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 مقدمـة 
الوقف مؤسسة إسالم�ة نشأت وتطورت في ظل الحضارة اإلسالم�ة، وقد أدت  �عد         

حیث اعتمدت األج�ال  هذه المؤسسة دورها كامًال ف�ما مضى في المجتمع اإلسالمي،

السالفة على األوقاف في تدع�م مختلف نواحي الح�اة االجتماع�ة، مما جعل لمؤسسة الوقف 

وقد عرفت األوقاف عبر العصور  ،فضًال كبیرًا وأهم�ة عظمى في تار�خ اإلسالم والمسلمین

المجتمع  اإلسالم�ة نمّوًا وتنّوعًا واتساعًا، حیث لم تقتصر األوقاف على العنا�ة �فئات

  .فحسب، بل تعدتها إلى العنا�ة �كل ما �عتمد عل�ه الناس في مع�شتهم

ومما یؤسف له أن �عض التصرفات واالنحرافات السلب�ة، والمشكالت العمل�ة          

المتراكمة قد أحاطت بتطبیق هذا النظام فانحرفت �ه عن أهدافه النبیلة، واتخذه �عض 

، مما نتج عنه  ل والعبث �الحقوق في سبیل أغراض شخص�ةالمشرفین عل�ه أداة لالستغال

  .منازعات شتى تتعلق �كل جوانب التصرف الوقفي 

تراكمت اآلثار السلب�ة لهذه االنحرافات والمشكالت على مر العصور وتوالي لقد         

األج�ال، حتى آلت حال األوقاف في العصور األخیرة إلى التدهور والجمود واإلهمال 

ت عائداتها وتضاءلت فقلّ  الغصب، او إلى االنه�ار والخراب رضت ممتلكاتها �سبب ذلكوتع

 .اح�انا وازدادت منازعاتها حتى زالت صفتها،  منافعها

وقد استلزم هذا الوضع المتردي تفكیرًا طو�ال و�حثًا جادًا متواصال عن الطرق          

�ة والنشاط في مؤسساته، وتطو�ر واألسالیب الناجعة إلصالح نظام الوقف و�عث الحیو 

أعمالها في إطار أحكام الشر�عة اإلسالم�ة الغراء، �ما �حقق األهداف االجتماع�ة 

واالقتصاد�ة و�سایر متطل�ات العصر، و�عید للوقف قدرته على أداء دوره اإلیجابي في 

 حظة انو�مكن مالعمل�ة التنم�ة الشاملة التي تنشدها المجتمعات اإلسالم�ة المعاصرة، 

 : �مراحل �مكن إجمالها  ف�ما �أتيمرت جهود اإلصالح هذه 

بدأت جهود اإلصالح هذه في ظل الخالفة العثمان�ة، و�ع�ارة أدق في :  المرحلة األولى

أواخر عهدها، ف�عد أن كثرت األوقاف وتعددت أنواعها ومرافقها، وتكاثرت مشكالتها ظهرت 

سعة تعنى �اإلشراف على أمالك الوقف الحاجة إلى إحداث تنظ�مات إدار�ة وا
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وتطلب ذلك إنشاء أنظمة جدیدة وٕاصدار قوانین عدیدة  وأمواله، وتراقب مصادرها ومصارفها،

.لتنظ�م شؤونه و��ان أقسامه وطب�عة كل قسم منها،واألحكام الشرع�ة التي تتعلق �ه

ال�الد اإلسالم�ة توقفت وفي عهد االستعمار الغر�ي الذي �سط نفوذه على :  المرحلة الثان�ة

حركة إصالح نظام األوقاف، بل تعرضت لكثیر من الضغوط والعبث واالستغالل، فازداد 

حالها سوء وتدهورًا، و�خاصة في األقطار اإلسالم�ة التي وقعت تحت س�طرة االستعمار 

  .الفرنسي

ون عن مكامن نعم، لقد فهم المستعمرون وهم یدرسون المجتمعات اإلسالم�ة و��حث         

أن للوقف والمؤسسات الدین�ة واالجتماع�ة التا�عة له فضًال كبیرًا في تركیز الروح  القوة فیها

كما أدركوا أن أهم ،  الدین�ة والوطن�ة في المسلمین، وتوطید روا�ط التضامن والتعاون بینهم

ستعمار وخططه المؤسسات التي تدعم الط�قة المتعلمة الواع�ة في وقوفها في وجه س�اسة اال

لهذا عمد  . هي المؤسسات التي تعتمد على الوقف كالمساجد والمدارس والزوا�ا واألر�طة

المستعمر إلى التدخل الم�اشر في شؤون الوقف ومؤسساته، تحت ستار إصالح إدارتها 

وتحدیث أنظمتها، وكان هدفه الحق�قي هو الحد من الدور اإلیجابي للوقف ومؤسساته، 

  .ط الوعي الوطني ودفع حركة مقاومة المستعمرخاصة في تنش�

و�انتهاء عهد االستعمار، دخلت ال�الد اإلسالم�ة عهدًا جدیدًا من التطور :  المرحلة الثالثة

الس�اسي واالجتماعي تمثل في نشوء نظام الدولة الوطن�ة الحدیثة على النمط الغر�ي، وهو 

ر المجتمع المدني، وحلول الدولة محله في نمط جدید �قوم على اتساع نفوذ الدولة وتقلص دو 

اإلشراف الم�اشرعلى الكثیر من المرافق العموم�ة واالجتماع�ة كالتعل�م والصحة والشؤون 

  .االجتماع�ة والدین�ة

إسناد : في س�اق هذه التحوالت الجدیدة تعرض نظام الوقف لتعد�الت كثیرة أهمها         

ة الحكوم�ة الرسم�ة في إطار وزارات خاصة �ه، تتولى إدارة إدارته واإلشراف عل�ه إلى اإلدار 

تراجع لكن هذا ال �منع القول ب ، أمالكه والتصرف في أموره وتسییرها �أسالیب إدار�ة حدیثة

االهتمام �الوقف ومؤسسته ، ومن مظاهر ذلك تعطیل القوانین المنظمة لممتلكات الوقف مما 

أو التصرف فیها، وطال العهد حتى كادت أن تض�ع أدى إلى مصادرتها بوضع الید علیها، 
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فتراجعت مؤسسة الوقف عن أداء دورها  ، بذلك معالم األوقاف من الذاكرة الجماع�ة لألمة

أو  ، الرسالي وأضحت �عد ذلك مجرد أصول وأع�ان أغلبها دور و�ساتین معطلة المنافع

 .مستغلة �أبخس األثمان تفتقر إلى أ�سط الموارد المال�ة

 یر أن هذه التعد�الت لم تنجح في إصالح كل ما كان في نظام الوقف من عیوب  وماغ

تراكم حوله من مشكالت، وهي كثیرة �عضها یرجع إلى شروط الواقفین، و�عضها إلى اإلدارة 

التي كانت ) الذر�ة(األهل�ة الخاصة او ، و�عضها إلى كثرة األوقاف او النظارة والوال�ة

 .مشكالتها متفاقمة

بدأت هذه المرحلة منذ سنوات قلیلة، في ظل التوجهات الدول�ة المعاصرة، :  لمرحلة الرا�عةا

وفي ظل الس�اسة الرام�ة إلى إعادة االعت�ار لألنشطة االجتماع�ة، وذلك بتشج�ع المجتمع 

في ظل هذه التوجهات عاد ، و المدني ومؤسساته على اإلسهام في األعمال االجتماع�ة

الوقف و�دأ ال�حث العلمي واألكاد�مي حول تار�خه ودوره االجتماعي  الحدیث عن مؤسسة

والعلمي والتر�وي في الحضارة اإلسالم�ة، وعن الطرق واألسالیب التي تجعله قادرًا على أداء 

مثل هذا الدور اإلیجابي من جدید في التنم�ة االجتماع�ة التي تنشدها المجتمعات اإلسالم�ة 

  .المعاصرة

قررت الذي م 1989 الخیر وجد له صدى في التشر�ع الجزائري ابتداء من دستورهذا االمر ا

قانون التوج�ه العقاري ، مرورا �حمایتها توجبامنه االعتراف �األمالك الوقف�ة و  52المادة 

األمالك الوقف�ة ضمن التصن�فات القانون�ة الثالثة الذي صنف م 1990-11-18المؤرخ في 

  .وال لألم

     استدعى تصنیف الوقف ضمن أصناف الملك�ة صدور نصوص قانون�ة دلق          

و�ینت مكانته ضمن النظام القانوني لألموال ،نظامه القانونياطار وتنظ�م�ة متعاق�ة حددت 

�فید  اقانون� اتصرف، من حیث اعت�اره و خاصة مسألة ما یترتب عن هذا التصرف من آثار

التي �مكن االنتفاع بها مع �قاء عینها، وجعل المنفعة  لموقوفةامنع التصرف في رق�ة العین 

والتي تتعلق إما  لجهة من جهات الخیر ابتداء أو انتهاء وفق إرادة الواقف للعمل بها في وقفه

، لكن �قیت الشر�عة االسالم�ة توز�ع ر�عه على المستحقین أو الوال�ة عل�هو �مصارف الوقف 
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تفاصیل أحكام وص احكام الوقف ، مع العلم ان هي المرجع�ة ف�ما لم یرد ف�ه نص بخص

  .للرأي فیها مجال الفقه هي جم�عا اجتهاد�ة ق�اس�ة الوقف المقررة في

ان دراسة احكام الوقف وتفرعاته اص�حت ضرور�ة ال س�ما ان االوقاف قائمة          

ولة والناس مستمرون في وقف ممتلكاتهم ، االمر الذي �ستدعي االجتهاد من اجل محا

الوصول الى ب�ان النظام القانوني للوقف في جم�ع جوان�ه ، وجم�ع شتات نصوصه القانون�ة 

المتناثرة في عدة قوانین في تنظ�م قانوني واحد، ال س�ما وان ما �الحظ هو النماء المطرد 

الموال الوقف وز�ادة انشطة استثماره ، فلم �عد الوقف مجرد عقار یتم ح�س اصله وتوز�ع 

على المستحقین  وانما تنوعت و تعددت صور االموال الموقوفة الى أسهم شركات، ر�عه 

وحصص شائعة في أموال عقار�ة او منقولة ، او أسهم في صنادیق استثمار�ة مال�ة، 

و�راءات اختراع وحقوق تألیف وغیرها كثیر، وال شك أن ذلك  كله مدعاة لحدوث كثیر من 

تظهر معه االهم�ة ال�الغة �النس�ة لمعرفة النظام القانوني  اإلشكاالت القانون�ة ، االمرالذي

للتصرف الوقفي في وجوده وانشائه واثاره وهي االمور التي تتعلق بها المنازعات الوقف�ة في 

 .شقها الموضوعي والتي هي موضوع �حثنا ودراستنا 

 :اهم�ة الموضوع 

 .العقاري  الرغ�ة في التخصص على مستوى هذه المواض�ع من القانون  -

، سواء من التعرف على اهم الموضوعات محل المنازعات المتعلقة �اصل المال الوقفي  -

          ناح�ة صحته و�طالنه أم كان من ناح�ة تفسیره و الوال�ة عل�ه أو االستحقاق ف�ه 

أو االستبدال، أو غیر ذلك مما یخص نظام الوقف من حیث إنشائه وأركانه وشروط صحته 

 . وع والتصرف ف�هأوالرج

الواج�ة التطبیق �مناس�ة _ عرض�ا _ تحدید القواعد الموضوع�ة المرجع�ة وكذا االجرائ�ة  -

 .منازعة متعلقة �اصل المال الوقفي 

 :ار الموضوع ـع اختیـدواف

 .في هذا الموضوعالعم�قة والشاملة القانون�ة  قلة الدراسات  -
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اكاد�م�ة وتوص�ات مؤتمرات علم�ة الجل  االستجا�ة لكثیر من النداءات من جهات -

 .االهتمام بهذا الموضوع ومحاولة اثراء تقنین الوقف 

الحاجة الماسة للجمع بین الدراسات القانون�ة والشرع�ة في مجال االوقاف ، حتى تتكامل  -

الجهود في وضع وتقی�م القواعد الموضوع�ة وكذا االجرائ�ة �ما یخدم اغراض التصرف 

 .الوقفي

قر�ة وع�ادة متمیزة، أسهم في تأس�س حضارة �اعت�اره أهم�ة موضوع الوقف في حد ذاته  -

مزدهرة على أسس أخالق�ة وسلوك دیني إنساني رشید، و�ذلك أدى وال یزال یؤدي دورا فاعال 

في نمو المجتمع وتطوره في مناحي عدة، �حیث لم �قتصر دوره على الجانب الدیني فحسب، 

الدور الفاعل والمؤثر في إبراز وكشف خصوص�ة هذا   ى، كان له فیهابل المس جوانب أخر 

النوع من التبرع الذي له امتدادات عم�قة في مجالت متعددة، سواء أكانت دین�ة أو اجتماع�ة 

أو ثقاف�ة أو اقتصاد�ة، األمر الذي یجعل الممحص في هذا النظام �عجب من التنوع الكبیر 

 .في وظائفه وأدواره 

 :و�مكن إجمالها ف�ما یلي  :ـداف الدراسة أهــــ 

الذي تعتبر الشر�عة اإلسالم�ة مصدرا _ تب�ان عناصر التمیز لهذا التصرف القانوني  – 1

 .عن غیره من التصرفات، على أساس أن العبرة �اآلثار و النتائج_ ماد�ا له

راسات القانون�ة إثراء الكتا�ة في مثل هذه المواض�ع المتعلقة �الوقف نظرا لنقص الد -2

 .في هذا الموضوعالعم�قة والشاملة 

 .المتعلقة �األوقاف من حیث التحلیل و المناقشةوالقضائ�ة مواك�ة التطورات التشر�ع�ة  -3

المساهمة في إح�اء نظام الوقف، و�عث مؤسساته في ظل التحوالت الهامة في  -4

صاد�ة و االجتماع�ة الرام�ة إلى الس�اسات العامة للدولة و خاصة منها الس�اس�ة، و االقت

 .النهوض �األنشطة الخاصة و على رأسها الوقف

محاولة ت�س�ط مسائل الوقف من خالل ابراز المحاور الكبرى في الموضوع والتي تمثل -5

م�ادئ وكل�ات في الموضوع تدور حولها المسائل الجزئ�ة االخرى ، وكذا الوسائل التي یجب 
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، و�التالي �سهل التعامل مع كل منازعة تدخل في اطار موضوع  ان تنض�ط بتلك الم�ادئ

 .الوقف 

ف�ما لم _ مؤصلة فقه�ا_ محاولة التاصیل لقواعد واحكام الوقف ، ووضع مشار�ع قواعد  -6

 .یرد ف�ه نص

محاولة الوقوف على احكام المسائل المتعلقة �اصل الوقف التي لم یرد فیها نص قانوني   -7

القانون االمر الحكام الشر�عة االسالم�ة ، وتب�ان اجتهاد الفقهاء في تلك  والتي احال فیها

 .المسائل حتى �سهل على الدارسین وال�احثین وحتى القضاة الرجوع الیها 

سواء من  التعرف على االطار القانوني الذي �حكم اهم مواض�ع منازعات اصل الوقف  -8

صرف تالأو  ه و الوال�ة عل�ه أو االستحقاق ف�هناح�ة صحته و�طالنه أم كان من ناح�ة تفسیر 

و شروط ، االستبدال أو غیر ذلك مما یخص نظام الوقف من حیث إنشائه و أركانه ف�ه �

 . صحته أو الرجوع و التصرف ف�ه

 :تحدید اطار الموضوع 

إن التصرف الوقفي و ما �قتض�ه قد �كون سب�ا لمخاصمة قضائ�ة �مكن          

و المقصود بها  –المنازعات الوقف�ة  –ا �المنازعات المتعلقة �المال الوقفي االصطالح علیه

كل منازعة تعلقت �أصل الوقف الذي هو عقد الوقف ذاته من أي ناح�ة كانت  سواء من 

و ا أم كان من ناح�ة تفسیره و الوال�ة عل�ه أو االستحقاق ف�ه، ناح�ة صحته و�طالنه 

ص نظام الوقف من حیث إنشائه و أركانه و شروط االستبدال ، أو غیر ذلك مما یخ

حكم من حیث انه نظام : ذلك أن الوقف له حكمان  ، صحته أو الرجوع و التصرف ف�ه

 .قائم له شخصیته القانون�ة، و حكم مـن حیث عالقته الحقوق�ة �الغیر

    ي أوجدهف�النس�ة للحكم األول فان الوقف في ذاته هو ثمرة الفقه اإلسالمي الذ          

وحدد ماهیته و بین مقوماته و شروطه و أحكام الوال�ة عل�ه و ما إلى ذلك مما یخص نظام 

على الشخص�ة المعنو�ة  اقد نصوكذا قانون االوقاف الوقف، و لما كان القانون المدني 

للوقف فقد دل بذلك على أن الوقف في عرفه هو بذاته الوقف كما وضعته الشر�عة 

و  ثم كانت هذه األخیرة وحدها هي المرجع في التعرف على هذه الذات اإلسالم�ة ومن
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    فاوقي مقوماتها ، وقد قنن المشرع الجزائري �عض أحكامه في قانوني األسرة و االتقّص 

موجب ذلك ف�ما  إعمالفصار على القضاة  ،و في النصوص التطب�ق�ة لهذا األخیر

 . �عترضهم من مسائله 

جد الوقف و�دا منه نشاط في میدان التعامل فشانه في هذا كله شان أما إذا و           

أشخاص القانون كافة حق�قیین كانوا أو اعت�ار�ین من حیث خضوعهم جم�عا ألحكام القانون 

المدني او القوانین الخاصة  أي أن العالقات الحقوق�ة بین الوقف و الغیر ال تخضع كأصل 

، وهو ما  ما الختصاص القانون الوضعي ا�ا كانت طب�عتهعام ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة وان

 .�ست�عد من �حثنا

وٕاذا كانت دراسة المنازعات �صفة عامة تتضمن شقا یتعلق �الجوانب اإلجرائ�ة           

فان موضوع ال�حث هنا �قتصر على تحدید إطار وآخر یتعلق �الجوانب الموضوع�ة ، 

المنازعات الوقف�ة ، وكذا قواعد التعامل مع  ىعلللقواعد الموضوع�ة الواج�ة التطبیق 

، على اعت�ار ان القانون الذي �حكم موضوع النزاع  أصل الوقف ومع ما ینتجه من منافع

یجسد حقوق والتزامات األطراف كما تتعلق �مقتضاه حدودها و أوصافها  و�عد لذلك غا�ة 

التي سنتناولها �القدر الذي _  �ة، �عكس القواعد اإلجرائ)القانون الموضوعي(  في حد ذاته

التي ال تعتبر غا�ة في ذاتها ، �قدر ما هي وسیلة تستخدم من اجل _  یخدم الموضوع

الوصول إلي غا�ة معینة تكمن في كفالة إظهار جوانب الحق�قة المتنازع علیها ف�ما بین 

 . )القانون القضائي ( أطراف المنازعة 

 :  تحدید إشكال�ة الموضوع

م احكأواال وصإن اإلشكال�ة الرئ�س�ة التي ی�حث فیها الموضوع تتعلق بتحدید النص         

التطبیق إذا ما كنا �صدد واقعة تدخل ضمن نطاق المنازعات المتعلقة  ةالواج� ةالموضوع�

إمكان�ة تحدید إطار  ىما مد: هي المتضمنة في االتساؤل الذي مفاده �المال الوقفي أو 

سواء من ناح�ة  الوقفي ة متعلقة �أصل المالمنازع�مناس�ة الواج�ة التطبیق  للقواعد الموضوع�ة

والوال�ة عل�ه أواالستحقاق  هأم كان من ناح�ة تفسیر ،  صحته و�طالنه أو الرجوع و التصرف ف�ه

 .ه من منافع ؟؟، وما هي قواعد التعامل مع أصل الوقف ومع ما یدرّ  ف�ه
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رأیت من الضرورة �مكان أن نمهد للموضوع ، متعلقاتهااإلشكال�ة و  ىولإلجا�ة عل        

تطرقت ف�ه الى وضع�ة االوقاف  �فصل تمهیدي یتعلق بتطور وضع�ة األوقاف في الجزائر

 .التشر�عي للوقف �عد االستقالل الى وقتنا الحالي قبل االستقالل ثم ات�عته �التطور

لمحتملة الن تكون محل منازعة �اعت�ار ان كل الموضوعات ا ثم قسمت الموضوع إلي �ابین

 ،للوقف ال�اب األول یتعلق �الوجود القانونيف: وقف�ة ال تخرج عن اطار عنواني ال�ابین

ونفاذه خص نظام الوقف من حیث إنشائه و أركانه و شروط صحته ت التي وضمنته المنازعات

�تضمن م�حثین و إنشاء الوقف  : الفصل األول: وقد تناولته في فصلین هما ، و الرجوع ف�ه

االول �مفهوم التصرف الوقفي حددت ف�ه معنى الوقف واقسامه وكذا طب�عته ومدى  یتعلق

كفا�ة االیجاب ف�ه ، اما الثاني فیتعلق �االوصاف القانون�ة الركان التصرف الوقفي حددت 

 .ف�ه  شروط الصحة لكل ركن من اركان الوقف توجتها �شروط النفاذ للتصرف الوقفي 

، وقد ضمنته فكرة التشخ�ص القانوني الشخص�ة المعنو�ة للمؤسسة الوقف�ة : لثانيالفصل ا

للمال الوقفي في م�حث أول ، تناولت ف�ه نتائج االعتراف �الشخص�ة المعنو�ة للوقف ومنها 

حق التقاضي الذي حددت ف�ه الجوانب االجرائ�ة وقواعد االختصاص القضائي المتعلقة 

الم�حث الثاني تم التطرق الى الطب�عة النظام�ة الرادة الواقف  �المنازعة الوقف�ة ، وفي

واشتراطاته �اعت�ار وجوب العمل بها في وقفه ومدى ما للقاضي من سلطة في الغاء تلك 

 .االشتراطات 

�القواعد یتعلق  هوو  إطار قواعد التنظ�م واالنتفاع الوقفي: فوسمته ال�اب الثانيأما 

 في المسائل المتعلقة بجوهرالوقف والوال�ة عل�ه واالستحقاق ف�ه  الموضوع�ة الواج�ة التطبیق

یتعلق االول �المبدأ العام الناظم للوقف وهو مبدأ حصانة : وألجل ذلك تناولته في فصلین

المال الوقفي عن التصرف وقد ضمنته قاعدة �طالن التصرفات الواردة على المال الوقفي 

�حث الثاني تناولت االستثناء على االصل العام وهو كأصل عام في الم�حث االول ،وفي الم

جواز التصرف في الوقف �االستبدال �ضوا�ط وقیود مقررة شرعا وقانونا ، وفي الفصل الثاني 

من هذا ال�اب وتحت عنوان الوال�ة واالستحقاق في الوقف تطرقت الى امر�ن متالزمین 
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الذي یثبت للموقوف علیهم �مقتضى شرط یتعلقان �الوال�ة والنظارة على الوقف و�االستحقاق 

 .الواقف 

الوصفي اعتمدنا في كتا�ة ال�حث على المنهج إلحاطة بهذا الموضوع في سبیل او 

التي استقرأتها واستن�طتها دون إطناب و�ما یخدم  –التحلیلي من خالل تحلیل االراء الفقه�ة 

شتها ، واستخراج االحكام المناس�ة واالحكام القانون�ة واالجتهادات القضائ�ة ومناق -الموضوع 

 .، واستخالص النتائج  العلم�ة منها 

من خالل الموازنة بین الفقه االسالمي والنصوص والمقارن  التار�خيكما واستعنت �المنهج 

  .ولما تمل�ه الحاجة ف�ما تطرقت ال�ه،خدمة لطب�عة الموضوع القانون�ة للوقف 

 :                     دراسة هي واألدوات التي استعملتها في هذه ال

 .للمذاهب االر�عة المشهورة الفقه�ة  ؤلفاتالم -

 .القانون�ة العامة الكتب -

الدراسات العلم�ة واال�حاث االكادم�ة ، واوراق عمل الندوات والمؤتمرات المتعلقة بجوانب  -

 .موضوع الوقف 

 .النصوص القانون�ة و التنظ�م�ة  -

 .�ة ذات العالقة االجتهادات القضائ -

 :صعو�ات ال�حث 

وألنه ال �حث دون صعو�ات وعق�ات، فان من الصعو�ات الظاهرة هي قلة المراجع          

والدراسات المتخصصة والعم�قة في مادة الوقف، حیث ان طا�عها عام وفقهي اكثر منها 

دت القضائ�ة في قانوني، لكن أهم ما القیت من صعو�ات كان یتعلق �قلة القرارات واالجتها

، الوقف�ة ة�صفة عامة، و�صفة خاصة طب�عة ونوع االجتهاد القضائي في الماد ة الوقفماد

 .اوان تكون سب�ا لها  حدوث المنازعة فیها حیث لم �مس كل المواض�ع والمجاالت المتصور
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 التمهیدي فصلال

 تطور وضع�ة األوقاف في الجزائر

 

و �اإلضافة إلى ذلك �عد من أهم أصناف الوقف ظاهرة اجتماع�ة إسالم�ة، وه

نیین، ولقد ازداد توسعا االملك�ة العقار�ة التي عرفتها الجزائر في الفترة ما قبل حكم العثم

التاسع  ني ال س�ما مع أواخر القرن الثامن عشر  و�دا�ة القرن املحوظا خالل العهد العثم

عت األمالك الموقوفة بین العدید توز كما عشر ، ولقد رافق هذا التوسع نظام إداري ممیز، 

 .من المؤسسات الخیر�ة التي كان الجزائر�ون �ح�سون علیها أموالهم 

لقد كان لهذه األوقاف األثر الفعال ، والفضل المشهود في تماسك المجتمع 

الذي ما فتئ �عمد م�اشرة �عد احتالله  الجزائر إلى  الجزائري عند بدا�ة االستعمار الفرنسي

ییرات جذر�ة في كل الم�ادین الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة، تمثلت خاصة إحداث تغ

في صدور سلسة من التشر�عات ترمى كلها إلى إعادة ه�كلة نظام الملك�ة العقار�ة الموجودة 

األراضي  الممتلكات الخاصة  أراضي ال�ایلك، -نذاك في الجزائر �ما �حتو�ه من أصنافا

�ما یتماشى والنظام العقاري الفرنسي الذي و  -األراضي الموقوفة المشاعة، أراضي العرش، 

یرتكز على الملك�ة الخاصة �الدرجة األولى ، إضافة إلى ملك�ة الدولة وعلى هذا األساس 

فقد استهدفت تلك التشر�عات العقار�ة حل المؤسسات الخیر�ة التي كانت تشرف م�اشرة على 

نتهى األمر في األخیر إلى ضم تلك األمالك  اة، و هائل من العقارات الموقوف تسییر كمّ 

 .الوقف�ة إلى ملك�ة  الدولة، وجعلها  تا�عة لمصلحة الدومین

 : ینالتالی ینم�حثالإلى فصل ومن اجل اإللمام بهذا الموضوع ارتأینا تقس�م هذا ال

 

 .قبل االستقالل   وضع�ة االوقاف: األول�حث الم -

 .ي للوقف �عد االستقاللالتطور التشر�ع: الثاني  �حثالم -

 

9 
 



 األول�حث الم

 قبل االستقالل وضع�ة االوقاف

شهدت الفترة القر��ة من االحتالل الفرنسي بروز حظیرة وقف�ة واسعة النطاق في 

انتشارا واسعا للمؤسسات الوقف�ة الخیر�ة  على مستوى كل الحق�ة العثمان�ة التي عرفت 

وهذا التزاید المستمر لألمالك الموقوفة خالل هذه  ،ي الدوائر اإلدار�ة التا�عة للحكم العثمان

إتسع الوعاء االقتصادي  حیث ،الوقفي في تار�خ الجزائر الفترة �مثل إحدى دورات المدّ 

 . األراضي الزراع�ةخاصة األمالك العقار�ة و ل�ص�ح طا�عه العام هو لألوقاف 

ك�ف�ة ا اشكال�ة في الوضع�ة الماد�ة لالوقاف على النحو المذكور آنف شكلتلقد 

تعامل االحتالل الفرنسي مع االوقاف ، ذلك انها اضحت �النس�ة له عائقا حق�ق�ا ل�سط 

مظاهرالس�طرة على االمالك العقار�ة الجزائر�ة،االمر الذي اقتضى من السلطات الفرنس�ة 

، علیها �الس�طرة هتنتوا�عاد الوقف عن المعامالت ، امتدرجة ابتدأت � قانون�ة س�اسةات�اع 

  .و�الموازاة مع ذلك كانت الس�اسة االست�طان�ة قائمة على قدم وساق في ذات الشأن

ان تب�ان كل ما سبق اقتضى ان تكون المعالجة لهذا الم�حث وفق المطلبین 

 :التالیین 

 .في العهد العثماني الوضع�ة الماد�ة لالوقاف:لو المطلب األ -

 .اه الوقفالس�اسة االستعمار�ة تج :المطلب الثاني -

 

 لوالمطلب األ 

 في العهد العثماني الوضع�ة الماد�ة لالوقاف

في  -المؤسسة الوقف�ة الجزائر�ة قبیل االحتالل أن�الحظ المتت�ع لتار�خ الجزائر 

 عرفت توسعا كبیرا حتى أص�حت نس�ة الممتلكات الوقف�ة أكثر من الخاصة-الفترة العثمان�ة

ة �حسب الغرض والظروف ، حیث �سجل لها الدور كما �الحظ تنوع المؤسسات الوقف� ،
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 ،الكبیر في المساهمة في بناء التكافل االجتماعي وحما�ة ال�الد من االطماع الخارج�ة 

( وحتى تنجلي صورة ما سبق نتناول مسألة القوام المادي لالمالك الوقف�ة في العهد العثماني 

على ) الفرع الثاني( خر العهد العثمانيأواالبناء المؤسسي لالوقاف ، ومسألة )الفرع االول

 : النحو التالي

 الفرع األول

 في العهد العثماني الوقف�ة قوام المادي لالمالك ال

عرف الوقف الجزائري في أواخر العهد العثماني تطورا و نماء في شتى المجاالت 

وقف�ة الخیر�ة  للمؤسسات ال واسعالنتشار اال�الحظ كما االجتماع�ة واالقتصاد�ة والجهاد�ة ، 

على مستوى كل الدوائر اإلدار�ة التا�عة للحكم العثماني ، و �عكس هذا النماء للوقف 

الجزائري الوثائق الوقف�ة المحفوظة في األرشیف الوطني الجزائري حیث أحصیت �ه أكثر 

 : 1وث�قة وقف�ة مقسمة على مجموعات ثالث و هي)  13583(من 

الوثائق الشرع�ة المتعلقة �األمالك الوقف�ة  و�األحكام  تمثلوهي  :المجموعة األولى  -

 .وث�قة) 13000(القضائ�ة المرت�طة بها ، و عددها 

وهي ع�ارة عن سجالت بیت المال و دفاتر ال�ایل�ك   : المجموعة الثان�ة و الثالثة -

ت والمتعلقة �شؤون سبل الخیرات ، وودائع بیت المال ، وض�ط حالة األمالك ، والعقارا

  .وث�قة )583(الوقف�ة وعددها 

تمیزت الفترة العثمان�ة �الجزائر بتكاثر األوقاف وانتشارها في مختلف أنحاء لقد 

م، وتزایدت حتى أص�حت األوقاف 19م وحتى مستهل القرن 15ال�الد منذ أواخر القرن 

 . م18تشكل نس�ة كبیرة من الممتلكات الزراع�ة الحضر�ة منذ أواخر القرن 

حول الندوة العلم�ة    الجزائري،�األرشیف الوطني  وثائق األوقافرصید الفترة العثمان�ة من   تكور،فضیلة  1
 ف، األرشی"كال�ة ال�حث ف�همعالجة مصادره وٕاش" في الجزائر أثناء القرنین الثامن عشر و التاسع عشر  الوقف

 .1، ص2001مایو  30 -29لـ هـ الموافق  1422ر��ع أول  7 – 6أ�ام  الجزائر، الجزائري،الوطني 
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م 1600اثني عشر مرة مقارنة �سنة األوقاف م تضاعفت عقود 1750ة سنففي 

�مثل إحدى دورات المد الوقفي في خالل هذه الفترة وهذا التزاید المستمر لألمالك الموقوفة 

  .تار�خ الجزائر

شتمل على األمالك �حیث أص�ح  ،وفي هذه الفترة اتسع الوعاء االقتصادي لألوقاف

العدید من الدكاكین والفنادق وأفران الخبز والعیون إضافة إلى ع�ة، العقار�ة واألراضي الزرا 

والسواقي، والحنا�ا والصهار�ج وأفران معالجة الجیر، هذا �اإلضافة إلى الكثیر من الض�عات 

  .1احیث اشتهرت كثیر من المدن �كثرة أوقافه ،والمزارع وال�ساتین والحدائق المح�سة

االنتشار الكبیر للوقف في هذه  هور�خ الجزائري ال�احثون في التا هرصدان مما 

 :التال�ة مثلة �ظهر ذلك من خالل األو ، الفترة 

فعرفت  توسعا عمران�ا في ممتلكات الوقف عرفت مدینة الجزائر: أوقاف مدینة الجزائر ـ اوال

قف كزاو�ة سیدي عبد الرحمان الثعالبي والتي و  ،لعلم ل ةوزاو� ةمسجدا و مدرس)  106(بناء 

للمساجد �النس�ة وكذلك الشأن ، فرنكا )6000(وقفا و�دخل سنوي �ساوي ) 82(علیها حوالي 

األوقاف والتي العدید من شراف على تسییر الا�الحنف�ة ، حیث تكفلت مؤسسة سبل الخیرات 

 .2فرنك) 16000(بدخل سنوي �ساوي  م و1836وقفا سنة ) 331(ـقدرت ب

األندلس المق�مین �مدینة الجزائر تطورا ملحوظا  كما عرفت الممتلكات الوقف�ة ألهل

و�الحظ ، م1830فرنك سنة ) 4000(وقدرر�عها السنوي بـ وقفا،)100(حیث بلغت حوالي

 دورا هاما بتشكیلها لـلعبت أوقاف الحرمین الشر�فین �مدینة الجزائر ا�ضا ان مؤسسة 

)  43222.70(بـ    ها ــر�ع من مجموع األوقاف الموجودة �المدینة والتي قدرت ) 75%(

 .1، ص1998مدیر�ة األوقاف، األوقاف الجزائر�ة، وزارة الشؤون الدین�ة، الجزائر، جوان  1
واالقتصادي ، دورة األوقاف اإلسالم�ة �الجزائر تار�خ الوقف ودوره االجتماعي  ناصر الدین سعیدوني،. د: راجع  2
م ، نزل 1999نوفمبر 25 -21الموافق لـ  –هـ 1420شع�ان 17-13أ�ام  وزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف ، ،

 ،)م1830-م1800( النظام المالي للجزائر في الفترة العثمان�ة سعیدوني، ناصر الدین.د،  6ص الجزائر، السفیر،
 .  145ص م،1979 الجزائر، للنشر و التوز�ع،الشركة الوطن�ة 
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قدرت األمالك  الوقف�ة التا�عة لهما قبل  ، و1فرنك سنو�ا ت�عث إلى الحرمین الشر�فین

 .  2إلخ..�ستانا  )57(و مخزنا) 33(دكانا و) 258(منزال و) 840(االحتالل بـ

وقفا �مدینة الجزائر لوحدها ) 1798(ولقد قدر أحد ال�احثین أن عدد األوقاف بلغ 

 .حتالل  غداة اال

عرفت المقاطعة اإلدار�ة العثمان�ة �غرب ال�الد توسعا كبیرا :  أوقاف الغرب الجزائري ـ  ثان�ا

كوهران ومازونة  و ندرومة ومل�انة  للوقف كنظیره �مدینة الجزائر، وخاصة في الحواضر

 .3وقفا غداة االحتالل)  75(فوهران مثال أحصي بها  وغیر ذلك من الحواضر،

  عرفت المقاطعة اإلدار�ة الشرق�ة نموا ظاهرا لألوقاف:  اف الشرق الجزائري أوق ـ ثالثا

وقفا غداة االحتالل منها  ) 1692(ل قدرت أوقافها بـ مثافمدینة قسنطینة على سبیل ال

تلمیذ ، ینفق على كل  ) 600(زاو�ة بـ ) 169(مسجدا و) 35(مؤسسة تعل�م�ة  و  )100(

وهذا العدد الهائل من األوقاف یدل على مدى انتشار ثقافة  ،4فرنك سنو�ا) 36(تلمیذ حوالي 

 .الوقف عموما �المنطقة الشرق�ة من الوطن 

في زوا�ا  عرفت منطقة الق�ائل بدورها انتشارا للوقف و المتمثل: أوقاف الق�ائل الكبرى  ـ را�عا

 اغال� و كانت هذه األوقاف، العلم و ما أوقف علیها من �ساتین و دور وغیر ذلك 

 .5 دها مشافهةو كون عقتو  ما تتم دون تسجیل

،         6المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني ، تار�خ الوقف ودوره االجتماعي و االقتصادي، .د: راجع 1
 .147، 145ناصر الدین سعیدوني ، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمان�ة ،المرجع السابق، ص  .د
الوطن�ة  ، الشركة1 جتار�خ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرا�ع عشر الهجري،  هللا،أبو القاسم سعد  .د 2

 .  235، ص  م1981للنشر و التوز�ع، الجزائر، 
أبو  ، 428 م، ص1989، دار الثقافة ، بیروت ،  3ج، عامعبد الرحمان الج�اللي ، تار�خ الجزائر ال: راجع  3

 ،ودان بوغفاله، األوقاف �الناح�ة الوهران�ة ، 240 ص سابق ،المرجع الزائر الثقافي، القاسم سعد هللا ، تار�خ الج
 .1ص ، 2001الندوة العلم�ة حول الوقف الجزائري ،  أوقاف مل�انة نموذجا ،

،  2001طروحات ،الندوة العلم�ة حول الوقف الجزائري ،  مصادر و، فاطمة الزهراء قشي، الوقف في قسنطینة  4
 .1ص

، 2001م، الندوة العلم�ة حول الوقف الجزائري، 1878م  إلى 1817من  ،دین قاسمي،  الوقف �منطقة الق�ائل ز� 5
 .1ص
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لم یختلف الحال في الجنوب الكبیر عن غیره من مناطق :  أوقاف الجنوب الجزائري  ـ خامسا

كما هو الشأن �منطقة  وال�ساتین و الدور، ، نحو وقف اآل�ار الوطن في االهتمام �األوقاف

و القادر�ة         كالطیب�ة ،صوف�ةتوات وقورارة و ما جاورها و التي وقفت على الطرق ال

 .1وغیرهما

الفرنسي أن المؤسسة الوقف�ة الجزائر�ة قبیل االحتالل  :لنا مما سبقان ما �ظهر  

عرفت توسعا كبیرا حتى أص�حت نس�ة الممتلكات الوقف�ة أكثر من الخاصة ، فمثال نس�ة 

اخل المدینة وخارجها كانت ممتلكات الوقف العمران�ة والزراع�ة المحصاة �مدینة الجزائر د

 .2أكثر من الممتلكات الخاصة

والنتیجة أن هذا العدد الكبیر من األوقاف ، �عكس مدى انتشار الثقافة الوقف�ة لدى 

رتب عنه ق�ام المؤسسة الوقف�ة بدورها االجتماعي واالقتصادي ، سواء على تأفراد األمة، مما 

ر افق العامة وترم�مها ، و تسییر ممتلكات القّص مستوى الرعا�ة االجتماع�ة ، أو ص�انة المر 

 . 3العجزة و غیر ذلك من شؤون الح�اة و

 الفرع الثاني

 أواخر العهد العثمانيالبناء المؤسسي لالوقاف 

الجزائر في هذه الفترة قبل البدء في تحلیل البناء المؤسسي لقطاع األوقاف في  

ثم ) اوال  (وأثره في البناء المؤسسي لألوقاف التعا�ش المذهبي على مسألة  یجدر بنا التعر�ج

   ). ثان�ا ( في العهد العثماني وقافإدارة األمسألة جوانب 

ال شك انه كانت هناك حالة : التعا�ش المذهبي وأثره في البناء المؤسسي لألوقاف ـاوال 

�اب العالي بین المذهب الحنفي الذي اعتمدته السلطة المركز�ة في التعا�ش جدیرة �االهتمام 

و�ؤكد ،  والمذهب المالكي الذي تولى الشئون المحل�ة ،والذي تولى قضا�ا الس�اسة الشرع�ة

 .1ص ،2001نموذج أوقاف قصر كوسان ، الندوة العلم�ة حول الوقف الجزائري ، ،دمحم حوت�ه، أوقاف إقل�م توات 1
دراسة مقارنة لعقود العناء �الجزائر و ، م19و  18ین راندي دغ�الم ،  حرك�ة وجمود األمالك الوقف�ة في القرن 2

 .1ص، 2001المرصد بدمشق ، الندوة العلم�ة حول الوقف الجزائري ، 
 .59سابق ، ص المرجع ال، ودوره االجتماعي و االقتصادي سعیدوني ،  تار�خ الوقف  ناصر الدین .د  3
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حسب الدراسات الوثائق�ة لوثائق األوقاف في أرشیف ماوراء ال�حار  -هذا التعا�ش المذهبي

ین وضعوا اوقافهم حسب المذهب أن الكثیر من سكان الجزائر المالكیّ  -إكس انبروفانس

في هذا  نظرا لما یت�حه المذهب الحنفي من مرونة ودینام�ك�ة ، ي أبي یوسفأنفي ور الح

  . 1 الشأن

 في االحكام والتشر�عفروقات ما یترتب عنه من الت�این المذهبي و لقد كان لذاك           

ومن أهم مسائل االختالف في �اب الوقف ، انعكاساته على نشأة المؤسسات الوقف�ة وٕادارتها

أ�ضا قضا�ا و  ، شروط الوقف وك�فیته) المالكي صطلح�الم(�س والحُ ) الحنفي صطلحم�ال(

   .جواز الوقف عن النفسمسألة االستبدال و 

القضاء في في إطار حالة التعا�ش بین المذهبین الفقهیین فقد أسندت مهمة و           

كان والذي  ،ناألح�اس إلى المجلس العلمي الذي كان �ضم علماء من المذهبیمنازعات 

مهمة هذه الهیئة اإلدار�ة كانت یجتمع كل یوم خم�س لدراسة أحوال األوقاف ومسائلها، و 

   :  2تین هماصالحیفي تتمثل 

  .لشروط الواقفین اجمع إیرادات األمالك الوقف�ة وتوز�عها على مستحقیها تنفیذ  -

  .ك الوقف�ةإصدار الحكم الشرعي في المعامالت المختلفة التي تخص األمال -

دعون یدیر العقار المح�س موظفون یُ فقد كان  ، و�النس�ة لالشراف على االوقاف          

أو السلطة القضائ�ة ممثلة )  ال�اشا (نهم السلطات العموم�ة ممثلة في ار تعیّ الوكالء أو النظّ 

  تقواه و�تم اخت�ار هؤالء الموظفین حسب سمعة الشخص اجتماع�ًا من جهة ،) المفتي (في 

حیث �مكن نقضه حین ظهور ما یخل بهذه الوظ�فة من ، وهذا التعیین غیر مؤ�د ،  أو نس�ه

   .سوء إدارة أو إهمال

و�ختلف الوكالء في مسئول�اتهم حسب أهم�ة المؤسسة الوقف�ة المسندة إلیهم من           

، 1986، الجزائر ، ، المؤسسة الوطن�ة للكتاب1، طدراسات في الملك�ة العقار�ة  ،ناصر الدین سعیدوني  .د 1
 .103ص

د�سـمبر  7-6مصطفى أحمد بن حمـوش، الوقـف وتنم�ـة المـدن مـن التـراث إلـى التحـدیث، نـدوة الوقـف اإلسـالمي،  2
  .2 -1، جامعة اإلمارات العر��ة المتحدة، العین، ص 1997
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كان ناظرها  هي أكبر المؤسساتو فمؤسسة أوقاف الحرمین ، حیث عدد العقارات المح�سة

   .�عتبر من أكابر الموظفین اإلدار�ین في مدینة الجزائر

أما وظ�فة هؤالء الوكالء فقد كانت تشمل إصالح وص�انة المرفق المح�س ودفع           

   1.وجمع مداخیل هذه المرافق من إیجار واستغالل ،أجور العمال

كانت األوقاف في الجزائر : ماني ال�عد المؤسسي لالمالك الوقف�ة في العهد العث ـثان�ا 

ووضع  شخص�ة قانون�ةذي العثمان�ة تتوزع على عدة مؤسسات خیر�ة ذات طا�ع دیني و 

تنظم العمل الوقفي في الجزائر تمثل و وهذا ب�ان �أهم المؤسسات التي كانت  إداري خاص،

 : 2العثمان�ة

ث نشـأتها ، فهـي تعـود تعـد أقـدم المؤسسـات الوقف�ـة مـن حیـ :الحرمین الشر�فینمؤسسة  -1

إلى ما قبل العهد العثماني، وتؤول أمـوال أوقافهـا إلـى فقـراء مكـة والمدینـة، فتوجـه تـارة بـرا مـع 

ـــة �اإلســـكندر�ة فـــي ســـفن إســـالم�ة ـــى الوكالـــة الجزائر� ـــارة �حـــرا إل ـــة الحجـــاج، وت أو        قافل

لب�ــة األوقـاف فــي ،  وقـد حظیـت مؤسســة الحـرمین �أغ3ومنهـا إلــى الحـرمین الشــر�فین نصـران�ة

اســـتمدت أهمیتهـــا مـــن المكانـــة الســـام�ة التـــي كانـــت تحتلهـــا األمـــاكن مدینـــة الجزائـــر ، حیـــث 

المقدسة في نفوس الجزائر�ین  الذین أوقفوا علیها كثیـرا مـن ممتلكـاتهم، ممـا جعلهـا فـي طل�عـة 

تـي تقـوم أو األعمـال الخیر�ـة ال، المؤسسات الخیر�ة مـن حیـث عـدد األمـالك التـي تعـود إلیهـا 

بها، فهي تقدم اإلعانات ألهالي الحرمین الشر�فین المق�مـین �ـالجزائر أو المـار�ن بهـا، وتتكفـل 

بإرسال حصة من مداخیلها إلى فقراء الحرمین في مطلع كـل سـنتین، وكـذلك كـان یوكـل إلیهـا 

حفظ األمانات واإلنفاق على ثالثة من مساجد مدینة الجزائر، حیث كانت تشرف على حـوالي 

ثالثــة أر�ــاع األوقــاف كلهــا، وهــذا مــا تثبتــه �عــض التقــار�ر الفرنســ�ة التــي تعــود إلــى الســنوات 

 .3 مرجع السابق ، صالمصطفى أحمد بن حموش،  1
، 2001، 1والوقف والج�ا�ة، دار الغرب اإلسالمي، طفي الملك�ة تار�خ�ة دراسات  ،ن سعیدوني ناصر الدی 2

 .59ص
مغلي دمحم ال�شیر الهاشمي، التكو�ن االقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقاوم لالحتالل الفرنسي، مجلة  3

، العدد السادس، مارس 1954نوفمبر  المصادر، المركز الوطني للدراسات وال�حث من الحركة الوطن�ة وثورة
 .163ص، الجزائر، 2002
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األولى لالحتالل، حیث تؤكد �أن أوقاف مؤسسة الحرمین كانت تسـتحوذ علـى الشـطر األكبـر 

" Genty de bussy"مدینة الجزائر وخارجها، فمن هـذه التقـار�ر مـا أورده  داخلمن األوقاف 

ضـ�عة �شـرف علیهـا م�اشـرة  )70(ملكا منهـا )  1373(الحرمین كانت تقدر بـ  من أن أوقاف

فقـد ذكـر أن كـل بیـوت الجزائـر ومـا �حـ�ط بهـا  Valiardأمـا قنصـل فرنسـا  ،1وكالء الحـرمین

 2.من أراضي فتعود ألح�اس الحرمین

وهي من حیث كثرة عددها ووفرة مردودها تحتل  : أوقاف الجامع األعظممؤسسة  -2

ولعل هذا �عود أساسا إلى الدور الذي كان یلع�ه الجامع  ،ة الثان�ة �عد أوقاف الحرمین الدرج

األعظم في الح�اة الثقاف�ة واالجتماع�ة الدین�ة، ولقد كانت أوقاف الجامع األعظم �مدینة 

وقفا كانت تشتمل على المنازل والحوانیت والض�عات وغیرها، و�عود ) 550(الجزائر تناهز

ا للمفتي المالكي الذي یوكل أمر تسییر شؤونها إلى الوكیل العام الذي �عضده التصرف فیه

وكانت تصرف عوائد أوقاف الجامع األعظم على األئمة والمدرسین والمؤذنین ،  3وك�الن

 . 4إضافة إلى أعمال الص�انة وسیر الخدمات ، والق�مین

ذات الطا�ع الخیري كانت  هذه المؤسسة الوقف�ة :الحنف�ة أوقاف سبل الخیراتمؤسسة  -3

م ، واتجه نشاطها إلى المشار�ع 1590/هـ999شع�ان خوجة سنة أسسها ، خاصة �األحناف 

، وذوي العاهات  وٕاعانة المنكو�ین، الخیر�ة العامة كإصالح الطرقات ومد قنوات الري 

 ، وكانت وأهله    وتشیید المساجد والمعاهد العلم�ة وشراء الكتب ووقفها على طل�ة العلم 

ر كما كانت تسیّ  ."الجامع الجدید " مكلفة بإدارة وص�انة أمالك ثمان�ة مساجد حنف�ة أهمها 

ثمان مستشار�ن       الخیرات إدارة منظمة تضم أحد عشر عضوا بینهم أوقاف سبل 

و�عین الوكیل وكاتب ینظم عقود المؤسسة، ، أو وكیل أوقاف المؤسسة  ناظر ، ومنتخبین 

 .84، صالمرجع السابقناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملك�ة العقار�ة، . د 1
 ، 4 مصطفى أحمد بن حموش،  المرجع السابق ، ص 2

D. Nacereddine saidouni. Les biens de  l'Algerie ottomane  avec les lieux saints de 
'islam a travers le role de la fondation du waqf des haramayn , journal awqaf ,n3 
juin2004, p134. 

 .150ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأ�حاث في تار�خ الجزائر، مرجع سابق، ص. د 3
 .90ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملك�ة العقار�ة، مرجع سابق، ص. د 4
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كان مكلفا �السهر على  )مستخدم(�ا من بین أهل العلم، و�ضاف إلیهم شاوش والكاتب غال

 . �قرؤون القرآن بجوار المؤسسة )قراء( طالب 08وتسهیل عمل وراحة ، أبن�ة هذه المؤسسة 

 92وقد تم إحصاء  وأما أمالكها فقد كانت تقدر بثالثة أر�اع األوقاف العامة ،

مان�ة منها كانت مستغلة من قبل الیهود، وهذه إشارة حانوتا �عود لمؤسسة سبل الخیرات، ث

 ر�اال،  4455لسماحة اإلسالم وعدالته بین مواطن�ه، وغلتها السنو�ة اإلجمال�ة قدرت بنحو 

�ضاف إلى ذلك أنه كان لمؤسسة سبل الخیرات أر�ع مخازن ملحقة �الفنادق غلتها السنو�ة 

 . 1ر�اال 165إضافة إلى حمامین غلتها السنو�ة  ،ر�اال 156

تعتبر مؤسسة بیت المال من التقالید العر�قة لإلدارة  :أوقاف مؤسسة بیت المال -4

وأص�حت تتولى إعانة أبناء السبیل  ،اإلسالم�ة �الجزائر التي تدعمت في العهد العثماني

یتامى والفقراء واألسرى، وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة، كما تهتم �شؤون الخراج الو 

،  راء العتاد، وتشرف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشیید أماكن الع�ادةوش

تتولى تصف�ة التركات وتحافظ على ثروات  وا�ضا،  كما كانت تهتم �األمالك الشاغرة

الغائبین وأمالكهم، كما تقوم ب�عض األعمال الخیر�ة مثل دفن الموتى من الفقراء وأبناء 

 .ات للمحتاجینومنح الصدق، السبیل 

وكــان �شــرف علــى هــذه الهیئــة الخیر�ــة موظــف ســام �عــرف ببیــت المــالجي �ســاعده 

قاضــي یلقــب �الوكیــل، و�تــولى شــؤون التســجیل فیهــا موثقــان �عرفــان �العــدول ، ونظــرا ألهم�ــة 

هذه المؤسسة فإن المشرف علیهـا یتمتـع �صـالح�ات متزایـدة واالسـتقالل فـي إدارة شـؤون بیـت 

 . 2المال

قامــت هــذه المؤسســة الوقف�ــة �عــد محنــة األندلســیین الــذین  :یینأوقــاف األندلســؤسســة م -5

 ،فـي الحـرب ضـد االسـ�ان  انزحوا إلى المغرب العر�ي واستقروا  فـي المـدن السـاحل�ة وسـاهمو 

أوقاف مؤسسة سبل الخیرات من خالل : میر، حول أوقاف مدینة الجزائر في القرن الثامن عشرعقیل ن: راجع  1
مدیر�ة األوقاف، األوقاف الجزائر�ة، ، 122، ص 2001، في الجزائر  حول الوقفالندوة العلم�ة ،  المساجد الحنف�ة

 .163، دمحم ال�شیر الهاشمي مغلي ، المرجع السابق ، ص2سابق، صالمرجع ال
 .95سابق، صالمرجع الناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملك�ة العقار�ة، . د 2
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إلــى ســنة " ''Devoulxكس لوترجــع أولــى عقــود هــذه المؤسســة حســب المــؤرخ الفرنســي د�فــو 

اء الجال�ــة األندلســ�ة یوقفــون األمــالك علــى إخــوانهم الالجئــین فقــد كــان أغن�ــ ، م1572/هـــ980

 .الفار�ن من جح�م األندلس

وقــد تعــززت مؤسســة أوقــاف األندلســیین �عــدها بتأســ�س مركــب ثقــافي وتعل�مــي ودینــي 

 408072، ثم تكاثرت مشار�عهم الخیر�ة حتى بلغت �الفرنك الـذهبي 1سمي بزاو�ة األندلسیین

  .18372في عامفرنكا 

هـذه المؤسسـات المسـتقلة عـن أو أوقـاف تعود أح�اس  :وقاف الزوا�ا واألول�اء واألشرافأ -6

ح�ـــاتهم ،  �عضـــها إلـــى أضـــرحة األول�ـــاء الصـــالحین واألشـــراف والمـــدارس التـــي أسســـوها فـــي 

 أو الدین�ـة،      وتتمثل مهمة هذه األح�ـاس فـي تسـدید التكـالیف الجار�ـة للمؤسسـة التعل�م�ـة 

كانـت كثیـرة فـي مختلـف وقـد  ها تعود إلى فقراء األشـراف وأوقـاف بیـت المـال ،و كانت فوائض

، المدن وخاصة منها مدینة الجزائر، فكانت تقـدم لهـا الهـدا�ا واله�ـات وتحـ�س علیهـا األمـالك 

وأشــهر هــذه المؤسســات تلــك التــي ترجــع إلــى ضــر�ح ســیدي  ، فتكونــت بــذلك لكــل منهــا ملك�ــة

فرنـك  6000عقـارا، وقـدرت مـداخیلها �حـوالي  72بلغت اح�اسـها  عبد الرحمان الثعالبي والتي

  .19373فرنسي عام 

 و�صـر كثیـر مـن المـؤرخین علـى) : الطـرق والعیـون والسـواقي ( أوقاف المرافق العامة -7

غیـر أن نشـأتها كانـت  ،تها �المؤسسة غیر الدین�ـة نظـرا لـدورها التقنـي فـي مدینـة الجزائـریتسم

، وقــد جــرى العــرف 4ة فــي الثــواب الجز�ــل بــإرواء عــابري الســبیل ورعــایتهمبــدوافع دین�ــة والرغ�ــ

وال یـــزال هـــذا   " الســـبیل"  ـمـــة بـــامـــاكن الععلـــى ذلـــك حتـــى ســـمیت العیـــون الموجـــودة فـــي األ

 .المصطلح �ستعمل حتى الیوم للداللة على المنافع العامة 

 .6مصطفى أحمد بن حموش، المرجع السابق، ص 1
  .164دمحم ال�شیر الهاشمي مغلي، المرجع السابق، ص 2
 .6مصطفى أحمد بن حموش، المرجع السابق، ص 3
 .6المرجع نفسه، ص 4
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المرافــق العامــة  أوقفــت عــدة أمــالك داخــل مدینــة الجزائــر وخارجهــا لإلنفــاق علــىوقــد  

، كالطرقات والحنا�ا والسواقي واألقن�ة ، وكل هذه المرافـق كانـت تحظـى �العدیـد مـن األوقـاف 

 . 1اش �عرفون �أمناء الطرق والعیون والسواقيو�قوم علیها وكالء وشوّ 

لقد كان لكل من الثكنات الس�ع الموجودة  :) الجند والثكنات أوقاف (مؤسسة األوجاق -8

أوقافها الخاصة بها التي ترجع مداخیلها إلى العسكر المق�م في غرفها التي كانت  في المدینة

 ، للغرف الكبیرة رجل 600و 400بین  وما ، رجل للغرف الصغیرة 300و 200تأوي ما بین 

أهم�ة  تارت�طإو�عود أصل هذه األوقاف إلى الجنود الذین ترقوا في رتبهم العسكر�ة حیث 

االرتقاء في الرت�ة أو المنصب اإلداري الذي �حوزه الواقف، ولكن  العقار الموقوف �أهم�ة

فقد كانت مداخیل األوقاف تصرف في أش�اء  ،الجند �حصلون على أجورهم من ال�اشا

هؤالء الوكالء یتم تعیینهم و ترفیه�ة مثل الهدا�ا التي �قدمها وكیل الوقف لجنود الغرف الوقف�ة 

مما  یوحي بد�موقراط�ة القرار في  ،سلطات المحل�ةمن قبل مق�مي الغرف ودون تدخل ال

  .2واستقاللیتها عن السلطة المحل�ة المؤسسة الوقف�ة األوجاق

ولكي نأخذ فكرة واضحة عن مختلف أوقاف المؤسسات الوقف�ة ونتعرف على مدى 

 :أهم�ة نفقاتها والفوائد التي توفرها نثبت الجدول التالي

 

ض المؤسسات الوقف�ة حسب تقر�ر المدیر المالي لإلدارة مصار�ف أوقاف �ع: 01الجدول  

 .مقدًرا �الفرنكات 30/09/1842�الجزائر بتار�خ  الفرنس�ة

 

 .100سابق، صالمرجع الالملك�ة العقار�ة،  ناصر الدین سعیدوني، دراسات في .د 1
 .7 مصطفى أحمد بن حموش، المرجع السابق، ص 2

                                                           



 أوقاف أهل األندلس أوقاف سبل اخلريات أوقاف الحرمین الشر�فین السنة

1836 105701,15 9750,40  -

1837 109895,99 13341,27 3870,80 

1838 109937,25 13903,70 3978 

1839 143068,62 12192,709 4141,24 

1840 166495,25 12712 3384,20 

1841 177268,91 10615,55 2775,20 

 18734,20 72515,61 812367,17 المجموع

 

 .1981ف�فري /، جانفي 89/90مجلة األصالة ، وزارة الشؤون الدین�ة، العدد : المصدر
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 ثاني الطلب الم

 تجاه الوقفالس�اسة االستعمار�ة 

نها تشكل أحد العوائق التي ال �مكن اوصف أحد الكتاب الفرنسیین األوقاف على 

الذي  -التغلب علیها والتي تحول دون تحقیق اإلصالحات الكبرى القادرة على تطو�ر اإلقل�م 

 .1وتحو�له إلى مستعمرة حق�ق�ة  -أخضعته أسلحتنا

قفت كحجر عثرة في وجه ن األوقاف قد و أ إن هذا الوصف یبین بجالء كیف

ولذا كان  ،جزائر�یناالستعمار�ة الهادفة إلى التوسع واالستحواذ على أراضي ال المحاوالت

نة أو المناعة عن األمالك اسعي السلطات الفرنس�ة حثیثا لكسرهذا الحاجز لرفع الحص

حیث عمدت في سبیل تحقیق ذلك إلى  ، الوقف�ة التي ال تسمح طب�عتها �التصرف فیها

�عاد الوقف عن ا، ابتدأت �)الفرع االول ( متدرج تم على ثالثة مراحلاعتماد منهج قانوني 

، و�الموازاة مع ذلك لتنتهي �الس�طرة علیها المعامالت ، ثم تالها التدخل في تسییر األوقاف

 . )الفرع الثاني ( كان منهج االست�طان قائم على قدم وساق في ذات الوقت 

 الفرع االول

 القانوني لالستحواذ على االوقاف المنهج

عمدت سلطات االحتالل الى انتهاج س�اسة قانون�ة متدرجة المراحل ابتداء من 

االخیرة  على النحو مرحلة وصوال الى الس�طرة علیها في ال، إ�عاد الوقف عن المعامالت 

  :التالي

دارة الفرنس�ة عدة في هذه المرحلة أصدرت اإل :مرحلة إ�عاد الوقف عن المعامالت  ـ أوال

 :نة والمناعة عن األمالك الوقف�ة على النحو التالي اقرارات تنص على رفع صفة الحص

 .103ص، المرجع السابق، دراسات في الملك�ة العقار�ة ، ناصر الدین سعیدوني  .د 1
 .3سابق، صالمرجع الاألوقاف الجزائر�ة،  األوقاف،مدیر�ة  1
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للسلطات  (( :ن اوالذي ینص على  :م 08/09/1830الصادر بتار�خ  "اونشاف" قرار -1

و�عض  ك موظفي اإلدارة الترك�ة السا�قةالعسكر�ة الفرنس�ة الحق في االستحواذ على أمال

ن من الكراغلة والحضر، �اإلضافة إلى �عض األوقاف التا�عة لمؤسسة أوقاف ا�األع

 . 1 ))الحرمین

     نتقالها او  یخول لألور�یین امتالك األوقافالذي   :1830د�سمبر 07مرسوم  -2

الموظفین �مصلحة األمالك العامة  " فالندان "و" فوجرو "، عمال بتوص�ة كال من 2إلیهم

، مع إ�قاء  األوقاف تحت مراق�ة المدیر العام لمصلحة األمالك العامةوالرام�ة إلى وضع 

المشرفین علیها من الوكالء، وقد تمكنت السلطة الفرنس�ة من تطبیق هذا القرار �صفة كل�ة 

   :وتم حجز وتسل�م األوقاف إلى عدة جهات منها، في مدینتي وهران وعنا�ة 

   .أوقاف العیون لمهندسین فرنسیین  -

أوقاف الطرق لمصلحة الجسور والطرق، �حجة ضعف األمناء وعدم قدرتهم للق�ام بهذا   -

    .الدور

و�قاؤها �أیدي األهالي �شجعهم على  ، �حجة أنها أمالك عثمان�ةصودرت  أوقاف الج�ش  -

    .الثورة

 وقاف المساجد فسخت بدعوى أن مداخیلها تنفق على أجانب خارج ال�الد، أي أنها أموالأ -

   .ضائعة

وحملت المادة الرا�عة من هذا المرسوم القائمین على إدارة األوقاف تسل�م العقود           

والمستندات المتعلقة بها، مرفوقة �قائمة المكتر�ن وم�الغ اإلیجارات السنو�ة لمدیر أمالك 

وحسب ال�حث الدقیق عن األوقاف الذي قام �ه �عض المسؤولین ،   Domineالدولة

 . 273، ص 1985ر تار�خ الجزائر، المؤسسة الوطن�ة للكتاب ، شر�ف عبد هللا ، دمحم م�ارك المیلي، مختص 1
ناصر الدین سعیدوني ، الوقف ومكانته في الح�اة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة �الجزائر أواخر العهد  .د 2

 89العدد  .رة العثماني و أوائل االحتالل الفرنسي ، مجلة األصالة ، وزارة  الشؤون الدین�ة ، الجزائر ، السنة العاش
 .101-90م ، ص1981ف�فري  ،
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عقارا وتصرف الفرنسیون ) 1419( فقد بلغ عدد األمالك الوقف�ة م،1936نسیین سنة الفر 

 .1استعمل �عضها لمصالح إداراتهم وهدم ال�عض اآلخر، بنا�ة ) 188(في  الفترةهذه خالل 

م وضعت سلطة االحتالل  مخططا عاما لتنظ�م الوقف الجزائـري 1832أكتو�ر  25وفي  -3

تشـكل  هدیر العام ألمالك الدولة إلى المقتصد المدني ، وجاء ف�ه أنـالم ∗ "جیرار دان"تقدم �ه 

یرأســها المقتصــد المــدني مــع وكــالء الوقــف الجزائــر�ین ، و�هــذا المخطــط أصــ�ح  هیئــة إدار�ــة 

 .2 م1835وقف سنة  ) 2000(المحتل �شرف على قرا�ة 

�صدور :  هاوالس�طرة علی مرحلة تدخل اإلدارة الفرنس�ة في تسییر األوقاف ـ اثان�

أطلقت ید السلطة االستعمار�ة للتصرف في األوقاف، ثم تاله م 1838أكتو�ر 31مرسوم

 :  مالك إلى ثالثة أنواعوالذي قسم اال م1839أوت  24المنشور الملكي المؤرخ في 

التي توجه للمصلحة العموم�ة عـن طر�ـق  وهي تخص كل العقارات المحولة: لةأمالك الدو  -

 .وكان من ضمنها األوقافقرارات تشر�ع�ة، 

 .مالك المستعمرةاأل -

 .األمالك المحتجزة  -

وكـــان هـــدفها  المناشـــیر واللـــوائح والقـــرارات و  توالـــت المراســـ�م، �عـــد المرســـوم الســـابق   

صـــدر قـــرار یـــنص علـــى أن  م1843أكتـــو�ر 01ففـــي  ،3الوحیـــد هـــو االســـت�الء علـــى األوقـــاف

، وأنــه بهــذا القــرار أصــ�ح یخضــع ألحكــام انة او الحصــ الوقــف لــم �عــد یتمتــع �صــفة المناعــة

األمـر الـذي سـمح لألور�یـین  ،4من ب�ع وه�ة وغیـر ذلـك المعامالت المتعلقة �األمالك العقار�ة

، مـن األراضـي الزراع�ـة  % 50�االست�الء على كثیـر مـن أراضـي الوقـف التـي كانـت تشـكل 

 .4األوقاف الجزائر�ة، المرجع السابق، ص األوقاف،مدیر�ة  1
هو أحد موظفي اإلدارة الفرنس�ة في بدا�ة االحتالل الفرنسي للجزائر كما عرف �عمله المخابراتي لها، أبو القاسم  ∗

 .227، ص، المرجع السابق 1، جتار�خ الجزائر الثقافي  سعد هللا ،
 .1ناصر الدین سعیدوني ،  تار�خ الوقف ، المرجع السابق ، ص . د  2
 .7المرجع السابق، ص  الجزائر�ة،مدیر�ة األوقاف، األوقاف   3
ص  .1986 للكتاب،الجزائر،المؤسسة الوطن�ة ، 2ط، 2 جالجزائر، أ�حاث و أراء في تار�خ  هللا،أبو القاسم سعد  4

20. 
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 منـزال و )125(وقفـا منهـا )293(و�ذلك تناقصت األوقاف ونضـحت مواردهـا، فلـم تعـد تتجـاوز

م، وكانـــت قبـــل 1843ســـنة  خـــرآوقفـــا  )107(�ســـتانا و  )19(أفـــران و)  03(دكانـــا و)  39(

 .1وقفا)  550 ( االحتالل

أخضــع م الــذي 1858أكتــو�ر  30مرســوم لقــد توســع العمــل �ــالقرار اعــاله �موجــب  

 .ك األوقـــاف وتور�ثهـــاوســـمح �ـــامتال، األوقـــاف لقـــوانین الملك�ـــة العقار�ـــة المط�قـــة فـــي فرنســـا 

م، والـذي اسـتهدف تصـف�ة أوقـاف 1873وأعقب هذا اإلجراء القرار األخیر الذي عرف �قانون 

والقضـاء علـى المقومـات ، المؤسسات الدین�ة لصالح التوسع االست�طاني األور�ي في الجزائـر 

                             .2االقتصاد�ة واألسس االجتماع�ة للشعب الجزائري 

م ، صـــدر قـــانون أصـــ�ح �موج�ـــه للمســـتوطنین الحـــق فـــي توســـ�ع 1878وفـــي ســـنة  

 .3الوقف�ة الدین�ة مما أدى إلى تصف�ة الممتلكات، راضي الوقف�ة األممتلكاتهم على حساب 

 

 الفرع الثاني

 في تصف�ة الوقف ج االست�طانيـالمنه

ان الهدف منه انتهج المحتل الفرنسي في محاولته االست�طان�ة منهجا اقتصاد�ا ك

سلب ممتلكات األمة الجزائر�ة سواء العموم�ة أو العروش�ة أو الوقف�ة ، وحتى یتمكن من 

 و�التالي یتركون أراضیهم و�هجرونها ،ذلك عمد إلى الغارات الحر��ة على األهالي لتخو�فهم 

 . 4المالكین �سهل للمحتل مصادرتها �حجة شغورها من أهلهااالمر الذي ؛ 

    لطة االحتالل إلى مراجعة وثائق الملك�ات الخاصة للجزائر�ین كما عمدت س

ومصادرة كل أرض غیرموثقة  مع ، والمتعلقة �الوثائق الثبوت�ة لألمالك العقار�ة لألهالي 

 .168 ، 167سابق، صالمرجع ال، الجزائر وني، دراسات وأ�حاث في تار�خ ناصر الدین سعید. د 1
 .168المرجع نفسه ، ص 2
 .12سابق ، ص المرجع ال،  تار�خ الوقف ،  ناصر الدین سعیدوني .د 3
 .12ص ، سابق المرجع ال،  تار�خ الوقف ،  ناصر الدین سعیدوني .د 4
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 م1850تشج�ع الس�اسة االست�طان�ة لألجانب، حیث بلغت نس�ة المهاجر�ن األورو�یین سنة 

 .1قر�ة جدیدة)  42(ین على ألف مهاجر أورو�ي موزع) 20(حوالي 

       ومن الوسائل التي اعتمدها المحتل لمصادرة األراضي والعقارات عموما 

�حرق المحاصیل الزراع�ة وفرض وذلك المحروقة ،  ، ات�اع س�اسة األرض والوقف�ة خاصة

 .األهالي إلى التسدید أو التخلي عن ممتلكاتهممما یدفع ، الضرائب والغرامات المال�ة 

بل كانت سب�ا لثورات ، إن هذه الس�اسة االست�طان�ة لم �ستسلم لها الجزائر�ون 

 م1954انتهاء بثورة الفاتح من نوفمبر  ، شعب�ة امتدت مكانا وزمانا عبر كامل ر�وع الوطن

 .2م 1962جو�ل�ة  5والتي كان ثمرتها استرجاع الس�ادة الوطن�ة  في 

فرنسي حاول طمس الشخص�ة العر��ة أن المحتل ال :والنتیجة مما سبق ذكره 

القضاء ، من خالل اإلسالم�ة للجزائر�ین �محاولته طمس معاني الوقف بین أفراد المجتمع 

إال  ،حتى حقق �عض النتائج ست�طان�ة االقمع�ة و القانون�ة و ال: عل�ه �شتى الوسائل المتاحة 

نه سبیل من سبل الخیرات على اعت�ار أ م،لقه بدینهعلت�ستطع اجتثاثه من نفوسهم أنه لم 

 .التي دعا اإلسالم إلى المحافظة علیها وتر��ة اإلنسان علیها

 

 

 

 

 

 

، رسـالة دكتـوراه، كل�ـة اآلداب جامعـة )م 1919 –م 1830( الجزائـراالسـت�طان الفرنسـي فـي عبد هللا جندي أیوب،  1
 .30،  29م، ص1969القاهرة، 

  .38 ، 30، ص  هالمرجع  نفس 2
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  نيالثا �حثالم

 التطور التشر�عي للوقف �عد االستقالل

لتنظ�م العقاري الذي كان سائدا قبل اتأثیرات السلب�ة التي تركها ال�الرغم من 

ن األمالك ااألوقاف �صفة خاصة، إال االستقالل على أصناف الملك�ة �صفة عامة، وعلى 

وقد كانت تتوزع على أوقاف ح�ست على المدارس والمساجد والزوا�ا ، الوقف�ة �قیت متواجدة 

ن ، وعلة ذلك كله تعود إلى الوازع الدیني الذي كوّ  ، و�ین أوقاف أهل�ة أو ذر�ة والكتاتیب

 .حول الملك�ات الوقف�ة نظرة إجالل وتقد�س

ك الوقف�ة غداة االستقالل حدا �المشرع الجزائري إلى التفكیر في تواجد األمال إن

وض�ط التشر�عات الالزمة لتسییرها وفق نظام قانوني واداري �ستجیب لطب�عة هذه  تنظ�مها ،

نعكس اهتمام المشرع ا، وقد  نشئت من اجلهااوب مع األهداف التي او�تج ،  كمالاال

ألوقاف �عد لفي تخص�ص وزارة  -األوقاف-ار�ة الجزائري بهذا الصنف من الملك�ة العق

و�ناء على اقتراح  ،وسلطة الرقا�ة علیها  االستقالل أوكلت لها مهمة تسییر األمالك الموقوفة

 283- 64 التنفیذي رقم تمثل في المرسوم  یتعلق �الوقف وز�ر األوقاف صدر أول تشر�ع 

 .1م1964سبتمبر  17المؤرخ في 

، وخاصة �عد صدور  و�ز�د تارة أخرى   فتئ یتقلص تارةلكن هذا االهتمام ما 

حیث واجهت االمالك الوقف�ة �سبب ،  2م1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71 األمررقم

وعلى ،  م1991ة قبل صدوراول قانون خاص �الوقف في الجزائر سنة ذلك مصاعب جمّ 

تي نظمت الوقف �عد تعرض التشر�عات السسنوألجل تجل�ة هذا التوصیف اكثر هذا األساس 

 :من خالل المطلبین الموسومین �ما یلي االستقالل 

 .10 -91االمالك الوقف�ة قبل صدور قانون الوقف : المطلب االول -   

 .10-91االمالك الوقف�ة ما �عد صدور قانون الوقف : المطلب الثاني -

 .77عددر  .ج، ،المتضمن األمالك الح�س�ة العامة17/09/1964:المؤرخ في 283-64المرسوم التنفیذي رقم 1
 .15عددر  .ج، علق �الثورة الزراع�ةالمت 1971نوفمبر  08 :المؤرخ في 73-71األمر رقم  2
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  المطلب االول

 10 -91االمالك الوقف�ة قبل صدور قانون الوقف 

 المنظومة القانون�ة الجزائر�ة تأخرا نوعا ما في مسألة التشر�ع لألوقافعرفت 

وواجهت االمالك الوقف�ة �سبب ذلك مصاعب ومصائب جمة قبل صدور اول قانون خاص 

الثبوت�ة أو التوث�ق�ة  الحالة ولتبّین ذلك نتاول مسألة م ،1991�الوقف في الجزائرسنة 

قبیل صدور الوضع�ة القانون�ة لألوقاف ومسألة ، ) لالفرع االو (  لألوقاف �عد االستقالل

 :على النحو التالي ) الفرع الثاني ( قانون الوقف 

 الفرع االول

 الحالة الثبوت�ة أو التوث�ق�ة لألوقاف �عد االستقالل

لقد كان لإلجراءات القانون�ة المط�قة على الوقف في فترة االحتالل  آثارا سلب�ة 

عد االستقالل ، حیث أص�ح الكثیر منها ملكا خاصا ل�عض العائالت على األمالك الوقف�ة �

ب إدراجه ضمن المنظومة العقار�ة وفق عقود ب�سوذلك  واآلخرتحت إشراف الدولة الجزائر�ة،

تمت زمن االحتالل الفرنسي، و ال�عض من األوقاف انتقل إلى ملك�ة �عض األشخاص 

كما أن  ، خاصة   هذه األوقاف كملك�ة  فسجلت، �سبب الخوف من است�الء المحتل عل�ه 

الكثیر منها تمت �طر�قة شفو�ة و�الشهود دون توثیق لعقد الوقف في الدوائرالرسم�ة أثناء 

، مما یتعذر على الجهة الوص�ة إث�ات تلك العقود لغ�اب الشهود في �عض 1االحتالل

    .األح�ان

العقار�ة  الممتلكات )¼(ها أن ر�عإن هذه الوضع�ة للعقارات الجزائر�ة نتج عن         

 .2موثقة ومشهرة �محافظات الرهونمن بینها جزء ضئیل من األوقاففقط الجزائر�ة 

 

 .1سابق ، صالمرجع ال ز�دین قاسمي، 1
 .8ص ،1999،  اإلسالم�ة عالوة بن تشاكر ، حصر األوقاف و حمایتها في الجزائر ، دورة إدارة األوقاف 2
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خر تمثل في صدور المرسوم التشر�عي رقم آ كما واجه الوقف الجزائري مشكال

أمالك  فيم والذي أدمج الممتلكات العقار�ة الوقف�ة 1962/ 31/12المؤرخ بتار�خ  62-167

 .1مما زاد في توس�ع مشكل األوقاف في الجزائر لدولة أو االحت�اطات العقار�ة ا

 

  الفرع الثاني

 قبیل صدور قانون الوقفالوضع�ة القانون�ة لألوقاف 

عرفت المنظومة القانون�ة الوقف�ة الجزائر�ة تأخرا نوعا ما في مسألة التشر�ع 

ر�ة المستقلة �شؤون أخرى رأت فیها لألوقاف، ولعل ذلك �عود إلى اهتمام الدولة الجزائ

، و من جهة  من جهة المستو�اتفته حرب التحر�ر الوطن�ة من آثارعلى كل األهم�ة لما خلّ 

أخرى لتأثر الط�قة الس�اس�ة �المذهب االشتراكي و الذي كان المنهج المت�ع واخت�ار الط�قة 

كما ،  و االجتماعي أي اهتمامالس�اس�ة الحاكمة له، والذي لم �عر للوقف ولدوره االقتصادي 

خصوص�ة المنظومة  أن الوقف الجزائري تأثر ب�عض القرارات الحكوم�ة والتي لم تراع 

لقد            .الوقف�ة، مما نتج عنه آثارا سلب�ة على الوقف من كل الجوانب 

ئج من حیث النتا خرى عن األكل مرحلة  تت المنظومة التشر�ع�ة الوقف�ة �مراحل تفاوتمرّ 

 :و�مكن اجمال تلك المراحل ف�ما یلياإلیجاب�ة والسلب�ة على الوقف الجزائري ، 

أصدرت الدولة الجزائر�ة المستقلة أمرا :  20-62االمر الوقف الجزائري و  ـ المرحلة األولى

األمالك  ا�ة وتسییرــ�حم ىقضالذي و  20-62م تحت رقم 24/08/1962تشر�ع�ا بتار�خ 

 رـأن الكثی، فتأثر الوقف سلب�ا بهذا االمر ، حیث 2لالشاغرة �عد االستقال

عدید من أن ال �اعت�ارو�ذلك انتقلت ملكیته إلى الدولة ، كان شاغرا  االمالك الوقف�ة من

