
 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 التمليكاتعقود (1

 عقود املعاوضات 

وهذا مثل : مبادلة مال مبال -1

 البيع جبميع أنواعه ، والصرف  

وهذا مثل : مبادلة مال مبنفعة -2

 .اإلجارة ، واالستصناع ، واملزارعة 

 عقود التربعات 

يكون التمليك فيها بغري عوض 

وتقوم على أساس املساعدة من أحد 

الطرفني لآلخر ، كاهلبة ،واإلعارة  

 ،والصدقة،والوصية،والوقف  

عقود مجعت بني 

   التربع واملعاوضة

العقود التي تكون تبرعاً في 
ابتدائها ، معاوضة في 

كالقرض ، والهبة . انتهائها 
 بشرط العوض 

جمموعات العقود 

 املالية



 عقود التربعات

 *تعريف الوقف                                                                                                                            :  
.                                                                                                      هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة

:                                                                                                                        مشروعة الوقف* 
، ..(صدقة جارية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: )قوله 

 فأتى النيب ، أصاب عمر أرضًا خبيرب: )قال وحديث ابن عمر
إني أصبت مااًل خبيرب مل أصب  ،يا رسول اهلل : فيها فقال يستأمره

إن شئت حبست : فما تأمرني فيه؟ فقال، قط مااًل أنفس عندي منه
:  قال،غري أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث، بهاأصلها وتصدقت 

ويف القربى ويف سبيل اهلل وابن السبيل  ،فتصدق بها عمر يف الفقراء
...(.                                                                                                                         والضيف

:                                                                                                                            كيفية حصوله* 
.                                                                                                             وحبست كوقفت: القول( 1
كأن يبين مبنى ويأذن للناس بالصالة  : الفعل مع دليل يدل عليه( 2

 .فيه

حكم 

 الوقف

تعريف 

 الوقف

 نص الواقف كنص الشارع

كيفية 

 حصول الوقف



 عقود التربعات

 *شروط الوقف                                                                                                                          :
                         .                                                                                                                             كونه من مالك جائز التصرف( 1

.                                                                             مع بقاء عينها  بهاكون املوقوف عينًا يصح بيعها وينتفع ( 2

.                                                                                   أو املناديل واملنظفات املطعومفال يصح أن يقف 

 .كونه على جهة بر وقربة( 3

 *كيفية صرف الوقف                                                                                                                    :
يرجع فيه إىل شرط الواقف من وصف أو قيد أو جهة أو غري  

وجيوز على الراجح تغيري شرط الواقف إىل ما هو أصلح  ، ذلك

وأنفع للعباد وأكثر أجرًا ماعدا الوقف على معني كابنه فيتعلق  

 .                                      حقه به

 كوقف وقف على الفقهاء واحتاج الناس إىل اجلهاد فيصرف يف

 .اجلهاد؛ ألنه أصلح يف هذا الوقت

شروط 

 الوقف

 نص الواقف كنص الشارع

كيفية صرف 

 الوقف



 عقود التربعات

*لزوم الوقف                                                                                                                          :
فمن حني أن يقول الرجل ،ويلزم من حينه ،الوقف عقد الزم 

 .                                                                                                                             فإنه يلزم وليس فيه خيار جملس،وقفت بييت أو سيارتي :
وجيوز تأجريه ألن ، فال يباع ألن يبعه يقتضي إبطال الوقف

 . أجرته من املنفعة اليت سبلت

 *احلكم إذا تعطلت منافع الوقف أو قلت                                                                                                  :
وكذلك جيوز بيع الوقف للمصلحة فينقل ،جيوز بيعه أو نقله 

واستدل لذلك مبن نذر أن ،الوقف إىل ما هو أصلح وأفضل
أي يف (صل ها هنا: ) فقال له النيب  ، يصلي يف بيت املقدس

     .                                                                                                                            فنقله إىل األفضل،املسجد احلرام 
أو تباع ،ويبين ما هو أوسع ،كمسجد ضاق على أهله فينقض 

