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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً
عبده ورسوله.
َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاته اواال اَتُوتُ َّن إَّال اوأانْتُ ْم ُم ْسل ُمو ان) [آل
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ا
(َي أايُّ اها الذ ا
عمران.]102:
َّاس اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الَّذي اخلا اق ُك ْم م ْن نا ْف ٍ
س اواح ادةٍ او اخلا اق مْن اها
ا
(َي أايُّ اها الن ُ
اَّللا الَّذي تا اساءالُو ان به او ْاْل ْار اح اام
ازْو اج اها اوبا َّ
ث مْن ُه اما ر اج ًاال اكث ًريا اون اساءً اواتَّ ُقوا َّ
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقيبًا) [النساء.]1:
إ َّن َّ
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َّ
صل ْح
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اوقُولُوا قا ْوًال اسد ً
يدا * يُ ْ
ا
(َي أايُّ اها الذ ا
اَّللا اوار ُسولاهُ فا اق ْد فا ااز
اويا ْغف ْر لا ُك ْم ذُنُوبا ُك ْم اوام ْن يُطع َّ
[اْلحزاب.]71-70:
أما بعد :فإن خري الكالم كالم هللا ،وخري اهلدي هدي حممد -صلى هللا
عليه وسلم ،-وشر اْلمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة،
لا ُك ْم
فا ْوًزا

أ ْاع امالا ُك ْم
يما)
اعظ ً

وكل ضالله يف النار.
عباد هللا :ملا قدم املهاجرون إىل املدينة استنكروا ماءها ،ومل يكن فيها ماء
يُستعذب إال بئر أو عني يقال هلا (رومة) ،وكان صاحبها يبيع القربة منها
ٍ
"من يشرتيها من خالص ماله
مبُد ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم :-ا
كدِل املسلمني ،وله خري منها يف اجلنة؟" ،ويف رواية:
فيكون دلوه فيها ُ

"بعني يف اجلنة؟" .أتدرون امن سبق إىل هذه الفضيلة؟ لقد سبق إليها
اق دائما إىل اإلنفاق ،عثمان بن عفان رضوان هللا عليه ،فاشرتاها
السبَّ ُ
خبمسة وثالثني ألف درهم ،ووسع حفرها ،وجعلها للمسلمني يسقون منها
ويشربون بال مثن .أخرجه البخاري معلقا وأمحد والرتمذي والنسائي وغريهم.
فرضي هللاُ عن عثمان ذي النورين زوج بنيت رسول هللا -صلى هللا عليه
أجره! وما أعظم ثوابه! وما أسبقه إىل اإليقاف!.
وسلم ،-ما أكثر ا
عباد هللا :وملا قدم النيب -صلى هللا عليه وسلم -املدينة أمر -عليه الصالة
والسالم -ببناء مسجده ،وكان املوقع املختار أرضاً كانت لبين النجار،
فقال النيب -صلى هللا عليه وسلمَ" :-ي بين النجار ،اثمنوين حائطكم
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هذا" ،يعين بيعوه علي بثمنه ،فقالوا :ال وهللا َي رسول هللا ،ال نطلب مثنه
إال من هللا؛ فأوقفوا أرضهم ملسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم .-رواه
البخاري.
هللا أكرب! هنيئا لكم َي بين النجار ،فمنذ أن بُين مسجد رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -على أرضهم إىل يومنا هذا وبنو النجار أيتيهم من اْلجر
صلَّى وتعبَّ اد هلل يف تلك البقعة املباركة ،وسيبقى إىل آخر
مثل أجر امن ا

