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  الحمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  

  ما بعد،،،أ

  

 الوعي بأهمية الوقف ودوره العامة لألوقاف تسعى سعيًا حثيثا لنشرفإن األمانة   
  . الحضاري، وتنظر إلى الثقافة الشرعية المتعلقة بأحكام الوقف الفقهية أساسًا لهذا الوعي

  . نها تقدم هذا الكتيب ليساهم في تعريف الجمهور بهذا الجانبومن ثم فإ  

ويشمل الكتيب مهمات مسائل الوقف وضروريات أحكامه مما ال يسع الواقف أو   
 مةومالءواعتمدت في أسلوبه التيسير والوضوح .  الموقوف عليه أو ناظر الوقف الجهل به

ذا الكتيب تقدمها األمانة للجمهور الكريم  الطبعة الثانية من هوها هى.  الواقع والعرف الجاري
  . قرارها من اللجنة الشرعية لألمانة العامة لألوقافامع بعض التنقيح واإلضافة بعد 

بالنظر في آتب الفقه وتهيب األمانة بقارئه أن يستكمل ثقافته الشرعية حول الوقف   
  .وسؤال العلماء حول ما يشكل عليه أو يرغب في التوسع فيه

  . ن المولى عز وجل التوفيق والسدادسائلي  

  

األمـــــانة العامة لألوقاف         

  هـ 1416جمادي اآلخرة 

  م1995نوفمبر                                                                                            
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  :تعريف الوقف) 1(

الوقف في اللغة
 )1( 

  . هو الحبس 

في              حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف :  وفي اصطالح الفقهاء
مباح رقبته على مصرف

 )2( 
ويقصد بقطع التصرف فيه أنه ال يجوز .  

  . الواقف نــــأو هبته آما أنه ال يورث عللواقف أو لناظر الوقف بيعه 

"حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة":  وفي تعريف آخـــــــر
 )3( 

 ويقصد بعين . 
الواقف آأن يكون دارًا الوقف أو رقبته أصله وهو الشيء الذي وقفه 

  .  أو نقدًاأو بستانا

  :أنواع الوقف) 2( 

  . يه المنفعة لجهة أو أآثر من جهات الخير ما جعلت ف:     الوقف الخيري-أ

  .  ما جعلت فيه المنفعة لألفراد:    الوقف األهلـي-ب

  .  ما يجمع بين الوقف الخيري واألهلي: الوقف المشترك  -ـج

      :حكم الوقف) 3(

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب
 )4( 

  .  

والوقـف ث علـى الصدقـات لى الحل عـدنة تـوالسن الكتاب ـة مة عامن أدلـا ورد مـودليلهم م     
ي  من ذلك قول اهللا تعال.دقةـص

 )5( 
   وقوله صلى اهللا.  }تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبونلن  {: 

  

                                                 
 . المصباح المنير  )1( 
.5/358نهاية المحتاج   )2( 
.3/40االختيار   )3( 
.12/27، المبسوط 6/185المغني ، 7/78 ي، الخرش1/274األم   )4( 
 ). 92: ( آل عمران )5( 
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عليه وسلم 
 )1( 

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، :  مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة  اإذ":  
  . قف نوع من الصدقة الجاريةوالو".  أو ولد صالح يدعو له

ن عمر رض               ا رواه اب ال  ىآما استدلوا بأدلة خاصة بالوقف من ذلك م ا ق  اهللا عنهم
 )2( 

أصاب  : "
 قط أنفس منه أصبت أرضا لم أصب ماال:  اهللا عليه وسلم فقال فأتى النبي صلىعمر بخيبر أرضا

 أنه ال يباع أصلها وال      إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر       : فكيف تأمرني به، قال   
اح                          سبيل ال جن ن ال اب وفي سبيل اهللا والضيف واب ى والرق راء والقرب يوهب وال يورث، في الفق

م صديقًا المعروف أو يطع ا ب ا أن يأآل منه ى من وليه هعل ول في ر متم ى "  غي أى ) أنفس(ومعن
 الوقف   مشروعية ليها، وهذا الحديث أصل في         يتولى النظارة ع   أى) وليها(أغلى وأجود، ومعنى    