وكوقف يف حي قديم ،األرض ويشرتي أرضًا أكرب فيبين بها 
 .فينقل إىل حي جديد حتى يكثر ريع الوقف

لزوم 

 الوقف

 نص الواقف كنص الشارع

احلكم إذا 

تعطلت 

 منافعه أو قلت



 [الوقف كتاب]   
 وسبله وأحبسه وحبسه الشيء وقف :يقال
 اختص مما وهو شاذة، لغة وأوقفه واحد، مبعىن

 .إليها املندوب القرب ومن املسلمون به
 أو بر على (املنفعة وتسبيل األصل حتبيس وهو)

 مع به االنتفاع ميكن ما باألصل واملراد قربة،
  عينه، بقاء

 .التصرف جائز الواقف يكون أن :وشرطه

 عقود التربعات



 : الوقف (ويصح)   
   .بالقول)-1
 جعل كمن) عرفا (عليه الدال وبالفعل -2

 أو ، (فيه الصالة يف للناس وأذن مسجدا أرضه
 (وأذن مقربة) أرضه جعل (أو) وأقام، فيه إذن

 هلم، وشرعها سقاية أو ، (فيها الدفن يف) للناس
 على داللة وفيه بذلك، جار العرف ألن

 .الوقف

 عقود التربعات



 ، (وسبلت وحبست وقفت) :القول صريح أي (وصرحيه)   
 زائد، أمر انضمام غري من وقفا صار منها بصيغة أتى فمىت

 فيه هلا يثبت مل ألنه ، (وأبدت وحرمت تصدقت :وكنايته)
   :فتشرتط) شرعي، وال لغوي عرف
   الكناية مع النية1)
 من الباقية (اخلمسة األلفاظ أحد) بـ الكناية (اقرتان أو2)

 أو موقوفة صدقة بكذا كتصدقت والكناية، الصريح
 يرتجح اللفظ ألن مؤبدة، أو حمرمة أو مسبلة أو حمبسة
 ،الوقف إلرادة بذلك

 بكذا تصدقت :كقوله  (الوقف حكم) بـ اقرتاهنا، (أو) 3)
 .تورث وال تباع ال صدقة

 عقود التربعات



 :شروط أربعة (فيه ويشرتط)   
   ،(معني مع دائما) هبا ينتفع العني تكون أن أي (املنفعة):األول

  كاهلبة،  وصفه ولو ودار كعبد  الذمة يف شيء وقف يصح فال
 أثاث من (وحنومها وحيوان كعقار  عينه، بقاء مع به ينتفع)

   .وسالح
   :وقف يصح وال
   هبا، موصى عبد كخدمة املنفعة1.
   ولد، وأم كحر  بيعها يصح ال عني وال 2.
   ألكل، كطعام  بقائه مع به ينتفع ال ما وال 3.

 .املشاع واملاء املصحف وقف ويصح
 

 الوقف



 كان  إذا (بر على يكون أن) :الثاين الشرط (و)   
 هللا إىل التقرب منه املقصود ألن عامة، جهة على

   املقصود حيصل مل بر على يكن مل وإذا تعاىل،
 والسقايات (واملساكني والقناطر كاملساجد)

 ألن ، (وذمي مسلم من واألقارب) العلم، وكتب
 الصدقة جواز بدليل القرابة موضع الذمي القريب
َها اّلَله  َرِضيَ  - صفية ووقفت عليه،  على - َعنـْ

 .معني كافر  على الوقف فيصح يهودي، هلا أخ

 الوقف



 ،قرب عن مقتوالن ألهنما الدوام النتفاء ومرتد (حريب غري)1.   
 الوقف يصح فال وصومعة نار وبيت وبيعة (كنيسة) غري (و) 2.

  .سواء ذلك يف والذمي واملسلم للكفر، بنيت ألهنا عليها،
 فال مضلة، وبدع (زندقة وكتب واإلجنيل التوراة نسخ) غري (و)3.

