
قاعدة نص الواقف كنص الشارع

حقيقتها وتطبيقاتها

إعداد : 
د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد

األستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

م بحث محكَّ
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المقصود بالقاعدة: أن كالم الواقف في إثباته لوقفه ينزل منزلة نص 
الشارع في الفهم والداللة ووجوب العمل به، ويشمل ذلك كل ما تضمنته 
وتعيين  الموقوف  المال  كإثبات  الملفوظة،  أو  المكتوبة  الوقف  وثيقة 
الناظر وتحديد مصرف غلة الوقف والشروط التي اشترطها الواقف في 
ذلك كله، وردت القاعدة بصيغ مختلفة عند أهل العلم، وهذه الصيغ وإن 

اختلفت ألفاظها إال أنها في الغالب دالة على المعنى نفسه.
وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة واالعتبار الصحيح على حجية 

القاعدة ومشروعية بناء األحكام عليها، وللعمل بالقاعدة مجاالن:
1- تنزيل نص الواقف منزلة نص الشارع في الفهم والداللة، وهو مجمع عليه.

2- تنزيل نص الواقف منزلة نص الشارع في وجوب العمل، وهو محل 
خالف بين أهل العلم، وظهر خالل البحث أنه يؤول إلى وفاق إذا تحققت 

شرط العمل بالقاعدة.
وُيشترط للعمل بالقاعدة أربعة شروط:

الشرط األول: أن ال يكون نص الواقف مخالفا للنصوص الشرعية.
الشرط الثاني: أال يكون نص الواقف مخالفا للمقصد الشرعي من الوقف.

الشرط الثالث: القدرة على القيام بنص الواقف.
الشرط الرابع: أال يعود نص الواقف بالضرر على الوقف.

وللقاعدة أثر بالغ في التطبيقات الفقهية والقضائية.
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مقدمة
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد: فقد �سرع اهلل �سبحانه 
وتعاىل لعباده من الأحكام ما ت�ستقيم به حياتهم يف دنياهم واآخرتهم، وبني لهم 
اأحكام عباداتهم ومعامالتهم يف معا�سهم وما يقربهم اإليه يف معادهم، وتف�سل 
عليهم مبا يجري لهم ثوابه بعد انق�ساء اأعمارهم واآجالهم، ف�سرع لهم الأوقاف 
والو�سايا باأنواعها املختلفة، واأمر بها وحث عليها وبني لهم اأحكامها ومقاديرها.
ونظرا ملا تت�سف به الأوقاف من اأهمية بالغة، ولتعدد امل�سائل املبنية عليها، 
ولكرثة احلقوق املتعلقة بها، اعتنى بها الأئمة والفقهاء رحمهم اهلل تعاىل على 
و�سروطها  واأحكامها  و�سيغها  حقيقتها  فبينوا  وتف�سيال،  اإجمال  الع�سور  مر 

واآدابها وما اإىل ذلك مما يتوقف عليه انعقادها ولزومها وتنفيذها.
ومن اأهم م�سائل الوقف التي حتدث عنها اأهل العلم: ن�ص الواقف يف اإثبات 
وقفه و�سرطه فيه، حيث بينوا طائفة من الأحكام املتعلقة به، ورفعوا من �ساأنه فنزلوه 
منزلة الن�ص ال�سرعي، واأطلقوا القاعدة امل�سهورة: "ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع"، 
وبيان  درا�ستها،  يف  امل�ساهمة  اأحببت  واأهمية  مكانة  من  القاعدة  لهذه  ملا  ونظرا 

معناها، وجتلية حقيقتها، واإي�ساح اأحكامها، وحتديد اآثارها الفقهية والق�سائية.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تتبني اأهمية درا�سة القاعدة من خالل اأمور عديدة، اأبرزها:
املنزلة  ال�سريعة  يف  له  والوقف  بالوقف،  مرتبط  القاعدة  مو�سوع   -1
العالية، فقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإذا مات الإن�سان انقطع عنه 
عمله اإل من ثالثة: اإل من �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو 
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له( )))، قال اإمام احلرمني اجلويني )ت: 478هـ(: "قال العلماء: ال�سدقة اجلارية 
هي الوقف على وجوه اخلري")))، ولذلك داأب ال�ساحلون على وقف اأموالهم، 
كما قال جابر ر�سي اهلل عنه: "مل يكن اأحد من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم ذو مقدرة اإل وقف"))).
ن�ص الواقف يف وثيقة الوقف هو اأ�سا�ص عقد الوقف، الذي يثبت اأ�سله   -2
وينظم اأحكامه وي�سبط ت�سرفات القائمني عليه ويحدد اآلية النتفاع منه، وهذه 
مدلوله  وبيان  تف�سريه  من حيث  وقفه،  الواقف يف  ن�ص  اأحكام  تبني  القاعدة 
ووجوب اللتزام بتنفيذه، ون�ص الواقف مع اأهميته البالغة فاإنه كثريا ما يخفى 
771هـ(  )ت:  ال�سبكي  ابن  قرره  كما  العامة،  عن  ف�سال  العلماء  على  مدلوله 

بقوله: "فاإن ال�سروط ومدلول األفاظ الواقفني تخفى كثريا على العلماء"))).
وجه  على  الواقف  و�سروط  عموما،  ال�سروط  بتنفيذ  ال�سريعة  عناية   -3
ابن  قال  الكبائر،  من  الواقف  �سرط  خمالفة  العلم  اأهل  عد  حتى  اخل�سو�ص، 
خمالفة  املائتني:  بعد  والثالثون  الثالثة  "الكبرية  974هـ(:  )ت:  الهيتمي  حجر 
�سرط الواقف: وذكري لهذا من الكبائر ظاهر واإن مل ي�سرحوا به؛ لأن خمالفته 

يرتتب عليها اأكل اأموال النا�ص بالباطل، وهو كبرية "))).
قد يقع اخلطاأ يف فهم القاعدة، وذلك من جهة ت�سبيه ن�ص الواقف بن�ص   -4
ال�سارع من كل وجه، ولو كان ن�ص الواقف خمالفا لل�سريعة، وهذا الأمر حتدده 

�سروط العمل بالقاعدة، ومنها: األ يخالف ن�ص الواقف الكتاب وال�سنة.
))) رواه مسلم، كتاب الوصية، باب: ما يلحق اإلنسان من الثواب، بعد وفاته، رقم احلديث: ))))، ص: 6)7

))) نهاية املطلب يف دراية املذهب )9/8))).
جا يف كتب الســن واآلثار  ))) ذكــر هــذا األثــر عــن جابــر ابــن قدامــة يف املغنــي )8/)8)(، ولم أجده مخرَّ

حسب اطالعي.
))) األشباه والنظائر ))/)))).

))) الزواجر عن اقتراف الكبائر ))/9))).
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حت�سر،  تكاد  ل  فقهية  تطبيقات  ولها  جدا،  وا�سع  القاعدة  بهذه  العمل  جمال   -5
وكتب اأهل العلم حافلة بذكرها ا�ستدلل وتعليال وا�ستئنا�سا وجمعا لالأحكام، ل�سيما 
عموم  يف  املحاكم  لدى  كثرية  ق�سائية  تطبيقات  لها  اأن  كما  والنوازل،  الفتاوى  كتب 
الأقطار الإ�سالمية، فجاء الق�سم التطبيقي يف هذا البحث ليبني اأهمية القاعدة وتاأثريها 

وكرثة ا�ستناد املفتني والق�ساة عليها يف الفتوى واحلكم.
الدراسات السابقة

حتدث عدد من اأهل العلم عن القاعدة يف موؤلفاتهم املختلفة، ول�سيما يف 
م�سنفات الفقه والقواعد الفقهية والفتاوى والنوازل، وبينوا طائفة من الأمور 

املتعلقة بحقيقتها واأحكامها، اإل اأن كالمهم عنها كان خمت�سرا ومتناثرا.
كما حتدث عدد من الباحثني املعا�سرين عن القاعدة يف عدد من الدرا�سات 
عن  كان  واأغلبها  التبع،  وجه  على  اأو  ق�سدا  ذلك  اأكــان  �سواء  والبحوث، 
�سرط الواقف واأحكامه الفقهية، وغلب على هذه الدرا�سات ال�سنعة الفقهية 

التطبيقية، ومن تلك الدرا�سات ما يلي:
ال�سارع، بحث من�سور يف جملة  الواقف كن�ص  الدراسة األولى: �سرط 

احلادر،  فوزي  حممد  د.  اإعــداد:  من  الق�سيم،  جامعة  يف  ال�سرعية  العلوم 
املجلد )6( العدد )2( رجب 1434هـ.

اأنها غلب عليها  اإل  ال�سابقة يف املو�سوع،  اأهم الدرا�سات  وهذه الدرا�سة 
ل�سرط  الفقهية  الأحكام  ببيان  فيها  الباحث  واعتنى  التطبيقي،  الفقهي  النظر 
فقهية  م�سائل  خم�ص  على  ذلك  طبق  ثم  يُقبل،  ل  وما  منه  يُقبل  وما  الواقف 

خمت�سة ب�سروط الواقفني.
وبهذا يظهر اأن هذه الدرا�سة خمت�سة ب�سرط الواقف دون غريه مما قد يرد يف 
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ن�سو�ص الوقف ووثائقه، اإ�سافة اإىل اأنه مل يتعر�ص للمو�سوع باعتباره قاعدة 
فقهية م�سهورة، ولذلك مل يتبع املنهج العلمي يف درا�سة القواعد الفقهية، فلم 
يتتبع األفاظ القاعدة، ومل يتحدث عن معناها، ومل يف�سل القول يف حجيتها 
القاعدة ول م�ستثنياتها، ونحو ذلك مما  واأدلة اعتبارها، ومل يتعر�ص ل�سروط 

يقت�سيه املنهج العملي يف درا�سة القواعد الفقهية.
الدراسة الثانية: �سروط الواقفني واأحكامها، بحث مقدم اإىل ندوة الوقف 

يف ال�سريعة الإ�سالمية وجمالته، من اإعداد: علي بن عبا�ص احلكمي.
الدراسة الثالثة:  خمالفة �سرط الواقف: م�سكالت وحلول، بحث من�سور 

على ال�سبكة العاملية، من اإعداد الدكتور/ نا�سر بن عبداهلل امليمان.
الدراسة الرابعة: �سروط الواقفني: منزلتها وبع�ص اأحكامها، بحث من�سور 

على ال�سبكة العاملية، من اإعداد: �سليمان بن عبداهلل املاجد.
وهذه الدرا�سات الثالث مت�سابهة يف امل�سمون، حيث تطرق الباحثون فيها 
اإىل �سرط الواقف واأق�سامه واأحكامه الفقهية، وغلب عليها النظر الفقهي، ومل 
العلمي  املنهج  وفق  القاعدة  لدرا�سة  الدرا�سات  هذه  يف  الباحثون  يتعر�ص 

املتبع يف درا�سة القواعد الفقهية.
ومن خالل هذا العر�ص املوجز للدرا�سات ال�سابقة يتبني اأن القاعدة مل تنل 
الفقهية،  القواعد  درا�سة  يف  املتبع  للمنهج  وفقا  التاأ�سيلية  الدرا�سة  من  حقها 
فجاء هذا البحث لي�سلط ال�سوء على جوانب مهمة ل يُ�ستغنى عنها يف فهم 
القاعدة، ومن ذلك على وجه الأخ�ص: بيان حقيقة القاعدة، والألفاظ الواردة 
بها عند اأهل العلم، وعالقتها مع غريها من قواعد ال�سريعة، وموقف اأهل العلم 
من اعتمادها وبناء الأحكام عليها، والأدلة الدالة على ذلك، و�سروط العمل 
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بع�سها مع بع�ص، وما  تعار�ص  الواقفني، واملخرج حال  بها، ودللة ن�سو�ص 
ينبني على ذلك كله من امل�سائل الفقهية والق�سائية، وما يُ�ستثنى منها.

أهداف الموضوع:

يهدف الباحث من خالل بحثه اإىل حتقيق عدد من الأهداف املهمة، ويف مقدمتها:  
بيان حقيقة قاعدة )ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع(.  -1

حتديد عالقة قاعدة )ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع( بغريها من قواعد ال�سريعة.  -2
اإي�ساح موقف اأهل العلم من الأخذ بالقاعدة والعمل مبقت�ساها.  -3

اإبراز اأهم الأدلة الدالة على اعتبار القاعدة.  -4
بيان �سروط العمل بالقاعدة.  -5

بيان اأثر القاعدة يف امل�سائل الفقهية والتطبيقات الق�سائية.  -6
منهج البحث:

التزمت يف هذا البحث املنهج العلمي املعتمد يف البحوث ال�سرعية، وميكن 
اإيجاز اأهم مالحمه فيما ياأتي:

العتماد على امل�سادر الأ�سلية يف كل م�ساألة بح�سبها.  .
بيان اأرقام الآيات، وعزوها ل�سورها.  .

تخريج الأحاديث الواردة من كتب ال�سنة.  .
عزو ن�سو�ص العلماء واآرائهم لكتبهم مبا�سرة.  .

الإحالة اإىل امل�سدر بذكر ا�سمه واجلزء وال�سفحة اإذا كان النقل منه    .
بالن�ص، وبذكر ذلك م�سبوقا بكلمة )انظر( اإذا كان النقل منه باملعنى.  

الكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة مب�سادر البحث يف قائمة امل�سادر.  .
الكتفاء بذكر �سنة الوفاة لالأعالم الوارد ذكرهم يف منت البحث،    .
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وذلك يف اأول ذكر لهم.  
القت�سار يف الدرا�سة التطبيقية على ما يتعلق بالقاعدة، بغ�ص النظر   .

        عن ال�ستطراد يف حكم امل�ساألة واآراء العلماء حيالها وتقرير الراجح فيها.
تقسيمات البحث:

يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، و�ستة مباحث، وخامتة، وفهار�ص.
ــداف  واأه ال�سابقة،  والــدرا�ــســات  املو�سوع،  اأهمية  وت�سمل:  املقدمة، 

املو�سوع، ومنهج البحث، وتق�سيمات البحث.
التمهيد: اأهمية توثيق الأوقاف.

املبحث الأول: معنى القاعدة، وعالقتها بالقواعد ذات ال�سلة، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: معنى القاعدة، وفيه م�ساألتان:

امل�ساألة الأوىل: املعنى الإفرادي.
امل�ساألة الثانية: املعنى الإجمايل.
املطلب الثاين: األفاظ القاعدة.

املطلب الثالث: عالقة القاعدة بالقواعد ذات ال�سلة، وفيه خم�ص م�سائل.
امل�ساألة الأوىل: عالقة القاعدة بقاعدة العرف والعادة.

امل�ساألة الثانية: عالقة القاعدة بقاعدة امل�سلمون على �سروطهم.
امل�ساألة الثالثة: عالقة القاعدة بقاعدة ما ثبت بال�سرع مقدم على ما ثبت بال�سرط.
امل�ساألة الرابعة: عالقة القاعدة بقاعدة يلزم مراعاة ال�سرط قدر الإمكان.

امل�ساألة اخلام�سة: عالقة القاعدة بقاعدة الت�سرف على الرعية منوط بامل�سلحة.
املبحث الثاين: حجية القاعدة، واأدلتها، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: حجية القاعدة.
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املطلب الثاين اأدلة القاعدة.
املبحث الثالث: �سروط العمل بالقاعدة.

املبحث الرابع: تعار�ص ن�سو�ص الواقف.
املبحث اخلام�ص: تطبيقات القاعدة.

املبحث ال�ساد�ص: م�ستثنيات القاعدة.
اخلامتة.
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التمهيد
 أهمية توثيق األوقاف.

