
   

  و اد
" رم  درا "  

  

  

  

  

 ادرإا  

  ر أ ا أ د
  رس ا ارن   ا وامن 

زا  ة  
  أذ ا ا   ا وامن 

   ا ا اد –زان 
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  " دراسة فقھیة مقارنة " وقف النقود

  كارم أبو الیزید أحمد محمود

   مصر-  بالقاھرة جامعة األزھر  كلیة الشریعة والقانون - الفقھ المقارن قسم 

  ة المملكة العربیة السعودی–جامعة جازان  -كلیة الشریعة والقانون و

Dr.karem ٢٠٥@yahoo.com: البرید االلكتروني  

  :ملخص 

ً معروفا في الجاھلیة، بل أحدثھ اإلسالم، وكان أول وقف فیھ، الوقف لم یكنإن 

رافد من روافد الخیر  وھو .لسھمھ في خیبر - رضي هللا عنھ -وقف سیدنا عمر

في الدنیا وبعد الموت،  في الدنیا بحسن الذكر واألحدوثة، وبعد الموت بالثواب 

لتنمیة، وسد  من مصادر ا مھم  مصدروھو .الجاري الذي ال ینقطع عن صاحبھ

العوز في المجتمع، وذلك بفضل تنوع مصادره من عقار ومنقول، والتي ھي 

  فھي قدیمة في فقھھا، وإن كانت وقف النقودوإن مسألة .محل اجتھاد للفقھاء

، وقد ترجح القول بجواز وقفھا بضوابط ذكرت في حدیثة في أغلب تطبیقاتھا

وقف العقار ربما ى الوقف ؛ ألن علتشجیع  وھذا الترجیح بالجواز فیھ ،موضعھا

 أخذ مجمع ذاوبھ. ال یستطیعھ كل الناس، أو قد یضن بھ البعض؛ لغالء ثمنھ

 والذي عقد بمسقط ،ي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمالفقھ االسالمي الدولي

بشأن استثمار الوقف ) ١٥/٦ (١٤٠، وذلك في قراره رقم )سلطنة عمان(

كده ملتقى علماء الشریعة الدولي في كواال لمبور في  أماوغالتھ وریعھ، وھو 

، الخاص )٣٣( ما نص علیھ المعیار الشرعي رقم َأیضا م، وھو٢٠١٧أكتوبر 

بالوقف، والصادر عن المجلس الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

  .المالیة اإلسالمیة

  .ضوابط  االتمج - المنقول وقف - النقود -  الوقف  : المفتاحیة الكلمات

 



        
 
 

 

 

  
 

٥٣٨

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

Stopping money "a comparative juristic study" 

Karem Abu Al-Yazid Ahmed Mahmoud 

Department of Comparative Jurisprudence - Faculty of 

Sharia and Law in Cairo, Al-Azhar University - Egypt 

And College of Sharia and Law - Jazan University - 

Saudi Arabia 

e-mail: Dr.karem ٢٠٥@yahoo.com 
abstract: 

The endowment was not known in the pre-Islamic era, but it 

was brought about by Islam, and it was the first endowment 

in it. Our master Omar - may God be pleased with him - 

stood up for his share in Khaybar. It is a tributary of the 

tributaries of good in the world and after death, in the world 

with good remembrance and modernity, and after death with 

the ongoing reward that does not cease from its owner. It is 

an important source of development and bridging the need in 

society, thanks to the diversity of its sources of real estate 

and movable property, which are the subject of jurisprudence 

of the jurists. The issue of stopping the money, even if it is 

old in its jurisprudence, is modern in most of its applications, 

and it is more likely to say that it is permissible to stop it 

with controls mentioned in its place, and this weighting of 

the permissibility in it encourages the endowment; Because 

stopping the drug may not be for all people, or it may be lost 
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by some; For its high cost. With this he took  The 

International Islamic Fiqh Academy of the Organization of 

the Islamic Conference, which was held in Muscat (Sultanate 

of Oman), in its Resolution No. (٦/١٥) ١٤٠ regarding the 

endowment investment and its yields and rent, which was 

confirmed by the Forum of International Sharia Scholars in 

Kuala Lumpur in October ٢٠١٧, which is also What is 

stipulated in Sharia Standard No. (٣٣) for the endowment, 

issued by the Sharia Council of the Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions. 

Keywords: endowment - money - endowment transferred - 

areas of controls. 
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ِــ�ِ�� ِ�ٱ ۡ
�

ِ�����ٱ ����ٱ  ِ �  

َا�����ـ ّ
ِ

َ ُ� :  

الحمد هللا العزیز الوهاب، الكریم التواب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك 

  .له، دعا عباده إلى اإلنفاق في محكم الكتاب، ووعدهم حسن الثواب في المآب

، خیر من أظله ًوأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله، وصفیه من خلقه وحبیبه

السحاب، وسار بقدم على تراب، صلى اهللا علیه وعلى زوجه وآله واألصحاب 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى المحشر والمآب

  ،.....دـــــــوبع

  

وال تؤتوا السفهاء " :، قال تعالىاًفالمال ركن دین ودنیا، إذ جعله اهللا قواما لهم

  .)١("ًأموالكم التي جعل اهللا لكم قیاما

 كن في الدین؛ إذ هوا، ور واقتصادها إذ هو عصب عیشه؛كن في الدنیافهو ر

مت أركان أخرى وأوعیتها المختلفة، وث ثالث أركان اإلسالم، حیث الزكاة معتمد

 الحج، والجهاد والتعلیم، وما وكذا فریضة ،علیه اعتمادها، كالصالة في المساجد

  .)٢(ال یحصى من سائر أعمال البر واإلحسان

جعل اهللا لكم "ل العالمة القرطبي رحمه اهللا تعالى في تفسیره لقوله تعالى لذا یقو

  .)٣(أي لمعاشكم وصالح دینكم" ًقیاما

  .)٤("لدینك ومعیشتك: "وعن سفین الثوري عن الضحاك في ذلك

                                                           

  .٥ النساء آیة )١(

 Islamonline.net١٢٦٠٨١ أهمیة المال وفضله، إسالم أون الین )٢(

ي عبــــد اهللا محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن فــــرج  الجــــامع ألحكــــام القــــرآن الكــــریم، ألبــــ)٣(

، ٣١ /٥ٕأحمــد البردونــي، وابــراهیم أطفــیش، ج: ت) هـــ٦٧١(األنــصاري الخزرجــي القرطبــي 

  ).م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤(دار الكتب المصریة، القاهرة، الثانیة 

، ١/٨٨، ج)هــ١٦١( تفسیر الثوري، أبي عبد اهللا سفیان بن سعید بن مسروق الثور الوفي )٤(

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(الكتب العلمیة، بیروت، لبناندار 
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 صلى اهللا علیه - ومع هذا الدور الكبیر والمهم للمال، فإن أصحاب رسول اهللا

ون ما عند اهللا والدار اآلخرة على حب المال، ومن تبعهم كانوا یؤثر - وسلم 

  .فكانوا یتصدقون بأحب األموال إلیهم ویوقفونها في سبیل اهللا

 جابر بن عبد اهللا ازخرت بها كتب السنة، حتى قال سیدن ،والشواهد في هذا كثیرة

صلى اهللا علیه  - لم یكن أحد من أصحاب رسول اهللا" -رضي اهللا عنهما - 

  .)١("رة إال أوقفذو مقد: " - وسلم

هذا والوقف أحد وجوه البر واإلنفاق، فهو مورد خیر للواقف بحسن الذكر *

  .واألحدوثة في الدنیا، وبالثواب الدائم الذي ال ینقطع بالموت

 ،ًعلى أن أظهر أنواع الوقف وأشهره هو وقف العقار؛ إال أنه لیس محصورا فیه

: ن اإلفادة منها، ومن هذه األنواعفللفقهاء اجتهادات كثیرة فیما یصح وقفه، یمك

 ب مسألة قدیمة في فقهها، إال إنها حدیثة في أغلٕوقف النقود، وهي وان كانت

  اتطبیقاته

  
  :سبب اختيار املوضوع

  :من أسباب اختیار الموضوع ما یلي

 .راز الدور العظیم والمهم للوقف النقدي في التكافل والتنمیةإب -١

ا ًمن خالل بیان أن الوقف لیس محصور وذلك م:اقفین وتكثیرهمتشجیع الو -٢

فوقف العقار ربما ال  -ٕ وان كان أعظمه - في العقار فقط كما هو سائد

 . لغالء ثمنهو قد یضن به البعض؛یستطیعه كل الناس، أ

 ةً في المجتمع تكافال وتنمیة فیه معالجهفوقف النقود، وبیان جوازه وأهمیة دور

مكن للواقف أن یتشارك مع غیره بأي إلحجام البعض عن الوقف العقاري؛ إذ ی

                                                           

إرواء : إال أنــه أغفلــه عــن التخــریج كمــا قــال صــاحب التحجیــل ، ذكــره األلبــاني فــي اإلرواء)١(

: ، ت)هــ١٤٢٠(الغلیل في تخریج أحادیـث منـار الـسبیل، لمحمـد بـن ناصـر الـدین األلبـاني 

ــــــــــر الــــــــــشاویش ج ــــــــــروت، ) ١٥٨١(٦/٢٩زهی ــــــــــة اإلســــــــــالمیة، بی لبنــــــــــان، الثانیــــــــــة، المكتب

، التحجیـــل فـــي تخـــریج مـــا لـــم یخـــرج مـــن األحادیـــث واآلثـــار فـــي إرواء  )م١٩٨٥/هــــ١٤٠٥(

 الریـاض، -، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع١/٢٥١الغلیل، لعبد العزیز بن مرزوق الطریفي ج

  ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(األولى 
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مبلغ في مقدوره؛ لیخصص في عمل خیري معین؛ وبهذا یتمكن عدد كبیر من 

 .الناس من المشاركة في هذا العمل

  
  :الدراسات السابقة
 في هذا المجال، بل سبقني فیه كثیرون في صورة أبحاث اًال أدعي لنفسي سبق

  .ا أو غیر ذلك، ولكل وجهة هو مولیهتأو مقاال

  :ولعل من أهم ما اطلعت علیه في ذلك بحثان

) حكمه، تاریخه وأغراضه، وأهمیته المعاصرة واستثماره(وقف النقود : األول

  . جامعة أم القرى- للدكتور عبد اهللا بن صالح بن مصلح الثمالي

محمود أحمد أبو لیل، مجلة / د. الثاني، وقف النقود في الفقه اإلسالمي أ

) م١٩٩٩/ هـ١٤١٩(جامعة اإلمارات المتحدة، العدد الثاني الشریعة والقانون، 

وقد استفدت منهما كما استفدت من غیرهما، وأشرت إلى ذلك في موضعه، 

  .فالموضوع قدیم ومعاصر

  
  :خطة البحث

یدي، مقدمة، ومبحث تمه: اقتضت طبیعة البحث أن یتم تقسیمه إلى  
  . وفهارس،وثالثة فصول، وخاتمة، وتوصیات

  .وخطته اختیاره، ب فجاءت في بیان أهمیة البحث، وسب:دمةأما المق

 في التعریف بالوقف، وحكمه وأصل فجاء: وأما المبحث التمهیدي 

  :مطالب مشروعیته، وذلك من خالل ثالثة

  . في التعریف بالوقف:األول

  . في حكم الوقف وأصل مشروعیته:الثاني

  . في حكمته:الثالث

  : ربعة مباحث نقود، وذلك من خالل أفي بیان حقیق ال: صل األول الف

   .تعریف النقودفي  :المبحث األول  

  .خصائص النقود في  :المبحث الثاني 

         .نشأة النقود في  :المبحث الثالث 
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  .نواع النقودأفي  :المبحث الرابع  

 وذلك ،ُالمسائل التي یبنى علیها الحكم في وقف النقود: الفصل الثاني 

   : وثالثة مباحث ،یدمن خالل تمه

  .  في بیان سبب انعقاد الفصل:التمهید 

  . في وقف المنقول:المبحث األول 

  . في وقف ما ال تبقى عینه:المبحث الثاني 

  . في إجارة النقود:المبحث الثالث 

  :  ومجاالته، وفیه ثالثة مباحث، ضوابطه،وقف النقود: الفصل الثالث 

  .هاء في حكم وقف النقود آراء الفق:المبحث األول 

  . ضوابط وقف النقود على القول بجوازه:بحث الثانيالم

  . مجاالت وقف النقود:المبحث الثالث

  . وتضمنت أهم نتائج البحث:الخاتمة

  .التوصیات
  .الفهارس
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 املبحث التمهيدي

وحكمتهوحكمه وأصل مشروعيته، ،يف بالوقفالتعريف   

  .في التعریف بالوقف: لالمطلب األو : فیه ثالثة مطالبو

         .في حكم الوقف، وأصل مشروعیته: المطلب الثاني 

  .في حكمته: المطلب الثالث 

  :في التعریف بالوقف:  األولالمطلب

وقف الدار على المساكین، أي : ، فیقال من معانیه الحبس: الوقف في اللغة

 منه بعد المشي، وًوقف وقوفا، قام من جلوس وسكن : یقال،حبسها، ومنه القیام

وقف في :  یقال ،منه  الترددعاینه، و: وقف على الشيء:  یقال ،المعاینة

 ا فسكت على الكلمة نطق بهوقف :  یقال ،منه قطع الكالمالمسألة ارتاب فیها، و

  .ًقاطعا لها عما بعدها

أوقف الدار باأللف لغة ردیئة، ولیس في الكالم أوقف إال : وفي مختار الصحاح

  .)١(أقلعت: أوقفت عن األمر الذي كنت فیه، أي:  واحد، وهوحرف

  

  :الوقف في االصطالح

الذي جاء عند ًمنعا ًعا ي أن أفضلها جمرعرف الوقف بتعاریف متعددة أ

 لم تخل من اعتراضات، حیث ،المرداوي الحنبلي، والذي ذكره بعد عدة تعریفات

 ،الك مطلق التصرف مالهتحبیس م: وحده غیره فقال: " - رحمه اهللا تعالى- قال 

                                                           

 بیــروت، صــادر، دار ،٣٥٩ / ٩ج) هـــ٧١١ (منظــور بــن مكــرم بــن لمحمــد العــرب،  لــسان)١(

، مختار الصحاح، لـزین الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد )هـ١٤١٤ (الثالثة،

المكتبـــــة : ، الناشـــــر٣٤٤یوســـــف الـــــشیخ محمـــــد، ص: ت) هــــــ٦٦٦(القـــــادر الحنفـــــي الـــــرازي

، المعجــم )م١٩٩٩/ هـــ١٤٢٠(العــصریة الــدار النموذجیــة، بیــروت صــیدا الطبعــة الخامــسة 

 دار الــدعوة، ٢/١٠٥١ العربیــة بالقــاهرة، إبــراهیم مــصطفى وآخــرون جالوســیط، مجمــع اللغــة

  ".وقف"ت، مادة . د
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 بقطع تصرف الواقف في رقبته، بصرف ریعه إلى ،المنتفع به، مع بقاء عینه

  .)١("ًجهة تقربا إلى اهللا تعالى

حیث تضمن التعریف شروط الواقف، والموقوف، والموقوف علیه، وحكمة 

  .الوقف

د ذكر  ق- رحمه اهللا تعالى-وعلى أنه مما تجب اإلشارة إلیه أن الرصاع المالكي 

الفقهاء بعضهم یعبر : "أن بعض الفقهاء یعبر عن الوقف بالحبس، فیقول

بالحبس، وبعضهم یعبر بالوقف، والوقف عندهم أقوى في التحبیس، وهم في 

ق على حبسته، والحبس یطل: أوقفته، ویقالوقفته و: اللغة لفظان مترادفان، یقال

  .)٢( العرف الشرعيما وقف، ویطلق على المصدر، وهو اإلعطاء، وكذلك في 

  : الثاني في حكم الوقف وأصل مشروعیتهالمطلب

 : - رحمـه اهللا تعـالى-یقـول اإلمـام الكاسـاني  ، الوقف جائز ال خالف فـي جـوازه

  .)٤)(٣("ال خالف بین العلماء في جواز الوقف"

  .)٥(بل ذهب البعض إلى الندب؛ ألنه من البر وفعل الخیر

                                                           

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مـذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل لإلمـام عـالء )١(

أبـي عبـد اهللا ممـد : ، ت)هــ٨٨٥(الدین أبـي الحـسن ن عـل بـن سـلیمان بـن أحمـد المـرداوي 

  )م١٩٩٧ -هـ١٤١٨(الكتب العلمیة، لبنان ، دار ٧/٣حسن حمد حسن ج

الهدایــة الكافیــة الــشافیة؛ لبیــان حقــائق اإلمــام ابــن عرفــة "  شــرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع )٢(

ــــة لمؤلفــــه ــــسي المــــالكي : الوافی ــــصاري، أبــــو عبــــد اهللا التون ) هـــــ٨٩٤(محمــــد بــــن قاســــم األن

  ) هـ١٣٥٠(، المكتبة العلمیة، األولى ٤١٠ص

فــــي ترتیــــب الــــشرائع، تــــألیف اإلمــــام عــــالء الــــدین أبــــي بكــــر ابــــن مــــسعود  بــــدائع الــــصنائع )٣(

  . ت:، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د٦/٢١٨ج) هـ٥٨٧(الكاساني الحنفي 

 إن كان هناك خالف في المذهب الحنفي، فهذا الخالف لیس في أصل مـشروعیة الوقـف، )٤(

ًوانما الخالف فیما یكون به الوقف الزما ، اللبـاب فـي ٢١٨/ ٦البـدائع   : ي ذلـك  یراجع فـ،ٕ

 لبنــــان ، المكتبــــة العلمیــــة،١٨٠ /٢ج) ١٢٩٨(شــــرح الكتــــاب للــــشیخ عبــــد الغنــــي للغنیمــــي 

)١٩٨٠ (  

 أســـهل المــــدارك شــــرح إرشــــاد الـــسالك فــــي فقــــه إمــــام األئمـــة، ألبــــي بكــــر حــــسن الكــــشناوي )٥(

=  لإلمام أبي زكریا المجموع شرح المهذب،. ت:، دار الفكر، الثانیة، د٣/١٠٠ج) ١٣٩٧(
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  :األصل في مشروعیته

  :شروعیته أدلة كثیرة منهااألصل في م

  .)١(" تنفقوا مما تحبونلن تنالوا البر حتى:" من الكتاب قوله تعالى

المعنـى حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون : وقیـل:"... یقول اإلمام القرطبي رحمه اهللا تعـالى

  .)٢("في سبیل الخیر من صدقة أو غیرها من الطاعات، وهذا جامع

  :ومن السنة أحادیث كثیرة منها

أن سیدنا عمر - رضي اهللا عنهما  - ا ما روي عن نافع عن ابن عمر منه-١

ً أصاب أرضا بخیبر، فأتى النبي صلى اهللا علیه  - رضي اهللا عنه-بن الخطاب 
ًیا رسول اهللا إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب ماال : وسلم یستأمره فیها، فقال ً

 وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها:"قط أنفس عندي فیه، فما تأمرني به؟ قال

فتصدق بها عمر، أنه ال یباع، وال یوهب، وال یورث، وتصدق بها في : قال

، والضیف، ال جناح الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبیل، وابن السبیل

فحدثت به : على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف، ویطعم غیر متمول، قال

ً ماال)٣(غیر متأثل: ابن سیرین، فقال
)٤(.  

