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Abstract 

We aim to demonstrate the legitimacy of the Waqf funds, according to the Sharia laws. Waqf 

is the best future investment to its owner, and it is one of the most important sources of finance in 

the Islamic economy. Human life develops in a creative manner but it has to be within the Islamic 

boundaries because very often it crosses the redlines of Sharia laws. The idea of Waqf funds is 

meant to be beneficial to the whole community and contribute effectively for the development of 

society especially in light of the decline in official spending on specific banks that require constant 

and continuous support. Waqfs have always been traditionally very effective to support 

communities specifically the poor part of it to balance the equation between poor and wealthy 

people. Although Waqf funds is considered to be a recent creative idea but does not go beyond the 

limits Sharia laws, for that reasons it can be considered as a Waqf in general; because it is a picture 

of it. 
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 ملخص البحث:

هندف إىل بيان مدى مشروعية الصناديق الوقفية، مع تدعيم ذلك باألدلة الشرعية، فالوقف من األعمال اليت  
تبقى لصاحبها ذخراً، وهو من مصادر التمويل املهمة يف االقتصاد اإلسالمي، واحلياة اإلنسانية تتطور، وحتتاج إىل 

ة لناس وشهواهتم، فيأيت االبتكار خمالفًا ألحكام الشريعتطوير، وابتكار، لكن ال بد وأن يكون غري خاضع ألهواء ا
اإلسالمية، واملقصود من الصناديق الوقفية أن يصل الوقف إىل أكرب شرحية من اجملتمع، وأن يسهم بشكل فعال يف 

ائم دتنمية اجملتمع، واالرتقاء به وباألخص يف ظل اخنفاض اإلنفاق الرمسي على بعض املصارف اليت حتتاج إىل إنفاق 
مستمر ومنظم، ويعترب الوقف اإلسالمي من العقود املنظمة واليت أسهمت يف املاضي ويف الوقت احلاضر بشكل فعال 

إال  -يوإن كانت من االبتكارات احلديثة يف اجملال الوقف-االرتقاء باجملتمع وسد احتياجات الناس، الصناديق الوقفية 
يعة اإلسالمية، وبذلك تكون مشروعة، بل مندوب إليها شأهنا شأن أنه ال خترج عن حدود وضوابط الوقف يف الشر 

 الوقف بصفة عامة؛ ألهنا صورة منه.

 الصناديق الوقفية، الوقف، أحكام الشريعة، ضوابط.الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

فيف األعباء ختتلعب الصناديق الوقفية دورًا مهمًا يف حتقيق عملية التنمية املستدامة، وتسهم بصورة واضحة يف 

عن كاهل الدولة، وكذلك تقوم بدور يف سد حوائج كثري من احملتاجني بصورة منظمة، مما جيعلها أكثر فاعلية وتأثرياً يف 

حتقيق األهداف املرجوة من الوقف. ولقد كان لتجربة الصناديق الوقفية دوراً يف رعاية كثري من املصاحل يف معظم دول 

ولة الكويت، حيث سامهت بدور كبري يف رعاية حتفيظ القرآن الكرمي، وعمل الدورات، العامل اإلسالمي ومنها: د

واملسابقات، وكذلك له دور يف رعاية البحث العلمي، وكذلك القيام برعاية املطلقات واألرامل، والقيام على شئوهنن، 

الصناديق الوقفية  ن احلكم الشرعي لعملسبق فإنه ينبغي علينا تبيا وبناء على ما وتوفري ما حيتاجونه من أمور احلياة.

 وتكييفها الفقهي.

 :التاليني املطلبنيوانطالقاً من ذلك، فإنه سوف يتم تناول هذا الفصل من خالل 

 : مشروعية عمل الصناديق الوقفية.المطلب األول

 : التكييف الشرعي للصناديق الوقفية.المطلب الثاني

 المطلب األول

 الوقفيةمشروعية عمل الصناديق 

يهدف هذا املطلب إىل بيان مدى مشروعية الصناديق الوقفية، مع تدعيم ذلك باألدلة الشرعية، فالوقف من 

األعمال اليت تبقى لصاحبها ذخراً، وهو من مصادر التمويل املهمة يف االقتصاد اإلسالمي، واحلياة اإلنسانية تتطور، 

كن مالزم حلياة الناس يساعدهم يف إشباع رغباهتم وسد حاجاهتم؛ ل وحتتاج إىل تطوير، وابتكار، والتجديد واالبتكار
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وهذا ما  .(1)ال بد وأن يكون غري خاضع ألهواء الناس وشهواهتم، فيأيت االبتكار خمالفًا ألحكام الشريعة اإلسالمية

 هدى من هواه بغري فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهوائهم و من أضل ممن اتبع  يؤكده قوله سبحانه وتعاىل

 .(2)َّ":50اهلل إن اهلل ال يهدي القوم الظاملني"

 الناش بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل هللا إن الذينيا داوود إنا جعلنا خليفة في األرض فاحكم بين  وقال تعاىل:

َّ  "26يضلون عن سبيل هللا لهم عذاب شديد بما نسو الحساب"
توجد العديد من املستجدات يف . وانطالقا من ذلك فانه (3)

العصر احلاضر واليت حتتاج إىل احلكم على مدى مشروعيتها ومنها مسامهة الوقف كمصدر من مصادر التمويل، وهذا 

يستدعي دراسة جادة قائمة على االبتكار والتجديد الوقفي لتلبية متطلبات العصر مبا ال خيرج عن أحكام الشريعة 

ت العصر استجدت الكثري من املصارف اليت ميكن أن يسهم الوقف يف اإلنفاق عليها، اإلسالمية. ويف ظل مستجدا

واإلسهام يف تنمية اجملتمع، ومتويل تلك املشروعات من أموال الوقف يف ظل ضعف اإلنفاق من قبل الدولة على تلك 

ة جملتمعات حتقيق التنمي املشروعات. ومن حقِّ فقهاء العصر أن يقرتحوا صورًا جديدة للوقف، ميكن أن تساهم يف

املسلمني، وأن يقوموا بعد ذلك بإصدار األحكام عليها، انطالقاً من عنصر االجتهاد، حيث إن فقه الوقف يف الغالب 

 قائم على االجتهاد فهو فيما مل يرد فيه نص يتغري بتغري الزمان، وتغري األعراف والتقاليد.

ة إىل أكرب شرحية من اجملتمع، وأن يسهم بشكل فعال يف تنمي واملقصود من الصناديق الوقفية أن يصل الوقف

اجملتمع، واالرتقاء به وباألخص يف ظل اخنفاض اإلنفاق الرمسي على بعض املصارف اليت حتتاج إىل إنفاق دائم مستمر 

االرتقاء  لومنظم، ويعترب الوقف اإلسالمي من العقود املنظمة واليت أسهمت يف املاضي ويف الوقت احلاضر بشكل فعا

 باجملتمع وسد احتياجات الناس.

ولقد أضحى االبتكار الوقفي ضرورة ملحة اليوم، يف ظل تغري البيئة االجتماعية، ونشأة الكثري من األنشطة اليت 

هي يف أمس احلاجة إىل أن تكون مصرفًا من مصارف الوقف، كما جدت كثري من األعمال الفردية واملؤسسة واليت 
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أن يوقفوا جزءًا منها أو كلها على جهات معينة، فيحتاجون إىل بيان ما إذا كان ميكن أن يكون هلم يريد أصحاهبا 

 نصيب بأن تكون أعماهلم غري التقليدية مصدراً من مصادر الوقف مما يوقع على عاتق العلماء ضرورة االبتكار الوقفي.

