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 ھ    ھ ھ  ھ

مكدمة 

إن الحؿد هلل كحؿده، وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من 

شرور أكػسـا، وسقئات أعؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن 

يضؾل فال هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، 

. وأشفد أن محؿد عبده ورسوله

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

[. 102:آل طؿران] ﴾ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 

 [.1:الـساء] ﴾ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

. [71-70:إحزاب] ﴾﮼
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: أما بعد

فنن أصدق الحديث كتاب اهلل، وخقر الفدي هدي كبقـا 

، وشر إمقر محدثاهتا، وكؾ محدثة بدطة، وكؾ بدطة محؿد 

. وكؾ ضاللة يف الـار ضاللة،

فنن ققؿة كؾ شلٍء يف ثؿرتف وكػعف، وإشقاء ٓ تتػاضؾ 

ا، وأكػع  بلشؽالفا وأطقاهنا، وإكؿا بآثارها الؿرتتبة طؾقفا خقًرا وشرًّ

إشقاء وأجّؾفا طائدة ما طاد طؾك العبد بالـػع والثقاب يف 

أخرة، فذلؽ يف الحؼقؼة هق الؽـز، وهذا طؾك التحؼقؼ هق 

الػقز العظقؿ، وما سقاه مـ مػاخرات الدكقا ومػاتـفا ومغرياهتا 

! ففق متاع زائؾ، وطَرٌض آيؾ، وإن ضـفا أكثر الـاس كـًزا

:  ما جؿع أوصاًفا خؿسة:والؽـز يف الؾغة

خر-الؽثقر-الـػقس-الؿخبقء» . ()«الؿتـافس فقف-الُؿدَّ

خر ويتـافس فقف ففق كـز طـد  فؽؾ مخبقء كثقر كػقس ُيدَّ

ًٓ كان  أو غقره، وكؾُّ مفتؿ بشلء - وهق إصؾ - أهؾف، ما

. شغقف بف يتخذه كـًزا

                                                 

، ومشارق إكقار (15/304)، وتاج العروس (5/401)لسان العرب :اكظر  ()

.  (6/60)، والديباج لؾسققصل(1/343)لؾؼاضل طقاض 
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وأولك ما اتصػ هبذه إوصاف كـز أخرة، فنن كػاستف ٓ 

 ،تداكقف كػاسة، وكثرتف ٓ تقصػ: إذ ماُكُحف الجقاُد الشؽقرُ 

خر ثقابف لؾعبد أحقج ما يؽقن إلقف، وأحرص ما يؽقن  وهق ُمدَّ

 بالؿـافسة إٓ فقف، فؼال بعد طؾقف، وهق إمر الذي لؿ يلمر اهلل

ۉ ۉ ې ﴿: ذكر ما يف الجـة مـ كـقز ٓ تقصػ

ٓ يـبغل التـافس إٓ فقف، : ، أي[26: الؿطػػقـ ]﴾ې 

. والؿـافسة فقؿا سقاه طبث وإضاطة طؿٍر وُجفد

ٕولقائف الؿممـقـ وحزبف وكـز أخرة هق ما أطده اهلل 

. مـ الـُُّزل، والخقرات الؿحسقسة: الؿػؾحقـ

ك الـبل   كثقًرا مـ إطؿال الصالحة كـًزا، كؿا يف وقد سؿَّ

َٓ : َعْبَد اهلل ْبَن َ ْقسٍ  َيا»:حديث أبل مقسك إشعري  َأ

َّنةِ  :  َقاَل .َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل:  َفُؼْؾُت !َأُدلُّلَك َعَؾى َ ـٍْز ِمْن ُ ـُوِز اْلَج

َّٓن بِاهلل: ُ ْل  َة إِ َٓ ُ وَّن . ()«َٓ َحْوَل َو

                                                 

(.  2704)، ومسؾؿ (6610) البخاري رواه ()
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 َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل :قالويف حديث شداد بـ أوس

ِء »:  َيُؼقُل  َٓ َة َفاْ ـُِزوا َهُم َهَب َواْلِػضَّن َّناُس الذَّن إَِذا َ ـََز ال

فجعؾ الدطاء كـًزا، وأمر . ، وذكر دطاًء صقياًل ()«...:اْلَؽِؾَؿاِت 

 بؽـزه وتعاهد حػظف والعـاية بشلكف، كؿا يتعاهد التاجر الحريص

َِّة اَثَقابفٕن »الشحقح ذهبف وفضتف، وُسؿقت كـًزا  َخٌر فِل اْلَج  ُمدَّ

. ()«ْمَقالإَ َوُهَق َثَقاٌب َكِػقٌس َكَؿا َأنَّ اْلَؽـَْز َأْكَػُس 

ـَاُه َفِؼقَؾ  ك َهِذِه اْلَؽؾَِؿَة َكـًْزا : َواْخَتَؾَػ اْلُعَؾَؿاُء فِل َمْع َسؿَّ

ـْ 
َّاِس، َأْو َأكََّفا مِ ـِ ال ـْ َأْطُق

َكََّفا َكاْلَؽـِْز فِل َكَػاَستِِف َوِصَقاَكتِِف مِ
ِ

ٕ

َّة اَلِت َكَػاِئِس اْلَج ـْ ُمَحصِّ
َِّة َأْو مِ ، ففل سبب مقصؾ  ِ()َذَخاِئِر اْلَج

. إلك كـز الجـة وكػائسفا، فلققؿ السبب مؼام الؿسبب

خرة طـد اهلل  الصدقة، ٓسقؿا وإن مـ أطظؿ الؽـقز الُؿدَّ

 ففق كـز مـ جفة ثقابف وأجره وكػعف ،«الو ف» :الجارية مـفا

خر الؿخبقء لؾعبد يقم الؼقامة . الُؿدَّ

                                                 

(.  3228 )صححف إلباين يف الصحقحة، و(17114 )رواه أحؿد  ()

(.  17/26)شرح الـقوي طؾك مسؾؿ: اكظر  ()

(.  8/3293)مرقاة الؿػاتقح  ()
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 طـد كثقر مـ الـاس واملالحظ
ّ

 أكف كـز كػقس جًدا، لؽـف َمـِْسل

إٓ مـ رحؿ اهلل، فؼد اكشغؾقا طـف بؽـقز الدكقا الػاكقة التل حاللفا 

حساب، وحرامفا طؼاب، كـقز يسبؼفا هّؿ وتعب ويف أثـائفا كظقره 

وبعد تحصقؾفا كذلؽ، فصاحبفا دائًؿا يف هّؿ وشغٍؾ وتعٍب 

خر طـد مؾؽ الؿؾقك  ، يجده وكصٍب وكدر، وتركقا كـًزا ُيدَّ

صاحبف يقم الػاقة التل ما بعدها فاقة، والحسرة التل ما بعدها 

  يقم ٓ ضؾَّ إٓويجده لقؽقن مؿـ سقستظؾ بظؾ اهلل! حسرة

. ضّؾف

بحؼقؼة هذا الؽـز وكػاستف، ولؿا طؾؿ الصحابة 

،وحؼارة الدكقا وما فقفا ادَّخروا أمقالفؿ وكـقزهؿ طـد اهلل 

مقها بقـ أيديفؿ لققم حاجتفؿ إلقفا، فضربقا يف ذلؽ الؿقدان  وقدَّ

بلوفر السفام وأحظفا، فؾؿ يؽـ مـفؿ ذو مؼدرٍة إٓ وقػ، 

واشرتى الباقل بالػاين، وتاجر بالحسـات الؿضاطػات، وتبعفؿ 

طؾك ذلؽ كؾ مقفٍؼ معان، وغػؾ طـ ذلؽ وأهؿؾف كؾ مخذوٍل 

!  مفان
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تذكقر كػسل وإخقاين - تعاوًكا طؾك الرب والتؼقى - فلحببت 