 .1كانت تحت تصرف المحتل الفرنسياالمالك الوقف�ة 

تخصص  ، رسالة دكتوراه في العلوم اإلسالم�ة ،عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمو�له في اإلسالم 1
 . 42، صم 2004-م 2003 ، جامعة الجزائر ،الفقه وأصوله

 . 36ر عدد . ، ج�حما�ة وتسییر األمالك الشاغرةالمتعلق م 24/08/1962بتار�خ الصادر  20-62االمر  2
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تار�خ أصدرت الدولة الجزائر�ة ب: 388-63الوقف الجزائري و المرسوم  ـ المرحلة الثان�ة

�قضي بتأم�م كل المزارع الفالح�ة التا�عة ل�عض  2م مرسوما تشر�ع�ا01/10/1963

، مما جعل الكثیر من  للدولة الجزائر�ة االمزارعین الطب�عیین والمعنو�ین لتص�ح ملك

و�ذلك  ،م�اشرة  الممتلكات الوقف�ة تؤول ملكیتها إلى الدولة �حكم هذا المرسوم  �طر�قة غیر

الخصوص�ة القانون�ة للوقف  يالعقار�ة الوقف�ة ألمالك الدولة دون أن یراعضمت األمالك 

 .3 جعل أیدي الطامعین تمتد إلیهااالمر الذي مما أثر على  الممتلكات الوقف�ة الجزائر�ة 

بناء على  -لقد صدر: 283-64األمالك الوقف�ة في ظل المرسوم رقم ـ  الثالثةالمرحلة 

الجل م  07/10/1964المؤرخ في  2834-64لمرسوم رقم ا -اقتراح من وز�ر األوقاف

 .م وضع�ة األمالك الوقف�ة العامة�نظت

األهداف التي تقصد وترجى من إنشاء الوقف وحصرها  283-64لقد حدد المرسوم 

ن �كون وقفها موافقا للصالح العام الوطني افي أهداف اجتماع�ة ودین�ة وخیر�ة، شر�طة 

كل شرط یخالف هذه األهداف السا�قة واألهداف الدین�ة اإلسالم�ة  وقد اعتبر ،وللنظام العام

 .5�قع �اطال

: ولقد ابتدأ المرسوم مواده اإلحدى عشر بتقس�م األمالك الح�س�ة إلى قسمین

أما االح�اس العموم�ة فهي االح�اس التي ال تقبل ، االح�اس العموم�ة واالح�اس الخاصة

أو الواقف و�خصص  بناء على إرادة المح�س، التجار�ةالتفو�ت وال تجرى علیها المعامالت 

وقد حددت األوقاف العموم�ة  ،مدخولها �صورة قطع�ة ألعمال الخیر أو لصالح اجتماعي

 : 6التال�ةقسام األفي 

 . 6ص  ،1999 اإلسالم�ة، دورة إدارة األوقاف الجزائر،المنظومة العقار�ة في  المالك،أحمد علي عبد  1
2 Décret N63-388 du 01/10/1963, Déclarant biens de L’Etat, les exploitations  agricoles  
appartenant a certaines personnes physique au morale, j. o  n 2,1963.                                                                                   

 . 6ص  المرجع السابق، المالك،أحمد علي عبد  3
الجر�دة ، ، المتضمن األمالك الح�س�ة العامة  17/09/1964المؤرخ في  283- 64المرسوم التنفیذي رقم  4

 .77 عددالرسم�ة 
 .283- 64 رقم من المرسوم 04المادة  5
 .283- 64من المرسوم  20 ،10: نالمادتی 6
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 .األماكن التي تؤدى فیها شعائر الدین -

 .األمالك الوقف�ة أو الح�س�ة المح�سة على األماكن المذكورة سا�قا -

 .الك التا�عة لهذه األماكناألم -

 .األوقاف التي ضمت إلى أمالك الدولة،  والتي لم یجر تخص�صها -

األمالك التي اشتراها أشخاص طب�عیون أو معنو�ون �اسمهم الشخصي أو التي وقفت  -

علیهم �عدما اشتر�ت �أموال جماعة المسلمین، أو وقع االكتتاب علیها في وسط هذه 

 .ك األموال �المشار�ع الدین�ة أو خصصت تل ، الجماعة

التي ال �عرف من ح�ست علیهم، والمقصود �األموال الوقف�ة  )المعق�ة(األوقاف الخاصة  -

األمالك التي یخصص الواقف منفعتها لمستحقین معینین أو عند ) : المعق�ة(الخاصة 

 .نقراضهم تضم إلى عموم األوقافا

ت نفقات الوقف أو أوجه صرف ر�ع فقد حدد لوقف ،لنب المالي اوف�ما یخص الج

كما أجاز المرسوم  ،نته والمحافظة عل�هاالوقف على وجه األس�ق�ة للنفقات الضرور�ة لص�

استبدال المال الموقوف في حالة خرا�ه �مال آخر من صنفه الشرعي، مع مراعاة أحكام 

 .1الوقف والمنافع التي یجب الحصول علیها

لوقف في ظل هذا المرسوم، فقد كلف وز�ر األوقاف نب اإلداري لممتلكات ااأما الج

، مع إمكان�ة تفو�ض سلطاته ف�ما یخص التسییر على شرط  بتولي إدارة األوقاف العموم�ة

احتفاظه في جم�ع األحوال �سلطته الخاصة �الرقا�ة والوصا�ة، و�دخل في نطاق سلطاته 

كانت مدتها وتسمیتها التعاقد�ة  ، وذلك مهما فسخ عقود اإلیجار الخاصة �األوقاف العموم�ة

 .طلب التعو�ضمع است�عاد سواء كانت اعت�اد�ة أو عرف�ة، 

ن هذا المرسوم قد منح إلدارة أمالك الدولة الحق في إعطاء اوتجدر اإلشارة إلى 

رأیها ف�ما یخص ق�مة استئجار األوقاف العموم�ة، وجعل استشارتها كشرط لتمام عقد اإلجارة 

وكذلك األمر �النس�ة ، تفوق ق�مة اإلیجار خمسة آالف دینار جزائري  عندما تعادل أو

 الحقوق العقار�ة التي تجري علیهاالوقف�ة، أو � وضات الخاصة �األمالكالالستئجار والمع

 .283- 64من المرسوم  06المادة  1
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خمسة آالف  )دج 5000(وضـة �عادل أو �فوق اأو المع قصد استبدالها إذا كان ثمن الب�ع

 .1دینار جزائري 

ن جم�ع الجمع�ات مهما كان نوعها، ان هذا المرسوم قد قرر او�الحظ في األخیر 

أو تسییر أو مراق�ة األمالك الوقف�ة وكذا الجمع�ات والمنظمات التي كانت  التي تقوم بإدارة

أو المسیرة لشؤون الدین  ،مكلفة سا�قا من قبل السلطات المتصرفة في تلك األمالك

أو      وعلى هذه الجمع�ات ،  المرسوم ت�اع ما جاء في هذاااإلسالمي تكون ملزمة �

وجودة والعقود والمستندات الم إدارتها وجم�ع الوثائق الثبوت�ة ن تقدم حساباالمنظمات 

 .2وكل الم�الغ التي لدیها إلى وزارة األوقاف، وذلك خالل اجل حدده هذا المرسوم �حوزتها

ن هذا ا: امفاده هامةنسجل مالحظة  -سبق و�عد استعراض كل الذي  -لكن 

االمر الذي  ،قد جمد فور صدوره، و�التالي لم یدخل حیز التطبیق أصال 283- 64 المرسوم

ظلت على وضعیتها إلى  لنتیجةو�ا، فعل�ا وضع�ة األوقاف دون ض�ط وتحدید دقیق ا�قى 

 .المتضمن الثورة الزراع�ة لیز�د الطین بلة 73-71حین صدور األمر 

 : 3 المتعلق �الثورة الزارع�ة 73-71 الوقف�ة في ظل األمراألمالك ـ  ةـالرا�عالمرحلة 

أحد التشر�عات األساس�ة التي استهدفت تحقیق التطبیق والتحول  �عتبر هذا األمر          

األموال         وقد أسفر تطبیق هذا األمر عن تشكیل قطاع  االشتراكي في مجال الزراعة،

 .4ع الذي غطى غالب�ة األراضي الزراع�ة المتاحةالوطن�ة الزراعي، والذي یتسم �االتسا

ي تأسس تالو قد تشكل قطاع األموال العامة الزراع�ة أساسا نتیجة لعمل�ات التأم�م  و

 :تنفیذها على قواعد قانون�ة حددها هذا األمر والتي تمثلت ف�ما یلي

كل  اعتبروفي هذا الصدد  :تأم�م األراضي الزراع�ة التي تغیب عنها مالكها الخواص -

مالك ال �ستغل األراضي الزراع�ة المملوكة له بزراعتها شخص�ا و�كتفي بتأجیرها متغی�ا عن 

 .283- 64مرسوم من ال 07المادة  1
 .283- 64من المرسوم   09المادة  2
 .15 عددالجر�دة الرسم�ة الزراع�ة، المتضمن الثورة  ،1971نوفمبر 08 :المؤرخ في 73-71األمر رقم  3
، دیوان المطبوعات 1الجزائري، طالتطور المعاصر لنظر�ة األموال العامة في القانون  الحمید،دمحم فاروق عبد  4

                                                                                   .22ص، 1988، رجزائالجامع�ة، ال
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أممت هذه األراضي ووسائل اإلنتاج "  األرض لمن یخدمها : " أرضه، وتأس�سا على مبدأ

 .1المرت�طة بها

ض من األمر السالف الذكر، فإن حكم المالك المتغیب عن األر  37وط�قا للمادة  

نفسهم، أینطبق على المستحقین في األراضي الزراع�ة الموقوفة والتي ال �قومون �استغاللها �

 .و�تم تأم�مها ط�قا لذلك لصالح صندوق الثورة الزراع�ة

من األمر حكما �قضي  34حیث أوردت المادة  :تأم�م أراضي األوقاف العموم�ة الزراع�ة  -

�اشرة لمؤسسة أو آیلة ة، وكل مؤسسة وقف آیلة م�اعت�ار كل ارض زراع�ة أو معدة للزراع

لجهة ن تكون المؤسسة المكلفة بها أواامن األوقاف العموم�ة �حكم القانون، شر�طة  نهائ�ا لها

وٕاذا ،  أو مصلحة عامة         معتبرة كهیئة ذات طا�ع نفع عمومي التي آلت األرض إلیها

، لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراع�ة  لم تتوفر فیها هذه الشروط تؤمم األرض بتمامها

 .أو ما �ح�طها م�اشرة ن �مس تدبیر التأم�م البناءات الواقعة فیها،ادون 

 عندما تكون األرض الزراع�ة((  :انه  على 73-71من األمر 35المادة  نصتو 

صندوق أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف آیل لألوقاف نهائ�ا، یتم تأس�سها أو إلحاقها �ال

الوطني للثورة الزراع�ة و�ص�ح األشخاص القائمون �استغاللها م�اشرة أو شخص�ا حین 

ن تتوفر فیهم شروط المنع النصوص علیها االتأم�م مستحقین لها على وجه األولو�ة شر�طة 

هذه األراضي واستغاللها إال �الشكل الجماعي مراعاة لوحدة  حفي هذا األمر، وال یتم من

 )).ودأیلولة العق

حالة األرض : ن امن هذا األمر فقد وردت تحت عنو  38و 37و 36أما المواد 

نه  تطبق أحكام افادت ابتداء اوقف خاص، حیث كالزراع�ة أو المعدة للزراعة والمؤسسة 

الجزء األول من هذا األمر المتعلقة بتأم�م األراضي الزراع�ة أو المعدة للزراعة، وتسري 

لزراع�ة أو المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف، غیر المستكملة ألیلولتها بتمامها على األراضي ا

 .2النهائ�ة للوقف

 .13ص ، نفسهالمرجع  1
 .73-71األمر رقم من  36المادة  2
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ن أصحاب االستحقاق الوسطاء، ا (:(على ما یلي نصت من األمر ف 37أما المادة 

الذین ال �ستغلون حسب مفهوم هذا األمر، �صفة م�اشرة وشخص�ة األرض الزراع�ة أو 

، وغیر آیلة نهائ�ا للوقف �عدون �مثا�ة مالكین غیر مستغلین المعدة للزراعة والمؤسسة كوقف

هؤالء  �النس�ة لتطبیق التدابیر الخاصة �الثورة الزراع�ة على هذه األرض، وعندما �ستغل

المستحقون األرض المذكورة م�اشرة وشخص�ا، تسري علیهم أحكام هذا األمر المتعلقة 

 ).)�حصر الملك�ة الخاصة الزراع�ة

عندما تزول المؤسسة أو الجهة المعن�ة كمستحقة ( ( :�أنه 38مادة الت فاضاو 

نهائ�ا ألرض زراع�ة أو معدة للزراعة ومؤسسة كوقف تحل الدولة محلها ، وٕاذا وجد 

مستحقون لهذه األراضي تطبق علیهم أحكام المادة السالفة، وفي حالة عدم وجود مستحقین 

 .))وق الوطني للثورة الزراع�ةوسطاء لألرض تعود هذه األرض بتمامها للصند

لقد كان الواضح من هذه الس�اسة المت�عة في هذا األمر هو الحث على استثمار 

ن األراضي الزراع�ة �النس�ة لعدد الفالحین الذین ااألراضي الموقوفة واستغاللها، نتیجة لنقص

نه ف�ما ار نه �مكن المالحظة في األخیاكما  ،1ال �ملكون األرض أو �ملكون قل�ال منها

یتعلق بوقف األرض الزراع�ة، لم تبق سوى األوقاف العموم�ة، وهي التي آلت إلى جهة أو 

مؤسسات ذات نفع عام قبل نشر األمر المتضمن الثورة الزراع�ة، وهذا الحكم �شا�ه ما جرى 

في مصر من ناح�ة إلغاء الوقف األهلي أو الخاص،  واست�قاء الوقف الخیري أو األوقاف 

 .وم�ة العم

 :  الوقف الجزائري وقانون التنازل عن أمالك الدولة ـ المرحلة الخامسة

م والمتضمن قانون التنازل 1981فبرایر 10في  المؤرخ  01-81لقد كان لقانون 

السكن�ة و المهن�ة والتجار�ة التا�عة للدولة والجماعات المحل�ة و  مالك العقار�ةاألعن 

إلى المادة  02حیث اشتملت مواده من المادة ،  على االوقاف اثرا سلب�ا 2الهیئات العموم�ة 

 .97الجر�دة الرسم�ة العدد ، م 30/11/1971 :فيالصادر الزراع�ة الثورة  میثاق 1
السكن�ة و  المتضمن قانون التنازل عن أمالك الدولة العقار�ةم، 1981فبرایر 10:يف المؤرخ 01-81رقم  القانون  2

 .06العدد الجر�دة الرسم�ة ، العموم�ةالمهن�ة والتجار�ة التا�عة للدولة والجماعات المحل�ة و الهیئات 

                                                           



35 
 

من القانون حق التنازل �الب�ع و الشراء لهذه العقارات العموم�ة ، ولم �شر القانون إلى  10

قف�ة لحساب األشخاص األوقاف من �عید أو قر�ب مما ترتب عنه التنازل عن األمالك الو 

الممتلكات الوقف�ة النتقالها لغیر الموقوف علیهم شرعا أثر سل�ا على  االمر الذي، الطب�عیین 

 .وٕاخراجها عن خصوصیتها الوقف�ة

سنوات تسع  ولقد حاول المشرع الجزائري أن �ستدرك هذا األمر �عد مرور أكثرمن

 م في مادت�ه 1990نوفمبر  08والصادر بتار�خ  251-90 وذلك في قانون التوج�ه العقاري 

 اتعمل�من جانب معالجته لأن هذا االستدراك وٕان كان إیجاب�ا إال أن الظاهر  ، 32و 31

أن الى أدى  االمر الذي یئإال أنه جاء متأخرا �عض الش، التعدي على الممتلكات الوقف�ة 

 . تطال �عض األیدي الممتلكات الوقف�ة الجزائر�ة

 : 2األسرةالمتضمن قانون  11- 84قانون الة ما �عد ـاألمالك الوقفیـ  السادسة المرحلة

في الفصل  ، م1984ن اجو  09الصادر بتار�خ  11-84لقد تضمن قانون األسرة 

الرا�ع منه والخاص �التبرعات، على �عض األحكام القانون�ة للوقف، هذا األخیر الذي عرفه 

وقد  ، ))ح�س المال عن التملك ألي شخص على وجه التأبید والتصدق ((:قانون األسرة �أنه

 .امــالوقف األهلي أو الذري، والوقف الع: نوعین من الوقف قرر هذا القانون 

ن ان �حتفظ �منفعة الشيء المح�س مدة ح�اته على اهذا، وقد أجاز القانون للواقف 

 .3�كون مال الوقف �عد ذلك على الجهة المعینة

كما أحال شروط الوقف والموقوف عل�ه إلى ما اشترطه الواهب والموهوب ط�قا 

من القانون، أما المال الموقوف فقد قرر له القانون  شروطا تمثلت   205و 204للمادتین 

 .4ن �كون المال المح�س ملكا للواقف معینا وخال�ا من النزاعا: في 

 .49 ددعاللرسم�ة الجر�دة االعقاري، التوج�ه ، المتعلق �1990نوفمبر 08 :في الصادر 25 -90  رقم قانون ال 1
 .52 العددالمتضمن قانون األسرة ، الجر�دة الرسم�ة ،  1984جوان  09 :المؤرخ في 11-84القانون رقم  2
      یجوز للواقف أن �حتفظ �منفعة الشيء المح�س مدة ح�اته، على أن �كون مال الوقف �عد ذلك :" 214المادة  3

 ."إلى الجهة المعن�ة
 ".ن �كون المال المح�س مملوكا للواقف، معینا، خال�ا من النزاع ولو كان مشاعایجب أ : "216المادة  4
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ن هذا األخیر إذا توافرت أركانه یثبت اكما أكد القانون على أمر إث�ات الوقف، �

نع قاهر اذلك، وفي حالة وجود م�ما تثبت �ه الوص�ة بتصر�ح أمام الموثق، و�حرر عقد ب

 .1و�ؤشر �ه على هامش اصل الملك�ة  یثبت الوقف �حكم

وقد تطرق هذا القانون أ�ضا إلى اشتراطات الواقف، التي قید نفاذها �عدم تنافیها مع 

 .مقتض�ات الوقف شرعا، وٕاال �طلت شروط الواقف، و�قي الوقف صح�حا

 اء أو غرس ملحقا �العین الموقوفةن بنوقد اعتبر القانون كل ما أحدثه الواقف م

ن كل تغییر �مس عین الوقف و�نجر عن ذلك تعو�ض فإن هذا األخیر �قوم مقام اكما 

 .2وهو بهذا قد أجاز االستبدال في الوقف الوقف،

نه لم �فصل بوضوح، و�بین بجالء او�مكن القول �صفة عامة �صدد هذا القانون 

 .، مكتف�ا �االقتصار على �عض األحكام الفقه�ة النظام القانوني واإلداري للوقف

المركز  بتحدید المتعلق 163-84قانون األمالك الوطن�ة اعاله  صدر قانون األسرة عقب 

ها على نصبمنه قائمة األمالك الوطن�ة  11وردت المادة االقانوني لألمالك الوطن�ة، حیث 

األمالك االقتصاد�ة، واألمالك تتشكل األمالك الوطن�ة من األمالك العموم�ة و  (:(انه 

 .))واألمالك العسكر�ة، واألمالك الخارج�ة المستخصة،

: من هذا القانون األمالك الوطن�ة إلى قسمین رئ�سین هما  14وقد قسمت المادة 

منه بتفصیل  15األمالك العامة الطب�ع�ة واألمالك العامة الصناع�ة، ثم جاءت المادة 

كل قسم، وفي هذا اإلطار اعتبرت الحبوسات أو األوقاف النوع�ات المشكلة  لعناصر 

العموم�ة ضمن قائمة األموال العامة، وذلك اعتمادا على قرارات الغرفة اإلدار�ة �المجلس 

 ".من هذا القانون ) 191(یثبت الوقف �ما تثبت �ه الوص�ة ط�قا للمادة  : "217المادة  1
وٕاذا نتج عن التغییر تعو�ض ، ی�قى الح�س قائما مهما طرأ على الشيء المح�س تغییر في طب�عته :"220المادة  2

  ".ینزل منزلة الح�س
 
 .13عددالجر�دة الرسم�ة  ، ، المتضمن األمالك الوطن�ة 1984جوان 30 :المؤرخ في 16- 84رقم  القانون  3
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�مقتضى  16-84قانون النه تم إلغاء اوما تجدر المالحظة واإلشارة إل�ه،  ،∗األعلى للقضاء

والذي اعتمد المشرع في  ، 1مالك الوطن�ةالمتضمن قانون األ 30-90رقم أحكام القانون 

منه  23والذي حددت المادة  ،2ه العقاري �المتضمن التوج 25- 90تقنینه على القانون رقم 

 :األصناف القانون�ة العامة لألمالك العقار�ة على النحو التالي 

 .األمالك الوطن�ة -

 .أمالك الخواص أو األمالك الخاصة -

 .األمالك الوقف�ة -

أصناف الملك�ة  من بیناء على ما سبق، أص�حت األموال الوقف�ة صنفا و�ن

 .العقار�ة العامة المعترف بها قانونا

المتضمن التوج�ه العقاري، األمالك  25-90من القانون  31وقد عرفت المادة 

هي األمالك العقار�ة التي ح�سها مالكها �محض إرادته، لیجعل التمتع بها ((: الوقف�ة �أنها 

ئما تنتفع �ه جمع�ة خیر�ة أو جمع�ة ذات منفعة عامة ، سواء كان هذا التمتع فور�ا أوعند دا

   ).)الموصین الوسطاء الذین �عینهم المالك المذكور موت

ن تكو�ن هذه األمالك أ�ش 25-90رقم نون قامن ال 32وقد أحالت المادة ، هذا 

 1991افر�ل  27:المؤرخ في 10-91الوقف�ة وتسییرها إلى قانون خاص، وهو القانون رقم 

 .3المتعلق �األوقاف

 

الصادر عن السید ج�اري وز�ر  14480م من الملف رقم 04/1978/ 01 :المؤرخ في 26من ذلك القرار رقم  ∗
�ة ألموال األوقاف العموم�ة ط�قا ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة ، التعل�م األصلي آنذاك ، حیث حددت الطب�عة القانون

على أساس أنها أموال غیر قابلة للتصرف فیها أو الحجز علیها أو تملكها �التقادم ، ونظرا لخضوعها إدار�ا لوزارة 
األمالك  السالف الذكر والمتعلق بنظام 283- 64األوقاف واستنادا على الوصف الذي أطلقه علیها المرسوم رقم 

وهذا ما نصت �ه " مال عام"الح�س�ة العامة من حیث كونها وقفا عاما ، و�التالي فان طب�عتها القانون�ة حددت �أنها 
 .المتعلق �األمالك الوطن�ة 16-84من القانون  16المادة 

 .52 دعدالجر�دة الرسم�ة  الوطن�ة،المتضمن األمالك  ،01/12/1990 :المؤرخ في 30- 90القانون رقم  1
 .52  عدده العقاري ، الجر�دة الرسم�ة �، المتضمن التوج 11/1990/ 18 :المؤرخ في 25- 90القانون رقم  2
 .21الجر�دة الرسم�ة رقم  �األوقاف،المتعلق  1991 ابر�ل 27:فيالمؤرخ  10-91القانون رقم 3
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 المطلب الثاني

      10 -91رقم ف اوقاالمالك الوقف�ة ما �عد صدور قانون اال 

لقد عرفت االمالك الوقف�ة في الجزائر �عد صدور قانون الوقف عدة تطورات �مكن 

 :ان نستعرض اهمها في المراحل التال�ة 

 :  10-91االوقاف رقم ن انو ـ صدور ق ولىالمرحلة اال

 283-64رقم  مرسومال�عد  أول تشر�ع منظم رسم�ا للوقف 10-91قانون ال�عتبر          

حیث أنه اهتم �الوقف بتشر�ع مستقل ، مما یدل على بدا�ة االهتمام الرسمي �ه و�دوره 

االجتماعي واالقتصادي ، حیث شملت أحكامه التعر�ف �الوقف و�شروطه وشروط ناظر 

وطر�قة ، وكذا ك�ف�ة االنتفاع منه و غیر ذلك من األحكام الفقه�ة المتعلقة �ه ، وقف ال

استرجاع الوقف عموما، إال أن هذا القانون جاء ناقصا من جانب ب�ان ك�ف�ة  استثمار 

  .لوقفاوتنم�ة 

 : المنشورالوزاري المشترك بین وزارة الشؤون الدین�ة والفالحةصدور  ـ ة�المرحلة الثان

إذ ت�عه المنشور الوزاري  ، نتائجه التشر�ع�ة اإلیجاب�ة 10-91رقم لقانون لد كان لق

والذي  م1992جانفي  06فيالمشترك بین وزارة الفالحة والشؤون الدین�ة واألوقاف الصادر 

 .1 المؤممة   على حق الوزارة الوص�ة في استرجاع األراضي الزراع�ة نص 

  : 470-94 قمر  المرسوم صدور ـلثة اثالمرحلة ال

م والمتضمن تنظ�م اإلدارة 1994د�سمبر 25 في ادرـالص ومـالمرسهذا �عتبر           

نقطة تحول ه�كل�ة هامة في تار�خ االوقاف ، حیث ،  2المركز�ة في وزارة الشؤون الدین�ة

أص�حت لألوقاف  �حیثالهیئة اإلدار�ة لألوقاف  مسألةمنه الثالثة  ه خاصةادو تناولت م

 ، مستقلة في ه�كلها وتسییرها و أحكامها عن �اقي المدیر�ات �الوزارة الوص�ةمركز�ة ة مدیر�

 .الحجلألوقاف و  المدیر�ة المركز�ةنسخة من المنشور مسلمة من طرف  1
المتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة في وزارة الشؤون  م،1994د�سمبر  25 :فيالصادر  470 -94 لمرسوما 2

 .01، العددم1995ینایر  08 جر�دة رسم�ة بتار�خ، الدین�ة
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وجود اإلدارة ذلك ان  و�ذلك فإن الكالم عن الوقف الجزائري فعل�ا یبدأ من هذا التار�خ ،

 . المسیرة عامل مساعد على التنم�ة الوقف�ة

 :  للوقف المذكرات والتعل�مات التنظ�م�ةصدور  ـ را�عةالمرحلة ال

عدة مذكرات وتعل�مات وزار�ة تنظ�م�ة  )1998 -1994( لقد تضمنت الفترة الزمن�ة         

وتنظم�ه لتأد�ة مهمته ، كان الهدف منها تغط�ة العجز التشر�عي في مجال التسییر الوقفي 

 االجتماع�ة و التكافل�ة واالقتصاد�ة على أكمل وجه  في مجال التسییر المالي واإلیجار ،

وك�ف�ة كتا�ة  التقار�ر المال�ة الخاصة �التحصیل  والدعوة إلى تنمیته �الطرق المشروعة ،

 : اهم هذه المنشورات والمذكرات و  .الوقفي وغیر ذلك 

والمحدد لك�ف�ة دفع إیجار  05/06/1996 :فيالصادر  96-37المنشور الوزاري رقم  -

  . 1الوقف

 . والخاصة �ك�ف�ة إیجارالوقف 09/07/1996 :فيالصادرة  96-01رقم المذكرة الوزار�ة -

والمتضمنة مطال�ة النظار �التقار�ر  17/07/1996:فيالصادرة  96 -02رقم التعل�مة  -

  .المال�ة الخاصة �الوقف

والمنظمة لك�ف�ة كتا�ة التقار�ر المال�ة  17/07/1996:الصادرة في 96-03 رقم المذكرة -

 .الخاصة �الوقف 

  .و المبینة لك�ف�ة إدارة الوقف  05/01/1997:الصادرة في 97-01رقم ار�ة المذكرة الوز  -

  .والخاصة �ك�ف�ة تسییر أموال الوقف 01/07/1997:فيالصادرة  97/1 رقم المذكرة -

 .والمتضمنة الدعوة إلى تنم�ة الوقف  1997/ 07/ 19 :الصادرة في 97-02رقم  المذكرة -

بدا�ة التنظ�م التشر�عي كونها تكمن في  كراتأهم�ة هذه المذما �الحظ هنا ان و 

 .أن �قوم بدوره التنموي  الجللوقف والتنفیذ الفعلي الحكام ا

 : 1 381-98رقم المرسوم التنفیذي صدور  : لخامسةالمرحلة ا

وزارة  ،م1996جوان  23-21أ�ام ، وث�قة مدیر�ة األوقاف المساهم بها أ�ام الملتقى التكو�ني للنظار و المفتشین  1
 .  ، الجزائر الدین�ة ، مدیر�ة األوقافالشؤون 
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م مكمال للمنظومة 1998د�سمبر  11المرسوم التنفیذي الصادر بتار�خ هذا لقد كان          

وك�ف�ة تسو�ة  ، ن شروط إدارة الوقف وتسییره وحمایتهحیث أنه بیّ  ،القانون�ة الوقف�ة 

مادة تضمنت الدعوة إلى استثماره و تنمیته  40وقد جاء المرسوم في ، المنازعات الخاصة �ه

وأحكاما مال�ة أخرى متعلقة  من المرسوم ، 30إلى المادة  22نحو إجارته من المادة 

 .�ص�انته وتسییره  

 : القرار الوزاري المشترك الخاص بإنشاء صندوق الوقفصدور  ـ سادسةال المرحلة

م قرارا وزار�ا مشتركا بین وزارة الشؤون الدین�ة 1999مارس  02صدر بتار�خ           

یخول لمدیر�ة األوقاف الحق في فتح صندوق مركزي لألوقاف العموم�ة ،  2واألوقاف والمال�ة

ك�ف�ة تنظ�مه �عه عبر التراب الوطني ، مع ب�ان و ر   دون الخاصة  تصب ف�ه أموال الوقف

بدا�ة التفكیر  االمر الذي المح الى ،وغیر ذلك من األمور التنظ�م�ة وطرق المحاس�ة ف�ه 

 .الجدي حول مضمون تنم�ة واستثمار الوقف الجزائري 

        :  الوقف�ة والنفقات القرار الخاص �ض�ط اإلیراداتصدور  ـسا�عة المرحلة ال

م قرارا �حدد ك�ف�ات ض�ط إیرادات الوقف و النفقات  2000 أبر�ل 10صدر في          

الخاصة �األمالك الوقف�ة ، نحو اله�ات وعائدات اإلیجارو نفقة الكهر�اء و الص�انة وغیر 

 . 3ذلك من النصوص المنظمة لهذا النوع من النفقات و ب�ان مصادر اإلیرادات

الرقا�ة المستمرة على الجهة المسیرة على الوقف إعمال رار في هذا الق أهم�ة تكمنو          

 .المحافظة على أموالهالجل 

 : 3364 -2000 رقم  المرسوم التنفیذيصدور  ـ ثامنةالمرحلة ال

المحدد لشروط إدارة األمالك الوقف�ة  وتسییرها  ، م1998 /12/ 11:فيالصادر  381 -98المرسوم التنفیذي رقم  1
 . 90 ، الجر�دة الرسم�ة العدد ك�ف�ات ذلك وحمایتها  و

 رسما 02   الجر�دة الرسم�ة الصادرة بتار�خ ،ل�ةمشترك بین وزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف والماالوزاري القرار ال 2
 .32ددعال م، 1999

مایو  07الجر�دة الرسم�ة الصادرة بتار�خ م، 2000أبر�ل10هـ والموافق لـ 1421محرم  05:القرار الصادر في 3
 .26 ددعال م،2000

إلث�ات الوقفي عن المتضمن إحداث وث�قة ا، 2000/ 26/10:المؤرخ في 336 -2000رقم المرسوم التنفیذي  4
 .64دد عالالجر�دة الرسم�ة الشهادة، طر�ق 
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المتضمن إحداث وث�قة اإلث�ات الوقفي عن طر�ق الشهادة هذا المرسوم صدر          

حیث  منظومة القانون�ة للوقف الجزائري ،م في إطار تكملة ال2000أكتو�ر  26بتار�خ 

نحو عدد الشهود  ،إلث�ات الوقفي عن طر�ق الشهادة لب�ان الك�ف�ة والشروط المنظمة  تضمن

طرق إث�ات الممتلكات الوقف�ة و المسائل المتعلقة �وطرق التسجیل و اإلشهار وغیر ذلك من 

هذا  و�عد ،ب المذكورة سا�قا التي هي في غالبها غیر موثقة في الدوائر الرسم�ة لألس�ا

 .موثقة الساعد على استرجاع العدید من األوقاف غیر آل�ة مهمة تالمرسوم 

 :1 07-01رقم قانون ال ـ صدور لتاسعةالمرحلة ا

من االهم�ة ، وهو  10-91 االوقاف رقم لقانون  امعدل و متمم قانون الهذا �عتبر          

توجه یدل على مما  ،الجزائرفي ف اوقاالوتثمیر �ة تنم  �مكان ، حیث تناول تنظ�م مسائل

و�خاصة أنه اشتمل في ، و�دوره في بناء التكافل االجتماعي  �الوقف اكثرهتمام الدولة لال

، مواده صراحة الدعوة إلى استثمار الوقف و تنمیته على كل المستو�ات االستثمار�ة المتاحة 

جاالت االستثمار�ة الموافقة للغرض من إنشاء كعقد المزارعة أو المقاولة وغیر ذلك من الم

 .مع مراعاة المقاصد الشرع�ة  في مجال الوقف، الوقف

: والسجل الوقفيالوقف�ة ومحتوى الشهادة  �شكل ةالخاصات القرار ـ صدور  عاشرةالمرحلة ال

نحو ب�ان  م ، قرار وزاري یبین شكل ومحتوى الشهادة الوقف�ة 2001مایو  26صدر بتار�خ 

ثم ،  2و تار�خ تسجیله اجع المعتمدة في إث�ات الملك الوقفي  وتحدید مساحة الوقف ،المر 

 .3 ض�ط السجل الوقفي ك�ف�ات�حدد محتوى و  م ،2001یونیو  6صدر قرار مؤرخ في 

-91�عدل و�تمم القانون رقم  22/05/2001هـ الموافق لـ  1422صفر عام  28: المؤرخ في 07-01 رقم القانون  1
و المتعلق �األوقاف ، الجر�دة الرسم�ة العدد  27/04/1991هـ الموافق لـ 1411شوال عام  12:المؤرخ في  10
29. 

 06الجر�دة الرسم�ة الصادرة بتار�خ ، م 2001مایو  26هـ و الموافق لـ 1422ر��ع األول  2: في  رالقرار الصاد 2
 .31 دد رقمعال ،2001جو�ل�ة 

 10الصادرة بتار�خ  الجر�دة الرسم�ة، م 2001یونیو  6هـ و الموافق لـ1422ر��ع األول  14: في الصادر قرار ال 3
 .32 رقمدد عال م ،2001یونیو 
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 : 101-02 رقم قانون الصدور  ـعشرحاد�ة المرحلة ال

ما صدر من تشر�ع آخر  م2002د�سمبر 14المؤرخ في    قانون هذا ال �عتبر          

والذي یدور مضمونه حول فصل األوقاف العامة عن الخاصة في  ،خاص �الوقف الجزائري 

المشرع الجزائري االستثمار والرعا�ة قاصرة  جعلإذ  مسألة االستثمار و ال�حث عن التمو�ل ،

�ة فإن مسؤول االوقاف الخاصةأما ، أي التي تسیرها مدیر�ة األوقاف  ،على األوقاف العامة

 .ووفق ما �قرره القانون  نظارها االستثماروالتنم�ة ت�قى على كاهل

 ن هذا القانون وٕان كان ف�ه من اإلیجاب�ات على رعا�ة الوقف العام ما �الحظ هنا او    

إال أنه كان من الواجب التفكیر في ص�غة الجمع بین الوقف الخاص و العام في اآلجال 

 .�ة الوقف الجزائري عموما ل�عود �الفائدة على أفرادهاالطو�لة ضمن عمل�ة المشاركة لتنم

�ظهر  ،ومما سبق عرضه من المراحل المختلفة لتار�خ التشر�ع الوقفي الجزائري 

مر �مراحل عدة ارت�طت �الس�اسة  للمتت�ع للمنظومة القانون�ة الجزائر�ة الوقف�ة أن الوقف

ح�ة المؤسسة الوقف�ة ومساهمتها في نظرتها إلى مدى صالوخاصة بالعامة للدولة الجزائر�ة  

مما جعل هذه األموال الوقف�ة ت�قى معطلة و�عیدة عن توظ�فها ، البناء االقتصادي الوطني 

قانون صدور في خدمة مصلحة األمة الجزائر�ة، و إن االهتمام الجدي �الوقف الجزائري ابتدأ �

    تمام العملي والعلمي للوقف والذي �عتبر نقطة البدا�ة الحق�قة لاله 10-91االوقاف رقم 

 .و االعتراف بدوره االجتماعي واالقتصادي له

ن أن الجزائر�ین اهتموا كثیرا بها، وهذا یدل على یّ إن تار�خ األوقاف الجزائر�ة یب         

تمسكهم �عقیدتهم ودینهم اإلسالمي الحنیف، ومن جهة أخرى اقتناعهم �ضرورة التضامن 

نهم تضامنوا حتى مع إخوانهم في العالم، فقد أوقف الجزائر�ون ابل  والتكافل ف�ما بینهم،

حارة المغار�ة دلیل على (للحرمین الشر�فین وللوافدین منهما، وأوقفوا حتى في القدس الشر�ف 

فكرة الوقف في الجزائر لم تعرف فقط خالل التواجد العثماني في الجزائر وٕانما ان ، و )ذلك

-91�عدل و�تمم القانون رقم  14/12/2002هـ الموافق لـ  1423شوال عام  10: المؤرخ في 10-02 القانون رقم 1
الجر�دة والمتعلق �األوقاف المعدل والمتمم ،  27/04/1991هـ الموافق لـ  1411شوال عام  12المؤرخ في  10

 .  83العدد الرسم�ة 
 

                                                           



   ) .م1500/هـ (906قبله �كثیر 

 إن المستعمر الفرنسي عمل على تدمیر التركی�ة الخاصة �األوقاف وتمكن من ذلك          

مما جعل  �خهخالل هذه الحق�ة المظلمة من تار  ةفقد ضاعت الكثیر من األوقاف الجزائر�

ال�حث عن هذه األمالك وٕاعادة تخص�صها لما وقفت من أجله �كاد �كون مستح�ال لوال 

لجزائر�ة في المجال التشر�عي والتمو�لي، وحتى جهودا دول�ة ساهمت في جهود الدولة ا

بتمو�ل من (استرجاع الكثیر منها في الفترة الممتدة من منتصف التسعینات إلى غا�ة یومنا 

  ).البنك اإلسالمي للتنم�ة

ترة وٕانما ف، إن أولى فترات االستقالل لم �كن فیها الشيء الكثیر �النس�ة لألوقاف         

نها�ة الثمانینات و�دا�ة التسعینات هي التي عززت من المكانة القانون�ة لألوقاف وأعادت 

�عثها من جدید لكن بخطى وئیدة، إلى بدا�ة القرن الواحد والعشرون حیث بدأت تلك 

التشر�عات في مجال األوقاف تعرف تطب�قا محتشما لها، وهي في تزاید إیجابي خاصة في 

فظهرت المشار�ع االستثمار�ة الوقف�ة التي ترعاها الدولة والخواص على مجال االستثمار، 

الذي اعتبر أول استثمار وقفي معاصر بتمو�ل من  "حي الكرام"، وهذا ابتداء من ءحد سوا

الذي �عتبر نقلة نوع�ة في المرك�ات " المسجد األعظم"الدولة الجزائر�ة، یل�ه المركب الوقفي 

صغرة التي بدأت ي واإلسالمي، �اإلضافة إلى المرك�ات الوقف�ة المالوقف�ة في العالم العر�

مشروع و بجا�ة،   مشروع المركب الوقفي المتعدد الخدمات بوال�ة  ة مثلتنتشر في كل وال�

مشروع األر�عین محال للحرف التقلید�ة و المركب الوقفي المتعدد الخدمات �مدینة بوفار�ك، 

   .إلخ...قف�ة للنقلبوال�ة ت�ارت، مشروع المؤسسة الو 

إال أن أهم االنتقادات المؤسسة توجه إلدارة األوقاف، التي تعتبر في الوقت الحالي         

لكفاءات ال�شر�ة والموارد الماد�ة التي االفتقادها  نظرامن أضعف اإلدارات في الجزائر، 

تى فرض تساعدها في الق�ام �مهامها على أكمل وجه، لكنها تقف عاجزة ال تستط�ع ح

مراجعة اإلیجارات الوقف�ة وفق األسعار المط�قة في السوق، وال تستط�ع ضمان متا�عة 
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میدان�ة جد�ة للمشار�ع الوقف�ة، وال حتى فرض نفسها كجهة عقار�ة ال یجب إهمالها أمام 

   1.اإلدارات العقار�ة المختلفة في ال�الد

ت�ط تالزم�ا مع الحدیث عن مستقبل االوقاف في الجزائر یر الحدیث عن مستقبل  ان        

نا�ع من التطورات التي تعرفها وضع�ة األوقاف في هذه والذي هو اإلدارة الوقف�ة في الجزائر 

و�التالي یجب أن نذكر عددا من العناصر تعتبر مرتكزات أساس�ة للتفكیر  الدولة المسلمة،

   :في مستقبل إدارة األوقاف في الجزائر ومنها

عقار وقفي  9000شافات العقار�ة الوقف�ة، فاإلحصاءات تتحدث عن أكثر من تطور االكت -

   .تم استرجاعه وتوث�قه من طرف إدارة األوقاف الجزائر�ة

 .منازعات عقار�ة وقف�ة كثیرة أمام العدالة تم الفصل فیها لصالح األوقاف  -

كیلومتر، یتولى  ملیون  2.3وال�ة في بلد مساحته  48تسییر أوقاف متنوعة تتوزع على  -

   .وقافاأل ءوكال عدد قلیل منمتا�عتها 

استثمارات وقف�ة جدیدة یتم تجسیدها وفق إستراتیج�ة طو�لة األمد تحتاج إلى طاقم إداري  -

 ،وعلى درجة عال�ة من الخبرة في مجال متا�عة ومراق�ة وتسییر هذه المشار�ع، متخصص 

وقاف الجزائر�ة التي ظلت ألمد �عید تسیر �طر�قة وهذا لضمان الجد�ة والفعال�ة في إدارة األ

أقل ما �قال عنها أنها غیر فعالة، بل عطلت ترق�ة األوقاف �ما یتوافق والمعاییر العلم�ة 

 . الحدیثة في مجال اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 ،مجلة أوقاف ، التار�خ والحاضر والمستقبل ،جر�ة الجزائر�ة في إدارة األوقاففارس مسدور ، كمال منصوري،الت 1
   .69ص ،  2008نوفمبر ، العدد الخامس عشر 
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 ال�اب األول

 الوجود القانوني للوقف

وتكو�نه   ن الجوهر�ة التي یبنى علیها إنشاؤهللوجود بتحقق األركا یولد الوقف و�ظهر

ح�س العین عن التملك على وجه ذلك أن الوقف تصرف قانوني تتجه ف�ه إرادة الواقف إلى 

إرادته التي والتصدق �المنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر  والخیر وفق  ،التأبید 

، وٕاحداث األثر القانوني الذي یر�ده الواقف �ستلزم التقید تظهر في اشتراطاته المعتبرة 

 إلىصراحة الجزائري ذهب قانون الوقف �األركان واألوصاف المتطل�ة قانونا وشرعا ، وقد 

، وفي الشيءالركن هو ما یتوقف عل�ه  أنن�ا ذلك على فكرة ا� الوقف ، أركانتقر�ر تعدد�ة 

ن اني الخاص �اركاالوقف الواردة تحت الفصل الثمن قانون   09المادة   أكدتهذا الصدد 

 و ،ص�غة الوقف  ، ومحل الوقف  و الواقف : هيأر�عة ن الوقف اأرك أنالوقف وشروطه 

ن أركان وجوده وٕاذا تحقق ما سبق سمي ذلك �أصل الوقف وهو كل ما �كوّ  ،الموقوف عل�ه

 .وما عدا ذلك فهو فروع عن وجود األصل ، وشرائط صحته 

     من أن �ع�ش –بتوافر أركانه وشروطه  –ستط�ع الوقف �عد والدته ولكي �

  الق�ام  فال بد من ید ترعاه وتعمل على و�ستمر في الح�اة إلى األبد،

تكامل �اعت�ار ما قرر للوقف من شخص�ة معنو�ة لعلى أصلح وجه،  واستغالله �مصالحه

-افترضه القانون  أن له وجوداً  كما- االعت�اري  والشخص، مقومات الشخص�ة القانون�ة ف�ه

وهو المتولي أو الناظر هنا،  �مثله الذي الطب�عي إرادة الشخص له إرادة مفترضة هي 

القواعد الشرع�ة بوجوب المحافظة على أبد�ة األموال الموقوفة لت�قى على حالها  وتقضي

 ب�ع أو ه�ة تصرف فیها �أي نوع من أنواع التصرفات منعلى الدوام محبوسة أبدا عن أن یُ 

الوقف اإلسالمي من حیث تمتعه �الشخص�ة ، وهذه میزة أو رهن أو وص�ة أو توارث

ل ملكیته الخاصة  أناالعت�ار�ة دون إذن السلطة اإلدار�ة؛ إذ  هذا النظام یت�ح للفرد أن �حوِّ

أو جزءًا منها إلى مؤسسة خیر�ة، وأن �ضع بنفسه أهدافها في إطار المقاصد الشرع�ة، 

 .لها شخصیتها المستقلة �شكل م�اشروتص�ح 
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وفي ضوء ما تقدم فان دراسة الوجود القانوني للوقف تتطلب أن نبین مسألة تكو�ن 

للوقف من جهة أخرى، وعلى هذا  الشخص�ة القانون�ةلة أأو إنشاء الوقف من جهة، ومس

 : األساس نقسم هذا ال�اب إلى فصلین

 

 .إنشاء الوقـف: الفصل األول

 .الشخص�ة المعنو�ة للمؤسسة الوقف�ة: يالفصل الثان
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 الفصل األول

 إنشاء الوقـف

الوقف�ـــة نتـــاج تصـــرف قـــانوني �فیـــد منـــع التصـــرف فـــي رق�ـــة العـــین  كالتعـــد األمـــ   

وجعــل المنفعــة لجهــة مــن جهــات الخیــر ابتــداء أو انتهــاء  وفــق  علــى وجــه التأبیــد ،الموقوفــة 

للعمـل بهـا فـي وقفـه ، و التـي تتعلـق إمـا �مصـارف الوقـف ،  عتبرةالمالواقف اشتراطات إرادة و 

، اساسـا ونشـوءه ، وهذا �قتضي وجود الوقـف اوتوز�ع ر�عه على المستحقین ، أو الوال�ة عل�ه 

الواقـــف، : أر�عـــة هـــي هـــانافر�ـــق مـــن الفقهـــاء  تـــوافر اركانـــه التـــي یـــرى بوالـــذي ال یتحقـــق اال 

�ه علـى أالدالة على إنشائه، و�بني هذا الفر�ق من الفقه ر والص�غة  والموقوف، والموقوف عل�ه

ن هـذه  األمـور األر�عـة  اوال شـك فـي ، مـا یتوقـف عل�ـه  الشـيء :  نـهأاساس تفسیرهم الركن �

ن للوقـــف ركنـــا واحـــدا وهـــو او�ـــذهب فر�ـــق اخـــر مـــن الفقـــه إلـــى  ،یتوقـــف علیهـــا وجـــود الوقـــف

:  الصـ�غة، بنـاء علـى تفسـیرهم  الـركن  �أنـه الص�غة المنشئة، وما عداها أمور الزمـة  لوجـود

 . ن جزءا من حق�قة الشيء ، أو ما �ه قوامه ووجودهاما ك

ابتداء معنى الوقف  تتطلب ان نبینمسألة انشاء الوقف وفي ضوء ما تقدم فان دراسة          

حث الم� ( مفهوم التصرف الوقـفيوانواعه ، وطب�عة التصرف الوقفي من خالل التطرق الى 

، ثم نتناول اركان التصرف الوقفي التي ال ق�ام للوقف اال بها من خالل التطرق الى )  االول

  :على النحو التالي )  الثانيم�حث ال( لتصرف الوقفياالوصاف القانون�ة ألركان امسألة 
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 الم�حث األول

 مفهوم التصرف الوقـفي

بناء قواعد الوقف وأحكامه ، و��ان في جهدا كبیرا ومتمیزا  ن بذل الفقهاء المسلمو 

أغراضه ، و�كل تفرعاته وجزئ�اته، وتنظ�مه تنظ�ما دق�قا وسل�ما و�شكل یتفق مع مقاصد 

الشر�عة اإلسالم�ة ، فهو من صنع الفقه اإلسالمي وتنظ�مه ، وال تزال قواعده تستقى منه 

ا ثان�ا له انتهاء �را رسمم�اشرة �اعت�ار الشر�عة اإلسالم�ة مصدرا ماد�ا له ابتداء ، ومصد

 .وفق ما قرره قانون األوقاف في مادته الثان�ة

إن تعمق فقهاء المسلمین واجتهادهم في موضوع الوقف وفروعه جعلت آراءهم 

تختلف �اختالف مذاهبهم اإلسالم�ة ، وتكون بین الراجح والمرجوح حتى في المذهب الواحد، 

تحدید معنى الوقف وقفي من خالل التطرق إلى وهذا ما یلحظ عند تناول مفهوم التصرف ال

المطلب (  الوقف ومدى كفا�ة اإلیجاب ف�ه)عقد (طب�عة ، وكذا )  المطلب األول(  وأقسامه

 :، على النحو التالي ) الثاني

 

 المطلب األول 

 تحدید معنى الوقف وأقسامه

لزوم في من حیث ال اختلف الفقهاء في تحدید معنى الوقف ت�عا الختالف مذاهبهم
له ، وكذا مدى  بیده من عدمه، واشتراط القر�ة ف�ه ، والجهة المالكةأت الوقف من عدمه، و

، و �ظهر ذلك كله من خالل تناول هذا المطلب في  اقتصار نشوئه على إرادة أو إرادتین

)  ثانيال لفرعا( ف ـلوقاام ـأقس ومسالة،  ) األولالفرع (  فـالوقتحدید معـنى فكرة مسألة 
 :على التوالي ف�ما یلي
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 الفرع األول

 فـالوقتحدید معـنى 

التحب�س والتسبیل �معنى واحد، و�مكن تحدید معناه بدقة، �التطرق إلى  الوقف و

 .مفهومه اللغوي وكذا االصطالحي

، والوقف مصدرَ وَقفُت 1یتعدى و ال یتعدى، الَح�س : الَوقف:  عر�ف اللغوي للوقفالتـ  أوال

،  )الشيء الموقوف (على اسم المفعول  ف، و �طلق المصدر الوق2، أي َحَ�سُتهُ الشيءَ وقًفا

 .وفقُ و الجمع أوقاف و وُ 

َوَقَف األرض ((  :و بهذا المعنى قیل  3ي َحَ�سُتها في سبیل هللاأَوَقفُت الدارَ وقًفا، : �قال 

و في  .4...))شيء كلَّ و  َحَ�َسَها، َوَوَقفُت الدا�َة واألرض: وقًفا -للمساكین-على المساكین

 رضه على أَوَقَف ((  :، و من المجاز قیل5)) َو َوَقفُت الداَر للمساكین وقفا:(( الّصحاح 

 .6))  ولده

 . 7وَقَفِت الدا�ُة َتِقُف َوقًفا و ُوُقوًفا، أي �معنى َسَكَنت:َ و قیل 

 طلعه أ: َفُه على االمرَوقَّ : و �قال َوقََّف الّساِئَر، اي جعل حركته في السیر َتسكن، و �قال

 .795، ص1971المعرفة، بیروت،  ر، دا3دمحم فر�د وجدي، دائرة معارف القرن العشر�ن، المجلد العاشر، ط 1
، مط�عة مجلس دائرة المعارف العثمان�ة، 3، جمهرة اللغة، جال�صري  االزديأبو �كر دمحم بن الحسن بن در�د  2

 .156هـ، ص 1245حیدر آ�اد الدكن، 
هـ، 1358، المط�عة األمیر�ة ببوالق، القاهرة، 8، ط2احمد بن دمحم بن علي المقري الفیومي، المص�اح المنیر، ج 3

 .922م، ص 1939
قي المصري، لسان العرب، المجلد التاسع، دار بیروت، أبو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم بن منظور اإلفر� 4

 . 35م، ص 1956هـ، 1375بیروت، 
، دار 3، ط4إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العر��ة، تحقیق احمد عبد الغفور، ج 5

  .1440م، ص 1984هـ ، 1404العلم للمالیین ، بیروت، 
 .686، ص 1965الزمخشري، أساس ال�الغة ، دار صادر، بیروت،  جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر 6
 .922، المرجع السابق، ص 2احمد بن دمحم بن علي المقري الفیومي، ج 7

                                                           



51 
 

   امنعوهم من مواصلة السیر : ، قفوهم 1)) َو ِقُفوُهم ِإنَُّهم َمسُئوُلونَ : (( قال تعالى عل�ه ،

وقفوا على  ،2)) َو َلو َتَرى ِإذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر َفَقاُلوا َ�ا َلیَتَنا ُنَردُّ : (( واح�سوهم، و قال تعالى

 3)) َو َلو َتَرى ِإذ ُوِقُفوا َعَلى َر�َِّهم َقاَل َأَل�َس َهَذا ِ�الَحقَّ  : ((تعالىالنار ح�سوا علیها، و قال 

 .4، أي ح�سوا لسؤالهم سؤال تو�یخ 

اَر : و منه ُأسُتِعیرَ ...َوَقفُت الَقوَم َأِقُفُهم َوقًفا، َو َواَقُفوُهم ُوُقوًفا: (( و�قال  إذا : َوَقفُت الدَّ

 .5))  َسبَّلُتَها

َأوَقفُت إّال في لغة : َوَقفُت الرجَل عن الشيِء وقًفا ، اي منعته عنه، و ال �قاُل : و قیل   

�معنى ما الذي حملك : َوَقفُت، إال في قولك ما أوقفك ههنا  تم�م و هي ردیئة، و الفص�ح 

َأوَقفُت عن : ول�س في الكالم َأوَقفُت األحرف واحد : (( ، و جاء في الصحاح6على الوقوف 

َأحَ�َس فإنها أفصح من ) ردیئة(، و عكس َأوَقَف 7))  الذي كنُت ف�ه ، أي اقلعتُ االمر 

 .8َحَ�َس التي هي ردیئة 

َأحَ�سُت َفَرًسا في سبیل هللا ، أي َوَقفُت ، فهو ُمحَ�ٌس و َحِب�ٌس، و الُح�ُس : (( و �قال

  .9))  ما ِوِقفَ : �الضم

 .24سورة الصافات، اآل�ة  1
 .27سورة األنعام، اآل�ة  2
 .30سورة األنعام، اآل�ة  3
 1969هـ، 1389ة العر��ة، من دون مكان ط�ع، ، معجم اللغ6دمحم علي النجار، معجم ألفاظ القرآن الكر�م، ج 4

 .274،ص 
، منشورات ذوي القر�ى ، 2الراغب األصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن الكر�م، تحقیق صفوان عدنان داؤودي، ط 5

 .881هـ ، ص1423دار القلم ، دمشق، 
هارون، مراجعة دمحم علي  ، تحقیق عبد السالم6أبو منصور دمحم بن احمد األزهري، تهذیب اللغة، ج: راجع  6

 .922ص   ، المرجع السابق، 2، الفیومي، ج333النجار، الدار المصر�ة للتألیف و الترجمة، دون سنة ط�ع، ص 
 .1440، المرجع السابق، ص 4الجوهري، الصحاح، ج 7
ون سنة  ط�ع ، ، المؤسسة العر��ة ، بیروت، بد3مجد الدین دمحم بن �عقوب الفیروز أ�ادي، القاموس المح�ط، ج 8

 .212ص 
 .213، المرجع السابق، ص 3الجوهري، الصحاح ، ج 9
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      :ومن المجاز قیل،  1))ُرُه في سبیل هللا تحب�ُس الشيء أن ی�قى أصله وُ�جَعَل َثمَ (( و

 .2))  جعل أمواَله ُحُ�ًسا على الخیرات(( 

       �ستخلص مما تقدم أن اصطالح الوقف في اللغة، یراد �ه الح�س و السكون  

، أي ح�س الشيء و منع التصرف ف�ه �أن ال ی�اع وال یورث و ال ...و المنع و التسبیل

 .و تسبیل ثمره... یوهب

دلیل  ناولنتمعنى الوقف االصطالحي لتحدید :  التعر�ف االصطالحي للوقفـ  اثان�

 .للوقف  القانوني الشرعي و بین االصطالحینالتمییز ثم ، مشروعیته 

ثبتت مشروع�ة الوقف في اإلسالم �ظاهر القرآن والسنة  :دلیل مشروع�ة الوقف -1

 .واإلجماع  وعمل الصحا�ة 

و    لقد وردت في القرآن الكر�م آ�ات كثیرة تحث على أعمال البر :لكر�م من القرآن ا - أ       

 .اإلحسان تتوجه إلى األهل أو إلى أفراد األمة نذكر منها على سبیل التمثیل ال الحصر

ٍة ساِرُعوا ِإَلى َمغِفَرٍة ِمن َرِ�ُكْم َو َجنَ  َ ((:  وقوله تعالى،  3)) فَاسَتِ�ُقوا الَخیَراتِ ((  :قوله تعالى

 . 4)) َعْرُضَها الَسَماَواُتَ و اَالْرُض أُِعَدْت  ِلِلُمَتِقینَ 

 َمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطِیَ�اِت َما َكَسْبُتْم َو ِمَمآ َأْخَرْجَنا َلُكم ِمَن اَالرضِ آَ �َا َأُیَها الِذْیَن  (( :وقوله تعالى

((5. 

ناس لینالوا مرضاة هللا س�حانه و والوقف �اب من أبواب الخیر الذي  یتنافس ف�ه ال           

 . يلتحقیق المصلحة العامة من التشر�ع الوقف

تناولت السنة المطهرة الترغیب في أعمال البر واإلحسان عموما و الوقف  :من السنة -ب

ذكر منها ن  ، ولقد جاءت في السنة أحادیث كثیرة  في الترغیب في عمل الخیر ها�اب من

ِإَذا َماَت  ((:قال  )ص(أن رسول هللا  )ض(حدیث أبي هر�رة   ل ال الحصرمثاعلى سبیل ال

 .213، المرجع السابق ، ص 3الفیروز أ�ادي، ج 1
  .110، المرجع السابق ، ص1الزمخشري، ج 2
 .147اآل�ة : سورة ال�قرة 3
 .133اآل�ة : عمرانآل سورة  4
 . 266 اآل�ة: سورة ال�قرة 5
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َصَدَقٌة َجاِرَ�ٌة، َأْو ِعْلٌم ُیْنَتَفُع ِ�ِه، َأْو َوَلٌد َصاِلٌح   َیدُعو : ِابُن آَدَم، ِانَقَطَع َعَمُلُه ِإَال ِمْن َثَالثٍ 

 .1 ))لَه ُ 

 .2وثوابها ولقد فسرت الصدقة الجار�ة �الوقف الستمرار  منفعتها للناس ،

فهذا أبو طلحة  وٕان الوقف من أعمال الخیر التي سارع إلیها الصحا�ة ،          

َفَلَما ُأنِزَلْت َهِذِه  )ض(یوقف َبُیرَحاء مسارعة  إلى الخیر قال أنس)  ض* (األنصاري 

َ�ا :َفقالَ  َ  )ص(ِإَلى َرُسوِل هللا  َقاَم َأُبو َطْلَحةَ .   “لْن َتَناُلوا اِلَبر َحَتى ُتْنِفُقوا ِمَما ُتِحُبونَ َ"اآلَ�ةُ 

َوإَِن َأَحَب ".لْن َتَناُلوا اِلبَر َحَتى ُتْنِفُقوا ِمَما ُتِحُبوَن : َ"َرُسوَل ِهللا ِإَن َهللا َتَ�اَرَك َوَتَعاَلى َ�ُقولُ 

 ؛َفَضْعَها َ�ا َرُسوَل ِهللا َحْیُث َأَمَواِلي ِإلَي ِبْیُرَحاء ، َوإَِنَها َصَدَقٌةِ هلِل َأرُجو ِبَرَها َوُذْخَرَها ِعْنَد هللاِ 

فَبْخ ،َذِلَك َماٌل َراِ�ٌح ،َذِلَك َماٌل َراِ�ٌح ،َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت ):ص(َقاَل َرُسوُل ِهللاِ◌ :ِشْئَت ؟ َقالَ 

َفَقَسَمَها أَبُو  ُسوَل ِهللا َأْفَعُل َ�ا رَ :َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة  ، ِفْ�ِه َوإِِني َأَرى َأْن  َتْجَعَلَها ِفي اَألْقَرِ�ْینَ 

 .      3 )ض(َطْلَحَة ِفي َأَقاِرِ�ِه َوَ�ِني َعِمهِ 

األح�اس ، سنة قائمة ، عمل بها رسول  ((:  ∗قال ابن رشد الجد :من اإلجماع -ج     

 . 4)) والمسلمون �عده   )ص(هللا

دمحم فؤاد عبد ال�اقي ، دار الكتب  :تحقیقلحسین مسلم بن الحجاج ، صح�ح مسلم ، الن�سابوري أبو ا: راجع  1
: ، ض�ط3، ج ودو داي أب سننسل�مان بن األشعث السجستاني ، ود و دا أبو ،533ص ،1992 ،بیروت العلم�ة ،

بن ع�سى بن سورة  القاهرة، بدون سنة ط�ع، ابو ع�سى دمحم دار إح�اء السنة النبو�ة،دمحم محي الدین عبد الحمید، 
النسائي ، بدون سنة ط�ع، الحافظ احمد بن شعیب بن علي ، دار الكتاب العر�ي ، لبنان ، الترمذيجامع  ، الترمذي

مكتب التر��ة لدول الخلیج  ،  01ش ، ط�زهیر الشاو  :دمحم ناصر الدین األل�اني ، إشراف :ح �صحتسنن النسائي ، 
 .م1988 –هـ 1408الر�اض ، ، 
لوحة رقم /  2( ،3274زلي ، اإلعالم بنوازل األحكام ، المكت�ة الوطن�ة الجزائر�ة ، الجزائر ، مخطوط رقم البر  2

187.( 
 .1979، دار االفاق الجدیدة ، بیروت،  1فاروق سعد ، ط: ، مراجعة اإلمام مالك ،الموطأ،الكتاب الجامع 3
رشد القرطبي ، من أعالم المجتهدین في زمانه ، من هو اإلمام الفق�ه األصولي أبو الولید دمحم بن أحمد بن  ∗

لبنان ،  دار الفكر، مخلوف، شجرة النور،دمحم بن دمحم هـ ، 520الب�ان و التحصیل و المقدمات ،توفي سنة : مؤلفاته
 . 129ص بدون سنة ط�ع ، 

بد هللا بن إبراه�م تحقیق أسعد أحمد أعراب ، �عنا�ة الشیخ ع،  2جابن رشد الجد ، المقدمات الممهدات ،  4
م  1985 –هـ 1408و دار إح�اء التراث اإلسالمي ، قطر ،  دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ،، 1األنصاري ، ط

 .407،ص
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اتفق  :(( مام الشر�یني�قول اإل ،یتفق الفقهاء على أن الوقف مشروع  :من الق�اس  - د     

العلماء على أن بناء المساجد ، وٕاخراج أرضها من ملك�ة واقفها،  أصلها في وقف األصل 

 .1 )) وح�س األصول و التصدق بثمرتها ، ف�قاس عل�ه غیره

عملوا �الوقف  )رضي هللا عنهم(ابن الجالب أن الصحا�ة  نقل :من عمل الصحا�ة - هـ     

 .2وعمرو بن العاص وغیرهم  لحة  وعلي ابن أبي طالب ،كعثمان ، والز�یر، وط

أن الوقف �اب من أبواب الخیر ، ومصدر من مصادر  یتبین ومما سبق ذكره ،               

و      و التكافل االجتماعي واالقتصادي الذي �حقق المصلحة العامة  ، التمو�ل االقتصادي

 .ر�عة اإلسالم الخاصة ألفراد األمة وفق المقاصد العامة لش

فت المذاهب الفقه�ة الوقف بتعر�فات متقار�ة من عرّ  :الوقف في االصطالح الشرعي - 2

إال أنهم اختلفوا في األحكام المتعلقة �ه نحو  إنشاء الوقف ودوره التكافلي، المقصد منحیث 

 .واسترجاعه ومدة الوقف وغیر ذلك من األحكام الفقه�ة الفرع�ة ،حق التصرف ف�ه 

رف الوقف في المدرسة الفقه�ة المالك�ة �ما یوافق الرؤ�ة عّ  :تعر�ف الوقف عند المالك�ة -أ

وغیر ذلك من  ،نقول والعقار موأنه �كون في ال حق التوقیت ف�ه للواقف التي تراعيالفقه�ة 

جعل منفعة مملوك ولو �أجرة أو غلته  (( :ولهذا عرفه الشیخ الدردیر المالكي �أنه  ،األحكام

 . 3 )) احق �ص�غة مدة ما یراه المح�س مندو�لمست

 :إن الوقف في المدرسة الفقه�ة المالك�ة  یتمیز عموما �األحكام التال�ة         

 .أن الوقف �كون في األع�ان و المنافع -

 .یجوز للواقف اشتراط التأقیت ف�ه هأن -

 .أن الوقف ال ینتقل �المیراث إن كان على التأبید - 

، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، بدون سنة 2دمحم الخطیب الشر�یني ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج 1
 .380 -376  ص،  نشر

 ،، دار الغرب ، بیروت  1ط ،2ج  حسین بن سالم الدهماني ،. د :دراسة و تحقیق التفر�ع، ب،الجالابن  2
 .310صم، 1987 –هـ 1408

 .165، ص 1987، أقرب المسالك ، مكت�ة رحاب ، الجزائر ،   أبي بركات احمد بن دمحم الدردیر 3
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                                                                     .  التصرفات الالزمة �عد انعقاده، فال �مكن الرجوع ف�ه أن الوقف من -

 .  1أن الوقف ال �قطع حق الملك�ة ؛و إنما �قطع حق التصرف ف�ما أوقف -

تلفین أولهما رف الوقف في المذهب الحنفي بتعر�فین مخعّ  :تعر�ف الوقف عند الحنف�ة -ب

لإلمام أبي حن�فة النعمان و الثاني لصاحب�ه،  وذلك الختالف المدرسة الحنف�ة في مسألة 

على وكذلك مسألة حكم خروج ملك�ة الوقف من ید الواقف  ،حق رجوع الواقف لما أوقفه 

 :النحو التالي

على حكم  ح�س العین((  :عرف اإلمام أبو حن�فة الوقف �أنه :تعر�ف أبي حن�فة للوقف -

 . 2 ))ملك الواقف، والتصدق �المنفعة على وجه البر

أن الوقف ال یخرج العین الموقوفة من ملك �فید تعر�ف أبي حن�فة للوقف  مقتضىان        

 .  3 یجوز للواقف أن یتراجع عما أوقفه  �التصرف ف�ه، وانه الواقف 

�أنه        بو یوسف الوقف عرف اإلمامان دمحم و أ : تعر�ف صاحبي أبي حن�فة للوقف -

ح�س مال ، �مكن االنتفاع �ه مع �قاء عینه ، �قطع التصرف في رقبته من الواقف  (( :

  .4 ))على مصرف م�اح موجود ،و�صرف ر�عه على جهة بر و خیر  تقر�ا إلى هللا تعالى

 وفة �قطع التصرف في العین الموق هأن�فید �تعر�ف الصاحبین للوقف  مقتضى ان         

الوقف ینقل ملك�ة العین الموقوفة من ملك الواقف والموقوف عل�ه إلى ملك هللا س�حانه وان 

 .5وتعالى

شركة مط�عة  ، 2، جسالة أبي ز�د القیرواني الفواكه الدواني على ر ، لنفراوي ابن سالم اأحمد بن غن�م  : راجع 1
أثر الوقف  نعمت عبد اللطیف ،. د ،225 صم ،  1955 –هـ  1374 مصر ،، مصطفى �ابي الحلبي و أوالده

 .16 – 15م، ص 1997مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، أكتو�ر في تنم�ة المجتمع ،
 مط�عة دمحم صب�ح ،  4، ط2، جدمحم محي الدین عبد الحمید :عبد الغني الغن�مي ، الل�اب شرح الكتاب، تحقیق  2

 . 130 صم،  1961 – ه1381مصر ، ، و أوالده 
م 1993 –هـ  1414دار الفكر ، دمشق ، ،  2وه�ه الزحیلي ، الوصا�ا و الوقف  في الفقه اإلسالمي ، ط .د 3

 .169،ص
 .130صسابق ، المرجع ال غن�مي  ، الل�اب،العبد الغني  4
 .169المرجع السابق ، ص وه�ه الزحیلي،  الوصا�ا و الوقف  في الفقه اإلسالمي ،. د 5
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 يراعا یعرف الوقف في المدرسة الفقه�ة الشافع�ة �م :تعر�ف الوقف عند الشافع�ة -ج

وخروجها من ملك�ة الواقف ولهذا عرف الشیخ  مسألة اشتراط استمرار العین الموقوفة ،

ح�س مال �مكن االنتفاع �ه مع �قاء عینه �قطع  ((: ر�یني الشافعي الوقف �أنه الش

 . 1 ))التصرف في رقبته على مصرف م�اح موجود 

یخضع لوقف في المدرسة الشافع�ة ا�فهم من تعر�ف الشیخ الشر�یني أن  ان ما          

 :ألحكام الفقه�ة التال�ةل

 . التي تنقطع �االستغالل  أن الوقف �كون في األصول أو األع�ان -

أن الوقف ینقل ملك العین الموقوفة من ملك�ة الواقف والموقوف علیهم إلى ملك هللا تعالى  -

 .2و�ذلك ال یجوز التصرف ف�ه �أي نوع من أنواع التصرفات 

لم یختلف تعر�ف المدرسة الفقه�ة الحنبل�ة للوقف عن : تعر�ف الوقف عند الحنابلة -د

ولهذا عرف اإلمام ابن  ،ك�ة و الشافع�ة إال في حدود �عض الجزئ�ات الفقه�ة المدرسة المال

، وعل�ه فان ما  3 )) تحب�س العین و تسبیل المنفعة((  :ن معالمه �أنهقدامة الوقف و�یّ 

 :4یترتب على ذلك هو ما یلي

 .أن الوقف �كون على التأبید -

 .فة أن الوقف الصح�ح یز�ل ملك�ة الواقف للعین الموقو  -

 .أن الوقف كالعتق  یز�ل التصرف في الرق�ة و المنفعة   -

ومما سبق عرضه من تعار�ف للوقف في الفقه اإلسالمي ، �ظهر لنا أن هناك          

 :نقاط التقاء و اختالف بین الفقهاء في مسألة الوقف و التي �مكن حصرها إجماال ف�ما یلي

ى أن الوقف �اب من أبواب التكافل في اإلسالم، عل -ماعدا الحنف�ة –أن الفقهاء یتفقون   -

 . وأنه  یخرج الشیئ الموقوف من تصرف الواقف 

 .378  المرجع السابق، ص،  2، جدمحم الخطیب الشر�یني ، مغني المحتاج  1
 .170سابق ، ص المرجع ال وه�ه الزحیلي ،  الوصا�ا و الوقف  في الفقه اإلسالمي ،. د  2
 م 1983 –هـ  1403دار الكتاب العر�ي ، بیروت ، ،  6ج ابن قدامة ، المغني ،  ابي دمحم موفق الدین عبد هللا 3

 .185، ص
 .170، المرجع السابق ، ص   ،  الوصا�ا و الوقف  في الفقه اإلسالميوه�ه الزحیلي. د 4
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مدى وفي  مدى صحة تأقیت الوقفالمسائل المتعلقة �في  تركزالفقهاء یاختالف كما أن   -

ومسألة خروج الوقف من ملك  أي إمكان�ة رجوع الواقف عن وقفه ،،ده اعقانلزومه �عد 

 .الواقف

إن تحلیلنا للتعار�ف السا�قة وألدلتها التي قامت علیها یجعلنا نلحظ أمر�ن أساسیین       

 : هما

 :إن اختالف التعار�ف مرده في رأینا إلى سببین رئ�سیین هما : األمر األول 

األئمة دون  وصول األحادیث واآلثار الواردة في تشر�ع الوقف إلى �عض :السبب االول

) ض(لحدیث ابن عمر ن �النس�ة أكما هو الش، من طر�ق سل�م  خروصولها إلى ال�عض اآل

 رأيو وصله لكان له ول، الذي لم �صل اإلمام أبى حن�فة  1الشهیر في موضوع الوقف

 .هو الشأن �النس�ة لصاحب�هالوقف كما  الجمهور في تعر�ف

 )ض(أئمة المذاهب في فهم ما تدل عل�ه ع�ارات حدیث ابن عمر اختالف :السبب الثاني

 .عنهم هللا رضي الصحا�ة من الواقفین ع�ارات من �عدها جاء وما

مراعاة األمر السابق یجعلنا نوفق بین التعارض الموجود في التعار�ف  إن: األمر الثاني 

لة ملك�ة العین الموقوفة أهي على أالسا�قة ونقلص هوة االختالف بینها لتص�ح متعلقة �مس

لة أالمس ه�مكن اعت�ار هذ هن، ذلك اأو الموقوف علیهم ؟حكم هللا، أم هي على حكم الواقف 

الملك�ة مؤ�دة  أنفن�ة ألجل موافقة األصول العامة في الملك�ة والتي مؤداها مسألة األخیرة 

 أنعلى  �ما حیلة قانون�ة رجحناها كانت مقبولة ما دام االتفاق حاصالأف، لة فن�ة أمس وألنها

اذ أي تصرف تمل�كي عل�ه، ولكن األرجح في رأینا هو المال الموقوف یخضع لمنطق عدم نف

كما " حكم"لفظ  أنتعر�ف الجمهور الذي یجعل الوقف على حكم ملك هللا تعالى على أساس 

إني :أصاب عمر بخیبر أرضا؛فأتى النبي صلى هللا عل�ه و سلم فقال:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال " 1
. إن شئت ح�ست أصلها و تصدقت بها:فكیف تأمرني �ه؟ فقال,أصبت أرضا لم أصب ماال قط أنفس عندي منه

فتصدق عمر أنه ال ی�اع أصلها و ال یوهب و ال یورث و تصدق بها في الفقراء و القر�ى و الرقاب و في سبیل هللا 
رواه   "ف أو �طعم صد�قا غیر متمول ف�هال جناح على من ولیها أن �أكل منها �المعرو .و الضیف و ابن السبیل

 ).كتاب الوصا�ا ( البخاري 
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المخلوقات �أثرها محبوسة على ملك هللا دائما �حیث ال  أنشیر إلى �یرى �عض الفقهاء 

 .�كون للمخلوق ف�ه تصرف سوى المنفعة

 أحسن أنفإنه من المفید تقر�ر  ،كنا قد رجحنا تعر�ف الجمهوروفي األخیر وٕان 

والذي �ماثل الص�غة  تعر�ف للوقف هو الذي ینأى عن مواطن االختالف الفقهي السابق،

هو منع التصرف في رق�ة العین، والتبرع (( :الوقف أنوالتي تفید  ُتلحظ وجاهتهاالتي 

وتترك التفاصیل لظروف  طار العام للوقففهذه الص�غة في اعتقادنا تحدد اإل)) �منفعتها 

 .ن  ولتطور االفهاماالزم

من  يلوقفاتصرف للف اإلطار العام اوقاالحدد قانون :  الوقف في االصطالح القانوني - 3

الوقف هو ح�س العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق �المنفعة : (( خالل تقر�ر ان

 .1 ))بر  والخیر على الفقراء أو على وجه من وجوه ال

لوقف اختلفت مواقعها في المنظومة القانون�ة تعر�فات قانون�ة للقد وردت عدة و 

 :التاليالجزائر�ة على النحو 

المال عن ح�س  (( :هوالوقف  �فید أني ذال 11-84قانون األسرة الجزائري  تعر�ف -

 .2)) وجه التأبید والتصدقشخص على  التملك ألي

ي عرف الوقف �طر�ق غیر م�اشر �النص ذال 25-90�ه العقاري قانون التوج تعر�ف -

األمالك الوقف�ة  هي األمالك العقار�ة  التي ح�سها مالكها �محض إرادته لیجعل  : ((التالي

التمتع بها دائما تنتفع �ه جمع�ة خیر�ة  أو جمع�ة ذات منفعة  عامة سواء كان هذا التمتع 

 .3 )) اء  اللذین  �عینهم  المالك المذكورفور�ا أو عند وفاة  الموصین  الوسط

الوقف ل�س  (( :تنصالتي  فاوقاألمن قانون  05�ضاف إلى المواد السا�قة المادة 

، وتسهر الدولة على �الشخص�ة المعنو�ةوال االعت�ار�ین و�تمتع  لألشخاص الطب�عیینملكا 

 )). قف وتنفیذهااالو إرادة  احترام

 .المعدل و المتمم 10-91من قانون االوقاف  03المادة  1
 .المعدل و المتمم 11-84من قانون االسرة الجزائري  213المادة  2
 .المعدل و المتمم  25-90قانون التوج�ه العقاري  من 31المادة  3
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 : هماعلنا نقف عند نتیجتین تحلیل النصوص السا�قة یج إن

 فاوقاألقانون  نصوص أن ذلك،  العبرة بتعر�ف قانون الوقف وما وافقهأن  : ىولالنتیجة األ

وكل ما خالفها �كون محل  ،هي المعتبرة في موضوع الوقفالمعدل والمتمم  10-91رقم 

 03المادة  و�مالحظة النصوص السا�قة نجد توافقا بین نص ،منه  49عمال �المادة  إلغاء

المترت�ة  اآلثار، و�ظهر ذلك من خالل األسرةمن قانون  213ف مع المادة اوقمن قانون اال

 : عن التعر�فین وهي

 .األشخاصن الوقف یخرج من ملك الواقف وغیره من ا -

 .تور�ثهاوعدم جواز  ، وجه كان �أيمنع التصرف في العین الموقوفة  -

 عموم لفظي  أساسعلى  أو منفعة ،أو منقوال  ن �كون عقاراان محل الوقف �صح ا -

 .والمنفعةالشاملتین لمعنى العقار والمنقول "  العین"و" المال "

ن الوقف �شكل في حد ذاته شخص�ة معنو�ة فال �كون ملكا للواقف وال للموقوف علیهم ا -

م تقررها جدیدة في قانون الوقف ل إضافةوال على حكم ملك هللا تعالى، وهذه النتیجة كانت 

 .األسرةنصوص قانون 

 .ن الموقوف علیهم یتعلق حقهم �المنفعة فقط ا -

قد عزز هذا المعنى في احد قراراته �النص على فالجتهاد القضائي و�النس�ة ل

من المقرر قانونا أن الوقف هو ح�س المال عن التملك ألي شخص على وجه التأبید :(( انـه

�حتفظ �منفعة الشيء المحبوس مدة ح�اته، على أن والتصدق، إال أنه یجوز للواقف أن 

 .1)) �كون مال الوقف �عد ذلك إلى الجهة المعینة

ف اوقالتعر�ف المعتمد هو تعر�ف قانون اال �مكن تقر�ر ان، سبق  وترتی�ا على ما

 جامعا تعر�فا نه لم �كن تقاده من حیث انا، وهو تعر�ف �مكن منه الوارد في المادة الثالثة

أراد نه الم یوفق في الص�اغة �حیث �شمل الوقف بنوع�ه العام والخاص �ما  نها اسأسعلى 

في الحال أو (         :�ضیف جملتین للتعر�ف مفاد األولى  أن األجدروكان من  التدقیق ،

 أما رةـاش، والحال واالبتداء هنا نقصد بهما الوقف العام م�) نتهاءاابتداء أو  ( أو) لآفي الم

 .39، ص 03، عدد 1994  المجلة القضائ�ة،30/03/1994:المؤرخ في  109 957رقم  قرارال 1
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أما مفاد ،  �كون الوقف خاصا في االبتداء و�نتهي عاما أنفنقصد �ه  االنتهاء أوالمآل 

) وفق اشتراطات الواقف المعتبرة  ( أو)  المعتبرة الواقف إرادةوفق  : (فهوالجملة الثان�ة 

 . المعتبرة الواقف إرادةتنظ�م الوقف �كون وفق  أن أساسعلى 

 ان ، ذلكعر�ف قانون التوج�ه العقاري للوقف النظر في ت إعادةضرورة  : ةثان�النتیجة ال

 :یلي  یجعلنا نستنتج منه ما السالفة الذكرمن قانون التوج�ه العقاري  31تحلیل نص المادة 

 .علیهمالوقف یخرج عن ملك الواقف والموقوف  أن -

التمتع الذي  هو حقن حق الموقوف علیهم االواقف �منع من التصرف في الوقف و  أن -

 .االنتفاعنب معنوي في اوما �ضف�ه من ج االنتفاع�عني حق 

محال والمنافع وعلى هذا ال تصلح المنقوالت  ،فقطمحل الوقف هو ما كان عقارا  أن -

 .لذلك

 :ةــــــل المالحظات التالیـــذه النتائج �مكن تسجیـعلى ه�ناء و          

الوقف الذي قد �كون عقارا لة محل أف في مساوقهذا التعر�ف یخالف تعر�ف قانون اال نا -

�قصره تعر�ف قانون التوج�ه العقاري على العقار  حینف، في اوقأو منقوال في قانون اال

 .فقط

الوارد  االنتفاع�فید في حق�قته حق  ألنهكان غیر صائب، " التمتع"استعمال مصطلح  نا -

كما سنرى  بنافي القانون المدني والذي یختلف عن حق الموقوف في الوقف من عدة جو 

 . 1الحقا

 من خاللوهو ما لم نجده في تعر�ف الوقف  بنوع�ه،الوقف  إلى إشارةالتعر�ف ف�ه  نا -

 .فاوققانون اال

 إن جملة المالحظات السا�قة في هذا الشأن ال تدع مجاال للشك في أن هناك          

مر الذي �قتضي إعمال اآلف وقانون التوج�ه العقاري، اوقبین تعر�في قانون اال واضحا ا�اینت

تعر�ف قانون التوج�ه العقاري للوقف �كون غیر لتقر�ر أن  2فاوقمن قانون اال 49 المادة

 .وما �عدها من االطروحة   315انظر الصفحة 1
 " .تلغى جم�ع األحكام المخالفة ألحكام هذا القانون : " من قانون األوقاف 49المادة  2

                                                           



ف في شطر محل اوقالتعر�ف المخالفة لتعر�ف قانون اال أحكامتلغى  أن�معنى ، معتبر 

مة كل بإلغاءمن قانون التوج�ه العقاري  31نقترح تعدیل نص المادة  فإننا �هالوقف، وعل

و�التالي �ص�ح النص الجدید ، ف اوققانون اال أحكامل�ص�ح التعر�ف متفقا مع " العقار�ة"

 إرادتهالتي ح�سها مالكها �محض  األمالكالوقف�ة هي  األمالك (( :المقترحة هو 31للمادة 

.(( ... 

