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  ملخص البحث
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني أما بعد؛ 

  ). إصالح القضاء، وصالح الناظر(     فالرؤى اإلصالحية ملشكالت الوقف من أركاا األساسية 
يدور حول حماور   ) دور القضاء الشرعي يف ضبط تصرفات النظار      (ووجدت الباحثة أن البحث يف           

عودية خاصـة ويف العـامل      ــأربعة، ينبغي اعتبارها يف الرؤى املستقبلية لألوقاف يف اململكة العربية الس          
  .  عامةاإلسالمي

ك يف هذه الـصناعة مـع وزارة        صناعة القاضي املتخصص يف شؤون األوقاف، ويشتر       :احملور األول      
 بتولية -رمحهم اهللا تعاىل-واهتم الفقهاء .  أقسام القضاء يف اجلامعات  -العدل وميثلها جملس القضاء األعلى      

ـ صفة ما بـني صف    القاضي وصفاته حىت بلغت يف املذاهب األربعة ما يقارب الثالثني            ات كمـال،   ــ
اندة ــمن خالل البحث أمهية دخول علوم مـس       ال تصح تولية القاضي بدوا، وتبني       : وشروط صحة 

ية، ومبادئ  تعلم احلاسوب، والشبكة العنكبو   : حيتاجها القاضي قبل أن يتخرج من اجلامعة من تلك العلوم         
  . علم اهلندسة والرياضيات، وأولويات علم احملاسبة

العلماء املتخصصني،  من  هو االجتماع على أحكام معينة للوقف يشرف عليها جمموعة          :      احملور الثاين 
حيث إن القائلني بالتقنني أدلتهم أرجح من أدلة القائلني بعدم اجلواز للتطورات احمللية واإلقليمية والدولية،               
واملشاهد من املستوى العلمي الضعيف عند غالب القضاة ال سيما املتخرجني حديثاً، وإن يف التقنني رعاية                

هادات واختيار األصلح منها، ووضع احلكـم املناسـب ملـا           مجع االجت "للمصاحل وحفظاً للحقوق فهو     
تجد من أمور مل تكن موجودة يف كتب الفقهاء تبىن على النصوص العامة القطعية من الكتاب والسنة                 ـاس

أهم جوانب عاجلها التقنني من خالل جتارب بعض الدول العربية اعتبار الوقف            ". وتراعي املصاحل احلقيقية  
  . ر اكتساب احلقوق عليه مبرور الزمنشخصية اعتبارية وحظ

لرؤية مستقبلية يف ضبط القضاة لتصرفات النظار تدخلهم يف صياغة جديـدة لـصك              :      احملور الثالث 
الوقف ال ينتج عنها يف املستقبل ضياع للوقف وال للمستحقني حبيث تكون النظارة يف أيدي متخصصني،                

  . رته ملدة مخس سنواتوهلا جملس أمناء ينتخبون الناظر وتكون نظا
ؤوليته اجتاه الوقف حتتاج إىل هيئـة رقابيـة مـن           ـحماسبة الناظر ومراقبته وحتديد مس    :      احملور الرابع 

ـ    ـأو منهما معاً مهمتها التفتيش على تصرفات النظار حي        احملكمة أو من األوقاف      الني ـث كثر تفنن احملت
  . د هللا والصالة والسالم على رسول اهللاواحلم  . مما يتطلب ضبط األمور اخلاصة والعامة

  



٣ 

  املقدمة
  

، ء واملرسلني وقائد الغر احملجلني    احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبيا                  
  :  أما بعد .وعلى آله وصحابته امليامني ومن اتبع هداه إىل يوم الدين

النجاح ، و المي إىل مغربه  ــرق العامل اإلس  ــ مش فالوقف اليوم مير بصحوة علمية من              
  يف-إن شـاء اهللا تعـاىل   -ستعيد احليـاة    من الكتب التراثية إىل لغة عصرية        ته  اغـ إعادة صي  يف
  .كافة ااالت  يفل دوره الرائدــتفعي

  :"دور القضاء الشرعي  يف ضبط تصرفات النظار" أما      
تقدمي النـصح    مث الضرب بسهم يف      .، وعلم ينفع  أثر يشفع إرادة ترك   :  الكتابة فيه  سببف         

ريف ــتش مث   .، فمن أجله يعذب األمل وتشحذ اهلمم      )القضـاء(ا والدين   فيما تصلح به أمور الدني    
:  الثاين لألوقاف بعنـوان    هايف مؤمتر شاركة  احلبيبة العريقة للم  أم القرى   من جامعيت    عوة كرمية   بد
  ."قبليةلصيغ التنموية والرؤى املستا"

  : لى النحو التايل جاءت ع، حماوره إىل ثالثة أقسامتقَسموقد          
 .الصيغ التنموية اجلديدة للوقف-١
 .الرؤى الشرعية النظامية لتحويل مشاريع الوقف احلالية إىل جهات ماحنة-٢
  .الرؤى اإلصالحية ملشكالت الوقف-٣

  :لذي اشتمل على املوضوعات التالية، اور الثالث الكرمي مث اخترت احملواستخرت اهللا          
 .مكانات التنسيق بني الوقف واجلهات اإلدارية املتخصصة ذات الصلةإحدود و •
 .)املشكالت واحللول ( والية الدولة على الوقف  •
 .)املشكالت واحللول ( األصول الشرعية والقضائية لتوثيق الوقف  •
 .)املشكالت واحللول ( اردور القضاء الشرعي يف ضبط تصرفات النظ •
 .)سبل العالج ( كتمان الوقف واندثاره  •
 .)املشكالت واحللول ( خمالفة شرط الواقف  •

           
  



٤ 

أل اهللا تعاىل ـاملوضوع الرابع، أس:  البحث فيهبقــسقرب املوضوعات ملا مث رأيت أن أ        
ر في آثيٍر من نجواهم إال من أمر ال خي( : لأن يكتب فيه خريي الدنيا واآلخرة يقول عز من قائ

بصدقٍة أو معروٍف أو إصالٍح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاَء مرضات اهللا فسوف نؤتيه أجرًا 
   )عظيمًا 

  

   . وخامتة،نيمبحث، ومقدمة، ومتهيد:  وجاءت خطة البحث         
  : ثالثة مطالبوذكرت يف التمهيد         

  .، وأمهيته تعريف القضاء لغة وشرعا، وحكمه :  األول يف                 
  .، وأمهيته تعريف الوقف لغة وشرعا، وحكمه: اين يفالث                   

  . ووظائفه، تعريف الناظر لغة وشرعا:الثالث يف                    
  :دور جملس القضاء األعلى يف ضبط تصرفات النظار : بعنوان األول بحثاملوكان عنوان 

   :نطلبام  متهيد ووفيه         
  : التالية سائلوفيه امل :تولية قاض خمصوص للوقف :  األول طلبامل

  .يف القاضي الفقهاء طلوبة عندالشروط امل:  األوىل              
  .احلكم إذا مل تتوفر الشروط املطلوبة أو بعضها يف املرشح للقضاء  :ةالثاني              

  . العلوم اليت حيتاجها قاضي الوقف وال تدرس يف أقسام القضاء: ةالثالث              
  

  :  التالية سائلوفيه امل  :تقنني أحكام الوقف :  الثاين طلبامل
  .يف املقصود بتقنني األحكام:  األوىل             

  .نني األحكام تق اململكة العربية السعودية يفالعلماء يفهيئة كبار اختالف  : ةالثاني             
   .الدول العربية اليت قننت أحكام الوقفجتارب  : ةالثالث             

    

   .دور القاضي يف ضبط تصرفات النظّار : لثاين ابحثامل
  : التايل على النحو طالبمثالثة   متهيد ووفيه                  

   
  

  .يف تولية ناظر الوقف القاضي دور : األول



٥ 

  .. أنواع النظار،واختالف تصرفام يف بيان :الثاين 
  : وفيه املسائل التالية . لتصرفات النظار اة القضضبط: الثالث 

   .التثبت من مصلحة الوقف -١          
 .اظرــبة النـــحماس -٢          

 .ان الناظرـــــضم -٣          
   .اظرــــــعزل الن -٤         

      

  .نتائج البحثمث اخلامتة يف أهم         
  

ار، ـوكان املنهج يف كتابة البحث عرض املسائل الفقهية عند املذاهب األربعـة باختـص            
ـ ، وقد أ   بذكر الرأي الراجح   ىكتفاوذلك عند عدم االختالف بينهم، ويف املسائل اخلالفية            ري ـش

ـ عناية و ال وحرصت على  ،إىل الرأي املخالف يف اهلامش، مع البعد عن التطويل ما أمكن           ز ـالتركي
تفادة قدر اإلمكان   ــــ مع االس  .، واإلصالحية اليت انعقد املؤمتر ألجلها     على الرؤى املستقبلية  

  .من األحباث اليت قدمت للندوات واملؤمترات السابقة
 الت عليه ــ ومنته العديد من األحباث اجلديدة اليت حص       هولقد يسر اهللا عز وجل بفضل               

 فجزا اهللا خريا كل من تعاون معي إلمتـام          .، ودولة اإلمارات العربية املتحدة    كويت، وال رزائمن اجل 
  .هذا البحث

  

  :ات اليت واجهتين عند كتابة البحثوأهم الصعوب     
  .، وقصر املدة اليت ينبغي تسليم البحث فيهاضيق الوقت •
  .راقبة العامة، وديوان املمعلومات موثقة من وزارة العدل، واألوقافصعوبة احلصول على  •
  

  .واهللا الرمحن الرحيم أسأل أن جينبنا الفنت والزلل يف القول والعمل
  .النيب األكرم عبدك ورسولك  وسلم على وأن يرزقنا اإلخالص يف السر والعلن وصلي اللهم 
g  

  لتمهيدا
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  :  التالية طالب وفيه امل . والناظر  التعريف بالقضاء والوقفيف        
  

  .القضاءالتعريف ب : ب األولطلالم
  :وفيه املسائل التالية        

  .لغة وشرعاالقضاء  :المسألة األولى  
والقاضي يف اللغة معناه      .، األمر، القطع والفصل   احلُكم:  معان عديدة منها    اللغة يفللقضاء         

   )١( .وقضاء الشيء إحكامه والفراغ منه .القاطع لألمور احملكم هلا
رعي ـة توجب ملوصفها نفوذ حكمه الـش      ـــصفة حكمي : رعـــيف الش  والقضاء       

   )٢( .ل أو جتريح ال يف عموم مصاحل املسلمنيــولو بتعدي
   .فالتحكيم ليس بقضاء ألنه ال يلزم نفوذه فليس للمحكّم صفة توجب نفوذ حكمه     
  .ووالية الشرطة صاحبها له نفوذ يف غري األحكام الشرعية     
اء ـــرب إىل السالمة من القاضي ألنه الُ يلزم بفتواه وإمنا خيرب من استفتاه فإن شقفيت أوامل     

  .فالقضاء خطره أشد‘ ويتميز القاضي باإللزام والنفوذ .قبل قوله وإن شاء تركه
  

  : حكم تولية القاضي  : ة الثانيسألةالم
فيجب علـى اإلمـام      .ياتاء من فروض الكفا   ــال خالف بني الفقهاء بأن والية القض             
ب ـوجيوز أن جيعل اإلمـام نـص       )٣( .ة منه ـة خالي ــب القاضي يف كل بلدة وناحي     ــنص
س ــيف اختيار القاضي ولي   لمني  ــ، أو أن يفوض واحدا من املس      رــضي إىل وايل أو أمي    القا

   )٤( .له أن خيتار والده وال ولده كما ال خيتار نفسه

                                                 
 باب الواو ٣٧٨/ ٤القاموس احمليط  / الفريوز آبادي) قضى ( ، مادة ١٨٨/ ١٥لسان العرب /ابن منظور) 1(

 .فصل الياء
 .١٣٦/ ٤: شرح منح اجلليل / عليش )  2(
 .١٢٢ / ١١: روضة الطالبني / النووي )  3(
 .٨ / ١٠: املبدع شرح املقنع / ابن مفلح )  4(



٧ 

 املكونّ من كبار القضاة وأقدمهم خيتار القضاة الـذين ترشـحهم            واليوم جملس القضاء األعلى     
   )١( .اجلامعات

  : أهمية القضاء  : ة الثالثسألةالم
عان وردا يف آيــة واحدة دان ال جيتمــ، والعدل والظلم ضلعدلليلة ــالقضاء وس       

       بأمر وي 

   
   

⌧ ⌧ ☺ 
    

⌧   
)٢(   

ه يتم رفع   ـباهللا تعاىل فب  ل العبادات بعد اإلميان     ـاء باحلق أقوى الفرائض وأفض    ــوالقض       
عـدل حتقـن    وبال )٣(.مر باملعروف والنهي عن املنكر    ، ورد النوائب وقطع اخلصومات واأل     التهارج
   )٤(.، وتصان األعراض، وحتفظ األموالالدماء
ارة دون أمـن    ــقي فال حض  وبالعدل قامت السموات واألرض وهو أساس النهضة والر              

ل ملنع جتـاوزات النفـوس      ــ وال سبي  ،، وال استقرار إالّ برجوع احلق إىل أصحابه       على احلقوق 
   )٥(.ة إالّ بالقضاء احلي العادلاملنحرف

  

  .الوقفبتعريف ال :ثاني الطلبالم
  :وفيه املسائل التالية      

  :لغة واصطالحا الوقف : األولى 
    .وأصله احلبس واملنع .، خالف اجللوسمصدر وقف وقوفا : لغةالوقف        

                                                 
 وهذا األسلوب .إذا كان اختبار القضاة وتعيينهم من قبل هيئات قضائية فإنه حيفظ للقضاء استقالله الكامل)  1(

:  القضاء ونظامه يف الكتاب  والسـنة / احلميضي : انظر . هو أحدث األساليب املتبعة يف أكثر البالد الدميقراطية
 .١٣٨:ص 

 .٩٠آية : سورة النحل )  2(
 .٥٧٠/ ٤:درر احلكام شرح جملة األحكام / علي حيدر )  3(
 .١١٢ : ص: القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة / احلميضي )  4(
 .١ص : تطوير النظام القضائي  السعودي وأثره يف إنصاف املرأة/ اجلرب .١٢٢/ ٤: سبل السالم/الصنعاين )  5(



٨ 

   . دام قائما: ، وقُفًاووقَف، يِقف .حبسها:                   ووقف األرض على املساكني
ح ــإذا سكت عنه وأمسك وأقلع فليس يف فصي  : أوقف الدار، وإمنا يقال أوقف    : يقال وال       

   )١( .الكالم أوقف إالّ هلذا املعىن
ومن هنا . أي املوقوف: م املفعول ـــمث اشتهر إطالق املصدر ـ الوقف ـ وإرادة اس         

   )٢( .ثىن وال جيمعمجع على أوقاف ألن املصدر ال ي
  

اء األربعة  ـا الختالف مذاهب الفقه   ، اختلفت تبع    خمتلفة  ورد بتعاريف : رعاــشالوقف         
 واجلهة املالكة للعـني     ،تراط القربة فيه من عدمها    ـواش )٣( ، لزوم الوقف وعدمه   :يف أحكام منها  

   )٤( .بعد وقفها
   )٥( .لتصدق باملنفعة حبس العني على ملك الواقف وا:عند احلنفيةف     

   )٦( . مدة ما يراه احملبس، جعل منفعة اململوك ولو بأجرة أو غلته ملستحق بصيغة:عند املالكيةو     
رف يف رقبتـه    ـاع به مع بقاء عينه بقطع التص      ـس مال ميكن االنتف   ــ حب :عند الشافعية و     

   )٧( .على مصرف مباح موجود
رفه وغـريه  ـطع تصبقطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء عينه  حتبيس مالك م:     عند احلنابلة 

   )٨( .، يصرف ريعه إىل جهة بر تقربا إىل اهللا تعاىل رقبتهيف
  )١( .ل املنفعـة ــحتبيس األصل وتـسبي : وما ذكره اإلمام ابن قدامة يف تعريف الوقف بأنه        

  .جيمع بني التعاريف وال خيالفها

                                                 
 . فصل الواو باب الفاء٢٠٥/ ٣: القاموس احمليط / الفريوز آبادي )  1(
 . مادة وقف٢٧٣/ ١٥: لسان العرب / ابن منظور )  2(
. للواقف الرجوع عنه بعد صدوره، وخالف أبوحنيفة مجهور الفقهاءأنه اليصح : يقصد بلزوم الوقف )  3(

 .١٣٠ – ١٢٩ /٦: نيل األوطار / الشوكاين 
 .٦٢/ ١: أحكام الوقف على الذرية / اخلالد )  4(
 .٣٢٥/ ٣: تبيني احلقائق / الزيلعي )  5(
 .٢٩٧ / ٢: الشرح الصغري / الدردير )  6(
 .٢٥٠ /١٦: تكملة اموع / املطيعي )  7(
 .٤٠٦ص : هداية الراغب / النجدي )  8(



٩ 

  :  الوقف حكم : ثانيةالسألة الم
فمـن  .  الوقف ووجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا         ال خالف بني العلماء يف جواز           

  .وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار أو األرض
: افه إىل ما بعد املوت بأن قال      ــ       وال خالف أيضاً إذا اتصل بالوقف قضاء القاضي أو أض         

   )٢(.ايتأو أرضي وقفاً على كذا أو قال هو وقف يف حيايت صدقة بعد ممإذا ِمت فقد جعلت داري 
  .وثبت استحباب الوقف بالكتاب والسنة واإلمجاع       

)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (  :قوله تعاىل ف: الكتابأما*   
  )٣(     

   )٤(  )تفلحونوافعلوا الخير لعلكم (   : وقوله                   
  .وهناك آيات أخرى دلت على الترغيب يف الصدقات بوجه عام ويدخل الوقف فيها       
 هريـرة    احلديث الذي رواه أبو   بوت والداللة   ــأهم األدلة من حيث الث    من  : السنةأما  *     

 إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع             (  : قال ول اهللا   ـأن رس 
   )٥() ولد صاحل يدعو لهبه أو 
 حاب رسـول اهللا     ــوالعمل على هذا عند أهل العلم من أص       : "وقال اإلمام الترمذي           

   )٦( ".ضني وغري ذلكا يف إجازة وقف األروغريهم ال يعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالف
  

  :أهمية الوقف  :ثالثةالسألة لما
ض بالربكات  ــ خالهلا مصدرا للخري ومنبعا ثرا غزيرا يفي       عاش الوقف أربعة عشر قرنا كان          

ـ   نـن، وفرج عن املكروبي   ـعف املنكوبي ـقد أس ، ل املختلفة على جهات الرب   شردين، ، وآوى امل
ـ    ، وكانت أهم موا   نـــوعاجل املرضى واذومي   ، المي علـى اإلطـالق    ـرد التعلـيم اإلس

                                                                                                                        
 .٩٣ص : عمدة الفقه )  1(
 .٢١٨/ ٦: بدائع الصنائع / الكاساين )  2(
 .٩٢آية : آل عمران )  3(
 .٧٧آية : احلج )  4(
 .٨٥/ ١١: انظر صحيح مسلم بشرح النووي . أخرجه مسلم، باب ما يلق اإلنسان من الثواب بعد وفاته)  5(
 .٤١٧/ ٢: رمذي سنن الت)  6(



١٠

دثت بإسهاب عـن مزايـاه وأبعـاده         وصنفت الكتب العديدة اليت حت      )١( .سات وقفية ــمؤس
 نعم لقد قام الوقف بدور      .خيتلف اثنان يف ذلك      وال .اإلنسانية واحلضارية واالجتماعية واالقتصادية   

   )٢(.  اليوم والشؤون االجتماعية،التعليميشبه الدور الذي تقوم به وزارات 
  

  . الناظرالتعريف ب : ثالثب الطلالم
  :وفيه مسألتان     

  :  واصطالحا  الناظر لغة:ألولىة الالمسأ
   )٣( .ناظور:  يقال حلافظ الزرع والنخل .احلافظ : لغةالناظر        
  

   )٤( .الناظر من توىل أمر الوقف وقام باإلشراف عليه: االصطالحويف        
   )٥( .أ واملتويل،بقيم الوقف: ويسمي بعض الفقهاء الناظر 

سمية املذكورة يف أغلب كتب الفقهاء واحملققني مـن العلمـاء   تسميته بالناظر هي التولكن         
   )٦( . والشوكاين،ن ابن تيميةـكاإلمامي

املدير أو املتويل أو القيم  الذي يقوم باإلدارة واإلشراف على مجيـع شـؤون               : ظر هو   افالن       
 ذلـك مـن    وما يتطلبـه ،الوقف من حفظ وعناية واستثمار مث مجع الريع وتوزيعه على مستحقيه    

   )٧( .عمليات إدارية خمتلفة
  
  

                                                 
 .٣٨ -١٧/ ١: الوقف يف الفكر اإلسالمي / عبد اهللا  بن)  1(
 .٤٠٦ص:أحكام الوصايا والوقف / شليب )  2(
 .٢١٨/ ٥. نظر: مادة : لسان العرب / ابن منظور )  3(
 .٤٠٤ص : معجم لغة الفقهاء / قلعجي )  4(
 .٢٩٧/ ٣: فتاوي قاضيخان / األوزجندي )  5(
: الفتاوى / ة ـــابن تيمي.٣٩٣/ ٢: مغين احملتاج / ، الشربيين ٢٠٥/ ٢: جواهر اإلكليل / األزهري )  6(

 .١٣١/ ٦: نيل األوطار / الشوكاين . ٦٧ / ٣١
 حبث يف مؤمتر األوقاف األول، جامعة . ٨٣ص: عودية ــإدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة الس/ الضحيان )  7(

 .مية موارده أم القرى، تنظيم أعمال الوقف وتن



١١

  :وظائف ناظر الوقف  : سألة الثانيةالم
  :ر الوقف بإجياز على النحو التايلذكر اإلمام  البهويت رمحه اهللا تعاىل وظيفة ناظ         
 .حفظ الوقف وعمارته .١
 .اجلمع بينهما  أو،، وزراعته إن كان يزرعإجياره إن كان يؤجر .٢
 . أو على غلته وحنو ذلك،دين عليهاملخاصمة فيه للمعت .٣
 .حتصيل ريعه من أجرة أو زرع أو مثر .٤
  .االجتهاد يف تنميته .٥
، وإعطاء مستحق صالح حنو مائل ومنكسرإاالجتهاد يف صرف ريعه يف جهاته من عمارة و .٦

 .وحنوه كشراء طعام وشراب ولباس
 .تقرير الوظائف اليت حيتاجها الوقف .٧
  )١( .شرط الواقفوتنفيذ مراعاة  .٨

  

  أنواع الوقف : ة الثالثةالمسأل
  -       يتنوع الوقف باعتبار املوقوف عليهم إىل ثالث جهات؛

وهو ما جعله الواقف ابتداء على جهة من جهات الرب، فال يعود نفـع              : الوقف اخلريي  -١
دور العجزة، واأليتام، واألرامل، وحتفيظ القـرآن الكـرمي،         : ومن أمثلته . الوقف املعني 
  . ، واملساجد، واملكتبات، وغري ذلك مما ال يعود نفعه جلهة خاصةواملستشفيات

وهو ما جعل ابتداء على شخص معني سواء كان واحـداً، أو أكثـر،              : الوقف األهلي  -٢
 . وسواء كانوا معينني بالذات كأمحد وإبراهيم، أو بالصفة كأوالد أوالدي

 .أرحاماً أو غريهموال فرق يف الوقف األهلي أن يكون املوقوف عليهم أقارب أو 
  )٢(.  وهو ما كان بعضه أهليا وبعضه خرييا وله صورتان:الوقف اخلريي األهلي -٣

   
g  

                                                 
 .٥٠٦ _ ٥٠٥/ ٢: شرح منتهى اإلرادات )  1(
 ). ٣١٨( أحكام الوصايا واألوقاف /شليب: انظر)  2(



١٢

  : األول بحثامل
  

   دور جملس القضاء األعلى
   يف

  . ضبط تصرفات النظار
  :ن طلباموفيه 

  
  . بالوقف  خاص  قاض   ة ـــــــــــــــــ تولي :األول  طلبمال

   مسائلوفيه تمهيد وثالث
  

  .الشـــــــــــروط الـمطلوبـــــــــة  في  القـــــاضي:  المسألة األولى
  

  ها ــــــــروط أو بعضــــــــــالحكم إذا لم تتوفر الش:المسألة الثانية
  .في المرشح  للقضاء                     

  

  .فالعلوم   التي   يـحتـاجـهــــا  قــــاضي   الوق: المسألة الثالثة
  

  .ام الوقفــــــــــــــــــــــأحك نــــــــــــنيـتق: الثاني  بطلمال
   :وثالث مسائل على النحو التاليوفيه تمهيد 

  

  .ـــنـــــــــــــــــــــــــــ بالتــقنـــــــيفي المقصــــود:   المسألة األولى
  

  ةــــــــــــــــــــ اختالف علماء المملكة في قضيفي:  المسألة الثانية
  . األحكام   الشــــــرعية تقنين                   

  

  . الوقفنت أحكـــــامــتجربة الدول العربيــة التي قن: المسألة الثالثة
  

  .قاض خاص بالوقف ةـــتولي :األول بطلمال



١٣

  

  :التمهيد 
اليت ووات األوقاف   يف مؤمترات وند  يف توصيات أحباثهم    من املشاكل اليت طرحها الباحثون             

التأكيد على احملاكم بالطرق النظامية بأن تأخذ معامالت األوقاف          : ا ينبغي لوزارة العدل االعتناء   
،  وعايـشوا أهلـها    ،وا فيها أتعيني القضاة يف حماهلم  ومدم اليت نش        و  )١(،  ة يف النظر  ــاألولوي

بعاد القضايا واملـشاكل والطـرق      وأحواهلم ومدم املختلفة ألن ذلك مطلب ضروري يف معرفة أ         
ونـشرت   )٣( .وأن تكون معظم وظائف األوقاف ختصصية      )٢( .اـالناجعة يف حلها واحلكم فيه    

فهـل القاضـي     )٤( .انتقادات ضياع احلقوق أو تأخرهـا     "العدالة البطيئة   " حتت عنوان    الصحف
  ه ؟؟ ومن املسئول عن تنصيبتكالــــاملتخصص يف شؤون األوقاف حيل هذه املش

  :العربية السعودية من أربعة أنواعتتكون احملاكم الشرعية يف اململكة        
 .جملس القضاء األعلى .١
 .حمكمة التمييز .٢
 .احملاكم العامة .٣
  )٥( .احملاكم اجلزئية .٤
  .س حمكمة متييزي، مخسة متفرغني بدرجة رئس القضاء األعلى من أحد عشر عضوايتكون جملو     
، ة الشرعية اليت يراها وزير العدل     العام املبادئ  وتقرير   ،إلشراف على احملاكم  س  با  وخيتص ال      

، اــوتعيني قضاا وتعيني مقرها وحتديـد اختـصاصه        ،وتقدمي اقتراح تكوين احملاكم اجلزئية    

                                                 
 .٦٨ص : نقل األوقاف ومناقلتها يف الفقه وعمل احملاكم / آل فريان )  1(
 .٥٨ص : والية الناظر على األوقاف األهلية  /  الرفاعي  )  2(
 .١٠٤ص :  على األوقاف أصوهلا الشرعية وحدودها العملية والية الدولة/ املطرودي )  3(
 دراسة للباحث يف جملس الشورى ١٤٢٤/ ١١/ ٥:  وتأريخ ١٤٨٥٨: نشرت جريدة املدينة يف عددها )  4(

 ٢٨، ٢عبد اهللا بن عمر طه كشفت أن معدل القضاة يف اململكة أربعة قضاة تقريبا لكل مائة ألف مواطن يف مقابل
 .١٤٢٤ / ١١/ ٧: انظر كذلك عكاظ الثالثاء .  يف فرنسا٤١، ٧٧يف مصر، و ١٤، ٨يف الكويت، و

 . ٣١٣ -٣١١ص : القضاء ونظامه / احلميضي  )  / 5(



١٤

 هـ  ١٣٩٥من نظام القضاء عام      ) ٢٦(بل وفقا للمادة     )١( .ويصدر ذلك بقرار من وزير العدل     
    )٢( .حماكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح جملس القضاء األعلىفإنه جيوز إنشاء 

  

  . في القاضي  الفقهاء عند طلوبةالم الشروط :مسألة األولىال
  :ذكر الفقهاء أن الشروط املطلوبة تنقسم إىل ثالثة        
 .شروط يف صحة تولية القاضي للقضاء .١
 .شروط يف دوامها .٢
 .شروط يف كماهلا .٣

ن من فقد شرط صحة فأحكــامه       أ: بني شروط الصحة وبني شــروط الدوام     ق  والفر       
   )٣( .دوام فيجب عزله وينفذ ما مضى من أحكامه، أما من فقد شرطا من شروط المردودة

  . متكلمامسيعا،:  أن يكون القاضيوشروط الدوام       
  :وشروط الصحة املتفق عليها بني الفقهاء األربعة      
، وال املغفّل الذي اختل نظـره بكـرب أو مـرض    فال يصح تولية الصيب: لغا عاقالأن يكون با    •

 .وحنومها
 وهـل جيـوز     .فيختص القاضي املسلم بكل نزاع كان  أحد أطرافه مسلما         : أن يكون مسلما    •

من صلح شاهدا   : ث قالوا   ـ حي ، وأجازوه تولية قاض ذمي على أهل ملته خالف يف ذلك احلنفية         
  )٤( .صلح قاضيا

 :يهافوقوع االختالف  مع يف صحة تولية القضاء ومن الشروط املعتربة عند اجلمهور       
 .، ألنه ال يكون شاهدا فأوىل أالّ يكون قاضيافال يصح تولية الفاسق: العدالة  •
 .الرجال وحمافل اخلصومفال تصح تولية املرأة ألا ليست أهال حلضور : ةروذكال •
  . واحلرية من أوصاف الكمال، ألنه خمتلف يف قبول شهادته،فال تصح تولية العبد: احلرية •

                                                 
 املرجع السابق)  1(
 .٥٧- ٥٥، نقال عن التنظيم القضائي آلل الشيخ ص ٥٥ص : تأريخ القضاء يف اإلسالم / الزحيلي )  2(
 .١٤٣ ـ١٣٨/ ٤: شرح منح اجلليل / ش علي)  3(
 .١٧٥/ ٤: تبيني احلقائق /  الزيلعي )  4(



١٥

عاميا مقلدا فالقاضي من باب   فإن كان املفيت ال جيوز أن يكون         ،تولية اجلاهل فال تصح   : العلم   •
  )١( .، ألن احلكم آكد من الفتيا ألنه فتيا وإلزامأوىل

 

رة أضـاف   ـفكثيالقاضي   واآلداب اليت ينبغي أن يتحلى ا        روط الكمال ـــوأما ش       
  : من جتارب القضاة يف زمانه من ذلكنه ـــكل مذهب فيها ما استحس

  :عند احلنفية      
 .يعرف ا عادات الناس ألن كثريا من األحكام تبىن عليها: صاحب قرحية  •
ـ  ش ،الطول والقصر  فجسمه بني    ،ط احلالة ـمتصف بتوس : معتدل يف كل شيء    • ا ديدـــ

  .ن غري ضعف، لينا ممن غري عنف
 .أي مأمونا من نقيصة الغدر واخليانة: أمني  •
 .صاحب مكانة فال يكون أرعن من أسافل الناس: مكني  •
 قوي من غري عبوس: متني  •
 .يستجمع أثناء احملاكمة فهمه وذهنه: فهيم  •
 .جيتنب الشبهات خشية الوقوع يف احملرم: ورع  •
  )٢( .على ما يصيبه من الناس: صبور  •

   :زاد املالكية
 . والفطنة أخص من الفهم،لئال خيدعه بعض األخصام: فطن  •
ب لئال يتسارع إىل الطعن فيه حسدا علـى منـصب القـضاء             ـأي معروف النس  : نسيب •

 .واختلفوا يف ولد الزنا
 .يستوي عنده الفقراء واألغنياءفقنوع مبا أعطاه اهللا تعاىل ال يتطلع ملا يف أيدي الناس : نِزه •

