
 أحكام ناظر الوقف
 تقديم املدرب

 عبدالرمحن بن عبداهلل العثمان

 (تأهيل نظار األوقاف : ) البرنامج التدريبي 

 هـ1438/    7/   23ــ 19خالل الفترة 



 
 

 
النظارة على الوقف حق مقرر شرًعا ألنه البد للموقوف  

من ناظر يدير شؤونه ، فاملال إذا ُترك دون إدارة وحفظ  

 وضرورتهوهنا تظهر أهمية الناظر ، ورعاية ضاع وتلف 
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 تعريف الناظر

ا
ً
باإلشراف توىل أمـر الوقـف وقـام من الناظـر   : اصطالح

 .عليه، ويسمي بعض الفقهاء الناظر بقيم الوقف 

 



 
 الوقفالناظر على تعيني 

 
 

الواقـف   النظـر علـى    ُيعَمل بشرط الفقهاء على أنه اتفق   

 اتبع شرطهلشخص معني فإذا َجعل النظر الوقف، 

 

جعـل وقفــه إىل  عنـه  عمـر بـن اابـاض رضـي اا تعـاىل      ألن   

 .ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إىل ذوي الرأي من أهلها 

 

 



 الشروط الواجب توافرها يف ناظر الوقف
 

 .أن يكون بالًغا عاقًلا : التكليف /1   

 .أن يكون عداًل موثوقًا   دينه وأمانته :   العدالة/ 2   

وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما : الكفاية/ 3   

 .هو ناظر عليه

إن كان املوقوف عليه مسلًما أو كانت اجلهة  : اإلسالم/ 4   

 .كمسجد وحنوه

 



 األمور التي ترجح أحد النظار على اآلخرين
 :عند استوائهم يف الوصف املشروط

 

أسنهم ولو أنثى فإن كان هناك أورع وأخر  : األحناف /1   

 أعلم بأمور الوقف قدم الثاني

من يتميز بالدين أو املال ، وإن متيز أحدهما  :  الشافعية/ 2   

 بالدين واألخر باملال استويا فاشرتكا

 



 

 



 
 الوالية على الوقف

 

 

 الوالية على الوقف ال ختلو إما أن تكون

 باإلنابة

 من الذي ينيب؟

إن مل ينب الواقف 

قيل القاضي وقيل 

 املوقوف عليهم

 الواقف بإمجاع 

 باألصالة 

 :ملن تكون؟ خالف 

 .للواقف إن شرط

وإن مل يشرط 

فللقاضي وقيل 

 املوقوف عليهم 

للواقف شرط أو مل 

 يشرط



 دور القاضي يف تولية الناظر
ويل  

ُ
 :القاضي الناظر يف حاالت منهاي

 .الواقف ناظًراَيشرتط مل إن 1.

الواقف ناظًرا فمات، ومل يذكر    إن َشرط 2.

 .شرطه لفالن فإن مات فلفالن

 .القاضي الناظرإن َعزل 3.

 .الواقف النظر للقاضيإذا َأسَند 4.

 
 



 تفويض الوالية 

 :ال خيلو احلال من 

 إذا كانت واليته باإلنابة

 على خالف

 له حق   حالتني: األحناف

 ـ مرض املوت كالوصية1

 عند القاضي وأقره ـ 2

ليس له : اجلمهور

حق إال إن أعبي 

 احلق صراحة

 إذا كانت واليته أصلية

 الواقف، املوقوف عليه ، القاضي

 له حق التفويض

 هي تنازل املتولي عن حق التولي بإسناد النظر إىل غريه وإقامته مقام نفسه استقالاًل  : تعريفها



ارأنواع 
َّ
ظ

ُّ
 الن

   األوقاف على النظارة تطبق السعودية العربية اململكة يف
 :ثالث صور بإحدى

 .اخلاص الناظر :1
 . للوقف إدارة جملس شكل يتخذ الناظر :2
ا األوقاف وزير:3

ً
ا هلا يكن مل التي (1)اخلريية األوقاف مجيع على ناظر

ً
 ناظر

 (2)ناظرها مات أو 
األوقاف العامة مثل أوقاف احلرمني الشريفني وأوقاف املساجد "يقصد باألوقاف ااريية ( 1)

واألرببة املوقوفة على جهات خريية عامة كما أنها األوقاف اااصة اليت تؤول إىل جهات  

 ".  النفع العام بعد انقراض املوقوف عليهم

 . هـ1386املادة األوىل من نظام جملس األوقاف األعلى، عام ( 2)

 



 
 

