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1- العمل على نشر الفقه اإلسالمي، واإلسهام في تنشيط االجتهاد في 
مجال الفقه، والقضاء.

يعين  مما   ، والمعلومات  والدراسات،  بالبحوث،  القضائي  العمل  إثراء   -2
القاضي في أداء عمله، وتوسيع مداركه، وزيادة حصيلته العلمية.

وكتابات  المحاكم،  في  والتوثيقات  واإلثباتات،  األحكام،  صيغ  تطوير   -3
العدل، وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية.

4- تطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته.

5- توثيق العالقة مع الجهات القضائية في البالد العربية واإلسالمية بنشر 
الفقه،  مجال  في  البلدان  تلك  في  القضاء  ألسر  والدراسات  البحوث 

والقضاء اإلسالمي.

6- توثيق أعمال وأنشطة الوزارة، وموظفيها وتطوراتها اإلدارية.

7- العناية برفع مستوى الوعي الفقهي، والقضائي في أوساط المجتمع 
االستفسارات  على  واإلجابة  اإلعالمي،  التواصل  خالل  من  السعودي 

ذات الطابع العمومي.
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أ.د. عارف بن صالح العلي
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أ.د. زياد بن أحمد القرشي
أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز

   مدير التحرير
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يشترط لنشر الدراسات والبحوث في المجلة:
1- أن تكون البحوث في إطار ما ُتعنى به المجلة من الموضوعات الفقهية والنظامية 

ذات الصلة بالقضاء، والدراسات المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون.

2- أن يتسم البحث باألصالة.

3- أن يلتزم البحث بمنهج البحث العلمي، على أن تكون الهوامش متسلسلة األرقام 
إلى نهاية البحث.

4- أن يكون البحث فصيح اللغة، بأسلوب يوازن بين اللفظ والمعنى.

اسمه  من  تتكون  نفسه  عن  بمعلومات شخصية  بحثه مصحوبًا  الباحث  يقدم  أن   -5
وعمله  أعدها  التي  والبحوث  والمؤلفات  العلمي  تحصيله  عن  ومعلومات  ثالثيًا 

الحالي وأرقام هواتفه.

التحرير االستثناء من  )A4(  ولهيئة  أربعين صفحة حجم  المادة  6- أال تتجاوز صفحات 
ذلك. وأن يكون مطبوعًا بخط واضح.

7- يرفق بالمادة ملخص لها في حدود صفحة واحدة.

8- أال يكون قد سبق نشرها، أو تقديمها للنشر. 

9- ينبغي أن يرفق البحث بالوعاء اإللكتروني المطبوع من خالله.

10-تخضع البحوث المحكمة في المجلة إلى تحكيم اثنين من المتخصصين على األقل 
وفق المعايير المعتبرة.

قواعد النشر
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعلى 
آله وصحبه والتابعين بإحسان، وبعد:

   فإن العناية بالفروق الواقعة في المصطلحات والمسائل والدالئل 
المشتبهات  بين  الفصل  أن  ذلــك  المهمات،  وأهــم  المطالب  أجــّل  من 
والقضايا المتماثالت مما يميز الباحث المحرر عن غيره من عامة الدارسين، 
وإن الغفلة عن هذا المطلب المهم مما يوقع الكثير في مزالق الغلط 
والخلط العلمي، لذا برزت عناية العلماء في اإلفصاح عن الفروقات في 
ثنايا تحريرهم للمسائل الفقهية، حتى أفرد بعضهم المصنفات المستقلة 
في هذا المجال كما هو الحال في فروق أبي محمد الجويني والقرافي 
والسامري والزريراني وغيرهم، مشيرين إلى أهمية العناية بهذا النوع من 
كتابه  الشافعية في طليعة  اإلسنوي من  الدقيق. قال  العلمي  التحرير 
مطالع الدقائق: »إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة 
واألجوبة المختلفة المفترقة مما يثير أفكار الحاضرين في المسالك ويبعثها 
على اقتناص أبكار المدارك، ويميز مواقع أقدار الفضالء ومواضع مجال 
العلماء«. كما أشار الزركشي في منثوره إلى أن غالب مناظرات السلف 
كانت قائمًة على معرفة »الجمع والفرق« في المسائل المختلفة. وما 
على  إال شاهد  اختالفها  على  المحاكم  في  القضائية  األحكام  تصنيف 

أهمية التفريق بين القضايا. 
   وبين يديك أخي القارئ العدد التاسع والثمانون ويحمل في طياته 
جهود  يبارك  وأن  بها،  النفع  تعالى  الله   نسأل  محكمة،  علمية  بحوثًا 

الباحثين، والحمد لله رب العالمين.
رئيس التحرير         

129 مة  |   العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ





الحوافز الماّدّية في المؤّسسة الوقفّية 
»دراسة فقهية«

إعداد : 
د. هناء بنت ناصر بن عبدالرحمن األحيدب

األستاذ المشارك بقسم الفقه_كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

م بحث محكَّ



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الحوافز الماّدّية في المؤّسسة الوقفّية »دراسة فقهية«

12

 مؤسسات األوقاف المعاصرة تشبه منشآت األعمال من حيث انفصال 
اإلدارة عن الملكية، مما يقلل من الحافز الذاتي لدى المديرين المستأَجرين؛ 
إذ الربح ال يعود عليهم باعتبارهم ليسوا مالكين، ولهذا فإن نظام الحوافز 
ضــروري  المعاصرة  اإلنتاجية  المؤسسات  لــدى  بــه  المعمول  والمكافآت 

لمؤسسات الوقف المعاصرة. 
بحث  والحوافز، محل  األجــرة  نظام  المعاصرة في  اإلدارة  واألخــذ بطرق 
ونظر؛ ألن الوقف له خصائص وأحكام مختلفة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة. 
وكان من نتائجها: أن العقد مع اإلدارات التنفيذية للوقف إجارة على عمل 
ُعِمل  المثل،  ألجــرة  معاِداًل  لألجير  الواقف  قــّدره  ما  كان  فإن  الجملة،  في 
بشرطه، وكذا إن كان ما قّدره الواقف أقل من أجرة المثل بناء على العمل 
شرط  )إذا  التالي:  في  الفقهاء  واختلف  األجير.  به  رضي  إن  الواقف  بشرط 
زائــدة على أجرة المثل( و )حكم دفع عين لمن يعمل على  الواقف األجــرة 

استثمارها، ويكون له جزء مشاع من الغّلة(
الــواقــف،  بشرط  يعمل  أنــه  األول  فــي  فالراجح  بينها؛  البحث  رجــح  وقــد 
إذا كان ذلك بشرط  المثل  أجــرة  زادت على  الوقف ولو  األجــرة من  فتنفق 
الواقف. فإن لم يقّدر الواقف األجرة، فاألصل أن يعطى أجرة مثله، وليس 
وإذا  الجملة.  في  الفقهاء  باتفاق  المثل  أجــرة  على  يزيده  أن  الوقف  لناظر 
كانت الخدمات المضافة إلى األجرة معلومة عند التعاقد، فال إشكال في 
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الثاني أن العقد صحيح، وهو عقد  ذلك لتحّقق العلم باألجرة. والراجح في 
شبيه بالمساقاة، ويصح هذا العقد في مال الوقف، ألن االشتراك ليس في 
الوقف  األرباح فحسب، فال مانع شرًعا من استثمار  المال، وإنما في  أصل 
عن طريق هذه المعاملة إما مع شخص حقيقي، أو حكمي يتمثل في إدارة 
تنفيذية الستثماره، بشرط عدم المحاباة لمصلحة الطرف اآلخر غير الوقف. 

واختلف القائلون بصحة هذا العقد فيما إذا كان مع الجزء المشاع دراهم 
دراهم  أضيفت  إذا  المعاملة  صحة  بعدم  القول  والراجح  للعامل،  معلومة 
يخالف مقتضى  أجرة معلومة ألحدهما  اشتراط  الربح؛ فإن  النسبة من  مع 
العقد من االشتراك بينهما في المغنم والمغرم. ويمكن القول بجواز إعطاء 
العامل أجرة ثابتة، وجزًءا مشاًعا من الربح في حال كونه أجيًرا لبعض األعمال، 
وشريًكا في بعضها، فيأخذ على اإلجارة أجرة معينة، وعلى المعاملة األخرى 
اآلخر.  يكون كل عقد منهما مستقالًّ عن  أن  الربح، بشرط  جــزًءا مشاًعا من 
وال يجوز االتفاق مع العامل على أجرة ثابتة وجزء مشاع من الربح في عقد 
واحد تحفيًزا له؛ ألنه ال يصح إجارًة، للجهالة في األجرة بإضافة الجزء المشاع 
من الربح الذي لم يحصل بعد، وال يعلم قدره، كما ال يصح معاملًة كعقد 
المساقاة، إلضافة أجرة معّينة، ويمكن القول بجواز هذه الصورة من اإلجارة 
الربح قلياًل بالنسبة إلى  في حالة واحدة، وهي أن يكون الجزء المشاع من 
األجرة الثابتة؛ بحيث يكون تابًعا لها، غير مقصود. ويجوز منح األجير المتمّيز 
مكافأة مالية، أو هدّية من غّلة الوقف زيادة على أجرته؛ فإن هذه الزيادة 
يمكن احتسابها مقابل جهد زائد يبذله المتمّيز في عمله، أو لعمله بساعات 
شرط  مخالفة  حكم  في  الفقهاء  اختلف  وأخــيــرا  العمل.  وقــت  خــارج  ــدة  زائ
الواقف بزيادة أجرة العامل على ما شرطه تحقيًقا لمصلحة الوقف، والراجح 

الجواز.
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مقدمة
  �إن �حلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا، 
ومن �سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سّل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد 
�أال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله، �سلى �هلل 

عليه وعلى �آله و�سحبه و�أتباعه، و�سّلم ت�سليًما كثرًي�؛ �أما بعد:
   فاإن موؤ�س�سات �الأوقاف �ملعا�سرة ت�سبه من�ساآت �الأعمال من حيث �نف�سال 
�ملديرين  لدى  �لذ�تي  �حلافز  من  يقلل  �النف�سال  وهذ�  �مللكية،  عن  �الإد�رة 
�مل�ستاأَجرين؛ الأن �لربح ال يعود عليهم باعتبارهم لي�سو� مالكني )))، ولذلك فاإن 
مهم  �ملعا�سرة  �الإنتاجية  �ملوؤ�س�سات  لدى  به  �ملعمول  و�ملكافاآت  �حلو�فز  نظام 

ملوؤ�س�سات �لوقف �ملعا�سرة.
ة، فاإن    وملا كان �لوقف له خ�سائ�ص و�أحكام يختلف بها عن �الأمالك �خلا�سّ
�الأخذ بطرق �الإد�رة �ملعا�سرة يف نظام �الأجرة و�حلو�فز، حمل بحث ونظر؛ 
ولذ� جاءت هذه �لدر��سة بعنو�ن: )�حلو�فز �ملاّدّية يف �ملوؤ�ّس�سة �لوقفّية. در��سة 

فقهية( �سائلة �هلل �لتوفيق و�ل�سد�د و�لقبول و�لنفع للم�سلمني.
ضابط الموضوع:

   يرّكز �لبحث على بيان حكم �سرف حو�فز ماّدّية ملن يعملون يف م�سلحة 
�لوقف زيادة على �أجورهم، و�حت�سابها من غلة �لوقف. 

أهمية الموضوع:

تظهر �أهمية �ملو�سوع فيما يلي:
))) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: 444).
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تعّلقه بالوقف �لذي له �أهمية كبرية يف �ملجتمع.  -1
�رتباطه با�ستثمار �لوقف �لذي ي�سهم يف ��ستمر�ره.  -2

أسباب اختيار الموضوع:

   كان �ختياري لهذ� �ملو�سوع لالأ�سباب �الآتية:
هذ�  نو�زل  من  نازلة  بحث  خالل  من  �لفقهية  �مللكة  تنمية  يف  رغبتي   -1

�لع�سر، وبنائها على ما ذكره �لفقهاء يف م�سائل مثلها.
�أّن مل �أجد من �أفرد هذ� �ملو�سوع بالدر��سة يف بحث علمّي ح�سب علمي.  -2

أهداف الموضوع:

   تتلخ�ص �أهد�ف هذ� �لبحث فيما ياأتي:
�لوقفية؛  �ملوؤ�س�سة  يف  �ملاّدية  للحو�فز  تاأ�سيلي  علمي  ببحث  �مل�ساهمة   -1

لبيان ما يحّل منها، وما ال يحّل نظًر� الخت�سا�ص �الأوقاف باأحكام م�ستقّلة.
�إظهار �سمول �لفقه �الإ�سالمي لكل ما ي�ستجّد، ومن ذلك ما ��ستجد يف �الأوقاف.  -2

الدراسات السابقة:

هذ� �ملو�سوع يرّكز على م�ساألة من م�سائل �لوقف متعلقة باأجر من يعملون 
�أو  للوقف،  �لعامة  �الأحكام  عن  تتكلم  �ل�سابقة  �لدر��سات  وغالب  مل�سلحته، 
ترّكز على بع�ص �أحكامه غري هذه �مل�ساألة، ومل �أجد _فيما �ّطلعت عليه_ من 
�أفرد هذ� �ملو�سوع ببحث علمي، لكن وجدت بع�ص �لبحوث �لتي لها �سلة 

به، وبيانها فيما ياأتي:
�لزحيلي،  م�سطفى  �أ.د.حممد  �ملعا�سرة،  �لناظر  �أجرة  م�سموالت   -1
وهو من بحوث منتدى ق�سايا �لوقف �لفقهية �الأول �لذي نظمته �الأمانة �لعامة 

لالأوقاف بالتعاون مع �لبنك �الإ�سالمي للتنمية بالكويت. 
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وقد حتّدث عن �سمول ��ستحقاق �لناظر من ريع �لوقف مل�سروفات �حلو�فز 
و�ملكافاآت  باخت�سار يف ن�سف �سفحة. 

م�سموالت �أجرة �لناظر �ملعا�سرة، حممد عثمان �سبري، وهو من بحوث   -2
منتدى ق�سايا �لوقف �لفقهية �الأول �لذي نظمته �الأمانة �لعامة لالأوقاف بالتعاون 

مع �لبنك �الإ�سالمي للتنمية بالكويت.
وقد حتّدث عن حكم �عتماد �حلو�فز و�ملكافاآت يف �ملوؤ�س�سات �لوقفية يف حدود 
�سفحتني، ورّكز على �أهمية �سرف �حلو�فز و�ملكافاآت للعاملني يف �الأوقاف حتقيًقا 

مل�سلحة �لوقف، ودعا �إىل تفعيل �لعمل بذلك وفق �سو�بط �ل�سرع.
�لوالية و�لنظارة على �لوقف، للدكتور حممد بن �سعد �حلنني. ر�سالة   -3

دكتور�ه مقدمة �إىل ق�سم �لفقه بكلية �ل�سريعة بالريا�ص. 
�حلو�فز  �سرف  �عتماد  منها:  متعّددة؛  �أحكام  على  �لر�سالة  ��ستملت  وقد 
وكان  �لريع،  من  �ملقررة  �الأجور  على  زيادة  �لوقفية  �ملوؤ�ّس�سة  يف  و�ملكافاآت 
�حلديث فيها عن �جلانب �لفقهي من هذه �مل�ساألة يف حدود ثالث �سفحات؛ 
حيث حتّدث عن �عتبار تبعّية �لن�سبة �لتي ت�ساف �إىل �الأجرة �لثابتة، وبنّي �أن 

�سرف �حلو�فز م�سروع للم�سلحة.
ومل ترّكز هذه �لدر��سات �ل�سابقة على حمل �الإ�سكال يف �حت�ساب هذه 
�حلو�فز من غّلة �لوقف؛ وهو ما لو كان �لو�قف قد حّدد �أجرة من يعمل يف 
�لوقف، فما حكم خمالفة �سرط �لو�قف بزيادة �الأجرة �ملحددة، و�لذي يرّكز 
عليه هذ� �لبحث، كما يرّكز على حكم �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، 
�أدلتهم،  �مل�سائل وبيان  �لفقهاء يف هذه  �أقو�ل  ومعها حو�فز متغرّية مع حترير 

و�لرتجيح بينها.
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منهج البحث:

   �ملنهج �لذي �تّبعته يف �لبحث هو �ملنهج �ال�ستقر�ئي �لتحليلي �ال�ستنباطي 
و�أدل��ة  �أق��و�ل  من  �لبحث  مو�سوع  حول  ُكتب  ما  با�ستقر�ء  وذل��ك  �ملقارن، 
ومناق�سات، وحتليل ما ورد يف �ملر�جع �لعلمية �لتي تناولت مو�سوع �لبحث مع 
�ال�ستعانة باملنهج �ال�ستنباطي ال�ستخر�ج �أوجه �لداللة من �الأدلة، وذكر ما يرد 

عليها من مناق�سات، وما يجاب به عنها �إن وجدت، و�لرتجيح، مع بيان �سببه. 
   خطة البحث:

   جعلت خطة �لبحث مكونة من مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، 
وذلك على �لنحو �الآتي:

     �ملقدمة، وفيها �أهمية �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره، و�أهد�فه، و�لدر��سات 
�ل�سابقة، ومنهج �لبحث، وخطته. 
     التمهيد؛ وفيه مطلبان:

       �ملطلب �الأول: �أنو�ع �الأمو�ل �ملوقوفة.
�ملنظومات �الإد�ري��ة يف  للعقد مع  �لفقهي  �لتو�سيف  �لثان:         �ملطلب 

�ملوؤ�ّس�سة �لوقفّية. 
املبحث الأول: حقيقة �حلو�فز �ملادية، وفيه خم�سة مطالب:

  �ملطلب �الأول: تعريف �حلو�فز.
  �ملطلب �لثان: �أنو�ع �حلو�فز.

  �ملطلب �لثالث: �لفرق بني �حلو�فز و�الأجور.
  �ملطلب �لر�بع: �سور �حلو�فز �ملادية �ملق�سودة يف هذ� �لبحث.

  �ملطلب �خلام�ص: �آثار �حلو�فز يف جمال �لعمل.
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�لوقف،  مل�سلحة  �لعمل  �أجرة  منه  ي�سرف  �لذي  �مل�سدر  الثاين:  املبحث 
ومقد�رها، وفيه مطلبان:

  �ملطلب �الأول: �مل�سدر �لذي ي�سرف منه �أجرة �لعمل مل�سلحة �لوقف.
  �ملطلب �لثان: مقد�ر �أجرة �لعمل مل�سلحة �لوقف.

املبحث الثالث: �سرف �حلو�فز �ملادية لالأجري مل�سلحة �لوقف زيادة على 
�أجره �لثابت، وفيه مطلبان:

  �ملطلب �الأول: �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، ومعها حو�فز �أخرى؛ 
وفيه م�ساألتان:

     �مل�ساألة �الأوىل: �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، ومعها خدمات 
جمانية، �أو خمّف�سة.

     �مل�ساألة �لثانية: �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، ومعها جزء م�ساع 
عّينها  �لتي  �الأج��رة  �أو  �ملثل،  �أج��رة  على  �لزيادة  �لثان:  �ملطلب  �لغّلة.   من 

�لو�قف حتقيًقا مل�سلحة �لوقف، وفيه م�ساألتان:
    �مل�ساألة �الأوىل: �لزيادة على �أجرة �ملثل للمتمّيز يف عمله.

مل�سلحة  �لو�قف حتقيًقا  عّينها  �لتي  �الأجرة  على  �لزيادة  �لثانية:  �مل�ساألة      
�لوقف.

   �أما �خلامتة ففيها ملخ�ص �لبحث، و�أهم نتائجه، وتو�سياته.
ا متقباًل، و�سلى  �أ�ساأل �هلل �لتوفيق و�ل�سد�د، و�أن يجعل هذ� �لعمل خال�سً

�هلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى �آله، و�سحبه، و�أتباعه �إىل يوم �لدين.
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تمهيد

المطلب األول
 أنواع األموال الموقوفة

�الأمو�ل �ملوقوفة تتنوع �إىل نوعني:
النوع الأول: �أوقاف مبا�سرة؛ كامل�ساجد.

النوع الثاين: �أوقاف ��ستثمارية، وتتنوع �إىل نوعني:
بعو�ئد  مبا�سرة  ��ستهالكية  تنتج خدمة جمتمعية  �لتي  �لوقفية  �الأعيان  �الأول:  �لنوع 

رمزية يتحقق بها دو�م �لوقف و�ملنفعة؛ وذلك مثل: �ملد�ر�ص، و�مل�سايف، و�مل�ساكن.
�لوقفية،  و�ل�سركات  كالعقار�ت،  �ال�ستثمارية؛  �الأوقاف  �لثان:  و�لنوع 
�أكرب عائد من  �لغر�ص منها حت�سيل  �لتي يكون  �ملال  و�ال�ستثمار�ت يف �سوق 

�الأرباح؛ لتنفق على �جلهات �لوقفية �ملحددة من �لو�قف.)))
   و�لذي يتعلق بهذ� �لبحث غالًبا هو �لنوع �لثان.

  المطلب الثاني

 التوصيف الفقهي للعقد مع المنظومات اإلدارية في 
المؤّسسة الوقفّية:

ومن  �لقا�سي  �أو  ونائبه،  �لناظر  هو  �لوقفية  �الإد�رة  يف  �لرئي�ص  �ملركز  �إن 
ن�ساأت  فقد  �لوقف،  يحتاجها  �لتي  �لوظائف  بقية  �أما  �لوقف،  �إد�رة  يف  ميّثله 
تبًعا الأنو�ع �الأوقاف، وهي ترت�وح بني �لوظائف �الإد�رية؛ كاملتوّل، و�ملبا�سر، 

))) انظر: االستثمار الوقفي املوّجه لتحقيق املسؤولية االجتماعية، د.محمد بن سعد احلنني، مجلة 
اجلمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد التاســع واألربعــون )ص: 97(، الوقــف اإلســامي؛ تطــّوره، 

إدارته، تنميته )ص: 34).
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�لقانونّية،  و�لوظائف  و�ل�سّر�ف،  كاجلابي،  �ملالّية؛  و�لوظائف  و�لكاتب، 
ووظائف �ل�سيانة �لفّنّية، ووظائف �أخرى؛ كاحلار�ص)3).

�إن �لتطّور �حل�ساري يف مر�حل تاريخية خمتلفة، وما �ساحبه من تغرّي�ت 
�جتماعية، و�سيا�سية، و�قت�سادية، فر�ص على �ملوؤ�س�سة �لوقفية تغرّي�ت م�ّست 
�الإد�ري  جهازها  تطور  �إىل  �أّدى  و�لوظيفي،  و�لتنظيمي،  �ملوؤ�س�سي،  بناءها 
بدًء� من �لنمط �لفردي �إىل �لنمط �الإد�ري �ملوؤ�س�سي، وتبًعا لذلك ��ستحدثت 
�لوقفية  �ملوؤ�س�سة  يف  و�ملهام  �لوظائف  حيث  من  متباينة  �إد�ري��ة  منظومات 

�ملعا�سرة تتمثل �إجمااًل يف منظومتني �إد�ريتني منف�سلتني؛ وهما:
1- ))جمل�ص �الأمناء )جمل�ص �لّنظارة(: وهو �ل�سلطة �لعليا لعدد من �الأ�سخا�ص، 
�لقو�عد  وو�سع  �لوقف،  �سوؤون  يف  �لت�ساوي  على  �لنظر  يف  �حلق  مبقت�ساها  يثبت 
�ملتعّلقة باإد�رته، و��ستغالله، وحت�سيل غاّلته، و�سرفه، وو�سع �ل�سيا�سة �لعامة له، مع 
عدم �الإخالل باأحكام �ل�سرع �حلنيف، و�سروط �لو�قفني، و�تّخاذ �لقر�ر�ت لتحقيق 

�الأغر��ص �لتي �أن�سئ �لوقف من �أجلها، �إما بر�أي �جلميع، �أو على �الأغلبية(()4).
�الإد�ر�ت  هذه  وتتعّدد  �لنظارة؛  ملجل�ص  �لتابعة  �لتنفيذية  �الإد�ر�ت   -2
بح�سب �لوقف، ومنها �الإد�رة �لتي تعنى با�ستثمار �لوقف، �أو تقوم باخلدمات 
من  وغريها  �ملالية،  �ل�سوؤون  و�إد�رة  �لعامة،  �لعالقات  ك��اإد�رة  �مل�ساندة؛ 
�الإد�ر�ت �لتنفيذية �لتي تتبع جمل�ص �لنظارة؛ حيث تلتزم يف عملها مبا يتو�فق 

مع ما يقرره جمل�ص �لنظارة.)))
 قال �ل�سيخ د. عبد �هلل بن بّيه: ))من مظاهر مر�عاة �مل�سلحة ما يتعّلق بالناظر 
�إد�رة  �إىل  �لقا�سي  �أو  �لو�قف  يعّينه  فرد  بها  يقوم  كان  �لتي  �لنظارة  وتطور 

)3) انظر: الوالية والنظارة املؤّسسّية على الوقف )ص: 380-)38).
)4) الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: 43)-44)(، وانظر: )ص: )38-)38). 

))) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: )4)).
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�سات، وتنّوع وظائف  حكومية م�سّكلة من �لعديد من �الأفر�د متنّوعي �لتخ�سّ
�لناظر، و�إحد�ث ميز�نية من ريع �لوقف خلدمات مل تكن موجودة يف �ل�سابق؛ 

كالت�سويق، و�لعالقات �لعامة، وت�سّرفات �لنظار(())).  
و�ملق�سود يف هذ� �لبحث �حلو�فز �لتي ت�سرفها �ملوؤ�س�سة �لوقفية لالإد�ر�ت 

�لتنفيذية على �ختالف �أنو�عها، ومن ذلك على �سبيل �ملثال:
�لو�سائل  باتخاذ  تقوم  �لتي  وهي  �لوقفية؛  �الأ�سول  على  �ملحافظة  �إد�رة   -1
و�إعد�د  ومتابعة،  وترميم  �سيانة  من  �لوقفية  �الأ�سول  على  �ملحافظة  �إىل  �ملوؤدية 
در��سات �جلدوى �القت�سادية الأعمال �ل�سيانة و�لرتميم وتطوير �لعقار�ت، ونحوها.

�إد�رة �ل�سرف �أو �ملنح؛ وهي �لتي تقوم باعتماد �مل�ساريع �خلريية وفق   -2
�ل�سيا�سات و�ملجاالت �ملعتمدة، ووفق ما هو خم�س�ص من مبالغ مالية لكل جهة 

من جهات �ال�ستحقاق مبقت�سى �سرط �لو�قف.
�إد�رة �ال�ستثمار؛ وهي �لتي تعمل على تنمية �الأمو�ل �لوقفية ب�سو�بط   -3

�ال�ستثمار �ملقّررة �سرًعا.
�إد�رة �لعالقات �لعامة؛ وهي �مل�سوؤولة عن ��ستخد�م �الإعالم لتعريف   -4

�مل�ستفيدين باملوؤ�س�سة وك�سب على ثقتهم.
�إد�رة �ل�سوؤون �ل�سرعية و�لقانونية؛ وهي �مل�سوؤولة عن �لتاأكد من �سحة   -5
�ل�سرعية و�لقانونية،  �لوقفية من �جلهتني  �ملوؤ�س�سة  �ملعامالت، وكافة ت�سّرفات 

وتقدمي �مل�سورة �لفنية لتاأمني م�سوؤولية �ملوؤ�س�سة د�خليًّا وخارجيًّا.)7)
وبالنظر �إىل كل �إد�رة من �الإد�ر�ت �لتنفيذية فكل منها لها دورها يف حتقيق 
�لعمل  �أهمية  يوؤكد على  باإتقان، وهذ� ما  فيها  �لعمل  �إذ� ما مت  �لوقف  م�سلحة 

باحلو�فز �ملادية يف �ملوؤ�س�سة �لوقفية.
ولتو�سيف �لعقد مع �الإد�ر�ت �لتنفيذية للوقف ال بد من بيان �لعالقة بينها 

))) إعمال املصلحة يف الوقف )ص: 49).
)7) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: )38-)38).
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وبني جمل�ص �لنظارة �لذي يحل حمل �لناظر.
   لقد حتّدث �لفقهاء عن و�جبات �لناظر على �لوقف؛ فهو يعمل على تنفيذ 
�سرط �لو�قف وفق �ل�سرع ومر�عاة م�سلحة �لوقف، و�سرف �ملوقوف فيما حّدده 
�لو�قف. وقد يحتاج �لناظر �إىل موؤ�جرة من يقوم ببع�ص �الأعمال �ملتعلّقة بالوقف.
   جاء يف �الإ�سعاف يف �أحكام �الأوقاف)8): ))يجوز �أن يجعل �لو�قف للمتول 
على وقفه يف كل �سنة مااًل معلوًما لقيامه باأمره...، وهو مبنزلة �الأجري يف �لوقف؛ 
�لعمارة، وعليه  �لوقف من  �إليه  ملا يحتاج  �أجر�ء  ي�ستاأجر  �أن  له  �أنه يجوز  ترى  �أال 
عمل �لنا�ص، ولي�ص له حد معني، و�إمنا هو على ما تعارفه �لنا�ص من �جلعل عند عقده 
�جتمع  ما  وبيع غالت، و�سرف  و��ستغالل،  ليقوم مب�ساحله من عمارة،  �لوقف؛ 
عنده فيما �سرطه �لو�قف، وال يكلف من �لعمل بنف�سه �إال مثل ما يفعله �أمثاله، وال 
ينبغي له �أن يق�سر عنه، و�أما ما تفعله �الأجر�ء و�لوكالء، فلي�ص ذلك بو�جب عليه((.
مادي،  مبقابل  حكميًّا  �أو  طبيعيًّا،  كان  �سو�ء  �سخ�ص  الأي  �لعمل  تفوي�ص  مت  فاإذ� 
فهذه وكالة باأجر، وقد �أجاز �لفقهاء �لوكالة يف �لوقف، وعقود �ملعاو�سات و�ملطالبة 
باحلقوق وغريها؛ حكاه �لزرك�سي �إجماًعا)9)، ويكون لها حكم �الإجارة على عمل)0)). 
�لوقفية  �ملوؤ�س�سة  يعملون يف  ملن  متنح  �لتي  �ملادية  �حلو�فز  �لبحث:  فمحل 
باعتبارهم �أجر�ء على عمل، وهذ� حال �أغلب �لعقود ملن يعملون يف �ملوؤ�س�سة 
�لوقفية، وقد يكون �لعقد غري ذلك �إذ� كان على ��ستثمار �لوقف بجزء م�ساع 

من �لربح، و�سياأتي �لكالم على ذلك.

)8) )ص: 3)- 4)).
)9) انظــر: شــرح الزركشــي علــى مختصــر اخلرقــي )4/ 40)-)4)(، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن 

اخلاف للمرداوي ))/ ))3).
)0)) التجريــد للقــدوري ))/ 3))3(، جامــع األمهــات )ص: 399(، مغنــي احملتــاج إلــى معرفــة معانــي 

ألفاظ املنهاج )3/ 7))(، كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ 489).
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المبحث األول
 حقيقة الحوافز الماّدّية

 
 المطلب األول
 تعريف الحوافز

أ  - تعريف الحوافز لغة:

جمع حافز؛ وهو ��سم فاعل من َحَفَزه، يَْحِفزه، حْفًز�؛ �أي: َدَفَعه من َخْلِفه. 
وَحَفَزه َعن �الأمِر يَْحِفزه َحْفَز�ً: �أَْعَجله و�أَْزَعجه وَحثَّه.))))

))و�أ�سُل �حَلْفِز: حثَُّك �ل�سيَء من َخْلِفه �َسْوَقاً، وغرَي �َسْوٍق(()))).
ب  - تعريف الحوافز اصطالًحا:

يعرف �الإد�رّيون �حلو�فز بتعريفات متقاربة يف �ملعنى و�إن �ختلفت �ألفاظها؛ 
فقد عرفها بع�سهم 

وتقّوم  �الأف���ر�د،  رغبات  تثري  �لتي  و�ملعنوية  �مل��ادي��ة  �لعو�مل  ))جمموعة  باأنها 
�سلوكياتها، وجتذبهم الأد�ء �الأعمال �مل�سروعة بكفاءة وفاعلية(()3))، �أو هي: ))�جلز�ء 
�ملادي و�ملعنوي �لذي يح�سل عليه �لفرد مقابل ما يبذله من �أعمال متّيزه عن غريه من 
كان  �سو�ء  �لعامل  تدفع  �لتي  �خلارجية  ))�ملوؤثر�ت  �آخر هي:  مبعنى  �أو   ،((4( �الأفر�د(( 

مديًر� �أو منّفًذ� نحو بذل جهد �أكرب يف عمله، و�المتناع عن �خلطاأ فيه(()))).
وعّرف بع�سهم حو�فز �الإنتاج باأنها: ))�لعو�مل �لتي تدفع �الأفر�د و�لدول 

)))) انظر: تاج العروس )))/ )))(، مادة: )حفز(.
)))) تاج العروس )))/ )))(، مادة: )حفز(. وانظر: لسان العرب ))/ 337(، مادة: )حفز(.

https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((1(
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((4(
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((((
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لتاأدية منفعة �قت�سادية، �أو �إيجاد منفعة جديدة(()))).
تت�سمن  فكّلها  �للغوي؛  �ملعنى  عن  تخرج  ال  �لتعريفات  هذه  �أن  �سك  وال 
و�سرعة  �جلهد،  وم�ساعفة  �لعمل،  متّيز  على  حتّث  �حلو�فز  فاإن  �حلّث،  معنى 

�الإجناز، وكاأنها تدفع �لعامل من خلفه على �لتقّدم و�الإجناز.

 المطلب الثاني

 أنواع الحوافز

 ت�سنف �حلو�فز على �أ�سا�ص طبيعتها �إىل نوعني:
لها  �أ�سياء  للعامل من  يعطى  ما  بها  مادية)7)). ويق�سد  �الأول: حو�فز  �لنوع 

قيمة مالية، كزيادة �الأجر، و�لهد�يا ذ�ت �لقيمة �ملالية.
�لنوع �لثان: حو�فز معنوية)8)). ويق�سد بها ما مينح �لعامل من �أمور �أخرى غري مادية؛ 

ك�سهاد�ت �ل�سكر، وعبار�ت �لثناء �لتي متّيز من يعمل بجّد و�جتهاد �أكرث من غريه.

