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:املقدمة

لواإلحسان،البر أبوابمنباًبااإلسالمّيةالشريعةفيالوقف•
ّ
 املسلمينتاريخفييمث

ً
الشرعيةأبعادهالهاثقافة

تنظيًراائهموعلماملسلمينعندعظيمةومنزلةباهتماموعلومهالوقفَحِظَي وقدواالجتماعية،واالقتصادّية
ا،

ً
 وضربوااليسار،ذوو فيهالبذلفيونافسالعلماُء،أحكامهبتأصيلاهتمإذوتطبيق

َ
سخاءً فيهثلةاألمأروع

 وعطاءً 
ً

 نماذُجهأصبحتحتىواحتساًبا؛وبذال
ُ
 منارات  السامقة

ً
كلهذلكنعكسوااملستمر،العطاءعلىشاهدة

.االجتماعّيةالحياةعلى

الوقفوأصبحاالستثمارية،بالعملياتاملباشرةلصلتهاالوقفأصول علىاالقتصاديوالتطور االزدهار انعكس•
انيكون أنالوقفخياراتمنصار أنهكمافيها،واألسهمالحصصويتملكالتجاريةالكياناتيؤسس

ً
شاط

ااستثمارًيا
ً
منازعاتفيفالوقدخول قليلةحاالتفيذلكعنونشأاملساهمة؛شركاتفياألسهموقفمثلمعين

منغيرهامثلاألوقافأصبحتفقدولذلكعليه؛وُيّدعىيّدعيالوقفوأصبحالتجاري،العملسوق تعترض
ذاتديهليكون منإلىبحاجةوالوقفوالنزاعات،الخصوماتفيوواجباتهاحقوقهامعرفةإلىبحاجةالكيانات
لهاملقررةئيةالقضاللضماناتالوقفاستيفاءمنللتأكدوبعدهاوأثنائهاالخصومةوقوعقبللحمايتهالحرص
.ونظاًماشرًعا

لمنأحكامجهةمنالحكمّيةالشخصياتمنازعاتتشابهالجملةفياألوقافومنازعات•
ّ
يةالشخصيمث

والنفكاكذمتها؛فيالتيغيرهالحقوق وبذلهالحقوقهاواستيفائهاالحكميةالشخصيةمطالبةوأحكامالحكمّية،
الدعوى،تحريكفيالصفة:منهابها،تستقلبأحكاماألوقافمنازعاتفتختصالواقفذمةعنالوقفملكية

.غيرهاعناألوقافبهاتختصالتياملنازعاتوحاالت



مفهوم منازعات األوقاف

ا في االصطالح بأنها ؛ لذلك يمكن تعريفه"املجاذبة في الخصومة: "املعنى االصطالحي للمنازعة يشابه معناها اللغوي الذي هو
الخصومة : "هياملخاصمة التي يفصل فيها عبر القضاء، وهذا كله في معنى املنازعة من حيث هي، أما املنازعة في الوقف ف

 أحَد أطرافها
ُ

".التي يفصل فيها القضاء ويكون الوقف



أنواع منازعات األوقاف

 
ً
افهابحسب:أوال :أطر

قصير تحصول محلهايكون أو ونحوه،التوليةثبوتعلىاالختالف:ومحلهاوالناظر،الواقفبيناملنازعة.1
.تعد  أو وإهمال

تجاهمنهمأو أحدهم،منتجاوز أو تعد  أو وإهمالتقصير حصول :ومحلها،-تعددهمحال–النظاربيناملنازعة.2
.بعضهم

.االستحقاقمنبعضهمإخراجأو لهم،الغلةصرفعدم:ومحلهاوالناظر،عليهماملوقوفبيناملنازعة.3

صياتالشخمنازعاتتحتتندرجوهذهالحكميين،أو الطبيعييناألشخاصمنوغيرهالوقفبيناملنازعة.4
.الجملةفيالغير معالحكمية

فيسري اري،استثملكيانالوقفتملكحالتحصلوهذهالغير،معالوقفيملكهاالتيالكياناتبيناملنازعة.5
.املنازعاتفيمثلهعلىيسري ماالكيانهذاعلى



