قاعدة (األمور بمقاصدها)
وتطبيقاتها في باب الوقف

د .سلمان بن صالح الدخيل

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ،ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فهو املهتد ،ومن يضلل فلن جتد
له ولي ًا مرشد ًا.
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
ََ َُ ُ
وت َّن إ َّل َوأَنتمُ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ٱتقوا ٱلل حق تقاتِهِۦ ول تم
ِ
َ
ُّم ۡسل ُِمون[﴾102آل عمران].
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّ
َ ََ ُ
كم ّمِن َّن ۡفس َوٰح َِدة َو َخلَقَ
ٰٓ
﴿يأيها ٱنلاس ٱتقوا ربكم ٱلِي خلق
ٖ
ٖ
ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ
َ ٓ ُ َ
ٱلل ٱلِي ت َسا َءلون بِهِۦ
مِنها زوجها وبث مِنهما رِجال كثِريا ون ِساء ۚ وٱتقوا
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ۡ ُ
ٗ
ۡ
َ
وٱلرحام ۚ إِن ٱلل كن عليكم رقِيبا[﴾1النساء].
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ٗ َ ٗ
ُ ۡ ۡ َ ُ
كمۡ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ٱتقوا ٱلل وقولوا قول سدِيدا 70يصل ِح ل
َ
َ ۡ ََٰ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُُ َ ُ
از ف ۡوزاً
ولۥ َف َق ۡد فَ َ
ك ۡم َو َمن يُ ِطعِ َّ َ
ٱلل َو َر ُس َ ُ
أعملكم ويغفِر لكم ذنوب ۗ
َع ِظ ً
يما[﴾71األحزاب].
ثم إن خري الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدى هدى حممد مـلسو هيلع هللا ىلص،
ورش األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة.
أما بعد:

فإن «علم الفقه بحوره زاخرة ،ورياضه نارضة ،ونجومه زاهرة ،وأصوله
ثابتة مقررة ،وفروعه ثابتة حمررة .ال يفنى بكثرة اإلنفاق كنزه ،وال يبىل عىل
طول الزمان عزه»(((.
((( األشباه والنظائر للسيوطي (ص.)3 :
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ومن طرق معرفة أحكام هذه الفروع «قواعد كلية فقهية جليلة كثرية
العدد عظيمة املدد مشتملة عىل أرسار الرشع وحكمه ..وهذه القواعد
مهمة يف الفقه عظيمة النفع ،وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويرشف،
ويظهر رونق الفقه ويعرف ،وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ،فيها تنافس
العلامء وتفاضل الفضالء ،وبرز القارح عىل اجلذع ،وحاز قصب السبق
من فيها برع ،ومن جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد
الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت،
وضاقت نفسه لذلك وقنطت ،واحتاج إىل حفظ اجلزئيات التي ال تتناهى
وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب مناها ،ومن ضبط الفقه بقواعده
استغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات ،واحتد عنده ما
تناقض عند غريه وتناسب»(((.
ومن هذه القواعد التي نوه اإلمام القرايف بشأهنا (قاعدة األمور
بمقاصدها) ،أردت يف البحث التعريف هبا ،وبعض ما يندرج حتتها من
القواعد الفرعية املتعلقة بالوقف ،ثم بيان تطبيقاهتا الفقهية والقضائية ،وما
خترج عليها من النوازل يف باب الوقف.
وانتظمت خطة البحث بعد املقدمة يف ستة مطالب :املطلب األول:
مفهوم القاعدة ،واملطلب الثاين :أدلة القاعدة ،واملطلب الثالث :القواعد
الفرعية هلذه القاعدة ،املطلب الرابع :تطبيقات القاعدة ،املطلب اخلامس:

((( الفروق للقرايف (.)3 ،2/1
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املبادئ والقرارات املخرجة عىل قاعدة :األمور بمقاصدها ،املطلب
السادس :النوازل الفقهية املخرجة عىل قاعدة :األمور بمقاصدها.
ثم خامتة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
وفهرس للمصادر واملراجع.
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المطلب األول
مفهوم قاعدة (األمور بمقاصدها)
الفرع األول :ألفاظ القاعدة:

تتكون القاعدة من كلمتني ،األوىل :أمور ،والثانية :مقاصدها.

أما األمور :فهي مجع أمر ،ولألمر عدة معان((( ،والذي هيمنا منها هنا:
إتيانه بمعنى اليشء ،والشأن ،فيكون املعنى عند اجلمع :أشياء ،أو الشؤون،
فيشمل األمر هنا :كل فعل ،وقول ،وصفة ،واعتقاد.
أما كلمة (مقاصدها) :وهي مجع م ْق َصد ،وهو :مصدر ميمي للفعل
ٍ
معان ،جيمعها :إتيان اليشء والتوجه إليه(((.
َق َصد ،وللمقصد عدة

الفرع الثاين :رشح القاعدة:

األمور :تتضمن األفعال ،واألقوال ،واالعتقادات ،واملقاصد :هي
اإلرادات التي تكون يف نفس املكلف ،وتشمل :القصد ،والعزم ،واهلم.

((( من تلك املعاين :األمر القويل الذي هو ضد النهي ،ومنها :الفعل ،والشأن ،والقصة،
والصفة ،والنامء ،والظهور ،ينظر :مقاييس اللغة البن فارس :أمحد بن فارس
( )137/1وما بعدها.
((( ينظر :مقاييس اللغة البن فارس :أمحد بن فارس ( ،)95/5وتاج العروس للزبيدي:
حممد بن حممد (.)36/9
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ومعنى القاعدة :أن أعامل املكلفني ،وترصفاهتم القولية ،والفعلية،
واالعتقادية ترتتب عليها نتائجها وأحكامها الرشعية ،تبع ًا ملقصود املكلف
وغايته وهدفه من وراء تلك األعامل والترصفات(((.
وقد جعل الرشع النية ذات وظيفتني بحسب نوعهام:

األوىل :نية اإلخالص ،والتقرب ،والتعبد هلل وحده سبحانه ،وهي رشط
قبول العمل:

والثانية :متييز العبادة عن العادة ،أو متييز العبادتني املتشاهبتني يف الفعل
املختلفتني يف احلكم ،كالوجوب ،أو االستحباب ،أو السبب املوجب هلا(((.

هذا وقد وردت هذه القاعدة بعدة ألفاظ وعبارات كلها تفيد ذات
املعنى ،وكلها مبنية ،ومعتمدة عىل نص حديث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص يف قوله:
((إنام األعامل بالنيات)).
ومن ألفاظ هذه القاعدة( :ال عمل ملن ال نية له ،وال أجر ملن ال حسبة
له) ،و(ال عمل إال بنية) ،و(األعامل إنام هي بالنيات واالحتساب) ،و(املعول
عىل الرسائر واملقاصد والنيات واهلمم) ،و(إنام األعامل بمقاصدها) ،و(إدارة
األمور يف األحكام عىل قصدها)(((.

