بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على أشرف خلق هللا
معالً  /وزٌر العمل والتنمٌة االجتماعٌة  ..رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة لألوقاف
أصحاب المعالً  /وزراء الشئون اإلسالمٌة واألوقاف
السادة العلماء والباحثٌن
السادة الحضور المحترمٌن بمختلف مسمٌاتكم واختصاصاتكم
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

يطيببببب ليييييً فيييييً بيييييالد الحيييييرمٌن الشيييييرٌ ٌن ح يييييا هللا خادمهميييييا فخامييييية الملييييي  /سيييييلمان
بييييين عبيييييد العزٌيييييز أل سيييييعود ووليييييى عهيييييد ووليييييى وليييييى عهيييييد وحكومتيييييه الرشيييييٌدة أن أقيييييدم
بيييييٌن ٌيييييدٌكم تييييي الكلميييييا كإسيييييهام علميييييً معتصييييير مييييين مصيييييادر علومنيييييا ومييييين مكنيييييون
تجيييييييارب البليييييييدان فيييييييً مجيييييييال األوقييييييياف ى األتمٌييييييية الالصيييييييوى والضيييييييرورة العاميييييييى ال
سييييييٌما فييييييى تيييييي األٌييييييام ممييييييا تييييييو مرشيييييير لعاييييييم حضييييييارة اإلسييييييالم ومواكبتهييييييا لتاللبييييييا
األزمنة وحاجٌا المجتمعا المسلمة .
الوقيييييف نايييييام إسيييييالمً عرٌيييييق ٌعبييييير عييييين ثالافييييية التضيييييامن بيييييٌن أفيييييراد المجتمييييي وٌعكيييييس
أواصيييييير التالييييييارب بييييييٌن المٌسييييييور والمحتيييييياو ب فهييييييو بيييييي ل أداة لالٌيييييياس عمييييييق العالقييييييا
اإلجتماعٌيييييية ومييييييداتا ب ووسييييييٌلة ل حيييييي تجيييييي ر الالييييييٌم النبٌليييييية لييييييدى األفييييييراد والجماعييييييا ب
والشيييييي أن ناامييييييا إل ٌالييييييوم علييييييى اإلٌثييييييار وإشييييييرا ا خيييييير فييييييً اإلنت ييييييا بمييييييال خييييييا
للواقييييييف ميييييين شييييييا نه أن ٌعييييييال أخليييييير العلييييييل التييييييى باتيييييي تنخيييييير مجتمعاتنييييييا أال وتييييييى
االنانٌة وحب ال ا و إلالاء المسئولٌة على ا خر .
ومببببب المرسيييييف حاليييييا إل أن نتيييييوفر عليييييى نايييييام اجتهيييييد ال الهييييياء فيييييً وضييييي أحكاميييييه وبييييي لوا
جهيييييوداإل محميييييودة فيييييً إرسييييياء ضيييييوابله ونكت يييييً نحييييين فيييييً أحسييييين االحيييييوال بتردٌيييييد ميييييا
سيييييييبق للسيييييييلف أن قررتيييييييـ دون األخييييييي بتليييييييورا وحاجٌيييييييا مجتمعاتنيييييييا وٌيييييييزداد االمييييييير
خليييييورة مييييين وجهييييي سيييييهام الناليييييد اليييييال لهييييي ا النايييييام ليييييٌس مييييين بييييياب الغٌيييييرة أو تمنيييييى
التلوٌر ولكن من باب الرغبة فً الهدم وااللغاء .