إن جملة ما �مكن استخالصه �شأن االصطالح القانوني للوقف هو أن هناك          

من  تعر�ف الوقف لدى فقهاء لنا تبین ، ذلك انه  لتمیز في التعر�ف القانوني للوقفلجوانب 

 األساس إلىذلك  أرجعناوقد  مسألة،من  أكثروجود ت�این واختالف في اإلسالم�ة الشر�عة 

لة اختالف الفقهاء في فهم أمس إلى وأ�ضا ،الشرعي للتصرف الوقفي الذي لم �كن موحدا

 اآلراء ألرجحالمنتقي �قف موقف الختالف جعل المشرع الجزائري ولعل هذا ا، النصوص 

 :تین یساسأمصلحة، مما جعل تعر�فه للوقف یتمیز في نظرنا �میزتین  وأكثرها

جعله یجمع بین نقاط ، األمر الذي میزة االست�عاب لالختالف الفقهي :  ىولألالمیزة ا

، لذا نرى تعر�فه �قرر  األدلة قوة أساسنس على الالختالف بین الفقهاء في تعر�ف متج

أو         محل الوقف قد �كون عقارا كما قد �كون منقوال  أنبید و�قرر في نفس الوقت أالت

 .منفعة، كما قرر الوقف العام والوقف الخاص

كبیر والمتعلقة �ملك�ة  يكانت مثار جدل فقه التيفي حل المشكلة  الذكاء :ثان�ةالمیزة ال

الشخص�ة المعنو�ة للوقف كانت  إعطاء فيالحیلة القانون�ة المتمثلة  نأحیث �الحظ ، الوقف

 .ضع حدا من الناح�ة القانون�ة والواقع�ة للمشكلة المطروحةاألمر الذي � ، صائ�ة ومنطق�ة

نه اغیر  ،تعر�ف مقبول جدا ي الوقف للتصرف الجزائري تعر�ف قانون الوقف  إن          

 إثرهاكرناها سا�قا والتي على ذلو راعى المالحظات التي من الممكن ان �كون افضل كان 

الوقف هو ح�س العین عن التملك على وجه "  : كما یليللوقف �كون التعر�ف المقترح 

وفق  ،البر و الخیر في الحال أو المآل وجهأبید والتصدق �المنفعة على وجه من أالت

 ." ةاشتراطات الواقف المعتبر 
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  ثانيال لفرعا

 فــالوقام ــأقس

ینقسم الوقف الى اقسام كثیرة ومتعددة حسب المعاییر الموضوعة للتقس�م، فهناك 

هناك الوقف العام والوقف ، و  وهناك الوقف المضبوط والمستقل ، الوقف المؤ�د والمؤقت

 .الخاص

 :ینقسم الوقف حسب  هذا المع�ار إلى :  تقس�م الوقف حسب المع�ار الزمنيـ  أوال

وهو الوقف الذي ح�سه  الواقف على سبیل  اإلنتفاع  الدائم  �غلته إلى  :�دالوقف المؤ  - 1

ن �ص�ح الشیئ الموقوف غیر صالح الداء ان یرث  هللا االرض ومن علیها، أو إلى ا

غرضه، وفي هذا الوقف ال �مكن تصور رجوع  الشیئ  الموقوف  إلى  واقفه  أو لخلفه 

 .1 العام

ف الذي ح�سه الواقف لإلنتفاع �ه مدة معینة في سبیل هللا  وهو الوق :الوقف المؤقت  - 2

 .2ن كان ح�ا أو الى خلفه العاماثم یرجع المال الموقوف الى ملك�ة الواقف 

نه ال �حقق االهداف المرجوة من الوقف او�الحظ على هذا النوع من األوقاف 

ن عمل الخیر یجوز ایرون ، فعدا المالك�ة الذین  �االضافة الى محدود�ة المذاهب التي تقرره

ن ذلك ینافي قیت في الوقف الأالت جوازمؤ�دا كما یجوز مؤقتا، فإن غالب�ة الفقه یرون عدم 

وهو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري حیث رتب ال�طالن  ، بیدأمقتضى الوقف وهو الت

 .  3على كل وقف �حدد �مدة معینة

 ةقسم الوقف حسب هذا المع�ار إلى أقسام ثالثین: تقس�م الوقف حسب جهة إدارتهـ  ان�ثا

 : 4هي

 .13ص، هـ1388 بیروت،، النهضة للط�اعة والنشر دار الوقف في الشر�عة والقانون، �كن،زهدي  1
 .13صالمرجع نفسه،  2
 ."ی�طل الوقف اذا كان محددا بزمن  " : فاوقمن قانون اال 28المادة  3
 .24، 23، المط�عة العصر�ة للط�اعة و النشر، بیروت، بدون سنة ط�ع، ص1زهدي �كن، أحكام الوقف، ط 4
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ض�طه السلطة المكلفة   الوقف الذي تشرف على  إدارته و هو و :الوقف النظامي  - 1

 .نقطاع من شرطت  له تول�ة الوقفا، أو �عد  �األوقاف  إبتداء

ذلك   األوقاف، و�قع  ادارةوهو الوقف الذي  یدیره  متول بإشراف  :الوقف الملحق  - 2

أو عندما ال ، عندما تكون  هناك منازعات  على وال�ة  الوقف، أو أثناء  محاس�ة  المتولي 

 .�كون المتولي  قد بلغ سن الرشد ، وقد شرطت له التول�ة في كتاب  الوقف

الوقف الذي  یدیره متول ، و�ت�ع في إدارته  شروط الواقف   وهو :الوقف المستقل  - 3

أو مرسما لدى الجهات الرسم�ة المكلفة  �األوقاف، أو التي  لها ن �كون مضبوطا ادون 

 .عالقة �االمر

ي الكتاب في هذا الموضوع وتا�عتهم أاستقر ر : تقس�م الوقف حسب جهة صرفهـ  اثالث

�عض التشر�عات على تقس�م الوقف حسب جهة صرفه الى وقف خیري أو عام ، ووقف 

 :، او وقف مشترك بینهما ذري أو خاص 

نكون �صدد وقف خیري إذا كانت الجهة الموقوف علیها :  -العام  -الوقف الخیري  -1

خیر�ة ابتداء او آل الیها نهائ�ا، أي ما كان الموقوف عل�ه جهة خیر�ة منذ وقت انشاء 

الوقف ، كالوقف على المساجد و المدارس و المستشف�ات و الفقراء و االیتام و ما شا�ه ذلك 

�مكن  �ه و�ناء عل ،1الیها نهائ�ا �عد ان كان لغیرها النقراضهم مثالاو آل مصرف الوقف ، 

ح�س المال على جهة بر في الحال حسب اشتراطات الواقف :(( ن نعرف الوقف العام �أنه ا

 )).المعتبرة 

من خالل تطرقه  لنوع من االوقافبهذا ا قانون الوقف ماماهتوما �الحظ هنا هو 

 :نب التال�ة االى الجو 

مدلول الوقف الخیري المعدل والمتمم  10-91 فاوقحدد قانون اال: مدلوله  تحدید - أ

نشائه ، و�خصص اما ح�س على جهات خیر�ة  من وقت  كل ...((  : �أنه حیث عرفه

 .2 ...)) اتر�عه  للمساهمة  في سبیل  الخیر 

 .121، ص 2008كندر�ة، مصر، دمحم رافع یونس دمحم، متولي الوقف، دار المطبوعات الجامع�ة، اإلس 1
 .من قانون األوقاف المعدل و المتمم 06المادة  2
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حسب هذه المادة هو ماكان ح�سا على غیر معین من  -العام –الخیري فالوقف 

    :نه االتي تنص على  10-91 فاوقمن قانون اال 07لمادة ل الستنادابتداء، لكن �ا االفراد

، و�اعت�ار الفقرة الثالثة ))�صیر الوقف الخاص وقفا عاما اذا لم �قبله الموقوف علیهم (( 

یخضع الوقف الخاص لالحكام ((... :والتي تنص 10-02من المادة االولى من القانون رقم 

من مواد قانون للوقف العام فإن التعر�ف الذي �ستنتج  ،))نظ�م�ة المعمول بها التشر�ع�ة والت

أو  الوقف العام هو ما كان ح�سا على غیر معین من االفراد ابتداء: الوقف �كون كالتالي 

 .إنتهاء

اقسام الوقف العام في  المعدل والمتمم 10-91 فاوقحدد قانون اال :تحدید اقسامه   - ب

 : 1قسمین هما

، فال �صح صرف  ر�عهل ا معیناحیث �حدد  الواقف ف�ه مصرف: ف عام محدد الجهة وق -

 .ستنفذار�ع الوقف على  غیر هذا  المصرف  من وجوه  الخیر  إال إذا 

، وهو الذي لم �حدد أو لم �عرف مصرفه الذي أراده الواقف : وقف عام غیر محدد الجهة  -

 .�حث ف�ه، وفي سبل الخیراتوهنا  �صرف ر�عه  في نشر العلم وتشج�ع ال

  ف األوقاف العامة المصونه ف�مااوقحدد قانون اال :حصره لألوقاف العامة المصونة  -ج

 : 2یلي

    .االماكن التي تقام فیها  الشعائر الدین�ة  -

 .العقارات أو المنقوالت التا�عة لهذه االماكن، سواء كانت  متصلة بها أو كانت �عیدة -

 .قارات والمنقوالت الموقوفة على الجمع�ات والمؤسسات الدین�ةاالموال والع -

 .المسجلة لدى المحاكم و العقار�ة المعلومة وقفالمالك اا –

االمالك التي تظهر تدر�ج�ا بناء على وثائق رسم�ة، أو شهادات أشخاص عدول من  -

 .االهالي وسكان المنطقة التي �قع فیها العقار

 .من قانون االوقاف المعدل و المتمم 2ف/6المادة  1
 .من قانون االوقاف المعدل و المتمم 08المادة  2
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       ، وضمت إلى أمالك الدولة أو االشخاص الط�عیین  شرع�ةاألوقاف الثابتة �عقود  -

 .أو المعنو�ین 

 .األوقاف الخاصة  التي لم تعرف  الجهة  المح�س علیها -

كل االمالك التي آلت إلى األوقاف العامة، ولم �عرف واقفها وال الموقوف علیها ومتعارف  -

 .نها وقفاعلیها 

 .لموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطناالمالك العقار�ة والمنقوالت ا -

 :1وهي 381-98المرسوم التنفیذي  هاذكر و�ضاف الى ذلك كله االمالك التي 

 .االمالك التي إشتراها  أشخاص  طب�عیون أو معنو�ون �اسمهم الشخصي لفائدة الوقف -

 .شتر�ت  �اموال  جماعة من المحسنین ااالمالك التي  وقفت �عدما   -

 .االمالك التي  وقع االكتتاب علیها  في وسط  هذه الجماعة  -

 .االمالك التي خصصت للمشار�ع  الدین�ة  -

جعل  أول االمر على معین، سواء  ما هو و:  -∗الخاص -الوقف الذري أو االهليـ  2

       نأو أوالد فال ، ناكان  واحدا أو أكثر، وسواء كانوا معینیین �الذات  كحسین أو رمض

نین وسواء كانوا أقارب أم ال، ثم �عد هؤالء المعیّ  ،نأو معینین �الوصف كأوالده أو أوالد  فال

ن ن أو عالأو هو ما جعل إستحقاق الر�ع ف�ه إبتداء للواقف ثم ألوالد فال،  2على جهة  بر

صاح�ه   قصد �ه�هو وقف ، ف ثم لجهة بر ال تنقطع  حسب إرادة  وشروط  الواقف، 

 .3لى األهل خاصة اإلحسان إ

 .السالف الذكر 381-98من المرسوم التنفیذي  06المادة  1
ا و األردن و لبنان و �الوقف األهلي في مصر، و �المعقب في المغرب، �سمى �الوقف الذري في العراق و سور� ∗

، و جوز تصفیته القانون العراقي، وألغي في مصر و  يو �الخاص في تونس و الجزائر ، و نظمه المشرع اللبنان
 .سور�ا و لیب�ا

م 1982 –هـ 1402روت ، ، بیجامع�ةدار الال ، 4أحكام الوصا�ا و األوقاف، طمصطفى شلبي ، دمحم . د: راجع  2
، زكي الدین شع�ان و احمد الغندور، الوص�ة 121، ص السابقمرجع ال دمحم رافع یونس دمحم،. ، د 318صم ، 

 .505، ص1984، مكت�ة الفالح، الكو�ت 1والمیراث والوقف في الشر�عة اإلسالم�ة، ط
، دار الفكر، بیروت ، 4رح الكبیر، جشمس الدین دمحم بن عرفة الدسوقي ، حاش�ة الدسوقي على الش: راجع   3

، دمحم امین ابن عمر الشهیر �ابن عابدین ، حاش�ة رد المحتار على الدر المختار 76لبنان ، بدون سنة ط�ع، ص
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 –قبل التعدیل  – 2ف/6في المادة  10 -91 ف الجزائري اوققانون اال وقد عرفه

الوقف الخاص وهو ما �ح�سه الواقف على عق�ه من الذكور واإلناث أو على : (( �ما یلي

 )).اشخاص معنیین، ثم یؤول الى الجهة التي �عینها  الواقف  �عد إنقطاع الموقوف علیهم 

االثار  ىالخاص إلى جملة من اإلنتقادات �النظر ال الوقف الذري أوتعرض لقد 

 : یلي ، �مكن تلخ�صها ف�ما التي یرتبها

ن الكثیر من الناس من یلتجئ ا ن الوقف  الذري أو االهلي مخالف لتعال�م االسالم، اذا -

الفقهاء ن  �عض الورثة من االرث ، وهو ما اعتبر عند اإلى  هذا النوع من األوقاف  لحرم

 .اخالال �قواعد المیراث

 .ول  ان هذا النوع من الوقف یؤدي  إلى تجمید  الثروة  وح�سها  عن التدا -

نه �مرور الزمن سیتعدد المستحقون في الوقف الواحد ، ف�ص�ح  نصیب  المستحقین ا -

 .ضئ�ال، وال �مكن  التصرف  ف�ه ، مما یؤدي إلى  إهماله 

نه س�كتشف وجاهتها اال شك و ا�قة على الوقف الخاص السالعتراضات لن المحلل ا

والتي ر�ما اثرت على التشر�عات التي ت�اینت مواقفها تجاه الوقف وصوابها الى حد ما ، 

نعدام االجزم � نالكن في نفس الوقت ال �مكنالخاص بین االلغاء واال�قاء مع التقیید، 

 : 1ثل في النقاط التال�ةتتم والتي  المصلحة في تقر�ر هذا النوع من الوقف ،

 .ن الوقف الخاص المقصود منه تامین التكافل االجتماعي القر�اء الواقف وذر�ته ا -

 .نشاء للوقف العاماف هو في النها�ة اوقاالالنوع من ن اقرار هذا ا -

ن ابل  ،وئ هذا الوقف فحسبان عدم اقرار الوقف الخاص ال �عني �الضرورة تالفي مسا -

وهو ما �ستفاد من تجارب  ،على خطورة امتناع الناس حتى على الوقف العام االمر ینطوي 

 –هـ  1404، مط�عة مصطفى �ابي الحلبي و أوالده ، مصر ، 3، ط2المعروفة بـ حاش�ة ابن عابدین ، ج 
دمحم نجیب المط�عي ، : حي الدین بن شرف النووي ، المجموع ، تحقیق ،  ابو زكر�ا م388 – 387م، ص1984

ابي دمحم موفق الدین عبد ، 276 -260 -258، مكت�ة اإلرشاد ، جدة ، السعود�ة ، بدون سنة ط�ع ، ص16ج 
ص م 1982–هـ  1402المكتب اإلسالمي ، بیروت ،  ،  3زهیر الشاو�ش ، ط  :الكافي ، تحقیق ابن قدامة ،هللا 

448-449. 
 .115، 114م، ص  2000، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، 1منذر قحف، الوقف اإلسالمي، ط 1
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�عض الدول التي الغت الوقف الخاص فامتنع الناس عن الوقف عموما اال ما تعلق 

نهم یرجون بوقفهم التصدق او�مكن تفهم هذا الموقف من االشخاص الواقفین اذ  �المساجد ،

 .جهة عامةعلى ذر�تهم ثم ل�كون صدقة جار�ة على 

فإن كانوا اهل  ، الموقوف علیهمحال ن تحقیق المصلحة األولى المذكورة سا�قا یدل عل�ه ا -

ن احاجة فقد حقق الوقف مقصده واال فإن عدم قبولهم یؤدي الى تحقیق المقصد االكبر وهو 

وهنا الوقف العام �كون غیر محدد الجهة ف�صرف ر�عه في  ،یتحول الوقف الى جهة عامة

  .1 العلم وتشج�ع ال�حث ف�ه وفي كل سبل الخیراتنشر 

إن اساءة ادارة الوقف الخاص من قبل النظار اح�انا ، او تعقد المعامالت القانون�ة 

الخاصة �ه �سبب طول االمد ، و توزع المستحقین في ال�الد ، و عدم وجود المؤسسة 

د االجهزة التي التي تتولى االدار�ة المشرفة على تنظ�م هذا النوع من الوقف ، و عدم وجو 

ي و الفتوى و المشورة في تطب�قه العملي ، كل ذلك ال �قتضي اتخاذ موقف سلبي أتقد�م الر 

و   ن ینظمه القانون اال التفر�ط �المزا�ا الكبیرة التي یتمتع بها ، بل ان ذلك �قتضي  منه ، و

دوان عل�ه ، سواء من �ضع له االطر التنفیذ�ة التي تعمل على تشج�عه ، و صونه من الع

 .2أو من قبل �عض المستفیدین منه ، او من قبل اآلخر�ن قبل النظار ،

ن حق�قة مفادها انه كان من االولى ان تحلیلنا للوقف الخاص جعلنا نقف على ا

ٕان و ، من الذهاب الى عدم تنظ�مه �ض�ط هذا الوقف �ما �منع تحقق المفاسد المتوقعة 

ن الوقف الخاص االصل ف�ه الجواز متى لم یتخذ كذر�عة ا :هو مناس�ا  ى ر یُ الضا�ط الذي 

الذي �قع عل�ه عبء  ن لمصلحة المتضررلالضرار �الورثة ، واال وقع تحت طائلة ال�طال

 .اث�ات ن�ة االضرار 

ن الدافع القتراح هذا الضا�ط هو ما لوحظ في مسار هذا النوع من األوقاف من ا

درء المفاسد أولى من : �ما حرم هللا و�ناء على قاعدة نحرافه عن اصل الوقف، ووقوعه فا

 .من قانون األوقاف المعدل و المتمم 06المادة  1
 .115منذر قحف، الوقف اإلسالمي، المرجع السابق، ص  2
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        جلب المصالح ، فإن �قاء صلة االرحام وتحقق العدل خیر من تحقق مقاصد الوقف

 .االمور �مقاصدها و

ن ا� كف�الس�كون ف الجزائري اوقج هذا الضا�ط في نصوص قانون االان ادر ا          

 .الذي هو ن�ة التقرب الى هللا �حفظ الوقف عن اإلنحراف عن اصله 

وهو الحالة التي تكون فیها الجهة الموقوف علیها خیر�ة و خاصة :  الوقف المشترك -3

معا، و قد تكون نس�ة االشتراك معینة أو غیر معینة ، كالوقف على جهة خیر�ة و مشروط 

 .1صرف صافي فضله و إیراداته على األفراد أو الذراري أو �العكس

 

 نيالمطلب الثا

 طب�عة الوقف ومدى كفا�ة االیجاب ف�ه

اختلف الفقه في تحدید طب�عة الوقف من حیث كونه تبرعا أو اسقاطا، وهذا بناء 

لة إنشاء الوقف تثیر ا�ضا نقاشا حول موضوعین أن مسا كما على منطلق كل فر�ق فقهي،

ن لصحته اطن لتمامه ام شر ااهما شرط ، ن �محل القبول والق�ض في التصرف الوقفيایتعلق

سألة كفا�ة االیجاب المتعلقة �محل القبول االختالف، ومذلك وللوقوف على طب�عة ، 

�طب�عة الوقف ، اما ) االول (یتعلق  :فرعینالى طلب نقسم هذا الم والق�ض في هذا الشأن ،

 .فیتعلق �مدى كفا�ة االیجاب النشاء الوقف ) الثاني(

 

 

 

 

 .121دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق، ص 1
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 ولاال  الفرع

 فــة الوقــطب�ع

  نظر�ة االسقاطو  نظر�ة التبرعه المسألة في الفقه االسالمي رؤ�تان او نظر�تان هما ع هذاز نتت

 : ونتناولهما كاالتي 

ن الوقف تبرع �منفعة ا: نصار هذه النظر�ة الى تقر�ـر ما مفادهایذهب : نظر�ة التبرع ـ أوال

هذا التبرع ، ي عند اصحاب هذه النظر�ة  حول محل أوقد تشعب الر ، 1الموقوف فقط ءالشي

 .م �ضاف الیها عین المال ؟أهو منافع المال الموقوف فقط ، أ 

 عینهنما هو تبرع �منافع الموقوف دون ان الوقف الى ااالمام ابو حن�فة ذهب           

ن الوقف ا�ه، فیرى أما االمام دمحم ومن اخذ بر أ، 2 كالعار�ة التي �ملك المستعیر منافعها فقط

و�ق�سون ذلك على اله�ة والصدقة، لكن عن طر�ق ، لموقوف ومنافعه تبرع �عین المال ا

 .3 والاو تد االحت�اس الذي ال تقبل معه العین الموقوفة إنتقاال

 ه جمهور العلماءئاالمام ابو یوسف ومن ورا یتزعم هذه النظر�ة:  نظر�ة االسقاط ـا ن�اث

ن الوقف من اا فهم  �عتبرون الذین یبنون نظر�تهم على اساس ق�اس الوقف على العتق، لذ

ن الواقف �سقط بوقفه حقوق ملكیته في الموقوف لتكون منافع هذه قبیل االسقاطات، أل

وقد ش�ه ذلك �السید الذي �عتق عبده فتسقط عنه ، الملك�ة تحت تصرف من وقفت علیهم

افع في ن المنا، و�ص�ح العبد مالكا المر نفسه وتعود ال�ه منافعه واكسا�ه، اال  الملك�ة

نهم هم المستحقون لثمرات ، ال الوقف تعود على الموقوف علیهم سواء كانوا اشخاصا ام جهة

 .4هذا االسقاط

 :ة ــتین النقاط التالی�ظ المتفحص للنظر ـــ�الح و

احمد علي  ، 22ص،  1947،مط�عة الجامعة السور�ة ،  1، ط1احكام الوقف،ج ء ،مصطفى الزرقا .د: راجع 1
 . 61ص ،1978، مط�عة جامعة �غداد،  2ط الخطیب ،الوقف والوصا�ا ،

 .36زهدي �كن، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص  2
 .36المرجع نفسه، ص  3
 .31ص ،1966 ،  لبنان،2ط الشرع�ة،قانون الوقف الذري ومصادره  �كن،زهدي  4
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قف، حیث �الحظ اتساق افكار و ن كل نظر�ة تت�ع خلف�ة تصور وفهم كل فق�ه لموضوع الا -

، فاالمام ابو حن�فة الذي یرى عدم اللزوم في الوقف  الوقف كل فق�ه مع منطلقه في موضوع

نه یجوز ن طب�عة الوقف تقتضي التبرع فقط �المنافع دون العین الان یرى امن الطب�عي 

والذین یرون اللزوم في الوقف یرون طب�عة الوقف مختلفة عما یراه ابو ، الرجوع في الوقف 

 .حن�فة

ي االمام دمحم الذي یرى التبرع أعلى العموم مع ر  ن اصحاب نظر�ة االسقاط یتفقون ا -

ي أن مالحظة االثر االساسي الذي یترتب على نظر�ة االسقاط ور اطب�عة للوقف، حیث 

والذي یتمثل في ح�س االصل والتصرف في منافعه من قبل ، االمام دمحم هو نفسه 

عي، والعبرة في وعلى هذا فإن االختالف هنا اصطالحي اكثر منه موضو  ، المستحقین له

 .مثل هذه القضا�ا �المقاصد وهي واحدة هنا 

بي أوفق رؤ�ة االمام  ان اعت�ار الوقف تبرعا �الحظفإنه ، على ما سبق  ترتی�او 

 .�اعت�ار انه یرى عدم اللزوم في الوقفحن�فة قول ل�س له اساس قوي 

ي راجح أینا ر أقف فإنه في ر لو التبرع�ة للطب�عة لما ف�ما یتعلق برؤ�ة االمام دمحم أ          

ن تشب�ه الوقف �العبد ا ذلك ، ن كانت مقاصدهما متفقةاي اصحاب نظر�ة االسقاط و أعلى ر 

،  لوف في التصرفات عكس مصطلح االسقاطأن مصطلح التبرع مستساغ وما، و  امر �عید

ال تجعل  ن االمور التي تواجه الوقف عمل�ا والتي قد تجعله غیر قائم اساسا،�االضافة الى ا

فوري �مجرد صدور ن االسقاط له اثر امنطق االسقاط صالحا في هذا المقام، على اساس 

 .ن التبرع قد یتطلب اشكاال واجراءات اضافة الى الص�غةا، في حین  االرادة

�الحظ المتفحص لقانون الوقف في هذا الشأن :  موقف القانون من طب�عة الوقفـ  اثالث

 : النقاط التال�ة

الوقف ((  : صراحة على ان نص قانون الوقفلقد :  عقد الوقفي هو تصرف إنفراديال -1

 .1 )) عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة

 .المعدل و المتمم 10-91من قانون األوقاف  04المادة  1
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یدفعنا الى تحلیل مصطلحاته الواردة ف�ه ومنها  هذا النصن تحدید مدلول ا          

 .مصطلح العقد، فما هو المقصود �العقد هنا ؟

ن العقد  افالمدلول العام �فید ، عام وخاص: ن د اهل الفقه له مدلوالن العقد عنا          

توافق ارادتین : أما المدلول الخاص للعقد فهو ، هو تصرف قانوني یترتب عل�ه التزام 

مظهرهما اإلیجاب والقبول على إحداث اثر قانوني معین، واذا كان العقد كذلك فاي 

 .المدلولین ینطبق على الوقف ؟

نط�اق المفهوم الخاص للعقد على ان الفقه االسالمي �عرف اختالفا في مدى ا          

ن هناك من �شترط القبول لق�ام عقد الوقف، ومنهم من �كتفي �اإلیجاب االوقف على أساس 

أما في القانون الجزائري فإنه للوقوف على ، في أركان عقد الواقف الحقا كما سنرى  1فقط

من  2ف/13و 07السابق �المادتین  النصاد �االضافة الى حق�قة موقفه یجدر االسترش

والتي �شمل نطاق تطب�قهما االوقاف الخاصة  10-02واللتان الغیتا �القانون  فاوققانون اال

 : التوالي على انتنصحیث  10 -02التي انشئت قبل صدور القانون 

 )).علیهم  �صیر الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم �قبله الموقوف :(( 07المادة_ 

قبوله  فالشخص الطب�عي یتوقف استحقاقه للوقف على وجوده و:(( ...  2ف/ 13المادة  _

 )). خص المعنوي ف�شترط ف�ه اال �شو�ه ما یخالف الشر�عة االسالم�ةشاما ال

ن القبول �النس�ة للوقف االسا�قتین هو  13و 07ن ما �ستنتج من المادتین ا

، اما في الوقف العام فهو  ق، وال یترتب عل�ه وجود الوقفالخاص هو فقط لتثبیت االستحقا

 ،نعقاد الوقف یتوقف على االیجاب فقط ان اوهذا ما یدعونا الى القول ، غیر مطلوب اصال

اما القبول فما هو اال شرط لنفاذه تجاه الموقوف علیهم اذا كان الوقف خاصا، فاذا لم �قبل 

ن اجعل الوقف �اطال، وكل هذا یدعونا الى القول الموقوف علیهم الوقف فإن ردهم له ال ی

 ، وهذا �قتضي اعت�ار فقط المراد �العقد في المادة الرا�عة السا�قة هو العقد �المدلول العام

 .و ما �عدها 57، ص 1972دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العر�ي، القاهرة،  1
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وهو ما ذهب ال�ه غالی�ة الفقه  ، الوقف تصرفا قانونا یترتب عل�ه التزام �ارادة منفردة

 .1االسالمي

فإنه �صنف  العام الوقف �اعت�اره عقدا �المفهوم نا: متمیزالوقف تصرف تبرعي  - 2

ما �قدمه، وال �قدم لین على مقابل دعاقمتضمن التصرفات التبرع�ة التي �حصل فیها احد ال

�القول  على فكرة التبرع  قانون االوقاف عاقد االخر مقا�ال لما �حصل عل�ه، ولقد نصمتال

من ملك المتبرع �ما �فید  يءفید خروج الشوالتبرع �، 2...))الوقف عقد التزام تبرع  (( ان

اذا ((     :على انه ساس نص قانون الوقف وعلى هذا األ ، يءزوال كل سلطاته على الش

 .3...))الواقف  ةصح الوقف زال حق ملك�

إن زوال حق ملك�ة الواقف ال �عني إنتقالها الى الموقوف عل�ه ، بل إن محل           

الوقف و عن التصرف،  الموقوف فقط وتح�س رق�ة المال الموقوفالتبرع هو منفعة الشیئ 

 و�ظهر ذلك من خالل ما، نه تبرع متمیزان كان بهذه الصفة التبرع�ة فإنه �مكن القول او 

 :یلي 

واقف بتصرفه الوقفي ال �قصد نقل سلطات الملك�ة الف: ن التبرع ال یتعلق برق�ة العین ا -أ

  من قانون  03وفي هذا تنص المادة  ،عن التملك  الى الغیر بل �قصد �ه ح�س العین

یجعل  الح�س اوهذ ، ...))بیدأالوقف هو ح�س العین عن التملك على وجه الت ((:  فاوقاال

 .الوقف شخصا معنو�ا مستقال بذاته كما سنرى الحقا

وهي الغلة أو الر�ع الذي ینتجه المال : ن محل التبرع في الوقف هو المنفعة ا -ب

 :وما یؤكد ذلك هو االحكام التال�ة  ،الموقوف

    : نصهاتشیر الى فكرة التبرع أو التصدق �المنفعة بالتي ف اوقمن قانون اال 03المادة  -

والتصدق �المنفعة معناه التبرع بها ، ))  والتصدق �المنفعة...ح�س العین عن التملك (( 

 .ول�س التبرع �اصل الملك الوقفي 

 .75زهدي �كن، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص  1
 .المعدل و المتمم 10-91قانون األوقاف من  04المادة  2
 .المعدل و المتمم 10-91من قانون األوقاف  17المادة  3
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ینحصر حق المنتفع  �العین ((  : على انه تنصالتي ف اوقمن قانون اال 18المادة  -

فما  ینتجه الملك الوقفي هو الذي �كون محال للتبرع ، وعلى هذا لم  ،))الموقوفة ف�ما تنتجه 

وٕانما سلطته فقط على  ، تكن لصاحب االستحقاق في الوقف  سلطة على الملك الوقفي

وعلى هذا یجوز للموقوف  ،الموقوف ءاستحقاقه لمنفعة الشي حصته التي آلت ال�ه �حكم

ف اوققانون االل�حیث �مكن الحجز والتنفیذ علیها وفقا ، نا لدینه اعل�ه جعل حصته ضم

نا للدائنین في المنفعة  فقط  وفي  ایجوز جعل  حصة المنتفع  ضم (( :الذي قضى أنه 

 . 1))الثمن  الذي �عود  إل�ه 

فإن هذا  نا لدینه واردة هنا ،االوقف ضم منتفع منجعل حصة ال واذا كانت امكان�ة          

ه للغیر على اساس ملك�ة الموقوف نن حق المنتفع أو المستحق یجوز التنازل عا�عني ا�ضا 

  . 2و�التالي جواز التصرف فیها ، عل�ه لحصته

ال یجوز التنازل في ((  :ف الى تقر�ر انه اوقذهب قانون االوفي نفس الس�اق           

ا اصال �عد موافقة  صر�حة من السلطة ـة الخیر الموقوف علیهـة من نوع جهـف اال لجهالوق

 . 3 ))المكلفة �األوقاف 

واذا كان جواز التصرف في حق المنفعة من قبل الموقوف عل�ه امرا مقررا فإنه           

ن ااساس  على ،له البتة التنازل عن االستحقاق في الوقف أو تور�ث ذلك االستحقاق الیجوز

قفي و في التصرف الابتداء ذلك من اختصاص الواقف عن طر�ق االشتراطات التي �ضعها 

له الى جهة آوالتي بها �حدد المستحقین ونصیب كل مستحق ، وترتیب المستحقین وك�ف�ة م

من  14ن تلك االشتراطات هي التي �عهد الیها تنظ�م الوقف وفقا للمادة ا�معنى  ،عامة 

اشتراطات الواقف التي �شترطها في وقفه هي التي تنظم :(( التي تنص  فاوققانون اال

 )).الوقف ما لم یرد في الشر�عة نهي عنها 

 .المعدل و المتمم 10-91من قانون االوقاف  21المادة  1
التي تصدق على االوقاف الخاصة الناشئة قبل صدور  10 -91فاوقمن قانون اال 19 وفي هذا تنص المادة 2

المنفعة وال �عتبر ذلك ا�طاال یجوز للموقوف عل�ه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في " :10 -02القانون 
 ."الصل الوقف 

 .المعدل و المتمم 10-91من قانون االوقاف  20المادة  3
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ن الطب�عة التبرع�ة المتمیزة للوقف التي تنشا عن التصرف الوقفي �ارادة منفردة ا          

غرار جعلت المشرع الجزائري �صنف الوقف ضمن اصناف الملك�ة على ، من الواقف 

اصناف الملك�ة االخرى المعروفة كالملك�ة الخاصة ، والملك�ة الوطن�ة للدولة وجماعاتها 

 . 25-90 المحل�ة كما �فیده ذلك قانون التوج�ه العقاري 

نوني �ارادة اتصرف ق: الوقف ما هو اال نخلص الى ان ، وترتی�ا على ما سبق 

ل، وهذا آجهة خیر و�ر في الحال أو الم�فید التبرع �منفعة المال الموقوف على ، منفردة 

 .ف الجزائري اوقنون االاالمفهوم هو الذي قرره ق

وفي هذا الس�اق ، �الحظ ان االجتهاد القضائي مستقر على اعطاء ال�عد التبرعي 

من (( : للوقف استنادا الى احكام الشر�عة االسالم�ة، حیث �فید منطوق احد القرارات انه 

عقد الح�س ال یخضع للرسم�ة ألنه من أعمال التبرع التي تدخل في  المستقر عل�ه على أن

 . 1...))أوجه البر المختلفة المنصوص علیها شرعا

 

 الفرع الثاني 

 مدى كفا�ة االیجاب النشاء الوقف

مدى  كفا�ة الص�غة المنحصرة في اإلیجاب  لق�ام  الوقف، یدفعنا  عن ن الحدیث ا

ن ااهما شرط ،�محل القبول والق�ض في التصرف الوقفي ناإلى الحدیث عن موضوعین یتعلق

 :یلي ن لصحته وهذا ما نحلله ف�ماالتمامه ام شرط

هذه المســألة �ستدعي التطــرق  ةالجـعان م:  في الوقف مدى إشتراط القبول والق�ضـ  اوال

 :الى النقطتــین التالیتـین 

 :لوقف بین فرضین تتارجح مسألة القبول في ا: محل القبول في الوقفـ  1

 .314، ص 2001أ ، عدد خاص، . غ . ق .إ .، م 16/11/1999: مؤرخ في  234 655قرار رقم  1
                                                           



75 
 

على -مع إختالفهم  -أجمع فقهاء الشر�عة  :است�عاد القبول في الوقف على غیر معینأ ـ 

شرطا في صحته وال في االستحقاق ف�ه إذا تعلق األمر  الو  ،ن القبول ل�س ركنا في الوقف ا

 .1�موقوف عل�ه غیر معین  أو محصور

ما إذا كان  الموقوف عل�ه لة مسأن كل االختالف بینهم �كمن في الكن الواقع 

الط�قة األولى  منه معینة محصورة ، فمنهم من جعله  شرطا ، ومنهم من لم   كون نا ، معیّ 

 . �شترطه

اختلف التكییف الشرعي للقبول في  :التكییف الشرعي للقبول في الوقف على معین ب ـ 

بول في النقاط لقلو�مكن حصر التكی�فات الشرع�ة  ،خرالوقف على معین من مذهب آل

 : ةــالتالی

الوقف  ن قبولا 2االقوال ف�هیرى المذهب الشافعي على ارجح  : القبول شرط للزوم الوقف -

 ،وفي الط�قات التي تلي األولى الشرط عدم الرد، من الط�قة األولى المعینة شرط اللزوم 

بول في األولى قد نه �عد القاهو  ولعل علة إشتراطه في األولى وعدم إشتراطه في التال�ات

 .إستقر وثبت واص�ح غیر قابل للنقض، فلم یبق للتال�ة  إال رد الغلة أو أخذها

ن الوقف اذا كان على معین فإن شرط  االى  3ذهب المالك�ة  :القبول شرط لالستحقاق  -

، عل�ه  ه  أو الق�م ـن كان أهال  له ، أومن وصیااالستحقاق هو قبول الموقوف عل�ه المعین 

ن انتقل الوقف لمن یل�ه  ان لم �قبل هو أو ول�ه ان قبل صح الوقف وثبت االستحقاق ، و فإ

 . ذكر  جهة  تال�ة

   وذهب فر�ق من الحنابلة الى تقر�ر فكرة االستحقاق �شرط القبول واال �طل حقه         

 

 

، سابقالمرجع ال قف،محاضرات في الو  دمحم أبو زهرة ،، 325ص ، سابق المرجع الدمحم مصطفى شلبي ، : راجع  1
 .56ص 

 .57ص السابق، مرجع زهرة، محاضرات في الوقف، الدمحم أبو  2
، دار المعارف، بدون سنة 2أبي بركات احمد بن دمحم الدردیر ،الشرح الصغیر على اقرب المسالك ، ج: راجع  3

 .57السابق، صمرجع زهرة، محاضرات في الوقف، الدمحم أبو ،  265-260ط�ع ، ص 
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 . 1ي مرجوح في الفقه الحنبليأوهو ر  ، في الوقف

غا�ة الوقف التقرب الى هللا �الطاعة شأن هو ان ما �مكن مالحظته في هذا الن ا

ن الى اونیل ثوا�ه المتجدد طیلة استدامة اعمال البر والمعروف واالحس، نه اوتحقیق رضو 

خلقه كما هو مبین في الحدیث النبوي الذي �شیر الى الصدقة الجار�ة، والتمعن في هذه 

لحي محل عنا�ة وتنفیذ، وعلى هذا ن تحقیق ارادة الواقف المیت أو ااالفكرة  یجعلنا نرى 

 نعقاد الوقف صح�حا قائما مع قبول الموقوف علیهم امرا ل�س �العدلاط بین ��كون الر 

ن ان ا�ضا ل�س من العدل كنه، ولاذفحق�قة ال یجوز ادخال حقوق مال�ة في ذمة الغیر دون 

من اعادة تكییف  نمنع تحقیق مقاصد الخیر �طر�ق الوقف، وللموازنة بین االمر�ن كان البد

ما �حقق ارادة الواقف وارادة الموقوف عل�ه، ولذلك ال نجد تكی�فا احسن من تكییف �القبول 

نه شرط لالستحقاق من قبل الموقوف علیهم اذا كنا �صدد وقف خاص، فإن االقبول على 

القبول شرط ان قبلوا ثبت حقهم في الوقف واال تحول االستحقاق الى غیرهم، ولو تصورنا 

لزوم لمنعت ط�قات اشخاص من خیر الوقف �سبب عدم قبول الط�قة األولى من الموقوف لّ 

نه شرط اعلى  قبولي من ك�فوا الأن مبین، وعلى هذا فإن ر اعلیهم، وفي هذا خسر 

ما اجمع عل�ه الفقه �النس�ة للوقف على جهة عامة ، اما ي قوي وراجح جدا ألالستحقاق ر 

ن مقصد الخیر الذي قامت عل�ه الجهة مر منطقي جدا، الهو افمن است�عاد القبول ف�ه 

 .ن �منع الخیر الذي قصده الواقفاالیجب اطالقا 

: ناي الوقف نظر�تفاشتراط الق�ض مدى لة أمس تنازع لقد:  محل الق�ض في الوقف - 2

 :یلي  وعلى هذا االساس نتطرق لكل منهما ف�ما ،واالخرى تست�عده مطلقا هنظر�ة تشترط

یتزعم هذه النظر�ة المالك�ة، واإلمام دمحم بن الحسن : ر�ة الق�ض شرط التمام واللزومنظ - أ

نه ال یتم  الوقف وال یلزم  او  نه البد من الق�ضایرون حیث ن بن أبى لیلى ، ا، وعبد الرحم

 .2 �ه إال

، عالم الكتب ، بیروت، بدون سنة 2منصور بن یونس بن إدر�س البهوتي ، شرح منتهى اإلرادات ، ج: ع راج 1
 . 58محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص زهرة،دمحم أبو ، 491ط�ع ، ص 

 .64 -63صالسابق، مرجع محاضرات في الوقف، ال زهرة،دمحم أبو  2
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نه ال �كتفى �مطلق  ق�ض فیذهبون الى الة أو�فصل المالك�ة  في هذه المس          

بل �شترطون ز�ادة  على ذلك  الح�ازة لمدة سنة  -نه هو المعتبرامع  - أو الناظر وليالمت

 .صل أنع �طل الوقف كاي مفإذا لم تتحقق الح�ازة أل ،

وهذه االخیرة ال تتحقق  ، و�میز المالك�ة  في الح�ازة بین الح�ازة الحس�ة والحكم�ة 

 : 1هي ةإال �شروط ثالث

 .الولي على الوقف  على محجوره ن �كون  هناك إشهاد  منا -

 .ن تصرف الغلة  كلها  أو �عضها على مصالحه ا -

 .ن ال تكون  العین الموقوفة مشغولة  �سكن الواقف اال ما كان شغال قل�الا -

في �عض  یرى الشافع�ة وأبو یوسف من الحنف�ة، والحنابلة :  غة�نظر�ة كفا�ة الص_  ب

 .2 ي ف�ه الص�غةـه الى الق�ض ، بل تكفن الوقف ال �حتاج لتمامااألقوال 

ن كلیهما �فید اللزوم بوجود ن الوقف كاإلعتاق، الاو�ستدل اصحاب هذه النظر�ة �         

یبرره ) ض(وقفه البنته حفصة ) ض(ن  تسل�م عمراالص�غة الدالة عل�ه ، كما �ستدلون �

نه فعل ذلك إلتمام الوقف اما نه خاف التقصیر ول�كون في یدها �عد موته ، أكثرة أعماله، وال

 .فل�س في الخبر ما یدل عل�ه وال ما یرجحه 

نها تذهب الى ق�اس ا�الحظ المحلل للنظر�ة التي تشترط الق�ض لتمام الوقف و 

ن اله�ة ان هناك فارقا كبیرا بینهما، من ذلك االوقف �اله�ة التي �شترط فیها الق�ض، مع 

ن اله�ة تعطي الحق للمتصرف ال�ه ااضافة الى  ،فعقد �قتضي ایجا�ا وقبوال خالفا للوق

ن یتملك الشیئ الموهوب و�التالي �كون له حق التصرف ف�ه بجم�ع التصرفات الناقلة ا�اله�ة 

للملك�ة ،وهذه الفكرة االخیرة هي التي استلزمت فكرة الق�ض أو التسل�م كركن في اله�ة في 

وعلى هذا فإن اشتراط الق�ض في الوقف ، ن الوقف ال �ملكه الموقوف عل�ه اطالقااحین 

 . 64السابق، صجع مر محاضرات في الوقف، ال زهرة،دمحم أبو  1
، سابقالمرجع ال،  محاضرات في الوقفدمحم أبو زهرة ، ،  190ص ، سابقالمرجع المغني ، الابن قدامة ،  :راجع 2

 .66ص 
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ل�س له ما یبرره، اال اذا كان القصد هو تحقیق ص�غة الوقف عن طر�ق الق�ض فإن هذا 

 .االمر �غني عنه موضوع االث�ات في الوقف دون اللجوء الى فكرة الق�ض

ینا معی�ة، و�مكن االكتفاء أفإن فكرة الق�ض في الوقف في ر ، على ما سبق ترتی�ا و 

ن تكون كاف�ة للتدلیل على الوقف، وضامنة لتحقیق ارة الص�غة التي یجب في نظرنا �فك

رسم�ة وتستجیب لكل ن تكون الص�غة أك، ارادة الواقف وحام�ة للوقف �ما �منع ض�اعه 

  .مقتض�ات فكرة الشكل�ة 

�مكن تحلیل موقف القانون من القبول  : موقف القانون الجزائري من القبول والق�ض - 3

 :الق�ض في النقطتین التالیتین و 

 :ا ـلتین همأللنصوص القانون�ة في هذا الموضوع حكمین لمس متفحص�الحظ ال:  القبول ـ  أ

ال یوجد في النصوص القانون�ة  ، حیث است�عاد القبول في الوقف على جهة: الحكم االول -

لى جهة معینة سواء من عالقة بین القبول والوقف عالالمتعلقة �الوقف ما �فید أو �شیر الى 

االستحقاق في �ال مادة متعلقة إ،  1أو شرطا في صحته ، حیث اعت�اره ركنا في الوقف

 10 -91من القانون  02ف/13حیث تنص المادة  ،الوقف ذكرت الجهة ولم تشترط قبولها

فالشخص الطب�عي یتوقف إستحقاقه للوقف على وجوده وقبوله ، (( ... : المتعلق  �األوقاف

، وقبل ذلك 2))ن ال �شو�ه ما یخالف الشر�عة اإلسالم�ة اا الشخص المعنوي ف�شترط ف�ه أم

 2ف/13قد نصت على ما �فید  نص المادة  قبل الغاءهاف اوقمن قانون اال 07فإن المادة 

 )).�صیر الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم �قبله الموقوف علیهم  (( :السا�قة �القول

ط قبول الجهة الموقوف علیها الجل استحقاقها اال �النس�ة فنالحظ هنا عدم اشترا

ن المشرع ا: وعلى هذا �مكن استخالص حكم هذه المسالة �القول  ، للشخص الطب�عي

الجزائري لم یجعل القبول ركنا في الوقف ول�س شرطا في صحته ، وال في االستحقاق ف�ه اذا 

 .لة أمع عل�ه الفقهاء في هذه المس�ا لما اجتبنّ  ،تعلق االمر �موقوف عل�ه غیر معین

 .66دمحم أبو زهرة ، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص  1
في مفهوم هذا القانون هو الموقوف عل�ه : (( لتص�ح 10-02�القانون  10-91من القانون  13عدلت المادة  2

 )).شخص معنوي ال �شو�ه ما یخالف الشر�عة اإلسالم�ة 
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، على الرغم من عدم وجود القبول شرط االستحقاق في الوقف على معین : الحكم الثاني  -

من قانون  2ف/13المادة  ت عل�هنصأي نص قانوني �فید حكم هذه المسألة اال ما 

فالشخص ..: (( .�القول 10-02�ه القانون رقم  الملغاة �التعدیل الذي جاء10-91فاوقاال

 ...)).الطب�عي یتوقف إستحقاقه للوقف على وجوده وقبوله

ن القبول هنا شرط الستحقاق الموقوف عل�ه في الوقف اظاهر من هذه المادة إن ال

 10-91 فاوقمن قانون اال 07 نص المادة وهعلى شخص معین، وما یؤكد هذا المعنى 

صیر الوقف الخاص وقفا عاما اذا لم �( ( :نه ا تالتي قرر و  10-02قبل الغائها �القانون 

ن الموقوف علیهم في الوقف الخاص اذا لم افهذه المادة تفید ، )) �قبله الموقوف علیهم 

ال  فإن االثر المترتب على ذلك هو تحول الوقف من الخاص الى العام، و، �قبلوا الوقف 

 .إلنعقاد ن القبول شرط لالستحقاق ول�س لامما �فید ، �عني ذلك �طالن الوقف 

ن المشرع الجزائري لم �شترط القبول في الوقف على اوالخالصة في هذه النقطة 

أي  ،ل�كون شرطا لالستحقاق طه في الوقف على معین ااشتر �مكن القول �نما او ، جهة 

، استنادا الى ما  نعقادنه مقابل لالیجاب من اجل االالتثبیت حق المستحقین ول�س ما �فید 

 . المشرع في تنظ�مه للوقف الخاص كان قد ذهب ال�ه

ن المشرع  اظاهر من النصوص القانون�ة المتعلقة �الوقف ال: ب ـ الوقف ل�س عقدا عین�ا 

أو صحته كما      الجزائري تبنى رأي االتجاه الذي ال �شترط الق�ض أو التسل�م لتمام الوقف

حظة ذلك من خالل مال، و�مكن 1 و�عض الحنابلة ذهب إلى ذلك الشافع�ة وأبو یوسف ،

 :النقاط التال�ة 

 . نه ال یوجد نص صر�ح �قرر ذلك ا -

: هي  ن قانون الوقف قد حدد اركان الوقف في المادة التاسعة منه في ار�عة اركانا -

لتمام  الواقف ، وص�غة الوقف ، والمال الموقوف ، والموقوف عل�ه ، ولو كان الق�ض شرطا

 .لكان وصفا لها وهو ما لم �حدث أو ،الوقف لذكر مع هذه االركان

 .74زهدي �كن، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص  1
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ن القول �اشتراط الق�ض یجعل عقد الوقف عقدا عین�ا كاله�ة ، و�التالي یترتب على ا -

تخلفه �طالن الوقف ، ولم یوجد في احكام قانون الوقف ما �شیر صراحة أو تلم�حا الى 

 .�طالن الوقف لتخلف الق�ض

ال�ه االجتهاد القضائي في هذا الشأن حیث �عضد ما خلصنا ال�ه هو ما ذهب  وما          

من المقرر شرعا أن الح�س الذي �حرر وفقا للمذهب الحنفي یرخص : ((  قضى �أنه

أنه �سمح بإخراج البنات �شرط  كما، وال �شترط ف�ه الح�ازة  ، �التحب�س على نفس قید الح�اة

 .1...))عند االحت�اج حق استغالل األمالك المح�سة هأن یجعل ل

 . ازةـه الحیـوال �شترط فی: فمحل الشاهد هنا هو ع�ارة  

ن القبول والق�ض ل�سا �شرطین لتمام الوقف اننتهي الى  ما سبقعلى وترتی�ا 

          .ن القبول شرط لالستحقاق في الوقف على معین فقط اوصحته ، و 

قى لة صحته ت�أ، لكن مع ذلك فإن مس أفمتى توافرت اركان الوقف نش �ه ، وعل

 .ة على النحو الذي یليمعلقة على مدى تحقق األوصاف المشترطة في كل ركن على حد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .95، ص 04، عدد 1989ق . ، م 13/12/1984: مؤرخ في  35 351قرار رقم  1
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 الثانيم�حث ال

 لتصرف الوقفياالوصاف القانون�ة ألركان ا

 الموقوف المال ، و  الواقف: نا أر�عة هيان للوقف أركایرى فر�ق من الفقهاء 

�ه على اساس أني هذا الفر�ق من الفقه ر ، و�ب والص�غة الدالة على إنشائه والموقوف عل�ه

ن هذه  األمور األر�عة  یتوقف اوال شك في  ، ما یتوقف عل�ه  الشيء: نهأتفسیرهم الركن �

ن للوقف ركنا واحدا وهو الص�غة او�ذهب فر�ق اخر من الفقه إلى  ،علیها وجود الوقف

ن اما ك: م  الركن  �أنهالمنشئة، وما عداها أمور الزمة  لوجود الص�غة بناء على تفسیره

 .1جزءا من حق�قة الشيء ، أو ما �ه قوامه ووجوده

وفي   صراحة الى تقر�ر تعدد�ة اركان الوقفالجزائري ف اوقذهب قانون االوقد 

ن اني الخاص �اركاف الواردة تحت الفصل الثاوقمن قانون اال 09هذا الصدد اكدت المادة 

ص�غة  -3 ، محل الوقف -2،الواقف  -1 :ن الوقف هياأرك : ((ن االوقف وشروطه 

 )).الموقوف عل�ه  -4  الوقف 

ن تتحقق في كل ركن من اتتعلق شروط التصرف الوقفي �األوصاف التي یجب  و

یتعلق احدهما �شروط ،  مطلبین الىم�حث اركان الوقف االر�عة ، وعلى هذا نقسم هذا ال

ي فیتعلق �شروط �ق�ة االركان االخرى ، اما الثان)المطلب االول ( اشخاص التصرف الوقفي 

 :النحو التالي على ) المطلب الثاني ( 

 

 المطلب االول 

 شروط اشخاص الوقف

�عد شخص الواقف محور التصرف االنفرادي الذي ینشأ عنه الوقف ، والذي 

 بذلك �ستهدف غرض البر تجاه اشخاص طب�عیین او معنو�ین �شكلون جهة الوقف ، فهم 

 .324ص المرجع السابق، مصطفى شلبي ، دمحم  .د 1
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التي تقتضي و  ـ ـ �اعت�ارها في كل االحوال تصرفا انفراد�ا العالقة الوقف�ة �مثلون اطراف

تحلي كل طرف �االوصاف القانون�ة ـ الشروط ـ الواج�ة في هذا الشأن ، وهذا ما �ستدعي 

على النحو ) الفرع الثاني( ، وشروط الموقوف عل�ه ) الفرع االول( تناول شروط الواقف 

 :التالي 

 

 األول  لفرعا

 فــروط الـواقــش

شدد قانون الوقف الجزائري في شروط هذا الركن والتي �مكن تصن�فها الى شروط 

 :نتناولهما على النحو التالي ، وشروط نفاذ ، صحة 

تشترط النصوص القانون�ة المتعلقة �الوقف وجوب توافر :  قفاشروط الصحة في الو  ـ أوال 

 04والمادة   2ف/10ن امنته المادتضعلى ما ت اهل�ة التبرع في الواقف لكي �صح وقفه بناء

�شترط في الواقف  لكي �كون  وقفه ((  : 2ف/10حیث تشترط المادة  ، فاوقمن قانون اال

 :صح�حا  ما �أتي 

 .ن �كون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا ا -1

 ).)أو دین  هن �كون الواقف ممن �صح تصرفه في ماله  غیر محجور عل�ه لسفا -2

عقد التزام :((فهي تفید الشرط ت�عا لطب�عة التصرف الوقفي الذي تعرفه �أنه  04اما المادة 

 .))تبرع صادر عن ارادة منفردة 

في القانون المتعلقة �الواقف ن شروط الصحة او�تحلیل هاتین المادتین نخلص الى 

 :یلي  الجزائري تتمثل ف�ما

ن  وقف الصبي  سواء كان ممیزا  أو غیر اف اوققانون اال �قرر:  تحقق سن الرشد -1

ن الوقف تصرف تبرعي كما سبق ا، ذلك 1ذن بذلك الوصيا، ولو  مطلقا ال یجوزممیز 

ذن اوقف الصبي  غیر صح�ح مطلقا،  سواء كان ممیزا  أو غیر ممیز، ولو  ":فاقو من قانون اال 30المادة  1
 ."بذلك الوصي 

                                                           



83 
 

سها بلوغ الشخص التاسعة عشر أ، وصفة التبرع توجب توافر االهل�ة الكاملة وعلى ر الذكر

ة سل�ا ولهذا �عد ن الوقف یؤثر في الذما، على اساس 1الجزائري  سنة وفق القانون المدني

من  83وفي هذا تنص المادة ، ممن بلغ سن الرشد  ن �صح االّ اتصرفا مضرا ، فال یجوز 

من القانون المدني  43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد ط�قا للمادة ((  :قانون االسرة 

 ....))تكون تصرفاته نافذة اذا كانت نافعة له و�اطلة اذا كانت ضارة �ه

من بلغ سن الرشد :(( نه ا نفس القانون حیث تقرر من 86و�ؤ�د ذلك نص المادة           

 )).من القانون المدني  40ولم �حجر عل�ه �عتبر كامل االهل�ة وفقا الحكام المادة 

ن تكون اهل�ة اداء الواقف قد اكتملت له لم�اشرة كل اإذن لتحقق صحة الوقف البد 

 .نواع التصرفات القانون�ة أ

�شترط القانون لتمام اهل�ة االفراد فضال عن تحقق : ها نعاعوارض االهل�ة ومو  ءافتنا -2

وهي ،  والسفه والغفلة، لجنون والعته سن الرشد انتفاء الصفات التي قد تؤثر على التمییز، كا

التي یوجد علیها الواقف الكامل االهل�ة كذا انتفاء االحوال  ، و عوارض االهل�ةما تعرف �

 .االهل�ةنع امو ما تعرف �وهي ، منعه من م�اشرة التصرفات القانون�ةت التي

 ، والتي نتناولها وهي تعرف عادة �الجنون والعته والسفه والغفلة :  عوارض االهل�ة أ ـ

 :كالتالي 

ال �صح وقف ((  :على انه  فاوقمن قانون اال 31المادة تنص  : ∗الجنون والعته -

ف تصرفا یتوقف على أهل�ة التسییر ، أما صاحب الجنون  المجنون والمعتوه  لكون الوق

ن تكون اإلفاقة ثابتة بإحدى الطرق االمتقطع  ف�صح أثناء إفاقته وتمام  عقله، شر�طة 

 )). الشرع�ة

 ةالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجر�د 1975/ 26/09المؤرخ في  58-75األمر رقم من  40المادة 1
 .70الرسم�ة العدد 

دراكه، و أما المعتوه فهو الشخص الذي �فهم المجنون هو الشخص المصاب �اضطراب عقلي �عدم إرادته و إ ∗
�عض األش�اء دون غیرها �سبب مرض أو لكبر السن، دمحم حسنین، الوجیز في نظر�ة الحق، المؤسسة الوطن�ة 

 .64، ص 1985للفنون المط�ع�ة، الجزائر، 
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المتعلق �م�طالت  قانون الوقفمن ورد هذا النص في الفصل الخامس لقد           

لم �كن ، على اساس  ل كان االفضل لون النص جاء تحت فصاق سبو�ظهر مما  ،الوقف

ن تكون اولهذا كان المنطق �فرض ، ركان الوقف وشروطه أن كل مواد الفصل تتعلق �ا

 .تحت الفصل الثالث المتعلق �اركان الوقف وشروطه 

ن حصول ال، رض لصحة الوقف تمتع الواقف �كل قواه العقل�ةتن النص السابق �فا

 13ن صغر السن الذي هو دون الو�التالي �عاد ،ن التمییزاقدالجنون أو العته �عتبر سب�ا لف

من  31تصرفات الواقف المجنون والمعتوه حسب المادة  نإف ، وترتی�ا على ماسبق 1سنة

للمادة  اف السالفة تكون �اطلة �طالنا مطلقا كتصرفات الصبي غیر الممیز وفقاوققانون اال

نجدها تفرق بین  من قانون االسرة 107مدني جزائري ، لكن �الرجوع الى المادة  42

و�ین تلك الصادرة �عد صدور الحكم �الحجر ، ، التصرفات الصادرة قبل الحكم �الحجرعل�ه 

تعتبر تصرفات المحجور عل�ه �عد الحكم �اطلة ، وقبل :(( یلي  اذ تنص المادة على ما

 .))الحكم اذا كانت اس�اب الحجر ظاهرة وفاش�ة وقت صدورها 

لة حكم الوقف هنا بین التصرف الوقفي أالتمییزفي مس ق یجبسبلى ما و�ناء ع 

 :الصادر قبل الحجر والصادر �عده 

اذا كانت حالة الجنون أو العته غیر شائعة  : حكم التصرف الوقفي الصادر قبل الحجر* 

فتصرفاته تعتبر صح�حة ، ن غالب�ة الناس ال تعلم بهذه الحالة ا�معنى  ، وقت التصرف

فإن الوقف  ، ر كامل االهل�ة، اما اذا كانت تلك الحالة شائعة وقت التصرف الوقفيو�عتب

 .�كون �اطال مطلقا رغم صدورها قبل تسجیل طلب أو قرار الحجر

 االقارب  �كون الحجر بناء على طلب احد: حكم التصرف الوقفي الصادر �عد الحجر  *

ق�ع الحجر تكون كل تصرفات المجنون و�عد تو  ،2أو ممن له مصلحة أو من الن�ا�ة العامة 

 .أو المعتوه �اطلة ومنها تصرفه في الوقف 

اشرة حقوقه المدن�ة من كان ال �كون اهال لم�: " المعدل والمتمم، و التي تقضي �انهمن القانون المدني  42المادة  1
 " .فاقد التمییز لصغر في السن او عته او جنون ، �عتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثالث عشرة سنة

 .األسرة الجزائري المعدل و المتمممن قانون  102 مادةال 2

                                                           



85 
 

لة الجنون أف للقواعد العامة في مساوقمخالفة قانون اال و�الحظ في هذا الشأن

 القانون المدني �قرر �طالن تصرف المجنون مطلقا سواء كان جنوناحیث ان   ،المتقطع 

وعلى  ،تقر�ره لذلك على اساس صعو�ة اث�ات ذلك ر�ما كان، و  أو جنونا متقطعا مط�قا

ن ا: 1ف صحة تصرف الواقف المجنون �شرطین همااوقخالف ذلك الحكم �قرر قانون اال

ن ا�كون الوقف في حالة االفاقة ولو اعقبها الجنون على اساس تمام العقل هنا ، وكذلك 

 .تثبت تلك االفاقة �اي طر�ق من طرق االث�ات الشرع�ة 

ن المشرع الجزائري اخذ �القواعد العامة الموجودة في الفقه افي هذه المسالة و�الحظ 

نذاك �كون انه االسالمي التي تقرر جواز تصرفات الوقف في حالة الجنون المتقطع ، ال

�ة للثواب وفي هذا لن كان تصرفا مضرا �الذمة فإنه �كون مجاو�التالي فإن وقفه و ، مكلفا 

 .للواقف ةصالح ول�س مضر 

اشكال�ات كثیرة نظرا لتضارب  ∗لة وقف السف�ه وذو الغفلةأتثیر مس : السفه والغفلة -

، و�مكن تب�انها من ن أف وقانون االسرة والقانون المدني في هذا الشاوقنصوص قانون اال

خالل التطرق الى مسألة حكم الواقف ذو الغفلة ، ومسألة حكم وقف السف�ه على النحو 

 :التالي 

         : ف صراحة علىاوقمن قانون اال 2ف/10تنص المادة  :قف ذو الغفلة حكم الوا *

 )) .ن �كون الواقف ممن �صح تصرفه  في ماله غیر محجور عل�ه لسفه أو دین ا(( ... 

ن من بلغ سن الرشد ولم �كن مجنونا أو معتوها حسب المادة ا �فید ظاهر النصان 

محجورا عل�ه �سبب السفه أو الدین فإن تصرفه ف، ولم �كن اوقالسا�قة من قانون اال 31

مدني جزائري تجعل حكم  43ن المادة ا�كون صح�حا حتى ولو كان ذا غفلة ، في حین 

كحكم الصبي الممیز الذي  -في الترجمة  أخطلالذي لم یذكر في النص -السف�ه وذا الغفلة 

وقف : (( ن ا لتي تقررف ااوقمن قانون اال 30ال �صح تصرفه الوقفي مطلقا وفقا للمادة 

 .المعدل و المتمم 10-90من قانون األوقاف  31المادة  1
غیر ما �قتضي العقل، و أما ذو الغفلة فهو الذي ال �عرف ما ینفعه    السف�ه هو الشخص الذي یبذر ماله على  ∗

 .21و ما �ضره حیث �مكن غبنه �كل سهولة، دمحم حسنین، المرجع السابق، ص 
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الواقف ان فهل �مكن القول  ،...))الصبي غیر صح�ح مطلقا سواء كان ممیزا أو غیر ممیز

 .ذو الغفلة �صح تصرفه الوقفي ؟

السالفة التي على اساسها �كون  2ف/10ننا نرى ضرورة االخذ �حكم نص المادة ا          

ه لسفه أو دین فقط ، ولو كان ذا غفلة تصرف الواقف العاقل صح�حا ما لم �كن محجورا عل�

ر هنا خنه ال یوجد متعاقد اال، ن ذو الغفلة هنا لم �غبن في تصرفه الوقفي اعلى اساس ، 

نه اولو ، هنا  ن التصرف الوقفي هو في مصلحته االخرو�ة ومن جهة اخرى ال ،من جهة

 .سیؤثر على ذمته سل�ا فإنه لن �حرم االجر 

ن نؤسس نقدنا اینا الخاص بوقف ذو الغفلة أنا عل�ه ر سسأو�مكن بناء على ما 

ن علة اذ لم نكن �حاجة الى تقر�ر �طالن وقف السف�ه ، ال، السا�قة  2ف/10للمادة 

ن اعلى اساس ، ال�طالن في التصرفات �صفة عامة ال تتحقق هنا في التصرف الوقفي 

، لذا نرى  الواقف نفس اضاعة المال وتبذیره غیر واردة هنا وخاصة اذا كان الوقف على

 .ن المطلق هنالة �ما یؤدي الى الحد من حكم ال�طالأضرورة اعادة النظر في هذه المس

لة ذو الغفلة فإننا سنتطرق الى أینا السابق الذكر في مسأعلى اعت�ار ر : حكم وقف السف�ه  *

وقف �عد حكم وقف السف�ه الذي نراه من خالل التمییز بین الوقف قبل الحجر عل�ه ، وال

 .الحجر عل�ه 

 ن االصل هو صحة تصرفات السف�ها�قرر قانون االسرة : وقف السف�ه قبل الحجر  •

امرا   ن السفه كاناه فإن وقف السف�ه �قع صح�حا اال اذا ثبت عل�و ،  1قبل الحجر عل�ه

المادة  ظاهرا ومتفش�ا في شخص الواقف قبل تصرفه الوقفي فهنا �قع الوقف �اطال حسب

 نه الامع       ى بین تصرفات المعتوه والمجنون والسف�ه سوّ  الذي سرةقانون االمن  107

 .�مكن التسو�ة بینهم 

ف یذهب صراحة اوقمن قانون اال 2ف/10ن نص المادة ا :وقف السف�ه �عد الحجر  •

((  :تنص        ن كان الواقف محجورا عل�ه �سبب السفه حیث االى عدم صحة الوقف 

تعتبر تصرفات المحجور عل�ه �عد الحكم �اطلة وقبل الحكم اذا " : من قانون االسرة على انه 107المادة  تنص 1
 ." ة وفاش�ة وقت صدورها كانت اس�اب الحجر ظاهر 
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، )) اقف ممن �صح تصرفه  في ماله غیر محجور عل�ه لسفه أو دین ن �كون الو ا... 