                                                                                                                                           

، دار الفكــر، ١٦/٥٥٢محمــود مطرجــي ج: ، ت)هـــ٦٧٦(محــي الــدین بــن شــرف النــووي =

 المغنـــي، لموفـــق الـــدین بـــن قدامـــة المقدســـي الحنبلـــي ،)م١٩٩٦/ه١٤١٧(الطبعـــة األولـــى 

  ت:، دار الحدیث القاهرة، د٧/٤٨٧محمد شرف الدین خطاب وآخرون، ج: ، ت)هـ٦٢٠(

  ).  ٩٢( آل عمران )١(

  .٤/١٣٣ الجامع ألحكام القرآن ج)٢(

یقـول اإلمـام الـشوكاني رحمـه ) أثـل(، مـادة ١٣ًاتخـاذ أصـل مـاال، مختـار الـصحاح :  التأثل)٣(

نیل األوطـار، شـرح منتقـى األخبـار " وهو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قدیم:"اهللا تعالى

عـصام : ت) هـ١٢٥٥(من أحادیث سید األخیار لإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

  ) م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، دار الحدیث، الطبعة الرابعة ٥/٢٩الدین الصبابطي ج

الجامع المـسند الـصحیح المختـصر مـن أمـور رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه " صحیح البخاري )٤(

، )هـــ٢٥٦(لإلمــام محمــد بــن إســماعیل، أبــو عبــد اهللا البخــاري الجعفــي " وســلم وســننه وأیامــه

، ك الشروط، باب الوقف كیف )٢٧٣٧(، ح٣/١٩٨ناصر الناصر، جمحمد زهیر بن : ت

= المـسند الـصحیح المختـصر "، صـحیح مـسلم )هــ١٤٢٢(یكتب، دار طوق النجاة، األولى 
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  .)١("وحدیث عمر هذا أصل في مشروعیة الوقف:" یقول اإلمام ابن حجر

      ً یكن معروفا في الجاهلیة، بل أحدثهوهذا أول وقف في اإلسالم، ولم

  .)٢(اإلسالم

إذا :"أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال-رضي اهللا عنه  -  ما رواه أبو هریرة-٢

 جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صدقة: مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

  .)٣(".صالح یدعو له

  

فیه دلیل على أن ثواب هذه الثالثة ال :" یقول اإلمام الشوكاني رحمه اهللا تعالى

  .)٤("وكذا الصدقة الجاریة، وهي الوقف... ینقطع بالموت

  .)٥(بعدهم على القول بصحة الوقف وأكثر أهل العلم من السلف ومن

  

لم یكن أحد من أصحاب :"- رضي اهللا عنهما-  عبد اهللا وقال سیدنا جابر بن

  .)٦("النبي صلى اهللا علیه وسلم  ذو مقدرة إال وقف

ًبلغني أن ثمانین صحابیا من :" في القدیم- رحمه اهللا تعالى –وقال الشافعي 
  .األنصار تصدقوا بصدقات محرمات

                                                                                                                                           

بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم لإلمـام مـسلم بـن الحجـاج أبـو =

ـــــاقي، جمحمـــــد فـــــؤاد عبـــــد : ، ت)هــــــ٢٦١(الحـــــسن القـــــشیري النیـــــسابوري  ، ح ٣/١٢٥٥الب

  . ت:، ك الوصیة، باب الوقف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د)١٦٣٢(

محمـد فـؤاد عبـد : ، ت)هــ٨٥٢( فتح الباري، شرح صـحیح البخـاري البـن حجـر العـسقالني )١(

  ).هـ١٣٨٩(، دار المعرفة، بیروت ٥/٤٠٢الباقي وآخرون ج

) م٢٠٠١( الـــشیخ محمـــد بـــن صـــالح العثیمـــین  الـــشرح الممتـــع علـــى زاد المـــستقنع، لفـــضیلة)٢(

  )هـ١٤٢٦(، دار ابن الجوزي األولى ١١/٩ج

ك الوصیة، باب ما یلحق اإلنسان مـن الثـواب بعـد ) ١٦٣١(، ح٢/١٢٥٥صحیح مسلم ج )٣(

  .وفاته

  . ٥/٢٨ نیل األوطار )٤(

  . ٧/٤٨٨ المغني )٥(

  ٧/٤٨٨ً تقدم تخریجه، وانظر أیضا المغني )٦(
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یسمى  -   عنهرضي اهللا- والشافعي :"تعالى -رحمه اهللا  - ویقول النووي 

  .)١("األوقاف الصدقات المحرمات

وال نعلم بین المتقدمین منهم في :"  - رحمه اهللا تعالى - ویقول اإلمام الترمذي 

  .)٢("ًذلك اختالفا في إجازة وقف األرضین وغیر ذلك

  

   :الحكمة من مشروعیة الوقف :المطلب الثالث

ى وتحصیل إن من حكم مشروعیة الوقف، هو فتح باب التقرب إلى اهللا تعال

، كبناء المساجد المزید من األجر والثواب، وتحقیق كثیر من مصالح المسلمین

 .)٣(، وسد حاجة كثیر من الفقراء والمحتاجین، وغیر ذلكٕوالمدارس، واحیاء العلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٦/٢٢٦ المجموع )١(

: ، ت)هـــ٢٧٩( ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عیــسى بــن ســورة بــن موســى الــضحاك الترمــذي )٢(

، شركة مكتبة ومطبعـة ٢/٦٥١ٕمحمد فؤاد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، وابراهیم عطوة، ج

  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥(مصطفى البابي الحلبي، الثانیة 

، نیـــــــــل ١٦/٢٢٦، المجمـــــــــوع ٣/١٠٠ انظـــــــــر حـــــــــول هـــــــــذا المعنـــــــــى، أســـــــــهل المـــــــــدارك )٣(

/ مـصطفى الخـن، د/ ، كتـاب الفقـه المنهجـي علـى مـذهب اإلمـام الـشافعي، د٥/٢٨األوطار

  ، دار القلم دمشق٥/١٢مصطفى البغا ج
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  الفصل األول

  يف بيان حقيقة النقود
  

  :فيه أربعة مباحثو

  .يف تعريف النقود: املبحث األول

  .خصائص النقود يف : ملبحث الثاينا

  .نشأة النقود يف : املبحث الثالث

  .أنواع النقوديف : املبحث الرابع
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  :النقود تعریففي : المبحث األول

  

  :تعریف النقود في اللغة: ًأوال

  :ٍالنقود في اللغة جمع نقد، ویأتي بمعان متعددة، أهمها ثالث

النقـــد والتنقـــاد : سانلـــ الـــشيء وتقـــدیر حقیقتـــه، ففـــي الأنــه یـــدل علـــى تمییـــز: األول

  :  سیبویه وأنشدٕتمییز الدراهم، واخراج الزیف منها،

  .)١(نفي الدراهم تنقاد الصیاریف  تنفي یداها الحصى في كل هاجرة، 

خـــالف النـــسیئة، وفـــي : النقـــد: ًیـــأتي بمعنـــى اإلقبـــاض حـــاال، ففـــي اللـــسان: الثـــاني

  .)٢(م، ونقد له الدراهم أي أعطاه إیاهانقد الدراه: مختار الصحاح

النقــود هــي العملــة مــن : یــأتي النقــد، بمعنــى العملــة، ففــي المعجــم الوســیط: الثالــث

ــــذهب أو الفــــضة أو غیرهــــا، وفــــي معجــــم لغــــة الفقهــــاء ــــدنانیر : ال ــــدراهم وال نقــــد ال

  . )٣(ونحوها، مما جرت العادة، مما تقوم مقامها مما اصطلح الناس علیه

                                                           

 ،، دیــوان الفــرزدق، راجــع فــي ذلــك، وهــو الخبیــر بالنقــد الــذي یبــادل بعــضه بــبعض"صــیرف")١(

عبــد ل أســرار العربیــة  ، ٣٧٨ ،١٩٨٧ -ه١٤٠٧ دار الكتــب العلمیــة ،تحقیــق علــى فــاعور

: المتــوفى(الــرحمن بــن محمــد بــن عبیــد اهللا األنــصاري، أبــو البركــات، كمــال الــدین األنبــاري 

لــسان ، وم١٩٩٩ -هـــ١٤٢٠األولــى : الطبعــة دار األرقــم بــن أبــي األرقــم: الناشــر، )هـــ٥٧٧

ــــى بحــــر البــــسیطالعــــرب،  ــــت عل ــــرزدق،البی ــــسب للف ــــب التمیمــــي وین ــــن غال َّ، وهــــو همــــام ب َ ،

عنـــدما  وقـــت اشـــتداد الحـــر: الهـــاجرة. جمـــع حـــصاة: الحـــصى. تـــدفع: تنفـــيو ، )هــــ١١٠ت(

جمـــع : الـــصیاریف. میـــز ردیئهـــا مـــن جیـــدها-مـــصدر نقـــد الـــدراهم : تنقـــاد. ینتـــصف النهـــار

،، أســاس البالغــة، ألبــي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــشري جــار اهللا ٣/٤٢٦ج

دار الكتـب العلمیــة، بیــروت، : ، الناشــر٢/٢٩٧محمــد باســل عیـون الــسود، ج: ،ت)هــ٥٣٨(

، معجـم لغـة الفقهـاء، لمحمـد رواس قلعجـي، حامـد صـادق )م١٩٩٨/هـ١٤١٩(لبنان األولى 

  )م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع الثانیة ١/٤٨٦قتیبي، ج

  .٣١٧ /١، مختار الصحاح ج٣/٤٢٦ لسان العرب )٢(

  . ١/٤٨٦ معجم لغة الفقهاء ج)٣(



        
 
 

 

 

  
 

٥٥١

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :ًقود اصطالحاًثانیا الن

هي كل ما یكون له قبول عـام بـین النـاس كوسـیط للتبـادل : النقود في االصطالح

ٌوأداة إلبـــراء الـــذمم، ولتقیـــیم الـــسلع، ومخزنـــا للقیمـــة،، ســـواء أكـــان مـــن الـــذهب أو  ً

وهـذا التعریـف سأوضـحه مـن خـالل المبحـث التـالي فـي . )١(الفضة أو من غیرهما

  خصائص النقود

  . ؛ إذ هي مستقاة منه-الى  إن شاء اهللا تع-

  



                                                           

 feqh web.com/vb/t١٣٥٥٦html نشأة النقود وتطورها، الشبكة الفقهیة، رابط الموقع )١(



        
 
 

 

 

  
 

٥٥٢

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :خصائص النقود: المبحث الثاني

، وهــي الزمــة مــن خــالل التعریــف الــسابق للنقــود، یتــضح أن لهــا خــصائص ثــالث

  :ًلكي تكون نقدا، وهي كالتالي 
  

ً تلقى قبوال عاما كوسیط للتبادلهاأن: األولى ً:  

ئص  فكــل مــا یحظــى بقبــول عــام كوســیط للتبــادل، فقــد تــوفرت فیــه إحــدى خــصا

ولــو أن النــاس أجــازوا :" النقــود، یقــول اإلمــام مالــك رحمــه اهللا تعــالى فــي المدونــة

  .)١("بینهم الجلود حتى یكون لها سكة وعین لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة

لذا یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في مجموع الفتاوى، وكأنه یشرح قول اإلمام 

 یعرف له حد طبعي وال شرعي، بل مرجعه إلى وأما الدرهم والدینار فما:"المتقدم

العادة واالصطالح، وذلك ألنه في األصل ال یتعلق المقصود به، بل الغرض أن 

ًیكون معیارا لما یتعاملون به، والدراهم والدنانیر ال تقصد لنفسها، بل هي وسیلة 

بها ًإلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا، بخالف سائر األموال، فإن المقصود 

، والوسیلة المحضة التي نفسها، فلهذا كانت مقدرة باألمور الطبیعیة أو الشرعیة

 بمادتها وال بصورتها یحصل بها المقصود كیفما ال یتعلق بها غرض، ال

  .)٢(كانت

ن یتفق أهل ً نقدا، كأًوعلى هذا فال یصح اعتبار ما كان وسیطا للتبادل الخاص

ً للتقویم والثمینة، لعدم قبوله عاما في جمیع ًبلد أو محلة على اعتبار البیض مثال
ًالمبادالت، كما ال یصح اعتبار ما كان وسیطا للتبادل العام ثم صار العدول 

ًه نقدا، ، أو زالت النقدیة من نفوس معتبریعنه، بأن أبطل السلطان التعامل به

                                                           

: ، الناشـــر٣/٥ج) هــــ١٧٩( المدونـــة لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس بـــن عـــامر األصـــبحي المـــدني )١(

  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥(المكتبة العلمیة، الطبعة األولى 

، الناشـر ١٩/٢٥٢ ،دالرحمن محمد قاسـمعب:  ت )ه٧٢٨( فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة )٢(

  .) م١٩٩٥ –ه ١٤١٦(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدیة المنورة : 



        
 
 

 

 

  
 

٥٥٣

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 ثم بقیت بعض من قطعه ویمثل لهذا النوع بنقود راجت ثم بطل التعامل بها،

  .ًتمثل جانبا من حیاة أهلها

أن النقد هو كل شيء یجري اعتباره : وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء

ًالعادة أو االصطالح بحیث یلقى قبوال عاما كوسیط للتبادلفي  ً
)٢)(١(.  

على أنه مما تجب اإلشارة إلیه أن القبول العام للنقود كوسیط للتبادل أصبح 

ًإجباریا اآلن
  . ألن الدولة لها مؤسسات مهمتها إصدار النقود)٣(

  

  :الثانیة أنها مقیاس للقیم

 یدل لهذا ما رواه أبو )٤(أي أنها معیار متعارف علیه لتقییم السلع والخدمات

صلى اهللا  -  أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما - سعید الخدري وسیدنا أبو هریرة 

، فقال رسول اهللا )٥(مر جنیبتً استعمل رجال على خیبر، فجاءه ب -علیه وسلم

 إنا ،ال واهللا یا رسول اهللا: ذا؟، قالكأكل ثمر خیبر ه: "صلى اهللا علیه وسلم

صلى  - لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین، والصاعین بالثالثة، فقال رسول اهللا 

  .)٧("اتع بالدراهم جنیبب بالدراهم، ثم ا)٦(ال تفعل، بع الجمع: " -  اهللا علیه وسلم

                                                           

أحمــــد بـــن عبـــد الـــرازق الــــدویش :  فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحــــوث واإلفتـــاء، جمـــع وترتیـــب)١(

  .للطبع والنشررئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء، اإلدارة العامة : ، الناشر٨/٢١٤

ً الــورق النقــدي حقیقــة وحكمــا، لفــضیلة الــشیخ، عبــد اهللا بــن ســلیمان بــن منیــع، مجلــة مجمــع )٢(
  ).١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، السنة األولى ٨٤، ٨٣: الفقه اإلسالمي العدد األول 

   ٣/٩٤٤ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ج)٣(

 مجمـــــع الفقـــــه اإلســـــالمي  أحكـــــام النقـــــود واســـــتبدال العمـــــالت فـــــي الفقـــــه اإلســـــالمي مجلـــــة)٤(

  .   ٣/٩٣٢ج

: ت) هــ١٢٠٥( تمر جید معروف، تاج العروس، لمحمد بن محمد بـن عبـد الـرازق الزبیـدي)٥(

  ت  :، د)جنب(، دار الهدایة، مادة ٢/١٩٩مجموعة من المحققین، ج

  ).  جمع(، مادة ٨/٥٩لسان العرب .  لرداءته  غیر مرغوب فیه؛، تمر خلیط)٦(

  )  ١٥٩٣(، ح٣/١٢١٥، صحیح مسلم ج)٢٢٠١(، ٣/٩٧٧حیح البخاري ص:  متفق علیه)٧(



        
 
 

 

 

  
 

٥٥٤

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 مما تجب اإلشارة إلیه أن وظیفة النقود كمقیاس للقیمة ظهرت نتیجة على أنه

استخدام النقود كوسیط للتبادل العام، فكل استخدام للنقود كوسیط للتبادل یستلزم 

ً ال یستلزم استخدامه مقیاسا للقیمة استخدامها ااستخدامها كمقیاس للقیمة، بینم

 ًشیاء ال بد وأن نحدد لها قیما األ بتداولكوسیط في المبادلة، أي عندما نقوم

  .)١(معینة تقوم بتقدیر قیم لبعض األشیاء دون أن نقوم بتداولها

  

  :النقود أداة الختزان القیم: الثالثة

كانت كثیر من السلع سریعة التلف، وكثیر منها یحتاج إلى كلفة عالیة في 

فظ من التخزین، فكان من الطبیعي أن تقوم النقود بهذه الوظیفة، حیث یحت

خاللها بقیم السلع والخدمات المختلفة لوقت الحاجة، خاصة وأنها تتمتع بالقبول 

  .)٢(العام لدى األفراد، سواء في الحاضر أو في المستقبل

  

  

  

                                                           

    /konouz.com/ar كنوز، رابط الموقع - وظائف النقود وخصائصها)١(

  . المرجع السابق،  نفس الموضع)٢(



        
 
 

 

 

  
 

٥٥٥

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :نشأة النقود: المبحث الثالث

 إن اإلنسان لم یستعمل النقود إال عندما ترك حیاة الغابات، ففي الغابة كان ینتقل

ًدائما، ولم یكن في حاجة إلى عملیة تبادل السلع، إلى أن عاش في مناطق 
مختلفة، واحتاج اإلنسان في كل منطقة إلى ما یملكه اإلنسان الذي یعیش في 

  . منطقة أخرى

 یتم عن اهنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة اختراع شيء له قیمة متفق علیه*

  . تبادل األشیاء المختلفةهاطریق

تبادل عن طریق المقایضة للسلع ولكن لما كانت الخسارة والتلف فكان یتم ال

وعدم القدرة على تجزئة هذه الوسائل سببین رئیسیین في فقدان أهمیة استخدام 

هذه األشیاء في التبادل اتجه التفكیر إلى ضرورة االعتماد على سلعة تجمع بین 

خدام المعادن كوسیط المنفعة والبقاء، وهذا التفكیر كان أصل اتجاه الناس الست

للمبادالت، وكانت في البدایة تمثل مسئولیة أصحابها الذین نقشوا علیها 

ي تصبح قانونیة، ولكي أسماءهم، ثم تدخلت الدولة ووضعت ختمها الرسمي؛ ك

  : في الذهب والفضةلغشالتزییف وایأمن الناس 

ألوزان واألختام ومما تجدر اإلشارة به إلیه أن العلم الذي یبحث في النقود وا هذا

بآسیا الصغرى والذي یجمع علماؤه أن اللیدیین " النمنمات"واألنواط یسمى بعلم 

هم أول من سك النقود ) م.ق ٥٤٦-٥٦١(یوس اللیديفي عهد الملك كرویس

ًالمعدنیة من الذهب والفضة؛ استنادا إلى رأي هیرودوت، ثم انتشرت عن طریق 

ًت كل دولة رمزا خاصا بها نقشته على التجار إلى جمیع أنحاء العالم، واتخذ ً

  .نقودها

وعلى هذا النهج سارت سنة األشكال النقدیة في العالم العربي واإلسالمي، حیث 

  ".ال إله إال اهللا وحده ال شریك "نقشت على النقود اإلسالمیة شهادة 



        
 
