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أما بعد:
فإن الفقه اإلسالمي يف كل ما جاء به من أحك ـام يتس ـم ابملوضوعيـ ـة ،ويـ ـقوم على
أساس من اجلمع بني النزعتني" :الوجدانية" اليت تعىن ابألخالق ،وتتطلع لرتسي ـخ امل ـثل
والقيم الفاضلة ،و"املادية" اليت تنزل إىل أرض الواقع ،وتتعامل معه بكل موجوداته؛ سعيا حلل
مشكالته ،وذلك يف إطار من التوازن الدقي ـ ق واحملكم الذي ال يكتنـفه "اإلف ـراط" وال
"التفريـ ـط"؛ حتقيـ ـقا ملقصوده" :حتصيـ ــل املصاحل وتكميـ ــلها وتعطي ــل املضار وتقليلها"،
و "التيسري على الناس يف أمور املعايش ورفع احلرج واملشاق عنهم".
ومن ذلك أحكام "الوقف"؛ فلقد أدرك هذا الفقه مبكرا أنه ال ميكن أن تضطلع الدولة
مبفردها ـ ـ مهما كان مقدار غناها وثرائها ـ ـ بتقدمي اخلدمات (أو ما يسمى يف االصطالح
املعاصر ب ـ ـ :الوظيفة االجتماعية للدولة) جلميع مواطنيها يف ق طاعات احلياة املختلفة:
كالصحة ،والتعليم ،والدعوة ،والتوجيه ،واملرافق ،وغري ذلك على النحو الذي تندفع به
احلاجة ،وتسد اخللة والعجز ،ويشعر معه الناس ابلراحة والكفاية ،بل هي حتتاج إىل املعاونة
واملساندة من عموم األغنياء فيها (أو ما يسمى يف االصطالح املعاصر بـ ـ ـ :مبشاركة اجملتمع
املدين)؛ فكان أن شرع هذه اآللية" :الوقف"؛ ليمكن من خالهلا أن يسهم هؤالء األغنياء
يف جمتمعهم بدور إجيايب ،فيتحملوا بعض التبعة ،خ
ويف العبء عن كاهل الدولة ،وتتسع دائرة
اخلري ،بل تكتمل هبذا التعاون املثمر والبناء بينها وبني األغنياء فيها للوفاء حباجات مواطنيها،
وتلبية متطلباهتم.

(  )1سورة الفاحتة.7 - 2 :

1



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
فالوقف يعترب من أهم ميادين الرب وروافد اخلري ،وأفسحها جماال ،وأعظمها أجرا ،وأبقاها
أثرا ،وأكثرها أتثريا؛ وقد أدى هذا الدور البارز يف معاونة الدولة املسلمة يف القيام بوظيفتها
االجتماعية جتاه مواطنيها عرب عصورها املختلفة وأمصارها املتعددة ،وما يزال يؤدي ،وسيظل
صاحلا لألداء ،فكم خرجت مدارسه من علماء!! وكم حفظت مكتباته من ذخائر الكتب
واملخطوطات!! وكم ترّب يف دوره من أيتام!! وكم تداوى يف مشافيه من مرضى!! وكم وفت
غلته حباجات املنكوبني والعجزة وسدت خلتهم!! وكم أعانت من دعاة وكفلتهم!! وكم من
مساجد عمرهتا ومرافق حيتاج إليها الناس أنشأهتا!! وكم قدمت من خدمات تفوق العد
واحلصر!!
وسوف أتناول يف هذا البحث مسألة اجتهادية من مسائل الوقف بسط الفقهاء
القول فيها ،وجرى بينهم اخلالف بشأهنا" :مسألة وقف النقود"؛ ألمهيتها يف واقعنا املعاصر؛
حيث متثل هذه النقود عصب احلياة ،فهي اليت تثم ن هبا األشياء واملوجودات ،وتتم هبا سائر
املبادالت ،وهي كذلك أكثر أموال الناس ،ولعظم مردودها على تطوير اجملتمع والنهوض به،
وسيكون التناول هلذه املسألة وفق ما يلي:
املبحث األول :مذهب فقهاء منع وقف النقود وأدلتهم مع املناقشة والرتجيح.
وينتظم يف مطلبني:
املطلب األول :مذاهب الفقهاء يف منع وقف النقود.
املطلب الثاين :أدلة فقهاء مذهب املنع مع املناقشة والرتجيح.
املبحث الثاين :مذهب فقهاء جواز وقف النقود وأدلتهم مع املناقشة والرتجيح.
وينتظم يف مطلبني:
املطلب األول :مذاهب الفقهاء يف جواز وقف النقود.
املطلب الثاين :أدلة فقهاء مذهب اجلواز مع املناقشة والرتجيح.
اخلامتة :أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس.
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املبحث األول
مذهب فقهاء منع وقف النقود وأدلتهم
مع املناقشة والرتجيح
اقتضت طبيعة "التأبيد" يف عقد الوقف أن يشرتط الفقهاء يف املوقوف أن يكون مما
ينتفع به مع بقاء عينه ،فالوقف "حتبيس األصل وتسبيل املنفعة" ،ومن مث فهو يستدعي
أصال حيبس لتستوَف منفعته على خ
مر الزمان ،فإذا كانت منفعته يف استهالكه مل يصح وقفه.
فالبد إذا أن يكون املوقوف عينا مملوكة ملك ا يقبل النقل حيصل منها مع بقاء عينها
فائدة ،أو منفعة تصح إجارهتا.
واملقصود ب ـ ـ ـ "دوام املنفعة" :أن حتصل منه فائدة مع بقائه مدة تطول ،وضابط
املنفعة" :ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق امللك يف الرقبة".

وهبذا فإن مجاعة الفقهاء اتفقوا على مشروعية الوقف يف "العقار" من ُّ
الدور،
واألرضني  ،وهو األصل يف الوقف ،واختلفوا يف مشروعية الوقف يف املنقول :فمن مان ٍع لذلك
جموٍز يف بعض املنقول دون بعض ،ما بني خ
مطلقا؛ لكونه خالف القياس ،ومن خ
موسع يف ذلك
ومضيخق؛ لورود النص به ،كما يف السالح ،والكراع (أفراس اجلهاد ،ويف معناها اإلبل)؛
استحساًن ابلنص ،ومن خ
جموٍز فيما لوكان املنقول تبعا للعقار وليس مقصودا؛
فيرتك القياس
ا
ألنه " جيوز تبعا ما ال جيوز استقالال"؛ أو ألنه جرى التعامل به وتـعوخرف عليه؛ فـ ـ "العرف
حجة شرعية" ،وهذا األصل معروف :أن ما تعارفه الناس ،وليس يف عينه نص يبطله؛ فهو
جائز.

ومن مسائل وقف املنقول اليت حبثها الفقهاء :مسألة "وقف الدراهم والدًننري" ،أو ما
يعرب عنه يف الفقه اإلســالمي بـ ــ" :وقف النقود"  ،فهما كاان نق ــود هذه األزمــنة ،وجتري
أحكامهما على كل ما قام مقامهما من العمالت النقدية املعاصرة ابتفاق مجاعة الفقهاء؛
جبامع ما بينهما من علة "الثمنية"؛ فهي أمثان تثمن هبا األشياء ،ويقع هبا التبادل.
فمذهب اإلمام أيب حنيفة -رمحه هللا -تعاىل ،وهو األصح املنصو عليه عند
الشافعية ،واملذهب عند احلنابلة ،ومذهب ابن حزم الظاهري  :أنه ال جيوز وقف الدراهم
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والداننري ـ ـ ويتخرج عليهما النقود املعاصرة ـ ـ سواء أكان ذلك للتـزيخ خ
ني والتحلخي هبا ،أم للوزن،
أم لالنتفاع إبقراضها ،أو لالجتار هبا واالنتفاع برحبها؛ ألن الوقف حتبيس األصل ،وتسبخيل
املنفعة ،وماال يـنـتـفع به إال إبتالفه ال يصح وقفه.
وفيما يلي تفصيل القول يف ذلك من خالل هذين املطلبني:
املطلب األول
مذاهب الفقهاء يف منع وقف النقود
أوال :مذهب اإلمام أيب حنيفة:
ال جيوز وقف املنقول قصد ا عند اإلمام أيب حنيفة -رمحه هللا -تعاىل ،و" أما جواز وقف
املنقول تبعا للعقار فإطالق قول اإلمام :أنه ال جيوز وقف املنقول ،مينعه كوقفه قصدا"( .)1
ف ـ ـ "ال جيوز وقف ما ينقل وحيول " ،وهذا على اإلرسال قول أيب حنيفة( .)2
تبعا للعقار:
 جواز وقف املنقول عند احلنفية ا
وجوز أبو يوسف وقف ضيعة ببقرها وأكرهتا ـ ـ وهم العبيد الذين حيرثون األرض ـ ـ
وكذلك ما فيها من سائر آالت احلراثة؛ ألهنا تبع لألرض يف حتصيل ما هو املقصود( .)3
وتعليله ذلك أبنه "قد يثبت من احلكم تبعا ما ال حيصل مقصودا :كالشرب يف البيع،
والبناء يف الوقف"( .)4
وحممد معه يف ذلك؛ ألنه ملا جاز إفراد بعض املنقول ابلوقف عنده فألن جيوز الوقف
فيه تبعا أوىل( .)5
فشرط املوقوف الذي يصح وقفه" :أن يكون مما ال ينقل وال حيول :كالعقار ،وحنوه"( ،)6
فال جيوز وقف املنقول مقصودا؛ لعدم حتقق التأبيد شرط جوازه؛ فوقف املنقول ال يتأبد؛
لكونه على شرف اهلالك ،فال جيوز وقفه مقصودا إال إذا كان تبعا للعقار ،وجوازه تبعا لغريه
) )1البحر الرائق شرح كنز الدقائق.)216/5( ،
) )2اهلداية شرح بداية املبتدي ،)17/3( ،وانظر :فتح القدير.)218/6( ،
) )3البحر الرائق ،)216/5( ،وانظر :بدائع الصنائع.)220/6( ،
) )4البحر الرائق شرح كنز الدقائق.)216/5( ،
) )5املصدر السابق.
) )6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.)220 /6( ،
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ال يدل على جوازه مقصودا :كبيع خ
الشرب ،ومسيل املاء ،والطريق؛ فإنه ال جيوز مقصودا،
وجيوز تبعا لألرض والدار.
 جواز وقف ما جرت به العادة من املنقول عند احلنفية:
فإن كان املنقول شيئا جرت العادة بوقفه :كوقف املر والقدوم حلفر القبور ،ووقف
املرجل لتسخني املاء ،ووقف اجلنازة وثياهبا ،ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس أن ال جيوز؛
ألنه وقف املنقول( .)1
ويف "االستحسان" :جيوز؛ لتعامل الناس ذلك ،و"ما رآه املسلمون حسناا فهو عند
هللا حسن"( .)2
وال جيوز وقف الك راع والسالح يف سبيل هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ عند أيب حنيفة؛ ألنه منقول ،وما
جرت العادة به.
وعند أيب يوسف وحممد :جيوز ،وجيوز عندمها بيع ما هرم منها ،أو صار حبال ال ينتفع
به ،فيباع ،ويرد مثنه يف مثله.
فقد تركا ـ ـ رمحهما هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ القياس يف الكراع والسالح ابلنص ،وهو ما روي عن
النيب  -عليه الصالة والسالم  -أنه قال" :أما خالد فقد احتبس أكراعا وأفراسا يف سبيل

هللا -تعاىل"( .)3
 تعقيب الكاساين على وقف املنقول:

وتعقبهما الكاساين يف "البدائع" :أبنه ال حجة هلما يف احلديث؛ ألنه ليس فيه أنه

) )1انظر :بدائع الصنائع ،)220 /6( ،واملبسوط للسرخسي ،)45 /12( ،والبحر الرائق.)216/5( ،
) )2أخرجه أمحد يف مسنده ،)505/3( ،مسند عبد هللا بن مسعود ،رقم ( .)3600قال الشيخ أمحد شاكر :إسناده
صحيح ،وهو موقوف على ابن مسعود .وهو يف جممع الزوائد .)178،177/1( ،قال اهليثمي" :رواه أمحد ،والبزار،
والطرباين يف الكبري ،ورجاله موثقون" .ومسند البزار "البحر الزخار" ،)212/5( ،مسند عبد هللا بن مسعود ،رقم
( ،)1816واملعجم الكبري للطرباين ،)112/9( ،مسند عبد هللا بن مسعود ،رقم (.)8583
) )3صحيح البخاري ،) 116/2( ،كتاب" :الزكاة" ،ابب" :العرض يف الزكاة" ،وأخرجه مسلم يف صحيحه،
( ،)676/2كتاب" :الزكاة" ،ابب" :يف تقدمي الزكاة ومنعها" ،حديث رقم ( .)983ولفظ البخاري" :وأ َّما خالد فـقد
احتـبس أدراعه وأعتده يف سبيل َّ
اَّلل".
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وقف ذلك ،فاحتمل قوله" :احتبس أكراعا وأفراسا" .أي :أمسكه للجهاد ال للتجارة( .)1
وأما "وقف الكتب" فال جيوز على أصل أيب حنيفة ،وأما على قوهلما فقد اختلف
املشايخ فيه ،وحكي عن نصر بن حيىي(  :)2أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب أيب
حنيفة( .)3
 وقف ما ال ي نتفع به إال ابإلتالف عند احلنفية:
وأما وقف ما ال ينتفع به إال ابإلتالف :كالدراهم ،والدًننري؛ فغري جائز؛ ألن "حكم
الوقف الشرعي التأبيد ،وال يتأبد غري العقار ،غري أنه ترك يف اجلهاد؛ ألنه سنام الدين ،فكان
معىن القربة فيهما ـ ـ أي :يف السالح ،والكراع ـ ـ أقوى ،فال يلزم من شرعية الوقف فيهما
شرعيته فيما هو دوهنما ،وال يلحق داللة أيضا؛ ألنه ليس يف معنامها"( .)4
كانت هذه وجهة اإلمام أيب حنيفة ـ ـ رمحه هللا -تعاىل ـ ـ يف منع وقف املنقول على
اإلرسال ـ ـ مطلقا ـ ـ ال قصدا ،وال تبعا ،ومن مجلتها منع وقف النقود :الدراهم ،والداننري ،وما
يف معناها من العمالت النقدية املعاصرة ،وهي خبالف وجهة الصاحبني :أيب يوسف ،وحممد
رمحهما هللا -تعاىل ،فأبو يوسف جيوز وقف املنقول تبعا للعقار ،ال قصدا؛ ألنه "قد يثبتمن احلكم تبعا ما ال حيصل مقصودا" ،وحممد جيوز وقف املنقول إذا جرت العادة بوقفه؛
لألصل املعروف" :أن ما تعارفه الناس ،وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز" ،وهذا ما عليه
مجاعة فقهاء املذهب ،كما سيأيت.
وهبذا يكون البحث قد فرغ من عرض وجهة اإلمام أيب حنيفة -رمحه هللا -تعاىل،
ويعرج اآلن على املذهب الشافعي ليعرض وجهته.
اثنيا :املذهب الشافعي:
) )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.)220/6( ،
) )2كان من كبار علماء احلنفية يف بلخ .من شيوخه :احلسن بن زايد ،وعصام بن يوسف القاضي .من تالمذته :أبو
نصر حممد بن سالم ،تويف سنة (268هـ) .انظر :البناية شرح اهلداية.)440/7( ،
) )3انظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،)220 /6( ،وفتح القدير ،)218/6( ،والبناية شرح اهلداية،
( ،)440/7ودرر احلكام شرح غرر األحكام.)137 /2( ،
) )4فتح القدير للكمال بن اهلمام.)218/6( ،
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مذهب الشافعية فيما يصح وقفه أوسع من مذهب أيب حنيفة -رمحه هللا -تعاىل؛
فيصح عندهم وقف العقار :الدور ،واألرض ،واملنقول :الرقيق ،واملاشية والسالح ،وكل
عني تبقى بقاء متصال ،وميكن االنتفاع هبا( .)1
وابجلملة فكل عني جاز بيعها وأمكن االنتفاع هبا مع بقائها املتصل فإنه جيوز وقفها
إذا كانت معينة.
وشرط ذلك :أن يكون املوقوف احملبس مملوكا معينا حتصل منه فائدة أو منفعة
مقصودة دائمة مع بقاء األصل ،ال أن ينتفع منه بفواته :كالطعام ،والدراهم ،فال يصح وقفه؛
ألن منفعته يف استهالكه( .)2
ودوام االنتفاع املقصود :أن يبقى مدة تقصد ابالستئجار غالبا( .)3

فاملنفعة املقصودة يضبطها :ما يصح استئجارها على شرط ثبوت امللك يف الرقبة( .)4
 اخلالف بني مجاعة فقهاء الشافعية يف وقف النقود:

فأما الدراهم والدًننري (النقود) ف قد وقع اخلالف بني مجاعة فقهاء الشافعية يف وقفها
"للتزيني ،أو االجتار فيها وصرف رحبها للفقراء" ،تفريعا على اخلالف عندهم يف إجارهتا؛
ألن ذلك ليس املقصود الذي خلقت له األمثان ،فما ال يقصد نفعه :كنقد للتزيني به ،أو
االجتار فيه وصرف رحبه للفقراء؛ ف ــإن وقفه " ال يصح على األصح املنصوص"( .)5
وهذا خبالف وقف احللي للبس ،أو النقرة ليتخذ منها احللي فهو جائز.

فالشافعية اختلفوا يف وقف الدراهم لتزيني الدكاكني ،بناء على اختالفهم يف إجارهتا،
واألصح عندهم منع الوقف واإلجارة ،والتصحيح أقرب إىل اإلعارة.

