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أنفعنا  خرينا  وجعل  للناس،  أخرجت  أمة  خري  جعلنا  الذي  هلل  احلمد      
أو  بصدقة  أمر  )من  جنوانا:   خري  وجعل  وأخراهم،  دنياهم  يف  خللقه 
معروف أو إصالح بني الناس( , والصالة والسالم على خري الربية وأزكى 
البشرية، املبعوث للعاملني رمحًة وهاديًا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، نبينا حممد 
عليه وعلى آله وصحبه جنوم الدجى ومنارات اهلدى وأوعية العلم والتقى 
أفضل صالٍة وأزكى تسليم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , أما بعد : 

بناء  العظيمة لألوقاف يف  األهمية  للتاريخ يرى بكل وضوح  الناظر  فإن 
األوقاف؛  على  كلها  قامت  اإلسالمية  فاحلضارة  اإلسالمية  احلضارة 
وأكسبها ذلك خصائصها اليت ميزتها عن احلضارات األخرى فهي حضارة 
الفراعنة  أيدي  على  قامت  اليت  األخرى  احلضارات  عكس  على  شعبية، 
واألباطرة والقوى السياسية والعسكرية، وهي حضارة إنسانية ، إذ الدافع 
لألوقاف بل شرطها الذي ال تصح إال به قصد الرب ومصلحة اإلنسان وهي 
حضارة متجددة، ومستمرة قاومت كل العوامل اليت بادت بها احلضارات 
األخرى كاحلروب والنظام الطبقي والكوارث الطبيعية ،  ولذلك مل يكن 
غريبا أن يعنى بها السلف الصاحل  فقهًا وتنظريا ودعوة وتطبيقًا، وقدوتهم 
حبيبنا وسيدنا حممد m، فحينما سأله عمر h عن أمثل طرق اخلري 
ووجوه الرب للتصدق بأنفس مال لديه فقال : يا رسول اهلل إني أصبُت مااًل 
خبيرب ، مل ُأِصْب مااًل أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ فقال m : )إن شئت 
يورث(،  وال  ُيوَهب  وال  أصُلها  ُيباع  أال  غري   ، بها  قت  وتصدَّ أصلها  حبَّْسَت 
فتصدق بها عمر h يف الفقراء ، ويف القربى ، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، 
وابن السبيل، والضعيف ، ال جناح على من َوِلَيها أن يأكل منها باملعروف، 
أو ُيْطِعم صديقًا غري متمول فيه، وكما كان m املعلم األول هلذا النظام 
فقد طبقه بنفسه  فكان كل ما خلفه بعد موته من عقار أو منقول وقفًا، 
ويف حياته m وبعد موته تتابع أصحابه على ذلك، حيدث عن ذلك جابر 
h فيقول : )ما بقي أحد من أصحاب رسول اهلل m ذو مقدرة إال وقف(، 

تقريظ معالي الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني
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وعلى هذا الطريق سار املسلمون يف كل تارخيهم ويف خمتلف أقطارهم 
البوادي واحلواضر، يف كل شأن من شؤون احلياة،  والقرى، يف  املدن  يف 
ويف كل جمال حيتاجه املسلم بل امتد للحيوان األعجم يف صور تدهشنا 
اآلن، ونكاد ال نصدق بها لوال توثيقها يف صكوك احملاكم ، وخمطوطات 

املكتبات .

هذا  يف  عليه  طرأ  ما  ثم   ، املسلم  حياة  يف  وجتذره  الوقف  بأصالة  ووعيًا 
األمر  واإلنهيار،  اهلدم  عوامل  من  واجهه  وما  ونكبات  نكسات  من  العصر 
يف  والتوعوية،  والتشجيعية  الفــكرية  اجلــهود  أقصى  بذل  يوجب  الذي 
حماوالت جادة إلحياء هذه الشعرية العظيمة من شعائر اإلسالم، ووضعها 

يف مسار احلركة النشطة .

العلم  طلبة  من  جمموعة  به  قام  ما  على  الوقوف  بفضله  اهلل  يسر  وقد 
علمي  مركز  تأسيس  من  الرياض  مبنطقة  اخلريي  بالعمل  واملهتمني 
خمتص بدراسات األوقاف ، أطلقوا  عليه اسم : )مركز استثمار املستقبل 
عملهم  على  واطلعت  عليه،  القائمني  قابلت  وقد  الوقفية(،  للدراسات 
ومنجزاتهم، فسررت مبا رأيت من جهوٍد مشكورة يف هذا الباب، وقد علمُت 
تزيد   1431  -  1430 عامي  يف  املركز  هذا  طريق  عن  املوقوفة  األصول  بأن 
على ملياري ريال , كلها تصب يف دعم مسرية العمل اخلريي وهلل احلمد 

واملنة.

ومن مجلة األهداف اليت يرجى أن حيققها مركز استثمار املستقبل :
من  بأهميتهما  اجملتمع  وتوعية  والوصية  الوقف  سنة  نشر  على  العمل 
اليت  والقانونية  اإلدارية  والدراسات  الفقهية  املطبوعات  خالل مجلة من 
الشرعية  االحكام  مراعية  امليسرة  وطرقه  الوقف  إقامة  سبل  توضح 
واألنظمة املرعية، فشكر اهلل تلك اجلهود وسدد على طريق اخلري خطاها , 

وشكر اهلل من أعان على إقامة مثل هذه املشاريع النوعية املتميزة .



حقوق وواجبات ناظر الوقف - إعداد مركز استثمار المستقبل

3

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
واحلمد هلل أواًل وآخراً ,,,

وكتبه
صاحل بن عبدالرمحن احلصني

الرئيس العام لرئاسة شؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي
عضو اهليئة االستشارية مبركز استثمار املستقبل
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مقــدمة

واملرسلني،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ، ومن سار على هديهم إىل يوم 

الدين أما بعد :

ما  بكل  وافية  جاءت   ، شاملة  كاملة  شريعة  اإلسالمية  الشريعة  فإن   
حيتاج إليه البشر جمتمعات وأفراد ، ومبا حيقق السعادة والفالح يف الدنيا 

واآلخرة ، ومبا يواكب احلاجة يف كل زمان ومكان .

التكافل االجتماعي بني  أمر  الشريعة اإلسالمية  به  اهتمت  أبرز ما  ومن 
أفراد اجملتمع املسلم ، والوقف من أبرز مقومات ذلك ، وتستمد فائدته يف 
بها  االنتفاع  ميكن  املوقوفة  العني  مادامت  وفاته  وبعد  الواقف  حياة  حال 
بذاتها أو بنقلها واستبداهلا ، هذا باإلضافة إىل األجر العظيم املستمر الذي 
يكتبه اهلل b للواقف ؛ فلهذا وغريه من املنافع تعنينّ االهتمام بأمور األوقاف 
ابتداًء واستمراراً ، واحملافظة على أعيانها وغالَّتها من التعدي واإلتالف، 
إال  عليها  النظر  يوىلَّ  فال   ، عليها  الوالية  بأمر  باالهتمام  ذلك  ويتحقق 
أن  ، ونستطيع  املعتربة شرعًا  الشروط  فيه  تتوفر   - من- كان كفأ هلا 
نقول أنه ال سبيل إىل التتحقق من املقصود بالوقف واحملافظة عليه إال 
بالعناية واحلرص  على اختيار الناظر ، فما للناظر من حقوق وما عليه 

من التزامات هذا ما أردنا بيانه يف هذه الورقات . 
وتنفيًذا ملا اختطته إدارة الدراسات واالستشارات مبركز استثمار املستقبل 
فإنه  الوقف واستمراره,  والوصايا من سياسات وأهداف لضمان  لألوقاف 
يسرنا أن نقدم باكورة إصداراتنا املطبوعة , نلتمس أن تكون معينة لك 
يف معرفة حقوق وواجبات ناظر الوقف، داعمة للجهود الطيبة واخلطوات 
فنحظى  األجر  أصحابها  نشارك  أن  أماًل   , واإلنفاق  البذل  يف  املباركة 

معهم برضوان اهلل وحمبته ومغفرته .
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وقد قسم البحث إىل مقدمة ومتهيد ومباحٍث ثالثة.
التمهيد يشتمل على مطالب :

املطلـب األول:        املراد بناظر الوقف .
املطلب الثاني:        من تثبت هلم والية الوقف )ملن النظارة يف الوقف( .

