النظارة على األوقاف
حقوق وواجبات
إعداد
د .عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
أمني أوقاف جامعة سلمان بن عبدالعزيز باخلرج
واألستاذ املساعد بكلية الرتبية باجلامعة
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله
وأصحابه أمجعني ،ومن سار على هديهم إىل يوم الدين.
أما بعد:
فلما كانت شريعة اإلسالم خامتة الشرائع وأفضلها وأمتها وأكملها ،فقد جاءت وافيةً حباجات
الناس ومتطلباهتم يف شىت أمورهم ،حمققةً لسعادهتم وفالحهم وجالبة ملصاحلهم ،دارئة للمفاسد عنهم،
ومن حماسن شريعة اإلسالم أن شرعت ألهلها ما ينفعهم ديناً ودنياً ،حيث شرعت هلم أنواع
الطاعات والقربات حال حياهتم  ،مث امتد باب األجر والقربات ليشمل احلياة األخرى ،فشرعت من
األسباب والوسائل ما حيقق تلك الغاية بعد الوفاة ،ومن أمثلها الصدقات اجلارية ،واليت من أمهها
الوقف.
فإذا كانت صحائف بعض العباد تطوى بعد موهتم فهناك من مل تطو صحائف أعماهلم بعد
رحيلهم! روي عن زيد بن ثابت  أنه قال" :مل نر خرياً للميت وال للحي من هذه احلبس املوقوفة،
أما امليت فيجري أجرها عليه ،وأما احلي فتحبس عليه ،ال توهب ،وال تورث"( ،)1وهو هبذا يعد وسيلة
عظيمة بعد انقضاء األجل لرفع الدرجات ،وتكفري السيئات  ،واستمرار الثواب  ،هذا من جانب
النفع العائد على الواقف ،أما املنافع اليت تعود على اجملتمع – وخباصة يف عصرنا احلارر – فكثرية ،
من أمهها :التكافل بني أفراد اجملتمع ،وتنميته ،وتكاتف أهله وترابطهم ،وإعانة الفئات احملتاجة فيه،
ودعم مؤسسات اخلري والدعوة والعطاء.
فالوقف استثمار رابح للمستقبل القريب ألنه استثمار مع رب العاملني ،ذلك أن املال طريق
عظيم للجنة ،وباب واسع من أبواهبا ،فتسعة من العشرة املبشرين باجلنة هم من أصحاب األموال –
هم العشرة باستثناء أيب عبيدة  – وقد كان املال بعد فضل اهلل ومنته أحد أهم أسباب بلوغهم
رروان اهلل وجنته.

وحب الذات :جاء رجل إىل
اجلشع والش ِّ
ُّح ِّ
والوقفٌّ :
علو للواقف ،وعزمية مؤَّكدةٌ للقضاء على َ

رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،أي الصدقة أعظم أجراً ؟ قال( :أن تتصدق وأنت صحيح
( )1اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،إلبراهيم الطرابلسي ص.2
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شحيح ختشى الفقر وتأمل الغىن ،وال متهل حىت إذا بلغت الروح احللقوم قلت :لفالن كذا ولفالن
كذا ،وقد كان لفالن ،)2()..ويف هذا احلديث لفتة نبوية للمبادرة للوقف قبل فوات األوان.
وال خيفى ما للوقف من مكانة مهمة ،وآثار عظيمة يف تاريخ املسلمني ،وصلة قوية
بنهضتهم وعزهتم على مر العصور.
والوقف أحد األنظمة املالية اإلسالمية املتعددة اليت هتدف إىل تقوية الروابط االجتماعية بني
أفراد اجملتمع ،فقد مشلت آثاره جوانب احلياة املختلفة االجتماعية والتعبدية والثقافية واالقتصادية،
ومبعىن آخر أسهم نظام الوقف يف تاريخ احلضارة اإلسالمية بصفة عامة ،بل واكتسب أمهية خاصة ملا
كان له من أثر بارز وفعال يف قوة وازدهار واستمرار العديد من جوانب احلياة االجتماعية والعلمية يف
اجملتمع اإلسالمي.
وملا كان الوقف سنة ونظاماً حلفظ املال وحتقيق االستقرار ،كان من احلكمة أن يكون له ناظر
يتوىل أمره ،ويعتين بكل جوانبه ،فهو مبثابة حافظ ور ٍاع له ،يصون عينه ،ويرعى شؤونه ،ويشرف على
توزيع غلته ،واستثمار أمواله ،حىت يستمر يف عطائه وحيقق أهدافه ومقاصده  ،مث يقوم باستغالله بكل
طرق االستغالل املشروعة وإنفاق غالته يف وجوهها ،وتوزيعها على مستحقيها ،وكل هذا ال يكون إال
بوالية قائمة عليه تديره باملصلحة ،وحتفظ أصوله باألمانة ،وتوزع منافعه على أصحاهبا بالعدالة،
وألجل هذا أقرت الشريعة ررورة توثيقه ،وتنظيم الوالية والنظارة عليه.
وناظر الوقف ورعت يف عنقه أمانة عظيمة لو قام هبا حق القيام حتقق له ـ بإذن اهلل ـ وللوقف
ومصارفه اخلري العظيم ،ويف الوقت نفسه حيصل بتفريطه أو إمهاله ررر عليه وعلى الوقف واجلهات
واألشخاص املستفيدين منه ،فكم من أوقاف توقَّف جريان ثواهبا على أصحاهبا بسبب إمهال ناظر
الوقف ،بل وكم من أوقاف راع أصلها وأحمى أثرها بسبب تضييع من ناظر الوقف ،وكم من مسلم
تأخر يف اثبات وقفه بسبب ما أشيع من قلة أمانة بعض النظار وسوء صنيعهم.
وإن من أكرم ما يناله اإلنسان ،أن يوفق ليكون ناظراً وحافظاً لوقف من أوقاف املسلمني،
فيدخل بإذن اهلل يف قوله صلى اهلل عليه وسلم(:خري الناس أنفعهم للناس ،وخري األعمال سرور
()3
حري ببشارة النيب صلى اهلل عليه وسلم(:اخلازن األمني الذي يؤدي
هو
مث
،
تدخله على مسلم )...
ٌ
( )2رواه مسلم  ،كتاب الزكاة  ،باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.
( )3رواه الطرباين يف الكبري (  ،) 353 / 12ويف األوسط (  ،) 2222ويف الصغري(  ، ) 121وحسنه األلباين.
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ما أمر به طيبة نفسه أحد املتصدقني)(.)3
وهنا يأيت تساؤل عن عمل هؤالء النظار  ،وحقوقهم وواجباهتم  ،وكيف ميكن أن يعملوا على
رعاية وقف رمبا له عشرات السنني ،أو أكثر؟ وما الواجب هلم ؟ وما الواجب عليهم؟.
ويف أوساط نظار األوقاف قد خيفى على بعضهم ما له من حقوق ،وما عليه من واجبات،
ولرمبا التبست عليه بعض القواعد واألصول يف باب األوقاف.
ويف هذا البحث املختصر إجابة على هذه التساؤالت.
الدراسات السابقة:

أهم الدراسات اليت اطلعت عليها يف هذا الباب ما يأيت:
 .1حبث :الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه ،إعداد :فضيلة الدكتور /عبد العزيز بن
حممد احلجيالن ،عدد الصفحات ،122 :ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية ،وجماالته ،اليت
نظمتها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،يف الفرتة من  12ـ / 1 /13
 1323هـ ــ ،ندوة علمية بعنوان ( الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته ) ،يف قاعة امللك
فيصل للمؤمترات بفندق االنرتكونتننتال بالرياض.
 .2حبث :مسائل يف فقه الوقف ،د.العياشـي الصادق فـداد ،املقدم يف دورة دور الوقف يف
مكافحة الفقر ،املقامة يف نواكشوط – موريتانيا ،يف الفرتة من ،12 :إىل 21 :مارس 2221
م ،الناشر :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية – جــدة ،عدد
الصفحات.31 :
 .3كتاب :النوازل يف األوقاف تأليف :أ.د .خالد بن علي املشيقح ،أستاذ الفقه يف كلية الشريعة
جبامعة القصيم ،عام النشر1333 :هـ2212 /م ،الناشر :كرسي الشيخ راشد بن دايل
لدراسة األوقاف يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،يف  572صفحة.
 .3النظارة على الوقف ،تأليف :د.خالد الشبيب ،وتقع يف 311 :صفحة ،وهي رسالة
متخصصة تبحث يف اجلوانب الفقهية املختلفة للناظر؛ من حيث التعريف ،واألقسام،
واألركان ،والشروط ،كما مت التطرق إىل حقوق الناظر ،وواجباته ،وحماسبته ،وعزله ،ومايتفرع
عن ذلك من أحكام ،وقد حصلت هذه الرسالة على درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن من
( )3رواه البخاري كتاب اإلجارة  ،باب استئجار الرجل الصاحل.
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كلية الشريعة والقانون ،يف جامعة األزهر ،يف عام 2222م ،وطبعتها األمانة العامة لألوقاف
يف دولة الكويت عام 1327ه ـ املوافق 2222م.
 .3أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية ،تأليف :د .حممد بن عبداهلل الكبيسي ،املدرس يف
جامعة بغداد ،وهي رسالة متخصصة تبحث يف اجلوانب الفقهية املختلفة للوقف؛ وهي من
أجود ما كتب يف هذا الباب ،وقد حصل املؤلف هبذه الرسالة على درجة الدكتوراه يف الفقه
املقارن من كلية الشريعة والقانون ،يف جامعة األزهر ،وتقع الكتاب يف 321 :صفحة،
ومقسم على جملدين ،وطبعتها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة
العربية السعودية ،عام1322 :هـ.
 .2والية الناظر على األوقاف األهلية ،تأليف :حممد بن هديهد الرفاعي ،القاري باحملكمة
الكربى مبكة الكرمة سابقاً ،وقدمه الباحث لندوة الوقف والقضاء املنعقدة يف مدينة الرياض،
يف املدة من  12إىل  12صفر1322 ،هــ ،وطبعت البحث وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية ،ويقع الكتاب يف  21صفحة ،بدأ
فيه الباحث مبدخل يف معىن األوقاف ،واملقصد منها ،وحكم الوقف األهلي ،وتعريف الناظر،
وأقسام واليته ،وأمهيته ،وكذلك شروط صحة النظارة ،مث مبحثني ،األول :يف والية الناظر على
األوقاف األهلية ،وتضمن واجباته ،وحقوقه ،وتبعاته ،واملبحث الثاين :يف مدى وفاء النظام
وختم البحث بالنتائج،
القضائي يف اململكة العربية السعودية مبتطلبات قضية الناظرُ ،
واملقرتحات.
 .7نظام النظارة يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة ،د .حممد املهدي  ،رسالة دكتوراه،
متخصصة تبحث يف اجلوانب الفقهية املختلفة للنظارة على األوقاف؛وقد حصلت هذه
الرسالة على درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن من كلية الشريعة ،يف جامعة القرويني مبدينة
فاس ،يف عام  ،1323وطبعتها األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت عام 1331ه ـ
املوافق 2212م.
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منهج البحث:

حاولت سلوك املنهج التكاملي الذي جيمع بني التأصيل ،والتوثيق ،واالستقراء ،واالستنباط،