) )1انظر :احلاوي الكبري ،)517 /7( ،وهناية املطلب يف دراية املذهب.)344 /8( ،
) )2انظر :هناية املطلب يف دراية املذهب ،)345/8( ،والوسيط يف املذهب ،)241 /4( ،والغرر البهية يف شرح
البهجة الوردية.)367 /3( ،
) )3انظر :حتفة احملتاج يف شرح املنهاج.)237 /6( ،
) )4انظر :املصدر السابق.
) )5مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج.)524 /3( ،
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فمن قال جيوز أ ن تكون هلا مثرة دائمة كاإلجارة أجاز وقفها ،ومن قال بعدم جواز
اإلجارة قال بعدم جواز الوقف فيها؛ ألن تلك املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له
األمثان؛ وهذا هو الصحيح عندهم؛ ألنه ال خالف أنه لو غصب منه دراهم أو دًننري مل

جيب عليه أجرهتا( .)1
فإذا وقف الدراهم والداننري حليا وللعارية جاز؛ ملا روى انفع قال" :ابتاعت حفصة

حليا بعشرين أل افا ،فحبسته على نساء آل اخلطاب ،فكانت ال خترج زكاته"( )2؛ وألنه عني
ميكن االنتفاع هبا مع بقائها دائما؛ فصح وقفها كالعقار؛ وألنه يصح حتبيس أصلها وتسبيل
الثمرة؛ فصح وقفها كالعقار( .)3
على أن تبقى الدراهم على صفتها ،وي كتفى منها ابلتزيني؛ فاستئخار صيغة احللي مبثابة
استئخار إمكان االنتفاع ،واحملبس عبد صغري ،أو مهر صغري؛ ألنه يئول إىل إمكان االنتفاع
به ابلكرب.
وهذا فيه بعض النظر؛ فإن املهر والعبد الصغري يصريان من طريق اخلخلقة إىل إمكان
االنتفاع ،والدراهم والنقرة ليست كذلك ،واختيار إنشاء صوغها افتتاح أم ٍر من طريق اإليثار،
ويكاد الوقف أن يكون يف حكم املعلق مبا سيكون ،والوقف املعلق اليصح( .)4
واحلاصل أن للشافعية يف وقف الدراهم والداننري وجهني ،بناء على جواز إجارهتما؛

فإن جازت اإلجارة ،جاز وقفها لتكرى ،وإال فال يصح وقفها(  ،)5وهو "على األصح
املنصوص"( .)6

) )1انظر :البيان يف مذهب اإلمام الشافعي.)62 /8( ،
) )2أثر حفصة هذا ذكره ابن قدامة يف املغين ( .)35/6قال :رواه اخلالل إبسناده .وقد روي عن أمحد :أنه ال يصح
وقفها ،وأنكر احلديث عن حفصة يف وقفه ،وذكره ابن أيب موسى ،إال أن القاضي أتوله على أنه ال يصح احلديث
فيه.
) )3انظر :اجملموع شرح املهذب.)325 /15( ،
) )4انظر :هناية املطلب يف دراية املذهب.)345 /8( ،
) )5انظر :البيان يف مذهب اإلمام الشافعي.)62 /8( ،
) )6مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج.)524 /3( ،

8



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وتعليل ذلك أن النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ أمر عمر ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ بـ ـ "حتبيس

األصل وتسبيل الثمرة"( )1؛ فدل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به ،وأما ما ال
ينتفع به على الدوام :كالطعام ،والدراهم ،وما يشم من الرحيان ،وما حتطم وتكسر من
احليوان؛ فال جيوز وقفه؛ ألنه ال ميكن االنتفاع به على الدوام ؛ ألن منفعته يف استهالكه( .)2
كان هذا مذهب الشافعية  ،ونعرض فيما يلي ملذهب احلنابلة.
اثلثا :مذهب احلنابلة:
ذهب احلنابلة إىل أنه جيوز وقف كل ما جاز بيعه  ،وجاز االنتفاع به مع بقاء عينه،
وكان أصال يبقى بقاء متصال :كالعقار ،واحليواانت ،والسالح ،واألاثث ،وأشباه ذلك( .)3
واعترب أبو حممد اجلوزي(  )4لصحة الوقف أن يبقى املوقوف بقاء متطاوال ،أدانه عمر
احليوان( .)5
قال أمحد يف رواية األثرم :إمنا الوقف يف الدور واألرضني ،على ما وقف أصحاب
رسول هللا ـ ـ صلى هللا عليه وسلم( .)6

) )1أخرجه الشافعي يف مسنده ( ،)139/2كتاب" :الوقف" ،حديث رقم ( ،)457والبيهقي يف السنن الكربى
( ،)268/6كتاب" :الوقف" ،ابب" :وقف املشاع" ،حديث رقم ( .)11904وأخرج البخاري حنوه ،ولفظه" :إن
شئت حبست أصلها ،وتص َّدقت ِبا" ،صحيح البخاري ( ،)198/3كتاب" :الشروط" ،ابب" :الشروط يف
الوقف".
) )2انظر :املهذب للشريازي ( ، )323،322 /2والغرر البهية يف شرح البهجة الوردية (.)367 /3
) )3انظر :املغين البن قدامة ( ، )34 /6والشرح الكبري (.)188 /6
) )4يوسف بن عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي ،اجلوزي ،البغدادي ،الفقيه األصويل ،حميي الدين ،أبو حممد،
وأبو احملاسن ،ولد ببغداد عام ( 580هـ) .من شيوخه :والده أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،وابن كليب ،وحممد بن
يعيش .من تالمذته :ابن الكسار ،والدميا طي ،وابن الظاهري ،وقد مسع منه خلق كثري ببغداد ودمشق ومصر .من
مصنفاته" :معادن اإلبريز" يف التفسري ،و"املذهب األمحد" ،و"اإليضاح" يف اجلدل .قتل بدخول التتار بغداد سنة
( 656هـ) ،وقتل معه أوالده الثالثة :أبو الفرج ،وشرف الدين ،واتج الدين .انظر :ذيل طبقات احلنابلة )20/4( ،وما
بعدها؛ واملقصد األرشد )138/3( ،وما بعدها.
( )5انظر :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي.)7/7( ،
) )6انظر :املغين البن قدامة.)36/6( ،
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 وقف ما ال ينتفع به إال ابإلتالف عند احلنابلة:
فأما ما ال ينتفع به إال ابإلتالف :كالداننري ،والدراهم (النقود ،األمثان) ،واملأكول،
واملشروب؛ فوقفه غري جائز ،وليس بصحيح؛ "ألن الوقف حتبيس األصل ،وتسبيل الثمرة،
وما ال ينتفع به إال ابإلتالف ال يصح فيه ذلك"( .)1
 وقف النقود عند اإلمام أمحد -رمحه هللا -تعاىل:
وقد سئل اإلمام أمحد ـ ـ رمحه هللا -تعاىل ـ ـ عن رجل أوقف ماال عينا يف حياته على
الفقراء من أقرابئه ،فدفعه إىل قوم مضاربة هلم به ،على أن يدفع الربح إىل الفقراء من أقرابئه؟
فقال :أما وقف املال فلست أعرفه!! إمنا يوقف األرضون ،والعقار ،والدور ،والسالح،
واحلبس ،وما أشبهه ،فأما املال فما أعرفه!! وهذا لو مات صاحبه كنت أرى سبيله سبيل
املرياث ،املال ال يوقف.
وسئل ـ ـ رمحه هللا -تعاىل ـ ـ عمن أوقف املال :هل له أن يرجع فيه يف حياته؟ قال :ال
أعرف وقف املال البتة .قيل له :فيزكي هذا املال؟ قال :أما الزكاة فال بد ،هو ملكه(  .)2أي:
أن املال مل يصح وقفه ،وبقي على ملكه.
 وقف النقود للتحلي والوزن عند احلنابلة:
يصح يف وجه ضعيف عند احلنابلة وقف الدراهم والداننري (النقود) للتحلي والوزن على
قول من أجاز إجارهتما ،والصحيح أن هذا الوجه ال يصح؛ "ألن تلك املنفعة ليست
املقصود الذي خلقت له األمثان ،وهلذا ال تضمن يف الغصب ،فلم جيز الوقف له ،كوقف
الشجر على نشر الثياب والغنم على دوس الطني ،والشمع ليتجمل به"( .)3

(  )1املغين ،)34 /6( ،وانظر :الشرح الكبري ،)191 /6( ،وشرح الزركشي على اخلرقي ،)293/4( ،ومطالب أويل
النهى ،)280/4( ،وشرح منتهى اإلرادات ،)400/2( ،وكشاف القناع.)244/4( ،
) )2الوقوف والرتجل من مسائل اإلمام أمحد.)72 : ( ،
) )3املغين البن قدامة ،)34 /6( ،والشرح الكبري (.)192/6
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واحلاصل أن للحنابلة وجهني يف وقف النقود "لتحل ،ووزن فقط" :أحدمها :ال
يصح ،وهو الصواب" ،ونقل اجلماعة ال يصح" ،وهو" :الصحيح" ،وهو ظاهر ما قدمه يف
املغين والشرح ،قال احلارثي :عدم الصحة أصح( .)1
والوجه الثاين :يصح ،قياسا على اإلجارة ،وقال يف "التلخيص" :إن وقفها للزينة
فقياس قولنا يف اإلجارة :أنه يصح(  ، )2فاملذهب فيه الوجهان املطلقان إن أجرها للتحلي أو
الوزن :أحدمها يصح ،وهو الصحيح من املذهب ،والثاين :ال جيوز( )3؛ ألن تلك املنفعة
ليست املقصود الذي خلقت له األمثان ؛ وهلذا ال تضمن يف الغصب كما تقدم.
 ال يصح وقف النقود للقرض ،ولالجتار ِبا عند احلنابلة:
فإن وقخفت النقود لغري التحلي والوزن :كأن ينتفع هبا يف القرض ،أو يـتجر هبا وينتفع
برحبها" ،مل يصح ،على الصحيح من املذهب"( .)4
وهذا خبالف وقف احللي ،فإنه يصح للبس والعارية؛ ملا روى انفع ،قال" :ابتاعت

حفصة حليا بعشرين أل اف ا ،فحبسته على نساء آل اخلطاب ،فكانت ال خترج زكاته"( )5؛
وألنه عني ميكن االنتفاع هبا مع بقائها دائما؛ فصح وقفها ،كالعقار؛ وألنه يصح حتبيس
أصلها وتسبيل الثمرة؛ فصح وقفها ،كالعقار.
وقد روي عن أمحد :أنه ال يصح وقفها ،وأنكر احلديث عن حفصة يف وقفه .ذكره ابن
أيب موسى ،إال أن القاضي أتوله على أنه ال يصح احلديث فيه.
(  )1انظر :الفروع البن مفلح ،وتصحيح الفروع للمرداوي ،)332 /7( ،واإلنصاف.)10/7( ،
(  )2انظر :تصحيح الفروع .)232/7( ،جزم بذلك يف اخلالصة ،واملغين ،واملقنع ،والتلخيص ،والشرح ،وشرح ابن
منجا ،والرعايتني ،واحلاوي الصغري ،والفائق وغريهم ،قال يف احملرر" :وجتوز إجارة النقد للوزن وحنوه" ،وقال يف اهلداية،
واملذهب ،واملستوعب ،والوجيز وغريهم :وجتوز إج ارة نقد للوزن ،واقتصروا عليه ،فظاهر كالمهم أنه :ال جيوز للتحلي،
اللهم إال أن يقال خرج كالمهم خمرج الغالب؛ ألن الغالب يف النقد عدم التحلي به.
(  )3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي.)11 /7( ،
(  )4املصدر السابق.
) )5تقدم خترجيه .وأنكره اإلمام أمحد ـ ـ رمحه هللا -تعاىل ـ ـ جدا ،وعجب منه ،واستعاده الذي ذكره غري مرة ،مث قال:
يروون عن زهري بن حممد أحاديث مناكري ،وال نرى هذا زهري بن حممد ذاك الذي يروي عنه أصحابنا ،مث قال :أما
رواية أصحابنا عنه فمستقيمة :عبد الرمحن بن مهدي ،وأبو عامر مستقيمة صحاح ،وأما أحاديث أيب حفص ذاك
التيمي عنه فتلك بواطيل موضوعة ،أو حنو هذا .الوقوف والرتجل من مسائل اإلمام أمحد.)72 : ( ،
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ووجه هذه الرواية أن التحلي ليس هو املقصود األصلي من األمثان ،فلم يصح وقفها
عليه ،كما لو وقف الداننري والدراهم( .)1
واألول هو املذهب؛ ألن " التحلي من املقاصد املهمة ،والعادة جارية به ،وقد اعتربه
الشرع يف إسقاط الزكاة عن متخذه ،وجوز إجارته لذلك ،ويفارق الدراهم والداننري ،فإن
العادة مل جتر ابلتحلي به ،وال اعتربه الشرع يف إسقاط زكاته ،وال ضمان منفعته يف
الغصب"( .)2
كان هذا مذهب احلنابلة يف وقف النقود ،سواء أكان ذلك للتحلي والوزن ،أم للقرض،
أم لالجتار هبا واالنتفاع برحبها وحنو ذلك ،ونعرض فيما يلي ملذهب ابن حزم الظاهري -رمحه
هللا -تعاىل.
رابعا :مذهب ابن حزم الظاهري:
يرى ابن حزم أن التحبيس ـ ـ الوقف ـ ـ جائز يف األصول من الدور ،واألرضني ،مبا فيها
من الغراس والبناء ، ...ويف األرحاء ،ويف املصاحف ،والدفاتر ،وجيوز يف العبيد ،والسالح،
واخليل يف سبيل هللا -عز وجل  -يف اجلهاد فقط ،وال جيوز يف شيء غري ذلك( .)3
فأما وقف الداننري والدراهم ،وكل ما ال منفعة فيه إال إبتالف عينه ،أو إخراجها عن
ملك إىل ملك؛ فال جيوز؛ "فهذا نقض الوقف وإبطاله"( .)4

 مناقشة ابن حزم أدلة فقهاء جواز وقف النقود:
أوال :مناقشة دليلهم من السنة:
احتج الذين جوزوا وقف النقود مبا صح عن رسول هللا ـ ـ صلى هللا عليه وآله وسلم:
"إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع

به ،أو ولد صاحل يدعو له"( .)5

) )1انظر :املغين.)34/6( ،
) )2املصدر السابق.
(  )3انظر :احمللى.)149/8( ،
(  )4املصدر السابق.)151/8( ،
(  )5أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،) 1255/3كتاب" :الوصية" ،ابب" :ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته"،
حديث رقم.)1631( :
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وهذا ـ ـ عند ابن حزم ـ ـ ال حجة هلم فيه؛ ألن الصدقة اجلارية ال شك يف أنه ـ ـ عليه
الصالة والسالم ـ ـ مل يع خن هبا إال ما أجازه من الصدقات ،ال كل ما يظنه املرء :كمن تصدق
مبحرم ،أو شرط يف صدقته شرطا ليس يف كتاب هللا -عز وجل.
ف الصدقة اجلارية الباقي أجرها بعد املوت إما صدقة مطلقة فيما جتوز الصدقة به مما
صح ملك املتصدق به عليه ،ومل يشرتط فيها شرطا مفسدا ،وإما صدقة موقوفة فيما جيوز
الوقف فيه.
فصح أنه ليس يف هذا احلديث حجة فيما يتلف فيه من الصدقات :أجيوز أم ال؟ كمن
تصدق بصدقة مل جيزها املتصدق عليه ،وكمن تصدق يف وصيته على وارث أو أبكثر من
الثلث ،وال مبحرم :كمن تصدق خبمر ،أو خنزير ،وإمنا فيه أن الصدقة اجلائزة املتقبلة يبقى
أجرها بعد املوت فقط.
اثنيا :مناقشة دليلهم من القياس:
كذلك فإهنم احتجوا ابلقياس ،فقد "قاسوا على ما جاء فيه النص ما ال نص فيه"،
و" القياس كله ابطل ،فكيف ،والنص يبطله؟!!"(  .)1أي :حديث النيب ـ ـ صلى هللا عليه
وسلم" :حبس األصل ،وسبل الثمرة"( .)2

فبطل بذلك ـ ـ عند ابن حزم ـ ـ قول مجاعة الفقهاء اجملوزين الوقف يف الدراهم والداننري
وكل ما ال منفعة فيه ،إال إبتالف عينه...مجلة؛ لتعريه من األدلة( .)3
كان هذ ا مذهب ابن حزم ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ ـ يف وقف النقود :الدراهم ،والداننري،
ووقف كل ما يستهلك ابالنتفاع " :ما ال منفعة فيه إال إبتالف عينه" ،وهبذا نكون قد فرغنا
من عرض مذاهب فقهاء منع وقف "النقود" "األمثان" "الدراهم والداننري" ،وينتقل البحث
اآلن إىل عرض أ دلتهم مع املناقشة هلا والرتجيح.

( )1انظر :احمللى.)150/8( ،
( )2تقدم خترجيه.
( )3انظر :احمللى.)151/8( ،
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املطلب الثاين
أدلة فقهاء مذهب املنع مع املناقشة والرتجيح
السنة" ،و "املعقول " على صحة مذهبهم.
استدل فقهاء مذهب منع وقف النقود ب ـ ـ " ُّ
فأما السنة فقد استدلوا أوال مبا روى انفع عن ابن عمر ـ ـ رضي هللا عنهما ـ ـ أن عمر
أصاب أرضا خبيرب ،فأتى النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ يستأمره فيها ،قال :إين أصبت أرضا
خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي منه ،فما أتمر به؟ قال" :إن شئت حبست أصلها
وتصدقت ِبا" .قال :فتصدق هبا عمر :أنه ال يباع ،وال يوهب ،وال يورث ،وتصدق هبا يف
الفقراء ،ويف القرّب ،ويف الرقاب ،ويف سبيل هللا ،وابن السبيل ،والضيف ،ال جناح على من
وليها أن أيكل منها ابملعروف ،ويطعم غري خ
متمول .قال :فحدثت به ابن سريين ،فقال :غري
متأثخل ماال( .)1
ووجه االستدالل :قول النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم" :إن شئت حبست أصلها،
وتصدقت ِبا" .أي  :بثمرهتا ،فاحلديث يدل بظاهره على أن الوقف "حتبيس األصل ،وتسبيل
الثمرة"  ،وما ال ينتفع به إال ابإلتالف ال يصح فيه ذلك بداللة املفهوم ،فالبد يف العني
بقاء متطاوال"؛ فيكون ما
بقاء متصال" ،و"أن يبقى املوقوف ا
املوقوفة أن تكون "أصال يبقى ا
"يستهلك ابالنتفاع" ،أو "تتلف عينه ابالنتفاع" ليس مبحل للوقف؛ فال يصح وقفه:
كالدراهم ،والداننري وما يف معنامها من سائر النقود.
وقد ترجم ابن خزمية للحديث يف "صحيحه" هبذه الرتمجة" :ابب ذكر أول صدقة
حمبَّسة تصدق ِبا يف اإلسالم ،وأشراط املتصدق صدقة املرمة :حبس أصول الصدقة،
واملنع من بيع رقاِبا وهبتها وتوريثها ،وتسبيل منافعها وغالهتا على الفقراء ،والقرىب،
والرقاب ،ويف سبيل هللا ،وابن السبيل ،والضيف"(  ،)2فالبد من " حبس أصول الصدقة،
متطاوال صاحلاا للغلة.
بقاء
ا
واملنع من بيع رقاِبا ،"...وبقائه ا
( )1تقدم خترجيه عند البخاري ،وأخرجه مسلم يف صحيحه ( ،)1255/3كتاب" :الوصية" ،ابب " :الوقف"،
حديث رقم ( ،)1632وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه ( ،)1189/2كتاب" :الزكاة" ،ابب " :ذكر أول صدقة حمبسة
تصدق هبا يف اإلسالم  ،"...حديث رقم (.)2483
(  )2صحيح ابن خزمية.)1189/2( ،
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واستدلوا اثنيا مبا روى ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنهما ـ ـ ـ قال :ملا نزلت سورة النساء قال

