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قلطالم نبن محمد بن عبدالرحمعبداهللا  األستاذ الدكتور/ الشيخ معالي تقديم  
  وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء،

 لألوقاف والوصايا مركز استثمار المستقبللعضو الهيئة االستشارية و 
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 بعده، وبعد: م على من ال نيبّ ى اهللا وسلّ احلمد هللا وحده، وصلّ 

ـــع لــــه يف رزقــــه، وأن يُبـــارِك لــــه فيــــه، فريزقــــه مــــن كــــرم اهللا تعـــاىل علــــى عبــــده أن يُ  فـــإنّ  وسِّ
!  "  #  ]  يقـــول اهللا تعــــاىل: .مـــات الســـعادة واالســـتقرار والعــــيش اهلـــينء يف الـــدنيامقوّ 

%  $Z )الم، فيمـا يرويـه احلـاكم مـن حـديث سـعد ، ويقول عليه الصالة والسّ )٤٦:الكهف
حلة، واملسكن الواسع، واجلار الصاحل، أربع من السعادة: املرأة الصا«بن أيب وقاص رضي اهللا عنه: 

 ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء.)١(»واملركب اهلينء

فاهللا تعاىل مل جيعل  ؟لكن وماذا بعد ذلك من خمرجات توازي تلك النعم من املدخالت
ابـتالء واختبـار،  ا جعله حملّ عة والبسط يف املال مجعه وتنميته فحسب، وإمنّ الغاية القصوى من السّ 

 Z®  ¯   °  ± ] قال تعاىل:  .ةعل ُحبَّه والتكاثر فيه يف قلوب البشر غريزة طبيعيّ فج

 .)١٥:التغابن(  qp   o  n  mZ  ] كما قال سبحانه:  ،)٢٠:الفجر(

ترتفع به منزلة اإلنسان، ما مل  افاهللا العليم احلكيم مل جيعل يف ميزانه العادل للمال حظًّ 
{  ~  ے  ¡  ¢  ]  : قال تعاىل .ُبلاهللا له من السُّ  له فيما شرعه ايكن العبد منفقً 

  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥     ¤   £

 µZ )قال تعاىل:  .عليه يُعذَّب به يف الدنيا قبل اآلخرة  أصبح نكاًال ، وإّال )٣٧:سبأ [  !

                                      
 ).٨٨٧) صححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم (١(
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  1  0  /  .  -  ,  +      *  )  (  '  &%  $  #  "

2Z )ا: مة، املانعني من تأدية حق اهللا فيههب والفضّ ، وقال عن جامعي الذّ )٥٥:التوبة
[  ji   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _Z )٣٥:التوبة(. 

ا ال ُحتصــى مــن صــور اإلنفــاق لتزكيــة ، وفــتح هلــم أبوابًــشــّىت  شــرع لعبــاده طرائــق وُســبًال  مثّ  
 .بالتســابق والتنــافس يف البــذل والعطــاء مبجتمعــاهتم، حينمــا أمــرهم نفوســهم ورفــع منــزلتهم، والرقــيّ 

، وكـان مـن أعظـم ُسـبل اإلنفـاق )٧:احلديد(  ih  g      f    e  dZ    ]       وعال: قال جلّ 
يف تشريعات اإلسالم: (الوقف)؛ حيث هو بتحبيس أصله تنمية ُمسَتدامة، وبتسبيل منفعته صدقٌة 

 ينقطع مبوت صاحبه.جارية، ونفٌع مستمر، بل هو النهر اجلاري الذي ال 
ل يف حـــال أربـــاب املـــال واألعمـــال والنظـــر يف تعـــاطيهم مـــع البـــذل يف يف معـــرض التأّمـــو   
كـان لكاتـب هـذه السـطور وقفـات مـن خـالل كلمـات ونـداءات مسعهـا مـن أهـل واخلـري   أبواب الربّ 

حيتـاج إليهـا الرب واإلحسان من سادة املال واألعمال، وممن َرِغـَب يف تصـدير جتربتـه ونقلهـا إىل مـن 
ريعة الّشــ مــن ســادة املــال واألعمــال، وكــان املــزج بــني هــذه النــداءات أو الكلمــات املعــربة ومــا متليــه

ة اء من تشريعات اإلنفاق والبذل، حيث كانت األوقاف من أبرز مدخالت احلضـارة اإلسـالميّ الغرّ 
ـــ خاصـــًة رجـــال املـــال  ،ةة الفريـــدوخمرجاهتـــا، وقـــد اســـتفاد الغـــرب املعاصـــر مـــن هـــذه التجربـــة التارخيّي

ومنافذ لكثـري مـن أمـواهلم لتضـفي علـيهم  اواألعمال من غري املسلمني، فجنحوا إليها، وكانت أبوابً 
يف البــذل والعطـاء، علــى  امعاصـرً  عادة مــن خـالل نفـع اآلخــرين، فسـطَّروا بــذلك مثـاًال الشـعور بالّسـ
 ه الواقع.ق لوال أنّ عندهم مبا ال ُيصدّ ة ة اخلرييّ اهتم وأهدافهم، وحفلت األرقام املاليّ اختالف نيّ 

الت كاتــب هــذه الرســالة املباركــة، الــيت قــدَّم فيهــا جمموعــة مــن الرســائل لقــد أنتجــت تــأمّ 
لالنطـالق حنـو  اكرميًـ اوالوقفات اليسرية ما يستحق التأمل واالعتبار، فرتسيخ قيم العطاء يُعدُّ منفذً 

ع جمـــاالت اإلنفـــاق، وهـــي كلمـــات علـــى ســـبيل التغيـــري وإصـــالح الـــنفس واجملتمـــع مـــن خـــالل  تنـــوّ 
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اهلــدف يف  املقارنــة مــع الغــرب يف وقــف املــال وتنميتــه وبذلــه، لتحقيــق مســوّ عنــد التحفيــز، ال ســيما 
، ولتذكري بعض املسلمني الغافلني أو املتغافلني عنه، خاصة يف ظل هوس االقتصاد البذل التطوعيّ 

 ة يف العصر احلديث. ساط الطبقات االجتماعيّ االستهالكي وخماطره على ِقَيم التكافل يف أو 
بالريـاض علـى  لع قد اطّ و 

وصـــوله إىل أربـــاب املـــال  حيـــبدة هـــذه الرســـالة ومـــا فيهـــا مـــن وقفـــات مفيـــدة، فـــرأى فيهـــا مـــا مســـوّ 
إخــواهنم املســلمني،  ن ســبقهم مــنجــارب املباركــة يف هــذا امليــدان ممّــواألعمــال، لالقتــداء بــبعض التّ 

وذلـك ابتغـاء وجـه اهللا ،  النشـر والتوزيـعاملراجعـة، وتبـّين فقرر املركز املشاركة يف هـذا املنـتج بـالتنقيح و 
نبيــه والتــذكري، وحاجــة ة التّ واملشــاركة يف األجــر، وإيصــال النفــع والفائــدة إىل الفئــة املســتهدفة؛ ألمهّيــ

 املستهدفني إليه.
ل أن ينفع هبا كاتبهـا وقارئهـا وناشـرها وُمهـديها، ومـن أعـان علـى ذلـك فشكرنا للجميع، واَهللا نسأ

 د وعلى آله وصحبه أمجعني.ى اهللا وسلم على نبينا حممّ وصلّ  ،وأسهم فيه

 مركز استثمار المستقبل لألوقاف والوصايا بالرياض
هـ١٤٣٦ صفر  ١
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 سـادة المال واألعمال:وأخواتنا إخواننا 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. وبعد 

أنعـم اهللا علـيهم ونسـاًء) ممـن  رجـاًال ( وأحبـابكم مـن سـادة املـال واألعمـالإخوانكم  حنن
ا وأموالنا وآثارها املباركة واحتياجات اكتشفنا حقائق عن أنفسننا وال خيفى عليكم أنّ  ،بالغىن واملال

إيصــال بعــض  يف ولقــد رغبنــا حينمــا دخلنــا ميــدان العطــاء اخلــريي، اخلــارج،و جمتمعاتنــا يف الــداخل 
 احلقائق لغرينا من شركائنا يف املال واألعمال، من خالل هذه الوقفات:

 :والرسالة المال الوقفة األولى:
علـــى االدخـــار واالســـتثمار  اوحرًصـــ لكـــم ةحمبّـــ كمخنـــاطبالقصـــرية لـــة  يف هـــذه الرســـانـــا إنّ 

فقد أدركنا ما جيب أن تدركوه، وأحببنا لكم ون من أجلنا ، خناطبكم من أجلكم قبل أن يكاألمثل
 اكثــريً   اهللا قــد أعطانــاو  ،ه ألنفســنامــا أحببنــاه ألنفســنا، ألن مــن لــوازم اإلميــان أن حنــب لكــم مــا حنّبــ

ــ ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½  ¾   ]  نــاإقراضــه اليســري ليضــاعفه ل اوطلــب مّن

  À¿Z   :٢٤٥(البقرة(. 
نأكـــل يأكـــل ويشـــرب كمـــا  مـــن غـــري أربـــاب املـــال واألعمـــال قـــد أصـــبح غرينـــاأحبابنـــا: ل

ما  وماذا بعد كلّ  ،ا نسعدقد يسعد باحلياة أكثر ممّ ، و ويسكن ويركب كما نسكن ونركب، ونشرب
 نـا خنشـى أنإنّ ، افسنـوهـذا ميـداننا الـذي بـه نت؟ زنتميّ  ن غرينا بهع اونعمل شيئً  رفكّ تأفال ن ؟جنمع

أنواع الرب واإلحسان من  سبَّاقني لتجهيز كلّ  سلفنا، لقد كان اغرمً  وعلينا الغرينا غنمً  أموالناتكون 
املـال وتلـك تزكيتـه وإمنـاؤه. لقـد جـاء فقـراء الصـحابة  ذا حـقّ وهـ ،أعمال القطاع اخلريي ومشـروعاته

أيب  ورد عـنفقـد  ،ألغنيـاءاقون هبـا كمـا كوا له أن ليس عنـدهم أمـوال يتصـدّ فش إىل رسول اهللا 
يــا رســول اهللا ذهــب أهــل الــدثور ": قــالوا للنــيب  ا مــن أصــحاب النــيب عنــه أن ناًســ  ذر 
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وهــم هبــذا  )٢(.."قون بفضــول أمــواهلمويتصــدّ  ،ويصــومون كمــا نصــوم ،ون كمــا نصــليبــاألجور يصــلّ 
 يقصدون أصحاب املال.

