
  

  
  

  

  

  

  

ورقة علمية مقدمة لندوة الوقف والقضبء ورقة علمية مقدمة لندوة الوقف والقضبء 

وزارة الشئون اإلسالمية وزارة الشئون اإلسالمية   اليت تعقدهباليت تعقدهب

واألوقبف والدعوة واإلرشبد واألوقبف والدعوة واإلرشبد 
 

 

إعداد  
ىاني بن عبد اهلل بن محمد الجبير 
القاضي بالمحكمة العامة بمكة 

 المكرمة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

. احلمد هلل وحده ، والصالة والسالـ على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو
:- أما بعد

فقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتنظيم اإلنساف وترتيب شئونو ، وأرشدتو 
إىل طرؽ استثمار أموالو وكيفّية إنفاقها ، ووجهت إىل ما حيصل بو جزيل الثواب 
بعدـ انقطاع العمل يف أنواع الصدقات اجلارية ، اليت ديتد ثواهبا إىل ما بعد حياة 

. اإلنساف 
كما اىتم أىل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة ، وكلياتو الثابتة 

:  ادلسائل الفقهية أنيط فقهها ألىل العلم والذكرمنومقاصده ، على أنواع 
 ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَ ْنِبُطونَُو َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اْْلَْمِر ِمن ْ

ُهم وكل ذلك شاىد من شواىد خلود ىذه الشريعة . (83من اآلية: النساء) ِمن ْ
. الربانية ، ومثاؿ حلفظ اهلل تعاىل لذكره وكتابو

ومن أنواع ما تناولو الشرع حثاً وطلباً ، وشهد الواقع والتاريخ بنفعو وأثره ، 
واىتم أىل العلم ببياف مسائلو ، وضبط فروعو ، وإحساف تطبيقو ، طلبا 

. الوقف: للمصلحة اليت جاء الشرع بتحصيلها وتكميلها 
ولقد كانت دعوة كردية موجهة من وزارة الشئوف اإلسالمية واألوقاؼ 

والدعوة واإلرشاد بإقامة ندوات متعددة هتدؼ للتعريف بالوقف فقهاً وتعميق 
. مكانتو واقعاً ، وتأصيلو يف احلياة االجتماعية وُنث وسائل إصالحو وتطويره 

ولقد كاف من توفيق اهلل تعاىل أف كلفت بإعداد ورقة علمية تقدـ يف مؤٕنر يتناوؿ 
. ُنث قضايا الوقف والقضاء 
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فكانت . اإلشراف القضائي على النظار ويسر اهلل تعاىل يل الكتابة يف 
: ىذه األكتوبة ادلوجزة واليت جعلتها يف ٕنهيد ومبحثٌن على النحو اآليت

:  ويشتمل على مطلبٌنالتمهيد
. مشروعية اإلشراؼ على الناظر:-  ادلطلب األوؿ
. اجلهات اليت حيق ذلا مساءلة الناظر :-  ادلطلب الثاين

وفيو تسعة  . اإلشراف القضائي على النظار  قهاًا : المبحث اْلول 
: مطالب

. إقامة القاضي للناّظر:- ادلطلب األوؿ 
. تقدير القاضي ألجرة الناظر:- ادلطلب الثاين 
نصب القاضي من يقـو ّنصلحة الوقف إذا امتنع :- ادلطلب الثالث

. الناظر
. ضم القاضي أميناً للناظر:- ادلطلب الرابع

. اإلذف ّنخالفة شرط الواقف :- ادلطلب اخلامس
 . غاالعرتاض على الناظر يف فعل ما ال يسو:- ادلطلب السادس
. زلاسبة الناظر :- ادلطلب السابع
. اإلذف للناظر بالتصرؼ يف الوقف :- ادلطلب الثامن
. عزؿ الناظر:- ادلطلب التاسع

. نظرة  ي واقع اإلشراف القضائي على النظار:- المبحث الثاني
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وجعلت آخره خإنة تتضمن خالصة دلا سبق والتوصيات اليت أنتهي إليها 
. مع فهرس للمراجع اليت استفدت منها 

واهلل تعاىل أسأؿ أف جيعل ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرًن وأف ينفع بو 
. إنو ويل ذلك والقادر عليو وصلى اهلل على زلمد وآلو وصحبو  وسلم 

 
كتبو 

ىاين بن عبد اهلل بن زلمد اجلبًن 
 القاضي باحملكمة العامة ّنكة ادلكرمة
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التمهيد 
. مشروعية اإلشراف عمى الناظر:- المطمب األول

 ، وىو إمنا يتوىل ذلك ()ناظر الوقف ىو الذي يتوىل إدارتو وترتيب شئونو
. نيابة عن غًنه ، وليس تصّرفو كتصرؼ اإلنساف يف ملكو 

 وكل متصرؼ يف شيء عن غًنه فهو مطالب بتحري ادلصلحة ، وصيانة 
احلقوؽ ، وال يكوف تصرفو تشهياً زلضاً غًن مبىن على مقتضى األصلح  يف 

من : األنعاـ) َو   َ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإ َّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ : التدبًن ؛ قاؿ تعاىل

فحجر اهلل تعاىل على األوصياء التصرؼ فيما ىو ليس بأحسن مع قلة . (152اآلية
 . ()الفائت من ادلصلحة يف واليتهم بالنسبة لواليات أخرى

 قاؿ مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل –رضي اهلل عنو - وعن معقل بن يسار 
ما من عبد يسرتعية اهلل رعية فلم حيطها بنصحة ؛ مل جيد ): عليو وسلم يقوؿ

  () (رائحة اجلنة
 وىذه النصوص وما شاهبها من األدلة اآلمرة بأداء األمانات مثل قولو 

 تقتضى أف (58: النساء  ) إنَّ اهلَل يْأُمرُُكْم َأن  ُ َؤدُّوا اَْلَمانَاِت إَلى َأْىِلَهاتعاىل 
يكوف كل ذي والية معزواًل عن التصرؼ ادلتضمن للمفسدة الراجحة ، وادلصلحة 

                                                 

اللفظ الذي استعملو الناس قددياً بعد عصر : ويعىن بو ادلولد ، وىو (مو)ورمز لو  . 932ادلعجم الوسيط ص  ()
النوف والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعو إىل معىن : ][5/444]وقاؿ  يف معجم مقاييس اللغة . الرواية 

. [واحد وىو تأّمل الشيء ومعاينتو ، مث يستعار ويتسع فيو 
؛ هتذيب األمساء واللغات [3/619]الدر النقى :  وكالـ الفقهاء يتضمن ادلعىن الذي ذكرتو انظر مثالً 

. وىو ظاىر من تقريرىم لوظيفة الناظر  . (3/343)
. العشروف وادلائتاف والفرؽ الثالث  (4/41)الفروؽ للقرايف : انظر ()
 . 142 ؛ صحيح مسلم 7150. صحيح البخاري  ()
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ادلرجوحة ، وادلساوية ، وماال مفسدة فيو وال مصلحة ؛ ألف ىذه األقساـ األربعة 
 . ()ليست من باب ما ىو أحسن

 ولذا قرر أىل العلم قاعدة ترسم حدود التصرفات النافذة لكل متوٍؿ 
وعرب عنها  . () (التصرؼ على الرعية منوط بادلصلحة): على غًنه ، فقالوا

كل متصرؼ عن الغًن ، فعليو أف : " السبكي بلفظ مناسب دلقامنا إذ قاؿ
 . ()"يتصرؼ بادلصلحة 

يتصرؼ الوالة ونواهبم ّنا ىو أصلح للموىل : "  قاؿ العز بن عبد السالـ
عليو درءاً للضرر والفساد ، وجلباً للنفع والرشاد ، وال يتخًنوف يف التصرؼ 

حسب ٔنًنىم يف حقوؽ أنفسهم مثل أف يبيعوا درمهاً بدرىم ، أو مكيلة زبيب 
 . ()"ّنثلها

 وإذا تقرر أف ادلتصرؼ عن الغًن مطالب بفعل ما ىو مقتضى ادلصلحة، 
فإف ناظر الوقف فرد من أفراد ىذه القاعدة العامة ولذا فهو مطالب بالتصرؼ 

. على حسب ادلصلحة الشرعية وليس لو التصرؼ ُنسب ىواه 
الناظر ليس لو أف يفعل شيئاً يف أمر الوقف إال  ):  قاؿ ابن تيمية

وإذا جعل . ّنقتضى ادلصلحة الشرعية ، وعليو أف يفعل األصلح ، فاألصلح 
الواقف للناظر صرؼ من شاء ، وزيادة من أراد زيادتو ونقصانو ، فليس للذي 

يستحقو هبذا الشرط أف يفعل ما يشتهيو ، أو ما يكوف فيو اتباع الظن وما هتوى 
األنفس ؛ بل الذي يستحقو هبذا الشرط أف يفعل من األمور الذي ىو خًن ما 

                                                 

 . (4/41)الفروؽ  ()
 . (58ـ) ؛ شرح اجمللة 124 ؛ وابن صليم ص 134األشباه والنظائر للسيوطي ص  ()
 . (1/310)األشباه والنظائر  ()
 . (2/158)قواعد األحكاـ  ()
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وىذا يف كل من تصرؼ لغًنه ُنكم الوالية كاإلماـ ، . يكوف إرضاء هلل ورسولو 
إذا قيل ىو سلًن بٌن كذا وكذا ، : واحلاكم ، والواقف ، وناظر الوقف ، وغًنىم

 . () (أو يفعل ما يشاء ، وما رأى ، فإمنا ذاؾ ٔنيًن مصلحة ، ال ٔنيًن شهوة 
وإذا تقرر أف الناظر ال يتصّرؼ إال ّنقتضى ادلصلحة والغبطة ، وأنو شلنوع 
من التصّرؼ ِنالؼ ذلك ؛ ساغ اإلشراؼ عليو وزلاسبتو والرقابة عليو لئال خيل 