((( ينظر :موسوعة القواعد الفقهية للبورنو :حممد صدقي بن أمحد (.)124/1
((( ينظر :الكايف رشح البزودي للسغناقي :احلسني بن عيل ( ،)559/2وكشف األرسار
رشح أصول البزدوي للبخاري :عبد العزيز بن أمحد ( ،)240/1واملنثور يف القواعد
الفقهية للزركيش :حممد بن عبد اهلل (.)290/3
((( ينظر :معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية (.)6/18
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الفرع الثالث :رشوط النية:

وقد اشرتط الفقهاء يف النية رشوط ًا كثرية ،والذي هيمنا هنا منها هو ما
له عالقة وأثر يف باب الوقف ،ومن ذلك ما ييل:
 .1اإلسالم :فالكافر ال تصح منه نية ،وهلذا يقرر الفقهاء أن العبادات
منه ال تصح ،فهل يستمر وجيري هذا احلكم يف الوقف ،أو إنه يستثنى الوقف
من ذلك ،فيصح من الكافر؟

اتفق الفقهاء عىل جواز وقف الكافر ،وذلك برشط أن ال يكون يف
معصية ،كام لو وقف عىل عباد الكنائس ،ونحو ذلك ،ومن الكفار أهل
الذمة ،قال ابن قدامة(((« :والوقف عىل قناديل البيعة((( ،وفرشها ،ومن
خيدمها ،ويعمرها ،كالوقف عليها؛ ألنه يراد لتعظيمها ،وسواء كان الواقف
مسل ًام ،أو ذمي ًا .قال أمحد يف نصارى وقفوا عىل البيعة ضياع ًا كثرية ،وماتوا،
وهلم أبناء نصارى ،فأسلموا ،والضياع بيد النصارى ،قال :فلهم أخذها،
((( عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل ،أبو حممد ،موفق
الدين ،فقيه ،من أكابر احلنابلة ،له تصانيف ،منها :املغني ،وروضة الناظر يف أصول
الفقه ،واملقنع .تويف سنة (620هـ).
ينظر :ذيل طبقات احلنابلة ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،
السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن سليامن العثيمني،
َ
( ،)281/3مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة :األوىل1425 ،هـ2005 ،م ،األعالم،
خري الدين الزركيل.)67/4( ،
((( البيعة بالكرس :للنصارى مصالهم ،وقيل :كنيسة اليهود .ينظر :املحكم واملحيط
األعظم ( ،)263/2التعاريف (التوقيف عىل مهامت التعاريف) ،حممد عبد الرؤوف
املناوي ،دار الفكر املعارص (ص.)153:
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وللمسلمني عوهنم ،حتى يستخرجوها من أيدهيم ،وهذا مذهب الشافعي،
وال نعلم فيه خالف ًا»(((.
فام وجه ذلك ،مع أن نية الكافر ال تصح؟

قال الفقهاء :إن الوقف من باب التربعات ،ال من باب العبادات
اخلالصة ،وهلذا تصح الصدقة من الكافر ،واهلبة ،والوصية ،والعارية،
وغريها ،وكذلك احلال يف الوقف ،فيصح منه ،ولكنه ال يؤجر عليه.
فاشرتاط النية إنام هو رشط قبول ال رشط صحة ،فالتربعات تصح من
الكافر ،وال تقبل منه ،أي :ال ثواب أخروي عليها ،ولذلك كان من القواعد
األصولية أنه ال تالزم بني الصحة والقبول ،فقد تكون العبادة صحيحة،
ولكنها غري مقبولة ،كصالة من أتى كاهن ًا ،ومل يصدقه؛ مل تقبل له صالة
أربعني يوم ًا ،ولكنها صحيحة أداء ،واهلل أعلم.

 .2عدم اإلتيان باملنايف :إذ يرى احلنفية أن الردة تبطل الوقف مؤقت ًا(((،
فكل ترصفات املرتد املالية موقوفة حتى يتبني ما ينتهي إليه حاله ،فإن زالت
ردته بعودته لإلسالم ،فإن تلك الترصفات املالية املوقوفة نافذة ،وإن مات،
أو التحق بدار احلرب ،وقىض القايض باعتباره الحق ًا بدار احلرب؛ فتبطل
تلك العقود والترصفات ،وهذا مذهب احلنفية؛ خالف ًا للجمهور.
((( املغني ( ،)267/6وينظر :حاشية ابن عابدين ( ،)360/3وحاشية الدسوقي
(.)78/4
((( فتح القدير للكامل ابن اهلامم (.)201/6
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 .3النية تتبع العلم :إذ إن من رشوط النية العلم باملنوي ،فمن أوقف
وقف ًا من غري علم بمعنى الوقف ،أو أثره؛ فإنه ال ينعقد ،ألن من رشوط
النية العلم باملنوي(((.

((( األشباه والنظائر البن نجيم (ص ،)43:واألشباه والنظائر للسيوطي (ص.)36:
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المطلب الثاني
أدلة القاعدة
ال بد لكل قاعدة من أصل تستند عليه ،وترجع إليه ،وهذا األصل إما أن
يكون منقوالً من الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،أو اجتهادي ًا عن طريق األدلة
األخرى ،وقاعدة (األمور بمقاصدها) من القواعد التي تستند عىل األدلة
من القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل.

الفرع األول :أدلة القاعدة من القرآن الكريم:
َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ُ ۡ
مل ِص َ
ني َ ُل ّ
ٱدل َ
ِين ُح َن َفآءَ
 .1قال تعاىل﴿ :وما أمِروا إِل ِلعبدوا ٱلل
ِ
ۡ
َ
يموا ْ َّ
ٱلصلَ ٰوةَ َو ُي ۡؤتُوا ْ َّ
َو ُيقِ ُ
ٱلز َك ٰوةَ ۚ َو َذٰل َِك د ُ
ِين ٱلق ّي ِ َمةِ[﴾5الب ِّينة.]5:
واإلخالص هو :القصد ،والتوجه ،واإلفراد هلل يف كل عبادة ،وال خيالط
تلك الطاعة رشك ،وال ضالل((( ،فاهلل سبحانه أمرنا بإخالص النية،
واجتناب الرشك بأنواعه؛ صغريه وكبريه ،وما ذلك إال لتصح العبادات،
وتكون مقبولة.
َ ۡ َ
َ
 .2قال تعاىلَ :
﴿من َك َن يُر ُ
يد َح ۡرث ٱٓأۡلخ َِرة ِ ن ِزد ُلۥ ِف َح ۡرثِهِۖۦ َو َمن
ِ
َ َ ُ ُ َ ۡ َ
َّ
ث ُّ
ٱدل ۡن َيا نُ ۡؤتِهِۦ م ِۡن َها َو َما َ ُلۥ ِف ٱٓأۡلخ َ
ِ
يب﴾20
ص
ن
ِن
م
ة
ِر
كن ي ِريد حر
ِ
ٍ
[الشورى ]20:أي :من كانت نيته بسعيه عمل اآلخرة جوزي بالزيادة

((( هذا وإن كانت اآلية يف خطاب أهل الكتاب إال أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص
السبب ،واألحاديث التالية هلذه اآلية تؤكد هذا املعنى.
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وباحلسنات ،ومن كانت نيته بسعية حتصيل أمور الدنيا فقط ،وليس له مهة
يف اآلخرة حرم جزاء اآلخرة(((.

الفرع الثاين :أدلة القاعدة من السنة:

 .1حديث عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر عىل املنرب قال :سمعت رسول اهلل
مـلسو هيلع هللا ىلص يقول(( :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،فمن
كانت هجرته إىل دنيا يصيبها ،أو إىل امرأة ينكحها ،فهجرته إىل ما هاجر
إليه))(((.

