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مع  Wاحلديث الشريف الذي يرويه الصحايب اجلليل عبدهللا بن عمر يف قصة عمر بن اخلطاب هذا 
أي: بعد عام ست من  -يف وقف مزرعته خبيرب، وقعت هذه القصة بعد فتح خيرب  Uرسول هللا 

، وهذا احلديث يعترب قاعدة من القواعد العظيمة عند العلماء يف باب الوقف، وأكثر مسائل -اهلجرة 
قف تفرعت على هذا احلديث، وما من مسألة من مسائل الوقف خالفية بني العلماء إال وقل أن الو 

رمحهم هللا  -خترج عن هذا احلديث، فاعتربه العلماء أصاًل يف باب الوقف، ولذلك جند أئمة احلديث 
غريه من و  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -الذين التزموا اإلخراج من الصحيحني، كاإلمام املصنف  -

يف وقفه ألرضه  Wأئمة احلديث ال يذكرون كتاب الوقف إال وذكروا حديث عمر بن اخلطاب 
 خبيرب.

يف  [ إين أصبت أرضًا خبيرب ،يا رسول هللا] وقال له:  Uجاء هذا الصحايب اجلليل إىل رسول هللا 
فماذا تأمرين ط عندي أنفس منه، مل أصب مااًل ق] رواية: "هي أحب وأنفس". ويف هذا اللفظ: 

. انظر إليهم متأدبني Uإىل حال أصحاب رسول هللا مع رسول هللا  -رمحك هللا  -انظر  [ ؟به
أنه حمدث  Uالذي أخرب رسول هللا  Wحيث إن هذا الصحايب احملدث امللهم عمر بن اخلطاب 
ل، فال ويستشريه ويسأله ما الذي يفع Uملهم، ومع ذلك ال يقدم وال يؤخر حىت يأيت رسول هللا 

يزال الناس وال تزال األمة خبري ما رجعت إىل علمائها، واستشارت أهل املشورة والرأي فيها، وهذا إن 

قال: أصاب عمر أرضًا خبيرب، فأتى  -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 222] 
يستأمره فيها، فقال: يا رسول هللا، إين أصبت أرضًا خبيرب مل أصب مااًل قط هو  Uالنيب 

قال: أنفس عندي منه، فما تأمرين به؟ قال: ) إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا ( 
فتصدق هبا عمر، غري أنه ال يباع أصلها وال يورث وال يوهب. قال: فتصدق عمر يف 
الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل هللا، وابن السبيل، والضيف. ال جناح على من 

 وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقاً، غري متمول فيه.

 ويف لفظ: غري متأثل [.
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دل على شيء فيدل على كمال األدب، وقل أن يقدر أحد أهل العلم إال رفع هللا قدره، وقل أن 
هم، فهذا عمر بن اخلطاب يستشريهم إال يسر هللا أمره، وجعل هللا له اخلري يف استشارهتم والرجوع إلي

W   كان باإلمكان أن يتصدق مباشرة، وكان باإلمكان أن يبيعها، وكان باإلمكان أن ينتفع هبا، مث
يف ماله الذي أخرب من صميم قلبه أنه أعز ما ميلك وأنفس ما جيد،  Uانظر حينما أتى رسول هللا 

ه النفوس تتعلق به وحتبه وترتاح إليه ، فأعز ما متلكUانظر كيف كانت القلوب متعلقة باهلل وبرسوله 
يف  U، ولكن هللا أكرب من ذلك كله، والرسول 8وتُفنت به، فاألموال واألوالد فتنة كما أخرب هللا 

أعز وأنفس من املال والولد ومن كل شيء ميلكونه،  -رضي هللا عنهم أمجعني  -قلوب أصحابه 
من  Wوهنم وأمورهم، وكان لعمر بن اخلطاب هكذا كانوا ومن أجل هذا بورك هلم يف أحواهلم وشؤ 

به للخري الكثري، فكان دأبه أن ال يقدم وال يؤخر  8العقل وبُعد النظر وحسن التدبري ما وفقه هللا 
كان إذا نزل   Uيف شيء حىت يستشري، ولذلك ملا ويل اخلالفة وانقطع الوحي عنه وفارقه رسول األمة 

وكان يستشريهم، فكان حمدثًا ملهمًا مسدداً  - عنهم رضي هللا -به األمر مجع فقهاء الصحابة 
، وس نَّ لألمة هذا السَّنن وهذه السنة احلسنة يف الرجوع إىل األخيار -رضي هللا عنه وأرضاه  -موفقًا 

، وهكذا كان -وهم األنبياء ومن بعدهم العلماء  -ويف الرجوع إىل األبرار وصفوة هللا من خلقه 
إين أصبت أرضًا خبيرب هي  ،] يا رسول هللايف كل زمان ومكان. فقال له:  الناس وكان الصاحلون

فوضعه بني يدي  ] مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما تأمرين به؟ [ويف رواية:  أنفس [
يرجعون  -رضي هللا عنهم وأرضاهم  -، ُمر يطاع أمرك وُقل ُيسمع قولك، هكذا كانوا Uرسول هللا 

] ) إن شئت حبست أصلها وتصدقت : Uقولون له: ما تأمرنا؟ فقال له النيب وي Uإىل رسول هللا 
هذه الكلمة هي حقيقة الوقف، ومن هنا قال العلماء: الوقف يف الشريعة: حتبيس األصل  [ هبا (

وتسبيل املنفعة. "حتبيس األصل": عندك بيت وعندك مزرعة، تقول: هذه املزرعة وقف هلل صدقة 
على الفقراء والضعفاء واملساكني. فيصبح هذا األصل موقوفًا حمب ساً، ال يباع وال يشرتى وال يوهب 

ال يورث من بعدك وإمنا يبقى سبيالً. يبين املسلم مسجداً ويقول: هذا وقف لوجه هللا، أو: تصدقت و 
كما هو   -به تقربًا إىل هللا وتصدقت به لوجه هللا، ففي هذه احلالة: تنتقل امللكية إىل من أُوقف إليه 
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، ومنهم من - عليهم رمحة هللا -، كما اختاره أئمة الشافعية 8، أو: هلل -قول احلنابلة وطائفة 
يفصل على حسب اختالف الوقوف. فالشاهد: أن هذا الوقف حتبيس لألصل حىت ولو كان أرضاً، 
مثل: أن يأيت إىل أرض ويقول: هذه األرض أوقفتها مقربة للمسلمني يُدفن فيها موتاهم.. أوقفتها 