السا�قة من قانون االسرة التي تذهب �صر�ح الع�ارة  107و�ؤ�د هذه المادة ما ذكرته المادة 

 .الى تقر�ر �طالن تصرفات المحجور عل�ه �عد الحكم

تمنعه من  هل�ة التيوهي الظروف التي یوجد علیها الواقف الكامل اال:  نع االهل�ةامو  ب ـ 

�مكن  1او جسمان�ة  نع قد تكون قانون�ة أو طب�ع�ةاوهي مو ، م�اشرة التصرفات القانون�ة 

 :حصرها في الحاالت التال�ة 

م�اشرة حقوقه المال�ة وفقا من �منع المحكوم عل�ه �عقو�ة جنائ�ة  : الحكم �عقو�ة جنائ�ة -

 نع رتبتوهي ت، �ة تطبق �قوة القانون وهي عقو�ة ت�ع ،2من قانون العقو�ات 07للمادة 

وتسري خالل فترة وجود المحكوم  ،عقو�اتالمن قانون  2ف/ 04العقو�ة االصل�ة وفقا للمادة 

 . نعاوتزول بزوال الم ،عل�ه �السجن

اذا كان الشخص اصم ا�كم   :((مدني جزائري  1ف/80تنص المادة :  اجتماع عاهتین - 

جاز  ،التعبیر عن ارادته ةالعاه تلكسبب �وتعذر عل�ه ، أو اعمى ا�كم ، أو اعمى اصم 

 .))ونه في التصرفات التي تقتضیها مصلحته ان تعین له مساعدا قضائ�ا �عاللمحكمة 

ن �عین افالشخص الذي كانت تلك حالته تكون تصرفاته القانون�ة ومنها الوقف صح�حة قبل 

الق�ام  ةاعد القضائي فیجوز لذي العاهله مساعدا قضائ�ا ، اما �عد تسجیل قرار تعیین المس

بهذه التصرفات دون مساعدة المعین من قبل المحكمة واذا قام بها كانت قابلة لال�طال 

 . 3لمصلحته

  الملك  وهو الشرط الذي �قید من حر�ة التصرف في : نع من التصرفاالشرط الم - 

لمصلحة المالك أو المشترط ن �كون مشروعا وقد یتقرر ان �كون محددا �مدة معینة و او�جب 

 .ن یتقرر لمصلحة الغیراكما �مكن 

 .86، ص2008علي ف�اللي، االلتزامات، موفم للنشر ، الجزائر،  1
حرمان المحكوم عل�ه أثناء تنفیذ العقو�ة األصل�ة عل�ه من م�اشرة حقوقه المال�ة : " من قانون العقو�ات 07المادة  2

 ".وتكون إدارة أمواله ط�قا لألوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي 
شخص قضائي اذا صدر من ال مساعدو�كون قا�ال لال�طال كل تصرف عین من اجله  " :مدني  2ف/80المادة  3

 ." مساعدة قرار ال لیسج�عد ت مساعدبدون حضور ال ساعدته مالذي تقررت 
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نه ااال او قانون االوقاف ن لم یرد في القانون المدني الجزائري انع و ان هذا الما

((  :التي تنص 104في مادته  1س�س السجل العقاري أالمتعلق بت 63-76مقرر في المرسوم 

سبب �قید حر�ة التصرف في الحق من ي أن ال�طاقة غیر مؤشر علیها ��أ�حقق المحافظ 

اذا كان هذا  اال و�ناء على ماسبق فإن الواقف ال �صح وقفه للعقار ،)) قبل صاح�ه االخیر 

 . االخیر ل�س ممنوعا التصرف ف�ه

الى ان قانون الوقف قد  ، وتجدر االشارة في كل ما سبق من مسألة شروط الصحة

ي هذا الشأن ،حیث جاء في احد قرارات المحكمة جارى ما كان قد قرره االجتهاد القضائي ف

من المقرر شرعا وقانونا أنه �شترط في الواقف أن �كون أهال للتبرع، رشیدا ال (( : العل�ا انه 

ومن ثم فإن القضاء �ما یخالف هذا المبدأ �عد مخالفا ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة ....مكرها

 .2))والقانون 

 

 الثاني لفرع ا

 اذـروط النفــش

لة شروط نفاذ التصرف الوقفي اثناء تطرقه لحالتین �كون أعالج قانون الوقف مس      

و      �غض النظر عن صحته  أو مرضه كون الواقف محجورا عل�هحالة   : علیها الواقف

ن  اولكن دون  كان مدینا بدین �ستغرق كل أمالكهو ، حالة كون الواقف مر�ضا مرض الموت 

 .عل�ه ر�حج

ن الواقف اكاذا ن الوقف ال�قع صح�حا االمقرر هنا  : انتفاء الحجر عن الواقف  اوال ـ

ف اوقمن قانون اال 3ف/10ن ، وهذا ماتضمنته المادة محجورا عل�ه و�كون محال لل�طال

ن �كون  الواقف ممن ا...تي أ�شترط في الواقف لكي �كون وقفه صح�حا ما �:(( تنص التي

 )).ر عل�ه لسفه أو دین �صح تصرفه في ماله غیر محجو 

 . 30عدد ر .ج  ،السجل العقاري تأس�س المتعلق ب 25/03/1976: في المؤرخ  63- 76رقم  األمر 1
 .60، ص 02، عدد 1991، المجلة القضائ�ة 21/11/1988: المؤرخ في 46 546م رق القرار 2
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 : ةــالتالی مسائلالنقف عند   یجعلنا ذه المادة هل ـــن تحلیا

     ن اس�اب الحجر تتعلق اما �الجنون االمقرر قانونا  ان:  ة الدین كسبب للحجرجدّ  ـ  1

من :(( نامن قانون االسرة التي تقرر  101وفق ماتنص عل�ه المادة ، أو العته أو السفه 

ت عل�ه احدى الحالت المذكورة �عد أرشد وهو مجنون أو معتوه أو سف�ه أو طر بلغ سن ال

ف تضیف سب�ا اخر غیر معهود في اوقمن قانون اال 10لكن المادة ، )) عل�ه رشده �حجر

أو �معنى اخر  ،مستغرقا لجم�ع امواله كونهوالعبرة ف�ه هنا ، القانون من قبل هو الدین 

 .ینتحقق صفة االعسار في شخص المد

ن المشرع الجزائري �ابتداعه لسبب جدید للحجر في قانون الوقف او�الحظ هنا   

، وعل�ه فإنه �مكن  1كان متاثرا �الفقه االسالمي الذي �قرر حكم الحجر على المدین المعسر

ن جم�ع احكام الحجر الواردة في الفصل الخامس من الكتاب الثاني المتعلق �الن�ا�ة االقول 

ن اانون االسرة تكون محال للتطبیق على حالة الدین كسبب للحجر ، ومنها الشرع�ة في ق

أو من الن�ا�ة ، أو ممن له مصلحة ، الحجر �كون �حكم من القضاء �طلب من احد االقارب 

 .2العامة 

لتبین حكم هذا الوقف یجب التمییز بین ما اذا كان :  المحجور عل�ه لدینوقف حكم ـ  2

 :عده الوقف قبل الحجر أو �

 3ف/10فإنه �مفهوم المخالفة للمادة : اذا كان الوقف قبل الحجر على الواقف المعسر  أ ـ

من قانون  107لكن اذا نظرنا الى حكم المادة ، ف �كون الوقف صح�حا اوقمن قانون اال

تطبق هنا على اساس ما قلنا سا�قا من تطبیق احكام الحجر الواردة �سبب  التي 3االسرة

ن الحكم سیختلف عما افإنه �مكن القول ، أو السفه على سبب الدین   لعتهالجنون أو ا

في المسالة التي  107ن مقتضى المادة اعلى اساس  فاوقمن قانون اال 10تضمنته المادة 

 .135دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص  1
�كون الحجر بناء على طلب احد األقارب أو ممن له مصلحة، أو من الن�ا�ة : " من قانون األسرة 102المادة  2

 ".العامة 
 أس�ابكانت  إذاتعتبر تصرفات المحجور عل�ه �عد الحكم �اطلة وقبل الحكم : " األسرةمن قانون  107المادة  3

 ". الحجر ظاهرة وفاش�ة وقت صدورها
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ن الوقف قبل الحجر على الواقف �كون �اطال اذا كان غالب�ة الناس �علمون انناقشها هو 

نفسنا امام تناقض في الحكم في هذه اوعلى هذا سنجد ،  �اعسار الواقف وقت تصرفه الوقفي

 3ف/10الزالة هذا التناقض هو اعت�ار ما نصت عل�ه المادة  یبدو وجیهاوالذي ،  لةأالمس

على اساس اعت�اره حكما خاصا �الوقف یخرج ، لة أالمس ف هو الحكم لهذهاوقمن قانون اال

ن الحجر �سبب الدین هو من جهة ، وال عن القاعدة العامة المقررة في قانون االسرة من

ن تطبق احكامه وفق ما سبق على مسالة الوقف قبل اابتداع قانون الوقف فإنه من األولى 

من قانون الوقف التي تقضي �الغاء كل حكم یخالف ما  49ناه�ك عن نص المادة  ، الحجر

 . 1فاوقجاء في قانون اال

اق حاصل بین احكام قانون الوقف واحكام قانون فإن االتف: اذا كان الوقف �عد الحجر ب ـ 

، من قانون الوقف  3ف/10االسرة حول عدم صحة الوقف في هذه الحالة وفقا للمادتین 

 .من قانون االسرة  107والمادة 

ن هذا الحكم قاس نوعا ما من حیث اثره، ومن حیث عدم اتساقه مع و�الحظ هنا ا

نه امرت�طة �الذمة المال�ة لالشخاص، حیث �الحظ القواعد العامة في مثل هذه المسائل ال

ن یجعل ان للدائنین، �معنى لة تقر�ر ال�طالأن یترك مساكان من االجدر للمشرع الجزائري 

، ن لمصلحة الدائنین الذین تعلق حقهم �المال الموقوف حكم هذا التصرف هو قابلیته لل�طال

، ن لم یجیزوه �طل التصرف وا، م إنشائه فإن اجازوه نفذ الوقف واعتبر التصرف نافذا من یو 

 .ونكون هنا قد اعطینا الخ�ار للدائنین في ترج�ح المصلحة

     :2الجزائري  قانون التجاري ال من 244تنص المادة :  ن وقف المشهر افالسه�طال  ـ  3

یترتب �حكم القانون على الحكم �اشهار االفالس ومن تار�خه تخلي المفلس عن ادارة (( 

ه أو التصرف فیها �ما فیها االموال التي قد �كتسبها من أي سبب كان وما دام في حالة اموال

   وى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة اافالس و�مارس وكیل التفلسة جم�ع حقوق ودع

 )).التفلسة 

 ".تلغى جم�ع األحكام المخالفة لهذا القانون : " من قانون األوقاف 49المادة  1
 .101رعدد .ج والمتمم،، المتضمن القانون التجاري المعدل 26/09/1975:المؤرخ في 59-75 ماألمر رق 2
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فإن الحكم �شهر االفالس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ، هذه المادة ل اوفق          

وعدم قدرته عن ذلك �منع التاجر من م�اشرة التصرفات القانون�ة التجار�ة ل�عین له دیونه 

یجعل ال نع لالهل�ة اوعلى هذا فإن تحقق هذا الم، للتفلسة یتولى ادارة امواله  اج�ار�ا وك�ال

بل �اطال من اصله لعدم صحة  ، تصرف هذا التاجر �الوقف تصرفا غیر نافذ فحسب

 .تصرفاته قانونا 

ذلك انه اذا كنا : عل�ه  �ا ـ انتفاء صفة مرض الموت عن الواقف المعسر غیر المحجورثان

كون الواقف مر�ضا مرض الموت، وكان مدینا بدین �ستغرق كل أمالكه، ولكن دون  �صدد

ن  التصرف الوقفي  �كون قا�ال ا�قرر في هذه الحالة  القانون فان ،  عل�ه رن  �حجا

ف التي تقضي اوقمن قانون اال 32وهذا ما نصت عل�ه المادة  ، لال�طال لمصلحة الدائنین

�حق للدائنین طلب إ�طال وقف الواقف في مرض الموت وكان الدین �ستغرق جم�ع  : ((نه ا

 .∗))أمالكه 

 :من النقاطیلي  ماف�من خالل تحلیل هذه المادة نلحظ النتائج المترت�ة على حكمها 

رت�ة عن انتفاء الشرط المت�مكن تحدید اهم النتائج : شرط رت�ة عن انتفاء الالنتائج المتـ  1

 :اعاله ف�ما یلي

وعل�ه فاذا لم  ،خذ حكم الوص�ة ط�قا للقواعد العامةأن التصرف الوقفي هنا �ا: النتیجة االولى

ن �طلبوا ب�ع المال الموقوف الست�فاء دیونهم، اما اذا اجازوا ایجز الدائنون الوقف كان لهم 

صل اال ما اجازوه أه ینظر هنا الى الورثة الذین ی�قى حقهم في سالمة الثلثین كفإن، الوقف 

 .1ز�ادة على الثلث

ن النص المذكور لم یتحدث عن حالة ما اذا كان الدین ال �ستغرق كل مال ا :النتیجة الثان�ة

قف ن نفاذ التصرف الوقفي هنا یتو اي القائل أمما یجعلنا نرجح في هذه الحالة الر ، الوقف 

�حق  :"النصل�ص�ح  "كان "قبل الفعل  "متى"ما �الحظ على النص أن تعبیره اللغوي غیر سل�م إال إذا أض�فت  ∗
 ".أمالكهكان الدین �ستغرق جم�ع  الموت متىمرض  الواقف فيللدائنین طلب إ�طال وقف 

 دار المطبوعات الجامع�ة، ،دراسة فقه�ة مقارنة ،يأحكام الوصا�ا واألوقاف في الفقه اإلسالم ،سراجاحمد دمحم  1
 .205، ص 1998 ،اإلسكندر�ة
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قف ف�ه اال اذا اجاز الدائنون الوقف، وهنا تطبق و وما زاد عل�ه فال یت ،ف�ما یتعلق �ه الدین

 . احكام الوص�ة كما سبق ذكره

ف لم ینص صراحة على حكم الوقف  في مرض الموت اوقن قانون االا :النتیجة الثالثة

من القانون  776 ن كان الحكم �ستشف من القواعد العامة كما في المادةاو ، �صفة عامة 

من قانون االسرة  وهي كلها تقضي بتكییف كل تصرف  215 و 204والمادتین ، المدني 

، ومن هذه التصرفات الوقف الذي �كون على صورتین  1نه وص�ةافي مرض الموت على 

 :ة والدین فنا الحاالت العارضة المتعلقة �السداذا ما است�ع

ففي هذه ،  �ض مرض الموت قد وقف على الغیراذا كان الواقف المر : الصورة األولى 

 : 2الصورة سنكون امام فرضین 

فینفذ الوقف متى ، خذ حكم الوص�ة أ، فإن الوقف هنا � اذا كان للواقف ورثة: الفرض األول 

كان الوقف یز�د على الثلث فإنه ال یلزم الورثة �عد موت  اذاخرج من ثلث التركة ، واما 

 .فیتوقف نفاذ الوقف هنا على اجازة الورثة، �عین المال في ثلث�ه  الواقف لتعلق حق الورثة

فإن الوقف هنا ینفذ وال یتوقف على اجازة احد ، اذا لم �كن للواقف ورثة : الفرض الثاني 

 .لعدم تعلق حق الحد في المال الموقوف

في هذه ، فاذا وقف الواقف المر�ض مرض الموت على �عض الورثة :  ةالصورة الثان�

وتصرف الغلة كما  ، الصورة �كون الوقف نافذا اذا لم �عترض الورثة كلهم مما �فید اجازتهم

 .یخرج منه  م، سواء خرج الموقوف من الثلث ام ل شرط الواقف

من قانون  189واذا لم یجز الورثة الوقف فإنه ال �كون نافذا على اساس المادة 

 )).جازها الورثة �عد وفاة الموصي ال وص�ة لوارث اال اذا ا:(( االسرة التي تنص 

كل تصرف قانوني �صدر عن شخص في حال مرض الموت �قصد التبرع �عتبر تبرعا : " مدني 776المادة  1
 ..." .مضافا إلى ما �عد الموت و تسري عل�ه أحكام الوص�ة

 ...".ترط في الواقف و الموقوف ما �شترط في الواهب و الموهوب�ش: " من قانون األسرة فتنص 215أما المادة 
 .106-105دمحم احمد سراج، المرجع السابق، ص 2
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ولم یثبت رجوع  في حالة اجتماع الوصا�ا للخیر والوقف في مرض الموت ، :النتیجة الرا�عة 

فإن الوصا�ا تقسم بین الوقف والوصا�ا للخیر قسمة محاصة ، ذلك ، الواقف عن واحدة منها 

 .1ن الوقف في مرض الموت اخذ حكم الوص�ةا

المتعلقة �الوقف في مرض القضائي لالحكام الشرع�ة والقانون�ة  مخالفة االجتهادـ  2

ن في مرض الموت ان الوقف متى كذهب االجتهاد القضائي الى تقر�ر �طاللقد : الموت

الصادرة بتار�خ  ىعلاال جلسومهما كانت االحوال، حیث جاء في احد قرارات الم

ن الح�س الواقع في االم�ة في الشر�عة االس رنه من المقر احیث  ((: م  03/03/1971

ن امرض موت المح�س �اطل وعلى من یدعي �طالنه بذلك السبب اقامة البینة على 

خذ المجلس أالمح�س كان مصا�ا وقت تحب�سه �المرض الذي مات من جرائه، وحیث لم �

تلك الدعوى وال �طلب إقامة البینة على صحتها  واكتفى في حكمه �مجرد ما جاء بالقضائي 

حتى و �قة التحب�س �الوجه السابق الذكر، كان قرارا خارقا ألشكال المرافعة الجوهر�ة في وث

 .2))القواعد الشرع�ة مما �ستوجب نقضه 

 : ما یلي ن ما �مكن استنتاجه من هذا القرارا

   ولذا �كفي من له المصلحة ، ن القرار جعل مرض الموت قر�نة كاف�ة ل�طالن الوقفا -

ن التصرف قد صدر في وقت كان الواقف ف�ه مر�ضا مرض ایثبت ن ان الوقف في �طال

 .الموت 

ن القرار اسس حكمه �غض النظر عن مدى مخالفة االشكال الجوهر�ة للمرافعة على ا -

 .القواعد الشرع�ة التي ترى وجوب �طالن التصرف الوقفي في مرض الموت في نظره 

الموضوع یجعل من الظاهر واستحضار الرؤى الفقه�ة في  قرارن تحلیل هذا الا

ن القواعد الشرع�ة التقرر ا، حیث  المجلس االعلىس�س قرار أالفادح في ت أوالواضح الخط

 ،ن ذلك ال�كون اال في احوال خاصة و�أوصاف محددة ا�طالن الوقف على اطالقه، بل 

 . نأهذا الشو�التالي فإن نتیجة ما إنتهى ال�ه القرار مخالفة لالحكام الشرع�ة والقانون�ة في 

 .143دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص  1
 .73ص ، 2 ، العدد1972نشرة القضاة  ،03/03/1971: القرار المؤرخ في 2
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ن وجود الواقف ال �كفي لق�ام ا من هذه المسألة هو ما سبقف� ان مما نخلص ال�ه

ن ان تتوافر ف�ه المواصفات التي تجعل تصرفه صح�حا، و ابل البد من ، الوقف صح�حا 

واذا تحقق ذلك فإن النظر ینصب على االركان  ،تمتنع عنه ما �ح�س التصرف عن النفاذ

  .�المواصفات المطلو�ة اهاالخرى في مدى تحقق

 

 لفرع  الثاني ا

 شروط الموقوف عل�ه

إما أن �كون معینا كشخص  وهو الموقوف عل�ه هو من �ستحق الر�ع من الوقف ،

أو �كون جهة ، فـإن كـان الموقوف عل�ه معینا فقد اشترط �عض الفقهاء أن   ، أو جماعة

    . ∗�ةنائحة أو مغنّ  وأال �كون على معص�ة كما لو وقف على، �مكن تمل�كه 
أما إذا كان الموقوف عل�ه جهة كالمساجد والمدارس واألر�طة والمستشف�ات وغیرها         

ف�شترط أن تكون جهة بر وطاعة وقر�ة ، فال �صح الوقف على جهة معص�ة كالوقف ، 

على ین ونحوهم ، لما ف�ه من التعاون على قطاع الطرق أو على المبتدعة أو على المغنّ 

َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْثِم ((  : اإلثم والعدوان ، وهللا تعالى �قول

لجانبها ، وهذا مناف  ، وألن في الوقف على المعص�ة إشاعة لها وتقو�ة  1))َواْلُعْدَواِن 

و ان �كون على جهة بر فیجب لمقاصد الشرع في األوقاف ، وألن الوقف قر�ة وطاعة 

 .2إحسان 

المعین للوقف ، لكن ل�س هذا شرطا في صحة الوقف بل شرط في اختصاصه واشترط المالك�ة والشافع�ة قبول  ∗
  لم �قبل فإنه ال �عود مطلقا ، بل �كون للمصرف الذي �عده إن عین مصرفا ، وٕاال ف�عود للفقراء والمساكـین فإذا�ه  

صادف محـال تظهر ومن الشروط أ�ضـا أن �كـون الوقـف على بر وطاعة ، ألن الوقـف صدقة وطاعـة فـال بـد أن ت
 .ف�ه القر�ة والطاعة ، ومذهب المالك�ة أال �كون على معص�ة محضة

 .02 اآل�ةسورة المائدة ،  1
 -303 ص، 1994بیروت، ، 1دار الغرب اإلسالمي، ط، 6جسعید أعراب ،  :تحقیق القرافي ، الذخیرة ،: راجع  2

 7ج،شرح لمختصر خلیل  المواق ، التاج واإلكلیلشهیر �، ابو عبد هللا دمحم بن یوسف بن ابي القاسم العبدري ال304
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من قانون  13الموقوف عل�ه في المادة  سألةشرع  الجزائري لممتطرق اللقد 

نصت على حیث  متعلق �اركان الوقف وشروطه،لف التي جاءت تحت الفصل الثاني ااوقاال

الموقوف عل�ه هو الجهة التي �حددها الواقف في عقد الوقف ، و�كون شخصا : (( ان 

طب�ع�ا أو معنو�ا، فالشخص الطب�عي یتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله اما معلوما 

 )).الشخص المعنوي ف�شترط ف�ه اال �شو�ه ما یخالف الشر�عة االسالم�ة  

�مكن معالجة هذه المسألة على   10-02و�مراعاة التعد�الت التي جاء بها القانون 

 :النحو التالي

�سجل المحلل للنصوص : قبل التعدیل  لالفراد المعتبر�ن جهة وقفاالحكام القانون�ة ـ  اوال

 :االحكام التال�ة  10-02قبل صدور القانون لة أالقانون�ة المتعلقة بهذه المس

یذهب القانون الى اشتراط  :المعلوم�ة والوجود شرطا صحة واستحقاق على الترتیب ـ  1

�حا �غض النظر عن وجوده أو عدمه ن �قع الوقف صحاالمعلوم�ة في الموقوف عل�ه الجل 

وهذا ما تفیده المادة ، یثبت لهذا الشخص الطب�عي اال اذا كان موجودا  لكن االستحقاق ال ،

 .السا�قة  1ف /13

الذي قد �كون على عقب  ، ا یؤكد هذا المعنى هو مفهوم الوقف الخاصموم

  .لب الواقف وابنائهاالشخاص الموجودون والذین سیوجدون من صیتمثل في الواقف الذي 

وهو  ،ن �كون الموقوف عل�ه معلوما ل�قع الوقف صح�حااالشرط المعتبرهنا هو وعل�ه ، ف

 . 1 ي االحناف والمالك�ةأر 

 -02قبل صدور القانون ن القانون الجزائري ا�مكن القول  :جواز الوقف على النفس  ـ 2

 :یجیز الوقف على النفس اعت�ارا لالس�اب التال�ة كان  10

– 630ص، ، بدون سنة ط�ع  لبنان زكر�اء عمیرات ، دار الكتب العلم�ة، :ض�ط مطبوع بهامش مواهب الجلیل،، 
 سابق ،المرجع ، الابن قدامة ، المغني ، 379 -377 صسابق ، المرجع الدمحم الشر�یني، مغني المحتاج،  ، 338
الشیخ عبد الرزاق غالب  :تعلیق ، شرح فتح القدیر، ابن الهمام كمال الدین دمحم بن عبد الواحد ،191 -190 ص

 . 188 -187ص م،1995–هـ 1415، 01ط بیروت، دار الكتب العلم�ة،، 6، جالمصري 
 
و النشر،  ، دار السالم للط�اعة1احمد عبد العظ�م الجمل، دور نظام الوقف اإلسالمي في التنم�ة االقتصاد�ة، ط 1

 .45، ص 2007القاهرة، 
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 .نه لم یرد نص خاص صر�ح �منع هذا النوع من الوقف في القانون الجزائري ا -أ 

 10-91 فاوقمن قانون اال 06ما �فهم من تعر�ف الوقف الخاص الوارد في المادة  -ب 

            ن �كون الواقف أحد األشخاص المعینین المذكور�ن في ع�ارة اإمكان�ة قبل التعدیل هو 

لخاص وهو ما �ح�سه الواقف على عق�ه من الذكور واإلناث أو على الوقف ا:((  نص 

 ....)).أشخاص معینین 

من قانون األسرة �شیر صراحة إلى جواز الوقف على النفس  214ن نص المادة ا -ج 

ن �حتفظ �منفعة الشيء المحبوس مدة ح�اته  ایجوز للواقف :(( نه احیث تقضي هذه المادة 

فاحتفاظ الواقف �منعة الوقف ال  ،))�عد ذلك إلى الجهة المعینة ن �كون مآل الوقف اعلى 

ن هذا النص ال �عارض صراحة أي نص من امع مالحظة ، نه وقف على نفسه ا�عني اال 

  .فاوقمن قانون اال 49حتى �كون محال لاللغاء وفقا للمادة  10-91نصوص القانون 

ف ، تكرس هذا المعنى اوقالالمعدل والمتمم لقانون ا 10-02و�عد صدور القانون 

یؤول الر�ع الناتج عن الوقف ((  :مكرر منه والتي نصت على انه 6في نص المادة 

المؤسس لفائدة جهات خیر�ة والذي احتفظ ف�ه الواقف �حق االنتفاع بر�عه مدى الح�اة الى 

ي ، فالنص واضح في انه یجیز الوقف على النفس �شرط ان الذ)) الجهات الموقوف علیها 

 .  1یلي الواقف �عد مماته �كون شخصا معنو�ا ال �شو�ه ما یخالف الشر�عة االسالم�ة

ولقد استقر االجتهاد القضائي على جواز الوقف على النفس من خالل عدة قرارات 

من المقرر قانونا أن الوقف هو ح�س (( ...للمحكمة العل�ا من بینها القرار الذي �فید انه 

شخص على وجه التأبید والتصدق، إال أنه یجوز للواقف أن �حتفظ المال عن التملك ألي 

�منفعة الشيء المحبوس مدة ح�اته، على أن �كون مال الوقف �عد ذلك إلى الجهة      

 .2))المعینة 

حیث یتضح من عقدي :((...ومما �عضد القرار السابق القرار الذي جاء منطوقه كالتالي

ح�س عقارات ) ق ح م(أن المرحوم  28/02/1952و  10/11/1942الح�س المؤرخین في 

 .من قانون األوقاف المعدل و المتمم 13انظر المادة  1
 .39، ص 03، عدد 1994،  م ق 30/03/1994: مؤرخ في  109 957قرار رقم  2
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واقعة �مستغانم ولكن مع التوض�ح �أنه �حتفظ �حق االنتفاع واالستغالل لنفسه طوال ح�اته 

وأنه �عد وفاته ینتقل حق االنتفاع إلى ورثته الذكور الذین عددهم وأنه فقط في حالة عدم 

المقدسة، وأنه طالما یوجد ورثة كما وجود ورثة ذكور تص�ح العقارات مح�سة لفائدة ال�قاع 

هو منصوص عل�ه في عقدي الح�س، فإن حق االنتفاع واستغالل العقارات �عود إلیهم، وأن 

 .مدیر�ة الشؤون الدین�ة لوال�ة مستغانم ال �مكنها أخذها

وعل�ه فإن تصرف مدیر�ة الشؤون الدین�ة �أخذ العقارات المتنازع علیها وتأجیرها 

د�ا طالما یوجد ورثة ذكور، مما �ستوجب الحكم علیها بردها، ودفع م�الغ للغیر �عتبر تع

 .1))1976اإلیجار المقبوضة منذ سنة 

،  2ي الذي اقره الفقهاء االحنافألعل ما دعى المشرع الجزائري الى تبني هذا الر و           

ر�ة ما داموا هو ما لهذا النوع من األوقاف من فائدة تظهر في اق�ال الناس على الوقف كق

، ف�حصل لهم  اح�اء      منون حقهم في االستفادة من ر�ع مالهم الذي وقفوه ما داموا ض�

ن ر�ع الوقف س�صیر الى جهة خیر �عد ان النفسي وال �ضر االمر مادام ابذلك االطمئن

موتهم فالمصلحة هنا جل�ة ، تجعل هذا النوع من الوقف مدعاة الى التوسعة على الناس في 

 .همقر�

�ط من ن�ست: االحكام القانون�ة المتعلقة �الشخص المعنوي المعتبر جهة وقفـ  ن�اثا

 :لة االحكام التال�ة أالنصوص القانون�ة المتعلقة بهذه المس

 1ف /06 وهو ما �فهم من نص المادة :ن الوقف على شخص معنوي هو وقف عام ا -1

ا ح�س على جهات خیر�ة من وقت الوقف العام م:(( ن اف التي تقرر اوقمن قانون اال

ن �كون هذا اا �ستلزم  �هوعل...)). نشائه و�خصص ر�عه للمساهمة في سبل الخیرات ا

 .الشخص المعنوي جهة خیر تخصص ر�ع الوقف للمساهمة في سبل الخیرات

�شترط أساسا في  :ضرورة موافقة الشخص المعنوي الحكام الشر�عة االسالم�ة  -2

 13ن ال �شو�ه ما یخالف الشر�عة اإلسالم�ة ، وفقا للمادة اقوف عل�ه الشخص المعنوي المو 

 .147 ، ص02، عدد 1996، م ق 05/05/1996: مؤرخ في 137 561قرار رقم  1
 . 199-198السابق، ص  دمحم ابو زهرة ، محاضرات في الوقف ، المرجع 2
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الموقوف :((...التي تنص  10-91ف اوققانون االوالمتمم ل المعدل10-02المعدلة �القانون 

 )).شخص معنوي ال �شو�ه ما یخالف الشر�عة اإلسالم�ة عل�ه في مفهوم هذا القانون هو 

   اإلسالم�ة، ل�س ما یخالف مذه�ا فقه�ا ن ما یخالف الشر�عة او�الحظ هنا 

ن یتخیر رأ�ا من آراء الفقهاء الة ألقاضي الذي رفع أمامه النزاع حول هذه المسا وعلىمعینا، 

اال اذا اعتمد الواقف مذه�ا محددا في ، دون التقید أو اإلج�ار على اخذ رأي مذهب معین 

وهذا كله یدخل في قهي او المذهبي، انشاء وقفه فل�س للقاضي ان یتجاوز خ�ار الواقف الف

على ((   :التي تنص  10-91ف اوقمن قانون اال 02إطار االتجاه الذي رسمته المادة 

)) غرار كل مواد هذا القانون یرجع إلى أحكام الشر�عة اإلسالم�ة في غیر المنصوص عل�ه 

 .نون المدنيمن القا 2ف/ 01من قانون االسرة ، والمادة  222وكذلك ما اكدته المادة 

ولقد استقر االجتهاد القضائي على تقر�ر احترام خ�ار المذهب الذي اسس الواقف 

وفي هذا  ولم تتضمنه اشتراطات الواقف المعتبرة ، ، عل�ه وقفه ف�ما لم ینص عل�ه القانون 

 : في اآلتي تبینهاالشأن اصدرت المحكمة العل�ا عدة قرارات �مكن 

إذا كانت م�ادئ احكام الشر�عة ((..الذي �فید انه  1968/ 24/02 :القرار المؤرخ في -

االسالم�ة تقتضي خضوع عقد الح�س الرادة المح�س الذي یجوز له ان �أخذ �الشروط 

المعمول بها في أي مذهب من المذاهب االسالم�ة ،فان مخالفة هذه الم�ادئ تقتضي �طالن 

قرار الذي �قضي بإ�طال عقد وعل�ه �ستوجب نقض ال.ما یترتب علیها من أحكام مخالفة

الح�س لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالكي مخالفا بذلك القاعدة الشرع�ة 

 .1))التي توجب احترام إرادة المح�س

حیث أن المجلس األعلى : ((...المتضمن ما نصه 17/03/1971 :القرار المؤرخ في -

یتعلق �صحة واقعة مذهب األحناف، ذلك أن یثیر من تلقائه وجها من انتهاك الشرع ف�ما 

�محكمة شرع�ة بدعوى  21/01/1973القرار المطعون ف�ه حكم ب�طالن الح�س المؤرخ في 

وأنه ل�س من العدل كما �قول القرار �قاؤه على . أن هذا الح�س لم یذكر ف�ه المرجع األخیر

شر�عة اإلسالم�ة، و�هذا فإن حاله، إذ هو �عطي للذكور امت�از ظالما مخالفا لروح ومقاصد ال

 .118،ص 01، عدد1989م ق،  1968/ 24/02:المؤرخ في  40 589القرار رقم  1
                                                           



99 
 

المجلس هو الذي بنى قراره على نظر�ة مخالفة لمذهب إمام ل�س له انتقاده وٕانما عل�ه 

تطب�قه، فالقضاة ل�سوا مجتهدین مطلقین وٕانما هم مط�قون لألحكام ال مشرعین لها، مما 

 .1))یتعین نقض إ�طال القرار

إن الح�س هو عقد خصه الفقه . ((.. :والذي مفاده  05/05/1986 :القرار المؤرخ في -

وقیده �شروط خاصة مما ال �مكن اعت�اره كوص�ة، بل عقد صح�ح یخضع إلرادة المح�س 

 وال �مكن إ�طاله �أي وجه من األوجه ما دام أن مؤسسه قد بناه على قواعد فقه�ة ثابتة 

ء من المح�س كانت معمول بها وقتئذ وال �عاب اخت�ار المذهب في ذلك وال إخراج من شا

 .2)) علیهم

نتهاء الشخص ان األثر المترتب على ا :حكم زوال الشخص االعت�اري الموقوف عل�ه  -3

هو أیلولة المال الموقوف إلى السلطة  -�الحل أو استنفاذ الغرض  -المعنوي الموقوف عل�ه 

، ال الموقوف المكلفة �األوقاف حالة ما إذا لم �عین الواقف الجهة التي یؤول إلیها ذلك الم

تؤول االموال العقار�ة والمنقولة :(( ف التي تنص اوقمن قانون اال 37وهذا بناء على المادة 

الموقوفة على الجمع�ات والمؤسسات الى السلطة المكلفة �األوقاف العامة عند حل الجمع�ات 

یها وقفه ت من اجلها اذا لم �عین الواقف الجهة التي یؤول الأنشانتهاء المهمة التي اأو 

تكون في مركز الناظر ول�س السلطة المكلفة �األوقاف العامة ، مع المالحظة هنا ان ...))

 .كمستحق ، وفي هذه الحالة �صرف الر�ع ف�ما قرره القانون بهذا الشأن

 

 

 

 

 .76، ص 02، عدد 1972، ن ق  05/05/1986مؤرخ في  42 971القرار رقم  1
دار حمدي �اشا عمر ، عقود التبرعات، عن ، نقال " غیر منشور" 05/05/1986مؤرخ في  41 110القرار رقم  2

 .171-170، ص 2004جزائر،هومه،ال
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 الثاني  مطلبال

 محل الوقف وص�غتهشروط 

، ساس�ة لق�ام الوقف �عتبر محل الوقف وكذا ص�غته والجهة الموقوف علیها اركانا ا   

وال تعتبر كذلك اال اذا اتسمت �المواصفات المتطل�ة قانونا والتي �مكن تبینها ف�ما یلي من 

 :الفروع 

 الفرع االول

 ال الموقوفــشروط الم

ن �كون اجب أو و  ،�كون محل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة  اشترط القانون ان

وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة  ةصحب الى كما ذهمحل معلوما محددا ومشروعا ، ال

 .1تتعین القسمة

نستخلص منها ذات العالقة �موضوع محل الوقف  مضمون النصوصو�تحلیل 

 :النقاط التال�ة 

المعدل  10-91ف اوقمن قانون اال 11مادة لتفید ا:  جواز المال مطلقا محال للوقف ـ أوال

 .أو منقوال أو منفعة ن �كون عقاراا�مكن  ن المال الذي یجوز محال للوقفوالمتمم ا

 السالفة الذكر 11من قانون االسرة ما قررته المادة  205و  215ن اكد المادتؤ وت          

موقوف ما �شترط في ل�شترط في الواقف وا:(( سرة الاقانون من  215حیث تنص المادة 

من  205اما المادة  ، ))من هذا القانون  205و  204الموهوب ط�قا للمادتین و  الواهب

ن یهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عینا أو منفعة ایجوز للواهب ((  :سرة  فتنص الاقانون 

فمصطلح العین الوارد في هذا النص �ستوعب المال سواء كان منقوال ، )) أو دینا لدى الغیر 

 :یلي  نواع المال الذي یجوز محال للوقف ف�مااأو عقارا  وعلى هذا �مكن تحدید 

 األوقاف المعدل والمتمممن قانون  11المادة  1
                                                           



101 
 

مستقر �حیزه وثابت ف�ه �حیث ال �مكن نقله من دون  ءوهي تشمل كل شي :العقارات  -1

وقد �ضاف الى هذا المفهوم ما خصص من اموال منقولة لخدمة العقار أو استغالله ،  1تلف

من قانون  205ف، والمادة اوقمن قانون اال 11الت والمفروشات وغیرها، فوفقا للمادة آلكا

و�هذا فإن المشرع الجزائري كان مسایرا ، ن العقارات أول ما �صلح محال للوقف االسرة تكو 

 .في هذه المسألة  لما اتفق عل�ه فقهاء الشر�عة

�حیث تشمل كل ، مدني جزائري  683وهي كل ما عدا العقارات وفقا للمادة  :المنقوالت  -2

من  11ف وفقا للمادة ، وهي تصلح محال للوق خر دون تلفآما �مكن نقله من مكان الى 

ن المنقول ال �شمل امن قانون االسرة، وتجدر المالحظة هنا  205ف والمادة اوققانون اال

فقط ما كان ماد�ا كالكتب واالدوات، بل �شمل ا�ضا المنقوالت المعنو�ة كاالسم التجاري 

، الوقفي وهي اموال لم تكن معروفة عند نشوء التصرف  وافكار المؤلفین و�راءة االختراع ،

كما �الحظ في هذه  .الحالي ن تصلح محال للوقف في وقتنااوتطوره ولهذا فهي مما �مكن 

بید أن كانت هذه المنقوالت غیر صالحة لل�قاء �حیث �مكن تنفیذ حكم التانه و االمسالة ا�ضا 

في بید أالتمنه  بید هنا قد �قصدأالتمكن اعت�ار ان المشرع قد ذهب الى ان نه �ااال  ، فیها

ن یرث هللا افما �كون غیر قابل للفناء عادة �كون بدوام الوقف الى :  كل عین �ما یناسبها

الوقف ان قصد �ه � نهاوٕاما   2وما �كون قا�ال للفناء �كون �مقدار �قائه ،االرض ومن علیها 

�حل محلها في �حیث ل العین عند بدء إنتهائها �غیرها استبد�عمل �فكرة ابل ،  يال ینته

ن احكام االستبدال في قانون الوقف تتعلق اه على اساس حذي ال نرجلاالمر اهو و ، وقف ال

 .�العقارات فقط كما سنرى الحقا 

سرة فإن المنافع االمن قانون  205 والمادةف اوقمن قانون اال 11 ةوفقا للماد :المنافع  -3

 . 3ه المالك�ة والحنف�ةتصلح محال للوقف و�ظهر هنا توافق المشرع الجزائري مع ما ذهب ال�

 .دني جزائري م 683لمادة ا 1
 .111-110دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص  2
 .125-124دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص  3
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ن اقیت في الوقف �اعت�ار أن جواز المنافع محال للوقف یؤدي الى فكرة التاو�الحظ ال�عض 

ن ا الوج�هي أ، وعلى هذا یذهبون الى القول �التناقض في احكام الوقف، والر  المنفعة مؤقتة

مؤقتة و�نتهي  ن المنفعة اذا كانتا، ذلك  وقف المنافع ال یبتعد كثیرا عن وقف المنقول

ا نن مؤ�دا في المنفعة ه�كو ن الوقف اینا هو أف الصح�ح في ر یفإن التكی، نتهائها االوقف �

 .1 �ما یناسبها، ف�كون الوقف مؤ�دا �مقدار �قاء المنفعة

ان المنافع الحدیثة انواعها كثیرة ، و اذا كان حق الطر�ق او العبور من الحقوق 

او         ّرع علیها ، فانه ا�ضا من الحقوق القابلة للتحب�س التي عرفها الفقه االسالمي و ف

وشحن   خدمات نقل االشخاص : الوقف وعلى غرار حق الطر�ق هناك خدمات اخرى منها 

او �الرسم المخفض على الجسور والطرقات التي توضع لها رسوم  والعبورالمجاني، ال�ضائع 

 معین لفترة قصیرة دور�ة كل سنة مثال عبور ، و مثل ذلك حق استعمال عین معینة لغرض

او بناء معین لصالة العید او لصالة الجمعة  او الجتماع ، مثل استعمال ارض معینة  ،

 .الخ...سنوي لجمع�ة خیر�ة 

ان تشج�ع الوقف و االحسان العام في المجتمع االسالمي المعاصر �حتاج الى ان 

الحقوق و �قننها، �حیث تحفظ االوقاف ینظم قانون االوقاف االسالم�ة وقف المنافع و 

االسالم�ة في المنافع و الحقوق ، و �كون لها نفس المزا�ا التي تتمتع بها سائر اموال 

 .2االوقاف 

لة حكم المال أسنحلل في هذه المس:  الحكم القانوني لوقف �عض االموال الموصوفةـ  ان�ثا

 :على النحو التالي  المشاع والمال المرهون 

ف صحة وقف اوقمن قانون اال 11�قرر نص المادة : وقف المال المشاع مطلقا زجوا -1

ن ایجب  :((نه امن قانون االسرة التي تقرر  216الشائع من المال، �ضاف الى ذلك المادة 

المال مهما ، ف))�كون المال المح�س مملوكا للواقف، معینا خال�ا من النزاع ولو كان مشاعا 

ن هذا ان �كون محال للوقف، غیر افا �الشیوع فإنه یجوز قانونا كان نوعه متى كان موصو 

 .111المرجع نفسه ، ص  1
 .114اإلسالمي، المرجع السابق، صمنذر قحف، الوقف  2
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الجواز یرتب اثرا فور�ا یتمثل في وجوب اجراء القسمة الجل ازالة صفة الشیوع حتى یتبین 

 .؟ الحكم في حالة استحالة القسمة ، لكن ما1 �صفة واضحة الجزء الموقوف

ز وقف المشاع مطلقا ، لكن المادة اسرة السا�قة تقرر جوا 216ن نص المادة ا          

ف تضیف حكما خاصا وهو ترتیب اثر القسمة في المال المشاع، فهل اوقمن قانون اال 11

 .ن استحالة تحقق القسمة یجعل الوقف غیر صح�ح ؟ا�عني  اهذ

ینا أن المراد في ر ال، ن الوقف في مثل هذه الحالة ن النصوص السا�قة التفید �طالا         

ن ذلك المال اذا كان �قبل القسمة اصل یجوز وقفه، وكل ما في االمر أع كاال المشن الما

،  جهة   من  ذلك �حقق امكان�ة ق�ض الموقوفان على اساس ، فالواجب هو القسمة 

و�حقق لنا عدم االضرار �المال من جهة اخرى ، اما اذا كان المال الشائع ال �قبل القسمة 

لة �حسب طب�عة المال المشاع أن ندقق المساننا یجب اغیر  ،فإن حكم الصحة �ظل قائما 

 :هنا وفق الحالتین التالیتین 

حالة ما اذا كان الشیوع ال �حقق ضررا للموقوف علیهم وللوقف في نفس الوقت، ا�قینا  -

 .هو عل�ها الحال على م

علیهم فمن اما في الحالة التي ال �حقق فیها الشیوع مصلحة الوقف وال مصلحة الموقوف  -

ن یتم االستبدال هنا، اذا كنا �صدد عقار فی�اع الجزء الموقوف ل�شترى �ه محال االضروري 

س من استعمال امكان�ة شراء الجزء الشائع االخر غیر أخذ محل المال الموقوف، وال �أاخر �

 .الموقوف

النصوص  لة في أي نص منألم یتطرق القانون لهذه المس :ن وقف المال المرهون �طال ـ  2

ن طب�عة الوقف التي تجعله غیر قابل للتصرف ف�ه اولكن �مكن مالحظة  ،المتعلقة �الوقف 

ن الرهن �اعت�اره اعلى اساس  ،نه ال یجوز وقف المال المرهون أن تعطي اإلنط�اع �ا�مكن 

ن یؤدي الى التصرف في المال الموقوف �الب�ع است�فاءا للدین الذي تقرر امینا عین�ا �مكن أت

، نه طر�ق للتملك مما یتنافى وطب�عة الوقفأنا الجله، ف�صیر الرهن كامین العیني ضمأالت

 .من قانون األوقاف المعدل و المتمم 11المادة 1
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وهذا ماذهب ال�ه القرار الصادر عن المحكمة العل�ا  والذي �فید أن المال المح�س ال �مكن 

 .1أن �كون محل تملك وال دعوى تمل�ك

ن رهن الناظر او یناه في هذه المسالة هأ�ه في ما ر  نستئنس ن اولعل ما �مكن 

  . 2للوقف بدون إذن السلطة المكلفة �األوقاف أو الموقوف علیهم �قع �اطال �قوة القانون 

ن ان �كون وقفا تجعلنا نخلص الى الة المال الذي یجوز أن موقف القانون من مسا

توسعة على الناس  ، ن �كون محال للوقفاالمشرع الجزائري عمل على توس�ع ما �صلح 

    .لى الوقف �ما �ملكون مما �مكن اإلنتفاع �ه من اجل تحقیق مقاصد الوقفلالق�ال ع

بتفحص النصوص القانون�ة المتعلقة �الوقف نجد :  األوصاف القانون�ة لمحل الوقف ـ  اثالث

 ،نن لمحل الوقف أوصافا یجب تحققها ف�ه واال وقع التصرف الوقفي تحت طائلة ال�طالا

 :یلي  ماونذكر هذه األوصاف ت�اعا ك

   ف التي اوقمن قانون اال 2ف/11یجد هذا الوصف اساسه في المادة  :المشروع�ة  ـ 1

ولم یرد في قانون  ،))ن �كون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا او�جب ((...  :تنص 

ینا هو تحقق امر�ن في أوالمراد بهذا الوصف في ر ،  االسرة ما �فید هذا الشرط أو یلمح ال�ه

 : هما على التواليف محل الوق

حیث ال �كون � :ن �كون مما یجوز التعامل ف�ه واإلنتفاع �ه وفقا للقواعد العامة ـ  ا أ

ن �كون محال للوقف ما ال یجوز التعامل اال یجوز ، ف3مخالفا للنظام العام أو االداب العامة

فى مع ن الغرض المقصود منه یتناف�ه �حسب طب�عته كالشمس والهواء وال�حر، أو ال

ن القانون �منع التعامل ف�ه التعامل ف�ه مثل اموال الدولة كالطرق العامة والجسور، أو أل

 .كالمخدرات مثال

 .124ص، 2000حمدي �اشا عمر، م�ادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر والتوز�ع، 1
 .381- 98من المرسوم  21المادة انظر  2
 ."كان العقد �اطال  اآلدابم العام أو كان محل االلتزام مخالفا للنظا إذا " :مدنيالقانون من ال 96المادة  3
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ف التي تجعل اوقمن قانون اال 02وفقا للمادة  : ن �كون مما �حل اإلنتفاع �ه شرعااـ  ب

أو ماهو ذر�عة  الشر�عة االسالم�ة مصدرا ماد�ا للقانون، فال یجوز وقف ماهو محرم في ذاته

 .أو وقف كتب تناقض الشر�عة االسالم�ة،الت اللهو المحرم آكوقف  ،للحرام

ن المشرع الجزائري عمل على توس�ع ما ا، ان ما �الحظ في مسألة المال الموقوف 

ن ینتفع ایجوز وقفه، توخ�ا وتوسعة على الناس لإلق�ال على الوقف �ما �ملكون مما �مكن 

قاصد السام�ة التي یرمى إلیها الوقف، من فتح أبواب الخیر ورجاء في �ه من أجل تحقیق الم

ن او�النس�ة للمال المرهون فإن القانون لم یتطرق لها صراحة  لكن �مكن مالحظة  ،الثواب

ن تعطي اإلنط�اع �أنه ال یجوز اطب�عة الوقف التي تجعله غیر قابل للتصرف ف�ه، �مكن 

ن �كون ان الرهن �مكن اعلى أساس  -ر الفقهاء على رأي جمهو -وقف المال المرهون 

 .، مما یتنافى وطب�عة الوقف طر�قا للتملك

السالفة الذكر الى فكرة تعیین المال الموقوف  2ف/11تشیر المادة  :المعلوم�ة والتحدید ـ  2

لموقوف اضافة الى تحدیده لمال اا�وهذا ال �كون اال بتحقق العلم  ،تعیینا ینفي عنه الجهالة 

 . 1نأ، وهو امر یتفق مع القواعد العامة في هذا الش

ن اكان شیئا معینا بذاته فیجب اذا الموقوف ن المال ا�قتضي هذا الشرط  ان

ن افیجب ذكر موقعها و�� داراكما اذا وقف شخص  ،ه عنیوصف وصفا ینفي الجهالة 

حتها وحدودها  أوصافها االساس�ة ، واذا كان المال الموقوف ارضا وجب ذكر موقعها ومسا

اما اذا كان  ،ن �عین نوعها وأوصافها الممیزةالة م�كان�ك�ة وجب آواذا كان المال الموقوف ، 

، ن �عین بجنسه ونوعه ومقداره االمال الموقوف ع�ارة عن شیئ غیر معین بذاته وجب 

ولعل ما �سهل عمل�ة التعیین لمحل الوقف هنا هو اعت�ار الرسم�ة ركنا في عقد الوقف، 

 .والشهر شرطا للنفاذ ، كما سنرى في موضوع الص�غة

ن �كون معینا بنوعه ومقداره واال ااذا لم �كن محل االلتزام معینا بذاته ، وجب  " :مدنيمن القانون ال 94المادة  1
 ."...كان العقد �اطال 
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ف لهذه المسألة في س�اق ذكر اوقتطرق قانون اال:  ـ ملك�ة الواقف للمال الموقوف  3

�شترط في الواقف لكي �كون وقفه صح�حا ((  :التي تنص 1ف/10شروط الواقف في المادة 

من قانون  216، اما المادة ..)).ان �كون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا: ما �أتي 

: (( االسرة فقد ورد فیها هذا الوصف في س�اق ذكر شروط المال الموقوف ، حیث تنص 

 )).معینا خال�ا من النزاع ولو كان مشاعا  یجب ان �كون المال المح�س مملوكا للواقف ،

        وا�ا كان س�اق هذا الوصف فانه یترتب عل�ه مصیر الوقف صحة           

و�طالنا ، ذلك انه لكي �صح الوقف ال بد ان �كون الواقف مالكا للمال محل التصرف 

ف ، و�ستدل اوقمن قانون اال 11الوقفي سواء كان عقارا او منقوال او منفعة حسب المادة 

على ذلك �سندات الملك�ة التي یجب ان یتأكد منها الموثقون المكلفون بتحر�ر العقد الرسمي 

الجراءات الخاصة �طب�عة كل مال ، غیر انه یجوز لغیر المالك ان �قوم بهذا للوقف وفق ا

التصرف اذا اثبت انه �ملك التصرف في الرق�ة �الوقف ، وذلك �الوكالة عن صاحب العین 

 .الموقوفة والوصا�ة منه 

ف توحي لنا �أن المشرع في اوقمن قانون اال 1ف/10ان ص�غة نص المادة           

�شیر الى وجوب ان �كون المال الموقوف ، ى فكرة الملك�ة المطلقة للعین الموقوفة تركیزه عل

خال�ا من النزاع الذي قد یؤدي الى عدم االستقرار والفوضى في المعامالت والتصرفات 

القانون�ة لعدم استقرار المراكز القانون�ة لالشخاص ، لذلك كان التأكید على ان تكون الملك�ة 

 :على هذا الوصف القانوني تخرج صور عدیدة ال �صح فیها الوقف ومنها ، و�ناء  مطلقة

فانه ال ، اذا اوصى شخص آلخر بدار معینة فوقفها الموصى له قبل موت الموصي  -

 . 1حیث ان الملك في الوص�ة ال یثبت اال �عد وفاة الموصي، �صح  

ر صح�ح ، الن الملك ال اذا وقف الموهوب له المال الموهوب قبل ان �ق�ضه ، فوقفه غی -

 .2یثبت في اله�ة اال �عد الق�ض

 .من قانون األسرة 184انظر المادة  1
 .من قانون األسرة 206انظر المادة  2
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اذا استحق العقار الموقوف �الشفعة وقضى للشف�ع بها فان الوقف ی�طل ،الن المشتري  -

 .وان ثبت له  الملك اال انه ل�س ملكا  �اتا لتعلق حق الشف�ع �ه 

�الحظ ان فانه  وفي االخیر و�خصوص مسألة االوصاف القانون�ة للمال الموقوف ،

االجتهاد القضائي قد استقر على تكر�س جملة ما ذهبت ال�ه نصوص قانوني االسرة والوقف 

من المقرر : (( في هذا الشأن، ومن امثلة ذلك منطوق قرار المحكمة العل�ا القاضي �أنه 

شرعا وقانونا أنه �شترط في الواقف أن �كون أهال للتبرع، رشیدا ال مكرها و�شترط في المال 

 .لمح�س أن �كون مملوكا للواقف، معینا خال�ا من النزاعا

 .1))ومن ثم فإن القضاء �ما یخالف هذا المبدأ �عد مخالفا ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة والقانون 

من المقرر شرعا وقانونا أن �كون المال المح�س ملكا للواقف، : (( وا�ضا القرار القاضي �انه

وخال�ا من كل نزاع ولو كان  -غیر مجهول –�كون معینا وٕاال لما جاز له أن �ح�سه، وأن 

 .هذا المال في الش�اع

في قض�ة  –ومن ثم فإن عقد الح�س الذي شمل مال المح�س مع مال أخ�ه 

لكنه صح�حا �النس�ة للمال " س"ال �كون �اطال  إال �النس�ة ألخ المح�س المدعو  -الحال

 .المملوك له

�شكل مقبول مما  -المطعون فیهما –وا قرار�هما وعل�ه فإن قضاة المجلس لم �سبب

 .2))�ستوجب نقضهما وٕاحالتهما مع األطراف على نفس المجلس

 

 

 

 

 .60، ص 02، عدد 1991، م ق 21/11/1988المؤرخ في  46 546قرار رقم ال 1
 .76، ص 02، عدد 1994، م ق 28/09/1993المؤرخ في  94 323قرار رقم ال 2
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 الفرع الثاني

 شروط ص�غة الوقف

�اعت�ارها اإلیجاب الصادر عن من اهم اركان التصرف الوقفي  ص�غة الوقف تعتبر

ذلك التعبیر من حیث المضمون ، و�قتضي ق�امها تحقق جملة من الشروط المتعلقة ب الواقف

 :والشكل على النحو التالي 

ن ص�غة الوقف �اعت�ارها اإلیجاب الصادر عن ا: اوالـ الشروط المتعلقة �مضمون التعبیر

          �اللفظ والكتا�ة 10-91ف اوقمن قانون اال 12الواقف یتم التعبیر عنها وفقا للمادة 

لكتا�ة وال اإلشارة إال ما كان منها داال داللة واضحة على ال �عتد �اللفظ وال �ا و،  أو االشارة

وقد اشترط القانون الجزائري في الص�غة شروطا ال ، قصد من صدرت منه في إنشاء الوقف

 :و�ظهر ذلك من خالل ما یلي   تخرج عن ما قرره جمهور الفقهاء

فقد ،  1تأقیت الوقفالذي �عني ان ال تقترن الص�غة �ما �فید  :�النس�ة لشرط التأبید  -1

من  28ولعل نص المادة ، ن المشرع الجزائري یرفض التأقیت في الوقف اسبق التأكید على 

بزمن   ن كان محددا ای�طل الوقف  ((  :�قضيف �غني في هذا المقام حیث اوققانون اال

.(( 

 :فانه �مكن مالحظة ما یلي : في ص�غة الوقف ∗�النس�ة لشرط التنجیز -2

 .انون الجزائري لم ینص صراحة على هذا الشرطان الق  -

     ف التي اوقمن قانون اال 29ان االشارة الى هذا الشرط �مكن مالحظتها في المادة  -

ال �صح الوقف شرعا اذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص (( : تقرر انه 

 )).الشرع�ة فاذا وقع �طل الشرط وصح الوقف

، 1995، المجلة الجزائر�ة للعلوم القانون�ة، العدد الرا�ع ، الجزائر، 1فر�دة زواوي ، نظرات في قانون األوقاف ، ج 1
 .904ص

�غة الوقف منجزة تترتب آثارها علیها في الحال دون إضافة إلى المستقبل، أو تعلیق ان تكون ص: �قصد �التنجیز ∗
 .181على شرط غیر موجود وقت صدور الص�غة، دمحم احمد سراج، المرجع السابق، ص 
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ال�عالج بدقة مسألة  التنجیز ، �حیث لم �قررحكم التعلیق على شرط ان هذا النص           

فهذا ال یخالف ، ال یخالف نصا شرع�ا، كتعلیق الوقف �حصول امر معین في المستقبل 

، وعلى هذا فاننا نرى ضرورة تطرق القانون الى هذه المسألة التي یجب ان 1نصا شرع�ا

 :تتضمن في رأینا االحكام التال�ة 

واز تعلیق الوقف على حصول امر معین في المستقبل، الن االصل عدم تعلیق عدم ج -

 .التبرعات

 .وهنا �كیف الوقف على انه وص�ة ، جواز تعلیق الوقف على الموت مطلقا -

جواز تعلیق الوقف على امر محقق عند صدوره ، الن هذا ما هو اال تعلیق صوري والن  -

 .التعلیق �الشرط الكائن تنجیز

كما له  2ان ما ذهبنا ال�ه في هذه المسألة له تأصیله الشرعي عند جمهور الفقهاء          

سوا�قه القضائ�ة، حیث ذهبت المحكمة العل�ا في احد قراراتها الى تقر�ر ماتوصلنا ال�ه في 

مسألة التنجیز، واعتبرت ان الوقف اذا كان غیر منجز �عتبر كأن لم �كن  بدلیل جواز 

نه اذا كان مضافا لما �عد الموت اعتبر في حكم الوص�ة التي یجوز الرجوع الرجوع ف�ه، وا

         من المقرر فقها أن الح�س إذا كان معلقا . : ((..فیها قانونا، حیث نص على انه 

، فال یجوز الرجوع )أي فوري (أو مضافا جاز للمح�س الواقف التراجع عنه، وان كان منجزا 

 . عنه

كان معلقا لما �عد وفاة  -موضوع النزاع الحالي –ن عقد الح�س ومتى ثبت أ        

، فإن تراجعها بإ�طالها له �عقد توث�قي، وتصرفها بب�ع العقارات �عقود رسم�ة )م ع(المح�سة 

 .كان جائزا شرعا

عبد الرزاق بوض�اف، إدارة أموال الوقف و سبل استثماره في الفقه اإلسالمي و القانون، دار الهدى، عین ملیلة،  1
 .166، ص 2010لجزائر، ا
 7جلمرجع السابق ،االتاج و اإلكلیل ،  المواق ، ،305 – 304 ص لمرجع السابق ،الذخیرة ، ا القرافي ،: راجع  2

المرجع السابق المغني ،ابن قدامة ، ، 382 -380 صدمحم الشر�یني ، المرجع السابق ،  ،643 – 640 ، ص
 . 188 -187 ص،ابن الهمام ، المرجع السابق ، 191 -190ص،
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ورفض طلب المطعون  وعل�ه كان على قضاة الموضوع ا�عاد عقد الح�س المعني ،

 .المذكور وطرد المشتر�ن من العقار المح�س ضدها الرامي الى ا�طال الب�ع

 .1)) للنقض -المنتقد–ولما قضوا �غیر ذلك فقد عرضوا قرارهم          

فاننا نرى ان المشرع الجزائري قد :  �النس�ة لشرط عدم اقتران الص�غة �شرط �اطل -3

م یوفق في من قانون الوقف السا�قة، اال انه ل 29تطرق الى هذا الشرط وحكمه في المادة 

 :الص�اغة والمضمون  و�ظهر ذلك من خالل ما یلي

�الحظ نفي القض�ة اول النص ثم اث�اتها في االخیر دون مبرر حتى : من حیث الص�اغة -أ

ان القارئ یجد نفسه مجبرا على تكرار واستنفار تركیزه الجل الفهم، وكان �كفي ان تكون 

مع النصوص  ضمعلقا على شرط یتعار اذا كان الوقف :(( الص�اغة على النحو التالي

�صح الوقف شرعا ولو كان معلقا على شرط  (( ، او))الشرع�ة �طل الشرط وصح الوقف 

 )).یتعارض مع النصوص الشرع�ة 

 :�الحظ على مضمون النص مایلي:  من حیث المضمون  -ب

ام ، وهو الشرط الذي یخالف احك ∗ان النص تطرق الى حكم شرط من الشروط الفاسدة  -

، ولم یتطرق الى الشروط الفاسدة االخرى التي تتضمن الشرط المخل  الشر�عة االسالم�ة

وهو ما جعل  ، وكذا الشرط المخل �مصلحة الموقوف علیهم ، �االنتفاع �المال الموقوف

 . المضمون مبتورا في هذه المسألة ، وكان االجدر لو اضافها المشرع الجزائري 

. ∗سألة الشرط ال�اطل المقترن �الص�غة والحكم المقرر لذلكان النص لم یتطرق الى م -

قترن مف التي تفید صحة الوقف الاوقمن قانون اال 16ولكن �مكن الرجوع الى نص المادة 

 .77، ص 02، عدد 1995م ق ،  21/07/1993: المؤرخ في 102 230رقم القرار  1
الشروط الفاسدة هي المخالفة لمقتضى الوقف و مقصود الشارع من شرعه، أو التي حكم المشرع �حرمتها أو التي  ∗

لواقف أن ال �ستغل الوقف أو ال ال فائدة فیها و ال نفع لها سواء للوقف نفسه أو للموقوف علیهم، كأن �شترط ا
یجري إصالحه و تعمیره، یوسف قاسم ، الحقوق المتعلقة �التركة في الفقه اإلسالمي ، دار النهضة العر��ة، القاهرة، 

 .30، ص 1980
ه أو الشرط ال�اطل هو الشرط الذي ینافي لزوم الوقف و تابیده ، كأن �شترط الواقف عند إنشاء الوقف أن �كون له حق ب�ع ∗

  .212هبته ، وان �عود إلى ورثته �عد موته، دمحم احمد سراج، المرجع السابق، ص
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یجوز للقاضي ان یلغي أي شرط من الشروط التي ((  :�الشرط ال�اطل ، حیث تنص

 ...)) قف الذي هو اللزوم�شترطها الواقف في وقفه اذا كان مناف�ا لمقتضى حكم الو 

 .والواضح هنا هو ان الشرط المنافي لمقتضى حكم الوقف هو الشرط ال�اطل 

وترتی�ا على ما سبق، �الحظ ان المشرع الجزائري ساوى بین الشرط ال�اطل والشرط 

الفاسد، وقرر �شأنهما حكم ال�طالن للشرط وٕالغائه وصحة الوقف، وهو حكم نرى ضرورة 

حیث یجب التمییز بین الشرطین ال�اطل والفاسد ، ف�قرر �طالن الوقف  ه ،اعادة النظر ف�

المقترن �شرط �اطل على اساس ان هذا ما یوافق مفهوم الوقف و مقصوده من جهة، ومن 

من قانون  28جهة اخرى ان هذا ما �حقق التوافق بین النصوص القانون�ة وخاصة المادة 

لخاص �م�طالت الوقف والتي تقرر �طالن الوقف ف التي وردت في الفصل الخامس ااوقاال

اذا كان الوقف محددا بزمن، وهذا من ضمن ما �قتض�ه حكم الوقف وهو اللزوم ، فالتناقض 

 .السا�قتي الذكر 16و المادة  28واضح بین المادة 

اما الوقف المقترن �شرط فاسد ف�قرر �شأنه حكم الصحة للوقف وال�طالن للشرط           

ال ((  : على النحو التالي 29السا�قة ، وتعدیل المادة  16ذا نقترح الغاء المادة وعلى ه

اما اذا كان الشرط یخالف الشرع  �صح الوقف اذا كان مقترنا �شرط یتعارض مع مقتضاه ،

 )).او یخل �مصلحة الوقف �طل الشرط وصح الوقف  او یخل �االنتفاع �الموقوف،

فان المشرع الجزائري لم �شترط ذلك  :�ان مصرف الوقفـ ف�ما یخص الشرط المتعلق بب 4

اخذا برأي جمهور الفقهاء ، وقد جعل الوقف المستوفي للشروط والذي لم �حدد ف�ه جهة 

له عالقة  صرفه صح�حا ومرت�ا الثره ، و�كون صاحب االستحقاق ف�ه هو سبل الخیرات وما

 .1وقاف المعدل والمتممقانون االمن  3ف/06بنشرالعلم وال�حث ف�ه ط�قا للمادة 

 : ـ الشروط المتعلقة �شكل التعبیر ن�اثا

مما ال شك ف�ه أن الوقف �اعت�اره تصرفا تبرع�ا ینطوي على : شكل�ة التصرف الوقفي ـ  1

مخاطر كثیرة �النس�ة للواقف لخروج المال الموقوف من ذمته المال�ة ، كما �مثل خطورة على 

وقف ال ُ�عرف ف�ه وجه الخیر الذي أراده الواقف ف�سّمى وقفا عاما غیر محدد ... : "األوقاف من قانون  3ف/ 06المادة  1
 ."الجهة، و�صرف ر�عه في نشر العلم وتشج�ع ال�حث ف�ه وفي ُسُبِل الخیرات
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ن وجودهم وخاصة إذا كانت الجهة الموقوف علیها هم الموقوف علیهم لصعو�ة التأكد م

، �ضاف إلى ما قد سبق إمكان�ة إساءة  طل�ة العلم أو مراكز ال�حث العلمي أو المستشف�ات

لمخالفة قواعد المیراث ، استخدام الوقف لإلضرار �الغیر إذا كان الوقف ذر�ا أو أهل�ا 

 .كة �طر�قة مخالفة لألنص�ة المقررةأو تقس�م التر ، لحرمان �عض الورثة في المستقبل و 

ان الواقف الذي یرجو مرضاة ر�ه و�ضحي بنف�س ماله ال �مكن أن یجد �أسا في 

الوقوف أمام الموثق ، وٕاذا كان مترددا فإن مثل هذا اإلجراء س�كون وسیلة لحما�ة إرادته 

 .1و�كون من واجب الموثق أن ی�صره �معنى تصرفه ، ومراجعة نفسه أكثر من مرة 

إن الحرص الشدید على حما�ة إرادة الواقف وورثته والمستحقین هي الدافع إلى 

 . تقر�ر شكل�ة معینة للوقف، فالوقف یخرج المال الموقوف من ذمة الواقف �غیر عوض

فإن اقتضاء شكل�ة معینة س�كون أداة لتدبر الواقف وتمح�صا إلرادته، كما أن ، وعل�ه 

قف حتى ال �كون وسیلة لمخالفة قواعد المیراث وحرمانهم من الشكل�ة مهمة جدا لورثة الوا

ن الوقف، وأخیرا فإنه كثیرا ما تض�ع أحقوقهم في تركته، وهي فرصة لهم �التشاور معه في ش

حقوق المستحقین في المال الموقوف لخفاء التصرف وعدم إمكان إث�اته �عد وفاة الواقف، فقد 

 .على الوقف أو قد تض�ع األدلة مع مرور الزمنیلجأ �عض الورثة إلى إخفاء أي دلیل 

هل �شترط إفراغ الص�غة في شكل : ن السؤال الذي یت�ادر هنا ألول وهلة هوا          

 :ولالجا�ة على هذا السؤال نرى وجوب تناول المسائل التال�ة  معین ؟

انون�ة التي یجب تشكل مسألة اث�ات الوقف اهم المسائل الق : اث�ات الوقف  ـ المسألة االولى

ان یتن�ه الیها القاضي الذي یجب عل�ه ان یتفحص جیدا تار�خ ابرام التصرف حتى ال 

 :�صطدم �مبدأ عدم رجع�ة القوانین ، وعل�ه یجب التفر�ق بین المراحل التار�خ�ة التال�ة

�النس�ة للعقود المبرمة  :15/12/1970مرحلة ما قبل صدور قانون التوثیق الصادر في  -

لم �كن �شترط فیها الرسم�ة، بل كانت تحرر على  1دخول قانون التوثیق حیز النفاذ قبل

أنور احمد الفز�ع ، الحما�ة المدن�ة للوقف ، مجلة الحقوق ، العدد األول، مجلس النشر العلمي، جامعة الكو�ت،  1
 . 83، ص 1999
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الشكل العرفي، كما �مكن أن تحرر على الشكل الرسمي وكلیهما �عد مقبوال كون أن مبدأ 

غیر أن شاكلة ، الرضائ�ة هو الذي كان �ط�ع المعامالت العقار�ة في تلك الحق�ة الزمن�ة

كانت تحرر من قبل القاضي الشرعي وٕامام المحاكم ) عقود الح�س(كبیرة من هذه العقود 

 .2الشرع�ة

 تین     وهنا تنطبق الماد :09/06/1984إلى غا�ة  15/12/1970الفترة الممتدة بین  -

غیر أن غرفة األحوال ،  من قانون التوثیق، حیث ال �عتد اال  �العقد الرسمي فقط 13و 12

" ال اجتهاد مع صراحة النص"عل�ا، خرجت عن قاعدة والموار�ث للمحكمة ال ةالشخص�

من قانون التوثیق والتي تشترط الكتا�ة الرسم�ة في كل المعامالت  12وخالفت نص المادة 

وذلك في القرار رقم ، العقار�ة مهما كان نوعها أو طب�عتها تحت طائلة ال�طالن المطلق

ن المستقر عل�ه أن عقد م: (( ، والذي جاء ف�ه 16/11/1999المؤرخ في  234655

الح�س ال یخضع للرسم�ة ألنه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة 

 .المنصوص علیها شرعا

 1973أن عقد الح�س العرفي أقامه المح�س سنة  -في قض�ة الحال –ومتى تبین 

اعت�ار أنه ط�قا للمذهب الحنفي، فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الح�س المذكور على 

لم �فرغ في الشكل الرسمي فإنهم أخطئوا في قضائهم وعرضوا قرارهم النعدام األساس 

 .3)) القانوني

: ، لكنه دخل حیز النفاذ في15/12/1970: المؤرخ في 91-70قانون التوثیق صدر �موجب األمر  1
01/01/1971. 

لرسم�ة للعقود التي كانت تحرر من قبل القضاة الشرعیین في القرار رقم  وقد اكدت المحكمة العل�ا على الص�غة ا 2
من المستقر عل�ه فقها وقضاء أن العقود التي �حررها القضاة : " والذي جاء ف�ه 03/06/1989المؤرخ في 40097

نوانا على الشرعیون تكتسي نفس طا�ع الرسم�ة الذي تكتس�ه العقود المحررة من قبل األعوان العمومیین وتعد ع
صحة على ما �فرغ فیها من إنفاقات وما تنص عل�ه من توار�خ �حیث ال �مكن إث�ات ما هو مغایر أو معاكس 

 .119، ص 01، عدد 1992، المجلة القضائ�ة "لفحواها 
 .314، ص 2001مجلة االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخص�ة، عدد خاص  3
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تطبق المادة  حیث اص�حت :27/04/1991إلى غا�ة  09/06/1984الفترة الممتدة بین  -

، وترتی�ا على 1من قانون األسرة التي نصت على أن الوقف یثبت �ما تثبت �ه الوص�ة 217

 :ذلك یثبت الح�س إما

 .بتصر�ح الواقف أمام الموثق وتحر�ر عقد بذلك *

 .وفي حالة وجود مانع قاهر یثبت الح�س �حكم، و�ؤشر �ه على هامش أصل الملك�ة* 

   من قانون  41نصت المادة  :إلى یومنا هذا 1991/ 27/04الفترة الممتدة من  -

د لدى الموثق وأن �سجله لدى المصالح یجب على الواقف أن �قید الوقف �عق((  :فاوقاال

المكلفة �السجل العقاري الملزمة بتقد�م إث�ات له بذلك وٕاحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة 

المشهر �المحافظة  2، وهذا �عني ان التصرف الوقفي ال یثبت إال �العقد الرسمي ))�األوقاف

ركن اهي الشكل�ة المطلو�ة طب�عة � یتعلق إشكاالتثیر المادة  لكن هذه العقار�ة المختصة،

لالنعقاد أم وسیلة لإلث�ات �اعت�ار أن المشرع لم ینص صراحة على �طالن العقود التي لم 

مع  41وٕاذا كانت الرسم�ة وسیلة لإلث�ات فما قوتها إذا قارنا نص المادة؟ ،  تخضع للرسم�ة

ف بجم�ع طرق اإلث�ات یثبت الوق: (( من قانون األوقاف التي جاء فیها 35 نص المادة

  .؟ )) الشرع�ة والقانون�ة

هناك من ذهب إلى أن المشرع الجزائري �عدم نصه على جزاء للعقود غیر الرسم�ة          

تتجه إرادته إلى اعت�ارها عقودا صح�حة مستوف�ة ألركانها المنصوص علیها في المادة 

وقد أكد  ،3�ع الخیري لغرضهاخاصة أن إ�طالها �ضر �الطا التاسعة من قانون األوقاف،

غیر أنه استنادا إلى جملة ، السابق اإلشارة إل�ه هذا الرأي  234655قرار المحكمة العل�ا رقم

 :ت الوص�ة تثب: " من قانون األسرة 191المادة  1
 .بتصر�ح الموصي أمام الموثق وتحر�ر عقد ذلك -
 ".وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوص�ة �حكم، و�ؤشر �ه على هامش أصل الملك�ة -
�منع : " 1992المتضمن قانون المال�ة لسنة  26/12/1991: المؤرخ في 25-91من القانون رقم  63المادة  2

تسجیل العقود العرف�ة، المتضمنة األموال العقار�ة أو الحقوق العقار�ة، المحالت  مفتشو التسجیل من الق�ام بإجراء
 .."والحصص التجار�ة او الصناع�ة أو كل عنصر �كونها، التنازل عن األسهم 

 .119ص ،2006الجزائر، دار الهدى، الوقف العام في التشر�ع الجزائري، كنازة دمحم،  3
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من المبررات �مكن القول �أن الشكل�ة تكون مطلو�ة كركن لالنعقاد خاصة إذا تعلق األمر 

رسمي الوارد على لاو�مفهوم المخالفة فإن عقد الوقف غیر  ،∗�عقد وقف وارد على عقار

ومن اهم تلك . عقار هو عقد �اطل �طالنا مطلقا النعدام أحد أركانه التي اشترطها القانون 

 :المبررات

هي قاعدة قانون�ة آمرة 10-91من قانون األوقاف 41إن القاعدة القانون�ة المقررة في المادة -

آمر یترتب على وكل نص ) یجب( ألنها جاءت �ص�غة اإللزام، وفقا للمع�ار اللفظي 

  .1مخالفته ال�طالن المطلق

 ،العقار�ة  إن نظام الشهر العقاري الجزائري هو اإلطار القانوني األساسي لنظام الملك�ة  -

ومن �عده صدور قانون  91-70والمشرع الجزائري منذ صدور قانون التوثیق �موجب األمر

وما تاله من قوانین  12/11/1975 الصادر في 74-75الشهر العقاري �موجب األمر رقم

، وأوامر ومراس�م وتعل�مات أكد دائما على اشتراط الرسم�ة واإلشهار في التصرفات العقار�ة 

فكان البد ، وذلك سع�ا إلى تكر�س وٕارساء منظومة واضحة وموحدة للملك�ة العقار�ة

ملك�ة مواك�ا ومتفقا مع الس�اسة التشر�ع�ة الخاصة �ال أن �أتي مؤكدا ، 10-91قانون لل

  .خاصة أن الوقف العام یرد في أغل�ه على العقار، العقار�ة 

ال تنقل الملك�ة والحقوق العین�ة العقار�ة في : ((  المدني قانون من ال 793نصت المادة -

العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إال إذا روعیت اإلجراءات التي ینص 

      ونصت المادة، )) نین التي تدیر مصلحة شهر العقارعلیها القانون و�األخص القوا

ز�ادة عن العقود التي �أمر القانون بإخضاعها إلى  : (( المدني قانون من ال 1مكرر 324

       تحر�ر العقود التي تتضمن نقل ملك�ة عقار یجب تحت طائلة ال�طالن، شكل رسمي،

فكانت جل األوقاف عقار�ة ،غیر أن مفهوم الوقف تطور إلى وقف  ا �العقار،إن الوقف في بدا�اته كان مرت�ط ∗
من قانون األوقاف مع ذلك �ظهر 11المنقوالت والمنافع وهو ما اعترف �ه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة

تراط الرسم�ة في ما �فسر لنا اش  تأثر المشرع الجزائري �المفهوم القد�م للوقف في عدة مواضع من قانون األوقاف
 . ودورها في الوقف الوارد على المنافع �ما فیها المنقوالت  عقد الوقف و�ثیر التساؤل حول أهم�ة الرسم�ة

 .25ص ،2007دار هومه،الجزائر، النظر�ة العامة للقانون،، المدخل لدراسة القانون  ، عبد المجید زعالني 1
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من  12 ألخیر یتفق مع نص المادةوهذا النص ا ))... في شكل رسمي...أو حقوق عقار�ة

ز�ادة عن العقود التي �أمر القانون بإخضاعها  ((: والتي جاء فیها 91-70 قانون التوثیق

      تحر�ر العقود التي تتضمن ملك�ة عقار  ، یجب تحت طائلة ال�طالن إلى شكل رسمي،

   حرر  أو حقوق عقار�ة في شكل رسمي و�جب دفع الثمن لدى الضا�ط العمومي الذي

المتعلق  25/03/1976المؤرخ في 63-76مرسوم الوتجدر اإلشارة إلى أن  ،)) العقد 

كل عقد �كون موضوع إشهار في  : ((منه 61بتأس�س السجل العقاري نص في المادة

 .))محافظة عقار�ة یجب أن �قدم على الشكل الرسمي

الوقف الوارد على عقار إن هذه النصوص جم�عا تؤكد على إلزام�ة تحر�ر عقد           

وال �قدح في هذه الحق�قة القول �أن عقد الوقف �سقط الملك�ة وال ینقلها ، في شكل رسمي 

من قانون األوقاف نصت على أن  18و17فالمواد  الملك�ة ،  والمشرع لم ینظم مسألة إسقاط

هو حق كما هو معروف وحق االنتفاع ،  1یرتب حق انتفاع للموقوف عل�ه يتصرف الوقفال

و�التالي یدخل  اعقار� اعین� اعلى عقار �كون حق االنتفاع حق اوٕاذا كان الوقف وارد عیني ،

(( : من قانون األوقاف نصت في فقرتها الثان�ة 04كما أن المادة  في مفهوم المواد السا�قة،

فهذه  ،))المذكورة أعاله 2وفقا لإلجراءات المعمول بها،مع مراعاة أحكام المادة  الوقف یثبت

�فهم  االمر الذي الفقرة تؤكد أن إث�ات الوقف ال یجب أن یخرج عن اإلجراءات المعمول بها،

منه أنه �النس�ة للوقف الوارد على عقار یجب أن یت�ع اإلجراءات المعمول بها وهي الرسم�ة 

 .لالنعقادا من قانون األوقاف ركن 41لذلك تكون الرسم�ة المطلو�ة في نص المادة واإلشهار،
  
المتضمن قانون  16/12/1991مؤرخ فيال 25-91قانون رقمالمن  63 نصت المادة -

التسجیل من الق�ام بإجراء تسجیل العقود العرف�ة  �منع مفتشو : ((1992لسنة المال�ة

وهو ما أكدته المذكرة الصادرة عن  ، )).. المتضمنة األموال العقار�ة أو الحقوق العقار�ة

و�ؤول حق اإلنتفاع إلى  الوقف زال حق ملك�ة الواقف، إذا صح" :تنص  10 -91قانون ال من 17 المادة  1
ینحصر حق المنتفع �العین " :10-91من قانون 18المادة ،  "الموقوف عل�ه في حدود أحكام الوقف وشروطه

  " .ال ملك�ة انتفاعالموقوفة ف�ما تنتجه،وعل�ه استغاللها استغالال غیر متلف للعین وحقه حق 
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وكذلك القرار الصادر عن الغرفة العقار�ة ،  02-97رة العدل تحت رقمالمفتش�ة العامة لوزا

من المقرر أن العقود التي �أمر ((  : الذي جاء ف�ه 23/05/1997للمحكمة العل�ا في

القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي یجب تحت طائلة ال�طالن أن تحرر على الشكل 

قود الواردة على عقار �ما فیها عقد الوقف وهذا یدل دون أي مجال للشك أن الع 1)) الرسمي

  .الوارد على عقار یجب أن �حرر في شكل رسمي تحت طائلة ال�طالن

في  35ن المادة، حیث امن قانون األوقاف متفقان تماما  41 والمادة 35 إن نصي المادة -

أنه غیر  وذلك تكر�سا ألفضل حما�ة لألوقاف، ، ظاهرها تأخذ �مبدأ الحر�ة في اإلث�ات

ین�غي أن تفهم حق�قة المادة أنها تكر�س للرغ�ة في كشف واسترجاع جم�ع األمالك الوقف�ة 

طب�عتها خاصة في الفترة االستعمار�ة و�عد االستقالل في  تأو تغیر ، التي تعرضت للض�اع 

المتضمن الثورة الزراع�ة الذي أمم األمالك  08/11/1971المؤرخ في 73-71ظل األمر

لم یوجد قانون خاص ینظم الوقف إال ما ورد من این قانوني الفراغ اللك في فتره وكذ، الوقف�ة 

 .نصوص قلیلة في قانون األسرة

من قانون األوقاف �عدا وداللة تؤدي إلى  35 إن ما سبق اإلشارة إل�ه �عطي للمادة        

السابق االعتقاد �أن حر�ة اإلث�ات تتعلق �األوقاف المنشأة في ظل األوضاع الخاصة 

نص هو ذلك  �عززوما ، اإلشارة إلیها، من أجل التمكن من استرجاع جم�ع األمالك الوقف�ة

تسترجع األمالك الوقف�ة التي أممت في  (( :من قانون األوقاف الذي جاء ف�ه 38 المادة

المتضمن الثورة الزراع�ة إذا ثبتت  و 02/11/1971المؤرخ في 73-71إطار أحكام األمر

إذا ثبت (  والملفت لالنت�اه في هذا النص ورود ع�ارة ،  )) الشرع�ة والقانون�ة بإحدى الطرق 

من قانون  35في نص المادة ةوهي نفس الع�ارة الوارد ) بإحدى الطرق الشرع�ة والقانون�ة

من قانون األوقاف لم تحدد ف�ه آجال السترجاع  40�اإلضافة إلى أن نص المادة ، األوقاف

  .مؤممة أو التعو�ضاتاألمالك الوقف�ة ال

 ،2007مز�دة،و ط�عة منقحة  دار هومه،الجزائر، حمدي �اشا عمر،الملك�ة العقار�ة،شار إل�ه اإجتهاد قضائي  1
 .129ص
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قد یرد على   أن الوقف كما یرد في الغالب على العقاران مما یجب االشارة ال�ه           

والقانون �النس�ة للعقود الواردة على عقار  من قانون األوقاف، 11منقول أو منفعة ط�قا للمادة

اآلمر هو األصل  41لمادةولذلك �مكن اعت�ار نص ا ، ال �عتد في إث�اتها إال �العقود الرسم�ة

ولما كان األمر على هذا النحو فال  إستثناء �المفهوم السابق توض�حه، 35ونص المادة، 

أن ینشأ عقد وقف  1991 /27/04في 10-91یتصور �عد تار�خ صدور قانون االوقاف

ركنا و�هذا المعنى تكون الرسم�ة  عرفي وارد على عقار وال �كون ال�طالن المطلق جزاء له،

  .عقارالالنعقاد الوقف الوارد على 

 : (( تعرف الشهادة على أنها : في االث�ات لشهادةالق�مة القانون�ة ل ـ المسألة الثان�ة

وتعتبر الشهادة من أهم  ، 1))إخ�ار شخص إلث�ات حق لغیره على غیره في مجلس القضاء

حیث تقبل عند ، معاینة وال �شترط فیها ال وسائل إث�ات أصل الوقف في الشر�عة اإلسالم�ة ،

وقد أخذ المشرع الجزائري �الشهادة كوسیلة  فقط،التسامع فقهاء اإلسالم ولو بنیت على 

من قانون األوقاف أنه تعتبر من األوقاف  05ف/08 إلث�ات الوقف حیث نصت المادة

األمالك التي تظهر تدر�ج�ا بناء على وثائق رسم�ة أو شهادات : ((  العامة المصونة

وجاء في فتوى صادرة  )).ص عدول من األهالي وسكان المنطقة التي �قع فیها العقارأشخا

إذا ثبت �شهادة جماعة من : (( أنه 17/01/1989عن المجلس اإلسالمي األعلى في

المسلمین أو شهادة رسم�ة أن المحل قد بناه جماعة من المسلمین لتقام ف�ه الصلوات فهو 

  .2)) لهم

مؤرخ ال 336-2000 السا�قة صدر المرسوم التنفیذي رقم 08 حكام المادةتطب�قا ألو          

المستحدث لوث�قة اإلشهاد المكتوب إلث�ات الملك الوقفي وشروط  26/10/2000:في

، وقد أضفى المشرع بهذا المرسوم الرسم�ة على شهادة الشهود  ،3وك�ف�ات إصدارها وتسل�مها

  .119، صالمرجع السابقمصطفى الزرقا ، أحكام الوقف،  1
 .207، ص1994، لسنة02عدد المجلة القضائ�ة، ،16/01/1994المؤرخ في 97512رقم  وردت في القرار 2
، المستحدث لوث�قة اإلشهاد المكتوب إلث�ات  26/10/2000: ؤرخ فيالم 336 -2000 المرسوم التنفیذي رقم3

