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٢

 بسم ا الرمحن الرحيم

ؤمنني جبنـات   احلمد هللا الرمحن املعبود، واإلله احملمود، الواعد عباده امل        
 والصالة والسالم على سيدنا حممد صـاحب احلـوض املـورود،            ،اخللود

  : دــعـوب     .والشفاعة العظمى يف اليوم املوعود

فإن وقف النقود من مهمات مسائل الوقف قدمياً، وهـي أمههـا يف             
ن أثر يف النفع، وخفة يف الوضع، فهي كثرية         ـا م ـاً، ملا هل  ـاألوقاف حديث 

لة البذل، يتحقق فيها معىن التعاون على الـرب بـأى صـوره،             املنافع، سه 
، ويتجمع من القليل ما تعمر      واقفههل فيها بذل اليسري فال يؤثر على        ـويس

ان، وتقوم به األبدان، وتصلح به أحوال اإلنـسان، يف خمتلـف            ـبه األوط 
 .البلدان

جيعـل    قـد ا من وجوه اخلالف ماـة هلـذه املسألـث إن ه  ـوحي
فإن من اجلدير أن يعىن العلماء ببحثها، وأن تتعـدد           اً،ـا واقف ـفيهالرأي  

د هلا املؤمترات،  وحترر فيها القرارات،       ـا وطرحها، وأن تعق   ـصور ذكره 
والتوصيات، ليكون الناس يف وضعها على بصرية، ويف تطبيقها على أحسن           

 .صورة



 

٣

 علجبة،  وقد أحسن املؤمتر الثاين للوقف يف ظل جامعة أم القرى العريق          
 إن شـاء   لينال حظه من العناية، وحيقق أجنح غاية     ،ذا املوضوع أول حماوره   ه

  .اهللا تعاىل

، املوضـوع  أطراف   مجع الذيع  ضث املتوا حوقد أسهمت فيه ذا الب    
ونـسقته  ،  واملراجع الثانوية  ،جامعا له من املصادر األصلية     تأصيالً وتقريراً، 

 مقتـضى البحـث وورقـة       حسب،  حتت عناوين واضحة   ،تنسيقا منطقيا 
سـائال  ل اهللا أن ينفع به،      ـفلع..  أعرضه على السادة املؤمترين    . االستكتاب

  ... مبنه وكرمه الكرمي سبحانه جيعله خالصاً لوجههمنه أن 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه

  هـ١٤٢٧ حمرم ٤: يف حرر 
  م٢٠٠٦ مارس ٤: قـاملواف

                                                                                                                                                         وكتبه الفقري إىل عفو ا  
  بن عبد العزيز احلدادلدكتور أمحد   ا                           

                                           ؤون اإلسالمية ـدائرة الشـب  كبري مفتني                                                                                                              
  ل اخلريي بدبيـوالعم                                                                                                                  

  



 

٤

 :تعريف الوقف
قف الشيء يقفه وقفـاً؛إذا حبـسه، ومنـه قولـه           والوقف مصدر   

 طالـصرا  أي احبـسوهم عنـد       ]٢٤الـصافات   [}وقفوهم إهنم مـسئولون   {:تعاىل
 .)١(للمساءلة

حبس العني اململوكـة وتـسبيل      :قهيوهو يف معناه االصطالحي الف    
، على معني ميلك، أو على جهـة        للتربعمنفعتها على وجه الدوام، من أهٍل       

 .)٢(عامة، يف غري معصية اهللا تعاىل

 .)٣(حبس العني على ملك الواقف، والتصدق باملنفعة: ويقال هو

 على وجه يعـود منفعتـه إىل         اهللا تعاىل   ملك علىأو هو حبس العني     
 .)٤(العباد

إعطاء منفعة شيٍء مدة وجوده، الزماً بقاؤه يف ملـك          :ويقال أيضاً هو  
  .)٥(يراه احملبس معطيه ولو تقديراً، مدة ما

                                                 
 .٥٣٠، واملفردات للراغب ص١٥/٨٢ وتفسري القرطيب ٥٨٩تفسري اجلاللني ص )١(
 .٣٧١اوي صلتوقيف على مهمات التعاريف للمنا )٢(
 .٢٣٩ه اهللا تعاىل كما يف التعريفات الفقهية للربكيت صوهذا عند أيب حنيفة رمح )٣(
 .عند الصاحلني كما يف املرجع السابق )٤(
 .٤/٩٨الشرح الصغري للدردير  )٥(



 

٥

  .أن الوقف يقتضي التحبيس الذي دلت عليه اللغة: واملعىن يف الكل

إال أنه استفيد من هذه التعاريف اخلالف يف بعض الشروط اليت حيتاج            
ميومة الوقف اليت يراها اجلمهور خالفاً للمالكيـة        إليها الوقف، وهي مسألة د    

 .)١(ه مدة حلُبسه ترجع بعدها مللكالذين يرون أن للمحبس أن يعني

يـزول عـن     كما أن تعريف أيب حنيفة يفيد أن امللك يف الوقـف ال           
الواقف، مع أن املنفعة أو الثمرة هي للجهة اليت عينها،  ويترتـب عليـه أن                

مل  ماً إال أن حيكم به قاض يرى لزومه، وهذا مـا          يكون الز  الوقف عنده ال  
يوافق عليه صاحباه أبو يوسف وحممد اللذان يريان أن امللك يف الوقف يكون             

 .)٢(هللا تعاىل، فليس له أن يرجع فيه

والقدر املشترك يف هذه الصيغ أن الوقف حمبوس عينه، ومسبل مثرتـه            
 أو نفع من يريد نفعـه مـن         ونفعه ملن عينه الواقف ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل،       

ما مل  تظهر فيه وجه القربة، كالوقف على األغنياء،        مل  قريب أو بعيد ولو ملن      
 .)٣(يكن يف ذلك معصية هللا تعاىل

  

  
                                                 

 .٤/٩٨الشرح الصغري للدردير  )١(
 .٣/١٥نايت ياهلداية للمريغ )٢(
 .٤/١١٦الشرح الصغري  )٣(



 

٦

 :تعريف النقد
النون والقاف   :)١(النقد يف اللغة إبراز الشيء وإظهاره، قال ابن فارس        

نه نقـد الـدرهم     وم... والدال أصل صحيح يدل على إبراز الشيء وبروزه       
ونقده الدراهم أعطاه   .. وذلك أن يكشف عن حاله يف جودته أو  غري ذلك          

 .)٢(افانتقدها أي قبضهإياها، 

وهو .. ويطلق على العملة من الذهب والفضة أو غريمها مما يتعامل به          
 .)٣(املراد هنا

ستخدمه الناس مقياساً للقيم، ووسيطاً يف التبادل،        ا ما :ويف االصطالح 
 .)٤( لالدخاروأداة

وقد كان مقصوراً على الذهب والفضة سواء كانا مسكوكني أو غري           
 إال أن وضعها مل يعد كذلك بسبب تغري حركة النقـود مـن               )٥(مسكوكني

                                                 
 . مادة نقد١/٣٤١حمليط للفريوز أبادي ، وحنوه يف القاموس ا٥/٤٦٧معجم مقاييس اللغة  )١  (
 . مادة نقد٦٧٥خمتار الصحاح ص  )٢  (
 .لسان العرب مادة نقد )٣(
 .٣٧األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي لألستاذ أمحد حسن ص )٤(
 .٣/٢٧٩، واملنثور يف قواعد الفقه الزركشي ١/٧٠جملة األحكام العدلية شرح  )٥(



 

٧

لكترونيـة، الـيت    ،  أو اإل   انيـة اإلمتماديت الذهب والفضة إىل العملة الورقية       
ت قـيم األشـياء   أخذت صبغتها القانونية الدولية والعرفية العامة، فأصـبح   

 .)١(باالعتبار ال باخللق والذاتية

وهذا االعتبار معترب عند العلماء قدمياً وحديثاً، حىت قال اإلمام مالـك            
ولو أن  الناس أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلـا سـكة             :رمحه اهللا تعاىل  

ـ  ن )٢(وعني، لكرهتها أن تباع بالذهب والـورق  أي نـسيئة ـ   رة ـ  ظ
 .)٣(ةحلرموالكراهة مبعىن ا

جيري فيها من الربا حينئذ حيث اصـطلحوا علـى        واملعىن يف ذلك ما   
جعلها نقوداً، فأجرى هذا االصطالح االعتباري جمرى الوضع اخللقي، ألنـه           
كما أن معدين الذهب والفضة ال قيمة هلما لذاما بل ملا يتوصل ما من قيم         

أمر منطقي يقبله العقـل     األشياء، فكذلك ما قام مقامهما يف االعتبار، وهذا         
إذا فرضه الواقع، ألن علة النقدية يف الذهب والفضة ليست تعبديه حـىت ال              

                                                 
وراق النقدية تأرخياً أو حكماً، فلهذا البحث مكان آخر، وقـد عـين بـه بـاحثون                  البحث ليس يف صدد األ     )١(

متخصصون، وكتبوا كثرياً فمن ذلك النقود وظائفها األساسية وأحكامها الشرعية للدكتور عالء الدين زعتـر،                
 صاحل العمر وغريها    واألوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي لألستاذ أمحد حسن، والنقود االئتمانية إلبراهيم بن           

 .كثري
 .٨/٣٩٦املدونة الكربى  )٢(
 . للشيباين٣/٣١٠تبيني السالك  )٣(



 

٨

تقبل التعدية، بل هي معقولة املعىن، ولذلك مل تقتصر علة الربا على األصناف           
 .الستة الواردة يف احلديث، بل تعدت ملا هو يف معناها

ل العملة الورقية نقـداً     ولذلك صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي جبع       
اعتبارياً فيها صفة الثمنية كاملة، وهلا األحكام الـشرعية املقـررة للـذهب      

 .)١(والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها

وقد ورد إلينا يف إدارة اإلفتاء والبحوث سؤال حول نقديـة العملـة             
 :نه مبا يلي شكاً فيها، فأجبنا عالورقية، ملا أثار بعضهم

نعم جتب الزكاة يف العملة الورقية أياً كان نوعها، ما دامت تمثِّل قيمة             
نقدية، صاحلة للتعامل، حيث غدت متثل الذهب والفضة الـيت هـي قـيم              
األشياء، والقيمة ليس يف ذاا، ولكن ملا حتمله من معىن اعتباري، نالت من             

 .أجله الوثاقة

 عملة نقدية يف التعامل املـادي فـإن         يعوداومبا أن الذهب والفضة مل      
ا يف مجيع األحكام، فتجب فيها الزكاة، وجيري        مالعملة الورقية قائمة مقامه   

فيها الربا، ويصح ا السلم، وتقوم ا املتلفات، ويكون ا القراض، إىل غري             
خالف بأن العملة الورقية السائدة اليوم يف الـدول          ذلك من األمور، ألنه ال    

                                                 
 اإلسـالمي   يمع الفقه اوقرارات  . ٢٨ املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ص        اإلسالمي قرارات جممع الفقه     )١(

 .٦ قرار رقم ١٠٢التابع لرابطة العامل اإلسالمي ص 



 

٩

 مالٌ تقوم ا األشياء ،ويكون به االعتياض يف كل ما جيري ـا،              كافة هي 
وتشمله عموم األدلة الواردة يف األموال سواء يف ذلك إجيـاب الزكـاة، أو              
حرمة الربا، أو احلض على اإلنفاق، أو حرمة أكلها بغريحق كما يف قولـه              

ولـه  وق ]١٠٣التوبـة   [}مواهلم صدقة تطهـرهم وتـزكيهم هبـا       خذ من أ  {: سبحانه
يا أيها الذين آمنوا ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون           {: سبحانه

والـذين يف أمـواهلم حـق       {:  وقوله سبحانه  ]٢٤النـساء [ }جتارة عن تراض مـنكم    
فإن تبـتم فلكـم رؤوس أمـوالكم ال         {: وقوله سبحانه  ]٢٤املعارج    [ }..معلوم

 كما يف حديث ابن      عليه وسلم  صلى اهللا  وقوله   ]٢٧٩البقـرة   [ }تظلمون وال تظلمون  
عباس رضي اهللا تعاىل عنهما يف قصة بعث معاذ بن جبل رضي اهللا عنـه إىل                

أغنيـائهم  فإن هم أقروا بذلك فأعلمهم أن ا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من             «: اليمن
 .)١(»..فرتد على فقرائهم

مـن  وال خيتلف الناس اليوم بأن      . إىل غري ذلك من األدلة اليت ال ختفى       
ميلك من النقود الورقية فوق حد املسكنة أو الفقر هو غين يف عرفهم، حيث              
يوظفها اليوم مبا كان يوظف به الذهب والفضة سابقاً، بل ويقتين ا ذهبـاً              

 ... وفضة وغريمها فهذا هو عرف الناس اليوم

                                                 
 من حديث ابن عباس رضي اهللا تعـاىل         ١٩، ومسلم يف اإلميان برقم      ١٤٩٦الزكاة برقم    أخرجه البخاري  يف      )١(

  .عنهما



 

١٠

 م قد يدارــه احلكــذا عليـل       له اعتبار رعـالش والعرف يف         

مبا حيقق املصاحل، ويدفع     ك قامت مصاحلهم، وما أتت الشريعة إال      وبذل
 .املفاسد، وهذا ما يفهم من عبارات الفقهاء واألئمة اتهدين

عن اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه إمـام          )١(فقد جاء يف املدونة الكربى    
ولو أن الناس أجازوا بينهـم اجللـود حتـى تكـون هلـا         (دار اهلجـرة   

والكراهــة  ) ـة وعـني لكرهتهـا أن تباع بالذهب والورق نِظـرة       ِسكَّ
، وهذا نص جلي يف املسألة ال ينبغي        )٢(مبعنـى احلرمة كما يف تبيني املسالك     

فقد . بعده االختالف، ومبثل ذلك قال كثري من أهل العلم يف سائر املذاهب           
لعلمـاء أنـه ال      عن سائر ا   )٣(نقل اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف اموع       

يتوقف حترمي الربا على األصناف الستة اليت وردت يف حديث عبـادة بـن              
الصامت رضي اهللا عنه، بل يتعداه إىل ما يف معناه، وهو ما وجدت فيه العلة               

 .اليت هي سبب حترمي الربا

وال شـك بـأن العلــل هي أعالم نصبها اهللا تعـاىل لألحكـام،        
، يراد منها بيان حكمة النص، ال االسـتنباط         منها متعدية ومنها غري متعدية    

وإحلاق فرع بأصل، وقد قالوا بأن علة حترمي الذهب والفضة هي أما جنس             
 .األمثان

                                                 
)٩١ – ٣/٩٠ )١.   
)٢/٧٥ )٢. 
)٩/٣٩٣ )٣. 



 

١١

وهذه العلة وإن كانت قاصرة إال أن التعليل ا جائز، ألنه رمبا حدث             
كما ذكر ذلك اإلمـام املـاوردي يف        . ما يشارك األصل يف العلة فيلحق به      

  .)٢(واإلمام النووي يف اموع )١(كبرياحلاوي ال

عامل اإلسالمي هـذه    ل اإلسالمي التابع لرابطة ا    يوقد ناقش جممع الفقه   
هـ  وكان ممـا     ١٤٠٢املسألة يف دورته اخلامسة املنعقدة مبكة املكرمة عام         

 :جاء فيه مايلي

 الــورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقديـة يف الـذهب            ُيعد
 وغريمها من األمثان، كما يعترب الورق النقدي أجناسـاً خمتلفـة            والفضــة

إلـــى .. تتعــدد بتعدد جهات اإلصدار يف البلــدان املختلفــة      
  :وهــذا يقتضــي ما يلي: أن قــال

   ال جيــوز بيـــع الـــورق النقـــدي بعـضه           إنه - ١
أو  أو فـضة     ببعض أو بغريه من األجـنــاس النقدية األخرى من ذهب        

  .غريمها نسيئة مطلقاً

ن العملة الورقية بعضه بـبعض      جيوز بيع اجلنس الواحد م     كما ال  - ٢
 ..الً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيدض متفا

                                                 
)٥/٩٢ )١. 
)٩/٣٩٤ )٢. 



