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 المقدمة
 البحث ملخص

 االقتصادية اجملاالت سلتلف ويف العصور، مر على اإلسالمية األمة هنضة يف  مهًما دورًا للوقف أن شك ال
 حيزًا احلاضر وقتنا يف الوقف أخذ ولقد وغًنىا، والسكنية، والصحية التعليمية ادلرافق إثراء ويف واالجتماعية،

 األداة ىذه تفعيل أجل من تناولتو اليت والندوات وادلؤدترات العمل ورش إقامة خالل من الدراسة من واسًعا
 الدراسة من كبًنًا حيزًا يأخذ مل النقود وقف نظام أن إال واجملتمعات، الدول اقتصاد تنمية يف اإلستثمارية
 يستهلك، شلا النقود أن باعتبار النقود، وقف جواز عدم يرون الفقهاء من كثًنًا أن إىل يعود وىذا واالىتمام،

.  بقائها مع ادلوقوفة بالعٌن االنتفاع بو يقصد والوقف
 واالقتصادية ادلدنية احلياة تطورت حيث السابق، عن ختتلف احلاضر وقتنا يف واحلياة اجملتمعات أن بيد

 وزارات فأنشئت اىتمام، أديا بالوقف هتتم اليوم اإلسالمية الدول وأخذت والصحية، والتعليمية واالجتماعية
 ال النقود وقف أن الباحثان يرى لذا ادلهمة، األداة ىذه تنظيم بعملية لتقوم األوقاف ومؤسسات األوقاف

 على االقتصاد تنمية يف النقود وقف يلعبو أن ديكن الذي الدور عن فضالً  األعيان، وقف عن أمهيتو تقل
 النقود، وقف تاريخ على الوريقات ىذه يف الضوء سيسلط الباحثٌن فإن وعليو، والفئات، ادلستويات رتيع

. التعليمية ادلرافق تنمية يف الفعال ودوره االقتصاد، تنمية يف ورلالو الفقهاء، عند وحكمو
 

: وتاريخو النقود وقف ماىية: األولى الفقرة
: الوقف تعريف: أووًال 

 تعريف من خيلوا ال يكاد واحلديثة منها القددية الفقهية والكتب ادلدونات إىل النظر خالل من
 سلتلفة، أو متباينة التعريفات ىذه أن وصلد العلماء، عنو حبث اليت ادلهمة ادلسائل من أنو باعتبار الوقف،
. وشروطو أحكامو بعض يف اختالفهم حبسب وذلك
( مسئولون إهنم وقفوىم: )تعاىل قال وقًفا، يوقف أو الشيئ أوقف ويقال وادلنع، ،احلبس مبعىن: لغة الوقف

.  24: الصافات
  .."الغًن من التمليك عن ادلملوك حبس: "بقولو السرخسي عرفو فقد الفقهاء، اصطالح يف أما

 حبس : حنيفة أيب عند وىو: " بقولو الصاحبان وعند حنيفة أيب عند الوقف تعريف اذلداية صاحب وذكر

                                                           

 الفكر دار: بًنوت وقف، مادة العرب، لسان مكرم، زلمد منظور، ابن  

 . 27، ص12ىـ، ج1406دار ادلعرفة، :  السرخسي، زلمد بن أيب سهل، ادلبسوط، بًنوت 
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 اهلل ملك حكم على العٌن حبس : يوسف وأيب زلمد وعند بادلنفعة، والتصدق الواقف ملك على العٌن
. "تعاىل

 إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزًما بقاؤه يف ملك معطيو ولو : "بقولو ادلالكية من عرفة ابن وعرفو
 وغًنه قدامة ابن وعرفو". حبس األصل وتسبيل ادلنافع:" أما من الشافعية فقد عرفو البيضاوي بأنو . "تقديرًا

 ."ادلنفعة وتسبيل األصل حتبيس :" بأنو احلنابلة من
 أو رىنها وال بيعها جيوز فال العٌن، حبس ترى أهنا رلملها يف التعريفات ىذه خالل من فنجد

