
 

 األوقاف اخلريية داعم أساسي ملوارد اجلمعيات

د. حيي اليحي 



 وبعد:  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ..

إن من األسباب التي حفظ اهلل بها اإلسالم وعلومه ما  اعتااه  المسالمون ااوال النارون الما اي  
أعمااال الباار ومااا بر فااا بااه الناااس م اا  الماادارس ماان و ااح الحبااوس علااى  منااع عهااد الرسااول 

والمكتبااات والمستياافيات والواارد ومصاااهر المياااا ا مااا  فالاا  الفنااراء والمسااا ين والمعاااوزبنا 
 وغيرها ما بر فا به الناس.

ولناد  اناع عاما  مصااالس المسالمين  ناوم علااى األو اافا دلاة  كاان الدولا  هاي المصاارف 
ا هااعاا دا تساابع المصااالس العاماا  النااوة والدبمومياا  دلااة الوحيااد المصااالس العاماا   مااا دااي عصاارن

 تو اااح المصاااالس العامااا  لأاااعح هولااا  أو سااانواهاا و اااد  عااادهت األو ااااف و نوعاااع بحسااا  
المصالس العام  حتى غوع مصارف وزارات الدول  الحدب   بكاملهاا دهناك أو اف لياا الوارد 

تيافياتا وأو ااف للتربيا  والتعلايةا ورصفهاا وأو ااف للمياا ا وأو ااف للمصاابيسا وأو ااف للمس
أما لجوان  االجتماعي  دند غوع األو اف جميا جزئيا ها مما ال بخور علاى باالا با  ربماا لاة 
 بنفع دي أي هول  من هول العالة المعاصرا ب   عدت األو اف إلى الويور والحيوانات المربأ . 

علااى الحاار  عاا   وجاارت عاااهة المساالمين دااي مختلااح العصااور ودااي مختلااح األمكناا 
 الصد   الجارب  البا ي  لهةا دأوصوا بجزء من أمولهة )ال لث غالباً( ليكون صد   جارب .

ودااي الحاارمين اليااربفين أرول األم لاا  لخو اااف الخيرباا  والعرباا ا و ااد اعتاااه الناااس علااى  
بين و ااح األربواا  والمسااا ن لسااكنى أهااالي أ اااليمهة أو ماادنهة م اا  أو اااف الم ارباا ا والجزائاار 

 والبخارب ا والمصربين وغيرهة.
 

 تعريف الىقف ومشروعيته:

 الو ح ل  : الواو والفاء أص  واحد بدل على  مكث دي شئا ثة بناس عليه.
وأص  الو ح الحبس والمناا دهة دي الداب  منعها مان الساير وحبساهاا وداي الادار منعهاا 

 وحبسها أن بتصرف ديها دي غير الوجه العي و فع له.
 حاً: هو  حبيس األص  و سبي  المنفع  على بر أو  راب .واصوال

 والو ح مستح ا وهو  ول الجمهورا ب  من العلماء من حكي اإلجمال على ذلك.



أهل  ميروعيته: جاءت نصو  اليرل من الكتاب والسن  دي الحاث علاى الو اح ونادب 
ى  نفنوا مما  حبون وما  نفنوا الناس إليه و رغيبهة ديه ومن ذلك:  وله  عالى: ))لن  نالوا البر حت

 .92من شئ دإن اهلل به علية(( آل عمران 
روى الياايخان دااي  فسااير هااع  انباا  عاان أنااس ر ااي اهلل عنااه  ااال:  ااان أو الحاا  أ  اار 
أنصاااري بالمدبناا  مااااًل ماان نخاا  أحاا  مالااه إليااه بيرحاااء مسااتنبل  لنسااجد و ااان النبااي   بااد لها 

دلماا نزلاع ))لان  ناالوا البار حتاى  نفناوا مماا  حباون((ا  اام وبيرب من ماٍء ديها اي   ال أنس 
أبو الح  دنال بارسول اهلل  ا اهلل بنول لن  نالوا البار حتاى  نفناوا مماا  حباون وإن أحا  أماوالي 
إلى بيرحاء وإنها صد   هلل أرجو برها وذ رها عند اهلل دأعها حيث أراك اهلل دنال بخ ذلاك ماال 

لم  و ااد ساامعع ما لااع وإنااي أرى أن  جعلهااا دااي األ ااربين  ااال أو رابااس أو رابااس شااك اباان  مساا
 الح  أدع  ذلك بارسول اهلل دنسمها أو الح  دي أ اربه ودي بني عمه(.

