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 الوقف.. وبركته على الفرد واجلماعة عنوان اخلطبة
بيان أن الوقف ضرب من  /2ميزة الوقف على سائر أنواع اإلنفاق  /1 عناصر اخلطبة

 /4بعض منافع الوقف على الواقف واجملتمع  /3ضروب حسن الفهم والتدبري 
من اتريخ الوقف  /4دور الوقف يف حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية 

ضرورة نشر ثقافة الوقف وإعادة دوره الفاعل يف  /6حماربة األعداء للوقف  /5
  حياة املسلمني

 إبراهيم بن حممد احلقيل /الشيخ  الشيخ
 10 عدد الصفحات

 3741 يف املوقع ةرقم اخلطب

احلمد هلل الرب الكرمي، العليم احلكيم؛ فتح لعباده أبواب القرابت، ودهلم 
أخربهم مبا يكون هلم ذخرا بعد املمات، وأمرهم على سبل الطاعات، و 

[. 77بفعل اخلريات: )َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َواف َْعُلوا اخَلرْيَ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن( ]احلج:
حنمده محدا كثريا، ونشكره شكر مزيدا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

ض درجات؛ شريك له؛ استخلف عباده يف األرض، ورفع بعضهم فوق بع
ليبلوهم فيما آاتهم، فيميز الشاكر من اجلاحد، واملنفق من املمسك، 

 واجلواد من البخيل. 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله؛ كان َأْحَسَن الناس، وكان َأْجَوَد الناس، 
وكان َأْشَجَع الناس، وما كان ميسك شيئا من ماله، وال يرد أحدا سأله، وال 
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ألودية من النعم، ومات ودرعه مرهونة يف شيء حيايب ولده وأهله، أنفق ا
من شعري، صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم 

 الدين.
أما بعد: فاتقوا هللا تعاىل وأطيعوه، وأنفقوا ينفق عليكم، وأبقوا من أموالكم  

ِرُضوا أثرا يستمر لكم بعد موتكم، وقدموا ألنفسكم ما جتدونه أمامكم )َوأَقْ 
ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعْنَد هللا ُهَو َخرْيًا  هللَا قَ ْرًضا َحَسًنا َوَما تُ َقدِ 

 [.   20َوأَْعَظَم َأْجرًا َواْستَ ْغِفُروا هللَا ِإنَّ هللَا َغُفوٌر َرِحيٌم( ]املزمل:
وكياسة  أيها الناس: ِمن ثَ ْقِف الفهم والتفكري، وحسن التصرف والتدبري، 

العقل والرأي؛ أن يستعني املرء مبا ميلك على ما ال ميلك، ويقدم بعض ما 
 يف يده ملستقبله، ويبين آخرته مبا جيد من دنياه.

ومن خفة العقل والرأي، وعمى البصر والبصرية أن ميلك العبد خريا وفريا،  
 دنياه وماال كثريا، وحظه لغريه ال لنفسه، ونفعه لوارثه دونه، فبقي ماله يف

ومل ينتفع بشيء منه يف أخراه، فكان عليه شره وغرمه، ولغريه خريه وغنمه؛ 
أولئك قوم استعملهم املال ومل يستعملوه، واستبد هبم حب الدنيا دون 

 اآلخرة.
وكم من إنفاق ُُني به صاحبه! وكم من مال رُفع يف اآلخرة ابذله! وكم من  

)َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه  إطعام كان سببا للوقاية من كرب القيامة:
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه هللا اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل  ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا * ِإَّنَّ
ُشُكورًا * ِإَّنَّ ََنَاُف ِمْن رَب َِنا يَ ْوًما َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا * فَ َوقَاُهُم هللُا َشرَّ َذِلَك 
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-8ِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا * َوَجزَاُهْم مبَا َصرَبُوا َجنًَّة َوَحرِيرًا( ]اإلنسان:اليَ وْ 
12.] 