 غضب» وقد معصية، على إعانة ألنه ذلك على الوقف يصح
 استكتبه شيئا عمر مع رأى حني - َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى - النيب
 بيضاء هبا آت أمل اخلطاب؟ ابن يا أنت شك أيف :وقال التوراة من

  «اتباعي إال وسعه ما حيا موسى أخي كان  ولو نقية،
   الذمة، أهل فقراء أو املغاين أو الطريق قطاع على أيضا يصح وال4.
 خيدمه، أو عنده يقيم من على أو تبخريه أو قرب على التنوير أو5.

   .الكعبة لغري ستور وقف وال
 عليه، الوقف يصح ال من على تصح فال (الوصية وكذا)

 الوقف



 إال الوقف أعرف ال :اإلمام قال (نفسه على الوقف) كذا  (و)   
 فال ميوت حىت عليه وقفه فإن سبيله، يف أو تعاىل هلل أخرجه ما

 وال املنفعة، أو للرقبة متليك إما الوقف ألن أعرفه، فال ميوت
   نفسه، من نفسه ميلك أن له جيوز

  االبتداء، كمنقطع  بعده ملن احلال يف ويصرف
 منه األكل أو بعضها أو الغلة كل  واستثىن غريه على وقف فإن
  عمر لشرط والشرط الوقف صح :معلومة مدة أو حياته مدة
 عليها الوايل هو وكان منها، الوايل أكل - َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  -

 .الصحابة من مجاعة وفعله

 عقود التربعات



 الوقف (غري يف ويشرتط) :بقوله إليه أشار ما : الثالث الشرط   
 معني على يكون أن) والقنطرة كالرباط  (وحنوه املسجد) على
   متليك، الوقف ألن ثابتا، ملكا (ميلك
  ومسجد كرجل  جمهول على يصح فال1.
  هذين، أحد على وال 2.
   ومكاتب، عبد على وال3.
   .وميت وجين (مَلك) على (ال)و4.
  .سيولد من على وال أصالة، (ومحل وحيوان)5.
 واملعدوم احلمل ويدخل له يولد ومن ولده على ويصح6.

 .تبعا

 الوقف



  مبوت، إال معلقا وال مؤقتا يصح فال ناجزا يقف أن :الرابع الشرط   
 الوقف بطل فيه يرجع أو يهبه أو شاء مىت يبيعه أن شرط وإذا

   والشرط،
 وال) معني، على كان  ولو يشرتط فال الوقف، قبول أي (قبوله ال)

  ذلك فيه يعترب فال البيع مينع ملك إزالة ألنه (يده عن إخراجه
 ،كالعتق

  هلم، احلال يف صرف املساكني مث عبده على وقف وإن
 هذا :قال أو مآال، يذكر ومل كأوالده  تنقطع جهة على وقف وإن

 نسبا الواقف لورثة أوالده بعد وصرف صح، جهة يعني ومل وقف
 أوىل وأقاربه الرب مصرفه الوقف ألن عليهم، وقفا إرثهم قدر على

 .املساكني فعلى يكونوا مل فإن بربه، الناس

 الوقف



   
 - َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  - عمر ألن (الواقف بشرط العمل وجيب) فصل
 يف يكن مل شرطه اتباع جيب مل ولو شروطا، فيه وشرط وقفا وقف

 ونسله أوالده وأوالد أوالده على يقف بأن (مجع يف) فائدة اشرتاطه
 أو األدين أو األفقه يقدم مثال أوالده على يقف بأن (وتقدمي) وعقبه،
 ولده على يقف بأن اإلفراد، اجلمع فضد (ذلك وضد) وحنوه، املريض

 بين بعد فالن ولد على يقف بأن التأخري، التقدمي وضد أوالده، مث زيد
 الفقهاء، أوالدي على :يقول بأن (وعدمه وصف واعتبار) .فالن

