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حفظ مال األمَّة من مقاصد التَّشريع العظام ،وللشرع يف حتقيق ذلك
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أركان النّظام االقتصاديّ اإلسالمي ،فهو رافد من الروافد اهلامَّة يف متويل
النفقـات اليت ال تشملها الزكاة ،وخباصة تلكم النفقات الضرورية لتنمية
اجملتمع .ولعـل من أهم مسائله القدمية يف فقهها ،واحلديثة يف أغلب تطبيقاتها؛
مسألة "النُّقود الوقفيَّة" ،وقد جاءت هذه الدِّراسة جمليَّةً جلوانبهاُ ،معربةً عن
غوامضها ،كاشفةً حلكمها واختالف العلماء فيها ،مع بيان صورها وجماالتها.
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– Abstract
Within The Context Of Establishing Utilities For Muslims, Gaining
Money And Helping The Destitute, Sharia Set Up A Judicious Voluntary
System Which Is The Endowment. It Is An Important Element In The
Islamic Economical System. It Represents The First Institution That
Finances General Public Expenditures Which Are Not Covered By Zakat,
Especially Those Necessary For The Development And Civilization Of
Society. Maybe, One Of Its Most Important Matters And Which Is Early In
(Islamic) Jurisprudence And Modern In Most Of Its Applications, Is The
Issue Of “Money Endowment”. This Study Comes To Enrich This Topic By
Disclosing Its Different Aspects And Indicating Its Hidden Parts.

Key WordsMoney -Provisions- Endowment.

مقدمة:
احلمد هلل الذي أنعمَ على عبادِه باملالِ ،وجعلَهم مستصلَفني فيه ،ورتَّبَ على
إنفاقِه يف سبيله األجرَ العظيمَ واخلريَ العميمَ ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريكَ له ،وأشهدُ أنّ حممداً عبدُه ورسولُه ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد:
الوقفُ من عقودِ التربّعاتِ اليت تُشكِّلُ نظاماً أصيالً ،يَستمدُ إطارَه من
القرآن الكريم والسنة النبوية ،ومبنــى هذا النظامِ على اإلحسانِ إىل اآلخرين،
وعلى التّعاونِ على الربِّ والتقوى .وللوقفِ األهميَّة البارزة واآلثارُ العظيمةُ على
اجملتمعاتِ ،فضالً عن الثّواب اجلزيل يوم القيامة ،وفوائده كثرية يف خمتلفِ
اجملاالتِ.
وقد فصَّلَ الفقهاءُ أحكامَه واجتهدوا فيه مبا يُحقِّقُ اهلدفَ من مشروعيتِه،
ومن بني أحكامِه املهمةِ مسألةُ وقفِ النُّقودِ ملا هلا من أثرٍ ونفع ،وخفةٍ يف
الوضعِ ،وإسهامٍ يف حتريكِ طاقاتِ الشبابِ وتفعيلِ قدراتِـهم لتَعملَ وال تتعطلَ،
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غري أنّها مسألةٌ حتتاج إىل حبث وتأصيل؛ فجاء البحث جميبا على إشكاليَّةٍ
حاصلها:
ما هي حقيقة النقود الوقفية وما مدى مشروعيتها؟ وما هي صورها
وجماالتها ؟
ولِما هلذا املوضوعِ من أهميةٍ خاصةٍ تتالءم ُمع حاجاتِ الواقع املعاصر ،فقد
جاء البَحث املوسوم ب ـ " أحكام النُّقـود الوقفيَّة".
واقتضَت طَبيعةُ البحثِ أن يُسلك املنهجُ الوصفيّ املقارن ،وأن جتيءَ خطّته
مكوَّنةً من :مُقدِّمةٍ وثالثةِ مطالب ،وخامتةٍ اشتملَت أهمَّ نتائجِ البحثِ؛ مفصلة
على النحو اآلتي:
املطلب األول :مفهوم النّقود الوقفيّة.
املطلب الثاني :حكم وقف النّقود.
املطلب الثالث :صور النّقود الوقفيَّة وجماالتُها.
املطلب األول :مفهوم النّقود الوقفيّة:
وللتوصّل إىل معرفة أحكام النّقود الوقفيّة البد من التعرّف على حقيقة
النّقود الوقفيّة وماهيتِها؛ إذ احلكمُ على الشّيء فرعٌ عن تصوره ،وذلك ضمن
الفرعني التّاليني.
الفرع األوَّل :تعريف النّقود الوقفيّة باعتبارها مركبا وصفيا:
 - 1تعريف النّقود يف اللّغة:
النّقودُ مجعُ نقدٍ" ،والنون والقاف والدّال أص ٌل صحيح يدلُّ على إبرازِ شي ٍء
وبُـ ـروزِه" .1وقد أتت بعدة معان من أهمِّها:
الزيْفِ منها ،وقد نَقَدَها يَنْقُدُها
 النقْ ُد والتَّنْقادُ :متييزُ الدراهِم وإِخرا ُج َّنَقْدًا وتَنَقَّدَها.
 النَّقْدُ :الوازن اجلَيِّ ُد (من الدَّرا ِهمِ) ،ودِرْه ٌم نَقْدٌ ،ونُقُودٌ جِيادٌ.ف النَّسيئة.
 النقْدُ :خال ُ« 1معجم مقاييس اللغة» ،ابن فارس(.)467/5
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 النَّقْدُِ :إعْطَا ُء النَّقْدِ ،ونَقَدَه إِياها نَقْداً أَعطاه ،فانتَقَدَها أَي قَبَضَها.ت فالناً إِذا ناقشته يف األَمر.1
 النقد :املناقشة ،وناقدْ ُ2

 تعريف النّقود يف االصطالح:والنّقود يف االصطالح تأتي ملعانٍ ،وميك ُن رصدُها يف ثالثةِ اجتاهاتٍ:2
 االتّجاه األوّل :أنّها اسمٌ ملعدنَ ْي الذّهبِ والفضّةِ:
ومن هنا يكثرُ يف كالمِ الفقهاءِ املتقدّمِنيَ "النّقدان" إشارةً إىل املعدنَ ْينِ،

سواء أكانا مضروبَ ْينِ أم غريَ مضروبَ ْينِ.
ويف هذا يقول ابن مفلح

-رمحه اهلل " :-ال يصحُّ وقفُ قنديلِ نقدٍ،

ويزكِّيه ربُّه".3
وقال الرمليُّ من الشّافعية " :شرط الرِّكازِ وشرطُه النصابُ والنّقدُ أي
ب والفض ُة وإن مل يكن مضروباً".4
الذه ُ
وجاء يف "جملة األحكام العدلية" يف املادة (" : )130النقود :مجعُ نقدٍ وهو
سكوكَ ْينِ أو مل يكونا كذلك.5
عبارةٌ عن الذّهبِ والفضّةِ ،سواء كانا مَ ْ
 االتّجاه الثاني  :أنّها اسمٌ للمضروبِ من الذّهبِ والفضّةِ خاصّةً،
دون غريِهما مما يُستعملُ للتبادلِ.