   ،أل اإلمارةــــال تس(:  ا متمثل قول الرسول ـ متعفف عنه،مارةأل اإلــال يس     
  

                                                 
/ ، عليــش ٥٨٣ / ٤ :ام ـدرر احلك/ ، علي حيدر ١٧٦/ ٤: ني احلقائق ــتبي/ الزيلعي : انظر )  1(

/ ، اء املقدسي ٥٥١/ ٢: ، حاشية الباجوري ٩٤ / ١١: روضة الطالبني / ، النووي ١٣٨/ ٤: شرح منح اجلليل
 .٦٢١ص : عمدة العدة شرح ال

 .٥٨٢ / ٤: درر احلكام / ، حيدر ١٧٦/ ٤: تبيني احلقائق / الزيلعي )  2(



١٦

  )١( )وتيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن أ.تها عن مسألة وكلت إليهاــوتيأفإنك إن 
 .قرشي أي يستحب كونه منسوبا إىل قريش •
 .يف اخلطأيستقل برأيه خشية الوقوع  ال: مستشري  •
 .وهم بالليلألنه ذل بالنهار : غين بال دين  •
تبطن ـــحىت ال تأمره باملنكر وتنهاه عن املعروف وأخص من هذا أن يس           : بال بطانة سوء     •

 .أهل الدين واألمانة والعدالة والرتاهة
  )٢( .ال حيمله ذلك باحلكم بالفراسة وعدم اعتبار البينةحىت : بال دهاء زائد ومكر  •

  

  :وزاد الشافعية 
 والتثبت أبعد عن اخلطـأ      ،لئال تؤدي عجلته إىل ما ال ينبغي      ذو أناة أي تؤدة وتأن      : متثبت   •

  .وأقرب إىل إصابة احلق
 .حىت ال يكون موضع شفقة أو ازدراء وسخرية: كامل احلواس •
 .حىت يفهم احلق كما هو فال يلتبس عليه بغريه: عامل بلغة الذين يقضي بينهم •
  .حىت ال مييل مع هواه يف احلكم: بريء من الشحناء •
 .حىت يثق اخلصوم يف حكمه: للهجةصدوق ا •
  )٣( .حىت حيترمه اخلصوم فال جيترئون عليه: ذو سكينة ووقار •

  

  :وزاد احلنابلة 
 . وا يعرف البينة املكتوبة،فعدم معرفة القاضي للكتابة نقص: كاتب •
 .والزاهد يكون مبا يف يد اهللا تعاىل أوثق منه مبا يف يده :زاهد •
فح ــر على من وليهم والرفق م ومعاملتهم بالعفو والـص         أي بتيسري األمو  : حسن اخللق  •

 .وإيثار الرخصة على العزمية يف حقهم لئال يشق عليهم

                                                 
مارة ارة، باب النهي عن طلب اإلـ، كتاب اإلم٥٤٠: اللؤلؤ واملرجان ص / عبد الباقي :متفق عليه  )  1(

 ). ١٦٥٢(، وصحيح مسلم )٦٦٢٢(، صحيح البخاري رقم )١١٩٧: (واحلرص عليها، رقم 
 .١٤٧/ ٤: شرح منح اجلليل / ليش ع)  2(
 .٥٥٣/ ٢: ، حاشية الباجوري ٩٧/ ١١: روضة الطالبني / النووي )  3(



١٧

  .الشرط املستحب إن شاء اهللا تعاىلوسريد تفصيل هلذا : )١( بصري بأحكام من قبله •
  

  : في الحكم إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة في القاضي : ةني الثاسألةالم
  

ند ــ أن يـس ،ن املقرر يف الفقه اإلسالمي أن لويل األمر حبسب ما يراه مجهور الفقهـاء         م       
ـ             )٢(.والية القضاء ملن يراه أهال هلا      حة ـ إالّ أن بعض الفقهاء ذهب إىل أن والية األمثل شرط ص

 )٣(. وجوب اختيار األصلح إذا تعدد الصاحلون     :  فهذا قيد    ،فال  تنعقد والية من دونه مع وجوده       
تعمل رجـال   ــــمن اس : (قال شواهد عن النيب     بذلك حبديث له  تدل القائلون   ـولقد اس 
   )٤() نينمؤ املخان ابة ويف تلك العصابة من هو أرضى هللا منه فقد خان اهللا ورسوله وـ عصعلى
امها الثالثة البد   ـــاضي بأقس ــات املطلوبة يف الق   ـوما اجتهد فيه الفقهاء من الصف            

وقياسهم على مدى     وتفعيل حتصيلها وتربية الطلبة       ،هتمام ا يف اجلامعات يف أقسام القضاء      من اال 
 وهـي وإن كانـت   .واعتبار ترشيحهم للقضاء حبسب اجتماع القدر األكرب منها فيهم       .متثلهم هلا 

احبا لتصرفات القاضي مما قد يتعذر اكتـشافه        ــري منها ال يظهر إالّ مص     ـات خفية وكث  ـصف
تولية إالّ أن لويل األمر مع ما لديه من إمكانيات للتحري والتثبت أن يبذل اجلهد وبالوسائل                قبل ال 

فة القضائية  ييف الشخص الذي يريد ترشيحه للوظ     اف تلك الصفات    ــــاملمكنة حملاولة اكتش  
   )٥( .قبل أن يقدم على التعيني فعال

  .وال خالف يف تقدمي شروط الصحة على شروط الكمال
ووضع الفقهاء ضوابط الختيار األصلح تساعد من بيده سلطة  تعيني القاضي على االختيار                     

   )٦( ".علم والتقى أوىل من رعاية النسب رعاية ال":  من ذلك قول اإلمام النووي ،لـاألمث
  

                                                 
 ٢٢/ ١١الفروع  / ، ابن مفلح٦٢١ص :العدة شرح العمدة / قدسي ، امل٣٦٧/ ٢: الروض املربع / البهويت )  1(
 .١٢٣ص : إلسالمي النظام القضائي ا/ ، القاسم ١٣١/ ١١: روضة الطالبني / النووي )  2(
 .١٣٩/ ٤: شرح منح اجلليل / ال يسلم، عليش : املرجع السابق، رده من املالكية البناين قال )  3(
هذا حديث صحيح على شرطهما ومل خيرجاه وسـكت        : وقال  . ٩٢/ ٤: أخرجه النيسابوري يف املستدرك   ) 4(

 عنه الذهيب
 .٢٠٠: النظام القضائي اإلسالمي /القاسم )  5(
 .١١/٩٧: روضة الطالبني   )6(



١٨

وهـذه  : "- كما نقله عنه البهويت يف شـرح املنتـهى         –تقي الدين ابن تيمية      وقول الشيخ         
 حسب اإلمكان وجتب والية األمثل فاألمثل وعلى هذا يدل كالم أمحد وغريه فيـويل  تعدالشروط  

 وأشار اإلمام    )١(،  "عدل املقلدين وأعرفهما بالتقليد    وأ ، وأقلهما شرا  ،لعدم عدالة ؛ أنفع الفاسقني    
ـ      : ئل بعض العلماء  ـوس: "ملكان فقال    إىل اعتبار الزمان وا     أيضاً ابن تيمية   وىلإذا مل يوجد مـن ي

إن كانت احلاجة إىل الدين أكثـر       : الــ فأيهما يقدم؟ فق   ؛ أو جاهل دين   ،القضاء إالّ عامل فاسق   
   )٢("ملام أكثر خلفاء احلكومات قدم الع وإن كانت احلاجة إىل العل.لغلبة الفساد قدم الدين

قال اجعلني على  ( :، قوله تعاىل واملفاضلةوالدليل على اعتبار األمانة والعلم عند الترشيح        

ب كرمي وهو ـالم إين حسيـــه الســفلم يقل علي )٣( ، خزائن األرض إني حفيٌظ عليٌم
فسأهلا " إين حفيظ عليم :  " وإمنا قال،حــبن الكرمي وال قال إين مجيل ملي الكرمي بن الكرمي 

   )٤( .باحلفظ والعلم ال بالنسب واجلمال
 .لح موجـود  ــــتعمل إالّ أص  ـس عليه أن يس   ــبة فلي فإذا مل تتوفر الشروط  املطلو            
يف كـل    فيختار األمثل فاألمثـل      ،من هو صاحل لتلك الوالية      زمانه أو مكانه      يكون يف  ال   وقد

 واهتمام الفقهـاء    .منصب حبسبه وإذا فعل ذلك بعد االجتهاد التام فقد أدى األمانة وقام بالواجب            
ثالثني شرطا يف املذاهب األربعة يوضح جبـالء عظـم          روط وتعددها حىت جاوزت ال    ــذه الش 

ات ــــائر املناصب والوالي  ــمن على س  ــ وهو ذا يعترب املنصب املهي     ،مسئولية القضاء 
تتبـاهى األمـم      حيـق أن     اح فيه ــ والنج وبعد التدقيق يف االختيار     )٥(.مبا فيها الوالية الكربى   

   )٦( .باستقالل قضاا
  
  

                                                 
  ٤٦٥/ ٣شرح منتهى اإلرادات  )  1(
 .٢٥٩ / ٢٨: الفتاوى )  2(
 .٥٥آية : سورة يوسف )  3(
 .٢١٦/ ٩: اجلامع ألحكام القرآن / القرطيب )  4(
 .١١٢ ـ ١١١: ص : القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة / احلميضي )  5(
ضاة  غري قابلني للعزل، وهذه القاعدة تعد مبدأ سائدا يف الـنظم احلديثـة                 القاعدة يف القوانني الوضعية أن الق       )6(

النظام القـضائي   /  القاسم ،اإلسالمية  منها وغري اإلسالمية فقد أكدا الدساتري ونظمت تطبيقها القوانني الوضعية           
  .١٥٨ص : اإلسالمي



١٩

  : أمرين معتربين عند املفاضلة البد من اعتبارمها هاء وذكر الفق       
لن أو ال نستعمل على عملنا      (:  عدم سؤال القضاء مع وجود الضعف مستدلني بقوله         *        

   )١().من أراده
 من أعطى على القضاء الرشوة فواليتـه        :عدم حتصيل القضاء بالرشوة وشددوا فيه وقالوا      *       

   )٢( .وإن كان حكم باحلقباطلة وقضاؤه مردود 
  

  :اليوم النظر يف ترشيح القاضي وتقدميه على غريه بأمور عديدة منها وميكن        
  )٣ (وعمره وخربته العملية وهذا معمول به يف بعض البالد العربية ،النظر يف مؤهالته العلمية  •
ـ                 • ات العليـا   االختبار التحريري والشفهي على حنو ما هو معمـول بـه يف أقـسام الدراس

كيف تقـضي إذا    :  أن يبعث معاذا إىل اليمن قال له       ملا أراد  أن النيب   ( ففي السنة    .اتـباجلامع
؟ قال أقضي بسنة رسول     فإن مل جتد يف كتاب اهللا     :  قال .أقضي بكتاب اهللا  : عرض لك قضاء؟ قال   

  )٤() .......اهللا
ووضـعها  وظيف الكوادر البشرية    ت الكربى لت  اليت تستخدمها الشركا  استخدام التقنية احلديثة      •

  )٥(.مر ألهلهاألوفق معايري حاسوبية دقيقة يف املكان األفضل واألنفع حبيث يوسد 
وميكن االستعانة بالشركات العاملية يف جماالت التوظيف وتزويدها بالصفات املطلوبة الـيت                   
مـن خـالل     احلاسبات مث     يتم إدخاهلا إىل   مجعها مث   دمت وقام العلماء جبهد مشـــكور يف       تق

                                                 
   : ل اهللا تعـاىل   أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة، باب استئجار الرجل الـصاحل وقـو           )  1(

    
 .١٨٩/ ٣: ومن مل يستعمل من أراده ] ٢٦: اآلية: القصص[   

 .٨٥/ ٨: مواهب اجلليل / احلطاب . ٥٣/ ٧: تكملة حاشية ابن عابدين / حممد عالء الدين )  2(
 .٢٠٣ص : النظام القضائي الشرعي / القاسم )  3(
ح ــاء فيه فمنهم من قـال ال يـص        ــ، واختلف العلم  ١٣٢٧، والترمذي رقم    ٣٥٩٢رواه أبوداود رقم    )  4(

  . يصح، والفقهاء كلهم يذكرونه يف كتبهم ويعتمدون  عليه: ومنهم من قال 
 .١٧٨ / ١٠: جامع األصول يف أحاديث الرسول / ابن األثري : األرناؤوط:         انظر

رية احملـدودة،   ـــنامج حتليل السمات الشخصية بشركة توظيف وتطوير وتدريب املوارد البش         بر: انظر  )  5(
  .٢١٣٥٢: ، جدة ١٢٦١١١: ، ص ب ٦٥١٩٧٨٣: ، هاتف ٦٥٧٠٣٦٩فاكس 

 



٢٠

تعبأ من قبل املرشح بكيفية معينة تعاد إىل احلاسوب ليظهـر النتيجـة يف مـدى                تمارة  ـــاس
ر النسبة اليت تؤهله أكثر من غريه ليكـون         ا أو مقد    )١( .ح لشغل وظيفة القاضي   ـصالحية املرش 
  .ممثل العدالة

على أساس ما تقدم من صفات بقدر       اضي  ويل األمر يف اختيار الق    وجيتهد  وبقدر ما حيسن             
   )٢( .ما يقيم قضاء ثابتا متني األركان

 تـصرفات   مستقبلية تـضبط  ية لرؤهمةوامل ساسيةور األااحملأحد ويبدو يل أن هذا األمر هو          
   )٣( . واهللا تعاىل أعلم.قوي يف حل كل معضلة وتذليل كل عقبةالنظار ألن القضاء املتني أساس 

  

ة التخصص و  :ةالثالث سألةالم ا قاضي   العأهمي اج إليه ي يحت وم الت ل
  : الوقف

 )٤(  "بلـه ام من ق  ـرا بأحك ــكون القاضي بصي   " باب أدب القاضي  احلنابلة يف   ذكر           
 وثورة يف عامل االتـصاالت      ،اتــيتفق مع الواقع الذي تعيشه البشرية من تفجر املعلوم         وهذا  

ة سالحا قويـا يف يـد األقويـاء الـذين يـسعون للريـادة               حىت أصبحت املعلومات املتخصص   
  .وأصبح اجلهل سببا للتخلف والفقر.والسيادة

                                                 
رط واحد ــيف النظام السعودي اقتصرت املادة الثانية من كادر القضاء على ذكر ش: " القاسم . يقول د)  1(

رط هو املؤهل العلمي فقط، فأوجبت يف فقرا األوىل ـوهذا الش...ل درجة مالزم قضائيجيب توافره فيمن يشغ
ترط ـادات العالية إلحدى كليات الشريعة باململكة العربية السعودية، ويف فقرا الثانية اشهأن يكون من محلة الش
 .٢٠٤ص : النظام القضائي ... " على األقل% ٧٠أن يكون حاصال على 

 .٢٠٠ ص : املرجع السابق : انظر )  2(
للقضاة دور تارخيي بارز يف حفظ األوقاف حيتاج إىل إظهار من ذلك ما يروى عن القاضي عبد امللك بن )  3(

تها وإصـــالحها مه ثالثة أيام يف كل شهر فيأمر برمرــــحممد األنصاري الذي كان يتفقد األوقاف بنفس
اضي ـ خلال يف شيء منها، ضرب الناظر عشر جلدات كما أن القإن احتاجت، ومعه طائفة من عماله فإن رأى

هليعة بن عيسى احلضرمي يف عهد املأمون مل يترك وقفا إالّ حكم فيه إما ببينة أو إقرار أهل الوقف، وكان يقول 
بن سألت اهللا أن يبلغين احلكم فيها فلم أترك شـــيئا منها حىت حكمت فيه، وأمثاهلم توبة بن منر،، واحلسني 

  .٥٠- ٤٤ص : اف والية الدولة على األوقــ/ رودي املط. د:  الوالة والقضـاة للكندي، نقال عن.هارون
 .ندوة الوقف والقضاء

 . ١٦٧/ ٢: الروض املربع/ ، البهويت٢٢ / ١٠: املبدع / ابن مفلح )  4(



٢١

 وحل مشاكل ،فهل يستطيع القاضي غري املتخصص تقدمي املساعدة يف النهوض برسالة الوقف                
نايـة   والع،أوال إعـداد القـضاة  : إن الطريق لإلصالح هو    :" النظار ؟جاء عن هيئة كبار العلماء       

 حيتـاج    وتدريبهم عمليا على أعمال القضاء ولو بدورات دراسية وتدريبية ملـن           ،بتأهيلهم علميا 
   )١(..." .لذلك

ليس يف العامل   وأصبحت له منظمات ومؤسسات      ولقد تطور العمل اخلريي واستقل بقوانينه            
  )٢( ،تلك اتمعات يف أمريكا وأوروبا جاءت خبدمات عظيمة ل      العريب واإلسالمي فحسب بل حىت      

؟ ىن لقاض غري خمتص متابعة ذلك وتفعيله واالستفادة منه يف ضبط تصرفات النظار              ــكيف يتس ف
د أخرى مع أن العلمــــاء      لقد تأخر الدور الريادي  للوقف يف العامل اإلسالمي وتقدم يف بال           

   )٣( .ن الوقف من خصائص اإلسالمإ: يقولون
اض خمتص ملتابعة ما أسـفرت عنـه اجتماعـات وزراء األوقـاف             وتظهر احلاجة قوية لق          
علمية عملية أبرزها تأييدها لستة مـشاريع تقـوم   المية من توصيات وقرارات    ـؤون اإلس ـوالش

 ومبثل تلك املشاريع حتل الكثري من املعضالت        . )٤( بتأسيس تعاون مشترك يف جمال النشاط الوقفي      
  .اليت خيتلف فيها القضاة

 قول احلنابلة باستحباب أن يكون القاضي بصريا بأحكام من قبله فيه بعد آخر وهو العلم                إن       
ـ بكل جديد نافع غري متعارض مع األصول الثابتة بالكتاب والسنة وإن كان بلغة غري عربي               ة ــ

ة املعنية بشؤون العمل املدين أو األهلي التطـوعي         ـيفلقد تيسرت اليوم الترمجة لإلصدارات األجنب     
 املشهور  مقصورا على ليس  س البحث والتحري للوصول إىل أفضل احللول        ــ ولي  )٥( اخلريي   أو

                                                 
 .١٣٣/ ٢: خمتارات من أحباث هيئة كبار العلماء )  1(
 .٢٨ص : قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين : وقفيات اتمع / انظر كالبانا جوشي )  2(
 .١٥٧ /٨: الفقه اإلسالمي وأدلته / ،    الزحيلي ٢٩٦/ ٢الشرح الصغري / الدردير )  3(
مشروع إصدار : قام بإعداد تلك املشاريع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت وهي على النحو التايل )  4(

مشروع إنشاء بنك معلومات . بلوجرافية لألدبيات الوقفية، مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفيةالكشافات الب
الوقف اإلسالمي،  مشروع تدريب العاملني يف جمال الوقف، مشروع إصدار دورية دولية للوقف، التعريف 

 .  ١٤٢٢/جملة أوقاف، العدد األول، شعبان : انظر . بالتجارب الوقفية املعاصرة
 حممد العثـمــان ـ من دولة الكويت انة العامة لألوقاف عبد احملسنـــانظر مقدمة األمني العام لألم)  5(

 .١قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاين ص : يف وقفيات اتمع 



٢٢

ام ـألة كان قد وقع قبلها يف الش      ــوهذه املس : " ةي يقول ابن جنيم من احلنف     ، احلنابلة يف مذهب 
 عني وستمائة وطلبوا فيها نقال فلم جيدوه فأرسلوا إىل الديار املصرية يسألون عنـها             ـــقبل التس 

   )١( ...".وال أدري ما أجابوهم
  .  وإذا وجدها فهو أحق اواحلكمة ضالة املؤمن يبحث عنها حىت جيدها

 يف أحكام   ومن العلوم املهمة اليت حيتاجها قاض خمتص بالوقف معرفة االختالفات الفقهية          *        
 والظاهريـة   ، الزيديـة   يف املذاهب األربعة ألهل السنة واجلماعة باإلضافة ملذهيب الشيعة         األوقاف  

ـ ألة ما قد يوجد يف غيـ فما يغيب عن كتب مذهب بعينه يف مس    ،التفاقهما يف األصول    ،ارهــ
 وأشار اإلمام الـسيوطي إىل هـذه        .وما كان يصلح يف مذهب لزمان ومكان قد ال يصلح اليوم          

ينـه يلزمـه    من يتعامل يف جمال بع      فبني أن كل      العلوم املفروضة ة يف كالمه عن أقسام      ــالقضي
 ومـن يبيـع     ،من له مال زكوي يلزمه ظواهر أحكام الزكاة       : "   حيث قال   مجيعها معرفة أحكامه 

  )٢( ... ". يلزمه تعلم أحكام املعامالت ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النـساء             ،ويشتري
أعـراض   فكيف بالقاضي الذي تعلقت برقبته دماء وأموال و        ،وهذا من فروض الكفاية على العامة     

يف مجيع األبواب    ،ميع أحكام تلك املذاهب باختالفاا الكبرية     جب  يطحبال أن حي  الناس ؟ ال يستطيع     
تجد فيه  من أحباث حملية      ـــ يعلم ما يس   ،  يف نوع يتمكن منه     هصــفال أقل من ختص   الفقهية  
 ،اء جبهل ـ جيمع جتارب من سبقوه مث يأيت حكمه بعد ذلك عن علم وال يصدر منه قض               ،أو عاملية 
  مث قضى  ا فافرغ جهده يف البحث    ــكل عليه أمر بعد كل تلك العلوم اليت حواه        ـــفإن أش 
   . وإن أخطأ فله أجران اب فله أجرــفإن أص

  
  

 يقول الدكتور   ، والشبكة العنكبوتية  ،ومن العلوم اليت حيتاجها قاضي الوقف علم احلاسوب       *        
إن علم القضاء من العلوم احلية اليت حتتاج إىل املزيـد           : " ته  عبد الرمحن  احلميضي  يف خامتة رسال       

                                                 
 .١٣٨ص : األشباه والنظائر )  1(
  .٤٤٥ص : األشباه والنظائر )  2(
 



٢٣

ـ من الكتابات املفيدة سواء كانت بشكل عام أو بشكل خاص كما أنه من العلوم الق               ابلة ـــ
   )١("  يف وسائل اإلثبات واستجالء األمور مبنتجات العلم احلديث ،للتطور

ليه قضية استجدت اليوم     ع  الذي أشكلت  ضيمح للقا ــفالقرية الكونية اليت نعيش فيها اليوم تس      
ستشري قاضي أخر صدر عنه حكم قضائي       ـأن ي طريق الشبكة العنكبوتية    ومل يذكرها الفقهاء عن     

  .عدت بينهما البلدانا مهما ب،يف مثلها أويف شبيهتها فيسترشد بقضائه
 احلرص الـدائم    : "ات ويل األمر جتاه األوقاف      ــإن من واجب  : وذكر الدكتور املطرودي          

على التطوير املستمر جلميع جماالت عمل األوقاف واستثمار التقنيات احلديثة والربجميات املتطـورة             
   )٢(" يف إدارة أعمال األوقاف وتيسري اإلجراءات املتبعة وآليات العمل 

  

لفقهاء والعجيب أن ا  : " ة  ـأولويات علم   اهلندس    "  الوقف   يومن العلوم اليت حيتاجها قاض     *    
إخـراج  اروا إىل مسائل هلا عالقة وثيقة ذا العلم يف كتاب الصلح والقـضاء كمـسائل                ــأش

 ، وال خيفى أن أغلب األوقاف عقـارات وأراض  )٣( . وغرزاخلشب يف اجلدار ،الرواشني واألجنحة 
والضرر الذي يقع عليها بوضع اليد عليها بصفة كلية أ و جزئية من أخطر القـضايا الـيت ـدد                    

م أرض  ـ فكيف يكون فصله يف منازعة حدود ملكية لوقف أو طلب استحكام أو تقسي             .األوقاف
جيعلـه  ) املكاتب اهلندسية   ( عتماد على اخلبري    ؟ وهل اال  الفنأو عقارات وهو ال حيسن مبادئ هذا        

يقضي باحلق ؟ إذا مل يكن للقاضي معرفة بأساسيات علم اهلندسة فإنه يفـوض احلكـم بـذلك                  
ية اليوم مأمونة   ــــ مث هل املكاتب اهلندس    .ندسي الذي أشرف على وضع التقرير     للمكتب اهل 
 ولعل اخلصم يف غري األوقاف أن يطعن أو ينقض احلكم ولكن الشأن يف الوقف               .اــيف تقاريره 

 فعلى األقل   –ريك للمعتدي   ـ أو ش  –خمتلف فالواقف مغيب باملوت وإن مل يكن املعتدي الناظر          
 ومن هنا تظهر مقولة الفقهاء مـال        ،اصه وغريته على ماله اخل    ء ال يوازي انتما   ه للوقف ءإن انتما 

  .الوقف كمال اليتيم

                                                 
 .٧١٢ص : القضاء ونظامه )  1(
 ٩٨ص : والية الدولة على األوقاف )  2(
 .٥٥-٣١/ ٧: املغين / ابن قدامة)  3(



٢٤

ـ يه معرفة أولي  اض متخصص لد  ــوال ختفى الفوائد اليت جتنيها األوقاف بوجود ق               ة ـــ
   )١( :ذا العلم ومنها

  .وتصورها جيدافهم أبعاد القضية  •
  )٢( .إطالة النظر يف الدعوىتقليل اخلسائر اليت تترتب على  •
 )plans(اقط األفقيـة    ــيما املـس  ـــمه املهندسون وال س   ــفهم اللوحات اليت يرس    •

 ا نظر يف اللوحات واملخططات ال يفهم منها كـبري         من القضاة إذا    فكثري ،)Elevations( واألمامية  
 . والقضاء فرع عن التصور الصحيح،وال صغريا

 والذي يبىن عليه حتديـد الغـرر اليـسري          ،األطوال واالرتفاعات التصور الصحيح لألبعاد و      •
 أو يف ارتفاع غرفة     ،رةــس كتصوره للمتر املربع يف أرض كبي      ـفتصوره للمتر الطويل لي   .والكثري
 .بل رمبا حيتاج إىل معرفة املتر املكعب لتصور أحجام اخلزانات وحنو ذلك... .أو عمارة

لقضاة يشعرون بالقرياط وخمرج القرياط أشد من شـعورهم          فكثري من ا   ،معرفة النسب املئوية    •
) رين  ـــأربـع وعـش   ( ألن عدد   ) القرياط  ( ب املئوية وإمنا كان يستخدم الفقهاء       ــبالنس

                                                 
نده ـواالختصام يف حدود األرض وقع يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أخرج اإلمام أبو داود بس)  1(
ك ـعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف السيل املهزور أن ميس[

رجالن  اختصم إىل رسول اهللا : [ وعن إيب سعيد اخلدري قال] حىت يبلغ الكعبني مث يرسل األعلى على األسفل 
انظر ] فأمر ا فذرعت فوجدت سبعة أذرع ويف حديث اآلخر فوجدت مخسة أذرع فقضى بذاك ... يف حرمي خنلة

 .، آخر كتاب األقضية٢١٦/ ٣نن أيب داود ـس
قد سبق يل أن كتبت عن هذا املوضوع غري مرة وذكرت : " روف األستاذ عابد خزندار يقول الصحفي املع)  2(

نهم واإلحجام ـــفيـــه أن البطء يف إجراءات التقاضي يؤدي إىل ضياع حقوق الناس وفقدان االئتمان بي
مثلة وأمهها عن الدخول يف معامالت جتارية بني بعضهم البعض وتردد املالك يف تأجري عقارام وقدمت بعض األ

ح احتوت على ناسخ ومنسوخ أي اختالف يف مساحة األرض بني األرقام واحلروف يف صك . قضية للمواطن أ
ملكيته وظلت القضية بدون بت طيلة عشرين عاما ونتيجة لذلك أعتدي على هذه األرض ودخلت يف املناطق 

د ضاع إىل األبد مع أن قيمة األرض اآلن عب اآلن حتديد معاملها أي أن حق هذا الرجل قـالعشوائية ومن الص
إن كان حيصل مثــل هذا مع األحياء  فكيف احلال .." ني مليون ريالـــأقل تقدير ال تقل عن مخس=على 

  .١٤٢٤/ ١١/ ٧: مع األوقاف ؟ انظر جريدة عكاظ 
 



٢٥

 وأمور الناس اآلن    .يه من النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس       لميكن قسمة املواريث ع   
 .بد أن يفهمها القاضي حق الفهمتدور على النسب املئوية أكثر وأشهر فال

 

فيه ما يوضح مواصفات األعمال فمنها ما يتم ضمانه خلمسني عامـا وبعـضها ال         هذا العلم      •
 فلو جاء مستثمر للوقف يريد إعماره فيضع مواصفات بناء ال تكون صاحلة بصورة              ،يكمل العشر 

 شـيئا إن     له حققتك وال ي  حبيث يتضرر الوقف بذل   ) عشر سنوات مثال    ( جيدة بعد مدة استثماره     
مل تكن خسارته أكرب ألن تكلفة إزالة املباين مث إقامة بناء آخر أكرب من إقامتها على أرض خاليـة                    

  )١( .بكافة األرباحيذهب  واملستثمر 
 

  :"أولويات علم احملاسبة "  كذلك  اليت حيتاج إليها قاضي الوقف ومن العلوم*       
عي إلدارة الوقـف    ـــ فحاولت الس   بدولة الكويت    لعامة لألوقاف لقد اهتمت األمانة ا         

وفق أسلوب مهين علمي يتواكب مع تطور النظم اإلدارية واملالية املعاصرة ويراعـي خـصوصية               
 املستشار  ،عبد الستار أبو غدة   / فكلفت الدكتور   املؤسسة الوقفية كمؤسسة شرعية خريية تنموية       

ذ احملاسبة يف جامعة األزهر  بإعداد       ا أست ،حسني شحاته / دكتور وال ،الشرعي يف شركة دلة الربكة    
دراسة تتناول اجلوانب الفقهية واحملاسبية لصيانة وترميم وإهالك واستبدال أعيان الوقف باعتبارهـا             

، ووضع إطار عام للقـوائم والتقـارير        بط ارتباطا وثيقا بإدارة األوقاف    ة اليت ترت  ـمن األمور اهلام  
ـ ن املوقوفة ونت  ــايل للعي ـــيضاح املركز امل  إاهم يف   ـــاملالية اليت تس    .ائج أعماهلـا  ــ

ة على بعض املسائل املتعلقة مبدى جواز تكوين خمصـصات إهـالك   ــكما ركزت هذه الدراس  
ا ـــ كم ،ق املعاصر ــألعيان الوقف واحتياطات الستبداهلا يف ضوء األحكام الشرعية والتطبي        

                                                 
قد خالطت ": زة خالد مح.  يقول املهندس واحلاصل على درجة الدكتوراة يف علم الشريعة ختصص الفقه د)1(

حبكم عملي قضاة يف احملاكم املستعجلة والكربى وديوان املظامل وقد شعرت ذه املشكلة عن قرب، ووجدت كثريا 
قضاة عن علم اهلندسة واعتمادهم على املكاتب اهلندسية، ورأيت من يقضي المن القضايا تتأخر بسبب عزوف 

ئ ـــ خمالفا للحق من وجه، ووقفت بنفسي على شبسبب اعتماده على قضاء مكتب هندسي وقد يكون ذلك
من ذلك ونصحت فيه مما أكد عندي ضــرورة أن يكون القاضي ملما بشيء من علوم الرياضيات واهلندسة 

متنوا لو كانت واقعا متكنه من عمله على الوجه الصحيح ولعمر اهللا لقد مسعت هذه األمنية من قضاة متميزين، و
   .فجزاه اهللا خريا.يت أغلب املعلومات املتقدمة منه حيث مل أقف عليها  موثقة عند غريه ولقد استق" واهللا أعلم

 



٢٦

ـ الص املصطلحات الفقهية واحملاسبية مـن ثنايـا الدراس        مت يف هذه الدراسة حصر واستخ      ة ــ
يف حماولة لتوفري الوقت واجلهد ليسهل الرجـوع    ل خاص   ــوتطبيقاا العلمية وتبويبها ضمن دلي    