  المطلب الثالث

 الفرق بين الحوافز واألجور

يختلف �حلافز عن �الأجر يف كثري من �جلو�نب كما ياأتي:
�لعمل  �إجناز  �إال بعد  بينما �حلافز ال يحّدد  �أن �الأجر يعرف قبل �لعمل،   -1

�ملتمّيز يف �لغالب.
�أما  �الأج��ور،  نظام  تغيري  �أو  �لرتقية،  عند  �إال  يتغري  ال  ثابًتا  �الأجر  يعترب   -2

)))) معجم املصطلحات االقتصادية واإلسامية، علي بن محمد اجلمعة )ص: )))).
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html :7)) انظر(
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html :8)) انظر(
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�حلافز فيتغرّي من وقت �إىل �آخر بح�سب تغرّي �الأد�ء و�جلهد.
3- يقت�سر �الأجر يف �لغالب على ما يدفع من نقود بينما �حلو�فز تت�سمن كالًّ 

من �لنقود و�ملميز�ت �الأخرى �ملادّية منها و�ملعنوية.
�لتي  �ملوظفني وو�جباتهم  �الأجور هو حقوق  �أو  �لرو�تب  منح  �أ�سا�ص   -4
�لفرد يف  تفّوق  �أ�سا�ص دفع �حلو�فز فهو  �أما  بالوظيفة،  �إحلاقهم  لهم عند  تقرر 

�لعمل، ومتّيزه عن غريه من خالل بذل جهد �أكرب من �ملعدل �ملعتاد.
�لذي  �لعمل  متو�سط  وهي  �ملو�سوعة،  �الأد�ء  مبعدالت  �الأجر  يرتبط   -5
يقوم به �ل�سخ�ص يف وقت معني، فاإذ� و�سل �ملوظف �إىل هذ� �ملعدل �ملو�سوع 

في�ستحق �أجًر�، �أما �إذ� ز�د عن ذلك فاإنه ي�ستحق حافًز�.)9))

 المطلب الرابع

 صور الحوافز الماّدّية المقصودة في هذا البحث

 حل�ساب �حلو�فز �ملادية للعاملني على �لوقف �سور متعددة ميكن �إجمالها 
يف �ل�سور �الآتية:

ِمَنح مالية للعامل مقابل منجز�ته.  -1
خدمات �الإ�سكان، و�لتغذية جمانًا، �أو باأ�سعار خمّف�سة.  -2

3-  ن�سبة مالّية ح�سب �الإنتاج)0))؛ حيث يتم ح�سابها باأ�سلوب �مل�ساربة)))).

  

https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((9(
)0)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير، بحــوث منتــدى قضايــا الوقــف 

الفقهية األول )ص: 370).
)))) انظر: الوالية والنظارة )ص: )44).
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المطلب الخامس 

آثار الحوافز في مجال العمل

�إذ�  �ل�سابقة، وذلك  �لتعريفات  �إيجابية كما هو و��سح من  �آثار  لها  �حلو�فز 
ُعِمل بها بال�سكل �ل�سحيح؛ فمن �آثارها ما يلي:

�لزيادة يف �الإنتاج.  -1
رفع �لكفاءة و�جلودة يف �الأد�ء.  -2

�سرعة �لتنفيذ و�لتقدم و�لتطوير يف �أد�ء �لعمل.   -3
زيادة والء �لعاملني للموؤ�س�سة، وحما�سهم يف �لعمل من �أجل �ملوؤ�س�سة.  -4

رفع معنويات �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة.))))  -5

المبحث الثاني
 المصدر الذي ُيصرف منه أجرة العمل لمصلحة الوقف، 

ومقدارها

المطلب األول

 المصدر الذي يصرف منه أجرة العمل لمصلحة الوقف

�عترب  مل��ّا  الأنه  منه)3))،  في�سرف  �آخر،  وقف  من  عليه  �لنفقة  �سرط  �لو�قف  كان  �إن 
�سرطه يف ت�سبيل �لوقف، �عترب �سرطه يف �لنفقة عليه؛ كاملالك يف �أمو�له)4)).

و�إن مل يكن �لو�قف �سرط �سيًئا، فاإنه ينفق عليه من غلة �لوقف نف�سه؛ الأنه ال 
/https://wikiarab.com :انظر ((((

https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ،أهمية-التحفيز  
)3)) انظــر: املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي للشــيرازي ))/ )33(، روضة الطالبــني وعمدة املفتني ))/ 

))3(، املغني البن قدامة ))/ 40(، العدة شرح العمدة )ص: 3)3).
)4)) انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشيرازي ))/ )33(، املغني البن قدامة ))/ 40).
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ميكن �النتفاع به �إال بالنفقة، فكان من �سرورته)))).
��ستثمار�ت  لها  يكون  �لتي  �الأوق��اف  عن  غالًبا  �لبحث  هذ�  يف  و�لكالم 
وعو�ئد، فال �سّك �أن ما يحتاج �إليه �لوقف من نفقة �أو �أجرة ملن يعملون لعمارته 
فيما  �جلملة))))  يف  �لفقهاء  بني  ذلك  يف  خالًفا  �أعلم  وال  غّلته،  من  يكون  �إمنا 

�ّطلعت عليه من ن�سو�سهم)7)). 
بالعمارة، فثبت  �إال  تبقى د�ئًما  �لغلة موؤبًّد�، وال  الأن ق�سد �لو�قف �سرف 
�ملو�سى  �لعبد  كنفقة  و�سار  بال�سمان،  �خلر�ج  والأن  �قت�ساء،  �لعمارة  �سرط 

بخدمته فاإنها على �ملو�سى له بها.)8))

 المطلب الثاني 

مقدار أجرة العمل لمصلحة الوقف:

المسألة األولى: إذا قّدر الواقف األجرة:

قّدره  ما  يكون  �أن  فاإما  �لوقف؛  مل�سلحة  يعمل  من  �أجرة  �لو�قف  قّدر  �إذ� 
معاِداًل الأجرة �ملثل)9))، �أو �أقل منها، �أو �أكرث.

ويعطى  ب�سرطه،  يعمل  فاإنه  �ملثل،  الأجرة  معاِداًل  �لو�قف  قّدره  ما  كان  فاإن 
)))) انظر: رد احملتار )4/ 8)3(، شرح مختصر خليل للخرشي )7/ 93(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 

للشيرازي ))/ )33(، املغني البن قدامة ))/ 40).
)))) قلــت: ))يف اجلملــة((؛ ألن بعــض الفقهــاء فّصلــوا فيمــا كان مــن مصلحــة الوقــف، وليــس لعمارتــه، كمــا ذكر 
الشــافعية فيمــن وقــف علــى عمــارة املســجد، لــم يجــز أن يصــرف منــه لإلمــام واملــؤذن، خاًفــا ملــن وقــف على 

مصلحة املسجد، فيشمل ما يعطى لإلمام واملؤذن. انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 0)3).
)7)) انظــر: الفتــاوى الهنديــة ))/ 4)4(، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ))/)))، )))(، احمليــط البرهانــي يف 
الفقه النعماني ))/ )4)(، الذخيرة للقرايف )0)/ 4)4(، مواهب اجلليل يف شــرح مختصر خليل ))/ 40(، 
الشــرح الصغيــر للدرديــر )4/ 37)(، املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي للشــيرازي ))/ )33(، روضــة الطالبــني 

وعمدة املفتني ))/ 344(، املغني البن قدامة ))/ 40(، الفروع )7/ ))3).
)8)) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))/ )))).

)9)) ))وأجــر املثــل: البــدل الــذي جــرى العــرف بدفعــه ملثــل الشــيء املؤجــر يف مثــل مدتــه وشــروطه((. 
معجم لغة الفقهاء )ص: 43).
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�الأجري ما قّدره �لو�قف بال خالف بني �لفقهاء؛ حيث ال �إ�سكال يف ذلك، الأنه 
�سرط له ما ي�ستحّقه)30) كما �سياأتي. 

�أقل من �أجرة �ملثل بناء على �لعمل ب�سرط   وكذ� �إن كان ما قّدره �لو�قف 
�لو�قف، والأن ذلك من م�سلحة �لوقف �إن ر�سي به �الأجري))3).

و�ختلف �لفقهاء فيما �إذ� �سرط �لو�قف �الأجرة ز�ئدة على �أجرة �ملثل، هل يعمل 
ب�سرطه، فت�سرف �الأجرة كاملة من �لوقف و�إن ز�دت على �أجرة �ملثل؟ على قولني:

القول األول:

يجاوز  وال  �لوقف،  غلة  من  �الأج��ري  ويعطى  �لو�قف،  ب�سرط  يعمل  �أن��ه   
ما ال يجوز. وهو قول �حلنفية))3)، و�ملالكية)33)،  ي�سرتط  �أن  �إال  �لو�قف  �سرط 

و�ل�سافعية)34)، وبع�ص �حلنابلة))3).
)30) فقد قال اجلمهور بالعمل بشرط الواقف كما سيأتي، أما أصحاب القول الثاني فإنهم يقولون: 
إذا شــرط الواقــف لناظــره أجــرة، فكلفتــه عليــه حتــى تبقى أجــرة مثله. انظر: الفــروع )7/ ))3(، 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي )7/ 8)). 
))3) وسيأتي الكام على حكم مخالفة شرط الواقف للمصلحة؛ كأن ال يوجد من يعمل ذلك العمل 

مبا شرطه الواقف، ولو ترك العمل، أدى إلى تعّطل الوقف.
))3) انظــر: رد احملتــار )4/ )43(. وجــاء يف الــدر املختــار )4/ 370( يف ســياق الــكام علــى قطــع اجلهــات 
ألجــل العمــارة: ))وأمــا الناظــر والكاتــب واجلابي، فإن عملوا زمن العمــارة، فلهم أجرة عملهم، ال 
املشــروط((. فيفهــم منــه أنــه إذا لــم تِضــْق غّلــة الوقف، يعمل بشــرط الواقف. وجــاء يف رد احملتار 
)4/ 370(: ))ثــم الظاهــر أن املــراد باملشــروط مــا يكفيــه؛ ألن املشــروط لــه مــن الوقــف لــو كان دون 
كفايتــه، وكان ال يقــوم بعملــه إال بهــا، يــزاد عليــه، ويؤيــده مــا ســيأتي يف فــروع الفصــل األول أن 
للقاضي الزيادة على معلوم اإلمام إذا كان ال يكفيه، وكذا اخلطيب. قلت: بل الظاهر أن كل من 
يف قطعه ضرر بنّي، فهو كذلك؛ ألنه يف األجير يف التعمير، وأما لو كان املشروط له أكثر من قدر 
الكفاية، فا يعطى إال الكفاية يف زمن التعمير؛ ألنه ال ضرورة إلى دفع الزائد املؤدي إلى قطع 

غيره، فيصرف الزائد إلى من يليه من املستحقني((. 
)33) انظر: أسهل املدارك )3/ 0))).

)34) انظر: فتاوى ابن الصاح ))/ 4)3(، روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 348).
))3) انظر: العدة شرح العمدة )ص: 3)3(، وبه قال ابن قدامة من احلنابلة ومن تبعه. انظر: الفروع 
)7/ ))3(، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف للمــرداوي )7/ 8)(، كشــاف القنــاع عن منت 

اإلقناع )4/ )7)).
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القول الثاني:

عند  �ملذهب  من  �ل�سحيح  وهو  �لوقف.  غلة  من  مثله  �أج��رة  �إال  له  لي�ص 
�حلنابلة))3).
األدلة:

أدلة القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون باأنه يُعمل ب�سرط �لو�قف يف �إنفاق 
�الأجرة من �لوقف ولو ز�دت على �أجرة �ملثل- مبا ياأتي:

الدليل األول:

 ، ا، فاأتى �لنبي عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما، قال: �أ�ساب عمر بخيرب �أر�سً
ا مل �أ�سب مااًل قّط �أنف�ص منه، فكيف تاأمرن به؟ قال: »�إن �سئت  فقال: �أ�سبت �أر�سً
حب�ست �أ�سلها، وت�سدقت بها«، فت�سّدق عمر: �أنه ال يباع �أ�سلها، وال يوهب، وال 
يورث، يف �لفقر�ء، و�لقربى، و�لرقاب، ويف �سبيل �هلل، و�ل�سيف، و�بن �ل�سبيل، 
ال جناح على من وليها �أن ياأكل منها باملعروف)37)، �أو يطعم �سديًقا، غري متمّول)38) 

فيه)39). قال �بن عون: و�أنباأن من قر�أ هذ� �لكتاب �أن فيه: غري متاأثل)40) مااًل.))4)

))3) انظر: الفروع )7/ ))3(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي )7/ 8)).
)37) ))املعروف: ما يتعارفه الناس بينهم((. التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )))/ 04)).

)38) ))واملعنى: غير متخذ منها مااًل؛ أي: ملًكا، واملراد: أنه ال يتملك شيًئا من رقابها((. فتح الباري 
البن حجر ))/ )40).

)39) أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )4/ ))(، كتــاب: الوصايــا، باب: الوقف كيف يكتب؟، رقم احلديث: 
))77)(، ومسلم يف صحيحه )3/ ))))(، كتاب: الوصية، باب: الوقف، رقم احلديث: ))3))).

)40) ))املتأثــل؛ مبثنــاة ثــم مثلثــة مشــددة بينهمــا همزة؛ هو املتخذ. والتأثــل: اتخاذ أصل املال((. فتح 
الباري البن حجر ))/)40- )40(. وانظر: شرح النووي على مسلم )))/ )8).

))4) جاء يف رواية مسلم.
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وجه االستدالل:

يطعم  �أو  باملعروف،  وليه  من  ياأكل  �أن  وقفه  يف   -- عمر  ��سرت�ط  دل 
ي�سرتط  �أن  ذلك  ومن  �لو�قف))4)،  �سروط  �سحة  على  مااًل  متاأثل  غري  �سديًقا 

للعامل �سيًئا، فاإنه يعمل ب�سرطه. 
الدليل الثاني: 

يقدح  ال  �ملحاباة  و�سريح  �سرطه)43)،  فيه  يتبع  �أن  فوجب  بوقفه،  ثبت  �أنه 
يف �الخت�سا�ص به �إجماًعا)44)؛ فاإذ� �سرط �أجرة مقّدرة للعامل، وجب �لعمل 

ب�سرطه، كما يعمل ب�سرطه يف حتديد �ملنتفعني من �لوقف، وحماباة بع�سهم. 
دليل القول الثاني:

ميكن �ال�ستدالل الأ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلني باأنه ال ي�سرف لالأجري من 
�لوقف �إال �أجرة �ملثل- باأن �لوقف قد خرج عن ملك �لو�قف، فال ي�سرف منه 

ما فيه حماباة الأحد.
وميكن مناق�سته باأن �لو�قف �إمنا �أخرجه عن ملكه بهذ� �ل�سرط، فوجب �لعمل 
ب�سرطه، و�ملحاباة ل�سخ�ص من حقه، كما له �حلق يف حتديد �ملنتفعني من �لوقف، 
وتقدمي بع�سهم على بع�ص، وغري ذلك، فيمكن �عتبار �لز�ئد على �أجرة �ملثل 

قد �سرطه �لو�قف لالأجري كغريه ممن ينتفع من �لوقف من غري عمل فيه.
الترجيح:

�لر�جح -و�هلل �أعلم- �لقول �الأول؛ وهو �لقول باأنه يعمل ب�سرط �لو�قف، 
))4) انظر: شــرح صحيح البخاري البن بطال )8/ )0)(، إكمال املعلم بفوائد مســلم ))/ )37(، شــرح 

النووي على مسلم )))/ )8(، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )))/ 04)).
)43) العدة شرح العمدة )ص: 3)3).

)44) كشاف القناع عن منت اإلقناع )4/ )7)).
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فتنفق �أجرة �لعامل من �لوقف ولو ز�دت على �أجرة �ملثل �إذ� كان ذلك ب�سرط 
�لو�قف، وذلك لقوة ما ��ستند �إليه.   

المسألة الثانية: إذا لم يقّدر الواقف األجرة:
   �ملر�د من هذه �مل�ساألة هو بيان حدود �الأجرة ملن يعمل مل�سلحة �لوقف �إذ� 
كان �لو�قف مل يحّددها، فهل يجوز �لتعاقد مع �الأجري باأكرث من �أجرة �ملثل �إذ� 

كان �لو�قف مل ي�سرط �سيًئا؟  
�سبق �لكالم على تو�سيف �لعقد مع �الإد�ر�ت �لتنفيذية للموؤ�س�سات �لوقفية 
باأنه �إجارة على عمل، فاالأ�سل �أن يعطى �الأجري �أجرة مثله، ولي�ص لناظر �لوقف 

�أن يزيده على �أجرة �ملثل باتفاق �لفقهاء))4) يف �جلملة.
ويدل على ذلك حديث عمر -- �ل�سابق: ))ال جناح على من وليها �أن 

ياأكل منها باملعروف، �أو يطعم �سديًقا غري متمّول فيه(())4).
ما  منه  ي�ستحق  �لوقف  يعمل يف  �أن من  �إىل  �إ�سارة   -- ففي قول عمر

يقابل عمله ح�سب عرف �لنا�ص.
قال �بن بطال -رحمه �هلل-: ))فبان بهذ� �أن �لعامل يف �حلب�ص له منه �أجرة 
�إذ�  �ملحّب�ص  ل�سرط  نق�ٍص  وال  للحب�ص،  بتغيري  ذلك  ولي�ص  عليه،  وقيامه  عمله 

حب�ص على قوم باأعيانهم، ال غنى عن عامل يعمل للمال(()47).
 وتقدير ما ياأخذه �لعامل باملعروف، ))و�ملعروف: ما يتعارفه �لنا�ص بينهم(()48).

))4) انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف )ص: ))(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(، احمليط 
البرهانــي يف الفقــه النعمانــي ))/ )4)(، رد احملتــار )4/)43، 9)3(، الذخيــرة للقــرايف )0)/ 4)4(، 
شــرح صحيــح البخــاري البــن بطــال )8/ )0)(، فتــاوى ابــن الصــاح ))/ 4)3(، روضــة الطالبــني 
وعمــدة املفتــني ))/ 9)3(، كشــاف القنــاع عــن منت اإلقناع )4/ )7)(، الفــروع )7/ ))3(، اإلنصاف 

يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 340(، )7/ 8)، ))).
))4) سبق تخريجه.

)47) شرح صحيح البخاري البن بطال )8/ )0)).
)48) التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )))/ 04)).
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حكم  يف  �ل�سديق  �أكل  كان  ))وملا  �هلل-:  -رحمه  عيا�ص  �لقا�سي  قال     
ذلك،  ي�سرتط  مل  ولو  به  �لعادة  خرجت  ما  قدر  منه  له  فيباح  مبلغه،  �ملعلوم 
وكان �لتحبي�ص على �مل�ساكني ومن يليها منهم، فاإنه ال يحرم عليه ما ال يحرم 
على �أحدهم و�إن كان غنياً، و��سطر �إىل قيامه عليها ما ال يحرم بهذ� �لقدر على 
جهة �الإجارة، ويكون ما ياأخذ معلوماً، �سح ذلك، ولي�ست باأعظم من �لزكو�ت 
�لتي جعل �هلل - �سبحانه - فيها حًقا للعاملني عليها، و�إن كانو� �أغنياء. وتقييده 
يف قوله: " �أن ياأكل منها باملعروف"، �إ�سارة �إىل ما قلناه يف �لرجوع �إىل �لعادة 

يف ذلك(()49).
   قال �بن حجر -رحمه �هلل-: ))قال �لقرطبي: جرت �لعادة باأن �لعامل ياأكل 
من ثمرة �لوقف حتى لو ��سرتط �لو�قف �أن �لعامل ال ياأكل منه، ي�ستقبح ذلك 
منه. و�ملر�د باملعروف: �لقدر �لذي جرت به �لعادة. وقيل: �لقدر �لذي يدفع 

به �ل�سهوة. وقيل: �ملر�د �أن ياأخذ منه بقدر عمله. و�الأول �أوىل(()0)). 
   وقال: ))و��سرت�ط نفي �لتاأّثل يقّوي ما ذهب �إليه من قال: �ملر�د من قوله: 
قاله  �لعمالة.  بقدر  �لوقف  مال  من  �الأخذ  ال  �الأكل،  باملعروف" حقيقة  "ياأكل 

�لقرطبي(()))).
   وميكن �أن يفهم من نفي �لتاأّثل: �أن �لعامل ياأخذ من غلة �لوقف، وال ياأخذ 
من �أ�سله؛ فهذ� ال ينفي جو�ز �إعطاء �لعامل �أجرته من غلة �لوقف و�هلل �أعلم، 

و�إمنا ميتنع �إعطاوؤه جزًء� من �أ�سل هذ� �لوقف.
   وبالرغم من �الختالف يف معنى �الأكل �إال �أن �لظاهر من ذلك �إثبات حق 

)49) إكمال املعلم بفوائد مسلم ))/ )37).
)0)) فتح الباري البن حجر ))/ )40).
)))) فتح الباري البن حجر ))/ )40).
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�سيًئا،  �لو�قف  له  ي�سرط  ولو مل  باملعروف حتى  �لوقف  من  �الأكل  �لناظر يف 
عمله  �أجرة  �لناظر  ياأخذ  �أن  �ملعنى  كان  و�إذ�  �أكله.  عدم  ��سرتط  لو  حتى  بل 
ا، فاإن �لعامل �مل�ستاأجر للوقف ي�ستحق �أجرة  باملعروف مع �أنه لي�ص �أجرًي� حم�سً

�ملثل من باب �أوىل.

المبحث الثالث
 صرف الحوافز الماّدّية لألجير لمصلحة الوقف زيادة على 

أجره الثابت
 �إن �إد�رة �الأوقاف �ال�ستثمارية ينبغي �أن ترتكز جهودها على رفع �لكفاءة 
�الإنتاجية الأمو�ل �لوقف �إىل حّدها �الأمثل من �أجل توفري �أكرب قدر من �الإير�د�ت 
جمل�ص  يجعل  ما  وهذ�  �الأم��و�ل))))،  هذه  �أجلها  من  حب�ست  �لتي  لالأغر��ص 
باأهد�ف �لوقف من  �لتنفيذية للوقف بربط م�ساحلها  �لنظارة يحّفز �الإد�ر�ت 
بح�سب  حتديدها  يتم  �لثابتة،  �الأج��رة  �إىل  ت�ساف  مادية  حو�فز  و�سع  خالل 
�الإنتاج، وذلك بتحديد ن�سبة معّينة من �إير�د�ت �ملوؤ�س�سة �لوقفية �لتي حت�سل 

عليها نتيجة الجتهاد �الإد�رة �لتنفيذية، فتمنح للعاملني يف �ل�سور �لتالية:
4-  ِمَنح مالية لالأجري مقابل منجز�ته.

خدمات �الإ�سكان، و�لتغذية جمانًا �أو باأ�سعار خمّف�سة.  -5
6-  ن�سبة مالّية ح�سب �الإنتاج.)3))

لالأجري،  �ملعلومة  �الأجرة  مع  �حلو�فز  هذه  �إ�سافة  على  �التفاق  حكم  فما   
وهل يجوز �سرف هذه �حلو�فز من غّلة �لوقف؛ حيث ميكن �لقول باأن هذه 

)))) انظر: الوقف اإلسامي. تطوره، إدارته، تنميته )ص: )30). 
)3)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير، بحــوث منتــدى قضايــا الوقــف 

الفقهية األول )ص: 370).
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ًد� الأجرة �لعامل،  �حلو�فز تزيد �الأجرة عن �أجر �ملثل، وقد يكون �لو�قف حمدِّ
فهل جتوز �لزيادة على ما حّدد؟

بيان ذلك يف �ملطلبني �لتاليني:

  المطلب األول
 االتفاق مع األجير على أجرة معلومة، ومعها حوافز أخرى

     
أجرة معلومة، ومعها  على  األجير  االتفاق مع  األولى:  المسألة 

خدمات مجانية، أو مخّفضة

أ-تحرير محل النزاع:

1-�تفق �لفقهاء على ��سرت�ط �لعلم باالأجرة ل�سحة �الإجارة)4))؛ الأن جهالة �الأجرة 
تف�سي �إىل �ملنازعة كما يف �لبيع)))). و�الأ�سل يف �سرط �لعلم باالأجرة حديث �أبي هريرة 

-  - عن �لنبي - - قال: »...ومن ��ستاأجر �أجرًي� فليعلمه �أجره«)))).
)4)) انظر: حتفة الفقهاء ))/ 7)3(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4/ 93)(، املقدمات املمهدات ))/ )))(، 
القوانــني الفقهيــة )ص: )8)(، التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل )7/ 494(، مختصر املزنــي )8/ )))(، املهذب 
يف فقه اإلمام الشــافعي للشــيرازي ))/ )))(، روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 74)(، املغني البن قدامة 
))/ 7)3(، شــرح الزركشــي علــى مختصــر اخلرقــي )4/ )))(، املبــدع يف شــرح املقنــع )4/ 409(، دقائــق أولــي 

النهى لشرح املنتهى ))/ 43)).
)))) حتفة الفقهاء ))/ 7)3).

)))) أخرجه البيهقي يف السنن الكبرى ))/ 98)(، كتاب: اإلجارة، باب: ال جتوز اإلجارة حتى تكون معلومة، وتكون 
األجــرة معلومــة، رقــم احلديــث: ))))))(، وضعفــه البيهقي بقوله: ))كذا رواه أبــو حنيفة، وكذا يف كتابي عن 
 _  _ أبــي هريــرة، وقيــل مــن وجــه آخــر ضعيــف عــن ابــن مســعود((. وأخــرج نحــوه أبوداود عــن أبي ســعيد
 _  _ مرفوًعــا يف املراســيل )ص: 7))(، رقــم احلديــث: ))8)(، وأخــرج نحوهمــا النســائي عــن أبــي ســعيد
موقوًفا عليه يف السنن الكبرى )4/ 0)4(، كتاب: املزارعة، باب: يف اإلجارات، رقم احلديث: ))))4(، وأخرجه 
ابن أبي شيبة يف مصنفه )4/ ))3( عن أبي هريرة وأبي سعيد موقوًفا عليهما، كتاب: البيوع واألقضية، من 
كــره أن يســتعمل األجيــر حتــى يبــني لــه أجره، رقم احلديث: )09)))(. وضعــف األلباني رفعه يف إرواء الغليل 

يف تخريج أحاديث منار السبيل ))/ ))3(. فاألرجح فيه الوقف. انظر: التلخيص احلبير )3/ )4)).
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2-�إن �سرط �الأجري ك�سوة ونفقة معلومة مو�سوفة، كما يو�سف يف �ل�سلم، 
جاز ذلك عند �جلميع)7)).

3-�ختلف �لفقهاء يف حكم ��ستئجار �الأجري بطعامه من غري �أن يو�سف على قولني:
القول األول:

�أن �الإجارة �سحيحة. وهذ� مذهب �ملالكية)8))، و�ملذهب عند �حلنابلة)9))، 
�هلل  ر�سي   - مو�سى  و�أبي  وعمر،  بكر،  �أبي  عن  وروي  �إ�سحاق)0)).  قال  وبه 

عنهم - �أنهم ��ستاأجرو� �الأجر�ء بطعامهم وك�سوتهم)))).
وقال �ملالكية: يكون له �لو�سط مما ملثله)))).

وقال �حلنابلة: يرجع يف �لقوت �إىل �الإطعام يف �لكفارة)3)).
القول الثاني:

�أن �الإجارة ال ت�سح. وهذ� مذهب �حلنفية)4))، و�ل�سافعية))))، ورو�ية عن 
�الإمام �أحمد)))).

)7)) املغني البن قدامة ))/ ))3).
)8)) انظــر: املدونــة )3/ 478(، التهذيــب يف اختصــار املدونــة )3/ 440(، التلقــني يف الفقــه املالكــي ))/ 

9))(، البيان والتحصيل )8/ 494(، القوانني الفقهية )ص: )8)).
)9)) انظــر: مختصــر اخلرقــي )ص: 80(، املســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتــني والوجهــني ))/ 7)4(، 
الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )7)(، املغني البن قدامة ))/ 4)3(، احملرر يف الفقه على مذهب 

اإلمام أحمد بن حنبل ))/ 7)3(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ ))).
)0)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 4)3).

)))) املغني البن قدامة ))/ 4)3(. ولم أجد من روى ذلك عنهم يف كتب السنة مما اّطلعت عليه من مظاّنه.
)))) انظر: التلقني يف الفقه املالكي ))/ 9))).

)3)) انظر: الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )7)-)7)).
)4)) وكذا لو استأجره بأجر معلوم وبطعامه؛ حيث يصير الكل مجهواًل. واستحسن أبو حنيفة جواز استئجار الظئر 

بطعامها وكسوتها. انظر: املبسوط للسرخسي )))/ 33-34(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4/ 93)).
)))) انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )7/ 8)3(، تكملة املجموع شرح املهذب، للمطيعي )))/ 9)).

)))) ويف روايــة ثالثــة عنــه: أن ذلــك جائــز يف الظئــر دون غيرهــا. اختارها القاضي. انظــر: املغني البن قدامة ))/ 
4)3(، املســائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ))/ 7)4(، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أحمد 

بن حنبل ))/ 7)3(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ ))). 
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األدلة: أدلة القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون ب�سحة �الإجارة- مبا يلي:
الدليل األول:

{ط�سم}  فقر�أ   -  - �هلل  ر�سول  عند  كنا  يقول:  �لندر  بن  عتبة  �سمعت 
]�لق�س�ص[، حتى �إذ� بلغ ق�سة مو�سى قال: "�إن مو�سى �أجر نف�سه ثمان �سنني، 

�أو ع�سًر�، على عفة فرجه وطعام بطنه")7)).
وجه االستدالل:

�أن مو�سى - - �أّجر نف�سه على طعام بطنه، وعّفة فرجه، ))و�سرع من 
قبلنا �سرع لنا، ما مل يثبت ن�سخه(()8)).

الدليل الثاني: 

حديث �أبي هريرة -  - قال: ن�ساأت يتيًما، وهاجرت م�سكيًنا، وكنت �أجرًي� 
البنة غزو�ن بطعام بطني وعقبة رجلي)9))، �أحطب لهم �إذ� نزلو�، و�أحدو)70) لهم 

)7)) أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه )3/ )))(، كتــاب: الرهــون، بــاب: إجــارة األجيــر علــى طعــام بطنــه، رقــم 
احلديث: )444)(.  قال البوصيري يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه )3/ )7(: ))ليس لعتبة 
بــن النــدر هــذا عنــد ابــن ماجــه ســوى هــذا احلديــث، وليــس لــه شــيء يف شــيء مــن الكتب اخلمســة، 
ة((. قال ابن عبد الهادي يف تنقيح التحقيق )4/ 94)(: ))هذا  وإسناد حديثه ضعيف لتدليس َبِقيَّ
احلديث انفرد به ابن ماجه. ومسلمة بن علّي: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ وغيره: متروك 
: أحاديثه غير محفوظــة((. وضّعفه احلافظ ابن كثير. انظر: األحاديث  احلديــث. وقــال ابــن َعــِديٍّ
الضعيفة واملوضوعة التي حكم عليها احلافظ ابن كثير يف تفسيره )ص: 303(. وقال األلباني يف 
ا((. وقال محققو ســنن ابن  إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار الســبيل ))/ 307(: ))ضعيف جّدً
ا، بقيــة بــن الوليــد مدلــس تدليس التســوية، ومثله ينبغــي أن يصرح  ماجــه: ))إســناده ضعيــف جــّدً

بالسماع يف جميع طبقات السند على ضعف فيه أيًضا، وشيخه مسلمة بن علي متروك((.
)8)) املغني البن قدامة ))/ ))3(، وانظر: التبصرة يف أصول الفقه )ص: )8)).

)9)) ))أي: للنوبة من الركوب استراحة للرجل((. حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/ )8).

)70) ))من احلدو؛ وهو سوق اإلبل، والغناء لها((. حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/ )8).
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�إذ� ركبو�، فاحلمد هلل �لذي جعل �لدين قو�ًما، وجعل �أبا هريرة �إماًما.))7)
وجه االستدالل:

�أنه عمل   - - أبي هريرة� باأنه قد ثبت عن  به  �أن يوجه �ال�ستدالل  ميكن 
�أنهم فعلوه من غري  �أجرًي� على طعام بطنه، وقد روي عن غريه من �ل�سحابة 

نكري، فكان �إجماًعا))7).
الدليل الثالث:

�أنه قد ثبت جو�ز ذلك يف �لظئر بن�ص �الآية، لقول �هلل تعاىل: {وعلى �ملولود 
له رزقهن وك�سوتهن باملعروف})73)، فيثبت يف غريها بالقيا�ص عليها)74).

المناقشة: نوقش من وجهين:

الوجه األول: عدم �لت�سليم بهذ� �حلكم يف �لظئر؛ فاملر�د من �الآية بيان نفقة 
�لزوجة، فن�ص على وجوب نفقتها يف حالة �الإر�ساع؛ لينبه على وجوبها يف 
كل حاٍل؛ الأنها �إذ� وجبت مع ت�ساغلها باالإر�ساع، فمع عدم �لت�ساغل �أوىل))7).
الوجه الثاني: �لت�سليم بهذ� �حلكم يف �لظئر، لكن ال ي�سح �لقيا�ص؛ للفرق 

من وجهني: 
))7) أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه )3/ )))(، كتــاب: الرهــون، بــاب: إجــارة األجيــر علــى طعام بطنــه، رقم احلديث: 
))44)(. وصحــح إســناده البوصيــري يف مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه )3/ )7(. وقــال األلبانــي يف 
ضعيف سنن ابن ماجه )ص: 93)(: ))ضعيف، وتوثيق الدارقطني والذهبي حليان ال أصل له يف » الزوائد 
» وال يف غيــره((. وقــال محققــو ســنن ابــن ماجــه: ))حديــث صحيــح، وهــذا إســناد ضعيف جلهالة أبي ســليم 
حيــان: وهــو ابــن بســطام البصــري((، وذكــروا لــه طرًقــا أخــرى إســنادها صحيــح. وأخــرج ابــن حبــان نحوه يف 
صحيحــه )))/ 00)-)0)(، كتــاب: إخبــاره صلــى اهلل عليــه وســلم عــن مناقــب الصحابــة رضــي اهلل عنهــم 
أجمعني، رقم احلديث: )0))7(. وقال محقق صحيح ابن حبان: ))إســناده صحيح. مضارب بن حزن: روى 

له ابن ماجة، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني((.
))7) انظر: املغني البن قدامة ))/ ))3).

)73) سورة البقرة، من اآلية: )33)).
)74) انظر: املغني البن قدامة ))/ ))3).

))7) انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )7/ 8)3).
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 -- �هلل  �أوجب  فقد  زوجة،  الأنها  �الآي��ة؛  بداللة  �لظئر  يف  جاز  �إمنا  �أنه  األول: 
للزوجات �لنفقة و�لك�سوة على �لر�ساع، ومل يفّرق بني �ملطلقة وغريها))7).

يكون  �أن  فجاز  معلومة،  غري  و�لر�ساع  �حل�سانة  يف  �ملنفعة  �أن  الثاني:   
عو�سها كذلك)77).
الدليل الرابع:

 �أن �لعادة جارية به من غري نكري، فاأ�سبه �الإجماع.)78)
الدليل الخامس:

�أن �الأجرة على �لعمل عو�ص منفعة، فقام �لعرف فيه مقام �لت�سمية، كنفقة 
�لزوجة)79)، والأن لالإطعام عرًفا يف �ل�سرع، وهو �الإطعام يف �لكفار�ت، فجاز 

�إطالقه، كنقد �لبلد)80).
دليل القول الثاني:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلون بعدم �سحة �الإجارة- مبا يلي:
�أن هذ� عو�ص يف عقد، وقد يقل ويكرث، فلم يجز �أن يكون جمهواًل، كالبيع.))8)

الترجيح:
مل  ولو  �الإجارة  ب�سحة  �لقول  وهو  �الأول؛  �لقول  �أعلم-  -و�هلل  �لر�جح 

يو�سف �لطعام، ويرجع فيه �إىل �لعرف. 