 .115و ال  عالى: )وما بفعلوا من  ير دلن  بكفرو  واهلل علية بالمتنين( آل عمران 
ت ابن آهم اننوا عنه عملاه  ا أ رجه مسلة عن أبي هربرة ر ي اهلل عنه مردوعاً: )إذا ما

إال مااان ثاااالث: صاااد   جاربااا ..(   و اااد أ اااد الناااووي رحماااه هلل  عاااالى أن المنصاااوه بالصاااد  : ) 
 الو ح(.

وما أ رجه الييخان من حدبث ابان عمار أصااب أر ااً بخيبارا ومماا جااء دياه  اول عمار: 
دما  اأمرني   اال:  )بارسول اهللا إني أصبع أر اً بخيبر لة أص  مااًل  ط هو أنفس عندي منها

إن شاا ع حبسااع أصاالها و صااد ع بهااا  ااال: دتصاادد بهااا عماار أنااه ال ببااال أصاالها وال ببتااال وال 
بااورث وال بوهاا   ااال: دتصاادد عماار دااي الفنااراء ودااي النربااي ودااي الر اااب ودااي ساابي  اهلل وباان 

تماول السبي  والأعيحا ال جنااح علاى مان وليهاا أن بأ ا  منهاا باالمعروف أو بوعاة صايناً غيار م
 ديه(

  ال الحادظ ابن حجر: )هعا أص  دي ميروعي  الو ح(. 
 ال اإلمام الترمعي بعد أا ساد حدبث ابن عمر السابا دي ذ ار  حبايس عمار أر اه داي 
 يبر: ) والعما  علاى هاعا عناد أها  العلاة مان أصاحاب النباي  وغيارهةا ال نعلاة باين المتنادمين 

 ين وغير ذلك(.منهة دي ذلك ا تالداً دي إجازة و ح األر 



ومان ذلااك  اول عماار باان الحاارث ر ااي اهلل عناه أ ااي ميموناا  بناع الحااارث أو الماا منين: 
عناااد مو اااه هبنااااراً وال هرهمااااً وال عباااداً وال أمااا  وال شاااي اً إال ب لتاااه  )واهلل ماااا رك رساااول اهلل   

 صد  (. البيأاء وسالحه وأر اً بخيبر جعاها صد  (. ودي لح: ) وأر اً جعلها البن السبي 
دااي حاادبث أبااي هرباارة ر ااي اهلل عنااه: ) ماان  احتاابس درساااً ف ساابي  اهلل   و ااول النبااي 

 إبماناً  باهلل و صدبناً بوعد ا دإن شعبه وربه وروثه وبوله دي ميزانه بوم النيام (.
إن ممااا بلحااا الماا من ماان    ونااروى اباان ماجاا  عاان أبااي هرباارة ر ااي اهلل  ااال  ااال رسااول اهلل 

 ه بعد مو ه علمه ونير  وولداً صالحاً  ر ه ومصحفاً ورثه أو مسجد بنا  أو بيتاً البن عمله وحسنا
 السبي  بنا  أو نهر أجرا  أو صد   أ رجها من ماله دي صحته وحيا ه بلحنه من بعد مو ه((

و د شال ذلك وذال بين الصحاب  ر ي اهلل عانهة بناول جاابر بان عباد اهلل: دماا ألاة أحاداً 
ماان المهاااجربن واألنصااار إال حاابس مااااًل ماان مالااه صااد     أصااحاب رسااول اهلل  ذا مناادرة ماان

 مو ود  ال  يترى وال  ورث وال  وه (
و ال اإلمام اليادعي: )بل ني أن ثمانين صحابياً من األنصار  صد وا بصد ات محرماات( 

صادباا وهي الو ح. و د ننا  البيهناي أساماء عاده ممان و اح مان الصاحاب ا ومانهة أباو بكار ال
وعمر بن الخوابا وع مان بن عفانا وعلي بن أبي اال ا وعبد اهلل بن عمر ا وزباد بان ثاباعا 

ا وحكية بن حزاما وعمرو بن العا ا وعمرو بن الحارثا وعائي ا وداام  بنع رسول اهلل   
 وأنس بن مالكا وأبو الح  األنصاريا ر ي اهلل عنهة أجمعين.