 ، وعلى رأسهم ناظر الوقـف      )١(،إليه لكل من يستخدم الدراسة املذكورة أومن يعىن بأمور الوقف         
  .ظاروالقاضي يف التجاوزات املالية للن

  :  يف ثالثة أقساموجاءت خطة الدراسة     
ويتناول األحكام الفقهية للوقف مع التركيز على موارد وإيـرادات ونفقـات            : القسم األول      

 وكذلك نفقات الصيانة والترميم والعمارة وإهالك واستبدال أعيـان الوقـف            ،ومصارف الوقف 
  . املعنية وبيان مسئولية ناظر الوقف أمام األطراف،الثابتة

  

ويتناول األسس احملاسبية للوقف بصفة عامة واليت تضبط عمليـات اإلثبـات            : القسم الثاين      
 مع التركيز على مـوارده وإيـرادات        ،والقياس والعرض واإلفصاح احملاسيب ملعامالت الوقف املالية      

واستبدال أعيـان   وكذلك املعاجلة احملاسبية لنفقات الصيانة والعمارة          ،ونفقات ومصارف الوقف  
 وأسـس   ،تهالكها يف ضوء األحكام الفقهية وأسس الفكر احملاسيب اإلسالمي        ـالوقف الثابتة واس  

  .حماسبة املنظمات غري اهلادفة للربح
  

تناول التنظيم احملاسيب للوقف ودوره يف إخراج املعلومات احملاسبية اليت تساعد          : القسم الثالث      
اح العام يف القوائم ــ مع التركيز على العرض واإلفص    ،برسالة الوقف يف اختاذ القرارات والنهوض     

   )٢(.والتقارير املالية املتعدد األغراض مبا يتالءم مع متطلبات مستخدميها
  

منـها تـرميم    : وال ختفى حجم القضايا املالية املتعلقة بناظر الوقف من حهـات عديـدة                    
الوقف وتوزيع غلته واالعتماد يف ذلـك        وحتصيل ريع    ، وإجارة العني املوقوفة   ،انة الوقف ـيـوص

  يوقع القاضي بات قد ــــبات القانونية دون اإلملام بأصول تلك احملاســعلى مكاتب احملاس
   )١(.اء على جهلــــيف القض

                                                 
 .٦ ـ ٣: ص : األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف : أبوغدة، شحاته )  1(
 ١٨ ـ ١٧: ص : األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف : أبوغدة، شحاته )  2(



٢٧

   قاض متخصص بشؤون األوقاف ؟صناعةمن املسئول عن       
موظف كفء يكون   أي  اعة  ـ إن صن  ات بل ــاض لألوقاف يبدأ من اجلامع    ــختصيص ق      

  .متكن العامل من القيام بعمله على أفضل وجه ممكناليت ات واملعاهد اليت أعدت املناهج ـيف الكلي
 ،واحلمد هللا أنه يوجد جبامعات اململكة العربية السعودية يف كلية الـشريعة قـسم للقـضاء                     

ة وهـي   ـصة اليت متهد للمحاكم اخلاص    والذي ينقصه املناهج املتخص   معهد عايل للقضاء     وكذلك  
ـ ري وأخرى لألحداث وثالثة للعم    ـموجودة يف بعض الدول العربية فهناك حمكمة للس          )٢( ال،ــ

   )٣( .الوقف ال يقل أمهية عنهاو
  إجابة عن السؤال أين مراجع الدراسة املتخصصة ؟و       
مـن أبـواب الوقـف يف قـسم         كتب املذاهب األربعة وما اشتملت عليه        فأمهها بال شك         

عن األحاديث   كتب أحاديث األحكام     حتدثت حتت كتاب البيوع يف أغلب األحيان         و ،املعامالت
 واملؤمترات ، اليت وردت يف باب الوقف وبينت املسائل املتفق عليها واملختلف فيها           ثارالصحيحة واآل 

 ،يهـا مئـات األحبـاث     والندوات اليت أقيمت من مشرق العامل اإلسالمي إىل غربه وقـدمت ف           
الـدول   وجتارب ، ورسائل املاجستري والدكتوراة وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات   ،واملصنفات
  .لصناعة قاض خاص بقضايا األوقاف مراجع مهمة  مجيعهاتعترب )٤("الترست" نظام  املتقدمة يف 

  تقنين أحكام الوقف   :المطلب  الثاني 
  

                                                                                                                        
اثنان يف النار، وواحد يف اجلنة : القضاة ثالثة { :  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بريدة رضي اهللا عنه)  1(

رجل عرف احلق فقضى به فهو يف اجلنة ورجل عرف احلق فلم يقض به وجار يف احلكم فهو يف النار ورجل مل يعرف احلق 
احلديث دليل على أنه ال ينجو : اإلمام الصنعاينرواه األربعة وصححه احلاكم يقول } فقضى للناس على جهل فهو يف النار

والعمدة العمل فإن من عرف احلق فلم يعمل به ومن حكم جبهل ســواء . من النار من القضاة إال من عرف احلق وعمل به
 يصدق يقضي للناس على جهل فإنه: يف النار وظاهره أن من حكم جبهل وإن وافق حكمه احلق فإنه يف النار ألنه أطلقه فقال 

جهل أو خبالف احلق ــوفيه التحذير من احلكم ب. ائه أنه قضـــى على جهلـعلى من وافق احلق وهو جاهل يف قض
 .  ١١٨١ / ٤: سبل السالم / انظر .. "مع معرفته والذي يف احلديث أن الناجي من قضى باحلق عاملا به

 .٤٧٨: تاريخ القضاء يف اإلسالم ص / الزحيلي )  2(
خيصص يف حمكميت التمييز  بالرياض ومكة املكرمة دائرتان  : " ٢٣ كتاب التنظيم القضائي آلل الشيخ ص جاء يف)  3(

لتمييز األحكام الصادرة من احملاكم التجارية والعمالية واملرورية على أن تدرس هذه األنظمة يف املعهد العايل للقضاء وكليات 
 .٥١٢ص : نقلته عن املرجع السابق " اإلدارية هلا الشريعة وتوضع القواعد واإلجراءات القضائية و

 .٥ص : الوقف بني اإلسالم والغرب الترست أمنوذجا / الكبيسي )  4(



٢٨

  التمهيد
يف العديد من املؤمترات عن أمهية تنظيم الوقف وتأطريه بفقه حي متحـرك             حتدث العلماء            

   )١( . الكوين العامليالنـزوعمواكب ومستوعب لقضايا األمة الراهنة ذات 
كما قاموا بتقدمي توصيات حول االستفادة من خمتلف املذاهب الفقهية يف نظـام القـضاء                      

واملستجدات احلديثة فالدين أو الـشرع       ، التطور السريع  العتبارالشرعي واإلسالمي واألخذ بعني ا    
   )٢( .أو اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان

  السيما قوانني الوقـف     توحيد التشريعات واألنظمة القضائية يف البالد العربية      كما أوصوا ب         
   )٣ (.وناقشوا العوائق السياسية اليت حتول دون ذلكلتحقيق وحدة األمة 

الكويـت  : ب الدول العربية واإلسالمية وضعت أحكام الوقف يف تشريع مستقل منها            أغل       
   )٤ (.واليمن وعمانوقطر 

  

  : الوقف  أحكامفي المقصود بتقنين : ى األولسألةالم
  .مشتقة يف اللغة من لفظ قانون" تقنني " كلمة        

 )٦(،وأراهـا دخيلـة  :  ابن سـيده   قال)٥ (.مقياس كل شيء، واجلمع قوانني : لغةنون  والقا       
 وهو مـستمد مـن اللغـة    ،إن لفظ قانون غري عريب يف أصله: ويؤكده شراح القانون حيث قالوا   

 واملعيار  ، والقاعدة يف التعامل   ،ويعين الشيء املستقيم واملبدأ املقرر    " canon"اليونانية القدمية بلفظ    
   )٧( .ي اليت ال تقبل النقاش أو الردادات والتوجيهات ذات البعد األخالقــ واإلرش،واحملك

                                                 
 ١ص : الوقف اإلسالمي تكافل إنساين وعمراين كوين / شبار )  1(
 .٥٢٦ص : تأريخ القضاء يف اإلسالم / الزحيلي )  2(
   .٣٠٣، ٢٩٧، ٢٩٢: ص : الوطن العريب ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف )  3(
 املرجع السابق)  4(
 .، باب النون، فصل القاف٢٠٠/ ٤: القاموس احمليط / الفريوزآبادي )  5(
 .، مادة قنن٣٤٩/ ١٣: لسان العرب / ابن منظور )  6(
 .٩ص : مدخل إىل درسة القانون / زريق )  7(



٢٩

   )١( . كلمة نظام بدل كلمة قانوناستعمال  البعضحبواست
 .القواعد العامة اليت توجه سلوك األفراد يف اتمع       : طالحي  ـوالقانون يف االستعمال االص          

   )٢(.أو جمموعة  القواعد تصدر عن السلطة العامة يف اتمع يف شكل ملزم
ـ مث.. . كل قاعدة قانونية عن موقف معني يتبناه املشرع يف سبيل تقرير حق معني             ـ وتعرب  ال ــ

ر يلزم فاعلـه    ـكل إضرار بالغي  "  : بقوهلا  من قانون املعامالت املدنية    ٢٨٢/ ما نصت عليه املادة     
رع يف هذا النص يفترض واقعة اإلضرار بالغري ويرتـب          ـــفاملش" ولو غري مميز بضمان الضرر      

 وعلى هذا النـسق     .أي إلزامه بالتعويض   ،ققها جزاء يتمثل يف إلزام الفاعل بضمان الضرر       على حت 
   )٣( .تقوم كل قواعد القانون على وقائع مفترضة يرتب املشرع على حتققها جزاءات حمددة

  

  :بأنه تقنني أحكام الوقف باملقصود وعليه ميكن بيان        
هل للقضاة الوصول   ــومرتبة يف مواد تس    ، مرقمة ،مةقضايا الوقف يف قواعد عا     تنظيم         

  .املتفقة وقواعد الشريعة و ال خترج عن املصلحة العامة ،للفصل يف املنازعات بشكل ملزم
فحني ينظر الباحث الفقهي إىل املذاهب الفقهية باعتبارها اختالفات مذهبية االنتصار فيها لقوة                  
 دون  .للواقـع مة احللـول    ئ وحاجة األمة  و مال     ،إىل املصلحة رع يف التقنني    ــ ينظر املش  ،الدليل

    )٤( .النظر إىل االنتماء املذهيب
حيثما تكن املصلحة العامة يكن شرع      : اعتبار املصلحة العامة حىت قالوا    ومل خيرج أي تقنني عن         
   )٥( .اهللا

  .ثري من األحكام الفقهيةالفقهاء هذا األمر وجعلوا له قواعد معروفة تفرع  عليها الكولقد اعترب 
  : أقوال عديدة يف هذا األمر منها ولإلمام ابن تيمية      

                                                 
ج العريب، ـاملوحد لإلثبات بدول جملس التعاون لدول اخللي) القانون ( وثيقة مسقط للنظام : مثال ذلك )  1(

املوحد ) القانون ( ، وثيقة أبو ظيب للنظام ..املوحد للمحاماة بدول جملس التعاون) القانون ( وثيقة املنامة للنظام 
 .١٨٩، ١٦١، ١٣١: ص .١٤٢٧،حمرم ٢٩جملة لعدل، العدد : انظر . بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب

 .١٠ص : مدخل لدراسة القانون )  2(
 .١١ص : املرجع السابق )  3(
 .٢٩٧ص : ندوة  نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب / حممد إمام )  4(
 .٢٩٢ص : املرجع السابق / حممد متوكل )  5(



٣٠

لحة وعليـه أن يفعـل      ـــالناظر ليس له أن يفعل شيئا يف أمر الوقف إالّ مبقتضى املص           "       
   )١(" األصلح فاألصلح 

  " هللا ورسوله ال يتعني عليه فعل معني بل له أن يعدل عنه إىل ما هو أصلح وأرضى "      
   )٢ ("وعلى الناظر بيان املصلحة فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أا مفسدة ردت "      
وذكرت األحباث املقدمة للندوات واملؤمترات هذه احلقيقـة ووثقتـها بعـشرات املـصادر                   
  : ة انقل منها على سبيل االختصار ــالفقهي
ه والية عامة أو خاصة تتعلق بالرعية سواء كان سـلطانا           كل من ل  : "  يقول الدكتور الغديان       

أومن هو دون السلطان كالوصياء والنظار ال حيل هلم أن يتـصرفوا إالّ جبلـب مـصلحة أو درء                   
ة أي مبا يعـود     حدة وأن نفاذ تصرفات كل منهم العائدة ملن هم حتت واليتهم منوط باملصل            ـمفس
ة العامـة   ـرعيــينفذ شرعا استنادا إىل القاعدة الش      وإالّ فتصرفهم غري صحيح وال       ، منها مهعلي

   )٣(.." .أن التصرف على الرعية منوط باملصلحة" يف ذلك وهي أن 
ولـذا  الغرض  ة  ــالوقف عبادة معقولة املعىن مصلحي     : " القاضي هاين اجلبري  ويقول الشيخ         

هر جبالء يف كثري من األحكام       وهذا ظا  ، غري املنصوصة  هامل مع أحكام  عفإن املصلحة معتربة يف الت    
 ولذا فإن ذلـك      . فإن الفقهاء عللوا كل مأخذ بتعليل مصلحي يف الغالب         ،اليت تناولناها فيما سبق   

 ،راف على النظـار   ـلحة لتكون مراعاا هي املناط املهم يف كيفية اإلش        ـــيفتح الباب للمص  
   )٤( "وأطر احملافظة واحملاسبة 

نة ـــويالحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالـس        : " لزحيلي  ويقول الدكتور وهبة ا        
   )٥ ("ومعظم أحكامه ثابت باجتهاد الفقهاء باالعتماد على االستحسان واالستصالح والعرف 

        

                                                 
 .٦٧/ ٣١: الفتاوى )  1(
 .٦٨/ ٣١: املرجع السابق )  2(
 .١٣ص :   املغتنية وسبل صرف غالل أوقافها املصارف املتعذرة أو)  3(
 .٤٣- ٤٢ص : اإلشراف القضائي على النظار )  4(
  .١٥٧ / ٨: الفقه اإلسالمي وأدلته )  5(
 



٣١

ـ      يف  "  صلحةامل"ر   متفقون على اعتبا   نيواخلالصة أن الفقهاء والقانوني    ح ـ الوقف سـواء يف ترجي
   )١(.ني أحكام الوقفاحلكم الفقهي أو يف تقن

  

  :اختالف علماء المملكة في تقنين : المسألة الثانية  
ة ـقبل النظر ملسألة تقنني أحكام الوقف على وجه اخلصوص البد للرجوع إىل أصل القـضي                   

  .وهي تقنني مجيع أحكام الشريعة على وجه العموم حسب الرأي الراجح لدى الفقهاء
 عندما قام جاللة امللك فيصل رمحه اهللا تعاىل بالرفع هليئة كبـار             هذه القضية وحبثت  طرحت        
 وممـا   ،اء إللزام القـضاة العمـل بـه       ــجواز تدوين الراجح من أقوال الفقه      اء يف أمر  ـالعلم
ـ احل وتكثي ـك فيه أن اهلدف من هذا األمر اخلري واحلرص على جلب املـص            ــالش رها ـــ

ورب بعض  .. .ريعةــاة بالقصور يف تطبيق أحكام الش      بعد اام القض   .ودرئ املفاسد وتقليلها  
   )٢( .الناس من رفع قضاياهم للمحاكم الشرعية يف اململكة والذهاب ا حملاكم يف دول أجنبية

 ، للمشكلة   أن دواعي اإلصالح قائمة وأن البد من إجياد حال         ولقد نظرت اهليئة يف املوضوع فرأت     
أنه ال جيوز تدوين األحكـام      :" ترى    )٣(تهاـــهليئة بأكثري  غري أن ا   ،وإصالح ملا ختشى عواقبه   

 ، وال حيل املـشكلة    ،؛ ألنه ليس طريقا لإلصالح     املقترح إللزام القضـــاة احلكم به     على الوجه 
 أو على ظنون بعض الناس يف القضاة ما دام هنـاك حمكـوم   ،كامحوال يقضي على اخلالف يف األ   

.. .ه مل يسلم منه أحد حىت خري اخللق صلى اهللا عليه وسلم           اضي يف حكم  ــعليه ؛ ألن اام الق    
  : أموربذلك استدلوا على ولقد رأت اهليئة كذلك أن التدوين املراد يفضي إىل ماال حتمد عاقبته ؛ و

لقول الراجح عند من اختاره يقتضي      ا ب مىــإن إلزام القضاة أن حيكموا مبا اختري هلم مما يس          -١
 وخمالف ملا جرى عليـه  ، وهذا غري جائز، ولو يف بعض املسائل   ،عتقدأن حيكم القاضي خبالف ما ي     

                                                 
ومن أراد التوسع يراجع كتاب قواعد األحكام للعز .حرصت على تقدمي زبدة القول خشية اإلطالة والتكرار)  1(

حة يف الوقف للشيخ عبد اهللا بن بية منشور مبجلة البحوث الفقهية املعاصرة أثر املصل: " بن عبد السالم، وحبث 
 .٤٢ص : انظر اإلشراف القضائي على النظار . العدد السابع واألربعون

 .  و ما بعدها٣٩/ ٢: خمتارات من أحباث هيئة كبار العلماء )  2(
 رمحه اهللا، عبد العزيز بن صاحل رمحه اهللا، عبداهللا بن محيد: [ وهم عشرة من فضائل املشائخ يف اململكة )  3(

إبراهيم بن حممد آل الشيخ رمحه اهللا، عبد اهللا بن غديان حفظه اهللا، صاحل اللحيدان حفظه اهللا، حممد األمني 
 ]الشنقيطي رمحه اهللا، عبدالرزاق عفيفي رمحه اهللا، عبد العزيز بن باز رمحه اهللا، حممد احلركان رمحه اهللا 



٣٢

 ، ومن بعدهم من الـسلف الـصاحل       ،العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين         
 وعرضها  ،بق أن وجدت هذه الفكرة يف خالفة بين العباس        ـويسبب التحول عن سبيلهم ولقد س     

 فهي فكرة مرفوضـة     ،ادهاـــك رمحه اهللا فردها وبني فس     ام مال ـأبو جعفر املنصور على اإلم    
  . وال خري يف شيء اعترب يف عهد السلف من احملدثات،لدى السلف

 وفصل هلم   ،همـما يدعي أنه القول الراجح فيه حجر علي       ـاة أن حيكموا ب   ــإن إلزام القض   -٢
لثروة اليت هي خـري      وتعطيل هلذه ا   ،يف قضائهم عن الكتاب والسنة وعن التراث الفقهي اإلسالمي        

 تعاىل   اهللا خمالفة صرحية ملا دل عليه كتاب      ويف ذلك أيضا     ،لف الصاحل ـــتراث ورثناه عن الس   
 وأن عدم الرد إليهمـا      ،نةــمن وجوب الرجوع فيما اختلف فيه من األحكام إىل الكتاب والس          

ــاىل     ــاهللا تع ــان ب ــايف اإلمي ــتالف ين ــد االخ ــال ،عن      : ق

  ⌧   
     

     
)١(  

من الدول اإلسـالمية    إن اإللزام مبا يدون يفضي إىل نفس النتيجة اليت وصل إليها من سبقنا               -٣
م خبري ومل يرفع اختالف القضاة       فلم يأ  ، وألزموا القضاة العمل به    ،املتأخرة فقد جربوا هذا التقنني    

يف األحكام وإمنا أدى م إىل احلكم بالقوانني الوضعية فيما عدا األحـوال الشخـصية وبعـض                 
ـ  وإبق ، وحمافظة على البقاء يف التحاكم إىل شريعة اهللا        ، فسدا لذريعة الفساد   .العقوبات اء ــــ

 .يق آخر لإلصالح سليم العواقبعلى إظهار شعار أمتنا اإلسالمية جيب علينا أن نفكر يف طر
يكون موحد األرقـام    إن إجياد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح يف نظر من اختاره               -٤

مسلسل املواد ال ميكن أن يقضي على اخلالف ويوحد األحكام يف كل القضايا  الختالف القضاة                
 والختالف ظروف   ، ترفع هلم   ومدى انطباقها على القضايا اليت     ،يف مداركهم ويف فهم املواد العلمية     

 فقد اختلف النـاس يف مـدلول بعـض          . وحيف ا من أحوال    ،القضايا وما حييط ا من أمارات     
 وعلم مصدرها الذي لـيس علمـه        ،النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع وضوحها وجالئها       

 .كعلم من خيتار القول الراجح املراد
ة لضعية دونت قوانينها على هيئة مواد موحدة مسلـس        احملاكم املدنية اليت حتكم بالقوانني الو      -٥
ـ  واس ،ام ومع ذلك اختلفت أحكام قضاا ووقع يف بعضها التناقض واخلطأ          ــاألرق تؤنف ــ

                                                 
  . ٥٩:   ، اآليةالنساء)  1(
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 فلم يكن التنظيم واإللزام بـه مانعـا مـن اخلطـأ             ، فنقض يف حماكم االستئناف    ،بعض األحكام 
 . ونقض احلكم، واام القضاة،والتناقض

اة مبا يدون هلم إعطـاؤهم      ـ من اآلثار السيئة اليت ترتبت على إلزام القض        ال يصلح للتخلص   -٦
ايا والتـهرب   ــذلك يعو إىل التواكل وتدافع القض      فإن  ... .حق الرفع فيما خيالف فيه اعتقادهم     

ايا؛ ـال للتخلص من بعض القـض     ـمن املسئولية وتعويق املعامالت وتكديسها وفتح باب االحتي       
ند رأيـه ؛    ـــن ملا دونّ ما يس    ـ أراد ذلك أن جيد يف وجهة نظر املخالفي        ألمر ما وال يعدم من    

  .ألن الرجحان أمر نسيب خمتلف فيه ولكل قول وجهته
الواقع يشهد بأن معرفة اخلصوم ملا يرجع إليه القاضي تفصيال ليس بضروري وال شرط لقبول                -٧

 وأصـحابه كـانوا      النيب   حكم القاضي وال نفاذه ال من جهة الشرع وال من جهة القانون إلن            
 ومل يكن الفقه مدونا وكثري من املتخاصمني ال حيفظ القـرآن            ،حيكمون بني الناس يف اخلصومات    

 .نةـــ وإمنا يعرفون إمجاال أن القاضي سيحكم بالكتاب والـس         ،نةــكله وال كثريا من الس    
اة ـرجع إليه القض  واد األعظم فيها ما ي    ـــن وضعية ال يعرف الس    ـبقوانيكما أن الدول اليت     

 ،رعية مدونـة  ـواألحكام الش .. . القوانني ولذلك يقيمون احملامني لريافعوا عنهم يف قضاياهم         من
 ومع معرفته هلا ال يأمن أن خيالفه القاضـي يف فهمهـا            ،ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتها     

 يرجـع إىل القـانون      وتطبيقها على قضيته سواء يف ذلك من يرجع يف حتاكمه إىل الشرع ومـن             
 وإمنا جيتهـد    ،اياــالقضالوضعي ألن األحكام لو دونت ال يكون فيها ذكر مجيع اجلزئيات من             

 .كل قاض يف تطبيق النص على القضية اليت ترفع إليه
وكانت هلم وجهة نظر خمالفـة للمنـع         )١( مث خالف ستة أعضاء من هيئة كبار العلماء                

  :فقالوا رأي الراجح من مذاهب العلماء لل ورأوا جواز التقنني 
فلقد كانت مسألة تـدوين األحكـام       /  وبعد   ،احلمد هللا والصالة والسالم على من ال نيب بعده        " 

 موضع دراسة من قبل     ،التمشي مبوجبه الشرعية الراجحة يف كتاب يعمم على احملاكم وإلزام القضاة          
ث الـذي   قام السامي وبعد اإلطالع على البح     رغبة امل هيئة كبار العلماء يف دورا الثالثة بناء على         

ـ فرت الدراس ـأعدته اللجنة الدائمة للبحوث حول تلك املسألة وتبادل الرأي بشأا أس           ة ـــ

                                                 
 اهللا، حممد بن جبري  رمحه اهللا، عبد ايد حسن رمحهصاحل بن غصون : " وهم فضيلة املشائخ التالية أمسائهم )  1(

 "ه اهللا رمحرمحه اهللا، عبد اهللا بن منيع حفظه اهللا، عبد اهللا خياط رمحه اهللا، راشد بن خنني 
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 وحيث إننا حنن املوقعني أدناه نرى جواز ذلك حتقيقـا  ،عن انقسام الرأي يف املسألة بني مانع وجميز 
نما جـرى اسـتطالع  اآلراء    ــ املسألة برأيه مقتضبا حي    للمصلحة العامة ؛ وقد أدىل كل منا يف       

  :دون ذكر لالستنادات واملربرات واالعتبارات اليت بنينا فيها آراءنا فإننا نوضح ذلك فيما يلي 
  :موعة اعتبارات حيسن بنا قبل البدء يف توجيه ما نراه إيرادها هناك جم : أوال
ة من أن القضاء يعترب عنوانا ملا عليه البالد من حال           ما أمجع عليه املعنيون بالدراسات االجتماعي       •

 ،ن إدارا ـفإن كان قويا مهيبا يف حتقيق العدل واإلنصاف كان ذلك دليال على قوة البالد وحس              
       كما أمجعوا على  أن أول ما تفقـده          . وفوضويتها اوإن كان غري ذلك دل على ضعفها واضطرا 

 . يف املرافق القضائيةالبالد عند اضطراا وتزعزعها الرتاهة
لة ــما عليه بالدنا من اتصاالت خمتلفة بالبلدان األجنبية األخرى سواء ما كانت بالدنا متص               •

 وما تبع هذا من     ، مما كان لذلك أثره يف قيام عالقات خمتلفة معها         ،ا أو كانت هي متصلة ببالدنا     
 . وتبادل معلومات وخدمات،قيام اتفاقيات

وامل اليت برزت للجهات املسئولة عندنا إلجياد وحـدات قـضائية هلـا             إدراك الظروف والع    •
 ،اإلدارية للقـضاء كمحـاكم العمـل والعمـال        هة  استقالهلا الكامل من الناحية اإلدارية عن اجل      

 وفض املنازعات التجارية وحماكم التأديب وغريها مما كان له أثـره يف تفتيـت               ،ومكافحة الرشوة 
 . وبالتايل تقلص االختصاص القضائي من احملاكم الشرعية، بالدناالوحدة اإلدارية للقضاء يف

 ومنذ استتباب األمن حلكومتنا الرشيدة مبين على االلتزام باحلكم بالراجح           ،الوضع القائم اآلن    •
من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا وكان ذلك امتدادا ملا عليه احلكومة التركية من التزام حماكمهـا                 

بة إىل احلجاز وغريه من من املنـاطق        ـــمذهب اإلمام إيب حنيفة هذا بالنس     باحلكم الراجح من    
 أما بالنسبة لنجد وتوابعها فقد كان احلكم يف حماكمها          .اليت كانت خاضعة للحكم التركي سابقا     

طبفا للراجح من مذهب اإلمام أمحد وذلك قبل قيام دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحـه اهللا                  
  .حىت وقتنا هذا

ما عليه قضاة زماننا بالنسبة للمراتب العلمية اليت ذكرها أهل العلم مما جاء يف حبـث اللجنـة                    •
إما أن يكون جمتهدا مطلقـا      : خيلو من أربع حاالت      الدائمة من أن من ميكن إسناد القضاء إليه ال        

ب ممن له قـدرة     أو جمتهدا يف املذه     ، أو جمتهدا منتسبا  كشيخ اإلسالم ابن تيمية        ،كاألئمة األربعة 
ب ـعلى التخريج والترجيح واستنباط األحكام من األدلة الشرعية على أصول اإلمام الذي ينتـس             
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 أو مقلدا متعلما كأصحاب األئمة املتأخرين ممن تبحروا يف مذاهب           ،إليه كمتقدمي أصحاب األئمة   
 .يج إالّ أم مل يبلغوا درجة الترجيح والتخر،أئمتهم ومتكنوا من تقرير أدلتهم

ائية لك القض اانتشار الوعي احلقوقي يف البالد وتطلع تلك الفئات الواعية إىل التعرف على املس              •
وعجزها عن حصر تلك املسالك يف إطار واضح املعامل وما نتج عـن ذلـك مـن تـساؤالت                    

 .وتعريضات برتاهة القضاء وخضوعه لتأثريات واعتبارات شخصية
 

دعا إليـه جاللـة      أقوال أهل العلم وتدوين ذلك يف كتاب         إن أمر إثبات الراجح من     : اثاني  
 هــ مث  ١٣٤٦/ ٢٨/٢ونشر يف أم القرى يف عددها الصادر بتـاريخ  امللك عبد العزيز رمحه اهللا      

 على املفيت به من مذهب اإلمـام  ى القضاء يف مجيع احملاكم منطبقًارحتولت الفكرة إىل أن يكون جم     
مث إذا صار جريـان     .م املؤلفني على مذهبه ذكر األدلة إثر مسائله        والتزا ،لسهولة مراجعة كتبه  أمحد  

احملاكم الشرعية على تطبيق ذلك ووجد القضاة يف تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة وخمالفـة                
  .ملصلحة العموم جيري النظر والبحث فيها من باقي املذاهب مبا تقتضيه املصلحة

لوضع القائم مع اخلروج عن التقيد املذهيب وذلـك         فاألمر ال خيرج عن كونه تنظيما هلذا ا        
بتعيني األقوال الراجحة من قبل هيئة علمية على مستوى يسمح هلا بذلك وتدوينها يف كتـاب                

  .مه على احملاكم للعمل به بدال من أن يكون الراجح من املذهب موضع ادعاءـجيري تعمي
  

اة باحلكم مبـذهب    ـأن إلزام القض    و فكريمما سبق يتضح أن املسألة ليست وليدة الت        : ثالثا   
 . وال يزال العمل بذلك حىت وقتنا هذا       .إمام بعينه كان موضع التنفيذ يف أماكن من البالد اإلسالمية         

مث نقلوا عن عدد من علماء املذاهب األربعة        .. .ازته كثرية ـوأقوال أهل العلم يف اعتبار ذلك وإج      
د اليت ذكرها العلماء يف كتبهم فإنه ال جيـوز إلـزامهم            ها يفيد أن من توفرت فيه شروط االجت       ما

باحلكم مبذهب معني أما إذا كان القاضي مقلدا وال يتصف بشروط االجتهاد كما هو حال القضاة                
   )١( .فإن األقوال صرحية بإلزام أمثال هؤالء باحلكم

                                                 
، ٣٢٥/ ٣ – ٣٦٩/ ٤ – ٤٠٠/ ٥ – ٤٩٨/ ٤: ابن عابدين حاشية : من املراجع اليت اعتمدوا عليها )  1(

اضي ـاإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات الق. ١٣٠/ ٤: سوقي على الشرح الكبري دحاشية ال
، ٢٤٠/ ٨: ، اية احملتاج ٢٩٨/ ٤: ، قليويب على املنهاج ٢٩/ ٤: ، احمللى على املنهاج  ٧٩: واإلمام ص 

 .١٨٢ – ١٧٤/ ٢: انظر  .٣٩١/ ا: ، املدخل الفقهي العام ٧٣/ ٢١: ، فتاوى ابن تيمية ١٧٩ /١١: اإلنصاف 
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 رمحه اهللا حيث دعا     دودييخ أبو األعلى املو   ـومن العلماء املعاصرين القائلني بالتدوين الش            
تدوين األحكام الفقهية على شكل مواد وفق األسلوب احلـديث          "  القانون اإلسالمي   " يف كتابه   

  .لتنفذها احملاكم وتدرسها كليات احلقوق
إنه ميكن مسايرة التطور بالبحث     : حيث قال   : والدكتور أمحد الوايف يف كتابه الفقه اجلنائي               

ـ ته يف مواد كلما دعت حاجة اتمع ومصلحته إىل ذلك ألنـه حي            وصياغعن حكم اهللا     ثما ــ
  .وجدت املصلحة فثم شرع اهللا