 

 

 

  
 

٥٥٦

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 وكانوا وقد عرف العرب قبل اإلسالم النقود واستخدموها في المبادالت والخدمات

لون الذهب والفضة كمعدن، وكانت عملتهم الذهبیة الدینار، والفضیة  تعمیس

لك حتى عهد الدرهم، وكان مصدرها الدولة القیصریة آنذاك، وظل التعامل بذ

، حتى قام في السنة الثالثة من -رضي اهللا عنه - سیدنا عمر بن الخطاب 

، وأضاف إلیها جراء تغییر النقود اإلسالمیة، فضرب الدراهم الفضیةبإخالفته 

  ".محمد رسول اهللا"وبعضها " ال إله إال اهللا وحده"بعض العبارات 

ثم أصدر الخلیفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بعد ذلك دراهم خاصة بخالفته 

  ".اهللا أكبر"نقشها 

وتفید بعض المصادر أن أول من ضرب السكة اإلسالمیة على الفضة كان 

 هـ، ولكن أكبر ٤٠ عنه بالبصرة سنة  رضي اهللالخلیفة علي بن أبي طالب

 اإلسالمیة كان في عهد الخلیفة األموي عبد الملك بن تغییر حدث في النقود

مروان عندما حدث خالف بینه وبین ملك الروم، حیث قام باستبدال النقد الرومي 

  .نقد إسالمي یضرب في بالد اإلسالمب

 التي تسك بها القطع ًظلت النقود تسك یدویا حتى ظهرت اآللةقد وهذا  

  .م في الیابان وانتقلت منها إلى مختلف البلدان بعد ذلك١٨٧٠المستدیرة عام 

أما العملة الورقیة فمن المعتقد أنها ابتكار صیني یعود إلى القرن الحادي عشر 

ثم انتشرت إلى إیطالیا وهولندا وبریطانیا، حیث " سونغ"المیالدي في عهد أسرة 

 تعرض نقودهم الذهبیة والفضیة للسرقة أثناء تنقلهم، شونإن التجار كانوا یخ

فاستعاضوا عنها بوسائل خطیة تثبت مقدار ملكیتهم من الذهب والفضة، فكانت 

هذه هي النواة للبدیل المعدني، ثم تطور األمر بعد ذلك بعد انتشار الطباعة 

  .فساعد ذلك على ظهور األوراق النقدیة الحدیثة

ا أن النقود المتداولة هي نقود تعهدیة من قبل الجهة ًومن المعروف اقتصادی

المرصدة لها لدى مؤسسة النقد العالمي، أو مقابل ضمانات تقدمها الدولة 



        
 
 

 

 

  
 

٥٥٧

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

ًالمصدرة، أو مقابل االثنین معا، ویكون األساس االقتصادي السلیم الذي تعتمده 

دات ًالدول في تصدیر النقد الورقي هو أن یكون مساویا لما لدیها من موجو

  .عینیة وخدمات اقتصادیة

ولكن كلما زادت كمیة النقود الورقیة على ما یعادلها من موجودات عینیة 

وخدمات اقتصادیة هبطت قیمة العملة وقوتها الشرائیة، فیحصل ما یسمى 

  .بالتضخم النقدي

في مجال االتصاالت وتطور الصناعة المصرفیة ظهر شكل جدید  ومع التطور

قود اإللكترونیة، وهي عبارة عن نقود مرتبطة بحساب بنكي للنقود وتسمى بالن

تعمل كأداة للدفع المختلفة، ویتم إصدارها في غالبیة الدول عن طریق شركات 

  .)١(ومؤسسات ائتمانیة خاصة

  

  

                                                           

النقودعبرالتــــــــــــــــــــــــــــاریخ، وهــــــــــــــــــــــــــــدان وهـــــــــــــــــــــــــــدان، مجلــــــــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــــاحثون  رحلـــــــــــــــــــــــــــة )١(

com.albahethon.wwww://http  مجلــة المجمــع الفقهــي اإلســالمي، : ًأیــضا وانظــر

محمــد حــسین الــوادي، حــسین محمــد " العملــة"أنــواع النقــود  ، ومــا یلیهــا٨٥العــدد األول ص

  .سمحان، سهیل أحمد سمحان، المرجع األلكتروني للمعلوماتیة
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  :أنواع النقود: المبحث الرابع

  :سامبالنظر إلى التطور التاریخي للنقود یمكن تقسیمها إلى خمسة أق

  .النقود السلعیة أو السلع النقدیة: األول

  .النقود الورقیة: الثاني

  النقود المصرفیة: الثالث

  النقود االئتمانیة: الرابع

  النقود اإللكترونیة: الخامس

  :وبیان ذلك موجز كالتالي

تلك السلع التي استخدمتها البشریة في إحدى  وهي :األول النقود السلعیةالنوع 

النقدي كوسیط للتبادل ومقیاس للقیمة، وذلك مثل الملح والقمح مراحل التطور 

ًوالحیوانات وغیر ذلك ومع تطور األوضاع شیئا فشیئا  حلت المعادن النفیسة ً

كالذهب والفضة كوسیلة للتبادل التجاري محل السلع، كالقمح والحیوانات وغیر 

درة والصالبة ذلك، وذلك لما یتمتعان به من صفات ال تتوافر في غیرهما كالن

  ..وعدم قابلیتهما للهالك، وسهولة حملهما وتخزینهما

 وهي التي یتداولها الناس ویتعاملون بها، وتصدرها :النقود الورقیة: الثانيالنوع 

البنوك المركزیة، ولها قوة إبراء غیر محدودة، وهي عبارة عن صكوك أو وثائق 

ات النقدیة التي أصدرتها، ًمتداولة تصدر لحاملها، وتمثل دینا في ذمة السلط

  .وهي البنوك المركزیة أو مؤسسة النقد

  :ومرت هذه النقود بثالث مراحل

نقود ورقیة نائبة عن الذهب وهي مغطاة بنسبة مائة بالمائة، فالنقود : األولى

الورقیة النائبة تشبه النقود المعدنیة الذهبیة الكاملة، لكنها تمتاز بقلة الكلفة 

 كما أن .الحمل، كما أن استعمالها یحول دون تآكل المعدنوسهولة الطباعة و

  .هناك حریة في تحویلها إلى قیمتها الذهبیة والعكس
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نقود ورقیة مغطاة بنسبة خمسون بالمائة، فكانت قوة النقود في الخمسین : الثانیة

 لمائة األخرى تأتي من قوة اإلبراءوالخمسون با ،بالمائة المغطاة بها من النصف

  . علیها القانون من الجهة المصدرة لهاها التي یضفیالعام

 في  لكثرة استعماله ؛ بسبب قلة الذهبوهي نقود غیر مغطاة بالذهب؛: الثالثة

 وهي نقود إلزامیة تستند قیمتها ، مجاالت متعددة كالطب والصناعة وغیر ذلك

  .ول العامإلى قوة اإلبراء العام الذ أضافه إلیها القانون، وثقة الجمهور، والقب

وهي التي ظهرت بعد التقدم في النظام : النقود المصرفیة: الثالثالنوع 

المصرفي، وهي تتكون من الحسابات الجاریة أو الودائع تحت الطلب لدى 

 من شخص إلى آخر بواسطة  هذه الودائع وتنتقل ملكیةالمصارف المختلفة،

؛ لكي یدفع "لمدینا "إلى البنك" الدائن"الشیكات التي یصدرها صاحب الودیعة 

ًألمره أو لشخص آخر أو لحامله مبلغا معینا من النقود    .مدون على هذا الشیكً

على أنه مما تجب اإلشارة إلیه أن النقود الورقیة والنقود المصرفیة كلیهما نقود 

لفان في أن النقود المصرفیة ال تتمتع بالقبول العام في التداول؛ ائتمانیة ویخت

 بعكس النقود الورقیة، وبناء علیه فإن ، قبولهالقانون الدائنین یث ال یلزم اح

ًالشیك من الناحیة القانونیة ال یعتبر نقدا؛ ألنه یحق للشخص أن یمتنع عن 
ًالقبول، فلو كان لدیك شیكا مصرفیا بقیمة معینة، وذهبت لتشتري به من أحد  ً

ة ال تتمتع بالقبول المتاجر، فلن یعطیك بطبیعة الحال؛ ألنه ورقة نقدیة مصرفی

  .العام

 وهذا النوع من النقود السائدة في عصرنا :النقود االئتمانیة: النوع الرابع

 هذا النوع من النقود بأن القیمة النقدیة للنقود أعلى من القیمة  ویتسمالحاضر،

السلعیة، فورقة الخمسمائة لایر على سبیل المثال لها قیمة نقدیة كبیرة بالنسبة 

رقة ذاتها كورقة، بخالف النقود السلعیة التي تتساوى قیمتها مع القیمة لقیمة الو

   .)١(السلعیة

                                                           

عبــد اللطیــف / ، د)النقــودمقدمــة فــي (جریــدة العــرب االقتــصادیة الدولیــة، :  یراجــع فــي ذلــك)١(

) النقـــود والعمـــالت(م، أنـــواع النقـــود وفـــق تطورهـــا التـــاریخي٢٠/٤/٢٠١١ األربعـــاء -القرنـــي

-blog- post/٢٠١٤ blogspot.com-٣omlat١علـــــى الـــــشبكة العنكبوتیـــــة 

٨٥٤١html.المتـــــــــــــــــــــــــــــــداول العربـــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــشبكة العنكبوتیــــــــــــــــــــــــــــــــة  =  
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نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

وهي العملة أو المال الذي یتم  :النقود اإللكترونیة أو الرقمیة : النوع الخامس

ًتبادله فقط إلكترونیا
)١(.  

ل فهي نوع جدید من العملة، وبدیل إلكتروني للنقود الورقیة، قابل للتخزین والتداو

مع عدم قابلیة تزییفه، فهي عبارة عن أرقام یتم نقلها من الحاسب الخاص بالبنك 

إلى الحاسب الخاص بالمشتري، ومنه إلى الحاسب الخاص بالبائع عن طریق 

  .)٢(القرص الصلب المثبت على الحاسب

مما تقدم بیانه من خالل ما ذكر عن التطورات التاریخیة للنقود وأنواعها، فإنني 

ه من األنسب عدم تحدید نوعیة معینة من النقود لیصح وقفها على ما أرى أن

ًیصح جعله نقودا وما ال ما ٕیأتي بیانه، وانما تحدد النقود على ضوء ضابط 

: الثً نقدا هو كل ما صح للقیام بوظائف ث جعله یصح، وهو أن ما یصح

 وهو ما ،ًخزنا لهام: الثالثة للقیمة، مقیاس : ، الثانیة األولى وسیط للتبادل العام

  .)٣(یتماشى مع المتغیرات الزمانیة والمكانیة

                                                                                                                                           

= arabictrader.com/ar/news/e.conomy/علـــى ) أنـــواع النقـــود(ز   كنـــو،٥٤٤٨٣

  konouz.com/arشبككة اإلنترنت

   موسوعة ویكیبیدیا )١(

سارة ملتع القحطاني عن أحمد جمال الدین موسى في تعریفـه للنقـود / هذا ما نقلته الباحثة )٢(

، )النقود اإللكترونیة، حكمها الـشرعي وآثارهـا االقتـصادیة(في رسالتها للدكتوراة : اإللكترونیة

النقــــــود اإللكترونیــــــة وتأثیرهــــــا علــــــى دور : ًم،وانظــــــر أیــــــضا ٢٠٠٨ الكویــــــت ،٥٠، ٤٩ص

المــصارف المركزیــة فــي إدارة الــسیاسة النقدیــة أحمــد جمــال الــدین موســى، بحــث مقــدم إلــى 

مؤتمر الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة واالقتصادیة من أعمـال المـؤتمر 

  .، منشورات الحلبي١/١٤٣یروت العربیة جالعلمي السنوي لكلیة الحقوق جامعة ب

عبـــد اللطیـــف القرنـــي األربعـــاء /  مقدمـــة فـــي النقـــود، جریـــدة العـــرب االقتـــصادیة الدولیـــة د)٣(

  .م٢٠١١أبریل ٢٠
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  الفصل الثاين

بىن عليها احلكم يف وقف املسائل اليت ي

   وذلك من خالل ،النقود

  

  :متهيد وثالثة مباحث

  .يف سبب انعقاد الفصل : التمهيد

  .يف وقف املنقول: املبحث األول

  .بقى عينهيف وقف ماال ت: املبحث الثاين

  .ة النقودجاريف إ: املبحث الثالث
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نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :تمهید

فـي وقـف علیهـا  فیه أهم المسائل التي قد یبنـي الفقهـاء حكمهـم تهذا الفصل ذكر

  .النقود علیها

 ال نص لإلمـام أبـي حنیفـة رحمـه اهللا تعـالى فـي حكـم وقـف -: فعلى سبیل المثال

ال أنها تخرج على أصله في عدم جواز وقـف  إ-ت علیه وذلك فیما اطلع- النقود

المنقوالت، وألبي یوسف تفصیل في ذلك، واستقر المذهب على قول اإلمام محمد 

إال أن األنـصاري مــن  ،بـن الحـسن فـي جــواز وقـف المنقـول الـذي جــرت بـه العـادة

 ویبــدو أن مــن ســبق زفــر لــم ،أصــحاب زفــر صــرح بجــواز وقــف الــدراهم والــدنانیر

ُ ألن وقف النقود لم یكن معروفا قبل زمانه، علـى مـا ذیتعرض للمسألة كـر فـي رد ً

  .المنقول لذا كان ال بد من بحث وقف. )١(المحتار

، كمـا علـل ذلــك ف النقـود، السـتهالكها بـذهاب عینـهوبعـضهم علـل عـدم جـواز وقـ

  .)٢(الماوردي رحمه اهللا تعالى

، وممن ذكر ذلك قامهان بدلها یقوم مٕإنها وان استهلكت عینها إال أ: والبعض قال

ال الخرشي في شرحه على مختصر خلیل، لـذا كـان ال بـد مـن بیـان حكـم وقـف مـا

   .)٣(قى عینهتب

                                                           

 

ه ١٤٢٠( األولـى ، لبنـان،، المكتبـة العلمیـة٧/٤٣٧) ه٨٥٥( البنایة شرح الهدایـة للعینـي )١(

حر، لعبد الـرحمن بـن محمـد شـیخ زادة المعـروف ، مجمع األنهر شرح ملتقى األب)م٢٠٠٠-

، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، رد المحتــــار علــــى الــــدر ١/٧٣٩ج) هـــــ١٠٧٨(بــــداماد أفنــــدي

ـــــــــــــــار البـــــــــــــــن عابـــــــــــــــدین  ، دار الفكـــــــــــــــر، الثانیـــــــــــــــة ٣٦٤، ٤/٣٦٣ج) هــــــــــــــــ١٢٥٢(المخت

  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢(

دار الكتـــب ، ٧/٥١٩محمـــد معـــوض وآخـــرون / ت)  ه٤٥٠( الحـــاوي الكبیـــر، للمـــاوردي )٢(

  .٧/٨٠) ٣(م            ١٩٩٤/ هـ١٤١٤( لبنان، األولى -العلمیة
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نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

وبعضهم بنى جواز وقفها أو عدمه على جواز إجارتها أو عدم جوازه، یقول 

 والدنانیر وجهان السادسة في وقف الدراهم" :-  رحمه اهللا تعالى-النووي 

  .)١("صحكإجارتها إن جوزناه 

؛ -  إن شاء اهللا تعالى – وهذا وغیره مما سیتضح ذكره في مباحث هذا الفصل

  .ألن ما ذكر محل نقاش وأخذ ورد بین الفقهاء

  



                                                           

، إشـــــراف زهیـــــر الـــــشاویش، )هــــــ٦٧٦( روضـــــة الطـــــالبین وعمـــــدة المفتـــــین لإلمـــــام النـــــووي )١(

  ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥(، المكتب اإلسالمي، الثانیة ٥/٣١٥ج
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  المبحث األول

   وقف المنقول

، وقد نقل )١(فعیة على جواز وقف العقارفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشااتفق ال

ًویصح وقف العقار اتفاقا؛ ألنه : "باب فقاللاالتفاق على ذلك صاحب ال

أما وقف غیر المنقول فیصح بال " :، وكذا نقله صاحب اإلنصاف فقال)٢("متأبد

  .)٣("نزاع

ًوالدلیل على جواز وقف المنقول اتفاقا، ما ذكره صاحب اللباب من أنه متأبد، أي 

  .)٤("یقع على سبیل التأبید

  :ى قولینأما المنقول فقد اختلف الفقهاء في جواز وقفه إل

 جواز وقف المنقول، وهو روایة عند المالكیة، وقول الشافعیة، :القول األول

ما قال المرداوي، وهو قول كوروایة عند الحنابلة هي الصحیحة في المذهب 

  :بن الحسن فیما جرت العادة بوقفه، وقول أبي یوسف في صور منهاامحمد 

  .لممرالمنقول التابع للعقار، كحق المسیل والشرب وا-١

إذا كان المنقول مما جرت العادة بوقفه كاألشجار القائمة، وذلك على سبیل -٢

  .االستحسان ال القیاس

على أن المفتي به عند الحنفیة . )٥(إذا كان المنقول من آالت الحرب والجهاد-٣

  .)٦( قول محمد بن الحسن رحمه اهللا تعالىهو

                                                           

  .٧/٥٤٦مغني ال. ٥/٣١٤، روضة الطالبین ٣/١٠٠، أسهل المدارك ٦/٢٢٠ البدائع )١(

  .٢/١٨٢ اللباب )٢(

  ٧/٧:  اإلنصاف)٣(

  .٢/١٨٢ اللباب)٤(

، ٦/٢٢٠، البــــدائع ٧/٥٤٦المغنــــي . ٥/٣١٤ روضــــة الطــــالبین ٣/١٠٠ أســــهل المــــدارك )٥(

  ٧/٤٣٧البیان 

  .٤/٣٦٣، رد المحتار ١/٧٣٩ مجمع األنهر )٦(



        
 
 

 

 

  
 

٥٦٥

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

رحمه اهللا -ل اإلمام أبي حنیفة  عدم جواز وقف المنقول، وهو قو:القول الثاني

 عن اإلمام أحمد، وقول محمد م وحنبلر وروایة عند المالكیة، وروایة األث- تعالى

رحمه اهللا - بن الحسن في المنقول الذي لم تجر العادة بوقفه، وقول أبي یوسف ا

  .)٢)(١(" في غیر ما استثناه- تعالى

ا للموقوف الذي یصح ًعلى أن بعض الفقهاء قد ذكر ما یمكن أن یجعل ضابط

  .وقفه

كل عین یمكن االنتفاع بها مع بقاء :" فیقول العمراني رحمه اهللا من الشافعیة

  .)٣("عینها، وذلك كالدور والثیاب واألثاث والسالح والحیوان

ًكل ما جاز بیعه وجاز االنتفاع به، وكان أصال یبقى بقاء :"وعند الحنابلة  ً

  .)٤"( واألثاث وأشباه ذلكًمتصال كالعقار والحیوان والسالح

  

  :األدلة

  :أدلة أصحاب القول األول: ًأوال

  .استدل أصحاب القول األول على ما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول

  :استدلوا بحدیثین: فمن السنة

عن :  - واللفظ للبخاري رحمه اهللا تعالى- حدیث متفق علیه عند الشیخین: األول

 بالصدقة، رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمأمر :"  قالأبي هریرة رضي اهللا عنه

- منع ابن جمیل، وخالد بن الولید وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي : فقیل

ً ما ینقم ابن جمیل إال أن كان فقیرا فأغناه اهللا ورسوله، - صلى اهللا علیه وسلم
                                                           

  . تقدم ذكر هذه االستثناءات في القول األول)١(

، ٧/٥٤٦، المغنـــي ٥/٣١٤، روضـــة الطـــالبین ٣/١٠٠ســـهل المـــدارك ، أ٦/٢٢٠ البـــدائع )٢(

  .٧/٧اإلنصاف 

)٨/٦٠ )٣  

  .٧/٥٤٦ المغني)٤(



        
 
 

 

 

  
 

٥٦٦

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 في سبیل اهللا، وأما عة وأعتدهًوأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدر

 فهي علیه صدقة - صلى اهللا علیه وسلم- عباس بن عبد المطلب فعم رسول اهللا ال

  .)١("ومثله معها

 حدیث تحبیس و :"في نیل األوطار -  رحمه اهللا تعالى - یقول اإلمام الشوكاني 

  .)٢("خالد یدل على جواز وقف المنقول

: الت، حیث إنها أتت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وقحدیث أم معقل: الثاني

ًیا رسول اهللا إني أرید الحج، وان ألبي معقل بكرا قد جعلها في سبیل اهللا، فقال  ٕ

  .)٣("جح؛ فإنه في سبیل اهللاأعطها فلت :"-  صلى اهللا علیه وسلم- النبي 

  

  :واستدلوا من المعقول باآلتي

ًأن المنقول عین تبقى بقاء متصال یمكن االنتفاع بها-١
)٤(.  