بة سواء كانت أرضاً أو داراً موقفاً لدواهبم أو لسياراهتم، فحينئذ يكون قد حبس األصل وهو عني الرق
أو غريها، و"سبَّل املنفعة" يعين: ما يكون منها، إذا كانت مزرعة يكون سبل الثمرة اخلارج منها، 
فيقول: الثمرة ُتطعم للفقراء وتطعم للضعفاء واملساكني، فهذا هو الوقف "حتبيس األصل وتسبيل 

ولذلك الوقف ال جيوز  وهب وال يورث [غري أنه ال يباع وال ي ،W] فتصدق هبا عمر املنفعة". 
بيعه، لو أن رجاًل أوقف كتب علم صدقة على طالب العلم، نقول: هذه الكتب ينتفع هبا طالب 
العلم، وإذا انتهى من انتفاعه هبا أعطاها لغريه ينتفع هبا، فلو أراد هذا أو ذاك أن يبيع هذا الكتاب، 

نسخة من كتاب املغين وقفاً، فقال: يا فالن، هذه نقول: إن الوقف ال يباع، لو أنه أخذ هذه ال
النسخة من املغين هدية مين لك! فالوقف ال يوهب وال يهدى، ال يصح بيعه وال شراؤه وال هبته، 
ولو أنه مات مل ينتقل إىل ورثته، فإن كان ورثته طالب علم انتقل إليهم بصفة الطلب للعلم ومل ينتقل 

مل يكن فيهم شرط الواقف أن يصرفوا هذه العني إىل من هو  إليهم بالوراثة، ووجب عليهم إن
مستحق، فالوقف ال يباع وال يوهب وال يورث، لكن لو أن الوقف تعطلت مصاحله واحتاج ناظر 
الوقف إىل أن يستبدله: فهذا أمر يرجع إىل القاضي، يرفع أمر الوقف إىل القضاء وينظر القاضي، فلو 

جف ماؤها ونضب املاء املوجود فيها فحينئذ ستموت، فلو أهنا بقيت أن الوقف كان مزرعة واملزرعة 
على حاهلا ستبقى أرضًا بورًا ال يُنتفع هبا، فقال: أريد أن أبيع هذه األرض وأستبدل بأرض ثانية 
مبزرعة ثانية. نظر القاضي: فإن رأى مصلحة الوقف يف البيع أمره أن يبيع، ولو كان الوقف يف عشرة 

تعطلت منافعها ومل يوجد مال إلصالحها إال أن يباع بعض هذا  -عشرة أشياء أوقف  -أجزاء 
على حسب ما  -الوقف من أجل استصالح ما بقي، حكم القاضي ببيع جزء أو جزأين أو ثالثة 

  -عليه السالم  -، مث يُنفق من قيمة هذا املباع يف استصالح ما بقي؛ ألن موسى -تقتضيه املصلحة 
وح السفينة من أجل جناة السفينة كلها، فأخذ العلماء من هذا جواز أن يباع كسر اخلضر أمامه ل
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جزء من الوقف الستصالح باقيه، وحنو هذه املسائل ُيكم القاضي جبواز البيع، أما أن يباع الوقف 
دون أن تُعطل مصاحله فال جيوز، أو ُيتال الناظر فيعطل مصاحل الوقف من أجل أن ُُيكم له بالبيع 

ز، فهذا احلديث فيه دليل على عدم جواز بيع الوقف، وأن األصل يف الوقف: أنه حمبس، وأنه فال جيو 
 ال جيوز التصرف فيه بنقل ملكيته ببيع أو شراء.

قال طائفة  ] ) إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا ( [: -عليه الصالة والسالم  -ويف قوله 
ريح وبالكناية، فإذا أراد اإلنسان أن يوقف عيناً : الوقف يقع باللفظ الص-رمحهم هللا  -من العلماء 

فإما أن يصرح باللفظ وإما أن يكين. فأما صريح لفظ الوقف، فهو قول اإلنسان: "أوقفت"، فإذا 
قال: "أوقفت داري" فهذا صريح لفظ الوقف، وهكذا إذا قال: "سبلت داري"، و"سبلت مزرعيت"، 

"حبست"، فإذا قال: "حبست داري" أو "مزرعيت  و"سبلت هذا السبيل من املاء"، وكذلك قوله:
ُحُبس"، أو "هذا السبيل" أو "هذا البئر من املاء ُحُبس"؛ فإنه من صريح الوقف، وكذلك اختار مجع 

" أو "صدقة على الفقراء" أو 8من العلماء قوله: "أبدت"، فإذا قال: "أب دت داري لوجه هللا 
الوقف. وأما الكناية، فمنها قوله: "تصدقت"، فقوله:  "صدقة على املساكني" فإنه يعترب من صريح

"تصدقت" فإنه ُيتمل بذل اإلحسان املطلق، وبذله على الوجه اخلا  على سبيل الوقف، فإذا قال: 
"صدقة موقوفة" أو "صدقة حمبوسة" أو "صدقة مؤبدة" فقد انضم اللفظ الذي يدل على إرادة الوقف 

 -باللفظ يقع كذلك بالفعل، وهذا هو أصح قويل العلماء بشرط وجود النية. وكما يقع الوقف 
أو غري ذلك مما يسبل  - 8: أن من أراد أن يوقف بيته أو أراد أن يوقف مسجداً هلل -رمحهم هللا 

ً على الوقف كما يكون قوله  -ويوقف  جيوز له أن يقتصر على الفعل دون القول، ويكون فعله داال 
ً عليه، فإذا أراد أن يو  قف ماًء سبياًل لوجه هللا، فإنه لو أخرج من بيته صنبور املاء، مث أخرج كيزان داال 