 على :يقول بأن (والرتتيب) وغريهم، فيعمهم يطلق أو هبم فيختص
 فإن فالن، الناظر :يقول بأن (ونظر) .أوالدهم مث أوالدهم مث أوالدي

 تليه حفصة إىل وقفه جعل - َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  - عمر ألن ففالن، مات
 ال أن كشرط  (ذلك وغري) أهلها؛ من الرأي ذو يليه مث عاشت ما

 متجوه أو شرير أو فاسق فيه ينزل ال أن أو اإلجارة مدة قدر أو يؤجر،
 شرعي، موجب بال صرفه جيز مل شرعيا تنزيال مستحق نزل وإن وحنوه،

 الوقف

 نص الواقف كنص الشارع



 وصفا (يشرتط ومل) عليه املوقوف يف (أطلق فإن)   
 واألنثى الفقري أي (وضدمها والذكر، الغين استوى)

 يشرط مل إذا فيما (والنظر) التخصيص، يقتضي ما لعدم
  [فالنظر] ومات إلنسان شرط أو ألحد النظر

 كان  فإن له، وغلته ملكه ألنه (املعني عليه للموقوف)
 بينهم فهو مجاعة كانوا  وإن مطلقا، به استقل واحدا
 وليه قام حنوه أو صغريا كان  وإن حصصهم، قدر على

 ميكن ال من أو مسجد على الوقف كان  وإن فيه، مقامه
 .فيه يستنيب أن وله فللحاكم، كاملساكني  حصرهم

 الوقف

 نص الواقف كنص الشارع



 فهو املساكني على مث غريه ولد أو) أوالده أو (ولده على وقف وإن)   
 اللفظ ألن واخلناثى، (واإلناث الذكور) الوقف حني املوجود (لولده

 لو كما  التسوية، يقتضي وإطالقها بينهم شرك ألنه (بالسوية) يشملهم
 يسمى ال ألنه بلعان، املنفي الولد فيهم يدخل وال بشيء، هلم أقر

 ويستحقونه ولده ألنه سفلوا وإن (بنيه ولد) لـ أوالده بعد (مث) ولده،
 ولد يدخل فال (بناته) ولد (دون) ال، أو الوقف حني وجدوا مرتبا،

 قَـْوله يف دخوهلم لعدم قرينة أو بنص إال األوالد على الوقف يف البنات
 وذريته ولده ولد على :قال لو كما) {َأْوالدِكهمْ  يف  اّلَله  يهوِصيكهمه } :تـََعاىَل 

 ال أو الوقف حالة وجدوا البنني ولد فيدخل نسله أو عقبه أو (لصلبه
 فال للرتتيب، ((مث)) بـ والعطف قرينة أو بنص إال البنات ولد دون

 مات من :يقول أن إال األول، ينقرض حىت شيئا الثاين البطن يستحق
 للتشريك، بالواو والعطف لولده، فنصيبه ولد عن

 الوقف

 نص الواقف كنص الشارع



 لذلك وضع البنني لفظ ألن ، (بذكورهم اختص فالن بين أو بنيه على :قال ولو)   
 يكونوا أن إال) [39 :الطور] {اْلبَـنهونَ  َوَلكهمه  اْلبَـَناته  َلهه  َأمْ } تعاىل قال .حقيقة
 يشمل القبيلة اسم ألن (النساء فيه فيدخل) وقضاعة، ومتيم هاشم كبين  (قبيلة

 املوقوف القبيلة إىل ينتسبون ال ألهنم ، (غريهم من أوالدهن دون) وأنثاها ذكرها
 عليها،

 يشمل) ونسبائه، (وقومه بيته وأهل) زيد قرابة قرابته على وقف إذا (والقرابة)
 فقط (أبيه جد) أوالد (و جده) أوالد (و أبيه) أوالد (و أوالده من واألنثى الذكر