رسول هللا ـ ـ صلى هللا عليه وسلم" :ال حبس عن فرائض هللا"( .)1
واحلديث ذكره القدوري دليال للحنفية خ
يقوي به وجه منع وقف النقود عندهم على وجه
اجلواز(  .)2قال :لنا حديث ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ قال ملا :نزلت سورة النساء قال
رسول هللا ـ ـ صلى هللا عليه وسلم " :ال حبس عن فرائض هللا"؛ وألنه مما ينقل وحيول أو ال
يبقى على وجه الدهر ،فلم يصح وقفه كالطيب.
وأما املعقول فألن طبيعة عقد الوقف "التأبيد"؛ فالبد يف املوقوف أن يكون مما ينتفع
به مع بقا ء عينه ،فالوقف "حتبيس األصل ،وتسبيل املنفعة"  ،ومن مث فهو يستدعي أصال
حيبس لتستوَف منفعته على خ
مر الزمان ،فإذا كانت منفعته يف استهالكه مل يصح وقفه.
وهبذا فإنه يلزم أن يكون املوقوف عينا مملوكة ملكا يقبل النقل ،حيصل منها مع بقاء
عينها فائدة ،أو منفعة تصح إجارهتا.
واملقصود ب ـ ـ ـ "دوام املنفعة" :أن حتصل منه فائدة مع بقائه مدة تطول؛ فال يصح
وقف ما ال ينتفع به إال ابإلتالف ،وضابط املنفعة " :ما يصح استئجاره على شرط ثبوت
حق امللك يف الرقبة" ،وذلك على حنو ما تقدم يف مذاهب الفقهاء.
املناقشة والرتجيح:
وقد انقش فقهاء مذهب اجلواز هذه األدلة أبن الدراهم والدًننري ـ ـ ـ وما يف معناها من
لكن
النقود املعاصرة ـ ـ ـ "ال تتعني ابلتعيني؛ فهي وإن كانت ال ينتفع ِبا مع بقاء عينها َّ
بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها ،فكأهنا ابقية"( )3؛ فت دفع الدراهم يف القرض ،أو للمضاربة؛
ألنه يف حالة قرضها أو إقراضها "ت ذهب عينها ،ويقوم بدهلا مقامها سواء أكان ذلك من
املال املساوي هلا يف القرض ،أو املال ورحبه يف القراض؛ فيبقى مثل األصل ،ويعاد ابلربح
(  )1أخرجه الدارقطين يف سننه ( ،)119/5كتاب" :الفرائض" ،حديث رقم ( ،)4062وقال" :مل يسنده غري ابن
هليعة عن أخيه ،ومها ضعيفان" .وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،)268/6كتاب" :الوقف" ،ابب" :من قال ال
وقف عن فرائض هللا -عز وجل" ،حديث رقم ( ،)11908وقال" :وهذا اللفظ إمنا يعرف من قول شريح القاضي".
(  )2انظر :التجريد للقدوري.)3789/8( ،
(  )3حاشية رد احملتار البن عابدين على الدر املختار.)364/4( ،
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على املوقوف عليه"( .)1
فأن يقف شخص مبلغا من النقود على من تكون به حاجة إىل القرض ،يقرتض من
النقود املوقوفة ،مث يرد ما اقرتض ليقرتضه حمتاج آخر ،وهكذا على الدوام ،فهذا ال يناقض
التأبيد يف عقد الوقف ،وال ينايف شرط الفقهاء :أن يكون املوقوف عينا تبقى بقاء متطاوال،
فاملوقوف النقود وإن ذهبت عينها يف القرض فإن بدهلا يقوم مقامها ،ويساويها يف احلكم،
كما لو كانت موجودة فعال.
وكذلك الشأن لو وقف شخص مبلغا من النقود للتنمية أبن جيعله قراضا (مضاربة)
يعود رحبها على املوقوف عليه ـ ـ على حنو ما اشرتط الواقف ـ ـ مع بقاء أصل املال عامال يف
القراض؛ فهذا ـ ـ أيضا ـ ـ ال يناقض التأبيد يف عقد الوقف ،وال ينايف شرط الفقهاء :أن يكون
املوقوف عينا تبقى بقاء متطاوال ،فاملوقوف النقود وإن ذهبت عينها يف القراض فإن بدهلا
يقوم مقامها ،ويساويها يف احلكم  ،كما لو كانت موجودة فعال؛ فيبقى مثل األصل ،ويعاد
ابلربح على املوقوف عليه.
هذا إن سلم جلماعة فقهاء مذهب املنع ما قرروه من هذا املبدأ العام لصحة الوقف:
أن يكون املوقوف مما ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه مدة طويلة على اختالفهم يف
قدرها ؛ استنادا إىل حديث عمر ـ ـ رضي هللا عنه" :إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت
ِبا"  ،فليس يف احلديث هذا املبدأ!!
فالذي يف احلديث توجيه وإرشاد من النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ لسيدان عمر ـ ـ
رضي هللا عنه ـ ـ وقد جاء إليه "يستأمره" يف أحب ماله إليه :ما يفعل به؟ وذلك ليحصل
على أجزل الثواب ،وأعظم اجلزاء الذي يدوم وال ينفد ،فكان أن دل ه النيب ـ ـ صلى هللا عليه
وسلم ـ ـ على السبيل اليت يتحقق هبا مبتغاه ،وحيصل له هبا مراده ،وكان املال املسئول عنه
أرضا تغخل ،فعمر ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ مل يسأل النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ عن وقف الدراهم
والداننري ،فكان أن هناه عن ذلك!!
فغاية ما يف هذا املبدأ العام لصحة الوقف الذي خلص إليه مجاعة الفقهاء :أنه اجتهاد
(  )1جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية.)235،234/31( ،
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منهم يف فهم احلديث النبوي احتمل الصواب واخلطأ ،وليس شرعا واجب االتباع.
ومحله على الصواب ليس أبوىل من محله على اخلطأ ،بل إن محله على اخلطأ أوىل؛ ألن
هذا املبدأ يناقض مقصود الشرع يف الرتغيب يف الوقف ،وتوسيع دائرته؛ للوفاء حباجات
تعليما،
اجملتمع ،وتلبية متطلباته يف قطاعات احلياة املختلفة وميادينها املتعددة :صح اة ،و ا
ومرافق ،وحنو ذلك مما يفوق َّ
وهنوضا
العد؛ معاون اة للدولة املسلمة يف الوفاء بكل ذلك،
ا

ابألمة ،وقد أجاز النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ وقف الكراع والسالح على أهنا ال تدوم؛
لالنتفاع هبا مدة بقائها ،فإن كربت وضعفت ومل تعد تصلح للغزو ،أو انكسر السالح ،أو
تلف؛ فإهنا تباع ،ويشرتى بثمنها ما يقوم مقامها؛ وذلك كله حتصيال للمصا ح املنوطة هبا،
ودفعا للحاجة ،وسدا للخلة.
واحلق أن النقود ختتلف عن سائر املنقوالت األخرى من حيث إن اإلفادة منها ال
تكون ابستهالكها حقيقة ،كما تستهلك السلع األخرى :كما هو الشأن يف املطعوم،
واملشروب ،فالنقود يف حد ذاهتا ال منفعة فيها ،وال قيمة هلا ،وال تشبع حاجة من ٍ
أكل أو
ٍ
شرب ،أو ٍ
لباس أو غري ذلك ،وإمنا فائدهتا يف قـوهتا التبادلية ،وتقوميها املايل للسلع
واخلدمات؛ إذ إهنا وسيلة للمبادالت ،ولقياس القيم املختلفة لألشياء.
ففي حالة وقف النقود للقرض ،أو للتنمية يكون بدهلا قائما مقامها فكأن عينها مل
تذهب.
وأما االستدالل حبديث" :ال حبس عن فرائض هللا" ،فاجلواب عنه :أنه حديث
ضعيف "مل يسنده غري ابن هليعة عن أخيه ،ومها ضعيفان" ،وهذا اللفظ "إمنا يعرف من قول
شريح القاضي" ،وي خ
قوي من ذلك ويعضده أن احلديث يبطل كل الوقف سواء أكان يف
العقار أم يف املنقول ،ومن ذلك وقف النقود ،هذا على أن مشروعية الوقف اثبتة ابلسنة
الصحيحة ـ ـ كما تقدم ـ ـ يف حديث عمر ـ ـ رضي هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ عنه ،وابإلمجاع؛ فإنه "مل يكن
أحد من أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم  -ذو مقدرة إال وقف ،وهذا إمجاع منهم،
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فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ،واشتهر ذلك ،فلم ينكره أحد؛ فكان إمجاعا؛ وألن
الوقف إزالة ملك يلزم ابلوصية ،فإذا ن زه حال احلياة لزم من غري حكم :كالعتق"( .)1
كذلك فإنه ميكن اجلواب عن احلديث فيما لو سلم بصحته من وجهني آخرين ( :)2

أحدمها  :أنه أراد حبس الزانية ،وذلك قوله ـ ـ تعاىل:

ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ (  ،)3وقد بني النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ السبيل،
فقال" :البكر ابلبكر :جلد مائة ،وتغريب عام ،والثيب ابلثيب :جلد مائة ،والرجم"( .)4
والثاين :أنه أراد به ما ينبه يف آخر ،وهو قوله ـ ـ صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا أعطى كل

ذي حق حقه ،فال وصية لوارث"(  ،)5فكأنه قال :ال حيبس عن وارث شيء جعله هللا له.
وهبذا فإنه يظهر أنه ال متعلق صحيح ملذهب فقهاء منع وقف النقود مبا استدلوا به من
دليل "السنة" ،والدليل من "املعقول" -على صحة مذهبهم.
فهذه األدلة إما أهنا مل تصح ،وإما أهنا احتملت منع وقف النقود كما احتملت اجلواز،
ومحلها على إفادة املنع ليس أبوىل من محلها على اجلواز ،بل إن محلها على اجلواز أوىل؛ ألن
املنع يناقض مقصود الشرع يف الرتغيب يف الوقف ،وتوسيع دائرته؛ للوفاء حباجات
اجملتمع ،وتلبية متطلباته يف قطاعات احلياة املختلفة  ،وميادينها املتعددة؛ معاونةا للدولة
وهنوضا ابألمة.
املسلمة يف الوفاء بكل ذلك،
ا
وقد أجاز النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ وقف الكراع ،والسالح مع أهنا ال تدوم؛
لالنتفاع هبا مدة بقائها ،فإن كربت الكراع (أفراس اجلهاد ،ويف معناها اإلبل) ،وضعفت ،ومل
تعد تصلح للغزو ،أو انكسر السالح أو تلف؛ فإهنا تباع ،ويشرتى بثمنها ما يقوم مقامها،
( )1املغين البن قدامة.)4/6( ،
) )2انظر :احلاوي للماوردي.)513/7( ،
) )3سورة النساء ،آية رقم (.)15
) )4أخرجه ابن ماجة يف سننه ( ، )852/2يف كتاب" :احلدود" ،ابب" :حد الزان" ،حديث رقم ( .)2550قال
األلباين :حديث صحيح ،وأخرجه مسلم يف صحيحه ( ،)1316/3يف كتاب" :احلدود" ،ابب" :حد الزان" ،حديث
رقم ( ،)1690ولفظه" :البكر ابلبكر :جلد مائة ،ونفيه سنة...احلديث".
) )5أخرجه أبو داود يف سننه ( ،)492/4يف كتاب" :الوصااي" ،ابب" :يف الوصية للوارث" ،حديث رقم (،)2870
قال األرنئوط :حديث صحيح.
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وذلك كله حتصيال للمصا ح املنوطة هبا ،ودفعا للحاجة ،وسدا للخلة.
وال شك يف كوهنا من املنقول ،وأن جواز وقفها خالف قياس مبدأ الفقهاء املتقدم:
عدم صحة وقف املنقول؛ ألن طبيعة الوقف التأبيد ،واملنقول ال يدوم ،لكنهم احتالوا
على اجلواز ب ـ ـ "أهنا جرى فيها تعامل"؛ فكان أن جاز وقفها؛ ألن التعامل يرتك به القياس.

واملقصود بـ ـ "التعامل" :األكثر استعماال(  .)1أي :أن يكثر استعمال الناس له؛ وهذا

األصل معروف :أن ما تعارفه الناس ،وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز( .)2
فكان أن احتاج هؤالء الفقهاء إىل جواز وقف أشياء جرى فيها التعامل يف أزمنتهم
على أهنا من املنقول ،وقد زاد من جاء بعدهم أشياء أخرى من املنقول؛ ملا رأوا جراين

التعامل فيها ،ومن ذلك :مسألة وقف "البقرة" ،ومسألة وقف "الدراهم" ،ومسألة وقف
"املكيل" ،ففي "اخلالصة" :وقف بقرة على أن ما يرج من لبنها ومسنها يعطى ألبناء السبيل،
قال :إن كان ذلك يف موضع غلب ذلك يف أوقافهم رجوت أن يكون جائزا( .)3
وعن األنصاري(  ،)4وكان من أصحاب زفر  -فيمن وقف الدراهم ،أو ما يكال ،أو ما
يوزن :أجيوز ذلك؟ قال :نعم .قيل :وكيف؟ قال :يدفع الدراهم مضاربة ،وما خرج من الربح
يتصدق به يف جهة الوقف ،وما يكال أو يوزن يباع ويدفع مثنه ملضاربة أو بضاعة.
وعلى هذا القياس إذا وقف ك ًّرا (مكياال) من احلنطة على شرط أن يقرض للفقراء
الذين ال بذر هلم ليزرعوا ألنفسهم ،مث يوجد منهم بعد اإلدراك قدر القرض ،مث يقرض لغريهم
هبذا الفقراء أبد ا على هذا السبيل ،جيب أن يكون جائزا(  ،)5ومثل هذا كثري!!

) )1انظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق.)219/5( ،
) )2انظر :املبسوط للسرخسي.)45/12( ،
) )3انظر :فتح القدير.)219/6( ،
) )4حممد بن عبد هللا بن املثىن بن عبد هللا بن أنس بن مالك األنصاري ،ولد عام (118هـ) ،وىل القضاء ابلبصرة
أايم الرشيد ،أخذ عن زفر ،وقيل أيضا :عن أيب يوسف .ممن روى عنهم :محيد الطويل ،وشعبة ،وابن جريج ،وروى له
األئمة الستة يف كتبهم ،وكان أسند أهل زمانه .مات ابلبصرة سنة (215هـ) .انظر :اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية
( )70/2وما بعدها ،وسري أعالم النبالء )532/9( ،وما بعدها.
) )5انظر :فتح القدير للكمال بن اهلمام ،)219/6( ،وحاشية رد احملتار البن عابدين (.)364/4
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فالظاهر ـ ـ كما قرر فقهاء احلنفية ـ ـ اعتبار العرف يف املوضع ،أو ال زمان الذي اشتهر
فيه وقف ذلك دون غريه" ،فوقف الدراهم متعارف يف بالد الروم (فينبغي أن يصح عندهم)
دون بالدان ،ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا يف زمن املتقدمني ،ومل نسمع به يف زماننا،
فالظاهر أنه ال يصح اآلن"(  ،)1ولئن وجد اندرا ال يعترب؛ ملا تقرر من أن التعامل هو األكثر
استعماال.
كانت هذه حيلة هؤالء الفقهاء جلواز وقف ما سبق؛ حتصيال ملنافع الوقف ،وموافقة
ملقصود الشرع ":حتصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املضار وتقليلها "؛ فحاجة الناس إىل
مثل هذه األوقاف ماسة؛ ملا يتعلق هبا من تيسري أمور معايشهم ،وبدوهنا يقعون يف احلرج
واملشقة.
غري أن هذا املسلك يف اجلواز ـ ـ من قبل هؤالء الفقهاء ـ ـ لـ ـ "جراين التعامل" ،و"خالفا
قياسا على
للقياس" ـ ـ فيه هذا القدر الظاهر من التكلُّف!! واألوىل أن يكون اجلواز ا
املنصوص عليه يف حديث" :أما خالد فقد احتبس أدرعه ،وأفراسه ...احلديث"؛
فاحلديث نص على جواز وقف املنقول فيما ذكر ،ويقاس عليه كل ما يف معناه من
املنقوالت :كوقف النقود ،وأنه ال وجه جلواهبم على حديث خالد ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ ب ـ ـ "أن
حكم الوقف الشرعي التأبيد ،وال يتأبد غري العقار ،غري أنه ت رك يف اجلهاد؛ ألنه سنام الدين،
فكان معىن القربة فيهما (السالح ،والكراع) أقوى ،فال يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته
فيما هو دوهنما ،وال يلحق (هبما غريمها) داللة أيضا؛ ألنه ليس يف معنامها"( )2؛ ذلك أن
األصل أنه البد أن يوجد يف الوقف معىن "القربة" ،وكون هذه القربة أقوى من قربة أخرى
أمر ال ينضبط ،فال يسلم هلم هبذا اجلواب!!
واحلاصل أنه مل تسلم أدلة فقهاء مذهب منع وقف النقود من املعارض املقاوم ،فكان
"قوي" هبا على إفادة املنع ،ومن مث فإنه ال يظهر
أن تساقطت ،ومل يعد هلم تعلق "صحيح" ٌّ
للبحث رجحان هذا املذهب؛ فال يصار إليه ،وال ي ُّ
عتد به.
كانت هذه خالصة مناقشة أدلة فقهاء مذهب املنع ،ونعرض فيما يلي ملذهب فقهاء
مذهب اجلواز وأدلتهم من خالل هذا املبحث الثاين.

) )1حاشية رد احملتار البن عابدين.)364/4( ،
) )2فتح القدير للكمال بن اهلمام.)219/6( ،
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املبحث الثاين
مذهب فقهاء جواز وقف النقود وأدلتهم
مع املناقشة والرتجيح
جيوز عند أكثر فقهاء األمصار من السادة احلنفية ،ويف قول اإلمام مالك ـ ـ رمحه هللا ـ ـ
تعاىل ـ ـ (تبعه فيه الشيخ خليل) ،وعليه املذهب املعتمد عند املالكية ،ويف قول عند اإلمام
الشافعي رمحه هللا -تعاىل ،ورواية عن اإلمام أمحد ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ ـ اختارها شيخ
اإلسالم بن تيمية ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ وقف الدراهم ،والداننري (النقود) ،إذا وقف ذلك
للقرض خ
ورد البدل ،أو للقراض وما خرج من الربح يـتصدق به يف جهة الوق خ
ف ،واعتربوا أن
البدل قائم مقام العني؛ فإن الدراهم والداننري (النقود) ال تتعني ،فهي وإن كانت ال ينتفع هبا
مع بقاء عينها لكن بدهلا قائم مقامها ،لعدم تعينها ،فكأهنا ابقية.
ويف وجه عند احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة يصح وقف الدراهم والداننري (النقود)
للتحلي ،أو الوزن بناء على القول جبواز إجارهتا.
وفيما يلي تفصيل القول يف ذلك من خالل هذين املطلبني:
املطلب األول
مذاهب الفقهاء يف جواز وقف النقود
أوال :مذهب فقهاء األمصار من السادة احلنفية:
يعد مذهب اإلمام أيب حنيفة ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ أكثر املذاهب تضيي اقا فيما يصح
وقفه!! وقد تقدم القول أبن مذهبه يف املوقوف :أنه البد أن يكون مما ال ينقل وال حيول:
كالعقار ،وحنوه ،فال جيوز وقف الك راع والسالح يف سبيل هللا ـ ـ تعاىل؛ ألنه منقول ،وما
جرت العادة به ،فالتأبيد شرط جواز الوقف؛ ووقف املنقول ال يتأبد؛ لكونه على شرف
اهلالك( .)1
وقال أبو حنيفة :ال يلزم وقف املنقوالت وإن أخرجه خمرج الوصااي ،وعلى هذا شيوخ
املذهب(  ،)2ومل يتعرضوا للزوم وقفها ابحلكم.
( )1انظر :املبسوط للسرخسي ،)45/12( ،وبدائع الصنائع ،)220/6( ،واهلداية.)17/3( ،
(  )2انظر :التجريد للقدوري.)3789/8( ،
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وعند أيب يوسف وحممد جيوز وقف الكراع والسالح على أهنما من املنقول ،وجيوز
عندمها بيع ما هرم منها ،أو صار حبال ال ينتفع به ،فيباع ،ويرد مثنه يف مثله ،كأهنما تركا
القياس فيهما ابلنص ،وهو ما روي عن النيب ـ ـ عليه الصالة والسالم ـ ـ أنه قال" :أما خالد
فقد احتبس أكراعا وأفراسا يف سبيل هللا ـ ـ تعاىل"( .)1
فإن كان وقف املنقول تبعا للعقار ،أبن وقف ضيعة ببقرها وأكرهتا ـ ـ وهم عبيده ـ ـ جاز
عند أيب يوسف ،و"جوازه تبعا لغريه ال يدل على جوازه مقصودا :كبيع الشرب ومسيل املاء،
والطريق أنه ال جيوز مقصودا ،وجيوز تبعا لألرض والدار"( .)2
وكذلك إن كان املوقوف شيئا جرت العادة بوقفه :كوقف الـم خر (الفأس) ،والقدوم حلفر
القبور ،ووقف املرجل لتسخني املاء ،ووقف اجلنازة وثياهبا ،ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس
أنه ال جيوز؛ ألنه وقف املنقول.
ويف االستحسان  :جيوز لتعامل الناس ذلك ،و"ما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا

حسن"( .)3
إذا ففي وقف املنقول مقصودا اختالف بني أيب يوسف وحممد ـ ـ رمحهما هللا ـ ـ ذكره يف
السري الكبري(  ،)4فمحمد ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ خ
جيوز وقفه إذا جرت العادة به ،وأبو يوسف
مينع ذلك.
والصحيح يف املذهب أن ما جرى العرف بني الناس ابلوقف فيه من املنقوالت جيوز
ابعتبار العرف ،وذلك كثياب اجلنازة ،وما حيتاج إليه من القدور واألواين يف غسل امليت،
واملصاحف ،والك راع والسالح للجهاد.
وهذا األصل معروف :أن ما تعارفه الناس ،وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز( .)5

(  )1تقدم خترجيه.
(  )2بدائع الصنائع.)220/6( ،
(  )3تقدم خترجيه.
(  )4انظر :املبسوط للسرخسي.)45/12( ،
(  )5املصدر السابق.
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وقد ذكر القدوري أن يف املذهب وجهني يف وقف الدراهم (النقود) مرتبني على
إجارهتا ،وصحح املنع( )1؛ حلديث ابن عباس ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ ـ قال ملا :نزلت سورة النساء

قال رسول هللا ـ ـ صلى هللا عليه وسلم " :ال حبس عن فرائض هللا"( )2؛ وألنه مما ينقل وحيول
أو ال يبقى على وجه الدهر؛ فلم يصح وقفه كالطيب.

