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 تعريف الوقف لغة وشرعا .

 فالوقف لغة : هو الحبس وهو مصدر وقفت أوقف حبست ، ومنه الموقف لحبس الناس فيه للحساب.

 وشرعا : هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها على من أحب.

هلل تعالى وصرف منفعتها على من أحب ألن الوقف يصلح لمن أحب من  وعند الصاحبين : حبسها على ملك
ن كان ال بد في آخره من القربة بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد  األغنياء بال قصد القربة وهو وا 

 لكنه يكون وقفا قبل انقراض األغنياء بال تصدق .

 ياء وفي اآلخرة بالتقرب إلى رب األرباب جل وعز .وسببه : إرادة محبوب النفس في الدنيا بين األح

 :ء الوقف وتسجيله ال بد من التحققومحله : المال أي بشرط أن يكون عقارا أو منقوال فيه تعامل ، وعند إنشا

 أن يكون حرا عاقال بالغا وأن ال يكون محجورا .بمن سالمة اإلرادة للواقف -أ

ن قدم ولدي فداري موقوفة على المساكين فجاء ولده ال يصير وقفا أن يكون منجزا غير معلق فلو قال : إ -ب
. 

أن يكون مالكا للموقوف ملكا تاما وقت الوقف والتحقق من ذلك بما يثبت به الملك سند تسجيل صادر عن  -ج
ذا كان العقار المراد وقفه يعو  د دائرة تسجيل األراضي بتاريخ قريب من تقديم الطلب أو ما يثبت به الملك وا 

لورثة أو شركاء فال بد من التحقق من ذلك وموافقتهم وأن الواقف أو الواقفين يتصرفون فيه تصرف المالك في 
 أمالكهم دون المعارض والمنازع .

 أن يكون الوقف قربة في ذاته وأن يجعل آخره لجهة بر ال تنقطع كالفقراء ومصالح المسجد . -د

فه وبيان الموقع والمساحة والحدود والتحقق من صحة ذلك بما يثبت التحقق بالكشف على العقار المراد وق -هـ
به ذلك من سند تسجيل ومخطط مساحة للموقع من مساح مرخص ومعتمد ومصدق من دائرة المساحة لتحديد 
الموقع وأن الواقف يملك هذا العقار دون المعارض أو المنازع ، فإذا كان الوقف خيريا يجب حضور ممثل عن 
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ند الكشف بصفته متولي األوقاف الخيرية عند الكشف وعند التسجيل إي إنشاء الوقف ليتولى إدارته األوقاف ع
لحاقه باألوقاف الخيرية وتسجيله لدى الدوائر المختصة وباألخص دائرة تسجيل األراضي .  وا 

ذا خالفت هذه إذا كان الوقف ذريا فيسجل بالشروط التي يشترطها الواقف إذا وافقت األحكام الشرعية ،  -و وا 
 الشروط األحكام الشرعية فال تسجل 

ولخروجه عن ملك الواقف عند أبي حنيفة اإلضافة إلى ما بعد الموت وهو الوصية به أي خروجه مخرج  -ز
الوصية ، وأن يلحقه حكم حاكم يحكم به وأن يكون مؤبدا مقسوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة أي إفرازه عن 

لما إلى المتولي وصورته أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع أي يدعي عند القاضي ملكه ، وأن يكون مس
أنه رجع عن وقفه ويطلب رده إليه لعدم لزومه ويمتنع المتولي عن رده إليه فيحكم القاضي بلزومه فيلزم عند 

 .اء القاضياإلمام أبي حنيفة الرتفاع الخالف بالقضاء ، وحيث ال يزول الملك عن الموقوف إال بقض

 واجبات المتولي وما يجوز له من األعمال والتصرفات

 مع مراعاة شرط الواقف إن لم يكن يجب على المتولي أن يعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليهم
 مخالفا للشرع.

ويفضل ويخصص ل ويخرج ف أن يزيد وينقص في مرتبات من يشاء ويدخ.لمتولي الوقف بمقتضى شرط الوق1
 وكل غيره ويفوض إليه النظر على الوقف.، وله أن ي

، ويقدم هذا على تدانه على الوقف بأمر القاضيتولي أن يبدأ بعمارة  الوقف الضرورية ودفع ما اس. على الم2
 مستحقين في الوقف.لحق ا

ئجار المزراعين لتهيئة . للمتولي أن يزرع أرض الوقف بنفسه، وأن يفعل كل ما تحتاج إليه الزراعة، واست3
ن لم ينص الواقف على ذلك، وله أن يسلم  عفعتها أو تنقية أعشابها، سقيها وداألرض لزرا أجرة مثل عمله، وا 

 أرض الوقف مزارعة ببعض الخارج منها.
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له أن يؤجر أرض الوقف للغير، أو الموقوف عليهم، وأن يقبض األجرة من المستأجرين، وله أن يفسخ عقد  .4
 ارة إن كان في ذلك منفعة للوقف.اإليج

 ي ذلك.للمواشي إن كانت مصلحة الوقف تقتض. له أن يبني بيوتا للمزارعين وحظائر 5

. للمتولي أن يبني بيوتا على أرض الوقف إليجارها إن كانت أجور الدور مرتفعة من شأنها إفادة المستحقين 6
 من هذا الوقف.

المسجد ما يلزم إلضاءته وفرشه، وأن يستأجر أشخاصا لخدمته  من ريع الوقف على. للمتولي أن يشتري 7
 قه، وللمتولي أن يشتري بما فضل من ريع الوقف مستغال للمسجد بإذن القاضي.فوتنظيف مراحيضه ومرا

. للمتولي دفع أتعاب المحامين الذين رافعوا عن مصلحة الوقف أمام المحاكم ورسوم ومصاريف الدعاوى من 8
 من أجل المحافظة على أعيان الوقف.الوقف أو عليه 

العوائد  نتحصيل حقوق الوقف من إجارة وناتج األراضي الزراعية إن وجدت، ودفع ما يترتب دفعه م .9
 والضرائب في مواعيدها ولجهاتها.

ات الواردات ونفقات الوقف حساب . تأجير مستغالت ومسقفات الوقف بعقود منظمة حسب األصول، وتقديم10
 ت للقاضي الشرعي كل سنة.افو والمصر 

 ما يجوز للمتولي من تصرفات

 لشؤون الوقف بإذن القاضي. إدارته.أن يطلب أجرة لنفسه عن 1

 . أن يدفع لمن يقوم بأعماله بطريق الوكالة أجرة من مخصصاته المقررة له من التولية.2

 أكثر من أجرة المثل.جرة ف في غلة الوقف ولو كانت األيفاء األجرة التي عينها له الواقاست. 3
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. إقالة المستأجر عن عقد اإلجارة إن كانت اإلقالة لخير الوقف وأنفع للمستحقين سواء باشر العقد بنفسه أو 4
 كان العقد من قبل المتولي السابق، سواء عجلت األجرة أو لم تعجل.

ريض فقير وشراء دواء له أو لك لمعالجة مغلة الوقف المستحقة للفقراء، وكذ. أن يدفع ما قد يكون لديه من 5
 وفك أسير. ة ملهوف والبن السبيل وكسوة يتيمإلجراء عملية جراحية وألمثاله، وإلغاث

بالغ التي ينفقها في شؤون الوقف من أثمان قرطاسية ودفع مأن يخصم من مال الوقف الذي تحت إدارته ال. 6
على  موقف، سواء كانت له أو عليه ودفع المغار ال في قضايا رسوم الدعاوى على اختالف أنواعها وأجرة محاماة

لك تؤيد ما عة للوقف، أو لقضاء مصالح الوقف، وأن يحتفظ بوصول ذخذ نفقات تنقالته لجلب منفالوقف وأ
 ه إلى القاضي وإلطالع مستحقي الوقف أيضا إبراء لذمته.أنفقه عند تقديم حساب

أن يجري حساباته على الوقف مع ورثته إن ، و كان حيار في حسابات سلفه إن . يجوز لمتولي الوقف أن ينظ7
 ال فالخلف ال يسأل عن حسابات السلف.، وا  كان متوفى

 ما ال يجوز للمتولي من التصرفات

د عليها أو أن يخص قف أو ينقص من استحقاقهم، أو يزيحقي الو تسج أحدا من م.يمنع على المتولي أن يخر 1
 ط.أحدا بالريع دون اآلخرين خالفا للشر 

غات و سواقف ذلك بإذن القاضي بعد تحقق مدل عقارات الوقف إال إذا اشترط له ال. ال يجوز له أن يستب2
 االستبدال.

المتولي ألن ذلك يؤدي إلى زوال . ال يجوز له رهن عقارات الوقف بدين على الوقف أو عليه أي  على 3
 قوف سدادا للرهن.العجز عن إيفاء الدين وبيع المو  الوقف عند

ذا أودع أموال 4 . ليس له أن يودع مال الوقف وال أن يقرضه إال إذا كان الغرض منه حفظ أموال الوقف، وا 
 فضاع. هالوقف عند غير أمين، فضاع، فعليه الضمان، وكذلك إن أقرض
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وقف ليس له أن يقوم في عمارة الوقف بنفسه بأعمال البناء والنجارة لقاء أجر، وليس له أن يزيد في بناية ال. 5
 إال إذا اشترط له الواقف ذلك، ورضي المستحقون بإذن القاضي.

قه المتولي، أو من ادعى أحد ه من المتولين حتى لو صدتولي أن يقر على الوقف من ادعى أن. ليس للم6
وال يؤخذ بموافقته، وال بد من إقامة عندئذ يجب أن ال يؤخذ بتصديقه،  عائهدة الوقف ووافقه المتولي على املكي

 ، وهو ال يملك واحدا منهم.رالبينة من المدعي وال يجوز توجيه اليمين على المتولي؛ ألنها إما بذل أو إقرا

أنه دفع األجرة إلى المتولي وصدقه هذا أما إقراره بما يملك إجراءه من التصرفات، فجائز، فإذا ادعى مستأجر 
 اإلقرار باستالمها.األخير كان إقرارا صحيحا؛ ألنه يملك قبض األجرة فيلمك 

ف ذلك أو أذن له القاضي، وال يأذن باالستدانة إال عند اقليس للمتولي االستدانة على الوقف إال إذا شرط الو . 7
ذا استدان بعد اإلجازة فعليه أن يقدم حقوق الدائنين على  ن استدان لغير ضرورة، وا  المصلحة الضرورية، وا 

ة، وال بد من شراء السماد والبذار يعلوقف زراة تتحقق إذا كانت أرض احقوق المستحقين، والضرورة في االستدان
 الستغاللها.

ن إنفاق المتولي من ماله في عمارة الوقف 8 . استدانة المتولي بإذن يرجع به في غلة الوقف، فيستوفيه منها وا 
نيرة إلذن القاضيرجع بما أنفقه في الغلة، وال ضرو ليس من االستدانة، ويجوز أن  المتولي للمستحقين  فرض ، وا 

 ال يكون من االستدانة وله الرجوع.