   )١( . والدكتور الزحيلي   وغريهم،واألستاذ مصطفى الزرقاء       
تبلـد الفكـر،    : لئن كان لإللزام بقول معني بعض املآخذ اليت قد يكون من أمهها             : رابعا         

ذلك من املصاحل العامة اليت تعود على الـضروريات اخلمـس بالعنايـة             يف  إن  واجلمود بالبحث ف  
ما يدعو إىل التغاضي عن هذه املآخذ ؛ تطبيقا لقاعدة ارتكاب  أدىن املفـسدتني               والرعاية واحلفظ   

  :  نذكر منها ما يلي ،لتفويت أعالمها فالدواعي إىل األخذ بذلك كثرية
 ،همـجتهاد ألنفس  مستوى علمي ضعيف ال يستطيعون به اال        ما عليه غالب ا لقضاة من      )أ (      
 ،إدراك الراجح من مذهب من هم منتسبون إليه من بني األقوال املبثوثة يف كتـب املـذاهب                 وال
أن ما ذكـره    : يما ويف الكتب املؤلفة يف املذهب أقوال خمتلفة يذكر كل مؤلف يف الغالب            ــالس

ـ بة للمنتهى واإلنصاف وغي   ــهو األمر بالنس   كما   ،ألة مثال هو املذهب   ـيف هذه املس   رمها ــ
  .من كتب احلنابلة

إليه  إطالق األمر  أو ،ينه الراجح من املذهب   ـطالق األمر للقاضي يف تعي    إما نتج عن    ) ب (      
ختالف ادرة من احملاكم، ومن اال    ـختالف يف األحكام الص   جتهاد يف احلكم  مبا يراه من اال       يف اال 

لعجز املدعي عن إحضار مخـسني      :ر عن دعوى القسامة مثال    كم بصرف النظ  ذه حت جتاهاا، فه ايف  
رجال حيلفون مخسني ميينا على قتل املدعي عليه صاحبهم، واألخرى حتكم بقتل املدعي عليه حللف               

 كما أن إحدى احملاكم حتكم بقطع يد الـسارق  ،فيترك األول ويقتل الثاين،مخسني ميينا ورثة القتيل   

                                                 
ن أحكام الوقف، وحجتهم أن الفقهاء بسطوا الكالم حول األحكام ــيوجد علماء ال يروون ضرورة لتقني)  1(

القضاة؟ ومن يزودهم وجياب عليهم من الذي يسهل كالم الفقهاء ويقر به ليصبح يف متناول . مبا هو واضح وكاف
 . بالقضايا املستجدة اليت مل يذكرها الفقهاء لعدم وقوعها يف زمام
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 مطالبة املسروق منه ذلك، بينما تشترط احملكمة األخرى للحكم بقطع يده مطالبة             بغض النظر عن  
وهـذه   ، وهذه متنعها  ، وهذه حتكم بالشفعة   ،ه بذلك فتقطع يد األول وتترك يد الثاين       ناملسروق م 
 يئ مما كان لذلك أثره الـس     ،اص دون التملك  ــختصة املقطع، واألخرى حتكم باال    ـحتكم مبلكي 

 أحكامهم بـاهلوى والتـشفي واالسـتهانة         يكون منه اام القضاة يف     مثن الناس   يف نفوس كثري م   
  ...باحلقوق

 القضاء يف البالد غـري      لفة داخل البالد وخارجها من أن      كثرة الشكاوي من فئات خمت     )ج   (    
 إذ أن أحدهم ميكن أن يكون طرفا يف خصومة عند أحـد             ،واضح املعامل حىت لطلبة العلم أنفسهم     

 ومع ذلك ال يدري مبا حيكم       ، وقد يكون مستواه العلمي أعلى من مستوى القاضي نفسه         ،ةالقضا
ـ يف تربم البعض من حال القضاء لدينا ويف الطعن في          وقد كان لذلك أثره السيئ       ،القاضي به  ه ــ

  .من بعضهم بأنه حكم غري واضح املعامل يف حتقيق العدل وفض الرتاع وليس موضع ثقة
الت اليت كانت تربيرا إلجياد حماكم مستقلة عن اجلهة اإلدارية للقضاء           ي على التعل   القضاء )د   (    

ارية مما هو موجود    ــ التج املخدرات وفض املنازعات  لدينا كمحاكم الرشوة والتزوير ومكافحة      
اص ـــ مما كان له أثره يف تفتيت الوحدة القضائية وتقلـص اختـص            ،أويف طريقه إىل الوجود   

  .احملاكم الشرعية
منع اجلائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة وخيشى أن يف اإلبقاء               ) هـ   (    

  . ويف التاريخ من ذلك عرب.على الوضع القائم ما يدعو إىل ما ال حتمد عقباه
رية فيمـا   بعض القضاة احل   استحالة تنفيذ الرأي الذي أشار إليه بعض الزمالء يف إعطاء            )و  (     

اآلخرين بالراجح من مـذهب اإلمـام أمحـد         القضاة  ييد  ق وت ،؛ للثقة بقدرام العلمية   بهحيكمون  
   .الستحالة تصنيف القضاة إىل هذين القسمني

  .....اختالف وجهات النظر حىت لدى حمكميت التمييز يف الرياض ومكة )ز  (     
 ، تدوين أحكام موحـدة  إن اختالف األحكام القضائية يف صدر اإلسالم مل يبعث على          )ح   (    

 وتوفرت هلم الثقـة يف نفـوس       ، وكفايتهم ،وعلى اإللزام برأي معني ؛ لقوة العلماء يف ذلك العهد         
اننا هذا وما قبله من أزمان      ـ وأمنت الفتة فلم يكن حاجة إىل التدوتن واإللزام به أما يف زم            ،األمة
تدوين بالطريقة املقترحـة رعايـة      أن طرأ الضعف على الكيان اإلسالمي فاحلاجة ملحة إىل ال          بعد

  ..للمصلحة وحفظا للحقوق



٣٨

 حدوث مسائل جديدة ليس هلا ذكر يف الكتب الفقهية املعتمدة كاملعامالت املـصرفية              )ط     (  
 واالسترياد والتصدير والتأمني مبختلف جوانبه وحنو ذلك مما ال قدرة لغالب القـضاة              ،واملقاوالت

  ..به يف اخلالف حوهلاعلى معرفة احلكم الذي حيكمون 
أن الغيورين على الشريعة اإلسالمية أخذوا يف اآلونة األخرية يطالبون بوضع قـانون              ) ي     (  

ريعة اإلسالمية وعقدت ألجل ذلك املؤمترات؛ ولذلك فإن على بالدنـا           ـإسالمي مستمد من الش   
ـ ا أقدر البالد اإلس   وبالدنأن تأخذ بزمام املبادرة وتقدم للعامل اإلسالمي أحكاما مدونة           المية ــ

      . وهللا احلمد.على مثل تلك املبادرة لعدم وجود أي سيادة أو فكر للقانون الوضعي
       در األول  ــان موضع االعتبار والتنفيذ من الص     ــن ك ــإن اإللزام بقول معي    :اخامس

ـ       الم ففي عهد عثمان رضي اهللا عنه        ــيف اإلس  ع القـراءة   مجع القرآن على حرف واحـد ومن
ويف عهـد  .…لمني ـ وأحرق املصاحف املخالفة وذلك حتقيقا ملصلحة املـس        ،باحلروف األخرى 

 يقـضي بـذلك      معاوية رضي اهللا عنه  ألزم بتوريث املسلم من الكافر دون العكس فكان شريح             
  بل يف هذا الزمان تصدر عن اجلهة املسئولة عن القضاء  تعـاميم …ويقول هذا قضاء أمري املؤمنني      

  .العتبارها يف احملاكم والتمشي مبوجبها
  

       على ذلك  تدالل  ــما يقال بأن التدوين خطوة إىل إلغاء الشريعة اإلسالمية واالس         : ا  سادس
بة إليه يف مواده وألزمت العمل بذلك       ــبأن حكومة ما دونت الراجح من مذهب من هي منتس         

ر تنكرها للـدين    ــن تلك احلكومة مل يقتص    يف حماكمها مث ألغت الشريعة مطلقا فهذا مردود أل        
  .…لك القضائي يف احملاكم وإمنا نفضت يدها من الدين مطلقا وانتقلت إىل العلمانية ـعلى املس

       ال أنـه    ،إن النهوض باملرفق القضائي يتطلب جمموعة عوامل يعترب التدوين أحـدها          : ا  سابع 
 لـذلك   .القتصار عليه ال يعطي نتيجة مرضية يف ذلك       العامل الوحيد للنهوض مبستواه ؛ مبعىن أن ا       

فإننا نرى جواز تدوين    … كله وحبكم ممارسة أكثرنا لألعمال القضائية مدة طويلة حكما وتدقيقا           
األحكام الشرعية املختارة من أرجح أقوال العلماء دليال يف كتاب جيري تعميمه على احملاكم وإلزام               

وفق واهلدي إىل سواء السبيل وصلى اهللا على نبينا حممـد وآلـه             واهللا امل … القضاة احلكم مبوجبه    
   )١( .وصحبه وسلم

                                                 
 .١٩٣ ـ ٣٩/ ٢: خمتارات من أحباث هيئة كبار العلماء : انظر )  1(



٣٩

  
  التعليق والترجيح

   

لقد مضى منذ  أن اختلفت هيئة كبار العلماء  يف قضية تقنني أحكام الشريعة وفق أرجـح                         
 وكما يقال   -استجدت خالل هذه الفترة قضايا وحوادث       قرابة أربعة وثالثون عاما     أقوال العلماء   

 وصـدرت تعـاميم     ،وطرأت على األمة أحداث جـسام      - واألحكام حمدودة    ،فالقضايا ممدودة 
مما يقتضي أعادة النظـر يف هـذه القـضية            تناسب التطورات احمللية واإلقليمية والدولية       وقرارات
اا ـ قـض  حيث ال زالت احملاكم يف اململكة يتبع       ، وإعادة عرضها على هيئة كبار العلماء      ،املصريية

نظر يف أدلة كل فريق     وبعد ال  .يف أحكامهم الرأي الراجح يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا           
ورد القائلون باجلواز على املانعني يبدو يل واهللا أعلم رجحان رأي القائلني جبواز تقـنني أحكـام                 

ر ـــوال يقتـص  ه  اة احلكم مبوجب  ــالشريعة يف كتاب جيري تعميمه على احملاكم وإلزام القض        
  : وذلك ملا يليعلى مذهب إمام معني 

  

ينقل عنهم اإلمـام     ف .ملذهب إمام بعينه  إىل ذم اجلمود والتقليد     أن احملققني من أهل العلم ذهبوا         •
ه ـ بأن يرفع نفس   ،ينبغي ملن اشتغل بالفقه أن ال يقتصر على مذهب إمام معني          : " السيوطي فيقول 

 ويعتقد يف كل مسألة صحة ما كان أقـرب إىل داللـة   ،كل إمامعن هذا املقام وينظر قي مذهب     
 فإا مـضيعة للزمـان      ،وليتجنب التعصب والنظر يف طرائق اخلالف املتأخرة      ... .،الكتاب والسنة 

  )١( "ولصفوه مكدرة 
 واملقـصود    )٢(.قد بينا بطالن دعوى تعذر االجتهاد مبا ال ميكن دفعه         :      ويقول اإلمام الصنعاين  

 ووضع احلكم املناسب ملا أستجد      ،قنني أحكام الوقف مجع االجتهادات واختيار األصلح منها       من ت 
من أمور وقضايا معاصرة مل تكن موجودة أصال يف كتب الفقهاء يف كتاب واحد يـشرف عليـه                  

في النظري وتلج   ــ وهذا األمر جيعل األمة تبتعد عن النقاش الفلس        .جمموعة من العلماء املوثوقني   
  )٣( .يةملوانب التطبيقية العإىل اجل

                                                 
 .١٤١ص : الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض )  1(
 .١٨٠ / ٤: سبل السالم )  2(
 .ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب. ٨٢٠ص : مستقبل الوقف يف الوطن العريب  / ي املطري)  3(



٤٠

الواقع الذي يعرفه احملامون ويشتكون منه اليوم يقول بوجود قائمة تضم أمساء ثالثـني جلنـة                  •
إدارية ذات اختصاص قضائي مثل جلنة الغش التجاري وجلنة فض املنازعات املـصرفية واللجـان               

راقبة تنفيذ األنظمة وااللتزام ـا      العمالية وغريها ولقد مت إنشاء كل هذه اللجان ملواجهة ضرورة م          
وحماسبة املخالفني أو العابثني بأحكامها لكن ممارسة هذه اللجان ملهامها أوضحت ثغرات عديـدة              
يف تشكيلها ويف أدائها ونتائج جتربتها وسلطت األضواء على مشكلة تعـدد جهـات التقاضـي                

 ."تفتيت الوحدة القضائية "  يسمى حبدوث ما وهو ما خاف منه القائلون جبواز التقنني ،ومثالبها
أعضاء اللجان خيضعون لنظام اخلدمة املدنية كما أم        أن أغلبية   : والسبب يف ضعف هذه اللجان      

 بعكس القضاء حيـث ال      ،مرتبطون إداريا جبهات حكومية مما ميس من ناحية الشكل استقالليتهم         
 فإن معظم هـذه اللجـان ال ميكـن           كذلك .والية على القاضي أو ارتباط إالّ األحكام الشرعية       

وهذه بدورها تنتج مـشكلة     " عدم توفري التمحيص لألحكام     " ينتج عن ذلك مشكلة     و ،استئنافها
 فأن انتقل األمر إىل التنفيذ برزت مشاكل كثرية وعقبـات           ."عدم االقتناع لدى اخلصوم     " أخرى  

   )١( .لة مؤجلة رمبا لسنواتشىت تبقى معها الكثري من األحكام معلقة واحلقوق معطلة والعدا
  

إن اململكة تتعرض حلمالت خارجية مكثفة خاصة من بعض اهليئات الدولية بـدعوى تعـدد                 •
  )٢ (.اجلهات ذات االختصاص القضائي ونقص الضمانات اليت جيب توفرها للمتنازعني

  . ومؤشر على أن األمر الداخلي مل يعد داخليا،وهذا يزيد الطني بلة
  

 وضمان ذلك من مهمـات القـضاء        ، وإيصال احلقوق إىل أصحاا    ، املتنازعني إن الفصل بني    •
 -:وتنظيم ذلك يف كتاب وتعميمه على احملاكم حيقق املصلحة من عدة وجوه منها  )٣(الرتيه 

 

                                                 
 . الصفحة األخرية١٤٢٥ / ٦/ ١:الفلك يدور، جريدة املدينة / حممد صالح الدين )  1(
 .املرجع السابق)  2(
قدم السياسي واالقتصادي واالجتماعي تعترب ضمانات حقوق األفراد وحريام األساسية مؤشرا على مدى الت)  3(

لدول العامل، حيث إن أكرب دول العامل احتراما حلقوق اإلنسان هي أكثرها تقدما على املستوى الصناعي 
. ا منواـواالقتصادي والتقين، كما أن أكثر دول العامل انتهاكا حلقوق وحريات أبنائها هي أكثرها ختلفا وأقله

 .٢٦٨ص : ري لدولة اإلمارات العربية املتحدة النظام الدستو/ نواف كنعان 



٤١

 وضبط األهواء واملـساواة بـني       ، وسهولة حماسبتهم  ،رفع املالم عن القضاة يف أحكامهم      )أ     (
   )١( .األفراد يف التطبيق

ـ وقطع الطري د املرجع القضائي جلميع احملاكم يقلل من تبطئي العدالة          ــ توحي )ب     ( ق ــ
  .على املماطلني

  .إىل أقصى حد ممكن قفل الباب أمام اختالف احملاكم وتقليل االختالف بني القضاة )ج     (
 البدايـة بأحكـام     فإن كان يف تقنني مجيع أحكام الشريعة صعوبة فعلى أقل تقدير أن تكون                 
    :  وتقنينه أيسر من غريه العتبارات كثرية منها ،الوقف
:  يقول الدكتور الصالحات     . واملتحمسني خلدمته  ، وكثرة املنشغلني به   ،أمهية املوضوع عامليا   -١
ا خريان من القرن العشرين وخصوصا عقد التسعينات نشاطا ملحوظا وتـدافع          شهد العقدان األ  " 
 فمن إقامة مؤمترات ونـدوات      ،والتنظري إلقامة الفعاليات واألنشطة الوقفية    تمرا يف احلديث    ـمس

تنادي بضرورة إجياد آليات لتنشيط دور الوقف يف اتمعات اإلسالمية كما كان احلال يف العصور               
 إىل بروز تيار أكادميي يف الرسائل اجلامعية والكتب الثقافية ينوه بـضرورة             ،الفةــاإلسالمية الس 

وقف يف عصرنا احلاضر وصوال بتأسيس جمالس وأمانات واحتادات للوقف يف بعض الـدول              النظام  
العربية واإلسالمية بدأت باملمارسة الفعلية يف تنظيم وترتيب أوضاع األمـالك الوقفيـة يف هـذه                

تعمار الغـريب   ـ ومتكن االس  ، بعدما غُيب الوقف كقيمة إنسانية بعد ختلف األمة اإلسالمية         ،الدول
   )٢ (...". الكثري من مقومات احلياة اإلسالمية بصورة عامةمن هدم

                                                 
بعد تتبع السجالت القضائية يف احملكمة الشرعية : يقول القاضي املستقيل الدكتور حممد عبدالرحيم اخلالد )  1(

الكربى مبكة املكرمة اتضح أن القضاء السعودي يأخذ جبواز الوقف على النفس، واشتراط الغلة كلها أو بعضها 
غري أن هناك قضية مسجلة يف سجالت احملكمة ... ون الوقف مستوفيا ما جيب لصحته ونفاذهشريطة أن يك

 أبطل فيها احلاكم ١٤٤ – ١٤٣: صفحة   ) ٤ – جلد – ٢٢١( الشـرعية الكربى مبكة املكرمة حتت رقم 
مل كما أنه ه العــحكما سابقا عليه تضمن الوقف على النفــس فأبطله ومل يلتفت الختيار اجلواز الذي علي

مل يلتفت إىل التعليمات اليت تقضي بعدم التعرض ألحكام القضاة السابقني ما مل ختالف نصا من كتاب اهللا أو سنة 
واملشكل . من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يستوضح عن مذهب املوقف فهذه قضية وحيدة شاذة

: انظر . ت أخرى يصح الوقف عليها تضمنتها الوقفيةأكثر أنه أعاد الوقف للواقف ملكا مطلقا مع وجود جها
 .٢٢٢/ ١: أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة اإلسالمية مع التطبيق القضائي يف اململكة العربية السعودية 

 ٤٢: ،ص١٤٢٤، السنة الثالثة، شعبان ٥التجربة الوقفية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، جملة األوقاف، العدد ) 2(



٤٢

مل ترد بشأن تنظيم أكثر أحكام الوقف نصوص شرعية من الكتاب والسنة ملزمة ال ميكـن                 -٢
 بل إن الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ قدحوا زناد قرائحهم وملكـام    ، وال اجتهاد معها،اخلروج عنها

م وسعة مداركهم وقوة امللكة التشريعية عندهم وعاشوا         واعملوا آراءهم فرسخوا تصوره    ،الفقهية
فكانت جـلّ    أزمنتهم وأماكنهم ووضعوا هلا احللول املتيسرة وفق عادات وعرف أقوامهم            مشاكل

 وأقرـا  ، ولعل املوازنة بني تلك املذاهب واختيار أعالها مصلحة     )١( .أحكام هذا النظام اجتهادية   
  تبار مقاصد الشريعة وثوابتها سيحقق األمـل يف ظهـور النظـام            مع اع  ،مالئمة للتغريات العاملية  

ية ــبدون أن يكون للخصوصية املذهب     للوقف  جلة واآلجلة   ااملشتمل على املصاحل الع   ) القانون  (
   )٢( .أثر على التشريعات واألنظمة

  كما سيأيت  -إن معظم الدول العربية واإلسالمية قننت أحكام الوقف إما يف تشريع مستقل              -٣
مما يسهل ظهور نظام الوقـف       )٣( .القانون املدين   وإما ضمن تشريعات      -ألة التالية   ـــيف املس 

ممن مارس ضبط األمور    من مرحلة اجلمع إىل مرحلة االنتقاء والتقومي واالستفادة من التطبيق امليداين            
 .قانونيا بوجهيه اإلجيايب والسليب

ائل قد ال تكون واضحة     ــ ألن بعض املس   ،وقفإن تقنني الوقف يعترب محاية غري مباشرة لل        -٤
 وبعضها قد ال يعرف تنظيما يف الفقـه كاحلمايـة            )٤(،يف الفقه مثل الشخصية االعتبارية للوقف     

  )٥( .اجلنائية ألموال الوقف
إن املشتغلني بالقانون اليوم مل يعودوا متخصصني أو دارسني ألحكام الشريعة مما قـد ينفـر                 -٥

ر مع مسائل الوقف املذكورة يف كتب اتهدين يف املذاهب          ـــمل املباش البعض منهم من التعا   

                                                 
اإلطار التشريعي لنظام الوقف / عة الزريقي ، مج.١٧٢ – ١٧١/ ١: الوقف يف الفكر اإلسالمي / بنعبد اهللا )  1(

 .، ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب١٦٧ص : يف بلدان املغرب العريب 
 .١٧٢ص : قانون األسرة واألوقاف باجلزائر )  2(
 .١٤٢٤: ، شعبان ٥، العدد ٦٤جملة أوقاف، ص )  3(
الشخص االعتباري عبارة عن مجاعات من األشخاص أو جمموعات من األموال اجتمعت لتحقيق غرض )  4(

. ن هلاـمعني، هلا كيان وحقوق وذمة مالية مستقلة قائمة بذاا وليست مرتبطة حبياة أو وفاة األشخاص املكوني
 .١٤٢٧حمرم  ) ٢٩(، جملة العدل، ع ٦٧ص : عتبارية الشخصية اال/ اجلريد : انظر. وهي فكرة قانونية قدمية

من أحباث ندوة نظام الوقف . ٢٧٤ص : اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية / الفزيع )  5(
 .واتمع املدين يف الوطن العريب



٤٣

 .جة هلـا  ـ فقد يبحث القانوين عن مسألة فال يتوصل إىل نتي         ،ملا حتتاجه من جهد يعرفه طلبة العلم      
  )١( .مما يزهده يف الدفاع عن الوقف

 يف أحكـام     وغريهـا  األربعةالفقهية  إن املراجع للتقنني املبين على القول الراجح للمذاهب          -٦
 للندوات واملـؤمترات    – بعد اهللا تعاىل     –الوقف متوفرة أكثر من أي وقت مضى والفضل يف ذلك           

ن ـــوقدمت فيها مئات األحباث من املتخصصي     اليت عقدت من شرق العامل اإلسالمي إىل غربه         
ة وأحبـاث الترقيـة     والرسائل العلمي وامعات الفقهية    . وقضاء ، وتنمية ، وقانونا ،يف الوقف شريعة  

 يف اململكـة     لـيس  الوقف املوحـد  ) قانون  ( ا ستساعد إن شاء اهللا تعاىل يف ظهور نظام          همجيع
ارك ـــ وليس على اهللا ببعيد أن يب      ،التعاون لدول اخلليج العريب   ول جملس   دبل يف    بــفحس

 .فيه فيكون النظام الذي جيمع األمة اإلسالمية
 ويكون الوقف أحد آلياتـه       )٢(  تدعيم فكرة اتمع املدين    إن التقنني يساهم بشكل كبري يف       -٧

إىل جانب مجعيات النفع العام واجلمعيات التعاونية والنقابات املهنية والعمالية وبذلك ال يقتـصر              
   )٣(. اال الوقفي على فئة معينة من اتمعاإلسهام يف 

  ؟)القانون (وقد يطرح السؤال التايل من يباشر وضع هذا النظام        
 وهـؤالء   ، ويساعدهم أعالم القضاة املتقاعدين    ،واجلواب املتخصصني يف الشريعة والقانون           

 وكذلك القضاة الذين ألفوا يف جمال الوقف        .مجعوا بني العلم والتجربة والفراغ من مشاغل احملاكم       
وكذلك وزراء األوقاف    .وهؤالء مجعوا بني اجلانب النظري العلمي وبني اجلانب التطبيقي العملي         

 سواء كانوا من داخل اململكة أو من خارجهـا وهـؤالء ميتـازون              ،وباخلصوص املتقاعدين منهم  
 والتعاون كذلك مع وزارة التعليم العـايل بتـشكيل جلـان            ،بالنظرة الشمولية والتجارب الواسعة   

املواضـيع   وميكن طرح    .رف على املشروع من بدايته حىت التطبيق والتقومي       ــــمتخصصة تش 
اليت حيتاجها النظام ومل تتضح الرؤيا فيها على هيئة أحباث ملرحلـة الـدكتوراة تـستكتب فيهـا                  

   )٤( .اجلامعات
                                                 

 .املرجع السابق)  1(
هلي والشعيب حبيث يكون كل ذلك يف عالقته هو اتمع الذي يدار من قبل الدولة ومؤسسات النشاط األ) 2(

 .١٣ص : انظر مقدمة طارق البشري على كتاب األوقاف والسياسة يف مصر  .بعضه مع بعض كأجهزة اجلسد الواحد
  .٢٧٤ص: اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية )  3(
 .لكوا مما عفا عنه الزمن، وإما لكون املستفيدين منها شرحية قليلةوهذا أنفع من أحباث ال تتجاوز األمور النظرية، إما )  4(



٤٤

  : رب الدول العربية في التقنين اتج: المسألة الثالثة 
 فكان للباحثني وقفات مع بعـض       يف حتقيق مصلحة الوقف    مجيع التنظيمات متساوية  مل تكن        

ن يف الظاهر معتمـدة     ـن كانت مجيع القواني   وإ . وجدوا فيها بعدا عن البناء الفقهي      القوانني اليت 
 . والقواعـد الكليـة    ،خالفت األصول الثابتة  على املذاهب الفقهية إالّ إن البعض أخذ بآراء شاذة            

يف الدعوة إىل التقنني أن نضع لكل زمان ما يناسبه من الـنظم             وجهة نظرهم    والباحثون املنصفون   
رشاد الكتاب والسنة وعمل سلفنا الصاحل مع احملافظة على النصوص العامـة القطعيـة ورعايـة                بإ

  :  )١ (املصاحل احلقيقية
  :يف مصر تقنني أحكام الوقف -١ 
 األوىل هي دورة الصعود وكانـت       نيتأريخ األوقاف يف مصر املعاصرة ينقسم إىل دورتني أساسيت             

  والثانيـة دورة    ،واستمرت حىت منتصف القرن العـشرين       عشر بدايتها قبيل منتصف القرن التاسع    
ظهور هلبوط وكانت بدايتها قبيل منتصف القرن العشرين وال تزال مستمرة حىت اآلن مع مالحظة               ا

   .بوادر مبشرة بعودا للصعود مرة أخرى
ون حممد قدري باشا ومساه كتاب قـان      : احلديثأوائل من صنف يف قانون األوقاف         ومن         

مادة مرتبـة يف أبـواب       ) ٦٤٦(  وجعله يف    .العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف     
 إالّ أن أغلب  من جاء بعده        .وأخذ مواده من مراجع الفقه احلنفي      م     ١٩٠٤ وطبع عام    .وفصول

   .فرقوا بني منهجية الفقه ومنهجية التقنني
 وهو شرح فقهي ألحكام قـانون       ،وريوكتاب شرح قانون الوقف للشيخ حممد أمحد السنه             

 م مث كتاب الشيخ حممد أبو زهـرة         ١٩٤٦ لسنة   ٤٨الوقف الذي صدر يف مصر ألول مرة برقم         
  .وهذه تناولت القوانني املنظمة للوقف بالشرح والنقد والتعليق )٢( .١٩٥٦طبع عام 

عة فقـصدوا حرمـان     وملا احنرف بعض املوقفني واختذوا الوقف ذريعة ألغرض خمالفة للشري                
   )٣(.  فجعلوه قسمة ضيزى، والزوجات،البعض من البنات

                                                 
ندوة نظام الوقف واتمع املدين . ١٩٣ص: اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل / حممد إمام )  1(

 .يف الوطن العريب
 .١٣: األوقاف والسياسة يف مصر / البيومي )  2(
 .٥٤١/ ٢: ف على الذرية أحكام الوق/ اخلالد )  3(



٤٥

 وال يعطون   ،تسلط النظار على الوقف األهلي أو الذري وأغلبهم ال يقومون مبا عهد إليهم            مث         
   .املستحقني حقوقهم

 أدى ذلـك  ة حبقوقهم ـاينواجب ويل األمر أن يعىن باحملافظة على هؤالء والعملا كان من   و       
 ،١٨٠ أدت إىل إلغاء الوقف األهلي بقانون رقـم          تطورات عديدة ظهور تشريع يف مصر بعد      إىل  
 إالّ إن الباحثني بدراستهم لألسباب وجدوها أسبابا ال تسوغ قـانون إلغـاء               )١(. م١٩٥٢:سنة

رف اليت تدل على أن والة األمور ال جيوز هلم التـص           القواعد    الباحثون اقــ وس .الوقف الذري 
ويقول األستاذ نصر حممـد       )٢ (.اويةـــيف شؤون األمة إالّ بتحري املصلحة الراجحة أو املس        

أرى أن الدولة ال ينبغي أن تتدخل يف الوقف بأي صورة من الصور إالّ مـن اجلوانـب                  : عارف  
م حدود ال ينبغي للوقف أن يتجاوزها       ــــ حبيث تكون قاصرة على رس     ،ة فحسب ـالتنظيمي

 أما تدخل الدولة يف حتديد نوعية املستفيدين        .ام العام واألدب  ـــا يف إطار مفهوم النظ    أو يتعداه 
من األوقاف أو نوعية النشاطات اليت ينبغي أن يتم الوقف عليها وتلك اليت جيب أالّ تنشأ أوقـاف                  

   )٣( .عليها فهذا أمر مرفوض ويتعارض بصورة مباشرة مع حقوق اإلنسان وحريته
تويل الشخص ملهامه اإلدارية      خبصائص منها     هو اعتماد اإلدارة احلديثة اليت تتمتع        وذهبوا أن احلل  

بشكل دوري  وكذلك االستعاضة عن القرارات الفردية بالقرارات اجلماعية الـيت تـصدر عـن                
وكذلك تعتمد على توزيع العمل إىل ختصـصات        ... ئات أو جمالس بالتصويت على القرارات     ـهي

ى اخلربة املكتوبة وحفظ األوراق وكذلك يرتبط هذا التنظيم بأساليب حديثـة            جزئية واالعتماد عل  
بدل النظام   .اتـــيف احملاسبة وإمساك الدفاتر وحساب املصروفات واإليرادات ووضع امليزاني        

حماوالت اجتهادية إصالحية من داخلها، وتركـت       فإن اجلمود عليه  بدون      القدمي يف إدارة الوقف     
واكتفي ذه التجربة   )٤( .املستمر فجاءت املعاجلة بعد ذلك بالبتر ال باإلصالحللتدهور والتآكل 

  .لعالقتها الواضحة بتصرفات النظار

                                                 
  .٤٢٧ – ٤٢٣ص : األوقاف والسياسة يف مصر / البيومي )  1(
من أحباث ندوة نظام الوقف واتمع املدين .١٨١: اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل / إمام )  2(

 .يف الوطن العريب
 .٢٠٢: ضمن املناقشات على البحث السابق، املرجع السابق ص  )  3(
 .٤٥٣ص : األوقاف والسياسة  / البيومي )  4(



٤٦

   : سوريا تقنني أحكام الوقف يف-٢ 
 والقانون  ،م ١٩٢٦ لعام   ١٨٦ من ذلك القرار     ،صدرت عدة  تشريعات يف سوريا لتنظيم الوقف       

 والقانون رقـم    ،م بشأن االستبدال  ١٩٥٨ سنة   ١٦٣ن رقم    والقانو ، م ١٩٤٩املدين الصادر سنة    
 م الـذي  ١٩٦٥ لعام ٢٩ بتنظيم دائرة األوقاف املعدل باملرسوم التشريعي رقم   ١٩٦١ لعام   ٢٠٤