 يعط ومل القرىب، ذوي بسهم هاشم بين جياوز مل - َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى - النيب ألن
 والقريب والصغري والكبري واألنثى الذكر فيه ويستوي شيئا، زهرة بنو وهم أمه قرابة

 وإن .دينه خيالف من فيهم يدخل وال هلم، اللفظ لشمول والفقري والغين والبعيد
 ألن واألوالد، واألمهات اآلباء جهة من له قرابة كل  مشل رمحه ذوي على وقف
 .وأسفل فوق من املوىل يتناول واملوايل يشملهم، الرحم

 أي (هبا عمل حرماهنن) تقتضي (أو اإلناث إرادة تقتضي قرينة وجدت وإن)
 .اللفظ كداللة  داللتها ألن بالقرينة،

 الوقف



 وليسوا زيد أوالد أو كأوالده  (حصرهم ميكن مجاعة على وقف وإذا)   
 وقد ذلك يقتضي اللفظ ألن بينهم، (والتساوي تعميمهم وجب) قبيلة
 ابتدائه يف الوقف كان  فإن مبقتضاه، العمل فوجب به، الوفاء أمكن
 َرِضيَ  - علي كوقف  استيعابه ميكن ال مما فصار استيعابه ميكن من على
 : (وإال) بينهم، والتساوي منهم أمكن من تعميم وجب - َعْنهه  اّلَله 

 غري ألنه تعميمهم جيب مل ومتيم هاشم كبين  واستيعاهبم حصرهم ميكن
 جاز حرمانه جاز إذا ألنه بعض، على لبعضهم (التفضيل جاز) و .ممكن

 بر الواقف مقصود ألن (أحدهم على واالقتصار) عليه، غريه تفضيل
 أو مدرسة وقف وإن منهم، واحد إىل بالدفع حيصل وذلك اجلنس ذلك
 تعني، حنوه أو إماما عني وإن هبم، اختصت طائفة على حنومها أو رباطا

 .كالوقف  ذلك يف والوصية

 الوقف



أنواع 

 الوقف

 مشرتك

كأن يوقف في بداية األمر 

على الذرية لمدة معينة ثم 

بعد ذلك على الجهات 

 الخيرية

كأن يوقف في بداية األمر 
على الجهات الخيرية لمدة 

 معينة ثم بعد ذلك للذرية

 خريي

الذي يوقَف على جهات البر 
كالفقراء و المساكين 
 واأليتام و غيرهم 

ذري 

 «أهلي»

هو الذي تنتفع به ذريته و 
أقاربه أو يوقفه على نفسه 

 ثم أقاربه



 عقود التربعات

*لزوم الوقف                                                                                                                          :
فمن حني أن يقول الرجل ،ويلزم من حينه ،الوقف عقد الزم 

 .                                                                                                                             فإنه يلزم وليس فيه خيار جملس،وقفت بييت أو سيارتي :
وجيوز تأجريه ألن ، فال يباع ألن يبعه يقتضي إبطال الوقف

 . أجرته من املنفعة اليت سبلت

 *احلكم إذا تعطلت منافع الوقف أو قلت                                                                                                  :
وكذلك جيوز بيع الوقف للمصلحة فينقل ،جيوز بيعه أو نقله 

واستدل لذلك مبن نذر أن ،الوقف إىل ما هو أصلح وأفضل
أي يف (صل ها هنا: ) فقال له النيب  ، يصلي يف بيت املقدس

     .                                                                                                                            فنقله إىل األفضل،املسجد احلرام 
أو تباع ،ويبين ما هو أوسع ،كمسجد ضاق على أهله فينقض 

وكوقف يف حي قديم ،األرض ويشرتي أرضًا أكرب فيبين بها 
 .فينقل إىل حي جديد حتى يكثر ريع الوقف