ً جاز وقفه منفردا كالشجر، ألنها وقفت تبعا غیرهً ما جاز وقفه تبعا ل كل-٢ ً

  .)٥(لألرض وتوقف منفردة عنها

                                                           

وفـــي الرقـــاب والغـــارمین وفـــي :" ، ك الزكـــاة، بـــاب قولـــه تعـــالى٢/١٢٢ صـــحیح البخـــاري ج)١(

، ك الزكــاة، بــاب فــي تقــدیم الزكــاة ومنعهــا، ٢/٦٧٦، صــحیح مــسلم ج)١٤٦٨(ح" ســبیل اهللا

  ).٩٨٣(ح

  .٥/٣٣ نیل األوطار )٢(

ســنن أبــي داود، ألبــي داود .  أخرجــه أبــو داود وغیــره، وضــعفه الــصنعاني فــي فــتح الغفــار)٣(

ــــاب ،٢٠٤/ ٢محمــــد محــــي الــــدین  :  ت )ه٢٧٥(ســــلیمان بــــن األشــــعث   ك المناســــك، ب

 فــتح الغفـار، الجـامع ألحكــام سـنن نبینــا ،)١٩٨٨( لبنـان -العمـرة، المكتبـة العــصریة، صـیدا

=   ، )هــ١٢٧٦(د الربـاعي الـصنعاني تارـ، للحسن بن أحمد بن یوسف محمد بن أحمـالمخ

، دار )٢٥٩٦، ٢٥٩٥(، ح٨٣٦، ٢/٨٣٥مجموعة بإشراف الشیخ علي العمراني، ج :ت=

  ).هـ١٤٢٧(عالم الفؤاد األولى

  .٦/٢٢٩، المجموع ٧/٥١٧ الحاوي )٤(

  . ٧/٥٤٧، المعنى ٧/٥١٨ الحاوي )٥(



        
 
 

 

 

  
 

٥٦٧

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

المقصود من الوقف انتفاع الموقوف علیه، وهذا المعنى موجود فیما عدا -٣

  .)١(األرض والعقار فجاز وقفه

ة، فصح وقفه كالعقار ل فیه تحبیس األصل وتحبیس المنفعالمنقول یحص -٣

 .)٢(الحبیسوالفرس 

:  دلیل محمد بن الحسن على جواز وقف المنقول الذي جرت العادة بوقفهأما -٤

 وأما دلیل جواز وقف السالح والكراع كما قال أبو ، فهو العادة واالستحسان

فإنكم .. .:"یوسف من الحنفیة فهو النص، والذي به ترك القیاس والنص هو

 )٤)(٣(".ًتظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبیل اهللا

  

 :أدلة القول الثاني: ًثانیا

تقدم ما استدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز وقف المنقول، على عدم 

 :تفصیله باآلتي

المنقوالت التي ال ینتفع بها كالحیوان الذي ال یقاتل علیه ال ینتفع به، فلم -١

   .)٥(یجز وقفه، كما لو أوقفه إلى مدة

  .)٦(، فلم یجز تعدیه إلى غیرهاألخبار وردت في العقار دون غیره-٢

                                                           

  ٧/٥١٨ الحاوي )١(

  . ٧/٥٤٧ني  المغ)٢(

   تقدم تخریجه)٣(

  . ٦/٢٢٠البدائع )٤(

  . ٧/٥١٧ المغني )٥(

أبـي محمـد عبـد :  المعونة على مذهب عالم المدینة، أبي عبد اهللا  مالك بن أنس، للقاضي)٦(

، دار ٢/٤٨٥محمـد حـسن محمـد حـسن، ج:  ت،)هــ٤٢٢(الوهاب علـى بـن نـصر المـالكي 

  ).م١٩٩٨/هـ١٤١٨( لبنان األولى –الكتب العلمیة 



        
 
 

 

 

  
 

٥٦٨

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

الوقف إنما یراد للتأبید والدوام، وذلك ال یكون إال في العقار، فلم یجز في -٣

غیره مما یتغیر وال یدوم، ولذا فإن الشفعة لما استحقت إلزالة الضرر على وجه 

سرعة ًالدوام ال یوجد في غیره غالبا؛ لالدوام اختصت بالعقار دون غیره، ألن 

  .)١(تغیره

  :المناقشة

  :یمكن مناقشة بعض ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني باآلتي

 بما أجازه بعضهم من جواز  من عدم جواز وقف المنقول منقوضما ذكره-١

  .)٢(الكراع والسالحوقف 

 باألرض والعقار، القیاس على الشفعة ال یجوز؛ ألن الشفعة إنما اختصت-٢

لشریك على سبیل الدوام، وهو ما یكون في ألنها ثبتت لدفع الضرر الذي یلحق ا

،  ینفك عنه الضرر كالمنقوالت فال تثبت فیه الشفعةاألرض والعقار، ولهذا فالذي

والوقف لیس كذلك؛ ألنه إنما جاز االنتفاع بالموقوف علیه، وهذا موجود فیما 

  . )٣(، فجاز وقفهلینفك ویحو

  

  :الرأي المختار

المنقول؛  من جواز وقف: اب القول األولیتبین لنا رجحان ما ذهب إلیه أصح

لقوة أدلته، وعدم ما یعارضها، ولورود بعض المناقشات على أدلة القول الثاني؛ 

 ما و كاد بیع، وجئ بثمنهأوألنه یمكن االنتفاع بالموقوف المنقول، فإذا ما تلف 

 یمكن أن ینتفع به في إطار شرط الواقف، فذلك فیه نفع للموقوف علیه ومن قبله

  .واهللا أعلم. الواقف

                                                           

  . ٢/٤٨٦ المعونة )١(

  .٧/٥١٨ الحاوي )٢(

  .  المرجع السابق، نفس الموضع)٣(



        
 
 

 

 

  
 

٥٦٩

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  

ذهب الفقهاء إلى أنه یشترط في الموقوف أن یكون مما ینتفع به مع بقاء 

  .)١(عینه

  .)٢(وهذا هو الشرط المهم هنا: "یقول الشیخ ابن عثیمین رحمه اهللا تعالى

  .)٤)(٣(لثمرةأن الوقف حبس األصل وتسبیل ا: والدلیل على ذلك

إال أنه قد وردت بعض االستثناءات على هذا الشرط عند الفقهاء سأقتصر هنا 

بها قوام بدنه، مثل  التي وبإیجاز شدید على أهم ما یحتاجه اإلنسان في حیاته و

  .)٥(الماء والطعام والكساء

   :الماء: ًأوال

رود ذلك عن لو؛ )٦(حیث ذكر السادة الحنابلة رضي اهللا عنهم جواز وقف الماء

  .)٧(السلف

                                                           

، شــرح مختــصر خلیــل للخرشــي، للــشیخ محمــد بــن عبــد اهللا ٧/٤٤٧ البنایــة علــى الهدایــة ج)١(

ـــة األخیـــار فـــي حـــل غایـــة :، دار الفكـــر، بیـــروت، د٧/٨٠ج) هــــ١١٠١(الخرشـــي  ت، كفای

علـي عبـد الحمیـد : ت) هــ٨٢٩(عبـد المـؤمن الحـصنياالختصار، ألبـي بكـر بـن محمـد بـن 

م، مطالـــب ١٩٩٤، دار الخیـــر، دمـــشق األولـــى ١/٣٠٣بلطجـــي، ومحمـــد وهبـــي ســـلیمان ج

أولــي النهیــى فــي شــرح غایــة المنتهــى، لمـــصطفى بــن ســعد بــن عبــده الــسیوطي، المـــشهور 

ـــــــي  ـــــــب اإلســـــــالمي، الثانیـــــــة ٤/٢٧٩ج) هــــــــ١٢٣٤(بالرحیبـــــــاني الحنبل / هــــــــ١٤١٥(، المكت

  ).م١٩٩٤

  .١١/١٧ الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشیخ محمد بن صالح العثیمین ج)٢(

  . المرجع السابق، الموضع نفسه)٣(

  .  وقد تقدم بیان ذلك في تعریف الوقف وأدلة مشروعیته)٤(

  .  سأرجئ الحدیث عن وقف النقود إلى موضعه من البحث إن شاء اهللا لمزید تفصیل فیه)٥(

  .٤/٤٧٩ي النهى ج مطالب أول)٦(

  .١١/١٧ الشرح الممتع ج)٧(



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٠

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 - بئر رومة، فعند اإلمام البخاري  -   رضي اهللا عنه-   أوقف سیدنا عثمانفقد

 - رضي اهللا عنه - وغیره، عن أبي عبد الرحمن أن عثمان - رضي اهللا عنه 

 - أنشدكم اهللا، وال أنشد إال أصحاب النبي : حین حوصر أشرف علیهم، وقال

:" ون أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قالألستم تعلم:  -  صلى اهللا علیه وسلم

من جهز : ستم تعلمون أنه قالالجنة، فحضرتها، ألمن حضر بئر رومة فله 

  .)١(فصدقوه بما قال: جیش العسرة فله الجنة، فجهزته، قال

رة، فالماء فًومما یدل على ذلك أیضا أن الوقف وارد على مجموع الماء والح

البئر، ثم ال أثر لذهاب الماء باالستعمال ن ، وهو المقصود مأصل في الوقف

  .)٢(لتجدد بدله، فیجوز وقف الماء لذلك

  :الطعام: ًثانیا

الطعام الذي یتسارع إلیه الفساد، ال یجوز وقفه، كما ذكر ذلك السادة المالكیة، 

، حیث مثلوا له وقالوا إن ذلك باتفاق المذهب، وهو ما یفهم مما ذكره الحنفیة

ًلشافعیة والحنابلة، فإنهم ال یجیزون وقفه عموما على ما سیأتيبالحنطة، أما ا
)٣(.  

  : اختلف فیه على قولینام ال یتسارع إلیه الفساد فقد لطعاأما إذا كان 

والمالكیة وقد أجازوه في قول هو المذكور في المدونة، وهو للحنفیة : القول األول

  .)٤(وأقاموا رد بدله مقامه

 من الكرفعلى هذا القیاس إذا وقف : قال: "... ل فیقو یوضح ذلك ابن نجیم

نطة على شرط أن یقرض للفقراء الذین ال بذر لهم لیزرعوه ألنفسهم ثم یؤخذ حال

                                                           

  ).٢٧٧٨(، ح٤/١٣ صحیح البخاري )١(

  .٤/٤٧٩ مطالب أولي النهى )٢(

، شـــــرح مختـــــصر خلیـــــل للـــــشیخ الخرشـــــي ٥/٢١٩ البحـــــر الرائـــــق شـــــرح كنـــــز الـــــدقائق ج)٣(

  .٤/٢٧٩، مطالب أولي النهى  ج٥/٣١٥، روضة الطالبین ٧/٢٨٠ج

  .٢/٢٦٤، حاشیة العدوي ٢/١٣٧ج درر الحكام شرح غرر األحكام )٤(



        
 
 

 

 

  
 

٥٧١

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

ًالفقراء أبدا على هذا اك قدر القرض، ثم یقرض لغیرهم من منهم بعد اإلدر

  .)١("السبیل

اس،  وابن شٍوهو قول ثان عند المالكیة ذهب إلیه ابن الحاجب: ل الثانيالقو

؛ ألنه ال )٢(وقول الشافعیة والحنابلة، حیث ذهبوا إلى أنه ال یجوز وقف الطعام

  .)٣(بقاء عینهینتفع به مع 

  

  : الثیاب: ًثالثا

جاز ذلك المالكیة،  أ، بینما)٤(الشافعیة والحنابلة لم یصح عندهم وقف الثیاب

  .)٥(ا ینتفع به وتلفت فإنها تباع ویشترى بثمنها مإذا بلیتإنها : وقالوا

ًأما الحنفیة، فأجازوا أن یصرف من غالت الوقف ثیابا للمجاهدین
  وطالب)٦(

  .ذلك؛ ألن هذا مصرف دائم ال ینقطعلحاجتهم إلى العلم؛ 

إال أنه  ، وصاحبیهعند اإلمام حكم وقف الثیاب - فیما اطلعت علیه  - ولم أجد 

  .قد یخرج حكمه على ما تقدم في وقف المنقول

                                                           

  .٥/٢١٩ البحر الرائقج)١(

، ٥/٣١٥، روضــة الطــالبین ٢/٢٦٤، حاشــیة العـدوي ٧/٨٠ شـرح مختــصر خلیـل للخرشــي)٢(

  . ٤/٢٧٩مطالب أولى النهى 

  .  المراجع السابقة، المواضع نفسها)٣(

  .٧/٧، اإلنصاف للمرداوي ٥/٥١٥ روضة الطالبین )٤(

لمدونـــة لخلـــف بـــن أبـــي القاســـم محمـــد األزدي القیروانـــي المـــالكي  التهـــذیب فـــي اختـــصار ا)٥(

، دار البحـــــوث للدراســـــات ٣٢١، ٤/٣٢٠محمـــــد األمـــــین ولـــــد محمـــــد ســـــالم : ت) هــــــ٣٧٢(

 للشیخ محمـد ،، شرح منح الجلیل)م٢٠٠٢-ه١٤٢٣(ٕاإلسالمیة واحیاء التراث، دبي األولى

  ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(،  دار الفكر، بیروت ٨/١١١) ه١٢٩٩(علیش 

  . ٥/٢٦٧ البحر الرائق )٦(



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٢

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

إنه :"  حیث قال -  رحمهما اهللا تعالى- ذلك األنصاري من أصحاب زفروأجاز 

نتفعون بها في أوقات لبسها في الشتاء فیاألكسیة، فتدفع إلى الفقراء   وقفیجوز

  .)١("ثم یردونها إلى القیم

  

  

  

  

  

  

                                                           

 المحیط البرهاني فـي الفقـه النعمـاني، فقـه اإلمـام أبـي حنیفـة رضـي اهللا عنـه، ألبـي لمعـالي )١(

عبـد : ت) هــ٦١٦(برهان الدین محمود بن أحمد بـن عبـد العزیـز بـن عمـر بـن مـازة البخـاري

/ هــ١٤٢٤(لـى  لبنـان، األو– بیروت –، دار الكتب العلمیة ٦/١١٩الكریم سامي الجندي ج

  .٥/٢١٩ً، وانظر أیضا البحر الرائق )٢٠٠٤



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٣

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :إجارة النقود: المبحث الثالث

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولین

رة النقود، للعمل بها، كمن یستأجر ألف درهم كل أنه ال تجوز إجا: القول األول

، أما إذا  بدرهم، فهو من اإلجارة الفاسدة، كما ذكر ذلك السادة الحنفیةشهر

  .)١(أجرها للتحلي أو التزین أو الوزن فإنه ال تجوز إجارتها عند الكرخي منهم

 ، المالكیة سواء للوزن أو التحلي والتزین هو قول أكثر اً الجواز عمومموالقول بعد

  .)٢(والقول األصح عند الشافعي، وقول القاضي أبي یعلى من الحنابلة

 أنه تجوز إجارة النقود للتحلي والتزین أو الوزن، وهذا هو المذكور :القول الثاني

كما تقدم في القول  - عند الحنفیة إال الكرخي منهم " ةظاهر الروای"في األصل 

، ومقابل األصح عند الشافعیة، ن المالكیة وهو قول أبي بكر األبهري م–األول 

 .)٣(وهو قول الحنابلة عدا القاضي أبي یعلى

  :األدلة

  :أدلة القول األول: ًأوال

استدل أصحاب القول على دعواهم عدم جواز استئجار النقود للعمل به أو للتزین 

  :أو الوزن، على نحو ما تقدم بیانه باآلتي

                                                           

، دار المعرفـة تـاریخ النـشر ٣٢، ١٦/٣١ج) هــ٤٨٣( المبسوط، لمحمد بن سـهل السرخـسي)١(

  .٤/١٧٥، بدائع الصنائع )م١٩٩٣/هـ١٤١٤(

 بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد البــن رشــد أبــي الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، )٢(

، )م٢٠٠٢/هــــ١٤٢٥(، دار الحــدیث، القـــاهرة ٤/١٠ج) هــــ٥٩٥(بن رشــد الحفیـــد الــشهیر بـــا

ـــــــــــدین  ـــــــــــا محـــــــــــي شـــــــــــرف ال ـــــــــــي زكری ـــــــــــین لإلمـــــــــــام أب روضـــــــــــة الطـــــــــــالبین وعمـــــــــــدة المفت

، )م١٩٩١/هـ١٤١٢(، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، الثالثة ٥/١٧٧ج)هـ٦٧٦(النووي

  ).ه١٣٨٨(، مكتبة القاهرة ٥/٤٠٤المغني 

، روضة ٤/١٠، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ج٣٢، ١٦/٣١لمبسوط ، ا٤/١٧٥ البدائع )٣(

  .٥/٤٠٤، المغني ٥/١٧٧الطالبین 



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٤

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 بعد استهالك أعیانها، واإلجارة واردة أنه ال یمكن االنتفاع بالنقود إال -١

 .)١(على المنفعة ال العین

استئجار النقود منفعة غیر مقصودة عادة، ویترتب علیه فقدان شرط من  -٢

د ما ذكره حشروط المعقود علیه في اإلجارة وهو المنفعة، وذلك على 

 .)٢(الكرخي وغیره

نها، فألن ال یجوز ذا كان ال یجوز استئجارها للمنفعة التي هي مقصودة مفإ

  .)٣( غیر المقصودة منها أولىاستئجارها للمنفغة

ولذلك فإنها ال تضمن إذا غصبت، فأشبهت الشمع في عدم جواز 

  .)٤(استجاره

 .)٥(منفعة الزینة غیر متقومة، فال تقابل بمال -٣

  