وتركها للناس تشرب: فهمنا أنه قد أوقفها صدقة لوجه هللا، ولو أنه حفر بئراً  -وهي الكؤوس  -املاء 
بواب وأخرج من هذا البئر مشرباً ترد عليه البهائم فتشرب منه وهو ينظر إليها، أو فعل ذلك أو فتح أ

ً على الصدقة الوقفية كقوله. وهذا القول اختاره  مزرعته هلذا املوضع الذي يستقى منه: كان فعله داال 
كالم نفيس بني فيه أن   -رمحه هللا  -، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحهم هللا  -مجهور العلماء 
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األفعال منزلة األقوال، وكان من الصحابة والتابعني وأئمة العلم كانوا ينزلون  -رمحهم هللا  -السلف 
الرجل يبين مسجده وال يصيح يف الناس ويقول: "أوقفت هذا املسجد هلل" وإمنا جيعل بناءه وفتح 
الباب للصالة فيه منزاًل منزلة قوله: "أوقفته لوجه هللا"، وكانوا كذلك يفعلون يف املقابر: فكانوا 

ياًل مقربة يُدفن فيها، ومل يكن الواحد يقف سب 8خيصصون العقار الذي ميلكونه وقفًا لوجه هللا 
على باب املقربة ويقول: "هذه املقربة وقف لوجه هللا" وإمنا كانوا ينزلون األفعال منزلة األقوال. وهكذا 

، وكان الرجل يأذن للناس فيرتكهم 8بالنسبة لآلبار: فكانت اآلبار مسبلة وموقوفة وحمبسة لوجه هللا 
ً على ما يدل عليه القول من إرادة الوقفية  يغرتفون ويأخذون دون أن يتعرض هلم، وجيعل فعله داال 

. وقوله: "سب لت" قال مجع من العلماء، كما يف الرواية عنه عليه الصالة 8والتحبيس لوجه هللا 
: ) إن شئت حبست أصلها وسبلت الثمرة ( فقوله: "سبلت" أي: -وهي صحيحة  -والسالم 

اختار للجنة سبيالً  ,، والتسبيل مأخوذ من السبيل، وذلك أن هللا 8 جعلتها سبياًل لوجه هللا
واحدًا وطريقًا واحداً، وهذا السبيل يعرب عنه فيقال: سب ل لوجه هللا، أي: جعله يف سبيل طاعته 

 وحمبته ومرضاته. 

أي: تصدقت بالثمرة، وهذا يدل على  ] ) وتصدقت هبا ( [: -عليه الصالة والسالم  -ويف قوله 
، وأن األعيان حتب س والثمرات واملنافع تسب ل، فإذا كان اإلنسان -كما ذكرنا   -مشروعية الوقف 

يعترب  -وهي النخيل املوجود هبا  -ميلك مزرعة وأراد أن يوقفها لوجه هللا: فإن األرض واألصول 
ويكون على ما أراده الواقف من  -نتاج ذلك النخيل  وهي -حمب سًا مسب اًل موقوفاً، مث تؤخذ الثمرة 

أو من خصصه. فهذا حتبيس لألصل وتسبيل للثمرة واملنفعة، وكما يقع هذا يف  8الصدقة لوجه هللا 
كذلك يقع يف الدور واملساكن: فلو أن   - Uهنا لرسول هللا  Wكما ورد يف سؤال عمر   -البساتني 

آلخرته وأن يقدمها يف مرضاة ربه، فإن له أن ُيب س أصل شخصًا بىن عمارة، ونذر أن خيتارها 
صدقة  -وهي السكىن يف العمارة  -وجيعل الثمرة واملنفعة  ،8العمارة والعقار واألرض لوجه هللا 

عمر بتحبيس األصل وتسبيل الثمرة، وهذا ينطبق  U، وبناًء على ذلك: أمر رسول هللا ,لوجه هللا 
، ومن هنا: شدد 8ن مسبلة املنافع، ولكن األصول حمبوسة لوجه هللا على كل عني موقوفة: أهنا تكو 
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بعض العلماء يف وقف الثمار، فال يقول: هذه التفاحة وقف يف سبيل هللا؛ ألهنا ال ميكن أن تكون 
إال بذهاب عينها، ومن هنا: فرقوا بني حتبيس األصول وتسبيل منافعها وبني التحبيس لألصول 

مشروعية وقف املنقول، وهي مسألة يدل عليها  -رمحهم هللا  -لعلماء نفسها، وركب منه بعض ا
 (. 8: ) فقد احتبس أدرعه يف سبيل هللا Uحينما قال رسول هللا  Wحديث خالد 

يف هذه اجلملة دليل على فضل هذا الصحايب اجلليل وما أعظم فضائله  ] فتصدق هبا عمر [وقوله: 
 U! وكان من أعظم الناس حمبة هلذا الدين وامتثااًل هلدي رسول هللا -رضي هللا عنه وأرضاه  -

بالتصدق هبذا املال العزيز النفيس عنده نفذ ما أمره  Uواستجابة له، فإنه مبجرد ما أمره رسول هللا 
جاء على سبيل  -عليه الصالة والسالم  -، مع أن الذي أمره به -صالة والسالم عليه ال -به 

] فما قال له:  Wفلم يأمره أمر إلزام، ولكن عمر  ] ) إن شئت ( [قال له:  Uالتخيري؛ فإن النيب 
 -ومشورته أمر عندهم؛ ألهنم ما كانوا يقدمون على هللا ورسوله  Uفرأي رسول هللا  [ ؟تأمرين

رضي هللا  -، وهبذا تبوأوا الدرجات العلى وفازوا باحملبة من هللا والرضى -صلوات هللا وسالمه عليه 
أي: قدمها آلخرته، وال ميلك اإلنسان يف هذه  ] فتصدق هبا عمر [. -عنهم وأرضاهم أمجعني 

بنفس  Wال ميلكه على احلقيقة إال إذا قدمه آلخرته، فأخرجها عمر  8ه هللا الدنيا، أي شيء أعطا
باخللف وُحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، وما أعطى عبد شيئًا هلل  ,طيبة موقنة بلقاء هللا وبوعد هللا 

حبت : أنه حينما ذُ -عليه الصالة والسالم  -إال أخلفه هللا خريًا منه يف الدنيا واآلخرة، وثبت عنه 
، فقالت له أم املؤمنني: ما أمسكنا من هذه -رضي هللا عنها  -الشاة يف بيته فدخل على أم املؤمنني 

