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  وقف النقود
  هل هو بر ربوي ؟

Cash waqf: Is it a usurious piety? 
Abdul Azim Islahi 

 
Context. During my research on a project entitled Muslim Economic 
Thinking and Institutions in the 10th / 16th century I came a cross to an 
article by American writer Mandaville, Jon E., with the caption 
“Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire” 
(International Journal of Middle East Studies, August 1979, No. 10, pp. 
289-308.).  

 
It appears that while dealing with the cash waqf controversy in the 

Ottoman Empire of sixteenth century Mandaville’s use of a sensational 
caption “Usurious Piety” – a term in contradiction, was aimed at creating  
curiosity and defaming this institution.  It gave an impression that the 
cash waqf meant practicing usurious activities under the disguise of a 
pious endowment. This is the context of this discussion.  

 
Going through the paper I found that, otherwise a very informative 

work, its heading is misleading. He presents no clear text to show that the 
objective from the cash waqf was lending on interest except an allegation 
by an opponent that cash is sometime loaned on interest.  He is also not 
correct when he says: “ True, al-Shafi‛i Malik, and Ibn Hanbal refused 
cash waqf” (Mandaville, 1979, p. 296).  Majority of Jurisprudential 
Schools are not very strict on the condition of perpetuity (ta’bid), so they 
generally approve the establishment of cash waqf. For example, one may 
refer for Shafi‛i stand to his famous work Kitab al-Umm, 3: 274-87,  for 
Maliki stand to al-Mudawwanah,  6:98-99, and for Hanbali stand refer to 
Majmu‛ Fatawa Ibn Taymiyah, 31:234-35. 

 
As far the Hanafi school of jurisprudence is concerned, there are 

different opinions on permissibility of a movable and non-permanent 
object such as cash (al-Tarabulusi, 1902, pp. 14-17):  

1. Imam Abu Hanifah is very strict on the condition of perpetuity. 
So he is against the endowment of any object that is not permanent or 
loses its substance.  



 
 

2.  The others say that such object cannot be endowed 
independently, but can be if they are attached to a permanent object (Abu 
al-Su‛ud, 1997, pp. 17-18). 

3. Abu Yusuf exempts horse and weapons only from the condition 
of attachment because of approving text (nass) about them (ibid, p. 8).  

4. His colleague Muhammad, exempts everything that is known in 
practice. Most of the senior Hanafi scholars (al-masha’kh) have adopted 
this stand. 

In the earlier centuries of Islam cash or movable property was not 
any significant part of waqf to take a form of a big controversy.  
According to Mandaville, only one example of cash waqf is found in the 
first half of the 9th/15th  century.  Per year it slightly increased in the 
second half of the 15th century. The trend doubled in the early 16th 
century. In 1505, for the first time more endowments of cash than land 
awqaf were established. Beginning in 1533, the cash waqf became the 
rule rather than the exception’. ‘And by about 1560 it had become the 
dominant mode of endowment’ (Mandaville, 1979, p. 292).  

Cash Waqf Controversy begins: It was sometimes between 1545 
and 1547 that Muhammad b. Muhammad Jawizadah (d. 995/1587) the 
former Shaykh al-Islam and Qadi al-Askar of Remeli issued a fatwa  in 
which he denounced the establishment of cash waqf. This was against the 
opinions of Shaykh al-Islam Muhammad b. Muhammad al-Imadi known 
as Abu al-Su‛ud (d. 982/1574). As the differences of these two great 
scholars on an established system surfaced, the Ottoman ulama  sharply 
divided into two camps: the majority who supported the permissibility of 
the established practice of cash waqf, and the minority who insisted on its 
invalidity.  

In addition to accepting cash waqf as a known established practice, 
and that repayment of the cash is just like the same cash (`aynuhu), the 
proponents also argued that a lot of socio-economic and religious 
benefits, available from the cash waqf, would be completely lost if cash 
waqf is abolished.  