بجواز استئجار النقود للوزن أو للتحلي أو ما : أدلة القول الثاني، القائل: ًثانیا

  .شاكل

 إن استئجارها للزینة أو الوزن، أو ما شاكل هو نوع انتفاع بها مع بقاء  -١

 .)٦(عینه، فأشبه استئجار سنجات المیزان

                                                           

  .٤/١٠، بدایة المجتهد ١٦/٣١، المبسوط ٤/١٧٥ البدائع)١(

، نهایة المطلب في درایة المذهب، لعبد الملك بـن عبـد ١٦/٣١، المبسوط ٤/١٧٥ البدائع )٢(

، دار المنهـــاج ٨/٧٠عبـــد العظـــیم محمـــود ج: ت) هــــ٤٧٨(اهللا، یوســـف بـــن محمـــد الجـــویني

  )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(األولى 

  ١٦/٣٢ المبسوط )٣(

 أســنى المطالــب فــي شــرح روضــة المطالــب، للــشیخ زكریــا بــن محمــد بــن زكریــا األنــصاري، )٤(

  . ، دار الكتاب اإلسالمي٢/٤٠٦ج) هـ٩٢٦(زین الدین أبو یحیى السنیكي 

  . نفس الموضع، المرجع السابق)٥(

  م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار الكتب العلمیة ٤/١٧٥ بدائع الصنائع )٦(



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٥

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

ًإن الوزن بالدراهم عمل مقصود كالوزن بالحجر، فلو استأجر حجرا لیزن  -٢

 الدراهم؛ وهذا ألن المنافع عند إطالق العقد كونه كًه یوما جاز، فكذلب

تستوي العین لو صح، وقد انعدم ذلك بتسمیة منفعة هالك ًمتضمنا است

كاإلناء یستأجره ًالناس، وهو أیضا مع بقاء العین، وهو مقصود في 

  .)١(الثوب لیلبسه  به، أولیعمل

صور فیه المنفعة مثل التجمل أو التكثر، أو غیر إجارتها بهذا الشكل مت -٣

 .)٢(ذلك مما یمكن تصوره في هذا الباب

ولنا أنها :"  - رحمه اهللا تعالى-  یقول ابن قدامة :القیاس على الحلي -٤

 .)٣("عین أمكن االنتفاع بها مع بقاء عینها منفعة مباحة فأشبهت الحلي

  الرأي المختار

 أرى أن ما ذهب إلیه أصحاب القول األول هو المختار للترجیح؛ لقوة ووجاهة 

 ألصلیة للنقود، وهوما استدلوا به؛ وألن القول بجواز إجارتها فیه إذهاب للمنفعة ا

، ویمكن إدخارها، باإلضافة إلى أن ا لألشیاءًأنها جعلت وسیلة للتبادل، وقیم

المؤجر للنقود قد استفاد من إجارتها دون تقدیم أي جهد، والمال ال یتولد من مال 

ً یتولد من جهد وعمل، وهذا ما أدركه أرسطو قدیما بفطرته وتوقد ٕفقط، وانما
  .)٤("ًال ال یلد ماال، فالمال في حد ذاته عاقرإن الم:" ذكائه فقال

  :األثر المترتب على ذلك

 وهو عدم جواز استئجار النقود للعمل، كمن یستأجر ألف :على القول األول

هو ضامن للمال وًالعقد فاسد، بل غیر منعقد أصال، فدرهم بدرهم كل شهر، 

                                                           

  .٦/٣٢ المبسوط )١(

  ٤/١٠ بدایة المجتهد)٢(

  . ٥/٤٠٤ المغني )٣(

 فبرایـــــــــــــــر ١٠ حقیقــــــــــــــة االقتـــــــــــــــصاد النقــــــــــــــدي جـــــــــــــــواد البشبیـــــــــــــــشي، مجلــــــــــــــة الـــــــــــــــوطن )٤(

٢٠١٧.alwatan.com/details/١٧٢٩٥٢   



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٦

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

عاره إیاه، أفكأنه ًالذي في یده؛ ألن العقد لما صار لغوا، بقى مجرد اإلذن، 

  .)١(والعاریة في المكیل والموزون قرض

 وفي جوازها ،صبح عاریة فعند من أجازها من الشافعیة ت:وعلى القول الثاني

، حیث إن نمن النقود خالف في المذهب، ترجح الجواز لدى إمام الحرمی

؛ وألنها في حال اإلعارة )٢(تقبل الجهالة واإلیهام بخالف اإلجارةالعاریة 

  .)٣(تصبح كالحلي، والحلي یجوز استئجاره على حد ما ذكره الرملي الكبیر

 بالجواز، فإنه إذا حدد : وهم من أصحاب القول الثاني القائلوعند الحنابلة

  :ٕله ما یستأجره وعینه فحسن، وان أطلق اإلجارة، ففي المذهب قوالن

ما؛ ء منهوهو صحة اإلجارة، وله أن ینتفع فیما شا: ألبي الخطاب: األول

 في التحلي والوزن، وهما متقاربان، فوجب ینةألن منفعتهما في اإلجارة متع

ًأن تحمل اإلجارة عند اإلطالق علیهما، كاستئجار الدار مطلقا فإنه یتناول 

  .السكنى، ووضع المتاع فیها

ًأنه ال تصح اإلجارة وتكون قرضا، ألن : وهو للقاضي أبي یعلى: الثاني

نتفاع، واالنتفاع المعتاد بالدرهم والدنانیر إنما هو بأعیانها، اإلجارة تقتضي اال

  .)٤(فإذا أطلق االنتفاع حمل على االنتفاع المعتاد

                                                           

  . ٤/١٠، بدایة المجتهد ١٦/٣١ المبسوط )١(

  ٨/٧٠ایة المذهب  در)٢(

 حاشــیة الرملــي الكبیــر، شــمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدین )٣(

  .  ت: مطبوع مع أسنى المطالب، دار الكتاب اإلسالمي، د٢/٤٠٦ج) هـ١٠٠٤(الرملي 

    ٥/٤٠٤ المغني ج)٤(



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٧

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 

  

  

  

  الفصل الثالث

   وقف النقود، ضوابطه، جماالته
  

  :فيه ثالثة مباحثو

آراء الفقهاء يف حكم وقف : املبحث األول

  .النقود

  .ضوابط الوقف النقدي: املبحث الثاين

  .جماالت الوقف النقدي: ملبحث الثالثا

  
  

  

  

  



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٨

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :آراء الفقهاء في وقف النقود: المبحث األول

  :اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود على قولین

رحمه اهللا - عدم جواز وقف النقود، وهو قول اإلمام أبي حنیفة :القول األول

ًقوالت، وهو أیضا  وذلك بناء على أصله في عدم جواز وقف المن- تعالى

قول أبي یوسف حیث إنه استثنى من عدم جواز وقف المنقوالت أشیاء لیس 

 عند الشافعیة، منها النقود، والقول بعدم الجواز هو الصحیح من  أحد وجهین

  .)١(وهو الصحیح في المذهب عند الحنابلة

 یرى جواز وقف النقود، وهو قول زفر من الحنفیة من روایة :القول الثاني

ً عنه، وهو أیضا قول محمد بن الحسن الشیباني -  أحد تالمیذه- األنصاري

ً بناء على أصله في جواز وقف كل منقول جرت العادة -رحمه اهللا تعالى- 

بوقفه، وقول محمد في وقف المنقول الذي جرت العادة به هو المفتي به في 

الرومیة د ولما جرى التعامل في زماننا في البال:"المذهب، یقول ابن عابدین

 الدنانیر دخل تحت قول محمد المفتي به في وغیرها في وقف الدراهم و

ه على أن النقل صراحة في .أ"وقف كل منقول فیه تعامل، كما ال یخفى

ًجواز وقف النقود قد خص به زفر؛ ألن وقفها لم یكن متعارفا إذ ذاك؛ وألنه 

ًهو الذي قال به ابتداء
)٢(.  

 رحمه اهللا - ًالكام لمالكیة،  فقد جاء في المدونة أنوالقول بالجواز هو قول ا

 دینار موقوفة یسلفها ئل عن رجل حبس مائةُفي كتاب الزكاة س -  تعالى

                                                           

، ٨/٦٢نـــــي ، البیــــان للعمرا٥/٣١٥، روضـــــة الطــــالبین ٧/٤٣٧، البنایــــة ٦/٢٢٠ البــــدائع )١(

  . ٩/١٠اإلنصاف للمرداوي 

، درر ٦/١١٩، المحــــیط ٣٦٤، ٤/٣٦٣ رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار البــــن عابــــدین )٢(

  .١/٣٧األحكام شرح غرر األحكام ج



        
 
 

 

 

  
 

٥٧٩

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

نعم، : ًللناس، ویردونها على ذلك، جعلها حبسا، هل ترى فیها زكاة؟ فقال

  .)١(أرى فیها زكاة

  والمروي عن أبي ثور عن اإلمام، وهو أحد وجهین عند الشافعیة

رحمه اهللا  -  وهو روایة عند اإلمام أحمد ،  كما في الحاوي)٢(ةالشافعی

 لغرض القرض أو ؛ وظاهرها جواز وقف األثمان"...  ففي الفتاوى  - تعالى

  .)٣("التنمیة والتصدق بالربح

  

  :األدلة

، حیث  بعدم جواز وقف النقود:أدلة أصحاب القول األول، القائل :ًأوال

  : یأتياستدلوا على دعواهم بما

الدراهم والدنانیر تستهلك وال یمكن االنتفاع بها مع بقاء عینها، فأشبهت -١

 ما یتعارض مع مفهوم الوقف الذي هو تحبیس األصل وتسبیل وهو،الطعام

  .)٤(الثمرة

النقود من جنس المنقوالت، فهي مما تنقل وتحول، فال یجوز وقفها؛ ألن -٢

ًها، كان هذا تأقیتا للوقف، إذ الموقوف من شرط صحته التأبید، فلو وقف
  .)٥(المنقول مظنة اإلتالف، وهو مما یضاد التأبید

الدراهم والدنانیر ال تجوز إجارتها، وبالتالي ال یجوز وقفها، وعلى هذا لو -٣

  .)٦(غصبها لم تجب علیه أجرتها

                                                           

  . ٢/٢٦٤، حاشیة العدوي ٧/٨٠، شرح مختصر خلیل للخرشي١/٣٨٥ المدونة ج)١(

  .٨/٦٢، البیان٥/٣١٥، روضة الطالبین ج١٦/٥١٩  الحاوي ج)٢(

  . ٣١/٢٣٤، مجموع الفتاوى ج٩/١٠ اإلنصاف )٣(

   ٧/٥٤٢، المغني٧/٥١٩ الحاوي )٤(

  .، دار الكتب العلمیة٦/٢٢٠، البدائع ٢/١٨٢  اللباب )٥(

، الـــشرح الكبیــــر، لـــشمس الـــدین عبــــد ١٦/٢٢٩، المجمـــوع شــــرح المهـــذب ج٨/٦٢ البیـــان )٦(

الـسید محمـد الـسید / اب، دمحمـد شـرف الـدین خطـ: ت)هـ٦٨٢(الرحمن بن قدامة المقدسي 

  . ت:، مطبوع بهامش المغني، دار الحدیث القاهرة، د٧/٤٩٧ج



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٠

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

ًوقف النقود ال یجوز قیاسا على ما لو أوقف الشجر على نشر الثیاب  -٤

 .)١(الطین والشمع لیتجمل بهوالغنم على دوس 

  : أدلة القول الثاني:ًثانیا

استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إلیه من جواز وقف النقود على ما 

  :تقدم بیانه باآلتي

ذكر في المعیار الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة لسوق المال -١

  .)٢(اإلسالمیة أن مستند صحة وقف النقود أنه األصل

المنقوالت؛ إال أنها ال تستهلك باالنتفاع كبقیة  نٕد وان كانت مالنقو-٢

المنقوالت؛ ألنه ال یقصد من وقفها منحها للموقوف علیه إلى غیر بدل، بل 

قراضها، ثم رد إ ما استهلك منها، بلمقصود االنتفاع بها ورد بدل یقوم مقاما

نزل رد بدل ما و"یقول الخرشي  ، أو المتاجرة بها واإلنفاق من الربح،بدلها

  .)٣("انتفع به بمنزلة دوام العین

ًألن القرض مبادلة صورة، تبرع حكما، ألن رد :"... وفي المحیط البرهاني 
  .)٤("ًالمثل في القرض أقیم مقام رد العین حكما

أخرج به الثمن، فإنه یجوز :" كما أنها ال تتعین بالتعیین، یقول ابن عابدین

غیرهما قبل قبضه سواء تعین بالتعیین كمكیل التصرف فیه بهبة أو بیع أو 

  .)٥("أوال كنقود

  .)٧)(٦("عیینالدراهم والدنانیر ال تتعین بالتفإن :"... ویقول السرخسي 

                                                           

  .  ٧/٥٤٢ المغني )١(

  .٥٤٥الخاص بالوقف، ص) ٣٣( المعیار الشرعي رقم )٢(

  .٢/٢٦٤ً، وانظر أیضا حاشیة العدوي ٧/٨٠  مختصر خلیل الخرشي )٣(

)٧/١٢٦ )٤ .  

  . ٥/٧٦ الدر المختار )٥(

  . ١٤/٢٥لسرخسي  المبسوط ل)٦(

، جامعــة أم ١٢عبــد اهللا بــن صــالح بــن مــصلح الثمــالي ص:  وقــف النقــود، بحــث للــدكتور)٧(

  .  مكة–القرى 



        
 
 

 

 

  
 

٥٨١

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

تجوز إجارتها فیجوز وقفها، وهذا محمول على إجارتها لمنافعها  النقود -٣

  .)١(ال الستهالكها بأعیانها

  

  :المناقشة

القائل بجواز وقف النقود أدلة القول األول، ناقش أصحاب القول الثاني، 

  :القائل بعدم الجواز باآلتي

القول بأن النقود تستهلك أعیانها باالستعمال، كباقي المنقوالت، مردود بأن  -١

النقود تختلف عن المنقوالت األخرى، حیث إن االستفادة منها ال تكون 

 ذاتها ال منفعة لك السلع األخرى، فهي في حدباستهالكها حقیقة، كما تسته

فیها، وال قیمة لها، وال تشبع حاجة في حد ذاتها من أكل وشرب أو لباس، 

لمالي للسلع ا التبادلیة، وتقویمها و غیر ذلك، ولكن فائدتها في قوتهاأ

والخدمات، إذ هي وسیلة عامة للمبادالت، ولقیاس القیم المختلفة باألشیاء، 

وقد تقدم بیان ذلك في . )٢(قودكما ذكر ذلك االقتصادیون في خصائص الن

 الفصل األول، فهذا االستهالك استهالك ظاهري وقد تقدم في أدلة القول

 وأنها ال )٣( القائل بالجواز أن رد البدل یقوم مقام رد العین في النقود، يالثان

 لذا أجاز بعض الفقهاء بیع الوقف إذا تعطلت منافعه، ،)٥)(٤(تتعین بالتعیین

                                                           

  . ٨/٦٢، البیان ١٦/٥١٩ الحاوي )١(

، مجلـــة الـــشریعة ٣٧د محمـــود أحمـــد أبـــو لیـــل، ص.  وقـــف النقـــود فـــي الفقـــه اإلســـالمي، أ)٢(

، فبرایــــر )هـــــ١٤١٩(ثــــاني عــــشر، ذو القعــــدة والقــــانون جامعــــة اإلمــــارات المتحــــدة، العــــدد ال

  ).  م١٩٩٩(

  . ٧/٨٠، شرح مختصر خلیل الخرشي ٧/١٢٦ راجع المحیط البرهاني في فقه الحنفیة )٣(

  . ١٤/٢٥ المبسوط )٤(

  .١٣عبد اهللا صالح ص/  وقف النقود،  د)٥(



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٢

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

ًا آخر بدال منه في إطار ما أوقفه الواقف على تفصیل في ًوأن یشتري وقف

 .)٢(، فكذلك هنا)١(ذلك

ألن النقود تهلك ف النقود یتنافى مع شرط التأبید؛ استداللهم بأن جواز وق -٢

ًباالستعمال، فیكون هذا تأقیتا للوقف بمدة بقاء النقود، یرد علیه بأن هذا 

إال الصاحبین، وهو شرط خاص بالصیغة، على ما ذهب إلیه الحنفیة 

 .)٣(الصحیح الذي علیه الجمهور من الشافعیة، وهو مذهب الحنابلة

ً لو أن رجال استأجر بیتا - رحمه اهللا تعالى- لذا یقول الشیخ ابن عثیمین ؛  ً

لمدة عشر سنوات، ثم أوقف هذا البیت على شخص، فالوقف هنا ال یصح؛ 

  .)٤(دة اإلجارة فقطألن المنفعة غیر دائمة، إذ المنفعة هنا ستكون م

  .)٥( من الحنفیةًبینما هذا لیس شرطا عند المالكیة والصاحبان

ًهذا یجوز لشخص أن یوقف وقفا معینا لمدة سنة فأكثر ألجل معلوم، ثمى فعل ً 

ًبعد انقضائه یرجع ملكا للواقف األصلي أو لغیره
)٦(.  