  : -عليه الصالة والسالم  -، فقال -أي: أهنا تصدقت هبا كلها إال ذلك القدر  -الشاة إال هذا 
يزول ويفىن؛ فإن  ) كلها أمسكت إال هذا ( أي: كله قدمتيه آلخرتك. وهذا هو الذي يبقى وغريه

والفقري  مث جعل صدقته يف الفقراء [ W] فتصدق هبا عمر هللا ال يضيع أجر من أحسن عماًل. 
أشد حااًل من املسكني، وهو: الذي ال جيد شيئاً، والفقر باب عظيم من أبواب البالء، ولذلك 

وذ بك من الفقر ( أن يعيذه من الفقر، وقال: ) اللهم إين أع 8منه وسأل هللا  Uاستعاذ النيب 
أنه استعاذ من الفقر؛ ملا فيه من فتنة العبد، فإن العبد إذا افتقر  -عليه الصالة والسالم  -وصح عنه 



 الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىلذه ه                                    (222رقم احلديث ) -باب الرهن وغريه  
 

 2268 

بربه، ولرمبا ساءت أحواله، ولذلك ُشرع للمسلم أن يسأل ربه أن يعيذه  -والعياذ باهلل  -رمبا كفر 
ذي بيده ملكوت كل شيء وخزائنه اليت ال ووثق بال >من الفقر، وإذا ابتلي بالفقر استغىن باهلل 

ألهنم أحوج الناس والصدقة عليهم أوىل، ومن هنا قال  يف الفقراء [ W] فتصدق هبا تنفد. 
العلماء: إن أفضل ما تكون الصدقة إذا كانت للفقراء، فهم أوىل وأحق من غريهم من بقية من مسى 

: ,الزكاة جعل الفقراء مقدمني على غريهم، فقال  8من الضعفاء، ولذلك ملا أوجب هللا  8هللا 

فجعلهم مقدمني على املساكني، وهذا يدل على أهنم   ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ژ
   وكذلك أيضاً: جعلها صدقة يف يف الفقراء [ W] فتصدق هبا أحق وأن الصدقة عليهم أفضل. 

على  -يف األوقاف وغريها  -على أن الصدقة  -رمحهم هللا  -فقد أمجع العلماء  ] ذوي القرىب [
القريب أفضل من الصدقة على الغريب، واختلف أهل العلم: هل إذا كان القريب أقل فقرًا من 
الغريب، فهل األفضل أن يعطي الغريب أو يعطي القريب؟ والذي يظهر: أن إعطاء القريب أعظم 

إعطاء الغريب، وذلك ألنه إذا أعطى القريب فقد وصل رمحه، وصلة الرحم أعظم  أجرًا عند هللا من
، فإذا حصلت الصدقة حصل جنس اإلعطاء للغريب ومن هنا ينال الفضيلتني، 8منزلة عند هللا 

 -رضي هللا عنها وعنه  -أنه جاءته زينب امرأة عبدهللا بن مسعود  :Uففي الصحيح عن رسول هللا 
: ) إن الصدقة عليهم صلة -عليه الصالة والسالم  -ة يف قرابة زوجها، فقال وسألته عن الصدق

 Wوصدقة ( أي: أن هللا يكتب هلا األجر مرتني: أجر الصدقة وأجر الصلة، ومن هنا جعل عمر 
وهم:  -صدقته يف القريب، والقريب يتفاوت حقه، فأقرب األقرباء من اجتمع معك يف األصول 

على حسب درجته، فما اجتمع مع اإلنسان يف والديه: كإخوانه وأخواته، فإهنم كل   -الوالد والوالدة 
، - Uكما بني النيب   -أوىل وأحق وفروعهم منزلون منزلتهم إذا مل يوجدوا، مث بعد ذلك أدناك أدناك 

فالصدقة على ذوي القرىب: أن يقول: هذه املزرعة ثلثها أو نصفها أو ثلثاها أو كلها صدقة على 
بقرابة  -أو صاحب الوقف  -والفقراء من قرابيت. وحينئذ: كل من اجتمع مع هذا الواقف  الضعفاء

 يف الفقراء، وابن السبيل [ W] فتصدق هبا فإنه يشمله الشرط ويكون له حق يف هذه الثمرة. 
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و"ابن السبيل" منسوب إىل السبيل وهو الطريق، واملراد به: اإلنسان الذي انقطعت به السبل فلم 
 ع الرجوع إىل أهله لفقر يده. وهذا يكون على صورتني:يستط

الصورة األوىل: أن يكون فقرياً يف سفره وفقرياً يف بلده، وحينئذ ال إشكال: فهذا يعطى وال إشكال يف 
 أمره.

واحلالة الثانية: أن يكون فقريًا يف سفره وغري فقري يف بلده، مبعىن: أنه غين ولكن ليس عنده املال، 
ه أو ُسرق ماله أو ُأخذ منه، ففي هذه احلالة: خيتلف حكمه بالنسبة للزكاة فقط، هل وانقطع مال

يعطى من أجل اإلبالغ ويضمن ويرد املال إذا رجع إىل بلده؟ أم أن العطية له يف حقه يف الزكاة 
تان جعل مثرة البس Wمستحقة وال يرد املال؟ وقد تقدم هذا معنا يف باب الزكاة. واملراد هنا: أن عمر 

، فإذا مروا واحتاجوا وكانت فيهم حاجة أن يتزودوا من مثار هذه -وهم املسافرون  -ألبناء السبيل 
 ] يف سبيل هللا [. وأما -رضي هللا عنه وأرضاه  -املزرعة: فإهنم يُعط ون منها، وهذا على شرطه 

هاد، فإذا أطلق هذا اللفظ فاألصل فيه: أنه اجل Uفـ"يف سبيل هللا" إذا أطلق يف كتاب هللا وسنة النيب 
بقوله:  U، وهو ما بينه رسول هللا 8"يف سبيل هللا" فاملراد به: اجلهاد وقتال العدو؛ طلباً ملرضاة هللا 

