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    قال تعاىل:
   

    
    

   
     

     
   :[.261]البقرة 

    وقال تعاىل:
    
   

   
     

    
   

   :[.18]التوبة 

قال: "إذا مات اإلنسان انقطع  @سول اهلل أن ر، <عن أبي هريرة 

عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل 
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 .[رواه مسلم]يدعو له" 

ومن أراد أن حياججنا فسوف نتغلب عليه، ألننا  حنن أقوى باهلل "

، وما بينه @نعتمد على قدرة العزيز القدير، وما أنزله على نبيه حممد 

 .[خادم احلرمني الشريفني]" سول اهلل، وخلفائه الراشدون وأئمة املسلمنير
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 املقدمة

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، 

 سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 

باألوقاف ال ميكن  – حفظه اهلل–إن عناية خادم احلرمني الشريفني 

لكتابة عنها يف حبٍث واحد، وإمنا حتتاج للعديد من الدراسات حصرها وا

والبحوث واجمللدات إال أننا يف هذا البحث حناول إعطاء بعض النماذج من 

يف العناية باألوقاف ورعايتها  – حفظه اهلل–جهود خادم احلرمني الشريفني 

 ودعمها.

حيث جاء هذا البحث يف مخسة فصول تناول الفصل األول موضوع 

البحث وأهميته وأهدافه، كما متت فيه مناقشة مفهوم الوقف، وحتديد منهج 

 البحث.

 ~ أما الفصل الثاني فقد عين بإعطاء مناذج من رعاية امللك عبدالعزيز

باألوقاف موضحني فيه عنايته باحلرمني الشريفني وباملساجد وبالكتب 

فصل تطوير العناية وطباعتها ونشرها، ثم تناولنا يف املبحث الثاني من هذا ال

 باألوقاف يف اململكة العربية السعودية يف إطاللة تارخيية موجزة.

وتطرق الفصل الثالث من خالل مباحثه إىل إعطاء نبذة موجزة عن 

حياة خادم احلرمني الشريفني منذ والدته ونشأته، إضافة إىل املهمات الرمسية 
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خمتصرة عن أبرز أعمال  ثم إعطاء نبذة – حفظه اهلل–املبكرة اليت توالها 

 وإجنازات خادم احلرمني الشريفني.

وخصص الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن مناذج من جهود 

خادم احلرمني الشريفني يف العناية باألوقاف، حيث جاء هذا الفصل يف مثانية 

مباحث، تطرق املبحث األول الهتمام خادم احلرمني الشريفني باألوقاف 

مه لوزارة احلج واألوقاف، ثم قراره بإنشاء وزارة الشؤون وتطويرها ودع

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وذلك من خالل املبحث الثاني، أما 

املبحث الثالث فقد تناول التوسعة العظيمة للحرمني الشريفني يف عهده، مع 

حث إعطاء حملة عن مظاهر أخرى من عنايته باحلرمني الشريفني، وتناول املب

 الرابع االهتمام باألوقاف على احلرمني الشريفني من قبله حفظه اهلل.

أما املبحث اخلامس فقد حدد ملناقشة العناية بكتاب اهلل طباعة وتوزيعًا 

ونشرًا، مشريين يف ذلك إىل جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

ية باجلمعيات وهدية خادم احلرمني الشريفني حلجاج بيت اهلل احلرام، والعنا

اخلريية لتحفيظ القرآن، أما املبحث السادس من هذا الفصل فقد اهتم 

باحلديث عن عناية خادم احلرمني الشريفني باألوقاف على املساجد سواًء 

 كانت داخل اململكة أو خارجها.

أما املبحث السابع من هذا الفصل فقد تناول عناية خادم احلرمني 

دارس واملعاهد واجلامعات، مشريين يف ذلك إىل الشريفني باألوقاف على امل
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األكادمييات العلمية املختلفة، وكراسي خادم احلرمني الشريفني للدراسات 

اإلسالمية يف خمتلف أحناء العامل، وختم هذا الفصل باحلديث عن مناذج 

 ملشاريع وقفية حديثة مت إنشائها بتوجيهات من خادم احلرمني الشريفني.

امس من هذا البحث إىل مستقبل األوقاف يف اململكة وتطرق الفصل اخل

العربية السعودية يف ضوء جهود خادم احلرمني الشريفني منطلقني يف ذلك من 

التعريف باالهتمام العلمي باألوقاف، وما تقوم به الوزارة من حصر 

األوقاف يف اململكة وتطويرها، إضافة إىل آخر األفكار واملقرتحات اليت 

زارة واملتمثلة يف إنشاء الصناديق الوقفية، وتوجيهات خادم احلرمني تبنتها الو

الشريفني يف استثمار األوقاف من خالل التوجه إىل حتويل األوقاف إىل 

مؤسسة عامة، ويف ختام البحث وضعت املراجع واملالحق اليت مت الرجوع 

نظام  إليها، إضافة إىل بعض األنظمة واللوائح اخلاصة باألوقاف متمثلة يف

جملس األوقاف األعلى، والئحة تنظيم األوقاف اخلريية، ونص األمر امللكي 

 الكريم بإنشاء وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

أن جيزي القائمني على هذه الندوة املباركة اخلري  سائلني اهلل 

والدعوة اجلزيل، ويف مقدمتهم معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

واإلرشاد رئيس جملس األوقاف األعلى الشيخ صاحل  بن عبدالعزيز بن حممد 

آل الشيخ، ومسؤولي وكالة الوزارة لشؤون األوقاف وأعضاء اللجنة 

 .التنفيذية للندوة، واللجنة العلمية وبقية اللجان العاملة. وباهلل التوفيق
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 الفصل األول

 موضوع البحث

 

 أواًل: متهيد:

 – حفظه اهلل–احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز خترج خادم 

من أعظم مدرسة عرفت يف التاريخ احلديث حببها للدعوة اإلسالمية، ونصرة 

اإلسالم واملسلمني، واحلرص على نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة اخلالية 

من البدع، والشرك، واالحنراف، والدفاع عنها، وحتكيم الشريعة اإلسالمية 

يف كافة مناحي احلياة، واختاذها دلياًل ومنارًا ومنطلقًا للحكم: مدرسة امللك 

. وتشرب امللك فهد منذ نعومة أظفاره تلك املعاني السامية، ~عبدالعزيز 

 – حفظه اهلل– واإلخالص فيها وهلا، وليس أدل على ذلك من حديثه دائمًا

ذلك األمر  عن والده وتأثره بشخصيته، حيث جنده دائمًا يتحدث عن

 ويذكره بالتفصيل.

فنجده يف افتتاح املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبدالعزيز يف شهر ربيع 

هـ، قد حتدث عن والده بقوله:" إن امللك عبدالعزيز 1406األول من عام 

كان يستشعر يف مسعاه واجبًا دينيًا وخلقيًا، كان ميثله سلوكه الشخصي، منذ 

، قوي الصلة باهلل  ~وورعه وتقاه، فقد كان  نعومة أظفاره، يف طهارته

ال ينام من الليل إال قليله وكان يقضي أكثره راكعًا أو ساجدًا، يطلب العون 



 

 

 مناذج من جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز يف العناية باألوقاف 

1091 

من اهلل، ويستمد النصر منه سبحانه، يف كل أمر من أموره، وكان يؤمن إميانًا 

ن مطلقًا بأنه ال يتوفر للعقيدة عزة وانتشارًا وخلودًا، إال يف ظل كيان آم

مطمئن، يقوم على رعايتها وتبليغها، والدعوة إليها، والدفاع عنها، حيث 

توضح ذلك إحدى خطبه اجلامعة بقوله:"إنين أعمل جهد الطاقة، يف سبيل 

إعالء كلمة اهلل، ورفعة هذا الدين، وإحالل عقيدة السلف، وسنة رسوله 

مسلم أحب ، وما جاء عن اخللفاء الراشدين مكانها املناسب، وإنين @اهلل 

مجع كلمة اإلسالم واملسلمني وليس أحب عندي من أن جتتمع كلمة 

 .(35: 1418)القابسي، املسلمني، ويتحد مشلهم ويعلو شأنهم". 

–وكان هلذه املدرسة العظيمة األثر الكبري على خادم احلرمني الشريفني 

، وظل حريصًا كل احلرص على االلتزام الكامل بالشريعة – حفظه اهلل

المية وتطبيقاتها يف كافة مناحي احلياة، ويف كل نظم الدولة، واستمر اإلس

هـ(، 1412هذا االلتزام حتى توج بصدور النظام األساسي للحكم يف عام )

والذي حدد فيه خادم احلرمني الشريفني النظام األساسي للحكم، حيث 

"إن عماد النظام األساسي ومصدره هو الشريعة اإلسالمية حيث  قال:

دى هذا النظام بشريعة اإلسالم يف حتديد طبيعة الدولة ومقاصدها اهت

والنظام األساسي للحكم استلهم هذه املبادئ وهدف إىل  …ومسؤولياتها

تعميقها يف العالقة بني احلاكم واحملكوم حمكومة أواًل وأخريًا بشرع اهلل كما 
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 .(240: 1420)الزنيدي،" @جاء به كتابه الكريم وسنة نبيه 

رابة إذًا من أن تصدر وتشع عن هذه النشأة اإلسالمية الراسخة وال غ

العديد من اإلجنازات خلدمة اإلسالم واملسلمني يف كافة جماالت احلياة، ويف 

كل ما من شأنه نفع اإلسالم واملسلمني وخدمتهم، واحلرص على ما ينفعهم 

م يف حياتهم الدنيا وآخرتهم، وكان من ضمن تلك االهتمامات، االهتما

بالوقف من قبل خادم احلرمني الشريفني ـ حفظه اهلل ـ ملا له من أهمية كبرية  يف 

اإلسالم، وملا له من آثار عظيمة يف نشر اإلسالم، ونفع الناس وحتقيق 

 العبودية هلل يف األرض من خالل بناء اجملتمع املسلم املتكافل القوي.

 

 ثانيًا: موضوع البحث:

يف اإلسالم، وقد أمجع غالب العلماء للوقف أهمية كبرية وعظيمة 

على أن الوقف مشروع، وقد ندب إليه اإلسالم ورغب فيه، وجعله من 

  أفضل القربات املستمرة الدائمة اليت يتقرب بها إىل اهلل تعاىل. قال سبحانه:
     

     [ آل

:"إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال @يب . وقال الن[92 :عمران

 . [رواه مسلم]من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" 

وتعترب األوقاف من أهم املوارد االقتصادية للدولة اإلسالمية،  
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واألوقاف نظام إسالمي شرع بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، وللوقف 

دف األمسى يف الوقف هو التقرب إىل اهلل تعاىل بالطاعة، أهداف متعددة فاهل

وحتقيق رضوانه، ونيل ثوابه املتجدد طيلة استدامة أعمال الرب واملعروف 

واإلحسان إىل خلقه، إضافة إىل أنه تنظيم للحياة مبنهج محيد متوازن، 

 يقوي الضعيف ويعني العاجز وحيفظ حياة املعدم، ويرفع مستوى الفقري.

الوقف حيقق منافع معيشية واجتماعية وثقافية مستمرة  كما أن

ومتجددة، يف أزمنة متطاولة وذلك من خالل وقف املساجد، واملصاحف، 

 والكتب، واملدارس، واملستشفيات ودور العجزة، والسقايات..اخل. 

كما تكمن أهمية الوقف يف إطالة مدة االنتفاع باملال إىل أجيال متتابعة، 

يال الالحقة مبا ال يضر األجيال السابقة، وحيقق الوقف حيث تستفيد األج

األمن املعيشي للمجتمع املسلم، كما أنه يعمل على إعداد القوة وتهيئة األمة 

للوقوف يف وجه األعداء والدفاع عن دينها وعقيدتها، ويتضح هذا من 

خالل رواية أبي هريرة عن خالد بن الوليد الذي أوقف أدرعه وعتاده لألمة 

بعده، لالستعانة بها يف سبيل اهلل ومن اجل إعالء كلمته. كما أن املؤسسة  من

الوقفية تعد واحدة من املؤسسات اليت تسعى لتوفري أماكن العبادة وصيانتها، 

ولتعليم الفرد املسلم وتثقيفه، وذلك من خالل االهتمام باملساجد والوقف 

عاهد للعلم ومنابر عليها واليت كانت على مر العصور مراكز للعبادة وم

 للمعرفة والثقافة.
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كما أن الوقف يعمل على بث روح التعاون والتكافل بني أبناء اجملتمع 

املسلم للقيام باحتياجات اآلخرين وتلبية ضرورياتهم على أساس أن أفراد 

اجملتمع اإلسالمي كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضوًا تداعى له سائر اجلسد 

ذا يتضح لنا أن للمؤسسة الوقفية يف اإلسالم ميزة بالسهر واحلمى، وهك

 خاصة متيزها عن غريها من صور اإلنفاق، فقد شرعه اإلسالم ملصاحل 

ال توجد يف سائر الصدقات، ألن اإلنسان رمبا يصرف يف سبيل اهلل مااًل كثريًا 

ثم يفنى فيحتاج الفقراء مرة أخرى، كما أنه جتيء أقوام أخرى من الفقراء 

ن حمرومني، فال يوجد أنفع وال أفضل لعموم املسلمني من أن حيبس فيكونو

شيء ألصحاب احلاجات منهم، يبقى أصله وتصرف عليهم منافعه، ومن 

هنا يعترب الوقف مصدرًا منظمًا ودوريًا غري منقطع، يعمل باستمرار على 

 متويل وحتقيق األهداف اليت ذكرنا قسمًا منها سابقًا. مما جعله حيتل مكانة

متميزة بني سائر أوجه الصدقات واإلنفاق األخرى، وال ميكن االستغناء عنه 

 لتحقيق النصر والتعاون بني أفراد املسلمني.

وملا للوقف من تلك األهمية وذك الدور الذي يقوم به يف اجملتمع املسلم، 

جاء حرص خادم احلرمني الشريفني ـ حفظه اهلل ـ  باألوقاف وتنميتها واالهتمام 

، والوقف على كافة مناحي احلياة، بدءًا من الوقف على كتاب اهلل "القرآن بها

الكريم" والعمل على نشره يف كافة أحناء املعمورة، وكذلك على احلرمني 

الشريفني، والعناية بهما وتوسعتهما، والوقف على املساجد داخل وخارج 
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ف على الكراسي اململكة العربية السعودية، وكذلك املراكز اإلسالمية، والوق

العلمية باألكادمييات واجلامعات املختلفة، بهدف نشر اإلسالم والتعريف به، 

وكذلك الوقف على خدمة األقليات املسلمة، ومربات خادم احلرمني الشريفني 

يف إفطار الصائمني، وسقي حجاج بيت اهلل احلرام، وكذلك الوقف على 

سالمية، وإقامة املستشفيات املدارس واملكتبات واحملافظة على اآلثار اإل

ورصف الطرق، ورعاية أبناء السبيل، واملعاونة على أداء فريضة احلج للذين 

ال يستطيعون إىل ذلك سبياًل، واإلنفاق على احلرمني، وإقامة األسواق 

 التجارية، وغريها من األوقاف اليت أوقفها خادم احلرمني الشريفني ـ حفظه 

 أواًل وأخريًا وخدمة لإلسالم واملسلمني. اهلل ـ  بهدف مرضاة اهلل 

وعليه فإن موضوع هذا البحث يتلخص يف حماولة تسليط بعض األضواء 

وإعطاء بعض النماذج من جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 

يف العناية باألوقاف، وذلك مبناسبة مرور عشرين  – حفظه اهلل–عبدالعزيز 

كم يف اململكة العربية السعودية، ومشاركة يف هذه عامًا على توليه مقاليد احل

الندوة املباركة اليت تنظمها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 واإلرشاد ممثلة يف وكالة الوزارة لشؤون األوقاف بهذه املناسبة العزيزة.

 

 ثالثًا: أهمية البحث:

بأفضل تأتى أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه إذ إنه يتعلق 
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"األوقاف" مع الرتكيز على عناية خادم احلرمني  وهي: القربات إىل اهلل 

 بهذه القربة العظيمة، وتتلخص أهميته يف اآلتي: – حفظه اهلل–الشريفني 

توثيق هذه اخلاصية من خصائص خادم احلرمني الشريفني املتعددة  – 1

ف يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف اجلانب اخلاص بالوقف، بهد

 تسليط الضوء عليها والتعريف بها.

اإلسهام العلمي يف إثراء اجلانب النظري والرتاث العلمي يف جمال  – 2

 األوقاف واالهتمام بها.

تعريف األجيال احلالية والقادمة جبهود خادم احلرمني الشريفني يف  – 3

 جمال األوقاف والعناية بها وتطويرها والنهوض بها.

  – حفظه اهلل–ؤية الثاقبة خلادم احلرمني الشريفني  االستفادة من الر – 4

 يف األوقاف ويف اجملاالت املتعددة اليت أوقف عليها.

تزداد أهمية هذا البحث يف بعده العلمي من جهة كونه سيوضح  – 5

األساليب والوسائل اليت اتبعها خادم احلرمني الشريفني يف جماالت 

ات العصر وتقنياته يف تنويع الوقف املتعددة، مسايرًا يف ذلك تطور

 وتطوير جماالت الوقف.

اإلسهام يف توثيق مناسبة مرور عشرين عامًا على تولي خادم  – 6

احلرمني الشريفني مقاليد احلكم يف البالد، وذلك من خالل تسليط 

الضوء على هذا اجلانب املهم فيما يتعلق باألوقاف والعناية بها 
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 وتطويرها.

 :رابعًا: أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إىل حتقيق اآلتي:

التعريف بعناية اململكة العربية السعودية باألوقاف ورعايتها  – 1

 وتنميتها وتثمريها.

التعريف بنماذج من جهود خادم احلرمني الشريفني يف جمال العناية  – 2

 باألوقاف وتطويرها.

تسليط الضوء على أوقاف خادم احلرمني الشريفني املتعددة  – 3

 اجملاالت والنواحي يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

التعريف بأهم القرارات اليت اختذها خادم احلرمني الشريفني خالل  – 4

العشرين سنة املاضية واليت كان هلا األثر الكبري يف تطوير األوقاف 

 والنهوض بها.

تسليط الضوء على إسهامات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  – 5

 اإلرشاد يف جمال العناية باألوقاف وتطويرها وتنميتها.والدعوة و

  

 خامسًا: مفهوم الوقف

الوقــف يف اللغــة: احلــبس واملنــع، "والوقــف مصــدر وقــف يقــف، مبعنــى   

ومن هذا قوهلم وقف الرجـل   (359: 9)لسان العرب جحبس حيبس ومجعه أوقاف" 
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 .(121ة امليسرة: )املوسوعة العربيبستانًا، حبسه وجعله موقوفًا ألهداف خريية. 

أما الوقف يف االصطالح فله عدة معـاني تعريفيـة متقاربـة منهـا:"حبس     

عن التمليك للناس، وتسبيل منافعهـا،   – كمسجد وبستان ومدرسة –العني 

أي منع العني أن ميتلكها أحد من النـاس، ألنهـا انتقلـت إىل ملـك اهلل تعـاىل،      

ومثراتهـا تبعـًا لرغبـة الواقـف      لكن للناس أو لبعضهم أن يستفيدوا من منافعها

 أي الذي وهبها إىل اهلل". 

ومــن األلفــاظ املســتعملة الــيت يــراد بهــا الوقــف واألوقــاف: "األحبــاس  

والسبيل ومجعه سبل، والصدقة اجلاريـة، وهكـذا    – مجع حبس –واحلبس 

يكون معنى الوقف انتقال ملكية الشيء املوقوف إىل اهلل تعاىل مع بقـاء منافعـه   

 .(120)املوسوعة العربية العاملية: لرغبة اخلريية للواقف حبسب ا

وسوف يستخدم مصطلح الوقف يف هذا البحث مبعناه الواسع واملتعلـق  

جبميع األعمال اليت تعود بالنفع واخلري على عموم املسلمني يف داخل اململكـة  

العربية السعودية وخارجها، واليت متثلت يف نواحي عديدة ومشـاريع متنوعـة   

امللـك   – بـإذن اهلل  –امت بها الدولة السعودية منذ نشأتها على يد املغفور له ق

ــرمني          ــادم احل ــد خ ــى عه ــربرة حت ــوك ال ــه املل ــع أبنائ ــتمرت م ــدالعزيز واس عب

 .– أيده اهلل –الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

 

 سادسًا: منهج البحث
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 العلـوم  يعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي الذي يستخدم بكثـرة يف 

االجتماعية واألنثروبولوجية، وهو منهج يتناسب مـع طبيعـة البحـث احلـالي.     

كما أن البيانات املستخدمة بيانات كيفية فقط مع غياب تام للبيانـات الكميـة،   

ويعود السبب يف ذلك إىل عدم التمكن من إجراء حبـث ميـداني مركـز يف فـرتة     

البحـث قبـل عقـد هـذه النـدوة      زمنية قصرية لضيق الوقـت املتـاح إلعـداد هـذا     

 املباركة.

وقــد اعتمــد البحــث يف بياناتــه علــى مصــادر البيانــات املكتوبــة بأنواعهــا  

ــاالت        ــائل يف جم ــاالت، ورس ــارير، ومق ــوث، وتق ــب، وحب ــن كت ــة م املختلف

ختصصية متعددة كالفقه والدراسات الشرعية، والسـرية والتـاريخ واالجتمـاع    

لــق بــالوقف واألوقــاف كــل يف جمــال  وغريهــا، الــيت تناولــت موضــوعات تتع 

 ختصصها.     
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 الفصل الثاني

 عناية اململكة العربية السعودية باألوقاف

 

  باألوقاف ~ مناذج من رعاية امللك عبدالعزيز: املبحث األول

 متهيد: 

إن كــل مطلــع علــى تــاريخ اململكــة العربيــة الســعودية ســيدرك أن هــذه   

ــب اهلل هلــ   ــيت كت ــة ال ــة املبارك ا االســتقرار واالســتمرار لنصــرة اإلســالم   الدول

ــم     ــافية والعلـ ــلفية الصـ ــدة السـ ــالمية والعقيـ ــدعوة اإلسـ ــر الـ ــلمني ونشـ واملسـ

املؤسـس هلـذه الدولـة،     ~الصحيح، سيعرف أن امللك عبـدالعزيز آل سـعود   

جعل االهتمام برعاية وتنظيم األوقاف ضمن طالئع اهتماماتـه، حيـث نالـت    

يف إدارة  ~تمـام والتنظـيم اإلداري الـذي سـلكه     األوقاف حظًا وافرًا مـن االه 

البالد، فقد كـان يكلـف القضـاة والـدعاة والعلمـاء يف معظـم منـاطق اململكـة         

باإلشــراف علــى األوقــاف وإدارتهــا وتنظيمهــا. وبالنســبة للمنــاطق الــيت كــان   

 ~يوجد فيها تنظـيم لألوقـاف مثـل  مكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة، فقـد قـرر          

 نظيم املتبع حتى يدرس األمر ويصدر تنظيم جديد هلا.استمرار الت

حمصورة يف أوقاف حمددة،  ~وجند أن رعاية األوقاف مل تكن يف عهده 

بــل كانــت شــاملة جلميــع أنــواع األوقــاف الــيت فيهــا نفــع لإلســالم واملســلمني  

توسـعة احلـرمني    ~وخلدمة مواطين هذه الدولة املباركة، فقـد مشلـت عنايتـه    



 

 

 مناذج من جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز يف العناية باألوقاف 

1101 

ــب      الشــريفني، وب ــد الطــرق، ونشــر الكت ــاه، وتعبي ــوفري املي ــاء املســاجد، وت ن

الشرعية وغريها من األوقاف. وحيث إن اجملال هنا ال يتسع لسرد كافة نواحي 

اهتمامات امللك عبدالعزيز باألوقاف إذ يتطلب ذلك حبوثًا وجملدات عديـدة،  

فســوف نقــوم هنــا بإعطــاء بعــض املؤشــرات والصــور حــول رعايتــه لألوقــاف  

ــا ــاجد       متن ــه باملس ــريفني واهتمام ــرمني الش ــه للح ــن خــالل رعايت ــك م ولني ذل

 والكتب وغريها وذلك يف شكل حملات واستعراضات سريعة.

 

 أواًل: عناية امللك عبدالعزيز باحلرمني الشريفني

تشري العديد مـن املصـادر التارخييـة املختلفـة إىل أن امللـك عبـدالعزيز قـد        

ة منذ أن تشرف حبمل أمانة رعاية املسلمني يف أوىل احلرمني الشريفني عناية تام

احلرمني الشريفني وخدمتهما بعد ضم احلجـاز واكتمـال مسـرية التوحيـد الـيت      

ــا، فنجــده   ــرد       ~قاده ــة، "ومبج ــة عظيم ــة ورعاي ــد أوىل احلــرم املكــي عناي ق

بعمل اإلصـالحات والرتميمـات الالزمـة     ~استقرار األوضاع يف احلجاز بادر 

 مدير األوقاف حممد سعيد بـاخلري برتمـيم عمـوم اخلـراب     حيث أصدر أمره إىل

الواقع يف جدار املسجد وفرشـه وأعمدتـه وإصـالح املماشـي وحاشـية املطـاف       

بالدهان األخضر وكـذلك األسـاطني    #وعموم األبواب وطالء مقام إبراهيم 

ــة للمســجد       ــن اإلصــالحات الالزم ــك م ــه، وغــري ذل ــة حول النحاســية الواقع

هــ"  1344ه العمارة بكامل السرعة حللول موسم احلج لعام احلرام، ومتت هذ
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 .(159: 3)عبيد، بدون تاريخ،ج

ــك         ــر املل ــيت أم ــن اإلصــالحات ال ــد م ــد يف تارخيــه العدي ــر عبي ــا ذك كم

بعملها يف احلرم املكـي يف تلـك السـنوات، وممـا يسـجل للملـك        ~عبدالعزيز 

فة يف مكـة املكرمـة،   عبدالعزيز يف ذلك العام أمره بتجهيز كسـوة الكعبـة املشـر   

هـ(، وكانت هذه 1346حيث قام بتأسيس دار خاصة لكسوة الكعبة يف عام )

أول دار أسست خصيصًا حلياكة كسوة الكعبـة  املشـرفة مبكـة املكرمـة يف عهـد      

ــدالعزيز، كمــا أمــر يف تلــك الســنة )   ــد مــن  1346امللــك عب ــإجراء العدي هـــ( ب

، وكان ذلك العمل قد استغرق الرتميمات والزيادات على أرجاء احلرم املكي

هـ( واستمر 1346حوالي عام كامل حيث ابتدئ يف مجادى األوىل من عام )

إىل نهاية ربيع الثاني من السـنة التاليـة، وقـد صـرف جاللـة امللـك علـى ذلـك         

العمل ما يربو على ألفي جنيه من الذهب، وكان ذلك التربع من جاللة امللك 

 .(213– 200ن تاريخ: )انظر عبيد، بدو – أيده اهلل–

كما أمر امللـك عبـدالعزيز بتجديـد اإلضـاءة يف املسـجد احلـرام وزيادتهـا        

حتى بلغت ألف ملبة،واسـتمرت تتـواىل اإلصـالحات والزيـادات والرتميمـات      

 مما ال يتسع اجملال لذكره اآلن. ~يف املسجد احلرام طوال فرتة حكمه 

ات العلميـة عـن مرافـق    وخنتم هذا اجلزء مبا توصلت إليه إحدى الدراسـ 

 ~احلج وخـدماتها املدنيـة يف عهـد امللـك عبـدالعزيز مـن أن امللـك عبـدالعزيز         

كان وراء املشروع العمالق لتوسعة احلـرم املكـي الـذي أعلـن عنـه يف عهـده،       
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 .(242: 1417)انظر مجيل،  ~وشرع فيه يف عهد خلفه امللك سعود 

فال تقل كـثريًا عـن العنايـة     باملسجد النبوي ~أما عناية امللك عبدالعزيز 

اليت أوالها املسجد احلرام حيث تنوعت رعايته للمسجد النبـوي الشـريف مـا    

بني أعمال الرتميمات والصيانة وإيصال اخلدمات والتوسعة، فأمـا الرتميمـات   

والصيانة يف احلرم املدني فقد بدأت منذ أن زار امللك عبدالعزيز املدينـة املنـورة   

ــرة عــام )  ــن      1345ألول م ــه م ــاج املســجد إلي ــا حيت ــر بإجنــاز م ــث أم هـــ(، حي

هـ( رفع إىل جاللته عن حاجة بعض أسـطوانات  1348الرتميمات، ويف عام )

ــوارات        ــطوانات بس ــالزم، وشــدت األس ــإجراء ال ــأمر ب ــدعيم ف ــجد إىل ت املس

ــت بعــض اإلصــالحات والرتميمــات األخــرى يف       ــا أجري ــة، كم ــة قوي حديدي

ــوي ويف األ  ــة واســتمرت الرتميمــات والتحســينات يف   أرضــية املســجد النب روق

بأنـه سـيقوم بإعمـار     ~هــ(، حيـث أعلـن    1368املسجد النبـوي حتـى عـام )   

املسجد النبوي مـن مالـه اخلـاص، ابتغـاء رضـوان اهلل، وكلـف مـدير اإلنشـاء         

)انظـر احلصـني،   والتعمري يف اململكـة آنئـٍذ بدراسـة األمـر وموافاتـة بتقريـر خـاص        

1419 :36-37). 

هـــ( أقــيم حفــل خــاص باملســجد  1370خلــامس مــن شــوال عــام ) ويف ا

النبوي للبدء بأعمال التوسعة، وأعطيـت األوامـر بهـدم العقـارات املسـتملكة      

بعد ان دفعت أمثانها، وعزلت منطقة التوسعة عن املبنى اجلنوبي جبـدار، كـي   

ال تتوقف الصالة والزيارة يف املسجد، ثم أزيلت األروقـة الشـمالية والشـرقية    
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ــبريًا      ــثالث، وأقامــت إدارة املشــروع مصــنعًا ك ــاذن الشــمالية ال ــة، وامل والغربي

ــار علــي، ومصــنعًا للرخــام يف جــدة، وورشــة يف     لألحجــار واملوازييــك يف آب

منطقة الداودية إلعداد لـوازم البنـاء والتجهيـزات األوليـة، واسـتوردت املـواد       

 الالزمة عن طريق ميناء ينبع.