  :س الوزراء صالحيات جمالس األوقافخول رئيس جمل
  : املراسيم ما يلي وتضمنت تلك       

سلمني وال يشمل إشرافها على األموال العائـدة        اعتبار الوزارة ذات والية عامة على أوقاف امل        -
  .لغري الطوائف املسلمة

  )١( .تقييد تلك الوالية مبصاحل املسلمني وجبهة اخلري اليت أرادها الواقف دون التقيد بشرطه -
الذي بـسط    م ١٩٤٦ / ٦/ ١١ يف   ٢٨نص املذكرة اإليضاحية للمرسوم التشريعي رقم       تو       

ع األوقاف اخلريية يف سورية على أن السبب الذي دعا إىل صدور املرسوم             سيطرة احلكومة على مجي   
ر ـــهو التذمر والشكوى من سوء تصرف وفساد أكثر املتولني والنظار وعدم حتقق رغبة اخلي             

در رزق  ـمـص وإمهال مصاحل املسلمني يف األوقاف وأن مواردها أصبحت         ،اليت قصدها الواقفون  
حلاجة إىل وضع أحكام جديدة إلدارة األوقاف استدعاها تبـدل           وذلك إضافة إىل ا    ،غري مشروع 

   )٢( .الظروف واألحوال االجتماعية واالقتصادية
ـ وذكر الباحثون أهم السلبيات اليت تنتج من إدارة األوقاف عن طريق احلكومة مباش                   رة ــ

   )٣( .مبا يسمى وزارة األوقاف
رثة ملخالفته األحكام الـشرعية واملـصاحل الدينيـة         أمحد الكردي هذا التشريع كا    . واعترب د       

 وألن إناطة اإلشراف بالوزارة     ، وذلك باإلغضاء عن شرط الواقف     ،واالجتماعية واالقتصادية للبالد  
                                                 

 ندوة. ٢١١ص : اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب / برهان زريق )  1(
 .٢٨٤ص : الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته / قحف )  2(
 .من ذلك ـ كما سيأيت ـ املركزية الشديدة)  3(

 .لكافيةقلما تتوفر الرقابة ا -       
 .قلما يتم قياس األداء على أسس موضوعية فعالة -       
 . تكثر املعامالت الورقية مما يضعف القدرة على اختاذ القرار املناسب -       
 .املرجع السابق. عدم القدرة على مراعاة الظروف واملتغريات بالسرعة اليت تناسبها -       



٤٧

 وال جيوز نقل املال من وقف إىل آخر         .شرط الواقف كنص الشارع   : خيالف حكم الشريعة القائل     
   )١(. .ها يعترب خروجا على األحكام الشرعية وكل إغضاء عن، وضوابط ضيقة إالّ بشروط

 ولـيس إدمـاج إدارة      ،كون املتولني فاسدين يستدعي إصالح اخللل     " ويذكر برهان زريق          
بـسبب  "  وزارة املـساجد    " فوزارة األوقاف حاليا هي     ... .الوقف يف دوالب الروتني الوزاري    

   .اقتصارها على خدمة املساجد
 وإذا كـان    ،لشيخ أيب زهرة إن األوقاف يف مصر وسوريا يف طريق الزوال          وميكن القول مع ا        

 إذ املالحظ أن الناس يف مـصر أخـذوا   ، م فهو اليوم من باب أوىل١٩٥٩هذا القول يصدق عام  
 كيف ال ؟ والواقف يتجه لعالج       ،ذلك ) ٤٨( يتراجعون عن وقفهم بعد أن أتاح هلم القانون رقم          

   )٢( .حورب يف ذلك أحجم عن الوقفإذا فتماعية معينة جآفة ا
  :  فلقد عاجل القانون املدين تعديالت  أمور منها .سوريال  القانونوهناك جوانب مضيئة يف      

  ) ٥٥ – ٥٤املادتان ( اعتربت الوقف شخصا اعتباريا  -
 ) ٩٩٨املادة ( حظرت بيعه والتنازل عنه أو رهنه أو عقد تأمني عليه  -
  ) ٩٩٩ املادة (اعتربته حقا عينياً   -
  ) ١٠٠٠املادة ( اعتربت إنشاءه يسري من تأريخ قيده بالسجل العقاري  -
  )٩٩٩ املادة(قبل صدور القانون املدين محت احلقوق املكتسبة عليه  -
 سواء أكـان    ،ال يصح متلك العقار املوقوف جراء ما أنفقه املتويل ولو كان من ماله اخلاص              -

  ) ١٩٦٠  عام ٧٥٢لنقض رقم قرار حمكمة ا ( .مفوضا ا أم ال
     )٣( ) ١٠٠  املادة (حظرت اكتساب حقوق عليه مبرور الزمن عن طريق وضع اليد  -
  :عراق يف ال تقنني أحكام الوقف -٣

واملرونـة  ري عن الـذات     ــالنظام العراقي نظام جيمع بني األصالة والتعب      يرى  الباحثون أن          
ـ حتافظ بصدق على التضاريس والـذات االجتماعي      الكافية اليت تتعامل مع املستجدات و       ،ةـــ

                                                 
، ١٩٨٩ق، ـــجامعة دمش: نيابية الشرعية والوصية والوقف والتركات األهلية وال: األحوال الشخصية )  1(

 .٢٣٨ص : نقال عن برهان رزيق . ٢١٧ص 
 .٢٣٩: املرجع السابق )  2(
 .٢٤١ – ٢٤٠: املرجع السابق )  3(



٤٨

لذلك أبقى هذا النظام على نظام املتولني ـ النظارـ املستوحى من التراث بعد أن أجـرى عليـه    
تنهاض مهتها فيمـا    ـالتعديالت اليت تتفق مع أحدث النظم لتمكني اإلدارة من إدارة األوقاف واس           

     )١( ) ١٩٧٠ لسنة ٤٦النظام رقم ( فيه  هي مضطلعة
 وجاء ابنا شـرعيا     ،كما أنه نظام انبثق معربا عن الواقع االجتماعي متمثال يف السنة والشيعة                 

ريعات الوقـف  ـللقانون املدين يف نزعته احملافظة املعربة عن بنية العراق وتكوينه وفيما يلي أهم تش           
  :يف هذا البلد واليت هلا عالقة بالنظار 

 وهذا القانون   ، م املعدلة  ١٩٦٦ لسنة   ،٦٤ من قانون إدارة األوقاف رقم        )١٧( مبوجب املادة       
   :تغالل األموال املوقوفة ـــال يزال معموال به وهو يبني اإلجراءات الواجب اختاذها إلدارة واس

   )٢(. جيوز االستبدال للوزارة وللمتويل بإجراءات ال جمال لذكرها بسبب طوهلا
 حددت املادة الرابعة شروط التوليـة       ، األوقاف اجلعفرية  ٢٥ من القانون رقم     ويف املادة الثالثة        

   . حسب شروط الواقفف يف هذا الوق
ة وصاا ورعاها جنبا إىل جنـب       ـومن القول املهم إن العراق حافظ على األوقاف اجلعفري              

هذا  م و  ١٩٧٠ة  لسن) ٤٤( كل ذلك حتت رعاية نظارة ديوان األوقاف رقم          ،مع األوقاف السنية  
 – حسب املادة الرابعة     –سة وطنية تضلع بعموم األوقاف حيث يتألف        ــالس عبارة عن مؤس   

 عميد كليـة اإلمـام      ، اثنني من كبار العلماء    ،من رئيس الديوان وهو أحد أعضاء حمكمة التمييز       
  . خبري باألمالك، اثنني من كبار االقتصاديني،األعظم

ث ــرئاسة اجلمهورية لديوان األوقاف حي     برباط معنوي هو    بالدولة وهذا الديوان يرتبط         
 واالرتباط برئيس اجلمهورية هـو ارتبـاط        ،ول عن شؤونه واملشرف على تنفيذ القوانني      ئهو املس 

ة مصاحلها بعيدا   ـــمعنوي يعطي الديوان صالحية واسعة قي شؤون األوقاف وميكنه من رعاي          
   )٣( .هاتينرونظام املوظفني احلكوميني وعن 

  

                                                 
 .٢٥٥ص : املرجع السابق )  1(
م، نقال عن املرجع ١٩٧٢لديوان،ا.   القوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة باألوقاف، إعداد ديوان األوقاف)2(

  .٢٥٣ص .السابق
 .  ٢٥٤ص : املرجع السابق )  3(



٤٩

  : ليبيا يفتقنني أحكام الوقف  – ٤ 
قـرن  لشكل نظام الوقف يف ليبيا ثالثة مذاهب املذهب املالكي الذي دخل إليها مع بدايـة ا                     

ي ــ واملذهب اإلباض  ،يف الفترة اليت خضعت فيها ليبيا للحكم العثماين        واملذهب احلنفي    ،الثالث
  .يف مناطق اإلباضية

 م وقرر بعض الـضوابط اخلاصـة        ١٨٦٣/ قنني للوقف طبق يف ليبيا يف ديسمرب        كان أول ت        
 واإلشراف العام لنظـارة األوقـاف       ، وكيفية إجراء احلسابات   ،بتحصيل الريع وإحالته إىل اخلزينة    

منه على إحالة ريع األوقاف اليت انقـرض فيهـا           ) ١٥(  كما نصت املادة رقم      ،تكون باسطنبول 
ريفني إىل خزينـة األوقـاف يف       ــقاف اليت يعود ريعها إىل احلرمني الـش       املوقوف عليهم واألو  

  : بإمور أمهها  ومتيز  م ١٩١١ مث كان احتالل ليبيا من قبل إيطاليا عام  )١(،طنبولـاس
   م ١٩٢٠: بندا عام  ) ٥٨( إنشاء مدارس األوقاف ووضع هلا نظام يضم  -١
مية العليا والصرف عليها من ريع وقـف         ومثاله إنشاء املدرسة اإلسال    .تغيري مصارف الوقف   -٢

   )٢( .السور الدفاعي الذي كان موقوفا ألجل اجلهاد ضد العدو
 م بدأ مشروع تنظيم الوقف حيث صدرت عدة قوانني انتهت           ١٩٥١وبعد استقالل ليبيا يف           

 ،بقةمجيع اهليئات الـسا    بإنشاء هيئة عامة لألوقاف وألغى مبوجبه        .١٩٧١ عام   ١٠بالقانون رقم   
 مث صدر القانون رقـم      ، وهي القائمة حاليا بشؤون الوقف     يةوتتمتع هذه اهليئة بالشخصية االعتبار    

 وكيفية  ،طهر وش ،واشتمل على القوانني املتعلقة بإنشاء الوقف اخلريي واألهلي        ١٩٧٢ عام   ١٢٤
ص يف القانون   يما مل يرد به ن     على أن يعمل ف    ٤٨ ونص يف املادة     ،قيامه واستبداله ومصارفه وإدارته   

 وحلقت ليبيا بالدول اليت ألغت الوقف الذري وهـي          .باملشهور فالراجح من مذهب اإلمام مالك     
  . م١٩٧٣ عام ١٦ وذلك يف القانون رقم ،تركيا وسوريا ومصر

ـ                         .امـأهم ما مييز نظام الوقف احلايل هو عدم تقيد املشرع باملنهج املالكي يف كـل األحك
  .اا شرع جائزألسهم يف الشركات اليت تستغل أمواهلا استغالالًوجواز وقف احلصص وا

                                                 
  . تونس–ا ـ، ليبي١٩٩١، الدار العربية للكتاب ١٤٩ص: أفاق ووثائق يف تاريخ ليبيا احلديث / جحيدر )  1(

دوة نظام الوقف ن. ١٤٠ص : اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العريب / نقال عن مجعة الزريقي 
 .  واتمع املدين

 .١٤١ص : املرجع السابق )  2(



٥٠

ن يقف ما ال يزيد على ثلث أمواله على أي جهـة           أت األدلة على أنه جيوز للمالك       ـ ونص       
واملالحظ أن إلغاء الوقف الذري     : "  يقول الزريقي    . قياسا على الوصية   ،من جهات الرب واإلحسان   
 ويقتصر نشاط اهليئة العامـة      ،م إىل حد كبري يف عدم اإلقبال على الوقف        ومنع إقامته مستقبال أسه   

 والتركيز  ،لألوقاف حاليا على إدارة املساجد والزوايا اإلسالمية واملدارس القرآنية واإلشراف عليها          
 كما تقوم بتنميـة مـوارد الوقـف عـن طريـق املـشاريع               ،على حفظ القرآن الكرمي وتالوته    

   )١(".االستثمارية
  : تونسنني أحكام الوقف يف تق -٥
لك إىل تأسيس مدينة القريوان      ويعود ذ  ،عرفت تونس نظام الوقف منذ دخول املسلمني إليها              
ـ ٥١: سنة  ،مذهب اإلمامني مالك وأيب حنيفة     وكان املرجع يف تأسيس الوقف وتنظيم شؤونه         . ه

   )٢(.واقتصر املذهب اإلباضي علي منطقة اجلبل  وجربة
/  م   ١٨٧٤ عام    )٣( أت مجعية األوقاف لتتوىل إدارة شؤون األوقاف العامة يف عهد الباي          نش      
 إلحكام الرقابة    مث مت إنشاء جملس أعلى لألوقاف      ، هـ وكانت تتمتع باستقاللية عن الدولة      ١٢٩١

 وكـان   ،يعينهم أمري البالد    وتألفت اجلمعية من رئيس وثالثة أعضاء كان       ،على تصرفات اجلمعية  
 وكـان يتـوىل شـؤون       ،ل احلكومة يتوىل مراقبة حساباا وهلا عدة مصاحل ونواب يف املناطق          ممث

األوقاف أعوان يعرفون بالوكالء يعملون حتت مراقبة وإشراف النواب ويـساعدهم يف مهـامهم              
، وجتمع حصيلة الريع يف صندوق مركزي يـتم         دخلعدول مكلفون بتحرير العقود واستخالص ال     

 ودفع أجور القائمني على خدمتها وتنفيذ شـروط         ، صيانة وحفظ املباين املوقوفة    اإلنفاق منه على  
 كمـا تولـت     ، واخلطابة والتـدريس    ودفع مرتبات الفقهاء واملدرسني القائمني باإلمامة      ،الواقفني

 وتتمتع اجلمعيـة حبريـة      .اجلمعية إنشاء بعض املشاريع املهمة مثل بناء العمارات السكنية وغريها         
ان األمـر   ــخول األوقاف العامة وصرفها يف أوجه الرب واإلحـس        ألموال املتأتية من د   استخدام ا 

                                                 
 .١٤٣ص : املرجع السابق )  1(
 ، نقال ٣٦٢/ ٧: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء أفريقيا واألنلس واملغرب / الوننشريسي )  2(

 .١٤٣عن املرجع السابق ص
: انظر. و صاحب الدار، يستعملوا يف أواسط آسيا لقباً لصاحب الزعامةمنين، أ: لفظة تركية، معناها: الباي)   3(

 . ٢٥املنجد يف اللغة واألعالم، حرف الباء ص 



٥١

 ويتم صـرف    .ت بعض مؤسسات الدولة كالقضاء والتعليم     االذي كان يسمح هلا باملسامهة يف نفق      
    )١( .املبالغ املتحصل عليها من الكراء الدائم يف شراء عقارات أخرى واستغالهلا لصاحل الوقف

وبدأت يف السيطرة على خرياا وجلـب        / م١٨٦٣ / ٦/ ٨ولت فرنسا على تونس يف      است      
فقامت ببسط يدها على أوقاف املسلمني وشرعت يف توزيع أراضـي           .. .املعمرين الفرنسيني إليها  

. .مع الوقف األوقاف العمومية على املعمرين عن طريق الكراء أو بشراء حصص شائعة يف عقارات              
الء على العقارات وخاصة األراضي الزراعية فبعد أن بلغت األراضي املوقوفـة            ومتكنت من االستي  

   م حـىت كانـت     ١٩١٩ مل حتل سنة     ، م ١٨٨٣نصف مساحة األراضي املزروعة يف تونس عام        
   )٢(. التونسية موزعة بني الفرنسينياألراضي  

 يف تونس   وقافوحل األ  ءوبعد استقالل تونس مت دمج األوقاف يف ميزانية الدولة ووقع إلغا                 
  . م١٩٥٦ / ٥/ ٣١ ألغي فيها الوقف العام اخلريي يف :األوىل   :على مرحلتني 

  . م١٩٥٧ / ٧/ ١٨ ألغي فيها الوقف األهلي واملشترك يف :الثانية                     
   )٣(.وبذلك أصبحت تونس خالية متاما من أي نظام قانوين لألوقاف       
  .لتنظيم الوارد يف مجعية األوقاف قبل االحتالل الفرنسي ألمهية ارت دولة تونسولقد ذك       

  

  : اليمن تقنني أحكام الوقف يف -٦
بشكل أساسي  –معظم األوقاف يف اليمن صرفت غالا منذ دخول اإلسالم اليمن على أمرين                  

ـ    وبدأ تنظيم الوقف يف منتصف السبع      . وبيوت العبادة  ،ُ هجر العلم  : مها – " كلت  ـينات حنيُ ش
وانبثق عنها عدة جلان لكل مرافق الدولة ومنها جلنة خاصـة           " جلنة عليا للتصحيح املايل واإلداري      

  : وتوصلت جلنة الدراسة والبحث إىل ما يلي ،بدراسة أوضاع الوقف

                                                 
الوالية  : " املطرودي . وهذا األمر  فيه تنظيم  راق، فهو اقتراح جيد لوزارة  األوقاف اليت يقول وكيلها د)  1(

  بت الواقع أن تنازع الواليةـــوقد أث.... اية مصلحتها وغبطتهاعلى األوقاف من أكثر العوامل تأثريا على رع
أو االختصاص من أشد األمور تأثريا سلبيا على حتقيق املصاحل ودفع املفاسد وخاصة يف مثل وقتنا احلاضر الذي ظهر 

 .١١ص : و الية الدولة على األوقاف أصوهلا الشرعية وجدودها العملية / انظر " فيه من ينازع األمر أهله 
 .١٤٣ص : اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العريب /  الزريقي )  2(
 .١٤٥ص : املرجع السابق )  3(



٥٢

 كمـا   ،... م قد مت التالعب بوثائقها     ١٩٦٢ة عام   ــينأن أموال األوقاف بعد الثورة اليم     -١    
 ضعف الكابح الديين قد ساهم قي استسهال العبث بأموال األوقاف وعقاراا ومل يكن حـال                نأ

 لقد مت تأميم ممتلكات األوقـاف    ،طر اجلنويب بعد االستقالل بأفضل من حال الشطر الشمايل        ـالش
  .حني مت تأميم املطاعم والدكاكني واألراضي الزراعية

ارة الوقف امللتزمة بأحكام الشريعة واليت يتوالهـا يف          كان الوقف قبل الثورة حمكوما بنظ      -٢     
ولقد أعطى هذا الوضـع     .. . وحتت إشراف اإلمام املباشر بصفته ويل لألمر       ،الغالب علماء الشريعة  

  . كما أعطاه شبه استقاللية وشبه شخصية اعتبارية،حصانة وهيبة
دخله ال يغطي التزاماته نظـرا       وأصبح   ، كان معظم الوقف أو مجيعه عقارا وأمواال زراعية        -٣     

 وجر ضعف موارد الوقـف      .للتوسع الكبري يف بناء املساجد ومتطلباا من صيانة وأثاث وموظفني         
إىل ضعف خدماته مما يتطلب التفكري يف حسن استثمار ممتلكاته ومبا يتناسب مع التطور االقتصادي               

  واالجتماعي 
 ومحله أعباء   ،ارة األوقاف قد أضعف من استقالله      إن ارتباط الوقف بالدولة من خالل وز       -٤     

   )١( ....إدارية ومالية
  : ومن أهم مواد القانون اليمين 

 .الذي أشار إىل قبول وقف غري املسلميف اجلزيرة العربية ـ   ـالوحيد القانون ) ١٤(يف مادته  •
  )٢( . غري املسلم على الوقف– نظارة –ال تقبل والية  ) ٥١( يف مادته   •
ويكون للواقف تقييد مصارف الوقف بالفقراء إذا مل يعني الواقف جهة الوقف     ) ٢٤(  مادته   يف •

  )٣(.إىل حني موته تعيني مصرف آخر فإذا مات ومل يعني استمر الصرف للفقراء
ا ال يضمن املتويل من غالت الوقف إالّ ما قبض إن خان أو فرط أو كان أجري                ) ٨٣( يف مادته    •

 .ن فيه األجري املشتركمشتركا فيما يضم

                                                 
 .٢٩٦ص : ندوة الوقف واتمع  املدين يف الوطن العريب / مناقشة حممد كمال الدين إمام)  1(
 .املرجع السابق)  2(
األمة اليوم ال تعاين فقط الفقر يف بعض أحنائها " ع على هذه املادة بقوله  أنور الفزي/ علق الباحث  األستاذ )  3(

اعدة العلماء ـــإمنا اجلهل واملرض مما يستوجب تشجيع العلم وإرسال البعثات الدراسية ومعاجلة املرضى ومس
 .٢٨١ص : اإلطار التشريعي يف بلدان شبه اجلزيرة العربية " يف البحث العلمي وغريها 



٥٣

إذا قصر املتويل مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته يف مدة الغصب واستحال استرداد              ) ٨٤( يف مادته    •
   )١( .العني أو احلصول على األجرة بسبب ذلك ضمن املتويل ما قصر يف املطالبة به يف حينه

  : ائر اجلزتقنني أحكام الوقف يف  -٧  
وبلغ عدد األماكن الدينية     ،قوفة يف اجلزائر نصف األراضي الصاحلة للزراعة      بلغت األراضي املو       

اف وما هلـا     ــ وملا رأى املستعمر الفرنسي دور األوق      ، مؤسسة ١٧٦ م إىل    ١٨٣٠املوقوفة سنة   
يهـدفان   قرارين   ١٨٤٨ وعام   ١٨٤٣در يف عام    ــمن أثر عظيم على العلماء ورجال الدين أص       

قبة إىل أن حـصل      غري أن شعب اجلزائر ظل يقاوم أجياال متعا        ،قف ائيا إىل القضاء على نظام الو    
 فوضع أحكاما خمتصرة للوقف     . مث بدأ يف تنظيم البالد بتشريعات وطنية       ١٩٦١: على استقالله سنة  
/ ٦/ ٩ يف   ٢٢٠ -٢١٣ ومـواده    ،رة ومل يكن ملتزما مبذهب اإلمام مالـك       ـضمن قانون األس  

 / ١٠/ ١٢ يف   ١٠ – ٩١: فجاء القـانون رقـم     ،الهتمام بالوقف  م مث استأنفت اجلزائر ا     ١٩٨٤
ريعي للوقـف  ـ وهو تشريع شامل ويعترب أحدث نظام تش      ، م ١٩٩١ /٤ /٢٧ هـ املوافق  ١٤١١

 فصل منها خاص بنـاظر      ،مادة ومقسم إىل سبعة فصول     ) ٥٠( يف دول املغرب العريب وهو يضم       
 ، كما إنه مل يتقيد مبذهب معني      ،شريعة اإلسالمية  ومل خيرج القانون يف التنظيم عن قواعد ال        ،الوقف

، وأعطـى للوقـف      )٢ادةم(فيما مل يرد به نص يف القانون        ونص على الرجوع ألحكام الشريعة      
 ، )٥ادةم(ذها  ـ ونص على أن تسهر الدولة على احترام إرداة الواقف وتنفي          ،الشخصية االعتبارية 

على أن يصري الوقف     ) ٧(  ونصت املادة  ،بل قنن أحكامه  ومل يلغ املشرع اجلزائري الوقف الذري اخلاص        
... .إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف      ) ١٧(ادة  ــ ويف امل  ،اخلاص عاما إذا مل يقبله املوقوف عليهم      

 على أن يتوىل إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف حسب تنظيم يصدر اسـتنادا إىل               ونص الفصل السادس  
 .رفاتهـتمل التنظيم على شروط الناظر وحقوقه وحدود تـص        ــ ويش ،)٣٤( دة  هذا القانون، طبقا للما   

 منها التأكيد على تطبيـق      ،ابع نص القانون على األحكام املختلفة لنظام الوقف       ـويف الفصل الس  
ية أو خيفي   ـة مستترة أو تدليس   قالعقوبات على كل شخص يقوم باستغالل ملك وقفي بطري         قانون

   )٢(.ة على أموال الوقف مستنداته أو يزورها ويف ذلك إضفاء محاية قانونيعقود وقف أو وثائقه أو

                                                 
باإلطالع على تشريعات الوقف يف دول شبه اجلزيرة العربية جند أا خلت من بيان : " قول  الفزيع ي)  1(

 .٢٨٧: املرجع السابق "  من القانون اليمين ٨٤، ٨٣ملسؤولية الناظر يف إدارته لألموال املوقوفة سوى املادتني 
 .١٤٧ – ١٤٦ص : ريب اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب الع/الزريقي )  2(



٥٤

  :تقنني أحكام الوقف يف املغرب -٨
 ومما ساعد على تنظيم     ،يعترب املغرب  من أكثر الدول العربية رسوخا يف احملافظة على األوقاف                

 م لتتوىل   ١٧٢٧/  هـ   ١١٤٠استغالله وضبط أموره ومحايته تأسيس النظارة العامة لألوقاف عام          
 وأعطيت هلا صالحيات واسعة يف اإلشـراف علـى األوقـاف      ،متابعة نظارة األوقاف يف املغرب    

ـ  عديدة مت  قواننيها وهناك   يومراقبة املتولني عل    ورغـم التـدخل     .ع تفويـت أمـالك الوقـف      ن
 خيـضع    يف املغـرب    والنظام القانوين  . م حافظ الوقف على وجوده     ١٩١٢سي عام   ـــالفرن

 وال يؤخذ على هذا القانون سـوى        ،ومن أهم تشريعاته تنظيم الوقف الذري      ،ملذهب اإلمام مالك  
 م  ١٩٨٤/  هــ    ١٤٠٥ ويف   ،إجازته للواقف أن يكون على بعض األبناء دون بعضهم اآلخـر          

اجد أو األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدين       ـصدر الفانون الذي نص على أن تصاريح بناء املس        
و يقتين قبل االنتـهاء     أيتعهد أن يبين      أو –احب الطلب ميلك    ـإذا كان ص   تسلم إالّ    اإلسالمي ال 

 عقارات يوقفها على املؤسسات الدينية املذكورة لصرف ريعها على إصالحها والعناية            –من البناء   
   )١( .ا وأداء أجور القيمني عليها

  

  : يف لبنان تقنني الوقف  - ٩
 وحـددت   ، مراقبا عاما لألوقـاف    ،٧٥٣: ت فرنسا بالقرار رقم      م عين  ١٩٢١يف عام            

  .صالحيته كمنفذ لقرارات الس األعلى لألوقاف
 بدأ منط جديد يف تنظـيم األوقـاف فـصدر           ١٩٤٣ويف عهد االستقالل ابتداء من عام                

 وحددت فيه صـالحيات مفـيت       ،١٩٦٧ مث عدل يف     ،١٩٥٥ يف   ،١٨املرسوم اجلمهوري رقم    
  . والس الشرعي األعلى لألوقاف واملدير العام لألوقاف،مهورية اللبنانيةاجل
نيون مستقلون استقالالً تاما يف شؤوم الدينية وأوقافهم اخلرييـة يتولـون تـشريع              سفال         

وكذلك بقية الطوائف هلـا      ،أنظمتها وإدارا طبقا ألحكام الشريعة الغراء والقوانني املستمدة منها        
  .الهلا الديين والطائفياستق
 عقارا منتشرا يف كافة املناطق ١٩٧٤والثروة العقارية لألوقاف اإلسالمية تتوزع يف أكثر من            

  :  وأهم ما يربز يف النظام القانوين للوقف ،اللبنانية

                                                 
 .١٥٠: املرجع السابق )  1(



٥٥

 ) ٣٩(وجعلت يف املادة    الوقف الذري    وقانون    ،تبدالــ قانون االس  ،قانون امللكية العقارية   -
 ويف املـادة    ،روط التولية ــمة إذا كان مستوفيا ش    ــ املستحق متوليا على حصته بعد القس      منه
 وال جيوز على أكثر من طبقتني ويعترب املوقوف علـيهم طبقـة             ،ال جيوز تأبيد الوقف الذري    )  ٨(

  . وإن مل يعينهم اعترب كل بطن طبقة، إذا عينهم الواقف باالسم حني الوقف،واحدة
 وقـد قـام     ،القانوين ملؤسسة األوقاف اإلسالمية يف لبنان اعتبارها مؤسسة عامة        والوضع         

 م  ١٩٧٤لعام  ) ٨( الس الشرعي اإلسالمي األعلى بتأكيد هذه الصفة بتثبيتها مبوجب قراره رقم            
   )١( . م بتأكيد ذلك١٩٨٠مث صدور تعميم عن جملس الوزراء عام 

  

  :الوطن العريب  الوقف يف لتقنني أحكامالنظرة العامة 
ظهـر   الدول العربية    يف أغلب للتقنني  بعد املرور السريع على أهم النقاط  التارخيية والتنظيمية                
  : الباحثونمن خالل ما كتبهيل 
 وفـضيلته   ، واألمل يف توحيد أحكامـه يف الـدول العربيـة          ،ضرورة تقنني أحكام الوقف    .١

 ويشكل إطارا جامعـا يكفـل عـدم         ،داسية أنه جيمع الناس قي إطار تشريعي واح       ـاألس
  )٢( .التضارب يف األحكام عند تطبيقها

 ، واإلمـارات العربيـة املتحـدة      ،الدول العربية اليت مل تقنن الوقف اململكة العربية السعودية         .٢
  )٣( . قد شرعت أحكاما خاصة باملؤسسات اليت تشرف على إدارة الوقف ورعايته،والبحرين

عضها وضع أحكام الوقف يف تشريع مستقل كما فعلت كل مـن            بالدول اليت قننت الوقف      .٣
 والبعض وضعها ضمن مدونة القانون املدين كمصر وسـوريا          ،الكويت وقطر واليمن وعمان   

 .م للدولةا األوقاف وضمتها إىل املال الع وألغت تونس.وليبيا والعراق
 قوانني منظمة لـه      وبعضها أبقته مع   ،ألغته بعض الدول كمصر وسوريا وليبيا     الوقف الذري    .٤

 . واجلزائر ولبنان واليمن،كاململكة العربية السعودية

                                                 
 .٢٣٧ – ٢٣٣ص : اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب / برهان زريق )  1(
 .٣٠٤ص : ندوة الوقف واتمع  املين يف الوطن العريب / طارق البشري )  2(
 .٢٧٣ص : املرجع السابق  / برهان رزيق )  3(



٥٦

 ولعـل هـذا     ،دور الدولة حاليا يف إدارة األوقاف هو وضع طارئ واألصل هو أهلية اإلدارة             .٥
المية وحىت يعود الوضع    ــالواقع يعود إىل تراكمات تارخيية عمت اتمعات العربية واإلس        

ية حتتية تشريعية قانونية وتنظيمية وحيتاج إىل مـدى زمـين لـيس             أصله البد من توفر بن     إىل  
اصـر الـشعبية  يف اإلدارة لتـصبح إدارة          نبالقصري ولعل اخلطوة األوىل تتمثل يف إشراك الع       
  )١( .األوقاف مشتركة بني القطاعني احلكومي واألهلي

غـيري فـإن مـن      إذا أريد لألوقاف أن تؤدي دورا مهما يف دعم تنمية اتمع وإحـداث الت              .٦
  )٢( .الضروري مراجعة الواقع الذي تعيشه األوقاف والبيئة القانونية والثقافية اليت تنشأ فيها

 الـصياغة الوقفيـة     واإلسالمية والعاملية تقتضي إعادة النظر يف     املستجدات والتطورات العربية     .٧
ة الوقف اليت دف     أكثر مرونة وفاعلية وأقرب جلوهر رسال     ألوقاف اجلديدة   لتكون ا املستقبلية  

 .لإلنسانإىل حتقيق حياة طيبة 
 برؤية مستقبلية يساهم فيها جملس      وعليه للنهوض بدور فاعل للقضاء يف ضبط تصرفات النظار             