وأعظم النفقة أنفسها عند صاحبها، وأكثرها نفعا للناس، وأبقاها أثرا على  
مر األزمان؛ ألن نفس صاحبها تتعلق هبا فيقهر نفسه ويبذهلا هلل تعاىل، 

 ا وإن قل. وخري األعمال أدومه
كالدائمة؛ فإن أثر   -مع ما فيها من خري-وليست النفقة املقطوعة 

املقطوعة ال يبقى، وكثري من الناس سخية يده هبا، وهللا تعاىل يقول: )ِإَّنَّ 
َناُه يف ِإَماٍم  ْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآََثَرُهْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ

َ
حَنُْن حُنِْيي امل

[.  فما أحسن أن يكون للمؤمن أثر يبقى له بعد موته، 12]يس: ُمِبنٍي(
 حىت يكتب له!.

إن املال الباقي املثمر أحب شيء عند الناس؛ الستمرار غلته، ودوام نفعه؛ 
ولذا كانت البساتني املثمرة، والبناايت املؤجرة، أعلى املال وأنفسه وأغاله 

ا؛ حلبس أصله، وتسبيل مثنا، وكان الوقف أفضل الصدقات وأعالها وأنفعه
منفعته، وهو من خصائص أهل اإلسالم، كما أشار إىل ذلك اإلمام 

 الشافعي رمحه هللا تعاىل.
ِديَنَة َوأََمَر  -صلى هللا عليه وسلم-: َقِدَم النَِّبُّ -َرِضَي هللا َعْنهُ -قال أََنٌس 

َ
امل

ْسِجِد، فَ َقاَل: "اَي َبيِن النَّجَّاِر، ََثمِ 
َ
ُنوِن"، فَ َقالُوا: اَل َنْطُلُب مَثََنُه ِإالَّ بِِبَناِء امل

 ِإىَل هللا" رواه الشيخان.
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، -صلى هللا عليه وسلم-وقف بنو النجار أرضهم على مسجد رسول هللا  
فباهلل عليكم، كم هلم من األجور املستمرة على أرضهم منذ ُبين املسجد 

ه املسلمون؟ وكم النبوي إىل يومنا هذا، بل إىل آخر الزمان؟! كم صلى في
اعتكفوا؟ وكم جاوروا؟ وكم قرؤوا فيه القرآن؟ وكم تعلموا فيه العلم؟ وكم 
خترج فيه من محلة للعلم والقرآن؟! أجيال خلف أجيال خالل أربعة عشر 
قرَّن وثالثة عقود! وال يزال كذلك إىل ما يشاء هللا تعاىل، ال حيصي أجورهم 

 ركة من بركات الوقف.على أرضهم تلك إال هللا تعاىل، وهذه ب
لْلَمِديَنَة مل يكن هبا َماٌء ُيْستَ ْعَذُب  -صلى هللا عليه وسلم-ويف مقدم النِب 

: "من َيْشََتِي بِئ َْر ُروَمَة فَ َيْجَعُل -صلى هللا عليه وسلم-غري بِْئِر ُروَمَة فقال 
-"، فَاْشََتَاَها ُعْثَماُن فيها َدْلَوُه مع ِداَلِء اْلُمْسِلِمنَي ِِبَرْيٍ له منها يف اجْلَنَِّة؟

 من ُصْلِب َماله، َفَجَعل َدْلَوه فيها مع ِداَلِء اْلُمْسِلِمنَي. -َرِضَي هللا َعْنهُ 
يتخريون أنًفس أمواهلم وأغالها  -رضي هللا عنهم-لقد كان الصحابة  

َرِضَي -فينخلعون منها هلل تعاىل يرجون عوضها يف اآلخرة، كما روى أََنٌس 
قال: "َكاَن أَبُو طَْلَحَة َأْكثَ َر األَْنَصاِر اِبْلَمِديَنِة َمااًل ِمْن ََنٍْل،  -ْنهُ اَّللَُّ عَ 