. ّنقتضى ادلصلحة  اليت أنيطت تصرفاتو هبا

                                                 

 . (31/67)رلموع الفتاوى  ()
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. الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر:- المطمب الثاني
 باستقراء كالـ الفقهاء يظهر أف اجلهات اليت حيق ذلا مساءلة الناظر 

:  ثالث جهات
.  السلطاف : األوىل 

فإف السلطاف تثبت لو الوالية العامة على مصاحل ادلسلمٌن ، ويقـو برعاية 
األمور وتصفح األحواؿ ، ومن واجباتو فصل اخلصومات والقياـ على ادلشرفٌن 

على الضياع بأسباب الصوف واإلبقاء ومن أنواع ذلك إشرافو على األوقاؼ 
. والنظار 

 ومعلـو أنو ليس من ادلمكن أف يتعاطى اإلماـ كل مهمات ادلسلمٌن مع 
 . ()اتساع األكناؼ، وانتشار األطراؼ ، بل البد من أف يستنيب يف أحكامها

 وقد ذكر الفقهاء نائبٌن عن اإلماـ يف الرقابة على الناظر ومها القاضي، 
. والديواف 
فأما القاضي فهو مستفيد لرقابتو تلك من تقرير السلطاف لو ، وىف - 1

وىو صريح يف أف نائب القاضي ال : قاؿ يف اخلًنية): ()حاشية ابن عابدين
ديلك إبطاؿ الوقف ، وإمنا ذلك خاص باألصل الذي ذكره لو السلطاف يف 

 . (منشوره نصب الوالة واألوصياء ، وفّوض لو أمور األوقاؼ

                                                 

 . 131 ؛ غياث األمم يف التياث الظلم للجويىن ص 50األحكاـ السلطانية للماوردى ص : انظر ()
()[ 6/636]  
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النظر : ودلا عّدد الفقهاء ما يستفيده القاضي إذا ثبتت واليتو ذكروا منها
يف الوقوؼ يف عملو ، وعللوه بأف العادة من القضاة توليها فعند إطالؽ تولية 

 . ()القضاء تنصرؼ إىل والية ما جرت العادة بواليتو ذلا
 فادلراد بو أف ينصب السلطاف من يتوىل اإلشراؼ على ()وأما الديواف- 2

األوقاؼ وزلاسبة الّنظار سلتصاً بذلك ، وإذا كاف السلطاف ىو الذي يقرر والية 
القضاة فال مانع من أف يقرر الوالية لغًنىم فيكوف ذلم من الصالحيات ما 

- .  عدا فض النزاعات –للقضاة 
 سئل ابن تيمية عن أوقاؼ ببلد بعضها لو ناظر خاص وبعضها لو ناظر 

من جهة ويل األمر وقد أقاـ ويل األمر على كل صنف ديواناً حيفظوف أوقافو 
ويصرفوف ريعو يف مصارفو وينظر يف تصرفات النظار وادلباشرين وحيقق عليهم ما 

جيب ٓنقيقو من األمواؿ ادلصروفة فهل لوىل األمر أف يفعل ذلك إذا رأى فيو 
. ادلصلحة أـ ال ؟

نعم ، لوىل األمر أف ينصب ديواناً مستوفياً حلساب األمواؿ : فأجاب
ادلوقوفة عند ادلصلحة كما لو أف ينصب الدواوين مستوفياً حلساب األمواؿ 

السلطانية كالفىء وغًنه ، ولو أف يفرض لو على عملو ما يستحقو مثلو من كل 
ماؿ يعمل فيو بقدر ذلك ادلاؿ ، واستيفاء احلساب وضبط مقبوض ادلاؿ 

َها: ومصروفو من العمل الذي لو أصل لقولو تعاىل من : التوبة)  َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ

 وىف الصحيح أف النيب صلى اهلل عليو وسلم استعمل رجاًل على الصدقة (60اآلية

                                                 

؛ تبصرة احلكاـ  [8/115]؛ روضة الطالبٌن  [28/276]الشرح الكبًن على ادلقنع البن أيب عمر  ()
[1/16] . 

لفظة معربة تطلق على الدفرت الذي يكتب فيو أمساء اجليش وأىل العطاء ، كما يطلق على رلمع ىذه الدفاتر  ()
 . 305؛ ادلعجم الوسيط ص  (دوف)القاموس  احمليط : انظر. الذي جيتمع فيو الكتبة 
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وادلستوىف اجلامع .  ، وىذا أصل يف زلاسبة العماؿ ادلتفرقٌن ()فلما رجع حاسبو
. نائب اإلماـ يف زلاسبتهم، والبد عند كثرة األمواؿ وزلاسبتهم من ديواف جامع 

-  وذلذا دلا كثرت األمواؿ على عهد أمًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب 
وكذلك األمواؿ ادلوقوفة على والة األمر ...  وضع الدواوين –رضي اهلل عنو 

إجراؤىا على الشروط الصحيحة ادلوافقة لكتاب اهلل وإقامة العماؿ على ما ليس 
والعامل يف عرؼ الشرع يدخل فيو الذي يسمى . عليو عامل من جهة الناظر 

 . () (ناظراً ، ويدخل فيو غًن الناظر
. الواقف :- الثانية

 للواقف والية إشرافية على الناظر يف ٗنلة أمور فهو الذي ينصب الناظر 
. ()، ولو عزلو ولو ٓنديد أجرتو ، وإمنا يعمل الناظر بشرط الواقف

 :- ()ادلوقوؼ عليهم:- الثالثة
فإف للموقوؼ عليهم ادلستحقٌن من غلة الوقف مطالبة الناظر باحملاسبة 

وذلم مساءلتو عما حيتاجوف إىل علمو من أمور . على ادلستخرج وادلصروؼ 
ىذه . وقفهم ، وذلم مطالبتو بانتساخ كتاب الوقف لتكوف نسختو يف أيديهم 

 .ىي اجلهات اليت ذلا أف تسائل الناظر أو تراقبو أو ذلا والية إشراؼ عليو 

                                                 

  1882 ؛ صحيح مسلم 6979صحيح البخاري  ()
 . (4/277)؛ ونقلو سلتصراً يف كشاؼ القناع  [31/85]رلموع الفتاوى  ()
- 1/133)يف بعض ىذه ادلسائل خالؼ فانظر تيسًن الوقوؼ على غوامض أحكاـ الوقوؼ للمناوى  ()

؛ مغين احملتاج  (40 ، 6/39)؛ مواىب اجلليل  [669 ، 6/633]؛حاشية ابن عابدين  (142
 . [16/440]؛ اإلنصاؼ  (4/271)؛ كشاؼ القناع  (2/394)

؛ كشاؼ القناع   (2/394)؛ مغين احملتاج  (6/40)؛ مواىب اجلليل  [669 / 6]حاشية ابن عابدين ()
(4/277) . 
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المبحث األول 
اإلشراف القضائي على الن ُّّظار فقهًا 

إقامة القاضي لمّناظر :- المطمب األول
 ال خيلو الواقف إما أف يشرتط ناظراً للوقف أوال فإف اشرتط لو ناظراً فقد 

 . ()اتفقت كلمة الفقهاء ، يف استحقاقو للنظارة مم كاف أىالً 
 وعليو فإف القاضي ال تكوف لو والية على الوقف يف خصوص إقامتو 

رضي اهلل عنو -الناظر إذا اشرتطو الواقف وىذا ظاىر من فعل عمر بن اخلطاب 
ولوال أنو . ()تليو ما عاشت- رضي اهلل عنها  - فإنو جعل وقفو إىل حفصة –

. شرط معترب دلا اشرتطو 
 . ()وكذلك ألف مصرؼ الوقف يتبع فيو شرط الواقف فكذلك النظر

فإف مل يشرتط الواقف ناظراً أو شرطو فمات أو عزؿ،  فقد اختلف أىل 
: العلم يف ذلك على قولٌن رئيسٌن

وقاؿ بو احلنفية وىو . أنو يرجع للقاضي وتكوف واليتو إليو :- األوؿ
 . ()ادلذىب عند الشافعية وقوؿ عند احلنابلة

                                                 

؛ اإلنصاؼ  (2/393)؛ مغين احملتاج  (6/25)؛ مواىب اجلليل [636 / 6]حاشية ابن عابدين  ()
(16/440) . 

. بإسناد صحيح  (6/161)؛ السنن الكربى للبيهقى (2879)سنن أيب داود  ()
 . (16/456)الشرح الكبًن على ادلقنع  ()
 . (16/456)؛ اإلنصاؼ  (2/393) مغين احملتاج 3؛ مواىب [633 / 6]حاشية ابن عابدين  ()
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التفريق بٌن ما إذا كاف ادلوقوؼ عليهم معينٌن فيكوف النظر إليهم :- الثاين
أو غًن معينٌن وال زلصورين فالنظر للقاضي وقاؿ بو ادلالكية وىو ادلذىب عند 

 . ()احلنابلة وقوؿ للشافعية
 وديكن أف يكوف سبب اخلالؼ يف ىذه ادلسألة مبنياً على ادللك يف 

. الوقف ىل ينتقل إىل ادلوقف عليو أو إىل اهلل تعاىل 
. ىو للموقوؼ عليو فالنظر لو فيو ألنّو ديلك عينو ونفعو :  فإف قيل
ىو هلل تعاىل ، فاحلاكم يتواله ، ويصرفو إىل مصارفو ؛ ألنو :  وإف قيل

 .  ()ماؿ اهلل فالنظر فيو إىل حاكم ادلسلمٌن
والراجح أف عٌن ادلوقوؼ ينتقل بعد وقفو إىل اهلل سبحانو وتعاىل وال 

يكوف لو مالك من اآلدميٌن ؛ إذ الوقف ال سلطاف ألحد على إراثو أو ىبتو 
. وىذا يدؿ على أنو ال ملك ألحد عليو 

