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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على عبده ور�سوله، نبينا حممد وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

اإليه،  املبادرة  على  الأغنياء  وت�سجيع  عليه،  واملحافظة  الوقف  اأهمية  تخفى  فال 
وعظم م�سوؤولية الدولة يف حماية الأوقاف وتنظيمها، واأثر ذلك يف تكثري الأوقاف 
وتنميتها، وتوظيفها يف م�ساعدة املحتاجني، وخدمة م�سالح امل�سلمني، وقد جعلت 
وهو يف الأ�سل ورقة  عنوان هذا البحث “م�سوؤولية الدولة يف حماية الأوقاف”، 
عمل ُطِلب مني تقدميها يف امللتقى الأول لتنظيم الأوقاف الذي كان برعاية وزارة 
ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، واملنعقد يف مدينة الريا�ض خالل 
الفرتة من 14ـ15 جمادى الثانية 1433هـ، وبح�سور عدد كبري من اأ�سحاب الف�سيلة 
واملعايل وال�سعادة، وم�ساركة نخبة مميزة من املتحدثني واملداخلني، ومل اأزل اأُراجع 
البحث واأ�سيف عليه حتى خرج بهذه ال�سورة التي اأرجو اأن تكون وافية باملق�سود، 
بحثها،  املطلوب  امل�ساألة  على  فيه  ركزت  وقد  املهم،  املو�سوع  هذا  مل�سائل  جملية 
دون التعر�ض للم�سائل التي كرث بحثها من قبيل م�رشوعية الوقف واأركانه و�رشوطه 

وتفا�سيل اأحكامه، وقد ق�سمت البحث اإلى ثالثة مباحث كالآتي: 
املبحث الأول: تعريف الوقف، واأنواعه. 

املبحث الثاين: حكم الولية على الوقف، واأنواعها.
املبحث الثالث: حدود م�سوؤولية الدولة يف حماية الأوقاف.

واأ�ساأل اهلل تعالى اأن يبارك يف هذا البحث ويعم بنفعه، ويجعله خال�ساً لوجهه، 
موافقاً ل�رشعه، نافعاً يل ولعباده، ذخراً يل يوم لقائه. واحلمد هلل رب العاملني. 
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املبحث الأول 

تعريف ال�قف واأن�اعه

وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: تعريف الوقف.

املطلب الثاين: اأنواع الوقف.

املطلب الأول:تعريف ال�قف

وفيه م�ساألتان: 
امل�ساألة الأولى: تعريف الوقف لغة.

امل�ساألة الثانية: تعريف الوقف ا�سطالحاً.

امل�ساألة الأولى: تعريف ال�قف لغة: 

الوقف م�سدر )َوَقَف(، وجمعه اأوقاف، ومعناه احلب�ض والت�سبيل واملنع، يقال: 
وقف الأر�ض على امل�ساكني وقفاً، اأي: حب�سها عليهم)1(، وجاء يف امل�سباح املنري: 
»)وَقْفُت( الدار )َوْقفاً( حب�ستها يف �سبيل اهلل، و�سيء )َمْوُقوٌف(، و)َوْقف( اأي�ساً 
ًت�سمية بامل�سدر، واجلمع )اأْوَقاٌف( مثل ثوب واأثواب، و)َوَقْفُت( الرجل عن ال�سيء 

)َوْقفاً( منعته عنه«))(. 
كوقت  )اأوقاف(  على  ُجمع  ولذا  بامل�سدر،  ت�سميًة  )َوْقٌف(  للموقوف:  وقيل 
واأوقات. قالوا: ول ُيقال )اأوقفه( اإل يف لغة ردّية)3(، ووقف ال�سيء واأوقفه، وحّب�سه 

)1) ينظر: ل�ضان العرب 359/9.

)2) امل�ضباح املنري 669/2.

)3) ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب 2/ 366.
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واأحب�سه، و�سّبله، كله مبعنى واحد)4(، لكن )اأوقف( لغة �ساذة، عك�ض )اأحب�ض()5(. 
ه َوْقفاً ُموؤبَّداً، اإِذا جَعَلها َحبي�ساً لتباُع ول تُوَرث)6). ويقال َوَقَف ُفالٌن اأَر�سَ

واأما الوقف مبعنى املنع: فالأن الواقف مَينع الت�رشف يف املوقوف، فاإن مقت�سى 
املنع اأن حتول بني الرجل وبني ال�سيء الذي يريده، وهو خالف الإعطاء))).

امل�ساألة الثانية: تعريف ال�قف ا�سطالحًا:

تبعاً لختالفهم يف بع�ض �رشوطه  الوقف  تعريف  الفقهاء يف  اختلفت عبارات 
اأو عدم جوازه،  الوقف  تاأقيت  لزومه، وجواز  اأو عدم  الوقف  واأحكامه، كلزوم 

وبقاء العني املوقوفة يف ملك الواقف اأو خروجها عنه. 
يف  امل�سهور  التعريف  هو  واأخ�رشه  واأجمعه  تعريفه  يف  يقال  ما  اأح�سن  ولعل 
على  ا�ستمل  حيث  املنفعة”))(،  وت�سبيل  الأ�سل  “حتبي�ض  وهو:  احلنابلة،  مذهب 
حقيقة الوقف واأركانه، دون ذكر �رشوطه التي ل تدخل يف ماهية التعريف وحقيقته، 
خمت�رص  تعريف   - -�أي�ضاً  وهو  �لفقهاء،  بني  خالف  حمل  �ل�رصوط  هذه  وبع�ض 
جامع مانع، كما اأنه موافق ملا جاء يف حديث عمر ر�سي اهلل عنه اأنه: اأ�ساب اأر�ساً 
يف خيرب، فاأتى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ستاأمره فيها، فقال له: »اإن �سئت حب�ست 
رواية:  ويف  ثمرتها«،  و�سبل  اأ�سلها  »احب�ض  رواية:  ويف  بها«،  وت�سدقت  اأ�سلها، 

)4) ينظر: املطلع �س: 285. قال يف املغني 189/8: »واألفاظ الوقف ال�ضريحة: )وقفت)، )وحّب�ضت)، )و�ضّبلت)، متى اأتى 
بواحدٍة من هذه الثالث، �ضار وقًفا من غري ان�ضمام اأمٍر زائٍد؛ لأنَّ هذه الألفاَظ َثَبَت لها عرُف ال�ضتعمال بني النا�س، 

وان�ضمَّ اإلى ذلك عرُف ال�ضرع«.

)5) ينظر: املغني 184/8، واملبدع 312/5، ول�ضان العرب 359/9-360. وقال يف امل�ضباح املنري 669/2: »واأوقفت الداَر والدابََّة 
بالألف: لغة متيم، واأنكرها الأ�ضمعي«.

)6) ينظر: تهذيب اللغة 488/4، ول�ضان العرب، 69/3، وتاج العرو�س من جواهر القامو�س )/ 4)3.

))) ينظر: ال�ضحاح 915/3، ومعجم مقايي�س اللغة 6/ 103، ول�ضان العرب 343/8.

)8) الهداية لأبي اخلطاب 1/)20، وامل�ضتوعب 453/2، واملغني 184/8، واملبدع 313/5، واملقنع والإن�ضاف 361/16.
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»حبِّ�ض اأ�سله و�سبِّل ثمره«))(، فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم بنيَّ حقيقة الوقف، واأنه 
حتبي�ض الأ�سل وت�سبيل املنفعة.

واملراد بتحبي�ض الأ�سل: اأنه ل يجوز الت�رشف يف عني املوقوف ببيع اأو هبة اأو 
اإرث، اأو نحو ذلك، اإل اإذا كان البيع مل�سلحة الوقف.

وت�سبيل املنفعة، معناه: اأن ي�رشف ريعه ومنافعه يف الرب تقرباً اإلى اهلل)11(.
ولهذا عرفه بع�سهم باأنه هو: حتبي�ض مالٍك مطلق الت�رشف، ماله املنتفع به، مع 
بقاء عينه، بقطع ت�رشف املالك وغريه يف رقبته، ي�رشف ريعه اإلى جهة بر، تقرباً اإلى 

اهلل تعالى)11).

املطلب الثاين: اأن�اع ال�قف

ينق�سم الوقف من حيث ا�ستحقاق منفعته اإلى نوعني رئي�سني:
الن�ع الأول: ال�قف الذري اأو الأهلي اأو العائلي: 

وهو ما جعل ا�ستحقاق ريعه للواقف نف�سه اأو ذريته واأحفاده واأ�سباطه ونحوهم 
بر  ولي�ض على جهة  وقرابته،  الواقف  الوقف حم�سور على  قرابته، فم�رشف  من 
عامة، ومن اأمثلته اأوقاف عدد من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم كالزبري وابن عمر واأن�ض 
قدمها  اإذا  فكان  داراً،  اأن�ض  “واأوقف  البخاري يف �سحيحه:  الإمام  قال  وغريهم، 
ت�سكن غري م�رشة ول  اأن  بناته  للمردودة من  وقال:  بُدوره،  الزبري  نزلها. وت�سدق 

)9) اأخرجه البخاري يف كتاب ال�شروط، باب ال�شروط يف الوقف، 12/4، حديث رقم )2))2)، وم�ضلم يف كتاب الو�ضية، باب 
الوقف، 1255/3، حديث رقم )8)28)، والرواية الثانية اأخرجها اأحمد يف امل�ضند 10/)48، حديث رقم )6460) والن�ضائي يف 
كتاب الأحبا�س، باب حب�س امل�ضاع، 232/6، حديث رقم )3603)، وابن ماجه يف كتاب ال�ضدقات، باب من وقف، 801/2، حديث 
رقم ))239)، والرواية الأخرية اأخرجها ابن خزمية يف �ضحيحه يف اأبواب ال�ضدقات املحب�ضات، باب اأول �ضدقة يف الإ�ضالم 

4/)11، حديث رقم )2483)، وال�ضافعي يف م�ضنده 1585/1، حديث رقم )459). و�ضححهما الألباين.

)10) ينظر: املبدع 313/5.

)11) املطلع �س: 285.
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م�رش بها، فاإن ا�ستغنت بزوج فلي�ض لها حق. وجعل ابن عمر ن�سيبه من دار عمر 
�سكنى لذوي احلاجة من اآل عبد اهلل”)12). 

اأكرث  اأبو طلحة  “كان  قال:  بن مالك ر�سي اهلل عنه  اأن�ض  كما يدل عليه حديث 
م�ستقبلة  وكانت  بريحاء،  اإليه  اأمواله  اأحب  وكان  نخل،  من  ماًل  باملدينة  الأن�سار 
امل�سجد، وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يدخلها وي�رشب من ماء فيها طيب. 
اأن�ض: فلما اأنزلت هذه الآية چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ چ )اآل عمران:  قال 
))( قام اأبو طلحة اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل اإن اهلل 
اإيل  اأموايل  اأحب  چ، واإن  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  چ  تبارك وتعالى يقول: 
بريحاء، واإنها �سدقة هلل اأرجو برها وذخرها عند اهلل، ف�سعها يا ر�سول اهلل حيث اأراك 
اهلل. قال: فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، 
اأفعل يا  اأبو طلحة:  اأرى اأن جتعلها يف الأقربني«. فقال  وقد �سمعت ما قلت، واإين 

ر�سول اهلل. فق�سمها اأبو طلحة يف اأقاربه وبني عمه”)13(. 
والنووي  داود  واأبي  كالبخاري   - العلماء  من  كثري  احلديث  بهذا  ا�ستدل  وقد 

وال�سنعاين وال�سوكاين - على م�رشوعية الوقف الأهلي)14(. 
كما اأن حديث عمر ال�سابق جمع فيه بني الوقف اخلريي والأهلي، حيث ت�سدق 
بها يف الفقراء ويف القربى، ويف الرقاب ويف �سبيل اهلل، وابن ال�سبيل وال�سيف، 

)12) اأخرجه البخاري تعليقاً ب�شيغة اجلزم يف كتاب الو�شايا، باب اإذا وقف اأر�شاً اأو بئراً وا�شرتط لنف�شه مثل دالء امل�شلمني 
 ،30(/2 �ضننه  يف  والدارمي   ،251/6 م�شنفه  يف  �شيبه  اأبي  ابن  اأي�شاً  رواه  الزبري  ووقف   .)2(((( رقم  حديث   ،163/10

والبيهقي يف �ضننه 166/6، و�ضححه الألباين يف اإرواء الغليل 40/6.

)13) اأخرجه البخاري يف مواطن كثرية، منها يف: كتاب االأ�شربة، باب ا�شتعذاب املاء، )/109، حديث رقم )5611)، وم�ضلم 
يف كتاب الزكاة، باب ف�ضل النفقة وال�ضدقة على الأقربني والزوج والأولد والوالدين ولو كانوا م�ضركني، 693/2، حديث 

رقم )998).

)14) ينظر: �شحيح البخاري 13/5، 14، )1، و�شحيح م�شلم ب�شرح النووي 85/11، و�ضنن اأبي داود 131/2، ونيل االأوطار 
26/6، واأحكام الوقف �س: 41، وحما�شرات يف الوقف �ص: 39، 40، 210، والوقف الإ�ضالمي بني النظرية والتطبيق )4، 

.106
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فجعل من بني م�سارف الوقف ذوي القربى. 
قال  وقرابتهم،  اأولدهم  اأوقافاً على  وقفوا  اهلل عنهم  ال�سحابة ر�سي  وكثري من 
الزبري  بن  اهلل  عبد  بكر  اأبو  قال  للبيهقي،  “اخلالفيات”  ويف  اهلل:  رحمه  الزيلعي 
احلميدي: “ت�سدق اأبو بكر بداره مبكة على ولده، فهي اإلى اليوم، وت�سدق عمر 
بربعه عند املروة، وبالثنية على ولده، فهي اإلى اليوم، وت�سدق علي باأر�سه، وداره 
مب�رش، وباأمواله باملدينة على ولده، فذلك اإلى اليوم، وت�سدق �سعد بن اأبي وقا�ض 
بداره باملدينة، وبداره مب�رش على ولده، فذلك اإلى اليوم، وعثمان برومة، فهي اإلى 
ولده،  على  واملدينة  مبكة،  وداره  الطائف،  من  بالوهط  العا�ض  بن  وعمرو  اليوم، 

فذلك اإلى اليوم، قال: وما ل يح�رشين كثري”)15(.
اهلل  ر�سي  ال�سحابة  من  اأوقف  عمن  حديثه  معر�ض  يف  ال�سافعي  الإمام  وقال 
عنهم: »ولقد حفظنا ال�سدقات عن عدد كثري من املهاجرين... واإن نقل احلديث 

فيها كالتكلف«)11(.
وقال اأي�ساً: »بلغني اأن ثمانني �سحابياً من الأن�سار ت�سدقوا ب�سدقات حمرمات«، 

قال اخلطيب ال�رشبيني: »وال�سافعي ي�سمي الأوقاف ال�سدقات املحرمات«)11(.
وهذه الأوقاف منها ما هو اأهلي، وما هو خريي، وما يجمع بني النوعني، كما 

تدل على ذلك الأحاديث والآثار ال�سابقة، وغريها. 
وهذا النوع من الوقف قد جرى عليه ت�سييق وحماولت لإلغائه وم�سادرته من 
قبل بع�ض احلكام، بدءاً بامللك الظاهر بيرب�ض، الذي عار�سه معار�سة �سديدة الإمام 
النووي وَمن وراءه من علماء ال�سام وم�رش، ثم �سلك نهجه بع�ض املماليك الذين 

وتف�ضري   ،219/5 ال�ضنائع  وبدائع   ،28/12 واملب�شوط   ،(6/4 الأم  وينظر:   .4(8  /3 الهداية  لأحاديث  الراية  ن�ضب   (15(
القرطبي 339/6، ونيل االأوطار 22/6، وحما�شرات يف الوقف �ص: 11، والوقف الإ�ضالمي بني النظرية والتطبيق �س: 55.

)16) الأم 4/ 53.

))1) مغني املحتاج 2/ 6)3.
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تعالت  الع�رشين  القرن  با�سا. ويف  ثم حاكم م�رش حممد علي  بعده،  حكموا من 
الوقف  باإلغاء  تنادي  ولبنان  و�سوريا  والعراق  م�رش  من  كل  يف  عديدة  �سيحات 
�لذري، وذلك ب�ضبب �مل�ضارة يف كثري من هذه �لأوقاف، من خالل �ل�رصوط �لتي 
دون  الأولد  بع�ض  اأو  الإناث،  دون  الذكور  على  �رشفها  من  الواقفون،  ي�سعها 
بع�ض لغري �سبب �رشعي، اأو لتالعب النظار فيها واعتدائهم عليها، اأو اإهمالهم لها 

وتفريطهم يف املحافظة عليها، اأو ب�سبب الديون املرتاكمة على هذه الأوقاف))1(.