او  اااودهة بالمدبنااا   ااااهرةا دمااان ره   اب رساااول اهلل  و اااال اإلماااام أحماااد: ) اااد و اااح أصاااح
 الو ح دإنما ره السن (.

 و ال النرابي: )ره الو ح مخالح لإلجمال دال بلتفع إليه(.
وما بروى عن أبي حنيف  رحمه اهلل من أن الو اح ال بلازم  اد  الفاه جا  أصاحابها واعتاعر 

 به(. عنه النا ي أبو بوسح بنوله: )ولو بلغ أبا حنيف  لنال
 

 شروط صحة الىقف:

 بيترط لصح  الو ح شروطا وهي:
 أن بكون الوا ح جائز التصرفا وهو الحر البالغ العا   الرشيد. -1



أن بكااون المو ااوف ممااا بنتفااا بااه انتفاعاااً مسااتمراً مااا بناااء عينااها دااال بصااس و ااح مااال  -2
 ببنى بعد االنتفال به  الوعام م اًل.

 اح غيار المعاين  ماا لاو  اال: و فاع عباداً مان أن بكون المو وف معيناًا داال بصاس و   -3
 عبيديا أو بيتاً من بيو ي.

أن بكااون الو ااح علااى باارا ألن منصااوه  النرباا  إلااى اهلل  عااالىا  المساااجدا والنناااار  -4
والفنراء والمسا ينا و ت  العلةا والسناباتا واأل ارب: دال بصس على غير جها  بار  

 الل والزند  . الو ح على معابد الكفار و ت  البدل والأ
أن بكااون ذلااك المعااين بملااك ملكاااً  –إذا  ااان علااى معااين  –وبياارط لصااح  الو ااح  -5

 ثابتاًا ألن الو ح نتليكا دال بصس على من ال بملكا  الميع والحيوان.

أن بكون الو ح منجزاًا دال بصس الو ح الم  اع أو المعلااا إال إذا علاا علاى مو اها  -6
الفنااراء لمااا روى أبااو هاوه أن عماار حاادث بااه  ااأن بنااول : إذا مااع دبيتااي و ااح علااى 

حدثا دكان دي وصيته: ) هعا ما أوصى به عبد اهلل عمر أمير الما منين إن حادث باه 
 صد   ..( الحدبث. –أرض له بالمدبن   –حدثا دإن ثمناً 

 

 مقاصذ الىقف وثمراته:

 للو ح مناصد عظيم  وشربف  من أهلها:

لياااه ابت ااااء لمر اااا ه واساااتجاب  ألمااار .  اااال اهلل  حنياااا عبوهبااا  اهلل وااعتاااه والتنااارب إ -1
 .16 عالى: )وأنفنوا  يراً ألنفسكة( الت ابن 

الرغب  دي استمرار عم  المسلة بعد مو ها ومن أهة ما بحنا هعا المنصد هو الو ح  -2
 هلل ج  وعال. دهو من الصد ات الجارب  التي هلع عليها النصو  اليرعي .

كاماا  بااين أدااراه المجتمااا اإلسااالمي بمااا بحنااا األ ااوة  حنيااا التكاداا  والتعاااون والت -3
 اإلسالمي  دي أر ى معانيها وبزرل التعااح والتراحة والتواه بين عام  المسلمين.

اإلساااهام دااااي ردااااا المسااااتوى المعييااااي والعلمااااي واالجتماااااعي لاااادى أدااااراه المجتمااااا  -4
 المسلة.

 أرحامه وأ اربه. حنيا صل  الرحة بما بحسبه المسلة دي مواساة  -5



الت لااا  علاااى الصااافات العميمااا  داااي اباااا اإلنساااان  البخااا  واألثااارة والحسااادا و ربيااا   -6
 المسلة لنفسه على اإلب ار ورجاء ماعند اهللا وعلى البعل واإلحسان.