ْسِجِد، وََكاَن َرُسوُل هللا 
َ
-وََكاَن َأَحبُّ أَْمَوالِِه إِلَْيِه َبرْيَُحاَء، وََكاَنْت ُمْستَ ْقِبَلَة امل

 ا طَيِ ٍب. َيْدُخُلَها َوَيْشَرُب ِمْن َماٍء ِفيهَ  -صلى هللا عليه وسلم
قَاَل أََنٌس: فَ َلمَّا أُْنزَِلْت َهِذِه اآليَُة: )َلْن تَ َناُلوا الربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا ُتُِبُّوَن( 

 -صلى هللا عليه وسلم-[  قَاَم أَبُو طَْلَحَة ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ 92]آل عمران:
، ِإنَّ اَّللََّ تَ َباَركَ  َوتَ َعاىَل يَ ُقوُل: )َلْن تَ َناُلوا الربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
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َا َصَدَقٌة هلل، أَْرُجو ِبرََّها  ِمَّا ُتُِبُّوَن(  َوِإنَّ َأَحبَّ أَْمَواِل ِإَِلَّ َبرْيَُحاَء، َوِإَّنَّ
 .ُ  َوُذْخَرَها ِعْنَد هللا، َفَضْعَها اَي َرُسوَل هللا َحْيُث أَرَاَك اَّللَّ

: "َبٍخ! َذِلَك َماٌل رَاِبٌح، َذِلَك -صلى هللا عليه وسلم-فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل:
َماٌل رَاِبٌح، َوَقْد َسَِْعُت َما قُ ْلَت، َوِإِن ِ أََرى َأْن جَتَْعَلَها يف األَق َْرِبنَي"، فَ َقاَل 

، فَ َقَسَمَها أَبُو طَْلحَ  ِه" أَبُو طَْلَحَة: أَف َْعُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َة يف أَقَارِِبِه َوَبيِن َعمِ 
 متفق عليه.

والبستان يف املدينة ليس كالبستان يف غريها، وهو يف ذلك الوقت غري هذا 
الوقت حيث معيشة الناس على بساتينهم،  فرضي هللا تعاىل عن أيب 

 طلحة، تدعوه اآلية لينفق احملبوب من ماله فيوقف أحب احملبوب إليه.
وأشهر حديث يف الوقف تقررت فيه أحكامه، ومتيز فيها عن سائر 
الصدقات، وحدد فيه صاحب الوقف مصارفه حىت ذكر أنه أول وقف يف 

-اإلسالم، وعده الفقهاء أصال يف نظام الوقف: حديث عبد هللا بن عمر 
صلى هللا - قَاَل: َأَصاَب ُعَمُر ِِبَْيرَبَ أَْرًضا، فَأََتى النَِّبَّ  -رضي هللا عنهما

، فَ َقاَل: َأَصْبُت أَْرًضا ملَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ أَنْ َفَس ِمْنُه، َفَكْيَف -عليه وسلم
ََتُْمُرِن ِبِه؟ قَاَل: "ِإْن ِشْئَت َحبَّْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّْقَت هِبَا"، فَ َتَصدََّق ُعَمُر 

، يف الُفَقرَاِء َوالُقْرََب َوالر ِقَاِب َويف أَنَُّه اَل يُ َباُع َأْصُلَها َواَل يُوَهُب َواَل يُوَرثُ 
َها  َسِبيِل اَّللَِّ َوالضَّْيِف َواْبِن السَِّبيِل، اَل ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها َأْن ََيُْكَل ِمن ْ

 اِبْلَمْعُروِف، أَْو يُْطِعَم َصِديًقا َغرْيَ ُمَتَموِ ٍل ِفيِه. رواه الشيخان.
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لعني، ويستفاد من ريعها؛ فيه ضمان بقاء هذا الوقف الذي ُتبس فيه ا
الصدقة للواقف واملوقوف عليه، وحفظ عني الصدقة من التصرف فيها ببيع 
أو هبة أو حنوها، ومع تقادم الزمن تزداد نفاسة العني، ويرتفع مثنها يف 