الؿسؾؿقـ وأخقايت الؿسؾؿات هبذا الؽـز العظقؿ الؿـْسل: لعؾَّ 

ة  راقًدا يصحق، وغافاًل يتذكر، ومؼصًرا يراجع حساباتف قبؾ َزلَّ

مف، وأما  الؼدم، وطدم جدوى الـدم، فنن مال الؿرء حؼقؼًة ما قدَّ

ث ُغرمف . ما أبؼاه بعده فؿال وارثف، لؾقارث ُغـُْؿف وطؾك الُؿَقرِّ

أٓ َفَفُؾؿَّ يا طبد اهلل إلك التجارة مع اهلل بادِّخار هذا الؽـز 

 
ّ

شاد، وأن سائاًل اهلل! الؿـِْسل أن يفديـا والؿسؾؿقـ سبؾ الرَّ

يؼقـا وإياهؿ صرق الزيغ والػساد، واهلل أطؾؿ، وصؾك اهلل وسؾؿ 

. طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

                                                                         وكتب 

سلينان بن جاسر بن عبد اللريه اجلاسر 
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  .()الحبس والؿـع :الىقف يف اللغُ 

وتسبقؾ  ،تحبقس إصؾ»: ففق :أما يف االصطالح

الريع أو الغؾة : والثؿرة هل. الرقبة: والؿراد بإصؾ .()«الثؿرة

.  جعؾفا أو إصالقفا يف سبقؾ اهلل: وتسبقؾفا أي. أو الؿـػعة

فؿـ وقػ داًرا لسؽـك صالب العؾؿ مثاًل، فإصؾ هق 

الدار، والريع والغؾة والؿـػعة هل السؽـك، وكذلؽ مـ وقػ 

سالًحا طؾك الؿجاهديـ، فنّن السالح أصؾ، وآستخدام هق 

.  الؿـػعة والريع، وهؾّؿ جًرا

لؿا لعؿر وهذا التعريػ ملخقذ مـ ققل الـبل

ْ َت ِبَفا» :أصاب أرًضا بخقرب ، ()«إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا َوَتَصدَّن

.التسبقؾ لؾؿـػعة: فالصدقة هل

                                                 

 . (508: ص ) معجؿ لغة الػؼفاء و،( 360-9/359)لسان العرب :  اكظر()

(  .(8/184): ٓبـ قدامة  الؿغـك(

(.  1632)، ومسؾؿ (2737) البخاري رواه ()
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:   اللريهمن القرآن: أواًل

                                  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ : تعالك اهللققل

وهذه أية تدل طؾك أّن اإلكػاق مـ الؿحبقب كقٌؾ ، ]92:آل طؿران[

 مـ أكػع الـػؼات وأغالها، ففق الققػو لؾربّ وولقج إلك رحبتف،

ًٓ يف معـك هذه أية،   بدلقؾ أن أبا صؾحةمـ أول إفراد دخق

أحب أمقالف إلقف،   لؿا سؿعفا بادر إلك وقػإكصاري 

ـِ َمالٍِؽ فػل الصحقحقـ مـ حديث  َكاَن َأُبق :  قال َأَكِس ْب

ـْ َكْخٍؾ، َوَكاَن َأَحبُّ َأْمَقالِِف 
ًٓ مِ ـَِة َما َصْؾَحَة َأْكَثَر إَْكَصاِر بِاْلَؿِدي

ِ  إَِلْقِف َبْقُرَحاَء، َوَكاَكْت ُمْسَتْؼبَِؾَة الَؿْسِجِد، َوَكاَن َرُسقُل اهلل 

ـْ َماٍء فِقَفا َصقٍِّب، َقاَل َأَكٌس 
ا ُأْكِزَلْت َهِذِه : َيْدُخُؾَفا َوَيْشَرُب مِ َفَؾؿَّ

 َقاَم َأُبق [92:آل طؿران] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: أَيةُ 

َيا َرُسقَل اهلل، إِنَّ اهلَل َتَباَرَك :  َفَؼاَل َصْؾَحَة إَِلك َرُسقِل اهلل 

: آل طؿران] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ :َوَتَعاَلك َيُؼقُل 
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َها [92  َبْقُرَحاَء، َوإِكََّفا َصَدَقٌة لِؾِف، َأْرُجق بِرَّ
َّ

 َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِلل

َفَؼاَل :  َقاَل .َوُذْخَرَها ِطـَْد اهلل، َفَضْعَفا َيا َرُسقَل اهلل َحْقُث َأَراَك اهللُ 

 َبٍ ، َذلَِك َماٌل َرابٌِ ، َذلَِك َماٌل َرابٌِ ، َوَ ْد »: َرُسقُل اهلل 

 َفَؼاَل َأُبق .«َسِؿْعُت َما ُ ْؾَت، َوإِكِّني َأَرى َأْن َتْجَعَؾَفا ِفي ااَْ َرِبقنَ 

 َفَؼَسَؿَفا َأُبق َصْؾَحَة فِل َأَقاِربِِف َوَبـِل .َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل اهلل: َصْؾَحةَ 

فِ  .  ()َطؿِّ

وكذلؽ جؿقع أيات الدالة طؾك إمر باإلكػاق يف سبؾ 

الخقر، فنن الققػ يدخؾ يف طؿقمفا: ٕكف مـ أفضؾ الُؼُربات 

.وأوٓها: ٓستؿرار آكتػاع بف، وكثرة الؿـتػعقـ مـف  

:   النبويةمن الشُّنة:  ثانًيا

ـِ ُطَؿَر بِد اهللعَ  جاء يف الصحقحقـ مـ حديِث ما –1   اْب

 »: َقاَل 
َّ

َّبِل :  َيْسَتْلمُِرُه فِقَفا، َفَؼاَل َأَصاَب ُطَؿُر َأْرًضا بَِخْقَبَر، َفَلَتك ال

ًٓ َقطُّ ُهَق َأْكَػُس  َيا َرُسقَل اهلل، إِكِّل َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْقَبَر، َلْؿ ُأِصْب َما

                                                 

وفقف دلقؾ طؾك أّن الققػ طؾك الؼرابة . (998)، ومسؾؿ (1461) رواه البخاري ()

 . الؿحتاجقـ أولك مـ غقرهؿ
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ْ َت : ِطـِْدي مِـُْف، َفَؿا َتْلُمُركِل بِِف  َقاَل  إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَؾَفا َوَتَصدَّن

َق بَِفا ُطَؿرُ :  َقاَل .ِبَفا َٓ ُيقَرُث، :َفَتَصدَّ َٓ ُيْبَتاُع، َو َٓ ُيَباُع َأْصُؾَفا، َو  َأكَُّف 

َٓ ُيقَهُب  َق ُطَؿُر فِل اْلُػَؼَراِء، َوفِل اْلُؼْرَبك، َوفِل :  َقاَل .َو َفَتَصدَّ

ـْ  ـَاَح َطَؾك َم َٓ ُج ْقِػ،  بِقِؾ، َوالضَّ ـِ السَّ َقاِب، َوفِل َسبِقِؾ اهلل، َواْب الرِّ

ٍل فِقف ()َولَِقَفا َأْن َيْلُكَؾ مِـَْفا بِاْلَؿْعُروِف، َأْو ُيْطِعَؿ َصِديًؼا َغْقَر ُمَتَؿقِّ
 .