 وسبِّل أصلها احبس: " وسلم عليو اهلل صلى الرسول قول ذلك يف واألصل الورثة، إىل تنتقل وال ىبتها،
. "ذترهتا

 
: النقود وقف تعريف:  انياًال 

: وااطالحاًال  لغة النقود تعريف
 يتعامل شلا غًنمها أو والفضة الذىب من العملة على ويطلق منها، الزَّزيْيفِ  وِإخراجُز  الدراِىم دتييزُز  اللغة يف النقد

. بو
 .لالدخار وأداة التبادل، يف ووسيطاً  للقيم، مقياساً  الناس استخدمو ما ىي االصطالح يف والنقود
: النقود وقف تعريف
 عن الناجتة األرباح يف ادلتمثلة منفعتو وتسبيل النقود حبس بأنو االصطالح يف النقود وقف تعريف ديكن

 . استثماره
 
  
 
 

                                                           
 .13، ص3، ج1980-1400، 1دار الفكر، ط: زلمد بن عمر الرامفوري، بًنوت:  العيين، زلمود بن أزتد ، البناية يف شرح اذلداية، تصحيح 

 .ص ،7ج م،1997 ،.ط. د العلمية، الكتب دار: بًنوت اخلرشي، حاشية عبداهلل، زلمد اخلرشي،  

 . 185، ص6م ج1981/ ىـ1401، . ط. د.مكتبة الرياض احلديثة: الرياض. ادلغين. ابن قدامة، أزتد زلمد  

 .49، ص2م، كتاب الصدقات، باب من وقف ج1984/ىـ1404، 2شركة الطباعة العربية السعودية، ط:  ابن ماجو، زلمد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجو، الرياض 

 .الفكر دار: بًنوت وقف، مادة العرب، لسان منظور، ابن  

 الشؤون وزارة مع بالتعاون القرى أم جامعة نتظمتو الذي األول األوقاف دلؤدتر مقدم مطبوع غًن حبث واستثمارىا، النقود وقف العزيز، عبد أزتد احلداد، 
 .6ص ىـ،1422 ادلكرمة، مكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية
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: النقود وقف تاريخ:  الثًالا
 الفقهاء أن صلد بل ادلعاصرة، االستثمارية األدوات من أو ادلعاصرة القضايا من النقود وقف يكن مل

 وىذا سلتصرة، بصورة حكمو تناول وفتاواىم وكتبهم ألسنتهم على وجرت تفصيل، دون عنو حتدثوا قد قدديًا
. األوىل القرون يف وبروزه انتشاره عدم إىل رمبا أو انتشاره قلة إىل يعود

 العثماين العصر يف كان للنظر ملفت وبشكل الوجود حيز إىل النقود لوقف وظهور بروز أول ولعل
 عام يف( األناضول إىل تنتقل أن قبل العثمانية للدولة اجلديدة األوروبية العاصمة )أدرنو يف وبالتحديد األول
 يف السائد ادلذىب أنو باعتبار احلنفية، فقهاء بٌن االختالف ادلسألة ىذه أثارت ولقد م،1423/ىـ872

. األخر البعض ومنعو البعض فأجازه الدولة،
 

:  النقود وقف حكم: الثانية الفقرة
: وأدلتهم النقود وقف حكم في الفقهاء أقوال: أووًال 

 وحديثًا، قدديًا الفقهاء فيو حبث شلا أنو باعتبار الوقف، حكم تناول الفقرة ىذه يف الباحثان يسع ال
 اجلواز واحلنابلة والشافعية وادلالكية احلنفية من الفقهاء رتهور عامة إليو ذىب ما أو الراجح من أنو إال

 بالعٌن االنتفاع دوام اشرتاط بسبب االختالف ىذا ويعود النقود، وقف يف اختلفوا أهنم إالّال  ،مطلًقا
 آراء انقسمت وقد النقود، وقف جواز بعدم القائلٌن عند هبا االنتفاع دوام عدم النقود وقف ويف ادلوقوفة،
 : أقوال ثالثة إىل الفقهاء
 عند وادلعتمد ادلالكية، لبعض وقول احلنفية، لبعض قول وىو مطلًقا، جائز غًن النقود وقف أن: األول القول