واملقارنة ،وذلك بالرجوع إىل القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،وأراء أهل العلم ،واستخراج األحكام من
أدلتها الشرعية ،واجتهدت يف عزو اآلية إىل مورعها من القرآن الكرمي ،وختريج األحاديث النبوية من
مظاهنا ،وبيان حكمها إن كانت يف غري الصحيحني.
وقد سرت على طريقة االجتاهات يف عرض اآلراء الفقهية ،حبيث إذا اتفق أكثر من مذهب يف
مسألة مجعتهم يف قول ،وعزوت األقوال إىل مصادرها من الكتب املعتمدة يف كل مذهب.
وحيث الخيفى على املشتغلني بفروع الفقه اإلسالمي ذلك العدد اهلائل من املسائل اليت يتكون
منها نظام الوقف اإلسالمي؛ فقد سلكت يف هذا البحث مسلكاً مقتصداً ال أطنب فيه بذكر
تشقيقات املسائل وفروعها ،ومناقشة األقوال وتقصي ردودها ،مكتفياً بعرض اآلراء الفقهية ،مع بيان
أدلتها ،وبيان القول الراجح إن تبني ،دون الدخول يف تفصيالت كل مسألة.
وأسأل اهلل التوفيق واإلعانة وأن ينفع به كاتبه وقارءه ومراجعه ،وأن يكون إرافة للمكتبة
اإلسالمية ،ينفع اهلل به املهتمني باألوقاف املشتغلني هبا والعمل الوقفي عموماً ،واهلل من وراء القصد،
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقد قسمت البحث على اخلطة اآلتية:

التمهيد :وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريفات مصطلحات البحث ,وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :تعريف الوقف
املسألة الثانية :تعريف النظارة
املسألة الثالثة :تعريف الناظر
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المطلب الثاني :مسميات الناظر

المبحث األول :حقوق ناظر الوقف وصالحياته ,وفيه مطلبان:
المطلب األول :صالحيات ناظر الوقف وما ينهى عنه ,ويشتمل على مسألتين:
املسألة األوىل :صالحيات ناظر الوقف
املسألة الثانية :التصرفات املنهي عنها
المطلب الثاني :أجرة ناظر الوقف ,ويشتمل على أربع مسائل:
املسألة األوىل :املقصود بأجرة الناظر
املسألة الثانية :أحقية أخذ األجرة على النظر على الوقف
املسألة الثالثة :مقدار أجرة ناظر الوقف
املسألة الرابعة :اجلهة اليت تُصرف منها أجرة ناظر الوقف
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المبحث الثاني :وظائف ناظر الوقف ,وفيه مطلبان:
المطلب األول :حكم تعيين الناظر وتقرير الفقهاء لوظائفه
املسألة األوىل :حكم تعيني الناظر
املسألة الثانية :تقرير الفقهاء لوظائف الناظر
المطلب الثاني :أهم وظائف الناظر ,وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :عمارة الوقف
املسألة الثانية :تنفيذ شروط الواقف
املسألة الثالثة :الدفاع عن حقوق الوقف واحلفاظ عليه
املسألة الرابعة :أداء حقوق املستحقني يف الوقف

المبحث الثالث :التكييف الفقهي لناظر الوقف ,ومحاسبته ,وعزله وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :التكييف الفقهي لناظر الوقف
المطلب الثاني :محاسبة ناظر الوقف
المطلب الثالث :عزل الناظر ,وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :عزل الناظر نفسه
املسألة الثانية :عزل الناظر من قِبَل غريه

املسألة الثالثة :موجبات عزل الناظر

الخاتمة ,وفيها:
أهم النتائج
أبرز التوصيات

ثبت المصادر والمراجع
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التمهيد :وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريفات مصطلحات البحث ,وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :تعريف الوقف
املسألة الثانية :تعريف النظارة
املسألة الثالثة :تعريف الناظر
المطلب الثاني :مسميات الناظر

الصفحة  11من 35

المطلب األول :تعريفات مصطلحات البحث
المسألة األولى :تعريف الوقف
الفرع األول :الوقف في اللغة:
بفتح فسكون :مصدر وقف الشيء وأوقفه ،يقال :وقف الشيء وأوقفه وقفاً أي
الوقْف ٍ
َ
حبسه ،ومنه وقف داره أو أرره على الفقراء ألنه حيبس امللك عليهم ،قال ابن فارس« :الواو والقاف
والفاء أصل واحد يدل على متكث يف الشيء يقاس عليه»( ).
ومن هذا األصل املقيس عليه يؤخذ الوقف فإنه ماكث األصل.
فالوقف لغة :احلبس ،والوقف والتحبيس والتسبيل مبعىن واحد  ،وهو :احلبس واملنع( ،)2يقال:
وقف وقفاً أي :حبسه ،وشيء موقوف ،واجلمع وقوف وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات.
والفصيح أن يقال :وقفت كذا – بدون األلف – وال يقال :أوقفت – باأللف – إال يف لغة
متيمية وهي رديئة وعليها العامة وهي مبعىن سكت وأمسك وأقلع(.)7
واحلُْبس :بضم احلاء وسكون الباء مبعىن الوقف ،وهو كل شيء وقفه صاحبه من أصول أو
غريها ،حيبس أصله وتُسبل غلته(.)1
والفقهاء يُعربون أحياناً بالوقف وأحياناً باحلبس إال أن التعبري بالوقف عندهم أقوى .وقد يعرب
عن الوقف بلفظ الصدقة بشرط أن يقرتن معها ما يفيد قصد التحبيس(.)9
ومجع احلبسُ :حبُس  -بضم الباء -كما قاله األزهري ،وأحبُس باأللف أكثر استعماالً من
حبس( ،)12عكس وقف ،فاألوىل فصيحة ،والثانية رديئة.
5

( )5معجم مقاييس اللغة.135/2 :
( )2ينظر :مادة (وقف) ،القاموس احمليط للفريوز آبادي.225/3 ،
( )7ينظر :القاموس احمليط.225/3 ،
( )1القاموس احمليط.225/2 ،
( )9كتاب شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني ،للحطاب ،ص.11
( )12هتذيب اللغة لألزهري .332/3
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الفرع الثاني :الوقف في االصطالح:
تعددت تعريفات الفقهاء للوقف ،واختلفوا يف ذلك ،ويعود هذا االختالف إىل اختالف

مذاهبهم فيه ،وإىل االعتبارات أو األوجه اليت نظروا إليه منها ,وإىل اختالفهم يف طبيعة العقد ذاته من
حيث اللزوم وعدمه ،وانتقال ملكية املال املوقوف ،وهل الوقف عقد يُعتد فيه بإرادة املتعاقدين أم أنه
إسقاط ؟ فجاء كل تعريف ليعرب عن الوجهة اليت اختارها صاحب التعريف حمددا فيه هذه العناصر
حسب الوجهة اليت يراها مذهبه.
وحيث إن عرض تلك التعريفات كلها يطول فإننا سنقتصر على التعريف املختار مع اإلحالة إىل
املصادر لطلب التفصيل.
 )1الوقف عند فقهاء الحنفية:

هو احلبس على ملك اهلل تعاىل وصرف منفعته على من أحب(.)11
شرح التعريف( :احلبس)  :رد التخلية( ،على حكم اهلل) :يفيد زوال ملك الواقف عنه إىل اهلل تعاىل،
(وصرف منفعتها على من أحب) :ليدخل الوقف على النفس ،مث على الفقراء ،أو األغنياء مث
الفقراء.
 )1الوقف عند فقهاء المالكية:
عرف ابن عرفة  -رمحه اهلل  -الوقف بأنه :إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك
َّ
معطيه ولو تقديراً ( ) ،كما عرفه الدردير بقوله :هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته ملستحق
بصيغة دالة عليه مدة ما يراه احملبس(.)13
وشرح التعريفني:
التعريف األول :قوله( :إعطاء منفعة) :قيد أخرج عطية الذات( ،مدة وجوده) :أي املوقوف،
(ولو تقديراً) :حيتمل :ولو كان امللك تقديراً ؛ كقوله :إن ملكت هذا الشيء فهو وقف ،وحيتمل:
ولو كان اإلعطاء تقديراً؛ كقول الواقف :منزيل وقف على من سيكون.
أما التعريف الثاين :قوله( :هو) أي الوقف (جعل منفعة مملوك) من إرافة املصدر ملفعوله أي
جعل مالك منفعة ذلك اململوك له لذاته ،كما هو الغالب ،بل (ولو) كان مملوكا (بأجرة) جعل
12

( )11تنوير األبصار بشرحه الدر املختار هبامش حاشية ابن عابدين .331/3
( )12جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل .225/2
( )13بلغة السالك ألقرب املسالك ،أليب العباس اخللويت ،الشهري بالصاوي املالكي (املتوىف1231 :هـ).)99 /3( ،
الصفحة  12من 35

ومشل قوله " :ولو بأجرة " ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أررا مدة معلومة وأوقف منفعتها "  -ولو
مسجدا يف تلك املدة  -وما إذا استأجر وقفا وأوقف منفعته على مستحق آخر غري األول يف تلك
املدة (أو غلته)  -كدراهم  -يف نظري إجارة الوقف (ملستحق) متعلق  -ب " جعل " (بصيغة) دالة
(.)13
عليه ك حبست ،ووقفت (مدة ما يراه احملبس) فال يشرتط فيه التأبيد
 )2الوقف عند فقهاء الشافعية:

عرفه اإلمام النووي عن األصحاب بقوله" :حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع
التصرف يف رقبته وتصرف منافعه إىل الرب تقربا إىل اهلل تعاىل"(.)15
 )5الوقف عند فقهاء الحنابلة:

عرفه املوفق بن قدامة يف املقنع بأنه" :حتبيس األصل وتسبيل املنفعة"(.)12
وهذا هو التعريف املختار ؛ ألنه يبني حقيقة الوقف بأقصر عبارة بدون التفرع إىل شروط
الوقف ،كما أن ألفاظ التعريف مقتبسة من قول النيب الكرمي  لعمر " :إن شئت حبست
أصلها وتصدقت هبا"(.)17
وعن هذا التعريف يقول الشيخ حممد أبو زهرة" :أمجع تعريف ملعانـي الوقـف عند الذين أجازوه
أنه حبس العني وتسبيل مثرهتا ،أو حبس عني للتصدق مبنفعتها ،أو كما قال ابن حجر العسقالين يف
فتح الباري" :إنه قطع التصرف يف رقبة العني اليت يدوم االنتفاع هبا وصرف املنفعة" ،فقوام الوقف يف
هذه التعريفات املتقاربة ،حبس العني فال يتصرف فيها بالبيع ،والرهن ،واهلبة ،وال تنتقل باملرياث،
واملنفعة تصرف جلهات الوقف على مقتضى شروط الواقفني"(.)11

( (13بلغة السالك ألقرب املسالك ،أليب العباس اخللويت ،الشهري بالصاوي املالكي (املتوىف1231 :هـ).)99 /3( ،
( )15حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص.237
( )12املقنع  ،327/2وينظر الشرح الكبري على منت املقنع .115/2
( )17ينظر  :أحكام الوقف اإلسالمي  ،11/1للدكتور حممد الكبيسي  ،واحلديث  :رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :
الوصايا ،باب  :الوقف كيف يُكتب؟  ،برقم .2222
( )11حماررات يف الوقف  ،حملمد أيب زهرة ،ص.35 ، 33
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المسألة الثانية :تعريف النظارة

الفرع األول :النظارة في اللغة:

أصله يف اللغة (النطارة) ،وهي عربية نبطية ،مث ُجعلت (نظارة) بالظاء املعجمة.
والنظارة :احلفظ والرعاية(.)19
الفرع الثاني :النظارة في االصطالح:
النظارة يف االصطالح :سلطة شرعية جتعل ملن ثبتت له القدرة على ورع يده عليه ،وإدارة شؤونه
من استغالل ،وعمارة ،وصرف الريع إىل املستحقني(.)22
وقيل يف تعريفها بأهنا :سلطة حمدودة برعاية الوقف وإصالحه واستغالله وإنفاق غالته يف
وجوهها(.)21

ومها تعريفني متقاربني يف الداللة واملعىن ،وإن كان األول أدق يف الفهم.