الأهلية،  الأوقاف  مبنع  )5)1م  عام  يف  قانوناً  امل�رشية  احلكومة  اأ�سدرت  وقد 

واألغت ما كان موجودا ًمنها، واأقدمت احلكومة ال�سورية على اإلغاء الوقف الأهلي �سنة 

41)1م، ويف العراق قدم جماعة من النواب يف جمل�ض الأمة العراقي اقرتاحاً اإلى 

احلكومة باإ�سدار ت�رشيع يلغي الوقف الذري، اإل اأن هذا املقرتح واجه معار�سة �سديدة 

من العلماء اأرغمته على الحتجاب حتى �سنة )5)1م، حيث �سكلت جلنة لدرا�سته، 

وا�ستقر الراأي على �سن ت�رشيع يجيز اإلغاء الوقف الذري، وذلك يف عام 54)1م))1(. 
الن�ع الثاين: ال�قف اخلريي اأو العام:

اأ�سخا�ض معينني  اأكان على  وهو ما ي�رشف ريعه يف وجوه اخلري والرب، �سواء 
كالفقراء، وامل�ساكني، واليتامى، وطالب العلم، اأم كان على جهة من جهات الرب 
والدعوة،  والأربطة،  واملكتبات،  وامل�ست�سفيات،  واملدار�ض،  كامل�ساجد،  العامة، 

ومتهيد الطرق، وغريها مما ينتفع به عامة النا�ض)1)(.

)18) ينظر: كتاب ح�شن املحا�شرة 105/2، وحا�شية ابن عابدين 389/4، وكتاب حما�شرات يف الوقف الأبي زهرة �ص: 29، 
44، والوقف يف ال�ضريعة والقانون �س: 223، واأحكام الوقف يف ال�ضريعة 42/1، والوقف الإ�ضالمي بني النظرية والتطبيق 

�س: 113ـ123.

)19) ينظر: حما�شرات يف الوقف �ص 32، والوقف للكبي�ضي 42/1، والوقف واأثره التنموي �ص 119.

)20) ينظر: املب�شوط 12/)2، وتنوير الأب�ضار 328/4، و�شرح اخلر�شي )/8)، ومغني املحتاج 6/2)3، واملغني 5/)59، واأحكام 
الوقف �س: 26، وحما�شرات يف الوقف �ص: 15.
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ومدار الفرق بني الوقف اخلريي والذري هو اجلهة املوقوف عليها، فاإن كانت 
خا�سة بالواقف وقرابته كان الوقف اأهليا اأو ذرياً، واإن كانت عامة كان الوقف خريياً. 
مع التاأكيد على اأن كاًل منهما يعترب قربة اإلى اهلل، و�سدقة جارية ل�ساحبها)1)(، كما 
�أن يكون وقفاً خريياً، كاأن ي�ضرتط �لو�قف  �إلى  �أن �لوقف �لذري ماآله يف �لغالب 
�رشفه على اأولده من �سلبه، ثم اإلى الفقراء من بعدهم، اأو على الفقري منهم، فاإن 
من  عليهم  املوقوف  انقرا�ض  اأو  الفقراء،  من  لغريهم  في�رشف  فقري  فيهم  يكن  مل 
على  في�رشف  بالوقف،  ينتفعون  فال  وينت�رشون  الأحفاد  يكرث  اأو  والقرابة،  الذرية 

جهات الرب العامة، اإلى غري ذلك من الأ�سباب)))(.

املبحث الثاين

حكم ال�لية على ال�قف واأن�اعها

وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: حكم الولية على الوقف. 
املطلب الثاين: اأنواع الولية على الوقف.

املطلب الأول: حكم ال�لية على ال�قف

الولية على الوقف �سلطة �رشعية جعلت لكل عني موقوفة، فال بد للموقوف من 

)21) فالنفقة على النف�س والأهل والقرابة - ومنها الوقف عليهم - من اأف�ضل ال�ضدقات اإذا �ضاحبتها النية ال�ضاحلة، 
ومل يكن فيها اإ�ضراف ول خميلة، وقد دل على ذلك اأحاديث كثرية، ومنها قول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ابداأ بنف�ضك 
فت�شدق عليها، فاإن ف�شل �شيء فلأهلك، فاإن ف�شل عن اأهلك �شيء فلذي قرابتك، فاإن ف�شل عن ذي قرابتك �شيء فهكذا 
وهكذا، يقول فبني يديك وعن ميينك وعن �شمالك« اأخرجه م�شلم 692/2، حديث رقم ))99(، واأخرج البخاري عن اأبي 
�شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه قال: »جاءت زينب امراأة ابن م�شعود، فقالت: يا ر�شول اهلل، اإنك اأمرت اليوم بال�شدقة، وكان 
عندي حلي يل، فاأردت اأن اأت�شدق به، فزعم ابن م�شعود اأنه وولده اأحق من ت�شدقت به عليهم، فقال النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم: »�شدق ابن م�شعود، زوجك وولدك اأحق من ت�شدقت به عليهم« �شحيح البخاري 120/2، حديث رقم )1462).

)22) ينظر: الأم 82/4، وجمموع فتاوى ابن تيمية 96/31، وحا�شية ابن عابدين 346/4، واأحكام الو�ضية والوقف �س: 214، 
واأحكام الوقف �س: 15، وحما�شرات يف الوقف �ص: 12، والوقف بني النظرية والتطبيق �س: 105.
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ناظر يدير �سوؤونه، ويحافظ على م�سلحته من �سيانة وعمارة وتنمية وحفظ و�رشف 
لغلته على م�ستحقيها)3)(.

اإلى من يقوم بحفظها وتنميتها، وتدبري  واإذا كانت الأموال ب�سفة عامة بحاجة 
ما  اأحوج  الوقفية  فالأموال  للتلف وال�سياع،  �سوؤونها كي ل تكون مهملة معر�سة 
يبذل  عليها مل  الناظر  لها، ولأن  مالك خا�ض  لعدم وجود  اإلى هذا، وذلك  تكون 
جهداً يف اإيجادها وجمعها، فلو تركت من غري راع لها مل يتحقق الغر�ض املق�سود 
منها، وكانت عر�سة للخراب والتلف، اأو النهب وال�ستيالء عليها، اأو على ريعها 
بغري حق؛ ولذا جعل ال�سارع الولية على الوقف حقاً واجباً، فال يجوز اأن يوجد 
الفقهاء:  ا�سطالح  وقف من غري ولية حتميه، وتعمل على م�سلحته، وت�سمى يف 

»بالنظر على الوقف«)4)(.
ول خالف بني اأهل العلم يف وجوب التولية على الأوقاف �سواء كان ذلك ولية 

خا�سة اأو عامة)25).
ويدل على وجوب التولية على الوقف: الآيات والأحاديث الكثرية، الدالة على 

وجوب حفظ املال وحترمي اإ�ساعته، ووجوب رعاية الأمانات واأدائها لأ�سحابها.
كما يدل عليه: تويل من اأوقف من ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم لأوقافهم: اأو جعلها 
ملن يثقون به يف حياتهم اأو بعد مماتهم، ومن ذلك قول عمر ر�سي اهلل عنه يف وقفه 
يطعم �سديقاً غري  اأو  باملعروف،  منها  ياأكل  اأن  وليها  “ل جناح على من  امل�سهور: 

348/5، ومنتهى الإرادات 12/2، واأحكام الوقف  اأحكام الأوقاف �س: 41، )4، ورو�شة الطالبني  )23) ينظر: الإ�ضعاف يف 
22/2، واأحكام الو�ضايا والأوقاف يف الفقه والقانون �س: 418.

)24) ينظر: امل�ضادر ال�ضابقة.

)25) ينظر: فتح القدير 242/6، والبيان والتح�ضيل 268/12، ومغني املحتاج 394/2، واملبدع 5/)33، وجمموع فتاوى �شيخ 
الإ�ضالم ابن تيمية 86/31.
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متمول فيه”)1)(. 
اأن  اآل عمر واآل علي  “اأخربين غري واحد من  وقال الإمام ال�سافعي رحمه اهلل: 
اإلى حف�سة، وويل علي �سدقته حتى  عمر ويل �سدقته حتى مات، وجعلها بعده 
اهلل  ر�سول  بنت  فاطمة  واأن  عنهما،  اهلل  ر�سي  علي  بن  احل�سن  بعده  ووليها  مات، 
�سلى اهلل عليه و�سلم وليت �سدقتها حتى ماتت، وبلغني عن غري واحد من الأن�سار 

اأنه ويل �سدقته حتى مات”))2). 
فالولية على �لوقف �رصورية ل�ضالح �لوقف وعمارته، وتنفيذ �رصوط �لو�قف، 
و�رشف غلته يف م�سارفها ال�رشعية، واإذا مل يكن له ناظر خا�ض وجب على الدولة 
- بحكم وليتها العامة - اأن تتولى النظارة عليه. وقد اأكد الفقهاء على اأهمية توثيق 
الأوقاف لدى الق�ساة، والرجوع اإليهم عند رغبة الناظر يف بيع الوقف وا�سبتداله، 

وحما�سبة النظار وعزلهم عند احلاجة، وتولية ناظر على مال ناظر له)28).
يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: “الأموال املوقوفة على ولة الأمر - من 
�هلل،  لكتاب  �ملو�فقة  �ل�ضحيحة  �ل�رصوط  على  �إجر�وؤها   - ونحوه  و�حلاكم  �لإمام 
واإقامة العمال على ما لي�ض عليه عامل من جهة الناظر، والعامل يف عرف ال�رشع 
يدخل فيه الذي ي�سمى ناظراً، ويدخل فيه غري الناظر لقب�ض املال ممن هو عليه، و�رشفه 
ودفعه اإلى من هو له، لقوله: چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ )الن�ساء: )5(، 
يكون  وقد  وامل�سلحة،  احلاجة  بح�سب  املتفرقني  للعمال  اجلامع  امل�ستويف  ون�سب 
واجباً اإذا مل تتم م�سلحة قب�ض املال و�رشفه اإل به؛ فاإن ما ل يتم الواجب اإل به فهو 
واجب، وقد ُي�ستغنى عنه عند قلة العمل ومبا�رشة الإمام للمحا�سبة بنف�سه... ولهذا 

)26) احلديث يف ال�شحيحني وقد �شبق تخريجه.

))2) الأم 61/4.

)28) ينظر: حا�شية ابن عابدين 682/6، ومغني املحتاج 396/2، وتي�ضري الوقوف 1/)14، وك�ضاف القناع 4/))2.
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كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يبا�رش احلكم وا�ستيفاء احل�ساب بنف�سه وفيما بُعد عنه 
يويل من يقوم بالأمر، وملا كرثت الرعية على عهد اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما 

واخللفاء ا�ستعملوا الق�ساة ودونوا الدواوين يف اأم�سارهم وغريها”)29).

املطلب الثاين: اأن�اع ال�لية على ال�قف

تنق�سم الولية على الوقف اإلى نوعني رئي�سني:
الن�ع الأول: ال�لية اخلا�سة:

وهي الأ�سل يف الأوقاف، وم�سدرها الواقف نف�سه يف الغالب، وهي اأقوى من 
الولية العامة، والويل العام ملزم بتنفيذ ولية من عينه الواقف ناظراً على الوقف 
اإذا كان موؤهال، وتنفيذ �رشوطه ما مل تكن خمالفة لل�رشع، ومتى وجد للوقف ناظر 
بها  له  ت�سمح  التي  اإل يف احلدود  الوقف،  الت�رشف يف  للحاكم حق  فلي�ض  خا�ض 
�سالحياته كويل عام، وذلك عند عجز الناظر اخلا�ض، اأو وقوع التعدي اأو التفريط 
منه؛ فعندئذ له احلق يف التدخل؛ لت�سحيح امل�سار وحفظ م�سلحة الوقف، وهذا كله 

متفق عليه بني اأهل العلم)30).
الوقف  اأن يويل ول يت�رشف يف  للحاكم  “لي�ض  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
بدون اأمر الناظر ال�رشعي اخلا�ض، اإل اأن يكون الناظر ال�رشعي قد تعدى فيما يفعله، 

وللحاكم اأن يعرت�ض عليه اإذا خرج عما يجب عليه”)31). 
وقال يف مو�سع اآخر: “ول نظر لغري الناظر اخلا�ض معه، وللحاكم النظر العام 
فيعرت�ض عليه اإن فعل ما ل ي�رشع، وله �سم اأمني اإليه مع تفريطه اأو تهمته يح�سل به 

)29) جمموع فتاوى �شيخ االإ�شلم ابن تيمية 86/31.

)30) ينظر: غمز عيون الب�ضائر 1/)45، ومواهب اجلليل 38/6، واالأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص/1)1، وك�ضاف القناع 
302/4، ومطالب اأويل النهى 333/4.

)31) جمموع الفتاوي65/31.
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املق�سود”)32).
قال ابن جنيم رحمه اهلل تعالى: “القا�سي ل ميلك عزل القيم على الوقف اإل عند 
ظهور اخليانة منه، وعلى هذا ل ميلك القا�سي الت�رشف يف الوقف مع وجود ناظر 

ولو من قبله”)33).
اخلا�سة  “الولية  اأن:  من  الفقهاء  قررها  التي  الفقهية  القاعدة  ذلك  على  وتدل 

اأقوى من الولية العامة”)34(.
ولكن الولية اخلا�سة على الأوقاف تثبت للحاكم »الويل العام« يف حالة عدم 
وجود ويل خا�ض لها، وكذلك يف حالة خلوها من الويل اخلا�ض بعد وجودها، ويف 
حالة تعذر قيام الويل اخلا�ض مبهام الولية على الأوقاف، اأو تعديه اأو تفريطه فيما 

ويل عليه.
وهذا اأي�سا متفق عليه بني اأهل العلم يف املذاهب الأربعة وغريها)35(.

وا�ستدلوا على ذلك بحديث اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأنه قال: »ال�سلطان ويل من ل ويل له«)31(.

على  والولية  ال�سلطان،  هو  فوليه  خا�ض  ويل  له  لي�ض  ما  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
الوقف من الوليات اخلا�سة، فتثبت للويل العام عند عدم وجود ويل خا�ض لها 

حقيقة اأو حكماً.

)32) الفتاوى الكربى 5/ )42. وينظر نحوه يف الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل 3/ 16.

)33) االأ�شباه والنظائر �ص/160.

)34) ينظر: االأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص/1)1، واالأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص/160.

)35) ينظر: البحر الرائق 241/5، والقوانني الفقهية �س)6)3-))3(، واحلاوي 9/)39، والإقناع 16/3، ومنتهى الإرادات 
.11/2

)36) اأخرجه اأحمـد يف م�ضنده 6/)4، 66، واأبو داود يف كتاب النكاح، باب يف الويل 229/3، احلـديث رقـم )2083(، والرتمذي 
يف اأبواب النكاح، باب ما جاء يف النكاح بال ويل 280/2-281، وقال: »حديث ح�ضـن«، وابن ماجه يف كتاب النكاح، باب ل نكاح اإل 
بويل 605/1 احلديث رقم )9)19)، والدارقطنـي يف كتاب النكاح 221/3، واحلاكم يف كتاب النكاح 168/2 وقال: »هذا حديث 

�شحيح على �شرط ال�شيخني ومل يخرجاه«.
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الن�ع الثاين: ال�لية العامة:

الولية العامة على الأوقاف هي من باب الولية العامة على م�سالح امل�سلمني، 
الأوقاف،  بخ�سو�ض  تتاأكد  ولعلها  العام«،  »الويل  احلاكم  اخت�سا�ض  من  وهي 
اأن  املعلوم  ومن  العامة،  احلقوق  من  اأي  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  حقوق  من  لكونها 
اأهل  بني  عليه  متفق  كله  وهذا  الأمر،  ويل  واجبات  من  ورعايتها  باحلقوق  القيام 

العلم)31(.
قال ابن جماعة يف مهام وواجبات ولة الأمر: »النظر يف اأوقاف الرب والقربات، 

و�رشفها فيما هي له من اجلهات، وعمارة القناطر وت�سهيل �سبل اخلريات«)38).
ويدل لذلك: ما فعله عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه من اإن�ساء ديوان بيت املال، 
فتحها،  بعد  امل�سلمني  على  وقفها  التي  الأرا�سي  على  الإ�رشاف  مهامه  من  وجعل 

كال�سام والعراق وغريهما))3(.
الإ�رشاف على  واإ�سناد  لالأوقاف،  ديوان  اإن�ساء  امل�سلمني على  ا�ستقر عمل  وقد 
حال  يف  وحما�سبته  عليه،  ناظر  وتعيني  الوقف،  م�سلحة  حلفظ  للق�ساة  الأوقاف 

التعدي اأو التفريط)40).
وقلة  الإميان  ل�سعف  ونتيجة  م�سارفها،  وتنوع  وكرثتها  الأوقاف  تو�سع  ومع 
�سياعها  ت�سبب يف  مما  العامة؛  الأوقاف  النظارة على  يتولون  كثري ممن  عند  الورع 
ال�سكاوي يف  النظار وغريهم، وكرثة  اأو تلفها، ووقوع الظلم والعدوان عليها من 
اإلى  احلا�رش  الع�رش  يف  الولية  هذه  اأ�سندت  مقا�سدها؛  عن  وخروجها  املحاكم، 

))3) ينظر: فتح القدير 241/6، و البحر الرائق 251/5-253، والبيان والتح�ضيل 256/12، ومواهب اجلليل 6/)3، ومغني 
املحتاج 395/2، وحتفة املحتاج 293/6، و الإن�ضاف )/60، 61، ومطالب اأويل النهى 331/4.