هــ، بـدأت عمليـة البنـاء     1372شـهر رمضـان   ويف الرابع والعشرين مـن  

، ~هــ، تـويف امللـك عبـدالعزيز     1373ويف الثاني مـن شـهر ربيـع األول عـام     

فخلفه ابنه امللك سعود، الذي حضر إىل املدينة يف الشـهر نفسـه مـع عـدد مـن      

الدبلوماسيني، وكان البناء قد ارتفع عن األرض، فوضع بيـده أربعـة أحجـار    

الغربية من التوسـعة تاكيـدًا السـتمرار املشـروع الـذي بـدأه       يف الزاوية الشمالية 

هــ، حيـث افتـتح    1375امللك الراحل، فتواصل العمل بهمة ونشاط إىل عام 

املسجد يف اخلامس من ربيع األول مـن ذلـك العـام وكـان البنـاء مـن اخلرسـانة        

)انظــر احلصــني، املسـلحة، وهــي أول مــرة تـدخل فيهــا اخلرســانة يف بنــاء املسـجد    

1419 :37 –38). 

خبدمات احلـج واحلجـيج    ~وكان من ضمن اهتمامات امللك عبدالعزيز 

ــة        ــة املكرم ــاه للحجــيج يف مك ــوفري املي ــقيا وت ــة اخلاصــة مبشــروعات الس العناي

ومشاعرها وللزوار واملقيمني يف املدينة املنورة وتوفري املياه يف احملطات األخرى 

طات املهمة من حمطـات احلجـاج   للحجاج مثل مدينة جده باعتبارها إحدى احمل

 وبالذات للقادمني منهم من اخلارج عرب البواخر.
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ــد يف      ــن عبي ــراهيم ب ــة املبكــرة مــا ذكــره املــؤرب إب ومــن النمــاذج التارخيي

مؤلفه: )تـذكرة أوىل النهـي والعرفـان( عمـا قـام بـه امللـك عبـدالعزيز يف عـام          

سـبياًل   ~حيث عمل هـ من جهود لتوفري مياه الشرب يف احلرم املكي؛ 1345

للشاربني من ماء زمزم بثالث نوافذ على ارتفاع قامة الواقف إىل صدره فكان 

يف ذلك راحة للشـاربني، وقـد ذكـر ابـن عبيـد أن هـذا السـبيل قـد كتـب عليـه           

عبــارة تذكاريــة نصها:"أنشــأ هــذا الســبيل اإلمــام عبــدالعزيز بــن عبــدالرمحن  

 السعود".  

العزيز بتجديـد "عمـارة السـبيل القـديم     ويف الوقت نفسه أمـر امللـك عبـد   

 وعمله بشكل بديع مياثل الذي جبواره".

بتـوفري امليـاه يف مكـة     ~ومن النماذج األخرى الهتمام امللك عبـدالعزيز  

املكرمة، تشكيل هيئة خاصة لرعاية املياه لعني زبيدة وزيادة مواردها من امليـاه  

 ~هـا، كـذلك أصـدر أوامـره     واحملافظة على تلك املياه من خـالل جتديـد جماري  

هـ بالبحث عن عني أخـرى مسـاندة هلـا، ومت حينئـٍذ افتتـاح العـني       1370عام 

اجلديدة أو العني العزيزية اليت كانت خري رافد ميـد احلجـاج واملقـيمني يف مكـة     

 هـ. 1371املكرمة باملياه العذبة منذ شوال عام 

أمره بالعناية بعـني  يف توفري مياه الشرب يف جدة  ~ومن مناذج اهتماماته 

)انظـر  هــ  1353الوزيرية وإيصال املياه منها إىل بازان حلة املظلوم يف جده عـام  

 .(30: 1420العمري، 
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وقد حاز الطريق الذي يسلكه احلجاج واملعتمرون بني مكة وجـدة علـى   

بإنشاء أسبله عرفت بأسبلة امللـك عبـدالعزيز لتـوفري     ~عناية امللك عبدالعزيز 

والسقيا، ومنها سبيل بئر أم القرون، وسبيل حـداء، وسـبيل بئـر    مياه الشرب 

– 204: 1414)غباشــي، هـــ 1361املقتلــة، وقــد مت تشــييد هــذه األســبلة يف عــام 

205). 

 

 ثانيًا: عناية امللك عبدالعزيز باملساجد

ــدالعزيز  ــًا مــن    ~أوىل امللــك عب ــة خاصــة وذلــك إنطالق بيــوت اهلل عناي

لـبالد والعبـاد، وقـد كـان حيـرص كـل احلـرص علـى         مسؤوليته الكبرية راعيًا ل

عدم اإلعالن عن مثـل هـذه األعمـال مـن أبـواب اخلـري، رغبـة منـه يف عظـيم          

 .األجر والثواب من اهلل 

ــة املختلفــة جنــد هنــاك العديــد مــن      ــه بتتبــع بعــض املصــادر التارخيي إال أن

 يوت اهلل.بب ~النماذج واالمثلة اليت تدل على عظيم إهتمام امللك عبدالعزيز 

ومن النماذج التارخييـة املبكـرة الـيت تـدل علـى ذلـك تكلفتـه ببنـاء أحـد          

هــ(، كمـا تـدل جمموعـة مـن املصـادر       1330املساجد يف بريدة يف حدود عام )

كان حريصًا دائمـًا علـى إجابـة الطلبـات      ~التارخيية على أن امللك عبدالعزيز 

 ء وترميم املساجد وغريها. الواردة من خمتلف مناطق اململكة للمساعدة يف بنا

ومن النماذج األخرى لعناية امللك عبـدالعزيز باملسـاجد ومـا يتبعهـا مـن      
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ــة،       ــربات اخلريي ــاف، أو امل ــم، أو األوق ــل دور العل ــام مث ــع الع ــات للنف ملحق

اخلطــاب الــذي وجهــه امللــك إىل األخــوان مــن كافــة أهــل اجملمعــة يف عــام          

بني امللـك عبـدالعزيز تدبرياتـه حيـال     هـ( "ففي هـذه الوثيقـة التارخييـة يـ    1335)

بعــض األعمــال اخلرييــة الــيت وجــه بالقيــام بهــا هنــاك، والــيت اشــتملت علــى  

ــة املــذكورة،      مســجد ومدرســة وأوقــاف للصــرف منهــا علــى األعمــال اخلريي

مــن طـرف القصــر واملسـجد وك لنــا    …"ويقـول امللـك عبــدالعزيز يف خطابـه:    

ذي يكفـي املسـجد، والبـاقي عقـب     عبداحملسن بن دعفق يقطـع مـن القصـر الـ    

املسجد حيط منه مدرسة للعيال يتعلمون فيها وجيعل منـه دكـاكني سـباله علـى     

املدرسة والسقات، ويقطع ما يكفي بستان للقليب يغرس واجلميـع كلـه علـى    

 .(10: 1420)العمري، " …نظر عبداحملسن ما ألحد فيه مدخال 

مللـك عبـدالعزيز  باملسـاجد    ومن النماذج الوثائقية األخرى مـن اهتمـام ا  

والعناية بها كتابه الـذي بعـث بـه إىل حممـد بـن ضـرمان وحممـد بـن مرضـي يف          

وادي الدواسر يطلب منهما بسط الصورة احلقيقية عـن أحـد املسـاجد القائمـة     

 هناك وتقدير حاجته للدعم.

بـن  اذكر لنا خلف …يف خطابه هلما:"  ~حيث يقول امللك عبدالعزيز 

أن مسجدهم ضـيق علـيهم وحيتـاج إىل زيـادة مصـباح، فـأنتم       قويد ومجاعته 

)انظـر أرشـيف الوثـائق الوطنيـة، وثيقـة رقـم       " …إنشاء اهلل تشوفون وتعرفوننا باحلقيقة

1984). 
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وما أن علم امللك عبـدالعزيز حبقيقـة املسـجد وحاجتـه للمسـاعدة حتـى       

ــادر  ــدفع مبلــ      ~ب ــن مرضــي ب ــن ضــرمان واب ــي إىل اب ــره الربق غ يف إصــدار أم

مخسمائة ريال إعانة منـه للمسـجد ومسـتلزماته، وقـد كـان هـذا املبلـغ مبلغـًا         

 .(1984)انظر ارشيف الوثائق الوطنية، وثيقة رقم كبريًا يف ذلك الوقت 

 ~وهنــاك العديــد مــن الوثــائق الــيت تــدل علــى اهتمــام امللــك عبــدالعزيز    

هــا فقــط، بــل باملســاجد، ومل يكــن اهتمامــه قاصــرًا علــى املبــاني والتجهيــزات في

كانت عنايته باملساجد وشؤونها تشمل احلرص على األئمة واملـؤذنني يف املسـاجد   

بتوفري العطيات هلـم وتـأمني املسـاكن هلـم قـدر اإلمكـان، حتـى ال ينشـغلوا عـن          

تأدية املهام املناطة بهم، ويدل على ذلك العديد من الوثائق التارخيية أيضًا، مـثاًل  

 هـ(.1361للمساجد يف القصيم عام ) ببناء ببعض البيوت ~أمره 

مـن حرصـه    ~وتدل بعض الوثائق التارخييـة علـى أن امللـك عبـدالعزيز     

على سرعة تأمني البيوت أحلق أمره بالبناء بأمرآخر استجاب فيه مباشرة لرأي 

الشيخ محد بن عبداحملسن التوجيري بالبحث عن بيوت جاهزة وشـرائها لسـد   

 احلاجة حيث يقول:

رم وصل، وما عرفت كان معلومًا خصوصًا من قبـل البيـوت   "اخلط املك

الذي أمرناكم بتعمريها، وأن األوقاف يشاف بـداهلا بيـوت مسـتقيمة وتشـرى     

فهذا رأي طيب لكن عرفونا هل موجود اآلن بيوت تسد الالزم فعرفونـا قبـل   

 ".…وقت البنيان
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 – ولـي العهـد   –ومثال ذلك أيضًا خطاب االمـري سـعود بـن عبـدالعزيز     

هــ( لتعميـده بتسـليم    1357إىل الشيخ محد التوجيري يف شهر صفر من عـام ) 

الشيخ "منصور بن عمران ماية وزنة متر وثالثني صـاع عـيق قاعـدة لـه مـازال      

 ".…إمام املسجد الذي يف جالجل

إىل الشـيخ   ~ومن النماذج كذلك اخلطاب الصادر من امللك عبدالعزيز 

: "أجـروا  ~هــ(، حيـث يقـول    1367) عبدالعزيز التوجيري يف صفر من عـام 

ملنصور بن عمران الذي عينا ألهل األرطاوية يصلي بهم ويعلمهم أمر ديـنهم  

)  "…أربعمائة وزنة متر ومـايتني صـاع عـيق راتـب لـه يف الصـيف والصـفري       

 .(13– 12: 1420العمري، 

إىل غــري ذلــك مــن النمــاذج التارخييــة األخــرى الــيت قــد ال يتســع املقــام    

ويكفي أن نشري هنا إىل أن تلك العناية والرعاية الـيت أوالهـا امللـك     إليرادها،

عبدالعزيز لشؤون املساجد وأئمتها ومؤذنيهـا قـد تطـورت وازدادت يومـًا بعـد      

يوم حتى أصبحت هذه اخلصلة احلميدة مسة متيز حكومة هذه البالد وأهلها، 

خلري والدولة يف فعممت الدولة املكافات على األئمة واملؤذنني، وتسابق أهل ا

بناء املساجد مبرافقها يف كافة أحناء اململكة ويف البلدان األخـرى، فقـل أن جتـد    

 مسجدًا اليوم خيلو من مرافق لإلمام أو املؤذن.

 بالوقف على الكتب وطباعتها ونشرها ~ ثالثا: عناية امللك عبدالعزيز

ــدالعزيز   ــك عبــ ــد أوىل امللــ ــب    ~لقــ ــًا بالكتــ ــًا خاصــ ــة واهتمامــ عنايــ
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واملخطوطات اإلسـالمية النـادرة، وعمـل علـى طباعتهـا ونشـرها علـى نفقتـه         

ــه     ــرف عن ــا ع ــك مل ــاء     ~اخلاصــة، وذل ــه وللعلم ــوظ ألبنائ ــن تشــجيع ملح م

واملفكرين واملقتدرين على وقف الكتب ونشرها، وجتـدر اإلشـارة هنـا إىل أن    

امللــك عبــدالعزيز مل يكــن ليكتفــي بطباعــة الكتــب وتوزيعهــا داخــل اململكــة    

العربية السعودية فقط، بـل كـان يهـتم أيضـًا بتوزيعهـا خـارج اململكـة العربيـة         

ــة        ــة العربي ــب ونشــرها باللغ ــة الكت ــى طباع ــه عل الســعودية، ومل يقتصــر وقف

فحسب، بل تعدى ذلك إىل طباعة عدد من الكتب بلغات أخرى غري العربية 

شــر إىل تعمــيم ن ~مثــل اجلاويــة واهلنديــة وغريهــا، وكــان يهــدف مــن ذلــك   

 الدعوة يف األقطار اإلسالمية.

لديه صيغة معينة على الكتب الوقفية تكاد تكون ثابتة ال تـتغري   ~وكان 

بـن  اإال فيما ندر، وتلك الصيغة هي:" يعلـم مـن يـراه بـأن اإلمـام عبـدالعزيز       

عبدالرمحن آل فيصل وقف هذا الكتاب لوجه اهلل تعاىل علـى طلبـة العلـم ال    

، فمن بدله من بعد ما مسعه فإمنـا امثـه علـى الـذين     يباع وال يورث وال حيبس

يبدلونه إن اهلل مسيـع علـيم، وصـلى اهلل علـى حممـد وآلـه وصـحبه وسـلم"،         

وحيــث إن املقــام هنــا ال يتســع إلعطــاء النمــاذج الكــثرية علــى إهتمــام امللــك    

عبدالعزيز وعنايته بوقف الكتب وطباعتها ونشرها، إال أن هنالك العديد مـن  

الــيت حتــدثت عــن هــذا األمــر، وإمنــا اهلــدف هــو جمــرد اإلشــارة    املخطوطــات

لذلك، ومن أراد االستزادة فليعد إىل الكتب والبحوث التارخيية الـيت اعتنـت   



 

 

 مناذج من جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز يف العناية باألوقاف 

1111 

 بهذا املوضوع.

وعمومًا فإن هناك مسات عامة جملموعة املؤلفات اليت طبعت على نفقة 

 خالل حياته ميكن إجيازها يف اآلتي: ~امللك عبدالعزيز 

تركيــز هــذه املؤلفــات علــى كتــب أعــالم الســلف مثــل أمحــد بــن   :أواًل

 حنبل، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم وغريهم.

: تنوع موضوعاتها، حيث تشمل العقيدة والتفسـري والفقـه واللغـة    ثانيًا

 العربية وآدابها والتاريخ اإلسالمي واجلغرافيا واألنساب وغريها.

بــن عبــدالوهاب وتالمذتــه بهــدف نشــر  : نشــر كتــب الشــيخ حممــدثالثــًا

 حقيقة دعوة الشيخ والرد على أصحاب األقاويل املعادية هلا.

 تعدد املطابع اليت طبعت فيها تلك املؤلفات، ومنها: رابعًا:

 املطبعة املصطفوية يف بومباي باهلند. -

 مطبعة النهضة مبصر. -

 مطبعة االعتدال بدمشق. -

 مطبعة الرتقي بدمشق. -

 بالقاهرة ومكة املكرمة.مطبعة السلفية  -

 مطبعة أم القرى مبكة املكرمة. -

العنـاوين   ~ومن أبرز العناوين اليت طبعت على نفقة امللـك عبـدالعزيز   

 التالية:
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  جملدات. 8–تفسري ابن كثري والبغوي 

  جملدًا. 14–البداية والنهاية 

  جملدًا 20–املغين والشرح الكبري 

  جملدات. 6 –كشاف القناع 

 ري.الشريعة لآلج 

  جملدات.6 –منتهى اإلرادات 

 .العدة شرح العمدة 

  جملدًا. 20 –اإلنصاف 

  جملدات. 4–جمموع الفتاوي النجدية 

  جملدات.4 –زاد املعاد 

 .الطرق احلكمية 

 .صيانة اللسان 

  خمتصر سرية الرسول@. 

 .اجلواب الكايف 

 .روضة العقالء ونزهة الفضالء 

 .التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح 

 جملدان. – لروض املربعا 
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 .عقيدة الطحاوية 

 .طبقات احلنابلة 

 .كتاب السنة 

 .مدارج السالكني شرح منازل السائرين 

 .رسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .فتح اجمليد 

 .حاشية املقنع 

 .اإلقناع 

 .جامع العلوم واحلكم البن رجب 

 .جامع األصول للجزري 

 .تأسيس التقديس للشيخ أبي بطني 

 يد.جمموعة التوح 

 .جمموعة احلديث 

 .رد شيخ اإلسالم ابن تيمية على ابن البكري 

 .رد شيخ اإلسالم ابن تيمية على األخنائي 

 .منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .ذكرى الكشافة العراقية 

 .دالئل الرسوب 
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 .شرح دليل الطالب 

 .نقض املنطق 

 .اجلواب الصحيح 

 .شرح نونية ابن القيم 

 .الروضة الندية 

 التوحيد وإثبات صفات الرب البن خزمية. كتاب 

 .خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم 

 .حماكمة احلمدين لألملوسي 

 .ذيل احلنابلة البن رجب 

 .ديوان ابن سحمان 

 .كتاب الزهد لإلمام أمحد 

 .تقويم األوقات لعرض اململكة العربية السعودية 

  جملدات. 4خمتصر سنن أبي داود 

  ت.جملدا 10–جامع األصول 

  جملدات. 4 –اآلداب الشرعية 

 .منحة القريب اجمليب يف الرد على عباد الصليب 

 .خمتصر الفتاوي املصرية 

 .كتاب الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 .الرسائل واملسائل النجدية 

 .تنبيه ذوي األلباب 

 ~وغريها من الكتـب واملخطوطـات القيمـة النفيسـة، حيـث جنـد أنـه         

 ديد من الكتب منها: أوقف الع

 كتابة معونة أولي النهى لشرح املنتهى ملنصور البهوتي. -

 اآلداب الشرعية البن مفلح املقدسي. -

 كتاب بهجة الناظر املنتخب من صيد اخلاطر البن سلوم. -

 املقنع يف الفقه البن قدامة املقدسي. -

 العمدة يف الفقه البن قدامة.  -

توجه امللك عبـدالعزيز وحرصـه   ومن استعراض هذه العناوين يتأكد لنا 

على نشر مبادئ الدعوة السلفية، خدمة للعقيدة الصحيحة ولديننا اإلسالمي 

 .(419– 411: 1420)انظر السماري، احلنيف 
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 تطوير العناية باألوقاف: حملة تارخيية: املبحث الثاني

كانت عناية امللك عبدالعزيز باألوقاف يف طليعة اهتماماته، منـذ بـدأ يف   

تأسيس اململكة العربية السعودية، ومجع أرجائها، وتوحيد كلمتها، والناظر 

يف مجيــع شــؤونه، يــدرك  ~يف مــنهج اإلدارة الــذي ســلكه امللــك عبــدالعزيز 

الفقه اإلداري الذي يتمتع به، وقد نالت األوقاف حظًا وافـرًا مـن هـذا املـنهج     

 اإلداري القويم.

لتعامـــل مـــع الواقـــع بـــروح يف إدارة شـــؤون الـــبالد ا ~وكـــان منهجـــه 

متفتحة، يولي شؤون املدن والقرى من يرى فيه الكفاية لذلك من أهلها. وأما 

يف جمال اإلمامة، والوعظ واإلرشاد، والقضاء، واألوقاف، فكانـت تقتضـي   

املصلحة اتباع منهجية أخـرى، حيـث كـان يكـل إىل القاضـي اإلشـراف علـى        

اطق اململكـة، خاصـة تلـك الـيت     األوقاف، وهكذا استمر احلـال يف معظـم منـ   

يوجد فيها قليل من األوقاف. إال يف مكـة املكرمـة، واملدينـة املنـورة، وجـدة،      

نظرًا ألن هلا تنظيمًا جرى العمل به إبان حكم الدولـة العثمانيـة. فـأبقى امللـك     

العمل بذلك التنظيم حتى أعاد تنظيم األوقاف يف مكة املكرمة،  ~عبدالعزيز 

د سعيد أبو اخلـري مـديرًا هلـا، وأرسـل مـن اخلزانـة السـلطانية        وعني الشيخ حمم

ــام      ــوظفي احلــرم الشــريف، وأق ــب م ــة"، إىل تلــك اإلدارة روات ــة الدول "خزان

 جاللته إدارة مماثلة يف كل من املدينة املنورة، وجدة.

هــ مشلـت   1345وعندما صدرت التعليمـات األساسـية للمملكـة سـنة     
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واحلرمني الشريفني، واألوقـاف، واملسـاجد،   األمور الشرعية فيها: القضاء، 

ــريم يف   ـــ، يـــربط إدارات 27/12/1354إىل أن صـــدر مرســـوم ملكـــي كـ هـ

األوقاف وفروعها مبدير عـام، مقـره مكـة املكرمـة، ويتبعـه مـدير األوقـاف يف        

كل من جدة واملدينة، وجملس إدارة احلرم املكـي. ويـرتبط بـإدارة األوقـاف يف     

 وي، ومامور األوقاف يف ينبع.املدينة مدير احلرم النب

ووضــع امللــك املؤســس نظامــًا دقيقــًا وشــاماًل لتوزيــع الصــدقات علــى    

مستحقيها، وأوكلت مهمة تنفيذه إىل جلنة مركزية تتبع إدارة األوقاف العامـة.  

ــدالعزيز      ــك عب ــد املل ــذ عه ــاف من ــة،   ~واتســم تنظــيم األوق بالشــمول والدق

 لوصول إىل املصلحة العليا لألمة.لتحقيق الغايات الشرعية من الوقف، وا

إىل الوقـف، مـن مكانتـه يف الشـرع،      ~فقد انطلقت رؤية امللك املوحد 

وأثره يف تنمية التكافل، والتعاضـد بـني أفـراد اجملتمـع، فلـم تقتصـر األوقـاف        

على اإلنفاق على الفقراء واحملتاجني، بل امتدت لتغطي بظلها الوارف مجيع 

دور العلــم، وإنشــاء املكتبــات، ورعايــة طلبــة  وجــوه الــرب، وخباصــة تأســيس

العلـم، مـع إيــالء احتياجـات احلــرمني الشـريفني مـا يليــق مبكانتهمـا يف قلــوب       

 املسلمني كافة من مزيد عناية وعظيم اهتمام.

وبـــالرجوع إىل األنظمـــة، واألوامـــر امللكيـــة، واإلرادات الســـنية الـــيت  

حلــرص يف الدراســة، يتــبني مــدى ا ~صــدرت عــن جاللــة امللــك عبــدالعزيز  

والدقة يف إصدار األوامـر، أو املوافقـة عليهـا للوصـول إىل أكمـل نظـام حيقـق        
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االنضباط، متوخيًا من ورائه حتقيق مصاحل الناس، حتى ال يسـتفيد فئـة علـى    

حساب أخرى، ولذلك كان الرجوع إىل أهل الفتوى، واملشورة مبـدأ أصـياًل   

حملـاكم الشـرعية، ومراجعـة املصـادر     يف هذا اجملال، مع التزام مـا يصـدر عـن ا   

الفقهية حـني االلتبـاس، أو اخلـالف، وحـث القضـاة علـى املراجعـة املسـتمرة         

هلذه املصادر، وأن يكون االجتهاد مدعومًا باآلراء الفقهيـة املسـتقاة مـن تلـك     

املصــادر، وذكــر دواعــي تــرجيح األنســب منهــا كمــا جــرى ختصــيص احملــاكم  

اكم اليت تنظر يف معامالت العقـارات املوقوفـة،   وحتديد مهماتها، وخباصة احمل

ــرقم      ــة ذات ال ــاإلرادة امللكي ــداتها. ويتضــح هــذا فيمــا ورد ب ــات عائ  717وإثب

 هـ. 25/3/1349املؤرخة يف 

وهذا يبني حرص والة األمور على متابعة أمور األوقاف، وحفظها من 

ــالطرق الشــرعية. ول      ــداتها ب ــات عائ ــن إثب ــق م ــا، والتحق ــدي عليه ضــبط التع

االوقــاف، ومحايتهــا مــن اإلهمــال والتالعــب، عملــت الدولــة علــى إثبــات   

ــواريخ     ــا، وتـ ــع تـــدوين أرقامهـ ــدوينها يف ســـجل خـــاص، مـ األوقـــاف، وتـ

سجالتها، يف سجالت احملكمة الشرعية، والتصديق عليها من قبـل احملكمـة،   

ومديرية األوقاف، بل وتسـهيل مهمـات القـائمني علـى هـذا األمـر. وقـد ورد        

هــ، املوافـق عليـه بـرقم     2/3/1350يف 29يف قرار جملس الشـورى رقـم   هذا 

 هـ.13/3/1350وتاريخ  1040

ويف نطاق احلرص السامي على مصاحل االوقاف، ورعايتها، وتنميتها، 
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هـ، متضمنًا 6/2/1350واملؤرب يف  61صدر قرار جملس الشورى ذو الرقم 

يــا االجانــب، وطــرق حتديــد الشــروط للــراغبني يف وقــف ممتلكــاتهم مــن الرعا

 صرف غالهلا.  

املـــــؤرب يف  67/4/2وجـــــاء املرســـــوم امللكـــــي الكـــــريم ذو الـــــرقم 

هـ، ليعاجل بصورة حازمة قضايا األوقاف اليت طالت مدة نظرها 9/5/1354

ــل احملــاكم، ومراجعــة املســتندات الــيت ميلكهــا املــدعون يف دعــواهم،      مــن قب

 والبت يف تلك الدعاوي دون إبطاء.

هــ،  15/8/1355املـؤرب يف   238لـس الشـورى ذو الـرقم    أما قـرار جم 

 فقد حدد ضوابط شراء بدل الوقف.

وممــا ســبق يتضــح اهتمــام الدولــة منــذ تأسيســها علــى يــد جاللــة امللــك   

بـأمور األوقـاف، والعنايـة بهـا، حيـث كانـت شـؤون األوقـاف          ~عبـدالعزيز  

لعنايــة ملحقــة باحملــاكم الشــرعية حتــى أنشــأت هلــا إدارة خاصــة، واســتمرت ا

هـ، باملرسوم امللكـي  1381باألوقاف حتى أنشئت وزارة احلج واألوقاف عام 

هـــ، ليجســـد االهتمــام والرعايـــة   9/10/1381املـــؤرب يف  430ذي الــرقم  

 حلجاج بيت اهلل احلرام ولشؤون األوقاف يف اململكة.
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 الفصل الثالث

 نبذة موجزة عن حياة خادم احلرمني الشريفني وأبرز إجنازاته

 

 نبذة عن حياة خادم احلرمني الشريفني: املبحث األول

 والدته ونشأته: 

ولد خادم احلرمني الشريفني امللـك فهـد بـن عبـدالعزيز بـن عبـدالرمحن       

م، وتلقــى تعليمــه 1921هـــ/1340الفيصــل آل ســعود مبدينــة الريــاض عــام  

بـن  األولي على يد عدد من العلماء مبتابعة مباشرة من والده امللك عبـدالعزيز  

عبدالرمحن آل سعود الـذي أوىل تربيـة أبنائـه وتنشـئتهم جـل عنايتـه. وعـرف        

عن امللك فهد بن عبدالعزيز حبـه لالطـالع واملعرفـة منـذ صـغره، كمـا عـرف        

 عنه حتمله للمسؤوليات منذ سنوات مبكرة من عمره. 

 

 املهمات الرمسية املبكرة:  

األعمـال السياسـية    كلف امللك عبدالعزيز ابنه األمـري فهـدًا بالعديـد مـن    

ــة للمملكــة     واإلداريــة، وذلــك مــن خــالل إشــراكه يف مهمــات ووفــود رمسي

العربية السعودية، بل كلفه برئاسـة بعضـها، واسـتمر تكليفـه يف عهـد إخوانـه       

بكـثري مـن األعمـال     –رمحهم اهلل  – امللك سعود وامللك فيصل وامللك خالد

كومية. وقد أكسبه ذلك خربة الدبلوماسية واملشاركات السياسية واملناصب احل
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 وتوفيقًا يف اختاذ القرار السديد واحلكيم يف الشؤون الداخلية واخلارجية. 