 8) من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا ( فكل ما كان من جهاد ألعداء هللا 
وفيه احلق يف الزكاة الواجبة، وإذا تصدق أو أوقف أحد  يُقصد منه إعالء كلمة هللا فإنه يف سبيل هللا،

على هذا فقد أوقف على ثغور املسلمني وثغور اجلهاد، فيشمل هذا: إعداد اجملاهدين، ويشمل هذا: 
، ويشمل هذا: ما ُيتاجون إليه من آالت -من طعام وحنوه  -نفقتهم للسفر، ويشمل هذا: زادهم 

، واملراد هبذا: 8ودون به من أجل أن جياهدوا ويقاتلوا أعداء هللا اجلهاد والعدة للجهاد، كل هذا يز 
فإنه  8أنه جعل من الثمرة ما يكون للمجاهدين، وإذا أوقفت مزرعة على اجملاهدين يف سبيل هللا 

رضوان هللا عليهم  -تؤخذ مثارها وتعطى للمجاهدين يف ثغورهم، كما كان احلال يف أزمان الصحابة 
فتعطى زاداً ملن خرج للجهاد يُزود من طعامها. وجييز بعض العلماء إذا أوقف الشخص وقفًا على  -

تعان به: يرخص ثغر، ومل يتحصل نفع ذلك الثغر إال ببيع ما أوقف وإعطائه املال من أجل أن يس
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أيضاً  -بعض العلماء بفعل ذلك، ففي مسألتنا: لو بيعت الثمرة وأعطي ماهلا للمجاهدين كان هذا 
 مما ُيقق مقصود الواقف من إعانتهم على اجلهاد يف سبيل هللا. -

للضيف حقًّا على املسلم، وبني  8"الضيف" واحد األضياف، وجعل هللا  ] الضيف [وقوله: 
: إكرام 8أن من شيمة املؤمن وأن من اإلميان باهلل  -لوات هللا وسالمه عليه ص -رسول اهلدى 

الضيف، وإكرام الضيف يكون باحلس ويكون باملعىن، فأما إكرامه باحلس فهو: إطعامه، فإطعام 
الطعام للضيوف منقبة عظيمة، وخصلة من اخلصال الشريفة الكرمية ال يرزقها هللا عبدًا  صاحلًا إال  

: ) أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السالم وصلوا األرحام وصلوا Uًا له إىل اجلنة، قال كان طريق
بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بالسالم ( فهي من األسباب املوصلة لدخول اجلنة، وقال بعض 

مع  : أن ذكر قصته-عليه السالم  -العلماء: إن هللا أثىن على اخلليل وجعل من ثنائه عليه 
، -عليه السالم  -األضياف؛ لكي تكون سنة ملن بعده ممن سار على هنج احلنيفية وترسم خطاه 

وقد أمر هللا باالهتداء هبديه، وقد كان كرميًا حىت إنه راغ إىل أهله فجاء بعجل حنيذ، فهذا الضيف 
لضيفه شاة على قلة العدد ذبح هلم عجاًل، ولألسف أنك جتد بعض الناس اليوم إذا ذبح املضيف 

أقام عليه الدنيا وأقعدها، وقال له: أنت مسرف! هذا خليل هللا يذبح عجالً لضيفني ويكرمهم بعجل 
وهذا يصيح على الشاة يقول له: قد أسرفت! وهذا ال جيوز! وُيرم عليه! بل جيعل ما أحب هللا حمالًّ 

يذبح لضيفه وأن يكرمه  للمقت! وهذا من اجلهل وعدم املعرفة بشريعة اإلسالم. نعم، للمسلم أن
ولكن بشرط: أن ال يقصد بذلك الرياء، وأن ال يقصد به السمعة، وبشرط: أن ال يتلف هذا 
الطعام، فإذا انتهى ضيفه تصدق به على الضعفاء فكسب اخلريين: خري إكرام الضيف، وكذلك خري 

، فيكرم جعل للضيف نصيباً، وهذا يدل على عظم حق الضيف Wاإلحسان للناس. فهذا عمر 
الضيف باحلس بإطعامه وكذلك يسقى، وسقاية الضيف: كانوا يف القدمي ينزلون بدواهبم على 

 Uاإلنسان، فيحتاجون إىل التزود باملاء وسقي الدواب، فهذا من سقي الضيف وإكرامه، وقد قال 
 يف احلديث الصحيح: ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه (. ومن إكرام الضيف

باحلس: إجالسه يف صدر اجمللس وعلى تكرمة اجمللس، فهذا من إكرام الضيف، وكذلك أيضًا من 
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إكرام الضيف: البداءة به عند السالم، والبداءة به عند الطعام، ومن هنا حنب أن ننبه على مسألة: 
ن حينما جعل للضيف حقًّا يف صدقته دل على فضل الضيافة وعظيم ما فيها، وم هنا Wفإن عمر 

يف   -إن شاء هللا  -فضلها ومن حقها: البداءة بالضيف، فإن الضيف يُبدأ به وسنذكر هذه املسألة 
كتاب األدب. من إكرام الضيف معىًن: اإلحسان إليه بقضاء حاجته: فإذا كانت عنده كربة ُقضيت  

، - وحنو ذلك -كربته ونفست عنه، أو احتاج إىل شفاعة وكان بوسع اإلنسان أن يشفع شفع له 
أو جاء يسأل اإلنسان أن يعفو عن مظلمة ظلمه فيها. فإذا كانت العرب يقتل الرجل أب الرجل 
ويقتل له أعز عزيز وأعز قريب، فإذا جاءه ودخل على بساطه أو شرب من شرابه أو طعم من طعامه 

يف وسأله أن يغفر له ما فعل: غفر له ذلك ومل يبال به! وهذا من إكرام الضيف. وكانت العرب 
جاهليتها اجلهالء وضاللتها العمياء لو أن الضيف فعل ما فعل ال ميكن أن تتعرض له، وجاء 
اإلسالم بإقرار هذه العادة احملمودة وجعل ذلك من شيمة املؤمن؛ ألهنا من مكارم األخالق وحماسن 