نه ال يجوز أن ينفرد معه في التولية؛ أل ر الوقف لنفسه من المتولي الشريكليس للمتولي أن يستأجر عقا. 9
ن استأأحد المتولي الوقف  أرضأن يزرع  جره من القاضي صح كما أنه ال يجوزين بالتصرف دون اآلخر، وا 
 يغرس. يبني فيها أو لنفسه أو

 ال يؤجر الوقف لنفسه ولو كان ذلك بأجر المثل، وال ألصوله وفروعه وال أقل من أجر المثل والغبن الكثير.. 10

 له أن يصرف غلة وقف على أحد الوقفين الواقعين في إدارته، المختلفين جهًة. ال يجوز. 11
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 ال يجوز له أن يدعي ملكية عقار من عقارات الوقف.. 12

. ال يجوز له أن يأذن للمستأجر بعمارة عقار الوقف إذا كان بحاجة للعمارة إال إذا كان للوقف غلة، فإن لم 13
 مثل هذه الحالة. يتكن للوقف غلة، فال بد من حصوله على إذن القاضي ف

من قانون ( 195وبينت المواد اآلتي ذكرها التصرفات التي ال يجوز للمتولي القيام بها، فقد حظرت المادة )
 العدل واإلنصاف المنوه به منع المتولي أن يؤجر عقار الوقف لنفسه، وال أن يسكنه ولو بأجر المثل.

فإن قبل اإلجارة لنفسه من القاضي صحت، وال أن يؤجر عقار الوقف ألحد من أصوله أو فروعه إال إذا كان 
 خيرا للوقف.

ؤجر عقار الوقف لنفسه، وال أن يسكنه ولو بأجر المثل، ( من القانون: )ال يجوز للقيم أن ي195نصت المادة )
فإن تقبل اإلجارة لنفسه من القاضي صحت، وال يسوغ له أن يباشر بنفسه إجارة الوقف ألحد  أصوله أو فروعه 

 إال إذا كان خيرا للوقف بأن تكون اإلجارة أكثر من أجرة المثل، وقاال تصح بأجرة المثل(.

وقف لنفسه ولو كان بأجر المثل لمخالفته للشرع، إذ الواحد ال يتولى طرفي العقد، ولهذا فمنع المتولي أن يؤجر ال
 لو قبل اإلجارة من القاضي صحت النتفاء ما ذكر.

ما أن يكون غير مقبولها كأصوله وفروعه،  فإن  ولو أجرها لغيره، فإما أن يكون هذا الغير مقبول الشهادة له، وا 
ن كان الثاني فال تصح إال إذا كان األجر أكثر من  كان األول صحت إن كانت بأجر المثل، أو بغبن يسير، وا 

 أجر المثل.

وال يجوز للمتولي أن يزيد في عمارة مستغالت الوقف من ريع الوقف عن الصفة التي كانت عليها في زمن 
لشرطه أو رضي  الوقف؛ ألن هذا يؤثر على الموقوف عليهم إال إذا اشترط الواقف ذلك، فإنه يملكه اتباعا

المستحقون به؛ ألن الريع ملكهم وبرضاهم أسقطوا حقهم، وال يجوز له الزيادة على الرواتب التي عينها الواقف 
"  من القانون المذكور: )ال يجوز للمتولي أن يصرف 196أو قررها القاضي ألرباب الشعائر، فقد نصت المادة "
 ينبغي له أن يزيد في عمارة مستغالت  الوقف زيادة على ريع سنة في سنة أخرى إال إذا شرط الواقف، وال
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الصفة التي كانت عليها زمن الوقف ما لم يشترط الواقف الزيادة أو رضي بها المستحقون، وليس له أن يزيد 
 شيئا على الرواتب التي عينها الواقف أو قررها القاضي ألرباب الشعائر وأصحاب الوظائف(.

ار الوقف بدين على الوقف وعلى أحد من المستحقين؛ ألنه عند عدم القدرة على سداد وال يجوز للمتولي رهن عق
الدين يؤدي ذلك إلى بيع الموقوف  لما في ذلك من فوات بقائه على الدوام والتصرف بالمنفعة على من أحب 

بدين على  " من القانون المذكور: )ال يجوز للمتولي أن يرهن عقار الوقف197الواقف، فقد نصت المادة "
الوقف أو على أحد من المستحقين، وليس له أن يبيع شيئا من بناء الوقف الذي لم ينهدم وال أنقاض البناء 
المنهدم إن كانت مما ورد عليه وقف الواقف إال بإذن القاضي، وال يأذن له القاضي ببيعها إال إذا تعذرت إعادتها 

ار الوقف ونخيله وهي يانعة إال إذ كان ظلها يضر بالكرم للبناء أو خيف ضياعها، وليس للقيم أن يقطع أشج
وكان ثمرها أقل من ثمره، وليس له أن يمكن مشتري ورق األشجار المنتفع بورقها من استئصالها وقطعها من 

 قوائمها، فإن تصرف في شيء من ذلك فتصرفه باطل، وفسق به، ويستحق العزل.

أو على أحد مستحقيه لما ذكر أعاله، ومنعت المتولي من بيع فقد منعت رهن عقار الوقف بدين على الوقف 
شيء من بناء الوقف الذي لم ينهدم، وال أنقاض البناء المنهدم إال إذا توفرت المسوغات الشرعية كتعذر إعادة 
بنائها أو خيف ضياعها وليس للمتولي قطع أشجار الوقف وهي يانعة إال إذا كان ظلها يضر بالكرم، وكان 

أقل، أي بمسوغ شرعي، وال يمكن مشتري أوراق األشجار المنتفع بورقها من استئصالها وقطع قوائمها، ثمرها 
 فتصرفه باطل، ويستحق العزل(.

ومن التصرفات التي ال يجوز للمتولي التصرف بها صرف غلة الوقف على أحد الوقفين على جهة الوقف 
" من القانون المذكور: )ال 198وذلك لما ورد في نص المادة "اآلخر عند االحتياج إال إذا اتحد الوقف والجهة، 

يجوز للناظر وال القاضي صرف فاضل غلة أحد الوقفين المختلفين جهة في عمارة أماكن الوقف اآلخر وال في 
مصالحه سواء اختلف واقفهما أو اتحد، فإن اتحد الواقف والجهة بأن وقف وقفين على مسجد معين أحدهما 

والثاني على مصالحه، وقل مرسوم اإلمام والخطيب والمؤذن وغيرهم جاز للحاكم أن يصرف من على عمارته 
فضل أحدهما على مصاريف اآلخر، وال يجوز للناظر وال القاضي أيضا صرف غلة أحد الوقفين على جهة 
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حدهما على الوقف اآلخر عند االحتياج إال إذا اتحد الوقف والجهة كما إذا وقف شخص وقفين على مدرسة، أ
عمارتها، والثاني على مصالحها، ففي هذه الحالة يجوز صرف الفاضل من غلة أحد الوقفين على اآلخر عند 

 االحتياج(.

 وناظر ناظر الوقف في وقف له متولصالحيات 

  ة متولي الوقف في جميع تصرفاته وأفعاله المتعلقة بالوقف واإلشراف عليه.بمراق.1

 ما فيه خير الوقف. . توجيه متولي الوقف إلى2

 ة لمتولي الوقف لمساعدته في إدارة الوقف.تقديم النصح والمشور . 3

 طلب من القاضي محاسبة متولي الوقف.. ال4

 . ليس للمتولي أن يتصرف في أمور الوقف بدون رأي ناظر الوقف، فلو تصرف كذلك، فتصرفه غير نافذ.5

مال وتصرفات، وما ال يجوز له من التصرفات، فيقتضي حيث تم بيان واجبات المتولي، وما يجوز له من أع
 بيان موجبات عزل المتولي.

 موجبات عزل المتولي

 موجبات عزل المتولي الخيانة، وال يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته بل بخيانة ظاهرة بينة.

، ومن الوقفالعزل عن تولية فإذا تعمد المتولي عمال يتعلق بالوقف ال يسوغه الشرع عد خائنا للوقف، مستوجبا 
 ذلك:

هماله وتكاسلامتناع المتولي عن .1  ه في ذلك.تعمير الوقف لما فيه بقاء عينه وا 

 خر على أنه ملكه، أو تصرف به تصرفا غير جائز.آبيع الوقف أو بعضه من . 2

 ن إعادة الكتب الموقوفة.. امتناعه ع3
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 وفروعه بدون أن يكون في اإلجارة خير ومصلحة للوقف.. تأجيره الوقف لمن ال تقبل شهادتهم له، أصله 34

 تأجيره عن علم وعن غير ضرورة عقارا للوقف بنقص فاحش عن أجرة المثل.. 5

 الوقف بدين على نفسه أو على المستحقين. . تصرفه تصرفا غير جائز كرهنه عقار6

 وسفاهته، وهو الذي يغلب عليه إتالف أموال األوقاف على طريق السفاهة. . فسقه كشربه الخمر،7

مامة وغيرها إلى غير مستحقيها.الواقف. مخالفته شرط 8 عطاء الوظائف من تدريس وا   ، وا 

. صرف غلة الوقف على المستحقين مع احتياج الموقوف للعمارة الضرورية لبقاء عينه، أو مع وجود دين 9
 مطلوب على الوقف.

 تهاون المتولي في تحصيل أجور الوقف من المستأجرين حتى ضاعت.. 10

 هم في الوقف.ق. صرف ما قبضه من الغلة في حاجات نفسه ومنع المستحقين من استحقا11

 المتولي عن التولية.ل هذه بعض األمثلة الموجبة لعز 

لمحمد قدري باشا: )إذا  من قانون العدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت األوقاف 248ونصت المادة 
ثبتت خيانة لناظر الوقف أو ظهر فسقه أو عجزه عن القيام بأمور الوقف، وجب على القاضي عزله ونزع الوقف 
ذا شرط الواقف الوالية لنفسه على وقفه، وكان غير مأمون عليه أو ظهر فسقه،  من يده، وتولية ناظر غيره، وا 

ن رأى القاضي أن يدخل معه غيره، فعل فللقاضي عزله ولو اشترط في الوقفية عدم ذا أخرج القاضي عزله، وا  ، وا 
إال إذا أثبت عنده أنه موضع للوالية، فحينئذ يرد النظر  ظر إليهنناظرا من الوقف، فليس لقاض آخر أن يعيد ال

قف بتجديد القاضي الذي أخرجه من الو  عند لوم، وهكذا إذا أثبت أهليتهإليه، ويجري ما كان جاريا عليه من المع
 توبة ورجوع عما اقتضى إخراجه(.

 المنوه بها عجزه عن القيام بأمور الوقف. 248ومنها بمقتضى ما نصت عليه المادة 
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بق، فإذا عرض له طعليه، ومنها الجنون الم مأمونومنها أيضا إذا شرط الوالية لنفسه على وقفه، وكان غير 
 جنون امتد أكثر من سنة، فإن ذلك موجب لعزله.

رشد تحقي الوقف أرشد منه، وشرط الواقف تولية النظر لألرشد فاألسذا ولي بالغ عاقل رشيد وكان من مومنها إ
 من أهل الوقف، ال تصح تولية البالغ العاقل الرشيد مع وجود األرشد حسب شرط الواقف.

