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الب واآلرابِ ،
الك الوصااي لبلوغ ِ
الط ِ
املنج َح ِة
عباد هللاِ ،م ُ
أما بعد :فيا َ
للمساعي و ِ
الرغاب ،تقوى اإلله اللطيف الوهاب ،أال فاتقوا هللا -رمحكم
هللا( -وتَزَّودوا فَِإ َّن خْي َّ ِ
ِ
ون اي أُوِِل األَلرب ِ
اب) [البقرة:
ََُ
الزاد التَّ رق َوى َواتَّ ُق َ ر
َ
َ رَ
.]197
ِ
ومشا ِرع الرب
روجا يف مهاد الرمحة الدفاقة واإلحسانَ ،
أيها املسلمونُ :د ً
ات الشَّرف ِ
اهلتان ،وعروجا يف مدار ِ
مديد الباع ،واألج ِر املذخور دون نكث
ً
َ
وانقطاع ،والذكر احلسن السامي الذي ليس له اتِضاع ،بل قد عبق َرَّايه
وضاع ،نلفي شريعتَنا الغراء قد جاءت مبجموع ذلك وربت يقينًا ،فوش ِ
َّت
التأريخ واحلضارات [ختوي ًفا] وتزيينًا ،والت حني حيسن اإلمياء والتلميح أو
يغنينا ،ودونكم -اي رعاكم هللا -أوثق الرباهني تنوهيًا وتبسيطًا وتعيينًا.
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صنوف
عباده
َ
معاشر املسلمني :لقد خول الباري -سبحانه وتعاىلَ -
األموال ،وارتضى هلم يف إنفاقِها بعد الفرائض أمسى رتَب الكمال اليت ِ
تنتظم
ُ
ِ
وتنكشف َجراءَها األوجال ،وتَ َلهج حبميد مآثِِرها األجيال ،يف
هبا األحوال،
هذه احلياة الدنيا ويوم املآل ،وما تلكم -واميُ هللا -إال مفخرةٌ من مفاخر
رسالتنا ،ومأثََرة من مآثر شريعتنا ،ورائعة من روائِ ِع حضارتنا ،تُرتجم عنها
ٍ
جبالء سنةُ األوقاف اليت حبَسها األخيار على وجوه ِ
وحدوا
الرب وعرفوهاَ ،
َ
لتؤول مفيضةَ التأثْي ،مصونةً يف التثمْي ،مأمونة عن
هلا شروطًا ووصفوها؛ َ
كل ٍ
يد عابثة تُبْي.
يدي ُمهور احلوِر،
تلكم األوقاف هي الصدقات اجلارَايت الباقيات بني َ
النفقات اخلالِدات لبحور األجور ،وأصل هذه الصدقة اجلارية ،واملنة
و
ُ
الوالِية ،قولُه -جل شأنه( :-لَ رن تَنَالُوا الرِ َّرب َح ََّّت تُرن ِف ُقوا ِِمَّا ُُِتبُّو َن) [آل
عمران ،]92 :وقولُه" :إذا مات ابن آدم انقطَ َع عمله إال من ثالث :صدقة
جارية ،أو عل ٍم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له" أخرجه مسلم وغْيه من
حديث أيب هريرة.
إحساًن وإشراقًا ،ومرمحة وائتالقًا ،ما
هام الدهر
ً
أخي املسلم املوفَّق :وِما َّبرز َ
رواه البخاري من حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال :أصاب عمر
أرضا مل أصب ماال قط أن َفس منه،
النيب فقال:
أصبت ً
خبيرب أ ً
رضا ،فأتى َّ
ُ
َ
ست أصلَها وتصدقت هبا" ،فتصدق هبا
شئت حب َ
فما أتمرين به؟ قال" :إن َ

 3من11

يورث ،يف الفقراء والقرىب والرقاب
عمر ،أنه ال يُباع أصلها ،وال َ
يوهب ،وال َ
ويف سبيل هللا والضعيف وابن السبيل.
كذلك وقف عثمان بن عفان رضي هللا عنه بئر رومة على املسلمني ،وله
هبا خْي منها يف جنة ِ
رب العاملني ،صح ذلك عند ابن خزميةَ والدارقطين
وغْيمها.