ائم للعین، بل ، فهذا ال یعني التخلید المطلق والدفعلى قول من اشترط التأبید

المقصود به بقاء الوقف ما بقیت العین، وكل عین بقاؤها بحسبها، والتأبید 

  .ًالمطلق لیس متصورا في األرض

                                                           

، ١٥/٣٢٩) هــ١٠٣٣٠( مجمع الضمانات، ألبي محمد غـانم بـن محمـد البغـدادي الحنفـي )١(

، مطالب أولـي النهـى ٥/٣٥٦، روضة الطالبین ٨/٨٤٤دار الكتاب اإلسالمي، منح الجلیل

  .  ٤/٣٦٧في شرح غایة المنهتى،ج

  .  ١٣د عبد اهللا بن صالح، ص.  وقف النقود أ)٢(

  .  ٧/٥٤٢، المغني ٥/٣٢٥، روضة الطالبین ٢/١٨٢ اللباب )٣(

  .  ١١/١٥ الشرح الممتع )٤(

  .  ٤/٩٨رح الصغیر ، الش٢/١٨٢ اللباب )٥(

  .٣/١٠٣  أسهل المدارك )٦(



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٣

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

حیوان ل وقف بعض المنقوالت كا- صلى اهللا علیه وسلم- وقد صح عن النبي

، وهذه ذوات أعمار محدودة ثم تفنى، وقد یكون وقف النقود بغرض )١(والسالح

ً ورد بدلها أطول عمرا من هذه قراضهاإاالنفاق من الربح، أو بغرض استثمارها و

  .)٢(المنقوالت التي ثبت عن النبي صلى اهللا علیه وسلم وقفها

استداللهم بأنه ال یجوز وقف النقود، ألنه ال تجوز إجارتها، یرد علیه بأن  أبا -٣

ة على مولمحوهذه الروایة : " الماورديثور روى عن الشافعي جواز وقفها، یقول

 أراد وقف المنافع وذلك وقفها على أن یؤاجرها لمنافعها ال الستهالكها بأعیانها،

  .)٣("ٕلم یجز، وان وقفها لإلجارة واالنتفاع الباقي فعلى وجهین

أوقف الشجر لنشر لو ً دلیلهم الرابع على عدم جواز الوقف قیاسا على ما -٤

  .هالثیاب والغنم لدوس الطین، والشمع لیتجمل ب

هذا قیاس مع الفارق؛ ألن هذه األشیاء تفنى أعیانها باستهالكها، بخالف : أقول

كن حقیقتها باقیة في قیام بدلها مقامها، على ما تقدم لً تفنى ظاهرا، النقود، فهي

  .توضیحه في المناقشة األولى

  :الرأي المختار

قوة أدلته، ورد ما  ل الثاني القائل بجواز وقف النقود؛تبین لنا بجالء رجحان القولی

استدل به أصحاب القول األول، القائل بعدم الجواز، باإلضافة إلى ما في ذلك 

  .من نفع للموقوف علیهم

                                                           

قــال :  ففــي وقــف الحیــوان جــاء فــي صــحیح البخــاري عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه قــال)١(

ًمـن احتـبس فرسـا فـي سـبیل اهللا إیمانـا واحتـسابا فـإن شـبعه :"رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم ً ً
، وفـي )٢٨٥٣(، ٤/٢٨خـاري جوریه وروثه وبوله في میزان حسناته یوم القیامـة صـحیح الب

قــد احتــبس أدرعــه و أعتــاده فــي :"... وقــف الــسالح صــح أنــه قــال فــي حــق خالــد بــن الولیــد

  .   وقد تقدم تخریجه" سبیل اهللا

  .  ١٣ ص،د عبد اهللا بن صالح.  وقف النقود أ)٢(

  . ١٦/٥١٩ الحاوي )٣(



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٤

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 هو ما انتهى إلیه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنبثق عن وهذا الذي ترجح

سلطنة ( الخامسة بمسقط منظمة المؤتمر اإلسالمي، والذي عقد في دورته

، بشأن االستثمار في الوقف )١٥/٦)(١٤٠(ء ذلك في قراره رقم ، وجا)عمان

ًحیث ذكر أن وقف النقود جائز شرعا؛ ألن المقصد الشرعي من  ،الته وریعهوغ

الوقف هو حبس األصل وتسبیل المنفعة، وهو متحقق فیها، وألن النقود ال تتعین 

ها للقرض  وقفٕبالتعیین، وانما تقوم أبدالها مقامها، ثم ذكر أن النقود یجوز

 إما بطریق مباشر أو بمشاركة عدد من الواقفین في الحسن، ولالستثمار،

ًصندوق واحد، أو عن طریق إصدار أسهم نقدیة وقفیة، تشجیعا للوقف وتحقیقا  ً

  .)١( فیهللمشاركة الجماعیة

وهذا القرار الذي انتهى إلیه المجلس هو ما أكد علیه ملتقى علماء الشریعة 

  .)٢(م٢٠١٧ أكتوبر ٣١- ٣٠- اال لمبور الدولي في كو

الخاص بالوقف، الصادر عن ) ٣٣(ًوهو أیضا ما نص علیه المعیار رقم 

، إذ جاء المجلس الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

یجوز وقف النقود، ویكون االنتفاع بها بما ال یؤدي إلى :" في هذا المعیار

 بالطرق اإلقراض المشروع، أو باستثمارها: تفاع بها، مثلاستهالكها مع االن

، ویصرف نصیب الوقف من )٣(..."ًالمشروعة المأمونة غالبا، مثل المضاربة بها

  . واهللا أعلم"الربح في الموقوف علیه

  

  

                                                           

)١( iifa-aif.org/٢١٥٧.html   

  فتاوي، الشبكة العنكبوتیة "ىفتاو" مجلة االقتصاد اإلسالمي )٢(

aliqtisadaalislami.net١٣٧.   

، ٣٣ المعیـــــار الـــــشرعي لهیئـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤســـــسات المالیـــــة اإلســـــالمیة رقـــــم )٣(

    ٥٣٤ص



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٥

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  

  :ضوابط الوقف النقدي: المبحث الثاني

  

ضوابط عدة، غایتها هو بید ق مإذا ترجح القول بجواز الوقف النقدي، فإن ذلك

المحافظة على الوقف النقدي، والهدف الذي من أجله أنشأ الواقف وقفه، وأهم 

  : واالشتراطات ما یليهذه الضوابط

 أي أن تكون عملیات استثمار الوقف النقدي مطابقة ألحكام :المشروعیة: ًأوال

ل الحرام من شراء ال یجوز شراء أسهم لشركات تعمل في المجا: ًالشریعة، فمثال

خمور وبیعها وما شاكل؛ ألن ذلك یحبط األجر، ویهدم األصل الذي قصده 

ً، وهذا وان كان أصال )١(واب من اهللا تعالىثالواقف بالحصول على األجر وال ٕ

فال یصح :"... ًعاما؛ إال أنه هنا آكد، لذا جاء في رد المحتار على الدر المختار

  .)٢ (..."ون على جهة قربةألن من شرطه أن یك.. .وقف خمر

یصح إال على بر أو وجملة ذلك أن الوقف ال " :البن قدامة: وفي الشرح الكبیر

  .)٣(..."قاربه والمساجد والقناطر وكتب الفقه ونحو ذلك من القربمعروف لولده وأ

أنه یجوز استثمار أموال الوقف النقدي :"... وفي ملتقى علماء الشریعة الدولي

  .)٤("ًثمار المقبولة شرعابصیغ االست

  

  

                                                           

  .  ت:، دار المكتبي، د٦/٣٤٩د محمد الزحیلي ج. موسوعة قضایا إسالمیة معاصرة أ)١(

)٢٤١، ٤/٢٤٠ )٢  .  

: ت) هـ١٠٥١(ًضا الروض المربع شرح زاد المستقنع، لإلمام البهوتي ،، وانظر أی٧/٤٩٧ )٣(

  ت  :، دار الحدیث، القاهرة، د٢٨٥عماد عامر ص

 ٣١-٣٠ انظر نتائج وتوصـیات ملتقـى علمـاء الـشریعة الـدولي الـذي عقـد فـي كـواال لمبـور )٤(

  . لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي) ٦/١٥(١٤٠م، والقرار ٢٠١٧أكتوبر



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٦

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :االلتزام بشرط الواقف: ًثانیا

فال بد من الحرص على االلتزام بشرط الواقف وأهدافه من الوقف، بحیث ال 

 یتنافى االستثمار مع شرط الواقف أو تحدیده للوقف إال لضرورة أو لمصلحة

  .)١(الوقف، كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صیانته

، فشرط الواقف )٢("ألن شرط الواقف معتبر فیراعى "... :ففي تبیین الحقائق

ً وقف وقفا، وشرط - عمر رضي اهللا عنه- ویدل لذلك أن سیدنا ، )٣(كنص الشارع

ًفیه شروطا، ولو لم یجب اتباع شرطه لم یكن في اشتراطه فائدة
، كما أن )٤(

العادة والعرف یدالن على وجوب اتباع هذا الشرط أكثر مما یدل لفظ 

  .)٥(فاضةاالست

  

  :وجوب التحوط عند استثمار وقف األموال النقدیة: ًثالثا

والمحافظة على أموال الوقف النقدي ؛ وذلك بغرض تقلیل تعریضها للمخاطر، 

یجوز وقف النقود، ویكون االنتفاع بها بما ال :" ولذا جاء في المعیار الشرعي

ع، أو باستثمارها كها مع االنتفاع بها، مثل اإلقراض المشروإلى استهال یؤدي

   بالطرق المشروعة

                                                           

  .  ٦/٣٥١ قضایا إسالمیة معاصرة ج موسوعة)١(

ً، وانظر أیضا لسان الحكام في معرفة األحكام، ألحمد بن محمد لـسان الـدین ابـن ٣/٣٢٩ )٢(

، الـروض )م١٩٧٣/هــ١٣٩٣(البابي الحلبي، القاهرة : ، الناشر١/٣٠١ج) هـ٨٨٢(الشحنة 

  .  ٢٨٦المربع 

، مطبــوع أعلــى الــشرح ٤/١٢٠ ج أقــرب المــسالك إلــى مــذهب اإلمــام مالــك، للــشیخ الــدردیر)٣(

  .  ت:ًالصغیر، للشیخ الدردیر أیضا، دار المعارف، د

  . ٢٨٦ الروض المربع )٤(

  حاشــــیة الـــــروض المربـــــع مـــــع شـــــرح زاد المـــــستقنع، للـــــشیخ عبـــــد الـــــرحمن محمـــــد النجـــــدي)٥(

  ). هـ١٣٩٧(، بدون ناشر، األولى٥/٤٧ج) هـ١٣٩٢(



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٧

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 لذا نجد الفقهاء یقدمون ناظر الوقف ذا )١ (..."ًالمأمونة غالبا مثل المضارنة بها

 ال یتمتع مل علي ناظر الوقف الورع الذيتعا والمور الحیاةأوالدرایة ب خبرةال

نه بهذه الخبرة  وأل ؛ )٢(ا في أمور أخريمبنفس المواصفات وذلك حال تساویه

  :وهذا التحوط یتم بعدة أمور منها علي أموال الوقف الدرایة سیحافظ و

 وهذا ضابط اقتصادي مسلم به في :المختارةدراسة جدوي االستثمارات   -١

ألن إدارة الوقف ال ؛  وفي استثمارات الوقف خاصة ،میع االستثمارات كافةج

بد أن ٕ وانما تتصرف في أموال األخرین، فال ،تتصرف في أموال خاصة بها

ًوأن یكون مبنیا علي دراسة جوانب  ا في حدود المصلحة،یكون تصرفه

  )٣(.یالت االقتصادیة والمالیة السلیمةًالمشروع بناء علي التحل

تنویع المشاریع والشركات والمؤسسات والمجاالت التي تستثمر فیها أموال   -٢

  حتي ال تكون مركزة في مشروع أو مجال قد یتعرض لخسائروذلك: الوقف

أو نكبات فتضیع أموال الوقف، فإذا تعددت المشاریع والمجاالت خفت 

 )٤(الخسائر وعوض بعضها بعضها

                                                           

 ،ى علمــاء الــشریعة الــدولي  فــى كوااللمبــور الخــاص بــالوقف، ملتقــ،٣٣ المعیــار الــشرعي )١(

ــــود دبیــــان محمــــد الــــدبیان ــــدولي ، شــــبكة األلوكــــة،وقــــف النق قرار مجمــــع الفقــــه االســــالمي ال

  تقدم ذكر هذه المواقع) ٦/١٥(١٤٠

 البـــراهیم بــن محمــد بــن عبــداهللا بــن مفلـــح ،، المبــدع فــي شــرح المقنــع٤/٤٥٧رد المحتــار ) ٢(

ــــــي  ــــــب العلمیــــــة، دار ا٥/١٧٠)ه٨٨٤(الحنبل ــــــان ،لكت ، وانظــــــر )م١٩٩٧-ه ٠١٤١٨ لبن

، ٢٨ لعبــــدالرحمن عبــــداهللا العثمــــان ص)تأصــــیل نظــــارة الوقــــف(البرنــــامج التــــدریبي : ًأیــــضا

  )ه١٤٣٨(

مجمـع الفقـه اإلسـالمي )٦/١٥(١٤٠،القـرار٣٤، ٣٣ ص،عبداهللا بن صالح. وقف النقود د) ٣(

  الدولي  

  ٦/٣٥٠ة قضایا إسالمیة معاصرة موسوع: ً وانظر ایضا،الهامش السابق) ٤(



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٨

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

نخفاض  لحمایة الوقف النقدي من مخاطر اوذلك :تكوین احتیاطي عام  -٣

 .)١(علیهمقیمة العملة ومخاطر إعسار أو امتناع المقترضین الموقوف 

أو % ١٠  ولتكن :السنویة المحققةطاع نسبة معینة من األرباح استق  -٤

لتكوین االحتیاطي النقدي العام المخصص لحمایة الوقف ؛ ً مثال%٥

ارتآه الخبراء فإنه یمكن  ما عد أن یتم هذا االحتیاطي، علي وفقالنقدي، وب

 ) ٢(یغ المشروعة الحسن، أو االستثمار بالصتوجیه الزائد عنه نحو اإلقراض

 : ضرورة المتابعة الدائمة - ٥

والحركات التي تتم علي أموال وذلك عن طریق تقویم األداء المستمر للتصرف 

ًسیرها وفقا للخطط المرسومة، والسیاسات اتها للتأكد من حسن األوقاف واستثمار

المحددة، وذلك حتي الیتسرب الخلل واإلنحراف للمؤسسات االستثماریة مما 

 یتم عالجه من ذلك ٕ وان حصل شئ، ضیاع أو خسارة األموال الوقفیةليیؤدي إ

وقد أوصى ملتقى علماء الشریعة  ،)٣(م أو یتضاعفًأوال بأول حتي ال یتفاق

بضرورة إیجاد معاییر محاسبیة ورقابیة، لمتابعة أموال الوقف النقدي واستثماراته 

  .)٤(وقروضه

 وهذا مطلوب  :لي أموال الوقفتوثیق العقود والتصرفات التي تتم ع -  ٦

ذلكم أقسط عند اهللا وأقوم للشهادة "بشكل عام لقوله تعالي في حكمة الكتابة 

                                                           

محمــد .  د، ودوره فــي التنمیــة االقتــصادیة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة،الوقــف التعلیمــي) ١(

، وهـــذا ٣٧ص/٣٣عدد،علـــي عكـــاز، حولیـــة كلیـــة الدراســـات االســـالمیة للبنـــات باألســـكندریة

، ١١،١٣ ص)نقدي آمـنآلیة مقترحة لوقف ( ،أحمد االسالمبولي. المقترح نقله عن بحث د

  . واهللا المستعان،وهذا البحث لم أوفق للوصول إلیه

  . المرجع السابق، نفس الموضع والنقل)٢(

  . ٦/٣٥١ موسوعة قضایا إسالمیة معاصرة ج)٣(

  .   مرجع سابق، سبق ذكر موقعه على الشبكة الدولیة)٤(



        
 
 

 

 

  
 

٥٨٩

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  الخیري ذلك أكثر في أموال الوقف، لطابعهاویتأكد ،)١("أال ترتابواوأدني 

  )٢(طبیعتها الزمنیة في امتداها ألجیال وأجیالواالجتماعي والدیني واإلنساني؛  ول

  



                                                           

  .٢٨٢ سورة البقرة اآلیة )١(

مجمـع الفقـه اإلسـالمي ) ٦/١٥(١٤٠، القـرار ٦/٣٥٠ة ج موسوعة قضایا إسالمیة معاصـر)٢(

  .الدولي



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٠

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :مجاالت الوقف النقدي: ثالثالمبحث ال

، ًاالت استثمار الوقف النقدي بناء علي قول من أجاز ذلك كثیرة ومتنوعةجإن م

إنما هو على سبیل المثال ال الحصر،  - تعالى  شاء اهللا -وما سیذكر منها إن

یجوز وقف النقود، ویكون االنتفاع بها بما ال : "لذا جاء في المعیار الشرعي

اإلقراض المشروع أو باستثمارها : ها مع االنتفاع بها، مثلیؤدي إلى استهالك

ًبالطرق المشروعة غالبا، مثل المضاربة بها، ویصرف نصیب الوقف من الربح 

  .)١("في الموقوف علیها

فیمكن أن تستثمر ) "... ٦/٥ (١٤٠وفي قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

  .)٢("ة والمرابحة واالستصناعبجمیع وسائل االستثمار المشروعة، كالمضارب

  :ومن ذلك

 وذلك بأن یدفع الواقف أو الناظر النقود لمن یتجر بها :)٣(المضاربة: ًأوال

وعن :" ثم یصرف ربحها في الوجه الذي وقف علیه، ففي درر الحكام ،مضاربة

                                                           

  .٥٣٤ ص،في الوقف، هیئة المحاسبة والمراجعة) ٣٣(  المعیار الشرعي )١(

  .  تقدم ذكر الموقع على الشبكة العنكبوتیة- مجمع الفقه اإلسالمي)٢(

یتجـر فیـه، والـربح ًاالتجار بالمـال، وهـي أن یعطـي إنـسانا مـن مالـه، ل:  المضاربة في اللغة)٣(

وآخـرون یـضربون :"بینهما، كأنه مأخوذ من الضرب في األرض؛ لطلب الرزق، قـال تعـالى 

یقـال للعامـل مـضارب، ألن : قـال األزهـري" ٢٠:المزمـل"" في األرض یبتغـون مـن فـضل اهللا

كـل واحــد منهمــا یـضارب فــي األرض، وجــائز أن یكـون كــل واحــد منهمـا مــضارب، ألن كــل 

تاج العروس من جواهر القـاموس، لمحمـد بـن محمـد بـن عبـد . رب صاحبهواحد منهما یضا

ت، : ، دار الهدایـــة، د٣/٢٥١مجموعـــة مـــن المحققـــین ج: ، ت)هــــ١٢٠٥(الـــرازق الزبیـــدي 

هــــي دفــــع المــــال إلــــى غیــــره؛ : ، مــــادة ضــــرب وفــــي االصــــطالح١/٥٣٦المعجــــم الوســــیط ج

بح لــرب المــال بــسبب مالــه،  فیكــون الــر.لیتــصرف فیــه، ویكــون الــربح بینهمــا علــى مــا شــرطا

، تحفـة الفقهـاء لمحمـد بـن .ألنه نماء ماله، وللمضارب باعتبار عمله، الذي هو سبب الـربح

، دار الكتـــــــــب العلمیـــــــــة، بیـــــــــروت، لبنـــــــــان الثانیـــــــــة ٣/١٩هــــــــــ ج٥٤٠أحمـــــــــد الـــــــــسمرقندي 

  م ١٩٩٤/هـ١٤١٤



        
 
 

 

 

  
 

٥٩١

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 فیمن وقف الدراهم أو - رحمه اهللا تعالى- األنصاري، وكان من أصحاب زفر 

یدفع : وكیف؟ قال: ، قیلنعم: كال أو ما یوزن أیجوز ذلك؟ قالالطعام أو ما ی

  .)١ (..."، ثم یتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف علیهالدراهم مضاربة

فالمضاربة قد تكون إحدى الطرق المناسبة للمؤسسة الوقفیة إذا لم تستطع أن 

االت تباشر استثماراتها بنفسها، أو لم تكن تملك المعرفة والخبرة في كل مج

  .)٢(االستثمار وأوجهها المختلفة



                                                           

، )٣٣(م ، المعیـــار الـــشرعي للوقـــف رقـــ٥/٢١٩البحـــر الرائـــق ج: ً، وانظــر أیـــضا٢/١٣٧ ج)١(

  . ٥٣٤ص

  .  ٣٢ وقف النقود عبد اهللا بن صالح بن مصلح، ص)٢(



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٢

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر
 

  :)١(اإلبضاع: ًثانیا

البضاعة على ما تم توضیحه في هامشه هي دفع المال لمن یتجر  فاإلبضاع أو

، فهي طریقة مشروعة في استثمار ًفیه تبرعا، والربح یكون جمیعه لرب المال

  . في هامشهمال كما ذكر الفقهاء وهو مابینتهال

الربح، وهي ًثمار الوقف؛ ألنها توفر جزءا من ًة جدا في استوهذه الطریقة مفید

ا الوقت، إال إن مفادها وفحواها ٕوان كانت نادرة الوجود، بل ربما ال تتوفر في هذ

دل على أن إدارة الوقف یجب علیها أن تبذل قصارى جهدها في استثمار ی

                                                           

