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 الحديث األول
  تنقطع ال حياة.. الوقف

ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنهُ   َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم، قَاَل: " إيَذا َماَت اْْلي
تَ َفُع بيهي، ْلٍم يُ ن ْ ْن َصَدَقٍة َجارييٍَة، َأْو عي ْن َثََلثٍَة: إيَّلَّ مي  .َأْو َوَلٍد َصاليٍح َيْدُعو َلُه " َعَمُلُه إيَّلَّ مي

 .أخرجه مسلم يف " صحيحه " 
 

 

 الثاني الحديث
 للحسنات جريان الوقف

ْم ُأُجورُُهْم ب َ  ْعَد َعْن َأِبي أَُماَمَة، َعْن َرُسولي هللاي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " َأْربَ َعٌة ََتْريي َعَلْيهي
: َمْن َماَت ُمرَ  َل بيهي، َوَمْن اْلَمْوتي ْلًما ُأْجريَي َلُه َأْجُرُه َما َعمي ابيطًا ِفي َسبييلي هللاي، َوَمْن َعليَم عي

ًا، فَ ُهَو َيْدُعو َلُه " َق بيَصَدَقٍة فََأْجُرَها ََيْريي َلُه َما َجَرْت، َورَُجٌل تَ َرَك َوَلًدا َصاِلي  َتَصدَّ
 . مسندهاإلمام أمحد يف  أخرجه

 
الثالث الحديث  

السبع وقفياتال  
ْن بَ ْعدي  َعن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسول هللاي َصلَّى اَّللَُّ َعَليه َوَسلَّم:" َسْبٌع ََيْريي ليْلَعْبدي َأْجُرُهنَّ مي

ًرا، َأْو َغَرَس ََنَْل، َأْو َبَن  ْلًما، َأْو َكَرى ََنًْرا، َأْو َحَفَر بيئ ْ  َمْوتيهي، وُهو ِفي َقْْبيهي: َمْن َعلََّم عي
ُر َلُه بَ ْعَد َمْوتيهي" ًدا، َأْو َورََّث ُمْصَحًفا، َأْو تَ َرَك َوَلًدا َيْستَ ْغفي  .َمْسجي

 .البزار يف مسندهأخرجه 
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 الرابع الحديث
 المقابر يةوقف

 ، َأنَّ َرُسوَل هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " -رضي هللا عنه  –عن أِب رَافيٍع موىل رسول هللا 
َل ُمْسليًما َفَكَتَم َعَلْيهي َغَفَر هللُا َلُه َأْربَعينَي َمرًَّة، َوَمْن َحَفَر لَُه فََأَجنَُّه َأْجَرى َعَليْ  هي َكَأْجري َمْن َغسَّ

ْن ُسْندُ  ُه إيىَل يَ ْومي اْلقيَياَمةي، َوَمْن َكفََّنُه َكَساُه هللُا يَ ْوَم اْلقيَياَمةي مي سي َوإيْسَتْْبَقي َمْسَكٍن َأْسَكَنُه إيَّيَّ
 .اْْلَنَّةي "

 يف مستدركه. احلاكم أخرجه

 الخامس الحديث
 السبيل البن وسلم عليه هللا صلى النبي وقف

ْرََهًا،  يَنارًا، َوََّل دي ، قَاَل: " َما تَ َرَك َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم دي َوََّل َعْن َعْمريو ْبني اِلَاريثي
بييلي  َعْبًدا، ْبني السَّ ََلَحُه، َوَأْرًضا َجَعَلَها َّلي َوََّل َأَمًة، إيَّلَّ بَ ْغَلَتُه البَ ْيَضاَء الَِّتي َكاَن يَ رَْكبُ َها، َوسي

 .َصَدَقًة"
 .أخرجه البخاري يف صحيحه

 
 السادس الحديث

  وسلم عليه هللا صلى محمد النبي أوقاف ِمن
َي اَّللَُّ َعْنُه أَنَُّه قَاَل: " َكاَنْت َعْن َماليكي ْبني َأْوسي ْبني اِْلََدثَ  ، قَاَل: فييَما اْحَتجَّ بيهي ُعَمُر َرضي ني

ريي، َوَخْيَْبُ، َوَفَدُك.  ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: َثََلُث َصَفاََّي بَ ُنو النَّضي
ريي َفَكاَنْت ُحُبًسا لينَ َوائيبيهي، وَ   ، َوَأمَّا َخْيَْبُ فََأمَّا بَ ُنو النَّضي بييلي َبْ َناءي السَّ َأمَّا َفَدُك َفَكاَنْت ُحُبًسا ِلي

نَي، َوُجْزءً  ا نَ َفَقًة َفَجزََّأَها َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم، َثََلثََة َأْجَزاٍء : ُجْزأَْيني َبنْيَ اْلُمْسليمي
َْهليهي، َفَما َفُضَل َعْن نَ َفَقةي َأْهلي  رييَن "ِلي  .هي َجَعَلُه َبنْيَ فُ َقَراءي اْلُمَهاجي