توثيق الأوقاف والعناية باإثباتها وبيان �سروطها واأحكامها املختلفة من اأهم ما يجب 
الأ�سا�سي  النظام  هي  الواقف(  )ن�ص  الوقف  وثيقة  لأن  به؛  العناية  الواقف  على 
للوقف، الذي يثبت اأ�سله وينظم اأحكامه وي�سبط ت�سرفات القائمني عليه ويحدد 
اآلية النتفاع منه، اإ�سافة اإىل اأن وثيقة الوقف هي امل�سدر الوحيد الذي ميكن من 

خالله معرفة غر�ص الواقف من وقفه ومقا�سده والأهداف التي اأراد حتقيقها.
بقوله:  الوقف  وثيقة  1419هـــ(  )ت:  الزرقا  م�سطفى  ال�سيخ  ّعرف  وقد 
املوقوفة  عقاراته  فيه  ويبني  وقفه،  عقد  الواقف  فيه  يكتب  الــذي  "ال�سك 
واإدارة  الغلة،  م�سارف  يف  و�سروطه  عليها  املوقوف  واجلهة  وحــدودهــا 
الوقف")6)، اأو بعبارة اأخرى: "احلجة ال�سرعية املحررة امل�ستملة على ما قرره 

الواقف يف وقفه، وعلى ت�سجيل اأحكام الوقف")7).
من  للتاأكد  الوحيدة  ال�سمانة  تكون  تكاد  الواقف(  )ن�ص  الوقف  ووثيقة 
اللتزام مبا اأراده الواقف من وقفه يف اأ�سله ونظارته وم�سرفه وما اإىل ذلك؛ 
ذلك  فاإن  وقفه،  من  مراده  لبيان  حياته  يف  الواقف  اإىل  الرجوع  اأمكن  ولئن 

متوقف بعد وفاته على ن�سه يف وثيقة وقفه ل غري.
الواقف  ن�ص  لتنفيذ  و�سمان  للوقف  حماية  الوقف  وثيقة  فــاإن  ولذلك 

وو�سول احلق للموقوف عليه.
اأوقافهم و�سدقاتهم والإ�سهاد  بتوثيق  امل�سلمون  اهتم  وم�سداقا لذلك فقد 
م�سروعية  لزمن  مقارنا  كان  ذلك  باأن  القول  ميكن  بل  مبكر،  وقت  من  عليها 

)6) أحكام األوقاف ))))- 6))(، وانظر: توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ )))).
)7) أحكام األوقاف )6))(، وانظر: توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ )))).
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ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فكان  الوقف يف عهد 
يوثقون اأوقافهم و�سدقاتهم ويبينون اأحكامها وي�سهدون عليها ويكتبون ذلك 
كله، وقد ذكر اخل�ساف )ت: 261هـ( عددا من وثائق اأوقاف اأ�سحاب ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم والتابعني يف كتابه النافع املاتع: اأحكام الأوقاف)8).
ولعل اأبرز مثال على ذلك الوثيقة العمرية لوقفه ر�سي اهلل عنه، والتي اأثبت 
اأنقلها  ذلك،  اإىل  وما  و�سروطه  اأحكامه  وبني  وقفه  امللهم  الرا�سد  اخلليفة  فيها 
بن  �سليمان  "حدثنا  فقال:  اأبو داود )ت: 275هـ(،  لنفا�ستها كما رواها  بن�سها 
الليث عن يحيى بن �سعيد،  اأخربين  ابن وهب قال:  اأخربنا  املهري قال:  داود 
عن �سدقة عمر بن اخلطاب قال: ن�سخها يل عبداحلميد بن عبداهلل بن عبداهلل 
بن عمر بن اخلطاب: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اهلل عمر يف 
ثَْمغ)9)، فق�ص من خربه نحو حديث نافع)1))، قال: غري متاأثل مال))))، فما عفا 
عنه من ثمره فهو لل�سائل واملحروم. قال: و�ساق الق�سة، قال: واإن �ساء ويل 
ثَْمغ ا�سرتى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب، و�سهد عبد اهلل بن الأرقم: 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم هذا ما اأو�سى به عبد اهلل عمر اأمري املوؤمنني، اإن حدث 
ْرَمة)))) بن الأكوع والعبد الذي فيه واملائة �سهم التي بخيرب  به حدث اأن ثَْمغا و�سِ
ورقيقه الذي فيه واملائة التي اأطعمه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم بالوادي تليه 
اأن ل يباع ول ي�سرتى، ينفقه  اأهلها،  الراأي من  حف�سة ما عا�ست، ثم يليه ذو 
اإن  القربى، ول حرج على من وليه  ال�سائل واملحروم وذوي  حيث راأى من 

)8) انظر: ))- 8)).
)9) مال لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف املدينة وقيل بخيبر. انظر: عون املعبود )9/8)).

)1))  سيأتي حديث نافع برواية البخاري يف مبحث أدلة القاعدة.
))))  غير متأثل ماال: أي غير مجمع لنفسه منه رأس مال. انظر: عون املعبود )8/8)).

))))  ِصْرَمــة بــن األكــوع: قطعــة خفيفــة مــن النخل، والصرمــة: القطعة اخلفيفة مــن النخل أو اإلبل. 
انظر: عون املعبود )61/8).
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اأكل اأو اآكل اأو ا�سرتى رقيقا منه")))).
عناية  العلم  اأهل  به  اعتنى  احلقوق  حفظ  يف  اأثره  وعظم  التوثيق  ولأهمية 
799هـ(  )ت:  فرحون  ابن  قال  البالغة،  اأهميته  على  يدل  مبا  وو�سفوه  فائقة، 
متحدثا عن التوثيق: "وهي �سناعة جليلة �سريفة، وب�ساعة عالية متينة، حتتوي 

على �سبط اأمور النا�ص على القوانني ال�سرعية")))).
ال�سابع  "الباب  )684هـــ(:  القرايف  يقول  ــاف  الأوق بتوثيق  يت�سل  وفيما 
متباينة  ال�سروط،  خمتلطة  الفروع،  كثرية  وهي  الأحبا�ص:  يف  والع�سرون 
املقا�سد، فينبغي لكاتبها اأن يكون ح�سن الت�سرف يف وقائعها، عارفا بفروعها 

وقواعدها، واأنا اأذكر منها ما يكون عونا على غريه ...")))).
تكون  من حتققها حتى  بد  ل  �سروطا  املوثق  العلم يف  اأهل  ا�سرتط  ولذلك 
الوثيقة ناطقة باملراد منها منتجة لأثرها على الدوام، ومن ذلك ما ذكره ال�سيخ 
عبدالرحمن ابن �سعدي )ت: 1376هـ( بقوله: "اأن يكون الكاتب عارفا بكتابة 
الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يح�سل به التوثق، لأنه ل �سبيل اإىل 

العدل اإل بذلك")6)).
ويف هذا البحث الذي بني يديك -اأيها القارئ الكرمي-  اجتهد الباحث يف 
"ن�ص الواقف"، من  بــ  اأحكام وثيقة الوقف املعرب عنها يف هذه القاعدة  بيان 

حيث تنزيلها منزلة الن�ص ال�سرعي.
 

)))) رواه أبو داود بلفظه، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء يف الرجل يوقف الوقف، رقم احلديث: 879)، ص: 9)).      
)))) تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ))/)8)).

))))  الذخيرة )1)/)))).
)6)) تيسير الكرمي الرحمن )8))).
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المبحث األول
 معنى القاعدة، وعالقتها بالقواعد ذات الصلة، وفيه ثالثة 

مطالب

المطلب األول
معنى القاعدة، وفيه مسألتان

المسألة األولى: المعنى اإلفرادي.

تتكون القاعدة من عدد من الألفاظ، يحتاج اإىل التعريف منها ما ياأتي:
النص:

ا، وهو يف اللغة دال على الظهور  الن�ص يف اللغة: م�سدر ن�صَّ ين�صُّ ن�سَّ
اأ�سل  وال�ساد  "النون  395هـــ(:  )ت:  فار�ص  ابن  قال  والرتــفــاع)7))،  والعلو 
�سحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء يف ال�سيء")8))، ومنه قول امرئ القي�ص 

)ت: 545م(:
ِل)9)) ته ول مبعطَّ وجيد كجيد الرمي لي�ص بفاح�ص ......... اإذا هي ن�سَّ

اأي اإذا هي اأظهرته ورفعته واأبرزته للناظر.
الأ�سويل على معنيني  الن�ص يف ال�سطالح  يطلق  الن�ص يف ال�سطالح: 

م�سهورين، وهما:

)7))  انظر: مقاييس اللغة )998(، لسان العرب )98/7(، تاج العروس )8)/79)(، مادة )نّص(.
)8))  مقاييس اللغة )998(، مادة )نّص(. 

)9))  ديوان امرئ القيس )))).   
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األول: ما ل يحتمل اإل معنى واحدا)1))، وهو ق�سيم الظاهر واملجمل عند 

الو�سوح  حيث  من  معناه  على  اللفظ  دللة  اأن  وذلك  الأ�سوليني،  جمهور 
واخلفاء ثالثة اأق�سام: ن�ص وظاهر وجممل.

الثاني: الكالم املتلفظ به، ومن ذلك ن�سو�ص ال�سرع اأي اأدلته من الكتاب وال�سنة، 

فيقال دل على م�سروعية كذا الن�ص والإجماع والقيا�ص، ومنه اأي�سا ن�سو�ص العلماء 
اأي كالمهم، ويعرف البخاري )ت: 730هـ( الن�ص بهذا املعنى بقوله: "واعلم اأنهم 
كان  �سواء  وال�سنة  الكتاب  من  املعنى  مفهوم  ملفوظ  الن�ص على كل  ا�سم  يطلقون 
ظاهرا اأو مف�سرا اأو ن�سا حقيقة اأو جمازا خا�سا كان اأو عاما اعتبارا منهم للغالب؛ لأن 

عامة ما ورد من �ساحب ال�سرع ن�سو�ص فهذا هو املراد من الن�ص")))).
قال ابن حزم )ت: 456هـ(: "الن�ص هو اللفظ الوارد يف القراآن اأو ال�سنة 
امل�ستدل به على حكم الأ�سياء، وهو الظاهر نف�سه، وقد ي�سمى كل كالم يورد 
كما قاله املتكلم به ن�سا"))))، وعرفه ابن عقيل )ت: 513هـ( بتعريف عام فقال: 

"وقيل: ما عرف معناه من نطقه")))).
واملق�سود بالن�ص يف هذه القاعدة املعنى الثاين، اأي: الكالم اأو اخلطاب بغ�ص 
النظر عن دللته من حيث الو�سوح واخلفاء، فقد يكون ن�سا وقد يكون ظاهرا، 
و�سواء يف ذلك ن�ص ال�سارع �سبحانه وتعاىل ون�ص الواقف، قال ابن جنيم )ت: 
970هـ( بعد اأن قرر حكم القاعدة: "�سواء كان ن�سه يف الوقف ن�سا اأو ظاهرا")))).

)1))  انظر تعريف النص عند األصوليني يف: احلدود يف األصول )1))(، العدة ))/8))(، اللمع )19)(، 
الواضح ))/)9(، تقريب الوصول إلى علم األصول ))6)(، التعريفات )19)).

)))) كشف األسرار ))/67(، وانظر: كشاف اصطالحات الفنون ))1))(، الكليات )918).
))))  اإلحكام يف أصول األحكام ))/))).

))))  الواضح ))/)9).
))))  األشباه والنظائر )1))).
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الواقف:

يقال:  م�سدر  اللغة  يف  والوقف  وقف،  من  فاعل  ا�سم  اللغة:  يف  الواقف 
وقف يوقف وقفا، ومادة الكلمة دالة على التمكث وال�سكون واملنع))))، قال 
ث  ابن فار�ص )ت: 395هـ(: "الواو والقاف والفاء اأ�سل واحد، يدل على متكُّ

يف �سيء ثم يقا�ص عليه")6)).
ومن  خمتلفة،  تعريفات  الوقف  العلماء  عرف  ال�سطالح:  يف  والوقف 

اأ�سهر تعريفاتهم ما يلي:
الثمرة")7))،  الأ�سل وت�سبيل  "حتبي�ص  باأنه:  قدامة )ت: 620هـ(  ابن  تعريف   -1
امل�سنف رحمه اهلل مل يجمع �سروط  "وحد  بقوله:  ابن مفلح )ت: 763هـ(  وتعقبه 
ه غريه بقوله: حتبي�ص مالك مطلق الت�سرف ماله املنتفع به، مع بقاء عينه،  الوقف، وحدَّ

بقطع ت�سرفه وغريه يف رقبته، ي�سرف ريعه اإىل جهة بر، تقربا اإىل اهلل تعاىل")8)).
تعريف النووي )ت: 676هـ( باأنه: "حب�ص مال ميكن النتفاع به، مع بقاء   -2
عينه، بقطع الت�سرف يف رقبته، وت�سرف منافعه اإىل الرب تقربا اإىل اهلل تعاىل")9)).
الواقف،  "حب�ص العني على ملك  باأنه:  الزيلعي )ت: 743هـ(  تعريف   -3

والت�سدق مبنفعتها اأو �سرف منفعتها اإىل من اأحب")1)).
"اإعطاء منفعة �سيء مدة وجوده  باأنه:  تعريف ابن عرفة )ت: 803هـ(   -4

لزما بقاوؤه يف ملك معطيه ولو تقديرا")))).
)))) انظر: الصحاح ))/1)))-))))(، مقاييس اللغة ))1))-)1))(، لسان العرب )9/9))(، مادة )وقف(.

)6))  مقاييس اللغة ))1))( مادة »وقف«.
)7))  املغني )8/)8)(، املقنع )6)/)6)).   

)8)) املطلع على أبواب املقنع ))8)(، وانظر: منتهى اإلرادات ))/1))).
)9)) حتريــر ألفــاظ التنبيــه )7))(، مغنــي احملتــاج إلــى حــل ألفــاظ املنهــاج ))/)))(، وانظــر: تيســير 

الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ))/7)).
)1))  تبيني احلقائق ))/9))(، وانظر: فتح القدير )86/6)).

))))  شرح حدود ابن عرفة ))))(، وانظر: التاج واإلكليل شرح مختصر خليل )6/7)6).
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وهذه التعاريف متقاربة يف الدللة على معنى الوقف، اللهم اإل ما ذكره 
"على ملك الواقف"، فهو حمل خالف بني  الزيلعي )ت: 743هـ( من قوله: 
م�ساألة  وهي  الواقف،  عن  امللك  خروج  م�ساألة  يف  احلنفية  وبع�ص  اجلمهور 

م�سهورة، لي�ص هذا مو�سع ب�سط احلديث عنها)))).
المسألة الثانية: المعنى اإلجمالي.

اأن كالم الواقف يف اإثباته لوقفه ينزل منزلة ن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة 
اأو  املكتوبة  الوقف  وثيقة  ت�سمنته  ما  كل  ذلك  وي�سمل  به،  العمل  ووجــوب 
امللفوظة، كاإثبات الوقف وتعيني الناظر وحتديد م�سرف غلة الوقف وال�سروط 

التي ا�سرتطها الواقف وما اإىل ذلك.
فالقاعدة تتكون من �سقني:

الشق األول للقاعدة: ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة، اأي 

اإن مراد الواقف يفهم وي�ستنبط من ن�سه، كما اأن مراد ال�سارع يفهم وي�ستنبط 
من ن�سه، ولذلك حالتان:

له عادة يف  كان  فاإن  للواقف عادة يف خطابه،  يكون  اأن  األولى:  الحالة 

يف  ال�ساأن  هو  كما  اللغوي،  املدلول  على  وتقدميها  بها  العمل  وجب  خطابه 
ن�ص ال�سارع اإذا كان له ا�ستعمال خا�ص فاإنه يقدم على املدلول اللغوي، قال 
مرادهم  تعريف  يف  توؤثر  النا�ص  فعادة  اجلملة  "وعلى  505هـ(:  )ت:  الغزايل 
من األفاظهم"))))، وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ(: "مع اأن التحقيق 

))))  انظــر كالم الفقهــاء حــول املســألة يف: احلــاوي )7/)))(، تبيــني احلقائق ))/)))(، كشــاف القناع 
))/)))(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/)7).

)))) املستصفى ))/6))).
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يف هذا اأن لفظ الواقف ولفظ احلالف وال�سافع واملو�سي وكل عاقد يُحمل على 
عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم بها، �سواء وافقت العربية العرباء، اأو العربية 
املولدة، اأو العربية امللحونة، اأو كانت غري عربية، و�سواء وافقت لغة ال�سارع، اأو 
مل توافقها؛ فاإن املق�سود من الألفاظ دللتها على مراد الناطقني بها، فنحن نحتاج 
اإىل معرفة كالم ال�سارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، 
وكذلك يف خطاب كل اأمة وكل قوم، فاإذا تخاطبوا بينهم يف البيع والإجارة اأو 
الوقف اأو الو�سية اأو النذر اأو غري ذلك بكالم، ُرجع اإىل معرفة مرادهم واإىل 
ما يدل على مرادهم من عادتهم يف اخلطاب وما يقرتن بذلك من الأ�سباب ")))).
واإذا ثبت اأن عادة الواقف موؤثرة يف بيان املراد من ن�سه، فاإنه ل بد من حتقق 

�سروط اعتبار العرف والعادة التي ن�ص عليها اأهل العلم)))).
الحالة الثانية: اأن ل يكون للواقف عادة يف خطابه، فاإن مل يكن له عادة 

يف خطابه وجب العمل باملدلول اللغوي لن�سو�سه، كما هو ال�ساأن يف ن�سو�ص 
ال�سارع اإذا مل يكن له ا�ستعمال خا�ص، وذلك بتطبيق قواعد الفهم وال�ستنباط 
املقررة عند الأ�سوليني، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ(: "ومن قال 
من الفقهاء: اإن �سروط الواقف ن�سو�ص كاألفاظ ال�سارع فمراده اأنها كالن�سو�ص 
يف الدللة على مراد الواقف، ل يف وجوب العمل بها: اأي اأن مراد الواقف 
ي�ستفاد من األفاظه امل�سروطة، كما ي�ستفاد مراد ال�سارع من األفاظه، فكما يعرف 
ال�سرع من  والت�سريك والرتتيب يف  والتقييد  العموم واخل�سو�ص والإطالق 

))))  مجموع فتاوى شــيخ اإلســالم ابن تيمية )))/7)-8)(، الفتاوى الكبرى ))/8))(، وانظر: كشــاف 
القناع ))/)6)).