، وققل أبل صؾحة«ُهَق َأْكَػُس ِطـِْدي مِـْفُ »: فتلمؾ ققلف 

 َبْقُرَحاءَ »: 
َّ

 لؿ يـػؼقا  تجد أهنؿ «َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَقالِل إَِلل

بعض الؿحبقب، بؾ أكػؼقا أحّب الؿحبقب، فرضل اهلل طـفؿ 

، وأرضاهؿ كاكقا أسبؼ الـاس لؾخقرات، وأصقطفؿ هلل

وأشدهؿ حرًصا طؾك الؼربات، طرفقا حؼقؼة الدكقا وأهنا مزرطة 

لمخرة، فبذروا فقفا أحسـ البذر وأكػسف وأغاله، لقحصدوه 

هـاك أوفر الثؿر وأحسـف، فخذ يا طبد اهلل مـ سقرهؿ أسقة، ومـ 

حالفؿ خقر قدوة، واطؾؿ أّن مالؽ وديعة طـدك، إن لؿ يذهب 

!  طـؽ ذهبت طـف، فؼدم لـػسؽ ما يسرك يف الؼقامة أن تراه

 َأنَّ  َأبِل ُهَرْيَرةَ جاء يف صحقح مسؾؿ مـ حديِث  ما -2

                                                 

لٍ وغقر ، (1632)، ومسؾؿ (2737) البخاري رواه ( )  . ٓ يلخذ فقق حاجتف: أي: ُمَتَؿقِّ
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َّٓن ِمْن » : َقاَل َرُسقَل اهلل  ْكَساُن اْكَؼَطَع َعـُْه َعَؿُؾُه إِ إَِذا َماَت اْْلِ

َّٓن ِمْن َصَدَ ٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْؾٍم ُيـَْتَػُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِ  َيْدُعو : َ اَلَ ةٍ  إِ

محؿقلة طؾك الققػ، يف هذا الحديث الصدقة الجارية و، ()«َلهُ 

ـَك اْلَحِديِث َأنَّ َطَؿَؾ : َقاَل اْلُعَؾَؿاءُ »: الـقوي  اإلمامقال َمْع

َْشَقاِء  ْٕ َّٓ فِل َهِذِه ا ُد اْلثَقاِب َلُف إِ اْلَؿقِِّت َيـَْؼطُِع بَِؿْقتِِف َوَيـَْؼطُِع َتَجدُّ

ـْ َكْسبِفِ :الثَّاَلَثِة لَِؽْقكِِف َكاَن َسَبَبَفا
 َوَكَذلَِؽ اْلِعْؾُؿ ، َفنِنَّ اْلَقَلَد مِ

ـْ َتْعؾِقٍؿ َأْو َتْصـِقٍػ 
َػُف مِ ِذي َخؾَّ  ،الَّ

َ
َدَقُة اْلَجاِرَيُة َوِهل  َوَكَذلَِؽ الصَّ

ِة َأْصِؾ اْلَقْقِػ َوَطظِقِؿ َثَقابِفِ . اْلَقْقُػ   . () «َوفِقِف َدلِقٌؾ لِِصحَّ

فالعبد الؿقّفؼ مـ قدم لف ما يستؿّر لف ذخـره، ويبؼك بعد 

أجره، والؿخذول مـ أطجبتف دكقاه فؼعد يؼطػفا حتك فجله  مؿاتف

.  إجؾ، وقدم طؾك اهلل مػؾًسا

ـِ  ما جاء يف صحقح البخاري مـ حديث -3 َطْؿِرو ْب

ـِ الَحاِرِث   َأِخل ُجَقْيِرَيَة بِـِْت الَحاِرِث  َرُسقِل اهلل () َخَت

                                                 

 . ، ولؿ أجده«ابـ آدم»، ويؽثر طؾك ألسـة الؿتحدثقـ لػظ (1631) مسؾؿ  رواه()

(.  11/85 ) طؾك مسؾؿ لـقويا  شرح ()

 َوَكَذلَِؽ زوج اْلبِـْت َأو ، كلبقفا وأخقفا،كؾ مـ َكاَن مـ قبؾ اْلَؿْرَأة (الَخَتـ) ()
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َٓ َما َتَرَك َرُسقُل اهلل »: َقاَل  ـَاًرا َو َٓ ِدي  ِطـَْد َمْقتِِف ِدْرَهًؿا َو

َّٓ َبْغَؾَتُف الَبْقَضاَء، َوِسالََحفُ  َٓ َشْقً ا، إِ َٓ َأَمًة َو  َوَأْرًضا َجَعَؾَفا ،َطْبًدا َو

. ()«َصَدَقةً 

 : اإلمجاع: ثالًثا

َحاَبِة َوَذلَِؽ َأنَّ »: قال الؼرصبل  ـَ الصَّ
إِنَّ اْلَؿْسَلَلَة إِْجَؿاٌع مِ

ـَ اْلَعاِص  قًّا َوَطاِئَشَة َوَفاصَِؿَة َوَطْؿَرو ْب
َأَبا َبْؽٍر َوُطَؿَر َوُطْثَؿاَن َوَطؾِ

ـَِة  َة َواْلَؿِدي َْوَقاَف، َوَأْوَقاُفُفْؿ بَِؿؽَّ ْٕ ُفْؿ َوَقُػقا ا َبْقِر َوَجابًِرا ُكؾَّ ـَ الزُّ َواْب

. ()«َمْعُروَفٌة َمْشُفقَرةٌ 

ـْ َأْصَحاِب »: َقاَل َجابِرٌ : وقال ابـ قدامة 
ـْ َأَحٌد مِ َلْؿ َيُؽ

 
ِّ

َّبِل َّٓ َوَقَػ ال ِذي َقَدَر . « ُذو َمْؼِدَرٍة إ َوَهَذا إْجَؿاٌع مِـُْفْؿ، َفنِنَّ الَّ

.  َفَؽاَن إْجَؿاًطا:مِـُْفْؿ َطَؾك اْلَقْقِػ َوَقَػ، َواْشَتَفَر َذلَِؽ َفَؾْؿ ُيـْؽِْرُه َأَحدٌ 

                                                                                         

ُْخت ْٕ ( 1/218)اكظر الؿعجؿ القسقط. زوج ا

(  ( 2739) رواه البخاري (

.  ( 6/339)تػسقر الؼرصبل  ()
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. ()اهـ

                                                 

( ( 6:ص) رواه الخصاف يف أحؽام إوقاف ، وأثر جابر (6/4) الؿغـل (

 . وسـده واٍه فقف القاقدي
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لؾققػ فضائؾ كثقرة تعقد طؾك القاقػ يف دكقاه وأخراه، إن 

:  أخؾص هلل فقف، ورجا بف ما طـده، فؿـ فضائؾ الققػ أنّ 

 :أجسه و ثىابه يطتمس فِ احلًاَ و بعد املمات (1)

 َأنَّ َرُسقَل  َأبِل ُهَرْيَرةَ فػل صحقح مسؾؿ مـ حديِث 

َّٓن ِمْن َ اَلَ ةٍ » : َقاَل اهلل  ْكَساُن اْكَؼَطَع َعـُْه َعَؿُؾُه إِ َّٓن : إَِذا َماَت اْْلِ إِ