 الغالب إذا أحسن َّنظر الوقف إدارهتا، فيكثر ريعها، ويعظم نفعها.
اجس األمن الغذائي، والنماء االقتصادي، ويبحث إن العامل اليوم مهووس هب

يف كيفية القضاء على الفقر والبطالة، وال جيد حلوال عملية لذلك، والوقف 
حيقق ذلك أبيسر الطرق، لكن أثرايء األرض مل تنتشر فيهم ثقافة الوقف، 

 ومل يعتمدوه أساسا يف بذهلم ومعوَّنهتم.
الم، وأصدر فيه كتااًب قال وقد حبث أستاذ يهودي نظام الوقف يف اإلس

فيه: إنه نظام مهم جًدا وال يوجد مثله يف العامل، فهو يسمح بتداول 
الثروة... هذه املعضلة اليت استعصت على كل النظرايت والفلسفات 
والثورات؛ مث يتعجب هذا الباحث اليهودي من تصفية هذا النظام 

 اإلسالمي املتميز أبيدي املسلمني أنفسهم.
أهم دعامة للقضاء على املشكالت املالية والصحية واالجتماعية  إن الوقف

لألمة، واألوقاف خمزون اسَتاتيجي لألمة يف األزمات والطوارئ، وهو تربية 
للمجتمع على القيام أبكثر حاجاته، وُتقيق كفايته من العيش الكرمي، 

ا وابألوقاف متلك األمة قرارها، وال يبتزها أعداؤها يف طعامها وحاجاهت
الضرورية، وهو سبب لَتسيخ االستقرار يف حال اضطراب السياسة 
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واالقتصاد؛ ألنه بكثرة األوقاف ينتقل اإلنفاق الضروري على الناس يف 
 حال األزمات واالضطراابت من بيت املال إىل األوقاف. 

ومنافع الوقف على الفرد واجلماعة، وعلى الواقف واملوقوف عليه ال تكاد 
ا؛ ولذا استحق أن يكون أفضل الصدقات وأنفعها، وما ُتصى من كثرهت

وهو ذو مقدرة إال وقف شيئا من  -رضي هللا عنهم-من أحد من الصحابة 
ْنَساُن -رضي هللا عنهما-ماله، كما ذكر جابر بن عبد هللا  . وِإَذا َماَت اإْلِ

 يٌَة.انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلثٍَة: وِمْنها َصَدَقٌة َجارِ 
 ابرك هللا ِل ولكم يف القرآن...
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 اخلطبة الثانية:
احلمد هلل محدا طيبا كثريا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى، وأشهد أن ال 
إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى هللا 

 وسلم وابرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداهم إىل يوم الدين.
ُموا  أما بعد: فاتقوا هللا تعاىل وأطيعوه: )َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَما تُ َقدِ 

 [.110أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعْنَد هللا ِإنَّ هللاَ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي( ]البقرة:
ومنافعها،  أيها املسلمون: كتب التاريخ والَتاجم مليئة أبخبار األوقاف

وأنواع  املوقوف عليه من مدارس ومكتبات وكتاتيب، وأوقاف حلملة 
القرآن، وأخرى للمحدثني، وأوقاف لألرامل واليتامى واملساكني، وأوقاف 

 لإلطعام وللكسوة ولسقي املاء. 
وكان أرابب املذاهب الفقهية يتنافس أثرايؤهم للوقف على فقهاء املذهب، 

، وما هذا الَتاث الضخم من العلوم الشرعية أو نسخ كتبه أو غري ذلك
 وكتبها اليت وصلتنا إال والوقف سبب من أسباهبا املؤثرة.