 ومن أبرز تلك املشاركات:

         عضويته يف الوفـد السـعودي الـذي رأسـه األمـري فيصـل للمشـاركة يف

املؤمتر االول ملنظمة األمم املتحدة، وللتوقيع على ميثاق األمـم املتحـدة الـذي    

د يف )ســـــان فرانسيســـــكو( بالواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة عـــــام      عقـــــ

 م.1954هـ/1364

      ــر يف ــه مصــ ــدى زيارتــ ــدالعزيز لــ ــك عبــ ــده امللــ ــع والــ ــاركته مــ مشــ

 هـ، حيث قلده امللك فاروق الوشاح األكرب من نيشان النيل.10/2/1365

  متثيله للملك عبدالعزيز يف حضور حفل تتويج امللكة )اليزابيث( ملكة

 م.1953هـ/1372 عام بريطانيا يف

      مرافقته الرئيس اللبناني )كميل مشعون( أثنـاء زيارتـه للملكـة العربيـة

 م.1952هـ/1372السعودية يف عام 

   ،مشــاركته يف الــدورة التاســعة للمــؤمتر الثقــايف جلامعــة الــدول العربيــة

ــدة يف      ــد جبــ ــاع الــــذي انعقــ ــه االجتمــ ــق  21/5/1374وافتتاحــ ـــ املوافــ هــ

 م.15/1/1955

 هــــ، املوافـــق 13/8/1374لوفـــد الســـعودي إىل الـــيمن يف رئاســـته ا

 م.6/4/1955

    رئاســته وفــد اململكــة العربيــة الســعودية للمشــاركة يف اجتمــاع جملــس
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هـــــ املوافــــق  27/2/1379جامعــــة الــــدول العربيــــة بالــــدار البيضــــاء يف     

 م.31/8/1959

  رئاســته الوفــد الســعودي املشــارك يف حضــور اجتماعــات مــؤمتر وزراء

 م.23/8/1960هـ املوافق 1/3/1380لعرب يف اخلارجية ا

    رئاســته الوفــد الســعودي املشــارك يف مــؤمتر رؤســاء حكومــات الــدول

هـــــ 6/9/1384العربيــــة املنعقــــد يف جامعــــة الــــدول العربيــــة بالقــــاهرة يف  

 م.8/1/1965املوافق

  رئاســته الوفــد الســعودي يف املــؤمتر اإلســالمي املنعقــد يف مكــة املكرمــة

 م.18/4/1965هـ املوافق 16/12/1384بتاريخ 

     ــة ملــؤمتر رؤســاء احلكومــات رئاســته الوفــد الســعودي يف الــدورة الثاني

 م.27/5/1965هـ املوافق 26/1/1385العربية املنعقد يف القاهرة بتاريخ 

  رئاسته الوفد السعودي خالل زيارته إىل فرنسا بهدف توثيق العالقات

 م.5/10/1967فق هـ، املوا2/7/1387السعودية الفرنسية بتاريخ 

    ــه إىل الصــومال يف ــد الســعودي يف زيارت هـــ 4/4/1388رئاســته الوف

 م.29/6/1968املوافق 

  هــ املوافـق   4/5/1388رئاسته الوفد السعودي يف زيارته إىل تركيا يف

 م.29/7/1968

  هــ املوافـق   9/5/1388رئاسته الوفد السعودي يف زيارته إىل لبنان يف
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 م.3/8/1968

  هــ،  28/7/1389سـعودي يف زيارتـه إىل بريطانيـا يف    رئاسته الوفـد ال

 م.9/10/1969املوافق 

   رئاســته الوفــد الســعودي إىل بريطانيــا للمشــاركة يف احملادثــات املتعلقــة

ــام        ــا عــ ــا منهــ ــحاب بريطانيــ ــد انســ ــي بعــ ــيج العربــ ــة اخللــ ــتقبل منطقــ مبســ

 م.1969هـ/1389

    ــدة ــة جبـ ــعودية اليمنيـ ــات السـ ــعودي يف املباحثـ ــد السـ ــته الوفـ يف  رئاسـ

 م.5/12/1970هـ املوافق 17/5/1390

    هــ املوافـق   27/4/1391افتتاحه مؤمتر ميثاق التضـامن اإلسـالمي يف

 م.20/6/1971

  ـه25/12/1393رئاسته الوفد السعودي إىل ليبيا يف زيارة رمسية يف 

 م.18/1/1974املوافق 

        رئاسته الوفد السـعودي خـالل زيارتـه الرمسيـة إىل الواليـات املتحـدة

 م.4/6/1974هـ املوافق 14/5/1394ريكية يف األم

       رئاســـــته الوفـــــد الســـــعودي إىل اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة يف

 م.11/11/1975هـ املوافق 8/11/1395

     ــة يف ــر العربيــــ ــة مصــــ ــعودي إىل مجهوريــــ ــد الســــ ــته الوفــــ رئاســــ

 م.2/12/1975هـ املوافق 29/11/1395
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 ي عشر باألردن يف رئاسته الوفد السعودي يف مؤمتر القمة العربية احلاد

 م.25/11/1980هـ املوافق 18/1/1401

وأول منصــب تــوىل مســئولياته خــادم احلــرمني الشــريفني امللــك فهــد بــن 

عبدالعزيز، هو وزارة املعارف حيث أصدر امللك سـعود ابـن عبـدالعزيز أمـره     

هــــ، وذلـــك عنـــدما 18/4/1373امللكـــي بتعيينـــه أول وزيـــر للمعـــارف يف  

ف، وأسـهم خـادم احلـرمني الشـريفني يف بنـاء النهضـة       استحدثت وزارة املعـار 

التعليمية وإرساء معاملها األساسية اليت امتدت لرتتقي بنواحي التعليم يف أحناء 

هــ ثـم   3/7/1380اململكة العربية السعودية، واستمر وزيرًا للمعـارف حتـى   

يس م ثم نائبًا لرئ1962هـ/1382وزيرًا للداخلية يف عام  –حفظه اهلل  –ُعني 

م، باإلضافة إىل منصبه وزيـرًا للداخليـة.   1967هـ/1387جملس الوزراء عام 

 م. 1965هـ/1385كما كلف برئاسة اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 

ــام    ــدالعزيز بـــــاحلكم يف عـــ ــد بـــــن عبـــ ــع امللـــــك خالـــ وعنـــــدما بويـــ

م أصبح خادم احلـرمني الشـريفني امللـك فهـد بـن عبـدالعزيز       1975هـ/1395

د ونائبًا لـرئيس جملـس الـوزراء. وكلـف برئاسـة جملـس إدارة اخلدمـة        وليًا للعه

 م. 1977هـ/1397املدنية عام 

بويع امللك فهد ملكًا للمملكة العربية السعودية عقب وفاة امللـك خالـد   

 م.13/6/1982هـ املوافق 21/8/1402يف  ~بن عبدالعزيز ا
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 – فهه اهلحي –أبرز أعمال خادم احلرمني الشريفني : املبحث الثاني

شهدت العشرون عامًا من عهد خادم احلرمني الشريفني نهضة حضـارية  

شاملة يف مجيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية متثل امتـدادًا  

للنهضة احلضارية اليت شهدتها اململكة العربية السـعودية منـذ بدايـة التخطـيط     

ــام   ــوي يف ع ـــ، )1390/1391التنم ــق   م(، وا1970ه ــتطاعت حتقي ــيت اس ل

ــاة      ــة احليـ ــني نوعيـ ــة وحتسـ ــتوى املعيشـ ــع مسـ ــا رفـ ــن أبرزهـ ــثرية مـ ــداف كـ أهـ

للمواطنني، وتنويع القاعدة االقتصادية، وختفيض االعتماد على إنتاج النفط 

اخلــام وتصــديره كمصــدر رئيســي للــدخل الــوطين، وتنميــة الصــادرات غــري   

تمـاعي، وتنميـة املـوارد    النفطية، واحملافظة على االستقرار االقتصـادي واالج 

البشــرية وتعزيــز دور القطــاع اخلــاص، وحتقيــق التنميــة املتوازنــة، واســتكمال  

 تنمية التجهيزات األساسية. 

وقــد شــهد عهــد خــادم احلــرمني الشــريفني تنفيــذ مخــس خطــط تنمويــة  

م ليسـتكمل خطـة   1982هــ/ 1402وذلك حينما توىل حفظه اهلل احلكـم عـام   

ــم التخ  ــة ث ــة الثالث ــذ للخطــط الرابعــة واخلامســة والسادســة    التنمي طــيط والتنفي

والســابعة، والــيت ركــزت يف جمملــها علــى احملافظــة علــى القــيم اإلســالمية،    

وتطبيـــق شـــريعة اهلل وترســـيخها ونشـــرها، والـــدفاع عـــن الـــدين والـــوطن،  

واحملافظة على األمن واالستقرار االجتماعي للبالد، وتكوين املواطن العامـل  

ــوفري ا  ــتج بت ــة القــوى البشــرية     املن ــة، وتنمي ــيت توصــله لتلــك املرحل ــد ال لرواف
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والتأكد املستمر من زيـادة عرضـها ورفـع كفاءتهـا لتخـدم مجيـع القطاعـات،        

ودفع احلركـة الثقافيـة إىل املسـتوى الـذي جيعلـها تسـاير التطـوير الـذي تعيشـه          

ــة االقتصــادية للــبالد     اململكــة، واالســتمرار يف إحــداث تغــيري حقيقــي يف البني

ــى الصــناعة       ــالرتكيز عل ــة، وب ــع القاعــدة اإلنتاجي ــالتحول املســتمر حنــو تنوي ب

والزراعة وتنمية الثروات املعدنية وتشجيع استكشافها واسـتثمارها، والرتكيـز   

علــى التنميــة النوعيــة بتحســني أداء مــا مت إجنــازه مــن منــافع وجتهيــزات خــالل  

مــال التجهيــزات خطــط الدولــة التنمويــة الــثالث والعمــل علــى تطــويره، وإك 

 األساسية الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة.

وانطالقًا من ذلـك، حققـت اململكـة يف ظـل اخلطـط التنمويـة املتعاقبـة،        

بتوفيق من اهلل تعاىل، ثم بفضل التوجيه السديد من خـادم احلـرمني الشـريفني    

ومــؤازرة مســو ولــي عهــده األمــني  –حفظــه اهلل  –امللـك فهــد بــن عبــدالعزيز  

، منجـزات  –حفظه اهلل  –ب السمو امللكي األمري عبداهلل بن عبدالعزيز صاح

تنموية بارزة مشلت أبعـاد التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والتنظيميـة كافـة.       

فتمكنت اململكة خالل هذه الفرتة الزمنية الوجيزة من حتقيق منجـزات متميـزة   

ــو     ــة توجــت بتط ــة كاف ــادية واالجتماعي ــع  يف اجملــاالت االقتص ــبري يف اجملتم ر ك

انعكس على االرتقاء مبسـتوى املعيشـة ونوعيـة احليـاة يف ظـل اسـتتباب األمـن        

 وتكريس االستقرار االقتصادي واالجتماعي.

ويأتي يف قمة إجنازات خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بـن عبـدالعزيز   
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ر توسعة احلرمني الشريفني وعمارتها. كي يستوعب احلرم املكـي الشـريف أكثـ   

ــون ومــائيت ألــف       ــر مــن ملي  مــن مليــون مصــل، واحلــرم املــدني الشــريف أكث

مصل، باإلضافة إىل حركـة اإلنشـاء والـتعمري الـيت مشلـت األراضـي احمليطـة        

 باحلرمني.  

ومن إجنازات خـادم احلـرمني الشـريفني إنشـاء جممـع امللـك فهـد لطباعـة         

تاب اهلل طباعة املصحف الشريف خلدمة املسلمني بطباعة املصحف والعناية بك

 صحيحة مدققة وتوزيعه على املسلمني يف مجيع أحناء العامل. 

ويرمى املشروع إىل حتقيق العديد من األهداف يأتي يف مقدمتها طباعة 

القرآن الكريم بأحجام ونوعيات خمتلفة بطاقة إنتاجية مقدارها عشرة ماليني 

املشاهري من قراء نسخة سنويًا. وتسجيل القرآن الكريم على أشرطة بأصوات 

اململكة وبعض الدول العربية واإلسالمية، ويبلغ اإلنتاج  السنوي للمجمع 

( ألف نسخة مسجلة من القرآن الكريم. وكما يقوم 30من هذه األشرطة )

اجملمع بطباعة ترمجات عديدة ملعاني القرآن الكريم وعدد من املؤلفات 

ملصحف الشريف مركزًا الشرعية. وبهذا أصبح جممع امللك فهد لطباعة ا

 علميًا متخصصًا يف نشر القرآن الكريم وعلومه. 

هـ، وجه خادم احلرمني الشريفني بتغيري لقب 24/2/1407ويف 

"صاحب اجلاللة" بلقٍب حيبه ويشرفه وهو "لقب خادم احلرمني الشريفني"، 

يف افتتاح مركز تلفزيون  – حفظه اهلل –وذلك يف كلمته السامية اليت ألقاها 
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املدينة املنورة جاء فيها:" عن رغبة ملحة ختامرني باستبدال مسمى "صاحب 

اجلاللة" بلقٍب احبه ويشرفين أن أمحله هو "خادم احلرمني الشريفني" وسوف 

 يعتمد هذا رمسيًا منذ اآلن".

كما جند من أبرز إجنازات خادم احلرمني الشريفني صدور األوامر امللكية 

ام جملس الشورى ونظام املناطق، وذلك يف للنظام األساسي للحكم ونظ

 هـ.27/8/1412مبادرة تارخيية من مبادرات خادم احلرمني الشريفني يف 

وخلــادم احلــرمني الشــريفني امللــك فهــد بــن عبــدالعزيز تــاريخ حافـــل         

ــأتي يف      ــة واإلســالمية. ت ــة جتــاه القضــايا العربي ــة وإســالمية نبيل ومواقــف عربي

ن حيث الدعم السياسي واملادي واملعنـوي. كمـا   مقدمتها القضية الفلسطينية م

ركز جهوده لنصرة املسلمني يف البوسـنة واهلرسـك. وذلـك مـن خـالل الـدعم       

املالي والسياسي واملعنوي للشعب املسلم هناك كي يدافع عن حقوقه وهويتـه  

 اإلسالمية يف ظل املبادئ السياسية الدولية. 

د خادم احلرمني الشريفني كما نذرت اململكة العربية السعودية يف عه

امللك فهد بن عبدالعزيز نفسها وجندت طاقاتها خلدمة اإلسالم وقضايا 

املسلمني املختلفة، ومن الصعب يف هذه العجالة حصر نشاطها وإسهاماتها يف 

أو حصر إجنازات خادم احلرمني الشريفني املتعددة واملتنوعة. ، هذا اجملال

املتعلقة خبدمة اإلسالم واملسلمني يف وسوف نتطرق لبعض تلك اإلجنازات 

 املباحث التالية من هذا البحث.
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وهناك العديد من األحداث واإلجنازات اليت متت يف عهد خادم 

احلرمني الشريفني ذات الصلة املباشرة بالنواحي اإلسالمية واألوقاف، 

 واجلدول أدناه يوّضح أبرز تلك األحداث واإلجنازات:

برز األحداث واإلجنازات اليت متت يف عهد ( يوّضح أ1جدول رقم )

 :خادم احلرمني الشريفني ذات الصلة املباشرة بالنواحي اإلسالمية واألوقاف

 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ16/1/1403
افتتاح امللك فهد بن عبدالعزيز ملكتبة امللك عبدالعزيز 

 باملدينة املنورة.

1 

 هـ16/1/1403
س جملمع امللك فهد لطباعة وضع امللك فهد حجر األسا

 املصحف الشريف باملدينة املنورة.

2 

 هـ16/1/1403
صدور قرار جملس الوزراء بتشكيل هيئة ملكية لإلشراف 

 على تطوير املدينة املنورة.

3 

 هـ13/5/1403

كلمة مبناسبة  – حفظه اهلل –ألقى امللك فهد بن عبدالعزيز 

ر املسجد يف بناء أسبوع العناية باملساجد، حيث أكد على دو

اجملتمع، وحرص حكومة اململكة العربية السعودية على 

 تعمري املساجد.

4 

 هـ19/7/1403

على  – حفظه اهلل –اطلع امللك فهد بن عبدالعزيز 

رسومات وخمططات وجمسم توسعة احلرم النبوي الشريف 

يف املدينة املنورة ووجه بإدخال بعض التعديالت اليت 

 أداء فروضهم بكل يسر وسهولة. تساعد املصلني على

5 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ26/8/1403
صدر أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتنفيذ مشروع تكييف 

 احلرم املكي الشريف خدمة للحجاج واملعتمرين.

6 

 هـ25/12/1403
صدور أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتجديد عمارة وتوسعة 

 مسجد قباء باملدينة املنورة.

7 

 هـ6/1/1404

 فهد بن عبدالعزيز للمجلس العاملي للمساجد  قدم امللك

 ( عشرون مليون 20يف مكة املكرمة دعمًا ماليًا قدره )

 ريال.

8 

 هـ13/4/1404

افتتح امللك فهد بن عبدالعزيز مؤمتر القمة اإلسالمي بالدار 

البيضاء باملغرب بوصفه رئيسًا للقمة اإلسالمية الثالثة، اليت 

 قبل ثالث سنوات.عقدت يف رحاب احلرم الشريف 

9 

 هـ22/4/1404

بإقامة  – حفظه اهلل –صدر أمر امللك فهد بن عبدالعزيز 

أول مشروع لتوزيع املياه على حجاج بيت اهلل احلرام خالل 

 موسم احلج على نفقته اخلاصة.

10 

 هـ24/5/1404

جائزة امللك  – رعاه اهلل –استلم امللك فهد بن عبدالعزيز 

يف احلفل السادس جلائزة امللك فيصل  خلدمة اإلسالم 

 فيصل العاملية مبدينة الرياض.

11 

 هـ1/9/1404

بدء مصنع املياه املثلجة مبكة املكرمة واملهداة وحداته من 

يف اإلنتاج وتوزيع  – حفظه اهلل–امللك فهد بن عبدالعزيز 

 املياه على زوار بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة.

12 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ2/9/1404
جامع امللك فهد مبكة املكرمة والذي بين على مت افتتاح 

 نفقته اخلاصة.

13 

 هـ22/9/1404
بإعداد  – حفظه اهلل–صدر أمر امللك فهد بن عبدالعزيز 

 دراسة لشق نفقني حول احلرم املكي لتسهيل مرور السيارات.

14 

 هـ22/9/1404

صدر أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتوسعة جديدة للحرم 

من اجلهة الغربية، على أن يتم ضم مساحة املكي الشريف 

السوق الصغري إىل احلرم، وتتكون من دورين بتصميم 

 التوسعة السابقة للحرم نفسها.

15 

 هـ6/2/1405
افتتح امللك فهد جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 

 باملدينة املنورة.

16 

 هـ8/2/1405
وع وضع امللك فهد بن عبدالعزيز حجر األساس ملشر

 توسعة مسجد قباء باملدينة املنورة.

17 

 هـ9/2/1405

تفضل امللك فهد بن عبدالعزيز بوضع احلجر األساس 

ملشروع توسعة املسجد النبوي الشريف، حيث تضيف 

 ( ألف مرت مربع.82التوسعة )

18 

 هـ18/11/1405
صدر أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتقديم مصحف املدينة 

 لكل حاج.

19 

 هـ26/11/1405
وّجه امللك فهد بن عبدالعزيز بتنفيذ مشروع اململكة العربية 

 السعودية لإلفادة من حلوم األضاحي.

20 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ9/1/1406
صدور األمر امللكي ببدء أعمال التوسعة للمسجد النبوي 

 الشريف.

21 

 هـ16/2/1406

افتتح امللك فهد بن عبدالعزيز مسجد قباء باملدينة املنورة، 

( ماليني ريال، وبلغت مساحته 110اؤه )حيث تكلف بن

( مرت مربع، إضافة للمساحة 4518بعد التوسعة اجلديدة )

 ( مرت مربع.2474اخلارجية واليت بلغت )

22 

 هـ6/12/1406

إرسال هدية خادم احلرمني الشريفني لفرش املسجد األقصى 

وقبة الصخرة املشرفة وجامعي عمر بن اخلطاب والنساء 

( آالف 8ي بالقدس، وهي عبارة عن )واملتحف اإلسالم

 مرت مربع من السجاد الفاخر.

23 

 هـ6/12/1406

صدور توجيهات امللك فهد بن عبدالعزيز بإجراء الدراسات 

الالزمة إلنشاء جمزرة منوذجية جديدة يف منى، وذلك يف 

إطار مشروع اململكة العربية السعودية لإلفادة من حلوم 

 جمزرة املعيصم النموذجية.اهلدي واألضاحي، إضافة إىل 

24 

 هـ18/1/1407
توجيه امللك فهد بن عبدالعزيز األمراء والوزراء بتخصيص 

 يوم معني خيتاره كل منهم الستقبال ذوي احلاجات.

25 

 هـ15/2/1407

توسعة عمارة مسجد القبلتني باملدينة املنورة على نفقة امللك 

( مرتًا 1190فهد بن عبدالعزيز، ويقع على مساحة قدرها )

 ( مصٍل.2000مربعًا، ويتسع لـ)

26 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ24/2/1407

تغيري لقب )صاحب اجلاللة( بلقب )خادم احلرمني 

الشريفني( جاء ذلك خالل كلمة ألقاها امللك فهد بن 

عبدالعزيز يف افتتاح مركز تلفزيون املدينة املنورة، جاء 

فيها:"عن رغبة ملحة ختامرني باستبدال مسمى صاحب 

لقب أحبه ويشرفين أن أمحله هو "خادم احلرمني اجلاللة ب

 الشريفني"، وسوف يعتمد هذا رمسيًا منذ اآلن".

27 

 هـ15/2/1408

أهدى امللك فهد بن عبدالعزيز الشعب املصري مركزًا طبيًا 

متكاماًل لعالج وجراحة أمراض الكلى، بلغت تكلفته 

 ( ماليني دوالر على نفقته اخلاصة.10)

28 

 هـ19/2/1408

تربع امللك فهد بن عبدالعزيز بإنشاء وقف إسالمي يكون 

دخله لدعم العمل اإلسالمي وجهود رابطة العامل 

 اإلسالمي يف جمال الدعوة اإلسالمية يف أحناء العامل.

29 

 هـ3/3/1408
( مليون ريال 11ختصيص امللك فهد بن عبدالعزيز مبلغ )

 .لدعم مركز خدمة السنة والسرية باملدينة املنورة

30 

 هـ30/8/1408
قام امللك فهد بن عبدالعزيز بتفقد مسجد القبلتني يف املدينة 

 املنورة بعد استكمال بنائه بناًء على التوجيه امللكي.

31 

 هـ12/6/1408

صدور أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بالعفو عن نصف 

حمكومية كل سجني يتمكن من حفظ القرآن الكريم أثناء 

 فرتة سجنه.

32 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ2/2/1409

وضع امللك فهد بن عبدالعزيز حجر األساس ألكرب توسعة 

يشهدها املسجد احلرام مبكة املكرمة، ليتسع بعد تنفيذ 

 املرحلة الرابعة حلوالي مليون مصٍل.

33 

 هـ8/6/1409

بدء العمل مبشروع امللك فهد بن عبدالعزيز لتوسعة احلرم 

دها املكي الشريف الذي يعّد أكرب وأضخم توسعة يشه

 احلرم املكي الشريف.

34 

 هـ19/11/1409

( مليون 40صدور أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتخصيص )

عبوة من املياه املربدة هدية منه حلجاج بيت اهلل احلرام، 

( برادة مياه توزع على ضيوف الرمحن يف أماكن 400و)

 تواجدهم.

35 

 هـ17/5/1410

توسعة مسجد ذي افتتاح امللك فهد بن عبدالعزيز ملشروع 

احلليفة وجتديده بعد االنتهاء من إعادة عمارته وتوسعته، 

 ( مصٍل.5000( مرت مربع، ويتسع لـ )8800حيث بلغت )

36 

 هـ18/7/1410

( مليون دوالر 20تربع امللك فهد بن عبدالعزيز مببلغ )

مساهمة من اململكة العربية السعودية ملشروع إحياء مكتبة 

 اإلسكندرية.

37 

 هـ9/10/1410

صدور تعليمات امللك فهد بن عبدالعزيز بأن تتكفل اململكة 

العربية السعودية بتكاليف إمتام مشروع املركز اإلسالمي يف 

 روما، والذي يعد أكرب مؤسسة إسالمية يف أوربا.

38 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ19/9/1411

صدور توجيهات امللك فهد بن عبدالعزيز بأن يقوم تلفزيون 

ة بنقل مباشر للشعائر الدينية إىل اململكة العربية السعودي

 العامل اإلسالمي والعربي.

39 

 هـ1411
صدور أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتربع اململكة العربية 

 ( مليون دوالر ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.10السعودية بـ )

40 

 هـ1411

صدور أمر امللك فهد بن عبدالعزيز بتربع اململكة العربية 

مليون دوالر لرتميم قبة الصخرة املشرفة  (7السعودية بـ)

 مبدينة القدس.

41 

 هـ27/8/1412

صدور األوامر امللكية بالنظام األساسي للحكم، ونظام 

جملس الشورى، ونظام املناطق، وذلك يف بادرة تارخيية من 

 مبادرات خادم احلرمني الشريفني.

42 

 هـ27/8/1412
ارخيي عن صدور إلقاء خادم احلرمني الشريفني خطابه الت

 النظام اجلديد جمللس الشورى.

43 

 هـ29/5/1414

احتفال جامعة هارفرد األمريكية بتأسيس كرسي امللك فهد 

لدراسة الشريعة اإلسالمية الذي مت تأسيسه مبنحة كرمية من 

 امللك فهد بن عبدالعزيز.

44 

 هـ14/12/1419

اد صدور أمر امللك فهد بتجهيز طائرتي شحن حمملتني باملو

الغذائية واخليام والبطانيات وإرساهلما إىل ألبانيا مساهمة من 

 اململكة العربية السعودية يف رفع معانات الالجئني من كوسوفا.

45 
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ20/9/1420

بتوجيه من خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

أنهت أمانة العاصمة املقدسة مشروع تطوير الساحة الشرقية 

 رام الواقعة بني منطقة املروة وأنفاق الغزة.للمسجد احل

46 

 هـ12/7/1421
( مليون ريال ألبطال 30تربع خادم احلرمني الشريفني مببلغ )

 االنتفاضة يف فلسطني )انتفاضة القدس(.

47 

 هـ20/7/1421

صدور توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 

قدس بقيمة عبدالعزيز بتقديم منحة لوكالة بيت مال ال

مليوني دوالر أمريكي لدعم التعليم يف مدينة القدس 

 الشريف وتنفيذ مشاريع حمددة.

48 

 هـ10/8/1421

صدور توجيهات امللك فهد بن عبدالعزيز باملوافقة على اعتماد 

( مليون ريال لتطوير اخلدمات الصحية مبكة 40صرف )

 لعام.املكرمة واملشاعر املقدسة، استعدادًا ملوسم حج هذا ا

49 

 هـ26/11/1421

صدور موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد ابن 

على وقف موقع القلعة  – حفظه اهلل–عبدالعزيز آل سعود 

الكبرية جببل )بلبل( املشهورة بقلعة أجياد مبكة املكرمة 

بكامل ما اشتملت عليه من منافع وعموم األراضي التابعة 

ذلك بقيمة إمجالية قدرها  هلا باملسجد احلرام، واستثمار

( ألف 23ألفا مليون ريال، وتبلغ مساحة الوقف أكثر من )

 مرت مربع.
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 م احلدث واإلجناز التاريخ

 هـ6/1/1422

صدور توجيه خادم احلرمني الشريفني امللك فهد ابن 

( مليون نسخة من املصحف 1.6عبدالعزيز بتوزيع )

الشريف وترمجات معانيه على عدد من اهليئات 

 العربية السعودية وخارجها. واملؤسسات داخل اململكة
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 الفصل الرابع

 مناذج من جهود خادم احلرمني الشريفني يف العناية باألوقاف

 

 االهتمام باألوقاف وتطويرها ودعم وزارة احلج واألوقاف: املبحث األول

لقد بينا يف الفصل األول والثاني من هذا البحث اهتمام امللك املؤسس 

باألوقاف وتطويرها والنهوض بها، وصدور األنظمة واللوائح  ~عبدالعزيز 

اإلدارية والتنظيمية يف عهده واخلاصة بتطوير األوقاف، وسار على هذا 

 – رمحهم اهلل –النهج أبنائه الربرة، امللك سعود وامللك فيصل وامللك خالد 

 هـ( باملرسوم امللكي ذي1381حيث أنشئت وزارة احلج واألوقاف يف عام )

هـ، والذي يعد جتسيدًا واستمرارًا 9/10/1381املؤرب يف  430الرقم 

الهتمام هذه البالد منذ تأسيسها برعاية حجاج بيت اهلل احلرام، وشؤون 

 35األوقاف باململكة، ثم صدر نظام جملس األوقاف األعلى ذي الرقم م/

وقاف ، واستمرت رعاية األ[(1انظر امللحق رقم )]هـ، 18/7/1386املؤرب يف 

والنهوض بها وتطويرها حتى صدور الئحة تنظيم األوقاف اخلريية املعتمدة 

 هـ( 29/1/1393يف  80مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر ذي الرقم )

 .[(2انظر امللحق رقم )]

–إىل أن جاء عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز  
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م، والذي أوىل وزارة احلج ، عهد التنظيم والرقي والتقد– حفظه اهلل

واألوقاف اهتمامًا خاصًا ودعمًا باعتبارها الوزارة اليت تهتم بشؤون احلج 

وشؤون األوقاف، وكان من ذلك الدعم أن أوىل األوقاف اهتمامًا ورعاية 

ومزيدًا من التنظيم وحتديد املسؤوليات، واحلرص على حتقيق أهداف الوقف 

 تعاىل يف الدنيا واآلخرة.والواقفني، الراجني ثواب اهلل 

وكان لألوقاف وكياًل خاصًا يف هيكل الوزارة يتوىل مجيع شؤون 

األوقاف باململكة، واستمر دعم ورعاية خادم احلرمني الشريفني لألوقاف 

وتطويرها والنهوض بها يف كافة اجملاالت اإلدارية، والتنموية، والتخطيطية، 

عقيدة اإلسالمية الصحيحة، تبعًا والتنظيمية، منطلقًا يف ذلك كله من ال

، فيما حيقق شروط @لكتاب اهلل الكريم، واقتداًء بسنة النيب حممد 

 الواقفني والنهوض باألوقاف وتنميتها وتطويرها.

يهتم بتطوير األوقاف والنهوض بها ويوجه  – حفظه اهلل –وكان 

  بضرورة استخدام األنظمة اجليدة يف ذلك، واألساليب احلسنة، واحدث

ما وصلت إليه التقنية احلديثة يف النهوض باألوقاف وتطويرها، وكل منصف 

وعاقل يدرك جهود خادم احلرمني الشريفني يف رعاية األوقاف وتنميتها 

 وتطويرها.

وامتدادًا لتلك اجلهود واالهتمامات جاء إنشاء وزارة تعنى بالشؤون 
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اإلسالم بصورته اإلسالمية يف شتى اجملاالت والدعوة إىل اهلل إلظهار 

الصحيحة ودحض الشبه والبدع اليت يلقيها أعداء اإلسالم، واالهتمام 

باألوقاف وتطويرها والنهوض بها، وفقًا ألحدث األساليب اإلدارية 

 والعلمية.