  . وأحكامه

  : أرآان الوقف وشروطه) 4(

  . الصيغة، والواقف، والموقوف عليه، والموقوف: للوقف أربعة أرآان  
صيغة -أ ة     : ال ريح وآناي سمين ص ى ق سم إل ف وينق ى إرادة الوق دال عل ظ ال ي اللف ا .   وه أم

ي تحتمل    هي ا فوقفت أو حبست أو سّبلت، أما الكناية        : الصريح فكأن يقول الواقف    لت
ه  ره ومثال ف وغي ى الوق بيل اهللا  : معن ي س راء أو ف ال للفق ت الم صدقة، وجعل ال

د                الوقف ب ونحوها، وال ينعقد     ه يري ى أن دل عل ا ي ألفاظ الكناية إال إذا قرنها الواقف بم
  . بها الوقف

ي مسجدًا       أن يبن وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف آما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل آ
أذن  ا     وي دفن فيه ي ال أذن ف رة وي ه، أو مقب صالة في ي ال اس ف سجد  .  للن صير الم في

  . ًا بالقرينة الدالة على إرادة الوقففقووالمقبرة 

    

                                                 
.صحيح مسلم  )1( 
.البخاري ومسلم  )2( 
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 ال تحتمل عدم إرادة الوقف    بأن تكون صيغة الوقف جازمة       :ويشترط في صيغة الوقف الجزم    
ز و         ه عدم تعل     يفال ينعقد الوقف بالوعد، ويشترط فيها التنجي ق      قصد ب ى شرط آتعلي يق الوقف عل

دوم شخص ى ق تمرار .  الوقف عل ى اس صيغة عل دل ال أن ت د ب ذلك التأبي صيغة آ ي ال شترط ف وي
ين        زمن مع د ب ه جمهور                      .  الوقف دون تقيي ا ذهب إلي ة وهو م دة معين فال يصح تأقيت الوقف بم

الفقهاء وقال المالكية بجواز تأقيته
 )1( 

  . ينتهي الوقف بمضيهاويقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنية .  

ـو -ب ر        :  اقفالـــــــــ ًا، غي اقًال، بالغ ون ع أن يك رع ب ًال للتب ون أه ف أن يك ي الواق شترط ف ي
  . محجور عليه، مختارًا غير مكره، مالكًا للعين التي يريد وقفها

ر           :  الموقف عليه  -جـ ة ب ا أن تكون جه شترط فيه وليست  وهي الجهة التي تنتفع بريع الوقف وي
ساآين ومن                 جهة ى الم الوقف عل معصية، وأن تكون غير منقطعة بمعنى أن ال تنتهي آ

ى      الفقهاء من أجاز الوقف على       ة الوقف عل ود منفع شترط أن ال تع جهة منقطعة ، آما ي
سه الواقف بأن يقف على      اء من أجازه       ،   نف ى          .  ومن الفقه اء إل ا ذهب جمهور الفقه آم

  . ك فال يصح الوقف على الجنينّلاشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن ُتَم

 شرعًا فال يصح وقف الخمر مثًال    يجوز االنتفاع به   أن يكون ماال  ويشترط فيه   :  الموقـــــوف -د
شترط دوام االن               ًا للواقف وي ًا ملك يس من        ويشترط فيه أن يكون ماًال معلوم ه ول اع في تف

  .  يزول عينها آاألطعمة مثًالالمستهلكات التى

ود             ويصح وقف ال   ا يجوز وقف النق ضائع آم ه آالب ذي يمكن نقل ال ال ول وهو الم ا  .  مال المنق آم
سم من عق          م يق ا ل شرآاء فيم ار ونحوه وتكون   يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها أحد ال

د األصل                     ار ويجوز أن يتزاي معلومة بالنسبة آالربع أو النصف أو بالمساحة آما يصح وقف العق
  . ات تحدث عليه سواء آانت اإلضافات عينية أو نقدية حسب األحوالضافاالموقوف نتيجة 