 ثمار الىقف:

لند حنناع األو ااف ثماارًا عظيما  داي المجتمعاات اإلساالمي  عبار التااربخ شاملع جمياا 
عباهب  واال تصاهب  واالجتماعي   والعلمي  والتربوب ا وأشير هنا إلى بعض  لاك نواحي الحياة ال

 ال مار  نماذج وهالئ  على م يال ها:

الفااوز بم فاارة اهلل ساابحانه و عااالى ونياا  ر ااا  وه ااول جنتااه: )وسااارعوا إلااى م فاارة ماان  -1
اء ربكة وجن  عر ها السموات واألرض أعدت للمتنين العبن بننون دي السراء والأر 

-133ولكاااا مين ال ااايظ والعاااادين عااان النااااس واهلل بحااا  المحسااانين(  آل عماااران 
ا و ااال  عااالى: )م اا  الااعبن بنفنااون أمااوالهة دااي ساابي   م اا  حباا  أنبتااع ساابا 134

ا 261سااناب  دااي ساانبل  مائاا  حباا  واهلل بأاااعح لماان بياااء واهلل واسااا علااية(. البناارة 
نها ديربيها ألحد ة  ما بربي دو ..( روا  )إن اهلل بنب  الصد   وبأ عها بيمي وبنول 

 .1321البخاري دي باب الصد   من  س  اي   ح 

 ز ي  النفوس و خليصها من األمراض االجتماعي   البخ  واليس  اال  عاالى )  اع مان  -2
أمااوالهة صااد    وهاارهة و ااز يهة بهااا وصاا  علاايهة إن صااال ك سااكن لهااة واهلل سااميا 

 .103علية(   التوب  
لرباني  للمو فين على أعم  البر والخيرات.  ال  عالى: (العبن بنفنون أموالهة الرعاب  ا -3

باللي  والنهار سرًا وعالنيا  دلهاة أجارهة عناد ربهاة وال  اوف علايهة وال هاة بحزناون(  
 .274البنرة 

نياا  النصااار والتمكاااين: إن الو اااح بااا هي إلاااى بسااط الااارزد نيااا  النصااار والتمكاااين داااي  -4
ا دنااال: )باأبهااا  حاادبث جااابر  ااال:  وبنااا رسااول اهلل  االرضا روى اباان ماجااه ماان

الناس  وبوا إلى اهلل  با  أن  مو اوا وبااهروا باألعماال الصاالح   با  أن  يات لوا وصالوا 
الاااعي بيااانكة وباااين ربكاااة بك ااارة ذ ااار ة لاااه و  ااارة الصاااد   داااي السااار والعالنيااا   رز اااوا 

 .1071و نصروا و جبروا( ح



النجاة مان التهلكا  التاي بتعارض لهاا مان اعتااه  ارك الصاد ات. )وأنفناوا داي سابي  اهلل  -5
وال  لنااوا بأباادبكة إلااى التهلكاا ا وأحساانوا إن اهلل بحاا  المحساانين(ا  و الااع  دبجاا  
ر ي اهلل عنها )أبير  ال ال بخزبك اهلل أبداً إن  ص  الرحة و صدد الحدبث و حم  

 231ومسلة  6467وائ  الحا(( روا  البخاري حالك  و نري الأيح و عين على ن
و ال النووي )ودي هعا هاللا  علاى أن مكاارم األ االد و صاال الخيار ساب  للساالم  

 من مصارل السوء(

 بناء المساجد دي    أ وار األرض وعمار ها بالعباهة والعلة. -6

وثناديا  بناء مواره لمسااعدة الفناراء والمحتااجين بماا بحناا مناادا معيياي  واجتماعيا   -7
 مستمرة ومتجدهة.

الو اااح ساااب  داااي نيااار العلاااة واباعااا  الكتااا ا و اااودير التعلاااية المجااااني أماااام د اااات  -8
 المجتما.

هعاااة الجهااااه والمحادظااا  علياااه والاااعب عااان بااااله اإلساااالم ونيااار الناااور والرحمااا  باااين  -9
 العالمين.

 أاال الو ح اإلسالمي أمد االنتفال. -10

و ح وحناا التوجياه النباوي الياربح ك إناك ساهة دي  حنيا المعيي  الويب  لعرب  الم -11
 إن  عر ورثتك أغنياء  ير من أن  عرهة عال  بتكففون الناسك

بحناااا الو اااح  ااامانات اجتماعيااا  لمواجهااا  النوائااا  والمياااكالت بماااا بكفااا  هداااا  -12
األ ااااارار النفساااااي  والماهبااااا  عااااان أداااااراه المجتمااااااا لمسااااااهم  الو اااااح داااااي التاااااأمين 

 االجتماعي.