 العٌن حتبيس ىو والوقف باتالفها، أو باستهالكها إال بالنقود االنتفاع ديكن ال أنو والعلة واحلنابلة، الشافعية
 باإلتالف إال بو ينتفع ال ما وقف وأما : "اذلمام ابن قولي والطعام، النقود وقف جيوز ال لذلك األصل، أو

 الدراىم والفضة بالذىب وادلراد ، الفقهاء عامة قول يف جائز فغًن وادلشروب وادلأكول والفضة كالذىب
 ".حبلي ليس وما والدنانًن

                                                           

وىذا السبب يعود إىل كون وقف النقود يقوم على وقف النقود ذاهتا لكي يقوم على منح قروض للحرفيٌن والتجار بفائدة سنوية، وريعها   
 (مثل العقارات واألراض)يذىب إىل جهات خًنية مثل ادلساجد وادلدارس، وىذا بدوره خيتلف عن وقف األصول الثابتة أو األعيان 

:  انقسم الفقهاء يف الوقف إىل ثالثة أقوال 
. أن الوقف غًن جائز مطلًقا وىو قول شريح القاضي وعامة أىل الكوفة ورواية عن أيب حنيفة: القول األول
. الوقف جائز فقط يف الكراع والسالح: القول الثاين

 .أنو جائز مطلًقا: القول الثالث
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 وادلشروب وادلطعوم والدراىم كالدنانًن عينو بقاء مع بو االنتفاع ديكن ال ما: "ادلغين يف قدامة ابن ويقول
 يف األوزاعي و مالك عن حيكى شيئا إال العلم وأىل الفقهاء عامة قول يف وقفو يصح ال وأشباىو والشمع

 وما الثمرة وتسبيل األصل حتبيس الوقف ألن بصحيح وليس مالك أصحاب حيكو ومل جيوز أنو الطعام وقف
 أجاز من قول على وقفها يصح والدنانًن الدراىم يف وقيل ذلك فيو يصح ال باإلتالف إال بو ينتفع ال

 فلم الغصب يف تضمن ال وذلذا األذتان لو خلقت الذي ادلقصود ليست ادلنفعة تلك ألن يصح وال إجارهتا
  "بو ليتجمل والشمع الطٌن دوس على والغنم الثياب نشر على الشجر كوقف لو الوقف جيز

 " . جيز مل ثياباً  أو مكيالً  أو دراىم وقف ولو : " اذلندية الفتاوى ويف 
". جيوز ال شاس وابن احلاجب ابن وقال " الدراىم وقف جواز حكم يف حاشيتو يف اخلرشي وذكر 

  " .والدنانًن الدراىم وقف يصح وال " العلماء حلية ويف

 وقف يصح فال مقصوداً  وكونو ، معراة غًن دراىم وال ذلو آلة وقف يصح فال : " القليويب وقال 
 ...". جتارة بنحو منها حيصل ما أو نقشها سواء للزينة معراة دراىم

 "  . والدنانًن الدراىم وىي كاألذتان دائماً  بقائو مع بو ينتفع ماال وقف يصح وال : " ادلبدع ويف
 والدنانًن والدراىم والشموع وادلشروب كادلأكول بو باالنتفاع يذىب ال ما وال : " ... الزركشي وقال

 وقفها جيوز ال أي"  .  
 

 الدنانًن وقف أن: " اجلليل مواىب يف وجاء للمالكية آخر قول وىو مكروه، النقود وقف أن :الثاني القول
 "مكروه عليو غيب إذا بعينو يعرف ال وما والدراىم

 للشافعية، اآلخر والوجو عنهم، وادلشهور احلنفية فقهاء عامة قول وىو جائز، النقود وقف أن :الثالث القول
. الزىري شهاب وابن قولو، يف تيمية ابن واعتمده احلنابلة عن ورواية
 وقف فيمن زفر أصحاب من وكان األنصاري عنو: "القدير فتح منها الوقف جواز يف احلنفية كتب يف وجاء