ويف "وقف األنصاري"( - )3وكان من أصحاب زفر  -أنه جيوز وقف الدراهم ،أو
الطعام ،أو ما يكال أو يوزن ،ويدفع الدراهم مضاربة ،ويتصدق بفضلها يف الوجه الذي
وقف عليه ،وما يكال ويوزن يباع ويدفع مثنه مضاربة ،فعلى هذا القياس إذا قال :هذا الك خر
من احلنطة وقف على شرط أن يقرض الفقراء الذين ال بذر هلم أن يزرعوها ألنفسهم ،مث
وجد منهم بعد إدراك قدر القرض ،مث يقرض لغريهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل؛ فهذا
جائز.
وعزى يف "اخلالصة" إىل األنصاري صحة وقف الدراهم والداننري (النقود) للقرض،

وللقراض ،وكان من أصحاب زفر ،وعزاه يف "اخلانية" إىل زفر ،حيث قال :وعن زفر
"شرنباللية"( .)4
وقد نقل ابن عابدين أنه" :ملا جرى التعامل يف البالد الرومية وغريها يف وقف الدراهم
والداننري دخلت حتت قول حممد املفت به يف وقف كل منقول فيه تعامل كما ال يفى؛ فال
حيتاج على هذا إىل ختصيص القول جبواز وقفها مبذهب اإلمام زفر من رواية األنصاري ،وهللا
–تعاىل  -أعلم ،وقد أفت موالان صاحب "البحر" جبواز وقفها ،ومل حيك خالفا"( .)5
وقد تعقب ذلك الرملي أبن يف إحلاقها مبنقول فيه تعامل نظرا؛ إذ هي مما ينتفع هبا مع
بقاء عينها على ملك الواقف ،وإفتاء صاحب "البحر" جبواز وقفها بال حكاية خالف -ال
يدل على أنه داخل حتت قول حممد املفت به يف وقف منقول فيه تعامل؛ الحتمال أنه اختار
(  )1انظر :التجريد للقدوري.)3789/8( ،
(  )2تقدم خترجيه.
(  )3انظر :احمليط الربهاين ،)119/6( ،والبحر الرائق شرح كنز الدقائق.)219/5( ،
(  )4انظر :الدر املختار مع حاشية رد احملتار البن عابدين (.)363/4
(  )5انظر :حاشية رد احلتار البن عابدين.)364/4( ،
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قول زفر وأفت به ،وما استدل به من مسألة وقف البقرة ممنوع؛ إذ ينتفع بلبنها ومسنها مع بقاء
عينها ،لكن إذا حكم به عام ارتفع اخلالف.
وقد ورد األمر للقضاة ابحلكم به كما يف معروضات املفيت أيب السعود(  ،)1ويف مكيل
وموزون؛ فكل ذلك يباع ويدفع مثنه مضاربة أو بضاعة ،ولو وقف ك ًّرا على شرط أن يقرضه
ملن ال بذر له ليزرعه لنفسه ،فإذا أدرك أخذ مقداره مث أقرضه لغريه ،وهكذا جاز كما يف
"اخلالصة" ،وفيها :وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها أو مسنها للفقراء إن اعتادوا ذلك
فإنه جيوز؛ "ألن التعامل يرتك به القياس؛ حلديث "ما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا

حسن"(  )2خبالف ما ال تعامل فيه"( .)3
ويقوي ويعضد وجه صحة وقف الدراهم ،والداننري (النقود) :أهنا ال تتعني ابلتعيني،
فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء عينها ،لكن بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها ،فكأهنا
ابقية ،وال شك يف كوهنا من املنقول" ،فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه حممد؛
وهلذا ملا مثل حممد أبشياء جرى فيها التعامل يف زمانه قال يف "الفتح" :إن بعض املشايخ
زادوا أشياء من املنقول على ما ذكره حممد ملا رأوا جراين التعامل فيها ،وذكر منها مسألة
البقرة ،ومسألة الدراهم ،واملكيل"( .)4

(  )1أ بو السعود ،حممد بن حممد بن مصطفى بن عماد اإلسكلييب العمادي احلنفي ،ولد يف قرية (إسكليب) القريبة
من القسطنطينية عام ( 898هـ) .انتهت إليه رائسة احلنفية يف زمانه .من شيوخه :والده حممد بن مصطفى العمادي،
عبد الرمحن بن علي احلنفي ،الشهري مبؤيد زاده ،عبد القادر ال شهري ب ــ(قادري جليب) .من تالمذته :حممد بن عبد
الوهاب بن عبد الكرمي احلنفي ،عبد الرمحن مجال الدين احلنفي ،املعروف ب ــ(الشيخ زاده) ،حسني ابشا بن رستم،
املعروف بباشا زاده الرومي .من مصنفاته :إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ،قانون املعامالت ،حتفة الطالب
يف املناظرة .تويف ابلقسطنطينية سنة (982هـ) .انظر :الفوائد البهية يف تراجم احلنفية82 ،81 ،؛ والنور السافر،
.217- 215
(  )2تقدم خترجيه.
(  )3الدر املختار مع حاشية ابن عابدين.)364/4( ،
(  )4حاشية رد احملتار البن عابدين.)364/4( ،
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وهبذا ظهر صحة إحلاق وقف الدراهم والداننري (النقود) ابملنقول املتعارف على قول
حممد املفت به ،وإمنا خصوها ابلنقل عن زفر ألهنا مل تكن متعارفة إذ ذاك؛ وألنه هو الذي
قال هبا ابتداء( .)1
وتعليل ذلك أن التعامل (جراين العرف) يرتك به القياس ،فإن القياس عدم صحة وقف
املنقول؛ ألن من شرط الوقف التأبيد ،واملنقول ال يدوم ،واملقصود ابلتعامل كما يف "البحر"
عن "التحرير" :األكثر استعماال ،ويف شرح البريي(  )2عن "املبسوط" :أن الثابت ابلعرف
كالثابت ابلنص( .)3
وعلى قول حممد أكثر فقهاء األمصار ،وما ال تعامل فيه ال جيوز وقفه( )4؛ فيصح إحلاق
وقف النقود ابملنقول املتعارف على قول حممد املفت به.
والظاهر اعتبار العرف احلادث كما يف مسألة البقرة  ،فال يلزم كونه من عهد الصحابة،
وكذا هو ظاهر ما تقدم من زايدة بعض املشايخ أشياء جرى التعامل فيها.
كذلك فإن الظاهر اعتبار العرف يف املوضع ،أو ال زمان الذي اشتهر فيه دون غريه،
فـ ـوقف الدراهم إذا تعارفه أهل بلد وكثر استعماهلم له صح؛ فـ ـ "وقف الدراهم متعارف يف
بالد الروم  ،...ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا يف زمن املتقدمني ،ومل نسمع به يف زماننا،
فالظاهر أنه ال يصح اآلن ،ولئن وجد اندرا ال يعترب؛ ملا علمت من أن التعامل هو األكثر
استعماال ،فتأمل"( .)5

(  )1انظر :حاشية رد احملتار البن عابدين.)364/4( ،
) )2الشيخ إبراهيم بن حسني بن أمحد بن حممد بن أمحد بن بريي ،مفيت مكة ،أحد أكابر فقهاء احلنفية .ولد ابملدينة
املنورة يف نيف وعشرين وألف .من شيوخه :عمه العالمة حممد بن بريي ،وشيخ اإلسالم عبد الرمحن املرشدي ،وابن
عالن ،وكتب له ابإل جازة مجع من شيوخ احلنفية مبصر .من تالميذه :احلسن العجيمي ،واتج الدين الدهان ،وسليمان
حنو .له مصنفات كثرية ،منها :حاشية على األشباه والنظائر( :عمدة ذوي البصائر) ،وشرح املوطأ راوية حممد بن
احلسن ،وشرح منظومة ابن الشحنة .تويف سنة (1099هـ) ،ودفن قرب قرب السيدة خدجية -رضي هللا عنها .انظر:
خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،)20- 19/1( ،ومعجم املؤلفني.)22/1( ،
) )3انظر :املبسوط للسرخسي ( ،)45/12والبحر الرائق ( ،)219/5وحاشية ابن عابدين على الدر(.)364/4
) )4انظر :فتح القدير للكمال بن اهلمام.)218/6( ،
) )5حاشية رد احملتار البن عابدين.)464/4( ،
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واحلاصل أن أكثر فقهاء األمصار من السادة احلنفية يرجون جواز وقف النقود
على قول حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة ـ ـ ـ رمحه هللا ـ ـ ـ تعاىل ـ ـ ـ املفىت به :أنه جيوز
رفعا
وقف املنقول املتعارف .أي :الذي كثر االستعمال له ؛ مراعاة للعرف ،واستحساًن ،و ا
تيسريا ملعايشهم ،ووفاء بقضاء حوائجهم.
للحرج واملشقة عن الناس ،و ا
وهبذا فإن البحث يكون قد فرغ من بيان مذهب فقهاء األمصار من احلنفية يف جواز
وقف الدراهم والداننري (النقود) خالفا لإلمام أيب حنيفة -رمحه هللا -تعاىل ،وننتقل اآلن إىل
حيث بيان مذهب املالكية يف وقف النقود.
اثنيا :مذهب املالكية:
يعد مذهب اإلمام مالك ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ أوسع املذاهب الفقهية فيما يصح وقفه؛
فيصح عنده وقف الطعام :كاحلنطة ،والعني :الدراهم والداننري(النقود) ،إذا وقخف ذلك
للسلف ورخد البدل؛ ألن البدل يقوم مقام بقاء العني ،أما وقفها مع بقاء عينها فال جيوز،
وهذا املعتمد عند املالكية.
فقد سئل اإلمام مالك ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ عن الرجل حيبس على الرجل املائة الدينار
السنة أو السنتني ،فيأخذها ،فيتجر فيها ،فينقص منها؟ قال مالك :هو ضامن ملا نقص
منها ،وإمنا هي قرض ،فإن شاء قبضها على ذلك ،وإن شاء تركها( .)1
فهذه الداننري حبس إىل األجل الذي جعلها إليه حبسا ،وإمنا هي حبس قرض.
وسئل مالك عن امرأة هلكت ،وأوصت لبنت بنت هلا أبن حتبس عليها الداننري،
وأوصت أبن ينفق عليها منها إذا أرادت احلج ،أو يف نفاس إذا ولدت ،فأرادت اجلارية بعد
ذلك أن أتخذها فتصرفها يف بعض ما ينتفع به وتنقلب هبا ،وتقول :اشرتطوا علي أين ضامنة
هلا حت أنفقها يف الذي قالت جديت .قال مالك :ال أرى أن خترج الداننري عن حاهلا ،وأرى
أن ينفق عليها فيما أوصت هبا جدهتا( .)2
( )1املدونة.)452 /4( ،
( )2السابق ،ويف "املدونة" ( )380/1يف كتاب الزكاة :جواز وقف الدراهم والداننري لتسلف ،ويف "املتيطية" :وثيقة
بتحبيس امرأة دراهم أو داننري على ابنتها لتنفقها يف نفاسها أو حنو ذلك ،وفيها أيضا وثيقة بذلك على رجل يتجر
هبا .انظر :التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب.)281/7( ،
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وهبذا يظهر أن جواز وقف (النقود) نص املدونة ،وأن ذلك ال تردد فيه ،وقال ابن
رشد :إنه مكروه .وهو ضعيف ،وأضعف منه قول ابن شاس :ال جيوز( .)1
واحلاصل أن يف مذهب املالكية ترددا يف وقف ذوات األمثال ،سواء أكانت طعاما أم
نقدا :هل يصح وقفها أو ال؟ فأحد الرتددين يقول ابجلواز ،كاحلنطة وحنوها إذا وقفت
للسلف؛ ألهنا تطول إقامتها ،ونزل رد بدل ما انتفع به مبنزلة دوام العني ،وهذا يف املدونة،
وقال ابن احلاجب وابن شاس :ال جيوز وقف ذلك؛ ألن منفعته يف استهالكه ،والوقف إمنا
ينتفع به مع بقاء عينه( .)2
وحمل الرتدد فيما وقخف لينتفع به ويـرد بدله ،وأما فيما وقخف على أنه ينتفع به مع بقاء
عينه :كما لو وقف ألجل تزيني احلوانيت ،فإنه مينع اتفاقا ويكون الوقف ابطال؛ إذ ال منفعة

شرعية ترتتب على ذلك(  ،)3مث إن املذهب (أي :املعتمد)  :جواز وقف ما ال يعرف بعينه
كالطعام ،والداننري والدراهم ،كما يفيده كالم "الشامل" ؛ فإنه بعد ما حكى القول ابجلواز
حكى القول ابلكراهة بقيل ،والقول ابملنع أضعف األقوال ،ويدل للصحة قول خليل يف ابب
الزكاة" :وزكيت عني وقفت للسلف"( .)4
إذا فهذا الرتدد فيه نظر؛ "ألنه إذا قصد بوقف الطعام وحنوه بقاء عينه فليس إال املنع؛
ألنه حتجري من غري منفعة تعود على أحد ،وذلك مما يؤدي إىل فساد الطعام املؤدي إىل
إضاعة املال"(  ،)5وإن كان على معىن أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه حمتاج مث يرد عوضه؛

فمذهب املدونة وغريها :اجلواز ،والقول ابلكراهة ضعيف ،وأضعف منه قول ابن شاس
ابملنع إن محل على ظاهره ،ولعل مراده  :أنه ال يصح وقفه بشرط بقاء عينه( .)6
) )1انظر :حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،)102/4( ،والتاج واإلكليل ،)631/7( ،ومواهب اجلليل،
( ،)22/6وشرح اخلرشي ،)80/7( ،والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ،)77/4( ،ومنح اجلليل.)112/8( ،
) )2انظر :شرح اخلرشي على خمتصر خليل.)80/7( ،
) )3انظر :السابق ،والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ،)77/4( ،وحاشية الصاوي على الشرح
الصغري.)102/4(،
) )4انظر :شرح اخلرشي على خمتصر خليل.)80/7( ،
) )5مواهب اجلليل شرح خمتصر ،)22/6( ،ومنح اجلليل.)112/8( ،
) )6انظر :التوضيح.)280/7( ،
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قال يف "التوضيح"" :ولعل مراد املصنف ـ ـ يعين :ابن احلاجب ـ ـ وابن شاس :أنه ال
يصح وقفه بشرط بقاء عينه"(  ،)1وقال يف "الشامل" وفيها (يعين :املدونة) :جواز وقف
الداننري والدراهم ،ومحل عليه الطعام ،وقيل :يكره( .)2
واقتصر الشيخ أمحد(  )3على أن الرتدد يف غري الداننري والدراهم ،بل يف الطعام وما ال
يعرف بعينه إذا غيب عليه ،وأما الداننري والدراهم فيجوز وقفهما للسلف قطعا( .)4
واحلق أن الرتدد يف الكل ،واملعتمد الصحة كما أفاده شراح خليل.
ويف حاشية السيد البليدي(  :)5أنه كان يف قرى فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة
للسلف ،فكانوا يردوهنا حناسا ،فاضمحلت( .)6
وابجلملة فاملوقوف الذي يصح وقفه على املعتمد يف املذهب شرطه :أن يكون مملوكا
للواقف مل يتعلق به حق لغريه ،ولو طعاما أو نقد ا على من يتسلفهما ويرد مثلهما أو رقيقا أو
مستأجرا.
وعلى كل حال ف كالم ابن رشد وابن شاس يف املنع خالف مذهب املدونة ،فال يلتفت
لقوهلما(  )7؛ ألن املعتمد ـ ـ يف املذهب ـ ـ يف املوقوف :هو كل ما ملخك ،من ذات ،أو منفعة،
ولو حيواان ،أو طعاما ،أو عينا (نقودا) للسلف( .)8
) )1التوضيح.)280/7( ،
) )2الشامل يف فقه اإلمام مالك.)810/2( ،
) )3أمحد بن حممد الزرقاين ،املالكي ،حنوي ،كان حيا عام (965هـ) .من مصنفاته :حاشية على قواعد االعراب
البن هشام يف النحو .انظر :معجم املؤلفني.)102/2( ،
) )4انظر :شرح اخلرشي.)80/7( ،
) )5حممد بن حممد بن حممد احلسين ،املغريب ،املالكي ،الشهري ابلبليدي ،نزيل مصر ،ولد عام (1096هـ) .من
شيوخه :عبد الرءوف البشبيشي ،وأمحد بن غامن النفراوي ،ومنصور املنويف .انتفع به مجاعة من حمققي علماء األزهر
والشام .من مؤلفاته :حاشية على تفسري البيضاوي ،وحاشية على شرح األلفية لألمشوين ،ورسالة يف املقوالت العشر.
تويف سنة (1176هـ) ،ودفن ابلقاهرة .انظر :سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ،)112- 111/4( ،واألعالم،
(.)69- 68/7
) )6الشرح الكبري.)77/4( ،
) )7حاشية الصاوي على الشرح الصغري.)102/4( ،
) )8انظر :أسهل املدارك للكشناوي.)100/3( ،

28



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
كان هذا مذهب مالك -رمحه هللا -تعاىل ،واملذهب املعتمد عند املالكية يف جواز
وقف العني :الدراهم ،والداننري (النقود) للسلف ورد بدهلا ،أو لالجتار هبا والصرف من رحبها
ال لتزيني احلوانيت؛ فإنه مينع اتفاقا ويكون الوقف ابطال؛ إذ ال منفعة شرعية ترتتب على
ذلك ،وجراين العمل يف الفقه املالكي على ذلك من زمن مالك ،وكذلك العمل الفاسي،
فقد كان يف قرى فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف ،فكانوا يردوهنا حناسا حت
اضمحلت.
وينتقل البحث بعد ذلك إىل حيث بيان الرواية عن اإلمام الشافعي ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل
ـ ـ يف جواز وقف النقود.
اثلثا :مذهب اإلمام الشافعي -رمحه هللا -تعاىل:
املذهب عند الشافعية ـ ـ كما تقدم :أنه ال جيوز وقف الدراهم والداننري (النقود)

الستهالكها ،فكانت كالطعام ،وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها( .)1
وقد أتول الشافعية هذه الرواية أبهنا "حممولة على وقفها على أن يؤاجرها ملنافعها ،ال
الستهالكها أبعي ـاهنا ،فكأنه أراد وقف املنافع ،وذلك مل جيز"(  ،)2وه ــذا خب ــالف ما لو وقفها
لإلجارة واالنتفاع الباقي فعلى وجهني ،بناء على القول يف جواز إجارهتا.
وأما وقف احللي فجائز ال يتلف؛ جلواز إجارته ،أو إمكان االنتفاع به مع بقاء
عينه( .)3
كانت هذه رواية جواز وقف النقود عن اإلمام الشافعي -رمحه هللا -تعاىل ،وينتقل
البحث إىل حيث الرواية عن اإلمام أمحد يف جواز وقف النقود.