ماادار التاااربخ اإلسااالمي بااالنهوض بالمسااتوى الصااحي واااور  لنااد ساااعد الو ااح علااى -13
م سسا ها وبنيع مستيفيات  بيرة متكامل  التجهيزات والخدماتا إ اد  إلاى معاهاد 

 التدرب  الصحي.

 ساهة دي بناء البني  التحتي ا والتوور العمراني للمدبن  اإلسالمي . -14

 

 أهمية الىقف في دعم الجمعيات الخيرية:



عماا  الخياري و ندمااه وا ساااعه واساتمرار بتااه وشااموليته علاى عاادة مر كاازات بر كاز  وااور ال
 منها:

  المصاااادا ي  وحساااان النياااا  و يااااي  اهلل ومرا بتااااه دااااي الوصااااابا التبرعااااات وو ااااعها دااااي
 مصاردها التي و عع من أجلها وإغالد باب االجتهاه والمصلح  دي   يير مصردها.

 ري وسر  و ه وثبا ه وهاعمه األساس.ال روة البيرب  الفاعل  دهي عماه العم  الخي 
  اإلهارة الواعياا  التااي  تصااح بالياافادي  والو ااوح مااا حساان التعاماا  وجااوهة التفااوبضا

 والبعد عن المر زب  والتعص  للرأي.
  المواره المالي  ال ابت  وهي عص  العم  الخيري سر استنرار  و و ها ولا مما بناس به

المااواره ال ابتاا   األو ااافا والتااي  عااد ماان  وعااي الجمعيااات الخيرباا  ماادى حرصااها علااى
هالئ  وعي النائمين على الجمعي  وبعد نظرهةا وبعدهة عن الحلول انني  با تصاارهة 

 على التبرعات الخيرب  المنووع .

 

 تحقيق األوقاف مصالح للجهات الخيرية ومنها:

اف  ووبر العم  الخياري و امان ساير الخواط بعيادة المادى واالنواالد ماا األهاد -1
المرسااوم  لااها إذ إن الخوااط السااليم   عتمااد علااى مااواره مالياا  ثابتاا ا وعاادم اسااتنرار 
المواره المالي  بي  حر ا  الخيربا ا وبنتا  اإلبادال ديهااا وب لاا مناداع التفكيارا وبازرل 
الخاااوف واليااااك والنلااااا لااادى لعاااااملين لعاااادم  ااااودر الماااال  الااااعي ب وااااي مصاااااردهة 

 األساسي .

  مسااار الجهاا  الخيرباا  دااي   ويتهااا المصاااربح التياا يلي  امأناا  العاااملين بسااالم  -2
 ال ابت .

بناااء مصاادا ي  الجمعياا  دااي   ويتهااا للباارامل ال ابتاا  والتااي بتر اا  عليهااا  لاا   بياار   -3
 دي اننواعهاا م   البرامل التعليمي  والتربوب  والدعوب .

مليا  دتس آداد النائمين على العم  الخيري وا تسابهة الندرة علاى و اا  واط ع -4
 مستنبلي  للجمعي ا مما بنتل عنه دتس آداد جدبدة للعم  الخيري.

  عزبز الرؤب  السليم  لمستنب  الجمعي ا و حنيا أهددها وزباهة ثمرا ها. -5



 مان استمرارب  لجهات الخيرب  دي أهاء رسالتها هون  اننوال بساب   ا  الماواره  -6
 المالي  أو  و فها.

تصااهب  واالجتماعيا  السياساي  التاي  مار بالدولا  حمابتها وصايانتها مان الهازات اال  -7
 والمجتمعات.

  حنيا األمن الو يفي للمو فين دي الجهات الخيرب . -8

 اودير اا اات المااو فين و ادرا هة الفكرباا  ومناا  ياتتها الام نااانهة علاى روا اابهةا  -9
 دتصفو أذهانهةا وبص   فكيرهة دي  ووبر الجه  الخيرب  وهدعها إلى األمام.

علاااى جاااعب الوا اااات المتميااازة للجهاااات الخيربااا  واإلدااااهة مااان  بااارا هة النااادرة  -10
 و درا هة.

  عبااا  األنياااو  المهمااا  والمهجاااورة داااي الجهاااات الخيربااا  بساااب   اااعح الماااواره  -11
 ال ابت .