 مواد القانون

ون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت وتتميما للفائدة سأذكر المواد التي لها صلة بما ذكر كما هي في قان
 األوقاف لمحمد قدري باشا وهي على النحو اآلتي:

واالعتناء بأموره من إجارة مستغالت وتحصيل أجوره  بمصالحهيام (: )وظيفة ناظر الوقف هي الق180)المادة 
 اقف.لشرعية على ما شرطه الو وغالته وصرف ما اجتمع منها في مصارفه ا

صالحها وأجرة القوام وأداء ما يكون استدانه على  ةالناظر في غل وأول ما يفعله الوقف البداءة بعمارة عقاراته وا 
ن لمعدم عند الوقف بأمر الحاكم  يشترطها الواقف، ويجب عليه أن يجري في جميع  وجود غلة لعمارته، وا 

 .ه(قصر في العمل المكلف به أمثالي الوقف المقيدة بها واليته وال ينبغي له أن لمصلحةتصرفاته النظر والغبطة 

 إال فيما استثني(. أصال(: )يجب على ناظر الوقف مراعاة شرط الواقف وليس له مخالفته 181المادة )

ها أحد من الموقوف عليهم ولو انحصر الوقف كلقف والية إجارة مستغالته، فال يم( : )لناظر الو 182المادة )
إلى عمارة وال شريك معه في الغلة، فحينئذ يجوز في الدور والحوانيت فيه استحقاقا إال إذا كان غير محتاج 

ال إذا كان متوليا من قبل الواقف، أو مأذونا، ف تقديم العشر والخراج وسائر المط الواقر تض إذا لم يشواألر  ؤن، وا 
ما بطل العقد إال و أجره أحدهد أحد الناظرين بإجارة الوقف، فلفمن له والية اإلجارة من ناظر وقاض ، وال ينفر 

 إذا أذن له صاحبه باإلجارة أو وكله عنه فيصح العقد(.
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وللناظر  (: )الموقوف عليه الغلة ال يملك اإلجارة ولو انحصر الوقف فيه استحقاقا وعليه الفتوى.183المادة )
إذا أذن له والجابي المقرر في وظيفة الجباية تحصيل األجرة وقبضها من المستأجرين ال الموقوف عليهم إال 

ذا أجرها الناظر ثم عزل ونصب غيره  .(فوالية قبض األجرة للناظر المنصوب ،الناظر بقبضها، وا 

(: )يجوز للقائم بأمر الوقف أن يتولى بنفسه زراعة أرض الوقف وأن يشتري من غلتها ما يلزم من 184المادة )
مساقيها لخدمة األرض من حفر سواقيها وكري الحراثة والبذر وغيره، وله أن يستأجر األجراء بأجر المثل  آالت

قرية أو ها داغلتها، وله أن يبني فيها من إير  رشها وتقصيبها وسائر مصالحها وأن يوفي العملة أجورهم منو 
 وحفظ غلتها عند الحاجة لذلك(.عزبة لتكثير أهلها وسكنى أكرتها، 

عها ببذره على أن يكون مة لمن يريد أن يزر يم أن يدفع أرض الوقف مزارعة مدة معلو (: )يجوز للق185مادة )
ن فيه محاباة ض والبذر مزارعة بالحصة إن لم يكف حصة مما يخرج منها وله أن يدفع األر قو للله حصة و 
سنين إن كان ذلك أنفع وأصلح  ن تكون مدة المزارعة أكثر من ثالثيتعاطى الناس فيه وال بأس من أبأكثر مما 
 للوقف(.

وكرومه وله أن يدفعها لغيره يتولى بنفسه غرس األشجار في بساتين الوقف   )يجوز للقيم أن(: 186المادة )
ما يحصل من الشجر والثمر مناصفة بينه وبين جهة يها الشجر والنخيل مع بيان المدة، على أن يكون س فليغر 

ذا كان فيه، الوقف يفنى شجرها وليخلف  فيها لئال يغرسهيشتري ما  ا نخيل أو شجر وخشي هالكه، فله أنوا 
 بعضه بعضا(.

يعامل على أشجار الوقف ونخيله مدة معلومة ويقرر نصيب الوقف ونصيب العامل إن كان في ذلك   وله أن)
 .(حظ ومصلحة للوقف

ا والغلة من رغب الناس في استئجار بيوتهاألرض الموقوفة قريبة من المصر وي(: )إذا كانت 187المادة )
ن كانت عة جاز للمتولي أن يبني فيها مساكن يستغلها باإلجارة نظرا لمصلحة الوقف.االبيوت فوق غلة الزر   وا 

 .(فليس له أن يبني فيها بيوتا يستغلها بالزراعة ،األرض بعيدة من المصر
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(: )يجوز للناظر أن يحتال باألجرة المطلوبة من مستأجر مستغل الوقف إذا كان المحتال عليه 188المادة )
ذا كان الناظر مديونا للمستأجر بدين من جنس األجرة جاز  مليئا، وله أن يأخذ على المستأجر كفيال باألجرة، وا 

ويضمنها الناظر  من األجرة المستأجرله أن يقاصصه بها سواء كانت كلها أو بعضها، ويصح أيضا إبراء 
 كن ريعه منحصرا فيه نظرا واستحقاقا(.للوقف ما لم ي

لحته، سواء صمفع لنة إن كانت اإلقالة خيرا للوقف وأإقالة المستأجر عقد اإلجار  الناظر (: )يملك189المادة )
 كان الناظر هو الذي باشر العقد أو باشره ناظر قبله، وسواء عجلت األجرة أو لم تعجل(.

ليأمر ، يرفع األمر إلى القاضي ما تعمر بهن لها (: )إذا احتاجت دار الوقف لعمارة ضرورية ولم يك90المادة )
 باالستدانة(.

أرباب الشعائر مال اشترى به المتولي  والنفقة علىوقف المسجد بعد عمارته  (: )إذا فضل من غلة191المادة )
احتيج  فيجوز بيعها إن ،اكم، صح شراؤه، وال يلحق بالمستغالت الموقوفةرا أو مستغال آخر للوقف بأمر الحدا

 إلى ثمنها ويصرف في مصارف الوقف الشرعية.

ن  ن باع القيم العقار الذي اشتراه للوقف من غلته، اشترى بمال بدل الوقف المستبوا  دل، فهو وقف كأصله، وا 
ن عزل القيم ونصب غيره، فللمنصوب إقالته ن يقيل البيع مع المشتري إن لم يكن بأكثر من ثمن المثل، فله أ وا 

 .(لوقفلأيضا إن كان فيها خير 

للقيم في التصرفات بأن فوض إليه فعل ما يراه من مصلحة المسجد جاز له  فالواقإذا وسع (: )192المادة )
ن كان الوقف لبناء المسجد وعمارته فرشيشتري من غلة وقفه سراجا وحصرا لتأن  فليس للقيم أن  ،فيه، وا 

قبله، شرط الواقف في ذلك اتبع القيم تصرف من كان  يعرفيصرف من غلته شيئا في غير العمارة، فإن لم 
ال فال(عفي ن سلفه اشترى من غلته حصرا وسراجا جاز له أنفإن كا  ل مثله وا 

مال في يد المتولي ثم أصاب  (: )إذا اجتمع من غلة الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع193المادة )
حاجة  ن للمسجدواحتيج إلى مال لدفع شره ولم يك الم نائبه بأن غلب عليه عدو وتغلب على بعض ممالكهاإلس
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ينا للوقف يجب أداؤه بعد انفراج لى وجه القرض في الملمة، ويكون ديصرفه ع إلى ذلك المال جاز للحاكم أن
 .األزمة(

ر للمتولي وجه بر يخاف فوته فيه صلت فيه غلة وظفلوقف على البر والصدقات وح(: )إذا كان ا194المادة )
تكن ه أن يصرفها في ذلك البر إن لم متقطع جاز لتصدق على نوع من الفقراء كفك أسير أو إغاثة مغاز 

إلى السنة القابلة بدون أن يكون  يرهاأو كانت محتاجة إليها وممكن تأخ ،مستغالت الوقف محتاجة إلى العمارة
في تأخير العمارة ضرر ظاهر يصرف الغلة الحاصلة في في تأخيرها ضرر بيِّن يخشى من خرابها، فإن كان 

اط بوال يجوز صرف وقف البر في عمارة المسجد أو الر  ء منها يصرف في ذلك البر(،فضل شي نالعمارة وا  
 أو السقاية ونحوه مما ليس أهال للتملك(.

المثل، فإن تقبل اإلجارة  (: )ال يجوز للقيم أن يؤجر عقار الوقف لنفسه وال أن يسكنه ولو بأجر195المادة )
نفسه إجارة الوقف ألحد من أصوله أو فروعه، إال إذا كان ب يباشرمن القاضي صحت، وال يسوغ له أن لنفسه 

 خيرا للوقف بأن تكون األجرة أكثر من أجرة المثل، وقاال: تصح بأجرة المثل(.

، وال ينبغي له أن أخرى، إال إذا شرطه الواقف ة(: )ال يجوز للمتولي أن يصرف ريع سنة في سن196المادة )
ادة الواقف ما لم يشترط الواقف الزي على الصفة التي كانت عليها في زمند في عمارة مستغالت الوقف زيادة يزي

د شيئا على الرواتب التي يعينها الواقف أو قررها القاضي ألرباب ي بها المستحقون، وليس له أن يزيأو رض
 الشعائر وأصحاب الوظائف.(

على أحد من المستحقين وليس  (: )ال يجوز للمتولي أن يرهن عقار الوقف بدين على الوقف أو197المادة )
له أن يبيع شيئا من بناء الوقف الذي لم ينهدم وال أنقاض البناء المنهدم إن كانت مما ورد عليه وقف الواقف  
إال بإذن القاضي، وال يأذنه القاضي ببيعها إال إذا تعذرت إعادتها للبناء أو خيف ضياعها، وليس للقيم أن يقطع 

يانعة إال إذا كان ظلها يضر بالكرم، وكان ثمرها أقل من ثمره، وليس له أن يمكن أشجار الوقف ونخيله وهي 
مشتري أوراق األشجار المنتفع بورقها من استئصالها وقطعها من قوائمها فإن تصرف في شيء من ذلك فتصرفه 

 باطل ويفسق به ويستحق العزل(.
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أحد الوقفين المختلفين جهة في عمارة أماكن (: )ال يجوز للناظر وال للقاضي صرف فاضل غلة 198المادة )
، وال في مصالحه سواء اختلف واقفها أو اتحد، فإن اتحد الواقف والجهة بأن وقف وقفين على ىالوقف األخر 

مسجد معين أحدهما على عمارته والثاني على مصالحه وقل مرسوم اإلمام والخطيب والمؤذن وغيرهم جاز 
 مصاريف اآلخر. على للحاكم أن يصرف من فضل أحدهما

عند االحتياج إال  ال يجوز للناظر وال للقاضي أيضا صرف فاضل غلة أحد الوقفين على جهة الوقف  اآلخر
ا، الحهصني على مى مدرسة أحدهما على عمارته والثاإذا اتحد الوقف لجهة كما إذا وقف شخص وقفين عل

 ى اآلخر عند االحتياج(.علمن غلة أحد الوقفين  ففي هذه الحالة يجوز صرف الفائض

(: )إذا كان الوقف على مسجد أو مدرسة وشرط الواقف للقيم توجيه الوظائف وتقريرها جاز له أن 199المادة )
 ،تقرير القاضي، فإن لم يشترط الواقف تقرير الوظائف للقيمر ويقررها ويكون تقريره معتبرا كيوجه أرباب الشعائ

ن كانت ضرورية بل يرفع األمر إلى القاضي أن يحدث وظيفة ما تجعل لصفليس له  احبها حقا في الوقف، وا 
رورة، دعت إليها الضطها الواقف غير وظيفة النظر إال إذا يقرر وظيفة محدثة لم يشتر  وليس للقاضي أن ليقررها.