ا احلق كيف حفظ هذ  -رضي هللا عنه وأرضاه  -العادات. فانظر إىل هذا الفاروق الصحايب اجلليل 
للضيف، والضيف هو املسافر، ويكون الضيف نسبيًّا وهو: الضيف املقيم إذا دخل على دار 
اإلنسان، وصار من العرف ومن أعراف املسلمني دخول الضيف على مضيفه، لكن ضيف السفر 
أوجب وأحق، فضيف السفر هو الغريب املسافر فحقه أوجب وآكد، مث املقيم مع اإلنسان فإنه ُيكرم 

على  -أيضًا  -ضى حاجته. وهذا يدل على أن الوقف يصح يف هذه السبل احملمودة، ويدل وتق
فضل اإلسالم وشرفه حينما حافظ على العادات والتقاليد، فضيافة الضيف من العادات والتقاليد، 
واإلسالم يف العادات والتقاليد مل يردها كلها، ومل يقبلها كلها، وإمنا فصل فيها تفصياًل تفصيل 
احلكيم العليم الذي أعطى كل شيء حقه وقدره، فما كان من العادات والتقاليد حمموداً حمبوبًا تألفه 
النفوس وعلى الفطرة: فإن اإلسالم ُيبه ويقره ويثيب عليه من حسنت نيته فيه. وما كان من العادات 

، وهي عادة - عادةأيًّا كانت هذه ال - على خالف ذلك أو مضادًّا لشرع هللا: فإنه منبوذ ومردود
ممقوتة مبعارضتها لشرع هللا. أما ما كان من األمور املباحة اليت ال تعارض الشريعة وليست هلا أصول 

: أن -رمحهم هللا  -تقتضي استحباهبا: فإهنا باقية على اإلباحة. فإًذا: هذا احلكم أصل عند العلماء 
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ًا ألصول الشريعة، من العادات: القيام العادات تُعرض على شريعة اإلسالم، فما كان منها موافق
للضيف والسالم عليه والرتحيب به، من العادات: تشييع الضيف، هذه كلها عادات حممودة. نقول: 
يقرها اإلسالم وال ينكرها. وأما ما كان منها فيه إحقاق للباطل: كأن ينصر الظامل على املظلوم، فيأيت 

ت فأجرين واجعلين يف جوار ويعلم أنه ظامل، فيقول له: ال الظامل ويستغيث به ويقول له: فعلت وفعل
يقول له: إين أرضي هللا وال أرضيك؛ ألن هذه عادة ممقوتة ال جيوز  -ولو جاء على بساطه  -

للمسلم أن ينصر الظامل يف ظلمه، ولكن يقول له: أنا على استعداد أن أرضي صاحب احلق، أن أرد 
 .8؛ حىت يكون على السَّنن الذي يرضي هللا -ك وحنو ذل -احلق الذي أخذته ألهله 

جعل له ناظرًا وهذا يدل على مشروعية الناظر يف  -رضي هللا عنه وأرضاه  -هذا الوقف من عمر 
كانت ناظرة على وقف أبيها  Uأم املؤمنني زوجة النيب  -رضي هللا عنها  -الوقف، وكانت حفصة 

ى مشروعية نظارة املرأة على الوقف، وأنه ال حرج أن تلي بعد وفاته، ومن هنا أخذ العلماء دلياًل عل
أمر الوقف، فلو قال صاحب الوقف: "وجعلت النظارة على الوقف يل يف حيايت مث لألرشد من 

أوالد  -أوالدي" استحق النظر من بعده بناته إذا مل يكن له ذكور، فإذا كان األرشد أنثى من أوالده 
 -ذلك: فإنه تلي النظارة وتقوم على ماله، وقد قامت حفصة إذا صرح ب -الظهور دون البطون 

جعل الوقف  W. ويالحظ أن عمر -رضي هللا عنه وأرضاه  -بتنفيذ شرط أبيها  -رضي هللا عنها 
من أوقف أو  -رمحهم هللا  -موزًعا على عدد من وجوه اخلري، ومن هنا: استحب بعض العلماء 

ثر من جمال للخري؛ حىت يكون ذلك أعظم يف أجره وأجزل تصدق بوقفه أن جيعل أكثر من سبيل وأك

وإذا أوقف على عدد من  .ژ ھ ھ ژيقول:  -تعاىل  -، وهللا 8يف مثوبته من هللا 
الوجوه فاألصل يقتضي استيعاب هذه الوجوه ما أمكن، فلو أنه خصص الوقف بثالثة أوجه خريية، 
فقال: هذا الوقف يطعم منه طالب العلم، والفقراء، ويطعم منه األرامل. هذه ثالثة أوجه، ففي هذه 

الوقف، لكن عند العلماء: أنه  احلالة: يستوعب الناظر هذه الثالث األوجه وُير  على أن يشملها
لو أوقف اإلنسان مااًل على جمموعة أو على طائفة ومل ميكن استيعاب مجيع الطائفة، حينما يقول: 
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"للفقراء"، أو يقول: "للمساكني" ويكون عددهم غري منحصر، أو ال ميكن للناظر أن يستوعب 
قالوا: يستوعب أغلب قدر يستطيع  ، ففي هذه احلالة-مثاًل  -فقراء املدينة أو فقراء احلرمني 

استيعابه ويغتفر ما زاد على ذلك. لكن لو أنه أراد أن يستوعبهم وأمكنه أن يستوعب، وكان عددهم 
مئة، ولكنة غلة الوقف لو وزعت على املئة حصل لكل واحد منهم الشيء التافه اليسري  -مثاًل  -

الة: أن يقتصر على بعضهم دون البعض، الذي ال يسد له حاجة، فاختار بعض العلماء يف هذه احل
يقول: أستحب له لو قسمهم  -رمحة هللا عليهم  -مث قال بعضهم: يْقرع. وكان بعض مشائخنا 

طائفتني: فأعطى طائفة هذه السنة وأعطى طائفة السنة الثانية، ومن هنا يكون قد عدل. وهذا أكثر 
: على مساكني املدينة، أو: -مثاًل  -وقال ما يقع اإلشكال فيه إذا قال: على مساكني احلرمني، أ