رابعا :مذهب اإلمام أمحد -رمحه هللا -تعاىل:

نص اإلمام أمحد ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ يف رواية امليموين على وقف ما ال ينتفع به إال مع
) )1انظر :احلاوي الكبري للماوردي.)519/7( ،
) )2املصدر السابق.
) )3انظر :احلاوي ،)519/7( ،وهناية املطلب ،)345/8( ،والوسيط ،)241/4( ،وروضة الطالبني.)315/5( ،
وألن لوقف احللي منفعة مقصودة :التزين به ،وهذا خبالف ما ال يقصد :كنقد للتزين به ،أو االجتار فيه وصرف رحبه
للفقراء؛ فإنه ال جيوز .انظر :حتفة احملتاج.)238/6( ،
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إبدال عينه ،فقال يف "الشايف" :نقل امليموين عن أمحد أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل
بيته ففيها الصدقة ،وإذا كانت على املساكني فليس فيها صدقة ،قلت :فإن وقفها يف الكراع
والسالح؟ قال :هذه مسألة لبس واشتباه( .)1
قال أبو الربكات (ابن تيمية اجلد) :وظاهر هذا جواز وقف األمثان لغرض القرض أو
التنمية والتصدق ابلربح( .)2
وقال يف "الفائق" وعنه ـ ـ يعين :عن أمحد :يصح وقف الدراهم؛ فينتفع هبا يف القرض
وحنوه( .)3
وتقدم القول أبن يف مذهب احلنابلة وجهني يف وقف الدراهم والداننري :أحدمها يصح
وقفهما على قول من أجاز إجارهتما ،وهذا الوجه مل يصححه أكثر فقهاء احلنابلة؛ "ألن تلك
املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له األمثان ،وهلذا ال تضمن يف الغصب ،فلم جيز الوقف
له ،كوقف الشجر على نشر الثياب ،والغنم على دوس الطني ،والشمع ليتجمل به"( .)4
فوقف األمثان ال يلو :إما أن يقفها للتحلي والوزن ،أو غري ذلك .فإن وقفها للتحلي
والوزن؛ فالصحيح من املذهب أنه ال يصح ،ونقله اجلماعة عن اإلمام أمحد -رمحه هللا ،وهو
ظاهر ما قدمه يف املغين ،والشرح .قال احلارثي :وعدم الصحة أصح ،وقيل :يصح؛ قياسا
على اإلجارة.
قال يف "التلخيص"  :إن وقفها للزينة هبا فقياس قولنا يف اإلجارة :إنه يصح ،فعلى هذا
إن وقفها وأطلق :بطل الوقف على الصحيح .وقيل :يصح ،وحيمل عليهما (يعين :للزينة،
والتحلي) ،وإن وقفها لغري ذلك :مل يصح على الصحيح من املذهب( .)5

) )1انظر :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية.)235،234/31( ،
) )2املصدر السابق.
) )3اإلنصاف للمرداوي.)11/7( ،
) )4املغين البن قدامة ،)34/6( ،والشرح الكبري.)192/6( ،
(  )5اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي.)11 /7( ،
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وهبذا فإن البحث يكون قد فرغ من عرض الرواية عن اإلمام أمحد –رمحه هللا  -يف جواز
وقف النقود ،وننتقل إىل حيث عرض اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية -رمحه هللا -تعاىل  -يف
وقف النقود.
خامسا :اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية يف وقف النقود:
اخت ــار شيــخ اإلسالم ابن تيمية ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ ـ جواز وقف الدراهم والدًننري

(النقود) للقرض ،والتنمية( .)1

وصورة ذلك  :أن يقف الرجل مبلغا من الدراهم أو الداننري (النقود) على من يكون به
حاجة للقرض ،يقرتض من املبلغ املوقوف ،مث ي رد ما اقرتض ليأخذه آخر به حاجة ،وهكذا
على الدوام.
أما صورة الوقف للتنمية  :فأن يقف الرجل مبلغا من الدراهم أو الداننري (النقود)
وجيعله قراضا (مضاربة) يصرف رحبها على املوقوف عليه ـ ـ على حنو ما يشرتط الواقف ـ ـ مع
بقاء أصل املال ( دراهم ،أو داننري ،أومها معا) عامال يف القراض.
وال يسلم ابن تيمية جلماعة فقهاء منع وقف النقود هذا املنع بدعوى أن الوقف حبس
مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ،بل يرى ـ ـ رمحه هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ أن جواز وقف النقود
أصح؛ "ألنه يف حالة قرضها أو إقراضها يذهب عينها ،ويقوم بدهلا مقامها سواء أكان ذلك
من املال املساوي هلا يف القرض ،أو املال ورحبه يف القراض ،فيبقى مثل األصل ،ويصرف
الربح على املوقوف عليه"( .)2
كان هذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جواز وق ف النقود ،وبتمام القول فيه يكون
البحث قد فرغ من تفصيل القول يف مذاهب مجاعة فقهاء اجلواز ،ونعرض فيما يلي ألدلتهم
على هذا اجلواز ،مع املناقشة والرتجيح.

) )1انظر :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية.)235،234/31( ،
) )2انظر :جمموع الفتاوى ،) 235،234/31( ،وتيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم بن تيمية،
(.)619/2
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املطلب الثاين
أدلة جواز وقف النقود مع املناقشة والرتجيح
جيد ر بنا يف بداية هذا املطلب أن نشري إىل أن اخلالف بني الفقهاء ـ ـ ـ رمحهم هللا ـ ـ يف
وقف الدراهم والداننري للتحلخي والوزن ،تفريع ا على احلكم جبواز إجارهتا أو املنع من ذلك ،مل
يـعد يوجد ـ ـ يف واقعنا املعاصر ـ ـ ما خ
يسوغه ،ويربر تناول البحث له ابلتفصيل ،حيث إنه
ع خدم هذا النقد املعدين على ٍ
نطاق واسع ،ووجوده يف أضيق احلدود ،فأكثر النقود هي هذه
العمالت املتخذة من الورخق النقدي املعروف (بفتح الراء) هذا أوال.
واثنيا" :ألن تلك املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له األمثان؛ وهلذا ال تضمن يف
الغصب ،فلم جيز الوقف له ،كوقف الشجر على نشر الثياب ،والغنم على دوس الطني،
والشمع ليتجمل به"(  ،)1كما قد فطن إىل ذلك الفقهاء يف األزمنة املتقدمة.
ثمن ِبا األشياء
قوهتا التبادلية ابعتبارها أمثاًن ت َّ
وهذا خبالف وقف النقود لإلفادة من َّ

واملوجودات :كما يف القرض والقراض ؛ فإنه الذي يوافق مقصود الشرع ،أما إجارهتا بقصد
التحلي إلظهار غىن املستأجر ومنزلته فلم جت خر به عادة ،والنقود مل ختلق هلذا املقصد ،وهو
أقرب إىل السفه والعبث!!
وكذلك إجارهتا للوزن؛ ألهنا مل تعد واردة اليوم ،فالذهب الذي كان يوزن ع خدم ـ ـ ـ كما
تقد م ـ ـ ـ على نطاق واسع ،ووجوده على يف أضيق احلدود ،وحل النقد الورقي حمله ،وهذا
النقد ليس له قيمة يف ذاته ،بل تتوقف قيمته على هذه العوامل الثالثة :قوة السلطة العامة
(عامل سياسي) ،ومدى ما يتمتع به هذا النقد يف اجملتمع من ثقة عامة (عامل نفسي)،
وأخريا جمموع الناتج احمللي (القدرة اإلنتاجية) للبلد املصدر هلذا النقد (عامل اقتصادي)،
فهذه العوامل الثالثة مبجموعها متثل الوزن اجلديد للنقود املتبادلة ،وهبذا فإنه مع تغري الواقع
انعدمت احلاجة إىل إجارة النقود ،سواء أكان ذلك للوزن ،أم للتحلي.
بقي إذا وقف النقود للقرض" :السلف" ،والتنمية " :للقراض"" ،لالجتار ِبا"،
"للمضاربة" ،فهذا حمل االستدالل له يف هذا املطلب.
) )1املغين البن قدامة ،)34/6( ،والشرح الكبري ،)192/6( ،وانظر :الوسيط للغزايل.)241/4( ،
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استدل فقهاء مذهب جواز وقف النقود ب ـ ـ "القرآن" ،و"السنة" ،و"القياس"،
و"العرف"" :التعامل" ،و"االستحسان".
فأما القرآن فقول هللا ـ ـ تعاىل:

ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ (  ،)1وقوله ـ ـ سبحانه:

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ ﱠ( .)2
ووجه االستدالل :أن اآلية األوىل فيها أمر بفعل اخلري وجعل ذلك سببا حلصول
الفالح ،واآلية الثانية فيها أمر ابإلحسان وترغيب فيه ،وال شك أن وقف النقود للقرض:
"للسلف" خ
ورد البدل للقرض مرة أخرى ،والتنمية" :للقراض" "للمضاربة" "لالجتار هبا"

والصرف من الغلة :الربح ،أقول :ال شك أن ذلك كله من فعل اخلري املأمور به ،وهو كذلك
من اإلحسان الذي أمر هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ به ورغب فيه.

وأما السنة فحديث النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم" :إذا مات ابن آدم ،انقطع عمله

إال من ثالث :ولد صاحل يدعو له ،وعلم ينتفع به بعد موته ،وصدقة جارية"( .)3
قال العلماء :الصدقة اجلارية هي :الوقف على وجوه اخلري" ،وليس ذلك إال الوقف"( ،)4
وال شك أن من وجوه اخلري وقف النقود للقرض" :للسلف" ،خ
ورد البدل للقرض مرة أخرى،
والتنمية" :للقراض" "للمضاربة" "لالجتار هبا" ،والصرف من الغلة :الربح ،كما تقدم.
وأما القياس فعلى املنصو

عليه" :فأما خالد فقد احتبس أفراسه ،وأدرعه يف سبيل

هللا ...احلديث"(  ، )5جبامع ما بني النقود واألفراس واألدرع من الوصف املشرتك :أهنا
منقوالت تستهلك ابالنتفاع مبضي الوقت ،ومع هذا مل ير النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ
ذلك مانعا هلا من الوقف؛ ألن األفراس ميكن أن تباع لو هرمت وضعفت ،ومثل هذا األدرع
إن انكسرت ،ويشرتى بثمنها ما يقوم مقامها ويكون بدال عنها.
) )1سورة احلج ،آية رقم (.)77
) )2سورة النحل ،آية رقم (.)90
) )3تقدم خترجيه.
) )4انظر :الوسيط يف املذهب ،)237/4( ،وهناية املطلب.)339/8( ،
) )5تقدم خترجيه.
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وكذلك وقف النقود للقرض ،والتنمية؛ فإن بدهلا يقوم مقامها؛ فالنقود "ال تتعني
لكن بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها،
ابلتعيني ،فهي وإن كانت ال ينتفع ِبا مع بقاء عينها َّ
فكأهنا ابقية"(  )1؛ ففي حالة قرضها أو إقراضها "تذهب عينها ،ويقوم بدهلا مقامها سواء
أكان ذلك من املال املساوي هلا يف القرض ،أو املال ورحبه يف القراض؛ فيبقى مثل

األصل ،ويعاد ابلربح على املوقوف عليه"( .)2

وأما العرف " :التعامل" "األكثر استعماال"؛ فهذا األصل معروف :أن ما تعارفه

الناس ،وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز(  ،)3فـ ـ "العرف حجة شرعية"( .)4
وقد نقل ابن عابدين أنه" :ملا جرى التعامل يف البالد الرومية وغريها يف وقف الدراهم
والداننري دخلت حتت قول حممد املفت به يف وقف كل منقول فيه تعامل ،كما ال يفى"( .)5
ولرواج التعامل ِبذه النقود املعاصرة والرضا التام ِبا يف املبادالت؛ فهي أكثر أموال
الناس؛ فإنه يصح وقفها للقرض ،والتنمية :االستثمار ،وذلك توسيع للوقف ،وتشجيع عليه،
وتنويع ملصادره ،وأكثر موافقة ملقتضيات العصر ومتشيًّا مع متطلباته ،فضال عن أتكيده مرونة
الفقه وقدرته على مالحقة ما جيري يف الواقع من التطور ،وهو ما حيقق املصلحة العامة،
واألصل يف العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فإن هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ أمر ابلصالح ،وهنى عن الفساد،

وبعث الرسل ب ـ ـ " حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها"(  ،)6فقد قال نيب هللا
موسى ألخيه هارون :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ(  ،)7وقال نيب هللا
شعيب :ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﱠ( .)8
(  )1حاشية رد احملتار البن عابدين على الدر املختار.)364/4( ،
( )4جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية.)235،234/31( ،
) )3انظر :املبسوط للسرخسي.)45/12( ،
) )4انظر :املوافقات ،)489،488/2( ،ونشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين ،)115،114/2( ،والوجيز يف
أصول الفقه اإلسالمي.)267/1( ،
) )5انظر :حاشية رد احملتار البن عابدين.)363/4( ،
) )6جمموع فتاوى ابن تيمية.)193/30(،)284/28(،)512/10( ،
) )7سورة األعراف ،آية رقم (.)142
) )8سورة هود ،آية رقم (.)88
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وأما االستحسان؛ ف ـ "ألن القياس أن ال جيوز وقف النقود؛ ألنه وقف املنقول"( )1؛ ألنه
تستهلك عينها ابالنتفاع ،وهذا خالف قياس الوقف :أن يكون املوقوف مما يبقى بقاء
متطاوال" :يدوم" ،و"يتأبد" ،ال تستهلك عينه ابالنتفاع ،فالوقف" :حتبيس األصل ،وتسبيل
املنفعة" ،فالقياس :عدم صحة وقف املنقول؛ ألن من شرط الوقف التأبيد ،واملنقول ال يدوم:
ال يتأبد؛ لكونه على شرف اهلالك ،فإن كان املنقول شيئا جرت العادة بوقفه :كوقف املر
والقدوم حلفر القبور ،ووقف املرجل لتسخني املاء ،ووقف اجلنازة وثياهبا ،ولو وقف أشجارا
قائمة فالقياس أن ال جيوز؛ ألنه وقف املنقول( .)2
ويف "االستحسان" جيوز؛ لتعامل الناس ذلك ،و"ما رآه املسلمون حسناا فهو عند
هللا حسن"(  ،)3فيجوز وقف النقود استحساان للتعامل ،ويرتك القياس؛ حتصيال للمصا ح
وتكميلها ،وتيسريا على الناس ،ورفعا للحرج واملشقة الواقعني فيما لو قطعوا عن عاداهتم
وأبطلت تعامالهتم.
كانت هذه أدلة فقهاء مذهب جواز وقف النقود للقرض :السلف ،والتنمية:
االستثمار ،ونعرض فيما ي لي ملناقشة هذه األدلة ،والرتجيح.

 املناقشة والرتجيح:
فأما دليلهم من القرآن والسنة فهو عموم احتمل اجلواز ،وميكن اجلواب عنه أبن هذا
العموم ال حجة هلم فيه على جواز وقف النقود؛ ألن فعل اخلري املأمور به ،واإلحسان
والصدقة اجلارية ال شك يف أن الشارع مل يـع خن هبا يف ابب الوقف إال ما أجازه وصححه من
األوقاف :أن يكون املوقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه ،فالوقف "حتبيس األصل ،وتسبيل
املنفعة" ،ال كل ما يظنه املرء :كمن وقف حمرما ،أو شرط يف وقفه شرطا ليس يف كتاب هللا
عز وجل ،فإن وقفه هذا ال يصح ،ويقع ابطال.) )1انظر :البدائع ،)220/6( ،واملبسوط للسرخسي ،)45 /12( ،والبحر الرائق شرح كنز الدقائق.)216/5( ،
) )2انظر :بدائع الصنائع ،)220/6( ،واملبسوط للسرخسي ،)45 /12( ،والبحر الرائق شرح كنز الدقائق،
(.)216/5
) )3تقدم خترجيه.
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فالوقف يستدعي أصال حيبس لتستوَف منفعته على خ
مر الزمان ،فإذا كانت منفعته يف
استهالكه مل يصح.
فالبد إذا أن يكون املوقوف عينا مملوكة ملكا يقبل النقل حيصل منها مع بقاء عينها
فائدة ،أو منفعة تصح إجارهتا.
واملقصود ب ـ ـ "دوام املنفعة" :أن حتصل منه فائدة مع بقائه مدة تطول ،وضابط املنفعة:
"ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق امللك يف الرقبة".
فصح أنه ليس يف هذا العموم حجة على جواز وقف النقود ،وأنه قد دخله التخصيص
ابلنصو اليت استفاد منها مجاعة الفقهاء شروط صحة الوقف كما يف قوله ـ ـ صلى هللا عليه
وسلم ـ ـ لعمر ـ ـ رضي هللا عنه " :حبس األصل ،وسبل الثمرة".
وهبذا اجلواب يظهر أن دليل فقهاء مذهب اجلواز من "القرآن" و"السنة" من العموم
الذي دخله التخصيص  ،وأنه هبذا قد تطرق إليه االحتمال ،وضعفت حجيته على جواز
قوي به.
وقف النقود ،فلم يعد لفقهاء مذهب اجلواز متعلق ٌّ
وأما دليلهم من القياس فالذي ـ ـ يبدو يل ـ ـ أنه دليل "صحيح" "قوي" على جواز

عليه" :فأما خالد فقد احتبس أفراسه،

وقف النقود؛ فقد قاسوا اجلواز على املنصو

وأدرعه يف سبيل هللا ...احلديث"(  ،)1جبامع ما بني النقود واألفراس واألدرع من الوصف
املشرتك :أهنا منقوالت تستهلك ابالنتفاع مبضي الوقت ،ومع هذا مل ير النيب ـ ـ صلى هللا عليه
وسلم ـ ـ ذلك مانعا هلا من الوقف؛ ألن األفراس ميكن أن تباع لو هرمت وضعفت ،ومثل هذا
األدرع إن انكسرت ،ويشرتى بثمنها ما يقوم مقامها ويكون بدال عنها.
وكذلك وقف النقود للقرض ،والتنمية؛ فإن بدهلا يقوم مقامها؛ فالنقود ال تتعني
ابلتعيني ،وبدهلا قائم مقامها لعدم تعينها ،فكأهنا ابقية ؛ ففي حالة قرضها أو إقراضها تذهب
عينها ،ويقوم بدهلا مقامها ،سواء أكان ذلك من املال املساوي هلا يف القرض ،أو املال ورحبه
يف القراض؛ فيبقى مثل األصل ،ويعاد ابلربح على املوقوف عليه.
وهبذا فإنه يكون قد سلم للمجوزين دليل القياس  ،وهذا مما يقوي ويعضد مذهب

) )1تقدم خترجيه.