املطلب الثالث:       أهمية الناظر .
املطلب الرابع:       أهلية الناظر)شروط صحة نظارته( .

املبحـــث األول:       وظائف وواجبات الناظر وفيه مطلبان :
املطلـــب األول:       ما جيوز للناظر من تصرفات وما ال جيوز وحتته فرعان:

الفــــــــــرع األول:    صالحيات )مهام( جملس النظارة .
الفــــــــرع الثاني:    التصرفات املنهي عنها .       

شرط  خيالف  أن  للناظر  )هل  الواقف  شرط  خمالفة  الثاني:   املطلــــب 
الواقف( وفيه فرعان:

الفــــــــــرع األول:   املراد بالقاعدة املشهورة: »شرط الواقف كنص الشارع« .
الفــــــــرع الثاني:    الصيغة الوقفية وتفسري كالم الواقف .

املبحـث الثاني:      حقوق الناظر ويشتمل على مطلبني :
املطلـــب األول:       حكم أخذ األجرة على النظر على الوقف .
املطلــب الثاني:      مقدار أجرة ناظر الوقف، وفيه مسألتان :

املسألة األوىل:       مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشرتطها الواقف يف وقفه . 
    املسألة الثانية:      مقدار أجرة ناظر الوقف إذا أهملها الواقف .

املبحث الثالث:   التبعات والضمانات اليت تلحق الناظر وحيتوي على مطلبني :
املطلـــب األول:       مسؤولية الناظر وحماسبته .

املطلـب الثاني:       عزل الناظر ويشتمل على فرعني :
الفــــــــــرع األول:    عزل الناظر نفسه .

الفــــــــرع الثاني:    عزل الناظر .
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معنا  تواصلكم  واغتباطنا  سرورنا  دواعي  من  أنه  إىل  نشري  اخلتام  ويف 
بالدعاء الصاحل بظهر الغيب ، وباالقرتاح والنصح والنقد البناء .

إدارة الدراسات والبحوث واالستشارات 
مبركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا
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التمهيـد

وحيتوي على مطالب : 

املطلب األول: املراد بناظر الوقف :
وماليًا  إداريًا  وتنظيمه  شؤونه  على  ويقوم  الوقف  إدارة  يتوىل  الذي  هو 
هذه  له  من  ويسمى  الوالية،  أمور  من  ذلك  وغري  الواقف  شرط  وتنفيذ 

الوالية مبتولي الوقف ، أو الناظر ، أو القيِّم عليه .

املطلب الثاني: من تثبت له الوالية: )ملن النظارة على الوقف؟(:
الوالية على الوقف إما أن تكون جلهة خمتصة يف الدولة كوزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - حسب النظام املوضوع لألوقاف- 
تقوم  فهي  خاص،  ناظر  هلا  ليس  اليت  العامة  األوقاف  على  الوالية  يف 
الوالية   تكون  أو   . بذلك  ينشغل  أن  بدل  الوالية  مباشرة  يف  الناظر  مقام 

ألشخاص واألحق بالنظارة ما يأتي:

أواًل: الواقف : 
وميكن   ، للتولي  فيه  الشرعية  الشروط  وتوافر   ، حياته  حالة  يف  وذلك 

للواقف أن يدير الوقف بنفسه أو يعني وكياًل عنه يف التصرف .

ثانيًا: وصي الواقف : 
يف  الناس  أحرص  لكونه  الواقف؛  اختاره  أو  شرطه  ملن  الوالية  فتكون 

احملافظة عليه، فال يولي إال من يثق بقيامه بذلك .

ثالثًا: القاضي نيابة عن احلاكم :
للقضاء  توليته  مبقتضى  وهو  عمومًا،  املسلمني  عن مصاحل  مسؤول  ألنه 
على  الناظر  تعيني  القاضي  ويتوىل  التصرف،  وحسن  للمحافظة  أهل 

الوقف يف حالة وفاة الواقف .
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رابعًا: عند بعض الفقهاء يؤول النظر للموقوف عليه املعني، إن كان الوقف 
املختص  ؛ ألنه هو  أو كان واحًدا  آدميني معينني حمصورين عدًدا،  على 
بنفع الوقف؛ وألنه أحرص الناس على بقائه لتستمر له الغلة، مما يدفعه 

إىل احملافظة عليه ، 

كما قال صاحب املغين : 
ما  خلص  وقد  املطلق(.  كملكه  إليه  نظره  فكان  له  ونفعه  ملكه  )ألنه 
سبق احلصكفي بقوله: )جعل الواقف الوالية لنفسه جائز باإلمجاع ... ثم 

لوصية إن كان، وإال فللحاكم ( . 

قد  املوقف  كان  اهلل-:»إن  عثيمني-رمحه  ابن  حممد  الشيخ  فضيلة  قال 
مل  املوقف  كان  وإن  عينه،  ملن  فالنظر  بوصفه  أو  بشخصه  ناظراً  عني 
يعني ناظراً ال بشخصه وال بوصفه فإنه إن كان الوقف على جهة عامة 
وإن  للحاكم،  فالنظر  وحنوها  املساجد  وعلى  الفقراء  على  كالوقف 
كان الوقف على معني كاألوالد وحنوهم كان النظر للموقوف عليهم 

مجيعا«. 

وميكن إمجال احلاالت اليت يرجع فيها نظر الوقف للقاضي فيما يلي :-
1-    إذا مل يشتــــرط الــــــــواقف نـــاظراً.

2-   إذا مات الناظـر املشرتط أو عزل .
3-  إذا أسند الواقف النظـــــــر للقاضي .

ففي هذه احلاالت يرجع النظر للقاضي فيسنده ملن يراه صاحلًا .
إال أن احلنفية استحسنوا من القاضي أن ينصب من املوقوف عليهم ناظراً 

إن كان فيهم من يصلح )1( ، وعلى هذا جرى العمل القضائي اآلن )2( .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)1( حاشية ابن عابدين )637/6( .
)2( يف تنظيم األعمال اإلدارية يف الدوائر الشرعية – امللغي بنظام املرافعات - املادة الواحدة والثمانون : إذا وجد من املستحقني من فيه 

الكفاءة يقدم على غريه .
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تنبيهات

: إذا اشرتط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غريه واحدا كان أو  أواًل 
أكثر أو جعله مرتبا بينهم،كأن جيعل الوالية لفالن فإذا مات فلفالن، 
فإذا اشرتط ذلك وجب العمل بشرطه ملا روي أن عمر h »كان يلي أمر 
أولو  يليه  ثم  عاشت  ما  تليه  حفصة  إىل  جعله  ثم   - وقفه  أي   - صدقته 

الرأي من أهلها « ]رواه أبوداود[ .