مـاذا  فـنحن مسـتخلفون فيـه فنـاظرٌ  -لـيس لنـا -املـال مـال اهللا  نّ نؤمن حبكم ديننـا أنا إنّ 
املـال املكتســب مـن حـالل ال ميكـن أن يشـقي صــاحبه، بـل هـو راحـة لــه يف  نّ وقـد أدركنـا أ ،نعمـل

 ل يف حالنا.ظر والتأمّ فعلينا النّ الدنيا واآلخرة، 
 لنا ولسنا احينما يكون تابعً  –خرة يف األوىل واآل –ه من مصادر السعادة نّ كما أدركنا أ

 .)٣٨(حممد:  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  ¼Z  ]  اال قائدً  احينما يكون مقودً  ،تابعني له
ســـخِّرنا، ونوجِّهـــه وال منلكـــه وال ميلكنـــا، ونســـخِّره وال ي أنْ  هـــي ةمكانـــة املـــال احلقيقيّـــ إنّ 

كيتـه وترمجتـه إىل العطـاء اخلـريي كفيـل تز  أو أسـرى لـه، بـل إنّ  اعليـه ال عبيـدً  ا، ونكـون ملوًكـيوجِّهنا
لـن  ا، لكـن تبعاهتـعن ثرواتناراحلون  نامات أنّ من احلقائق واملسلّ  كما أنّ ،  حبفظ أمن العباد والبالد

ــ للســؤال  فــال بــد أن نعــد »أنفقــه؟ مــن أيــن اكتســبه وفــيمَ «فســيكون الســؤال عــن املــال  ،اترحــل عّن
 ا.جوابً 

 :؟لصالح مع المالف تعامل سلفنا اكي: الثانيةالوقفة 
ة إىل العمـل علـى رضـى الـرمحن ودفـع غضـبه دون غـريه، اكم حباجـة ماّسـنا وإيّ إنّ أحبابنا: 

ذاته شكر وثناء للرمحن،  وهو حبدّ  ،فعمل اخلري ال ينتظر الشكر والعرفان، فتقدميه لآلخرين واجب
?         @   A         9  :  ;   >  =  <] ة إىل اإلخالص ووضوح اهلدف ة ماسّ حباج انا مجيعً وإنّ 

     BZ  :٩(اإلنسان( . 

                                      
 كتاب الذكر والدعاء.١٤صحيح الرتغيب والرتهيب، اجمللد الثاين،  (٢)
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نــــا هبــــذا اهلـــدف وبتلــــك التضــــحيات بأنفســــنا وأوقاتنــــا وأموالنــــا أنّ ب اكم واثقــــونوحنـــن وإيـّـــ
من أرضى « فالعاقبة للمتقني ،ومصاحلنا الشخصية سوف حنظى بتقدير اجلميع طال الزمن أم قصر

 .)٣( »الناس برضا اهللا كفاه اهللا مؤنة الناسالناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس، ومن أسخط 
ســوف  :ببذلـه وعطائـه، حـىت ليكـاد النـاظر إىل نفقاتـه أن يقـول  أبـو بكـر لقـد سـبقنا

 . )٤( »ما نقص مال من صدقة«، ولكن اإلنفاق يزيد من أصل املال ايصبح فقريً 
 امجيًعـ لينـاى عال خيفـ كما ،يف عام الرمادة ما فعل عبدالرمحن بن عوف  إننا مل ننس

 .مان محاية لدولة اإلسالم والقرآنوإرهاب الرو  جليش العسرة جتهيز عثمان 
!  "  #   $  ]   لــى بــذل أصــول أمــواهلم دون فضــوهلاالصــاحل ع لقــد تنــافس ســلفنا

  ('  &  %Z :آل عمران)عرب التاريخ هة اإلسالم ودولت خري النتائج ألمّ ، فكان)٩٢. 
امللكيـــة  دميومـــةمعظـــم مـــا ميلكـــون إلميـــاهنم العميـــق ببوقـــف  اآلبـــاء واألجـــداد لقـــد ســـبقنا

 . ال يتوقف ة بثواب ال ينقطع وأجراحلقيقيّ 
ة وبناء حضارهتا الزاهرة بالوقف علـى اجلوامـع ة األمّ يف احلفاظ على قوّ  لقد تنافس سلفنا

سـاكني، بـل ، وعلـى العجـزة واأليتـام واملواملستشفياتواجلامعات، وعلى العلم والتعليم، واإلسكان 
 وعلى الثغور واجملاهدين.

 : الثروة والبنوك:الثالثةالوقفة 
(واقـــع  ضـــمائرنا يرضـــيُ ال  هكمـــا أنـّــ جمتمعاتنـــا، ييرضـــ ال، و نـــاربَّ  يرضـــيُ ال ه حبابنـــا.. إنـّــأ

مع أموالنا) وأن تكون ثرواتنا يف بنوك غرينا أو يف بنوكنا ولكنهـا تسـهم يف فعاليـات التنميـة أحوالنا 
 دولنا.لنا ولوابتزاز علينا ن أموالنا وسيلة ضغط و ال تك أن ،نا جيب أن نعملإنّ لغرينا. 

                                      
 ) .٦٠١٠ح اجلامع حديث رقم (صحي (٣)
 ) .٢/١٢٠صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب الرب والصلة ( (٤)



 

١٧ 
 

يف البنـوك األجنبيـة  حجـم أمـوال املسـتثمرين العـرب أن امجيًعـ لنا األيس من املخجل حقً 
كمــا بلغــت يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة حــوايل   ؟!) مليــار دوالر٨٠٠بلغــت (سويســرا  اوحتديــدً 
 تريليـون) ٢،٢دوالر، كما أن حجم ثروات األثرياء العرب الشخصـية فقـط ( ) مليار٩٧٥ترليون (
 تــرتواح بــنيهنــاك مصــادر أخــرى تقــول: إن الثــروات الفرديــة اخلليجيــة املســتثمرة يف اخلــارج و  دوالر،

 ، حسب أحدث اإلحصائيات.)٥() ترليون دوالر ٢،٤/ ١،٢(
 ؟!ع والوقف واهلباتعن الترب  ماذا لو مت إخراج زكاة هذه األموال فقط فضًال 

التنميــة االجتماعيــة  مات البنـوك احملليــة يف عاملنــا العـريب واإلســالمي يف جمـاالتاهســإأيـن 
أو مســاندة اســتثمارية، ولــو جبــزء  اأو تربًعــ اأعمــال مؤسســات القطــاع اخلــريي قرًضــ أو الشــراكة يف

أين شـراكتها  دول العامل ؟؟! ا يف بقيةها نظرياهتِ يسري من تلك اإليداعات النقدية اليت فاقت فوائدُ 
 فقراء ؟!يف التنمية وهي املستفيد األول من اجلميع حىت من حسابات ال

لياهتا و واملؤسســـات التجاريـــة مـــن العمـــل مبســـؤ  فـــأين رد اجلميـــل للمـــودعني؟ وأيـــن البنـــوك
سات؟ احلضاري واإلنساين بالوفاء لألفراد واجملتمعات وأعمال اخلري للمؤس االجتماعية، وأين دورها

 للحياة ؟!! اأم أن التكديس والتقديس للمادة أصبح هدفً 

 : عطاء اآلخرين:الرابعةالوقفة 
، وقد والوقفيف اإلنفاق غري املسلمني أنه ال يرضينا أن يسبقنا  اجازمً  اإننا نعتقد اعتقادً 

 . هجترد كثري منهم من ماله أو من جزء كبري من
الـــذي فـــتح بأموالـــه  )suros(األمريكــي  عـــن ســـورس اليهـــودي لقــد فوجئنـــا حينمـــا قرأنــا

اإلسالمية، ومن أبرز أعمالـه برنـامج  يف بالدنا ا) فرعً ٢٨ية وخص منها (ألعماله اخلري  ا) فرعً ٣٣(

                                      
 ،http://cutt.us/ac7Pانظر على سبيل املثال الرابط التايل:  (٥)

  http://arabic.cnn.com/business/2014/02/10/arab-wealth-banksوانظر: 
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بـــالد البلقـــان املســـلمة والـــيت دفـــع هلـــا مبفـــرده  ية آلالف الطـــالب، وخـــص منهـــا بالدنـــااملـــنح الدراســـ
، يف ظـــل )٦(اجلمهوريـــات اإلســـالمية)األخـــرى ( مث جتـــاوز عملـــه إىل بالدنـــا) مليـــون دوالر، ٣٥٠(

 احنسار مؤسسات الدول اإلسالمية.
من أمثال: ليلي إنـد  وقّوهتا وال بد من وقفات طويلة عند حجم مؤسسات غرينا الوقفية

) مليـــــــار دوالر، ومؤسســـــــة نوبـــــــل وجـــــــوائزه الوقفيـــــــة، ومؤسســـــــة فـــــــورد جبامعتهـــــــا ١٢،٥( :أونـــــــت
وطبهـا، ومؤسسـة روبــرت  ومؤسسـة روكفلـر، وديــوك بتعليمهـا ) مليـار دوالر،١٠,٨( :ومستشـفاها
 ) مليار دوالر وغريها كثري.٨,٧( :وودجونسون

عنــد تــربع (موناهــان) األمريكــي الــذي تــربع بكــل ثروتــه (دومينــوز بيتــزا)  القــد وقفنــا كثــريً 
ه أو مساعـه منـه بعـد قراءتـ وتفـاعًال  الصاحل الكاثوليك، بل وتربع ببيوته وقصره وخيوتـه، وذلـك جتاوبًـ

 .اوسةلكتاب أحد القس
مؤسسـة (بـل غيـتس وزوجتـه ميلنـدا) اخلرييـة مالـك مث وقفنا أكثـر عنـد منـاذج أخـرى مثـل 

) مليـــار ٢٤أوقـــف أكثـــر مـــن ( وأعمالـــه وأنشـــطته اخلرييـــة، حيـــث شـــركة مايكروســـوفت األمريكيـــة،
م ٢٠١٢ عـام وتقـدر تربعاتـه حـىت، مـن ثروتـه ا% تقريبًـ٤٠مبا يسـاوي  م وذلك٢٠٠٠دوالر عام 

 .)٧( ) مليار دوالر حسب إحصائية جملة (فوربس)٢٨(بـ
علـى أن تقـدم %)، ٨٥مليار دوالر، هي معظم ثروتـه ( )٣٧مث كان تربع وارن بافت بـ(

وكـــــان ) مليـــــون دوالر، ١٠٠) مليـــــار و (١٣للوقـــــف علـــــى شـــــكل دفعـــــات، مت منهـــــا حـــــىت اآلن (

                                      
 ). www. Suros .orgانظر: موقع منظمة سورس يف الشبكة العاملية ( (٦)

 http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=1355) انظر الرابط: ٧(
) لالطــالع علــى اإلحصــائيات املــذكورة وغريهــا فيمــا خيــص وقــف بيــل وميلينــدا غيــتس، انظــر: موقــع منظمــة بــل غيــتس يف ٨(

 )www. gatesfoundation .orgالشبكة العاملية (
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تفاعلت معه وسائل اإلعالم  اتارخييً  اريية حدثً انضمامه بأمواله وعضويته إىل مؤسسة بيل غيتس اخل
 العاملية.

) ٢٠٠) مليـار و(٤٠م (٢٠١٢ عـام حسـب إحصـائية غيتس أوقافوقد بلغت أصول 
 )٨(مليون دوالر!