 مضاربة الدراىم يدفع قال ؟ وكيف قيل ، نعم قال ؟ ذلك أجيوز يوزن ما أو يكال ما أو الطعام أو الدراىم
 .بضاعة أو مضاربة ذتنو ويدفع يباع يوزن وما يكال وما عليو، وقف الذي الوجو يف هبا يتصدق مث

                                                           

 .262، ص6ج. 1405دار الفكر، : عبد اهلل بن أزتد،ادلغين يف فقو اإلمام أزتد بن حنبل الشيباين، بًنوتابن قدامو،   

زكريا عمًنات، : مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عبد الرزتن الطرابلسي ادلغريب، مواىب اجلليل لشرح سلتصر خليل، حتقيق احلطاب،  
 .631، ص7ىـ، ج1423دار عامل الكتب، : بًنوت

 .219، ص6ت ج.، د2دار الفكر، ط:  ابن اذلمام، زلمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، بًنوت 
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 دراىم بل وقدوم كفأس للناس تعامل فيو قصًدا منقول كل وقف أيًضا صح وكما: " قولو ادلختار الدر ويف
. "ودنانًن

 الدالئل من وأكثر فيها فصل حيث النقود، وقف جواز حكم يف رسالة احلنفي السعود أبو ألف وقد
. النقود وقف جواز على الدالة والنقول

 يفيده كما والدراىم والدنانًن كالطعام بعينو يعرف ال ما وقف جواز ادلذىب إن مث " اخلرشي وقال
 األقوال أضعف بادلنع والقول بقيل بالكراىية القول حكى باجلواز القول حكى ما بعد فإنو الشامل كالم

".  

". قطعاً  للسلف وقفهما فيجوز والدراىم الدنانًن غًن يف الرتدد أن: "العدوي حاشية ويف
 ضعيف، بالكراىة والقول اجلواز، وغًنىا ادلدونة مذىب أن علمت فقد : " ... اجلليل مواىب ويف
  ". شاس ابن قول منو وأضعف

   .... "وقفها أجاز إجارهتا أجاز فمن والدنانًن الدراىم يف أصحابنا واختلف "ادلهذب ويف
 التنمية أو القرض لغرض األذتان وقف جواز ىذا وظاىر : " الربكات أبو قال تيمية ابن وقال
.  األذتان وقف جواز أي.  " أصح واألول " اخلالف ذكر بعد وقال ، " بالربح والتصدق
 بو يعين شيخنا، اختاره وضلوه، القرض يف هبا فينتفع الدراىم وقف يصح وعنو : " اإلنصاف ويف
 .  "اهلل رزتو الدين تقي الشيخ

 إىل ودفعها ، اهلل سبيل يف دينار ألف جعل فيمن الزىري قال : " قال صحيحو يف البخاري ونقل
 ذلك ربح من يأكل أن للرجل ىل ، واألقربٌن للمساكٌن صدقة رحبو وجعل هبا، يتجر تاجر لو غالم

 " . منها يأكل أن لو ليس : قال ، ادلساكٌن يف صدقة رحبها جعل يكن مل وإن ، شيئاً  األلف
:    النقود وقف حقيقة في الفقهاء أقوال مناقشة:  انيًالا

 النقود، وقف جواز عدم األقوال ىذه خالل من واحلنبلي الشافعي ادلذىب يف ادلعتمد أن تقرر لقد 
 جيوز فال والشراب، الطعام مثل مثلها بتلفها، أو باستهالكها إالّال  هبا االنتفاع ديكن ال شلا النقود أن باعتبار

                                                           
 .363ص ،4ج ،1979/ ىـ1399 الفكر، دار: بًنوت ادلختار، الدر ، الدين عالء احلصكفي،  

 .80ص ،7ج م،1997 ،.ط. د العلمية، الكتب دار: بًنوت اخلرشي، حاشية اخلرشي، 

   .447 ،1ج م،1379 ادلعرفة، دار: بًنوت ادلهذب، علي، إبراىيم الشًنازي،  

 .ط. د العربية، دار: بًنوت. قاسم زلمد عبدالرزتن: وترتيب رتع تيمية، ابن اإلسالم شيخ فتاوى رلموع احلليم، عبد أزتد تيمية، ابن 