ثانيًا : قد يتخذ الناظر على شكل جملس إدارة للوقف يتألف من عدد من 
األعضاء املؤهلني ذوي اخلربة يرأسهم منتخب من بينهم أو معني من قبل 
الواقف أو ولي األمر، ويكون هذا الشكل حيث األوقاف الكثرية واملستحقون 
الكثر، وميكن جمللس اإلدارة هذا أن يعني نظاراً فرعيني يدير كل واحد 
منهم جزءاً من هذه األوقاف الكثرية ويكون حينئذ حتت رقابة وحماسبة 

جملس اإلدارة .

ومبا أن احلديث عن جملس النظارة فينبغي مراعاة أمور من أهمها عند 
النزاع حول األحقية يف النظارة لذا من املناسب أن  كتابة الوقفية قطع 
يعني الناظر بامسه أو أمساء جملس النظارة األول ثم يكتب يف الصيغة 
املواصفات  هذه  حيدد  الذي  أن  على  وتنص  الناظر  مواصفات  الوقفية 
حتى  بأمسائهم  يسميهم  أن  وعليه  النظارة  جملس  هو  الناظر  وخيتار 

يغلق الباب على من يريد النزاعات واخلصومات ما أمكن .  

ثالثًا : أن اجلهة املختصة اليت تعنى بشؤون األوقاف، ومع ما وضع هلا من 
التدخل فيما شرعه  أن ذلك ال يعين  إال  نظام خاص وجمالس لألوقاف 
شروط  إهمال  وال  تعديله،  أو  منها  شيء  بنبذ  للوقف  أحكاٍم  من  الشارع 
الواقفني اليت اعتربها الشرع ما مل يكن فيها خمالفة شرعية، وإمنا القصد 
منه متابعة تصرفات األولياء على األوقاف، والنظر على األوقاف املوقوفة 
على األمور العامة اليت ليس هلا ناظر خاص، حمافظة عليها من التعدي 
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على  نظامها  نصَّ  وقد  هلا،  الواقفني  لشروط  وتطبيقًا  املنافع،  تعطل  أو 
ذلك.

إحدى  يف  اهلل-  إبراهيم-رمحه  بن  حممد  الشيخ  مساحة  فتاوى  يف  جاء 
اهلل  أينّده  ـ  األمر  ولي  إن  حيث  »ونفيدكم  األسئلة:  أحد  على  إجاباته 
ـ رأى أن من املصلحة جعل النظارة على األوقاف العامة لوزارة  بتوفيقه 

احلج واألوقاف،
بوزارة  أناط  أن  بعد  اململكة  يف  األوقاف  غالب  يف  العمل  هذا  على  وجرى 
ولي  طاعة  إن  وحيث  الواقفني،  شروط  تنفيذ  مسؤولية  واألوقاف  احلج 

األمر واجبة يف غري معصية اهلل، 
عليهم  فيتعني  معني  غري  على  أوقاف  إليها  املشار  األوقاف  إن  وحيث 
تسليمها بيد وزارة احلج والئأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها حنوها، ومتى 
رأوا تساهاًل من الوزارة يف الصرف على جهات هذه األوقاف فعليهم الرفع 

عن ذلك جلهته، وباهلل التوفيق، والسالم عليكم .

 مفيت الديار السعودية
 )ص /ف 1237 يف 1389/6/21هـ()3(. 

        
للوقف  أن  ثبت  إذا  أنه  »نفيدكم  قال:  املوضوع  يف  له  أخرى  إجابة  ويف 
بالنظر  املطالبة  واألوقاف  احلج  لوزارة  يسوغ  فال  خاصًا  ناظراً  املذكور 
الوالية  من  أقوى  اخلاصة  الوالية  ألن  العلماء؛  ذلك  على  نصَّ  كما 
وإذا   ، القناع[  وكشاف  واملقنع  املنتهى  شرح  من  نقواًل  ]وساق  العامة....، 
عبارة  ]وساق  أمينًا...  إليه  فيضم  طًا  مفرِّ أو  متهمًا  اخلاص  الناظر  كان 
كشاف القناع يف ذلك[ وبهذا يتبني أن وكيل األوقاف ال حيق له املطالبة 

باإلشراف على األوقاف اليت هلا ناظر خاص، والسالم .
                                                       

 رئيس القضاة                                                
 )ص /ق 1/1439 يف 1382/10/11هـ()4( .    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)3(  فتاوى ورسائل مساحته 92/9 .
)4(  فتاوى ورسائل مساحته 87-86/9 .
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املطلب الثالث: أهمية الناظر:

النظارة على الوقف حق مقرر شرعًا على كل األوقاف واألحباس، وذلك 
ألنه البد للموقف من ناظر يدير شؤونه ويصونه ويتوىل تنميته ويصرف 

غلته
واملطالبة  عنه  والدفاع  مستحقيه  إىل   - الوقفية  صك  مقتضى  حسب   -
حبقوقه ، وهذا كله يف دائرة شروط الواقف وما متليه قواعد الشرع يف 

دفع املفاسد وجلب املصاحل .
إدارة وحفظ  إذا ترك دون  فاملال  الناظر وضرورته  أهمية  وهناك تظهر 
ورعاية ضاع وتلف، ويف الوقف خرج املال املوقوف عن ملك صاحبه، فهل 
يرتك هكذا سائبًا أم البد له- شرعاً - ممن يتواله ويدير شؤونه؟ الشك أن 

الشرع والعقل يقضيان بوجوب الناظر للقيام بهذه املهمة .

وعليه فإن صالح الوقف ومناءه واستقامته مرهون بصالح الناظر وإتقانه 
وتقواه، فإن صلح الناظر صلح الوقف، وإن فسد فسد. ولعل من املناسب أن 
خنتم يف هذا املطلب مبا قاله مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم-رمحه اهلل 
- بعد ترشيحه لبعض املندوبني يف جمالس األوقاف سابقًا بطلب من وزير 
احلج واألوقاف بالنيابة موصيًا اجلميع بتقوى اهلل تعاىل يف أداء مهمتهم، 

واحملافظة على األوقاف :

»... وعلى اجلميع تقوى اهلل - عزوجل - ، واختاذ هذه الوظائف دينًا وقربة، 
واحتساب أجرها وثوابها عنداهلل، كما يتعني حفظ أموال هذه األوقاف، 
دفرت  وجعل  الواقفني،  نص  على  وتنفيذها  الشرعية،  مواضعها  ووضعها 
خاص لكل وقف يثبت فيه أصل وقفيته، وشروطه، وما يرد من فعله، وما 
يصرف منه، وغري ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل، وفيه حفظ حلقوق 

األحياء واألموات، واهلل املوفق، والسالم عليكم .
                                                  مفيت الديار السعودية

                                   )ص /ف 1/3457 يف 1380/11/26هـ()5( .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)5(  فتاوى ورسائل مساحته 92-91/9.
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املطلب الرابع: أهلية الناظر )شروط صحة نظارته(:

للقيم على األوقاف شروط ومواصفات تؤهله للقيام بهذه الوظيفة ومن 
تلك الشروط:

1.   اإلســالم:  ألن النظر والية وال والية لكافر على مسلم.
2.  العقـــــــل:   فال يصح أن يتوىل النظر جمنون .