                                                 
، نهاية 4/84، حاشية الدسوقي 5/212،268، البحر الرائق 5/322، روضة الطالبين6/190المغني البن قدامه   )1( 

.7/91، الخرشى 2/450، الكافي البن قدامه 4/270المحتاج 
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  :وقف غير المسلم والمرتد) 5(
ا م            يصح وقف غير المسلم          دم ذآره ي تق ان الوقف خاصة      إذا التزم بشروط الوقف الت ع أرآ

  .  للتبرعأن يكون أهال

ًا لل                     ان من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف ملك وال        أما المرتد فلما آ د اختلفت أق واقف فق
ه،                            د عن مال ك المرت ردة في زوال مل ر ال ى اختالفهم في أث اء عل د بن الفقهاء في حكم وقف المرت

ي           الردة، والوقف من التصرفات الت ال يصح  والراجح أنه ال يصح وقف المرتد ألن ملكه يزول ب
سالم إذ يشترط فيه التنجيزتعليقها على رجوعه إلى اال

 )1( 
.  

  : العمل بشرط الواقفوجوب ) 6(
يهم      في وقفه ماال  شرط الواقف    اإذ       يخالف الشرع وال يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عل

رطهاوجب  اع ش ه  .  تب ي وجوب التزام شارع ف نص ال ف آ اء شرط الواق ر الفقه ال . ويعتب ومث
شر ف   وال ي الوق ستحق ف يمن ي ة ف ف العزوب شترط الواق شرع أن ي ة لل ال ال. ط المخالف شرط ومث

ة والحال   إذا شرط أال يؤجر الوقف إال بأجرة  المخالف لمصلحة الوقف ما      ذه األجرة ال   ا معين ن ه
شر      ةتكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجر    ا ال يعمل ب ذه األحوال وأمثاله ي ه  ط المثل، فف

شرط وصح الوقف          اقترن  ونص الفقهاء على أن الوقف إذا       .الواقف بشرط غير صحيح بطل ال
 )2 

(
 .  

  : الشروط العشرة) 7(
 جملة من الشروط للواقف أن يشترطها في وقفه لنفسه يملك فيها تغيير مصاريف الوقف                 هى     
  : ح على تسميتها بالشروط العشرة وهى بداله واستبداله واصطلاو

  . بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ينقص: الزيادة والنقصان - أ

ستحقًا في الوقف أو يخرج أحد                 : خراجاإلدخال واال  - ب أن يدخل في االستحقاق من ليس م
 . المستحقين من الموقوف عليهم

                                                 
.531شباه والنظائر صال، ا7/420 المحتاج نهاية  )1( 
.3/539، حاشية ابن عابدين 7/92، الخرشى 6/256تحفة المحتاج   )2( 
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اً              اال: اإلعطاء والحرمان  - جـ ة أو دائم دة معين ستحقين بالعطاء م .  عطاء هو إيثار بعض الم
ة أو    دة معين ستحقين م ن بعض الم ع ع ع الري و من ان ه والحرم

  . دائمًا

ـد  -د ر والتبــــ ي      :  يلالتغيي ترطها ف ي اش شروط الت ر ال ي تغيي ف ف ق الواق و ح ر ه التغيي
ف ديل.  الوق اع    والتب ة االنتف ديل طريق ي تب ف ف ق الواق و ح ه

  .بالموقوف بأن يكون دارًا للسكنى فيجعلها لإليجار

تبدال   -هـ دال واالس ان      : اإلب ود أو األعي ن النق دل م ف بب ين الوق ع ع و بي دال ه ا . اإلب أم
ه عين           ااء عين أخرى وقف      الستبدال فهو شر   ا ذي بيعت ب دل ال  بالب

الوقف
 )1( 

.  