))))  انظر يف شروط اعتبار العرف: املدخل الفقهي العام ))/897(، العرف وأثره يف الشريعة والقانون 
)89(، قاعدة العادة محكمة للباحسني ))6).
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ابن  وقال  الواقف")6))،  األفاظ  من  الوقف  تعرف يف  فكذلك  ال�سارع.  األفاظ 
القيم )ت: 751هـ( يف معر�ص حديث عمن يرى عموم القاعدة: "واإن اأح�سن 
الدللة،  ال�سارع يف  كن�سو�ص  اأنها  على  القول حمل كالمه  بقائل هذا  الظن 
ها بخا�سها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما  وتخ�سي�ص عامِّ

يعترب منطوقها ...")7)).
من  الواقف  مراد  ا�ستنباط  كيفية  اجلويني )ت: 478هـ(  احلرمني  اإمام  ويبني 
من  تنت�سر  الوقف  "م�سائل  فيقول:  و�سعوبته،  ذلك  اأهمية  مبينا  لفظه،  دللة 
يحيط  واإمنا  ال�سيغ،  مقت�سى  اتباع  منها  الفقه  وحظ  الواقفني،  األفاظ  اختالف 
بالألفاظ َذِرب باللغة، وعلم الل�سان، ماهر فيما يتعلق مبعاين الألفاظ يف اأ�سول 
الفقه، ولي�ص الفقه اإل الإر�ساد اإىل ما ي�سح ويف�سد، والدعاء اإىل اتباع اللفظ. ثم 
يقع يف األفاظ الواقفني العموم واخل�سو�ص، وال�ستثناءات، والكنايات، وهي 
املتاهة الكربى، ويجب التثبت عندها، ليتبني ان�سراف ال�سمائر اإىل حماّلها")8)).
والعمل بدللت الألفاظ يف تف�سري ن�سو�ص الواقفني باب وا�سع، قد ي�سمل 
جميع دللت الألفاظ التي اأبدع الأ�سوليون بيانها وحتريرها، ومن ذلك على 

�سبيل التمثيل ما يلي:
حروف املعاين الواردة يف ن�سو�ص الواقفني، قال اإمام احلرمني )ت:   -1
478هـ(: "ومما يتكرر م�سي�ص احلاجة اإليه اجلمع والرتتيب، فالواو جامعة، وكلمة 
ثم مرتِّبة، فاإذا قال: "وقفت على فالن وفالن"، اقت�سى ذلك ا�سرتاكهما، ولو 

قال: على فالن ثم فالن، اقت�سى ترتّبا")9)).

)6))  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/7)).
)7))  إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/)))).

)8))  نهاية املطلب يف دراية املذهب )8/)6)-)6)).
)9))  نهاية املطلب يف دراية املذهب )8/)6)-)6)(، وانظر: أسنى املطالب ))/66)).
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ــا  "واأم 478هــــ(:  )ت:  احلــرمــني  اإمـــام  قــال  جمال،  تعقب  اإذا  ال�ستثناء   -2
اآخراً  اأن ال�ستثناء الواقع  تتبعها، فامل�ساألة امل�سهورة لل�سافعي  ال�ستثناءات، فيتعني 
ين�سرف اإىل جميع ما تقدم اإذا مل مينع من ان�سرافه مانع، فكذلك القول يف ال�سفات، 
وبيان ذلك اأنه لو قال: وقفت على اأولدي ثم على اإخوتي، ثم على اأعمامي اإل اأن 

يف�سق منهم اأحد، فهذا ين�سرف اإىل اجلميع، ول يخت�ص به املتاأخرون")1)).
تردد ن�ص الواقف بني التاأ�سي�ص والتاأكيد، قال ابن حجر الهيتمي )ت:   -3
973هـ(: "فائدة: ويقع يف كتاب الأوقاف: )من مات انتقل ن�سيبه اإىل من يف 
تاأكيد،  تاأ�سي�ص ل  درجته من اأهل الوقف امل�ستحقني(، وظاهره اأن امل�ستحقني 
فيحمل على و�سعه املعروف يف ا�سم الفاعل من الت�ساف حقيقة بال�ستحقاق 
من الوقف حال موت من ينتقل اإليه ن�سيبه، ول ي�سح حمله على املجاز اأي�سا 
باأن يراد ال�ستحقاق ولو يف امل�ستقبل؛ لأن قوله من اأهل الوقف كاف يف اإفادة 
هذا، فيلزم عليه اإلغاء قوله امل�ستحقني واأنه ملجرد التاأكيد، والتاأ�سي�ص خري منه 

فوجب العمل به")))).
العمل  ال�سارع يف وجوب  الواقف كن�ص  للقاعدة: ن�ص  الثاني  الشق 

به، فكما اأن ن�ص ال�سارع يجب امتثاله والعمل به فكذلك ن�ص الواقف يجب 
امتثاله والعمل به.

وجوب  يق�سدون  فال  الواقف  بن�ص  العمل  وجوب  العلماء  يقرر  وحينما 
العمل باإطالق؛ لأن ن�ص ال�سارع واجب العمل على كل حال كما ل يخفى، اأما 
ن�ص الواقف فوجوب اإعماله متوقف على عدم خمالفته لل�سريعة، كما �سياأتي 

)1)) نهاية املطلب يف دراية املذهب )8/)6)(، وانظر: أسنى املطالب ))/69)).
))))  حتفة احملتاج )67/6)(، وانظر: نهاية احملتاج ))/8)8).
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تقريره عند احلديث عن �سروط العمل بالقاعدة.
وما اأح�سن تقرير ال�سيخ م�سطفى الزرقا )ت: 1419هـ( ملعنى القاعدة ووجه 

الت�سبيه فيها، حيث يقول: "وهذا الت�سبيه بن�ص ال�سارع اإمنا هو من ناحيتني:
اأنه يُتبَّع يف فهم �سرط الواقف وتف�سريه القواعد الأ�سولية التي يجب   -1

حتكيمها يف تف�سري ن�ص ال�سارع.
لأنه �سادر  ال�سارع؛  ب�ص  العمل  اأنه يجب احرتامه وتنفيذه كوجوب   -2
عن اإرادة حمرتمة، نظري الو�سية، وهذا لي�ص على اإطالقه، فاإن �سروط الواقفني 
ثالثة اأنواع: نوع باطل ل يعمل به، ونوع �سحيح حمرتم ولكن جتوز خمالفته 
الذي  هو  بحال، وهذا  مطلقا ل جتوز خمالفته  ونوع حمرتم  القت�ساء،  عند 

تطبق عليه هذه القاعدة")))).
-واإل  وحده  بالوقف  تخت�ص  ل  القاعدة  هذه  اأن  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 
لكانت �سابطا ل قاعدة، كما ا�سُطِلح عليه يف التفريق بني القاعدة وال�سابط- 
بل ت�سمل الوقف والو�سية والنذر واليمني وغري ذلك من اللتزامات كما ن�ص 
التحقيق  اأن  "مع  تيمية )ت: 728هـ(:  ابن  العلم، قال �سيخ الإ�سالم  اأهل  عليه 
يُحمل  عاقد  وكل  واملو�سي  وال�سافع  احلالف  ولفظ  الواقف  لفظ  اأن  هذا  يف 
على عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم بها ... ... ... وكذلك يف خطاب كل 
اأمة وكل قوم؛ فاإذا تخاطبوا بينهم يف البيع والإجارة اأو الوقف اأو الو�سية اأو 
النذر اأو غري ذلك بكالم ُرجع اإىل معرفة مرادهم، واإىل ما يدل على مرادهم: 

من عادتهم يف اخلطاب؛ وما يقرتن بذلك من الأ�سباب" )))).

))))  املدخــل الفقهــي العــام ))/188)(، وشــرح القواعــد الفقهيــة ))8)(، وانظــر: موســوعة القواعــد 
الفقهية )6/)8).

)))) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/7)-8)(، الفتاوى الكبرى ))/8))(، وانظر: كشاف القناع ))/)6)).
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وم�سداقا لهذا فقد عد ال�سيخ م�سطفى الزرقا )ت: 1419هـ( هذه القاعدة 
"قواعد  قال:  حيث  العدلية،  الأحكام  جملة  بقواعد  اأحلقها  حينما  فقهية،  قاعدة 
اأخرى يح�سن اإحلاقها بالقواعد ال�سابقة مرتبة على حروف املعجم بح�سب اأوائل 
كلماتها: هناك بع�ص قواعد كلية اأخرى جديرة باأن تلحق بالقواعد الت�سع والت�سعني 
الفقهية،  الكتب  يف  املختلفة  منا�سباتها  من  جمعناها  و�سرحها،  بيانها  تقدم  التي 
وبع�سها عبارات ماأثورة عن بع�ص كبار الأئمة الفقهاء خليقة بالتقعيد ... "))))، 
ثم ذكر جملة من القواعد، ومنها: هذه القاعدة بلفظ: "�سرط الواقف كن�ص 

ال�سارع")))).

المطلب الثاني

 ألفاظ القاعدة.
وردت القاعدة باألفاظ خمتلفة عند اأهل العلم، وهي مع اختالف األفاظها 

دالة على معنى متقارب، ومن هذه الألفاظ ما ياأتي:
"ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع")6)).  -1
"ن�ص الواقف كن�ص �سرعي")7)).  -2

"ن�ص الواقف مثل ن�ص ال�سارع")8)).  -3
"ن�سو�ص الوقف كن�سو�ص ال�سارع")9)).  -4

)))) املدخل الفقهي العام ))/)18)(، شرح القواعد الفقهية ))8)).

))))  املدخل الفقهي العام ))/188)(، شرح القواعد الفقهية ))8)).
)6))  اإلنصاف )6/7)(، الفواكه العديدة ))/6)(، مجموعة رسائل ابن عابدين ))/))(، فتاوى ورسائل 

الشيخ محمد بن ابراهيم )67/9، 9/)7).
)7))  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )9/)1)).

)8))  جواهر العقود ))/)))).
)9)) كشاف القناع ))/)6)(، غاية املنتهى ))/6)(، مطالب أولي النهى ))/1))).
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"ن�سو�ص الواقف كن�سو�ص ال�سارع")1)).  -5
�سرط الواقف كن�ص ال�سارع، فيجب اتباعه)))).  -6

�سرط الواقف ك�سرط ال�سارع)))).  -7
"�سرط الواقف كن�ص ال�سارع")))).  -8

�سرط الواقف كن�ص ال�سارع ما مل يخالف ال�سرع)))).  -9
10- �سرط الواقف كن�ص ال�سارع يف وجوب العمل به ويف املفهوم والدللة)))).

11- �سرط الواقف كن�ص ال�سارع يف وجوب التباع)6)). 
12- �سرط الواقف يجب اتباعه)7)).

13- �سروط الواقف كن�سو�ص ال�سارع)8)).
14- �سروط الواقف من ن�سو�ص ال�سارع)9)).

15- �سروط الواقف معتربة اإذا مل تخالف ال�سرع)61).
16- �سروط الواقف كن�سو�ص ال�سارع يف الإعمال))6).

)1))  األخبــار العلميــة مــن االختيــارات الفقهيــة لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ))))(، الفــروع )8/7))(، اإلنصــاف 
)6/7)(، اإلقناع ))/))(، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )9/)1)(، املوسوعة الفقهية )6)/97)).

))))  البحر الرائق )7/))(، وانظر: األشباه والنظائر البن جنيم ))))).
)))) رسائل ابن جنيم )81)(، ترتيب الآللئ يف سلك األمالي ))/768). 

)))) البحر الرائق )7/))(، األشباه والنظائر البن جنيم )9))، )))(، العقود الدرية ))/)))(، مجامع 
احلقائق ومنافع الدقائق ))))(، غمز عيون البصائر ))/8))(، شرح القواعد الفقهية ))8)).

))))  راملوسوعة الفقهية الكويتية )6)/11)).
))))  األشباه والنظائر البن جنيم ))))).

)6)) انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/)6(، مجمع األنهر يف شرح ملتقى األبحر ))/71)).
)7))  األشباه والنظائر البن جنيم ))))(، الفوائد الزينية )76-71).

)8)) إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/6))(، فتاوى السبكي ))/))).
)9)) فتاوى السبكي ))/))).

)61) رد احملتار ))/)))).
))6) العقود الدرية ))/)8)).
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17- �سروط الواقف ن�سو�ص كاألفاظ ال�سارع))6).
18- �سروط الواقف تراعى كن�سو�ص ال�سارع))6).

19- األفاظ الواقف كاألفاظ ال�سارع))6). 
20- األفاظ الواقف تتبع كما تتبع األفاظ ال�سارع))6).

21- "األفاظ الواقف كاألفاظ ال�سارع يف وجوب التباع")66).
22- "مبنى الوقف على اتباع حتكمات الواقف، اإذا مل يخالف موَجب ال�سرع")67).

23- "ن�ص املوقف واملو�سي كن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة")68).
تعليق على ألفاظ القاعدة:

بعد تاأمل الألفاظ التي عرب بها العلماء عن القاعدة ميكن تقرير ما يلي:
أوال: دلت اأغلب األفاظ القاعدة على ت�سبيه ن�ص الواقف بن�ص ال�سارع من 

غري ت�سريح بوجه الت�سبيه اأو جمال عمل القاعدة، بينما اأ�سار بع�سها اإىل جمال 
عمل القاعدة، كما يف لفظ: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع يف وجوب العمل 
فيجب  ال�سارع،  كن�ص  الواقف  "�سرط  ولفظ:  والدللة")69)،  املفهوم  به ويف 

اتباعه")71)، ولفظ: "األفاظ الواقف كاألفاظ ال�سارع يف وجوب التباع"))7).

))6)  الفتاوى الكبرى البن تيمية ))/8))(، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/7)).
))6)  فتاوى السبكي ))/)7)).

))6)  شرح مختصر خليل للخرشي )7/)9(، شرح الزرقاني على خليل )7/)))).
))6)  انظر: حتبير املختصر ))/))6).

)66)  شرح مختصر خليل للخرشي )7/)9(، إعمال املصلحة يف الوقف )))، )8).
)67)  نهاية املطب يف دراية املذهب )71/8)).

)68)  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )))/)))).
)69)  األشباه والنظائر البن جنيم ))))).

)71) البحر الرائق )7/))(، وانظر: األشباه والنظائر البن جنيم ))))).
))7)  إعمال املصلحة يف الوقف )))، )8).
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ثانيا: عربت األفاظ القاعدة عن مراد الواقف باأربع عبارات: ال�سرط، الن�ص، 
اللفظ، التحكم، وهي األفاظ متقاربة يف الدللة على املعنى يف القاعدة، اإل اأنه 
ميكن القول باأن التعبري بن�ص الواقف اأو لفظ الواقف اأوىل من التعبري ب�سرط 
الواقف؛ لكون الن�ص واللفظ اأعم واأ�سمل من ال�سرط؛ وذلك من جهة عموم 
الن�ص واللفظ لكل ما يرد يف وثيقة الوقف املكتوبة اأو امللفوظة من اإثبات الوقف 
وتعيني الناظر وحتديد امل�سرف وبيان اأحكام الوقف املختلفة ونحو ذلك مما ل 

يدخل حتت ال�سرط اإل بنوع من التاأويل كما ل يخفى.
واإن  ال�سرط،  بعبارة  الواقف  مراد  القاعدة عن  األفاظ  اأغلب  ثالثا: عربت 
كانت عبارة الن�ص واللفظ اأوىل كما تقدم، وقد يكون ال�سبب الذي دعاهم 

للتعبري بلفظ ال�سرط لأن ال�سرط اأغلب ما يقع اخلالف يف تف�سريه وتنفيذه.
رابعا: دلت بع�ص األفاظ القاعدة على وجوب اتباع �سرط الواقف من غري 

ت�سبيه بن�ص ال�سارع، كما يف لفظ: "�سرط الواقف يجب اتباعه"))7)، وقد يكون 
هذا تورعا من الت�سبيه بن�ص ال�سارع �سبحانه، وقد يكون من باب الخت�سار؛ 

لأن وجوب اتباع ن�ص ال�سارع متقرر يف الأذهان.
خامسًا: اأ�سارت بع�ص األفاظ القاعدة اإىل �سرط تطبيق القاعدة كما �سياأتي، 

حتكمات  اتباع  على  الوقف  "مبنى  لفظ:  يف  كما  ال�سرع،  خمالفة  عدم  وهو 
الواقف، اإذا مل يخالف موَجب ال�سرع"))7)، و "�سروط الواقف معتربة اإذا مل 
تخالف ال�سرع"))7)، و "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع ما مل يخالف ال�سرع"))7).

))7)  األشباه والنظائر البن جنيم ))))(، الفوائد الزينية )76-71).
))7)  نهاية املطب يف دراية املذهب )71/8)).

))7)  رد احملتار ))/)))).
))7)  املوسوعة الفقهية )6)/11)).
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 المطلب الثالث

 عالقة القاعدة بالقواعد ذات الصلة.

المسألة األولى: عالقة القاعدة بقاعدة العرف والعادة.