  .64الجر�دة الرسم�ة عدد الملك الوقفي وشروط وك�ف�ات إصدارها وتسل�مها، 

                                                           



وفق  ة تخضع للتسجیل في السجل العقاري لتتحول من شهادة مكتو�ة إلى وث�قة رسم�

  :االوصاف القانون�ة التال�ة 

وث�قة اإلشهاد المكتوب هي وث�قة  :وث�قة اإلشهاد المكتوب إلث�ات الملك الوقفي - أ

تتضمن شهادة مكتو�ة یدلي بها شهود عدل،وتتضمن وجو�ا حسب المادة الرا�عة من 

  :ها �الملحق التا�ع لهالذي حدد نموذج 336-2000التنفیذي  المرسوم

  .المعلومات الخاصة �الشهود مع التوق�ع -

  .التصدیق من قبل المصلحة المختصة �البلد�ة أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا -

 .رقم تسجیلها �السجل العقاري الخاص �مدیر�ة الشؤون الدین�ة واألوقاف المختصة إقل�م�ا -

 336- 2000 مرسومالمن  05ط�قا للمادة :وقفيالشهادة الرسم�ة الخاصة �الملك ال-  ب

تصدر مدیر�ة الشؤون الدین�ة واألوقاف المختصة إقل�م�ا شهادة رسم�ة خاصة �الملك الوقفي 

�معنى  ،الوقفي محل اإلشهاد إذا اجتمعت أكثر من ثالث وثائق إشهاد مكتوب إلث�ات الملك 

ر في شكل رسمي وتخضع تصد هي وث�قة تتوج بها شهادات الشهودهذه الشهادة ان 

حیث نص  انموذج هذه الشهادة ومحتواه 26/05/2001وقد حدد القرارالمؤرخ في، لإلشهار

  :منه أن تتضمن وجو�ا 03 في المادة

  ،عنوان الشهادة  -

  ،المراجع القانون�ة المعتمدة  -

  ص رقم وتار�خ تسجیل وثائق اإلشهاد المكتوب إلث�ات الملك الوقفي في السجل الخا -

  ،�مدیر�ة الشؤون الدین�ة واألوقاف المختصة إقل�م�ا

  .تحدید مساحة الملك الوقفي وموقعه  -

على خضوع الملك  336-2000من المرسوم التنفیذي 06 نصت المادةكما           

 وهو ما یتوافق مع نص المادة الوقفي محل وث�قة اإلشهاد إلى التسجیل واإلشهار العقاري،

مما یدل على أن الق�مة القانون�ة للشهادة الرسم�ة الخاصة �الملك  األوقاف ،من قانون  41

وهو ما أكدته التعل�مة الوزار�ة ، الوقفي هي من ق�مة العقد الرسمي المثبت للملك الوقفي 

الصادرة عن وز�ري الشؤون الدین�ة والمال�ة  16/09/2002المؤرخة في 09 المشتركة رقم
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حیث اعتبرت أن الشهادة  �ن الشهادة الرسم�ة الخاصة �الملك الوقفي،والمتعلقة بإجراءات تدو 

من  324الرسم�ة هي �مثا�ة عقد تصر�حي یبرمه موظف مختص ومؤهل توافقا مع المادة

،  1من قانون األوقاف11مكرر 26 والمادة، التقنین المدني التي تحدد مفهوم العقد الرسمي 

األوقاف للوال�ة �صفته أعلى سلطة مكلفة �األمالك وهذا الموظف هو مدیر الشؤون الدین�ة و 

  .2كما حددت التعل�مة ك�ف�ات إشهار الشهادة الرسم�ة، الوقف�ة على المستوى المحلي

منه إلى إرفاق  05 أشار في المادة 336 -2000غیر أن المرسوم التنفیذي          

الشرط كان محل انتقاد ألنه وهذا  ، الشهادة الرسم�ة �شرط ال�طالن عند ظهور أدلة مضادة

 .كما یتنافى مع شرط إشهارها  من شأنه أن ینقص من الق�مة القانون�ة لهذه الشهادة ،

كما أنه هو ، فالمعلوم كما سبق الب�ان أن اإلشهار هو الذي �عطي للوث�قة الرسم�ة حجیتها 

طعة ما لم یثبت �اإلضافة إلى أن الورقة الرسم�ة ذات قوة ثبوت�ة قا، مصدر الحق العیني 

 قراراللذلك فإن إغفال هذا الشرط في  المدني، قانون من ال 5مكرر 324 تزو�رها ط�قا للمادة

المحدد لشكل ومحتوى الشهادة الرسم�ة وكذلك الملحق الموضح  26/05/2001رقم 

 . لنموذجها �عتبر في محله

هل �كفي : هو الصددا في هذا طرح نفسهتي تال ةلئساال احد ان: ـ نفاذ التصرف الوقفي 2

 .؟ افذاعقد الوقف ن�ص�ح إفراغ ص�غة وقف العقار في شكل رسمي ل

ن اكتمال أركان الوقف وتوافر جم�ع شروط صحته یجعل وقف العقار صح�حا ا

 :  إال إذا تم تسجیل عقد الوقف وشهره لدى المحافظة العقار�ة�كون نافذا لكن ال 

یجب إخضاع عقد الوقف  10-91ف اوقنون االمن قا 44ت�عا لنص المادة  :لتسجیل أـ ا

تعفى األمالك الوقف�ة العامة من رسم التسجیل والضرائب : (( للتسجیل حیث جاء في المادة

فقد حددت هذه المادة التسجیل ، ))والرسوم األخرى لكونها عمال من أعمال البر و الخیر 

المادة      للسلطة المكلفة �األوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام  " :من قانون االوقاف  11مكرر 26 المادة 1
08 ." 
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ن الرسوم و الضرائب المتعلقة نه أعفى األمالك الوقف�ة العامة فقط ماكإجراء أساسي، ولو 

 .بهذا اإلجراء

المتضمن احداث وث�قة  336-2000من المرسوم التنفیذي رقم  06كما ان المادة 

یخصع الملك الوقفي محل وث�قة : (( االشهاد المكتوب تصب في نفس المنحى حیث تنص 

ن ما اغیر ، ))بها االشهاد الى التسجیل واالشهار العقاري ط�قا للقوانین والتنظ�مات المعمول

نها میزت بین األمالك الوقف�ة العامة التي تعفى االسالفة الذكر،  44�الحظ على نص المادة 

 من رسوم التسجیل والضرائب، و بین األمالك الوقف�ة الخاصة التي ال �مسها اإلعفاء السابق 

        :ك وهي ن العلة التي بنى علیها المشرع قرار اإلعفاء هي نفسها في كال األمالامع 

ولعل هذا الذي ذهب إل�ه المشرع دعوة صر�حة ، ) لكونها عمال من أعمال البر و الخیر ( 

 .األوقاف الخاصة  علىإلى سلوك طر�ق الوقف العام والتضییق 

في وقف العقار �ظهر التسجیل كإجراء جوهري لشهر فانه  وترتی�ا على ما سبق،

ف اوققانون اال من  41شهر العقاري حسب نص المادة عقد الوقف لدى المصالح المكلفة �ال

، و التي  المتعلق بتأس�س السجل العقاري  1 63-76من األمر  100وأ�ضا حسب المادة ، 

 .تقرر رفض اإلیداع لدى المحافظة العقار�ة إذا كان العقد الناقل للملك�ة غیر مسجل

والموقوف عل�ه، وفي مواجهة �شترط لنفاذ عقد الوقف بین الواقف  : الشهر العقاري  ب ـ

الغیر شهر العقد لدى المصلحة المكلفة �اإلشهار العقاري الملزمة بتقد�م إث�ات له بذلك 

              . من قانون األوقاف 41استنادا لنص المادة وٕاحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة �األوقاف

ار�خ الشهر وفقا للقواعد المقررة في ثاره إال من تآالوقف هنا   وعلى هذا ال یرتب         

المتعلق  74-75من األمر  16و15، وتطب�قا لنصوص المواد  شهرالحقوق العین�ة العقار�ة

تؤكد جم�عها أن عقد الوقف الرسمي  التي 2�مسح األراضي العام و تأس�س السجل العقاري 

لسؤال الذي غیر أن ا الذي محله عقار أو حق عیني عقاري ال بد أن یخضع لإلشهار،

 .30 عددر .، المتعلق بتأس�س السجل العقاري، ج 25/03/1976: المؤرخ في 63-76األمر رقم  1
مسح األراضي العام وتأس�س السجل العقاري، بإعداد المتعلق  ،12/11/1975: المؤرخ في 74-75 رقم األمر 2
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أم البد  ،هل �كفي ف�ه عقد رسمي: �طرح نفسه ف�ما یخص إث�ات الوقف الوارد على عقار 

من قانون التوج�ه العقاري والتي تتطلب  29 من عقد رسمي مشهر كما تنص عل�ه المادة

 . إلث�ات الملك�ة الخاصة عقد رسمي مشهر؟

بدا�ة بین الرسم�ة واإلشهار، ثم تحدید لإلجا�ة على هذا السؤال ال بد من التمییز           

  .أهم�ة اإلشهار في عقد الوقف الرسمي

�عرف اإلشهار العقاري �أنه نظام قانوني یتم وفقا  :التمییز بین الرسم�ة واإلشهار -

وجم�ع ، إلجراءات محددة قانونا تضمن حق الملك�ة والحقوق العین�ة الواردة على عقار 

 .1ة على العقاراتالعمل�ات القانون�ة الوارد

وتكمن أهم�ة اإلشهار العقاري في إعالم الغیر �الوضع�ة القانون�ة للعقار، واالحتجاج علیهم 

وكذلك تقدیر الثروة العقار�ة لألشخاص،أما أهم دور فهو ترتیب األثر العیني الذي ال �مكن  ،

الحق العیني  أن یترتب إال بإتمام الشهر،فشهر التصرفات العقار�ة هو مصدر وجود ونشأة

    .2العقاري 

أما الرسم�ة فهي ركن في التصرف الذي �شترط القانون أن تكون الشكل�ة ركنا ف�ه          

وتكمن أهمیتها في تنب�ه األشخاص إلى أهم�ة وخطورة التصرف المقدمین عل�ه خاصة في ، 

 . زو�ره وكذلك توفیر سند إث�ات �كون حجة على الجم�ع ما لم یثبت ت عقود التبرع ،

فاألولى یؤدي تخلفها إلى ال�طالن المطلق ، وتختلف الرسم�ة لالنعقاد عن الرسم�ة لإلث�ات 

أما الثان�ة فال  ،وهو حال التصرفات الواردة على عقار أو حق عیني عقاري ، للتصرف 

 .  یترتب على تخلفها ال�طالن

عقد الوقف أهم�ة إن خصوص�ة الوقف تعطي إلشهار  :أهم�ة اإلشهار في عقد الوقف -

   :�مكن اجمالها ف�ما یلي  خاصة

من  16،15،14 والمواد 793و 324،792مكرر، 165 المدني الجزائري  قانون مواد ال * 

 .118ص سابق،المرجع ال ات،عقود التبرع عمر،حمدي �اشا  1
 . 140ص ،2008 الجزائر، دار هومه، ،1ط شهر التصرفات العقار�ة في القانون الجزائري، خلفوني مجید، 2
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تؤكد على  1من قانون التوج�ه العقاري  29وكذلك المادة  ،السابق اإلشارة إل�ه 74 -75األمر

العمل�ات القانون�ة الواردة على عقار أن إث�ات حق الملك�ة والحقوق العین�ة العقار�ة وجم�ع 

من قانون األوقاف �شترط إلى جانب  41 و ط�قا لنص المادة یثبتها عقد رسمي مشهر ،

والمصالح المكلفة �السجل العقاري تكون  اشتراط الرسم�ة في عقد الوقف ضرورة إشهاره ،

لسلطة المكلفة كما تحیل نسخة منه إلى ا ملزمة بتقد�م إث�ات للواقف بهذا اإلشهار ،

الواردة في نص المادة أن المشرع �عتد في  )إث�ات( مما یدل من خالل ع�ارة  ، �األوقاف

�مناس�ة الشهر العقاري  -والمعلوم أنه، إث�ات الوقف الوارد على عقار �العقد الرسمي المشهر

ي شملها في السجل العقاري لألمالك العقار�ة �صفة عامة والعقار�ة الوقف�ة �صفة خاصة الت

یتم تسل�م دفتر عقاري إلى مالك العقار ط�قا ألحكام  -المسح واإلیداع لدى المحافظة العقار�ة

المتعلق بتأس�س السجل  25/03/1976المؤرخ في 63-76رقم  مرسومال من 18 المادة

خاصة وأن هذا األخیر قد  -و�النس�ة للوقف فإن الدفتر العقاري �اسم الوقف  ، العقاري 

 . �سلم إلى الهیئة المكلفة �األوقاف -نون شخص�ة معنو�ةمنحه القا

أو حق عیني  افإن عقود الوقف التي �كون محلها عقار ، وعلى ضوء ما سبق            

درج االجتهاد  وعلى هذا،  عقاري ال تنتج آثارها �النس�ة للغیر إال من تار�خ شهر العقد

سه في احد قرارات المحكمة العل�ا بتار�خ القضائي بتقر�ر ما سبق من خالل المبدأ الذي كر 

المعدل والمتمم �أثر رجعي  10-91ال �طبق القانون رقم : والذي �فید �انه  12/05/2011

وهذا �عني ،  2العقار�ة ف�ما یتعلق �اعداد عقد الوقف في الشكل الرسمي والشهر �المحافظة 

   .المتمم �اثر فوري المعدل و  10-91�مفهوم المخالفة وجو�ه �عد نفاذ القانون 

ولذلك ال یجوز للواقف  ،3إن المشرع الجزائري أخذ بلزوم الوقف على رأي جمهور الفقهاء  *

یثبت الملك�ة الخاصة لألمالك العقار�ة والحقوق العین�ة عقد رسمي یخضع " : 25-90 قانون رقمالمن  29 المادة 1
  ".لقواعد اإلشهار العقاري 

 
لسنة  01، مجلة المحكمة العل�ا، عدد عن الغرفة العقار�ة 12/05/2011: خبتار� الصادر 653961 مر رقالقرا 2

2012. 
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ومتى أبرم الواقف عقد الوقف  من قانون األوقاف، 16 أن یرجع عن وقفه استنادا للمادة

و�النس�ة لورثة . وهي إرادة �حمیها القانون ، الرسمي تتأكد إرادته في الوقف وعدم الرجوع ف�ه 

ال �مكن االحتجاج علیهم بوقف عقار مورثهم إذا كان عقد ، الواقف �اعت�ارهم من الغیر

ت على هذا األساس �كفي إلث�ا -ومن هنا تظهر ق�مة اإلشهار -الوقف لم یخضع لإلشهار

 ، عقد رسمي حما�ة إلرادة الواقف وحقوق الموقوف علیهم الوقف الوارد على عقار استثناء

من قانون األوقاف التي تعتبر في فقرتها الخامسة  8 االستثناء یدخل في مفهوم المادة وهذا

 أن من بین األوقاف العامة المصونة األمالك التي تظهر تدر�ج�ا بناء على وثائق رسم�ة ،

عن مدیر�ة األمالك  23/01/2001 ادرة فيــــالص 389 وما یؤكد هذا الرأي أن المذكرة رقم

ن حق الموقوف علیهم �النس�ة لعقار وقف وقفا خاصا هو �التأكید ا(( : فیها الوطن�ة جاء 

 ولكنه حق انتفاع و�التالي هو خاضع لإلشهار العقاري ، ، ل�س حق ملك�ة كامل وشامل

و�النس�ة للشهادة التوث�ق�ة �عد الوفاة المتضمنة العقارات الموقوفة وقفا خاصا �كون لها أثر 

كما أنها تشكل في حد  ،یهم كما تم تحدیدهم في عقد تأس�س الوقفتب�ان هو�ة الموقوف عل

وٕاذا  ،1)) ذاتها السند الرسمي المثبت لممارسة حق االنتفاع على عقار موقوف وقفا خاصا

كانت هذه المذكرة تتعلق �الوقف الخاص، فمن �اب أولى في حالة الوقف العام �مكن 

 .تقد�م عقد الوقف الرسمي لإلشهارللموقوف علیهم أو السلطة المكلفة �األوقاف 

إن ما سبق یؤكد على أهم�ة الرسم�ة كركن في عقد الوقف حما�ة إلرادة الواقف 

من قانون األوقاف تلزم الواقف  41وعلى العموم إذا كانت المادة ، ولحقوق الموقوف علیهم

 حكام المادةفالحق�قة أن الذي یلتزم بذلك هو الموثق تطب�قا أل بإشهار عقد الوقف الرسمي،

ین�غي على  :  ((المتضمن تأس�س السجل العقاري التي جاء فیها 63-76 مرسومالمن  90

الموثقین وكتاب الض�ط والسلطات اإلدار�ة أن �عملوا على إشهار جم�ع العقود أو القرارات 

القضائ�ة الخاضعة إلى اإلشهار العقاري والمحررة من قبلهم أو �مساعدتهم وذلك ضمن 

والتزام الموثق في هذه الحال هو التزام بتحقیق نتیجة یترتب عل�ه ،  )) المحددة اآلجال

 .140-139المرجع السابق ، ص  عقود التبرعات،حمدي �اشا عمر ،  1
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و�التالي أمام تحمل الموثق لهذا االلتزام فكل عقد رسمي محرر  ،1مسؤول�ة مدن�ة وٕادار�ة

   .أمامه سیخضع �الضرورة لإلشهار �ما في ذلك عقد الوقف

ف�ة العامة، وعمل�ة الجرد ال بد منها لحما�ة �عتبر اإلشهار وسیلة هامة لجرد األمالك الوق * 

وقد ، الخ ...جائزة قانونا كالب�ع واله�ةالاألوقاف من الض�اع واالست�الء وكل التصرفات غیر 

تخضع األمالك : (( على انه  من قانون األوقاف المعدل والمتمم مكرر 08 نصت المادة

شكال القانون�ة والتنظ�م�ة المعمول الوقف�ة لعمل�ة جرد عام حسب الشروط و الك�ف�ات واأل

 .بها

�حدث لدى المصالح المعن�ة ألمالك الدولة سجل عقاري خاص �األمالك الوقف�ة وتشعر 

هذا ف   )).تحدد ك�ف�ات تطبیق هذه المادة عن طر�ق التنظ�م .السلطة المكلفة �األوقاف بذلك

فال  عقار ىـنه وارد علالنص یؤكد على ضرورة إشهار الوقف الوارد على عقار من حیث أ

ومن جهة ثان�ة التمكن من جرد  بد من تسجیله في مجموعة ال�طاقات العقار�ة من جهة ،

 .األمالك الوقف�ة العامة

المحدد لك�ف�ات  04/02/2003المؤرخ في 51-03 و�موجب المرسوم التنفیذي رقم

�األمالك الوقف�ة شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص فان  ،مكرر 08 تطبیق أحكام المادة

ونص في المادة  15/11/2003 وقد صدر هذا األخیر بتار�خ ، 2�حدد �موجب قرار مشترك

�أخذ السجل العقاري الخاص �األمالك الوقف�ة شكل ال�طاقات العقار�ة (( :الثان�ة منه

 27 لـ الموافقه 1369جمادى األولى لعام 27علیها في القرار المؤرخ في المنصوص

متعلق �ال�طاقات العقار�ة المستعملة من قبل المحافظات العقار�ة وتكون �اللون وال 1976ماي

  .)) األزرق 
 
 
 
 
 

 .65، المرجع السابق، ص خلفوني مجید 1
 المحدد لك�ف�ات تطبیق أحكام المادة 04/02/2003: المؤرخ في 51-03 المرسوم التنفیذي رقممن  04المادة  2

 .08ر عدد .، جمكرر 08

                                                           



 الفصل الثاني

 الشخص�ة المعنو�ة للمؤسسة الوقف�ة

 

إن فكرة  افتراض الشخص�ة االعت�ار�ة وٕان كانت لم تظهر في أرض الواقع إال في 

في شخص  نت موجودة في واقع الناسإال أن الممارسة العمل�ة لها كا، العصر الحدیث 

ومواصفات  ،ألنها أسماء مرت�طة �مؤسسات اعت�ار�ة  الدولة و�یت المال والحاكم و الوز�ر ،

 .الشخص�ة االعت�ار�ة التي وضعها القانون لها متوفرة فیها 

إن الحضارة اإلسالم�ة عرفت معنى الشخص�ة االعت�ار�ة على المستوى العملي وٕان 

 .أو سمیت �غیر المسمى  المعاصر ، كالذمة مثال في الفقه اإلسالمي  غابت التسم�ة

لقد أثارت قض�ة الشخص�ة المعنو�ة للوقف �حثا ونقاشا في الفقه اإلسالمي، وقد 

قررها قانون الوقف الجزائري نظرا لما یترتب على تكر�سها من نتائج قانون�ة متعددة تمنح 

بهاته المسألة   ولإلحاطة  ق أغراض الوقف وأهدافه،الوقف مرونة وٕاستقالل�ة تعین على تحقی

الطب�عة النظام�ة الرادة ، وكذا )�حث أول م( فكرة التشخ�ص القانوني للمال الوقفي نتناول

 :على النحو التالي ) م�حث ثان ( الواقف في المؤسسة الوقف�ة

 

 الم�حث االول 

 التشخ�ص القانوني للمال الوقفي

نتائج للوقف لیتمتع �كل ال شخص�ة المعنو�ةي �منح اللقد قضى المشرع الجزائر 

على تحقیق  همنح الوقف مرونة وٕاستقالل�ة  تعینو�التالي � ن ذلك ،عرت�ة متالقانون�ة ال

 مفهوم الشخص�ة المعنو�ة للوقفمن خالل التطرق الى ، و�مكن تبین ذلك وأهدافه هأغراض

المطلب ( الشخص�ة المعنو�ة الوقف سابالنتائج المترت�ة على اكت، وكذا  )المطلب االول(

 :على النحو التالي ) الثاني
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 المطلب االول

 مفهوم الشخص�ة المعنو�ة للوقف

          )الفرع االول( تعر�ف الشخص�ة المعنو�ة للوقف نتناول في هذا المطلب

الفرع (    أهم�ة الشخص�ة المعنو�ة للوقفثم  ،)  يـرع الثانـالف (وعناصر الشخص�ة المعنو�ة 

 .)الثالث 

 الفرع االول

 تعر�ف الشخص�ة المعنو�ة للوقف

لة تعر�ف الشخص�ة ألتحدید تعر�ف للشخص�ة المعنو�ة للوقف نتناول مس            

 :المي والوضعي على النحو التاليسالمعنو�ة في كل من الفقهین اال

هاء المسلمین تعر�ف لم یتناول فق : تعر�ف الشخص�ة المعنو�ة في الفقه اإلسالمي ـاوال

 1" الذمة "و إنما عبروا عنها بلفظ  ،الشخص�ة االعت�ار�ة  �المصطلح القانوني المعاصر 

ف الذمة في اللغة واالصطالح على اعت�ار أنها المعنى المقصود من �عر نتناول تولهذا 

 .الى تأصیل فكرة الشخص�ة المعنو�ة للوقف ینالشخص�ة االعت�ار�ة ، منته

فالن : نقول ، 2العهد و الكفالة: یراد �الذمة في أصل اللغة : الذمة في اللغة تعر�ف  - 1

 .أي ال عهد له ،ال ذمة له 

تعرف الذمة في االصطالح الفقهي  �ما یتضمن : تعر�ف الذمة في االصطالح الفقهي - 2

  معنى شرعي مقدر في المكلف(( : ولهذا عرفها اإلمام القرافي �أنها  معنى المسؤول�ة ،

عبد العز�ز خ�اط، الشركات في الشر�عة اإلسالم�ة و القانون الوضعي، منشورات وزارة األوقاف و .د: راجع  1
عبد هللا مبروك النجار، افتراض الشخص�ة و . ، د213م، ص 1971 ،1شؤون المقدسات اإلسالم�ة، األردن، ط

 .223م، ص1996، 1آثاره في الفقه اإلسالمي مقارنا �القانون، دار النهضة العر��ة، القاهرة، ط
، الزمخشري ، أساس ال�الغة ، المرجع السابق 24، ص 12ابن منظور، لسان العرب ، المرجع السابق ،ج: راجع 2

 .207، ص
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وصف قدرته الشر�عة في ماهي اال الذمة ، و�ترتب على ذلك ان  1)) قابل لإللتزام  واللزوم

       اإلنسان حتى �كون قادرا على عقد العقود وتحمل نتائجها و آثارها من جانب اإللزام 

مال�ة ال الحقوق كما هي وصف متصل �الشخص نفسه ال �ماله وثروته ، وتشمل  ،2اإللتزامو 

 .3وغیرها 

إن صفة الذمة المال�ة موجودة في الوقف ، فالواقف یرصد أمواال أو یوقفها على      

جهات �حددها هو ، و�قوم ناظر الوقف بتحقیق المقاصد و المصالح التي یر�دها الواقف من 

 .وقفه 

والذمة المال�ة تستلزم ثبوت حقوق للوقف على غیره أو عل�ه ، و من أمثلة ذم�ة   

و ما ، 4ه ما ذكره ابن رشد الجد من عادة الحكام االستالف من غلة الوقفالوقف و مالیت

 .5من استالف الملوك من مال األح�اس نقله الونشر�سي

إن الشخص�ة االعت�ار�ة للوقف :  تأصیل فكرة الشخص�ة االعت�ار�ة لمؤسسة الوقف - 3

بین حقوق وواج�ات تعني إیجاد ذمة مال�ة مستقلة للوقف، األمر الذي یؤدي الى التمییز 

فإذا  ن�ة عن األضرار الناتجة عن الوقفوكذلك األمر �النس�ة لتحدید المسؤول�ة المد ،الوقف

 .جبر الضرربلم تكن نتیجة إلهمال الناظر فإنه �كون ممكنا مطال�ة الوقف قضاء 

 .231، عالم الكتب ، بیروت ، ص3الع�اس أحمد بن إدر�س القرافي ، الفروق ، ج شهاب الدین أبو 1
م   1986هـ ،1407، 1نوح علي سل�مان ، إبراء الذمة من حقوق الع�اد ، دار ال�شیر ، عمان ، ط. د :راجع  2

 ، ص2001،   دال�ا دمحم شتا أبو سعد، الشخص�ة االعت�ار�ة للوقف، دار الفكر العر�ي، القاهرة، 33ص
، عبد الرزاق احمد 16دمحم ابو زهرة، احكام التركات و الموار�ث ، دار الفكر العر�ي، دون سنة ط�ع،ص: راجع  3

القاهرة ،  .، مصادر االلتزام ، دار النشر للجامعات المصر�ة 1ج الوس�ط في شرح القانون المدني ،السنهوري، 
 ، العدد9في النظام االسالمي، مجلة األزهر، ج، مصطفى كمال وظ�في، الشخص�ة القانون�ة 16، ص1952

 .854، ص45،1973
 –هـ 1407، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، 1، ط3المختار بن الطاهر التلیلي ، فتاوى ابن رشد ، ج. د 4

 .1268ص  م ،1987
لس و المغرب ، احمد بن �حي الونشر�سي ، المع�ار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء افر�ق�ة و االند 5

 –هـ 1401   .، دار الغرب اإلسالمي، بیروت 1، ط 7دمحم حجي ، ج. خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف، د
 .466،  465، 298، ص  م1981
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ولقد ذكر المرحوم الشیخ فرج السنهوري �مناس�ة تعل�قه على القانون المدني   

فإنه یتضح من كثیر : (( جدید الذي اعترف �الشخص�ة المعنو�ة للوقف ما نصهالمصري ال

أن الضرور�ات العلم�ة لم تغب عن فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة ال : من أحكام الفقه اإلسالمي

في الوقف وال في غیره ، وأن كون الوقف نظاما إسالم�ا ل�س عق�ة في سبیل اعت�اره شخصا 

 .1 ))لقانون المدني ل�س ف�ه خروج عن روح الفقه    اإلسالميمعنو�ا، وأن ما أخذ �ه ا

ان الوقف من إبداعات الفقه اإلسالمي، ومن یت�ع أحكامه یري  من الواضحان   

الكثیر من عمق النظر الفقهي، وقوة ال�صر �مشكالت الح�اة ووقائع الزمن ومصالح الناس، 

موعة من نصوص الفقهاء التي تثبت �مج فانه �مكن االستداللو�عیدا عن الكالم المرسل 

 :من خالل النقطتین التالیتین للوقف شخصیته االعت�ار�ة وذمته المستقلة

من مجموع األحكام التي أثبتها الفقهاء للوقف  :أ ـ الوقف شخص�ة اعت�ار�ة له ذمة مستقلة

في واداء �مكن الجزم �أن له شخصیته االعت�ار�ة المستقلة، مما �ستت�ع تمتعه �أهل�ة وجوب 

مستقلة عن شخص الواقف وعن �شخص�ة قانون�ة حدود ما خصص له، وكذلك یتمتع 

ذلك ان الرأي الراجح في الفقه اإلسالمي ، ومما یؤكد شخص الناظر بل والموقوف علیهم 

وخروجه من ملك صاح�ه �استثناء مذهب ،  2هو لزوم الوقف �استثناء رأي اإلمام أبي حن�فة

ا بذلك وقلنا بخروج الوقف من ملك الواقف أو من ذمته المال�ة فإلي من فإذا سلمن ،المالك�ة

 .؟ أم ینتقل إلى شخص آخر؟ ؟ فهل �ص�ح ماال م�احا ینتقل المال الموقوف

محال لحق ملك�ة الواقف فإنه یتمتع بخاص�ة مهمة كان إن المال الموقوف �اعت�اره 

 .3نتقل من مالك آلخریتمتع بها أي حق، وهو أنه حق دائم ال یزول وٕانما ی

، مط�عة مصر، 3، ج)مجموعة القوانین المختارة من الفقه اإلسالمي ( دمحم احمد فرج السنهوري، قانون الوقف  1 
 .722 ص ،1949القاهرة، 

وما �عدها، ابن الهمام، شرح فتح القدیر،  465زكي الدین شع�ان و أحمد الغندور، المرجع السابق، ص: راجع   2
 .203، ص 6المرجع السابق، ج 

، دمحم شكري سرور، موجز 52، ص  1977غني حسین طه، حق الملك�ة، مطبوعات جامعة الكو�ت ،: راجع   3
 .13الكو�تي، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكو�ت، دون سنة ط�ع، ص  تنظ�م حق الملك�ة في القانون المدني
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وٕاذا كان فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة حینما أخرجوا الوقف من ملك صاح�ه جعلوا له 

ین أو على ملك الموقوف بفقالوا إنه على ملك هللا عند الصاح، لكا حتى ال �كون سائ�ا ام

م�ة لم ، فإن فقهاء الشر�عة اإلسال1علیهم عند �ق�ة الفقهاء أو على ملك الواقف عند المالك�ة

�عرفوا �شكل واضح مفهوم الشخص االعت�اري، إال أنهم وصلوا إلى النتیجة ذاتها وهو تمل�ك 

َما َجَعَل للااَُّ (( الوقف لغیر الواقف حتى ال �كون المال سائ�ة نزوال عند حكم اآل�ة الكر�مة 

ِ اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم َال ِمْن َ�ِحیَرٍة َوَال َساِئَ�ٍة َوَال َوِصیَلٍة َوَال َحاٍم َوَلِكنَّ الَّذِ  یَن َكَفُروا َ�ْفَتُروَن َعَلى للااَّ

د بها ، وقد ذهب اإلمام الرملي الشافعي إلى أن الوص�ة للمسجد صح�حة وٕان أر�)) 2 َ�ْعِقُلون 

 . 3شخص حر  �ملك تمل�كه ألن المسجد في منزلة

عن الموقوف عل�ه، یجب أن  و�قول اإلمام الزرقاني في شرح متن خلیل عند الكالم         

 .4أو أهال للتملك كالقنطرة والمسجد، �كون أهال للتملك حق�قة كالشخص المعین والفقراء 

وقد ذهب �عض الفقهاء إلى تضمین الواقف أو الناظر اذا اساء التصرف في اموال 

ف�ة ، وقال فقهاء الحن5او خالف شروطه إذا كانت هناك خ�انة أو تقصیر أو تفر�ط، الوقف 

�عدم انفساخ اإلجارة في الوقف �موت الناظر مع أنهم �قولون �انفساخ اإلجارة �موت أحد 

 .6العاقدین

إن هذه األقوال قاطعة في أن فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة �قررون انتقال ملك�ة الوقف 

إلى شخص آخر، وٕان لم �طلقوا مصطلح الشخص االعت�اري على الوقف فإن حق�قة األمر 

 . 7نى ول�ست �المبنىهي �المع

 .وما �عدها 465زكي الدین شع�ان و أحمد الغندور، المرجع السابق، ص  1
 .130اآل�ة : سورة المائدة   2
الثان�ة،  دمحم طموم، الشخص�ة االعت�ار�ة في الشر�عة اإلسالم�ة، مجلة الحقوق والشر�عة، جامعة الكو�ت، السنة  3

 . 148، ص1978العدد األول، 
 .148المرجع نفسه ، ص  4
 . 120بدون سنة ط�ع، ص  ، دار القلم،3مصطفى الزرقاء، الفقه اإلسالمي في ثو�ه الجدید، ج  5
 .126، ص السابق المرجع ،مصطفى الزرقاء، الفقه اإلسالمي في ثو�ه الجدید   6
 .148دمحم طموم، المرجع السابق، ص   7
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وٕاذا كان هذا هو رأي الفقه اإلسالمي في ملك�ة الوقف، فإن األمر �قتضي 

الوقف،     �الشخص�ة االعت�ار�ة �اعت�ار أن الشر�عة اإلسالم�ة هي التي تحكم له االعتراف 

و�التالي االقرار �ان له ك�انه الخاص، فهو منفصل تمام االنفصال عن أمالك الواقف 

،  حتى عند من یرى انه �اق على ملكه ان كان ح�ا وعلى حكم ملكه ان كان میتا المطلقة

، وأنه ال تثبت له وال�ة عل�ه إال  حتى ان من الفقهاء من ذهب إلى انقطاع صلته �ه

 .1�الشرط

   ومما �عد في عرف فقهاء القانون نظر�ة متطورة:  ب ـ  المسؤول�ة الجنائ�ة للوقف

الجدل، نظر�ة المسئول�ة الجنائ�ة للشخص المعنوي، وعلى الرغم من  -وال تزال تثیر -أثارت

مسئول�ة لذلك نجد في نصوص فقهائنا المسلمین حدیثا واضحا وصر�حا عن تحمیل الوقف ل

، المستحدثة  جنائ�ة، وهذا یثبت من ناح�ة س�قهم في طرح كثیر من األفكار التشر�ع�ةال

العت�ار�ة لجهة الوقف التي تؤهله لتحمل ت�عة فضال عن إمكان استن�اط منحهم الشخص�ة ا

إذا جنى الوقف جنا�ة توجب  ((: نجد ذلك في �عض نصوص الحنابلة الذین قالوا، جنائ�ة

وٕان كانت ... سواء كانت الجنا�ة على الموقوف عل�ه أو على غیره، القصاص وجب 

�جب أرشها على الموقوف الجنا�ة موج�ة للمال لم �كن تعلقها برقبته، ألنه ال �مكن ب�عها، و 

الوقف ال �ملك فاألرش في : وٕان قلنا... عل�ه، ألنه ملكه تعلق أرشه برقبته فكان على مالكه

كس�ه، ألنه تعذر تعلقه برقبته لكونها ال ت�اع، و�الموقوف عل�ه، ألنه ال �ملكه، فكان في 

ش في كس�ه، ألنه وٕان كان الوقف على المساكین فین�غي األر ... كس�ه كالحر �كون في ماله

ل�س له مستحق معین �مكن إیجاب األرش عل�ه، وال �مكن تعلقه برقبته لتعذر ب�عها، فتعین 

 .2)) في كس�ه

 .724-723فرج السنهوري، المرجع السابق، ص  1
، إبراه�م علي صالح، المسئول�ة الجنائ�ة لألشخاص  371، ص5ابن قدامة، المغني، المرجع السابق، ج: راجع   2

المعنو�ة ، الخالفات في التنظیر القانوني حول فكرة المسئول�ة الجنائ�ة للشخص المعنوي، بدون دار و سنة ط�ع، 
 .وما �عدها 75ص
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 القانون  عند فقهاء �قصد �الشخص�ة المعنو�ة :الشخص�ة المعنو�ة في الفقه الوضعيـ ثان�ا

رصد لمدة كل مجموعة من األشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من األموال ت

شخص�ة لها تكون التي  لشركة أو المؤسسة، مثل ا 1زمن�ة محددة لتحقیق غرض معین

�حیث تكون لها حقوقها والتزاماتها ء فیها ، شركاالعن ذمم أصحابها أو  مستقلةوذمة قانون�ة 

 .2 الخاصة بها، وتكون مسؤول�اتها محدودة �أموالها فقط

: مقصود �الشخص�ة المعنو�ة للوقف �أنهاواستنادا إلى ما سبق، �مكن استنتاج ال

، المرصدة لتحقیق غرض معین هو  مجموعة األموال المحبوسة عن التملك على وجه التأبید

وفق إرادة  من اإلنتفاع بهذه األموال إبتداء أو إنتهاءتمكین جهة من جهات الخیر والبر 

 .الواقف المعتبرة

 الفرع الثاني

 للوقف عناصر الشخص�ة المعنو�ة

�شترط القانون أركانا إلضفاء صفة الشخص�ة االعت�ار�ة على من �طلب ذلك   

 : يـوه

�شترط القانون  إلضفاء الشخص�ة االعت�ار�ة أن ترصد مجموعة من : مجموعة األموال  -1

أو  فالواقفون رصدوا أموالهم ،األموال لتحقیق غرض ما ، وهذا الركن متوفر في الوقف 

وغیر ذلك من أموال منقولة و عقارات لتحقیق مقصد ، وأراض  أوقفوا أموالهم من دور

 . 3اجتماعي أو اقتصادي خاص أو عام 

ال �كون لتجمع المال و األشخاص معنى إذا لم �كن لهم غرض  : غرض یراد تحق�قه -2

ولهذا �شترط أن �كون لهذا االجتماع غرض واضح یرسمه  المجتمعون  یر�دون تحصیله ،

 .48، ص 1999، 1الجزائر، ط ، ناصر ل�اد، القانون اإلداري، منشورات دحلب، مط�عة قالمة 1
    العقود الواردة على االنتفاع �الشيء، اإلیجار  عبد الرزاق السنهوري، الوس�ط في شرح القانون المدني الجدید، 2

   .288،  ص1968بیروت دار إح�اء التراث العر�ي،،  6و العار�ة،ج
و       من قانون األوقاف المعدل 08،  06، المادتین 36نعمت عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص. د :جع را 3

 .المتمم
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معنى الشخص االعت�اري على نشاطهم ، وهذا الغرض هو أحد  حتى �ضفي القانون 

ثم  المرتكزات التي من أجلها ینشأ عقد الوقف ، فغرضه تحقیق مرضاة هللا س�حانه أوال ،

وهم مجموع  ثان�ارصد هذا الجهد و المال من أجل تحقیق حد الكفا�ة اإلنسان�ة ألفراد األمة 

العلمي والصحة و غیر ذلك من المقاصد الشرع�ة  و ال�حث الموقوف علیهم ، كطل�ة العلم ،

 .1والمتعلقة �حفظ الكل�ات الخمس

یراد تحق�قه أنه یجوز  اومما یدل على الشخص�ة االعت�ار�ة للوقف و أن له غرض             

 .2المعاوضة ف�ه لرفع الضرر الواقع على جیرانه 

عن التملك على وجه التأبید  إن الوقف �اعت�اره ح�س العین:اعتراف القانون بها  - 3

وفق اشتراطات الواقف  ،والتصدق �المنفعة على وجه من أوجه البر في الحال أو المآل

من  05المعتبرة، قد منحه القانون الجزائري الشخص�ة المعنو�ة وفقا لما جاءت �ه المادة 

و�تمتع  �ینلألشخاص الطب�عیین واالعت�ار  الوقف ل�س ملكا: (( ف التي تنص اوققانون اال

 )).�الشخص�ة المعنو�ة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها 

الشخص�ات  المعدل والمتممالقانون المدني من  49نص المادة عدد  وقد

   -     :ة هي ـاص اإلعت�ار�ــاألشخ(( : االعت�ار�ة وجعل منها الوقف، حیث جاء ف�ه 

 ؛ ةــة، البلدیـالوالی، ةـالدول

 العموم�ة ذات الطا�ع االداري؛مؤسسات ال -

 ت المدن�ة و التجار�ة ؛االشرك -

 ؛لمؤسسات وا الجمع�ات -

 ، الوقف -

 )).قانون�ة  �منحها القانون شخص�ة  من اشخاص او اموال كل مجموعة -

 .من قانون األوقاف المعدل و المتمم 14، المادة36نعمت عبد اللطیف، المرجع السابق،  ص. د :راجع  1
  .107رقم ،  لوحة ، المرجع السابق   اإلعالم بنوازل األحكامالبرزلي ،  2
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ووفق ذلك االعتراف �الشخص�ة المعنو�ة �ص�ح الوقف متمتعا بجم�ع الحقوق إال 

فله ذمة مستقلة، وله أهل�ة في حدود الغرض  ،ان الطب�عيما كان منها مالزما لصفة اإلنس

 .المخصص له، وله حق التقاضي، وله موطن مستقل، وله نائب �عبر عن إرادته

ان مما یثار هنا �مناس�ة الحدیث عن اعتراف القانون �الشخص�ة المعنو�ة هي 

 .؟ 10 - 91فاوققبل صدور قانون االللوقف مسألة مدى االعتراف �الشخص�ة المعنو�ة 

 تعدیل االخیرالوقبل  10-91فاوقصدور قانون االالمدني الجزائري قبل  قانون الان   

عنا�ة كبیرة �الوقف، ومن ثم لم �منحه  �عنىلم �كن  051-07القانون رقم له �موجب 

 . صراحة الشخص�ة االعت�ار�ة وما یترتب علیها من صفات كالذمة المال�ة وغیرها

قبل التعدیل كانت  49نون المدني الجزائري وجدنا أن المادة وٕاذا ما راجعنا  القا

أولهما مادي أو موضوعي وهو �عني  ،تشترط توافر عنصر�ن لمنح الشخص�ة االعت�ار�ة

وثانیهما  ،جود جماعة من األشخاص أو مجموعة من األموال �قصد تحقیق غرض معینو 

لشروط واألوضاع ل�ار�ة وفقا شكلي وهو اعتراف القانون لهذه المجموعة �الشخص�ة االعت

 .التي �حددها

وٕاذا كان األمر ال یثیر أ�ة مشكلة �النس�ة للعنصر المادي أو الموضوعي �اعت�ار 

أن الوقف هو مجموعة من األموال تهدف إلى تحقیق غرض معین عادة ما �كون تحقیق 

�الشخص�ة  فان المشكلة الحق�ق�ة تكمن في العنصر الشكلي وهو االعتراف، البر والخیر

المعنو�ة من قبل القانون وهو ماال یتوافر �شكل صر�ح �النس�ة للوقف في أي نص قانوني 

 .المعنو�ة ؟ تهالوقف من شخصیوتجر�د الفترة، فهل معنى ذلك هو حرمان  تلكفي 

 تلكانه وعلى الرغم من غ�اب نص تشر�عي �منح الشخص�ة االعت�ار�ة للوقف في 

الى القول �منح الشخص�ة المعنو�ة هنا مستندین في ذلك إلى  الفترة فانه �مكن ان نذهب

 :ةــــــاالعت�ارات اآلتی

و      ، �عدل 2007مایو سنة  13الموافق  1428ر��ع الثاني عام  25مؤرخ في ال 05 -07قانون رقم ال 1
و         1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75یتمم األمر رقم 

 .31عدد .ر.ج.المتضمن القانون المدني
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ان الشر�عة االسالم�ة التي تحكم التصرف الوقفي تعترف للوقف �الشخص�ة : االول االعت�ار

 .المعنو�ة  كما ذكرنا سا�قا

مفهوم الشخص  إذا ما عدنا إلى أحكام القانون الوضعي وجدنا أنانه  :االعت�ار الثاني

االعت�اري تتجاذ�ه نظر�ات كثیرة ، ولكن ما یهمنا في هذا الصدد هو التأكید على أن حق�قة 

الشخص االعت�اري هو إرادة شخص أو مجموعة أشخاص إعطاء استقالل�ة لنشاط معین أ�ا 

 ،1لتحقیق هدف مشروع) الخ..تجاري، اجتماعي ، خیري، ر�اضي(كان نوع هذا النشاط 

أما وجود ذمة مال�ة أو أهل�ة  ،تقالل�ة تقتضیها ضرورات ماد�ة ومحاسب�ة وقانون�ةوهذه االس

أو موطن أو اسم لهذا النشاط فهي نتیجة لشخصیته االعت�ار�ة، فالسؤال الذي یرد الى الذهن 

اال ؟ و ال �مكن االستدالل على ذلك  أوال هل یتمتع هذا النشاط �الشخص�ة االعت�ار�ة أم ال

 .جة حتم�ة ألي شخص اعت�اري هي الذمة المال�ة المستقلة أو غیرهامن خالل نتی

 لى الوقف وجدنا أنه جدیر �أن �عطىوٕاذا ما أعملنا المع�ار الذي أشرنا �ه ع

�اعت�ار أن الوقف هو مال أو أموال تخرج من الذمة المال�ة لصاحبها ، الشخص�ة االعت�ار�ة 

والوقف �سعي  ، اللتزامات وتكسب الحقوق و�راد لها أن تعطى استقالل�ة �حیث تتحمل ا

 . �التأكید إلى تحقیق هدف مشروع

وقد �عترض ال�عض �أن شرطا أساس�ا ال یتوافر في الوقف وهو االعتراف الصر�ح   

 :من عدة اوجه فنجیب على ذلك �اآلتي ،من القانون �الشخص�ة االعت�ار�ة للوقف

الشخص�ة االعت�ار�ة إال للدولة والمجموعات إن القانون الروماني لم �عترف � :الوجه االول

العصور  في           ثم تم التوسع في منح الشخص�ة االعت�ار�ة  ،2المنبثقة من الدولة

التجاري ثم      نتیجة لنشاط الكن�سة وازد�اد النشاط  (CHARITE)الوسطى للمبرات 

تسامحة في مسألة منح م ظهور الحرف والمهن، كما أن مدونة القانون الفرنسي كانت غیر

 .3الشخص�ة االعت�ار�ة خوفا من االنتقاض من شخص�ة السلطة العامة

1Jean PAIUSSEAU, le droit modern de la personnalité morale, RTYD Civil,n.4,1993,N11,P317 et S. 
2 Gilles Goubeau, traite de droit civil, les personnes, LGD1989,N.11,P.19. 
3  Gilles Goubeau,op.cit ,P.19 

                                                           



136 
 

 أدت هذه المخاوف إلى ظهور نظر�ة المجاز التي تقرر أنه ال یوجد أشخاص لقد           

، 1المشرع   إال األشخاص الطب�ع�ة أما األشخاص االعت�ار�ة فال �مكن أن توجد إال بإرادة 

ع أو المشرّ         نتقادات كثیرة إلى هذه النظر�ة لعل من أهمها إعطاء الدولة وقد وجهت ا

 ةسلطة واسعة في منح الشخص�ة االعت�ار�ة قد �ساء استخدامها على الرغم من وجود حاج

وٕاذا سلمنا �ان األمر �قتضى اعتراف الدولة  ،  2إلى هذه الشخص�ة االعت�ار�ة ماسة

 .3ذي منح الشخص�ة االعت�ار�ة للدولة�الشخص�ة االعت�ار�ة فمن ال

إن االنتقادات التي وجهت إلى نظر�ة المجاز أدت إلى هدم األساس الذي تقوم 

وظهور نظر�ة جدیدة تأخذ �عین االعت�ار الواقع االجتماعي والضرورات الفن�ة ، عل�ه 

عت�ار�ة فالشخص�ة اال ،نظر�ة الحق�قةاسم وأطلق علي هذه النظر�ة ، لألشخاص االعت�ار�ة 

تمنح حتى في حالة عدم وجود اعتراف من المشرع متى ما اتجهت إرادة الفرد أو األفراد إلى 

ودرجة من التنظ�م كاف�ة للتعبیر عن إرادة المؤسس أو المؤسسین ، منحه استقالل�ة مال�ة 

 .لتحقیق مصالح مختلفة عن مصالحهم

 خ ـها الشهیر الصادر بتار�ـماه في حكـة هذا االتجـوقد أكدت محكمة النقض الفرنسی 

 : والذي ینص على ما یلي 1945ینایر  28
" attendu que la personnalité civile n’est pas une création de la loi, qu’elle appartient, 

en principe,a tout groupement pourvu d’une possibilité, d’expression collective pour la défense 

d’intérêts licites, dignes, par suit, d’être juridiquement   reconnus et protèges " 
4
.              

                                        
 ـ وقد صدر هذا الحكم �مناس�ة ال�حث عما إذا كانت لجان المشروعات التي أنشأها القانون 

تتمتع  ـ مال ورب العمل في كل مشروعوالتي تتكون من مجموعة أعضاء �مثلون الع

   االلتزام، جامعة ، مصادر 1عبد الحي حجازي، النظر�ة العامة لاللتزام وفقا للقانون الكو�تي، دراسة مقارنة،ج 1
 .551، ص 1982الكو�ت، 

2 Boris Strack, introduction au droit, litec,1991,N.1066,P 242 
3 Bernard teyssie, letic,1995, N 489, P 242. 

نقال عن انور احمد الفز�ع، الحما�ة المدن�ة للوقف، �حث منشور في مجلة الحقوق،جامعة الكو�ت،العدد الثاني،  4 
  117 -111ص، 1999ة الثالثة والعشرون، السن
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�الشخص�ة االعت�ار�ة، ثم واصل القضاء الفرنسي هذا التوجه �مناس�ة اتحاد الدائنین في 

 .وغیرها ولجنة الصحة واألمن وظروف العمل، اإلفالس  اتمجال إجراء

وفي االتجاه ذاته قرر المجلس الدستوري في فرنسا عدم دستور�ة �عض نصوص 

في وضع شرط �قضي �فرض رقا�ة مبدئ�ة على تأس�س  م1971در في عام القانون الصا

ن مثل هذا القانون �صطدم مع مبدأ أساسي في الدستور وفي مؤكدا أ ،جمع�ات النفع العام

 .1حر�ة تأس�س الجمع�ات وانه �كفي إخطار السلطات العامة الحقا �التأس�س

حدیث في الفقه والقضاء نخلص إلى ان االتجاه ال، ما سبق ذكره وترتی�ا على 

، فقد یوجد الشخص  یذهب إلى أن الشخص�ة االعت�ار�ة ل�ست ولیدة حتم�ة إلرادة المشرع

 االعت�اري من دون اعتراف المشرع متى تبین من واقع الحال استقالل�ة الهدف الذي �سعى له 

 .واستقالل�ة المصالح التي  �حققها

من القانون المدني السا�قة یتبین �أن ص�اغته  49الى نص المادة  �النظر: الوجه الثاني

       ل�ست حصر�ة، فهي تقرر ثبوت الشخص�ة االعت�ار�ة لكل مجموعة من األشخاص 

ولم تقصر وسیلة اكتسابها على هذه الطر�قة ، األموال �عترف لها القانون بهذه الشخص�ة  أو

والقول �غیر ر�قة یر هذه الط، أي ان ال�اب ما زال مفتوحا لثبوت الشخص�ة االعت�ار�ة �غ

         .أردنا احترام قواعد اللغة اذلك یؤدي الى مغالطة لغو�ة كبیرة إذ

ولكنها ال تمنع من االعتراف ، هي تقر�ر لم�ادئ استقر علیها القضاء مدة طو�لة  49فالمادة 

ر تحقیق �عاضد هذا التفسی، �الشخص�ة االعت�ار�ة في الحاالت التي لم �قرر المشرع منحها

د المقررة في ـورفع العق�ات والحرج عنهم، وهي من القواع مصالح األفراد وت�سیر أمورهم

 .وي ـر النصوص عند عدم وضوح التفسیر اللغـتفسی

وهذا  ترة قد اعترف للوقف بهذه الشخص�ةأن االجتهاد القضائي في هذه الف :ثـار الثالـاالعتب

والذي اشار الى ان ، م 03/09/1989 :در فيلمحكمة العل�ا صالما افاده منطوق قرار 

فهم ال �ملكون الوقف وال النظر عل�ه  الطاعن اخطأ في توج�ه دعواه الى الموقوف علیهم ،

1 Consiel Constitutionnel,16 juillet,D1971,P685. .                  115نقـال عن انور الفز�ع ، المرجـع السـابق، ص  
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اال في حدود معینة �مكن تعیینهم فیها ناظرا،حیث اقرت ان الدعوى توجه الى الوقف ممثال 

 . 1في ناظره ال الى الموقوف علیهم

أهدافها    االعت�ار�ة، وحدد  ر�ة منحها المشرع الشخص�ةفالوقف مؤسسة خیاذن، 

أحكام الشر�عة        الواقف التي ال تخالف  والشروط الالزمة لتأس�سها، مع احترام شروط

كحیلة قانون�ة لفض  المشرع الجزائري اعتمد فكرة الشخص�ة المعنو�ة للوقف و، اإلسالم�ة

مال الوقفي، وهو رأي صائب منح الوقف إستقالال النزاع حول الجهة التي تؤول لها ملك�ة ال

 .مال�ا وٕادار�ا، فأص�ح مؤسسة قائمة بذاتها، ینظمها قانون خاص بها

 الفرع الثالث

  أهم�ة الشخص�ة المعنو�ة للوقف

 :2يـا یلـة تتجلى ف�مـة أهم�ة �الغـة �صفة عامـة المعنو�ـتكتسي الشخصی

وتوجیهها، لتحقیق هدف  واألموال وتنس�قهاتسمح هذه الفكرة بتجم�ع شتات الجهود  .1

 .مشترك �عجز المجهود الفردي لإلنسان على تحق�ق�ه لمحدود�ة عمره، أو لقلة موارده الماد�ة

الشخص�ة المعنو�ة هي التي تؤسس وتحقق د�مومة الدولة، فهذه األخیرة كشخص معنوي . 2

 .ي وتعاقب الحكام فیهاهي فكرة دائمة مستمرة مهما تغیر نظامها الس�اس عام أصیل،

فكرة الشخص�ة المعنو�ة لعبت دورا دستور�ا هاما، إذ �فضلها تم عزل الس�ادة والسلطة . 3

العامة عن أشخاص الحكام وذواتهم وٕالحاقهم �الدولة كشخص معنوي، وجعل الحكام مجرد 

 .3 ولحسابها    أعضاء ووكالء �مارسون مظاهر الس�ادة وامت�ازاتها �اسم الدولة 

 :مـا یلـي ل ف�ـة �النس�ة للوقف فتتمثـة المعنو�ـأما أهم�ة الشخصی

 )قرار غیر منشور ( م 03/09/1989: قرار المحكمة العل�ا الصادر في 1
، 1999دیوان المطبوعات الجامع�ة، ابن عكنون، الجزائر، ، 1عمار عوابدي، القانون اإلداري، ط :راجع  2

، 143، ص2007، جسور للنشر و التوز�ع، الجزائر، 2، عمار بوض�اف، الوجیز في القانون االداري، ط110ص
 .14ص ،2009عالء الدین عشي، مدخل للقانون االداري، دار الهدى للط�اعة و النشر، الجزائر،

 .111ق، صعمار عوابدي، المرجع الساب 3

                                                           



إن الشخص�ة المعنو�ة تضفي على العمل الوقفي طا�عا مؤسس�ا یتمیز عن الطا�ع . 1

ف�كون بذلك الوقف أكثر قابل�ة للتأطیر �حیث یوضح عمله في إطار  ،الشخصي لألفراد

واألهداف المبتغاة والوسائل ،  عبئتهاللموارد المتاحة وك�ف�ة ت یتضمن حصرا، منظم 

 .المستخدمة لتحق�قها

تحقق الشخص�ة المعنو�ة د�مومة الوقف، إذ �اكتسابها ال تنتقل ملك�ة المال الوقفي لجهة . 2

حیث �ستفید المستحقون من �معینة، وٕانما ی�قي الوقف قائما بذاته غیر قابل للتصرف ف�ه 

 .غلته فقط

و�ة للوقف هي حیلة قانون�ة فعالة تمثل أنسب الحلول لمسألة إن فكرة الشخص�ة المعن. 3

والتي كانت محل جدال فقهي على اعت�ار أنه ال توجد ملك�ة بدون ، ملك�ة أموال الوقف 

 .مالك

 

 المطلب الثاني

 الشخص�ة المعنو�ة الوقف اكتساب نالنتائج المترت�ة ع

ائج عدیدة أجملت في یترتب على اإلعتراف �الشخص�ة المعنو�ة لمجموعة ما نت

یتمتع الشخص اإلعت�اري بجم�ع ((  :من القانون المدني والتي تنص على ما یلي 50المادة 

�كون   الحقوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان وذلك في الحدود التي �قررها القانون 

 :لها خصوصا 

 .ذمة مال�ة  -

 .�قررها القانون  أهل�ة في الحدود التي �عینها عقد إنشائها أو التي  -

 .موطن، وهو المكان الذي ف�ه مركز إداراتها  -

الشركات التي �كون مركزها في الخارج، ولها نشاط في الجزائر �عتبر مركزها، في نظر   -

 .القانون الداخلي في الجزائر
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 )).حق التقاضي   -

وال �عترف �الشخص�ة المعنو�ة لمجموعة من األموال أو األشخاص إال إذا توافرت 

ركان ومقومات وجودها، وعل�ه فإن تحقق شروط الوقف واستكمال أركانه یجعله شخصا أ

معنو�ا مستقال عن شخص�ة المستحقین ف�ه، و�خوله المكنة والقدرة على التمتع بإالستقالل 

 .المالي واإلستقالل اإلداري 

فرع االول ال( ولالحاطـة بهذه المسألة یجدر التطرق الى كل من فكرة الذمـة المالیــــة 

)  الفرع الثالـث( التقاضي   حق ا وكذ، ) الفرع الثـاني(  عن اإلرادة ن�ا�ة في التعبیرالوٕالى ) 

 :على النحو التالي ) الفرع الرابـع (  االهل�ة والموطنو 

 

 الفرع االول

 �ةــة المـالــالذم

بها مناط التي �قصد  هي ما �عرف �الذمة المال�ة المستقلةاإلستقالل المالي أو ان 

له حقوقا على الغیر، كما �صح أن تكون  له ذمة �صح أن تكون  فمن،  الحقوق والواج�ات

 الوقف یتمتع بذمة مال�ة مستقلة عن ذمة إن، ولهذا ف 1رـعل�ه حقوقا تتعلق بذمته للغی

      لحقوقه وٕالتزاماته المترت�ة على نشاطه، وهو ما  المستحقین لر�عه، حیث تكون وعاء

         2أقروا لناظر الوقف ب�عض التصرفات كالب�ع و الشراء لحساب الوقففقهاء الذین أقره ال

إجازتهم االستدانة لمصلحته �شرط رضا القاضي وٕاذنه كما نقل عن اإلمام الكمال بن  و

، فاالستدانة وٕان كانت تتم من طرف ناظر الوقف إال أن ذمة الوقف هي 3الهمام الحنفي

 .ستق�ال التي تشغل بتسدیده م

حسن عبد هللا أمین، الوقف اإلسالمي، مجموعة �حوث إدارة وتثمیر ممتلكات األوقاف، المركز اإلسالمي لل�حوث  1
 .127ص ، 1997 السعود�ة،والتدر�ب، العر��ة 

 .37نعمت عبد اللطیف، المرجع السابق، ص . د  2
 .224، ص 6ابن الهمام، شرح فتح القدیر، المرجع السابق، ج 3
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جعلوا لناظر الوقف أن یب�ع األراضي الموقوفة و�شتري بثمنها ما تحتاج إل�ه كما 

هذه األراضي من آالت وأش�اء أخرى، و�كون ما �شتر�ه ملكا للوقف ال للمستحقین و�التالي 

  .1أص�حت جهة الوقف �ائعة ومشتر�ة

 �كون على جهات ومن المسائل التي تثار في هذا الصدد؛ حالة الوقف العام الذي

خیر�ة تجتمع كلها أو �عضها تحت إشراف مؤسسة إدار�ة واحدة، هل �كون لكل جهة منها 

 .، أم أنه ینظر إلى كل هذه الجهات كذمة واحدة ؟ ذمة مال�ة مستقلة

 إن القاعدة األساس�ة والمبدأ العام هو الحفاظ على خصوص�ة كل وقف وكل جهة

من أجل مراعاة أن �كون ر�ع الوقف لنفس الجهة التي ،  وٕان كانت تحت إشراف إدارة واحدة

وقف علیها الواقف، ونفس الشيء في حالة اإللتزامات والتعمیر والبناء، وذلك من خالل 

 . 2 ترتیب هذه الجهات كصنادیق خاصة لها ذمتها المال�ة المستقلة

 دةإن المشرع الجزائري لم ینص على هذه القاعدة صراحة، وٕانما حدد في الما

من قانون الوقف أیلولة مصرف الوقف الذي �كون إلى جهة معینة في العقد الوقفي  1ف/6

الوقف العام ما ح�س على جهات خیر�ة : (( دون غیرها، حیث تنص هذه الفقرة على ما یلي

قسم �حدد ف�ه : من وقت إنشائه و�خصص ر�عه في المساهمة في سبل الخیرات وهو قسمان 

 ...)). �صح صرفه على غیره من وجوه الخیر مصرف معین لر�عه، فال

إذن، لكل جهة خیر ذمة مال�ة مستقلة وتعمل على أساس شخصیتها المستقلة، فال 

یجوز التداخل بین حقوقها والتزاماتها، و�ین حقوق والتزامات جهة أخرى، أي ال ینظر لكل 

 .الجهات كذمة واحدة �حمل �عضها عن �عض

 .128المرجع السابق، صن عبد هللا أمین، الوقف اإلسالمي، حس 1
، واستثماراتهنظرة تجدید�ة للوقف : علي محي الدین القرة داغي، ص�غ استثمار الوقف القد�مة والحدیثة، موضوع 2

 .1، صwww.awkaf.netمستخرج من 
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 :لمال�ة للوقف ف�ما یليو�مكن تب�ان مظاهر الذمة ا

إن الوقف یتمتع بذمة مال�ة مستقلة، تشمل على موارد خاصة :  إیرادات الوقف ونفقاتهـ اوال 

 : 1�ه، تتكون هذه الموارد مما �أتي

العائدات الناتجة عن رعا�ة األمالك الوقف�ة وٕایجارها، أي الناتجة عن إستغاللها سواء من  ـ1

 ).إستثمارها �مختلف ص�غ االستثمار(جر�ن طرف الموقوف علیهم أو المستأ

 .اله�ات والوصا�ا المقدمة لدعم األوقاف ـ 2

 .أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشار�ع الدین�ة ـ 3

تعتبر هذه الموارد حقوقا للوقف، وفي المقابل یتحمل إلتزامات مال�ة تعرف بنفقات 

 :2غلته حددها الفقهاء في ثالثة مصارف هيالوقف، وهي المصار�ف المشروعة لر�عه أو 

 .أنص�ة أصحاب اإلستحقاق -

 .أجرة الناظر -

 .نفقات رعا�ة المال الوقفي وٕاصالحه -

واألولو�ة إلصالح الملك الوقفي متى تطلب ذلك، وٕاذا تعذر األمر لقلة موارد 

�سار ألن الموقوف عل�ه ال �فترض ف�ه ال، الوقف، فعلى الدولة أن تتدخل من أجل تعمیره 

كاهلها من  ا عنونفس الشيء �النس�ة للواقف، كما أن الدولة تجني من وراء الوقف تخف�ف

، فإن عمارة ترتی�ا على ما سبقو ، أع�اء كثیرة إجتماع�ة وثقاف�ة هي من صم�م وظائفها

األع�ان الموقوفة مقدمة على الصرف إلى المستخدمین، ألنها تؤدي إلى دوام اإلنتفاع 

 .و�ت منفعة من منافعه�الوقف وعدم تف

اإلطار العام لنفقات الوقف  10 -91 فقد حدد القانون  ،�النس�ة للمشرع الجزائري و 

 :3في من حیث أن مصرف ر�ع الوقف �كون حسب نوع الوقف كما یلي

 :وهو قسمان :الوقف العام .أ

 .381-98المرسوم التنفیذي رقم  من 31المادة  1
 .364المرجع السابق، صي الوقف، دمحم أبو زهرة، محاضرات ف 2
 10 - 91 من قانون االوقاف 06المادة  3

                                                           



 .قسم �حدد ف�ه مصرف معین، فال �صح صرفه على غیره من وجوه الخیر إال إذا استنفذ -

قسم ال �عرف ف�ه وجه الخیر الذي أراده الواقف، ف�صرف ر�عه في نشر العلم وتشج�ع  -

 .ال�حث ف�ه وفي سبل الخیرات

و�صرف ر�عه على األشخاص المعینین حتى یؤول إلى الجهة التي : الوقف الخاص .ب

 .عینها الواقف �عد انقطاع الموقوف علیهم

لوقف فقد خصص المرسوم التنفیذي ودون اإلخالل �اإلطار العام المحدد لنفقات ا

منه على  38مواضع معینة تصرف فیها إیرادات الوقف حیث تنص المادة  381-98رقم 

ال یجوز صرف إیرادات األوقاف إال في حدود التخص�ص المقرر لها ضمن أحكام : (( أنه 

 )).هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف

من نفس المرسوم  32نصت عل�ه المادة و�راد �التخص�ص المقرر لموارد الوقف ما 

 :التي تقضي �أن نفقات األوقاف تشمل ما یلي

نجد نفقات الص�انة والترم�م واإلصالح، ونفقات إعادة  :في مجال حما�ة العین الموقوفة -

 .البناء عند االقتضاء

 :ونجد فیها على سبیل المثال :في مجال ال�حث ورعا�ة األوقاف -

 .العقود والوثائقنفقات استخراج  *   

 .نفقات وأع�اء الدراسات التقن�ة، والخبرات والتحق�قات التقن�ة ومسح األرض *

 .نفقات إنجاز المشار�ع الوقف�ة *

 .نفقات تجهیز المحالت الوقف�ة *

 .نفقات اإلعالنات اإلشهار�ة المرت�طة �استثمار األمالك الوقف�ة *

اد الفالحي ـین الفالح�ة، وكذا تكالیف إقتناء العتنفقات استصالح األراضي الزراع�ة وال�سات *

 .ومستلزمات الزراعة

تتمثل في نفقات أتعاب المحامین والموثقین والمحضر�ن القضائیین،  :في مجال المنازعات -

 .ونفقات أخرى مرت�طة �مصار�ف القضاء
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من وهناك مجال آخر یتعلق �التعو�ضات المستحقة لناظر الملك الوقفي و التي تتض -

الحق في األجر ینشأ من ان ، حیث 1األجرة التي یتقاضاها مقابل النظر في أمور الوقف

أو من تار�خ إعتماده إذا تعلق األمر بوقف ،  تار�خ تعیین الناظر إذا تعلق األمر بوقف عام

 .خاص

فإن المشرع  ،2وٕاذا كان األصل أن الناظر یتحصل على أجره من موارد الوقف فقط

ثبوت األجر للناظر ولو توقفت منافع الملك الوقفي الذي �شرف عل�ه، حیث الجزائري قرر 

�منح  له في هذه الحالة من غیر موارد الواقف الذي یتولى نظارته، و�ذلك فإن أجر الناظر 

في القانون الجزائري یتمیز �الد�مومة حتى ولو انعدم ر�ع الوقف الذي �عتبر مصدرا أساس�ا 

المشرع لمتولي األوقاف ومراعاة مصلحة الوقف من خالل ز�ادة له، وهو ما �فید تشج�ع 

 .انتشار األوقاف وٕاح�اء منافعها وغالتها

و�حدد مقدار هذا األجر شهر�ا أو سنو�ا في عقد الوقف، وٕاذا لم ینص علیها العقد           

هذا األجر �حدده الوز�ر المكلف �الشؤون الدین�ة وهذا �عد استشارة لجنة األوقاف، كما �كون 

 .3اإلجتماعي محال القتطاع خاص بدفع اإلشتراكات ألجهزة التأمین والضمان

�اإلضافة إلى هذه النفقات، فإن لجنة األوقاف مع مراعاة إرادة الواقف وشروطه 

 :4مخول لها قانونا أن تحدد مجاالت صرف عائدات األمالك الوقف�ة العامة ف�ما یلي

 .ترق�ة مؤسساته خدمة القرآن الكر�م وعلومه و  -

 .رعا�ة المساجد -

 .الرعا�ة الصح�ة -

 .رعا�ة األسرة والفقراء و المحتاجین -

لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي �قدر و  ((: 381-98من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  1
اء منح هذا المقابل �حدد من ر�ع الملك الوقفي الذي �سیره إبتداءا من تار�خ تعیینه أو اعتماده، و �مكن عند اإلقتض

 )).من غیر موارد الملك الوقفي الذي یتولى نظارته 
 .371المرجع السابق، صدمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف،  2
 .381-98المرسوم التنفیذي رقم  من 20، 19ا المادتین  3
 .381-98المرسوم التنفیذي رقم  من 1ف/33المادة  4
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 .التضامن الوطني -

 .التنم�ة العلم�ة وقضا�ا الفكر والثقافة -

 -عند اللزوم -حیث أنه �مكن : و�ضاف إلى ما سبق كله نفقات أخرى إستثنائ�ة          

ن الدین�ة مجاالت صرف إستعجال�ة ، �سمح فیها لناظر أن �حدد الوز�ر المكلف �الشؤو  

 الشؤون الدین�ة في الوال�ة أن ینفق من إیرادات الوقف قبل إیداعها في الصندوق المركزي 

  :حسب المواد وتصرف لغ الالزمة في حساب مؤسسة المسجدوفي هذه الحالة تدفع الم�ا

 : في 381-98رسوم ممن ال 30، 29، 28، 27

الذي  82-91فقات الالزمة لتحقیق األهداف التي �حددها المرسوم التنفیذي رقم جم�ع الن *

 .یتضمن إحداث مؤسسة المسجد

 .التعو�ضات المستحقة للعاملین في مؤسسة المسجد *

و�قدم ناظر الشؤون الدین�ة تقر�را عن كل عمل�ة ینجزها إلى السلطة الوص�ة مصحو�ا 

 .381-98رسوم ممن ال 01ف/33 وفقا للمادة  �األوراق الثبوت�ة

إن ثبوت الذمة :  ثبوت الذمة المال�ة للوقف �قتضي االستدانة عل�ه وترتیب الدیون  ـ ثان�ا 

المال�ة للوقف ناتج عن تمتعه �الشخص�ة المعنو�ة، حیث یترتب على هذه األخیرة ذمة مال�ة 

ئه وكذلك له حق مستقلة عن غیره ومن �سیره، وأهل�ة في الحدود التي �سمح بها غرض إنشا

، والذمة المال�ة المستقلة تمنح للواقف الحق في االستدانة وذلك 1التقاضي وموطن مستقل

 . ∗�قصد عمارته واستثماره �حیث �حقق النفع المرجو منه

�اعت�ارهم �ملكون  لدیون عل�ه من قبل الموقوف علیهموكذلك یجوز ترتیب ا

من المنفعة ال  النصیبحصة المقصودة هنا وال، حصصهم في الوقف وفقا لما حدده الواقف 

ص       ،1999المعارف، اإلسكندر�ة، ، منشأة1جموسوعة األوقاف،  ،فتحي عبد الهادي أحمد أمین حسان، 1
124. 