  :مسوغات مخالفة شرط الواقف) 8(

  : يةتتجوز مخالفة شرط الواقف في األحوال اآل
ى                     -أ إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف، آان ال يوجد من يرغب في الوقف إال عل

  . وجه مخالف لشرط الواقف

  .  في غير مصلحة الموقوف عليهم آاشتراط العزوبة مثًالإذا أصبح العمل بالشرط -ب

ين ويظهر                   -جـ ة لشخص مع شترط اإلمام إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضًا للواقف، آأن ي
  . أنه ليس أهًال إلمامة الصالة

ا في     إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح، آما إذا وقف أرضًا للزراعة فتعذرت و            - د اع به أمكن االنتف
، إذ من المعلوم أن الواقف ال يقصد تعطيل وقفه وثوابه  العمل بالمصلحةالبناء، فينبغى

 )2( 
 .  

  :  الوقفالرجوع في) 9(
ى          ًا مت ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ال يجوز الرجوع في الوقف ألن األصل فيه أن يكون الزم

اظر في                . صدر من أهله مستكمًال شروطه      ه أو الن التصرف         فينقطع حق الواقف والموقوف علي
  . بعين الوقف وال يكون لهم حق سوى المنفعة

                                                 
.301-1/291أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية   )1( 
.5/376،396، نهاية المحتاج 2/391، مغنى المحتاج 5/388روضة الطالبين   )2( 
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التين         عوذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف غير الزم فيجوز للواقف الرجو                    ه إال في ح :  في وقف
زوم                     أن يقضي القاضي بلزوم ال     ة من عدم الل و حنيف ستثني أب وقف وأن يكون الوقف مسجدًا، وي

هو عنده ال يجوز الرجوع فيه     وقف المسجد ف  
 )1( 

ل          .   الرأي الفقهي القائ وفي دولة الكويت يعمل ب
ر في مصاريفه               ه أن يغي ا يجوز ل بجواز الرجوع في الوقف آله أو بعضه خيريًا آان أو أهليًا آم
وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إال في وقف المسجد أو المقبرة وفيما وقف عليهما فإنه ال يجوز                  

  . يه أو التغيير فيه ولو شرط ذلكالرجوع ف

   : الوقفالمشارآة في) 10(
ة أو                 يجوز أن يشترك شخص أو أآثر في تكوين الوقف، سواء آانت المشارآة بحصص عيني

  . بحصص نقدية آما يجوز أن تكون المشارآة في تكوين الوقف من خالل االستقطاعات

  :اشتراط القبول الستحقاق الوقف) 11(
ه      ذهب ج       شترط قبول ه ي ين فإن ى شخص مع ستحق  .  مهور الفقهاء إلى أن الوقف إذا آان عل لي

ف ه.  الوق شترط قبول ال ي ين ف ر مع ه غي وف علي ان الموق ا إذا آ ول .  إم رون القب ور يعتب والجمه
تحقا   ف ولالس صحة الوق رطًا ل ط   .  قش تحقاق فق رطًا لإلس ه ش ة يعتبرون صد .  والمالكي ويق

  . نتفاع بالوقفوقوف عليه في اإلحقاق ثبوت حق المستباإل

ى      فإذا لم يقبل الشخص المعين الوقف و          ل إل صيبه في اإلستحقاق ينتق رد الموقوف عليه فإن ن
ى   إ طبقات وإال    ن الواقف قد رتب الموقوف عليهم فى      ستحقاق إن وجد إذا آا    من يليه في اإل    نتقل إل

الفقراء
 )2( 

 .  

زم بمجرد اللفظ من                :اشتراط الحيازة والقبض  ) 12(  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف يتم ويل
  .غير حاجة إلى أن يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة

  

                                                 
.5/342، روضة الطالبين 3/38، منح الجليل 6/188، المغني 5/40ير ، فتح القد28-12/27المبسوط   )1( 
.7/92، الخرشي 6/188، المغنى 3/498، حاشية ابن عابدين 2/384مغنى المحتاج   )2( 
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أن             ازة ب ه الحي ة    يحوز  واشترط المالكية لتمام الوقف ولزوم ين الموقوف اظر الوقف الع فيبطل  .  ن
الوقف إذا لم يحز الموقوف أو حدث مانع آموت الواقف

 )1( 
 .  