3.  البلـــــــوغ:   فال يصح تولية النظر الصغري .
4.  العدالـــة:   وهي احملافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر 

       وأداء األمانة وحسن املعاملة فال يصح تولية النظر لفاسق أو خائن
    لألمانة .

5.  القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف. ومما سبق يتضح أن الناظر
      شخصية خمتارة بدقة تتوفر فيها معامل الصدق واألمانة وعدم 

      اخليانة وذلك ألنه يعمل يف عمل خريي وألهل احلاجة يف الغالب.

املبحث األول: وظائف وواجبات الناظر.
مدخل :

ينبغي للنظار أن يتحلوا بتقوى اهلل ومراقبته يف مجيع ما خيص األوقاف 
َطيَِّبًة  ِبِه  ُأِمَر  َما  ُيَؤدِّي  الَِّذي  اأَلِمنُي  اِزُن  اخْلَ  «:m النَِّبَّ  وليتذكروا قول 

« ]رواه البخاري[ . َقنْيِ َنْفُسُه َأَحُد امْلَُتَصدِّ
من  وهي  بها  االلتزام  جيب  ووظائف  واجبات  الوقف  ناظر  على  ويتعني   
تلك  ومن  منافعه،  ورعاية  الوقف،  على  باحملافظة  القيام   اجلملة  حيث 

األعمال :      
أواًل:   عمارة الوقف: بأن يقوم بأعمال الرتميم والصيانة حفظًا للوقف

           من اخلراب واهلالك .
ثانيًا: تنفيذ شروط الواقف: فيجب االلتزام بها وعدم إهماهلا إال عند

          خمالفتها ألمر الشارع ، أو تعطل مصاحل الوقف .
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ثالثًا:  الدفاع عن حقوق الوقف يف املخاصمات القضائية، رعاية هلذه
           احلقوق من الضياع .

رابعًا:  أداء حقوق املستحقة يف الوقف وعدم تأخريها إال لضرورة     
            كحاجة الوقف إىل العمارة واإلصالح أو الوفاء بدين .

املطلب األول: ما جيوز للناظر من تصرفات وما ال جيوز :
للوقف  ومنفعة  فائدة  فيها  يكون  اليت  التصرفات  كل  للناظر  جيوز 
 . شرعا  معتربا  كان  إن  الواقف  اشرتطه  ما  رعاية  مع  عليهم   واملوقوف 
ومنها على سبيل املثال : أن يؤجر األعيان املوقوفة ولو على املوقوف عليهم 
، ويصرف األجرة اليت حيصلها يف مصارفها على حسب ما اشرتطه الواقف، 

وكذلك احلال بالنسبة لزراعتها أو بنائها وعمارتها .

الفرع األول: صالحيات)مهام( جملس النظارة : 

للنظار على الوقف كما قررنا القيام بكل ما يصب يف مصلحة الوقف وأن 
يتقيدوا مبا ورد يف صك الوقفية ومن املقرتح أن ينص يف صك الوقفية 

باألعمال األتية :

1.  هلم احلق يف تقدير احلاجة واملصلحة الشرعية من هذه املصارف؛ 
     فلهم أن يصرفوا عليها مجيعًا يف عام واحد، وهلم أن يقتصروا على 

     بعضها مراعني احلاجة واألكثر نفعًا للحي وامليت وما كان أدومها 
     بقاًء وأعمها نفعًا ثم أشدها حاجة .

2.  تقديم ما حيتاجه أصل الوقف من صيانة أو إصالح على غريه من
     املصارف .

3.   تنفيذ وجوه الصرف واعتماد مبالغه .
4.  إعداد ميزانية تقديرية سنوية تشمل اإليرادات واملصروفات املتوقعة . 
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5.  إعداد تقرير سنوي .
6.  اختيار من ينوب عن جملس النظار على الوقف أمام القضاء واجلهات

     الرمسية . 
7.   وضع اللوائح املالية واإلدارية للوقف وتعديلها حسب املصلحة .

8.   للنظار على الوقف االجتماع يف طرق تنميته وإذا رأوا أن املصلحة
      يف نقله أو بيعه أو جزء منه والشراء فلهم ذلك حبسب املصلحة . 

9.    االجتهاد يف إدارة األوقاف بأفضل الطرق املتبعة شرعا وعرفا .
10.   العناية بأن يضعوا من التنظيمات وضوابط اإلشراف على الوقف ما

       حيقق مصلحته واستمرار نفعه يف املستقبل .
11.  التصرف فـي األوقـــاف بأن تبقى عـــقارا أو توضع فــي استثمـارات

      أخــرى حـسب ما يرونه بشرط أن تكون االستثمارات مجيعها خالية 
      من  الشبهات الشرعية .

12.  إدارة االســتثمارات مبـا يرونه مـحققا للمــصلحة دون قـيد عـليهم أو
       شـرط ســوى االلتزام بالضوابط الشرعية .

13.  عزل أي عضو يف اجمللس ُجِرَح يف أمانته أو عدالته وتولية غريه سواء 
       من أبنائه أو إخوانه أو من أبنائهم إن مل يكن له ولد صاحل أو أخ صاحل .

14.  عليهم أن يتعهدوا بعدم التفريط فيما استؤمنوا عليه من أموال أو
      وثائق أو عهد .

ح اجلانب   15.  تكون قراراتهم باألغلبية، ويف حال تساوي األصوات يرجنّ
        الذي صوت له أكرب احلاضرين .
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الفرع الثاني: التصرفات املنهي عنها :

هناك مجلة من التصرفات مُينع منها الناظر ملا فيها من اإلضرار مبصلحة 
الوقف، فكل ما يسبب ضرراً بالوقف مُينع منه، من ذلك على سبيل املثال 

ال احلصر :
-  التلبس بشبهة الـمحاباة كأن يؤجـر عـني الوقـف لنفسـه أو لولده ملـا يف

    ذلك مـن التهمة .
-  االستــدانة لصـــاحل الوقـــف ليكــون السداد من ريع الوقف، إال فـي حــال 

    الضرورة وذلك ملا فيه من تعريض الريع للحجر ملصلحة الدائنني .
-  رهن الوقف ملا يؤدي إليه من ضياع العني املوقوفة .

-  السكن يف أعيان الوقف دون أجرة ، أو بأقل من أجرة املثل .

شرط  خيالف  أن  للناظر  )هل  الواقف  شرط  خمالفة   : الثاني  املطلب 
الواقف؟( .