ديدة من إىل احلاجة امللحة إىل ابتكار مصادر ج وحدث يف اجملتمع تغريات كثرية يف األنشطة االقتصادية مما أدى

، وطاملا أن االبتكار الوقفي ال خيرج عن إطار الشريعة اإلسالمية، فهو ال (4)أعمال الوقف الذي هو نوع من أنواع الرب

خيرج عن نطاق املشروعية، ومن تلك االبتكارات اليت استحدثت يف العصر احلديث الصناديق الوقفية، وبذلك تكون 

 الصناديق مشروعة، دل على مشروعيتها العديد من األدلة، من كتاب وسنة، وغري ذلك.

 أدلة مشروعة الصناديق الوقفية:

وابط الوقف إال أنه ال خترج عن حدود وض -وإن كانت من االبتكارات احلديثة يف اجملال الوقفي-الصناديق الوقفية 

مندوب إليها شأهنا شأن الوقف بصفة عامة؛ ألهنا صورة منه، ولقد يف الشريعة اإلسالمية، وبذلك تكون مشروعة، بل 

 ديد من األدلة من الكتاب والسنة.الع دل على مشروعية الصناديق الوقفية

 أواًل: القرآن الكريم:

. (5)َّ "77يا أيه الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا ة اعبدوا ربكم و فعلوا اخلري لعلكم تفلحون "قال تعايل: الدليل األول:

، فتدل اآلية على مشروعية االبتكار الوقفي يف مجيع (6)اخلري يف اآلية عام يشمل مجيع القرباتوجه الداللة من اآلية: 

جماالت اخلري، واالستغالل األمثل ملصادر التمويل، والتجديد واالبتكار فيها مبا حيقق أكرب نفع لألمة، فهي دعوة لفعل 

قوم عصر إىل عصر، فهي جتدد باستمرار، فيتبعها جتديد يف أدوات لفعلها، وهذا ما تاخلريات، وأعمال اخلري ختتلف من 

به الصناديق الوقفية، فهي تساهم بصورة كبرية يف تنمية الفرد واجملتمع، وبذلك تكون الصناديق الوقفية مشروعة يف 

ني، وقد تكون املساكني( والغزاة واملتعلموقال الرحيباين: "والقربة قد تكون على اآلدمي؛ كالفقراء )و  الشريعة اإلسالمي.

على غري آدمي؛ كاحلج، والغزو، والسقاية اليت يتخذ فيها الشراب يف املواسم، وغريها، وإصالح الطرق )واملساجد 
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والقناطر واملقابر( واملدارس والبيمارستانات، وإن كانت منافعها تعود على اآلدمي، فيتصرف يف مصاحلها عند 

ويف هذا النص جند دعوة إىل االبتكار يف الوقف، فلم يقصر الوقف على اآلدمي، بل صحح الوقف .  (7)اإلطالق"

على غري اآلدميني، مما ميثل انطالقة لنا حنو التجديد واالبتكار يف الوقف؛ لتحقق الغرض املنشود منه، ومن تلك 

م مما جيعلها أكثر قوم بعمل خريي فعال، ومنظاالبتكارات اليوم الصناديق الوقفية، واليت تشرف عليها هيئة حكومية، وت

 حتقيقاً للحكمة من مشروعية الوقف من غريها، حيث يعم النفع فيها، وحيقق التنمية املستدامة يف اجملتمع.

، (8)َّ"92لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيئء فإن اهلل به عليم":الدليل الثاني: قال تعالى

اإلنسان لن يبلغ رضا اهلل تعاىل، والفوز جبنته، ورضوانه، حىت يكون من املنفقني ألحب األموال وجه الداللة من اآلية: 

، وهذا املعىن الفضفاض والواسع لآلية يعطينا حرية كبرية لالبتكار يف الوقف، فهو من صنوف الرب، وصنوف (9)إليهم

، كما أن (10)تصدق ابتغاء وجه اهلل مبا حيبه ولو مثرة فهو داخل يف هذه اآليةالرب واسعة، ومتعددة، ومتجددة، فكل من 

املال احملبوب يتنوع، فهو خيتلف من إنسان آلخر، فدلت اآلية على مشروعية التجديد واالبتكار يف الوقف، ما مل 

لت اآلية على لوقفية، فديتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن التجديد يف الوقف، واالبتكار فيه الصناديق ا

 مشروعية إنشاء الصناديق الوقفية.

ركوا أي: تد َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال السعدي:" هذا حث من اهلل لعباده على اإلنفاق يف طرق اخلريات، فقال: 

وتبلغوا الرب الذي هو كل خري من أنواع الطاعات وأنواع املثوبات املوصل لصاحبه إىل اجلنة، وتنفقوا من أموالكم النفيسة 

اليت حتبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم حمبة اهلل على حمبة األموال فبذلتموها يف مرضاته، دل ذلك على إميانكم الصادق 

 .(11)موبر قلوبكم ويقني تقواك

يتضح من اآليات السابقة حث القرآن الكرمي على أعمال اخلري والرب ومنه الوقف بأشكاله املختلفة ومنها الصناديق 

 الوقفية.
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 ثانياً: السنة النبوية:

َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَيُُّكْم »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: -عن َعْبُد اللَِّه بن مسعود: قَاَل َرُسوُل اللَِّه الدليل األول: 

اْعَلُموا أَنَُّه لَْيَس ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ »قَاَل: قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َما ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ َمالُُه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن َماِل َوارِثِِه قَاَل: « َمالِِه؟

ْمَت، َوَماُل َوارِِثِك َما َأخَّْرتَ َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن َمالِهِ   وجه الداللة من الحديث: .(12)«، َما َلَك ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما َقدَّ

، وهذه الوجوه ال حصر هلا، وقد جيَِدُّ يف كل عصر من (13)احلديث فيه حث على إنفاق املال يف وجوه اخلري واإلحسان

ذلك مصادر كسب املال اليوم جزء كبري منها خيتلف عما يف العصور وجوه الرب واإلحسان ما ال يكون فيما سبقه، وك

املتقدمة، وهي حالل، فهذا يتطلب منا أال نغلق قلوبنا وآذننا عن تلك املستجدات، فهي من وجوه الرب، فيشملها كل 

در عليه الثواب تندب إىل اإلنفاق يف الرب، واإلنفاق من املال، والوقف من األعمال اليت تبقى لصاحبها بعد موته، و 

إىل يوم القيامة، فعلينا أن نبتكر فيه ما يتناسب مع متطلبات العصر، ويغطي احتياجات األمة مبا ال خيالف شرع اهلل 

تعاىل.  قال ابن بطال: "هذا احلديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله آلخرته، وال يكون خازنًا له وممسكه عن 

 .(14)ه"ن االنتفاع به يف يوم احلاجة إليه، ورمبا أنفقه وارثه يف طاعة اهلل فيفوز بثوابإنفاقه يف طاعة اهلل، فيخيب م

ُهَما-َعِن اْبِن ُعَمَر الدليل الثاني:  فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اهللُ  َأْن ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َأَصاَب أَْرًضا ِِبَْيبَ َر،: َرِضَي اللَُّه َعن ْ