�قصد �عمارة الوقف ص�انة الملك الوقفي وترم�مه وٕاعادة بنائه عند االقتضاء واستصالحه إذا كان أرضا فالح�ه  ∗
 .381-98من المرسوم التنفیذي  08وزراعتها �غرس الفسیل فیها وغیره، المادة 
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فیجوز لهم أن یجعلوا حقهم هذا ضمانا للدائنین وال �سمو هذا الضمان إلى ، 1من الوقف

مرت�ة الرهن وذلك لكي ال یترتب أي حق عیني على الوقف خوفا من اندثاره، والضمان 

الذي یتحصل عل�ه ینصب فقط على المنفعة سواء كانت عین�ة أو تقع على المقابل النقدي 

 .2نتیجة تقس�م موارد استغالله

مصلحة في ذلك وكان �حتاج الوكذلك للناظر أن �ستدین على الوقف إذا تحققت 

وتختلف هذه الدیون �اختالف طب�عة التصرف، فاالستدانة ال تكون �غرض ، إلى العمارة 

عقد المرصد الذي االستبدال بل تكون �غرض اإلنتاج واالستثمار، وقد تأخذ أشكاال عدة ك

من ماله الخاص، و�عتبر دینا  3�عمر �ه الوقف بواسطة البناء فوقه من قبل صاحب المرصد

 .4في ذمة الوقف

كما أنه قد یتصور في عقد الحكر الذي �عمر بواسطته الوقف �مقابل یدفعه 

 و�كون دینا على ى ارض الوقف والغراس فیها من هذا المقابلالمحتكر و�قوم �البناء عل

وكذلك في عقد التعمیر الذي �موج�ه �قوم المستأجر بتعمیر الوقف من ماله ، 5الوقف

 .6و�عتبر ذلك دینا في ذمة الواقف �كون عل�ه سداده، الخاص 

وتعتبر من قبل ، ونشیر هنا إلى أن االستدانة على الوقف تكون من قبل الناظر 

أما ترتیب ،ألجل تعمیره وز�ادة نموهأعمال اإلدارة التي �قوم بها هذا األخیر لصالح الوقف 

الدیون فهو تصرف �ملكه الموقوف علیهم فقط و�نصب على حقهم في المنفعة سواء كانت 

ال یجوز التنازل في الوقف العام إال لجهة من نوع جهة الخیر الموقوف  :" نون األوقافمن قا 20المادة  1
 ...".علیها

جانفي  ، 09عقد الوقف في القانون الجزائري، مجلة الموثق، الغرفة الوطن�ة للموثقین، العدد  ،عمر بوحالسة  2
  .43، ص  2000

 . 228ص ،  6، ج المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري ،. د 3
 : "من قانون االوقاف 05مكرر  26المادة  4
، الدوري  عبد العز�ز،  912، ص 1985، مؤسسة روز الیوسف، مصر  عقد اإلیجار، ،سل�مان مرقس: راجع  5
، د�سمبر  24لبنان، السنة  مستقبل الوقف في الوطن العر�ي، المستقبل العر�ي، مركز دراسات الوحدة العر��ة، 

  .129، ص 274، العدد 2001
و�عتبر عقد التعمیر والترم�م وسیلة العمار الوقف وذلك بتأجیره �أجرة معجلة تعمر بها :  07مكرر  26المادة  6

 .عین الوقف و�خصم من مبلغ اإلیجار مس�قا

                                                           



147 
 

وال یتصور هذا إال في الوقف الخاص أو الوقف العام المحدد الجهة والممثلة ، عینا أو نقدا 

لدین من غلته وهذا ما ، على أنه في كلتا الحالتین یلتزم الوقف بتسدید ا ∗في شخص معنوي 

�عط�ه الحق في الق�ام بجم�ع  ، االمر الذي�ستدعي االعتراف له �الشخص�ة المعنو�ة

 .�ستط�ع الب�ع والشراء واإلیجار وكذلك االستدانةكما حق التملك  �ما فیهاالتصرفات 

 

 

 الفرع الثاني

 برعن إرادتهـنائب �ع

 :المسألتین التالیتین  �قتضي تناولها واالحاطة بها معالجة هذه النتیجة

خص االعت�اري إن اشتراط وجود نائب �عبر عن إرادة الش :ن�ا�ة الناظر عن الوقف  ـاوال    

فهو المعبر عن إرادته و المسؤول عن رعایته و تنمیته   ، ناناظرهال هوو امر ال �عدمه الوقف 

ومن أمثلة ذلك ، الفقه�ة  وهذا ما نص عل�ه الفقهاء في كتبهم  ، وٕابرام العقود النافعة �اسمه

أن تول�ة أمر الوقف  والنظر في مصالحه إلى من  :((ما ذكره ابن شاس الفق�ه المالكي 

 .1 ))بنفسه   ه الحاكم ، و یتول هو والّ   شرط الواقف ؛ فإن لم یولّ 

اشتراط  2مذهب الفقهاء كابن الهمام و النووي وغیرهما �عززإن كالم ابن شاس           

 .أو بتعبیر أخر �عبر عن إرادته  ،�شرف على تسییره و تنمیتهلوقف ل ناظر

كالجمع�ات مثال، فتعتبر أموالها الموقوفة علیها، محل تصرف لها تستط�ع التنازل علیها في حین إذا كانت على  ∗
 .هة عامة كعابر السبیل فال �مكن تصور التنازل مس�قا في المنفعةج
دمحم أبو األجفان و مجموعة من األساتذة ، : ابن شاس ، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة ، تحقیق 1
رجع عبد هللا مبروك النجار ، الم. ، د50م ، ص 1995 –هـ  1405، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ،  1، ط 3ج

 .224السابق ، ص
، 16، النووي، المجموع، المرجع السابق، ج223، ص 6ابن الهمام، شرح فتح القدیر، المرجع السابق، ج:راجع  2

 .329ص
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إن الوقف شخص معنوي له وجود شرعي ی�اح له التعامل مع الناس بواسطة ممثله 

الشرعي، فهو �حاجة إلى من �قوم �حفظه وٕادارة شؤونه و�تولى صرف ر�عه إلى المستحقین 

الوقف، هذه األخیرة نظمها المشرع  ولذلك كان من الضروري أن تكون هناك وال�ة على، 

، المتعلق 01/12/1998 المؤرخ في 381-98الجزائري من خالل المرسوم التنفیذي رقم 

ومن تثبت له الوال�ة ، بتحدید شروط إدارة األمالك الوقف�ة وتسییرها وحمایتها وك�ف�ات ذلك

 .�سمى الناظر أو الق�م أو المتولي

�قصد بنظارة الوقف ((  : 1ظارة او الوال�ة �القولاعمال النالمشرع الجزائري  وعرف

 :في صلب هذا النص ما �أتي

حفظه - ـه،  إستغالله -د،  عمارته -ج،  رعایته -ب، الم�اشر للملك الوقفي التسییر-أ

 )).حمایته  -و 

اإلسالم، الرشد : وهي 2أن تتوفر ف�ه  شروط معینة اشترط القانون أما الناظر ف

األشخاص المذكور�ن في نص  ن، العدل، األمانة، وأن �كون من بینسالمة العقل والبدو 

 : من نفس المرسوم كما یلي 16المادة 

 .الواقف، أو من نص عل�ه عقد الوقف -

 .الموقوف علیهم، أو من یختارونه إذا كانوا معینین، محصور�ن راشدین -

 .ولي الموقوف علیهم،إذا كانوا معینین، محصور�ن غیر راشدین -

غیر  ل شخص من أهل الخیر والصالح لم �طلب النظارة لنفسه، إذا كان الموقوف عل�هك -

 .أو معینا غیر محصور وغیر راشد وال ولي له معین

نالحظ أنها تطرقت لكل اإلحتماالت التي �مكن أن تكون  ،من تحلیل هذه المادة 

ث ال �مكن اإلنتقال من حی علیها وال�ة الوقف وأن الترتیب المعتمد كان مقصودا وهو إلزامي،

 .شخص مقصود �الوال�ة إلى آخر إال لتحقق مانع في األول

 .381-98من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  1
 . 381-98التنفیذي رقم  من المرسوم 17المادة  2
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السا�قة الذكر لم تقید وال�ة الواقف على وقفه �شروط معینة حتى  16غیر أن المادة 

ال یتصرف ف�ه لنفسه، ولم تشر إلى من تؤول الوال�ة إل�ه في حالة تعذر إیجاد شخص من 

 .للفقرة الرا�عة من نفس المادةأهل الخیر والصالح �النس�ة 

هذا وسواء كان الوقف عاما أو خاصا فإنه على الناظر الق�ام �كل ما یؤدي إلى 

حفظ الوقف وعمارته، و�قصد بهذا األخیرة ص�انة الملك الوقفي وترم�مه وٕاعادة بنائه عند 

لك على وكذ،  1اإلقتضاء، وكذا إستصالح األراضي الوقف�ة وزراعتها �غرس الفسیل وغیره

أو زرع وقسمتها بین المستحقین  ةالناظر استغالل الملك الوقفي وتحصیل الغلة من أجر 

والمخاصمة ف�ه، كما یجب عل�ه اإلجتهاد في تنم�ة محل الوقف وصرفه في جهاته، مع 

 .مراعاة شرط الواقف إذا لم �كن مخالفا للشر�عة اإلسالم�ة

 :هام ناظر الوقف كما یليمن المرسوم التنفیذي م 13لقد حددت المادة و 

و�كون بذلك وك�ال على الموقوف علیهم وضامنا لكل  :السهر على العین الموقوفة -1

تقصیر، �معنى أن ناظر الوقف �كون أمینا على ما تحت یده من أموال الوقف، سواء كانت 

على  عین الوقف أو ر�عها وما للمستحقین فیها، وناظر الوقف في هذه الحالة ال �كون وك�ال

الوقف وال السلطة المكلفة �األوقاف، بل �كون وك�ال على الموقوف علیهم المستحقین، على 

لكن إذا كانت تولیته �شرط الواقف هل �كون وك�ال ، أساس أنه �قام للنظر في مصالحهم 

 .عن الواقف أم وك�ال عن الموقوف علیهم ؟

�كون إال وفقا الشتراطات ف فإن تنظ�م الوقف ال اوقمن قانون اال 14وفقا للمادة 

، وعل�ه فإنه �مكن أن �كون الناظر 2الواقف المعتبرة غیر المخالفة ألحكام الشر�عة اإلسالم�ة

،  381-98وهي حالة من الضروري إدراجها في المرسوم التنفیذي رقم، وك�ال عن الواقف 

ینین غیر أو مع      كذلك إذا تعلق األمر �موقوف علیهم غیر معینین وغیر محصور�ن

محصور�ن فإن ناظر الوقف ال �كون وك�ال على غیر معین، وٕانما ال یخرج مركزه على أحد 

 :األمر�ن

 .381-98المرسوم التنفیذي رقم من  08المادة   1
 10-91 فاوقمن قانون اال 14مادة ال 2
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 .أن �كون وك�ال على الواقف إذا عینه �شرطه :االمر االول

 .أن �كون وك�ال على السلطة المكلفة �األوقاف إذا عینته  :االمر الثاني

أداء مهامه المنوطة �ه، وتكون  هذا و�مكن مساءلة الناظرعن أي تقصیر في

:           ف اوقمن قانون اال 1ف/13المساءلة من الموقوف علیهم في إطار نص المادة  

 .))ضمانا لكل تقصیر ...  ((

 .المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته، وتوا�عه من عقارات ومنقوالت -2

 .الق�ام �كل عمل �فید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم -3

 .دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقید �التنظ�مات المعمول بها و�شروط الواقف -4

السهر على ص�انة الملك الوقفي المبني وترم�مه وٕاعادة بنائه عند اإلقتضاء، و�دفع  -5

الناظر ق�مة هذه األعمال من غلة الوقف، لكن في حالة ما إذا عجزت هذه األخیرة عن 

 .؟ هل یجوز اإلستدانة من الغیر للق�ام بها  والترم�م تغط�ة نفقات الص�انة

  ف الفقهاء في ذلك على النحوـلم یتطرق المشرع الجزائري إلى حكم هذه الحالة، واختل

 : 1التالي

 .یرى المالك�ة صحة اإلستدانة على الوقف، �اعت�ار هذا األخیر أهال للتملك حكما  -

�شترطون في الراجح من أقوالهم إذن القاضي یذهب الشافع�ة إلى صحة اإلستدانة، و  -

 .بذلك

أما الحنف�ة فاشترطوا لصحة اإلستدانة إذن القاضي، على أن یتعلق الحق فیها بذمة  -

ولهذا األخیر حق الرجوع على الوقف �ما أنفقه، وسبب هذه الشروط هو   متول�ه أو ناظره

 .موقف الحنف�ة من موضوع الذمة المال�ة للوقف

على حما�ة الملك الوقفي واألراضي الفالح�ة الوقف�ة، واستصالحها وزراعتها وفقا السهر  -6

 .إلرادة الواقف وط�قا لمقاصد الشر�عة اإلسالم�ة

 .126الوقف االسالمي ، المرجع السابق، صحسن عبد هللا أمین،  1
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تحصیل عائدات الملك الوقفي، أو ما �عرف �الموارد الناتجة عن استثمار مجمل  -7

في الوال�ة لصب هذه  األمالك الوقف�ة على المستوى الوطني، و�سهر ناظر الشؤون الدین�ة

 .العائدات واألموال في الصندوق المركزي 

له صالح�ة تفو�ض  أما اآلمر �الصرف الرئ�سي للمال الوقفي فهو وز�ر الشؤون الدین�ة الذي

 :1إمضائه إما إلى

 .رئ�س لجنة األوقاف المركز�ة ل�ص�ح آمرا �الصرف ثانو�ا -

یرات في الوال�ات كآمر�ن ثانو�ین رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد وأمناء مجالس سبل الخ -

 . �الصرف

السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم، مع مراعاة شروط الواقف �عد خصم نفقات  -8

 .المحافظة على الملك الوقفي وحمایته وخدمته

ق�ام الناظر �المهام المنوطة �ه عمل �ستحق عل�ه أجرا  إن: سقوط الن�ا�ة عن الناظر ـثان�ا 

غیر أن تقصیره في أداء مهامه قد یدفع وز�ر الشؤون الدین�ة  ،الوقف مقتطعا من ر�ع

ق وتتم محاس�ة الناظر بتحق، واألوقاف إلى اتخاذ إجراءات ضده قصد محاسبته عن إهماله

 :2 نوعین من الحاالت هما

 بنقص في الشروط المعتبرة للنظارةوهي حاالت تتعلق في عمومها  :حاالت اإلعفاء - 1

 :لي تتمثل ف�ما ی

إذا مرض الناظر مرضا أفقده القدرة على م�اشرة العمل، أو أفقده قدرته العقل�ة و�ترتب  .أ

 .على هذه الحالة �طالن تصرفاته

 .إذا ثبت نقص كفاءته .ب

 .إذا بلغ السلطة السلم�ة كتاب�ا برغبته في االستقالة عند مغادرته .ج

 .الم�سرإذا ثبت فسقه، بتعاط�ه أي مسكر أو مخدر أو لعب  .د

 .381-98من المرسوم التنفیذي رقم  37، 36، 35المواد  1
 .381-98من المرسوم  التنفیذي رقم  21المادة 2
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إذا ثبت أنه رهن الملك الوقفي كله أو جزءا  منه، أو أنه �اع مستغالت الوقف دون إذن  .هـ

من السلطة المكلفة �األوقاف أو الموقوف علیهم، و في هذه الحالة فإن كال من الرهن والب�ع 

 .�قعان تحت طائلة ال�طالن �قوة القانون، و�تحمل هنا الناظر ت�عات ذلك التصرف

أو أهمل  ا ادعى ملك�ة خاصة في جزء من الملك الوقفي، أو خان الثقة الموضوعة ف�هإذ .و

 .شؤون الوقف

و هي تتعلق �ما ال یدع الشك في أن الوقف أص�ح معرضا للخطر  : حاالت اإلسقاط - 2 

 :وهذه الحاالت هي 

 .إذا ثبت أن الناظر أص�ح �ضر �شؤون الملك الوقفي، و�مصلحة الموقوف علیهم .أ

 .إذا تبین أن ناظر الوقف یلحق  ضررا �مستقبل الملك الوقفي أو موارده .ب

 .إذا ارتكب جنا�ة أو جنحة .ج

إن إث�ات الحاالت السا�قة ال �كون إال بواسطة التحقیق أو المعاینة المیدان�ة 

 . 1األوقاف  اإلقرار، و هذه الحاالت یجب أن تثبت تحت إشراف لجنة  الخبرة و والشهادة و

مالحظتین   381-98من المرسوم التنفیذي 21إن ما �سجل على نص المادة           

 :هامتین 

ألوقاف اأن المشرع الجزائري جعل قرار العزل بید وز�ر الشؤون الدین�ة و  :المالحظة األولى

غیر ، على أساس أنه �مثل السلطة المكلفة �األوقاف التي كان التعیین أو اإلعتماد من قبلها 

ذا لم �عتمد، فإن محاسبته وعزله �كون من طرف الموقوف علیهم إعماال لحقهم أنه إ

 .األصیل

إن المشرع أغفل حق الواقف إن كان ح�ا في عزل الناظر إذا شرط ذلك  :المالحظة الثان�ة

أن اشتراطات الواقف قي األصل معتبرة ما لم ذلك في وقفه وكان سبب العزل مبررا ومقبوال، 

 .ر�عة اإلسالم�ةتخالف أحكام الش

 

 .381-98من المرسوم  التنفیذي رقم  ف االخیرة/21المادة 1
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 الفرع الثالث

 ـاضيـق التقـحـ

حق التقاضي أي  �عطي القانون للشخص االعت�اري : تقر�ر حق الوقف في التقاضي ـاوال 

كما �حق لغیره أن یرفع  الحق في رفع الدعاوى القضائ�ة ضد شخص حق�قي أو طب�عي،

ث�ات الوقف و تغر�م حق التقاضي صفة أقرها الفقهاء للوقف كحالة إ، ذلك ان دعوى ضده 

 .المتعدي عل�ه وغیرذلك من الخصومات القضائ�ة 

 ا ــي مثلمـومما یدل على أن فقهاء اإلسالم نظروا إلى الوقف في حق التقاض          

�أن یرفع  1نظروا للشخص الحق�قي ما نقله الونشر�سي في مسألة النزاع في الوقف المشاع

ومسألة  من غرس أرض  ، 2تغل الح�س حتى تهدمومسألة تفر�ط مس حكمه إلى القضاء ،

و كذلك  ما نقله  شیخ ، 3الح�س تعد�ا فعل�ه الكراء ، ثم  یؤمر �التخل�ة عنها �عد تأدی�ه

ف عوض �ما ال ضرر ف�ه إن حصل ضرر من الشیئ الموقو ((  : أنه اإلسالم ابن ت�م�ة

من خالل  لبرزلي في نوازلها، و�عزز ذلك ما ذهب ال�ه 4)) و �عود األول ملكاعلى جیرانه 

 . 5و مسألة التعدي على الح�س، مسألة القضاء �الح�س التطرق الى 

األمثلة المذكورة تدل على حق الوقف أن �قاضي أو �قاضى  وأنه بق من سما إن 

شخص معنوي ، له وجود شرعي یب�ح له التعامل مع الناس ، م�اشرة بواسطة ممثله الشرعي  

 عن شخص�ة الواقف ومتول�ه والموقوف  ذلك االعت�اره �عد مستقال، وهو ب6وهو المتولي

 .53، ص 8ي ، المع�ار ، المرجع السابق ، ج الونشر�س 1
 .77عبد هللا مبروك النجار،المرجع السابق، ص. ، د89،ص 7الونشر�سي، المع�ار،المرجع السابق،ج : راجع  2
 .150، ص 7الونشر�سي ، المع�ار ، المرجع السابق ، ج  3
 .514ص  بدون سنة نشر،ة ، بیروت،،دار المعرف4حسین معلوف،ج  :،تقد�م الكبرى  ابن ت�م�ة ،الفتاوى احمد  4
 . 103، ص 2البرزلي ، اإلعالم بنوازل األحكام ، المرجع السابق ، ج 5
 .25زهدي �كن ، أحكام الوقف ، المرجع السابق ، ص  6
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التي ترفع من الوقف أو عل�ه ال تكون إال من وضد متولي  الخصومات حیث أن، علیهم 

 .1بدون ضرورة إلدخال المستحقین فیها  الوقف،

�شأن مهام الناظر  381-98من المرسوم التنفیذي  13إضافة إلى ما قررته المادة 

ذا األخیر یختص قانونا بتمثیل الوقف كشخص معنوي في النزاعات القضائ�ة التي فإن ه

 �كون طرفا فیها، حیث �عتبر الناظر خصما  سواء في الدعاوى المرفوعة من الوقف نفسه 

أو المرفوعة ضده، على أساس أنه ال یجوز أن �كون المستحق مدع�ا أو مدعى عل�ه حتى 

في حالة أن �كون ناظرا على الوقف، ف�كون بذلك خصما  ولو إنحصر اإلستحقاق ف�ه، إال

 .�صفته ناظرا  ال مستحقا 

لقد أوجب المشرع : ثان�ا ـ نحو إعمال تعضید الن�ا�ة العامة لحق الوقف في التقاضي 

أن  022-05األمر رقم �موجب  11-84الجزائري في التعدیل الوارد على قانون األسرة رقم  

ومن  3ا في جم�ع القضا�ا الرام�ة إلى تطبیق أحكام قانون األسرة الن�ا�ة طرفا أصل�تكون 

 ، واستند المشرع الجزائـري إلى عدة اعت�ارات تتعلق �الن�ا�ة∗بینها المسائل المتعلقة �الوقف

وتقوم �حما�ة الصالح العام و النظام العام فهي حام�ة ، العامة كونها تدعي �اسم الحق العام 

 .ة في مسائل األسرةالحقوق و الحر�ات خاص

إن تحر�ـك الدعوى یترتب علیـه رفع الدعوى سواء رفعت من طرف الن�ا�ة أو من           

 .و �ه تنشأ الرا�طة اإلجرائ�ة بین أطراف الخصومة، أطراف أخرى 

حسن عبد هللا األمین، الوقف في . ،  د27 – 26زهدي �كن ، أحكام الوقف ، المرجع السابق ، ص  :راجع   1
م، ص 1994هـ،  1415، جدة،  2البنك اإلسالمي للتنم�ة، المعهد اإلسالمي لل�حوث والتدر�ب، ط الفقه اإلسالمي،

 .77عبد هللا مبروك النجار ، المرجع السابق ، ص . ، د127
 .15عدد  ر.، ج 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم  18المـؤرخ في  02-05األمر رقم  2
تعتبر الن�ا�ة العامة طرفا أصل�ا في جم�ع القضا�ا الرام�ة إلى تطبیق أحكام :"  مكرر من قانون األسرة  03المادة  3

 ." هذا القانون 
، 224إلى  184المواد من ) الوص�ة، اله�ة، الوقف( التبرعات : الواردة �الكتاب الرا�ع من قانون االسرة �عنوان ∗

لتي تنظمها من قانون االوقاف المعدل والمتمم، ور�ما ینصرف االمر هنا الى االوقاف الخاصة �عد الغاء االحكام ا
و�النظر الى قواعد االختصاص في هذا الشأن، حیث عمل�ا ال تعرض قضا�ا االوقاف على قسم شؤون االسرة مما 

 .یجعل امر تطبیق هذه المادة یثیر اشكاال عمل�ا
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  الن�ا�ة إذ لها الحر�ة التامة في إبداء طل�اتها  اإلدعاء یدخل من صم�م أعمالان          

و           حق في رفع أي دعوى متعلقة �األسرة إذا ما رأت أن ف�ه انتهاكا للقانون ولها ال

إذ �اإلضافة إلى دورها الهام في المجال الجزائي منح لها المشرع في ، للمصلحة العامة

كطـرف ) مكرر من قانون األسرة 3المادة ( مسائل األسرة مركزا أصل�ا في تلك القضا�ا 

مدعى عل�ه أو متدخل أو مدخال ، وتكون لها في هذه الحالة جم�ع  أو يأصلـي �صفة مدع

 .الحقوق و الضمانات التي أقرها المشرع لسائر الخصوم 

ما الغا�ة من اعت�ار الن�ا�ة العامة طرفا  :ان السؤال الذي �طرح نفسه هنا هو          

 .أصل�ا في قضا�ا االسرة ومن بینها المسائل المتعلقة �الوقف ؟

إن المشرع عندما �ضع قاعدة قانون�ة إنما یهدف من خاللها إلى تحقیق غا�ة           

معینة، و على رجل القانون أن �عمل على الكشف على هذه الغا�ة، إذ أن علة كل نص 

، و المشرع عندما نـص على اعت�ار 1تدور وجودا وعدما من الغا�ة التي یر�د المشرع تحق�قهـا

غا�ة  أصلیـا في مسائل األسرة فإنه مما ال ر�ب ف�ه �سعى إلى تحقیق الن�ا�ة العامة طرفا

 .معینة

والحق�قة أنه ال ین�غي أن �فهم اعت�ار الن�ا�ة العامة طرفا أصل�ا أن تنضم في          

 الخصومة إلى أحد الخصوم ، فهي ال تنضم ال إلى المدعي أو المدعى عل�ه في طل�اتهم 

تطبیق القانون فحسب، و قد �كون موقف الن�ا�ة العامة في غیر دفوعهم بل هي تتمسك بأو 

، فالهدف الذي �سعى المشرع إلى 2مصلحة أطراف الخصوم فهي ممثلة للمصلحة العامة

تحق�قه من القاعدة أو النص القانوني الذي أوجب أن تكون الن�ا�ة طرفا أصل�ا في مسائل 

ة من اتصال الن�ا�ة �المسائل المتعلقة األسرة هو تحقیق المصلحة العامة، حیث أن الغا�

مجلة تصدر عن قسم المستندات   (ئ�ة عمر زودة ، دور الن�ا�ة العامة في الدعوى المدن�ة ،المجلة القضا: راجع 1
دور الن�ا�ة في المادة المدن�ة ،  ، كرغلي مقداد، 276،ص  1991، العدد الثالث ، سنة )و النشر للمحكمة العل�ا

، العر�ي بلحاج ،  دور الن�ا�ة العامة في 102-101، وزارة العدل ، ص  1982نشرة القضاة ، عدد خاص، 
ي القانون القضائي الخاص الجزائري، المجلة الجزائر�ة للعلوم القانون�ة واالقتصاد�ة الخصومة القضائ�ة المدن�ة ف

 .142،ص  1993، لسنة  1والس�اس�ة ، رقم
 .77عمر زودة ،المرجع السابق ، ص  2
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، �األسرة كطرف أصلي ل�س هو إجراء مقرر لغا�ة كامنـة في حد ذاته و إنما لغایـة أخرى 

، و هو ما یؤدي إلى إرسال القض�ة إلیها  1المصلحة العل�ا اعت�ارها ممثلة للحق العام و وهو

لتماساتها و دفوعها و الغالب في بواسطـة كتا�ة الضبـط التي �مكنها من إبداء طل�اتها و ا

 .القانون  الح�اة العمل�ة أنها تلتمس تطبیق

لقد كان دور الن�ا�ة العامة في الدعاوى محل جدل فقهي ، حیث انتقده ال�عض           

على أساس أن وجود الن�ا�ة العامة إلى جانب القاضي الذي ینظر القض�ة �عني عدم الثقة 

ه للدولة كما ل�اقي األفراد نوابهم الذین �مثلونهم في الدعوى و في القضاء ، إضافة إلى أن

في الدعوى ، كما قیل أن وجود الن�ا�ة  وجودها إلى جانب أحد الخصوم یخل �مبدأ المساواة

في الخصومة المتعلقة �األسرة وسیلة في ید السلطة التنفیذ�ة للتدخل في شؤون  العامة

 .القضاء

ى هذه االنتقادات �قولهم أنه إذا كانت مصالح المجتمع �مكن وقد رد ال�عض عل          

ص�انتها بواسطة القاضي، إال أنه یوجد مبدأ في الخصومة �حول دون ق�امه بهذا الدور 

 فالخصومة ال تبدأ إال �طلب ، ولهذا فإن القاضي ال �مكنه الق�ام �شیئ بدونه ، و من ناح�ة

نفسه بإعادة النظر في حكم مخالف للقانون �غیر  أخرى ال یتصور أن �قوم القاضي من تلقاء

ف�ه ، و ال �مكن القول بترك األمر إلى أصحاب الرا�طة الموضوع�ة و ذلك أنه توجد  طعن

روا�ط رغم أنها من القانون الخاص تفوق المصلحة العامة في تطبیق القانون علیها 

 .2المصلحة العاد�ة

لن�ابـة طرفا أصلیـا في مسائـل األسرة مرت�ط �فكرة و�التالـي فإن أسـاس اعت�ار ا         

فالن�ا�ة إنما تهدف إلى تحقیق  ،فهو أساس ق�امها بهذا الدور، النظام العام في المجتمع 

 .77، ص  نفسهالمرجع  1
 ،1993قاهرة ، الوس�ط في قانون القضاء المدني، مط�عة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ال فتحي والي، 2

 .73ص
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و حسن      ومهمتها الوصول إلى الحق�قة ، الدفاع االجتماعي �حما�ة القانون و الشرع�ة 

 . 1ال تخسر الدعوى  العامة ال تكسب و وتطب�قا لذلك قیل أن الن�ا�ة، سیر العدالة  

إن المقصود �االختصاص القضائي في مادة  : االختصاص القضائي في مادة الوقفثالثاـ 

        جهاز القضاء �مختلف درجاته ( الوقف هو نصیب كل جهة من الجهات القضائ�ة 

ل التفصیل في من هذه المنازعات عند طرحها على القضاء نوع�ا و محل�ا، و قب) و ه�اكله

ذلك ، فانه یجدر بنا أوال معرفة  طب�عة النظام القضائي الجزائري ، والتي تتحدد على حسب 

طب�عة المنازعات التي تطرح أمام مرفق القضاء الذي �كون بدوره مختصا �النظر في 

ه التي تخرج منها والتي ال تعتبر في فق القضا�ا التي تدخل في والیته دون سواها من القضا�ا

 .القانون عمال قضائ�ا �مفهوم المنازعة القضائ�ة 

، كانت الجزائر تعمل قضائ�ا 1996نوفمبر  28في السابق ، وقبل صدور دستور           

�النظام القضائي الموحد، و�صدوره تبنت الجزائر على غرار العدید من الدول النظام 

وم على أساس الفصل في المنازعات القضائي المزدوج العادي واإلداري، هذا األخیر الذي �ق

 المنص�ة و المتعلقة �المادة اإلدار�ة التي تكون الدولة أو إحدى فروعها طرفا فیها، بینما

الفصل في المنازعات العامة التي تخرج عن وال�ة  –كمبدأ عام -یتولى القضاء العادي

 .2القضاء اإلداري 

العادي، ومجلس الدولة على رأس وتكون المحكمة العل�ا على رأس القضاء           

، و كلتا الهیئتین تعمالن على ضمان احترام القانون وتوحید االجتهاد 3القضاء اإلداري 

القضائي للمجالس القضائ�ة عبر كافة التراب الوطني ، و تدع�ما لذلك ، فقد نص المشرع 

 .78عمر زودة ،المرجع السابق ، ص 1
 25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  801و  800م المعدلة �موجب المادتین إ  ق 7المادة 2

 .37 ر.، جالمتضمن قانون اإلجراءات المدن�ة و اإلدار�ة
 مجلس الدولة و تنظ�مه و عمله متبوعالمتعلق �اختصاصات  30/05/1998المؤرخ في  01-98القانون العضوي 3

  .1998لسنة ،  37ددعالالجر�دة الرسم�ة  ،�العدید من المراس�م التنفیذ�ة و الرئاس�ة  
 .37ر عدد .، جالمتعلق �اختصاصات محكمة التنازع 03/06/1998المؤرخ في  03-98القانون العضوي رقم  3
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نازع االختصاص والتي تتولى الفصل في ت، 1على إنشاء هیئة عل�ا تتمثل في محكمة التنازع

لة عمل واختصاصات الهیئات الثالث أبین المحكمة العل�ا و مجلس الدولة ، و �النس�ة لمس

 .  فهي محددة عن طر�ق قوانین عضو�ة 

 نتساءل عن �عد هذا العرض الموجز عن طب�عة النظام القضائي الجزائري ،           

     نزاع �كون موضوعه الوقف     الجهة القضائ�ة التي یؤول إلیها االختصاص عند حدوث 

یتعین تناول موضوعي االختصاص النوعي و االختصاص  ،لةأوللوقوف على هذه المس

 :المحلي على النحو التالي

 احدهما: ی�حث االختصاص النوعي في مستو�ین: ـ االختصاص النوعي في مادة الوقف 1

صاص ف�ما بین الجهات أفقي، و نعني �المستوى العمودي تقس�م االختاالخر عمودي و 

 –المحكمة العل�ا و المجالس القضائ�ة و القضائ�ة �مختلف درجاتها و المتمثلة في المحاكم، 

  -�النس�ة للقضاء اإلداري  -مجلس الدولة و  ∗والمحاكم اإلدار�ة،  -�النس�ة للقضاء العادي

�النقض وذلك من حیث تسلسلها كدرجة أولى أو جهة استئناف كدرجة ثان�ة أو جهة طعن 

 .حكام و القرارات القضائ�ة كجهة عل�ا مراق�ة لأل

أمـــــا المســـــتوى األفقـــــي، فنقصـــــد �ـــــه تقســـــ�م االختصـــــاص �ـــــأنواع مختلفـــــة ومتنوعـــــة          

، لواحــــــدة امــــــن القضــــــا�ا ف�مــــــا بــــــین الجهــــــات القضــــــائ�ة الموجــــــودة علــــــى مســــــتوى الدرجــــــة 

المتضمن 25/02/2008: المؤرخ في 09-08جب القانون رقم المحل�ة و الجهو�ة �مو  اإلدار�ةالغرف  إلغاءتم  ∗
وعمل�ا تم احالة جم�ع ملفات الغرف اإلدار�ة الجهو�ة التي لم یتم الفصل فیها ،  قانون اإلجراءات المدن�ة واإلدار�ة

انتقال�ة إلى �عد على الغرف اإلدار�ة المحل�ة المختصة إقل�م�ا، مع استمرار�ة العمل �الغرف اإلدار�ة المحل�ة كفترة 
تنصیب أول محكمة إدار�ة �الجزائر  2010مارس  25غا�ة تنصیب كل المحاكم اإلدار�ة ، و قد تم بتار�خ 

المتضمن قانون اإلجراءات  25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  32العاصمة، وذلك تطب�قا للمادة 
ة القضائ�ة ذات االختصاص العام في جم�ع حیث تفصل المحكمة التي تعتبر الجه: المدن�ة و اإلدار�ة 

القضا�ا،الس�ما المدن�ة و التجار�ة و ال�حر�ة و االجتماع�ة و العقار�ة و قضا�ا شؤون األسرة و التي تختص بها 
أما المحاكم التي لم تنشا فیها األقسام، ی�قى القسم المدني هو المختص �النظر في جم�ع النزاعات �استثناء .إقل�م�ا 
 .�ا االجتماع�ة القضا
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ــــــــــــــــي �مكــــــــــــــــن أن تشــــــــــــــــكل مــــــــــــــــن أقطــــــــــــــــاب متخصصــــــــــــــــة                                                                ∗ األقســــــــــــــــام �المحــــــــــــــــاكم الت

 .∗ ∗و �المحكمة العل�ا و مجلس الدولة و الغرف �المجالس القضائ�ة ،

و لب�ـــــــــان الجهـــــــــة القضـــــــــائ�ة التـــــــــي تخـــــــــتص نوع�ـــــــــا �الفصـــــــــل فـــــــــي المنازعـــــــــات   

القضـــــــائ�ة التـــــــي �كـــــــون محلهـــــــا الوقـــــــف، فانـــــــه یتعـــــــین الرجـــــــوع إلـــــــى تحدیـــــــد طب�عـــــــة تلـــــــك 

 :ألمالك و تسییرها و استثمارها و كذا طب�عة ر�عهاا

فقد س�قت اإلشارة إلى أن األمالك الوقف�ة تشمل كال : فمن حیث طب�عة األمالك الوقف�ة  -

                 .                                                          من العقارات و المنقوالت والمنافع حسب ما نص على ذلك المشرع الجزائري 

فقــــــد عرفنــــــا أ�ضــــــا أنهــــــا ل�ســــــت ملكــــــا للوقــــــف وال :  ومــــــن حیــــــث ملك�ــــــة هــــــذه األمــــــالك -

ــــنص المــــادة  ــــة مســــتقلة تطب�قــــا ل ــــه، بــــل هــــي تشــــكل شخصــــ�ة معنو� ــــوف عل� مــــن  05للموق

ــــــــین و ال  1فاوقــــــــقــــــــانون اال ــــــــ�س ملكــــــــا لألشــــــــخاص الطب�عی ــــــــي اعتبــــــــرت أن الوقــــــــف ل الت

الوال�ــــــــة، البلد�ــــــــة، المؤسســــــــات (ولــــــــة  وفروعهــــــــا لألشــــــــخاص المعنو�ــــــــة المتمثلــــــــة فــــــــي الد

، ومعنــــــــى هــــــــذا ان الوقــــــــف یرتــــــــب فقــــــــط حــــــــق انتفــــــــاع ) العموم�ــــــــة ذات الطــــــــا�ع اإلداري 

ـــــه  ـــــازة و خـــــاص �مـــــا ف� ـــــوعي بخصـــــوص الح� ـــــه، و االختصـــــاص الن ـــــوف عل� ـــــازة للموق الح�

امـــــا فــــــي حالـــــة العقـــــار فیـــــؤول   ،حـــــق االنتفـــــاع فـــــي حالـــــة المنقـــــول یـــــؤول للقاضـــــي المـــــدني

 .                    من قانون االجراءات المدن�ة واالدار�ة  2ف/515قاضي العقاري ط�قا للمادة لل

ـــــــــازة و االنتفـــــــــاع            ـــــــــة �الح� ـــــــــوعي للمنازعـــــــــات المتعلق ـــــــــه ، فاالختصـــــــــاص الن وعل�

ــــــــى للتقاضــــــــي  ــــــــة كدرجــــــــة أول ــــــــى المحــــــــاكم العاد� ــــــــؤول إل ــــــــوف ی والغــــــــرف ، �المــــــــال الموق

المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم   8، ف7، ف6ف/32وذلك تطب�قا للمادة  ∗
�النس�ة لألقطاب المتخصصة المنعقدة في �عض المحاكم، فهي مختصة ، حیث اإلجراءات المدن�ة و اإلدار�ة 

ا في �عض المنازعات التي تقتضي التخصص �الفصل بتشكیلة جماع�ة من ثالثة قضاة �النظر دون سواه
المتعلقة �البنوك و منازعات  كالمنازعات المتعلقة �التجارة الدول�ة و اإلفالس و التسو�ة القضائ�ة و المنازعات

 .الملك�ة الفكر�ة و المنازعات ال�حر�ة و النقل الجوي و منازعات التأمینات
كمة العل�ا و مجلس الدولة، فقد تم تقس�م الغرفة الواحدة إلى عدة �سب كثافة عدد القضا�ا المطروحة على المح ∗* 

 .  أقسام
ل�س ملكا لألشخاص الطب�عیین واالعت�ار�ین، و�تمتع  الوقف:"  10-91 األوقافمن قانون  05المادة  1

 " .�الشخص�ة المعنو�ة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها 
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 الس القضــــــائ�ة كجهــــــة لالســــــتئناف ودرجــــــة ثان�ــــــة للتقاضــــــيالموجــــــودة علــــــى مســــــتوى المجــــــ

 .        والمحكمة العل�ا كدرجة عل�ا للنقض 

هذه األعمال التي تتعلق بدور : أما من حیث إدارة و تسییر واستثمار الوقف           

       الناظر واللجنة الوطن�ة لألوقاف، و مدیر�ة الحج و األوقاف على المستوى المركزي 

ـؤالء فه.  لمدیر�ة الوالئ�ة للشؤون الدین�ة واألوقاف ، ووكیل األوقاف على المستوى المحلي وا

�النس�ة للمدیر�ن المركز�ین و  -واألوقاف  الذین یتم تعیینهم من طرف وز�ر الشؤون الدین�ة 

�عتبرون موظفین �عملون لصالح الدولة و�تقاضون أجورهم من خز�نتها �استثناء  –المحلیین 

 .                                                                                      اظر الوقف الذي ال �حمل صفة الموظف و�تقاضى أجره من ر�ع الملك الوقفي ن

ووز�ر األوقاف عند إبرامه عقدا یتعلق بإدارة أو تسییر الملك الوقفي ، فانه �عتبر قـد       

ثال لألوقاف، و تخضع المنازعة ف�ه للقضاء العادي ، ذلك أن األمالك تصرف �صفته مم

الوقف�ة ل�ست ملكا للدولة و میزان�ة تسییرها مستقلة عن میزان�ة الدولة ، لذلك تخرج المنازعة 

 .هنا عن اختصاص القضاء اإلداري 

ؤول إلـى وعل�ه فاالختصاص النوعي في المنازعـات المنصـ�ة علـى األمـالك الوقف�ـة یـ        

المتمثل في القضاء المدني الممثل على مستوى الدرجة األولـى �القسـم  1جهة القضاء العادي 

و علـــى مســـتوى الدرجـــة الثان�ـــة فـــي ،  –حســـب طب�عـــة المنازعـــة  –المـــدني أوالقســـم العقـــاري 

ـــا علـــى مســـتوى  الغرفـــة المدن�ـــة أو الغرفـــة العقار�ـــة فـــي المجلـــس القضـــائي، و المحكمـــة العل�

 .                                                                       الثالثة المتمثلة في الغرفة المدن�ة أوالعقار�ة حسب طب�عة النزاع الدرجة 

و الــــذي هــــو خــــاص �ــــالموقوف علــــیهم أو الجهــــة : و �النســــ�ة لطب�عــــة ر�ــــع الوقــــف         

ان النـزاع بخصوصـه یخـرج عـن اختصـاص الموقوف علیها، فهو ل�س ماال عامـا، و �التـالي فـ

 .                                                            2القضاء اإلداري، و�دخل في اختصاص القضاء العادي 

. 2004، الجزائر ،للط�اعة والنشر والتوز�ع هدارهوم،1طر،المنازعات العقار�ة،لیلى زروقي،حمدي �اشا عم 1
 .16ص

 .142،143ص أحمد حططاش ،المرجع السابق ، 2
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فـي حالـة الوقـف : �النس�ة إللغـاء أو فسـخ أو تعـدیل أو نقـض عقـود العقـار المشـهرة          

و اســـتثناء یـــؤول االختصـــاص للقاضـــي  1لعقـــاري الخـــاص یـــؤول االختصـــاص إلـــى القاضـــي ا

السـلطة المكلفـة �األوقـاف مراعـاة للمع�ـار العضـوي  تشـرف عل�ـهاإلداري إذا كان الوقف عامـا 

 .                                                2للمنازعة اإلدار�ة

اعـــــي هـــــذا و تجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن العمـــــل القضـــــائي فـــــي �عـــــض األح�ـــــان، ال یر          

حكام و القرارات المنص�ة على األمالك الوقف�ة الذي قدمناه، إذ أن العدید من االاالختصاص 

صـادرة عـن جهـات القضــاء اإلداري و العـادي معـا، بــل حتـى فـي القضــاء المـدني نفسـه، نجــد 

و القســم  العدیــد مــن األحكــام والقــرارات صــادرة مــن مختلــف أقســامه مثــل قســم شــؤون األســرة ،

 و ینطبــق هــذا حتــى علــى المجــالس القضــائ�ة،  -هــذا �النســ�ة للمحكمــة -و العقــاري  المــدني

 . والمحكمة العل�ا 

ان االختصــــــاص المحلــــــي و مقارنــــــة : االختصــــــاص المحلــــــي فــــــي مــــــادة الوقــــــف  ـــــــ2

�االختصــــــــــاص النــــــــــوعي فــــــــــي مــــــــــادة الوقــــــــــف ال یثیــــــــــر أ�ــــــــــة صــــــــــعو�ة أو إشــــــــــكال�ة، الن 

ـــــــى حســـــــب طب� ـــــــي هـــــــذا ینعقـــــــد عل عـــــــة المنازعـــــــات التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي االختصـــــــاص المحل

إذا كانــــــت المنازعــــــة تنصــــــب عقــــــار وقفــــــي، فــــــان الجهــــــة اختصــــــاص القضــــــاء العــــــادي، فــــــ

ـــــؤول إلیهـــــا ـــــي ی ـــــاري الموجـــــود �المحكمـــــة القضـــــائ�ة الت ـــــي  االختصـــــاص هـــــي القســـــم العق الت

ــــا لــــنص �قــــع ــــدائرة اختصاصــــها وهــــذا تطب�ق ــــار محــــل الوقــــف ب ــــانون  48المــــادة  العق مــــن الق

                                                                                            .3ق �األوقافالمتعل 10-91رقم 

و �ستشـــــف مـــــن خـــــالل اســـــتقراء أحكـــــام هـــــذه المـــــادة أنهـــــا جـــــاءت علـــــى إطالقهـــــا           

ــــــــوقفي هــــــــل هــــــــو عقــــــــار أم منقــــــــول  ــــــــك ال ــــــــوع المل ــــــــم تحــــــــدد طب�عــــــــة أو ن                                        .             م منفعــــــــة او ل

وهـــــذا مـــــا یتوافـــــق مـــــع المـــــواد التـــــي تـــــنظم مســـــالة ، هـــــذا مـــــا �حیلنـــــا إلـــــى القواعـــــد العامـــــة 

 09-08 من القانون رقم 515ط�قا للمادة  1
 إ .م. إ  .ق 802المادة   2
ائرة اختصاصها محل الوقف على أن تتولى المحاكم المختصة التي �قع في د ": من قانون األوقاف 48المادة  3

 ". الوقف�ةالنظر في المنازعات المتعلقة �األمالك 

                                                           



مــــــن  40إلــــــى  37االختصــــــاص المحلــــــي للمحــــــاكم والمجــــــالس القضــــــائ�ة فــــــي المــــــواد مــــــن 

المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون اإلجـــــــــــراءات  25/02/2008المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  09 -08القـــــــــــانون رقـــــــــــم 

مــــن القــــانون أعــــاله علــــى انــــه فــــي المــــواد  1ف/39حیــــث تــــنص المــــادة  ،اإلدار�ــــة المدن�ــــة و 

المختلطـــــــــة یـــــــــؤول االختصـــــــــاص اإلقل�مـــــــــي للجهـــــــــة القضـــــــــائ�ة التـــــــــي �قـــــــــع فـــــــــي دائـــــــــرة 

وفـــــي المـــــواد العقار�ـــــة أمـــــام المحكمـــــة التـــــي �قـــــع فـــــي دائـــــرة ، اختصاصـــــها مقـــــر األمـــــوال 

                                      .   1ف/40اختصاصها مكان تنفیذ األشغال  ط�قا للمادة 

ــــــا          ــــــارا وقف� ــــــزاع عق ــــــه إذا كــــــان محــــــل الن ــــــى أحكــــــام هــــــذه المــــــواد، فان ــــــالرجوع إل   و �

ا ینعقـــــد للجهـــــة القضـــــائ�ة التـــــي �قـــــع العقـــــار محـــــل النـــــزاع فـــــي دائـــــرة نـــــفـــــان االختصـــــاص ه

جهــــــة أمــــــا إذا كــــــان محــــــل النــــــزاع منقــــــوال ، فــــــان االختصــــــاص یــــــؤول إلــــــى ال، اختصاصــــــها

القضـــــائ�ة التـــــي یوجـــــد فیهـــــا المنقـــــول، و مـــــا قیـــــل عـــــن المنقـــــول ینطبـــــق علـــــى المنفعـــــة  إذا 

 .                                                                                                       كانت محال للوقف 

:  المـــــــــدني مـــــــــن القـــــــــانون  16تـــــــــنص المـــــــــادة : تنـــــــــازع القـــــــــوانین فـــــــــي الوقـــــــــف  - 3

�ســـــــــري علـــــــــى المیـــــــــراث و الوصـــــــــ�ة و ســـــــــائر التصـــــــــرفات التـــــــــي تنفـــــــــذ �عـــــــــد المـــــــــوت (( 

ـــــــــه ـــــــــت موت ـــــــــه التصـــــــــرف وق ـــــــــك او الموصـــــــــي او مـــــــــن صـــــــــدر من ـــــــــانون جنســـــــــ�ة الهال . ق

وقــــــــــــت     و �ســــــــــــري علــــــــــــى اله�ــــــــــــة و الوقــــــــــــف قــــــــــــانون جنســــــــــــ�ة الواهــــــــــــب او الواقــــــــــــف

 )).اجرائها

ـــــــــانون االجنبـــــــــي ا           ـــــــــق الق ـــــــــه ال یجـــــــــوز تطبی ـــــــــر ان ـــــــــا الحكـــــــــام غی ذا كـــــــــان مخالف

ـــــــــــا للمـــــــــــادة  ـــــــــــف و فق ـــــــــــانون  02الشـــــــــــر�عة االســـــــــــالم�ة المصـــــــــــدر االصـــــــــــلي للوق مـــــــــــن ق

مـــــــــــن القـــــــــــانون المـــــــــــدني ال تجیـــــــــــز تطبیـــــــــــق القـــــــــــانون  24ف، كمـــــــــــا ان المـــــــــــادة اوقـــــــــــاال

االجنبـــــــــــي اذا كـــــــــــان مخالفـــــــــــا للنظـــــــــــام العـــــــــــام و تقضـــــــــــي بتطبیـــــــــــق القـــــــــــانون الجزائـــــــــــري 

 .محل القانون االجنبي في هذه الحالة 
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     �حســـــــــب الد�انـــــــــة  1و فكـــــــــرة النظـــــــــام العـــــــــام تختلـــــــــف مـــــــــن دولـــــــــة الـــــــــى اخـــــــــرى          

و النظـــــــــــــام االجتمـــــــــــــاعي و االقتصـــــــــــــادي و االخالقـــــــــــــي ، و متـــــــــــــى تعـــــــــــــارض القـــــــــــــانون 

االجنبــــــــــي مــــــــــع مقتضــــــــــ�ات النظــــــــــام العــــــــــام فــــــــــي بلــــــــــد القاضــــــــــي اســــــــــت�عد االختصــــــــــاص 

 .المعقود للقانون االجنبي 

مــــــــــــن القــــــــــــانون  18لمــــــــــــادة لة االخیــــــــــــرة غیــــــــــــر انــــــــــــه و �ــــــــــــالرجوع الــــــــــــى الفقــــــــــــر          

المــــــــــدني نجــــــــــدها تخضــــــــــع العقــــــــــود المتعلقــــــــــة �العقــــــــــار الــــــــــى قــــــــــانون موقعــــــــــه ، و هــــــــــو 

االمـــــــــر الـــــــــذي یجعـــــــــل الوقـــــــــف المنصـــــــــب علـــــــــى عقـــــــــار یخضـــــــــع مـــــــــن حیـــــــــث الشـــــــــروط 

ــــــــــــف  ــــــــــــة الواق ــــــــــــر ان اهل� ــــــــــــى قــــــــــــانون موقــــــــــــف العقــــــــــــار ، غی الموضــــــــــــوع�ة النعقــــــــــــاده ال

،  كمــــــــــــا ان 2قــــــــــــانون المــــــــــــدنيمــــــــــــن ال 10تخضــــــــــــع لقــــــــــــانون جنســــــــــــیته و فقــــــــــــا للمــــــــــــادة 

شــــــــكل العقــــــــد ی�قــــــــى خاضــــــــعا لقــــــــانون البلــــــــد الــــــــذي تــــــــم ف�ــــــــه التصــــــــرف و لــــــــ�س لقــــــــانون 

 .3من القانون المدني 19موقع العقارط�قا للمادة 

 

 الفرع الرا�ع

 نـــة والموطــاالهلی

للوقف یرتب �االضافة لما سبق اهل�ة قانون�ة ضمن  االعتراف �الشخص�ة المعنو�ة         

 :مضمون العقد وموطنا �عرف �ه ، ونتناولهما على النحو التالي  حدود

 

 

ص   ، 2009، دار هومة ، الجزائر، 11اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري ، تنازع القوانین ، ط 1
173-185 . 

م قانون الدولة التي ینتمون إلیها �سري على الحالة المدن�ة لألشخاص و أهلیته: " من القانون المدني  10المادة  2
 " .بجنسیتهم 

تخضع التصرفات القانون�ة في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت ف�ه ، و : " من القانون المدني 19المادة  3
یجوز أ�ضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي �سري 

 ".حكامها الموضوع�ة على أ

                                                           



 : أهل�ة ضمن حدود مضمون العقد ـاوال

و هذه صفة من  ،تتمیز الشخص�ة االعت�ار�ة �أهل�ة ضمن مضمون العقد وحدوده        

إذ أن الواقف وقف ماله لتحقیق خدمة للموقوف علیهم كوقف أرض للزراعة  صفات الوقف ،

 – یت ل�عود ر�عه على الموقوف علیهم  فإن مضمون الوقف أن �قوم  نائب الواقفأو ب

بتنمیته واستثماره وفق الغرض و المقصد الذي أنشئ من أجله ، و�ذلك تبرم عقود  -الناظر 

المزارعة أو المساقاة مثال مع العامل على أن یلتزم الوقف ممثال في ناظره �حفظ بنود 

الغلة ، و بهذا �ظهر أن للوقف أهل�ة ضمن حدود العقد المتفق  من االتفاق حول نس�ة الر�ح

 .عل�ه

 :  الموطنـ ثان�ا 

إن المقصود من الموطن الخاص �الشخص�ة االعت�ار�ة ، هو المكان الذي أنشئت         

موطن الوقف  هو مكان وجود مدیر�ته المركز�ة والمشرفة  و ،نشاطها والذي تزاول ف�ه  ف�ه ،

شؤونه و توا�عها عبر التراب الوطني أو خارجه  فموطن الوقف إذن هو المكان  على تسییر

الذي أنشئ ف�ه التصرف الوقفي ، وترتبت عل�ه آثار التصرف شرعا، مما �ضفي عل�ه 

 .وصف الشخص�ة االعت�ار�ة كما ینص عل�ه القانون 

لوقفي صح�حا یرتب أن إنشاء التصرف ا وترتی�ا على ما سبق معنا آنفا یتبین لنا          

،  و اإلداري  أثرا م�اشرا هو تمتع الوقف �الشخص�ة المعنو�ة التي تحقق له اإلستقالل المالي 

�عد ضمانة تشر�ع�ة للمحافظة على استقاللیته واستمرار�ته وفعالیته في آن واحد، االمر الذي 

�حفظ حقوقه في  ذلك أن وجود ذمة مال�ة مستقلة للوقف ال تفقد �موت الواقف، من شأنه أن

حالة تعرضه للغصب، أما االستقالل�ة اإلدار�ة فتضمن التسییر المحكم لألمالك الوقف�ة سواء 

أو استثمار واستغالل تلك   من حیث صرف إیراداتها، أو توز�ع غالتها على المستحقین

 .األمالك
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 الم�حث الثاني 

 الطب�عة النظام�ة الرادة الواقف في المؤسسة الوقف�ة

 للطب�عة الناظمة الرادة الواقف الفصل الثالث منه  10-91 لقد خصص القانون رقم    

لوقف، ما لم یرد في الشر�عة نهي لتكون ناظمة لشتراطات التي �شترطها في وقفه وهي اإل

مدى ، اي انه یجب ان تكون معتبرة شرعا ، والمع�ار الذي اعتمده المشرع في ذلك هو عنها

وهو المع�ار ، الوقف، أو ضررها �مجمله أو �مصلحة الموقوف عل�ه منافاتها لمقتضى حكم 

تقع ومتى لم تتحقق شروط اإلعت�ار فإن إشتراطات الواقف ، الذي ذهب إل�ه الفقه و قرره

 .انتهاءتكون محال لإللغاء من القاضي �اطلة و�صح معها الوقف ابتداء او 

نعق�ه ثم  )ولاالمطلب ال (ین ولتبین جوانب الموضوع نتناول المقصود �شروط الواقف

 : على النحو التالي )يثانالمطلب ال (�أحكام تلك الشروط 

 

 المطلب االول

 ینـروط الواقفـراد �شـالم

) الفرع االول(   معنى شروط الواقفین لتحدید فكرة شروط الواقفین والمراد بها نتناول

 :على النحو التالي) الفرع الثاني(وأقسام شروط الواقفین 

 لفرع األولا

 معنى شروط الواقفین

نه قر�ة اخت�ار�ة �قبل علیها الواقف حرا مختارا ل�ضعها ف�من ان األصل في الوقف ا

�شاء و�الطر�قة التي �شاء، وٕاذا كان الوقف من أبواب التصدق �المنفعة، فإن حقوق 

ن المنفعة اسا �المنفعة ال �العین، مما �عني أسا -عند اكثر الفقهاء  -المستحقین ف�ه تتعلق 

 وقفهعقد وأ�ضا �طرق اإلنتفاع كما یراها و�ملیها الواقف في  ،ن والمكاناقابلة للتقیید �الزم
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بها وقفه والنظام الذي  أ�عبر �ه عن رغ�اته ومقاصده في الك�ف�ة التي ینش، �محض إرادته 

 .1واقفینیت�ع ف�ه من تولي شؤونه وتوز�ع ر�عه، وهذا ما نعني �ه شروط أو اشتراطات ال

لم یذكر كثیر من الفقهاء المتقدمین تعر�فًا محددًا للمعنى المراد �شروط الواقفین بل 

ولكن �عض المتأخر�ن من ال�احثین ، كانوا �كتفون بذكر �عض األمثلة لها مع ب�ان أحكامها

في الوقف ذكر لها تعر�فًا یجمعها و�مكن أن تدخل تحته جم�ع األمثلة والصور التي ال 

 .هاحصر ل

ومن أمثلة الفقهاء المتقدمین، وتعر�فات ال�احثین المتأخر�ن، �مكن أن نستخلص 

هي ما تفیده وتشتمل : شروط الواقفین: تعر�فًا لشروط الواقفین، یجمعها، و�لم شتاتها فنقول

 عل�ه ص�غة الوقف من القواعد التي �ضعها الواقف للعمل بها في وقفه من ب�ان مصارفه

 وتعیین جهات االستحقاق، وك�ف�ة توز�ع الغلة على المستحقین، و��ان  وطر�قة استغالله،

 .2الوال�ة على الوقف، واإلنفاق عل�ه، ونحو ذلك

القواعد التي �شتملها كتاب الوقف والتي : و�تعبیر آخر فإن اشتراطات الواقف تعني

جهات وهي إما تتعلق �مصارف الوقف من تعیین ال �ضعها الواقف للعمل بها في وقفه،

 ن تتعلق �الوال�ة على الوقفاوك�ف�ة توز�ع الغلة على المستحقین ف�ه، واما   الموقوف علیها

 .3وك�ف�ة إدارة شؤونه إلى غیر ذلك

الذي تحرر ف�ه إرادة الواقف   الوقف على النحو الذي ذكرنا سا�قا عقدووث�قة أو 

حكام الشرع�ة الخاصة تحر�را كامال، �عد دستور الوقف، وما ال نص ف�ه تنفذ ف�ه األ

 .4"شرط الواقف كنص الشارع"ولهذا شاع بین الفقهاء ع�ارة  ،  �األوقاف

مع " ، أو"أشترط كذا" وقد تكون الص�غة اللفظ�ة المفیدة لالشتراط صر�حة بلفظ

 .50-49صزهدي �كن، الوقـف في الشر�عة والقانون، المرجع السابق،   1
، زهدي �كن، الوقف في الشر�عة 136دمحم أبو زهرة ، محاضرات في الوقف، المرجع السابق ، ص : راجع 2

، بدون سنة و دار 1وف،ج، المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفین ، ت�سیر الوق50والقانون ، المرجع السابق ، ص 
 . 501، المرجع السابق ، ص 2، البهوتي ، شرح منتهى اإلرادات ، ج 95النشر ، ص 

 .50زهدي �كن، الوقـف في الشر�عة والقانون، المرجع السابق، ص  3
 .145أبو زهرة ، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص دمحم  4
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وقفت داري على : ونحوها، وقد تكون �أداة من أدوات الشرط اللغو�ة، مثل" اشتراط كذا

 .ظ على الصالة فال شيء له في الوقفأوالدي، و من لم �حاف

وقفت على : ومثلها سائر المخصصات والمقیدات اللفظ�ة المتصلة، كاالستثناء مثل

وقفت على : وعطف الب�ان نحو ،كالمتعلمین أو الفقراء ونحوهما والصفة ،أوالدي إال ز�داً 

عندئذ عبدهللا دون فیختص �ه . ولدي أبي دمحم عبدهللا، وفي أوالده من كنیته أبو دمحم غیره

 .غیره

وقفت على أوالدي فالن وفالن وعلى أوالد صل�ه إذا : ومثل بدل ال�عض، فإذا قال

: كان له أوالد غیر الثالثة ، ومثل ذلك أ�ضًا الجار والمجرور المتعلق �ص�غة الوقف نحو

 .على أن لفالن كذا وفالن كذا

إخراجه، أو ترتیٍب أو تقد�م  ونحو ذلك من الص�غ اللفظ�ة الدالة على إدخال شيء أو

أو تأخیر، أو جمٍع، أو مساواٍة أو تفضیل، أو إعطاٍء أو حرمان أو تقییٍد في النظر �شخص 

 .1معین أو صفٍة معینٍة أو زماٍن أو مكاٍن معینین

 

 الفرع الثاني

 أقسام شروط الواقفین

من ب�اٍن  هي ما یذكره الواقفون عند إنشاء الوقف –كما رأینا  –شروط الواقفین 

 .ألوجه الصرف واالستحقاق والنظر والوال�ة على الوقف واإلنفاق عل�ه ونحو ذلك

وهذه الشروط والقیود تعد جزءًا من ص�غة عقد الوقف ولها ثالثة تقس�مات 

 :وف�ما یلي ب�ان ما یدخل تحت هذه التقس�مات بإیجاز،  �اعت�ارات ثالثة

الوقف تصرف الزم �قتضي : تها الوقف وعدمهاأقسام شروط الواقفین من حیث موافق ـ اوال

الدوام والتأبید �مجرد صدوره عند جمهور العلماء، و�قتضي التنجیز وال �قبل التعلیق، كما 

، البهوتي ، شرح 96 - 95ین ، ت�سیر الوقوف،المرجع السابق ، ص المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارف: راجع  1
 .501منتهى اإلرادات ، المرجع السابق، ص 
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وقد تكون الشروط والقیود التي تصدر عن الواقف حین إنشاء  ،�قتضي حصول االنتفاع �ه

وعلى هذا ،  ف مع مقتضاههذا العقد موافقة ومؤكدة لمقتضى الوقف، وقد تتعارض وتختل

 : 1فشروط الواقفین تنقسم بهذا االعت�ار إلى قسمین

 وقف، ومؤكدًا لتحقیق المقصود منهما �كون من الشروط موافقًا لمقتضى ال :القسم األول

وأن تصرف غلته على أوجه  ،كأن �شترط أن ال ی�اع وال یورث، وأن ال �ستبدل �ه غیره 

 .البر والمعروف ونحو ذلك

ما �كون على خالف مقتضى الوقف، ومناقضًا ألصله وحق�قته كاشتراط : سم الثانيالق

الواقف أن له أو للموقوف عل�ه ب�عه وصرف ثمنه في حوائجه، ومثل أن �شترط أن ال ینتفع 

 .ونحو ذلك من الشروط المخالفة لحق�قة الوقف التي هي تحب�س األصل وتسبیل المنفعة ،�ه

شروط الواقفین إما :  قفین من حیث ما تتعلق �ه من أركان الوقفأقسام شروط الوا ـثان�ا

إ�قاء أو تغییرًا أو إنفاقًا عل�ه، أو تكون متعلقة �الموقوف : أن تكون متعلقة �عین الموقوف

 .علیهم و��ان استحقاقاتهم، أو تكون متعلقة �النظارة والوال�ة على الوقف وٕادارة شؤونه

 :2الواقفین بهذا االعت�ار إلى ثالثة أقسام وعلى هذا ف�مكن أن تنقسم شروط

لوقف إ�قاًء أو تغییرًا واستبداًال وٕانفاقًا عل�ه ونحو ذلك، كأن �شترط اشروط تتعلق �عین  -1

أن له حق الستبدال �الوقف إذا نقصت منافعه أو مطلقًا، أو �شترط أن �كون اإلنفاق على 

م الصرف عل�ه قبل الصرف على الوقف وترم�مه إن كان عقارًا من غیر غلته، و�قدَّ 

 .إلى غیر ذلك من الشروط المتعلقة �الموقوف، المستحقین 

شروط تتعلق �الموقوف علیهم وجهات صرف غلة الوقف، كأن �شترط صرف الغلة  -2

للفقراء، أو لجهات متعددة �حددها، و�ذكر لكل جهة حصة معینة كالثلث أو الر�ع، أو مرت�ًا 

 .أو كل سنة ونحو ذلكمحددًا كألٍف كل شهر 

 .147-145أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص دمحم  1
، ابو اسحاق ابراه�م بن موسى  155-147دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق ، ص : راجع  2
دمحم حسنین مخلوف ، دار الفكر ، القاهرة : ، تعلیق 1للخمي الغرناطي الشاطبي، الموافقات في أصول األحكام ، جا

 .198-196، بدون سنة ط�ع، ص 
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كأن �شترط أن تكون له ، شروط تتعلق �الوال�ة والنظارة على الوقف وٕادارة شؤونه  - 3

ونحو  تكون لألصلح أو لألكبر من أوالدهالوال�ة مادام ح�ًا، أوأن تكون لفالن مدى ح�اته، أو 

 .ذلك

ن التعرف على �مك : أقسام شروط الواقفین من حیث أثرها على صحة الوقف وعدمه ـثالثا

هذه االقسام من خالل مذاهب الفقهاء في أحكام شروط الواقفین، وسنقتصر على المذاهب 

 .ألن ما عداها داخل فیها إجماًال وما خالفها في األصول ال �عتد بخالفه، األر�عة المشهورة 

ود االحناف وٕان كانت أصولهم في أغلبها مبن�ة على أن األصل في العق: ـ مذهب الحنف�ة 1

والشروط الحظر إال ما قام الدلیل على إ�احته، إال أنهم توسعوا في االشتراطات في الوقف 

 .1أكثر من سائر العقود وأكثر من سائر الفقهاء

 :وهم �قسمون شروط الواقفین من حیث صحتها وأثرها على الوقف إلى ثالثة أقسام

شروط التي تنافي الوهي   :شروط �اطلة في نفسها، م�طلة للوقف مانعة من انعقاده -أ 

اللزوم والتأبید، كأن �شترط الواقف عند إنشاء ص�غة الوقف أن �كون له حق ب�عه أو هبته، 

أو �صیر ملكًا لهم عند احت�اجهم، وغیر ذلك من الشروط ، أن �عود إلى ورثته �عد موته او 

شأة للوقف إذ �طل ألن الص�غة إذا اقترنت بهذه الشروط تصیر غیر من، التي تنافي التأبید 

 .2مدلوله وسقط مفهومه، ولم یثبت التزام على مذهبهم

فإذا اقترنت �ه صح الوقف و�طلت هي  :شروط �اطلة في نفسها، غیر م�طلة للوقف -ب 

من غیر أن تؤثر ف�ه، وهي الشروط التي �كون منه�ًا عنها أو تكون مخالفة للمقررات 

 .الشرع�ة أو ل�ست في مصلحة المستحقین

ل ما كان كذلك من الشروط فهو فاسد لكونه ممنوعًا شرعًا، ال لكونه مناقضًا فك

ومخالفًا لمقتضى الوقف، ولهذا حكم �فسادها هي وعدم تأثیرها على صحة الوقف �اعت�اره 

 .141أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص دمحم  1
عابدین ، حاش�ة رد المحتار على  ، ابن 141أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق،  ص دمحم : راجع  2

، مط�عة اإلرشاد، �غداد،  1،  الكب�سي دمحم عبید ،أحكام الوقف ، ج539الدر المختار، المرجع السابق، ص
 .274هـ، ص1394
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 .تبرعا، والتبرعات ال ت�طلها الشروط الفاسدة

رطها �عض ومن األمثلة التي ضر�ها فقهاء الحنف�ة لهذه الشروط ال�اطلة مما ش

 :الواقفین في أوقافهم، وأفتى المفتون فیها �اإل�طال، وحكم القضاة �عد األخذ بها ما یلي

إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص، واشترط أن ال �عزلوا ولو خانوا، فإن اشتراط   –

عدم عزلهم مع ثبوت خ�انتهم، مخالف للمقررات الشرع�ة، لما ف�ه من إقرار الخائن على 

 .1نته، وهو أ�ضًا مناٍف لمصلحة الوقف والمستحقینخ�ا

 .أن یؤجر الوقف �ما �شاء، ولو كان أقل من أجرة المثل يإذا شرط الواقف أن للمتول   –

لما ف�ه من إضرار �الوقف و�المستحقین، حتى ولو كان المتولى هو  فهذا الشرط غیر معتبر

 .2المستحق

         مَّر أو یرمم حتى ولو تهدم وتعطلت منافعهإذا اشترط الواقف في وقفه أن ال ُ�عَ   –

 .أو اشترط أن عطاء الموقوف علیهم مقدم على عمارة الوقف وص�انته

ال یلتفت إلیها، لما فیها من اإلضرار �الوقف  فهذه الشروط وأمثالها �اطلة

 .و�المستحقین 

مخالفة وهي الشروط التي ال تنافي مقتضى الوقف ول�س فیها  :شروط صح�حة -ج

لنصوص الشرع وقواعده المقررة، وال تؤدي إلى ضرر �الوقف أو �المستحقین، كاشتراط الغلة 

 يللجهة معینة، واشتراط أداء دین ورثته من الغالت إذا لزمتهم دیون، واشتراط أن �كون لمتو 

الوقف الز�ادة والنقصان في المرت�ات، واشتراط أن �كون االستحقاق في الغالت على مقدار 

 .او العامة الحاجة، واشتراط الصرف ألقار�ه الفقراء على جهة األولو�ة في األوقاف الخیر�ة

وعدم مخالفتها، ألنها  ب األخذ بها، والعمل على تنفیذهافهذه الشروط وأمثالها یج

تحدد المصرف، وُتعیِّن المستحقین، وتنظم التوز�ع من غیر أن �كون هناك ضرر على أحد 

 .389ص  ، المرجع السابق،4جابن عابدین ، حاش�ة رد المحتار على الدر المختار،  1
 .551، ص3المرجع نفسه ، ج 2
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 .1ول�س فیها معص�ة وال مخالفة للم�ادىء الشرع�ة المقررة وال ضرر �الوقف، 

وهذا التقس�م لشروط الواقفین من حیث صحتها و�طالنها وأثرها على الوقف �طالنًا 

وعدما عند الحنف�ة، �مثا�ة القواعد العامة ألحكام شروط الواقفین في هذا المذهب لكنهم عند 

متأخر�ن منهم نجدهم یوجبون تنفیذ شرط قد ال التطبیق في المسائل والفروع و�خاصة عند ال

في نظر �عض ال�احثین، ومن  أو مع مصلحة المستحقین یتفق مع مقاصد الشرع العامة،

أن �شترط الواقف الستحقاق زوجته في سكنى الوقف أو في الغلة أن ال تتزوج من  :ذلك

 .�عده

لمنهي عنه شرعًا ومخالفة هذا الشرط للشرع تكمن في أنه یؤدي إلى الوقوع في ا

وفي أنه �عارض ما تقرر في الشرع من الحث على الزواج والترغیب ف�ه لتحقیق مقاصد 

شرع�ة متعددة، ومع هذه المخالفة، فقد قال �عض فقهاء المذهب بوجوب األخذ �ه وعدم 

 .مخالفته

ازة مذهب اإلمام مالك من أكثر المذاهب توسعًا في الشروط وٕاج�عتبر  :ـ مذهب المالك�ة 2

 .لها ، ول�س أوسع منه في ذلك إال مذهب اإلمام أحمد ،هذا من حیث اإلجمال

وٕاذا أردنا التعرف على مذهب المالك�ة في الشروط وفي الوقف خاصة فإننا سنجده 

مطردًا مع قاعدتهم العامة في العقود والشروط فیها، فهم یرون صحة ولزوم كل شرط جائز 

وما  –وٕان كان مكروهًا  –الجائز ما ال�كون ممنوعًا شرعًا شرعًا في الوقف، و�عنون �الشرط 

 .2ال ینافي مقتضى الوقف، أو �كون ف�ه ضرر على الواقف أو المستحقین 

وتتضح هذه القاعدة في حكم شروط الواقفین عندهم �ما ضر�وه من األمثلة للشروط 

 :فمنها عةالممنو 

شاء، فهذا شرط �اطل، وم�طل أن �شترط �أن له حق ب�عه أو هبته في أي وقت � –أ 

، شمس الدین دمحم بن 536، المرجع السابق، ص3جحاش�ة رد المحتار على الدر المختار، عابدین ، ابن : راجع  1
، دمحم أبو زهرة ، محاضرات في 46هـ، ص1398، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان 3، ط12سرخسي، الم�سـوط، جالاحمد 

 .145وقف ، المرجع السابق ، ص ال
 .88لسابق ، صالدسوقي  ، حاش�ة الدسوقي ، المرجع ا 2
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 .1للوقف، ألنه شرط مناٍف لمقتضى الوقف من اللزوم والدوام

فهذا الشرط ممنوع  ،أن �شترط أن �كون إصالح الوقف على مستحقه من غیر غلته –ب 

لمجهول ممنوع شرعًا، فالشرط وكراء ا، غیر معتبر، ألنه �حول الوقف إلى كراء مجهول 

 .والوقف صح�ح �اطل

ن �شترط الواقف تقد�م الصرف على منافع أهله من غلة الموقوف، و�ؤخر إصالح ما أ –ج 

تهدم منه إن كان عقارًا، أو اإلنفاق عل�ه إن كان حیوانًا، فهذا الشرط �اطل لما ف�ه من 

اإلضرار �الوقف، فال یلزم األخذ �ه، بل یجب تركه والبدء �مرمة الوقف والنفقة عل�ه من 

 .2اء عینهغلته حفاظًا على �ق

أن �شترط الواقف حرمان البنات من االستحقاق في الوقف مطلقًا أو �عد الزواج، فهذا  –د 

الشرط �اطل على الراجح في المذهب، و��طل �ه الوقف لما ف�ه من ارتكاب المنهي عنه 

أول على بن�ه دون … و�طل على معص�ة : (( قال الدردیر ،شرعًا وهو حرمان البنات

أي إذا أخرجهن ابتداء أو �عد تزوجهن �أن : ((ال الدسوقي في حاشیته عل�هوق،  3))بناته

وتخرج  جت من بناته فال حق لها في الوقفوقف على بن�ه و�ناته جم�عًا وشرط أن من تزو 

 .4))منه وال تعود له، ولو تأ�مت

وقد ُذكر في المذهب خالف في هذه المسألة على س�عة أقوال، لكن هذا أرجحها 

 .عندهم

نالحظ هنا أن المالك�ة مع كون مذهبهم أوسع المذاهب �عد مذهب اإلمام أحمد و 

في تصح�ح الشروط في العقود واعت�ارها ، إال أنهم �منعون �عض الشروط في الوقف مما 

كاشتراط حرمان البنات من االستحقاق وذلك ل�س خالفًا لقاعدهم في الشروط ، یجیزه غیرهم 

 .264الكب�سي دمحم عبید ،المرجع السابق، ص 1
، المط�عة الكبرى االمیر�ة ببوالق، 2، ط7على مختصر خلیل، جالخرشي  عبد هللا دمحم الخرشي، شرح: راجع 2        

 .90، ص4الدسوقي  ، حاش�ة الدسوقي، المرجع السابق، ج ، 93هـ، ص1317
، 4شرح الكبیر على مختصر خلیل، مطبوع على هامش حاش�ة الدسوقي، ج، ال أبي بركات احمد بن دمحم الدردیر 3

 .79دار الفكر، بیروت ، لبنان، دون سنة الط�ع ، ص 
 80-79 ، صالمرجع نفسه 4
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ى أن هذا المثال ونحوه مما قام الدلیل الشرعي على النهي عنه، وٕانما هو تطبیق لها بناء عل

وقد فرض للبنات  نین والبنات في اله�ات واألعط�اتألن الشرع قد نهى عن التفر�ق بین الب

 .حقًا معلومًا في المیراث

والمخالفون لهم ال �عتبرون ذلك نه�ًا م�اشرًا عن ذلك الشرط في الوقف مع موافقتهم 

 .عنه الشارع ال یجوز اشتراطه في أن ما نهى

فالخالف في التطبیق على المسائل وتحقیق المناط فیها، ول�س في اصل القاعدة 

وما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهى عنه : (( كما أشار إلى ذلك ابن ت�م�ة  �قوله

�منـزلة ما الشارع فهو �منـزلة ما نهى عنه، وما علم ب�عض األدلة الشرع�ة أنه نهى عنه فهو 

علم أنه صرح �النهي عنه، لكن قد یختلف اجتهاد العلماء في �عض األعمال هل هو من 

وهذا أمر البد منه في . �اب المنهي عنه؟ فیختلف اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا

 .1)) األمة 

بناء على كثیر من أصول اإلمام الشافعي یذهب الشافع�ة إلى أن : ـ مذهب الشافع�ة 3

 .األصل في الشروط والعقود الحظر إال ما قام دلیل على جوازه وصحته

وهم في شروط الوقفین ال یتجاوزون هذه القاعدة، ولكنهم یرون أن كل شرط في 

مصلحة الوقف والمستحقین ول�س مناف�ًا لمقتضى الوقف، فهو داخل تحت ما قام الدلیل على 

قد قام على صحة �عض شروط الواقفین، صحته وجوازه، بل إنهم یرون أن الدلیل الخاص 

 .ولو كانت هناك قاعدة شرع�ة عامة تعارضها مثل التفر�ق بین األوالد في استحقاقات الوقف

ولهذا كانت القاعدة الشرع�ة العامة عندهم في حكم شروط الواقفین أنها تكون 

ة لمقتضى وما لم �كن فیها منافا، مرع�ة إذا كانت تحقق مصلحة للوقف أو للمستحقین 

الوقف، كشرط الخ�ار ف�ه أو شرط أن یب�عه ونحوه، فالشرط �اطل، لكن هل ی�طل �ه الوقف؟ 

فمما ورد في  �صح الوقف و�لغى الشرط: ئذ، وقیلالصح�ح في المذهب �طالن الوقف عند

واألصـل ف�ه أن شـروط الواقف مرعیـة ما لم �كن (( : كتبهم ومن بینها كتاب مغني المحتاج 

 .58ص ، 31، المرجع السابق ، ج  الكبرى احمد ابن ت�م�ة ، الفتاوى  1
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ولو وقف �شرط الخ�ار لنفسه في إ�قاء وقفه (( :، وجاء ف�ه ا�ضا 1))ا ینافي الوقف فیها م

والرجوع ف�ه متى شاء أو شرطه لغیره أو شرط عوده إل�ه بوجٍه ما كان شرط ب�عه أو شرط 

�صح الوقف : ومقابل الصح�ح … )�طل على الصح�ح(أن یدخل من شاء و�خرج من شاء 

 .2))لى أن ال رجعة له و�لغى الشرط، كما لو طلَّق ع

أو           ومع أن الشافع�ة یرون صحة وجواز كل شرط �حقق مصلحة للوقف 

المستحقین إال أنهم قد یختلفون في أن شرطًا �عینه �حقق المصلحة ف�صح، أو ال �حققها فال 

 .�صح، ولو لم �عارض نصًا شرع�اً 

نظر األصحاب في  ومن الصور المختلف فیها عندهم بناء على ذلك من اختالف

واألصح أنه إذا : (( فقد جاء فیهااشتراط الواقف عدم إجارة الوقف، أو تحدید مدة اإلجارة، 

وقف �شرط أن ال یؤجر أصًال، أوال یؤجر أكثر من سنة صح الوقف وات�ع شرطه 

ال یت�ع شرطه، ألنه حجر على المستحق : كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة،والثاني

 .3) )في المنفعة 

واستنادًا إلى قاعدة مراعاة مصلحة الوقف والمستحقین في شروط الواقفین أفتى 

�عض الفقهاء منهم �أن �ستثنى من هذا المثال حال الضرورة، كما لو اشترط أن ال تؤجر 

فابن الصالح أفتى  ،الدار أكثر من سنة ثم انهدمت ول�س لها جهة عمارة إال بإجارة سنتین 

وهو هذه الحال �فضي إلى تعطیل الوقف،رط الواقف، ألن المنع في �الجواز مخالفة لش

 .4ووافقه على ذلك الس�كي واألذرعي ،مخالف لمصلحته

�عد  أكثر المذاهب توسعًا في تصح�ح الشروط في العقود حیث ال :  ـ مذهب الحنابلة 4

في شروط  �منع إال ما قام الدلیل على منعه، وجمهور الحنابلة ال یخالفون هذه القاعدة

الواقفین، بل �سیرون علیها بوضوح، و�رون أن كل شرط مناٍف لمقتضى الوقـف داخٌل تحت 

 .385ص دمحم الخطیب الشر�یني، مغني المحتاج ، المرجع السابق ،  1
 .386المرجع نفسه، ص   2
 .385دمحم الخطیب الشر�یني، مغني المحتاج ، المرجع السابق ، ص 3
 . 388المرجع نفسه، ص  4
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ما ورد الشـرع �منعه فی�طل، وكذلك كل شرط محرم أو �فضي إلى أمر محرم أو إلى إخالل 

�المقصود الشرعي، وأن كل شرط غیر مناٍف لمقتضى الوقف، وال هو منهي عنه شرعًا فهو 

 . تبرشرط جائز مع

      : ومن نصوصهم في هذا ال�اب ما جاء في شرح منتهى اإلرادات للبهوتي           

أو  وشرط ب�عه أي الوقـف متى شاء الواقـف، أو شرط هبتـه متى شاء أو شرط خ�ار ف�ه(( 

هو وقف یومًا أو سنة ونحوه، أو شرط تحو�له، أي الوقف كوقفت داري : شرط توقیته، كقوله

ا على أن أحولها عنها أو عن الوقف�ة �أن أرجع فیها متى شئت، م�طل للوقف، على جهة كذ

 .1))لمنافاته لمقتضاه 

 وقف إلى شرط واقف كشرطه لز�د كذاو�رجع في أمور ال((  :وجاء ف�ه أ�ضاً           

ألن عمر شرط في وقفه شروطًا، فلو لم یجب ات�اعها لم �كن في اشتراطها  ،ولعمرو كذا

 .2))…ن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه فات�ع شرطهوأل ،فائدة

و�رجع إلى شرط الواقف في قسمة على الموقوف : (( ومما جاء في كتبهم ا�ضا 

علیهم، وفي التقد�م والتأخیر، والجمع والترتیب، والتسو�ة والتفضیل، وٕاخراج من شاء �صفة 

فوجب أن یت�ع  ه ألنه ثبت بوقفه�ه، وسائر أحوالوٕادخاله �صفة، وفي الناظر ف�ه، واإلنفاق عل

وكذلك إن شرط إخراج  ،ف�ه شرطه، وألن ابتداء الوقف مفوض إل�ه، فكذلك تفضیله وترتی�ه

من تزوج منهم فله، ومن فارق فال شيء له، أو : �عضهم �صفة ورده �صفة، مثل أن �قول

                                  .أو من كان على مذهب كذا فله، ومن خرج منه فال شيء له،  عكس ذلك

وكذلك إن وقف على أوالده على أن لألنثى سهمـًا وللذكر سهمین أو على حسب 

أوالعكس، أوعلى أن للكبیر ضعف ما للصغیر، أوللفقیر ضعف ما للغني أو عكس  میراثهم

 رناذلك، أو َعیَّن �التفضیل واحدًا معینًا، أو ولده، وما أش�ه هذا، فهو على ما قال، لما ذك

 .497، المرجع السابق، ص 2البهوتي ، منتهى اإلرادات، ج 1
 .501المرجع نفسه، ص  2
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 .1)) …كل هذا صح�ح، وهو على ما شرط

الحنابلة هو وجوب اعت�ار شرط الواقف ما لم �كن مناف�ًا  مذهبوهكذا نرى أن 

لمقتضى الوقف أو منه�ًا عنه شرعًا، وأن الشروط الم�احة واج�ة االعت�ار، فال یلزم لصحة 

أن (( : المذهب  االشتراطات كونها مستح�ة، ومما �ستدل �ه في هذا الشأن قول �عض اهل 

: الشرط الم�اح الذي لم �ظهر قصد القر�ة منه یجب اعت�اره في كالم الواقف قال الحارثي

 .2)) وهو الصح�ح : وهو ظاهر كالم األصحاب، والمعروف في المذهب الوجوب، قال

ولشیخ اإلسالم ابن ت�م�ة وتلمیذه ابن الق�م تفصیل لشروط الواقفین       ،هذا

ن ظاهر كالم جمهور فقهاء المذهب الحنبلي من حیث النظر إلى الشروط یختلف قل�ًال ع

الم�احة، فهما ال یر�ان وجوب االلتزام إال �شرط مستحب شرعًا، انطالقًا منهما من اعت�ار 

 .القر�ة في أصل الوقف

فابن ت�م�ة یرى ان األعمال المشروطة في الوقف من األمور الدین�ة، مثل الوقف 

ؤذنین والمشتغلین �العلم والقرآن والحدیث والفقه ونحو ذلك، أو �الع�ادة أو على األئمة والم

 : �الجهاد في سبیل هللا ، وهي من وجهة نظره تنقسم الى ثالثة أقسام

عمل یتقرب �ه إلى هللا تعالى، وهو الواج�ات والمستح�ات التي رغب رسول : القسم االول 

الشرط یجب الوفاء �ه، و�قف استحقاق  فیها وحض على تحصیلها، فمثل هذا )ص(هللا 

 .الوقف على حصوله في الجملة

عنه نهي تحر�م أو نهي تنـز�ه، فاشتراط مثل  )ص(عمل قد نهى رسول هللا : القسم الثاني 

خطب على منبره  )ص(هذا العمل �اطل �اتفاق العلماء، لما قد استفاض عن رسول هللا  أنه 

ل�ست في كتاب هللا، من اشترط شرطًا ل�س في كتاب  ما �ال أقوام �شترطون شروطاً : فقال