مكانة هذا احلديث« :اتفق العلامء عىل فضل هذا احلديث ،وأنه ثلث
اإلسالم ،وقال بعضهم :ربع اإلسالم ،وقال ابن مهدي هللا همحر :يدخل يف
ثالثني باب ًا من العلم ،وقيل يف سبعني باب ًا ،ولعله يريد هبذا املبالغة ،ووجه
كونه ثلث اإلسالم :أن اإلسالم عمل وقول واعتقاد ،فاحلديث بني قسم
االعتقاد والنية ،فهو هبذا ثلث اإلسالم»(((.

فدل احلديث أن قبول األعامل وردها حمصور عىل النية ،ومبني عليها(((.

 .2حديث أم سلمة أم املؤمنني اهنع هللا يضر قالت :قال رسول اهلل
مـلسو هيلع هللا ىلص(( :يعوذ عائذ بالبيت ،فيبعث إليه بعث ،فإذا كانوا ببيداء من
(((
(((
(((
(((

انظر :تفسري القرآن العظيم؛ البن كثري (.)198/7
أخرجه البخاري ،كتاب الوحي ،كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص؟
( ،)6/1برقم.)1( :
فتح الباري البن حجر ( )11/1بترصف.
انظر :فتح الباري البن حجر (.)12/1
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األرض((( خسف هبم)) ،فقلت :يا رسول اهلل ،فكيف بمن كان كاره ًا؟ قال:
((خيسف به معهم ،ولكنه يبعث يوم القيامة عىل نيته))(((.
فدل احلديث عىل أن النية سبب لنجاة العبد املكره ،فال يزال اهلل يعفو عنه
إذا كانت نيته بغض املعايص وأهلها ،وهذا هو وجه االستدالل باحلديث،
وفيه الشاهد املراد.

 .3حديث سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر أن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص
قال(( :إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها ،حتى ما جتعل
يف فم امرأتك))(((.

فدل احلديث عىل أن حصول األجر يف النفقة معلق بابتغاء وجه اهلل
تعاىل((( ،ونقل احلافظ ابن حجر((( هللا همحر كالم ًا لإلمام النووي حيسن
(((
(((
(((
(((
(((

قال النووي« :قال العلامء :كل أرض ملساء ال يشء هبا ،وبيداء املدينة الرشف الذي
قدام ذي احلليفة أي إىل جهة مكة» .رشح صحيح مسلم (.)5/18
أخرجه مسلم ،كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،باب اخلسف باجليش الذي يؤم البيت
( ،)2208/4برقم.)2882( :
أخرجه البخاري ،كتاب اإليامن ،باب :ما جاء إن األعامل بالنية واحلسبة ،ولكل امرئ
ما نوى ( ،)20/1برقم.)56( :
انظر :فتح الباري البن حجر (.)367/5
هو شهاب الدين ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد ،الشهري :بابن حجر الكناين
العسقالين األصل ،املرصي املولد واملنشأ والدار والوفاة ،الشافعي املذهب ،علم
األعالم ،أمري املؤمنني يف احلديث ،توىل القضاء فرتة من عمره ،له مصنفات عديدة من
أشهرها ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،كان مولده
سنة 773هـ ،وتويف سنة  852هـ ،وكانت جنازته حافلة مشهورة .ينظر :شذرات
الذهب (.)273-270/7
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ذكره فقال« :واستنبط منه النووي((( :أن احلظ إذا وافق احلق ال يقدح يف
ثوابه؛ ألن وضع اللقمة يف ِيف الزوجة يقع غالب ًا يف حالة املداعبة ،ولشهوة
النفس يف ذلك مدخل ظاهر ،ومع ذلك إذا وجه القصد يف تلك احلالة إىل
ابتغاء الثواب :حصل له بفضل اهلل ،قلت :وجاء ما هو أرصح يف هذا املراد
من وضع اللقمة ،وهو قوله مـلسو هيلع هللا ىلص(( :ويف بضع أحدكم
صدقة)) ،قالوا :يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال(( :نعم،
أرأيتم لو وضعها يف حرام ))...احلديث.

قال :وإذا كان هذا هبذا املحل ،مع ما فيه من حظ النفس ،فام الظن بغريه
مما ال َّ
حظ للنفس فيه ،قال :ومتثيله باللقمة مبالغة يف حتقيق هذه القاعدة؛
ألنه إذا ثبت األجر يف لقمة واحدة لزوجة غري مضطرة ،فام الظن بمن أطعم
ُل َق َ ًم ملحتاج ،أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي
هو من احلقارة باملحل األدنى ،ومتام هذا أن يقال :وإذا كان هذا يف حق
الزوجة مع مشاركة الزوج هلا يف النفع بام يطعمها؛ ألن ذلك يؤثر يف حسن
بدهنا ،وهو ينتفع منها بذلك ،وأيض ًا فاألغلب أن اإلنفاق عىل الزوجة يقع
بداعية النفس بخالف غريها ،فإنه حيتاج إىل جماهدهتا ،واهلل أعلم»(((.

((( هو أبو زكريا ،حييى بن رشف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين ،النووي ،الشافعي،
حميي الدين ،عالمة بالفقه واحلديث .مولده ووفاته يف نوا ،من قرى حوران ،بسورية،
ً
طويل .من كتبه :هتذيب األسامء واللغات،
واليها نسبته ،تعلم يف دمشق ،وأقام هبا زمنًا
منهاج الطالبني ،واملنهاج يف رشح صحيح مسلم .تويف سنة (676هـ) .ينظر :طبقات
الشافعية الكربى ،السبكي ،)395/8( ،األعالم ،خري الدين الزركيل.)149/8( ،
((( فتح الباري (.)166/1
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الفرع الثالث :اإلمجاع:

يستدل هلذه القاعدة بإمجاع املسلمني يف خمتلف العصور عىل املعنى الذي
تضمنته اآليات واألحاديث السابقة من لدن عرص الصحابة إىل يومنا هذا(((.

الفرع الرابع :داللة العقل:

أنه ال يمكن أن يوجد عمل من العاقل املختار بدون نية ،ولو كُلف ذلك
لكان تكليف ًا بام ال يطاق ،قال شيخ اإلسالم« :لو كلف العباد أن يعملوا
عمال بغري نية كلفوا ما ال يطيقون؛ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عم ً
ال
مرشوع ًا أو غري مرشوع فعلمه سابق إىل قلبه وذلك هو النية»(((.

((( ينظر :املفصل يف القواعد الفقهية :للباحسني (.)172
((( جمموع الفتاوى البن تيمية (.)262 /18
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المطلب الثالث
القواعد الفرعية لهذه القاعدة
تعترب قاعدة (األمور بمقاصدها) إحدى القواعد الفقهية اخلمس
الكربى ،ويندرج حتتها قواعد فرعية كثرية ،سأذكر هنا ما يتعلق بباب
الوقف ،وأفرد لكل قاعدة فرع ًا:

الفرع األول :قاعدة (ال ثواب إال بالنية):

من القواعد املتفرعة عن قاعدة األمور بمقاصدها قاعدة( :ال ثواب إال
بالنية)((( ،فكل من تقرب إىل اهلل سبحانه بتربع ،ونوى فيه التعبد واإلخالص
هلل سبحانه ،فإن صاحبه يستحق الثواب ،ومن مل ِ
ينو ذلك :فال ثواب له.

