
الضوابط التي تحكم مصارف الوقف                     

لف أْ ٠ؤعظ ػٍٝ ِجذأ رحج١ظ األطً ِٓ األطٛي اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب ٔظبَ اٌٛ     

ٚرغج١ً اٌغٍخ ، ٚأْ ٠زُ ٚػغ ٔظبَ ٠طجك ػٍٝ اٌظذلخ ، ٠ج١ٓ ف١ٗ ِمذاس٘ب ٚٔٛػٙب 

ٚحذٚد٘ب ، ٚاٌششٚؽ اٌالصِخ إلداسرٙب ، ٚرحذ٠ذ اٌّغزحم١ٓ ٌٙب ث١بْ ِظبسفٙب 

ٚاٌششٚؽ اٌّطٍٛثخ ف١ُٙ ، ٚاألطً أْ ٠مَٛ اٌٛالف ثٛػغ ٘زا إٌظبَ ، أٚ رحذ٠ذ 

اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب إْ ٌُ ٠ؼؼٗ رفظ١ال ، ِٚغ رٌه فئْ أغٍت اٌفمٙبء ٠شْٚ أْ األعظ 

ِظبسف اٌٛلف لذ رزؼشع ٌٍزغ١١ش ثّب ال ٠خبٌف ِمبطذ اٌٛالف ، ٚاإلشىب١ٌخ اٌزٟ  

ً٘ رحذ٠ذ ِظبسف اٌٛلف ٠زُ ثذْٚ ػٛاثؾ أٚ أحىبَ : ٠شوض ػ١ٍٙب ٘زا اٌجحث ٟ٘ 

٘بد اٌزٟ رزٌٛٝ اإلششاف ػٍٝ فم١ٙخ ، أٚ أٔٗ ِزشٚن ٌٍٛالف؟ ًٚ٘ ِٓ حك اٌج

اٌٛلف أْ رزذخً ف١ٗ ، ًٚ٘ ٌٍمؼبء طالح١خ رحذ٠ذ ٘زٖ اٌّظبسف ػٕذ إٌّبصػخ أٚ 

ػذَ روش٘ب ِٓ اٌٛالف ؟ ًٚ٘ ٌٟٚ األِش ٌٗ عٍطخ فٟ رٕظ١ُ اٌّظبسف أٚ رغ١١ش٘ب ؟ 

 .

ٌٙزا جبءد اٌذساعخ ٌج١بْ ٘زٖ اٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٚػؼٙب اٌّششع    

الِٟ ٌٕظبَ اٌٛلف ، ٚوزٌه اٌّششع اٌمبٟٔٛٔ ، ٌزحىُ رظشف اٌٛالف فٟ رحذ٠ذ اإلط

ِظبسف ٚلفٗ ، ثُ دساعخ اٌششٚؽ اٌزٟ ثئِىبْ اٌٛالف أْ ٠مشس٘ب ثخظٛص 

. ِظبسف ٚلفٗ ، ٚأٞ اٌششٚؽ اٌزٟ رزفك ِغ اٌؼٛاثؾ اٌششػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ 

لف ِٚٓ ث١ٕٙب ال شه أْ ٔبظش اٌٛلف فٟ اٌغبٌت ٘ٛ اٌزٞ ٠ٕفز ششٚؽ اٌٛا    

ِظبسف اٌٛلف ، فًٙ ٕ٘بن ػٛاثؾ ٚػؼزٙب اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ أٚ اٌمبْٔٛ رم١ذ 

إٌبظش فٟ رٌه ، ٚإرا وبْ ِفٛػب ِٓ لجً اٌٛالف فٟ رحذ٠ذ اٌّظبسف ٚرٕف١ز٘ب ، 

فًٙ ٕ٘بن ػٛاثؾ ششػ١خ أٚ لب١ٔٛٔخ ٠زم١ذ ثٙب إٌبظش أٚ أْ األِش ِزشٚن ٌٗ و١فّب 

. ٠شبء ؟ 

اٌذٚي اإلعال١ِخ أٔشأد ١٘ئبد ػبِخ ٌإلششاف ػٍٝ األٚلبف ، ٚأعٕذ إْ أغٍت        

ٌٙب اٌّششع ثؼغ اٌظالح١بد ِٓ أجً حّب٠خ اٌٛلف ٚاٌزشج١غ ػ١ٍٗ حزٝ ٠ؤدٞ 

سعبٌزٗ ، ٚ٘زٖ اٌجٙبد ِم١ذح أ٠ؼب ثؼٛاثؾ ِحذد فٟ ِجبي ِظبسف اٌٛلف ِٓ 

ف اٌش٠غ ح١ث اٌشلبثخ ٚاإلششاف ٚاٌزم١ذ ثبٌششٚؽ اٌششػ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ فٟ طش