.  ()«ِمْن َصَدَ ٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْؾٍم ُيـَْتَػُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِ  َيْدُعو َلهُ 

:  َقاَل  أيًضاَأبِل ُهَرْيَرةَ ويف ســ ابـ ماجف مـ حديِث 

ا َيْؾَحُق اْلُؿْمِمَن ِمْن َعَؿِؾِه َوَحَسـَاتِِه َبْعَد »: َقاَل َرُسقُل اهلل  إِنَّن ِمؿَّن

َ ُه، َأْو :َمْوتِهِ  َؿُه َوَكَشَرُه، َوَوَلًدا َصالًِحا َتَرَ ُه، َوُمْصَحًػا َورَّن  ِعْؾًؿا َعؾَّن

بِقِل َبـَاُه، َأْو َكْفًرا َأْجَراُه، َأْو َصَدَ ًة  ْبِن السَّن
ِ
َمْسِجًدا َبـَاُه، َأْو َبْقًتا ٓ

تِِه َوَحَقاتِِه، َيْؾَحُؼُه ِمْن َبْعِد َمْوتِهِ   .()«َأْخَرَجَفا ِمْن َمالِِه ِفي ِصحَّن

                                                 

. (13:ص) سبؼ تخريجف ()

.  (2231)، وحسـف إلباين يف صحقح الجامع (242)ابـ ماجف   رواه()
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 : حطناته يجكل بها مًصان املطلم يىم الكًامُ (2)

 َأنَّ  َأبِل ُهَرْيَرةَ فػل صحقح البخاري مـ حديِث 

َمِن اْحَتَبَس َفَرًسا ِفي َسبِقِل اهلل إِيَؿاًكا بِاهلل » :قال َرُسقَل اهلل 

ُه َوَرْوَ ُه َوَبْوَلُه ِفي ِمقَزاكِِه َيْوَم  َوَتْصِديًؼا ِبَوْعِدِه، َفنِنَّن ِشَبَعُه َوِريَّن

 . ()«الِؼَقاَمةِ 

 وهؿا -فنذا كان روث الحققان الؿحبقس يف سبقؾ اهلل وبقلف 

 يزيدان يف مقزان الحابس والقاقػ، -هؿا طـد الـاس ضعة وقذارًة 

ـّ بغقرهؿا ـّ ذلؽ مشروط بلن يؽقن وقػف إيؿاًكا !فؿا الظ  لؽ

 . واحتساًبا
 :الىقف ضبب للشفاء من األمساض بإذن اهلل تعاىل (3)

َدَ ة»: فػل الحديث ، وقد طؾؿ أّن ()«داُووا َمْرَضاُ م بالصَّن

                                                 

 . (2853) رواه البخاري ()

( ، (2/274)، وإوسط (10/128)، ويف الؽبقر (35 - 1/32) رواه الطرباين يف الدطاء (

طـ جؿاطة  (3/282)، ويف الشعب (3/382)، والبقفؼل يف الؽربى (2/274)

اهـ، . إكؿا يعرف هذا الؿتـ طـ الحسـ البصري مرساًل : مـ الصحابة، وقال

والؿرسؾ : وأخرجف طـ الحسـ مرساًل أبق داود يف الؿراسقؾ، وقال الؿـذري
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 . الققػ مـ أفضؾ الصدقات وأطالها مـزلةً 

ـِ  وجاء يف شعب اإليؿان لؾبقفؼل مـ حديث   ْبـ اْلَحَس
ِّ

َطؾِل

ـِ َشِؼقٍؼ، َقاَل  ـَ اْلُؿَباَرِك، َوَسَلَلُف َرُجٌؾ : ْب َيا َأَبا َطْبِد : َسِؿْعُت اْب

، َوَقْد َطاَلْجُت  ـَ ، ُقْرَحٌة َخَرَجْت فِل ُرْكَبتِل ُمـُْذ َسْبِع ِسـِق ـِ ْحَؿ الرَّ

بَّاَء َفَؾْؿ َأْكَتِػُع بِِف، َقاَل 
َصِ ْٕ اْذَهْب َفاْكُظْر »: بَِلْكقاِع اْلِعاَلِج، َوَسَلْلُت ا

ـَاَك بِْ ًرا، َفنِكِّل َأْرُجق َأْن  َّاُس إَِلك اْلَؿاِء فاْحُػْر ُه َمْقِضًعا َيْحَتاُج ال

مُ  ، َوُيْؿِسُؽ َطـَْؽ الدَّ ـٌ ـَاَك َطْق ُجُؾ َفَبِرَئ «َتـُْبَع ُه . ()  َفَػَعَؾ الرَّ

 بعد إيراده
ّ

ويف هذا الؿعـك حؽاية قرحة »: قال البقفؼل

، فنكف قرح وجفف وطالجف بلكقاع شقخـا الحاكؿ أبل طبد اهلل 

الؿعالجة فؾؿ يذهب وبؼل فقف قريًبا مـ سـة، فسلل إستاذ 

اإلمام أبا طثؿان الصابقين أن يدطق لف يف مجؾسف يقم الجؿعة 

فدطا لف، وأكثر الـاس يف التلمقـ، فؾؿا كاكت الجؿعة إخرى 

                                                                                         

( 6162)و (3591)واكظر مـفا  (3492)أشبف، ومال إلقف إلباين يف الضعقػة 

.  وإول أولك (5669)وحسـف يف صحقح الجامع 

 . (3109)رواه البقفؼل يف شعب اإليؿان ( )
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ألؼت امرأة يف الؿجؾس رقعة بلهنا طادت إلك بقتفا واجتفدت يف 

الدطاء لؾحاكؿ أبل طبد اهلل تؾؽ الؾقؾة، فرأت يف مـامفا رسقل اهلل 

يقسع الؿاء طؾك : ققلقا ٕبل طبد اهلل:  كلكف يؼقل لفا

الؿسؾؿقـ، فج ت بالرقعة إلك الحاكؿ أبل طبد اهلل فلمر بسؼاية 

 وحقـ فرغقا مـ البـاء أمر بصب الؿاء ،الؿاء بـقت طؾك باب داره

فقفا وصرح الجؿد يف الؿاء، وأخذ الـاس يف الشرب فؿا مر طؾقف 

أسبقع حتك ضفر الشػاء، وزالت تؾؽ الؼروح، وطاد وجفف إلك 

. «أحسـ ما كان، وطاش بعد ذلؽ سـقـ

 وهذه قصة صحقحة يرويفا البقفؼل طـ شقخف الحاكؿ، 

 !واشتؿؾت طؾك رؤيا طجقبة

فػقفا الحث طؾك حػر أبار، ويف معـاها إكشاء الؿستشػقات 

والؿالجئ والؿصاكع والؿعامؾ، وكؾ طؿؾ يجؾب الخقر 

.  ويسفؾ أسباب الرزق لعباد اهلل

 :الىقف من أفضل الصدقات للمًت (4)

ـِ ُطَباَدةَ فػل ســ أبل داود مـ حديِث  :  َأكَُّف َقاَل  َسْعِد ْب
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َدَقِة َأْفَضُؾ ، َقاَل  : َيا َرُسقَل اهلل، إِنَّ ُأمَّ َسْعٍد َماَتْت، َفَليُّ الصَّ

ُمِّ َسْعدٍ : َفَحَػَر بِْ ًرا، َوَقاَل :  َقاَل .«اْلَؿاءُ »
ِ

َهِذِه ٕ
 (). 