الزمان.
وملا كثُر أهل اإلسالم ،وضاق مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم،-
"من يشرتي بقعة آل فالن فيزيدها
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم :-ا
يف املسجد خب ٍري منها يف اجلنة؟" فسارع عثمان -رضي هللا عنه -وأرضاه إىل
ذلك وسبق ،فاشرتاها من ُحر ماله خبمسة وعشرين ألف درهم ووسع هبا
وصححه اْللباين ،رضي هللا عن
املسجد .أخرجه الرتمذي والنسائي وغريمها َّ
عثمان ،وتابَّاً ُُث تابَّاً ْللسن وأقالم طعنت يف أمري املؤمنني عثمان!.
أيها الناس :وكان أبو طلحة اْلنصاري -رضي هللا عنه -من أكثر أهل
املدينة ماالً من خنل ،وكان أنفس أمواله بستان يقال له (بريحاء) ،وهو
بستان مجيل قرب مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يدخله النيب
عليه الصالة والسالم -ويشرب من ماء فيه طيب ،فلما نزل قول هللاالرب اح ََّّت تُْنف ُقوا ِمَّا ُُتبُّو ان) [آل
تعاىل يف سورة آل عمران (لا ْن تاناالُوا َّ
عمران ،]92:جاء أبو طلحة إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالَ :ي
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الرب اح ََّّت تُْنف ُقوا ِمَّا ُُتبُّو ان) ،وإن
رسول هللا ،إن هللا تعاىل يقول( :لا ْن تاناالُوا َّ
إِل (باْريُحاء) ،وإهنا صدقة هلل أرجو بَّرها وذخرها عند هللا،
أحب أمواِل َّ
فضعها حيث أراك هللاُ َي رسول هللا ،فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
قلت ،وإين أرى أن جتعلها يف
ابح ،وقد
"با ٍخ با ٍخ! ذلك ٌ
مسعت ما ا
ُ
مال ر ٌ
أفع ُل ذلك َي رسول هللا .فقسمها أبو طلحة يف
اْلقربني" ،فقال أبو طلحة :ا

أقاربه وبين عمه .متفق عليه.
ني أانْ ُف اس ُه ْم
إي وهللا! إهنا جتارةٌ راحبةٌ مع هللا( ،إ َّن َّ
اَّللا ا ْش اارت ٰى م ان الْ ُم ْؤمن ا
اوأ ْام اوا اهلُْم ِب َّ
اجلانَّةا) [التوبة ،]111:ما أروعه من امتثال ومسارعة يف
ان اهلُُم ْ
تنفيذ مراد هللا ،وما حيبه ويرضاه!.
النيب -
وهذا عمر الفاروق -رضي هللا عنه ،-أصاب أرضاً خبيرب ،فأتى َّ