وبهببببب فيييييإن الناييييير إليييييى أتمٌييييية الوقيييييف ال ٌجيييييب أن ٌكت يييييً فٌيييييه ببحيييييل أدوار الدٌنٌييييية
باإلجت ماعٌيييييييية بالثالافٌيييييييية واإلقتصييييييييادٌة فحسييييييييب ولكيييييييين أن ٌراعييييييييى فٌييييييييه كيييييييي ل بعييييييييد
األخالقييييييى اليييييي ى ٌجعلييييييه بحييييييق وسييييييٌله لتييييييدبٌر الييييييدنٌا الجييييييل ا خييييييرة ب فييييييالوقف صييييييدقة
جارٌيييييية ال ٌنالليييييي عمييييييل بيييييين يدم معهييييييا ب ٌخييييييدم ا خيييييير وٌ ييييييً بييييييبع حاجاتييييييه وٌكسييييييب
صييييياحبه االجييييير عييييين الخيييييالق عيييييز وجيييييل ب فيييييال غيييييرو إ ن أن ٌشيييييكل بوصيييييله لتوجٌيييييه قيييييٌم
الخٌييييير نحيييييو اإلٌثيييييار واالسيييييعاف بيييييدل المبالغييييية فيييييً اكتنييييياز الميييييال وعيييييدم االكثيييييرال بيييييالغٌر
.
مميييييا ٌحيييييز فيييييً اليييييين س أٌضيييييا إل التراجييييي المهيييييول للتحبييييييٌس فيييييً مجتمعنيييييا بعيييييدما سييييييجل
التيييييارٌض الحضيييييور اليييييوازن للوقيييييف فيييييً شييييي إلتى المٌيييييادٌن ب ومييييي أن االسيييييباب المردٌيييييه إليييييى

تيييييي ا الوضيييييي عدٌييييييدة ومتنوعيييييية بحسييييييب لبييييييائ الالييييييوانٌن واللييييييوائ واليييييينام فييييييً الييييييدول
وبحسب ت اعل المجتم م العمل الخ ٌَر وت همه للبر واإلن اق .
ومبببببب حٌييييييل مصييييييادر التشييييييرٌ االسييييييالمً فييييييإن الوقييييييف حكمييييييه االسييييييتحباب الحادٌييييييل
كثٌيييييرة منهيييييا  .حيييييدٌل أبيييييً ترٌيييييرة رضيييييى هللا عنيييييه أن النبيييييً صيييييلى هللا علٌيييييه وسيييييلم قيييييال
"إ ا ميييييا االنسيييييان اناللييييي عنيييييه عمليييييه إال مييييين ثالثييييية ب صيييييدقة جارٌييييية ب أو عليييييم ٌنت ييييي
بيييييه أو وليييييد صيييييال ٌيييييدعو ليييييه"  .و اخيييييرو بييييين ماجيييييه أن رسيييييول هللا صيييييلى هللا علٌيييييه وسيييييلم
قيييييال "إن مميييييا ٌلحيييييق الميييييرمن مييييين عمليييييه وحسيييييناته بعيييييد موتيييييه علميييييا إل نشييييير أو وليييييداإل
صيييييالحا إل تركييييييه أو مصييييييح ا إل ورثييييييه أو مسييييييجداإل بنييييييا أو بٌتييييييا إل ألبيييييين السييييييبٌل بناتييييييـ أو نهييييييرا
أجرا  .وإجما الصدر االول من الصحابه والتابعٌن على جواز ولزومه .
وليييييم ٌحيييييبس الجاتلٌييييية فٌميييييا علمتيييييه ب وإنميييييا حيييييبس أتيييييل االسيييييالم وتييييي ا
قببببب لشببببب
إشارة إلى أنه حالٌالة شرعٌة.
وقبببببب لترمبببببب " ال نعلييييييم بييييييٌن الصييييييحابة والمتالييييييدمٌن ميييييين أتييييييل العلييييييم خال إلفييييييا فييييييً
جواز وقف األرضٌن ب إال انه نالل عن شرٌ الالاضى أنه أنكر الحبس .