« 1تاج العروس» ،الزبيدي(.)230/9
 2ينظ ــر فيم ــا س ــبق م ــن االجتاه ــات « :املوس ــوعة الفقهي ــة الكويتي ــة» ،وزارة األوق ــاف(172/41

ومابعدها) « .نظرية النقود يف الفقه اإلسالمي املقارن» ،ريان توفيق خليل(ص 39ومابعدها)
« 3الفروع» ،حممد بن مفلح ،مشس الدين املقدسي الرامينـى ثـم الصـاحلي احلنبلـي()323/7
ومعه «تصحيح الفروع» لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي.
 « 4نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج» ،الرملي(.)98/3
 « 5درر احلكام يف شرح جملة األحكام» ،علي حيدر(.)117/1
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ومن عباراتهم الدّالَّةِ على ذلك قولُ السرخسيِّ –رمحه اهلل  -من احلنفية يف
"املبسوط"" :إن الفلوسَ تروجُ تارةً وتَكْسَدُ أخرى ،وتروجُ يف مثنِ اخلَسيسِ من
األشياءِ دون النّفيسِ ،خبالف النّقودِ" ،1فباين بني الفلوس والنّقود.
وقولُ النوويِّ والرافعيُّ يف شروطِ رأسِ مالِ القراض" :أن يكون نقداً ،وهو
الدّراهمُ والدّنانريُ املضروبةُ".2
فعلى هذا االتّجاهِ والذّي قبلَه؛ ليستِ الفلوسُ نقوداً.
 االتّجاه الثالث :أنَّه اسمٌ لكلِ ما يُستعملُ وسيطاً للتبادلِ سواء
كان من ذهبٍ أو فضّةٍ أو حناسٍ أو جلودٍ أو وَرَقٍ أو غريِ ذلك؛ إذا
كان يَ ْلقى قَبوالً عاماً .
ومنه قولُ اإلمام مالكٍ -رمحه اهلل " :-ال خريَ فيها – الفلوس  -نظرة
بالذّهب وال بالوَرِق ،ولو أنّ الناسَ أجازوا بينهم اجللودَ حتى تكونَ هلا سِكةٌ وعنيٌ؛
لكرهتُها أن تباعَ بالذَّهب والوَرِقِ نظرةً".3
ومثله قول الرافعيِّ والنوويِّ -رمحهما اهلل " :-فإن كان يف البلدِ نقدٌ واحدٌ
إال
ب التّعاملُ بواحدٍ منها انصرفَ العقدُ إىل املعهودِ وإن كان فلوساً؛ َّ
أو نقودٌ يَ ْغ ُل ُ
أن يُعَيَّنَ غريُه".4

« 1املبسوط» ،السرخسي(.)137/12
 2ينظــر « :روضــة الطــالبني وعمــدة املفــتني» ،النــووي( « .)117/5فــتح العزيــز بشــرح الــوجيز
الشرح الكبري» ،الرافعي القزويين.)5/12( ،
« 3املدونة» ،سحنون(.)5/3
 « 4روضــة الطــالبني وعمــدة املفــتني» ،املرجــع الســابق ( .)365/3وينظــر :فــتح العزيــز» ،املرجــع
السابق(.)140/8
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر

992

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1009 - 988 : )2020(1

ويقول ابن تيميّة -رمحه اهلل  " :-وما مسّاه النّاسُ درهما وتعاملوا به تكونُ
أحكامُه أحكامَ الدَّرهمِ  ...قلَّ ما فيه من الفضّةِ أو كَ ُثرَ ،وكذلك ما سُمِّي
دينارًا".1
وهذا االتّجاهُ هو ما جرى عليه االستعمالُ يف هذا العصرِ.
ومن بني التّعريفات املعاصرة؛ ما ذكره حممد سليمان األشقر من أنّ النّقود:
س وسيطاً للتّبادلِ ،وخمزناً للقِ َيمِ ،ومقياسًا لألسعارِ".2
"هي ما اتّصذه النّا ُ
فإذا كان شيئاً أو عيناً ،فإنَّ اعتمادَه عرفاً أو قانون ـاً ألداءِ الوظيفةِ النّقديةِ؛
جيعلُه األداةَ اليت ترتتَّب عليها وتتعلق بها مجيعُ األحكامِ الشّرعية املتّصلةِ
بالشّؤونِ املاليةِ.3
وم ـ ـ ـما سبق:
تظهر العالقة بني املعنيني اللّغوي واالصطالحي للنّقود؛ إذ باعتبارها وسيلةً
للتّبادل و قيمة لألشياء يتمّ بها األخذ واإلعطاء والقبض ،والبدّ فيها حينئذٍ من
أن تكون صحيحةً غري مزيّفة وال مغشوشةٍ وال مزوّرةٍ.
ثالثا :تعريف الوقف:
1

 تعريف الوقف يف اللغة:ف والسكون والتّأبيد .4
الوقف يف اللغة يأتي مبعانٍ منها؛ احلبس واملنع والك ّ

ثم
قال ابن الفارس" :الواو والقاف والفاء :أصلٌ واحد يدلُّ على متكُّثٍ يف شيءٍَّ ،
يقاس عليه" .1وقال اللّيث" :والوَقْف :مصدرُ قولك :وقفتُ الدّابة ووقَفْتُ الكلم َة
« 1الفتاوى الكربى» ،ابن تيمية (.)372/5
 « 2حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة» ،حممد األشقر وآخرون(.)267/1
 3ينظــر« :مســاهمة حنــو تفعيــل دور الوقــف النقــدي يف التنميــة» ،عــز الــدين شــرون(ص.)66
« الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر(ص 7وما بعدها).
 4ينظر« :القاموس الفقهي لغة واصطالحا» ،سعدي أبو جيب(.)385
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وكل
َّ
وَقْفاً ...ووقَف األَرضَ على املساكني وقْفاً حبسَها ،ووقفْتُ الدّابةَ واألَرضَ
شيء ،فأَما أَوقف يف مجيعِ ما تقدّم من الدّوابِّ واألَرضنيَ وغريِهما؛ فهي لغةٌ
رَديئةٌ .وقيل وقَف وأَوقَف سواء.2"...
2