 

١٢

وأنه جيــوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلقاً إذا كـان             - ٣
ذلك يداً بيد، وأنــه جتــب فيــه الزكــاة إذا بلغت   قيمتـها             

ني من ذهب أو فضة أو كانــت تكمل النصاب مع غريها من            أدىن النصاب 
  .األمثان والعروض املعدة للتجارة

وأنه جيوز جعل األوراق النقديـة رأس مـال يف بيـع الـسلم               - ٤
 .)١ (والشركات وحنــوها

وال شـك أن اامـع الفقهـية متثـل رأي صفــوة علمــاء           
، وقد أيد ذلـك مجـاهري       األمـة، فقراراتـها أقرب ما تكون إىل اإلمجاع      
 .)٢(علماء املسلمني يف كل عصر ومصر، وبه نفيت

وذا علم أنه مل يعد هناك إشكال يف وضع العملة الورقية النقدي بعد             
 .بشأاوالفتوى اإلقليمية  امعية القراراتاستقرار العمل العام وصدور 

 :وظيفة النقود
 دينية ودنيوية، ال ميكن     خلق اهللا تعايل النقود لتؤدي وظائف اجتماعية      

أن تؤدى هذه الوظائف إال ا، مع أما يف ذاما ال قيمة هلمـا حيـث ال                 
 لوال أن اهللا تعاىل جعل فيهما سر الثمنية كما          ،يسمنان وال يغنيان من جوع    

من نعم اهللا تعاىل خلق الدراهم      : أفاد ذلك اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل بقوله       
                                                 

 .١٠٣ – ١٠١قرارات امع الفقهي اإلسالمي ص )١(
 .٩٣ – ٤/٨٩وى الشرعية االفت )٢(



 

١٣

قوام الدنيا، ومها حجران ال منفعة يف أعياما، ولكن يضطر          والدنانري، وما   
اخللق إليهما من حيث إن كل إنسان حمتاج إىل أعيان كـثرية يف مطعمـه               

تغين عنـه   يس وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما حيتاج إليه، وميلك ما         
 وهو حمتاج إىل مجل يركبه، ومن ميلك اجلمل رمبا          كمن ميلك الزعفران مثال   

غين عنه وحيتاج إىل الزعفران، فال بد بينهما من معاوضة وال بد يف تقدير              يست
العوض من تقدير، إذْ ال يبذل صاحب اجلمل مجلـه  بكـل مقـدار مـن                 

يعطي  منه مثله يف الوزن أو       : الزعفران، وال مناسبة بني الزعفران حىت يقال      
نـافرة إىل   فتتعذر املعامالت جداً، فافتقرت هـذه األعيـان املت        .... الصورة

متوسط بينهما حيكم فيها حبكم عدل، فيعرف من كل واحد رتبته ومرتلته،            
حىت إذا تقررت املنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك املساوي، فخلـق اهللا             
تعاىل الدنانري والدراهم حاكمني، ومتوسطني بني سائر األموال، حىت تقـدر           

وهـذا القـدر مـن        دينار   ١٠٠هذا اجلمل يساوي    : األموال ما، فيقال  
فهما من حيث إما مـساويان بـشيٍء واحـد إذاً           ١٠٠الزعفران يساوي   

 ...)١(غرض يف أعياما متساويان، وإمنا أمكن التعديل بالنقدين إذ ال

وكأن اهللا تعاىل خلقهما لتتداوهلما األيدي، ويكونا حـاكمني بـني           
 .األموال بالعدل

                                                 
 .متييز ما حيبه اهللا تعاىل عما يكرهه من كتاب الصرب والشكر، يف باب بيان ٤/٧٨إحياء علوم الدين  )١(



 

١٤

ما عزيزان يف أنفـسهما،      وميكن أن يتوسل ما إىل سائر األشياء، أل       
وال غرض يف أعياما، ونسبتهما إىل سائر األموال نـسبة واحـدة، فمـن              
ملكهما فكأنه ملك كل شيء، خبالف من ملك ثوباً مثالً، فإنه مل ميلك إال              
الثوب، فلو احتاج إىل طعام رمبا مل يرغب صاحب الطعام يف الثـوب، ألن              

 .غرضه يف دابة مثالً

وسيلة إىل كل غرض، مع أنه ال غرض فيهما لنفـسهما،           فالنقدان إذاً   
 .)١(فهما مثل املرآة ال لون هلا وحتكي كل لون

وحيث إن النقود تؤدي وظيفة النفع العام للبشرية فتحقق كل مقصد،           
وتنجز كل مراد، فهي إذاً  مبعىن كل مال يؤدي نفعاً عاماً للواقف الذي أراد               

 انتهاء األجل، أو  ينفع من أراد نفعـه          أن يسري له من العمل ما يلحقه بعد       
 .مادام له أمل

لذلك كان املعىن الذي من أجله شرع الوقف، ويقـصده الواقفـون            
فيتعني النظر  . موجوداً يف النقود كما هو يف األعيان الثابتة، واملنافع املستمرة         

يف شرعية وقفها، وإن كانت شروط الوقف قد ال تتحقق فيها جدالً، أو يف              
لرأي، ألن الشروط اجتهادية، وليست نصية فيمكن إعادة االجتـهاد          بادئ ا 

فيها مبا حيقق مقصود الوقف، ألن الوقف من القرب العظيمـة فينبغـي أن              
 .تخفَّف فيه الشروط

                                                 
 .٤/٧٩إحياء علوم الدين  )١(



 

١٥

وله مقاصد شرعية واجتماعية ودينية،تتحقق مع األعيان الوقفية الثابتة         
 :وقد قالوا.إىل استداللواملنقولة، وحتققها يف  وقف النقود جلي ال حيتاج 

 ار إىل دليلـــاج النهـــإذا احت    وليس يصح يف األذهان شيء

 :مقاصد الوقف

الشريعة جاءت بأحكام تعبدية يغلب فيها حمض التعبد ويقـل فيهـا            
املعىن، وتسمى عبادات حمضة، أي أا غري معقولة املعىن، فيتعبد املسلم ـا             

زاها، ولكن ليحقق واجب العبادة هللا اخلالق       امتثاالً ألمر اهللا وإن مل يدرك مغ      
سبحانه، جاعالً العبودية مقصده، وامتثال  أمر اهللا تعاىل وطلـب مرضـاته             

 :مراده،كما قالوا

اءـة األشيـن الشرع علـفم    ل لشيءٍ لِّعوإذا العقل مل ي 

 بني علل كثري من العبادات، على وجه اإلمجال         أنومن رمحته سبحانه    
ل الذي يغلب عليه حب االستطالع، وذلك كالصالة من أـا       لئال حيار العق  

 معىن اإلخاء   وحتققتنهى عن الفحشاء واملنكر، والزكاة من أا تطهر النفس          
والتكافل، والصيام من أنه يورث التقوى، واجلهاد من أنه حيمـي األديـان             

فخرجت عن كوا حمضة من جهة، إال أن جزئيات العبادة هذه           ... والبلدان



 

١٦

..  حيث القدر والعدد والزمان واملكـان ال يتـسع العقـل إلدراكهـا             من
 .فتمحضت فيها معىن العبادة من جهة أخرى، فتغلَّب فيها معىن التعبد

كما جاءت الشريعة بأحكام عملية يغلب عليها املعىن، وتدرك فيهـا           
العلة،ويعلم منها مقصود الشارع، وذلك ألن أغلب هذه األحكام شـرعت           

 ،حل العباد الدنيوية، يف أحواهلم االجتماعية مبختلـف صـورها         لتحقق مصا 
 .واملادية كذلك، فكانت ذات مقاصد شرعية يعلمها العلماء

املعـا�ي واحلكـم امللحوظـة للـشارع يف مجيـع            (وقد عرفت املقاصد بأـا      
ختتص مالحظتها بالكون يف �وع خاص من أحكام  أحوال التشريع أو  معظمها، حبيث ال

 .)١(.).ةالشريع

وال ريب بأن  للوقف معاين ومقاصد أرادها الشارع ميكن حتقيقها من            
 .وقف النقود كغريها من العقار أو املنقول

وقد ذكر العالمة الطاهر بن عاشور املقاصـد الـشرعية يف الوقـف             
 :وحددها باآليت

                                                 
 .١١٩الشاطيب ومقاصده الشرعية للدكتور محادي العبيدي ص )١(



 

١٧

حيث جعلتها  ..  التكثري منها ملا فيها من املصاحل العامة واخلاصة        - ١
إذا مـات ابـن آدم ا�قطـع         «: من العمل غري املنقطع ثوابه بعد املوت حلديث        الشريعة

  .)١(»..عمله إال من ثالث صدقة جارية

خياجله تردد، ألنـه     أن تكون التربعات صادرة عن طيب نفس ال        - ٢
من املعروف والسخاء، وألن فيها إخراج جزء من املال احملبوب بدون عوض            

  ..ربع النفع العام والثواب اجلزيلخيلفه، فتمحض أن يكون قصد املت

التوسع يف وسائل انعقادها حسب رغبة املتربعني، ألن التـربع           - ٣
 .خلقي عظيمالباعث عليه أرحيية دينية ودافع باملال عزيز على النفس، ف

يسلم من جماذبة شح النفوس تلك األرحيية كما قـال           وهو مع ذلك ال   
 وحيث إن الشارع له رغبة من       ]٢٦٨قرة  الب[}الـشيطان يعـدكم الفقـر     {:هللا تعاىل ا

تكثريها كما يتبني من املقصد األول، فكان مقصد التوسـع يف كيفيـات             
 ..انعقادها حيقق املقصد األول

جيعل التربع ذريعة إلضاعة مال الغري من حـق وارث أو            أن ال  - ٤
دائن كما كان من عادة اجلاهلية،ومازالت آثارها يف بعض اتمعات، فكان           

سد هذه الذريعة لزوم كون صورة التربع بعيدة عن هذا القصد، السيما            من  

                                                 
من حـديث أيب هريـرة      . ١٦٣١أخرجه مسلم يف الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته برقم               )١(

 .رضي اهللا تعاىل عنه



 

١٨

يف الوصية أو ما  نزل مرتلتها كالوقف أو اهلبة يف مرض املوت، حيث مل جيز                 
 .ا هـ  )١(الشارع الوصية إال يف حدود الثلث لغري وارث

،يتعني عليهم حتريهـا،    )٢(وحيث إن مقصود الشارع هو قبلة اتهدين      
 .اصد الشرعية املذكورة آنفاً متحققة يف وقف النقود أميا حتققفإن املق

، وهو التكثري منها ملا فيها من املـصاحل العامـة           لنظـر للمقـصد األول     فبـا 
 ..واخلاصة

يتحقق هذا املقصد باملسامهة يف الصناديق الوقفية، اليت ميكن أن يشارك           
يتجمع يف هذه   فيها كل أحد، مبا جادت به نفسه من قليل أو  كثري، حبيث              

حيقق املقاصد الفردية التعبدية للواقفني، والنفعيـة للموقـوف          الصناديق ما 
عليهم، فال يبخل أحد على نفسه مبا  يسري له من األجر يف حياته وبعـد                

صدقة ..«وفاته، الذي دل عليه حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه السابق            
 »..جارية

فيكون حاهلم كحـال الـسلف      وبذلك يتشجع الناس مجيعاً للوقف      
الصاحل رضي اهللا تعاىل عنهم، الذين قال عنهم جابر بن عبد اهللا رضـي اهللا               

                                                 
 بتصرف، واحلديث املشار إليه أخرجه البخاري يف ٤٩٤ ـ ٤٨٧ املقاصد الشرعية للطاهر بن عاشور ص )١(

 من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا تعاىل عنه وفيه ١٦٢٨ ومسلم يف الوصية برقم ٢٧٤٢الوصايا برقم 
 .»الثلث والثلث كثري«:صلى اهللا عليه وسلمقال 

 . مبعناه١٢٤ايل ص  يف حقيقة القولني للغز كما)٢(



 

١٩

 ذو  صلى اهللا عليه وسلم   مل يكن أحد من أصحاب رسول  اهللا         «:تعايل عنهما 
 .)١(مقدرة إال وقف

صـلى اهللا عليـه     ما من أحد من أصحاب رسول اهللا        : وقال الواقدي 
 .)٢(س أرضاً إال وقد أوقف وحبوسلم

ادروا ـد ب ـم ق ـاىل عنه ـه تع ـاحل رضي الل  ـف الص ـان السل ـوإذا ك 
ه نفوسهم من نفائس أمواهلم كما فعل أبو طلحـة          ـادت ب ـف ما ج  ـبوق

األنصاري، وأبو الدحداح، وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بـن            
رضي  أيب طالب، والزبري بن العوام وكعب بن مالك وسعد بن عبادة وغريهم       

آل [}الوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون تنلن{: أمجعني، لفقههم قوله سبحانهاهللا تعاىل عنهم

  .]٩٢عمران 

فإن هذا الفقه اليوم يف عصر املادة الطاغية، واألثَرة الكاملة، والتنافس           
 قل وجوده، حيث إننا يف الزمن الذي يرفع فيه العلم ويثبت فيه             ، قد يف الدنيا 

صـلى اهللا عليـه     عليه حديث أنس رضي اهللا تعايل عنه أنه         اجلهل كما دل    
إن من أشـراط الـساعة أن يرفـع العلـم يثبـت اجلهـل ويـشرب اخلمـر ويظهـر                     « : قال وسلم
يتحقـق املقـصد      وبذلك ال  )٣(»..أن يقل العلم ويظهـر اجلهـل      « : ويف رواية  »الز�ا

 أو أفضل   األول من الوقف إال بتيسري السبيل هلم للمسارعة إليه، وال أحسن          
                                                 

 .٦/٣٢٣، والذخرية للقرايف  ط مصر نشر مكتبة الكليات األزهرية٥/٥٩٩املغين البن قدامة احلنبلي  )١(
  .٤٠-٣٣ وانظر دور الوقف يف العملية التنموية للباحث ص ٦/١٨٦معجم فقه السلف للكتاين  )٢(
 .٨١ ، ٨٠أخرجه البخاري يف العلم، باب رفع العلم وظهور اجلهل برقم  )٣(



 

٢٠

من النقود خلفَّتها وسهولة بذل اليسري منها، الذي يتجمع منه مـع التعـاون             
ـ             ة ـالشيء الكثري، فيحقق مقصداً شرعياً كبرياً يف بقاء هذه الـسنة العظيم

ل العدد، ولكنه كثري عند اهللا تعاىل، لكونه غالب ماله          ـاألثر، وإن كان قلي   
 .درهم يسبق ألف درهمأو  كله أو بعضه حبسب وضعه املادي، ولرب 

، وهو أن تكون هذه التربعات صـادرة عـن طيـب            أما املقـصد الثـا�ي    
فهو متحقق جداً ذا النوع، حيث إن بذل القليل من املـال عـن              ... نفس

طريق الصناديق الوقفية، أو بذل الكثري منه كذلك، تدفعه الرغبة األكيدة يف            
هللا تعاىل فيه يقل جـداً،      حب األجر، وابتغاء النفع كما أن قصد غري وجه ا         

يطلع عليه كثري من الناس، فاإلخالص فيه كامن إن شاء اهللا تعـاىل              حيث ال 
 .يف الغالب األعم

، وهو  التوسع يف وسائل انعقادهـا حـسب رغبـة            وأما املقصد الثالث  
فهو متحقق يف تعدد الصناديق الوقفية بتعدد جهـات الـرب مـن             ..املتربعني

وطباعة مصاحف، وكتب علم، وكفالـة أيتـام،        مساجد ومدارس، وآبار،    
  .ان، وجهاد، وعموم الربوعالج مرضى، وإغاثة هلف

 مبفرده على سد جانب كبري مـن هـذه   واحد كل يقوموال ميكن أن  
احلاجات لكنه بالوقف النقدي عرب هذه املسامهات يف الصناديق يقدر علـى            

 .رةاآلخحتقيق مراده يف ابتغاء مرضات اهللا تعاىل، والدار 



 

٢١

، وهو أن ال يكون ذلك الوقـف أو التـربع ذريعـة     وأما املقصد الرابـع   
فهو متحقق  يف الوقف النقدي عـرب        ..إلضاعة حق الغري من وارث أو دائن      

حيث ال حيصل مع هذه املـسامهات الوقفيـة أي حيـف             الصناديق الوقفية 
فـال  بالوارث، وال إضاعة حلق دائن، ألنه يكون باليسري مما ميلك من النقد،             

يفوت حق وارث أو دائن غالباً، وليس هو كالعقار البالغ الثمن أو  حنوه، إمنا         
ويـسألو�ك مـاذا    {:هو باليسري مما زاد عن حاجته الذي يصدق معه قول اهللا تعاىل           

 . أي الزائد عن احلاجة]٢١٩البقرة [}ينفقون قل العفو

عـصر  فهذه هي املقاصد الوقفية اليت نص عليها عالمة املقاصـد يف ال           
الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهللا تعاىل، وقد رأيت حتققها جبـالء     احلديث؛

إمنا بعثت الرسل لتحقق مصاحل العباد، فمهمـا        :يف الوقف النقدي، وقد قالوا    
  .)١(شرعللوجدنا مصلحة غلب الظن أا مطلوبة 

 وقف النقود من املقاصد الشرعية احملققة، على أن هناك          يعلم أن وذا  
  :شرعية عظيمة أخرى للوقف عموماً، حيسن أن نبنيها وهيمقاصد 

حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي، الذي هو مـن أهـم املقاصـد             - ١
اإلسالمية، الذي أوجب اإلسالم من أجله الزكاة، وحث علـى الـصدقة،            

 صورة اإلخاء   لتتحققوأوجب اإلنفاق عند احلاجة املاسة مبا فضل من املال،          
 .رض على املسلمني، ومقصد شرعي عاماإلمياين الذي هو ف

                                                 
 .١/١٥١الذخرية للقرايف  )١(



 

٢٢

حيقق احلفاظ على املال، الستمرار عطائه ونفعه، حيث ميتنع بيعه           - ٢
ني عمارته إذا كان عقاراً، وتنميته إذا كان زراعة أو جتـارة، لعـدم              ـوتتع

 على املال مقصد كلي مـن مقاصـد         جواز إهدار املال وإضاعته، واحلفاظُ    
 .الشريعة

ي من أعظم القرب عنـد اهللا       ـاألرحام اليت ه  ق بقاء صلة    ـحيق – ٣
 .تعاىل

كما حيقق املسامهة يف نشر العلـم وخدمـة الـدين، وخدمـة              - ٤
ني، مادامت  املسلمني،وإحياء النفوس وغري ذلك مما حيققه النفع العام للمسلم        

 .)١(العني باقية نافقة

 وهذه األهداف وغريها حيققها وقف النقود يف عصرنا أكثر مما حيققها          
الواقع العملي لـدى الـدول الـيت        ف العقار وحنوه، كما دل على ذلك        وق

أنشأت الصناديق الوقفية، وفعلتها تفعيالً حياً كدولة الكويـت، واململكـة           
 .)٢(العربية السعودية، ودولة اإلمارات، ودولة قطر

ك أيضاً وضـع املؤسـسات املاليـة الوقفيـة         ـى ذل ـوكما دل عل  
لطان آل يان اليت أثرت الـساحة اإلسـالمية         كمؤسسة الشيخ زايد بن س    