  :أمرين ب القضاء األعلى
  .علوم األوقاف األساسية واملساعدةيف القاضي املتخصص  .١
ـ  ة اإلسالمية فيأخذ منها ما يراه صاحلً      التشريع القانوين املبين على مجيع املدارس الفقهي       .٢ ا ا حمققً

  )٣( .املعتربةللمصلحة الشرعية 
ـ  ذلك اإلم   مثل    ويقول يف  . التقنني فال مينع من اخلري     يفوإن ظهر بعض الفساد القليل             ام ــ

فمىت مل يندفع الفساد الكبري عن هذه األموال املوقوفة ومصارفها الشرعية إالّ مبا ذكر               " :ابن تيمية 
  .واهللا أعلم  )٤( "من احتمال املفسدة القليلة فإن هذا هو الواجب شرعا 

  
g  

  

                                                 
 .٨٠١: يف الوطن العريب  ل الوقفمستقب/ املطريي )  1(
 .٨٠٩ص : املرجع السابق )  2(
 .٧ص : اإلطار التشريعى لنظام الوقف يف بالد املغرب العريب / الزريقي )  3(
 .٩٢ / ٣١: الفتاوى )  4(



٥٧

  
  

  :  املبحث الثاني
  

   دور القاضي
  يف  

  .ضبط تصرفات النظار
  

  :وفيه ثالثة مطالب آما يلي 
  

  .الناظر ةــــــــ تولي في دور القاضي  : األولالمطلب 
  

  .رفاتهمــأنواع النظار، واختالف تص: الثاني  المطلب
  

  .النظار ات ـــ لتصرف ضبط القضاة:  الثالث المطلب 
  

  :وفيه المسائل التالية 
  

  .التثبت من مصلحة الوقف: األولى المسألة 
  

  .اظرــــــــالن بةــــــــمحاس: المسألة  الثانية
 

  .اظرـــــــــــــان النــــــــضم:  الثالثةالمسألة
  

  .رـــاظــــــــــــــــزل  النـــع: الرابعةالمسألة 
  
  



٥٨

  :دور القاضي في تولية الناظر : المطلب األول 
 وسـواء   ،هو املتقرب بالصدقة هللا تعاىل فهو املستحق األول لتولية الناظر         حيث إن الواقف           

   )١( . واحدا أو أكثر اتبع شرطه،أو لغريه وسواء كان ذلك الغري ذكرا أو أنثى،سهشرط النظارة لنف
يف تولية الناظر من بداية كتابة صك الوقـف فيـبني   ـ أو مثبت الوقف ـ   ويبدأ دور القاضي  

 وأن سوء االختيار    ،أن حسن اختياره للناظر يرتبط ارتباطا وثيقا بدوام الوقف واالنتفاع به          للواقف  
تسبب يف ضـياع     وأن األسلوب القدمي املعتمد على نظارة الذرية         ،قة كبرية بضياع األوقاف   له عال 

 ذلك أنه ال خيلو األمـر       ،كثريا من أموال األوقاف نتيجة تصرفات غري حكيمة أو أمينة من الناظر           
على مر الزمن الطويل من وجود ناظر غري حكيم أو غري رشيد أو غري أمـني فتتالشـى وتـضيع                    

وال ريب أن من يقدم صدقته وقفا جاريا ال يريد هلـا             )٢( . املوقوفة بسوء تصرفاته وأفعاله    األموال
 للواقف كـذلك الطـرق احلديثـة يف إدارة    ـ مرشدا ـ  ويبني القاضي   ،االنقطاع وال الضياع

وينصحه أن األفضل عدم تعيني     ،وأن األوقاف اجلديدة حتتاج إىل صياغة جديدة       ،اخلرييةاملؤسسات  
اف منها  ــوط فيمن يتوىل األوق   رشمن   الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل      هضع و يوضح له ما  و .فردناظر  

نهم ومنها ما تفرد به مذهب دون سواه واجلميع  يهدف إىل احلفـاظ              ــبياتفاق  ما هو موضع    
  .على األوقاف ودوامها ورعاية املستحقني

  :واإلسالم  بعد البلوغ والعقل  وأهم تلك الشروط
   )٣( .وهو شرط اتفق عليه الفقهاء يف املذاهب األربعة رمحهم اهللاخائن   فال يوىل:نة     األما
   )٤( .ألا والية على مال فال يوىل عليها فاسق كالوالية على مال اليتيم:      العدالة
   )٥( .ويقصد ا قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه:      الكفاية

وبينوا أن إدارة األوقاف حتتاج إىل أشخاص       حثون عن أمهية العناية باختيار الناظر       حتدث البا        
ين وهذا يعين معرفة النـاظر      ـــادة األوقاف يف زمن العلم واإلدارة والتقدم التق       ــمؤهلني لقي 

                                                 
 .٩٣٩/ ٢: مغين احملتاج / الشربيين )  1(
 .٢٨٤ص : الوقف اإلسالمي تطوره وإدارته وتنميته / قحف )  2(
 .٢٠٩ص : الوقف األهلي / بافقيه )  3(
 ٤١٤/ ٢: شرح منتهى اإلرادات/البهويت.٣٩٣/ ٢: منهاج الطالبني/النووي. ٤/٣٨٠:الدر املختار/احلصكفي) 4(
 .  ٣٩٥ / ٢: مغين احملتاج / الشربيين )  5(



٥٩

لكل جديد مفيد يف عامل اإلدارة واالتصاالت لكي تواكب األوقاف ذلك اجلديد فتعطي اتمـع               
فالدعوة جادة الختيار النظار من ذوي الكفاءة والكفاية والتقوى والعلم من الـذين           ...يدما ير كل  

ر وأخفـى   ـــ لعلمهم التام أن اهللا تعاىل يعلم الس       يراقبون أنفسهم قبل مراقبة اآلخرين عليهم       
   )١( .وأن مع كل منهم رقيب عتيد

تجارة عن العلم الشرعي    هم ال اب رؤوس األموال الذين شغلت    ـــمن أصح وأكثر الواقفني          
ولكن رغبـة    .ال يعرفون شروط الناظر وال صياغة الصك مبا حيقق مصلحة أعلى ألمواهلم املوقوفة            

 يرى الباحثون أن الناظر جيب عليـه        .لة يف نفوسهم كما تأصلت يف نفوس أجدادهم       ـاخلري متأص 
ابة، لإلرتفاء بإدارته وبالعاملني معه     التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرق   : معرفة العمليات اإلدارية    

الناظر ـ املدير  : لتحقيق األهداف النبيلة من األوقاف، وأن األفضل أن تتكون  إدارة األوقاف من 
العام ـ جملس إدارة يتكون من مخسة أشخاص، تنتخبهم جمموعة من ثالثني عضوا من ذوي اخلربة  

س سنوات يكون هو الناظر ويساعد جملس اإلدارة   والدين، خيتارون من جملس اإلدارة رئيسا ملدة مخ       
    )٢( .الناظر يف إدارة الوقف

  :يف حاالت منها  ويويل القاضي الناظر      
   )٣(.إن مل يشترط الواقف ناظرا -١
  )٥( . ومل يذكر يف شرطه لفالن فإن مات فلفالن )٤(.إن شرط الواقف ناظرا فمات -٢

                                                 
 جامعة –ول مؤمتر األوقاف األ. ١٠٢- ١٠١ص: إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية / الضحيان )  1(

 .أم القرى
 .٩٤ – ٩٣ص : إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية /الضحيان )  2(
تقل ــة أن النظر يكون للموقوف عليه إذا كان رشيدا ألن غلة الوقف له، فإن كان واحدا اسـيرى املالكي)  3(

ا رــينهم فإن كان املوفوف عليه صغيبه مطلقا، وإن كانوا مجاعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وخيتارونه من ب
أو جمنونا قام وليه مقامه يف النظر على الوقف وذلك إذا مل يشترط الواقف ألحد بعينه أو شرط إلنسان معني 

 .٣٠٥/ ٢: الشرح الكبري / الدردير . ومات
هم ـن املوقوف عليإتفق الفقهاء مجيعا على أن الواقف إذا مات ومل يعني ناظرا على الوقف وال وصيا،وكا)  4(

كالوقف على املساجد، : غري معينني، أو كانوا معينني إالّ أنه ال ميكن حصرهم، أو كان املوقوف عليه غري آدمي 
 ٢٩٩/ ا : أحكام وقف الذرية / اخلالد . فللقاضي احلق يف الوالية األصلية  على الوقف باتفاق

 .٣٩٣ / ٢: حملتاج مغين ا/ ، الشربيين ٤٢٣/ ٦: حاشية ابن عابدين )  5(
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 .القاضي الناظرإن عزل  -٣
 . النظر للقاضيإذا أسند الواقف -٤

   )١( .ويرى احلنفية مادام أحد يصلح للنظارة من أقارب الواقف ال جيعل الناظر من األجانب      
 أو من أوالدهم وكل ذلك مشروط بقيام األهلية         ،وأن األفضل أن يكون الناظر من املوقوف عليهم       

   )٢( . ذكر شروطهادمقتاليت 
ففي تنظيم األعمال اإلدارية يف الدوائر الشرعية       . ململكةيف ا وعلى هذا جرى العمل القضائي             

   )٣( . فيه الكفاءة يقدم على غريه املستحقني من إذا وجد من ) : ٨١( املادة 

  .تصرفاتهم واختالف ،أنواع النظار:  الثاني بلطالم
وقف من حفظ   تقدم يف تعريف الناظر أنه املدير أو املتويل باإلشراف واإلدارة جلميع شؤون ال                   

 ومعظم الدول العربية ـ كما تقـدم ـ    . ومجع للريع مث توزيعه على مستحقيه،وعناية واستثمار
 وقلة من الدول ممـن      ،تدار األوقاف فيها عن طريق احلكومة مباشرة أو ما يسمى بوزارة األوقاف           

ـ  أبقت على الوقف األهلي تدار عن طريق اإلدارة الذرية أو الفردية اليت درجت عليه              اف ـا األوق
  .يف العصور اإلسالمية السابقة

   :صور ثالثحدى  إ النظارة على األوقاف بطبقاململكة العربية السعودية  تويف        
  : وله ثالثة أنواع ،الناظر اخلاص :األوىل      
  .من شرط الواقف له النظر وهو أجنيب عن الوقف ال يستحق منه شيئاً -١
 .نه مستحقا من الوقف ليس أجنبيا عنهمن شرط له الواقف النظر مع كو -٢
  )٤( .من استحق النظر باستحقاقه الوقف ومل يشترطه الواقف -٣

 ولقد جعـل    ،وهو األسلوب الذي اتبع يف العصور اإلسالمية       )٥(  وظائفه يف البحث   وتقدمت      
ف ــعمر رضي اهللا عنه أنفس أمواله وقفا على الفقراء والقرىب والرقاب ويف سبيل اهللا والـضي               

                                                 
 .٤٢٤ / ٦: الدراملختار / احلصكفي )  1(
 .٤٤ / ١١: املبسوط / السرخسي . ٤٢٥ / ٦: حاشية ابن عابدين )  2(
 .١٥ص : اإلشراف القضائي على النظار  / اجلبري)  3(
 ٢٩ص: للقاضي الرفاعينقال عن والية الناظر على األوقاف األهلية . ٤١٢ص: تعليق الشيخ العثيمني على الروض املربع)4(
 ١١انظر البحث ص )  5(
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 تليه ما عاشت  ـ من بعده ـ   وجعل ابنته أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها )١( ،بيلــوابن الس
  )٢( .مث يليه أولو الرأي من أهلها

  

ذوي  الناظر يتخذ شكل جملس إدارة للوقف يتألف من عدد من األعـضاء املـؤهلني                :الثانية     
 ويكون هذا الشكل حيـث األوقـاف        ،واقفاخلربة يرأسهم منتخب من بينهم أو معني من قبل ال         

 وميكن لس اإلدارة أن يعني نظارا فرعيني يدير كل واحد منـهم             ،الكبرية واملستحقون الكثريون  
 وهـذا    )٣(.ئذ حتت رقابة وحماسبة جملس اإلدارة     ــجزءا من هذه األوقاف الكثرية ويكون  حين       

لفردي ولقد استمرت األوقاف الـيت       أو فساد يصدر من الناظر ا      ،على سوء تصرف  النوع يتغلب   
   )٤( .متت إدارا ذا النوع مئات السنني

   )٥( .وهذا النوع من النظارة دعا إليه الباحثون يف مستقبل األوقاف

                                                 
  ).٢٧٣٨( أخرجه البخاري يف الشروط، يف الوقف، )  1(
( أخرجه أبو داود وصححه األلباين، انظر سنن أيب داود كتاب الوصايا باب ماجاء يف الرجل يوقف وقفا )  2(

  ).٢٨٧٩. ( ٥٥٧/ ٢: صحيح أيب داود  ) ٢٨٦٢
 .٣٠- ٢٩ص: ر على األوقاف األهلية  والية الناظ/ الرفاعي )  3(
عاما له جملس استشاري من صالحياته التدقيق يف موضوع ) ٣٥٠(مثال ذلك وقف نصيف جبدة عمره )  4(

الصيانة واالستبدال واملصاريف والتأكد من أن تصرفات الناظر ضمن شروط الواقف وضمن الفائدة العامة 
.  نصيف على حبث اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيلمداخلة نبيل عبد اإلله / انظر . للمستفيدين

 . ٢٠٨ص : ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب 
حيتاج عنصر اإلدارة : "الميةــبدر املطريي وكيل الوزارة املساعد يف وزارة األوقاف والشئون اإلس.يقول د) 5(

  : تطوير يضمن أداء مجاعيا مؤسسيا وذلك من خالل ما يليأو النظارة يف الوقفيات اجلديدة إىل
ني ناظر فرد واالجتاه ـفيما عدا الوقفيات الصغرية احلجم، واحملدودة اإلمكانيات فإنه جيب البعد عن تعي)  أ      

ة طبقا حنو اختيار جمموعة من النظار أو جملس أمناء للوقفية ال يقل عن ثالثة مع التنويع يف اختصاصام الفني
  . ألغراض الوقف والنظم املالية الستثماره

  . النص على آلية االختيار أو التجديد للنظار حبيث تضمن استمرارية وجود الس على املدى البعيد)ب       
  .حتديد مواصفات عامة ملن ينضم لس النظارة أو اإلدارة أو األمناء) ج       
   ."خصصية يف استثمار األصول الوقفية لضمان املهنية واالحترافيةاالستعانة باملؤسسات الت)  د      

 .ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب. ٨١٩ - ٨١٨:ص.مستقبل الوقف يف الوطن العريب 
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يكن هلا ناظرا أو مـات       اليت مل     )١( وزير األوقاف  ناظرا على مجيع األوقاف اخلريية        :     الثالثة
 وتنشأ  ،وزارة لشؤون األوقاف عن الوزير يف الس األعلى لألوقاف        ينوب وكيل ال   و  )٢(. ناظرها

   .بقرار من الوزير جمالس أوقاف فرعية تكون رئاستها ملندوب عن الوزير وعضوية آخرين
  : هؤالء مجيعا فيما يليالوظائف اليت جيب القيام ا من أهم وتتلخص 

  .وط الواقفني وتنفيذهارحصر ش -١
 .ألوقاف املزالة للمصاحل العامةشراء البدائل الشرعية ل -٢
 .العمل على استبدال أعيان األوقاف اليت تعطلت منافعها -٣
 .تنمية موارد األوقاف مبا يساوي املثل -٤
نية بتشييد املبـاين    كاألراضي الزراعية بالزراعة والس   (ياء أعيان األوقاف مبا يناسبها      تعمري وإح  -٥

 .)وكذا التجاريةعليها 
 . يضمن احملافظة على أعيااحصر األوقاف وتسجيلها مبا -٦
 . اخلريية اليت هلا جهة معينةمتابعة تصرف األولياء على األوقاف -٧
 .يف حني طلبهم املعونة يف ذلك) الذرية ( مساعدة نظار األوقاف األهلية  -٨
 من  ،السعي املتواصل الستنهاض مهم املوسرين ورجال األعمال للوقف على جوانب جديدة           -٩

 .ليب احلاجات امللحة واملتطلبات احلديثة يف اتمعخالل صيغ وقفية حديثة ت
مما سبق يتضح إداريا أن اإلدارة      : " لى إدارة الوقف ذا النظام فقال     الضحيان ع . د.وعلق الباحث أ  

اهتمت باألوقاف ووضعت هلا نظاما حيكم مجيع شؤوا اإلدارية وخباصة ما يتعلـق             السعودية قد   
  )٣(  عامـا  ٣٥ هـ أي قبل     ١٣٨٦غري أن هذا النظام صدر عام       . .......ات اإلدارية ــبالعملي

واء ـوقد طرأت خالل هذه الفترة الطويلة متغريات كثرية يف كل شؤون احلياة ومنها األوقاف س              
؛ من اجلهات الرسـمية املشــرفة عليه      ظاره أو   نع العام لألوقاف أو وضع ُ     ــما يتعلق بالوض  

                                                 
 األوقاف العامة مثل أوقاف احلرمني الشريفني وأوقاف املساجد واألربطة املوقوفة: يقصد باألوقاف اخلريية )  1(

. على جهات خريية عامة كما أا األوقاف اخلاصة اليت تؤول إىل جهات النفع العام بعد انقراض املوقوف عليهم
 .١١٥ ـ ١١٤ص : إدارة األوقاف األسالمية والتجربة السعودية / الضحيان 

 ٩٦ص : ألوقافوالية الدولة على ا/رودياملط.  هـ١٣٨٦املادة األوىل من نظام جملس األوقاف األعلى، عام  )2(
 .عاما ) ٤١(هذا حسب الوقت الذي كتب الباحث فيه حبثه ولفد مضى حىت اليوم )  3(



٦٣

 أهل العلم واخلربة  و املسئولني  لدراسة ومراجعة النظام           ن عليا م  لذا فإن األمر يستدعي تأليف جلنة     
   )١( " مع كل جديد مفيد  ومتشيا،ملا فيه مصلحة األوقاف يف الداخل واخلارج

أهم سلبيات إدارة األوقاف    : " منذر قحف سلبيات إدارة الوقف ذه الطريقة فيقول         . ويناقش د 
وكثريا ما تطـرأ    ......ديدةــاملركزية الش ة األوقاف   عن طريق احلكومة مباشرة مبا يسمى وزار      

على هذه اإلدارة عوامل الترهل وتراكم العمالة والفساد اإلداري مما هو معروف يف إدارة القطـاع                
    )٢(" العام وخباصة يف دول العامل الثالث 

  

  .مشاآل النظار وضبط القضاة لها: المطلب الثالث 
  : وفيه ثالث مسائل      

  

   . التثبت من مصلحة الوقف:ألة األولى المس
 .رعيةــقرر العلماء أن الناظر ليس له أن يفعل شيئا يف أمر الوقف إالّ مبقتضى املصلحة الش                    

   )٣( .وعليه أن يفعل األصلح فاألصلح
  :لشرط الواقف جتوز إذا توفر فيها أمران بل إن خمالفته      
  .أن تقوم مصلحة معتربة تقتضي املخالفة -١
   )٤( .أن يرفع األمر إىل القاضي ليصدر اإلذن باملوافقة باعتبار واليته العامة -٢

  :ومن التصرفات اليت يعترب فيها مصلحة الوقف وإذن القاضي      
   ، تنمية املال املوقوف واستثماره )٦(،  االقتراض ملصلحة الوقف )٥(، أو بيعهااستبدال العني املوقوفة 

                                                 
 .١١٤ص : إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية )  1(
 .٢٨٦ص : الوقف لإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته )  2(
 .٦٨ – ٦٧/ ٣١: الفتاوى / ابن تيمية )  3(
/ ،  اخلصاف ١٢٢ص :األشباه والنظائر / ابن جنيم : انظر . ألة تفصيالت عديدةـــللفقهاء يف املس)  4(

 ا. ٣٩٤ / ٢: مغين احملتاج / ، الشربيين ٣٠٥/ ٢: الشرح الكبري / ، الدردير٢٣ص: أحكام الوقف 
لغالب تبداله ومنعوه إال يف حاالت تدور يف اــــقد تشددوا يف بيع املوقوف واس: الشافعية واملالكية )  5(

 .مؤمتر األوقاف األول. ٢٤٥ص : الوقف وحكم بيعه واستبداله / الداود :  على الضرورة  انظر تفصيالت املسألة 
/ الصاوي : انظر . يرى املالكية أن للناظر أن يقترض ملصلحة الوقف من غري إذن احلاكم ويصدق يف ذلك)  6(

  .٣٠٥ / ٢: بلغة السالك



٦٤

   )٢( . واملعاصرة لتمويل الوقف،ه من الصور التقليدية وحنو )١(،حتكري الوقف
 ضـبط   ه قد حيصل تداخل بـني     األحباث يف املؤمترات السابقة لألوقاف أن     بعض  لقد بينت   و       

ـ  وزارة األوقاف النظارـ ومنهم القضاء الشرعي لتصرف  ومصلحة الوقف وقـد تنـتج عنـه     
 ويناقش هذه القضية وكيـل وزارة الـشؤون         ،على تطوير وتنمية األوقاف    رثتؤانعكاسات سلبية   

هناك اختالف بني الـوزارة وبعـض       :  "  فيقول    عبد الرمحن املطرودي  . اإلسالمية واألوقاف د  
 حيث يرى بعض القضاة أن للقاضي       .القضاة يف احلدود العملية لوالية الس األعلى على األوقاف        

وال عن حتقيق الغبطة واملصلحة للوقـف       ئـــسالوالية الشرعية املطلقة على األوقاف مبا جيعله م       
 وهلـذا   ،فال يصدر اإلذن الشرعي ألي تصرف إالّ بعد تثبته الشخصي من غبطة الوقف ومصلحته             

فهم يرون أن والية جملس األوقاف األعلى على األوقاف والية توكيل عن القاضـي وإالّ فأصـل                 
   .يشاءالوالية إليه وهلذا له أن يأذن فيما يشاء ومينع فيما 

ـ بينما ترى الوزارة أن ويل األمر الذي له احلق يف الوالية األصلية على األوقاف الع                      امة ــ
لس األوقاف األعلى وجعل النيابة عنه يف النظارة على األوقاف إىل الـوزير رئـس   أصدر نظاما   

وم بعـض    ومفه . وأن للمجلس اختصاصات ومسئوليات جيب أن ميارسها       .جملس األوقاف األعلى  
 .ات القـضاء  ـــالقضاة هذا منطلق من الفهم السائد أن النظر يف شئون الوقف من اختصاص            

 وفيما يظهر يل أن هذا املفهـوم        .األوقاف األعلى جملس  وهذا املفهوم يعين عمليا عدم فعالية نظام        
 عنـه   بيين ألن للحاكم العام الوالية األصلية على عموم األوقاف العامة وله أن             .ليس على إطالقه  
اء أن والية القاضي والية خاصة      ـــاء مث إن من املتفق عليه عند الفقه       ـــيف الوالية من يش   

                                                 
ض الوقف مدة معلومة تطول أو تقصر وقد يقترن ذه اإلجارة خلو يدفعه املستأجر إجارة أر: حتكري الوقف )  1(

للناظر على الوقف اخلرب الذي مل جيد الناظر ما يعمره به من ريع الوقف، واختلف الفقهاء يف حكم حتكري  الوقف 
، ٢٥٢ص : كريها  أحكام األوقاف اليت جرى حت/ احمليميد : انظر . أرجحها جوازه بشروط. على ثالثة أقوال

 .٢٢٨ / ٨: الفقه اإلسالمي وأدلته / الزحيلي 
 اخللو ويعرف عند املغاربة باسم اجللسة أو الزينة -٣ املرصد -٢ عقد اإلجارتني -١:من الصور التقليـدية )  2(

املشاركة  ـ املشاركة، و٢ عقد االستصناع، -١: ومن الصيغ املعاصرة لتمويل األوقاف .  املناقلة٤أو املفتاح  
تنمية موارد الوقف واحملافظة / فداد .  السلم- ٥ املضاربة - ٤ ـ اإلجارة التمولية املنتهية بالتمليك، ٣املتناقصة، 

  .املؤمتر األول لألوقاف ـ جامعة أم القرى. ٣٣-  ٢١: عليها 
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أي مكتسبة مينحها إياه ويل األمر وله حتديدها موضوعيا ومكانيا و زمنيا بل له حجبـها وإقالـة                  
صدر تنظيما أنـاب   وأنه أ. فإذا كانت الوالية على األوقاف العامة لويل األمر والية أصلية      .القاضي

 وأن والية القاضي من الواليات اخلاصة فاألصل طاعة ويل األمر فيما أمر             ،مبوجبه غريه على الوقف   
به من أمر الوالية على األوقاف فعدم ذلك سيزيد من التدخل وعدم حتقيق مصلحة الوقف وغبطته                

املُزالة للصاحل العام وتنميـة      وشراء البدائل الشرعية لألوقاف      ،وخاصة جمال األوقاف متعطلة املنافع    
وهذا األمر ال يسلم وفيـه       )١(" وضع خطة عمل واضحة الستثمارها       غالل األوقاف من خالل     

  : املشكلة هلا أبعاد نظر؛ ألن 
  :شرعية / األوىل            
يف الـراجح مـن رأي      اضي  ــتقدم بياا يف املطلب األول وهي أن نظر الوقف يكون للق                
أو تنميته ومتويله ؛ فاملعترب     استبدال الوقف أو نقله      وفيما خيص    ،إذا مل يشترط الواقف ناظرا    ء  العلما

  . وإذن القاضي،املصلحةـ يف هذا املطلب ـ فيها كما تقدم 
   :ة  تنظيمي/ثانية ال         

 يبني أن القضاء لـيس لـه        ١٣٩٠ / ١٠/ ٢٥ يف   ٣ / ١٤٢صدر التعميم من وزارة العدل رقم       
 أو إجـراء أي مبايعـة       ،طان التام حيال إقامة الناظر على األوقاف اخلريية واستبدال األوقاف         السل

 وبذلك أصبحت املهمة اليت ذكر الفقهاء أا        .عليها بل البد من إشعار إدارة األوقاف وأخذ رأيها        
   )٢(. موزعة بينه وبني جملس األوقافمن مهام القاضي

الذي وضعته  حة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية      الئاملائتني من ال  ولكن املادة اخلمسني بعد             
 هـ وأصدره قسم األنظمة والتعليمات يف إدارة احلقوق العامة          ١٤٢٣وزارة العدل السعودية عام     

إذا اقتضى األمر نقل وقف فليس لناظر       " بوزارة الداخلية باململكة العربية السعودية نصت على أنه         
بعـد اسـتئذان     ناظرا خاصا أو كان إدارة األوقاف أن جيري معاملة النقل إالّ             الوقف سواء كان  

القاضي الشرعي يف البلد اليت فيها الوقف وإثبات املسوغات الشرعية اليت جتيز نقله على أن جيعـل                 
   )٣( "مثنه يف مثله يف احلال وكل ذلك يتم بعد موافقة حمكمة التمييز 

                                                 
 .١٠٢ ـ ١٠٠: أصوهلا الشرعية، وحدودها العملية : والية الدولة على األوقاف )  1(
 .٤٢ص : اإلشراف القضائي على النظار / اجلبري )  2(
 .٥٤ - ٥٣: والية الناظر على األوقاف األهلية / الرفاعي )  3(



٦٦

   :تطبيقية / الثالثة           
رف الناظر  ـمتفقان على إذن القاضي وتثبته من أن تص       يتضح أن البعد الشرعي والتنظيمي             

؟ تقـدم   املعوقات أمامه عديدة  ولكن كيف للقاضي أن حيدد تلك املصلحة و         .فيه مصلحة الوقف  
لة يف املـسأ   -أحيانا  –واليت منها جهل القاضي بالرأي الراجح عند العلماء         ذكر بعضها يف البحث     

 مما يترتب عليه تأجيل القـضية وفـوات        وكثرة القضايا وتنوعها وقلة عدد القضاة        ،لضيق الوقت 
اإلذن  يريـد     ا الناظر  املصلحة سنوات ورمبا مات الناظر ومل يبت يف قضية استثمار أو متويل تقدم            

  .شرعية و لرمبا جاء اجتهاد القاضي خمالفا للمصلحة ال،ها من القاضيــفي
  :عي لذلك وكمثال واق

إن عدم املوافقة على مجع جمموعة من األوقاف يف عـني           : ما ذكره وكيل وزارة األوقاف             
 واألوقاف العدميـة    ،واحدة من بعض القضاة يف بعض احملاكم عطل بيع األوقاف ذات الغلة القليلة            

   )٢(  )١( .النفع بالكلية وانعكست سلبا على مسرية األوقاف
  

  : البحث يف هذه املسألة جاءت على النحو التايل مع أن نتيجة      
رعية املعتربة  ـــرجحان القول جبواز مجع األوقاف بعضها إىل بعض مراعاة للمصلحة الش           -١
  .يما يف األوقاف الصغرية اليت ضعفت منفعتها أو انعدمت وفقا للضوابط الشرعيةـال س
 للمصلحة الشرعية هـو القـول       أن القول جبواز مجع األوقاف وتفريقها إذا كان ذلك حمققا          -٢

 .الذي تسنده نصوص الشريعة اإلسالمية ومقاصدها اليت جاءت جبلب املصاحل ودرء املفاسد
 

تدامته واالنتفاع  ـالقول جبواز مجع األوقاف حيقق مقصدا شرعيا من مقاصد الوقف وهو اس            -٣
وقوف علـيهم   لحة امل ـــ ومص ، مما حيقق مصلحة الواقف من استدامة الوقف وجريان ثوابه         ،به

المي من جهة انتفاع أفراده مبا يعود بـالنفع         ـــلحة اتمع اإلس  ــ وفيه مص  ،من االنتفاع به  
  )٣(.على اتمع عموما

                                                 
 .١٠٢ص : والية الدولة على األوقاف / املطرودي )  1(
 . قد يكون السبب يف منع احملاكم جلمع األوقاف هو عدم حتديد نسبة كل وقف ومصرفه)  2(
  .٤٩ص : اف وتفريقها مجع األوق/ املقرن )  3(
 



٦٧

ال بـد يف مجـع      : " مع أن الباحث يؤكد ما تقدم من االعتبار الشرعي والتنظيمي فيقـول                  
 ألموال الواقفني  ورعايـة ملـصلحة       األوقاف وتفريقها أن يكون ذلك بإذن احلاكم الشرعي محاية        

  )١( "هم ـاملوقوف علي
 فيويل من يـشاء يف الـصور        ،يف الوالية العامة على الوقف وأا للقاضي      : ومثل ذلك يقال         
 فريى الباحثون أن احلاجة اليوم تقتضي وضع أحكاما جديدة إلدارة األوقاف اسـتدعاها              ،السابقة

  . واالقتصاديةتبدل الظروف واألحوال االجتماعية
أن القضاة قلما تكون لديهم اخلربات الالزمة يف الرقابة واإلدارة فضال عـن             :  وسلبية ذلك        

 وبالتايل فإن ما ميارسونه من إشراف       ،معرفتهم الدقيقة مبدى صالحية النظار الذين يعينوم للنظارة       
      )٢( .قلما يكون فعاالً أو مؤثرا

  

  :كما يراها بعض القضاة والباحثون تتلخص فيما يلي واحلل هلذه املشكلة      
  .القضاة املتخصصون ذوو العلم واخلربة يف أحكام الوقف وما يستجد من قضاياه -١
وتقدم  .وصــتقنني أحكام الوقف مبا يوافق املصلحة الشرعية غري املتعارضة مع النص           -٢

 .يف املبحث األول عرضهما
 ومن خـالل الرصـد   ،ت احملاكم ومدونااإعداد قاعدة معلومات عامة من واقع سجال   -٣

ا األمر بإشراف جلنة أو أمانة خمتصة بالرقابـة         الواقعي جلميع األوقاف اخلريية واألهلية ويكون هذ      
   )٣( .تتبع إدارة األوقاف أو اجلهات القضائية ونظارها  

  )٤( .اضيـإن والية استبدال األوقاف للق    :  قول مجهور العلماء     من الراجح   الثبات على  -٤
 :ملا يلي 