 تعريف الوقف يف االصطالح:تعدَّدت تعريفاتُ الفقهاء للوقف تبعا الختالفهم يف حقيقة الوقف ولزومه يف

حقّ الواقف وعدمِه ،ويف تضمينه الشروطَ وعدمِه ،وغري ذلك من األحكام
والتفريعات اجلزئيّة ،وسنعرض فيما يلي أشهرَ األقوال:
أ -تعريف احلنفيّة :وهلم تعريفان مشهوران:
األوّل :ألبي حنيفة؛ وقد عرَّفَه بأنه" :حبسُ العنيِ على حكمِ ملكِ الواقفِ
والتصدّ ُق باملنفعة" .والثاني :للصّاحِبَيْن؛ وقد عرَّفاه بأنه "حبسُ العنيِ على حكمِ
ملكِ اهلل تعاىل وصرفُ منفعتِها على مَن أحبَّ".3
والفرق بينها يظهر يف ملكيَّة الوقفِ ويف لزومِه .ورأيُ الصّاحبَ ْينِ هو الـمُـفتى
به عند احلنفيّة.
ب  -تعريف املالكيّة :قال ابن عرفة" :الوقف مصدراً :إعطاءُ منفعةِ شيءٍ مدَّةَ
ت منفعتُه مدةً
وجودِه ،الزماً بقاؤُه يف ملكِ ُم ْعطِيه ولو تقديرًا ...وامساً :ما أُعطِيَ ْ

 1ينظر« :معجم مقاييس اللغة» ،ابن فـارس( « .)135/6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة»،
الفارابي (.)126/5
 2ينظر« :لسان العرب» ،ابن منظور(« .)359/9خمتار الصحاح» ،الرازي ،زين الدين (ص.)740
 3ينظــر « :رد احملتــار علــى الــدر املصتــار» ،ابــن عابــدين( « .)319/2البحــر الرائــق شــرح كنــز
ال ـ ــدقائق» ،اب ـ ــن

ـ ــيم « .)202/5( ،اهلداي ـ ــة ش ـ ــرح بداي ـ ــة املبت ـ ــدي» ،أب ـ ــي احلس ـ ــن عل ـ ــي

املرغياني( « .)15/3تبيني احلقائق شرح كنز الـدقائق وحاشـية الشِّـلْبِيِّ» ،عثمـان بـن علـي بـن
الشلْبِيُّ ـ(.)325/3
حمجن البارعي ،فصر الدين الزيلعي احلنفي ،شهاب الدين أمحد ِّ
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر
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...إخل " ،1فالوقف هو" :جعلُ منفعةِ مملوكٍ ولو بأجرةٍ أو غلَّتِه ملستحقٍ بصيغةٍ
مد َة ما يراه الـمُحبس".2
فهو عندهم ال يقطعُ حقَّ امللكيةِ يف العنيِ املوقوفةِ ،وإمنا يقطعُ حقَّ التصرّفِ
فيها .وهو ليس على التّأبيدِ.
جـ  -تعريف الشافعية :وعرّفوه بأنه "حبسُ مالٍ ُيمكنُ االنتفاعُ به مع بقاءِ
عينِه بقطعِ التصرفِ يف رَقَبَتِه على مَصرفٍ مباحٍ موجودٍ " .3وهو يتّفق مع تعريف
الصّاحبَني.
د  -تعريف احلنابلة :وعرّفوه بأنه "حتبيسُ مالكٍ مطلقَ التصرفِ مالَه
املنتفَع به ،مع بقاءِ عينِه بقطعِ تصرفِه وغريِه يف رقبتِه ،يَصرفُ رَ ْيعَه إىل جهةِ بِر
ٍّ
تقرباً إىل اهلل تعاىل" ،4وأوجزه ابن قدامة

-رمحه اهلل  -يف قوله" :حتبيس

 1ينظــر « :شــرح حــدود ابــن عرفــة» ،حممــد الرصــاع(ص « .)539مــنح اجلليــل شــرح خمتصــر
خليل» ،حممد عليش(.)108/8
 2ينظــر « :بلغــة الســالك ألقــرب املســالك املعــروف حباشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغري»،
الصاوي املالكي(.)97/4
 « 3مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفـاظ املنهـاج» ،مشـس الـدين الشـربيين( .)522/3وينظـر:
« أسنى املطالب يف شرح روض الطالب» ،زكريا األنصاري ،زين الدين السنيكي(.)457/2
 4ينظر « :دقائق أولي النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهـى اإلرادات» ،البهـوتى(.)397/2
« اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل» ،املرداوي(.)3/7
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر
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األصل ،وتسبيل املنفعة" ،1واعتربَ أبو زهرة  -رمحه اهلل  -هذا التعريفَ أمجعَ
تعريفٍ للوقفِ وأيسرَه .2
وبـ ـ ـناء عليه:
تتجلّى العالقة بني املعنى اللّغوي للوقف واملعنى االصطالحي؛ من حيث كونُه
حمبوسا ممنوعا من التصرّف يف عينه بالبيع واهلبة واإلرث ،على وجه التّأبيد
على رأي بعض الفقهاء.
الفرع الثاني :تعريف النّقود الوقفيّة باعتبارها لقبًا:
نبَّه بعضُ الباحثني إىل شيوعِ ذكرِ مصطلحِ (وقف النّقود) يف املصنفاتِ
ف
ٍّفوه ،وإمنا كان يدورُ حديثُ الفقهاءِ حولَ حكمِ وق ِ
الفقهيةِ ،غري أنّهم مل يعر
النّقودِ من جانبِ الصِّحةِ وعدمِها ،ومع ذلك فقد حاول بعضُ املعاصرين تقدي َم

حد له؛ من أمجعها:
ٍّ
قول بعضهم هو" :حبسُ مبالغَ نقديةٍ للقرضِ احلسنِ أو لالستثمارِ املباحِ
ط الواقفِ أو يف جمالتٍ خرييةٍ".3
ب شر ِ
شرعاً ،وصرفُ األرباحِ املتحقَّقةِ حس َ