سخي عند مر ِ
اضي هللا َوقَف ما رواه البخاري
ومن بدي ِع ما ُوقف من لَ ُدن ٍ
عن أنس -رضي هللا عنه -قال :ملا نزلت( :لَ رن تَنَالُوا الرِ َّرب َح ََّّت تُرن ِف ُقوا ِِمَّا
ُُِتبُّو َن) جاء أبو طلحةَ إىل رسول هللا فقال :اي رسول هللا ،هللا تعاىل
أحب أمواِل إِل
يقول( :لَ رن تَنَالُوا الرِ َّرب َح ََّّت تُرن ِف ُقوا ِِمَّا ُُِتبُّو َن) ،وإن َّ
"بْيحاء" ،فهي إىل هللا وإىل رسوله  ،أرجو بَِّرها وذخرها ،فضعها -اي رسول
بخ اي أاب طلحة! ذلك مال رابح ،ذلك
"بخ ٍ
هللا -حيث أراك هللا ،فقال ٍ :
مال رابح".
قصب السبق يف ِ
أنفس
وهكذا تنافَست
طالئع الصحب األخيار ،إلحرا ِز َ
ُ
مضمار؛ يرجون الرب الدَّار ،يف كل ٍ
كبد َرطبة ودار ،حيث مي ََّم اإلحسان
النيب له َمقدرة إال
ودار ،فعن جابر قال :ما بقي أح ٌد من أصحاب ِ
وقَف.
ُتبيس
قال املوفق ابن قدامة -رمحه هللا :-والوقف مستحب ،ومعناه
ُ
األصل ،وتسبيل الث َمرة ،وهو نَوعان :وقف عام ،ووقف ذُري .أي :خاص
على الذرية.
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مربات أوق ِ
اف األوىل قصدوا إىل *** ٍ ِ
ت
معان م َن اإلحسان جلَّ ر
ُ

احلص ِر
َعن ر
إخوة العقيدة :ومنذ َذ َّايك العصر الذهيب اجمليد ،وعطائه ِ
الثر املديد ،ورسالةُ
األوقاف تستنفر يف األم ِة كمائن اإلحسان املستطاع ،ومذخور ِ
البذل
َ
ِ
املمراع ،يف ِ
مصدرا
املعروف
أوقاف
كرمي َم َهزة واندفاع ،فأمست وال زالت
ُ
ً
َُ
وسلساالً ما أعذبه ابخلْيات،
نبوعا
َّ
اجا َّ
ابلرمحات ،ويَ ً
ً
ثج ً
سكواب ابلربكاتَ ،
ِ
صدع املفؤودين وكفت،
فكم َرفَت
ُ
األوقاف َع َوَز اململقني وشفت ،ورأبت َ
ِ
أعادت
وآست سقام املتَطبِبني وع َفت ،كم من أس ٍر وأفراد [حرقتهم] الفاقةُ َ
األوقاف هلم النضارَة ،وكستهم ُحلل العيش الكرمي جبدارةٍ ،دون ماللَة أو
خدش للمشاعر والكرامة.
أما تعطَّلت منافع ،وان َقطعت مصاحل ،وتوق َفت مشروعات خ ٍْي يف األمة،
األوقاف املباركات ِ
شح املوارد ،واألزمات املالية؟! أما أز ِ
القيَم
كت
بسبب ِ
ُ
عرب أوقاف املساجد واملعاهد واجلامعات واملشايف
الدينية والروحية واخلُلُقية َ
ِ
يسرت
لوم ،ونفَّست تباريح اهلموم؟! أما َّ
املصحات و َ
املربات اليت آست ال ُك َ
و َ
ائن العلوم وذخائر املع ِرفة لألساطني النابِغني[ ،واألفذاذ] الناهبني،
خز ُ
مر احلق
َ
الوصول إىل ُزىب املراتب العلمية ،وقُنَن املنازل االجتماعية؟! بلى َلع ُ
بلى!.
علما
املؤمن من عمله وحسناته بعد موته ً
إنه مقتضى قوله" :إن ِما يلحق َ
مسجدا بناه ،أو
ورثه ،أو
علمه ونشره ،أو و ًلدا صاحلًا تركه ،أو مصح ًفا َّ
ً
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هنرا أجراه ،أو صدقةً أخرجها من ماله يف صحته
بيتًا البن السبيل بناه ،أو ً
تلحقه من بعد موته" أخرجه ابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه.