 :الىقف ظل لك يىم الكًامُ (5)

ـَ َطامٍِر فعـ  :  َيُؼقُل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل : قالُطْؼَبَة ْب

َّناسِ » َحتَّنى » :َأْو َقاَل  «ُ لُّل اْمِرٍ  ِفي  ِلِّن َصَدَ تِِه َحتَّنى ُيْؼَضى َبْقَن ال

َّناسِ  .  ()«ُيْحَؽَم َبْقَن ال

 :الىقف حجاب لك من الناز (6)

ـَ َحاتٍِؿ فػل صحقح البخاري مـ حديِث  : َقاَل َطِدّي ْب

َّناَر َوَلْو ِبِشقِّن »:  َيُؼقُل َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل  ُؼوا ال  . ()«َتْؿَرةٍ  اتَّن
- والققػ كقع مـ أكقاطفا - فتلمؾ كقػ كاكت الصدقة 

! سبقاًل إلك خقري الدكقا وأخرة

ـّ  وإذا كاكت الـار تتؼك بشؼ تؿرة متـاهقة يف الصغر، فؿا الظ

!  بؿا هق أطظؿ، وأكثر كػًعا

                                                 

(  (.1476)، وحسـف إلباين يف صحقح أبل داود (1681) رواه أبق داود (

( التعؾقؼات الحسان طؾك صحقح ، وصححف إلباين يف (3310) رواه ابـ حبان (

 (.3299 )ابـ حبان

( (. 1417)رواه البخاري  (
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وبالجؿؾة فؽؾ فضقؾة لؾصدقة فالققػ يحقزها كامؾة غقر 

مـؼقصة، فال حاجة لإلصالة فقؿا يشرتك الجؿقع يف معرفتف 

.  وففؿف، وإكؿا كان الؼصد التـبقف، وقد حصؾ بالؿثال
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 : كواعأ ة الثيـؼسم الو ف باعتبار الؿو وف عؾقفم إلى 

: «ايذُّرِّّي» ايوقف األيًي  :أواًل

َأنَّ َرُسقَل ويؽقن طؾك إقارب و الذرية، فػل الصحقحقـ 

َمْن َأَحبَّن َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْز ِِه، َوُيـَْسَل َلُه ِفي َأَ رِِه، »:  َقاَل اهلل 

 فنذا كاكت صؾة الرحؿ الؿـؼطعة سبب لزيادة ،()«َفْؾَقِصْل َرِحَؿهُ 

! العؿر والرزق، فؽقػ بالققػ الؿستؿرّ 

 ٍومن فىائد وآثاز الىقف الرز :

.  السعة يف الرزق والربكة يف العؿر بـص الحديث السابؼ-1

 تقثقؼ الؿحبة والصؾة بقـ إقارب، ودطؿ آستؼرار -2

. إسري، و أخالققات التضامـ بقـفؿ

 . ترك إقارب أغـقاء ٓ يحتاجقن لؾـاس-4

                                                 

( (. 2557)، ومسؾؿ(5986)رواه البخاري  (
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 إطاكتفؿ طؾك التػرغ لـػع الؿجتؿع، وبذل الؿساطدة لف -5

 . يف شتَّك الؿقاديـ

: ايوقف اخلريي: ثانًيا

وهق كؾ وقػ طؾك جفة بّر غقر إقارب والذرية، ويعؽس 

: آثاًرا إيجابقة طؾك الؿجتؿع مـفا

. إزالة البغضاء والتحاسد بقـ شرائح الؿجتؿع-1

 .تدوير الؿال لؾصالح العام-2

 . تؼديؿ الدطؿ وآستؼالل لؾؿمسسات الخقرية-3

:  ايوقف املشرتى: ثايًجا

وهق ما يجؿع بقـ الققػ الخقرّي والققػ إهؾل، وذلؽ 

بلن يجعؾ القاقػ جزء مـ مـافع الققػ لذريتف وأقاربف، والجزء 

. أخر لقجقه الرب واإلحسان

 * * * * *
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هل الدوائر اإلهنائقة يف محاكؿ  هل الجفة الؿختصة بتقثقؼ الققػ

ويؿؽـ تقثقؼف دون   ،إحقال الشخصقة يف الؿدن الرئقسقة

مراجعتفا، بلن يؼقم القاقػ بؽتابة وثقؼة الققػ وُيشفد طؾقفا 

شاهديـ، لؽـ إفضؾ أن يؽقن التقثقؼ بالؿحؽؿة: لضؿان 

.استؿراره ومـػعتف، ولقؽقن أقطع لؾـزاع والخصقمات   

 :املطًوب عهد توثيل ايوقف

بطاقة )  إثبات الشخصقة بطاقة ومعفواقػ،حضقر ال -1

 .(ودفرت العائؾة لؾؿرأة مع معرفقـ اثـقـ لفا، إحقال

 .ا الؿراد إيؼاففيـإحضار صؽ الع -2

 .مراجعة الؼاضل لتقثقؼ الققػ -3

 .تقفؿا شخصلبطاقة إثباتحضقر شاهَديـ مع  -4

وصريؼة   وتحديد أجرتف،، والـاضر طؾقف،بقان مصارف الققػ -5
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  .هاختقار الـاضر مـ بعد
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 أسرع الـاس إلك الخقرات، تركقا كان الصحابة

إوصان وإمقال وإهؾ والخاّلن، مـ أجؾ هذا الديـ، لؿ 

.  يبخؾقا بلكػسفؿ وأمقالفؿ، بؾ كصروا الديـ بالـػس والـػقس

والجبـ والبخؾ صـقان، فإول بخؾ بالـػس، والثاين بخؾ 

ُفمَّن إِكِّني َأُعوُذ ِبَك » :فؼال بالؿال، وقد استعاذ مـفؿا الـبل  الؾَّن

َوالُبْخِل َوالُجْبِن، َوَضَؾِع  ِمَن الَفمِّن َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَؽَسِل،

َجالِ  ْيِن، َوَ َؾَبِة الرِّن ولفذا  : ابـ تقؿقةشقخ اإلسالم ، قال ()«الدَّن

 ومدح الشجاطة ،ولفذا جاء الؽتاب والسـة بذم البخؾ والجبـ

َشرُّل » :والسؿاحة يف سبقؾف دون ما لقس يف سبقؾف: فؼال الـبل 

َمن َسقُدُ م َيا »:  وقال،()«َما ِفي َرُجٍل ُش ٌّح َهالٌِع َوُجْبٌن َخالِعٌ 

                                                 

. طـ أكس (5425)رواه البخاري  ((

(. 2268)، وصححف إلباين يف صحقح أبل داود (2511)رواه أبق داود  ((
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ُؾفُ :  فؼالقا« َبـي َسِؾَؿةَ  ـُ َققٍس، َطؾك أكَّا ُكَبخِّ َوَأيُّل َداٍء »: َقاَل . ُجدُّ ْب

. ()هـ.ا.  فجعؾ البخؾ مـ أطظؿ إمراض،()«!َأدَوى ِمَن الُبخلِ 

ذكر أصحاب السقر والحديث وغقرهؿ أن كؾ مـ كان لف وقد 

م  وقًػا ذرًيا، أسقاء كان وقػ وقًػا، مال مـ الصحابة 

:  () ومنها خقرًيا،

  : ف أبى بهز ايصديلاوم ـــ أ1

اف  حبس رباًطا ُروَي أن أبا بؽر الصديؼ »: قال الخصَّ

 وتركفا، فال يعؾؿ أهنا ورثت طـف، ولؽـ يسؽـفا لف كاكت بؿؽة

. ()«مـ حضر مـ ولده وولد ولده وكسؾف بؿؽة، ولؿ يتقارثقها

                                                 