دة، بسبب رأس ماهلا الوقفي الضخم الذي بلغ مليار         ـاً وفائ ـة نفع ـوالعاملي

                                                 
 .٥٩ – ٥٦عبد اهللا بن أمحد الزيد ص /انظر أمهية الوقف وأهدافه للدكتور )١(
   ١٤٨ – ١٤٢ ص  للباحث الوقفيةةانظر دور الوقف يف العملية التنموي )٢(



 

٢٣

 العامة اليت نص عليهـا نظـام        ه يف أوجه اخلري   ـدوالر إمريكي، ينفق ريع   
 .)١(قف رمحه اهللا تعاىلسسة الذي وضعه الواؤامل

قف حمل العناية عند مؤسسات     لذلك يتعني أن يكون هذا النوع من الو       
الوقف تشجيعاً وفتحاً للصناديق، وتنمية، وإيصاالً للمستحقني، ونفعاً هلـم          
حىت حتيا سنة الوقف كما ينبغي أن يكون، لتعود حضارة اإلسالم الزاهيـة،             
ويعيش اتمع املسلم إنساناً وحيواناً وبيئة يف واحة الوقف الوارفة الظـالل،            

 . يف الدنيا، واألجر يف اآلخرةويكسب الناس احملمدة

 :شروط صحة الوقف وأركا�ه
ليكون الوقف صحيحاً الزماً ال بد من توفر شـروطه وأركانـه، ألن     

 . يترتب عليها أحكام فقهية كثريةالوقف من العقود الشرعية اليت

 :أما أركا�ه فأربعة
 .واقف ـ ومال موقوف ـ وموقوف عليه ـ وصيغة

 ..ة شروط ال يصح الوقف إال اولكل  ركن من هذه األربع

، أن يكون مكلفاً خمتاراً أهالً للتربع، مالكاً للرقبة، فـال           فـشرط الواقـف   
  .يصح من صيب وجمنون، وال حمجور عليه بسفه أو فَلَس، وال من غري مالك

                                                 
 .٤٣انظر النظام األساسي ملؤسسة زايد بن سلطان آل يان لألعمال اخلريية ص )١(



 

٢٤

 أن يكون عيناً مملوكة قابلة للنقل مع بقـاء عينـها، أو      وشروط املوقوف 
 وقف ماال ميلك، وال وقف احلر نفسه، وال         منفعة تستأجر لذلك، فال يصح    

 .وقف آالت اللهو، وال وقف الطعام والرياحني مما تكون منفعته بتلفه

أن يكون شخصاً معيناً، أو أشخاصاً معينني، أو        .. وشـروط املوقـوف عليـه     
تنقطع عند اجلمهور ـ خالفاً للسادة املالكية ـ فال يصح الوقف    جهة بر ال

علوم، كالوقف على اجلنني، أو من سيولد، وال علـى  على غري موجود وال م 
 ميلك كالوقف على الدابة، مبعـىن أن تملَّـك         إالمن  جهة معصية، وال على     

 .العني

 أن يكون اللفظ داالً على الوقف كوقفـت وحبـست           ،وشرط الـصيغة  
وسبلت أو تصدقت صدقة ال تباع وال توهب، فال يصح الوقف بغري صيغة،             

تمل املعىن، ألنه من العقود اليت تفتقر إىل اللفظ أو الكناية مع            وال بصيغة ال حت   
 بنيتا مبوات بنيته،  فإا تـصري مـسجداً أو           إذاالنية، إال يف املسجد واملقربة      

بقيـد  : تصدقت على بين فالن، فقط ومل يقيد قوله       : مقربة بذلك، ولو قال   
 .)١(يدل على املراد، فإنه يكون ملكاً ملن تصدق به عليه

ى شخص أو مجاعة معينني اشـترط فيـه         ـف عل ـان الوق ـفإن ك 
اب، وال يشترط تكرر القبول من الطبقة الثانيـة أو          ـالً باإلجي ـالقبول متص 

                                                 
 .٤/١٣ وأقرب املسالك حباشية بلغة السالك للدردير ٢/٣٨٢نهاج مع مغين احملتاج للخطيب الشربيين امل )١(



 

٢٥

ة عامة كالفقراء   ـا إذا كان على جه    ـالف م ـم، خب ـكل املوقوف عليه  
 .)١(أو على املساجد واملدارس وحنو ذلك

 :عضها خالف وهيويشرتط يف ما هية الوقف شروط مخسة يف ب

التأبيد، والتنجيز، واإللزام، وبيان املصرف، وعدم اقتران الصيغة بشرط         
 .خيل مبقصود الوقف

 فقد ذهب إليه مجهور أهل العلم مـن احلنفيـة والـشافعية          :أما التأبيـد  
 إال أن السادة املالكية جيوزون الوقف سنة أو أكثر ألجل معلوم مث             )٢(واحلنابلة

هذا إن نص على األجل الذي جعل فيـه العـني           . )٣(غريهيرجع ملكاً له أو ل    
وقفاً، فإن مل ينص على ذلك، فإنه يتأبد، ألن لفظ الوقف يفيـد مبجـرده               
التحرمي والتأبيد، وكذا لو كان الوقف على قوم جمهولني أو موصوفني، فـإن   
هذا الوقف يكون مؤبداً، ألن الوصف يقوم مقام التأبيد والتحرمي، ويدل على   

حياط بعـددهم،    بس أراد أال يرجع ملكاً، ألنه ملك منفعته هولني ال         أن احمل 

                                                 
، واملغين البن قدامة ١٠٣ – ٤/١٠١، والشرح الصغري للدردير ٦٤٥ – ١/٦٤٢األنوار لألردبيلي الشافعي  )١(

٥/٦٠٣. 
 .٦/٣٣٦، وبدائع الصنائع للكاساين ٦/١٨٦ وشرح فتح القدير البن اهلمام ١/٦٤٦األنوار لألردبيلي  )٢(
 .٤/١٠٦الشرح الصغري  )٣(



 

٢٦

وال يعلم انقراضهم وكذلك املوصوفون بصفة؛ ألن ذلك ينتظم املوجـودين           
 .)١(واملعدومني، فدل هذا على أنه قصد بذلك التحرمي

حبس على فالن لرجـل     : ظ الوقف كأن قال   ـن بلف ـإن مل يك  ـف
م ومل يذكر عقباً وال نسالً، ففيه روايتـان يف          ـاوم بأعي ـبعينه، أو على ق   

 :كـمذهب مال

 أنه ال يتأبد، بل يصرف أوالً يف الوجه الذي جعله فيه، فـإذا              :إحدامها
 .زال عاد ملكاً له إن كان باقياً، أو لورثته إن كان ميتاً

 أنه يتأبد فيصرف أوالً يف الوجه الذي جعله فيـه، فـإذا        :واألخـرى 
 ألقرب الناس للمحبس، فإن مل يكن له قرابة عاد للفقراء           انقرض عاد حبساً  

 .واملساكني

فإن انضـم إىل لفظ احلبس فـي املعنيني بعض ألفاظ التأبيد مثل أن            
يبـاع وال يوهـب، أو       أو وقف، أو حمرم أو مؤبد، أو ال       ،  يـقول حبـس 

أو موصوفني كالفقراء والعلمـاء، أو فـالن         جعل إطالق لفظه يف جمهولني    
ه، أو على ولدي وعقبهم، ومل يعني وال ذكـر مرجعاً، فال خيتلــف             وعقب

مــا يفيـدان التأبيــد      مذهـب مالـك فـي هذيـن الوجهيـن أ     
                                                 

 .٣/١٥٩٨املعونة للقاضي عبد الوهاب  )١(



 

٢٧

وعلـى معنـى التـأقيـت فإنـه الزم مـدة مارآه احملبس         )١(والتحريـم
 .)٢(من دوامه بدوام الشيء املوقوف، أو بتأقيته بوقت معني

مهور إىل اشتراطه، ألن الوقف فيه معىن متليك         فقد ذهب اجل   وأما التنجيز 
املنافع والغلَّة، والتمليكات عامة كاهلبة والصدقة والعارية يبطلـها التعليـق           

 .)٣(واإلضافة، إال الوصية فمستثناة تشجيعاً لعمل الرب وتسهيالً له

هو : وخالف يف ذلك السادة املالكية فأجازوه معلقاً كاملنجز، فلو قال         
ا بعد شهر أو سنة جاز، ويلزم إذا جاء األجل، قياساً على ما             حبس على كذ  

واستثىن اجلمهور املانع من تعليـق      . )٤(أنت حر إىل أجل كذا    : لو قال لعبده  
إن مت فأرضي هذه موقوفة     : الوقف مسألة الوقف املعلق باملوت كما لو قال       

، على كذا، فإا تصح على أا وصية بالوقف، ال على أنه وقف يف حينـه              
 .)٥(فتجري عليه أحكام الوصية

                                                 
 .١٥٩٦: املرجع السابق ص )١(
 .٤٩: منهج اليقني حلسنني خملوف ص )٢(
 .٥/٦٢٨، واملغين البن قدامة ٤/٢٥٠ كشاف القناع للبهويت ١/٢٢٧أحكام الوقف للكبيسي  )٣(
 .٤/١٠٥ك مع الشرح الصغري أقرب املسال )٤(
 .٤/٢٥٠ كشاف القناع للبهويت ١/٢٣٠أحكام الوقف للكبيسي  )٥(



 

٢٨

لظاهر األدلة على ذلـك  . )١(فقد ذهب اجلمهور إىل اشتراطهوأما اللزوم 
 أوصى ا ليت   لعمر رضي اهللا عنه يف شأن أرضه ا        صلى اهللا عليه وسلم   كقوله  

 فيما يفعل ا فقال عليـه الـصالة         صلى اهللا عليه وسلم   خبيرب فاستشار النيب    
تـصدق بثمـره واحـبس      «ويف رواية   . )٢(»ت أصـلها وتـصدقت هبـا      إن شئت حبس  «: والسالم

على أن ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب مادامـت  «: ويف أخرى )٣(»يباع وال يورث أصله ال 
 .)٤(»السماوات واألرض

يرجـع فيـه     وقياسـاً علـى وقـف املسجد، فإنه يصري الزماً، ال       
 .)٥(مادامت السماوات واألرض

يزول  ال: ، فقال - رضي اهللا عنه   -مام أبو حنيفة    وخالف يف ذلك اإل   
إذا : ملك الواقف عن الوقف إال أن حيكم به حاكم أو يعلقه مبوته، فيقـول             

 .)٦(مت فقد وقفت داري على كذا ويسلمه إليه

                                                 
 .٧/٧٩، وحاشية اخلرشي على خليل ٥/٣٤٢انظر روضة الطالبني لإلمام النووي  )١(
 .٢٧٦٤، ٢٧٣٧البخاري يف الشروط باب الشروط يف الوقف برقم  )٢(
 .٦/١٥٨أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  )٣(
 .٢/٥٠٣أخرجه الدار قطين يف السنن  )٤(
 .١/٢٠٥أحكام الوقف  )٥(
 .٦/١٨٨شرح فتح القدير  )٦(



 

٢٩

: بلزومه كاجلمهور، وحممد بن احلسن فقال     : وخالفه أبو يوسف فقال   
 .)١(بلزومه إذا جعل له متولياً وسلمه إليه

، فقد ذهب احلنفية والشافعية إىل اشتراط كون الوقف   ا بيان مـصرفه   ـأمو
  .لعدم ذكر مصرفه. )٢(قفت مل يصحو: معلوم املصرف، فلو اقتصر على قوله

: ادة املالكية، بل أجازوا أن يقول الواقف      ـك الس ـترط ذل ـومل يش 
 ه، وصـرف إىل مـا     ـري تعيني من يصرف ل    ـن غ ـه هللا تعاىل م   ـأو قفت 
 .)٣(راءـرف وإال فللفقـ العهـيقتضي

أنـه إن   : ومبثل ذلك قال السادة احلنابلة فقد نقل ابن قدامة يف املغـين           
صدقة موقوفه ومل يذكر سبيله فال نـص        : وقفت هذا وسكت، أو قال    : قال

هو قياس قول   : يصح الوقف، وقال القاضي   : فيه، أي ألمحد، وقال ابن حامد     
 .)٤(قد موجباً لكفارة اليمنيينع: أمحد؛ فإنه قال يف النذر املطلق

..  عدم اقتران الصيغة مبا خيل بشرط الوقف أو ينايف مقتضاه          وأمـا اشـرتاط   
فهو شرط ضمين لصحة الوقف يف مجيع املذاهب، وإن اختلفوا يف تكييفـه             

 .وحتديد الشروط اليت تبطله واليت يصح معها

                                                 
 .املرجع السابق )١(
 .٦/٢٧٧ وشرح فتح القدير ٢/٣٨٤املنهاج بشرحه املغين  )٢(
 .٤/١٠٦أقرب املسالك مع الشرح الصغري  )٣(
 .٥/٦٢٥املغين  )٤(



 

٣٠

بطال فالسادة احلنفية يرون أن كل شرط ينايف أصل الوقف يؤدي إىل إ           
الرجوع فيه، أو أن يعود تركـة        الوقف، وذلك كأن يشترط بيعه أو هبته أو       

 . لورثته

والسادة املالكية يرون مثل ذلك يف مثل هذه الصور اليت ذكرت عنـد             
األحناف إال ما كان من الشروط اجلائزة على أصل وضع الوقـف املؤقـت         

  .عندهم كما تقدم

أن الشروط اليت تنايف مقتضى     والسادة الشافعية واحلنابلة كذلك يرون      
 .)١(العقد تبطله كسائر العقود كالصور املتقدمة

وهذا خبالف الشروط اليت تكون يف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم           
كـنص  : الواقف، فإا حمترمة وجتب احملافظة عليها، بل هي كما يقـال           أو

تنـايف   ا ال ، أل )٢(الشارع يعين يف وجوب الوفاء واملراعاة، كما سيأيت حبثه        
 .مقتضى العقد بل حتقق له مصلحة

:مشروعية وقف النقود

، اشتراط دوام االنتفاع بالعني املوقوفـة      األصل يف وقف النقود مسألة      
 ليتحقق شرط بقاء العني ؟ فمن نظر        فهل ميكن االنتفاع بالنقد مع بقاء عينه      

                                                 
  .٢٦٥ – ١/٢٦١ انظر أحكام الوقف الكبيسي )١(
  .٦٨ص )٢(



 

٣١

مبا يشترى بـه    بل  ، إىل أ ن النقد يتلف باالنتفاع  حيث ال يستفاد منه لذاته           
ومن ذهب إىل أن القصد من املنفعـة        .  قال ال يصح وقفها      ،من متاع وحنوه  

  .وال يلزم أن تكون العني املوقوفة هي حمل االنتفاع أجاز وقفها، أثرها 

ففـي    السادة الشافعية واحلنابلة   دم صحة وقفها  إىل ع  فممن ذهب     
ألنصاري قال مـا    لشيخ اإلسالم زكريا ا    أسين املطالب شرح روض الطالب    

 » ..وقف النقدين،كما ال تصح إجارما ال«:نصه

وقد اختلف أصحابنا يف    «: يقول العالمة املطيعي   )١(ويف تكملة اموع  
فمن قال جبواز أن تكون هلا مثرة دائمة كاإلجارة أجـاز           .. الدراهم والدنانري 

ن تلك  وقفها، ومن قال بعدم جواز اإلجارة، قال بعدم جواز الوقف فيها، أل           
 يف الغـصب،    ألتضمناملنفعة ليست املقصود الذي خلقت له األمثان، وهلذا         

وأجاز األصـحاب وقـف الـدراهم والـدنانري         : قال.. فلم جيز الوقف له   
 .»..للعارية

وهل يـصح وقـف الـدراهم       «:  قائال )٢(وتساءل العمراين يف البيان   
مـا صـح    تـصح إجار  : إن قلنا . فيه وجهان : والدنانري؟ مث أجاب بقوله   

وهـذا هـو    : قال..  إجارما مل يصح وقفهما    حال تص : وقفهما، وإن قلنا  

                                                 
)١٥/٣٢٥ )١. 
)٨/٦٢ )٢. 



 

٣٢

نانري مل جيـب عليـه       أنه لو غصب منه دراهم أو د       إلخالفالصحيح ألنه   
  .آهـ» ..أجرا

إمنا مل جتب أجرا ألنه مل يفوت منفعة فيها، ومل ينتفع فيها هو             : قلت
أجرة مدة الغصب، فكـذلك     مع بقاء عينها فلما كان حاهلا كذلك مل جتب          

 . الوقف

ميكن االنتفاع به مع بقاء عينـه        ال ما«:  يقول )١(ويف املغين البن قدامة   
يصح وقفه يف قول عامة      كالدنانري والدراهم واملطعوم واملشروب وأشباهه ال     

الفقهاء وأهل العلم،إال شيئاً حيكى عن مالك واألوزاعي، يف وقف الطعام أنه            
وليس بصحيح، ألن الوقف حتبـيس      : قال..اب مالك جيوز، ومل حيكه أصح   

مث .. يصح فيه ذلـك    ينتفع به إال باإلتالف ال     األصل وتسبيل الثمرة، وما ال    
وقيل يف الدراهم والدنانري يصح وقفهما على قول من أجاز إجارما،           : قال
وال يصح ألن تلك املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له األمثان، وهلذا            : قال
  .آه» ..ن يف الغصبتضم ال

فبهذا تقرر أن معتمد مذهب الشافعي وأمحد عدم صحة وقف الدراهم           
 .ينتفع ما إال بتلف عينهما وهي أنه ال. والدنانري ملا ذكروا من العلة

                                                 
)٥/٦٤٠ )١. 