« 1املغــين» ،ابــن قدامــة املقدســي ( .)5/6وينظــر « :دقــائق أولــي النهــى لشــرح املنتهــى»  ،املرجــع
الســابق( « .)398/2اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف علــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن
حنبل» ،املرجع السابق(.)3/7
 2ينظر « :الوقـف النقـدي تأصـيله وسـبل تفعيلـه» ،عبـد القـادر جعفـر(« .)12املعـامالت املاليـة
أص ـ ــالة ومعاص ـ ــرة» ،ال ـ ــدبيان( 17/16ومابع ـ ــدها) « .املوس ـ ــوعة الفقهي ـ ــة الكويتي ـ ــة» ،وزارة
األوقــاف( « .)108/44الفِقْ ـهُ اإلس ــالميُّ وأدلَّتُ ـهُ»َ ،وهْ َب ــة الزُّحَ ْي ِل ـيّ 290/10( ،ومابع ــدها)« .دور
الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة» ،جعفر مسية(ص 4ومابعدها).
 « 3متويـل وقــف النقــود للمشـاريع متناهيــة الصــغر يف مؤسسـات التمويــل اإلســالمي» ،حممــد
سامل خبضر(ص.)47
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر
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املطلب الثاني :حكم وقف النقود:
اختلف أهل العلم قدميا وحديثا يف حكم وقف النقود على ثالثة أقوال؛ اجلواز
ولكل أدلةٌ وتوجيهات نعرضها فيما يأتي:
ٍّ
مطلقا ،واجلواز مع الكراهة ،واملنع،
 القول األول :عدم جواز وقف النقود مطلقا:
وبه قال مجهــورُ الفقهاء ،منهم متقدّمُو فقهاءِ احلنفية ما عدا زفرَ ،ورأيُ
الربكلي من متأخّري احلنفيّة ،وابنِ احلاجب وابن ِشاس من املالكيّة،
والشافعيّ ُة ،والصَّحيحُ من مذهب احلنابلة ،وقولُ ابن حزم الظّاهري.
قال ابنُ اهلمام من احلنفيّة" :وأما وقف ما ال يُنتفَع به إالَّ باإلتالف كالذّهب
والفضـَّـة واملأكول واملشروب؛ فغريُ جائـز يف قول عامّـ ـ ـ ـة الفقهـاء ،واملراد بالذَّهب
حبلي".1
ٍّ
والفضّة الدّراهمُ والدّنانريُ وما ليس
وقال املاورديُّ من الشــافعيّة" :وقفُ الدّرهمِ والدّنانريَ :ال جيوز وقفُها
الستهالكِها فكانت كالطَّعام وروى أبو ثور عن الشّافعي جوازَ وقفِها ،وهذه
الرّوايةُ حممولةٌ على وقفها على أن يؤاجرَها ملنافعِها ال الستهالكِها بأعيانِها،
فكأنّه أراد وقفَ املنافعِ ،وذلك مل جيز".2
وقــال ابن قدامة مــن احلنابلة" :ومجلته :أنّ مــا ال يُمكن االنتفاعُ به مع بقاء
عينِه ،كالدّنانريَ والدّراهمَ ،واملطعوم واملشروب ،والشــمع ،وأشباهِه ،ال يصح وقفُه،
يف قول عامّة الفقهاء وأهلِ العلم ،إال شــيئا يُحكــى عن مالكٍ ،واألوزاعيِّ ،يف
وق ـفِ الطّعام ،أنه جيوز.3" ..

« 1فتح القدير» ،ابن اهلمام(.)218/6
 « 2احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي» ،املاوردي (.)519/7
« 3املغين» ،ابن قدامة املقدسي (.)35_34/6
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر
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و ورد يف شرح خليل" :أنَّ املثليَّ كان طعاما أو نقدا هل يصح وقفُه أم ال؛ فيه
تردّد ...وقال ابنُ حاجب وابنُ شاس ال جيوز وقفُ ذلك؛ ألنّ منفعتَه يف
استهالكِه ،والوقفُ إمنا يُنتفع به مع بقاءِ عينِه".1
 مدارك املانعني :استندوا إىل مجلة من املدارك؛ أهمُّها:
• كونُ التّأبيدِ من شروط صحَّة الوقف ،والنّقودُ من املثليَّات ال يَتحقَّقُ فيها
ك وتُتلفُ.
ذلك؛ ألنَّها تُستهل ُ
• وألنَّ النُّقودَ ال يُنتفع بها مع بقاءِ عينِها ،بل االنتفاعُ بها إمنا هو بإنفاقِها ،
وهو استهالكٌ ألصلها  ،وذلك خمالفٌ ملوضوعِ الوقف.
إال ما ورد به النَّ ُ.
ح وقفُ املنقولِ َّ
ت وال يص ّ
وألن النّقو َد من املنقوال ِ
• َّ
• وألنَّ وقفَ النّقود يواجهه خماطرُ تغيُّرِ القيمةِ الشّرائية للنّقد ،وهذا ما
ف ملصاطرَ يُفرتضُ محايتُه منها.2
ض الوق َ
ُيعَرِّ ُ
 القول الثاني :جواز وقف النقود:
وبه قال املالكيّة ،وزفرٌ من احلنفيّة ومتأخِّروهم ،ورواية عن أمحدَ واختاره ابن
تيميّة ،ووجه مرجوح عند الشافعيّة ،وهو مذهب الزّهريّ وإليه مال البصاريّ،
ورجّحه جممع الفقه اإلسالمي ،وجملس اإلفتاء اإلندونيسي ،واجمللس الوطين
اإلسالمي املاليزي .وهو االتّجاه الغالب لدى الفقهاء املعاصرين.

« 1شرح خمتصر خليل» ،حممد اخلرشي(.)80/7
 2ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر(ص 18ومابعدها)« .متويل
وق ــف النق ــود للمش ــاريع متناهي ــة الص ــغر يف مؤسس ــات التموي ــل اإلس ــالمي» ،حمم ــد س ــامل
خبضر(ص 75ومابعدها) « .املوسوعة الفقهية الكويتيـة»  ،وزارة األوقـاف( 193/41ومابعـدها).
«وقـ ــف النقـ ــدين» ،عبـ ــد اهلل موسـ ــى عمـ ــار(ص« .)42وقـ ــف النقـ ــود» ،عبـ ــد اهلل بـ ــن مصـ ــلح
الثمالي(ص « .)9املعامالت املالية أصالة ومعاصرة» ،الدبيان(.)185/16
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر
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جاء يف شرح اخلــرشي على خليــل" :وأمــا الدّنانــري والدّراهم؛ فيجــوز وقفُهما
للسَّلف قطعا".1
ســئل زف ُر " :عن رجلٍ وقفَ الدّراهمَ أو الطّعامَ أو ما يُكال
ويف "الفتاوى اخلانية" ُ
أو يــوزن؟ قال :جيوز .قيل له كيف يكون؟ قال :يدف ـعُ الدّراهمَ مضاربةً ثم
يتصدّ ُق بفضلها على الوجه الذي وقف عليــه ،وما يكال ويوزن يُباعُ ويُدفعُ مثنُه
مضاربةً أو بضاعةً كالدّراهم".2
وقــال املرداويُّ من احلنابلة" :وقال يف "الفائق" :وعنــه يصح وقف الدّراهم،
فيُنْتفع بها يف القرض وحنوه" ،3وهو ما اختاره ابنُ تيميّة إذ قال" :ولو قال
الواقفُ :هذه الدراهمُ على قرضِ احملتاجني مل يكن جوازُ هذا بعيدا .وإذا أطلق
وقفا لنقدين وحنوهمــا مما يُمكن االنتفاعُ ببدلِه؛ فإنَّ منعَ صحةِ هذا الوقفِ فيه
طلتْ منفعتُه ،وقد
نظرٌ؛ خصوصا على أصلنــا ،فإنّه جيوز عندنا بيعُ الوقف إذا تع ّ
ن َّ أمحدُ يف الذي حَبسَ فرس ـاً عليها حِليةٌ حمرَّم ـةٌ :إنّ احلِليةَ تباعُ ويُنفقُ
عليها .وهــذا تصريحٌ جبواز وقف مثل هذا".