وهذه القاعدة أخص من القاعدة األصلية؛ ألن قاعدة (األمور
بمقاصدها) تشمل ما يتعلق بالثواب والعقاب حسب نية وقصد املكلف.

الفرع الثاين :قاعدة (النية ال تصح مع الرتدد):

ومفادها :أن جمرد حصول النية يف الفعل ال تكفي ،بل ال بد من اجلزم
بالفعل وعدم الرتدد((( ،فال يصح الرتدد ،والتخيري ،أو التعليق عىل يشء،
ونحوها مما يدل عىل عدم اجلزم ،ويف هذه احلالة يكون الوقف نافذ ًا وال
يلتفت إىل التخيري والتعليق.
((( ينظر :غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر للحموي :أمحد بن مكي (.)51/1
((( ينظر :الفروق للقرايف :أمحد بن إدريس (أنوار الربوق يف أنواء الفروق) (.)228/1
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وهذه القاعدة تعترب قيد ًا إلطالق القاعدة األصلية ،فاألمور بمقاصدها
حال اجلزم وعدم الرتدد يف القصد ،ال عند الرتدد.

الفرع الثالث :قاعدة (العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ،ال لأللفاظ
واملباين):

ومعنى القاعدة :أن «االعتداد يف العقود من بيع ورشاء ونكاح وإجارة
وهبة وغريها بمقاصد املتعاقدين ال باأللفاظ التي يستعملوهنا»((( ،وذلك
فيام إذا تعارض اللفظ مع القصد ،وإال فاألصل أن األلفاظ دالة عىل املقاصد.

وهذه القاعدة أخص من القاعدة األصلية؛ لكوهنا خمتصة بالعقود دون
غريها من األحكام املتعلقة باملكلفني.
الفرع الرابع :قاعدة (كل ما حيتاج للنية ال يفعل عن الغري إال بإذنه)(((:

ومعنى القاعدة« :أن كل ما حيتاج إىل النية من العبادات واملعامالت
وسائر الترصفات التي تقبل النيابة ،ال يؤديه اإلنسان عن غريه من املكلفني
إال بإذنه وأمره ،فإن فعله بغري إذن منه ،فال يعتد به رشع ًا ،فالترصفات
ال ترتتب عليها أحكامها وآثارها الرشعية ،والعبادات ال تسقط عن ذمة
املكلف ،بل تظل ذمته مشغولة هبا»(((.

وتعترب قاعدة (األمور بمقاصدها) أعم من هذه القاعدة؛ ألهنا تشمل
كل ما حيتاج للنية سواء كان يقبل النيابة أم ال.
((( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ( ،)378 /7ينظر :القواعد للحصني (.)401/1
((( أسنى املطالب ( ،)375/10وحتفة املحتاج (.)375/10
((( معلمة زايد (.)73/6
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الفرع اخلامس :قاعدة (نية املؤمن خري من عمله)(((:

ومعنى القاعدة« :أن املؤمن إذا أراد فعل طاعة بقصد التقرب إىل اهلل
تعاىل ثم وقع له ما منع اإلقدام عىل هذا الفعل فإنه يثاب عىل نيته كام لو فعله
عىل السواء»(((.
وبناء عىل ذلك فإن هذه القاعدة أخص من قاعدة (األمور بمقاصدها)؛
ألهنا متعلقة بنية العمل الصالح ،بينام قاعدة (األمور بمقاصدها) تتعلق
بالعمل الصالح ونيته ،وغري العمل الصالح ،ونيته أيض ًا.
الفرع السادس :قاعدة (الترصفات إذا كانت دائرة بني جهات شتى ،ال
تنرصف جلهة إال بالنية)(((:

ومعنى القاعدة« :أن املكلف إذا كان ترصفه حيتمل أن يكون دائر ًا بني
جهات متعددة فال بد من نية تعيني اجلهة املقصودة ومتييزها عن اجلهات
لباسا يصلح لكل واحد
األخرى .مثاله :أن الويص عىل أيتام إذا اشرتى ً
منهم ،فإنه ال يتعني ألحدهم إال بالنية»(((.

(((

(((
(((
(((

هذا نص حديث روي عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص ،رواه الطرباين ( )185/6وغريه،
وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع (ص ،)1275:ولكن يدل عليها كذلك قول النبي
مـلسو هيلع هللا ىلص(( :إن باملدينة اقوام ًا ما رستم مسري ًا وال قطعتم وادي ًا إال كانوا معكم،
حبسهم العذر)) وهو حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري يف كتاب اجلاد والسري باب
من حبسه العذر ( ،)26/4برقم ،)2839( :ومسلم كتاب االمارة باب ثواب من
حبسه العذر عن الغزو رقم ( ،)1518/3برقم.)1911( :
معلمة زايد (.)223/6
الذخرية للقرايف ( ،)244/1وقواعد الفقه للمقري (.)102/1
معلمة زايد (.)104/6
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وتعترب هذه القاعدة أخص من القاعدة األصل؛ لتعلقها بالترصف الدائر
بني جهات متعددة ،بخالف قاعدة األصل فهي تتعلق بعموم الترصفات.

الفرع السابع :قاعدة (جمرد النية ال عربة هبا يف أحكام الرشع ما مل تتصل
بالفعل)(((:
واملعنى أن النية إذا مل يتصل هبا قول أو فعل فال عربة هبا ،وال أثر يف
أحكام الدنيا أحكام اآلخرة التي مدارها عىل النيات(((.

وعالقة هذه القاعدة بقاعدة األصل عالقة الفرع باألصل ،فهي متفرعة
عنها ومندرجة حتتها.

((( غمز عيون البصائر (.)368/3
((( القواعد والضوابط الفقهية وأثرمها يف أحكام األوقاف د .حبيب نامليتي (ص.)68:
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المطلب الرابع
تطبيقات القاعدة
تندرج حتت هذه القاعدة تطبيقات وفروع كثرية منها:

 .1احلكم التكليفي للوقف خمتلف بحسب املقاصد ،فتجري عليه
األحكام اخلمسة بناء عىل قصد املكلف(((.

 .2ال يشرتط لكي يكون الوقف مؤبد ًا أن ينص الواقف عىل جهة ال
تنقطع؛ ألن قصده التأبيد ،واألمور بمقاصدها ،وهو قول اجلامهري من أهل
العلم ،كأيب يوسف((( ،واملذهب عند املالكية((( ،وهو القول املعتمد عند
الشافعية((( ،واملذهب عند احلنابلة(((.
 .3للوقف ألفاظ غري رصحية ،وهي ما تُعرف بالكنايات منها :تصدقت،
أو أ َّبدت ،ونحوها ،فال يلزم الوقف بمجرد التلفظ هبا ،بل ال بد من مراعاة
النية يف ذلك(((.
 .4يباح بيع الوقف للرضورة؛ صيانة ملصلحة الوقف عن الضياع،
وذلك عند تعطل االنتفاع به ،أو يف حال قلت منافع الوقف حتى صارت

(((
(((
(((
(((
(((
(((

القواعد والضوابط الفقهية وأثرمها يف أحكام األوقاف د .حبيب نامليتي (ص.)59:
ينظر :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي ،وحاشية الشلبي (.)326/3
ينظر :خمترص خليل ،ابن إسحاق بن موسى (ص.)212:
ينظر :حاشية اجلمل عىل رشح املنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب)
(.)582/3
ينظر :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي :عيل بن سليامن (.)30/7
ينظر :املغني البن قدامة (.)7/6
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منافعه كالعدم .ألن مقصود الواقف رسيان الوقف واستمراره ،وحتصيل
األجر غري املنقطع ،واألمور بمقاصدها(((.
 .5إذا خرب الوقف فإنه ال يعود إىل ملك الواقف ،وال إىل ورثته،
ويستفاد منه ببيعه ،أو نحوه ،وجيعل ثمنه يف مثله(((؛ ألن قصد الواقف
استمرار الثواب ،وعدم انقطاعه ،واألمور بمقاصدها.