وحياته َ
ِ
فاصنَ عوا َّ ِ ِ
قبل السؤ ِال
ُ
الرب ُمنعمي ن وج ودوا *** أيُّها القادرو َن َ
النتِشا ِر ِ
العلوم أو النط و ِاء ال *** ِ
الش ِر أو لرتفي ِه ح ِال
بؤس و َ
ِ
ومهابة،
إخوة اإلميان :وملا استأثرت األوقاف يف شريعتنا الغراء مبنزلة قعساء َ
تبوأته من ذُخ ِر األجر فكانت موئِالً للمحسنني ومثابة ،وهفا امل ِحب
وملا َّ
ُ
ٍ
َّدة وّثبة ،كان لز ًاما يف عصرًن احلديث -عص ِر
ألن ختطَُو خطوات مسد َ
الثورةِ التقانيةِ -من
الوفرة املالية ،والوثبة االقتصادية ،والنهضة احلضارية ،و َ
ِ
ِ
وإمعان
املتجس َدة الرشيدة،
وفق املقاصد
إحياء سنة األوقاف احلميدةَ ،
النظر يف مصاحلها ،واعتبا ِر ِ
مناجحها ،والتعر ِ
يف بِعظيم أثَِرها على َرفاه
ِ
وتنمية اجملتمعات ،وعظي ِم ذخرها يف احلياة وبعد املمات.
األفراد

يرفُد ذلك تنميةُ مواردها املادية يف مشاريع إمنائية تنهض ابزدهاء َريع الوقف
ِ
وغالله وتثمْيها ،وال تَين يف تطوي ِرها وتعم ِْيها؛ كي تُنتَ َشل حقيقةُ األوقاف
ِمن عُ ُقل الفهوم التقليدية الرتيبة ،إىل امليادين الزاخرة الرحيبة؛ حَّت تستأنِف
األوقاف َمثَلَها الشرود يف ِرايدة حضارةِ األمة اإلسالمية واخلْيية
احلرص األكيد على جوهر ما قصده الواقِف
واالقتصادية ،ميهر ما سلف
ُ
ورجاه من ِ
ثبات األجور ،دون البِلى والدثور.
أمةَ اإلسالمِ :
ومن جمال األوقاف املاسة اليت هتمي عوا ِرفها ،ويَ ُسر األمةَ
ِ
ِ
جماالت الدعوة اإلسالمية ،وجماهبةُ ما يتعرض له اإلسالم اليوم
دعم
واقفهاُ ،

 6من11

ات ابغية طغت وما زالت ،وطمس األابطيل و ِ
من مؤامر ٍ
الفرى اليت تنال
ُ
اجلناب احملمدي وما دالت.
القرآن الكرمي ،و َ
وُتبيس
ودعم اهليئات ا ِإلغاثية ومجعيات ُتفيظ القرآن الكرمي اخلْيية
ُ
ُ
ِ
الوقوف على ِ
أقسام املشايف الطبية ،كأقسام مرض الكلى وسواه ،وأنواع
اإلعاقة وحنوها ،كذلك اإلعالم اإلسالمي إلجياد قنوات إسالمية فضائية
ِ
ويسره ومجاله ومساحتَه
مستقلة ،تُعلن للعامل أمجع وسطيةَ اإلسالم وجالله َ
وكماله ،وتسعى حثيثًا ِ
حلل قضااي األمة املهمة كقضااي الشباب واملرأة
و ِ
الفضيلَة وال َفقر والبطالة واألمن والسالم ،وتَ ُدك قنوات الشرور والرذيلة
واآلّثم.
ونوره
روح العامل ُ
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا :-فرسالةُ اإلسالم ُ
ِ
الروح واحلياة والنور؟! اه  .وكذا
وحياته ،فأي
ٍ
صالح للعامل إذا َعدم َ
وشداهتا ،وطباعة ونشر كتب العلم
األوقاف على العِلم وطالبه ،واملعرفة ُ
العلمي الرائِد
توِل املؤسسات الوقفية العنايةَ املتعلقة ابلبحث
ِ
املوثوقة ،وأن َ
يف املدارس واملعاهد واجلامعات واملكتبات العلمية ومراكز البحث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي ،يف مجع رشيد بني األصالة واملعاصرة ،حبسبان
ذلك مسرى األمة إىل آفاق االستعالء واالزدهار ،واستشر ِ
اف مستقبل العز
َ
والنصر واألمن واالستقرار.