 

٣٣

فقد يكـون انتفاعـا   ،  غري أن االنتفاع ال يلزم أن يكون بتلف العني     
  السادة األحناف واملالكية وهذا ما ذهب إليه . حنومهابالقرض أو اإلعارة أو

 .. )١(خليل على أن العني إذا وقفت للسلف زكيـت        الشيخ  فقد نص   
وهذا نص على صحة وقفها، ألنه ذكر احلكم كقاعدة مسلمة، ويف حاشية            

 أنه جيوز وقف الدراهم والدنانري للسلف قطعاً        )٢(الدسوقي على الشرح الكبري   
ه للسلف، ويرتل رد بدله مرتلـة       واملراد وقف : ألنه نص املدونة، مث قال    : قال

 بقاء عينه ا هـ

، فقد ذُكر   )٣(ونص عليه كذلك السادة األحناف كما يف البحر الرائق        
أن األنصاري من أصحاب زفر سئل عن وقف الدراهم والدنانري أو الطعام أو           

  أو يوزن أجيوز؟ قال نعم ا هـمايكل

 وقال مـا    )٤(ه يف رد  بل إن ابن عابدين الشامي أفرد هلذه املسألة مطلباً        
غريها يف وقف الدراهم والدنانري       التعامل يف البالد الرومية    ىوملا جر «: نصه

فـال  : دخلت حتت قول حممد املفىت به يف وقف كل منقول فيه تعامل، قال            

                                                 
 .٢/١٦٧ الزرقاين وانظر شرح ٦٣: خمتصر خليل ص )١(
)٤/٧٧ )٢.  
)٥/٢١٩) ٣. 
 .٤/٣٦٣رد احملتار  )٤(



 

٣٤

حيتاج على هذا إىل ختصيص القول جبواز وقفها مبذهب اإلمام زفر من رواية             
  .آه جبواز وقفها ومل حيك خالفاَ حروقد أفىت صاحب الب: األنصاري قال

فمن وقف الـدراهم أو     :  فقد قال  )١( وحنوه يف فتح القدير البن اهلمام     
: قيل وكيف؟ قـال   . نعم: يوزن أجيوز ذلك؟ قال    يكال أو ما   الطعام أو ما  

 .آه .يدفع الدراهم مضاربة أو بضاعة

ب وقف النقود، بل يف مـذه      وذا علم أن هذين املذهبني يريان جواز      
الشافعي وأمحد هناك من قال مبثله كما تقدم عن صاحب البيان  وتكملـة              

يف : قـال ف وجهني يف املسألة     )٢(ذكر اإلمام النووي يف الروضة    ويف  . اموع
 صـح الوقـف     ها اجوزنإن  .. وقف الدراهم والدنانري وجهان كإجارما    

 .لتكرى

وعنـه  : ل رواية عن أمحد فقا    ذلك )٣(وي يف اإلنصاف  اوقد ذكر املرد  
واختاره شـيخنا ـ   : يصح وقف الدراهم فينتفع ا يف القرض وحنوه، قال

يعىن به الشيخ تقي الدين ابن تيمية ـ مث نقل عنه يف اختياراته أنه لو وقـف   
وإذا أطلق وقـف    : الدراهم على احملتاجني مل يكن جوازه بعيداً، وقال أيضاً        

 منع صحة هذا الوقف فيه نظر       مما ميكن االنتفاع ببدله، فإن     النقدين وحنومها 
فإنه جيوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعتـه،         : خصوصاً على أصلنا، قال   

                                                 
)٦/٢١٩ )١. 
)٥/٣١٥ )٢.  
)٧/١١ )٣. 



 

٣٥

وقد نص أمحد يف الذي حبس فرساً عليه ِحلية حمرمة أن احللية تبـاع              : قال
 .)١(وهذا تصريح جبواز وقف مثل هذا: وينفق منها عليها، قال

الـك وأصـحاب أيب     وإذْ قد ثبت هذا القول عن أمحد، وأصحاب م        
حنيفة فإن اخلالف يف املسألة يعطينا سعة يف االختيار، فيكون العمل بقـول             

. ايزين هو األقرب إىل املصلحة الراجحة، بل هي مصلحة راجحة قطعـاً           
ولذلك ألف العالمة احلنفي املفسر حممد بن حممد بن مصطفى الشهري بـأيب             

 جبوازوقف النقود، أكثر     هـ رسالة حقق فيها القول     ٨٩٣:السعود ،ت سنة  
فيها من الدالئل والنقول، الدالة مطلقاً على جواز وقف املنقول إذا جـرى             

  .)٢(عليه التعامل سيما من الفحول

وإذا كانت علة املنع عند السادة الشافعية واحلنابلة هي عدم االنتفـاع            
العـني  فإن  ،  فإنه ينبغي أن يفهم النفع مبا هو أعم نفعا وأمشل مدلوال           ،بعينها

أال ترى أنه جيوز استبداهلا علـى       ، وإمنا لنفعها   ، املوقوفة قد ال تقصد لذاا    
 والـدنانري فإـا     فكـذلك الـدراهم   ، املعتمد إذا احتيج الوقف لـذلك     

ال ، وال املوقوف علـيهم   ، اهلا بدراهم ال يفوت غرض الوقف     فاستبد،مثلـية
كثر نفعـا مـن حتبـيس     أ اليت تبني فيها أن حتبيس النقد    سيما يف أيامنا هذه   

فإن العلة اليت هي    ، وإذا كانت األحكام تدور مع العلة حيث دارت       ، األعيان

                                                 
 .١٤٦:انظر االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية لعالء الدين الدمشقي ص )١(
 .٨٨٩، ١/٢١٤نون ألمساء الكتب والفنون حلاجي خليفة انظر كشف الظ )٢(



 

٣٦

فينبغي أن ال يبقى خالف     ، مناط احلكم قد وجدت يف هذا النوع من الوقف        
من مقاصد   وقد تقدم فبيان مقاصد الوقف ما حيققه وقف النقود        ، يف املسألة 
، ادة الشافعية القائل باجلواز مرجوحا    وإذا كان القول الثاين عند الس     ، شرعية

ئمة أهل السنة   ال سيما أنه مذهب إمامني من أ      ، فإن واقعه اليوم جيعله راجحا    
 .يقولون كما، وقد يعرض للمفوق ما جيعله فائقا،واجلماعة كما تقدم

وقد جرى التعامل اليوم يف كثري من الـبالد بوقـف النقـود،             : قلت
ملتطور، الذي إذا وجد التشجيع الكـايف،       والسيما ذا األسلوب العصري ا    

 الوقف إىل سالف عهده     ولعاد لنهض بالوقف أيما وض،      ،واإلدارة املخلصة 
نفعاً وبراً، كما يدل ذلك واقع بعض الدول اليت اختذت هـذا األسـلوب              
الوقفي منهجاً لتطوير الوقف كدولة الكويت مثالً، فقد سبقت غريها مـن            

بية باختاذ هذا األسلوب لتطوير مسرية الوقف، فأنشأت        البالد اإلسالمية والعر  
 :صناديق تغطي معظم متطلبات اتمع مثل

خدمة القران الكرمي وعلومه، ورعاية املساجد، والتنمية العلمية، وتنمية         
اتمعات احمللية يف املناطق السكنية املختلفة، والتنمية الـصحية، والتنميـة           

فكر، التنمية األسرية، ورعاية ذوي االحتياجـات       البيئية، وقضايا الثقافة وال   
 .. اخلاصة من املعاقني وغريهم ودعم التعاون اإلسالمي اخلارجي

وملا كانت هذه التجربة ناجحة ومفيدة فينبغـي للـدول اإلسـالمية            
 .االحتذاء ا واالستفادة من جتربتها



 

٣٧

 اهليئـة   وقد أخذت دولة  اإلمارات العربية املتحدة، ذا املبدأ فأنشأت         
للمساجد، وللرعاية الـصحية، ولأليتـام      .. العامة لألوقاف عدة مصارف   

والفقراء، وللمسجد األقصى، وللقرآن الكرمي وعلومـه، وللتعلـيم، وللـرب         
وحددت أهدافاً لكل مصرف واختذت وسـائل لتحقيـق كـل           .. والتقوى
 .)١(هدف

 بـه   أخذت به كذلك األمانة العامة لألوقاف بإمارة الشارقة، وأخذت        
ق وقفية كثرية ملختلـف     فأنشأ كل منهما صنادي   . أيضاً أوقاف إمارة عجمان   

وجيري األخذ به اآلن يف مؤسسة الوقف وشؤون القصر بإمـارة        . أعمال الرب 
 .ديب

ولو أن كل دولة من الدول اإلسالمية اختذت هذا األسلوب الـوقفي            
، والبيئـة   السامية يف خدمة اإلسالم واملـسلمني      ألعادت لألوقاف رسالتها  

كما كان عليه حال سالف أمتنا الذين كـان اعتمـادهم علـى             .. واتمع
األوقاف كبرياً، فكانت حاجة الكثري منهم مكفية، وتعففهم عـن أمـوال            
السلطة كبرياً، لعدم حاجتهم ملا يف أيديهم، فكان سبباً ألداء دورهم الريادي            

 فيحملهم ذلك إىل    يف تبليغ رساالت اهللا، وخشيته وعدم خشية أحد سواه،        
النصح هلم من غري مهابة، وأمرهم باملعروف ويهم عن املنكر من غري خوف             
وال وجل،كما جرى للعز بن عبد السالم مع املماليك، واإلمام النووي مـع             

                                                 
 .املصارف الوقفية الصادر عن اهليئة العامة لألوقاف )١(



 

٣٨

تريده كـثري مـن      غري أن هذا ال   ... الظاهر بيربس، وابن تيمية مع معاصريه     
 ومصادرا، كما عمـدت     الدول، ومن أجل ذلك حاولت إتالف األوقاف      

بعض الدول إىل بيع األوقاف، وحتويل عقارها إىل عملة نقدية حبجة حتويلـه             
تضخمت العملة النقدية، فأصـبح عـني        وسرعان ما . إىل أسهم استثمارية  

يساوي شيئاً يذكر، وكما جرى من بعض دول أخرى إذْ حاولت            الوقف ال 
دى بأهل الوقـف إىل     وبل ألغت بعض صور الوقف كالوقف األهلي، مما أ        

عراء احلاجة، وذل املسكنة، مع أن الواقف إمنا أراد أن يغنيهم مـن فاقـة،               
وذلك كله جلهل بعض الدول بدور الوقف يف نفع اتمع          .. ويعزهم من ذلة  

 .وإصالحه، وجهلها بواجبها حنو جمتمعها ورعاياها

            تمع وحيث إن هذا النهوض الفكري  والعلمي قد بدأ يبزغ نوره يف ا
املسلم، فإن الواجب على كل مؤسسة وقفية أن تنـهض بـالوقف ـذه              

 .األساليب النافعة لتنمية الوقف وتوفري ريعه ليعم نفعه

وهـذا ما اختـاره جممـع الفقـه اإلسالمـي فـي دورته اخلامسة         
  : جبواز وقف النقود جاء فيه ما نصه١٤٠عشرة، حيث أصدر قراراً رقم 

عاً، ألن املقصود الشرعي من الوقـف، وهـو         وقف النقود جائز شر   «
حبس األصل وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني، وإمنا            

 »تقوم أبداهلا مقامها



 

٣٩

وذا يكون اإلشكال الفقهي قد ارتفع بتبين امع هذا القرار، وهـو            
ه العمل الذي   هيئة علمية معتربة يف العامل اإلسالمي كله، ال سيما وقد صحب          

مل جيد اإلنكار إليه سبيالً، ملا تأصل لدى الفقهاء أنه يفىت بكل ما هو أنفـع                
 وصـيانة حلـق اهللا تعـاىل،         ،للوقف فيما اختلف العلماء فيه،  نظراً للوقف       
 .)١(وإبقاء للخريات كما قرره ابن عابدين الشامي

 للمـانعني   وهلذا اختار امع هذا القرار، ألن املسألة اجتهادية وليس        
دليل يركن إليه، إمنا هي تأصيالت على أصل وضع الوقف من حيث كونـه              
حبساً دائماً، وهذا املعىن موجود يف النقد كما هو يف العقار وحنوه، حيث إن              
الوقف اليتعني بالتعيني مطلقاً، بل جيوز استبداله عند احلاجة، ال سـيما إن             

ل يف وظيفته ونفعه، ومن أجل      شرطه الواقف، وعندئذ يقوم البدل مقام املبد      
إذا استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن        : ذلك نص القرار املذكور أنه    

يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك األصول واألعيان            
ال تكون وقفاً بعينها الستمرار االستثمار، ويكون الوقف هو أصـل املبلـغ             

 .النقدي ا هـ 

 من قواعد االجتهاد، أنه قابل للتغيري حىت مـن الـشخص            وحيث إن 
نفسه، وأن الفتوى االجتهادية تتغري بتغيري الزمان واملكان واألحوال، فإن ما           

 .كان مقرراً من املنع لدى األكثرين فذلك حبسب زمام

                                                 
 .٤/٣٢٤حاشية ابن عابدين  )١(



 

٤٠

وقد ثبت يف زماننا جدوى واستمرارية نفع وقف النقود فكان القـول            
 .يل والتعليل، وهذا هو أهدى سبيلبه قوالً منصوراً بالدل

 :املقصود من  استثمار وقف النقود
وحيث إن وقف النقود ليس مقصوداً لعينه، بل ملا يكون له من أثر يف              
نفع اجلهة املوقوف عليها، فإنه ال يتحقق هذا النفع إال بتفعيل هذه النقـود              

فظة علـى   وبتحريكها حبيث تدر عائداً ميكن صرفه للموقوف عليه، مع احملا         
القيمة الشرائية للنقد، وهذا ال يتأتى إال باستثمار النقد استثماراً مأموناً يوفر            

 .عائداً نافعاً

وملا كان استثمار الوقف حيتمل املخاطرة باملال، كان للبحث الفقهـي     
فيه جمال، نظراً خلطورة وضع الوقف، لذلك عين جممع الفقه اإلسالمي ببحثه            

وأصدر فيه قراراً يبني ما هيته، وضوابطه وما ينبغي         يف دورته اخلامسة عشرة     
 :العمل فيه، جاء فيه ما نصه

باستثمار أموال الوقف تنمية األموال الوقفية سواء أكانت        يقصد    - ١
  .أصوالً أو ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً

  . يتعين احملافظة على املوقوف مبا حيقق بقاء عينه ودوام نفعه– ٢

استثمار األصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقوالت        ب  جي – ٣
  .ما مل تكن موقوفة لالنتفاع املباشر بأعياا



 

٤١

بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف جبزء من ريعه،          يعمل   – ٤
وال يعد ذلك منافياً ملقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف            

  .منه شيء لتنمية األصلمجيع الريع يف مصارفه، فال يؤخذ 

 األصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقـف ومل             – ٥
يشترط استثماره إال مبوافقة املستحقني يف الوقف الذري، أمـا يف الوقـف             
اخلريي فيجوز استثمار جزء من ريعه يف تنمية األصل للمصلحة الراجحـة            

  .بالضوابط املنصوص عليها الحقاً

مار الفائض من الريع يف تنمية األصـل أو يف تنميـة            استثجيوز   – ٦
الريع، وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني وحسم النفقات واملخصصات          

  .كما جيوز استثمار األموال املتجمعة من الريع اليت تأخر صرفها

 جيوز استثمار املخصصات املتجمعة من الريع للـصيانة وإعـادة           – ٧
  .ض املشروعة األخرىاإلعمار ولغريها من األغرا

مانع شرعاً من استثمار أموال األوقاف املختلفـة يف وعـاء            ال   – ٨
استثماري واحد، مبا ال خيالف شرط الواقف، على أن حيافظ علـى الـذمم              

  .املستحقة لألوقاف عليها

  : جيب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية– ٩

 .يف جمال مشروعأ ـ أن تكون صيغ  االستثمار مشروعة و



 

٤٢

 ب ـ مراعاة تنوع جماالت االستثمار لتقليل املخاطر وأخذ الضمانات  
الت، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات اجلدوى االقتصادية الالزمة         الكفا و

 .للمشروعات االستثمارية

ج ـ اختيار وسائل االستثمار األكثر أماناً، وجتنب االستثمارات ذات  
 .قتضيه العرف التجاري واالستثمارياملخاطر العالية مبا ي

د ـ ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ املشروعة املالئمة لنوع املال  
املوقوف مبا حيقق مصلحة الوقف، ومبا حيافظ على األصل املوقوف ومصاحل           

وعلى هذا، فإذا كانت األصول املوقوفـة أعيانـاً، فـإن           . املوقوف عليهم 
إىل زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن        استثمارها يكون مبا ال يؤدي      

.. تستثمر جبميع وسائل االستثمار املشروعة كاملضاربة واملراحبة واالستصناع       
 .اخل

هـ ـ اإلفصاح دورياً عن عمليات االستثمار ونشر املعلومات واإلعـالن   
 .ا هـ . عنها حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن

رعية واخلرباتية يتعني االستثمار األمثـل  وعند مراعاة هذه الضوابط الش    
 .للوقف مما حيقق الفائدة املرجوة

  

  



 

٤٣

 :جماالت استثمارات الوقف النقدي
 استثمار العقار وحنوه،    وال ريب بأن الستثمار النقود جماالت أوسع من       

  :وذلك مثل

 – ٤.  صـكوك املـضاربة    – ٣.  بيع العمالت  – ٢.  األسهم – ١
 .وغري ذلك.  التجارة– ٦..  اإلبضاع– ٥. املضاربة

وسأتناول هذه األنواع بشيٍء من التفصيل لتتضح صورة تنمية وقـف           
 .النقود فيها

   استثمار الوقف النقدي يف األسهم– ١

:تعريف األسهم

صـكوك  : األسهم مجع سهم وهو النصيب لغة، أما اصطالحاً فهـي         
 فيهـا حـق     متساوية القيمة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، واليت يتمثل       
  .املساهم يف الشركة ال سيما حقه يف احلصول على األرباح

أقسام  متساوية من رأس مال الشركة غري قابلة للتجزئـة           : ويقال هي 
 .)١ (التداولمتثلها وثائق 