مة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية فحينئذ يقرر فيها من يصلح لها ويقرر أو اقتضها المصلحة وذلك كخد
 (.أو يأذن القيم بذلكله أجرة المثل 

ن الواقف أمر القيم باالستدانة فليس له أن يستدين على الوقف إال بإذن القاضي وال (: )إذا لم يك200) المادة
 ية وهي: آتد لضرورة مصلحة الوقف كما في األحوال الـن منها بالقاضي باالستدانة إال إذا لم يكيأذن 

ن للوقف غلة في يد القيم تعمر بها، ولم ضرورية ال بد منها ولم يكإذا احتاجت دار الوقف إلى عمارة أوال: 
ر ستدين للوقف بأميتيسر إجارتها ولو مدة طويلة للضرورة والصرف على عمارتها من أجرتها جاز للقيم أن ي

 ما يلزم للعمارة الضرورية.القاضي قدر 

ي القابل لم تهدمه اآلن يكون ضرر ف ثانيا: إذا أشار أهل البصر والخبرة على القيم بهدم المسجد وقالوا له: إن
ن خان درة لعمارته من غلة ابجد، فإن هدمه تجب عليه المه أهل المحلة الكائن بها المسأعظم، فله هدمه، وا 
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يرفع األمر إلى الحاكم ليأذن له باستدانة  للعمارة في الحال، فله أنغلة يده الوقف الحاصلة، فإن لم يوجد في 
ب اإلمام والخطيب والمؤذن والمدرس وغيرهم من أربا ذن الحاكم لدفع معاليمدين بإتسأيضا أن يما يعمر به، وله 
 هم.المسجد إن أخر صرف مرتبات حةللة للصرف عليهم وخشي تعطيل مصن للوقف غالشعائر إن لم يك

ن في يد المتولي غلة، فله أن أوانها، ولم يك أرض الوقف قبل فواتاعة ر إذا دعت الضرورة لشراء بذر لز ثالثا: 
 يستدين بأمر الحاكم ثمن البذر الالزم .

في يده شيء من الغلة أو بالعشر وليس  رابعا: إذا استقبل القيم أمرا ال بد منه كأن طولب بخراج أرض الوقف
دين بأمر القاضي المبلغ الالزم لسداد المال المطلوب على األرض، وال تجوز االستدانة لمن له تسساغ له أن ي

ن كانت االستدانة بأمر القاضي. حق به كالصرف على  المستحقين، فإن استدان لهم، فال يلزم الدين الوقف وا 

بابه قبل الصرف على المستحقين وما استدانه القيم على الوقف بأمر الحاكم يرجع به في غلة الوقف، ويؤديه ألر 
 وأرباب الشعائر.

ن ادعى اإلذن من القاضي وأنكره ال ن كان ثقة مستحقون، فال يقبل منه إال ببينةوا   .وا 

ن لواقف أمره باالستدانة أو لم يتمكبال أمر الحاكم، فليس له الرجوع به في غلة الوقف ما لم  يكن ا وما استدانه
، وتفسير االستدانة أن ال يكون للوقف غلة  في يد القيم فيحتاج إلى االستقراض من استئذان القاضي لبعده عنه

 أو شراء ما يلزم للعمارة أو الزراعة نسيئة.

صالحه، فإنفاقه ليس استدانة وله الرجوع بما أنفقه في غلة  فإن أنفق القيم من مال نفسه في عمارة الوقف وا 
الوقف،  ىعند اإلنفاق وأشهد أنه أنفق من ماله ليرجع به عل الوقف، ولو بال أمر القاضي إن اشترط الرجوع

ن لم يقم البينة على ذلك، فهو متبرع بما أنفق، وهذا إذا كان في الوقف  غلة، وأما إذا لم يكن، فهو من باب وا 
 ة، فال بد من إذن القاضي(.االستدان

ن يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب  حكى أمرا ال(: )من 201المادة ) الضمان على الغير، فال يصدق فيه، وا 
ن على الوقف، سواء ال يصح إقرار الناظر بدين أو عي ه نفي الضمان عن نفسه صدق، فبناء على ذلك،يكان ف
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في  ر الوقف المستأجر بأجرة مستغل الوقف الجاريبا، فإذا طالب الناظر القائم بأمكان الناظر معزوال أو منصو 
دعى أنه دفعها للناظر السالف ولم يبرهن على ذلك وأقر الناظر السالف أن األجرة ، فامعينةة عند مد إجارته

 ره على الوقف، وال يبرأ المستأجر(.وصلته، فال ينفذ إقرا

 المستأجر. برأق قوله بيمينه ويودفعتها للمستحقين وكان ثقة يصد إن قال الناظر: وصلتني األجرة

ذا ادعى المستأجر أن له مرصدا على الو  قف أنفقه في عمارته بإذن الناظر، ولم يقم بينة على دعواه وصادقه وا 
 الناظر على ذلك، فال تصح مصادقته.

ذا أقر الناظر لشخص أجنبي أنه يو   فال ينفذ إقراره عليهم. ،ونة الوقف مع الموقوف عليهم وهم ينفحق في غلتسا 

ذا ادعى أحد على الوقف بعين من أ في وقفه، ولم يثبت ذلك بالوجه الشرعي رية عيانه أنها ملكه، أو أنها جاوا 
 .(ف يعمل بإقرارهقااطل، فإن أقر بشيء وكان موافقا لشرط الو وأقر ناظر الوقف بذلك، فإقراره على الوقف ب

(: )إذا كان للوقف غلة في يد المتولي وأنفق من مال نفسه في عمارته الضرورية، وأشهد على أنه 202ادة )مال
ن لم يشه في غلة الوقف ، فله الرجوع، ولو أنفق ما أنفقه ليرجع د على ذلك، فال رجوع كان بال أمر القاضي، وا 

ن لم يك القاضي، فهو متبرع بما ن في يده غلة للوقف، فأنفق من ماله على عمارته الضرورية بال إذن له، وا 
 (أنفقه وال رجوع له على الوقف.

الناظر أن  يكن للوقف غلة تعمرها، ولم يرغب ضرورية ولم(: )إذا احتاجت دار الوقف لعمارة 203المادة )
ليكون ما ينفقه في العمارة مرصدا له يرجع به  يأذن للمستأجر أن يعمرها عمارة ضرورية من مال نفسه للوقف

 .(على الوقف، وعمر الناظر من مال نفسه بإذن القاضي كان له الرجوع في الوقف

ر للمستأجر بالعمارة يكفي ويغني عن إذن القاضي إذا كان في الوقف لراجح أن إذن الناظا(: )204المادة )
 غلة(.
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عند من يأتمنه من عياله وليس له إقراض مال الوقف إال  ليس للمتولي إيداع غلة األرض إال(: )205المادة )
إذا كان ذلك أحرز له من إمساكه عنده، فإن أودعه عند غير أمين فضاع فعليه الضمان، وكذلك الحكم إن 

ن اإلقراض بأمر القاضي، فال ضمان على أو غير ذلك، ما لم يكأقرضه، فضاع بموت المستقرض مفلسا، 
 المتولي.(

فعله ثم تبين أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على الوقف، فال يكون  بأمر)إذا أمر القاضي القيم : 206المادة 
 القيم ضامنا(.

عدل واإلنصاف في القضاء على مشكالت األوقاف ( من قانون ال206 -180اد )و مما تقدم، وبعد ذكر الم
 لمحمد قدري باشا التي بينت ما يجوز للمتولي من التصرفات وما ال يجوز:

 .متولي الوقف هو الذي يتولى القيام بمصالح الوقف واالعتناء بأموره من إجارة مستغالته وتحصيل أجوره1
 ، وعلى المتولي:ارفه الشرعية على شرط الواقفصوغالته وصرف ما اجتمع منها في م

صالحها أن يبدفعليه جمع غلة الوقف، فإذا جمع غلة الوقف -أ ف يمصار ودفع الأ بعمارة عقارات الوقف وا 
 للوقف حسب شرط الواقف وذلك بعد سداد الديون إن وجدت.

 إجارة الوقف وقبض األجرة من المستأجر. -ب

 ع وحصةيريد أن يزرعها محاصصة، حصة للمزار  لمن ومةأرض الوقف ودفعها مزارعة مدة معلزراعة  -ج
 للوقف مما يخرج منها وأن يعامل على أشجار الوقف ونخيله مدة معلومة.

 يبني مساكن على أرض الوقف يستغلها لمصلحة الوقف. أن -د

 قبول الحوالة من المستأجر على مدينه إن كان مليئا. -هـ

 رة إن كانت اإلقالة خيرا للوقف.ر وله إقالة المستأجر عن عقد اإلجاله أخذ كفيل باألجرة على المستأج -و

 .يضبإذن القااالستدانة على الوقف لعمارة ضرورية لدار الوقف  -ز
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القاضي صحت  بأجر المثل، فإن أجره ار الوقف لنفسه وال أن يسكنه ولوال يجوز للمتولي أن يؤجر عق -ح
 اإلجارة.

 ال يجوز للمتولي تأجير عقار الوقف ألصوله أو فروعه إال إذا كان األجر أكثر من أجر المثل. -ط

الواقف، وال يجوز له أن يزيد في عمارة ال يجوز للمتولي أن يصرف ريع سنة في سنة أخرى إال إذا شرط  -ي
ها في زمن الواقف؛ ألن هذا يؤثر على الموقوف عليهم إال إذا يالوقف من ريع الوقف عن الصفة التي كانت عل
 اشترط الواقف ذلك، فإنه يملكه اتباعا للشرط.

من بناء  بيع شيء ى أحد المستحقين، وليس لهال يجوز للمتولي رهن عقار الوقف بدين على الوقف أو عل -ك
خيف الوقف وال أنقاض البناء المنهدم إال بإذن القاضي، وال يأذنه القاضي إال إذا تعذرت إعادتها للبناء أو 

جار الوقف ونخيله وهي يانعة وال يمكن مشتري أوراق الشجر المنتفع بأوراقها من استئصالها ضياعها، وال يقلع أش
 ق به ويستحق العزل.سفرف باطل ويهما، فتصرفه في ذلك تصوقطعها من قوائ

 ال يجوز للمتولي وال للناظر صرف فاضل غلة وقف على وقف آخر إذا اختلفا جهة. -ل

ن كانت ضرورية، بل يرفع األمر إلى  -م ليس للمتولي أن يحدث وظيفة ما تجعل لصاحبها حقا في الوقف وا 
 القاضي ليقررها.

اضي وذلك في أحوال معينة كعمارة للوقف ضرورية ال بد منها، قليس له أن يستدين على الوقف إال بإذن ال -ن
والصرف  ،تها ولو مدة طويلة للضرورةار ن في يد المتولي غلة ليعمر بها ولم تتيسر إجولم يكن للوقف غلة ولم يك

دم أن يشير أهل الخبرة على المتولي به، و قدر الضرورة على عمارتها من األجرة جاز له األمر باالستدانة على
 ألنه إذا لم يهدم اآلن يكون ضرره في المستقبل أعظم. ؛مستغل من الوقف

ذا لم يك ن للوقف غلة يصرف منها على أرباب الشعائر وخشي تعطيل مصلحة المسجد إن تأخر صرف وا 
 مرتباتهم.
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ذا كان للو  ذا طولب بخراج ية ولم يكن في يده غلة لشراء البذرقف أرض زراعوا  األرض أو  استدان ثمنه، وا 
 في كل ما ذكر بإذن القاضي. عشرها وليس في يده شيء من الغلة استدان لذلك

؛ ألن اإلقرار حجة قاصرة واليته قائمة أو انقطعت بالعزلكانت  ك المتولي اإلقرار على الوقف سواءال يمل -س
 على المقر، وال يتعدى إلى الغير إال بالبينة.