ويعد إنشاء وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

العربية السعودية بقيادة  خطوًة كبرية وعماًل جلياًل قامت به حكومة اململكة

وذلك للعمل على نشر الدعوة إىل اهلل  – وفقه اهلل –خادم احلرمني الشريفني 

يف كافة املعمورة والعناية بأحوال املسلمني ولتكمل العمل الذي بدأته وزارة 

احلج واألوقاف يف تنظيم األوقاف اخلريية والعناية بها، وحتقيق األهداف 

 املرجوة منها.
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 إنشاء وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.: ث الثانياملبح

وزارة الشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف والـــدعوة واإلرشـــاد جديـــدًة يف 

امسها قدمية يف مضمونها ومعناها وما تقوم به من بـرامج ومناشـط وأعمـال،    

 فاململكة العربية السـعودية قامـت وهلل احلمـد علـى أسـاس مـن كتـاب اهلل        

، والتزمــت باإلســالم منــذ عهــدها األول، يف عهــد اإلمــام @وســنة رســوله

حممد بن سعود مؤسس الدولة السـعودية الـذي ناصـر دعـوة اإلمـام حممـد بـن        

 . – رمحهما اهلل –عبدالوهاب 

واستمرت يف كل فرتاتهـا تقـوم وتعمـل علـى أسـاس مـن هـذا الـدين يف         

القتها مـع العـامل اخلـارجي،    داخل اململكة العربية السعودية، وخارجها يف ع

فااللتزام باإلسالم يف اململكة العربية السعودية ال يقتصر على جهاز واحد من 

أجهزة الدولة، وال طائفة دون غريهـا يف  اجملتمـع، إمنـا يشـمل شـؤون الدولـة       

واجملتمــع كلــه؛ فالشــؤون اإلســالمية تــرتبط حبيــاة كــل فــرد مــن األفــراد،          

اإلسالمي منذ عهد الرسالة، وهلا أثرهـا الكـبري يف    واألوقاف قائمة يف التاريخ

حضارة األمة اإلسـالمية، وهـي نـوع مـن العمـل الصـاحل مسـتمرًا ال ينقطـع،         

 وقد قامت عليه الكثري من املؤسسات يف هذه البالد ويف خارجها. 

يف الــداخل واخلــارج،  وكــذلك العنايــة واالهتمــام بالــدعوة إىل اهلل 

دة، واألســاليب احلســنة، وعمــل كــل مــا مــن شــأنه  واســتخدام األنظمــة اجليــ

خدمة القضايا اإلسالمية، واالهتمام بشكل أوسـع وأمشـل جبميـع مـا يتعلـق      
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 بالشؤون اإلسالمية يف الداخل واخلارج ومساعدة األقليات املسلمة. 

وكل منصف يـدرك مـا قامـت وتقـوم بـه اململكـة العربيـة السـعودية مـن          

املسلمني، ويـدرك مـا هلـذه الـبالد مـن أهميـة       جهود كبرية يف خدمة اإلسالم و

ــة للشــريعة         ــه مــن إقام ــاز ب ــا متت ــك مل ــة األصــعدة، وذل ــى كاف ــة وثقــل عل بالغ

اإلســـالمية، واختاذهـــا منهجـــًا ودســـتورًا، والقيـــام علـــى خدمـــة املقدســـات  

 اإلسالمية.  

وانطالقــًا مــن السياســة احلكيمــة الــيت تنتهجهــا حكومــة خــادم احلــرمني   

يف االهتمـام   -حفظـه اهلل   -هد بـن عبـدالعزيز آل سـعود    الشريفني امللك ف

بالشــؤون اإلســالمية والــدعوة إىل اهلل، أنشــئت "وزارة الشــؤون اإلســالمية      

واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد" بعــد أن خصصــت للحــج وزارة مســتقلة هــي  

 وزارة احلج.  

( وتـاريخ  3هـ، صـدر األمـر امللكـي رقـم )أ/    1414ويف شهر حمرم عام 

هـــ(، بإنشــاء وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة  1414/1/20)

واإلرشاد لتتوىل اإلشراف على شـؤون الـدعوة إىل اهلل يف الـداخل واخلـارج،     

ومجيع األمـور املتعلقـة باألوقـاف اخلرييـة وتنميـة أعيانهـا، وشـؤون املسـاجد         

واملصــليات وصــيانتها ونظافتهــا، واإلشــراف علــى جممــع امللــك فهــد لطباعــة  

ملصــحف الشــريف، وتنظــيم املســابقات احملليــة والدوليــة حلفــظ كتــاب اهلل        ا

وتالوتــه وجتويـــده والســـنة املطهـــرة، واإلشـــراف علـــى املراكـــز اإلســـالمية،  
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ومساعدة األقليـات واجلاليـات اإلسـالمية يف اخلـارج، والتنسـيق مـع اهليئـات        

 اإلسالمية، ودعم اجلامعات واملعاهد اإلسالمية.

حـرص هـذه الدولـة علـى منطلقاتهـا األساسـية الـيت         وذلك انطالقًا مـن 

، ونشـر الـدعوة   @قامت عليها وهي التمسك بكتـاب اهلل وسـنة نبيـه حممـد     

 اإلسالمية باحلكمة واملوعظة احلسنة، وحتقيق العبوديـة إىل اهلل، كمـا أمـر    

 بعيدًا عن الشرك والبدع واخلرافات.

لـــدعوة واإلرشـــاد ومت إنشـــاء وزارة الشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف وا

هــ  20/1/1414( املـؤرب يف  3مبوجب األمـر امللكـي الكـريم ذي  الـرقم )أ/    

 . [(3) انظر امللحق رقم]

وبــــذلك أصــــبحت وزارة الشــــؤون اإلســــالمية واألوقــــاف والــــدعوة 

هـ، اجلهة اليت تنفذ سياسة الدولة الرشـيدة يف جمـال   1414واإلرشاد منذ عام 

 الوقف.

شـائها علـى تطـوير أجهزتهـا اإلداريـة والفنيـة       ولقد دأبت الوزارة منـذ إن 

تبعًا للظروف واإلمكانات املتوفرة هلا يف كل حني، وكذلك تبعًا للـرؤى الـيت   

نتجت عن اخلـربة الفعليـة املسـتندة علـى طـول املعايشـة واملمارسـة يف جمـاالت         

العمل وشؤون الوقف، وهي يف كل تلـك اجملـاالت تنشـد االرتقـاء باالوقـاف      

عليها، حتقيقًا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني وولي عهد األمـني  واحملافظة 
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 .– حفظهم اهلل –ومسو النائب الثاني 

وحرصــًا مــن الــوزارة املختصــة علــى العمــل املتخصــص لكــل إدارة مــن 

إدارتهــا، أوكلــت مهمــة اإلشــراف علــى األوقــاف إىل وكالــة الــوزارة لشــؤون 

ومنحتها الصالحيات اإلدارية  األوقاف، وحددت هلا مهماتها واختصاصاتها

 اليت تكفل هلا إمكانية اإلشراف واملتابعة لشؤون األوقاف.

ــة باألوقــــاف يف    ــذا البحــــث خمــــتص بــــالنواحي املتعلقــ  وحيــــث إن هــ

الــوزارة، فإننــا ســوف نشــري إىل أهــداف وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 

همــات والــدعوة واإلرشــاد إشــارات ســريعة ومــن ثــم نفصــل احلــديث عــن م  

ــوزارة يف        ــداف ال ــتلخص أه ــاف، وت ــؤون االوق ــوزارة لش ــة ال ــداف وكال وأه

 اآلتي:

اهلدف األول: العناية بكتاب اهلل تالوة وجتويدًا وحفظًا وفهمًا ونشرًا، 

 وذلك من خالل السياسات التالية: 

اســتمرار إصــدارات جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الشــريف   – 1

 باملدينة املنورة. 

تمرار علــى رعايــة اجلمعيــات اخلرييــة حلفــظ القــرآن الكــريم، االســ – 2

ودعمها وتشجيع الشباب والناشئة مـن أبنـاء املسـلمني علـى حفـظ      

 كتاب اهلل وجتويده واإلقبال عليه بالعناية والتدبر. 

ــرآن الكــريم       – 3 ــة للق ــة ودولي ــى تنظــيم مســابقات حملي االســتمرار عل
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 سنويًا، وكذلك السنة املطهرة. 

صلة نشاط جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشـريف لرتمجـة   موا – 4

معاني القرآن الكريم مبختلف اللغات مبـا يتفـق مـع الشـرع احلنيـف      

 واملعتقد السليم. 

اهلـدف الثــاني: دعــوة النــاس إىل اإلســالم، وتــوجيههم، وذلــك مــن  

 خالل اآلتي: 

 إعداد الدعاة األكفياء، واختيارهم، ونشرهم.  – 1

لمني على التمسك بتعاليم دينهم، ودعوة غري املسـلمني  حض املس – 2

 إىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة. 

 دعم جهود التضامن اإلسالمي، وتعميق مفهومه.  – 3

 تعميق مبدأ األخوة اإلسالمية بني املسلمني.  – 4

 إصدار الكتاب اإلسالمي، ونشره، وتوزيعه.  – 5

دامـــة عـــن املســـلمني، ودحـــض رد خطـــر احلركـــات واملبـــادئ اهل – 6

 الشبهات اليت تثار عن اإلسالم. 

اهلدف الثالث: احملافظة على القيم اإلسـالمية، والعنايـة ببيـوت اهلل،    

 وتعمريها وذلك من خالل السياسات التالية: 

ــة باملســاجد واجلوامــع واملصــليات واملراكــز    – 1 االســتمرار علــى العناي

ى نظافتهـا، لتصـل إىل املسـتوى    اإلسالمية وصيانتها، واحملافظة عل
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 الالئق.  

اإلبقاء على املساجد واملصليات التارخيية، والعناية بها، وصـيانتها   – 2

 واحملافظة على نظافتها وفرشها.

ترسيخ رسالة املساجد باعتبارها مراكـز إشـعاع يف التوجيـه، ونشـر      – 3

 الفضيلة، وحماربة الرذيلة. 

ة يف دعم العمل اإلسـالمي، وذلـك   اهلدف الرابع: إبراز جهود اململك

 من خالل اآلتي: 

 إقامة املؤمترات والندوات اإلسالمية، واإلشراف عليها.  – 1

االستمرار على رعاية املراكز اإلسـالمية واملعاهـد التابعـة للمملكـة      – 2

ــز       ــبعض املراك ــديم املســاعدات ل ــة تق يف اخلــارج، ودراســة إمكاني

 خلارج.  واجلمعيات اإلسالمية األخرى يف ا

تطوير جماالت االستفادة مـن وسـائل اإلعـالم يف بيـان مـا تقـوم بـه         – 3

 اململكة العربية السعودية من خدمة اإلسالم واملسلمني. 

اهلــدف اخلــامس: دعــم األقليــات واجلاليــات اإلســالمية، ودراســة       

 أوضاعها، وذلك كالتالي: 

سـلمني يف   املشاركة يف إعداد دراسات وحبوث علمية عن أحـوال امل  – 1

 اجملتمعات غري اإلسالمية. 

متابعة املناشط اإلسالمية القائمة للوقوف علـى أعماهلـا، ومـد يـد      – 2
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 العون واملساعدة هلا ما أمكن ذلك. 

اهلدف السادس: تنمية موارد األعيان، وحتسني اخلدمات املوقوفة من 

 أجلها وذلك من خالل السياسات التالية: 

 ضبط أعيان األوقاف، ومحايتها. االستمرار على حصر و 1.

 االستمرار على تنمية عائدات األعيان املوقوفة. 2.

 االستمرار على صيانة أعيان األوقاف.   3.

 االستمرار على رعاية، وتطوير املكتبات املوقوفة.  4.

 حتسني األربطة وترميمها ورعاية أوضاع سكانها املعيشية وحتسينها.  5.

 املدارس الدينية اخلريية القائمة على األوقاف. االستمرار على رعاية 6.

اهلدف السـابع: رفـع كفايـة األداء، وحتسـني اإلنتاجيـة، وذلـك علـى        

 النحو التالي: 

 تدريب الكفايات الوطنية، وتأهيلها لرفع مستوى األداء.  – 1

 استخدام وسائل التقنية احلديثة مبا يف ذلك احلاسب اآللي.   – 2

اف وسياسات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف تناولنا سابقًا أهد

والدعوة واإلرشاد يف جمملها ومن خالل وكاالتها املختلفة وسوف نتطرق هنا 

 إىل مهام وكالة الوزارة لشؤون األوقاف الرتباطها بالبحث وهي كما يلي:

احملافظة على أعيان األوقاف حبصرها، وتسجيلها، وصيانتها،  – 1

من االعتداء عليها، وإزالة ما وقع، أو ميكن  وإدارتها، ومحايتها
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أن يقع عليها من التعديات، وتنظيم السجالت وامللفات املشتملة 

 على صكوك امللكيات.

تنمية موارد األوقاف، وتطويرها، واستثمارها بالطرق املتاحة،  – 2

مبا يف ذلك البيع، واالستبدال وفق الضوابط الشرعية ومبا حيقق 

 .زيادة عائداتها

اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحصيل غالل األوقاف وتعويضها اواًل  – 3

 بأول.

توجيه أموال األوقاف لوجوه اخلري وأعمال الرب وفقًا ملا نصت  – 4

 عليه شروط الواقفني.

اإلشراف على املكتبات املوقوفة وتنمية جمموعاتها باإلضافة إىل  – 5

لباحثني والدارسني األوعية الفكرية املختلفة لديها لتمكني ا

 لالستفادة منها.

احملافظة على الرابطات والعمل على زيادتها وتطويرها، مبا ميكنها  – 6

 من تأدية واجبها االجتماعي.

استنهاض همم أفراد اجملتمع واملوسرين ليسهموا يف جماالت  – 7

األوقاف املختلفة، والعمل على جتديد صيغ الوقف احلديث مبا 

 لعصر. يالئم متطلبات ا

ولتقوم وكالة الوزارة باملهمات املنوطة بها فقد أنشئ هلا اهليكل 
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 اإلداري املكون من اإلدارات اآلتية:

 اإلدارة العامة ألمالك االوقاف. - أ

 اإلدارة العامة لالستثمار. - ب

 اإلدارة العامة للشؤون اخلريية. - ت

 اإلدارة العامة للمكتبات. - ث

 وقاف.إدارة الشؤون املالية واإلدارية لغالل اال - ج

 اإلدارة العامة للشؤون الفنية. - ح

كما أنشئت فيها األمانة العامة جمللس األوقاف األعلى واألمانة العامة 

 جمللس شؤون األربطة. 

 وتأتي مهمات اإلدارات التابعة للوكالة واختصاصاتها وفقًا ملا يأتي: 

 أواًل: اإلدارة العامة ألمالك األوقاف.

 مهماتها واختصاصاتها.

 ع اخلطط الرامية حلصر األوقاف وتسجيلها ومحايتها.وض – 1

البحث والتحري بكافة السبل املتاحة عن األعيان املوقوفة  – 2

 وحصرها.

 إثبات الوقفية شرعًا. – 3

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل الصكوك والوثائق املتعلقة  – 4

 باألوقاف العامة واخلاصة وتصنيفها.
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التعاون مع الوزارة، سواء يف حصر األوقاف دعوة املواطنني إىل  – 5

 بشكل عام، أو يف إقامة أوقاف جديدة.

 محاية األوقاف من التعدي عليها. – 6

 وتتكون هذه اإلدارة من الشعب التالية:

 شعبة احلصر، ومن مهماتها: (1)

 البحث والتحري عن األعيان املوقوفة وحصرها. – 1

األوقاف وتصنيفها واستخدام  اختاذ اإلجراءات التنفيذية حلصر – 2

 الوسائل اليت تؤدي إىل إمتام عملية احلصر.

 اقرتاح النماذج الالزمة لعملية احلصر والعمل على جتديدها. – 3

 االحتفاظ بنسخ رديفة من سجالت احلصر. – 4

 شعبة التسجيل، ومن مهماتها: (2)

 تسجيل الصكوك والوثائق اخلاصة باألوقاف يف السجالت  – 1

 عدة لذلك، واستخدام الوسائل احلديثة اليت تيسر الرجوع امل

 إليها.

 فتح ملف خاص لكل وقف. – 2

 تقديم املعلومات عن األوقاف عند طلبها. – 3

 املتابعة مع الفروع الستخراج الصكوك والوثائق وتسجيلها. – 4

 اقرتاح النماذج الالزمة لعملية التسجيل والعمل على حتديثها. – 5
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 فاظ بنسخ رديفة من سجالتها.االحت – 6

 ( شعبة مراقبة األوقاف، ومن مهماتها:3)

 العمل على محاية أعيان األوقاف من االعتداء عليها. – 1

القيام جبوالت دورية على أراضي األوقاف وأعيانها للتأكد من  – 2

 توفر أسباب السالمة هلا واستمرار االنتفاع بها.

ديات تقع على االوقاف، ومتابعة تلقي بالغات الفروع عن أي تع – 3

إجراءات إزالة التعديات، واإلبالغ فورًا عن أي حماولة لالعتداء 

 على األوقاف، أو تعريضها للمخاطر.

 ثانيًا: اإلدارة العامة لالستثمار

 مهماتها واختصاصاتها:

اقرتاح سياسات عامة الستثمار األوقاف اخلريية وعائداتها،  – 1

إىل تنفيذ تلك السياسات، مبا حيقق اهلدف ووضع اخلطط الرامية 

 املنشود.

اقرتاح املشروعات املتعلقة باألوقاف، وإعداد دراسات اجلدوى  – 2

 هلا، واالستعانة يف ذلك.

اإلعالن عن إجيار أعيان األوقاف، وتسويق اإلنتاج يف حالة تنوع  – 3

طرق االستثمار، واإلشراف على املزايدات، وإبرام العقود، 

عة استيفاء األجور واإليرادات، بالتنسيق مع اإلدارات ومتاب
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 والشعب املختصة.

اقرتاح دمج أعيان األوقاف اليت ال حتقق الغبطة واملصلحة يف  – 4

 وضعها الراهن، أو استبداهلا أو بيعها وفق الضوابط الشرعية.

 تتكون هذه اإلدارة من الشعب التالية:

 شعبة الدراسات، ومن مهماتها: ( أ)

سة املقرتحات الرامية إلقامة مشروعات استثمارية دراسة تفصيلية درا – 1

 دقيقة للوصول إىل بيان اجلدوى منها، وتقديم تقرير عنها.

التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون الفنية، واملكاتب االستشارية  – 2

يف إعداد الدراسات الفنية، واملخططات اهلندسية، واقرتاح ما تراه 

 بشأنها.

 اء املشورة حنو توسيع قاعدة االستثمار وتنويع جماالته.إبد – 3

 )ب( شعبة التسويق، ومن مهماتها:

إعداد اإلعالنات عن عقارات األوقاف اخلالية إلجيارها ومتابعتها  – 1

 حتى تنشر.

تنظيم إجراءات املزاد العلين حتى االنتهاء منه، وإقراره، وإبرام  – 2

 العقود.

 ات املؤجرة للمستاجرين، واستالمها منهم.متابعة تسليم العقار – 3

القيام حبمالت إعالمية عن املشروعات االستثمارية اليت تنفذها  – 4
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 الوزارة.

 ثالثًا: اإلدارة العامة للشؤون اخلريية: 

 مهماتها واختصاصاتها:

اقرتاح سياسات صرف عائدات األوقاف يف وجوه اخلري، ووضع  – 1

 سياسات.اخلطط الالزمة لتنفيذ تلك ال

تصنيف شروط الواقفني حسب مصارفها الشرعية، وتبويبها،  – 2

 وتسجيلها يف سجالت خاصة بها.

دعوة املواطنني، وإرشادهم إىل أعمال الرب اليت تتفق مع متطلبات  – 3

 العصر، وتشجيعهم على الوقف عليها.

توجيه موارد األوقاف واملخصصة لوجوه الرب، وفق شروط  – 4

 اح األوجه املناسبة ملا مل يرد فيه شرط.الواقف، واقرت

التنسيق مع إدارة الشؤون املالية واإلدارية، لصرف عائدات  – 5

 األوقاف يف مصارفها الشرعية وفقًا لشروط الواقفني.

اإلشراف على شؤون األربطة، واقرتاح الشروط الالزمة  – 6

 لإلسكان، ومتابعة تنفيذ تلك الشروط، مبا يتفق وشرط الواقف.

العمل على إجياد أربطة جديدة متى توفرت اإلمكانات لذلك،  – 7

 ووضع الدراسات الالزمة هلا، ومتابعة اإلجراءات املتعلقة بها.

التنسيق مع مكاتب الشؤون االجتماعية ومراكزها، واجلهات  – 8
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 املعنية األخرى، لدراسة احلاالت املستحقة للمساعدة.

 مع متطلبات العصر.تنويع أعمال الرب، مبا يتفق  – 9

 وتتكون هذه اإلدارة من الشعب التالية:

 ( شعبة األربطة ومن مهماتها:1)

فتح سجالت لألربطة التابعة للوزارة، تشتمل على مجيع  – 1

املعلومات املتعلقة بالرباط )سواء ما يتعلق منها بوجوده، أو 

 بسكانه وأوضاعهم، أو باإلشراف عليه(.

ن يف األربطة، والتأكد من تطبيق تعليمات متابعة عملية اإلسكا – 2

اإلسكان فيها من قبل إدارات األوقاف يف فروع الوزارة، والقيام 

جبوالت متابعة دورية، للتأكد من أوضاع األربطة، وحالة 

 سكانها.

متابعة أوضاع األربطة، وحالة سكانها الصحية واالجتماعية،  – 3

، بالتنسيق مع اجلهات واختاذ التدابري الالزمة لتحسني أوضاعهم

 ذات العالقة.

إجراء الدراسات اخلاصة بتحديد األماكن اليت حتتاج إىل إنشاء  – 4

 أربطة جديدة.

 ( شعبة املساجد، ومن مهماتها:2)

تسجيل مجيع األوقاف املوقوفة على املساجد يف سجالت خاصة  – 1
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 بها، مع استخدام الوسائل اليت تيسر الرجوع إليها.

ف مستقل لوقف كل مسجد يسجل ويودع به كل ما يطرأ فتح مل – 2

على عني الوقف، من تعديل، أو تبديل، مع جتديد املعلومات 

 أواًل بأول.

حتديد املساجد اليت حتتاج إىل أوقاف، للصرف عليها، ودراسة  – 3

 أوضاعها، والعمل على إجياد أوقاف جديدة هلا.

 طلبها.تقديم املعلومات عن أوقاف املساجد عند  – 4

 اقرتاح النماذج الالزمة لعملية تسجيل أوقاف املساجد. – 5

متابعة صرف غالل أوقاف املساجد، وإعداد سجل حماسيب،  – 6

يسجل فيه الوارد واملنصرف من غلة الوقف تبعًا ملا يرد من فروع 

 الوزارة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية واإلدارية.

تم من قبل الناظر الشرعي على تلك متابعة اإلجراءات اليت ت – 7

األوقاف، والتأكد من صرف غالهلا، وفق شرط الواقف، 

وتسجيل ذلك يف الشعبة، والتأكد من أن أوجه الصرف شاملة 

 لكل ما حيقق أعمال املسجد وعني الوقف.

 ( شعبة الشؤون االجتماعية:3)

ل، وتعنى باألوقاف املخصصة للصرف على الفقراء واأليتام، واألرام

 ومن يف حكمهم، حسب شروط الواقفني.
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 ومن مهماتها:

إعداد سجالت خاصة باألوقاف اليت هلا عالقة بالشؤون  – 1

االجتماعية، وترتيبها، وتصنيفها مبا ييسر الرجوع إليها عند 

 احلاجة.

فتح ملف لكل وقف يسجل فيه كل ما يطرأ على عني الوقف من  – 2

 مات عنه عند طلبها.تعديل، أو تبديل، مع تقديم املعلو

االستفادة من مناشط بعض اجلهات اليت هلا عالقة بالشؤون  – 3

االجتماعية، للحصول على املعلومات اليت تيسر للشعبة أداء 

عملها على الوجه املطلوب، واالحتفاظ بسجالت عن 

 املستحقني، ومتابعة جتديدها.

الل إعداد سجل حماسيب، يسجل فيه الوارد واملنصرف، من غ – 4

 تلك األوقاف بالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية واإلدارية.

إعداد خطط سنوية لصرف عائدات أوقاف قطاع الشؤون  – 5

 االجتماعية، يف وجوه اخلري، وطبقًا لشرط الواقف.

 اقرتاح أوجه الرب اجلديدة، ودراستها. – 6

 ( شعبة التعليم والدعوة:4)

، واملدارس، واملكتبات، وتعنى باألوقاف اخلاصة بنشر الدعوة

 واملكاتبات، ونشر العلم، ومن مهماتها:
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تسجيل األوقاف املوقوفة على الدعوة والتعليم، واملكتبات يف  – 1

سجالت خاصة بها، مع استخدام الوسائل املعينة، اليت تيسر 

 الرجوع إليها عند احلاجة.

فتح ملف لكل وقف، يسجل فيه كل ما يطرأ على عني الوقف  – 2

 ن تعديل، أو تبديل.م

إعداد سجل حماسيب، يسجل فيه الوارد واملنصرف من غلة تلك  – 3

 األوقاف، بالتنسيق مع إدارة الشؤون املالية واإلدارية.

إعداد اخلطط السنوية، لصرف عائدات األوقاف اخلاصة بشؤون  – 4

 التعليم والدعوة، طبقًا لشروط الواقف.

الدعوة والتعليم، وتبادل املعلومات التنسيق مع اجلهات املعنية ب – 5

 معها.

 اإلدارة العامة للمكتبات: :رابعًا

 مهماتها واختصاصاتها:

اقرتاح السياسات، ووضع اخلطط املؤدية إىل حتقيق أهداف  – 1

مكتبات األوقاف، واختاذ اإلجراءات اليت تسهل على الدارسني، 

 والباحثني االستفادة منها.

األوقاف، والعمل على تطويرها، اإلشراف على مكتبات  – 2

 وإدخال األساليب احلديثة يف إدارتها.
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اختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري الكتب، وأوعية املعلومات،  – 3

 واملخطوطات للمكتبات.

احملافظة على مقتنيات املكتبات، ووضع اخلطط اليت تكفل  – 4

 ا.احملافظة على املخطوطات وصيانتها، واستخراج نسخ رديفة هل

وضع اخلطط الالزمة لتوفري األيدي العاملة الفنية واإلدارية، اليت  – 5

 حتتاجها املكتبات، وتدريبها.

اإلشراف على برنامج تبادل الكتب، وأوعية املعلومات، بني  – 6

 مكتبات األوقاف واملكتبات األخرى.

 تنظيم السجالت املركزية حملتويات مكتبات األوقاف، وجتديدها. – 7

شجيع احملسنني وأهل اخلري على إهداء املكتبات اخلاصة، ت – 8

 واستنهاض اهلمم إلنشاء املكتبات، ووقفها.

 وتتكون اإلدارة العامة للمكتبات من الشعب التالية:

 شعبة التزويد، ومن مهماتها:( 1)

احلصول على قوائم الكتب، والدوريات اليت تصدرها دور  – 1

 النشر، واملراكز الثقافية.

انتقاء الكتب واملراجع والدوريات اليت ميكن تزويد مكتبات  – 2

 الوزارة بها.

تلقي مقرتحات املكتبات مبا يتعلق بالكتب واملراجع والدوريات  – 3
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 اليت حتتاجها، ودراستها، وإبداء الرأي بشأنها.

 اقرتاح وسائل احلصول على الكتب عن طريق الشراء،  – 4

 تتم مبادلته مع اجلهات أو التبادل، وإبداء الرأي فيما 

 األخرى.

 الشعبة الفنية، ومن مهماتها:( 2)

تزويد املكتبات التابعة للوزارة بالتعليمات املتعلقة بالفهرسة،  – 1

 والتصنيف والتعليمات املكتبية األخرى.

اقرتاح طرق الفهرسة والتصنيف املالئمة لتطبيقها من قبل مكتبات  – 2

 الوزارة.

الفنية للمكتبات فيما يتعلق بطرق احلفظ والفهرسة تقديم املشورة  – 3

 والتصنيف واحملافظة على املخطوطات.

 شعبة التسجيل، ومن مهماتها:( 3)

االحتفاظ بسجالت املوجودات يف كل مكتبة من املكتبات التابعة  – 1

 للوزارة، من الكتب واملخطوطات وغريها.

فة، واملباني املوقوفة االحتفاظ بسجل شامل ملباني املكتبات املوقو – 2

على تلك املكتبات، وأرصدتها، وإيراداتها السنوية، وشروط 

 واقفيتها، بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.

إعداد قوائم موضوعية أو نوعية، مبوجودات املكتبات، متهيدًا  – 3
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 لنشرها، وإعداد قوائم بالكتب املعدة للتبادل.

 رية لغالل األوقاف:إدارة الشؤون املالية واإلدا :خامسًا

 مهماتها واختصاصاتها:

اقرتاح السياسات املالية واإلدارية املتعلقة باإلدارة، وإعداد اخلطط  – 1

 الالزمة لتنفيذها.

اقرتاح امليزانية التقديرية للوكالة، بالتنسيق مع اإلدارات املختصة،  – 2

 وحتديد االحتياجات الالزمة من الوظائف واالعتمادات، 

 وحنوها.

إعداد ميزانية سنوية لغالل األوقاف، للصرف منها وفقًا  – 3

 للتعليمات وشروط الواقفني.

متابعة حتصيل إجيارات عقارات األوقاف، والتأكد من توريدها  – 4

 حلساب األوقاف خالل املدة احملددة.

 إمساك السجالت احملاسبية اخلاصة بكل منطقة، وكل وقف. – 5

الشهرية والسنوية، واحلساب اخلتامي،  إعداد جداول احلسابات – 6

وإعداد تقرير حماسيب يف نهاية كل عام مالي، واالستعانة مبحاسب 

 قانوني متى دعت احلاجة إىل ذلك.

 االحتفاظ بالسجالت وامللفات اخلاصة بالقائمني بشؤون األوقاف. – 7

التنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون اخلريية، لصرف عائدات  – 8
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 يف مصارفها الشرعية، وفقًا لشروط الواقفني.األوقاف 
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 وتتكون هذه اإلدارة من الشعب التالية:

 شعبة الشؤون املالية، ومن مهماتها:( 1)

اإلشراف على اإليرادات، وضبط تسجيلها، ومسك السجالت  – 1

الالزمة لذلك، وفق النظم املعتربة، ومتابعتها مع فروع الوزارة 

 من خالل القسم املختص.

اإلشراف على املصروفات، ومسك السجالت الالزمة هلا،  – 2

ووضع النماذج اليت حتقق سهولة العمل، وإنشاء امللفات اليت 

 تيسر الرجوع إىل املستندات بيسر وسهولة، ومتابعة ذلك.

اإلشراف على األعمال احملاسبية، وإعداد السجالت الالزمة هلا،  – 3

املصروفات، من أجل تيسري ووضع النماذج املتعلقة باإليرادات و

 اإلجراءات التنفيذية، وضبطها.