ِ
ِ
األوقاف
َن من
نزورة َوفررهم *** َكرن ٌز يَ ُ
للمسلمني على َ
فيض غ ًَ
كن ٌز لو استَ رش َفوا به ِمن دائهم *** [لَتَ َوجروا] منه َّ
الدواءَ الشايف
ر
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ولو ارت َقوا جبناحه يف عص ِرهم *** ألط ارهم بقو ٍ
وخ َو ِايف
ادم َ
َ
جم الربور والوقوف ،بِشَّت
هذا ،وأن الَ
العطوفَّ ،
تستكثر األمة البارةُ َ
َ
الرت ِ
اتيب والصنوف ،يف ِ
سبيل ِعزة دينها وظهوِره ،ونش ِر هو ِاديه ونوِره،
ويومئذ تتدفَّق ُسيُوب األوقاف -واي حسنها -من منابعها ،وتتفتَّح سنابِل
ِ
ذب رحيقها ،وحيمد
خْيها عن قنابِعها ،فيسقي ُ
أكرم اآلابء أبََّر األبناء َع َ
ِ
ِ
ب
املسلمون ً
مجيعا ساط َع بريقها ،يقول سبحانه( :إ ًَّن َرحن ُن ُرحن ِي الر َم روتَى َونَكرتُ ُ
َّموا َوآ َّث َرُه رم) [يس ،]12 :قال أهل العلم :ومن آّثرهم ،الوقف بعد
َما قَد ُ
ِماهتم.
للمسلمني كافة ،ول َذ ِوي اليسار خاصة ،إىل ِ
ِ
إحياء
والنداءُ اجلهوري َّ
موجهٌ
َ
ِ
احدا
سنة الوقف ،وأن ال
َّ
هما و ً
يستقل املسلم ما يوقفه يف اخلْي ولو كان َس ً
حاج ِة األمة املاسة إىل تفعيل
يرجو َّبره وذخره عند هللا ،ال سيما مع َ
مصاد ِر تنميتِها ،وقوةِ اقتصادها ،وتنمي ِة مواردها ،مبا ِ
ِ
حيقق مصاحلَ البالد
َ
َ
والعباد ،وملا فيه ِعز اإلسالم وصالح املسلمني.
أال أسبَغ هللا على الواقفني ُسيُوب غفرانه ،ورمحتِه ورضوانه! آمني .ال أرض ى
ٍ
ف اإلجابةَ وألف ى،
ف هلا أل ًف ا ،فلعل ه دع اءٌ ص ٌ
صاد َ
ادق َ
بواحدة حَّت أضي َ
ِ
ض ِل َِّ
ك فَ رليَ رفَر ُحوا ُه َو َخ رْيٌ ِِمَّا َرجي َمعُو َن) [يونس:
(قُ رل بَِف ر
اَّلل َوبَِر رمحَتِ ِه فَبِ َذل َ
.]58
ابرك هللا ِل ولكم يف القرآن ،ونفعين وإايكم مبا فيه من اهلدى والبيان،
َ
ك بسنة املصطفى من ولد عدًنن ،أقول قوِل هذا ،وأستغفر
َورَزقَنا التمس َ
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هللا العظيم اجلليل ِل ولكم ولكافة املسلمني من كل ذنب ،فاستغفروه وتوبوا
إليه ،إنه هو الغفور الرحيم.
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اخلطبة الثانية:
يسر من ال ُق ُرابت
كثْيا يتعاقب ويتواىل ،ونشكره على ما َّ
حنمد هللا ً
َ
محدا ً
مناالً ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له شهاد ًة ِ
نعقد عليها
ِ
ومقاالً ،وأشهد أن نبيَّنا حمم ًدا خْي من وقف هلل تعاىل ،صلى هللا
َمقص ًدا َ
وسلم وابرك عليه صال ًة تدوم بُ َكًرا وآصاالً ،وعلى آله وصحبه الذين
األوقات ِرفعة وجالالً ،وعلى من تبعهم إبحسان ال يبغي عنهم
شرفت هبم
ُ
ُ
حوالً وانتقاالً.
ازدلِفوا إليه ابلصاحلات
أما بعد :فيا أيها املسلمون ،اتقوا هللا العز َيز الغفور ،و َ
الربور؛ أتمنوا أهوال القبور ،وُكَرب النشور ،وتفوزوا -اي هلنائكم! -ابلرضا
وُ
واحلبور.