4

وجاء يف قرارات اجملمع الفقهي الدولي يف قراره رقم ( )15/6( )140بشأن
االستثمار يف الوقف وغَالَّتِه ورَ ْيعِه ما يتعلق بوقف النّقود ما يلي:
"  -وقف النّقود جائز شرعــا؛ ألنّ املقصدَ الشرعيَّ من الوقف هو حبسُ األصل
وتسبيلُ املنفعة فيها؛ وألنّ النّقودَ ال تتعيّ ُن بالتّعيني ،وإمنا تقومُ أبدالُها مقامَها.

« 1شرح خمتصر خليل» ،حممد اخلرشي(.)80/7
 « 2العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية» ،ابن عابدين(.)120/1
 « 3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف» ،املرداوي (.)11/7
 « 4األخبار العلمية من االختيارات الفقهية البن تيمية» ،البعلي(ص.)248
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر
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 جيوز وقفُ النّقود للقرض احلســن ،ولالستثمار إما بطريق مباشر ،أومبشاركةِ عددٍ من الواقفني يف صندوق واحد ،أو عن طريقِ إصدارِ أسهمٍ نقديةٍ
وقفيّة تشجيعا على الوقف ،وحتقيقا للمشاركة اجلماعيّة فيه.
 إذا استُثمر املالُ النّقدي املوقوف يف أعيانٍ كأن يشرتي الناظرُ به عقّارا أويَستصنعَ بــه مصنوعا ،فإنّ تلك األصولَ واألعيانَ ال تكون وقفًا بعينِها مكانَ
النّقد ،بل جيوز بيعُها الستمرار االستثمار ،ويكون الوقفُ هو أصلُ املبلغِ النّقدي".
انتهى.
ولعلَّ هذا القول هو أقربُ إىل حتقيق غاية الشّرع ومقاصده يف تشريع الوقف،
وملا سيظهر لنا من قوَّة مدارك القائلني به وأدلّتهم فيما يأتي.
 أدلّة اجمليزين :واستدل أصحاب هذا القول بأدلَّة من أهمّها:1
• دخولُ الوقف يف عموم أدلّةِ جواز الوقف ،وال يوجدُ دليلٌ على منعِ وقف
النّقود ،فاملقرّر يف باب املعامالت :أنّ األص َل فيها اإلباحةُ ،ما مل يرد دليلٌ باملنع.
• االستداللُ بالعرف مامل خيالفه ما هو أقوى منه ،حيث

د أنّه قد جرى يف

زماننا وقف النّقود يف بعض البالد اإلسالميّة يف شكل صناديقَ إلقراضِها وحتقي ِق
عائد منها.
• قياسُ النّقود على املنقوالت اليت ورد بها ن ٌ جبامعِ أنَّ كال منهما منقولٌ
ُيوجد فيه غرض الوقف؛ وهو انتفاعُ املوقوف عليهم به وحصولُ األجرِ والثّوابِ
للواقف.
 1ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر(ص 20ومابعدها)« .متويل
وق ــف النق ــود للمش ــاريع متناهي ــة الص ــغر يف مؤسس ــات التموي ــل اإلس ــالمي» ،حمم ــد س ــامل
خبضر(ص 85ومابعدها) « .املوسوعة الفقهية الكويتيـة»  ،وزارة األوقـاف( 193/41ومابعـدها).
«وقف النقدين» ،عبد اهلل موسى عمار(ص 42ومابعـدها)« .وقـف النقـود» ،عبـد اهلل بـن مصـلح
الثمالي(ص 9ومابعدها) « .املعامالت املالية أصالة ومعاصرة» ،الدبيان(.)185/16
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إن النّقو َد مما يُنتفع بها مع بقائِها ،حيث األص ُل فيها املاليّةُ وهي باقيةُ.
• َّ
• وقفُ النّقود حيقِّقُ مقاصدَ شرعيَّةٍ حثَّ عليها الشّارع احلكيم؛ من مساعدةِ
ف العقّار.
ت وق ِ
الفقراء ،وتنميةِ االقتصاد ،وجتاوزِه ملشكال ِ
 القول الثالث :كراهة وقف النّقود:
وهو قولٌ للمالكيّة؛ قال ابن رشد اجلدّ" :خبالف الدّنانريِ والدّراهمِ إنّها ترجع
بانقراضِ احملبَس عليه إىل احملبِــس مِلكا؛ ألن الدّنانريَ والدّراهمَ يضمنُها احملبَس
عليه ،ويكره حتبيسـُـها ،فال ترجع مبرجع األحباس" .1وقــال أيضا  ..." :وأما
الدّنان ـريُ والدّراهمُ وما ال يُعرف بعينـِـه إذا غيب عليه فالتحبيسُ مكروه.2"...
فعلَّة الكراهة كونُ النُّقودِ ال تتعيَّن بالتَّعيني ،وكونُها تُضمَ ُن يف ذمَّة املوقوفِ
عليه .وافرتض دبيان الدبيانُ أن سببَ الكراهةِ هو طلبُ اخلروجِ من اخلالف؛ وهو
دلي ٌل ضعيفٌ.3
املطلب الثالث :صور النّقود الوقفيَّة وجماالتُها:
فإن له صورتني مهمَّتني :إمّا اإلقراض احلسن ،وإمّا
إذا تقرَّر جوا ُز وقف النُّقودَّ ،
االستثمار.