رفع تقارير دورية عن حجم اإليرادات واملصروفات، ومؤشر  – 4

النمو والنقص، إن وجد، وإلقاء الضوء على ما يطرأ من 

 مشكالت، واقرتاح احللول املناسبة ملعاجلتها.

 وتتفرع شعبة الشؤون املالية إىل ثالثة أقسام هي: – 5

 قسم اإليرادات، ومن مهماته: (1)

فتح سجالت لإليرادات املتحصلة من األوقاف، حبسب نوعيتها،  – 1

ومتابعة استخدام تلك السجالت، وفق األسس املتعارف عليها، 
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 واعتبار تلك السجالت من الدفاتر ذات القيمة.

فتح ملفات حلفظ اإلشعارات الواردة من املناطق، وتطبيقها على  – 2

جيله يف سجالت اإليرادات، والرجوع إليها بني احلني ما يتم تس

 واآلخر، للتأكد من مطابقتها هلا.

املتابعة مع الفروع يف املناطق، من خالل شعبة الشؤون املالية،  – 3

ملعرفة ما يستجد يف جمال األوقاف، والتأكد من أن كل وقف حمل 

أن  رعاية وإهتمام، للحيلولة دون تعطيل املنفعة، والتثبت من

 شروط الوقف مأخوذة يف االعتبار.

 قسم احملاسبة، ومن مهماته:( 2)

مسك السجالت احملاسبية الالزمة لتسجيل إيرادات ومصروفات  – 1

 الغالل، والسجالت اليت توضح إيراد كل وقف، ومصروفاته.

 إعداد احلسابات اخلتامية والشهرية، والتعاون مع احملاسب القانوني. – 2

ع قسم اإليرادات يف متابعة إيرادات األوقاف املختلفة، التنسيق م – 3

 وحتصيلها، وإيداعها.

صرف السلف، والعهد النقدية، واملطالبة بتسديدها، وصرف  – 4

املستحقات من رواتب ومكافات ومستخلصات، واستحقاقات 

أخرى وإعداد الشيكات الالزمة، مع اخلطابات املرافقة هلا عند 

 إرساهلا إىل أصحابها.
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تلقي مالحظات ديوان املراقبة العامة املتعلقة بالغالل، ودراستها  – 5

 مع اجلهات املعنية، وإعداد اإلجابة عنها.

 إعداد امليزانية السنوية املقرتحة بإيرادات الغالل ومصروفاتها. – 6

 قسم املصروفات، ومن مهماته:( 3)

فتح سجالت للمصروفات، حسب نوعية مصارفها، ومتابعة  – 1

تخدام تلك السجالت، وفق األسس املتعارف عليها، واعتبار اس

 تلك السجالت من الدفاتر ذات القيمة.

فتح ملفات حلفظ سندات الصرف الواردة من املناطق، وتطبيقها  – 2

على ما يتم تسجيله يف سجالت املصروفات، والرجوع إليها بني 

 احلني واآلخر، للتأكد من مطابقتها هلا.

ع الفروع يف املناطق، من خالل الشعبة، للتأكد من أن عائدات املتابعة م – 3

 األوقاف، تصرف يف مصارفها الشرعية، وفقًا لشرط الواقف.

 ( شعبة الشؤون اإلدارية، ومن مهماتها:2)

اختاذ اإلجراءات املتعلقة بتعيني األشخاص الذين تقتضي مصلحة  – 1

وقاف، ومتابعة األوقاف التعاقد معهم للقيام مبهمات تتعلق باأل

 كافة شؤونهم.

إعداد استمارات تسجيل اإلقامة، وجتديدها، وإجراءات السفر  – 2

 للمتعاقدين من غري السعوديني العاملني يف جمال األوقاف.
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 إعداد مسريات صرف املرتبات ومكافات لرعاية شؤون األوقاف. – 3

 ( شعبة املشرتيات والعقود،ومن مهماتها:3)

اإلدارات، والفروع اخلاصة باألوقاف، ودراسة  تلقي احتياجات – 1

 تأمينها وفقًا ملصلحة احملافظة على األوقاف.

التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف ديوان املراقبة العامة، أو وزارة  – 2

 املالية واالقتصاد الوطين فيما يدخل ضمن مسؤوليتها.

  :مكتب التنسيق واملتابعة

 ومن مهماته:

 إدارات الوكالة، إلعداد خطة عملها السنوية، التنسيق بني – 1

 وإحالتها بعد اعتماد الوكيل هلا، إىل اجلهة املختصة بالوزارة.

جتميع املنجزات اليت ترد من اإلدارات، وإعداد تقرير موحد عن  – 2

 منجزات الوكالة، حيال بعد اعتماده إىل اجلهة املختصة.

لسنوية للمديرين، وفق التنسيق بشأن إعداد جدول اإلجازات ا – 3

 متطلبات العمل، واعتمادها من صاحب الصالحية.

متابعة خطة تدريب موظفي الوكالة، ورفع تقرير شهري إىل  – 4

 الوكيل عن سري تنفيذها.

متابعة االرتباط على خمصصات الوكالة يف امليزانية، وحركة  – 5

 الصرف عليها، ورفع تقرير شهري للوكيل بذلك.
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 ارة العامة للشؤون الفنية سادسًا: اإلد

 مهماتها واختصاصاتها:

متابعة تنفيذ ما يتم إقراره من املشروعات، وتسلمها بعد التنفيذ،  – 1

ومتابعة تشغيلها وصيانتها، وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات 

 العالقة.

عرض املشروعات يف منافسات عامة، واختاذ اإلجراءات اخلاصة  – 2

 تماد ذلك من صاحب الصالحية.بالتكليف املباشر، واع

اإلعالن عن احتياجات الوزارة مما تؤدى نفقته على الغالل،  – 3

ومكاتبة الشركات واملؤسسات فيما يتعلق بذلك، واختاذ 

 اإلجراءات الالزمة لتأمينها بالطريقة املناسبة.

حترير العقود لكل ما يطرح يف منافسات عامة، أو يؤمن مباشرة،  – 4

 به االنظمة، والتعليمات املرعية.وفق ما تقضي 

التنسيق مع إدارة املشروعات، الستكمال إجراءات املشروعات  – 5

 املعروضة.

القيام جبوالت ميدانية على فروع الوزارة وفق خطة معتمدة،  – 6

 والتعرف على املشكالت اليت تواجهها.

ة تقويم احلالة العامة ملنشات األوقاف، واقرتاح اخلطط املناسب – 7

 لتأهيلها، وصيانتها، وتشغيلها.
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 اإلشراف على رصد أسعار السوق احمللية لبنود األعمال  – 8

 املختلفة.

التنسيق مع فروع الوزارة يف جمال االتصاالت الالزمة مع اجلهات  – 9

املعنية خارج الوزارة، مثل البلديات، والدفاع املدني، ومصلحة 

 املياه، وشركات الكهرباء واهلاتف.

 مانة العامة جمللس األوقاف األعلى األ

 ومن مهماتها:

دراسة مجيع املعامالت املعروضة على جملس األوقاف األعلى،  – 1

وتقديم الرأي، ووجهة النظر حوهلا، بعد مراجعة األمور 

 الشرعية والنظامية فيها، بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.

 يد مواعيدها.التحضري املسبق النعقاد جلسات اجمللس، وحتد – 2

إعداد اجلداول باألعمال املطلوب عرضها على اجمللس، حسب  – 3

أولوية املوضوعات املطلوب عرضها، وأهميتها بعد الدراسة 

الالزمة، وإعداد خالصة لكل موضوع، توضح املسائل األساسية 

 فيه.

إعداد القرارات اليت يصدرها اجمللس، وإبالغها للجهات ذات  – 4

 العالقة.

 تابعة تنفيذ قرارات اجمللس، والعرض عما تنتهي إليه.م – 5
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 ومن مهماتها:األمانة العامة جمللس رعاية شؤون األربطة، 

دراسة مجيع املعامالت املعروضة على جملس رعاية شؤون  – 1

األربطة، وتقديم الرأي، ووجهة النظر حوهلا، بعد مراجعة 

 إلدارات املعنية.األمور الشرعية، والنظامية فيها، بالتنسيق مع ا

 التحضري املسبق النعقاد جلسات اجمللس، وحتديد مواعيدها. – 2

إعداد اجلداول باألعمال املطلوب عرضها على اجمللس حسب  – 3

أولوية املوضوعات املطلوب عرضها، وأهميتها، بعد الدراسة 

الالزمة وإعداد خالصة لكل موضوع توضح املسائل األساسية 

 فيه.

رارات اليت يصدرها اجمللس، وإبالغها للجهات ذات إعداد الق – 4

 العالقة.

 متابعة تنفيذ قرارات اجمللس، والعرض عما تنتهي إليه. – 5
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 توسعة احلرمني الشريفني: املبحث الثالث

"من املعروف أن مكة املكرمة واملدينة املنورة هلما مكانهما يف نفوس 

آلمن املستقر ويف نفسي أنا املسلمني عمومًا ويف نفوس سكان هذا البلد ا

شخصيًا. إن أي عمل ميكننا رب العزة واجلالل أن نؤديه يف مكة أو يف املدينة 

يف بيت اهلل احلرام أو يف مسجد نبيه ما هو إال من األعمال الواجبة على 

حكومة اململكة العربية السعودية، وعلّى أنا شخصيًا أن نؤديه على خري ما 

أن نقوم به يف مكة ويف املدينة هو واجب إسالمي، يطلب. وأي عمل نستطيع 

ويسعدنا يف الوقت نفسه حكومة وشعبًا أن تؤدي هذه البالد مجيع ما 

تستطيع من واجبات املسؤولني يف هذه الدولة حكومة وشعبًا من القيام 

بالواجب املقدس يف هذا البلد األمني مهبط الوحي مكة املكرمة، ومنطلق 

"من كلمة خادم احلرمني الشريفني ألقاها يف اجتماع  نورة".الرسالة املدينة امل

   هـ".6/1411– 4اللجنة الوزارية لتنمية املدينة املنورة وتطويرها 

ويأتي يف قمة إجنازات خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

توسعة احلرمني الشريفني وعمارتهما؛ كي يستوعب احلرم املكي الشريف 

مليون مصلٍّ، واحلرم املدني الشريف أكثر من مليون ومائيت ألف  أكثر من

مصلٍّ؛ باإلضافة إىل حركة اإلنشاء والتعمري اليت مشلت األراضي احمليطة 

 –حفظه اهلل  –م وضع 13/9/1988هـ املوافق 2/2/1409باحلرمني. ففي 

حجر األساس لتوسعة املسجد احلرام مبكة املكرمة حبيث تتألف من الطابق 
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السفلي )األقبية( والطابق األرضي والطابق األول، وقد صمم ومت بناؤه على 

أساس تكييف شامل، وعمل حمطة للتربيد يف أجياد، وروعي يف األقبية 

تركيب مجيع األمور الضرورية من متديدات اهلواء واملاء البارد فيها من احملطة 

ًا يف شكله العام مع املركزية للتكييف يف أجياد، ومبنى التوسعة منسجم متام

مبنى التوسعة األوىل، وقد كسيت األعمدة بالرخام األبيض الناصع كما 

كسيت أرضها بالرخام األبيض، وأما اجلدران فكسيت من اخلارج بالرخام 

األسود املموج واحلجر الصناعي، وكذلك من الداخل مع تزيينها بزخارف 

( عمودًا دائريًا 530د )إسالمية مجيلة ويبلغ عدد األعمدة للطابق الواح

 ومربعًا. 

وجعل يف هذه التوسعة أربعة عشـر بابـًا فبـذلك صـارت أبـواب املسـجد       

( بابًا، وصنعت األبواب من أجود أنواع اخلشب وكسيت مبعدن 112احلرام )

مصــقول ضــبط حبلقــات حناســية وصــنعت النوافــذ والشــبابيك مــن األملونيــوم   

 لقات حناسية. األصفر املخروط وزينت مبعدن مصقول حب

ــه       ــه وجنوب ــة يف مشال ــان للســالمل الكهربائي وعمــل هلــذه التوســعة مبني

وسلمان داخليان وبذلك يصبح جمموع السالمل الكهربائيـة يف املسـجد احلـرام    

 تسعة سالمل، هذا عدا السالمل الثابتة املوزعة يف أحناء املسجد احلرام. 

لشـريفني ثالمثائـة   فأصبح جمموع املساحات بعـد توسـعة خـادم احلـرمني ا    

( مرتًا مربعًا وأصبحت طاقة 366168وستة وستني ألفًا ومائة ومثانية وستني )
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اســتيعاب املصــلني يف املســجد احلــرام يف الظــروف العاديــة بعــد توســعة خــادم   

( مصل حبيث يبلغ جمموع 460.000احلرمني الشريفني أربعمائة وستني ألف )

لسـطوح والسـاحات مثامنائـة وعشـرين     عدد املصلني يف داخل املسجد احلرام وا

( مصـل. وميكـن يف ذروة الزحـام اسـتيعاب أكثـر مـن مليـون        820.000ألف )

 مصل. 

م( ظهر تسرب ماء 1981هـ/1401أما الكعبة املشرفة ففي أواخر سنة )

غسل الكعبة من أعلـى موضـع احلجـر األسـود وسـبق ذلـك ظهـور تصـدع يف          

ة، وملـا رفـع األمـر إىل خـادم احلـرمني      الرخام املفروش يف داخل الكعبة املشـرف 

الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز أمر بتكوين جلنة للنظر يف املوضوع واقـرتاح  

ما يلزم حنوه فقرر أعضاء اللجنة ضرورة تغيري رخـام أرض الكعبـة مـع وضـع     

مادة عازلة، وكذا تغيري اإلطار احلديدي املثبـت عليـه اإلطـار الفضـي اخلـاص      

وأن يكون من معدن غري قابـل للصـدأ ثـم أمـر خـادم احلـرمني        باحلجر األسود

ــالح يف )     ــريفني بتنفيــذ االقــرتاح وبــدئ باإلص ــق  14/7/1403الش ـــ املواف ه

هـــــــ املوافــــــق 15/8/1403م( ومت العمــــــل املطلــــــوب يف )27/4/1983

 م(.27/5/1983

م تـرميم عظـيم للكعبـة املشـرفة مل     1996هـ/1417وقد حصل يف عام 

هـ( وذلك عندما لوحظ أنـه  1040اء الكعبة األخري يف سنة )حيصل مثله منذ بن

ــة املشــرفة املصــنوعة مــن اخلشــب، وكــان       ــدأ التلــف يف بعــض أجــزاء الكعب ب
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السقف أكثر تعرضًا للتلـف مـن غـريه بسـبب تكوينـه مـن عـوارض ولوحـات         

خشبية، وكذلك األعمـدة اخلشـبية، إذ قـد أصـابت األرضـة جـزءًا كـبريًا مـن         

فخيـف مـن إصـابة الضـعف والتاكـل يف األجـزاء األخـرى        السقف واألعمدة. 

 من بناء الكعبة. 

 –فــأمر خــادم احلــرمني الشــريفني امللــك فهــد بــن عبــدالعزيز آل ســعود    

برتميم الكعبة املشرفة ترميمًا كاماًل شاماًل من داخلـها وخارجهـا    –حفظه اهلل 

 علــى أحســن وجــه، فبــدئ العمــل برتميمهــا يف العاشــر مــن شــهر حمــرم ســنة   

م. وانتهى العمل من 1996هـ املوافق السابع والعشرين من شهر أبريل 1417

 . "20"هـ1417ترميمها يف الثالثني من شهر مجادى اآلخره سنة 

 أمــا املســجد النبــوي الشــريف فقــد أمــر خــادم احلــرمني الشــريفني امللــك   

بتوســـعته، فبـــدئ بعمارتـــه  –حفظـــه اهلل  –فهـــد بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعود 

أكتـوبر   29هــ املوافـق   1405مـن شـهر صـفر عـام      9يف يوم اجلمعـة  وتوسعته 

 م. 1984

ــابق األول       ــة والطــابق األرضــي الط ــابق األقبي ــن ط ــألف التوســعة م وتت

مشتماًل على تكييف كامل للتوسعة، حيـث روعـي يف األقبيـة تركيـب مجيـع      

التمديــدات واحلوامــل الــيت حتملــها وجمــاري اهلــواء، وعملــت أربــع فتحــات  

عمود ملرور اهلواء البـارد عـن طريـق حمطـة التكييـف الواقعـة غـرب        حول كل 

 املسجد النبوي.
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وقــد عمــل يف ســقف املســجد النبــوي يف هــذه التوســعة ســبع وعشــرون  

 فتحة وركبت فيها قباب متحركة كهربائية تغلق وتفتح عند احلاجة. 

واشتملت التوسعة على واحد وأربعني بابًا ركبـت فيهـا أبـواب ضـخمة     

تفاع الباب الواحد منها ستة أمتار يف عرض ثالثة أمتار، وأنشئت فيهـا  يبلغ ار

 ( أمتار. 104ست ماذن جديدة، ارتفاع كل واحدة منها )

ــاء ) ــن      6ومت بن ــل ركــن م ــا يف ك ــة منه ــة أربع ــة متحرك ( ســالمل كهربائي

ــب        ــف اجلان ــد يف منتص ــرقي وواح ــب الش ــد يف منتصــف اجلان التوســعة وواح

ــب )  ــي، جبان ــلمًا18الغرب ــيض      ( س ــاملرمر األب ــوة ب ــانة املكس ــن اخلرس ــًا م ثابت

 الناصع. 

وأنشئت ساحات خارجية لالستفادة منها أثناء شدة الزحام. وُبين حـول  

املسجد مواقف للسيارات حتـت األرض بطـابقني، حتتـوي علـى سـتة مـداخل       

( ســيارة ومــن املمكــن أن  4.200وخمــارج للســيارات، وتســع هــذه املواقــف ) 

ــات ا  ــف بســاحات   4.500لزحــام )تســتوعب يف أوق ( ســيارة، وتتصــل املواق

ــا )     ــلني، فيهـ ــة للمصـ ــارج خاصـ ــطة خمـ ــجد بواسـ ــًا  28املسـ ــلمًا كهربائيـ  ( سـ

 متحركًا.

وتشــتمل املواقــف علــى مبــان للخــدمات تتــوفر فيهــا وحــدات للوضــوء  

ودورات للميـــاه وصـــنابري لشـــرب املـــاء البـــارد ومبـــان أخـــرى ملراكـــز األمـــن 

 وعيادات طبية وغريها.  
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دت األنابيب لضخ املياه املربدة لغـرض التكييـف إىل املسـجد النبـوي     وم

داخــل نفــق ميتــد مــن حمطــة التربيــد إىل داخــل القبــو طولــه ســبعة كيلــو مــرتات  

 (م. 4.1( م وارتفاعه الداخلي )6.2وعرضه )

واســتمر العمــل يف هــذه التوســعة الكــربى قرابــة عشــر ســنوات وانتهــى   

اللبنـة   –حفظـه اهلل   –لك فهد بن عبدالعزيز بوضع خادم احلرمني الشريفني امل

هـ املوافق الثاني والعشرين 1414األخرية يف احلادي عشر من ذي القعدة عام 

 م. 1994من أبريل عام 

فأصبحت مساحة املسـجد النبـوي الشـريف بعـد توسـعة خـادم احلـرمني        

 2( م985000، وجممـــــوع املســـــاحة اإلمجاليـــــة )2( م82000الشـــــريفني )

 ( مصل. 16000وتستوعب )

( مصــل وبــذلك  9000وتســتوعب ) 2( م67000ومســاحة الســطح ) 

( مصل ومبساحة إمجالية 257000أصبح املسجد النبوي يستوعب أكثر من )

 . 2( م165500تبلغ )

( مصل، 250000، تستوعب )2( م135000ومساحة الساحات )

( مصل 450000ويف حالة استعمال كامل املساحة للصالة فإنها تستوعب )

مما جيعل الطاقة االستيعابية للمسجد والساحات احمليطة به تزيد عن 

( مصل يف األيام العادية. ويف أوقات الزحام يستوعب املسجد 700000)

  ( مصٍل.1.200.000والساحات حوالي )
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 مظاهر أخرى من عناية خادم احلرمني الشريفني:

رمني باحل -حفظه اهلل–ومل تقتصر عناية خادم احلرمني الشريفني 

الشريفني على التوسعة العمالقة اليت قام بها وإمنا هناك العديد من املظاهر 

 واإلجنازات األخرى تدل  على مدى حرصه وعنايته باحلرمني الشريفني.

حيث كان من عادته كل سنة قضاء النصف األخري من رمضان يف مكة 

ضيها يف املدينة املكرمة جماورًا للبيت العتيق، كما كان خيصص أيامًا أخرى يق

 املنورة، يتابع خالهلا األوضاع واملشاريع يف هاتني املدينتني املقدستني. 

وكان ازدياد عدد احلجاج واملعتمرين عامًا بعد عام وزيادة عدد سكان 

املدينتني مدعاة لبذل املزيد من العناية يف تطوير املدينتني يف مجيع املرافق، وال 

باحلج واحلجاج، فكان منهما تطوير مطار امللك  سيما املرافق اليت هلا مساس

عبدالعزيز جبدة وتوسعة امليناء البحري، وكذلك تطوير منطقيت املسجد 

احلرام واملسجد النبوي الشريفني بإنفاق باليني الرياالت، ليس ذلك إال 

ألجل خدمة احلجاج واملعتمرين واملواطنني واملقيمني، فأنشئت الطرق إىل 

 وكان من أهمها يف عهد خادم احلرمني الشريفني اآلتي: مكة ويف داخلها

هـ، 1402كلم عام  61طريق جدة مكة السريع، الذي نفذ بطول  – 1

 ( مليون ريال.500بنفقة إمجالية قدرها )

جسر امليناء وهو أطول اجلسور داخل املدن وقد نفذ بطول  – 2

( مليون ريال، 612هـ، بنفقة قدرها )1405كلم عام 12.5
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غرض من هذا اجلسر أن يربط بني ميناء جدة اإلسالمي وطريق وال

 جدة مكة السريع.

هـ، وما بعده وقد 1402طريق مكة الدائري األول، وقد نفذ عام  – 3

مت إنشاء أربعة أنفاق مزدوجة وذلك من أجل إبعاد االزدحام عن 

املنطقة املكتظة حول املسجد احلرام، وتسهيل حركة املرور داخل 

 رمة، نظرًا حلركة املشاة باملنطقة خالل املواسم.مكة املك

هـ، بنفقة 1404كلم، عام  28طريق مكة الدائري الثالث بطول  – 4

 مليون ريال. 280قدرها 

مليون ريال  8.5طريق أجياد السد بطول واحد كلم بنفقة قدرها  – 5

لربط أنفاق السيارات القادمة من منى وحمبس اجلن يف مكة 

 املكرمة.

هـ، 1404كلم مت تنفيذه عام 1.6بطول  -كدي–فق أجياد ن – 6

مليون ريال، لربط كدي مبنطقة أجياد واملسجد  183بنفقة قدرها 

 احلرام.

ومن األعمال املهمة عمل نفق السوق الصغري حبذاء املسجد احلرام  – 7

مرت يف مسارين منفصلني  661مرت واجلزء املغطى منه  1500بطول 

 وشرقها. للقادمني من غرب مكة

كم أوىل خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل املشاعر املقدسة من       
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 العناية والتطوير ومن أمثلة ذلك:

مشروع تطوير منى بقطع اجلبال وتسويتها لتوسعة الطرق فقد كان  – 1

الطريق غرب اجلمرات ضيقًا جدًا فقطع جزء كبري من اجلبل 

للغرض نفسه جزء من  العالي، وصار الطريق واسعًا، كما قطع

 اجلبل الواقع شرق اجلمرات.

زيادة الرقعة املهيأة لسكن احلجاج داخل منى بقطع سفوح اجلبال  – 2

هـ، 1394وتسويتها، وكانت املنطقة املهيأة للسكن حتى عام 

مليون ونصف مليون مرت مربع، وبلغت بعد التوسعة والتطوير 

لف مرت مربع، ( ستة وأربعني مليون وستمائة أ46.600.000)

 منها أربعة ماليني مرت مربع مستوية والباقي سفوح جبال.

إنشاء شبكة من الطرق واجلسور الكثرية واألنفاق لتسهيل حركة  – 3

 ( مليون ريال.3.242السري داخل منى بلغت نفقاتها )

إنشاء خزانات مياه ضخمة وشبكة مياه للصرف الصحي ودورات  – 4

( مليون ريال. 744غسل بلغت نفقاتها )املياه ومواقع للوضوء وال

هـ، لغرض إطفاء احلريق 1418وقد بين يف منى خزان كبري عام 

 ووصل إىل اخليام بأنابيب يتدفق منها املاء تلقائيًا عند احلاجة.

إنشاء جمزرة املعيصم النموذجية بطاقة مليون ومخسمائة ألف  – 5

مليون ريال، ( 150ذبيحة، مت تنفيذ اجلزء األول منها بنفقة )
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اهلدف منها االستفادة الكاملة من حلوم اهلدي واألضاحي 

واستفادة فقراء احلرم منها، وتوزيع الفائض على فقراء العامل 

 اإلسالمي.

–كما مت أيضًا يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

 اآلتي: – حفظه اهلل

 ( مليون ريال.31.5توسعة مسجد اخليف مبنى بنفقة تزيد ) – 1

 ( مليون ريال.366توسعة مسجد منرة بعرفات بنفقة قدرها ) – 2

 جتديد عمارة مسجد التنعيم وتوسعته. – 3

 ترميم مصنع كسوة الكعبة املشرفة وتطويره. – 4

تطوير مركز أحباث احلج، ومت تغيري امسه يف شهر ذي احلجة عام  – 5

 ألحباث احلج. هـ، إىل معهد خادم احلرمني الشريفني1318

)انظر السبيل، إنشاء مربة خادم الشريفني لسوق احلجاج واملعتمرين  – 6

1419 :41 –43). 
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 االهتمام باألوقاف على احلرمني الشريفني: املبحث الرابع

ــة خــادم احلــرمني الشــريفني     ــاحلرمني  – حفظــه اهلل –ومل تقتصــر عناي ب

فـاق عليهمـا، فيمـا يـؤدي     الشريفني يف إعمارهما وتوسـعتهما والصـرف واإلن  

إىل راحة احلجاج والزوار واملعتمرين، وإمنا امتدت يـداه الكرميتـان حفظـه اهلل    

بالعمل على الوقف على احلرمني الشـريفني، بوقـف العديـد مـن املشـروعات      

واألراضـي وكـان مـن أبرزهــا تفضـل خـادم احلــرمني الشـريفني باملوافقـة علــى        

 .وقف قلعة أجياد على املسجد احلرام

ــن       ــد بـ ــك فهـ ــريفني امللـ ــرمني الشـ ــادم احلـ ــة خـ ــدرت موافقـ ــث صـ  حيـ

علـى وقـف القلعـة الكـبرية جببـل )بلبـل(        –حفظـه اهلل   –عبدالعزيز آل سعود 

املشــهورة )بقلعــة أجيــاد( مبكــة املكرمــة بكامــل مــا اشــتملت عليــه مــن منــافع    

ــة       ــك بقيم ــى املســجد احلــرام. واســتثمار ذل ــة هلــا عل وعمــوم األراضــي التابع

ــة      إمجال ــر مــن ثالث ــال، وتبلــغ مســاحة الوقــف أكث ــة قــدرها ألــف مليــون ري ي

 وعشرين ألف مرت.  

وهــي مــن ضــمن املكــارم اخلــرية الــيت يقــدمها مســو ولــي عهــده األمــري   

ــدالعزيز    ــن عب ــداهلل ب ــدهما  –عب ــول اهلل    –أي ــاًل بق لإلســالم واملســلمني، عم

    تعـــــــــــــــــــــــاىل: 
   

      :وقول الرسول عليه . [92]آل عمران



 

 

 لشريعة اإلسالمية وجماالتهندوة الوقف يف ا

1180 

ــالث: صــدقة     »الصــالة والســالم:   ــن ث ــه إال م ــن آدم انقطــع عمل ــات اب إذا م

 .[رواه مسلم]« جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

 –إن عطاءات خادم احلرمني الشريفني، ومسو ولي عهده األمني 

ه املكرمة الغالية ما هي إال امتداد للمكارم ترتى، وإن هذ –حفظهما اهلل 

العديدة اليت أمثرت عن أكرب توسعة شهدها احلرمان الشريفان على مر 

العصور. وشهد هلا القاصي والداني يف كل أحناء املعمورة، ونعم بها 

 املسلمون يف وقت احلج والعمرة وحني يقصدونها، قال تعاىل: 

    
    

    
    

   :وقال تعاىل: [195]البقرة .  

     

    :وإن هذه املكرمة السامية تأتي [215]البقرة .

 –زات واجلهود السامية اليت قامت بها الدولة املباركة ضمن سلسلة اإلجنا

يف رعاية املسجد  ~منذ عهد مؤسسها امللك عبدالعزيز الفيصل  –رعاها اهلل 

 احلرام واملسجد النبوي. 

وإن القيادة الراشدة احلكيمة من خالل هذه املوافقة السامية توفر القدوة 

سنة الوقف اخلريي يف اجملتمـع   اليت حيتذى بها يف التشجيع والعمل على إحياء

املســلم، ليقــوم بــدوره اإلجيــابي والفاعــل بوصــفه أساســًا مــن أســس التنميــة    

االقتصادية واالجتماعية اليت أصبحت اجملتمعات اإلسـالمية يف أمـس احلاجـة    
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إليها، لكونه مصدرًا ثابتًا للـدخل للصـرف منـه علـى املشـروعات واخلـدمات       

 املختلفة. 