 . 234ص ،31ج

 .11ص ،7ج م،1997 – ىـ1418 ،1ط العلمية، الكتب دار: بًنوت. إمساعيل حسن زلمد حسن زلمد: حتقيق اإلنصاف،. سليمان علي الدين عالء ادلرداوي، 
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 هبا يتصدق منها والعائد مضاربة، يدفعها مث النقود وقف يرون الشافعي ادلذىب فقهاء بعض أن إال وقفها،
 منفعة فإن إًذا كقرض، العلم طلبة إىل األموال ىذه يدفع أن ديكن أنو ذلك، إىل أضف سلتلفة، رلاالت يف

 القواعد من وال السنة من وال القرن من ال دليل يسنده فال النقود وقف بكراىة القول وأما. قائمة تبقى النقود
.       العامة
 ادلقاصد حيقق ألنو جائز النقود وقف أن الثالث القول أصحاب إليو ذىب ما ىو الراجح الرأي أن ويبدو

 أيضاً  وفيو بينو، التوازن وإجياد اإلسالمي اجملتمع بٌن التكافل مبدأ حتقيق وىي الوقف شرع أجلها من اليت
 ابن يقول ادلعاصر، اجملتمع تصيب اليت والصحية والتعليمة واالقتصادية االجتماعية ادلشاكل من لكثًن حل

 حاجية مصلحة فهي األخوة دلعىن اخلادمة األمة أفراد بٌن ادلواساة أساس على قائمة التربعات عقود: "عاشور
 مصاحل من اجلمّال  وإقامة ادلفرتين، وإغناء ادلعوزين، مساعفة حصلت فبها رتيل، إسالمي خلق وأثر جليلة،

 وذلك طويلة مدة منو واالستفادة بو االنتفاع ودوام ادلال بقاء ضمان النقود وقف يف أن كما" ادلسلمٌن
. واخلًن الرب أوجو يف ريعو وصرف باسثماره

 
: والتعليمية التربوية المرافق تنمية في النقود وقف دور: الثالثة الفقرة

:  النقود وقف أىمية: أووًال 
 القرون يف عليها كانت عما اختلفت قد واجملتمعات ادلعاصرة احلياة أن إثنان، عليو خيتلف ال شلا

 لقمة عن والبحث الرتحال على تقوم كوهنا من مدنية أكثرىا اليوم اإلسالمية اجملتمعات وأصبحت األوىل،
 على أثرت األخرى، اجملتمعات على وانفتاًحا تعقًدا تزداد وأخذت وادلعيشة، احلياة طرق فتشعبت العيش،

 حظًا أقل أو شأنًا أقل األعيان على الوقف دور يكن ومل االستثمار، وأدوات والرتبية والتعليم االقتصاد تطور
 قوية أداة وأصبح اإلسالمية، البلدان من كثًن يف يوم بعد يوًما يتطور الوقف أخذ بل مثيالهتا، من وتطورًا
 وتساىم تساعد اليت األدوات من تعترب النقود وقف فكرة أن صلد لذا واخلاصة، العامة ادلرافق تطوير يف وفعالة
 الباحثٌن على يصعب أمهية من ذلا دلا اإلسالمية الدول يف والتعليم االقتصاد عجلة ودعم تطوير يف كثًنًا

: اآليت يف احلاضر وقتنا يف النقود وقف أمهية وتتجلى سردىا،
 وإمنا لوقفها، منازل أو مساجد بناء أو ، أعيان لشراء ثروات ديتلكون ال األفراد من الكثًن أن صلد  -1

 يوزع مشروع، إنشاء يف ادلسامهة ذلم تتيح- كثًنه أو قليلة أهنا النظر بغض - نقوًدا ديتلكون
 .الفقراء على ريعو