 .أخرجه أبو داود يف سننه 
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 السابع الحديث
 الوقف سنة إحياء

ي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي  ، َعْن َجدّي َثِني َأِبي ّ قَاَل: َحدَّ  عن َكثيري ْبن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمريو ْبني َعْوٍف اْلُمَزِني
ْثُل َأْجري َمْن َصلَّى هللُا َعَلْيهي وَ  َا النَّاُس، َكاَن َلُه مي َل ِبي ، فَ َعمي ْن ُسنَِّتي َسلََّم قَاَل: "َمْن َأْحَيا ُسنًَّة مي

َا، َكاَن َعَلْيهي َأْوزَاُر َمنْ  َل ِبي ًئا، َوَمْن ابْ َتدََع بيْدَعًة، فَ ُعمي ْم َشي ْ ْن ُأُجوريهي ُقُص مي َا، ََّل يَ ن ْ َل ِبي َل  َعمي َعمي
قُ  َا، ََّل يَ ن ْ ًئا"ِبي َا َشي ْ َل ِبي ْن َأْوزَاري َمْن َعمي  .ُص مي

 .أخرجه الرتمذي يف سننه
 

 الحديث الثامن
الوقف على الصحابة حرص  

: " مل يكن أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ذو  -رضي هللا عنه  –قال جابر 
 مقدرة إَّل وقف ".

 .صاري رضي هللا عنهموقوف إىل الصحايب اجلليل جابر بن عبد هللا األناحلديث 
التاسع الحديث  

 الجنة يولج الوقف
َى اَّللَُّ  ٍد َعْن أَبييهي : " َأنَّ َعليىَّ ْبَن َأِبي طَاليٍب َقَطَع َلُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َرضي  َعْن َجْعَفري ْبني ُُمَمَّ

َى اَّللَُّ  ُبَع ُثَّ اْشََتَى َعليىُّ ْبُن َأِبي طَاليٍب َرضي ُهَما يَ ن ْ َى اَّللَُّ َعْنُه َأْشَياَء َعن ْ يَعةي ُعَمَر َرضي  َعْنُه إيىَل َقطي
َن اْلَماءي فَ  ْثُل ُعُنقي اْْلَُزوري مي ْم مي َر َعَلْيهي َنا ُهْم يَ ْعَمُلوَن فييَها إيْذ تَ َفجَّ ًنا فَ بَ ي ْ أُتيَى َعليىٌّ َفَحَفَر فييَها َعي ْ

ري اْلَواريَث ُثَّ  َر بيَذليَك قَاَل : َبشّي َا َعَلى اْلُفَقَراءي َواْلَمَساكينيي َوِفي َسبييلي اَّللَّي َواْبني َوُبشّي ْق ِبي  َتَصدَّ
َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه ليَيْصريَف  ْلمي َوِفي اِْلَْربي لييَ ْوٍم تَ ب ْ بييلي اْلَقرييبي َواْلَبعييدي َوِفي السّي ُ السَّ اَّللَّ

ى َعني النَّاري َويَ  َا َوْجهي ى".تَ َعاىَل ِبي  ْصريَف النَّاَر َعْن َوْجهي
 .الكربىالبيهقي يف السنن  أخرجه
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 العاشر الحديث
 الصدقة باب من ينادون  الواقفون 

ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن أَنْ َفَق زَ  َي اَّللَّ ْوَجنْيي ِفي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
ْن َسبييلي ا َي مي ْن َأْهلي الصَََّلةي ُدعي ْن أَبْ َوابي اْلَنَّةي: ََّي َعْبَد اَّللَّي َهَذا َخرْيٌ، َفَمْن َكاَن مي َي مي َّللَّي، نُودي

َيامي  ْن َأْهلي الصّي ، َوَمْن َكاَن مي ْن ََببي اْليَهادي َي مي ْن َأْهلي اْليَهادي ُدعي ََببي الصَََّلةي، َوَمْن َكاَن مي
ْن َبَ  َي مي ْن ََببي الصََّدَقةي " فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر ُدعي َي مي ْن َأْهلي الصََّدَقةي ُدعي ، َوَمْن َكاَن مي ني بي الرََّّيَّ

ْن َضُرورَ  ْن تيْلَك اِلَبْ َوابي مي َي مي ي ََّي َرُسوَل اَّللَّي َما َعَلى َمْن ُدعي ِبي أَْنَت َوأُمّي َي اَّللَُّ َعْنُه: ِبَي ٍة، َرضي
ْن تيْلَك اِلَبْ َوابي ُكلّيَها، قَاَل:  فَ َهْل يُْدَعى َأَحدٌ  ُهْم".»مي ن ْ  نَ َعْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن مي