الستثماري الذي سيقام يف موقع وقف احلرم املكي وإن هذا املشروع ا

( برجًا 11( مرتًا مربعًا، يتكون من )297.160ويبلغ مسطحات البناء فيه )

سكنيًا، موزعة على أربعة صفوف متوازية بارتفاعات متدرجة خمتلفة، كما 

يتكون املشروع من فندق مخسة جنوم يف اجلزء الغربي املطل على املسجد 

( 32اهلجرة. ويتألف الفندق من برجني، أحدهما بارتفاع ) احلرام وطريق

( غرفة. 1220( طابقًا. وحيتوي الفندق على )20طابقًا، واآلخر بارتفاع )

كذلك يتكون املشروع من سوق جتاري مكون من طابقني، أحدهما على 

منسوب الساحات احمليطة باملسجد، واآلخر على منسوب طريق اهلجرة، 

( سيارة. وإن التاريخ سوف 1570للسيارات، تسع )إضافة إىل مواقف 

يسجل بأحرف من نور منجزات قيادة هذه البالد اليت حتظى اليوم باحرتام 

كل بالد العامل وقادتها بفضل سياستها احلكيمة، ومواقفها الثابتة من قضايا 

املسلمني يف كل مكان. ويف خدمة قضايا اإلسالم، وإغاثة احملتاجني واملنكوبني 

 أبناء املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها. من
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 العناية بكتاب اهل طباعة، وتوزيعًا، ونشرًا.: املبحث اخلامس

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.

أمام ازدياد حاجـة العـامل اإلسـالمي للمصـحف الشـريف، واضـطالعًا       

ًا من خـادم  من اململكة بدورها الرائد يف خدمة اإلسالم واملسلمني، واستشعار

بأهميــة خدمــة  –حفظــه اهلل  –احلــرمني الشــريفني امللــك فهــد بــن عبــدالعزيز   

القرآن الكريم والسـنة النبويـة املطهـرة، مـن خـالل جهـاز متخصـص ومتفـرغ         

حجـر األسـاس جملمـع امللـك فهـد       –أّيـده اهلل   –لذلك العمل اجلليـل، وضـع   

هـــ، 1403ن ســنة حمــرم مــ 16لطباعــة املصــحف الشــريف باملدينــة املنــورة يف  

 هـ، قائاًل:1405صفر من سنة  6يف  –رعاه اهلل  –وافتتحه 

ــل ســنتني يف هــذا املكــان لوضــع احلجــر األساســي هلــذا       ــت قب ــد كن "لق

املشروع العظيم، ويف هذه املدينة اليت كانت أعظم مدينة، فرح أهلـها بقـدوم   

عوة، رسول اهلل وكانوا خـري عـون لـه يف شـدائد األمـور، وانطلقـت منهـا الـد        

ودعوة اخلري والربكة للعامل امجع. ويف هذا اليوم أجد أن ما كان حلمًا يتحقق 

ــى أفضــل مســتوى ولــذلك جيــب علــى كــل مــواطن يف اململكــة العربيــة          عل

السعودية أن يشكر اهلل علـى هـذه النعمـة الكـربى، وأرجـو أن يـوفقين اهلل أن       

 التوفيق".  أقوم خبدمة ديين ثم وطين ومجيع املسلمني وأرجو من اهلل

وتتــــوىل وزارة الشــــؤون اإلســــالمية واألوقــــاف والــــدعوة واإلرشــــاد 

اإلشراف على اجملمع، ومعالي وزير الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة     
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واإلرشاد الشيخ صـاحل بـن عبـدالعزيز بـن حممـد آل الشـيخ هـو املشـرف العـام          

 ع وحتقيق أهدافهعلى اجملمع ورئيس هيئته العليا، ويتابع تنفيذ سياسات اجملم

وتصل الطاقة اإلنتاجية للمجمع إىل مـا يربـو عـن عشـرة ماليـني نسـخة       

من خمتلف اإلصدارات سنويًا للوردية الواحـدة، وميكـن تشـغيله عنـد احلاجـة      

 ثالث ورديات لينتج ثالثني مليون نسخة سنويًا. 

ووصل عدد اإلصدارات اليت أنتجها اجملمع إىل أكثر مـن سـتني إصـدارًا    

عــة بــني مصــاحف كاملــة وأجــزاء وترمجــات وتســجيالت وكتــب للســنة    موّز

والسرية النبوية وغريها. وللمجمع خمطوطتان خاصتان به برواييت حفص عـن  

عاصم وورش عن نافع كتبهما خطاط اجملمع وروجعتـا مـن قبـل جلنـة علميـة      

ــرواييت      ــه ب بــاجملمع، كمــا بــدأ اجملمــع يف كتابــة خمطــوطتني أخــريني خاصــتني ب

 ي وقالون.  الدور

تقــدر مســاحة اجملمــع مبــائتني ومخســني ألــف مــرت مربــع، ويعتــرب اجملمــع  

وحدة عمرانية متكاملة يف مرافقهـا، حيـث يضـم مسـجدًا، ومبـاني لـإلدارة،       

ــويق، والســـكن،       ــل، والتسـ ــيانة، واملطبعـــة، واملســـتودعات، والنقـ والصـ

هــ  1416والرتفيه، واملستوصف، واملكتبة، واملطاعم وغريهـا. ونـال يف عـام    

 جائزة املدينة املنورة ألفضل تصميم ذي طابع إسالمي أصيل. 

هــ.  1421( مليون نسخة حتى منتصـف عـام   160وجتاوز إنتاج اجملمع )

( 132أما جمموع ما وزعه على املسـلمني يف خمتلـف قـارات العـامل فـزاد عـن )      
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 ( إصدارًا. 60مليون نسخة، وأما أنواعها فقد بلغت أكثر من )

ارة إىل أن إصــدارات اجملمــع املطبوعــة أو املرتلــة يراعــى يف  وجتــدر اإلشــ

ــني         ــا، وب ــلمني إليه ــات املس ــني حاج ــة ب ــا املواءم ــا وتوزعه ــا وإنتاجه اختياره

االستفادة القصوى من اإلمكانات الكـبرية الـيت أمـر بتوفريهـا للمجمـع خـادم       

 احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز حيفظه اهلل. 

 ن خططه املستقبلية العمل على زيادة إنتاجه وتنويعه. ووضع اجملمع ضم

ومــن جهــة أخــرى وبالنســبة لإلصــدارات اجلديــدة مــن مصــحف املدينــة 

النبوية، فقد مت إنتاج مصحف الثمن جمـزأ، وإنتـاج ترمجـة معـاني القـرآن إىل      

اللغة اإلنكليزية بثالثة أحجام، وكذلك اختاذ الرتتيبات األولية اخلاصة بإنتـاج  

ف املعلم مرتاًل، وانتهى تسجيل املصحف بروايـة قـالون ترتيـل فضـيلة     املصح

ــدالرمحن احلــذيفي، وكــذلك انتهــى تســجيل املصــحف      الشــيخ علــي بــن عب

بروايــة حفــص ترتيــل فضــيلة الشــيخ عبــداهلل بصــفر، وكــذلك انتهــى تســجيل 

املصحف برواية حفص ترتيـل الـدكتور عمـاد زهـري حـافظ، وجيـري اإلعـداد        

 ت أخرى. للتسجيل بروايا

ويدرس اجملمع حاليـًا أفكـارًا ومنـاذج جديـدة مـن اإلصـدارات املطبوعـة        

واملسجلة، مـن ترمجـات معـاني القـرآن الكـريم إىل اللغـات املختلفـة الـيت مت         

االنتهـــاء مـــن طباعتهـــا: الباشـــتو، الرباهونيـــة، األلبانيـــة، اإلندونيســـية،       

الصــومالية، الصــينية،  األورديــة، البنغاليــة، البوســنية، الرتكيــة، التاميليــة، 
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الفرنسية، القازاقية )حـرف سـرييليكي(، اإلنكليزيـة، اهلوسـا، واإلغوريـة،      

األسبانية، الفارسية، الكشـمريية، الكوريـة، املليباريـة، املقدونيـة، اليوربـا،      

 اليونانية.

إضافة إىل ذلك، هناك ترمجة معاني جزء عم وجزء تبارك إىل اللغة 

اإلنكليزية واألسبانية. وشرع اجملمع يف اإلعداد الصينية، وجزء عم باللغة 

 لطباعة ترمجة معاني جزء عم مبختلف اللغات اليت أصدرها. 

ويف هذا اإلطار يقوم اجملمع حاليـًا بإجنـاز سـبع ترمجـات جديـدة ملعـاني       

القرآن الكريم إىل اللغات التالية: البورمية، األنكـو، اهلولنديـة، التايلنديـة،    

يد جمموع الرتمجات عن ثالثـني ترمجـة، كمـا يعـد إلجنـاز      الزولو، وبذلك يز

 ترمجات أخرى مستقباًل. 

يعمل باجملمع حاليًا حوالي ألفي شخص بـني علمـاء وأسـاتذة جامعـات     

%. وتعمــل 70وفنــيني وإداريــني، ونســبة الســعوديني مــنهم تصــل إىل حــوالي   

ــا    ــة بــاجملمع، ويت بع اجملمــع الكفــاءات الســعودية اآلن يف خمتلــف األقســام الفني

 تطوير مهاراتهم الفنية واإلدارية لتتناسب مع احتياجاته. 

زار اجملمــع حــوالي مليــوني مســلم ومســلمة مــن خمتلــف بلــدان العــامل،  

جــاءوا ليشــاهدوا هــذا الصــرح اإلســالمي الشــامخ الــذي يعتــرب مــن األعمــال   

 . اجلليلة اليت قامت بها اململكة العربية السعودية خلدمة اإلسالم واملسلمني

إن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف وهو هدية خـادم احلـرمني   
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الشريفني للمسـلمني يف كـل مكـان أصـبح مـن املعـامل املهمـة يف املدينـة املنـورة          

 . @وهو معقل حصني حلفظ وصيانة ونشر كتاب اهلل وسنة رسوله 

 إىل حجاج بيت اهلل احلرام –حفظه اهلل–هدية خادم احلرمني الشريفني 

على توصيل كتاب  – حفظه اهلل–وحرصًا من خادم احلرمني الشريفني 

اهلل إىل كافة املسلمني مبختلف أحناء العامل، ومبختلف اللغات فقد وجه 

نسخة من إصدارات جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  بتقديم

باملدينة املنورة لضيوف الرمحن من حجاج بيت اهلل احلرام، حيث يتم سنويًا 

توزيع هدية خادم احلرمني الشريفني لكل احلجاج عند مغادرتهم منافذ 

اململكة عائدين بسالمة اهلل وحفظه إىل بالدهم بعد أن يؤدوا مناسك احلج يف 

يسر وطمأنينة متمتعني بالتسهيالت الكبرية، وباإلمكانات اهلائلة اليت وفرتها 

 هلم اململكة.

 رآن الكريم:العناية باجلمعيات اخلريية لتحفيظ الق

ومل تنحصر عناية خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل بالقرآن الكريم يف 

طباعته ونشره وتوزيعه وترمجاته إىل اللغات املختلفة، بل امتدت رعايته 

وعنايته للقرآن الكريم للعمل على حفظه لدى الناشئة، وذلك من خالل 

 توسع نشاطها دعمه للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، واليت

وانتشرت حلقاتها وفصوهلا يف كل مدينة وقرية وهجرة بأحناء اململكة، حيث 

على رعاية هذه  – حفظه اهلل–حرصت الدولة بقيادة خادم احلرمني الشريفني 
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اجلمعيات ماديًا ومعنويًا، فخصصت هلا اإلعانات السنوية الكبرية ومنحتها 

 األراضي إلقامة مقارها.

الدعم السخي على حد معني، فهاهي اجلمعيات حتظى ومل يتوقف هذا 

 –مبوافقة جملس الوزراء برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

على معاملة هذه اجلمعيات من حيث الدعم واملزايا األخرى  – حفظه اهلل

معاملة اجلمعيات اخلريية املرخصة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

على املوافقة على متتعها بالتعرفة املخفضة الستهالك الكهرباء أسوة  فضال

باجلمعيات األخرى، وذلك مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر املنعقد بتاريخ 

هـ، واملتضمن املوافقة على مشول مقرات اجلمعيات اخلريية 1422/ 7/11

 بائي.لتحفيظ القرآن الكريم للتعرفة املخفضة الستهالك التيار الكهر

وتضمن القرار أيضًا ختصيص جزء من موارد األوقاف يف وزارة 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد جلمعيات حتفيظ القرآن 

 الكريم اخلريية، ومدارس حتفيظ القرآن الكريم اخلريية التابعة هلا.

ب وإميانًا من خادم احلرمني الشريفني بأثر القرآن الكريم يف إصالح وتهذي

أوامره  – حفظه اهلل –النفس البشرية واملنحرفني عن جادة الصواب فقد  أصدر 

الكرمية بتخفيف العقوبة على السجناء بقدر ما حيفظونه من كتاب اهلل، وهكذا 

يتضح لنا عناية خادم احلرمني الشريفني بالقرآن الكريم من كافة النواحي 

 ، والتفسري.واجلوانب، الطباعة، والنشر، واحلفظ، والرتمجات
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 العناية باألوقاف على املساجد : املبحث السادس

يعد الوقف على املساجد والعناية بها وتشييدها وصيانتها من أقرب 

 باإلميان ملن يعمرها، قال تعاىل:  القربات إىل اهلل، ولقد شهد اهلل 
    

   
     

من بنى مسجدًا هلل يف الدنيا بأن يبنى له بيتًا يف  ، وقد وعد اهلل [18 ة:]التوب

يقول من بنى  @:" أني مسعت النيب <اجلنة، فجاء يف حديث عثمان 

، حيث ] رواه البخاري ومسلم[مسجدًا يبتغي به وجه اهلل، بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة" 

، حينما هاجر إىل املدينة بناء املسجد، @سولجند أن أول عمل قام به الر

ولقد اهتم  املسلمون منذ بداية ظهور اإلسالم باملساجد، والعناية بها 

 وتعمريها، وإيقاف واألوقاف عليها.

وما للمساجد من أهمية يف حياة املسلمني فقد أوىل خادم احلرمني 

ف عليها وتعمريها، عناية كبرية وفائقة باملساجد والوق – حفظه اهلل–الشريفني 

وحث املسؤولني باملساجد والعناية بها، ويدعو دائمًا لالهتمام بها. وجيند 

اإلمكانيات للعناية بها ويظهر ذلك واضحًا  يف عدد من الكلمات واخلطب اليت 

 يف ذلك:  – حفظه اهلل–حث فيها على العناية باملساجد، حيث جنده يقول 

الكامل باملساجد فهي بيوت اهلل يف "فإن من أوجب الواجبات االهتمام 

األرض، وهي مدرسة اإلسالم واملسلمني األوىل، فقد كان املسجد الذي 
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أسس على التقوى من أول يوم كما وصفه القرآن، قاعدة لبناء أول جمتمع 

إسالمي على أساس اإلميان. فكان املسجد منارة العلم، وحمراب العبادة، 

يوت اهلل بناًء وتشييدًا وصيانة وترميمًا، ومنطلق اجلهاد، وأن العناية بب

وتزويدها مبا حتتاجه من مرافق وخدمات، هو العالمة الواضحة للمجتمع 

املسلم الذي يعيد مسرية السلف الصاحل، وأمارة من أمارات اإلميان 

من كلمة ألقاها خادم احلرمني الشريفني مبناسبة ] الصحيح، وعالمات اليقني املتمكن".

 .[هـ13/5/1403ع السنوي السادس للعناية باملساجد، الرياض بدء األسبو

 كما جنده يف مناسبة أخرى يقول: 

"إننا حنمد اهلل على ما أوالنا من شرف كبري خلدمة احلرمني الشريفني 

ومقدساتنا اإلسالمية، ومبا مكننا بعونه وتوفيقه من بذل اجلهود وحشد الطاقات 

نيف والعناية باملساجد وإنشائها يف كل منطق وجتنيد اإلمكانيات خلدمة ديننا احل

أن يعيننا على خدمة  من مناطق اململكة ويف كل قرية من قراها، نسأل اهلل 

من كلمة ألقاها خادم احلرمني الشريفني ]بيوته، وأن يأخذ بأيدينا لنصرة دينه احلنيف". 

 .[هـ2/4/1409ينة املنورة، مبناسبة األسبوع السنوي الثاني عشر للعناية بشؤون املساجد باملد

على املساجد مل تكن  – حفظه اهلل–وأوقاف خادم احلرمني الشريفني 

مقصورة على داخل اململكة العربية السعودية فقط، وإمنا تعدتها إىل خارج 

اململكة ويف خمتلف القارات والدول، ونسبة لطبيعة البحث فسوف نقوم 

د لصعوبة حصرها سواًء يف بتقديم بعض اإلشارات لعدد من تلك املساج
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 داخل اململكة أو خارجها. 

 أواًل: أوقاف خادم احلرمني الشريفني على املساجد داخل اململكة:

منطقة أو مدينة أو قرية  – حفظه اهلل–مل يرتك خادم احلرمني الشريفني 

أو هجرة إال قام ببناء مسجد فيها على نفقته اخلاصة، إضافة إىل أنه وجه 

 –نى لكل مسجد منزل لإلمام وآخر للمؤذن حتى يضمن بضرورة أن يب

استقرار اإلمام واملؤذن لكي يؤديا دورهما يف اإلمامة يف  – حفظه اهلل

 الصالة، ويف اإلرشاد والتوجيه لعامة املواطنني واملقيمني.

وللوقوف على بعض املساجد اليت قام خادم احلرمني الشريفني 

امسه داخل اململكة العربية السعودية، بتشييدها على نفقته اخلاصة وحتمل 

 (.2نستعرض ذلك من خالل اجلدول رقم )

 (2جدول رقم )

 يوضح بعض املساجد اليت قام خادم احلرمني الشريفني 

 بتشييدها وحتمل امسه داخل اململكة العربية السعودية

 م اسم املسجد املنطقة

 1 جامع امللك فهد بن عبدالعزيز شارع الستني، الرياض

 2 جامع خادم احلرمني الشريفني غرب جنوب مصلى العيد، الرياض

 3 جامع امللك فهد بن عبدالعزيز حي الشفا، الرياض

 4 جامع اسامة بن زيد )خادم احلرمني الشريفني( السويدي، الرياض

 5 جامعة والدة امللك فهد بن عبدالعزيز  الطرادية، الرياض

 6 هد بن عبدالعزيزجامع امللك ف حي امللك فهد، الرياض
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 م اسم املسجد املنطقة

 7 جامع امللك فهد بن عبدالعزيز مشال الغرابي، الرياض

 8 جامع امللك فهد بن عبدالعزيز طريق امللك خالد، الرياض

 9 جامع خادم احلرمني الشريفني الدمام

 10 جامع خادم احلرمني الشريفني اخلرب

 11 جامع خادم احلرمني الشريفني اهلفوف، اإلحساء

 12 جامع خادم احلرمني الشريفني كبري، بربيدةاجلامع ال

 13 مسجد خادم احلرمني الشريفني مسجد احلديقة الشرقية بعنيزة

 14 مسجد قباء )خادم احلرمني الشريفني( املدينة املنورة

 15 مسجد ميقات ذي احلليفة )خادم احلرمني الشريفني( املدينة املنورة

 16 دم احلرمني الشريفني(مسجد القبلتني )خا املدينة املنورة

 17 مسجد امللك فهد باحلرة الشرقية املدينة املنورة

 18 جامع خادم احلرمني الشريفني حائل

وهكذا يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله عن أوقاف خادم احلرمني 

الشريفني على املساجد داخل اململكة، أنها مشلت تقريبًا أكثر مناطق اململكة، 

ا هو جملرد إعطاء بعض اإلشارات عن تلك املساجد، ومل يكن وهذا اجلدول إمن

احلصر هدف هذا البحث، حيث إن دراسة أوقاف خادم احلرمني الشريفني 

على املساجد داخل اململكة، تتطلب القيام ببحث متخصص هلا، بهدف 

التوثيق هلا ومعرفة تواريخ إنشائها ومواصفاتها الفنية، واملعمارية، وكذلك 

من املصلني اليت ختدمها تلك املساجد، ومعرفة أثرها يف الدعوة األعداد 
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 والتوجيه واإلرشاد، سواًء للمواطنني أو املقيمني داخل اململكة.

 ثانيًا: أوقاف خادم احلرمني الشريفني على املساجد خارج اململكة. 

باألوقاف على  – حفظه اهلل–إن اهتمام خادم احلرمني الشريفني 

ر يف داخل اململكة فقط كما بينا، وإمنا امتدت جهوده يف املساجد مل ينحص

ذلك األمر إىل تشييد العديد من املساجد واملراكز اإلسالمية يف خمتلف قارات 

 العامل خارج اململكة وعلى نفقته اخلاصة.

ورغبة يف التعريف ببعض املراكز واملساجد اليت بناها خادم احلرمني 

ج اململكة، نشري إىل بعضها واملتمثلة يف الشريفني على نفقته اخلاصة خار

 اآلتي:

 مركز امللك فهد الثقايف واإلسالمي يف بيونس أيرس )األرجنتني(:  – 1

مت وضــع حجــر األســاس للمركــز الــذي بــين علــى نفقــة خــادم احلــرمني 

بتكلفـة قــدرها   –حيفظــه اهلل  –الشـريفني امللـك فهــد بـن عبــدالعزيز آل سـعود     

ثنا عشر مليون ومخسـمائة ألـف ريـال علـى أرض     ( مائة وا112.500.000)

(، 2م17.310(، ويبلغ جممـوع مسـاحات البنـاء )   2م33.670تبلغ مساحتها )

ويتكون املركز من أربعة قطاعات األول ديين يضم مسجدًا يتسـع لنحـو ألـف    

مصــل، ووحــدة إلســكان اإلمــام، والثــاني ثقــايف يشــتمل علــى قاعــة عــرض  

ــة )   ــع لقراب ــرات تتس ــ700وحماض ــة،   ( ش ــروض، ومكتب ــاحة للع خص، وس

( 300والثالــث تربــوي يضــم حديقــة لألطفــال ومدرســة ابتدائيــة تســتوعب )  
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 طالب، وأخرى ثانوية تستوعب العدد نفسه. 

أما القطاع الرابع واألخري، فيختص باجلانب الرتفيهي ويضم مطعمًا،  

ــوف      ــاكن وق ــزًا رياضــيًا، إضــافة إىل املخــازن الرئيســة، وأم ومطبخــًا، ومرك

 (. 202: 1419لسيارات )انظر الشؤون اإلسالمية: حقائق وأرقام، ا

 مسجد امللك فهد يف لوس أجنلوس) الواليات املتحدة األمريكية(:  – 2

يقع املسجد يف حي )كولفرسيت( غرب مدينة )لـوس أجنلـوس(، ويعـد    

من أكرب املساجد واملراكز اإلسالمية يف قارة أمريكا الشمالية، وأمجلها عمارة 

(، ويتكــون مــن أربعــة طوابــق،  2م7200ى اإلطــالق، وتبلــغ مســاحته ) علــ

ويتســع أللفــي مصــل، ويضــم املســجد مصــلى للنســاء، وقاعــة حماضــرات،    

وقاعة اجتماعات، وفصواًل دراسية، ومركزًا لألحباث، ومكانًا لبيع الكتب، 

 ومرافق لألطفال، ومواقف للسيارات.

وافتتحه صاحب السـمو   م،1996أبريل  10وقد بدأ العمل فيه بتاريخ 

امللكي األمري عبدالعزيز بن فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود وزيـر الدولـة عضـو        

هــ  23/3/1419جملس الـوزراء ورئـيس ديـوان جملـس الـوزراء يـوم اجلمعـة        

م، وأقـــيم املســـجد علـــى نفقـــة خـــادم احلـــرمني  1998/يوليـــو/ 17املوافـــق 

تكلفتـــــه الشـــــريفني امللـــــك فهـــــد بـــــن عبـــــدالعزيز آل ســـــعود، وبلغـــــت  

 ( ثالثني مليونًا وثالمثائة ومخسة وسبعني ألف ريال. 30.375.000)

وقد بني صاحب السمو امللكي األمري عبدالعزيز بـن فهـد بـن عبـدالعزيز     
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آل سعود، أثناء افتتاح املسجد، نهج اململكة العربية السعودية الثابت يف دعم 

شـر اإلسـالم،   اإلسالم واملسلمني، وحـرص خـادم احلـرمني الشـريفني علـى ن     

وتعاليمه يف كل مكان حيث قال: "إن خادم احلرمني الشريفني، وولـي عهـده   

ــالة        ــة لرس ــداف اجلليل ــامية، واأله ــاني الس ــذه املع ــدركان ه ــا ي ــني، وهم األم

اإلســالم اخلالــدة، فقــد حرصــا علــى إعمــار بيــوت اهلل، وتشــييدها، لتكــون   

فـاهيم، ويكـون   مصادر إشعاع، ومصابيح هداية، تتجلى من خالهلا تلـك امل 

ــه هلل رب العــاملني تعمــل علــى نشــر العقيــدة الصــافية اخلالصــة مــن      الــدين كل

ــى      ــن اإلســالم عل ــات، وإظهــار دي ــدع واخلراف ــن الب الشــوائب واألدران، وم

حقيقتـه، ديــن اخلــري، والبعيــد عــن كــل مظــاهر الظلــم والعنــف، والطغيــان،  

)انظــر الشــؤون  حمتســبني يف عملــهما األجــر، واإلحســان مــن الكــريم الــرمحن"  

 . (194– 192: 1419اإلسالمية: حقائق وأرقام، 

 مسجد مدينة ليون )فرنسا(: – 3

مت إنشــاء املســجد علــى نفقــة خــادم احلــرمني الشــريفني امللــك فهــد بــن    

( 18.130.800وبلغـت تكـاليف بنائـه )    –حيفظـه اهلل   –عبدالعزيز آل سـعود  

ائـة ريـال، وتبلـغ مسـاحة املسـجد      مثانية عشر مليونًا ومائـة وثالثـني ألفـًا ومثامن   

)انظــر الشـــؤون  م. 30/9/1994( ألــف مــرت مربـــع، ومت افتتاحــه بتـــاريخ    70)

 . (192: 1419اإلسالمية: حقائق وأرقام، 

 جامع خادم احلرمني الشريفني يف جبل طارق:  – 4
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افتــتح صــاحب الســمو امللكــي األمــري ســلمان بــن عبــدالعزيز آل ســعود   

يفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سـعود يـوم اجلمعـة    جامع خادم احلرمني الشر

م(، والــذي بــين علــى نفقــة خــادم 1997هـــ )1418ربيــع األول مــن عــام  5

( ثالثــني مليــون 30.000.000احلــرمني الشــريفني اخلاصــة، وبلغــت تكلفتــه )

( مخسـة آالف ومائتـا   2م5.200ريال سعودي، وأقيم على أرض مسـاحتها ) 

 .(190: 1419سالمية: حقائق وأرقام، )انظر الشؤون اإلمرت مربع 

مســجد خــادم احلــرمني الشــريفني واملركــز اإلســالمي يف أدنــربة        – 5

 )اململكة املتحدة(: 

يقع املسجد يف )أدنربة( عاصمة اسكتلندا يف اململكة املتحدة وقـد تـربع    

  –حيفظـه اهلل   –خادم احلـرمني الشـريفني امللـك فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود        

ـــ  ــة    % 90بـ ــة والبالغـ ــه اخلاصـ ــى نفقتـ ــروع علـ ــة للمشـ ــة اإلمجاليـ ــن التكلفـ مـ

( واحدًا وعشـرين مليونـًا وتسـعمائة ومخسـة وأربعـني ألفـًا،       21.945.000)

( 750ويتكون املشروع من مسجد تتسـع قاعـة الصـالة الرئيسـة فيـه حلـوالي )      

( مائـــة 150ســـبعمائة ومخســـني مصـــليًا، ومصـــلى للنســـاء يتســـع حلـــوالي )

 ، ومركز إسـالمي توجـد فيـه قاعـة متعـددة األغـراض تتسـع        ومخسني مصلية

( ثالمثائـــة فـــرد، وتســـتخدم للصـــلوات عنـــد احلاجـــة، وتســـتخدم  300لــــ )

ــم املركــز        ــا يض ــاءات العامــة للمســلمني، كم ــرات والنــدوات واللق للمحاض

مكتبة، وعددًا من املكاتب اإلدارية، كمـا مت ختصـيص املبنـى القـديم للمركـز      
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 ة، باإلضافة إىل مغسلة لألموات. إلقامة فصول دراسي

هــذا وقــد افتــتح صــاحب الســمو امللكــي األمــري عبــدالعزيز بــن فهــد بــن  

عبدالعزيز آل سعود وزيـر الدولـة عضـو جملـس الـوزراء املشـروع يـوم اجلمعـة         

هـ، وألقى مسوه كلمة يف افتتاح املشروع أكد فيهـا علـى   8/4/1419املوافق 

ى الشـريعة اإلسـالمية وعلـى نصـرة اإلسـالم      سياسة اململكـة الثابتـة املبنيـة علـ    

واملسلمني أينما وجدوا، حيث قال: "إن بنـاء هـذا املركـز وغـريه يتالقـى متامـًا       

مـع السياسـة العامـة للمملكــة العربيـة السـعودية فهــي قلـب العـامل اإلســالمي        

وقدوته وحمط أنظاره، هذه الدولـة الـيت أكرمهـا اهلل تعـاىل مبزايـا عديـدة حـني        

مهدًا لرسالة اإلسالم وأوالها خدمة احلرمني الشـريفني وحباهـا قيـادة    اختارها 

 -تغمده اهلل برمحتـه   -رشيدة منذ عهد امللك عبدالعزيز ابن عبدالرمحن 

الذي مجع اهلل به مشلها وبنى قواعد منهجه يف احلكـم علـى أسـاس الشـريعة     

ي خــادم اإلســالمية مببادئهــا العادلــة وأحكامهــا الشــاملة، عنــدما بويــع مــوال   

احلــرمني الشــريفني لتــولي أمــور الرعيــة ســلك يف أمتــه مــنهج الرشــاد وطريــق   

ــدين       ــة ال ــث أوىل خدم ــه، حي ــأعزه اهلل باإلســالم ونصــر اإلســالم ب الســداد ف

وإعالء كلمته، ونشر دعـوة اهلل يف األرض كـل اهتمامـه، أسـأل اهلل تعـاىل أن      

ــًا با      ــادة مقرون ــره موصــواًل بالزي ــل عم ــع  جيــزل أجــره وأن جيع ــة إن مسي لعافي

 قريب".  