                                                 
 .٤٧األسهم والسندات وأحكامها للدكتور أمحد اخلليل ص )١(



 

٤٤

 أو  اعتبـاريني،     حقيقـيني وهي متثل شركة خمتلطة شائعة بني أفـراد         
 . جائزاًوالدخول فيها من حيث هو جائز إذا كانت متثل نشاطاً

مبا أن األصـل يف     «: وقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي بذلك يقول       
راض وأنشطة  مشروعة    املعامالت احلل، فإن تأسيس شركة مسامهة ذات أغ       

  .)١(»أمر جائز

والشركات املسامهة أضحت اليوم متثل نشاطاً جتارياً نشطاً، وإقبـال          
 .الناس عليها كبري ألا حتقق عائداً سريعاً

 الوقفية أن تبحث عن أسـهم الـشركات         تسسااملؤليه فإن على    وع
  .نمي أموال الصناديق الوقفية فيهااملنطبق عليها املعايري الشرعية فت

  :واملعايري الشرعية هي

 . ـ أن يكون غرض الشركة الذي أنشئت من أجله مشروعا١ً

 ـ إذا كان نشاط الشركة حالالً لكنها تودع أو تقترض بفائـدة   ٢
  :يلي  مافيشترط

أ ـ أن ال تنص الشركة يف نظامها األساسي أن من أهدافها التعامـل   
  .بالربا أو  حنوه من احملرمات

                                                 
 . يف مؤمتره السابع جبدة٦٣ قرار رقم ٢١٢قرارات جممع الفقه اإلسالمي ص )١(



 

٤٥

ب ـ أال يبلغ إمجايل املبلغ املقترض بالربا سواء كان قرضـاً طويـل    
من القيمة السوقية موع أسهم الشركة، علماً بأن        % ٣٠،  قصريةاألجل أم   

 .ن مبلغهاإليداع بالربا حرام مهما كا

من % ٥ج ـ أن ال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم نسبة  
إمجايل إيرادات الشركة،سواء أكان هذا اإليراد  ناجتاً عن ممارسة نشاط حمرم،            
أم عن متلك حملرم وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعـض اإليـرادات فيجتهـد يف            

  .معرفتها ويراعى جانب االحتياط

هذه النسب إىل آخر ميزانية أو  مركـز مـايل   د ـ يرجع يف حتديد  
 .مدقق

 مكان ناجتاً من النشاط أأرم سواء هـ ـ جيب التخلص من اإليراد احمل 
كان مالكاً لألسهم ، سـواء كـان         احملرم،  أم من الفوائد على من         التملك

ويصرف جلهات خريية عامـة     ...مستثمراً أم متاجراً حني اية الفترة املالية      
 .للمسلمني

و ـ حمل التخلص هو ما  خيص السهم من اإليراد احملرم سواء أوزعت  
 .أرباح أم مل توزع، وسواء أرحبت الشركة أم خسرت

ز ـ يتم التوصل إىل ما جيب على املتعامل التخلص منه بقسمة جمموع  
اإليراد احملرم للشركة املتعامل يف أسهمها، على عدد أسهم تلك الـشركة،            



 

٤٦

 مث يضرب الناتج يف عدد األسهم اململوكة لذلك         فيخرج ما خيص كل سهم،    
 .املتعامل،  وما نتج فهو مقدار ما جيب التخلص منه

ح ـ ال جيوز االنتفاع بالعنصر احملرم الواجب التخلص منه، بأي وجه  
من وجوه االنتفاع، وال التحايل على ذلك بأي طريق كان، ولـو بـدفع               

 .الضرائب

وابط طوال فتـرة اإلسـهام أو   ط ـ جيب استمرار مراعاة هذه الض 
 .)١(التعامل فإذا اختلت الضوابط وجب اخلروج من هذا االستثمار

فإذا رغبت مؤسسات الوقف النقـدي يف االسـتثمار يف األسـهم            
واطمأنت إىل سالمة وضع الشركة املايل والقانوين، وأمنت املخاطرة، دخلت          

سارة الفادحة اليت قـد  يف هذه األسهم بيعاً وشراء مع اليقظة التامة خشية اخل      
  .حتدث أحياناً

 : بيع  العمالت _٢
كما ميكن الدخول يف األسواق املالية لبيع وشراء العمالت املـستقرة           
نسبياً، فإا حتقق عائدات ضخمة، غري أن فيها حمـاذير خطـرية شـرعية              

  .واقتصادية

                                                 
 .٣٨٧ – ٣٨٣انظر املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ص )١(



 

٤٧

فـإن بيع العمالت حيوم حوله الربا الذي هـو          .. أمـا حماذيرهـا الـشرعية     
حماربة هللا ورسوله، وهو حمق للربكة، وذلك إذا مل يطبق فيه أحكام الصرف،             
فيتعني ملن تسند إليه عملية تنمية املال الوقفي ذا األسلوب أن يكون بصرياً             
ناقداً، وفقيهاً حمققاً لباب الربا، وإال ارتطم يف الربا مث ارتطم كما قال اإلمام              

ع يف الربا من حيث ال يشعر، وال ريب؛         يعين وق  :)١(علي رضي اهللا تعاىل عنه    
  .فمن ال يعرف اخلري من الشر يقع فيه

وأحكام الصرف هي اليت أشار إليها حديث عبادة بن الصامت رضي           
الـذهب  بالـذهب والفـضَّة بالفـضَّة،والرب بـالرب، والـشعري بالـشعري،  والتمـر                   «: اهللا تعايل عنه  

واء،يداً بيــد، فــإذا اختلفــت هــذه األصــناف فبيعــوا بــالتمر، وامللــح بــامللح مــثال مبثــل، ســواء بــس
  .)٢(»كيف شئتم إذا كان يداً بيد

بض، فال يصح فيه النساء، واملنـاجزة        وخالصتها أنه يشترط فيه التقا    
فال يصح فيه اخليار أو التأجيل، وحيث إن العمالت خمتلفة فإنه جيوز فيهـا              

عترب أي تأخري عن    التفاضل، وحتقيق التقابض أمر خطري يف الصرف، حيث ي        
  .تسليم أحد العوضني مع تفرق أبداا عن جملس العقد نساًء، فيقع احملظور

                                                 
 .٢/٢٢مغين احملتاج للخطيب الشربيين )١(
 .١٥٨٧أخرجه مسلم يف الصرف برقم  )٢(



 

٤٨

كما أن التقابض ال بد أن يكون حقيقياً فال يصح بالرهن أو املواعدة،             
سليماً حقيقياً للعني حبسب بل ال بد من تسليم الثمن واملثمن يف جملس العقد ت

  .ما آن ذاك، أو إدخاهلا يف حساب كل منهالعرف

، فإنه إن مل يكن القائم ا على كمـال النباهـة         وأما حماذيرها االقتصادية  
حي اليدين، فيض ن سوق العمالت صفر     واخلربة فقد خيسر مث خيسر، وخيرج م      

  .مبال الوقف من حيث أراد نفعه

لذلك حتتاج تنمية نقد الوقف باألسواق املالية إىل حتر كامل، واطمئنان           
 ،ن األوىل اجتنابه، والعدول عنه إىل الوسائل واألساليب األخرى        تام، وإال فا  

 احلريص على نفعه أشد هلثاً عليـه، لـسرعة          قد جتعل وإن كانت مصلحته    
  .فائدته،  وكبري عائدته

  :ـ صكوك املقارضة ٣

  :تعريف الصك واملقارضة
الصكوك مجع صك،  وهو الكتاب الـذي يكتـب يف املعـامالت             

  .)١(واألقارير

                                                 
 . للفيومي١/٣٦٩املصباح املنري  )١(



 

٤٩

قارض فالناً مقارضـة    : قارضة فهي مصدر ميمي للقراض، يقال     أما امل 
وقراضاً إذا دفع إليه ماالً ليتجر فيه ويكون الربح بينهما على مايـشترطون،             

  .)١(ويسمى دافع املال مقاِرضاً، واألخذ مقارضاً

  :وتعرف صكوك املقارضة جمموعة بأا

أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال القراض، بإصـدار صـكوك    
ملكية برأس مال املضاربة، على أساس وحدات متساوية القيمة، ومـسجلة           
 بأمساء أصحاا باعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة، وما          

  .)٢(يتحول إليه بنسبة كل منهم فيه

ل اجتذاب املدخرات النقديـة     وتعترب صكوك املقارضة من أفضل وسائ     
ة وعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعي    وجتميع األموال الالزمة لتمويل مشر    

وقد ناقش جممع الفقه اإلسالمي هذه الصكوك يف دورته الرابعة، وأصدر فيها            
  :قراراً ضابطاً لشروطها وصورها وهي خمتصرة مبا يلي

أصـدرت   ـ ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع الـذي   ١
الصكوك إلنشائه أو متويله،  وتستمر هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل             

  .ايته،  ويترتب عليه مجيع أثر امللك

                                                 
 .٣٠٠ صجيب أيبالقاموس الفقهي لسعدي  )١(
 .١٢٠ اإلسالمي صقرارات جممع الفقه )٢(



 

٥٠

 ـ يشترط أن تكون شروط التعاقد مبينة بنشرة اإلصدار، املتضمنة  ٢
جلميع البيانات املطلوبة شرعاً يف عقد املضاربة،  وأن اإلجياب يعـرب عـن              

  .يف هذه الصكوك والقبول يعرب عنه موافقة اجلهة املصدرةاالكتتاب 

 ـ أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بعـد انتـهاء فتـرة     ٣
  :االكتتاب بضوابط حمددة وهي

أ ـ إذا كان مال القراض مل يزل نقداً، فتداول صكوك املقارضة تعترب  
  .نقداً، تطبق عليها أحكام الصرف يف التبادل

مال القراض ديوناً، تطبق على تداول صكوكه أحكام ب ـ إذا أصبح  
  .التعامل بالديون

ج ـ إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من نقود وديون ومنافع،  
جاز تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر املتراضى عليه، بشرط أن يكـون            
الغالب منافع أو أعيان، وإال فإن احلكم يكون لألغلب من النقد أو الـدين              

وخلص القرار إيل جواز تداول صكوك املقارضة يف أسـواق          ....ما سلف ك
األوراق املالية بالضوابط الشرعية، وفقاً لظروف العـرض والطلـب وإرادة           

  .)١(املتعاقدين

                                                 
 .١٩٨٨ املوافق ١٤٠٨ لسنة ٣٠/٤قرارات جممع الفقه اإلسالمي قرار رقم  )١(



 

٥١

وملا كانت صكوك املقارضة من أهم أنواع االستثمار اليت حتقق نتائج           
ار لالستفادة منها يف جمـال      إجيابية وريعاً حمققاً نافعاً يف الغالب، فقد دعا القر        

الوقف وتعمريه واستثماره، وذلك بتبنيه توصيات الندوة اليت أقامها امـع           
  :هلذه الصكوك، وهي

أ ـ إقامة شركة بني جهة الوقف بقيمة أعيانه، وبني أرباب األمـوال   
  .مبا يوظفونه لتعمري الوقف

ب ـ تقدمي أعيان الوقف ـ كأصل ثابت ـ إىل من يعمـل فيهـا      
  .بتعمريها من ماله بنسبة من الريع

كما تضمن وسيلتني أخريتني من وسائل تنمية الوقف وتعمريه، مهـا           
  . إن شاء اهللا تعاىلقريباًاالستصناع، واإلجارة،وسيأيت احلديث عنهما 

 ينص علـى أن الـصكوك       ٦٠ آخر رقم    كما صدر عن امع قرار    
ماري معـني حبيـث ال      القائمة على أساس املضاربة ملشروع أو  نشاط استث        

ميلكون من   يكون ملالكيها فائدة أو نفع مقطوع، بل نسبة من الربح  بقدر ما            
السندات،  هي بديل شرعي عن السندات احملرمة، وهي اليت متثل التزاماً بدفع             

  .مبلغها مع فائدة منسوبة إليه، أو  نفع مشروط

نقـدي  وذا تكون هذه الصكوك من أجدى أساليب استثمار املال ال         
 . فيمكن أن ينمى الوقف به إذا أمنت املخاطر،املوقوف



 

٥٢

  : ـ املضاربة٤

 ـ  وتسمى الِقراض بلغة أهل احلجاز، فهـي مـن العقـود      املـضاربة 
، صلى اهللا عليه وسلم   الشرعية اليت دل عليها كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله          

راتـب   كتـاب اهللا كمـا يف م        إنه مل جيد هلا أصـالً يف       :وإن قال ابن حزم   
فإنه احتج هلـا     )٢(، فقد وجده غريه كاإلمام املاوردي يف احلاوي       )١(اإلمجاع

 فـإن  ]١٩٨البقرة [} ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم {: بقوله تعاىل 
عموم الفضل يشمل عموم أنواع التجارات، ومنه الِقـراض، وقـد عملـه             

ما يف إمجاعات ابن    الصحابة رضي اهللا عنهم، وانعقد عليه اإلمجاع عندهم ك        
  .)٣(املنذر، وابن حزم

 من حديث زيد    )٤(ومن عمل الصحابة ا ما أخرجه مالك  يف املوطأ         
ابن أسلم عن أبيه يف قصة عبد اهللا وعبيد اهللا ابين عمر بن اخلطاب رضي اهللا                
عنهم، مع أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه، حيث أعطامها ماالً من البصرة             

 عليها ليتجرا به، مث يدفعا رأسه إىل أمري املؤمنني عمر رضي            يوم أن كان أمرياً   
اهللا عنه ففعال ما أمرمها به، فأىب عليهم عمر رضي اهللا عنه إال أن يدفعا املال                
ورحبه، فجادله عبيد اهللا، بأن املال كان من ضماما لو تلف، فـأىب عمـر               

                                                 
 .٩١: ص )١(
)٧/٣٠٥ )٢. 
 .٩١: ، ومراتب اإلمجاع البن حزم ص٥٢٧ رقم ٥٨: اإلمجاع البن املنذر ص )٣(
)٢/٨٨ )٤. 



 

٥٣

يفعل ذلك مع    أوالد أمري املؤمنني، حيث مل       حاىبخشية أن يكون أبو موسى      
اآلخرين، فأشار عليه بعض جلسائه أن جيعله قراضاً فرضي، فأمرمها أن يدفعا            
نصف رحبه، ويأخذا الباقي، وكان ذلك مبحضر الصحابة رضي اهللا عنـهم،            

  .فكان ذلك إمجاعاً.. فلم ينكر عليه أحد

وقد كان العباس بن عبد املطلب، وحكيم بن حزام رضي اهللا عنـهما             
من حديث عروة بن . )١(ما ويشترطان، كما أخرج الدارقطين   يضاربان بأمواهل 

الزبري أن حكيم  بن حزام رضي اهللا عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه               
أن ال جتعل مايل يف كبد رطبة ـ أي ال تشتر  «: ماالً مقارضة يضرب له به

به حيواناً لكونه عرضة للموت، والحتياجه ملؤنة ـ وال حتمله يف حبـر، وال   
  .»ترتل به يف بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مايل

من حديث ابن عباس رضي اهللا عنـهما أن أبـاه           . )٢(وأخرج البيهقي 
العباس كان إذا دفع ماالً مضاربة اشترط على صاحبه أن ال يسلك به حبـراً               
وال يرتل به وادياً، وال يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن،               

  .» فأجازهصلى اهللا عليه وسلمغ شرطه رسول اهللا فبل

ويف هذا داللة على أن املضارب إذا خالف شرط رب املال كان ضامناً             
لتفريطه ألنه غري مأذون له يف ذلك النوع من العمل، فلما خـالف كـان               

                                                 
 .تإسناد رجاله ثقا: ١٨٦: ، وقال احلافظ يف بلوغ املرام ص٣/٦٣يف السنن  )١(
 .٦/١١١يف السنن الكربى  )٢(



 

٥٤

، وقـرره   )١(ضامناً، وهذا ما قرره السادة األحناف كما يف حاشية رد احملتار          
 خبالف اشتراط ضمان رأس املال إذا تلف أو ضاع بال           غريهم كذلك، وهذا  

تفريط منه، فإن هذا الشرط يفسد العقد بغري خالف، ألن عقد املضاربة من             
  .)٢(عقود األمانات، وهي اليت ال يضمن فيها العامل وحنوه إال بالتعدي

واملضاربة وإن كان فيها نوع خماطرة باملال، إال أا إذا قُيدت مبثل هذه             
روط، وكانت مبنية على دراسة جدوى، فإا تضمن إىل حد كبري الربح            الش

مـال   الوفري، وهذا هو واجب ناظر الوقف،إذ جيب عليه أن يراعي تنميـة           
اجتروا يف أموال اليتـامى ال  «:الوقف كما يراعي مال اليتيم، وقد ورد يف احلديث     

  .)٣(»تأكلها الزكاة

ل فليتجر فيه وال يرتكه حتـى     أال من ويل يتيماً له ما     «: ويف حديث آخر  
  .)٤(»تأكله الصدقة

                                                 
)٨/٤٣٧ )١. 
 .٣/٥٢٢، وكشاف القناع ١/٣٩٨، واملهذب ٣/٦٨٧انظر الشرح الصغري  )٢(
 باب زكاة أموال اليتامى من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه موقوفاً ١/٢٩ أخرجه مالك يف املوطأ )٣(

 .ه موقوفاًوالطرباين يف األوسط من حديث أنس رضي اهللا تعاىل عن
وضعفه، .  من حديث عمرو بن شعيب٦٤١:  أخرجه الترمذي يف الزكاة، باب ما جاء يف زكاة اليتيم برقم)٤(

 ٢/١٠٩، والدارقطين يف السنن ٤/١٠٧وأخرجه البيهقي يف الكربى 



 