)38) حترير الأحكام يف تدبري اأهل الإ�ضالم 68/1.

)39) ينظر: اخلراج �س )2، والأموال لأبي عبيد �س 86، والأحكام ال�ضلطانية 395/1.

)40) ينظر: الأحكام ال�ضلطانية 120/1، وح�شن املحا�شرة 2/)16.
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وزارات الأوقاف يف معظم البلدان، لتتولى النظر على الأوقاف، ورعاية �سوؤونها، 
واملحافظة على اأعيانها، وال�ستفادة التامة من غالتها، و�رشفها اإلى م�ستحقيها)41). 

وهذا ما �سار عليه ولة الأمر يف اململكة العربية ال�سعودية، فقد لقيت الأوقاف 
عهد  منذ  عليها  القائمني  ومتابعة  �سوؤونها،  واإدارة  عليها  املحافظة  يف  خا�سة  عناية 
بوجود  ذلك  اأهمية  وتزداد  احلا�رش،  وقتنا  تعالى حتى  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  امللك 
من  كثري  ويف  بل  واملدينة،  مكة  يف  كثرية  اأوقاف  ولهما  فيها،  ال�رشيفني  احلرمني 

البلدان الإ�سالمية.
الداخلية مبكة املكرمة �سنة  اإدارة لالأوقاف  اأن�ساأ امللك عبدالعزيز رحمه اهلل  فقد 

1343هـ، ثم اأقام اإدارة مماثلة يف املدينة النبوية.
الأوقاف  اإدارات  بربط  يق�سي  1)/)1354/1هـ  يف  ملكياً  مر�سوماً  واأ�سدر 
وفروعها مبديٍر عاٍم مقره يف مكة املكرمة، ويرتبط به مدير لالأوقاف يف املدينة ومدير 
يف جدة، ويتبع املديرية العامة جمل�ض اإدارة للحرم املكي، ويتبع مدير اأوقاف املدينة 
مدير للحرم النبوي، وماأمور يف ينبع، وو�سع نظام خا�ض لتوزيع ال�سدقات تقوم 

بتنفيذه جلنة مركزية تابعة لالإدارة العامة لالأوقاف. 
وقد حتولت الإدارة بعد وفاة امللك عبدالعزيز رحمه اهلل تعالى اإلى وزارة حتمل 

ا�سم )وزارة احلج والأوقاف(، و�سدر مر�سوم ملكي يق�سي باإن�سائها))4(. 
ويف عام 1414هـ �سدر مر�سوم ملكي يق�سي باإن�ساء وزارة جديدة تدخل حتت 
نطاقها اإدارة الأوقاف، وهي وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، 
وتنظيمها  الأوقاف  ب�سوؤون  الهتمام  عاتقها  على  املباركة  الوزارة  هذه  فاأخذت 

)41) ينظر: حما�شرات يف الوقف الأبي زهرة �ص: 342-335.

)42) نظام جمل�ص االأوقاف االأعلى، املادة الثالثة، النا�شر: االأمانة العامة ملجل�ص االأوقاف االأعلى، وزارة ال�شوؤون االإ�شلمية 
واالأوقاف والدعوة واالإر�شاد، الريا�ص.
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ورعايتها وتنميتها. 
وقد ن�ست املادة الثالثة من نظام جمل�ض الأوقاف الأعلى على الآتي: “يخت�ض 
القواعد  الأوقاف اخلريية، وي�سع  بالإ�رشاف على جميع  الأعلى  الأوقاف  جمل�ض 
املتعلقة باإدارتها وا�ستغاللها وحت�سيل غالتها و�رشفها، وذلك كله مع عدم الإخالل 

ب�رصوط �لو�قفني و�أحكام �ل�رصع �حلنيف”)43(. 
جمل�ض  قرار  �سدر  1431هـ  لعام  الأولى  جمادى  �سهر  من  ع�رش  الثاين  ويف 
وهي هيئة م�ستقلة تعنى بالإ�رشاف على  الوزراء باإن�ساء “الهيئة العامة لالأوقاف”، 
ذات  وهي  ال�رشعية،  م�سارفها  يف  غلتها  و�رشف  وتنميتها،  وحفظها  الأوقاف، 
�سخ�سية اعتبارية تتمتع بال�ستقالل الإداري واملايل، ويراأ�ض جمل�ض اإدارتها معايل 

وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد)44(.
ووفقاً لقرار جمل�ض الوزراء فاإن هذه الهيئة تلغي وكالة وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف والدعوة والإر�ساد ل�سوؤون الأوقاف، وتنقل املهمات املتعلقة بالأوقاف من 
الوزارة ومن جمل�ض الأوقاف الأعلى واملجال�ض الفرعية اإلى الهيئة العامة لالأوقاف.
وتطويرها  الأوقاف،  تنظيم  اإلى  تنظيمها  من  الثالثة  املادة  وفق  الهيئة  وتهدف 
وتنميتها مبا يحقق �رصوط و�قفيها ويعزز دورها يف �لتنمية �لقت�ضادية و�لجتماعية 

والتكافل الجتماعي، وفقاً ملقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية والأنظمة)45(. 
لتعزيز  قوياً  رافداً  �سيكون  لالأوقاف،  م�ستقلة  عامة  هيئة  اإيجاد  اأن  �سك  ول 
الأوقاف وتطويرها وحمايتها، وت�سجيع الأغنياء للتناف�ض فيها، واإن�ساء املوؤ�س�سات 
الأ�ساليب  باأف�سل  وتوثيقها  الأوقاف  ت�سجيل  اإجراءات  وت�سهيل  اخلا�سة،  الوقفية 

)43) ينظر: �شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز 3/)1058-105.

)44) ينظر: �شحيفة اجلزيرة العدد )13910).

)45) ينظر: �ضحيفة عكاظ العدد )3955).
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والنظم التقنية احلديثة، وح�رش الأموال املوقوفة، وتنميتها بطرق اقت�سادية حديثة، 
و�رشف ريعها يف م�سارفه ال�رشعية، مع تقدمي املعلومات وامل�سورة وامل�ساندة املمكنة 
اأف�سل امل�سارف  املنا�سبة، والدللة على  للواقفني والنظار، وتطوير ال�سيغ الوقفية 
للوقف، واأنفعها للواقفني وللموقوف عليهم، والإ�سهام يف اإقامة امل�ساريع الوقفية 
والن�ساطات العلمية التي حتفز على الوقف، ون�رش الوعي يف املجتمع باأهمية الوقف 

واآثاره الجتماعية والقت�سادية والتنموية والثقافية والدعوية.

املبحث الثالث

حدود م�س�ؤولية الدولة يف حماية الأوقاف 

وفيه خم�سة مطالب: 
�ملطلب �لأول: مر�عاة �رصوط �لو�قف �ل�ضحيحة. 

املطلب الثاين: الولية على الوقف منوطة بامل�سلحة. 
املطلب الثالث: حما�سبة النظار على الأوقاف. 

�ملطلب �لر�بع: ما ي�ضرتط فيه �إذن �لقا�ضي من ت�رصفات �لنظار على �لأوقاف. 
املطلب اخلام�ض: واقع الإ�رشاف الق�سائي على الّنظار وكيفّية تطويره. 

املطلب الأول : مراعاة �صروط الواقف ال�صحيحة 

�أو  �ضنًة  �أو  كتاباً  تخالف  مل  ما  �لو�قف،  ب�رصوط  �للتز�م  �لوقف  يف  �لأ�ضل 
وجه  على  ماله  اأخرج  اإمنا  الواقف  لأن  غالبة)41(،  اأو  حم�سة  م�سلحة  اأو  اإجماعاً، 

 ،326/6 والذخرية   ،195 �ص:  يم  جنجُ البن  والنظائر  واالأ�شباه   ،50 �س:  والإ�ضعاف   ،106/5 احلقائق  تبيني  ينظر:   (46(
334/5، والفتاوى الفقهية الكربى  88/4، وجواهر الإكليل 208/2، ورو�شة الطالبني  وال�شرح الكبري وحا�شية الد�شوقي 

238/3، ومغني املحتاج 386/2، وجمموع فتاوى ابن تيمية 58/31، ودليل الطالب 188/1، ومطالب اأويل النهى 320/4.
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ما ن�ض عليه من  اتباع  التي يرجوها منه، فوجب  للم�سالح  مقيد ب�رشوطه، حتقيقاً 
ولهذا جعل  ذلك)41(،  وغري  عليه،  والنظارة  وم�سارفه،  الوقف،  عمارة  �رصوط يف 
بع�ض �لعلماء خمالفة �رصوط �لو�قف �ل�ضحيحة من كبائر �لذنوب))4(، فيجب على 
�لنظار  و�إلز�م  �ل�رصعية،  �لو�قف  �رصوط  مر�عاة  �لوقف  على  وليتها  حني  �لدولة 
بذلك، وحما�ضبتهم عليه. وما كان من هذه �ل�رصوط خمالفاً لل�رصع، �أو جمانباً ملا 
تقت�سيه م�سلحة الوقف، التي قد تتغري بتغري الزمان والأحوال، فيجب على الدولة 
�ل�رصوط، ويعملو� مبا يرونه �لأعدل  �أن يردو� هذه  �لق�ضاة  بالإمام ونو�به من  ممثلة 

والأ�سلح للوقف وللم�ستفيدين من ريعه. 
وقد �ضئل �ضيخ �لإ�ضالم �بن تيمية عن �رصوط خمالفة لل�رصع من �أحد �لو�قفني، 
فاأجاب بقوله: “�لأ�ضل يف هذ� �أن كل ما �رصط من �لعمل يف �لوقوف �لتي توقف 
عمل  ��ضرت�ط  و�أما  م�ضتحباً،  و�إما  و�جباً،  �إما  قربة،  يكون  �أن  بد  فال  �لأعمال  على 
حمرم فال ي�سح باتفاق علماء امل�سلمني، بل وكذلك املكروه، وكذلك املباح على 
�ل�ضحيح. وقد �تفق �مل�ضلمون على �أن �رصوط �لو�قف تنق�ضم �إلى �ضحيح وفا�ضد، 
كال�رصوط يف �ضائر �لعقود، ومن قال من �لفقهاء: �إن �رصوط �لو�قف ن�ضو�ض كاألفاظ 
ال�سارع، فمراده اأنها كالن�سو�ض يف الدللة على مراد الواقف، ل يف وجوب العمل 
بها، اأي: اأن مراد الواقف ي�ستفاد من األفاظه امل�رشوطة، كما ي�ستفاد مراد ال�سارع من 
األفاظه، فكما يعرف العموم واخل�سو�ض، والإطالق والتقييد، والت�رشيك والرتتيب 
الواقف...  األفاظ  من  الوقف  يف  تعرف  فكذلك  ال�سارع،  األفاظ  من  ال�رشع  يف 
ال�سارع  كن�سو�ض  العاقدين  من  غريه  ن�سو�ض  اأو  الواقف  ن�سو�ض  حتل  اأن  واأما 
يف وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق امل�سلمني؛ اإذ ل اأحد يطاع يف كل ما ياأمر 

))4) ينظر: درر احلكام 138/2، وفتاوى ال�ضبكي 14/2، واملبدع 333/3، ومطالب اأويل النهى 320/4.

)48) ينظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر 439/1.
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به من �لب�رص بعد ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم، و�ل�رصوط �إن و�فقت كتاب �هلل 
كانت �سحيحة، واإن خالفت كتاب اهلل كانت باطلة، كما ثبت يف ال�سحيحني عن 
ي�سرتطون  اأقوام  بال  “ما  قال:  منربه  على  خطب  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
�رصوطاً لي�ضت يف كتاب �هلل؟، من ��ضرتط �رصطاً لي�ض يف كتاب �هلل فهو باطل، و�إن 
وهذا الكالم حكمه ثابت يف  كان مائة �رصط، كتاب �هلل �أحق، و�رصط �هلل �أوثق”، 
�لو�قف  �رصوط  كانت  و�إذ�  �لأئمة...  باتفاق  ذلك  وغري  و�لوقف،  و�لإجارة  �لبيع 
تنق�ضم �إلى �ضحيح وباطل بالتفاق، فاإن �رصط فعاًل حمرماً ظهر �أنه باطل فاإنه ل طاعة 
ملخلوق يف مع�ضية �خلالق، و�إن �رصط مباحا ل قربة فيه كان �أي�ضاً باطاًل، لأنه �رصط 

�رشطاً ل منفعة فيه، ل له ول للموقوف عليه”)49). 
وقال يف مو�سع اآخر: “ويجوز تغيري �رصوط �لو�قف �إلى ما هو �أ�ضلح منه، و�إن 
واحتاج  وال�سوفية،  الفقهاء  على  وقف  لو  حتى  الزمان،  باختالف  ذلك  اختلف 

النا�ض اإلى اجلهاد، �رشف اإلى اجلند”)50). 
عر�ض  غريه  ال�رشيعة  ت�سوغ  ل  الذي  “فال�سواب  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  وقال 
فهو  كتابه و�رصطه  و�فق  فما  وعلى �رصطه،  �ضبحانه  �هلل  كتاب  على  �لو�قفني  �رصط 
�ضحيح، وما خالفه كان �رصطاً باطاًل مردود�ً ولو كان مائة �رصط، ولي�ض ذلك باأعظم 
من رد حكم احلاكم اإذا خالف حكم اهلل ور�سوله، ومن رد فتوى املفتي، وقد ن�ض اهلل 
�سبحانه على رد و�سية اجلانف يف و�سيته والآثم فيها، مع اأن الو�سية ت�سح يف غري 
قربة، وهي اأو�سع من الوقف، وقد �رشح �ساحب ال�رشع برد كل عمل لي�ض عليه 
�أمره، فهذ� �ل�رصط مردود بن�ض ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم، فال يحل لأحد �أن 

يقبله ويعتربه وي�سححه... 

)49) الفتاوى الكربى 258/4، وجمموع الفتاوى 31/)4.

)50) الفتاوى الكربى 429/5.
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ثم من �لعجب �لعجاب قول من يقول �إن �رصوط �لو�قف كن�ضو�ض �ل�ضارع، 
بن�سو�ض  نعدل  ول  قائله،  به  جاء  مما  ونعتذر  القول،  هذا  من  اهلل  اإلى  نرباأ  ونحن 
اأنها  على  كالمه  ُحِمل  القول،  هذا  بقائل  الظن  اأُح�سن  واإن  اأبداً،  غريها  ال�سارع 
على  مطلقها  وحمل  بخا�سها،  عامها  وتخ�سي�ض  الدللة،  يف  ال�سارع  كن�سو�ض 
مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعترب منطوقها، واأما اأن تكون كن�سو�سه يف وجوب 
فاإذا  العلم،  اإلى  ما  ن�سبة  له  ذلك مبن  ُيظن  فال  منها  ب�سيء  اأخل  من  وتاأثيم  التباع 
كان حكم احلاكم لي�ض كن�ض ال�سارع بل يرد ما خالف حكم اهلل ور�سوله من ذلك، 

ف�رصط �لو�قف �إذ� كان كذلك كان �أولى بالرد و�لإبطال”)51). 
فقال:  �أق�ضام،  �أربعة  �إلى  و�لإلغاء  �لعتبار  حيث  من  �لو�قفني  �رصوط  وُق�ِضم 
و�رصوط  �ل�رصع،  يف  حمرمة  �رصوط  �أق�ضام:  �أربعة  �لو�قفني  ف�رصوط  “وباجلملة 
مكروهة هلل تعالى ور�ضوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم، و�رصوط تت�ضمن ترك ما هو �أحب 
�إلى �هلل ور�ضوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم، و�رصوط تت�ضمن فعل ما هو �أحب �إلى �هلل 
اعتبار،  ول  لها  حرمة  ل  الأول  الثالثة  فالأق�سام  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  ور�سوله 
و�لق�ضم �لر�بع هو �ل�رصط �ملتبع �لو�جب �لعتبار، وقد �أبطل �لنبي �ضلى �هلل عليه 
وما رده  و�ضلم هذه �ل�رصوط كلها بقوله: “من عمل عماًل لي�ض عليه اأمرنا فهو رد”، 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مل يجز لأحد اعتباره، ول الإلزام به وتنفيذه، ومن 
تفطن لتفا�سيل هذه اجلملة التي هي من لوازم الإميان، تخل�ض بها من اآ�سار واأغالل 

يف الدنيا، واإثم وعقوبة ونق�ض ثواب يف الآخرة، وباهلل التوفيق”)52). 
فالإلز�م ب�رصوط �لو�قف �ملو�فقة لل�رصيعة و�ملحققة للم�ضلحة، و�إبطال ما خالف 
ذلك منها هو جزء من م�سوؤولية الدولة يف حماية الأوقاف وحتقيق مقا�سدها ال�رشعية. 

)51) اإعالم املوقعني 315/1.