 إقامة أجل من وذلك اجلماعي النقود وقف أو اجلماعية ادلشاركة مبدأ على يقوم النقود وقف أن -2
 وتسهيل دتويل على يقوم الضخمة الوقفية ادلالية ادلوارد توفًن على يقوم ألنو وقفي، صندوق
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 أكثر اجلماعي النقدي الوقف يعترب لذا والتعليمية، الضخمة االقتصادية ادلشروعات إقامة
 .الفردي الوقف من احلاضر وقتنا يف وأمهية مالئمة

 مثل اليوم، اجملتمعات إليها حتتاج اليت واالستثمارات ادلشروعات اختيار على النقدي الوقف يساعد -3
 وإنشاء الطرق تعبيد من إنشاءىا الدولة تستطيع ال اليت العامة وادلرافق وادلستشفيات ادلدارس
. وغًنىا ادلصانع

 
: اوقتصاد تنمية في الوقف دور:  انيًالا

 كي النقدي الوقف يؤديو أو يلعبو أن ديكن الذي الدور إبراز عن كتاباهتم يف قدديًا العلماء يغفل مل
 أمرين يف قدديًا النقود وقف دور وينحصر وبقاءىا، العٌن منفعة وىو الوقف مشروعية من ادلقصد يتحقق
: كاآليت وىي أخرى رلاالت لو أصبح الدور ىذا أن إال عنهما، خيرج ال مهمٌن

 :الحسن القرض مجال في النقود وقف دور- 1

 عليو ادلصطفى عليو وأكد احلسن بالقرض القرآن يف كثًنة مواطن يف وتعاىل سبحانو اهلل حث
ًنا قَـمرْيًضا اللَّزوَم  يُـزقْيِرضُز  الَّزِذي ذَما مَمنْي : )تعاىل يقول عنو، ادلروية واألحاديث ادلواقف من كثًن يف السالم  حَمسَم

ِثًنَمةً  أَمضْيعَمافًا لَموُز  فَـميُزضَماِعفَموُز  (. كَم
 واحملتاج الفقًن عن ادلعاناة ورفع ختفيف على يساعد احلاالت من كثًن يف احلسن القرض أن صلد لذا

 ابن ذكر ولقد االحتياج، ىذا سيليب النقود لوقف صندوق إنشاء أن صلد فإننا وعليو احملدود، الدخل وذوي
. القرض لغرض األذتان وقف جيوز أنو الربكات أيب قول تيمية

 لغرض النقود وقف صندوق بإنشاء مؤسسة تقوم حيث وقرضو، النقود لوقف خاص صندوق إنشاء: وصورتو
 األمور تتيسر أن بعد الصندوق إىل يعيده مث ورغبتو، حاجتو يسد النقود، من مقدار العلم وطلبة احملتاج قرض
 أو ادلقرتض نكول إىل تؤدي قد األوقاف من الصورة ىذه بأن ىذا على يُزعرتض وقد. غًنه يستفيد كي

 إىل ضلتاج عندىا العٌن، منفعة ذىاب إىل يؤدي بدوره وىذا األسباب، من لسبب القرض سداد عن احملتاج
 وطلبة احملتاجٌن من قدر أكرب منو ويستفيد ساري النقود وقف صندوق يبقى كي ادلشكلة ىذه معاجلة
 معينة، بنسبة األموال ىذه استثمار الصندوق أو ادلؤسسة بإدارة القائم أو الوقف ناظر على فإن لذا العلم،
 أخذ الوقفية للمؤسسة جيوز بأنو ذلك، على أضف ادلدفوعة، غًن الدّاليون دلخصصات وريعها عوائدىا وتكون

 . ادلقرتض يضمن شخص أو األراضي صكوك مثل القروض، تلك على ضمانات
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 :اوستثمار مجال في النقود وقف دور- 2

 أوجو ومن ادلال، مناء ىو االستثمار ألن األموال، استثمار على كثًنة مواطن يف اإلسالم حث
 ادلضاربة كصكوك اإلسالمية الصكوك على القائمة االستثمارية ادلشروعات دتويل ادلوقوفة النقود استثمار
 أوقفها اليت النقود الستثمار تطبيقياًّا  مثاالً  ولنأخذ اإلجارة، وصكوك ادلراحبة وصكوك السلم وصكوك
. اإلجارة صكوك يف أصحاهبا