َفَس ِعْنِدي ِمْنُه، َفَما تَْأُمُر ْأِمرُُه ِفيَها، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإينِّ َأَصْبُت أَْرًضا ِِبَْيبَ َر ملَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ أَن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَ 

ْقَت هِبَا»بِِه؟ قَاَل:  َق هِبَا ُعَمُر، أَنَُّه الَ « ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ  يُ َباُع َوالَ يُوَهُب َوالَ يُوَرُث، َوَتَصدََّق قَاَل: فَ َتَصدَّ

َها هِبَا يف الُفَقرَاِء، َويف الُقْرََب َويف الرِّقَاِب، َويف َسِبيِل اللَِّه، َواْبِن السَِّبيِل، َوالضَّْيِف اَل ُجَناَح عَ  َلى َمْن َولِيَ َها َأْن يَْأُكَل ِمن ْ

َر ُمتَ  أن النِب صلى اهلل عليه وسلم ترك لعمر ابن اخلطاب وجه الداللة من الحديث: . (15)َموِّل  بِاْلَمْعُروِف، َويُْطِعَم َغي ْ

، ومل حيدد له مصرفاً (16)حرية التصرف يف هذا الوقف، وإن يضعه يف أي مصرف من مصارف الرب-رضي اهلل عنه–

ت أمور اجتهادية، وما دام معيناً، وهذا يدل على أن مصارف الوقف،  ومصادره، وطرق إدارته غري توقيفية، فهي
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اجتهادية، فيشرع التجديد واالبتكار فيها، طاملا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وال خيرج الوقف عن غرضه 

 املقصود منه شرعاً.

ويتضح من األحاديث الشريفة السابقة على أن أعمال الرب ومنها الوقف ومنه الصناديق الوقفية، واليت دعت 

 العصرية إىل ابتكارها من األمور اليت شرعتها الشريعة اإلسالمية.احلاجة 

 ثالثاً: العرف: 

 رضي اهلل عنها: قالت هند أمُّ -لقد دلت األدلة الشرعية على أن العرف حجة شرعية، ومن ذلك حديث عائشة 

رًّا؟ قال: خذ من ماله سمعاوية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آ

ْعُروفِ »
َ
يَِّة الُعْرِف؛ حيث إنَّ النَِّبَّ صلى اهلل عليه وسلم (17)«ُخِذي أَْنِت َوبَ ُنوِك َما َيْكِفيِك بِامل . فاحلديث دليل على ُحجِّ

 طلقا من، وإذا كان العرف حجة، فما ورد يف الشرع باإلنفاق فيه م(18)أحاهلا على الُعْرف فيما ليس فيه حتديد شرعي  

، والوقف ورد يف الشرع مطلقاً، فلم حيدد الشرع األموال املوقوفة، وال (19)غري قيد وال تقدير، فيجب أن يرد إىل العرف

حدد طريقة معينة ال جيوز اخلروج عنها يف مجع أموال الوقف، وإمنا ضبطها الفقهاء بضابط عام، وهو أن يكون املال ذا 

ان، مصرفاً معيناً للوقف عليه، بل ترك اجملال مفتوحاً؛ ألن الشريعة صاحلة لكل زمان ومكقيمة يف الشرع، ومل حيدد الشرع 

فرتك اجملال مفتوحاً؛ ليستطيع الوقف أن يغطي كل ما استجد من أعمال الرب، ومل حيدد الشرع طرق إدارة الوقف، وهذا 

ه العلماء أحكام الشريعة اإلسالمية، ومما ابتكر إن دل فإمنا يدل على مشروعية التجديد واالبتكار الوقفي مبا ال خيالف 

مما يتوافق مع أحكام، وضوابط الوقف يف الشريعة اإلسالمية الصناديق الوقفية، مما يدل على أهنا مشروعة بالشرع، بل 

 ودل العرف الصحيح على مشروعيتها، فتكون مشروعة شرعاً وعرفاً.

ري األزمان شروعية الصناديق الوقفية أن كثريًا من املصاحل تتغري بتغتعد من األدلة على مرابعاً: القواعد الفقهية: 

وقال امللطي:  .(20)واألحوال. وهذا التغري من شأنه أن يؤثر تأثريًا ما، على األحكام الشرعية اليت نيطت بتلك املصاحل
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ألمته،  -ليه وسلمصلى اهلل ع-"واعلم بأن األزمنة ختتلف وتتباين وإن كل زمان منها له حكمه الذي قد بينه رسول اهلل 

وأعلمهم إياه، وعلمهم ما يعملون به فيه، فعلى الناس التمسك بذلك، ووضع كل أمر موضعه الذي أمر أن يضعه فيه، 

 .(21)وأن ال خيرجوا عن ذلك إىل ما سواه

مصادر الكسب  منومن العوامل املؤثرة يف تغري األحكام تغري الوسائل واآلالت، ولقد جدت يف هذا العصر العديد 

اليت مل تكن موجودة يف عصر أسالفنا، وكذلك تعددت وتشعبت املصارف اليت هي حباجة ماسة إىل الوقف عليه، فلو 

توقفنا عند الصور واملصارف وطرق اإلدارة التقليدية اليت تكلم عنها الفقهاء يف كتب الفقه، ومل جندد ومل نبتكر، وقعنا 

اة تغري الفتوى املبنية على االجتهاد بتغري الزمان واملكان يوقع الناس يف حرج يف خطر جسيم، حيث إن عدم مراع

شديد، ولتعسرت أمورهم، بل جيب أن خيتار للمسلمني يف كل زمان ومكان ما هو أنفع هلم وأصلح وأفضل يف تنفيذ 

اديق الوقفية كمبتكر وقفي ليست ، والصن(22)احلكم الشرعي، فالفتوى تتغري بتغري األزمان، والعوائد، واألحوال، واألماكن

 .(23)عن هوى، وإمنا هي استنباط من قواعد الشرع وال خترج  عن األحكام املشروعة فيه

ومما سبق يتبني أن الصناديق الوقفية مشروعة يف الشريعة اإلسالمية، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة، والعرف، 

 والقواعد الفقهية.

 المطلب الثاني

 الشرعي للصناديق الوقفيةالتكييف 

لقد سبق أن عرفنا الصناديق الوقفية بأهنا عبارة عن نقود خمتلطة، مت مجعها من التربعات الوقفية، ووضعها يف  

صندوق خاص؛ الستثمارها، واإلنفاق من ريعها على املصارف احملددة هلا مسبقاً، وكل واقف حصة يف ذلك الصندوق، 

بيان  ي مشاعة فيه، فهو عبارة عن وقف للنقود مشاع، وهذا التكييف، ويقتضي ويستلزمولكنها خمتلطة حبصة غريه، فه

 حكم وقف النقود، والوقف املشاع.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

190 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 أواًل: وقف النقود:

 تعريف النقود لغة واصطالحاً: -1

 .(24): خالف النسيئة, والنقد والتنقاد: متييز الدراهم وإخراج الزيف منهاالنقد لغة -أ

 النقد يف االصطالح بعد تعريفات، ومن ذلك، ما يلي:: عرف النقد اصطالحاً  -ب

 .(25): هو العملة من الذهب أو الفضةالتعريف األول: النقد

 .(26): الدراهم والدنانري وحنوها مما جرت العادة أن تقوم مقامها مما اصطلح الناس عليه نقداً التعريف الثاني