، ومن هذا ال�اب أن 3هللا فهو �اطل، وٕان كان مائة شرط، كتاب هللا أحق، وشرطه أوثق

لراجح من الخالف ، تصح�ح و عالء الدین ابي الحسن علي بن سل�مان المرداوي ، االنصاف في معرفة ا 1
 .442 – 440هـ ، ص1376، دار إح�اء التراث العر�ي، بیروت ، لبنان، 1، ط16دمحم حامد الفقي ، ج: تحقیق

 .442، ص السابقالمرجع ،المرداوي ، االنصاف في معرفة الراجح من الخالف  2
رضي هللا عنها قالت أتتها عائشة عن عمرة عن �حیى عن سف�ان حدثنا علي بن عبد هللا حدثنا :اصل الحدیث  3

ذكرته ذلك قال النبي بر�رة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطیت أهلك و�كون الوالء لي فلما جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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مًا في نفسه، لكنه مناف لحصول المقصود المأمور �ه  .�كون المشترط ل�س محرَّ

یرى  ح مستوي الطرفینمستحب، بل هو م�اعمل ل�س �مكروه في الشرع وال : القسم الثالث 

، والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغیرهم  �عض العلماء بوجوب الوفاء �ه

تعالى، وذلك أن    یرون أنه شرط �اطل، وال �صح عندهم أن �شترط إال ما كان قر�ة إلى هللا 

دام الرجل ح�ًا فله أن  اإلنسان ل�س له أن یبذل ماله إال لما ف�ه منفعته في الدین أو الدن�ا، فما

یبذل ماله في تحصیل األغراض الم�احة ألنه ینتفع بذلك، فأما المیت فما �قي �عد الموت ینتفع 

أما ونحو ذلك، و أو أعان عل�ه، أو قد أهدى إل�ه من أعمال األح�اء إال �عمل صالح قد أمر �ه

 .األعمال التي ل�ست طاعة هلل ورسوله فال ینتفع بها المیت �حال

فإذا اشترط الموصي أو الواقف عمًال أو صفة ال ثواب فیها كان السعي في 

وهو إنما مقصوده  تحصیلها سع�ًا ف�ما ال ینتفع �ه في دن�اه وآخرته ومثل هذا ال یجوز ،

�الوقف التقرب إلى هللا تعالى، والشارع أعلم من الواقفین �ما یتقرب �ه إلى هللا تعالى فالواجب 

 .1م �ما شرطه هللا ورض�ه في شروطهمأن �عمل من شروطه

واما ما ذهب ال�ه ابن الق�م فهو تقر�ر وتأكید لكالم شیخه في شروط الواقفین حیث 

انما ینفذ من شروط الواقفین ما كان طاعة وللمكلف مصلحة، وأما إن كان �ضد (( : یرى 

شروط محرمة : و�الجملة فشروط الواقفین أر�عة… ذلك فال حرمة له كشرط التعزب والترهب 

في الشرع، وشروط مكروهة هلل، وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى هللا ورسوله، وشروط 

 .تتضمن فعل ما هو أحب إلى هللا ورسوله

ال حرمة لها وال اعت�ار، والقسم الرا�ع هو الشرط المت�ع  ىفاألقسام الثالثة األول          

 .2)) الواجب االعت�ار 

شترطون شروطا ملسو هيلع هللا ىلص ابتاعیها فأعتقیها فإنما الوالء لمن أعتق ثم قام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على المنبر فقال ما �ال أقوام �
 .رواه البخاري ))  ل�ست في كتاب هللا من اشترط شرطا ل�س في كتاب هللا فل�س له وٕان اشترط مائة شرط

 .63 – 58، ص31ت�م�ة، الفتاوى ، المرجع السابق، ج  ابن 1
، 3ج    �ابن ق�م الجوز�ة، إعالم الموقعین عن رب العالمین، فشمس الدین أبي عبد هللا دمحم بن أبي �كر المعرو  2
 .97– 96م، ص1993 -هـ 1414، مكت�ة الكل�ات األزهر�ة، القاهرة ، 1ط
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، �مكن القول �النس�ة القسام شروط الواقفین من حیث اثرها على  ما سبق وترتی�ا على        

 :�طالنًا انها تنقسم إلى قسمین الوقف صحة و 

وهو كل شرط مخالف لمقتضى الوقف . ما �كون م�طًال للوقف، مانعًا من انعقاده: أحدهما

 .من التأبید ولتنجیز ونحوهما

وهذا القسم  ،و�نشأ صح�حاً  د الوقف مع وجودهللوقف، بل ینعق ما �كون غیر م�طل: الثاني

 .ونوع �كون صح�حًا مع صحة الوقف، نوع �كون �اطًال في ذاته، غیر م�طل للوقف: نوعان

وهذا التقس�م في حق�قته هو تقس�م لشروط الواقفین من حیث أحكامها، إذ أن           

ها ی�طل العقد، والنوع الثاني ال الفقهاء �قسمونها إلى صح�حة و�اطلة، وال�اطلة نوعان نوع من

 .ی�طله وٕان �طل هو في نفسه

 

 المطلب الثاني

 ینـروط الواقفـام شـأحك

إن من یلقي نظرة فاحصة على كالم الفقهاء عند حدیثهم عن شروط الواقفین جوازًا 

ومنعًا، قبوًال وردًا، تأثیرًا في �طالن الوقف وعدم تأثیر، إضافة إلى أدلة الشرع وقواعده 

العامة، وٕالى المقاصد من العقود والتصرفات في الشر�عة اإلسالم�ة، یجد أن ال�حث في 

لة حر�ته في اشتراط ما شاء من الشروط أحكام شرط الواقف الذي جاءت ع�ارات الفقهاء معلّ 

�ستلزم ب�ان مسألة  1�ما �فید أن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه، في حدود ضوا�ط الشرع 

    التكییف الشرعي الشتراطات الواقف ، ومسألة)الفرع االول( ود والشروط األصل فـي العق

، واخیرا )الفرع الثالث( امكان�ة الغاء القاضي ل�عض شروط الواقف : ، ومسألة)الفرع الثاني (

 :على النحو التالي ) الفرع الرا�ع ( القواعد العامة لمعرفة اغراض الواقفین : مسألة

 

 .200، ص6، ابن الهمام ، فتح القدیر ،ج501، ص  2رجع السابق، جالبهوتي ، منتهى االرادات، الم: راجع  1
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 الفرع االول

 ـي العقود والشروطاألصل ف

اختلف الفقهاء في األصل في العقود والشروط فیها، هل هو اإل�احة والجواز، أم 

 ؟.هو الحظر والمنع حتى �قوم دلیل خاص �الجواز

والذي �مكن : (( لقد ذكر شیخ اإلسالم ابن ت�م�ة هذین القولین للعلماء، فقال

الشروط فیها ونحو ذلك الحظر إال األصل في العقود و : أحدهما أن �قال: ض�طه ف�ه قوالن

 أبي حن�فة تنبني على هذا  فهذا قول أهل الظاهر وكثیر من أصول ،   ما ورد الشرع بإجازته

�عني  –وعمدة هؤالء …وكثیر من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد 

ما : )ص(سول هللا قصة بر�رة المشهورة وذكر الحدیث، وف�ه قال ر  –القائلین �الحظر جم�عًا 

ثم َبیَّن وجه ،  1))...كان من شرط ل�س في كتاب هللا فهو �اطل ولو كان مائة شرط

أن األصل في العقود والشروط الجواز : القول الثاني...: (( استداللهم �الحدیث، ثم قال

ند أو ق�اسًا ع   والصحة، وال �حرم منها و��طل إال ما دل الشرع على تحر�مه و�طالنه نصًا 

 . من �قول �ه

وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها یجري على هذا القول، ومالك قر�ب منه لكن 

، 2))…أحمد أكثر تصح�حًا للشروط، فل�س في الفقهاء األر�عة أكثر تصح�حًا للشروط منه

مع  لكتاب والسنة واإلجماع واالعت�ارثم رجح هذا القول واستدل له �عدة أدلة من ا

 .لدلیل المنافياالستصحاب وعد ا

هذا ولإلمام الشاطبي تقس�م مؤصل للشروط في العقود، أوضح ف�ه ما �صح منها 

وما ال �صح، وما هو محل نظر واجتهاد لتردده بین الطرفین، فهو یرى ان الشروط مع 

 :3مشروطاتها على ثالثة أقسام

 .138 – 126، المرجع السابق، ص 29ابن ت�م�ة، الفتاوى ، ج 1
 .138المرجع نفسه، ص 2
 .285 – 283، المرجع السابق، ص1الشاطبي، الموافقات، ج 3

                                                           



180 
 

افاة لها على أن �كون مكمًال لحكمة المشروط وعاضدًا له، �حیث ال �كون ف�ه من: االول

حال، كاشتراط الكفء، واإلمساك �المعروف والتسر�ح بإحسان في النكاح، وكذلك اشتراط 

الحول في الزكاة، واإلحصان في الزنا، والحرز في القطع، فهذا القسم ال إشكال في صحته 

 .شرعًا، ألنه مكمل لحكمة كل سبب �قتضي حكماً 

وال مكمل لحكمته، بل هو على الضد من   أن �كون غیر مالئم لمقصود المشروط: والثاني

ن انتفع فعلى  �عض الوجوه دون ااألول، كما إذا اشترط في الب�ع أن ال ینتفع �المب�ع، أو 

أو �صدقه   �عض، أو شرط الصانع على المستصنع أن ال �ضمن المستأجر عل�ه إن تلف

اله، وألنه مناٍف لحكمة ، فهذا القسم ال إشكال أ�ضًا في إ�ط وما أش�ه ذلك وى التلففي دع

 .، فال �صح أن یجتمع معه السبب

أن ال �ظهر في الشرط منافاة لمشروطه وال مالءمة، وهو محل نظر هل یلحق : والثالث

 . ، أو �الثاني من جهة عدم المالءمة ظاهراً  �األول من جهة عدم المنافاة

دات والمعامالت، فما كان من والقاعدة المستمرة في أمثال هذا التفرقة بین الع�ا          

الع�ادات ال �كتفي ف�ه �عدم المنافاة، واألصل فیها أن ال ُ�ْقدم علیها إال بإذن، إذ ال مجال 

للعقول في اختراع التعبدات، فكذلك ما یتعلق بها من الشروط، وما كان من العادات �كتفى 

عبد، واألصل فیها اإلذن حتى ، ألن األصل االلتفات إلى المعاني دون الت ف�ه �عدم المنافاة

 .1یدل الدلیل على خالفه 

والشاطبي بهذا �حرر موضع الخالف بین القائلین �حظر الشروط إال ما قام الدلیل 

على جوازه، والقائلین �الجواز إال ما قام الدلیل على منعه، فمن وجهة نظره موضع الخالف 

ال مالءمة، فهذا محل الخالف هو ما كان من الشروط ال تظهر ف�ه منافاة لمشروطه و 

والنظر، هل �صح و�عتبر لكونه غیر مناٍف للعقد والتصرف، إذ األصل في العقود والشروط 

اإل�احة ما لم �قم دلیل على منعها، وال دلیل على منع هذا النوع من الشروط، أم ال �صح 

دلیل شرعي  وال �عتبر، لكونه غیر مالئم للعقد والتصرف، وال مكمل لحكمته فل�س عل�ه

 .285، المرجع السابق، ص1الشاطبي، الموافقات، ج 1
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العت�اره، واألصل في الشروط الحظر إال ما قام الدلیل على جوازه، وهذا النوع لم �قم دلیل 

 .على جوازه

على أنه البد لنا من اإلشارة هنا إلى أن كون الشرط مكمًال لحكمة العقد والتصرف 

ٍف محل اجتهاد أو مالئمًا لهما، أو غیر مكمل وال مالئم، وكذا كونه مناف�ًا لهما أو غیر منا

، أ�ضًا، فقد یرى �عض الفقهاء �عض الشروط مالئمًا للعقد غیر مناف له ف�صححه و�عتبره 

بل یراه مناف�ًا فی�طله، ومن هنا �حصل االختالف في �عض   وقد یراه �عضهم غیر مالئم

 . مع االتفاق على أصل القاعدة  الصور الفرع�ة

تفص�ًال آخر هو التفر�ق بین الع�ادات هذا وقد زاد الشاطبي في تقس�مه المذكور 

ف�ه �كون الشرط ال ینافي تلك الع�ادة ل�حكم  ىات، فما كان من الع�ادات ال �كتفوالعاد

�صحته دون أن تظهر مالءمته لها، ألن األصل ف�ه التعبد وعدم االلتفات إلى المعاني وأنه 

 .من الشروط ال �قدم على الع�ادات إال بإذن، فكذلك ما �كون متعلقًا بها

وأما ما كان من العادات فإنه �كتفي ف�ه �عدم المنافاة لمقتضى العقد أو التصرف 

ألن األصل ف�ه اعت�ار المعاني وااللتفات إلیها، واألصل فیها اإلذن حتى یدل الدلیل على 

 .1 ، فكذلك ما تعلق بها من الشروط خالفه

ي الوقف وعدم اعت�ارها عند وهذا التفصیل له أثره الواضح على اعت�ار الشروط ف

 .من ینظر إلى الوقف �صفته ع�ادة وقر�ة

 الفرع الثاني

 التكییف الشرعي الشتراطات الواقف

جملة القول في التكییف الشرعي الشتراطات الواقف هو الع�ارة التي اتفق علیها 

حل و�الحظ ان هذا التكییف م، ) شرط الواقف كنص الشارع :( الفقهاء والتي تقضي �ان 

 .وما �عدها 285، المرجع السابق، ص1قات، جالشاطبي، المواف 1
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اتفاق بین كل الفقهاء، لكن اختلف الفقهاء في مدلول التكییف الشرعي الشتراطات الواقف 

 :على النحو التالي 

أي في الفهم والداللة ) شرط الواقف كنص الشارع ( خالصته ان  و: رأي األحناف  أوال ـ

من ن المفهوم  �عتبر في شرط الواقف كما یذهب متاخرون اوعندهم  1ووجوب العمل �ه،

وعل�ه فإن لفظ الواقف �حمل على عادته في خطا�ه ولغته التي یتكلم بها ، اصحاب المذهب 

سواء وافقت لغة العرب ولغة الشرع ام ال، و�ترتب على ذلك ان كل ما خالف شرط الواقف 

 .والحكم �ه حكم �ال دلیل ،فهم مخالف للنص

ع ان كان هذا الشرط جائزا، بل �فید ان شرط الواقف واجب اإلت�ا:  ثان�ا ـ رأي المالك�ة

 .2، فإن كان على غیر هذه الصفة لم یت�ع  وحتى لو كان مكروها غیر ممنوع

  مضمونه ان شرط الوقف یت�ع كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة :ثالثا ـ رأي الشافع�ة

 و�ستثنون من ذلك حالة الضرورة، و�بررون هذا االستثناء �القول ان المنع في هذه الحالة

 .3�فضي إلى تعطیل الوقف، وهو أمر مخالف لمصلحة الوقف

مؤداه انه یرجع وجو�ا إلى شرط الواقف إذا كان الشرط م�احا غیر : رأي الحنابلة ـرا�عا 

و�رجع  قدر المدة مكروه، ولذلك �قررون العمل �شرط الواقف في عدم إیجار الوقف، وفي

 .4ي الجمع والترتیب وفي التسو�ة والتفضیلعندهم إلى شرط الواقف في التقد�م والتأخیر، وف
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 الفرع الثالث

 امكان�ة الغاء القاضي ل�عض شروط الواقف

سبق معنا االشارة الى ان اشتراطات الواقف هي كل ما �مل�ه كل مح�س في العقد 

والنظام الذي  في الك�ف�ة التي ینشأ بها  وقفه �محض إرادته ، ل�عبر �ه عن رغ�اته ومقاصده

 .1من تولي شؤونه وتوز�ع ر�عه ، ف�هیت�ع 

فالواقف �ستط�ع أن �شترط ما شاء من الشروط في غیر ما یخالف مقتضي الوقف 

، وحكم هذه الشروط أنه یجب الوفاء بها احتراما إلرادة المح�س ، و�جوز للواقف أن 2وتكو�نه

عقاد العقد ، یتراجع عن �عض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حین ان

، إال أنه 3كأن �شترط أیلولة الوقف �عد أبنائه إلى أبنائهم ثم یلغي أحفاده و �عوضهم �اخوته

او �مصلحة     قد تكون هذه الشروط نافعة للوقف في مرحلة ما، لكنها قد تضر �ه 

الغاء الشروط التي  فهل �مكن قضاءً  ،  المستحقین لطول الزمن وخاصة وأن الوقف مؤ�د

 .و الموقوف علیهم ؟ا أنها تفو�ت المصلحة على الوقفمن ش

وذهب الى انه متى لم یتحقق شرط ، ف هذه المسألة اوقلقد حسم  قانون اال

اإلعت�ار في  إشتراطات الواقف فانها قد تكون محال لإللغاء من القاضي، وعلى هذا تنص 

الشروط التي  یجوز للقاضي ان یلغي أي شرط من: (( فاوقمن قانون اال 16المادة 

�شترطها الواقف في وقفه إذا كان مناف�ا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم أو ضارا 

                                              )).�محل الوقف أو �مصلحة الموقوف عل�ه 

   و�ناء عل�ه ، فللقاضي إذا وجدت شروط تمس �مقتضى حكم الوقف وهو اللزوم          

 .10-91من قانون األوقاف  14المادة   1
2 Marcel Morand, Etude sur la nature juridique du Habous, Typographie Adolph 
jourdin, imprimerie libraire, Alger 1904,p78.                                 

 .10-91قاف من قانون األو  15المادة   3
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تضر �مصلحة الوقف أو المستحقین، سواء في تكو�ن العقد أو �عد تنفیذه أن یلغي هذه أو 

 : 1الشروط

توصف الشروط محل االلغاء �انها على :  اوال ـ القاعدة في طب�عة الشروط محل االلغاء

 :احد وصفین هما 

عدم  ذي �عنيلقد أقر المشرع لزوم الوقف وال :شروط تمس �مقتضي لزوم الوقف -1

التصرف ف�ه �الب�ع واله�ة والتنازل وغیره، ولقد أقر القضاء ذلك فلم یجز أن �كون الوقف از جو 

الن ذلك یخل ،محل ملك�ة أو دعوى تمل�ك، فال یجوز التصرف ف�ه �أي تصرف ناقل للملك�ة

 .�اصل الوقف و ینافي حكمه

ما  فإذا اشترط الواقف شرطا �مس �مقتضى اللزوم، ی�طل الشرط و�صح العقد وهو

ال �صح الوقف :(( من قانون االوقاف الذي �فید انه  29صرح �ه المشرع في نص المادة 

)) إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص التشر�ع�ة فإذا وقع �طل شرط الواقف 

من قانون االوقاف الذي �قضي  23و�التالي فالشرط ی�طل ألنه یتعارض مع نص المادة 

و�صح )) ف في أصل الملك الوقفي �الب�ع واله�ة والتنازل وغیرها ال یجوز التصر : (( �أنه

العقد، النها تخرج �الوقف عن مفهومه االصلي الذي هو ح�س العین و تنفى عنه حكمه 

 .القاضي �اللزوم 

          شروط ال تخل �أصل الوقف و ال تنافي حكمه و لكنها تخل �منفعة الموقوف -2

هذه الشروط هي شروط جائزة في  :و تخالف الشر�عة او �مصلحة الموقوف علیهم ا

أصلها، حیث یجوز للواقف أن �شترط ما شاء من ك�ف�ة االنتفاع �الوقف أو اشتراط عدم 

 .استعماله أو تحدید المستحقین للوقف ونصیب كل واحد منهم إذا أراد ذلك

إذا وردت وهذه الشروط تكون واج�ة التنفیذ من قبل المتولي على الوقف، إال أنه 

ظروف جعلت تطب�قها عسیرا أو غیر ممكن، فإنه یجوز مخالفتها ف�صح تغییر وجهة الملك 

الواقف، فإذا    الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقین ما لم �منع ذلك شرط من شروط 

وجد شرط �منع ذلك یرجع المتولي إلى القاضي الستصدار حكم یراعي مصلحة الوقف 

  .10-91من قانون األوقاف  15االمادة  1
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مح بتغییر وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح وهذا ما نصت عل�ه والموقوف علیهم و�س

: (( التي تنص على انه  1من قانون األوقاف 4مكرر  26وما أكدته المادة  26المادة 

�صح تغییر وجهة الملك الوقفي الى ما هو اصلح له وللمستحقین مالم �منع ذلك شرط من 

القاضي الذي �صدر حكما یراعي مصلحة  وفي حالة وجود مانع یلجأ الى شروط الواقف ،

 )).الوقف والموقوف علیهم ،وقفا لالحكام واالجراءات المنصوص علیها في القانون 

ان �شترط الواقف عدم عزل المتولى المنّصب و لو خان : ومن امثلة تلك الشروط 

یر اوعدم استبدال العین الموقوفة و لو ضعفت غلتها او انقطع ر�عها ، او عدم تعم ،

او غیر ذلك من الشرائط التي تخل �االنتفاع و تؤثر على حقوق ، الموقوف و لو تخرب 

 .الموقوف علیهم و ال �قرها الشرع

، و ال تلزم المتولین  ان امثال هذه الشروط تكون غیر معتبرة و ال یتقید بها القضاة

 .او المستحقین و ال تؤثر على صحة الوقف، بل ی�قى مع وجودها الزما

ناء على ما سبق فاألصل الذي یجب تحققه في شروط الواقفین لتكون واج�ة و�

أن ال تكون مخالفة لمصلحة الوقف أو الموقوف علیهم أو منه�ا  الرعا�ة نافذة المفعول ،

عنها في الشر�عة ، و إال جاز عدم االعتداد بها و ساغ للقاضي مخالفتها إذا أخلت �منفعة 

جانبت الشر�عة، و ذلك ألنه �قضي �ما هو األنفع للوقف الوقف أو الموقوف علیهم أو 

إذا شرط الواقف أن ال �ستبدل بوقفه ثم : ، ومثال ذلك 2�صرف النظر عن شروط الواقفین

دعت ضرورة أو قضت مصلحة �االستبدال جاز االستبدال �الوقف بإذن القاضي ، و ذلك 

لوقف أو قد �فوت عل�ه منافع الن وجوب مراعاة هذا الشرط على عالته قد �ضر �مصلحة ا

 .، لذا أجیز لذي الوال�ة العامة أن ال یتقید �ه إذا توفرت الدواعي الشرع�ة لالستبدال كثیرة

اشتراط الواقف أن ال یؤجر عقاره لمدة : و من الشروط التي یجوز للقاضي مخالفتها

دة أطول أو كان أكثر من سنة ، و ال یوجد راغب في استئجارها إال لمدة ثالث سنین أو لم

 .المتعلق �األوقاف 10-91: المعدل  والمتمم للقانون رقم 07-01قانون رقم 1
  یجوز للقاضي ان یلغي أي شرط من الشروط التي �شترطها الواقف في وقفه : (( فاوقمن قانون اال 16المادة  2

       )).هو اللزوم أو ضارا �محل الوقف أو �مصلحة الموقوف عل�ه إذا كان مناف�ا لمقتضى حكم الوقف الذي 
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تأجیرها أكثر من سنة تز�د في أجرتها ز�ادة محسوسة،  ففي هذه الحاالت یجوز تأجیرها 

 .المدة المرغو�ة من قبل المستأجر�ن بإذن القاضي

إذا اشترط الواقف أن ال �عزل هو أو متول�ه و لو بدر منهما سوء : و منها 

ال �ضم إل�ه متول ثان، فكل هذه الشروط أو أن ینفرد متول واحد بإدارة الوقف و ، استعمال 

 .�مكن للقاضي مخالفتها إذا اقتضت مصلحة الوقف أو الشرع مخالفتها

و كذلك إذا اشترط الواقف أجورا معینة ألر�اب الجهات من مدرس و إمام ثم دعت 

 .الضرورة إلى تغییر و ز�ادة األجور فللقاضي ذلك

�ال حاجة إلذن القاضي إذا لم �كن  و هنالك شروط أخرى بوسع المتولي مخالفتها

في ذلك تفو�ت لغرض الواقف، بل ر�ما كانت مخالفتها أوفى بتحقیق غرضه ، فإذا اشترط 

الواقف أن یتصدق من غلة وقفه سنو�ا �مبلغ معین على الفقراء الذین �سألون ب�اب أي 

واقف التصدق مسجد أو جامع ، جاز صرفها للفقراء المتعففین عن السؤال ، إذ أن غرض ال

 .على الفقراء دون تعیین أشخاص منهم

و كذلك إذا اشترط الواقف توز�ع الخبز على الفقراء فله أن یدفع نقودا بدل الخبز 

 .إذا ظهر له أن ذلك انفع لهم

ان السؤال الذي �طرح �حدة على :  ثان�ا ـ حكم �عض الشروط ذات الطب�عة التمییز�ة

قاضي إلغاء وقف �ستفید منه �عض أبناء الواقف دون هل یجوز لل: الصعید التطب�قي هو

 .ال�عض اآلخر؟ وما حكم الح�س الذي یتم لصالح الذكور و�حرم البنات؟

قبل اإلجا�ة على هذا السؤال یجب التنو�ه �أن الكثیر من الناس في �الدنا اتخذوا 

حتى  لسلوكاتا وقد كثر انتشار هذه، 1الوقف كذر�عة لمحار�ة أحكام المیراث وحرمان البنات

شوهت األوقاف، وأخفت محاسن مقاصدها ولم یبق الهدف منها التقرب إلى هللا س�حانه 

، وادخار الشخص جزاءه آلخرته ، بل سلك مسلكا آخر وصار �ستعمل في جوانب ىوتعال

أخرى ودخلت ف�ه المحا�اة والتفضیل ، وأح�ان �ح�س الزوج على زوجته و�فضلها على 

 . میز األب بین الذكور، �ح�س على ال�عض منهم و�حرم ال�عض اآلخرأوالده، وأح�انا �
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والشائع عندنا في الجزائر من التحب�س هو ذلك الذي یتم على البنین دون البنات 

الذي جعل من استثناء البنات من  -المعمول �ه في هذا البلد  -هرو�ا من المذهب المالكي 

 .ع وحرمان البنات من اإلرثالوقف م�طال له ، لما ف�ه من مخالفة للشر 

ان المقرر ان المذهب المالكي ف�ه انفتاح واسع �سمح للقاضي �االجتهاد ، فإذا رأى 

أن هناك أوضاعا �كون فیها غبن كبیر على المرأة التي حرمت من اإلرث، �عمل على 

فتاح في ، وتجن�ا لهذا االن1تخف�فها وال �كون ذلك بإلغاء عقد الح�س بل تعدیله بإشراكها ف�ه

أن  المذهب المالكي فإن الناس دخلوا تحت لواء المذهب الحنفي الذي ال یرى أ�ة حرمة في

، ∗�ح�س الشخص أمواله على الرجال دون النساء وهو ما ساعد على انتشار مذه�ه عندنا

، وٕاذا عرضت على القضاء یجد نفسه عاجزا أمامها ، تبني عل�ه بنیت او األح�اس معظم ف

لتي تطرح أمامه والتي تحركها النساء المحرومات من الوقف تنتهي بتأیید الح�س فالنزاعات ا

واألحكام والقرارات التي تتطاول على عقد الح�س الذي جرى على المذهب الحنفي وتحكم ، 

 .بإ�طاله مآلها النقض إذا عرضت على رقا�ة المحكمة العل�ا

والذي قضى  ،13/12/1984المؤرخ في  35 351ومن أمثلة ذلك القرار رقم 

من المقرر شرعا أن الح�س الذي �حرر وفقا للمذهب الحنفي، یرخص �التحب�س : (( �انه

على نفس قید الح�اة وال �شترط ف�ه الح�ازة كما أنه �سمح بإخراج البنات �شرط أن یجعل 

 .لمن عند االحت�اج حق استغالل األمالك المح�سة

د الح�س المحرر وفقا للمذهب المذكور أن عق -في قض�ة الحال -ولما كان الثابت

    لهن حق االستغالل في  -الطاعنات-ینص على وجه الخصوص أن البنات الثالثة

، ص 1995دن�ة، احمد حمزاوي ، محاضرة حول األوقاف، الندوة الوطن�ة للقضاء العقاري، مدیر�ة الشؤون الم  1
72-73. 
ألقاها " الوقف "ذهب المستشار �الغرفة العقار�ة للمحكمة العل�ا السید رواین�ة عمار في محاضرة تحت عنوا ن  ∗

إلى أن أبو حن�فة لم �فت أبدا  2001أفر�ل  17�مناس�ة الملتقى الوطني حول القانون العقاري ببن عكنون یوم 
البنات، بل أن هذه الفتوى نسبت إل�ه عن طر�ق �عض المشارقة الذین نقلوها بجواز التحب�س على الرجال وحرمان 

في كتبهم، الشیخ أحمد حماني رئ�س المجلس اإلسالمي األعلى ، وجوب احترام القضاء و القضاة ، نقال عن 
 .145، ص  المرجع السابق حمدي �اشا عمر، عقود التبرعات ،
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ال�ستان، فإن قضاة االستئناف بإث�اته ذلك �ما لهم من سلطة تقدیر�ة في الموضوع والقضاء 

ستوجب رفض برفض دعوى المدع�ات، برروا ما قضوا �ه تبر�را كاف�ا، ومتى كان  كذلك ا

 .1 ))الطعن 

ومن ثم أص�ح االجتهاد القضائي في هذا الموقف ال دور له والعقود كلها تأتي على 

 .وتیرة واحدة وال خالف بینها إال في إسم المح�س والمح�س علیهم وموضوع الح�س

ولعل المبررات التي تساق في هذا الصدد مردها الى أن وقف الشخص على أوالده 

 : 2قصودا منه حرمانهم من المیراث، وٕانما المقصود أس�ا�ا أخرى منها دون بناته ل�س م

أن المرأة سوف تتزوج وٕاذا اعتبرت في الوقف فانه سوف ینتقل بواسطتها  إلى أجنبي وهم  -

 .أوالدها الذین هم أجانب عنه یختلفون لق�ا ونس�ا وعص�ة

نه في نظره یدخره آلخرته إل�قاء الملك في إسم الواقف مهما طال عل�ه العهد وخاصة أ -

 .ینتفع �ه في مماته

تحصین ملكه وٕاحاطته �س�اج �حم�ه و�حول دون التصرف ف�ه �الب�ع أو اله�ة أو غیر  -

 .ذلك من كل أنواع التصرفات التي تنهي حالته كوقف

 ز، ول�س في الوقف محار�ة للمیراثمن الفقهاء تعتبر الوقف على الورثة جائ االغلب�ة -

متفقا في توز�عه مع نظام اإلرث أم مختلفا، بل سواء أكان ف�ه حرمان ل�عضهم أم  سواء أكان

إعطاء لهم جم�عا، ألن الوقف كاله�ة وكالصدقات العاجلة تصرف في العین حال الح�اة، 

ولو كان  نوع من أنواع التعلق، ف�صح عاجالوماله ملك له، ولم یتعلق �ه حق الورثة �أي 

ة، وٕاذا كان الوقف في مرض الموت، وتعلق �التركة حق للورثة كان ف�ه �الفعل حرمان للورث

 .له حكم خاص �ه

لكن �عض علماء عصرنا ذهبوا إلى القول �أنه إذا كان غرض ون�ة الواقف من 

وقفه حرمان �عض ورثته أو تطف�فا لنصیبهم وز�ادة نصیب اآلخر�ن، فذلك �عد إثما ال خیر 

 .95، ص 04، عدد1989، المجلة القضائ�ة 13/12/1984: المؤرخ في 35 351القرار رقم  1
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ارضة لنص القرآن الكر�م في توز�عه المیراث ومحار�ته ، ألن ف�ه مع1ف�ه، وشرا ال بر معه

، وكل من حاول أن ی�طل وص�ة هللا إطاعة لهوى 2لوص�ة هللا تعالى التي أوصى بها ع�اده

النفس ونزعات الش�طان، وتحت غض�ات جامحة، أو محا�اة ظالمة فمحاولته مردودة عل�ه، 

ل�ه رد، وألن حكم هللا احق �اإلت�اع، ألنه سعى في التخلص من حكم من أحكام هللا  فسع�ه ع

وكتاب هللا أهدى سب�ال وأعدل، ول�ست أقوال الواقفین �معتبرة أمام كتاب هللا، وٕاذا كان األمر 

كذلك فكل وقف �قصد من صاح�ه مضارة الوارث أو نقض حق فر�ضة هللا التي فرضها، 

قصده، ووضعت بین ید�ه ووصیته الموثقة ففعله إثم، وٕاذا قام لدى القاضي الدلیل على م

الدالئل على غرضه اآلثم فعل�ه أن ی�طل وقفه، و�رد كیده في نحره ألن الشر�عة ال تحمي ما 

 .3یناقضها وال تراعي ما یناهضها

 

 الفرع الرا�ع

 القواعد العامة لمعرفة اغراض الواقفین

شاكل إن األصل الذي تبنى عل�ه األحكام القضائ�ة  و �كون مناط القرارات في الم

المتعلقة بذوي العالقة في عقد الوقف هي إرادة الواقف ، ومعرفة ما یهدف إل�ه في وث�قة 

وقفیته ، و تفسیر ما ورد في متنها تفسیرا صح�حا، وعلى ضوء ما یتضح تحسم تلك 

   شرط الواقف المعتبر كنص الشارع في الفهم  أنتقر�ر  إلىالمشاكل ، و لذلك ذهب الفقه 

 .ب العمل �ه و الداللة ووجو 

 .وما �عدها 218دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق ، ص   1
القرار  أن -قض�ة الحال –ومتي تبین في : (( انه30/09/1997المؤرخ في  171  688جاء في القرار رقم   2

المنتقد لما قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید �صحة الح�س الذي أقامه المح�س على زوجته و�ناته 
وحرم إبنه الطاعن من كل االستفادة من الح�س المذكور فإنه عرض قراره إلنعدام األساس القانوني والشرعي، مما 

، 2001د القضائي لغرفة األحوال الشخص�ة، عدد خاص، ، مجلة االجتها)) �ستوجب نقض القرار المطعون ف�ه
 .305ص 
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هذا الضا�ط الذي ذكره الفقهاء ل�س على إطالقه ، و�التالي فال یجوز العمل  إن

�موجب شرط الواقف إذا خالف مقتض�ات الشر�عة ، ولذلك قال العالمة قاسم الحنفي وشیخ 

 إجماع األمة على أن من شروط الواقفین ما هو صح�ح معتبر �عمل : اإلسالم ابن ت�م�ة 

 . 1ا ل�س كذلك �ه ، ومنها م

 الشارع �أنهاشروط الواقف كنصوص  :الفقهاءوقد فّسر كثیر من العلماء قول 

 .2كالنصوص في المفهوم والداللة على مراد الواقف ال في وجوب العمل بها

و معنى ذلك انه یجب أن یجتهد في معرفة و فهم تعبیر الواقف و رعا�ة  عرفه 

 .تستن�ط منه االحكام كما یجتهد في معرفة النص الشرعي الذي

ان مما �عین على فهم النصوص الشرع�ة هي القواعد العامة التي وضعها علماء 

اصول الفقه، اذ یجب ان �ستعان �قواعدها العامة على تفهم قصد الواقف الن المفروض 

ف�من ینظم وث�قة الوقف ان �كون سنده في التنظ�م االحكام الشرع�ة التي �كون مناط قواعدها 

امة اصول الفقه ، و كما ان النص الشرعي یجب العمل �ه فكذلك شرط الواقف المعتبر الع

 .یجب ان یت�ع و ینفذ مفعوله 

ان كثیرا من وثائق الوقف توجد فیها تعابیر وجمل وكلمات قد �كون �عضها  

غامضا أو مبهما ومحتمال معاني عدة ، وقد یتوقف على فهمها و تفسیرها منع ذوي الحقوق 

لم یثبت للتوض�ح قواعد معتبرة یهتدي بها ذوو العالقة من أصحاب الحقوق وممن ُوّلوا اذا 

، دار المعرفة، بیروت، 3، ط5في شرح كنز الدقائق، جال�حر الرائق ز�ن الدین بن ابراه�م،  ابن نج�م : راجع 1
 . 47، ص31، المرجع السابق، ج فتاوى ، ال، ابن ت�م�ة  245بدون سنة ط�ع، ص

، دار الكتب العلم�ة ، بیروت ، لبنان، 1، طالنظائر األش�اه و السیوطي جالل الدین بن عبد الرحمان، :  راجع 2
ابن مفلح برهان  ، و 433، المرجع السابق، ص4، حاش�ة رد المحتار ،ج، و ابن عابدین  195ص هـ ،1403

، المكتب االسالمي، بیروت ، لبنان، بدون 1، ط5في شرح المقنع، ج المبدع ،  الدین ابراه�م بن دمحم بن عبد هللا
 . 333سنة ط�ع، ص
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ا�صال الحقوق الي ذو�ها ، و على هذا االساس دونت �عض القواعد العامة التي تعین على 

 :1فهم شروط الواقفین وتعابیرهم و هي 

غرض الواقف وما اذ أن العرف هو الذي �حدد  :تبني الفاظ الواقفین على عرفهم  - 1

والعرف المعول عل�ه هو  ،یهدف ال�ه ولو كان المعني الشرعي أو اللغوي یختلف عن ذلك 

العرف الجاري وقت صدور الواقف ال العرف المتروك أو الذي �حدث �عد الوقف كما �عتبر 

 .عرف أهل بلدته أو محلته

ها تكون في الغالب من لقد اوضح الفقهاء االلفاظ التي ترد في كالم الواقفین فقالو ان

 : 2االنواع األت�ة

كأن یخص ، هو ما دل بنفسه على معناه دون ان �كون هنالك احتمال للتأو�ل : المفسر - أ

و معنى المفسر ان ص�غة النص  ،الواقف �غلة وقفه أوالده ثم �عدهم  ز�دا و عمرا و خالدا

ه انه �عمل �المفسر و حكم، دلت على الحكم داللة واضحة �حیث لم تدع مجاال للتاو�ل 

 .النه ال یتحمل التاو�ل او التخص�ص

   هو الذي �فهمه السامع من دون حاجة الى التروي و ضد الخفي و �عمل : الظاهر - ب

 .�ه،  كما لو قال الواقف مثال جعلت داري وقفا على الفقراء كان كالمه هذا ظاهرا

اكثر و حكمه ان یتعین احد هو الللفظ الذي �مكن حمله على معنیین او : المحتمل -ج   

 .معاینة و هذا �كون �الشواهد و القرائن و ال �مكن ذلك �الراي المجرد

مع أن التحقیق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع . .. "): 4/258" (الفتاوى الكبرى "قال ابن ت�م�ة في  1
سواء وافقت العر��ة العر�اء، أو العر��ة  والموصي وكل عاقد ُ�حمل على عادته في خطا�ه ولغته التي یتكلم بها،

المولدة، أو العر��ة الملحونة، أو كانت غیر عر��ة وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من 
داللتها على مراد الناطقین بها، فنحن نحتاج إلى معرفة كالم الشارع؛ ألن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل : األلفاظ

ة مراده، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بینهم في الب�ع واإلجارة أو الوقف أو الوص�ة على معرف
من عادتهم في الخطاب، وما �قترن : أو النذر أو غیر ذلك �كالم ُرجع إلى معرفة مرادهم، وٕالى ما یدل على مرادهم

 .258ق، ص، مرجع ساب4،جالفتاوى الكبرى ،ابن ت�م�ة  ." بذلك من األس�اب
 ،مط�عة العرب  ،1ط ،شرح ألفاظ الواقفین و القسمة على المستحقین ،�حي بن دمحم الرعیني الشهیر �الحطاب 2

 .40، بدون سنة ط�ع ، صتونس
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مثال ذلك اذا كان احد  ، وعل�ه فان كانت ثمة قر�نة ف�عمل �ما تقتض�ه القر�نة

االخر خف�ا ف�صرف اللفظ الى الظاهر ما لم تكن قر�نة تقتضي حمله على  معین�ه ظاهرا و

 .المعنى الخفي

ه على المعنى العرفي لفظ معنى في اللغة و معنى في العرف فحملّ و اذا كان ل

 .و القرائن  و �مكن تعیین ما قصده الواقف من ایراد هذا اللفظ �الشواهد،  ولىأ

هو اللفظ الذي �طلق على مسم�ات كثیرة یتناول معانیها على سبیل التساوي مثال : المشترك -د

ء و على اقف على مول�ه فالمولى �طلق على المعتق �كسر الترجل له معتقون و عتقاء فو 

و ل�س هنالك ، المعتق �فتحها و ال �مكن العمل �عموم اللفظ النط�اقه على معنیین مت�اینین 

 .قر�نة تخصصه �احد المعنیین فیهمل و ال �عمل �ه و ینصرف الى من یلیهم

فهو �حكم اللفظ ، مرجح بینهما هو اللفظ الدال على معنیین متساو�ین ال : المجمل -هـ

وقفت  على احد اوالدي و : فلو قال الواقف مثال ، المشترك اال اذا كان الواقف ح�ا ف�فسره 

 .�عمل �ه    مجمال فال ) احد اوالدي(كان له اوالد صلبیون اكثر من واحد كان قول الواقف 

�ح الوقف من ان الغرض من هذه التعابیر هو تطبیق احكامها على ما یرد في صح

لفاظ و كلمات تتناول معاني عدیدة او ال تكون واضحة فما �مكن اعمال لفظه حسب أ

                                          .عمل و اال كان نصی�ه االهمالأُ القواعد الفقه�ة 

و عل�ه لو قال الواقف وقفت �مالي  :�صرف الكالم المتداول بین الناس الى المتعارف  - 2

 هذا على ولدي و نسلي و كان له اوالد و اوالد اوالد دخلوا جم�عهم في الوقف، الن

 .1كلمة النسل  تتناول القر�ب �حق�قة اللفظ و ال�عید �حكم العرف

الن في العام نصا في افراده فإذا تأخر  :یجب العمل �العام القطعي المعارض للخاص - 3

ما إذا وقف الواقف على أوالده الصخور في عن الخاص و كان معارضا له فانه �فسخه ، ك

صدور كالمه ثم عمم الوقف إلى ذر�ته في آخره �عمل �القول األخیر، و یدخل أوالد ال�طون 

 .و أوالد الظهور كلهم في الوقف

ابن نج�م  ، ".ُ�حمل كالم كل عاقد وحالف وواقف على عرفه ولغته وٕان خالفت لغة العرب. . ": قال ابن نج�م 1
 .226ع سابق ، ص، مرج6، ج ال�حر الرائق

                                                           



فلو قال الواقف وقفت على ولدي استحق : المفرد المضاف إلى المعرفة �فید التعم�م - 4

 .ر و اإلناثفي الوقف جم�ع أوالده الذكو 

فإذا وقف الواقف : أن النص على األسماء �قتضي عدم دخول ما عداهم في الحكم - 5

 .على أشخاص معینین من أوالده لم یدخل آخرتهم ال�اقون في االستحقاق

إذا تعارض في صك الوقف�ة شرطان و لم �مكن التوفیق بینهما عمل �المتأخر   - 6

�كون ناسخا لألول، كما إذا ساوى في العطاء بین الن األخیر : منهما و أهمل المتقدم

و اإلناث ثم قال في آخر وقفیته على أن یجري التقس�م بینهما وفق الفر�ضة  الذكور

 .الشرع�ة

فلو قال الواقف  :إذا ذكر الوصف �عد المجمل المتعاطفة أو قبلها ف�صرف إلى الكل  -7

أوالده و أوالد أوالده ) محتاجینال(وقفت على أوالدي و أوالدهم المحتاجین شمل وصف 

 .جم�عا ، و كذا لو قال وقفت على المحتاجین

من أوالدي و أوالدهم فان : إذا توسط الوصف الجمل المتعاطفة اختص �ما قبله - 8

وصف المحتاجین یلحق بجم�عهم، فإذا قال وقفت على أوالدي المحتاجین و أوالدهم لحق 

 .ل ما �عد الوصف من أوالدهوصف المحتاجین أوالده فقط و لم �شم

: األصل أن �عود الضمیر لألقرب فاألقرب إال إذا قامت قر�نة في الع�ارة خالف ذلك - 9

فإذا وقف الواقف على ولد�ه ز�د و �كر و على نسله فان الهاء في نسله تعود ظاهرا إلى 

و على نسله نسل �كر و ال یدخل نسل ز�د عل�ه ، أما إذا قال وقفت على ولدي ز�د و ز�نب 

 .فان هاء الضمیر المذكور �عود لز�د �قر�نة التذكیر

فإذا لم �كن هنالك نص من الواقف �الجهة التي تصرف : أن مصرف الوقف الفقراء -10

إلیها الغلة فتصرف للفقراء كما إذا جهلت المصارف أو وقف شخص داره و سكت عن 

 .صرف الغلة فتتوزع على الفقراء
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 الفرع الخامس

 اطات الواقف في االجتهاد القضائياشتر 

بخصوص موقف االجتهاد القضائي من اشتراطات الواقف، فانه �الحظ انه قد 

استقر على ان القاضي ملزم �السهر على احترام ارادة الواقف وتنفیذها واال تعّرض حكمه 

 لموضوع للنقض وااللغاء ، وهذا ما نلمسه من خالل قرارات المحكمة العل�ا الكثیرة في هذا ا

 :و منها 

الذي �قرر القاعدة الشرع�ة التي  24/02/1968 :القرار الصادر عن المحكمة العل�ا في -

توجب إحترام إرادة الواقف، حتى ولو كانت مخالفة لمذهب فقهي معین، آخذة برأي مذهب 

إذا كانت م�ادئ و أحكام الشر�عة تقضي بخضوع : (( آخر، وعل�ه فقد جاء في هذا القرار 

قد الح�س إلرادة المح�س الذي یجوز له ان �أخذ �الشروط المعمول بها في أي مذهب من ع

ن ما یترتب علیها من أحكام المذاهب اإلسالم�ة، فإن مخالفة هذه الم�ادئ تقتضي �طال

مخالفة، وعل�ه �ستوجب نقض القرار الذي �قضي بإ�طال عقد الح�س لخروجه عن القواعد 

لمالكي، مخالفا بذلك القاعدة الشرع�ة التي توجب إحترام إرادة المعمول بها في المذهب ا

 .1)) المح�س 

الذي �قرر ان أیلولة الوقف تخضع إلرادة الواقف  05/05/1968القرار الصادر بتار�خ  -

من المقرر فقها و قانونا انه خالفا للقواعد اإلج�ار�ة الجار�ة على : (( حیث ینص  ،فقط

 .2)) ح�س مبدئ�ا إلرادة المح�س الموار�ث تخضع أیلولة ال

الذي یؤكد ما ذهب إل�ه القرار أعاله، و�شیر إلى  23/10/1968القرار الصادر بتار�خ  -

    : حق الواقف في إستعمال أحد الشروط العشرة المشهورة في الوقف ، حیث ینص القرار

للمح�س الحر�ة ان اإلنا�ة إذا لم توجد في المیراث، فاألمر عكس ذلك في الح�س، إذ (( 

 ، 1989 جلة القضائ�ةمال ، 40589ملف رقم ،  02/1968/ 24  خص�ةشحوال الاأل رفةغ ، حكمة العل�امال 1
 . 118ص  ،1عدد 

 .)غیر منشور (  41110ملف رقم ،  05/05/1968ش  . أ . غ ،حكمة العل�امال 2
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التامة في تعیین وتفضیل من شاء، ومن ثم �ستوجب نقض الحكم الذي قضى �ان الشر�عة 

 . 1)) اإلسالم�ة ترفض اإلنا�ة في مسائل الح�س 

الذي أید الحكم المطعون ف�ه والذي قضى �صحة  06/11/1968القرار الصادر بتار�خ  -

من المقرر في :  (( ق، حیث ینص القرارالوقف الذي أخرج ف�ه الواقف اإلناث من اإلستحقا

الشر�عة اإلسالم�ة انه خالفا للقواعد اإلج�ار�ة الجار�ة على الموار�ث فإن أیلولة الح�س 

تخضع مبدئ�ا إلرادة المح�س، و من ثم فإنه ال �مكن إ�طاله على أساس إخت�ار مؤسسه 

اإلحت�اج حق إستغالل المذهب الحنفي الذي �سمح بإخراج اإلناث �شرط ان یجعل لمن عند 

األمالك المحبوسة، وعل�ه فإن الحكم المطعون ف�ه إذا قضى �ما قضى �ه برر حكمه تبر�را 

 .2))شرع�ا 

القاضي بإ�طال قرار المجلس القضائي �عدم صحة  17/03/1971القرار الصادر بتار�خ  -

حیث ان : (( ارص القر نالوقف الذي أعطى إمت�ازا للذكور على اإلناث �شرط الواقف ،حیث ی

المجلس األعلى یثیر من تلقائه وجها مأخوذا من إنتهاك الشرع ف�ما یتعلق �صحة الوقف 

ن الح�س الذي إختار واقفه مذهب األحناف، وذلك ان القرار المطعون ف�ه حكم ب�طال

�محكمة شرع�ة بدعوى ان هذا الح�س لم یذكر ف�ه المرجع  21/01/1963المحرر في 

من العدل كما �قول القرار �قاؤه على حاله، إذ هو �عطي للذكور إمت�ازا األخیر وانه ل�س 

ظالما مخالفا لروح ومقاصد الشر�عة اإلسالم�ة و�هذا فإن المجلس هو الذي بنى قراره على 

نظر�ة مخالفة لمذهب إمام ل�س له إنتقاده، وٕانما عل�ه تطب�قه فالقضاة ل�سوا مجتهدین 

 .3))كام ال مشرعون لها، مما یتعین معه نقض وٕا�طال القرار مطلقین وٕانما هم مط�قون لألح

الذي رفض الطعن الذي تقدمت �ه ثالث بنات  13/12/1984القرار الصادر بتار�خ  -

وانتهاك  لمطعون ف�ه �القصور وعدم التسبیب�صفة مدع�ات  واللواتي ینعین على القرار ا

من المقرر شرعا : (( ف، ینص القرارقواعد الشر�عة على أساس ان الواقف أخرجهن من الوق

 . 246ص .  1969 شرة السنو�ةنال ، 107ص .  1ج . أ  . م .   23/10/1968م  . غ . حكمة العل�امال 1
 . 124ص .  1968 شرة السنو�ةنال ، 60ص .  1ج . أ . م   06/11/1968م . غ . حكمة العل�امال 2
 . 76ص .  02عدد  1972شرة القضاة ن.  1971/ 17/03خ .ق .غ . حكمة العل�امال 3
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وال  رخص �التحب�س على نفس قید الح�اةان الح�س الذي �حرر وفقا للمذهب الحنفي ی

�شترط ف�ه الح�ازة، كما انه �سمح بإخراج البنات �شرط إنه یجعل لمن عند اإلحت�اج حق 

قصور �التسبیب إستغالل األمالك المح�سة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون ف�ه �ال

في -وٕانتهاك قواعد الشر�عة اإلسالم�ة في غیر محله �ستوجب الرفض، إذا  كان الثابت 

ان عقد الح�س المحرر وفقا للمذهب المذكور ینص على وجه الخصوص ان -قض�ة الحال 

ن قضاة االستئناف بإث�اتهم اف نالهن حق االستغالل في ال�ست -الطاعنات -البنات الثالثة 

والقضاء برفض دعوى المدع�ات، برروا ما  لهم من سلطة تقدیر�ة في الموضوع ذلك �ما

 .1))قضوا �ه تبر�را كاف�ا، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن 

الذي �قرر القاعدة العامة في اشتراطات الواقف  05/05/1986القرار الصادر بتار�خ  -

ة مما ال �مكن اعت�اره ان الح�س هو عقد خصه الفقه وقیده �شروط خاص: ((حیث ینص

كوص�ة، بل عقد صح�ح یخضع إلرادة المح�س وال �مكن إ�طاله �أي وجه من األوجه ما دام 

مؤسسه بناه على قواعد فقه�ة ثابتة كانت معمول بها وقتئذ، وال �عاب عل�ه اخت�ار المذهب 

 .2))في ذلك وال إخراج من شاء من المح�س علیهم 

 :ر�ر ما یلي ـكن تق�م من خالل ما سبق          

أن شروط الواقفین هي ما �قید �ه الواقفون التصرف في أوقافهم من حیث إ�قاؤها  – 1

واستبدالها، وحفظها واإلنفاق علیها، وجهات صرف غالتها ور�عها، وك�ف�ة توز�ع استحقاقات 

 .المستحقین لها، والوال�ة علیها وٕادارة شؤونها، وكل ما یتعلق بها

وٕالى  �هروط منقسمة إلى ما یتعلق �الموقوف، وٕالى ما یتعلق �الموقوف علأن تلك الش – 2

 .والوال�ةا ةر اما یتعلق �النظ

 :وأن تلك الشروط أ�ضًا تنقسم من حیث أثرها على ص�غة الوقف إلى قسمین أساسیین – 3

 وقسم ال ی�طل معه الوقف،، قسم ی�طل معه الوقف، فال ینعقد وقفًا، بل ی�قى ملكًا لصاح�ه

 . 95ص. 4عدد .  1989.ةجلة القضائ�مال.  35351ملف رقم . 13/12/1984. ش.أ.غ.حكمة العل�امال 1
 ).غیر منشور.( 42791ملف رقم .  05/05/1986ش .أ.غ.حكمة العل�امال 2
 
 

                                                           



 .وٕان �طل الشرط في حد ذاته

 .أن شروط الواقفین تنقسم من حیث الحكم علیها بإجماع العلماء إلى صح�حة، و�اطلة – 4

العت�ار، ال یجوز مخالفتها إال لضرورة بإجماع الفقهاء، اأن الشروط الصح�حة واج�ة  – 5

 .أو لمصلحة راجحة للوقف أو للمستحقین عند �عض العلماء

أن ما لم یناف  :متفقون على قاعدة عامة في أحكام شروط الواقفین هيأن الفقهاء  – 6

أو مخالفًا لقاعدة من قواعد الشرع، وف�ه مصلحة  الوقف منها، ولم �كن منه�ًا عنه مقتضى

للوقف أو للمستحقین فإنه �كون جائزًا وصح�حًا یلزم األخذ �ه، وال تجوز مخالفته إال لضرورة 

 .أو مصلحة راجحة

الختالف الظاهر بین كل مذهب من المذاهب األر�عة و�ین غیره من تلك المذاهب، أن ا – 7

وت�این آرائهم في شروط الواقفین توس�عًا في تصح�حها  ،أو بین فقهاء المذهب الواحد

، وهو تطبیق القاعدة المذكورة أنفًا على ما  ً◌، إنما هو اختالف في تحقیق المناط وتضی�قا

 .اقع�شترطه الواقفون في الو 

فقد یرى مذهب أو فق�ه أن شرطًا من الشروط صح�ح ألنه غیر منهي عنه، وال           

 خر غیر صح�ح لكونه منه�ًا عنهیخالف قاعدة من قواعد الشرع الثابتة، و�راه المذهب اال

اشتراط إخراج البنات من الوقف مطلقًا أو إذا تزوجن ف�ما إذا : فمثالً ،  ومخالفًا لقاعدة شرع�ة

هذا الشرط یرى جمهور الفقهاء من الحنف�ة والشافع�ة والحنابلة ، ن الوقف على األوالدكا

جوازه وصحته ولزوم األخذ �ه لعدم النهي عنه في حد ذاته، ولعدم تعارضه مع قاعدة 

 .المیراث

في حین أن المالك�ة في الراجح من مذهبهم ومعهم �عض الفقهاء من المذاهب          

النه و�طالن الوقف، و�عضهم یرى �طالن هذا الشرط وحده وصحة الوقف األخرى یرون �ط

ألنه شرط مخالف للنهي عن التفر�ق بین األبناء في األعط�ات، ومخالف للقاعدة الشرع�ة 

وهكذا سائر الفروع ، ومثل ذلك اشتراط إخراج الزوجات في حالة زواجهن ،في الموار�ث

 .والصور المختلف في صحة الشروط فیها

أن العت�ار القر�ة في أصل الوقف أثرًا على شروط الواقفین جوازًا ومنعًا، صحة  – 8
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 .و�طالنًا عند �عض الفقهاء

یولون القر�ة في الوقف اهتمامًا  –مع توسعهم الكبیر في شروط الواقفین  –فالحنف�ة          

كمن  ،دون الفقراء �الغًا حتى إنهم لی�طلون الوقف إذا آل �ه الشرط إلعطاء األغن�اء وحدهم

وقف على أوالده واحتفظ لنفسه �حق إعطاء من شاء وحرمان من شاء ثم أعطى الغلة كلها 

 .لألغن�اء فإن الوقف ی�طل عندهم �سبب ذلك

وشیخ اإلسالم ابن ت�م�ة وتلمیذه ابن الق�م ال �عتبران أي شرط من شروط الواقفین          

�كن قر�ة ومستح�ًا فإنه ال �حقق مقصود الواقف من  و�ر�ان أن ما لم، إذا لم �كن مستح�اً 

وقفه الذي هو التقرب �ه إلى هللا، وٕاذا لم �حقق المقصود فإنه عندئذ �كون مخالفًا لقاعدة 

ولهذا فاشتراطهما القر�ة مندرج تحت القاعدة العامة في تصح�ح شروط ، عامة في الشرع

 .ناالواقفین، مع اختالف في تحقیق المناطق كما أسلف

أن شروط الواقفین هي المحور الذي تنطلق منه جم�ع التصرفات واألعمال المتعلقة  – 9

�الوقف فالبد من فهم معانیها ومقاصد الواقفین منها، بواسطة القواعد اللغو�ة واألصول�ة 

واستخراج األحكام منها كما هو الحال في ، الموضوعة للتوصل بها لمعرفة دالالت األلفاظ 

وكذلك یلزم ات�اع تلك الشروط وال تجوز مخالفتها متى ما كانت ،  شرع�ةالنصوص ال

 "الشارعشروط الواقف كنصوص  "وهذا هو المراد من قول الفقهاء  ،صح�حة ومعتبرة شرعاً 

وأن ما اشتهر من إنكار ابن ت�م�ة وابن الق�م للقول �أن المراد مشابهتها في وجوب العمل 

ما یوهمه ظاهر الع�ارة من وجوب العمل �كل ما �صدر عن  بها، ذلك اإلنكار إنما هو على

 .الواقفین من شروط مطلقاً 

ـ یتضح لنا ان ارادة الواقف التي �عبر عنها في ص�غة الوقف هي محل اعت�ار في 10

ومن اجل ذلك  ،الشر�عة االسالم�ة والقانون الجزائري الى درجة انها تقوم مقام النص الشرعي

واقف ووجوب تنفیذها التزاما �قع على عاتق الدولة وفق ما قررته المادة كان احترام ارادة ال

، ذلك ان اشترطات الواقف المعبرة عن ارادته هي التي تنظم الوقف 1فاوقمن قانون اال 05

الوقف ل�س ملكا لالشخاص الطب�عیین وال االعت�ار�ین ، و�تمتع �الشخص�ة :" 10-91من القانون  5المادة  1
 ."المعنو�ة وتسهر الدولة على احترام ارادة الواقف وتنفیذها 

                                                           



  .ن مصارفه، وك�ف�ة ادارته واستغالله وكذا طرق تنمیته واستثماره �امن خالل تب

ن الوقف ال �ظهر للوجود اال بتحقق األركان الجوهر�ة ا ، �مكن تقر�روكخالصة لهذا ال�اب 

التي یبنى علیها إنشاؤه وتكو�نه ، ذلك أن الوقف تصرف قانوني تتجه ف�ه إرادة الواقف إلى 

، وٕاحداث األثر القانوني الذي والتصدق �المنفعة  ح�س العین عن التملك على وجه التأبید 

 .وصاف المتطل�ة قانو نا وشرعا یر�ده الواقف �ستلزم التقید �األركان واأل

ن إنشاء التصرف الوقفي صح�حا یرتب أثرا م�اشرا هو تمتع الوقف �الشخص�ة ا         

�عد ضمانة تشر�ع�ة ، االمر الذي  و اإلداري  المعنو�ة التي تحقق له اإلستقالل المالي 

ود ذمة مال�ة مستقلة للمحافظة على استقاللیته واستمرار�ته وفعالیته في آن واحد، ذلك أن وج

للوقف ال تفقد �موت الواقف، من شأنه أن �حفظ حقوقه في حالة تعرضه للغصب أما 

االستقالل�ة اإلدار�ة فتضمن التسییر المحكم لألمالك الوقف�ة سواء من حیث صرف إیراداتها، 

التي  إرادة الواقفأو استثمار واستغالل تلك األمالك وفق  أو توز�ع غالتها على المستحقین

ومن اجل ذلك كان احترام ارادة  ،تقوم مقام النص الشرعي تظهر في اشتراطاته المعتبرة التي

 .الواقف ووجوب تنفیذها التزاما �قع على عاتق الدولة 
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 الباب الثاني

االطار القانوني 
للتنظیم واالنتفاع 

 الوقفي
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 ال�اب الثاني

 م واالنتفاع الوقفياالطار القانوني للتنظ�

اساس�ة مختلفة ومترا�طة في نفس آثار قانون�ة ثالثة یرتب ان الوجود القانوني للوقف         
ال یجوز التصرف في أصل ومقتضاه انه ، الوقت ، فاما االول فهو حصانة المال الوقفي 

ل أو غیره ، الملك المنتفع �ه �أ�ة صفة من صفات التصرف، سواء �الب�ع أو اله�ة أو التناز 
فأي تصرف في أصل الملك الوقفي �كون �اطال �طالنا مطلقا وال ینفذ في مواجهة الوقف، 
ولذلك �منع ب�عه اوهبته اوالتنازل عنه وال حتى رهنه، ألن ذلك قد یؤدي الى الحجز عل�ه 

 .و��عه
ن الوقف أوهذا �قتضي لوقف لمعنو�ة الشخص�ة ال ثبوتیتمثل في ف الثانياألثر واما         

متى نشأ مستكمال لشروطه ، اعترف له �الشخص�ة المعنو�ة التي تجعله مستقال عن 
مستحق�ه و�نقطع حق الواقف والموقوف عل�ه في رق�ة العین الموقوفة، فال �ملك أي منهما 
أن یتصرف �ما ینقض الوقف أو یخل �مقصوده، وهذا �عني ان الوقف �ما له من وجود 

، و�التالي فهو الذى �مثله الطب�عي إرادة الشخص إرادة مفترضة هي ضاافترضه القانون له ا�
والحفاظ عل�ه وتوج�ه منافعه نحوالمستفیدین منها ،�حتاج إلى من یتولى رعایته وحراسته 

قف في اولذلك كان لكل وقف ناظر أو متولي �كون وك�ال عن الو . قفاالو  شروط�حسب 
 ،والغلة في یده أمانة ،وهو وكیل عن المستحقینتحقیق غرض الوقف وتولي إدارته وص�انته 

وعلى المتولي أن �حرص ،  ولكنه وكیل لهم �قدر ما اتحدت مصلحتهم مع مصلحة الوقف
 .لوقف و�كون ممثال في الدعاوى التي تقام على ،على كل ما �صلح الوقف و�نم�ه

متعلق ل�ه، �أمر إدارة الوقف والوال�ة ع شدید الصلة أثروأما األثر االخر فهو   
غلة الوقف  استحقاقإلى معناه ینصرف  الذي�االنتفاع منه وهو االستحقاق في الوقف، 

 . وما �كون لهم من التصرف فى أع�انه و ما ال �كون  ،المستحقین ف�ه من قبل ومنافعه 

ان جماع القواعد التي تنتظم في اطارها تلك اآلثار �مكن ان تبلور في ما أسمیناه اطار 
والتي اقتضى أمر االحاطة بها الى إفراد االثر االول ، تنظ�م واالنتفاع الوقفي قواعد ال

 :�التناول ، وتثن�ة ال�اقین على النحو التالي
 .مبدأ حصانة المال الوقفي: الفصل االول
 .الوال�ة على الوقف واالنتفاع ف�ه: الفصل الثاني
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 الفصل االول

 مبدأ حصانة المال الوقفي

 

لشر�عة اإلسالم�ة وفي القانون �عنا�ة وحما�ة خاصة نظرا لما �عنى الوقف في ا

االوقاف  من قانون  23نصت المادة فقد لهذه الصدقة الجار�ة من ق�مة تعبد�ة و اجتماع�ة ، 

ال یجوز التصرف في أصل الملك المنتفع �ه �أ�ة صفة من صفات : (( صراحة على انه 

 )).غیره  التصرف سواء �الب�ع أو اله�ة أو التنازل أو

فالمادة جاءت صر�حة في منع التصرفات التي ترد عل�ه �أ�ة صفة من صفات 

   التصرف ، وسواء كانت من الواقف أو الموقوف علیهم أو الناظر أو المتولي �صفة عامة

أو الغیر، فأي تصرف في أصل الملك الوقفي �كون �اطال �طالنا مطلقا وال ینفذ في مواجهة 

 .الوقف

من  93نة المال الموقوف تنسجم مع مفهوم المخالفة لنص المادة إن فكرة حصا

واذ   القانون المدني والتي تقضى �ضرورة أن �كون محل العقد ممكنا وٕاال وقع العقد �اطال

أو قانوني في نقل ملك�ة الشيء محل التعاقد    ) مادي(�قصد بذلك أال یوجد مانع طب�عي 

لتأكید على عدم إمكان�ة التصرف في المال الموقوف أو إنشاء حق عیني عل�ه ، فإنه یجب ا

ف�ه ، وما یثبت    �اعت�ار أن أحكام الشر�عة اإلسالم�ة الغراء الحاكمة للوقف تمنع التصرف

لسیدنا عمر بن الخطاب عندما سأله �أنه استفاد ماال و�ر�د ) ملسو هيلع هللا ىلص(ذلك حدیث المصطفى 

 أصله، ال ی�اع وال یوهب وال یورث، ولكن ینفق ثمـره تصدق �: (( التصدق �ه، فقال له

 .1))فتصدق �ه 

ان حصانة المال الوقفي تقتضي أن المال المح�س ال �مكن أن �كون محل تملك 

وال دعوى تمل�ك ، فأي تصرف یجعل الوقف محل تملك أو دعوى تمل�ك �كون �اطال 

. من قانون األوقاف 25المادة و�خضع ال�طالن إلى أحكام القانون المدني مع مراعاة نص 

 .110-109ص ،قباسلا عجر لما، 6لسنن الكبرى ، جا البیهقي،  1
                                                           



حیث �مكن لكل ذي مصلحة التمسك �ه ، و�جوز للقاضي أن �حكم �ه من تلقاء نفسه ولو 

وفي األمالك الوقف�ة الذي یتمسك �ال�طالن وكیل األوقاف على مستوى  ،لم �طل�ه الخصوم 

 .كل وال�ة

ا األصل العام غیر أنه العت�ارات الضرورة والمصلحة أقر القانون استثناء على هذ

ب�ع العین الموقوفة و شراء عین  :و�تعلق االمر �االستبدال الذي �فید في حاالت معینة ، 

أخرى تكون وقفا بدل العین التي ب�عت، فهو �قتصر على التصرفات �عوض دون التصرفات 

 .التي تكون بدون عوض كاله�ة ألن ذلك �عد إنهاء للوقف

متع بها التصرف الوقفي ، نتناولها من خالل ولإلحاطة �مسألة الحصانة التي یت

، وكذا االستثناء )الم�حث األول ( التطرق لقاعدة عدم مشروع�ة التصرف في المال الوقفي 

 :على   النحو التالـي ) الم�حث الثاني ( الوارد علیها المتمثل في فكرة االستبدال في الوقف 

 

 الم�حث االول

 ل الوقفيقاعدة عدم مشروع�ة التصرف في الما

 

أن الوقف متى نشأ : تقتضي فكرة عدم مشروع�ة التصرف في المال الوقفي 

مستكمال لشروطه ، تثبت له شخص�ة معنو�ة تجعله مستقال عن مستحق�ه و�نقطع حق 

الواقف والموقوف عل�ه في رق�ة العین الموقوفة، فال �ملك أي منهما أن یتصرف �ما ینقض 

 .ال الموقوفة ال تكون محل ملك وال دعوى تمل�كفاألمو الوقف أو یخل �مقصوده، 

، وفي اعت�ار )المطلب االول( إن هذه القاعدة تجد أساسها في فكرة لزوم الوقف 

  ، ونتنـاول كل مطلـب على حدة  كما )المطلب الثاني( كل تغییر �طرأ على الوقف وقفا 

 :یلي 

 

203 
 



204 
 

 المطلب االول 

 لزوم التصرف الوقفي الصح�ح

الفرع (  كرة اللزوم في الوقف التعرض لمعنى اللزوم في الوقف�قتضي ب�ان ف

، ثم المسائل المتعلقة �أثر اللزوم من )الفرع الثاني(، ولفكرة إرت�اط اللزوم �فكرة التأبید ) االول

 :على النحو التالي) الفرع الرا�ع(، وحرمة الوقف )الفرع الثالث ( حیث زوال ملك�ة الواقف 

 

 ولالفرع اال 

 معنى اللزوم في الوقف

 .1الث�ات والدوام : اللزوم لغة

هو عدم جواز الرجوع في الوقف، أو نقضه أو انتقاله �اإلرث أو �أي تصرف  : وٕاصطالحا

 .2قانوني آخر

هم جمهور الفقهاء الذین قرروا  -اللزوم في الوقف –إن أصحاب هذه الفكرة 

�متنع الواقف عن التصرف ف�ه وال �ملك  الوقف لزم، إذ إذا صح: قاعدة التي مفادها ال

الرجوع ف�ه، ألن ملكیته زالت ، وأساس هذا الرأي هو حدیث صح�ح، متین من حیث 

 .3الثبوت، صر�ح من حیث الداللة 

 

دمحم كمال الدین إمام، الوصا�ا واألوقاف في الفقه اإلسالمي، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع،  1
 .176ص، 1998بیروت، 

 .176المرجع نفسه، ص 2
 الحسین بن علي�كر أحمد بن  وأب ،)) ... تصدق �أصله، ال ی�اع وال یوهب وال یورث، ولكن ینفق ثمـره ((  3

 .110-109، صدون سنة ط�عب ،بیروت  ،يالفكر العر�، دار  6السنن الكبرى ، ج البیهقي ،
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 الفرع الثاني

 إرت�اط فكرة اللزوم �فكرة التأبید

ون بناء على مفهوم اللزوم، فإن التصرف الوقفي متى كان الزما �شترط ف�ه أن �ك

مؤ�دا ال �مكن الرجوع ف�ه ، وهذا ما قرره القانون الجزائري من خالل النصوص القانون�ة 

الوقف ح�س المال عن : (( من قانون األسرة على أن 213المختلفة حیث نصت المادة 

 )).التملك ألي شخص على وجه التأبید والتصدق 

قف هو ح�س الو : (( على أن10-91من قانون االوقاف  03كما نصت المادة 

ی�طل الوقف : (( ، كما قضى قانون االوقاف �أنه ...))العین عن التملك على وجه التأبید

 .1))إذا كان محددا بزمن 

�فهم من هذه النصوص أن المشرع الجزائري أخذ �فكرة تأبید الوقف ومنع تأقیته إلى 

ع ف�ه حتى ولو درجة ترتیب ال�طالن على ذلك ، ومنه  فإن الوقف المؤ�د ال �مكن الرجو 

اشترط الواقف ذلك ، حیث أن التأبید �فید لزوم التصرف الوقفي وأي شرط �شترطه الواقف 

 . 2ینافي لزوم الوقف یجوز للقاضي إلغاؤه

نها على ضوء القانون واالجتهاد ان المسائل القانون�ة المرت�طة �فكرة اللزوم �مكن تبیّ 

 : القضائي ف�ما یلي 

إذا صح :(( ان المقرر قانونا انه : ن الرجوع في الوقف مطلقال�طال أوال ـ تقر�ر القانون 

الوقف زال حق الملك�ة  و�ؤول حق اإلنتفاع إلى الموقوف عل�ه في حدود أحكام الوقف     

 )).و شروطه 

�التصرف في " الواردة في الفصل الرا�ع المتعلق  17ورد هذا النص في المادة 

خلص من النص ان االثر الم�اشر للتصرف الوقفي من قانون االوقاف ، و�ست" الوقف

 .من قانون األوقاف 28المادة  1
یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من الشروط التي �شترطها الواقف في وقفه إذا : " من قانون االوقاف 16المادة  2

 ...".لذي هو اللزومكان مناف�ا لمقتضى حكم الوقف ا
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الصح�ح هو زوال حق ملك�ة الواقف ، �معنى زوال كل سلطاته على المال الموقوف التي 

نواع التصرفات أكانت له قبل إنشاء الوقف والتي كان له �موجبها ان یتصرف في ماله �كل 

في المال الموقوف ، مما �فید  وعل�ه فإن هذا االثر الم�اشر �حول بین الواقف وان یتصرف ،

 .انه ال �ستط�ع الرجوع في وقفه النه فقد كل السلطات المتفرعة عن حق الملك�ة

من نفس القانون التي تشرح المادة   23ومما �عضد ما سبق ذكره هو نص المادة 

 ال یجوز التصرف في اصل الملك الوقفي المنتفع �ه �أ�ة: (( السالفة الذكر بتقر�ر انه  17

 )).صفة من صفات التصرف سواء �الب�ع أو اله�ة أو التنازل أو غیرها 

فعدم جواز التصرف الوارد في النص �فید عدم قدرة الواقف على الرجوع في وقفه 

 .ن �حكم القانون، ومتى وقع الرجوع كان محال لل�طال

فقهاء والمشرع بتقر�ره لقاعدة عدم جواز الرجوع في الوقف �عكس الراجح من اراء ال

 .1في هذه المسألة

لقد كان : ثان�ا ـ اس�ق�ة االجتهاد القضائي في تقر�ر مبدأ عدم جواز الرجوع في الوقف 

حیث جاء  االجتهاد القضائي س�اقا الى تقر�ر �طالن الرجوع في الوقف من طرف الواقف،

�ستوجب نقض :(( م انه 08/03/1967في احد قرارات المجلس االعلى الصادر بتار�خ 

لقرار الذي اقر ب�ع االموال المح�سة رغم ثبوت سوء ن�ة المشتري وهو ما یتنافى مع احكام ا

 .2))الح�س 

حیث أن قضاة : (( 18/02/1992المؤرخ في  78814القرار رقم  في جاءو 

لم یراع الشروط التي اقرها المح�س و وضعها قید ح�اته و ) ح.ف(االستئناف الحظوا �ان 

ى األمالك المح�سة عل�ه كما تصرف فیها أ�ضا �اإلیجار و من شان راح �ق�م ح�سا أخر عل

هذه التصرفات أن تحید بهذه األمالك عن الغرض الذي خصصت من اجله خصوصا لما 

 . طروحةمن األ 70راجع الصفحة رقم  1
 .  145، ص01، ع  1968المجلة الجزائر�ة لسنة  2
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تبین من خالل هذا الح�س �ان له طا�ع التأبید و متعلق �انتقال ملك�ة الرق�ة و ل�س �حق 

 .1))االنتفاع 

�ة  یؤكد �منتهى الوضوح ان احكام الوقف تفید ان ما سلف من القرارات القضائ 

عدم جواز التصرف في العین الموقوفة �اي تصرف تمل�كي كالب�ع مثال، ذلك ان التصرف 

في الملك الوقفي ال �عني اال ان الواقف قد اعطى لنفسه حق استعمال سلطاته التي كانت له 

هاته السلطات �فترض انها زالت �حكم ملكیته للمال الموقوف قبل إنشاء الوقف، في حین ان 

 -و�التالي فإن قرار المحكمة الصادر في غ�اب النص      انذاك  ،�مجرد انشاء الوقف

 .�قرر مبدأ عدم جواز الرجوع في الوقف -الذي �فید عدم صحة التصرف التمل�كي للوقف 

از الرجوع لئن كانت القاعدة هي عدم جو : ثالثا ـ  جواز الرجوع في الوقف المكّیف وص�ة 

ن هذا ال �عارض القول �ان الوقف الذي عّلقه إفي الوقف مطلقا في القانون الجزائري ف

الواقف أو اضافه الى موته یجوز الرجوع ف�ه كما قرر ذلك فقهاء الشر�عة االسالم�ة،  ذلك 

اء ان الجواز هنا لم �قّرر اّال ألن الوقف هنا �أخذ حكم الوص�ة التي یجوز الرجوع فیها ، بن

، غیر ان الرجوع  2من قانون االسرة التي تقرر جواز الرجوع في الوص�ة 192على المادة 

 :هنا ال �كون اال بتحقق شرطین هما 

ان یتم الرجوع قبل الوفاة ، النه إذا كان الواقف قد وقف ماال معینا أثناء : الشرط األول 

د ثلث التركة كأصل  فإنه إن مات صار الوقف الزما في حق الورثة في حدو  ،ح�اته

 .ف�ه و�التالي الیجوز الرجوع 

الن الرجوع هنا حق شخصي  فال ، ان یتم الرجوع من طرف الواقف نفسه: الشرط الثاني 

 .�كون اال منه

ولقد نحى االجتهاد القضائي هذ المنحى من خالل احدى قرارات المحكمة العل�ا 

كان معلقا أو مضافا، جاز للمح�س  من المقرر فقها أن الح�س إذا((  : التي جاء فیها

 .فال یجوز الرجوع عنه)  أي فوري  (، وان كان منجزا  الواقف التراجع عنه

 .90، ص1995لسنة . ع.م . ضاةقشرة الن 1
 ..." .یجوز الرجوع في الوص�ة صراحة أو ضمنا  : "من قانون األسرة  192المادة  2
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كان معلقا لما �عد وفاة  -موضوع النزاع الحالي –ومتى ثبت أن عقد الح�س 

، فإن تراجعها بإ�طالها له �عقد توث�قي، وتصرفها بب�ع العقارات �عقود رسم�ة  )م ع(المح�سة 

 .ان جائزا شرعاك

ورفض طلب المطعون  وعل�ه كان على قضاة الموضوع ا�عاد عقد الح�س المعني ،

 .ضدها الرامي الى ا�طال الب�ع المذكور وطرد المشتر�ن من العقار المح�س

 .1))للنقض  -المنتقد–ولما قضوا �غیر ذلك فقد عرضوا قرارهم 

وقفه لم �كن له الرجوع ف�ه وترتی�ا على ما سبق �مكن القول ان الواقف متى صح 

�كون  -مطلقا، و�التالي فإن الملك الوقفي �كتسب مناعة وحصانة تجعل كل تصرف تمل�كي 

 .�اطال مطلقا -هو محله 

 

 الفرع الثالث

 زوال ملك�ة الواقف أثر لفكرة اللزوم

إن لزوم التصرف الوقفي الصح�ح �قتضي زوال سلطات الواقف على المال 

وقد أكد المشرع الجزائري هذا  بل یثبت للموقوف عل�ه حق اإلنتفاع فقط،و�المقا الموقوف،