، وصححف إلباين يف صحقح إدب (296)رواه البخاري يف إدب الؿػرد  ((

(. 227)الؿػرد 

. (، وما بعد28/155)مجؿقع الػتاوى  ((

( . (، وما بعد1/218)تاريخ الؿديـة ٓبـ شبة : اكظر (

(  (.8: ص ) أحؽام إوقاف (
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يُؼ :قال الُحَؿْقدي»: يوقال البقفؼ دِّ َق َأُبق َبْؽٍر الصِّ  َوَتَصدَّ

 إَِلك اْلَقْقِم 
َ

َة َطَؾك َوَلِدِه، َفِفل زمـ ) بَِداِرِه بَِؿؽَّ

 .()(«الُحَؿْقدي

 : ف عمز بو اخلطاباوم ـــ أ2

.  مالف بخقرب قد تؼدم وقػف -1

ـُ اْلَخطَّاِب : قال الُحَؿْقدي»: يقال البقفؼ -2 َق ُطَؿُر ْب َوَتَصدَّ

 إَِلك اْلَقْقمِ 
َ

 زمـ)  بُِرُبِعِف ِطـَْد اْلَؿْرَوِة َوبِالثَّـَِقِة َطَؾك َوَلِدِه، َفِفل

  .()(«الُحَؿْقدي

 : وقف عجماى بو عفاى  ـــ 3

 جاء يف صحقح البخاري تعؾقًؼا أن 
َّ

َّبِل َمْن »:  قالال

 َفاْشَتَراَها ،«َيْشَتِري ِبْئَر ُروَمَة، َفَقُؽوُن َدْلُوُه ِفقَفا َ ِدَِٓء الُؿْسِؾِؿقنَ 

. ()ُطْثَؿانُ 

                                                 

(   (.11900 ): الســ الؽربى (

(  (11900 ): الســ الؽربى (

( ـْ َرَأى َصَدَقَة الَؿاِء َوِهَبَتُف (3/109)صحقح البخاري  ( ْرِب، َوَم  َباٌب فِل الشُّ
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ـَ ُحقِصَر َأْشَرَف َطَؾْقِفْؿ، َأنَّ ُطْثَؿاَن  »:ويف رواية  ِحق

 : َوَقاَل 
ِّ

َّبِل َّٓ َأْصَحاَب ال َٓ َأْكُشُد إِ ، َأَلْسُتْؿ َأْكُشُدُكُؿ اهلَل، َو

َّنةُ »:  َقاَل َتْعَؾُؿقَن َأنَّ َرُسقَل اهلل   ؟«َمْن َحَػَر ُروَمَة َفَؾُه الَج

 .()«َفَحَػْرُتَفا

 : ف عًى أبى طايب اوم ـــ أ4

ـُ َأبِل َصالٍِب :قال الُحَؿْقدي»: قال البقفؼل  ْب
ُّ

َق َطؾِل  َوَتَصدَّ

 إَِلك اْلَقْقِم ،  بَِلْرِضِف بَِقـُْبعَ 
َ

. ()(«زمـ الُحَؿْقدي)َفِفل

 طؾك الؿساكقـ وقػفا ،  كثقرةطققن متػرقةولف 

، تركـا ذكرها «تاريخ الؿديـة»والؿحتاجقـ، ذكرها ابـ شبة يف كتابف 

. هـا خشقة اإلصالة

 :بو أبى وقاص  ف صعداوم ـــ أ5

ـُ َأبِل َوقَّاصٍ : قال الُحَؿْقدي»: قال البقفؼل َق َسْعُد ْب َوَتَصدَّ

ـَِة َوبَِداِرِه بِِؿْصَر َطَؾك َوَلِدِه، َفَذلَِؽ إَِلك اْلَقْقمِ    بَِداِرِه بِاْلَؿِدي

                                                                                         

 .َوَوِصقََّتُف َجائَِزًة، َمْؼُسقًما َكاَن َأْو َغْقَر َمْؼُسقمٍ 

(  (.2778)البخاري  (

(  (.11900 ): الســ الؽربى (
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  .()(«الُحَؿْقدي زمـ)

اف بسـده إلك طائشة بـت سعد  : قالتوَرَوى الخصَّ

صدقة أبل حبس، ٓ تباع، وٓ تقهب، وٓ تقرث، وأن »

ة وٓ مضر هبا حتك  لؾؿردودة مـ ولده أن تسؽـ غقر مضرَّ

فتؽؾؿ فقفا بعض ورثتف فجعؾقها مقراًثا، فاختصؿقا إلك . تستغـل

، فجؿع لفا أصحاب (الؿديـة يف طصره أمقر)مروان بـ الحؽؿ 

. « وقًػا:ي أ،()فلكػذها طؾك ما صـع سعد رسقل اهلل

 :ف ايشبري بو ايعوام اوم ـــ أ6

َبْقُر »: قال البخاري َق الزُّ لِْؾَؿْرُدوَدِة :  بُِدوِرِه، َوَقاَل َوَتَصدَّ

ـَْت بَِزْوٍج  َٓ ُمَضرٍّ بَِفا، َفنِِن اْسَتْغ ٍة َو ـَ َغْقَر ُمِضرَّ ـَاتِِف َأْن َتْسُؽ ـْ َب
مِ

. ()«َفَؾْقَس َلَفا َحؼٌّق 

اِم : قال الُحَؿْقدي»: وقال البقفؼل ـُ اْلَعقَّ َبْقُر ْب َق الزُّ َوَتَصدَّ

                                                 

(  (.11900 ): الســ الؽربى (

(  (.14ص)أحؽام إوقاف  (

( ـَْػِسِف مِْثَؾ ،(4/13)صحقح البخاري  (  َباُب إَِذا َوَقَػ َأْرًضا َأْو بِْ ًرا، َواْشَتَرَط لِ

ـَ  َِٓء الُؿْسؾِِؿق  . ِد
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ـَِة  َة فِل اْلَحَرامِقَِّة، َوَداِرِه بِِؿْصَر، َوَأْمَقالِِف بِاْلَؿِدي بَِداِرِه بَِؿؽَّ

 .()(«الُحَؿْقدي زمـ) َطَؾك َوَلِدِه، َفَذلَِؽ إَِلك اْلَقْقمِ 

: وقف عبد اهلل بو عمز  ـــ 7

َوَجَعَؾ »: ي داره، قال البخاراهلل بـ طؿر   طبدأوَقَػ و

ـْ آِل َطْبِد اهلل
ـَك لَِذِوي الَحاَجِة مِ ـْ َداِر ُطَؿَر ُسْؽ

ـُ ُطَؿَر َكِصقَبُف مِ «اْب () .