 وقال أيضًا: 
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"وما زالت سياسة اململكة العربية السعودية تسري وفق هذا اإلطـار الـذي   

ــأن اإلســالمي         ــى الش ــه الرتكيــز عل ــم معامل ــدة اإلســالمية، وأه ــه العقي أساس

ورعايته وإقامة العالقات الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة دون التـدخل يف  

إقامة هذا الصرح اإلسالمي الكبري إال مثرة من مثار تلـك   شؤونها الداخلية وما

)انظـر  العالقة املتميزة بني اململكة العربية السعودية واململكـة املتحـدة الصـديقة"    

 . (179– 177: 1419الشؤون اإلسالمية: حقائق وأرقام، 

 املركز اإلسالمي الثقايف يف مدريد )أسبانيا(:  – 6

ــمو    ــه صـــــاحب الســـ ــام بافتتاحـــ ــن  قـــ ــلمان بـــ ــي األمـــــري ســـ  امللكـــ

هــ، نيابـة عـن    24/3/1413عبدالعزيز آل سعود أمري منطقة الرياض بتاريخ 

خادم احلرمني الشـريفني امللـك فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود، وحضـر حفـل         

االفتتاح ملـك أسـبانيا، ولقـد تكفـل خـادم احلـرمني الشـريفني بنفقـات املركـز          

عني مليونــًا وسـبعمائة ومخســني  ( ثالثـة وتسـ  93.750كاملـة، والـيت بلغــت )  

 ألف ريال.  

ويعترب املركز اإلسالمي الثقايف يف مدريـد مـن أكـرب املراكـز اإلسـالمية يف      

( ألـف مـرت مربـع، ويضـم مبنـى املركـز مسـجدًا        18أوروبا، وتبلـغ مسـاحته )  

يتسع ألكثر من ألف مصل، وأحلق به شرفة خاصة بصالة النساء، كما يضـم  

( طوابق ثالثة منهـا حتـت األرض،   6ن املركز من )محامات للوضوء، ويتكو

( مــرتًا مربعـًا، ويضـم املركــز إىل   650وتبلـغ مسـاحة املســجد وحـده حـوالي )    
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ــر مــن )     ــب املســجد مدرســة متعــددة املراحــل تتســع ألكث ــب، 300جان ( طال

( غرفــة جمهــزة للتــدريس، وبــاملركز قاعــة 36ومعمــاًل لتعلــيم اللغــات يضــم )

( مقعــد، وجمهــزة بكافــة 500تتســع ألكثــر مــن ) كــبرية للعــرض وللمــؤمترات

األجهزة الصـوتية، ومركـزًا للرتمجـة الفوريـة، وتقـوم مدرسـة املركـز بتعلـيم         

العلوم اإلسالمية، واللغة العربية، والقرآن الكريم، إىل جانب تدريس اللغـة  

( ألف كتاب، 30األسبانية، واللغة اإلجنليزية، وباملركز مكتبة تضم حوالي )

لمطالعة، جمهـزة بوسـائل مسعيـة وبصـرية، وللمسـجد مئذنـة رشـيقة        وقاعة ل

– 183: 1419)انظر الشـؤون اإلسـالمية: حقـائق وأرقـام،     ( مرتًا 36ترتفع إىل حوالي )

184). 

 مركز خادم احلرمني الشريفني الثقايف اإلسالمي يف مالقة )أسبانيا(:  – 7

بــن   وقــد وضــع صــاحب الســمو امللكــي األمــري عبــدالعزيز بــن فهــد         

ــنني     ــوم االث ربيــع اآلخــر  8عبــدالعزيز آل ســعود حجــر األســاس للمشــروع ي

م( حبضـــور معـــالي وزيـــر الشـــؤون 1997أغســـطس  11هــــ املوافـــق )1418

 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.  

ويقع املركـز يف وسـط مدينـة مالقـة احلديثـة، وتبلـغ مسـاحته اإلمجاليـة         

الرئيسية بوسط املدينـة، واملراكـز التجاريـة    ( مرتًا مربعًا، بقرب احملطة 3848)

واالجتماعيــة احمليطــة بــه، ويتكــون مــن مخســة طوابــق بســعة إمجاليــة قــدرها 

ــوالي )     12590) ــا يوجــد مصــلى آخــر للنســاء يتســع حل ( 800( مصــل، كم
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مصلية، ويـرتبط رأسـًا بالطـابق األول. كمـا توجـد قاعـة للنـدوات اإلسـالمية         

سني، ومكاتـب للمركـز والـدعوة واإلرشـاد،     واملؤمترات ومطعم خلدمة الدار

كما يشتمل املركز على حدائق خارجية، وموقف سيارات حتت األرض تقدر 

( سيارة، باإلضافة إىل سكن 190مساحته بأربعة آالف مرت مربع يتسع لعدد )

 إمام املسجد. 

وقــد روعــي يف تصــميم املشــروع احلداثــة املعماريــة، وربــط العمــارة         

( مــرتًا، 50ســية ذات الطــابع املميــز، ولــه منــارات بارتفــاع ) اإلســالمية األندل

 واستغرق تنفيذه مدة اثين عشر شهرًا. 

ــة      ــة مالق ــة اإلســالمية هلــذا املشــروع اخلــري مبــا خيــدم مدين وتتطلــع اجلالي

واملناطق اجملاورة وحاجة املسلمني لذلك وأهميـة هـذا املشـروع علـى املسـتوى      

ملشروع علـى نفقـة خـادم احلـرمني الشـريفني      اإلسالمي. هذا وقد مت تنفيذ هذا ا

 . (187 – 186: 1419)انظر الشؤون اإلسالمية، حقائق وأرقام، اخلاصة 

وهكذا يتبني مقدار العناية الفائقة، اليت أوالها خادم احلرمني الشريفني 

امللك فهد للمراكز واجلمعيات، واملساجد خارج اململكة، وهو نهج ثابت 

املسلمني أينما كانوا، لتمكينهم من ممارسة شعائرهم اختذته اململكة لدعم 

الدينية يف بالدهم، ويف البالد غري اإلسالمية اليت يعيشون فيها، والعمل 

على مجع مشلهم، وتأصيل مبدأ التاخي، والتعاون بينهم يف كل مكان، 

وتهيئة األجواء املناسبة هلم، للقيام بواجبهم جتاه ربهم، ودينهم وأمتهم. 
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ن هلذه املراكز، واجلمعيات، واملساجد، أثر كبري يف احلفاظ على وقد كا

اهلوية اإلسالمية للمسلمني، وزيادة أواصر احملبة، واألخوة بينهم، 

باجتماعهم فيها للصالة، والذكر، والدراسة، وتذاكر أحواهلم، وأحوال 

ثم بالدعم السخي، والتوجه  إخوانهم املسلمني. كل ذلك مت بفضل اهلل 

ارك، والنهج اإلسالمي الراسخ، هلذه اململكة الفتية، دولة اإلسالم املب

 ومهبط الوحي.
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 العناية باألوقاف على املدارس واملعاهد واجلامعات: املبحث السابع

حرص خادم احلرمني الشريفني على دعم املعاهد واملدارس 

ة واجلامعات، وذلك إميانًا منه بضرورة نشر العقيدة اإلسالمية الصحيح

وإيصال الدعوة اإلسالمية إىل كافة أحناء املعمورة، والتعريف باإلسالم، 

 حفظه اهلل–وإبراز الصورة املشرقة له يف العامل، ويعد هذا االهتمام من قبله 

وإخوانه امللوك امللك  ~امتدادًا الهتمام املغفور له والده امللك عبدالعزيز  –

 .– هلليرمحهم ا–سعود وامللك فيصل وامللك خالد 

بدعم العديد من املدارس يف خمتلف أحناء  – حفظه اهلل–حيث قام 

العامل واملعاهد اإلسالمية، كما قام بإنشاء العديد من األكادمييات يف خارج 

اململكة العربية السعودية، إضافة إىل تأسيس العديد من الكراسي العلمية 

اء نبذة خمتصرة عن للدراسات اإلسالمية يف جامعات العامل. وفيما يلي إعط

األكادمييات والكراسي العلمية اليت أقيمت على نفقة خادم احلرمني 

 الشريفني.

 ي جمال األكادمييات:ـأواًل: ف

 األكادميية اإلسالمية السعودية يف واشنطن: – 1

تأسست األكادميية يف عاصمة الواليات املتحدة األمريكية )واشنطن( 

الرتبوية اليت قامت اململكة بإنشائها، هـ، وهي إحدى املؤسسات 1405عام 

من أجل تدريس اللغة العربية، والعلوم الدينية، واحملافظة على شخصية 
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الطالب املسلم، وتوجيهه واالعتزاز بلغته، واحملافظة على تعاليم الدين 

اإلسالمي احلنيف، عالوة على تدريسه كل ما يتعلمه عليه طالب املدارس 

 ليزية.األمريكية باللغة اإلجن

ولقد أصبحت األكادميية تتبوأ مركزًا مشرفًا بني مجيع املدارس اخلاصة 

يف منطقة مشال )فرجينيا(، مبا توفر هلا من دعم سعودي، جعلها أمنوذجًا 

تربويًا، وتعليميًا وحازت على االعرتاف األكادميي، وصارت تضم أكثر من 

 ( جنسية.28( طالبًا وطالبة ينتمون إىل )650)

ألكادميية من أعظم اهلدايا اليت قدمتها حكومة خادم احلرمني وتعد ا

ألبناء اجلاليات،  – حفظه اهلل–الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 

واألقليات املسلمة يف الواليات املتحدة األمريكية، ملا وفرته من أجواء تربوية 

 العامة اليت  إسالمية للطالب أسهمت يف إنقاذهم من االخنراط يف املدارس

 ال تتوافر فيها دراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية.

وتنفرد األكادميية خبصوصيتها اليت تهدف إىل حتقيق غايتني نبيلتني، 

إحداهما تربوية، واألخرى تعليمية، وذلك بإعداد الطالب والطالبات، 

اإلضافة وتنشئتهم على القيم واألخالق احلميدة، واملثل اإلسالمية العليا، ب

إىل تعليم اللغة العربية، والعلوم الدينية واالجتماعية اليت حتافظ على 

مستوى الطالب التعليمي يف مواد اللغة ليتمكن من يعود منهم إىل بالده من 

االلتحاق بالصفوف املعتادة، اليت وصل إليها يف األكادميية، وعدم إضاعة 
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يف الواليات املتحدة أي سنة من سنوات الدراسة، طيلة إقامة والديه 

 األمريكية.

كما أنها تؤهل املقيمني منهم بصورة دائمة، لإللتحاق مبرحلة التعليم 

اجلامعي، وذلك بتدريس مجيع املواد املقررة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

باللغة اإلجنليزية، باإلضافة إىل إكساب الطالب والطالبات، خمتلف املهارات 

الفرد ليقوم بواجبه احلضاري البناء، خلدمة بالده واملعارف، وتهيئة 

وجمتمعه، والنهوض بأمته يف ضوء العقيدة السليمة، ومبادئ اإلسالم 

 احلنيف.

وكذلك تهدف األكادميية إىل تعريف أبناء الواليات املتحدة األمريكية 

بالثقافة واحلضارة العربية واإلسالمية، من خالل الندوات، واملسابقات، 

ط الثقافية والعلمية، والرياضية، والفنية اليت تقوم بها واللقاءات واملناش

 املستمرة مع طالب املدارس األمريكية.

 أكادميية امللك فهد التعليمية يف لندن: – 2

وهي مؤسسة تعليمية مت افتتاحها يف قلب العاصمة الربيطانية، يف 

غربي، م، لتكون منرب إشعاع حضاري، يف العامل ال1985سبتمرب عام 

ومنارة للتعريف بالدين اإلسالمي، واحلياة اإلسالمية، وقد جاءت هذه 

األكادميية الرائدة يف فكرتها، واجلديدة يف أسلوب تطبيقها يف دولة متتلئ 

باجلاليات، واألقليات اإلسالمية املتعطشة إىل العلوم وعلوم اللغة العربية 
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غربي. ولقد لقيت فكرة للمحافظة على أجياهلا من الضياع وسط اجملتمع ال

األكادميية ترحيبًا من مجيع اجلاليات واألقليات اإلسالمية اليت تعيق يف 

بريطانيا، واليت يربو عددها على مليوني مسلم. ويؤكد ذلك أن األكادميية 

م، وهو أول عام دراسي 1985( طالبًا وطالبة فقط، يف عام 270بدأت بـ)

فع إىل أكثر من ألف طالب وطالبة، يف تبدا فيه األكادميية نشاطها، ثم ارت

( جنسية مبا فيهم أبناء 26م، ميثلون )1989/1990العام الدراسي 

الربيطانيني الذين اهتدوا إىل اإلسالم، كما تضم أساتذة ومعلمات يبلغ 

( معلمًا ومعلمة، حيمل معظمهم شهادات عليا يف حقوهلم 70عددهم )

 التخصصية.

جيل مسلم متمسك بعقيدته ودينه، مؤهل  وتهدف األكادميية إىل إعداد

. تعليميًا، ألداء واجباته الدينية والدنيوية على الوجه الذي يرضي اهلل 

كما تهدف إىل نشر الوعي واملعرفة باحلضارة اإلسالمية والعربية. وتنقسم 

األكادميية إىل قسمني، القسم األول للبنني، والقسم الثاني للبنات. وتضم 

 الدراسية من الروضة، إىل املرحلة الثانوية.مجيع املراحل 

وتعتمد أكادميية امللك فهد التعليمية يف منهجها الدراسي على املنهج 

اإلجنليزي، يف مجيع املراحل الدراسية، عدا مادتي اللغة العربية، 

والدراسات اإلسالمية اللتني تدرسان طبقًا ملناهج اململكة العربية السعودية. 

لب ال جيد أي صعوبة يف االلتحاق بأي جامعة من جامعات ولذلك فإن الطا
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العامل بعد إكمال تعليمه، بل أن مستواه الدراسي بشهادة كثريين يتفوق على 

املدارس العادية، وحترص األكادميية على توفري احدث األجهزة التقنية، 

 ة.وتنمية مهارات الطالب والطالبات، وفقًا ألحدث الوسائل التعليمية املتوفر

وقد حظيت أكادميية امللك فهد التعليمية يف عمرها القصري، بسمعة 

طيبة ومكانة كبرية بني أوساط العرب واملسلمني يف بريطانيا، بعد أن شاهدوا 

إمكاناتها الرتبوية والتعليمية الكبرية، ومستواها األكادميي الرفيع، مقارنة 

 باملؤسسات األكادميية األخرى.

ظامًا ذا عائد تربوي وتعليمي كبري يف جماالت النشاط وتتبنى األكادميية ن

العلمي، والثقايف، والديين حيث تدخل يف تقوميها األكادميي الرحالت 

العلمية ذات الصلة بعلوم الدراسة، ومعارض الفنون واإلبداع، واألمسيات 

الشعرية، واحملاضرات اليت تتناول شتى صنوف املعرفة إضافة إىل عقد 

  الطالب، واليت تتصدرها منافسة حفظ القرآن الكريم.املنافسات بني

 أكادميية امللك فهد يف بون: – 3

ال تعد أكادميية امللك فهد يف )بون( مؤسسة تعليمية تربوية فحسب 

حتتضن أبناء اجلاليات العربية واإلسالمية املقيمة يف )بون( وأملانيا عمومًا، 

لثقافية من حماضرات، وندوات، ولكنها مركز ثقايف يعين بإقامة النشاطات ا

ومعارض، ودورات مسائية، تهتم يف جمملها بالتعريف باإلسالم، وما يتصل 

به من علوم وشؤون، وبالواقع احلضاري للمملكة العربية السعودية، 
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وبتوثيق صلة العرب واملسلمني بدينهم وحضارتهم وأصالتهم وبرتغيب 

بية وآدابها وعلومها والفنون املتصلة األملان يف الثقافة اإلسالمية واللغة العر

واملقام على  2م5000بهما. وهلذا فإن مبنى األكادميية الذي تبلغ مسطحاته 

مهيأ إلقامة هذه املناشط؛ ملا يتوافر فيه من  2م5600أرض مساحتها 

إمكانات جمهزة،مثل قاعة للمحاضرات وقاعة للمعارض واألغراض 

 جهيزات التعليمية، حيث يضم األخرى املتعددة، هذا إىل جانب الت

( عضوًا من أعضاء هيئة 35املبنى عشرين فصاًل، يتوىل التدريس فيها )

التدريس من جنسيات عربية، وإسالمية، وأملانية، كما يضم املبنى مسرحًا 

 تعليميًا، ومكتبة مدرسية، ومعامل للعلوم واحلاسب اآللي، ومرافق 

( 700مسجدًا جامعًا يتسع لنحو )أخرى عامة، كما يشمل جممع األكادميية 

 مصل.

 وقد افتتح صاحب السمو امللكي األمري عبدالعزيز بن فهد بن 

عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة عضو جملس الوزراء رئيس ديوان رئاسة 

هـ، وقد أكد مسوه يف حفل 20/4/1416جملس الوزراء األكادميية بتاريخ 

ة على بناء املؤسسات التعليمية يف االفتتاح حرص اململكة العربية السعودي

–اخلارج، ورغبة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 

أن تكون تلك املؤسسات مراكز إشعاع ومصابيح هداية تعمل  – حيفظه اهلل

على تعليم العقيدة الصحيحة وإقامة جسور ود وحمبة تربط أبناء اململكة 
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ت اإلسالمية بدينهم، وتراثهم، وأصالتهم، وتبني وأبناء اجلاليات واألقليا

لغري املسلمني حقيقة اإلسالم؛ لتحقيق تبادل ثقايف، وحضاري، بني أبناء 

 املسلمني وغريهم مبا ال يتعارض مع عقيدة اإلسالم.

   أكادميية امللك فهد يف موسكو: – 4

( فصاًل ختدم حنو 25هـ، وتضم )1413مت افتتاح األكادميية يف عام 

( طالبًا منتسبًا، إضافة إىل مراحل للروضة، والتمهيدي، ويعمل بها 300)

 ( عامل وموظف.100)

وتضم األكادميية قاعتني للحاسب اآللي وخمتربًا فيزيائيًا، وآخر 

كيميائيًا، وقاعة جمهزة للمحاضرات والرتمجة املباشرة، لعدة لغات، 

الروسية، واللغة  وتدرس األكادميية املنهج السعودي إضافة إىل اللغة

 اإلجنليزية من الصف األول االبتدائي.

 ي جامعات العاملـثانياً: تأسيس الكراسي العلمية للدراسات اإلسالمية ف

دعمت اململكة العربية السعودية يف عهد خادم احلرمني الشريفني إنشاء 

عدد من الكراسي واألقسام املعنية بالدراسات اإلسالمية، يف عدد من 

لعامل، رغبة منها يف نشر الدين اإلسالمي، وإيضاح املبادئ جامعات ا

احلقيقية لإلسالم، ونشر الثقافة اإلسالمية، وتدعيم احملاوالت القائمة 

لتحقيق ذلك يف عدد من املؤسسات التعليمية العاملية، ومن أهم الكراسي 

 اليت أسهمت اململكة يف إنشائها ورعايتها ما يأتي:
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 الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز لدراسات كرسي خادم احلرمني – 1

 الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوق جبامعة )هارفارد( األمريكية:

هـ، بتربع سخي كريم من لدن خادم 1413أسس الكرسي يف عام 

( ريال وذلك لغرض إنشاء مركز بكلية 18.750.000احلرمني الشريفني بلغ )

ة، وأطلقت إدارة الكلية اسم خادم احلقوق، يعنى بدراسة الشريعة اإلسالمي

احلرمني الشريفني على الكرسي تقديرًا له، ونتج عن هذا التربع الكريم، 

 توفري منح دراسة لدرجة األستاذية، ومتوين األحباث العلمية بالكلية.

ولوجود )كرسي خادم احلرمني الشريفني( يف جامعة )هارفارد( 

ا من أقوى اجلامعات يف أمريكا، األمريكية، أهمية كربى، من حيث اعتباره

مما يتيح له تأثريًا علميًا فاعاًل يف الواليات املتحدة األمريكية خاصة، ولدى 

 من يلتحق باجلامعة من أحناء العامل بصفة عامة.

كرسي امللك فهد للدراسات اإلسالمية مبعهد الدراسات الشرقية  – 2

 واألفريقية جبامعة )لندن(:

ني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وقد تربع خادم احلرم

( ستة ماليني ومائتني وسبعني ألف ريال إلنشاء هذا 6.270.000مببلغ )

الكرسي، وجاء إنشاؤه يف سياق احلوار بني احلضارات الذي تزداد أهميته 

خلدمة مصلحة الطرفني: العامل الغربي بكل إمكاناته واختالف فئاته والعامل 

معلوماته ووحداته الثقافية، ويتوقع أن يسهم الكرسي يف اإلسالمي بكل 
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التعريف بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة ونشر اإلسالم والدفاع عنه ضد 

 حماوالت التشويه املتكررة واملتزايدة.
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 مناذج ملشاريع وقفية حديثة: املبحث الثامن

ويف هذا العصر الزاهر، عصر خادم احلرمني الشريفني والذي نعمت 

يه اململكة يف عهده امليمون بالرفاه االجتماعي والرخاء االقتصادي وحققت ف

تطورات مرموقة يف كافة امليادين االقتصادية، واالجتماعية، واخلدمية، 

على حتقيق  – حفظه اهلل–والبنية األساسية، وجاء ذلك كله حرصًا منه 

صحبه الرقي والتطور االقتصادي واالجتماعي على املستوى الداخلي، و

 أيضًا حرصه على االرتقاء يف مكانة اململكة الرفيعة عربيًا وإسالميًا وعامليًا.

وكان لألوقاف كما بينا يف الفصول السابقة من هذا البحث االهتمام 

إذ شهد هذا العصر العديد من  – حفظه اهلل–والرعاية الكبريين من قبله 

حها وفقًا ألحدث وسائل املشاريع الوقفية احلديثة اليت مت تأسيسها وافتتا

التقنية اهلندسية احلديثة يف اجملال املعماري، حيث ظهرت هناك مشاريع وقفية 

عمالقة، يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، ومدينة جدة، وبقية مدن 

 اململكة، ومن أمثلة املشاريع الوقفية احلديثة اآلتي:

  باملدينة املنورة: جممع وقف البوصة والنشري التجاري والسكين – 1

والذي مت افتتاحه برعاية صاحب السمو امللكي األمري عبداهلل بن 

عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس جملس الوزراء ورئيس احلرس 

الوطين، وهو يقع على بعد أمتار من املسجد النبوي الشريف، حيث امتاز 

ءه على أرقى بطابع عمراني حضاري حديث وفريد يف نوعه، ومت بنا
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املواصفات واملقاييس، اليت مت اختيار عناصرها بكل دقة، ومت تنفيذها بكل 

حرص لضمان أعلى مستويات البناء والتجهيز ليجعل هذا املركز معلمًا 

حضاريًا حيتل مركز الصدارة بني املراكز التجارية والسكنية يف املدينة املنورة، 

عة عشر طابقًا تطل على احلرم النبوي من خالل مبناه الذي يرتفع أكثر من أرب

الشريف، ويقع اجملمع على شبكة من الطرق ترتبط مبداخل وخمارج املدينة 

املنورة، مما يسهل الوصول إليه وجيعله مواكبًا لتطلعات مجيع املستثمرين 

 والساكنني وحمققًا ملا يصبون إليه.

 (مرت مربع،14.660وقد بين على أرض مساحتها اإلمجالية ) 

 وحيتوي على اآلتي:

( مرت 9650القبو: الذي يتكون من طابقني، مساحة كل منهما ))أ(    

 مربع ويشتمل على املرافق واخلدمات واملواقف.

اجملمع التجاري ويتكون من ثالثة طوابق مكوناتها: الطابق األول )ب( 

( حماًل 61(مرت مربع، وحيتوي يف الداخل على ) 8090مساحته )

( مرت مربع، والطابق األول 40حة كل منها حوالي )جتاريًا، مسا

( مرت مربع وحيتوي على 8020والثاني ومساحة كل منهما )

 ( حماًل جتاريًا.140)

الربج السكين ويتكون من كتلة حممولة على أعمدة مجيلة على )ج(  

مرت، ويبلغ عدد طوابق الربج السكين  18شكل خنلة، ارتفاعها 



 

 

 لشريعة اإلسالمية وجماالتهندوة الوقف يف ا

1212 

( مرت مربع، 1300مفتوحًا مساحة ) عشرة طوابق، تعلو طابقًا

ويتميز اجملمع بالعديد من املزايا اليت من بينها وجود مهبط 

للطائرات العمودية، جمهز بأحدث النظم ونظام حديث للتحكم 

 اآللي لتشغيل املبنى ومواقف للسيارات، وغريها من املميزات.

 وقفية عزت باشا باملدينة املنورة: – 2

نشاء اجملمع الفندقي والتجاري على أرض وقف حيث أنهت الوزارة إ

( ريال، وقام على أرض مساحتها 66.531.614عزت باشا بقيمة قدرها )

( مرت مربع يف داخل املنطقة املركزية الشمالية احمليطة باملسجد النبوي، 1379)

وقد روعي يف التصميمات اهلندسية للمشروع جوانب حمددة تضمنتها شروط 

مستشفى لعالج املرضى، ومدرسة لتحفيظ القرآن  الواقف، مثل وجود

الكريم، ومصلى للعجزة، ويشتمل املشروع على مركز جتاري يف الطابق 

األرضي، الذي يعلوه طابق امليزانني، الذي مت ختصيصه للمستوصف، 

ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومصلى لكبار السن، كما يشتمل املشروع 

( غرفة فندقية، 226حتتوي يف جمموعها على ) على أربعة عشر طابقًا متكررًا

( شقة فندقية متفاوتة املساحات واملكونات، كما حيتوي أيضًا 98إضافة إىل )

على مهبط للطائرات العمودية يف الربج األخري من املبنى، إىل جانب ذلك 

يتوافر يف املشروع العديد من اخلدمات املساندة، وأنظمة االتصاالت واملراقبة 

 ار احلرائق واألنظمة الصوتية واملرئية ومواقف للسيارات.وإنذ
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 وقف البشريية باملدينة املنورة: – 3

نفذت الوزارة إنشاء الربج التجاري والفندقي على أرض البشريية بقيمة 

( ريال، وتبلغ مساحة األرض اليت أقيم عليها 126.175.269قدرها )

لمشروع مبسايرته للطابع ( مرت مربع، ويتميز التصميم املعماري ل3389)

( طابقًا منها ثالثة حتت 19املعماري يف املنطقة املركزية للحرم، ويتكون من )

األرض ملواقف السيارات واخلدمات األخرى املساندة على كامل مساحة 

األرض، أما الطابق األرضي ودور امليزانني فيتكون على كامل مساحة 

طابق األول فقد خصص األرض لالستخدام التجاري، وبالنسبة لل

للخدمات الرئيسية للربج السكين، والذي يضم مكاتب إدارة املشروع 

ومطعم رئيس ومطبخ ومغسلة رئيسه ومصلى، والطوابق الثالثة عشر يف 

املشروع هي اجلزء السكين من املشروع، وتتكون من غرف نوم خبدماتها، 

واجهات وبعضها ملحق به غرف للجلوس، وتطل مجيع هذه الغرف على 

 املشروع اخلارجية.
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 الفصل اخلامس

 مستقبل األوقاف يف اململكة العربية السعودية 

 يف ضوء جهود خادم احلرمني الشريفني

 

 االهتمام العلمي باألوقاف :املبحث األول

على رعاية األوقاف  – حفظه اهلل –وحرصًا من خادم احلرمني الشريفني 

ة، وحتى تكون اخلطط والربامج والنهوض بها وفقًا ألسس علمية سليم

التطويرية لألوقاف قائمة على برامج مدروسة ومنطلقة من أساس يقوم على 

التخطيط السليم، فقد أولت وزارة الشؤون اإلسالمية هذا اجلانب اهتمامًا 

كبريًا، وظهر ذلك جليًا يف عدد من املؤمترات والندوات العلمية اليت نفذتها 

 متثلت أبرز تلك الندوات واملؤمترات يف اآلتي:الوزارة، وشاركت فيها و

 ي اململكة العربية السعودية:ـأواًل: ندوة املكتبات الوقفية ف

هـ، 1420/ حمرم/27 – 25عقدت هذه الندوة يف املدينة املنورة من 

وقد جاءت تلك الندوة منطلقة من اهتمام حكومة خادم احلرمني الشريفني 

ا جليل عنايتها وبالغ رعايتها، فأوكلت باملكتبات الوقفية، حيث أولته

اإلشراف عليها إىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

اليت ال تألو جهدا وال تدخر وسعًا يف سبيل احلفاظ على هذه املكتبات وما 

حتتويه من الكنوز والنفائس، وزيادة حمتوياتها من الكتب واملخطوطات، 
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حلديثة يف إدارتها وتصنيفها وحمتوياتها، وفهرسة وإدخال األساليب ا

 خمطوطاتها، وتيسري سبل اإلفادة منها.

وقد قدمت يف الندوة العديد من البحوث والدراسات اليت زادت عن 

مثانية عشر حبثًا، منها ما يتعلق باألوقاف من منظور فقهي، وأخرى تناولت 

ناول اجلوانب التارخيية أثر الوقف يف تشييد احلضارة اإلسالمية، وبعضها ت

لألوقاف يف املدينة املنورة، وأخرى تعلق بعناية امللك عبدالعزيز بالكتب 

إطالعًا ونشرًا، ودور أئمة آل سعود يف وقف املخطوطات، وغريها من 

موضوعات الندوة اليت قامت الوزارة جبمعها يف جملد واحد لتعميم الفائدة 

 لطالب العلم من ذلك. 

 ي الدعوة والتنمية:ـمكانة الوقف وأثره فثانيًا: ندوة 

/شوال 19–18 عقدت هذه الندوة يف مكة املكرمة يف الفرتة من

هـ، واليت هدف منها االستفادة من التجربة التارخيية عرب القرون 1420

اإلسالمية املاضية للدور الكبري والعطاء املتميز لتشريع الوقف يف متويل 

عية والعلمية والصحية، ويف رعاية املكتبات املشاريع االقتصادية واالجتما

واملساجد مما ساعد على منو احلضارة اإلسالمية وانتشارها، حيث انتشرت 

بسبب ذلك املدارس واملكتبات واألربطة وحلق العلم والتأليف، وحتسنت 

بدعمها األحوال الصحية للمسلمني وازدهر علم الطب، وأنشأ ما يعرف 

املستشفيات(، إضافة إىل دور هذه املؤسسة يف دعم قدميًا بالبيمارستانات )
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احلركة التجارية والنهضة الزراعية والصناعية، وتوفري البنية األساسية من 

طرق وقنوات وجسور. وأتت أهمية هذه الندوة ضمن مشروع ندوات علمية 

تنظمها الوزارة بهدف تأصيل مفهوم الوقف وإبراز مكانته يف الشريعة 

اإلسهام يف اوجه الوقف املختلفة، والتذكري مبا األوقاف  اإلسالمية، وفضل

 من آثار خرية يف اجملتمع.