 ما.يف صحيحهومسلم أخرجه البخاري 

 عشر الحادي الحديث
 البر   أبواب أعظم ِمن الوقف

َي اَّللَُّ َعْنُه، قال: َكاَن أَبُو طَْلَحَة َأْكثَ َر اِلَْنَصاري  ْن ََنٍْل، عن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي يَنةي َماًَّل مي ْلَمدي َبي
، وََكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا عَ  دي َلْيهي وََكاَن َأَحبُّ َأْمَواليهي إيلَْيهي َبرْيَُحاَء، وََكاَنْت ُمْستَ ْقبيَلَة املَْسجي

ا أُْنزي  ْن َماٍء فييَها طَيّيٍب، قَاَل أََنٌس: فَ َلمَّ َّ َوَسلََّم َيْدُخُلَها َوَيْشَرُب مي هي اآليَُة: }َلْن تَ َناُلوا الْبي َلْت َهذي
َّا ُتُيبُّوَن{  قَاَم أَبُو طَْلَحَة إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم  [92]آل عمران: َحَّتَّ تُ ْنفيُقوا ِمي

َّا ُتُيبُّوَن{ فَ َقاَل: ََّي َرُسوَل اَّللَّي، إينَّ اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يَ ُقوُل: }َلْن تَ نَ  َّ َحَّتَّ تُ ْنفيُقوا ِمي ]آل اُلوا الْبي

ْنَد اَّللَّي، َفضَ  [92عمران:  َا َصَدَقٌة َّلليَّي، َأْرُجو بيرََّها َوُذْخَرَها عي ْعَها َوإينَّ َأَحبَّ َأْمَواِلي إيَِلَّ َبرْيَُحاَء، َوإيَنَّ
ُ، قَاَل: فَ َقالَ  َبٍخ، َذليَك َماٌل » َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم: ََّي َرُسوَل اَّللَّي َحْيُث َأرَاَك اَّللَّ

ْعُت َما قُ ْلَت، َوإيِّني َأَرى َأْن ََتَْعَلَها ِفي اَِلقْ َربينيَ  فَ َقاَل أَبُو « رَابيٌح، َذليَك َماٌل رَابيٌح، َوَقْد َسَي
هي.طَْلَحَة: َأفْ َعُل ََّي َرُسوَل اَّللَّي، فَ َقَسَمَها أَبُو طَلْ   َحَة ِفي َأقَاريبيهي َوَبِني َعمّي

 ما.يف صحيحهومسلم أخرجه البخاري 

 



 مسابقة حفظ األحاديث األربعون الوقفية

 

5 

 

 عشر الثاني الحديث
 باق مال والصدقة الوقف

َّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ريي، َعْن أَبييهي، قَاَل: أَتَ ْيُت النَّيبي خّي َوُهَو  َعْن ُمَطرّيفي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني الشّي
ْن يَ ْقَرأُ  ، قَاَل: َوَهْل َلَك، ََّي اْبَن آَدَم مي ، َماِلي : َأْْلَاُكُم التََّكاثُ ُر، قَاَل: " يَ ُقوُل اْبُن آَدَم: َماِلي

ْقَت فََأْمَضْيَت؟ ".   َماليَك إيَّلَّ َما َأَكْلَت فََأفْ نَ ْيَت، َأْو لَبيْسَت فَأَبْ َلْيَت، َأْو َتَصدَّ
 .أخرجه مسلم يف صحيحه

عشر ثالثال الحديث  
 وأبقاه المال أحب   لوقفا

: "أَيُُّكْم َماُل َواريثيهي َأَحبُّ -صلى هللا عليه وسلم  -عن عْبدي هللاي بن مسعوٍد قال : قال النيبُّ 
ّنا أَحٌد إَّل مالُُه َأَحبُّ إليه! ْن َماليهي؟ ". قاُلوا: َّي َرُسوَل هللا! َما مي قال: "فإنَّ ماَلُه ما   إيلَْيهي مي

َر".قّدَم، و   ماُل وارثيهي ما أخَّ
 .أخرجه البخاري يف صحيحه 

 عشر الرابع الحديث
 وقف المراكب في سبيل هللا

هي ِفي َسبييلي هللاي، فَ َقاَل  ، قَاَل: "َجاَء رَُجٌل بيَناَقٍة ََمُْطوَمٍة، فَ َقاَل: َهذي َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اِْلَْنَصارييّي
ائَةي ََنَقٍة ُكلَُّها ََمُْطوَمٌة". »َوَسلََّم: َرُسوُل هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي  َا يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َسْبُع مي  َلَك ِبي

 .أخرجه مسلم يف صحيحه
 

 الحديث الخامس عشر
 هللا سبيل في الخيل وقف

ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم: "َمني اْحتَ َبَس فَ َرًسا  ِفي َسبييلي اَّللَّي إيميَاًَن َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قال: قَاَل النَّيبي
يَزانيهي يَ ْوَم القيَياَمةي".  بَ َعُه َورييَُّه َوَرْوثَُه َوبَ ْوَلُه ِفي مي نَّ شي هي، فَإي يًقا بيَوْعدي َّللَّي َوَتْصدي  َبي