The opponents relied on the traditional argument – absence of 
perpetuity. In addition, they considered cash waqf as ‘source of many 
evils’ and the worst was that it was loaned at interest using legal devices 
(al-mu`amalah) and sometimes even without using ‘permissible devices 
to do so’. (Mandaville, p. 306) 



 
 

Investment avenues of the cash waqf. The supporter of cash waqf 
pointed out various legal methods for investment of waqf fund: 
§ Mudarabah 
§ Interest free loans (qard hasan) 
§ Mu’amalah (al-`inah and tawarruq) 

In these techniques, practice of interest no where figures. 
‘Mu’amalah’ was used as way out to avoid clear interest. It was a term 
used during Mamluk and Ottoman period for al-`inah (fictitious sale on 
credit and repurchase at cash) and al-tawarruq (fictitious sale and 
repurchase admitting a third party also) Muslim scholars considered the 
cash waqf analogous to property of an orphan, so they took utmost care 
to ensure its safety and preserve its perpetuity. That may be one of the 
reasons that they allowed guaranteed or semi-guaranteed use of such a 
fund in the form of mu`amalah. However it remains to be explored what 
proportion of cash waqf was used for mudarabah, for interest-free 
lending and for loaning on extra guaranteed return using legal device of 
‘inah or tawarruq. The institution of cash waqf per se has nothing to do 
with usurious practices. 

It is a fact that Muslims never tried to denounce the prohibition of 
interest in principle, nor to reject it in practice. This point is also brought 
out clearly by Schacht (1936, Encyclopaedia of Islam, Vol. III, p.1150), 
an ardent Jew, who says about Muslims that ‘they were always conscious 
that a direct breach of the prohibition of riba (interest) was a deadly sin’. 
Thus, on the basis of any individual practice one should not censure the 
whole community.  

Early scholars pointed out the following legal methods for 
investment of cash waqf: mudarabah, interest-free loans, mu’amalah. 
Modern Islamic financial engineering has innovated a few more 
techniques, such as ibda` (investing the fund with the guarantee of capital 
safety and return of the profit also if any), murabahah, salam mutawazi, 
istista’, al-ijar, al-ijarah al-muntahiyah bi’l-tamlik, al-musharakah al-
mutanaqisah, etc. Thus there is no reason to pollute the pious institution 
of waqf with the practice of usury. 

Cash waqf could have proved a sound foundation for interest-free 
banking at the time when Europe was establishing banking system based 
on interest during the sixteenth century. But we were lost in controversy. 
Muslim mind had to wait still four centuries to make such experiment 
through equity or waqf funds.  
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 To speculate  
 (as on the exchange) 

speculative in money 
speculatively 

speculator (in trade) 
speculation (in trade) 

(on the exchange) 

 An English Arabic Lexicon by 
George Percy Badger p. 1003,  Librarie de liban, Beirut, 1980, first 

published  before 1888) 
A mercantile speculation in which several are concerned  
 stock jobber  

Edward Lane 
speculation
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(commercially) speculation (commercially) 
(Arabic English Dictionary by F. Steingass, Munich, 1882, p. 372)  
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   عقود االختيار حالة خاصـة مـن
 .العقود املستقبلية

  : أنواع العقود املستقبلية -٦

 أصول حقيقية 



 
 

  أصول مالية



 

 مالحظات حول أنواع العقود املستقبلية -٧

 


 

 
 

 
 


 

  
،حدود التقلبات السعرية




 

 






 
 


 

 السمات االقتصادية للعقود املستقبلية -٨
   
   
   
   

 

  آلية عمل العقود املستقبلية -٩
  اإلجراءات التمهيدية:





 

   اإلجراءات التنفيذية:















 
 








 

   مشترى العقد      بائع العقد  
           
           
  املمثل املسجل  

 لبيت السمسرة
  املمثل املسجل     

 لبيت السمسرة
  

           
           
  القسم املسؤول  

  عن العقود
 ببيت السمسرة

ار مسس 
  الصالة

  يف البورصة
 )أمر بيع(

مسسار  
  الصالة

  يف البورصة
 )أمر شراء(

  القسم املسؤول 
  عن العقود

 ببيت السمسرة

  

           
           
        
      
  

مسسار الصالة 
يؤكد تنفيذ 

 :ر بالبيع إىلاألم
  

مسسار الصالة يؤكد 
تنفيذ األمر بالشراء 

 :إىل
  

    

  حلبة التعامل
يتم تنفيذ األوامر باإلعالن فيما بني 
 مساسرة الصالة البائعني واملشترين

    
           