صلى هللا عليه وسلم -فقال أصبت أرضاً خبيرب مل أصب ماالً قط أنفس
منه ،فكيف أتمرين به؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن
ت أصلها َّ
ت هبا" ،فتصدق هبا عمر -رضي هللا عنه-
وتصدقْ ا
شئت حبا ْس ا
ا
ب وال يورث ،يف الفقراء والقرىب والرقاب ويف سبيل
ال يُباعُ أصلُها ،وال ا
يوه ُ
هللا والضعيف وابن السبيل .متفق عليه.
وملا قيل للنيب -صلى هللا عليه وسلم -إن خالد بن الوليد -رضي هللا عنه-
منع الزكاة ومل يؤدها ،قال -عليه الصالة والسالم " :-أما خالد فإنكم
تظلمون خالداً ،فقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل هللا" متفق عليه ،يعين
أن خالد بن الوليد -رضي هللا عنه -أوقف دروعه وآالت احلرب من
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السالح والدواب اليت ميلكها على اجلهاد يف سبيل هللا من حبه -رضي هللا
عنه -للجهاد.
وبعد أيها الناس :هكذا تنافس أصحاب حممد -صلى هللا عليه وسلم-
على الوقف الذي هو من أنفع أنواع الصدقات وأفضلها وأكثرها أجراً.
بل قال جابر -رضي هللا عنه :-ما بقي احد من أصحاب حممد -صلى
هللا عليه وسلم -له مقدره على الوقف إال وقف ،وقال الشافعي -رمحه
هللا :-بلغين َّ
أن أكثر من مثانني رجالً من أصحاب رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -من اْلنصار ،تصدَّقوا بصدقات موقوفات.
عباد هللا :الوقف هو عبارة عن حبس اإلنسان ماالً من ماله عقاراً أو غريه
ِما ميكن االنتفاع به مع بقاء أصله ،والتصدق مبنفعته ،وتسبيلها على
الدوام ،فالواقف يوقف تصرفه وتصرف غريه بشي من ماله ويتصدق مبنفعة
هذا املال ،صدقة منجزة يف حياته وقبل وفاته فتخرج من ملكه وهو حي،
كأن يوقف عماره ويتصدق مبنفعتها وأجرهتا يف ابب من أبواب اخلري حال
حياته ،فإذا علق الصدقة هبا مبوته صارت هذه الصدقة وصيةً وليست
بوقف.
الوقف -عباد هللا -من أفضل أنواع الصدقة وأنفعها وأكثرها أجراً ،بل إن
الوقف هو الصدقة اجلارية املعنية يف قول النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
"إذا مات العبد أنقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع
به ،أو ولد صاحل يدعو له" رواه مسلم.
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الناس يعرفون شيئاً كثرياً عن الوصية ولكنهم ال يعرفون إال الشيء القليل
عن الوقف ومنافعه وآاثره وأبوابه وكثرة أجره ،لذا جند اإليقاف قد احنسر
وقل يف زماننا ،وكاد يكون سنة مهجورة لدى كثري من املوسرين ،إال يف
ابب بناء املساجد.
أيها الناس :الوقف صدقة جارية جيري أجرها ما جرى نفعها ،الوقف
ضمان لدوام االنتفاع ابملال وُتقيق االستفادة منه مدة طويلة ،الوقف
وسيلة انفعة جداً من وسائل التكافل اْلسري االجتماعي ،الوقف من
أفضل احللول لكثري من املشكالت العصرية االقتصادية بتنويعنا جملاالته،
ففي الوقف ُتقيق ملصاحل اْلمة ،وتوفري الحتياجاهتا.
الوقف دعامة من دعامات االرتقاء ابجملتمع املسلم ،ودفع عجلة التنمية؛
ْلن يف الوقف توفرياً لدعم املشروعات اإلمنائية ،واْلحباث العلمية.
الوقف -عباد هللا -ال ينحصر يف بناء املساجد وعلى الفقراء واملساكني،
بل يتعداها ليعم أبواابً كثرية من أبواب الرب واإلحسان ،فيمكن أين يكون
الوقف يف جمال العلم والتعليم ،كإيقاف املدارس ْلبناء الفقراء واملساكني
واْليتام وغريهم ،والوقف على طلبة العلم ،وعلى طباعة الكتب،
واملصاحف القرآنية ،والبحوث العلمية ،وما الكراسي البحثية اليت بدأان
نسمع عنها وتكثر يف جامعاتنا إال صورة مجيلة من صور اإلنفاق يف جمال
العلم ،ونتطلع إىل أن تتحول إىل أوقاف دائمة تدعم مسرية التعليم.
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وميكن أن يكون الوقف يف جمال ُتفيظ وتعليم القرآن الكرمي ،وميكن أن
يكون يف جمال التحجيج واإلعمار وإفطار الصائمني.وميكن أن يكون
الوقف يف جمال الرعاية الصحية للناس من حماويج وغريهم ،وذلك ببناء
مستشفيات ،وافتتاح صيدليات خريية وقفية.
وميكن أن يكون يف جمال الرعاية االجتماعية ،كدور اْليتام ،ودور اْلرامل
العجزة وحنوها ،وميكن أن يكون يف جمال بناء اْلسر وتزويج
واملسنني و ا
الشباب والفتيات وإعفائهم وُتصينهم من فنت الشهوات ِما يقلل من
مشاكل االحنراف يف اجملتمعات.
وميكن أن يكون يف جمال اإلعالم اهلادف احملافظ يف زمن االنفتاح
اإلعالمي الذي يسعى حلرف الناس عن معتقداهتم ،وميكن أن يكون يف
جمال الدعوة إىل هللا تعاىل ،وكفالة الدعاة إىل هللا ،وتوفري الوسائل الدعوية
املناسبة ْلهل العصر .فاللهم اشرح صدر كل قادر على الوقف لإليقاف
على مصلحة من مصاحل املسلمني.
ابرك هللا ِل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعين وإَيكم مبا فيه من اآلَيت
والذكر احلكيم ،أقول قوِل هذا وأستغفر هللا ِل ولكم ولسائر املسلمني من
كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل الذي أرسل رسوله ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى ابهلل
شهيداً ،وأشهد أن ال إله ال هللا وحده ال شريك له إقراراً به وتوحيداً،
وأشهد أن حممداً عبد ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً مزيداً.
أما بعد :أيها الناس :هل تظنون ِبن الصدقة تنقص املال؟ والنيب -صلى
هللا عليه وسلم -يقول" :ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم.
أحب إليه من ماله؟" ،سؤال طرحه النيب صلى هللا عليه
"أيكم مال وارثه ُّ
وسلم -على الصحابة ،فقالوا -رضوان هللا عليهم :-ما منا احد إال ماله
أحب إليه ،فقال -عليه الصالة والسالم" :-فإن ماله ما قدم ،ومال وارثه