( )19لسان العرب البن منظور ،مادة (نظر)  ، 211/5الصحاح للجوهري ،مادة (نظر) . 131/2
( )22ينظر :أحكام الوصايا واألوقاف حملمد شليب ص.391
( )21نظام النظارة على األوقاف يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة ،د .حممد املهدي .ص.12
الصفحة  14من 35

المسألة الثالثة :تعريف الناظر

الفرع األول :تعريف الناظر في اللغة:

الناظر يف اللغة :احلافظ .قال ابن منظور يف اللسان" :الناظر :احلافظ ،وناظور الزرع والنخل،
وغريمها :حافظه(.)22
وأصله يف لغة العرب (ناطر ،وناطور) بالطاء ،وهي لغة نبطية قدمية ،ومن ذكر النظارة يف
معاجم اللغة أحال إىل مادة (ن ط ر)(.)23
الكرم  ،ومجعه على (نطَّار ،ونطراء ،ونواطري،
وقالوا( :الناطر) و(الناطور) حافظ الزرع والتمر و ْ
ونطرة) والفعل( :نطَر ،ينطُر) واملصدر( :النُّطْر ،والنِّطارة) .قال األعرايب:
()23
إِذا ما طَغَى ناطُوره وتَـغَ ْش َمَرا
عنده
ثورين ال لِني َ
وبُ ْستان ذي َ
الفرع الثاني :تعريف ناظر الوقف في االصطالح:
عرفوا ناظر الوقف بأنه :بأنه من توىل أمر الوقف وقام باإلشراف
غالباً ما تدور تعريفات من َّ
عليه( ،)25وهو املعىن الذي يتفق عليه الفقهاء وإن اختلفوا يف لفظ التعريف.
ومن أمجع التعاريف لناظر الوقف أن يقال بأنه" :من توىل مجيع شؤون الوقف بالوكالة يف
حياة الواقف ،وبالوصية بعد مماته"(.)22

( )22لسان العرب البن منظور ،مادة (نظر)  ، 211/5الصحاح للجوهري ،مادة (نظر) . 131/2
( )23القاموس احمليط ،يف (نَظََرهُ).
( )23لسان العرب البن منظور ،مادة (نطر).
( )25معجم لغة الفقهاء ،حممد قلعجي ،ص .323
( )22حاشية رد احملتار 351/3
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المطلب الثاني :مسميات الناظر

تعددت مسميات الناظر ؛ ومرد ذلك إىل اختالف الزمان واملكان ،واملصطلحات الشائعة يف
كل قطر من األقطار.
فقد وردت تسميته يف فتوى ألحد فقهاء األندلس تعود إىل القرن الرابع اهلجري باسم (وايل
األحباس)( ،)27ويف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني يف األندلس واملغرب وردت مسمياته بالصور
اآلتية( :الناظر يف احلبس ،متويل النظر يف احلبس ،صاحب األحباس ،مشرف على أحباس القرية،
املقدم على احلبس ،القائم بأمر احلبس)( ،)21وهي اصطالحات ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة.
قال صاحب رد احملتار" :والقيم واملتويل والناظر مبعىن واحد"(.)29
وغالب الفقهاء يُعربون أحياناً بالوقف وأحياناً باحلبس إال أن التعبري بالوقف عندهم أقوى،
فيقال :وايل األوقاف أو ناظرها ،ويقال :وايل األحباس أو ناظرها .وقد يعرب عن الوقف بلفظ الصدقة
بشرط أن يقرتن معها ما يفيد قصد التحبيس( )32فيُقال وايل الصدقات أو جابيها.
ويف بالد املغرب احلديثة يعرب عن الوقف باحلبس ،فيقال :وزير األحباس(.)31
وقد ذكر احلنفية أنه إذا مجع الواقف بني الناظر وغريه ،كما إذا شرط متولياً على وقفه وناظراً،
فإنه يراد بالناظر املشرف ،ألن التأسيس خري من التأكيد ،وال جيوز مجع هاتني الوظيفتني يف شخص
واحد ،ألن مقصود الواقف اجتماع رأي شخصني عن التصرف يف شؤون الوقف ،ورأي الواحد ليس
كرأي االثنني ،وهذا خبالف ما لو شرط يف وقفه وظائف متباينة ميكن مجعها يف شخص واحد(.)32

( (27املعيار املعرب للونشريسي 72/7
( )21املعيار املعرب للونشريسي 151 / 7
( )29حاشية رد احملتار 351/3
( )32كتاب شرح ألفاظ الواقفني والقسمة على املستحقني ،للحطاب ،ص.11
(  )31أحكام الوقف ،حملمد عبيد الكبيسي . 21/1
( )32ينظر :حاشية ابن عابدين . 213/2
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المبحث األول :حقوق ناظر الوقف وصالحياته ,وفيه مطلبان:
المطلب األول :صالحيات ناظر الوقف وما ينهى عنه ,ويشتمل على مسألتين:
املسألة األوىل :صالحيات ناظر الوقف
املسألة الثانية :التصرفات املنهي عنها
المطلب الثاني :أجرة ناظر الوقف ,ويشتمل على أربع مسائل:
املسألة األوىل :املقصود بأجرة الناظر
املسألة الثانية :أحقية أخذ األجرة على النظر على الوقف
املسألة الثالثة :مقدار أجرة ناظر الوقف
املسألة الرابعة :اجلهة اليت تُصرف منها أجرة ناظر الوقف
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المطلب األول :صالحيات ناظر الوقف وما ينهى عنه
املقصد األهم من منح الناظر صالحيات أو هنيه عن بعض األعمال إمنا هو رعاية مصلحة
الوقف ،بتحقيق املنفعة له ودفع املفسدة عنه ،ويف هذا املطلب ذكر ألهم ما للناظر من صالحيات
وأهم ما ينبغي له أن يبتعد عنه من أعمال.
المسألة األولى :صالحيات ناظر الوقف:
صالحيات الناظر كثرية ،تدور يف األصل حول حتقيق مصلحة الوقف ،وميكن إمجال أمهها فيما يأيت:
 .1له احلق يف تقدير احلاجة واملصلحة الشرعية من مصارف الوقف؛ فله أن يصرف عليها
مجيعاً يف عام واحد ،وله أن يقتصر على بعضها ،مادام أنه مل خيالف شرط الواقف.
 .2تقدمي ما حيتاجه أصل الوقف من صيانة أو إصالح على غريه من املصارف.
 .3حتديد وجوه الصرف مبا يوافق شرط الواقف واعتماد مبالغة.
 .3تنظيم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصاحله بالصورة اليت يراها مناسبة وحتقق املصلحة.
 .5اختيار من ينوب عنه أمام القضاء واجلهات األخرى.
 .2ورع اللوائح املالية واإلدارية للوقف وتعديلها حسب املصلحة.
 .7له االجتهاد يف طرق تنمية الوقف واستثماره ،إن كان الواقف نص على ذلك ،وإذا رأى
أن املصلحة يف نقله أو بيعه أو جزء منه والشراء فله ذلك حبسب املصلحة.
 .1له أن يضع من التنظيمات وروابط اإلشراف على الوقف ما حيقق مصلحته.
ِح يف أمانته أو
 .9له تعيني من يساعده وينفذ بعض ما حيتاجه ،وله عزل من عينه إذا ُجر َ
عدالته وتولية غريه.
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المسألة الثانية :التصرفات المنهي عنها:
هناك مجلة من التصرفات مينع منها الناظر ملا فيها من اإلررار مبصلحة الوقف ،والضابط فيها أن
كل ما يتسبب باإلررار على الوقف فيمنع الناظر من التصرف فيه ،ومن ذلك على سبيل املثال ال
احلصر:
 .1التلبس بشبهة احملاباة كأن يؤجر عني الوقف لنفسه أو لولده أو من تربطه به صلة أو
مصلحة ،ملا يف ذلك من التهمة(.)33
 .2االستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف إال يف حالة الضرورة وذلك ملا فيه
من تعريض الريع للحجر ملصلحة الدائنني(.)33
 .3رهن الوقف ملا يؤدي إليه من رياع العني املوقوفة(.)35
 .3إعارة الوقف إال للموقوف عليهم.
 .5السكن يف أعيان الوقف دون أجرة ،أو بأقل من أجرة املثل.

( )33ينظر :اإلسعاف يف أحكام األوقاف  :ص 37
( )33ينظر :فتح القدير البن اهلمام ( ، )21/5وكشاف القناع للبهويت (.)355/2
( )35ينظر :اإلسعاف يف أحكام األوقاف  :ص 37
الصفحة  19من 35

المطلب الثاني :أجرة ناظر الوقف
احلديث عن أجرة ناظر الوقف وحتديدها والعناية حبدودها من األمهية مبكان يف باب الوقف
وإدارته.
ويف هذا املطلب أربع مسائل مهمة تبني هذا املوروع ،وهي :املقصود بأجرة الناظر ،وأحقية أخذ
األجرة على النظر على الوقف ،ومقدار أجرة ناظر الوقف ،واجلهة اليت تُصرف منها أجرة ناظر
الوقف.
وفيما يأيت بيان ذلك:
المسألة األولى :المقصود بأجرة الناظر:
حيسن بنا قبل احلديث عن املراد بأجرة الناظر ،معرفة الفرق بني األجرة والرزق:
فالرزق لغة :اإلعاشه ،يقال :رزقه اهلل يرزقه رزقا حسنا :يَعشه ،والرزق ،على لفظ الْمصدرَ :ما
اجلمع :أرزاق.
رزقه إِيَّاهَ ،و ْ
والفرق بني الرزق واألجرة أن الرزق هو العطاء اجلاري ،ويف الغالب يكون على قدر كفايته هو
وعياله ،واألجرة ما يقع به الرتاري وهي غالباً ما تكون حمددة مقطوعة (.)37()32

وميكن أن نعرف بأجرة الناظر بأهنا :مقدار املال الذي يتقاراه الناظر من غلة الوقف نظري قيامه
بأمور الوقف ورعاية مصاحله ،وإدارة شؤونه.

( )32اجملموع شرح املهذب(مع تكملة السبكي واملطيعي) ،للنووي (املتوىف272 :هـ) ،اجلزء الثالث ،ص .127 :
( )37الفروق اللغوية ،أليب هالل العسكري (املتوىف :حنو 395هـ) ،ص .122 :
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المسألة الثانية :أحقية ناظر الوقف في األجرة

اتفق أصحاب املذاهب األربعة ،احلنفية ( ،)31واملالكية ( ،)39والشافعية( ،)32واحلنابلة( ،)31على
جواز أخذ األجرة على نظارة الوقف ،كما اتفقوا على كون األجرة حقاً ثابتاً للناظر إذا عيَّنها الواقف،
واستدلوا بأدلة من السنة ،وآثار الصحابة ،ومن ذلك:
 .1ما رواه أبوهريرة رري اهلل عنه أن رسول اهلل  قال" :ال يقتسم ورثيت ديناراً ما تركت بعد
نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"(.)32
 .2بوب البخاري له بقوله" :باب نفقة القيم للوقف"( ،)33قال ابن حجر" :هو دال على
مشروعية أجرة العامل على الوقف"(.)33
 .3عن عبداهلل بن عمر  -رري اهلل عنهما" :-أن عمر اشرتط يف وقفه أن يأكل من وليه
ويؤكل صديقه غري متمول ماالً" (.)35
 .3روي عن علي  أنه جعل أجرة للعبيد الذين كان وقفهم مع صدقته يقومون عليها (.)32
 .5يُقاس ناظر الوقف على عامل الزكاة يف أحقيته باألجرة قال

تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (.)37
 .2العرف منذ عهد الصحابة – رري اهلل عنهم – وإىل يومنا هذا على إعطاء الناظر جزءاً من
دخل الوقف ،مقابل قيامه بالنظر على الوقف.
( )31ينظر :أحكام األوقاف للخصاف ص ،335اإلسعاف ص ،57البحر الرائق .223/5
( )39ينظر :الشرح الصغري للدردير  ،325/2حاشية الدسوقي .11/3
( )32ينظر :رورة الطالبني .331/5
( )31ينظر :الفروع  ،223 ،595/3اإلنصاف  ،51/7كشاف القناع .322/3
( )32أخرجــه البخــاري يف صــحيحه يف كتــاب الوصــايا ـ بــاب نفقــة القــيم للوقــف  ،197/3ومســلم يف صــحيحه كتــاب اجلهــاد
والسري ،باب قول النيب " :ال نورث ،ما تركنا فهو صدقة"  ،1312/3احلديث رقم (.)1722
( )33صحيح البخاري .197/3
( )33فتح الباري .322/5
( )35أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الوصايا ،باب نفقة القيم للوقف .197/3
( )32ينظر :أحكام األوقاف للخصاف ص ،335اإلسعاف ص.57
( )37سورة التوبة  ،آية 22 :
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المسألة الثالثة :مقدار أجرة ناظر الوقف
عند احلديث عن مقدار أجرة الناظر فال خيلو األمر من حالتني:

األولى :إما أن يكون الواقف قد عني للناظر أجراً ،فله ذلك ،ويكون إما نسبة من غلة الوقف ،وإما

أن يكون أجراً شهرياً ،وله يف ذلك حتديد الطريقة اليت يراها.