أنواع منازعات األوقاف: يتبع

:موضوعهابحسب:ثانًيا

.وقفإبطالدعوى .1

.وقفإثباتدعوى .2

.وقفاستحقاقدعوى .3

.ناظرعزل دعوى .4

.ناظرمحاسبةدعوى .5

االوقفيكون التيبتنوعهااألخرى الدعاوى .6
ً
.غيرهمعفيهاطرف

أعيانمنليستفهيللوقف؛ملكيتهاتعودالتيالوقفيةالشركاتمثلالوقف،يملكهتجاري كيانبيناملنازعة.7
أو تعامليناملأحدالوقفكياناتضداآلخر املنازعةطرفويكون الوقف،يملكهمماولكنهارقبته،منوال الوقف

.الكيانمعاملتقاطعين



الصفة في منازعات األوقاف

بتحريكدمالتقللشخصتخول التيالصالحية:بالصفةويرادواملصلحة؛الصفةتحقيقدعوى أيتحريكأركانمن

.الدعوى 

ون د–الصفةانعقادحاالتإجمالويمكنمنازعاتها،تحريكفيالصفةتشعباألوقافمنازعاتخصوصيةومن

:اآلتيالنحو على-نحوهاالفقهيالخالففيالتفصيل

.ومحاسبتهالناظر عزل يطلبأنفله:الواقف.1

.عنهواملدافعةالوقف،لصالحاملخاصمةواجباتهفمن:الناظر.2

.(بتحققهيستحقبشرط/بوصفه/بعينهعليهاملوقوف):عليهماملوقوف.3

لألوقافالتصرفاتبعضإجراءفياإلذنالقضاءصالحياتومناألوقاف،علىالرقابةصالحيةيملكألنه:القضاء.4

.واملصلحةالغبطةمنللتحققالوقف؛أصلكاستبدال

منحالتياالعتباريةالجهات.5
ُ
العربيةملكةاملفيلألوقافالعامةالهيئة:مثلاألمر؛وليمنتفويضبموجبالصفةت

االسعودية
ً
افًيالنظامهاوفق فيجاءفقدناظر الضدالدعوى تحريكفيالصفةولهااألوقاف،سائر علىالجملةفيإشر

:الهيئةمهاممنأنالهيئة،بمهاماملتعلقةالخامسةاملادةمن"و"الفقرة

يفقدأو الوقفأهدافتحقيقفييخفقالذيالناظر لعزل القضاءأمام-األمرلزمإذا-الدعوى تحريك"

."النظارةشروطمنشرطا



اإلثبات في منازعات األوقاف

لررى املرردعى الفرررق بررين اإلثبررات فرري منازعررات األوقرراف وبررين اإلثبررات بصررفة عامررة؛ مررا يحصررل مررن قلررب عرربء اإلثبررات ع

ررررا للقاعرررردة األصررررلية-عليرررره 
ً
ررران هررررو نرررراظر الوقررررف، وكانررررت الرررردعوى مررررن مسررررتفيد مررررن غلررررة الوقررررف يرررردعي عرررر-خالف دم إذا كر

رررف
ّ
النررراظر باثبرررات حصررروله علرررى نصررريبه؛ فاألصرررل أن البينرررة عليررره؛ ألنررره هرررو املررردعي، ولكرررن قرررد ينقرررل عررربء اإلثبرررات فيكل

اقررف قررد اشررترط علررى النرراظر تقييررد مصررروف الوقررف ووارده إعطرراء املرردعي نصرريبه مررن غلررة الوقررف، ال سرريما إذا كرران الو

االلترزام باملعرايير في الدفاتر، ونحو ذلك، وهذا مقتض ى األنظمة الحديثرة التري تلرزم األوقراف والشرركات بمسرك الردفاتر، و 

.املحاسبية، وتقييد املصروفات واإليرادات



التحكيم في منازعات األوقاف

حاضر؛فيهعلىتهللاحقفانمعناهفيهو ماأو ماال يكون أنإماالوقفكون منالرغموعلىمعناها،فيومااألموالفيالتحكيمجواز علىالفقهاءاتفق