يُعربَّ  ما  وكثريا  متقاربان،  م�سطلحان  الأ�سوليني  عند  والعادة  العرف 
باأحدهما عن الآخر، واملق�سود بهما يف ال�سطالح ال�سرعي: الأمر الذي يتقرر 
يف النفو�ص، ويكون مقبول عند ذوي الطباع ال�سليمة بتكراره املرة بعد املرة، 

قول اأو فعال اأو تركا)76).
كن�ص  الواقف  )ن�ص  لقاعدة  ومبينة  مف�سرة  تعد  والعادة  العرف  وقاعدة 
فاإنه يفهم وي�ستنبط وفق  بن�سه،  الواقف  بيان مراد  ال�سارع(، وذلك من جهة 
عادته يف خطابه وكتابه، كما هو ال�ساأن يف فهم الن�ص ال�سرعي، وتكون العادة 
حينئذ مقدمة على املدلول اللغوي، وهذا الأمر ن�ّص عليه اأهل العلم يف عدد 

من املوا�سع، ومنها:
قال الغزايل )ت: 505هـ(: "وعلى اجلملة فعادة النا�ص توؤثر يف تعريف   -1

مرادهم من األفاظهم")77).
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ(: "مع اأن التحقيق يف هذا اأن   -2
لفظ الواقف ولفظ احلالف وال�سافع واملو�سي وكل عاقد يُحمل على عادته يف 
خطابه ولغته التي يتكلم بها، �سواء وافقت العربية العرباء، اأو العربية املولدة، 
اأو مل  ال�سارع،  لغة  اأو كانت غري عربية، و�سواء وافقت  امللحونة،  العربية  اأو 
توافقها؛ فاإن املق�سود من الألفاظ دللتها على مراد الناطقني بها، فنحن نحتاج 
)76)  انظــر تعريفــات العلمــاء للعــرف والعــادة يف: درر احلــكام شــرح مجلــة األحــكام ))/1)(، املدخــل 

الفقهي العام ))/)87(، العرف وأثره يف الشريعة والقانون )))-6)).
)77) املستصفى ))/6))).
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اإىل معرفة كالم ال�سارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، 
وكذلك يف خطاب كل اأمة وكل قوم، فاإذا تخاطبوا بينهم يف البيع والإجارة اأو 
الوقف اأو الو�سية اأو النذر اأو غري ذلك بكالم، ُرجع اإىل معرفة مرادهم واإىل 
ما يدل على مرادهم من عادتهم يف اخلطاب وما يقرتن بذلك من الأ�سباب")78).
على  )المسلمون  بــقــاعــدة  الــقــاعــدة  عــالقــة  الــثــانــيــة:  المسألة 

شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال()7)).

هذه القاعدة م�ستفادة من قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )ال�سلح جائز بني 
امل�سلمني اإل �سلحا اأحل حراما اأو حرم حالل، وامل�سلمون على �سروطهم()81)، وتعد 
اأم الباب يف اأحكام ال�سروط اجلارية يف العقود املختلفة، وما يحل  هذه القاعدة 

منها وما يحرم، وا�ستنبط العلماء منها اأ�سال مفاده الأ�سل يف ال�سروط ال�سحة.
ولذلك  بال�سروط،  وثيقة  �سلة  لها  ال�سارع  كن�ص  الواقف  ن�ص  وقاعدة 
�سبق  كما  ال�سارع  كن�ص  الواقف  �سرط  بلفظ  القاعدة  األفاظ  اأغلب  وردت 
تقريره، وي�سمل ذلك ما ي�سرتطه الواقف يف اإثبات وقفه وتعيني ناظره وحتديد 

م�سارفه وما اإىل ذلك مما ت�سمله وثيقة الوقف.
وال�سق الأول من قاعدة )امل�سلمون على �سروطهم، اإل �سرطا اأحل حراما اأو 
حرم حالل( يدل على وجوب اللتزام بال�سروط عموما، ومن ذلك �سروط 
)78) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/7)-8)(، الفتاوى الكبرى ))/8))(، وانظر: كشاف القناع ))/)6)).

)79)  املغني )7/)9(، إعالم املوقعني ))/99)).
)81)  رواه أبو داود بلفظه، كتاب: األقضية، باب: الصلح، رقم احلديث: )9))، والترمذي، كتاب: األحكام، 
باب: ما ذكر عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم يف الصلح بني الناس، رقم احلديث: ))))، وقال 
الترمــذي حديــث حســن صحيــح، وقــال النــووي يف املجمــوع شــرح املهــذب )9/)6)(: »رواه أبــو داود 
بإسناد حسن أو صحيح«، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القواعد النورانية )7))(: »أسانيد هذا 
احلديث بألفاظه املختلفة وإن كان الواحد منها ضعيفا إال أن بعضها يشد بعضا، والكتاب والسنة 
يشهدان لهذا املعنى«، وقال الشوكاني يف نيل األوطار ))/)1)(: »وال يخفى أن لهذا احلديث طرقا 

مختلفة، وكل منها يشهد لآلخر، فأقل أحوالها أن يكون املنت الذي اجتمعت عليه حسنا«.
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الواقفني، وهو عني ما تفيده قاعدة ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع.
)ن�ص  لقاعدة  قيدا  يعد  اأو حرم حالل(  اأحل حراما  �سرطا  )اإل  الثاين  وال�سق 
الواقف كن�ص ال�سارع( اأو بالتعبري الآخر )�سرط الواقف كن�ص ال�سارع(، فيقال: 
ن�ص الواقف و�سرطه كن�ص ال�سارع، اإل �سرطا اأحل حراما اأو حرم حالل، كما ورد 
حتكمات  اتباع  على  الوقف  "مبنى  كلفظ:  القاعدة،  األفاظ  بع�ص  يف  به  الت�سريح 
الواقف، اإذا مل يخالف موَجب ال�سرع"))8)، ولفظ: "�سروط الواقف معتربة اإذا مل 
تخالف ال�سرع"))8)، ولفظ: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع ما مل يخالف ال�سرع"))8).
مقدم  بالشرع  ثبت  ما  بقاعدة  القاعدة  عالقة  الثالثة:  المسألة 

على ما ثبت بالشرط)8)).

قاعدة )ما ثبت بال�سرع مقدم على ما ثبت بال�سرط( تدل على اأن "ما اأثبته 
لل�سرع ومنه ل  الأحكام هي  اأن  الأ�سل  تقدميه على غريه؛ لأن  ال�سرع يجب 
لغريه، ولأن ما يثبته ال�سرع حق وم�سلحة، وما يثبته العبد لنف�سه اأو لغريه اإما 
اأثبته ال�سرع فهو مرفو�ص  اأثبته ال�سرع فهو مقبول، واإما خمالف ملا  موافق ملا 

ومردود؛ ملا فيه من املف�سدة"))8).
وتظهر عالقة قاعدة )ما ثبت بال�سرع مقدم على ما ثبت بال�سرط( بقاعدة 

)ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع( يف حالتي املوافقة واملخالفة:
ففي حالة موافقة ن�ص الواقف ملا ثبت بال�سرع: فثبوت املن�سو�ص عليه بال�سرع 

))8)  نهاية املطب يف دراية املذهب )71/8)).
))8) رد احملتار ))/)))).

))8)  املوسوعة الفقهية )6)/11)).
))8) املنثور يف القواعد الفقهية ))/)))(، األشباه والنظائر للسيوطي ))1)).

))8)  موسوعة القواعد الفقهية )9/)7).
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د عليه)86)، ولذلك فاإن الأحكام التي  ل بال�سرط، وغاية ما يف الأمر اأن الواقف اأكَّ
اأثبتها ال�سارع للوقف يلزم القيام بها ولو مل ين�ص الواقف عليها اأو ي�سرتطها.

ويف حالة خمالفة ن�ص الواقف ملا ثبت بال�سرع: فاإن ن�ص الواقف باطل ل 
يجوز تنفيذه؛ لأنه ثابت بال�سرط، وما ثبت بال�سرع مقدم على ما ثبت بال�سرط، 
كما يدل عليه مفهوم املخالفة لبع�ص األفاظ القاعدة، كلفظ : "�سروط الواقف 
معتربة اإذا مل تخالف ال�سرع")87)، ولفظ: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع ما مل 
يخالف ال�سرع")88)، حيث يدل مفهوم املخالفة يف هذين اللفظني على تقدمي 

ما ثبت بال�سرع على ما خالفه من �سرط الواقف.
المسألة الرابعة: عالقة القاعدة بقاعدة يلزم مراعاة الشرط قدر 

اإلمكان)7)).

)ت:  الكا�ساين  قال  كما  اأو  الإمكان(  قدر  ال�سرط  مراعاة  )يلزم  قاعدة 
ال�سرط  "اأن  تدل على   (91(" اأمكن  ما  اعتباُرها  ال�سروط  الأ�سل يف   " 587هـ(: 
يراعى بقدر ال�ستطاعة، وما زاد عن الطاقة فال يجب مراعاته ول اعتباره"))9).

وقاعدة )يلزم مراعاة ال�سرط قدر الإمكان( تعد حمددة ومبينة ومف�سرة 
لقاعدة )ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع(، وذلك من جهة لزوم تنفيذ ما ن�ص عليه 
الواقف مما ل يخالف ال�سرع اإذا كان ذلك ممكنا، اأما اإذا تعذر تنفيذ ما ن�ص عليه 
ر فاإنه ل يجب العمل به؛ ملا فيه من التكليف مبا ل يطاق اأو امل�سقة  الواقف اأو تع�سَّ

)86)  انظر: األشباه والنظائر البن السبكي ))/9))(، األشباه والنظائر للسيوطي ))1)(، 
)87)  رد احملتار ))/)))).

)88)  املوسوعة الفقهية )6)/11)).
)89) مجلة األحكام العدلية مع درر احلكام ))/)7(، وشرح القواعد الفقهية )9))).

)91) بدائع الصنائع )98/6).      
))9) الوجيز يف إيضاح القواعد الكلية )17)).
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اجلالبة للتي�سري، وقد قرر العلماء هذا احلكم يف �ساأن الوقف فقرروا: "وجوب 
اتباع �سرطه عند الإمكان، فاإن تعذر العمل ب�سرطه جازت خمالفته"))9).

وقال اخلر�سي )ت: 1101هـ(: "اإن الواقف اإذا �سرط يف كتاب وقفه �سروطا 
األفاظ  لأن  جائزة؛  ال�سروط  تلك  كانت  اإن  الإمكان  اتباعها ح�سب  يجب  فاإنه 

الواقف كاألفاظ ال�سارع يف وجوب التباع"))9).
المسألة الخامسة: عالقة القاعدة بقاعدة )التصرف على الرعية 

منوط بالمصلحة()78).

نفاذ ت�سرف  اأن  بامل�سلحة( تدل على  الرعية منوط  قاعدة )الت�سرف على 
الراعي على الرعية معلق على وجود املنفعة �سمن ت�سرفاته، �سواء اأكانت دينية 

. اأم دنيوية، فاإن ت�سمن ت�سرفه منفعة ما نفذ ت�سرفه و�سح، واإل بطل وُردَّ
كان  عاما  النا�ص،  اأمور  من  اأمرا  القاعدة: كل من ويل  بالراعي يف  واملراد 

كال�سلطان الأعظم، اأو خا�سا كمن دونه من العمال))9).
ويدخل يف هذه القاعدة ناظر الوقف، فهو راع على الوقف؛ فيجب عليه 

اأن يكون ت�سرفه حمققا مل�سلحة الوقف واملوقوف عليهم.
اإذا  وتظهر عالقة القاعدة بقاعدة )الت�سرف على الرعية منوط بامل�سلحة( فيما 
عليهم،  املوقوف  اأو  الوقف  مل�سلحة  و�سرطه  الواقف  بن�ص  اللتزام  الناظر  ترك 
ولذلك �سور متعددة منها ما هو جممع عليه ومنها ما هو خمتلف فيه بني اأهل العلم، 

كما �سيتبني عند احلديث عن حجية القاعدة و�سروط العمل بها مب�سيئة اهلل تعاىل.

))9)  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ))/)6)).  
))9)  شرح مختصر خليل للخرشي )7/)9).

))9)  مجلة األحكام العدلية مع شرحها درر احلكام ))/)7(، وشرح القواعد الفقهية )19)).
))9)  انظر: شرح القواعد الفقهية )19)).
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 المبحث الثاني
 حجية القاعدة، وأدلتها، وفيه مطلبان

المطلب األول
 حجية القاعدة.

ميكن القول باأن القاعدة متفق على حجيتها -يف اجلملة- عند جمهور اأهل العلم، 
كما اأ�سار اإليه ابن جنيم )ت: 970هـ( بقوله: "... فاإنه يجب اتباع �سرطه؛ ملا تواتر من قول 

العلماء ذوي املذاهب الأربعة: اإن �سرط الواقف كن�ص ال�سارع")96).
ويقول ال�سيخ حممد بن اإبراهيم )ت: 1389هـ( مقررا �سحة القاعدة: "قولهم 
ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع: نعرف اأن هنا كلمة فا�سية عند العلماء وامل�سنفني 
نف�سها، لكن  ال�سارع، وهذه �سحيحة يف  الواقف كن�ص  واملفاتي، وهي: ن�ص 
الدللة  يف  بل  احلقيقي،  اإطالقها  يريد  ول  يطلقها  وكثري  اإطالقها،  على  لي�ست 
الوقف  فيها  وذكر  وثيقة  له  كان  فاإذا  ماله،  وهو  له  احلق  لأن  ومنطوقاً؛  مفهوما 
و�سروطه، فاإن دللة تلك الوثيقة يف الإطالق والتقييد وكذا كن�ص ال�سارع")97).
ويقرر الدكتور وهبة الزحيلي )ت: 1436هـ( حجية القاعدة ب�سكل اأدق، 
فيقول: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع: اتفق الفقهاء على هذه العبارة، وهي اأن 

�سرط الواقف كن�ص ال�سارع، واختلفوا يف مدلولها ومداها")98).
واإذا كان العلماء خمتلفني يف مدلول القاعدة ومداها فاإن اتفاقهم على لفظها 
وعبارتها ل يدل على اتفاقهم على حجيتها؛ لأن كال منهم يق�سد معنى خمتلفا عما 

)96)  رسائل ابن جنيم )81)).
)97)  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )67/9).

)98)  الفقه اإلسالمي وأدلته )1)/)767).
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يق�سده غريه، والعربة باملقا�سد واملعاين ل بالألفاظ واملباين، وهذا اأمر م�سكل.
ولدفع هذا الإ�سكال ل بد من بيان املعنى الذي تفيد القاعدة، وتثنية ذلك 

بذكر موقف اأهل العلم منها.
القاعدة تدل على معنيني �سبق تقريرهما، وهما:

المعنى األول:  تنزيل ن�ص الواقف منزلة ن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة.

وذلك بحمل كالم الواقف على عرفه امل�ستقر، واإن مل يوجد فعلى قواعد 
الفهم وال�ستنباط، على النحو املذكور يف املعنى الإجمايل للقاعدة.

وهذا املعنى جممع عليه، ومل اأر من اأهل العلم من ينازع فيه، ل تاأ�سيال ول تطبيقا، 
الواقف  بع�سهم من قوله: �سروط  به  لهج  ما قد  "واأما  القيم )ت: 751هـ(:  ابن  قال 
كن�سو�ص ال�سارع، فهذا يراد به معنى �سحيح ومعنى باطل: فاإن اأريد اأنها كن�سو�ص 
ال�سارع يف الفهم والدللة وتقييد مطلقها مبقيدها وتقدمي خا�سها على عامها والأخذ 

فيها بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب فهذا حق من حيث اجلملة ... ")99).
فاإذا ورد يف ن�ص الواقف لفظ عام اأو خا�ص اأو مطلق اأو مقيد اأو م�سرتك 
اأو حقيقة اأو جماز اأو حرف من حروف املعاين وما اإىل ذلك من الألفاظ، فاإنه 
يجب تف�سريه وفق عادته اأو عادة اأهل بلده، فاإن مل توجد وجب تف�سريه وفق 

القواعد الأ�سولية املتعلقة بدللت الألفاظ التي يُف�سر بها الن�ص ال�سرعي.
وقدم عرف الواقف وعادته على املدلول اللغوي لأن عرف الواقف وعادته 
الأمر  هذا  اإىل  العلم  اأهل  نبه  وقد  و�سرطه،  بن�سه  مراده  بيان  يف  بالغ  اأثر  لها 
يف عدد من املوا�سع، قال الغزايل )ت: 505هـ(: "وعلى اجلملة فعادة النا�ص 
توؤثر يف تعريف مرادهم من األفاظهم")11))، وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 
وال�سافع  احلالف  ولفظ  الواقف  لفظ  اأن  هذا  يف  التحقيق  اأن  "مع  728هـــ(: 

)99) إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/78)).
)11))  املستصفى ))/6))).