الثانية :إذا مل يكن الواقف قد عني للناظر أجراً على قيامه بشؤون الوقف ،فللقاري أن جيعل له أجراً
مناسباً حبيث ال يزيد على أجر مثله ،ألن الزيادة يف أجر املثل يرتتب عليها إدخال النقص يف حقوق
املستحقني من الوقف.
وتفصيلها فيما يأتي:

الفرع األول :مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشترطها الواقف في وقفه:
أجرة ناظر الوقف إذا كانت مشروطة من قِبَل الواقف فال ختلو من أن تكون بقدر أجرة املثل
أو أكثر ،أو أقل من أجرة املثل ،على التفصيل اآليت:

َّر الواقف أجرة ناظر وقفه مبا يساوي أجرة املثل أو أزيد من ذلك فال خالف بني
أوالً :إن قد َ

أصحاب املذاهب األربعة يف جواز ذلك ،وبالتايل فإن األجر املقـدر حـق للناظر عند اجلميع؛ ألنه
شروط الواقف ،إال أن الشافعية اشرتطوا يف ذلك أن ال يكون الواقف هو الناظر(.)31
ثانياً :إذا قدر الواقف أجرة ناظر وقفه بأقل من أجرة املثل فهذا األجر حق له ،وال يستحق
الزيادة عليها بال طلب .ويف هذا يقول البهويت" :وال يستحق الزيادة على اجلعل وإن كان عمله
يساوي أكثر مما جعل له؛ ألن اجلاعل مل يلتزمها"(.)39
وأما إذا طلب زيادة أجرة ليصل إىل أجر املثل فللقاري أن يرفع أجرته بعد طلبه إىل أجرة املثل،
عني له الواقف أقل من أجر املثل فللقاري أن يكمل له أجر املثل بطلبه"(.)52
يقول ابن عابدين" :لو َّ

( )31ينظــر :أوقــاف اخلصــاف ص( ،)332وحاشــية ابــن عابــدين  ،332/3ومواهــب اجلليــل  ،33/2والشــرح الصــغري ،325/2
وحتفة احملتاج  ،192/2ومغين احملتاج  ،293/2والفروع  ،223/3وكشاف القناع  ،322/3واإلنصاف .51/7
( )39كشاف القناع .322/3
( )52حاشية ابن عابدين .351/3
الصفحة  22من 35

الفرع الثاني :مقدار أجرة ناظر الوقف إذا لم يعينها الواقف:
إذا أمهل الواقف حق الناظر مقابل نظارته ومل يعني له أجراً معيناً؛ فيجب على القاري أن حيدد
لناظر الوقف أجرته( ،)51وقد اختلف الفقهاء يف مقدار األجر الذي حيدده القاري للناظر مقابل
نظارته على الوقف على قولني:

القول األول :أن للناظر أجرة املثل ،وهبذا قال اجلمهور؛ ألنه من املعهود ،واملعهود

كاملشروط( ، )52ويف هذا يقول 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"(.)53
"وعرب
وحدد بعضهم أجر املثل بعشر الغلة ،وبه قال احلنفية ،فجاء يف حاشية رد احملتارَّ :
رد الزائد كما هو
بعضهم بالعشر ،والصواب أن املراد بالعشر أجر املثل ،حىت لو زاد على أجرة مثله َّ
مقرر معلوم"(.)53
القول الثاني :أن للناظر األقل من أجرة املثل ،أو نفقته باملعروف .وهذا أحد القولني عند

الشافعية(.)55
والذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة  -واهلل أعلم  -هو قول اجلمهور لواجهته وحيث هو
األصل يف حق األجري أو العامل.
وبه أفىت مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل(.)52

( )51اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي .32
( )52اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي  ، 32 :وأحكام الوقف للكبيسي ()193/2
( )53جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .221/31
( )53حاشية رد احملتار .332/3
( )55هناية احملتاج  ،321/5حتفة احملتاج .292/2
( )52فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم  -رمحه اهلل .93/9 -
الصفحة  25من 35

المسألة الرابعة :الجهة التي تُصرف منها أجرة ناظر الوقف:

نص الواقف على الصرف منها أم
األصل أن أجرة ناظر الوقف تصرف من غلة الوقف  ،سواء َّ
أطلق ،وهذا عند عامة أصحاب املذاهب األربعة( ،)57وظاهر كالمهم االستدالل بأفعال الصحابة،
ومنها فعل عمر ،وعلي رري اهلل عنهما.
وقد ذهب بعض املالكية إىل أن اجلهة اليت تصرف منها أجرة ناظر الوقف هي بيت املال ،فإن
ط من بيت املال شيئاً فال شيء له وأجره على اهلل ،وال جيوز الصرف من الغلة ،فإن أخذها منها
مل يع َ
ُرَّدت منه(.)51
والذي يظهر أن قول اجلمهور هو األظهر قياساً على أجرة العامل اليت يدفعها رب العمل ،وألنه
األحفظ واألصلح للوقف ،وبدونه قد يضيع أو يضعف.

( )57ينظر :اإلسعاف ص ،51حاشية الدسوقي  ،11/3رورة الطالبني  ،322/5حاشية املقنع .323/2
( )51ينظر :مواهب اجلليل  ،32/2حاشية الدسوقي  ،11/3بلغة السالك .325/2
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المبحث الثاني :وظائف الناظر ,وفيه مطلبان:
المطلب األول :حكم تعيين الناظر وتقرير الفقهاء لوظائف الناظر ,وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :حكم تعيني الناظر
املسألة الثانية :تقرير الفقهاء لوظائف الناظر
المطلب الثاني :أهم وظائف الناظر ,وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :عمارة الوقف.
املسألة الثانية :تنفيذ شروط الواقف.
املسألة الثالثة :الدفاع عن حقوق الوقف واحلفاظ عليه.
املسألة الرابعة :أداء حقوق املستحقني يف الوقف.

الصفحة  23من 35

المطلب األول :حكم تعيين الناظر وتقرير الفقهاء لوظائفه
المسألة األولى :حكم تعيين الناظر
النظارة على الوقف حق مقرر شرعاً على كل األوقاف واألحباس؛ وذلك ألنه البد للوقف من
ناظر يدير شؤونه ويصونه ويتوىل تنميته ويصرف غلته-حسب مقتضى شرط الواقف -إىل مستحقيه
والدفاع عنه واملطالبة حبقوقه.
وهنا تظهر أمهية الناظر وررورته فاملال إذا ترك دون إدارة وحفظ ورعاية راع وتلف ،ويف الوقف
خرج املال املوقوف عن ملك صاحبه ،وال شك أن الشرع والعقل يقضيان بوجوب الناظر للقيام هبذه
املهمة؛ ولذلك كان الالزم أن يكون الناظر قوياً أميناً.
وعليه فتعيني الناظر على الوقف واجب؛ ألن يف ترك الوقف بال ناظر إراعة له ،وهو داخل يف
قوله صلى اهلل عليه وسلم يف قوله( :إن اهلل كره لكم ثالثاً :قيل وقال ،وإراعة املال ،وكثرة

السؤال)( ،)59يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :األموال املوقوفة ،على والة األمر من اإلمام واحلاكم
وحنوه إجراؤها على الشروط الصحيحة املوافقة لكتاب اهلل ،وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل
من جهة الناظر ،والعامل يف عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظراً ،ويدخل فيه غري الناظر
لقبض املال ممن هو عليه صرفه ودفعه إىل من هو له ،لقوله :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ( ،)22ونصب
املستويف اجلامع للعمال املتفرقني حبسب احلاجة واملصلحة ،وقد يكون واجباً إذا مل تتم مصلحة قبض
املال وصرفه إال به ،فإنه ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"(.)22( )21

( ) 59أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة ـ وأخرجه يف باب :ما يكره من التمادح ،ورواه مسلم فـي كتاب األقضية ،باب
النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة ،احلديث رقم (.)1715
( )22سورة النساء ،آية.51 :
( )21جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .12/31
( )22ينظر  :الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه ،حبث للدكتور عبدالعزيز بن حممد احلجيالن.
الصفحة  26من 35

الصفحة  27من 35

المسألة الثانية :تقرير الفقهاء لوظائف الناظر:
بات متقرراً عند الفقهاء أن وظيفة ناظر الوقف هي حفظ عني الوقف ،ورعاية منافعها ،لكن
فصل فيه وأطنب ،وهذه الوظيفة وارحة وبينة عند
بعضهم أشار إىل ذلك دون تفصيل ،وبعضهم َّ
فقهاء احلنفية( ،)23واملالكية( ،)23والشافعية( ،)25واحلنابلة(.)22
مر تارخيهم ،وعُرف من الالزم عندهم أن
وقد َّ
استقر العمل هبذا يف مجيع أمصار املسلمني وعلى ِّ
وظيفة ناظر الوقف حفظ عني الوقف ،والقيام بشؤوهنا ،وتنفيذ شرط واقفها ،وطلب احلظ هلا ،وكل
هذا يكون حبماية العني عن اهلالك أو التعطل ،وصيانتها ،وعمارهتا ،ورعاية غلتها بالتأجري والزراعة
وحنوها ،واالجتهاد يف تنميتها ،وحتصيل الغلة وتوزيعها على مستحقيها ،وشراء ما شرطه الواقف من
ريعه كطعام وشراب ولباس ومركب وحنوه ،وجعله حيث شرطه الواقف ،وكذا يقوم الناظر بدفع كل
ررر متوقع عن عني الوقف وخياصم فيه ،ويضع يده على الوقف ويعني يف وظائفه؛ ألن ذلك من
مصاحل الوقف(.)27
واليُ َكلَّف الناظر بالعمل بنفسه إال مثل ما يفعله أمثاله ،وال جيب عليه أن يعمل ما تعمله
األجراء والوكالء ،لكن ينبغي له أن ال يقصر عما يفعله أمثاله ،وينبغي له أن يتحرى يف تصرفاته النظر
للوقف والغبطة (.)21
أما أقوال الفقهاء يف هذا فجاءت وارحة يف داللتها ومفهومها ،وسنورد يف كل مذهب قوالً
ألبرز فقهائه.
يقول الطرابلسي احلنفي" :ليس له ٌّ
حد معني ،وإمنا هو على ما تعارفه الناس من اجلعل عند
عقده الوقف؛ ليقوم مبصاحله من عمارة ،واستغالل ،وبيع غالت ،وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه
( )23ينظر :أوقاف اخلصاف ص( ،)335واإلسعاف ص( ،)51-57وفتح القدير .232/2
( )23ينظر :البيان والتحصيل .221/12
( )25ينظر :رورة الطالبني  ،331/5ومغين احملتاج .393/2
( )22ينظر :املبدع  ،337/5ودقائق أوىل النهى  ،525/2و نيل املآرب .21/2

( )27ينظر  :الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه ،حبث للدكتور عبدالعزيز بن حممد احلجيالن.
( )21ينظر :التصرف يف الوقف .521/2
الصفحة  28من 35