وحضارة األندلس الزاهية، وعلومها املتقدمة؛ عمرت ابألوقاف حني كان 
ملوكها ووزراؤها وأثرايؤها يتنافسون على الوقف، وسجلت يف اتريخ 

عة، كأوقاف قري الضيف وإكرامه، املسلمني أوقاف يف غاية الغرابة والرو 
وَتنيس املريض ومواساته، وهذه غري أوقاف عالجه واإلنفاق عليه، 
وأوقاف األعراس إلعارة احللي والزينة يف األعراس واألفراح، يستعري فيها 
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الفقراء ما يلزمهم يف أفراحهم وأعراسهم، مث يعيدون ما استعاروه إىل مكانه، 
 فتجرب قلوهبم. 

ى لألطفال والعناية بغذائهم، ومنها وقف صالح الدين األيويب وأوقاف أخر 
رمحه هللا تعاىل؛ إذ جعل يف أحد أبواب القلعة بدمشق ميزااًب يسيل منه 
احلليب، وميزااب يسيل منه املاء احمللى ابلسكر، َتيت إليهما األمهات يف كل 

 أسبوع َيخذن ألطفاهلن ما حيتاجونه من احلليب والسكر.
اإلسالم قد علموا أمهية األوقاف يف َّنضة املسلمني، وأدركوا أَّنا إن أعداء 

سبب فعال يف استقالل املسلمني وسد حاجتهم، واستغنائهم عن غريهم، 
ويف احلفاظ على دينهم وثقافتهم، فتوجهت مهتهم يف حرهبم للمسلمني إىل 
القضاء على أوقافهم ابلنهب أو التأميم ُتت الفتات التنظيم، فقضى 

 َتاكيون على األوقاف الضخمة يف اجلمهورايت اإلسالمية ويف البلقان. االش
وقضى الغربيون املستعمرون مع أذَّنهبم وعمالئهم على األوقاف يف مصر 
والشام واملغرب، فتوقفت احلركة العلمية عند املسلمني بتجفيف وقودها، 

الة على وذبلت العلوم لعدم اإلنفاق عليها، ومت جتهيل املسلمني، وجعلهم ع
 غريهم، فلم تكن هلم سيادة يف قراراهتم املصريية. 

إنه ال بد من بث ثقافة الوقف يف أوساط املسلمني، وحث األغنياء 
واملوسرين على وقف بعض أمواهلم الثابتة، ونبذ حالة االسَتخاء والتسويف 
اليت أصابتهم؛ فتمضي أعمارهم والواحد منهم يعد نفسه ومينيها أبوقاف 

 ا الناس، مث يدمهه املرض واملوت ومل يوقف شيئا.ينتفع هب
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وال بد من توثيق األوقاف وضبطها وُتريرها بفقه ودقة تراعى فيها حاجات 
الناس، مع النظر للمستقبل وتقلبات األحوال؛ لضمان احلفاظ على 
الوقف، واستمرار عطائه واالنتفاع به، فكم تعطلت من أوقاف أو َّنبت 

ريره، أو بسبب قيود وشروط فرضها الواقف بسبب عدم ضبط ذلك وُت
عجز نظار الوقف عن تنفيذها، وسؤال أهل اخلربة يف ذلك واستشارهتم مع  
كثرة الدعاء واالستخارة كفيل ابلوصول إىل صيغ وشروط وضبط للوقف 

 يكون نفعه كثريا مستمرا. 
 -صلى هللا عليه وسلم-للنِب  -رضي هللا عنه-وَتملوا يف استشارة عمر 

 قال:َأَصْبُت أَْرًضا ملَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ أَنْ َفَس ِمْنُه، َفَكْيَف ََتُْمُرِن ِبِه؟، حني
على ما يكون أكثر نفعا، وأضمن بقاء  -صلى هللا عليه وسلم-فدله النِب 

 لصدقته النفيسة.
 وصلوا وسلموا على نبيكم... 
  