أخر" رواه البخاري.
ما َّ
نداء إىل املسلمني عامة ،وإىل أهل اليسر والغىن خاصة :أحيوا سنة الوقف؛
لتطيلوا يف أعماركم ،وتكثروا حسناتكم ،وجتري عليكم بعد وفاتكم.
أحيوا سنة الوقف يف مجيع أبواب الرب ،فإنه ليس لكم من مالكم إال ما
تصدقتم به فأمضيتم ،وما سوى ذلك فأنتم ذاهبون واتركوه للناس .رواه
وان فُار ااد ٰى اك اما اخلا ْقناا ُك ْم أ َّاوال امَّرةٍ اوتا ارْكتُ ْم اما اخ َّولْناا ُك ْم
(ولااق ْد جْئ تُ ُم ا
مسلم .ا
اواراءا ظُ ُهورُك ْم) [اْلنعام ،]94:تركتم ما أعطيناكم من أموال الدنيا وراء
ظهوركم للوارثني من بعدكم.
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ول ارب لا ْواال
ت فايا ُق ا
اح اد ُك ُم الْ ام ْو ُ
(وأانْف ُقوا م ْن اما ارازقْ ناا ُك ْم م ْن قا ْبل أا ْن اأيِْتا أ ا
ا
اج ٍل قار ٍ
اَّللُ نا ْف ًسا
أ َّ
ني * اولا ْن يُ اؤخار َّ
َّق اوأا ُك ْن م ان َّ
يب فاأ َّ
اصد ا
الصاحل ا
اخ ْرتاين إ ا ٰىل أ ا
اجلُ اها) [املنافقون.]11-10:
إ اذا اجاءا أ ا
وقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-إن ِما يلحق املؤمن من عمله
ورثاه ،أو
نشاره ،وولداً صاحلاً تركه ،ومصحفاً َّ
وحسناته بعد موته علماً ا

مسجداً بناه ،أو بيتاً البن السبيل بناه ،أو هنراً أجراه ،أو صدقة أخرجها
من ماله يف صحته وحياته تلحقه بعد موته" رواه ابن ماجه.
فال ُتقروا القليل -أيها املسلمون ،-فيمكن ملن ال يستطيع االستقالل
بعني وقفية أن يشارك جبزء من ماله حسب طاقته مع غريه يف وقف
مشرتك ،فالنيب -صلى هللا عليه وسلم -يقول" :اتقوا النار ولو بشق َترة"،
ب طي ٍ
"من تصدق بعدل َترة من كس ٍ
ب،
ويقول -عليه الصالة والسالم :-ا
ْ
وال يقبل هللا إال الطيب ،فإن هللا يتقبلها بيمينه ،ويربيها لصاحبها كما يرىب
أحدكم فلوه ،حَّت تكون مثل اجلبل العظيم".
فاللهم لك احلمد على فضلك وعظيم إحسانك ،اللهم...