الواقف ،وال يكلف من العمل بنفسه إال مثل ما يفعله أمثاله ،وال ينبغي له أن يقصر عنه ،وأما
ما تفعله األجراء والوكالء فليس ذلك بو ٍ
اجب عليه حىت لو جعل الوالية إىل امرأة ،وجعل هلا أجراً
معلوماً ال تكلف إال مثل ما تفعله النساء عرفاً ،ولو نازع أهل الوقف القيم ،وقالوا للحاكم :إن
الواقف إمنا جعل له هذا يف مقابلة العمل وهو ال يعمل شيئاً ،ال يكلفه احلاكم من العمل ما ال يفعله
الوالة" (.)29
ويقول ابن رشد املالكي فيمن حبس على أوالده الصغار" :إن كانت الصدقة واحلبس على صغار
َّل هلم صدقَـتَهم أو ُحْب َس ُهم فكان هو القائم بأمرهم
كلهم فحيازة أبيهم هلم حوز إذا أشهد هلم وبَـت َ
والناظر هلم يف كراء إن كان أو مثرة أو ما حتتاج إليه الصدقات من املرمة واإلصالح" (.)72

ويف هذا املعىن يقول النووي فقهيه الشافعي" :وظيفة املتويل :العمارة واإلجارة ،وحتصيل الغلة،
وقسمتها على املستحقني ،وحفظ األصول والغالَّت على االحتياط ـ هذا عند اإلطالق ـ ،وجيوز أن
ينصب الواقف متولياً لبعض األمور دون بعض ،بأن جيعل إىل واحد العمارة وحتصيل الغلة ،وإىل آخر
حفظها وقسمتها على املستحقني ،أو بشرط لواحد احلفظ واليد ،وآلخر التصرف" (.)71
ومن احلنابلة نورد قول املرداوي" :وظيفة الناظر :حفظ الوقف والعمارة واإلجيار والزراعة
واملخاصمة فيه وحتصيل ريعه من تأجريه أو زرعه أو مثره ،واالجتهاد يف تنميته ،وصرفه يف جهاته من
عمارة وإصالح ،وإعطاء مستحق وحنو ذلك ،وله ورع يده عليه ،وعلى األصل ،ولكن إذا شرط
التصرف له ،واليد لغريه ،أو عمارته إىل واحد ،وحتصيل ريعه إىل آخر فعلى ما شرط .)72("...

( )29اإلسعاف ص(.)51-57
( )72البيان والتحصيل .221/12
( )71رورة الطالبني .331/5
( )72مطالب أويل النهى .27/7
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المطلب الثاني :أهم وظائف الناظر
هناك مجلة من األعمال املنوطة بناظر الوقف ،جيب عليه القيام هبا وتنفيذها ،ألن يف ذلك ـ بعد
فضل اهلل ـ بقاء لعني الوقف ،واستمراراً لغلته ،وحتقيقاً ملصلحة املوقوف عليه ،ولعلنا نفصل احلديث
عن أهم هذه الوظائف فيما يأيت:
المسألة األولى :عمارة الوقف:
من املتقرر أن من أوىل واجبات ناظر الوقف القيام بعمارة العني املوقوفة؛ ألن إمهال عمارة
الوقف ،وإصالحه ،قد يؤدي إىل خرابه وهالكه ،وبالتايل إىل فوات االنتفاع منه.
ويكاد احملققون من الفقهاء أن يتفقوا على أن أول واجب على ناظر الوقف هو القيام بعمارته،
سواء اشرتط ذلك الواقف بالنص عليه ،أو مل يشرتط ،بل وحىت لو اشرتط الواقف عدم عمارته فال
يلتفت إليه لبطالنه ،كما أن عمارة الوقف مقدمة على الصرف إىل املستحقني( " ،)73ولو شرط
الواقف ما جيوز أن يبدأ من غلتها مبنافع أهله ويرتك إصالح ما يتخرم منه بطل شرطه "()73؛ ذلك
ألن عمارة الوقف تؤدي إىل دوام االنتفاع به ،وعدم تفويت منفعة من منافعه ،وألن القصد من
الوقف وصول الثواب إليه دائماً ،وال ميكن ذلك إال هبا (.)75
وعمارة الوقف تكون حبسب طبيعته :ففي املباين بالرتميم ،واألرض الزراعية باإلصالح ،ويف
األشجار برعايتها والقيام عليها وتعاهدها ،إىل غري ذلك.
أما املال الذي ينفق منه على عمارة الوقف وإصالحه ،فهو من املال الذي شرطه الواقف
للعمارة ،سواء كان ذلك من مال الواقف اخلاص ،أو من ريع الوقف(.)72

( )73رد احملتار على الدر املختار ،البن عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،اجلزء الرابع.321 ،
( ) 73التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حملمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل املواق املالكي
(املتوىف197 :هـ) ،اجلزء السابع ،ص.239 :
( ) 75اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،إلبراهيم بن موسى بن أيب بكر بن الشيخ علي الطرابلسي احلنفي ،ص.25 :
( )72مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،لشمس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف977 :هـ)،
اجلزء الثالث ،ص.552 :
الصفحة  51من 35

فإذا مل يشرتط الواقف ماالً معيناً لعمارة الوقف ،وكانت عني الوقف معدة لالستغالل بطبيعتها،
مثل :املنازل املؤجرة ،واملزارع ،فإن هذه األعيان إذا احتاجت إىل اإلعمار ،واإلصالح ،فإنه ينفق
عليها من غلتها ،ولو أدى إىل حرمان املستحقني من حقوقهم يف الغلة.
وأما إن كان الوقف معداً لالنتفاع بعينه ،مثل :أن تكون داراً يسكنها املوقوف عليهم ،فإن
املنتفع هبذه األعيان املوقوفة هو الذي يقوم بعمارهتا ،وإصالحها من ماله ،ال من الغلة؛ وذلك ألنه
نم
يستفيد منها باستغالل منافعها ،فوجب إصالح ما خيرب منها ،بناء على القاعدة الفقهية " :الغُ ُ
بالغُْرم ".

وإذا امتنع من له حق الُسكىن – من املوقوف عليهم – عن عمارة الوقفُ ،رفِعت يده عن
الوقف ،وعلى الناظر أن يؤجرها ويعمرها ببدل اإلجيار ،فإذا ما انتهت مدة اإلجارة عادت العني
بالسكىن.
املوقوفة إىل من له حق االنتفاع ُ

وأخرياً إذا كانت العني موقوفة على جهة من جهات الرب العامة كاملساجد ،وجهة الرب العامة هذه
هلا موارد خاصة هبا لإلنفاق عليها ،فتنفق على عمارة الوقف تلك اجلهة ،فإذا مل يكن جلهة الرب
العامة موارد خاصة لإلنفاق عليها ،فإنه ينفق عليها من بيت املال؛ ألن ملكية الوقف خرجت إىل
ملك اهلل تعاىل ،فوجب اإلنفاق عليها من بيت املال ،قياساً على احلر املعسر الذي ال كسب له(.)77
وخالصة ما سبق فإن نفقة املوقوف ومؤن جتهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو
من مال الوقف ،وإال فمن منافع املوقوف ككسب العبد وغلة العقار ،فإذا تعطلت منافعه فالنفقة
ومؤن التجهيز ال العمارة يف بيت املال.

( )77املهذب يف فقة اإلمام الشافعي ،أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي (املتوىف372 :هـ) ،اجلزء الثاين ،ص:
.331
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المسألة الثانية :تنفيذ شروط الواقف:
ناظر الوقف ملزم بتنفيذ شروط الواقف املعتربة شرعاً ،واملنصوص عليها من قبله ،وليس له
خمالفتها ،وهذا من صميم عمله ،حىت اشتهر عند الفقهاء القاعدة املعروفة :شرط الواقف كنص
الشارع.
وقد قسم شيخ اإلسالم ابن تيمية األعمال املشروطة يف الوقف إىل ثالثة أقسام:
األول :العمل الذي يتقرب به إىل اهلل فهذا جيب الوفاء به.
الثاين :عمل هنى النيب  عنه  ،فاشرتاط مثل هذا العمل باطل  ،وكذلك إذا كان مستلزماً وجود ما

هنى عنه الشارع .
الثالث :عمل مباح فهذا قيل بوجوب الوفاء به ،واجلمهور على أنه شرط باطل ،ألن اإلنسان ليس له
أن يبذل ماله ،إال ملا له فيه منفعة يف الدين أو الدنيا .فما دام حياً فله أن يبذل ماله يف حتصيل
األغراض املباحة ،أما امليت فإنه ال ينتفع إال بالعمل الصاحل(.)71
وألمهية هذه املسألة فسيكون احلديث فيها من خالل مجلة من الفروع:

( )71جمموع الفتاوى ( ، ) 32 – 33/31والقول بلزوم وصحة الشروط املباحة هو قـول اجلمهـور  .ينظـر  :املبسـوط ( )32/12؛
مغــين احملتــاج ( )312/2؛ املهــذب ( )333/1؛ حاشــية الدســوقي ( )92/3؛ كشــاف القنــاع ( ، )221/3وللشــاطيب تقريــر
يف أن ما اعتُِ َرب قربة فإنه ال يلتفت يف الشروط فيه إال إىل ما كان مالئماً له .املوافقات (.)213/1
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الفرع األول :وجوب العمل بشرط الواقف:
األصل أن شرط الواقف إمنا هو لتحقيق مصلحة راجحة للوقف ،والناظر هو مبثابة الوكيل
والنائب عن الواقف ،فتصرفه يدور مع املصلحة ،وهو املتقرر يف كل تصرف عن الغري ،يقول ابن
السبكي " :كل متصرف عن الغري  ،فعليه أن يتصرف باملصلحة "(.)79
وينبغي التنبه هنا إىل أن املراد بالقاعدة املشهورة" :شرط الواقف كنص الشارع" :أي يف تنفيذها
وتطبيقها إذا مل ختالف نصاً  ،وهي كنص الشارع يف املفهوم والداللة كذلك ،ويف هذا يقول شيخ
اإلسالم ابن تيمية-رمحه اهلل" :-ومن قال من الفقهاء :إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع
فمراده أهنا كالنصوص يف الداللة على مراد الواقف؛ ال يف وجوب العمل هبا :أَي أن مراد الواقف
يستفاد من أَلفاظه املشروطة ؛ كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه ؛ فكما يعرف العموم واخلصوص
وا ِإلطالق والتقييد والتشريك والرتتِيب يف الشرع من ألفاظ الشارع ،فكذلك تعرف يف الوقف من
أَلفاظ الواقف"(.)12
واملعترب يف تفسري ألفاظ الواقف مدلول األلفاظ ال املقاصد ،وذلك لعدم االطالع عليها ما مل
تقم قرينة تدل على ذلك ،فيكون املعول عليها ،فإذا أمجل الواقف شرطه اتبع العرف املطرد يف زمنه؛
ألنه مبنزلة الشرط مث ما كان أقرب إىل مقاصد الواقفني.
ولكن ال ينبغي العمل وتنفيذ ٍ
شيء من الشروط إال ما كان فيه طاعة هلل وحيقق مصلحة
للمكلف وأما ما كان بضد ذلك فال اعتبار له.