 .(27)غريمها من املعادن النفيسة، أو الورقعملة الدولة من الذهب، أو الفضة، أو : التعريف الثالث

 اختلف الفقهاء يف حكم وقف النقود على قولني، مها: حكم وقف النقود:

، (29)، وهو الصحيح عند الشافعية(28). وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسفوقف النقود غير جائز: القول األول 

 .(30)ومذهب احلنابلة

 أدلة القول األول:

شروط جواز الوقف أن يكون على التأبيد والدوام، والنقود ال تتمتع هبذه اخلاصية، حيث إهنا : من الدليل األول

تستهلك، فال جيوز وقفها استقالاًل، أما تبعًا للعقار فيجوز، وجواز الوقف تبعاً، ال يدل على جواز الوقف مقصوداً،  

 .(31)كبيع الشرب

عة ليست ن مثناً لألشياء، أما االنتفاع هبا يف الوقف، فهذه املنفاملقصود من النقود واألمثان أن تكو  الدليل الثاني:

 .(32)مقصودة من النقود، وهلذا ال تضمن هذه املنفعة يف الغصب، وإذا كان األمر كذلك، فال جيوز وقف النقود

ألن تلك املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له  ،(33)النقود ال تصح إجارهتا، فال يصح وقفها :الدليل الثالث

 .(34)األمثان، وهلذا ال تضمن يف الغصب فلم جيز الوقف له
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 .(35): النقود ليس فيها تسبيل الثمرة مع بقاء األصل، وهو حقيقة الوقف، فال جيوز وقفهاالدليل الرابع

واخللفاء وقف للنقود, وإمنا الذي حصل كان  -صلى اهلل عليه وسلم–: مل حيصل يف زمن الرسول الدليل الخامس

 .(36)وقفاً لألصول الثابتة من أراضي وعقارات، فال جيوز وقف النقود

 :مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز وقف النقود

 هناك من أجاز وقف النقود وهناك من اعرتض على ذلك، كما يلي:

 :أدلة المعترضين على وقف النقود 

 والوقف إمنا ينتفع به مع بقاء عينه.ألن النقود مستهلكة 

، وخالف الصحيح (38)، ومذهب املالكية(37)وهو قول زفر وحممد من احلنفيةالقول الثاني: يصح وقف النقود. 

 .(40)مبسقط (16)يف دورته  (140)، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم (39)عند الشافعية

 استدل القائلون جبواز وقف النقود، مبا يلي: أدلة القول الثاني:

 األدلة من السنة:

، َوَخاِلُد ْبُن : عن أيب هريرة، قَاَل: أََمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِالصََّدَقِة، َفِقيَل َمَنَع اْبُن مجَِ الدليل األول يل 

طَِّلِب 
ُ
يل  إِ الَولِيِد، َوَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امل الَّ أَنَُّه َكاَن َفِقريًا، فََأْغَناُه اللَُّه فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما يَ ْنِقُم اْبُن مجَِ

طَِّلِب، فَ َعمُّ  ،َوَرُسولُُه، َوأَمَّا َخاِلٌد: فَِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلًدا، َقِد اْحَتَبَس أَْدرَاَعُه َوأَْعُتَدُه يف َسِبيِل اللَّهِ 
ُ
َوأَمَّا الَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امل

، َعْن أَبِيِه، َوقَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َعْن دِ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِهَي َعَلْيِه َصَدَقٌة َوِمثْ ُلَها َمَعَها " تَابَ َعُه اْبُن َأيب الزِّنَا

دل احلديث على أنه يصح وقف العروض، والنقود  وجه الداللة من الحديث:. (41)«ْيِه َوِمثْ ُلَها َمَعَهاِهَي َعلَ »َأيب الزِّنَاِد، 

 .(42)من عروض التجارة، فيصح وقفها
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: ملا حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل فلم يقدر يل إال أن أموت على فراشي، الدليل الثاني

إله إال اهلل من ليلة بتها وأنا مفرتش أنتظر الصبح حىت نغري على الكفار، مث قال: إذا وما من عمل أرجى عندي بعد ال 

السالح من املنقوالت،  وجه الداللة من الحديث: .(43)ما مت فانظروا سالحي وفرسي فاجعلوه عدة يف سبيل اهلل

 والت.وهي داخلة يف املنق فجاز وقفه، وكذلك كل منقول، وعليه فيجوز وقف النقود، إذ ليس هناك ما مينع ذلك،

ْنَساُن انْ َقَطعَ الدليل الثالث  َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ : َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإَذا َماَت اإْلِ

احلديث  وجه الداللة من الحديث: .(44)ِه، أَْو َوَلد  َصاِلح  يَْدُعو َلُه"ِمْن َثاَلثَة : ِإالَّ ِمْن َصَدَقة  َجارِيَة ، َأْو ِعْلم  يُ ْنتَ َفُع بِ 

 .(45)عام يف جواز الوقف , وال يوجد ما مينع دخول وقف النقود يف عموم الصدقة اجلارية

 .(46): ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفاً، فحبسته على نساء آل اخلطاب، فكانت ال خترج زكاتهالدليل الرابع

 احللي من األمثان، وقد أوقفته حفصة، فجاز وقف النقود؛ ألهنا أمثان. اللة من الحديث:وجه الد

 األدلة من المعقول:

 .(47)النقود يصح إجارهتا، فصح وقفها :الدليل األول

  .(48): النقود عني ميكن االنتفاع هبا مع بقائها دائما، فصح وقفها، كالعقارالدليل الثاني

ما تعارف عليه الناس، وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز، والنقود كذلك، تعارفت  : األصل أنالدليل الثالث

ما رآه املسلمون » -عليه الصالة والسالم  -لقوله ؛ (49) الناس على وقفها، وليس هناك نص يبطلها، فيجوز وقفها

 .(50)«حسنا فهو عند اهلل حسن

ينها، لكن بالتعيني، وهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء ع : النقود، كالدراهم، والدنانري، ال تتعنيالدليل الرابع

 .(51)بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها، فكأهنا باقية وال شك يف كوهنا من املنقول
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 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني

 أدلة المؤيدين بجواز وقف النقود:

قامها لعدم تعينها بقاء عينها لكن بدهلا قائم مإن النقود ال تتعني بالتعيني, فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع  -أ

 .(52)فكأهنا باقية

النقود من املثليات، واملثليات يرد بدهلا، يف حالة استبدال الوقف، أو عصبه، أو إتالفه، كما أن استهالك  -ب

يد إىل  منالنقود ليس استهالك عينها كالدواء، والطعام، والشراب، والشمع، بل هي انتقال من مكان إىل مكان، و 

يد، وأعياهنا باقية ال تستهلك، وبذلك تكون خمتلفة عن العني اليت تستهلك كالشمع، فقياسها على وقف الشموع 

 .(53)وغريها مما يستهلك عينه، ال جيوز

النقود وإن كانت مستهلكة، فإن استهالكها خيتلف عن استهالك الشموع، واملواد الغذائية وإمنا استعماهلا  -ج

وتقوميها للسلع واخلدمات، وهي يف نفسها ال منفعة فيها، فهي ال تؤكل، وال تشرب، وبذلك فهي ختالف بالتبادل، 

 .(54)األعيان املستهلكة كالشموع

النقود بقاؤها قد يكون أكرب من بقاء العقارات، واألراضي، إذا استثمرت، ومنيت، فالعربة باإلدارة، فليست  -د