)52) اإعالم املوقعني 3/)9.
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املطلب الثاين : ال�لية على ال�قف من�طة بامل�سلحة 

الولية على الأوقاف - كما �سبق - عامة وخا�سة، وقد اتفق الفقهاء على اأن من 
اأهم مهام الوايل والناظر على الأوقاف حفظ عينها، وعمارتها، ورعاية م�ساحلها، 
وتنفيذ �رصط و�قفها، و�لجتهاد يف تثمريها وتنميتها، بالتاأجري �أو �لزر�عة �أو غريهما، 
وحت�ضيل �لغلة وتوزيعها على م�ضتحقيها، و�رصفها بح�ضب �رصط �لو�قف لها، كما 
اأو غلته، ويطالب بحقوق  الوقف  اأو متوقع على عني  بدفع كل �رشر واقع  يقوم 
الوقف واملرافعة عنه واملخا�سمة من اأجله؛ لأن م�سلحة الوقف متوقفة على ذلك)53).
قال النووي: “وظيفة املتويل: العمارة والإجارة، وحت�سيل الغلة، وق�سمتها على 
�مل�ضتحقني، وحفظ �لأ�ضول و�لغالَّت على �لحتياط، ويجوز �أن ين�ضب �لو�قف 
الغلة،  وحت�سيل  العمارة  واحد  اإلى  يجعل  باأن  بع�ض،  دون  الأمور  لبع�ض  متولياً 
و�إلى �آخر حفظها وق�ضمتها على �مل�ضتحقني، �أو ب�رصط لو�حد �حلفظ و�ليد، ولآخر 

الت�رشف”)54). 
وقال املرداوي: “وظيفة الناظر: حفظ الوقف، والعمارة، والإيجار، والزراعة، 
واملخا�سمة فيه، وحت�سيل ريعه من تاأجريه اأو زرعه اأو ثمره، والجتهاد يف تنميته، 

و�رشفه يف جهاته من عمارة واإ�سالح، واإعطاء م�ستحق، ونحو ذلك”)55). 
ودفع  الوقف  م�سلحة  حفظ  لأجل  جعل  اإمنا  الوقف  على  الناظر  فاإن  وهكذا 
املفا�سد عنه، كما هو ال�ساأن يف كل الوليات ال�رشعية، وما قيل: اإنه خمري فيه، فاإمنا 
هو تخيري م�سلحة ل تخيري �سهوة، فالواجب عليه فعل الأ�سلح للوقف والواقف 

الطالبني  ورو�شة   ،268/12 والتح�ضيل  والبيان   ،242/6 القدير  وفتح  �ص/345،  للخ�شاف  االأوقاف  اأحكام  ينظر:   (53(
348/5، واملبدع 5/)33.

)54) رو�شة الطالبني 348/5.

)55) الإن�ضاف )/53، وينظر نحوه يف ك�ضاف القناع 4/ 268.
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فاإنه يختار خري اخلريين،  واملوقوف عليه، واإذا تعار�ست عنده امل�سالح واملفا�سد، 
ويدفع �رش ال�رشين. 

خا�سة  اأو  عامة  ولية  كل  يف  الولة  تن�سب  “واإمنا  ال�سالم:  عبد  بن  العز  قال 
للقيام بجلب م�سالح املولى عليهم، وبدرء املفا�سد عنه، بدليل قول مو�سى لأخيه 
چ )الأعراف:  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  چ  ال�سالم:  هارون عليهما 

 .)51(“)14(
وقال يف مو�سع اآخر: »ف�سل يف ت�رشف الولة ونوابهم: يت�رشف الولة ونوابهم 
لل�رشر والف�ساد، وجلباً  مبا ذكرنا من الت�رشفات مبا هو الأ�سلح للمولى عليه درءاً 
للنفع والر�ساد، ول يقت�رش اأحدهم على ال�سالح مع القدرة على الأ�سلح، اإل اأن 

يوؤدي اإلى م�سقة �سديدة«)51(. 
وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: “الناظر لي�ض له اأن يفعل �سيئاً يف اأمر الوقف اإل 
مبقت�سى امل�سلحة ال�رشعية، وعليه اأن يفعل الأ�سلح فالأ�سلح. واإذا جعل الواقف 
للناظر �رشف من �ساء، وزيادة من اأراد زيادتَه ونق�سانَه، فلي�ض للذي ي�ستحقه بهذا 
�ل�رصط �أن يفعل ما ي�ضتهيه، �أو ما يكون فيه �تباع �لظن وما تهوى �لأنف�ض، بل �لذي 
ي�ضتحقه بهذ� �ل�رصط �أن يفعل من �لأمور �لذي هو خري ما يكون، �إر�ضاًء هلل ور�ضوله  

�سلى اهلل عليه و�سلم. 
وهذا يف كل من ت�رشف لغريه بحكم الولية: كالإمام واحلاكم والواقف وناظر 
الوقف وغريهم، اإذا قيل: هو خمري بني كذا وكذا اأو يفعل ما �ساء وما راأى، فاإمنا ذاك 
تخيري م�سلحة ل تخيري �سهوة، واملق�سود بذلك اأنه ل يتعني عليه فعٌل معنٌي، بل له 
اأن يعدل عنه اإلى ما هو اأ�سلح واأر�سى هلل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد قال 

)56) قواعد االأحكام يف م�شالح االأنام 1/ )6.

))5) قواعد االأحكام يف م�شالح االأنام 2/ 5).
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الواقف: على ما يراه ويختاره ويرى امل�سلحة فيه. وموجب هذا كله اأن يت�رشف 
براأيه واختياره ال�رشعي الذي يتبع فيه امل�سلحة ال�رشعية، وقد يرى هو م�سلحة، 
وقد  م�سلحة،  يراه  كما  م�سلحة  يكون هذا  ذلك، ول  ياأمر بخالف  ور�سوله  واهلل 
يختار ما يهواه ل ما فيه ر�سى اهلل، فال يلتفت اإلى اختياره حتى لو �رشح الواقف 
باأن للناظر �أن يفعل ما يهو�ه وما ير�ه مطلقاً، مل يكن هذ� �ل�رصط �ضحيحاً، بل كان 

باطاًل، لأنه �رصط خمالف لكتاب �هلل”)58). 
ومن القواعد املقررة لدى الفقهاء اأن “ت�رشف القا�سي فيما له فعله من اأموال 
النا�ض والأوقاف مقيد بامل�سلحة”))5(، وكذلك القاعدة امل�سهورة: »الت�رشف على 
�أن  �أن ت�رصف �لر�عي فيما ��ضرتعاه �هلل عليه يجب  �أي:  �لرعية منوط بامل�ضلحة«. 
يكون مبنياً على امل�سلحة)11(، وهذا ي�سمل الراعي يف الولية الكربى وما دونها من 

الوليات. 
بهذا  واأل�سق  املق�سود،  بيان  يف  اأ�رشح  بتعبري  القاعدة  هذه  عن  عرب  وقد 
املو�سوع تاج الدين ال�سبكي حيث قال: »كل مت�رشف عن الغري فعليه اأن يت�رشف 

بامل�سلحة«)61).

املطلب الثالث: حما�سبة النظار على الأوقاف

الأوقاف  على  والنظار  الولة  حما�سبة  الأوقاف  جتاه  الدولة  م�سئوليات  من 
للقيام  وتوجيههم  اخلا�سة،  اأم  العامة  الأوقاف  اأكانوا ولة على  �سواًء  ومتابعتهم، 

)58) جمموع الفتاوى 31/)6.

)59) درر احلكام �شرح جملة االأحكام 51/1.

223، ودرر احلكام �شرح جملة االأحكام  124، واالأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص:  )60) االأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص: 
.51/1

)61) االأ�شباه والنظائر لل�شبكي 332/1.
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اأن حما�سبة الولة ومتابعتهم والتاأكد  بوظائفهم وم�سوؤولياتهم جتاه الوقف، وذلك 
ويل  واجبات  من  بها،  كلفوا  التي  الولية  مل�سلحة  وحفظهم  بالأمانة،  قيامهم  من 
الأمر، وهذا متفق عليه بني اأهل العلم))1(، ويتاأكد ذلك يف هذا الع�رش الذي تطورت 
والعامة  اخلا�سة  الأوقاف  من  كثري  به  ابتليت  ما  مع  املحا�سبية،  الإدارة  و�سائل  فيه 
من التالعب والإهمال، الذي قلل النتفاع بهذه الأوقاف، وحرم امل�ستحقني من 
ال�ستفادة منها على الوجه الأكمل، ورمبا اأدى ترك حما�سبة النظار على الأوقاف اإلى 
�سياعها بالكلية، وال�ستيالء عليها ب�ستى احليل، كما اأنه منع كثرياً من الراغبني يف 
الوقف من اإن�ساء الأوقاف واملبادرة اإليها؛ تخوفاً من اأن يح�سل لأوقافهم من الإهمال 
لها، اأو العدوان عليها واأكلها بالباطل، ما ح�سل لغريها، كما اأن هذه امل�سكالت التي 
حت�سل لبع�ض الأوقاف ُجعلت ذريعة للطعن يف نظام الوقف الإ�سالمي، واملطالبة 
باإلغاء الأوقاف، و�سبب ذلك كله هو فقدان املحا�سبة احلقيقية، وترك النظار يفعلون 
ما ي�ستهون، ولي�ض كل النا�ض لديه وازع اإمياين يحمله على اأداء الأمانة، ومينعه من 
لغري  اأو �رشفه  باأكله  له  اإغراٌء  الإميان  �سعيف  بيد  ال�سائب  واملال  واخليانة،  التعدي 
اأميناً ولكنه ق�سري النظر �سعيف الإدارة، فال يح�سن �سيانة  اأهله، ورمبا كان الناظر 
اختيار  يف  يفقه  ول  وامل�رشوفات،  الواردات  بت�سجيل  يهتم  ول  وتنميته،  الوقف 
اأعطى جهة  اأو  العطاء،  ي�ستحق  ل  اأعطى من  ورمبا  الوقف،  م�سارف  الأف�سل من 
وغريها اأولى بذلك العطاء منها، لأن حاجتها اأ�سد، ونفعها اأعظم، وحتقيقها ملق�سود 

الوقف اأكرب)13(.
من  مكون  نظارة  جمل�ض  تعيني  من  الوقف  على  النظارة  يف  اأنفع  �سيء  ول 

)62) البحر الرائق 262/5، والبيان والتح�ضيل 223/12، والفروع 599/4.

م �شيئاً يلزمه اأن يتحرى فيه العدل، ويتبع ما هو اأر�شى هلل تعالى  )63) قال �شيخ االإ�شلم ابن تيمية: »وال اأعلم خلفاً اأن َمْن َق�شَّ
ولر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، و�ضواء ا�ضتفاد الق�ضمة بولية كالإمام واحلاكم، اأو بعقد كالناظر والو�ضي، واإذا وقف على الفقراء 
فاأقارب الواقف الفقراء اأحق من الفقراء االأجانب مع الت�شاوي يف احلاجة، واإذا قدر وجود فقري م�شطر كان دفع �شرورته واجباً، 

واإذا مل تندفع �شرورته اإال بتنقي�ص كفاية اأقارب الواقف من غري �شرورة حت�شل لهم تعني ذلك«. االختيارات الفقهية 510/1.
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احلق،  اإلى  اأقرب  واجلماعة  جماعياً،  الراأي  يكون  بحيث  اأكرث،  اأو  اأ�سخا�ض  ثالثة 
وراأيهم اأكرث �سداداً من راأي الفرد، وينبغي اأن ُين�ض يف �سك النظارة على هوؤلء 
النظار، واأنه اإن ح�سل لأحدهم عار�ض مينعه من ال�ستمرار، من وفاة اأو تخريف اأو 
غيبة بعيدة اأو غري ذلك، فاإنه يلزم بقية النظار تعيني واحد مكانه، بعد اأخذ موافقة 

القا�سي، واإ�سدار �سك نظارة جديد.
نفعها، وتزيد  ال�ساعة، فيعظم  قيام  اإلى  باإذن اهلل  الأوقاف اخلريية  ت�ستمر  وبهذا 
قيمتها، ويت�ساعف ريعها، وي�ستمر الأجر ل�ساحبها يف حياته وبعد وفاته، وكم راأينا 
قادراً، فاإذا  من الأوقاف اخلريية ما يكون عامراً مثمراً مادام الناظر الأول عليه حياً 
مات اأو عجز بداأ الوهن يدب يف هذا الوقف، ورمبا اآل اإلى التلف وال�سياع، ولو 
كانت النظارة عليه موكولة اإلى جمل�ض نظارة ي�سم الأكفاء الأمناء، ويحل حملهم 
اأمثالهم بعد وفاتهم اأو عجزهم، لكان ذلك اأدعى اإلى بقاء الوقف ومنوه، وتو�سيع 

دائرة امل�ستفيدين من ريعه. 
نتيجة  وهي  خا�ض،  اأو  عام  خريي  وقف  لديه  من  لكل  اأوجهها  ن�سيحة  وهذه 
خربة ومعاناة يف هذا املجال، وينبغي للجهات الوقفية احلكومية والأهلية والق�ساة 
على  الواقف  اإعانة  يف  يجتهدوا  واأن  ذلك،  على  ي�سجعوا  اأن  بالأوقاف  املعنيني 

اختيار الأ�سلح الأكفاأ للنظارة على الأوقاف اخلا�سة والعامة. 
قال ابن جنيم رحمه اهلل تعالى: »ينبغي للقا�سي اأن يحا�سب اأمناءه فيما يف اأيديهم 

من اأموال اليتامى؛ ليعرف اخلائن في�ستبدله، وكذا القّوام على الأوقاف«)64).
وقال ابن مفلح: “وللحاكم النظر العام، فيعرت�ض عليه )اأي: على الناظر اخلا�ض( 
اإن فعل ما ل ي�سوغ، وله �سم اأمني مع تفريطه اأو تهمته يح�سل به املق�سود، قاله �سيخنا 

)64) البحر الرائق 262/5.
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بتحرميه  عاملاً  �ل�ضحيح  �ل�رصط  بخالف  مت�رصفاً  �أ�رص  �أو  ف�ضقه،  ثبت  ومن  وغريه، 
قدح فيه، فاإما اأن ينعزل اأو يعزل اأو ي�سم اإليه اأمني، على اخلالف امل�سهور”)65). 

الناظر  العام، فيعرت�ض عليه -اأي  النظر  اأي احلاكم -  “له -  البهوتي:  وقال 
�سم  احلاكم-  -اأي  وله  وليته،  لعموم  فعله؛  ي�سوغ  ل  ما  فعل  اإن   - اخلا�ض 
الوقف  من حفظ  املق�سود  ليح�سل  تهمته،  اأو  تفريطة  مع  ناظر خا�ض  اإلى  اأمني 
اأمني  ناظر  الوقف على  الواقف، ول اعرتا�ض لأهل  اأراده  يد من  وا�ست�سحاب 

وله الواقف”)66).
وحما�سبة النظار م�رشوعة، واأ�سلها حما�سبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لعماله، 
حميد  اأبو  رواه  ما  ذلك  على  الدللة  يف  ويكفي  بعده،  من  خلفاوؤه  فعل  وكذلك 
على  اللتبّية  ابن  ا�ستعمل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  ال�ساعدي 
�سدقات بني �سليم، فلما جاء اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وحا�سبه، قال: 
هذا الذي لكم وهذه هدية اأهديت يل، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: “فهالَّ 
قام  ثم  �سادقاً”،  كنَت  اإن  هديتك  تاأتيك  حتى  اأمك  وبيت  اأبيك  بيت  يف  جل�سَت 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فخطب النا�ض وحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: “اأما 
بعد، فاإين اأ�ستعمل رجاًل منكم على اأمور مما ولين اهلل، فياأتي اأحدكم فيقول: هذا 
لكم وهذه هدية اأُهديت يل، فهاّل جل�ض يف بيت اأبيه وبيت اأمه حتى تاأتيه هديته اإن 
كان �سادقاً، فواهلل ل ياأخذ اأحدكم منها �سيئاً بغري حقه اإل جاء اهلل يحمله يوم القيامة، 
األ فالأعرفنَّ ما جاء اهللَ رجٌل ببعري له رغاء، اأو بقرة لها خوار، اأو �ساة تَْيَعر”، ثم رفع 

يديه حتى راأيُت بيا�ض اإبطيه: “�أل هل بّلغُت؟”))6).

)65) الفروع )/349.

)66) �شرح منتهى االإرادات 415/2.

))6) اأخرجه البخاري يف كتاب االأحكام، باب حما�شبة االإمام عماله 121/8، حديث رقم ))19))، وم�ضلم يف كتاب الإمارة، 
باب حترمي هدايا العمال، حديث رقم )1832).
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قال النووي: “فيه حما�سبة العمال، ليعلم ما قب�سوه وما �رشفوا”)68).
وقال ابن حجر: “ويف احلديث فوائد منها: م�رشوعية حما�سبة املوؤمتن”))1(.