: وقف سيد بو ثابت  ـــ 8

تِل َحَبَس َزْيُد ْبـ َثابٍِت و تِل فِل اْلَبِؼقِع، َوَداَرُه الَّ  َداَرُه الَّ

 .()ِطـَْد اْلَؿْسِجدِ 

 :بو ايعاص  ف عمزواوم ـــ أ9

َقَ : قال الُحَؿْقدي»: قال البقفؼل ـُ اْلَعاصِ  َوَتَصدَّ  َطْؿُرو ْب

َة َطَؾك َوَلِدِه، َفَذلَِؽ (أرضف ) بِاْلَقْهطِ  اِئِػ َوَداِرِه بَِؿؽَّ ـَ الطَّ
 مِ

                                                 

(  (.11900 )الســ الؽربى  (

( َِٓء ،(4/13)صحقح البخاري  ( ـَْػِسِف مِْثَؾ ِد  َباُب إَِذا َوَقَػ َأْرًضا َأْو بِْ ًرا، َواْشَتَرَط لِ

ـَ   . الُؿْسؾِِؿق

 (  (. 11899)الســ الؽربى (



 

 

 الكنص املنطٌ

 
32 

. ()(«الُحَؿْقدي زمـ)إَِلك اْلَقْقِم 

 

 :وقف خايد بو ايوييد  ـــ 10

اف بسـده أن    حبس دارهخالد بـ القلقد روى الخصَّ

 .()ٓ تباع، وٓ تقرثبالؿديـة 

ا َخالٌِد »: ، قال طـف الـبل ووقػف الؿـؼقل مشفقر : َوَأمَّن

ُؽْم َتْظِؾُؿوَن َخالًِدا، َ ِد اْحَتَبَس َأْدَراَعُه َوَأْعُتَدُه ِفي َسبِقِل اهلل  .()«َفنِكَّن

: وقف حهيم بو حشام  ـــ 11 

َٓ َأكَُّف »ذكر ابـ شبة   َٓ ُتقَهُب َو َٓ ُتَباُع َو  َحَبَس َداَرُه 

. ()«ُتقَرُث 

 : وقف أنط بو مايو  ـــ 12
                                                 

(  (.11900 )الســ الؽربى  (

(  (. 14:ص) أحؽام إوقاف (

(  (.983)، ومسؾؿ (1468)رواه البخاري  (

(  (.1/231) تاريخ الؿديـة، ٓبـ شبة (



 

 

الكنص املنطٌ 
33 

:  داًرا لف بالؿديـة الؿـقرة، قال البخاريوقػ أكس أو

 . ()«َأْوَقَػ َأَكٌس َداًرا، َفَؽاَن إَِذا َقِدَمَفا َكَزَلَفا»

:  وقف أبى يزيزة ـــ 13

ـِ َطْبِد اهلل َقاَل ةى ابـ شبوور  َشِفْدُت َأَبا»:  بسـده إلك ُكَعْقِؿ ْب
َق بَِداِرِه َحبِقًساُهَرْيَرَة   .()« َتَصدَّ

:  وقف عائشة ـــ 14

 أن طائشة »: روى الخصاف بسـده إلك هاشؿ بـ أحؿد

وجعؾتفا لؿا  ، إين اشرتيت داًرا:وكتبت يف شرائفا ،اشرتت داًرا

ومسؽـ  ،بؼك بعده إكسان  ماهفؿـفا مسؽـ لػالن ولَِعؼب ،اشرتيتفا لف

 .«ثؿ يرد بعد ذلؽ إلك آل أبك بؽر ،(ه ولَِعؼب:ولقس فقف )لػالن

:  وقف أمساء بهت أبي بهز ـــ 15

  أن أسؿاء بـت أبل بؽر»: روى الخصاف بسـده

                                                 

(  (. 4/13) صحقح البخاري (

( (. 1/255) تاريخ الؿديـة، ٓبـ شبة (
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 .()«تقرث تقهب وٓ تباع وٓ تصدقت بدارها صدقة حبس ٓ

 

:  سوج ايهيب  وقف أم صًمة ـــ 16 

روى الخّصاف بسـده طـ مقسك بـ يعؼقب طـ طّؿتف طـ 

صدقة   زوج الـبل شفدت صدقة أم سؾؿة»: أبقفا قال

. () «ُتقهب ٓ ُتباع و حبًسا ٓ

:   سوج ايهيب  وقف أم حبيبة ـــ 17

قرأت  :قال»: اهلل بـ بشر روى الخّصاف بسـده إلك طبد

أهنا ،  التك بالغابةصدقة أم حبقبة بـت أبك سػقان زوج الـبل 

 حبًسا ٓ، وطؾك أطؼاب أطؼاهبؿ، وأطؼاهبؿ، تصدقت طؾك مقالقفا

 .( )«ذتفاصؿ مـ يقرثفا فانختقرث ت تقهب وٓ تباع وٓ

 :سوج ايهيب   وقف صفية ـــ 18

                                                 

 (  (.13:ص )أحؽام إوقاف(

 (  (.14:ص )أحؽام إوقاف (

(  (.14:ص) أحؽام إوقاف (
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شفدت »: روى الخّصاف بسـده إلك مـبت الؿزكك قال

 
ْ

  بدارها لبـل طبدان صدقة حبًسا ٓصدقة صػقة بـت ُحَقل

. ( )«إرض ومـ طؾقفا تقرث حتك يرث اهلل  تباع وٓ

: اهلل األنصاري  وقف جابز بو عبد ـــ 19

بـ  روى الخّصاف بسـده إلك سالؿ مقلك ثابت طـ طؿرو

اهلل يف  بـ جابر بـ طبد دخؾت طؾك محؿد : قالاهلل العبسل طبد

ذلؽ »: قال ،حائطؽ الذي يف مقضع كذا وكذا: فؼؾت، بقت لف

. ( )«يقرث يقهب وٓ يباع وٓ ٓ ،حبس طـ أبل جابر

: وقف صعد بو عبادة  ـــ 20

 أن »: طـ أهؾفز العزي روى الخّصاف بسـده قال يحقك بـ طبد

ثؿ ،   تصدق بصدقة طـ أمف فقفا سؼك الؿاءسعد بـ طبادة

 ًٓ  يقهب وٓ يباع وٓ طؾك أصؾف ٓ ،مـ أمقالف حبس طؾقفا ما

 .()«يقرث

: وقف عكبة بو عامز  ـــ 21

                                                 

 (  (.14:ص)أحؽام إوقاف (

(  (.15:ص)إوقاف  أحؽام (

(  (.15:ص)إوقاف   أحؽام(
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أشفدين »:  قاليروى الخّصاف بسـده إلك أبل سعاد الجفـ

تقهب  تباع وٓ  حبًسا ٓ، طؾك داٍر تصدق هباطؼبة بـ طامر 

فنذا اكؼرضقا إلك أقرب ، تقرث، طؾك ولده وولد ولده  وٓ

. ( )«حتك يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا، الـاس مـل

: وقف أبي أروى ايدوصي  ـــ 22

شفدت أبا »:  قالةروى الخّصاف بسـده إلك أبل مسقر

. () «تقرث أبًدا تباع وٓ  تصدق بلرض ٓأروى الدوسل 

وهذا إساكقد وإن كاكت ٓ تصػق مـ كدر، إٓ أّن شفرهتا 

.  تغـل طـ صحة آحاد أساكقدها

، رضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ، ففمٓء هؿ صحابة رسقل اهلل

. هؿ إسقة، وإلقفؿ يرجع مبتغل الؼدوة

فقا عبد اهلل، أرعـي سؿعك، أهؿس إلقك  ؾقؿات 

:  مختصرات

                                                 

(  (.15:ص)إوقاف  أحؽام(

(  (.14:ص) أحؽام إوقاف (
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قدم لـػسؽ وقًػا قّؾ أو كثر: لتصّػ يف مصاّف أول ؽ  -