البقاء من عدمه، بل حسن اإلدارة، يبقي املال لفرتة أطول، وسوء اإلدارة، ال  نوعية املال املوقوف هي اليت حتكم

 .(55)يبقي مااًل، وال يفرق بني عقار ومنقول

املانعون لوقف النقود نظروا إليه نظرة ضيقة على أساس أن شخصاً، أو جهة تعطي شخصاً أو جهة مااًل،  -هـ

ا الوقف للنقود يكون من خالل جعل النقود أصاًل، يبقى، وينفقها الشخص أو اجلهة كصدقة، وليس وقفاً، وإمن

وتسبل مثرته، فتستثمر النقود، وينفق العائد منها، وهو مثرهتا يف أعمال الرب واخلري، وبذلك فرق بني وقف النقود، 

 .(56)وإنفاق ريعها، وبني وقف النخلة، وإنفاق ريعها
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ء، من النقود، إذ منفعة النقود يف كوهنا أمثانًا لألشيا القول بأن وقف النقود خروج عن املنفعة املقصودة -و

فيجاب بأن وقف النقود ال خيرج النقود عن مثنيتها، وإمنا هو توظيف لتلك الثمنية، وإعمال هلا، فهي الصفة اليت 

تخدم هذا ستتمتع هبا، صفة الثمنية هي اليت تؤهلها للدخول يف أعمال املضاربة، وغري ذلك مما يدر عائداً، ورحباً، ي

 .(57)الربح والعائد يف اإلنفاق على املشاريع اخلريية، وبذلك يكون وقف النقود غري خمرج هلا عن وظيفتها، وهي الثمنية

لفاء الراشدين، وال يف عصر اخل -صلى اهلل عليه وسلم–القول بأن وقف النقود مل يعهد، ال يف عصر النِب  -ز

اقتصر على هذه الصورة من الوقف، ال مينع جواز غريها، طاملا أنه ليس فاجلواب أن كون الوقف يف صدر اإلسالم 

هناك دليل على التحرمي، كما أن العمل مل يقتصر على ذلك، فقد وقف خالد بن الوليد أدرعه مع أهنا مستهلة  

 .(58)كالنقود، وهي أموال منقولة، فدل هذا على عدم صحة الدليل

 الرأي الراجح: 

 از وقف النقود؛ ملا يأيت:الراجح يف املسألة جو 

 ليس هناك نص يف تعيني األعيان اليت توقف، وبالتايل فاألمر فيها خاضع لالجتهاد. -أ

مل يعني اإلسالم صورة معينة للوقف، وحيرم غريها، فيكون وقف النقود جائز؛ ألنه ليس هناك ما  -ب

 حيرمه.

 ت، فيجوز وقفها.النقود من املنقوالت، ووقف املنقوالت جائز، والنقود من املنقوال -ج

 أدلة املانعني مت ردها، مما يضعف االستدالل هبا. -د

 ثانياً: حكم وقف المشاع:

وقف املشاع مصطلح مركب، من )وقف(، و)مشاع(، والوقف سبق مفهوم وقف المشاع لغة واصطالحاً:  -1

 تعريفه، فال يعاد، فيعرف باعتبار طرفيه أواًل، مث باعتبار العلمية:
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شاع الشيء، ظهر وتفرق، ويقال: تقطر قطرة من لنب يف املاء فتشيع فيه أي تفرق فيه، ونصيب  المشاع لغة: -أ

. قال النووي:" املشاع، والشائع، والشياع (59)فالن شائع يف مجيع هذه الدار، ومشاع فيها أي ليس مبقسوم وال معزول

تفرق يف يتميز ومنه قيل سهم شائع ألن سهمه مهو غري املقسوم، وهو من قوهلم شاع اللنب يف املاء إذا تفرق فيه ومل 

 .(60)اجلملة املشرتكة"

 :اآلتيعرف املشاع يف االصطالح بعدة تعريفات، ومن ذلك المشاع اصطالحاً:  -ب

 .(61): ما ال يتميز فيها أحد املالني عن اآلخرالتعريف األول

 وهو تعريف قصر املشاع على املال، وهذا قصور يف التعريف.

 .(62): املشاع هو الشيء اململوك املختلط بغريه حبيث ال يتميَّز بعضه عن بعضالثانيالتعريف 

 .(63): الشائع واملشرتك املبهم مل حيددالتعريف الثالث

َشاع: ما حيتوي على ِحصَص شائعةالتعريف الرابع
ُ
 .(64): امل

 .(65): املشاع: غري املقسوم من السهامالتعريف الخامس

تعريف املشاع بأنه: ما حيتوي على ِحصَص شائعة، حيث يكون لكل واحد نصيب، وحصة املختار من التعريفات 

 من الشيء، ولكنه غري مقسم، وال متميز، بل خمتلط بغريه.

شاع: هو وقف شيٌء مشرتك غرِي مقسومتعريف وقف المشاع:  -ج
ُ
وبذلك يكون وقف املشاع  .(66)َوْقف امل

 ييزها، ولكن لكل واحد سهم فيه.عبارة عن حصص مشرتكة، خمتلطة، ال ميكن مت

 اختلف العلماء يف وقف املشاع على قولني:حكم وقف المشاع:  -2

 .(67). وهو قول حممد بن احلسن من احلنفيةال يجوز وقف المشاع: القول األول

 استدل القائلون بعدم جواز وقف املشاع، مبا يلي:أدلة القول األول: 
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 .(68)املوقوفة شرط اجلواز يف الوقف، والشيوع خيل بالقبض والتسليم: تسليم العني الدليل األول

: كل جزء من املشرتك حمكوم عليه باململوكية للشريكني، فيلزم مع وقف أحد الشريكني أن عليه الدليل الثاني

وفاً، فيتصف  قحبكمني خمتلفني متضادين، مثل: صحة البيع بالنسبة إىل كونه مملوكاً، وعدم الصحة بالنسبة إىل كونه مو 

 .(69)كل جزء بالصحة وعدمها

: وقف املشاع حيتاج فيه إىل التهايؤ، والتهايؤ فيه يؤدي إىل أمر مستقبح، وهو أن يكون املكان الدليل الثالث

 .(70)مسجداً سنة، وإصطباًل للدواب سنة، ومقربة عاماً، ومزرعة عاماً، أو ميضأة عاماً 

العتق املشاع وإذا كان العتق املشاع جائزاً، وهو من عقود التربعات، الوقف املشاع جائز، فهو نظري مناقشة: 

مثر  عمر بن اخلطاب أن يسبل -صلى اهلل عليه وسلم  -قال الشافعي: "ويف أمر النِب  .(71)فالوقف مثله؛ ألنه نظريه

عمر من ملكه إىل  خيرجهأرضه وحيبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزا فبهذا نراه بال قبض جائزا، ومل يأمره أن 

 -ليه وسلم صلى اهلل ع -غريه إذا حبسه وملا صارت الصدقات مبدأة يف اإلسالم ال مثال هلا قبله علمها رسول اهلل 

عمر فلم يكن فيما أمره به إذا حبس أصلها وسبل مثرهتا أن خيرجها إىل أحد حيوزها دونه داللة على أن الصدقة تتم بأن 

ائيل أن يصوم ويستظل أبا إسر  -صلى اهلل عليه وسلم  -هتا دون وال يليها كما كان يف أمر النِب حيبس أصلها ويسبل مثر 

 .(72)وجيلس ويتكلم داللة على أن ال كفارة عليه، ومل يأمره يف ذلك بكفارة"

 الشيوع مينع خلوص احلق هلل تعاىل.