اأن ين�سب ديواناً م�ستوفياً حل�ساب  تيمية: »لويل الأمر  ابن  وقال �سيخ الإ�سالم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  الأموال املوقوفة عند امل�سلحة... ويف ال�سحيح »اأن 
العمال  حما�سبة  يف  اأ�سل  وهذا  حا�سبه«  رجع  فلما  ال�سدقة،  على  رجاًل  ا�ستعمل 

املتفرقني«)0)).
وحما�سبة النظار على الأوقاف، ومتابعة �سري عملهم، من و�سائل حماية الأوقاف 
اإلى  ومنفعتها  ريعها  و�سول  على  والطمئنان  وا�ستمراريتها،  �سالحها  و�سمان 
من  املح�سن  معرفة  ميكن  فباملحا�سبة  عليها،  الولة  ظلم  دابر  وقطع  لها،  امل�ستحق 
�ملفرط، و�خلائن من �لأمني، في�ضتبدل �ملفرط �أو �خلائن بغريه، وهذ� بال �ضك �ضيحمل 
النظار على القيام بالأمانة، واحلذر من التفريط واخليانة، ويقطع الطريق على من 
اإلى  الأمني  الناظر  بالباطل، ويدفع  واأكلها  الأوقاف  بهذه  التالعب  نف�سه  له  ت�سول 
التهمة  م�ساعفة اجلهد يف الإ�سالح وال�سبط، وحتري العدل، والُبعد عن مواطن 

والريبة.
واأثمن،  اأكرث  العادة  يف  لأنها  العامة،  الأوقاف  على  للنظار  املحا�سبة  وتتاأكد 
والواقفون لها قد جعلوها يف ذمة الدولة وحتت م�سوؤوليتها، وقد يكونون موتى منذ 
مئات ال�سنني، كما اأن امل�ستحقني لغلتها غري حمدودين اأو معينني، في�سهل اإهمالها 
اأو التالعب بها، لعدم وجود من يطالب بحقه منها، بخالف الأوقاف اخلا�سة التي 
قبل  من  اختياره  مت  عليها  والناظر  منها،  بحقه  ويطالب  يراقبها،  من  وراءها  يكون 

)68) �شرح �شحيح م�شلم 462/11.

)69) فتح الباري 6/13)1.

)0)) جمموع الفتاوى 86/31. 
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الواقف اأو القا�سي. ومع ذلك فاملحا�سبة مطلوبة جلميع النظار يف الأوقاف العامة 
واخلا�سة. 

جاء يف �رشح جملة الأحكام: “الولية اخلا�سة اأقوى من الولية العامة، فولية 
القا�سي  لدى  ثبت  اإذا  لكن  عليه...  القا�سي  اأولى من ولية  الوقف  املتويل على 
خيانة املتويل للوقف فبح�سب وليته العامة ي�سيف اإليهما متولياً اأو و�سياً اآخر، اأو 

يعزلهما ويقيم مقامهما قيماً م�ستقيماً، وو�سياً اأميناً”)11(.
املبا�رش  بالإ�رشاف  املخت�سة  والأوقاف هي  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  كانت  وملا 
ال�سعودية، فقد ن�ست لوائحها واأنظمتها  العربية  اململكة  الأوقاف اخلريية يف  على 
م�سارفها،  يف  و�رشفها  غالتها،  وحت�سيل  وا�ستغاللها  الأوقاف،  هذه  اإدارة  على 
وذلك عرب ثالث  الأوقاف وم�رشوفاتها،  واردات  والتدقيق على  النظار  وحما�سبة 

دوائر متدرجة على النحو الآتي: 
اأوًل: اإدارات الأوقاف يف كل بلد. 

ثانياً: جمل�ض الأوقاف الفرعي يف املنطقة. 
ثالثاً: جمل�ض الأوقاف الأعلى)2)).

التي ن�ض تنظيمها على خم�ض ع�رشة مهمة  ثم اأن�سئت “الهيئة العليا لالأوقاف”، 
للهيئة، منها النظارة على الأوقاف العامة وامل�سرتكة فيما يخت�ض بالوقف العام، اإل 
�أو وجهة غري �لهيئة، و�لنظارة  �إذ� ��ضرتط �لو�قف �أن يتولى نظارة �لوقف �ضخ�ض 
على الأوقاف اخلا�سة اإذا عهد اإلى الهيئة بنظارتها، واإدارة الأوقاف التي يكون لها 
ناظر غري الهيئة بناء على طلب الواقف اأو الناظر، واإن�ساء الأوقاف العامة وامل�سرتكة 

)1)) �شرح جملة االأحكام 43/1.

)2)) ينظر: نظام جمل�س الأوقاف الأعلى، ال�ضادر من الأمانة العامة ملجل�س الأوقاف الأعلى، وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية، 
املادة الثالثة، واملادة ال�ضاد�ضة، ولئحة تنظيم الأوقاف اخلريية، ال�ضادر بقرار جمل�س الوزراء يف 1393/1/29هـ برقم: 80.
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العامة  الأوقاف  اإن�ساء  طلبات  على  واملوافقة  لها،  الالزمة  الإجراءات  وا�ستكمال 
الأموال  وح�رش  خا�سة،  وقفية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  طلبات  على  واملوافقة  وامل�سرتكة، 
واملحافظة  املتاحة،  التقنية  والنظم  الأ�ساليب  اأف�سل  با�ستخدام  وت�سجيلها  املوقوفة 
على اأعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها، و�سيانتها ومنع اأي 
تعد عليها، واإدارتها وا�ستثمارها باأ�س�ض اقت�سادية، وحت�سيل اإيرادات الأوقاف التي 
تكون الهيئة ناظرة عليها اأو مديرة لها، واإنفاقها على الأغرا�ض املوقوفة، وت�سجيع 
الوقف على اجلهات والن�ساطات اخلريية والجتماعية والثقافية، وت�سهيل اإجراءاته، 
ال�سيغ  وتطوير  والنظار،  للواقفني  املمكنة  وامل�ساندة  وامل�سورة،  املعلومات  وتقدمي 
مع  ذلك  يف  والتن�سيق  جديدة،  وقفية  �سيغ  اإيجاد  اإلى  وال�سعي  القائمة،  الوقفية 
اجلهات ذات العالقة، والإ�سهام يف اإقامة امل�ساريع الوقفية والن�ساطات العلمية التي 

حتفز على الوقف)3)).
وهذه كله لأجل �سمان ح�سن اإدارة هذه الأوقاف، وعمارتها وتنميتها، وحفظها 
م�سارفها  يف  غلتها  �رشف  من  والتاأكد  وم�رشوفاتها،  وراداتها  و�سبط  و�سيانتها، 

ال�رشعية.
ومن خالل ما �سبق، يتبني اأن اجلهات امل�سوؤولة عن حما�سبة النظار جهتان: 

الأولى الواقف:
�رصوط  بتنفيذ  وملزٌم  �لوقف،  على  �لإ�رص�ف  يف  �لو�قف  عن  وكيٌل  فالناظر 
الواقف، فكان من حقه حما�سبته، وله عزله وا�ستبداله بغريه)14(، اأو �سم ناظر اآخر 
اأجرته، وتقييد �سلطته يف النظارة على بع�ض م�سالح الوقف دون  معه، وله حتديد 

)3)) ينظر: �ضحيفة عكاظ العدد )3955).

)4)) جاء يف حا�شية الد�شوقي )88/4(: »القا�شي ال يعزل ناظراً اإال بجنحة، وللواقف عزله ولو لغري جنحة«.
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بع�ض، واأن يوزع م�سوؤوليات النظارة على اأكرث من �سخ�ض، وهكذا)15(.
والثانية ال�سلطان ونوابه: 

ال�سلطان ويل من ل ويل له كما �سبق، ونوابه يف العادة �سنفان، الأول: الق�ساة 
الذين جعل من اخت�سا�سهم الإ�رشاف على الأوقاف وحما�سبة القائمني عليها)11(، 
ماكان  وهو  عليها،  والرقابة  الأوقاف  بتنظيم  املخت�سة  الإ�رشافية  اجلهات  والثاين: 
اإدارة  اأو  الأوقاف،  بوزارة  زماننا  ثم عرفت يف  الأوقاف)11(،  بديوان  �سابقاً  ي�سمى 

الأوقاف، اأو هيئة الأوقاف، اأو نحو ذلك من الت�سميات.
وقد �سئل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية عن اأوقاف ببلد، بع�سها له ناظر خا�ض، وبع�سها 
يحفظون  اأقام ويل الأمر على كل �سنف ديواناً  ناظر من جهة ويل الأمر، وقد  له 
اأوقافه، وي�رشفون ريعه يف م�سارفه، وينظر يف ت�رشفات النظار واملبا�رشين، ويحقق 
عليهم ما يجب حتقيقه من الأموال امل�رشوفة، فهل لويل الأمر اأن يفعل ذلك اإذا راأى 

فيه �مل�ضلحة �أم ل؟ 
فاأجاب: “نعم، لويل الأمر اأن ين�سب ديواناً م�ستوفياً حل�ساب الأموال املوقوفة 
ال�سلطانية  الأموال  حل�ساب  م�ستوفياً  الدواوين  ين�سب  اأن  له  كما  امل�سلحة،  عند 
كالفيء وغريه، وله اأن يفر�ض له على عمله ما ي�ستحقه مثله من كل مال يعمل فيه 
بقدر ذلك املال، وا�ستيفاء احل�ساب و�سبط مقبو�ض املال وم�رشوفه من العمل الذي 
اأن النبي  چ )التوبة: 11(، ويف ال�سحيح:  ۀ ہ  چ  اأ�سل، لقوله تعالى:  له 
وهذا  حا�سبه))1(،  رجع  فلما  ال�سدقة،  على  رجاًل  ا�ستعمل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

)5)) ينظر: تي�ضري الوقوف على غوام�س اأحكام الوقوف 133/1- 142، وحا�شية ابن عابدين 633/6، 669، ومواهب اجلليل 
39/6، ومغني املحتاج 394/2، وك�ضاف القناع 1/4)2، والإن�ضاف 440/16.

)6)) ينظر: رو�شة الطالبني115/8، وتب�ضرة احلكام 16/1، وال�ضرح الكبري لبن قدامة 6/28)2.

)))) ينظر: الأحكام ال�ضلطانية 120/1، وح�شن املحا�شرة 2/)16.

)8)) �شبق تخريجه قريباً.
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اأ�سل يف حما�سبة العمال املتفرقني. وامل�ستويف اجلامع نائب الإمام يف حما�سبتهم، 
الأموال  كرثت  ملا  ولهذا  جامع.  ديوان  من  وحما�سبتهم  الأموال  كرثة  عند  ولبد 
على عهد اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه و�سع الدواوين... وكذلك 
�لأمو�ل �ملوقوفة، على ولة �لأمر من �لإمام و�حلاكم ونحوه �إجر�وؤها على �ل�رصوط 
ال�سحيحة املوافقة لكتاب اهلل، واإقامة العمال على ما لي�ض عليه عامل من جهة الناظر. 
والعامل يف عرف ال�رشع يدخل فيه الذي ي�سمى ناظراً، ويدخل فيه غري الناظر... 
يكون  وقد  وامل�سلحة،  احلاجة  بح�سب  املتفرقني  للعمال  اجلامع  امل�ستويف  ون�سب 
واجباً اإذا مل تتم م�سلحة قب�ض املال و�رشفه اإل به، فاإن ما ل يتم الواجب اإل به فهو 

واجب، وقد ي�ستغنى عنه عند قلة العمل ومبا�رشة الإمام للمحا�سبة بنف�سه«)9)). 
اأو  الأهلي،  الوقف  عليهم، وخا�سة يف  املوقوف  اجلهتني:  هاتني  اإلى  وي�ساف 
الوقف اخلريي على معني، اأو جهة حم�سورة العدد، فمن حقهم �سوؤال الناظر عن 
م�رشوفات الوقف ووارداته، وذلك عند ال�ستباه اأو ال�سك يف اأمانة الناظر اأو ح�سن 
تدبريه، لأن م�رشف الوقف عليهم، فاإذا كان ال�سكوت عن الناظر ي�رش بحقهم كان 
لهم �سوؤاله عما اأ�سكل عليهم، ومطالبته بك�سوف الواردات وامل�رشوفات، لتطمئن 
قلوبهم، فاإن مل يتجاوب معهم كان لهم احلق يف خما�سمته اإلى القا�سي ال�رشعي. 
على  باملحا�سبة  الناظر  مطالبة  الوقف  “ومل�ستحق  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال 
لينظروا  لها،  امل�ستاأجرين  وتعيني  املوقوفة،  لالأماكن  املتعني  وامل�رشوف  امل�ستخرج 
مالهم، وي�ستدلوا بذلك على �سدقه فيما يخربهم اأو كذبه، وعلى عدله وجوره”)80). 
وحتى عامة النا�ض من غري اأهل الوقف اإذا راأوا ما ي�ستوجب الإنكار على الناظر 
املعنية  اجلهات  اأو  الق�ساء  اإلى  والرفع  عليه،  الإنكار  لهم  كان  تفريٍط  اأو  تعٍد  من 

)9)) جمموع الفتاوى 84/31ـ)8.

)80) خمت�ضر الفتاوى امل�ضرية 402/1.
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بالإ�رشاف على الأوقاف اإن مل ي�ستجب لهم، لأن هذا من باب التعاون على الرب 
والتقوى والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

املطلب الرابع: ما ي�صرتط فيه اإذن القا�صي من ت�صرفات النظار على الأوقاف

ت�رصفات �لناظر على �لوقف �لعام �أو �خلا�ض منوطة بامل�ضلحة، ومقيدة ب�رصط 
يف  الت�رشفات  بع�ض  كانت  وملا  عليه،  ويل  ما  على  اأمني  وهو  �سبق،  كما  الواقف 
الوقف موؤثرة يف الوقف زيادة اأو نق�ساً، وحتتاج اإلى اجتهاد ونظر، ملعرفة مدى حتقق 
�مل�ضلحة للوقف، و�لغبطة له يف هذ� �لت�رصف، و�لتاأكد من مو�فقته ل�رصط �لو�قف، 
كان لزاماً على الناظر اأن يراجع القا�سي فيما عزم عليه من ت�رشف قد ي�رش بالوقف 
وم�ساحله، وهذا اأمر جممع عليه من حيث الأ�سل، واإن اختلف الفقهاء يف بع�ض 
فروعه وتفا�سيله، هل ي�ستقل الناظر بالبت فيها، اأو لبد من ا�ست�سارة القا�سي، واأخذ 

موافقته عليها، ومن اأظهر الأمثلة على ذلك ما ياأتي: 
اأوًل: بيع الوقف، اأو نقله، اأو ا�صتبداله:

اأو  اأو امل�سلحة العامة بيع الوقف و�رشاء بدل عنه،  قد تقت�سي م�سلحة الوقف 
نقله اإلى مكان اآخر يف البلدة نف�سها اأو غريها من البلدان، اأو ا�ستبداله مبا هو اأ�سلح 

للوقف واأنفع للموقوف عليه. 
ويف هذه امل�سائل خالف كثري بني الفقهاء، فاإن قلنا بجواز �سيء من هذا وجب 

اأن ي�ستاأذن فيه القا�سي، ول ي�سح للناظر اأن ينفرد براأيه. 
ال�ستغالل،  عن  الأر�ض  �سعفت  اإذا  حممد:  عن  “وروي  الهمام:  ابن  قال 
ويجد القيم بثمنها اأخرى هي اأكرث ريعاً كان له اأن يبيعها وي�سرتي بثمنها ما هو اأكرث 

ريعاً”)1)(. 

)81) فتح القدير 103/14. 



د. عبد العزيز بن ف�زان بن �سالح الف�زان

141 العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

وقال يف مو�سع اآخر: »وكذا اأر�ض الوقف اإذا قل نزلها بحيث ل حتتمل الزراعة، 
ول تف�سل غلتها من موؤنتها، ويكون �سالح الأر�ض يف ال�ستبدال باأر�ض اأخرى، 
ويف نحو هذ� عن �لأن�ضاري �ضحة �ل�رصط، لكن ل يبيعها �إل باإذن �حلاكم، وينبغي 
لأهل  اأنظر  راآه  اإذا  بيعها  يف  ياأذن  اأن  الوقف  يف  منفعة  ول  اإليه  رفع  اإذا  للحاكم 

الوقف«)))(. 
هذه  كانت  اإن  ر�سد:  ابن  “وقال  خليل”:  ملخت�رش  والإكليل  “التاج  يف  وجاء 
القطعة من الأر�ض املحب�سة انقطعت منفعتها جملة، وعجز عن عمارتها وكرائها، فال 
باأ�ض باملعاو�سة فيها مبكان يكون حب�ساً مكانها، ويكون ذلك بحكم من القا�سي بعد 

ثبوت ذلك ال�سبب والغبطة يف ذلك للعو�ض عنه، وي�سجل ذلك وي�سهد به”)3)(. 
وقال العالمة البهوتي: “)ول ي�سح بيعه ول هبته ول املناقلة به( اأي: اإبداله ولو 
كتاباً  املرداوي  يو�سف  ال�سيخ  �سنف  وقد  ال�سابق)4)(  للحديث  )ن�ساً(  منه  بخري 
لطيفاً يف رد املناقلة، واأجاد واأفاد، )اإل اأن تتعطل منافعه( اأي الوقف )املق�سودة منه 
بخراب( له اأو ملحلته )اأو غريه( مما ياأتي التنبيه عليه )بحيث ل يورد( الوقف )�سيئاً( 
على اأهله )اأو يورد �سيئاً ل يعد نفعاً( بالن�سبة اإليه )وتتعذر عمارته وعود نفعه( باأن 
ل يكون يف الوقف ما يعمر به )ولو( كان اخلارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت 
اإعادته )م�سجداً حتى ب�سيقه على اأهله( امل�سلني به )وتعذر تو�سيعه( يف حمله )اأو( 
كان م�سجدا وتعذر النتفاع به لـ)خراب حملته( اأي الناحية التي بها امل�سجد )اأو 
عن  للنهي  مثله  يف  ثمنه  وي�رشف  بيعه(  في�سح  )قذراً  امل�سجد  اأي  مو�سعه(  كان 
انتفاع  املق�سود  ولأن  بالبيع،  احلفظ  فوجب  اإ�ساعة،  اإذن  اإبقائه  ويف  املال  اإ�ساعة 

)82) فتح القدير 122/14.