على فقراء املدينة، أو قال: على طلبة العلم يف املدينة. ومل ميكنه أن يستوعب هذا القدر، فلو كانت 
مليونًا ولكن الفقراء قد يكونون مليون، فإذا كانوا مليونًا يف اجلهة اليت مسى  -مثاًل  -غلة الوقف 

ريااًل، والريال ال يسد له رمقاً وال يقضي له حاجة! ومن هنا استحب واملال مليون كل منهم سيأخذ 
كاملاوردي   -وغريهم من األئمة  -رمحة هللا عليهم  -العلماء واختار اإلمام ابن قدامة واإلمام النووي 

: على أنه جيوز للناظر أن يقتصر على البعض دون البعض. وأما بالنسبة للجهات: فإنه -وغريه 
ى األصل الذي ذكره الواقف، إال إذا حدد فقال: "ثلث الوقف لطالب العلم والثلثان يستوعبها عل

لقرابيت" فحينئذ يتقيد الناظر بغلة الوقف. كذلك أيضًا هنا مسألة، وهي: أن هذه الصدقة وهذا 
اإلحسان يُبذل بعد أخذ املال احملتاج إليه الستصالح الوقف، ولبقاء عني الوقف، فإذا كان للوقف 

وهذه الغلة يؤخذ منها القدر الذي ُيتاجه الناظر الستصالح الوقف حىت يبقى، فلو كانت نفقة  غلة

: ُأخذ ُعشر الغلة الستصالح لايروالغلة مبئة ألف  لايرالوقف خالل السنة تقارب العشرة آالف 

 الوقف ولبقائه؛ ألن هذا أمر متعلق بالناظر.

أن عمر بن اخلطاب جعل للناظر أن يأكل  -رضي هللا عنه وأرضاه  -ويف آخر احلديث بني 
] ال جناح على من فقوله:  ] ال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف [باملعروف، فقال: 
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: أن األصل يف -رمحهم هللا  -فهذا يدل على مشروعية الوالية على األوقاف، وعند العلماء  وليها [
إىل من مسى، فإذا مل يسم أحدًا فقال: "جعلت  الوالية على األوقاف: مردها إىل الواقف نفسه مث

النظارة يل يف حيايت" مث سكت، فإنه يف هذه احلالة: ينتقل األمر إىل القاضي، فينظر القاضي من هو 
على ديانة وأمانة واستقامة وفيه أهلية لرعاية الوقف. واألوقاف ختتلف: فما كان من األوقاف متعلقاً 

عنده خربة بالعقارات، وإذا كانت األوقاف متعلقة باملزارع وحنوها بالعقارات فإنه يُبحث عن من 
يُبحث عن من عنده خربة بالزرع وبيعه وتصريفه والقيام عليه؛ ألنه رمبا يكون رجاًل صاحلًا وليس 
عنده خربة فُيغش ويضيع مال الوقف، ومن هنا: الذي يلي الوقف جيب أن تكون عنده أهلية وحسن 

صود من الوقف، إضافة إىل األمانة: فيكون فيه أمانة لرعاية الوقف، فإذا خص نظر؛ حىت يتحقق املق
الواقف نظارة الوقف بذريته ،كأن يقول: "وجعلت النظارة لألرشد فاألرشد من ولدي" فحينئذ ال 

 جُيعل ناظراً إال من كان من ولد الواقف، فإذا انقطع نسله ومل يوجد من نسله أحد: فعلى صورتني:

وىل: أن يقول: "فإن انقرضوا فقد جعلت النظارة لألرشد فاألرشد من أوالد أخي" أو "من الصورة األ
أوالد عمي" أو "من قرابيت عموماً" فُيعمل بشرطه، كما ُعمل بشرطه يف قرابته يف خاصته. أما إذا 
أطلق وإذا مسى وخصص وانقرض من مسى وخصص، أو مل يوجدوا، أو ُوجدوا ولكن ليس فيهم  

قال: "األرشد" ما فيهم رشد: بأن يكونوا جمانني، أو يكونوا ال ميكنهم القيام والرعاية، ففي كفاءة، ف
هذه احلالة: يتوىل القاضي تعيني الناظر، وهذا أصل عند العلماء: أن من أعمال القضاة: النظر يف 

قضاة؛ فإن ُيسأل عنها ال 8األوقاف وحماسبة النظار ومتابعتهم، وهذه أمانة ومسؤولية أمام هللا 
الناظر والنظار على األوقاف ال بد من حماسبتهم وال بد من متابعتهم، وال جيوز إطالق العنان هلم؛ 

ُياسبه  8ألن هذه الدنيا فتنة، وال ميكن لإلنسان أن يلي األمر بنفسه ما مل يوجد له معني بعد هللا 
ويتابعه، فكثري من األوقاف ضاعت، وكثري من األوقاف ُأمهلت، وكثري من األوقاف ُأكلت بالباطل 

بسبب عدم ضبط أمر النظارة، وإذا تقلدها من ليس بأهل فإن أمرها سيكون إىل  -والعياذ باهلل  -
للنظارة إال من هو أهل  اخلسارة والضياع! ولذلك جيب على القضاة أن يقوموا بواجبهم وأن ال يـُع ي نوا

على أن القاضي إذا ُعني  -رمحهم هللا  -وُياسبونه بني فرتة وأخرى. ونص العلماء يف أدب القاضي 
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يف بلد فإنه يبدأ بالنظر يف أمور، وذكروا منها: أنه يبدأ بالنظر يف النظار الذين ُنصبوا: فهل هم باقون 
ى صالحهم واستقامتهم؟ فكثري من الدخ ل يأيت على أهليتهم؛ لكي جيدد هلم الوالية؟ وهل هم عل

من الوالية على األوقاف، ومن هنا: الواجب على من نظر أو من توىل نظارة األوقاف أن يتقي هللا 
، وعلى الناظر أن يعلم أن املسؤولية عظيمة واألمانة جسيمة، خاصة إذا كانت األوقاف قد 8

فيهم، وأن ال يبدل  8تها وأجرها فعليه أن يتقي هللا أوقفها أهلها وهم أموات ينتظرون ثواهبا وحسن