لزوم 

 الوقف

احلكم إذا 

تعطلت 

 منافعه أو قلت



 [القول مبجرد الزم عقد الوقف فصل]   
 كالعتق  حاكم، به حيكم مل وإن القول مبجرد (الزم عقد والوقف) فصل
 «يورث وال يوهب وال أصلها يباع ال» - َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى - لقوله
 جيوز ال) فـ العلم، أهل عند احلديث هذا على العمل :الرتمذي قال

 مؤبد، ألنه غريها وال بإقالة (فسخه
 أو اهندمت كدار  بالكلية، (منافعه تتعطل أن إال) به يناقل وال (يباع وال)

 - عمر أن روي ملا فيباع عمارهتا، متكن ومل مواتا وعادت خربت أرض
 بالكوفة الذي املال بيت أن بلغه ملا سعد إىل كتب  - َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ 
 قبلة يف املال بيت واجعل بالتمارين الذي املسجد انقل أن نقب

 من مبشهد هذا وكان مصلى، املسجد يف يزال لن فإنه املسجد،
 .كاإلمجاع  فكان خالفه يظهر ومل الصحابة

  ففاسد؛ إذن يباع ال أن الواقف شرط ولو



   (مثله يف مثنه ويصرف)   
 ويصري مثله بعض ففي مثله تعذر فإن الواقف، غرض إىل أقرب ألنه
 ،لغزو يصلح ال حبيس فرس وكذا الشراء، مبجرد وقفا

 خربت إذا فيباع موضعه يف به ينتفع ومل (مسجد) الوقف أي (أنه ولو)
   عمارته، يف وصرفها آلته بعض بيع وجيوز أي (وآلته) حملته

 إىل صرفه جاز) وحنوها ونفقته وزيته حصره من (حاجته عن فضل وما)
 على به والصدقة) له، وقف ما جنس يف به انتفاع ألنه ، (آخر مسجد
 خبلقان يتصدق كان  احلجيب عثمان بن شيبة ألن (املسلمني فقراء

 هللا مال وألنه بذلك، أمرته عائشة أن بإسناده اخلالل وروى .الكعبة
 معني على موقوف وفضل املساكني، إىل فصرف مصرف له يبق مل تعاىل

 فاحنرف قنطرة على وقف فيمن ونص إرصاده؛ بتعني مقدر استحقاقه
 مثله؛ ثغر يف صرف فاختل ثغر على وقف وإن يرجع؛ لعله يرصد املاء

 .وحنومها ورباط مسجد قياسه وعلى



    
 غرس وإذا باملسجد، بئر حفر وال شجرة غرس جيوز وال

 ماله من أو الوقف مال من الوقف يف بىن أو الناظر
  فللوقف، للوقف ونواه
 للوقف أنه أجنيب غرس يف ويتوجه : ((الفروع)) يف قال
 .بنيته



 عقود التربعات

*لزوم الوقف                                                                                                                          :
فمن حني أن يقول الرجل ،ويلزم من حينه ،الوقف عقد الزم 

 .                                                                                                                             فإنه يلزم وليس فيه خيار جملس،وقفت بييت أو سيارتي :
وجيوز تأجريه ألن ، فال يباع ألن يبعه يقتضي إبطال الوقف

 . أجرته من املنفعة اليت سبلت

 *احلكم إذا تعطلت منافع الوقف أو قلت                                                                                                  :
وكذلك جيوز بيع الوقف للمصلحة فينقل ،جيوز بيعه أو نقله 

واستدل لذلك مبن نذر أن ،الوقف إىل ما هو أصلح وأفضل
أي يف (صل ها هنا: ) فقال له النيب  ، يصلي يف بيت املقدس

     .                                                                                                                            فنقله إىل األفضل،املسجد احلرام 
أو تباع ،ويبين ما هو أوسع ،كمسجد ضاق على أهله فينقض 

وكوقف يف حي قديم ،األرض ويشرتي أرضًا أكرب فيبين بها 
 .فينقل إىل حي جديد حتى يكثر ريع الوقف

لزوم 

 الوقف

احلكم إذا 

تعطلت 

 منافعه أو قلت



 نازلة فقهية

   :يليجممع الفقه اإلسالمي ما قرر 1.

   :استثمار أموال الوقف: أوال2.

باستثمار أموال الوقف تنمية األموال الوقفية سواء أكانت أصواًل أم يقصد   .31.

 .  ريعًا بوسائل استثمارية مباحة شرعًا

 .  احملافظة على املوقوف مبا حيقق بقاء عينه ودوام نفعهيتعّين  .42.

استثمار األصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقوالت ما مل تكن جيب  .53.

 .  موقوفة لالنتفاع املباشر بأعيانها

بشرط الواقف إذا اشرتط تنمية أصل الوقف جبزء من ريعه، وال يعّد ذلك يعمل  .64.

منافيًا ملقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشرتط صرف مجيع الريع يف  

 . مصارفه، فال يؤخذ منه شيء لتنمية األصل 

عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا َأطلق الواقف ومل يشرتط استثماره األصل  .75.

أما يف الوقف اخلريي فيجوز استثمار جزء من  . إال مبوافقة املستحقني يف الوقف الذُّري

 .  ريعه يف تنمية األصل للمصلحة الراجحة بالضوابط املنصوص عليها الحقًا

استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد جيوز  .86.

توزيع الريع على املستحقني وحسم النفقات واملخصصات، كما جيوز استثمار األموال 

 . املتجمعة من الريع اليت تأخر صرفها

 

حكم 

استثمار 

 الوقف



 نازلة فقهية

عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط جيب  .17.

 :  اآلتية

 .  تكون صيغ االستثمار مشروعة ويف جمال مشروعأن - أ2.

تنوع جماالت االستثمار لتقليل املخاطر وأخذ مراعاة - ب3.

الضمانات والكفاالت، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات 

 . اجلدوى االقتصادية الالزمة للمشروعات االستثمارية

وسائل االستثمار األكثر أمانًا وجتنب اختيار - ج4.

العرف  يقتضيهاالستثمارات ذات املخاطر العالية مبا 

 .  التجاري واالستثماري

حكم 

استثمار 

 الوقف



 نازلة فقهية

وقف النقود: ثانيًا:   

1.  النقود جائز شرعًا، ألن املقصد الشرعي من الوقف  وقف

وهو حبس األصل وتسبيل املنفعة متحقق فيها ؛ وألن النقود ال 

 .  تتعني بالتعيني وإمنا تقوم أبداهلا مقامها

2.  وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثمار إما بطريق  جيوز

مباشر، أو مبشاركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد، أو  

عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعًا على الوقف،  

 . وحتقيقًا للمشاركة اجلماعية فيه

3.  استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي  إذا

الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك األصول 

واألعيان ال تكون وقفًا بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها 

 . الستمرار االستثمار، ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي

حكم وقف 

 النقود



 حنو وقف مميز

1 . أن ما تقوم به عبادة ال يقبلها اهلل إال إذا كانت خالصة استشعر

 .متصدقوال تنتظر ثناء الناس أو شكرهم أو أن يقال فالن 

بنو النجار تركوا حائطهم هلل و مل يطلبوا مثنه فصار اليوم هو 

 .اليومحسناتهم حتى ميزان املسجد النبوي ، فكم يف 

2 . أِدر الوقف كما تدير عملك التجاري من خالل اجلودة ،

استقطاب الكفاءات املميزة و استثمر يف عقول الرجال ليبدعوا لك  

 .فيه

3 . يتوىل نظارة الوقف؟ إما أن تكون جهة خمتصة يف الدولة  من

كمؤسسة األوقاف أومن يعينهم الواقف إذا اشرتط ذلك وال ميكن  

 .تغيريه

4 . النزاع ، من خالل تعني الناظر بامسه وكذا مصارف اقطع

   الوقف حتى تغلق الباب على من يريد النزاعات واخلصومات

خطوات 

حنو وقف 

 مميز