 أف النيب صلى اهلل عليو –رضي اهلل عنو - وقد جاء يف صدقة عمر 
 (تصّدؽ بأصلو ال يباع وال يوىب وال يورث ولكن ينفق من ٖنره): وسلم قاؿ لو

() . 
وىذا نظًن العتق فكالمها إزالة للملك عن العٌن على وجو القربة ، وقد 

 . ()انتقل إىل اهلل تعاىل فليكن الوقف مثلو

                                                 

 . (2/393)؛ مغين احملتاج  (16/456)؛ اإلنصاؼ  (6/37)مواىب اجلليل  ()
 . (8/237)ادلغىن  ()
. أيضاً  (1632)هبذا اللفظ ؛ وأخرجو مسلم  (2737)صحيح البخاري  ()
 . (8/188)ادلغىن  ()
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وكذلك يف الواقع العملي يثبت تعذر كوف ادلستحقٌن نظاراً ؛ إذ ىذا 
.   مدعاة لتوسعة دائرة اخلالؼ بٌن ادلستحقٌن ومؤٍد إىل تعطيل الوقف 

. وكذلك يكوف القاضي متولياً للوقف إذا شرط الواقف أفَّ النظر إليو 
 ومم آلت والية الوقف للقاضي فقد اتفق الفقهاء على أف لو أف 

يستنيب فيو من يراه ؛ ألنو ال ديكنو تويل النظر بنفسو لكثرة األعماؿ وادلهاـ 
 . ()ادلناطة بو يف العادة

 وعليو فإنو ديكن إٗناؿ احلاالت اليت يرجع فيها نظر الوقف للقاضي 
:- فيما يلي
- .  على تفصيل سبق –إذا مل يشرتط الواقف ناظراً -1
. إذا مات الناظر ادلشرتط أو عزؿ - 2
. إذا أسند الواقف النظر للقاضي - 3

. ففى ىذه احلاالت يرجع النظر للقاضي فيسنده دلن يراه صاحلاً 
إال أف احلنفية استحسنوا من القاضي أف ينصب من ادلوقوؼ عليهم ناظراً 

 . ()إف كاف فيهم من يصلح
 . ()وعلى ىذا جرى العمل القضائي اآلف

 

                                                 

. ؛ وادلراجع السابقة  (16/457)الشرح الكبًن على ادلقنع  ()
 . (6/637)حاشية ابن عابدين  ()
إذا وجد : ادلادة الواحدة والثمانوف -  ادللغي بنظاـ ادلرافعات –يف تنظيم األعماؿ اإلدارية يف الدوائر الشرعية  ()

. من ادلستحقٌن من فيو الكفاءة يقدـ على غًنه 
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. تقرير القاضي أُلْجرِة النَّاِظر :- المطمب الثاني
 إذا ْناوزنا فتوى ادلشاور ادلالكى ومن وافقو شلن جيعل نظارة األوقاؼ من 
العبادات اليت جيب أف تكوف تربُّعاً وليس دلن قاـ هبا إال الرزؽ من بيت ادلاؿ إف 

 . ()أخذه وإال فأجره على اهلل
 ، فإنو بقية () إذا ْناوزنا ىذه الفتوى ادلضعفة لدى علماء مذىبو

متفقوف على جواز أخذ الناظر أجرة على نظارتو -  فيما وقفت عليو –الفقهاء 
أنو ال جناح ): ، ويف وقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو ()من ريع الوقف

 . () (على من وليو أف يأكل بادلعروؼ
. وال خيلو إما أف يقدر الواقف أجرتو أواًل 

 فإف قدر لو الواقف أجرتو ، استحقها الناظر ، لو كانت أكثر من أجرة 
ادلثل ؛ ألنو لو جعل ذلك من غًن أف يشرتط عليو القياـ بأمر الوقف جاز فأوىل 

. ما داـ قد طيبها لو . ()أف جيوز مع الشرط
. وإما إف كانت أقل من أجرة ادلثل فإنو يرجع للقاضي للنظر يف زيادتو 

                                                 

ودليلهم أف فيو تغيًناً للوصايا وألف من شروط اإلجارة كوف ادلنفعة ادلستوفاة معلومة  (6/40)مواىب اجلليل  ()
، وعمل الناظر ليس كذلك ؛ ألنو يقل ويكثر ، وألف من شروط اإلجارة كوف ادلنفعة غًن واجبة وعمل 

. الناظر من فروض الكفاية 
بأنو لو سد باب األخذ من األوقاؼ مع تعذر األخذ من بيت ادلاؿ ذللكت :  وقد أجيب عن قوذلم

. وهبذا جري العرؼ منذ عهد الصحابة رضواف اهلل عليهم . األوقاؼ 
إنو ) وقاؿ أبو العباس بن زاغو  . (4/88)حاشيتو على الشرح الكبًن ( إفتاء ضعيف: )قاؿ الدسوقي عنو ()

 . (7/154)حاشية  الرىوىن على الزرقاين  (كالـ ال عمل عليو وال قضاء بو ودليلو غًن ناىض
. وادلصادر السابقة  . (4/271)؛ كشاؼ القناع  (2/394)مغين احملتاج  ()
 . (1632)؛  صحيح مسلم  (2737)صحيح البخاري  ()
 . (4/271)؛ كشاؼ القناع   (2/394) ؛ مغين احملتاج 45اإلسعاؼ ص  ()
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وأما الناظر بشرط الواقف فلو ما عينو لو الواقف ولو  ): قاؿ ابن عابدين 
 (أكثر من أجر ادلثل ، ولو وعٌن لو أقّل فللقاضي أف يكمل لو أجر ادلثل بطلبو 

()  .
. وكذلك إف مل يقدر الواقف أجرة للناظر فًنجع للقاضي النظر أيضاً 

. فهاتاف حالتاف يرجع تقدير أجرة الناظر فيهما للقاضي 
 وقد اتفق الفقهاء على أنو ال يستحق الناظر أخذ شيء من غلة الوقف 

 . ()لينفقو إال بإذف القاضي يف ىاتٌن احلالتٌن
:-   واختلفوا يف قدر ما يفرضو القاضي للناظر على ثالثة أقواؿ

أنو يفرض أجرة ادلثل وقاؿ بو احلنفية وادلالكية وىو قياس :- القوؿ األوؿ
 . ()ادلذىب عند احلنابلة وقوؿ عند الشافعية

يفرض األقل من أجرة ادلثل أو مقدار الكفاية وىو قوؿ :- القوؿ الثاين
 . ()للشافعية ؤنريج عند احلنابلة

يفرض قدر الكفاية وىو قوؿ للشافعية اختاره :- القوؿ الثالث
 . ()الرافعي

                                                 

 . (6/653)حاشيتو  ()
أفم ابن الصباغ أف للمتوىل على الوقف أف ياخذ قدر عملو من ريع الوقف دوف إذف القاضي ووجهو   ()

ٓنفة احملتاج مع حاشية الشرواين . الشرواين بأنو يف حالة فقد احلاكم بذلك احملل أو تعذر الرفع اليو 
(2/290) .

؛ هناية احملتاج  (4/271)؛ كشاؼ القناع (6/40)؛ مواىب اجلليل (6/653)حاشية ابن عابدين  ()
(4/291) . 

 . (4/324)؛ الفروع  (5/401)هناية احملتاج  ()
 . (5/401)هناية احملتاج  ()
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:- ومن تأمل ما علل بو أصحاب كل قوؿ وجد مردىا إىل أحد أمور 
ابتناء ذلك على العرؼ ادلعهود ، وادلعهود كادلشروط ، وىذا بال شك - 1

 .متغًن

. مراعاة االحتياط للوقف ببذؿ االقل من ريعو للناظر- 2
قياس ناظر الوقف على وصى اليتيم الذى أذف اهلل لو باألكل مع - 3

 . (6من اآلية: النساء) َوَمْن َكاَن َ ِقيراًا  َ ْلَيْأُكْل بِاْلَمْعُروِف : فقره بقولو
فقد اختلف العلماء يف ىذا ادلعروؼ ىل ىو قدر كفايتو أو أجرة عملو يف 

. ()أقواؿ أخرى
أو قياسو على العامل على الصدقة الذي َجوَّز اهلل تعاىل لو األخذ منها 

َها : مع الغىن عنها بقولو  ، مع أنو من (60من اآلية: التوبة)  َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ
. فروض الكفايات 

أف :  وال شك أف إعطاء ناظر الوقف أجرة مثلو ىو األرجح ووجو ذلك 
إعطاء الناظر دونو يفضى لتعطل األوقاؼ ، إذ قد يقّل احملتسبوف مع ما لبعض 

. األوقاؼ من الكلفة يف إدارهتا 
وأّما االحتياط للوقف فال يكوف ببذؿ األقل بل ما يندفع بو الفساد عنو 

. وقد جاءت الشريعة باحتماؿ أدىن ادلفسدتٌن لدفع أعالمها 
 . () يضاؼ إىل ىذا كونو ىو ادلعهود يف العمل القضائي

                                                 

 . (5/42)اجلامع ألحكاـ القرآف : انظر ()
 . (9/93)فتاوى ورسائل مساحة الشيخ زلمد بن ابراىيم  ()
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وإذا أريد ٓنديد مقدار أجرة ادلثل فإف القاضي جيتهد يف ىذا ادلقدار يف 
. كل واقعة ُنسبها لوجود عدة عوامل تؤثر يف مقدار ىذه األجرة

يعترب يف ٖنن ادلثل وأجرة ادلثل وُنسب ... وىذا ادلعىن ):  قاؿ ابن تيمية
العوض فقد يرخص فيو إذا كاف بنقد رائج ماال يرخص فيو إذا كاف بنقد آخر 

وادلبيع قد يكوف حاضراً وقد يكوف غائباً فسعر احلاضر أكثر ... دونو يف الرواج
من سعر الغائب ، وكذلك ادلشرتى قد يكوف قادراً يف احلاؿ على األداء ألف معو 