 

 بعض الرؤي والمقترحات حىل تطىير أوقاف الجمعيات وتفعيلها:

لااى األو اااف دااي هااز لنااد  سااببع أنظماا  بعااض الاادول و صااردات بعااض الجهااات النائماا  ع
 ناعات المسلمين وصردهة عن التسابي  والتو ياح  ياي  علاى أماوالهة مان المصااهرة أو 
الأاايال أو دساااه التصاارف ديهااا أو إهمالهااا دتصااربس مساا ول واحااد  اااف دااي صااد آالف 

 األو اف إغالد  فكير الناس ديهاا ولهعا:

 تصاااه دااي األنظماا  دااإن الحاجاا  ماساا  إلااى إعاااهة ال ناا  لاادى الناااس وامااأنتهة باال 
ليتحنااا لهااة األمااان علااى أمااوالهةا مااا ااارح باارامل عملياا  دااي حساان اساات مارهاا 
بيفادي  وا ح   وم ن المسلة على ماله ومصرده السلية الحنيني انمن. والحعر 
الياادبد ماان التصااربحات الالمساا ولي  دااي أ اارارا  بياارةا وبعصااح بك ياار مياااربا 

 الجهات الخيرب .
  الو في  الندبم   د ال  تناس  ما الصدرا و د  حنا نتائل ساليبي    ير من الصيغ

و عصااح بااالو ح و و ااح االسااتفاهة منااها م اا : أساالوب النااا ر الواحااد والااعي إن 
ساالة الو ااح ماان سااوو  عليااه لااة بساالة ماان  ااعفه أمااام  اا وط الناااس وإحااراجهة. 



وهكعا دي  وهكعا دي نسب  النا ر من ربا الو ح والتي  د أذى الناس وإحراجهة.
نسب  النا ر مان رباا الو اح والتاي  اد  ساب   لتهاا إهماال الو احا أو  كاون أ  ار 

 بك ير من نظرائه ديتسب  ذلك دي المياحنات عل  النظارة.
و علك أسلوب المصرف الواحد: والعي  د  سب  دي  عوي    ير مان األو ااف نظاراً 

 ال تفاء هعا المصرف أو عدم احتياج الناس إليه أصاًل.
وهكعا مابحص  من ميا   عظيم  دي عدم  بط مواصفات مصارف الو ح الاعريا 
 ديتسب  دي زرل اليحناء والب أاء دي األسرا دي هي ذلك إلى  رك الو ح وإهماله.

لهعا دإنني أ ترح النناط التالي  والتي  ساهة دي  ووبر و فعي  األو اف علاى الجهاات 
 الخيرب :

هميتهاا واالساتفاهة مان جمياا الوساائ  اإلعالميا   وعي  الناس بفأ  األو اف وأ -1
 دي  سوبنها.

 ارح هراسات ومسابنات بح ي  دي  فعي  الو ح الخيري. -2
 جره األو اف الميت  وإجراء هراسات ا تصاهب  لها. -3
 االهتمام بصيان  أو اف الجه  الخيرب  و حدب ها  ماناً لزباهة ربعها. -4
ت مارها دهاااي أولاااى بهاااا مااان عامااا   ياااام الجهاااات الخيربااا  بتيااا ي  األو ااااف واسااا -5

 الناس.

أهمياااا  ا تنااااا  الفاااار  واألو اااااف الماااا ثرة دااااي الناااااس وحاااا هة علااااى اإلبناااااف  -6
 للجهات الخيرب ا م   مواسة الخيرا وحواهث الوداة والمرض.

 وهير األو اف مان االسات مارات المحرما  والميابوه ا م ا :  اأجير بناوك الربااا  -7
 اا  دااإن هااعا ممااا بصاادر الناااس عاان الو ااح أو محااالت ال ناااء والتصااوبر والحال

وبعوى صاورة ساي   عان الجها  الميارد  علياها عاالوة علاى اإلثاة المتر ا  علاى 
 ذلك.

أن  سعى الجه  الخيرب  دي إبجااه وعااء لخو ااف  صا  دياه األو ااف الصا يرة  -8
 والمبالغ النليل  التي ال بستويا أهلها أن بجدوا بها و فاً مستنباًل بعا ه.