ِ
تقوى أو تزيد ،ونسعى يف
إخوة اإلميان ،ولكي نُغاِل مبعامل األوقاف أن َ
ترج َح
أتثْيها ابلثواب املزيد ،والنفع املديد ،لزم أن يُرََت َد لنظارهتا من َّ
لبلوغ أزكى املآثر
فالحه ،وكان
وهتمم ِ
حليف نظَ ٍر ّثقبُّ ،
َ
صالحه ،و َغلَب ُ
ُ
مأموًن نزاهة ُّ
وتعف ًفاِ ،ملءُ بروده أن النظارة
واملناقب،
نظرا ُّ
وتصرفًاً ،
ً
ميموًن ً
ِ
حق تقواه ،بري ٌد لتحقيق مصاحل
ب هللا وختشاه ،وتتَّقيه َّ
احلقة هي اليت تراق ُ
الوقف وتكميلها ،ودفع ِ
ِ
املفاس ِد عنه وتقليلها ،وأما َمن سعى يف تبطيل
ٍ
املوقوف عليهم الثمرة واالنتفاع،
وحرم
َ
الوقف إىل أبَد ،أو تَعطيله إىل َأمدَ ،
ِ
األسد.
فقد كبا وما َ
رشد ،ونََزع عن الدواء َ
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أال فاتقوا هللا اي نُظَّار األوقاف ،اي م ِن ائتُ ِمنتم على رعايتها واحلفاظ عليها،
احلذر ِمن التساهل فيها مهما كانت ِ
املسوغات والتربيرات! فاهلل
احلذر َ
و َ
اَّللَ َربَّهُ)
سبحانَه وتعاىل يقول( :فَ رليُ َؤِد الَّ ِذي راؤُُتِ َن أ ََمانَتَهُ َولريَ ت َِّق َّ
بذل النفيس والنُّضار ،يف ِ
تنفيذ
املؤمل يف األحبة النظا ِرُ ،
[البقرة ،]283:و َّ
َ
ِ
شروط الواقف ،وإقامة ضوابط الو ِ
قف وتعمْي أصوله ،واستثما ِر
وُتقيق
ِ
ِ
اإلنعام ،وأخذهم
حمصوله ،والسلوك ابملستفيدين ما يوجب هلم اإلكرام و َ
وسبُل الشفقة واإلرفاق .روى البخاري
بطرائق الرمحة
ِ
وسجيح األخالقُ ،
ِ
حديث أيب موسى األشعري قال :قال رسول هللا" :إن اخلازن املسلم
من
ِ
املتصدقني".
أحد
األمني ُ
غدت هذه الشعْية الرشيدةُ يف كث ٍْي من بالد
أيها األحبة يف هللا :ولَئن َ
اإلسالم راكدةَ اهلبوبً ،نضبةَ الشُّؤبوب ،مثْيةً يف النفس ِ
مكامن أس ٍ
ف
ُ
َ َ
وأسىَّ ،
اع البِشر
أفاض على الغَيوِر أنو َ
رفع لواءَ االبتهاج ،ونَ َشر و َ
فإن ِما َ
العناية بِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسالة
وثبَةَ األمة َ
قادةً وعلماءَ ،وحمسنني وفقهاءَ ،وامتثَا َهلا تلقاءَ
ِ
ِ
التنمية
وسبُل مشاركتها وتفعيل رسالتها يف
األوقاف وشؤون الوقفُ ،
ِ
األعباء االجتماعية اليت تنوء هبا بعض اجملتمعات النامية
االقتصادية ،ومحل
عرب املؤُترات اإلسالمية ،والبحوث العلمية ،والشبكات
خاصة ،وذلك َ
يبارك يف املساعي واجلهود،
العاملية ،واملراكز املع ِرفِية ،وهللا املسؤول أن َ
ِ
وحيق َق للمخلصني َأملَهم املنشود ،إنه جواد كرمي.
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هذا ،وصلوا وسلموا -رمحكم هللا -على خْي الربية ،وأزكى البشرية ،الذي
أسع َد من
استمسك ِ
ابتباع هنجه واقتفائه( ،إِ َّن َّ
َّ
كرَمه ربه ابصطفائه ،و َ
اَّللَ
َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
يما)
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
ين َآمنُوا َ
َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
صلُّوا َعلَريه َو َسل ُموا تَ رسل ً
َّيب َاي أَيُّ َها الذ َ
[األحزاب.]56:
صل وسلِم وابرك على اهلادي البشْي ،و ِ
اللهم ِ
السراج املنْي ،نبيِنا حممد بن
عبد هللا...