وكذلك ، مااًل وقد ال يكوف معو ، لكنو يريد أف يقرتض فالثمن مع األوؿ أخف
ادلؤجر قد يكوف قادراً على تسليم ادلنفعة ادلستحقة بالعقد ُنيث يستوفيها 
 . () (ادلستأجر بال كلفة وقد ال يتمكن ادلستأجر من استيفاء ادلنفعة إال بكلفة 

 فالقاضي ينظر إىل كلفة الناظر يف إدارتو للوقف ، والوقت الذي يبذلو، 
. والنفع الذي يلحق الوقف من نظره 

. ()ولذا فال ديكن ٓنديد أجرة الناظر بنسبة ثابتة دائماً كالعشر مثالً 
 .()ويتحقق القاضي من مقدار األجرة عن طريق االستعانة بأىل اخلربة

 
 
 

                                                 

 . (29/520)رلموع الفتاوى  ()
ىذه ادلسألة شلا يشكل على بعض الباحثٌن فيظن أف نص بعض الفقهاء على أف للناظر العشر حق مقرر لو  ()

، أجر ادلثل : الصواب أف ادلراد من العشر : "وىذا غلط ؛ بل ادلراد أف لو أجرة ادلثل كما قاؿ ابن عابدين 
ويف إجابة السائل ومعىن قوؿ القاضي للقّيم ، حم لو زاد على أجر مثلو رد الزائد كما ىو مقرر معلـو 

 . (6/653)" . ال ما تومهو أرباب األغراض الفاسدة، أي اليت ىي أجر مثلو : عشر غلة الوقف 
 . 414ادلادة  [1/446]درر احلكاـ : انظر يف كيفية تقدير أىل اخلربة ألجرة ادلثل  ()
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نصب القاضي من يقوم بمصمحة الوقف :- المطمب الثالث
. إذا امتنع الناظر

ال شك أف الناظر مطالب بعمل كل ما حيتاجو الوقف ومن ذلك التقرير 
 ، وىو يف ذلك صاحب والية أقوي من والية القاضي ؛ إذ ()يف وظائف الوقف

 . ()الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة
أف القاضي ال ديلك التصرؼ يف الوقف مع :- ومن فروع ىذه القاعدة

 . ()وجود متوٍؿ عليو
الوقف شلا ىو من وظائفو  فإذا امتنع الناظر من نصب من يقـو ّنصلحة

كاألذاف واإلمامة والتدريس وضلو ذلك فإف للقاضي أف ينصب من يقـو هبا قاؿ 
يقرر حاكم يف وظيفة خلت دلا فيو من القياـ بلفظ  ): ()يف كشاؼ القناع

. يعىن يف غيبة الناظر . (الواقف يف ادلباشرة ودواـ نفعو
وقد نقل ادلناوي عن بعض الفقهاء أف الناظر ليس لو أف يوىل أحداً يف 
وظائف الوقف وإف ذلك للحاكم وّبٌن أف السبكي أبطل ذلك وبٌن أنو عائد 

 إف وىل الناظر غًن أىل ، أو االعرتاضلكن ): للناظر وال دخل للحاكم فيو قاؿ
عزلو مشهوراً ، فيجرب على والية من ظهر لو تعٌن توليتو ، فإف امتنع تعاطاىا ، 

وقاؿ يف  . () (فإف وىل بغًن ىذا السبب مع وجود الناظر اخلاص مل يصح

                                                 

 . (2/445)تيسًن الوقوؼ  ()
 . (59) واجملّلة ادلادة 186 ؛ وابن صليم ص 186األشباه والنظائر للسيوطي ص  ()
. 313شرح القواعد الفقهية أل٘ند الزرقاص  ()
()( 4/273) . 
والبن صليم رسالة يف ىذه ادلسألة عنواهنا القوؿ النقي يف الرد على  . [446 ، 2/445]تيسًن الوقوؼ  ()

 . 35 – 26ادلفرتي مطبوعة ضمن رسائلو ص 
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ومم امتنع عن نصب من جيب نصبو ، نصبو احلاكم ، كما  ): ()كشاؼ القناع
 . (يف عضل الويل يف النكاح 

.وىذا فرد من نظر الرعاية ادلتوجهة ضلو الناظر من قبل القاضى

                                                 

()( 4/269) . 
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ضم القاضي أمينًا لمناظر :المطمب الرابع 
. ٗنهور الفقهاء يشرتطوف يف الناظر العدالة مطلقاً 

وال إشكاؿ أف الناظر الذي نصبو القاضي يعزؿ بالفسق ، وأما من عينو 
 أف ()وعند احلنابلة يف ادلقدَّـ يف ادلذىب ()الواقف فقد اختار بعض احلنفية

وعللوا ذلك بأف فيو مراعاًة حلق ادلستحقٌن ، . القاضي يضم إليو ناظراً أميناً 
وحفظاً للماؿ ادلوقوؼ من الضياع من جهة ، وتنفيذاً لشرط الواقف من جهة 

. ()أخرى
يعزؿ الناظر مطلقاً : وىذا القوؿ وسط بٌن اْناىٌن فقهيٌن األوؿ منهما 

دينع عزؿ الناظر ادلنصوب من قبل : ، والثاين () عند ٔنلف شرط العدالة فيو
 . ()الواقف

وأنت ترى أف الثاين يقدـ شرط الواقف على حفظ عٌن الوقف ومراعاة 
. واألوؿ بعكسو . مستحقيو 

.  وفيما اختاره احلنابلة ٗنع بينهما 
فإذا ضم األمٌن للناظر مل ديكن الناظر من التصرؼ إال باتفاقهما 

. ()فيتصرفاف ٗنيعاً يف ٗنيع ادلنظور فيو
 

                                                 

  .(6/682)حاشية ابن عابدين  ()

 .(4/270)؛ كشاؼ القناع  (16/459)الشرح الكبًن  ()

  .(16/459)الشرح الكبًن  ()

  .(4/290)هناية احملتاج  ()

  .(6/37)مواىب اجلليل  ()

 .(31/66)؛ رلموع الفتاوى البن تيمية  (6/683)حاشية ابن عابدين  ()
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. اإلذن بمخالفة شرط الواقف : المطمب الخامس 
. األصل أف الناظر مطالب بتنفيذ شرط الواقف ، وىذا ىو صميم عملو 

إال أف ٗنعاً من الفقهاء جوََّز للناظر أف خيالف شرط الواقف إذا قامت مصلحة 
. ()تقتضي سلالفة شرطو

 يف ادلعيار ادلعرب أف أبا عبد اهلل القوري سئل عن مسألة مفادىا أف إماـ 
اجلامع األعظم كاف يأخذ راتبو من اجلزية فانقطعت فهل جيري ادلرتب من وفر 

أف ادلسألة ذات خالؼ : األحباس الذي يفضل عن ٗنيع مصاحلها ؟ ، فأجاب 
يف القدًن واحلديث والذي بو الفتيا إباحة ذلك وجوازه وتسويغو وحليتو 

. ()آلخذه
 وسئل البلقيين عن ناظر ٓنت يده وقف مستغن عن العمارة ووقف 

. حيتاجها وال متحّصل لو فهل لو أف يستقرض من ادلستغىن للمحتاج ؟ 
لو ذلك ، إف تعٌن طريقاً لعمارة احملتاج إليها وما وقع يف قوؿ بعض : فأجاب 

ادلصنفٌن أنو ليس لو ذلك فلنا فيو كالـ ليس ىذا زلل بسطو وما ذكرناه ىو 
.  ()ادلعتمد

 . ()ولشيخ اإلسالـ ابن تيمية فتاوى موافقة ذلذا
قاؿ ابن ، ومن شروط الواقف اليت تغًن الشروط ادلخالفة لكتاب اهلل

عرض شرط الواقفٌن على كتاب : الصواب الذي ال تسوغ الشريعة غًنه ): القيم 
اهلل سبحانو وتعاىل وعلى شرطو فما وافق كتابو وشرطو فهو صحيح ، وما خالفو 

                                                 

  .(6/587)ٗنع ابن عابدين يف حاشيتو ادلسائل اليت جيوز فيها سلالفة شرط الواقف  ()

 .وفيو فتاوى أخرى موافقة  (7/187) ()

  .(2/323)تيسًن الوقوؼ  ()

  .(206 ، 31/18)رلموع الفتاوى  ()
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كاف شرطاً باطاًل مردوداً ولو كاف مائة شرط وليس ذلك بأعظم من رد حكم 
. () (احلاكم إذا خالف حكم اهلل ورسولو

 وقد قّسم شيخ اإلسالـ ابن تيمية األعماؿ ادلشروطة يف الوقف إىل ثالثة 
: أقساـ 

. العمل الذي يتقرب بو إىل اهلل فهذا جيب الوفاء بو :  األوؿ 
عمل هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عنو ، فاشرتاط مثل ىذا :  الثاين 

. العمل باطل ، وكذلك إذا كاف مستلزماً وجود ما هنى عنو الشارع 
عمل مباح فهذا قيل بوجوب الوفاء بو واجلمهور على أنو شرط :  الثالث

باطل ، ألف اإلنساف ليس لو أف يبذؿ مالو ، إال دلا لو فيو منفعة يف الدين أو 
فما داـ حياً فلو أف يبذؿ مالو يف ٓنصيل األغراض ادلباحة ، أما ادليت . الدنيا 

. ()فإنو ال ينتفع إال بالعمل الصاحل
 فهنا إذا أراد الناظر سلالفة شرط الواقف فقد اشرتط فقهاء ادلذىب 

. ()احلنفي جلواز سلالفتو لشرطو ، أف يرفع إىل القاضي ليأذف لو بادلخالفة

                                                 

  .(1/315)اعالـ ادلوقعٌن  ()