، وهذا هو صميم عمله،  الواقف  بتنفيذ شرط  الناظر مطالب  أن  األصل 
الفقهاء  من  مجعًا  أن  إال   . الشارع  كنص  الواقف  شرط  إن  قيل:  حتى 
جوََّز للناظر أن خيالف شرط الواقف إذا قامت مصلحة تقتضي خمالفة 
شرطه؛ ألن أصل الوقف للرب واإلحسان، فما كان أبر وأحسن فهو أنفع 
للواقف وللناس ، واستدل هؤالء: َأنَّ َرُجاًل َقاَم َيْوَم اْلَفْتِح َفَقاَل : َيا َرُسوَل 
 . َة َأْن ُأَصلَِّى يف َبْيِت امْلَْقِدِس َرْكَعَتنْيِ اهللَِّ ِإنِّي َنَذْرُت هلِلَِّ ِإْن َفَتَح اهللَُّ َعَلْيَك َمكَّ
َقاَل : » َصلِّ َهاُهَنا « ُثمَّ َأَعاَد َعَلْيِه َفَقاَل : » َصلِّ َهاُهَنا « ُثمَّ َأَعاَد َعَلْيِه َفَقاَل: 

»َشْأَنَك ِإًذا «.
والوقف شبيه بالنذر، فإذا كان النب m أجاز للناذر أن ينتقل إىل األفضل 

فالواقف كذلك .
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قال الشيخ ابن عثيمني -r- : وهذا القول هو الصحيح أنه جيوز أن يغري 
شرط الواقف إىل ما هو أفضل ، ما مل يكن الوقف على معني، فإن كان 
فال   ، فالن  على  وقف  قال:  فلو   ، نتعدى  أن  لنا  فليس  معني  على  الوقف 
ميكن أن نصرفه إىل جهة أفضل ؛ ألنه عنيَّ ، فتعلق حق اخلاص به ، فال 

ميكن أن يغري أو حيوَّل .

ومن املسائل اليت جتوز فيها خمالفة الشرط كما ذكر ابن عابدين يف 
احلاشية )6( منها :

1.  إذا اشرتط الواقف أال يعزل القاضي الناظَر فللقاضي عزل غري األهل
     للمصلحة . 

2.  إذا اشرتط أال يؤجر العقار أكثر من سنة والناس ال يرغبون يف 
     استئجار سنة ويف الزيادة مصلحة للفقراء . 

3.  جتوز الزيادة يف الرواتب املعلومة املشروطة إذا كانت ال تكفي وكان
     املستحق عاملًا تقيًا . 

4.  جتوز خمالفة الشروط إذا كان أصل الوقف لبيت املال .

: ) الناظر ليس له أن يفعل شيئًا يف أمر الوقف إال   -r- قال ابن تيمية
وإذا   . فاألصلح   ، األصلح  يفعل  أن  وعليه   ، الشرعية  املصلحة  مبقتضى 
 ، ونقصانه  زيادته  أراد  من  وزيادة   ، شاء  من  صرف  للناظر  الواقف  جعل 
فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه ، أو ما يكون فيه 
اتباع الظن وما تهوى األنفس ؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من 
األمور الذي هو خري ما يكون إرضاء هلل ورسوله . وهذا يف كل من تصرف 
 ، الوقف  وناظر   ، والواقف   ، واحلاكم   ، كاإلمام  الوالية  حبكم  لغريه 
وغريهم: إذا قيل هو خمري بني كذا وكذا ، أو يفعل ما يشاء ، وما رأى ، 

فإمنا ذاك ختيري مصلحة ، ال ختيري شهوة ( )7( .
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)6( مجع ابن عابدين يف حاشيته املسائل اليت جيوز فيها خمالفة شرط الواقف )587/6( .

)7( جمموع الفتاوى )67/31( .
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وقال ابن السبكي: » كل متصرف عن الغري ، فعليه أن يتصرف باملصلحة« 
. )8(

ابن  قـال  اهلل,  لكــتاب  املخـالفة  الشروط  البـاطلة  الواقــف  شــروط  ومـــن 
القيم -r- : )الصواب الذي ال تسوغ الشريعة غريه : عرض شرط الواقفني 
وافق كتابه وشرطه  فما  وتعاىل وعلى شرطه  اهلل سبحانه  على كتاب 
فهو صحيح ، وما خالفه كان شرطًا باطاًل مردوداً ولو كان مائة شرط 

وليس ذلك بأعظم من رد حكم احلاكم إذا خالف حكم اهلل ورسوله( )9( .

م شيخ اإلسالم ابن تيمية األعمال املشروطة يف الوقف إىل        وقد قسنّ
        ثالثة أقسام :

        األول :   العمل الذي يتقرب به إىل اهلل فهذا جيب الوفاء به .
        الثاني :  عــمل نهى النب m عـنه ، فـاشـرتاط مــثل هــذا العـمل باطل

        وكذلك إذا كان مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع .
        الثالث :  عمل مباح فهذا قيل بوجوب الوفاء به واجلمهور على أنه

        شرط بــاطل ، ألن اإلنسان ليس له أن يبذل مــاله ، إال لـمـا له فـيه   
        مـنفعة يف الدين أو الدنيا . فما دام حيًا فله أن يبذل ماله يف حتــصـيل

        األغــراض الـمـباحة ، أما امليت فإنه ال ينتفع إال بالعمل الصاحل )10( .

        فهنا إذا أراد الناظر خمالفة شرط الواقف فقد اشرتط فقهاء املذهب
        احلنفي جلواز خمالفته لشرطه ، أن يرفع إىل القاضي ليأذن له 

        باملخالفة )11( .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)8( األشباه والنظائر )310/1( .
)9( أعالم املوقعني )315/1( .

)10( جمموع الفتاوى )43/31 – 46( ، والقول بلزوم وصحة الشروط املباحة هو قول اجلمهور . انظر : املبسوط )46/12( ؛ مغين احملتاج 
)386/2( ؛ املهذب )443/1( ؛ حاشية الدسوقي )90/4( ؛ كشاف القناع )261/4( ، للشاطب تقرير يف أن ما اعترب قربة فإنه ال يلتفت يف الشروط 

فيه إال  إىل ما كان مالئمًا له . املوافقات )284/1( .
)11( اإلسعاف ص 53 ، وهذه املسألة ختتلف عن مسألة استبدال الوقف فإن الفقهاء اشرتطوا إذن القاضي . حاشية ابن عابدين )586/6( ؛ 

التاج واإلكليل )42/6( ؛ الفروع )626/4(.
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ار يفضي إىل عدم  للنظَّ أن ترك اجملال  إذ  ؛  رائق  تقرير  أن هذا  وال شك 
انضباط النظار، إذ النظر للمصاحل متفاوت ، والناس يف الرتجيح خمتلفون 
والبد من رافع للخالف وهو احلاكم . وعليه العمل القضائي يف احملاكم 

يف وقتنا .

مسألة: املراد بالقاعدة املشهورة  : » شرط الواقف كنص الشارع «
   أي يف وجوب العمل به ، ويف املفهوم والداللة قال ابن تيمية -r- :« َوَمْن 
اِرِع َفُمَراُدُه َأنََّها  َقاَل ِمْن اْلُفَقَهاِء : إنَّ ُشُروَط اْلَواِقِف ُنُصوٌص َكَأْلَفاِظ الشَّ
اَلَلِة َعَلى ُمَراِد اْلَواِقِف ؛ اَل يِف ُوُجوِب اْلَعَمِل ِبَها : َأْي َأنَّ  َكالنُُّصوِص يِف الدَّ
اِرِع ِمْن  ُمَراَد اْلَواِقِف ُيْسَتَفاُد ِمْن َأْلَفاِظِه امْلَْشُروَطة ؛ َكَما ُيْسَتَفاُد ُمَراُد الشَّ
َوالتَّْشِريُك  َوالتَّْقِييُد  َواإْلِْطاَلُق  ُصوُص  َواخْلُ اْلُعُموُم  ُيْعَرُف  َفَكَما  ؛  َأْلَفاِظِه 

اِرِع .  ْرِع ِمْن َأْلَفاِظ الشَّ ِتيُب يِف الشَّ ْ َوالرتَّ
َفَكَذِلَك ُتْعَرُف يِف اْلَوْقف ِمْن َأْلَفاِظ اْلَواِقِف ». ولكن ال ينبغي العمل وتنفيذ 
من الشروط إال ما كان فيه طاعة هلل وحيقق مصلحة للمكلف وأما ما 

كان بضد ذلك فال اعتبار له .