 .أخرجه البخاري يف صحيحه 
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عشر السادس الحديث  
 هللا سبيل في والعتاد الدروع قفو 

يَ  لصََّدَقةي، َفقييَل َمَنَع َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي  اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َأَمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم َبي
ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ، َوَعبَّاُس ْبُن َعْبدي املُطَّليبي فَ َقاَل النَّيبي يٍل، َوَخاليُد ْبُن الَولييدي : " َما اْبُن َجَي

ُم ابْ  نَُّكْم َتْظليُموَن َخاليًدايَ ْنقي يٍل إيَّلَّ أَنَُّه َكاَن َفقيريًا، فََأْغَناُه اَّللَُّ َوَرُسولُُه، َوَأمَّا َخاليٌد: فَإي ، َقدي ُن َجَي
، فَ َعمُّ َرُسولي اَّللَّي  َصلَّى هللاُ  اْحتَ َبَس َأْدرَاَعُه َوَأْعُتَدُه ِفي َسبييلي اَّللَّي، َوَأمَّا الَعبَّاُس ْبُن َعْبدي املُطَّليبي

َي َعَلْيهي  ثْ ُلَها َمَعَهاَعَلْيهي َوَسلََّم َفهي  . " َصَدَقٌة َومي
 . ماأخرجه البخاري ومسلم يف صحيحه

 
 عشر السابع الحديث

 الصدقات أفضل من الجهاد لوازم وقف

لُّ ُفْسطَاٍط ِفي َعْن َأِبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم: َأفْ  َضُل الصََّدقَاتي ظي
ٍم ِفي َسبييلي هللاي، َأْو َطُروَقُة َفْحٍل ِفي َسبييلي اَّللَّي.  َسبييلي هللاي، َوَمنييَحُة َخادي

 .يف سننهالرتمذي  أخرجه
 

 عشر الثامن الحديث
 هللا سبيل في باق   أثر الوقف

ّي َصلَّى اَّللَُّ  ْن َقْطَرَتنْيي َعْن َأِبي أَُماَمَة، َعني النَّيبي  َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: "لَْيَس َشْيٌء َأَحبَّ إيىَل هللاي مي
: فَ  ْن ُدُموٍع ِفي َخْشَيةي هللاي، َوَقْطَرُة َدٍم ُُتََراُق ِفي َسبييلي هللاي، َوَأمَّا اِلَثَ َراني ، َقْطَرٌة مي أَثَ ٌر ِفي َوأَثَ َرْيني

ْن فَ َرائيضي اَّللَّي".َسبييلي هللاي، َوأَثَ ٌر ِفي َفرييَضٍة   مي
 .أخرجه الرتمذي يف سننه 
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 عشر التاسع الحديث
 والميت للحي خير   الوقف

مل نر خريًا للميت وَّل للحي من هذه اِلُُبس املوقوفة؛ أما " قال زيد بن ثبت رضي هللا عنه:
قدر على امليت فيجري أجرها عليه، وأما اِلي فتحبس عليه، وَّل توهب، وَّل تورث، وَّل ي

 استهَلكها ".

 .أخرجه أبو بكر اخلصاف يف أحكام الوقف 
 

 العشرون  الحديث
 المساجد وقف فضل

ْعُت َرُسوَل هللاي  –رضي هللا عنه  –عن عثمان بن عفان   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: َسَي
َتغيي بيهي َوْجَه هللاي َبَن هللاُ َلُه مي  ًدا يَ ب ْ  ثْ َلُه ِفي اْْلَنَّةي "يَ ُقوُل: " َمْن َبَن َمْسجي

ًتا ِفي اْْلَنَّةي "  . وِف لفظ ملسلم: " َبَن هللاُ َلُه بَ ي ْ
  ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري

 
 والعشرون  الحادي الحديث

 للمسجد األرض وقف
ْم عُ  نَي َأْشَرَف َعَلْيهي اَر حي ْدُت الدَّ ، قَاَل: َشهي ْثَماُن، فَ َقاَل: أَْنُشدُُكْم َعْن ُُثَاَمَة ْبني َحْزٍن اْلُقَشرْيييّي

يَنَة َولَيْ  َم اْلَمدي ، َهْل تَ ْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم َقدي ْسََلمي ْْلي َّللَّي َوَبي َا َماٌء َبي َس ِبي
َر ُروَمَة فَ َيْجعَ  نَي  ُل فييَها َدْلَوُه َمعَ ُيْستَ ْعَذُب َغرْيَ بيْئري ُروَمَة؟ فَ َقاَل: " َمْن َيْشََتيي بيئ ْ ََّلءي اْلُمْسليمي دي