ف إال عند من يأتمنه على حفظ ماله، فلو أودعه عند غيره وضاع، فعليه ال يجوز للمتولي إيداع غلة الوق -ع
 كان ذلك أحرز له من إمساكه عنده. يقرض مال الوقف إال إذا الضمان وليس له أن

 ة بالوقفياتقميمات المتعلالتع

المتضمن تسجيل حجة وقف أي  15/1509م صدر التعميم الذي يحمل الرقم: ق/25/12/1998بتاريخ: -1
ذا انحلت اللجنة يصبح وقفا خيريا إسالميا صحيحا تحت إشراف ر لصالح لجان الزكاة بإعقا ضافة عبارة: )وا 

 ونص التعميم كاآلتي: األوقاف لصرف ريعه بما يتفق وشرط الواقف(

 ]السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

كم عند تسجيل حجة يقتضي من فضيلتلمصلحة العمل، وحفاظا على مصالح األوقاف بما يحقق رغبة الواقف، 
قة العقار، وأن طنأن يمثل لجان الزكاة في التسجيل مدير األوقاف في م الح لجان الزكاةصوقف أي عقار لم
ذا انحلت اللجنة يصبح وقفا خيريا إسالميا صحيحا  علىيذكر وقفا خيريا  مصالح لجنة الزكاة في منطقة ....، وا 

 ريعه بما يتفق وشرط الواقف. تحت إشراف دائرة األوقاف لصرف

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

ولياء ومن المعامالت التي ترفع وجوبا لتدقيقها لديوان قاضي القضاة للموافقة على تسجيلها اإلذن لأل -2
م 17/6/1999ريخ: رية والعامة وهي الفقرة األولى من التعميم الصادر بتاف الذصياء والمتولين على األوقاواألو 

 . 15/741: ق/الذي يحمل الرقم



 

ة ي ع ر ش ل ا ا  ي ل ع ل ا ة  م ك ح م ل ي -ا ن ف ل ا ب  ت ك م ل ا  

 
 22صفحة 

وجوب رفع جميع على  15/506م رقم الصادر: ق/7/3/2004م تاريخ: 7/2004وقد أكد التعميم رقم:  -3
األحكام الصادرة بثبوت األوقاف الخيرية والذرية والحجج المسجلة بها وتحكيرها وتأجيرها والحجج المتعلقة 

ية والقسمة الرضائية إذا كان المال فيها يعود لوقف عام أو خاص، وقد جاء فيه الذرية والخير ف اقستبدال األو با
 ما نصه:

 صالحيات المحكمة العليا الشرعية

 رعي المحترمشفضيلة قاضي ....ال

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

العليا الشرعية  باإلضافة لحق الخصوم في الطعن بقرارات محاكم االستئناف الشرعية بموجب نظام المحكمة
ت اآلتية إلى المحكمة العليا الشرعية لتدقيقها افع جميع األحكام والحجج والقرار سباب الواردة فيه، يقتضي ر لأل

 حتى تصبح قابلة للتنفيذ:

 وتحكيرها وتأجيرها. .األحكام الصادرة بثبوت األوقاف الخيرية والذرية والحجج المسجلة بها1

 األوقاف الذرية والخيرية. . الحجج المتعلقة باستبدال2

 . الوصية على جهة بر ال تنقطع.3

 .األحكام والحجج على القاصرين وفي أموالهم والغائبين وفاقدي األهلية.4

 . القسمة الرضائية إذا كان المال فيها يعود لوقف عام أو خاص أو لقاصر أو لغائب أو لمفقود أو لفاقد أهلية.5

 وارث. لمال وفي المال الذي يرد إلى وزارة األوقاف إذا لم يوجد للميتاألحكام الصادرة على بيت ا. 6

 . فسخ عقد الزواج لفساده أو بطالنه ودعاوى النسب.7

 . التخارج بين الورثة في تركة إذا كان بين المتخارجين قاصر أو فاقد أهلية أو غائب.8
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 متبرعة بذلك. اضنةأو التعهد بحضانته إذا كانت الح نفقة القاصر اإلبراء من. 9

 ى إقراره على ذلك القاصر.بواليته أو وصايته على القاصر سو  رمهب. إقرار الولي والوصي بالغلط في عقد أ10

 . اإلذن لألولياء واألوصياء والمتولين على األوقاف.11

 . محاسبة األولياء واألوصياء والقوام.12

 أجنبيا. ادق على الزواج إذا كان أحد طرفيه. التص13

 الم.ستسجيل حجج إشهار اإلإ  .14

دارة أموال األيمتن. تدقيق القرارات الصادرة عن مؤسسة 15 وال يتام "مجلس األيتام" بخصوص تنمية أمة وا 
 األيتام.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 

وجوب تدخل نيابة األحوال  15/127م رقم الصادر: ق/18/1/2006م تاريخ: 4/2006وبين التعميم رقم: 
 وى التي يتعلق بها حق اهلل تعالى ومنها الدعاوى المتعلقة باألوقاف، فقد جاء فيه ما نصه: اعفي الدالشخصية 

( من نظام نيابة األحوال 7، 6، 5)م وعمال بنص المواد 25/9/2003م تاريخ: 42/2003نا رقم: م]الحقا لتعمي
د رفعها أو نالشخصية يقتضي على نيابة األحوال الشخصية التدخل والحضور إلزاميا في قضايا الحق العام ع

 في أية درجة من درجات المحاكمة وهذه القضايا هي: 

 .دعاوى الحسبة التي يتعلق بها حق اهلل سبحانه وتعالى كالطالق والنسب والردة.1

ياء ين ومحاسبة وعزل األولياء واألوصدعاوى الخاصة بالصغار وفاقدي األهلية وناقصيها والغائبين والمفقود. ال2
 والقوام والنظار .
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 ر والخيرات.الهبات والوصايا المرصدة إلى البالدعاوى المتعلقة باألوقاف الخيرية و . 3

 قواعد النظام العام أو نص القانون. من كم الصادر عن المحاكم االبتدائية مخالفا لقاعدة. إذا كان الح4

. األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف الشرعية إذا كان فيها مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في 5
 تأويله ويكون تدخلها لمصلحة القانون وال يستفيد منها الخصوم.

 ة ومخاصمتهم.باطلبات رد القضاة وأعضاء الني. 6

 ت المذكورة أعاله إعالمنا لإليعاز لممثل نيابة األحوال الشخصية إجراء الالزم.الاضيلتكم في الحقتضي  من ففي

ما نصه:  الذي جاء فيه 15/1471م رقم الصادر: ق/20/4/2008م تاريخ: 27/2008وصدر التعميم رقم: 
صلحة العمل وحفاظا على م المرفق صورة عنه، ولم5/12/1998تاريخ:  15/1509نا رقم: ق/م]الحقا لتعمي

 ، فيقتضي العلم والعمل بما يأتي:األوقافمصالح 

دارتهاة اإلشراف عليها ى وزارة األوقاف والشؤون الديني.إن جميع األوقاف الخيرية تتول1 نفاق  وا  واستغاللها وا 
م  1967لعام:  "43" من القانون المدني رقم: "1247غلتها على الجهات التي حددها الواقف وذلك سندا للمادة "

يه، فإن إدارة جميع األوقاف الخيرية المسجلة م وبناء عل1/1994م الرئاسي رقم: به بموجب المرسو المعمول 
ل لوزارة األوقاف والشؤون م تؤو 1/1/1977لدى جميع المحاكم الشرعية اعتبارا من سريان القانون المذكور في : 

 ة.الديني

 خيري وخاصة المتعلقة باألوقاف على لجان الزكاة ، يقتضي إشراكآلها . عند تسجيل األوقاف الخيرية التي م2
األوقاف عند تسجيل  وتمثله وزارة مدير األوقاف في المنطقة التي يقع فيها العقار المراد وقفه في الكشف عليه

 الوقفية متوليا لتسجيلها.

 تزام والتقيد بمضمونه ومخالفته تحت طائلة المسؤولية.يقتضي االل. 3

 تفضلوا بقبول االحترام والتقديرو 



 

ة ي ع ر ش ل ا ا  ي ل ع ل ا ة  م ك ح م ل ي -ا ن ف ل ا ب  ت ك م ل ا  

 
 25صفحة 

 الذي جاء فيه:  15/1084م رقم الصادر: ق/31/3/2009م بتاريخ: 34/2009وصدر التعميم رقم: 

 ]فضيلة قاضي محكمة ....الشرعية المحترم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

لتسجيل هذه الحجج وتوحيدا حاكم الشرعية خالل المتابعة مالوقف الصادرة عن بعض ال االطالع على حججبعد 
 :ةللعمل في المحاكم الشرعية، يقتضي التقيد عند تسجيل حجج الوقفية باتباع الخطوات اآلتي

 يثبت ذلك من سندات.ال ينازعه فيه أحد بما  ما.التحقق من أن الواقف للعقار يملكه ملكا تا1

 ف.قا. التحقق من سالمة إرادة الو 2

تقيد باألحكام الشرعية في ن يالوقف إلى جهة بر ال تنقطع وأري جعل نهاية هذا . في حالة تسجيل وقف ذ3
 ريضة الشرعية.لفتوزيع الوقف على المستحقين حسب ا

 . عدم تسجيل الشروط العشرة في حجج الوقف الخيري؛ ألن ذلك يتنافى وجهة البر التي تم الوقف عليها.4

اف في نهاية كل عام خشية الذرية تقديم حسابات الواردات والمصروفات لهذه األوق. على أصحاب األوقاف 5
 حقوق المستحقين، فيجب التقيد واالتباع. ضياع

 واقبلوا احترامي[

 الذي تضمن: 15/1444م رقم الصادر: ق/28/4/2009م بتاريخ: 43/2009وصدر التعميم رقم: 

 فضيلة قاضي محكمة ..... الشرعية المحترم

 الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،سال

وجه األكمل لوال غير المنقولة ولسالمة العمل وحرصا على األداء على اعند تسجيل حجة وقف العقارات واألم
 يقتضي التقيد بما يأتي:



 

ة ي ع ر ش ل ا ا  ي ل ع ل ا ة  م ك ح م ل ي -ا ن ف ل ا ب  ت ك م ل ا  

 
 26صفحة 

 د وقفه من الواقف بما يثبت ذلك..التحقق من ملكية العقار المرا1

ذا كان العقار يعود لورثة، تقديم الطلب، و بتاريخ قريب من سند تسجيل عن دائرة األراضي   فال بد من حضور ا 
 الوقف. الورثة إلجازة هذا

اقف يتصرف فيه تصرف المالك في قفه غير متعلق بحق الغير وأن الو د و ار . التحقق من أن العقار الم2
 أمالكهم دون المعارض أو المنازع.