  : تعين الجهة الموقوف عليها) 13(
ة              ذه الجه تغنت ه ا إال إذا اس ى غيره ال إل وز االنتق ت، وال يج ة تعين ف الجه ين الواق إذا ع

ا             ة له ة مماثل ا ووجدت جه ين             .  وفاض الوقف عن حاجته م يع رات ول ى الخي ان الوقف عل وإذا آ
م              ع الوقف       الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة أو ل ا أو زاد ري ق حاجة إليه  تب

ايتهم           على حاجتها صرف الريع أو فائضه إلى من يكون محتاجًا من ذرية الواقف ووالديه بقدر آف
ي                                   ر الت ة الب م تكن جه ا إذا ل ة م ر وفي حال ة من جهات الب ى جه م إل ثم إلى المحتاج من أقاربه ث

  . ع من وقت وجودهاعينها الواقف موجودة ثم وجدت آان لها ما يحدث من الري

  : موت أحد المستحقين أو حرمانه من استحقاقه) 14(
ه في              إذا مات مستحق أو حرم وآان الوقف على شخص عينه الواقف بنفسه ولم يوجد من يلي

و                          اء فل ذا ذهب جمهور الفقه ى ه ه في الحصة وإل االستحقاق عاد نصيبه إلى من آان يشترك مع
ود وعلى أوالدهما من بعدهما ثم مات أحدهما دون أن يكون            وقف شخص على ولديه أحمد ومحم     

  . له ولد عاد نصيبه إلى أخيه ألنه هو الذي يشترك معه في الحصة

ان                          م يوجد آ ان ل صيبه لفرعه ف ان ن ستحقين آ ات ومات أحد الم      إذا آان الوقف مرتب الطبق
  .نصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي آان يستحق فيها

  :  الوقف اشتراط مرتبات في)15(

سمت               ة بالمحاصة   اإذا جعل الواقف وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات ق لغل
ة                 ة وقت الوقف إن علمت الغل بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بنسبة ما بين  المرتبات والغل

ار      وقته، وإن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات وال            ى اعتب يهم عل   موقوف عل
  

                                                 
.36-12/35، المبسوط 6/6/188، المغني 2/383، مغنى المحتاج 7/84الخرشي  )1( 
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د        ات بق اتهم  رأن للموقوف عليهم آل الغلة وألصحاب المرتب ة  ( مرتب و  : يقصد بالغل ع الموق ف، ري
  ).  ما قدره الواقف من نصيب يستحقه الموقوف عليهمأي بالحصص وهى: ويقصد بالمحاصة

ات    لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض اآلخروإذا اشترط الواقف سهاما            آانت المرتب
سبتها وإذا                               ى أصحابها بن سم عل ات ق اقي بالمرتب م يف الب إذا ل سهام ف د ال ة الوقف بع اقي غل من ب

تحقاقهم  سبة اس وعين بن ستحقين للن ين الم سمت ب ات ق سهام والمرتب ى ال ة عل صد .  زادت الغل ويق
  . النصيب المقدر الذي عينه الواقف:  بالسهام

  : تعيين الواقف ناظرًا) 16(
نهم                       إذا         ًا بي ه مرتب ر أو جعل ان أو أآث دًا آ ره واح سه أو غي ه لنف ى وقف شرط الواقف النظر عل

 اهللا عنه ى رض- أن عمريوجب العمل بشرطه لما رو.  آأن جعل النظارة لفالن فإذا مات فلفالن     
ه  –آان يلي أمر صدقته       " رأي من                        -أي وقف ي ال ه أول م يلي ا عاشت ث ه م ى حفصه تلي ه إل م جعل  ث
  . رواه أبو داود" لهاأه

إن      اظراً ف ف ن شترط الواق م ي ولى القاضى  ل ضاء ليت ر للق ع األم اظر رف ين ن  تعي
 )1( 

ى.    وف
ت    الوق

  -: الحالتين التاليتين تعتبر األمانة العامة لألوقاف هى الناظرة فىالحاضر

  . األوقاف التي عين أصحابها األمانة العامة لألوقاف ناظرًا عليها -أ     

ى  -ب     واردة ف رى ال االت األخ سامي ا  الح ر ال ي   األم صادر ف ام  5/4/1951ل ق أحك م بتطبي
 م بإنشاء األمانة 1993 لسنة 257منها المرسوم رقم خاصة باألوقاف وآذلك تلك التي تض  شرعية