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

قاعدة نص الواقف كنص الشارع حقيقتها وتطبيقاتها

124

واملو�سي وكل عاقد يُحمل على عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم بها، �سواء 
اأو كانت غري  اأو العربية امللحونة،  اأو العربية املولدة،  وافقت العربية العرباء، 
الألفاظ  املق�سود من  فاإن  توافقها؛  اأو مل  ال�سارع،  لغة  عربية، و�سواء وافقت 
لأن  ال�سارع؛  معرفة كالم  اإىل  نحتاج  فنحن  بها،  الناطقني  مراد  دللتها على 
معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، وكذلك يف خطاب كل اأمة 
اأو  الو�سية  اأو  الوقف  اأو  والإجــارة  البيع  يف  بينهم  تخاطبوا  فاإذا  قوم،  وكل 
النذر اأو غري ذلك بكالم، ُرجع اإىل معرفة مرادهم واإىل ما يدل على مرادهم 

من عادتهم يف اخلطاب وما يقرتن بذلك من الأ�سباب"))1)).
واإذا ثبت هذا يف ن�سو�ص عموم الواقفني، فاإن ثبوته يف ن�سو�ص اأوقاف عامة 
النا�ص اآكد واأوىل، قال ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ )ت: 1389هـ(: "فاإمنا 
يحكم على العامة مبا تقت�سيه لغتهم ويدل عليه عرفهم؛ لأن املعترب هو الق�سد"))1)).
فاإن مل يوجد للواقف عرف ول عادة فيف�سر ن�سه وفقا للقواعد الأ�سولية 
املتعلقة بدللت الألفاظ التي يف�سر بها الن�ص ال�سرعي، وقد قرر اأهل العلم هذا 
الأمر يف بيانهم لأحكام الأوقاف يف كتب الفروع، قال اإمام احلرمني اجلويني 
)ت: 478هـ(: "م�سائل الوقف تنت�سر من اختالف األفاظ الواقفني، وحظ الفقه 
الل�سان،  باللغة، وعلم  َذِرب  بالألفاظ  يحيط  واإمنا  ال�سيغ،  مقت�سى  اتباع  منها 
ماهر فيما يتعلق مبعاين الألفاظ يف اأ�سول الفقه، ولي�ص الفقه اإل الإر�ساد اإىل 
ما ي�سح ويف�سد، والدعاء اإىل اتباع اللفظ. ثم يقع يف األفاظ الواقفني العموم 
واخل�سو�ص، وال�ستثناءات، والكنايات، وهي املتاهة الكربى، ويجب التثبت 

عندها، ليتبني ان�سراف ال�سمائر اإىل حماّلها"))1)).
))1))  الفتاوى الكبرى ))/8))).

))1))  فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )81/9).
))1))  نهاية املطلب يف دراية املذهب )8/)6)-)6)).
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ن�سو�ص  تف�سري  يف  الفر�ص  مربط  وهــو  احلرمني،  ــام  اإم قاله  ما  ــدع  اأب ومــا 
الواقفني، وهو مرد اخلالف بني املوقوف عليهم، واأمثلته ل تكاد تنح�سر، وهي 
ن�سو�ص  تف�سري  يف  واحلكام  الق�ساة  مرجع  واإليه  الأوقــاف،  بتجدد  متجددة 
عددا  ال�سعودية  العربية  اململكة  الق�سائية يف  اجلهات  قررت  ولذلك  الواقفني، 
تخالف  اإذا مل  الواقف  اأقوال  "دللة  الأمر، ومنها:  الدالة على هذا  املبادئ  من 
ال�سرع معتربة، ما مل يثبت �سارف لها". و "كالم الواقف يوؤخذ بدللته احلرفية، 
بال زيادة ول نق�سان؛ لأن مو�سع الدللة يوؤخذ بن�سه، اإذ الزيادة فيه والنق�ص 
يف  الوقف  وناظر  املدعي  اأقوال  على  القا�سي  و"ا�ستناد  بالدليل"))1))،  اإخالل 
وما  ال�ستحقاق  لتحديد  حكم  جهة  لي�ص  الوقف  ناظر  لأن  نظر؛  حمل  احلكم 
يقوله هو واملدعي و�سف للواقع املعمول به، ولي�ص اإقراراً ب�سحته، فاإثبات ذلك 
ال�ستحقاق يكون ح�سب �سرط الواقف الذي يقرره القا�سي بعد تدقيق دللت 

�سرط الواقف"))1)).
المعنى الثاني:  تنزيل ن�ص الواقف منزلة ن�ص ال�سارع يف وجوب العمل.

وهذا املعنى حمل خالف بني اأهل العلم على قولني:
وهو  العمل،  وجوب  يف  ال�سارع  كن�ص  الواقف  ن�ص  اأن  األول:  القول 

مذهب جمهور العلماء من احلنفية)16)) واملالكية)17)) وال�سافعية)18))، وتدل عليه 

))1)) املرجع السابق ))6)).

))1)) املرجع السابق )71)).
)16)) انظر: البحر الرائق )7/))(، األشباه والنظائر البن جنيم ))))(، مجمع األنهر يف شرح ملتقى   

          األبحر ))/71)).
)17)) انظر: التاج واإلكليل شرح مختصر خليل )9/7)6(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/88).
)18))  انظر: نهاية املطلب يف دراية املذهب )71/8)(، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )61/6)).
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بع�ص األفاظ القاعدة، كلفظ: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع، فيجب اتباعه")19))، 
املفهوم  ويف  به  العمل  وجــوب  يف  ال�سارع  كن�ص  الواقف  "�سرط  ولفظ: 
والدللة")1)))، ولفظ: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع يف وجوب التباع"))))). 

القول الثاني: اأن ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع يف املفهوم والدللة فقط، اأما 
وجوب العمل فال، فقد يجب العمل به وقد ل يجب، وهو مذهب احلنابلة)))))، 
ون�سره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ())))) وابن القيم )ت:751هـ())))) 

وال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ )ت: 1389هـ())))) وغريهم.
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ(: "ومن قال من الفقهاء: اإن �سروط 
على  الدللة  يف  كالن�سو�ص  اأنها  فمراده  ال�سارع،  كاألفاظ  ن�سو�ص  الواقف 
مراد الواقف ل يف وجوب العمل بها، اأي اأن مراد الواقف ي�ستفاد من األفاظه 
امل�سروطة كما ي�ستفاد مراد ال�سارع من األفاظه، فكما يعرف العموم واخل�سو�ص 
والإطالق والتقييد والت�سريك والرتتيب يف ال�سرع من األفاظ ال�سارع فكذلك 
تعرف يف الوقف من األفاظ الواقف")6))). وقال يف مو�سع اآخر: "واأما اأن جتعل 
ن�سو�ص الواقف اأو ن�سو�ص غريه من العاقدين كن�سو�ص ال�سارع يف وجوب 
به من  ياأمر  ما  يطاع يف كل  اأحد  اإذ ل  امل�سلمني؛  باتفاق  فهذا كفر  بها،  العمل 

الب�سر بعد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم")7))).
)19)) البحر الرائق )7/))(، وانظر: األشباه والنظائر البن جنيم ))))).

)1))) األشباه والنظائر البن جنيم ))))).
))))) مجمع األنهر يف شرح ملتقى األبحر ))/71)).
))))) انظر: الفروع )8/7))(، كشاف القناع ))/))).

))))) انظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/7)، 8)).
))))) انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/78)).

))))) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )9/)1)).      
)6))) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/7)).

)7))) املرجع السابق )))/8)).
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وقال ابن القيم )ت: 751هـ(: "واأما ما قد لهج به بع�سهم من قوله: �سروط 
الواقف كن�سو�ص ال�سارع، فهذا يراد به معنى �سحيح ومعنى باطل ... ... 
... واإن اأريد اأنها كن�سو�ص ال�سارع يف وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها، 
غريه  وما  ور�سوله  هلل  طاعة  يكن  مل  ما  منها  يبطل  بل  الباطل،  اأبطل  من  فهذا 
كما  وطاعة  قربة  كان  ما  منها  وينفذ  منه،  ولر�سوله  له  واأر�سى  اهلل  اإىل  اأحب 
�سروط  اإن  يقول:  قول من  العجاب  العجب  "ثم من  اأي�سا:  تقدم")8)))، وقال 
الواقف كن�سو�ص ال�سارع، ونحن نرباأ اإىل اهلل من هذا القول، ونعتذر مما جاء 
به قائله، ول نعدل بن�سو�ص ال�سارع غريها اأبًدا، واإن اأح�سنا الظن بقائل هذا 
القول ُحمل كالمه على اأنها كن�سو�ص ال�سارع يف الدللة، وتخ�سي�ص عامها 
منطوقها،  يعترب  كما  مفهومها  واعتبار  مقيدها،  على  مطلقها  وحمل  بخا�سها، 
واأما اأن تكون كن�سو�سه يف وجوب التباع وتاأثيم من اأخل ب�سيء منها فال يظن 

ذلك مبن له ن�سبة ما اإىل العلم")9))).
لي�ست  الواقف  ن�سو�ص  اأن  يــرى  عمن  املنقولة  الن�سو�ص  تاأمل  وعند 
ال�سبب الذي دعاهم  باأن  ال�سارع يف وجوب العمل، ميكن القول  كن�سو�ص 
اأمر حمرم خمالف للن�سو�ص  اأن الواقف قد ين�ص على  اإىل هذا القول: هو 
ال�سرعية، فكيف يجروؤ م�سلم على تنزيلها منزلة الن�سو�ص ال�سرعية، وهذا هو 
الذي و�سفه �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ( بالكفر، و�سنَّع عليه ابن القيم 

)ت: 751هـ( كما مر قريبا.
ومما يوؤكد هذا الفهم اأن �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ( -وهو حامل 
لواء هذا القول وعنه ي�سدر من تبناه من العلماء غالبا- يقرر يف موا�سع كثرية 

)8))) إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/9))).
)9))) املرجع السابق ))/78)).
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ال�سرع، ومن ذلك  اإذا مل يخالف  به  الواقف والعمل  بن�ص  اللتزام  وجوب 
قوله: "واأما اأن جتعل ن�سو�ص الواقف اأو ن�سو�ص غريه من العاقدين كن�سو�ص 
ال�سارع يف وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق امل�سلمني؛ اإذ ل اأحد يطاع يف 
اإن  اهلل عليه و�سلم، وال�سروط  اهلل �سلى  بعد ر�سول  الب�سر  به من  ياأمر  ما  كل 

وافقت كتاب اهلل كانت �سحيحة، واإن خالفت كتاب اهلل كانت باطلة")1))).
واإذا تقرر اأن هذا هو �سبب اخلالف يف امل�ساألة فاإنه ميكن القول باأن اخلالف 
يف امل�ساألة يوؤول اإىل الوفاق، وبيان ذلك اأن اأ�سحاب القول الأول القائلني باأن 
ن�سو�ص الواقف كن�سو�ص ال�سارع يف وجوب العمل ل يق�سدون كل ن�ص 
للواقف بغ�ص النظر عن خمالفته لل�سرع، بل اإنهم ي�سرتطون للعمل بالقاعدة األ 
يخالف ن�ص الواقف الن�سو�ص ال�سرعية كما �سيتبني عند احلديث عن �سروط 
القاعدة، ولهذا عرب بع�سهم عن القاعدة مبا يدل على هذا الأمر كما ورد يف 
اتباع  على  الوقف  "مبنى  458هـ(:  )ت:  اجلويني  لفظ  ومنها  القاعدة،  األفاظ 
حتكمات الواقف، اإذا مل يخالف موَجب ال�سرع")))))، ولفظ: "�سرط الواقف 

كن�ص ال�سارع ما مل يخالف ال�سرع"))))).
اإل اأن هذا التوجيه واإن كان وجيها اإل اأنه ل يق�سي على اخلالف يف امل�ساألة 
من كل وجه، فاإن اخلالف باق يف بع�ص �سورها التطبيقية، وذلك يف الن�سو�ص 
الوقفية غري املخالفة لل�سرع اإذا كان غريها اأوىل منها، فهل يجب العمل بها اأو ل؟
الأمور  من  اأمر  يف  الوقف  غلة  �سرف  على  الواقف  ن�ص  اإذا  ذلك:  ومن 
امل�سروعة، كال�سرف على الأئمة اأو املوؤذنني اأو �سقي املاء اأو اإطعام الطعام وما 

)1))) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/8)).
))))) نهاية املطب يف دراية املذهب )71/8)).

))))) املوسوعة الكويتية )6)/11)).
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اإىل ذلك مما يتقرب به اإىل اهلل تعاىل، فهل يجوز للناظر على الوقف اأن ي�سرف 
الريع اإىل ما هو اأعظم نفعا واأكرث اأجرا واأف�سل اأثرا مما ن�ص عليه الواقف؟

محل خالف على قولين:

القول األول: ل يجوز للناظر فعل ذلك، وهو مذهب جمهور اأهل العلم، 

كما �سبق تقريره، فهم يرون اأن ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع يف وجوب العمل 
فيجب  ال�سرع؛  يخالف  ل  هنا  الواقف  ون�ص  ال�سرع،  يخالف  مامل  مطلقا  به 

اللتزام به.
معني،  غري  على  الوقف  كان  اإذا  ذلك  فعل  للناظر  يجوز  الثاني:  القول 

كالوقف على الفقراء وامل�ساكني وطلبة العلم وما اإىل ذلك، اأما اإذا كان الوقف 
على معني فال يجوز، وذهب اإليه �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)))))، وابن القيم))))).
الواقف  �سرط  تغيري  "ويجوز  728هـــ(:  )ت:  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
اإىل ما هو اأ�سلح منه؛ واإن اختلف ذلك باختالف الزمان؛ حتى لو وقف على 

رف اإىل اجلند"))))). الفقهاء وال�سوفية واحتاج النا�ص اإىل اجلهاد �سُ
الفروع،  كتب  به  الأليق  ومو�سعه  ومت�سعب،  طويل  امل�ساألة  يف  والكالم 
نفعا  اأعظم  غريه  كان  ولو  الواقف  بن�ص  اللتزام  يجب  اأنه  يل  يظهر  والذي 

واأكرث اأجرا، ملا يلي:
فيجب  حمددة،  وم�سارف  معينة  ب�سروط  ماله  وقف  اإمنا  الواقف  اأن   -1
اللتزام بن�سه و�سرطه، كما لو ت�سدق يف حياته، فاإنه ل يجوز ملتويل �سدقته 

))))) انظر: الفتاوى الكبرى ))/19)).
))))) انظر: إعالم املوقعني ))/9))).

))))) الفتاوى الكبرى ))/19)).
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اأن ي�سرفها يف غري ما عينه املت�سدق.
مقا�سد  حتقيق  والواجب  مبقا�سدها،  الأمور  اأن  ال�سريعة:  اأ�سول  من   -2
الواقف من وقفه، ومقا�سده اإمنا ت�ستفاد من ن�سو�سه واألفاظه، فيجب الوقوف 
عندها، ول يجوز تغيريها وتبديلها، فلرمبا خالف الناظر ق�سد الواقف ومبتغاه، 
ولو كان الواقف غري قا�سد لل�سرف على ما عينه وحدده ملا ن�ص على ذلك يف 
وثيقة وقفه، ولرتك الأمر مطلقا للناظر، يختار ما يراه اأعظم نفعا واأف�سل اأجرا 

واأكرث اأثرا.
قاعدة:  تفيده  بال�سروط، كما  الوفاء  املجمع عليه: وجوب  الأ�سل  اأن   -3
)امل�سلمون على �سروطهم()6)))، ومل يوجد ما يرفع هذا الأ�سل، فيجب البقاء 

عليه.
التالعب  اإىل  مف�سية  ذريعة  الواقف  �سرط  تغيري  بجواز  القول  اأن   -4
بالأوقاف وتغيري م�سارفها وفقا مل�سلحة النظار، ل �سيما مع ف�ساد الزمان، واهلل 

امل�ستعان.
المطلب الثاني
 أدلة القاعدة.

هذه القاعدة ثابتة بطريق ال�ستقراء، وذلك من خالل ا�ستقراء كالم العلماء 
حول القاعدة واأحكامها، وال�ستقراء طريق من طرق اإثبات القواعد الفقهية، 

كما يقرره الدكتور يعقوب الباح�سني)7))).
وم�سداقا لذلك فاإن القاعدة ترددت كثريا على األ�سنة اأهل العلم، بل و�سل 

)6))) املغني )7/)9(، إعالم املوقعني ))/99)).
)7)))  انظر: القواعد الفقهية للباحسني )89)( وما بعدها.
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ذلك اإىل حد التواتر، كما يقرره ابن جنيم )ت: 970هـ( بقوله يف معر�ص حديثه 
عن حكم �سرط الواقف: : "... فاإنه يجب اتباع �سرطه؛ ملا تواتر من قول العلماء 
األفاظ  وكرثة  ال�سارع")8)))،  كن�ص  الواقف  �سرط  اإن  الأربعة:  املذاهب  ذوي 

القاعدة �ساهد على تواتر ذكرها عند العلماء، كما �سبق ذكره)9))).
واإذا كانت القاعدة ثابتة بطريق ال�ستقراء فاإن هذا ل يعني عدم اإقامة الأدلة 
الدالة على �سحتها واعتبارها يف بناء الأحكام عليها، فاأقول: دل الكتاب العزيز 
وال�سنة املطهرة والعتبار ال�سحيح على �سحة القاعدة واعتبارها، وفقا ملا يلي:

أوال: الكتاب العزيز.

الآيــات  من  عدد  يف  واعتبارها  القاعدة  �سحة  على  العزيز  الكتاب  دل 
الكرميات، ومن ذلك:

خريا  تــرك  إن  املــوت  أحــدكــم  حضر  إذا  عليكم  )كتب  تعاىل:  قوله   -1
الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على املتقني، فمن بدله بعدما مسعه 
فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهلل مسيع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إمثا 
فأصلح بينهم فال إثم عليه إن اهلل غفور رحيم()1)))، وهذه الآيات واإن كانت يف 
الو�سية اإل اأنها ت�سمل الوقف؛ ملا ا�ستقر عليه الأمر عند اأهل العلم من ا�سرتاك 

الوقف والو�سية يف الأحكام غالبا.
وميكن بيان وجه دللة هذه الآيات على املق�سود من خالل مل يلي:

قوله تعاىل: )فمن بدله بعدما مسعه(، ووجه ال�ستدلل اأن اهلل  اأ - 
�سبحانه وتعاىل حذر من تبديل و�سية املو�سي بعد ما ثبتت عنده، مما يدل على 

)8)))  رسائل ابن جنيم )81)).6)7
)9)))  انظر: املطلب اخلاص بألفاظ القاعدة.