36



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
جواز وقف النقود.
وأما دليلهم من التعامل :العرف ،وكذلك االستحسان ف ــهو حيلة الفقه والفقهاء
على اجلواز؛ حتصيال ملصا ح الوقف ،ورفعا للحرج واملشقة عن الناس يف حال منعهم من
ذلك ،وقطعهم عن مألوفهم وعادهتم؛ فالشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ودفع
املفاسد وتقليلها ،والتيسري على الناس يف أمور معايشهم ،والوفاء مبتطلباهتم ،وقضاء
حوائجهم.
وذلك بعد أن استبدت الصنعة الفقهية جبماعة الفقهاء يف هذا الباب كما يف غريه من
األبواب!! فقد خلص الفقهاء من مطالعة النص األصل يف الوقف :حديث النيب ـ ـ صلى هللا
عليه وسلم ـ ـ لعمر ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ ملا جاء إليه يستأمره فيما يفعل يف أحب ماله إليه فقال
له" :حبس األصل ،وسبل الثمرة ...احلديث" ـ ـ أقول قد خلصوا إىل هذا املبدأ العام ملا
يصح من األوقاف وما ال يصح :أن الوقف حتبيس األصل ،وتسبيل املنفعة ،وما ال ينتفع
به إال يف اإلتالف " :ال ينتفع به إال ابستهالك عينه" ـ ـ ـ ال يصح وقفه.
ومجلة ذلك أن ما ال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه :كالداننري والدراهم (النقود)،
واملطعوم واملشروب ،والشمع ،وأشباهه ،ال يصح وقفه.
فالوقف ـ ـ كما تقدم ـ ـ يستدعي أصال حيبس لتستوَف منفعته على خ
مر الزمان ،فإذا
كانت منفعته يف استهالكه مل يصح.
فاملوقوف البد أن يكون عينا مملوكة ملكا يقبل النقل ،حيصل منها مع بقاء عينها
فائدة ،أو منفعة تصح إجارهتا.
واملقصود ب ـ ـ "دوام املنفعة" :أن حتصل منه فائدة مع بقائه مدة تطول ،وضابط املنفعة:
"ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق امللك يف الرقبة".
مث كان أن اختلفوا يف مدة بقاء املوقوف مدة تطول ،يف قدر هذا الطول" :أدًنه عمر

حيوان"( " ، )1مدة منفعة إجارة" :أبن يبقى مدة تقصد ابالستئجار غالباا ،وعليه حيمل ما
أفاده كالم القاضي أيب الطيب أنه ال يكفي فيها حنو ثالثة أايم( .)2
) )1انظر :اإلنصاف للمرداوي .)7/7( ،قاله أبو حممد اجلوزي من احلنابلة.
) )2انظر :حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحاشييت الشرواين والعبادي.)237/6( ،
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مث مضى عامة الفقهاء على ذلك يف تصحيح األوقاف حال حتقق هذا املبدأ العام،
مناقضا له ،كما هو الشأن يف وقف النقود؛ فطرد هذا
وإبطال ما اختل فيه هذا املبدأ وكان
ا
املبدأ :أن ما ال ينتفع به إال يف اإلتالف " :ال ينتفع به إال ابستهالك عينه" ال يصح وقفه ـ ـ
يقتضي حتما أن ال يصح وقف النقود؛ فوقفها على خالف قياس هذا املبدأ املستقر الذي
يلزم للحكم على الوقف ابلصحة وإال فإنه يكون ابطال؛ ألهنا ال ميكن االنتفاع هبا إال
ابستهالك عينها.
ونتيجة ذلك :وقوع الناس يف احلرج واملشقة ملنعهم من ذلك ،وقطعهم عن مألوفهم
وعادهتم ،وتفويت مصاحلهم !!
 االحتيال بـ ـ ـ "التعامل" :العرف ،و"االستحسان" على جواز وقف النقود:
كانت حيلة الفقه والفقهاء للخروج من حكم منع وقف النقود ،هذا الضيق الذي
وقعوا فيه ـ ـ "التعامل" :العرف ،فقد حكموا جبواز وقف النقود "للتعامل" ،إذا كانت عادة
الناس جارية به ،وكثر ذلك يف االستعمال ،فالتعامل يرتك به القياس" :املبدأ املستقر يف
الوقف :أن ما ال ينتفع به إال ابستهالك عينه" ال يصح وقفه؛ فيصح وقف النقود على أن
االنتفاع هبا ال يكون إال اب ستهالك عينها؛ ألن القياس يرتك للتعامل؛ حتصيال للمصا ح؛
ودفعا للمضار؛ ورفعا للحرج ،وتيسريا على الناس يف أمور املعايش ،ووفاء حباجاهتم ،وتلبية
ملتطلباهتم؛ وتوسيعا ألبواب الوقف ،وإشاعة للخري يف اجملتمع ،ومعاونة للدولة يف توفري
خدمات التعليم ،والصحة ،واملرافق العامة ،مبا يسد اخللة ،وجيرب العجز.
كذلك فإن الفقهاء ـ ـ رمحهم هللا ـ ـ تعاىل ـ ـ احتالوا على اجلواز ب ـ ـ "االستحسان"؛ ألن
قياس املبدأ العام الذي قرروه فيما يصح وقفه :أن ال جيوز وقف النقود ملا بيناه من قبل،
ووجه االستحسان :اآلاثر املشهورة كما يف قوله ـ ـ عليه الصالة والسالم" :وأما خالد فقد
حبس أدرعا وأفراسا له يف سبيل هللا -تعاىل"(  ، )1فيرتك القياس ،وجيوز وقف النقود
استحساان؛ هلذه اآلاثر املشهورة ،وحتصيال ملصا ح الوقف اليت تقدمت ،وتيسريا على الناس يف
أمور معايشهم ،ورفعا للحرج واملشاق عنهم.
) )1تقدم خترجيه.
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استحساًن" للتعامل :جلراين عادة الناس
وأيضا فإنه جيوز وقف النقود ويرتك القياس "
ا
بذلك وكثرة استعماهلم له؛ ف ــفي "االستحسان" :جيوز ترك القياس اجللي خفي األثر؛ لتعامل

الناس ذلك ،و"ما رآه املسلمون حسناا فهو عند هللا حسن"( )1؛ حتصيال للمصا ح
وتكميلها ،وتيسريا على الناس ،ورفعا للحرج واملشقة الواقعني فيما لو قطعوا عن عاداهتم
ومألوفهم.
كانت هذه حيلة هؤالء الفقهاء جلواز وقف النقود؛ حتصيال ملنافع الوقف وموافقة
ملقصود الشرع " :حتصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املضار وتقليلها "؛ فحاجة الناس إىل
مثل هذه األوقاف ماسة؛ ملا يتعلق هبا من تيسري أمور معايشهم ،وبدوهنا يقعون يف احلرج
واملشقة.
 وجهة البحث يف احتيال الفقهاء ابلعرف ،واالستحسان على جواز وقف النقود:
هذا املسلك يف اجلواز ـ ـ من قبل الفقهاء ـ ـ لـ ـ " جراين التعامل" ،و"استحساًن" خالفا
قياسا
للقياس ـ ـ فيه هذا القدر الظاهر من التكلف كما تقدم!! واألوىل أن يكون اجلواز ا

على املنصوص عليه يف حديث" :أما خالد فقد احتبس أدرعه ،وأفراسه ...احلديث"؛

نص على جواز وقف املنقول فيما ذكر ،ويقاس عليه كل ما يف معناه من
فاحلديث َّ
املنقوالت :كوقف النقود ،وأنه ال وجه جلواب املانعني على حديث خالد ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ
ب ـ ـ "أن حكم الوقف الشرعي التأبيد ،وال يتأبد غري العقار ،غري أنه ترك يف اجلهاد؛ ألنه سنام
الدين ،فكان معىن القربة فيهما (السالح ،والكراع) أقوى؛ فال يلزم من شرعية الوقف فيهما
شرعيته فيما هو دوهنما ،وال يلحق (هبما غريمها) داللة أيضا؛ ألنه ليس يف معنامها"( )2؛ ذلك
أن األصل :أنه البد أن يوجد يف الوقف معىن "القربة" ،وكون هذه القربة أقوى من قربة أخرى
أمر ال ينضبط ،فال يسلم هلم هبذا اجلواب.
 مناقشة البحث املبدأ الفقهي العام ملا يصح من األوقاف وما ال يصح:
واحلق أن ما خلص إليه الفقهاء من هذا املبدأ العام ملا يصح من األوقاف وما ال
يصح :أن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،وأن ما ال ينتفع به إال ابستهالك عينه ال
) )1تقدم خترجيه.
) )2فتح القدير للكمال بن اهلمام.)219/6( ،
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شرعا واجب االتباع  ،وغاية ما فيه أنه :اجتهاد منهم ـ ـ رمحهم هللا ـ ـ يف
يصح وقفه ـ ـ ليس ا
فهم حديث النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ لسيدان عمر -رضي هللا عنه ،جانبهم الصواب فيه
ـ ـ فيما يظهر يل ـ ـ هلذه األمور:
أوال :ملخالفة هذا الفهم للسنة  ،فالسنة صرحية يف جواز وقف املنقول" :فأما خالد فقد
حبس أدرعه وأفراسه يف سبيل هللا"  ،واألدرع ،واألفراس ال شك أهنا من املنقول الذي
تستهلك عينه ابالنتفاع ،فاألدرع يعرض هلا ابالستعمال أن تنكسر وتتلف ،واألفراس تكرب
وتضعف مع مضي الزمن ،ومع ذلك أجاز النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ وقفها ومل مينع منه؛
للحاجة إليه يف اجلهاد ،وحتصيال للمصلحة املنوطة به ،وقد قرر احملققون من الفقهاء على
اختالف مذاهبهم أنه يف حال أن هرمت األفراس وضعفت ،وأن تلفت األدرع ،تباع ويشرتى
بثمنها ما يقوم مقامها ،ويكون بدال عنها( .)1
فهذه أوقاف الصحابة ـ ـ رضي هللا عنهم ،وهذا عملهم مبحضر النيب ـ ـ صلى هللا عليه
وسلم ،مل يروا أبسا بوقف املنقول واالنتفاع به مدة بقائه بقطع النظر عن طول هذه املدة أو
قصرها؛ فذلك مل يشغلهم !! ومل يقع حائال بينهم وبني أن يقفوا !! وقد أقرهم النيب ـ ـ صلى هللا
عليه وسلم ـ ـ على ذلك ،وصحح هذه األوقاف؛ وذلك كله حتصيال للمصا ح املنوطة هبا،
ودفعا للحاجة ،وسدا للخلة.
اثنيا :ألنه كان األوىل فهم حديث النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم" :حبس األصل ،وسبل
الثمرة" ـ ـ يف ضوء ما سبق ـ ـ على أنه خرج خمرج "التوجيه" و"اإلرشاد" لسيدان عمر ـ ـ رضي
هللا عنه ،فقد جاء إليه "يستأمره" يف أحب ماله إليه :ما يفعل به؟ وذلك ليحصل على أجزل
الثواب ،وأعظم اجلزاء الذي يدوم وال ينفد ،فكان أن دله النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ على
عاما ملا يصح
السبيل اليت يتحقق هبا مبتغاه ،وحيصل له هبا مراده ،ال أن احلديث قرر مبدأ ا

وقفه!!
فغاية ما يف هذا املبدأ الذي خلص إليه مجاعة الفقهاء لصحة الوقف :أنه اجتهاد منهم
يف فهم احلديث النبوي احتمل الصواب واخلطأ ،ومحله على الصواب ليس أبوىل من محله
) )1انظر :املغين البن قدامة ،)28/6( ،وبدائع الصنائع.)220/6( ،
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على اخلطأ ،بل إن محله على اخلطأ أوىل؛ ألن هذا املبدأ يناقض مقصود الشرع يف
الرتغيب يف الوقف وتوسيع دائرته؛ للوفاء حباجات اجملتمع ،وتلبية متطلباته يف قطاعات
تعليما ،ومرافق ،وحنو ذلك مما يفوق َّ
العد؛
احلياة املختلفة وميادينها املتعددة :صحةا ،و ا
وهنوضا ابألمة.
معاونةا للدولة املسلمة يف الوفاء بكل ذلك،
ا

اثلثا :ملا يف ذلك من إمهال اجلمع بني أحاديث الباب وترك العمل ببعضها يف موضعه،
وذلك خبالف املقرر" :أن اإلعمال أوىل من اإلمهال" ،فقد أعملوا حديث عمر ـ ـ رضي هللا
عنه ،وخلصوا منه إىل هذا املبدأ الذي قرروه ،وجعلوه شرعا واجب االتباع ،يف الوقت الذي
أتولوا فيه حديث خالد ـ ـ رضي هللا عنه ـ ـ أبنه ال حجة فيه؛ "ألنه ليس فيه أنه وقف ذلك،
فاحتمل قوله" :احتبس أكراعا وأفراسا" .أي :أمسكه للجهاد ال للتجارة"( !!)1
رابعا :ألن هذا املبدأ العام ملا يصح من األوقاف وما ال يصح يناقض مقصود الشرع يف
الرتغيب يف الوقف وتوسيع دائرته ،وفتح أبواب اخلري؛ للوفاء حباجات اجملتمع ،وتلبية
تعليما ،ومرافق ،وحنو
متطلباته يف قطاعات احلياة املختلفة ،وميادينها املتعددة :صحةا ،و ا
ذلك مما يفوق َّ
وهنوضا ابألمة.
العد؛ معاونةا للدولة املسلمة يف الوفاء بكل ذلك،
ا

خامسا :ألنه يف وقف العقار ال يلو مع تطاول الزمن أن يرب وتتعطل منافعه ابلكلية ،أو
أهنا تنقص؛ فيفوت على املوقوف عليه االنتفاع  ،فيجوز إبداله للحاجة ،واملصلحة الراجحة
كما هو قول احملققني من مج اعة الفقهاء على اختالف مذاهبهم(  ،)2وذلك أبن يباع ويشرتى
) )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.)220 /6( ،
) )2انظر :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية -رمحه هللا -تعاىل ( ،)253،252/31( ،)220/31وتيسري
الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم بن تيمية للمؤلف ( ،)619/2وفتح القدير للكمال بن اهلمام،
( ،)224/6وحاشية ابن عابدين .)384/4( ،هذا إن كان ذلك أحسن للوقف ،فإن كان ال لذلك ،بل اتفق أنه
أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خري منه مع كونه منتفعا به؛ فينبغي أن ال جيوز؛ ألن الواجب إبقاء الوقف على ما
كان عليه دون زايدة ،وشرح اخلرشي على خليل ،)95/7( ،وحاشية العدوي على اخلرشي .)95/7( ،فعن مالك :إن
رأى اإلمام بيع ذلك ملصلحة جاز ،واملهذب ،)331/1( ،وهذا أحد الوجهني عندهم خبالف فإنه ال يستبدل به،
واملغين البن قدامة ،)28/6( ،واملنح الشافيات ،)254،253/2( ،واملبدع .)354،353/5( ،غري أن احلنابلة
يشرتطون لذلك ا ن تتعطل مصلحة الوقف ابلكلية ،فإن مل تتعطل لكن قلت ،وكان غريه أنفع منه وأكثر رد على أهل
الوقف ـ ـ ـ مل جيز بيعه.
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بثمنه ما يقوم مقامه ،أو أن تنقل آلته إىل مكان آخر :كاملسجد الذي خرب ما حوله ،فهذا
اإلبدال للحاجة والضرورة فيما لو تعطل الوقف ابلكلية.
وأما اإلبدال للمصلحة الراجحة :كما يف املسجد املوقوف إذا بين بدله مسجد آخر
أصلح ألهل البلد منه؛ فإنه يباع األول ،ويوقف مثنه على الثاين.
وكاملوقوف للغلة إذا أبدل خبري منه :كأن يقف دارا ،أو حانوات ،أو بستاان ،أو قرية
يكون مغلها قليال ،فتباع ،وجيعل مثنها فيما هو أنفع للوقف.
فهذا كله يعضد ويقوي مذهب جواز وقف النقود ،فال مانع من وقفها وإن كانت
أعياهنا تذهب ابلقرض أو القراض؛ فإن بدهلا يقوم مقامها :كما أنه يف حالة بيع العقار
واستبداله يقوم ما يشرتى بعوضه مقامه؛ فمبدأ بقاء املوقوف بقاء دائما متصال ال ميكن حت
يف العقار؛ فإنه يعرض له أن يرب أو أن تنقص غلته!!
 اختالف النقود عن سائر املنقوالت:
كذلك فإنه يعضد ويقوي مذهب جواز وقف النقود :أهنا ختتلف عن سائر املنقوالت
األخرى من حيث إن اإلفادة منها ال تكون ابستهالكها حقيقة ،كما تستهلك السلع
األخرى :كما هو الشأن يف املطعوم ،واملشروب ،فالنقود يف حد ذاهتا ال منفعة فيها ،وال قيمة
أكل أو ٍ
شرب ،أو ٍ
هلا ،وال تشبع حاجة من ٍ
لباس أو غري ذلك ،وإمنا فائدهتا يف قـوهتا
التبادلية ،وتقوميها املايل للسلع واخلدمات؛ إذ إهنا وسيلة للمبادالت ،ولقياس القيم املختلفة
لألشياء.
ففي حالة وقف النقود للقرض :السلف ،أو للتنمية :للقراض ،للمضاربة ،لالجتار هبا،
لالستثمار ـ ـ يكون بدهلا قائما مقامها ،فكأن عينها مل تذهب.
فبدل النقود املوقوفة للقرض :السلف ،أو للقراض :التنمية ـ ـ ـ يكون قائما مقامها؛ فكأن
عينها مل تذهب.
 قرض النقود يشبه التربع ابملنافع:
وأيضا فإنه مما يقوي مذهب جواز وقف النقود يف القرض :أن ذلك يشبه التربع
ابملنافع ،والعارية ،واملنيحة؛ وهلذا فإن النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ مساه منيحة ،فقال ـ ـ
صلى هللا عليه وسلم" :من منح منيحة :لنب ،أو ورق ،أو هدى زقاقاا؛ كان له مثل عتق
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رقبة"( )1؛ ألن املال إذا دفع ملن ينتفع به مدة مث يعيده إىل صاحبه ،كان هذا تربعا من
صاحبه مبنفعة تلك املدة ،على أن ملنح كل نوع من هذه األموال امسا خاصا به ،فيقال يف
منح النخلة :عارية ،ويف منح ما يشرب كاللنب :منيحة.
إذا فوقف النقود للقرض من جنس هذا الباب :العارية واملنيحة ،غري أن تسليم املثل قام
مقام تسليم العني ،فكأنه انتفع ابلعني مدة ،مث ردها بذاهتا ،وإن كان رد بدهلا يف احلقيقة!!
ويقوي هذا أن النقود "ال تتعني ابلتعيني ،فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء عينها
لكن بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها ،فكأهنا ابقية"( )2؛ فتدفع الدراهم يف القرض ،أو
للمضاربة؛ ألنه يف حالة قرضها أو إقراضها "تذهب عينها ،ويقوم بدهلا مقامها ،سواء أكان
ذلك من املال املساوي هلا يف القرض ،أو املال ورحبه يف القراض؛ فيبقى مثل األصل،
ويصرف الربح إىل املوقوف عليه حبسب شرط الواقف.
 الرتجيح:
والذي يظهر رجحانه من خالل ما عرض له البحث من أدلة اجملوزين واالعرتاضات
الواردة عليها ومناقشة ذلك :صحة مذهب فقهاء جواز وقف النقود للقرض" :السلف"،
وللتنمية :االستثمار ،لـ ـ "القراض" ،ل ـ "املضاربة" ،لـ ـ "االجتار"؛ جملموع ما يلي:
أوال :أن الدليل من عموم "القرآن" و"السنة" وإن دخله التخصيص ومل يسلم من املعارض
وقوى من هذا
املقاوم ،لكنه بقي احتماال للجواز؛ لضعف املخصص كما سبق بيانهَّ ،
االحتمال قياس وقف النقود على املنصوص عليه" :أما خالد فقد احتبس أدرعه،
وأفراسه ...احلديث" ؛ جبامع ما بني النقود واألفراس واألدرع من الوصف املشرتك :أهنا
منقوالت تستهلك ابالنتفاع مبضي الوقت ،ومع هذا مل ير النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ
ذلك مانعا هلا من الوقف؛ ألن األفراس ميكن أن تباع لو هرمت وضعفت ،واألدرع إن
انكسرت فكذلك ،ويشرتى بثمنها ما يقوم مقامها ،ويكون بدال عنها.
( )1أخرجه الرتمذي يف سننه من حديث الرباء بن عازب -رضي هللا عنه ،)404/3( ،يف الرب والصلة ،ابب" :ما
جاء يف املنحة" ،حديث رقم ( .)1957وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب ،ومعىن قوله :من منح منيحة ورق
إمنا يعين به :قرض الدراهم ،قوله :أو هدى زقاقا :يعين به هداية الطريق.
( )1حاشية رد احملتار البن عابدين على الدر املختار.)364/4( ،
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وكذلك وقف النقود للقرض ،والتنمية؛ فإن بدهلا يقوم مقامها؛ فالنقود ال تتعني
ابلتعيني ،فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء عينها لكن بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها،
فكأهنا ابقية ؛ ففي حالة قرضها أو إقراضها تذهب عينها ،ويقوم بدهلا مقامها سواء أكان
ذلك من املال املساوي هلا يف القرض ،أو املال ورحبه يف الق راض؛ فيبقى مثل األصل ،ويعاد
ابلربح على املوقوف عليه ،فهذا قياس "قوي" "صحيح" يقوي ويعضد مذهب اجلواز.
اثنيا :أن الدليلني" :العرف" :التعامل ،و"االستحسان"  ،فهما وإن كان البحث قد الحظ
فيهما هذا القدر من التكل ف إال أهنما سلما من املعارض املقاوم ،وكاان قويني يف إفادة
اجلواز.
اثلثا :أن ما خلص إليه الفقهاء من هذا املبدأ العام املانع من الصحة :أن الوقف حتبيس
شرعا
األصل وتسبيل املنفعة ،وأن ما ال ينتفع به إال ابستهالك عينه ال يصح وقفه ـ ـ ليس ا