جاء ، (76)، واحلنابلة(75)، والشافعية(74)، واملالكية(73) . وهو مذهب احلنفيةجواز وقف المشاع: القول الثاني

ه ، 1430يف إمارة الشارقة عام  (19)يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته 

"إن النصوص الشرعية الواردة يف الوقف مطلقة يندرج فيها املؤبد واملؤقت، واملفرز واملشاع، واألعيان  م، ما نصه:2009
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واملنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنه من قبيل التربع وهو موسع ومرغب فيه. جيوز وقف أسهم الشركات املباح متلكها 

 .(77)ات االستثمارية، ألهنا أموال معتربة شرعاً"شرعا، والصكوك، واحلقوق املعنوية، واملنافع، والوحد

 : استدل مجهور الفقهاء على جواز وقف املشاع، مبا يلي:أدلة القول الثاني

تم إال أن فنصم ما فرض وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة : قال تعاىل: أواًل: القرآن الكريم

َّ  "237و أن تعفوا أقرب للتقوى و ال تنسوا الفضل بينكم إن هللا بما تعملون بصير "يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكح 
وجه  (78)

ف ما للمرأة أن هتب لزوجها نص -عز وجل-يف اآلية داللة على جواز هبة املشاع، حيث أباح اهللالداللة من اآلية: 

ملشاع، كآل منهما عقد تربع، فإذا جاز هبة افرض هلا من املهر، والنصف شائع، واهلبة عقد تربع، وكذلك الوقف، ألن  

 .(79)جاز وقف املشاع

 ثانياً: السنة النبوية:

 يل ِبَْيبَ َر ملَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ : ِإنَّ اْلِمائََة َسْهم  الَّيِت -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل ُعَمر لِلنَِّبِّ 

َق هِبَا، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  أَْعَجَب ِإيَلَّ  َها، َقْد أََرْدُت َأْن أََتَصدَّ وجه  .(80)«اْحِبْس َأْصَلَها، َوَسبِّْل مَثََرتَ َها»ِمن ْ

"قال أبو جعفر: هذا يدل على إجازة  قال املزين: .(81)فدل على أن الشيوع ال مينع صحة الوقفالداللة من الحديث: 

حبس املشاع كما قال أبو يوسف والشافعي رمحه اهلل، ولو مل جيز لنا هذا لدلنا عليه حديث ابن عون, عن نافع، عن 

أله يف أمره عمر أن حيبس ماله من خيرب على ما أمره أن حيبسه عليه ملا س -صلى اهلل عليه وسلم-ابن عمر، عن النِب 

هلل عنه، فأما ما كان يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك؛ ألن خيرب مل تقسم إال يف زمن عمر رضي ا

 .(82)فيها، فإمنا هو قسمة مجع؛ ألنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد، مث جزأ غالهتا على ذلك ومل يقسم األرض"

 .(83)وقال البيهقي: "ويف هذا اخلرب داللة على وقف املشاع"

 نوقض االستدالل من وجهني، مها:مناقشة: 
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 حيتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة، وحيتمل أنه بعدها، فال يكون حجة مع الشك واالحتمال.: األول

: على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة، فيحمل أنه وقفها شائعاً، مث قسم وسلم، وقد روي أنه فعل  الثاني

 .(84)كذلك، وذلك جائز كما لو وهب مشاعاً، مث قسم وسلم

مل تكن  -صلى اهلل عليه وسلم–ملا استشار رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ر بن اخلطابوأجيب عن هذا بأن عم

، حيث قال: (85)حني مات -رضي اهلل عنه-مقسومة، بل كانت مشاعاً، والدليل على ذلك وصية عمر بن اخلطاب

، قَاَل: ، فَ َقصَّ ِمْن َخرَبِِه حنَْ ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َهَذا َما َكَتَب َعْبُد اللَِّه ُعَمُر يف مَثْغ   َر ُمَتأَثِّل  َمااًل، »َو َحِديِث نَاِفع  َغي ْ

اِئِل َواْلَمْحُرومِ  .  اْشتَ َرى ِمْن مَثَرِِه َرِقيًقا ِلَعَمِلهِ قَاَل: َوَساَق اْلِقصََّة قَاَل: َوِإْن َشاَء َويلُّ مَثْغ  «. َفَما َعَفا َعْنُه ِمْن مَثَرِِه فَ ُهَو لِلسَّ

ْبُد اللَِّه ُعَمُر أَِمرُي اْلُمْؤِمِننَي ِإْن عَ وََكَتَب ُمَعْيِقيٌب، َوَشِهَد َعْبُد اللَِّه ْبُن اأْلَْرَقِم: ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َهَذا َما أَْوَصى بِِه 

َر َوَرِقيَقُه الَِّذي ِفيِه، َواْلِماَئَة الَّيِت ي ِفيِه َواْلِماَئَة َسْهم  الَّيِت ِِبَْيب َ َحَدَث بِِه َحَدٌث َأنَّ مَثًْغا َوِصْرَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع َواْلَعْبَد الَّذِ 

ُيْشتَ َرى  َأْهِلَها َأْن اَل يُ َباَع َواَل نْ أَْطَعَمُه حُمَمٌَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَواِدي تَِليِه َحْفَصُة َما َعاَشْت، مُثَّ يَِليِه ُذو الرَّْأِي مِ 

. (86)َكَل َأِو اْشتَ َرى َرِقيًقا ِمْنُه"آيُ ْنِفُقهُ َحْيُث رََأى ِمَن السَّاِئِل َواْلَمْحُروِم َوَذِوي اْلُقْرََب، َواَل َحرََج َعَلى َمْن َولَِيهُ ِإْن َأَكَل أَْو 

  -هلل عليه وسلمصلى ا-وقت استشارة النِب -رضي اهلل عنه-فدل هذا احلديث أن األسهم اليت وقفها عمر بن اخلطاب

. قال الطحاوي: "فإن قيل جيوز أن يكون كانت مقسومة، قيل له: كانت سهام الصحابة كلها (87)كانت مشاعة

 كل سهم مائة رجل يف ناحية، وقسم النصف على مثانية عشر سهماً،  -صلى اهلل عليه وسلم-مشاعة، وإمنا جعل النِب 

 .(88)اهلل عنه بعد ذلك يف خالفته حىت حصل لكل واحد جزء مقسوم"فكانت السهام مشاعة، مث قسمها عمر رضي 

 ثالثاً: المعقول:

 (.89): تسليم العني املوقوفة ليس بشرط أصاًل، فال يكون اخللل فيه مانعاً الدليل األول

 .(90): الوقف إسقاط امللك كاإلعتاق، والشيوع ال مينع العتاق، فال مينع الوقفالدليل الثاني
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 .(91): كل عرصة جاز بيعها جاز وقفها كاملقسومالدليل الثالث

 مناقشة:

القول بأن ما صح بيعه صح وقفه غري مسلم، ولذلك يصح وقف الفحل للضراب، وال جيوز بيع ماء الفحل، وال 

 .(92)إجارة الفحل للضراب على الصحيح

 الرأي الراجح:

 الراجح يف املسألة جواز وقف املشاع؛ ملا يأيت:

أسهمه  -رضي اهلل عنه-الذي جاءت به السنة النبوية املطهرة، فلقد وقف عمر بن اخلطابوقف املشاع هو  -أ

 ِبيرب، وكانت جمهولة.