مسألة: الصيغة الوقفية وتفسري كالم الواقف : 
   هي العبارات الدالة على إرادة الواقف يف الوقف وكيفية التصرف فيه، 
لذا فإن الصيغة هي الركن األساسي واملرجع والنظام الذي يرجع إليه 
اجلميع من الواقف وجملس النظارة واملوقف عليهم وكل من له عالقة 

بالوقف والقاضي عند التخاصم 
تبنى  وعليها  الطريق  وخارطة  والتنظيمي  اإلرشادي  الدليل  وهي 
اسرتاتيجيات الوقف وخططه املستقبلية واستثماراته والبحث عن أفضل 
العلم  أهل  العناية وعرضها على  بها غاية  العناية  السبل ملصارفه فيجب 
واهلمة  اهلم  حيملون  ممن  واإلدارة  والتخطيط  بالقضاء  واملختصني 

ولديهم أفق واسع ومعرفة بأحوال األوقاف والعمل اخلريي . 
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    واملعترب يف تفسري ألفاظ الواقف مدلول األلفاظ ال املقاصد ، وذلك لعدم 
فإذا  عليها  املعول  فتكون  ذلك  على  تدل  قرينة  تقم  مل  ما  عليها  االطالع 
أمجل الواقف شرطه اتبع العرف املطرد يف زمنه؛ ألنه مبنزلة الشرط ثم 

ما كان أقرب إىل مقاصد الواقفني .

املبحث الثاني: حقوق الناظر .
    إذا كنا قد ألزمنا متولي الوقف جبملة من الوظائف والواجبات يؤديها 
وامتيازات  حقوق  له  تكون  أن  فينبغي  غلته  ومستحقي  الوقف  ملصلحة 
مقابل ذلك كما تقتضيه قواعد الشريعة وعدالة اإلسالم إذ الغنم بالغرم، 

اللهم إال أن يطوع وحيتسب فذاك شأنه .
والكالم عن أخذ األجرة على الوالية على الوقف من حيثيات :

احليثية األوىل :   حكم أخذ األجرة على النظر على الوقف .
احليثية الثانية :   مقدار أجرة ناظر الوقف .

أواًل: حكم أخذ األجرة على النظر على الوقف :
اتفق العلماء على جواز أخذ األجرة على نظارة الوقف من ريع الوقف . 

والدليل على ذلك: ما رواه عبداهلل بن عمر h:» أن عمر اشرتط يف وقفه 
أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غري متمول مااًل« )12(. ويف رواية: » أنه 

ال جناح على من وليه أن يأكل باملعروف« )13(
فاشرتاط عمر h أكل ولي الوقف منه دليل واضح على مشروعية أجرة 

الناظر. وقد بوب البخاري »باب نفقة القيم للوقف« )14( .
وقال ابن حجر -r-  : »هو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف« 

. )15(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)12( أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا ، باب نفقة القيم للوقف 197/3.
)13( صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632( .

)14( صحيح البخاري 197/3.
)15(  فتح الباري 406/5.
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املطلب الثاني: مقدار أجرة ناظر الوقف :
وفيه مسألتان :

املسألة األولـى :    مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشرتطها الواقف يف وقفه . 
املسألة الثانية :    مقدار أجرة ناظر الوقف إذا أهملها الواقف .

املسألة األوىل :  مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشرتطها الواقف يف وقفه .
َر الواقف أجرة ناظر وقفه مبا يساوي أجرة املثل أو أزيد من ذلك فال  إن قدَّ
خالف بني أصحاب املذاهب األربعة يف جواز ذلك )16(،ألن احلق حق الواقف.

أن  للقاضي  فإنه الجيوز  القاضي  قبل  الناظر منصوبًا من  إذا كان  وأما 
يعني هلذا الناظر أجراً يزيد على أجرة املثل .

ر الواقف أجرة ناظر وقفه بأقل من أجرة املثل فهذا األجر حق له،  وإذا قدنّ
وال يستحق الزيادة عليها بال طلب .

وأما إذا طلب الناظر زيادة أجرة ليصل إىل أجر املثل، فللقاضي أن يرفع 
أجرته بعد طلبه إىل أجرة املثل .

قال ابن عابدين : ) وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو 
املثل  أجر  له  يكمل  أن  فللقاضي  أقلنّ  له  ولو وعني   ، املثل  أجر  أكثر من 

بطلبه ( )17( . 
املسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف إذا مل يعينها الواقف.

إذا أهمل الواقف حق الناظر مقابل نظارته ومل يعنينّ له أجراً معينًا فقد 
على  نظارته  مقابل  للناظر  حيدد  الذي  األجر  مقدار  يف  الفقهاء  اختلف 

الوقف على أقوال أشهرها قـــوالن :
القول األول: أن للناظر أجرة املثل . وبهذا قال اجلمهور، حيث قال به أكثر 

احلنفية واملالكية وبعض الشافعية وبه قال احلنابلة )18( . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)16(  ينظر: أوقاف اخلصاف ص)346(، وحاشية ابن عابدين 436/4، ومواهب اجلليل 33/6، والشرح الصغري 305/2، وحتفة احملتاج 
190/6، ومغين احملتاج 294/2، والفروع 603/4، وكشاف القناع 300/4، واإلنصاف 58/7.

)17( حاشيته )653/6( .
)18( حاشية ابن عابدين )653/6( ؛ مواهب اجلليل)40/6(؛ كشاف القناع )271/4( ؛ نهاية احملتاج )291/4( .
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الكفاية وهو قول  أو مقدار  املثل  الثاني:   يفرض األقل من أجرة  القول   
للشافعية وختريج عند احلنابلة )19( .

ومن تأمل ما علل به أصحاب كل قول وجد مردها إىل أحد أمور : -
1.  ابتناء ذلك على العرف املعهود ، واملعهود كاملشروط ، وهذا بال شك

     متغري .
2.  مراعاة االحتياط للوقف ببذل األقل من ريعه للناظر .

3. قـــياس نـاظر الوقــف عــلى وصـى اليتيم الـذي أذن اهلل لـه باألكــل مع
     فــقره بقوله: ) ی  جئ      حئ  مئ  ىئ( النساء: من اآلية 6 .

فقد اختلف العلماء يف هذا املعروف هل هو قدر كفايته أو أجرة عمله يف 
أقوال أخرى)20( .

منها  األخذ  له  تعاىل  اهلل  َجوَّز  الذي  الصدقة  على  العامل  على  قياسه  أو 
التوبة: من اآلية60 ، مع أنه من فروض  مع الغنى عنها بقوله: ) ۀ  ہ( 

الكفايات .

وال شك أن إعطاء ناظر الوقف أجرة مثله هو األرجح وهو اختيار مجع من 
العلماء احملققني وعليه العمل يف احملاكم)21( .