ادلبسوط : انظر . ، والقوؿ بلزـو وصحة الشروط ادلباحة ىو قوؿ اجلمهور  (46 – 31/43)رلموع الفتاوى  ()
؛ كشاؼ القناع  (4/90)؛ حاشية الدسوقي  (1/443)؛ ادلهذب  (2/386)؛ مغين احملتاج  (12/46)
ومل ،  ادلتصفٌن َنملة صفات –، وقد أفم شيخ اإلسالـ ر٘نو اهلل بإجازة الوقف على الصوفية  (4/261)

، وللشاطيب تقرير يف أف ما  (31/54)رلموع الفتاوى - . يكن عندىم إحداث ال أصل لو يف السنة 
  .(1/284)ادلوافقات . اعترب قربة فإنو ال يلتفت يف الشروط فيو إال  إىل ما كاف مالئماً لو 

 ، ومل أجد ىذا الشرط لغًنه ، وإف كاف ىذا قد خيرج على مسألة استبداؿ الوقف فإف 53اإلسعاؼ ص  ()
؛ الفروع  (6/42)؛ التاج واإلكليل  (6/586)حاشية ابن عابدين . الفقهاء اشرتطوا إذف القاضي 

(4/626).  
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 وال شك أف ىذا تقرير رائق ؛ إذ أف ترؾ اجملاؿ للنظَّار يفضي إىل عدـ 
انضباط النظار ، إذ النظر للمصاحل متفاوت ، والناس يف الرتجيح سلتلفوف والبد 

.  من رافع للخالؼ وىو احلاكم 
. وعليو العمل القضائي حااًل 
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االعتراض عمى الناظر في فعل ما ال :المطمب السادس 
. يسوغ 

 من صور اإلشراؼ الذي أسنده الفقهاء للقاضي على الناظر أف لو أف 
يعرتض عليو إذا فعل ما ال يسوغ لو فعلو ، من سلالفة لشرط الواقف ، أو إضرار 

. بالوقف ، أو غًن ذلك 
 االعرتاض على نظارىا يف اختيار – يعين القاضي –لو  ): قاؿ ادلناوي 

للحاكم النظر العاـ ، فيعرتض عليو أي على ): ، وقاؿ البهويت () (ما ال يليق
. () (الناظر اخلاص إف فعل اخلاص ما ال يسوغ لو فعلو ، لعمـو واليتو

ليس للحاكم أف يويل وال يتصرَّؼ يف الوقف بدوف أمر ): وقاؿ ابن تيمية 
، إال أف يكوف الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعلو ، الناظر الشرعي اخلاص 

.  () (فللحاكم أف يعرتض عليو إذا خرج عما جيب عليو
أو ، ومعىن اعرتاض القاضي أف دينعو من التصرؼ ، ويلغي أثر تصرفو 

يضمن الناظر ما فوَّتو ، والبن تيمية رأي يف تصرؼ الناظر ِنالؼ ما يسوغ 
َر أف ناظر الوقف ، ووصى القيم وادلضارب والشريك ، خانوا ): يقوؿ فيو  لو ُقدِّ

مث تصرَّفوا مع ذلك ، فالبد من تصحيح تصرفهم يف حق ادلشرتي منهم، وحق 
رب ادلاؿ ، وإال فلو أبطل ذلك فسد عامة أمواؿ الناس اليت يتصرؼ فيها ُنكم 
الوالية أو الوكالة ، لغلبة اخليانة على األولياء والوكالء ، السيما ويدخل يف ذلك 

 والشريعة جاءت بتحصيل ادلصاحل –من تصرفات والة األمور ما ال ديكن إبطالو 

                                                 

  .(2/445)تيسًن الوقوؼ  ()

  .(4/273)كشاؼ القناع  ()

  .(31/65)رلموع الفتاوى  ()
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 فال جيوز ألحد رعاية حق رلهوؿ يف –وتكميلها ، وتعطيل ادلفاسد وتقليلها 
أف حيـر عليو وعلى ادلشرتين أمواذلم فإف : عٌن حصل عنها بدؿ خًن لو منها 

. () (ىذا ّننزلة من يهدـ مصراً ويبين قصراً 
وفيما ذكره إعماؿ دلبدأ ادلصلحة فيما يصححو القاضي من التصرؼ 

الواقع من الناظر بٌن إبطاؿ التصرؼ وإلغاء أثره ، أو تضمٌن الناظر ، متحرياً يف 
. ذلك ما يكوف الصالح فيو حاصاًل بليغاً ، وادلفسدة بو معطلة أو قليلة 

                                                 

  .(251 ، 29/250)رلموع الفتاوى  ()
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. محاسبة ناظر الوقف :المطمب السابع 
اتفق الفقهاء على أف للقاضي أف حياسب الناظر إذا رأى ذلك ، سواء 

. كاف ذلك لوجود طعن يف أمانة الناظر أو كفايتو 
واتفقوا على أفَّ يده على ماؿ الوقف يد أمانة ، فال يتحمل تبعة ىالؾ ما 

. ()ٓنت يده مامل يتعد أو يفرط يف احملافظة عليو
ًً للقاضي ، بل يكتفي باإلٗناؿ   –وال يلـز الناظر أف يقدـ بياناً تفصيليًا

. إال عند الدعوى ادلستلزمة للمحاسبة أو إذا كاف متهماً 
ال تلـز احملاسبة يف كل عاـ ويكتفي القاضي منو ): قاؿ يف الدر ادلختار 

باإلٗناؿ لو معروفاً باألمانة ، ولو متهماً جيربه القاضي على التعيٌن شيئاً فشيئاً، 
وقدمنا يف الشركة أف الشريك : قلت . وال حيبسو بل يهدده ، ولو اهتمو حيلفو 

وأف غرض قضاتنا ليس إال : وادلضارب والوصي وادلتوىل ال يُلـز بالتفصيل 
. () (الوصوؿ لسحت احملصوؿ

يصدؽ الناظر بيمينو يف إنفاؽ زلتمل فيما يرجع للعمارة  ): قاؿ ادلناوي 
وأجرة الصناع وضلومها ، ويف الصرؼ جلهة عامة كالفقراء بال ديٌن فإف اهتمو 

. وىل لإلماـ زلاسبتو إذا كاف جلهة عامة وجهاف : )إىل أف قاؿ  (القاضي حلَّفو 
أقرهبما نعم ، وعليو عمل احلكاـ ، وحيتمل تقييده بظهور ريبة أو : قاؿ األذرعي 

. () (هتمة 

                                                 

 ؛ 141؛ اإلرشاد إىل معرفة األحكاـ ص  (2/396) ؛ مغين احملتاج 73األشباه والنظائر البن صليم  ص  ()
  .361معجم ادلصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ص 

  .(6/682)الدر ادلختار مع حاشية ابن عابدين  ()

  .(1/147)تيسًن الوقوؼ  ()
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فإف ادعى عليو ودفع بصرؼ ريع الوقف يف جهات معينة فقد اختلف 
: أىل العلم ىل تلزمو بينة أو ال على أقواؿ 

أف األمٌن يقبل قولو بيمينو ، وغًن األمٌن ال يقبل قولو إال : القوؿ األوؿ 
. ()ببينة ، وىو قوؿ احلنفية

أف الوقف إذا كاف على معينٌن فال يقبل إال ببينة ، وإذا : القوؿ الثاين 
. ()كاف على جهة عامة فيصدؽ بيمينو ، وىو قوؿ الشافعية

أنو إذا اشرتط عليو اإلشهاد فال يقبل قولو إال ببينة ، وإف : القوؿ الثالث 
. ()مل يشرتط عليو اإلشهاد عند الصرؼ فيقبل قولو بيمينو ، وىو قوؿ ادلالكية

أف الناظر ادلتربع يقبل قولو بيمينو ، وغًن ادلتربع ال يقبل : القوؿ الرابع 
. ()قولو إال ببينة، وىو قوؿ احلنابلة

وٗنيع األقواؿ السابقة اجتهادية زلضة مبناىا النظر ادلصلحي والتخريج 
. على الوصي والوكيل وضلوه من ادلتصرفٌن على الغًن 

ولذا أفم بعض ادلتأخرين بعدـ قبوؿ قوؿ الناظر إذا كاف مستنداً لدفاتره 
ال يعمل بالدفرت ): فقط ما مل يكن لو بينة عليو ، قاؿ يف كشاؼ القناع 

ادلمضى منو ادلعروؼ يف زمننا باحملاسبات يف منع مستحق وضلوه إذا كاف ّنجرد 
وقد أفم بو غًن واحد يف . إمالء الناظر والكاتب على ما اعترب يف ىذه األزمنة 

. () (عصرنا
                                                 

  .(6/670)حاشية ابن عابدين  ()

  .(2/394)مغين احملتاج  ()

  .(6/40)مواىب اجلليل  ()

  .(4/277)كشاؼ القناع  ()

  .(4/277)الكشاؼ  ()
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بأف جيلس الناظر ): ()ووصفت كيفية إجراء احملاسبة يف حاشية الرىوين
والقابض والشهود وتنسخ احلوالة كلها من أوؿ رجوع الناظر إىل آخر احملاسبة ، 

وتقابل وٓنقق ، ويرفع كل مشاىرة ، أو مساهنة أو كراء أو صيف أو خريف 
وٗنيع مستفادات احلبس حم يصًن ذلك كلو نقطة واحدة ، مث يقسم على 

ادلواضع لكل حقو ، ويعترب كل ادلرتبات وما قبض ومن ٔنلص ومن ال وينظر يف 
ادلصًن وال يقبل يف ذلك إال ٗنيع شهود األحباس وكذلك ٗنيع اإلجارات 

 . (ويطلب كل واحد ِنطتو
وال شك أنو حيدث للناس من القضاء بقدر ما حيدثوف من الفساد، مع 

أف التنظًن التاـ بٌن الوصي على اليتيم وناظر الوقف غًن شلكن ، إذ ناظر الوقف 
يتصرؼ ّنا يؤثر على طبقات وبطوف واألصل أف تبقى بعده ، أما الوصي 

: ولذا قاؿ بعض الفقهاء . فتصرفو زلدود ّناؿ وصيو ادلؤقت ببلوغو رشيداً 
مع أف الوصي على اليتيم ليس زلل . ()يضيق يف الناظر ما ال يضيق يف الويل

. اتفاؽ أف القوؿ قولو بال بينة كما سيأيت 
ولذا فإين أرى أف الناظر ال يقبل قولو يف الصرؼ على شئوف الوقف أو 
ادلستحقٌن إال ببينة أو سند إال اليسًن الذي ْنري العادة بادلسازلة فيو ، أو ما 

. يصعب أخذ السند فيو 
. وىذا أخذ بقوؿ احلنفية يف الناظر غًن األمٌن واحلنابلة يف الناظر بأجرة 

:  ومن أسباب اختيار ىذا 

                                                 

() (7/154).  