ورد خصييييييال أخييييييرى باالضييييييافة إلييييييى ميييييياورد فييييييً الحييييييدٌثٌن فٌكييييييون مجموعهمييييييا عشييييييراإل
وقد نامها السٌولً فالال
علٌه من فعال غٌر عشر
إ ا ما ابن يدم لٌس ٌجري
وغرس النخل والصدقا تجرى
علوم بثها ودعاء نجل
وح ر البئر أو إجراء نهر
وراثة مصحف وربال ثغر
إلٌه أوبنا محل كر
وبٌ للغرٌب بنا ٌأوى
وعبببببب أنييييييس رضييييييى هللا عنييييييه قييييييال "لمييييييا قييييييدم رسييييييول هللا صييييييلى هللا علٌييييييه وسييييييلم
المدٌنيييييية ب وأميييييير ببنيييييياء المسييييييجد قييييييال " ٌييييييا بنييييييً النجييييييار ثييييييامنونً بحييييييائلكم تيييييي ا
فالييييييييييالوا وهللا ال نللييييييييييب ثمنييييييييييه إال إلييييييييييى هللا تعييييييييييالى  .أي فأخيييييييييي فبنييييييييييا مسييييييييييجداإل "
وعييييين عثميييييان رضيييييى هللا عنيييييه أن رسيييييول هللا صيييييلى هللا علٌيييييه وسيييييلم قيييييال " مييييين ح ييييير
بئييييييير رومييييييية فليييييييه الجنييييييية قيييييييال فح رتهيييييييا" روا البخيييييييارى والترمييييييي ى والنسيييييييائً وفيييييييً
رواٌيييية للبغييييوى " أنهييييا كانيييي لرجييييل ميييين بنييييى غ ييييار عييييٌن ٌالييييال لهييييا روميييية ب وكييييان ٌبٌيييي
منهيييييا الالربييييية بميييييد ب فاليييييال ليييييه النبيييييً صيييييلى هللا علٌيييييه وسيييييلم تبٌعٌنهيييييا بعيييييٌن فيييييً الجنيييييه
فالييييييال ٌييييييا رسييييييول هللا ب لييييييٌس لييييييى وال لعٌييييييالً غٌرتييييييا ب فبليييييي ليييييي عثمييييييان ب فاشييييييتراتا
بخمسيييية وثالثييييٌن ألييييف درتييييم ب ثييييم أتييييى النبييييً صييييلى هللا علٌييييه وسييييلم فالييييال "أتجعييييل لييييى
ما جعل له قال نعم قال قد جعلتها للمسلمٌن " .
وعببببب سيييييعد بييييين عبيييييادة رضيييييى هللا عنيييييه أنيييييه قيييييال " ٌارسيييييول هللا إن أم سيييييعد ماتييييي
فأي الصدقة أفضل قال الماء  .فح ر بئراإل وقال ت الم سعد " أبو داود .
وعببببب أنيييييس رضيييييى هللا عنيييييه قيييييال " كيييييان أبيييييو للحييييية أكثييييير أنصيييييارى بالمدٌنييييية مييييياالإل
ب وكيييييان أحيييييب أمواليييييه إلٌيييييه بٌرحييييياء وكانييييي مسيييييتالبلة المسيييييجد ب وكيييييان رسيييييول هللا صيييييلى
هللا علٌييييه وسييييلم ٌييييدخلها وٌشييييرب ميييين ميييياء فٌهييييا لٌييييب  .فلمييييا نزليييي تيييي االٌيييية الكرٌميييية
ليييين تنييييالوا البيييير حتييييى تن الييييوا ممييييا تحبييييون ومييييا تن الييييوا ميييين شيييي فييييإن هللا بييييه علييييٌم  .قييييال
ييييييى بٌرحييييييياء وإنهيييييييا صيييييييدقه هلل أرجيييييييو برتيييييييا و خرتيييييييا عنيييييييد هللا
وإن أحيييييييب أميييييييوالى إلي َ
فضيييييعها ٌيييييا رسيييييول هللا حٌيييييل شيييييئ  .فاليييييال رسيييييول هللا صيييييلى هللا علٌيييييه وسيييييلم بيييييض لييييي

ميييييال رابييييي ب لييييي ميييييال رابييييي ب قيييييد سيييييمع ميييييا قلييييي فٌهيييييا ب وإنيييييى أرى أن تجعلهيييييا فيييييً
االقربٌن ب فالسمها أبو للحة فً أقاربه وبنى عمه " روا البخاري ومسلم .