))7) انظر: املغني البن قدامة ))/ 4)3).
)77) املغني البن قدامة ))/ 4)3).

)78) الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )7)).
)79) انظر: التهذيب يف اختصار املدونة )3/ 440(، البيان والتحصيل )8/ 494(، املغني البن قدامة ))/ ))3).

)80) انظر: املغني البن قدامة ))/ ))3).
))8) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4/ 93)(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )7/ 8)3(، 

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ))/ 7)4).
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�لطعام  ت�ساّحا يف مقد�ر  �إن  فاإنهما  ثبت هذ�،  قد�مة -رحمه �هلل-: ))�إذ�  �بن  قال 
�أقل ملبو�ص  و�لك�سوة، رجع يف �لقوت �إىل �الإطعام يف �لكفارة، ويف �لك�سوة �إىل 
مثله. قال �أحمد: �إذ� ت�ساّحا يف �لطعام، يحكم له مبد كل يوم. ذهب �إىل ظاهر ما �أمر 
�هلل تعاىل من �إطعام �مل�ساكني، فف�سرت ذلك �ل�سنة باأنه مد لكل م�سكني. والأن �الإطعام 
مطلق يف �ملو�سعني، فما ف�سر به �أحدهما يف�سر به �الآخر. ولي�ص له �إطعام �الأجري �إال ما 

يو�فقه من �الأغذية؛ الأن عليه �سرًر�، وال ميكنه ��ستيفاء �لو�جب له منه(())8).
ب- االتفاق مع األجير لمصلحة الوقف على أجرة معلومة، ومعها 

خدمات مجانية، أو مخّفضة:

عند  معلومة  �الأج��رة  �إىل  �مل�سافة  �خلدمات  كانت  فاإن  �سبق،  ما  على  بناء 
�لتعاقد، فال �إ�سكال يف ذلك؛ لتحّقق �لعلم باالأجرة، وذلك مثل �لبدالت �لتي 
تقّدم خدمة جمانية  �لوقفية  �ملوؤ�س�سة  لو كانت  �أو  �الأ�سا�ص،  �الأجر  �إىل  ت�ساف 
�أوقات �لعمل، وتكون هذه �خلدمة معلومة  للموظف كالوجبات �لغذ�ئية يف 
للموظف. فاإن كانت غري مو�سوفة عند �لعقد، فاحلكم يف ذلك على �خلالف 
حتديد  يف  ويرجع  �الإج��ارة،  �سحة  ذلك  يف  و�لر�جح  قولني،  على  �ل�سابق 

�الأجرة �إىل �لعرف.
و�لذي ينبغي �لتنّبه له �أن �لفقهاء مل يفّرقو� يف �حلكم بني �أن يجعل �أجرته 
ن�سبة  على  كالًما  لهم  �أجد  ومل  طعامه.  مع  م�سمى  �أجًر�  له  يجعل  �أو  طعامه، 
�لتابع  بني  �حلكم  يف  يفّرقون  �أنهم  مع  لالأجري،  �لطعام  مع  �ملحددة  �الأج��رة 
يكون  �أن  ويحتمل  �ملتبوع.  يف  يغتفر  ال  ما  �لتابع  يف  يغتفر  حيث  و�ملتبوع؛ 
فاإنه  �لفقهاء يف زمنهم،  ي�ستح�سرها  �لتي كان  �لعقود  �إىل طبيعة  ذلك ر�جًعا 

))8) املغني البن قدامة ))/ ))3).
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�إن كانت �الأجرة معها طعام �الأجري، فغالًبا ما يكون �مل�سمى يعادل طعامه، وال 
يكاد يتجاوزه كثرًي�، فغالًبا ما يكون �لطعام يف تلك �لعقود �لتي يتكلمون عنها 
مق�سوًد�، ولي�ص تابًعا، فلهذ� مل يتطرقو� الغتفار �لغرر يف �لتابع من �لطعام، 
يف  �لعاملني  �أجرة  �إىل  ت�ساف  �لتي  �خلدمات  يف  �إليه  �لنظر  ينبغي  ما  وهذ� 

�الإد�ر�ت �لتنفيذية لالأوقاف. 
 وعلى هذ�، ميكن �لقول باأنه �إن كانت �خلدمات �لتي ي�ستفيد منها �الأجري يف 
�لوقف غري معلومة؛ كاأن يتم �التفاق على منحه خدمة �لعالج باأجرة خمف�سة 
الأنه  �خلدمة؛  هذه  له  �ستوّفر  ما  يعلم  ال  وهو  للوقف،  تابع  م�سفى  يف 
ال يعلم عن مدى حاجته �إىل �لعالج، وتكلفته، فهذ� غرر، لكن �لذي 
يظهر -و�هلل �أعلم- �أن هذ� �لغرر مغتفر؛ الأن هذه �خلدمات تابعة غري 
�أنه  �لفقهاء  قرر  وقد  �ملعلومة)83).  �لثابتة  �الأجرة  �إىل  بالن�سبة  مق�سودة 
يغتفر يف �لتو�بع ما ال يغتفر يف غريها، ويغتفر يف �ل�سيء �سمًنا ما ال 

يغتفر ق�سًد�)84).
     المسألة الثانية: االتفاق مع األجير على أجرة معلومة، ومعها 

جزء مشاع من الغّلة:

يتم  طبيعي  �سخ�ص  مع  �التفاق  كان  لو  ما  ي�سمل  �مل�ساألة  هذه  يف  �لكالم 
�التفاق معه على عمل مل�سلحة �لوقف، �أو �سخ�سية �عتبارية تتمثل يف �سركة 
معلومة، ومعها جزء  �أجرة  �التفاق معهم على  فهل يجوز  للوقف،  تابعة  غري 

)83) انظر: كيفية حتديد األجور، نزيه حماد )ص: 7))-8))).
)84) انظــر: األشــباه والنظائــر البــن جنيــم )ص: 03)(، الذخيــرة للقرايف ))/ )9)(، شــرح الزرقاني على مختصر 
خليل ))/ ))4(، األشــباه والنظائر للســيوطي )ص: 0))(، كشــاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )))(، دقائق 

أولي النهى لشرح املنتهى ))/ 3)(، زاد املعاد يف هدي خير العباد ))/ )73(، بدائع الفوائد )4/ 7)).
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م�ساع من �لغّلة؟
أواًل: �ختلف �لفقهاء يف حكم دفع عني ملن يعمل على ��ستثمارها، ويكون 

له جزء م�ساع من �لغّلة على قولني:
القول األول:

�حلنفية))8)،  عند  �ملذهب  وهو  حنيفة،  �أب��و  قال  وبه  �لعقد.  ي�سح  ال  �أن��ه 
و�ملالكية))8)، و�لظاهر من ن�سو�ص �ل�سافعية)87).

القول الثاني:

�أن �لعقد �سحيح. وهو ما يقت�سيه قول �أبي يو�سف وحممد بن �حل�سن من 

))8) انظر: املبسوط للسرخسي )))/ )3(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح 
الهدايــة )))/ 09)(. وكــذا ال جتــوز عندهــم املزارعــة يف األرض، وال املســاقاة _وهــي املعاملــة يف 

النخل_ بالثلث، وال بالربع، ونحو ذلك. انظر: احلجة على أهل املدينة )4/ 38)-39)).
))8) انظــر: القوانــني الفقهيــة )ص: )8)(، التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل )7/ 494(. وبالنظــر إلــى 
قولهــم يف عقــد املســاقاة _وهــي إجــارة على عمل يف حائط وشــبهه بجزء مــن غلته_ فقد قالوا 
بجواز املساقاة فيما لم يِطب، وأنها مستثناة من اإلجارة بالغرر واملجهول للضرورة الداعية إلى 
ذلــك لعــدم جــواز البيــع، فحيــث جــاز البيع ُمِنعت املســاقاة الرتفاع الضرورة، فتبقــى اإلجارة على 
األصل من عدم صحتها إذا كان األجر مجهواًل؛ ألنه جزء من النماء الذي لم يوجد بعد. انظر: 
الشامل يف فقه اإلمام مالك ))/ 770(، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة 
وحل مشكاتها )7/ )33-)33(، املسالك يف شرح موطأ مالك ))/ 74)(.  وجاء يف املفهم ملا أشكل 
مــن تلخيــص كتــاب مســلم )4/4)4- ))4(: ))القــراض، واملســاقاة، عقــدان مســتثنيان من اإلجارة 
املجهولة، للحاجة إلى ذلك، وللرفق احلاصل لرب املال والعامل؛ إذ ليس كل من له مال يحسن 
القيام عليه وال العمل فيه، ثم من الناس من يحسن العمل وال مال له. فاقتضت حكمة الشرع 
أن يرفق بكل واحد منهما على ما تيسر غالًبا. وملا ظهر له ذلك طرد املعنى، فحيث دعت احلاجة 
إلى ذلك أعملها. وعلى هذا فتجوز املساقاة يف النخل بعد الطيب. ويف الزرع إذا عجز عنه أهله. 

واهلل تعالى أعلم((، وهذا يحتمل القول بجواز هذه املسألة للحاجة. 
)87) فقــد قالــوا بعــدم جــواز املســاقاة يف غيــر النخــل والكــرم. انظــر: األم للشــافعي )4/ ))(، اإلقنــاع 
للمــاوردي )ص: 0))(. فــا يصــح اســتئجار العامــل بجــزء مــن النمــاء عندهــم، وقــد فّرقــوا بــني 
اإلجــارة واملســاقاة؛ فــإن اإلجــارة ملــا صــح عقدهــا على معلــوم موجود لم يجز عقدهــا على معدوم 
وال مجهــول، وملــا لــم يصــح عقد املســاقاة على موجود معلوم، جاز عقدهــا على معدوم ومجهول. 

انظر: احلاوي الكبير )7/ 0)3).
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�حلنفية)88)، وهو قول بع�ص �ملالكية)89)، و�حلنابلة)90).
بالعمل،  ثمره  يزيد  مما  معاملة  �ملدفوع  يكون  �أن  �ملعاملة:  ل�سحة  وي�سرتط 
عند �لقائلني بذلك من �حلنفية))9)، وكذ� على �ملذهب عند �حلنابلة، ويف رو�ية 

عندهم: ال ي�سرتط ذلك))9).
األدلة: أدلة القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون بعدم �سحة �لعقد- مبا يلي:
الدليل األول: 

عن �أبي �سعيد �خلدري-  - قال: ))نُِهي عن ع�سب �لفحل(( ز�د عبيد 
�هلل: ))وعن قفيز �لطحان(()93).

)88) تشــرع عندهمــا العمالــة؛ وهــي العقــد علــى العمــل ببعــض اخلــارج. انظــر: أحــكام األوقــاف )ص: 
07)(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح الهداية )))/ 09)).

)89)  انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ 499-494).
)90) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8(، الشــرح الكبير على منت املقنع ))/ )9)(، اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن 

حنبل ))/ 70)(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ ))4(، ))/ )39).
))9) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)).

))9) انظــر: املغنــي ))/ 8)3(، الــكايف يف فقــه اإلمــام أحمــد ))/ 0))(، دليــل الطالــب لنيــل املطالــب )ص: )))(، 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 4)4(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ )4)-)4)).

)93) أخرجــه أبــو يعلــى يف مســنده ))/ )30(، مســند أبــي ســعيد اخلــدري ، رقــم احلديــث: )4)0)(، 
والطحــاوي يف شــرح مشــكل اآلثــار ))/ )8)-87)(، بــاب: بيــان مشــكل مــا روي عنــه __ مــن 
نهيــه عــن قفيــز الطحــان، رقــم احلديــث: )))7(، والبيهقــي يف الســنن الكبــرى ))/ 4))(، كتــاب: 
البيــوع، بــاب: النهــي عــن عســب الفحل، رقم احلديــث: )4)08)(، والدارقطني يف ســننه )8/3)4(، 
كتاب: البيوع، رقم احلديث: ))98)(. قال ابن حجر يف التلخيص احلبير )3/ )4)-)4)(: ))وقد 
أورده عبــد احلــق يف اإلحــكام بلفــظ نهــى النبــي ، وتعقبــه ابــن القطان بأنه لــم يجده إال بلفظ 
البناء ملا لم يســمَّ فاعله، ويف اإلســناد هشــام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي ســعيد، ال 
يعــرف. قالــه ابــن القطــان والذهبــي، وزاد: وحديثــه منكــر. وقــال مغلطاي: هو ثقــة فينظر فيمن 
وثقــه. ثــم وجدتــه يف ثقــات ابــن حبــان((. وصححــه األلبانــي يف إرواء الغليــل يف تخريــج أحاديث 

منار السبيل ))/ )9)).
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وجه االستدالل:

 - نهى عن ذلك، و�لنهي يدل على  �أن �لنبي -  �أن قوله: )نُهي( يعني 
ف�ساد �ملنهي عنه)94). 

وقفيز �لطحان يعني دفع �لقمح �إىل �لطحان على �أن يطحنه بقفيز من دقيقه 
�إذ� كان دقيق  لي�ص عنده  مبا  �مل�ستاأجر  ��ستئجاًر� من  �لذي يطحنه، فكان ذلك 
قمحه لي�ص عنده يف �لوقت �لذي ��ستاأجر))9)، ومثله �لعقد على �لعمل ب�سرط 

�أن يكون �أجر �لعامل جزًء� م�ساًعا من �لغلة، فال ي�سح.
المناقشة: نوقش من وجهين:

األول: من حيث ثبوته؛ فقد قال �بن قد�مة -رحمه �هلل-: ))وهذ� �حلديث 
ال نعرفه، وال يثبت عندنا �سحته(())9).

ويجاب باأن من �أهل �لعلم من �سححه كما هو مبنّي يف تخريجه.
الثاني: من حيث �ال�ستدالل به على هذه �مل�ساألة مع وجود �لفرق بينهما؛ فاإن م�ساألة 
قفيز �لطحان هي �أن ي�سمي للعامل قفيًز�، ال جزًء� م�ساًعا)97)؛ ))الأن �لباقي بعد �لقفيز 
مطحونًا ال يدرى كم هو، فتكون �ملنفعة جمهولة(()98)، كما �أنه باالإمكان تعيني �لقفيز قبل 

�لعمل، فال حاجة �إىل تاأخري تعيني �الأجرة خالًفا لهذه �مل�ساألة.
الدليل الثاني:

   �أنه لو جاز هذ� �لعقد، �سار �لعامل �سريًكا، فقد جعل له بع�ص معموله �أجًر� 

)94) انظر: اللمع يف أصول الفقه )ص: ))).
))9) انظر: شرح مشكل اآلثار ))/ 88)(، التلخيص احلبير )3/ )4)).

))9) املغني ))/ 9).
)97) انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )))).

)98) دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ )4)).



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الحوافز الماّدّية في المؤّسسة الوقفّية »دراسة فقهية«

44

ا له وعليه، وهذ� ينايف كونه �أجرًي�)99). لعمله، في�سري �لعمل م�ستحقًّ
    الدليل الثالث:

   �أن هذ� �لعقد لي�ص من �أق�سام �ل�سركة، و�أقرب �لعقود �إليه �مل�ساربة، لكنها 
تكون بالتجارة يف �الأعيان ببيعها، وهذ� غري متحقق يف هذه �ل�سورة)00)).

   المناقشة:
   نوق�ص بالت�سليم باأنه لي�ص من �أق�سام �ل�سركة، وال هو م�ساربة، لكنه ي�سبه �مل�ساقاة 

و�ملز�رعة، فاإنه دفع لعني �ملال �إىل من يعمل عليها ببع�ص منائها مع بقاء عينها))0)).
الدليل الرابع:

  �أن �لعو�ص جمهول معدوم، وال يدرى �أيوجد �أم ال، و�الأ�سل عدمه، فال 
ت�سح �الإجارة.))0))

المناقشة:

�أحد  يكون  �أن  منه  فاملمنوع  جائزة،  وهي  �مل�ساربة،  نظري  هذ�  باأن  يناق�ص 
�ملت�ساركني غارًما، و�لثان غامنًا، �أما �إذ� ��سرتكا يف �ملغنم و�ملغرم، فال باأ�ص؛ الأن 
كل �إن�سان يعمل يف �لدنيا، فهو حتت �حلظ حتى �ساحب �ملال حتت �حلظ)03))، 

وال يعّد هذ� �لعقد �إجارة بل هو �سبيه بامل�ساقاة.
أدلة القول الثاني:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلون ب�سحة �لعقد- مبا يلي:
)99) انظر: املبسوط للسرخسي )))/ )3-)3(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ )4)).

)00)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8).

))0)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8).
))0)) انظر: البناية شرح الهداية )))/ 09)(، القوانني الفقهية )ص: )8)(، املغني البن قدامة ))/ 8)3).

)03)) انظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع )9/)44- )44).
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�أواًل: ��ستدلو� للقول ب�سحة �لعقد مبا يلي:
   الدليل األول:

 -  - عن نافع، �أن عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما، �أخربه: »�أن �لنبي   
عامل خيرب ب�سطر ما يخرج منها من ثمر �أو زرع...«)04)).

   وجه االستدالل:

   �أنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - دفع نخيلهم معاملة))0)) بجزء م�ساع من 
غّلتها، فدل على �سّحة �مل�ساقاة و�ملز�رعة، فكذ� من �أعطى �لعامل عيًنا ليعمل 

عليها بجزء م�ساع من منائها قيا�ًسا عليهما))0)).
   المناقشة:

�لت�سليم بداللة �حلديث على �سحة �مل�ساقاة و�ملز�رعة، بل     نوق�ص بعدم 
�حلديث حممول على �جلزية �سيانة لدالئل �ل�سرع عن �لتناق�ص)07))، فال�سطر 
�لذي دفع �إليهم كان منحة منه ، ومعونة لهم على ما كلفهم به من �لعمل)08)). 
ويوؤيد ذلك ما جاء عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما، قال: ملا فدع)09)) �أهل خيرب عبد 
�هلل بن عمر، قام عمر خطيًبا، فقال: �إن ر�سول �هلل -  - كان عامل يهود خيرب 
)04)) أخرجه البخاري يف صحيحه )3/ 04)-)0)(، كتاب: املزارعة، باب: املزارعة بالشطر ونحوه، رقم 
احلديث: )8)3)(، ومسلم يف صحيحه )3/ 87))(، كتاب: املساقاة، باب: املساقاة، واملعاملة بجزء 

من الثمر والزرع، رقم احلديث: )))))).
))0)) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)).

))0)) انظر: دليل الطالب لنيل املطالب )ص: 8))(، الشرح الكبير على منت املقنع ))/ 0))).
)07)) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )7)(، التلخيص احلبير )4/ 4)3).

)08)) انظر: شرح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )7/ 04))).
)09)) ))الفــدع: ِإَزاَلــة املفاصــل َعــن أماكنهــا، َوَذِلــَك ِبــأَن تِزيــغ اْلَيــد َعن عظم الزنــد، َوالرجل َعن عظم 

اق((. كشف املشكل من حديث الصحيحني ))/ )0)). السَّ
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منه -- جتهيل  �هلل«...)0))). وهذ�  �أقّركم  ما  »نقّركم  وقال:  �أمو�لهم،  على 
�ال�ستدالل  فبطل  خ��الف))))).  بال  �ملز�رعة  �سحة  متنع  �ملدة  وجهالة  للمدة، 

بذلك على حكم �الأ�سل �ملقي�ص عليه، فلم ي�سح �لقيا�ص.
الجواب عن المناقشة:

تاأويل بعيد)))))، فهو خالف �لظاهر من  �لتاأويل؛ الأنه  باملنع من هذ�  �أجيب 
�حلديث)3)))، ويوؤيد ذلك �أمور؛ منها ما يلي:

أواًل: �أن قوله : »نقّركم ما �أقّركم �هلل« �سريح يف �أنهم مل يكونو� عبيًد�)4)))؛ 

�إمنا منكنكم من �ملقام يف خيرب ما  فهو عائد �إىل مدة �لعهد، و�ملر�د من ذلك: 
�لكفار من  �إخر�ج  - كان عازًما على  �سئنا؛ الأنه -  �إذ�  �سئنا، ثم نخرجكم 

جزيرة �لعرب كما �أمر به يف �آخر عمره))))).
ثانًيا: �أن �لنبي - - �ساحلهم على �إقر�ر �الأر�ص و�لنخل معهم، و�سمنهم 

�سطر �لثمرة، و�سلح �لعبيد وت�سمينهم ال يجوز.)))))
ُهم على نحو ما قال، مل يجز  ثالًثا: �أننا لو �سلمنا �أنه فتحها َعنوة، و�أنه �أقرَّ

بَا بني �لعبد و�سيده)7)))، وهذ� غري �سحيح. �لرِّ
)0))) أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )3/ )9)-93)(، كتــاب: الشــروط، بــاب: إذا اشــترط يف املزارعة إذا 

شئت أخرجتك، رقم احلديث: )730)).
))))) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )7)(. وقد أورد البخاري احلديث يف كتاب اجلزية. 

انظر: صحيح البخاري )4/ 99).
))))) انظر: شرح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )7/ 04))).

)3))) انظر: شرح النووي على مسلم )0)/ 09)).

)4))) انظر: شرح النووي على مسلم )0)/ 09)).

))))) انظر: شرح النووي على مسلم )0)/ )))).
))))) احلاوي الكبير )7/ 8)3).

)7))) املعلم بفوائد مسلم ))/ )7)(، وانظر: شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ ))7-4)4).
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 الدليل الثاني:

     �أن هذ� �لعقد ي�سبه �مل�ساقاة و�ملز�رعة، فاإنه دفع لعني �ملال �إىل من يعمل 
عليها ببع�ص منائها مع بقاء عينها)8))).

الدليل الثالث:

�لقيا�ص على �مل�ساربة)9)))؛ حيث يجوز �التفاق يف �مل�ساربة على �أن يكون 
�سريكه، فكذ�  بذله  �لذي  �ملال  متاجرته يف  بعد  �لربح  م�ساع من  للعامل جزء 
يجوز �التفاق بني �ساحب �ملال، و�لعامل على �أن ن�سيب �لعامل جزء م�ساع 

من �لغلة �لناجتة عن عمله يف مال �الآخر. 
بالتجارة  تكون  فامل�ساربة  م�ساربة؛  �أنه  على  تخريجه  ي�سح  ال  �لعقد  وهذ� 
�أن ن�سيب  و�لت�سرف يف رقبة �ملال، وهذ� بخالفه)0)))، لكنه �سبيه بها؛ حيث 

�لعامل جزء م�ساع من �لربح نتيجة لعمله يف تنمية �ملال.
الدليل الرابع:

ميكن �ال�ستدالل ل�سحة هذه �ملعاملة باأن ))�الأ�سل يف �لعقود و�ل�سروط �ل�سحة �إال 
ما �أبطله �ل�سارع، �أو نهى عنه(()))))، فاإذ� مل يقم دليل على �لتحرمي، فهي حالل))))). 

الدليل الخامس:

�أن هذ� �لتعاقد مما يحتاج �إليه �لنا�ص لتحفيز �لعامل على �الجتهاد يف عمله 

)8))) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8).
)9))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ 494(. و))املضاربة هي عقد على الشركة مبال من أحد 
اجلانبني وعمل من اآلخر((. البناية شرح الهداية )0)/ 88(، وتسمى قراًضا. انظر: اإلنصاف يف 

معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 7)4).
)0))) انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )))).

))))) إعام املوقعني عن رب العاملني )3/ 07)).
))))) انظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع )9/ )44).
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لتحقيق �أعلى قدر من �لك�سب �لذي �سياأخذ جزًء� م�ساًعا منه، وال دليل على 
�لفقهاء �سوًر� من  �أجاز  �إليه، وقد  �لنا�ص  يحتاج  �لذي  �لتعامل  �ملنع من هذ� 
�الإجارة مع وجود �جلهالة، وت�ساهلو� يف بع�ص �ملعامالت للحاجة مما هي �أ�سد 

من هذه �ملعاملة.
قال �ملو�ق -رحمه �هلل-: ))وقد �ألفيت �لقوم، وقد �سددو� عليهم يف هذ�، 
مالك  �الإمام  �أجازه  مما  �الإجارة  من  �سوًر�  ذكر  ثم  فاعلوه(()3)))،  بد  ال  وهم 
�إليه هو و�أهله من  مع وجود �جلهالة؛ كموؤ�جرة �خلياط على خياطة ما يحتاج 
�لثياب يف �ل�سنة، و�لفر�ن على خبز ما يحتاج �إليه من �خلبز �سنة �أو �أ�سهًر�، �إذ� 
عرف عيال �لرجل، وما يحتاجون �إليه من ذلك. ونقل قول �سحنون _رحمه 
�هلل_: لو حملت �أكرث �الإجار�ت على �لقيا�ص لبطلت. ثم �أ�سار �إىل ما �أجازه 
�ملالكية من �لدخول على وجه �ملكارمة يف �لهبة لغري ثو�ب م�سمى؛ الأنه على 
وجه �لتفوي�ص يف �لنكاح، ونحو ذلك مما ت�ساهلو� فيه مع عدم ذكر �لعو�ص. 
ونقل قول �بن ر�سد �أن �ملنع من ذلك حرج، وغلو يف �لدين. ثم نقل عن بع�ص 
�ل�سلف �إجازة بع�ص �لعقود مما فيه جهالة بقدر �الأجرة؛ مثل: قول �بن عبا�ص: 
�أن يقال: بع هذ� �لثوب، فما ز�د على كذ� وكذ�، فهو لك. وقول �بن �سريين: 
�إذ� قال: بعه بكذ�، فما كان من ذلك، فلك، �أو بيني وبينك، فال باأ�ص به. وذكر 
�أن �بن �سر�ج -رحمه �هلل- فيما هو جاٍر على هذ�، ال يفتي بفعله �بتد�ء، وال 
ي�سنع على مرتكبه. ق�سارى �أمر مرتكبه �أنه تارك للورع، وما �خلالف فيه �سهري، 
تر�عى  �أن  مالك  �أ�سول  لذلك حاجة، ومن  �إن دعت  �سيما  فيه، وال  ال ح�سبة 

)3))) التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).
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�حلاجيات كما تر�عى �ل�سروريات. فاأجاز �لرد على �لدرهم، مع كونه يجعل 
مد عجوة من باب �لربا، و�أجاز تاأخري �لنقد يف �لكر�ء �مل�سمون)4))). ثم قال: 
))وال �سك �أن �الأمر فيما ذكرناه �أخف؛ الأن بالتحلل ترب�أ ذمتهم، بخالف �لدين 
�لربا(())))). ونََقل عن  باب  �لي�سري بخالف  �لغرر  �لربا، ويباح  بالدين، وباب 
�أن يعمل له يف كرم  ي�ستاأجر �الأجري على  �أنه �سئل عن رجل  �أ�سبغ بن حممد 
على �لن�سف مما يخرج �لكرم، �أو جزء. قال: ال باأ�ص بذلك. قيل: وكذلك ما 
ي�سطر �إليه؛ مثل �لرجل ي�ستاأجر �الأجري يحر�ص له �لزرع، وله بع�سه؟ قال: ينظر 
�إىل �أمر �لنا�ص �إذ� ��سطرو� �إليه فيما ال بد لهم منه، وال يجدون �لعمل له �إال به، 
فاأرجو �أن ال يكون به باأ�ص �إذ� عم ما يبني ذلك مما يرجع فيه �إىل �أعمال �لنا�ص، 

�؛ مثل كر�ء �ل�سفن يف حمل �لطعام.)))))  وال يجدون منه بدًّ
وعليه  وقال:  �ملجهولة،  �الإج��ارة  �إجازة  �ل�سلف  من  جماعة  عن  حكى  ثم 

يخرج �ليوم عمل �لنا�ص يف �أجرة �لدالل حلاجة �لنا�ص �إليه.)7)))
ثانًيا: ��ستدل �لقائلون با�سرت�ط �أن يكون �ملدفوع معاملة مما يزيد ثمره بالعمل 
باأنه �إمنا جاز هذ� �لعقد ت�سبيًها بامل�ساربة؛ الأنها عني تنمى بالعمل، فجاز ��سرت�ط 
جزء من �لنماء، و�مل�ساقاة كامل�ساربة، �أما �إن كان �لنماء ال يقف ح�سوله على 

عمله فيها، فلم ميكن �إحلاقه بذلك.)8))) 

)4))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/)49- )49).
))))) التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).

))))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).

)7))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).
)8))) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8)3).
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     سبب الخالف:
     يرجع �خلالف يف هذه �مل�ساألة �إىل �خلالف يف �مل�سائل �الآتية:

�لنهي الأجل  �أن  ر�أى  فمن  �لطحان؛  قفيز  �لنهي عن  من  �ملق�سود  �ملعنى   -1
كون �لعو�ص �لذي يح�سل عليه �لعامل غري موجود وقت ��ستئجاره، و�أنه يح�سل 
نتيجة لعمل �لعامل، قال بعدم �سحة هذه �ملعاملة لتحقق هذ� �ملعنى، فاإن �لعو�ص 
�لذي يح�سل عليه �لعامل غري موجود وقت �لعقد. ومن ر�أى �أن �ملعنى �أن ي�سمى 
للعامل قفيز من ثمرة عمله، ال جزًء� م�ساًعا، قال باأن �لنهي ال ي�سمل هذه �مل�ساألة.
حتديد حقيقة هذ� �لعقد هل هو �إجارة �أو غريها، فمن �عتربه �إجارة قال   -2

بعدم �سحته للجهالة، ومن �عتربه كامل�ساقاة �أحلقه بحكمها. 
حكم �مل�ساقاة، و�ملز�رعة عند من �أحلق هذ� �لعقد بهما.  -3

الترجيح:

�لر�جح -و�هلل �أعلم- �لقول �لثان، وهو �لقول باأن �لعقد �سحيح؛ وذلك ملا يلي:
وال  �ل�سارع،  �أبطله  ما  �إال  �ل�سحة  و�ل�سروط  �لعقود  يف  �الأ�سل  �أن   -1
دليل على ف�ساد هذ� �لعقد مع �أن فيه حتقيًقا مل�سالح عظيمة الأ�سحاب �الأمو�ل 

و�لعاملني.
�أن هذ� �لعقد �سبيه بامل�ساقاة �لذي ثبت جو�زه بال�سنة �ل�سحيحة.  -2

ثانًيا: بعد بيان حكم هذه �ملعاملة يبقى بيان حكمها يف �لوقف؛ كاأن يتفق ناظر �لوقف 
مع من ي�ستثمر �لوقف بجزء م�ساع من �لربح، فهل يجوز ذلك كما يف �الأر�ص �ململوكة 

باعتبار �أن هذ� عقد �سركة، فهل ي�سح هذ� �لعقد يف مال �لوقف؟
بالنظر �إىل �أن �ال�سرت�ك لي�ص يف �أ�سل �ملال، و�إمنا يف �الأرباح فح�سب، فال 
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يظهر مانع من ذلك، وقد �أ�سار بع�ص �لفقهاء �إىل مثل هذ�.)9)))
جاء يف مطالب �أول �لنهى يف �سرح غاية �ملنتهى)30)): ))و�ملنا�سبة؛ وهي 
�ملغار�سة: دفعه -�أي: �ل�سجر �ملعلوم �لذي له ثمر ماأكول- بال غر�ص -�أي: غري 
مغرو�ص- مع �أر�ص، ولو كان دفع �ل�سجر و�الأر�ص من ناظر وقف ملن يغر�سه 
عني  من  -�أي:  �سجره  من  معلوم  م�ساع  بجزء  يثمر  حتى  عليه  ويعمل  فيها، 
�ل�سجر- فال يجوز للناظر بعده بيع ن�سيب �لوقف من �ل�سجر بال حاجة و�أن 
للحاكم �حلكم بلزومها يف حمل �لنز�ع فقط، قاله �ل�سيخ تقي �لدين. �نتهى. 

ومر�ده باحلاجة ما يجوز معه بيع �لوقف((.
وعلى هذ�، فال مانع �سرًعا من ��ستثمار �لوقف عن طريق هذه �ملعاملة �إما 
مع �سخ�ص حقيقي، �أو حكمي )يتمثل يف جهة غري تابعة �لوقف(، ب�سرط عدم 

�ملحاباة مل�سلحة �لطرف �الآخر غري �لوقف.
وبالنظر �إىل ��ستخد�م هذ� �لعقد يف ��ستثمار �الأمو�ل �لوقفية، فهو يحقق 
)9))) انظــر: اإلســعاف يف أحــكام األوقــاف )ص: 3)(، أحــكام األوقــاف )ص: 07)(، اإلقنــاع يف فقــه اإلمام 
أحمد بن حنبل ))/ )7)(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ )47(، املبدع يف 
شرح املقنع )4/ 393(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ 33)(، حاشية الروض املربع ))/ 80)).

جــاء يف اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف للمــرداوي ))/ )47(: ))فوائــد األولــى: قــال يف   
الفروع: ظاهر نص اإلمام أحمد -رحمه اهلل-: جواز املساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء 
معلوم من الشــجر، أو بجزء من الشــجر والثمر، كاملزارعة. وهي املغارســة، واملناصبة. واختاره أبو 
حفص العكبري يف كتابه. وصححه القاضي يف التعليق أخيرا. واختاره يف الفائق، والشيخ تقي 
الديــن - رحمــه اهلل -. وذكــره ظاهــر املذهــب. وقــال: ولــو كان مغروســا، ولــو كان ناظــر وقــف، وأنه ال 
يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر با حاجة، وأن للحاكم احلكم بلزومها يف محل 
النزاع فقط. انتهى. وهذا احتمال يف املغني، والشرح. وقيل: ال تصح. اختاره القاضي يف املجرد، 

واملصنف، والشارح. وجزم به يف الرعاية الكبرى. وقدمه يف املغني، والشرح، والنظم، والفائق. 
الثانيــة: لــو كان االشــتراك يف الغــراس واألرض: فســدت وجًهــا واحــًدا. قالــه املصنــف، والشــارح،   
والناظم، وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين: قياس املذهب صحتها. قال يف الفائق، قلت: وصحح 
املالكيــون املغارســة يف األرض امللــك، ال الوقــف. بشــرط اســتحقاق العامــل جــزًءا مــن األرض مــع 

القسط من الشجر. انتهى((.
.(((( /3( ((30(
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�لتي  �مل�سكالت  �أهم  من  �لوقفية  �الأمو�ل  ))��ستثمار  �إن  �إذ  عظيمة؛  م�سلحة 
تقابل �ملوؤ�ّس�سة �لوقفية من حيث عملية �لتنفيذ و�لتطبيق يف كيفية �ال�ستثمار، 
وجماالته، و�ختيار �ملتعاونني، وكيفية �لت�سرف عند وقوع �خل�سارة، �أو �سعف 
�سة ذ�ت كفاءة ومعرفة  �لريع، �أو زيادة �لنفقات، فهذ� يحتاج �إىل جهة متخ�سّ
باإ�سناد  �مل�سكلة  هذه  معاجلة  فتكون  �لوقفية،  �ملوؤ�س�سة  كو�در  يف  تتوفر  ال  قد 

�سة من �ل�سركات �ال�ستثمارية(())3)). �لعمل �إىل جهة متخ�سّ
�مل�ساع  �جلزء  مع  كان  �إذ�  �سبق  فيما  �لعقد  ب�سحة  �لقائلون  �ختلف  ثالًثا: 

در�هم معلومة للعامل على قولني:
القول األول:

�أنه ال ي�سح �لعقد. وهو قول �حلنفية))3))، و�ملذهب عند �حلنابلة)33)). 
القول الثاني:

�سريين،  �بن  �الأثرم عن  �حلنابلة، ورو�ه  عند  رو�ية  �لعقد، وهو  ي�سح  �أنه 
و�لنخعي، و�لزهري، و�أيوب، ويعلى بن حكيم)34)). 