  .(6/682)ىو الشهاب بن حجر كما يف تيسًن الوقوؼ  ()
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أف مطالبة منكر الصرؼ على ادلستحقٌن بالبينة ٓنميل للنايف عبء 
. اإلثبات وىذا خالؼ األصل القضائي 

وألف اليمٌن إمنا تشرع يف األصل لإلبقاء على ما كاف ، ال إلثبات خالؼ 
البينة إلثبات خالؼ :  كصرؼ دلستحق ولذا كاف من قواعد اجمللة –الظاىر 

. ()الظاىر واليمٌن إلبقاء األصل

  َِإَذا َد َ ْعُتْم : واهلل تعاىل أمر باإلشهاد عند دفع ادلاؿ لأليتاـ فقاؿ 
فمن ترؾ اإلشهاد فقد فرط  . (6من اآلية: النساء) ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهْم  ََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم 
وقد قوى يف .  وىذا يف الويل والناظر أوىل ()وال شك أف ادلفرط يلزمو الضماف

.  ()اإلنصاؼ أف ال يقبل قوؿ الويل يف دفع ادلاؿ إليو بعد رشده إال ببينة
زد على ذلك ما يف ىذا األمر من ٓنقيق مصلحة للوقف من ضبط 

. دلصروفات الناظر إذ يستشعر الرقابة عليو 
وإذا أورد أحد على ىذا بأف مطالبة الناظر باإلشهاد عند كل مبلغ ينفقو 

فإف اجلواب أف ادلراد بالبينة اليت . تعنيت لو وىو سبب للنفور عن تويل األوقاؼ 
 ، سواء كاف سنداً أو فواتًن صرؼ أو ()على الناظر إبداؤىا ما يبٌن احلق ويظهره

غًنىا شلا يسهل التعامل بو يف العادة ويكوف وثيقة ديكن احملاسبة على ضوئها ، 
. واهلل أعلم 

                                                 

  .(77)ادلادة  ()

  .(13/407)الشرح الكبًن على ادلقنع  ()

() (13/407).  

 .32الطرؽ احلكيمة البن القيم ص  ()
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. اإلذن لمناظر بالتصرف في الوقف : المطمب الثامن 
تتضمن وظيفة الناظر عدداً من التصرفات يف الوقف وريعو ، ومعلـو أف 

. توليو للوقف إذٌف لو بكل تصرؼ حيتاجو دلصلحة الوقف 
فإذا أراد تصرفاً ينقل ادللك يف عٌن الوقف كالنقل واالستبداؿ ، أو يعلق 
بو حقاً ضلو االستدانة والرىن شلا حيتاج لنظر تاـ واجتهاد بليغ ، فهل يسوغ لو 
إجراء ما يراه أـ ىو مطالب باالستئذاف من القاضي ، فال ينفذ تصرفو إال بعد 

. إذف القاضي لو ؟
 ىذا من موارد اخلالؼ الفقهي عند من جوز تلك التصرفات أصاًل ، 
فبحثنا ىنا تفريع على القوؿ باجلواز ، وأما من منع تلك ادلسائل فإنو ال ينيط 

. بإذف القاضي جوازىا كما ىو ظاىر 
:   وقد اختلف الفقهاء فيمن لو والية استبداؿ األوقاؼ على قولٌن 

وبو قاؿ احلنفية . أف والية استبداؿ الوقف للقاضي :  القوؿ األوؿ 
. ()وادلالكية وبعض احلنابلة

وىو قوؿ . أف والية استبداؿ الوقف للناظر اخلاص عليو :  القوؿ الثاين 
. ()بعض احلنابلة

كما اختلفوا يف اشرتاط االستئذاف من القاضي لالستدانة من الوقف على 
: قولٌن 

                                                 

  .(4/626)؛ الفروع  (6/42) ؛ التاج واإلكليل 36اإلسعاؼ ص  ()

  .(4/626)الفروع وتصحيحو  ()
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أف الناظر ال ديلك االستدانة على الوقف إال بإذف القاضي : القوؿ األوؿ 
. ()وىو قوؿ لبعض احلنفية والشافعية

إف الناظر ديلك االستدانة على الوقف بدوف إذف القاضي، : القوؿ الثاين 
. ()وىو قوؿ احلنابلة. وقاؿ بو ادلالكية وبعض الشافعية 

 ويرجع استدالؿ من اشرتط إذف القاضي يف االستبداؿ واالستدانة إىل 
أهنا تصرؼ على غائب فالدين يتعلق بسائر البطوف ، والبيع كذلك على غائبٌن 

والناظر ليس لو النظر إال مدة . من البطوف ادلستحقة بعد انقراض ادلوجودين 
ولذا أنيط اإلذف ّنن لو النظر العاـ على ٗنيع البطوف وىو . حياتو وواليتو فقط 

. ()القاضي
 مث إف ىذا التصرؼ سلتلف فيو فيكوف زلل نظر واجتهاد ومها من وظيفة 

كما أف يف إناطتو بإذف القاضي مزيد ضبط ورعاية .  ()القاضي دوف الناظر
. للوقف 

 وال خيفى وجاىة ىذا القوؿ ودليلو وما فيو من عناية باألقاؼ ورعاية 
. ()وعلى ىذا جرى العمل القضائي اآلف. ذلا 

  
وأما رىن عٌن الوقف فإف األصل ادلتفق عليو بٌن الفقهاء ، أف ما جاز 

ولذا فإف ٗنهور الفقهاء يروف عدـ جواز رىن عٌن الوقف، إذ . ()بيعو جاز رىنو
                                                 

  .(2/396)؛ مغين احملتاج  (6/240)فتح القدير البن كماؿ اذلماـ  ()

  .(4/600)؛ الفروع  (1/137)؛ تيسًن الوقوؼ  (4/89)حاشية الدسوقي  ()

  .(5/271)ادلبدع  ()

 .ادلرجع السابق  ()

ىػ ادلتضمن ضرورة إذف القاضي الذي يقع الوقف 3/1/1396 يف 8قرار رللس القضاء األعلى رقم : انظر  ()
 .ىػ  8/11/1396 يف 1834يف بلده عند االقرتاض لعمارتو وّنوجبو صدر قرار رللس الوزراء رقم 
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 خالفاً لرواية عن أيب حنيفة جيوز فيها الرجوع يف ()ال جيوز بيعو وال الرجوع عنو
.  ()الوقف وبيعو

والظاىر عدـ جواز الرىن للوقف إذ بيعو غًن شلكن دلا جاء يف حديث 
تصدؽ ): ابن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لعمر 

. ()(بأصلو ال يباع وال يوىب وال يورث
وادلقصود من الرىن ىو استيفاء الثمن من ادلرىوف عند تعذر الوفاء شلن 

كما أف رىن . الدين عليو ، وىذا يتعذر االستيفاء منو لعدـ إمكاف بيعو 
ادلوقوؼ يفضي إىل تعطيلو ُنبسو عند ادلرهتن وىذا خالؼ ادلقصود من 

. ()الوقف
ودلا كانت األوقاؼ قد يتقادـ بنياهنا وٓنتاج لتعمًن ، وال يكوف لدى ناظر 

الوقف من فاضل الريع ما ديكنو من تعمًن الوقف ، فيحتاج لالستدانة على 
الوقف ، وحيتاج دلا يضمن بو ادلقرض حقو ، أو يستقرض من صندوؽ التنمية 
 9العقاري الذي ال يقرض إال برىن ، فقد قرر رللس القضاء األعلى بقراره رقم 

 ىػ جواز رىن ما أقيم على أرض الوقف من أنقاض بعد 15/7/1396يف 
: ونص القرار. إكماؿ العمارة دوف األرض نفسها 

احلمد هلل وحده والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل نبينا زلمد وآلو وصحبو )
وبعد ، فقد اطلع رللس القضاء األعلى ادلنعقد هبيئتو الدائمة على خطاب معايل 

 ىػ ومشفوعة خطاب مدير صندوؽ 5/4/96 وتاريخ 401وزير العدؿ رقم 
                                                                                                                   

 .(6/455)؛ ادلغين  (1/315) ؛ ادلهذب 288األشباه والنظائر البن صليم  ()

   .(2/230)؛ شرح منتهى اإلرادات  (2/122)؛ مغين احملتاج  (2/78) ؛ جواىر اإلكليل  61اإلسعاؼ  ()

  .288األشباه والنظائر البن صليم  ()

 .سبق ٔنرجيو وىو متفق عليو  ()

  .(6/455)ادلغين  ()
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 ىػ بشأف إقراض ادلواطنٌن على أراضي 15/2/96 يف 448التنمية العقاري رقم 
الوقف واحلكر وأف األمر يستلـز رىن ادلنشآت ادلذكورة اليت ستقاـ على ىذه 
األراضي وطلب إبالغ رؤساء احملاكم وكتاب العدؿ بإكماؿ إجراءات رىن 