 .6عدم صحة الوقف عىل أمر مباح جمرد ال يتقرب به إىل اهلل تعاىل؛
ألن املقصود من الوقف هو التقرب إىل اهلل تعاىل ،وهذا غري موجود يف هذا
الوقف((( ،وهذا قول احلنفية(((واحلنابلة((( ،ووجه عند الشافعية(((.
 .7من نوى أن ُيوقف ماالً ،ومل ِ
ينو فيه التعبد :كان الوقف صحيح ًا ،وال
ثواب فيه؛ ألنه مل يقصد الثواب ،واألمور بمقاصدها(((.

 .8إذا قال الواقف« :وقفت عىل دابة فالن» ،فالوقف صحيح ،ويكون
عىل علفها؛ ألن قصد الواقف نفع مالكها ،وال يقصد متليك الدابة؛ ألهنا ال
متلك(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :املغني (.)30/6
اإلفصاح البن هبرية (.)54/2
جمموع الفتاوى (.)29/31
ينظر :حاشية ابن عابدين (.)341/4
ينظر :املغني (.)234/8
ينظر :منهاج الطالبني للنووي (.)384/2
ينظر :غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر للحموي :أمحد بن مكي (.)76/1
ينظر :األشباه والنظائر البن امللقن بتحقيق األزهري (.)336/1
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 .9من وقف عىل قبيلة كبرية كبني متيم ،فال جيب استيعاهبم؛ ألن قصد
الواقف أن يكون وقفه صحيح ًا ،وذلك متعذر مع االستيعاب املفيض إىل
جهالة املوقوف عليه(((.

 .10إذا وقف عىل ولده ما دام فقري ًا؛ فاستغنى ،ثم افتقر ،فإنه يستحق
الوقف؛ ألن مقصود الواقف هنا :ربط االستحقاق بالفقر(((.
 .11لو وقف عىل الفقراء ألف سنة ،أو ما يبعد بقاء الدنيا إليه :صح
الوقف؛ ألن املقصود التأبيد ،ال التأقيت(((.
 .12ملك ريع الوقف مرتدد بني ملكه ،بمجرد ظهور الريع ،أو بوصوله
ملستحقه ،واملرجع يف حتديد ذلك هو قصد الواقف(((.

 .13لو قيد الواقف تأجري الوقف بمدة معينة ال يزيد عنها ،كعرش
سنوات؛ احتياط ًا للوقف ،وحفظ ًا له من الضياع أو االستيالء تقيد به(((.

 .14لو أشكل فهم املراد من الوقف ،أو من بعض رشوطه ،فريجع
للواقف يف تفسري ذلك؛ ألنه األعلم بام نواه وقصده(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة (.)77/12
حتفة املحتاج (.)271/6
هناية الزين للجاوي (ص.)269:
عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق (ص.)155:
إعالم املوقعني (.)292 - 291 / 3
املحيط الربهاين يف الفقه النعامين ( .)162/7وينظر :القواعد والضوابط الفقهية
وأثرمها يف أحكام األوقاف (ص.)62:
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 .15من ال جيد ماالً يتصدق به ،أو يوقفه ،فنوى نية صادقة أنه لو كان
معه مال ،أنه سيتصدق به ،ويوقفه هلل تعاىل؛ فإن له ثواب الواقفني(((.

 .16لو عرض للوقف ما يمنع من االستمرار والدوام يف الوقف ،فظاهر
النصوص أنه ال ينقطع أجره ،ألن قصد الواقف دوامه واستمراره ،واألمور
بمقاصدها.

 .17لو كان الناظر للوقف من مجلة املوقوف عليهم ،أو كان منتفع ًا
بالوقف ،مستأجر ًا له مثالً ،فينظر يف ترصفه بحسب نيته :هل ترصف
باعتباره ناظر ًا ،أو باعتبار كونه موقوف ًا عليه ،أو باعتباره منتفع ًا به(((؟ فإن
املرجع يف حتديد ذلك إىل نيته.
 .18لو كان الناظر متعدد النظارة لعدد من األوقاف ،فإن ترصفه
ألحدها -فيام حيتمل الترصف لغريه -يتحدد بالنية.
 .19ما لو اشرتى عقار ًا بنية وقفه ،ومل يرصح بوقفه بعد رشائه ،ومل
ينطق به؛ فال يعترب وقف ًا بمجرد نيته(((؛ ألن األمور بمقاصدها ،وهنا وجد
القصد ،ومل يوجد العمل.

((( حتفة األحوذي للمباركفوري (.)507/6
((( البحر الرائق (.)226/5
((( حاشيتا قليويب وعمرية ( ،)102/3والقواعد للحصني (.)249/1
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المطلب الخامس
المبادئ والقرارات المخرجة على قاعدة :األمور
بمقاصدها
هناك جمموعة من القرارات الصادرة عن اهليئة القضائية العليا واهليئة
الدائمة والعامة بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا يمكن خترجيها عىل
هذه القاعدة ،وهي كام ييل:

أوالً :جمموعة من القرارات تتعلق ببيع الوقف:

ونصه« :عدم جواز نقل
 .1قرار بخصوص منع نقل الوقف للخارجُّ ،
الوقف إىل خارج اململكة؛ ألن النقل بيع ،وقد نص الفقهاء عىل عدم جواز
بيع الوقف إال إذا تعطلت منافعه»(((.
ونصه« :ال جيوز بيع رقبة الوقف
 .2قرار بخصوص بيع رقبة الوقفُّ ،
إال بمسوغ رشعي لدى القايض»(((.

ونصه« :املقابر أوقاف عىل األموات،
 .3قرار بخصوص منع بيع املقابرُّ ،
واألوقاف ال يصح بيعها إال إذا تعطلت منافعها ،وتعطل املنافع بالنسبة
للمقربة هو تعذر الدفن فيها ،وال يعرف هذا التعذر إال بواسطة املحاكم
الرشعية التي تصدر اإلذن بالبيع بعد توفر املسوغ ،وانتفاء املوانع ،و ُيشرتى
بالقيمة أرض أخرى لتكون مقربة بدل املقربة املباعة» .وقرار بخصوص

((( انظر :املبادئ والقرارات الصادرة عن اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة
بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا ،القرار رقم.)404( :
((( انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)414( :
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ونصه« :ال جيوز بيع الوقف إال
املنع من بيع الوقف إال عند تعطل منافعهُّ ،
إذا تعطلت منافعه ،أو ثبت للقايض أن بيعه أنفع للوقف»(((.
ونصه« :الوقف ال يصح بيعه إال إذا تعطلت منافعه ،أو
 .4وقرار آخر ُّ
ملصلحة تعود عليه ،وعىل مستحقيه ،وثبت ذلك لدى احلاكم الرشعي»(((.

ونصه:
 .5قرار بخصوص بيع الوقف متعطل املنافع بعد ثبوت الغبطةُّ ،
«إذا كان الوقف متعطل املنافع ،فيباع بعد ثبوت الغبطة ،ويضم إليه قيمة ما
اقتطع منه ،و ُيشرتى بدل ُي ِغل»(((.
ووجه ختريج هذه القرارات عىل قاعدة (األمور بمقاصدها) ،أن البيع
ال يكون إال عند تعطل منافع الوقف ،أو ملصلحة أرجح من مصلحة بقائه،
وذلك قصد معترب إذ يف البيع عند التعطيل واستبداله بغريه استمرار للوقف،
وعدم انقطاع كام أن يف بيعة ملصلحة راجحة أجر ًا أعظم من مصلحة بقائه
املرجوحة.
ثاني ًا :قراران متعلقان بنزع الوقف:

ونصه« :توضع قيمة ما نُزع
 .1قرار بخصوص قيمة ما نُزع من الوقفُّ ،
من رقبة الوقف يف وقف يعود ريعه ألهل الوقف ،و ُيعطى ورثة املتصرب
الباقي بقسطه من األجرة»(((.
(((
(((
(((
(((

انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)420-419( :
انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)501( :
انظر :املبادئ والقرارات الصادرة عن اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة
بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا ،القرار رقم.)437( :
انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)443( :
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ونصه« :إذا نزع الوقف بأنقاضه((( ،مع عدم
 .2وقرار آخر مشابهُّ ،
وجود عقد إجارة بمدة ،فإن هذه األرض هلا حكم اإلجارة التي تنتهي
بزوال االنتفاع هبا ،ولذا فإن ألهل األنقاض قيمة األنقاض توضع يف بدهلا،
وألهل األرض قيمة األرض توضع يف بدهلا»(((.

ووجه ختريج هذين القرارين عىل قاعدة (األمور بمقاصدها) ،أن
الواقف قصده من وقفه هو النفع ،وال ُي َنزع الوقف إال ملصلحة عامة ،وذلك
نفع عام حمقق لقصد الواقف.

ثالث ًا :قراران متعلقان بِ َغ َّلة الوقف:

ونصه« :املصادقة عىل حكم تضمن
 .1قرار بإصالح الوقف من غلتهُّ ،
أن ما حيتاجه الوقف من إصالح يكون من الغلة مادم أن له غلة»(((.
« .2الوقف هو املقدم يف غلة العقار ،فإن املستحق ال يستحق من غلة
العقار إال الفاضل من الوقف ،وهبذا يغلب جانب الوقف»(((.
ووجه ختريج هذين القرارين عىل قاعدة (األمور بمقاصدها) أن قصد
الواقف من الوقف االستمرار والدوام ،وهذا القصد يتحقق برصف جزء
من الغلة إلصالحه ،وترميمه ،وبالتايل جاز ذلك بناء عىل هذا القصد.

(((
(((
(((
(((

النقض :اسم البناء الذي نقض وهدم ،أو بقايا هدم البناء ،ويطلق اصطالح ًا عىل
البناء والشجر املقام عىل األرض ،ويطلق عىل ما يكون بعد النقض من آالت .قاموس
مصطلحات الوقف ()253/1
انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)433( :
انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)417( :
انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)436( :
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رابع ًا :قرار متعلق بتعيني ناظر الوقف:

ونصه« :جيوز تعيني ناظر للوقف قبل ثبوته ،إذا كان اهلدف قيامه
ُّ
باإلثبات حتى ال يضيع الوقف»(((.

ووجه ختريج هذا القرار عىل قاعدة األمور بمقاصدها ،أن تعيني الناظر
واحلالة هذه لقصد عدم ضياع الوقف ،وذلك قصد صحيح جيوز معه
التعيني.
خامس ًا :قرار متعلق بوقف مجيع املال:

ونصه« :وقف مجيع املال بحيث ُيال بني الورثة وبني اقتسامه ،ويرتتب
ُّ
عليه حرمان نسل البنات وقف جنف استنكره املحققون من أهل العلم»(((.

ووجه ختريج هذا القرار عىل القاعدة :أن قصد الواقف بوقفه مجيع املال
هو حرمان نسل البنات ،وهذا قصد يسء وظلم يمنع ذلك بناء عليه.

((( انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)434( :
((( انظر :املصدر السابق ،القرار رقم.)461( :
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المطلب السادس
النوازل الفقهية المخرجة على قاعدة (األمور
بمقاصدها)
من النوازل الفقهية التي يمكن أن خترج عىل هذه القاعدة ما ييل:

 .1إذا جعل الواقف النظارة يف عقبه فقط ،ومل يوجد أهل فال تعطل
النظارة منهم بل يضم هلم غريهم حتقيق ًا لقصده ومراعاة ملصلحة الوقف.

 .2تربع النصارى ،وغريهم من الكفار يف بالد الغرب بأوقاف تعود
غلتها عىل فقراء املسلمني ،أو عىل اجلمعيات اخلريية ،أو املؤسسات اإلغاثية
اخلاصة باملسلمني ،وهذه النازلة تتعلق هبذه القاعدة من حيث إنه ال يثاب
عليها؛ ألن مثل هؤالء ال يقصدون بأوقافهم وتربعاهتم ابتغاء مرضاة اهلل
تعاىل ،وال تصح نيتهم إن نووا ذلك ألن من رشط صحة النية اإلسالم(((.
 .3وقف الكفار أيض ًا يف بالد الغرب عىل املساجد ،واملصاحف ،والكتب
الرشعية ،فإنه وإن صح فال يثاب عىل ذلك؛ ألنه ال ثواب إال بنية(((.

 .4من وقف شيئ ًا من العمالت كالرياالت والدراهم واجلنيهات،
وغري ذلك من األوراق النقدية ،وملا كان قصد الواقف التأبيد ،واستمرار
الثواب ،واألمور بمقاصدها ،فإنه ينتفع هبا عىل وجه ال تفنى معه كإقراض
املحتاجني ،واملضاربة هبا ،ورصف ربحها فيام وقفت له ونحو ذلك(((.
((( انظر :النوازل الوقفية للمشيقح (ص.)93:
((( انظر :املصدر السابق (ص.)97:
((( انظر :املصدر السابق (ص.)146:
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 .5من وقف شيئ ًا من النقد كامئة ألف ريال ،فإنه يتغري بقيمة النقد،
فتارة ينخفض فتصبح املائة ألف تساوي تسعني ألف ًا مثالً ،وتارة يرتفع،
فتساوي املائة ألف مائة وعرشة آالف ريال ،فهاهنا يراعى قصد الواقف
من تأبيد الوقف واستمرار األجر ،فيزاد يف األصل املوقوف من الغلة حتى
لدفع انخفاض القيمة(((.
 .6إذا أنشئت صناديق وقفية تستثمر أمواهلا يف مشاريع معينة من قبل
الواقفني ،إال أنه وجد من املشاريع غري املنصوص عليها مشاريع تنموية
ذات خماطر قليلة ،وربح أفضل ،فإن إلدارة الصندوق أن تستثمر فيها مراعاة
لقصد الواقف من رغبة باألجر الكثري ،ومحاية مصلحة وقفه(((.
 .7جيوز وقف الكالب مدربة لغرض كشف اجلريمة ،واحلد من
انتشارها؛ ألن هذا قصد صحيح معترب رشع ًا؛ واألمور بمقاصدها(((.

 .8جواز استثامر الفائض من ريع الوقف يف تنمية أصل الوقف ،أو
تنمية الريع أيض ًا بعد أخذ املوقوف عليهم حصصهم ،وحسم النفقات
واملخصصات؛ ألن قصد الواقف بقاء األصل املوقوف ،وكذلك األجر ويف
ذلك حتقيق هلذا القصد ،واألمور بمقاصدها(((.
(((
(((
(((
(((

انظر :املصدر السابق (ص.)151:
انظر :املصدر السابق (ص.)153 ،152:
انظر :املصدر السابق (ص.)215 -211:
انظر :القضايا املعارصة يف فقه املعامالت املالية ( )823/2ضمن املوسوعة امليرسة يف
فقه القضايا املعارصة.
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 .9جواز استثامر املخصصات املتجمعة من ريع الوقف؛ لصيانته،
وإعادة إعامره ،ولو مل ينص يف رشطه عىل ذلك بناء عىل أن قصد الواقف
بقاء املوقوف ،واألمور بمقاصدها(((.
 .10جيوز تغيري رشط الواقف .وجدت يف العرص احلارض كثري من
اجلمعيات اخلريية ،واملؤسسات العلمية والدعوية هلا من األثر واملصلحة
العامة ،وعظم األجر ما يمكن معه أن يغري رشط الواقف مما يتعلق بام هو
قليل األثر والغناء ،ويبنى ذلك عىل أن مقصد الواقف األجر الذي يلحقه
بعد موته ،وال شك أن مثل هذا يكون أعظم أجر ًا ،فيتحقق معه قصد
الواقف أكثر مما وقفه عليه ،واألمور بمقاصدها(((.

((( انظر :املصدر السابق (.)823/2
((( انظر :النوازل الوقفية للمشيقح (ص.)270:
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الخاتمة

ويف ختام هذا البحث أذكر ما توصلت إليه من النتائج:

 معنى قاعدة (األمور بمقاصدها) :أن أعامل املكلفني ،وترصفاهتمالقولية ،والفعلية ،واالعتقادية ترتتب عليها نتائجها وأحكامها الرشعية
تبع ًا ملقصود املكلف وغايته من ورائها.
 هلذه القاعدة ألفاظ عدة منها( :ال عمل ملن ال نية له ،وال أجر ملن الحسبة له) ،و(ال عمل إال بنية) ،و(األعامل إنام هي بالنيات واالحتساب)،
و(املعول عىل الرسائر واملقاصد والنيات واهلمم) ،و(إنام األعامل
بمقاصدها) ،و(إدارة األمور يف األحكام عىل قصدها).
 -من رشوط النية :اإلسالم ،وعدم املنايف ،والعلم باملنوي.

 -دل عىل اعتبار هذه القاعدة :القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل.

 ذكرت هلذه القاعدة سبع قواعد فرعية :األوىل( :ال ثواب إال بالنية)،والثانية( :النية ال تصح مع الرتدد) ،والثالثة( :العربة يف العقود للمقاصد
واملعاين ،ال لأللفاظ واملباين) ،والرابعة( :كل ما حيتاج للنية ال يفعل عن الغري
إال بإذنه) ،واخلامسة( :نية املؤمن خري من عمله) ،والسادسة( :الترصفات
إذا كانت دائرة بني جهات شتى ،ال تنرصف جلهة إال بالنية) ،والسابعة:
(جمرد النية ال عربة هبا يف أحكام الرشع ما مل تتصل بالفعل).
 ذكرت هلذه القاعدة عرشين فرع ًا فقهي ًا ،وأحد عرش قرار ًا قضائي ًا،وعرش نوازل وقفية ،كلها خترج عىل هذه القاعدة العظيمة.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله
وصحبه أمجعني.
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المراجع

1.أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،زين
الدين أبو حييى السنيكي (املتوىف926 :هـ) ،النارش :دار الكتاب اإلسالمي.

2.األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن ،زين الدين بن إبراهيم بن
حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي (املتوىف970 :هـ) ،وضع حواشيه وخرج
أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
الطبعة :األوىل1419 ،هـ 1999 -م.
3.األشباه والنظائر يف قواعد الفقه ،رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل
األنصاري املعروف بابن امللقن (املتوىف 804 :هـ) ،حتقيق ودراسة :مصطفى
حممود األزهري ،النارش :دار ابن القيم للنرش والتوزيع ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،دار ابن عفان للنرش والتوزيع ،القاهرة ،مجهورية مرص
العربية ،الطبعة :األوىل1431 ،هـ 2010 -م.
4.األشباه والنظائر ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف:
771هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ1991 -م.
5.األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف:
911هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ 1990 -م
6.إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب
املعروف بابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،قدم له وعلق عليه وخرج
أحاديثه وآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،شارك يف التخريج:
أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد ،النارش :دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1423 ،هـ.
7.األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس ،الزركيل الدمشقي،
دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلامسة عرشة ،مايو 2002م.
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(ه َب ْ َية بن) حممد بن هبرية الذهيل
8.اإلفصاح عن معاين الصحاح ليحيى بن ُ
الشيباين ،أبو املظفر ،عون الدين (املتوىف560 :هـ) ،املحقق :فؤاد عبد املنعم
ّ
أمحد ،النارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :هـ.
9.اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،
عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي (املتوىف:
885هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ.

	10.البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن
نجيم املرصي (املتوىف970 :هـ) ،ويف آخره :تكملة البحر الرائق ملحمد بن
حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري (املتوىف بعد 1138هـ) ،وباحلاشية:
منحة اخلالق البن عابدين ،النارش :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية.
	11.تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني ،أبو
الفيض ،امللقب بمرتىض الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.
	12.تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،عثامن بن عيل بن حمجن
البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوىف743 :هـ) ،احلاشية :شهاب
الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشلبي (املتوىف:
1021هـ) ،النارش :املطبعة الكربى األمريية ،بوالق ،القاهرة ،الطبعة :األوىل،
1313هـ.

	13.حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد
الرحيم املباركفوري (املتوىف1353 :هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت.