( )79األشباه والنظائر (.)312/1
( )12أعالم املوقعني (.)93/3
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الفرع الثاني :مخالفة شرط الواقف:
جوَز للناظر أن خيالف شرط الواقف إذا
َّ
تبني من خالل استقصاء كالم الفقهاء أن مجعاً منهم َّ
قامت مصلحة تقتضي خمالفة شرطه ،ألن أصل الوقف للرب واإلحسان ،فما كان أبر وأحسن فهو
أنفع للواقف وللناس ،واستدل هؤالء مبا رواه جابر بن عبد اهلل – رري اهلل عنه  -أن رجال قام يوم
الفتح فقال :يا رسول اهلل ،إين نذرت هلل إن فتح اهلل عليك مكة ،أن أصلي يف بيت املقدس ركعتني،
قال( :صل هاهنا)  ،مث أعاد عليه ،فقال( :صل هاهنا)  ،مث أعاد عليه ،فقال( :شأنك إذن)(،)11
والوقف شبيه بالنذر ،فإذا كان النيب  أجاز للناذر أن ينتقل إىل األفضل فالواقف كذلك.
يقول الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل" :وهذا القول هو الصحيح أنه جيوز أن يغري شرط
الواقف إىل ما هو أفضل ،ما مل يكن الوقف على معني ،فإن كان الوقف على معني فليس لنا أن
نتعدى ،فلو قال :وقف على فالن ،فال ميكن أن نصرفه إىل جهة أفضل؛ ألنه عُ َّني ،فتعلق حق
حيول" (.)12
اخلاص به ،فال ميكن أن يغري أو َّ
ومن املسائل اليت جتوز فيها خمالفة الشرط كما ذكر ابن عابدين يف احلاشية ( )13ما يأيت:
الناظر فللقاري عزل غري األهل للمصلحة.
 .1إذا اشرتط الواقف أال يعزل القاري َ
 .2إذا اشرتط أال يؤجر العقار أكثر من سنة والناس ال يرغبون يف استئجار سنة ويف الزيادة
مصلحة للفقراء.
 .3جتوز الزيادة يف الرواتب املعلومة املشروطة إذا كانت ال تكفي وكان املستحق عاملاً تقياً.
 .3جتوز خمالفة الشروط إذا كان أصل الوقف لبيت املال.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه اهلل" :-الناظر ليس له أن يفعل شيئاً يف أمر الوقف إال
مبقتضى املصلحة الشرعية ،وعليه أن يفعل األصلح فاألصلح ،وإذا جعل الواقف للناظر صرف من
شاء ،وزيادة من أراد زيادته ونقصانه ،فليس للذي يستحقه هبذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه ،أو ما
يكون فيه اتباع الظن وما هتوى األنفس؛ بل الذي يستحقه هبذا الشرط أن يفعل من األمور الذي هو
( )11رواه أيب داود يف سننه ،كتاب األميان والنذور ،رقم احلديث ، 3325 :وصححه األلباين وغريه.
( )12الشرح املمتع على زاد املستقنع ،للشيخ  :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني رمحه اهلل  ،اجلزء احلادي عشر ،ص.33 :
( )13مجع ابن عابدين يف حاشيته املسائل اليت جيوز فيها خمالفة شرط الواقف .517/2
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خري ما يكون إرراء هلل ورسوله .وهذا يف كل من تصرف لغريه حبكم الوالية كاإلمام واحلاكم والواقف
وناظر الوقف ،وغريهم ،إذا قيل :هو خمري بني كذا وكذا  ،أو يفعل ما يشاء  ،وما رأى  ،فإمنا ذاك
ختيري مصلحة  ،ال ختيري شهوة" (. )13
ومن شروط الواقف الباطلة الشروط املخالفة لكتاب اهلل ،يقول اإلمام ابن القيم-رمحه اهلل:-
"الصواب الذي ال تسوغ الشريعة غريه :عرض شرط الواقفني على كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وعلى
شرطه فما وافق كتابه وشرطه فهو صحيح  ،وما خالفه كان شرطاً باطالً مردوداً ولو كان مائة شرط
وليس ذلك بأعظم من رد حكم احلاكم إذا خالف حكم اهلل ورسوله" (.)15
ولكن ينبغي التنبه إال أنه إذا أراد الناظر خمالفة شرط الواقف فقد اشرتط بعض الفقهاء جلواز
خمالفته لشرطه  ،أن يرفع إىل القاري ليأذن له باملخالفة(.)12
وال شك أن هذا تقرير حسن؛ إذ أن ترك اجملال للنظَّار يفضي إىل عدم انضباط النظار ،إذ
النظر للمصاحل متفاوت ،والناس يف الرتجيح خمتلفون والبد من رافع للخالف وهو احلاكم.
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية فتاوى موافقة هلذا (.)17

( )13جمموع الفتاوى (. )27/31
( )15أعالم املوقعني (. )315/1
( )12اإلسعاف للطرابلسي ص  ، 53وهذه املسألة ختتلف عن مسألة استبدال الوقف فإن الفقهاء اشرتطوا إذن القارـي  .حاشـية
ابن عابدين  ، 512/2التاج واإلكليل  ، 32/2مطالب أويل النهى  ، 312/3الفروع . 222/3
( )17جمموع الفتاوى .222 ، 11/31
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المسألة الثالثة :الدفاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليه:
ناظر الوقف هو من ميثل الوقف؛ لذا عليه أن يبذل كل ما يف وسعه من جهد ،للحفاظ على
أعيان الوقف ،وحقوق املوقوف عليهم ،سواء كان ذلك بنفسه ،أو من ينوب عنه يف ذلك كالوكيل
مثالً ،ويعرف اليوم باحملامي.
وعليه أن يدفع من غلة الوقف أجور وكالء الدعاوى اليت ترفع على الوقف أو منه ،جللب
مصلحة له ،أو دفع مضرة عنه ،وكذلك دفع املصاريف األخرى :مثل رسوم الدعاوى املقامة ،وغريها،
مما يدفع للحفاظ على أموال الوقف.
كما جيب على ناظر الوقف ،دفع كافة الديون اليت على الوقف من اإليرادات املتحصلة لدية،
وأداء هذه الديون مقدم على الصرف على املستحقني،؛ ألن عدم الوفاء هبذه الديون ،أو تأخري
دفعها ،قد يؤدي إىل احلجر على الوقف ،أو على ريعه ،وبالتايل إىل رياع أعيان الوقف ،أو حقوق
املستحقني فيه.
ومنها ما يرتتب على الوقف من عقوبات ،أو رسوم قضائية ،أو أجور حماماة ،اقتضتها مصلحة
الدفاع عن حقوقه ،أو املطالبة هبا ،أو ديون اقتضتها حاجة الوقف إىل العمارة واإلصالح – عندما ال

يكون للوقف ريع قائم عند املتويل -فوجب الوفاء هبا عند حصول الغلة(.)11

( )75أحكام الوقف اإلسالمي يف الشريعة اإلسالمية ،املؤلف :د .حممد بن عبيد عبداهلل الكبيسي ،اجلزء الثاين.171 ،
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المسألة الرابعة :أداء حقوق المستحقين في الوقف:

جيب على ناظر الوقف ،أداء حقوق املستحقني يف الوقف وهم املوقوف عليهم ،وعدم
تأخريها مطلقاً ،إال لضرورة تقتضي تأخري إعطائهم حقوقهم ،مثل :حاجة الوقف إىل
العمارة واإلصالح ،أو قضاء دين على الوقف؛ ألن هذا مقدم على إعطاء املستحقني (،)19
كما تقدم فيما سبق من وظائف الناظر.
وإعطاء املستحقني حقوقهم من غلة الوقف ،جيب أن يكون حبسب ما فرره الواقف
هلم ،إذ يراعى شرطه يف ذلك من :الزيادة والنقصان ،والتقدمي والتأخري ؛ ألن شروط الواقف
يف ذلك معتربة كما تقدم يف تنفيذ شروط الواقف.

( )19رورة الطالبني وعمدة املفتني ،للنووي (املتوىف272 :هـ) ،اجلزء اخلامس ،ص.331 :
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المبحث الثالث :التكييف الفقهي لناظر الوقف ,ومحاسبته ,وعزله ,وفيه ثالثة

مطالب:

المطلب األول :التكييف الفقهي لناظر الوقف
المطلب الثاني :محاسبة ناظر الوقف
المطلب الثالث :عزل الناظر ,وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :عزل الناظر نفسه
املسألة الثانية :عزل الناظر من قِبَل غريه
املسألة الثالثة :موجبات عزل الناظر
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المطلب األول :التكييف الفقهي لناظر الوقف
القدر املتفق عليه بني الفقهاء يف هذا ،هو أن :ناظر الوقف وكيل ونائب عن غريه ،وأن تصرفه
يف إدارة الوقف كتصرف الوكيل فيما وكل به ،وليس كتصرف األصيل يف ملكه.
إال أن الفقهاء اختلفوا فيمن يكون هذا الغري الذي يكون الناظر وكيالً عنه ،على رأيني ومها:
األول :أن الناظر وكيل عن من أقامه ،وممن قال هبذا الرأي املالكية ،والشافعية ،وأبو يوسف من
احلنفية( ،)92والرأي الثاين أن الناظر وكيل عن املستحقني ،وممن قال هبذا الرأي حممد بن احلسن من
احلنفية ،وهو الظاهر من مذهب احلنابلة( ،)91ولعل األرجح :هو الرأي الثاين؛ وذلك ألن حقيقة
الوقف حبس العني ،والتصدق باملنفعة ،واملستحق للمنفعة هم املوقوف عليهم ،وناظر الوقف
منصوب لتحقيق مصلحة املستحقني ،فهو نائب عنهم ،وإن مل يكن معيناً من قبلهم.
وقد اتفق الفقهاء على أن يد املتويل على مال الوقف يد أمانة؛ ألهنا مستمدة من والية شرعية؛
فهو أمني على ما حتت يده من أموال الوقف(.)92