األدلة:

دليل القول األول:

��ستدل �لقائلون بعدم �سحة �ملعاملة �إذ� �أ�سيفت در�هم مع �لن�سبة من �لربح 

))3)) الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: )39).
))3)) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح الهداية )))/ 4))).

)33))انظر: املغني البن قدامة ))/ 9(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ 0))(، مختصر اخلرقي )ص: 79).
)34)) انظــر: املغنــي البــن قدامــة ))/ 9(، الــكايف يف فقــه اإلمــام أحمــد ))/ 0))(، اإلنصــاف يف معرفــة 

الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 4)4).
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باأن ��سرت�ط جزء معني من �خلارج الأحدهما، يقطع �ل�سركة، فتف�سد �ملعاملة))3))؛ 
خلروجها عن مو�سوعها))3))،�إذ مو�سوعها �أن يعمل يف �سجر معني بجزء م�ساع 
من ثمرته، يف ذلك �لوقت �لذي ي�ستحق عليه فيه �لعمل)37))، فالقاعدة �الأ�سلية 
�لعقد  و�إمنا جاز هذ�  �ملغنم و�ملغرم)38)).  �ل�سريكني يف  ت�ساوي  �مل�ساركة:  يف 

ت�سبيهاً بامل�ساقاة)39)).
�لثمرة،  من  معلوًما  ج��زًء�  �سرط  ))�إذ�  �مل�ساقاة:  عن  قد�مة  �بن  قال 
مل  رمبا  الأن��ه  خ��الف؛  بغري  يجز  مل  ونحوها،  كع�سرة  معلومة،  ودر�ه��م 
ولذلك  �ملال،  رب  فيت�سرر  �لدر�هم،  تلك  ي�ساوي  ما  �لنماء  من  يحدث 
�أقفزة معلومة. ولو �سرط له در�هم منفردة عن �جلزء،  منعنا من ��سرت�ط 

مل يجز لذلك(()40)).
دليل القول الثاني:

�لن�سبة من  �أ�سيفت در�هم مع  �إذ�  �ملعاملة  ب�سحة  للقائلني  �ال�ستدالل  ميكن 
�لربح باأن �الأ�سل يف �ملعامالت و�ل�سروط �ل�سحة �إال ما �أبطله �ل�سارع، وال دليل 
على ف�ساد �لعقد �إذ� �أ�سيفت للعامل در�هم معلومة مع �جلزء �مل�ساع من �لربح.
وميكن مناق�سته باأن ��سرت�ط در�هم معلومة للعامل يخالف مقت�سى �لعقد من 
�ال�سرت�ك بني �لطرفني يف �لربح، فيكونا غامنني مًعا، �أو غارمني مًعا، فال ي�سح 

�لعقد مع هذ� �ل�سرط �لذي يخالف مقت�ساه. 

))3)) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح الهداية )))/ 0))).
))3)) انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )3)).

)37)) انظر: املغني البن قدامة ))/ )30).
)38)) الشرح املمتع على زاد املستقنع )9/ 3)4).

)39)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 9).
)40)) املغني البن قدامة ))/ )30).
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الترجيح:
�لر�جح -و�هلل �أعلم- �لقول �الأول، وهو �لقول بعدم �سحة �ملعاملة �إذ� �أ�سيفت 
در�هم مع �لن�سبة من �لربح؛ وذلك لوجاهة هذ� �لقول، فاإن ��سرت�ط �أجرة معلومة 

الأحدهما يخالف مقت�سى �لعقد من �ال�سرت�ك بينهما يف �ملغنم و�ملغرم. 
رابًعا: ميكن �لقول بجو�ز �إعطاء �لعامل �أجرة ثابتة، وجزًء� م�ساًعا من �لربح 
يف حال كونه �أجرًي� لبع�ص �الأعمال، و�سريًكا يف بع�سها، فياأخذ على �الإجارة 
�أن يكون  �لربح، ب�سرط  �أجرة معينة، وعلى �ملعاملة �الأخرى جزء� م�ساًعا من 
كل عقد منهما م�ستقاًلّ عن �الآخر، فياأخذ �أجرة �ملثل على عمله �ملحدد، وياأخذ 
جزًء� م�ساًعا من �لربح يف معاملة �أخرى ح�سب �التفاق بينهما، فقد ذكر �لفقهاء 
يجوز  الأنهما عقد�ن  �ل�سجر؛  و�مل�ساقاة على  �الأر�ص  �إجارة  بني  �جلمع  جو�ز 

�إفر�د كل و�حد منهما، فجاز �جلمع بينهما.))4))
خامًسا: �التفاق مع �لعامل على �أجرة ثابتة وجزء م�ساع من �لربح يف عقد 
باإ�سافة  �الأجرة  يف  للجهالة  �إجارًة،  ي�سح  ال  الأنه  يجوز؛  ال  له،  حتفيًز�  و�حد 
ي�سح  يعلم قدره، كما ال  بعد، وال  �لذي مل يح�سل  �لربح  �مل�ساع من  �جلزء 
معاملًة كعقد �مل�ساقاة، الإ�سافة �أجرة معّينة، وميكن �لقول بجو�ز هذه �ل�سورة 
قلياًل  �لربح  من  �مل�ساع  �جلزء  يكون  �أن  و�ح��دة، وهي  �الإج��ارة يف حالة  من 
بالن�سبة �إىل �الأجرة �لثابتة؛ بحيث يكون تابًعا لها، غري مق�سود، وهذ� ما قال به 

بع�ص �لباحثني))4)).
 وقد ذكر �لفقهاء �أنه يغتفر يف �لتابع ما ال يغتفر يف �ملتبوع كما �سبق، ومن 
ذلك ما ذكروه من �الغتفار يف �لتابع لعقد �مل�ساقاة)43))، وقّدر بع�سهم �لتابع 

))4)) انظر: حاشية الروض املربع ))/ )9)). 
))4)) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: 448-447).

)43)) انظر: املدونة )3/ )))(، األم للشافعي )4/ ))(، احلاوي الكبير )7/ 0)3(، شرح النووي على مسلم )0)/ 0))).
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باأن ال يتجاوز ثلث �ملتبوع)44)). 

 المطلب الثاني
 الزيادة على أجرة المثل، أو األجرة التي عّينها الواقف تحقيًقا 

لمصلحة الوقف

المسألة األولى الزيادة على أجرة المثل للمتمّيز في عمله:

�سبق تو�سيف �لعقود ملن يعملون يف �الإد�ر�ت �لتنفيذية باأنها عقود �أجارة 
على عمل، فاالأ�سل �أن يعطى �الأجري �أجرة مثله، ولي�ص لناظر �لوقف �أن يزيده 
على �أجرة �ملثل باتفاق �لفقهاء يف �جلملة، فاإذ� كانت ت�سرف له �أجرة �ملثل كل 
�سهر، هل يجوز �لزيادة عليها بحو�فز ماّدّية ت�سرف من غّلة �لوقف حتفيًز� له 
هد�يا  �أو  مالية،  مبالغ  يف  �حلو�فز  هذه  وتتمثل  عمله؟  و�إتقان  �الجتهاد،  على 

عينية ت�سرتى من غلة �لوقف؛ بحيث متنح للموظف لتمّيزه، و�إتقانه لعمله.
�إن هذه �حلو�فز �إذ� ُوِعد بها �الأجري عند �إجنازه لعمل معنّي؛ كاأن يوعد �الأجر�ء 
تكون  بحيث  مالّية؛  منحة  �أو  هدّية،  على  يح�سل  معّينة  �سروًطا  يحقق  من  باأن 
�ل�سروط للح�سول على �حلافز و��سحة، ت�ستمل على بيان ملا يجب على �الأجري 
حتقيقه، فهذه مبثابة �جلعالة، فاملنحة �ملالية �ملحددة ُجعل ملن يعمل �لعمل �ملحدد 
�إن  بال�سروط �ملتفق عليها، فيبقى حكم �حت�ساب �جُلعل من غلة �لوقف، وكذ� 
كان �حلافز من غري وعد للعاملني، بل يفاجاأ به �لعامل �إذ� كان ممّيًز� يف عمله، فهو 

مبثابة �ملكافاأة للعامل �ملتميز، فهل يجوز �حت�ساب هذه �ملكافاأة من �لوقف؟
ذكر بع�ص �لباحثني �ملعا�سرين جو�ز حتفيز �لعامل يف �لوقف على �سكل عموالت 
مالية، �أو خدمات �جتماعية و�سحية؛ لتحقيق �لكفاية من جهة، وللح�سول على �أجرة 

)44)) انظر: التلقني يف الفقه املالكي ))/ )))(، الشامل يف فقه اإلمام مالك ))/ 770).
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�ملثل من جهة �أخرى، وير�عى يف ذلك �أن يكون �الأجر منا�سًبا له بالنظر �إىل �أمثاله يف 
زمان �لعامل ومكانه))4)).  وذكر بع�سهم �أن �حلو�فز �لتي متنح للعامل على �لوقف مبثابة 
�ل�سلب  �الإ�سالم  �سرع  كما  �لعطاء�ت؛  �أح�سن  بهدف حتقيق  �لر�تب  زيادة  �أو  �جلعل، 

للمقاتل بهدف �لتناف�ص يف �لو�سول �إىل �لهدف))4)). 
و�لذي يظهر ل -و�هلل �أعلم- �أنه بالنظر �إىل �أن هذه �ملكافاأة، �أو �جلعل �إمنا متنح 
للمتميز يف عمله بحيث يعود ذلك بالنفع للوقف. ومتييز �لعامل �ملتميز بزيادة �أجره 
عن غريه ميكن �عتباره من �أجرة مثله؛ فاإن هذه �لزيادة ميكن �حت�سابها مقابل جهد 
ز�ئد يبذله �ملتمّيز يف عمله، �أو لعمله ب�ساعات ز�ئدة خارج وقت �لعمل، وحتفيز 

�ملتميز مما جرت به �لعادة، فيكون د�خاًل �سمن �أجرة �ملثل ما مل يتجاوز �ملعتاد.
 فيجب �أن يُقت�سر يف هذه �ملنح و�حلو�فز على ما يحقق �مل�سلحة من غري مبالغة، 
بل يكون هذ� �لتحفيز يف حدود �ملعتاد. فاإن �لفقهاء منعو� من �لزيادة يف �الأجرة 

�أكرث مما يتغابن �لنا�ص فيه؛ الأن �ملتول ال ميلك �ال�ستئجار للوقف بغنب فاح�ص)47)).
المسألة الثانية

 الزيادة على الأجرة التي عّينها الواقف حتقيًقا مل�صلحة الوقف
�إذ� حّدد �لو�قف �أجرة �لعامل باأقل من �أجرة �ملثل، فهل يجوز �لزيادة على 
ذلك حتى تكون �أجرة �ملثل، �أو تزيد عليها حتقيًقا مل�سلحة �لوقف؟ كاأن يكون 
�الأجري متمّيًز� يف عمله، وتركه للعمل خ�سارة على �لوقف، حيث ال يوجد من 

يعمل عمله، وقد يت�سرر �لوقف ب�سبب �أجري مهمل ياأخذ �أجًر� قلياًل. 

))4)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير، بحــوث منتــدى قضايــا الوقــف 
الفقهية األول )ص: 373).

))4)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، أ.د.محمد مصطفى الزحيلــي، بحوث منتدى قضايا 
الوقف الفقهية األول )ص: 334).

)47)) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(، رد احملتار )4/ )37).
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�ختلف �لفقهاء يف حكم خمالفة �سرط �لو�قف بزيادة �أجرة �لعامل على ما 
�سرطه حتقيًقا مل�سلحة �لوقف على قولني:

القول األول:
يجوز خمالفة �سرط �لو�قف بزيادة �أجرة �لعامل على ما �سرطه حتقيًقا مل�سلحة 
�لوقف. وهو ما يقت�سيه قول �حلنفية)48))، و�أحد �الأوجه عند �ل�سافعية)49))، وبه 

قال �بن تيمية)0)))، رحمه �هلل.
القول الثاني:

يوؤدِّ  مل  ما  �ملالكية  قول  يقت�سيه  ما  وهو  �لو�قف.  �سرط  خمالفة  يجوز  ال 
�إىل بطالن �لوقف)))))، وهو �أ�سح �الأوجه عند �ل�سافعية)))))، وهو ما يقت�سيه 
)48)) مذهــب احلنفيــة: أنــه ال يجــوز مخالفــة شــرط الواقــف. انظــر: احمليــط البرهانــي يف الفقــه النعمانــي ))/ 
)4)(، أحكام األوقاف للخصاف )ص: 70)(، اإلســعاف يف أحكام األوقاف )ص: 3)(. لكن احلنفية اســتثنوا 
بعض املسائل؛ منها: لو شرط لإلمام ما ال يكفيه، يخالف شرطه. وذكروا أنه إذا كان الواقف شرط للعامل 
أقــل مــن أجــرة املثــل، فللقاضــي أن يكمــل لــه أجــر املثــل بطلبه. انظر: الــدر املختــار )4/ )43(، رد احملتار )4/ 

 .(43( ،3(8
)49)) انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 330(، أسنى املطالب يف شرح روض الطالب ))/ ))4).

)0))) جــاء يف الفــروع )7/ 8)3(: ))واختــار شــيخنا لــزوم العمــل بشــرط مســتحب خاصــة، وذكــره ظاهــر 
املذهب...، وقال شيخنا: ومن قّدر له الواقف شيًئا، فله أكثر إن استحّقه مبوجب الشرع، وقال: الشرط 

املكروه باطل اتفاًقا((. وانظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي )7/ 4)-))).
))))) جاء يف شرح مختصر خليل للخرشي )7/ )9-93(: ))يعني أن الواقف إذا شرط يف كتاب وقفه 
شــروًطا، فإنــه يجــب اتباعهــا حســب اإلمــكان إن كانــت تلــك الشــروط جائــزة؛ ألن ألفــاظ الواقف 
كألفــاظ الشــارع يف وجــوب االتبــاع، فــإن شــرط شــروًطا غيــر جائــزة، فإنــه ال يتبــع كمــا يأتــي يف 
األمثلــة؛ فمثــال مــا هــو جائــز: كتخصيصــه مذهًبا بعينه، أو مدرســة بعينها، أو ناظــًرا بعينه، فا 
يجوز العدول عنه إلى غيره...، وكذلك ال يتبع شرط الواقف عدم البداءة بإصاح ما انثلم من 
الوقف، فا يجوز اتباعه؛ ألنه يؤدي إلى بطان الوقف من أصله((. وجاء يف حاشية العدوي )7/ 
)9(: ))قولــه: واتبــع شــرطه؛ أي: بلفظــه، إن جــاز؛ أي: وأمكــن، وأراد باجلواز ما قابل املنع، فيجب 
اتباعه ولو مكروًها متفًقا على كراهته؛ كشرطه أن يضحي عنه كل عام، هذا إن لم ميكن إال فعل 
املكــروه، فــإن أمكــن فعــل غيره؛ كشــرطه أذاًنا على صفة مكروهة، ووجد مؤذن على صفة شــرعية، 
لم يتعني ما شرطه، فإن لم ميكن اتباع لفظه؛ كشرطه انتفاًعا بكتاب يف خزانة، وال يخرج منها، 
وال ينتفــع بــه إال مبدرســته التــي بناهــا بصحــراء، أو تعــذر ذلــك، فيخــرج لغيرها، وكما إذا شــرط 

تدريًسا مثًا يف مكان، ولم ميكن التدريس يف ذلك احملل، فإنه يجوز نقله((.
))))) انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 9)3).
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�ل�سحيح من �ملذهب عند �حلنابلة من وجوب �لعمل ب�سرط �لو�قف)3))).
األدلة: دليل القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون بجو�ز خمالفة �سرط �لو�قف- باأن 
مر�د �لو�قف �نتظام حال �لوقف و��ستمر�ره)4)))، و�لقول بوجوب �تباع �سرط 
�لو�قف على كل حال، قد يخالف م�سلحة �لوقف)))))؛ فاإن زيادة �أجر �لعامل 
باإعطائه �حلو�فز �ملادية له �أثر جيد على �لعمل، مما يعود بالنفع على �لوقف، وهو 
�بتد�ء، ومل  �لوقف  ير�ه من م�سلحة  ما  �لو�قف، فهو قد �سرط  يو�فق مر�د  ما 

يعلم �أن ما �سرطه قد يخالف م�سلحة �لوقف، ويقلل من �النتفاع به.
دليل القول الثاني:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلون بعدم جو�ز خمالفة �سرط �لو�قف- 
باأن �ألفاظ �لو�قف كاألفاظ �ل�سارع يف وجوب �التباع))))).

ويناق�ص مبا قال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية -رحمه �هلل-؛ حيث جاء يف جمموع 
كاألفاظ  ن�سو�ص  �لو�قف  �سروط  �إن  �لفقهاء:  من  قال  ))ومن  �لفتاوى)7))): 
�ل�سارع، فمر�ده �أنها كالن�سو�ص يف �لداللة على مر�د �لو�قف، ال يف وجوب 
�لعمل بها؛ �أي �أن مر�د �لو�قف ي�ستفاد من �ألفاظه �مل�سروطة، كما ي�ستفاد مر�د 
و�لتقييد  و�الإط��الق  و�خل�سو�ص  �لعموم  يعرف  فكما  �ألفاظه،  من  �ل�سارع 

)3))) جــاء يف اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف للمــرداوي )7/ 7)-8)(: ))يتعــني مصــرف 
الوقف إلى اجلهة املعينة له على الصحيح من املذهب، ونقله اجلماعة. قدمه يف الفروع وغيره. 
وقطــع بــه أكثرهــم، وعليــه األصحــاب. وقال الشــيخ تقي الديــن- رحمه اهلل -: يجوز تغيير شــرط 

الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختاف األزمان((.
)4))) انظر: رد احملتار )4/ 8)3).

))))) انظر: أسنى املطالب يف شرح روض الطالب ))/ ))4).
))))) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )7/ )9).

.(47 /3(( (((7(
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و�لت�سريك و�لرتتيب يف �ل�سرع من �ألفاظ �ل�سارع، فكذلك تعرف يف �لوقف 
من �ألفاظ �لو�قف((.

الترجيح:

�لو�قف  �سرط  خمالفة  جو�ز  وهو  �الأول؛  �لقول  �أعلم-  -و�هلل  �لر�جح 
ما  لوجاهة  �لوقف، وذلك  �سرطه حتقيًقا مل�سلحة  ما  �لعامل على  �أجرة  بزيادة 

��ستدل به �أ�سحاب هذ� �لقول، ومناق�سة دليل �لقول �الآخر.
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الخاتمة
  يف ختام هذ� �لبحث، �أحمد �هلل و�أ�سكره على نعمه �لعظيمة، ومنها �إمتام 
�الجتهاد،  على  قائم  ب�سري  عمل  فيه جهدي، وهو  بذلت  �لذي  �لبحث  هذ� 
نف�سي  فمن  خطاأ،  من  فيه  كان  وما  وحده،  �هلل  فمن  �سو�ب  من  فيه  كان  فما 
و�ل�سيطان، و�أ�ساأل �هلل �أن يعفو عّني، كما �أ�ساأله �سبحانه �أن ينفع بهذ� �لعمل، 
ويجعله يف ميز�ن ح�سنات من �أعّده، ور�جعه، و�أعان على ن�سره. وفيما يلي 

خال�سة �لبحث، وبيان الأهم نتائجه، وتو�سياته.
اأوًل: خال�صة البحث:

حيث  من  �الأعمال  من�ساآت  ت�سبه  �ملعا�سرة  �الأوق��اف  موؤ�س�سات  فاإن        
لدى  �لذ�تي  �حلافز  من  يقلل  �النف�سال  وهذ�  �مللكية،  عن  �الإد�رة  �نف�سال 
�ملدر�ء �مل�ستاأَجرين؛ الأن �لربح ال يعود عليهم باعتبارهم لي�سو� مالكني، ولذلك 
�ملعا�سرة  �الإنتاجية  �ملوؤ�س�سات  لدى  به  �ملعمول  و�ملكافاآت  �حلو�فز  نظام  فاإن 

�سروري ملوؤ�س�سات �لوقف �ملعا�سرة.
ة، فاإن    وملا كان �لوقف له خ�سائ�ص و�أحكام يختلف بها عن �الأمالك �خلا�سّ
�الأخذ بطرق �الإد�رة �ملعا�سرة يف نظام �الأجرة و�حلو�فز، حمل بحث ونظر؛ 
من  مينح  �أن  ميكن  وما  �لعامل،  �أجرة  حدود  لبيان  �لدر��سة  هذ�  جاءت  ولذ� 

حو�فز مادية من غلة �لوقف.
ثانًيا: نتائج البحث:

�لعقد مع �الإد�ر�ت �لتنفيذية للوقف �إجارة على عمل يف �جلملة.  -1
تتمثل �حلو�فز �ملادية للعاملني على �لوقف يف ِمَنح مالية لالأجري مقابل   -2
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منجز�ته، وخدمات �الإ�سكان، و�لتغذية، ون�سبة مالّية ح�سب �الإنتاج.
�إن كان �لو�قف �سرط �لنفقة على وقفه من وقف �آخر، في�سرف منه،   -3

و�إن مل يكن �سرط �سيًئا، فاإنه ينفق عليه من غلة �لوقف نف�سه.
�إذ� قّدر �لو�قف �أجرة �لعامل؛ فاإما �أن يكون ما قّدره معاِداًل الأجرة �ملثل،   -4
�أو �أقل منها، �أو �أكرث؛ فاإن كان ما قّدره �لو�قف معاِداًل الأجرة �ملثل، فاإنه يعمل 
ب�سرطه، ويعطى �الأجري ما قّدره �لو�قف بال خالف بني �لفقهاء، وكذ� �إن كان 
ما قّدره �لو�قف �أقل من �أجرة �ملثل بناء على �لعمل ب�سرط �لو�قف، و�ختلف 
هو  و�لر�جح  �ملثل،  �أجرة  على  ز�ئدة  �الأجرة  �لو�قف  �سرط  �إذ�  فيما  �لفقهاء 
على  ز�دت  ولو  �لوقف  من  �الأجرة  فتنفق  �لو�قف،  ب�سرط  يعمل  باأنه  �لقول 

�أجرة �ملثل �إذ� كان ذلك ب�سرط �لو�قف.
�إن مل يقّدر �لو�قف �أجرة �لعامل، فاالأ�سل �أن يعطى �أجرة مثله، ولي�ص   -5

لناظر �لوقف �أن يزيده على �أجرة �ملثل باتفاق �لفقهاء يف �جلملة.
�سرط  فاإن  �الإجارة،  ل�سحة  باالأجرة  �لعلم  ��سرت�ط  على  �لفقهاء  �تفق   -6
�الأجري ك�سوة ونفقة معلومة مو�سوفة، كما يو�سف يف �ل�سلم، جاز، و�ختلفو� 
�أن يو�سف على قولني، و�لر�جح:  بطعامه من غري  �الأجري  ��ستئجار  يف حكم 
�سحة �الإجارة ولو مل يو�سف �لطعام، ويرجع فيه �إىل �لعرف. وبناء عليه، فاإن 
كانت �خلدمات �مل�سافة �إىل �الأجرة معلومة عند �لتعاقد، فال �إ�سكال يف ذلك 
لتحّقق �لعلم باالأجرة، وذلك مثل �لبدالت �لتي ت�ساف �إىل �الأجر �الأ�سا�ص، �أو 
لو كانت �ملوؤ�س�سة �لوقفية تقّدم خدمة جمانية للموظف؛ كالوجبات �لغذ�ئية يف 
�أوقات �لعمل، وتكون هذه �خلدمة معلومة للموظف. فاإن كانت غري مو�سوفة 
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عند �لعقد، فاحلكم يف ذلك فيه خالف، و�لر�جح �سحة �الإجارة، ويرجع يف 
حتديد �الأجرة �إىل �لعرف.

ميكن �لقول باأنه �إن كانت �خلدمات �لتي ي�ستفيد منها �الأجري يف �لوقف   -7
يف  خمف�سة  باأجرة  �لعالج  خدمة  منحه  على  �التفاق  يتم  كاأن  معلومة؛  غري 
م�سفى تابع للوقف، وهو ال يعلم ما �ستوّفر له هذه �خلدمة؛ الأنه ال يعلم عن مدى 
حاجته �إىل �لعالج، وتكلفته، فهذ� غرر، لكن �لذي يظهر _و�هلل �أعلم_ �أن 
�إىل �الأجرة  بالن�سبة  تابعة غري مق�سودة  هذ� �لغرر مغتفر؛ الأن هذه �خلدمات 

�لثابتة �ملعلومة.
�ختلف �لفقهاء يف حكم دفع عني ملن يعمل على ��ستثمارها، ويكون   -8
عقد  وهو  �سحيح،  �لعقد  �أن  و�لر�جح  قولني،  على  �لغّلة  من  م�ساع  له جزء 
�سبيه بامل�ساقاة، وي�سح هذ� �لعقد يف مال �لوقف، الأن �ال�سرت�ك لي�ص يف �أ�سل 
�ملال، و�إمنا يف �الأرباح فح�سب، فال مانع �سرًعا من ��ستثمار �لوقف عن طريق 
هذه �ملعاملة �إما مع �سخ�ص حقيقي، �أو حكمي، ب�سرط عدم �ملحاباة مل�سلحة 
�لطرف �الآخر غري �لوقف. و�ختلف �لقائلون ب�سحة هذ� �لعقد فيما �إذ� كان مع 
�جلزء �مل�ساع در�هم معلومة للعامل، و�لر�جح عدم �سحة �ملعاملة �إذ� �أ�سيفت 
�أجرة  ��سرت�ط  فاإن  �لقول،  هذ�  لوجاهة  وذلك  �لربح؛  من  �لن�سبة  مع  در�هم 
معلومة الأحدهما يخالف مقت�سى �لعقد من �ال�سرت�ك بينهما يف �ملغنم و�ملغرم.
ميكن �لقول بجو�ز �إعطاء �لعامل �أجرة ثابتة، وجزًء� م�ساًعا من �لربح   -9
يف حال كونه �أجرًي� لبع�ص �الأعمال، و�سريًكا يف بع�سها، فياأخذ على �الإجارة 
�أن يكون  �لربح، ب�سرط  �أجرة معينة، وعلى �ملعاملة �الأخرى جزًء� م�ساًعا من 
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كل عقد منهما م�ستقاًلّ عن �الآخر، فياأخذ �أجرة �ملثل على عمله �ملحدد، وياأخذ 
جزًء� م�ساًعا من �لربح يف معاملة �أخرى ح�سب �التفاق بينهما.

�لربح يف عقد  من  م�ساع  ثابتة وجزء  �أجرة  على  �لعامل  مع  �التفاق   -10
باإ�سافة  �الأجرة  يف  للجهالة  �إجارًة،  ي�سح  ال  الأنه  يجوز؛  ال  له،  حتفيًز�  و�حد 
ي�سح  يعلم قدره، كما ال  بعد، وال  �لذي مل يح�سل  �لربح  �مل�ساع من  �جلزء 
معاملًة كعقد �مل�ساقاة، الإ�سافة �أجرة معّينة، وميكن �لقول بجو�ز هذه �ل�سورة 
قلياًل  �لربح  من  �مل�ساع  �جلزء  يكون  �أن  و�ح��دة، وهي  �الإج��ارة يف حالة  من 
ذكر  وقد  مق�سود،  غري  لها،  تابًعا  يكون  بحيث  �لثابتة؛  �الأج��رة  �إىل  بالن�سبة 
�لفقهاء �أنه يغتفر يف �لتابع ما ال يغتفر يف �ملتبوع، وقّدر بع�سهم �لتابع باأن ال 

يتجاوز ثلث �ملتبوع.
11- يجوز منح �الأجري �ملتمّيز مكافاأة مالية، �أو هدّية من غّلة �لوقف زيادة 
على �أجرته؛ فاإن هذه �لزيادة ميكن �حت�سابها مقابل جهد ز�ئد يبذله �ملتمّيز يف 
عمله، �أو لعمله ب�ساعات ز�ئدة خارج وقت �لعمل، وحتفيز �ملتميز مما جرت به 
�لعادة، فيكون د�خاًل �سمن �أجرة �ملثل ما مل يتجاوز �ملعتاد، فيجب �أن يُقت�سر 

يف هذه �ملنح و�حلو�فز على ما يحقق �مل�سلحة من غري مبالغة.
�لعامل  �أجرة  بزيادة  �لو�قف  �لفقهاء يف حكم خمالفة �سرط  12- �ختلف 
حتقيًقا  �جلو�ز  و�لر�جح:  قولني،  على  �لوقف  مل�سلحة  حتقيًقا  �سرطه  ما  على 

مل�سلحة �لوقف.
ثالًثا: تو�صيات البحث:

�أو�سي �لو�قفني باأن ال يجعلو� �لوقف مقّيًد� ب�سروط توقع �لناظر يف   -1
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�حلرج، بل يجعلو� ذلك منوًطا بامل�سلحة �لتي ير�ها �لناظر �لثقة.
�أو�سي �لقائمني على �الأوقاف مبا يلي:  -2

م�سالح  على  للعمل  �الأكفاأ  ويختارو�  �أم��ره،  توّلو�  فيما  �هلل  يّتقو�  �أن  �أ - 
مع  �الأوق��اف  م�سلحة  يتخذونها  �لتي  �لقر�ر�ت  معيار  يكون  و�أن  �الأوق��اف، 

مر�عاة حدود �ل�سرع.
ب - �أن يتحّرو� �لدّقة يف �ل�سرف من غلة �الأوقاف، وال يت�ساهلو� يف ذلك؛ 
الأن �لوقف لي�ص من �الأمالك �خلا�سة �لتي يرجع �لت�سرف فيها ملالكها، بل له 

�أحكامه �خلا�سة. 
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  �أعلم،  و�هلل  هذ�، 

�أجمعني.



سماع الشهادة في حق آدمي معين 

قبل الدعوى 

إعداد : 
إسماعيل بن محمد بن جابر األحمري

مساعد رئيس محكمة األحوال الشخصية بالدمام

م بحث محكَّ
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وإجــرائــيــة  مــوضــوعــة،  مشكلة  معالجة  ــاول  أحـ البحث  هــذا  فــي 
الــدعــوى مــن عــدة أوجــه تتضمن حكم  الــشــهــادة قبل  فــي سماع 
الحضور،  في  عليه  المشهود  وحق  الدعوى،  قبل  الشهادة  سماع 
واالختصاص النوعي والمكاني، والحق في االستئناف على االجراء 
ــبــات، وضــوابــط سماع الــشــهــادة، وآلــيــة ضبط الــشــهــادة قبل  واالث

الدعوى، وهل تعتبر من الدعاوى أو االنهاءات.
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مقدمة
  �حلمد هلل نحمده على �إنعامه، وف�ضله، وجوده، وتوفيقه، نحمده على نعائمه 
�لتي ال تعد وال حت�ضى، ونحمده �أن بعث �إلينا خري �لب�ضر، و�ختار لنا �أكمل �ل�ضر�ئع، 

ون�ضلي ون�ضلم على نبينا حممد، وعلى �آله و�ضحبه �أجمعني، ، ، �أما بعد: 
      فقد جاء يف �لفقرة �لثالثة من �لالئحة �لتنفيذية للمادة �لثالثة من نظام 
باال�ضتيثاق حلق يخ�ضى زو�ل دليله  "يقبل �لطلب  �ل�ضرعية ما ن�ضه:  �ملر�فعات 
�ملعاينة  طلب  ذلك:  ومن  �الآخ��ر،  �خل�ضم  ح�ضور  غري  من  ولو  �لنز�ع؛  عند 
الأحكام  وفًقا  ذلك  ويكون  فو�تها،  يخ�ضى  �ضهادة  �إثبات  �أو  �حلالة،  الإثبات 
�لق�ضاء �مل�ضتعجل" وقد ر�أيت بع�ض �لزمالء �لق�ضاة �إذ� كان مو�ضوع �ل�ضهادة 
من �خت�ضا�ض �ملحكمة �لعامة يقوم ب�ضبط �إثبات �ل�ضهادة يف حمكمة �الأحو�ل 
�ل�ضخ�ضية يف �ل�ضبط �الإنهائي، وال يجعل للم�ضهود عليه حق �حل�ضور، ويف 
هذه �ملادة عدة مباحث وم�ضكالت كتبت هذ� �لبحث جلمعها وترتيبها وحتليلها، 

يف �ضوء عدة �أ�ضئلة ت�ضكل م�ضكلة �لبحث:
ما حكم �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى؟

هل يكون هذ� �الجر�ء بح�ضور �مل�ضهود عليه؟ 
هل للم�ضهود عليه حق �ال�ضتئناف؟ �أم ال؟ 

ما �ل�ضابط ملا يخ�ضى فو�ته؟ 
هل ي�ضرتط رفع دعوى يف �ملو�ضوع؟ 

من �لقا�ضي �ملخت�ض ب�ضماع هذه �ل�ضهادة؟ 
كل هذه �مل�ضكالت �ضاأ�ضعى قدر �لطاقة يف ذكر �أجوبتها.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

سماع الشهادة في حق آدمي معين قبل الدعوى 

68

منهج البحث:

   �لتزمت باملناهج �ملقررة يف �الأعر�ف �الأكادميية وميكن �إي�ضاح �ملنهج �لذي 
�ضرت عليه مبا ينا�ضب طبيعة هذ� �لبحث بالتايل:

. عر�ض �خلالف ح�ضب �الجتاهات �لفقهية، و�أبد�أ ح�ضب �ملذهب �الأقدم.
. ترتيب �ملذ�هب د�خل �لقول �لو�حد ح�ضب �الأ�ضبقية يف �لزمن.

. توثيق �أقو�ل �ملذهب من �أمهات كتب �ملذهب نف�ضه.
. ��ضتق�ضاء �أدلة كل قول، وبيان وجه �ال�ضتدالل �إذ� �قت�ضى �حلال بيانه، 

    وبيان ما يرد على �لدليل من مناق�ضات.
. �لرتجيح مع بيان �ضببه.

. �لرتكيز على �ملو�ضوع، وجتنب �ال�ضتطر�د.
. ترقيم �الآيات وبيان �ضورها.

. تخريج �الأحاديث، و�أكتفي بال�ضحيحني �إذ� وجدت �حلديث يف �أحدهما، 
   و�إال �نتقلت لبقية �لكتب �ل�ضتة مع بيان درجة �حلديث.

. �لرتجمة لالأعالم �ملتقدمني غري �مل�ضهورين، وال �أترجم للمعا�ضرين.
. �لعناية بقو�عد �للغة �لعربية، و�الإمالء، وعالمات �لرتقيم.

. �أبرزت يف �خلامتة �أهم �لنتائج �لتي تو�ضلت �إليها.
الدراسات السابقة:

    �لذي دفعني �إىل بحث هذ� �ملو�ضوع �أنني مل �أقف على تاأليف فيه بعد 
هذ�  بحث  يف  �أ�ضاهم  �أن  فر�أيت  �لعلمية،  و�ملجالت  �لفهار�ض،  يف  �لبحث 

�ملو�ضوع بكتابة هذ� �لبحث.
 خطة البحث:

خطة  ف�ضارت  وف��روع،  ومطالب،  ومبحثني،  متهيد،  يف  �لبحث  جعلت 
�لبحث كالتايل:
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�لتمهيد: �ضورة �مل�ضاألة، وتعريف �ل�ضهادة، وفيه مطلبني: 
�ملطلب �الأول: �ضورة �مل�ضاألة.

�ملطلب �لثاين: تعريف �ل�ضهادة.
�ملبحث �الأول: حكم �ضماع �ل�ضهادة، وح�ضور �مل�ضهود عليه، و�ال�ضتئناف، 

وفيه ثالثة مطالب:
�ملطلب �الأول: حكم �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى. 

�ملطلب �لثاين: حق �مل�ضهود عليه يف �حل�ضور عند �إثبات �ل�ضهادة.
�ملطلب �لثالث: �حلق يف �ال�ضتئناف، وفيه فرعان:

�لفرع �الأول: حق �مل�ضهود عليه يف �ال�ضتئناف عند �إثبات �ل�ضهادة.
�لفرع �لثاين: حق �مل�ضهود له يف �ال�ضتئناف عند رف�ض �إثبات �ضهادته.

�ملبحث �لثاين: �الخت�ضا�ض يف �ضماع �ل�ضهادة، و�ضروط �ضماعها، وكيفية 
�ضبطها، وفيه �أربعة مطالب:

�ملطلب �الأول: �الخت�ضا�ض يف �ضماع هذه �ل�ضهادة، وفيه فرعان:
 �لفرع �الأول: �الخت�ضا�ض �لنوعي.

�لفرع �لثاين: �الخت�ضا�ض �ملكاين.
�ملطلب �لثاين: �ضو�بط �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى، وفيه �أربعة فروع:

�لفرع �الأول: خوف فو�ت �ل�ضاهد، وخوف حدوث �خل�ضومة.
�لفرع �لثاين: �أن تكون �ل�ضهادة مقبولة يف �ملو�ضوع لدى �ملحكمة.

�لفرع �لثالث: �ل�ضفة يف �لطلب.
�لفرع �لر�بع: عدم وجود دعوى قائمة يف �ملو�ضوع.

�ملطلب �لثالث: كيفية تقييد طلب �ضماع �ل�ضهادة.
�ملطلب �لر�بع: �ضبط �ل�ضهادة، و��ضتخر�ج �ل�ضك. 

�خلامتة.
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التمهيد
 وفيه صورة المسألة، وتعريف الشهادة في اللغة 

واالصطالح

المطلب األول
صورة المسألة

�أن  �لبحث  �لدعوى �ضور، ويت�ضح من عنو�ن  قبل  �ل�ضهادة  ل�ضماع         
الأن  �لدعوى؛  قبل  الآدم��ي  معني  حق  يف  �ل�ضهادة  �ضماع  يف  هو  �إمنا  �لكالم 
�ل�ضهادة �أنو�ع فمنها ما يكون هلل عز وجل، وهذه خارج حمل �لبحث بقولنا 
�لفقر�ء  على  �الأوق��اف  مثل  معني  غري  �آدم��ي  حلق  يكون  ما  ومنها  "الآدم��ي"، 
"معني"،  �أو �لو�ضية عليهم، فهذه خارج مو�ضوع �لبحث بقولنا  و�مل�ضاكني، 
ومنها ما يكون ملعني ولكن ال دعوى، وهي �الإثباتات �ملح�ضة مثل �إثبات وكالة 
�أن  "قبل �لدعوى"، و�إمنا نريد  لغائب، وهذه خارج مو�ضوع بحثنا من قولنا 
نبحث هنا عن حكم �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى يف حق �آدمي معني بناء على 
�ملحكمة  �إىل  )خالد(  �ملدعي  �لدعوى  قبل  �أح�ضر  لو  مثل  له،  �مل�ضهود  طلب 
عبد�هلل وعبد�لرحمن لي�ضهدو� باأن زيًد� ��ضرتى من خالد �ضيارة مبائة �ألف ريال 
زيد  �أح�ضر  باأن  �لدعوى  قبل  )زيد(  عليه  �ملدعى  بناء على طلب  �أو  موؤجلة، 
�ل�ضهود لي�ضهدو� باأن زيًد� �ضلم خالد �ملبلغ كاماًل، ولي�ض له يف ذمته �أي مبلغ، 

و�أن �ل�ضيارة �نتقلت �إىل ملك زيد من ملك خالد.
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المطلب الثاني
تعريف الشهادة

و�ضاأتناول يف هذ� �ملطلب تعريف �ل�ضهادة يف �للغة، و�ال�ضطالح.
أواًل: تعريف الشهادة في اللغة:

�ل�ضهادة م�ضدر �ضهد، وهي تدل على �حل�ضور، و�لعلم، و�الإعالم، ويقال 
�ضهد، ي�ضهد، �ضهادة، ويقال: �ضهد فالن بكذ� �أي بني و�أعلم ملن �حلق، وعلى 

من �حلق ))).
ثانيًا: تعريف الشهادة في االصطالح:

�ضاأتناول هنا �أهم تعريف لكل مذهب من �ملذ�هب �لفقهية �الأربعة.
تعريف الشهادة عند الحنفية:

عرفها �حلنفية: "عبارة عن �إخبار �ضادق يف جمل�ض �حلكم بلفظ �ل�ضهادة"))) .
تعريف الشهادة عند المالكية:

عرفها �ملالكية: "قول هو بحيث يوجب على �حلاكم �ضماعه �حلكم مبقت�ضاه 
�إن عدل قائله مع تعدده، �أو حلف طالبه"))) .

تعريف الشهادة عند الشافعية:

عرف �ل�ضافعية �ل�ضهادة: "�إخبار �ل�ضخ�ض بحق على غريه بلفظ خا�ض"))) .

ينظــر مقاييــس اللغــة البــن فــارس ))/)))(، والصحاح للجوهــري ))/)9)(، ولســان العرب البن    (((
منظور ))/8)) إلى )))).

العنايــة شــرح الهدايــة للبابرتــي )7/)6)(، والبحــر الرائق البن جنيــم )56/7(، ومجمع األنهر يف    (((
شرح ملتقى األبحر ))/85)).

ينظــر املختصــر الفقهــي البــن عرفــة )5/9))(، ومواهــب اجلليــل للحطــاب الرعينــي )6/)5)(،    (((
وشــرح اخلرشــي علــى مختصــر خليــل )75/7)(، والفواكــه الدوانــي للنفــراوي ))/9))(، ومنــح 

اجلليل لعليش )86/8)).
حتفة احملتاج البن حجر الهيتمي )0)/)))(، وفتح املعني للميلباري )5)6).   (((
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تعريف �ل�ضهادة عند �حلنابلة:
عرفها �حلنابلة: "�الإخبار مبا علمه �ل�ضاهد بلفظ خا�ض ك�ضهدت، �أو �أ�ضهد")5) .

الموازنة بين التعريفات:

     عند �لتاأمل يف �لتعريفات، جند �أنها ت�ضرتك جميعا يف �أن �ل�ضهادة نوع من 
�الإخبار يتميز ب�ضيغة حمددة.

�لتعريفات، وهي  باقي  باإ�ضافة على  �نفرد  �ل�ضافعية  تعريف  �أن  ثم جند       
من  متعددة  �أن��و�ع  ��ضتبعدت  �الإ�ضافة  وه��ذه  غ��ريه"،  على  "بحق  قولهم: 
�ل�ضهاد�ت مثل �ل�ضهادة على �الأهلة، كما �أن �التيان بحرف �جلر "على" ��ضتبعد 
�ل�ضهادة مل�ضلحة �لغري �لتي ال تت�ضمن �ضهادة على �لغري مثل �الإثباتات �ملح�ضة 

�لتي ال نز�ع فيها كتعديل �ل�ضهود، و�لوفاة، و�لو�ضية... �إلخ. 
تقارب وال ترثيب  فيها  تعريف �حلنفية، و�ملالكية، و�حلنابلة  لدينا  فيبقى      
يف تعريف �ل�ضهادة باأحدها، الأن �ملق�ضد من �لتعريف يف �أ�ضله �لتقريب، و�إن 
�أن هذ�  �إال  مانعة،  تكون جامعة  �أن  �لتعاريف يجب  يقولون:  �ملنطق  �أهل  كان 
�أن �ضبط  ��ضتدر�كات وماآخذ، وعندي  تعريف من  ي�ضلم  ي�ضق جد� فال يكاد 
م�ضائل �لباب �أوىل من �ضبط �ضكل �لتعريف لفظياً، ويكفي من �لقالدة ما �أحاط 

بالعنق.
 

شــرح منتهــى اإليــرادات للبهوتــي ))/575(، ومطالــب أولــي النهــى للرحيبانــي )6/)59(، ونحــوه    (5(
الروض الندي )))5).
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المبحث األول
 حكم سماع الشهادة، وحضور المشهود عليه 

واالستئناف، وفيه ثالثة مباحث:

المطلب األول
 حكم سماع الشهادة قبل الدعوى

�ختلف �أهل �لعلم يف �ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى على �أقو�ل: 

ت�ضمع قبل �لدعوى، وهو �ملذهب عند �حلنفية  �ل�ضهادة ال  القول األول: 

)6)، وقول عند �ملالكية )7)، و�ملذهب عند �ل�ضافعية )8)، و�ملذهب عند �حلنابلة )9). 

 ،((0( �ملالكية  عند  �ملذهب  وهو  �لدعوى،  قبل  ت�ضمع  �ل�ضهادة  الثاني:  القول 

وقول عند �حلنابلة ))))، وبه �أخذت �أكرث �أنظمة وقو�نني �ملر�فعات، �أو قو�نني �الثبات 

ينظر بدائع الصنائع )6/ ))) / ))) /  77) (، والبحر الرائق البن جنيم )57/7(، ومجلة األحكام العدلية ))))).   (6(
ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، وشرح اخلرشي على خليل )56/7)(، وتبصرة احلكام البن فرحون ))/56).   (7(

ينظر احلاوي للماوردي )6)/)))(، وبحر املذهب للروياني )))/))(، وحتفة احملتاج البن حجر    (8(
الهيتمي )0)/9))).

ينظــر املغنــي البــن قدامــة )0)/)9)(، وكشــاف القناع )6/)))(، وشــرح منتهى اإليــرادات للبهوتي    (9(
))/))5(، ومطالب أولي النهى )500/6(، والروض الندي للبعلي )0)5).

)0))  ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، والبيان والتحصيل للجد ابن رشــد )9/)9)(، وشــرح اخلرشــي 
على خليل )56/7)(، وتبصرة احلكام البن فرحون ))/56).

ينظر كشــاف القناع )6/)))(، وشــرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5(، ومطالب    ((((
أولي النهى )500/6).
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 ، و�لقطري)5))   ،(((( و�لكويتي   ،(((( و�مل�ضري   ،(((( �ل�ضعودي  مثل  �لعامل  يف 
)))) نظام املرافعات السعودي سنة 5))) هــــ الفقرة ))( من الالئحة التنفيذية للمادة ))( ونصها: »يقبل الطلب 
باالستيثاق حلق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور اخلصم اآلخر، ومن ذلك: طلب املعاينة 

إلثبات احلالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفًقا ألحكام القضاء املستعجل«.
)))) قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة رقــم )) ســنة 968) املصــري املــادة الثالثــة املعدلــة بالقانــون رقم )8 لســنة 
996) ونصهــا: »ال تقبــل أي دعــوى كمــا ال يقبــل أي طلــب أو دفــع اســتنادا ألحــكام هــذا القانــون، أو أي قانــون 
آخــر ال يكــون لصاحبــه فيهــا مصلحة شــخصية، ومباشــرة، وقائمة يقرها القانون، ومــع ذلك تكفي املصلحة 
احملتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق، أو االستيثاق حلق يخشى زوال دليله عند 
النزاع فيه، وتقضي احملكمة من تلقاء نفســها، يف أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول يف حالة عدم 
توافر الشــروط املنصوص عليها يف الفقرتني الســابقتني، ويجوز للمحكمة عند احلكم بعدم قبول الدعوى 
النتفــاء شــرط املصلحــة أن حتكــم علــى املدعــي بغرامــة إجرائيــة ال تزيــد عــن خمســمائة جنيــه إذا تبينــت أن 
املدعــى قــد أســاء اســتعمال حقــه يف التقاضي«أ.هـــــــ   وقانــون االثبــات يف املواد املدنيــة والتجارية املصري رقم 
5) لســنة 968) م ونص احلاجة: »مادة 96 - يجوز ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع 
لــم يعــرض بعــد أمــام القضــاء، ويحتمــل عرضــه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشــأن ســماع ذلك الشــاهد، 
ويقــدم هــذا الطلــب بالطــرق املعتــادة إلــى قاضــى األمــور املســتعجلة، وتكون مصروفاتــه كلها على مــن طلبه، 

وعند حتقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
مــادة 97 - ال يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة من محضر التحقيــق، وال تقدميه إلى القضاء   
إال إذا رأت محكمــة املوضــوع عنــد نظــره جــواز إثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود، ويكــون للخصــم 

االعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته«أ.هـــ
ينظــر قانــون املرافعــات املدنيــة والتجارية رقم 8) ســنة 980)م الكويتي املــادة ))5( ونصها: »يجوز   ((((
ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل 
عرضه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشأن سماع الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق املعتادة 
لقاضــي األمــور املســتعجلة، وتكــون مصروفاتــه كلها على من طلبه، وعنــد حتقق الضرورة يحكم 
القاضــي بســماع الشــاهد متــى كانــت الواقعــة مما يجوز إثباته بشــهادة الشــهود، ويجــوز للقاضي 
ســماع شــهود نفــي بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخر بالقــدر الــذي تقتضيه ظروف االســتعجال يف 
الدعوى، وفيما عدا ذلك تتبع يف الشهادة القواعد واإلجراءات السالف ذكرها يف املواد السابقة، 
وال يجوز يف هذه احلالة تسليم صورة من محضر التحقيق، وال تقدميه إلى القضاء إال إذا رأت 
محكمة املوضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم طرق االعتراض 

أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع سهود نفي ملصلحته«.
)5))  ينظــر قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة القطــري رقــم )) ســنة 990) هـــــ املــادة )97)( ونصهــا: 
»يجــوز ملــن يخشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بشــاهد علــى موضــوع لــم يعــرض بعــد أمــام القضاء 
ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب يف مواجهة ذوي الشــأن ســماع ذلك الشــاهد، ويقدم هذا الطلب 
بالطــرق املعتــادة إلــى قاضــي األمور الوقتية، وتكــون مصروفاته كلها على من طلبه. وعند حتقق 
الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وال 
يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة مــن محضــر التحقيــق، وال تقدميــه إلى القضــاء، إال إذا رأت 
محكمة املوضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم اآلخر عند نظر 

املوضوع االعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل، أو طلب سماع شهود نفي ملصلحته«.
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و�الإمار�تي)6)) ، و�لبحريني )7))، و�لعماين)8)) .
األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن الشهادة ال تسمع قبل الدعوى:

تقدمها  يجوز  فال  لها،  ودليل  �لدعوى؛  على  حجة  هنا  �ل�ضهادة  الأن   -1
عليها )9)).

)6)) ينظــر قانــون االثبــات يف املعامــالت املدنيــة والتجاريــة قانــون احتادي رقم )0)( ســنة )99) م املادة 
رقم )7)( ونصها: »الشهادة على موضوع غير معروض بعد قضائيا:

) - يجوز ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء   
ويحتمــل عرضــه عليــه أن يطلــب يف مواجهة ذوي الشــأن ســماع هذا الشــاهد، ويقــدم هذا الطلب 
بالطــرق املعتــادة لقاضــي األمــور املســتعجلة وتكــون مصروفاته كلها على مــن طلبه، وعند حتقق 

الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود.
) - ويجــوز للقاضــي ســماع شــهود نفــي بنــاء علــى طلــب اخلصــم اآلخــر بالقــدر الــذي تقتضيــه   

ظروف االستعجال يف الدعوى.
) - وفيمــا عــدا ذلــك تتبــع يف الشــهادة القواعــد واالجــراءات الســالف ذكرهــا يف املــواد الســابقة   
وال يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صــورة مــن محضــر التحقيــق وال تقدميــه الــى القضــاء اال إذا 
رأت محكمة املوضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشــهادة الشــهود ويكون للخصم االعتراض 

أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته«.
)7)) قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني رقم )))( سنة 996)م املادة )9 ونصها: »يجوز 
ملن يخشــى فوات فرصة االستشــهاد بشــاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء، ويحتمل 
عرضه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشــأن ذلك الشــاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق املعتادة 
إلى قاضي األمور املستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند حتقق الضرورة يحكم 

القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود«. 
)8))  قانــون اإلثبــات يف املعامــالت املدنيــة والتجاريــة العمانــي رقــم 68 ســنة 008)م املــادة ))5( ونصهــا: 
»يجــوز ملــن يخشــى فــوات فرصــة االستشــهاد بشــاهد علــى موضــوع لم يعــرض بعد أمــام القضاء، 
ويحتمــل عرضــه عليــه أن يطلــب يف مواجهــة ذوي الشــأن ســماع الشــاهد، ويقــدم هــذا الطلــب 
بالطــرق املعتــادة لقاضــي األمور املســتعجلة، وتكون مصروفاتــه كلها على من طلبه، وعند حتقق 
الضــرورة يحكــم القاضــي بســماع الشــاهد متــى كانــت الواقعــة مما يجوز إثباته بشــهادة الشــهود، 
ويجــوز للقاضــي ســماع شــهود نفــي بناء على طلــب اخلصم اآلخر بالقدر الــذي تقتضيه ظروف 
االســتعجال يف الدعوى، وفيما عدا ذلك تتبع يف الشــهادة القواعد واإلجراءات املنصوص عليها 
يف املــواد الســابقة، وال يجــوز يف هــذه احلالــة تســليم صورة من محضر التحقيــق وال تقدميه إلى 
القضــاء إال إذا رأت محكمــة املوضــوع عنــد نظــره جــواز إثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود، ويكــون 
للخصم االعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي ملصلحته«.

)9))  ينظر املغني البن قدامة )0)/)9)).
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�أن  فاأما  �لدليل مركب من مقدمات،  باأن  الدليل:  ويمكن مناقشة هذا 

�ل�ضهادة حجة �لدعوى، فهذ� م�ضلم به، و�أما �أنه ال يجوز تقدمها عليها، فهذه 
حتتاج �إىل دليل، وهي حمل �لنز�ع فال ي�ضح جعلها دلياًل.

الأن �ملق�ضد من �لق�ضاء، و�حلكم ف�ضل �خل�ضومة )0))، وهذ� ال يف�ضل   -2
وال يرتك.

�خل�ضومة  ف�ضل  وهو  �ملق�ضد،  هذ�  باأن  الدليل:  هذا  مناقشة  ويمكن 

متحقق عند �ضماع طلب �إثبات �ل�ضهادة.
أدلة القول الثاني القائلين بأن الشهادة تسمع قبل الدعوى:

كاإثباتها  �لق�ضاة،  باإثبات  حقوقهم  �إثبات  �إىل  حاجة  بهم  �لنا�ض  الأن   -1
ب�ضهادة �لفروع، و�إثبات �لق�ضاة �أنفع لكونه كفى موؤنة �لنظر يف �ل�ضهود )))).

�أطول،  �إجر�ء�ت رفع �لدعوى وقت  تاأخذ  خ�ضية فو�ت �لدليل، فقد   -2
�أو قد يكون �مل�ضهود له يف �ضورة �ملدعى عليه، ويخ�ضى من �إثارة �لنز�ع بعد 

فو�ت دليله.
الأن �مل�ضهود له قد يكون مدعى عليه يف �ل�ضورة، فاإن تقدم بالدعوى   -3

مل تقبل لكونها مقلوبة، وال خ�ضومة، فال ميكن �إال �أن يتقدم بهذ� �لطلب.
الموازنة والترجيح:

     �لذي يظهر يل، و�لعلم عند �هلل �أن �لقول �لر�جح هو �لقول �لثاين �لقائلني 
بجو�ز �ضماع �لبينة قبل �لدعوى، وهو �ملذهب عند �ملالكية، وقول عند �حلنابلة، 

وبه �أخذت �أكرث �لنظم �ملعا�ضرة، و�ضتاأتي �ضو�بط �ضماع �لبينة قبل �لدعوى.

)0))  ينظــر الفــروع )))/67)(، وهــذا القــول وإن كان قــول اجلمهــور إال أننــي لــم أقف علــى أدلة له عند 
غير احلنابلة. 

))))  ينظر املستدرك على مجموع الفتاوى )5/)7)).
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 المطلب الثاني 
حق المشهود عليه في الحضور عند اثبات الشهادة

صورة المسألة:

�أي:  م�ضخر�ً،  يكون خ�ضما  �أن  �إما  له حاالن:  �ملحكمة  عليه يف  �ملدعى      
خ�ضما يف �ل�ضورة ين�ضبه �حلاكم مثل �لويل �لذي تقيمه �ملحكمة عن �لقا�ضر 
�لقول  فعند  �حلقيقي،  �خل�ضم  وهو  منازعاً،  خ�ضما  يكون  �أن  و�إما  �إلخ،   ...
عليه  �ملدعى  مبو�جهة  تكون  فهل  �لدعوى،  قبل  �ل�ضهود  �ضهادة  �ضماع  بجو�ز 
�حلقيقي؟ �أو مبو�جهة مدعى عليه م�ضخر؟ �أو ال ي�ضرتط ح�ضور خ�ضم م�ضخر 
وال خ�ضم حقيقي؟، وللجو�ب على هذ� �ل�ضوؤ�ل، نقول �ختلف �أهل �لعلم يف 

هذه �مل�ضاألة على ثالثة �أقو�ل:
عليه  �ملدعى  مو�جهة  يف  �ل�ضهود  �ضهادة  �ضماع  يكون  األول:  القول 

�حلقيقي، وهو �ملذهب عند �ملالكية ))))، وبه �أخذ نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي ))))، 
وقانون �الثبات �مل�ضري ))))، وقانون �ملر�فعات �لكويتي )5))، وقانون �ملر�فعات 
))))  ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، ومواهب اجلليل للحطاب الرعيني )9/6))(، وتبصرة احلكام 

البن فرحون ))/56).
)))) ينظر الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام املرافعات )5)))هــ( ونصها: 
»يقبــل الطلــب باالســتيثاق حلــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع، ولــو مــن غيــر حضــور اخلصــم 
اآلخر، ومن ذلك: طلب املعاينة إلثبات احلالة، أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفًقا 
ألحــكام القضــاء املســتعجل«، وقــد أوهمــت عبارة: »ولــو من غير حضور اخلصم« أن املشــهود عليه 
ال يبلــغ وال يدعــى للحضــور، وال تكــون الشــهادة يف مواجهتــه؛ فقــد أحالــت هــذه املــادة يف عجزها 
إلــى أحــكام القضــاء املســتعجل، ونصــت املــادة )07)( علــى إجــراءات التبليــغ، وأن الدائــرة تتخــذ 

إجراءاتها إذا تبلغ املدعى عليه ولم يحضر، وال يوجد أي تعارض.
))))  ينظــر املــواد )96( و )97( مــن قانــون االثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة املصــري رقم )5)( لســنة 

968)م.
)5))  ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم )8)( سنة 980)م.
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�لقطري)6)) ، وقانون �الإثبات �الإمار�تي)7)) ، وقانون �الإثبات �لبحريني )8))، وال 
مينع غيابه بعد تبلغه ل�ضخ�ضه من �إكمال باقي �الإجر�ء�ت ك�ضائر �لدعاوى.

�خل�ضم  ح�ضور  �إىل  �حلاجة  دون  �ل�ضهادة  �إثبات  يتم  الثاني:  القول 

�حلقيقي، �أو �خل�ضم �مل�ضخر، وهو قول عند �ملالكية )9))، وقول �ضيخ �الإ�ضالم 
�بن تيمية )0)).

م�ضخر،  خ�ضم  مو�جهة  يف  �ل�ضهود  �ضهادة  �ضماع  يكون  الثالث:  القول 

وهو قول عند بع�ض �حلنابلة )))).
األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن سماع شهادة الشهود يكون في 

مواجهة المدعى عليه الحقيقي:

الأن �مل�ضهود عليه قد يُّذِكر �ل�ضهود ب�ضيء ينفعه )))).  -1
لئال يتخذ عدم ��ضرت�ط ح�ضور �ملدعى عليه حيلة يف جتنيب مو�جهة   -2
�ل�ضهود باملدعى عليه ، فقد ن�ضت �ملادة )123( من نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية 
�ل�ضعودي على �أن �الأ�ضل يف �ل�ضهادة �أن توؤدى بح�ضور �مل�ضهود عليه، فيكون 

)6))  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم )))( لسنة 990).
)7))  ينظــر املــادة رقــم )7)( مــن قانــون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية قانون احتادي رقم )0)) 

سنة )99)م.
)8))  ينظر املادة ))9( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية رقم )))( سنة 996)م.

)9))  ينظر النوادر والزيادات )8/)9)(، والبيان والتحصيل للجد ابن رشد )9/)9)(، ومواهب اجلليل 
للحطاب الرعيني )9/6))(، وتبصرة احلكام البن فرحون ))/56).

)0))  ينظر الفتاوى الكبرى )560/5(، وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5(، ومطالب أولي النهى 
.(500/6(

))))  ينظر الفروع )))/68)(، وكشاف القناع )6/)))(، وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5).
)))) ينظر النوادر والزيادات )8/)9)).
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قبول �لطلب بدون ح�ضوره متل�ضا من هذ� �الأمر )))).
دليل �لقول �لثاين �لقائلني باأن �ضماع �ضهادة �ل�ضهود يكون يف غري مو�جهة 

�خل�ضم مطلقاً:
الأن �لبينة ن�ضمعها على غائب وممتنع نحوه؛ كميت ف�ضماعها مع عدم خ�ضم 

�أوىل )))).
     وميكن مناق�ضته باأن �مل�ضهود عليه قد يو�ضح لل�ضهود �ضيء ينفعه، وقد 
�لغائب  على  �لبينة  ن�ضمع  وكوننا   ،((5( منه  ي�ضتفيد  عنه  غفلو�  باأمر  يذكرهم 
�لذي يرغب يف  �ملمتنع  �مل�ضهود عليه غري  ن�ضقط حق  �أن  يعني  و�ملمتنع، فال 

�حل�ضور و�لدفاع عن نف�ضه بتذكري �ل�ضهود، فاإن غاب �أو �متنع �ضمعنا �لبينة.
و�أما �لقول �لثالث فلم �أعرث على دليل لهم.

الموازنة والترجيح:

     بالن�ضبة �إىل �لقول �لثالث �لقائلني باأن �ضماع �ل�ضهادة يكون يف مو�جهة 
�إمكان ح�ضور �خل�ضم �مل�ضهود عليه بعيد؛ الأن �مل�ضهود  خ�ضم م�ضخر مع 
فوجوده  �ضوري  خ�ضم  �مل�ضخر  �خل�ضم  �أن  كما  �مل�ضخر،  من  �أوىل  عليه 

)))) نص املادة: »تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور اخلصوم دون حضور باقي الشهود الذين 
لــم تســمع شــهادتهم علــى أن تخلــف اخلصــم املشــهود عليــه ال مينــع مــن ســماعها، وتتلــى عليــه 

الشهادة إذا حضر«.
وقد نص مجلس القضاء األعلى بهيئته العامة يف قراره رقم: ))))/)5(، وتاريخ 5)/05/))))هـــ   
علــى مــا يلــي: »مــن لــوازم قبــول الشــهادة أن تكــون مبواجهة املشــهود عليــه، وقد يرد املشــهود عليه 
الشــهادة بأمــر لــه اعتبــاره، ومجــرد خشــية االنتقــام من الشــاهد ال يبــرر أن تكون الشــهادة يف غير 
مواجهــة املشــهود عليــه، وخشــية االنتقــام يــرد يف غيــر قضايــا املخــدرات؛ مثــل: قضايــا القتــل، 

واالختطاف، والسرقة، والقضايا احلقوقية وغيرها«.

)))) ينظر املستدرك على مجموع الفتاوى )5/)7)(، وشرح منتهى اإليرادات للبهوتي ))/))5).
)5)) ينظر النوادر والزيادات )8/)9)).
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فالرد على من قال ال ي�ضرتط ح�ضور �خل�ضم رد عليهم، و�لذي  كعدمه، 
�ل�ضهادة  �إثبات  باأن  �لقائلني  �الأول  �لقول  هو  �الأقو�ل  �أقرب  �أن  يل  يظهر 
يكون مبح�ضر �مل�ضهود عليه، ملا ذكر من �أدلة، وقد �أخذت به عامة �لنظم يف 

هذ� �لزمن.  

المطلب الثالث
الحق في االستئناف، وفيه فرعان

الفرع األول

 حق المشهود عليه في االستئناف عند إثبات الشهادة.

�ضيكون �لكالم يف هذ� �لفرع، عن نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي، وعن �لقانون 
�مل�ضري، و�خلليجي.

أواًل: نظام المرافعات السعودي:

يف  �ضابقا  �أ�ضرنا  كما  ن�ض  فقد  �ل�ضعودي  �ملر�فعات  لنظام  بالن�ضبة       
�لق�ضاء  �أحكام  تطبيق  على  �لثالثة  للمادة  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �لثالثة  �لفقرة 
�مل�ضتعجل  �لق�ضاء  �أحكام  �إىل  رجعنا  و�إذ�  �ل�ضهادة،  �إثبات  على  �مل�ضتعجل 
وجدنا ن�ضاً و��ضحا يف �لفقرة )4( من �ملادة 205 وهو: "يدون �الأمر �أو �حلكم 
لطرق  به �ضك، ويخ�ضع  �ل�ضبط، وي�ضدر  �مل�ضتعجلة يف  بالدعاوى  �ل�ضادر 

�العرت��ض"�أ.ه���. 
     ولكن �إذ� �أخذنا �لنظام كامال يف �ضورة و�حدة وجدنا �ملادة 178 
�لف�ضل يف  قبل  ت�ضدر  �لتي  �الأحكام  على  �العرت��ض  يجوز  "ال  ون�ضها: 
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�لدعوى، وال تنتهي بها �خل�ضومة كلها، �أو بع�ضها �إال مع �العرت��ض على 
�ل�ضادر  �حلكم  على  �العرت��ض  ويجوز  �ملو�ضوع،  يف  �ل�ضادر  �حلكم 
�لقابلة  و�مل�ضتعجلة، و�الأحكام  �لوقتية،  �الأحكام  �لدعوى، وعلى  بوقف 
يف  �حلكم  قبل  �الخت�ضا�ض  بعدم  �ل�ضادرة  و�الأحكام  �جلربي،  للتنفيذ 

�ملو�ضوع"�أ.ه��� 
تنق�ضي  وال  �لدعوى،  يف  �لف�ضل  قبل  ي�ضدر  مما  �ل�ضهادة  فاإثبات        
به �خل�ضومة، و�إذ� طبقنا �ل�ضق �الأول من �ملادة )178( فتكون غري خا�ضعة 
"ويجوز  وه��و   )178( �مل��ادة  من  �لثاين  �ل�ضق  طبقنا  و�إذ�  لال�ضتئناف، 
�لوقتية  �الأحكام  وعلى  �لدعوى،  بوقف  �ل�ضادر  �حلكم  على  �العرت��ض 
و�مل�ضتعجلة" وطبقنا �لفقرة )4( من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )205( �أوجبنا 
�العرت��ض، فكاأن �لنظام غري و��ضح يف هذه �جلزئية، و�ضماع �ل�ضهادة حقه 
�مل�ضري،  �لقانون  �ضياأتي يف  منعا لال�ضطر�ب، كما  بحكم و��ضح  يفرد  �أن 

و�لقو�نني �خلليجية. 
ثانيًا: القوانين األخرى:

 ،((8( و�لكويتي   ،((7( و�المار�تي   ،((6( �مل�ضري  �لقانون  �إىل  بالرجوع       
و�لبحريني )9))، و�لعماين )0))، و�لقطري ))))، جندها تن�ض بطريقة و��ضحة على 

)6)) ينظر املادة )97( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري رقم )5)( سنة 968)م.
ينظر املادة )7)( من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي رقم )0)( سنة )99)م.   ((7(

)8)) ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم )8)( سنة 980)م.
)9))  ينظر املادة )96( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني رقم )))( سنة 996)م.
)0)) ينظر املادة ))5( من قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني رقم )68( سنة 008)م.

))))  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم )))( سنة 990)م.
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�أن �العرت��ض على �إثبات �ل�ضهادة يكون عند �حلكم مبوجب �ل�ضهادة، �أي �أن 
�إثبات �ل�ضهادة، و�إمنا يكون يف �ملرحلة �لثانية، وهي  �العرت��ض ال يكون عند 

عند عر�ض �ل�ضهادة على قا�ضي �ملو�ضوع �لذي يحكم بهذه �ل�ضهادة.
    و�لذي يظهر يل �أن ما جاء يف �لقو�نني �خلليجية و�مل�ضرية �أقرب لل�ضو�ب، 
و�أنه يتقرح يف نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي و�ضع ��ضتثناء و��ضح و�ضريح بالن�ضبة 
الإثبات �ل�ضهادة، و�ملعاينة بجعل �العرت��ض على �إثبات �ل�ضهادة مع �العرت��ض 

على �حلكم يف �ملو�ضوع. 
الفرع الثاني

 حق المشهود له في االستئناف عند رفض إثبات الشهادة:

     �إذ� �أحيل �لطلب �إىل �ملحكمة �ملخت�ضة، ومت رف�ضه من قبل �لد�ئرة 
حق  له  للم�ضهود  يكون  فهل  مثاًل،  �ال�ضتعجال  عن�ضر  توفر  عدم  ب�ضبب 
�لفرع  يف  قيل  ما  فكل  �ل�ضعودي  �ملر�فعات  لنظام  بالن�ضبة  �العرت��ض؟ 
�ل�ضابق يقال هنا، وبالن�ضبة للقانون �مل�ضري، و�لقو�نني �خلليجية فلم �أقف 

على ن�ض و��ضح. 
    و�لذي �أرى �أنه �أقرب �إىل �لعد�لة هو متكني �مل�ضهود له من �ال�ضتئناف عند 

رف�ض طلبه؛ لئال يفوت على �مل�ضهود له دليله �إن �ضح زعمه.
 



12 مة  |  العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

إسماعيل بن محمد بن جابر األحمري

83

المبحث الثاني
 االختصاص في سماع الشهادة، وشروط سماعها، وكيفية 

ضبطها، وفيه أربعة مطالب

المطلب األول

 االختصاص في سماع هذه الشهادة، وفيه فرعان
الفرع األول: االختصاص النوعي.

�ضنتكلم عن نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي، و�لقانون �مل�ضري، و�لقو�نني �خلليجية.
أواًل: نظام المرافعات السعودي:

     ن�ض نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي �ضنة 1435ه�� يف �لفقرة �لثالثة من �لالئحة �لتنفيذية 
للمادة �لثالثة: "يقبل �لطلب باال�ضتيثاق حلق يخ�ضى زو�ل دليله عند �لنز�ع ولو من غري 
ح�ضور �خل�ضم �الآخر، ومن ذلك: طلب �ملعاينة الإثبات �حلالة �أو �إثبات �ضهادة يخ�ضى 
�لق�ضاء  الأحكام  رجعنا  و�إذ�  �مل�ضتعجل"،  �لق�ضاء  الأحكام  وفًقا  ذلك  ويكون  فو�تها، 
�مل�ضتعجل وجدنا يف �لفقرة �لثالثة من الئحة �ملادة )206( ما ن�ضه: "يدخل يف �لدعاوى 

�مل�ضتعجلة كل ما يخ�ضى عليه فو�ت �لوقت، ومنها:
طلب روؤية �ضغري، �أو ت�ضليمه.  �أ- 

 ب- طلب �حلجر على �ملال.
�إثبات �ضهادة يخ�ضى فو�تها".  ج- 

فهنا ن�ضت �ملادة على �أن �إثبات �ضهادة يخ�ضى فو�تها تعترب دعوى.
     فاإذ� تقرر ما �ضبق فاالخت�ضا�ض �لنوعي من�ضو�ض عليه يف �أحكام �لق�ضاء �مل�ضتعجل 
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فقد ن�ضت �ملادة )205( على �الخت�ضا�ض ب�ضكل و��ضح: "حتكم �ملحكمة �ملخت�ضة بنظر 
�ملو�ضوع ب�ضفة موؤقتة يف �مل�ضائل �مل�ضتعجلة �لتي يخ�ضى عليها فو�ت �لوقت، و�ملتعلقة 
باملنازعة نف�ضها، وال يوؤثر هذ� �حلكم على مو�ضوع �لدعوى، �ضو�ء رفع طلب �حلكم 

باالإجر�ء �ملوؤقت مبا�ضرة، �أو تبعاً للدعوى �الأ�ضلية".
�إثبات �ل�ضهادة  فقوله: "حتكم �ملحكمة �ملخت�ضة بنظر �ملو�ضوع" يو�ضح �أن 

يتبع �ملحكمة �لتي تخت�ض بنظر �ملو�ضوع. 
والخالصة:

�ل�ضخ�ضية،  �الأح��و�ل  حمكمة  به  تخت�ض  �لطالق  باإثبات  �ل�ضهادة  �أن       
و�ل�ضهادة يف دعوى عمالية تخت�ض به �ملحكمة �لعمالية، و�ل�ضهادة يف قتل، �أو 
ق�ضا�ض، �أو عقوبة من �خت�ضا�ض �ملحكمة �جلز�ئية، وهكذ� فاالخت�ضا�ض يف 

�إثبات �ل�ضهادة يتبع �خت�ضا�ض �ملحكمة �ملخت�ضة يف �ملو�ضوع.
      ويرتتب على كل ما �ضبق من باب �أوىل �الخت�ضا�ضات �لدولية، فمثال 
�إذ� كانت �ل�ضهادة تتعلق بعقار خارج �ململكة �لعربية �ل�ضعودية فلي�ض للمحكمة 

�ل�ضعودية �إثبات �ل�ضهادة، ولو بح�ضور �لطرفني.
ثانيًا: القانون المصري، والقوانين الخليجية:

    نجد �لقانون �مل�ضري ))))، و�لكويتي ))))، و�لبحريني ))))، و�المار�تي )5))، و�لعماين )6))، 
و�لقطري )7))، جعلت �الخت�ضا�ض �لنوعي للمحكمة �مل�ضتعجلة، �أو قا�ضي �الأمور �مل�ضتعجلة.

))))  ينظر املادة )96( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري.
))))  ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي.

))))  ينظر املادة ))9( من قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني.
)5)) ينظر املادة )7)( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي االحتادي.

)6))  ينظر املادة )68( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني.
)7))  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري.
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الفرع الثاني: االختصاص المكاني:

�ملخت�ضة  �ملحكمة  تتبع  �أنها  وتقرر  دع��وى،  �أنها  من  �ضبق  ما  تقرر  �إذ�       
فاالأ�ضل  كغريها،  �الخت�ضا�ض؛  �أحكام  فتاأخذ  �لنز�ع،  ن�ضوء  عند  باملو�ضوع 
�أن �لدعوى تقام يف مقر �إقامة �مل�ضهود عليه ��ضتناد�ً �إىل �ملادة )36( من نظام 

�ملر�فعات �ل�ضرعية، وي�ضتثنى من ذلك ما يلي: 
�الخت�ضا�ض  فيكون  �ململكة،  يف  �إقامة  مقر  عليه  للمدعى  يكن  مل  �إذ�   -1

مكان �إقامة �ملدعي؛ ��ضتناد� �إىل �لفقرة )1( من �ملادة )36(.
دعاوى �ملطالبة بالنفقة �أو زيادتها؛ ��ضتناد� �إىل �لفقرة )1( من �ملادة )39(.  -2
ع�ضلها  وم��ن  و�ل��زي��ارة،  و�حل�ضانة،  �لزوجية،  �مل�ضائل  يف  للمر�أة   -3

�أوليائها؛ ��ضتناد�ً �إىل �لفقرة )2( من �ملادة )39(.
للمدعي يف �لدعاوى �لنا�ضئة عن حو�دث �ل�ضري �لتي تقع يف غري بلد   -4
�ملدعى عليه �إقامة �لدعوى يف �ملحكمة �لتي يف نطاق �خت�ضا�ض مكان �حلادث، 

�أو مكان �ملدعى عليه؛ ��ضتناد� �إىل �لفقرة )3( من �ملادة )39(.
�إذ� كان بني �ملدعي، و�ملدعى عليه �ضرط على حتديد مكان �إقامة �لدعوى   -5
فيكون نظرها يف �لبلد �ملحدد ما مل يتفقا على خالفه؛ ��ضتناد�ً �إىل �لفقرة )3( 

من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )36(.
�إقامة  مقر  يف  �لدعوى  فتكون  �الأهلية،  ناق�ض  عليه  �ملدعى  كان  �إذ�   -6

�لويل، ��ضتناد�ً �إىل �لفقرة �ل�ضاد�ضة من �لالئحة �لتنفيذية للمادة )36(.
وقوع  مكان  يف  للمحاكم  �الخت�ضا�ض  يكون  �جلز�ئية  �لدعاوى  يف   -7
�جلرمية، �أو �ملكان �لذي يقيم فيه �ملتهم، فاإن مل يكن له مكان معروف، فاملكان 
�لذي يقب�ض عليه فيه؛ ��ضتناد�ً �إىل �ملادة )130( من نظام �الإجر�ء�ت �جلز�ئية.
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 المطلب الثاني 
ضوابط سماع الشهادة قبل الدعوى

      ق�ضدت من عقد هذ� �ملبحث بعد �أن قررنا حكم �إثبات �ضهادة �ل�ضهود 
�لتاأمل،  بعد  يل  يظهر  و�لذي  �ل�ضهادة،  �ضماع  �ضو�بط  نقرر  �أن  �لدعوى،  قبل 
هناك  �أن  �ل�ضرعية،  �ملر�فعات  نظام  يف  جاء  وما  �لفقهاء،  كالم  على  و�لوقوف 
�أربعة �ضو�بط رئي�ضة: �أواًل: خوف فو�ت �ل�ضهادة، وحدوث �خل�ضومة. ثانياً: �أن 
تكون �ل�ضهادة مقبولة يف �ملو�ضوع لدى �ملحكمة. ثالثاً: �ل�ضفة يف �لطلب، ر�بعاً: 

عدم وجود دعوى قائمة يف �ملو�ضوع، وقد جعلت �لكالم فيها على فروع.
الفرع األول: خوف فوات الشاهد، وحدوث الخصومة:

     بعد �لبحث يف هذه �لنقطة وجدت يف ظاهر عبار�ت بع�ض �لفقهاء �لذي 
�أجازو� �ل�ضهادة، هو ب�ضبب �خلوف من حدوث خ�ضومة )8))، وبع�ضهم �أطلق 
�لعبارة، ومل يقيده باخلوف )9))، و�أما نظام �ملر�فعات �ل�ضعودي فقد ن�ض على 
خ�ضية فو�ت �ل�ضاهد عند حدوث �خل�ضومة، وهو كذلك يف �لقانون �مل�ضري)50) 
، و�لكويتي ))5)، و�لبحريني ))5)، و�المار�تي ))5)، و�لقطري))5) ، و�لعماين )55)، 
��ضتخد�مه حقه يف  له من  �مل�ضهود  يتع�ضف  لئال  �ل�ضرط؛  ��ضرت�ط هذ�  و�ضبب 

)8))  ينظــر الفــروع )))/67)(، واالنصــاف للمــرداوي )))/8))(، وشــرح منتهــى اإليــرادات للبهوتــي 
))/))5(، ومطالب أولي النهى )500/6).

)9)) ينظر البيان والتحصيل للجد ابن رشد )9/)9)(، 
)50)  ينظر املادة )96( من قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية املصري.

))5) ينظر املادة ))5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي. 
))5)  ينظر املادة ))9( من قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية البحريني.

))5)  ينظر املادة )7)( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية االماراتي االحتادي.
))5)  ينظر املادة )97)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري.

)55)  ينظر املادة )68( من قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية العماني.
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�ضو�بط،  بدون  م�ضر�عيه  على  �لباب  هذ�  وفتح  �ل�ضهادة،  و�إثبات  �ملقا�ضاة 
ميكن بع�ض �لنا�ض من حتويل �لق�ضاء من �ضاحة ف�ضل خ�ضومة �إىل �ضاحة �نتقام؛ 
�لناجتة  �حلقوق  فاإن  و�أي�ضا  �ملحكمة،  �إىل  �حل�ضور  عليه  �مل�ضهود  تكليف  ملجرد 
عن معاقدة �إثباتها وتوثيقها تقع على كاهل �لطرفني وتو�ضع �ملحكمة يف �إثبات 
�ل�ضهادة قبل �لدعوى قد يحمل �لنا�ض على �إهمال �لتوثيق بالكتابة عند �لعقد. 

    و�إذ� قررنا ��ضرت�ط خوف فو�ت �ل�ضاهد عند حدوث �خل�ضومة، فما هي 
�ل�ضور �لتطبيقية لذلك؟.

�لتي قد  �ل�ضور  للقا�ضي، ومن  تقدير هذ� �لظرف، و�ل�ضورة        يرجع 
�ل�ضاهد  كان  �أو  �مل��وت،  مر�ض  مري�ضا  �ل�ضاهد  كان  �إذ�  �تفاق:  حمل  تكون 
�ضي�ضافر خارج �لبلد خروجا نهائياً، �أو يغلب على �لظن عدم عودته، و�أما لو 
كان �ل�ضاهد �ضحيحا �ضاباً فال يقبل طلب �ثبات �ل�ضهادة، وكما يجوز �أن ميوت 
يجوز �أن ت�ضيع ورقة �الثبات، وغريها من �الأدلة، فال يقبل طلبه؛ لعدم وجود 

عن�ضر �خل�ضية و�لفو�ت �مل�ضتعجل. 
لدى  الموضوع  فــي  مقبولة  الشهادة  تكون  أن  الثاني:  الــفــرع 

المحكمة:

يف  �ل�ضهادة  �ضر�ئط  من  �لقا�ضي  يتحقق  �أن  �ل�ضرط  بهذ�  و�ملق�ضود        
�ملو�ضوع، فمثال ال يقبل طلب �إثبات �ضهادة �ضغري، وال يقبل من زوج الإثبات 
�ضهادة زوجته، ونحو ذلك مما ف�ضله �لفقهاء فيمن تقبل �ضهادته وترد، وقولنا: 

"لدى �ملحكمة" �أخرجنا به ما ال تنظره �ملحكمة.
الفرع الثالث: الصفة في الطلب:

و�ضنتكلم هنا عن �ل�ضاهد، وعن �مل�ضهود له.
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أواًل: الشاهد: 

�ملبادرة،  من  �ل�ضاهد  �لعلماء  منع  فقد  بال�ضهادة،  له  �مل�ضهود  علم  �إذ�       
ون�ض على ذلك �حلنفية )56)، و�ملالكية )57)، و�حلنابلة )58)، وذهب �ل�ضافعية �إىل 
�أن �ل�ضاهد لو بادر ب�ضهادته بدون طلب �ملدعي ف�ضهادته فيما بعد ال تقبل )59)، 
بالطلب،   يتقدم  من  �ضر�حة على  ين�ض  فلم  �ل�ضعودي،  �ملر�فعات  نظام  و�أما 
ولكن روح �لفقرة )3( من �ملادة )3(، و�ملادة )205(، وما يفهم منها تفيد �أن 

�ل�ضاهد ال يتقدم بالطلب، و�إمنا يتقدم به �مل�ضهود له، الأمور:
�أنها عدت ذلك دعوى، و�لدعوى ال تقام من �ل�ضاهد.  -1

�أنها خاطبت من يخ�ضى فو�ت �لدليل، ومل تخاطب �ل�ضاهد.  -2
األدلة على أن الشاهد ال يتقدم بالطلب:

عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  عن  عنهما،  �هلل  ر�ضي  ح�ضني  بن  عمر�ن  عن   -1
"خريكم قرين، ثم �لذين يلونهم، ثم �لذين يلونهم" قال عمر�ن:  و�ضلم قال: 
فما �أدري: قال �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم بعد قوله مرتني �أو ثالثا، "ثم يكون 
بعدهم قوم ي�ضهدون وال ي�ضت�ضهدون، ويخونون وال يوؤمتنون، وينذرون وال 

يفون، ويظهر فيهم �ل�ضمن" )60).
الأن �أد�ءها حق للم�ضهود له، فال ي�ضتوفى �إال بر�ضاه ك�ضائر حقوقه ))6).  -2

)56)  ينظر بدائع الصنائع للكاساني )77/6)).
)57)  ينظــر مواهــب اجلليــل للحطــاب )66/6)(، والشــرح الصغيــر للدرديــر ))/6))(، ولوامــع الدرر يف 

هتك أستار املختصر )))/57)).
)58)  ينظــر الــكايف البــن قدامــة ))/70)(، وكشــاف القنــاع )07/6)(، وشــرح املنتهــى للبهوتــي ))/577(، 

ومطالب أولي النهى )7/)58).
ينظر التذكرة البن امللقن )8))(، وحتفة احملتاج البن حجر )0)/6))(، ومغني احملتاج للشربيني )60/6)).   (59(

)60)  أخرجه البخاري يف كتاب الرقاب باب ما يحذر من الدنيا والتنافس فيها }8))6{، ومسلم كتاب 
الفضائل باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم }5)5){.

))6) ينظر الكايف البن قدامة ))/577(، وشرح املنتهى للبهوتي ))/577).
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الأننا �إذ� قررنا �أن طلب �إثبات �ل�ضهادة يكون يف مو�جهة �مل�ضهود عليه،   -3
و�أنها دعوى فال يح�ضن ت�ضجيل ��ضم �ل�ضاهد يف �ضحيفة �لدعوى كمدع �أو �أن 

يظهر يف �ضورة �ملخا�ضم، ولو يف �أقل �ضورة. 
ثانيًا: المشهود له:

     �إذ� تقرر ما جاء يف �أواًل باأن �ل�ضاهد ال يتقدم بالطلب، فيبقى �مل�ضهود له، 
وهو من ينتفع بال�ضهادة، ويخ�ضى فو�تها، فهو �لذي يتقدم بالطلب، وتكون 

�ضحيفة �لدعوى م�ضجلة با�ضمه كمدع. 
الفرع الرابع: عدم وجود دعوى قائمة في الموضوع:

    �أردت بهذ� �ل�ضابط �أن �أو�ضح باأنه ال ي�ضوغ للم�ضهود له �أن يتقدم بطلب 
�أخرى،  د�ئرة  يف  قائم  �الأ�ضلي  و�ملو�ضوع  خمت�ضة  د�ئرة  �إىل  �ضهادة  �إثبات 
فالد�ئرة �لتي تقدم �إليها �مل�ضهود له بطلبه ال ت�ضمع هذ� �لطلب؛ الأن �لدعوى 
�لدعوى  تنظر  �لتي  �لد�ئرة  ذ�ت  �إىل  بطلبه  يتقدم  �أن  وله  قائمة،  �الأ�ضلية 
من  للمادة )205(  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �الأوىل  �لفقرة  ن�ضت  �الأ�ضلية، وقد 
نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية على ما يلي: "�إذ� رفعت �لدعوى �مل�ضتعجلة قبل �إقامة 
�لدعوى"  لرفع  �ملعتادة  لالإجر�ء�ت  وفًقا  ب�ضحيفة  فتكون  �الأ�ضلية  �لدعوى 
فيفهم من هذ� �لن�ض �أن �لدعوى �مل�ضتعجلة �إذ� �أقيمت بعد �لدعوى �الأ�ضلية 

تكون �مل�ضتعجلة تبع لالأ�ضلية.
     وبالن�ضبة �إىل قانون �الإثبات �مل�ضري فقد ن�ضت �ملادة )96( من قانون 
�الإثبات باأن قبول هذ� �لطلب من �ضرطه باأن �ملو�ضوع مل يعر�ض على �لق�ضاء، 
ب�ضاهد  �ال�ضت�ضهاد  فر�ضة  فو�ت  يخ�ضى  ملن  "يجوز  �لن�ض:  بهذ�  جاءت  فقد 

على مو�ضوع مل يعر�ض بعد �أمام �لق�ضاء، ويحتمل عر�ضه عليه".
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�ملادة )51(       وجند كذلك قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية �لكويتي يف 
وقانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية �لقطري يف �ملادة )297(، وقانون �الثبات يف 
�ملعامالت �ملدنية و�لتجارية �المار�تي يف �ملادة )47( وقانون �الإثبات يف �ملو�د 
�ملدنية و�لتجارية يف �ملادة )94( وقانون �الإثبات يف �ملعامالت �ملدنية و�لتجارية 

�لعماين يف مادته )53( مطابق متاما للن�ض �مل�ضري، وال يوجد �أي �ختالف.

المطلب الثالث
 كيفية تقييد طلب سماع الشهادة في المحكمة:

يخ�ضى  �ضهادة  �إثبات  �أن  �ملادة )206(  من الئحة   )3( �لفقرة  ن�ضت        
"يدخل يف �لدعاوى �مل�ضتعجلة كل  فو�تها: دعوى، ون�ض �ل�ضاهد من �ملادة: 
ما يخ�ضى عليه فو�ت �لوقت، ومنها: ... ج/ �إثبات �ضهادة يخ�ضى فو�تها"، 
فاإثبات �ل�ضهادة يف �ل�ضبط �الإنهائي ال ي�ضوغ؛ الأن �مل�ضهود عليه يلزم �إبالغه 

و�ضماع �ل�ضهادة يف مو�جهته، وذلك ال يت�ضنى يف �ل�ضبط �الإنهائي.
     و�أما يف حجة �ال�ضتحكام حيث ال خ�ضومة، فقد خرجت من مو�ضوع 

هذ� �لبحث بقولنا "دعوى".
المطلب الرابع

ضبط الشهادة، واستخراج الصك

�إذ� �أحيل �لطلب �إىل �لد�ئرة �ملخت�ضة وقررت �ضماع طلب �ل�ضهادة،       
عليه  للم�ضهود  باأن  قلنا  فاإن  �ل�ضك  و�أم��ا  بال�ضهادة،  �ضبط  �لد�ئرة  فتخرج 
له  لي�ض  قلنا  و�إن  ��ضتخر�ج �ضك،  فيتم  �ل�ضهادة،  �إثبات  حق �العرت��ض عند 
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�العرت��ض، فال يتم �إخر�ج �ضك، ويكفي �ل�ضبط فقط؛ الأن �ل�ضك �إذ� خرج 
مع وجود �مل�ضهود عليه يجب �أن يكون قابال لال�ضتئناف �إال ما ��ضتثناه �لنظام 

من �لدعاوى �لي�ضرية �ل�ضادر بها قر�ر�ت من �ملجل�ض �الأعلى للق�ضاء.
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الخاتمة:
�لتي  �لنتائج  �أهم  �أكتب  وهنا  �ل�ضاحلات،  بنعمته  تتم  �لذي  هلل  �حلمد       

تو�ضلت �إليها، كالتايل:
�إثبات �ل�ضهادة قبل �لدعوى جائز ب�ضو�بط.  -1

ل�ضماع �ل�ضهادة قبل �لدعوى يجب �أن يتو�فر عن�ضر �ال�ضتعجال متمثال يف   -2
خوف فو�ت �ل�ضاهد، وحدوث �خل�ضومة، ويكون تقدير ذلك ر�جع �إىل �لد�ئرة.
�إذ� كانت �لدعوى قائمة، فيتقدم لدى �لد�ئرة �لتي تنظر �ملو�ضوع مبا�ضرة.  -3

لي�ض لل�ضاهد �أن يتقدم بالطلب.   -4
يكون �لطلب يف �ضحيفة دعوى، ويجب �إبالغ �مل�ضهود عليه.  -5

لها  يتبع  �لتي  �ملحكمة  �خت�ضا�ض  من  �ل�ضهادة  �إثبات  طلب  يكون   -6
�خت�ضا�ض نظر �ملو�ضوع.

يكون للم�ضهود عليه حق �ال�ضتئناف بعد �حلكم يف �ملو�ضوع، ولي�ض له   -7
�العرت��ض على �إثبات �ل�ضهادة.

نبينا حممد  �لتوفيق و�ضلى �هلل عليه و�ضلم على  ما ظهر يل وباهلل      هذ� 
وعلى �آله و�ضحبه �أجمعني، و�حلمد هلل رب �لعاملني.



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).



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

قاعدة نص الواقف كنص الشارع حقيقتها وتطبيقاتها

116

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))).
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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).



12 مة  |  العدد  89   | ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

 د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد

139

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:



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

قاعدة نص الواقف كنص الشارع حقيقتها وتطبيقاتها

154

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.
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المادة األولى

يق�صد بالكلمات والعبارات الآتية -اأينما وردت يف هذا التنظيم- املعاين 
املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�ِض ال�صياق غري ذلك:

املركز: املركز الوطني لإدارة الدين.
التنظيم: تنظيم املركز.

الوزير: وزير املالية.
املجل�ض: جمل�ض اإدارة املركز.

الرئي�ض: رئي�ض املجل�ض.
الرئي�ض التنفيذي: الرئي�ض التنفيذي للمركز.

المادة الثانية

يتمتع املركز بال�صخ�صية العتبارية امل�صتقلة، وال�صتقالل املايل والإداري، 
ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره يف مدينة الريا�ض.

المادة الثالثة

يهدف املركز اإىل ما يلي:
وتاأمني  وتطويرها،  للمملكة  العام  الدين  �صيا�صة  و�صع  يف  الإ�صهام   -1

احتياجات اململكة من التمويل على املدى الق�صري واملتو�صط والبعيد.
2- �صمان ا�صتدامة و�صول اململكة اإىل خمتلف اأ�صواق الدين لإ�صدار اأدوات 

الدين ال�صيادية بت�صعرية عادلة �صمن اأطر واأ�ص�ض مدرو�صة لإدارة املخاطر.
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3- متابعة �صوؤون الت�صنيف الئتماين للمملكة بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
ذات العالقة.

احلكومية  لالأجهزة  تنفيذية  خطط  واقتتراح  ا�صت�صارية  خدمات  تقدمي   -4
مالها  راأ�تتض  من   )%50( على  يزيد  ما  الدولة  فيها  متتلك  التي  وال�صركات 
واملوؤ�ص�صات العامة يف جمال اخت�صا�ض املركز، مبا يف ذلك جتميع بيانات الدين 
العام املبا�صر وغري املبا�صر ومعاجلتها ومتابعتها ، والتفاو�ض حول اإعادة هيكلة 
الديون اأو اإعادة ت�صعريها اأو اإعادة التعاقد عليها، اأو خدمات تتعلق ب�صيا�صات 
�صوؤون  اأو  العام،  الدين  اأدوات  يف  امل�صتثمرين  عالقات  اإدارة  اأو  التحوط، 

الت�صنيف الئتماين، اأو غريها من اخلدمات ذات العالقة. 

المادة الرابعة

للمركز -دون اإخالل باخت�صا�ض اجلهات احلكومية ذات العالقة- اتخاذ كل 
ما يلزم يف �صبيل حتقيق اأهدافه، وله على وجه خا�ض ما ياأتي:

1- و�صع ال�صيا�صات واخلطط والربامج -وفق الإجراءات النظامية املتبعة- 
التي من �صاأنها اأن تعزز �صيا�صة الدين العام للمملكة، و�صمان ا�صتدامة و�صول 

اململكة اإىل خمتلف اأ�صواق الدين املحلية والعاملية بت�صعري عادل.
2- الإ�صهام يف تعزيز ال�صيا�صة املالية للمملكة فيما يدخل يف اخت�صا�صه، 

وذلك بالتفاق مع وزارة املالية.
3- اقراح الأنظمة ذات ال�صلة باإدارة الدين العام، واقراح تعديل املعمول 

به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
4- اعتماد موؤ�صرات ومعايري قيا�ض اأداء م�صتويات الدين العام، وموؤ�صرات 
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الت�صنيف الئتماين للمملكة، وتطوير هذه املوؤ�صرات واملعايري ب�صكل م�صتمر، 
وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.

العام،  الدين  ل�صداد  الالزمة  والأ�صاليب  واملنهجيات  الأدوات  تطوير   -5
الإجتتراءات  ل�صتكمال  يلزم  عما  والرفع  منها،  به  املعمول  تعديل  واقتتراح 

النظامية، وذلك بالتفاق مع اجلهات ذات العالقة.
6- تبّني اأف�صل ممار�صات نظم املعلومات والتطبيقات التقنية مل�صاريع املركز 

واأعماله، مبا يف ذلك نظم اإدارة املخاطر والت�صوية واملدفوعات. 
7- اإعداد تقارير قيا�ض ومتابعة دورية عن اأو�صاع الدين العام، ت�صمل اإدارة 
املخاطر واللتزام وتقومي م�صادر التمويل وحتليل اأثرها على حمفظة الدين العام.
تفا�صيل  لدرا�صة  عمل  فرق  لت�صكيل  احلكومية  اجلهات  مع  التن�صيق   -8

الت�صنيف الئتماين.
9- عقد اللقاءات والندوات واملوؤمترات والدورات التدريبية املتخ�ص�صة 
يف جمال الدين العام �صواء داخل اململكة اأو خارجها مبا ي�صهم يف بناء وتقوية 

عالقات فاعلة مع امل�صاركني يف الأ�صواق املالية.
10- ال�صتعانة باخلرباء وال�صت�صاريني وبيوت اخلربة ذات الكفايات املتميزة 

يف املجالت ذات العالقة باأعمال املركز واملهمات امل�صندة اإليه.
11- عقد �صراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة احلكومية ذات العالقة، 

لتبادل اخلربات يف املجالت املالية والنقدية.
الدول  يف  له  النظرية  الأجهزة  مع  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  عقد   -12
جمال  يف  اخلربات  لتبادل  العالقة،  ذات  الدولية  املالية  واملوؤ�ص�صات  الأخرى 

اأعمال اإدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
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13- اإعداد درا�صات وبحوث علمية يف جمالت الدين العام وتطوراتها اأو 
امل�صاركة يف ذلك، ون�صرها.

14- ن�صر بيانات الدين العام لتعزيز ال�صفافية.
وال�صركات  احلكومية  للجهات  والفنية  الإداريتتة  ال�صت�صارات  تقدمي   -15
العامة،  ما يزيد على )50%( راأ�ض مالها واملوؤ�ص�صات  الدولة  فيها  التي متتلك 
عالقات  اأو  التحوط،  �صيا�صات  اأو  التمويل،  هيكلة  اأو  ت�صعري  جمتتالت  يف 

امل�صتثمرين، اأو الت�صنيف الئتماين، اأو غريها من اخلدمات ذات العالقة.

المادة الخامسة

يكون للمركز جمل�ض اإدارة برئا�صة الوزير وع�صوية كل من: 
1- الرئي�ض التنفيذي.

2- عدد ل يتجاوز )ثالثة( اأع�صاء من املخت�صني وذوي اخلربة مبجال عمل 
الرئي�ض،  بناء على اقراح من  باأمر من رئي�ض جمل�ض الوزراء  املركز، يعينون 

وتكون مدة ع�صويتهم )ثالث( �صنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة

اأموره،  املجل�ض هو ال�صلطة املهيمنة على �صوؤون املركز واإدارته وت�صريف 
ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأهدافه يف حدود اأحكام التنظيم، وله 

على وجه خا�ض ما ياأتي:
1- اقراح ا�صراتيجية الدين العام واأي تعديالت عليها؛ لإقرارها من اجلهة 

املخت�صة، وذلك وفق الإجراءات النظامية املتبعة. 
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2- اإقرار ال�صيا�صات العامة للمركز وخطة عمله وخططه الت�صغيلية، يف اإطار 
�صيا�صات الدولة املالية والقت�صادية.
3- اإقرار هيكل املركز التنظيمي. 

4- اإقرار اللوائح املالية والإدارية لأعمال املركز بالتفاق مع وزارة املالية، 
وغريها من اللوائح الداخلية الالزمة لت�صيري �صوؤونه.

5- اإقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد واملعايري املتعلقة بعمل املركز.
اخلتامي، وتقرير مراجع  املركز، وح�صابه  ميزانية  املوافقة على م�صروع   -6
احل�صابات، والتقرير ال�صنوي؛ متهيًدا لرفعها بح�صب الإجراءات النظامية املتبعة.
التفاهم والتفاقيات والعقود وغريها من  اإبرام مذكرات  7- املوافقة على 

الوثائق، وفقاً للوائح املركز والإجراءات النظامية املتبعة.
8- تعيني مراجع ح�صابات خارجي معتمد، ومراقب مايل داخلي.

9- املوافقة على فتح ح�صابات بنكية للمركز خارج اململكة.
10- اعتماد املقابل املايل للخدمات ال�صت�صارية التي يقدمها املركز وفقاً لتنظيمه.

11- النظر فيما يحال اإىل املركز من الوزير.
وللمجل�ض ت�صكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من بني اأع�صائه اأو من �صواهم، 
جلنة  كل  ت�صكيل  قراُر  ويحدد  مهمات،  من  منا�صباً  يراه  مبا  اإليها  يعهد 
تراه  مبن  ال�صتعانة  اللجان  ولتلك  واخت�صا�صاتها،  واأع�صاءها  رئي�َصها 

لتاأدية املهام املنوطة بها.
وللمجل�ض كذلك تفوي�ض اأي من اخت�صا�صاته اإىل الرئي�ض التنفيذي اأو اإىل 

من يراه من من�صوبي املركز، وفق ما تقت�صيه م�صلحة العمل.
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المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات املجل�ض يف مقر املركز، ويجوز عند القت�صاء عقدها 
يف مكان اآخر داخل اململكة اأو خارجها.

2-  يجتمع املجل�ض مرة كل ثالثة اأ�صهر، بناء على دعوة من رئي�صه وكلما 
دعت احلاجة اإىل ذلك بح�صب ما يقدره الرئي�ض، وعلى الرئي�ض دعوة املجل�ض 
اإىل الجتماع متى طلب ذلك ع�صوان من اأع�صائه على الأقل. ويجب اأن توجه 
الدعوة كتابة قبل موعد الجتماع ب�صبعة اأيام عمل على الأقل، على اأن يت�صمن 

جدول اأعمال الجتماع مكانه وطريقة انعقاده.
3- تنعقد اجتماعات املجل�ض بح�صور اأغلبية اأع�صائه على الأقل، مبن فيهم 

الرئي�ض اأو من ينيبه.
4- ت�صدر قرارات املجل�ض باأغلبية اأ�صوات اأع�صائه احلا�صرين، ويف حالة 

ت�صاوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�ض الجتماع.
5- تثبت مداولت املجل�ض وقراراته يف حما�صر يوقعها رئي�ض الجتماع 
والأع�صاء احلا�صرون، وللع�صو املعر�ض اأن يثبت اعرا�صه م�صبباً يف املح�صر.
اأو  الت�صويت  عن  المتناع  املجل�ض  اأع�صاء  من  ع�صو  لأي  يجوز  ل   -6

تفوي�ض ع�صو اآخر بالت�صويت عنه عند غيابه.
7- ا�صتثناًء مما ورد يف الفقرة )6( من هذه املادة، ل يجوز للرئي�ض التنفيذي 
الت�صويت على القرارات التي تتعلق بتجديد مدة �صغله املن�صب اأو بعزله اأو 

تتعلق مبا يتلقى من مكافاآت اأو مزايا.
8- يجوز للمجل�ض اأن يدعو حل�صور اجتماعاته من يرى ال�صتعانة بهم من املخت�صني 

وامل�صت�صارين -�صواء من داخل اململكة اأو خارجها- دون اأن يكون له حق الت�صويت.
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خالل  من  بعد،  عن  عليها  ي�صوت  واأن  الجتماعات  تعقد  اأن  يجوز   -9
على  التمرير  بطريق  التتقتترارات  تتخذ  اأن  وميكن  التقنية.  و�صائل  ا�صتخدام 
املتخذة  القرارات  تعد  يفيد اطالعهم عليها، ول  مبا  الأع�صاء ويوقعون عليها 
بهذه الطريقة �صحيحة ما مل ي�صوت عليها جميع اأع�صاء املجل�ض، ول يكون 
القرار نافذاً اإل اإذا حاز على اأغلبية الثلثني على الأقل. ويعر�ض القرار املتخذ 
بهذه الطريقة على املجل�ض يف اأول اجتماع لحق لإثباته يف حم�صر الجتماع. 

المادة الثامنة

املجل�ض،  من  بقرار  من�صبه  من  ويعفى  يعني  تنفيذي  رئي�ض  للمركز  يكون 
عن  التنفيذي  امل�صوؤول  ويكون  الأخرى،  املالية  ومزاياه  اأجره  القرار  ويحدد 
اإدارة املركز واأعماله اليومية، وتركز م�صوؤولياته يف حدود ما ين�ض عليه التنظيم 
وما يقرره املجل�ض اأو يفو�صه به، وله بوجه خا�ض ممار�صة الخت�صا�صات الآتية:
1- اقراح �صيا�صات املركز العامة وخطة عمله وخططه الت�صغيلية؛ ورفعها 

اإىل املجل�ض ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها.
2- اإعداد تقارير قيا�ض ومتابعة دورية عن اأو�صاع املديونية العامة للدولة، 
اأثرها  اإدارة املخاطر واللتزام وتقومي م�صادر التمويل وحتليل  مبا ي�صمل تقرير 

على حمفظة الدين العام، ورفعها اإىل املجل�ض.
والفنية  واملالية  الإداريتتتة  ولوائحه  التنظيمي  املركز  هيكل  اقتتراح   -3
املجل�ض  اإىل  ورفعها  اأعماله،  لت�صيري  الالزمة  واملعايري  والقواعد  والإجراءات 

لإقرارها، والإ�صراف على تنفيذها بعد اإقرارها.
4- رفع تقارير دورية اإىل املجل�ض عن اأعمال املركز ومنجزاته ون�صاطاته.
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5- تقدمي املقرحات والتو�صيات اإىل املجل�ض يف �صاأن املو�صوعات الداخلة 
يف اخت�صا�صه.