ــــذل والعطــــاء حيــــث يــــدفع األصــــوليون  إنــــه جيــــب أن ال يرضــــينا أن يســــبقنا غرينــــا يف الب
% مــن دخلهــم الصــايف للمنظمــات غـــري  ٥) مليــون: ٨٠النصــارى يف أمريكــا وعــددهم يتجــاوز (

 عن تسديد معظم الضرائب لتلك املؤسسات. فضًال الرحبية وذلك قبل تسديده للضرائب 
 بــذلك انــذكر أنفســنا مجيًعــ ولعلــه مــن املهــم إلخواننــا وأخواتنــا أربــاب املــال واألعمــال أن

التلفزيونية  معظم احملطات ُسخرت له حيث) ٢٠٠١(أحداث سبتمرب احلدث الذي وقع يف أمريكا
) ١,٨٨حــىت بلغــت التربعــات ( لــهتغطيتــه والــدعوة للتــربع وقامــت ب ،واإلذاعيــة والوســائل اإلعالميــة

رغــم -اء لالكتفــ احينمــا مت إيقــاف التربعــات نظــرً وذلــك م فقــط ٢٠٠١مليــار حــىت أواخــر ديســمرب 
 .-ملباين واألفراد والطائراتتغطية شركات التأمني ألضرار املؤسسات وا

) مؤسسـة ٥٤٣همت (سأم القطاع اخلاص حبوايل (ثلث) املبلغ الكلي حينما هسأولقد 
ـــــغ إمجـــــايل وصـــــل إىل ( ـــــة مببل ـــــت املســـــوحات االجتماعيـــــة ٦٢١,٥جتاري ـــــون دوالر، وقـــــد أثبت ) ملي

، فهـال كانـت كارثـة )٩(معـدالت الوصـايا واألوقـافنسـبة سـبتمرب ارتفـاع ١١األمريكية عن أحداث 
اآلثـار  . وهـَال أصـبحت؟على الزيـادة فكيـف بالنقصـان النا مجيعً  امساعدً  فلسطني املتجددة عامًال 

 ؟بقوة لعطاءل احمركً  عامًال  على عاملنا اإلسالمي تداعيات احلادثالسلبية ل

                                      
 

 
)، وانظـر giving U.S.A2002انظـر عـن التربعـات املخصصـة فقـط ألحـداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب كتـاب ( (٩)
 http://www.givingusa.orgقع اإللكرتوين الذي مت ختصيصه هلذا الغرض: املو 



 

٢٠ 
 

 التربعـات محـالت موالنـا، مث نقـرأ عـنأأنفسـنا حينمـا نتأمـل حالنـا مـع  عن ىإننا لن نرض
 إلخواننا وقضيتنا اإلرهاهبا وسحقً  ال دعمً إسرائي الدائمة والطارئة يف داخل أمريكا وخارجها لصاحل

ـــ ايف فلســـطني؛ الـــذين مـــا زالـــوا يقيمـــون ببطـــوالهتم وانتفاضـــتهم درًعـــ عـــن  أول للـــدفاع ا، وخطًـــاواقًي
 .لنا وجملتمعاتنا ولدولنا بل وألموالنا اأمنيً  ا، بل وسياجً اجلميع

 الوقفة الخامسة : المؤسسات والجمعيات:
نا يف املال من أجـل واجـب الزكـاة فهـذا أمـر حمسـوم، ومـن ءنا وشركاإننا ال خناطب أحباب

ال يؤدي هذا الواجب فال مكان هنا ملخاطبته، ولكننا خناطب من أكرمـه اهللا بـأن يكـون مـن أهـل 
Ò  Ñ  ] بالغىن كما ابتلـى غـريهم بـالفقر  نا الذين ابتالهم اهللاءتزكية املال، وخناطب شركا

     ×  Ö  ÕÔ  ÓZ ٣٥ء:ا(األنبي( ، [o  n  m      qpZ :التغابن)١٥(. 
حمتـاجون بشــكل كبـري إىل مؤسسـات القطـاع اخلــريي أكثـر مـن احتياجهـا لنــا؛  اإننـا مجيًعـ

ألهنا حتقق النيابة عنا وحتمل الكثري من األعباء عن كواهلنـا ال سـيما يف العمـل علـى حتقيـق فريضـة 
 سد اإلسالمي الواحد. التكافل والتعاون والتآخي وفريضة التداعي آلالم اجل

 -إن املؤسسات اخلريية، واجلمعيات األهلية؛ حتقق لنا الُغنم وتتحمل عنا مسـؤولية الغُـرم
، وإننــا نــدرك أن رســالة مؤسســات القطــاع اخلــريي صــعبة أكثــر منــا، وألجــل هــذا فقــد –إن وجــد 

 .)١٠( »من دل على خري فله مثل أجر فاعله« معهمأشركنا التشريع اإلسالمي باألجر 
إن تلــك املؤسســات ترفــع عنــا تبعــات املســؤولية، وتتحمــل عنــا تبعــات التقصــري، وتبعــات 

 اهلواجس األمنية، وهي ال تستغين عن مساندتنا املعنوية واملادية.

                                      
 ).٦٢٣٩رواه مسلم وأمحد وأبو داود والرتمذي، انظر صحيح اجلامع حديث رقم ( (١٠)
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إن تلــــك املؤسســــات بأعماهلــــا ومشــــاريعها تُعَتــــرب مــــن خطــــوط الــــدفاع األوىل عنــــا وعــــن 
مـــن الوقـــائي لـــدولنا وجمتمعاتنـــا، وهـــي بوجودهـــا مصـــاحلنا، حيـــث إهنـــا مـــن خـــري مـــا يـــوفر القـــوة واأل

 املؤسسي أصبحت حجة علينا وحجة لنا. 
إن أعماهلــا اخلرييــة صــمام أمــان للقطــاع العــام واخلــاص، وإهنــا محايــة لنــا، فهــال حبثنــا عــن 

وبادرنا إليها قبـل أن تبـادر ؟! وهال أعطيناها قبل أن تطلبنا؟! مؤسساتنا اخلريية قبل أن تبحث عنا
وجــددنا األهــداف والنيــات جبمــع األمــوال إلنفاقهــا علــى أبــواب اخلــري والنفــع العــام لتكــون ؟! إلينــا

 ؟!!التجارة الراحبة مع اهللا من أهم خمرجات أموالنا
 اإهنا صوتنا املسموع، وسفرينا يف الـداخل واخلـارج حيـث ال يعـرف العمـل اخلـريي حـدودً 

عصور واألزمان ويف أي مكان، ويف كل األحوال فإننا ، ومل يفرق بني احملتاجني عرب مجيع الاقيودً وال 
 .–إن وجدت–اجتهادات أو تصرفات  لن نتحمل أخطاء ما ميكن أن حيدث من جتاوزات أو

وإن العمــل اخلــريي العــاملي اآلن يتجــاوز حــدود الزمــان واملكــان لتحقيــق أهدافــه املتباينــة، 
ري خــري وأمــان إىل كــل األوطــان، ليمــد ولكنــه يف اإلســالم يتحــرك بــدوافع اإلميــان واإلحســان، وســف

 جسور التالحم بني األمم والدول.
إىل اإلميـــان  اإن هـــذه الوقفـــات تـــدعونا مجيًعـــإخواننـــا وأخواتنـــا ســــادة املـــال واألعمـــال .. 

 :اآلتية والعمل باحلقائق

خاصـــًة مؤسســـات  ،تؤكـــد أن املســـتقبل هلـــذا القطـــاع اخلـــريي إن الـــرؤى املســـتقبلية :أوالً 
رغم التحديات والصـعوبات والعوائـق، فاملسـتقبل هلـذا الـدين ومؤسسـاته  ،خلريي اإلسالميالقطاع ا

مــــاحنني للمــــال وممنــــوحني  -بنــــا أو بغرينــــاوهــــو منتصـــر -ســـب وعــــد اهللا الــــذي ال خيلــــف وعــــده ح
 جدوى االقتصادية ألمواهلم ومنحهم.وعاملني، والُغنم كل الُغنم للسبَّاقني إىل اخلري املدركني لل
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بفضل اهللا مث بـدعم بعـض إخواننـا  -ات القطاع اخلريي اإلسالميصبحت مؤسسولقد أ
لــه أمهيتــه يف املعادلــة  ارقًمــ -وأخواتنــا ســادة املــال واألعمــال ممــن أكــرمهم اهللا حبســن البــذل والعطــاء

الدوليـــة والشــــراكة التنمويــــة يف الســــاحات العامليــــة، وهلــــذا كــــان االســــتهداف لإلســــالم ومؤسســــاته، 
ســة مــن اإلســالم ومؤسســاته غــري غائــب يف األســباب والــدوافع واألهــداف يف دعــاوى فعنصــر املناف

 اإلرهاب على املؤسسات اخلريية اإلسالمية.
بــل أصــبح اإلســالم ومؤسســاته يف لغــة بعــض الــدوائر السياســية الغربيــة يســمى (اخلصــوم 

ومبـــــادئ  اجلــــدد) أو (املصــــارعون اجلــــدد)، واحلقيقـــــة أنــــه ديــــن منـــــافس قــــوي مبــــا حيملـــــه مــــن قــــيم
وأخالقيـــات يف العطـــاء، ال ســـيما مـــع بـــرامج املؤسســـات اإلســـالمية املاحنـــة واملمنوحـــة الـــيت حققـــت 

 يف الساحات اإلسالمية احمللية والعاملية. امشهودً  اجناحً 

على املاحنني واملمنوحني جيب أن تكون  -)١١(اليت فشلت-إن دعاوى اإلرهاب  :اثانيً 
لمراجعات مع النفس دون الرتاجعات عن نفع الغري، فاخلوف خري مذكر لكل مدَّكر، وخري حافز ل

   ، ومها خري حافز على العملليس من البشر والرجاء جيب أن يكون من اهللا، والثواب والعقاب
Z  Y  X  W  ]   ] ، )١٢٠(التوبة: Z}  |  {  ~  ے   ¡     ] 

  \*        c  b  a  `  _  ^Z :غرينا أن تلك لقد ثبت لنا ول .)٨، ٧(الزلزلة
الدعاوى على مؤسساتنا وأثريائنا ودولنا مل تكن إال بسبب ما حتقق من خري كبري ومكتسبات  
كثرية ومنافسة ناجحة ضاقت هبا منظمات التنصري والتغريب اليت جتتاح بالدنا اإلسالمية يف 

 شرقها وغرهبا.

                                      
 الفصل الثالث (انتصار احلقيقة). –كتاب ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب   –انظر حممد السلومي   (١١)
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وشــحَّنا مــع  تقصــرينا يف حــالمث إن بــوادر الســنن الكونيــة الربانيــة بالعقوبــات هــو املتوقــع 
 وقــــد يكــــون مــــنوالكســــاد لــــبعض جوانــــب االقتصــــاد،  أنفســــنا، فقــــد يكــــون حمــــق الربكــــة يف املــــال

 املال عن إنفاقه، ونكون أسرى له وملؤشراته. هذا العقوبات أن حيرمنا حب

لقـد حـان الوقـت لتوسـيع مفـاهيم اخلـري والـرب، ولقـد حـان الوقـت لإلسـهام يف كـل  :اثالثً 
تتجــاوز ذلــك إىل  بــلاملباشــرة وغــري املباشــرة والــيت ال تــدعم فعــل اخلــريات فحســب، جوانــب اخلــري 

قنـــوات اإلعـــالم املتخصصـــة جوانـــب تنشـــيطه وتنميتـــه ملضـــاعفة الثمـــرات، فـــأين اإلســـهام يف إجيـــاد 
وأين حجم اإلنفاق على  يس الصحف واجملالت واإلذاعات؟وأين حجم اإلسهام يف تأس واهلادفة؟
ـــــا وأيـــــن نصـــــيب مراكـــــز البحـــــوث والدراســـــات، وتشـــــجيع البـــــاحثني  اجـــــات؟احلمـــــن ذوي  إخوانن

إننا حباجة  ؟ودعمها بالبحوث واالستشارات وتأصيلها املتخصصني يف تنشيط أعمال املؤسساتو 
إىل إعــادة النظــر يف اإلســهام القــوي يف مفــاهيم تفعيــل اخلــري للغــري ودعــم املؤسســات اخلرييــة وغــري 

عــات واملستشــفيات (غــري الرحبيــة) وبكــل وســائل التنشــيط والفعاليــة مثــل: اجلاموتأسيســها، الرحبيــة 
دعمهـــا لوجـــوب خاصـــة املعنيـــة باجلوانـــب العلميـــة واإلعالميـــة وجوانـــب التـــدريب واإلدارة، إضـــافًة 