 -يسمع ويعلم   ژ  ی ی ىئ   ىئ ېئىئ  ېئ ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ    ۇئ وئ ژمن بعد ما مسع 
ال ختفى عليه خافية، فإذا ظن أو رأى أهنم أموات فلهم رب سيوقفه بني يديه وُياسبه يف  -سبحانه 

خصوصًا فيما يكون من صدقات األموات اليت  ،8حقوقهم، فالواجب على النظار أن يتقوا هللا 
قدموا فيها على أنفسهم وعلى أهليهم وذويهم وعلى دنياهم آخرهتم ُيتسبون ثواهبا وأجرها عند هللا 

وأن ُيسنوا إىل هؤالء األموات، وكم هلم من األجر والثواب إذا وضعوا  8، فعليهم أن يتقوا هللا ,
الصدقات يف موضعها وقاموا هبا على وجهها، وهم شركاء ألصحاب هذه األوقاف يف ثواهبم، فقد 

: أن اخلازن األمني إذا أدى ما ائتمن عليه كان له مثل أجر صاحبه، فلو كان خازناً Uبني رسول هللا 
ئة ألف لوجه هللا فأنفقها :كان له مثل أجر من أنفق، وهذا فضل عظيم وخري كبري، أُمر بإنفاق م

وباألخص إذا كان صاحب الوقف قريباً فحينئذ يشاركه يف الوقف، ويكون قيامه على الوقف ورعايته 
، ملصلحة الوقف بعد موته صلة وبراً وإحساناً هلذا امليت القريب، وهذا من أعظم ما يكون أجراً وثواباً 

واملوفق من وفقه هللا، واحملروم من خذله هللا، فنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يعيذنا من 
 احلرمان وأن يفتح لنا أبواب التوفيق والقبول؛ إنه مسيع جميب.

، وهذا يدل على أنه إذا أخذ -رمحه هللا  -فقد شرح وأشار إليه املصنف  ] غري متأثل [وأما قوله: 
اجته دون أن يأخذ أخذ االستغناء فوق احلاجة، وعليه أن يأخذ قدر الكفاية، وعند يأخذ بقدر ح

: أن ناظر الوقف ال يأخذ من الوقف إال إذا مسى له صاحب الوقف، إال أنه -رمحهم هللا  -العلماء 
 من -رمحة هللا عليهم  -: اختار بعض املشائخ -نظراً لتعطل مصاحل األوقاف  -يف األزمنة املتأخرة 
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املتأخرين إعطاء جزء من الوقف لنظار الوقف، فاصطلحوا على قدر معني، وهذا من باب 
االستحسان؛ حتقيقًا ملصلحة األوقاف وطلبًا لبقائها؛ لقلة وجود احملتسبني، ولكي يكون أخذ هذه 
احلصة من الوقف سببًا يف عفة النظار عن اإلغراء الذي يأتيهم يف بعض األحوال وبعض األحيان. 

خاصة عند بيع  -والعياذ باهلل  -نا مسألة أخرية حنب أن ننبه عليها، وهي: مسألة اخليانة للوقف وه
شاع وذاع حىت أصبح عند بعض الناس أمراً  -والعياذ باهلل  -الوقف أو عند الشراء للوقف، فمن ما 

إذا أراد أن يبيع : أن ناظر الوقف -نسأل هللا السالمة والعافية  -مألوفًا وهو منكر معروف عندهم! 
الوقف قد يتفق مع املشرتي على مثن، ويتفق على مثن يكون خبسًا ومظلمة للوقف على أن يعطيه 
املشرتي جزءًا من املال، وهذه خيانة للوقف، وال جيوز للمسلم أن يشرتي على هذا الوجه، ومن 

له يف هذه  اشرتى على هذا الوجه: فقد رشا الناظر وضيع حق صاحب الوقف، ويكون شريكاً 

فهذا   ژ ېئ    ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ژيقول:  8، وهللا -نسأل هللا السالمة والعافية  -املظلمة 
: نتفق على بيع هذا -مثالً  -إمث وسحت وعدوان على حق الواقف. كذلك إذا أراد أن يبيع، يقول 

ويقول له: نتفق على أن أبيعك  -وهللا يعلم أن الوقف له قيمة مخسمئة ألف  -الوقف بثالمثئة ألف 
وأبيعه بثالمثئة ألف،  إياه بأربعمئة ألف، وتعطيين من األربعمئة ألف تعطيين مئة ألف أو مخسني ألفاً 

فيوافق ويأيت عند القاضي ويقول: ما وجدنا أحداً يعطينا إال ثالمثئة ألف، أو: ما وجدنا أحداً يعطينا 
إال أربعمئة ألف ويتفق على أنه يأخذ اخلمسني! وكل هذا إن خفي على الناس فلن خيفى على رب 

لسر عنده عالنية والقلوب إليه مفضية اجلنة والناس، فلن خيفى على الذي ال ختفى عليه خافية، ا
قصمت ظهور أمثال هؤالء  8، وهو أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد، وكم رأينا من سنن هلل ,

فظنوا أهنم سيصيبون الغىن فازدادوا فقراً! ومنهم من  8الذين خانوا وبدلوا، وكم استدرجهم هللا 
أمانته وكان من أفقر الناس! فقد رأينا بأم فجمع األموال من هذه األوجه وخان  8ابتالهم هللا 

أعيننا كيف أصبح يف مال وثراء ونعمة، فلما صار يف آخر عمره انقلب عليه أوالده وانقلبت عليه 
 -زوجته! وأصبح يف فضائح بني الناس وأخذ ال جيد من ماله إال العناء والشقاء حىت مات شر ميتة 

 -أشد وأبقى. فعلى كل ناظر أن يتقي هللا وأن يعلم، كما قال ! وملا ينتظره عند هللا -والعياذ باهلل 
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: "إن هللا ال -رضي هللا عنهما  -قال ابن عباس   ژ چ  چ چ چ ژ: -تعاىل 
يف هذه املسؤولية واألمانة، وأن ال يعني أمثال هؤالء الظلمة  8خيادع". فعلى اإلنسان أن يتقي هللا 

: -تعاىل  -وال ينطق إال بالصدق، قال هللا  8على ظلمهم، وأن ال يقول إال احلق الذي أمره هللا 

 ... [.]   ژ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ


