
 

 

e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management  (IMAF-2019)  

30th October 2019,  Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2). 

Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 

 

 

25 
 

  قدسية شروط الواقف يف ضوء النصوص واملقاصد.

 عبد هللا فاروق إبراهيم، ابحث دكتوراه بقسم الفقه واألصول أبكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة ماالاي، ماليزاي 

Tel: +60193509008, E-mail: faroog@outlook.com 

 )ابحث مشارك(  ، رئيس قسم الفقه جبامعة مالاي، ماليزاي  لقمان بن حاج عبد هللا الكلنتاين  :الدكتوراألستاذ  

Tel: +60193541203, , E-mail:luqmanabdullah@um.edu.my 

  )ابحث مشارك(  بن رسلي، حماضر يف قسم الفقه وأصوله جبامعة مالاي، ماليزاي  إخالصحممد    :الدكتور

Tel: +60148399331, E-mail:ikhlas@um.edu.my 

 

   :امللخص 

موقف املذاهب األربعة على قدسية شروط بيان  بيان حقيقة الواقف يف عقد مالية الوقف، وهتدف البحث إىل 

ط و شر  ، ومفهوم  الواقفقدسية شروط الواقف من منظور مقاصدي. وقد سلط البحث الضوء على بيان  الواقف، و

واعتمد الباحث يف هذه الدراسة على منهجني:  .املراد بقدسية شروط الواقفعند مذاهب األربع، وبيان  الواقف

أبن الواقف هو ركن شرعي يف عقد مالية الوقف وأن و وصل الباحث إىل نتيجة  .املنهج االسقرائي واملنهج التحليلي

الصيغة املعتربة من الواقف  إمنا هو اإلجياب فقط، وأن املذاهب األربعة متفقون على بطالن كل شرط خيل أبصل 

ينايف مقتضاه، وأن املراد بقدسية شروط الواقف هو وجوب االلتزام به، وعدم تغيريه، وضرورة احرتام رغبته  الوقف أو 

أن ال جيعل الناس قول  يشجع هذا البحث علىفيما أراد الوقف عليه حيث توافق مقاصد الشرع و أغراض الوقف. و 

 رع من حيث مقاصد الوقف.الفقهاء " شرط الواقف كنص الشارع" عرضة للتضيق على ما وسع الش

 الوقف، شروط الواقف، قدسية، مقاصدي، الشارع ، النصوص.   الكلمات املفتاحية:
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 :مقدمة

وإن الوقف إمنا شرع خلدمة اخللق مبا فيه من املصاحل، وكل وقف مفتقر إىل التوسع ورفع الضيق تعمل به إذا مل ختالف 

و لألوقاف دورًا وعماًل مميزًا يف بناء قاعدة التكافل  الثمرة،شرط الواقف من حيث كوهنا حتبس األصل وتسبل 

هاّمة يف تنمية اجملتمع اإلسالمي املهتدي ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية ، فقد حثَّ و شّجع ركيزة   اإلجتماعي اليت تعترب

 .قفالو القرآن الكرمي يف آايت كثرية على فعل اخلري، واإلحسان، وهذا ما يعنيه ويهدف إليه  

 

 : اشكالية البحث

والشك أن للواقف حريته فيما يوقفه، وللناس احرتام شرطه، وللفقهاء رأي يف قدسية شرطه إال أنه قد توجد يف هذه 

حىت أن الشروط مشكلة تقع ابجلهل يف حقيقة الدين واالحنراف عن أحكامه وتعاليمه املستنبطة من الكتاب والسنة 

رف إال للعزاب، وضيقوا على أنفسهم ما وسع الشرع بعض الواقفني يشرط أال يصرف من وقفه على متزوج واليص

احلنيف، وجند منهم من وقف على تشييد املقابر وبعضهم يقف ماله على األغنياء دون الفقراء، خمالفا هدى هللا 

 وهدي رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 

 :أسئلة البحث

 ما مفهوم الواقف يف عقد مالية الوقف ؟  -1

 ربعة على قدسية شروط الواقف؟ما هو موقف املذاهب األ  -2

 ما املراد بقدسية شروط الواقف من منظور مقاصدي؟  -3
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 :أهداف البحث

 .بيان حقيقة الواقف يف عقد مالية الوقف    -1

 .بيان موقف املذاهب األربعة على قدسية شروط الواقف  -2

 .بيان املراد بقدسية شروط الواقف من منظور مقاصدي    -3

 

أبن ال جيعل قول الفقهاء " شرط الواقف كنص الشارع" عرضة للتضيق على ما يشجع هذا البحث  :أمهية البحث

 وسع الشرع من حيث مقاصد الوقف.

 
واعتمد الباحث يف هذه الدراسة على منهجني: املنهج اإلسقرائي واملنهج التحليلي الذي يقوم الباحث فيه املنهج: 

ابلواقف وقدسية شروطه عند الفقهاء ابستقراء املصادر الرئيسية ملادة البحث العلمية مث حتليل وتقومي اجلزئيات املتعلقة 
 قدسية شروط الواقف يف ضوء النصوص واملقاصد.  و
 

 البحث:   خطة

 سيتناول الباحث املوضوع يف ثالثة مباحث ومقدمة وخامتة 

 املبحث األول: الواقف وشروطه عند الفقهاء 

 املطلب األول: مفهوم  الواقف

 ط الواقف عند األحنافو املطلب الثاين: شر 

 ط الواقف عند املالكيةو املطلب الثالث: شر 
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 الشافعيةط الواقف عند  و املطلب الرابع: شر 

 ط الواقف عند احلنابلةو املطلب اخلامس: شر 

 قدسية شروط الواقف يف ضوء النصوص واملقاصد.   املبحث الثاين:

 املطلب األول: املراد بقدسية شروط الواقف

 املطلب الثالث: قول الفقهاء "شرط الواقف كنص الشارع" من منظور مقاصدي

 شروط الواقفاملطلب الثاين: آراء العلماء بقدسية  

 

 النتيجة:

 التوصية:

 املطلب األول: مفهوم  الواقف

الوقف مثل سائر االلتزامات والعقود ال بد له من توافر أركان معينة الواقف هو ركن شرعي يف عقد مالية الوقف و 

لقيامه وهي: الشخص الواقف ) احملِبس (، املال املوقوف ) احملَبس (، الشخص أو اجلهة املوقوف عليها ) احملَبس له(، 

ىن مسجدا وخلى بني يرى املالكية "أبن الوقف يصح ويتأبد بلفظ حبست وما يقوم مقام الصيغة كما لو بو الصيغة. 

الناس ومل خيص قوما دون قوم وال فرضا دون نفل، ويثبت الوقف ابإلشاعة بشروطها وبكتابة الوقف على الكتب إن  
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كانت موقوفة على مدارس مشهورة وإال فال، ويثبت أيضا ابلكتابة على أبواب املدارس والربط واألشجار القدمية 

 .3واحلنابلة   2الشافعية،  .وهذا أيضا ما ذهب إليه1وعلى احليوان"

، جاء يف اإلسعاف: 4وخالف احلنفية يف ذلك حيث ذهبوا إىل اعتبار صيغة الوقف دون غريه من األركان

"فركنه لفظ الوقف وما يف معناه كقوله صدقة حمرمة أو صدقة حمبسة أو صدقة مؤبدة أو صدقة ال تباع وال توهب وال 

 .5تورث أو صدقة موقوفة"

ولكن الباحث يرى أن وجهة نظر اجلمهور يف هذه املسألة هي أكثر قناعة للقبول والعمل به ألن الوقف 

عقد مايل وإن العقود املالية أركان ال يتم إال به جراي للعادة اليت يربمها اإلنسان، فالعاقد واملعقود واملال املعقود ركن 

 عقود. وهكذا أركان الوقف شروط مبثوثة يف الكتب الفقهية، شرعي متمثل يف الصيغة اليت يتفق عليه العاقد وامل

فبالنسبة لشروط الواقف قال اإلمام الكاساين: "ومنها: البلوغ: فال يصح الوقف من الصيب واجملنون، ألن الوقف من 

 تصح التصرفات الضارة لكونه إزالة امللك بغري عوض، والصيب واجملنون ليسا من أهل التصرفات الضارة، وهلذا ال

منهما اهلبة والصدقة واإلعتاق وحنو ذلك، ومنها احلرية: فال ميلكه العبد، ألنه إزالة امللك والعبد ليس من أهل امللك 

 
 .   626، ص7، مرجع سباق، جمواهب اجلليل. الرعيين، 379، ص7، مرجع سابق، جحاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليلاخلرشي،  1
، 3مصر: دار إحياء الكتب العربية للحليب، د.ت(، ج -)القاهرة حاشيتا قليويب وعمرية،القليويب، أمحد سالمة، وعمرية، أمحد الربسلي، قليويب وعمرية،  2

 . 97ص
 .125، ص3ج، ـ(ه1426،دار الكتب العلميةلبنان:  -بريوت) ،شرح منتهى اإلراداتدريس،  إمنصور بن يونس بن البهويت،  3
 .188، ص6ج ، (هـ1415دار الكتب العلمية، لبنان:  -بريوت)  ،شرح شرح فتح القديرابن اهلمام، كمال الدين، حممد بن عبد الواحد،  4
 .14ص، (هـ1401دار الرائد العريب، لبنان:  -بريوت) اإلسعاف يف أحكام األوقاف،الطرابلسي، برهان الدين، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن علي،  5



 

 

e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management  (IMAF-2019)  

30th October 2019,  Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2). 

Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor 

 

 

30 
 

وسواء كان مأذوان أو حمجورا، ألن هذا ليس من ابب التجارة وال من ضرورات التجارة فال ميلكه املأذون كما ال ميلك 

 .6الصدقة واهلبة واإلعتاق"

القول أن الواقف هو ركن شرعي يف عقد مالية الوقف أن الصيغة املعتربة من الواقف  إمنا هو اإلجياب فقط   فخالصة

وأن اإلجياب من الواقف يكفي إلنشاء الوقف. ألن الوقف عقد مايل وإن العقود املالية أركان ال يتم إال به جراي للعادة 

 ملعقود ركن شرعي متمثل يف الصيغة اليت يتفق عليه العاقد واملعقود.اليت يربمها اإلنسان، فالعاقد واملعقود واملال ا

 

 ط الواقف عند األحنافو املطلب الثاين: شر 

يف أغلبها مبنية على أن األصل يف العقود والشروط فيها احلظر إال ما قام الدليل على إابحته، إال  إن أصول األحناف

، واحلنفية يرون: أن كل شرط ينايف 7عقود وأكثر من سائر الفقهاءأهنم توسعوا يف اشرتاطات الوقف أكثر من سائر ال

أصل الوقف يؤدي إىل إبطال الوقف وعدم انعقاده، ومن هذه الشروط: كل شرط ينايف لزوم الوقف أو أتبيده، مثل 

ري ملكا هلم أن يشرتط الواقف عند تنفيذ الوقف أن يكون له حق البيع واهلبة، أو أن يعود إىل ورثته بعد موته، أو يص

، ويوجد من فقهاء احلنفية من يرى خالف ذلك، 8عند احلاجة إليه، فالوقف عند احلنفية مبثل هذه الشروط ابطل

 
 ، 6جهـ، 1420، السنة: 1، )دار املعرفة، بريوت، لبنان(ط: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود،  6

 .348ص
 .141ص ، (م2005دار الفكر العريبالقاهرة: ، )حماضرات يف الوقفحممد أبو زهرة،  7
 . 32مرجع سابق،  ص األوقاف،اإلسعاف يف أحكام الطرابلسي،  8
 .524-521، ص6جهـ(، 1412لبنان: دار الفكر،  -، )بريوتاملختار على الدر املختار رد حاشيةحممد أمني،  ابن عابدين، 
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، فقال: "إن الوقف جائز والشرط ابطل على كل حال  9وجاء يف اإلسعاف رأي يُنَسب إىل يوسف بن خالد السميت

لى أنه ابخليار ثالثة أايم فإنه يصح اجلعل ويبطل الشرط كما لو أعتق بشرط اخليار وكما لو جعل داره مسجدا ع

، وجدير ابلذكر هنا أن املسجد عند احلنفية مستثىن من هذه الشروط، ألن االتفاق قائم عند احلنفية على 10اتفاقا"

 إبطال الشرط وصحة الوقف إذا كان مسجدا وهلذا قالوا: "وحمل اخلالف  يف غري وقف املسجد حىت لو اختذ مسجدا

 .  11على أنه ابخليار جاز والشرط ابطل"

وإن احلنفية هلم آراء خمتلفة فيما بينهم إذا شرط الواقف اخليار لنفسه ثالثة أايم، فقال حممد: الوقف ابطل، وقال أبو 

اخليار لنفسه ثالثة أايم، أبن قال: وقفت داري  -أي الواقف  -يوسف: الوقف جائز، وقال ابن اهلمام "ولو شرط 

كذا على أنين ابخليار ثالثة أايم، جاز الوقف والشرط عند أيب يوسف رمحه هللا. وقال حممد رمحه هللا: الوقف   هذه على

 .12ابطل" 

 
أْعَتَق ُعمريًا، وُوِلد يوسف بن خالد يوسف بن خالد بن ُعمري السَّْميّت، يكىن أاب خالد، وهو موىل سهل بن صخر الّليثّي، من بين كنانة، وله صحبة، وهو  9

عون، وهشاًما؛   بن ُعمري، سنة عشرين ومائة، يف والية يوسف بن عمر الثـَّقفّي، وُُسّي ابُسه، وكان قد طلب العلم، ولقي خالًدا احلَّذاء، ويونس، وابن
أهل الكوفة، ولقي موسى بن عقبة، وحمّمد بن َعْجالن،  وطبقتهم، ولقي األعمش، وإُساعيل بن أيب خالد، وعبد امللك بن أيب سليمان، وغريهم من

ديث: مرتوك متهم  ونظراءهم، وكان له بصر ابلرأي، والفتوى، والكتب، والّشروط، وكان النّاس يّتقون حديثه لرأيه، وكان ضعيًفا يف احلديث، ومرتبته يف احل
ليت كان فيها يوسف ابلبصرة هي دار سهل بن صخر، وتويّف يوسف ابلبصرة يف رجب سنة ابلكذب والوضع، وقيل له الّسميّت للحيته، وهيئته، وُسته، والدار ا

، احملقق: هتذيب الكمال يف أمساء الرجال تسع ومثانني ومائة، وهو ابن تسع وسّتني سنة. املزي، أبو احلجاج، مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف،
 .421، ص32هـ(، ج1413مؤسسة الرسالة، سوراي:  -د. بشار عواد معروف، )بريوت

 . 32مرجع سابق،  ص اإلسعاف يف أحكام األوقاف،الطرابلسي،  10
 .524، ص6، مرجع سابق، جحاشية رد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  11
 . 213، ص6، مرجع سابق، جشرح شرح فتح القديرابن اهلمام،   12
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حتها وأثرها على الوقف يقسمون شروط الواقفني من حيث ص -أي احلنفية-: "وهم 13وقال علي بن عباس احلكمي

انعقاده، وإىل شروط ابطلة يف نفسها، غري مبطلة للوقف، وإىل إىل شروط ابطلة يف نفسها، مبطلة للوقف مانعة من 

 14شروط صحيحة، وهي الشروط اليت ال تنايف مقتضى الوقف

فهي شروط ينفي لزوم الوقف وأتبيد الوقف،  عند األحناف فالشروط الباطلة  يف نفسها و مينع انعقاد الوقف به

يشرتط أن ف عند صيغة الوقف أن له حق البيع واهلبة أو فالينعقد الوقف مبثل تلك الشروط مثل أن يشرتط الواق

يشرتط جبواز الرجوع يف ملكيته عند اإلحتياج إليه وغري ذلك من الشروط الذي ختالف يورث من تلك احملبس أو 

ألن الصيغة إذا اقرتنت هبذه الشروط تصري غري منشئة للوقف إذ بطل مدلوله وسقط مفهومه، ومل يثبت التزام التأبيد 

 .15مذهبهم كما أشار إىل ذلك يف حاشية ابن عابدين  على  

وأما الشروط الباطلة يف نفسها، غري مبطلة للوقف عند األحناف، فهي الشروط اليت ختالف الشريعة و هي شروط 

حيث أن منهي عنه ويكون معاكسا ملصاحل الوقف وأهدافه ومثل تلك الشروط الفاسدة التؤثر يف صحة الوقف 

 .16يسيكما أشار ذلك الكبالوقف تربع والتربعات ال تبطلها الشروط الفاسدة  

وأما الشروط الصحيحة عند األحناف فهي شروط تكون مع مقتضى الوقف وتوافق مع نصوص الشرع ومقاصدة 

حيث ال يكون ضررا ابحملبس واحملبس له والتوجد فيه خمالفة للمبادئ الشريعة ، كاشرتاط الغلة جلهة معينة، واشرتاط 
 

ء يف اململكة العربية السعودية سابًقا، وعضو اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، هو علي بن عباس بن علي بن عباس حكمي عضو هيئة كبار العلما  13
، وله مؤلفات غري رسالته الدكتوراه  1946هـ املوافق  1366عثمان حكمي، ولد يف قرية مزهرة يف منطقة جازان من اململكة العربية السعودية يف عام 

 ( https://ar.wikipedia.org: م ، على الرابط التايل2019-06-20داي، ومت اسرتجاعه بتاريخ واملاجستري )موقع ويكيبي 
 167، صشروط الواقفني وأحكامهاعلي ابن عباس احلكمي،   14
  3/539هـ(، 1412لبنان: دار الفكر،  -، )بريوتاملختار على الدر املختار رد حاشيةحممد أمني،  ابن عابدين، 15
 ، 141ص ، (م2005دار الفكر العريبالقاهرة: ، )حماضرات يف الوقفحممد أبو زهرة،  

 274م، ص1977اإلرشاد،، رسالة  دكتوراه جبامعة األزهر، بغداد: مطبعة أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالميةالكبيسي، حممد عبيد عبد هللا،  16

https://ar.wikipedia.org/
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يكون ملتويل الوقف الزايدة والنقصان يف املرتبات، واشرتاط أن أداء دين ورثته من الغالت إذا لزمتهم ديون، واشرتاط أن  

 .17يكون االستحقاق يف الغالت على مقدار احلاجة، فهذه الشروط صحيحة تعمل به 

والذي مييل إليه الباحث يف هذه املسألة هو إنه ليس عند احلنفية قاعدة متحدة يف كل شرط ابطل، وإمنا 

خيل  ف أصوهلم يف الوقف، إال أن القدر املشرتك بينهم، هو: بطالن كل شرطاختلفت فيها مذاهبهم تبعا الختال

 .18كما أشار ذلك الكبيسي   أبصل الوقف أو ينايف مقتضاه

 

 ط الواقف عند املالكيةو املطلب الثالث: شر 

"أما املالكية فإهنم جييزون للواقف اشرتاط أي شرط جائز، وجيب الوفاء عندهم ابلشروط اجلائزة، فإن   19قال الكبيسي:

أن يشرتط أبن له حق بيعه أو  :، وضربوا من األمثلة للشروط املمنوعة، فمنها20اشرتط شروطا غري جائزة فإنه ال يتبع"

،  21ط مناٍف ملقتضى الوقف من اللزوم والدوامهبته يف أي وقت يشاء، فهذا شرط ابطل ومبطل للوقف، ألنه شر 

أن يشرتط أن يكون إصالح الوقف على مستحقه من غري غلته، فهذا الشرط ممنوع غري معترب، ألنه حيول  :فمنها

 
 ،  536/ 3  مرجع سابق   ، حاشيـة ابن عابديـن   17

 ،  46/ 12، (هـ1398، 3دار املعرفة، طلبنان:  -بريوت)، املبسوطالسرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل، 
 . 45ص  مرجع سابق،    أليب زهرة،    حماضرات يف الوقف و 

 .263، مرجع سابق، ص اإلسالمية أحكام الوقف يف الشريعة الكبيسي،   18
م وحصل على شهادة 1934، داعية إسالمي وأحد علماء اإلسالم العراقيني، ولد يف حمافظة األنبار يف العراق عام م(1934يونيو  26أمحد الكبيسي ) 19

راق. وشارك يف كثري من املؤمترات اإلسالمية، كما ساهم بكالوريوس وماجستري ودكتوراه يف الشريعة اإلسالمية، وينتمي إىل عشائر مدينة كبيسة املعروفة يف الع
م ، على الرابط التايل: 2019-06-20)موقع ويكيبيداي، ومت اسرتجاعه بتاريخ  يف العديد من الربامج اإلذاعية والتلفازية يف العراق واإلمارات.

https://ar.wikipedia.org  ) 
 .7/92 شرح اخلرشي، نقال عن: 264، مرجع سابق، ص أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية الكبيسي،   20
 .7/92 شرح اخلرشي، نقال عن: 170، مرجع سابق، صشروط الواقفني وأحكامهاعلي ابن عباس احلكمي،  21

https://ar.wikipedia.org/
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الوقف إىل كراء جمهول، وكراء اجملهول ممنوع شرعاً، فالشرط ابطل، والوقف صحيح، ومنها: أن يشرتط الواقف تقدمي 

فع أهله من غلة املوقوف، ويؤخر إصالح ما هتدم منه إن كان عقاراً، أو اإلنفاق عليه إن كان حيواانً، الصرف على منا

فهذا الشرط ابطل ملا فيه من اإلضرار ابلوقف، فال يلزم األخذ به، بل جيب تركه والبدء مبرمة الوقف والنفقة عليه من 

مان البنات من االستحقاق يف الوقف مطلقًا أو بعد ، ومنها أن يشرتط الواقف حر 22غلته حفاظًا على بقاء عينه

الزواج فهذا الشرط ابطل على الراجح يف املذهب، ويبطل به الوقف ملا فيه من ارتكاب املنهي عنه شرعاً وهو حرمان 

يف حاشيته: "أي إذا أخرجهن ابتداء أو بعد تزوجهن أبن وقف على بنيه وبناته مجيعاً  23البنات. وقال الدسوقي

 .24أن من تزوجت من بناته فال حق هلا يف الوقف، وخترج منه، وال تعود له، ولو أتميت"  وشرط

فاحلاصل أن هلم يف ذلك حالتني: احلالة األوىل: حالة تعارض مع غاية الوقف وتنايف لزوم الوقف وهذا ابطل، 

وف بشيء ينايف غاية الوقف وأما احلالة الثانية: فهي حالة جيوز فيها الوقف مؤقتا بشرط عدم التعرض على املوق

 ولزومه.

  

 
 ، 7/93، (هـ1417دار الكتب العلمية، لبنان:  -بريوت) ،اشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليلححممد بن عبد هللا بن علي،  اخلرشي، 22

، ، د.ت( وشركاه احلليب دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البايبمصر: ) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، ةالدسوقي، مشس الدين حممد عرف
4/90. 
هـ مبدينة دسوق، إمام صويف سين مصري، وإليه تنسب الطريقة   653شعبان عام  30يف يوم  -على أرجح األقوال-إبراهيم بن عبد العزيز أبو اجملد، ولد  23

مصر، أتثر أبفكار أيب الدسوقية. ينتهي نسبه من جهة أبيه إىل احلسني بن علي بن أيب طالب، وجده ألمه هو أبو الفتح الواسطي خليفة الطريقة الرفاعية يف 
نب التصوف العملي احلسن الشاذيل، وكان على صلة أبمحد البدوي مبدينة طنطا الذي كان معاصراً له. وكان من القائلني ابحلقيقة احملمدية ووحدة الشهود جبا

وهرة املضيئة، تويف مبدينة دسوق وهو ساجد، وله الشرعي. وقد توىل منصب شيخ اإلسالم يف عهد السلطان الظاهر بيربس البندقداري، وله مؤلفات منها اجل
  م ، على الرابط التايل: 2019-06-20موقع ويكيبيداي، ومت اسرتجاعه بتاريخ م على أرجح األقوال، ) 1296هـ/ 696عامًا يف عام  43من العمر 

https://ar.wikipedia.org  ) 
 .4/79 ، مرجع سابقعلى الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي،   24

https://ar.wikipedia.org/
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 ط الواقف عند الشافعيةو املطلب الرابع: شر 

ذهب الشافعية بناء على كثري من أصول اإلمام الشافعي إىل أن األصل يف شروط العقود احلظر إال ما قام دليل على 

ط يف مصلحة الوقف وهم يف شروط الواقفني ال يتجاوزون هذه القاعدة، ولكنهم يرون أن كل شر  جوازه وصحته.

القاعدة الشرعية العامة عندهم يف حكم شروط الواقفني أهنا تكون مرعية إذا كانت حتقق و واملستحقني جيب اعتباره،

 وما مل يكن فيها منافاة ملقتضى الوقف، كشرط اخليار فيه أو شرط أن يبيعه وحنوه، فالشرط ابطل. مصلحة الوقف،

وفيه ")ولو وقف بشرط  شروط الواقف مرعية ما مل يكن فيها ما ينايف الوقف"،ففي مغين احملتاج "واألصل فيه أن 

اخليار( لنفسه يف إبقاء وقفه والرجوع فيه مىت شاء أو شرطه لغريه أو شرط عوده إليه بوجٍه ما كان شرط بيعه أو شرط 

لشرط، كما لو أن يدخل من شاء وخيرج من شاء )بطل على الصحيح(… ومقابل الصحيح: يصح الوقف ويلغى ا

. فاستنادًا إىل قاعدة مراعاة مصلحة الوقف واملستحقني يف شروط الواقفني أفىت بعض 25طلَّق على أن ال رجعة له"

الفقهاء منهم أبن يستثىن من هذا املثال حال الضرورة، كما لو اشرتط أن ال تؤجر الدار أكثر من سنة، مث اهندمت، 

الواقف، ألن املنع يف هذه احلال  وليس هلا جهة عمارة إال إبجارة سنتني، فابن الصالح أفىت ابجلواز خمالفة لشرط

 .26يفضي إىل تعطيل الوقف، وهو خمالف ملصلحته. ووافقه على ذلك السبكي واألذرعي

 
 .2/385، هـ(1377مصر: مكتبة احلليب،  -، )القاهرةمغىن احملتاج الشربيين، حممد اخلطيب،  25
 .2/385 مرجع سابقمغين احملتاج، الشربيين،   26
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واحلاصل أن الراجح من مذهب الشافعية هو بطالن الوقف إذا اقرتن بشرط ينايف مقتضاه، ولكن هناك قوال 

سريج: أن الشرط ابطل، والوقف جائز، وليس  آخر من املذهب وهو جواز الوقف وإبطال الشرط كما حكي عن ابن

 .  27له بيعه أبدا

 

 ط الواقف عند احلنابلةو املطلب اخلامس: شر 

من أكثر املذاهب توسعًا يف تصحيح الشروط يف العقود حيث ال مينع إال ما قام  28إن مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

شروط الواقفني، حيث جاء يف شرح منتهى اإلرادات: الدليل على منعه. ومجهور احلنابلة ال خيالفون هذه القاعدة يف 

مىت شاء الواقـف، أو شرط هبتـه مىت شاء أو شرط خيار فيه، أو شرط توقيته، كقوله:  -أي الوقـف  -"وشرط بيعه 

هو وقف يومًا أو سنة وحنوه، أو شرط حتويله، أي الوقف كوقفت داري على جهة كذا على أن أحوهلا عنها أو عن 

، ويف املقنع والشرح الكبري: "ويرجع إىل شرط 29ن أرجع فيها مىت شئت، مبطل للوقف، ملنافاته ملقتضاه" الوقفية أب

واقف يف قسمه على املوقوف عليهم، ويف التقدمي والتأخري، واجلمع والرتتيب، والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء 

أحواله( ألنه ثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه، بصفة وإدخاله بصفة، ويف الناظر فيه، واإلنفاق عليه، وسائر 

وألن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه. وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة، مثل أن 
 

  514، 7ج، (هـ1419دار الكتب العلمية، لبنان:  -بريوت) ،احلاوى الكبريعلي بن حممد بن حبيب،  املاوردي، أبو احلسن،  27
هـ يف بغداد، ونشأ فيها يتيماً، فقيه وحمدِّث، ورابع األئمة األربعة عند أهل السنة  164أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين الذهلي، ُولد سنة  28

د وما خلَّفُت هبا أحداً أورع وال أتقى وال أفقه من أمحد بن حنبل«، ويُعدُّ كتابه "املسند" واجلماعة. وقد أثىن عليه اإلمام الشافعي بقوله: »خرجُت من بغدا
اع، والقياس، من أشهر كتب احلديث وأوسعها. بىن أصواًل للمذهب احلنبلي وأصحابه من بعده هي: القرآن الكرمي، والسنة النبوية، وفتوى الصحايب، واإلمج

هـ، وهو ابن سبع وسبعني سنة، 241ع. ومات يف وقت الضحى من يوم اجلمعة يف الثاين عشر من شهر ربيع األول سنة واالستصحاب، واملصاحل، والذرائ
 (. 183-177، ص 11، مرجع سابق، جسري أعالم النبالءالذهيب، وُدفن بعد العصر يف بغداد يف العراق. 

 .2/497، ـ(ه1426،دار الكتب العلميةلبنان:  -بريوت) ،شرح منتهى اإلراداتدريس،  إمنصور بن يونس بن البهويت،  29
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يقول: من تزوج منهم فله، ومن فارق فال شيء له، أو عكس ذلك.. أو من كان على مذهب كذا فله، ومن خرج 

وكذلك إن وقف على أوالده على أن لألنثى سهمـًا وللذكر سهمني أو على حسب مرياثهم، أو منه فال شيء له. 

العكس، أو على أن للكبري ضعف ما للصغري، أو للفقري ضعف ما للغين، أو عكس ذلك، أو َعنيَّ ابلتفضيل واحداً 

، وهكذا نرى 30و على ما شرط" معيناً، أو ولده، وما أشبه هذا، فهو على ما قال، ملا ذكران. فكل هذا صحيح، وه

أن مذهب احلنابلة هو وجوب اعتبار شرط الواقف ما مل يكن منافيًا ملقتضى الوقف أو منهياً عنه شرعاً، وأن الشروط 

 املباحة واجبة االعتبار، فال يلزم لصحة االشرتاطات كوهنا مستحبة.

 أبصل الوقف أو ينايف مقتضاهفخالصة القول أن املذاهب األربعة متفقون على بطالن كل شرط خيل  

 

 قدسية شروط الواقف يف ضوء النصوص واملقاصد.   املبحث الثاين:

 املطلب األول: املراد بقدسية شروط الواقف

إن شرط الواقف له قدسية عند الفقهاء حىت إن بعضهم شدد فيه وقالوا: "شرط الواقف كنص الشارع" أي يف وجوب 

والشك أن للواقف حريته فيما يوقفه، وللناس  ،31وضرورة احرتام رغبته فيما أراد الوقف عليهااللتزام به، وعدم تغيريه، 

احرتام شرطه، وللفقهاء رأي يف قدسية شرطه إال أنه قد توجد يف هذه الشروط مشكلة تقع ابجلهل يف حقيقة الدين 

ا شرع خلدمة اخللق مبا فيه من املصاحل، واالحنراف عن أحكامه وتعاليمه املستنبطة من الكتاب والسنة، وإن الوقف إمن

 
 -، )بريوتاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاملرداوي، عالء الدين، أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد،  30

 3، ص.7هـ(، ج 1418لبنان: دار الكتب العلمية، 
)مصر، القاهرة، دار املقاصد للطباعة والنشر والتوزيع ،  ، الشرعية واملقاصد النصوص ضوء يف اإلسالمي الفقه يف الوقف نظامالقرضاوي، يوسف،  31

 .37م ( 2015
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وكل وقف مفتقر إىل التوسع ورفع الضيق تعمل به إذا مل ختالف شرط الواقف من حيث كوهنا حتبس األصل وتسبل 

: "وأما احلاجيات فمعناها أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب 32الثمرة، يقول الشاطيب

احلرج واملشقة، ولكنه ال  -على اجلملة  -شقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني إىل احلرج وامل

 .33يبلغ مبلغ الفاسد العادي املتوقع يف املصاحل العامة، وهي جارية يف العبادات والعادات واملعامالت واجلناايت"

زام به، وعدم تغيريه، وضرورة احرتام رغبته فيما أراد فخالصة القول أن املراد بقدسية شروط الواقف هو وجوب االلت

 حيث توافق مقاصد الشرع و أغراض الوقف.الوقف عليه 

 

 املطلب الثاين: آراء العلماء بقدسية شروط الواقف

: "مث من العجب العجاب قول من يقول: إن شرط الواقف كنصوص الشارع، وحنن نربأ إىل هللا من  34قال ابن القيم

ونعتذر مما جاء به قائله، وال نعدل بنصوص الشارع غريها أبدا، وإن أحسن الظن بقائل هذا القول، محل   هذا القول،

كالمه على أهنا كنصوص الشارع يف الداللة، وختصيص عامها خباصها، ومحل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها  

يم من أخل بشيء منها، فال يظن ذلك مبن له كما يعترب منطوقها، وأما أن تكون كنصوصه يف وجوب االتباع، وأتث
 

، له مؤلفات ومن أمهها: كتاب املوافقات يف أصول 14هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، فاألظهر أنه ولد بغرانطة يف القرن  32
، تويف يوم الثالاثء من شهر شعبان سنة الفقه، ه هجري  790و العمدة يف مقاصد الشريعة وهو املؤسس واملنظر هلا، والذي شهرها، وجعل هلا كيااًن مستقالا

 (.   https://www.alukah.net/shariaم على الرابط التايل: 2019-06-20يف غرانطة ابألندلس. )موقع: األلوكة، ومت اسرتجاعه بتاريخ 
 .21، ص2هـ(، ج1417السعودية: دار ابن عفان،  -)اخلرب املوافقات،الشاطيب، أبو اسحاق، إبراهيم بن موسى بن حممد،  33
هـ يف مدينة  691املعروف اببن القيم أو ابن قيم اجلوزية، ُولد سنة  أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، 34

هـ بسبب إنكاره لشّد الرحال لزايرة القبور، قد جرت له مشاكل 726دمشق، عامل عقيدة، وفقيه، وحمدث، أتثر  بعلم ابن تيمية وُسجن مع ابن تيمية يف سنة 
يل بغري حُمَلِّل، و بسبب فتواه مبسألة أن الطالق الثالث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة. ومن مع القضاة منها بسبب فتواه جبواز إجراء السباق بني اخل 

هـ وعمره ستون سنة، وُدفن مبقربة الباب الصغري  751رجب سنة  13تالميذه: ابن رجب احلنبلي،  وابن كثري الدمشقي، وجمد الدين الفريوزآابدي، وتويف يف 
 (.http://shamela.ws/index.م على الرابط التايل: 2019-06-20مت اسرتجاعه بتاريخ بدمشق. )موقع مكتبة الشاملة، و 

https://www.alukah.net/sharia
http://shamela.ws/index.php/author/615
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نسبة ما إىل العلم، فإذا كان حكم احلاكم ليس كنص الشارع، بل يرد ما خالف حكم هللا ورسوله من ذلك، فشرط 

 .35الواقف إذا كان كذلك، كان أوىل ابلرد واإلبطال" 

من العاقدين كنصوص الشارع يف : "وأما أن جتعل نصوص الواقف أو نصوص غريه 36وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بعد رسول هللا صلى  -وجوب العمل هبا، فهذا كفر ابتفاق املسلمني، إذ ال أحد يطاع  يف كل ما أيمر به من البشر

وهلذا فمن 37والشروط إن وافقت كتاب هللا كانت صحيحة ، وإن خالفت كتاب هللا كانت ابطلة(  -هللا عليه وسلم 

ارع يف وجوب العمل هبا فال يقصد هبا الشروط الباطلة واليت تعارض مصلحة الوقف اعترب شروط الواقف كنص الش

وتؤدي إىل املشقة واحلرج. قال يوسف القرضاوي: "ال نلتزم الشروط اليت ليست فيه مصلحة الوقف.... ومثل أن 

 
، 1هـ(، ج1417لبنان: دار الكتب العلمية،  -)بريوت إعالم املوقعني عن رب العاملني،ابن القيم، مشس الدين، أبو عبد هللا، حممد بن أيب بكر،  35
 .238ص
هـ يف مدينة حران ما بني النهرين وحاليا جنوب شرق تركيا،   661هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمريي احلراين، ُولد سنة  36

بن عبد السالم، والده عبد احلليم ابن تيمية، له مؤلفات كثرية ومن أمهها: جمموع الفتاوى،   عامل عقيدة، وفقيه، ومفسر، وحمدث، وأتثر أبمحد بن حنبل، العز
العز، ابن مفلح، علم الدين  ومنهاج السنة النبوية، والعقيدة الواسطية، وأتثر به ابن قيم اجلوزية، الذهيب، ابن مفلح، املزي، ابن عبد اهلادي، ابن كثري، ابن أيب

دي، شاه ويل هللا الدهلوي، حممد بن عبد الوهاب، كما ظهر أثر ابن تيمية يف أماكن خمتلفة من العامل اإلسالمي، واجه ابن تيمية السجن الربزايل، ابن الور 
شتم   هـ يف دمشق ملدة قليلة بتهمة حتريض العامة، وسبب ذلك أن ابن تيمية قام على أحد النصارى الذي بلغه عنه أنه693واالعتقال عدة مرات، يف سنة 

بسبب مسألة العرش ومسألة الكالم ومسألة   707هـ ُسجن يف القاهرة مدة مثانية عشر شهرًا إىل سنة 705النيب حممدا صلى هللا عليه وسلم، ويف سنة 
ابن سبعني والقونوي هـ بسبب شكوى من الصوفية، ألنه تكلم يف القائلني بوحدة الوجود وهم ابن عريب و 707النزول. وسجن أيضاً ألايم يف شهر شوال سنة 

هـ ُسجن بسبب "مسألة احللف ابلطالق" حنو ستة أشهر. وسجن 720هـ مدة مثانية أشهر يف مدينة اإلسكندرية، ويف سنة 709واحلالج. وسجن يف سنة 
ضايقات من الفقهاء املتكلمني  هـ بسبب مسألة "زايرة القبور وشد الرحال هلا". وابإلضافة إىل ذلك، فقد تعرض للم 728هـ حىت وفاته سنة  726يف سنة 

هـ اليت أثبت فيهما الصفات السمعية اليت جاءت  705هـ والعقيدة الواسطية يف سنة 698واحلكام بسبب عقيدته اليت صرح هبا يف الفتوى احلموية يف سنة 
هـ ودفن يف مقربة الصوفية،  728من ذي القعدة  20 يف  يف يف الكتاب والسنة مثل اليد والوجه والعني والنزول واالستواء والفوقية، مع نفي الكيفية عنها. تو 

 ( https://ar.wikipedia.orgم ، على الرابط التايل: 2019-06-20موقع ويكيبيداي، ومت اسرتجاعه بتاريخ دمشق. 
، 3هـ(، ج1425، )القاهرة: دار السالم، مام ابن تيمية يف املعامالت وأحكام املالموسوعة فتاوى اإلمركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ابلقاهرة،  37
 . 1021ص

https://ar.wikipedia.org/
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عمل ابلشرط يفوت يشرتط يف وقفه أوالده الذكور دون اإلانث، وكذا لو وقف ماله على معصية وكذا إذا أصبح ال

 .38غرض الواقف وكذا إذا كان الشرط ضد مصلحة املوقوف عليهم" 

: "إن هذه الشروط اليت اشرتطها الفقهاء املقصد منها سد ابب الذريعة أمام انظر الوقف 39وقال عبد القادر عزوز

االجتماعي واالقتصادي، وكذا لبيع احلبس للناس دون نظر وروية يف األمر، ملا فيه من ضياع الوقف وغياب لدوره 

 .40ضياع حقوق املوقوف عليهم"

-وقال الكبيسي: "أن الفقهاء متفقون على أن الشرط الذي يصادم نصا شرعيا، إمنا هو شرط ابطل، وإن اختلفوا 

، وهلذا من شروط الواقف  41يف مدى النهي عن هذا الشرط أو ذاك، وأثر ذلك على العقود والتصرفات" -بعد ذلك

 خيالف الشرع لكوهنا األساس األول، وال يقاس قدسية شرط الواقف على نص الشارع.أن ال  

: " جيب مراعاة شرط الواقف يف الوقف، فتصرف الغلة إىل املوقوف عليهم على شرطه من التسوية 42وقال البغوي

يننا أيمران ابلتيسري دون . وجدير ابلذكر هنا أن هناك فقه التيسري وفقه التعسري وإن د43والتفضيل، واجلمع والرتتيب"

 
 . 38، مرجع سابق،صنظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعيةالقرضاوي،  38
م، وهو أستاذ الفقه واألصول جبامعة اجلزائر، وابإلضافة إىل ذلك هو 1966يناير  10هوعبد القادر عزوز، ولد يف والية تيارت ابجلزائر بتاريخ:  39

ن مؤلفاته أيضا:  متخصص يف الوقف واالقتصاد، وله مؤلفات ومن بينها: فقه استثمار  الوقف ومتويله يف اإلسالم الذي نشر من إدارة األوقاف الكويتية، وم
ئية وغري ذلك، وله  أحكام األسرة، حماضرات يف آايت األحكام، وحماضرات يف مقاصد الشريعة، ودور الوقف يف محاية األسرة، دور الوقف يف تنمية املوارد املا

م على الرابط التايل: 2019-06-20حبوث علمية ومشاركات يف الندوات واملؤمترات )موقع: قوقل الباحث العلمي، ومت اسرتجاعه بتاريخ: 
https://scholar.google.com/citations?  ) 

ة م(، )الكويت: األمانة العام2004، )رسالة ادكتوراه، ختصص أصول الفقه جبامعة اجلزائر فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالمعبد القادر بن عزوز،  40
  73م(، ص 2008لألوقاف، 

 .271ص مرجع سابق،أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، الكبيسي،  41
أتليفاً. ولد يف  هو أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي، أحد العلماء الذين خدموا القرآن والسنة النبوية اإلسالمية، دراسة وتدريساً، و 42

هـ له مؤلفات ومنها تفسري البغوي، وتويف مبرو الروذ مدينة من مدائن 436هـ وقيل سنة 433يف اتريخ ميالده وقيل سنة  بغثور من بالد خرسان واختلف
 .439، ص19، مرجع سابق، جسري أعالم النبالءهـ على األرجح. الذهيب،  516خراسان عام 

https://scholar.google.com/citations?
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: "وينبغي أن 44التعسري، فاملطلوب من الواقف هو التيسري حبيث خيفف شروط الوقف بصفة عامة. قال اإلمام القرايف

خيفف شروطه وأن يضيق على متناوله بكثرهتا، فإنه وسيلة إىل أكل احلرام مبخالفتها، وتسهيلها من ابب اإلحسان، 

 .45ضيق يف ذلك ما خييل من التهمة"فيكون أبلغ يف األجر، والي

 

 املطلب الثالث: قول الفقهاء "شرط الواقف كنص الشارع" من منظور مقاصدي

أشار القرضاوي إىل أن مفهوم هذه العبارة إمنا هو من حيث الداللة فقط، ال من حيث وجوب العمل به بدليل أن  

توافق مقاصد الشرع و أغراض الوقف، وقال يوسف  كثريًا من شروط الواقف ال تستقيم عليها األحكام الفقهية وال

القرضاوي: " فنجد بعض الواقفني يشرط أال يصرف من وقفه على متزوج... واليصرف إال للعزاب، ... وضيقوا على 

أنفسهم ما وسع الشرع احلنيف، وجند منهم من وقف على تشييد املقابر... وبعضهم يقف ماله على األغنياء دون 

 . 46صلى هللا عليه وسلم"  –فا هدى هللا وهدي رسوله  الفقراء، خمال

 وذلك لوجوه:فقهية ولكن الباحث يرى أن ليس يف هذه القاعدة إشكالية  

 
 هـ(، 1418لبنان: دار الكتب العلمية،  -، )بريوتالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيالبغوي، الفراء، أبو حممد، احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء،  43
 .  520، ص 4ج 

للهجرة.  626يف القاهرة سنة  هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحان بن عبد هللا بن يلني الصنهاجي املصري، ولد 44
للهجرة، كان ملما بعلوم شىت كالفقه واألصول واللغة واألدب وعلم املناظرة والطبيعيات وله معرفة ابلتفسري. وكان حيث على  684واملتوىف يف القاهرة سنة 

ا أمكنهم" له مؤلفات كثرية، ومن أبرزها: األجوبة الفاخرة عن االستزادة من العلوم بقوله: " ينبغي لذوي اهلمم العلية أن ال يرتكوا االطالع على العلوم م 
م على الرابط التايل:  2019-06-20األسئلة الفاجرة يف الرد على امللة الكافرة. )موقع مكتبة الشاملة، ومت اسرتجاعه بتاريخ 

author/615http://shamela.ws/index.php/ .) 
 322، ص.6جهـ(، 1414لبنان: دار الغرب اإلسالمي،  -)بريوت ،لذخريةالقرايف، شهاب الدين، أمحد بن إدريس، ا 45
 .37، مرجع سابق،  صنظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعيةالقرضاوي،  46

http://shamela.ws/index.php/author/615
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أوال: شروط الواقف اليت ختالف الشرع ال جيب الوفاء هبا وإمنا جيب الوفاء ابلشروط الصحيحة وهلذا ال ميكن تفسري 

اة وضرورة االتباع، ومن فسرها ابملساواة وضرورة االتباع ولو عارضت )شرط الواقف كنصوص الشارع( بصورة املساو 

من عند نفسه وليس من الشرع يف شيء، كما أشار إىل ذلك ابن القيم فقال:" فالصواب  فالشريعة فهو حمض اختال

وطه فهو الذي ال تسوق الشريعة غريه عرض شرط الواقفني على كتاب هللا سبحانه وعلى شرطه، فما وافق كتابه وشر 

صحيح وما خالفه كان شرطا ابطال مردودا ولو كان مائة شرط، وليس ذلك أبعظم من رد حكم احلاكم إذا خالف 

حكم هللا ورسوله، ومن رد املفيت، وقد نص هللا سبحانه وتعاىل على رد وصية اجلانف يف وصيته واآلمث فيها مع أن 

 . 47رح صاحب الشرع برد كل عمل ليس عليه أمره"الوصية تصح يف غري قربة، وهي أوسع من الوقف، وقد ص

اثنيا: وألن الشروط اليت اعتربها الفقهاء إمنا هي شروط ال تعارض مقاصد الوقف وال  ختالف الشرع، كما قال ابن 

 ".48تيمية: "إن الشروط إن وافقت كتاب هللا كانت صحيحة، وإن خالفت كتاب هللا كانت ابطلة

لواقف هو بقاء الوقف يف عمل يتقرب به إىل هللا واالبتعاد عن املنهيات الشرعية، وهلذا اثلثا: أن العربة من شروط ا

يرجع يف شروط الواقف وكالمه إىل معرفة مراده ومفهومه وعاداته وعرفه حىت يكون مطابقا لكالم الشارع، وهذا التغيري 

يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم  والتبديل يف ألفاظ الواقف إذا كان خمالفا للشرع ال جيوز شرعا كما ثبت

أنه خطب على منربه وقال: ))ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا، من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا 

 .50[أحق، وشرط هللا أوثق((49فهو ابطل، وإن كان مائة شرط، كتاب ]هللا 

 
، 1جهـ(، 1417لبنان: دار الكتب العلمية،  -)بريوت عالم املوقعني عن رب العاملني،إابن القيم، مشس الدين، أبو عبد هللا، حممد بن أيب بكر،  47
 .237ص
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 النتيجة: 

   .أن الصيغة املعتربة من الواقف  إمنا هو اإلجياب فقطو أن الواقف هو ركن شرعي يف عقد مالية الوقف    -1

 .أن املذاهب األربعة متفقون على بطالن كل شرط خيل أبصل الوقف أو ينايف مقتضاه  -2

لتزام به، وضرورة هو وجوب االبقول الفقهاء " شرط الواقف كنص الشارع" أن املراد بقدسية شروط الواقف  -3

 حيث توافق مقاصد الشرع و أغراض الوقف.  اقف،احرتام رغبته فيما أراد الو 

التوصية: يوصى الباحث أبن ال جيعل قول الفقهاء " شرط الواقف كنص الشارع" عرضة للتضيق على ما وسع الشرع 

 من حيث مقاصد الوقف.

 وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.
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