واجب االتباع ،وغاية ما فيه أنه اجتهاد منهم يف فهم حديث النيب ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ
لسيدان عمر -رضي هللا عنه ،جانبهم الصواب فيه ـ ـ كما قد تبني ـ ـ لألمور السابقة؛ فيكون

ما بين عليه من احلكم ابملنع غري صواب ،ويرجح اجلواز.
وحت لو سلخم هذا املبدأ جلماعة فقهاء املنع؛ فإن النقود ـ ـ كما تقدم ـ ـ ختتلف عن سائر
املنقوالت األخرى من حيث إن اإلفادة منها ال تكون ابستهالكها حقيقة كما تستهلك
السلع األخرى :كما هو الشأن يف املطعوم ،واملشروب ،فالنقود يف حد ذاهتا ال منفعة فيها
أكل أو ٍ
شرب ،أو ٍ
وال قيمة هلا ،وال تشبع حاجة من ٍ
لباس أو غري ذلك ،وإمنا فائدهتا يف
قـوهتا التبادلية ،وتقوميها املايل للسلع واخلدمات؛ إذ إهنا وسيلة للمبادالت ،ولقياس القيم
املختلفة لألشياء.
ففي حالة وقف النقود للقرض :السلف ،أو للتنمية :للقراض ،للمضاربة ،لالجتار هبا،
لالستثمار ـ ـ يكون بدهلا قائما مقامها ،فكأن عينها مل تذهب.
فبدل النقود املوقوفة للقرض :السلف ،أو للقراض :التنمية ـ ـ ـ يكون قائما مقامها؛ فكأن
عينها مل تذهب.
رابعا :أن وقف النقود يف القرض يشبه التربع ابملنافع :العارية ،واملنيحة؛ فوقف النقود
للقرض من جنس هذا الباب :العارية واملنيحة ،غري أن تسليم املثل قام مقام تسليم العني،
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فكأنه انتفع ابلعني مدة مث ردها بذاهتا ،وإن كان رد بدهلا يف احلقيقة؛ وهلذا فإن النيب ـ ـ صلى
هللا عليه وسلم ـ ـ مساه منيحة ،فقال ـ ـ صلى هللا عليه وسلم" :من منح منيحة :لنب ،أو ورق،
أو هدى زقاقاا؛ كان له مثل عتق رقبة".
خامسا :أن مذهب جواز وقف النقود هو ما يوافق مقصود الشرع يف الرتغيب يف الوقف،
وتوسيع دائرته؛ للوفاء حباجات اجملتمع ،وتلبية متطلباته يف قطاعات احلياة املختلفة
تعليما ،ومرافق وحنو ذلك مما يفوق َّ
العد ،معاون اة للدولة
وميادينها املتعددة :صح اة ،و ا

وهنوضا ابألمة.
املسلمة يف الوفاء بكل ذلك،
ا

وهبذا فإنه تتضافر األدلة من عموم "القرآن" ،و"السنة" ،و"القياس" ،و"العرف"،
بعضا على إفادة صحة مذهب فقهاء جواز
و"االستحسان" ،وتتعاضد ،ويقوي بعضها ا

وقف النقود  ،وهو ما يوافق مقصود الشريعة؛ فالوقف أداة الشريعة ،وآلة الفقه يف قيام اجملتمع
ممثال يف أفراده القادرين من ذوي املالءة املالية هبذا الدور اإلجيايب يف معاونة الدولة املسلمة
للوفاء ابخلدمات الالزمة ،واملتطلبات الضرورية ،واحلاجيـة ،والتحسينية لعموم املسلمني؛ تيسريا
لسبل احلياة ،ورفعا للحرج واملشقة ،ودفعا للضرر واملفسدة؛ للنهوض ابلدولة يف كل قطاعات
احلياة :الصحة ،والتعليم ،والبحث ا لعلمي ،والدعوة واإلرشاد ،وسائر اخلدمات من طرق،
ومياه وحنو ذلك ،حت تكون الدولة املسلمة قويـة يف مصاف الدول املتقدمة؛ فـ ـ "املؤمن

القوي خري ،وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف"( .)1

) )1أخرجه مسلم يف صحيحه ( ، )2052/4يف كتاب" :القدر" ،ابب" :يف األمر ابلقوة ،وترك العجز ،واالستعانة
ابهلل ،وتفويض املقادير هلل" ،حديث رقم (.)2664
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اخلامتة
بعد أن عرض البحث ملذاهب الفقهاء يف هذه املسألة" :وقف النقود " ،مذاهب
فقهاء املنع ،ومذاهب فقهاء اجلواز ،وفصل القول يف أدلتهم دليال دليال من "القرآن"،
و"السنة " ،و"القياس" ،و"العرف" :التعامل ،و"االستحسان" ،وفيما ورد على هذه األدلة
من أجوبة واعرتاضات والرد على ذلك -فقد اتضحت لنا هذه النتائج املهمة اليت نشري إليها
فيما يلي:
"النتيجة األوىل" :أن الصنعة الفقهية كان هلا هذا التأثري الكبري على مجاعة الفقهاء يف احلكم
على املسائل ،وليس من املبالغة القول أبنه كانت تبلغ منهم ـ ـ أحياان ـ ـ مبلغ االستبداد كما
عاما ملا يصح من األوقاف وما
يف هذا الباب وغريه من األبواب!! فقد صاغ الفقهاء مبدأ ا
ال يصح :أن الوقف حتبيس األصل ،وتسبيل املنفعة ،وما ال ينتفع به إال يف اإلتالف" :ال
ي نتفع به إال ابستهالك عينه" ـ ـ ـ ال يصح وقفه  ،وهذا املبدأ اجتهاد منهم يف فهم النصو
كان للصنعة الفقهية أثرها الكبري يف ذلك!! ومل أيت به نص من "قرآن" ،و "ال سنة"،
وليس شرعا واجبا.
مث مضوا على ذلك يف تصحيح ما حتقق فيه هذا املبدأ من األوقاف ،وإال فإهنا ال
تصح كما هو الشأن يف وقف النقود؛ فالنقود ال ميكن االنتفاع هبا إال ابستهالك عينها.
ونتيجة ذلك  :وقوع الناس يف احلرج واملشقة؛ ملنعهم من ذلك ،وقطعهم عن مألوفهم
وعادهتم ،وتفويت مصاحلهم اليت قصد الشرع الشريف حتصيلها هلم من خالل مشروعية
الوقف.
"النتيجة الثانية" :أن الفقه اإلسالمي يتمتع هبذا القدر من "املرونة" ،وهذه القدرة على
"التطور" ،و"التجديد " ،اليت جتعله صاحلا للتطبيق يف كل زمان ومكان مع تغري العوائد،
وجتدد احلوادث ،فهو ميلك هذه األدلة التصحيحية اليت تتكفل تصحيح خطأ الفقهاء يف
االجتهاد ،فدليل "العرف" :األكثر يف االستعمال ـ ـ ـ يصحح خطأ االجتهاد الفقهي يف منع
الناس عن عاداهتم ومألوفهم ،ما مل تكن مناقضة للمنصو عليه؛ فـ ـ "إن ما تعارفه الناس،
وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز".
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وكذلك دليل "االستحسان "؛ فإنه يصحح خطأ القياس اجللي خفي األثر الذي ال
تتضح له مناسبة وال ظهور يف حتقيق مقصود الشرع من حتصيل املصا ح وتكميلها وتعطيل
املضار وتقليلها ،وذلك بقياس آخر يكون ظاهر األثر وأكثر مناسبة ،حت وإن كان هذا
القياس الثاين دون األول :خفيًّا يف ذاته ،أو أبن يرتك القياس اجللي ل ـ "التعامل" :العرف؛ ل ـ
"أن القياس يرتك للتعامل" استحساان.
فالناس يف األزمنة األوىل كان العقار أكثر أمواهلم وقلت فيهم النقود؛ فكثرت أوقافهم
يف العقار ،فكان أن صحح الشرع هذه األوقاف لتعامل الناس بذلك وجراين العرف به،
وهذا خبالف زمننا حيث كثرت فيه النقود وصارت أكثر أموال الناس ،ففي املنع من وقفها
تفويت ملص ا ح الناس ،ومناقضة مقصود الشرع من فتح أبواب اخلري ،وتوسيع دائرة الوقف
وتنويع مصادره.
فكانت حيلة الفقه والفقهاء لتصحيح احلكم مبنع وقف النقود ،هذا الضيق الذي وقعوا
فيه ـ ـ "العرف" :التعامل  ،فقد حكموا جبواز وقف النقود "للتعامل " إذا كانت عادة الناس
جارية به ،وكثر ذلك يف االستعمال ،فالتعامل يرتك به القياس" :املبدأ املستقر يف الوقف:
أن ما ال ينتفع به إال ابستهالك عينه" ال يصح وقفه؛ فيصح وقف النقود على أن االنتفاع
هبا ال يكون إال ابستهالك عينها؛ ألن القياس يرتك للتعامل.
وكان "االستحسان" دليل الفقه اآل خر وحيلة الفقهاء لتصحيح احلكم مبنع وقف
النقود؛ ألن قياس املبدأ العام الذي قرروه فيما يصح وقفه :أن ال جيوز وقف النقود ملا بيناه
من قبل ،ووجه االستحسان :اآلاثر املشهورة كما يف قوله ـ ـ عليه الصالة والسالم" :وأما
خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له يف سبيل هللا -تعاىل" ،فيرتك القياس ،وجيوز وقف النقود
استحساان؛ هلذه اآلاثر املشهورة.
استحساًن" للتعامل :جلراين
وأيضا فإهنم احتالوا على جواز وقف النقود برتك القياس "
ا

عادة الناس بذلك وكثرة استعماهلم له؛ ف ــفي "االستحسان" :جيوز ترك القياس اجللي خفي
األثر لتعامل الناس.
تيسريا على الناس يف
ودفعا للمضار ،ا
وذلك كله حتصيال للمصاحل ،ا
ورفعا للحرج ،و ا

توسيعا ألبواب الوقف ،وتنويعا ملصادره ،وإشاعة للخري
أمور املعايش ووفاء حباجاهتم ،و ا
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يف اجملتمع ،ومعاون اة للدولة يف توفري خدمات :التعليم ،والصحة ،واملرافق العامة ،مبا يسد

اخللة ،وجيرب العجز.

"النتيجة الثالثة" :أنه مل يظهر للبحث رجحان مذهب فقهاء منع وقف النقود ،فال يصار
إليه ،وال يعتد به؛ فأدلتهم على املنع مل تسلم من املعارض املقاوم ،فكان أن تساقطت ،ومل
"قوي" هبا على إفادة املنع؛ فما استدلوا به من دليل "السنة"،
يعد هلم تعلق "صحيح" ٌّ
والدليل من "املعقول " ـ ـ على صحة مذهبهم؛ أقول هذه األدلة إما أهنا مل تصح ،وإما أهنا
احتملت منع وقف النقود كما احتملت اجلواز  ،ومحلها على إفادة املنع ليس أبوىل من محلها
على إفادة اجلواز ،بل إن محلها على إفادة اجلواز أوىل؛ ألن املنع يناقض مقصود الشرع كما
سبق توضيحه؛ وألن النيب ـ ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ـ ـ أجاز وقف الكراع ،والسالح مع أهنا
ال تدوم؛ لالنتفاع هبا مدة بقائها ،فإن كربت الكراع (أفراس اجلهاد ،ويف معناها اإلبل)
وضعفت ومل تعد تصلح للغزو ،أو انكسر السالح أو تلف؛ فإهنا تباع ويشرتى بثمنها ما
يقوم مقامها.
وال شك يف كوهنا من املنقول ،وأن جواز وقفها خالف قياس مبدأ الفقهاء :عدم صحة
وقف املنقول؛ ألن طبيعة الوقف التأبيد ،واملنقول ال يدوم!!
فهذه أوقاف الصحابة ـ ـ رضي هللا عنهم  ،وهذا عملهم مبحضر النيب ـ ـ صلى هللا عليه
وسلم  ،مل يروا أبسا بوقف املنقول واالنتفاع به مدة بقائه ،بقطع النظر عن طول هذه املدة أو
قصرها؛ فذلك مل يشغلهم!! ومل يقع حائال بينهم وبني أن يقفوا !! وقد أقرهم النيب ـ ـ صلى هللا
عليه وسلم ـ ـ على ذلك ،وصحح هذه األوقاف؛ وذلك كله حتصيال للمصا ح املنوطة هبا،
ودفعا للحاجة ،وسدا للخلة.
"النتيجة الرابعة" :أن األدلة من عموم "القرآن" ،و"السنة" ،و"القياس" ،و"العرف"،
و"االستحسان" ،تتضافر وتتعاضد ،وي خ
قوي بعضها بعضا على إفادة صحة مذهب فقهاء
جواز وقف النقود للقرض" :السلف" ،وللتنمية :االستثمار ،ل ـ "القراض" ،ل ـ "املضاربة" ،ل ـ
"االجتار"  ،وهو ما يوافق مقصود الشريعة؛ فالوقف أداة الشريعة ،وآلة الفقه يف قيام اجملتمع
ممثال يف أفراده القادرين من ذوي املالءة املالية هبذا الدور اإلجيايب يف معاونة الدولة املسلمة
للوفاء ابخلدمات الالزمة ،واملتطلبات الضرورية ،واحلاجيـة ،والتحسينية لعموم املسلمني؛ تيسريا
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لسبل احلياة ،ورفعا للحرج واملشقة ،ودفعا للضرر واملفسدة ،وهنوضا ابلدولة يف كل قطاعات
احلياة :الصحة ،والتعليم ،والبحث العلمي ،والدعوة واإلرشاد ،وسائر اخلدمات من طرق،
ومياه وحنو ذلك ،حت تكون قويــة يف مصاف الدول املتقدمة؛ فـ ـ "املؤمن القوي خري،
وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف".
وقبل أن ننهي الكالم يف هذا فإنه جيدر بنا أن ننوه إىل هاتني التوصيتني املهمتني:
التوصية األوىل :أنه يلزم عند البحث يف هذه املسائل االجتهادية اليت حتتمل النظر – أن
يفسح اجملال ملطالعة مقاصد التشريع الكلية واالحتكام إليها ،وذلك يف إطار من املوازنة بني
املبادئ الفقهية اليت خلص إليها مجاعة الفقهاء من اجتهادهم يف فهم النصو وبني املقاصد
الكلية  ،وأنه عند التعارض بينهما ينبغي محل تلك املبادئ على املقصد الكلي؛ لثبوته أبدلة
كثرية – مقطوع بصحتها – متظاهرة يف إفادته والداللة عليه ،وهذا خبالف املبدأ الذي غايته
أنه اجتهاد يف فهم النصو حيتمل الصواب ،وحيتمل اخلطأ  ،على أن يكون ذلك وفق
الضوابط الشرعية ،ال حبسب اهلوى والرغبة.
فوقف النقود قد احتمل املنع ابلنظر إىل املبدأ العام :أن الوقف حتبيس األصل ،وتسبيل
املنفعة ،وأن ما ال ينتفع به إال ابستهالك عينه ال يصح وقفه ،واحتمل اجلواز للحاجة
واملصلحة؛ فالناس :األفراد ،واجملتمع ،بل الدولة  -حيتاجون إىل جواز وقف النقود حاجة ال
تندفع إال بذلك؛ فهي أكثر أموال الناس وهلا هذا املردود الكبري على تطوير اجملتمع،
والنهوض به ،ويف املنع من وقفها تفويت هلذا كله  ،ومناقضة ملقصود الشرع من فتح أبواب
اخلري ،وتوسيع دائرة الوقف ،وتنويع مصادره ؛ فينبغي أن يرجح اجلواز لتحصيل املصا ح املنوطة
به ،ودفعا للحاجة ،وسدا للخلة.
التوصية الثانية :أنه ينبغي أن يصدر تشريع ينص على جواز وقف النقود للقرض :السلف،
وللتنمية :االستثمار ،وأن يفتح لذلك حساب خا ابلبنك املركزي يكون حتت إشراف
أجهزة الدولة الرقابية :اجلهاز املركزي للمحاسبات ،ووزارة املالية ،والرقابة اإلدارية ،وتديره وزارة
األوقاف وف ق حمددات التشريع الصادر والئحته التنفيذية :يف مستحق القرض ،ومبلغه،
وجهاته :من تعليم ،ومداوة ،وسكن ،وحنو ذلك ،والقدرة على السداد ،ومدته ،وعقوبة
املماطلة.
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وكذلك يف مستحق مبلغ االستثمار ،ومقداره يف حديه :األدىن واألعلى ،وجهاته:
استثمار زراعي ،صناعي ،جتاري ،عقاري ،مشروعات متناهية الصغر ،وذلك وفق اخلريطة
االستثمارية للدولة ،وحبسب احتياجات السوق ،وعلى النحو الذي يستوعب األيدي
العاطلة عن العامل ،ويؤدي إىل وفرة اإلنتاج والقدرة على التصدير.
وأن ينص التشريع على إنشاء ثالث هيئات معاونة :هيئة أتمني تعاوين تتحمل خماطر
عدم السداد ،نظري قسط أتميين يؤديه املقرتضون ،واملستثمرون إبلزام من الدولة؛ فتتحمل
اهليئة مبلغ القرض ،ومبلغ االستثمار لتعثر السداد؛ فال تضيع أموال الوقف لوجود هذا الغطاء
التأميين.
واهليئة الثانية تكون للتعليم والتدريب وإشاعة ثقافة اجلودة على أال يعط ى املستفيد مبلغ
االستثمار إال ابحلصول على العدد املناسب من الساعات التدريبية املؤهلة للعمل حبسب
جمال االستثمار.
واهليئة الثالثة للتسويق تكون املعاون األمني للمستثمر يف فتح األسواق أمامه لبيع منتجه
ابلسعر املناسب إن يف الداخل ،أو يف اخلارج بفتح أبواب التصدير ،وتذليل الصعوابت يف
ذلك.
هذا ،واحلمد هلل – تعاىل – على ما أعان به ووفق من هذا البحث ،ونسأله – جل
شأنه – أن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي ،وأن يكون مما تثقل به موازين احلسنات يوم
القيامة.
و"صلى" هللا – تعاىل – و"سلم" و"ابرك" على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
الباحث
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فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.
أوال :كتب احلديث وعلومه.
 - 1اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه (صحيح
البخاري) ،لإلمام البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط،1
1422هـ.
 - 2سنن ابن ماجة ،أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (ت273هـ) ،ت :شعيب
األرانؤوط وآخرون ،دار الرسالة العاملية ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
 - 3سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن
عمرو األزدي خ
الس خجستاين (املتوَف275 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وحممد كامل قره
بللي ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،ط1430 ،1ه ـ ـ ـ2009م.
 - 4سنن الرتمذي ،أبو عيسى (ت 279هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط1395 ،2هـ 1975 -م.
 - 5سنن الدارقطين .أليب احلسن ،علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين (ت 385:هـ) .الطبعة األوىل .ت :شعيب األرنئوط
وآخرين .مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان1424 ،هـ 2004-م.
 - 6السنن الكربى للبيهقي ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروخجردي
اخل راساين ،أبو بكر البيهقي (املتوَف 458 :هـ) ،احملقق :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنات ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -م.