( )92رد احملتار على الدر املختار ،البن عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،اجلزء الرابع ،ص.355 :
( )91الشرح املمتع على زاد املستقنع ،للشيخ  :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني رمحه اهلل  ،اجلزء احلادي عشر ،ص.31 :
( )92ينظر  :أحكام الوقف للكبيسي (.)225/2
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المطلب الثاني :محاسبة ناظر الوقف:
تقرر أن ناظر الوقف يعد أميناً على ما حتت يده من أموال الوقف ،واألمني شرعاً ال يضمن ما
تلف بال تفريط ،واألصل ِص ْدقُه فيما يقول ،وكما هو متقرر أن الناظر ال يتصرف يف الوقف إال
مبقتضى املصلحة والغبطة ،فإذا كان كذلك؛ ساغ اإلشراف عليه وحماسبته والرقابة عليه لئال خيل
مبقتضى املصلحة اليت أنيطت تصرفاته هبا.
واألصل يف مشروعية حماسبة ناظر الوقف ما رواه أبومحيد الساعدي أن النيب  استعمل ابن
اللتبية( )93على صدقات بين سليم ،فلما جاء إىل رسول اهلل  وحاسبه قال :هذا الذي لكم وهذه
هدية أهديت يل ،فقال رسول اهلل ( :فهالَّ
جلست يف بيت أبيك وبيت أمك حىت تأتيك هديتك
َ
كنت صادقاً)( ،)93مما دل على حماسبته له وإنكاره عليه.
إن َ
فالناظر إنسان معرض للخطأ كما أنه معرض للوقوع يف الظلم وطلب حظ النفس ،فيحتاج
واحلالة هذه إىل مراقبة ومتابعة وحماسبة ،ولذلك فإن أئمة سلف هذه األمة مل يطلقوا األمر لألمناء،
بل تابعوهم وحاسبوهم ،فأمري املؤمنني عمر  كان حياسب عماله ويراقبهم ،ويطبق تعاليم اإلسالم
يف وجوب حماسبة كل من توىل أمراً من أمور املسلمني ،يقول أبوحامد الغزايل  -رمحه اهلل " :-لقد
كان عمر يراقب الوالة بعني كالئة ساهرة"( ،)95وال شك أن الناظر من مجلة األمناء.
وقد أشار ابن حجر-رمحه اهلل -إىل أن حماسبة األمناء إمنا تكون عند التهمة،حيث قال يف
حديث ابن اللتبية" :الذي يظهر من جمموع الطرق أن سبب مطالبته باحملاسبة ما وجد معه من جنس
ِ
ي إليه"(.)92
مال الصدقة وادعى أنه أُهد َ
يقول ابن جنيم  -رمحه اهلل " :-إن مشروعية احملاسبات للنظار إمنا هي ليعرف القاري اخلائن
من األمني ،ال ألخد شيء من النظار للقاري وأتباعه ،والواقع  -بالقاهرة يف زماننا  -الثاين ،وقد
شاهدنا فيها من الفساد لألوقاف كثرياً حبيث يقدم كلفة احملاسبة على العمارة واملستحقني ،وكل ذلك
( )93اللتبية – بضم الالم وإسكان التاء – نسبة إىل بين لتب قبيلة معروفة ،واسم ابن اللتبيـة هـذا :عبـداهلل (ينظـر :شـرح النـووي
على مسلم .)219/12
( )93أخرجــه البخــاري يف صــحيحه يف كتــاب األحكــام ـ بــاب حماســبة اإلمــام عمالــه  ،121/1ومســلم يف صــحيحه يف كتــاب
اإلمارة ـ باب حترمي هدايا العمال ،احلديث رقم (.)1132
( )95شفاء الغليل .233/1
( )92فتح الباري .322/3
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من عالمات الساعة املصدقة لقول النيب ( :إذا ُوسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة) (.)97
ولذا كان من الالزم على الناظر أن يُقدِّم بياناً تفصيلياً لواردات الوقف ومصروفاته ،ومدى
التزامه بشروط الواقف يف ذلك ،إبراء لذمته وإبعاد عن التهمه ،وهذه أسلم طرق احملافظة على أعيان
األوقاف وصيانتها من النقص أو التعطل ،ويف ذلك أيضاً محاية حقوق املستحقني للغلة من الظلم
والعدوان.
وعليه فيحق للواقف ،أو املوقوف عليهم ،أو السلطان ،أو من يفوره السلطان ،مثل :القاري،
أو وزارة معينة مسائلة الناظر ،واالعرتاض عليه إذا فعل ما ال يسوغ له فعله؛ من خمالفة لشرط الواقف
 ،أو إررار بالوقف ،أو غري ذلك.
يقول املناوي" :له – يعين القاري – االعرتاض على نظارها يف اختيار ما ال يليق" ( ،)91وقال
البهويت" :للحاكم النظر العام ،فيعرتض عليه أي على الناظر اخلاص إن فعل اخلاص ما ال يسوغ له
فعله ،لعموم واليته"(.)99
يتصرف يف الوقف بدون أمر الناظر
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :ليس للحاكم أن يويل وال َّ
الشرعي اخلاص ،إال أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله ،فللحاكم أن يعرتض عليه إذا
خرج عما جيب عليه" (.)122
ومعىن اعرتاض القاري أن مينعه من التصرف ،ويلغي أثر تصرفه ،أو يضمن الناظر ما َّفوته،
ِّر أن ناظر الوقف ،ووصى القيم
والبن تيمية رأي يف تصرف الناظر خبالف ما يسوغ يقول فيه" :لو قُد َ
تصرفوا مع ذلك ،فالبد من تصحيح تصرفهم يف حق املشرتي منهم،
واملضارب والشريك ،خانوا مث َّ
وحق رب املال ،وإال فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس اليت يتصرف فيها حبكم الوالية أو
الوكالة ،لغلبة اخليانة على األولياء والوكالء ،السيما ويدخل يف ذلك من تصرفات والة األمور ما ال
ميكن إبطاله – والشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها – فال جيوز
( )97البحر الرائق ،البن جنيم  ،223/5واحلديث جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب  :العلم ،باب  :من
ُسئِ َل علماً وهو مشتغل يف حديثه .21/1
( )91تيسري الوقوف ،للمناوي .335/2
( )99كشاف القناع للبهويت .273/3
( )122جمموع فتاوى ابن تيمية .25/31
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ألحد رعاية حق جمهول يف عني حصل عنها بدل خري له منها :أن حيرم عليه وعلى املشرتين أمواهلم
فإن هذا مبنزلة من يهدم مصراً ويبين قصراً "( ،)121وفيما ذكره إعمال ملبدأ املصلحة فيما يصححه
القاري من التصرف الواقع من الناظر بني إبطال التصرف وإلغاء أثره ،أو تضمني الناظر ،متحرياً يف
ذلك ما يكون الصالح فيه حاصالً بليغاً ،واملفسدة به معطلة أو قليلة.
وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -عن أوقاف ببلد بعضها له ناظر خاص
وبعضها له ناظر من جهة ويل األمر وقد أقام ويل األمر على كل صنف ديواناً حيفظون أوقافه
ويصرفون ريعه يف مصارفه وينظر يف تصرفات النظار واملباشرين وحيقق عليهم ما جيب حتقيقه من
األموال املصروفة فهل لوىل األمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه املصلحة أم ال ؟
فأجاب" :نعم  ،لوىل األمر أن ينصب ديواناً مستوفياً حلساب األموال املوقوفة عند املصلحة
كما له أن ينصب الدواوين مستوفياً حلساب األموال السلطانية كالفيء وغريه  ،وله أن يفرض له على
عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك املال  ،واستيفاء احلساب وربط مقبوض
ِِ
ني َعلَْيـ َها وىف الصحيح أن النيب 
املال ومصروفه من العمل الذي له أصل لقوله تعاىلَ  :والْ َعامل َ
استعمل رجالً على الصدقة فلما رجع حاسبه( ، )102وهذا أصل يف حماسبة العمال املتفرقني،
واملستويف اجلامع نائب اإلمام يف حماسبتهم ،والبد عند كثرة األموال وحماسبتهم من ديوان جامع .
وهلذا ملا كثرت األموال على عهد أمري املؤمنني عمر  ورع الدواوين ،وأجرى األموال املوقوفة
على والة األمر على الشروط الصحيحة املوافقة لكتاب اهلل وأقام العمال على ما ليس عليه عامل من
جهة الناظر ،والعامل يف عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظراً ،ويدخل فيه غري الناظر"(.)103

( )121جمموع الفتاوى . 251 ، 252/29
( )122أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األحكام ـ باب حماسبة اإلمام عماله  ،121/1ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة
ـ باب حترمي هدايا العمال ،احلديث رقم (.)1132
( )123جمموع فتاوى ابن تيمية  ، 15/31ونقله خمتصراً يف كشاف القناع . 277/3
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المطلب الثالث :عزل النظر
ال خيلو األمر يف عزل الناظر من أن يكون من تلقاء نفسه أو من قبل غريه ،وتفصيلهما فيما يأيت:
المسألة األولى :عزل الناظر نفسه:

قد يرغب ناظر الوقف عزل نفسه عن النظارة؛ لعدم تفرغه ،أو لعدم قدرته لكرب أو مرض ،أو
لغري ذلك ،فله ذلك ،ولكن هل يشرتط علم القاري لزوال الوكالة أو َّ
البد من إبالغ القاري به ؟
اختلف الفقهاء يف جواز ذلك؛ الختالفهم يف أن علم املوكل بعزل الوكيل نفسه شرط لزوال
الوكالة أم ال ؟ فجمهور املالكية والشافعية واحلنابلة اليشرتطون علم املوكل بعزل الوكيل نفسه أو
حضوره؛ ألن الوكالة عقد جائز من الطرفني ،فللموكل عزل وكيله مىت شاء ،وللوكيل عزل نفسه؛ ألنه
إذن يف التصرف ،فكان لكل واحد منهما إبطاله ،واالحناف يشرتطون علم املوكل؛ حىت ال يضار,
وألنه متصرف بأمر املوكل ،فال يصح رد أمره بغري حضرته(.)123
واألصل يف هذا االختالف اختالف األصوليني فيمن علم باحلكم مث نسخ ومل يبلغه النسخ هل
يكون احلكم منسوخا عنه بورود النسخ فيه وإن مل يبلغه ،أو ال يكون منسوخا عنه إال ببلوغه إليه
فقالت املالكية والشافعية واحلنابلة :أن احلكم منسوخ عنه بورود النسخ فيه وإن مل يبلغه ،واستدلوا
على ذلك بقوهلم يف املرأة ميوت عنها زوجها أو يطلقها :إن عدهتا من يوم وقع الفراق أو املوت ال
من يوم يأتيها اخلرب ،وقال أصحاب أيب حنيفة ال يكون احلكم منسوخا عنه حىت يعلم به ،وقال
غريهم ال يلزم واستدلوا بأن حكم اهلل تعاىل قد استقر ،وخفاؤه على من خفي عليه ال خيرجه من أن
يكون متعبدا به ،وأكثر ما يف بابه أن يكون معذورا جبهله به(.)125
والذي يظهر  -واهلل أعلم  -أن الناظر حيق له عزل نفسه وانعزاله بذلك إذا أبلغ القاري به؛
ألن القاري هو الناظر العام لألوقاف ،وبذلك مينع الضرر عن الوقف ؛ حيث إنه إذا أبلغ القاري
بذلك قطع الضرر الذي قد يلحق بالوقف  ،والرسول  يقول" :ال ررر وال ررار"(.)122
( )123ينظر :البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي (املتوىف:
551هـ) ،اجلزء السادس ،ص  ، 353 :واالختيار لتعليل املختار ،لعبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد الدين أبو
الفضل احلنفي (املتوىف213 :هـ) ،اجلزء الثاين ،ص ،123 :و املغين البن قدامة املقدسي (املتوىف222 :هـ) ،اجلزء اخلامس ،ص:
 ،19وكشاف القناع عن منت اإلقناع ،للبهوتى احلنبلى (املتوىف1251 :هـ) ،اجلزء السادس ،ص .293 :
( )125ينظر :املقدمات املمهدات ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف522 :هـ) ،اجلزء الثالث ،ص.51 :
( ) 122رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين ،ينظر  :غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،لأللباين ،ص .22 :
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المسألة الثانية :عزل الناظر من قبل غيره:
من املتقرر أن من عموم والية القاري أن له عزل الناظر سواء كان منصوباً من قبل الواقف أو
املوقوف عليهم أو من قبله وذلك يف حال خيانة الناظر وفقده شرطاً من الشروط اليت جيب حتققها
فيه ،وهي :العقل ،والبلوغ ،والعدالة ،والكفاءة ،واإلسالم (.)127
فاألصل أنه ليس ألحد عزل الناظر الذي نصبه الواقف أو احلاكم وتولية غريه مادام أنه قائم
بواجبه جتاه الوقف وأهله إال لسبب يقتضي العزل أو كان يف ذلك مصلحة للوقف ،فإن تبني سوء
تصرفه أو عدم قدرته رم احلاكم إليه أميناً يعينه ،حىت ال تدخل األغراض اخلاصة يف نصب النُّظَّار
وعزهلم؛ وألن تصرف القاري إمنا هو منوط باملصلحة ،وهو نائب للشرع ،والشرع إمنا يتحرى
املصلحة ،وعزل الناظر بال موجب تصرف بغري املصلحة وهو ٍ
مؤد إىل رياع األوقاف باختالف أيدي
النظار عليها.
واخلالصة :أنه ليس للواقف عزل منصوب القاري ،وله عزل منصوبه إن كان شرط لنفسه والية
العزل ،أو شرط النظر لنفسه ،مث فوره إىل الناظر .أما إن كان شرط النظر لغريه ،ومل يشرتط لنفسه
والية العزل ،فليس له عزل الناظر.
عزل الناظر شرط باطل ،فيُجرى على الناظر حكم الشرع من اإلبقاء أو
واشرتاط الواقف أال يُ َ
العزل من غري اعتبار لذلك الشرط(.)121

( )127حاشية ابن عابدين  ،311 / 3وبلغة السالك  ،212 / 2ومغين احملتاج  ،393 / 2واملبدع .337 / 5
( )121ينظر :حاشية ابن عابدين  ،311 / 3وبلغة السالك  ،212 / 2ومغين احملتاج  ،393 / 2واملبدع .337 / 5
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المسألة الثالثة :موجبات عزل الناظر:
مرد تطبيقه وتنزيله على الواقع للحاكم
احلديث عن موجبات عزل الناظر مهم ودقيق ،وهو تنظري ُ
الشرعي ،وميكن إمجال موجبات عزل الناظر فيما يأيت:
وصف ال يتجزأ ،ومن ثبتت خيانته ،انتفت
 .1ثبوت اخليانة ولو يف غري الوقف؛ إذ اخليانة
ٌ
أمانته.
 .2العجز عن التصرف :باملرض املانع أو اجلنون أو غريمها.
 .3التصرف املخالف ملصلحة الوقف ببيع الوقف أو تأجريه بدون أجرة املثل ،وكاالمتناع عن
تعمري الوقف واملطالبة حبقوقه.
 .3الفسق عند بعض الفقهاء.
 .5إمهال الوقف وتضييعه.
وال يعد الناظر معزوالً إال بعد علمه بالعزل ،فكل تصرف يباشره قبل علمه يكون نافذا ما دام له
احلق يف مباشرته ،وهذا بناء على حقه األصلي يف التصرف(.)129
وعند عزل الناظر فتنتقل الوالية أو النظارة إىل السلطان مبقتضى واليته العامة عند عدمهم،
لقوله ( :السلطان ويل من ال ويل له)( ،)112فيقوم به بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من والة وقضاة
وحنوهم ملصلحة املوىل عليه(.)111