 فهـو حمـل نظـر    ،أن بيع الوقف واستبداله فسخ لعقد الزم خمتلف فيه اختالفا قويـا          :  أوال    
  . دون الناظر أو املوقوف عليه، وهو من وظيفة احلاكم،واجتهاد

                                                 
 .املرجع السابق)  1(
 .٢٩٢ص  الوقف اإلسالمي / قحف )  2(
 .٤٣ص: اإلشراف القضائي على النظار / اجلبري )  3(
 / ابن مفلح . ٣٧٦/ ٤: حاشية ابن عابدين . ٣٠٦/ ٣: خان امش الفتاوى اهلندية ـــفتاوى قاضي)  4(

 مؤمتر األوقاف األول. ٥٢ – ٥ ١ص: اف املتنوعة يف وقف واحد توحيد األوق/ ،  املشيقيح ٢٧١/ ٥: املبدع 



٦٨

تحقونه ـــ الغائبني وهم سائر البطون الذين يـس        أن بيع الوقف واستبداله بيع على      :ثانيا       
 فال بد أن يـصدر      ، ألن نظره قاصر على مدة حياته      ، فال يستقل به الناظر    ، املوجودين بعد انقراض 

   )١( .قاضياإلذن ممن له النظر العام على مجيع البطون وهو ال
وعلى كل حال فإنا إذا رجحنا كون ويل االستبدال هو احلاكم فإمنا يكون             :  يقول الباحث        

 أو مها معـا حـىت ال يـستأثر القاضـي     ،املوقوف عليهم أو ،ذلك بعد طلب الناظر اخلاص عليه   
باالستبدال دفعا ملا حدث من بعض القضاة يف مساعدم لبعض الوالة يف استيالئهم على األوقاف               

 ولكن يوضح هلم الراجح مـن رأي أهـل العلـم            ةفال يرتع األمر من القضا      )٢(.باسم استبداهلا 
  - بنـك معلومـات      -راسات والبحوث الوقفية    وذلك عن طريق مركز للد     .واملصلحة الشرعية 
 ويعترب مرجعا  موثقـا       )٣( ، العامة لألوقاف يهتم بتمويل الندوات واملؤمترات      اتيكون تابعا لألمان  

  .خلالفات النظار والقضاة
 ووزارة العـدل    ،المية واألوقـاف  ـكيل جلنة تضم أعضاء من وزارة الشئون اإلس       ــتش -٥

 من خـالل    ،ئحة تنظم شروط وإجراءات بيع األوقاف ونقلها      جيتمعان مث يتفقان على صدور ال     
    )٤(. التطبيق العملي هلذه التصرفاترصد ودراسة النصوص النظامية واألوامر والتعليمات ونتائج

تقنني عمل كل وزارة هلا عالقة باألوقاف حبيث بتم حتديد وتوزيع الـصالحيات حـسب                -٦
ـ ات أو تنازعها واليت نتج عنها ازدواجي      اختصاص كل وزارة مبا مينع من تداخل الصالحي        ة ــ

   )٥( . وضعف يف حتقيق األهداف،يف القرارات واألوامر
   : الناظرمحاسبة : المسألة الثانية 

 والعمل املنظم بشكل مدروس ومرسوم وفق أحدث        ،عصر املعلومات ونه  كميتاز هذا العصر ب        
  : ع عمليات يتم من خالهلا إجناز العمل وهي وأفضل أساليب اإلدارة احلديثة واليت تقوم على أرب

  
                                                 

 .املرجعني السابقني)  1(
: مجع األوقاف وتفريـقها / ن راملق. لعل الباحث يقصــد ما حصل يف تونس، وفلســطني، واجلزائر)  2(

 ). ٥٣ -٥١(، البحث ص٥٢ص 
  )١١: ( يل انظر نتائج مؤمتر الشارقة للوقف اإلسالمي واتمع الدو)  3(
 .٦٧ص: نقل األوقاف و مناقلتها يف الفقه وعمل احملاكم / آل فريان )  4(
 .١٠ص : اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان / ، بدر ٣٤ص: حفظ أموال األوقاف / املوسى )  5(



٦٩

  .التخطيط اإلداري -١
 .التنظيم اإلداري -٢
 .التوجيه اإلداري -٣
  )١( .الرقابة اإلدارية -٤
 حيث حتتل الرقابة اإلدارية مكانا بـارزا يف عـامل           ،واملطلوب يف هذا البحث العنصر الرابع            

الحا ـطك إص أعطين رقابة قوية أع   : " القول   يع الدول يف اتمع الدويل لذا ميكن      مجاإلدارة لدى   
ذلك أن الرقابة القوية هي العني الساهرة ضد كل أنواع الفساد اإلداري وهلـذا حتـرص                . "إداريا  

ركات على اختيـار القـادة األكفـاء        ـسات والش ـــمجيع الدول واملنظمات الدولية واملؤس    
ة واألجهزة احلديثة   ــإلمكانات املادية والتقني   أجهزة الرقابة كما توفر ا     يف للعمل    األقوياء األمناء 

   )٢( .اليت تعني الرقابة على أداء مهماا
  

 ونظر  ، مبنية على اجتهادات حمضة    ،خمتلفةومراقبته اجتاهات   لفقهاء يف حماسبة القاضي للناظر      لو     
ن أن الناظر    وهم يرو   )٣(،   وختريج على الوصي والوكيل وحنومها من املتصرفني على الغري         ،مصلحي

   )٤(: مؤمتن ويده على الوقف يد أمانة ال يد تعدي

                                                 
 .٨٦ص : إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية / الضحيان )  1(
 .١٠٤: املرجع السابق )  2(
 .٢٩ص : اإلشراف القضائي على النظار / اجلبري )  3(
فة ـــوكم خيب الظاهر والواقع هذا األصل ما صدر من ذوي النفوس الضعي: فقيه  با. يقول الباحث د)  4(

حاب االستحقاق إذا عرفوا خداع الناظر هلم ـــيقول قائل بأن أص وال... اليت تعد النظارة على الوقف مغنما
باب متعددة منها ـا بشكواهم إىل احملكمة لتنظر يف أمرهم فإن هذا األمر ال يقدم عليه كل شخص ألسأن يتقدمو

أن يكون أصحاب االستحقاق عائلة واحدة تربطهم بالناظر صلة قرابة كأن يكون هو األخ األكرب أو العم فتمنعهم 
تحقاق أيتاما ـــون أصحاب االسوقد يك.... هذه الصلة من الشكوى اليت تنتج القطيعة فيسكتون على مضض

نانه ــيئا فيتالعب ا الناظر الطمئـــال ميلكون دفع الظلم عنهم، أو قد تكون امرأة ال تعرف عن الواقع ش
من عدم الشكوى وعدم الرقابة ويكون واقع احلال أن أصحاب أو صاحبة االستحقاق يقفون موقف الذل أمام 

ألين أتكلم بلسان الواقع، وكم أعرف أوقافا : أقول هذا . أوعليهاالناظر وهو يقف موقف املتفضل عليهم 
 .٢٣٠ – ٢٢٩الوقف األهلي ص :انظر " ومستحقني هلا صفتهم كما ذكرت آنفا 



٧٠

أمينا فيقبل قوله    وكونه   ،احلنفية يفرقون بني كون الناظر مفسدا مبذرا فال يقبل له قول إالّ ببينة             -١
 ، باألمانة ، و يكتفي القاضي منه باإلمجال لو معروفا       ،حماسبة الناظر يف كل عام     وال تلزم     )١( بيمينه
   )٢( . وال حيبسه بل يهدده،تهما جيربه على التعيني شيئا فشيئاولو م
 ولو علم أنـه      )٣( ،أن القاضي ال جيوز أن جيعل بيد الناظر التصرف كيف شاء          ويرى املالكية    -٢

هاد فال يقبل قوله    ــترط عليه اإلش  ــوأنه إذا اش   )٤(،  سيئ النظر غري مأمون فإن القاضي يعزله      
 ويثقون يف تصرفات النظر     .شترط عليه اإلشهاد عند الصرف فيقبل قوله بيمينه        وإن مل ي   ،ينةـإالّ بب 

رف على الوقف ماال من عنده صدق من غـري        ــأكثر من ذلك فريون أن الناظر لو ادعى أنه ص         
ـ            ،ميني إن مل يكن متهما وإالّ  فيحلف        اكم ـ وله أن يقترض ملصلحة الوقف مـن غـري إذن احل

   )٥(.ويصدق يف ذلك
اب ـــالشافعية أن احلاكم إذا ام الناظر حلّفه يف قدر ما انفق وله مطالبته باحلـس   وذهب   -٣

نني واموه فالقول قـوهلم وهلـم       ـ وإن كانوا معي    )٦( ،فقراء كال إذا كان ناظرا على غري معينني     
  .مطالبته باحلساب

 ،وغ فعله ــ يس  وذهب احلنابلة إىل أن احلاكم له أن يعترض على الناظر اخلاص إن فعل ما ال               -٤
 وألهـل الوقـف     ،وله أن يضم أمني له مع تفريطه أو مته ليحصل املقصود من حفظ الوقـف              

 وهلم املطالبة   ،ألة الناظر عما حيتاجون إىل علمه من أمر وقفهم حىت يستوي علمهم وعلمه فيه             ـمس
   )٧( .بنسخ كتاب الوقف ليكون بأيديهم وثيقة هلم

   )٨( .وانا أي كتابا يستويف فيه أموال الوقف عند املصلحةولويل األمر أن ينصب دي       

                                                 
 .٤/٤٤٩: حاشية ابن عابدين )  1(
 .٤٤٨/ ٤: الدر املختار / احلصكفي )  2(
 .٦٥٩/ ٧: مواهب اجلليل / اب احلط)  3(
.  أن يكون املوقوف عليه مالكا أمر نفسه، ويرضى بتصرفات الناظر السيئة وعدم أمانتهيعزله القاضي بشرط)  4(

 .٦٥٥/ ٧: املرجع السابق 
 .٣٠٥ / ٢:  بلغة السالك / الصاوي )  5(
 ٢/٣٩٤: مغين احملتاج/ الشربيين. الوجه الثاين ليس للحاكم مطالبته باحلساب إن كانوا غري معينني والوجه األول أوجه) 6(
 .٤١٥/ ٢: شرح منتهى اإلرادات / البهويت )  7(
 .٨٦ – ٨٥ / ٣١: الفتاوى / ابن تيمية . ٢٧٧/ ٤: كشاف القناع / البهويت )  8(



٧١

  .وما وضعه الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يوافق زمام ومكام       
دات يف خمتلف ااالت    ـولكن تغريت األحوال اليوم وتطورت احلياة العصرية ورافقها تعقي               

تيش فيها شديدة لتحقق تلـك املؤسـسات        وهذا يستدعي أن تكون أعمال الرقابة واحملاسبة والتف       
   )١( .األهداف والغايات املرجوة منها

يف لبنان وأسندت هلا مهمة التحقيق والتدقيق       " املفتشية العامة لألوقاف    " وهلذا األمر أنشئت           
 وفائدة ذلـك جعـل النظـار        ،الدوري كل ثالثة أشهر ورفع التقارير إىل الس الشرعي األعلى         

   )٢(.  ويؤدون وظائفهم على خري ما يرام، بإدارة األوقاف حيملون مسئوليامواملوظفني
يظهر له بكـل  : واملطلع على جمريات األمور يف العمل القضائي يف اململكة العربية السعودية             

ة يف الدعاوي وال يقوم     ــوضوح أن اإلشراف القضائي على النظار حمصور حبالة التقدم للمحكم         
ى أو معاملة تتطلـب     بة أو إجراء جتاه ناظر إالّ بطلب يقدم إليه أو لكشف دعو           ـمبحاسأي قاض   

  فتقيمه احملكمـة نـاظرا       ه ناظرا للوقف بدل عن ناظر متوىف       بل رمبا يتقدم من يطلب إقامت      .ذلك
     ا وما استلم منها وما          وتعطيه إعالما بذلك دون أن يسأل عن مصروفات الوقف السابقة وتسجيال

 وقد تبقى   .عة للمصلحة العامة حتفظ لدى بيت املال باحملاكم       اكما أن قيمة األوقاف املب     ،لممل يست 
 وسواء كان ذلك إمهاال من الناظر       ،ترى ا بدل أو يعمر ا     ـجممدة لديها مددا طويلة دون أن يش      

ـ     )٣( .ذلك مدعاة ملساءلة الناظر   كل  ال يكون   إال أنه   أو لضعف املبلغ      اعت أمـوال  ـولقـد ض
  .ومجدت مل يستفد منها املوقوف عليهم مع أا جتاوزت العشرين مليونا

يقول فيها الدكتور    .النظارتصرفات  وهذه املشاكل وغريها مما ينتج من غياب املراقبة واحملاسبة على                  
نت بة نظار األوقاف أمر جائز إذا كا      ـويتضح من هذه النصوص الفقهية أن تنظيم مراقبة وحماس        :" وسىامل

اة وكثر تفنن احملتالني مما يتطلب      ــاملصلحة تقضي بذلك والسيما يف هذا العصر الذي تطورت فيه احلي          
ـ   ا خاص حسابنبغي أن يكون لكل وقف      ـة والعامة في  ـبط األمور اخلاص  ـض داتـه  ا إير يفا  ا به موثقً

   )٤( "ودة ري باألوقاف إىل األهداف املقصـومصروفاته ومراجعا من جهة خمتصة حرصا على الس

                                                 
 .٢١٣ص : اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان / بدر )  1(
 .٢١٥: املرجع السابق )  2(
 .٤١ص : اإلشراف القضائي على النظار / اجلبري )  3(
 .٥٤ص : حفظ أموال األوقاف / ى املوس)  4(



٧٢

فإين أدعو لتشكيل هيئة رقابية من احملكمة أعضاؤها مشهود هلـم           : "   ويقترح الدكتور بافقيه      
 مسؤوليتها مراقبة النظار وحماسبتهم تكليفهم بتقدمي حسابام يف ايـة           ،بالرتاهة والتقوى واخلربة  

ل ذلك تالعب الناظر     فإن ظهر من خال    ،كل عام مع تطبيقها على الواقع ليعرف صدقه من عدمه         
 فـإذا عـرف     .وعزله فورا ارتكبها  توقع عليه عقوبة رادعة حسبما تراه اهليئة وحسب اجلرمية اليت           

النظار أن هناك رقابة شديدة على تصرفام وال سبيل إىل السرقة واحليلة يندفع بذلك الشر والبالء                
   )١( "عن الوقف وأهله 

  ؟فتراقبه وحتاسبه اليوم ناظر الوقف صرفات  تضبط توالسؤال من هي اجلهة اليت     
  : األوقاف ونوع الناظرخيتلف األمر باختالف نوع :      اجلواب

ـ ١٣٨٦/ ب  رج/ ١٦ من النظام بتاريخ      )١( في املادة   ف  :أوال  ) ١٦( يتكون مـن      والذي  ه
اد ــ واإلرش  أن األوقاف اخلربية تتوىل أمرها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة          :مادة

من صالحيات ديوان املراقبة العامة مراقبـة        ) ١٠(  ويف املادة    ،وأن نظارة األوقاف يتوالها الوزير    
   )٢( .حسابات األوقاف

  والسؤال كيف تتم املراقبة داخل الوزارة ؟        
 ،محاية أعيان األوقـاف مـن االعتـداء       : واجلواب أن هناك شعبة مراقبة لألوقاف مهمتها               
 )٣(  تلقي بالغات الفروع   ،اا للتأكد من سالمتها   ـيام جبوالت على أراضي األوقاف وأعي     ـوالق

  .عن التعديات على األوقاف مث إزالة هذه التعديات
  األوقاف اخلريية ؟  ما عالقة القضاء بتصرف الوزارة وكوا ناظرة على،وهناك تساؤالت      

 وزارة األوقاف ضد القـضاء يف بيـع         مني على شؤون     بعض القائ   من تذمروتقدم وجود          
 )٤( . املال دون إشعار لـوزارة األوقـاف        ووضع تعويضات األوقاف يف بيت     ،األوقاف واستبداهلا 

 .وكون الوزارة ال تستقل بالتصرف يف األوقاف بدون إذن القضاء فهذا مطلب شرعي وتنظيمي

                                                 
 .٢٢٩ص  : الوقف األهلي )  1(
 .١١٤ – ١١٣ص : إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية / الضحيان )  2(
يفتح  يف كل ]  الشمالية – اجلنوبية – الشرقية – الوسطى –الغربية [ للوزارة مخسة فروع يف مخس مناطق )  3(

 .١١٥ص : املرجع السابق ]. فيه مجيع الصكوك واألوراق اخلاصة بتلك العني فرع ملف خاص لكل عني حتفظ 
 .١٠٢ص : والية الدولة على األوقاف / املطرودي )  4(



٧٣

 يتدخل القضاء يف هذا األمر      بات الوزارة وهل  ابة ديوان اخلدمة العامة حلسا    ــكيف تتم رق        
  )١( يف ضبط  تصرفات الوزارة ؟

وهل يقبل القضاء دعوى ضد وزارة األوقاف مقدمة من ناظر على وقف خريي أو موقوف                       
 مت ضم أوقافهم للوزارة ؟عليهم 
   :اخلاص الناظر: ثانيا

ائي على النظار حمـصور حبالـة التقـدم         أن اإلشراف القض  تقدم من أحباث تقدم ا قضاة              
إالّ أن هذه احملاسـبة     : "  يقول القاضي إبراهيم احلسين باحملكمة اجلزئية بربيدة         .بشكوى للمحكمة 

ويف الغالب يؤخـذ قـول      غري موجودة لألسف إطالقا إالّ عند ورود شكوى من أحد املستفيدين            
ضاة وإمنا هو لعدم وجود آلية هلذه احملاسـبة         الناظر إالّ ما ندر والسبب يف ذلك ليس تقصريا من الق          

امة يعطي اخلصوم مواعيد للخصومات بعد شهرين وثالثة فأعماله أكثـر           ـفالقاضي يف احملاكم الع   
  :وهنا يتم قبول مقترحات الباحثني وملخصها   )٢( "من وقته فأىن يتفرغ  هلذا 

  .تقدمي كشف حساب سنوي يبني دخل الوقف ومصروفاته -١
 .ية تطبق تلك احلسابات على أرض الواقعهيئة رقاب -٢
   ويشكل اهليئة الرقابية ؟، ويقبل كشوفات احلسابات،الناظر اخلاصويبقى السؤال من يراقب وحياسب  -
العدل أو األوقاف وينبغي ملـن يعهـد لـه          : الوزارتني   واجلواب أن املهمة حمصورة يف إحدى      -

ل ـ يل اشتراك الثالث جهات معا حيقق نتائج أفـض         ويبدو .بالتنفيذ االستعانة بديوان املراقبة العامة    
  .ألن كل جهة لديها من اخلربات والتجارب ما ال  تستغين عنه اجلهة الثانية

رفات النظـار   ــهذا املطلب جتارب الدول العربية واإلسالمية اليت سعت لضبط تص         ويفتح       
بة لبنان واليت صدر ا قـرار        وأعرض على سبيل االختصار جتر     ،من خالل هيئة رقابية أو تفتيشية     

ـ ١٤٠٢/ رجب   / ١٣يف   ) ٢١(رقم    م وميكن تطوير التجربة     ١٩٨٢/ أيار   / ٦:  املوافق   ، ه
  .مبا يالءم إمكانيات وظروف كل بلد

                                                 
ابات ــسألت األستاذ عبد اللطيف حممد ندمي املراقب املايل يف ديوان املراقبة العامة يف األشراف على حس)  1(

ومل أستطع احلصـول . ة البد وأن ختضع وارداا ومصروفاا لنظر الديوانبأن أي وزارة حكومي: الوزارة فأفاد 
 .على معلومات أكثر

 .٧٢ص : الشروط امللغاة وأحكام القضاء )  2(



٧٤

  :  التعريف –أ 
 ،هي اجلهاز الذي يقوم مبراقبة األعمال وسري األمـور واملعـامالت  : املفتشية العامة لألوقاف       

  .نفيذ القوانني واألنظمة والتعليمات والقراراتمراقبة ت
   :ملهامب ـ ا

  . مراقبة األعمال وسري األمور-١
  . أو حسب احلاالت الطارئة، التفتيش الدوري-٢
  . التحقيق والتدقيق يف املعامالت املالية وموجودات الصندوق-٣
  .تقدمي الدراسات واملقترحات الكفيلة بتحسني وتطوير أساليب العمل-٤
  . إبداء الرأي يف قضية أو قضايا معينة ذات عالقة بأحد املواضيع املذكورة سابقا-٥
ع أحد أو بعض املوظفني ـ أو النظار ـ    م،ا أو بناء على تكليفـقات تلقائيـ إجراء التحقي-٦

  .يف تصرفام السلوكية أو الشخصية
  . رفع التقارير بنتائج التفتيش الدوري أو الطارئ-٧

  : يئة التفتيشية مالك اهل –ج 
 مستكتب ـ أُفـضل أن يكـون    ،كاتب ، مفتش،مخسة موظفني مفتش عام يتوىل الرئاسة       

   )١( .حماسب ـ حاجب
  :روط التعيني والصالحيات  ش-د

 لديـه معرفـة بوظـائف       ، أن يتوىل هذه اهليئة قاض متخرج من قسم القضاء         - يل -يبدو         
ب ـ عليه الفقهاء من أحكام الوقف وما اختلفـوا فيـه حبـس    وما اتفق ، وحدود تصرفاته  ،الناظر

  .اختالف أزمام وأمكنتهم
ويتوىل مهمة املفتش موظف من وزارة األوقاف لديه اخلربة الطويلة يف األنظمة والتعليمـات              

  .قق أهدافهاحيسهل عمل اهليئة ويوالقرارات واملستجدات ال سيما ما 
من كلية التجارة أو قسم احملاسبة لديه جتربة وخربة مع ديوان           موظف  ويتوىل مهمة احملاسب           

   .املراقبة العامة يف مراقبة حسابات األوقاف
   .والكاتب واحلاجب حبسب ما جرت به العادة يف أمثاهلما       

                                                 
 .٢٢٠ ـ ٢١٤ص : اإلفتاء واألوقاف يف لبنان / بدر )  1(



٧٥

إن تشاور الـشقيقتني    " يقول الشيخ الرفاعي القاضي باحملكمة الكربى سابقا يف نتائج حبثه                  
ـ العدل ووزارة األوقاف للعمل على إجياد الئحة متكاملة         زارةو ينة ـتنظم عالقة الناظر بالوقف مب

أمر تقتضيه املصلحة الشرعية    ... .ماله وما عليه بواسطة جلنة من الفقهاء واستنادا إىل وقائع األقضية          
   )١(" املشتركة 

ه التجربة املستفادة من اهليئة التفتيشية      ونسأل اهللا تعاىل أن يكون يف املقترحات السابقة وهذ                
ـ                 ،همـيف لبنان حال للقضاء يف متابعته لتصرفات النظار وضبطها مبا يرفع الظلم عن املوقوف علي

واب  يف حكمه على الناظر مىت يضمن ومـىت ال يـضمن             ـوهذه احملاسبة تقرب القاضي من الص     
   .ق مصاحل الوقفومىت يعزل ومىت يقرر القاضي معه أمني إىل أخر ما حيق

  

  .ضمان الناظر: المسألة الثالثة 
  

 يناقشون تصرفات الناظر من خـالل        أم يظهر له   املتأمل يف كالم الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل             
 ويقيـدون تلـك التـصرفات       . ال حيل  ،الفتيا ال احلكم والقضاء فأكثر ما يرد يف كتبهم ال يصح          

إما مباشرة بأخذ املال املغصوب، أو بإتالفه والذي جيب    : انويرون أن املوجب للضم    )٢( .باملصلحة
، والواجب على الغصب إن كان املال قائماً بعينـه مل تدخلـه             "كل مال أتلفت عينه   "فيه الضمان   

   )٣(. زيادة وال نقصان أن يرده بعينه وهذا ال خالف فيه
 فما دوا ،ةـيل والية اخلالفعلم أن كل من وا: " ام القرايف رمحه اهللا تعاىلـــيقول اإلم     

   : لقوله تعاىل.إىل الوصية ال حيل له أن يتصرف إالّ جبلب مصلحة أو درء مفسدة

    
   ....

ومقتضى هذه النصوص أن  )٤(
املساوية وما ال مفسدة فيه وال يكون اجلميع معزولني عن املفسدة الراجحة واملصلحة املرجوحة و
 وتكون الوالية إمنا تتناول جلب ،مصلحة ألن هذه األقسام األربعة ليست من باب ما هو أحسن

 ، وأربعة ساقطة، فأربعة معتربة، ودرء املفسدة اخلالصة أو الراجحة،لحة اخلالصة أو الراجحةـاملص
                                                 

 :والية الناظر على األوقاف األهلية )  1(
 .٩٢ / ٣١: الفتاوى / ابن تيمية . ١٢٦ - ١٢٥ ص: األشباه والنظائر / ابن جنيم )  2(
 . ٢٣٨ -٢٣٧/ ٢: بداية اتهد/ ابن رشد )  3(
  ).١٥٢: ( سورة األنعام )  4(



٧٦

 .. ".صي صاعا بصاع ألنه ال فائدة يف ذلكال يبيع الو: لقاعدة قال الشافعي رضي اهللا عنهوهلذه ا
)١(   

س ما يضمن به النـاظر    ـــ والقاضي يقي  ،وهذا أبلغ ما مسعت مما توزن به تصرفات النظار             
 وكلما ثبت عليـه     . وحسب الصور اليت ذكرها الفقهاء     .يضمن  وفق هذه القاعدة املوفقة      وما ال 

  .  ابن رشدغصب العني املوقوفة أو غصب الغلة كما تقدم عند
احل يف نظر املوقوف عليهم فما يظهر هلم        ـــ وقد ختتلف املص   ،فالناظر يساير زمانه ومكانه        

اختصما عند القاضي كان على الناظر بيان املـصلحة         أنه مفسدة للوقف  يراه الناظر مصلحة فإن         
 عاملا عـادال     األمر وكان الناظر    وإن اشتبه  ،فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أا مفسدة ردت        

من ـ للحاالت اليت ال يض    قليلة ا ولقد ذكر الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل صور        )٢( .سوغ له اجتهاده  ي
  .فيها الناظر وصور أخرى  يثبت تقصريه فيها فيضمن

  

  : احلاالت اليت ال يضمن فيها الناظر : أوال 
   . تلف من غلة الوقف قبل وصوله إىل الناظر فال ضمان عليهما -١
ـ      )٣( .القبض بدون تفريط   بعد   لف   ما ت  -٢ تطيع ـماوية ال يـس   ـمثل هالك الغلة بآفة س

  )٤(.  ومل يكن مقصرا يف حفظها مبا حيفظ به أمثاهلا،الناظر هلا ردا
 نقل عن  اإلمام أمحد يف الويل والوصـي          ،إذا أكل الناظر من البستان حنو بطيخة أو قثاء         -٣

أمره فأكال بـاملعروف فـال بـأس بـه          يأكالن باملعروف إذا كانا يصلحان ويقومان ب      
   )٥( زلة الوكيل واألجريــمبن

   )٦( .لو أجر الناظر الوقف إنسانا فهرب ومال الوقف عليه مل يضمن -٤
 

                                                 
 .٩٦ – ٩٥ / ٤: الفروق )  1(
 .٦٨ – ٦٧ / ٣١: الفتاوى / ابن تيمية )  2(
 .٢٣٢: الوقف األهلي / البحر الزخار للمرتضي، نقال عن بافقه )  3(
 .٤٤٦ / ٢: الوقف الذري / لد اخلا)  4(
 .١٣٠ص : القواعد / ابن رجب )  5(
 .٤٣٩ / ٤الدر املختار ؛ / احلصكفي )  6(



٧٧

  : يضمن فيها الناظراحلاالت اليت : ثانيا 
 ،نه يضمن ما نقص   من املستأجر أقل من أجرة املثل فإ      إذا تساهل الناظر يف حتصيل الغلة فأخذ         -١

   )١( .تصرف يف مال غريه وهم اجلهة املوقوف عليهمألنه 
 

 فيصح  ،لو تساهل الناظر فأجر ملن ال تقبل شهادته هلم أو لغريهم فأخذ أقل من أجرة الوقف                - ٢
   )٢( .عقد اإلجارة ويضمن الناظر النقص

  

 يكون الثمن دينا    ،ن حال الثمن  ـــمن مث مات ومل يبي    ــ لو باع أرض الوقف وقبض الث      -٣
   )٣( .ركتهيف ت

  

أو أنفقها    ،ؤون ذويه ــ أو ش   اخلاصة ه   إذا تصرف الناظر بأموال الوقف اليت يف يده لشؤون         -٤
 والتعـدي يوجـب     ،يف وجوه ال حيق له اإلنفاق عليها  فإنه يضمن ذلك لتعديه على مال الوقف              

   )٤( .الضمان اتفاقا
  

 غلة الوقف فامتنع عن ذلـك       إذا طالب املستحقون يف الوقف الناظر بتسليمهم حصصهم من         -٥
مهـال  إوغ شرعي فهلكت هذه األموال بعد ذلك ولو بغري تفريط منه أو             ـبدون وجه حق أو مس    

نة واملعلوم أن الغاصـب     ـا ملا هلك منها ؛ ألن يده صارت يد غاصب ال يداً أمي            منافإنه يكون ض  
     )٥(.يضمن ما يهلك يف يده من أموال مغصوبة

  
  
  

                                                 
 .٤٣ / ١١: املبسوط / السرخسي )  1(
 .٤١٦ / ٢: شرح منتهى اإلرادات / البهويت )  2(
 .٣٠٧ / ٣: فتاوى قضيخان  3)  3(
 ٤٤٨/ ٢: أحكام وقف الذرية / اخلالد )  4(
  .رجع السابقامل)  5(
 



٧٨

  : الناظرعزل: المطلب الرابع
  

   )١(.ن الناظر هنا يف حكم الوكيل وللموكل عزل كيله أل،ولو بال جنحةالواقف له عزل الناظر     
  :  يف حاالت منها يعزل عن النظارة     
 املوقـوف   رفع يده عن أمواله فترفع عن أموال غريه من باب أوىل فإن خرج            ـاملرتد ت : الردة   -١

 أو جلحـده شـيئاً      ،لسبه للرسول    فيعزل    )٢( .أوىلعليه لردته فلئن خيرج الناظر من باب        
   )٣( . وحنو ذلك مما قال العلماء أنه يقتضي الردة،معلوما من الدين بالضرورة

 أو زرع أرض الوقـف      ، ببينة كأن باع الوقف أو بعضه ملصلحته       ،إذا ثبتت عليه خيانة ظاهرة     -٢
  )٤( . ومل يكن من املوقوف عليهم،أو سكن دار الوقف .لنفسه

 ،ته من احلاكم أزيلت النظارة من يـده       ـوكانت تولي إذا ظهر به فسق كشرب اخلمر وحنوه         -٣
  )٥( .ألا والية على حق غريه فنافاها الفسق

 أو أضـر    ، أو كان سيء النظر يفسد به الوقف       ،إذا كان غري مأمون فامتنع عن تعمري الوقف        -٤
فـإن القاضـي     بتحرميه    وهو عامل  ، أو خالف شرط الواقف وشرطه صحيح      ،تصرفه بالوقف 

  )٦( .يعزله
ال يستطيع معه مراعاة الوقـف       أو مبرض أقعده     ،إذا أصيب الناظر جبنون مطبق أكثر من سنة        -٥

 .ا فيجب عزله ألن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرع،وال حفظه بأمر وال ي

                                                 
هذه املسألة فيها خالف فاملالكية  والراجح عند الشافعية ويفىت به عند احلنفية ما تقدم، واحلنابلة يـجعلون )  1(

 :مغين احملتاج / ، الشــربيين ٤٣٨/ ٤: حاشــية ابن عابدين .للواقف احلق يف عزل  من واله  إذا اشترطه 
 .٤٥٥/ ٢: أحكام الوقف على الذرية / اخلالد . ٢٧٢ / ٤: كشاف القناع/،   البهويت٣٩٤/ ٢
 .١٠٦ص : اإلسعاف يف أحكام األوقاف / الطرابلسي )  2(
 .٣٥/ ٢: الروض املربع / البهويت )  3(
البهويت .٢٣٨ / ٨: املغين / ، ابن قدامة ٣٨٠/ ٤: الدر املختار / احلصكفي . ٣٨٠/ ٤: حاشية ابن عابدين )  4(