)1))) اآليات )81)، )8)، )8)(، من سورة البقرة.
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ال�سيخ  قال  كذلك،  �ساحبها)))))،والوقف  من   �سدرت  كما  تنفيذها  وجوب 
حممد بن عثيمني )ت: 1421هـ( م�ستدل على اأحكام الوقف: "والدليل: اأن اهلل 
عز وجل قال يف الو�سية: )فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن 
اهلل مسيع عليم(، فبني اهلل تعاىل اأن من بدل ال�سرط الذي ا�سرتطه يف نقل ملكه 

بعدما �سمعه فعليه الإثم، وهدد من التبديل بقوله: )إن اهلل مسيع عليم("))))).
ب - قوله تعاىل )فمن خاف من موص جنفا أو إمثا فأصلح بينهم فال إثم عليه 
إن اهلل غفور رحيم(، ووجه ال�ستدلل: اأن الآية ال�سابقة حذرت من تبديل 
الو�سية املوافقة لل�سرع مما يدل على �سحتها ولزوم تنفيذها، وهذه الآية قررت 
م�سروعية تبديل و�سية اجلنف والإثم مما يدل على عدم �سحتها ول لزومها، 
اأن الو�سية �سحيحة لزمة ما مل تكن  واحلكم امل�ستنبط من الآيتني الكرميتني: 
جنفا اأو اإثما، ول تكون كذلك اإل اإذا خالفت ال�سرع، والوقف كالو�سية يف 

هذا الأمر.
دللتها:   ووجه  بالعقود()))))،  اأوفوا  اآمنوا  الذين  )ياأيها  تعاىل:  قوله   -2
اخلالق  بني  عقد  لأنه  واأ�سرفها  اأوثقها  من  هو  بل  العقود،  من  عقد  الوقف  اأن 
واملخلوق، يُخرج فيه الواقف ماله من ملكه اإىل ملك موله �سبحانه وتعاىل، 
اأن يفي به، كما يجب  وقد عقد وقفه على نحو معني، فيجب على من توله 

على املكلف اأن يلتزم مبا ن�ص عليه ال�سارع.

))))) انظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن ))/81)(، البحــر احمليــط ))/88)-89)(، تفســير القــرآن الكرمي 
البن عثيمني ))/1))-)))).

))))) الشرح املمتع على زاد املستقنع )))/))). 
))))) من اآلية ))(، من سورة املائدة.
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ثانيا: السنة المطهرة:

دلت ال�سنة املطهرة على �سحة القاعدة واعتبارها يف عدد من الأحاديث 
النبوية، ومنها:

قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )ال�سلح جائز بني امل�سلمني، اإل �سلحا   -1
قوله  منه:  �سروطهم(، وال�ساهد  اأو حرم حالل، وامل�سلمون على  اأحل حراما 
�سروط  اعتبار  فيجب  �سروطهم(،  على  )وامل�سلمون  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

الواقف وتنفيذها وعدم خمالفتها اإل اإذا خالفت ال�سرع املطهر.
حديث عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، وفيه اأنه اأ�ساب اأر�سا بخيرب،   -2
فاأتى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ستاأمره فيها، فقال: يا ر�سول اهلل اإين اأ�سبت 
اأر�سا بخيرب، مل اأ�سب مال قط اأنف�ص عندي منه، فما تاأمرين به؟ قال: )اإن �سئت 
يُباع ول يوهب  اأنه ل  بها عمر  فت�سدق  قال:  بها(.  اأ�سلها وت�سدقت  حب�ست 
�سبيل  ويف  الرقاب  ويف  القربى  ويف  الفقراء  يف  بها  وت�سدق  يــورث،  ول 
باملعروف  منها  ياأكل  اأن  وليها  من  على  جناح  ل  وال�سيف.  ال�سبيل  وابن  اهلل 
مبينا  عثيمني )ت: 1421هـ(  ابن  ال�سيخ حممد  قال  متمول()))))،  ويطعم غري 
وجه ال�ستدلل: )ومن ال�سنة اأن عمر ر�سي اهلل عنه ا�سرتط يف اإيقافه يف خيرب 

�سروطا، ولول اأنه يجب تنفيذها لكان ا�سرتاطه لها ل فائدة منه())))).
ثالثا: االعتبار الصحيح.

دل العتبار ال�سحيح على هذه القاعدة من عدة اأوجه، منها:
اإرادته تربعا منه، رجاء لثواب اهلل  اأن الواقف تربع مباله مبح�ص   -1
))))) متفــق عليــه، رواه البخــاري بلفظــه، كتــاب: الوصايــا، بــاب: الشــروط يف الوقــف، رقــم احلديــث: 
7)7)، ص: )))، ومسلم بنحوه، كتاب: الوصية، باب: الوقف، رقم احلديث: ))))، ص: 6)7-7)7.

))))) الشرح املمتع على زاد املستقنع )))/))(، وانظر: امللخص الفقهي ))/)1)).
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ن�ص  ما  التزام  من  ذلك  لأن  و�سرطه؛  بن�سه  اللتزام  فيجب  تعاىل، 
مل  "الواقف  بقوله:  املعنى  هذا  عن  القيم  ابن  عربَّ  وقد  عليه،  ال�سارع 
يُخرج ماله اإل على وجه معني ؛ فلزم اتباع ما عينه يف الوقف من ذلك 
الوجه")6)))، وقال ال�سيخ حممد بن عثيمني )ت: 1421هـ(: )والتعليل 
لأن الواقف اأخرج ملكه عن هذا املوقوف على و�سف معني، فال يجوز 

اأن يتجاوز به اإىل غريه()7))).
الن�ص  منزلة  وتنزيله  الواقف  �سرط  اعتبار  اإىل  داعية  ال�سرورة  اأن   -2
"اأن  العقود:  �سائر  يف  ال�سروط  مقت�سى  لأن  وتنفيذا؛  ودللة  فهما  ال�سرعي 
ال�سرط اإذا مل يتحقق بطل العقد وعاد املعقود عليه اإىل �ساحبه، ول �سبيل اإىل 

ذلك يف الوقف؛ فوجب اعتبار �سروط الواقف يف وقفه")8))).
ومما يدل على اأن ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة   -3
ل  الألفاظ  مدلول  عليه  "املحكوم  992هـ(:  )ت:  العبادي  قول  اأي�سا، 
فاملعول  ذلك،  على  قرينة  تقم  مل  ما  عليها،  اطالعنا  لعدم  املقا�سد؛ 
عليها")9)))، وقوله: "مدلول الألفاظ" اأي ما تدل عليه الألفاظ، واألفاظ 
لدللت  املبينة  الأ�سولية  القواعد  وفق  مدلولتها  على  تدل  ال�سارع 
كان  واإل  مدلولتها،  على  دالة  فاإنها  الواقف،  األفاظ  فكذلك  الألفاظ، 

كالم الواقف عبثا ل فائدة منه.

)6))) إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/)6).
)7))) الشرح املمتع على زاد املستقنع )))/))).

https://www.salmajed.com/node/250 ،8))) شروط الواقفني منزلتها وبعض أحكامها(
)9))) حاشية العبادي على حتفة احملتاج )6/)7)).      
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المبحث الثالث
 شروط العمل بالقاعدة.

ي�سرتط للعمل بالقاعدة �سروط ل بد من حتققها، وحتققها كفيل برفع خالف 
العلماء فيها كما �سبق تقريره، وهذه ال�سروط مل اأر اأحدا من العلماء املتقدمني 
ذكرها ن�سا، لكنها تفهم من بع�ص األفاظ القاعدة ال�سابق ذكرها، كما يدل عليها 

كالم اأهل العلم يف تقريراتهم وفتاويهم واأحكامهم واأق�سيتهم.
الشرط األول: أن ال يكون نص الواقف مخالفا للنصوص الشرعية.

باطل ل اعتبار  ال�سرعية فهو  الن�سو�ص  الواقف ما يخالف  اإذا ت�سمن ن�ص 
�سروطا  ي�سرتطون  رجال  بال  )ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  عليه  ويدل  له، 
لي�ست يف كتاب اهلل! ما كان من �سرط لي�ص يف كتاب اهلل فهو باطل، واإن كان 
مائة �سرط، ق�ساء اهلل اأحق و�سرط اهلل اأوثق()1)))، وقوله: )لي�ص يف كتاب اهلل( 
اأي ما خالف كتاب اهلل تعاىل، وي�سمل ذلك ما خالف �سنة النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم واإجماع الأمة))))).
وهذا ال�سرط جممع عليه، ون�سو�ص اأهل العلم متواترة يف تقريره، وبع�ص 
األفاظ القاعدة دالة عليه، كلفظ: "مبنى الوقف على اتباع حتكمات الواقف، اإذا 
مل يخالف موَجب ال�سرع")))))،  ولفظ: "�سرط الواقف كن�ص ال�سارع ما مل 
يخالف ال�سرع)))))، ولفظ: "�سروط الواقف معتربة اإذا مل تخالف ال�سرع"))))).

)1))) متفق عليه، رواه البخاري بلفظه، كتاب: الشروط، باب: الشروط يف الوالء، رقم احلديث: 9)7)، ص: 
6))-7))  ومسلم بنحوه، كتاب: العتق، باب: بيان أن الوالء ملن أعتق، رقم احلديث: 779)، ص: ))6.

))))) انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال )79/7(، فتح الباري البن حجر ))/88)).
))))) نهاية املطب يف دراية املذهب )71/8)).
))))) املوسوعة الفقهية الكويتية )6)/11)).

))))) رد احملتار ))/)))).
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الشرط الثاني: أال يخالف نص الواقف المقصد الشرعي من الوقف.

الأجر  يحقق  مبا  وجل  عز  اهلل  اإىل  التقرب  الوقف  من  ال�سرعي  املق�سد 
فيهما،  والتاأبيد  ال�ستمرار  وجه  على  لالأمة،  العام  والنفع  للموقف  والثواب 

وقد قرر العلماء هذا املعنى، وفقا ملا يلي:
قال القرايف )ت: 648هـ(: "الوقف لغري م�سلحة عبث"))))).  -1

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ(: "الواقف اإمنا وقف الوقوف   -2
بعد موته لينتفع بثوابه، واأجره عند اهلل ل ينتفع به يف الدنيا، فاإنه بعد املوت ل 

ينتفع امليت اإل بالأجر والثواب")6))).
قال الطاهر ابن عا�سور )ت: 1393هـ( مبينا مقا�سد التربعات والأوقاف:   -3

".... فتمح�ص اأن يكون ق�سد املتربع النفع العام والثواب اجلزيل")7))).
واإذا تقرر هذا فاإن اأي ن�ص للواقف يخاف املق�سد ال�سرعي من الوقف وهو 
والتاأبيد  ال�ستمرار  وجه  على  للموقف  والثواب  الأجر  اأو  لالأمة  العام  النفع 

فيهما، فهو ن�ص غري معترب.
وقد قرر جمع من اأهل العلم اأن �سروط الواقفني املخالفة ملقا�سد الوقف ل 

يجب العمل بها، ومن ذلك:
ما  فيها  يكن  مامل  مرعية  الوقف  "�سروط  676هـــ(:  )ت:  النووي  قال   -1

ينايف الوقف")8))).
امل�سروطة  ال�سروط  728هـ(:"هذه  )ت:  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال   -2
على من فيها كعدم اجلمع اإمنا يلزم الوفاء بها اإذا مل يف�ص ذلك اإىل الإخالل 

))))) الذخيرة )1/6))).
)6))) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/1))

)7))) مقاصد الشريعة اإلسالمية ))6)).
)8))) روضة الطالبني ))/)))(، وانظر: مغني احملتاج ))/1))).
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باملق�سود ال�سرعي")9))).
قال املناوي )ت: 1031هـ(: "جتب رعاية �سرط الواقف الذي ل يخالف   -3

ال�سرع ول ينايف الوقف")1))).
قال ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ )ت: 1389هـ(: "ن�سو�ص   -4
الواقف كن�سو�ص ال�سارع يف الفهم والدللة، ل يف وجوب العمل. 
ال�سرعي،  املقت�سى  مع  تتعار�ص  مل  اإذا  بها  الوفاء  يلزم  اإمنا  وال�سروط 
فمتى كان منها اأو من بع�سها فوات للمق�سود ال�سرعي فاإنه يتعني اإبطال 

ما يقت�سي ذلك منها"))))).
الشرط الثالث: القدرة على القيام بنص الواقف.

اإذا ت�سمن ن�ص الواقف ما ل ميكن القيام به مل يلزم العمل به؛ ملا يف ذلك 
الواقف  اأن ن�ص  اإىل  اإ�سافة  يُطاق، وهو ممتنع عقال و�سرعا،  ما ل  تكليف  من 
العلم  اأهل  ال�سروط، والتي عرب عنها  العامة يف  القاعدة  و�سرطه داخالن يف 
القاعدة  الإمكان")))))، وتفريعا على هذه  ال�سرط قدر  "يلزم مراعاة  بقولهم: 

نقول: يلزم العمل بن�ص الواقف و�سرطه قدر الإمكان.
وقد قرر العلماء هذا احلكم يف �ساأن الوقف، ومن ذلك:

وقفه  كتاب  يف  �سرط  اإذا  الواقف  "اإن  1101هـــ(:  )ت:  اخلر�سي  قال   -1
�سروطا فاإنه يجب اتباعها ح�سب الإمكان اإن كانت تلك ال�سروط جائزة؛ لأن 

األفاظ الواقف كاألفاظ ال�سارع يف وجوب التباع"))))).
)9))) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/6)(، وانظر: كشاف القناع ))/)6)).

)1))) تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ))/)9).
))))) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )9/)1)).

))))) مجلة األحكام العدلية مع درر احلكام ))/)7(، وشرح القواعد الفقهية )9))).
))))) شرح مختصر خليل للخرشي )7/)9).
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قال النفراوي )ت: 1126هـ(: "وجوب اتباع �سرطه عند الإمكان، فاإن   -2
تعذر العمل ب�سرطه جازت خمالفته"))))).

الشرط الرابع: أال يعود نص الواقف بالضرر على الوقف.

بال�سرر على الوقف مل يجز العمل به؛ لأن اللتزام  اإذا عاد ن�ص الواقف 
بن�ص الواقف حينئذ يوؤدي اإىل تعطيل الوقف، وهو ما ل يق�سده الواقف قطعا.
ومن هذا الباب ما اإذا دعت �سرورة بقاء الوقف و�سالحه اإىل عدم القيام 
العلم على هذا  اأهل  ن�صَّ  به حينئذ، وقد  القيام  فاإنه ل يجب  الواقف،  بن�ص 

احلكم، ومن ذلك:
يوؤجر  ل  اأن  ب�سرط  وقف  "اإذا  973هـــ(:  )ت:  الهيتمي  حجر  ابن  قال   -1
مطلقا ... ... ... اتُِّبَع يف غري حالة ال�سرورة �سرطه ك�سائر �سروطه التي مل 

تخالف ال�سرع"))))).
قال اخلر�سي )ت: 1101هـ(: "ل يُتَّبع �سرط الواقف عدم البداءة باإ�سالح   -2
ما انثلم من الوقف؛ فال يجوز اتباعه؛ لأنه يوؤدي اإىل بطالن الوقف من اأ�سله؛ بل 

يبداأ مبرمة الوقف واإ�سالحه؛ لأن يف ذلك البقاء لعينه والدوام ملنفعته")6))).
 المبحث الخامس

 تعارض نصوص الواقف.

قد يقع التعار�ص بني ن�سو�ص الواقف بحيث ل ميكن العمل بها كلها، فاإذا 
وقع ذلك فاإن قاعدة ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع تدل على تنزيل التعار�ص بني 

))))) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ))/)6)).  
)))))  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )6/6))).
)6)))  شرح مختصر خليل للخرشي )7/)9).
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ن�سو�ص الواقف منزلة التعار�ص بني ن�سو�ص ال�سارع، وذلك بتطبيق القواعد 
الأ�سولية املتعلقة بالتعار�ص بني الن�سو�ص ال�سرعية، �سواء اأكان ذلك يف �سحة 

وقوع التعار�ص بني الن�سو�ص اأم يف طرق دفعه)7))).
والكالم يف هذا املو�سوع طويل ووا�سع، ومو�سع ب�سطه كتب الأ�سول، 
ي�سلك  حيث  املتعار�سة،  الواقف  ن�سو�ص  يف  احلكم  بيان  ههنا  به  واملق�سود 
الناظر فيها م�سلك النظر يف ن�سو�ص ال�سرع املتعار�سة، فما تقرر فيها تقرر يف 

ن�سو�ص الواقف.
بني  التعار�ص  لدفع  �سلوكها  الناظر  على  يجب  التي  الطرق  بيان  وميكن 

ن�سو�ص الواقف فيما يلي:
الطريق األول: اجلمع بني الن�سني املتعار�سني، ولذلك �سور متعددة، 

منها: تخ�سي�ص العام، وتقييد املطلق، واحلمل على الأحوال املختلفة، ونحو 
ذلك من �سور اجلمع بني الن�سو�ص ال�سرعية التي قررها الأ�سوليون)8))).