:لينقو علىاألوقافمنازعاتفيالتحكيمجواز فيالفقهاءاختلفهناومنعنها،العفو وال بذلهاأحديملكال التياملاليةهللاحقوق منألنه

.الحنابلةعنداملذهبوهو الشافعيةوبعضالحنفيةذهبوإليهاألوقافمنازعاتفيجائز التحكيمأن:األول القول 

الشافعيةعنداملذهبوهو املالكية،ذهبوإليهجائز،غير األوقافمنازعاتفيالتحكيمأن:الثانيالقول 

موألنالتحكيم،مشروعيةأدلةعمومفيداخلةألنهااألوقافمنازعاتفيالتحكيمبجواز القائلاألول القول هو -أعلموهللا-الراجح
َّ
افرتإذااملحك فيهتو

.القاض يباذنذلكتقييدفينبغيالوقفلحقاالحتياطأجلومنالقاض ي،كحكمنافذاحكمهكانالقاض يشروط

علىالتحكيمظامنمنالثانيةاملادةنصتفقدالتحكيم،فياالختصاصعالجتالتياألنظمةمنصوصوفقالتحكيممحلذلكبعدويراعىاإلجمال؛فيهذا
:أنه

 اململكةتكون التيالدوليةاالتفاقياتوأحكاماإلسالميةالشريعةبأحكاماإلخاللعدممع"
ً
كانتأًياتحكيم،كلعلىالنظامهذاأحكامتسري فيها؛طرفا

 كانأو اململكة،فيالتحكيمهذاجرى إذاالنزاع،حولهايدور التيالنظاميةالعالقةطبيعة
ً
 تحكيما

ً
 تجاريا

ً
إخضاعهعلىطرفاهفقواتالخارج،فييجرى دوليا

.)("الصلحفيهايجوز ال التيواملسائلالشخصية،باألحوالاملتعلقةاملنازعاتعلىالنظامهذاأحكامتسري وال النظام،هذاألحكام

علىاملصالحةأو بوته،ثعدممنالوقفثبوتعلىاملصالحةمثلالتحكيم،فيهايجوز ال فانهالصلحفيهايجوز ال التياملسائلمنمسألةأيفانعليهوبناءً 
:بشرطينالتحكيمفيهايجوز فانهالصلحفيهايجوز التيالوقفبغلةاملتعلقةاملسائلأماذلك؛فيوالتحكيمناظر،عزل 

االتحكيميكون أن:األول الشرط
ً
.للوقفواملصلحةللغبطةمحقق

اقف،وشرطالوقفصيغةحسبالناظر صالحياتمنالتحكيمإلىاللجوءيكون أن:الثانيالشرط إلىجوءاللالناظر صالحياتمنيكنلمفانالو
افقةبعدإال إجراؤهاللناظر يسوغال التيالتصرفاتعلىقياًساالقضاءاستئذانبعدإال ذلكلهيجوز فال التحكيم منتتحققدورهابالتياملحكمةمو
.الثانيةاملادةهر،24/5/1433:بتاريخ(34/م):رقمامللكيباملرسومالصادر التحكيمنظام)(الوقفعيناستبدالفيكماالتصرف،ذلكفيواملصلحةالغبطة



الصلح في منازعات األوقاف
.غيرهمنالوقفعلىدعوى فييكون أو غيرهعلىالوقفدعوى فييكون أنمناألوقافمنازعاتفيالصلحيخلو ال 

الناظر يكون أنإمااالحتمالينكال وفيمنكرا،أو مقرا(عليهاملدعى)الغيرذلكيكون أنفاماغيره؛علىالوقفمنالدعوى كانتفاذا.1

.يملكهاال أو البينةيملك

ش يءإسقاطعلىيصالحأنلهيجوز ال هناالناظر فانإثباتهعلىالبينةيملكوالناظر بالدينمقراعليهاملدعىكون حالةففي