  جبوانب التشغيل والتربعات والزكاة والصدقات.
ل التربعـات مـن ِقبَـ ومقابلة اإلميان باإلميـان، وقـوة ،واجلميع حباجة إىل تزكية النفس واملال

بالعمــل علــى تقويــة األوقــاف واهلبــات بــني املســلمني، وللتجــاوز بتلــك  أعــداء اإلســالم ومؤسســاته
األعمــال مراحــل الشــكوك وهــواجس األمــن وحــب الــذات، وتقــديس املــال، وتكــديس الثــروات إىل 

وإننـا وإيـاكم م، األولويات كالتعليم واإلعـال يف بعض االثقة وحب اآلخرين لإلسهام والشراكة مجيعً 
اخلطـوات التنفيذيـة بتأسـيس املكاتـب واملؤسسـات اخلرييـة املاحنـة  وعمل العملية باملبادرات مطالبون

 بالوقف والوصايا. وباإلسهامات القوية
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مـا سـبق مـن وقفـات ومـا تالهـا  الـو تأملنـا جيـدً  سـادة املـال واألعمـال:وشركاءنا أحبابنا 
يف بعــض اآليـــات  ووظيفتــه املــال دف مــن حياتنــا وحقيقــةبقــوة اهلــمــن حقــائق، وفــوق هــذا تأملنــا 

، فلـنكن سـريع اخلريية قطارمسرية وإن من احلقائق أن القرآنية، لكانت لنا وقفة أخرى مع أموالنا، 
منظومــة مؤسســات القطــاع الثالــث حــىت تكــون الشــراكة  وبنــاتتكامــل فينــا  عربــة مــن عرباتــه امجيًعــ

وتلـك املكانـة احلقيقيـة  ،جمتمعاتنـا اإلسـالمية وهـذا هـو الشـرفلنا و لـدو  احلقيقية يف املسـرية والتنميـة
ـــــــــــربللوصـــــــــــول إىل ميـــــــــــدان ا  µ  ´  ³Z  ¶ ]   ملنافســـــــــــة  يف أعمـــــــــــال اخلـــــــــــري وال

 ).٢٦(املطففني:
 ..لكمو  لنا حلسن استجابتكم ملا فيه اخلري اوشكرنا وتقديرنا سلفً 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
* * * * * * * * * * 

 إخوانكم
 من أصحاب التجربة العملية
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هنــاك بعــض املؤسســات الوقفيــة األمريكيــة، وهنــاك بعــض النمــاذج مــن عطــاء األفــراد وهــذه وقفــات 
 خمتصرة:
 مؤسسة بيل غيتس وميلندا الوقفية المانحة 

بــرأس م ٢٠٠١عــام  ت حيــث كــان تأســيس املؤسســة الوقفيــةصــاحب شــركة مايكروســوف
) ٣٧م يقــدر بـــ(٢٠١٣) مليــار دوالر، ولكــن رأس ماهلــا أصــبح يف عــام ٢٤,٢مــال آنــذاك (

ربــــاح الرتاكميــــة الســــنوية والتربعــــات الســــنوية الــــيت تنفقهــــا تلــــك ، وهــــذا غــــري األدوالر مليــــار
 املؤسسة.

 وارن بافت صاحب شركة بيركشاير هاثاواي:  
) مليــار دوالر دخــل يف شــراكة خرييــة مــع مؤسســة بــل غيــتس وزوجتــه ٤٤ي ميلــك (والــذ

لتصبح تلك  يقدمها على شكل دفعات م٢٠٠٦مليار دوالر يف جون  ٣١ميلندا اخلريية بـ 
صصة بالصحة والتعليم، يقدر رأمساهلا يف الوقت املؤسسة أكرب مؤسسة خريية يف العامل متخ

 .ن دوالر)مليو ٢٠٠و( ) مليار٤٠(احلايل بـ
يالحظ أن وارن بافت انضم إىل أمناء مؤسسة بيل غيتس لتكون الشراكة اخلريية بينهم رغم 

، حـــىت علـــق املـــدير التنفيـــذي للمركـــز ا) عاًمـــ٥٠) ســـنة وعمـــر الثـــاين (٧٥مـــر األول (أن ع
: إن معظــم مــن لـــديهم هــذا املبلــغ مــن املـــال ) قــائًال ريي يف جامعــة انــديانا (جــني تيمبـــلاخلــ

خص أصـغر تشكيل مؤسسة خاصـة تكـون مرتبطـة بصـورهتم اخلاصـة، إنـه يهبهـا لشـحياولون 
 منه خبمس وعشرين سنة !!!

يف  يف جملــة فورتشــن األمريكيــة  Carol G Loomisيف مقــال كتبتــه كــارول جــى لــومس
شــن) م يالحــظ فيــه أن وارن بافــت وحســب جملــة (فورت٢٠٠٦اخلــامس والعشــرين مــن يونيــو 
 ٣٦مليـار دوالر منهـا  ٤٠من ثروته البالغة أكثـر مـن  %٨٥ األمريكية عمل على ختصيص

 مليار دوالر ستذهب إىل ثالث مؤسسات خريية.
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يتس ميلندا اخلريية اليت تركز نشاطها على اجملاالت الصحية يف مكافحة جمؤسسة  -أ
 .واإليدزاملالريا 

 .ةالثالثكما أن املتبقي من املبالغ سيوجه إلنشاء مؤسسات عائلية باسم أطفاله   -ب
ســـنة خلـــت باســـم بافـــت والـــيت  ٤٠واملؤسســـة الثالثـــة الـــيت كانـــت تعـــرف وملـــدة  -جــــ

م وقـد بلغـت وصـيتها ٢٠٠٤خرية سـوزي املتوفـاة يف عـام أعيدت تسميتها لشرف زوجته األ
دوالر يف هــذه املؤسســة وهــي مؤسســة معنيــة حبقــوق اإلجهــاض ومناهضــة نشــر  مليــار ٢,٥

 األسلحة النووية.
 (ابنه) بافت مؤسسة هاوارد:  

 معنية بقضايا البيئة ليديرها هذا االبن.هي و 
 ابنته)( مؤسسة سوزان بافت: 

 معنية بدعم فرص التعليم ألطفال ذوي الدخل احملدود، لتديرها سوزان بنفسها.وهي 
  :مؤسسة نوفو 

 .وحقوق اإلنسان ويديرها بيرت بافتوتركز على قضايا التعليم 
قـــرارات اإلداريـــة الضـــخمة الـــيت تناولتهـــا معظـــم الوســــائل بـــاإلرادة القويـــة كانـــت تلـــك ال

إنين "ذلك: بعد  ، مث عّلق بافت قائًال ية كحدث تارخيي مهم عن وارن بافتاإلعالمية العامل
 .)١٢("أشعر مبتعة عميقة مبا أقوم به

 جوردن أي مورGordon.A. Moore  السابق: 
الر، وذلـــك ملؤسســـة مليـــار دو  ٥تـــربع بنصـــف أســـهم شـــركته انتـــل وهـــي تشـــكل حـــوايل 

 .)١٣( اشتهرت بالعمل يف جمال البيئة والعلوم (جوردن وبييت اخلريية).

                                      
 http://www.fortune.magazine.co.ukة، انظر موقع اجمللة: )  لالستزاد ١٢(
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 جون ماركس بتمليتونJohn Marks  Templeton  
 .)١٤( مليون دوالر خلدمة اهتماماته يف املصاحلة بني الدين والعلم. ٥٥٠تربع بـ 

 إيلي روادEli Broad   شركة (صن أمريكا صاحبSunAmerica ( 
مليــون  ٨٥٠و اتــربع  جملــاالت دعــم طــالب الدراســات العليــا بلغــت مجلــة تربعاتــه مليــارً امل

 .)١٥(% من أرباحه٣٣دوالر متثل 
 أرملة الدكتور روبرت اتكنـز: 

مليــــون دوالر ملعاجلــــة حــــاالت الســــكري والســــمنة مكتفيــــة ببــــاقي  ٥٠٠تربعــــت حبــــوايل 
 .)١٦() مليون دوالر فقط٥٠مرياثها من زوجها (

مليــون دوالر لــدعم أحبــاث التطــوير  ٣٨٦تــربع بـــ ADGور هــارب صــاحب شــركة باتريــك ولــ
 .)١٧(الفكري

 بول غيتي رئيس شركة ديزني: 
 .)١٨(دوالر أمريكي مليون ١٨٠بـ  ١٩٩٤عام  تربع

 تيد تيرنر: 
 .)١٩(تربع بـ مليار دوالر لصاحل حياة الناس الفقراء

                                                                                       
)١٣  (http://www.businessWeek.com/print/magazine م. ٩/١٠/٢٠٠٦يف 
)١٤  (http://www.businessWeek.com/print/magazine م.٩/١٠/٢٠٠٦يف 

Busineeweek Nov.28.2005 page 61 (١٦)  
 هـ .٧/٦/١٤٢٧انظر صحيفة الرياض (١٦) 
 انظر املرجع السابق.(١٧) 
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 شهيرةتيد أوتوم موناهان صاحب سلسلة مطاعم دومينـز بيتزا ال:  
، وتنـازل عـن ملكيـة مطـاعم شـركته البالغـة ثروتـه لصـاحل الكنيسـة الكاثوليكيـةتربع جبميع 

 .)٢٠(مطعم وهي تزيد عن مليار دوالر ٦٠٠٠
 (أنجلينا جولي) الممثلة األمريكية : 

تربعـت بثلـث عائــداهتا للقضـايا اإلنسـانية خاصـة الالجئــني،  م٢٠٠٦يف منتصـف يونيـو 
، التلفزيونيـة CNNلـنفس الغـرض وذلـك بصـحبة شـبكة  الدول فقـرً وزارت كمبوديا كأكثر ا

، وقد وصـلت )٢١( السيد والسيدة مسيث)حد (مليون دوالر فقط من فيلم وا ٢٠وقد نالت 
لصاحل الدول الفقرية واملنكوبة  )براد بيت(وزوجها  )أجنلينا جوىل(قيمة التربعات الىت أنفقتها 

 .)٢٢(ل الثماىن سنوات األخرية فقطوذلك خال امليون دوالر تقريبً  ٢٥إىل 
ونظـــرة إىل بعـــض التقـــارير املتخصصـــة بالعطـــاء ومؤسســـاته يف أمريكـــا تثـــري الدهشـــة مـــن 

 .)٢٣(جانب واإلعجاب من جانب آخر 

* * * * * * * * * *

                                      
 انظر املرجع السابق.(٢٠) 
 هـ.٢٥/٥/١٤٢٧انظر صحيفة الوطن (٢١) 
 . http://www.elgomaa.com/article.php?id=73771انظر الرابط: (٢٢) 
، وكتــاب  http://cutt.us/TKomf(انظـر: حممــد الســلومي (القطــاع اخلــريي ودعــاوى اإلرهــاب) علــى الــرابط: (٢٣) 

 . http://soo.gd/nJOS(القطاع الثالث والفرص الساحنة "رؤية مستقبلية") على الرابط: 
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 نموذج من العطاء األمريكي
 )٢٤( (مؤسسات رجال المال واألعمال المانحة)

 المؤسسات المانحة واألصول األساسالعطاء من 

 م٢٠١١ م٢٠١٠ م٢٠٠٩ النمو حسب السنوات

 ٧٩,٠٨٨ ٣٧,٨٩٢ ٣٧,٨١٢ عدد المؤسسات المانحة

األصول عند المؤسسات 
 المستقلة المانحة

بليون  ٥٧٠,٩٠
 دوالر

٦٢٢,٠٦ 
 بليون دوالر

٦٤٠,١٤ 
 بليون دوالر

 

                                      
 ) أو من املوقع اإللكرتوين:giving USA 2013انظر عن تلك املعلومات كتاب: ((٢٤) 

http://www.givingusa.org  
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 :الدفع التشريعي واألهداف النبيلةقوة 
) كثــري مــن النــاس قــد ينخــدعون أو ينهزمــون أمــام أرقــام العطــاء األجنــيب (غــري اإلســالمي

وهـــي تســـتحق الوقـــوف يف بعـــض جوانبهـــا واإلعجـــاب يف  -كمـــا ســـبق- اوهـــي أرقـــام مذهلـــة حًقـــ
 جوانب أخرى. 