           
  بيت

 السمسرة
  املمثل 

 املسجل
  الصفقات 

 املباعة
  الصفقات 

 املشتراة
  املمثل 

 املسجل
  بيت 

 السمسرة
           
           
        
        
    

بتجميع أوراق يقومون : كتبة الصالة
     :الصفقات وتسليمها إىل مندوب

           
           
     بيت التسوية    
     مركز طويل  مركز قصري    
     عقد جديد على األصل    
           
           
           
           
ة مركز اخلدم      لوحة اإلعالنات  

 اإلعالمية
  

  



 
 

 أهداف ووسائل سوق العقود املستقبلية -١٠







 

  
  

 

  
  

 


 

 
 

 
 

 




 
 


 

 مفهوم تداول العقود املستقبلية -١١



















 

مفهوم الصفقة العكسية وإقفال العميل ملركزه -١٢ 










 
 


 


 

هل تخرج العقود املستقبلية على أا وعد؟ -١٣ 






 

قبلية على أا عقد؟هل تخرج العقود املست -١٤ 


 

  
   
 


 

 بلية استوفت أركان العقد، وشروطه حىت تكون جائزة شرعاًهل العقود املستق -١٥


  بغـرض 
املضاربة على األسعار  





 
 




















 

  البيع على الصفة -١٦


 




 

  بيع موصوف يف الذمة بلفظ البيع مع تأجيل الثمن -١٧






 
 


 

: تعليق الباحث 






 

هل بيع موصوف يف الذمة، غري معني، مؤجل التسليم، هو بيع ملعدوم فال جيوز؟ -١٨ 



 


 






 


 



 
 

 املتعاملني؟هل العقد املستقبلي حمل البحث بيع ما ليس عند -١٩ 






 

هل العقود املستقبلية حمل البحث من بيع الكالئ بالكالئ؟ -٢٠ 


 


 


 










 

هل ابتداء الدين بالدين يصادم نصاً شرعياً يفيد عدم جوازه؟ -٢١ 






 
 








 

 :كما أن هناك أمثلة ميكن أن يستأْنس ا يف تأجيل البدلني
 


 

  
 

  


 

احلكم الشرعي على العقود املستقبلية حمل البحث -٢١ 













 
 


 





 










 

  اخلالصة



 


 

 

  أمحد حممد خليل اإلسالمبويل. د  
 



 
 

  األهداف االقتصادية للدولة يف النظام اإلسالمي
 

















 






 

–







 
 





 




–







 

 




 

                                            
 
•


 

•


 
 



 
 

 
 

 





 

 










 



–




 

   حممد بوجـالل. د.أ  
 



 
 

 القيم اإلسالمية املؤثرة يف النظام املصريف اإلسالمي
  املقدمة












 

  ماذا نقصد بتلك القيم؟ 



 


 




 




 



 
 





 


 





 






 

 



 

 


 
 



 
 





 

أوال 
ثانيا

 

ثالثا
 

 
 
 
 
 
 

   مصادر الكسب احلرام يف املعامالت البنكية-١








 



 
 

   بدائل الفائدة-٢







 







 
















 



 
 


 

  :لبيوع اآلجلة فيقوم متويلها يف خمتلف صورها على أساسنيأما ا





 





 


 










 




 



 
 

 


 

 




 





 

   استنتاجات البحث-٣



 











 



 
 

 
o  
o 

 

o 
 

o 


 

o 
 

o 


 








 

§ 
 



 
 

§ 


 




 









 




 

 

   اخلامتة -٤






 



 
 







 





 





 



















 
 










 

   امللخص-٥





 



 





 


 


 



 
 




 

















 
 

 
عمر سعيد مفلح. د 

  



 
 

  من أجل حبوث جادة يف االقتصاد اإلسالمي
 










 

   يف الوقت احلاضر لنـزار الشيخالقوانني الزمانية واملكانية لدفع الزكاة:البحث األول



 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

عنوان البحث 









 
 








 

اجلديد يف البحث  







 







 

حبث ما هو مبحوث   





 



 
 










 





 

اإلحاالت









 

لتشكيلا







 
 
















 

 
 
 
 
 
 
 

عالمات الترقيم





 



 
 

  :مجل مضطربة
 
 
 

 

 



 

رمحه اهللا 






 

  : أخطاء لغوية



 