ادلنشآت ادلذكورة ، وبدراسة ما ذكر وتأمل ما قرره أىل العلم يف ىذا وألف الرىن 
شرع للتوثقة فهو توثقة دين بعٌن ما ديكن استيفاؤه منها أو من ٖننها وما ال جيوز 
بيعو ال يصح رىنو ما عدا ما استثين ، ونظراً ألف ادلوقوؼ ال يصح رىنو كما قرر 

 كما ال جيوز بيعو إال يف حاالت خاصة، وألف – ر٘نهم اهلل –ذلك العلماء 
للناظر أف يستدين أو يقرتض للموقوؼ من أجل إصالحو ، ولكوف االقرتاض 
من بنك التنمية العقاري إمنا ىو دلصلحة ادلوقوؼ وتنمية موارده ولكوف رىن 

الوقف غًن جائز كما تقدـ فإف رللس القضاء األعلى ادلنعقد هبيئتو الدائمة رغبًة 
منو يف حفظ عٌن الوقف من ناحيو ورغبتو يف العمل على إصالح األوقاؼ 

:  وتنمية مواردىا من ناحية أخرى يقرر ما يلي 
جواز االقرتاض من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد / 1

إذف القاضي وإصدار صك بذلك يتضمن اإلذف باالقرتاض للوقوؼ 
بقدر ما ٓنتاجو عمارتو واإلذف برىن األنقاض ادلنشأة على أرض الوقف 

. بعد ٓنقيق إنفاؽ كامل ادلبلغ ادلقرتض يف عمارتو الوقف 
جواز رىن ما أقيم على أرض الوقف من أنقاض بعد إكماؿ / 2

العمارة وبعد تعميد احملكمة رجااًل من أىل اخلربة يقفوف على عٌن 
الوقف لبياف ما إذا كاف البناء موافقاً دلا تضمنتو ادلواصفات اليت صدر 

اإلذف من القاضي ّنوجبها وإف نفقة البناء بقدر ادلبلغ ادلقرتض من 
. البنك 
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بعد ذلك يصدر إذف خطي من القاضي موجو لكاتب العدؿ / 3
لتسجيل إقرار الناظر برىن األنقاض للبنك على وفق ما يتضمنو صك 

. اإلذف 
 . (وباهلل التوفيق وصلى اهلل على زلمد وآلو وصحبو وسلم
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. عزل الناظر : المطمب التاسع 
 من عمـو والية القاضي أف لو عزؿ الناظر سواء كاف منصوباً من قبل 

. الواقف أو ادلوقوؼ عليهم أو من قبلو وذلك يف حاؿ خيانة الناظر 
 وإذا مل يكن الناظر خائناً وال فاسقاً فال خيلو إما أف يكوف منصوباً من 

. الواقف أو ادلوقوؼ عليهم ، أو يكوف منصوباً من القاضي 
 فأما منصوب الواقف ومستحقي الوقف فليس للقاضي عزلو إال بثبوت 

. وسبق ُنث مسألة ضم األمٌن إليو . موجبو 
ال جيوز للقاضي عزؿ الناظر ادلشروط لو النظر ): يف حاشية ابن عابدين 

. () (بال خيانة ولو عزلو ال يصًن الثاين متولياً 
 فأما منصوب القاضي فقد اختلف أىل العلم ىل للقاضي عزلو بدوف 

: خيانة على قولٌن 
أف للقاضي عزؿ من واله ولو بدوف خيانة ، ألف منصوبو :  القوؿ األوؿ 

. وكيل عنو وللموكل عزؿ وكيلو مم شاء 
. أف القاضي ال يعزؿ من واله إال بظهور ما يوجب العزؿ :  القوؿ الثاين 

يصح عزؿ الناظر بال خيانة لو منصوب ):  يف حاشية ابن عابدين 
إذا : وىو منقوؿ عن القنية ومن جامع الفصولٌن ...أي ال الواقف . القاضي 

كاف للوقف متوؿ من جهة الواقف أو من جهة غًنه من القضاة ال ديلك 
القاضي نصب متوؿ آخر بال سبب موجب لذلك وىو ظهور خيانة األوؿ أو 

وذكر يف البحر كالماً عن .. ىذا مقدـ على ما يف القنية : أي شيء آخر ، قاؿ 
                                                 

() (6/580).  
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وفيو دليل على أف للقاضي عزؿ منصوب قاض آخر بغًن : اخلانية مث قاؿ عقبة 
. () (خيانة إذا رأى ادلصلحة 

ولناظر باألصالة واحلاكم نصب ناظر وعزلو قاؿ  ): ويف كشاؼ القناع 
أي نصب وكيل عنو وعزلو ، ألصالة واليتو ، أشبو ادلتصّرؼ يف : ابن نصر اهلل 

. () (ماؿ نفسو 
لو وىل حاكم إنساناً بشرطو ، مل جيز حلاكم آخر نقضو  ): وقاؿ ادلناوي 

. () (بال سبب، إقامة للتفويض مقاـ حكم احلاكم قبلو 
والظاىر أف القاضي ال يعزؿ من واله إال بظهور ما يوجب العزؿ ، 

. وكذلك ال يعزؿ القاضي منصوب آخر إال دلوجب 
وذلك ألف تصرؼ القاضي إمنا ىو منوط بادلصلحة كما تقدـ ، وىو 
نائب للشرع والشرع إمنا يتحرى ادلصلحة ، وعزلو بال موجب تصرؼ بغًن 

. ادلصلحة وىو مؤٍد إىل ضياع األوقاؼ باختالؼ أيدي النظار عليها 
كما أف لتولية القاضي للناظر شبهاً باحلكم ، وال يسوغ إجراء ِنالفو بغًن 

. موجب 
وال يسوغ قياس منصوب القاضي على الوكيل ؛ ألنو لو كاف وكياًل النعزؿ 

. ّنوت موليو وعزلو 
ثبوت اخليانة ولو يف غًن الوقف ، إذ اخليانة : وأما موجبات العزؿ فهي 

. وصٌف ال يتجزأ ، ومن ثبتت خيانتو ، انتفت أمانتو 

                                                 

() (6/580) 

() (4/272) 
 (1/144)تيسًن الوقوؼ  ()
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. بادلرض واجلنوف : والعجز عن التصرؼ 
وبالتصرؼ ادلخالف دلصلحة الوقف ببيع الوقف أو تأجًنه بدوف أجرة 

. ادلثل ، وكاالمتناع عن تعمًن الوقف وادلطالبة ُنقوقو 
. ()وبالفسق عند بعض الفقهاء 

إذا عزؿ الناظر ادلشرتط نفسو فجمهور الفقهاء على أف انعزالو :  مسألة
.  صحيح 

من شرط النظر لرجل مث لغًنه إف مات ، فعزؿ نفسو أو  ): قاؿ ابن تيمية 
 . ()وقرر مثلو ابن عابدين. () (فسق فكموتو 

وأفم السبكي بأنو ال ينعزؿ بل يعد معرضاً ويويل القاضي غًنه مدة 
وأما الناظر ادلنصوب من القاضي فال  . ()إعراضو ، وخالفو بعض الشافعية

. إشكاؿ يف انعزالو بعزلو نفسو
وعلى كل سواء قيل بانعزالو أو اعتباره معرضاً فهل ينعزؿ أو يربأ قبل 

. إعالـ القاضي ؟ 
مل أجد يف ىذه ادلسألة نقاًل سوى ما ذكره ابن عابدين يف حاشيتو أنو ال 

.  ()ينعزؿ بعزؿ نفسو حم يبلغ القاضي سواء عزؿ نفسو أو تنازؿ لغًنه

                                                 

؛ كشاؼ القناع 174؛ االختيارات للبعلي (6/580)حاشية ابن عابدين: انظر يف موجبات العزؿ  ()
(4/272). 

 .(173)االختيارات  ()

 .(6/581)حاشيتو  ()

 .(1/145)تيسًن الوقوؼ  ()

() (6/581) 
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وذلك أف عدـ إعالـ القاضي إضرار بالوقف إذ يبقى الوقف معطاًل عن 
. واهلل أعلم . النظارة وىذا ظاىر الوجاىة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  -39-  

نظرة في واقع اإلشراف القضائي عمى :المبحث الثاني 
. الّنظار وكيفّية تطويره

من خالؿ شلارسة العمل القضائي واإلطالع على اجملريات فيو فإنو يظهر 
بكل وضوح أف اإلشراؼ القضائي على النظار زلصور واقعاً ُنالة التقدـ 

للمحكمة يف الدعاوى واإلهناءات ، وال يقـو قاٍض ّنحاسبة أو إجراء آخر ْناه 
. ناظر إال بطلب يقدـ إليو ، أو لكشف دعوى أو معاملة تتطلب ذلك 

بل رّنا يتقدـ من يطلب إقامتو ناظراً للوقف بداًل عن ناظر متويف ، 
فتقيمو احملكمة ناظراً و تعطيو إعالماً بذلك ، دوف أف يسأؿ عن مصروفات 

. الوقف السابقة وتسجيالهتا وما استلم وما مل يستلم 
كما أف قيمة األوقاؼ ادلبيعة إما لنقلها واستبداذلا ، أو لنزع ملكيتها 

للمصلحة العاّمة ، ٓنفظ لدى بيت ادلاؿ باحملاكم ، وقد تبقى رلمدة لديها مدداً 
طويلة دوف أف يشرتي هبا بدؿ أو يعمر هبا ، سواء كاف ذلك إمهااًل من الناظر 

. أو لضعف ادلبلغ ، وال يكوف ذلك مدعاة دلساءلة الناظر 
:  وديكن أف ضلصر سبب ذلك يف أمور أربعة 

أف عمل احملاكم مبين على سبق قضائي متبع وىو ال جيعل للقاضي : أوذلا 
. ()زلاسبة الناظر إال عند الدعوى 

                                                 