متيـــز وبشـــهادة بعـــض الغـــربيني أنفســـهم بقوتـــه وتـــأثريه النـــوعي،  ولكـــن العطـــاء اإلســـالمي
%، ومــا ١٠٠ولــيس الرقمــي، وكفــى أن نقــول إن دوافــع العطــاء اإلســالمي دوافــع قويــة ألهنــا دينيــة 

يصــحب ذلــك مــن رقابــة إميانيــة ذاتيــة (الرتغيــب والرتهيــب) ودوافــع (الثــواب والعقــاب) ممــا انعكــس 
خالهتا (اإليـرادات والتربعـات) وخمرجاهتـا (النفقـات) وبالتـايل يف على حفظ األمانات يف مـد اإجيابيً 

قوة آثارهـا وتأثريهـا، ممـا ولّـد ردود فعـل غربيـة جتاههـا متثـل بالـدعاوى واملـزاعم األمريكيـة بأهنـا داعـم 
ــ ًــ الإلرهــاب مالًي أكســبته أخالقيــات  ئإن قــيم العطــاء اإلســالمي ومبــاد ا، كمــا نقــول أيًضــاأو فكري

مؤسســات القطــاع اخلــريي اإلســالمي عــن غريهــا يف جوانــب كثــرية حــىت أصــبحت  أدت إىل تفــوق
ونقطـة جـديرة باالهتمـام "كما أكد ذلك الباحـث الربيطـاين (جونثـان بنثـال) حينمـا قـال:   ،امنافسً 

حول النظم اإلسالمية بصفة خاصة، أهنا ليست فقط هلا االنتشار الواسع يف وسط الناس، ولكنها 
ـــــة م ـــــرامج دولي ـــــديًال طـــــورت ب ـــــة، يشـــــّكل ب يضـــــاهي الغـــــرب اليهـــــودي  دعومـــــة بشـــــكل مـــــن العاملي

 . )٢٥("املسيحي
وتتأكــد هــذه القــيم حينمــا نلحــظ أن اإلســالم يقــدم العطــاء بــال حــدود وال قيــود للمســـلمني 

يضــة كمــا وال أذى، وال مقا نَّ قـيم مؤسســات الغــرب والشـرق فــال مـ تفــوقومبـادئ وغـريهم، وبقــيم 
، وقيمـــة )٩(اإلنســـان: B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9Z      ] ميـــارس اليـــوم حبـــق فلســـطني

                                      
وانظر الكتاب على ،  ٢٣٣كتاب ضحايا بريئة للحرب العاملية على اإلرهاب  ص   –)  انظر: حممد عبد اهللا السلومي ٢٥(

 http://soo.gd/fl06الرابط التايل: 
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ــــــــــة اإلســــــــــالم   1Z  2   3  4  5   6  7     ]  حــــــــــىت مــــــــــع العــــــــــدو احملــــــــــاربثابت
كمبـــادئ بـــل وجتـــاوزت قـــيم العطـــاء اإلســـالمي حقـــوق اإلنســـان إىل حقـــوق احليـــوان  ، )٨(اإلنســـان:

، )٢٧(بغــــي دخلــــت اجلنــــة بســــبب ســــقيا كلــــب امــــرأة، و )٢٦( »يف كــــل كبــــد رطبــــة أجــــر«وتطبيقــــات 
وال هــي تركتهــا تأكــل مــن خشــاش  ال هــي أطعمتهــا،«دخلــت النــار بســبب حبســها هــرة  وأخــرى:
تفعــــــل !!، وليســـــت احلقـــــوق يف اإلســـــالم شـــــعارات ووســـــائل ضـــــغوط سياســـــية كمـــــا )٢٨(»األرض

للعمـل ة ، وتتضح بعض جوانب القوة يف التشريعات واألهـداف النبيلـمؤسسات الغرب وحكوماهتا
 عض هذه اآليات واألحاديث:اخلريي اإلسالمي من خالل ب

 اإلميان والعبادة وفعل اخلري  قال تعاىل للربط بني [  h  g  f  e

  o  n     m  l  k   j  iZ :٧٧(احلج( . 
 وعن حقيقة الرب قال تعاىل: [    +   *  )  (  '  &  %  $   #  "

 7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,   8

  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :  9

  D...  Z :١٧٧(البقرة(. 

  ـــه قـــال تعـــاىلوعـــن حقيقـــة املـــال  g      f    e  d       ihZ ]  واملالـــك احلقيقـــي ل
حىت  ، ينمو عند اهللا ويربوسن مع اهللاحلقرض وال. فاإلنفاق يف وجوه اخلري والرب )٥٧(احلديد:

                                      
 )٢٩باين  برقم () انظر سلسلة األحاديث الصحيحة  للشيخ ناصر الدين األل٢٧(
  )٣٠) انظر سلسلة األحاديث الصحيحة  للشيخ ناصر الدين األلباين  برقم (٢٨(
  )٢٨انظر سلسلة األحاديث الصحيحة  للشيخ ناصر الدين األلباين  برقم () ٢٩(
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¸  µ  ´     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¶] يصــــــــــــــري أضــــــــــــــعاف مــــــــــــــا بذلــــــــــــــه 

À¿Z ٢٤٥(البقرة(. 
ومــن األقــوال املــأثورة اجلميلــة الــيت تصــور فعــل اخلــري للغــري وجــدواه االقتصــادية املعنويـــة 

 :اآلتيةواملادية وآثاره النفسية واالجتماعية األقوال 
  :يف  ايبًـعج افإن للصدقة تأثريً "قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل عن النتائج املشهورة للصدقات

مـن  ادْفع البالء، ولو كانت من فاجر، أو ظـامل، بـل مـن كـافر، فـإّن اهللا يـدفع عنـه هبـا أنواًعـ
البالء، وهذا أمر معلوم عند الناس، خاّصهم وعاّمهم، وأهـل األرض كلهـم مقـّرون بـه ألهنـم 

 .)٢٩( "جرّبوه
 مــن وقــد وردت يف هــذا الســياق أقــوال مــأثورة وهــي أشــبه مــا تكــون برســائل للمحســنني

 جتار وغريهم.
  :كــان ابــن عــوف أو "قــال ابــن القــيم يف الوابــل الصــّيب عــن املعــىن القــوي للفــالح والنجــاح

سـعد بــن أيب وقـاص رضــي اهللا عنهمـا يطــوف بالبيــت ولـيس لــه إال دعـوة واحــدة وهــي: رب 
نفســــي فقــــد  حَّ يــــُت ُشــــقِ نفســــي، فقيــــل: أمــــا تــــدعو إال هبــــذه الــــدعوة فقــــال: إذا وُ  حَّ قــــين ُشــــ
  .)١٦(التغابن: Z¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨      ] لقوله تعاىل:  ،)٣٠("أفلحتُ 

  :أبطــل  مــن مل يـر نفســه إىل ثـواب الصــدقة أحـوج مــن الفقـري إىل صــدقته، فقـد"قـال الشـعيب
 .)٣١( "!صدقته، وُضرب هبا وجهه

                                      
 ).٤١الوابل الصيب من الكلم الطيب ص ( –ابن القيم  (٢٩)
 ).٣٣ص (الوابل الصيب من الكلم الطيب  –ابن القيم  (٣٠)
دار احلــديث  –حتقيــق ســيد إبـراهيم صــادق عمــران  –١/٣٥٣كتــاب إحيــاء علــوم الـدين، ج  -حممـد بــن حممــد الغـزايل  (٣١)
 هـ ١٤١٢الطبعة األوىل،  –القاهرة  –للنشر 
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كـون يأن  حُسـنات تنفيذيـة يسادة المال واألعمال لعل فيما سبق ما يدفع إلى القيـام بخطـو 
 وقفة مع النفس لالنتصار على الذات: أولها

إن اخلطوة العملية يف هذا االجتـاه قـد تـؤدي إىل صـراع مـع الـنفس، فـاهللا اخلـالق قـال عـن 
كيــــــف مـــــع الضــــــغوط احملتملــــــة مــــــن األبنــــــاء   ،)٢٠(الفجــــــر: Z®  ¯   °  ±    ]  خلقـــــه:

مـــن علمـــاء الرتغيـــب والرتهيـــب كمـــا فعـــل القـــس الكـــاثوليكي مـــع  اطبيًبـــممـــا قـــد يتطلـــب والبنـــات، 
 بري يف األهداف واألشخاص.مع الفارق الك.؟!ان صاحب شركة مطاعم دومنيز بيتزاموناه

ر بالرضـــــا يف النهايــــة الشـــــعو االنتصـــــار علــــى الـــــذات ســــوف يكـــــون هلــــذا قيمـــــة ال ولكــــن
اإلســـهام يف مـــيالد القطـــاع الثالـــث بـــالوقف عليـــه والوصـــية لـــه يتجـــاوز العمـــل إن واالطمئنـــان، بـــل 

للــدار اآلخــرة، وهــو هبــذا  ااإلنســاين إىل كونــه مصــدر ســعادة وســرور يف الــدنيا قبــل أن يكــون رصــيدً 
العطـاء اخلـريي وذاك، عبادة وعمل صاحل لآلخرة مما يتطلب املبادرة يف التنافس والسـباق مـع رمـوز 

األجنيب الـذين وصـل عطـاؤهم إىل أرقـام مذهلـة، والـذين أدركـوا أن التـوازن احلقيقـي بـني املـدخالت 
الكبــرية واملخرجــات الضــخمة مهمــا كــان الــرتف حليــاهتم الشخصــية ال يتحقــق إال بالعطــاء والتــربع 

 واألوقاف على أعمال اخلري والرب.
ليـــات التنميــة الشـــاملة واملســـتدامة، حـــىت يف ســـهام جيعلـــه شــراكة حقيقيـــة يف عموهــذا اإل

جمــاالت اإلســهام يف التنميــة يف املؤسســات غــري الرحبيــة، خاصــة يف جوانــب العلــم واملعرفــة واإلعــالم 
والصحة، وهذا ميدان كبري لسـد نقـص مؤسسـات القطـاع احلكـومي ، وهـو أكـرب مـن التـربع هلـا أو 

 .وأهم الوقف عليها
ــ إن ®  ¯   °  ] عــاىل: حيــث قــال ت يف البشــرية رتدد هــو أمــر طبيعــي فطــريال

    ±Z :ة حينما يكون االنتصار على النفس!!ولكن الشجاعة والقوة والعز  ،)٢٠(الفجر 
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ومن املؤكـد أن مـن ُحـرم اختـاذ قـرار بالوصـية أو الوقـف لألعمـال اخلرييـة قـد تكـون إرادتـه 
 غري سوية.