 التحقق من سالمة اإلرادة للواقف.. 3

ه وال ينازعه فيه أحد، وبيان الموقع والمساحة كلمن أن الواقف يم العقار المراد وقفه للتحقق. الكشف على 4
رفاق خارطة منظمة من مساح مرخص ومعت األصول لتحديد مد ومصدقة من دائرة المساحة حسب والحدود، وا 

 الموقع.

ن األوقاف عند الكشف وعند د من حضور ممثل عمآله إلى األوقاف الخيرية، فال ب. إذا كان الوقف خيريا و 5
لحاقه باألوقاف الخيرية وتسجيالتسجيل ليتولى إدارة هذا الوق ة وباألخص دائرة صتالمخ له لدى الدوائرف وا 

 تسجيل األراضي.

 ريضة الشرعية.ن كان ذريا، فيجب تسجيله حسب الف. إ6

 إلينا لتدقيقه حسب األصول. بالطل ما ذكر يرفعء . بعد إجرا7

 صل عن حجة الوقف ، فيجب التقيد .خة طبق األتزويدنا بنسيل يقتضي . بعد التسج8

 واقبلوا احترامي[.

مكمال للتعميم رقم:  15/2798م رقم الصادر: ق/9/8/2009م تاريخ: 79/2009رقم:  التعميموصدر 
 م الذي جاء فيه ما نصه:43/2009
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 27صفحة 

اآلتي عند طلب اإلذن بالتحكير للعقارات م يجب اتباع 28/4/2009م تاريخ: 43/2009]الحقا لتعميمنا رقم: 
 الوقفية:

مصلحة متحققة في هذا من المتولي وأن ال رعية لطلب التحكير المقدمش.التحقق من األسباب والمسوغات ال1
 الطلب للوقف.

الخبراء رة السنوية المقدرة، وأن تكون هذه األجرة حقيقية وبتقدير . مراعاة الدقة في تقدير أجرة المثل واألج2
 الثقات المنتخبين من قبل فضيلتكم.

 مي[ار واقبلوا احت

 الذي تضمن:  15/2964م رقم الصادر: ق/19/8/2009م بتاريخ: 86/2009وصدر التعميم رقم: 

ج الوقف يقتضي أن تتضمن القيد الذي شرطه لصحة الوقف، وهو صدور حكم القاضي تسجيل حج .عند1
أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع أي يدعي عند القاضي : )هوم الوقف في عمومه وخصوصه وصورتبلز 

ه، ويطلب رده لعدم لزومه، ويمتنع المتولي عن رده إليه، فيحكم القاضي بلزومه، فيلزم عند فأنه رجع عن وق
 (.بقضاء قاضإ  حيث ال يزول الملك عن الموقوف إالاإلمام أبي حنيفة الرتفاع الخالف بالقضاء، 

 

 حجة الوقف

 ذكر أعاله على النحو اآلتي: وصورة تسجيل حجة الوقف بموجب ما

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........قاضي محكمة ...الشرعية حضر المكلف شرعا 
متولي  بحضوره.......................من .....وسكان...........وحضر 

ا من قبل المعرفين المخبرين الثقتين لدينا التسجيل.............................وبعد التعريف عليهم
........................و......................كالهما من .......وسكان.............قرر قائال: إنني أملك 
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 28صفحة 

نني تقربا ك في أمالكهم دون المعارض والمن....................................وأتصرف تصرف المال ازع وا 
...............................وسلمته إلى متولي التسجيل  وحبست وتصدقت وأبدتت هلل تعالى وقف

.....المذكور إللحاقه باألوقاف اإلسالمية الخيرية، ثم عنَّ للواقف المذكور الرجوع عن وقفه هذا ومنع متولي 
تولي وترافعا في ذلك التسجيل من معارضته في ذلك التصرف بأن هذا الوقف صار وقفا خيريا بتسليمه إلى الم

 وطلبا الحكم الشرعي.

ه على قول اإلمام أبي حنيفة صوحيث كان المفتى به صحة هذا الوقف ولزومه في عمومه وخصو وعليه 
عن ، فقد حكمت بصحة هذا الوقف ولزومه في عمومه وخصوصه ومنعت الواقف المذكور من الرجوع نالنعما

..........................................................قد أصبح وقفه هذا منعا شرعيا باتا وأفهمتهما بأن 
لحاقه ارته وأذنت المتولي التصرف في هذا الو من التعرض للمتولي الحالي في إد وقفا خيريا ومنعت الواقف قف وا 

لقضاة له لدى الدوائر المختصة وخاصة دائرة تسجيل األراضي ووافق سماحة قاضي ايجباألوقاف الخيرية وتس
بالغ  على تسجيله بكتابه رقم: ....تاريخ: .....، بناء عليه، فقد قررت تسجيل حجة الوقف هذه لالعتماد عليها وا 

 دائرة تسجيل األراضي بذلك حسب األصول.

 تحريرا في....................الموافق................

الذي  جاء فيه: ]يقتضي  15/5311ق/ م رقم الصادر:12/10/2010م تاريخ: 86/2010وصدر التعميم رقم: 
ل وقفيات المساجد المعرضة للهدم بالسرعة الممكنة، يجفضيلتكم التعاون مع وزارة األوقاف واإلسراع في تس من

 واقبلوا احترامي[.

الذي ذكر فيه: يقتضي  15/6176م رقم الصادر: ق/22/12/2010م تاريخ: 113/2010وصدر التعميم رقم: 
ية التي سجلت لدى عبة للدرجة القطسكتقف وأحكام الوقف المطبق األصل عن جميع حجج الو تزويدنا بصورة 

 محكمتكم خالل هذا العام وذلك بالسرعة الممكنة. واقلوا احترامي[.

 حجة إنشاء وقف  
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 29صفحة 

شرعا في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........... . قاضي محكمة ..........الشرعي حضر المكلف 
هما من قبل المعرفين ي..................... وحضر بحضوره متولي التسجيل .............. وبعد التعريف عل

: وهو في الحالة المعتبرة منه شرعاالمخبرين الثقتين لدينا ................. و...................... قرر قائال 
نني تقربا إنني أملك وأتصرف تصرف المالك في أمالكهم دون  المعارض والمنازع ......................... وا 

إلى اهلل عز وجل أوقفت وحبست وتصدقت وأبدت ......................... وسلمت ذلك إلى متولي التسجيل 
للواقف الرجوع عن وقفه هذا ومنع متولي التسجيل  ................ إللحاقه باألوقاف الخيرية ثم عنَّ 

ن معارضته بالتصرف بـ ............. وعارضه متولي التسجيل بأن .................. صار وقفا ..........م
 خيريا بتسليمه إلى المتولي وترافعا في ذلك وطلبا الحكم الشرعي .

وعليه وحيث كان المفتى به من صحة هذا الوقف ولزومه في عمومه وخصوصه على مذهب اإلمامين محمد 
عنهما فقد حكمت بصحة هذا الوقف ولزومه في عمومه وخصوصه ومنعت الواقف من  وأبي يوسف رضي اهلل

الرجوع عن وقفه هذا منعا شرعيا باتا وأفهمتهما بأن ........ قد أصبح وقفا خيريا الزما ومنعت الواقف المذكور 
الوقف  من التعرض للمتولي الحالي على ............... في إدارته وأذنت للمتولي التصرف في هذا

لحاقه باألوقاف الخيري اإلسالمية وتسجيله في الدوائر الرسمية المختصة وباألخص دائرة  ة................. وا 
 تسجيل األراضي وبناء على موافقة سماحة قاضي القضاة بكتابه رقم ........... تاريخ ............ 

بالغ دائرة األراضي بذلك حسب األصول  .   وقررت تسجيله وا 

 ...............الموافق...............حريرا في ت

 حجة إنشاء وقف ذري بالشروط 

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........... . قاضي محكمة ..........الشرعي حضر المكلف شرعا 
المعرفين  هما من قبلي..................... وحضر بحضوره متولي التسجيل .............. وبعد التعريف عل

المخبرين الثقتين لدينا ................. و...................... قرر قائال وهو في الحالة المعتبرة منه شرعا 
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 30صفحة 

ألرض الواقعة في مدينة : إنني أملك وأتصرف تصرف المالك في أمالكهم دون المعارض والمنازع في قطعة ا
لبالغة مساحتها .........يحدها من الشمال رقم......... رقم القطعة ..........وا.... حوض 

..........والجنوب ........والشرق .........والغرب ....ومقام عليها بناء عبارة عن ...... وذلك بموجب سند 
التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل األراضي  /   /   ومخطط المساحة المنظم من قبل المساح المرخص 

نني تقربا إل ى اهلل عز وجل أوقفت وحبست وتصدقت وأبدت قطعة األرض هذه وما عليها من ........... وا 
بناء على نفسي مدة حياتي ثم من بعدي على ورثتي وهم ...................................... وما سيحدثه 

في هذا  الفقراء المسلمين أينما وجدوا وقد اشترطتعلى اهلل لي من أبناء حسب الفريضة الشرعية ومن بعدهم 
رشد من أوالدي ثم فاألثم من بعده لألرشد ى هذا الوقف من بعدي البني ....، الوقف شروطا وهي التولية عل

فإذا انقرضوا ولم يوجد من يصلح  ،بقة وجيال بعد جيلرشد من أوالدهم وهكذا طبقة بعد طمن بعدهم لألرشد فاأل
نفسي ه القاضي الشرعي من المسلمين وقد اشترطت لللنظر على هذا الوقف المذكور كان النظر عليه لمن يقيم

: اإلعطاء والحرمان واإلبدال واالستبدال والزيادة والنقصان واإلدخال واإلخراج دون غيري الشروط العشرة وهي
والتخصيص والتفضيل وأن يبدأ من على هذا الوقف بما فيه بقاء عينه والدوام والمنفعة ولو استغرق هذا جميع 

جزءا من عشرة أجزاء  من يتولى هذا الوقف أن يأخذ لنفسهعليه حرمان المستحقين لسنين عديدة ول الغلة وترتب
للواقف الرجوع عن  من ريعه بعد سداد الضرائب المترتبة على هذا الوقف في نظير إدارته لهذا الوقف ثم عنَّ 

.... وعارضه متولي التسجيل وقفه هذا ومنع متولي التسجيل ..........من معارضته بالتصرف بـ .........
 بأن .................. صار وقفا خيريا بتسليمه إلى المتولي وترافعا في ذلك وطلبا الحكم الشرعي .

وعليه وحيث كان المفتى به من صحة هذا الوقف ولزومه في عمومه وخصوصه على مذهب اإلمامين محمد 
ولزومه في عمومه وخصوصه ومنعت الواقف من  وأبي يوسف رضي اهلل عنهما فقد حكمت بصحة هذا الوقف
منه الوقف بصفته  متولي التسجيل عن التولية واستلم الرجوع عن وقفه هذا منعا شرعيا باتا عندها عزل الواقف

وما عليها من بناء المنوه بها صارت وقفا شرعيا الزما واستلم  األرضمتولي هذا الوقف وأفهمته بأن قطعة 
المتولي ..... المذكور هذا الوقف إلدارته لما فيه الحظ والمصلحة لجهته ....... وبناء على الطلب وموافقة 

 سماحة قاضي القضاة بكتابه رقم ........... تاريخ ............ 