ووجه ذلك : أن إعطاء الناظر أقل من أجره يفضي لتعطل األوقاف ، إذ قد 
يقلنّ احملتسبون مع ما لبعض األوقاف من الكلفة يف إدارتها .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »وأما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر عليه 
من العمل، ويأخذ لذلك العمل ما يقابله، فإن كان الواجب عشرة أجزاء 
من العوض املستحق أخذه، وإن كان يستحق اجلميع على ما يعمله أخذ 

اجلميع«)22( .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)19(     نهاية احملتاج )401/5( ؛ الفروع )324/4( .
)20(     انظر: اجلامع ألحكام القرآن )42/5( .

)21(    فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن ابراهيم )93/9( .
)22(   جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 261/31.
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الفساد عنه  ا االحتياط للوقف فال يكون ببذل األقل بل ما يندفع به  وأمنّ
وقد جاءت الشريعة باحتمال أدنى املفسدتني لدفع أعالهما . 

فاخلالصة : أن للناظر أجرة املثل  إذا مل تكن معينة من ِقبل الواقف وكان 
من العرف أخذ األجرة على الوالية،كما أن للناظر حق الرفع إىل القاضي 
إذا كانت أجرة املثل املفروضة يف زمن سابق تقل اآلن عن أجرة املثل حتى 
يرفعها إىل أجرة املثل، كما أنه متى ما أصبحت األجرة املفروضة تزيد 

عن أجرة املثل تعني رد الزائد .

مسألة: حتديد مقدار أجرة املثل :
أن القاضي جيتهد يف هذا املقدار يف كل واقعة حبسبها لوجود عدة عوامل 

تؤثر يف مقدار هذه األجرة . 
 فالقاضي ينظر إىل كلفة الناظر يف إدارته للوقف ، والوقت الذي يبذله، 

والنفع الذي يلحق الوقف من نظره .
ولذا فال ميكن حتديد أجرة الناظر بنسبة ثابتة دائمًا كالعشر مثاًل)23(.
ويتحقق القاضي من مقدار األجرة عن طريق االستعانة بأهل اخلربة)24(.

املبحث الثالث: التبعات والضمانات اليت تلحق الناظر .
وحيتوي على مطلبني :

املطلب األول : مسؤولية الناظر وحماسبته : 
واألمني  الوقف،  أموال  من  يده  حتت  ما  على  أمني  الوقف  ناظر  يعترب 
-شرعًا-ال يضمن ما تلف بال تفريط ، واألصل صدقه فيما يقول ، وكما 
ف يف الوقف إال مبقتضى املصلحة والغبطة ،  هو متقرر أن الناظر ال يتصرنّ
فإذا كان كذلك ؛ ساغ اإلشراف عليه وحماسبته والرقابة عليه لئال خيل 

مبقتضى املصلحة  اليت أنيطت تصرفاته بها .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)23( هذه املسألة مما يشكل على بعض الباحثني فيظن أن نص بعض الفقهاء على أن للناظر العشر حق مقرر له وهذا غلط ؛ بل املراد أن 
له أجرة املثل كما قال ابن عابدين : »الصواب أن املراد من العشر : أجر املثل , حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم , 
ويف إجابة السائل ومعنى قول القاضي للقينّم عشر غلة الوقف : أي اليت هي أجر مثله , ال ما توهمه أرباب األغراض الفاسدة« . )653/6( .

)24( انظر يف كيفية تقدير أهل اخلربة ألجرة املثل : درر احلكام ]446/1[ املادة 414 .
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والناظر انسان معرض للخطأ كما أنه معرض للوقوع يف الظلم وطلب 
ومتابعة  مراقبة  إىل  هذه  واحلالة  فيحتاج  بالسوء،  األمارة  النفس  حظ 
لألمناء،  األمر  يطلقوا  مل  األمة  هذه  سلف  أئمة  فإن  ،ولذلك  وحماسبة 
بل تابعوهم وحاسبوهم، فأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب-رضي اهلل عنه- 
كان حياسب عماله ويراقبهم، ويطبق تعاليم اإلسالم يف وجوب حماسبة 
»لقد كان  الغزالي:  أبوحامد  قال  املسلمني.  أمور  من  أمراً  كل من توىل 
عمر يراقب الوالة بعني كالئة ساهرة«)25(.وانطالقًا من ذلك فقد تضافرت 

نصوص الفقهاء على مشروعية حماسبة نظار األوقاف يف اجلملة .

الساعدي  أبومحيد  رواه  ما  الوقف  ناظر  حماسبة  مشروعية  يف  واألصل 
أن النب m استعمل ابن اللتبينّة )26(على صدقات بين سليم، فلما جاء إىل 
رسول اهلل m وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال 
رسول اهلل m : )فهالَّ جلسَت يف بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك 

إن كنَت صادقًا ( )27( .
حاصل ما تقدم أن حماسبة األمناء والعمال أمر مقرر شرعًا، وال شك أن 

الناظر من مجلة األمناء، فينبغي حماسبته مطلقًا )28( .

عند  تكون  إمنا  األمناء  حماسبة  أن  إىل   -r- حجر  ابن  أشار  وقد 
أن  الطرق  جمموع  من  يظهر  »الذي  احلديث:  هذا  يف  قال  التهمة،حيث 
سبب مطالبته باحملاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه 

ُأهِدَي إليه«)29( .

قال ابن جنيم: »إن مشروعية احملاسبات للنظار إمنا هي ليعرف القاضي 
اخلائن من األمني، ال ألخد شيء من النظار للقاضي وأتباعه، والواقع ـ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)25(  شفاء العليل 244/1.
)26(  اللتبية – بضم الالم وإسكان التاء – نسبة إىل بين لتب قبيلة معروفة، واسم ابن اللبتية هذا: عبداهلل

) ينظر: شرح النووي على مسلم 219/12 (. 
)27(  أخرجه البخاري يف كتاب األحكام ـ باب حماسبة اإلمام عماله 121/8، ومسلم يف  كتاب اإلمارة ـ باب حتريم هدايا العمال، 

احلديث رقم )1832(، وأبوداود يف كتاب اخلراج واإلمارة ـ باب يف هدايا العمال، احلديث رقم )2946(، وأمحد 423/5.
)28(  ينظر: التصرف يف الوقف 663/2.

)29(  فتح الباري 366/3.
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بالقاهرة يف زماننا ـ الثاني، وقد شاهدنا فيها من الفساد لألوقاف كثرياً 
من  ذلك  وكل  واملستحقني،  العمارة  على  احملاسبة  كلفة  يقدم  حبيث 
أهله  األمر إىل غري  ُوسد  )إذا   :  m النب  لقول  املصدقة  الساعة  عالمات 

فانتظر الساعة ()30(«)31(.

م بيانًا تفصيليًا لواردات الوقف ومصروفاته، ومدى  فينبغي للناظر أن ُيقدِّ
التزامه بشروط الواقف يف ذلك إبراء لذمته وإبعاداً عن التهمه، وهذه أهم 
وأسلم طرق للمحافظة على أعيان األوقاف وصيانتها من الدمار، ومحاية 

حقوق املستحقني للغلة من الظلم والعدوان .

فائدة : 
, واملوقوف عليهم  الواقف   : الناظر  الفقهاء من له احلق يف مسائلة  ذكر 
, والسلطان مبا له من والية عامة وهو يقوم بذلك أو يسنده للقاضي أو 
أي جهة خيوهلا ولي األمر كوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف يف وقتنا 

احلاضر .