 يقي:مثال تطب

 جاء دي نير للو ح الميترك دي المدبن  المنورة:

نظااراً لوجااوه   ياار ماان الناااس مماان ال بكفااى مااا عنااد  ماان ال لااث أو غياار  دااي إ اماا  و ااح 
مستن ا ومنهة من بساور  النلا دي مصير الو اح والخازف علياه مان الأايال و عوا  منادعاها أو 

 ا ال سايما بعادما لاوحظ داي أم لا  عدبادة من ال بوم ن إلى مان بتاولى النظاارة علياه داي المساتنب
ماااان صاااايرورة األو اااااف نظااااار ليسااااوا أهاااااًل للنظااااارةا أو إلااااى مابسااااببه شاااارط النظااااارة ماااان و ااااول 

 الخصومات بين العرب  و وا األرحام بينهة.
دند جرى التفكير دي  جرب  جدبادة باأن بكاون الو اح مياتر اً بسااهة دياه  ا  مان برغا  

 وبتالدى ديه بندر اإلمكان المخاوف الميار إليها. دي الد ول دي هعا المجالا 
وجاارت االستيااارة بعااض الميااابخ النأاااةا دأداااهوا باألهمياا  البال اا  لم اا  هااع المياارول 

 بحكة  جاربهة وما بعرض عليهة من  أابا.
وبعااد ذلااك شااكلع لجناا  لدراساا  المياارول ماان جميااا جوانبااه وبنيااع اللجناا  عا فاا  علااى 

وهاي  يااور أها  العلاة والارأي والخبارةا حتاى انتبهاوا إلاى صاي   للو اح هراسته مدة سن   املا ا 
دعر ااع علااى جماعاا  مماان أباادوا االهتمااام بااه ال إاالعهااة علااى الصااي   وأ ااع رأبهااة ديهاااا ومااا 
ا فنع وجهات النظر عليها  ندمع اللجن  إلى المحكم  لول  إصدار صك بو ح ميترك نص 

نا  إهار اها وأن  كاون نظار اه مو ولا  إلاى مجلاس نظاارة ديه علاى أغاراض الو احا وأهداداه ا وارب
 بعين الم سسين للو ح.

و د روعي أن بكون النظار من سابع  أداراها ليكاون مجلاس إهارة للو اح للنظار داي نظاماه 
واإلشااراف علااى سااير عملااها نظااراً بفياا    ياار ماان األو اااف التااي بكااون عليهااا نااا ر واحاادا إمااام 

إهار هااا أو إلحاراج النااس لاه والأا ط علياه مان أجا  أن بساتفيد  الني اله عنهاا أو لنصاور  داي
 من الو ح من ال بستحا.

ولأاامان اسااتمرار مجلااس النظااارة علااى المسااتوى ماان ال ناا  الااعي عااين بااه ألول ماارةا دنااد 
نااص علااى  يفياا  إحااالل باادب  لماان ال بمكاان ماان أعأاااء مجلااس النظااارة ماان االسااتمرار ديهااا إمااا 

 .بموت أو عجز أو غيرهما



 وبعلك بتالدى على  در اإلمكان اننوال النظارةا أو  وليها ممن ليس أهاًل لها.
ولأمان عدم  عوا  مناادا الو اح لاة بنصار االنتفاال باه علاى مجاال مان مجااالت البار أو 
على اائف  معين ا ما أنه  د ال بكاون مالئمااً مان الناحيا  اليارعي  ا تصاا  اائفا  معينا  بمنفعا  

 ن أحوج.هون غيرهة ممن بكو 
 ما أن صي   الصك  أمنع  ابلي  ميار ين بيتراون شروااً  اص   همهة دي أو ادهة 

 أو غلتهاا سواء ما بتعلا بجهات االنتفال أو  يفي  االست مار أو غير ذلك.
إن هعا التر ي  باإل اد  إلى  حنينه ألهداف المتو اة منه دإنه بنادم  دما  أساساي  لمان 

  وال بوم ن إلى االحتياجات المعتااهة الساتمرار الصاد   الجاربا  باأن برغ  دي الو ح أو الوصي
بد   دي الو ح المع ورا وبرجى إن شاء اهلل أن بكون  د ا خعت له التر يبات الممكن  ليكون 

 ميروعاً ناجحاً مستمراً مأموناً.
ى آله وصحبه والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعل

 أجمعين .