 أنواع النُّظَّار

 ناظر فردي جملس نظارة وزير األوقاف



ارةأنواع 
َّ
ظ

ُّ
 الن

 :اعتبارات بعدة النظارة تقسيم ميكن
 :والتقييد اإلطالق باعتبار : األول

  مطلقة نظارة :1
 الوقف أعمال ببعض مقيدة نظارة:2

 : والعموم اخلصوص باعتبار : الثاني
 (للقاضي) عامة نظارة :1
   خاصة نظارة :2

 يبطل؟ الذي فأيهما واحد وقت يف اخلاص الناظر وأجر العقار القاضي أجر فلو
 : واالعتبار الطبيعة باعتبار : الثالث

 طبيعية نظارة :1
 اعتبارية نظارة :2

 



 ورشة عمل 
 أوقفت وقفًا   مدينتك 

 ما األعمال اليت ترغب أن يقوم بها الناظر ؟



 وظائف ناظر الوقف

 .تنفيذ شرط الواقف -1

 .حفظ األصول ومثرتها -2

 .عمارة وإصالح الوقف -3

 .إجارة الوقف – 4

 .زراعة أرض الوقف -5

 

 يتبع الشرحية التالية  



 وظائف ناظر الوقف

 (وللموقوف عليه إن أمكن حصره) .املخاصمة   الوقف -6

 .حتصيل ريع الوقف -7

 .تقسيم الغلة -8

 .تنمية الوقف – 9

 .أداء ديون الوقف – 10

 

 
 يتبع الشرحية التالية 



 وظائف ناظر الوقف
  

 .الوقف أو بيعه عند احلاجةإبدال  -11  

 .عدم التصرف بالوقف مبا يعرضه للتلف -12 

 .الوقف للقوي األمني إليها حيتاج الوظائف اليت إسناد  -13 

 

 

 انتهت وظائف النظر 



نفق منها على عمارة الوقف
ُ
 اجلهة التي ي

 : للجهة اليت ُينفق منها على عمارة الوقف أربع حاالت هي   

 .أن يكون هناك مال مشروط من قبل الواقف للعمارة: األوىل •
 .أن تكون العني معدة لالستغالل كالعمائر: الثانية •
 .أن تكون معدة لالنتفاع بعينها كسكنى البيت: الثالثة •
 .أن تكون موقوفة على جهات الرب كاملساجد: الرابعة •
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 ما ال جيوز للناظر 

 .ـ االستدانة 1
 .ضمانًا للوقف أو ألحد املستحقني : ـ رهن الوقف 2
 .إعارة الوقف لغري موقوف عليهم ـ 3
 .أن يتصرف تصرفًا فيه شبهة احملاباة ـ 4
 .ـ كل تصرف فيه مضرة على الوقف5
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 ..فكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملاذا جنح بعض الُنظار؟



 الناظرأجرة 
 :  أجرة الناظر   •

قال رسول  : مشروعة حلديث أبي هريرة رضي اا عنه : حكمها •

ال تقتسم ورثيت دينارًا وال درهمًا ، ما  : اا صلى اا عليه وسلم 

قال ابن حجر  ( تركت بعد نفقة نسائي ومؤنه عاملي فهو صدقة 

وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ومراد العامل : 

 .  احلديث القيم على األرض

ال جناح على من وليها أن يأكل : ـ وجاء   وقف عمر   خيرب •

 .منها أو يبعم صديقًا باملعروف 

 .ـ أمجع الفقهاء على حق الناظر   األجرة•



 حقوق الناظر
   

عامل يؤدي  –إذا مل يكن هو مستحق الوقف الوحيد  –الناظر 
األجر املالي إضافة إىل الثواض  بهعمًلا معيًنا للغري يستحق 

 .واألجر األخروي إن نصح وأخلص وأتقن

 

نظري قيامه ُأجرة الفقهاء إىل أن الناظر على الوقف يستحق فذهب   

 .بإدارة الوقف والعناية مبصاحله 
 



تقدير أجرة الناظر أو ما يستحقه 
 الناظر من األجر

 ...  أجرة الناظر  

 .الواقفمن قبل مشروطة أن تكون إما •

 .القاضي مقدرة من قبل أو •



من يقدر أجرة 

 الناظر؟

 القاضي

إذا كانت 

أجرته أقل من  

 املثل

إذا مل حيدد الواقف  

 أجرة الناظر

إذا حدد الناظر  

 بنفسه

 الواقف

إما أن تكون 

مثل أجرة املثل 

 أو أقل أو أكثر



ا
ً
 حكم ما إذا مل يعني الواقف للناظر أجر

 ....اختلف الفقهاء 

 :ثالثةاحلنابلة آراء وعند 

 .باملعروف أن للناظر أن يأكل من غلة الوقف : 1

 .كفايته الوقف أن يأخذ األقل من أجر املثل أو لناظر أن : 2

إن كان مشهوًرا بأنه يأخذ أجر  –أن للناظر على الوقف : 3

 .يؤديه احلق   أجر املثل ألنه مقابل عمل  –عمله 
 

 
 