ولويات معاصـرة ملصـارف الوقـف وال بد من التأمل يف حتديد مصارف الوصية ، فهناك أ
 .كما سيأيتأو الوصية قد تكون هلا األمهية واألولوية  

كمـــن يف املبـــادرة العمليـــة بافتتـــاح (مكتـــب خـــريي ياخلطـــوة األساســـية  عمـــل جـــوبإن و 
 :أمهية اجلوانب التالية اجبوار الشركة أو املؤسسة الرحبية مستشعرً (مؤسسة خريية ماحنة)  مانح) أو

الصــاحلة اخلالصــة هلــذه اخلطــوة وأنــت صــحيح شــحيح تأمــل الغــىن وختشــى  استشــعار النيــة -١
إمنا األعمال «: الفقر، وقبل تقدم العمر وحىت ال تقع حتت سيطرة الورثة قال رسول اهللا 

 .)٣٢( » بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى...
&  '  )  (   *              * !    "  #  $  ] اإلكثــــــــــــار مــــــــــــن االســــــــــــتغفار    -٢

    .     -  ,  +Z :2  ] : هـــذه املرحلـــةواالســـتعانة بـــاهللا ال ســـيما يف  .)١٠(نـــوح

    5  4  3Z :٥(الفاحتة(. 
اللهـم إين اسـتخريك بعلمـك «، لقـرار فهـي عـون نفسـي لقـوة اإلرادةاالستخارة باختاذ هذا ا  -٣

وأنت تقدر وال أقدر وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم والأعلم و 
 .)٣٣( ».اخل....عالم الغيوب

من املكاتب واملؤسسـات اخلرييـة املاحنـة الـيت قامـت وعملـت وأثبتـت واالستفادة االستشارة   -٤
 .)٣٨(الشورى: p  o  nZ  ] هذا امليدان، لقوله تعاىل:  جناحها يف

                                      
١٨/ ١متفق عليه انظر مشكاة املصابيح للعالمة األلباين ج  (٣٣)  
)٣٢٥٣انظر صحيح سنن النسائي لأللباين برقم (  (٣٤)  



 

٣٨ 
 

ختصيص مبلغ حمدد ومقطوع أو وقف حمدد منجز لينعكس على حتديـد موازنـات املؤسسـة   -٥
وليكـــون راحـــة للمتـــربع وورثتـــه مـــن بعـــده، وللحيلولـــة دون القلـــق وميزانيتهـــا، خلرييـــة املاحنـــة ا

املتكرر، وحاالت التذبذب النفسي واالقتصادي السنوي، وللخروج من دائـرة اإلحراجـات 
 األدبية واألخالقية من اآلخرين.

ـــ مـــاًال  ،%٣٣ مـــن الثـــروة أو الثلـــث% ٢٥ الوقـــف يســـاويلـــيكن هـــذا   -٦  دون تـــردد اأو عيًن
وال مانع من الشراكة اخلريية مع آخرين بتأسيس مؤسسة  ،(وحتديده بأعيان وليس بالنسبة)

خرييـة ماحنـة مشــرتكة حبصـص وأسـهم بــني الطـرفني كمـا فعــل بيـل غيـتس و وارن بافــت، ال 
ســيما حينمــا تتفــق األهــداف وتتــوج بالنوايــا احلســنة بــني الطــرفني لتكــون مشــروعات خرييــة 

 عمالقة.
% مـن األبنـاء أو ٥٠ن جملس إدارة للمؤسسة اخلريية وليكتكوين جملس أمناء أو نظار أو   -٧

تخصصـــني يف جمـــاالت اإلدارة واالقتصــــاد املأعضـــاء يف تلــــك اجملـــالس والبقيـــة مــــن اإلخـــوة 
 الداخل واخلارج. يفن هلم مهام العطاء حسب االحتياج يكلوبرامج العطاء و 

املؤسسة املاحنـة بتنميـة املـال واسـتثماره، والعمـل بسياسـة  احلرص على عدم انشغال أعضاء  -٨
 حيــث عــدم الــدخول يف تنفيــذ بــرامج املؤسســات واجلمعيــات اخلرييــةمــن املؤسســات املاحنــة 
 .وأعماهلا ونشاطاهتا

 -قـدر املســتطاع -دقيقـة للمؤسسـة اخلرييـة املاحنــة مـع العمـلوأهــداف حتديـد رؤيـة واضـحة   -٩
ـــــى التخصـــــص يف ـــــدعم)كالتعليم أو األحبـــــاث والدراســـــات أو اإلعـــــالم أو (جمـــــاالت  عل ال

الصحة أو جماالت التدريب أو اإلغاثة وغري ذلك مما يوفر الكثري من الوقت واجلهد إضافة 
 .اإىل آثار العطاء اليت سوف تتسم بالقوة واجلودة حينما يكون التخصص واضحً 



 

٣٩ 
 

املــدير  صــفاتم تتــوفر فيــه العمــل علــى اســتقطاب جهــاز إداري تنفيــذي قــوي مبــدير عــا  -١٠
ليقـوم هـو بتكـوين اهليكلـة الوظيفيـة للمكتـب أو املؤسسـة والطـاقم  اواقتصاديً  االناجح إداريً 

 الوظيفي للمؤسسة وعمل اللوائح التنظيمية واإلجرائية اليت تضمن دميومة العمل وقوته.
تلـك املؤسسـة العمل على إصدار تـرخيص رمسـي مـن اجلهـات املعنيـة بالقطـاع احلكـومي ل  -١١

 صـفته اخلريية املاحنـة، وتسـجيل الوقـف أو الوصـية يف احملـاكم الشـرعية بالصـورة الـيت تضـمن
 استقالليته وقوته ودميومته.و 

 * * * * * * * * *



 

٤٠ 
 

 

 



 

٤١ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

٤٢ 
 

بإنشاء مؤسسة خريية، أو تعيني وقف  -وليس الذري-اخلريية أو الوقف اخلريي تتحقق الوصية 
خريي معني، أو حتديد مال أو أسهم أو أعيان حمددة ومنجزة، وقد تبدأ هذه األعمال يف حياة 

، ولكن الوصية تكون يف تأكيد استمرار تلك األعمال بعد املمات، وهذه الواقف املوصي أو 
  حكام الوصية وما يتعلق هبا وهي:بعض الوقفات مع بعض أ

والسـنة، قـال  الكتـاب ى مشـروعيتهاالوصـية مشـروعة، وسـنة مؤكـدة دل علـأن  األولـى:
كمـا أن   )١٨٠(البقـرة: µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®Z  ¶  ¸  ] تعـاىل: 

مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيء يوصــي فيــه يبيــت ليلتــني إال «: كتابتهــا مشــروعة كمــا قــال النــيب 
 .)٣٤( »مكتوبة عنده ووصيته

 اللّــه مــا مــرت علــّي ليلــة منــذ مسعــت رســول ": وعــن ابــن عمــر رضــي اللّــه عنهمــا قــال
 .)٣٥("يقول ذلك إال وعندي وصييت

ومـا ملكـت  ،الصـالة ،الصـالةَ «قولـه:  يف مـرض موتـه بوصـايا منهـا وقد أوصى النيب 
 .)٣٦( »أميانكم

إىل الّله تعاىل وأمجعت األمة على ا ببعض أمواهلم تقربً  وقد أوصى كثري من الصحابة 
  مشروعية الوصية.

واجلور والظلم يف الوصية بأن يـنقص حـق الورثـة أو يقصـد حرمـاهنم  فُ نَ حيرم اجلَ  الثانية:
وقـد ذكـر ابـن كثـري عنـد  الـذنوب أو يوصي لبعضهم دون بعـض حمابـاة وحنـو ذلـك، فهـو مـن كبـائر

                                      
).٥٦١٤انظر صحيح اجلامع برقم (  (٣٥)  
).٣٤٨٢انظر صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين برقم (  (٣٦)  
).٥١٥٦انظر صحيح سنن أيب داود كتاب األدب برقم (  (٣٧)  



 

٤٣ 
 

الرجـل ليعمــل  إن«قـال:  أن رسـول اللّـه  ة تفسـري آيـة الوصـية يف ســورة البقـرة عـن أيب هريــر 
وال تصح الوصـية  ،)٣٧( »بطاعة الّله سبعني سنة مث حيضره املوت فيضارَّ يف الوصية فتجب له النار

إن اهللا قـد أعطـى كـل ذي حـق حقـه فـال وصـية « :لوارث إال أن جييز ذلك الورثة لقول الرسول
 .)٣٨( »لوارث

ألعمال ايف قة من ماله (حمددة بأعيان) جتري بعده يندب للمسلم أن خيرج صد الثالثة:
والصـدقة علـى املعـوزين مـن  الصاحلة كخدمة املساجد وكتب العلم وأشرطته واحلج والدعوة إىل اللّـه

إذا مات ابن آدم انقطع عملـه إال مـن ثـالث: صـدقة جاريـة أو علـم «: األقارب وغريهم لقوله 
 .)٣٩( »ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

اخلُمس أو الربع  مال كثري أن يوصي (مبا يساوي)من   ايستحب ملن ترك خريً  رابعة:ال
إن الّله تصدق «: أو الثلث (مبعىن أعيان حمددة) وال يزيد عليه إال بإجازة الورثة لقول النيب 

عن الثلث فهو حق للورثة ال  فما زاد )٤٠( »أموالكم زيادة يف أعمالكم عليكم عند وفاتكم بثلث
والثلث كثري إنك إن تذر  ،الثلث«:  لسعد إخراجه إال بسماحهم بعد املوت لقوله  ينفذ

كان الورثة أغنياء واملال كثري  فمىت )٤١( »أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ورثتك
 رء نفسه من الوصية يف أعمال اخلري.فال حيرم امل

                                      
 ).٢٨٦٧كتاب الوصايا، وسنن الرتمذي كتاب الوصايا ، وضعيف اجلامع الصحيح برقم (  –انظر سنن أيب داود (٣٧) 
١٧٢٠/  ١اجلامع جانظر صحيح   (٣٩)  

).٧٩٣انظر صحيح اجلامع للشيخ ناصر الدين األلباين  برقم (   (٤٠)  
).١٦٤١رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه انظر إرواء الغليل برقم (  (٤١)  
).١٣١٦رواه الرتمذي وابن ماجه انظر إرواء الغليل برقم (  (٤٢)  



 

٤٤ 
 

يف وصيته  ه من احلقوق أو الديونجيب على املسلم أن حيصي ما له وما علي الخامسة:
النــاس عنــده  ومــا لديــه مــن األمانــات واألوقــاف والوصــايا الــيت علــى يديــه فقــد تضــيع حقــوق بعــض

اخلصومات بـني الورثـة وأهـل  وتبقى ذمته مشغولة هبا حيث ال يكون ألهلها بينات وال وثائق فتقع
ية (ولــيس دين قبــل إنفـاذ الوصــالـديون واألمانــات حيـث مل تكتــب يف الوصـية ، فالواجــب قضــاء الـ

أن الــدين  قضــى رســول اهللا "قــال:  فقــد روى علــي بــن أيب طالــب  قبــل كتابتهــا واعتمادهــا)
 مناذج من احلقوق اليت له أو عليه).) ٢و () ١(انظر ملحق رقم ( )٤٢( "قبل الوصية

مــن يســتحق مــن  علــى املوصــي أن يوضــح العمــل يف أوقافــه ووصــاياه ويبــني السادســة:
عيـال وحنــو ذلــك،  ة واألجــرة لفقـره وقرابتــه وال خيـص بعضــهم إال لسـبب كصــالح وعلــم وكثـرةالغلـ

بسـبب اإلمجـال يف الوصـية أو  ما تقع االختالفات والتقاطع والعداوة والبغضاء بـني األقـارب افكثريً 
  بدون سبب لالستحقاق. همختصيص بعض

اعتــه وأداء الواجبــات وتــرك علــى املســلم أن يوصــي أهلــه بتقــوى اللّــه تعــاىل وط الســابعة:
الصـــلوات يف اجلماعـــة ونوافـــل ى ة علـــاحملرمـــات وعـــدم النياحـــة والنـــدب ودعـــوى اجلاهليـــة وباحملافظـــ

وقـال تعـاىل عـن ، »مومـا ملكـت أميـانك ،الصـالة ،الصـالةَ «بقولـه:  العبادات كما أوصـى النـيب 
كـذا وه، )١٣٢(البقـرة: Z¥  ¦}  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤      ]  ب:يعقـو 

  يوصيهم له بالدعاء وما ينفع امليت.