 « 1البي ــان والتحص ــيل والش ــرح والتوجي ــه والتعلي ــل ملس ــائل املس ــتصرجة» ،أب ــو الولي ــد اب ــن
رشد(.)188/12
 « 2البيــان والتحصــيل» ،املرجــع نفســه( .)189/12وينظــر « :التــاج واإلكليــل ملصتصــر خليــل»،
املواق(.)631/7
 « 3الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفـر(ص 22ومابعـدها)« .متويـل وقـف
النق ـ ــود للمش ـ ــاريع متناهي ـ ــة الص ـ ــغر يف مؤسس ـ ــات التموي ـ ــل اإلس ـ ــالمي» ،حمم ـ ــد س ـ ــامل
خبضر(ص « .)84_83املوسوعة الفقهية الكويتية» ،وزارة األوقاف( 193/41ومابعدها)« .وقف
النقدين» ،عبد اهلل موسى عمار(ص « .)42املعامالت املالية أصالة ومعاصرة» ،الدبيان(191/16

ومابعدها).
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الفرع األول :القرض احلسن:
ويقصد به أن تُوقَف النُّقودُ إلقراضها ملن حيتاج إليها قرضاً حســناً  ،1يسدُّ بها
حاجته؛ كاإلقراض لتوفري نفقات السّكن أو الزّواج أو العالج أو التّعليم حبسب
ما يراه الواقفُ ويشرتطه ،على أن يعيدها لناظر الوقف حسب االتفاق ،2ليُعاد
إقراضها من جديد حملتاج آخر ،دون أن يُفرض وجودُ أيِّ بُعدٍ استثماري أو عائدٍ
وقفي
ٍّ
من هذا القرض ،فراراً من الرّبا أو غريه  ،3وهنا ميكن إنشاءُ صندوقٍ
لإلقراض احلسن ،4يشرتك فيه جمموعة من الواقفني بدفع جزءٍ من ماهلم هلذا
الغرض ،وميكن لناظر الوقف احملافظةُ على نسبة معيّنة من رأس مالِ الصندوق،
وذلك لضمان استمراريةِ الصندوق وعدمِ زواله.5
وأمّا نفقات الصُّندوق ورسوم التَّكلفة الفعليّة للقرض وما يتكبَّده؛ فيجوز
أخذها من أعمال زائدة على عمله املعتاد -وهو متوافق مع ما ذهب إليه جممع
الفقه اإلسالمي ،ومع ما صدر باألغلبيّة عــن اهليئة الشّرعية لشركة الراجحي
املصرفيَّة ،وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلس ـالمية  -ولكن ذكروا
لذلك قيودًا ،من أهمِّها:6

 1ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (ص.)33
 2ينظر« :وقف النقود يف الفقه اإلسالمي» ،حممود حممد أبو ليل(ص.)39
 3ينظر« :وقف النقود حقيقته ،وحكمه ،وطرق وضوابط استثماره» ،سعاد حممد عبـد اجلـواد
بلتاجي(ص.)1885
 4ينظر « :دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة» ،جعفر مسية (ص« .)38الوقف
النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (ص.)33
 5ينظر « :دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة» ،جعفر مسية (ص.)38
 6ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (.)34- 33
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر

1002

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1009 - 988 : )2020(1

 االحــرتاز من أن تكــون التّكلفةُ والرّســوم اإلداريـّـة واألدوات املكتب ّيةوالقرطاسيّة مشابهةً للرّبا.
 أن تكون الرّســومُ مطابق ـةً لتكلفة اخلدمــات الفعليّة. أن يكــون املبلغُ مقطوعاً؛ أي حمددا بقدر التّكلفــة الفعليّة ،أو بأجرة املثل،ال اسرتباح فيه من الصندوق.
 أن تعتــرب اخلدماتُ احلقيقيّة ذاتُ الصّلة بالعمليّة؛ ألنّ إدراجَ ما ال عالقةله قد يُوقع يف الرِّبا؛ كإدراج تكاليفَ احتمال الدُّيون املعدومة أو املتعثّرة وحنوها.
 تقدير الرّســوم من خالل دراساتٍ فنّيةٍ دقيقة ومعايريَ حم ّددةٍ ،يتواله خرباءيف احملاسبة بإشراف اجلهات املوثوقة.
 أال ترتبط التّكلفةُ الفعليّة مبقدار الدَّين ،وال بأجل الوفاء به. أال يتضمَّن التّقديرُ أيَّ نفعٍ حمضٍ للصندوق؛ كأن يكون يف حسابالتَّكلفة ما يتضمن مصدرَ ربحٍ له ،أو وقايةً ملاله بأيِّ حال من األحوال.
وحاصل هذه القي ـود؛ أن يكون العوضُ على اخلدمات املصاحبة للقرض مبقدار
التّكلفة الفعليّة املباشرة مبا حتمَّله الصندوق الوقفي من أجل اإلقراض ،و أال
يكون مص ـد َر ربحٍأو انت ـ ـ ـفاعٍ له.1
الفرع الثاني :االستثمار:
ويُقصد به وقفُ مبالغَ ماليّةٍ معيّنةُ ،توضع حتت واليةِ ناظر الوقف أو عند
مؤسّسة ماليَّة؛ حبيث تستثمر هذه النّقود املوقوفة عن طريق املضاربة أو غريها،2