  . العامة لألوقاف

  : شروط الناظر) 17(
  : يشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من الشروط هي  

  . وذلك ألن النظر والية وال والية لكافر على مسلم:  اإلسالم-1  

  . فال يصح أن يتولى النظر مجنون:  العقل-2  

                                                 
.5/398، نهاية المحتاج 5/346روضة الطالبين   )1( 
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  . فال يصح تولية النظر لصغير:  البلوغ-3

ة-4 ة :  العدال ي المحافظ سن    اله ة وح صغائر وأداء األمان وقي ال ائر وت اب الكب ى اجتن ة عل ديني
  .  لفاسق أو خائن لألمانةفال يصح تولية النظر .المعاملة

وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر عليه يما فيه المصلحة:  الكفاية-5
 )1( 

 .  

  : واجبات الناظر) 18(
  : يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته، ومن ذلك 

  . فظًا لعين الوقف من الخراب والهالكبأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة ح:  عمارة الوقف-1

ا إال في أحوال                          -2 زام به ه ويجب االلت ة شروطه أو إهمال    تنفيذ شروط الواقف فال يجوز مخالف
  .     مخصوصة تقدم بيانها

  .  الدفاع عن حقوق الوقف في المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع-3

ى الصرف                 تتعلق الديون بر  :  أداء ديون الوقف   -4 دم عل ديون مق ذه ال ه وأداء ه يع الوقف ال بعين
  . على المستحقين ألن في تأخيرها تعريضًا للوقف بأن يحجر على ريعه

دم تأ-5 ي الوقف وع ستحقين ف وق الم ة الوقف إل أداء حق ضرورة آحاج ا إال ل ارة خيره ى العم
واإلصالح أو الوفاء بدين

 )2( 
 .  

  : تماال يجوز للناظر من التصرفا) 19(

  : بمصلحة الوقف من ذلكهناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من اإلضرار 
  .  أو لولده لما في ذلك من التهمة لنفسهالتلبس بشبهة المحاباة آأن يؤجر عين الوقف -1

ة الضرورة                -2 ه      .  االستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف إال في حال ا في ك لم وذل
 . ريع للحجر لمصلحة الدائنينمن تعريض ال

 . رهن الوقف لما قد يؤدي إليه من ضياع العين الموقوفة -3

                                                 
.2/458، حاشية ابن عابدين، آشاف القناع 4/452، الدسوقى 6/313روضة الطالبين   )1( 
.6/40، مواهب الجليل 2/12دات را، منتهى اال3/520، حاشية ابن عابدين 5/348روضة الطالبين   )2( 
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  . إعارة الوقف إال للموقوف عليهم -4

اإلسكان في أعيان الوقف دون أجرة -5
 )1( 

 . 

  : الوقف المضاف لما بعد الموت) 20(
ذا البيت                 ان ه اً إذا قال الواقف جعلت هذا البيت وقفًا بعد موتي أو إذا مت آ فيصح الوقف   .   وقف

ه وال يجوز أن    ه الرجوع عن ث ويجوز ل دود الثل ي ح ذ ف م الوصية فينف ه حك ون حكم ويك
يصرف لوارث، ويكون له حكم الوقف في أنه ال يباع وال يوهب وال يورث

 )2( 
 .  

    : أجرة الناظر) 21(
إذا ل                          ل، ف ى أجرة المث ه الواقف من األجرة وإن زادت عل ا شرط ل ه     يستحق الناظر م شترط ل م ي

ل و            ءىش ه أجرة المث اظر أجرا          رفع أمره إلى القاضي ليقرر ل ذلك إذا عين الواقف للن ل من     آ  أق
ل      أجر المثل فللناظر   ه أجر المث رفع أمره للقاضي ليقرر ل

 )3( 
ل       .   وم بمث ا يتقاضاه من يق وهو م

  . الحرفة  عرف التجار وأهلىعمله ف

  : إقرار الناظر بالنظر لغيره) 22(

ه ال ي       أا عزل الناظر نفسه بأن      إذ      ره فإن ه من النظر لغي ستنيب القاضي    سسقط حق ه وي قط حق
أما إذا شرط الواقف النظر إلنسان وجعل له أن يفوض النظر من               .  من يباشر عنه في الوظيفة    

هعنأراد فله ذلك وال يزول الناظر عن نظارته بهذا التفويض ويكون من فوضه وآيًال 
 )4 (

 .  