: اإلجارة اكوك تعريف
 بو ويراد الصكّال  ويطلق. صاكّال  فهو يصكّال  صكَّز  مصدر اللغة يف والصك صك، رتع الصكوك

 أي فالناً  فالن صك كقولك كان، شيء بأي عامة الضرب ىو وقيل العريض، بالشيء الشديد الضرب
. مُزعَمرَّزب فارسي فاللفظ ادلعىن ىذا وعلى الكتاب، بو ويقصد الصكّال  يطلق وقد .ضربو

. الدعوى ووقائع واألقارير ادلعامالت فيو يكتب الذي الكتاب ىو االصطالح يف والصك
ىي عبارة عن وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول، دتثل وصكوك اإلجارة 

حصصاً شائعًة يف ملكية أعيان مؤجرة، أو ملكية أعيان موصوفة يف الذمة، أو ملكية منافع أعيان معينة، أو 
ملكية منافع أعيان موصوفة يف الذمة، أو ملكية منافع أعمال معينة، أو منافع أعمال موصوفة يف الذمة، 

. تقوم على أساس سلسة من العقود وااللتزامات ادلرتابطة األجزاء وادلتوالية ادلراحل

 يف ادلوقوفة النقود الستثمار تطبيقي مثال ببيان الباحثان يقوم اإلجارة صكوك تعريف بيان بعد
  اإلجارة صكوك يف ادلوقوفة النقود تستثمر أن الوقف بإدارة ادلخولة اجلهة أرادت إذا اإلجارة، صكوك

ثِّل صكوك إصدار فبإمكنها  العام، لالكتتاب وطرحها الصكوك إصدار وقت موجودة غًن أو موجودة أعياناً  دتُز
 أو البصات أو كالطائرات نقل، وسائل أو مصنعاً، أو أجهزًة، أو معدات، أو عقاراً، األعيان ىذه تكون وقد

 األعيان أوصاف رتيع بيان تتضمن اليت اإلصدار نشرة على االطالع بعد االكتتاب مت فإذا األجرة، سيارات
 تقوم ذلك وبعد الالزمة، ادلعلومات من ذلك وغًن األجرة وسعر اإلجارة ومدة تأجًنىا، مث شراؤىا يراد اليت

 يف االكتتاب من ادلتحصلة بادلبالغ اإلصدار نشرة يف ادلبينة ادلواصفات حسب األعيان بشراء ادلصدرة اجلهة
 وهبذا اإلصدار، نشرة يف عليها ادلتفق باألجرة شراؤىا مت اليت األعيان على إجارة عقد تعقد مث الصكوك،

 اخلًن أوجو يف ريعها ويُزصرف ادلوقوف ادلال ادلؤجرة واألعيان الوافقون( لألعيان ادلالكون )الصكوك زتلة يكون
 .وادلستشفيات وادلعاىد واجلامعات ادلدارس ودعم العلم وطالب والعجزة اليتامى ككفالة والرب

                                                           

 .153، 7م، ج1986، .ط. مطبعة حكومة الكويت، د: ، الكويتتاج العروسالزبيدي، زلمد مرتضى، . 456، ص10ج.  ابن منظور لسان العرب،

 .153، ص7 جتاج العروس،الزبيدي، .  457، ص10، جلسان العرب ابن منظور، 
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 :والتعليمية التربوية المرافق تنمية في النقود وقف دور  انيًالا
: طريقتٌن بإحدى والتعليمية الرتبوية ادلرافق تنمية ديكن

: الوقفية الصكوك على قائم استثماري مشروع إنشاء: األولى الطريقة
 مشروع حتديد مث مثال ادلضاربة صكوك أساس على شركة إنشاء على األوىل الطريقة فكرة تقوم

 العام لالكتتاب وطرحها امسية بقيم الصكوك إصدار يتم مث لو، الالزم التمويل حجم وحتديد استثماري
 مال رأس ىي االكتتاب وحصيلة الواقفون، وىم ادلال أرباب وادلكتتبون ادلشروع، إلقامة الالزم ادلال لتجميع
 على يوزع قسم: قسمٌن إىل يقسم األرباح من ادلضاربة عملية عن ينتج وما ادلوقوف، ادلال وىو ادلضاربة