                                      
).١٦٦٧الغليل برقم ( رواه الرتمذي وحسنه األلباين انظر إرواء  (٤٣)  



 

٤٥ 
 

 ،أو تبـديل بعـد وفاتـه عـدل حـىت ال يقـع فيهـا تغيـري ايشهد علـى الوصـية شـاهد الثامنة:
احلقوق اليت له أو غريهـا مبـا يوضـح  وله تبديلها وتغيريها مبا يرى فيه الصالح وجيددها كلما تغريت

  فهي كالوكالة. ؛املقام

بأمانتــه  نــاظر أو النظــار والوكيــل علــى وصــيته وهــو مــن يثــقعليــه أن خيتــار ال التاســعة:
واستثمار ذلك وتعريفه  وديانته وقوته على تنفيذ الوصية والعمل هبا سواء يف حفظ الوقف والوصية

تربية األوالد والقيام مبصاحلهم أو  أو يف حفظ الرتكة واإلنفاق منها على األصاغر من الذرية أو يف
يف وضـوابطه يالحظ مهـام جملـس النظـارة -) ٤٣(ه والصالة عليه وحنو ذلكيف جتهيز املوصي وتغسيل

 .-ةيالوص
يستحب للناظر أو الوصي أو الورثة مراعاة أحوال املعسرين ممن عليهم حقوق  العاشرة:

للموصي أو الواقف، وقد أصبحت من حق الورثة والوقف والوصية، وذلك بإعفاء صاحب الـدين 
 هللا للحي من امليت.واملعسر بالتجاوز عنه قربة 

 
* * * * * * * * *

                                      
هذه الوقفات منقولة عن فضيلة الشيخ عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن اجلـربين بتصـرف يسـري، الوصـية. أحكامهـا ومـا يتعلـق   (٤٣)

 دار ابن خزمية بالرياض، وهي عبارة عن مطوية. -هبا



 

٤٦ 
 

 

 



 

٤٧ 
 

 

 

 



 

٤٨ 
 

 )٤٥( )٤٤( لوصيةنموذج ل

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء واملرســـلني، نبينـــا حممـــد  ،احلمـــد هللا رب العـــاملني
 وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وأنـا يف  ................... :وصي به أنـا العبـد الفقـري إىل رمحـة اهللا ورضـوانهفهذا ما أ
مــن كمــال عقلــي وســالمة إدراكــي ومتــام رضــاي بــأنين أشــهد أن ال إلــه إال اهللا  احــاليت املعتــربة شــرعً 

، والنـار حـق، وأن السـاعة آتيـة اجلّنة حقعبده ورسوله، وأن  اوحده ال شريك له. وأشهد أن حممدً 
 يب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور. ال ر 

أوصي أهل بييت بتقوى اهللا ومراقبته يف السر والعالنية واحلرص علـى طاعتـه، واحلـذر مـن 
 واحدة متواصلني متعاونني على الرب والتقوى. امعصيته، وعليهم أن يكونوا يدً 

أحذرهم من بدع و  لدعاء يل بالرمحة واملغفرة،وأوصيهم بعد وفايت بالصرب واالحتساب، وا
الـذي هـو  وليتذكروا عزاءنـا بوفـاة رسـول اهللا  ،املآمت من النياحة والتسخط على قضاء اهللا وقدره

 خري منا.
وأوصي أوالدي الكبار أن يتقوا اهللا يف إخواهنم الصغار وأخواهتم، وأن حيفظوهم من كل 

 . ما يشينهم ويسئ إليهم يف دينهم ودنياهم ، ويربوهم الرتبية الصاحلة

                                      
ط بعضها ببعض بوسائل توثيقية تربط حيسن أن تكون الوصية يف ورقة واحدة وإذا تعذر ذلك فيشار إىل املالحق ويرب(٤٤) 

 بعضها مع بعض، وهذه عبارة عن منوذج مساعد على صياغة الوصية.
ُيالحظ أن مناذج الوصايا الوقفية كثرية ومتنوعة ومتغرية تارخيًيا حسب أحوال األمم والدول، وهذه الوصية املذكورة (٤٥) 

 ا وإضافًة.أعاله ليست هي األمثل واألفضل، وميكن التعديل عليها حذفً 



 

٤٩ 
 

(يـذكر امسـه، أو /(أو هـم) من بعدي على أوالدي القاصرين هـو(أو األوصياء) والوصي 
 لذلك. ايعدد أمساءهم)، وتغري الضمائر فيما يلي من العبارات تبعً 

، وعليـه أن ينظـر هلـم شدوا، وحيسنوا القيام علـى أنفسـهموله عليهم الوالية التامة حىت ير 
نهم ودنياهم خاصة يف رعاية حقوقهم ومرياثهم، وأن يتقـي ما يصلحهم ويعود عليهم بالنفع يف دي

 .اوجهرً  ااهللا يف ذلك سرً 
 :حمددة ا، وحيدد أعيانً يف سبيل اهللا وأوصي أن يكون من مايل وقفٌ 

٣- ....................................................... 
٢- ....................................................... 
٣- ....................................................... 

ستثمر من قبل الناظر أو النظار يف األعمـال املناسـبة مـن عقـار وجتـارة ، ومـا نـتج عنـه ي 
يف ذلــك ظــروف  ايصـرف يف أعمــال الـرب فيمــا ينفـع اإلســالم واملسـلمني حســب نظـر الوصــي مراعيًـ

 .سلمني يف كل مكان (أو مكان حمدد)اجات املالزمان واملكان وتغريات األحوال، واحتي
 ويف حالــة التحديــد يف األولويــات فإنــه يــنص علــى جمــاالت الصــرف حســب اجملموعــات 

 :اآلتية
 :)٤٦( (يتم اختيار اجملموعة املناسبة من قبل املوصي)

الــنص علــى أولويــات الصــرف يف التعلــيم أو التــدريب أو حتديــد نــوع التعلــيم  المجموعــة األولــى:
يـة للمسـلمني. مثـل تأسـيس ويـة ممـا يـرى املوصـي أنـه قـوة وأولعلوم واملعارف النافعـة الدينيـة والدنيوال

اجلامعات واملعاهد واملراكز والكليات (غري الرحبية) وجـوائز األحبـاث والدراسـات املتميـزة الـيت حتتـاج 
 إليها اجملتمعات اإلسالمية.

                                      
  هذه مناذج جاهزة من اجملموعات كنموذج فقط وميكن الرجوع إىل مراكز الدراسات الوقفية املتخصصة هبذا الشأن.٤٦) (
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صـناعية أو ال ارقماألمية وحيددها كأن حيدد النص على بعض الوسائل اإلعال المجموعة الثانية:
أو ودعمهـا العلميـة والدينيـة  التاجملـو  إنشـاء الصـحف لكرتونيـة أواإلواقع املتلفزيونية أو الطات احمل

 وما شابه ذلك. طباعة الكتب النافعة
اخلــــدمات واجلوانـــب الصــــحية واإلغاثيـــة مثــــل:  جوانـــب الــــنص علـــى بعــــض :المجموعـــة الثالثــــة

واملراكز الصحية، وآليات اإلسعافات األولية، واملخازن الغذائية والطبية والعـاملني مـن  املستشفيات
 األطباء وعمال اإلغاثات، واألدوية واألدوات وغري ذلك.

حتديـــد الـــدعم والصـــرف يف اجملـــاالت االقتصـــادية واالســـتثمارية للمؤسســـات  المجموعـــة الرابعـــة:
ؤسســــات اإلقــــراض والتشــــغيل، وتأســــيس املؤسســــات واجلمعيــــات اخلرييــــة مثــــل: بنــــوك الفقــــراء، وم

 .)NPO(والشركات املعنية باخلدمات األساسية وفق نظم املنظمات غري الرحبية
مثــل: إطعــام احملتــاجني وكســوهتم وســقايتهم وعالجهــم وإســكاهنم ومــايلزم  المجموعــة الخامســة:

يـه النـاس مثـل امليـاه تـاج إلمن توجيههم وتربيتهم على االستقامة على دين اهللا تعاىل. وكذلك ما حي
طحات وغري ذلك. وعلى األيتام واملطلقات ومن حتت واليـتهن مـن ذوي احلاجـة إذا سوالطرق وامل

مل يكــن هلــم عائــل قــادر، وتفطــري الصــائمني وإطعــام الطعــام يف رمضــان، وكفالــة املشــاريع الدعويــة 
عانــة اجملاهــدين يف ســبيل اهللا مبــا واالحتســابية والعلميــة، وإعانــة الشــباب احملتــاجني علــى الــزواج، وإ

حيتاجونه وذرياهتم يف كل مكان، وكفالة معلم أو طالب علم أو داعية ومنهم حفاظ القرآن الكرمي 
ومعلمــوه، ومعاجلــة املرضــى والعــاجزين مــن الفقــراء، وحفــر اآلبــار وســقاية املــاء يف مواضــع احلاجــة، 

 مقدمون على غريهم . وبناء املساجد وما يلحق هبا. واألقربون وأهل البلد
 :)) على وقفي هو (أو همالنظاروالناظر أو (

١- ...................................................... 
٢- ...................................................... 
٣- ...................................................... 
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٤- ...................................................... 
٥- ...................................................... 

 :كاآليت  هي  بأن املهام والضوابط العامة للناظر أو(جملس النظارة) اعلمً 
:وضوابطه مهام الناظر أو مجلس النظارة

 .مبالغهرف واعتماد حتديد وجوه الص .١
إعــداد ميزانيــة تقديريــة ســنوية تشــمل اإليـــرادات احملــددة، واملصــروفات املتوقعــة خــالل الســـنة  .٢

  .واعتمادها املالية
 إعداد تقرير سنوي ميثل املركز املايل، (إيرادات ومصروفات) يف هناية كل سنة مالية. .٣
 اختيار من ينوب عن الوقف أمام القضاء واجلهات الرمسية. .٤
 ملالية واإلدارية للوقف وتعديلها.وضع اللوائح ا .٥
اختيــار وتعيــني رئــيٍس ميثــل أعضــاء النظــارة ويــدير جملســها ، ونائــٍب عنــه يســاعده يف حضــوره  .٦

 للجلسة.  غيابه، وأمٍني للصندوق، ومقررٍ وحيل حمله يف
 :ضوابط عامة للناظر أو مجلس النظارة

 لس النظار إال إذا وافق عليه أكثر من النصف.ال يصح قرار جم .١
 عنه مبثل صفاته. إذا مات أحد النظار أو اعتذر عن النظارة يعني الباقون بديًال  .٢
رط احملافظــة علــى إليهم) بشــرف املطلــق يف مجيــع مــا أوكــل (إليــه/للنــاظر أو النظــار حــق التصــ .٣

باحه وذلك ضمن حدود فلهم) االجتهاد يف طرق تنميته وأوجه صرف أر أصل الوقف، (فله/
 الشريعة اإلسالمية.