  : ناظرعزل ال) 23(
شرط  نزع الوقف منه وإن آان الواقف قد      يعزل الناظر بالفسق المحقق ويعزل إذا فقد أهليته في           

  حسب ال ينقل النظر إلى الناظر التالي       و.  ليه من أراد  و النظر وله أن ي    ضىويتولى القا . له النظر 
  

                                                 
.4/89، الدسوقي 2/455، آشاف القناع 3/580حاشية ابن عابدين   )1( 
 .1/458، المهذب 49و6/28، 5/375نهاية المحتاج   )2( 
 .5/348روضة الطالبين   )3( 
 .2/348مغنى المحتاج   )4( 
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د            م يفق ى    ف .  ترتيب الواقف ألن انتقال النظارة مشروط بفقد الناظر الحالي ول ة إل   إذا عادت األهلي
ه في النظارة أصًال وإال فال                     ذي عين ان الواقف هو ال ه إن آ الناظر المعزول عادت النظارة إلي

تعود إليه
 )1( 

 .  

  : حرمان الموقوف عليه إذا قتل الواقف) 24(

ًا                            تًال مانع ه اإلستحقاق ق ل من يتلقى عن يحرم من اإلستحقاق في الوقف من قتل الواقف أو قت
ه    .  ن الميراث وال يؤثر حرمان القاتل على إستحقاق ذريته     م ل أوان يئًا قب وذلك ألن من أستعجل ش

  . إذا قتل مورثهمن اإلرث عوقب بحرمانه قياسًا على حرمان الوارث 

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن القتل ال يكون سببًا في حرمان المستحق في الوقف    
 )2( 

  .  

   : الواقفتفسير آالم) 25(

م                  الم تق ا م دم االطالع عليه ك لع اظ ال المقاصد، وذل دلول األلف المعتبر في تفسير ألفاظ الواقف م
ع العرف المطرد في                     إذا أجمل الواقف شرطه اتب ا ف قرينة تدل على ذلك فتكون المعول عليه

ما آان أقرب إلى مقاصد الواقفينثم زمنه ألنه بمنزله الشرط 
 )3( 

 .  

  : إنتهاء الوقف) 26(
ه            إذا   الوقف بإنتهاء مدته      ينتهى - ذا ينتهي في آل حصة من ول بالتأقيت وآ آان مؤقتًا عند من يق

ه  آان حيًا أو لورثته يوم وفاته فاأهلها ويؤول ما انتهى فيه الوقف للواقف إن     بانقراض ن لم يكن ل
  . وانقرضوا اعتبر وقفًا خيريًاورثة أو آانوا 

ت أع  - ي إذا تخرب ف األهل ي الوق تبدالها أو      ينته ا أو اس ن تعميره م يمك ضها ول ا أو بع ه آله يان
  . االنتفاع بها انتفاعًا يكفل للمستحقين نصيبًا في الغلة غير ضئيل

                                                 
 5/399نهاية المحتاج   )1( 
 .5/375نهاية المحتاج   )2( 
 .95، اإلشباه والنظائر ص6/260تحفة المحتاج   )3( 



صباؤهم حسب        آما ينتهى - ى قلت أن ستحقوه حت ر م  الوقف أيضًا إذا آان موفور الغلة إال أنه آث
  . يهم ريعًا مناسبًاجتماعية ولم يمكن استبدال الموقوف بما يدر علاإل أحوالهم

ير ـفإذا لم يوجد ورثة يص     واقف إن آان حيًا وإال فلورثته       ـف ملكًا لل  ـى إليه الوق  ـ ويصير ما انته   -
الوقف خيريًا

 )1( 
 .   
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