وال أعلم نصاً يشرتط الدعوى حملاسبة ، الظاىر من كالـ الفقهاء أف للقاضي زلاسبة الناظر ولو دوف دعوى  ()
 من نظاـ 32/10كما أنو ال شيء دينع من احملاسبة والعزؿ دوف دعوى يف النظاـ وقد نصت ادلادة ، الناظر 

 . (للقاضي عزؿ النظار حاؿ عجزىم أو فقد األىلية ادلعتربة شرعاً )ادلرافعات والئحتو التنفيذيّة على أف 
ىػ على أف للقاضي الوالية العامة على 5/5/1405 يف 85/5ونص قرار رللس القضاء األعلى رقم 

فإف للقاضي عزلو ، فإذا وجد من الناظر على األوقاؼ التواًء أو اهتاماً يف بعض التصّرفات ، األوقاؼ 
ويبقى تنزيل ىذا واقعاً وجعلو ، وىذا يُفهم منو عدـ اشرتاط إقامة الدعوى ألجل احملاسبة والعزؿ . وزلاسبتو 

 .  عمالً متبعاً واهلل ادلستعاف 
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تعدد القضاة يف البلد الواحد ، وكل قاضي ال ينظر من ادلعامالت : الثاين 
إال ما أحيل إليو ، باعتبار القضاء والية ذات اختصاص ، ولذا فال ديكن 

. للقاضي أف يتوىل متابعة األوقاؼ ما مل ٓنل إليو 
أف األوقاؼ األىلية واخلًنية ال ديكن حصرىا لكثرهتا ، وكل : الثالث 

حٌن يتقدـ إىل احملاكم من يوقف وقفاً بشرط معٌن ، ومتابعة كل ىذه األوقاؼ 
. ونظارىا غًن شلكنة خاصة يف ادلناطق اليت يكثر فيها الوقف 

أف القضاء ليس لو السلطاف التاـ حياؿ إقامة الناظر على : الرابع 
بل البد من . أو إجراء أي مبايعة عليها . األوقاؼ اخلًنية واستبداؿ األوقاؼ 

كما تضمن ذلك نظاـ رللس األوقاؼ . إشعار إدارة األوقاؼ وأخذ رأيها 
.  ()األعلى وتعاميم وزارة العدؿ 

وصارت بذلك مهاـ القاضي اإلشرافية موزعة بينو وبٌن رللس األوقاؼ 
الذي أيضاً أنيط بو حصر األوقاؼ وتسجيلها ووضع قواعد ٓنصيل واردات 

.   ()األوقاؼ 
:  وإذا أريد تقدًن اقرتاح أو توصية لتطوير الوضع ادلذكور فإين أبٌن ما يلي 

 ، ولذا فإف ادلصلحة ()الوقف عبادة معقولة ادلعىن ، مصلحية الغرض
معتربة يف التعامل مع أحكامو غًن ادلنصوصة ، وىذا ظاىر َنالء يف كثًن من 

                                                 

 .ىػ 25/10/1390 يف 142/3التعميم رقم  ()

 .ادلادة الثالثة من نظاـ رللس األوقاؼ األعلى  ()

؛ وانظر ُنثاً بعنواف أثر ادلصلحة  (1/26)صنفو ضمن ادلصلحيات العز بن عبد السالـ يف قواعد األحكاـ  ()
يف الوقف للشيخ عبد اهلل بن احملفوظ بن بّية منشور ّنجلة البحوث الفقهية ادلعاصرة العدد السابع 

 .واألربعوف 



  -41-  

األحكاـ اليت تناولناىا فيما سبق فإف الفقهاء عللوا كل مأخذ بتعليل مصلحي 
. يف الغالب 

ولذا فإف ذلك يفتح الباب للمصلحة لتكوف مراعاهتا ىي ادلناط ادلهم يف 
. ()كيفّية اإلشراؼ على النظار وأطر احملافظة واحملاسبة 

 ولذا فإف  اقرتاح ترتيب جديد لإلشراؼ على النظار لن يكوف إحداثاً 
. شلنوعاً ما داـ زلققاً للمصلحة 

وأوؿ خطوة ىي إعداد قاعدة معلومات عامة من واقع سجالت احملاكم 
.  جلميع األوقاؼ اخلًنية واألىلية ()ومدوناهتا ، ومن خالؿ الرصد الواقعي

تتبع . ويكوف ىذا بإشراؼ جلنة أو أمانة  سلتصة بالرقابة على األوقاؼ ونظارىا 
. إدارة األوقاؼ أو اجلهات القضائية

 وبعد ذلك يتم إلزاـ كل ناظر بتقدًن حساب سنوي وإمساؾ مستندات 
الصرؼ ومراجعتها ، وىذا البد فيو من تعاوف بٌن جهات ادلتابعة وجهات 

. التنفيذ واإللزاـ 
أو يقاـ مؤقتاً فال ْندد ،  ويتم بالتنسيق مع احملاكم إال يقاـ ناظر مطلقاً 

. نظارتو إال بعد إبراز ما يدؿ على أدائو للمحاسبة وعدـ وجود العجز لديو 
 ومن امتنع عن احملاسبة أو ثبت لديو العجز فإف ىذه هتمة تستدعي 

وإذا مت إلزاـ النظار بإيداع ريع .إحالتو للقضاء للنظر يف عزلو أو ضم أمٌن إليو 

                                                 

 والدور الذي قاموا بو عرب عصور متتالية ، وإمنا ادلقصود اعتبار ـوال يعين ىذا تغييب آراء الفقهاء واجتهادا تو ()
 .ادلصلحة مناطاً توزف بو االجتهادات احملضة دوف تغييب لالستدالالت الفقهية 

اجلهد ادلبذوؿ لباحثٌن مكلفٌن من قبل جامعة ادللك عبد العزيز َندة لرصد : ويذكر يف ىذا اجملاؿ كأمنوذج  ()
. األوقاؼ ميدانياً واللقاء بالنظار ، هبدؼ ٗنع مادة تعرؼ بدور الوقف االجتماعي 
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األوقاؼ لدى حساب بنكي باسم الوقف الذي يتوىل نظارتو سهلت زلاسبتو 
. بعد ذلك 

. وما ذكرتو سواء فيو األوقاؼ األىلية واخلًنية 
وىو تطبيق دلا ذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية من إنشاء ديواف حلساب 

األوقاؼ ، وتبقى للمحاكم مهاـ فصل اخلصومات وقطع النزاعات  ، ويكوف 
اإلشراؼ ذلذا الديواف، إذ تقرر سابقاً أف والية القاضي اإلشرافية مستفادة من 
. تولية اإلماـ األعظم لو ، ولذا فإف لو جعلها لديواف أو أمانة أو جلنة مستقلة 
وىذا اقرتاح ٗنلي ديكن تفصيلو ، كما ديكن االجتزاء منو ببعضو واهلل 

. ادلوفق
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خاتمة 

 . اإلشراف القضائي على النظّارمن خالؿ العرض السابق ادلوجز دلسألة 
:- فإف من أىم النتائج اليت سبق ذكرىا 

. ىو متوىل الوقف الذي يقـو بإدارتو وترتيب شئونو : ناظر الوقف  -1
ولذا تسوغ الرقابة . وىو مطالب يف كل تصرفاتو بتحري ادلصلحة 

. عليو 
وادلوقوؼ ، ذكر الفقهاء جهات ذلا مساءلة الناظر وىي الواقف  -2

والسلطاف ّنا لو من والية عامة وىو يقـو بذلك أو يسنده ، عليهم 
 .للقاضي أو لديواف خاص 

 :-للقاضي والية إشرافية على النظار تتضمن ما يلي  -3

إقامة الناظر فيما مل يشرتط لو الواقف ناظراً أو شرطو فمات أو  - أ
. عزؿ 

أو قدرىا لو وكانت ، تقدير أجرة الناظر اليت مل يقدرىا الواقف  - ب
ولتحديد أجرة ادلثل بالنظر . فيفرض لو ٕنامها ، دوف أجرة ادلثل 

 .لكافة اجلوانب ادلؤثرة وذلك باالستعانة بأىل اخلربة 

. ينصب القاضي من يقـو ّنصلحة الواقف إذا امتنع الناظر - ج
فال ، إذا فسق الناظر ادلشرتط من قبل الواقف فإنو يضم لو أمٌن - د

. يتصرؼ إال ّنوافقتو 
.  ال خيالف الناظر شرط الواقف إال بعد استئذاف القاضي - ىػ
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ولو إلغاء تصرفو ، للقاضي االعرتاض على الناظر يف فعل ما ال يسوغ - و
. أو تضمينو 

ولو احلساب التفصيلي عند ، حياسب القاضي الناظر حساباً إٗنالياً - ز
. وإذا ادعى صرفو فيما شرطو الواقف فال يقبل إال ببينة . وجود الدعوى 

. ال يستبدؿ الناظر الوقف وال يستدين عليو إال بإذف القاضي - ح
للقاضي عزؿ الناظر إذا خاف أو مل يكن قادراً أو تصّرؼ ِنالؼ - ط

وبدوف ذلك ال يعزلو سواء كاف مشرتطاً من الواقف أو . مصلحة الوقف 
. نصبو القاضي 

ولذا فإف كثًناً من أحكامو تبىن على ، الوقف عبادة مصلحية - 4
االجتهاد ادلصلحي وواقع اإلشراؼ القضائي على النظار مرتبط ُنصوؿ 

. دعاوى أو إهناءات لدى احملاكم لظروؼ شرحت يف البحث 
إنشاء جلنة خاصة تشرؼ على النظار وتنسق مع احملاكم لتوكل إليها - 5

فض النزاعات توصية تقدـ لتحصيل ادلصلحة ادلرادة على تفصيل سبق يف 
. البحث 

واحلمد هلل ، وجيعلو صواباً ، وختاماً فإين أسأؿ اهلل تعاىل أف ينفع ّنا كتب 
.  الذي بنعمتو تتم الصاحلات 

.  وصلى اهلل وسلم على زلمد وآلو وصحبو 
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