) مـــن حيـــث حملهمليحـــل (حملــه/ او النظـــار احلــق يف توكيـــل مــن (يراه/يـــروهنم) مناســبً للنــاظر أ .٤
ف مــا إليهم) أو بعــٍض منــه إن دعــت احلاجــة إىل ذلــك ، وللخلَــالتصــرف فيمــا أوكــل (إليــه/

 قف.اللناظر املعني من قبل الو 
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ليـه فللقاضـي الشـرعي (عزلـه وكيـل أو تعـدى فيمـا عهـد إإذا قصَّر الوصـي أو النـاظر أو ال .٥
 عنهم).(عنه/ هلم وتولية) من يراه بديًال عز وتولية/

عــادة ال حــرج علــى النــاظر أو النظــار األخــذ مــن غلــة الوقــف عــن األتعــاب ممــا جــرت ال .٦
ربعــــــــوا) بــــــــالنظر يف الوقــــــــف تبأخــــــــذه علــــــــى األوقــــــــاف يف (زمنــــــــه/زمنهم)، فــــــــإن (تربع/

 هلم).ب على اهللا، وإن (أخذ/أخذوا) فحق مشروع (له/الثواحمتسبني) /ا(حمتسبً 
نـــاتج الوقـــف حســـب مـــا يـــراه  وإذا احتـــاج أحـــد األوالد حـــىت الدرجـــة الثانيـــة أعطـــي مـــن .٧

 النظار).(الناظر/
النظار) املصلحة عائدات أصل الوقف إن رأى (الناظر/المانع من إعادة استثمار بعض  .٨

% أو ١٠مـن عائــد االسـتثمار كــأن حيــدد  يف ذلـك. لكــن ال بـد مــن حتديـد نســبة معينــة
 .أكثر قليًال 

: أرقام حساباتي في البنوك
 رقم الحساب المصرف م

   

   

)، وبيـان آخـر عـن احلقـوق الـيت يل ١( ومرافق هلذا بيان عن الديون اليت علي ملحق رقم
 ).٢( عند اآلخرين ملحق رقم

، ة للذمـة حلفـظ ممتلكـات ليسـت يليسمى (سند الضد) عملته بـراءومرافق كذلك سند 
ى بامسـه) وهـي مسـجلة أو غـري ذلـك يسـمأو عقارات، أو مزارع، أو أسهم، (أو حسابات بنكية، 

يف  ا، وليست يل، وذلك العتبارات شرعية أو إدارية أو قانونية ملزمة ، كانت سببً بامسي الشخصي
للغــري، وهــي ليســت يل حســب الســند املرفــق (ســند الضــد)   اوقًــخرييــة أو حق اعــدم تســجيلها أوقافًــ
 ).٣يؤخذ امللحق رقم (
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بينـــا حممـــد وعلـــى آلـــه واهللا املوفـــق واهلـــادي إىل ســـواء الســـبيل ، وصـــلى اهللا وســـلم علـــى ن
 .وصحبه أمجعني

 شــاهد شــاهد الموصـي
   
 التوقيع التوقيع التوقيع
   

 م  ٢٠/       ـ   املوافق      /   هـ١٤/        حرر يف يوم        /  
 

* * * * * * * * * 
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 )٤٧(صيغة وقفية أخرى

 :وبعد ،حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا 

قيد باألسـاس لدي أنا ................. القاضي باحملكمة الكربى ........ بناء على الطلب امل
 بــــرقم: ...........، وتــــاريخ: .............، حضــــر: ............. املوضــــح هويتــــه يف ضــــبطه

هللا تعاىل يتم استثماره وُيصرف ريعه يف أعمال الرب بوجه  ا: لقد أوقفت .......... وقفً قائًال  وأهنى
 عام مثل:

 لدعاة واملدرسني.نشر العلم، وتعليم اجلاهل، مبا يف ذلك طباعة الكتب، وكفالة ا .١
 العناية باليتامى واألرامل، وتوفري احلياة الكرمية هلم. .٢
 العناية بالفقراء واملساكني وتوفري احلياة الكرمية هلم. .٣
 إعانة الشباب غري القادرين على تكاليف الزواج. .٤
 ختفيف اآلالم عن املصابني، وأصحاب احلماالت. .٥
 يف مصارف أهل الزكاة الثمانية. اإلسهام .٦

 ض من صيانة الوقف وما يلزم من إدارته.ك بعد الفائذلكل 
أو شــراء  رف مــن أصــل املبلــغ علــى إنشــاء مبــانٍ منهــا: جيــوز أن يصــ اوقــد اشــرتط شــروطً 

أجهـزة ُتســتخدم لعمــل مـن أعمــال الــرب كمدرسـة أو مستشــفى أو ســقاية أو غريهـا، وذلــك حســب 
 مرتـبٌ واليتهم، كما أنه جيوز أن ُيصرف  اجتهاد النظَّار الذين يتم من ِقَبل الواقف تعيينهم وحتديد

                                      
، وقــد عمــل هبــا يف حياتــه، يف أحــد -رمحــه اهللا-هــذه الصــيغة كتبهــا معــايل الشــيخ صــاحل بــن عبــدالرمحن احلصــنيِّ  ٤٧) (

 األوقاف.
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من  ار أمكانوا من النظَّ أحسب العرف للقائمني على إدارة الوقف من مدير وحماسب وغريه، سواء 
 من: كًال   اعملهم، وقد عنيَّ نظَّارً  غريهم، وأما النظَّار فيصرف هلم رواتب حسب الُعرف لقاء

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................
..................................................................................... 

 :الواقف واليتهم على النحو التايل املذكورون هذا التعيني وحدد وقَِبل
 حتديد وجوه االستثمار والصرف واعتماد مبالغه. -أ 
 إنشاء املشاريع اخلريية والصرف عليها. -ب 
 عة خالل السنة اهلجرية.إعداد ميزانية تقديرية سنوية تشمل اإليرادات واملصروفات املتوق -ج 
 إعداد تقرير سنوي يوضح املركز املايل. -د 
 خيتار جملس النظَّار من ينوب عن الوقف أمام القضاء وخماطبة اجلهات الرمسية. -ه 
  ن يشغر حملُّه مبوته أو استقالته أو عزله أو عجزهمم من النظَّار بدًال  ااختيار أعضاء جددً  -و 

 مبثل صفاهتم.
 املالية للوقف وتعديلها.وضع اللوائح اإلدارية و  -ز 

ويف قيام النظَّار بعملهم عليهم أن جيتمعوا كل ثالثة أشهر مرة، وكل مـا دعـا األمـر ملراجعـة أعمـال 
  الوقف وختويل املسؤوليات ألعضاء النظَّار أو لغريهم.
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 ميثِّــل أعضــاء النظــارة، ويــدير جملســها، اويف االجتمــاع األول مــن كــل ســنة خيتــارون مــن بيــنهم رئيًســ
 للجلسة. ارً للصندوق، ومقرَّ  اعنه يساعده يف حضوره وحيل حمله يف غيابه وأمينً  اونائبً 

وال يصح قرار جملس النظَّار إال إذا حضر اجللسة نصف األعضاء على األقل ووافق عليه أكثر من 
 نصف احلاضرين.

* * * * * * * * * 
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  )١رقم (ق ملح
 بيان بالديون التي في ذمتي

 إضافات أخرى :
.....................................................................................................

................................................ 
.................................................................. 

 .وأؤكد ضرورة املسارعة يف قضائها أقر مبا ذكر أعاله من الديون اليت علّي ملن ذكر
 االسم: 
 التاريخ:
التوقيع:

 اسم صاحب المبلغ
 (الدائن)

تاريخ استحقاق  الهاتف عنوانه
 السداد

المبلغ أو 
 المالحظات
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  )٢ملحق رقم (
 آخرينالتي لي عند  وقبيان بالديون أو الحق

 الهاتف عنــوانه اســم المدين
تاريخ استحقاق 

 السداد
المبلغ أو 
 المالحظات

     
     
     
     
     

 إضافات أخرى :
.....................................................................................................

................................................ 
.................................................................. 
 .أوصي باستحصال الديون املذكورة أعاله، وأشهد اهللا على ذلك

 االسم: 
 التاريخ:
 التوقيع:



 

٦٠ 
 

  )٣ملحق رقم (
 )٤٩() ٤٨(ســند الضـد

ـــا ...........، .......................رقـــم بطاقـــة ،.........................../.....أقـــر أن
 :د رقــــــمواملبــــــني يف املســــــتن ،........................هـــــــ وأعــــــرتف بـــــأن....١٤   /  /  :تـــــاريخ

......... .. بدولــة .....والواقــع يف مدينــة ...........  هـــ١٤  /  /  :............ واملــؤرخ يف
يل وإمنــا هــو وقــف هللا تعــاىل  الــيس ملًكــأنــه ..... واملســجل بــامسي الشخصــي وهــو ............

 :مساؤهمأاآلتية ...... أو خيص ..خيص مؤسسة ..........
 
 

١. ..................................... 
٢. ..................................... 

                                      
آمن على املدى البعيد، فاستخدامه هو من باب الضرورة من جهة، والعمل به غالًبا يكون  ُيالحظ أن سند الضد غري (٤٨)

مؤقًتا لتحقيق سالمة أمن الوقف، وقد متت إجازة هـذا السـند مـن فضـيلة الشـيخ: عبـداهللا بـن حممـد املطلـق حسـب تقدميـه يف 
 هذا الكتاب.

خاصة بتأصيل األوقاف واالستشارات حوهلـا، وقـد طبعـت عنيت مؤسسة الوقف اإلسالمي (السعودية، هولندا) عناية  (٤٩)
) مـن إعـداد اللجـان العلميـة يف ٣)، (٢)، (١ونشرت سفًرا نفيًسا بعنوان: (أثر الوقف على الـدعوة إىل اهللا) وتعتـرب املالحـق (

وقــاف بإشــراف املؤسســة (وقــد أجريــت عليهــا بعــض التعــديالت)، واملؤسســة ترحــب باملشــورة العلميــة والعمليــة ملشــروعات األ
أمنــاء مؤسســة الوقــف معــايل الشــيخ عبــد اهللا املنيــع عضــو هيئــة كبــار العلمــاء، ومعــايل الشــيخ عبــداهللا املطلــق عضــو هيئــة كبــار 

 العلماء، وهناك مراكز متخصصة ذات خربة واسعة يف هذا اجملال حيُسن االستفادة منها.
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خشــية وإين أعطــي هــذا اإلقــرار  ،جــراءات الشــراء واإلدارة واإلشــرافوإمنــا ســجل بــامسي لتســهيل إ 
ــه وســلم علــى حممــد دعــوى الورثــة أو غــريهم أنــه ملــك يل ، واهللا علــى مــا أقــول شــهيد ، وصــلى الّل

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
 :اسـم املقر مبا فيه

 :التـوقـيــع 
 :التاريــــخ

 : اآلتية أمساؤهمشهد على هذا اإلقرار كل من 
 

  االســم
  رقم البطاقة

  التاريــخ 

  التوقـيــع

 
  ســماال

  رقم البطاقة
  التاريــخ 

  التوقـيــع
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 ٩ ................................................................... مقدمة

 ١٣ ..................................... رسالة إىل أحبابنا أرباب املال واألعمال

 ٢٥ ............................................... وقفات مع العطاء األمريكي

 ٣١ ............................................... ل واألرباحمضاعفة رأس املا

 ٣٥ ....................................... مبادرة عملية .. إنشاء مؤسسة ماحنة

 ٤١ .................................. ضوابط إرشادية وتنفيذية للوصية أو الوقف

 ٤٧ ..................................................... صيغ للوصية والوقف

 ٥٧ ................................................................. املالحق

 ٦٣ ................................................................. الفهرس
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