 كمنح والتعليمية الرتبوية ادلرافق على يصرف الثاين والقسم العمل، مقابل كأجر ادلشروع تدير اليت اجلهة
 وغًن الكتب وطباعة وصيانتها وجامعات مدارس لبناء أو وادلعلمٌن للمحاضرين مرتبات أو للطالب دراسية
. والتعليم بالرتبية ادلتعلقة األمور من ذلك

: خدمي استثماري مشروع إنشاء: الثانية الطريقة
 العام، لالكتتاب وطرحها وقفية صكوك بإصدار تقوم شركة إنشاء على الثانية الطريقة فكرة تقوم

 التعليمية ادلؤسسات وبناء إنشاء يف يصرف ادلوقوف ادلال ىي االكتتاب وحصيلة الواقفون، ىم فادلكتتبون
 وزلاضرين التعليم وسائل بأحدث والتعليمية الرتبوية ادلؤسسات ىذه وتُززود وادلدارس، وادلعاىد كاجلامعات

صص قسم: قسمٌن إىل الدراسية ادلقاعد وتقسم العالية، الكفاءات ذوي من ومدرسٌن  الفقراء ألبناء خيُز
صص ادلقاعد من الثاين والقسم رلاناً، يدرسون احملدود الدخل ذوي من واحملتاجٌن  الذين ادليسورين ألبناء خيُز

 أساس على القائمة والتعليمية الرتبوية ادلؤسسات تستطيع وهبذا الدراسة، تكاليف دفع على القدرة ذلم
 الوقت ذات ويف احملدود، الدخل وذوي الفقراء ألبناء اجملانية التعليمية اخلدمات تقدم أن الوقفية الصكوك

 .الدراسية الرسوم دفع مقابل للمقتدرين التعليمية اخلدمات تقدم لكوهنا خدمية استثمارية مؤسسات تكون
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: الخاتمة
: اآليت يف أمهها إرتال ديكن النتائج من رتلة إىل الباحثان توصل الدراسة ىذه خالل من

: أقوال ثالثة إىل النقود وقف حكم يف الفقهاء اختلف- 1
 عند وادلعتمد ادلالكية، لبعض وقول احلنفية، لبعض قول وىو مطلًقا، جائز غًن النقود وقف أن: األول القول

.  واحلنابلة الشافعية
. للمالكية آخر قول وىو مكروه، النقود وقف أن: الثاين القول
 للشافعية، اآلخر والوجو عنهم، وادلشهور احلنفية فقهاء عامة قول وىو جائز، النقود وقف أن: الثالث القول
. الزىري شهاب وابن  تيمية ابن واعتمده احلنابلة عن ورواية
 حيقق ألنو جائز النقود وقف أن الثالث القول أصحاب إليو ذىب ما ىو الفقضية ىذه يف الراجح والرأي

 وفيو بينو، التوازن وإجياد اإلسالمي اجملتمع بٌن التكافل مبدأ حتقيق وىي الوقف شرع أجلها من اليت ادلقاصد
. ادلعاصر اجملتمع تصيب اليت والصحية والتعليمة واالقتصادية االجتماعية ادلشاكل من لكثًن حل أيضاً 

. والرب اخلًن أوجو يف االستثمار عن الناجتة األرباح وصرف ادلوقوفة النقود استثمار جواز- 2
: طريقتٌن بإحدى والتعليمية الرتبوية ادلرافق تنمية ديكن-  3

 وصكوك السلم وصكوك ادلضاربة كصكوك الوقفية الصكوك على قائم استثماري مشروع إنشاء طريق عن
.  والتعليمية الرتبوية ادلرافق تنمية يف االستثمار عن الناجتة األرباح وصرف اإلجارة وصكوك ادلراحبة

.  الوقفية الصكوك على القائم وادلعاىد وادلدارس كاجلامعات خدمي استثماري مشروع إنشاء طريق عن أو
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