وعيييييين بيييييين عميييييير قييييييال " أصيييييياب عميييييير أرضييييييا إل بخٌبيييييير فيييييياتى النبييييييً صييييييلى هللا علٌييييييه
وسييييلم ٌسييييتأمر فٌهييييا فالييييال ٌييييا رسييييول هللا إنييييى أصييييب أرضييييا إل بخٌبيييير لييييم أصييييب ميييياالإل قييييل
تييييو ان ييييس عنييييدى منييييه فمييييا تييييامرنً بييييه قييييال " إن شييييئ حبسيييي أصييييلها وتصييييدق بهييييا
" قيييييال فتصيييييدق بهيييييا عمييييير انيييييه ال ٌبيييييا أصيييييلها والٌبتيييييا والٌيييييورل وال ٌوتيييييب  .قيييييال
فتصيييييدق عمييييير فيييييً ال اليييييراء وفيييييً الالربيييييى وفيييييً الرقييييياب وفيييييً سيييييبٌل هللا وابييييين السيييييبٌل
والضيييييٌف ال جنيييييال عليييييى مييييين ولٌهيييييا أن ٌاكيييييل منهيييييا بيييييالمعروف أو ٌلعيييييم صيييييدٌالا إل غٌييييير
متمول فٌه "
وروى احمييييييد والبخييييييارى عيييييين أبييييييً ترٌييييييرة رضييييييى هللا عنييييييه أن رسييييييول هللا صييييييلى هللا
علٌييييه وسييييلم قييييال ميييين احتييييبس فرسييييا إل فييييً سييييبٌل هللا إٌمانييييا إل واحتسييييابا إل فييييإن شييييبعه وروثييييه
وبوله فً مٌزانه ٌوم الالٌامة حسنا
خاليييييد بييييين الولٌيييييد رضيييييى هللا عنيييييه ان الرسيييييول صيييييلى هللا علٌيييييه وسيييييلم قيييييال
وفيييييث ييييي
أما خالد فالد احتبس أدراعه واعتاد فً سبٌل هللا .
ولعيييييل قيييييائالإل ٌاليييييول ليييييم كيييييل تييييي االحادٌيييييل وكيييييان ٌك يييييً واحيييييداإل منهيييييا فيييييأقول وبييييياهلل
التوفٌيييييق إن كثٌيييييراإل مييييين المسيييييلمٌن قيييييد غ ليييييوا عييييين فضيييييل الوقيييييف فيييييً سيييييبٌل هللا تعيييييالى ب
فبعييييد ان دمييييير االسيييييتعمار اوقيييياف المسيييييلمٌن اخت ييييي كثٌيييير مييييين الخٌيييييرا التييييى كانييييي تيييييدر
عليييييى المسيييييلمٌن فيييييً جمٌييييي المجييييياال العلمٌييييية واالجتماعٌييييية وغٌرتيييييا ب فلعيييييل قارئيييييا إل لهييييي
االحادٌل تدفعه إلى منافسة الصالحٌن فً ت ا الباب العاٌم .
مالترحا لتلوٌر الوقـــف
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اسيييييتتبا نايييييم جدٌيييييدة مشييييي وعة بيييييرول الشيييييرٌعة وقواعيييييدتا فيييييى تخصيييييٌ جيييييزء
ميييييين رٌيييييي األوقيييييياف لتلوٌرتييييييا وتثمٌرتييييييا والح يييييياا علٌهييييييا ميييييين نكبييييييا الييييييدتر
وتاللبا األٌام .