نيَ  ََّلءي اْلُمْسليمي ْن ُصْلبي َماِلي َفَجَعْلُت َدْلويي فييَها َمَع دي َها ِفي اْْلَنَّةي؟ فَاْشََتَيْ تُ َها مي ن ْ َرْيٍ َلُه مي ، ِبي
ْن َماءي اْلَبْحري، قَاُلوا: َها َحَّتَّ َأْشَرَب مي ن ْ ْربي مي َن الشُّ اللَُّهمَّ نَ َعْم، قَاَل:  َوأَنْ ُتُم اْليَ ْوَم ََتْنَ ُعوِني مي

؟ قَاُلوا: اللَُّهمَّ  ْن َماِلي ْزُت َجْيَش اْلُعْسَرةي مي ، َهْل تَ ْعَلُموَن َأِّني َجهَّ ْسََلمي َّللَّي َواْْلي  نَ َعْم، فَأَْنُشدُُكْم َبي
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هْ  َد َضاَق ِبَي ، َهْل تَ ْعَلُموَن َأنَّ اْلَمْسجي ْسََلمي َّللَّي َواْْلي ليهي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى قَاَل: فَأَْنُشدُُكْم َبي
َها ِفي اْْلَنَّةي؟»هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم:  ن ْ َرْيٍ َلُه مي دي ِبي « َمْن َيْشََتيي بُ ْقَعَة آلي ُفََلٍن فَ َيزييُدَها ِفي اْلَمْسجي

، َوأَنْ ُتْم ََتْنَ ُعوِني  دي ْن ُصْلبي َماِلي َفزيْدُُتَا ِفي اْلَمْسجي ، قَاُلوا: فَاْشََتَيْ تُ َها مي  َأْن ُأَصلّيَي فييهي رَْكَعَتنْيي
، َهْل تَ ْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي  ْسََلمي َّللَّي َواْْلي َوَسلََّم،  اللَُّهمَّ نَ َعْم، قَاَل: أَْنُشدُُكْم َبي

َة، َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَأَنَ  ، فَ َتَحرََّك اْْلََبُل فَ رََكَضُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى َكاَن َعَلى ثَبيرٍي ثَبيريي َمكَّ
يَداني »هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم بيريْجليهي َوقَاَل:  يٌق َوَشهي دّي ٌّ َوصي َا َعَلْيَك َنيبي َّنَّ قَاُلوا: اللَُّهمَّ « اْسُكْن ثَبيرُي، َفإي

ُدوا ِلي َوَربّي اْلَكعْ  ُ َأْكَْبُ، َشهي يٌد  -َبةي نَ َعْم، قَاَل: اَّللَّ  .-يَ ْعِني َأِّني َشهي
 .أخرجه الرتمذي يف سننه 

 والعشرون  الثاني الحديث
 مشاعال وقف صحة

، فَ َقاَل: "  دي ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم بيبيَناءي املَْسجي َي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َأَمَر النَّيبي ََّي َبِني َعْن أََنٍس َرضي
ُنوِني  اري َثمي ُكْم َهَذا النَّجَّ َائيطي  ".  ، قَاُلوا: ََّل َواَّللَّي ََّل َنْطُلُب َُثََنُه إيَّلَّ إيىَل اَّللَّي «ِبي

 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري

والعشرون  الثالث الحديث  
 الرابحة التجارة ِنعم الوقف

ي ي ُ  ا نَ َزَلْت: }َمْن َذا الَّذي  ْقريُض اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا{.َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َمْسُعوٍد قَاَل: َلمَّ
نَّا اْلَقْرَض؟ قَاَل:  َ يُرييُد مي : ََّي َرُسوَل اَّللَّي إينَّ اَّللَّ ْحَداحي ْحَداحي  نَ َعْم َّيَ »قَاَل أَبُو الدَّ  .«َأََب الدَّ

ي َوحائيطُ  قَاَل: فَ َناَوَلُه َيَدُه. قَاَل: َأريََن َيَدَك. ائَةي ََنَْلٍة.قَاَل: َقْد َأقْ َرْضُت َرِبّي َحائيطي تُّ مي  ُه فييهي سي
َياُْلَا. ْحَداحي فييَها َوعي ي َحَّتَّ أََتى اِْلَائيَط َوُأمُّ الدَّ  َفَجاَء مَيْشي

. ْحَداحي  فَ َناَدى: ََّي ُأمَّ الدَّ
ْيَك. ي فَ َقْد َأقْ َرْضُتُه َرِبّي  قَاَلْت: لَب َّ  . فَ َقاَل: اْخُرجي

 .نده، وأبو يعلى يف مسأخرجه البزار يف مسنده 
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 الحديث الرابع والعشرون 
 المزروعات وقف فضل

َي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم:  ْن ُمْسليٍم »َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي َما مي
ْنُه َطرْيٌ َأوْ   «. إيْنَساٌن َأْو ِبَييَمٌة، إيَّلَّ َكاَن َلُه بيهي َصَدَقةٌ  يَ ْغريُس َغْرًسا، َأْو يَ ْزرَُع َزْرًعا، فَ َيْأُكُل مي

  ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري
 

 والعشرون  الخامس الحديث
 الحجاج تجهيز وقف

َها َعني اْبني َعبَّاٍس، قَاَل: َأرَاَد َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم اِْلَجَّ فَ َقاَلْت: اْمَرَأٌة ليَزوْ  جي
كي َعَلْيهي،  جُّ ي َما ُأحي ْندي ِني َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى ََجَليَك، فَ َقاَل: َما عي جَّ َأحي
ِني َعَلى ََجَليَك ُفََلٍن، قَاَل: َذاَك َحبييٌس ِفي َسبييلي اَّللَّي َعزَّ َوَجلَّ، فَأََتى َرُسوَل اَّللَّي  جَّ قَاَلْت: َأحي

َا َسأَلَتْ  ََلَم َوَرْْحََة اَّللَّي، َوإيَنَّ ِني اِْلَجَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاَل: إينَّ اْمَرَأِتي تَ ْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
كي  جُّ ي َما ُأحي ْندي ِني َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ ُقْلُت: َما عي جَّ  َمَعَك، قَاَلْت: َأحي

ِني َعَلى ََجَليَك ُفََلٍن، فَ ُقْلُت: َذاَك َحبييٌس ِفي َسبييلي اَّللَّي، فَ َقاَل:  جَّ َأَما إينََّك »َعَلْيهي، فَ َقاَلْت َأحي
 .«َلْو َأْحَجْجتَ َها َعَلْيهي َكاَن ِفي َسبييلي اَّللَّي 

   .أخرجه أبو داود يف سننه

 
 والعشرون  السادس الحديث

 الواقف استعمال وجواز لحجيجل الدور وقف
يَنةي فَ نَ َزَل َدارَُه" ْلَمدي يَنةي، َفَكاَن إيَذا َحجَّ َمرَّ َبي ْلَمدي  . َعْن ُُثَاَمَة َعْن أََنٍس أَنَُّه " َوَقَف َدارًا َبي

 علقه البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم 
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 والعشرون  السابع الحديث
 الماء سقي :الوقف أفضل

نَُّه قَاَل: ََّي َرُسوَل اَّللَّي، إينَّ ُأمَّ َسْعٍد َماَتْت، فََأيُّ الصََّدَقةي َأْفَضُل؟، قَاَل: َعْن َسْعدي ْبني ُعَباَدَة، أَ 
ُمّي َسْعٍد.  هي ِلي ًرا، َوقَاَل: َهذي  "اْلَماُء"، قَاَل: َفَحَفَر بيئ ْ

 .خرجه أبو داود يف سننهأ
 

 الحديث الثامن والعشرون 
 للكائنات الوقف عموم

ْنُه َعْن َجابيري ْبني  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: "َمْن َحَفَر َماًء مَلْ َيْشَرْب مي  َعْبدي اَّللَّي، َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
نٍّ َوََّل إيْنٍس َوََّل طَائيٍر إيَّلَّ آَجَرُه اَّللَُّ يَ ْوَم اْلقيَياَمةي، ْن جي ًدا َكَمْفَحصي  َكبيٌد َحرّيي مي َوَمْن َبَن َمْسجي

ًتا ِفي اْْلَنَّةي ". َقطَاةٍ    ، َأْو َأْصَغَر ، َبَن هللاُ َلُه بَ ي ْ
 .ابن ماجة يف سننه أخرجه 

 
 والعشرون  التاسع الحديث
 الوقف شروط التزام

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل:  مْ »َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَّيبي هي  . «اْلُمْسليُموَن َعَلى ُشُروطي
 .أبو داود يف سننه، و إلمام أمحد يف مسندهه اأخرج
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 الثالثون  الحديث
 وتوثيقه الوقف كتابة

قَاَل: َنَسَخَها ِلي َعْبُد  -رضي هللا عنه  -ْبني اْْلَطَّابي َصَدَقةي ُعَمَر َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن 
يدي ْبُن َعْبدي هللاي ْبني َعْبدي هللاي ْبني ُعَمَر ْبني اْلَْ  يمي َهَذا َما َأْوَصى اِْلَمي : بيْسمي هللاي الرَّْْحَني الرَّحي طَّابي

ْرَمَة ْبني اِْلَْكَوعي ، َواْلَعْبَد  ،بيهي َعْبُد هللاي ُعَمُر  نينَي إيْن َحَدَث بيهي َحَدٌث َأنَّ َُثًْغا َوصي رُي اْلُمْؤمي َأمي
َْيَْبَ ، َورَقي  ائََة َسْهٍم الَِّتي ِبي ي فييهي ، َواْلمي ٌد الَّذي ائََة الَِّتي َأْطَعَمُه ُُمَمَّ ي فييهي، َواْلمي َصلَّى هللاُ  -يَقُه الَّذي