	14.حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي ،روجعت
وصححت :عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء ،النارش :املكتبة التجارية
الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد ،الطبعة :بدون طبعة ،عام النرش:
1357هـ 1983 -م.
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	15.تفسري القرآن العظيم ،إلسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي
(املتوىف774 :هـ) ،املحقق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش
والتوزيع ،الطبعة :الثانية1420 ،هـ  1999 -م.
	16.التوقيف عىل مهامت التعاريف ،لعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن
زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري (املتوىف1031 :هـ) ،النارش :عامل
الكتب  38عبد اخلالق ثروت ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1410 ،هـ1990-م.
	17.حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد عرفه الدسوقي ،حتقيق :حممد
عليش ،دار الفكر ،بريوت.
	18.حاشيتا قليويب وعمرية ،أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية ،النارش:
دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :بدون طبعة1415 ،هـ1995-م.
	19.الذخرية ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي
الشهري بالقرايف (املتوىف684 :هـ) ،املحقق :جزء  :13 ،8 ،1حممد حجي،
جزء  :6 ،2سعيد أعراب ،جزء  :12 - 9 ،7 ،5 - 3حممد بو خبزة ،النارش:
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :األوىل1994 ،م.
	20.ذيل طبقات احلنابلة ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،
السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبيل ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن سليامن
َ
العثيمني ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة :األوىل.
	21.رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،النارش :دار الفكر ،بريوت،
الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.
	22.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد
ال َعكري احلنبيل ،أبو الفالح ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،هـ 1986 -م.

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

219

فقولا باب يف اهتاقيبطتو )اهدصاقمب رومألا( ةدعاق

	23.صحيح البخاري (اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل
مـلسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه) ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،
املحقق :حممد زهري بن نارص النارص ،النارش :دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
	24.صحيح مسلم (املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل
مـلسو هيلع هللا ىلص) ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف:
261هـ) ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
	25.ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين ،بن احلاج
نوح بن نجايت بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،أرشف عىل
طبعه :زهري الشاويش ،النارش :املكتب اإلسالمي.
	26.طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،
حتقيق :د .حممود حممد الطناحي ،د .عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة
والنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية1413 ،هـ.

	27.عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق ،أبو العباس أمحد
بن حييى الونرشييس ،دراسة وحتقيق :محزة أبو فارس ،أصل جزء من (قسم
العبادات ،أي من أول الكتاب إىل كتاب األيامن) رسالة ماجستري من قسم
الدراسات اإلسالمية بجامعة الفاتح بطرابلس ،ثم أكمل املحقق الكتاب
بعد ذلك ،النارش :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل،
1410هـ  1990 -م.
	28.غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ،أمحد بن حممد مكي ،أبو العباس،
شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي (املتوىف1098 :هـ) ،النارش :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األوىل1405 ،هـ 1985 -م.

220

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

فقولا باب يف اهتاقيبطتو )اهدصاقمب رومألا( ةدعاق

	29.فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي (املتوىف852 :هـ) ،النارش :دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل
طبعه :حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن
باز.
	30.فتح القدير ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم
(املتوىف861 :هـ) ،النارش :دار الفكر.
	31.فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل،
سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري ،املعروف باجلمل (املتوىف:
1204هـ) ،النارش :دار الفكر.
	32.الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف (املتوىف684 :هـ) ،النارش :عامل
الكتب.

	33.قاموس مصطلحات الوقف ،األمانة العامة لألوقاف ،الكويت1436 ،هـ-
2015م.
	34.القواعد والضوابط الفقهية وأثرمها يف أحكام األوقاف ،حبيب غالم رضا
نامليتي ،النارش :األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،سنة النرش2019 :م،
الطبعة األوىل.
	35.القواعد ،أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن املعروف بـ «تقي الدين احلصني»
(املتوىف829 :هـ) ،دراسة وحتقيق :د .عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعالن،
د .جربيل بن حممد بن حسن البصييل ،أصله رسالتا ماجستري للمحققني،
النارش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل1418 ،هـ 1997 -م.
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	36.القواعد ،حممد بن حممد بن أمحد املقري أبو عبد اهلل ،املحقق :أمحد بن عبد اهلل
بن محيد.

	37.الكايف رشح البزودي ،احلسني بن عيل بن حجاج بن عيل ،حسام الدين
السغناقي (املتوىف711 :هـ) ،املحقق :فخر الدين سيد حممد قانت (رسالة
دكتوراه) ،النارش :مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ
 2001م.	38.كشف األرسار رشح أصول البزدوي ،لعبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء
الدين البخاري احلنفي (املتوىف730 :هـ) ،النارش :دار الكتاب اإلسالمي.
	39.كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،أمحد بن حممد بن عيل األنصاري ،أبو العباس،
نجم الدين ،املعروف بابن الرفعة (املتوىف710 :هـ) ،املحقق :جمدي حممد
رسور باسلوم ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل2009 ،م.
	40.املبادئ والقرارات الصادرة عن اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة
بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا ،إصدار مركز البحوث بوزارة العدل
باململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1438 ،هـ 2017 -م.
	41.جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
(املتوىف728 :هـ) ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،النارش :جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،عام
النرش1416 :هـ1995-م.
	42.املحكم واملحيط األعظم ،أليب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس،
(املتوىف458 :هـ) ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2000م.

	43.املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ،أبو املعايل برهان الدين
حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري احلنفي (املتوىف:
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616هـ) ،املحقق :عبد الكريم سامي اجلندي ،النارش :دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2004 -م.

	44.خمترص العالمة خليل ،خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي
املالكي املرصي (املتوىف776 :هـ) ،املحقق :أمحد جاد ،النارش :دار احلديث،
القاهرة ،الطبعة :األوىل1426 ،هـ2005-م.
	45.املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو
القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد،
عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،النارش :دار احلرمني ،القاهرة.
	46.معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسني
(املتوىف395 :هـ) ،املحقق :عبد السالم حممد هارون ،النارش :دار الفكر ،عام
النرش1399 :هـ 1979 -م.
	47.معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان
لألعامل اخلريية واإلنسانية ،النارش :مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل
اخلريية واإلنسانية ،منظمة التعاون اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
سنة النرش1434 :هـ 2013 -م ،الطبعة :األوىل.
	48.املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس
أبو حممد ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :األوىل1405 ،هـ.
	49.املفصل يف القواعد الفقهية ،ليعقوب الباحسني ،دار التدمرية ،الطبعة :الثانية،
1432هـ 2011 -م.
	50.املنثور يف القواعد الفقهية ،لبدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش
(املتوىف794 :هـ) ،النارش :وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :الثانية1405 ،هـ
1985 -م.
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	51.منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف
النووي (املتوىف676 :هـ) ،املحقق :عوض قاسم أمحد عوض ،النارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل1425 ،هـ2005-م.

	52.املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف
النووي (املتوىف676 :هـ) ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة:
الثانية1392 ،هـ.
	53.املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف
الشريازي (املتوىف476 :هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية.
	54.موسوعة القواعد الفقهية ،حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو ،النارش:
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ  2003 -م.
	55.املوسوعة امليرسة يف فقه القضايا املعارصة ،قسم املعامالت املالية ،إعداد :مركز
التميز البحثي ،الطبعة :األوىل1435 ،هـ.

	56.هناية الزين يف إرشاد املبتدئني ،حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتني إقلي ًام،
التناري بلد ًا (املتوىف1316 :هـ) ،النارش :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :األوىل.
	57.النوازل يف األوقاف ،خالد املشيقح ،النارش :كريس الشيخ راشد بن دايل
لدراسات األوقاف1433 ،هـ2012-م.
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