.الوقفبمالالتبرعيملكال وهو تبرًعايعتبر ذلكألنالدين؛من

استيفاؤهكانكامال قالحاستيفاءعنعجز إذاألنهمعلوم؛ببدليصالحأنللمتوليفانلديهبينةال الوقفومتوليمنكراالخصمكون حالةفيأما

.كلهتركهمنأولىلبعضه

األعلىالقضاءبمجلسوالعامةالدائمةوالهيئةالعلياالقضائيةالهيئةمنالصادرةوالقراراتاملبادئمن(491)رقمالقضائياملبدأنصوقد

حقتثبتبينةوجودلعدموذلكبه،إال الوقفمصلحةتحصيلتعذر إذاإال صلًحا؛الوقفعلىيجري ال الوقفناظر ":أنعلىالعليا،واملحكمة

.)("الوقف

اقفصار بأنالوقفعلىالدعوى كانتإذا.1 ى فاناملدعيجانبإلىالحالةهذهفيفينظر مدعيا،وغيرهعليهمدعىالو وَّ
َ
ق
َ
ت

.الوقفمصلحةمنذلكفيملااملالمنقسطعلىيصالحهأنالوقفملتوليجاز بهاحقهإثباتعلىقادراوكانبالبينة

وَّ لموإذا
َ
املال،منش يءسقاطإعلىالصلحالحالةهذهفيللمتولييجوز فال دعواهإثباتيستطعولمبالبينةاملدعيجانبيتق

.)(الوقفبمالالتبرعفيالحقلهليسواملتوليتبرعا،يعتبر ذلكألن

الوقف،الممنالناظر تبرعجواز لعدمفيهالجواز مجاليضيقون أنهميجدالوقفمنازعاتفيالصلحعنالفقهاءلكالمواملتتبع

.التبرعمجرى فيهالصلحفيجرون



الصلح في منازعات األوقاف: يتبع

:وما سبق ذكره من الجواز فانما هو في حاالت مخصوصة مشروطة بضوابط معينة منها

االصلحيكون أن.1
ً
الصادرةوالقراراتاملبادئمن(432)رقمالقضائياملبدأنصوقدللوقف،واملصلحةللغبطةمحقق

يملكال األوقافمندوب":أنعلىالعليا،واملحكمةاألعلىالقضاءبمجلسوالعامةالدائمةوالهيئةالعلياالقضائيةالهيئةمن

."للوقففيهغبطةال الذيالوقففيالصلح

.شرعااملعتبرةالواقفشروطمخالفةعدم.2

لح أن يستأذن وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى الشروط السابقة فيجب على الناظر عند رغبته في  إبرام عقد ص

.القضاء؛ للتحقق من توفر الغبطة واملصلحة في هذا الصلح



ية وأختم بذكر بعض الوسائل التي ينبغي اتباعها لحما
األوقاف من املنازعات

لنظامية،اأحكامهاوتبينوعملها،إنشاءهاتضبطالتيوالخاصةالعامةلألوقافاملوضوعيةالتشريعاتسن.1

.القانونيةوااللتزاماتاملراكز لتجليةعليها،والقائميننظارهاوالتزاماتتعامالتها،وأحكام

اقفينشروطوتوضيحاألوقاف،صكوكبصيغالعناية.2 .الو

.أعمالهمعلىواإلشرافوتدريبهم،القانونية،الشرعيةالناحيةمنللنظار الكافيالتأهيل.3

.تجاوزهمعندللنظار واملساءلةالرقابيالدور تفعيل.4

.منهواملستفيدوناظره،الواقف،منش ئمنكلعلىواضحةالتزاماتوضع.5

تقدممتخصصةومحاسبيةقانونيةمكاتبمعتتعاقدأن-املناسبحسب-معينةحاالتفياألوقافإلزام.6

.واملحاسبيةالقانونيةاألوقافألعمالاملشورة

.النظاميالنحو علىتصرفاتهمبتوثيقاألوقافنظار إلزام.7

.وصحبه أجمعينآلهوهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى 