اإلبــضاع : ًهــي مــا أبــضعت للبیــع كائنــا مــا كــان، وفــي القــاموس:   اإلبــضاع أو البــضاعة)١(

ًمصدر، وهـو إعطـاء شـخص آخـر رأس مـال علـى كـون الـربح عائـد تمامـا لـه، فـرأس المـال 
العـین ألبـي عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد البضاعة، والمعطي المبضع، واآلخذ المستبضع 

ـــة ١/٢٨٦إبـــراهیم الـــسامرائي ج. مهـــدي المخزومـــي، د: ت) هــــ١٧٠(الفراهیـــدي  ، دار مكتب

، دار الفكـــر، ١/٣٧ًت القـــاموس الفقهـــي لغـــة واصـــطالحا، ســـعدي أبـــو ضـــیف :الهاللـــي، د

  ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨( سوریا، الثانیة -دمشق

الــربح لــرب المــال أي أن یعمــل العامــل فــي مــال هــو شــرط أن یكــون جمیــع : وفــي االصــطالح

  .صاحب المال، ویكون الربح كله لصاحب المال دون العامل

ًوهــي جــائزة عنــد الفقهــاء، وان كــان الــبعض كالمالكیــة ال یطلــق علیــه قراضــا حقیقــة، بــل مجــازا،  ً ٕ

  .كما أن الحنابلة یخرجون هذه الصورة عن صور المضاربة ویعتبرونها توكل بال أجر

، ٣/٢٠ج) هـــ٦٨٣(االختیــار لتعلیــل المختــار، لمحمــود بــن مــودود الموصــلي : جــع فــي ذلــكیرا

، مجمــع األنهــر شــرح ملتقــى األبحــر، إلبــراهیم )م١٩٢٧/هـــ١٣٥٦(مطبعــة الحلبــي، القــاهرة 

، ١/٤٤٧خلیــل عمــران منــصور، ج: خــرج أحادیثــه) هـــ٩٥٦(ابــن محمــد بــن إبــراهیم الحلبــي 

، فتح ٦/٢٠٩، شرح مختصر خلیل للخرشي )م١٩٩٨/هـ١٤١٩(دار الكتب العلمیة، لبنان 

، مغني المحتاج إلـى معرفـة ١٢٣، ٥/١٢٢، روضة الطالبین ٧/٣٣٨الجلیل للشیخ علیش 

، دار الكتـــــــــــــب العلمیـــــــــــــة ٣/٤٠٣ج) م١٩٧٧(ألفـــــــــــــاظ المنهـــــــــــــاج، للخطیـــــــــــــب الـــــــــــــشربیني

  .٤/٣٦٨المبدع في شرح المقنع البن مفلح ج) م١٩٩٤/هـ١٤١٥(



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٣

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

وقوف على الوقف النقدي بأفضل الشروط وأقل التكالیف؛ خاصة أن المال هذا م

  .)١(أعمال خیریة، ومصالح عامة، وهو أمر ممكن الحصول علیه في هذا الباب

ً وذلك بأن یوقف اإلنسان مبلغا نقدیا، فیرصده لإلقراض :)٢(القرض الحسن: ًثالثا ً

حتى یتحقق غرض معین، أو إلى أمد معین، ثم یرد المقترض المال، ثم یقرضه 

ًالناظر مستفیدا آخر، وهكذا
)٣(.  

رض الحسن وسیلة من الوسائل التي یمكن توجیه الوقف النقدي إلیها، خاصة فالق

  .)٤(لراغبي الزواج وأصحاب المشروعات الصغیرة وغیر ذلك

وظاهر هذا جواز وقف األثمان :" یقول العالمة ابن تیمیة رحمه اهللا تعالى

  .)٥(" والتصدق بالربحرض القرض أو التنمیة، كغ

بما ال یؤدي إلى  ویكون االنتفاع بها وقف النقود یجوز:" وفي المعیار الشرعي

  .)٦ (..."استهالكها مع االنتفاع بها، مثل اإلقراض المشروع

                                                           

  .  ٣٢اهللا بن صالح بن مصلح صعبد .  وقف النقود)١(

اســم لكــل مــا یلــتمس علیــه الجــزاء مــن صــدقة أو عمــل صــالح، وأصــله : القــرض فــي اللغــة)٢(

محمــد عــوض : ، ت)هـــ٣٧٠(تهــذیب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد بــن األزهــري الهــروي . القطــع

  .م، مادة قرض٢٠٠١دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان األولى . ٨/٢٦٦مرعب، ج

الـروض المربـع . هو دفع مال لمن ینتفـع بـه ویـرد بدلـه وهـو جـائز باإلجمـاع: الصطالح وفي ا

هـــو القـــرض مـــن غیـــر ربـــا وال فائـــدة : والقـــرض الحـــسن مـــن معانیـــه المـــرادة هنـــا. ٢٣٣ص

  ).  هـ١٤٢٢(، األولى ١/٤٤٠وهبة الزحیلي ج. المیسر الوسیط، د

ــــــــــــــــــــــــــف د)٣( ــــــــــــــــــــــــــوازل الوق ــــــــــــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــــــــــــر الناصــــــــــــــــــــــــــر .  ن ، دار ١٦١ســــــــــــــــــــــــــلطان ب

  ).  م٢٠١٧/هـ١٤٣٩(صمیلي،األولىال

 شبكة األلوكة اإلسالمیة، تقدم ذكر الموقع على الشبكة - وقف النقود لدبیان محمد الدبیان)٤(

  .  العنكبوتیة

  ٣١/٢٣٤الفتاوى ج)٥(

، الخـــــاص بــــالوقف، هیئـــــة المحاســــبة والمراجعـــــة لــــسوق المـــــال ٣٣المعیــــار الـــــشرعي رقــــم )٦(

  .اإلسالمیة



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٤

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

ًونقله أیضا ملتقى ) ٦/١٥ (١٤٠وفي قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

یجوز " : في نتائجه وتوصیاته٢٠١٧علماء الشریعة الدولي في كواال لمبور 

  .)١(الحسن ولالستثماروقف النقود للقرض 

جلیلة في المجتمع؛ لذا یقول فالوقف النقدي لإلقراض الحسن یؤدي خدمات 

ٕواذا حبس المال للموقوف علیهم على شكل قروض میسرة ": دبیان محمد الدبیان

بقینا على رأس المال، لیدور فترة أطول في وأ جةتحققت المصلحة، ودفعت الحا

  .)٢("العباد وأنفع البالد 

  : شرط الواقف شتى وسائل التنمیة وفق:اًرابع

إن وسائل استثمار الوقف النقدي متعددة وكثیرة ما سبق ذكره إنما هو على سبیل 

المثال ال الحصر، شریطة مراعاة شرط الواقف، وبالضوابط التي تقدم ذكرها في 

المبحث الثاني من هذا الفصل، وأهمها وسائل التحوط والحمایة للمال الموقوف، 

د تقدم نقل قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه اهللا تعالى الذي یدل على هذا وق

رض القرض أو التنمیة وظاهر هذا جواز وقف األثمان، لغ. ..:"التنوع حیث قال

  .)٣ (..."والتصدق بالربح

یجوز وقف النقود، ویكون االنتفاع بها بما ال یؤدي إلى " :وفي المعیار الشرعي

المضاربة بها، ویصرف نصیب الوقف من : فاع بها، مثلاستهالكها مع االنت

  . واهللا أعلم)٤("الربح في الموقوف علیه

                                                           

  .مجمع والملتقى على الشبكة العنكبوتیة تقدم ذكر موقع ال)١(

  وقـــف النقـــود شـــبكة األلوكـــة، تقـــدم ذكرالموقـــع علـــى الـــشبكة العنكبوتیـــة، وانظـــر فـــي وقـــف )٢(

د محمـود أحمـد أبـو لیـل، . النقود للقرض الحسن، وقف النقـود فـي الفقـه اإلسـالمي، إعـداد أ

  .، وما یلیها٣٩ص

  .٣١/٢٣٤  مجموع الفتاوى ج)٣(

  . في الوقف، هیئة المحاسبة والمراجعة لسوق المال) ٣٣(لشرعي  المعیار ا)٤(



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٥

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 

  اخلامتة
  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

فبعد أن وصل هذا البحث إلى منتهاه بحول اهللا وقوته فإنني أستطیع أن أذكر 

  :بحث، وذلك على النحو التاليأهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذا ال

 في الدنیا بحسن الذكر ،  الوقف رافد من روافد الخیر في الدنیا وبعد الموت:ًأوال

  . عن صاحبهع الجاري الذي ال ینقطواألحدوثة، وبعد الموت بالثواب

ً الوقف لم یكن معروفا في الجاهلیة، بل أحدثه اإلسالم، وكان أول وقف :ًثانیا

 لسهمه في خیبر، كما ذكر ذلك العالمة ر رضي اهللا عنهفیه، وقف سیدنا عم

  .ابن عثیمین رحمه اهللا تعالى في شرحه الممتع

 بفضل  الوقف مصدر من مصادر التنمیة، وسد العوز في المجتمع، وذلك:ًثالثا

  .، والتي هي محل اجتهاد للفقهاءتنوع مصادره من عقار ومنقول

ها، حدیثة في أغلب تطبیقاتها، وبما  وقف النقود مسألة قدیمة في فقه:ًرابعا

  .)١(یتالءم مع حاجات الوقت الحاضر

 للتبادل وأداة  النقود هي كل ما یكون له قبول عام بین الناس، كوسیط:ًخامسا

  .إلبراء الذمم، وتقییم السلع ومخزن للقیمة

 مرت النقود بمراحل متعددة في تطورها، إلى أن استقرت على الشكل :ًسادسا

علیه اآلن، والذي تنوعت فیه النقود إلى ورقیة، ومصرفیة وائتمانیة الذي هي 

ًوالكترونیة، وربما یتمخض الزمان مستقبال إلى أنواع أخرى، لذا یعتمد على ما 

  .هو نقد فیما توافرت فیه خصائص النقود

                                                           

  . ٥ وقف النقود، عبد اهللا بن صالح بن مصلح، ص)١(



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٦

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 ترجح القول بوقف المنقول، كما أجاز الفقهاء وقف الماء، وبعضهم أجاز :ًسابعا

ضهم وقف الثیاب،  الذي ال یتسارع إلیه الفساد، وكذلك أجاز بعوقف الطعام

 في موضعه، على أنه قد ترجح القول بعدم جواز إجارة على ما تقدم توضیحه

  .النقود، لعدم التناسب مع وظیفتها

 ترجح القول بجواز وقف النقود، لقوة أدلته وضعف أدلة من خالفهم؛ :ًتاسعا

كما أنها ال تتعین بالتعیین،  ،ألنها تفوت إلى بدلألنها لیست كبقیة المنقوالت، و

وهذا ما انتهى إلیه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر 

) ١٥/٦ (١٤٠، وذلك في قراره رقم )سلطنة عمان(اإلسالم، والذي عقد بمسقط 

دولي هو ما أكده ملتقى علماء الشریعة البشأن استثمار الوقف وغالته وریعه، و

م، وهو ما نص علیه المعیار الشرعي رقم ٢٠١٧كتوبر في كواال لمبور في أ

، الخاص بالوقف، والصادر عن المجلس الشرعي لهیئة المحاسبة )٣٣(

  .والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

 ، المشروعیة :ضوابط تضبط القول بجوازه، أهمهاله  للوقف النقدي :ًعاشرا

ًو إخراجها قرضا ط عند استثمار األموال الوقفیة، أقف، والتحووااللتزام بشرط الوا

 تنویع المشاریع، وتكوین احتیاطي عام، وتوثیق التصرفات والعقود، ، وًحسنا

  .وضرورة المتابعة الدائمة لألداء، وغیر ذلك

 للوقف النقدي طرق كثیرة ومتنوعة في استثماره وفق شروط الواقف :عشرحادي 

الطرق التي یكون للوقف دور هام  ن الحسن، وغیر ذلك مضاربة، والقرضكالم

من خاللها في إحداث عملیة التنمیة وسد العوز في المجتمع، وهو ما جاء في 

):"... ١٥/٦(١٤٠قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، حیث جاء في القرار رقم 

 فیمكن أن تستثمر بجمیع وسائل االستثمار المشروعة، كالمضاربة والمرابحة

  ".واالستصناع



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٧

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 

  التوصيات
لما كانت مسألة وقف النقود قدیمة في فقهها، حدیثة في أغلب تطبیقاتها، : ًأوال

فإنني أرى ضرورة تدریس الفقه اإلسالمي في جمیع مراحل تدریسه التعلیمیة 

  .بصورة تربط بین القدیم والحدیث، وبما یتناسب مع المرحلة

 من  المؤمنینوالتابعون وتابعوهم وصالحوصحابة إبراز ما كان علیه ال: ًثانیا

كبیر في حل كثیر من لإیقافهم أحب األموال إلیهم مما كان لهذا الوقف األثر ا

  .ٕواحداث تنمیة في المجتمع. )١(المشاكل االجتماعیة كمیاه الشرب وغیرها

ًا في ثالثا ورابعم لي سأذكرها للدكتور محمد الزحیلي راقتتانوهناك توصی   .اً

 ضرورة نشر الوعي الوقفي، باإلحیاء سنة الوقف والدعوة إلى تطویره :ًثالثا

  .)٢(وتجدیده

وعدم االقتصار على اآلراء   االستفادة من سعة الفقه اإلسالمي الزاخر،:ًرابعا

الفقهیة االجتهادیة، أو المذهبیة الضیقة، واالستعانة بالعلماء المعاصرین، 

 قرارات المؤتمرات والمجامع الفقهیة واالجتهادات الجدیدة، خاصة ما یعتمد من

  .)٣(والندوات والتوصیات الصادرة عنها في مجال الوقف

                                                           

، ٢/١١٩ً انظـــر فـــي هـــذا مـــثال وقـــف أبـــي طلحـــة األنـــصاري لبیرحـــاء، صـــحیح البخـــاري ج)١(

  ). ٩٩٨(، ٢/٦٩٣، صحیح مسلم )١٤٦١(ح

  . ٦/٤١٠لي ج موسوعة قضایا فقهیة معاصرة، د محمد الزحی)٢(

  . ٦/٤١١د محمد الزحیلي .  موسوعة قضایا فقهیة معاصرة)٣(



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٨

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 فهرس املصادر واملراجع

  :بعد القرآن الكریم

  :مصادر التفسیر: ًأوال

 بـن بكـر أبـي بـن أحمـد بـن محمـد اهللا عبـد ألبـي الكـریم القرآن ألحكام  الجامع-١

 أطفـیش، إبـراهیم البردوني، أحمد: ت) ـه٦٧١ (القرطبي الخزرجي األنصاري فرج

  ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤ (الثانیة القاهرة المصریة، الكتب دار

 الكـــوفي الثـــوري مـــسروق بـــن ســـعید بـــن ســـفیان اهللا عبـــد أبـــي: الثـــوري  تفـــسیر-٢

  ).م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ (لبنان بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)هـ١٦١(

  ).هـ١٤٢٢(ولىاأل الطبعة الزحیلي، وهبة. د الوسیط، التفسیر -٣

  

  :الشریف الحدیث ًثانیا

 األلباني الدین ناصر بن لمحمد السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل  إرواء-١

 الثانیـــــة لبنـــــان، بیـــــروت، اإلســـــالمیة، المكتبـــــة الـــــشاویش، زهیـــــر: ت) هــــــ١٤٢٠(

  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(

 لعبـد یـل،الغل إرواء في واآلثار األحادیث من یخرج لم ما تخریج في  التحجیل-٢

ـــز ـــة الطریفـــي، مـــرزوق بـــن العزی ـــشر الرشـــد مكتب  األولـــى الریـــاض، -والتوزیـــع للن

  ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢(

 ،)هــ٢٧٥ (األزدي السجـستاني األشعث بن سلیمان داود ألبي داود، أبي سنن-٣

  ).م١٩٨٨ (لبنان صیدا، العصریة المكتبة الحمید، عبد الدین محي محمد: ت

ـــ بـــن لمحمـــد الترمـــذي، ســـنن-٤  الترمـــذي الـــضحاك موســـى بـــن ســـورة بـــن سىعی

 مكتبـة عطـوة، وغبراهیم الباقي، عبد فؤاد ومحمد شاكر، فؤاد محمد: ت) هـ٢٧٩(

  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ (الثانیة الحلبي، البابي مصطفى



        
 
 

 

 

  
 

٥٩٩

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 اهللا رســول أمــور مــن المختــصر الــصحیح المــسند ألجــامع "البخــاري صــحیح - ٥

 اهللا عبـــد يأبـــ إســـماعیل بـــن حمـــدم لإلمـــام" وأیامـــه وســـننه وســـلم علیـــه اهللا صـــلى

 النجـاة طوق دار الناصر، ناصر بن زهیر محمد: ت ،)هـ٢٥٦ (الجعفي البخاري

  ).هـ١٤٢٢ (األولى

 رسـول إلـى العـدل عـن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند "مسلم صحیح  -٦

 القــــشیري الحــــسن أبـــي الحجــــاج بـــن مــــسلم لإلمــــام وســـلم علیــــه اهللا صـــلى اهللا

 العربـي، التـراث إحیـاء دار البـاقي، عبد فؤاد محمد: ت ،)ـه٢٦١ (النیسابوري

  ت:د بیروت،

: ت ،)هـــ١٤٢٦ (العــسقالني حجــر البــن البخــاري صــحیح شــرح البــاري، فــتح  -٧

  ).هـ١٣٨٩ (بیروت المعرفة، دار وآخرین، الباقي عبد فؤاد محمد

 یوسـف بـن أحمـد بن للحسن المختار، نبینا سنن ألحكام الجامع الغفار، فتح  -٨

 الـشیخ بإشـراف مجموعـة: ت) هــ١٢٧٦ (الـصنعاني الربـاعي أحمـد بـن دمحم

  )هـ١٤٢٧ (األولى الفؤاد عالم دار العمراني، علي

 محمــد إلمــامل األخیــار، ســید أحادیــث مــن األخبــار منتقــي شــرح األوطــار نیــل -٩

 دار الـصبابطي، الدین عصام: ت ،)هـ١٢٥٥ (الشوكاني محمد بن علي بنا

  .)م١٩٩٧/هـ١٤١٧ (الرابعة الطبعة القاهرة، الحدیث،

  

  :والمصطلحات العربیة اللغة: ًثالثا

 اهللا جـار الزمخـشري أحمـد بـن عمـرو بن محمود القاسم ألبي البالغة، أساس -١

ـــان، بیـــروت، العلمیـــة، الكتـــب دار الـــسود، عیـــون باســـل محمـــد ت ،)هــــ٥٣٨(  لبن

  )م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ (األولى

: ت) هـــــ١٢٠٥(الزبیــــدي ازقالــــر عبــــد بــــن محمــــد بــــن لمحمــــد العــــروس، تــــاج -٢

  .ت:د الهدایة، دار المحققین، مجموعة



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٠

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 عـوض مـدمح: ت ،)هــ٣٧٠(الهـروي األزهـري أحمـد بـن لمحمد اللغة، تهذیب -٣