٥٥

وقد قرر الفقهاء أن التصرف يف مال الوقف يـستمد أحكامـه مـن              
 يعين يف وجوب الرعاية والعناية، والتنمية وفعل ما       . )١(التصرف يف مال اليتيم   
  ..تقتضيه الغبطة واملصلحة

 صلى اهللا عليـه وسـلم     وقد علمنا من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله         
  .جيب فيه من الرعاية والعناية خطورة مال اليتيم وما

واألوقاف كذلك، فإن ريعها تكون أليتام وحنوهم من ذوي احلاجـة           
 يف  جـاء املاسة، فإذا مل ترع الرعاية الكاملة كان خطر متوليها عظيماً، وقد            

اشتد غضب اهللا على مـن      «:  أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   احلديث عن النيب    
  .)٢(» جيد ناصراً غرييظلم من ال

جيد ناصراً غري اهللا تعاىل هم هؤالء الضعفة من الفقراء وذوي            والذي ال 
احلاجة الذين رمحهم الواقف، وحبس عليهم عينه أو عقاره لينتفعوا بريعـه،            
وهم ال حول  هلم وال طول ملقابلة ناظر الوقف، فال يسعهم إال أن يرضوا مبا                

ار ظَّنه غريدافع حقاً، إال من رحم اهللا تعاىل من ن         جيود به عليهم متفضالً، كأ    
  .اخلري واالستقامة

                                                 
 .٢٠أحكام الوقف للزرقا ص )١(
 .ي اهللا تعاىل عنه من حديث علي رض١/٦١١٦، والصغري ٢/٣٥٢أخرجه الطرباين يف األوسط  )٢(



 

٥٦

ومن هنا كان تدخل الدولة ضرورياً حلفظ حـق هـؤالء الـضعفة،             
فأُنشئت الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة واخلاصة لـصيانة أمـوال          

 غري أا يف كثري من البالد اإلسالمية توكل إىل        .. هـة أهل ـف ورعاي ـالوق
ن إالً وال ذمة، فيكون الفساد منها أكثر من فساد          ـب يف مؤم  ـيرقُ من ال 
  .النظار

فكان من الضروري أن توجد مؤسسات أخـرى تنـهض بـالوقف            
وتستخرجه من أيدي العابثني به، كهذه املؤسسات الطوعية مـن هيـآت،            

  ...وصناديق وقفية، ومجعيات نفعية خريية

ونظَّار األوقاف إذا جتمع لديهم مال      فعلى املؤسسات الوقفية عموماً،     
الوقف، وكان فاضالً عن حاجة عمارته، ومستحقيه، أن ينموه مبثـل هـذا             
النوع من النماء، بأن يضاربوا به يف البنوك اإلسالمية ذات الرقابة الـشرعية             
الفاعلة، أو باملضاربة املباشرة من قبل خمتصني أتقياء من التجار، وبإشـراف            

قيقي أو االعتباري، فيشتري به ويبيع ويقلب يف السوق مبـا           ناظر الوقف احل  
تقتضيه املصلحة الشرعية الراجحة، كأن يشترى به سلع متس احلاجة إليهـا            
لتباع بربح معقول، أو عقار استثماري  ليباع مع طفرة العقارات،أو يؤجر،            

 الربح  أو حنو ذلك من أبواب التجارة اليت يتوقع فيها الربح الوفري، فإذا حتقق            
أخذ املضارب حصته من الربح، وعاد برأس املال ورحبه للوقف ليصرف يف            

وهكذا حىت تأيت احلاجة    .. مصرفه، إن كان حمتاجاً، أو نمي مبضاربة أخرى       



 

٥٧

الفعلية لصرفه يف مصرفه، أو صرف جزء منه مع بقاء اجلزء اآلخـر ينمـى،      
  .يكثر أصل الوقف، وتزداد غالتهحىت 

  : ـ اإلبضاع _٥

مصدراً بضع الشيء يبضعه، إذا بعثه مع التاجر ليبيعه، تقول          : اإلبضاع
كمستبـضِع متـٍر  إىل      :أبضع الشيء واستبضعه أي جعله بضاعة، ويف املثل       

  .)١(هجر

بعث املال مع من يتجر بـه تربعـاً         : ويعرف اإلبضاع اصطالحاً بأنه   
 واآلخـذ   فرأس املال البضاعة، واملعطـي املبـضع،      . والربح كله لرب املال   

 .. ألنه يتم على وجه ال غرر فيه.  واإلبضاع من العقود اجلائزة)٢(املستبضع

ومازال عرف التجار ـ وإن قل يف زماننا ـ ينفع بعضهم بعضاً يف مثل هذا   
النوع من العقود، وال سيما عند األسفار واالنتقال من بلد آلخر، وباألخص            

ال بيعاً وشراء، فغالباً ما حيصل مثل       حيسن التصرف بامل   إذا كان رب املال ال    
هذا على سبيل تبادل املنافع، وإن كان املستبضع ال خيلو من نفع معنوي يف              

عه، مث  اكتساب الشهرة، أو مادي إذا وسع بذلك رأس مال التجارة ليزداد بي           
  .يعود بربح مال أخيه إليه

                                                 
 .٥٥: ، وخمتار الصحاح املادة نفسها ص٥٨: بضع ص: انظر املصباح املنري مادة )١(
 .٣٧: ، والقاموس الفقهي١/١٧٢املوسوعة الفقهية  )٢(



 

٥٨

ملصاحل وإذا كان مثل هذا العقد جيري يف عرف التجار من باب تبادل ا            
  .الدنيوية، فإن يف التجار خريين كثريين يريدون مصاحل الدنيا واآلخرة

فإذا ما كانت التجربة الصادقة تقضي بأن مثل هذه التجارة ال تكسد            
وال ختسر، فإن على إدارة الصندوق أو ناظرالوقف أن يعـرض رأس املـال              

ـ              صندوق الوقفي على مثل هؤالء التجار ليدخله يف رأس ماله ويتجر بـه لل
  ..الوقفي، فإنه لن يتردد إذا كان واثقاً من إدارة الصندوق ونبل هدفه

مثالً جتمع يف صـندوق     ) مليون درهم    (١ر٠٠٠ر٠٠٠فلو أن مبلغ    
الوقف اخلريي، أو توفر لنا مـن ريـع وقـف العقـارات، أو سـندات                

كأن كان هدف هذا الصندوق     . االستثمار،ومل جند سبيالً لصرفه يف مصرفه     
ناية وقفية لـصاحل طـالب العلـم، غـري أن األرض مل تتـهيأ، أو          إنشاء ب 

االستشارات اهلندسية تأخرت، أو ترخيص البناء تعثر، وعلمنـا أن الوقـت            
سيطول يف االنتظار ،وهناك تاجر ناجح أمني حيب اخلري ويفعله، فعرضنا عليه            

لته ليبيعها تنمية هذا املبلغ املتجمع واجلامد بزيادة الكمية املستوردة لوكا  فكرة
إننا إذا عرضنا مثل هذه الفكرة      .. كما يبيع سلعه، مسامهة منه يف نفع الوقف       

وـذا  .. على رجل خير من جتار املسلمني املشهورين فإنه لن يتردد يف ذلك           
  ..حنقق رحباً وفرياً للوقف من غري جهد وال عناء  وال خسارة

ذا أدينـا حقـوق     ولكن ال جيوز أن نلجأ إىل مثل هذه التنميـة إال إ           
أو أقمنا املشاريع اليت وقَّف الناس هلا، مث فضل عنـدنا           . املوقوف عليهم أوالً  



 

٥٩

فضل من املال نطمح به لقيام مشروع آخر أكرب، أو أوفر  وأنفع ملـستحقي               
  .الوقف

  : ـ التجارة٦

. جتر يتجر جتارة  : هي التصرف برأس املال بيعاً وشراء، يقال      : التجارة
  .)١(تاجر: والقائم ا يقال له.. ةاملهنفهي مصدر دال على 

فـإذا  {:كما يدل هلا قول اهللا تعاىل     .. وهي من أفضل املكاسب وأشرفها    
 وقد فُسر فضل ]١٠اجلمعة [}..يف األرض وابتغوا من فضل اقضيت الصالة فا�تشروا 

  .)٢(عي يف طلب الرزق بيعاً وشراًءاهللا تعاىل بالس

رزقنـاكم واشـكروا     آمنوا كلوا مـن طيبـات مـا   يا أيها الذين {:وقوله سبحانه 
 {]   ومثـل ذلـك قولـه      . )٣(يعين من التجارة  :  فقد قال جماهد   ]١٧٢البقـرة

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكـون جتـارة           {:سبحانه

                                                 
 .٥٧: انظر املفردات للراغب ص )١(
 .٨/٢٦٨زاد املسري البن اجلوزي  )٢(
 .٤٦:  بكر اخلالل صكما يف احلث على التجارة والصناعة والعمل أليب )٣(



 

٦٠

التجـارة  :  فقد قال قتادة بن دعامة الـسدوس       ]٢٩النساء  [} عن تراض منكم  
  .)٤(برها رزق اهللا، حالل من حالل اهللا، ملن طلبها بصدقها  ورزق من

ويشهد لذلك ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث ابن عمر رضي            
عمـل  «:  سئل عن أطيب الكسب فقال     صلى اهللا عليه وسلم   اهللا عنهما أن النيب     
  . والبيع املربور هو الذي ال غش فيه وال خداع)١(»الرجل بيده وكل بيع مربور

وال ريب بأن التجارة من أنفع املكاسب، وقد ورد يف بعض اآلثار أن             
والواقع يدل على هذا، فما حيصل الثـراء        . )٢(تسعة أعشار الرزق يف التجارة    

وال الغىن إال منها وا، خبالف الزراعة، أو الوظيفة، أو املهنة، فقليـل مـا               
  ..يكون معها الثراء

التجارة اليت تكون عن    :  الوقف يسهم يف مناء   لذلك كان من أحسن ما    
خربة ودراية، فإذا جتمع مال الوقف يف مشاريع الصناديق الوقفية، أو حصلت            
غلَّة للوقف، وكان هناك باب من أبواب التجارة ووجدنا الرجل الكفء، ذا            

يتردد يف   الدين والتقى، املاهر بالسوق، فإن من املتعني على ناظرالوقف أن ال          

                                                 
   .٥٧املرجع السابق  )٤(
 من حديث أيب بردة رضي اهللا عنه وسكت عنه، وعزاه اهليثمي يف امع ٢/١٢أخرجه احلاكم يف املستدرك  )١(

 .ختلطوفيه املسعودي وهو ثقة لكنه ا: ال إىل أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوسط، ق٤/٦٠
 .٨/٦١٩ االستذكار البن عبد الرب )٢(



 

٦١

   ذا الباب بشرطه الذي ذكرته، بأن يدفع له هذا املال ليتجر به            تنمية الوقف
بدونه، أو أن يقوم النـاظر نفـسه     استقالالً ويكون هو جمرد وكيل بأجر أو      

. بتقليب املال يف التجارة، أو املؤسسة الوقفية، بطريق اإلبضاع السابق ذكره          
مـني،  فلو حدث فيه خسارة مع اجتهاده  وحرصه وعدم تفريطه فإمنا هو أ            

وحيث قد أِمنا عدم تفريطـه      . يضمن إال مع التفريط كما تقدم      واألمني ال 
لثقته وعدالته وخربته، فإن من النصح للوقف أن ينمى كذلك حـىت حيقـق              

  .الوقف الفائدة املرجوة، أو توجد احلاجة لصرفه يف مصرفه

فهذه الوسائل وحنوها متعينة على ناظري الوقف يف الصناديق اخلرييـة           
حنوها، لتنمية ما جتمع لديهم من وفر فاضل عن حاجة مصرف الوقف، مع             و

عدم اإلفراط يف توفري التجهيزات ووسائل اخلدمات، وصـرف املرتبـات           
والنثريات، ألن التصرف مبال الوقف مشروط بعدم التجاوز فيه عـن أقـل             

  .احلدود والكفايات، وما فيه غبطة ظاهرة للوقف وأهله

  :مشكالت وقف النقود
وكما أن لوقف النقود إجيابيات كثرية ملموسـة، إال أنـه تعتورهـا             
مشكالت مجة إن مل تتالف، ومل حيسن عالجها، فقد تؤدي هذه املشكالت            
إىل ذهاب النقد الوقفي، أو انعدام فائدته، وذلك إذا واجه هذه املـشكالت             

  من غري حلِّ؛

  



 

٦٢

  :وأهم هذه املشكالت هي 
  . ـ عدم تنميتها١
  . ـ تضخمها٢
  . ـ عدم حتري الدقة يف صرفها٣
  . ـ سهولة إضاعتها سرقة أو باً أو غصبا٤ً

  :يلي املشاكل مبا حلول هذهوسأتناول حبث 

  : ـ املشكلةاألوىل١

 تظل حمافظة على قيمتها الشرائية لثمنيتها   مل تعد النقود ذهباً وفضة حىت     
كما تقـدم   الذاتية، بل لقد أصبحت عملة ورقية، اكتسبت قيمتها باالعتبار          

 ة ال بد من حتريكها بالتنمية، حـىت       وللحفاظ على بقاء قيمتها الشرائي    .بيانه
يغطي مناؤها نقص قيمتها املتتالية على أقل تقدير، إن مل حيقق هلا مناًء ليـزداد    

  .نفعها

وقد تقدمت بعض أساليب تنميتها احلديثة والقدمية، اليت لو سلك النقد           
هو معمول به يف بعض مؤسـسات الوقـف         سبيلها ألتى بثمار يانعة، كما      

النقدي كمؤسسة الشيخ زايد لألعمال اخلريية اليت جعل رأس ماهلا الـضخم          
، وقفاً عاماً، وكان من شرطه أن ال يتـصرف إال           أمريكيوهو مليار دوالر    



 

٦٣

تضم لرأس املال   % ٢٠ عي دون أن ميس األصل، وحيجز من الر       بريع هذا املال  
للجهات املعنية بـاملوقوف    % ٧٠الباقي وهو لالحتياط العام ويوجه    % ١٠

  .عليها، يف ضمن موازنتها السنوية

ومن  خالل هذا الريع الكبري حافظت على أصل املال، بل منته بــ              
واستطاعت كذلك أن تسهم يف حتقيق كل هدف من أهدافها إسهاماً           % ٢٠
  .كثرياً

  :فهي تعمل على حتقيق أهداف عظيمة هي 

دعم املساجد واملراكز الثقافية اإلسـالمية،   يف إنشاء واإلسهام ـ  ١
، واملؤسسات اليت تم بالتوعية اإلسـالمية       اإلسالميوجمامع البحث العلمي    

والتعريف الصحيح بتعاليم الدين احلنيف وآدابه وتراثه وحضارته وإسهامات         
  .اإلنسانيةعلمائه يف تطوير احلضارة 

لتعليم العام والعايل،  ـ اإلسهام يف إنشاء ودعم املدارس، ومعاهد ا ٢
ومراكز البحث العلمي، واملكتبات العامة، ومؤسسات التـدريب املهـين،          
وتقدمي املنح الدراسية وزماالت التفرغ العلمي، ودعـم جهـود التـأليف            

  .والترمجة والنشر



 

٦٤

 ـ اإلسهام يف إنشاء ودعـم املستـشفيات واملـستوصفات ودور     ٣
 ودور األيتام ورعاية األطفـال،      التأهيل الصحي، ومجعيات اإلسعاف الطيب،    

  .ومراكز املسنني واملعوقني

 ـ اإلسهام يف إغاثة املناطق املنكوبة بالكوارث الطبيعية واالجتماعية  ٤
كااعات والزالزل، والفيضانات، والعواصف، واجلدب، ودعم األحبـاث        

  .هائواحتواواجلهود اليت حتاول رصد احتماالا، واالحتياط ملواجهتها، 

ـ إنشاء اجلوائز احمللية والعاملية، اليت تكـرم العلمـاء والبـاحثني             ٥
والعاملني على خدمة اتمع والبشرية، مبـا يقـدمون مـن دراسـات، أو              

 علمية رائدة لدفع املضرات، وجلب املصاحل، وحتقيـق         أو جهود اكتشافات،  
  .التقدم واالزدهار لبين اإلنسان

اخلريية املشاة، على الصعيد املؤسسات و ـ التعاون مع اتمعات  ٦
، أو العاملي، والتنسيق معها لتحقيق األهداف املـشتركة،         اإلقليمياحمللي أو   

وخاصة يف الظروف اليت يتحتم فيها هذا التعاون كاإلغاثة وقت النكبـات،            
  .وممارسة جهود اخلري يف مناطق نائية عن مقر املؤسسة

ية دائمـة، حمـددة    ـ ترمجة بعض أهداف املؤسسة إىل برامج خري ٧
برنامج إنشاء املساجد، وبرنامج املنح     :اإلجراءات واخلطوات التنفيذية،  مثل    



 

٦٥

الدراسية، وبرنامج العون الطيب، وبرنامج التدريب املهين، وغريها، مما يعـني           
  .على اإلجناز، ويسهل املراجعات والتعامل مع اجلهات املعنية

وذلك تنفيـذاً    ،دقة جاهدة لتحقيق  هذه األهداف بكل        ىوهي تسع 
للمادة السادسة من الئحة املؤسسة اليت نصت على زيادة الكفاية املالية هلـا             
باستمرار، لتتمكن من املداومة على بذل جهودها ومضاعفة فاعليتها، وذلك          

وحتقق جناحات باهرة يف حتقيق األهـداف       .. باالستثمار املأمون لرأس ماهلا   
  .خطر جياها لك وختطت .لعامل كلهاإلنسانية يف ا

  

  : ـ تضخم العملة النقدية٢

من أخطر ما ميكن أن يواجه الوقف النقدي مسألة التـضخم الـذي             
 حـىت   مـدخراا يسري يف العمالت الورقية سريان النار يف اهلشيم، فيأكل          