)83) التاج والإكليل 42/6.

)84) يعني حديث عمر: »ال يباع وال يورث وال يوهب...« و�شبق تخريجه.
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املوقوف عليه بالثمرة ل بعني الأ�سل من حيث هو، منع البيع اإذن مبطل لهذا املعنى 
الذي اقت�ساه الوقف فيكون خالف الأ�سل، ولأن فيما نقول بقاء للوقف مبعناه حني 
بحالة  خم�سو�ض  اأ�سلها(  يباع  )ل  وعموم  متعيناً.  فيكون  ب�سورته  الإبقاء  تعذر 
اأظهر  ويجوز يف  ابن رجب:  قال  ذكرناه.  ملا  املخ�سو�ض  لالنتفاع  املوقوف  تاأهل 
الروايتني عن اأحمد اأن يباع ذلك امل�سجد، ويعمر بثمنه م�سجد اآخر يف قرية اأخرى 

اإذا مل يحتج اإليه يف القرية الأولى. 
والوقف على قوم بعينهم اأحق بجواز نقله اإلى مدينتهم من امل�سجد )و( ي�سح 
اأو خيف  بلي  اأو  )انك�رش  موقوف  بيع )جذع(  و(  )يب�ست  موقوفة  )�سجرة(  بيع 
الك�رش اأو الهدم(، قال يف التلخي�ض: اإذا اأ�رشف جذع الوقف على النك�سار، اأو 
رعاية  يباع،  فاإنه  به  منتفعاً  كونه  اأخر خلرج عن  لو  اأنه  وعلم  النهدام،  على  داره 

للمالية اأو ينق�ض حت�سياًل للم�سلحة. قال احلارثي: وهو كما قال. 
ما  بيعها عند خرابها على  امل�سبلة ونحوها جائز  قال: واملدار�ض والربط واخلانات 
تقدم وجهاً واحداً، )و( ي�سح )بيع ما ف�سل من جنارة خ�سبه ونحاتته( اأي: املوقوف 
ملا تقدم... )و( حيث يباع الوقف فاإنه )ي�رشف ثمنه يف مثله(، لأن يف اإقامة البدل 
مقامه تاأبيداً له وحتقيقاً للمق�سود، فتعني وجوبه )اأو بع�ض مثله( اإن مل ميكن يف مثله، 
)فاإن  مراعاته،  اإمكان  امل�رشف مع  تغيري  وي�رشف يف )جهته وهي م�رشفه( لمتناع 
تعطلت( جهة الوقف التي عينها الواقف )�رشف يف جهة مثلها، فاإذا وقف على الغزاة 
يف مكان فتعطل فيه الغزو، �رشف( البدل )اإلى غريهم من الغزاة يف مكان اآخر كما 
اآلة  الواقف يف اجلملة ح�سب الإمكان، )ويجوز نقل  �سياأتي قريباً(، حت�سياًل لغر�ض 
امل�سجد الذي يجوز بيعه( خلرابه اأو خراب حملته اأو قذر حمله، )و( نقل )اأنقا�سه اإلى 
اإلى اأن قال: “)وي�سح بيع بع�سه( اأي: الوقف )لإ�سالح ما  مثله اإن احتاجها( مثله”، 
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بقي( منه؛ لأنه اإذا جاز بيع الكل عند احلاجة فبيع البع�ض مع بقاء البع�ض اأولى”)85). 
وهذا هو ما ن�ست عليه الأنظمة ال�سعودية املتعاقبة، وكان اآخرها نظام املرافعات 
ال�رشعية الذي جاء يف مادته اخلم�سني بعد املائتني ما ياأتي: “اإذا اقت�سى الأمر نقل 
اأن  الأوقاف-  اإدارة  كان  اأو  خا�ساً،  ناظراً  كان  �سواء  الوقف-  لناظر  فلي�ض  وقف 
يجري معاملة النقل اإل بعد ا�ستئذان القا�سي ال�رشعي يف البلد التي فيها الوقف، 
واإثبات امل�سوغات ال�رشعية التي جتيز نقله، على اأن يجعل ثمنه يف مثله يف احلال. 

وكل ذلك يتم بعد موافقة حمكمة التمييز”. 
وجاء تف�سري هذه املادة يف الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية على النحو 
الآتي: “51)/) نقل الوقف من بلد اإلى بلد اآخر داخل اململكة يقت�سي اإذن قا�سي 
البلد  قا�سي  لدى  يكون  بدله  عليه. و�رشاء  التمييز  الوقف، وت�سديق حمكمة  بلد 

املنقول اإليه الوقف، بعد حتقق الغبطة وامل�سلحة من اأهل اخلربة يف احلالني. 
اأو �رشائه يكون لدى املحكمة التي يف بلد  51)/3 الإذن يف بيع عقار الوقف 

العقار، بعد حتقق الغبطة وامل�سلحة من اأهل اخلربة. 
الذي  القا�سي  الوقف هو  البيع وال�رشاء يف  الإفراغ يف  يتولى  الذي   4/(51

�سدر عنه الإذن اأو خلفه، وذلك بعد ت�سديق الإذن بالبيع من حمكمة التمييز. 
51)/5 العقار امل�سرتك بني وقف وغريه يكون اإفراغه لدى القا�سي الذي اأذن 

ببيع ح�سة الوقف اأو خلفه. 
جمل�ض  موافقة  بعد  يكون  وبيعها  اخلريية  الأوقاف  با�ستبدال  الإذن   1/(51

الأوقاف الأعلى على ذلك. 
قبل  من  يكون  الأوقاف  عقار  من  العامة،  للم�سلحة  انتزع  ما  اإفراغ   1/(51

)85) ك�ضاف القناع 294/4. وينظر: املقنع وال�ضرح الكبري والإن�ضاف 521/16، واملغني 220/8، وجمموع الفتاوى 92/31، 
214، وكتاب الوقف 613/2.
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كاتب العدل. 
51)/) عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته ل�سالح ال�رشكات الأهلية العامة ل 
يعترب للم�سلحة العامة، فال يباع اإل بعد �سدور اإذن من املحكمة املخت�سة، بعد حتقق 

القا�سي من الغبطة وامل�سلحة يف البيع، وموافقة حمكمة التمييز على ذلك”)1)(. 
فال بد من نظر املحاكم الكربى يف مو�سوع بيع الوقف اأو نقله اأو ا�ستبداله، ول 

يكت�سب احلكم القطعية اإل بعد الت�سديق عليه من حمكمة التمييز)1)(.
ثانيًا: ال�ستدانة على ال�قف:

اأجاز عامة العلماء يف املذاهب الأربعة وغريها ال�ستدانة على الوقف عند احلاجة 
املا�سة اأو امل�سلحة الراجحة، ولكن ل بد من اإذن القا�سي يف ذلك، للتاأكد من اأن 
امل�سلحة تقت�سي هذه ال�ستدانة، قال الكمال بن الهمام: “ول ي�ستدين على الوقف 
اإل اإذا ا�ستقبله اأمر ل بد منه في�ستدين باأمر القا�سي، ويرجع يف غلة الوقف”)))(، 
وقال برهان الدين الطرابل�سي: »قال الفقيه اأبو الليث: اإذا ا�ستقبله اأمر ومل يجد بداً 
من ال�ستدانة ينبغي له اأن ي�ستدين باأمر احلاكم، ثم يرجع به يف غلة الوقف، لأن 
للقا�سي ولية ال�ستدانة على الوقف«)))(، وقال ابن جنيم: »ال�ستدانة على الوقف 
ل جتوز اإل اإذا احتيج اإليها مل�سلحة الوقف، كتعمري و�رشاء بذر، فتجوز ب�رشطني، 
الأول: اإذن القا�سي، الثاين: اأن ل يتي�رش اإجارة العني وال�رشف من اأجرتها كما حرره 
ابن وهبان، ولي�ض من ال�رشورة ال�رشف على امل�ستحقني كما يف القنية، وال�ستدانة: 
القر�ض وال�رشاء بالن�سيئة«)1)(، وقال النووي: »ويجوز اأن يقر�ض الإمام الناظر من 

)86) نظام املرافعات ال�ضرعية ولئحته التنفيذية، املادة 250.

))8) ينظر: احلماية اجلزائية للتعدي على االأوقاف وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�شعودية �ص: 184.

)88) فتح القدير 223/6.

)89) الإ�ضعاف �س: )5.

)90) االأ�شباه والنظائر 193/1. وينظر نحوه يف: البحر الرائق 353/5، وجممع ال�ضمانات 02/2).
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بيت �ملال، �أو ياأذن له يف �لقرت��ض، �أو �لإنفاق من مال نف�ضه على �لعمارة، ب�رصط 
الرجوع، ولي�ض له القرتا�ض دون اإذن الإمام«)91). 

اأو  اأي  لالإمام-  يجوز  اأنه  مقت�ساه  ما  الرافعي  “ذكر  الهيتمي:  حجر  ابن  وقال 
اإذن  بغري  للناظر  ذلك  يجوز  باأنه ل  الوقف، و�رشح  لعمارة  يقرت�ض  اأن  القا�سي- 
للناظر واإن مل  باأنه يجوز ذلك  ال�سالح  ابن  اأي ومن يف معناه-، واأفتى  الإمام- 

يوؤذن له فيه؛ لأن النظر ولية تقبل مثل هذا”)))(. 
�لوقف  م�ضلحة  ماد�مت  لذلك  �حلاكم  �إذن  ��ضرت�ط  عدم  �إلى  �حلنابلة  وذهب 
ال�ستدانة  “)وللناظر  البهوتي:  قال  اإليه،  ماوكل  على  موؤمتن  الناظر  لأن  تقت�سيه، 
اأو  اإذن حاكم(، ك�سائر ت�رشفاته )مل�سلحة، ك�رشائه للوقف ن�سيئة  على الوقف بال 

بنقد مل يعينه(؛ لأن الناظر موؤمتن مطلق الت�رشف، فالإذن والئتمان ثابتان”)3)(. 
ول �ضك �أن يف ��ضرت�ط �إذن �لقا�ضي مزيد �ضبط وحماية لالأوقاف من �لتالعب 

اأو الجتهادات اخلاطئة، وعلى هذا جرى العمل الق�سائي يف بالدنا)4)(. 
ثالثًا: اإقرا�ض مال ال�قف:

اأو  اختلف العلماء يف حكم اإقرا�ض مال الوقف، خ�سو�ساً ما ف�سل من غلته، 
مال  حلفظ  الالزمة  ال�سمانات  واتخذت  عنده،  اإم�ساكه  من  له  اأحرز  اإقرا�سه  كان 

الوقف، وكان ذلك باإذن القا�سي. 
قال ابن الهمام: “ويف النوازل: يف اإقرا�ض ما ف�سل من مال الوقف قال: اإن كان 

)91) رو�شة الطالبني 5/ 361.

)92) الفتاوى الفقهية الكربى 259/3.

)93) ك�ضاف القناع 4/)26، وينظر نحوه يف: الإن�ضاف )/56.

)94) ينظر: قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى رقم 8 يف 1396/1/3هـ املت�شمن �شرورة اإذن القا�شي الذي يقع الوقف يف بلده 
عند االقرتا�ص لعمارته، ومبوجبه �شدر قرار جمل�ص الوزراء رقم 1834 يف 1396/11/8هـ.
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اأحرز للغلة اأرجو اأن يكون وا�سعا”)5)(. 
وقال ابن جنيم: “للقا�سي ولية اإقرا�ض مال الوقف كما يف جامع الف�سولني، وله 
اإقرا�ض اللقطة من امللتقط، واإقرا�ض مال الغائب، وله بيع منقوله اإذا خاف التلف”)1)(. 
الوقف  مال  وكذا  اليتيم،  مال  القا�سي  “ويقر�ض  الأنهر”:  “جممع  يف  وجاء 
لكونه  احلفظ،  منفعة  ح�سول  مع  �ساء  متى  ا�ستخراجه  على  لقدرته  والغائب، 

م�سموناً على امل�ستقر�ض”)1)(. 
ال�سبي”)))(،  مال  اإقرا�ض  حكم  حكمه  الوقف  مال  “واإقرا�ض  النووي:  وقال 
وقال يف حكم اإقرا�ض مال ال�سبي: »لي�ض لغري القا�سي اإقرا�ض مال ال�سبي اإل عند 
�رشورة جتب اأو حريق ونحوه، اأو اإذا اأراد �سفراً. ويجوز للقا�سي الإقرا�ض واإن مل 

يكن �سىء من ذلك لكرثة اأ�سغاله، ويف وجه، القا�سي كغريه«)))(. 
وقال ابن حجر الهيتمي: “اإقرا�ض مال الوقف كمال الطفل، وذكروا اأنه يجوز 
يكن �رشورة، بخالف  واإن مل  الطفل  مال  اإقرا�ض  معناه-  للقا�سي -اأي ومن يف 

نحو الأب فال يجوز له ذلك اإل ل�رشورة”)111(. 
له  يجوز  “ل  بقوله:  فاأجاب  �لوقف؟  غلة  �إقر��ض  للناظر  هل  �هلل:  رحمه  و�ضئل 
اإقرا�ض ذلك اإل اإن غاب امل�ستحقون، وخ�سي تلف الغلة اأو �سياعها، فيقر�سها ملليء 

ثقة”)111(. 

)95) فتح القدير 159/14.

)96) البحر الرائق )/24.

))9) جممع االأنهر يف �شرح ملتقى االأبحر 240/3.

)98) رو�شة الطالبني 5/ 349.

)99) رو�شة الطالبني 4/ 191.

)100) الفتاوى الفقهية الكربى 259/3.

)101) الفتاوى الفقهية الكربى 265/3.
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اليتيم  مال  يف  كما  الوقف،  مال  اإقرا�ض  “وله  القليوبي:  الدين  �سهاب  وقال 
وله القرتا�ض على الوقف ولو من ماله عند احلاجة، اإن �رشطه الواقف اأو اأذن فيه 

احلاكم”))11(. 
بال�رصوط  جائز  �أنه  �لوقف  غلة  �إقر��ض  يف  �لعلماء  كالم  من  يتلخ�ض  و�لذي 

الآتية: 
1- �إذن �لقا�ضي، حتى ينظر يف �لغاية من �لقر�ض، وهل فيه غبطة للوقف �أم ل؟

)- اأن يكون القر�ض من غلة الوقف، ولي�ض من عني الوقف اأو قيمته.
3- اأن يكون يف حال ا�ستغناء املوقوف عليهم اأو غيبتهم، فاإن كانوا يف حاجته 

كانوا اأولى به من اإقرا�سه لغريهم.
4- اأن يخ�سى تلف الغلة اأو نق�سها ب�سياع اأو حريق اأو �رشقة اأو غريها.

5- اأن يكون القر�ض على ثقة باذل، متى طلب منه رد القر�ض رده. 
رابعًا: حتديد القا�صي لأُْجرة النَّاظر:

ي�ستحق  كما  نظارته،  مقابل  الأجرة  ي�ستحق  الناظر  اأن  العلماء  عامة  عليه  الذي 
ذلك العاملون على الزكاة واملجاهدون يف �سبيل اهلل ولو كانوا اأغنياء، لأنهم يعطون 
الأجرة مقابل عملهم وقيامهم بهذه امل�سلحة ال�رشعية، ولي�ض حلاجتهم وفقرهم، ولو 
منعوا من الأجرة مع تعذر الأخذ من بيت املال لهلكت الأوقاف، كما اأن هذا هو 
البلدان، وبه جرى العرف منذ عهد ال�سحابة ر�سي اهلل  الذي عليه العمل يف كل 

عنهم)113(. 
ول يخلو اإما اأن يقدر الواقف اأجرة الناظر اأو ل، فاإن قدرها له الواقف ا�ستحقها 
�لناظر، ولو كانت �أكرث من �أجرة �ملثل؛ لأنه لو جعل ذلك له من غري �أن ي�ضرتط عليه 

)102) حا�شية القليوبي على �شرح املحلي على منهاج الطالبني 110/3.

)103) ينظر: مواهب اجلليل 40/6، وحا�شية الد�شوقي 88/4، ومغني املحتاج 394/2، وك�ضاف القناع 1/4)2.
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�لقيام باأمر �لوقف جاز، فاأولى �أن يجوز مع �ل�رصط)104). 
واأما اإن كانت اأقل من اأجرة املثل، فاإنه يرجع للقا�سي للنظر يف زيادته. قال ابن 
�أجر  من  �أكرث  ولو  �لو�قف،  له  عينه  ما  فله  �لو�قف،  ب�رصط  �لناظر  “و�أما  عابدين: 

املثل، ولو عني له اأقّل فللقا�سي اأن يكمل له اأجر املثل بطلبه”)115(. 
اأجرته  لتقدير  للقا�سي  فريجع  للناظر،  اأجرة  يقدر  مل  الواقف  كان  اإن  وكذلك 

اأي�ساً. 
فهاتان حالتان يرجع تقدير اأجرة الناظر فيهما للقا�سي. 