 عمر ابن اخلطاب على وقف املشاع، واإلقرار حجة، كالقول. -صلى اهلل عليه وسلم –أقر النِب  -ب

 أجاز العلماء عتق املشاع، والوقف مثله، فكالمها عقد تربع. -ج

 لعلماء هبة املشاع، فالوقف مثله، حيث إن كالمها عقد تربع.أجاز ا -د

 ليس هناك دليل صحيح يدل على عدم جواز وقف املشاع. -ه

 الوقف هو تسبيل املنفعة، وهو عام يف املشاع وغريه، فقصره على غري املشاع حتكم من غري دليل. -و
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 .273، ص: 1. ج: 1ط: ديب مستو. بريوت: دار الكلم الطيب. 
الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. بريوت: مؤسسة الرسالة.  م(. تيسري2000السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل. ) (11)

 .138. ص: 1ط: 
، برقم: 129، ص: 6. وأمحد يف املسند، واللفظ له، ج: 6442برقم:  93ص:  8( أخرجه البخاري يف صحيحه. كتاب الرقاق. باب ما قدم من ماله فهو له. ج: 12)

3626. 
 .440، ص: 29، ج: 1م(. التوضيح لشرح اجلامع الصحيح. دمشق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث. ط: 2008ابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد. )( 13)
، ص: 10. ج: 2ط:  م(. شرح صحيح البخاري. حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم. الرياض: مكتبة الرشد.2003( ابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك. )14)

162. 
 ( تقدم خترجيه.15)
 (.8/139( ابن بطال، شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، )16)
 .2211، برقم:79، ص: 3( أخرجه البخاري يف صحيحه. كتاب البيوع، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم ج: 17)
 .407، ص: 4دار املعرفة. ج:  ه (. فتح الباري. بريوت:1379( ابن حجر، أمحد بن علي. )18)
 .663، ص: 5. ج: 1م(. البناية شرح اهلداية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 2000( العيين، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني. )19)
 .264، ص: 2للكتاب اإلسالمي، ط: م(، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطِب. الرياض: الدار العاملية 1992( الريسوين، أمحد. )20)
 .171، ص: 2( امللطي، يوسف بن موسى بن حممد. )د. ت(. املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار. بريوت: عامل الكتب، )د.ت( )د.ط(، ج: 21)
، ص: 4، ج: 1. يروت: دار الكتب العلمية، ط: م(. إعالم املوقعني عن رب العاملني. حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم1991( ابن القيم، حممد بن أيب بكر. )22)

157. 
 .221، ص: 1، ج: 1م(. البحر احمليط يف أصول الفقه. القاهرة: دار الكتِب. ط: 1994( الزركشي، حممد بن عبد اهلل بن هبادر. )23)
. األزهري، حممد 677، ص: 2، ج: 1دار العلم للماليني. ط:  م(. مجهرة اللغة. احملقق: رمزي منري بعلبكي. بريوت:1987ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن. ) (24)

ه (. 1414ابن منظور، حممد بن مكرم بن على. ) .50، ص: 9بن أمحد. )د. ت(. هتذيب اللغة. احملقق: حممد عوض مرعب. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ج: 
 . 425، ص: 3. ج: 3لسان العرب. بريوت: دار صادر. ط: 

 .358ص: . 2م(. القاموس الفقهي لغة واصطالحاً. دمشق: دار الفكر. ط: 1988ب، سعدي. )أبو حبي (25)
 .486، ص: 2م(. معجم لغة الفقهاء. بريوت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 1988قلعجي، حممد رواس. قنيِب، حامد صادق قنيِب. )( 26)
 .2265، ص: 3، ج: 1اللغة العربية املعاصرة. بريوت: عامل الكتب. ط: م(. معجم 2008( عبداحلميد، د. أمحد خمتار. )27)
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. الكاساين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد. 45، ص: 12م(. املبسوط. بريوت: دار املعرفة. )د. ط(، ج: 1993( السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل. )28)
، 3، ابن مودود، االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق، ج: 220، ص: 6، ج: 2العلمية،. ط: م(. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. بريوت: دار الكتب 1986)

 . 42ص: 
. 62، ص: 8، ج: 1م(. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي. احملقق: قاسم حممد النوري. جدة: دار املنهاج. ط: 2000( العمراين، حيىي بن أيب اخلري بن سامل. )29)

 .325، ص: 15ىي بن شرف. )د. ت(. اجملموع شرح املهذب. بريوت: دار الفكر، )د. ط( ج: النووي، حميي الدين حي
. البهويت، منصور بن 35-34، ص: 6، ج: 1م(. الكايف يف فقه اإلمام أمحد. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 1994( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد. )30)

 .244، ص: 4س. )د. ت(. كشاف القناع عن منت اإلقناع. بريوت: دار الكتب العلمية.ج: يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدري
دامادأقندي، عبدالرمحن بن حممد بن سليمان. )د. ت(. جممع األهنر يف شرح ملتقى ، 220، ص: 6( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 31)

 .    325، ص: 15. النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 739، ص: 1، ج: لعريباألحبر. بريوت: دار إحياء الرتاث ا
م(. املغين. 1992. ابن قدامة، موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقدسي. )325، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 32)

 .244، ص: 4، البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، ج: 35، ص: 6. ج: 2حللو. القاهرة: دار هجر. ط: حتقيق: عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح ا
 .62، ص: 8( العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ج: 33)
 .    325، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 34)
 .244، ص: 4. البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، ج: 35، ص: 6املغين، مرجع سابق، ج: ( ابن قدامة، 35)
 .10، ص: م2001ديسمرب  22-ه 1422شوال  7م(. الوقف النقدي. الدورة الثالثة عشر , جممع الفقه اإلسالمي , الكويت 2001دنيا، د. شوقي أمحد. )( 36)
، ابن عابدين، حممد أمني بن 220، ص: 6. الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 45، ص: 12سابق، ج: ( السرخسي، املبسوط، مرجع 37)

 .608، ص: 3. ج: 2م(. رد احملتار على الدر املختار. بريوت: دار الفكر. ط: 1992عمر بن عبد العزيز. )
يل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة. حققه: د حممد حجي وآخرون. بريوت: دار الغرب اإلسالمي. م(. البيان والتحص1988( ابن رشد، حممد بن أمحد. )38)

، ص: 6، ج: 2م. مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. بريوت: دار الفكر. ط: 1992. احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن. )257، ص: 12. ج: 2ط: 
 . 485، ص: 1ن عرفة الدسوقي املالكي. )د. ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. بريوت: دار الفكر. _ب. ط(، ج: . ابن عرفة، حممد بن أمحد ب22

 .325، ص: 15. النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 62، ص: 8( العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعني مرجع سابق، ج: 39)
 . 45م(. نوازل املال املوقوف. ص: 2015( بلمهدي، عبد احلكيم. )4)
. ومسلم،  1468. برقم: 122، ص: 2[ ج: 60( متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الزكاة باب قول اهلل تعاىل: }ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل{ ]التوبة: 41)