6- متابعة تنفيذ القرارات ذات ال�صلة باأعمال املركز، ومبا�صرة ما تخوله اإياه 
قرارات املجل�ض ولوائح املركز من اخت�صا�صات، وما يكلفه به املجل�ض من مهمات.
والقواعد  واللوائح  التنظيم  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإ�صدار   -7

والإجراءات املعتمدة، وذلك بح�صب ال�صالحيات املفو�صة اإليه.
8- ال�صرف من ميزانية املركز، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً لالأنظمة 

واللوائح املقرة، ويف حدود ال�صالحيات التي يفو�صه بها املجل�ض.
9- الإ�صراف على اإعداد م�صروع ميزانية املركز وح�صابه اخلتامي وتقريره 

ال�صنوي، ورفعها اإىل املجل�ض. 
10- تعيني العاملني يف املركز والإ�صراف عليهم وفًقا ملا حتدده لوائح املركز.
اأو  التعاقد مع اخلرباء وامل�صت�صارين وبيوت اخلربة من داخل اململكة   -11
اأهداف املركز واخت�صا�صاته، وفًقا ملا حتدده لوائح املركز،  خارجها مبا يخدم 

والإجراءات النظامية املتبعة.
من  وغريها  والعقود  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  على  التوقيع   -12

الوثائق، بعد موافقة املجل�ض ووفقاً لالإجراءات النظامية املتبعة.
13- متثيل املركز اأمام اجلهات الق�صائية والإدارية وغريها من اجلهات داخل 

اململكة وخارجها، وله تفوي�ض غريه بذلك.
14- اأي اخت�صا�ض اآخر ي�صنده اإليه املجل�ض.

وللرئي�ض التنفيذي تفوي�ض اأي من اخت�صا�صاته اإىل غريه من من�صوبي املركز. 
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المادة التاسعة

يخ�صع من�صوبو املركز لنظام العمل ونظام التاأمينات الجتماعية.

المادة العاشرة

1- يكون للمركز ميزانية �صنوية م�صتقلة.
تبداأ  ذلك  من  وا�صتثناًء  للدولة،  املالية  ال�صنة  هي  للمركز  املالية  ال�صنة   -2
ال�صنة املالية الأوىل للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية ال�صنة املالية 

التالية للدولة. 

المادة الحادية عشرة

1- تتاألف موارد املركز املالية من امل�صادر الآتية:
اأ- ما يخ�ص�ض له يف امليزانية العامة للدولة.

ب- املقابل املايل الذي يتقا�صاه عن اخلدمات ال�صت�صارية التي يقدمها وفقاً 
لأحكام التنظيم.

ج- اأي مورد اآخر يقّره املجل�ض مبا ل يخالف الأنظمة والتعليمات.
2-  تودع جميع اإيرادات املركز يف ح�صاب جاري وزارة املالية يف موؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صعودي.
ويجوز  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  يف  له  ح�صاباً  املركز  يفتح    -3
اأو  اململكة  بالعمل يف  لها  البنوك املرخ�ض  اأي من  اأخرى يف  له فتح ح�صابات 

خارجها، وي�صرف من هذه احل�صابات وفق ميزانية املركز.
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المادة الثانية عشرة

من  املركز  حققه  عما  �صنويًا  تقريًرا  املجل�ض  اإىل  التنفيذي  الرئي�ض  يرفع 
اإجنازات خالل ال�صنة املنق�صية وما واجهه من �صعوبات وما يراه من مقرحات 

لتح�صني �صري العمل فيه. 

المادة الثالثة عشرة

على  بالرقابة  للمحا�صبة  العام  التتديتتوان  باخت�صا�ض  الإختتالل  عتتدم  مع 
اأكرث(  )اأو  خارجًيا  ح�صابات  مراجع  املجل�ض  يعني  وعملياته،  املركز  ح�صابات 
من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية اأو ال�صفة العتبارية املرخ�ض لهم بالعمل 
يف اململكة لتدقيق ح�صابات املركز ومعامالته وبياناته وح�صابه اخلتامي، ويحدد 
ثم  ومن  لإقراره  املجل�ض  اإىل  احل�صابات  مراجع  تقرير  ويرفع  اأتعابه،  املجل�ض 

يزود الديوان العام للمحا�صبة بن�صخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ين�صر التنظيم يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من تاريخ ن�صره.
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نظام االمتياز التجاري

مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 1441/2/9هـ



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

نظام االمتياز التجاري

168

الفصل األول
أحكام عامة

المادة األولى

يق�صد بالعبارات وامل�صطلحات الآتية -اأينما وردت يف هذا النظام- املعاين 
املبينة اأمام كل منها, ما مل يقت�ض ال�صياق غري ذلك:

1- النظام: نظام المتياز التجاري.
2- الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

3- الوزارة: وزارة التجارة وال�صتثمار.
4- الوزير: وزير التجارة وال�صتثمار. 

5- المتياز: قيام �صخ�ض ي�صمى مانح المتياز مبنح احلق ل�صخ�ض اآخر ي�صمى 
�صاحب المتياز يف ممار�صة الأعمال -حمل المتياز- حل�صابه اخلا�ض ربطاً بالعالمة 
التجارية اأو ال�صم التجاري اململوك ملانح المتياز اأو املرخ�ض له با�صتخدامه, مبا 
يف ذلك تقدمي اخلربات التقنية واملعرفة الفنية ل�صاحب المتياز, وحتديد طريقة 
�صمنه  يدخل  ل  مايل  غري  اأو  مايل  مقابل  نظري  وذلك  المتياز,  لأعمال  ت�صغيله 

املبالغ التي يدفعها �صاحب المتياز ملانح المتياز مقابل ال�صلع اأو اخلدمات. 
6- مانح المتياز: �صخ�ض ذو �صفة طبيعية اأو اعتبارية َيَنح المتياز مبوجب 
بعالقته  يتعلق  فيما  الرئي�ض  المتياز  �صاحب  ذلك  وي�صمل  المتياز,  اتفاقية 

ب�صاحب المتياز الفرعي.
المتياز  ُينح  اعتبارية  اأو  طبيعية  �صفة  ذو  �صخ�ض  المتياز:  �صاحب   -7
يتعلق  فيما  الفرعي  المتياز  �صاحب  ذلك  وي�صمل  المتياز,  اتفاقية  مبوجب 
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بعالقته ب�صاحب المتياز الرئي�ض.
8- اتفاقية المتياز: اتفاقية بني مانح المتياز و�صاحب المتياز, ينح مبوجبها المتياز.
مانح  يحددها  التي  المتياز  اأعمال  اإدارة  طريقة  المتياز:  عمل  منوذج   -9
الأعمال,  بتلك  املرتبطة  التجارية  العالمة  عر�ض  طريقة  ذلك  يف  مبا  المتياز, 

والتي يتعني على �صاحب المتياز التقيد بها. 
اآخر,  �صخ�ض  قرارات  اأو  اأفعال  على  التاأثري  على  القدرة  ال�صيطرة:   -10

ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر, من خالل اأي من احلالت الآتية: 
اأ- متلك ن�صبة تزيد على ن�صف راأ�ض مال ال�صركة اأو املن�صاأة.

ب- متلك ن�صبة تزيد على ن�صف حقوق الت�صويت يف جمعيات امل�صاهمني 
اأو ال�صركاء, بح�صب الأحوال.

ج- احلق يف تعيني اأو انتخاب غالبية اأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو جمل�ض 
املديرين -بح�صب الأحوال- اأو اأع�صاء اجلهاز التنفيذي لل�صركة اأو املن�صاأة 

اأو احلق يف اإدارتها.
11- جمموعة: كل �صخ�ض ي�صيطر عليه مانح المتياز, اأو ي�صيطر هو على مانح 

المتياز, اأو ي�صيطر عليهما معاً �صخ�ض ثالث, �صيطرة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.
12- وثيقة الإف�صاح: وثيقة تت�صمن الإف�صاح عن اأبرز احلقوق والواجبات 

واملخاطر اجلوهرية املتعلقة بفر�ض المتياز.

المادة الثانية

يهدف النظام اإىل حتقيق ما ياأتي:
اإطار  و�صع  خالل  من  اململكة,  يف  التجاري  المتياز  اأن�صطة  ت�صجيع   -1
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نظامي ينظم العالقة بني �صاحب المتياز ومانح المتياز مع تر�صيخ مبداأ حرية 
التعاقد, وو�صع اأ�ص�ض لهذه العالقة تقوم على مبداأ ال�صفافية.

عند  وبخا�صة  المتياز,  ومانح  المتياز  ل�صاحب  الالزمة  احلماية  توفري   -2
انتهاء اتفاقية المتياز.

بفر�ض  املتعلقة  واملخاطر  والواجبات  احلقوق  عن  الإف�صاح  �صمان   -3
المتياز؛ مل�صاعدة �صاحب المتياز املحتمل على اتخاذ قرارات ا�صتثمارية �صائبة.
اململكة, و�صمان  املعرو�صة يف  ال�صلع واخلدمات  4- رفع م�صتوى جودة 

ا�صتمرارها.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق النظام

المادة الثالثة

ي�صري النظام على اأي اتفاقية امتياز تنفذ داخل اململكة.

المادة الرابعة:

لأغرا�ض تطبيق النظام, ل تعد اتفاقية امتياز اأي من التفاقيات اأو الرتتيبات الآتية:
1- المتيازات التي مُتنح اأو تَ�صُدر مبوجب مرا�صيم ملكية.

2- التفاقيات اأو العقود اخلا�صعة لنظام الوكالت التجارية يف اململكة. 
تقدمي  اأو على  �صلع,  �صراء وبيع  املق�صورة على  العقود  اأو  التفاقيات   -3
خدمات حتمل عالمة جتارية معينة, اأو على ا�صتخدام عالمة جتارية اأو اأي حقوق 

ملكية فكرية اأخرى بالن�صبة اإىل اأي �صلعة اأو خدمة.
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ملانح  بالكامل  مملوكاً  المتياز  �صاحب  مبوجبها  يكون  التي  الرتتيبات   -4
المتياز ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر. 

5- اأي اتفاقيات اأو ترتيبات اأخرى حتددها الالئحة.

الفصل الثالث
شروط منح االمتياز

المادة الخامسة

اأعمال  ممار�صة  بعد  اإل  المتياز  منح  اأو  المتياز  فر�صة   1- ل يجوز عر�ض 
قبل  من  واح��دة  �صنة  عن  تقل  ل  مدة  المتياز  عمل  لنموذج  وفقاً  المتياز 
�صخ�صني اأو يف منفذي بيع خمتلفني على الأقل, ويجوز اأن يكون اأحد هذين 

ال�صخ�صني مانح المتياز اأو اأي �صخ�ض �صمن جمموعته.
2- اإذا كان مانح المتياز ل يار�ض اأعمال المتياز يف اململكة بنف�صه, فال يجوز 
ل�صاحب المتياز -الذي يلك حق منح امتياز فرعي- عر�ض فر�صة المتياز اأو 
منح المتياز اإل بعد ممار�صته -اأو غريه من اأ�صحاب المتياز- لأعمال المتياز 
يف اململكة مدة ل تقل عن �صنة واحدة, وللوزير تعديل املدد املن�صو�ض عليها 

يف هذه املادة.

الفصل الرابع
القيد واإلفصاح

المادة السادسة

الالئحة  وحت��دد  ال���وزارة,  ل��دى  الإف�صاح  ووثيقة  المتياز  اتفاقية  تقيَّد 
الإجراءات املنظمة للقيد والوثائق واملعلومات الواجب تقديها.
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المادة السابعة

1- على مانح المتياز تزويد �صاحب المتياز بن�صخة من وثيقة الإف�صاح وفقاً 
ملا حتدده الالئحة قبل )اأربعة ع�صر( يوماً على الأقل من اإبرام اتفاقية المتياز اأو 

من تاريخ دفع �صاحب المتياز اأي مقابل يف �صاأن المتياز, اأيهما اأ�صبق.
2- يجب اأن يراعى يف وثيقة الإف�صاح ما ياأتي:

فتجب  العربية  اللغة  بغري  حمررة  كانت  واإذا  العربية,  باللغة  حترر  اأن  اأ- 
ترجمتها اإىل اللغة العربية ترجمة معتمدة.

ب- اأن تكون وا�صحة ودقيقة.
3- يف حال تقدمي مانح المتياز اإىل �صاحب المتياز -الذي ينوي التعاقد 
معه- معلومات تتعلق بالأداء املايل ال�صابق اأو املتوقع لأعمال المتياز اململوكة 
وثيقة  يف  املعلومات  هذه  ت�صمني  فعليه  جمموعته؛  �صمن  �صخ�ض  لأي  اأو  له 

الإف�صاح ومراعاة ا�صتيفائها لالأحكام وال�صروط التي حتددها الالئحة.

الفصل الخامس
التزامات صاحب االمتياز ومانح االمتياز

المادة الثامنة

يلتزم مانح المتياز -ما مل يتفق كتابة مع �صاحب المتياز على غري ذلك- مبا ياأتي: 
1- حتديد احلقوق املمنوحة ل�صاحب المتياز يف �صاأن المتياز. 

املعايري  بيان  ذلك  يف  مبا  تف�صيلي,  ب�صكل  المتياز  عمل  منوذج  حتديد   -2
واإ�صدار التعليمات التي يتعني على �صاحب المتياز التقيد بها عند ممار�صة اأعمال 

المتياز, مبا يكنه من ت�صغيل تلك الأعمال, وكذلك تزويده بكتيبات الت�صغيل. 
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3- تدريب موظفي �صاحب المتياز.
تتطلبها  التي  اخلربات  من  وغريها  والت�صويقية  التقنية  اخلربات  تقدمي   -4

طبيعة المتياز املمنوح.
5- تزويد �صاحب المتياز -�صواء ب�صكل مبا�صر اأو عرب طرف اآخر- بال�صلع 
اأو اخلدمات اخلا�صة بالمتياز, وذلك طوال مدة �صريان اتفاقية المتياز, ما عدا 

ال�صلع واخلدمات التي يرتك ل�صاحب المتياز �صراوؤها من الغري.
املتعلقة  واملالية  املحا�صبية  والبيانات  املعلومات  �صرية  على  املحافظة   -6

باأعمال �صاحب المتياز.
7- ال�صتجابة لطلب �صاحب المتياز تزويده بتفا�صيل املقابل املايل املرتتب 

عليه اأو املدفوع منه يف �صاأن ممار�صة اأعمال المتياز.
المتياز يف  �صاحب  لن�صاط  مماثاًل  ن�صاطاً  متار�ض  من�صاأة  اأي  اإقامة  8- عدم 
ذلك,  يف  للغري  احلق  منح  اأو  المتياز,  اتفاقية  يف  املحددة  اجلغرافية  املنطقة 

خالل مدة �صريان التفاقية.

المادة التاسعة

يلتزم �صاحب المتياز -ما مل يتفق كتابة مع مانح المتياز على غري ذلك- مبا ياأتي:
1- احل�صول على موافقة مانح المتياز عند اأي تغيري يف ال�صلع اأو اخلدمات 

اأو طريقة ممار�صة اأعمال المتياز.
2- اأن يقدم اإىل مانح المتياز البيانات املتعلقة باأعمال المتياز التي متكنه 
املتعلقة  واملحا�صبية  املالية  البيانات  فيها  مبا  المتياز,  عمل  منوذج  تطوير  من 

بتلك الأعمال.
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اأعمال  ممار�صة  يف  امل�صتخدمة  املرافق  تفقد  من  ممثليه  اأو  المتياز  مانح  متكني   -3
المتياز, على األ يرتتب على ذلك تعطيل اأعمال �صاحب المتياز اأو اإحلاق ال�صرر به.
4- احل�صول على موافقة مانح المتياز عند تغيري مكان ممار�صة اأعمال المتياز.

المادة العاشرة

على مانح المتياز و�صاحب المتياز الوفاء بالتزاماتهما املن�صو�ض عليها يف 
اتفاقية المتياز بح�صن نية.

الفصل السادس
اتفاقية االمتياز

المادة الحادية عشرة

1- يجب اأن تكون اتفاقية المتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها, واإذا 
كانت حمررة بغري اللغة العربية فتجب ترجمتها اإىل اللغة العربية ترجمة معتمدة.

2- يجب اأن تت�صمن اتفاقية المتياز -بالإ�صافة اإىل ما يُتفق عليه بني طرفيها- 
ما ياأتي:

اأ- اأعمال المتياز وو�صفها, ومدة اتفاقية المتياز وطريقة تعديلها ونطاقها 
اجلغرايف.

اإىل مانح المتياز, مبا يف  اأي مقابل يتعني على �صاحب المتياز دفعه  ب- 
ذلك املقابل املايل لالمتياز, واملقابل املايل لتدريب موظفي �صاحب المتياز )اإن 
وجد(, والدعم الفني, واآلية احت�صاب اأي مبلغ يدفع كمقابل لل�صلع اأو اخلدمات 

املقدمة ل�صاحب المتياز من مانح المتياز اأو اأي �صخ�ض �صمن جمموعته.
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ج- التزامات الطرفني يف �صاأن تدريب مانح المتياز ملوظفي �صاحب المتياز.
د- التزام مانح المتياز بتقدمي اخلربات التقنية والت�صويقية وغري ذلك من 

خربات تتطلبها طبيعة المتياز املمنوح.
ه�- التزام �صاحب المتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة الت�صويق والعر�ض 

واملحافظة على هوية المتياز.
اإىل  خدمة  اأو  �صلعة  اأي  بتوريد  يتعلق  المتياز  مانح  على  التزام  اأي  و- 
�صاحب المتياز, والتزام �صاحب المتياز يف �صاأن ح�صوله على تلك ال�صلعة 
تعليمات  بناء على  اآخر  بوا�صطة طرف  اأو  مبا�صرة  اأو اخلدمة من مانح المتياز 

مانح المتياز.
حقوق  واأي  جتارية  عالمة  اأي  ا�صتخدام  يف  المتياز  �صاحب  حقوق  ز- 
حال  يف  الطرفني  كال  والتزامات  المتياز  باأعمال  تتعلق  اأخرى  فكرية  ملكية 

الإخالل بحقوق امللكية الفكرية والتعوي�صات املرتتبة على ذلك.
ح- اآلية ت�صوية اأي نزاع يتعلق باتفاقية المتياز.

ط- مدى اأحقية �صاحب المتياز يف منح امتياز فرعي للغري, واأحكام ذلك.
ي- الآثار املرتتبة على اأي تغيري يف ملكية �صاحب المتياز اأو مانح المتياز 

اأو ال�صخ�ض امل�صيطر على اأي منهما.
ك- اأي بند اآخر حتدده الالئحة.

المادة الثانية عشرة

حتدد الالئحة الأحكام املت�صلة باأن�صطة الدعاية والت�صويق املتعلقة بالمتياز. 
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الفصل السابع
التنازل عن اتفاقية االمتياز

المادة الثالثة عشرة

ما مل تن�ض اتفاقية المتياز على غري ذلك, يجب, قبل تغيري ال�صخ�ض الذي 
ي�صيطر على �صاحب المتياز اأو التنازل عن اتفاقية واأعمال المتياز اإىل الغري, 
اأن يح�صل �صاحب المتياز على موافقة مانح المتياز, ول يجوز ملانح المتياز 
العرتا�ض على تغري ال�صخ�ض الذي ي�صيطر على �صاحب المتياز اأو العرتا�ض 
على تنازل �صاحب المتياز عن اتفاقية المتياز واأعمال المتياز اإىل الغري اأو اأن 

ي�صحب موافقته بعد منحها؛ اإل يف احلالت الآتية:
له موارد مالية كافية متكنه من  املتنازل  اإذا كان من غري املرجح امتالك   -1

تنفيذ اللتزامات املرتتبة على �صاحب المتياز مبوجب اتفاقية المتياز.
2- اإذا كان املتنازل له غري قادر على ا�صتيفاء متطلبات مانح المتياز املعقولة 

يف �صاأن التنازل عن اتفاقية واأعمال المتياز.
المتياز  مانح  من  املعتمدة  للمعايري  م�صتوٍف  غري  له  املتناَزل  كان  اإذا   -3

لختيار اأ�صحاب المتيازات.
4- اإذا مل يوافق املتناَزل له -كتابة- على حتمل التزامات �صاحب المتياز 

مبوجب اتفاقية المتياز من تاريخ التنازل عنها.
5- اإذا مل ي�صدد �صاحب المتياز اأي مقابل م�صتحق عليه ملانح المتياز.

6- اأي حالة اأخرى حتددها الالئحة. 
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المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة اأحكام املادة )الثالثة ع�صرة( من النظام, يعد مانح المتياز موافقاً 
حكماً على تنازل �صاحب المتياز عن اتفاقية المتياز واأعمال المتياز اإىل الغري 
اأو تغري ال�صخ�ض امل�صيطر عليه؛ اإذا مل يرد -كتابة- على الطلب املكتوب املقدم 

اإليه يف هذا ال�صاأن من �صاحب المتياز, وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

الفصل الثامن
تجديد اتفاقية االمتياز أو تمديدها

المادة الخامسة عشرة

ما مل تن�ض اتفاقية المتياز على غري ذلك, على �صاحب المتياز يف حال رغبته 
يف جتديد اتفاقية المتياز اأو متديدها توجيه اإ�صعار مكتوب بذلك اإىل مانح المتياز 
خالل مدة ل تقل عن )مائة وثمانني( يوماً قبل تاريخ انتهائها, وجتدد التفاقية اأو 

متدد ملدة مماثلة ملدتها املتفق عليها وب�صروط مماثلة؛ اإل يف احلالت الآتية:
1- اتفاق مانح المتياز و�صاحب المتياز على �صروط جديدة.

2- حتقق اإحدى احلالت املن�صو�ض عليها يف املادة )الثامنة ع�صرة( من النظام.
3- عدم دفع �صاحب المتياز املقابل امل�صتحق مبوجب اتفاقية المتياز.

4- موافقة مانح المتياز ل�صاحب المتياز على التنازل عن اتفاقية المتياز 
للمعايري  م�صتوٍف  �صخ�ض  اإىل  المتياز  اتفاقية  انتهاء  قبل  المتياز  واأعمال 

املعتمدة ملنح المتياز. 
منح  يف  اأو  المتياز  اأعمال  ممار�صة  يف  راغباً  المتياز  مانح  يعد  مل  اإذا   -5

امتياز يف �صاأنها يف اململكة.
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6- عدم اإبرام �صاحب المتياز اتفاق التجديد اأو التمديد وفقاً للمتطلبات 
املعقولة ملانح المتياز قبل )�صتني( يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية المتياز. 

الفصل التاسع
إنهاء اتفاقية االمتياز أو انقضاؤها

المادة السادسة عشرة

1- ما مل تن�ض اتفاقية المتياز على غري ذلك, اإذا كان �صاحب المتياز �صخ�صاً 
ذا �صفة طبيعية, فتنق�صي اتفاقية المتياز بافتتاح اأي من اإجراءات الت�صفية له 
مبوجب نظام الإفال�ض اأو بوفاته اأو بفقده الأهلية اأو بن�صوء مانع �صحي يحول 
حكماً  التفاقية  تت�صمن  اأن  ويجوز  المتياز.  اأعمال  ممار�صة  على  قدرته  دون 
يق�صي بانتقالها يف حالت الوفاة اأو فقدان الأهلية اأو ن�صوء املانع ال�صحي اإىل 

واحد -اأو اأكرث- من ورثة �صاحب المتياز اأو اإىل �صخ�ض اآخر.
المتياز  �صاحب  كان  اإذا  ذلك,  غري  على  المتياز  اتفاقية  تن�ض  مل  ما   -2
�صخ�صاً ذا �صفة اعتبارية, فتنق�صي اتفاقية المتياز ب�صدور قرار بت�صفيته اختياريًّا 
اأو بافتتاح اأي من اإجراءات الت�صفية له مبوجب نظام الإفال�ض اأو بانق�صائه. ول 

يرتب حتوله اأو اندماجه يف �صخ�ض ذي �صفة اعتبارية اآخر, انق�صاء التفاقية.

المادة السابعة عشرة

اأو  الإف�صاح  بالتزامات  المتياز  مانح  من  جوهري  اإخالل  وقوع  حال  يف 
القيد املحددة يف النظام والالئحة, يحق ل�صاحب المتياز قبل انق�صاء �صنة من 
تاريخ علمه بالإخالل اأو قبل انق�صاء ثالث �صنوات من تاريخ وقوع الإخالل, 
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دون  المتياز-  مانح  اإىل  مكتوب  -باإ�صعار  المتياز  اتفاقية  اإنهاء  اأ�صبق؛  اأيهما 
تعوي�ض مانح المتياز عن ذلك.

المادة الثامنة عشرة

موافقة  دون  مدتها  انتهاء  قبل  المتياز  اتفاقية  اإنهاء  المتياز  ملانح  يجوز  ل 
مكتوبة من �صاحب المتياز؛ اإل اإذا كان لالإنهاء �صبب م�صروع. ويكون �صبب 

الإنهاء م�صروعاً يف اأي من احلالت الآتية:
اتفاقية  مبوجب  املقررة  اجلوهرية  بالتزاماته  المتياز  �صاحب  اأخل  اإذا   -1
تزيد على )اأربعة ع�صر( يوماً من  يعالج الإخالل خالل مدة ل  المتياز, ومل 

تاريخ توجيه مانح المتياز اإ�صعاًرا مكتوباً له بذلك.
2- اإذا متت ت�صفية �صاحب المتياز اأو حّله, اأو تنازل عن اأعمال المتياز اأو 

املنفعة منها اإىل دائنيه, اأو ت�صرف يف الأ�صول املتعلقة باأعمال المتياز للغري.
3- اإذا ترك �صاحب المتياز اأو توقف طوعاً عن ممار�صة اأعمال المتياز ملدة 

تزيد على )ت�صعني( يوماً متتالية.
4- اإذا تكرر عدم التزام �صاحب المتياز باأحكام اتفاقية المتياز اأو اأي اتفاقية 
اأخرى مربمة مع مانح المتياز اأو �صخ�ض �صمن جمموعته يف �صاأن المتياز على 

الرغم من قيام مانح المتياز باإ�صعاره كتابة باأداء التزاماته.
5- اإذا كان يف ممار�صة �صاحب المتياز لأعمال المتياز خطر على ال�صحة 

وال�صالمة العامة.
6- اإذا فقد �صاحب المتياز اأيًّا من الرتاخي�ض الالزمة ملمار�صة اأعماله.

7- اإذا ارتكب �صاحب المتياز خمالفات جوهرية لأي من اأحكام الأنظمة 
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املعمول بها يف اململكة توؤثر �صلباً يف �صمعة اأعمال المتياز.
8- اإذا ارتكب �صاحب المتياز فعاًل من اأفعال الغ�ض التجاري عند ممار�صته 

اأعمال المتياز.
المتياز  ملانح  الفكرية  امللكية  حقوق  على  المتياز  �صاحب  تعدى  اإذا   -9

خالل �صريان اتفاقية المتياز.
10- اأي حالة اأخرى تن�ض اتفاقية المتياز على كونها �صبباً م�صروعاً لالإنهاء. 

الفصل العاشر
التعويض

المادة التاسعة عشرة

اأو  بالإف�صاح  -املتعلقة  بالتزاماته  جوهريًّا  اإخ��الًل  المتياز  مانح  اأخل  اإذا 
القيد- املحددة يف النظام والالئحة؛ فل�صاحب المتياز املطالبة بالتعوي�ض عن 

اأي �صرر يلحق به دون اإنهاء اتفاقية المتياز.

المادة العشرون

)ال�صابعة  للمادة  وفقاً  المتياز  اتفاقية  اإنهاء  المتياز  �صاحب  طلب  اإذا   -1
املادة  لأحكام  باملخالفة  التفاقية  المتياز  مانح  اأنهى  اأو  النظام,  من  ع�صرة( 
اتفاقية  المتياز يف جتديد  مانح  يرغب  اإذا مل  اأو  النظام,  من  )الثامنة ع�صرة( 
اأو متديدها لأي �صبب غري احلالت املن�صو�ض عليها يف الفقرات من  المتياز 
المتياز  مانح  يلتزم  النظام,  من  ع�صرة(  )اخلام�صة  املادة  من   )5( اإىل   )2(

-�صواء بنف�صه اأو عرب اأي �صخ�ض �صمن جمموعته- مبا ياأتي:
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التي  اأعمال المتياز  امل�صتخدمة ح�صراً يف  املادية  الأ�صول  اإعادة �صراء  اأ- 
قام �صاحب المتياز ب�صرائها منه اأو من غريه بناء على توجيهاته, وذلك خالل 
)�صتني( يوماً من تاريخ طلب �صاحب المتياز. وتكون اإعادة ال�صراء بثمن ل 
يقل عن الثمن الذي دفعه �صاحب المتياز خم�صوماً منه مقدار ا�صتهالك اأي 
معدات اأو جتهيزات من هذه الأ�صول, ويحت�صب مبلغ ال�صتهالك وفقاً للمعايري 

املحا�صبية املتعارف عليها واملمار�صات املحا�صبية ال�صابقة ل�صاحب المتياز.
اأو  المتياز  اتفاقية  المتياز يف جتديد  مانح  رغبة  حالة عدم  عدا  فيما  ب- 
اإىل   )2( من  الفقرات  يف  عليها  املن�صو�ض  احلالت  غري  �صبب  لأي  متديدها 
عن  المتياز  �صاحب  تعوي�ض  النظام,  من  ع�صرة(  )اخلام�صة  املادة  من   )5(
اأي خ�صارة تكبدها لتاأ�صي�ض اأعمال المتياز يف اململكة اأو ال�صتحواذ عليها اأو 

ت�صغيلها, واأي �صرر اآخر حلق به.
المتياز  �صاحب  اأنهى  اإذا  ذلك,  غري  على  المتياز  اتفاقية  تن�ض  مل  ما   -2
بتعوي�ض عن  املطالبة  النظام؛ فلمانح المتياز  باملخالفة لأحكام  اتفاقية المتياز 

اأي �صرر حلقه ب�صبب ذلك.

المادة الحادية والعشرون

اتفاقية  المتياز  مانح  لإنهاء  نتيجة  بالتعوي�ض  املطالبة  دعاوى  ت�صمع  ل   -1
المتياز باملخالفة لأحكام املادة )الثامنة ع�صرة( من النظام بعد انق�صاء ثالث 

�صنوات من تاريخ اإنهاء اتفاقية المتياز.
اأو  المتياز  مانح  لإخ��الل  نتيجة  بالتعوي�ض  املطالبة  دع��اوى  ت�صمع  ل   -2
بعد  المتياز  اتفاقية  يف  اأو  النظام  يف  ال��واردة  بالتزاماتهما  المتياز  �صاحب 
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انق�صاء ثالث  اأو بعد  بالإخالل  تاريخ علم الطرف غري املخل  انق�صاء �صنة من 
�صنوات من تاريخ وقوع الإخالل, اأيهما اأ�صبق.

3- ل حتول اإقامة اأي دعوى مبوجب اأحكام النظام دون مطالبة مانح المتياز 
اأو �صاحب المتياز باأي حق مرتتب لأي منهما مبوجب اأحكام نظام اآخر.

الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون

يرتتب على التنازل عن اتفاقية المتياز واأعمال المتياز اأو اإنهائها اأو انق�صائها 
جتاري  ا�صم  اأو  جتارية  عالمة  اأي  ا�صتخدام  اتفاقية  انق�صاء  جتديدها؛  عدم  اأو 

مرتبط باأعمال المتياز, وحتدد الالئحة اإجراءات ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

اأي من  اأو يتخلى مبوجبه �صاحب المتياز عن  يتنازل  اتفاق  باطاًل كل  يعد 
حقوقه املن�صو�ض عليها يف النظام, اإل اإذا كان هذا التفاق �صمن ت�صوية نهائية 

يتفق عليها مع مانح المتياز اأو م�صرحاً به وفقاً للنظام.

المادة الرابعة والعشرون

1- يعاقب من يخالف اأيَّ حكم من اأحكام النظام اأو الالئحة بغرامة ل تزيد 
على خم�صمائة األف ريال.

الأقل  اأحدهم على  اأع�صاء يكون  الوزير جلنة من ثالثة  بقرار من  تن�صاأ   -2
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متخ�ص�صاً يف الأنظمة التجارية؛ للنظر يف خمالفات اأحكام النظام والالئحة 
واإيقاع العقوبة املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.

3- ت�صدر قواعد عمل اللجنة, وحتدد مكافاآت رئي�صها واأع�صائها واأمانتها 
بقرار من الوزير.

باأحكام الأنظمة ذات العالقة, يجوز ملن �صدر يف حقه  4- دون الإخالل 
قرار العقوبة التظلم منه اأمام ديوان املظامل. 

نفقة  على  ملخ�صه  ن�صر  على  الن�ض  العقوبة  ق��رار  ن  ي�صمَّ اأن  يجوز   -5
اإقامته  املخالف يف واحدة -اأو اأكرث- من ال�صحف املحلية ال�صادرة يف مقر 
ملخ�صه  ن�صر  على  الن�ض  كذلك  القرار  ي�صمن  اأن  ويجوز  الرئي�ض,  مقره  اأو 
يف املوقع الإلكرتوين للوزارة اأو اأي و�صيلة اأخرى حتددها الوزارة, على اأن 
يكون الن�صر -يف كل الأحوال- بعد حت�صن القرار مب�صي املدة املحددة نظاماً 

اأو بتاأييده من ديوان املظامل. 
6- ل يخل تطبيق العقوبة املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة 

بحق الرجوع بالتعوي�ض على املت�صبب بال�صرر نتيجة خمالفة اأحكام النظام.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز التفاق على ت�صوية املنازعات التي تن�صاأ عن اتفاقية المتياز اأو تطبيق 
النظام بو�صائل بديلة, كالتحكيم والو�صاطة والتوفيق.

المادة السادسة والعشرون

النظام,  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  وثمانني(  )مائة  خالل  الالئحة  الوزير  ي�صدر 
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ويعمل بها من تاريخ العمل به, على اأن تت�صمن ما ياأتي:
الإف�صاح,  ووثائق  المتياز  اتفاقيات  مناذج  باإ�صدار  ال��وزارة  تخويل   -1
وحتديد الإجراءات واملتطلبات اخلا�صة باأي طلبات اأو وثائق يجب تقديها اإىل 

الوزارة مبوجب النظام. 
2- حتديد املتطلبات اخلا�صة بوثائق الإف�صاح املقدمة من مانحي المتيازات. 
3- حتديد املقابل املايل الذي يتعني �صداده لقاء اإجراءات القيد والت�صجيل 

وتعديلها واخلدمات الأخرى املقدمة, وفقاً للنظام والالئحة وطرق حت�صيله. 
4- حتديد املعلومات التي يتعني ن�صرها لأ�صحاب المتياز. 