الطريق الثاني: اإذا مل ميكن اجلمع بني الن�سني املتعار�سني، وعلم تقدم 

اأحدهما على الآخر، فاملتقدم من�سوخ واملتاأخر نا�سخ)9))).
الطريق الثالث: اإذا مل يعلم تقدم اأحدهما على الآخر، فالواجب 

)7)))  انظر كالم األصوليني يف شروط التعارض وطرق دفعه يف: أصول السرخسي ))/))(، واملستصفى 
))/)7)(، روضة الناظر ))/8)1)(، شرح تنقيح الفصول )7))(، وشرح الكوكب املنير ))/)61).

ومــن الكتــب احلديثــة التــي تناولت هذا املوضوع بعناية وشــمول: التعارض والترجيح بني األدلة   
الشرعية، تأليف: عبداللطيف بن عبداهلل البرزجني ))/8)-))).

)8))) انظر: التبصرة ))6)(، قواطع األدلة ))/6))(، روضة الناظر ))/9)1)(، شــرح تنقيح الفصول 
)7))-1))(، شرح التلويح على التوضيح ))/17)).

)9))) انظر: املراجع السابقة.
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الرتجيح بني الن�سني املتعار�سني)61)).
ومن تطبيقات التعار�ص بني ن�سو�ص الواقف: "اإذا وقف اأر�سا وا�سرتط يف 
الكتاب، فقال: ل تباع ول توهب ول متلك، ثم كتب ما يحتاج اأن يكتب ثم قال 
يف اآخر الكتاب: وعلى اأن لفالن بن فالن بيع ذلك وال�ستبدال بثمنه ما يكون 

وقفا مكانه على �سروطه"))6))، فما احلكم؟
قال اخل�ساف )ت: 261هـ( مبينا حكم امل�ساألة: "له اأن يبيع واأن ي�ستبدل من 

ذلك؛ من قبل اأن الآخر نا�سخ لالأول"))6)).
ل�سرطني  ذكــره  بعد  ـــ(  756ه )ت:  ال�سبكي  قــرره  ما  كذلك:  التطبيقات  ومن 
تعار�ص  وهو  تعار�سا،  الظاهران  "فهذان  قال:  حيث  الواقف،  ن�ص  يف  متعار�سني 
قوي �سعب، ولي�ص الرتجيح فيه بالهني، بل هو حمل نظر الفقيه، وخطر يل فيه طرق، 
منها: اأن ال�سرط املقت�سي ل�ستحقاق اأولد الأولد جميعهم متقدم يف كالم الواقف، 
فالعمل  متاأخر،  لولده  ن�سيبه  انتقل  مات  من  بقوله:  لإخراجهم  املقت�سي  وال�سرط 

باملقدم اأوىل، ولي�ص هذا من باب الن�سخ؛ حتى يقال: العمل باملتاأخر اأوىل"))6)).
يف  756هـ(  )ت:  ال�سبكي  قرره  ما  970هـ(  )ت:  جنيم  ابن  ا�ست�سكل  وقد 
امل�ساألة، وهو اأن: "الواقف اإذا ذكر �سرطني متعار�سني يعمل باأولهما، قال))6)): 
ولي�ص هذا من باب الن�سخ حتى يعمل باملتاأخر"))6))، ثم تعقب ال�سبكي مقررا 
اأن راأيه خمالف للقاعدة حمل البحث، ثم بني راأيه املوافق للقاعدة بقوله: "فاإن 
كان هذا راأي ال�سبكي يف ال�سرطني، فال كالم يف عدم التعويل عليه، واإن كان 

)61)) انظر: املراجع السابقة.   
))6)) أحكام األوقاف )))-))).
))6)) أحكام األوقاف )))).      

))6)) فتاوى السبكي ))/)7)(، وانظر: الفتاوى الكبرى الفقهية ))/16)).
))6)) يقصد: السبكي.

))6)) األشباه والنظائر )71)).
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مذهب ال�سافعي رحمه اهلل؛ فهو م�سكل على قولهم: اأن �سرط الواقف كن�ص 
ال�سارع، فاإنه يقت�سي العمل باملتاأخر، وحيث كان مبنى كالم ال�سبكي على ذلك 

مل ي�سح القول به على مذهبنا؛ فاإن مذهبنا العمل باملتاأخر منهما")66)). 

المبحث الخامس
 تطبيقات القاعدة.

الفروع املبنية على قاعدة )ن�ص الواقف كن�ص ال�سارع( كثرية جدا، وكتب 
الفقه والقواعد الفقهية والفتاوى واملدونات الق�سائية حافلة بها، وقد ي�سرح 
الفقهاء بذكر القاعدة اإثر تقرير اأحكام الفروع املتعلقة بالوقف والو�سية، وقد 

ل ي�سرحون بذلك، كما هو �سنيعهم يف كثري من القواعد والأ�سول.
فاإذا ن�ص الواقف يف وقفه على ما يُتقرب به اإىل اهلل تعاىل مما ل ينايف مقت�سى 
الوقف واأمكن تنفيذه، فهو منزل منزلة الن�ص ال�سرعي يف وجوب العمل به 

ويف فهمه ودللته.
لأن  ا�ستق�ساوؤها؛  ول  ح�سرها  ميكن  ل  الو�سف  بهذا  املت�سفة  الواقفني  ون�سو�ص 
الأ�سل يف ن�سو�ص الواقفني اأن تكون كذلك؛ لأن الوقف مما يُتقرب به اإىل اهلل عز وجل، 

وما كان كذلك فاإن املكلف يحر�ص غاية احلر�ص على اإيقاعه على الوجه ال�سرعي.
ويدخل يف ن�ص الواقف املنزل منزلة الن�ص ال�سرعي -على النحو املذكور قريبا- 
كل ما يرد يف وثيقة وقفه، وي�سمل ذلك: املال املوقوف، والناظر وت�سرفاته، وامل�سرف، 

وال�سروط والقيود وال�سفات التي ن�ص عليها الواقف يف هذه الأمور الثالثة.
فاإذا تقرر هذا فاإين �ساأذكر يف هذا املبحث عددا من الفروع الفقهية املبنية 
على القاعدة، مقت�سرا على بيان وجه بنائها على القاعدة بغ�ص النظر عن احلكم 

)66)) املرجع السابق.
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الراجح فيها، كما �ساأذكر عددا من الفروع التي ل ي�سح بناوؤها على القاعدة 
لتخلف بع�ص �سروط العمل بالقاعدة التي �سبق بيانها وتقريرها.

المسألة األولى: الوقف على الذرية.

اإذا قال الواقف: "هذا وقف على ذريتي"، فما املق�سود بالذرية؟
اتفق اأهل العلم على اأن م�سطلح الذرية ي�سمل اأولد الرجل وبناته من البطن الأول، 
واأولد اأولده ما تنا�سلوا مبح�ص الذكور، واختلفوا يف دخول اأولد بناته يف وقفه)67))؟
اأولد البنات يف م�سطلح الذرية؛ تنزيال  اأهل العلم دخول  فريى جمع من 
لن�ص الواقف على ن�ص ال�سارع، قال ابن ر�سد اجلد )ت: 520هـ( معقبا على 
لذلك  واحتج  البنات؛  ولد  فيها  يدخل  "الذرية  بذلك:  العلم  اأهل  بع�ص  قول 
بقول اهلل عز وجل وقوله احلق: )ومن ذريته داود و�سليمان()68)) اإىل قوله تعاىل: 
)وعي�سى(، فجعله من ذرية اإبراهيم �سلى اهلل عليه و�سلم وهو من اأولد البنات؛ 

اإذ ل اأب له، وهو احتجاج �سحيح يف اأن ولد بنت الرجل من ذريته")69)).
بينما يرى فريق اآخر من اأهل العلم عدم دخول اأولد البنات يف لفظ الذرية، 

ولي�ص هذا مو�سع ب�سط احلديث يف امل�ساألة.
ن�ص  الــوارد يف  الذرية  لفظ  تف�سري  يجب  اأنه  ههنا  الفرع  ذكر  من  واملــراد 
الواقف وفقا للعرف امل�ستقر عند الواقف اأو اأهل بلده، فاإن مل يوجد فاإنه يف�سر 
مبا يف�سر به لفظ الذرية الوارد يف الن�سو�ص ال�سرعية، فمن راآه �سامال لأولد 

البنات يف الن�ص ال�سرعي حكم بذلك يف ن�ص الواقف، والعك�ص بالعك�ص.

)67)) انظــر: التجريــد )799/8)(، نهايــة املطلــب يف درايــة املذهــب )66/8)(، منهــاج الطالبــني )69)(، 
القوانني اجلزئية ))))(، كشاف القناع ))/87)). 

)68)) من اآلية ))8(، من سورة األنعام.
)69)) املقدمات املمهدات ))/7))(، وانظر: الذخيرة )6/)))).
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على  قال:  "واإذا  ال�سيخ )ت: 1389هـ(:  اآل  اإبراهيم  بن  ال�سيخ حممد  قال 
ذريتي. فهل يدخل ولد البنني دون البنات؟ ج: فيه خالف، واختيار �ساحب 
الآخر  والقول   ... الذرية  ا�سم  يف  عي�سى  لدخول  يدخلون؛  اأنهم  ال�سرح 
له بكالم،  اأكرثهم، وال�سيخ مل يظفر  اإن مل يكن  ل يدخلون، وهو قول كثري 
وتلميذه يقول يدخلون، ولي�ص فيه ن�ص اأنهم يدخلون اأول يدخلون. ثم هذه 

امل�سائل يقويه عرف البلد، قد ين�سط به من يفتي باأحد القولني")71)).
ولهذا الفرع تطبيق ق�سائي معا�سر، فقد نظرت املحكمة العامة يف الريا�ص يف 
ق�سية ق�سمة غلة وقف بني املوقوف عليهم يف وقف ن�صَّ واقفه على اأن يكون: 
)وقفا على الذرية بال�سوية، والبنات مع احلاجة اأقدم، فاإن اغتنوا فال لهم حق مع 

الذكور(، و )ومن مات من البنات فلي�ص لعياله حق مع اأولد الذكور(.
وقد حكمت املحكمة بعد النظر يف الق�سية "بق�سمة غلة الوقف وفق ما ن�ص 
الذكر  الواقف  اأولد  من  والأنثى  الذكر  بني  بالت�سوية  وذلك  الواقف،  عليه 

والأنثى، واأولد اأبنائه دون اأولد البنات فال �سيء لهم يف الوقف"))7)).
وقد بُني احلكم على عدد من الأ�سباب، ومنها: "ونظرا لأن الراجح من اأقوال 
اأهل العلم عدم دخول اأولد البنات يف الوقف على الذرية وهو املذهب وعليه 
جماهري الأ�سحاب ... وحيث ن�ص الواقف يف و�سيته اأعاله على الت�سوية بني 
الذكر والأنثى يف قوله: )الذكر والأنثى بال�سوية( وقوله )على الذرية بال�سوية( 
يف اأكرث من مو�سع، كما ن�ص على عدم دخول اأولد البنات، وذلك يف قوله 
يف اأولها: )ومن مات من البنات فلي�ص لعياله حق مع اأولد الذكور(، ثم قال 
فيما بعد: )وقفا على الذرية بال�سوية والبنات مع احلاجة اأقدم فاإن اغتنوا فال 

)71)) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )98/9).
))7)) مدونة األحكام القضائية، اإلصدار األول: 8)))هـ ))))).
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لهم حق مع الذكور(، وهذا يف حق بناته فذريتهم من باب اأوىل، وحيث اإن 
�سرط الواقف كن�ص ال�سارع يف احرتامه ووجوب العمل به ويف فهم املراد منه 

ما مل يخالف الكتاب وال�سنة"))7)).
المسألة الثانية: الوقف على القريب.

اإذا جعل الواقف وقفه على قرابته اأو على قرابة فالن، فما املق�سود بالقرابة؟ 
ومن ي�سمل من اأقاربه الأقربني والأبعدين؟

يجب تف�سري لفظ القرابة الوارد يف ن�ص الواقف وفقا للعرف امل�ستقر عند 
الواقف اأو اأهل بلده، فاإن مل يوجد فاإنه يف�سر مبا يف�سر به لفظ القرابة الوارد يف 
الأقربني())7))،  ع�سريتك  )واأنذر  تعاىل:  قوله  يف  جاء  كما  ال�سارع،  ن�سو�ص 
ولذي  وللر�سول  خم�سه  هلل  فاأن  �سيء  من  غنمتم  اأمنا  )واعلموا  تعاىل:  وقوله 
فلله  القرى  اأهــل  من  ر�سوله  على  اهلل  اأفــاء  )ما  تعاىل:  وقوله  الــقــربــى())7))، 

وللر�سول ولذي القربى())7)).
وقد اختلف اأهل العلم يف املراد به على اأقوال، ويرى جمع منهم اأن املراد 
بالقريب من يجتمع مع الإن�سان يف الأب الرابع؛ ا�ستدلل بعمل النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم امتثال لأمر اهلل عز وجل يف هذه الآيات الكرميات)76)).
قال البهوتي )ت: 1051هـ( مقررا هذا الأمر فيما يتعلق بالوقف: "واإن وقف 
اأولده،  من  والأنثى  للذكر  الوقف  اأي:  فهو  قرابة فالن،  اأو على  قرابته  على 

))7)) مدونة األحكام القضائية، اإلصدار األول: 8)))هـ )1))- )))).
))7)) اآلية ))))(، من سورة الشعراء.

))7)) من اآلية )))(، من سورة األنفال.
))7)) من اآلية )7(، من سورة احلشر.   

)76)) انظر كالم أهل العلم يف املسألة: البيان والتحصيل ))/)8)(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 
)91/8(، البحر الرائق )17/8)(، كشاف القناع ))/87)).
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واأولد اأبيه واأولد جده واأولد جد اأبيه، اأربعة اآباء فقط؛ لأن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم مل يجاوز بني ها�سم ب�سهم ذوي القربى، فلم يعط منه ملن هو اأبعد، 

كبني عبد �سم�ص، وبني نوفل �سيئا")77)).
وقد �سئل ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ )ت: 1389هـ( رحمه اهلل عن 
عنها،  امل�سوؤول  الواقعة  يف  الواقف  ن�ص  يف  الواردة  الأقارب  كلمة  مدلول 
فقال: »امل�سهور اأن كلمة "الأقارب" ي�سمل الذكر والأنثى من اأولد اأبيه واأولد 
جده واأولد جد اأبيه، اأربعة اآباء فقط؛ لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل يجاوز 

بني ها�سم يف �سهم ذوي القربى«)78)).
وهكذا قرر ال�سيخ حممد ابن عثيمني )ت: 1421هـ(، حيث قال: "فاإذا قال: 
هذا وقف على اأقاربي -ولو كانوا غري م�سلمني- �سح الوقف؛ لأن �سلة القرابة 
من الرب، والأقارب من اجلد الرابع فنازل، فالإخوان والأعمام واأعمام الأب 
واأعمام اجلد واأعمام جد اأبيك فهوؤلء اأقارب، ومن فوق اجلد الرابع فلي�سوا 
ملا  ولهذا  الأدنني،  الأقارب  من  يعدون  ل  لكن  قرابة  فيهم  كان  واإن  باأقارب، 
اأنزل اهلل تعاىل قوله: )واأنذر ع�سريتك الأقربني()79))، مل يدع النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم كل قريب، بل دعى من �ساركوه يف الأب الرابع فما دون")81)).

)77)) كشاف القناع ))/87)).
ونص احلديث: عن جبير بن مطعم رضي اهلل عنه قال: مشــيت أنا وعثمان بن عفان إلى رســول   
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، فقلنــا: يــا رســول اهلل أعطيــت بنــي املطلــب وتركتنــا، ونحــن وهم منك 
مبنزلة واحدة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إمنا بنو املطلب، وبنو هاشم شيء واحد(. 
أخرجــه البخــاري، كتــاب: فــرض اخلمس، باب: ومن الدليل علــى أن اخلمس لإلمام، وأنه يعطيه 

بعض قرابته دون بعض، رقم احلديث: 1)))، ص: ))).

)78)) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )19/9)).
)79)) اآلية ))))(، من سورة الشعراء.

)81)) الشرح املمتع على زاد املستقنع )))/))).
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المسألة الثالثة: الوقف على الجيران.

�ُسئل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ( عمن و�سى اأو وقف على جريانه 
فما احلكم؟

ل فيه ن�ص الواقف منزلة  فاأجاب جوابا موؤ�سال كعادته رحمه اهلل، نزَّ
اإذا مل يعرف  "احلمد هلل،  فقال:  ما يدل عليه،  بيان  ال�سرعي يف  الن�ص 
مق�سود الواقف والو�سي، ل بقرينة لفظية ول عرفية، ول كان له عرف 
يف م�سمى اجلريان، ُرِجَع يف ذلك اإىل امل�سمى ال�سرعي، وهو اأربعون 

دارا من كل جانب ...( و اهلل اأعلم"))8)).
المسألة الرابعة: إذا لم تكف غلة الوقف لتنفيذ شرط الواقف، 

فما الواجب؟

العربية  اململكة  يف  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  �ُسئلت 
باأن  �سخ�ص  اأو�سى  "اإذا  بقولها:  فاأجابت  ال�سوؤال،  هذا  ال�سعودية 
ح�سل  فمتى  واجبة،  الأ�سحية  فهذه  ثلثه،  من  موته  بعد  عنه  ي�سحى 
مبلغ يكفي اأ�سحية فاإنها ت�سرتى وي�سحى بها عنه، واإذا حت�سل ما يكفي 
جلزء اأ�سحية فال يجمع هذا املبلغ مع مبلغ ل�سخ�ص اآخر متاثل حالته هذه 
احلالة، كما يف ال�سورة امل�سوؤول عنها؛ لأنها عبادة من العبادات، وقد 
اأو�سى كل منهما باأن ي�سحى عنه باأ�سحية، ومل يتعر�ص حلالة العجز عن 
الإتيان بكامل الأ�سحية فتبقى على الأ�سل وهو املنع، ولأن ن�ص املوقف 

واملو�سي كن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة"))8)).