 1ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (.)36- 35
 2كمــا أنَّ جمــاالت اســتثمار الوقــف النقــدي تطــال األســهم وبيــع العمــالت وصــكوك املضــاربة
والتجارة وغريها؛ وبذلك يسهِم يف التنمية بأنواعها ينظر « :دور الصناديق الوقفية يف حتقيق
التنمية املستدامة» ،جعفر مسية (ص.)38
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فما نتج من غلةٍ وأرباح يتمُّ توزيعه وإنفاقه على مصارف الوقف املقصودة
للواقف ،1وذلك بعد عزل رأس املــال لريدَّ إىل صندوق الوقــف.2
على أن يُراعى عند استثمار هذه األموالِ احملافظةُ علـى القيمة الشّرائية
للنّقد ،وهذا ال يتأتَّى إالَّ باستثمار النّقد استثماراً مأموناً يو ّفر عائداً نافعاً،3
وذلك وفقًا للضَّوابط التّالية:4
ط مباح شرعا.
 أن تكون صيغُ االستثمار مشروع ًة ويف جما ٍل ونشا ٍ مراعاة تنوعِ جماالت االستثمار وصيغه ،واالستعانةُ باخلرباء يف اختيارأ ح املشروعات وأكثرها سالمةً من املصاطر ،والقيام بدراسات اجلدوى
االقتصادية الالّزمة للمشروعات االقتصادية.
 ابتغاءُ ســبلِ التوثّق لألموال النّقدية املوقوفة؛ كالرّهون العين ّيةوالرّســمية وسائر التوثيقات ،وأخذ الضّمانات والكفاالت ،وإبرام العقود وتسجيلها
لدى اجلّهات الرّمسيّة.
 املراقبة املستمرّة ،واملتابعة الدقيقة والدّائمة ملراحل االستثمار ،واإلفصاحدورياً عن عمليات االستثمار ونشر املعلومات واإلعـالن عنها حسب األعراف
اجلارية يف هذا الشّأن.1
 1ينظر« :وقف النقود حقيقته ،وحكمه ،وطرق وضوابط استثماره» ،سعاد حممد عبـد اجلـواد
بلتــاجي(ص « .)1884متويــل وقــف النقــود للمشــاريع متناهيــة الصــغر يف مؤسســات التمويــل
اإلسالمي» ،حممد سامل خبضر(ص.)98
 2ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (ص.)37
 3ينظر« :وقف النقود واستثمارها» ،أمحد بن عبد العزيز احلداد (ص.)40
 4ينظــر« :وقــف النقــود» ،عبــد اهلل بــن مصــلح الثمــالي( « .)36_33وقــف النقــود واســتثمارها»،
أمحــد بــن عبــد العزيــز احلــداد (ص « .)42- 41الوقــف النقــدي تأصــيله وســبل تفعيلــه» ،عبــد
القــادر جعفــر ( « .)39_38مســاهمة حنــو تفعيــل دور الوقــف النقــدي يف التنميــة» ،عــز الــدين
شرون(« .)44_43دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة» ،جعفر مسية (ص.)39
جبـريط مروة  ،مون ـة عمـر

1004

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 1009 - 988 : )2020(1

 مراعاة شروطِ الواقفني واحلرصُ على االلتزام بشروطهم ،2وعند تعدُّدالواقفني على الناظر التّوفيقُ بني شروطهم برضاهم ،أو متييز النّقود املوقوفة
بعضها من بعض.3
 املوازنــة بني مراعاة مصلحة املوقــوف عليهم ومصلحة األمــوال النّقديةاملوقوفة اتّقاءً الخنفاض قيمتها ،أو خماطرِ استعماهلا ،ومراعاةُ مبدأ األولويّات.4
 االحتفاظ جبزءٍ من أموال الوقف احتياطاً أليِّ طارئ ،مع إعادة استثمارها،واألوىل أن يكون بإذن الواقفني ،فيكون رصيداً للمشروع ،حيافظ على استمرارية
الصندوق ،خاصة يف ظلِّ التضصّم واخنفاض القيمة االقتصادية ألموال الوقف.5

 1ينظر« :وقف النقود واسـتثمارها» ،أمحـد بـن عبـد العزيـز احلـداد (ص« .)42الوقـف النقـدي
تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (ص « .)39مساهمة حنو تفعيل دور الوقـف النقـدي
يف التنمية» ،عز الدين شرون(ص.)44
 2ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيلـه» ،عبـد القـادر جعفـر (ص« .)39مسـاهمة حنـو
تفعيل دور الوقف النقدي يف التنمية» ،عز الدين شرون(ص.)44
 3ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،عبد القادر جعفر (ص.)39
 4ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيلـه» ،عبـد القـادر جعفـر (ص« .)39مسـاهمة حنـو
تفعيل دور الوقف النقدي يف التنمية» ،عز الدين شرون(ص.)44
 5ينظر « :الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيلـه» ،عبـد القـادر جعفـر (ص« .)39مسـاهمة حنـو
تفعيل دور الوقف النقدي يف التنمية» ،عز الدين شرون(ص.)44
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خامتة:
البحث إىل النّتائج