 

ة ي ع ر ش ل ا ا  ي ل ع ل ا ة  م ك ح م ل ي -ا ن ف ل ا ب  ت ك م ل ا  

 
 31صفحة 

 ه لدى الدوائر المختصة وباألخص دائرة تسجيل األراضي.فقد قررت تسجيله وأمرت المتولي بتسجيل

 تحريرا في ............. وفق ................ .

 حجة تعديل وقف

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........... . قاضي محكمة ..........الشرعي حضر المكلف شرعا 
ن قبل المعرفين المخبرين الثقتين لدينا ................. هما مي..................... وبعد التعريف عل

و...................... قرر قائال وهو في الحالة المعتبرة منه شرعا : إنني وقفت قطعة األرض وما عليها 
من بناء الكائنة في مدينة .... حوض .........رقم الحوض ......... رقم القطعة .......المسجل باسمي لدى 

رة تسجيل األراضي ، جلد صفحة ......... وقفا ذريا على ...........وذلك بموجب حجة الوقفية المسجلة دائ
رة التي /   /  وبما لي من الشروط العش   لدى محكمة ...الشرعية في السجل....صفحة ...عدد ...تاريخ :

ل واالستبدال والزيادة والنقصان اشترطتها في حجة الوقف المنوه بها ومن ضمنها اإلعطاء والحرمان واإلبدا
 من وقفي والواقعة في مدينة حوض  ، فقد خصصت قطعة األرضدخال واإلخراج والتخصيص والتفضيلواإل

والجنوب ....والغرب ....والشرق ........رقم الحوض ....... رقم القطعة ...والتي يحدها من الشمال 
لمساحة المرفق والمنظم من قبل المساح المرخص .......البالغة مساحتها ..........بموجب مخطط ا

من بعده ألوالده الذكور  تفع به هو وحده من دون أوالدي ثم.......بتاريخ : /  /  لولدي .......المذكور وأن ين
واإلناث ثم على أوالد أوالده الذكور واإلناث ثم على أوالد أوالدهم الذكور واإلناث وذريتهم حسب الفريضة الشرعية 

ذا ما انقرضت ذريته وح سب الشروط الواردة في حجة الوقف األصلية وال يؤثر ذلك على استحقاقه في الوقف وا 
ترجع هذه األرض وما عليها حسبما جاء في حجة الوقف الصادرة عن هذه المحكمة بتاريخ  /   /   المسجلة 

على حجة الوقف األصلية في السجل صفحة ... عدد .......وطلب تسجيل هذا التخصيص والتأشير بذلك 
 المنوه بها .
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قد تم االطالع على حجة الوقف األصلية المنوه بها وبما للواقف من الشروط وبناء على تقرير الواقف وعليه 
العشرة ومنها التخصيص والتفضيل فقد قررت تسجيل حجة التعديل هذه لالعتماد عليها عند اإليجاب والتأشير 

 بهذا التخصيص لتقرآن معا . بذلك على حجة الوقف األصلية

 تحريرا في ............وفق .

 حجة استبدال وقف بالمال

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........... . قاضي محكمة ..........الشرعي حضر المكلف شرعا 
...........الشرعية .....................متولي وقف ... وذلك بموجب حجة التولية الصادرة عن محكمة 

عريف بتاريخ  /  /  المسجل في السجل    صفحة   عدد   وحضر بحضوره المكلف شرعا ............وبعد الت
: ....... قرر المتولي ....المذكوررين الثقتين لدينا .................و.......بخعليهما من قبل المعرفين الم

 ..دى محكمة ............الشرعية بتاريخ  /  /   في السجل ل لرات وقف المرحوم ........المسجإن من عقا
رقم القطعة    مساحتها ....  رقم الحوض  ...حوض   ....أرض واقعة في مدينة   ...عدد  ...صفحة  
وقد قام ...ومن الغرب       ....ومن الشرق      .....ومن الجنوب       ...ويحدها من الشمال     ......

   ........ا إلى قطع وباعها آلخرين وأقيمت دعوى لدى محكمة بداية   همباالستيالء عليها وقس   ......المدعو  
التي أصدرت حكمها لصالح  الوقف بتاريخ   /   /  وصدق هذا الحكم استئنافا بتاريخ  /   /    واكتسب 

ى أرض الوقف وتبلغ مساحة الدرجة القطعية وحيث إن بعض المشترين من المغتصب أقاموا دورا للسكن عل
الذي .......فقد تم االتفاق مع      ،مترا مربعا ولتوفر حسن النية لديهم  ....األرض التي أقيم عليها البناء  

ويحدها من   .....احتها  ....  من المخطط العام المرفق،  ومسكان يضع يده على قطعة األرض رقم   
للمتر    .....ببدل وقدره    ......ومن الغرب    .....من الشرق   و    .....ومن الجنوب      ...الشمال  

ن في هذا االستبدال الحظ والمصلحة لجهة الوقف ويستفاد منه بشراء عقارات للوقف في مدينة    المربع الواحد وا 
وقامت المحكمة بإجراء الكشف على موقع األرض بحضور أهل الخبرة الموثوقي الكلمة ووافق  اع.....  أكثر نف

على هذا االستبدال وأخبر الخبيران الثقتان المذكوران أن   ....تاريخ     ....سماحة قاضي القضاة بكتابه رقم  
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ت الشرعية لهذا االستبدال فقد أذنت وعليه ولتوفر المسوغا ،مصلحة الوقف متوفرة بهذا االستبدال بالبدل المذكور
المذكور الحاضر في المجلس   ...مترا مربعا للراغب في االستبدال      .......للمتولي باستبدال ما مساحته  

دينارا أردنيا ثمنا للمتر المربع الواحد وتم حفظ بدل االستبدال في صندوق أيتام محكمة      ......بمعدل   
سم الوقف بالوصول رقم     تاريخ  /   /   بينما يتم استبدال عقار جديد لصالح الوقف الشرعية با  ........

على أن ال يحق للراغب في االستبدال الرجوع على هذا الوقف بشيء في المستقبل من البدل إذا نقصت مساحة 
ن للمتولي الحق في مطالبته بما زاد عن مساحة األرض المستبدلة نتي جة القيود النهائية األرض المستبدلة وا 

للتسجيل بمعدل البدل المذكور وأذنت للمتولي تنظيم اتفاقية بذلك مع المستبدل كما أذنت له بالفراغ لدى دائرة 
األراضي وبالتوقيع على جميع األوراق والمعامالت والمستندات الالزمة لذلك لدى جميع الدوائر المختصة إلتمام 

 جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك وقررت تسجيله . هذا االستبدال وأن يتحمل المستبدل

 .........الموافق .    ........تحريرا في 

 

 

 حجة إذن استبدال وقف خيري

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........... . قاضي محكمة ..........الشرعي حضر فضيلة مدير 
تاريخ       ....األوقاف والشؤون الدينية بموجب الكتاب رقم  ةر نابا عن وزاباإلضافة إلى وظيفته مأوقاف ......

وحضر بحضورهما الخبيران الثقتان المكلفان شرعا        ........وحضر بحضوره المكلف شرعا  
  الكائن في مدينة    .....بأنه توجد أرض تابعة لمسجد     ........................   وقرر مدير أوقاف....

وهذه محاذية للمالك     هذا    ........رقم القطعة    .......رقم الحوض    .......حوض     ......منطقة 
  .........الحاضر في المجلس وتم االتفاق بين دائرة األوقاف اإلسالمية وهذا الحاضر باستبدال ما مساحته  
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دينارا أردنيا للمتر المربع الواحد ووافق وزير األوقاف والشؤون    .......مترا مربعا من أرض المسجد بمبلغ   
 /   /    على استبدال هذه األرض وطلب اإلذن الشرعي لهذا االستبدال .   :تاريخ    .....الدينية بكتابه رقم

ستبدال ه وحيث قامت هذه المحكمة بإجراء الكشف على قطعة األرض المراد استبدالها وتبين لها أن في ايوعل
ع الضرر عن طالب االستبدال وعدم اإلضرار بالمسجد وأخبر الخبراء بأن بدل المثل لهذه األرض فهذه األرض ر 

ن مصلحة الوقف متحققة في هذا االستبدال ولتوفر المسوغات الشرعية وبناء على  هو بدل المثل وزيادة وا 
تاريخ  /  /   على إعطاء هذا اإلذن    ......قمه ر وموافقة سماحة قاضي القضاة بكتاب الطلب واإلخبار والتحقق

    .......بصفته متولي األوقاف الخيرية باستبدال ما مساحته     ........فقد قررت إعطاء اإلذن لمدير أوقاف   
يداع هذا الم  ........المذكور بمبلغ   .......مترا مربعا للمستبدل له    بلغ دينارا أردنيا للمتر المربع الواحد وا 

لدى دائرة األوقاف اإلسالمية واإلذن له بإتمام اإلجراءات الالزمة إلتمام هذا االستبدال لدى الدوائر الرسمية 
 والتوقيع على كافة األوراق والمستندات الالزمة لذلك وقررت تسجيله . 

 الموافق...............تحريرا في .............

 

 

 الئحة الدعوى 

 محكمة ....الشرعية بتاريخ:.......... دعوى أساس:     ، لدى

 المدعي:...............من .....وسكان....

المدعى عليه:..................من........وسكان..............بصفته متولي وقف المرحوم 
.................وذلك بموجب حجة التولية الصادرة عن محكمة ....الشرعية المسجلة في السجل 

 ....صفحة....عدد.....تاريخ:.......
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 موضوع: الدعوى: عزل متولإ 

 الئحة وأسباب الدعوى

.المدعي....المذكور هو من ذرية الواقف .....وهو من مستحقي وقف المرحوم ......والمدعى عليه 1
شرعية ....المذكور هو المتولي على وقف المرحوم ....وذلك بموجب حجة التولية الصادرة عن محكمة ....ال

 المسجلة في السجل رقم ....صفحة....، عدد....بتاريخ:.....وهو واضع اليد على الوقف المذكور.

. وقف المرحوم .....المذكور بموجب حجة الوقفية الصادرة عن محكمة ....الشرعية المسجلة في السجل 2
...صفحة ....عدد.....بتاريخ: ......عبارة 

......................................................وهو آيل للسقوط عن:............................
صالحها  وبحاجة إلى تعمير لبقاء عينه واستمراره حيث شرط الواقف في وقفه أن يبدأ بعمارة عقارات الوقف وا 

في الغلة  الستمراره في الغلة وطلب المستحقون لهذا الوقف من المتولي المذكور إصالح هذا الوقف الستمراره
ن في يد المتولي غلة للوقف لكنه تمنع من اإلنفاق  لتنفق على الوقف لبقاء عينه لإلنفاق على المستحقين وا 
على إصالح هذا الوقف ومرمته لبقاء عينه بغير وجه حق مما يلحق الضرر بالوقف ومستحقيه وامتناعه عن 

 التعمير خيانة ظاهرة موجبة لعزله.

 أثناء سير المحاكمة.. البينات تحصر وتقدم 3

 . الصالحية: لمحكمتكم صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى.4

. الطلب: يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة تعيين موعد المحاكمة وتبليغ ذلك إلى المدعى عليه وغب 5
صالح هذ ا الوقف لما الثبوت الحكم بعزل المتولي عن التولية على هذا الوقف لخيانته المتناعه عن تعمير وا 

فيه بقاء عينه واستمرار غلته وتعيين متولإ إلدارة هذا الوقف بما يحقق النفع والمصلحة لجهة هذا الوقف، 
 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

 إجراءات السير في هذه الدعوى
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 اإلجراءات اإلدارية:

 .قيد هذه الدعوى في سجل أساس المحكمة واستيفاء الرسم المقرر.1

صدار القرار بتبليغ 2 فهام موعد النظر في هذه الدعوى للمدعي وا  . تعيين موعد المحاكمة من قبل القاضي وا 
 موعد النظر فيها للمدعى عليه.