يقضي على أصلها  ويذهب أثرها كما حدث يف بعض الدول اليت حولـت              
غالله، فذهب الوقف كأن مل يكـن،       عقار الوقف إىل نقد، مث مل حتسن است       

وكان ذلك سياسة منها إللغاء الوقف، ملا كانت وزارة األوقاف من أغـىن             
الوزارات وكان هلا أثرها الفعال يف حتقيق أهدافها الدينيـة واالجتماعيـة،            
فاحتالت عليها ذه الطريقة اليت جعلت الوزارة بعـد ذلـك عالـة علـى      

جوع كلبك  : تها على مبدأ املثل العريب    خمصصات احلكومة لتخضعها لسياس   



 

٦٦

وهو املبدأ الذي أخذت به الشيوعية كنهج سياسـي إلخـضاع            .)١(يتبعك
  .الشعوب

مصطلح حادث من مفردات املصطلح االقتصادي      ..والتضخم املذكور 
زيادة النقود أووسائل الدفع األخرى على حاجة       :املعاصر ويعىن به يف الغالب    

زيادة الطلب الكلي االستهالكي    :  املايل املتعارف   أو هو باملعىن   )٢(املعامالت
على العرض الكلي نتيجة التوسع يف اإلصدار النقدي اجلديد،أو التوسـع يف            

عار ، واخنفـاض    ريف والذي يترتب عليه ارتفاع مستمر يف األس       صاالئتمان امل 
  .)٣(يف قيمة النقود

  :وللتضخم أسباب كثرية منها

ليت تصدرها اجلهـات النقديـة لـسد     ـ الزيادة يف كمية النقود ا ١
  .املستحقات عليها للموظفني

 ـ االختالل بني العرض والطلب نتيجة اخنفاض اإلنتاج أواستقراره  ٢
  .التداولمع وجود كمية متزايدة من 

                                                 
، وهو مثل يضرب ١٤٥ وفرائد اخلرائد يف األمثال أليب يعقوب اخلوي ص١٦٥انظر جممع األمثال للميداين ص )١(

 .يف معاشرة ألئام
 .١/٥٣٦املعجم الوسيط  )٢(
 .٥٠أحكام تغري قيمة العملة النقدية لألستاذ مضر نزار العاين ص )٣(



 

٦٧

 ـ ارتفاع الكلف الذي ينتج ارتفاع األجور بسبب ارتفاع األسعار  ٣
  ..عر الفوائد الربويةوغالء كلف اآلالت والسلع التجهيزية، وارتفاع س

 ـ ارتفاع أسعار السلع اليت يتم إنتاجها يف االحتكار أو  منافـسة   ٤
القلة نتيجة رغبة منتجيها يف حتقيق معدالت عالية من الربح، وإضافتهم هلـا             

  .إىل تكاليف اإلنتاج،  وحتديد أسعار مرتفعة بناء على ذلك

ال من ضـغوط   ـ ارتفاع معدالت األجور مبا متارسه نقابات العم ٥
  .لرفع معدالت األجور مبا يرفع من أمثان السلع

ـ ارتفاع أمثان املواد اخلام أو املواد الغذائية املستوردة مما يزيد مـن              ٦
  .نفقات اإلنتاج

  . ـ التوسع يف االستهالك٧

  . ـ الفائض النقدي نتيجة وجود فائض يف ميزان املدفوعات٨

  .ستثمار ـ اختالل التوازن بني االستهالك واال٩

 أن تؤدي نل كبرية، دو ـ النفقات العامة اليت تتطلب رؤوس أموا ١٠
  .يف غالب األحيان إىل أي إنتاج كاملصاريف العسكرية

 ـ حدوث النكبات العامة من حروب قاسية داخلية أو دولية أو  ١١
  .جماعات بسبب اجلفاف أو االنفجار السكاين مع شح املوارد



 

٦٨

ملوازنات وإنشاء املشروعات وحنوهـا   ـ القروض الربوية لسد ا ١٢
  .ًآ مضاعفةجبعل الربا أضعاف

 وال يكاد خيلـو     )١(وهناك أسباب كثرية معلومة لدى أهل االختصاص      
بلد منه فهو داء العملة النقدية الدواء لـه كالـسرطان يف اجلـسم، إال أن                

 ..املطلوب عدم االستسالم له بل ال بد من حماربة بالوسائل الوقائيه الكثرية
وقد عاجل جممع الفقه اإلسالمي هذا الداء معاجلة واقعية ميكن أن تفيد وقف             

 وذلك  يف قـراره      ،أميا فائدة  ه اإلقراض احلسن  ـان غرض ـ إذا ك  ،ودـالنق
  : حيث جاء فيه مايلي١١٥رقم 

ميكن يف حالة توقع التضخم املنوط عند التعاقد بإجراء الـدين بغـري             
  :ن يعقد الدين مبا يليالعملة املتوقع هبوطها، وذلك بأ

  .ـ الذهب والفضةأ 

  .ـ سلعة مثليةب 

 ـ سلة من السلع املثليةج 

  .ـ عملة أخرى أكثر ثباتاًد 

  .ـ سلة عمالتهـ 

                                                 
   .انظر املرجع السابق )١(



 

٦٩

وجيب أن يكون بدل الدين يف الصور السابقة مبثل مادفع بـه            : مث قال 
  .ا هـ )١( ألنه ال يثبت يف ذمة املقترض إال ما قبضه فعالً،الدين

عاجلته يف غري اإلقراض تكمن يف تنميته مبثل الوسائل السابقة،          كما أن م  
وعدم جتميده من غري حتريك، ألن تنمية مال الوقف من أهم مهمات الناظر،             
فإن أوىل مهامه احملافظة عليه، حىت أا تقدم  على مستحقي  الريع، فإن أخل               

 يكـون   بذلك كان غري أهل للنظارة فإن من شرط الناظر الكفاءة، وهي أن           
قادراً على حفظه وصيانته وتنميته مع عدالة ظاهرة، وخربة بأحوال الوقـف            

  .وما جيب فيه

خالف فيه وال تفريط، فقد قال اإلمام النووي رمحـه اهللا            وهذا مما ال  
وشرط الناظر العدالة، والكفاية، واالهتداء إىل التـصرف، ووظيفتـه          :تعاىل

  .ا هـ )٢(العمارة واإلجارة وحتصيل الغلة وقسمتها

وبدأ الناظر وجوباً من غلته بإصالحه      : ويقول العالمة الدردير املالكي   
ل والنفقة عليه إن كان حيتاج لنفقـة كـاحليوان مـن            ـل به خل  ـإن حص 
  .ا هـ)٣(غلته

                                                 
 .٣٩١فقه اإلسالمي صقرارات جممع ال )١(
 . بتحقيق الباحث٢/٢٩٢منهاج الطالبني  )٢(
 .٤/١٢٤الشرح الصغري  )٣(



 

٧٠

ووظيفته حفظ وقف وعمارتـه وإجيـاره       : ويقول العالمة ابن النجار   
مثرة، واالجتـهاد   وزرعه وخماصمته فيه، وحتصيل ريعه من أجرة أو  زرع أو            

ـ صيف تنميته وصرفه يف جهاته من عمارة وإ        الح وإعطـاء مـستحق     ــ
  . ا هـ)١(وغريه

وذلك ألن يف تنمية مال  الوقف إبقاء له ليحقق فائدته الـيت أرادهـا               
  .الواقف من نفع نفسه باألجر، ونفع غريه من  مساكني وحنوهم

جوب التنمية  وقد نصوا على أن مال الوقف كمال اليتيم يف احلرمة وو          
أال مـن   «: ويف رواية » تأكلها الزكـاة   اجتروا يف أموال اليتامى ال    «:الوارد فيه 

  .)٢(كما تقدم» لصدقة  يتيماً فليتجر فيه وال يرتكه حتى تأكلهاويل

 ـ أما عدم حتري الدقة يف صرفه، فإنه يعد تفريطاً من الناظر يوجب  ٣
  .أمرين األول ضمانه، والثاين عزله لعدم كفاءته

ذلك ألن صرفه على الوجه الذي  شرطه الوقف فرض عليـه، فـإن              
 يعين يف الداللة على مـراد       )٣(شرط الواقف كنص الشارع كما هو مشهور      

                                                 
 .٢/١٢دات اإلراشرح منتهى  )١(
 .٥٢ص )٢(
، ٣/١٦٩ يب بكر شطا، وإعانة الطالبني أل٥/٢٢٣البحر الرائق البن جنيم احلنفي : عند مجيع الفقهاء، انظر مثالً )٢(

 .٧/٩٢وحاشية اخلرشي علي خمتصر خليل ، ٤/٢٥٩وكشاف القناع للبهويت 



 

٧١

 ألنـه   )١(الواقف،  كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، ويف لزوم العمل به           
فإذا هو املتربع مباله على صفة مل يرد غريها، والناظر وكيله يف هذا التصرف،              

  .)٢(تصرف على غري مراده كان ضامناً كالوكيل وسائر األمناء إذا فرطوا

يتحر الدقة يف   وأما عزله فلما تقدم أنفاً من شرط الكفاءة فيه، فإذا مل            
  فإن مال الوقف من أشد األموال خطراً، حيـث ال            االصرف مل يكن كفو   

ا تتبني فيـه    يكون التصرف فيه إال على وجه من وجوه احلق، أو ملصلحته مب           
الِغبطة الظاهرة، ألنه كمال اليتيم البـالغ الوعيـد فيـه كمـا يف قولـه                

  ]١٠النساء[}... يأكلون أموال اليتامى ظلماًإن الذين{:سبحانه

  .وهلذا كان السلف أشد ورعاً يف مال الوقف منه يف غريه

يأكل مـن    كما كان من اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل الذي كان ال          
ام ألا كثرية األوقاف، واألمالك ملن هو حتت احلجر شرعاً، وال           فاكهة الش 

فكيف تطيب  :قال... جيوز التصرف يف ذلك إال على وجه الغبطة واملصلحة        
  !؟)٣(نفسي بأكل ذلك

ويف هذين األسلوبني من التضمني والعزل عالج كاف حلمايـة مـال            
نه سيكون حتت   يتجرأ على إضاعته أو التفريط فيه إذا علم أ         الوقف، حيث ال  

                                                 
 .١٣/٤٧ ابن تيمية فتاوى )١(
 .٢/١٧٠  بتحقيق الباحثانظر منهاج الطالبني لإلمام النووي )٢(
 .٨٧، واإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه للباحث ص٤/١٤٧٢تذكرة احلفاظ للذهيب  )٣(



 

٧٢

كما ورد  .طائلة املسئولية اجلزائية، وإن اهللا ليزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن         
  .يف األثر

ويتعني تفعيل هذا اجلزاء الرادع، وحماسبة النظار ومراقبتهم مبا حيمـي           
الوقف وحيقق املصلحة، ال كما جيري اليوم من التسيب الكامل ملال الوقف            

ت الزواجر الرادعة مـن الـدول والـوزارا       حبيث غدا سهل املأخذ، لعدم      
  .ديانة والصيانةت، وقلة الواملؤسسا

باً أو غصباً أو  حنـو  نقود سرقة أو  ـ وأما سهولة إضاعة وقف ال ٤
فألنه خفيف احلمل تسهل سرقته أو  به أو اختالسـه أو غـصبه،              ..ذلك

ـ    ك ولعاب األشرار تسيل عليه لضعف الوازع  الديين، والرقايب وعـالج ذل
 :ممكن بأمرين

تربية املهابة يف نفوس الناس عموماً بأمر الوقف وخطـره ألنـه             :األول

وءاتوا اليتامى أمواهلم وال تتبـدلوا اخلبيـث        {:كمال اليتيم حرمة وقد قال اهللا تعاىل      
إن {: وقال]٢النساء[} بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إ�ه كان حوباً كبرياً      

اليتـــامى ظلمـــاً إمنـــا يـــأكلون يف بطـــوهنم �ـــاراً       الـــذين يـــأكلون أمـــوال    
  ]١٠النساء[} وسيصلون سعرياً



 

٧٣

أكل مال اليتيم من السبع املوبقات       صلى اهللا عليه وسلم   وقد عد النيب    
 صلى اهللا عليـه وسـلم     كما يف حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أنه           

 الشرك با، والـسحر، وقتـل الـنفس         :ما هي؟قال : رسول ا  قيل يا .. اجتنبوا السبع املوبقات  «:قال
اليت حرم ا إال باحلق، وأكل مال اليتـيم، وأكـل الربـا والتـويل يـوم الزحف،وقـذف احملـصنات الغـافالت          

  .)١(»املؤمنات

واملوبقات هي املهلكات اليت توبق صاحبها يف اإلمث أي لكه لعظـم            
  ..)٢(جرمها

جيد ناصراً   م من ال  اشتد غضب اهللا على من ظل     :وقد ورد يف أثر آخر    
 اومـستحقو  والذي ال جيد ناصراً غري اهللا تعاىل هو اليتيم لـضعفه،       )٣(غريي

  .الوقف من فقراء وأيتام وأرامل وحنوهم من  ذوي احلاجة

 يف نفوسهم املهابة من أمر      تترىبمن بيان هذا األمر للناس حىت       فال بد   
اىل، فيظلمون بذلك   يقعون يف حمذور املخالفة وغضب اهللا تع       الوقف حبيث ال  

أنفسهم ظلماً كبرياً، بل عليهم اجتناب ذلك حىت حيفظوا أنفسهم وأمـوال            
  . فيبارك اهللا تعاىل هلم يف احلال واملال واملآلللمستحقنيالوقف 

                                                 
 .٨٩ان برقم  ومسلم يف اإلمي٢٧٦٦أخرجه البخاري يف الوصايا برقم  )١(
 .١٠/٦٢٥جامع األصول البن األثري  )٢(
   .٣٤تقدم خترجيه ص )٣(



 

٧٤

أكل :،وقالوا)١(ذر  الديار بالقع   يأكل مال الوقف واليتامى     :  قالوا وقد
  .مال الوقف يهدم السقف

عيل الرقابة واحلفظ والصيانة هلذا املال، بأن يوضع         فبتف :أما األمر الثا�ي  
  .يف حرز مثله، من احملافظ اآلمنة، واملصارف اإلسالمية، وعند األيادي األمينة

  أو كثري، وال يكون هناك سـبيل للتواكـل أو           منه وال يفرط يف قليل   
الطمأنينة يف أي تصرف فيه، بل يكون كل ذلك على اليقظة التامة، والتوثق             

ل فإذا مت كذلك،فهو أجدر أن حيفظ، ويبقى مـصوناً حـىت يـصل              الكام
  .ملستحقيه

ما ..ومن مظاهر االسترواح وعدم اليقظة يف وضع هذا الوقف النقدي         
جيري يف صناديق الوقف اخلريي اليت توضع يف املساجد واألماكن العامـة أو             

حنـو  تكون عرضه للسطو والسرقة أو االختالس و       املتاجر وحنوها، وغالباً ما   
جيدي فيها كون الصندوق حمكم القفل أو حنوه، فإنه إمـا أن             وقد ال .. ذلك

 التعـدي     جيعل ان ال بد من حرزها حرزاً شرعياً      يكسر أو يؤخذ بأكمله، فك    
عليها بعد ذلك نكاالً يف احلد والتعزير، وذلك بأن تجعل عليها رقابة دائمة             

                                                 
لفاجرة تذر الديار بالقع، أخرجه الشهاب يف  االيمني:  اليت ال شيء ا، ومنه احلديثالقفرالبلقع األرض  )١(

 . من حديث أيب هريرة٢٥٤ برقم ١/١٧٦مسنده 



 

٧٥

راستها باملراقبة اخلاصة،    أو من يكلف حب    ،إما من القائمني على املسجد وحنوه     
  .)١( عند الفقهاءالعامةواملالحظة الدائمة، فذلك هو شرط احلرز يف األماكن 

  .واهللا خري حافظاً وهو أرحم الرامحني

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٣/٢٢١انظر منهاج الطالبين لإلمام النووي  )١(



 

٧٦

   ألهم �تائج البحثخامتة متضمنة

  فيهازمنية كان التكافل االجتماعي بالغا قبةحبمية لقد مرت األمة اإلسال
بل كانوا يشركون غريهم ، األغنياء يستأثرون بالغىن حيث مل يكن ، أشده

ونذر ، فمن زكاة مفروضة إىل صدقة مندوبة،فيه بفنون وجوه التشريك
وينفع به ، ووقف طوعي يلزم نفسه به ليسري له أجره بعد موته، حتمي
  .غريه

حىت مل ، بة رضوان اهللا تعاىل عليهم أسرع الناس إىل ذلكاوقد كان الصح
كما قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل ،  هلم شيء إالوقف  أحد منهميبق

كما فعل خمرييق رضي ، بل كله، أو جله، فمنه من وقف أعز ماله، عنهما 
 ،وسار على جهم التابعون ومن تبعهم من السلف الصاحل، اهللا تعاىل عنه

حىت عمت كل ذي حاجة من بين ، وخلفهم املتأسي م من صاحلي املؤمنني
وحىت احليوان كان ، جيد يف الوقف سدادا هلا ،  فأيا كانت حاجته،نساناإل

، بتحبيس املراعي وحنوها، من هذه العناية اإلسالمية واإلنسانية، له حظ 
أو ، أو اإلنسانية، وكان ذلك الستشعار الواقفني حقوق األخوة اإلسالمية 

 وفام عمال بقوله ولرغبتهم يف بقاء األجر هلم بعد، الرمحة باحليوان البهيم
صدقة : إذا مات ابن آدم ا�قطع عمله إال من ثالث : (صلى اهللا عليه وسلم



 

٧٧

لن تنالوا الرب [ :وحتقيقا لقوله سبحانه)  أو ولد صاحل يدعو له،جارية أو علم ينتفع به
  )٩٢آل عمران (]حتى تنفقوا مما حتبون