وعامة الفقهاء على وجوب الرجوع اإلى القا�سي يف تقدير اأجرة الناظر اإذا مل 
يعينها الواقف، ول يرتك تعيينها اإليه، لأنه متهم مبحاباة نف�سه)111(. 

واأفتى ابن ال�سباغ اأن للمتويل على الوقف اأن ياأخذ قدر عمله من ريع الوقف 
دون اإذن القا�سي. ووجهه ال�رشواين باأن هذا يف حالة فقد احلاكم بذلك املحل، اأو 

تعذر الرفع اإليه)111(. 
واختلفوا يف قدر ما يفر�سه القا�سي للناظر، على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: اأنه يفر�ض اأجرة املثل. وقال به احلنفية واملالكية، وهو قيا�ض املذهب 
عند احلنابلة، وقول عند ال�سافعية))11(. 

القول الثاين: يفر�ض قدر الكفاية. وهو قول لل�سافعية))11(. 

)104) ينظر: الإ�ضعاف �س 45، وحا�شية الد�شوقي 88/4، ومغني املحتاج 394/2، وك�ضاف القناع 1/4)2.

)105) حا�شية ابن عابدين 653/6.

)106) ينظر: الإ�ضعاف �س )5، 59، والبحر الرائق 264/5، ومواهب اجلليل 40/6، وحا�شية الد�شوقي 88/4، وحتفة املحتاج 
290/6، ونهاية املحتاج 398/5، والإن�ضاف )/58، ومطالب اأويل النهى 418/3.

))10) ينظر: حتفة املحتاج مع حا�شية ال�شرواين 290/2.

)108) االأ�شباه والنظائر البن جنيم 401/1، وحا�شية ابن عابدين 653/6، ومواهب اجلليل 40/6، ونهاية املحتاج 291/4، 
والإن�ضاف 252/5، وك�ضاف القناع 1/4)2.

)109) نهاية املحتاج 401/5.
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القول الثالث: يفر�ض الأقل من اأجرة املثل، اأو مقدار الكفاية. وهو قول لل�سافعية 
وتخريج عند احلنابلة)111(. 

اأحد  اإلى  مردها  وجد  الأقوال  هذه  اأ�سحاب  بها  احتج  التي  الأدلة  تاأمل  ومن 
الأمور الآتية: 

1- بناء ذلك على �لعرف �ملعهود، و�ملعروف كامل�رصوط. و�لعرف يتغري بتغري 
الزمان واملكان والأحوال. 

)- مر�عاة �لحتياط للوقف ببذل �لأقل للناظر. 
3- الرتدد بني قيا�ض ناظر الوقف على و�سي اليتيم الذي اأذن اهلل له بالأكل مع 
اختلف  وقد   ،)1 )الن�ساء:  چ  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  چ  تعالى:  بقوله  فقره 
العلماء يف هذا املعروف، هل هو قدر كفايته، اأو اأجرة عمله، اأو الأقل منهما)111(، 
ز اهلل تعالى له الأخذ منها فقرياً كان اأو  اأو قيا�سه على العامل على ال�سدقة الذي َجوَّ
غنياً بقوله: چ ۀ ہ چ )التوبة: 11(، لأننا نعطيه حلاجتنا اإليه، ولي�ض حلاجته 
لكونه  ولي�ض  امل�سلحة،  بهذه  لقيامه  ُيعطى  فاإنه  الناظر،  حال  هو  وكذلك  وفقره، 

فقرياً. 
والراجح اأن الناظر يعطى اأجرة مثله. ووجه ذلك: اأن هذه الأجرة مقابل جهده 
لتعطل  يف�سي  ي�ستحقه  ما  دون  الناظر  واإعطاء  مب�ساحله،  والقيام  الوقف  رعاية  يف 
بع�ض  ما حتتاجه  مع  لذلك، خ�سو�ساً  املحت�سبون  يقّل  قد  اإذ  اإهمالها،  اأو  الأوقاف 

الأوقاف من الوقت الكثري والكلفة ال�سديدة يف اإدارتها. 
مبا  بل  بالوقف،  ي�رص  قد  �لذي  �لأقل  ببذل  يكون  فال  للوقف  �لحتياط  و�أّما 
تتحقق به م�سلحة الوقف، ويندفع به الف�ساد عنه. كما اأن هذا هو املعهود يف العمل 

)110) نهاية املحتاج 401/5، واملبدع 226/4، والفروع 324/4.

)111) ينظر: اجلامع الأحكام القراآن 42/5.
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الق�سائي))11(. 
ويجتهد القا�سي يف حتديد مقدار اأجرة املثل مبا ينا�سب كل حالة، وذلك لوجود 
عوامل عديدة توؤثر يف مقدار هذه الأجرة، فالقا�سي ينظر اإلى كلفة الناظر يف اإدارته 
للوقف، ومقدار كفاءته، والوقت الذي يبذله، والنفع الذي يلحق الوقف من نظره. 

ولذا فال ميكن حتديد اأجرة الناظر بن�سبة ثابتة دائماً كالع�رش مثاًل)113(. 
ويتحقق القا�سي من مقدار الأجرة بالعرف ال�سائد، وال�ستعانة باأهل اخلربة)114(.

خام�سًا: الرقابة على ت�سرفات النظار:

ناظراً  يعني  مل  الواقف  كان  اإذا  الوقف  على  ناظر  تعيني  عن  م�سوؤولة  الدولة 
واأبطلت  الدولة  منعته  الوقف  م�سلحة  يف  لي�ض  مبا  الناظر  ت�رشف  واإذا  عليه)115(، 
ت�رشفه، ولهذا ن�ض اأكرث العلماء على منع الناظر من تاأجري الوقف مدة طويلة قد 
ترتفع خاللها الأجور فيحرم الوقف من هذا الرتفاع، كما مينع من تاأجري الوقف 
ملن يخاف منه اإتالف عينه، ومينع كذلك من تاأجري الوقف لنف�سه اأو لولده اأو والده 
اأو زوجه، لأنه متهم باملحاباة على ح�ساب الوقف، واإذا اأجر الوقف باأقل من اأجرة 
املثل لزمه �سمان ما نق�ض عن اأجرة املثل، ولو منعه الواقف من تاأجري الوقف مطلقاً 

�أو �أل يوؤجره �أكرث من �ضنة فخالف �ل�رصط بطلت �لإجارة، ومل ي�ضح ت�رصفه)116).
كما �أن يد �لناظر على �لوقف يد �أمانة، فاإذ� تعدى �أو فرط �ألزمته �لدولة ب�ضمان 

)112) ينظر: فتاوى ور�شائل �شماحة ال�شيخ حممد بن اإبراهيم 93/9.

)113) قد ي�ضكل على بع�س الباحثني تن�ضي�س بع�س الفقهاء على اأن للناظر الع�ضر، فيظنون اأن هذا حق ثابت لكل ناظر. 
وهذا وهم فا�شد، بل املراد اأن له اأجرة املثل كما قال ابن عابدين يف حا�شيته )653/6): »ال�ضواب اأن املراد من الع�ضر: اأجر 
املثل، حتى لو زاد على اأجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم، ويف اإجابة ال�شائل ومعنى قول القا�شي للقّيم ع�شر غلة 

الوقف: اأي التي هي اأجر مثله، ال ما توهمه اأرباب االأغرا�ص الفا�شدة«.

)114) ينظر يف كيفية تقدير اأهل اخلربة لأجرة املثل: درر احلكام 446/1، املادة 414.

)115) ينظر: الإ�ضعاف �س 54، وال�ضرح الكبري للدردير 88/4، والرو�شة 5/)34، واملغني 242/6.

)116) ينظر: املحيط الربهاين 49/5)، واجلوهرة النرية 3/)، والبحر الرائق 254/5، ورو�شة الطالبني 329/5، ونهاية 
املحتاج 5/))2، واإعانة الطالبني 5/3)1، واملبدع 23/5.
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الناظر  عزل  تقت�سي  الوقف  م�سلحة  كانت  واإذا  تفريطه)111(،  اأو  بتعديه  تلف  ما 
و��ضتبد�له باأ�ضلح منه، �أو �ضم ناظر �آخر �إليه، لأنه ت�رصف بخالف �رصط �لو�قف، 

اأو ق�رش فيما يجب عليه جتاه الوقف؛ فلها ذلك))11(. 
فهذه عدة اأمثلة يتبني فيها م�سوؤولية الدولة يف حماية الأوقاف وحفظ م�ساحلها، 

�سواء اأكانت اأوقافاً خا�سة اأم عامة. 

املطلب اخلام�س : واقع الإ�صراف الق�صائي على الّنظار وكيفّية تطويره 

اأترك احلديث يف هذه الق�سية لأحد الق�ساة املعنيني بالوقف، وهو ف�سيلة ال�سيخ 
الدكتور: هاين اجلبري، حيث يقول: “من خالل ممار�سة العمل الق�سائي، والطالع 
النظار  على  الق�سائي  الإ�رشاف  اأن  و�سوح  بكل  يظهر  فاإنه  فيه،  املجريات  على 
قا�ٍض  يقوم  الدعاوى والإنهاءات، ول  للمحكمة يف  التقدم  بحالة  حم�سور واقعاً 
مبحا�سبة اأو اإجراء اآخر جتاه ناظر اإل بطلب يقدم اإليه، اأو لك�سف دعوى اأو معاملة 

تتطلب ذلك. 
فتقيمه  متويف،  ناظر  عن  بدًل  للوقف  ناظراً  اإقامته  يطلب  من  يتقدم  رمبا  بل 
املحكمة ناظراً وتعطيه اإعالماً بذلك، دون اأن ُي�ساأل عن م�رشوفات الوقف ال�سابقة 

وت�سجيالتها، وما ا�ستلم وما مل ي�ستلم. 
للم�سلحة  لنزع ملكيتها  اأو  لنقلها وا�ستبدالها،  اإما  املبيعة  الأوقاف  قيمة  اأن  كما 
العاّمة، حتفظ لدى بيت املال باملحاكم، وقد تبقى جممدة لديها مدداً طويلة دون اأن 
ي�سرتى بها بدل اأو يعمر بها، �سواء اأكان ذلك اإهماًل من الناظر اأم ل�سعف املبلغ، ول 

))11) ينظر: الإ�ضعاف �س 41، واالأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص 3)، ورو�شة الطالبني 349/5، ومغني املحتاج 396/2، 
والإن�ضاف )/60، واالإر�شاد اإلى معرفة االأحكام �ص 141.

)118) ينظر: الإ�ضعاف �س 53، واالأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص 195، ومواهب اجلليل 6/)3، وحا�شية الد�شوقي 88/4، 
))2، والفتاوى الكربى لبن تيمية 5/)42، والفروع )/349،  وتي�ضري الوقوف 144/1، واالأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص 

والإن�ضاف )/63، ومطالب اأويل النهى 329/4، و�شرح منتهى االإرادات 415/2، و�شرح جملة االأحكام 43/1.
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يكون ذلك مدعاة مل�ساءلة الناظر. 
وميكن اأن نح�رش �سبب ذلك يف اأمور اأربعة، اأولها: اأن عمل املحاكم مبني على 

�سبق ق�سائي متبع، وهو ل يجعل للقا�سي حما�سبة الناظر اإل عند الدعوى))11(. 
الثاين: تعدد الق�ساة يف البلد الواحد، وكل قا�سي ل ينظر من املعامالت اإل ما 
اأحيل اإليه، باعتبار الق�ساء ولية ذات اخت�سا�ض، ولذا فال ميكن للقا�سي اأن يتولى 

متابعة الأوقاف ما مل حتل اإليه. 
الثالث: اأن الأوقاف الأهلية واخلريية ل ميكن ح�رشها لكرثتها، وكل حني يتقدم 
�إلى �ملحاكم من يوقف وقفاً ب�رصط معني، ومتابعة كل هذه �لأوقاف ونظارها غري 

ممكنة، خا�سة يف املناطق التي يكرث فيها الوقف. 
الأوقاف  على  الناظر  اإقامة  حيال  التام  ال�سلطان  له  لي�ض  الق�ساء  اأن  الرابع: 
اإدارة  اإ�سعار  من  لبد  بل  عليها،  مبايعة  اأي  اإجراء  اأو  الأوقاف،  وا�ستبدال  اخلريية 
الأوقاف واأخذ راأيها، كما ت�سمن ذلك نظام جمل�ض الأوقاف الأعلى وتعاميم وزارة 

العدل)1)1(. 
الأوقاف  جمل�ض  وبني  بينه  موزعة  الإ�رشافية  القا�سي  مهام  بذلك  و�سارت 
الذي -اأي�ساً- اأنيط به ح�رش الأوقاف وت�سجيلها، وو�سع قواعد حت�سيل واردات 

الأوقاف)1)1(. 

اأعلم ن�شاً ي�شرتط الدعوى ملحا�شبة  اأن للقا�شي حما�شبة الناظر ولو دون دعوى، وال  )119) الظاهر من كلم الفقهاء 
املرافعات  نظام  من   10/32 املادة  ن�شت  وقد  النظام،  يف  دعوى  دون  والعزل  املحا�شبة  من  مينع  �شيء  ال  اأنه  كما  الناظر، 
والئحته التنفيذّية على اأن )للقا�شي عزل النظار حال عجزهم اأو فقد االأهلية املعتربة �شرعاً(، ون�ص قرار جمل�ص الق�شاء 
الأعلى رقم 5/85 يف 1405/5/5هـ على اأن للقا�شي الوالية العامة على االأوقاف، فاإذا وجد من الناظر على االأوقاف التواًء 
اأو اتهاماً يف بع�ص الت�شّرفات، فاإن للقا�شي عزله وحما�شبته، وهذا يجُفهم منه عدم ا�شرتاط اإقامة الدعوى الأجل املحا�شبة 

والعزل، ويبقى تنزيل هذا واقعاً وجعله عماًل متبعاً، واهلل امل�ضتعان.

)120) التعميم رقم 3/142 يف 1390/10/25هـ.

)121) املادة الثالثة من نظام جمل�س الأوقاف الأعلى.
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واإذا اأريد تقدمي اقرتاح اأو تو�سية لتطوير الو�سع املذكور، فاإين اأبني ما يلي: 
امل�سلحة معتربة  فاإن  الغر�ض)))1(، ولذا  املعنى، م�سلحية  الوقف عبادة معقولة 
الأحكام  من  كثري  بجالء يف  املن�سو�سة، وهذا ظاهر  اأحكامه غري  مع  التعامل  يف 
التي تناولناها فيما �سبق، فاإن الفقهاء عللوا كل ماأخذ بتعليل م�سلحي يف الغالب. 

ولذ�؛ فاإن ذلك يفتح �لباب للم�ضلحة لتكون مر�عاتها هي �ملناط �ملهم يف كيفّية 
الإ�رشاف على النظار واأطر املحافظة واملحا�سبة)3)1(. 

ولذا فاإن اقرتاح ترتيب جديد لالإ�رشاف على النظار لن يكون اإحداثاً ممنوعاً ما 
دام حمققاً للم�سلحة. 

املحاكم  �سجالت  واقع  من  عامة  معلومات  قاعدة  اإعداد  هي  خطوة  واأول 
والأهلية،  اخلريية  الأوقاف  جلميع  الواقعي)4)1(  الر�سد  خالل  ومن  ومدوناتها، 
تتبع  ونظارها،  الأوقاف  على  بالرقابة  خمت�سة  اأمانة  اأو  جلنة  باإ�رشاف  هذا  ويكون 

اإدارة الأوقاف اأو اجلهات الق�سائية. 
وبعد ذلك يتم اإلزام كل ناظر بتقدمي ح�ساب �سنوي، واإم�ساك م�ستندات ال�رشف 

ومراجعتها، وهذا لبد فيه من تعاون بني جهات املتابعة وجهات التنفيذ والإلزام. 
ويتم بالتن�سيق مع املحاكم األ يقام ناظر مطلقاً، اأو يقام موؤقتاً فال جتدد نظارته اإل 

بعد اإبراز ما يدل على اأدائه للمحا�سبة، وعدم وجود العجز لديه. 
اإحالته  فاإن هذه تهمة ت�ستدعي  اأو ثبت لديه العجز،  ومن امتنع عن املحا�سبة، 
للق�ساء للنظر يف عزله، اأو �سم اأمني اإليه. واإذا مت اإلزام النظار باإيداع ريع الأوقاف 

)122) �شنفه �شمن امل�شلحيات العز بن عبد ال�شلم يف قواعد االأحكام 26/1، وانظر بحثاً بعنوان اأثر امل�ضلحة يف الوقف 
لل�ضيخ عبد اهلل بن بّية، وهو من�ضور يف جملة البحوث الفقهية املعا�ضرة العدد ال�ضابع والأربعون.

)123) وال يعني هذا تغييب اآراء الفقهاء واجتهادا تهم واجلهد الذي قاموا به عرب ع�شور متتالية، واإمنا املق�شود اعتبار 
امل�شلحة مناطاً توزن به االجتهادات املح�شة دون تغييب لل�شتدالالت الفقهية.