ٌٍّغزحم١ٓ ٟٚ٘ ١ٌغذ ِطٍمخ فٟ اٌظشف وّب رشبء ، ثً اٌزم١ذ ثششٚؽ اٌٛالف١ٓ أٚ 

ِمبطذُ٘ ، ٚرٌه فٟ األٚلبف اٌزٟ رزٌٛٝ إداسرٙب ، أِب اٌزٟ ٠زٛال٘ب إٌظبس فزشالت 

ٔظً ثؼذ رٌه . اٌّظبسف اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب إٌظبس حزٝ رزُ ٚفك ششٚؽُٙ ِٚمبطذُ٘ 

ششع اٌشش٠ف ٌّشالجخ اٌحمٛق ٚإ٠ظبٌٙب إٌٝ أطحبثٙب ، إٌٝ اٌؼّبٔخ اٌزٟ أٚجذ٘ب اي

ٚأػٕٟ ثزٌه اإلششاف اٌمؼبئٟ ٚسلبثزٗ ، فٍٍمؼبء سلبثخ ػٍٝ ِظبسف اٌٛلف ِٓ 

خالي فغ إٌّبصػبد اٌزٟ رٕشأ ث١ٓ إٌبظش ٚاٌّغزحم١ٓ ح١بٌٙب ، أٚ ِٓ خالي رحذ٠ذ 

رٌه ٕ٘بن اٌّظبسف ػٕذ االخزالف فٟ رحذ٠ذ٘ب ، أٚ ػذَ إٌض ػ١ٍٙب ، ٚفٟ وً 

ػٛاثؾ ٠جت اٌزم١ذ ثٙب  

: - ٠ّىٓ رٍخ١ض ٔزبئج اٌجحث ف١ّب ٠ٍٟ

طشف س٠غ األٚلبف حذد ٌٗ اٌفمٙبء ػذح ػٛاثؾ  ٠ّىٓ ِؼشفزٙب ِٓ اٌىزبة    –1

ٚاٌغٕخ ، ٚآثبس اٌغٍف اٌظبٌح ، ٚاالجزٙبداد اٌفم١ٙخ ، ٚاألحىبَ اٌمؼبئ١خ ، ٚفزبٜٚ 

.  ػخ فٟ ِظبسف اٌٛلف اٌؼٍّبء ، ٚاألػشاف ٚاٌؼبداد اٌزٟ وبٔذ ِزت

ٕ٘بن ػٛاثؾ ٠جت ِشاػبرٙب ِٓ لجً اٌٛالف ٔفغٗ ، ٟٚ٘ ػٛاثؾ ششػ١خ   –2

ٚلب١ٔٛٔخ ، ٚػٛاثؾ ٠زم١ذ ثٙب إٌبظش عٛاء وبْ ِفٛػب فٟ اٌظشف أٚ غ١ش ِفٛع 

ٚػٛاثؾ رم١ذ اٌجٙبد اٌؼبِخ اٌزٟ رمَٛ ثئداسح األٚلبف اٌؼبِخ ، أٚ األٚلبف األخشٜ 

٠ٙب اٌزٟ رزٌٛٝ اإلششاف ػً

اٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ رّثً طّبَ األِبْ فٟ ِشاػبح اٌؼٛاثؾ اٌغبثمخ ِٚذٜ ِٛافمزٙب   –3

ٌششٚؽ اٌٛالف أٚ األحىبَ اٌششػ١خ ِٚمبطذ اٌٛلف ٚغب٠برٗ ، أٚ رظشفبد إٌبظش 

فٟ س٠غ اٌٛلف ، ٠ٚزأرٝ رٌه ػٕذِب رشفغ إٌّبصػبد ػٍٝ اٌمؼبء  أٚ ٠شزشؽ اٌّششع 

. رحذ٠ذ اٌّغزحم١ٓ ِٛافمزٗ ػٍٝ رٛص٠غ اٌظشف أٚ 

إْ ٘زٖ اٌؼٛاثؾ وبفخ إرا رّذ ِشاػبرٙب ، ِٓ شأٔٙب أْ رجؼً ِظبسف اٌٛلف    -4

رحمك األ٘ذاف اٌزٟ أٚجذ٘ب ٔظبَ األٚلبف اإلعالِٟ ، ٚاٌزٟ رٙذف إٌٝ ل١بَ اٌّجزّغ 

اإلعالِٟ ثذٚسٖ فٟ خذِخ أفشادٖ رطٛػب سغجخ فٟ ثٛاة هللا ، ٚ٘ٛ ٠ّبثً اٌذٚس اٌزٞ 

. عبد اٌّجزّغ اٌّذٟٔ اٌخ١ش٠خ  رمَٛ ثٗ ِؤط

 