  ).م٢٠٠١ (األولى لبنان – بیروت العربي، التراث إحیاء دار مرعب،

 مهــدي: ت ،)هـــ١٧٠(الفراهیــدي أحمــد بــن الخلیــل الــرحمن عبــد ألبــي العــین، -٤

  .ت:د الهاللي، مكتبة السامرائي، إبراهیم .د ومي،المخز

 بیـــروت صـــادر، دار ،)هــــ٧١١ (منظـــور بـــن مكـــرم بـــن لمحمـــد العـــرب لـــسان -٥

  ).هـ١٤١٤ (الثالثة

 القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبي الدین لزین ،الصحاح مختار - ٦

ـــرازي ـــشیخ یوســـف: ت)هــــ٦٦٦ (ال ـــة الناشـــر محمـــد، ال  بیـــروت، ة،العـــصری المكتب

  ).م١٩٩٩- هـ١٤٢٠(الخامسة الطبعة صیدا،

 للطباعة النقاش دار صادق، حامد قلعجي، رواسي محمد الفقهاء، لغة معجم -٧

  ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨( الثانیة والتوزیع، والنشر

 دار وآخـرون، مـصطفى إبـراهیم بالقاهرة، العربیة اللغة مجمع الوسیط المعجم -٨

  .ت:د الدعوة

  

  :الفقه: ًرابعا

  :الحنفي الفقه: ًأوال

 بــن بكــر أبــي الــدین عــالء اإلمــام تــألیف الــشرائع، ترتیــب فــي الــصنائع بــدائع - ١

  ت: د لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)هـ٥٨٧ (الحنفي الكاساني مسعود

 نجــیم بــابن المعــروف إبــراهیم، الــدین لــزین الــدقائق، لغــز شــرح الرائــق، البحــر -٢

  .ت:د اإلسالمي، تابالك دار ،)هـ٩٧٠ (المصري

 دار ،)هـــ٨٥٥ (العینــي أحمــد بــن محمــود محمــد ألبــي الهدایــة، علــى البنایــة - ٣

  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ (األولى لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب



        
 
 

 

 

  
 

٦٠١

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 العلمیـــة، الكتـــب دار ،)هـــ٥٤٠ (الـــسمرقندي أحمـــد بــن لمحمـــد الفقهـــاء، تحفــة -٤

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤(الثانیة لبنان، بیروت،

ـــار-٥ ـــل االختی ـــار، لتعلی  مطبعـــة) هــــ١٨٣ (الموصـــلي مـــودود بـــن لمحمـــود المخت

  ).م١٩٢٧/ هـ١٣٥٦ (القاهرة الحلبي،

 بمـال الـشهیر علـي، بـن مـرز مـرا بـن لمحمـد األحكام، غرر شرح الحكام درر -٦

  .العربیة الكتب إحیاء دار ،)هـ٨٨٥(خسرو المولى أو منال أو

 الثانیـة الفكـر، دار ،)هــ١٢٥٢ (عابـدین البـن المختـار، الـدر علـى المحتار رد-٧

  )م١٩٩٢/ هـ١٤١٢(

 ،)ه١٢٩٨ (الدمـــشقى الغنیمـــي الغنـــي عبـــد للـــشیخ الكتـــاب شـــرح فـــي اللبـــاب -٨

  .لبنان بیروت، العلمیة، المكتبة

 الـشحنة ابـن الـدین لـسان محمـد بـن ألحمـد األحكـام، معرفة في الحكام لسان - ٩

  ).م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ (القاهرة الحلبي، البابي: الناشر ،)هـ٨٨٢(

 تــــاریخ المعرفــــة، دار ،)هـــــ٤٨٣ (يسخــــالسر ســــهل بــــن لمحمــــد المبــــسوط  -١٠

  ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ النشر

 زادة، شـــیخ محمـــد بـــن الـــرحمن لعبـــد األبحـــر، ملتقـــى شـــرح األنهـــر مجمـــع  -١١

  .العربي التراث إحیاء دار) هـ١٠٧٨(أفندي بداماد المعروف

ـــــضمانات، مجمـــــع  -١٢ ـــــي ال ـــــن غـــــانم محمـــــد ألب ـــــي بغـــــداديال محمـــــد ب  الحنف

  .اإلسالمي الكتاب دار ،)هـ١٠٣٠(

 عنه اهللا رضي حنیفة أبي اإلمام فقه النعماني، الفقه في البرهاني المحیط  -١٣

 مــازة بــن عمــر بــن العزیــز عبــد بــن أحمــد بــن محمــود الــدین برهــان المعــالي ألبــي

 بیــروت، العلمیــة، الكتــب دار الجنــدي، ســامي الكــریم عبــد: ت) هـــ٦١٦ (البخــاري

  )م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤ (األولى بنانل

  



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٢

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  :المالكي الفقه ًثانیا

 حـسن یكر ألبي مالك، األئمة إمام فقه في السالك إرشاد شرح المدارك أسهل -١

  .ت: د الثانیة، الفكر دار ،)ه١٣٩٧( الكشناوي

 مطبـوع ،).هــ١٢٠١ (الـدردیر للـشیخ مالـك، اإلمـام مذهب إلى المسالك أقرب -٢

  .ت:د لمعارف،ا دار الصغیر، الشرح مع

 بــن أحمــد بــن محمــد الولیــد أبــي رشــد، البــن المقتــصد ونهایــة المجتهــد بدایــة -٣

 الحــــدیث، دار ،)هـــــ٥٩٥ (الحفیــــد رشــــد بــــابن الــــشهیر القرطبــــي، رشــــد بــــن محمــــد

  .القاهرة

 القیروانـي األزدي محمـد القاسـم أبـي بـن لخلـف المدونـة، اختـصار في التهذیب-٤

 للدراســــات البحــــوث دار ســــالم، محمــــد ولــــد األمــــین محمــــد: ت) هـــــ٣٧٢(المــــالكي

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ (األولى دبي التراث، ٕواحیاء اإلسالمیة

 أحمـد بـن علـي الحـسن ألبـي الربـاني الطالـب كفایة شرح على العدوي حاشیة -٥

 الفكـــر، دار محمـــد، الـــشیخ یوســـف: ت)هــــ١١٨٩ (العـــدوي الـــصعیدي مكـــرم بـــنا

  )م٢٠٠٢/ هـ١٤١٤ (بیروت

 ابــن اإلمــام حقــائق البیــان الــشافیة، الكافیــة الهدایــة "عرفــة ابــن حــدود شـرح  -٦

) هـــ٨٩٤(المــالكي التونــسي الرصــاع اهللا عبــد يأبــ قاســم، بــن لمحمــد" الوافیــة عرفــة

  ).هـ١٣٥٠(األولي العلمیة، المكتبة

 دار ،)هــ١١٠١ (الخرشـي اهللا عبد بن محمد للشیخ خلیل، مختصر شرح  -٧

  ت:د بیروت، الفكر،

) هــــ١٧٩ (المـــدني األصـــبحي عــامر بـــن أنـــس بــن مالـــك مـــاملإل المدونــة،  -٨

  )م١٩٩٤/هـ١٤١٥ (األولى الطبعة العلمیة، المكتبة: الناشر



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٣

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 للقاضـي أنـس، بـن مالـك اهللا عبـد أبـي المدینة، عالم مذهب على المعونة  -٩

 محمـد حـسن محمـد: ت) هــ٤٢٢ (المـالكي نصر بن على الوهاب عبد محمد أبي

  )م١٩٩٨/هـ١٤١٨ (ألولىا العلمیة، الكتب دار حسن

ـــیش محمـــد للـــشیخ خلیـــل، مختـــصر شـــرح الجلیـــل مـــنح-١٠  دار ،)هــــ١٢٩٩ (عل

  .بیروت الفكر،

  

  :الشافعي الفقه: ًثالثا

 زكریــا بــن محمــد بــن زكریــا للــشیخ الطالــب، روض شــرح فــي المطالــب أســنى -١

  .اإلسالمي الكتاب دار ،)هـ٩٢٦(السبكي یحیى أبي الدین زین األنصاري،

 ســالم الخیــر أبــي بــن یحیــى الحــسین ألبــي الــشافعي اإلمــام مــذهب فــي البیــان -٢

ــــشافعي العمرانــــي ــــى ،)هـــــ٥٥٨ (الیمنــــي ال  المنهــــاج دار النــــوري، قاســــم: بــــه اعتن

  .والنشر للطباعة

 بــن حمــزة بــن أحمــد العبــاس أبــي محمــد الــدین شــمس الكبیــر، الرملــي حاشــیة-٣

 دار المطالـــب، أســـنى مـــع مطبـــوع ،٢/٤٠٦ج) هــــ١٠٠٤ (الرملـــي الـــدین شـــهاب

  .اإلسالمي الكتاب

) هـــ٤٥٠ (المــاوردي حبیــب بــن محمــد بــن علــي الحــسن ألبــي الكبیــر، الحــاوي-٤

ــــــى لبنــــــان، بیــــــروت، العلمیــــــة، الكتــــــب دار وآخــــــرون، معــــــوض محمــــــد: ت  األول

  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤(

 زهیــــر إشــــراف ،)هـــــ٦٧٦ (النــــووي لإلمــــام المفتــــین، وعمــــدة الطــــالبین روضــــة -٥

  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ (الثانیة إلسالمي،ا المكتب الشاویش،

ـــــى المنهجـــــي الفقـــــه -٦ : د الحـــــسن، مـــــصطفى: د الـــــشافعي، اإلمـــــام مـــــذهب عل

  .دمشق القلم دار البغا، مصطفى



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٤

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 المــؤمن عبــد بــن محمــد بكــر ألبــي االختــصار، غایــة حــل فــي األخیــار كفایــة -٧

 دار ســلیمان، وهبــي محمــد بلطحــي، الحمیــد عبــد علــي: ت ،)هـــ٨٢٩ (الحــصني

  ).م١٩٩٤(األولى دمشق، ر،الخی

ـــا أبـــي لإلمـــام المهـــذب، شـــرح لمجمـــوع ا-٨ ـــدین محـــي زكری ـــدوي شـــرف بـــن ال  الن

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧ (األولى الفكر، دار مطرجي، محمود: ت) هـ٦٧٦(

) هـــ٩٧٧ (الــشربیني للخطیــب المنهــاج، ألفــاظ معرفــة إلــى المحتــاج مغنــي - ١٠

 ١١).م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ (العلمیة الكتب دار

 بـن یوسـف بـن اهللا عبـد بـن الملـك لعبـد المـذهب، درایـة في بالمطل نهایة - ١١

 األولـــــى المنهـــــاج دار محمـــــود، العظـــــیم عبـــــد: ت) هــــــ٤٧٨(الجـــــویني محمـــــد

  )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(

  

  :الحنبلي الفقه: ًرابعا

 األولـــــى) هــــــ١٣٩٢ (النجـــــدي الـــــرحمن عبـــــد للـــــشیخ المربـــــع الـــــروض حاشـــــیة-١

  )هـ١٣٩٧(

ــــروض-٢  عمــــاد: ت) هـــــ١٠٥١ (البهــــوتي مــــاملإل المــــستقنع زاد شــــرح المربــــع ال

  .ت:د القاهرة، الحدیث، دار ،عامر

/ د: ت) هــ٦٨٢ (المقدسـي قدامـة بن الرحمن عبد الدین لشمس الكبیر، الشرح-٣

ــــسید/ د. خطــــاب األمــــین شــــرف محمــــد  بهــــامش مطبــــوع الــــسید، محمــــد محمــــد ال

  .ت:د القاهرة، الحدیث، دار المغني،

 العثیمــین صــالح بــن محمــد الــشیخ، لفــضیلة المــستقنع زاد علــى الممتــع الــشرح-٤

  ).هـ٤٢٦ (األولى الجوزي ابن دار ،)م٢٠٠١ (تعالى اهللا رحمه

 الحنبلــي مفلــح بــن اهللا عبــد بــن محمــد بــن إلبــراهیم المقنــع، شــرح فــي المبــدع -٥

  )م١٩٩٧/هـ١٤١٨ (العلمیة، الكتب دار ،)هـ٨٨٤(



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٥

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 تیمیـــة بـــن الحلـــیم عبـــد بـــن أحمـــد العبـــاس أبـــي الـــدین لتقـــي الفتـــاوى، مجمـــوع -٦

 فهـد الملـك مجمـع الناشـر قاسـم، بـن محمد بن الرحمن عبد: ت) هـ٧٢٨ (الحراني

  ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٦ (السعودیة المنورة المدینة الشریف، المصحف لطباعة

 عبیدة بن سعد بن لمصطفى المنتهى، غایة شرح في النهى أولي مطالب  -٧

 الثانیــــــــة اإلســــــــالمیة، تبــــــــةالمك ،)هـــــــــ١٢٤٣ (بالرحیبــــــــاني المــــــــشهور الــــــــسیوطي،

  )م١٩٩٤/هـ١٤١٥(

 شـرف محمـد: ت) هــ٦٢٠ (الحنبلـي المقدسـي قدامة ابن الدین لموفق المغني -٨

  .ت:د القاهرة،، الحدیث، دار وآخرین، خطاب، الدین

 حنـبلن بـن أمـد اإلمـام مـذهب علـى الخـالف مـن الـراجح معرفـة في اإلنصاف -٩

) هــ٨٨٥ (المـرداوي أحمـد بـن سـلیمان بن علي بن الحسن أبي الدین عالء لإلمام

 لبنـــــــان العلمیـــــــة، الكتـــــــب دار حـــــــسن، محمـــــــد حـــــــسن محمـــــــد اهللا عبـــــــد أبـــــــي: ت

  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨(

  :العام الفقه مصادر: ًخامسا

 العثمــان اهللا عبــد الــرحمن عبــد. د" الوقــف نظــارة تأصــیل "التــدریبي البرنــامج  -١

  ).هـ١٤٣٨ (عقد والذي

 واإلفتاء، العلمیة البحوث إدارة: الناشر واإلتاء، وثللبح الدائمة اللجنة فتاوى  -٢

  .والنشر للطبع العامة اإلدارة

ـــــــــــــة  -٣  األولـــــــــــــى الـــــــــــــسنة األول، العـــــــــــــدد اإلســـــــــــــالمي، الفقـــــــــــــه مجمـــــــــــــع مجل

  .الثالث العدد وكذا ،)م١٩٩٨/هـ١٤٠٨(

 للمؤســسات المراجعــة و المحاســبة هیئــة الوقــف،) ٣٣ (رقــم الــشرعي المعیــار  -٤

  .اإلسالمیة

 المكتبــي دار. الزحیلــي وهبــة محمــد/ د. أ معاصــرة إســالمیة قــضایا عةموســو  -٥

  .ت:د



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٦

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

 إدارة فــــي المركزیــــة علــــى المــــصارف دور علــــى وتأثیرهــــا اإللكترونیــــة النقــــود  -٦

 فــي الجدیــد مــؤتمر إلــى مقــدم بحــث موســى، الــدین جمــال أحمــد النقدیــة، الــسیاسة

 العلمـي المـؤتمر مـالأع مـن واالقتصادیة القانونیة الوجهتین من المصارف أعمال

  .الحلبي منشورات العربیة، بیروت جامعة الحقوق، لكلیة السنوي

 سارة/ د دكتوراه رسالة االقتصادیة وآثارها الشرعي حكمها اإللكترونیة، النقود  -٧

  م٢٠٠٨ الكویت القحطاني، ملتع

 األولــــــى الــــــصمیلي دار الناصــــــر، ناصــــــر بــــــن ســــــلطان/ د الوقــــــف، نــــــوازل  -٨

  ).م٢٠١٧/ هـ١٤٣٩(

 الـسعودیة العربیـة المملكـة فـي االقتـصادیة التنمیـة فـي ودوره التعلیمـي الوقف  -٩

 باإلســـكندریة والعربیـــة اإلســـالمیة الدراســـات كلیـــة مجلـــة عكـــاز، علـــي محمـــد/ د. أ

  .الثالث المجلد ،٣٣ العدد

  .القرى أم جامعة الثمالي لحمص بن صالح بن اهللا عبد. د النقود، وقف  -١٠

ـــة لیـــل، أبـــو أحمـــد محمـــود/ د. أ اإلســـالمي الفقـــه فـــي النقـــود، وقـــف  -١١  محل

 عــــــــــــشر الثــــــــــــاني العــــــــــــدد المتحــــــــــــدة، اإلمــــــــــــارات جامعــــــــــــة والقــــــــــــانون الــــــــــــشریعة

  )م١٩٩٩/ه١٤١٩(

  

  :والمواقع اإللكترونیة والمجالت الكتب: ًسادسا

  Islamonliine.net١٢٦٠٨٤ الین أون إسالم  -١

 اللطیــــف عبــــد/ د ،)ودالنقــــ فــــي مقدمــــة (الدولیــــة االقتــــصادیة العــــرب جریــــدة  -٢

  . القرني

  فتاوى -٣٧/aliqtisad-alislami.net: رابط

  ٥٢٨٩٦٧-article/alqt.com١٢١١/٠٤/٢٠: رابط

  ١٧٢٩٢/alwaten.com/details: رابط



        
 
 

 

 

  
 

٦٠٧

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلملجلة من العدد السادس والثالثني بعالسا  املجلد 

نة " وقف�النقود  اسة�فق�ية�مقا رد   " ر

  .html.٢١٥٧/iifa-aif-org: رابط

ــــــــــــــــدبیان محمــــــــــــــــد دبیــــــــــــــــان ،"النقــــــــــــــــود وقــــــــــــــــف "األلوكــــــــــــــــة شــــــــــــــــبكة  -٣  ال

https://www.alaluka.net/sharia/٣٢٧٩١-٠/٥  

 رابــــــــــــــــــــــــط" وتطورهــــــــــــــــــــــــا النقــــــــــــــــــــــــود نــــــــــــــــــــــــشأة "الفقهیــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــشبكة  -٤

feqhweb.com/v/T١٣٥٥٦html  

ـــــرار  -٥ ـــــه مجمـــــع ق ـــــدولي اإلســـــالمي الفق ـــــق ال  المـــــؤتمر منظمـــــة عـــــن المنبث

  .٦/١٥ ،١٤٠ رقم اإلسالمي

  konouz.com/ar رابط: وخصائصها النقود وظائف "كنوز-٦

 لمبـور كـواال الـدولي، یعةالـشر علمـاء ملتقـى" فتـاوى "اإلسالمي االقتصاد مجلة-٧

  .م٢٠١٧

 رابـــــــط وهـــــــدان وهـــــــدان" التـــــــاریخ عبـــــــر النقـــــــود رحلـــــــة "البـــــــاحثون مجلـــــــة  -٨

http://www.albahethon.com.pag=agowdet٨lsolctpage=٤٤٨id

=١٧١٧.  

  م٢٠١٧ فبرایر ١٠ البشبیشي جواد" النقدي االقتصاد حقیقة "الوطن مجلة -٩

 حـــسین محمـــود ،)العملـــة (النقـــود نـــواعأ للمعلوماتیـــة، اإللكترونـــي المرجـــع  -١٠

  .وآخرون الوادي

  ویكیبیدیا موسوعة  -١١

ــــــــــود  -١٢ ــــــــــط والعمــــــــــالت النق -blog/٣٠mlat-blogspot.com٢٠١٤ راب

post٨٥٤١. 