العزيز بجدة لر�شد  امللك عبد  لباحثني مكلفني من قبل جامعة  املبذول  كاأمنوذج: اجلهد  املجال  )124) ويذكر يف هذا 
الأوقاف ميدانياً واللقاء بالنظار، بهدف جمع مادة تعرف باأثر الوقف الجتماعي.
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لدى ح�ساب بنكي با�سم الوقف الذي يتولى نظارته �سهلت حما�سبته بعد ذلك. 
وما ذكرته �سواء فيه الأوقاف الأهلية واخلريية. 

وهو تطبيق ملا ذكره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية من اإن�ساء ديوان حل�ساب الأوقاف، 
لهذا  الإ�رشاف  النزاعات، ويكون  للمحاكم مهام ف�سل اخل�سومات وقطع  وتبقى 
الديوان، اإذ تقرر �سابقاً اأن ولية القا�سي الإ�رشافية م�ستفادة من تولية الإمام الأعظم 

له؛ ولذا فاإن له جعلها لديوان اأو اأمانة اأو جلنة م�ستقلة”)5)1(. 

خامتة البحث 

اأحمد اهلل على ما منَّ به من اإجناز هذا البحث، واأختمه بالنتائج والتو�سيات الآتية: 
اأوًل: نتائج البحث:

1- الوقف لغة م�سدر )َوَقَف(، وجمعه اأوقاف، ومعناه احلب�ض والت�سبيل واملنع. 
ومعناه يف ال�سطالح: حتبي�ض الأ�سل وت�سبيل املنفعة.

)- الوقف نوعان: وقف اأهلي اأو ذري، وهو: ما جعل ا�ستحقاق ريعه للواقف 
نف�سه، اأو ذريته واأحفاده واأ�سباطه، ونحوهم من قرابته. ومن اأمثلته اأوقاف عدد من 
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم كاأبي بكر وعمر وعلي والزبري واأبي طلحة وابن عمر واأن�ض 

ر�سي اهلل عنهم وغريهم.
ما ي�رشف ريعه يف وجوه  العام، وهو:  اأو  الوقف اخلريي  الآخر:  3- والنوع 
من  جهة  على  كان  اأم  كالفقراء،  معينني  اأ�سخا�ض  على  اأكان  �سواء  والرب،  اخلري 

جهات الرب العامة، كامل�ساجد.
قبل  من  وم�سادرته  لإلغائه  وحماولت  ت�سييق  عليه  جرى  الأهلي  الوقف   -4
بامللك الظاهر بيرب�ض، وانتهاء بالقوانني التي �سدرت يف م�رش  بع�ض احلكام بدءاً 

)125) االإ�شراف الق�شائي على االأوقاف �ص 39ـ42.
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و�سوريا والعراق مبنع الأوقاف الأهلية، واإلغاء ما كان موجوداً منها.
5- الولية على الوقف �سلطة �رشعية جعلت لكل عني موقوفة، فال بد للموقوف 
وحفظ  وتنمية  وعمارة  �سيانة  من  م�سلحته  على  ويحافظ  �سوؤونه،  يدير  ناظر  من 

و�رشف لغلته على م�ستحقيها.
1- الولية اخلا�سة هي الأ�سل يف الأوقاف، وم�سدرها الواقف نف�سه يف الغالب، 
وهي اأقوى من الولية العامة، فمتى وجد للوقف ناظر خا�ض فلي�ض للحاكم حق 

الت�رشف يف الوقف، اإل يف احلدود التي ت�سمح له بها �سالحياته كويل عام.
م�سالح  على  العامة  الولية  باب  من  هي  الأوقاف  على  العامة  الولية   -1
امل�سلمني، وهي من اخت�سا�ض احلاكم “الويل العام”، ومع تو�سع الأوقاف وكرثتها 
وتنوع م�سارفها، وكرثة العدوان عليها اأ�سندت هذه الولية يف الع�رش احلا�رش اإلى 

وزارات الأوقاف يف معظم البلدان.
�أو �ضنًة �أو  )- �لأ�ضل يف �لوقف �للتز�م ب�رصوط �لو�قف، ما مل تخالف كتاباً 

اإجماعاً اأو م�سلحة حم�سة اأو غالبة.
)- �تفق �مل�ضلمون على �أن �رصوط �لو�قف تنق�ضم �إلى �ضحيح وفا�ضد، كال�رصوط 
يف �ضائر �لعقود، ومن قال من �لفقهاء: �إن �رصوط �لو�قف ن�ضو�ض كاألفاظ �ل�ضارع، 
فمراده اأنها كالن�سو�ض يف الدللة على مراد الواقف، ل يف وجوب العمل بها ما 

دامت خمالفة لل�رشع.
11- �لإلز�م ب�رصوط �لو�قف �ملو�فقة لل�رصيعة و�ملحققة للم�ضلحة، و�إبطال ما 
خالف ذلك منها هو جزء من م�سوؤولية الدولة يف حماية الأوقاف وحتقيق مقا�سدها 

ال�رشعية.
11- الولية على الوقف منوطة بامل�سلحة، والناظر لي�ض له اأن يفعل �سيئاً يف اأمر 
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الوقف اإل مبقت�سى امل�سلحة ال�رشعية، وعليه اأن يفعل الأ�سلح فالأ�سلح، وما خري 
فيه فهو تخيري م�سلحة، ل تخيري �سهوة وهوى.

)1- من م�سئوليات الدولة جتاه الأوقاف حما�سبة الولة والنظار على الأوقاف 
للقيام  وتوجيههم  اخلا�سة،  اأم  العامة  الأوقاف  اأكانوا ولة على  �سواء  ومتابعتهم، 

بوظائفهم وم�سوؤولياتهم جتاه الوقف.
13- للحاكم النظر العام، فيعرت�ض على الناظر اخلا�ض اإن فعل ما ل ي�سوغ فعله 
لعموم وليته، وله �سم اأمني اإلى ناظر خا�ض مع تفريطة اأو تهمته، ليح�سل املق�سود 

من حفظ الوقف، ول اعرتا�ض لأهل الوقف على ناظر اأمني وله الواقف.
14- تتاأكد املحا�سبة للنظار على الأوقاف العامة، لأنها يف العادة اأكرث واأثمن، 
والواقفون لها قد جعلوها يف ذمة الدولة وحتت م�سوؤوليتها، وقد يكونون موتى منذ 
مئات ال�سنني، كما اأن امل�ستحقني لغلتها غري حمدودين اأو معينني، في�سهل اإهمالها 

اأو التالعب بها.
15- اجلهات امل�سوؤولة عن حما�سبة النظار جهتان: الواقف، وال�سلطان ونوابه، 
وهم الق�ساة، وكذلك اجلهات الإ�رشافية املخت�سة بتنظيم الأوقاف والرقابة عليها، 
وهو ماكان ي�سمى �سابقاً بديوان الأوقاف، ثم عرفت يف زماننا بوزارة الأوقاف، اأو 

اإدارة الأوقاف، اأو هيئة الأوقاف، اأو نحو ذلك من الت�سميات.
على  اخلريي  الوقف  اأو  الأهلي،  الوقف  يف  وخا�سة  عليهم،  املوقوف   -11
معني، من حقهم �سوؤال الناظر عن م�رشوفات الوقف ووارداته، وذلك عند ال�ستباه 
فاإذا كان  الوقف عليهم،  اأو ح�سن تدبريه، لأن م�رشف  الناظر  اأمانة  ال�سك يف  اأو 
ومطالبته  عليهم،  اأ�سكل  عما  �سوؤاله  لهم  كان  بحقهم  ي�رش  الناظر  عن  ال�سكوت 
بك�سوف الواردات وامل�رشوفات، لتطمئن قلوبهم، فاإن مل يتجاوب معهم كان لهم 
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احلق يف خما�سمته اإلى القا�سي ال�رشعي.
ومقيدة  بامل�سلحة،  منوطة  اخلا�ض  اأو  العام  الوقف  الناظر على  ت�رشفات   -11
ب�رصط �لو�قف، وملا كانت بع�ض �لت�رصفات يف �لوقف موؤثرة يف �لوقف زيادة �أو 
نق�ساً، وحتتاج اإلى اجتهاد ونظر، ملعرفة مدى حتقق امل�سلحة للوقف، والتاأكد من 
مو�فقته ل�رصط �لو�قف، كان لز�ماً على �لناظر �أن ير�جع �لقا�ضي فيما عزم عليه من 

ت�رشف قد ي�رش بالوقف وم�ساحله.
)1- قد تقت�سي م�سلحة الوقف اأو امل�سلحة العامة بيع الوقف و�رشاء بدل عنه، 
مبا هو  ا�ستبداله  اأو  البلدان،  اأو غريها من  نف�سها  البلدة  اآخر يف  اإلى مكان  نقله  اأو 
ي�سح  القا�سي، ول  فيه  ي�ستاأذن  اأن  عليه، ويجب  للموقوف  واأنفع  للوقف  اأ�سلح 

للناظر اأن ينفرد براأيه. 
)1- جتوز ال�ستدانة على الوقف عند احلاجة املا�سة اأو امل�سلحة الراجحة، ولكن 

ل بد من اإذن القا�سي يف ذلك، للتاأكد من اأن امل�سلحة تقت�سي ذلك.
1)- �لذي يتلخ�ض من كالم �لعلماء يف �إقر��ض غلة �لوقف �أنه جائز، ب�رصط 
اإذن القا�سي، واأن يكون القر�ض من غلة الوقف، ولي�ض من عني الوقف اأو قيمته، 
كانوا يف حاجته  فاإن  غيبتهم،  اأو  عليهم  املوقوف  ا�ستغناء  حال  يكون يف  واأن 
كانوا اأولى به من اإقرا�سه لغريهم، واأن يخ�سى تلف الغلة اأو نق�سها ب�سياع اأو 
اأو غريها، واأن يكون القر�ض على ثقة باذل، متى طلب منه رد  اأو �رشقة  حريق 

القر�ض رده.
ولو  الناظر،  ا�ستحقها  الواقف  له  قدرها  فاإن  املثل،  اأجرة  الناظر  ي�ستحق   -(1

كانت اأكرث من اأجرة املثل، واإل قدرها له القا�سي.
وذلك  حالة،  كل  ينا�سب  مبا  املثل  اأجرة  مقدار  حتديد  يف  القا�سي  يجتهد   -((
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لوجود عوامل عديدة توؤثر يف مقدار هذه الأجرة، فالقا�سي ينظر اإلى كلفة الناظر 
يف اإدارته للوقف، ومقدار كفاءته، والوقت الذي يبذله، والنفع الذي يلحق الوقف 

من نظره.
يعني  مل  الواقف  كان  اإذا  الوقف  على  ناظر  تعيني  عن  م�سوؤولة  الدولة   -(3
ناظراً عليه، واإذا ت�رشف الناظر مبا لي�ض يف م�سلحة الوقف منعته الدولة واأبطلت 

ت�رشفه.
4)- مينع الناظر من تاأجري الوقف لنف�سه اأو لولده اأو والده اأو زوجه، لأنه متهم 
باملحاباة على ح�ساب الوقف، واإذا اأجر الوقف باأقل من اأجرة املثل لزمه �سمان ما 
نق�ض عن اأجرة املثل، ولو منعه الواقف من تاأجري الوقف مطلقاً، اأو األ يوؤجره اأكرث 

من �ضنة، فخالف �ل�رصط بطلت �لإجارة، ومل ي�ضح ت�رصفه.
5)- يد �لناظر على �لوقف يد �أمانة، فاإذ� تعدى �أو فرط �ألزمته �لدولة ب�ضمان ما 

تلف بتعديه اأو تفريطه.
اأو  باأ�سلح منه،  الناظر وا�ستبداله  اإذا كانت م�سلحة الوقف تقت�سي عزل   -(1
�أو ق�رص فيما يجب عليه  �إليه، لأنه ت�رصف بخالف �رصط �لو�قف،  �آخر  �ضم ناظر 

جتاه الوقف، فلها ذلك. 
1)- الإ�رشاف الق�سائي على النظار حم�سور واقعاً بحالة التقدم للمحكمة يف 
اإل بطلب  ناظر  اآخر جتاه  اإجراء  اأو  الدعاوى والإنهاءات، ول يقوم قا�ٍض مبحا�سبة 
بع�ض  تالعب  عنه  نتج  مما  ذلك،  تتطلب  معاملة  اأو  دعوى  لك�سف  اأو  اإليه،  يقدم 
النظار على الأوقاف واأكلهم لها، اأو تفريطهم يف حمايتها و�رشف ريعها يف م�سارفه 

ال�رشعية. 
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ثانيًا: الت��سيات: 

• ل �سيء اأنفع يف النظارة على الأوقاف- لكي حتفظ اأعيانها، ويت�ساعف ريعها، 
وي�رشف يف م�سارفه ال�رشعية،- من تعيني جمل�ض نظارة مكون من ثالثة اأ�سخا�ض 
الفرد،  راأي  من  �سداداً  اأكرث  اجلماعة  وراأي  جماعياً،  الراأي  يكون  بحيث  اأكرث،  اأو 
لأحدهم  ح�سل  اإن  واأنه  النظار،  هوؤلء  على  النظارة  �سك  يف  ُين�ض  اأن  وينبغي 
فاإنه  اأو غري ذلك،  بعيدة  غيبة  اأو  اأو تخريف  وفاة  ال�ستمرار، من  مينعه من  عار�ض 
يلزم بقية النظار تعيني واحد مكانه بعد اأخذ موافقة القا�سي واإ�سدار �سك نظارة 
جديد. وهذه ن�سيحة اأوجهها لكل من لديه وقف خريي عام اأو خا�ض، وهي نتيجة 
خربة ومعاناة يف هذا املجال، وينبغي للجهات الوقفية احلكومية والأهلية والق�ساة 
على  الواقف  اإعانة  يف  يجتهدوا  واأن  ذلك،  على  ي�سجعوا  اأن  بالأوقاف  املعنيني 

اختيار الأ�سلح الأكفاأ للنظارة على الأوقاف اخلا�سة والعامة.
• �سن اأنظمة جتعل للوقف �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة حتفظ حقوقه، وت�سهل اإدارة 
�أ�ضوله، وتنمية مو�رده، و�رصف ريعه يف م�ضارفه �ل�رصعية، وفقاً ل�رصوط �لو�قف، 

وحتقيقاً لأهداف التنمية ال�ساملة.
• اأهمية اقرتاح حلول عملية، وو�سع مناذج وقفية، وقواعد حما�سبية واإدارية، 
ولوائح تنظيمية ت�سجع على املبادرة اإلى الوقف، وتعني الواقفني على �سبط اأوقافهم 

وح�سن اإدراتها، و�سمان ا�ستمرارها وتطورها، واختيار اأف�سل امل�سارف لريعها.
جميع  بني  اخلربات  وتبادل  والتعاون  ال�رشاكة  مبداأ  تعزيز  على  احلر�ض   •
اجلهات املعنية بالأوقاف، والتن�سيق بني املحاكم ال�رشعية ووزارات الأوقاف وهيئاته 

وموؤ�س�ساته احلكومية والأهلية يف كل ما يتعلق باملحافظة على الأوقاف وتطويرها.
وعقد  الإعالمية،  الربامج  واإعداد  واملوؤمترات،  العلمية  امللتقيات  تكثيف   •
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يف  واأثرها  واأحكامها،  وف�سلها  الأوقاف  باأهمية  للتوعية  والندوات  املحا�رشات 
املو�سوعات  وا�ستعرا�ض  تنظيمها و�سبطها،  وكيفية  بالأمة،  والنه�سة  احل�سارة  بناء 

وامل�ستجدات املتعلقة بها.
• ت�سجيع البحث العلمي يف جمال الأوقاف، واإيجاد اأوعية معلومات متخ�س�سة 
مل�ساعدة الباحثني يف هذا املجال، من خالل كرا�سي البحث يف اجلامعات، ومراكز 

الدرا�سات والبحوث املتخ�س�سة يف الأوقاف.
عليها  ر�سمياً، حفاظاً  وتوثيقها  اأوقافهم  بت�سجيل  املبادرة  على  الواقفني  حث   •
من ال�سياع، وتالفياً حلدوث اإ�سكالت م�ستقبلية، وت�سجيعهم على الهتمام بالبناء 
املوؤ�س�سي لالأوقاف اإدارًة وتوزيعاً وحما�سبًة، مع احلر�ض ال�سديد على اختيار النظار 

الأكفاء الأمناء، وتطويرهم يف هذا املجال.
• اإن�ساء بنوك خريية و�رشكات ا�ستثمارية وقفية تخت�ض باإدارة الأ�سول الوقفية، 
ودعوة  لها  وال�ستثمارية،  التمويلية  احللول  وتقدمي  وتنميتها،  الأوقاف  وتطوير 
اإلى  اجلهات املخت�سة للعمل على تفعيلها. واإ�سافة ال�رشكات الوقفية غري الربحية 

نظام ال�رشكات، اأ�سوًة بعدد من الدول التي �سبقت اإلى ذلك.
ا�ست�سارية متخ�س�سة يف جمال الأوقاف وت�سهيل مهامها،  الرتخي�ض ملراكز   •

لالإ�سهام يف تطوير الأوقاف وحمايتها، وتقدمي الدرا�سات والأبحاث املتعلقة بها. 
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.