 . الصالحقـ إبرار، الذيـ ما كان مـفؿ أحد ذو مؼدرة إٓ وقػ

ٓ تسّقف، فالؿقت أسرع، ورّب مسقف اختطػتف الؿـايا  -

 . قبؾ إكػاذ ما أراد

 الربهان طؾك صدق اإليؿان، وإصػاء غضب :هل تريد 

 إسؼام، والققاية مـ مصارع السقء، 
ّ

الرحؿـ، والشػاء مـ طصل

والؿقتات الؿشقـة  

 آستظالل يف الظؾ يقم العرض، يقم يبؾغ العرق هل تريد

مـ الـاس مبؾًغا طظقًؿا  

 الخقر بحذافقره، وإجقر العظقؿة   هل تريد

كّؾ ذلؽ تجده إن صدقت اهلل يف الققػ، فشؿر فنّن الققم 

.  طؿؾ وٓ حساب، وغًدا حساب وٓ طؿؾ

 :ملا يأتيوالقاجب طؾك مـ شرح اهلل صدره لؾققػ آكتباه 

 بلن يؽقن وقػف إيؿاًكا ، إحضار الـقة الصاد ة الصالحة-1
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واحتساًبا، ٓ رياًء وٓ سؿعة، فنكؿا إطؿال بالـقات، ويف 

وذ ر مـفم مـػًؼا ... أن أول من تسعر بفم الـار  ال ة»: الصحقح

، فؿا أغـك ()«جواًدا أكػق لقؼال جواد فقسحب يف الـار عؾى وجفه

الؿممـ مـ أن يؽقن  فؾقحذر ،«يؼال وقد ققؾ»طـ الؿسؽقـ كؾؿة 

«! فؼد ققؾ»حظف مـ كػؼتف ووقػف 

 العؾؿ بلحؽام إوقاف، ،استشارة أولي العؾم والخبرة- 2

والخربة باسرتاتقجقاتف وشموكف القاقعقة، مـ الؼضاة والدطاة 

والعامؾقـ يف الجفات الخقرية ومراكز آستشارات التل ُتعـك 

بلحؽام الققػ: فنهنؿ لعؾؿفؿ وخربهتؿ ٓبدَّ وأن يضػقا طؾك 

: تصقر مريد الققػ معؾقمات ٓ يدركفا وربـا جؾ وطال يؼقل

، ويف استشارة طؿر [43: الـحؾ] ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

. () ما يقضح ذلؽ ويمكده لرسقل اهلل وأبل صؾحة  

 وأكػسف طـده، فنن ،أن يتخقر لو ػه من أحسن ماله- 3

                                                 

 (.1905) رواه مسؾؿ ()

 (.10/310)فتح ذي الجالل واإلكرام ٓبـ طثقؿقـ :  اكظر()
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إخراج العبُد مـ أحسـ مالف دلقؾ صدقف، وبرهان ثؼتف بؿعامؾة 

ربف الجقاد، وقد جعؾ سبحاكف وتعالك الربّ درجة ٓ تـال إٓ 

باإلكػاق مـ الؿحبقب، الذي تتعؾؼ الـػقس بف، وتتشقف إلقف 

، [92: آل طؿران] ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: فؼال تعالك

فؼطع الطريؼ طؾك مدطل الربّ حتك يربهـ طؾك صدقف بنكػاقف مـ 

ا، كال الربَّ وصار مـ  الؿحبقب، فنن فعؾ ذلؽ ففق صادق حؼًّ

. أهؾف وذويف

 دوكؽ باب الرّب فؾْجف، !فقا أيفا الوا ف ويا أيفا الؿـػق

. وأمامؽ حقض إجر فرْده

 ويتؾؿس ما هؿ لف ،أن يـظر إلى حاجة الـاس إلى و ػه- 4

فنذا رأى اكتػاع الـاس وحاجتفؿ : أحقج، ولف أشقف، فقبادر بف

إلك مسجد أكثر مـ غقره سارع بف، وإن رأى كثرة الؿساجد 

وحاجة الـاس إلك ماء سعك يف حػر ب ٍر وبادر إلك ذلؽ، وهؽذا 

.  يف غقرهؿا

ولقفتؿ بالققػ طؾك أهؾ العؾؿ وصؾبتف الذيـ تػرغقا لتػؼقف 
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إمة ورفع الجفؾ طـفا: فنن حاجة إمؿ إلقفؿ تقازي حاجتفا 

. إلك الطعام والشراب بؾ حاجتفا إلك الفقاء

فؾقؽـ فؼقف الـػس، ثاقب الـظرة، واسع الؿدارك، فرّبؿا 

ـًا وكان غقره أولك، إما مـ جفة الزمان أو  وقػ الرجؾ وقًػا حس

الؿؽان أو إطقان، ولؿا أطتؼت مقؿقكة أم الؿممـقـ ولقدهتا 

أّما أكِك لو أعطقتفا »:  قال لفاوأخربت بذلؽ رسقل اهلل 

. ()«أخوالك  ان أعظم اجرك

فجعؾ الصدقة هبا طؾك إقارب أطظؿ أجًرا مـ العتؼ 

الؿطؾؼ، مع ما جاء يف العتؼ مـ إجقر العظقؿة، والثقاب 

ًٓ دائًؿا، وٓ  الجزيؾ: وذلؽ أن الؿػضقل ٓ يؽقن مػضق

الػاضؾ كذلؽ، بؾ قد يعرض لؾؿػضقل مـ العقارض الزماكقة 

. ( )أو الؿؽاكقة أو غقرها ما يجعؾف فاضاًل 

 * * * * *

                                                 

 .طـ مقؿقكة  (999)، ومسؾؿ (2592) البخاري ()

 (.10-7:ص) الققػ العؼاري، لؾؿملػ ()
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ْؼُت يف هذه الرسالة، فؿا كان أسلل اهلل   أن أكقن قد ُوفِّ

 وحده، وما كان فقفا مـ خطلٍ أو فقفا مـ صقاب فؿـ اهلل 

.  بريٌء مـف ورسقُلفسفٍق فؿـ كػسل والشقطان، واهللُ 

كؿا أسللف سبحاكف أن يلخذ بليديـا جؿقًعا إلك مراضقف، وأن 

 !يجـبـا مساخطف ومـاهقف

وصؾى اهلل وسؾم عؾى كبقـا محؿد، وعؾى آله وصحبه 

.  أجؿعقن

 

وكتب 

أبى عبد السمحن 

سلينان بن جاسر بن عبد اللريه اجلاسر 
Saljaser1@gmail.com 

     

  



 

 

 الكنص املنطٌ

 
42 

 

املوضوع                                                                                                           الصفحة 

 3 .......................................................................................................... مؼدمة

 ًٓ  9 ..............................................................................  الو فتعريف: أو

 10 .................................................... مشروعقة الو فاادلة عؾى :  اكًقا

 ًٓ  10 .................................................................  الؽريؿمـ الؼرآن :أو

ـة : اكًقا   11 ....................................................................  الـبقيةمـ السُّ

 14 ...................................................................................  اإلجؿاع: الًثا

 15 ................................................................... بعض فضائل الو ف:  الًثا

 15 ...................  أجره و ثقابف يستؿر يف الحقاة و بعد الؿؿات-1

 16 .......................  حسـاتف يثؼؾ هبا مقزان الؿسؾؿ يقم الؼقامة-2

 16 .......  الققػ سبب لؾشػاء مـ إمراض بنذن اهلل تعالك-3
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