 اجلهة التي يستحق منها الناظر أجرته•

  وإجياره، وعمارته، الوقف، حفظ هو األجرة الناظر به يستحق الذي العمل

    وصرفه تنميته،   واالجتهاد مثر، أو زرع أو أجرة  من ريعه وحتصيل

 .مثله   املعهود ألنه مستحق، وإعباء وإصالح عمارة من جهاته

 الناظر األجرة بهالعمل الذي يستحق •

 مشروًطا أكان سواء أجر، من الناظر يستحقه ما أن إلى الفقهاء جمهور ذهب

 ذلك في واألصل الوقف غلة من يكون القاضي، قبل من أم الواقف قبل من

 َوِلَيَها َمْن َعَلى ُجَناَح َلا» :قال حيث عنه اهلل رضي الخطاب بن عمر فعله ما
 .«ِفيه ُمَتَموٍِّل َغْيَر َصِديًقا ُيْطِعَم َأْو ِباْلَمْعُروِف، ِمْنَها َيْأُكَل َأْن



 ورشة عمل
 1ورشة عمل   

 بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

 ما أهم األخباء اليت تقع من الناظر ؟:  1س 

 :   1ج 

1............................................................../ 

2............................................................../ 

3............................................................../ 

4............................................................../ 

5............................................................../ 

 :ما الصفات الواجب توفرها   أعضاء جملس النظارة أو الناظر   األوقاف التالية :  2س  

 :   2ج 

 ............................................................................................الوقف الصحي / 1

 ...........................................................................................الوقف التعليمي /2 

 .............................................................................................وقف املساجد /3 

 .........................................................................................الوقف اإلعالمي /4  

 



 مشاكل النظار وضبط القضاة هلا
 :وفيه ثالث مسائل 

 .التثبت من مصلحة الوقف: األوىل 
الناظر ليس له أن يفعل شيًئا   أمر الوقف إّلا مبقتضى 

 .املصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل األصلح فاألصلح 

 :أما خمالفة الناظر لشرط الواقف فتجوز إذا توفر فيها أمران      

 .أن تقوم مصلحة معتربة تقتضي املخالفة  -1

أن يرفع األمر إىل القاضي ليصدر اإلذن باملوافقة باعتبار واليته  -2

 .العامة

 
 يتبع الشرحية التالية 



 .الناظر اخلاص : الثانية 
 للمحكمة بشكوى التقدم حبالة حمصور النظار على القضائي اإلشراف

  ما إال الناظر بقول الغالب   يؤخذ املستفيدين أحد من شكوى ورود عند

 وجود لعدم هو وإمنا القضاة من تقصرًيا ليس ذلك   والسبب ندر

 . احملاسبة هلذه آلية

 :وهنا يتم قبول مقرتحات الباحثني وملخصها

 .تقديم كشف حساض سنوي يبني دخل الوقف ومصروفاته  -1

 .هيئة رقابية تببق تلك احلسابات على أرض الواقع  -2

 

 

 مشاكل النظار وضبط القضاة هلا

 يتبع الشرحية التالية 



 كشوفاتويبقى السؤال من يراقب وحياسب الناظر اااص، ويقبل •

 احلسابات، ويشكل اهليئة الرقابية ؟

 نتائج   سابًقا الكربى باحملكمة القاضي الرفاعي الشيخ يقول•

 للعمل األوقاف ووزارة العدل وزارة الشقيقتني تشاور إن» :حبثه

 ماله مبنية بالوقف الناظر عالقة تنظم متكاملة الئحة إجياد على

 ...األقضية وقائع إىل واستناًدا الفقهاء من جلنة بواسبة عليه وما

  .(1)«املشرتكة الشرعية املصلحة تقتضيه أمر
 

   .(57)ص األهلية، األوقاف على الناظر والية•

 

 

 

 مشاكل النظار وضبط القضاة هلا

 يتبع الشرحية التالية 



 .ضمان الناظر : الثالثة 
 :احلاالت اليت ال يضمن فيها الناظر: أواًل

 .ما تلف من غلة الوقف قبل وصوله إىل الناظر  -1

ما تلف بعد القبض بدون تفريط، مثل هالك الغلة بآفة مساوية   -2

 .ومل يكن مقصرا   حفظها 

إذا أكل الناظر من البستان حنو ببيخة أو قثاء، نقل عن اإلمام  -3

 .أمحد   الولي والوصي يأكالن باملعروف 

 .لو أجر الناظر الوقف إنساًنا فهرض ومال الوقف عليه مل يضمن -4

 