ولقد اشتملت الندوة على عدد من البحوث والدراسات اليت فاقت 

( حبثًا، وخرجت بالعديد من التوصيات والنتائج اليت ميكن أن تسهم 28الـ)

 بها.يف تطوير األوقاف، والنهوض بها ألداء الرسالة املنوطة 

 ثالثًا: مؤمتر األوقاف األول:

هـ، ونظمته 1420عقد هذا املؤمتر مبكة املكرمة يف شهر شعبان من عام 

جامعة ام القرى بالتعاون مع الوزارة، وهدف املؤمتر إىل تعميق مفهوم الوقف 

ومكانته وتأصيله يف حياة الناس، وتتبع الوقف عرب التاريخ اإلسالمي، 

ت ووظائفه االجتماعية، واالقتصادية، ودراسة وتسليط الضوء على جماال

بعض التجارب احلديثة، كما هدف املؤمتر أيضًا إىل التعريف بواقع الوقف، 

وتداول املعلومات واخلربات عن الوقف بني العلماء والواقفني واملسؤولني 

 عن املؤسسات الوقفية.

إلفادة كما هدف املؤمتر إىل دراسة تطور الوقف يف العهد السعودي، وا

من جتارب اململكة العربية السعودية يف جمال األوقاف خلدمة قضايا العامل 
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اإلسالمي، مع الرتكيز على إيضاح األثر العظيم للوقف يف خدمة الدعوة إىل 

اهلل ووسائلها والتوعية بتنوع جماالت الوقف، وحث األفراد واملؤسسات 

 عالمية لذلك.على العمل بسنة الوقف والتشجيع عليه، ووضع خطط إ

( ورقة، ما بني دراسة وورقة 25ولقد قدمت يف هذا املؤمتر أكثر من )

حبث، حتت عدد من احملاور متثلت يف الوقف: مفهومه، وفضله، وأنواعه، 

وواقع الوقف عرب التاريخ، وغريها من احملاور اليت نوقشت يف فرتة انعقاد 

ية اليت ميكن أن تسهم املؤمتر، وقد خرج املؤمتر بعدد من التوصيات العلم

 كذلك يف تطوير األوقاف والنهوض بها بصورة علمية دقيقة.

 ي الشريعة اإلسالمية وجماالته:ـرابعًا: ندوة الوقف ف

ويأتي تنظيم هذه الندوة اليت حنن بصددها اآلن مبناسبة مرور عشرين 

عامًا على تولي خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 

 مقاليد احلكم يف اململكة.

كما تأتي هذه الندوة ضمن برامج الوزارة ملضاعفة جهودها وتطوير 

أعماهلا الوقفية يف مناطق اململكة املختلفة، والسعي اجلاد لتيسري االستفادة 

منها بكل الطرق املتاحة. كما تعد الندوة خطوة رائدة يف استجالء الصورة 

ماضيه اجمليد وحاضرة الزاهر ومستقبله  املشرقة لواقع الوقف وجماالت يف

الواعد، وبيان ماللوقف من أهمية كربى يف النهوض باجملتمع املسلم يف كافة 

 نواحي احلياة.



 

 

 لشريعة اإلسالمية وجماالتهندوة الوقف يف ا

1218 

 حصر األوقاف يف اململكة وتطويرها: املبحث الثاني

 – حفظه اهلل –وانطالقًا من حرص حكومة خادم احلرمني الشريفني 

وض بها،لذا فقد أعلنت وزارة الشؤون للعمل على تطوير األوقاف والنه

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عن ختصيص  مكافأة للمبلغني عن 

%( من قيمة الوقف للذي يقوم باإلبالغ 5األوقاف اجملهولة وذلك مبنح نسبة )

عن وقف جمهول ويرشد عنه، وكان نتيجة هذا اإلعالن أن أقبل املواطنني 

العديد من األوقاف اجملهولة. كما قامت الوزارة إىل على تقديم البالغات عن 

جانب ذلك يف عمليات حصر مجيع األوقاف املوجودة، والبدء يف أعمال 

الرفوعات املساحية هلا على الطبيعية، وإعداد الكروكيات ملواقع أعيان 

األوقاف املنتشرة يف أحناء اململكة، ومن ثم تبتريها لضمانة سهولة التعرف 

 ظها واالستفادة منها بتحقيق أعلى عائد وفقًا لشروط الواقفني،عليها وحف

وتأتي هذه الرفوعات املساحية ألعيان األوقاف يف إطار توجيهات 

معالي الوزير رئيس جملس األوقاف األعلى الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن 

حممد آل الشيخ. وقد مت إجناز حصر ممتلكات أعيان األوقاف املنتشرة يف 

، واليت تقدر بعشرات اآلالف من القطع واألراضي والدور السكنية، اململكة

واحملالت التجارية وغريها، وإعداد واستخراج الصكوك هلا سواًء كانت 

صكوك مساجد من حماكم املناطق املختلفة أو صكوك كباني أو أراضي 

 زراعية.
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ف كما تسعى الوزارة حاليًا إىل إجياد احللول املناسبة لتحرير األوقا

الصغرية املغموسة يف أمالك املواطنني وتسهيل إجراءاتها، كما يدرس مقرتحًا 

لتجميع قيمة تلك األوقاف الصغرية املتناثرة يف وقف كبري يكون أكثر فائدة يف 

نفس املنطقة اليت تنتشر فيها مثل تلك األوقاف حبيث حيقق الفائدة املرجوة 

 منه وفقًا لشروط الواقفني.

ة ممثلة يف وكالة األوقاف استخدام التقنيات احلديثة وقد سعت الوزار

مثل احلاسب اآللي يف تنظيم عمليات احلصر والتسجيل واحلفظ، مما يسهل 

على العاملني يف الوكالة التعامل مع املستجدات وحتقيق أكرب قدر ممكن من 

 التخطيط والتنظيم واملتابعة ملا يقومون به من أعمال.
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 ناديق الوقفيةالص: املبحث الثالث

متشيًا مع رغبة خادم احلرمني الشريفني لتطوير األوقاف والعناية بها، 

أعلن معالي الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد آل الشيخ وزير الشؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، رئيس جملس األوقاف األعلى، 

إلرشاد على إطالق عن عزم وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة وا

 العمل يف صناديق وقفية متنوعة خالل األشهر املقبلة.

وهذه الصناديق الوقفية ستطلق حسب احلاجات يف جماالت تتعلق 

بالقرآن الكريم، والدعوة، واملساجد، والتعليم، واألعمال اخلريية العامة 

ق األخرى، وتعكف الوزارة حاليًا على إعداد دراسات لتنظيم تلك الصنادي

 ودعوة املواطنني لإلسهام فيها  متهيدًا للعمل بها خالل املستقبل القريب.

وتأتي فكرة هذه الصناديق الوقفية منطلقة مما توليه الوزارة  من عناية 

واهتمام جبعل أوقاف خريية خاصة مبصاحل اجتماعية معينة تتعلق بالدعوة 

صحية، وبناء والتعليم وحتفيظ القرآن الكريم، واألمور اإلغاثية وال

املساجد، إضافة إىل اإلسهام يف بناء بعض املستشفيات ويف رعاية املعوقني 

وغريها من اخلدمات االجتماعية املتنوعة ومبا يتناسب مع تطورات العصر 

 احلديث.

وتأتي هذه الفكرة أيضًا من خالل تبين السياسات اجلديدة اليت سوف 

فوائد اخلريية لألوقاف يف املستقبل تنتهجها الوزارة يف حتقيق أكرب قدر من ال
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القريب. والصناديق اخلريية ما هي إال أوقاف تليب حاجة الناس بأسلوب 

متطور، حبيث تساعد على اإلعانة على اخلري، وتسهم يف فتح أبواب الرب 

 وحتقيق التكافل االجتماعي يف أمسى صوره ومعانيه.
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 ةحتويل األوقاف  إىل مؤسسة عام: املبحث الرابع

وتتوجيًا للجهود املتواصلة على مدى العقود املاضية، يف تنظيم العناية 

باألوقاف اخلريية وتوسيع آفاق االهتمام بها، واإلفادة منها، فقد تبنى جملس 

–الوزراء املوقر برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

ضعف اإلمكانات وقيود  اجتاهًا معاصرًا يف حترير األوقاف من – حفظه اهلل

الروتني، وكلف الوزارة بدراسة مجيع السبل الكفيلة بتطوير األوقاف 

وحتويلها إىل ما يشبه املؤسسة العامة، اليت تعمل وفقًا ألسس إدارية ومالية 

متطورة حتقق األهداف السامية من مؤسسة الوقف، وتعيد هلا أجمادها اليت 

دمة، وتأخذ بتطورات العصر احلديث يف عرفتها منذ العصور اإلسالمية املتق

تنمية أعيان األوقاف واستثمارها وحتقيق أفضل النتائج من تشغيلها حبيث 

تعود بالنفع العميم على أفراد اجملتمع ومؤسساته. وقد تبنى جملس الشورى 

كذلك هذا االجتاه املبارك فأصدر قراًر حيث الوزارة على اختاذ اخلطوات 

 املطلب امللح وتوفري إمكانيات النجاح له.الالزمة لتحقيق هذا 

وإذا ما حتقق هذا األمر، بعون اهلل تعاىل فسوف تشهد األوقاف يف 

اململكة العربية السعودية نقلة نوعية كبرية وسيكون لذلك آثار إجيابية بدأ 

 اجلميع يرى مؤشراتها بوضوح. 

دين اخلري وهكذا تثمر جهود املخلصني والعاملني يف هذا امليدان من ميا

بإذن  –وتتواىل النجاحات اليت غرس بذورها مؤسس هذا الكيان املغفور له 
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امللك عبدالعزيز، ورعاها من بعده ملوك هذه الدولة املباركة حتى  – اهلل

ثم بفضل  وصلت األمور إىل ما نراه اليوم من تطور وجناح بفضل املوىل 

عزيز، ومساندة عضديه جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدال

صاحب السمو امللكي األمري عبداهلل بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس 

جملس الوزراء ورئيس احلرس الوطين، وصاحب السمو امللكي األمري 

سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع 

 والطريان واملفتق العام حفظهم اهلل.

لك اجلهود أن تثمر وتتحقق إال بتوفيق اهلل ثم مبا يبذل من ومل يكن لت

عناية هلذا املرفق العام ويف مقدمتهم معالي وزير الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ورئيس جملس األوقاف األعلى، وأعضاء 

اجمللس، ومسئولي وكالة الوزارة لشؤون األوقاف، واجملالس الفرعية يف 

 لكة.مناطق املم

وفق اهلل العاملني يف نشر هذا الدين العظيم وخدمته والدفاع عنه إىل 

كل خري، وجعل أعمال اجلميع خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك 

 والقادر عليه.

واحلمد هلل أواًل وأخريًا، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى 

 آله وصحبه وسلم.
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 حقاملراجع واملال: املبحث اخلامس

 أواًل: املراجع

 (1) القرآن الكريم.

برقيـة مـن    1984، دارة امللك عبـدالعزيز الوثيقـة رقـم    أرشيف الوثائق الوطنية

عبــــدالعزيز بــــن عبـــــدالرمحن آل فيصــــل إىل ضـــــرمان وابــــن مرضـــــي يف     

 هـ.  6/1/1366

(2) 

مــن   1984، دارة امللــك عبــدالعزيز الوثيقــة رقــم     أرشــيف الوثــائق الوطنيــة  

عبدالرمحن آل فيصل إىل حممـد بـن ضـرمان وحممـد بـن مرضـي        عبدالعزيز بن

 هـ(.11/4/1366يف 

(3) 

، العدد التاسع والثالثون، نشرة نصـف شـهري   1419، ذو القعدة اإلسالمية

ــالمية      ــؤون اإلسـ ــوزارة الشـ ــة بـ ــات العامـ ــة للعالقـ ــن اإلدارة العامـ ــدر عـ تصـ

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

(4) 

، وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف بيــة الســعوديةاألوقــاف يف اململكــة العر

 والدعوة واإلرشاد.

(5) 

، املكتبـة  صـحيح البخـاري  ( 1981البخاري، أبو عبداهلل حممد بن امساعيـل ) 

 اإلسالمية، استانبول.

(6) 

العناية باملسجد النبوي الشـريف  ( 1419احلصني، عبدالعزيز بن عبدالرمحن )

، حبوث مؤمتر اململكة العربية السـعودية يف  سلمنيوأثرها يف خدمة اإلسالم وامل

 مائة عام، الرياض.

(7) 
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االلتـزام مبــنهج الـدعوة اإلســالمية   (، 1420الزنيـدي، عبـدالرمحن بــن زبـد )   

، حبـوث نـدوة الـدعوة يف عهـد امللـك عبـدالعزيز، مركـز        عند امللك عبـدالعزيز 

 البحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض.

(8) 

رعايــة احلــرمني الشــريفني يف عهــد خــادم ( 1419بــن عبــداهلل )الســبيل، حممــد 

ــة  احلــرمني الشــريفني امللــك فهــد بــن عبــدالعزيز   ، حبــوث مــؤمتر اململكــة العربي

 السعودية يف مائة عام.

(9) 

، حبـوث  امللك عبـدالعزيز ووقـف الكتـب   ( 1420السماري، فهد بن عبداهلل )

عودية، وزارة الشـؤون اإلسـالمية   ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السـ 

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وكالة الوزارة لشؤون األوقاف.

(10) 

ــن حممــد )     ــداهلل واجلهيمــي، ناصــر ب ــن عب اململكــة ( 1422الســماري، فهــد ب

 العربيـة الســعودية يف عهــد خـادم احلــرمني الشــريفني امللـك فهــد بــن عبــدالعزيز    

، دارة امللــك عبــدالعزيز   ت واملواقــفدليــل مــوجز بــأبرز اإلجنــازا    آل ســعود

 .الرياض

(11) 

هـــ، 1419، الشــؤون اإلســالمية يف اململكــة العربيــة الســعودية حقــائق وأرقــام

وكالــة الـــوزارة للشــؤون اإلســـالمية، وزارة الشــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف    

 والدعوة واإلرشاد، الرياض.

(12) 

ــليمان )     ــن س ــن صــاحل ب ــر ب ــري، عم ــاذج تار( 1420العم ــة   من ــن رعاي ــة م خيي

نـــدوة مكانـــة الوقـــف وأثـــره يف الـــدعوة  ~األوقـــاف عنـــد امللـــك عبـــدالعزيز 

ــدعوة     ــاف والـ ــالمية واألوقـ ــؤون اإلسـ ــة، وزارة الشـ ــة املكرمـ ــة، مكـ والتنميـ

 واإلرشاد الرياض.

(13) 
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 (14) .4، طاملصحف والسيف(، 1418القابسي، حمي الدين )

 (15) املوسوعة العربية العاملية.

، صحيح مسلم بشرح النـووي اإلمام حيي بن شرف )بدون تاريخ(، النووي، 

 دار الكتب العلمية، بريوت.

(16) 

مرافـق احلـج وخـدماتها املدنيـة يف     ( 1417مجيل، وليد بـن حممـد بـن أمحـد )    

ــدالعزيز  ــك عبـ ــد امللـ ــاريخ    عهـ ــم التـ ــورة، قسـ ــري منشـ ــتري غـ ــالة ماجسـ ، رسـ

 الرياض. واحلضارة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

(17) 

األوقـاف يف اململكـة العربيـة    عبداهلل بـن عبداحملسـن الرتكـي، )بـدون تـاريخ(،      

 ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.السعودية

(18) 

 (19) تذكرة أولي النهى. 3عبيد إبراهيم )بدون تاريخ( ج

ى الطريـق بـني   أسـبلة امللـك عبـدالعزيز علـ    ( 1414غباشي، عادل حممد نـور ) 

 ، الرياض.19السنة 3، جملة الدارة، العددمكة وجدة

(20) 

، مكتبـــة الريـــاض احلديثـــة، صـــحيح مســـلم( 1410مســـلم بـــين احلجـــاج )

 الرياض.

(21) 
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 ثانيًا: املالحق

 (1امللحق رقم )

 نظام جملس األوقاف األعلى

 

 : املادة األوىل

ام تلك اليت تتوىل يقصد باألوقاف اخلريية حيث ما وردت يف هذا النظ

شؤونها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف احلال 

 واالستقبال.

يتوىل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد نظارة 

 األوقاف املذكورة، مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا النظام.

 املادة الثانية:

 كل على النحو التالي:ينشأ جملس أعلى لألوقاف، يش

 وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - 1 رئيسا  

عضوا  ونائبا  
 للرئيس

وكيللو وزارة الشللؤون اإلسللالمية واألوقللاف والللدعوة واإلرشللاد لشللؤون  - 2
 األوقاف

 وكيو وزارة المالية واالقتصاد الوطني أو من ينيبه - 3 عضوا  

  آلثار بوزارة المعارفمدير إدارة ا - 4 عضوا  

 شخص من ذوي االختصاص الشرعي يعينه وزير العدو - 5 عضوا  

أربعللة أشللخاص مللن أأللو الللرأي والخبللرة، يصللدر بتعييللن   أمللر  -9،8،7،6 أعضاء
 ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون اإلسلالمية واألوقلاف واللدعوة
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 .واإلرشاد

 املادة الثالثة:

قـاف اخلرييـة، وحصـرها وتسـجيلها يف     وضع خطة لتمحيص األو  (  1

داخل اململكة، وإثباتها بالطرق الشرعية ورفع أيدي واضعي اليـد  

 عليها بوجه غري شرعي ولتنظيم إدارتها.

وضع خطة عامة الستثمار وتنمية األوقاف وغالهلا، بعـد دراسـة     (  2

 وضعيتها يف كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

عـامة للتعرف على مجيـع األوقـاف اخلرييـة املوجـودة     وضع خطة   (  3

خارج اململكة باسم )احلرمني الشـريفني( أو أيــة جهـة، وحصـرها     

يف ســجالت نهائيــة، واحلصــول علــى الوثــائق املثبتــة هلــا، وتــولي  

 أمورها، واملطالبة بغالتها طبقًا لشروط الواقفني. 

ــاف       (  4 ــيل واردات األوقـ ــع القواعـــد العامـــة لتحصـ ــة، وضـ اخلرييـ

والصرف منها يف قيـد عمليـات التوريـد، والصـرف يف السـجالت      

 الالزمة.

وضع قواعد ثابتة لإلنفـاق مبوجبهـا علـى أوجـه الـرب واإلحسـان،         (  5

ســواء مــن الــواردات املــذكورة أو ممــا هــو معتمــد يف امليزانيــة هلــذا    

الغرض، يراعي فيها االسـتحقاق الفعلـي وحتديـد املقـادير، علـى      

 ط الواقفني وأحكام الشرع.ضوء شرو
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إعـادة النظــر يف مجيـع املخصصــات احلاليـة باســم الـرب واإلحســان       (  6

 على ضوء القواعـد املـذكورة آنفـًا إلجـازة مـا يتفـق معهـا، وإلغـاء         

 ما عداه.

النظر يف طلبات استبدال األوقاف اخلريية وفق مقتضيات املصلحة   (  7

 ة.قبل إجازتها من اجلهة الشرعية املختص

 وضع مناذج موحدة للعقود على اختالفها.  (  8

ــنوية لــواردات ومصــروفات غــالل         (  9 ــع التقــديرات املاليــة الس وض

ــى أن      ــة، عل ــى حســاباتها اخلتامي ــة والتصــديق عل ــاف اخلريي األوق

 تتمشى يف ذلك مع السنة املالية للدولة.

ــك    10 ــا يف ذلـ ــاف مبـ ــان األوقـ ــأجري أعيـ ــة لتـ ـــواعد الواجبـ ــع القـ ( وضـ

ــف ومقتضــيات    احل ــى أن تراعــى أحـــكام الشــرع احلني كــورات عل

ــة يف خصــوص      ــة تعليمــات تصــدرها الدول ــة، وأي املصــلحة العام

 أجور العقار.

( اعتماد املشـروعات املقـرتح تنفيـذها مـن أمـوال األوقـاف اخلرييـة،        11

واعتماد تكاليفها إذا زادت القيـمة على مخسمائة ألـف ريـال بعـد    

وتكاملـه وفائدتـه ومـن إمكانيـة اإلنفـاق      وع التأكد مـن سـالمة املشـر   

 عليه.

( النـظر يف أية مسألة أخـرى تتعلـق باألوقـاف، يـرى وزيـر الشـؤون       12
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وة واإلرشــاد عرضــها علــى اجمللــس ـاف والدعـــاإلســالمية واألوقــ

 األعلى .

ــر ســنوي عــن وضــعية األوقــاف اخلرييــة ومنجزاتهــا إىل    13 ( رفــع تقري

 رئيس جملس الوزراء .

 لرابعة: املادة ا

جيتمع جملس األوقاف األعلى مرة على األقـل كـل شـهر، وذلـك        ( 1

بناء على دعوة من وزيـر الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة     

ــاع إال     واإلرشــاد مصــحوبة جبــدول األعمــال، وال يصــح االجتم

 حبضور مخسة على األقل من أعضائه مبن فيهم الرئيس أو نائبه.

اعاتــــه يف مقــــر وزارة الشــــؤون اإلســــالمية  يعقــــد اجمللــــس اجتم   ( 2

واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد بالريــاض، ولــه أن يعقــدها خــارج 

 الرياض عند االقتضاء.

يـصدر اجمللس قراراته باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء احلاضرين،    ( 3

 وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

مــون ألعمــال اجمللــس وســجالته  و الســكرتارية الالزـيعــني موظفــ   ( 4

بصــفة دائمــة ضــمن موازنــة وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف  

 والدعوة واإلرشاد.

للمجلــس االســتعانة مبــن يــرى لــزوم االســتعانة  بهــم مــن اخلــرباء      ( 5
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واملستشارين عند نظر أية مسـألة من املسائل املعروضة عليـه، كمـا   

التعاقد معهم وفـق القواعـد    أن له التعاقد مع من تدعو احلاجة إىل

 اليت يضعها .

تصرف لكل عضـو مـن أعضـاء جملـس األوقـاف األعلـى مبـن         –أ    ( 6

فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال عن كـل اجتمـاع   

أة السـنوية مخسـة عشـر    ـوع املكافـ ـاوز جممـ ـحيضره على أن ال يتج

ت كما يصرف لكل عضو مـن األعضـاء أجـور وبـدال    ، ألف ريال

الســفر املقــررة يف نظــام مــوظفي الدولــة يف حالــة عقــد اجتماعــات   

اجمللس املذكور خارج املقر الرمسي لوظيفته األصلية، أو البدالت 

 املذكورة، واحلصل عليها من جهة أخرى.

يصرف لكل عضو من األعضاء غري املـوظفني يف حـال عقـد     –ب      

ائة ريال عن كل اجتماعات اجمللس خارج مقر إقامة العضو مبلغ م

ليلة مقابل أجور وبدالت السفر، وأن يكون انتقاله علـى طـائرات   

اخلطوط اجلوية العربية السعودية على الدرجة األوىل، وإذا رغـب  

 العضو صرف قيمة التذكرة فيعوض بقيمة الدرجة السياحية .
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 (2امللحق رقم )

 الئحة تنظيم األوقاف اخلريية

ة يف تطبيق هـذه الالئحـة كـل مـن األوقـاف      يقصد باألوقاف اخلريي(    1

العامة، كأوقاف احلرمني الشـريفني، وأوقـاف املسـاجد، وأوقـاف     

األربطــة، واملــدارس وغريهــا مــن األوقــاف املوقوفــة علــى جهــات 

خريية عامة، واألوقاف اخلاصة اليت تؤول إىل جهات انتفاع عامة 

ين بعــد انقــراض املوقــوف علــيهم مــن الذريــة واألشــخاص احملــدد 

بــذاتهم، كأقــارب الواقــف، أو مــن هلــم صــلة بــه، أو مــن رغــب  

 الواقف أن يقف عليهم بذاتهم.

يتوىل مدير األوقاف يف كل بلـدة اإلشـراف املباشـر علـى األوقـاف      (    2

اخلريية يف تلك البلدة، ورعايتها، والـدخول يف الـدعاوي املتعلقـة    

منهـا، أو   بها، وتاجريها، وصيانتها، واستالم غالهلا، واإلنفـاق 

صرفها يف اوجه اخلري حسبما نص عليه شـرط الواقـف، وذلـك يف    

 حدود الصالحيات والقواعد اليت حيددها جملس األوقاف.

ــا الشــرعيني        (    3 ــت أيــدي نظاره ــة اخلاصــة حت ــى األوقــاف اخلريي تبق

ــن احملــاكم       ــر م ــذين صــدر األم ــف، أو ال احملــددين يف شــرط الواق

 الشرعية بتعيينهم.

لــدوائر األوقــاف احلــق يف اإلشــراف واملراقبــة العامــة علــى   يكــون (    4
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األوقــاف اخلرييــة اخلاصــة املراقبــة الــيت مــن شــأنها حفــظ الوقــف، 

واملساعدة يف تنفيذ شرط الواقف، ووضع اليـد علـى الوقـف بعـد     

موافقــة احلــاكم الشــرعي، وذلــك حــني انقــراض املســتحقني فيــه،  

ا أن تضـــع يف ومالـــه الشـــرعي إىل جهـــات خرييـــة عامـــة، وعليهـــ

 سجالتها املعلومات الالزمة لضمان حتقيق ذلك.

يراعى ان يتم وفق القواعد املقـررة بيـع واسـتبدال أعيـان األوقـاف      (   5

ضعيفة الغلـة، أو الـيت ال غلـة هلـا، أو الـيت خيشـى عليهـا بسـبب         

وضعها تعرضها للضياع كاألشقاص الصغرية، وهلذا الغرض يتم 

ائــر األوقــاف املختصــة، وترفــع  حصــر هــذه األعيــان مــن قبــل دو  

بنتيجة احلصر تقريرًا جملالس األوقاف املختصـة وفقـًا للنمـوذج ذي    

 ( املرفق، وذلك خالل الشهر األول من السنة املالية.1الرقم )

حتصــر مجيــع مســميات أعيــان األوقــاف لغــرض تنظــيم تســجيلها  (    6

ضـح  حتت املسـميات املبينـة أدنـاه، ويرمـز لكـل مسـمى بـالرمز املو       

 أمامه:

عمــارة )ع(، ويقصــد بالعمــارة كــل مبنــى بــين علــى نظــام         –أ 

الشقق، ويؤجر علـى هـذا النظـام، أو يـؤجر مجيعـه ألي غـرض       

آخر، ويفهـم مـن ذلـك أنـه يشـتمل علـى أكثـر مـن وحـدة سـكنية           

ــدارس،       ــادق، واملـ ــمى الفنـ ــت هـــذا املسـ ــدخل حتـ ــدة، ويـ واحـ
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 اخل.…واملستشفيات

ــل ب   –ب  ــدار ك ــى   دار )ر( ويقصــد بال ــى يشــتمل عل ــت، أو مبن ي

وحدة سكنية واحدة، ويدخل يف هذا املسـمى )الفلـل( و)العـزل(    

 اخل.…

دكان )ك( ويقصد بالدكان كل مبنى خصص للتأجري لغرض  – ج

التجارة بالبيع، أو الشراء عمومـًا، ويشـمل ذلـك بيـع اخلـدمات،      

 ويدخل يف املسمى )املخزن( و)املفازة( و)ملعرض(..اخل.

ة )ز( ويقصد بها كـل أرض بهـا زرع، أو غـرس    أرض زراعي – د

يكـــون لـــه غلـــة، أو تكـــون معـــدة لـــذلك، ويـــدخل يف املســـمى   

 )البستان( و )الركيب( و)املزرعة(.

أرض )ج( ويقصد بهـا كـل أرض جـرداء لـيس هلـا غلـة مـن         – هـ

غرس، أو كل أرض عليهـا دار خربـة متسـاقطة، ال تغـل األرض     

 و )احلوش( و)اخلرابة(.  منها، ويدخل يف ذلك )األرض الفضاء(

أما ما ال يدخل من األعيان املوقوفة حتت أي رمز من الرموز أعاله 

 فيثبت باالسم الكايف لتعيينه كالقهوة ومحام.
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 (3امللحق رقم )

 هـ 20/1/1414املؤرب يف  3ذي الرقم أ/ نص األمر امللكي الكريم 

 إلرشادبإنشاء وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة وا

F 
 هـ20/1/1414التاريخ:                         3الرقم: أ/

 بعون اهل تعاىل  

 ملك اململكة العربية السعودية  حنن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

وتاريخ  38بعد االطالع على نظام جملس الوزراء الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 هـ.1384/7/14اريخ وت 14هـ املعدل باملرسوم امللكي رقم 22/1/1377

وبناء على ما عرضه علينـا مساحـة الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـداهلل بـن بـاز بكتابـه          

هـــ مــن ضــرورة إجيــاد وزارة الشــؤون اإلســالمية  13/1/1414/ب وتــاريخ 162رقــم 

 واألوقاف واإلرشاد والدعوة إىل اهلل سبحانه وتأييدنا لذلك. 

 أمرنا مبا هو آٍت:

 مى "وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد". تنشأ وزارة تس :    أواًل

: تتـوىل هـذه الـوزارة كـل مـا لـه عالقـة بالشـؤون اإلسـالمية وشـؤون األوقـاف            ًاــــــثاني

 واملساجد واإلرشاد والدعوة إىل اهلل. 

ــــــثالث ــ ــ  تشــكل جلنــة مــن اجلهــات املعنيــة لتحديــد االختصاصــات الــيت تزاوهلــا الــوزارات    :ًاـ

 واملصاحل احلكومية مما يدخل ضمن عمل هذه الوزارة وترتيب نقلها إىل هذه الوزارة. 

يعّين الشيخ الدكتور عبداهلل بن عبداحملسـن الرتكـي وزيـرًا للشـؤون اإلسـالمية       :ًاــــرابع

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد.  

   فيذ أمرنا هذا.على مسو نائب رئيس جملس الوزراء والوزراء، كل فيما خيصه، تن :خامسًا
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 فاضيه

 توضع يف ظهر الصفحة السابقة

 
 
 
 
 
 
 