والالئحة  النظام  اأحكام  بتطبيق  املخت�صة  اجلهة  اأو  الإدارة  حتديد   -5
والقواعد والإجراءات املنظمة لعملها.

المادة السابعة والعشرون

ن�صره يف اجلريدة  تاريخ  من  يوماً  بعد م�صي )مائة وثمانني(  بالنظام  يعمل 
الر�صمية, ويلغي كل ما يتعار�ض معه من اأحكام.
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نظام الشركات المهنية

مرسوم ملكي رقم م/1٧ وتاريخ 1441/٠1/٢٦هـ
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المادة األولى

يق�ضد بالكلمات �لآتية -�أينما وردت يف هذ� �لنظام- �ملعاين �ملو�ضحة �أمام كل منها:
�لنظام: نظام �ل�ضركات �ملهنية.

�لالئحة: �لالئحة �لتنفيذية للنظام.
�لوز�رة: وز�رة �لتجارة و�ل�ضتثمار.

�لوزير: وزير �لتجارة و�ل�ضتثمار.

المادة الثانية

�ل�ضركة �ملهنية �ضركة مدنية ذ�ت �ضخ�ضية �عتبارية م�ضتقلة، يوؤ�ض�ضها �ضخ�ص 
)�أو �أكرث( من �ملرخ�ص لهم نظاماً مبمار�ضة مهنة حرة و�حدة )�أو �أكرث(، �أو منهم 

مع غريهم، ويكون غر�ضها ممار�ضة تلك �ملهن. 

المادة الثالثة

تتخذ �ل�ضركة �ملهنية �أحد �أ�ضكال �ل�ضركات �لآتية:
�أ- �ضركة �لت�ضامن.

ب- �ضركة �مل�ضاهمة.
ج- �ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة. 

د- �ل�ضركة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة.
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المادة الرابعة

1-  ت�ضري على �ل�ضركة �ملهنية -فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص يف �لنظام، ومبا 
ل يتعار�ص مع طبيعتها- �أحكام نظام �ل�ضركات .

2- ل يكت�ضب �ل�ضريك �أو �مل�ضاهم يف �ل�ضركة �ملهنية �أيًّا كان �ضكلها �ضفة 
�لتاجر تبعاً ل�ضر�كته �أو ملكيته لالأ�ضهم.

المادة الخامسة

1- لالأ�ضخا�ص �ملرخ�ص لهم مبمار�ضة مهنة حرة و�حدة �أن يوؤ�ض�ضو� بينهم 
�ضركة مهنية باأي �ضكل من �لأ�ضكال �لو�ردة يف �ملادة )�لثالثة( من �لنظام.

2- لل�ضخ�ص �ملرخ�ص له مبمار�ضة مهنة حرة و�حدة �أن يوؤ�ض�ص �ضركة مهنية 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة من �ضخ�ص و�حد ملمار�ضة مهنته من خاللها. و�إذ� كان 
مرخ�ضاً له مبمار�ضة �أكرث من مهنة حرة، فله ممار�ضة كل تلك �ملهن �أو بع�ضها من 

خالل �ل�ضركة، وذلك بعد ��ضتيفاء �ل�ضروط و�ل�ضو�بط �لتي حتددها �لالئحة.
3- يجوز تكوين �ضركة مهنية بني مرخ�ص لهم مبمار�ضة �أكرث من مهنة حرة، 
مهنة  مبمار�ضة  لهم  مرخ�ص  بني  م�ضاركة  مهنية  �ضركة  تكوين  كذلك  ويجوز 
حرة و�حدة -�أو �أكرث- و�ضركات مهنية غري �ضعودية. وتبني �لالئحة �ل�ضروط 

�خلا�ضة بتكوين هذه �ل�ضركات و�ل�ضو�بط �ملنظمة لن�ضاطها.
�لت�ضامن  �ضركة  �ملهنية -عد�  �ل�ضركة  ي�ضاهم يف  �أو  يُ�ضارك  �أن  يجوز   -4
�ل�ضريك �ملت�ضامن- �ضخ�ٌص ذو �ضفة طبيعية  �لب�ضيطة ب�ضفة  �لتو�ضية  و�ضركة 
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�أو �ضخ�ص  �أو �ملهن �حلرة حمل ن�ضاطها،  من غري �ملرخ�ص لهم مبمار�ضة �ملهنة 
�ل�ضروط و�ل�ضو�بط �خلا�ضة بذلك، وحتدد  �لالئحة  �عتبارية. وتبني  ذو �ضفة 
ي�ضون  مبا  �ملهنية  �ل�ضركات  من  �لنوع  هذ�  لإد�رة  �لعامة  �لقو�عد  �لالئحة 

��ضتقالل �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني �ملهنيني يف ممار�ضة مهنهم.

المادة السادسة

يجوز لل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني يف �ل�ضركة �ملهنية حتويلها �إىل �ضكل �آخر من 
�أ�ضكال �ل�ضركات �مل�ضار �إليها يف �ملادة )�لثالثة( من �لنظام، وذلك بعد ��ضتيفاء 

�ل�ضروط و�ل�ضو�بط �لتي ن�ص عليها �لنظام �أو لئحته.

المادة السابعة

ل يجوز لل�ضريك يف �ضركة مهنية ول �مل�ضاهم فيها، �ملَُماِر�َضنْي ملهنة حرة؛ �أن 
ي�ضاركا �أو ي�ضاهما يف �ضركة مهنية �أخرى متار�ص �ملهنة �حلرة نف�ضها.

المادة الثامنة

لالإجر�ء�ت  وفقاً  �ملهنية  �ل�ضركة  لتاأ�ضي�ص  بالرتخي�ص  �لوز�رة  تخت�ص   -1
�أحكام نظام  �أو لئحته، وذلك مع مر�عاة  و�ل�ضو�بط �لتي ن�ص عليها �لنظام 

�ل�ضتثمار �لأجنبي. 
�ضجل  ي�ضمى  �ل��وز�رة  يف  بها  خا�ص  �ضجل  يف  �ملهنية  �ل�ضركة  تقيد   -2
تبا�ضر  ول  �لعتبارية  �ل�ضخ�ضية  �ملهنية  �ل�ضركة  تكت�ضب  ول  �ملهنية  �ل�ضركات 
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�إل بعد قيدها يف ذلك �ل�ضجل. وتبني �لالئحة �لأحكام و�لإجر�ء�ت  �أعمالها 
�خلا�ضة بالقيد و�ملقابل �ملايل �لذي يُ�ضتوفى لهذ� �لغر�ص.

المادة التاسعة

1- تبني �لالئحة �آلية �ضهر عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �ملهنية ونظامها �لأ�ضا�ص، و�أي 
تعديل يطر�أ عليه، وما يلحق ح�ض�ضها �أو �أ�ضهمها من رهن �أو تغيري يف ملكيتها.
نظامها  �أو  �ملهنية  �ل�ضركة  تاأ�ضي�ص  بعقد  �لغري  �لحتجاج على  يجوز  2- ل 
�لأ�ضا�ص �مل�ضهر وفقاً لأحكام �لنظام، �إل بعد قيد �ل�ضركة يف �ضجل �ل�ضركات 
�ملهنية. ومع ذلك �إذ� �قت�ضر عدم �ل�ضهر على بيان �أو �أكرث من �أي منهما، كانت 

هذه �لبيانات وحدها غري نافذة يف مو�جهة �لغري.
3- ل يجوز لل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني يف �ل�ضركة �ملهنية حلها قبل نهاية مدتها 
�إل بعد �لإعالن عن ذلك و�إبالغ جميع �ملتعاملني معها كتابًة بح�ضب �لآلية �لتي 

حتددها �لالئحة.

المادة العاشرة

طريق  عن  �إل  ن�ضاطها  حمل  �حلرة  �ملهن  �أو  �ملهنة  �ملهنية  �ل�ضركة  متار�ص  ل 
�ضركائها �أو م�ضاهميها �ملرخ�ص لهم. ومع ذلك يجوز لل�ضركة �ملهنية �ل�ضتعانة 
يف �أعمالها باأ�ضخا�ص مرخ�ص لهم مبمار�ضة �ملهنة �أو �ملهن حمل ن�ضاطها، على 

�أن يخ�ضعو� يف ذلك لإ�ضر�ف �ل�ضركة وم�ضوؤوليتها.
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المادة الحادية عشرة

1-  تخت�ص �ل�ضركة �ملهنية مبمار�ضة �ملهنة �أو �ملهن �حلرة حمل ن�ضاطها فقط. 
2- ل يجوز لل�ضركة �ملهنية ممار�ضة �لأعمال �لتجارية �أو �مل�ضاركة يف تاأ�ضي�ص 
�ل�ضركات �لتجارية �أو �ضركة مهنية �أخرى. ومع ذلك يجوز لها متلك �لأ�ضول 

�ملالية و�لعقارية خلدمة �أغر��ضها، وفقاً لل�ضو�بط �لتي حتددها �لالئحة.

المادة الثانية عشرة

ن�ضاطها-  حمل  �حلرة  �ملهن  �أو  �ملهنة  ممار�ضة  -يف  �ملهنية  �ل�ضركة  تخ�ضع 
لإ�ضر�ف �جلهة �أو �جلهات �ملخت�ضة. وحتدد �لالئحة نطاق و�آليات �إ�ضر�ف �جلهة 

�ملخت�ضة على ن�ضاط �ل�ضركة �ملهنية.

المادة الثالثة عشرة

1- ل يجوز لل�ضريك �أو �مل�ضاهم يف �ل�ضركة �ملهنية ممار�ضة مهنته �حلرة �إل 
عن طريق �ل�ضركة، ما مل تكن �ل�ضركة �ملهنية مملوكة ل�ضخ�ص و�حد.

2- ��ضتثناء مما ورد يف �لفقرة )1( من هذه �ملادة، يجوز �أن ميار�ص �ل�ضريك 
�أو �مل�ضاهم مهنته �حلرة عن طريق غري �ل�ضركة �إذ� و�فق باقي �ل�ضركاء على ذلك 

كتابًة �أو ح�ضل على مو�فقة �جلمعية �لعامة بح�ضب �لأحو�ل. 
3- �إذ� �أخل �ل�ضريك �أو �مل�ضاهم مبا ورد يف �أي من �لفقرتني )1( و)2( من 

هذه �ملادة، كان ما يتح�ضل عليه من �أتعاب ومنافع مالية �أخرى حقاً لل�ضركة. 
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المادة الرابعة عشرة

1- تُ�ضمى �ل�ضركة �ملهنية با�ضم و�حد -�أو �أكرث- من �ضركائها �أو م�ضاهميها، 
ويجوز لها �أن تتخذ ��ضماً مبتكر�ً ملمار�ضة ن�ضاطها. ويجب يف كل �لأحو�ل �أن 
�لالئحة  وتبني  مهنية.  �ضركة  بكونها  يُنبئ  مبا  متبوعاً  �ملهنية  �ل�ضركة  ��ضم  يكون 

�ضو�بط ت�ضمية �ل�ضركات �ملهنية.
2- يف حال �ن�ضحاب �أو وفاة �ل�ضريك �أو �مل�ضاهم، �لذي تُ�ضمى �ل�ضركة �ملهنية 
با�ضمه �أو يرد ��ضمه �ضمن ��ضمها، ل يجوز لل�ضركة �ل�ضتمر�ر بحمل ��ضمه �أو �إير�ده 

�ضمن ��ضمها �إل مبو�فقته �لكتابية �أو مبو�فقة ورثته �لكتابية بح�ضب �لأحو�ل.

المادة الخامسة عشرة

1- مع عدم �لإخالل بحكم �لفقرة )2( من هذه �ملادة، و�أي من �لأحكام 
و�حد  �ملهنية  �ل�ضركة  �إد�رة  يتوىل  �ل�ضركات،  نظام  �لو�ردة يف  �ل�ضلة  ذ�ت 
-�أو �أكرث- من �ل�ضركاء فيها �أو من غريهم، فاإذ� توىل �إد�رة �ل�ضركة �ضخ�ص 
من  �أكرث  تولها  �إذ�  �أما  لهم،  �ملرخ�ص  �ل�ضركاء  من  يكون  �أن  فيجب  و�حد 
ما  وفق  �أو  �لن�ضف،  لهم عن  �ملرخ�ص  �ل�ضركاء  يقل عدد  �أل  فيجب  �ضخ�ص 
و�ضلطاته،  �ملدير،  تعيني  �ضروط  �ل�ضركة  تاأ�ضي�ص  عقد  ويحدد  �لالئحة.  حتدده 

ومكافاآته، ومدة �إد�رته لل�ضركة، وطريقة عزله.
من  عدد  من  يُكّون  �إد�رة  جمل�ص  �ملهنية  �مل�ضاهمة  �ضركة  �إد�رة  يتوىل   -2
على  �لإد�رة  جمل�ص  �أع�ضاء  ن�ضف  يكون  �أن  على  غريهم،  من  �أو  م�ضاهميها 
نظام  ويحدد  �لالئحة.  حتدده  ما  وفق  �أو  لهم،  �ملرخ�ص  �مل�ضاهمني  من  �لأقل 
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�ل�ضركة �لأ�ضا�ص �ضالحيات �ملجل�ص و�لأحكام �ملتعلقة بت�ضكيله.

المادة السادسة عشرة

�لت�ضامنية،  �ملهنية  �ل�ضركات  -يف  �ملدير  �ضلطة  تت�ضمن  �أن  يجوز  ل   -1
�ضخ�ص  من  لأكرث  �ململوكة  �ملحدودة  �مل�ضوؤولية  وذ�ت  �لب�ضيطة،  و�لتو�ضية 

و�حد- ما يخل با�ضتقاللية �ل�ضركاء يف ممار�ضتهم ملهنهم �حلرة.
2- ل يجوز �أن تت�ضمن �ضلطة جمل�ص �إد�رة �ل�ضركة �ملهنية �مل�ضاهمة ما يخل 

با�ضتقاللية �مل�ضاهمني يف ممار�ضتهم ملهنهم �حلرة.

المادة السابعة عشرة

�أو  1- فيما عد� �ل�ضركة �ملهنية �ململوكة ل�ضخ�ص و�حد، يُ�ضاأل كل �ضريك 
م�ضاهم يف �ل�ضركة �ملهنية ب�ضفة �ضخ�ضية عن �أخطائه �ملهنية جتاه �ل�ضركة وباقي 

�ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني، بح�ضب �لأحو�ل.
ب�ضبب  �لغري  ي�ضيب  �لذي  �ل�ضرر  تعوي�ص  عن  �ملهنية  �ل�ضركة  تُ�ضاأل   -2

�لأخطاء �ملهنية ل�ضركائها �أو م�ضاهميها -بح�ضب �لأحو�ل- �أو من�ضوبيها.

المادة الثامنة عشرة

�ل�ضرر  تعوي�ص  عن  �لأح��و�ل-  -بح�ضب  �لإد�رة  جمل�ص  �أو  �ملدير  يُ�ضاأل 
�لذي ي�ضيب �ل�ضركة، �أو �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني -بح�ضب �لأحو�ل- �أو �لغري، 
ب�ضبب �أخطاء �لإد�رة �أو ب�ضبب خمالفته لأحكام �لنظام �أو �لالئحة �أو �لأنظمة 



12

نظام الشركات المهنية

193 مة  |   العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

�لأخرى ذ�ت �ل�ضلة �أو ب�ضبب خمالفته �أحكام عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �أو نظامها 
�لأ�ضا�ص. ويف حال وجود �أكرث من مدير، تكون �مل�ضوؤولية ت�ضامنية بينهم.

المادة التاسعة عشرة

�أو تعامالت  �أن يقرن ممار�ضة �ل�ضركة �ملهنية لن�ضاطات  للوزير -بقر�ر منه- 
معينة باحل�ضول على تغطية تاأمينية على �لأخطاء �ملهنية، وذلك بعد �لتن�ضيق مع 

�جلهات �ملخت�ضة -نظاماً- بالإ�ضر�ف على ممار�ضة تلك �ملهنة.
المادة العشرون

1- �إذ� فقد �ضريك �أو م�ضاهم يف �ضركة مهنية ترخي�ص ممار�ضة مهنته �حلرة 
فوري  -ب�ضكل  �ل�ضركة  يف  �لعمل  عن  ميتنع  �أن  عليه  وجب  موؤقتة،  ب�ضفة 
وكامل- �إىل حني ��ضتعادته �لرتخي�ص. و�إذ� كان �ملمار�ص �لوحيد لتلك �ملهنة 
من بني �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني �لآخرين، �أو �ملالك �لوحيد لل�ضركة �ملهنية، وجب 
�لرتخي�ص.  ��ضتعادته  �إىل حني  �ملهنة  تلك  تتوقف عن ممار�ضة  �أن  �ل�ضركة  على 
ويبني عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �ملهنية �أو نظامها �لأ�ضا�ص -بح�ضب �لأحو�ل- كيفية 
توزيع �أرباحها وخ�ضائرها عند وقوع �أي من هاتني �حلالتني، وذلك بالن�ضبة �إىل 

�ل�ضركة �ملهنية من غري �ل�ضركات �ململوكة ل�ضخ�ص و�حد.
2- �إذ� فقد �ضريك �أو م�ضاهم يف �ضركة مهنية ترخي�ص ممار�ضة مهنته �حلرة 
ب�ضفة نهائية، ُعد بذلك من�ضحباً من �ل�ضركة، ما مل ين�ص عقد تاأ�ضي�ضها �أو نظامها 
مبمار�ضة  له  غري مرخ�ص  �ضريكاً  ��ضتمر�ره  �لأحو�ل- على  �لأ�ضا�ص -بح�ضب 
�ملهنة يف �ل�ضركة، وحتققت بالإ�ضافة �إىل ذلك �ل�ضروط و�ل�ضو�بط �مل�ضار �إليها 
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يف �لفقرة )4( من �ملادة )�خلام�ضة( من �لنظام.
�حلرة  مهنته  ممار�ضة  ترخي�ص  مهنية  �ضركة  م�ضاهم يف  �أو  �ضريك  فقد  �إذ�   -3
ب�ضفة نهائية وكان هو �ملمار�ص �لوحيد لتلك �ملهنة من بني �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني، 
�أو  �ضريك  وفاة  ترتب على  �أو  ل�ضخ�ص و�حد،  مملوكة  �ملهنية  �ل�ضركة  كانت  �أو 
للممار�ص  �ل�ضركة  فقد  �أ�ضهمه  �أو  ح�ضته  عن  تنازله  �أو  مهنية  �ضركة  يف  م�ضاهم 
�لتوقف  �ل�ضركة  م�ضاهميها؛ وجب على  �أو  �ضركائها  ملهنة حرة من بني  �لوحيد 
عن ممار�ضة تلك �ملهنة، ومُتهل يف هذه �حلال مدة )�ضتة( �أ�ضهر لت�ضحيح �أو�ضاعها 
مبا يتفق مع �أحكام �لنظام، ويجوز للوزير متديد هذه �ملهلة ملدة مماثلة �إذ� ر�أى 

م�ضلحة يف ذلك. وتنق�ضي �ل�ضركة عند �نق�ضاء �ملهلة دون ت�ضحيح �أو�ضاعها.
 المادة الحادية والعشرون

1- �إذ� تويف �أحد �ل�ضركاء يف �ل�ضركة �ملهنية ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة �أو 
�أحد �مل�ضاهمني يف �ل�ضركة �ملهنية �مل�ضاهمة، فتوؤول ح�ضته �أو �أ�ضهمه -بح�ضب 
�لأ�ضا�ص  نظامها  �أو  �ل�ضركة  تاأ�ضي�ص  عقد  ين�ص  مل  ما  ورثته،  �إىل  �لأح��و�ل- 

-بح�ضب �لأحو�ل- على غري ذلك.
�ل�ضركة  ت�ضتمر  �لت�ضامنية،  �ملهنية  �ل�ضركة  يف  �ل�ضركاء  �أحد  تويف  �إذ�   -2
بني باقي �ل�ضركاء، ويكون ن�ضيبه لورثته ويحدد ُمِقّيم معتمد -بتقرير خا�ص- 
�لقيمة �لعادلة لن�ضيب كل �ضريك يف �أمو�ل �ل�ضركة يف تاريخ وفاة �ل�ضريك. 
ويكون للورثة كذلك ن�ضيب مما ي�ضتجد لل�ضركة من حقوق �إذ� كانت ناجتة من 

عمليات �ضابقة على وفاة مورثهم.
تاأ�ضي�ص �ل�ضركة �ملهنية �لت�ضامنية �أو يف �تفاق  �أن يُن�ص يف عقد  3- يجوز 
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خا�ص بني ورثة �ل�ضريك �ملتوفى وباقي �ل�ضركاء يف �ل�ضركة؛ على �أن يحل ورثة 
�ل�ضريك �ملتوفى حمل مورثهم �ضركاَء يف �ل�ضركة من خالل حتويلها �إىل �ضركة 
ويكون  حمدودة،  م�ضوؤولية  ذ�ت  �ضركة  �أو  م�ضاهمة  �ضركة  �أو  ب�ضيطة  تو�ضية 
�ل�ضريك  �ضفة  ب�ضيطة-  تو�ضية  �ضركة  �إىل  �ل�ضركة  حتويل  حال  -يف  للورثة 

�ملو�ضي.
4- �إذ� تويف �أحد �ل�ضركاء يف �ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة �ملهنية، توؤول ح�ضته 
�إىل ورثته، ما مل ين�ص عقد تاأ�ضي�ص �ل�ضركة على غري ذلك. ويكون للورثة يف 

حال م�ضاركتهم يف �ل�ضركة �ضفة �ل�ضريك �ملو�ضي.

المادة الثانية والعشرون

1- ت�ضري يف �ضاأن �حل�ض�ص �أو �لأ�ضهم، �لتي تنتقل من �ل�ضركاء �أو �مل�ضاهمني 
يف �ل�ضركة �ملهنية �ملتوفني �إىل ورثتهم؛ �لقو�عد �مل�ضار �إليها يف �لفقرة )4( من 

�ملادة )�خلام�ضة( من �لنظام.
2- �إذ� كان �أّي من �لورثة مرخ�ضاً له مبمار�ضة �ملهنة �أو �أي من �ملهن حمل ن�ضاط 
طريق  عن  ملهنته  ممار�ضاً  م�ضاهماً  �أو  �ضريكاً  �لوريث  هذ�  يكون  �أن  فيجوز  �ل�ضركة، 
�ل�ضركة �إذ� و�فق غالبية �ل�ضركاء �أو ح�ضل على مو�فقة �جلمعية �لعامة على ذلك. و�إذ� 
�أو م�ضاهماً غري ممار�ص، ويجوز له يف هذه �حلالة  مل يو�فقو� فيكون �لوريث �ضريكاً 
ممار�ضة مهنته عن طريق غري �ل�ضركة ��ضتثناًء من حكم �ملادة )�لثالثة ع�ضرة( من �لنظام.
3- ��ضتثناًء من حكم �ملادة )�ل�ضابعة( من �لنظام، �إذ� كان �أيٌّ من �لورثة �ضريكاً 
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نف�ضها،  �حلرة  �ملهنة  متار�ص  �أخرى  مهنية  �ضركة  للمهنة- يف  -ممار�ضاً  م�ضاهماً  �أو 
فيجوز له متلك �حل�ض�ص �أو �لأ�ضهم �ملورثة له ك�ضريك �أو م�ضاهم غري ممار�ص. 

المادة الثالثة والعشرون

يبني عقد تاأ�ضي�ص �ضركة �لت�ضامن �ملهنية و�ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة �ملهنية ما 
يرتتب على �حلجر على �ل�ضريك �ملت�ضامن �أو �فتتاح �أي من �إجر�ء�ت �لت�ضفية 

وفًقا لنظام �لإفال�ص.

المادة الرابعة والعشرون

مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�ضد ين�ص عليها نظام �آخر، يعاقب بغر�مة ل 
تتجاوز خم�ضمائة �ألف ريال ما ياأتي:

و�حدة  حرة  مهنة  من  �أكرث  متار�ص  و�حد  ل�ضخ�ص  مملوكة  �ضركة  كل   -1
باملخالفة لل�ضروط و�ل�ضو�بط �لتي حتددها �لالئحة.

2- كل مدير �أو ع�ضو جمل�ص �إد�رة يف �ضركة مهنية �أخل ب�ضروط تاأ�ضي�ص 
�ل�ضركات �ملهنية و�ضو�بطها و�آلية �ل�ضهر �لتي تبينها �لالئحة، �أو �أخل بال�ضو�بط 
�ملنظمة لن�ضاط �ل�ضركات �ملهنية �مل�ضار �إليها يف �لفقرة )3( من �ملادة )�خلام�ضة( 
من �لنظام، �أو �أخل بالقو�عد �لعامة لآلية �إد�رة �ل�ضركات �ملهنية �مل�ضار �إليها يف 

�لفقرة )4( من �ملادة )�خلام�ضة( من �لنظام.
متار�ص  و�حدة  مهنية  �ضركة  من  �أكرث  يف  �ضاهم  �أو  �ضارك  �ضخ�ص  كل   -3

�ملهنة �حلرة نف�ضها، باملخالفة حلكم �ملادة )�ل�ضابعة( من �لنظام.
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4- كل مدير �أو ع�ضو جمل�ص �إد�رة يف �ضركة مهنية خالف حكم �لفقرة )3( 
من �ملادة )�لتا�ضعة( من �لنظام.

باأحكام �أي من �ملو�د: )�لعا�ضرة( و)�حلادية ع�ضرة(  5- كل �ضركة �أخلت 
و)�لر�بعة ع�ضرة( من �لنظام.

على  تاأمينية  تغطية  على  �حل�ضول  دون  حرة  مهنة  مار�ضت  �ضركة  كل   -6
�لأخطاء �ملهنية، وذلك يف حال �ضدور قر�ر من �لوزير باإلز�مها باحل�ضول على 

هذه �لتغطية، وفقاً حلكم �ملادة )�لتا�ضعة ع�ضرة( من �لنظام.
7- كل �ضخ�ص خالف حكم �ملادة )�لثالثة ع�ضرة( من �لنظام.

8- كل مدير �أو ع�ضو جمل�ص �إد�رة �أو �ضريك وحيد يف �ضركة مهنية يف حال 
ممار�ضتها مهنة حرة دون �أن يكون من بني �ضركائها �أو م�ضاهميها مرخ�ص له مبمار�ضتها.

المادة الخامسة والعشرون

1- تن�ضاأ بقر�ر من �لوزير جلنة من ثالثة �أع�ضاء �أو �أكرث، يكون �أحدهم على 
�لأقل متخ�ض�ضاً يف �لأنظمة؛ للنظر يف خمالفات �أحكام �لنظام و�إيقاع �لعقوبة 

�ملن�ضو�ص عليها يف �ملادة )�لر�بعة و�لع�ضرين( من �لنظام.
2- ت�ضدر قو�عد عمل �للجنة، وحتدد مكافاآت رئي�ضها و�أع�ضائها و�أمانتها، 

بقر�ر من �لوزير.
3- يجوز ملن �ضدر يف حقه قر�ر �لعقوبة �لتظلم منه �أمام �ملحكمة �لإد�رية.
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 المادة السادسة والعشرون

ي�ضاعف �حلد �لأعلى للعقوبة �ملن�ضو�ص عليها يف �ملادة )�لر�بعة و�لع�ضرين( 
من �لنظام يف حال تكر�ر �ملخالفة نف�ضها �ملن�ضو�ص عليها يف تلك �ملادة خالل 

)ثالث( �ضنو�ت من تاريخ �ضدور قر�ر �لعقوبة عليها.

المادة السابعة والعشرون

يحل هذ� �لنظام حمل نظام �ل�ضركات �ملهنية، �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم 
) م/4 ( وتاريخ 1412/2/18ه�، ويلغي ما يتعار�ص معه من �أحكام.

المادة الثامنة والعشرون

)مائة  خالل  �ملخت�ضة-  �جلهة  مع  �لتن�ضيق  -بعد  �لالئحة  �لوزير  ي�ضدر 
وثمانني( يوماً من تاريخ ن�ضر �لنظام يف �جلريدة �لر�ضمية، وتن�ضر يف �جلريدة 

�لر�ضمية، ويعمل بها من تاريخ �لعمل بالنظام.

المادة التاسعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد م�ضي )مائة وثمانني( يوماً من تاريخ ن�ضره يف �جلريدة �لر�ضمية.
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The first condition: The endowment text should not be in contradiction 

with the legal texts.

The second condition: The endowment text does not violate the 

legal intent of the endowment.

The third condition: the ability to do the text of the stander.

Fourth condition: The endowment text should not be harmful to the 

endowment.

Al-Qaeda has a great impact on jurisprudence and judicial 

applications.

status of the street text in the necessity of work, and it is a matter 

of contention among scholars, and it appeared during the research 

that it leads to harmony if the condition of work in the rule is fulfilled.
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 Al-Waqif text base as a street text and its judicial
applications

Prepared by: Dr. Ahmed bin Abdulrahman Al-Rasheed

What is meant by the rule: that the words of the endowment in 

proving it to stop it take down the status of the street text in the 

understanding and significance and the necessity to work with it, 

and that includes everything that was included in the written or 

spoken endowment document, such as proof of the suspended 

money and the appointment of the beholder and determining the 

endowment yield and the conditions stipulated by the endowment 

in all of that, the rule responded In different forms among scholars, 

and these formulas, even if their terms differ, are often indicative of 

the same meaning.

The Holy Book, the Pure Sunnah, and the correct consideration 

indicated the authenticity of the rule and the legality of building 

rulings on it. There are two areas for working with the rule:

1 - Download the text of the endowment, the status of the text of the 

street in understanding and significance, which is unanimous.

2 - Download the text of the endowment, the status of the street 

text in the necessity of work, and it is a matter of contention among 

scholars, and it appeared during the research that it leads to 

harmony if the condition of work in the rule is fulfilled.

Four conditions are required for operating the rule:
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Hearing the testimony about a certain human before 
the lawsuit

Prepared by: Ismail bin Mohammed bin Jaber Al-Ahmari

In this research, I try to address a set-up and procedural problem in 

hearing testimony before the lawsuit from several aspects, including 

the ruling on hearing testimony before the lawsuit, the right of the 

witness to attend, the specific and spatial competence, the right 

to appeal the procedure and evidence, the controls of hearing the 

testimony, and the mechanism for controlling testimony before the 

lawsuit. Is it considered one of the lawsuits or terminations?
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extra hours of work outside of work time, and the motivation of the 

distinguished from what has been the practice, so that he is included 

in the remuneration of the ideal unless it exceeds the usual, so these 

grants and incentives must be limited to what achieves the interest 

of Not overrated. The jurists differed on the ruling on violating the 

endowment’s condition by increasing the wage of the worker over 

his conditions in order to achieve the endowment’s interest.

And God knows best, and peace and blessings of God be upon our 

Prophet Muhammad, his family and companions as a whole.
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worker a fixed wage, and a shared part of the profit in the event that 

he is a wage earner for some work, and a partner in some of them, 

so he takes a certain fee on the rent, and on the other transaction a 

shared part of the profit, provided that each contract is independent 

of the other, so he takes the same wage On his specified work, and 

he takes a shared portion of the profit in another transaction as 

agreed between them. It is not permissible to agree with the worker 

on a fixed wage and a shared portion of the profit in one contract 

as an incentive for him. Because it is not valid to rent, because of 

ignorance in the rent by adding the shared part of the profit that 

has not yet occurred, and its amount is not known, just as it is not 

valid to treat it like the Musaqa contract, to add a specific fee, and it 

can be said that this form of rent is permissible in one case, which 

is that the common part is from Little profit on fixed wages; So that 

it is subordinate to it, unintended, and the jurists have stated that 

what is not excused in the follower of the follower, and some of them 

estimated that the follower does not exceed a third of the follower.

The outstanding wage earner may be granted a financial reward, 

or a gift from the yield of the endowment in addition to his wages. 

Because this increase can be calculated in exchange for the extra 

effort that the distinguished person exerts in his work, or for his 
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endowment, and he does not know what this service will provide to 

him; Because he does not know the extent of his need for treatment 

and its cost, so this is deceit, but what appears - and God knows 

best - is that this deception is forgiven. Because these services are 

unintended in relation to the known fixed fee. The jurists differed 

regarding the ruling on paying an eye to the one who works on 

investing it, and has a shared portion of the yield, and the most 

correct view is that the contract is valid, and it is a contract similar to 

the endowment, and this contract is valid in the endowment money, 

because participation is not in the principal of the money, but in the 

profits only, so there is no objection in Shari’ah. Whoever invested 

the endowment through this transaction, either with a real person, 

or a judgmental person represented in the executive management 

of his investment, provided that there is no favoritism for the interest 

of the other party other than the endowment. Those who say the 

validity of this contract differed as to whether there are known 

dirhams with the common part of the worker, and it is more correct 

to say that the transaction is invalid if the dirhams are added with 

the percentage of the profit. The stipulation of a fee for one of them 

contravenes the stipulation of the contract to share between them in 

the profit and the fine. It can be said that it is permissible to give the 
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estimated was less than the wage of the proverb based on the work 

on the condition of the waqf if the wage earner satisfied it. The wage 

for the endowment is in excess of the wage of the proverb, and it is 

more likely that he works under the condition of the one standing, 

so the rent is spent from the endowment even if it is more than the 

wage of the proverb if that is on the condition of the one standing.

If the endowment does not estimate the fee, then the basic principle 

is that he should be given a fee similar to it, and the one who 

appointed the endowment is not entitled to increase it over the 

wages of the same, according to the consensus of the jurists in 

the sentence. If the services added to the wage are known at the 

time of the contract, then there is no problem with that in order to 

verify knowledge of the fee, such as the allowances that are added 

to the basic wage, or if the endowment institution provides a free 

service to the employee; Like meals during working hours, and this 

service is known to the employee. If it was not described at the 

time of the contract, then the more correct view is the validity of the 

rental, and the determination of the rent is due to custom. It can 

be said that the services that the employee benefits from in the 

endowment are not known; For example, it is agreed to grant him 

treatment service at a reduced fee in a hospital affiliated with the 



12 A bimonthly refered journal 89 Rabi Thani 1441

Abstracts

207

Material incentives in the endowment 
institution“Jurisprudence Study”

Prepared by: Dr.Hana bint Nasser bin Abdulrahman Al-Uhaidib

Contemporary endowment institutions are similar to business 

establishments in terms of the separation of management from 

ownership, and this separation reduces the self-motivation of the 

hired managers. Because profit is not returned to them as they are 

not owners, and therefore the system of incentives and rewards 

in force in contemporary productive institutions is necessary for 

contemporary endowment institutions. Since the endowment has 

characteristics and provisions that differ from private property, 

the introduction of contemporary methods of administration in 

the system of fare and incentives is subject to research and 

consideration. Therefore, this study came to clarify the limits of the 

worker’s wage, and the material incentives that can be granted from 

the endowment, and from it it reached some conclusions. Of which:

That the contract with the executive administrations for the 

endowment is a rent for a job in general, and if what the endowment 

estimated for the wage was equivalent to the wage of the same, 

he worked on his condition, and likewise if what the endowment 
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