. إحالة هذه الالئحة إلى قلم المحكمة من أجل فتح ملف وكتابة ورقة الدعوة مذكرة الحضور إلى المدعى عليه 3
ب للنظر فيها وبيان الموعد الذي ضرب لها، وتذييل ورقة الدعوة بما نصت لتبليغه الحضور في اليوم الذي ضر 

" من قانون أصول المحاكمات الشرعية، حيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يحق فيها 13عليه المادة "
 للمدعى عليه تقديم الئحة جوابية خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه إن رغب في ذلك.

بعد توقيعها من قاضي المحكمة للمحضر لينتقل لتبليغ المدعى عليه في المحل الذي ذكر  . تسلم ورقة الدعوة4
عنوانا له، وبعد قيام المحضر باالنتقال لتبليغ المدعى عليه في المحل الذي ذكر عنوانا له على أي وجه من 

تبليغ على الوجه الذي تم وجوه التبليغ يسلم المحضر ورقة الدعوة إلى رئيس قلم المحكمة ليصادق على إجراء ال
 فيه التبليغ ويلحقها بملف الدعوى.

 اإلجراءات القضائية:

إذا جاء اليوم الذي ضرب للنظر في هذه الدعوى وبعد التحقق من صحة إجراء التبليغ على الوجه الذي تم 
ألهلية عليه، ينادى على طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه، فإذا حضرا المحاكمة يتحقق القاضي من ا

والمعلومية لكل من المدعي والمدعى عليه، فإذا ما تحقق من ذلك يعلن السير في هذه الدعوى وفق األصول 
القضائية على النحو اآلـتي، وال حاجة إلذن القاضي في إقامة هذه الدعوى؛ حيث إن بعض المستحقين ينتصب 

أحد الموقوف عليهم ولم يقيدوه بإذن خصما عن الكل إذا كان أصل الوقف ثابتا وهو صريح في صحة دعوى 
 القاضي.
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في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ........قاضي محكمة .......الشرعية حضر المدعي المكلف شرعا 
المعروف ذاتا.......من .....وسكان.....وحضر بحضوره المدعى عليه المكلف شرعا المعروف 

...........، قال المدعي المذكور: أكرر وأقرر الئحة الدعوى ذاتا...................من .........وسكان...
وأصدقها وأطلب الحكم بمضمونها، وأطلب سؤال المدعى عليه عن هذه الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن 
دعوى المدعي المذكور، أقر المدعى عليه المذكور بأنه المتولي على وقف المرحوم .....وذلك بموجب حجة 

ن وقف  التولية الصادرة عن محكمة ....الشرعية المسجلة في السجل رقم :....صفحة....عدد....تاريخ:.....وا 
المرحوم ........هو عبارة عن................................................................وذلك بموجب 

..تاريخ:.....وأنكر باقي حجة الوقفية الصادرة عن محكمة الشرعية المسجلة في السجل.....صفحة....عدد...
دعوى المدعي المذكور، وعليه وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي المذكور، فإن المحكمة تقرر تكليف 
 المدعي إثبات دعواه بالوجه الشرعي، فقال: إنني أثبت دعواي بشهادة كل واحد من الشهود وهم كل واحد من:

 .........................من ....وسكان....1

 ..............................من ...وسكان....2

 .............................من.....وسكان.....3

.........................من...وسكان.....فقط، وال شاهد لي سوى من ذكرت، ولقد أحضرت بعضا من 4
 شهودي ألتمس سماع شهادة من أحضرت.

لف شرعا ....من ....وسكان....ولدى االستشهاد الشرعي منه شهد وبالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المك
بعد القسم قائال: )واهلل العظيم إنني أعرف المدعي .......من ....وسكان......وأعرف المدعى عليه ......من 
ن المدعي المذكور هو من ذرية الواقف ..................وهو من مستحقي وقف المرحوم  .....وسكان.....وا 

ن المدعى عليه .....المذكور هو المتولي على وقف المرحوم المذكور بموجب حجة تولية صادرة عن .. ..وا 
ن وقف المرحوم المذكور يقع في مدينة .....حوض ....مقام على قطعة األرض  رقم....وهو  المحكمة الشرعية وا 
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ذا الوقف من المتولي إصالح قديم وبحاجة إلى إصالحات كثيرة حيث إنه آيل للسقوط، وطلب المستحقون له
الوقف ومرمته لبقاء عينه واستمراره لكن المتولي رفض إصالح هذا الوقف ومرمته لبقاء عينه على الرغم من 
وجود غلة للوقف بيد المتولي وعدم إصالحه يلحق الضرر به وفي ذلك إضرار بالوقف ومستحقي الوقف، وهذه 

 شهادتي(.

 الشاهد

 ال مناقشة للشاهد                 

وبالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا ....من ....وسكان....ولدى االستشهاد الشرعي منه شهد 
بعد القسم قائال: )واهلل العظيم إنني أعرف المدعي .......من ....وسكان......وأعرف المدعى عليه ......من 

ن المدعي ا لمذكور هو من ذرية الواقف ..................وهو من مستحقي وقف المرحوم .....وسكان.....وا 
ن المدعى عليه .....المذكور هو المتولي على وقف المرحوم المذكور بموجب حجة تولية صادرة عن  ....وا 

ن وقف المرحوم المذكور يقع في مدينة .....حوض ....مقام على قطعة األرض  رقم.... وهو المحكمة الشرعية وا 
قديم وبحاجة إلى إصالحات كثيرة حيث إنه آيل للسقوط، وطلب المستحقون لهذا الوقف من المتولي إصالح 
الوقف ورمته لبقاء عينه واستمراره لكن المتولي رفض إصالح هذا الوقف ومرمته لبقاء عينه على الرغم من 

رار بالوقف ومستحقي الوقف، وهذه وجود غلة للوقف بيد المتولي وعدم إصالحه يلحق الضرر به وفي ذلك إض
 شهادتي(.

 الشاهد

 ال مناقشة للشاهد       

قال المدعي حيث قامت البينة على دعواي أكتفي بشهادة من شهد من الشهود، وأطلب إجراء اإليجاب الشرعي، 
ه وعليه وحيث طابقت شهادة الشاهدين ....و.....المذكورين دعوى المدعي وقنعت بها المحكمة، فإن هذ

المحكمة تقرر قبولها واعتمادها، وحيث ثبتت خيانة المتولي من شهادة الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة 
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، وحيث شرط الواقف في وقفه هذا أن تكون التولية على هذا الوقف لألرشد فاألرشد من مستحقي هذا الوقف، 
ف، وقال المدعي المذكور إنني أبرز  لهذه فإن المحكمة تقرر التحقق ممن هو األرشد من مستحقي هذا الوق

المحكمة كتابا موقعا من مستحقي الوقف ذكر فيه أن ......................وهو من مستحقي هذا الوقف وهو 
أرشد المستحقين. المحكمة تقرر التحقق من رشاد .....المذكور وذلك باالستماع إلى شهادة الشهود على ذلك 

 واحد من الشاهدين: ولقد استحضرت المحكمة كل

 ....................من .........وسكان..............1

 . ..............................من .........وسكان..............2

وبالنداء حضر الشاهد ............من .......وسكان........ولدى االستشهاد الشرعي منه شهد بعد القسم 
ي أعرف المدعي  وأعرف المدعى عليه .............وأعرف قائال: )واهلل العظيم إنن

..................................من..........وسكان...........وهو من مستحقي وقف 
المرحوم...............وهو من أرشد المستحقين ويحسن التصرف في المال وقادر على إدارة الوقف بما يحقق 

 هذه شهادتي(.الحظ والمصلحة لجهة الوقف، و 

 الشاهد

وبالنداء حضر الشاهد ............من .......وسكان........ولدى االستشهاد الشرعي منه شهد بعد القسم 
قائال: )واهلل العظيم إنني أعرف المدعي  وأعرف المدعى عليه .............وأعرف 

من مستحقي وقف  ..................................من..........وسكان...........وهو
المرحوم...............وهو من أرشد المستحقين ويحسن التصرف في المال وقادر على إدارة الوقف بما يحقق 

 الحظ والمصلحة لجهة الوقف، وهذه شهادتي(.

 الشاهد
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المحكمة وعليه وحيث تحققت المحكمة من أن ...........هو من أرشد المستحقين وذلك بموجب الكتاب الذي 
قدمه مستحقو الوقف، وتم التحقق من أرشديته باستماع شهادة الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة وقنعت 

 بها، فتقرر اعتمادها.

وعليه وحيث لم يبق ما يقال في هذه الدعوى، فإن المحكمة تقرر سؤال طرفي الدعوى عن كالمهما األخير في 
 هذه الدعوى، فطلبا إجراء اإليجاب .

ولتوفر أسباب الحكم، فقد أعلنت ختام المحاكمة، وأصدرت القرار اآلتي باسم اهلل تعالى، وأفهمت ذلك وعليه 
 إلى الطرفين المتداعيين علنا في المجلس تحريرا في:.........الموافق...............

 مستحق الوقف      المدعى عليه       المدعي      الكاتب       القاضي

 القرار

ادعى المدعي المذكور بأن المدعى عليه المذكور هو المتولي على وقف المرحوم ....المذكور الذي يقع حيث 
في مدنية ..حوض .....مقام على  قطعة األرض رقم....وهو بناء قديم بحاجة إلى إصالحات كثيرة، حيث إنه 

قف ومرمته لبقاء عينه واستمراره آيل للسقوط وطلب المستحقون لهذا الوقف من المتولي المذكور إصالح هذا الو 
لكنه رفض إصالح هذا الوقف ومرمته لبقاء عينه على الرغم من وجود غلة بيد المتولي للوقف وعدم إصالحه 
يلحق الضرر به، وفي ذلك إضرار بالوقف ومستحقيه، وطلب المدعي المذكور عزل المتولي عن التولية على 

ح الوقف يعتبر خيانة، وعليه حيث أقر المدعى عليه المذكور هذا الوقف لعدم إصالحه الوقف، وعدم إصال
بأنه المتولي لهذا الوقف، وأن الوقف هو وقف المرحوم المذكور وأنكر باقي الدعوى وأثبت المدعي دعواه بالبينة 

ليه الشخصية المقنعة، وعليه وسندا للمواد ......................، فقد حكمت بثبوت خيانة المتولي المدعى ع
المذكور وعزله عن التولية على هذا الوقف، وعليه تقديم حسابات الواردات والمصروفات لهذا الوقف حسب 
األصول، وقررت تعيين المذكور متوليا على هذا الوقف حسب شرط الواقف على أن ال يحق له بيع و رهن 
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دات والمصروفات في نهاية كل سنة عقارات الوقف وأن يحقق المصلحة والنفع لهذا الوقف وتقديم حسابات الوار 
 حكما وجاهيا قابال لالستئناف وأفهمت ذلك للطرفين المتداعيين في المجلس علنا.

 تحريرا في....الموافق..........

 الكاتب    القاضي

 

 

 

 

 