ْن َأْهليَها ، َأْن ََّل يُ َباَع َوََّل  -َعَلْيهي َوَسلََّم  ي ، تَلييهي َحْفَصُة َما َعاَشْت، ُثَّ يَلييهي ُذو الرَّأيي مي ْلَوادي َبي
َن السَّ  َوليَيُه إيْن ائيلي َواْلَمْحُرومي َوَذويي اْلُقْرَِب، َوََّل َحَرَج َعَلى َمْن ُيْشََتَى ، يُ ْنفيُقُه َحْيُث رََأى مي

ْنُه. َأَكَل َأْو آَكلَ   ، َأوي اْشََتَى رَقييًقا مي
 .أخرجه أبو داود يف سننه موقوف، احلديث

 

 والثالثون  الحادي الحديث
 الوقف في اإلشهاد

َدَة : َأنَّ  -رضي هللا عنه  –َعني اْبني َعبَّاٍس  ُهْم َأَخا َبِني َساعي َي اَّللَُّ َعن ْ  َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َرضي
َّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاَل: " ََّي َرُسوَل اَّللَّي  َها، فَأََتى النَّيبي ي  تُ ُوفّيَيْت أُمُُّه َوُهَو َغائيٌب َعن ْ إينَّ أُمّي

َها، فَ َهْل ي َ  َها؟ قَاَل: تُ ُوفّيَيْت َوَأََن َغائيٌب َعن ْ ْقُت بيهي َعن ْ َفُعَها َشْيٌء إيْن َتَصدَّ ِّني «نَ َعمْ »ن ْ ، قَاَل: فَإي
َها َي امليْخَراَف َصَدَقٌة َعَلي ْ ُدَك َأنَّ َحائيطي  ". ُأْشهي

  .أخرجه البخاري يف صحيحه 
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 والثالثون  الثاني الحديث
 بوقفه الواقف انتفاع جواز

َي اَّللَُّ عَ  ْنُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم رََأى رَُجًَل َيُسوُق َبَدنًَة، َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
َها»فَ َقاَل:  َا َبَدنٌَة، قَاَل: «ارَْكب ْ َها َويْ َلكَ »، قَاَل: ََّي َرُسوَل اَّللَّي إيَنَّ ِفي الثَّانيَيةي َأْو ِفي « ارَْكب ْ

 ".الثَّاليثَةي 
 ما.صحيحهيف ومسلم أخرجه البخاري 

 
 الحديث الثالث والثالثون 

 المال من جزءب وقفال جواز
ْن َماِلي  ْن تَ ْوَبِتي َأْن َأَْنَليَع مي َي اَّللَُّ َعْنُه، قُ ْلُت: ََّي َرُسوَل اَّللَّي، إينَّ مي عن َكْعَب ْبَن َماليٍك َرضي

ْك َعَلْيَك بَ ْعَض َماليَك، فَ ُهَو »؟ قَاَل: َصَدَقًة إيىَل اَّللَّي، َوإيىَل َرُسوليهي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َأْمسي
َْيَْبَ «َخرْيٌ َلكَ  ي ِبي ي الَّذي ُك َسْهمي ِّني أُْمسي  . ، قُ ْلُت: فَإي

 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري

 والثالثون  الرابع الحديث
  الموت مرض في الوقف جواز

ري ْبني َسْعٍد، َعْن أَبييهي، قَاَل: َعاَدِني  ْن َعْن َعامي ، مي ةي الَوَداعي ُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم ِفي َحجَّ  النَّيبي
َن الَوَجعي َما تَ َرى، َوَأََن ُذو  ، فَ ُقْلُت: ََّي َرُسوَل اَّللَّي، بَ َلَغ ِبي مي ْنُه َعَلى املَْوتي َوَجٍع َأْشَفْيُت مي

َدٌة، َأفَأََتصَ  ؟ قَاَل: َماٍل، َوََّل َيريُثِني إيَّلَّ ابْ َنٌة ِلي َواحي ُق بيثُ لَُثْي َماِلي ُق « َّلَ »دَّ قُ ْلُت: َأفَأََتَصدَّ
؟، قَاَل: «. َّلَ »بيَشْطريهي؟ قَاَل:  َوالث ُُّلُث َكثيرٌي، إينََّك َأْن َتَذَر َورَثَ َتَك َأْغنيَياَء، َخرْيٌ »قُ ْلُت: فَالث ُُّلثي

ْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس، َوَلْسَت ت ُ  َا، مي ْرَت ِبي َا َوْجَه اَّللَّي إيَّلَّ ُأجي َتغيي ِبي ْنفيُق نَ َفَقًة تَ ب ْ
 «. َحَّتَّ اللُّْقَمَة ََتَْعُلَها ِفي ِفي اْمَرأَتيكَ 

 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري
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 والثالثون  الخامس الحديث
 األقارب على الوقف جواز