 . 983. برقم: 676، ص: 2كتاب بالزكاة، باب يف تقدمي الزكاة ومنعها ج: 
 .129، ص: 2ج:  الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح. )د. ت(. سبل السالم. دار احلديث. (42)
. برقم: 106، ص: 4. ج: 2( الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب. )د. ت(. املعجم الكبري. احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. ط: 43)

م(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد. احملقق: حسام الدين 1994لطرباين. وإسناده حسن. ]ينظر: اهليثمي، علي بن أيب بكر بن سليمان. ). وقال اهليثمي: رواه ا3812
 [.15884. برقم: 350، ص: 9القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي. ج: 

 .1631. برقم: 1255، ص: 3. ج: ( أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب الوصية. باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته44)
ه (. الوقف فقهه وأنواعه. مؤمتر األوقاف األول يف اململكة الربية السعودية, الذي تنظمه جامعة أم القرى, بالتعاون مع وزارة 1422احملمدي، علي حممد يوسف. ) (45)

 .163، ص: الشؤون اإلسالمية, مكة املكرمة
. وإسناده 72، ص: 1. ج: 1م(. كتاب الوقوف. حتقيق: سيد كسروي حسن. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 1994( اخلالل: أمحد بن حممد بن هارون. )46)

ل الشيخ، صاحل آضعيف، لضعف سعيد بن مسلمة، قال ابن معني: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر احلديث، فيه نظر، وقال الدار قطين: ضعيف يعترب به. ]انظر: 
 [.96. ص: 1م(. التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل. الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ط: 1996بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم. )

 .62، ص: 8( العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ج: 47)
 .325، ص: 15ق، ج: ( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع ساب48)
. ابن مودود، االختيار لتعليل 220، ص: 6. الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 45، ص: 12( السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ج: 49)

 .42، ص: 3املختار، مرجع سابق، ج: 
م(. نصب الراية ألحاديث اهلداية. احملقق: حممد 1997د". الزيلعي، عبد اهلل بن يوسف بن حممد. )( قال الزيلعي: "غريب مرفوعاً، ومل أجده إال موقوفا على ابن مسعو 50)

. وقال ابن كثري: "هذا مأثور عن عبد اهلل بن مسعود". 133، ص: 4، ج: 1عوامة. بريوت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر. جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية. ط: 
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. 391. ص: 2م(. حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب. الدمام: دار ابن حزم. ط: 1996عيل بن عمر بن كثري القرشي البصري. )ينظر: ابن كثري: إمسا
ار املعارف. ط: م(. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة. الرياض: د1992وقال األلباين: ال أصل له مرفوعا. األلباين: حممد ناصر الدين. )

 .533. برقم: 17، ص: 2. ج: 1
 .63، ص: 4( ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، مرجع سابق، ج: 51)
 .363، ص: 4( املرجع السابق، ج: 52)
 .27ص: م(. استثمار موارد األوقاف. الدورة الثانية عشرة. املغرب: جممع الفقه اإلسالمي. 1999خليفة، إدريس. ) (53)
م(. استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي. الدورة الثالثة عشرة. الكويت: جممع الفقه 2001أبو ليل، حممود أمحد أبو ليل, سلطان العلماء، حممد عبد الرحيم. ) (54)

 .10ص:  م.2001ديسمرب  22-ه 1422شوال  7اإلسالمي, الكويت , 
 .10( شوقي، الوقف النقدي، مرجع سابق، ص: 55)
 السابق.( املرجع 56)
 .27( خليفة، استثمار موارد األوقاف، مرجع سابق، ص: 57)
 .10( شوقي، الوقف النقدي، مرجع سابق، ص: 58)
 .40، ص: 3( األزهري، هتذيب اللغة، مرجع سابق، ج: 59)
 .212ص: . 1ه (. حترير ألفاظ التنبيه. احملقق: عبد الغين الدقر. دمشق: دار القلم. ط: 1408( النووي، حيىي بن شرف. )60)
 .167، ص: 2( األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد. )د. ت(. الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية. املطبعة امليمنية. ج: 61)
-5ص:  .4م(. الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل. )مشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 1992( اخلن، مصطفى، وآخرون. )62)

18. 
 .504، ص: 1( جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ج: 63)
 206. ص: 1م(. التعريفات الفقهية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 2003( الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي. )64)
 .400، ص: 3 م(. معجم منت اللغة. بريوت: دار مكتبة احلياة. )د. ط(. ج:1958( رضا، أمحد. )65)
 .239( الربكيت، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص: 66)
م(. 1994. السمرقندي. )127،  القدوري،  خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي، مرجع سابق، ص: 17، ص: 4( اجلصاص، شرح خمتصر الطحاوي، مرجع سابق، ج: 67)

 .377، ص: 3. ج: 2حتفة الفقهاء. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 
 .211، ص: 6. البابريت، العناية شرح اهلداية، مرجع سابق، ج: 220، ص: 1( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 68)
يق: عصام الدين م(. نيل األوطار. حتق1993. الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل. )323، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 69)

 .32، ص: 6. ج: 1الصبابطي. القاهرة: دار احلديث. ط: 
 .212، ص: 6( ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد السيواسي. )د. ت(. فتح القدير. بريوت: دار الفكر. ج: 70)
 .323، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 71)
 .61، ص: 4م(. األم. بريوت: دار املعرفة. ج: 1990. )( الشافعي، حممد بن إدريس بن العباس72)
 .432، ص: 7. بدر الدين العيين، البناية شرح اهلداية، مرجع سابق، ج: 127( القدوري، خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي، مرجع سابق، ص: 73)
ت مسائل اخلالف. احملقق: احلبيب بن طاهر. بريوت: دار ابن حزم. م(. اإلشراف على نك1999( القاضي، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. )74)

(. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين. احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي. 1994. الصعيدي، علي بن أمحد بن مكرم. )672، ص: 2. ج: 1ط: 
 .264، ص: 2دمشق: دار الفكر. )د. ط(. ج: 

الشيخ عادل أمحد  -مد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي. احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي. احملقق: الشيخ علي حممد معوض ( املاوردي، علي بن حم75)
لسيد. م(. حبر املذهب. احملقق: طارق فتحي ا2009. الروياين، عبد الواحد بن إمساعيل. )519، ص: 7. ج: 1عبد املوجود. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 .323، ص: 15. النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 216، ص: 7. ج: 1بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 
. ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، مرجع سابق، ج: 81م(. منت اخلرقي. طنطا: دار الصحابة للرتاث. ص: 1993( اخلرقي، عمر بن احلسني بن عبد اهلل. )76)

 .243، ص: 4. البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، ج: 250ص:، 2
 aifi.org/2307.html-http://www.iifa( املوقع الرمسي جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، 77)
 .237سورة البقرة، آية:  )78(

http://www.iifa-aifi.org/2307.html


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

203 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                                           

. الطربي، 151، ص: 2بكر الرازي. )د. ت(. أحكام القرآن. احملقق: حممد صادق القمحاوي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ج:  ( اجلصاص، أمحد بن علي أبو79)
 .207، ص: 1علي بن حممد بن علي. )د. ت(. أحكام القرآن. احملقق: موسى حممد علي وعزة عبد عطية. بريوت: دار الكتب العلمية. )د. ط(. ج: 
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