ويف آخر هذه الدراسة يف موضوع وقف النّقود؛ خلُ
اآلتية:
 إنّ اختالف الفقهاء يف تعريف الوقف يرجع إىل نظرة كلِّ مذهبحلقيقة الوقف ،وما يرتتب عليه من أحكام من حيثُ اللزومُ وعدمُه ،واشرتاط
انتقال امللك من ملك الواقف وعدم انتقاله ،ولعلَّ أمجع تعريف له هو؛
"حتبيس األصل وتسبيل املنفعة".
 إنَّ حقيقة النّقود وإن جرى اخلالف فيها هل تقتصر على املضروب منالذّهب والفضّة ،أم هي مطلق املعدنني؟ غري أنّ االستعمال املعاصر استقرّ على
إطالق ذلك يف كلِّ ما يتمثل وسيطا للتبادل سواء كان من الذّهب أو الفضّة
أو غريهما إذا كان يلقى قبوال عاما.
 إنّ مسألة وقف النّقود مما اختلف فيه أهل العلم املتقدّمون واحملدَثون،ولكل
ِّ
فانتظمت أقواهلم ثالثة آراء :اجلّواز مطلقا ،واجلّواز مع الكراهة ،واملنع،
قولٍ أدلّ ُته وعلله ،ولعلَّ القولَ باجلواز هو األقربُ واألصحّ ،وهو الذي عليه عامَّة
املعاصرين.
 إنّ لوقف النّقود صورتني مهمّتني؛ إمّا القرض احلسن ،وإمّا االستثمار،ٍّ أثره يف حتقيق مقاصد الوقف الشرعيَّة؛ ما التُزمت فيه ضوابطُ وقيودٌ
ولكل
ذكرها العلماء قد وردت يف تصاريف البحث.
وما توفيقنا إالَّ باهلل سبحانه ،واحلمد هلل ربّ العاملني.
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قائمة املصادر واملراجع:
• األزهري ،حممد بن أمحد بن اهلروي« ،تهذيب اللغة» ،تح :حممد عوض مرعب ،دار إحياء
الرتاث العربي ،بريوت ،ط2001، 1م.
• األشقر وآخرون« ،حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة» ،دار النفائس ،األردن ،ط،1
1998م.
• األنصاري زكريا ،زين الدين السنيكي« ،أسنى املطالب يف شرح روض الطالب» ،دار الكتاب
اإلسالمي ،د.م.
• خبضر سامل« ،متويل وقف النقود للمشاريع متناهية الصغر يف مؤسسات التمويل
اإلسالمي» ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان.2017 ،
• البعلي« ،األخبار العلمية من االختيارات الفقهية البن تيمية» ،تح :أمحد بن حممد اخلليل،
دار العاصمة ،د.م.
• بلتاجي سعاد حممد عبد اجلواد« ،وقف النقود حقيقته ،وحكمه ،وطرق وضوابط استثماره»،
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ،اإلسكندرية1437 ،ه 2016 -م.
• ابن تيمية« ،الفتاوى الكربى» ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ 1987 -م.
• البهوتى« ،دقائق أولي النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات» ،عامل الكتب ،ط،1
1414هـ 1993 -م.
• الثمالي عبد اهلل بن مصلح« ،وقف النقود» ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،د.ت.
• جعفر مسية« ،دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة» ،جامعة فرحات عباس،
سطيف.2014_2013 ،
• جعفر عبد القادر« ،الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي ،دبي.2017 ،
• اجلمّال حممد « ،القيمة االقتصادية للزمن يف املعامالت املالية املعاصرة» ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط2009 ،1م.
• احلداد أمحد بن عبد العزيز« ،وقف النقود واستثمارها» ،دبي 4 ،مارس 2006م.
• حيدر علي« ،درر احلكام يف شرح جملة األحكام ،تعر :فهمي احلسيين ،دار اجليل ،ط،1
1411هـ 1991 -م.
• اخلرشي حممد« ،شرح خمتصر خليل» ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.
• خليل ريان توفيق « ،نظرية النقود يف الفقه اإلسالمي املقارن» ،دار الفتح ،عمان  -األردن،
ط2004 ،1م.
• الدبيان ،دبيان بن حممد« ،املعامالت املالية أصالة ومعاصرة» ،مكتبة امللك فهد الوطنية،
السعودية ،ط1432 ،2هـ.
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• الرازي ،زين الدين« ،خمتار الصحاح» ،تح :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية  -الدار
النموذجية ،بريوت – صيدا ،ط1420 ،5هـ 1999 -م.
• الرافعي القزويين« ،فتح العزيز بشرح الوجيز» ،دار الفكر ،د.ت.
• ابن رشد اجلدّ ،أبو الوليد« ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستصرجة»،
تح :حممد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط 1408 ،2هـ
• الرصاع حممد« ،شرح حدود ابن عرفة» ،تح :حممد أبو األجفان ،الطاهر املعموري ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1993 ،1م.
• الرملي« ،نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج» ،دار الفكر ،بريوت1404 ،هـ 1984-م.
• الزَّبيدي ،حممّد مرتضى« ،تاج العروس من جواهر القاموس» ،تح :جمموعة من احملققني،
دار اهلداية.
• الزُّحَ ْيلِيّ وهبة« ،الفِقْهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ» ،دار الفكر ،سوريَّة -دمشق ،ط.4
الشلْبِيِّ» ،املطبعة
الشلْبِيُّ« ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
• الزيلعي ،البارعيِّ ،
الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.
• سحنون ،عبد السالم بن سعيد« ،املدونة» ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
• السرخسي« ،املبسوط» ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ 1993 -م.
• سعدي أبو جيب« ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا» ،دار الفكر .دمشق  -سورية ،ط،2
 1408هـ  1988 -م.
• الشرباصي« ،املعجم االقتصادي اإلسالمي» ،دار اجليل1981 ،م.
• الشربيين مشس الدين« ،مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج» ،دار الكتب العلمية،
ط1415 ،1هـ 1994 -م.
• شرون عز الدين« ،مساهمة حنو تفعيل دور الوقف النقدي يف التنمية» ،جامعة حممد
خيضر ،بسكرة.2016/2015 ،
• الصاوي « ،بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري» ،دار
املعارف ،د.م.
• ابن عابدين« ،رد احملتار على الدر املصتار» ،دار الفكر ،بريوت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م.
• ابن عابدين« ،العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية» ،دار املعرفة ،د.م.
• عليش حممد« ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل» ،دار الفكر ،بريوت1409 ،هـ 1989-م.
• عمار عبد اهلل موسى« ،وق ـ ـ ــف النقدين» ،جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،العدد  ،62د.ت.
• الفارابي ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري« ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ،تح:
أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط 1407 ،4ه 1987-م.
• ابن فارس ،أمحد بن زكرياء القزويين الرازي أبو احلسني« ،معجم مقاييس اللغة» ،تح :عبد
السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
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• الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن متيم« ،العني» ،تح :مهدي املصزومي  -إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
• الفريوزآبادى ،جمد الدين أبو طاهر« ،القاموس احمليط» ،تح :مكتب حتقيق الرتاث يف
مؤسسة الرسالة بإشراف :حممد نعيم العرقسُوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان،
ط1426 ،8هـ  2005 -م.
• الفيومي ثم احلموي ،أمحد بن حممد بن علي« ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري»،
املكتبة العلمية ،بريوت.
• ابن قدامة املقدسي« ،املغين» ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.
• قلعجي حممد رواس  -حامد صادق قنييب« ،معجم لغة الفقهاء» ،دار النفائس ،ط،2
1408هـ 1988 -م.
• املاوردي« ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي» ،تح :علي حممد معوض ،عادل
أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط 1419 ،1هـ  1999-م.
• حممود حممد أبو ليل« ،وقف النقود يف الفقه اإلسالمي» ،جملة الشريعة والقانون ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،العدد ،12ذوالقعدة 1419ه  -فرباير 1999م.
• املرداوي « ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل» ،تح:
حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،ط.2
• املرغياني أبي احلسن علي« ،اهلداية شرح بداية املبتدي» ،تح :طالل يوسف ،دار احياء الرتاث
العربي ،بريوت  -لبنان.
• املصلح خالد« ،التضصم النقدي يف الفقه اإلسالمي» ،د.م.
• ابن مفلح ،حممد مشس الدين املقدسي الصاحلي احلنبلي« ،الفروع» ومعه «تصحيح
الفروع» لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي ،تح :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة ،ط 1424 ،1هـ  2003 -مـ.
• ابن منظور ،حممد« ،لسان العرب» ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،هـ.
• املواق« ،التاج واإلكليل ملصتصر خليل» ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ 1994-م.
• ابن يم ،حممد بن حسني بن علي الطوري« ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق»،
وباحلاشية« :منحة اخلالق» البن عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط.2
• النووي« ،روضة الطالبني وعمدة املفتني» ،تح :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -
دمشق  -عمان ،ط1412 ،3هـ 1991-م.
• ابن اهلمام« ،فتح القدير» ،دار الفكر.
• وزارة الشؤون الدينية« ،املوسوعة الفقهية الكويتية» ،طبع الوزارة ،الكويت ،ط1427 ،2هـ.
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