ح اإلخاء حيث ضعف رو،  يف األزمنة املتأخرةتغري أن هذه الروح خفت
وقلة الرغبة فيما عند اهللا ، رة يف النفوسثَوغلبة اَأل،  فضال عن اإليثارالتعاونو

وطمعت النفوس الضعيفة يف ، فتقاعس الناس عن الوقف، تعاىل والدار اآلخرة
وعند ئذ بدأت احلاجة ، األوقاف املوجودة كطمع اللئام يف موائد األيتام

، عف التحصيل العلمي الشرعي وغريهوض، تتفشى بني أفراد اتمع املسلم
عقالء املسلمني حىت أدرك ، وتعددت احلاجات لدى األفراد واجلماعات

..  وتنمويااحلاجة إىل إعادة دور الوقف للنهوض باألمة اجتماعيا وثقافيا
كان البد من إعادة النظر يف وضع الوقف مبا ميكنه من القيام بدوره الريادي ف

  ...والقيم والتعاون على الرب والتقوى، ميةيف تشييد احلضارة اإلسال

ألا حتقق الرسالة القيمة ، وكان من أجل صيغه وقف النقود واستثمارها
، وتعيد له الدور الريادي يف ااالت االجتماعية والثقافية وغريها، للوقف 

  :وذلك ملا يلي

حيث يقف كل إنسان مبا جتود به نفسه ، خلفة مؤنته على الناس -١
وميكنون من ، فتنتشر سنة الوقف بني الناس ، ل أو كثريمن قلي

إن مل جتد نفوسهم ، مبيسور املال ، العمل ذه السنة املباركة
  .بكثريه



 

٧٨

ث ميكن استثماره يف جماالت حي، لتعدد منافع الوقف النقدي -٢
يصرف يف مصارفه اليت شرطها ، فيعطي عائدا نافعا، متعددة
 .الواقف

 ي للوقف النقدي هو قيق هذا الدور الرياكرب عائق لتحوحيث إن أ  
فإن البحث قد عين مبعاجلة ، وطرق استثماره وتنميته، تأصيله الفقهي
  ،عناية كبرية،هاتني املسألتني

وذكر أقوال ، فحقق اخلالف الفقهي فيها،  حيث أصل املسألة فقهيا
حيقق ،لكون ذلك،  وخلص إىل ترجيح القول باجلواز،املانعني وايزين

فإن الدوام حاصل به ،  فيهوال يتناىف مع شرط الدوام، صد الوقفمق
فإن العني ال تقصد إال ، الضرورة بقاء العنيوليس ب، بطريق دوام النفع

وإذا جاز استبدال ، والنفع حاصل بالنقد كما هو حاصل بالعقار، لنفعها
  ، فإن الغاية واحدة،  فكذلك جيوز يف النقد،العقار الوقفي عند احلاجة

وقد أثبتت التجارب العملية حتقق مقاصد الوقف من النقد اليت عين 
كما تتحقق مع العقار وحنوه ،  ليبىن عليها التطبيق العملي ،البحث ببياا
وقد علمنا أن املقاصد الشرعية مرعية ال سيما يف املسائل ، من املنقوالت
  .االجتهادية

،  للوقف النقديقدميةمث عين البحث كثريا بصيغ االستثمار احلديثة وال
فذكر ، ألن عدم تفعيل الوقف ا ميثل عائقا كبريا أمام تأديته دوره الالئق



 

٧٩

وبيع العمالت ، البحث وجوها من صيغ االستثمار احلديثة كاألسهم 
مؤصال كل نوع .. والتجارة، واإلبضاع، واملضاربة، وصكوك املقارضة

  .لنقدي عليها سليماتثمار الوقف اليكون بناء حكم اس، تأصيال فقهيا

 كان ال بد من ،وملا كان هذا البحث ثقافيا يقع يف يد املتخصص وغريه
حبيث ال يبقى لدى القارئ إشكال يف ، بيان أطراف املسألة املعروضة
  الواقع تطبيقها يف يوكيف، تعرف الصيغ االستثمارية

اليت من ، كما عين البحث ببيان املشكالت اليت تواجه الوقف النقدي
، وعدم حتري الدقة يف صرفه، وضعف قيمته الشرائية، مهها عدم تنميتهأ

ن خالل ذلك بتشخيص الداء وبيان الدواء مو.. وسهولة إضاعته
  .املقترحات والنماذج القائمة بالفعل

  :وهنا يوصي الباحث مبا يلي    :التوصيات

ة  وفضيلته الدنيوي الوقف بني الناس بذكر سنيتهثقافةضرورة إحياء _ ١
 تكثيف احملاضرات وإقامة الندوات وذلك من خالل،واألخروية

 ، التارخييةواملؤمترات ، ونشر الكتب واألحباث واملقاالت يف مجيع جوانبه 
  ..جتماعيةاالو والفقهية 

؛ وذلك بتوسيع واملكان مان املتناسبة مع الزتطوير أساليب الوقف _٢
 ،لقيه كالذهب والفضةنقود اِخلدائرة موارد الوقف من املنقوالت وال



 

٨٠

التجارية من  واألوراق الورقية ، والنقود االئتمانية كالعمالت واالعتبارية
  . وحنوهاأسهم شرعية وصكوك إسالمية

 وطرق استثمارها جتارياً وصناعياً ،تفعيل أساليب تنمية الوقف احلديثة_٣
  الشرعية، وأسواق املال باألساليب 

يق وقفيه متعددة يف جوانب توسيع دائرة الوقف بإحداث صناد_٤
  .وشعائرياً ثقافياً وخدمياً ومعيشياً  املختلفةحاجات اتمع

 _النظامي واالحتسايب_ قايبصيانة أموال الوقف ، بتفعيل الدور الر_٥
 حىت ال يضيع الوقف ،ر من أفراد ومؤسسات على النظا،شرعياً وحماسبياً

  .حيسن التصرف فيه به من ال ثعب، أو ي

، سهم إن شاء اهللا تعاىل يف تنمية الوقف وتطويره أكون البحث قد يوذا
  .والنظرة االقتصادية واالجتماعية لوقف النقود، بوضع اآللية الفقهية

 وأن يعم النفع به ، أسأل أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكرميواَهللا
وصلى اهللا وسلم ، ط املستقيمإنه ويل النعمة واهلادي إىل الصرا، املسلمني 

  .وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  

  وكان الفراغ من حتريره ليلة األربعاء
  هـ١٤٢٧غرة صفر اخلري عام    

     مبرتيل بديب احملروسةم٢٠٠٦  مـارس  عام ١:  املوافق



 

٨١

   

  قائمة املراجع
  ه٣١٨حممد بن إبراهيم بن املنذر ت: ابن املنذر*

  اإلمجاع       ط حكومة قطر

  مضر نزار العاين: العاين*

أحكام تغري قيمة العملة النقدية وأثرها يف تسديد الديون    ط دار النفـائس                
  األردن

  مصطفى أمحد الزرقا: الزرقا*

  أحكام الوقف     ط دار عمار

  حممد بن عبيد اهللا الكبيسي : الكبيسي*

  لسعوديةأحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية  ط وزارة الشئون اإلسالمية با

  ه٥٠٥حممد بن حممد بن حممد الغزايل ت: الغزايل*

   إحياء علوم الدين   ط دار الفكر بريوت

  ه٨٠٣علي بن حممد بن عباس العبلي ت : البعلي*



 

٨٢

االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة   ط دار الكتـب               
  العلمية 

  ه٤٦٣يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب ت :النمري*

  ستذكار   ط دار الكتب العلمية  بريوتاال

  أمحد بن حممد اخلليل. د: اخلليل*

  األسهم والسندات وأحكامها   نشر دار ابن اجلوزي

  أمحد بن عبد العزيز احلداد. د: احلداد*

  اإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه  ط دار البشائر اإلسالمية  بريوت

  يوسف األردبيلي: األردبيلي*

   ألعمال األبرار   ط دار مؤسسة احلليب وشركاؤهاألنوار

  عبد اهللا بن أمحد الزيد: الزيد*

أمهية الوقف وأهدافه    ط وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف باململكـة              
  العربية السعودية

  أمحد حسن*



 

٨٣

  األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي  ط دار الفكر دمشق

  ين احلنفيزين الدين ابن جنم الد: ابن جنيم*

  البحر الرائق شرح كرت الدقائق  ط دار املعرفة  بريوت

  ٥٨٧عالء الدين أبو بكر بن  مسعود ت : الكاساين*

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    ط مركز أهل الـسنة بركـات رضـا                 
  باكستان

  ٨٢٥أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت : ابن حجر*

  كتبة التجاريةبلوغ املرام من أدلة األحكام   ط امل

  حممد الشيباين: الشنقيطي*

  نبيني املسالك شرح تدريب السالك  نشر الشيخ زايد رمحه اهللا تعاىل

  ٧٤٨حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  ت : الذهيب*

  تذكرة احلفاظ   ط دار إحياء التراث العريب   بريوت

  حممد عميم اإلحسان اددي: الربكيت*

  ر الكتب العلمية  بريوتالتعريفات الفقهية   ط دا



 

٨٤

 ، حممد أمحد احمللـي      ٩١١عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت        : اجلاللني*
  ٨٦٤ت 

   مصر احلليب مصطفى البايتفسري اجلاللني   ط 

  ١٠٣١حممد عبد الرؤوف املناوي ت : املناوي*

  ط دار الفكر العريب  بريوت التوقيف على مهمات التعريف   

  ٦٠٦دات املبارك بن حممد بن األثري اجلزري ت أبو السعا: ابن األثري*

  جامع األصول يف أحاديث الرسول   ط دار الفكر العريب  بريوت

  أبو بكر املشهور ربا السيد البكري ابن السيد حممد شطا: البكري*

   مصطفى احلليبحاشية إميانة الطالبني    ط

  حممد اخلرشي: اخلرشي*

   ط دار صادر  بريوتحاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل  

  ٣١١أمحد بن حممد اخلالل البغدادي ت : اخلالل*

  احلث على التجارة والصناعة والعمل   ط مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب

  ٥٠٥حممد بن حممد بن حممد الغزايل ت : الغزايل*



 

٨٥

  حقيقة القولني  نشر إدارة اإلفتاء والبحوث بأوقاف ديب

  ز احلدادأمحد بن عبد العزي. د: احلداد*

  دور الوقف يف العملية التنموية    ط دائرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بديب

  ٨٨٤أمحد بن إدريس القرايف ت : القرايف*

  الذخرية    ط دار الغرب اإلسالمي

   الشاميحممد أمني: ابن عابدين*

رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار    ط دار الكتب العلميـة                 
  بريوت

  ٥٩٧مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ت : ابن اجلوزي*

     ط املكتب اإلسالميزاد املسري يف علم التفسري 

  ٢٧٩حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ت : الترمذي*

   احلليبسنن الترمذي    ط مصطفى الباي

  ٣٨٥علي بن عمر الدارقطين ت : الدارقطين*

  الكتب  بريوتسننن الدارقطين    ط عامل 



 

٨٦

  ٤٥٨أمحد بن احلسني بن علي ت : البيهقي*

  السنن البكري    ط دار املعرفة بريوت

  محادي العبيدي: العبيدي*

  الشاطيب ومقاصد الشريعة    ط دار قتيبة

  أمحد بن حممد الدردير: الدردير*

الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب األمـام مالـك    ط وزارة                
  اإلسالمية  اإلمارات العدل والشؤون 

  حممد الزرقاين: الزرقاين*

  شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك    ط دار املعرفة

  سليم رستم باز: اللبناين*

  شرح الة    ط دار الكتب  بريوت

  إمساعيل بن محاد اجلوهري: اجلوهري*

  يد حسن الشربتليستاج اللغة وصحاح العربية    نشر الاح الصح

  ٢٥٦حممد بن إمساعيل البخاري ت : البخاري*



 

٨٧

  صحيح البخاري    ط دار الفكر  بريوت   حتقيق الشيخ عبد العزيز بن باز

  ٢٦١مسلم بن احلجاج القشريي ت : النيسابوري*

صحيح مسلم    ط دار الكتب العلمية  بيريوت   حتقيق حممد فـؤاد عبـد                   
  الباقي

حوث بـدائرة الـشؤون     الفتاوى الشرعية الصادرة عن إدارة اإلفتاء والب      * 
  اإلسالمية واألوقاف بديب

  ٦٨١حممد بن عبد الواحد السرياين ت : ابن اهلمام*

  فتح القدير    ط مركز أهل السنة بركات رضا  باكستان

  يوسف بن طاهر اخلويي: اخلويي*

  فرائد اخلرائد يف األمثال    ط نادي املنطقة الشرقية األديب بالدمام

  يبسعدي أبو حب: أبو حبيب*

  موس الفقهي    ط دار الفكر القا

  حممد بن يعقوب: الفريوز أبادي*

  القاموس احمليط    ط دار الفكر العريب بريوت



 

٨٨

  ط قطر١٤ -١قرارات جممع الفقه اإلسالمي *

  منصور بن يونس بن إدريس البهويت: البهويت*

   منت اإلقناع    ط دار الفكر بريوتكشاف القناع على

  ١٠٦٧ن  عبد اهللا القسطنطيين الرومي ت مصطفى ب: حاجي خليفة*

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون    ط دار الفكر

  حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: ابن منظور*

  لسان العرب    ط الفكر  بريوت

  ٥١٨أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري ت : امليداين*

  جممع األمثال    ط دار الفكر بريوت

  ٨٠٧نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ت : ثمياهلي*

  جممع الزوائد ومنبع الفوائد    ط مؤسسة املعارف

  ه٧٢٨ ت أمحد بن عبد احلليم بن تيمية: ابن تيمية*

  جمموع الفتاوى    ط دار عامل الكتب  الرياض

  هـ٦٦٦حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ت : الرازي*



 

٨٩

  لكتاب العريب  بريوتخمتار الصحاح    ط دار ا

  خليل بن اسحاق املالكي*

   خمتصر العالمة اخلليل    ط دار الفكر  بريوت

  ٧٧٠أمحد بن حممد بن علي املقري ت : ميالفيو*

   احلليبيباملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري    ط مصطفى البا

  هـ١٧٩ تمالك بن أنس األصبحي: األصبحي*

ولة اإلمارات العربية املتحدة  حتقيق الـسيد        املدونة الكربى    نشر رئيس د       
  علي اهلامشي

  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي: ابن حزم*

  مراتب اإلمجاع    ط دار الكتب العلمية

  ٤٠٥حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري ت : احلاكم*

  الصحيحني    ط دار الكتب العلميةاملستدرك على 

  ٣٦٠د بن أيوب ت سليمان بن أمح: الطرباين*

  املعجم األوسط    ط مكتبة املعارف



 

٩٠

  ٣٦٠سليمان بن أمحد بن أيوب ت : الطرباين*

  املعجم الصغري    ط مكتبة املعارف

  ط قطر  املعجم الوسيط*

  حممد املنتصر الكتاين: الكتاين*

  معجم فقه السلف    ط جامعة أم القرى

  حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي: ابن النجار*

  زيادات    ط دار العروبة  مصرالى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح ومنته

  هـ٧٩٤بدر الدين حممد بن ادر الزكشي ت : الزكشي*

  املنثور يف القواعد    ط وزارة األوقاف الكويتية

    ط الكويتاملوسوعة الفقهية الكويتية*

  هـ٦٧٦حيي بن شرف النووي ت : النووي*

مغين احملتاج للخطيب الـشربين    ط دار الكتـب            منهاج الطالبني بشرحه    
  العلمية  بريوت

  حممد حسنني خملوف العدوي املالكي: خملوف*



 

٩١

   احلليبيبمنهج اليقني يف بيان أن الوقف األهلي من الدين    ط مصطفى البا

  هـ١٧٩مالك بن أنس األصبحي ت : األصبحي*

  موطأ اإلمام مالك    ط مصطفى الباي احلليب

  ٥٩٣علي بن أيب بكر بن عبد اجللياللراشداين ت : يناملرغينا*

  اهلداية شرح بداية املبتدي    ط دار إحياء التراث العريب  بريوت

  هـ٣٩٥أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ت : ابن فارس*

  معجم مقاييس اللغة    ط دار اجليل  بريوت

  هـ٤٢٢عبد الوهاب بن نصر البغدادي ت : البغدادي*

  على مذهب عامل املدينة    ط دار الفكر العريب  بريوتاملعونة 

  هـ٦٣٠عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ت : ابن قدامة*

  البن قدامة    نشر مكتبة الكليات األزهرية  مصراملغين 

  ٥٠٢احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين ت : الراغب*

  حلليباملفردات يف غريب القرآن    ط مصطفى الباي ا

  حممد احلبيب ابن اخلوجة: اخلوجة*



 

٩٢

   حممد الطاهر بن عاشور    ط قطرمقاصد الشريعة اإلسالمية لشيخ اإلسالم

  املعايري الشرعية*

  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩٣

  الفهرست
  : الصفحة 

   املقدمة-٢

   تعريف الوقف-٤

   تعريف النقد-٦

  نقود وظيفة ال- ١٢

   مقاصد الوقف- ١٥

   شروط صحة الوقف وأركانه-٢٣

   مشروعية الوقف-٣٠

   املقصود من استثمار وقف النقود-٤٠

   الوقف النقدي جماالت استثمار-٤٢

   استثمار الوقف النقدي يف األسهم-٤٣

   بيع العمالت-٤٦

   صكوك املقارضة-٤٨

   املضاربة-٥٢



 

٩٤

   اإلبضاع-٥٧

   التجارة-٥٩

  قود مشكالت وقف الن-٦١

   عدم تنمية النقود-٦٢

   تضخم العملة النقدية-٦٥

    خامتة متضمنة ألهم نتائج البحث-٧٥

   التوصيات-٧٩

   قائمة املراجع-٨١

 