سئل ابن تيمية عن أوقاف ببلد بعضها له ناظر خاص وبعضها له ناظر 
من جهة ولي األمر وقد أقام ولي األمر على كل صنف ديوانًا حيفظون 
أوقافه ويصرفون ريعه يف مصارفه وينظر يف تصرفات النظار واملباشرين 
وحيقق عليهم ما جيب حتقيقه من األموال املصروفة فهل لولي األمر أن 

يفعل ذلك إذا رأى فيه املصلحة أم ال ؟

فأجاب: نعم ، لولي األمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا حلساب األموال املوقوفة 
األموال  حلساب  مستوفيًا  الدواوين  ينصب  أن  له  كما  املصلحة  عند 
يستحقه  ما  عمله  على  له  يفرض  أن  وله   ، وغريه  كالفيء  السلطانية 
مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك املال ، واستيفاء احلساب وضبط 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)30(    جزء من حديث أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من ُسِئَل علمًا وهو مشتغل يف حديثه 21/1.
)31(    البحر الرائق 263/5.
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مقبوض املال ومصروفه من العمل الذي له أصل لقوله تعاىل: 
الصدقة  على  رجاًل  استعمل   m النب  أن  الصحيح  وفى  ہ(  )ۀ  

فلما رجع حاسبه)32( ، 
وهذا أصل يف حماسبة العمال املتفرقني . واملستوفى اجلامع نائب اإلمام يف 

حماسبتهم، والبد عند كثرة األموال وحماسبتهم من ديوان جامع .

hاملؤمنني عمر بن اخلطاب     وهلذا ملا كثرت األموال على عهد أمري 
وضع الدواوين ... وكذلك األموال املوقوفة على والة األمر إجراؤها على 
الشروط الصحيحة املوافقة لكتاب اهلل وإقامة العمال على ما ليس عليه 
يسمى  الذي  فيه  يدخل  الشرع  عرف  يف  والعامل  الناظر  جهة  من  عامل 

ناظراً ، ويدخل فيه غري الناظر( )33( .

املطلب الثاني: عزل الناظر ويشتمل على فرعني :
الفرع األول: عزل الناظر نفسه .

قد يرغب ناظر الوقف عزل نفسه عن النظارة؛ لعدم تفرغه، أو لعدم قدرته 
لكرب أو مرض، أو لغري ذلك من األسباب، فهل ميلك ذلك بنفسه ؟

اختلف الفقهاء يف ذلك و الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة 
- واهلل أعلم بالصواب- هو القول القائل أن للناظر حق عزل نفسه وانعزاله 

إذا أبلغ القاضي بذلك؛ 
ألن ذلك مينع الضرر عن الناظر وعن الوقف، حيث إنه إذا أبلغ القاضي 
بذلك قطع الضرر الذي قد يلحق بالوقف؛ ألن القاضي هو الناظر العام 
لألوقاف، كما أن يف إلزام الناظر باستدامة نظره ضرراً عليه، واهلل تعاىل 

يقول:)ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]التوبة:91[ .
ويقول الرسول m: )ال ضرر وال ضرار ( )34( .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)32(   صحيح البخاري 6979 ؛ صحيح مسلم 1882 
)33(   جمموع الفتاوى ]85/31[ ؛ ونقله خمتصراً يف كشاف القناع )277/4( .

)34(    أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 313/1. وابن ماجه يف كتاب األحكام ـ باب من بنى يف حقه ما يضر جباره 784/2، احلديث رقم 
)2340(، وأخرجه احلاكم يف مستدركه يف كتاب البيوع 58/2، وقال: »صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه«، ووافقه الذهب 

يف تلخيصه بهامشه، والبيهقي يف كتاب الصلح ـ باب ال ضرر وال ضرار 69/6، واإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب األقضية ـ باب القضاء يف 
املرفق 745/2 مرساًل. وقال عنه األلباني يف إرواء الغليل 408/3: »صحيح«.
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كما أن فيه ضرراً على الوقف أيضًا، وذلك أن الناظر إذا ُأرِغَم على النظر 
فقد ال خُيلص يف نظره وهذا ظاهر الوجاهة . واهلل أعلم . 

الفرع الثاني: عزل الناظر .
الناظر سواء كان منصوبًا من قبل  من عموم والية القاضي أن له عزل 

الواقف أو املوقوف عليهم أو من قبله وذلك يف حال خيانة الناظر . 

فاألصل أنه ليس ألحد عزل الناظر الذي نصبه الواقف أو احلاكم وتولية 
العزل  يقتضي  لسبب  إال  وأهله  الوقف  بواجبه جتاه  قائم  أنه  مادام  غريه 
قدرته  عدم  أو  تصرفه  سوء  تبني  فإن  للوقف،  مصلحة  ذلك  يف  كان  أو 
ضم احلاكم إليه أمينًا يعينه، حتى ال تدخل األغراض اخلاصة يف نصب 
ار وعزهلم؛ وألن تصرف القاضي إمنا هو منوط باملصلحة، وهو نائب  النُّظَّ
الناظر بال موجب تصرف  ، وعزل  املصلحة  إمنا يتحرى  والشرع  للشرع 

بغري املصلحة وهو مؤٍد إىل ضياع األوقاف باختالف أيدي النظار عليها .

عزل منصوبه  وله  القاضي،  عزل منصوب  للواقف  ليس  أنه  فاخلالصة  
إن كان شرط لنفسه والية العزل، أو شرط النظر لنفسه، ثم فوضه إىل 
الناظر. أما إن كان شرط النظر لغريه، ومل يشرتط لنفسه والية العزل، 

فليس له عزل الناظر. 
واشرتاط الواقف أال ُيعَزل الناظر شرط باطل، فُيجرى على الناظر حكم 

الشرع من اإلبقاء أو العزل من غري اعتبار لذلك الشرط .

و من موجبات العزل :
1.  ثبوت اخليانة ولو فـي غـري الوقـف ، إذ اخلـيانة وصٌف ال يتجزأ ، ومن 

ثبتت خيانته انتفت أمانته . 
2.  العجز عن التصرف: باملرض واجلنون . 

3.  التصرف املخــالف ملـصـلحة الوقـف ببيع الوقــف أو تأجــريه بـدون أجـرة 
املــثل ، 
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وكاالمتناع عن تعمري الوقف واملطالبة حبقوقه .
4.  الفسق عند بعض الفقهاء )35( .

      
قبل  يباشره  ، فكل تصرف  بالعزل  بعد علمه  إال  الناظر معزواًل  يعد  وال 

علمه يكون نافذا ما دام له احلق يف مباشرته .

*****                                                        

وأِخرْيًا؛ فَلْيَس ِمْن َزلَِّة األْذَهاِن أَماٌن ، وال ِمْن َتْسِطرِي الَبَناِن اْطِمْئَناٌن ، وَقْد 
 ،« الَقَلُم  َعْنُه  َيْرَتِفُع  وال  امُلؤاَخَذِة،  ِمَن  َيْسلُم  ال  كامُلكلَِّف؛  الِكتاُب   «  : ِقيَل 
َحها، وَكاَن ِلنا َعاِذًرا  َحها ال َجرَّ َفَرِحَم اهلُل َمْن أْوَقَفِنا َعَلى أَخطائنا َفَصحَّ
ُق، وَعَلْيِه التُّكالُن . ونسأل اهلل تعاىل أن ينفع مبا ُكتب ,  ال َعاِذاًل؛ واهلُل امُلوفِّ

وجيعله صوابًا , واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني . 

إدارة الدراسات واالستشارات 
مبركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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