َجَعَل ُدورَُه َصَدقًَة َعَلى بَنييهي ََّل تُ َباُع َوََّل  -رضي هللا عنه  -َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي َأنَّ الزَُّبرْيَ 
َي اْستَ ْغَنْت  ْن هي َا فَإي رٍَّة َوََّل ُمَضارٍّ ِبي ْن بَ َناتيهي َأْن َتْسُكَن َغرْيَ ُمضي بيَزْوٍج فََل تُ َورَُّث َوَأنَّ ليْلَمْرُدوَدةي مي

 . َحقَّ َْلَا
 .لقه البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزموع، ابن أيب شيبة يف مصنفه  أخرجه

 
 والثالثون  السادس الحديث
 المنقوالت وقف جواز

ُهَما: َأنَّ ُعَمَر َْحََل َعَلى فَ َرٍس َلُه ِفي َسبييلي اَّللَّي َأْعطَاَها َرُسوَل اَّللَّي  َي اَّللَُّ َعن ْ  َعني اْبني ُعَمَر َرضي
َل عَ  َ ُعَمُر أَنَُّه َقْد َوقَ َفَها يَبييُعَها، َفَسَأَل َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ليَيْحمي َها رَُجًَل، فَُأْخْبي َلي ْ

َتاَعَها، فَ َقاَل:  َعنَّ ِفي َصَدقَتيكَ »َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن يَ ب ْ تَ ْعَها، َوََّل تَ ْرجي  . «َّلَ تَ ب ْ
 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري

 
 والثالثون  السابع الحديث

 الوقف نظارة فضل
ذُ  ي يُ ْنفي نُي، الَّذي ّي َصلَّى هللُا َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: "" اْلَازيُن املُْسليُم اَِلمي  - َعْن َأِبي ُموَسى، َعني النَّيبي

ي  َا قَاَل: يُ ْعطي ًَل ُمَوف ًَّرا طَيّيًبا بيهي نَ ْفُسُه، فَ َيْدفَ ُعُه  -َوُرَّبَّ َر بيهي َكامي َر َلُه بيهي َأَحُد َما أُمي ي أُمي إيىَل الَّذي
َقنْيي "  .املَُتَصدّي

 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري
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 والثالثون  الثامن الحديث
 وتسويقه الوقف في الترغيب

ش   هدت ال   دار ح   ني أش   رف عل   يهم عثم   ان فق   ال:  :ع   ن ُثام   ة ب   ن ح   زن القش   ريي ق   ال
قدم املدينة ول يس ِب ا صلى هللا عليه وسلم هل تعلمون أن رسول هللا  :أنشدكم َبهلل وَبْلسَلم

م   ن يش   َتي بئ   ر روم   ة فيجع   ل فيه   ا دل   وه م   ع دَّلء »م   اء يس   تعذب غ   ري بئ   ر روم   ة، فق   ال: 
، فاش  َتيتها م  ن ص  لب م  اِل فجعل  ت دل  وي فيه  ا م  ع دَّلء «املس  لمني ِب  ري ل  ه منه  ا ِف اْلن  ة

 .؟املسلمني
 .أخرجه الرتمذي يف سننه 

 
 والثالثون  التاسع الحديث

 المنفعة وتسبيل األصل، حبس: وقفال
َّ َصلَّى هللُا َعَلْيهي  َْيَْبَ َأْرًضا، فَأََتى النَّيبي ُهَما، قَاَل: َأَصاَب ُعَمُر ِبي َي اَّللَُّ َعن ْ  َعني اْبني ُعَمَر َرضي

ْنُه، َفَكْيَف ََتُْمُرِني  ْب َماًَّل َقطُّ أَنْ َفَس مي ْئَت » بيهي؟ قَاَل: َوَسلََّم، فَ َقاَل: َأَصْبُت َأْرًضا مَلْ ُأصي إيْن شي
َا ْقَت ِبي َق ُعَمُر أَنَُّه ََّل يُ َباُع َأْصُلَها َوََّل يُوَهُب َوََّل يُوَرُث ِفي «َحبَّْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ ، فَ َتَصدَّ

، ََّل ُجَناَح  بييلي ، َوالُقْرَِب َوالرّيقَابي َوِفي َسبييلي اَّللَّي َوالضَّْيفي َواْبني السَّ َعَلى َمْن َولييَ َها َأْن الُفَقَراءي
يًقا َغرْيَ ُمَتَموّيٍل فييهي. ، َأْو ُيْطعيَم َصدي ْلَمْعُروفي َها َبي ن ْ  َيَُْكَل مي

 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري

 األربعون  الحديث
 الوقف ةرعاي واجب

ٍع وكلُّكم يقال: " أَّل كلُّكم رَا  -صلَّى هللا عليه وسلم  -عن عبد هللا بن عمر، أن رسوَل هللا 
يّيَته ".   مسؤول عن رعي

 ما.يف صحيحه ومسلم أخرجه البخاري