 .٤١٥ / ٢: شرح منتهى اإلرادات / 
 .املراجع السابقة)  5(
: ية ابن عابدين ـقال املالكية إالّ أن يرضى به الواقف، أو املوقوف عليه، وقال احلنابلة ينضم إليه أمني  حاش)  6(
 .١٧٤ص : االختيارات الفقهية / ابن تيمية .١١١ / ٣: أسهل املدارك / ، الكشناوي ٣٨٠ / ٤



٧٩

ت  ما رأيتـه      ووجوه وروايات يف املذاهب الفقهية ذكر      ،وهذه املسائل فيها تفصيالت كثرية          
والذي نراه يف  موضوع     : "  يقول الدكتور بافقيه     . وهو أيضا ما رآه باحثون غريي       )١(. أرجحها

 وهذه الصفة تندرج حتتها أمور كثرية جـدا بينـا           ،عزل الناظر أنه جيب عزله مبجرد ثبوت خيانته       
ة بأجور الوقف أو أخر      أو أمهل يف املطالب    ،بداية الكالم كادعائه ملكية عني املوقوف     بعضا منها يف    

ب والتزوير وإىل غري ذلك     ـ أو عرف عنه يف معامالته النص      ،احلقوق عن أصحاا بغري عذر مقبول     
 وأما القول بضم ثقـة      ،مما يعد خيانة وخيشى من استمرار واليته على الوقف فهذا جيب عزله فورا            

يه وال أرى داعيا إىل هـذا احلـل    فإين ال أميل إل،إليه وإن كان قيه معىن العزل ألنه حد من واليته 
ـ ي لضم أمني إلي    فإن كانت األوىل فال داع     ،الوسط فهو إما أن ختشى بوائقه أو ال ختشى          ،هـــ

   )٢(  ".وإن كانت األخرى فال داعي لواليته حينئذ وجيب غل يده عن الوقف واهللا أعلم
لقاضي تغليب جانب التثبت واالستـشارة      ينبغي ل ويف العصور اليت تقل فيها األمانة وتكثر فيه اخليانة               

وهذا تقوم به جلان وهيئات حتقيق تستند يف ما  تقرره إىل بيانات وإثباتات وحجج دامغة تكون هي احلد                   
  .  وتقدم قريباً بيان مهامها.الفاصل يف قرار احلاكم بعزل القاضي أو استمراره يف النظارة

 مث  ،خريكم قرين مث الـذين يلـوم       : (قال   : عن عمران بن احلصني رضي اهللا عنه قال              
ـ           مث ،الذين يلوم  ذرون وال يوفـون     يكون قوم يشهدون وال يستشدون وخيونون وال يؤمتنون وين

   )٣( ).ويظهر فيهم السمن
ما من نيب بعثه اهللا يف أمـة        ( :  قـال أن رسول اهللا      ويف حديث عبد اهللا بن مسعود             
 ويقتدون بأمره مث إا ختلـف  ،حاب يأخذون بسنته  ــ وأص ،أمته حواريون  إال كان له من      ،قبلي

من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون  ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مـؤمن                  
س وراء ذلك   ـــ ولي . ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن     ،انه فهو مؤمن  ـــومن جاهدهم بلس  

   )٤( ).من اإلميان حبة خردل
  .نا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت املرسلنيوأخر دعوا

g  

                                                 
 .٤٦٧ – ٤٥٣ / ٢: لذرية أحكام الوقف على ا/ اخلالد )  1(
 .٢٥٦ص : الوقف األهلي )  2(
 .١٩٦٣/ ٤،  )٢١٢( رقم : انظر صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة : أخرجه مسلم )  3(
 .٢٧ / ٢: املرجع السابق . أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر)  4(



٨٠

  اخلامتة 
 

    في أهم نتائج البحث   
الرؤى اإلصالحية ملشكالت الوقف حتتاج إىل تفعيل نتائج واقتراحات البحـوث العلميـة              .١

ت التنفيذ العملـي للتوصـيا    [ومبعىن أدق   . الكثرية اليت غطت معظم مشاكل األوقاف املعاصرة      
  ]. النظرية

ينبغـي إعـادة   لذا  ات،  ــص يف شؤون األوقاف تبدأ من اجلامع      ـصناعة القاضي املتخص   .٢
النظر يف مناهج قسم القضاء، ومناهج املعهد العايل للقضاء وتطويرها حـىت تـالءم املـتغريات                

 . االجتماعية واالقتصادية اليت متر ا األمة
ـ  صحة وشروط كمال حىت وص     روط القاضي ما بني شروط    ــاهتمام الفقهاء بش   .٣ لت ــ

واملفاضـلة  . إىل أكثر من ثالثني شرطاً عند سائر املذاهب يشري إىل أمهية التحري يف تولية القاضي              
 . الدقيقة بني املرشحني

 - شـبكة العنكبـوت  –علم احلاسـوب    : العلوم املساندة اليت حيتاجها القاضي يف األوقاف       .٤
 .  علم احملاسبة وأولوياتومبادئ علم اهلندسة والرياضيات

ول إىل احلكم وتدفع عنـه      ــ أحكام الوقف يف مواد مرتبة تسـهل للقاضي الوص        ضع و .٥
الريبة واملالم، ويتم وضعها ضمن اجتهاد مجاعي يضم علماء متخصصني، تشرف عليهم امعات             

ية أموال  الفقهية أو رابطة العامل اإلسالمي، حبيث يوجد احلل املوحد ملشاكل النظار املعاصرة، وتنم            
 . الوقف، ومجع األوقاف، أو استبداهلا مع مراعاة التطورات احمللية واإلقليمية والدولية

 . اختلفت جتارب الدول العربية اليت قننت أحكام الوقف وأغناها جتربة اجلزائر مث املغرب والعراق .٦
اف ــ وضمه إىل وزارات األوق    الذريأثّر نـزع األوقاف من أيدي النظار، ومنع الوقف          .٧

 . يف مصر وسوريا وليبيا على حركة الوقف وأصاا باجلمود
ينبغي االهتمام باألوقاف اخلريية واألهلية وتثبيت شخصيتها االعتبارية واالهتمـام حبقوقهـا             .٨

 . والتيسري على النظار ليتمكنوا من حل مشاكلها وتنمية مواردها وحفظها
يع الوقف واستبداله إال بعد صدور موافقـة        بب) العام واخلاص (الثبات على عدم انفراد الناظر       .٩

 . حمكمة التمييز



٨١

 . عند حتريره لصك الوقفواقف حة للإصالح القاضي وضبطه لتصرفات الناظر تبدأ من النصي .١٠
 متابعة  س سنوات من جملس أمناء، وظيفة هذا الس       يفضل أن يكون انتخاب الناظر كل مخ       .١١

 . مبصاحل الوقفتصرفات الناظر والتأكد من قدرته على القيام 
اهم ــباب عديدة ال ميلكون متابعة تصرفات النظار، وال ينظرون يف قضاي          ــالقضاة ألس  .١٢

 . إن مل يكن هناك دعوى مقامة عليهم
 . ديوان املراقبة العامة من املفروض عليه نظاماً متابعة واردات ومصروفات وزارة األوقاف .١٣
 . لكة تنظر يف تصرفات النظار لكثرة احملتالنيتكرر مطلب الباحثني بتشكيل هيئة رقابية من املم .١٤
١٥.                  هناك تداخل بني وزارة األوقاف ووزارة العدل يف حتديد مسؤولية كل منها مما أثـر سـلبيا

كما نص عليه وكيل الوزارة لألوقاف وبعض القضاة يف         . وفوت مصاحل واستثمار بعض األوقاف    
 . هـ١٤٢٦ / صفر ١٠/١٢أغسطس : اضأحباثهم يف ندوة القضاء والوقف واليت عقدت يف الري

ـ صـرفات النظار وواردات األوقاف و    مهمة اهليئة الرقابية املتابعة والتفتيش على ت       .١٦ فاا ورصم
 .  أو العزل أو ما معاًوإعانة  القاضي يف اختاذ احلكم املناسب على الناظر يف حالة تفريطه بالضمان

صرفات النظار ال تالئم املصلحة املعتـربة       بعض االجتهادات يف املذاهب الفقهية فيما خيص ت        .١٧
 . للوقف كقوهلم بضم أمني للناظر عند ثبوت تفريطه

  التوصيــــــــــــــــات  
ص فيه الطالـب  ـــي كامل بعد التخرج من قسم القضاء يتخص     ــإضافة عام دراس   -١

 .المية ويطالع مجيع أحباث الندوات واملـؤمترات      ـــيف أحكام الوقف يف املذاهب اإلس     
   .مث يثبت كقاض لألوقاف

 للنظار فتضع خطط، ومن ضمنها طباعة كتاب مبسط         قيام وزارة األوقاف بدور توعوي     -٢
  ".وظائف ناظر الوقف"عن 

اإلسراع بتشكيل هيئة رقابية مكونة من وزاريت العدل واألوقاف وديوان املراقبة العامـة،              -٣
 . ويتم تعينها يف فروع وزارة األوقاف اخلمسة

  .انا أن احلمد هللا رب العاملني وآخر دعو
g  

  



٨٢

  املصادر واملراجع
 
 القرآن الكرمي .  
مكتبـة الثقافـة الدينيـة،       .أليب بكر أمحد بن عمر الشيباين اخلصاف       أحكام األوقاف  -١

 . القاهرة
مؤمتر األوقـاف  . يميد للدكتور ناصر بن إبراهيم احمل كريهاأحكام األوقاف اليت جرى حت     -٢

 جامعـة أم القـرى       -سالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    وزارة الشؤون اإل   –األول  
 . هـ١٤٢٢شعبان 

األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوفق للدكتور عبد الستار أيب غدة، والـدكتور             -٣
 . م١٩٩٨ األمانة العامة لألوقاف، الكويت، .حسني شحاته

لطباعة والنشر،   الدار اجلامعية ل   .أحكام الوصايا والوقف للدكتور حممد مصطفى شليب       -٤
 . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بريوت 

أحكام الوقف على الذرية يف الشريعة اإلسالمية مع التطبيق القـضائي يف اململكـة               -٥
رئيس حماكم املنطقـة الـشرقية      : العربية السعودية للدكتور حممد عبد الرحيم اخلالد      

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ط . سابقاً
 :ألستاذ الدكتور عبد الرمحن الضميان    إدارة األوقاف اإلسالمية والتجربة السعودية ل      -٦

مؤمتر األوقاف األول باململكـة     . بكلية الدعوة فرع جامعة اإلمام باملدينة املنورة      األستاذ  
 . هـ١٤٢٢العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

:  جلامعه الك يف فقه إمام األئمة مالك     ــاد الس ـــهل املدارك شرح إرش   ــأس -٧
 . دار الفكر. سن الكشناويأيب بكر بن ح

دار الباز، مكـة    . بن جنيم لزين العابدين بن إبراهيم     األشباه والنظائر يف الفقه احلنفي،       -٨
 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠املكرمة، 

. الـسيوطي  جلالل الدين عبدالرمحن     األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية،       -٩
 . عيسى البايب احلليب وشركاه



٨٣

القاضـي   :لى النظار للشيخ هاين بن عبد اهللا بن حممد اجلـبري          اإلشراف القضائي ع    -١٠
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف      –ندوة الوقف والقضاء    . (باحملكمة العامة يف جدة   

 . هـ١٤٢٦ صفر ١٢ -١٠
: ام الوقف يف بلدان املغرب العـريب جلمعـة الزريقـي          ـريعي لنظ ــ اإلطار التش  -١١

حبث يف ندوة نظام الوقف واتمع املـدين        . يبيا ل -تئناف طرابلس ـمستشار مبحكمة اس  
 . يف الوطن العريب

ام وأستاذ بكلية   حم :اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل ألنور الفزيع          -١٢
 ).اتمع املدين يف الوطن العريبحبث يف ندوة نظام الوقف و(. احلقوق، جامعة الكويت

 :ه اجلزيرة العربية حملمد كمـال الـدين إمـام         اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان شب      -١٣
حبث يف ندوة نظام الوقف واتمع املدين       .  جامعة اإلسكندرية  –األستاذ بكلية احلقوق    

 . مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت. يف الوطن العريب
ـ  : زريق اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب  لربهان         -١٤ ، وباحـث   امحم

 ). حبث يف ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب. (عريب، سوريا
اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية يف لبنان ماضيا وحاضرا ومستقبال للمحامي عدنان أمحد             -١٥

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط .بدر
 . دار الشروق، القاهرة.  مصر للدكتور إبراهيم البيومي غامناألوقاف والسياسة يف -١٦
ـ الكاسأيب بكر مسعود    بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعالء الدين          -١٧ . اينــــ

 . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢دار الكتاب العريب، بريوت، ط 
.  القرطيب األندلسي  ابن رشد  حممدبن أمحد، د لإلمام   ـــبداية اتهد واية املقتص    -١٨

 . ار الفكرد
ألمحـد بـن حممـد      . بلغة السالك ألقرب املسالك إىل معرفة مذهب اإلمام مالك          -١٩

 .  لبنان–دار املعرفة، بريوت . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ط  . املالكيالصاوي 
دار الفكـر املعاصـر،      .تاريخ القضاء يف اإلسالم لألستاذ الدكتور حممد الزحيلـي          -٢٠

 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ لبنان، ط -بريوت
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 مطبـوع   -يالزيلع عثمان بن علي     لفخر الدين  رح كنـز الدقائق  ـاحلقائق ش تبيني    -٢١
   .دار الكتاب اإلسالمي . -"اموع"مع 

 -هـ١٣٨٦،  ٢ط  . جنل املؤلف تكملة حاشية ابن عابدين حملمد عالء الدين أفندي           -٢٢
 . م١٩٦٦

م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٠طبعة جديدة مصححة،    . تكملة اموع حملمد جنيب املصطفى      -٢٣
 . إحياء التراث العريبدار 

 األوقـاف   مؤمتر. تنمية موارد الوقف واحملافظة عليها للدكتور العياشي الصادق فداد         -٢٤
 جامعة أم القرى     - وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف    -األول باململكة العربية السعودية   

 . هـ١٤٢٢شعبان 
: مد املـشيقيح  توحيد األوقاف املتنوعة يف وقف واحد للدكتور خالد بن علي بن حم            -٢٥

 –مؤمتر األوقـاف األول     (. األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين       
 )وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، جامعة أم القرى

د الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري        جامع األصول يف أحاديث الرسول        -٢٦
 . اين، مطبعة املالح مكتبة احللو.ابن األثري

دار الفكـر، بـريوت      . الترمـذي أليب عيسى حممد بـن عيـسى        جامع الترمذي     -٢٧
 . م١٩٩٠ -هـ١٤٠٠

، ٢ط   .القـرطيب أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد األنـصاري          اجلامع ألحكام القرآن      -٢٨
  .م١٩٥٢ -هـ١٣٧٢

 . هـ١٤٢٥/ ٦/ ١هـ، ١٤٢٤/ ١١/ ٥ يف ١٤٨٥٨: العدد. جريدة املدينة  -٢٩
 . هـ١٤٢٤/ ١١/ ٧الثالثاء  . عكاظجريدة  -٣٠
األستاذ املساعد بكلية التربية     :مجع األوقاف وتفريعها للدكتور حممد بن سعد املقرن        -٣١

 ...) الوقف والقضاءندوة . (جامعة امللك سعود
جواهر اإلكليل شرح العالمة اخلليل يف مذهب اإلمام مالك لصاحل عبد الـسميع              -٣٢

  .دار الفكر، بريوت. األيب األزهري
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 .يخ إبراهيم الباجوري  ـــحاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي للش        -٣٣
 .  لبنان-دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت

 –ندوة الوقف والقـضاء     (. حفظ أموال الوقف للدكتور حممد بن إبراهيم املوسى        -٣٤
 )وزارة الشؤون اإلسالمية

ول حملكمة التمييز وأمـني     الرئيس األ : درر احلكام بشرح مجلة األحكام لعلي حيدر       -٣٥
 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣دار عامل الكتب، طبعة خاصة، . الفتيا يف الدولة العثمانية 

فـرض لإلمـام    الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر              -٣٦
خليل امليس مدير أزهر لبنان، توزيع      : قدم له وحققه  يوطي،  +ـالساحلافظ جالل الدين    
 . م١٩٨٣_ هـ١٤٠٣، ١كرمة، ط دار الباز، مكة امل

  .٦دار الفكر، ط  .الروض املربع ملنصور بن يونس البهويت -٣٧
املكتـب  . زهري الشاويش : إشراف وعمدة املفتني، لإلمام النووي،      روضة الطالبني  -٣٨

 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢اإلسالمي، ط 
 احللـيب   البايب .األمري مصطفى الصنعاين  حملمد إمساعيل   سبل السالم شرح بلوغ املرام        -٣٩

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩وشكاه، مصر 
، ٢دار الفكـر، بـريوت، ط        .النووي أليب زكريا حمي الدين      شرح صحيح مسلم   -٤٠

 . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢
". الكــبلغة الس "مطبوع مع   . الدردير ألمحد بن حممد بن أمحد     رح الصغري ـالش  -٤١

 . وتم، دار املعرفة بري١٩٧٨ -هـ١٣٩٨دار الباز للنشر والتوزيع، مكة املكرمة 
. -"بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك       " مطبوع مع    – الشرح الكبري  -٤٢

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩دار املعرفة، بريوت، ط 
ـ ١٤١٦،  ٢عامل الكتاب، ط    . شرح منتهى اإلرادات ملنصور بن يونس البهويت       -٤٣  -هـ

 . م١٩٩٦
 .  ط بدون. عليشلعمرمنح اجلليل على خمتصر خليل، شرح   -٤٤
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القاضـي  : مللغاة وأحكام القضاء للشيخ إبراهيم بن عبـد اهللا احلـسين          الشروط ا  -٤٥
 وزارة الـشــؤون    –نـدوة الوقـف والقـضــاء       . باحملكمة اجلزائيـة بربيـدة    

 . هـ١٤٢٦ صفر ١٢-١٠... اإلســالمية
دار القلـم، بـريوت،     . البخـاري  إمساعيـل أليب عبد اهللا حممد بـن       صحيح البخاري    -٤٦

 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 مكتـب التربيـة     . األلباين حملمد ناصر الدين  يب داود باختصار السند     صحيح سنن أ   -٤٧

 . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩العربية لدول اخلليج، الرياض 
، إحياء  ١ط  .  بن احلجاج القشريي النيسابوري    مسلم  أليب احلسني   صحيح مسلم      -٤٨

 .التراث العريب
زيـع، مكـة    توزيع دار الباز للنشر والتو     .العدة شرح العمدة لبهاء الدين املقدسي      -٤٩

 . املكرمة
مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة،    . ي احلنبلي ـاملقدسملوفق الدين ابن قدامة      عمدة الفقه   -٥٠

 . مكة املكرمة
لفخـر الـدين بـن منـصور         -"الفتاوى اهلنديـة  " مطبوع مع    – فتاوى قاضيخان  -٥١

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٤دار إحياء التراث العريب، ط . األوزجندي
، ٣دار الفكـر، دمـشق، ط        . للـدكتور وهبـة الزحيلـي      الفقه اإلسالمي وأدلته   -٥٢

 . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩
 الفكر للطباعة والنشر    دار. الفرروزآباديد الدين حممد بن يعقوب      القاموس احمليط    -٥٣

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣والتوزيع، بريوت، 
مبادئ االجتهاد القضائي وفقاً لقـرارات احملكمـة        . قانون األسرة واألوقاف باجلزائر    -٥٤

 . م ٢٠٠٠  ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط. االعلي
. حملمد قدري باشـــا    كالت األوقاف ـقانون العدل واإلنصاف للقضاء على مش      -٥٥

 . م١٩٠٢ -هـ ١٣٢٠، املطبعة الكربى األمريية ببوالق سنة ٣ط 



٨٧

  . احلميـضي   عبد الرمحن إبراهيم     للدكتورنة  ــالقضاء ونظامه يف الكتاب والس     -٥٦
مركز حبوث الدراسات اإلسـالمية،      -العلمية وإحياء التراث اإلسالمي     ث  معهد البحو 

 .  مكة املكرمة-جامعة أم القرى
مكتبة الرياض احلديثـة،     .بن رجب احلنبلي   الفرج عبد الرمحن     للحافظ أيب القواعد   -٥٧

 . بالرياض
م، ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٣،  ٣دار الباز، مكة املكرمة، ط      . بن منظور اللسان العرب،    -٥٨

  . دمشق –بريوت 
حممد : وضعه دار السالم للنشر والتوزيع،      .اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان       -٥٩

   .فؤاد عبد الباقي
دار عـامل   . برهان الدين أيب إسحاق، إبراهيم بن حممد      :املبدع شرح املقنع البن مفلح      -٦٠

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 
 ١ لبنـان، ط     -دار الكتـب العلميـة، بـريوت       .لسرخسيالشمس الدين   املبسوط   -٦١

 . م١٩٩٣ -هـ١٤١٢
تصـــدر عن األمانة العــامة لألوقـــاف بدولـة الكويـت،           .جملة أوقاف  -٦٢

 . هـ١٤٢٤، شعبان ٥العدد 
 . هـ١٤٢٧/ حمرم/ ٢٩العدد  .جملة العدل -٦٣

  رة العدل در عن وزاـ تصؤون الفقه والقضاءــتعىن بشحمكمة صلية علمية جملة ف      
 . باململكة العربية السعودية      
عبد الرمحن حممـد بـن      :  مجع وترتيب  جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية،       -٦٤

تصدير . ط خادم احلرمني امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود         . القاسم مبساعدة ابنه حمد   
 . هـ١٣٩٨الطبعة األوىل 

اختيـار  .  باململكة العربية الـســعودية    خمتارات من أحباث هيــئة كبار العلماء      -٦٥
، ١إدارة التحقيق والترمجة يف عامل الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع، الريـاض، ط               

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
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 كلية القانون، جامعـة الـشارقة،       .مدخل إىل دراسة القانون  للدكتور موسى زريق        -٦٦
 . النشر العلمي، جامعة الشارقة. م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

 .احلاكم النيسـابوري لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا         ى الصحيحني   املستدرك عل  -٦٧
 . ط الكتاب العريب

وكيل وزارة مساعد بـوزارة     : مستقبل الوقف يف الوطن العريب لبدر ناصر املطريي         -٦٨
نظام الوقف واتمع املعوين    "حبث يف ندوة    . األوقاف والشؤون اإلســالمية بالكويت   

 ". يف الوطن العريب
رف غالل أوقافها للدكتور سعود بن عبـد اهللا         صارف املتعذرة أو املغتنية وسبل ص     امل -٦٩

 –ندوة الوقف والقـضــاء     . (يف وكالة الوزارة لشؤون األوقاف     املستشار :الغربان
 ). هـ١٤٢٦وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  

جة جـي، والـدكتور حامـد       معجم لغة الفقهاء لألستاذ الدكتور حممد رواس قلع        -٧٠
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١دار النفائس، ط . الصادق

دار التراث العـريب،    . الشربيين اخلطيب حملمد  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج         -٧١
 . بريوت

  .١٧هـ بريوت ط ١٩٨٦منشورات دار املشرق  .املنجد يف اللغة واألعالم -٧٢
 عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الـرمحن          أليب رح خمتصر خليل  ــمواهب اجلليل لش   -٧٣

دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الريـاض، طبعـة خاصـة            . احلطاباملغريب  
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

 حبوث ومناقشات الندوة الفكريـة      .ندوة نظام الوقف واتمع املدين يف الوطن العريب        -٧٤
 . وقاف بدولة الكويتاليت نظمها مركز الدراسات الوحدة العربية واألمانة لأل

مقارناً بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقية يف اململكة العربيـة         النظام القضائي اإلسالمي     -٧٥
الدكتوراه يف احلقوق من جامعـة      . للدكتور عبد الرمحن عبد العزيز القاسم     السعودية،  
 . م، مطبعة السعادة١٩٧٣ -١٣٩٣، ١ط . القاهرة

: العربية املتحدة لألستاذ الدكتور نواف كنعـان      النظام الدستوري لدولة اإلمارات      -٧٦
 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣كلية القانون، جامعة الشارقة، مكتبة اجلامعة 
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يخ عبد اهللا بن عبد العزيز      ـــنقل األوقاف ومناقلتها يف الفقه وعمل احملاكم للش        -٧٧
 وزارة الـشؤون    –الوقف والقـضاء    (ش القضائي يف وزارة العدل      ــاملفت: يانآل فر 
 . هـ١٤٢٦ صفر ١٢ -١٠الرياض ... الميةاإلس

دار اجليـل،   . وكاينــالـش حملمد بن علي     نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار        -٧٨
 . م١٩٧٣ -هـ١٣٨٣بريوت 

 املكتبـة   .النجـدي احلنبلـي   لعثمان بن أمحد    هداية الراغب شرح عمدة الطالب       -٧٩
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١الفيصلية، مكة املكرمة ط 

 . طوره، إدارته، تنميته للدكتور منذر قحفالوقف اإلسالمي ت -٨٠
الوقف اإلسالمي تكافل إنساين وعمراين كوين لألستاذ الدكتور سـعيد شـبار،             -٨١

مؤمتر الشــارقة للوقف اإلسالمي واتمع الـدويل،        .جامعة القاضي عياض  / املغرب  
 . هـ١٤٢٦ربيع األول 

لثقافة اإلسالمية، جدة، ط    دار القبلة، ل  . الوقف األهلي للدكتور طالل عمر با فقيه       -٨٢
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١
مؤمتر الشارقة   (.الوقف بني اإلسالم والغرب  للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي          -٨٣

 . )هـ١٤٢٦ ربيع األول -للوقف اإلسالمي واتمع الدويل
مـن مكتبـة   . تاذ حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا  ـالوقف يف الفكر اإلسالمي لألس     -٨٤

 .  تركيا-ات، إسطنبولكلية اإلهلي
 –مؤمتر أألوقاف األول     .الوقف وحكم بيعه واستبداله للشيخ مهند بن حممد الداود         -٨٥

جامعـة أم القـرى، شـعبان       . وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد     
 . هـ١٤٢٢

ـ ١٤٠٧،  ١األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ط      . وقفيات اتمع كالبا جوشي    -٨٦  -هـ
 . م١٩٩٦

للـدكتور   -ةـرعية وحدودها العلمي  ــ أصوهلا الش  –والية الدولة مع األوقاف      -٨٧
ندوة الوقف والقضاء   . وكيل وزارة العدل للشؤون  القضائية     : عبد اهللا بن صاحل احلديثي    

 -... وزارة الشؤون اإلسالمية–
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: ، اإلعـداد  -  أصوهلا الشرعية وحـدودها العمليـة      –األوقاف  والية الدولة على     -٨٨
وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف     :  عبد الرمحن بن سليمان املطرودي     الدكتور

 ١٢ -١٠ وزارة األوقاف    –ندوة الوقف والقضاء    .  والدعوة واإلرشاد لشؤون األوقاف   
 . هـ١٤٢٦صفر 

 :الرفـاعي  الشيخ عمر بـن هديهـد     : اإلعداد .والية الناظر على األوقاف األهلية     -٨٩
 –ندوة الوقف والقـضاء     . ابقاًــكة املكرمة س  اضي باحملكمة الكربى مب   ــــالق

 .وزارة الشؤون اإلسالمية
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  فهرس المحتويات 
  ٢  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ملخص البحث 
  ٣   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - املقدمة 
  ٦  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التمهيد 

  ٦  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التعريف بالقضاء: املطلب األول  -      
  ٦   - - - - - - - - - - - - - - - - القضاء لغة وشرعا: املسألة األوىل                 
  ٦  - - - - - - - - - - - - - - - -  ضيحكم تولية القا : املسألة الثانية                
  ٧  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - القضاءأمهية : املسألة الثالثة                 

  ٧  - - - - - - - - - - - - - - - - - - التعريف بالوقف: املطلب الثاين -      
  ٧  - - - - - - - - - - - - - - - لغة واصطالحاالوقف : األوىل     املسألة             
  ٩   - - - - - - - - - - - - - - - - - - حكم الوقف: املسألة الثانية                 
  ٩  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -أمهية الوقف : املسألة الثالثة                

  ١٠  - - - - - - - - - - - - - - - - - - التعريف بالناظر: املطلب الثالث   -     
  ١٠- - - - - - - - - - - - - - - -  واصطالحاالناظر لغة: املسألة األوىل               
  ١١ - - - - - - - - - - - - - - - - وظائف ناظر الوقف : املسألة الثانية               

  ١١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -أنواع الوقف :                املسألة الثالثة
  ١٢ - - - - - دور جملس القضاء األعلى يف ضبط تصرفات النظار : املبحث األول 

  ١٣  - - - - - - - - - - - - توليـــة قاض خاص بالوقف: األول املطلب -        
  ١٣  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التمهيد               

  ١٤ - - - - - - - -  الشروط املطلوبة عند الفقهاء   يف القاضي:سألة األوىلامل               
  ١٧  - - - - -توفر الشروط املطلوبة يف القاضي يف احلكم إذا مل ت: املسألة الثانية               
  ٢٠  - - - - الوقفأمهية التخصص والعلوم اليت حيتاج إليها قاضي : املسألة الثالثة               

  ٢٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - تقنني أحكام الوقف:  املطلب  الثاين  -     
  ٢٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التمهيد               
  ٢٨  - - - - - - - - - - - الوقف يف املقصود بتقنني أحكام: املسألة األوىل                
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  ٣١ - - - - - - - - - - - اختالف علماء اململكة يف تقنني : املسألة الثانية                
  ٤٤ - - - - - - - - - - - -رب الدول العربية يف التقنني جتا: املسألة الثالثة                

  ٤٤ - - - - - - - - - - - -- -تقنني أحكام الوقف يف مصر -١
  ٤٦  - - - - - - - - - - -- - حكام الوقف يف سوريا تقنني أ-٢
  ٤٧ - - - - - - - - - - - - - تقنني أحكام الوقف يف العراق -٣
  ٤٩  - - - - - - - - - -  - - - تقنني أحكام الوقف يف ليبيا – ٤
 ٥٠  - - - - - - - - - - - - - تقنني أحكام الوقف يف تونس -٥
  ٥١ - - - - - - - - - - - - - -يمن تقنني أحكام الوقف يف ال-٦
  ٥٣   - - - - - - - - - - - - تقنني أحكام الوقف يف اجلزائر -٧                       
  ٥٤ - - - - - - - - - - -  - - تقنني أحكام الوقف يف املغرب-٨

  ٥٤  - - - - - - - - - - - - - - -  -تقنيني الوقف يف لبنان -٩                                

  ٥٧  - - - - - - - - - - دور القاضي  يف ضبط تصرفات النظار:  املبحث الثاين 
  ٥٨  - - - - - - - - - - - - -دور القاضي يف تولية الناظر: املطلب األول  -          

  ٦.  - - - - - - - - - - - أنواع النظار، واختالف تصرفام: املطلب الثاين  -          
  ٦٣- - - - - - - - - - - مشاكل النظار وضبط القضاة هلا: املطلب الثالث  -          

  ٦٣  - - - - - - - - - - - - التثبت من مصلحة الوقف: املسألة األوىل                    
  ٦٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - الناظرحماسبة : املسألة الثانية                    
  ٧٥  - - - - - - - - - - - - - - - - - ضمان الناظر: املسألة الثالثة                    

  ٧٦   - - - - - - -االت اليت ال يضمن فيها الناظر احل:                                   أوال 
  ٧٧   - - - - - - - - احلاالت اليت يضمن فيها الناظر:                                   ثانيا 

  ٧٨  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - عزل الناظر: املطلب الرابع -         
  ٨٠ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - اخلامتة 

  ٨٠  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - يف أهم نتائج البحث       
  ٨١ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ـات       التوصيـ

  ٨٢ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - املصادر واملراجع 
 ٩١  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - فهرس احملتويات 
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