))8)) مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )))/9(، الفتاوى الكبرى ))/7))).
))8)) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )))/)))-)))).
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المسألة الخامسة: فرش المسجد من الوقف المخصص لتفطير 

الصوام.

�ُسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء عن هذا ال�سوؤال، فاأجابت 
بقولها: "حيث اإن الوقف على ال�سوام فاإنه ل ي�سرتى من غالله فر�ص للم�سجد 
ل�سوام  لل�سوام  ال�سيخ  م�سجد  احتياجات  من  يبقى  ما  ي�سرف  بل  املذكور، 
اآخرين يف غريه من امل�ساجد؛ حمافظة على ق�سد املوقفني؛ لأن ن�ص املوقف 

كن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة"))8)).

المسألة السادسة: بيع الوقف.

اإذا ن�ص الواقف يف وثيقة وقفه على بيع الوقف فهو �سرط باطل ول ينزل 
منزلة الن�ص ال�سرعي، ملخالفته املق�سود ال�سرعي من م�سروعية الوقف، وهو 
ب�سرط  الوقف  ي�سح  "ول  558هـــ(:  )ت:  العمراين  قال  والتاأبيد،  ال�ستمرار 
اخليار، ول ب�سرط اأن يبيعه متى �ساء ... دليلنا: اأن هذا �سرط ينايف مقت�ساه، 
وهو  ال�سروط."))8))،  هذه  من  �سيًئا  و�سرط  عبًدا  اأعتق  لو  كما  ي�سح،  فلم 
املعمول به يف الق�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية، جاء يف املبادئ الق�سائية 
ال�سادرة من وزارة العدل يف اململكة العربية ال�سعودية: "لو �سرط الواقف بيع 

الوقف من قبل ويل الوقف، بطل ال�سرط، ولزم الوقف"))8)).
بينما يرى فريق من اأهل العلم اأن هذا ال�سرط يبطل الوقف؛ لأنه �سرط ينايف 
قال  للعقود،  مبطل  باطل  فاإنه  ال�سروط  من  كذلك  كان  وما  الوقف،  مقت�سى 

))8)) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )))/)))-)))).
))8)) البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )81/8).

))8)) املبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة والعامــة مبجلــس 
القضاء األعلى واحملكمة العليا )1))).
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اخل�ساف )ت: 261هـ(: "اإذا وقف الرجل الوقف على قوم ثم من بعدهم على 
امل�ساكني وا�ستثنى له اأن يبيع ذلك فالوقف باطل")86)).

المسألة السابعة: الوقف على األوالد الذكور دون اإلناث.

فاإن  الإناث،  الذكور دون  اأولده  يكون وقفه على  اأن  الواقف  ا�سرتط  اإذا 
ون�ص  وال�سنة،  الكتاب  ملخالفته  به؛  العمل  ول  تنفيذه  يجوز  ل  باطل  �سرطه 
ال�سرع، وقد خالفه  يخالف  ما مل  العمل  ال�سارع يف وجوب  كن�ص  الواقف 
هنا، قال ال�سيخ عبدالعزيز بن باز )ت: 1420هـ(: "اإذا وقف على الذكور دون 
الإناث قال هذا على بني دون بناتي هذا ل يجوز، هذا وقف حمرم بال �سك، 
لأنه ظلم ولي�ص بعدل، والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اتقوا اهلل واعدلوا بني 
اأولدكم()87))، فالذي يقف ملكه اأو بع�ص ملكه على اأولده الذكور دون بناته 

فهذا وقف ل ي�سح على ال�سحيح من اأقوال اأهل العلم بل يجب نق�سه")88)).
المسألة الثامنة: الوقف على القبور والمشاهد واألضرحة 

والكنائس.

القبور  على  الوقف  وال�سنة:  للكتاب  املخالف  الواقف  ن�ص  اأمثلة  ومن 
وامل�ساهد والأ�سرحة والكنائ�ص وم�ساحلها ونحو ذلك)89))، فهذا الوقف باطل 
ال�سيخ  قال  به،  تنفيذه والعمل  لناظره  ياأثم واقفه ول يجوز  لل�سرع،  خمالف 

)86)) أحكام األوقاف )))).
)87)) أخرجه البخاري بلفظه، كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: اإلشهاد يف الهبة، رقم: 
87))، ص: 8))، ومســلم بنحــوه، كتــاب: الهبــات، بــاب: كراهــة تفضيل بعــض األوالد يف الهبة، رقم 

احلديث: ))6)، ص: 1)7.
)88)) فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل ابن باز )9)/61)). 

)89)) انظــر: نهايــة املطلــب )8/)6)(، احلــاوي الكبيــر )7/)))(، كشــاف القنــاع ))/6))(، مطالب أولي 
النهي ))/)8)).
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معابد  على  كالوقف  بر؛  جهة  غري  على  الوقف  ي�سح  "فال  الفوزان:  �سالح 
الكفار، وكتب الزندقة، والوقف على الأ�سرحة لتنويرها اأو تبخريها، اأو على 

�سدنتها؛ لأن ذلك اإعانة على املع�سية وال�سرك والكفر")91)).
ون�ص الواقف اإذا خالف كتاب اهلل اأو �سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فهو 
بالقاعدة، ويحرم على  باطل ل اعتبار له، كما �سبق تقريره يف �سروط العمل 
الناظر تنفيذه، ولذلك اأمثلة عديدة يف اأ�سل الوقف والناظر عليه واملوقوف 

عليه وغري ذلك مما قد يرد يف ن�ص الواقف.
لأن  الوقف؛  ملقا�سد  خمالف  مع�سية  على  الوقف  اأن  اإىل  اإ�سافة 
مقا�سد الوقف -كما �سبق تقريره- التقرب اإىل اهلل عز وجل، ول ميكن 
التقرب له �سبحانه مبع�سيته، وبهذا يتبني اأن الوقف على مع�سية اختل 
ال�سرعي  الن�ص  القاعدة، وهما: خمالفة  تطبيق  �سروط  �سرطان من  فيه 

وخمالفة مقا�سد الوقف.
المسألة التاسعة: إذا نص الواقف على تأجير الوقف مدة ال 

يرغب فيها المستأجرون.

اإذا ا�سرتط الواقف األ يوؤجر الوقف اأكرث من مدة معينة كثالث �سنني، ومل 
يوجد من ي�ستاأجره اإل اأكرث من ذلك، فيجوز للناظر اأن يخالف �سرط الواقف؛ 
حتقيقا مل�سلحة الوقف، وبذلك اأفتى بع�ص العلماء كابن ال�سالح )ت: 643هـ(، 
اأنه ل ي�سح "اإل اإذا خرب ومل متكن عمارته اإل باإيجار �سنني، فاإنه اأفتى  وقرر 
بجواز اإجارته �سنني يف عقود متفرقة؛ لأن اتباع �سرط الواقف يف ذلك يوؤدي 

)91)) امللخص الفقهي ))/)1)).
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اإىل خمالفة م�سلحة الوقف"))9)).
ومل يلزم العمل بن�ص الواقف يف هذه امل�ساألة لأنه م�سر بالوقف، وما كان 
ملق�سد  وحتقيقا  الوقف  م�سلحة  على  حمافظة  به؛  العمل  يلزم  ل  فاإنه  كذلك 
الواقف مما ن�صَّ عليه؛ لأن الواقف مل ين�صَّ عليه اإل ملا يتحراه من م�سلحة وقفه.
المسألة العاشرة: إذا وقف على عياله وعيالهم ما تناسلوا فهل 

يكون بالتشريك أو الترتيب؟

�ُسئل ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ )ت: 1389هـ( يف واقعة ق�سائية 
عن "رجل �سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ما تنا�سلوا. فهل ي�ستحقونه 

واحلالة ما ذكر مرتبا بطنا بعد بطن، اأم ي�سرتكون فيه قريبهم وبعيدهم؟
فالذي يظهر  تنا�سلوا.  ما  اإذا �سبل على عياله وعيالهم  "احلمد هلل،  فاأجاب: 
تقت�سي  لغة  اأو  عرف  وجد  اإذا  اإل  الت�سريك؛  تقت�سي  الــواو  لأن  الت�سريك؛ 
خالف ذلك فاإمنا يحكم على العامة مبا تقت�سيه لغتهم ويدل عليه عرفهم؛ لأن 

املعترب هو الق�سد"))9)).
والنظر يف حروف املعاين الواردة يف ن�سو�ص الواقفني اأمر يف غاية 
الأهمية، قال اإمام احلرمني )ت: 478هـ(: "ومما يتكرر م�سي�ص احلاجة اإليه 
اجلمع والرتتيب، فالواو جامعة، وكلمة ثم مرتِّبة، فاإذا قال: "وقفت على 
فالن وفالن"، اقت�سى ذلك ا�سرتاكهما، ولو قال: على فالن ثم فالن، 

اقت�سى ترتّبا"))9)).

))9)) النجــم الوهــاج يف شــرح املنهــاج ))/89)(، وانظــر: حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهاج )6/6))(،شــرح 
مختصر خليل للخرشي )7/)9).

))9)) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )81/9).
))9)) نهاية املطلب يف دراية املذهب )8/)6)-)6)(، وانظر: أسنى املطالب ))/66)).
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المبحث الخامس
 مستثنيات القاعدة.

مل اأجد من اأهل العلم من �سرح بال�ستثناء من هذه القاعدة عدا ابن جنيم 
اإل يف  اتباعه  ال�سارع يجب  "�سرط الواقف كن�ص  )ت: 970هـ(، حيث قال: 

م�سائل"))9)). ثم ذكر �سبع م�سائل يرى ا�ستثناءها من القاعدة.
وبعد تاأمل امل�سائل امل�ستثناة التي ذكرها ابن جنيم، يظهر يل والعلم عند اهلل 
اأن القاعدة مطردة ل ي�ستثنى منها �سيء، وال�سحيح اأن امل�سائل ال�سبع امل�ستثناة 
مل تدخل يف القاعدة حتى ت�ستثنى منها؛ لعدم حتقق �سروط القاعدة فيها، ومن 
املقرر عند العلماء والباحثني اأن ال�ستثناء اإمنا يكون ملا دخل يف القاعدة ومل 

ياأخذ حكمها لأمر ما.
و�سفهما  ي�سح  ل  اأنه  واأبني  امل�ستثناة  ال�سبع  امل�سائل  من  م�ساألتني  و�ساأذكر 
بذلك؛ لأنهما مل تدخال حتت القاعدة لفقد بع�ص �سروط العمل بالقاعدة فيهما.

المسألة األولى: "اإذا �سرط النظر لواحد، و�سرط األ يعزله �سلطان ول 

قا�ص، كان �سرطه باطال اإذا كان امل�سروط له غري اأهل"))9)).
هذه امل�ساألة ل تدخل حتت القاعدة؛ لعدم حتقق �سرط العمل بالقاعدة، وهو 
اأن ل يكون ن�ص الواقف خمالفا للن�سو�ص ال�سرعية، ون�ص الواقف يف هذه 
امل�ساألة خمالف لها؛ لأن ن�سو�ص ال�سريعة دالة على ا�سرتاط اأهلية ناظر الوقف، 

وذلك باأن يكون م�سلما عدل اأمينا خبريا مبا ُجِعل ناظرا عليه)96)).
))9)) األشباه والنظائر ))))(، الفوائد الزينية )76(، وانظر: موسوعة القواعد الفقهية )6/)8).

))9)) الفوائد الزينية )76).
)96)) انظــر: القوانــني الفقهيــة ))7)(، أســنى املطالــب شــرح روض الطالــب ))/)7)(، كشــاف القنــاع 

))/)9)(، رد احملتار ))/)))).
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اإ�سافة اإىل اأن هذه امل�ساألة قد ُفقد فيها �سرط اآخر من �سروط العمل بالقاعدة، 
وهو: األ يخالف ن�ص الواقف املق�سد ال�سرعي من الوقف، واملق�سد ال�سرعي 
من الوقف التقرب اإىل اهلل عز وجل مبا يحقق الأجر والثواب للموقف والنفع 

العام لالأمة، وهذا ما ل ميكن حتقيقه مع عدم اأهلية الناظر كما ل يخفى.
المسألة الثانية: لو �سرط الواقف األ يوؤجر اأكرث من �سنة والنا�ص ل يرغبون 

يف الأقل من �سنتني، ف�سرطه غري لزم، وللناظر اأن يوؤجره اأكرث من �سنة)97)).
هذه امل�ساألة غري داخلة يف القاعدة؛ لفقد �سرط من �سروط العمل بها، وهو: 
األ يعود ن�ص الواقف بال�سرر على الوقف، فاإذا عاد ن�سه بال�سرر على الوقف 
مل يجز العمل به، وهذا ال�سرط غري متحقق يف م�ساألة تاأجري الوقف مدة اأكرث مما 
ن�ص عليه الواقف؛ لأن اللتزام بن�ص الواقف حينئذ يوؤدي اإىل تعطيل الوقف، 

وهو ما ل يق�سده الواقف قطعا.

)97)) انظــر: الفوائــد الزينيــة )77(، وانظــر كالم أهــل العلــم عــن املســألة يف: االختيــار لتعليــل املختــار 
))/7)(، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )6/6))(، شرح مختصر خليل للخرشي )7/)9).
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الخاتمة.
اأهم  اأدون يف هذه اخلامتة  اأهله،  مبا هو  بعد حمد اهلل و�سكره والثناء عليه 

نتائج البحث وتو�سياته فيما يلي:
اأول: النتائج:

خرج الباحث بعدد من النتائج، اأهمها:
ن�ص  منزلة  ينزل  لوقفه  اإثباته  يف  الواقف  كالم  اأن  القاعدة:  معنى  اأول: 
ت�سمنته  ما  كل  ذلك  وي�سمل  به،  العمل  والدللة ووجوب  الفهم  ال�سارع يف 
وثيقة الوقف املكتوبة اأو امللفوظة، كاإثبات املال املوقوف وتعيني الناظر وحتديد 

م�سرف غلة الوقف وال�سروط التي ا�سرتطها الواقف يف ذلك كله.
ثانيا: عرف الواقف له اأثر بالغ يف بيان املراد من ن�سه و�سرطه، وهو مقدم 

على الدللة اللغوية.
واإن  ال�سيغ  وهذه  العلم،  اأهل  عند  خمتلفة  ب�سيغ  القاعدة  وردت  ثالثا: 

اختلفت األفاظها اإل اأنها يف الغالب دالة على املعنى نف�سه.
على حجية  ال�سحيح  والعتبار  املطهرة  وال�سنة  العزيز  الكتاب  دل  رابعا: 

القاعدة وم�سروعية بناء الأحكام عليها.
خام�سا: للعمل بالقاعدة جمالن:

تنزيل ن�ص الواقف منزلة ن�ص ال�سارع يف الفهم والدللة، وهو جممع عليه.  -1
تنزيل ن�ص الواقف منزلة ن�ص ال�سارع يف وجوب العمل، وهو حمل   -2
اإذا  الوفاق  اإىل  غالبا  يوؤول  اأنه  البحث  خالل  وظهر  العلم،  اأهل  بني  خالف 

حتققت �سروط العمل بالقاعدة.
�ساد�سا: يُ�سرتط للعمل بالقاعدة اأربعة �سروط:
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ال�سرط الأول: اأن ل يكون ن�ص الواقف خمالفا للن�سو�ص ال�سرعية.
ال�سرط الثاين: األ يكون ن�ص الواقف خمالفا للمق�سد ال�سرعي من الوقف.

ال�سرط الثالث: القدرة على القيام بن�ص الواقف.
ال�سرط الرابع: األ يعود ن�ص الواقف بال�سرر على الوقف.

�سابعا: للقاعدة اأثر بالغ يف التطبيقات الفقهية والق�سائية.
ثانيا: التو�سيات:

اأول: قيام اجلهات امل�سوؤولة باإر�ساد الواقفني اإىل العناية بكتابة وثيقة الوقف، 
ال�سرعية  املقا�سد  اأو  املطهر  ال�سرع  يخالف  ما  ت�سمنها  عدم  على  والتاأكيد 
للوقف، واحلر�ص على اختيار الألفاظ الوا�سحة الدالة على مق�سود الواقف.
ن�سو�ص  فهم  يف  اأثرها  وبيان  اأوقافهم،  يف  الواقفني  مبقا�سد  العناية  ثانيا: 

الواقفني وتنفيذها.
ودرا�ستها  الواقفني،  ن�سو�ص  يف  ورودهــا  يكرث  التي  امل�سائل  جمع  ثالثا: 

درا�سة فقهية.