 - 7صحيح ابن خزمية .أبو بكر ،حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صا ح بن بكر
السلمي النيسابوري (ت 311:هـ)[ .الطبعة :بدون] .ت :د .حممد مصطفى األعظمي.
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان1400 ،هـ 1980-م.
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 - 8جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان
اهليثمي (املتوَف 807 :هـ) ،احملقق :حسام الدين القدسي ،الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة،
عام النشر 1414 :هـ1994 ،م.
 - 9مسند اإلمام أمحد بن حنبل  .أبو عبد هللا ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن
أسد الشيباين (ت 241:هـ) .الطبعة األوىل .ت :شعيب األرنئوط ،وعادل مرشد ،وآخرون.
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان1421 ،هـ 2001-م.
 -11مسند الشافعي .أبو عبد هللا ،حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن
عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (ت204:هـ)[ .الطبعة :بدون] .دار
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1400 ،هـ.
 -11املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ( صحيح
مسلم) ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوَف261:ه) ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،دون طبعة وأتريخ.
 -12املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين (ت360:هـ)  .الطبعة الثانية .ت  :محدي بن عبد اجمليد السلفي .مكتبة ابن تيمية
– القاهرة[ ،التاريخ :بدون].
اثنيا :كتب أصول الفقه  ،والقواعد الفقهية.
 -13املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب (املتوَف:
 790هـ) ،احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابن عفان ،الطبعة:
األوىل ،سنة1417 :هـ1997 /م.
 -14الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي .األستاذ الدكتور حممد مصطفى الزحيلي .الطبعة
الثانية .دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق  -سوراي1427 ،هـ 2006 -م.
اثلثا :كتب الفقه:
أ  -كتب الفقه احلنفي:
 -15البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن نيم
احلنفي املصري (ت970:هـ) .الطبعة األوىل .املطبعة العلمية مبصر1311 ،هـ.
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 -16بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد
الكاساين احلنفي (املتوَف587 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ
 1986م. -17البناية شرح اهلداية .أبو حممد ،حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني
الغيتاّب احلنفى ،بدر الدين العيىن (ت855:هـ) .الطبعة األوىل .ت :أمين صا ح شعبان.
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ 1999-م.
-18التجريد .أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني القدوري
(ت 428:هـ)  .الطبعة الثانية .حتقيق  :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية (أ .د حممد
أمحد سراج ،أ .د علي مجعة حممد) .دار السالم – القاهرة1427 ،هـ 2006 -م.
 -19درر احلكام شرح غرر األحكام .حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال  -أو منال أو
املوىل  -خسرو (ت885:هـ) [ .الطبعة :بدون] .دار إحياء الكتب العربية[ ،التاريخ:
بدون].
 -21الدر املختار شرح تنوير األبصار  .حممد بن علي بن حممد احلصين ،املعروف بعالء
الدين احلصكفي (مطبوع مع حاشية رد احملتار البن عابدين).
 -21رد املتار على الدر املختار ،البن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي (املتوَف1252 :هـ) ،الناشر :دار الفكر -بريوت الطبعة :الثانية،
1412هـ 1992 -م.
 -22فتح القدير للعاجز الفقري  .حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ،السيواسي ،مث
اإلسكندري ،املعروف اببن اهلمام ،كمال الدين (ت 861 :هـ) .الطبعة :بدون  .دار
الفكر ،التاريخ :بدون.
-23املبسوط .أبو بكر ،حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ،مشس األئمة
(ت483:هـ)[ .الطبعة :بدون] .دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1409 ،هـ 1989-م.
 -24امليط الربهاين يف الفقه النعماين ،أبو املعايل ،حممود بن أمحد ابن عبد العزيز بن
عمر بن مازة البخاري احلنفي ،برهان الدين (املتوَف616 :هـ) ،احملقق :عبد الكرمي سامي
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اجلندي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ -
 2004م.
 -25نشر العرف (مطبوع ضمن جمموع رسائل ابن عابدين) .حممد أمني بن عمر بن
عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوَف1252 :هـ) [ .الطبعة :بدون] .عامل الكتب،
[التاريخ :بدون].
-26اهلداية شرح بداية املبتدي ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ،أبو
احلسن برهان الدين (املتوَف593 :هـ) ،الناشر :املكتبة اإلسالمية .
ب-كتب الفقه املالكي:
 -27أسهل املدارك « شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك» .أبو بكر بن
حسن بن عبد هللا الكشناوي (ت1397:هـ) .الطبعة الثانية .دار الفكر ،بريوت – لبنان،
[التاريخ بدون].
 -28التاج واإلكليل ملختصر خليل .حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري
الغرانطي ،أبو عبد هللا املواق املالكي (ت 897:هـ) .الطبعة األوىل .دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان1416 ،هـ 1995-م.
 -29التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب  .خليل بن إسحاق بن موسى،
اجلندي املالكي املصري ،ضياء الدين (ت 776:هـ) .الطبعة األوىل .ضبطه وصححه :د.
أمحد بن عبد الكرمي نيب .مركز نيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ،القاهرة ،مصر،
1429هـ 2008-م.
 -31حاشية الصاوي على الشرح الصغري (مطبوع مع الشرح الصغري) أبو العباس ،أمحد
ابن حممد اخللويت ،الشهري ابلصاوي املالكي (ت1241:هـ)[ .الطبعة :بدون] .ت :د.
مصطفى كمال وصفي .دار املعارف ،القاهرة ،مصر[ ،التاريخ :بدون].
 -31الشامل يف فقه اإلمام مالك .هبرام بن عبد هللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض،
أبو البقاء ،اتج الدين السلمي الد خم خريي خ
الدمي خ
اطي املالكي (ت805:هـ) .الطبعة األوىل.
ضبطه وصححه :أمحد بن عبد الكرمي نيب .مركز نيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث،
1429هـ 2008 -م.
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 -32الشرح الكبري على خمتصر سيدي خليل (مطبوع هبامش حاشية السوقي) .أبو
الربكات ،أمحد بن حممد العدوي ،الشهري ابلدردير (ت1201:هـ)[ .الطبعة :بدون] .مطبعة
عيسى البايب احلليب وشركاه[ ،التاريخ :بدون].
 -33شرح خمتصر خليل .أليب عبد هللا ،حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي
(ت 1101:هـ)[ .الطبعة :بدون] .دار الفكر ،بريوت ،لبنان[ ،التاريخ :بدون].
 -34املدونة  .مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (ت179:هـ) .الطبعة
األوىل .دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ 1994-م.
 -35منح اجلليل شرح خمتصر خليل  .حممد بن أمحد بن حممد عليش ،أبو عبد هللا
املالكي (ت 1299:هـ) .الطبعة األوىل .دار الفكر ،بريوت ،لبنان1404 ،هـ 1984-م.
 -36مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل .أليب عبد هللا ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن
الطرابلسي املغريب ،مشس الدين ،املعروف ابحلطاب الرعيين املالكي (ت954:هـ) .الطبعة
األوىل .ضبطه وخرج آايته وأحاديثه :الشيخ زكراي عمريات .دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان1416 ،هـ 1995-م.
ج-كتب الفقه الشافعي:
 -37البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  .أبو احلسني ،حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين
اليمين الشافعي (ت558:هـ) .الطبعة األوىل .ت :قاسم حممد النوري .دار املنهاج ،جدة،
اململكة العربية السعودية1421،هـ 2000-م.
 -38حتفة املتاج يف شرح املنهاج ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي،
الناشر :املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد ،الطبعة :بدون طبعة ،عام
النشر 1357 :هـ 1983 -م.
 -39احلاوي الكبري .أليب احلسن ،علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،
الشهري ابملاوردي (ت 450:هـ) .الطبعة األوىل .ت :الشيخ علي حممد معوض ،والشيخ
عادل أمحد عبد املوجود .دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1414 ،هـ 1994-م.
 -41الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية  .أبو حيىي ،زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي
األنصاري ،زين الدين (ت 926:هـ) .الطبعة األوىل .ت :حممد عبد القادر عطا .دار
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الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1418 ،هـ 1997-م.
 -41روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي
(ت676هـ ) ،ت :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1412 ،3هـ -
1991م.
 -42اجملموع شرح املهذب ،للنووي (ت 676هـ) ،دار الفكر ،دون طبعة وأتريخ.
 -43مغين املتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب
الشربيين الشافعي (املتوَف 977 :هـ) ،الناشر :دار الفكر بريوت.
 -44املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي
(املتوَف476 :هـ) ،الناشر :دار الفكر بريوت.
 -45هناية املطلب يف دراية املذهب  .أبو املعايل ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن
حممد اجلويين ،إمام احلرمني (ت 478:هـ) .الطبعة األوىل .ت :د .عبد العظيم الديب .دار
املنهاج ،جدة ،السعودية1428 ،هـ 2007-م.
 -46الوسيط يف املذهب  .أبو حامد ،حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت505:هـ).
الطبعة األوىل .ت :أمحد حممود إبراهيم ،وحممد حممد اتمر .دار السالم ،القاهرة ،مصر،
1417هـ 1997-م.
د-كتب الفقه احلنبلي:
 -47اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .أليب احلسن ،علي بن سليمان املرداوي
الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،عالء الدين (ت885:هـ) .الطبعة األوىل .ت :حممد حامد
الفقي1374 .هـ 1955-م.
-48دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات ،منصور بن
يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (ت1051:هـ) الناشر :عامل
الكتب الطبعة :األوىل1414 ،هـ 1993 -م.
 -49شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  .حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي،
مشس الدين (ت 772:هـ) .الطبعة األوىل .ت :عبد هللا عبد الرمحن اجلربين .دار العبيكان،
الرايض ،اململكة العربية السعودية1413 ،هـ 1993-م.
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 -51الشرح الكبري على منت املقنع  .أبو الفرج ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة
املقدس ي اجلماعيلي احلنبلي ،مشس الدين (ت 682:هـ)[ .الطبعة :بدون] .دار الكتاب
العريب[ ،التاريخ بدون ].
 -51الفروع (ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي) .أليب عبد
هللا ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،املقدسي الراميىن  ،مث الصاحلي احلنبلي ،مشس الدين
(ت 763:هـ) .الطبعة األوىل .ت :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي .مؤسسة الرسالة،
بريوت ،لبنان ،ودار املؤيد ،الرايض ،اململكة العربية السعودية1424 ،هـ 2003 -م.
 -52كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن
إدريس البهويت احلنبلي (املتوَف 1051 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 -53مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى .مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي
شهرة ،الرحيباىن مولدا ،مث الدمشقي احلنبلي (ت1243:هـ) .الطبعة الثانية .املكتب
اإلسالمي1415 ،هـ 1994-م.
-54املغين ،أليب حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة(ت620هـ) ،مكتبة
القاهرة ،دون طبعة1388 ،هـ 1968 -م.
 -55املنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد .منصور بن يونس بن صالح الدين،
ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (ت1051:هـ) .الطبعة األوىل .ت :أ .د .عبد هللا
ابن حممد املطلق .دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية1427 ،هـ -
2006م.
 -56الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل .أبو بكر أمحد بن حممد
ابن هارون بن يزيد اخلالل البغدادي احلنبلي (ت311:هـ) .الطبعة األوىل .ت :سيد
كسروي حسن .دار الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م.
هـ-كتب الفقه الظاهري:
 -57امللى ابآلاثر ،أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب
الظاهري (املتوَف 456 :هـ) ،الناشر :دار الفكر – بريوت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون
اتريخ.
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و-كتب الفقه العام:
 -58تيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم بن تيمية ،أ.د /أمحد علي
أمحد موايف ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية1413 ،هـ 1993-م.
 -59جمموع الفتاوى ،تقي الدين ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
(املتوَف 728 :هـ) ،احملقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،عام النشر1416 :هـ/
1995م.
رابعا :كتب السري والرتاجم.
 -61األعالم .خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي
(ت 1396:هـ) .الطبعة اخلامسة عشر .دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان2002 ،م.
 -61اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية .عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي ،أبو
حممد ،حميي الدين احلنفي (775:هـ) .الطبعة الثانية .ت  :د .عبد الفتاح احللو .دار هجر،
اجليزة ،مصر1413 ،هـ 1993-م.
 -62خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر  .حممد أمني بن فضل هللا بن حمب
الدين بن حممد احمليب احلموي األصل ،الدمشقي (ت1111:هـ)[ .الطبعة :بدون] .دار
صادر ،بريوت ،لبنان[ ،التاريخ بدون].
 -63ذيل طبقات احلنابلة  .عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،السالمي،
البغدادي ،مث الدمشقي ،احلنبلي ،زين الدين (ت 795 :هـ) .الطبعة األوىل .ت :د .عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني .مكتبة العبيكان ،الرايض ،السعودية1425 ،هـ 2005-م.
 -64سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر .حممد خليل بن علي بن حممد بن حممد
مراد احلسيين ،أبو الفضل (ت 1206:هـ) .الطبعة الثالثة .دار البشائر اإلسالمية ،دار ابن
حزم1408 ،هـ 1988 -م.
 -65سري أعالم النبالء  .أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،مشس
الدين (ت 748:هـ) .الطبعة الثالثة .ت :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب
األرنئوط .مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان1405 ،هـ 1985-م.
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 -66الفوائد البهية يف تراجم احلنفية  .أبو احلسنات ،حممد بن عبد احلي اللكنوي.
[الطبعة :بدون] .دار املعرفة ،بريوت ،لبنان[ ،التاريخ :بدون].
 -67معجم املؤلفني .عمر رضا كحالة[ .الطبعة :بدون] .مكتبة املثىن  -بريوت ،دار
إحياء الرتاث العريب بريوت[ ،التاريخ :بدون].
 -68املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  .إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن
حممد ،ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (ت 884:هـ) .الطبعة األوىل ت :د .عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني .مكتبة الرشد ،الرايض ،السعودية1410،هـ 1990-م.
 -69النور السافر عن أخبار القرن العاشر .حمي الدين ،عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا
العيدروس (ت 1038:هـ) .الطبعة األوىل .دار الكتب العلمية  -بريوت1405 ،هـ.
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فهرس املوضوعات
املوضـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

املقدمة

1

املبحث األول :مذهب فقهاء منع وقف النقود وأدلتهم مع املناقشة

3

والرتجيح
املطلب األول :مذاهب الفقهاء يف منع وقف النقود

4

أوال :مذهب اإلمام أيب حنيفة

4

جواز وقف املنقول عند احلنفية تبعا للعقار

4

جواز وقف ما جرت به العادة من املنقول عند احلنفية

5

تعقيب الكاساين على وقف املنقول

5

وقف ما ال ينتفع به إال ابإلتالف عند احلنفية

6

اثنيا :املذهب الشافعي

6

اخلالف بني مجاعة فقهاء الشافعية يف وقف النقود

7

اثلثا :مذهب احلنابلة

9

وقف ما ال ينتفع به إال ابإلتالف عند احلنابلة

10

وقف النقود عند اإلمام أمحد -رمحه هللا -تعاىل

10

وقف النقود للتحلي والوزن عند احلنابلة

10

عدم صحة وقف النقود للقرض ولالجتار هبا عند احلنابلة

11

رابعا :مذهب ابن حزم الظاهري

12
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مناقشة ابن حزم أدلة فقهاء جواز وقف النقود

12

أوال :مناقشة دليلهم من السنة

12

اثنيا :مناقشة دليلهم من القياس

13

املطلب الثاين :أدلة فقهاء مذهب املنع مع املناقشة والرتجيح

14

دليلهم من السنة

14

دليلهم من املعقول

15

املناقشة والرتجيح

15

مناقشة دليلهم من املعقول

15

مناقشة دليلهم من السنة

16

الرتجيح

20

املبحث الثاين :مذهب فقهاء جواز وقف النقود وأدلتهم مع املناقشة

21

والرتجيح
املطلب األول :مذاهب الفقهاء يف جواز وقف النقود

21

أوال :مذهب فقهاء األمصار من السادة احلنفية

21

اثنيا :مذهب املالكية

26

اثلثا :مذهب اإلمام الشافعي -رمحه هللا -تعاىل

29

رابعا :مذهب اإلمام أمحد -رمحه هللا -تعاىل

29

خامسا :اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية يف وقف النقود

31

املطلب الثاين :أدلة جواز وقف النقود مع املناقشة والرتجيح

32

حترير حمل االستدالل على جواز وقف النقود

32

دليلهم من القرآن

33
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دليلهم من السنة

33

دليلهم من القياس

33

دليلهم من العرف

34

دليلهم من االستحسان

35

املناقشة والرتجيح

35

مناقشة دليلهم من القرآن

35

مناقشة دليلهم من السنة

35

مناقشة دليلهم من القياس

36

مناقشة دليلهم من االستحسان

36

االحتيال ب ـ ـ "التعامل" :العرف ،و"االستحسان" على جواز وقف النقود

38

وجهة البحث يف احتيال الفقهاء ابلعرف ،واالستحسان على جواز وقف النقود

39

مناقشة البحث املبدأ الفقهي العام ملا يصح من األوقاف وما ال يصح

39

اختالف النقود عن سائر املنقوالت

42

قرض النقود يشبه التربع ابملنافع

42

الرتجيح

43

اخلامتة

46

النتائج

46

التوصيات

49

فهرس املصادر واملراجع

51

فهرس املوضوعات
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