 مشاكل النظار وضبط القضاة هلا

 يتبع الشرحية التالية 



 مشاكل النظار وضبط القضاة هلا
 .ضمان الناظر : الثالثة 

 .احلاالت اليت يضمن فيها الناظر: ثانًيا

 املستأجر من فأخذ الغلة حتصيل   الناظر تساهل إذا-1

 .نقص ما يضمن فإنه املثل أجرة من أقل

 لغريهم أو هلم شهادته تقبل ال ملن الناظر أجر لو-2

 ويضمن اإلجارة عقد فيصح الوقف، أجرة من أقل فأخذ

 .النقص الناظر

 

 
 

 

 

 يتبع الشرحية التالية 



 .ومن احلاالت اليت يضمن فيها الناظر

  مات ثم الثمن وقبض الوقف أرض باع لو -3

 .تركته   دينا الثمن يكون الثمن، حال يبني ومل
 لشؤونه يده   اليت الوقف بأموال الناظر تصرف إذا -4

 اإلنفاق له حيلق ال وجوه   أنفقها أو ذويه، شؤون أو اااصة

   عليها
 بتسليمهم الناظر الوقف   املستحقون طالب إذا -5

 أو حق وجه بدون ذلك عن فامتنع الوقف غلة من حصصهم

 تفريط بغري ولو ذلك بعد األموال هذه فهلكت شرعي مسوغ

   إهمال أو منه
 

 

 

 

 
 

 

 



 ورشة عمل
 

 بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

 ما األخباء اليت ميكن أن حتدث   صيغ األوقاف فيما يتعلق بالناظر؟:  1س 
..................................................................................................................../ 

2................................................................................................................../ 

3................................................................................................................../ 

4................................................................................................................../ 

5................................................................................................................../ 

 :ما رأيك   وثيقة وقف كتب فيها الواقف :  2س 

 ((أنا الناظر   حياتي ومن بعدي األصلح من ذرييت /  )) 1
 ....................................................................................................................... 

 ((أوقفت عمارتي على أن يكون الناظر عليها من بعدي ابنيت فالنة  / )) 2
 ...................................................................................................................... 
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 عزل ناظر الوقف ومن له احلق يف ذلك
 .حق الواقف يف عزل ناظر الوقف: أواًل

 اختلف فيه الفقهاء 

 :فالشافعية واحلنابلة يفرقون بني أمرين 

  فله غريه إىل النظر أسند ثم الوقف ابتداء   لنفسه النظر شرط إذا – أ
  وكيله املوكل يعزل كما وذلك عنه، نائب ألنه مكانه، غريه ونصب عزله

 .غريه وينصب

  زاد عزله، له فليس الوقف حال لشخص النظر الواقف شرط إذا أما – ض
  ملا تغيري ال وألنه لغريه، شرطه بعد له نظر ال ألنه ملصلحة، ولو :الشافعية

  فسق أو نفسه الوقف ابتداء   املشروط الناظر عزل لو ولذلك شرطه،

 النظر جعل أن بعد له نظر ال إذ الواقف، إىل ال احلاكم إىل غريه فتولية

 .لغريه الوقف حال

 
 يتبع الشرحية التالية 



 عزل ناظر الوقف ومن له احلق يف ذلك
 حق القاضي يف العزل: ثانًيا

للقاضي حق الوالية العامة، ولذلك يثبت له حق عزل الناظر املشروط له  

النظر من قبل الواقف الذي تثبت خيانته، أو الذي مل يتوافر فيه شرط من 

الشروط اليت جيب توفرها   الناظر على ما سبق بيانه من تفصيل، وال  

 .جيوز له عزله بال سبب

أما إذا كان القاضي هو الذي أسند إليه النظارة فقد اختلف الفقهاء   حكم 

 :عزله

ال جيوز عزل من واله  فذهب املالكية والشافعية وبعض فقهاء احلنفية إىل أنه 

 .القاضي إال بسبب من خيانة أو غريها

 .جيوز عزل الناظر بال خيانةوعند احلنابلة وبعض فقهاء احلنفية أنه 

 

 



 أخالقيات املهنة 

 .الوضوح ، الصدق، األمانة  •

 .لم احِل، التواضع ، ُحسن اُاُلق  •

 .اإلخالص ، الوَرع ، عدم التحاسد  •

 .اإلتقان ، التوكل على اا ، الصرب  •

 .والبعد عن الشبهات ،  القناعة  •
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