( )129ينظر يف موجبات العزل :حاشية ابن عابدين ()512/2؛ االختيارات للبعلي 173؛ كشاف القناع ( ،)272/3حاشية ابن
عابدين  ،311 / 3وبلغة السالك  ،212 / 2ومغين احملتاج  ،393 / 2واملبدع .337 / 5
( ) 112احلديث أخرجه أبوداود يف سننه يف كتاب النكاح ،بـاب يف الولــي  ،229/3احلــديث رقــم ( ،)2213وقـال األلبـاين رمحـه
اهلل يف إرواء الغلي ــل " : 233/2ص ــحيح" ،وأخرج ــه اب ــن ماج ــه يف الس ــنن ،كت ــاب النك ــاح ،ب ــاب ال نك ــاح إال ب ــويل ،ب ـرقم
 ،1112من حديث عائشة رري اهلل عنها.
( ) 111ينظر :املدخل الفقهي العام ،مصطفى أمحد الزرقاء.129/2 ،
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الخاتمة  ,وفيها:
 أبرز النتائج. -أهم التوصيات.
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الخاتمة
وبعد النظر يف أحوال النظار وحقوقهم ،وما عليهم من واجبات ،وما يلحق هبم من رمانات،
تتلخص نتيجته يف مجلة من النتائج والتوصيات ،بياهنا على النحو اآليت:
أبرز النتائج:
يصرف شؤونه ويدير أموره.
 )1أن من أجل األعمال أن يكون اإلنسان أميناً على وقفِّ ،
 )2أن أجرة الناظر هي املقدار املايل الذي يأخذه الناظر مقابل تصريفه لوقف وإدارته لشؤونه.
 )3مجهور العلماء على أن للناظر أن يأخذ أجراً على نظارته.
 )3للواقف أن يعني أجرة الناظر اليت يستحقها على نظارته على الوقف.
 )5إذا مل يعني الواقف األجرة ،فللقاري أن يعيد األجرة إىل أجرة املثل.
 )2أن الناظر يأخذ أجرته من غلة الوقف.
 )7أن الصيغة الوقفية هي اللبنة األوىل للوقف ،والصيغة احملكمة هي أساس الوقف الراسخ.
 )1يراد بالقاعدة املشهورة (شرط الواقف كنص الشارع) أي فيما ال خيالف الشريعة ،وإمنا
ورعت هذه القاعدة لتنبيه النظار من خمالفة ما أراده الواقف ،ال أن يتحرى غبطة الوقف.
 )9جتوز خمالفة شرط الواقف ،إذا كان ذلك أدعى للوقف وأجدر بالغبطة.
 )12للقاري حبكم الوالية العامة عزل الناظر (الوايل اخلاص) إذا بدر منه ما يسوغ ذلك.
 )11أن الناظر إذا أراد أن يعزل نفسه عن النظارة ،فعلى القاري مراعاة ذلك ،وال جيربه على
البقاء ،وعليه أن يبحث عن األصلح.
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أهم التوصيات:
 )1أمهية إذكاء روح االحتساب لدى نظار األوقاف.
 )2التأكيد على إخراج أجرة الناظر من صايف غلة األوقاف.
 )3ررورة إقامة ملتقيات لنظار األوقاف لتوعيتهم ،وإيضاح ما هلم وما عليهم.
 )3ررورة استشارة نظار األوقاف للمختصني يف جمال األوقاف والدراسات الوقفية ،ملعرفة
أحكام الناظر ،وما يستجد يف العصر.
 )5ررورة نشر الوعي بفهم القاعدة (شرط الواقف كنص الشارع) بني أوساط القضاة ،ليسهل
التعامل وحىت ال تتعطل األوقاف.
 )2التأكيد على ررورة حماسبة النظار ،وعدم تركهم مهالً.
 )7أمهية توعية النظار مبا هلم من حقوق وما عليهم من واجبات.
 )1العمل على إجياد روابط وصالت للمهتمني باألوقاف ونظارها.
 )9الوصية للنظار بتقوى اهلل  يف عملهم.
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المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :كتب الحديث:
 .1اجلامع الصحيح ،لإلمام احملدث حممد بن إمساعيل البخاري (ت 252ه).
 .2سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن
الس ِج ْستاين (املتوىف275 :هـ) ،احملقق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
عمرو األزدي ِّ
الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت.
 .3صحيح مسلم بن احلجاج النيسابوري (ت .)221
 .3غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،املؤلف :حممد ناصر الدين األلباين (املتوىف:
1322هـ) ،الناشر :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة – .1325
 .5فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين (ت
152هـ).
 .2مسند اإلمام أمحد بن حنبل (ت .)231
ثالثاً :معاجم اللغة:
 .7الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري (393هـ).
 .1الفروق اللغوية ،املؤلف :أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن
مهران العسكري (املتوىف :حنو 395هـ) ،حققه وعلق عليه :حممد إبراهيم سليم ،الناشر:
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر.
 .9القاموس احمليط ،حملمد بن يعقوب الشريازي الفريوزآبادي (ت 117هـ).
 .12لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري (ت 711هـ).
رابعاً :كتب الفقه:
 .11أحكام األوقاف ،أمحد بن عمر اخلصاف (ت 221هـ).
 .12أحكام الوصايا واألوقاف ،بني الفقه والقانون ،حممد بن مصطفى شليب.
الصفحة  49من 35

 .13أحكام الوقف اإلسالمي يف الشريعة اإلسالمية ،املؤلف :د .حممد بن عبيد عبداهلل
الكبيسي ،طبعة وزارة األوقاف السعودية عام .1322
 .13أحكام الوقف واملواريث ،الشيخ أمحد بك.
 .15االختيار لتعليل املختار ،املؤلف :عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد
الدين أبو الفضل احلنفي (املتوىف213 :هـ) ،عليها تعليقات :الشيخ حممود أبو دقيقة (من
علماء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) ،الناشر :مطبعة احلليب  -القاهرة
(وصورهتا دار الكتب العلمية  -بريوت ،وغريها) ،تاريخ النشر 1352 :هـ  1937 -م.
 .12اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية ،عائض بن فدوغوش احلارثي (ت
1329هـ).
 .17اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،املؤلف :إبراهيم بن موسى بن أيب بكر بن الشيخ علي
الطرابلسي احلنفي ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة ،الناشر :دار الثقافة الدينية،
الطبعة األوىل1322 :هـ2222 /م.
 .11أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،زكريا بن حممد األنصاري (ت.)922
 .19اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،علي بن
سليمان املرداوي احلنبلي (ت 117هـ).
 .22البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،عبد اهلل بن أمحد بن حممود املعروف باحلافظ النسفي
(ت 712هـ).
 .21بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري (الشرح
اإلم ِام مالِ ٍ
الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك لِم ْذ َه ِ
ك) ،
ب ِْ َ َ
َ
املؤلف :أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري بالصاوي املالكي (املتوىف1231 :هـ)،
الناشر :دار املعارف ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
 .22البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،املؤلف :أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل
العمراين اليمين الشافعي (املتوىف551 :هـ) ،احملقق :قاسم حممد النوري ،الناشر :دار
املنهاج – جدة ،الطبعة :األوىل 1321 ،هـ 2222 -م.
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 .23التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املؤلف :حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف
العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل املواق املالكي (املتوىف197 :هـ) ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األوىل1312 ،هـ.1993-
 .23حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي (ت 973هـ)
 .25تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ،عبد الرؤف بن تاج العارفني املناوي
(ت 1231هـ)
 .22جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل ،صاحل عبد السميع األزهري.
 .27رد احملتار شرح الدر املختار ،املعروف حباشية ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن
عابدين (1252هـ).
 .21رد احملتار على الدر املختار ،املؤلف :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،الناشر :دار الفكر-بريوت ،الطبعة:
الثانية1312 ،هـ 1992 -م.
 .29رورة الطالبني وعمدة املفتني ،املؤلف :أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي
(املتوىف272 :هـ) ،حتقيق :زهري الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق-
عمان ،الطبعة :الثالثة1312 ،هـ 1991 /م.
 .32الشرح الكبري على منت املقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي( ،ت
212هـ).
 .31الشرح املمتع على زاد املستقنع ،املؤلف :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف:
1321هـ) ،دار النشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1321 - 1322 ،هـ.
 .32شرح خمتصر خليل للخرشي ،املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل
(املتوىف1121 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
 .33الفروع ،حملمد بن مفلح املقدسي (ت 723هـ)
 .33كشاف القناع عن منت اإلقناع ،املؤلف :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن
حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف1251 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية.
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 .35اجملموع شرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي) ،املؤلف :أبو زكريا حميي الدين
حيىي بن شرف النووي (املتوىف272 :هـ) ،الناشر :دار الفكر( ،طبعة كاملة معها تكملة
السبكي واملطيعي).
 .32املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،أليب العباس
الونشريسي (ت 913هـ).
 .37املغين ،أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي
املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوىف222 :هـ) ،الناشر:
مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر1311 :هـ 1921 -م.
 .31مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،املؤلف :مشس الدين ،حممد بن أمحد
اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوىف977 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل1315 ،هـ .1993 -
 .39املقدمات املمهدات ،املؤلف :أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف:
522هـ) ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل 1321 ،هـ  1911 -م.
 .32املقنع ،موفق الدين عبد اهلل بن قدامة اجلماعيلي املقدسي (ت 222هـ).
 .31املهذب يف فقة اإلمام الشافعي ،املؤلف :أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الشريازي (املتوىف372 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 .32املوافقات ،إبراهيم بن موسى اللخمي (الشهري بالشاطيب) (ت 792هـ).
 .33مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،ممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب ،املعروف
بـ(احلطاب) (ت .)953
 .33النظارة على الوقف ،تأليف :د.خالد الشبيب ،وتقع يف 311 :صفحة ،طبعتها
األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت عام 1327ه ـ املوافق 2222م.
خامساً :الفتاوى:
 .35رورة الطالبني وعمدة املفتني ،حيىي بن شرف النووي (ت 272هـ)
 .32فتاوى ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح (ت 233هـ).
 .37فتاوى ابن رشد ،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (ت 522هـ).
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 .31الفتاوى اهلندية ،جلنة من العلماء برئاسة اإلمام نظام الدين عبد الشكور البلخي
(1232هـ).
 .39فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم.
 .52جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية
احلراين (ت 721هـ).
سادساً :األبحاث والمجالت:
 .51حبث يف نظام النظارة يف الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة ،د .حممد املهدي.
 .52حبث :الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه ،إعداد :فضيلة الدكتور /عبد العزيز
بن حممد احلجيالن ،عدد الصفحات ،122 :ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية،
وجماالته ،اليت نظمتها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،يف الفرتة من
 12ـ  1323 / 1 /13هـ ــ ،ندوة علمية بعنوان (الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته).
 .53حبث :مسائل يف فقه الوقف ،د.العياشـي الصادق فـداد ،املقدم يف دورة دور الوقف
يف مكافحة الفقر ،املقامة يف نواكشوط – موريتانيا ،يف الفرتة من ،12 :إىل 21 :مارس
 2221م ،الناشر :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية –
جــدة ،عدد الصفحات.31 :
سابعاً :كتب أخرى (متخصصة وغيرها):
 .53شفاء الغليل ،وبيان املشبه واخلليل ،حممد بن حممد الطوسي (الشهري بأيب حامد
الغزايل) (ت 525هـ).
 .55حماررات يف الوقف ،حممد بن أمحد بن مصطفى( ،الشهري بأيب زهرة)( ،ت
1393هـ).

انتهى حبمد اهلل ومنته وفضله ونسأله القبول
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