 
 



 
 

 
 
 


 

 
 
 


 

أخطاء مطبعية 
اللغة اإلنكليزية 

Al-Tamauz Al-Namozajeeia School
Ideal Excellence School" 

اخلامتة















 
 


 

املراجع



 


 

  عض املراجع املعاصرة يف االقتصاد اإلسالميدراسة تقوميية لب: البحث الثاين
  لكمال توفيق حطاب                 











 

تعريف التقومي 


 

أمهية الدراسة 




 
 








 




 

هدف الدراسة 
 -  
 -  

 - 



 

معايري الدراسة





 






 
 






















 



 





 






 
 







 

موضوعات االقتصاد اإلسـالمي   


 








 

تقومي ثالثة مراجع  


 

 - 
 

 - 
 
 - 

 



 
 





















 

االستبانة





 








 
 










 

مزايا الدراسة 









 

 






 



 



 
 

 



 

 


 

 
 

 
 

 


 

















 
 







 




 

 
                      رفيق يونس املصري. د 



 
 

  هل هي أخالقية؟ : الرأمسالية
  عرض كتاب  آندريه كونت سبونفيل

 
Le Capitalisme est-il moral

André Comte-SponvilleEditions Albin 

Michel



 










 










 



 
 







 

   الكتاب منت-١











 

Systèmeاألنساق األربعة 











 



 
 







 








 

: قد يلتزم بالقانون ويكون وغدا 















 



 
 




 





 

: ما أقوله أنا هو الصواب أنا رب العمل       










 














 
 





 

بائع بارع أم بائع صاحل؟    


















 












 
 


 




 

: مكافحة البطالة 














 

أرحيية أم تكافل؟  





 






 
 



















 

يف الدميقراطية هل ميتلك الشعب كل احلقوق؟









 

األوىل




 
 


 

والثانية
 

والثالثة











 
: لشعب يف الدميقراطية سيد، ولكنه ال يفقه من األمر شيئًا         ا





 





 






 
 











 



 







 











 



 
 










 
  : عودة األخالق













 















 
 







 








 








 








 



 
 

  أخالقيات املنشأة



Ethics paysMarkéthique



 













 















 
 




 









 
















 
MEDEF

CJD




 
 














 







 


Montaigne





 



moralimmoralamoral



 
 


 




















 





 

: األخالق واالقتصاد 



 



 
 








 








 







 





 






 
 




















 


 















 
 










 














 





 






 
 


















 

: أشياء ليست برسم البيع   





Libéraux
Ultralibéraux






Marchandisation



 
 





 














 

 : ع املؤلف حوار م-٢ 
أنا مدير منشأة أخلق فرص عمل فهل ما أفعله يعد أخالقيـا؟           















 
 




 








 

الغرض من املنشأة ليس هو الربح، بل خلق الثروة اليت يستفيد منها اجلميع            





 

هل الغرض من املنشأة هو حتقيق الربح فقط؟











 



 
 

ت أخالقية، فهل االشتراكية أخالقية؟   أنت تقول إن الرأمسالية ليس    








amoral





 

لَم تتحدث عن املساواة 
















 



 
 

هل أنت مييين أم يساري؟    



























 

هل العمل عبء جيب التخفيف منه بأي مثن؟       







 
 







 










 


 

: حدود النمو 


EconomieEcologie
oikos












 
 




 

هل الصالة تنبت الزرع؟








 








OPEC


 
 

املضاربة يف البورصة هل هي أخالقية؟   



amoraleimmorale





 
 








 








 










 

ماذا عن صناديق املعاشات؟   





 



 
 

إذا كان صحيحا أنه مل يعد هناك بديل للرأمسالية، فهل يعين هذا أننا بلغنـا ايـة             
فوكوياما؟التاريخ، حسب 




 

احلب هل حنتاج إىل األخالق؟    إذا وجد   

















 

  : مزايا الكتاب
–




 



 
 




 
















EthiqueMoral


 


 






 



 
 





 





 
















Mall



 

ReligionReligio
religare

 



 
 










 

: كلمة خمتصرة حول الترمجة  









 






 





amoral



 
 

immoral 
amortissement


 




 

: ختام احملاضرة 





















 





 
 


 















 


 





 




 
رفيق يونس املصري. د 
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