التأكٌييييييد علييييييى تحالٌييييييق شييييييرل الواقييييييف و تييييييولٌن تيييييي ا المبييييييدأ فييييييى كييييييل النييييييواحً
المتصلة بالعمل الوق ً صٌانة لمالاصد الوقف .
بيييييي ل الجهييييييود ألن تكييييييون األوقيييييياف مرسسييييييا اجتماعٌيييييية اقتصييييييادٌة كبٌييييييرة فاعليييييية
تدار بإدارة واعٌة لالداسة الوقف والعمل االدارى الجٌد .
توسيييييٌ دائيييييرة االسيييييتخدام لصيييييٌ التموٌيييييل األخيييييرى أى رفييييي مسيييييتوى ال هيييييم لصيييييٌ
التموٌييييييل وناييييييم التعاقييييييد المسييييييت اد ميييييين قواعييييييد ال الييييييه وناييييييم الالييييييانون مثييييييل عالييييييد
االستصنا .
خلييييييق مييييييزٌ تكيييييياملً بييييييٌن مرسسييييييا األوقيييييياف الكبٌييييييرة فييييييً بعيييييي الييييييدول ا
اإلمكانيييييا االقتصيييييادٌة الكبٌيييييرة مييييي اليييييدول األقيييييل حييييياأل فيييييً قٌيييييام مرسسيييييا وق ٌييييية
استثمارٌة كبٌرة .
إشيييييييياعة رول الوقييييييييف ونشيييييييير نصييييييييو الترغٌييييييييب والتحضييييييييٌ علييييييييى الوقييييييييف
وبل المسوقا والدالال اإلنسانٌة لعمل األوقاف .
زٌييييييادة ك يييييياءة مرسسييييييا وتٌئييييييا إدارة األوقيييييياف وح زتييييييا بأتييييييل العلييييييم والدراٌيييييية
ب اله وقوانٌن األوقاف .

فيييييييييً المجييييييييياال

 .8تزوٌيييييييييد مرسسيييييييييا األوقييييييييياف بييييييييي وي الخبيييييييييرة واالختصيييييييييا
الهندسٌة والمعمارٌة.
 .9االسييييييييتعانة باالقتصييييييييادٌٌن لوضيييييييي دراسييييييييا جييييييييدوى فنٌيييييييية واقتصييييييييادٌة لالٌييييييييام
مشييييييروعا وق ٌيييييية كبٌييييييرة وفييييييق ال جييييييوا الماثليييييية خروجييييييأ ميييييين نملٌيييييية الوقييييييف
المرتكييييييزة علييييييى المسيييييياجد بصييييييورة كبٌييييييرة دون غٌرتييييييا ميييييين المجيييييياال الكثٌييييييرة
التً تتٌحها نام الوقف .
إنشبببببب مصييييييرف عييييييالمً اسييييييالمى أي بشييييييراكة إسييييييتراتٌجٌة كٌيييييية وفاعليييييية
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ٌجليييييس إلعيييييداد دراسيييييته جمييييي مييييين الخبيييييراء والمختصيييييٌن فيييييً العميييييل االقتصيييييادي
والصٌرفة اإلسالمٌة .
وخت مببببببب نكيييييييرر شيييييييكرنا وثناءنيييييييا عليييييييى تييييييي البيييييييادرة اللٌبييييييية وتييييييي الهمييييييية
ال اكٌييييييية الرفٌعييييييية للييييييي ٌن أسيييييييهموا فيييييييً تييييييي ا العميييييييل الراقيييييييً سيييييييائلٌن هللا تبيييييييار
وتعييييييالى أن تكلييييييل كييييييل المسيييييياعً الحمٌييييييدة بالنجييييييال والتوفٌييييييق وان ٌح ييييييا األميييييية
وٌح ا الحرمٌن الشرٌ ٌن وٌزٌدنا منعة وقوة وجزاكم هللا خٌرا كثٌرا .