الوقف ح�س : (( تنص على أن التيمن قانون األسرة  213المادة  المقتضى من خالل

 )).المال عن التملك ألي شخص على وجه التأبید والتصدق 

الوقف هو ح�س : (( على أن 10-91ف اوقمن قانون اال 03تنص المادة كما 

لطات المالك هذه النصوص تؤكد أن كل س، فكل 2...))العین عن التملك على وجه التأبید

، وحق اإلستعمال وحق اإلستغالل تسقط عنه �مجرد تصرفه الوقفي المتعلقة �حق التصرف

 .77، ص 02، عدد 1995 ضائ�ةقة الجلمال، 21/07/1993مؤرخ في  102 230قرار رقم  1
إذا صح الوقف زال حق ملك�ة الواقف و�ؤول : " من قانون االوقاف على أنه 17وفي هذا الس�اق  تنص المادة 2

 ".حق االنتفاع إلى الموقوف عل�ه في حدود أحكام الوقف وشروطه 
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أما الموقوف عل�ه فیثبت له حق اإلنتفاع من غلة الوقف دون التصرف مطلقا في المال 

 تنتقل إل�ه وٕانما �منح الوقف شخص�ة معنو�ة، وهو ما قررته ألن الملك�ة ال  ،الوقفي 

و�ؤول حق االنتفاع إلى الموقوف  …: (( تنصالتي ف اوقمن قانون اال 2ف/17المادة 

من نفس  18المادة  منها ∗مواد اخرى  وتؤكد ذلك، ))عل�ه في حدود أحكام الوقف وشروطه 

لموقوفة ف�ما تنتجه، وعل�ه استغاللها ینحصر حق المنتفع �العین ا: (( التي تنصالقانون 

 .))إستغالال غیر متلف للعین وحقه حق انتفاع الحق ملك�ة 

حرمة التصرف في رق�ة المال الموقوف ال تقتصر  أنوترتی�ا على ما سبق ، یتبین 

 االنتفاعألن هذا األخیر �قتصر حقه على  بل تشمل الموقوف عل�ه كذلك،  على الواقف فقط

إذ ، وهو ما ینطبق على الواقف في حالة الوقف على النفس  ر�ع الوقف،فقط من غلة و 

له الحق في الرجوع عن وقفه أو  دون أن �كون  من ر�ع الوقف فقط االنتفاعیتمتع �حق 

یجوز  : ((من قانون األسرة التي تنص 214التصرف في المال محل الوقف وفقا للمادة 

ة ح�اته ،على أن �كون مآل الوقف �عد ذلك للواقف أن �حتفظ �منفعة الشيء المحبوس مد

المعدل والمتمم للقانون  10-02مكرر من القانون  06وكذا المادة ،  ))على الجهة المعینة 

یؤول الر�ع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خیر�ة والذي ((  :تنص التي 91-10

 )). الموقوف علیها بر�عه مدى الح�اة إلى الجهات االنتفاعاحتفظ ف�ه الواقف �حق 

یجوز للموقوف علیهم التصرف في حق المنفعة، والتنازل عنها وفي كل األحوال 

 .∗∗للدائنین للغیر، كما یجوز لهم جعل حق منفعتهم ضمانا

 

 

ال : " �ه على السواء حیث تنصهي األخرى توضح فكرة لزوم الوقف �النس�ة للواقف والموقوف عل 23المادة ∗
یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع �ه �أ�ة صفة من صفات التصرف سواء �الب�ع أو اله�ة أو التنازل  

 " .أو غیرها
 . خاصة في االوقاف الخاصة حیث ت�قي حقوق المنفعة في الوقف الخاص تحت تصرف أهلها الشرعیین ∗∗
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 الفرع الرا�ع

 اللزوم �قتضي حرمة الوقف

�قتضي الحدیث في هذا الجانب التطرق إلى مسألة  إنتهاك حرمة الوقف والجزاء 

 .، ومسألة التقادم في الوقف ني لذلكالقانو 

عدم  هو  إن نشوء التصرف الوقفي صح�حا یرتب أثرا م�اشرا : اوال ـ  إنتهاك حرمة الوقف 

         جواز التصرف في رق�ة العین الموقوفة ، األمر الذي �مثل ضمان الحما�ة الشرع�ة

     في مادته  1لدستور الجزائري ال أدل على ذلك مما قرره ا و ، القانون�ة لألمالك الوقف�ة و

األمالك الوقف�ة وأمالك الجمع�ات الخیر�ة معترف بها : (( التي تنص على أن  3ف/ 52 

 )).و�حمي القانون تخص�صها 

لقد تعرضت األمالك الوقف�ة في الجزائر ابتداءا من تار�خ االحتالل الفرنسي 

 وهو ما �ستدعي ال�حث  –�اعها إلى انتهاكات متعددة لحرمتها مما أدى إلى ض للجزائر

 .أو إخراجها عن الغرض الذي أنشئت ألجله، األمر الذي �ستدعي استرجاعها –عنها 

إن مسألتي ال�حث عن األوقاف، وك�ف�ة استرجاعها السا�قتي الذكر �مكن التفصیل 

 :فیهما على النحو التالي

على ى الوقف الجزائري لقد شرعت المدیر�ة الوص�ة عل :ف في الجزائراوقحصر اال   - 1

وعمال �ما یخوله لها القانون في عمل�ة ال�حث وحصر الوقف الجزائري المستوى المركزي 

إال أن هذه العمل�ة تحتاج إلى الوقت و الجهد ، 2بدعم مالي من البنك اإلسالمي للتنم�ة 

  مل�ة الكثیر، نظرا للصعو�ات التي تتلقاها المدیر�ة المعن�ة في الواقع مما �صعب الع

 :وفي هذا الجانب �مكن تناول مسألتین هما على التوالي

تنتهج مدیر�ة األوقاف : منهج مدیر�ة األوقاف في حصر و استرجاع الوقف الجزائري  -أ 

في عمل�ة ال�حث و الحصر و االسترجاع للوقف الجزائري  على منهج ال�حث المیداني 

 .م08/12/1996،الصادرة بتار�خ 76الد�موقراط�ة الشعب�ة ،الجر�دة الرسم�ة عدد دستورالجمهور�ة الجزائر�ة  1
 . 53-51ص ، مرجع سابق،عبد القادر بن عزوز  2
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ین أو المعنو�ین والذین �حاولون ال�حث أو األفراد الطب�عی ،فاوقمن خالل عمل وكالء اال

ثم استصدار الوثائق الثبوت�ة للوقف ، عن معالم الوقف من خالل شهادة الشهود 

كما تعمل  أ�ضا على ال�حث لدى ، المكتشف وتسجیله لدى الهیئات المعن�ة بذلك 

 .الجهات والهیئات الرسم�ة  التي تتضمن ممتلكاتها أوقافا 

   بتدع�م مالي من طرف البنك اإلسالمي للتنم�ة بجدةإن هذه العمل�ة كانت 

والبنك اإلسالمي للتنم�ة   ،وفق االتفاق�ة المشتركة بین وزارة الشؤون الدین�ة و األوقاف 

 . 1 بجدة

إن التحقیق المیداني  منهج عملي  للمدیر�ة الوص�ة على الوقف للوقوف على 

�السهل نظرا لغ�اب الوثائق الثبوت�ة حقائق األمور كما هي في الواقع ، وهو عمل ل�س 

ولقد اعتمدت ، و لقلة الشهود الحاضر�ن لعقد الوقف و العالمین �ه  في �عض األح�ان ،

تكلیف وكالئها عبر التراب الوطني �ال�حث المیداني على المدیر�ة في عمل�ة الحصر هذه 

قف�ة الموجودة حال�ا ثم إنجاز مخططات ب�ان�ة لألمالك الو  واالتصال �الجماعات المحل�ة،

 و المستغلة وذلك �التعاون مع مكتب المنار للدراسات ، و ال�حث عن األوقاف األخرى 

وال�حث عن الشهود ورفع الدعاوى القضائ�ة ضد األشخاص المستغلین للوقف دون احترام 

 . عقد الوقف وشروطه 

مستوى العلى  لقد كان لهذا الجهد ثماره في الواقع حیث بلغ عدد األوقاف المحصاة

بناء على إحصائ�ات المدیر�ة الوص�ة في السنة الم�الد�ة  2ملكا وقف�ا )9196(الوطني 

كما ، وال تزال العمل�ة متواصلة لحد اآلن في المیدان و عبر مختلف الوال�ات ، م 2013

تجدر اإلشارة إلى أن المدیر�ة رفعت العدید  من  القضا�ا في المحاكم على اختالف رتبها 

 .بر وال�ات الوطنوع

م، الجر�دة 2001أفر�ل 26هـ الموافق لـ 1422صفر  2: ، الصادر بتار�خ  107-01المرسوم الرئاسي رقم  1
 . 25العدد  م، 2001أفر�ل  29الرسم�ة الصادرة بتار�خ 

شرون عز الدین، أسالیب استثمار الوقف في الجزائر ، مجلة الحجاز العلم�ة المحكمة للدراسات اإلسالم�ة  2
 .174ص، 2014أوت  السعود�ة ،،08والعر��ة ، العدد 
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فإن هذا األمر یدل على الجهد و الحرص المبذول من طرف   ومما سبق ذكره ،

 .واسترجاع دوره االجتماعي و االقتصادي�ة السترجاع الوقف وصة الاإلدار 

�مكن  لل�احث في مشكلة حصر الوقف  :عوائق حصر واسترجاع الوقف الجزائري  -ب 

 :لي الجزائري أن یرجع أس�ابها إلى ما ی

إن سبب تأخر عمل�ة حصر و إحصاء الوقف الجزائري  یرجع إلى  :السبب الس�اسي -

  مرسوم العلى الرغم من صدور فانعدام االهتمام من طرف السلطة الس�اس�ة الحاكمة ، 

لق تلم  االوقاف إال أنوالذي جمد العمل �ه انذاك ، م 1964سبتمبر  17 بتار�خ 64-2831

             االجتماعي التكافلي ا، والمعرفة الحق�ق�ة لدورهالالزمةا�عة والمت العنا�ة الكاف�ة

و مما یدل على عدم االهتمام �الوقف و بدوره حذف كلمة األوقاف من اسم  ،واالقتصادي

، أي �عد أن 10-91الوزارة الوص�ة عل�ه، ولم �ظهر هذا االهتمام إال �عد صدور قانون 

 .ة ، وتحولت إلى جهات عموم�ة أو خاصةطمست الكثیر من المعالم الوقف�

لقد كان لغ�اب اإلدارة المتخصصة و المسیرة لشؤون األوقاف ولموارده : السبب اإلداري  -

صعب هذا الغ�اب  قدآثارا سلب�ة سواء في الحفاظ عل�ه أو في حصره و ال�حث عنه ، و 

حیث أنها ، مجال عمل�ة الحصر و ال�حث على اإلدارة الحال�ة الحدیثة العهد في هذا ال

والذي خولها الحق في وضع الدراسات التقن�ة  2 470-94مرسوم الت رسم�ا �موجب ئأنش

 .وكذا استخراج الوثائق الثبوت�ة له  الخاصة �استثمار الوقف ،

   �عتبر التوثیق مشكال أساس�ا في عمل�ة حصر الوقف واسترجاعه  :السبب التوث�قي _ 

ق الوثائق الثبوت�ة بین مصالح الوقف�ة ل�عض األوقاف ، وتفرّ  ذلك إلى انعدام الوثائق دومر 

كوزارة العدل والمال�ة و الفالحة واألرشیف الوطني و الزوا�ا  واألشخاص مختلفة ، وهیئات 

  .3وزارة الداخل�ة الطب�عیین، والمحافظات العقار�ة و مصالح وزارة الثقافة و

، المتضمن األمالك الح�س�ة العامة ، الجر�دة  17/09/1964: المؤرخ في 283- 64المرسوم التنفیذي رقم  1
 .77عددالرسم�ة 

، یتضمن تنظ�م االدارة المركز�ة في وزارة الشؤون الدین�ة        25/12/1994: المؤرخ في 470-94المرسوم  2
 .01ر العدد . ج
 . 17عالوة بن تشاكر ، حصر األوقاف و حمایتها في الجزائر، المرجع السابق ، ص  3
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، وذلك 1وصول إلى األمالك الوقف�ةان هناك الكثیر من الطرق التي تمكننا من ال

�الرجوع إلى األرشیف أو االتصال بجم�ع الجهات التي لها عالقة �األمالك الوقف�ة، ألن 

نظام األوقاف في الجزائر �متد إلى العهد العثماني �اعت�اره كان �شكل ظاهرة اجتماع�ة 

، لذا كان فصل التمهیديكما سبق معنا ذكره في ال إسالم�ة عرفتها الجزائر إ�ان تلك الفترة

ل�حث عنها، وفي هذا اإلطار أصدرت وزارة الشؤون الدین�ة اطرق نو�ع تمن الواجب 

 :على النحو التاليتحق�قا لهذا الغرض واألوقاف سلسلة من المذكرات والمناشیر 

المتعلقة �ك�ف�ة ال�حث عن األمالك ،  23/10/1994:المؤرخة في 35المذكرة رقم  -

 .الوقف�ة

المتعلق بتوس�ع دائرة االهتمام �األمالك ،  05/08/1996:المؤرخ في 56ر رقم المنشو  -

 .الوقف�ة منها والعقار�ة

، المتضمنة تسهیل عمل�ة ال�حث عن 25/08/1998:في ةالمؤرخ 98-175مراسلة رقم  -

 .األوقاف وعن وثائقها

 ذكر �عض الطرق التي تساعد في ال�حث عن األمالك الوقف�ةلعل من المفید و 

 :2حصرها والتي من بینهاو 

حیث یوجد قسم هام جدا من األرشیف �ساعد في ال�حث عن هذه : الرجوع إلى األرشیف -

 .األمالك الوقف�ة ، ومنها األرشیف الوطني وكذا أرشیف كل من دولتي ترك�ا وفرنسا

 تلعب هذه المصالح دورا كبیرا في: االتصال �مصالح أمالك الدولة والمحافظات العقار�ة -

ال�حث عن األمالك الوقف�ة، ألن السجالت القد�مة لشهر الممتلكات زاخرة بهذه األمالك 

 .والتي كانت لها تسم�ات عدیدة

في إطار ال�حث عن األمالك الوقف�ة بواسطة االتصال : االتصال �البلد�ات والوال�ات -

         ة تحت�المجموعات المحل�ة قام وز�ر الداخل�ة والجماعات المحل�ة بإصدار مراسل

 .94ص السابق،المرجع  التبرعات،حمدي �اشا عمر، عقود  1
 . 53بن عزوز ، المرجع السابق، ص دمحم 2
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إلى محافظة الجزائر الكبرى وجم�ع الوالة قصد  25/08/1998مؤرخة في  98-017رقم 

 .تسهیل ال�حث عن األوقاف وعن وثائقها

لل�حث عن األمالك الوقف�ة �مكن الرجوع إلى : االتصال �الجهات القضائ�ة والموثقین -

مل�ة من جدید، وذلك �مراجعة العقود والمستندات الخاصة �األمالك الوقف�ة  وتنظ�م الع

الجهات المكلفة �األوقاف قبل إجراء أي تصرف خاص �االوقاف، وفي هذا الصدد قامت 

�الجرائد الوطن�ة  22/08/1998وزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف بإصدار إعالن بتار�خ 

عقار�ة التمست ف�ه من جم�ع الوال�ات والبلد�ات والمحافظات العقار�ة ووكاالت الترق�ة ال

والموثقین على مستوى الوطن، مراجعة مصالح الوزارة المختصة قبل إجراء أ�ة معاملة 

 .عقار�ة خاصة مع األمالك مجهولة الملك

إن عمل�ة ال�حث عن األمالك الوقف�ة واسترجاع الوثائق : االتصال �مصالح وزارة الفالحة -

  الفالح�ة، ألن مجموعة كبیرة  الخاصة بها، �مكن أن تساهم فیها أ�ضا المصالح اإلدار�ة

 :        المؤرخ في 73 -71 من األراضي الفالح�ة الوقف�ة تم تأم�مها �موجب األمررقم

 .المتعلق �الثورة الزراع�ة 08/11/1971

 :وفي هذا الصدد صدرت عدة تنظ�مات خاصة بذلك من أجل تسهیل العمل�ة منها         

 .23/10/1994ة الشؤون الدین�ة بتار�خ الصادرة عن وزار  35المذكرة رقم * 

 .11/01/1992المذكرة الوزار�ة المشتركة بین وزارة الشؤون الدین�ة ووزارة الفالحة بتار�خ * 

لقد تعرضت األراضي الموقوفة إلى عدة انتهاكات من :  1 ةـاسترجاع األراضي الوقفی -

الموجود غداة االستقالل،  طرف الخواص والمؤسسات العموم�ة وذلك �سبب الفراغ القانوني

لقاضي �أن األمالك الوقف�ة ل�ست من األمالك القابلة للتصرف غیر آبهین �الحكم الشرعي ا

 .فیها وال هي من أمالك الدولة وٕانما هي ملك هلل تعالى

المعدل والمتمم  1989�عد فشل قانون الثورة الزراع�ة، وصدور دستور جدید سنة 

،  منه على حما�ة األمالك الوقف�ة واالعتراف بها 52دة والذي نص في الما 1996سنة 

، الدیوان الوطني لألشغال التر�و�ة، الجزائر، 1بن رق�ة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفالح�ة، ط. د: راجع  1
 .106، ص 2001
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أص�ح من الضروري تحر�ر األوقاف من كل ید وضعت علیها، ولهذا السبب �ادرت وزارة 

، المتعلق �األوقافم  1991ر�لاف 27المؤرخ في  10-91الشؤون الدین�ة بإعداد القانون رقم 

الك الموقوف المؤممة في إطار أحكام تعاد األم: (( على أنه  همن 38نصت المادة والذي 

إلى المستفیدین  ، المتضمن الثورة الزراع�ة1971ر نوفمب 08المؤرخ في  73-71األمر رقم 

األصلیین إذا ثبت أنها �قیت على حالها وفقا للشر�عة اإلسالم�ة والقانون، وعند عدم وجود 

،أما األوقاف التي خضعت  فهؤالء المستفیدین، تؤول هذه األمالك للسلطة المكلفة �األوقا

فتكون موضوع تعو�ض وفقا لإلجراءات  المؤسسلب�ع �ستحیل معه استرجاع أصل الوقف 

م �فرض المشرع إال شرطا ، ول)) أعاله 02           المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة

 .لفالحيالمؤممة، وهو أن ال تكون قد فقدت طا�عها ا ةواحدا یخص إعادة األراضي الموقوف

من القانون المتعلق �األوقاف، یتعین على المستفیدین  40واستنادا إلى المادة 

األصلیین، وفي حالة غ�ابهم، السلطة المكلفة �األمالك الوقف�ة، طلب االسترجاع وفقا 

المتضمن  11/1990/ 18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  81لمقتض�ات المادة 

مع العلم أن الم�عاد المقرر في هذه المادة مفتوح �صر�ح ، متممالتوج�ه العقاري المعدل وال

 .1من قانون األوقاف 40ع�ارة المادة 

وهكذا، فإن إرجاع األمالك الوقف�ة إلى الجهات المعن�ة مسألة مفروغ منها ما دامت 

ألن ذلك من صم�م أحكام  مواعید تقد�م الطل�ات مفتوحة، وحسنا فعل المشرع الجزائري 

 1992جانفي  6بتار�خ  11في هذا اإلطار صدر المنشور الوزاري المشترك رقم و ، الوقف

 .الذي حدد ك�ف�ة االسترجاع ونمط تسو�ة أوضاع المستفیدین المستغلین لهذه األراضي

المنشور ، نجد ت�ة عن ذلك و�النس�ة للجهات التي تعود إلیها األراضي واآلثار المتر 

 :�فرق بین ثالث حاالت هي الوزاري 

نوفمبر  18المؤرخ في  25–90من القانون رقم  81عند تطبیق أحكام المادة "   :من قانون األوقاف 40المادة  1
، تحل الجهة الموقوف علیها أو السلطة الوص�ة المكلفة �األوقاف محل المالك األصلي، وال تؤخذ �عین 1990سنة 

 ."االعت�ار اآلجال المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر
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أراضي الوقف العام إلى المؤسسات  تعود: حالة األراضي الفالح�ة الموقوفة وقفا عاما -

 .التي كانت تشرف علیها قبل تطبیق قانون الثورة الزراع�ة

وقد ترك المنشور الوزاري المذكور الخ�ار للمستفیدین في أراضي الوقف العام بین 

ا فضلوا رض التي �ستعلونها إذأو ال�قاء في األ، الحصول على تعو�ض عیني أو نقدي 

من  42�شرط أن �حولوا إلى مستأجر�ن،وتطبق علیهم أحكام المادة  ال�قاء فیها �عد إرجاعها

المتضمن إدارة  01/12/1998المؤرخ في  381-98قانون األوقاف والمرسوم التنفیذي رقم 

 .وتسییر األمالك الوقف�ة

بل المستثمر�ن ألنه ال �مكن أن و�فترض أن هذا االقتراح لن �كون مقبوال من ق

یختاروا تحو�ل حقهم في االنتفاع الدائم إلى إیجار نص المرسوم على أنه مؤقت، وال �صح 

-98وما یلیها من المرسوم  22المواد (لمدة غیر محددة و�نتهي حتما �موت المستأجر

381.( 

ة الموقوفة وقفا خاصا تعود األراضي الفالح� :حالة األراضي الفالح�ة الموقوفة وقفا خاصا -

أما  ،من قانون األوقاف 22المؤممة إلى الموقوف علیهم، وت�قى تحت تصرفهم ط�قـا للمادة 

المعدل والمتمم  26-95من األمر  78المستفیدون المعنیون فإنهم �عوضون ط�قا للمادة 

نهم ، وفي حالة تعذر تحو�لهم إلى أراض أخرى، فإن هؤالء �مك1لقانون التوج�ه العقاري 

في إطار , تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفیدین: " 26-95المعدلة �األمر 25-90من القانون  78المادة  1
، المعنیین �عمل�ات استرجاع األراضي و في هذا اإلطار 1987د�سمبر سنة  8المؤرخ في  19-87انون رقم الق

   :�مكن هؤالء إما
   ,االستفادة من قطعة أرض جدیدة من األراضي غیر الموزعة -
  .إلداري األصليادماجهم ضمن المستثمرة الفالح�ة الجماع�ة التي �قل عدد شركائها عن العدد المبین في العقد ا -
االستفادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفالح�ة الجماع�ة التي �قل عدد شركائها عن العدد  -

المبین في العقد اإلداري األصلي، و هذا �عد إسقاط الجهة القضائ�ة المختصة حقوق انتفاع المستفیدین، أو بواسطة 
 .�عد إخضاع العقد اإلداري إلجراءات التسجیل و اإلشهار العقاري قرار الوالي المختص إقل�میـا إذا لم یتم 

 )) . أو �عوضون نقد�ا وفقا للتشر�ع المعمول �ه  -
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االتفاق مع الموقوف علیهم على االستمرار في استغالل الملك الوقفي ر�ثما یتم تحو�لهم أو 

 .تعو�ضهم نقدا

هناك عدة حلول  :الخاص الحاالت المشتركة بین أراضي الوقف العام وأراضي الوقف -

 :نص علیها المنشور الوزاري المشترك المذكور آنفا منها

فالح�ة، كأن استعمل وعاؤها للبناء، أو نزعت للمنفعة العامة إذا فقدت األرض طب�عتها ال* 

من قانون  25و  24وجب تعو�ضها عینا ط�قا لألحكام المنصوص علیها �المادتین 

 .األوقاف

 .�حول المستفیدون الشاغلون لمساكن أو محالت مشیدة على اراض وقف�ة إلى مستأجر�ن* 

لثابتة المحدثة في األراضي موضوع االسترجاع المنشآت األساس�ة واألغراس، والتجهیزات ا* 

والتي أنجزت �عد مرحلة التأم�م هي جزء من العین الموقوفة، وتسوى حاالت النزاع التي 

 .تحدث بین المستفیدین والموقوف علیهم عن طر�ق التراضي أو الجهات القضائ�ة

لغ التعو�ضات عن تتوقف في كل الحاالت ح�ازة الجهات المعن�ة ألراضیها على دفع م�ا* 

التأم�م كما ال یتم ح�ازة األرض إال �عد نزع األغراس الحین�ة الجني إال إذا اتفق على خالف 

 .ذلك

  ذلك ن اآلثار التي تترتب عن إإذا ما ثبت اإلسترجاع فو�الحظ في األخیر أنه 

 :هي 

 .زوال حق ملك�ة الدولة لألراضي الزراع�ة المعن�ة �عمل�ة اإلسترجاع -

  تقال وعودة حق منفعة األرض المسترجعة إلي الموقوف عل�ه إبتداءا إن كان موجوداإن -

 .أو إلى السلطة المكلفة �األوقاف

�ص�ح األشخاص الذین لهم حق انتفاع على هذه األرض  مستأجر�ن إذا وافقوا على ذلك   -

  .1وٕاال فإنهم �عوضون من قبل الدولة نقدا أو عینا عن ذلك

 . 26-95من األمر 06المادة  1
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ع دون تعو�ض للموقوف علیهم على ما فاتهم من نفع من المال الموقوف یتم اإلسترجا -

من یوم التأم�م إلى یوم اإلسترجاع، ذلك أن التأم�م عمل س�ادي تشر�عي، والدولة غیر 

 .مسؤولة عن أعمالها الس�اد�ة والتشر�ع�ة

لك�ة یترتب على انتهاك حرمة الم:  على انتهاك حرمة الوقف ةترت�المجزاءات الـ  ثان�ا

وفي هذا ،  1اتـتعرض المعتدي إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقو�:  الوقف�ة

یتعرض كل شخص �قوم  : (( 10-91من قانون األوقاف  36الصدد تنص المادة 

أو          �استغالل ملك وقفي �طر�قة متسترة أو تدل�س�ة، أو یخفي عقود وقف أو وثائقه 

 )).الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقو�ات مستنداته أو یزورها إلى

وفقا لهذا النص فإن انتهاك حرمة الوقف �كّیف على أنه جر�مة یترتب علیها 

عقو�ة، و�الرجوع إلى قانون العقو�ات نجد أن جر�مة انتهاك حرمة الوقف تقع ضمن 

الثاني الخاص الجنا�ات والجنح المتعلقة �األموال الواردة في القسم والسادس من ال�اب 

 .�الجنا�ات والجنح ضد األفراد 

�عاقب  :((من قانون العقو�ات على أنه  386وفي هذا اإلطار تنص المادة 

دینار جزائري كل من  20000إلى  2000�الح�س من سنة إلى خمس سنوات �غرامة من 

   قد وقع أو �طرق التدل�س  وٕاذا كان انتزاع الملك�ة للغیر وذلك خلسة اانتزع عقارا مملوك

  ال �التهد�م أو العنف، أو �طر�ق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل ظاهرـلی

أو مخ�أ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة، فتكون العقو�ة الح�س من سنتین إلى عشر 

 )).دج  30000إلى  10000سنوات والغرامة من 

     مختلسة أو مبددة  كل من أخفى عمدا أش�اء (( :فتنص منه  387أما المادة 

أو متحصلة من جنحة في مجموعها أو في جزء منها، �عاقب �الح�س من سنة على األقل 

دج و�جوز أن تجاوز الغرامة  20000إلى  500سنوات على األكثر و�غرامة من  05إلى 

دج حتى تصل إلى ضعف ق�مة األش�اء المخفاة ، و�جوز عالوة على ذلك أن  20000

ـــم  1 ــــ  1386صـــفر  18: المـــؤرخ فـــي 156-66األمـــر رق ـــو  8الموافـــق ل ـــات  1966یونی ـــانون العقو� ، المتضـــمن ق
 .49ر عدد .المعدل والمتمم، ج
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من هذا  ∗14ني �الحرمان من حقه أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة �حكم على الجا

    388المادة  وتضیف ،...)) القانون لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر 

في حالة ما إذا كانت العقو�ة المط�قة على الفعل الذي تحصلت عنه األش�اء :((  منه

للعقو�ة التي �قررها القانون للجنا�ة وللظروف التي  المخفاة  هي عقو�ة جنا�ة �عاقب المخفي

كان �علم بها وقت اإلخفاء،  ومع ذلك فإن عقو�ة اإلعدام تستبدل �النس�ة للمخفي �عقو�ة 

 )). 387السجن المؤ�د، و�جوز دائما الحكم �الغرامة المنصوص علیها في المادة 

قف�ة هو من أوجه الحما�ة إذن، فكرة تجر�م فعل اإلنتهاك الواقع على األمالك الو 

 .�قررها القانون للتصرف الوقفي  التي األكیدة 

و ا   إذا كانت أموال الدولة العقار�ة:  الوقفوالتقادم في ح�ازة الاالعتداد �عدم جواز ـ  ثالثا

المنقولة تتمتع �حما�ة خاصة من اعتداء الغیر �االست�الء علیها ثم ادعاء ملكیتها �مرور 

ومن �عد  ذلك في تشر�عات متعددة  ،1من القانون المدني 689ص المادة الزمن �موجب ن

، فإن أموال الوقف لم  2منه 04المتعلق �االمالك الوطن�ة في المادة  30-90كالقانون رقم 

یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحاالت التي �حددها : " من قانون العقو�ات تنص 14المادة  ∗
لمدة ال تجاوز  8القانون أن تحظر على المحكوم عل�ه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إلیها في المادة 

 ". خمس سنوات
الحرمان من :" تنص ) 1982/ 02/ 13المؤرخ في  04-82معدلة �القانون رقم (من قانون العقو�ات 8المادة 

 : الحقوق الوطن�ة ینحصر في
عزل المحكوم عل�ه و طرده من جم�ع الوظائف و المناصب السام�ة في الحزب أو الدولة و كذا جم�ع الخدمات  -

 التي لها عالقة �الجر�مة،
 الوطن�ة و الس�اس�ة، و من حمل أي وسام،الحرمان من حق االنتخا�ات و الترش�ح و على العموم كل الحقوق  -
 عدم األهل�ة ألن �كون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إال على سبیل االستدالل، -
 عدم األهل�ة ألن �كون وص�ا أو ناظرا ما لم تكن الوصا�ة على أوالده، -
في إدارة مدرسة أو االستخدام في مؤسسة للتعل�م بوصفه  الحرمان من الحق في حمل األسلحة و في التدر�س و -

 ."أستاذا أو مدرسا أو مراق�ا
 ..." .ال یجوز التصرف في اموال الدولة او حجزها او تملكها �التقادم:" من القانون المدني  689المادة  1
 " .رف والتقادم والحجزاألمالك العموم�ة غیر قابلة للتص: " 30-90من قانون األمالك الوطن�ة  4المادة   2
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تلق العنا�ة ذاتها على الرغم من إمكان�ة تعرضها لمخاطر ح�ازة الغیر لها وعدم اكثرات 

 .همئالناظر�ن لذلك أو تواط

 689لحق�قة أن أموال الوقف ل�ست أموال عامة حتى �مكن حمایتها �حكم المادة وا

كما أنها  ،و أي شخص اعت�اري عامافهي ل�ست مملوكة للدولة  ،السالفتي الذكر 04اوالمادة 

أو        ل�ست مخصصة للنفع العام، في حین أنه من المتصور أن �كون الوقف أهل�ا 

 ل ـوز ح�ازته من قبـوعل�ه  فإنه یج ،من األشخاصمقررا لمصلحة شخص أو طائفة 

 .1الغیر وادعاء ملكیته

ولم یتضمنها قانون  ي ان مسألة التقادم في الوقف لم ینص علیها المشرع الجزائر 

األوقاف، إال أننا �الرجوع إلى القواعد العامة نجد أن التقادم �سري على جم�ع العقارات 

التي تعتبر أمالكا عامة منحها القانون حما�ة خاصة تتمثل ، و �استثناء تلك المملوكة للدولة 

او تلك التي مسها المسح ،  2وعدم جواز اكتسابها �التقادم، عدم جواز التصرف فیها  في

 .العام من عقارات االفراد

      ان العقار الموقوف له طب�عة خاصة، فالوقف العام �ش�ه ملك�ة الدولة إلى 

م أنه یختلف عن الوقف العام، إال أن الدولة تلتزم �حمایته والوقف الخاص رغ ،3ما حد

، و�ما أن األوقاف تش�ه 4من قانون األوقاف 46مادة للوالسهر على المحافظة عل�ه ط�قا 

ت ال�ه التشر�عات المقارنة وهذا ما ذهب، أمالك الدولة فاألصل أنها ال تخضع للتقادم 

والذي كان �شترط ف�ه الح�ازة لمدة ، الوقف كان �قر التقادم على  الذي المصري لمشرع كا

وما  88، ص 1976عبد الحمید الشورابي ، أسامة عثمان، منازعات األوقاف و األحكار، منشأة المعارف ،  1
 . �عدها

تكو�ن اإلطارات الدین�ة ووكالء األوقاف، سنة  ىتطهیر الوضع�ة القانون�ة للعقارات، ملتق ،تراك�ة دمحم رضا: راجع 2
، دار 4ط،  6 ج، أنور طل�ة ، الوس�ط في شرح القانون المدني، 03ؤون الدین�ة، ص، مطبوعات وزارة الش2001

 .608، ص 1998الفكر الجامعي، 
 .32-29، ص 2002أعمر �ح�اوي، نظر�ة المال العام، الط�عة األولى، دار هومة ، الجزائر،  3
 .08، ص دمحم طرفاني، المرجع السابق 4
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  ∗وعدم سماع الدعوى �عد ذلك إذا أنكر الحائز الوقف 1سنة وفقا لتقادم حقوق المیراث 33

من القانون المدني والقاضي �كسب ملك�ة األموال الموقوفة  970ولذلك فقد عدل نص المادة 

 70/ 55و    39/59و  147/75م �التقادم �مرور مدة ثالثة وثالثون سنة �القوانین أرقا

في جم�ع األحوال ال تكتسب ملك�ة األموال : (( كاآلتي 970حیث أص�ح نص المادة 

الموقوفة �التقادم إال إذا دامت الح�ازة ثالثا وثالثین سنة، وال یجوز تملك األموال الخاصة 

صاد�ة التا�عة ولألشخاص االعت�ار�ة العامة وكذلك أموال الوحدات االقتالمملوكة للدولة 

للمؤسسات العامة أو الهیئات العامة وشركات القطاع العام غیر التا�عة ألیهما واألوقاف 

، وٕامعانا في حما�ة أموال الوقف )) الخیر�ة أو كسب أي حق عیني على هذه األموال �التقادم

وعدم  من القانون المدني لمنع الغیر من ح�ازتها 906فقد تم تعدیل نص المادة  الكو�تفي 

بناء على اقتراح  1996االعتداد بهذه الح�ازة إذا حصلت، وهو التعدیل الذي تم في یونیو 

ونفس االمر �النس�ة من اللجنة العل�ا للعمل على استكمال تطبیق الشر�عة اإلسالم�ة، 

 .2الذي نص صراحة على عدم خضوع الوقف للتقادم تماش�ا مع المنطق اللیبيللقانون 

ن الجزائري لم یوضح في قانون األوقاف مسألة التقادم، اال ان ورغم أن القانو 

الوقف، فلم یجز التملك �التقادم  �ا تتعلق �التقادم علىاالقضاء الجزائري  فصل في عدة قض

 . 3في استغالل األراضي المح�سة النعدام ن�ة التملك

في  وكذلك اقر أن المال المح�س ال �مكن أن �كون محل تملك وال دعوى تمل�ك

، حیث أقرت المحكمة العل�ا قرار 30/03/1994 :القرار الصادر عن المحكمة العل�ا في

المجلس القضائي برفض دعوى الطعن الذي أكد ف�ه انه هو الوارث الوحید للمرحوم أخ�ه 

1  Fernand Dulout, Le habous dans les droits musulmans et legislative nord African, la 
maison de livre ,Alger,  ,1938 P 26.   

سنة، أما الدعوى المتعلقة �االنتفاع فجعلها  33لقد فرق �عضهم بین الدعوى المتعلقة �أصل الوقف فجعلها تسقط بـ ∗
م سماع الدعاوى المتعلقة �الوقف، مجلة محماة سنة، ألنها تتعلق �االستحقاق، أحمد رفعت حفاجي، عد 15تسقط بـ 

 .419-418، ص 1941المصر�ة، سنة 
 .08دمحم طرفاني، المرجع السابق، ص  2
المرجع السابق ،  حمدي �اشا عمر، م�ادئ القضاء العقاري، ،)منشورغیر ( 13/01/1986: قرار صادر في  3
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، كما أن القضاء 1فأقروا أن المال المح�س ال �مكن أن �كون محل تملك وال دعوى تمل�ك

من : (( حیث جاء في منطوق القرار انه، شهرة تتعلق �أرض مح�سةالجزائري أ�طل عقد 

المقرر شرعا وقانونا أن العین المح�سة ال یجوز التصرف فیها �أي تصرف ناقل للملك�ة 

 .سواء �الب�ع أو �اله�ة أو �غیرهما

وعل�ه فإن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى ببوسعادة القاضي بإ�طال عقد 

من االعتراف �الملك�ة على أساس التقادم المكسب على عقار مح�س لفائدة الشهرة المتض

 .2 ))زاو�ة الهامل ببوسعادة �عد سدیدا 

واذا كان الظاهر مما سبق ان االجتهاد القضائي ینحو نحو عدم االعتداد �الح�ازة 

عام والوقف في الوقف اال ان الغرفة العقار�ة �المحكمة العل�ا ذهبت الى التمییز بین الوقف ال

 :لكن حیث أنه من الثابت أن الح�س ینقسم إلى نوعین:(( الخاص، حیث جاء في القرار

هو الح�س الخیري العام و�أخذ حكمه حكم العقارات التي تخضع للمنفعة العامة  :النوع األول

 .التي ال یجوز التقادم المكسب فیها

توافرت شروطه سواء في سقوط هو الح�س األهلي وهو خاضع للتقادم متى  :النوع الثاني

او التقادم المكسب عمال  ، من القانون المدني 2ف/102الحق تماش�ا مع احكام المادة 

ا على استقرار المعامالت وأن هذا منسجم مع ما هو ظمن نفس القانون حفا 828�المادة 

ع مستقر عل�ه في قواعد الشر�عة اإلسالم�ة بخصوص نوع الح�س األهلي �عدم جواز سما

لكنه عاود مرة اخرى بتار�خ ، 3))الدعوى إذا توافرت في المدعى عل�ه شروط التقادم 

 547662اقرار مبدأ �عزز فكرة عدم االعتداد �الح�ازة ، من خالل القرار رقم  22/04/2010

 .4والذي كان مضمونه �فید انه ال یجوز تحر�ر عقد شهرة على ارض مح�سة قصد تملكها

 :كن مالحظة مایليو�ناء على ما سبق �م

 .124ص السابق، حمدي �اشا عمر، م�ادئ القضاء العقاري، المرجع  1
 .01، عدد 1997، المجلة القضائ�ة  1997/ 16/07: الصادر بتار�خ  157.310القرار رقم   2
 ).غیر منشور( 29/12/2001: المؤرخ في 21394القرار رقم  3
عن الغرفة المدن�ة �المحكمة العل�ا، مجلة المحكمة العل�ا،  22/04/2010: الصادر بتار�خ  547662القرار رقم  4

 .2010لسنة  2دعد

                                                           



ان مسألة التقادم في االوقاف العامة محسومة �النظر الى ما استقر عل�ه االجتهاد  - 1

 .القضائي في هذا الشأن 

فالظاهر أن القضاء الجزائري لم �عط حكما �اتا في : �النس�ة الى االوقاف الخاصة  - 2

ستقرار ولتضارب االحكام في قض�ة تمل�ك العقارات الوقف�ة الخاصة �التقادم نظرا لعدم اال

میل الى وجوب الحاق حكم هذا النوع من االوقاف �حكم ، لكن من االحسن الهذا الشأن

 : االوقاف العامة لالعت�ارات التال�ة

ان غرض الواقف واحد في كال الوقفین العام والخاص وهو رجاء الثواب وابتغاء مرضاة  -

 .هللا

آل والى ان �صیر كذلك فانه موضوع�ا �حقق غرض ان الوقف الخاص هو وقف عام �الم -

 .االوقاف العامة

ضرورة تدخل المشرع للنص على عدم جواز االعتداد �الح�ازة في فمن الوعموما 

 :االوقاف ا�ا كان نوعها لالس�اب التال�ة

ان التقادم یخرج الوقف عن دائرة المنع من التصرف ف�ه �كل أنواع التصرفات الناقلة _ أ

، و�التالي فهو �مس �مقتضي حكم الوقف وهو اللزوم و�خرجه من دائرة التصرفات للملك�ة

لذلك ین�غي النص على  ،السالفة الذكر �الب�ع واله�ة كما حدث في قض�ة اوقاف زاو�ة الهامل

 .منع التقادم في الوقف تماش�ا مع احكام الوقف ، ولتعلقه �المنفعة العامة

و�ا فانه یجب ان ینظر ال�ه من هذا الجانب اكثر من �ما ان الوقف �عتبر شخصا معن _ب

   اعت�اره ماال یخضع لنظام االموال الخاصة من حیث مایجري علیها من الوقائع 

وهذه الخصوص�ة لوحدها من شأنها ان تكون مبررا كاف�ا الست�عاد االعتداد ، والتصرفات

كان�ة ان �كون االشخاص محال مدى ام : �الح�ازة كسبب لتملك الوقف واال كنا امام اشكال�ة

 .؟  للتملك او موضوعا لدعوى تمل�ك

أما ف�ما یخص سماع دعوى الوقف، فالقضاء الجزائري لم �ستقر أ�ضا على المدة التي  - 3

 حیث أقر أن الدعوى ال تسمع �مرور مدة التقادم المسقط  ال یجوز �عدها سماع الدعوى ،
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، حیث أن الطاعن لم یرفع دعواه إال 19861بتمبر س 22القرار الصادر في وهذا ما جاء في 

من القانون المدني  التي  308سنة، ولقد اعتمد القضاء في تبر�ره على نص المادة  50�عد 

  29/12/2001: المؤرخ في 21394رقم  العقار�ةوأ�ضا قرار الغرفة  سنة ، 15تجعل المدة 

 ،في مسألة مدة التقادم ة اإلسالم�ة الشر�عأحكام ما یخالف ، والذي ذهب الى السالف الذكر

ذلك أن الفقه الحنفي الذي �عتمده الواقفون كثیرا في إنشاء أوقافهم یرى جواز سماع الدعوى 

سنة اذا لم �مض على وضع الید مدة تز�د او تساوي ما هو معمول �ه في حقوق  15�عد 

رقم ده القرار وهذا الذي اعتم لم �كن هناك عذر شرعي، ما،  2سنة 33المیراث أي 

والذي جاء ف�ه على وجه  ،السالف الذكر 16/07/1997:بتار�خ  الصادر 157.310

ومن ناح�ة أخرى فإن المذهب الحنفي وٕان یجیز التقادم إال أنه لمدة   .((.. :الخصوص

سنة، وهذه المدة غیر متوفرة في القض�ة الحال�ة، وهذا عكس ما ذهبت  36و  33تتراوح بین 

التي ألغت الحكم المذكور وقضت من جدید ) مجلس قضاء المسیلة(ستئناف إل�ه جهة اال

 .3))برفض الدعوى لعدم التأس�س، مما یتعین نقض القرار بدون إحالة 

واما �النس�ة للتقادم لصالح الوقف، فالوقف �اعت�اره شخصا معنو�ا له ان ینتفع 

و في حكم القانون قر�نة قانون�ة �احكام القانون المدني ف�ما یتعلق �التقادم المكسب الذي ه

اذ ل�س في  ، ومنهم الوقف 4قاطعة على ثبوت الملك لصاحب الید الحائز كائنا من كان

 .متى تحققت شروطه القانون ما�منعه من ذلك
 
 
 
 
 

 .63، ص 03، عدد 1992، المجلة القضائ�ة  1986/ 22/09:الصادر بتار�خ  43301قرار رقم 1 
 .من القانون المدني 829المادة   2
 .01، عدد1997، المجلة القضائ�ة  1997/ 16/07:الصادر بتار�خ  157310قرار رقم  3
، احمد امین حسان، فتحي عبد 609المرجع السابق ، ص الوس�ط في شرح القانون المدني،انور طل�ة ، : راجع  4

 .684الهادي ، المرجع السابق ، ص 
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 المطلب الثاني

 اعت�ار التغییر في الوقف وقفا

  الشكل الذيین�غي أن �ستغل الوقف وفقا لما قرره  الواقف في عقد الوقف و�

والقاعدة تقول أن شرط الواقف كنص الشارع وال یجوز ألي كان أن �مس بهذه ،  1�حدده

وقع والتي وضعها قید ح�اته �أن  واقف، فإذا لم تراع هذه الشروط التي أقرها ال الشروط

 عقد الح�س وإلرادة لمناقضة عّد ذلك المال الموقوف �البناء ف�ه والغراس في تصرف 

من  25ذلك فقد اعتبر المشرع الجزائري التغییر في الوقف تصرفا في نص المادة ل، الواقف

كل تغییر �حدث بناء كان أو غراسا یلحق �العین الموقوفة  : ((التي اعتبرت  قانون األوقاف

 . 2))و��قي الوقف قائما شرعا مهما كان ذلك التغییر

الجزائري حكم بذلك ورغم أن المشرع لم �صرح �مصطلح التصرف إال أن القضاء 

       ، حیث أقرت المحكمة العل�ا أن إحداث البناء 25/11/1998 :في القرار الصادر في

وأعاب على ، و الغراس في العین �عتبر تصرفا في الوقف و �مس �مقتض�ات عقد الح�س 

قضاة الموضوع عدم اعت�ار التغییر في الوقف تصرفا مما أدى إلى نقض قرارهم ألنه ناقض 

والذي اعتبر  18/02/1992 :، وكذلك في القرار الصادر في3د الح�س و إرادة المح�سعق

التغییر في الوقف �البناء فوقه تصرفا �اطال ألن الوقف له طا�ع التأبید ومتعلق �انتقال ملك�ة 

 .4الرق�ة ول�س �حق االنتفاع

و  الفقه اإلسالمي، وه�ة الزحیلي، 241أحمد فراج حسین، أحكام الوصا�ا واألوقاف، المرجع السابق، ص : راجع  1
 .144المرجع السابق، ص أحكام الوقف ، ، مصطفي الزرقا، 176، المرجع السابق، ص ادلته

 :نصهما انتل، وال219و 218لقد تعرض المشرع الجزائري لهذه المسألة في قانون األسرة في المادتین  2
 ".المح�سكل ما أحدثه المح�س عل�ه من بناء وغراس في الح�س �عتبر من الشيء : " 218المادة  
ه، فإذا نتج عن التغییر ی�قي الح�س قائما مهما طرأ على شيء المح�س من تغییر في طب�عت : "219المادة  

 ." تعو�ض ینزل منزلة الح�س
 .89ص  ،01عدد ، 1999المجلة القضائ�ة  ،25/11/1998 :الصادر في 643183قرار رقم ال  3
 .124نفس المرجع، ص ،م�ادئ القضاء العقاري ، حمدي �اشا عمر 4
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لوقف فاعت�ار التغییر في الوقف تصرفا في أصل الوقف هو من مقتض�اته، ألن ا

�قتضي عدم التصرف في المال الموقوف في أصله إال للضرورة وتحقق المصلحة في 

الوقف، فال یجوز التصرف ف�ه �الب�ع واله�ة، ولما كان الوقف ینشأ �عقد �عتبر دستورا له 

فالتغییر ف�ه یؤدي إلى تغییر نشاطه ، محدد الغرض والنشاط  و�ترتب عنه شخص معنوي 

وقد یؤدي  مستحقین،االستحقاق ف�ه لل عاث البناء والغراس قد �منإحدفان وكذلك ، وغرضه 

أن الوقف یخرج عن دائرة التمل�كات  هذا ما یخلف قاعدةلى إنهائه وتمل�كه ملك�ة خاصة، و ا

 . 1وذلك النعدام ن�ة التملك

ان تناول مسألة التغییر في الوقف والجوانب القانون�ة لها �قتضي التطرق الى           

على ) الفرع الثاني( آثار التغییر في الوقف ، وكذا )الفرع االول(التغییر المعتبر وقفا  شروط

 :النحو التالي 

 

 الفرع االول

 شروط التغییر المعتبر وقفا

   ر في المال الموقوف تصرفا ین�غي �طالنه، یجب أن �قام بناءیلكي �عتبر التغی

) اثان�(دم الصفة في من أقام هذه المنشآت وأن تنع، ) الأو (أو غراس أو كلیهما على الوقف 

 .)اثالث(وأن �ق�مها لحسا�ه الخاص 

ر في الوقف �عتبر من بین أحكام االلتصاق التي یإن التغی:  البناء والغراس في الوقفـ أوال

لها  ،تضاف لحالة البناء والغراس، أي أننا �صدد إنجازات جدیدة تضاف إلى ملك�ة الوقف

بذاتها و�مكن نزعها إذا أر�د ذلك، وتستوي أن تكون منشآت جدیدة  قائمةك�ان متمیز و 

ق أرض جرداء أو تكون و فقد تكون عمارة ف، 2منشآت مضافة إلى منشآت أخرى  منفصلة أو

 .39ص،  2عدد  ،1994 المجلة القضائ�ة، 30/03/1994 :الصادر في 109957رقمقرار ال  1
وما �عدها، نبیل  169ص ،2000الجامع�ة للط�اعة و النشر،  راألصل�ة، الداالحقوق العین�ة حسنین، دمحم : راجع 2

 .301، ص 1999 مصر، إبراه�م سعد، الحقوق العین�ة األصل�ة، دار الجامعة المعرفة الجامع�ة،
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أو إضافة جناح   وقد تكون إضافة كز�ادة طابق فوق البناء  ،أشجارا فوق أرض فالح�ة

 .أو تكملة غراس قائم للحي 

المنشآت التي ال هي و  ، منشآت دائمةان تكون راس الغبناء و لامنشآت �شترط في و 

 .للملك األصلي ةر ی�مكن نزعها �سهولة، حیث أنه إذا نزعت قد تسبب أضرارا كب

فإذا كانت هذه التغیرات من قبیل اإلصالحات والتحسینات وأعمال الحفظ والص�انة 

القنوات، فهي ال تعتبر من كالترم�م والطالء وتقو�ة األساسات واستصالح األراضي وحفر 

بل ترت�ط  قبیل التغیرات التي تعتبر تصرفا في الملك الوقفي ألنها ال تؤثر في أصل الوقف 

 .�استغالل العین الموقوفة واستعمالها وهذا ما قد یجعلها ضرور�ة إذا ما احتاج إلیها الوقف

ي مال الموقوف فإذا كانت غیر دائمة أي أنه �مكن إزالة البناء والغراس �سهولة ف

ق�مها أصحابها على أرض الغیر دون األكشاك والصنادیق ونحوها والتي �و  كالخ�ام الصغیرة

وذلك  أقاموهان كون ملكا ألصحابها الذیتأي دون قصد التملك ف ،قصد إ�قائها على الدوام

لتها وللناظر أي �طلب إزا ،حدث أضرار �العین الموقوفةتألنه �مكن إزالتها �سهولة دون أن 

مال للإذا كان ذلك �حقق مصلحة أكثر  إال إذا أراد أن ت�قي ف�ه بإذنه في أي وقت

 .1الموقوف

�غض النظر حدث عل�ه یتملك كل بناء أو غراس �ُ  تجدر المالحظة هنا ان الوقفو 

 .السالفة الذكر من قانون األوقاف 25مدة التملك وفقا لنص المادة عن عنصر 

یر في الوقف �البناء ی�شترط لكي �كون التغ:  أقام البناء والغراسانعدام الصفة ف�من  ـثان�ا

رات غیر أهل لذلك وال �ملك الصفة في الق�ام یأن �كون من أقام هذه التغی، والغراس تصرفا 

في     للوقف فإن ما �قوم �ه من بناء وغراس ناظرابها، فإذا كان �ملك الصفة �أن كان 

، 2للوقف أصال �اعت�اره شخصا معنو�ا له حق التملك مصلحة الوقف �كون صح�حا ومملوكا

،  1999،  االسكندر�ة لنشر،لة در الجامعة الجدیجمال خلیل النجار، الن�ة وأثرها في البناء فوق ملك الغیر، دا 1
 .80ص 

، البنك اإلسالمي للتنم�ة، المعهد اإلسالمي لل�حوث 2طإدارة وتثمیر ممتلكات الوقف،  ،حسن عبد هللا األمین 2
  .158، ص 1994والتدر�ب، 
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فإذا خرج الناظر عن صالح�اته فإنه �عاقب تأدیب�ا، إال أن الوقف �كون مسؤوال عن 

 .یر ملكا للوقفیو�عتبر كل تغ، ه ننائ�ا ع الناظر تصرفاته �اعت�ار

على موافقة أما إذا كان من اقام المنشأت هو المنتفع �الوقف بناء على حصوله         

من  7مكرر 26وفقا للمادة  ناظر الوقف أو وكیل األوقاف، فإن له الحق في التعو�ض

، أما إذا أقامه دون موافقة الناظر ودون وجود ضرورة ف�كون سيء 1 07– 01قانون رقم ال

 .الن�ة، ألن االستحقاق في الوقف ال �عطي لصاح�ة حق االنتفاع �الشيء ف�عتبر متعد�ا

ك�ة من أقام المنشآت على الوقف �أثر رجعي، فالمنشآت التي أقامها وقد تزول مل

األمالك الوقف�ة التي امتلكها ذلك على مثال وأبرز  ،ر في الوقفیتعتبر من قبیل التغی

  استثمارات علیها من بناء منشآت وغراس وغیر واقامواعن طر�ق عقد الشهرة  شخاصأ

لمستفیدون في قانون الثورة الزراع�ة في إطار المنشآت التي أقامها ا �ضاف الى ذلك ،ذلك

إال أنه ، قانون الثورة الزراع�ةنطاق تطبیق التأم�م، حیث أن األمالك الوقف�ة أدخلت ضمن 

وفقا  الحق لمن أممت أراضیهم أن �ستعیدوها ىأعط 25-90�صدور قانون التوج�ه العقاري 

 10-91ائري في قانون األوقاف أن المشرع الجز سلف ذكرها، وهذا �عني  إلجراءات معینة

فهنا �عتبر من تملك .  2أ�طل كل التصرفات التي حدثت على األمالك الوقف�ة و�صفة رجع�ة

هذا وأعطي ل، األموال الوقف�ة في هذه الفترة وأقام منشآت علیها من بناء وغراس مغیرا فیها

 .في التعو�ض االخیر الحق

وقف له اهم�ة في تحدید االثار القانون�ة الن تحدید طب�عة القائم �التغییر في الو 

 :وجب التمییز بین الحاالت التال�ة 

الوقف�ة المبنّ�ة المعّرضة  �مكن أن تستغّل وتستثمر وتنّمى العقارات"  : 07-01من القانون  7مكّرر 26الماّدة  1
للخراب واالندثار �عقد الّترم�م أو الّتعمیر الّذي یدفع المستأجر �موج�ه ما �قارب ق�مة الّترم�م أو الّتعمیر، مع 

 ." خصمها من مبلغ اإلیجار مستق�ال
المؤرخ  73-71الموقوف المؤممة في إطار أحكام األمر رقم  تعاد األمالك: "  10-91من القانون  38المادة  2

، المتضمن الثورة الزراع�ة إلى المستفیدین األصلیین إذا ثبت أنها �قیت على حالها وفقا 1971نوفمبر  08في 
للشر�عة اإلسالم�ة والقانون، وعند عدم وجود هؤالء المستفیدین، تؤول هذه األمالك للسلطة المكلفة �األوقاف، أما 

جاع أصل الوقف المؤسس، فتكون موضوع تعو�ض وفقا لإلجراءات األوقاف التي خضعت لب�ع �ستحیل معه استر 
 ".أعاله 2المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 
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الناظر �عتبر المسیر  ان :حالة كون القائم �التغییر في العین الموقوفة هو الناظر -1

�قوم �أعماله تحت إشراف وكیل األوقاف ط�قا لنص الذي وهو ممثله ، الم�اشر للوقف 

، فهو مكلف �السهر على العین الموقوفة 381-98ذي من المرسوم التنفی 13المادة 

الموقوف علیهم والسلطة المكلفة �األوقاف  موالمحافظة علیها و�كون ضامنا لكل تقصیر أما

 تهص�ان�عمل على دفع الضرر عنه و ان یكما یلتزم �كل عمل �فید الملك الوقفي و ، والواقف

یرات في الملك الوقفي یطار عمله �الق�ام بتغاالقتضاء، فإذا قام الناظر في إ دوٕاعادة بنائه عن

من بناء أو غراس لصالح الوقف فإنها تعتبر ملكا للوقف إذا كانت من مال الوقف أو بدین 

 .على الوقف

وٕان صرح الناظر أن الملك�ة  ،إذا كان من مال الناظر فهي كذلك ملك للوقفواما           

�ة، ألنه �ملك وال�ة النظر على الوقف فهو �عتبر له فإنه �عتبر متعد�ا و�فترض ف�ه سوء الن

و�عتبر كالوصي المختار ف�كون أمینا على ما تحت یده من ، قف حال ح�اته اوك�ال للو 

إذا كان ال  ر في الوقففیلزم بنزع ما غیّ ، 1أع�ان الوقف وغالته فتسري عل�ه أحكام األمناء

 .2س ملكا للوقف و�عزل الناظر�ضر �األرض، فإذا كان �ضر بها أعتبر البناء والغرا

 أصال   ، ألنه �ملك الوال�ة عن الوقف  أما إذا كان ناظر الوقف هو الواقف نفسه

ماله     ، فإذا قام �التغییر ف�ه وكان من مال الوقف فهي ملك للوقف، وٕاذا كانت من 

قام ذا أ، أما إ3عتبر ملكا للوقف كذلكوقصد بها ز�ادة ونماء الوقف فإن التغییر � الخاص

على أرض الوقف وقصد تمل�كها لنفسه فإنه �عامل معاملة الناظر المتعدي، ألن  أتنشالم

 .∗ذلك �عد رجوعا عن الوقف وٕا�طاال ألصله

ف�النظر إلى عقد  :حالة كون القائم �التغییر في العین الموقوفة هو الموقوف علیهم -2

علیهم بل ینقل لهم حق االنتفاع  لى الموقوفاالوقف نجده ال ینقل ملك�ة المال الموقوف 

  .302، ص  1996مط�عة فضالة، المغرب ،  ، 1ج الوقف في الفكر اإلسالمي،  ،دمحم بن عبد هللا 1
 .239زهدي �كن، الوقف بین الشر�عة والقانون، المرجع السابق، ص  2
 .239،  هرجع نفسالم 3
إال أن �عضهم یرى أنها تكون ملكا للواقف إذا صرح بذلك، زهدي �كن، الوقف بین الشر�عة والقانون، المرجع  ∗

 .239السابق ، ص 
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ة و�كون �الطر�ق الذي رسمه الواقف في الغلّ على فقط، وحق االنتفاع �الوقف ینصب فقط 

حیث ، 16/07/1997 :وهذا ما أكدته المحكمة العل�ا في قراراها الصادر في ،عقد الوقف

  ي تصرف أقرت أن للموقوف علیهم حق االنتفاع فقط فال یجوز لهم أن یتصرفوا ف�ه �أ

 ل المح�س بناءالما أنه إذا أقام الموقوف علیهم فوق  على ،1ناقل للملك�ة �الب�ع واله�ة وغیرها

    ا للعین الموقوفة وال یجوز تملكها ملك�ة لكفإن هذا البناء والغراس �كون م اأوغراس

�عقد �حق للموقوف علیهم أن �شیدوا بناء أو غراسا ، ألن ذلك �مس انه ال  ، فاألصلخاصة

الوقف في أصله وقد یؤثر في نوع�ة االستحقاق ف�ه، على أنهم ملزمون �المحافظة عل�ه 

ثر عل�ه، ف�كون علیهم هنا واجب المحافظة �أن ما یؤ وص�انته وترم�مه إذا ما حدث له 

هم یخبروا ناظر الوقف بذلك أو �فرضوه عل�ه إذا لم �قم �ه، علما أن المشرع الجزائري أعطا

 .2معینین محصور�ن راشدین ى الوقف إذا كانواحق النظر عل

سواء كان الغیر الذي تر�طه  :حالة كون القائم �التغییر في العین الموقوفة هو الغیر -3

الغیر الذي ل�س له عالقة ، فأو الغیر األجنبي الذي ل�س له عالقة �ه ،عالقة قانون�ة �الوقف

عن التغییرات التي  انون العقو�اتقتعدي وتطبق عل�ه أحكام م�الوقف �عتبر في حكم ال

 یرات وقد �ضر �الوقف و�مس �أحكامه ی�اعت�اره ال �ملك الصفة للق�ام �التغ في الوقفحدثها ا

یتعرض كل شخص �قوم �استغالل  :((على انه من قانون األوقاف  36ولقد نصت المادة 

یزورها إلى الجزاءات ملك وقفي �طر�قة مستترة أو تدل�س�ة أو یخفي عقود وقف أو وثائق أو 

 .))المنصوص علیها في قانون العقو�ات

على أنه یجوز حرمانه من  ملكا للوقف ،الغیر هنا ر �قوم �ه یتغی كلو�عتبر 

 .ألنه �عتبر متعد�ا ومدلسا على الوقف التعو�ض

 أما الغیر الذي تر�طه عالقة قانون�ة �الوقف فإنه یختلف �اختالف صفته فقد �كون 

 :حتكرامستأجرا او م

 .34العدد األول، ص ،  1997المجلة القضائ�ة  1
 . 381-98من المرسوم التنفیذي  16المادة  2
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المستأجر هو الشخص الذي انتقال إل�ه حق استعمال المال الموقوف على  :المستأجر -أ

 .1من المال هو مبلغ اإلیجار اأن یدفع نظیر ذلك مبلغ

والمستأجر یلزم في عقد اإلیجار الوقفي �المحافظة على العین وص�انتها وعدم 

، و�لزم �عدم 2تلحق �العین الموقوفةلك �التأمین على المخاطر التي ذو�لزم ك، اإلضرار بها 

التغییر فیها إال �موافقة الناظر أو الموافقة الصر�حة من السلطة المكلفة �األوقاف م�اشرة 

والمتمثلة في وكیل األوقاف �عد المعاینة والخبرة المیدان�ة، على أنه إذا قام �التغییر في المال 

تصرفه واعتبر التغییر مكتس�ا للوقف  وأ�طل االموقوف بدون موافقة صر�حة اعتبر متعد�

 .ا أو بناءسواء كان غراس

      إن الحكر �عتبر من قبیل اإلیجارات الطو�لة و�عتبر من الحقوق  :المحتكر -ب

مر     �ه ف�أجر �ه الوقف لمدة طو�لة إذا كان الوقف مخر�ا ولم �كن للوقف ما �ع،  3العین�ة

 لصاح�ه االنتفاع �الملك الوقفي بجم�ع وجوه االنتفاع فهو یخول ، و�اعت�اره حقا عینا أصل�ا

وذلك شرط أن تكون األعمال التي یجر�ها في الملك الوقفي من شأنها أن تؤدي إلى  ،

 إصالحات، شرط أال  ینقص من   تحسینه، وله أن �ق�م ف�ه البناء والغراس وأن �حدث عل�ه

�متلك الحق في تملك ال ي الوقف، إال أنه ق�مته، إال أنه و رغم السماح له �البناء والغراس ف

حق االنتفاع �البناء والغراس وله ، لكن له من قانون األوقاف 25ما أقامه ط�قا لنص المادة 

، هذا عكس المشرع المصري الذي أعطاه حق الملك�ة التامة 4أن یورثه خالل مدة العقد فقط

في الوقف رغم أن المشرع فالحكر في أصله �منح لصاح�ه حق البناء ، على ما �ق�مه

 .14، ص6ج المرجع السابق ،  ،عبد الرزاق السنهوري  1
 .من نموذج عقد إیجار األوقاف المعتمد من قبل وزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف 07المادة  2
 .201،ص 6جسابق، المرجع العبد الرزاق السنهوري ،  3
�مكن أن تستثمر، عند االقتضاء، األرض الموقوفة العاطلة �عقد الحكر الّذي یخّصص "  : 2مكّرر  26الماّدة  4

أو للغرس لمّدة معّینة مقابل دفع مبلغ �قارب ق�مة األرض الموقوفة وقت /من األرض العاطلة للبناء و�موج�ه جزء 
أو الغرس /إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع إیجار سنوي �حّدد في العقد، مقابل حّقه في االنتفاع �البناء و

 1411شوال عام  12المؤرخ في  10-91قانون رقم من ال 25وتور�ثه خالل مّدة العقد، مع مراعاة أحكام الماّدة 
 " .والمذكور أعاله 1991أبر�ل سنة  27الموافق 
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الجزائري منعه من تملكها، إال أنه نص على أنه تسوى الوضع�ة �عد انتهاء العقد �طر�ق 

 1.وهذا ما ینطبق كذلك على عقد المرصد، التراضي بین المعنیین والسلطة المكلفة �األوقاف

یجب أن  ارفلكي �عتبر التغییر في الوقف تص: أن تقام المنشآت لحساب من أقامها ـ ثالثا

أي أن من أقام هذه التغییرات یر�د أن �ملك ما أقامه من غراس ، �كون متبوعا بن�ة التملك 

كأن ، و�ناء، فإذا أقامها بن�ة التبرع للوقف فال �عتبر تصرفا في الوقف بل �عتبر ذلك مستح�ا

یر یلتغیز�د أو یوسع في المال الموقوف طل�ا للخیر وعمارة للوقف، فهنا ال �عتبر هذا ا

تصرفا، ألنه في أصله عمل بر وخیر یز�د في الوقف وال یؤثر على وجوده وال یهدده 

أما إذا كان �غرض التملك فهنا �عتبر التغییر �البناء والغراس على الوقف تصرفا ، �الزوال

وهو ما أكدته المحكمة العل�ا ، 2ألن الوقف ال �مكن أن �كون محل ملك�ة أو دعوى تمل�ك

أن قطعة األرض  : ((، حیث قضت في منطوق قرارها 25/11/1998المؤرخ في في قرارها 

یجب أن ینتفع بها من ح�س لصالحهن  11/06/1949المح�سة �موجب عقد مؤرخ خالل 

 .ودون غیرهن ودون أن تنفرد واحدة منهن دون األخر�ات وفقا إلرادة المح�س

قطعة األرض�ة حیث أن المطعون ضدها رخصت البنها بإقامة بناء فوق  ال

التي شید علیها البناء وهو  نه مالكا لجزء من القطعة المح�سةالمح�سة من شأنه أن یجعل م

ما یتنافى مع عقد الح�س وٕارادة المح�س، حیث أن القاعدة أن كل من أحدث بناء أو غرسا 

 .3)) في الح�س، �عتبر مكتس�ا للشيء المح�س وال یجوز تمل�كه ملك�ة خاصة

كان عامال على  �أن: وفي الحالة التي �كون القائم �التغییر في العین الموقوفة هو الفضولي

الملك الوقفي فوجب على الناظر تعو�ضه، أو �كون قد أقامها �صفته وك�ال عن الوقف، كأن 

�مكن أن تستغّل وتستثمر وتنّمى األرض الموقوفة �عقد المرصد الّذي �سمح �موج�ه "  : 5مكّرر 26الماّدة  1
مسبق طیلة مّدة استهالك  نازل عنه �اّتفاقلمستأجر األرض �البناء فوقها مقابل استغالل إیرادات البناء، وله حّق التّ 

الموافق  1411شوال عام  12المؤّرخ في  10– 91من القانون رقم  25ق�مة االستثمار، مع مراعاة أحكام الماّدة 
 ."والمذكور أعاله 1991أبر�ل سنة  27

 .39ص ، 03عدد، 1994، المجلة القضائ�ة سنة 30/03/1994: الصادر في109957قرار رقم ال 2
 .89ص ،01، عدد 1999المجلة القضائ�ة  3
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فتطبق عل�ه أحكام الوكالة  ، وٕان كان مجاوزا لسلطته�كون ناظرا فهو ال �عمل لحساب نفسه 

 .ات المنصوص علیها في قانون األوقافوالجزاء

 

 الفرع الثاني

 آثار التغییر في الوقف

الوقف  ىالتغییر في الوقف ال �عتد �ه وال یؤثر في وجود الوقف فی�قالقاعدة ان إن 

إال أنه تسوى ، قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغییر، و��طل كل تصرف یرد على الوقف 

ذلك بواسطة التراضي بین السلطة المكلفة �األوقاف والجهة  الحاالت والمشاكل الناتجة عن

 .المعن�ة

إن التغییرات التي تحدث على المال الموقوف ال :  �طالن التغییرات وتملكها للوقف ـأوال

تؤثر على وجوده شرعا وال قانونا، وال �مكن أن تمتلك ملك�ة خاصة، حیث تعتبر مملوكة 

 .هما كانت ق�متهاللمال الموقوف مهما كان نوعها وم

وهذه التغییرات لم �عترف بها المشرع الجزائري ولم �عتبرها واقعة قانون�ة �مكن 

التعامل معها، لكنه اعتبرها واقعة ماد�ة �مكن معها التعو�ض إلى من قام �التغییر، على أنه 

 .من قانون األوقاف 36�مكن أن �حرم منه وفقا لألحكام العامة وتطب�قا لنص المادة 

أن كل تغییر على  من قانون األوقاف، 25لقد نص المشرع الجزائري في المادة و 

 �حدث على العین الموقوفة سواء كان بناء أو غراسا أو كلیهما، �عتبر مملوكا للمال الموقوف 

متى صح  وال یؤثر التغییر على الوقف فی�قي الوقف قائما شرعا مهما كان نوع التغییر

 .1أن الوقف یثبت �كل الطرق الشرع�ة لإلث�اتالوقف وكان ثابتا، على 

      للمال الموقوف �صفة  لكافكل تغییر �حدث على العین الموقوفة �كون م

، سواء كان الغیر  تلقائ�ة و�دخل في ملكیته م�اشرة مهما كان الشخص الذي قام �التغییرات

 .كما سبق معنا أو الموقوف علیهم أو الواقف أو المتولي للوقف

 .10-91من القانون  35المادة  1
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إال �الغلة  -متى كان ذا عالقة قانون�ة �الوقف  –صاحب التغییر یتصل حق وال 

ألن المال الموقوف ال �مكن أن �مس �أصله إال في الحدود التي وضعها العلماء وأقرها 

 .وفقا لإلجراءات المعمول بهاو القانون لالستبدال و�الشروط المحددة لذلك 

   نه أن �متلك ما قام �ه ولو كان ر في الوقف �الغراس والبناء ال �مكفالمغیّ 

  ، وذلك لكون الوقف یخرج عن∗ولو انفرد واحد �الغلة النقراض ال�اقین ،الموقوف علیهم

وال �مكن أن یتصرف ف�ه ، دائرة التمل�كات، فال �مكن أن �كون محل ملك�ة أو دعوى تمل�ك

  لكيالمال الموقوف  ي منع التغییر فيوذلك هو األصل ف، �كل التصرفات الناقلة للملك�ة 

   ث وأن یتملكه شخص على طر�ق عقد دال �كون محال للتقادم المكسب، كما قد �ح

أو یرت�ط �ه حق الغیر، ف�كون محال للحجز عل�ه و��عه �المزاد العلني، لذلك فإن  1الشهرة

كل تغییر �حدث عل�ه ال یؤثر ف�ه و��قي الوقف قائما شرعا وال �مكن أن یتصل حق الغیر 

كم حر، بل یتصل حقه فقط �الغلة دون األصل التصاله �أصل الوقف مهما كان هذا المغیّ �

صرفا �اطال و�متلكه الوقف    م�اشرة فكل تغییر �حدث في الوقف �كون ت �التاليو ، د ـالتأبی

             وهذا ما قضى �ه االجتهاد القضائي حیث جاء في احدى قرارات المحكمة ، 

حیث أن القاعدة أن كل ما أحدث من بناء أو غرس في الح�س �عتبر مكتس�ا : (( .. العل�ا 

أن قضاة  -من قض�ة الحال –للشيء المح�س وال یجوز تمل�كه ملك�ة خاصة، ومتى تبین 

صرفا �مس �مقتض�ات تالمجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة األرض�ة المح�سة ال �عد 

�تناقض مع عقد المح�س، ما جعل القرار المطعون عقد الح�س، فإن تعلیلهم جاء ناقصا و 

 .2))ف�ه غیر معلل ول�س له أساس قانوني، ومتى كان كذلك استوجب النقض 

وذلك حفاظا على الوقف من الزوال وتنفیذا لرغ�ة الواقف الذي قصد دوام المنفعة حتى وفاته، طل�ا لألجر من هللا  ∗
وذكر الصدقة الجار�ة، وجر�ان " الثإذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ث" عز وجل، تطب�قا لحدیث النبي ملسو هيلع هللا ىلص

الصدقة �قتضي �قاء  أصله كما أسلفنا ذكره ، لذلك جعل الفقهاء حق الغیر على الوقف �كون مرت�طا �الغلة دون 
 .كانوا من المستحقین أو غیرهم أو حتى دائنیناألصل سواء 

، 02، العدد  1936صاد ، السنة السادسة ،مجلة القانون واالقت، )استبدال الوقف(مشكلة األوقاف،  ،دمحم أبو زهرة 1
 .765ص 

 .89، ص 01، عدد 1999، م ق 25/11/1998 :مؤرخ فيال 183 643قرار رقم ال 2
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إن المشرع الجزائري لم ینص على طر�قة : تسو�ة الحاالت المترت�ة بین الوقف والغیر ـ ثان�ا

 ىأو الغراس، حیث اكتف تسو�ة الحاالت الناتجة عن التغییر في المال الموقوف �البناء ف�ه

تسوى الحاالت المخالفة ألحكام هذه  (( :على األوقاف قانون من  25في المادة  نص�ال

المادة عن طر�ق التراضي بین المعنیین والسلطة المكلفة �األوقاف ط�قا ألحكام هذا القانون 

لوقفي وتخضع تسو�ة هذه الحاالت إلى نوع�ة الملك ا، ))  02مع مراعاة أحكام المادة 

 . 1وطب�عته وكذلك إلى مصلحة الوقف في ذلك

و�حرم ، أما األوقاف التي تعرضت العتداء علیها تخضع ألحكام قانون العقو�ات         

من التعو�ض نتیجة اعتدائه على األوقاف واستغالله لها �طرق تدل�س�ة ومستترة المغّیر 

و�سترجع ، ت على الوقف اش، فال �عوض على ما أقامه من من2فیجازى �عكس مقصوده 

     الوقف �عد إجراء معاینة میدان�ة للتغییرات المستحدثة وٕاخراج محضر مختص إقل�م�ا

إال ،  3فیها بناء على أمر رئ�س المحكمة وتثبت جم�ع الحاالت و�حال على العدالة للفصل

في الوقف ر توجد قواعد ثابتة تطبق على المغیّ  الفتسو�ة الحاالت األخرى انه �النس�ة ل

 :على سبیل الفتوى  التي تحل�عض الحاالت على سبیل المثال  شیر الىون

إذا قام المستأجر �قسمة العقار الموقوف إلى قسمین أو أكثر، فتسوى الوضع�ة إذا كانت  -1

تضر �الملك الوقفي وطرقة استغالله، فإنه یلزم برد الملك الوقفي إلى ما كان  ةهذه القسم

ي طر�قة استغالله وكانت تضاد شرط الواقف، فإنه �صح تغییر وجهة عل�ه، فإذا أثرت ف

، فإذا ذلك الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقین ما لم �منع شرط من شروط الواقف

 .وجد مانع یلجأ إلى القاضي لكي �سمح بهذا التغییر وتسوى الحالة على هذا النحو

 .من قانون األوقاف 38المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبیق المادة  1
 .10-91من قانون األوقاف 36المادة  2
السداسي األول، ، المتعلق �حالة األوقاف واإلجراءات المتخذة لل�حث عنهاالتقر�ر الخاص �األوقاف لوال�ة �سكرة   3

1996. 
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ذا كان اف ،في فالحالة تسوى حسب طر�قة التغییرأما إذا كان ال �ضر �الملك الوق         

حماما وقسم إلى قسمین، تسوى الوضع�ة �اعت�ار كل حمام وقفا منفردا و�تم تأجیره للمستأجر 

 .�عقدین منفصلین وأجرتین كذلك وهو ما �عتبر أصلح للوقف

ذا لم إ -فتح غرفته محال للتجارة أمكن عندئذ �إذا قام مستأجر المنزل المعد للسكن  -2

وما  ي محل تجار  جدران: أن �قسم إلى عقار�ن  - �ضر هذا التقس�م �الوقف وكان أصلحا له

والثاني یؤجر على أنه محل ، جر األول على أنه سكن �أجرة معینة ؤ فی نا،�قي �كون مسك

 .تجاري 

ونالحظ أن تسو�ة حاالت التغییر خارج تأم�م األراضي یخضع لنظام الفتوى أي 

وهو ما �عطي صالح�ات  ،وفقا ألحكام كل وقف وما �صلح له على حدة ل حالةمعالجة ك

وكیل و  نظارة الشؤون الدین�ةو  لكل من اللجنة المركز�ة لألوقافو كبیرة لمتولي األوقاف 

 .الحاالتتلك نظر في تسو�ة للاألوقاف 

في تسو�ة الحاالت  07-01غیر أن المشرع الجزائري ذكر حاالت أخرى في قانون 

 :وهي 1عن التغییر في الوقفالناتج 

على عقد  07-01مكرر من قانون  26لقد نصت المادة : التغییر الذي �حدثه المحتكر -1

الحكر حیث �موج�ه یجوز للمحتكر البناء في الملك الوقفي أو الغرس ف�ه لمدة معینة من 

نقل على أن صاحب حق الحكر ی، التزامه بدفع ق�مة األرض وأجرة سنو�ة تحدد في العقد

 .حقه في االنتفاع �البناء أو الغرس أو كلیهما الذي أقامها طول مدة العقد مع إمكان�ة تور�ثه

من قانون األوقاف  25فهنا البناء و الغراس �كون مملوكا للوقف حسب المادة 

، فال �مكن أن �متلك ما أقامه وال  و�تصل حق صاحب الحكر �االنتفاع، �ما أقامه فقط

 .كتمل ق�مة ما أقامه بتور�ثه طول مدة العقد فقطیجوز له إذا لم ت

 .10-91لقانون لالمعدل والمتمم  07-01قانون المن ، 5مكرر 26، 3مكرر 26، 2مكرر 26 :ادو الم  1
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إن حق المرصد �سمح لمستأجر األرض : التغییر الذي �حدثه صاحب حق المرصد -2

�البناء فوقها مقابل استغالل إیرادات البناء مع تحدید مدة االستثمار، على أن له حق التنازل 

 .عنه �اتفاق مسبق مع ناظر الوقف

ا كصاحب حق المرصد، ال �مكن أن �متلكها بل تكون مل فالبناءات التي �ق�مها

من قانون األوقاف وال یرت�ط صاحب المرصد إال �استغالل  25للوقف وفقا لنص المادة 

، وتسوى الحالة بتملك الوقف للبناء واتصال حق صاحب المرصد إیرادات البناء فقط

 .1الوقف، ف�استهالك ق�مة االستثمار ینتهي حقه على  �االنتفاع فقط 

 

على أنه إذا كانت األراضي الوقف�ة مجاورة للتجمعات السكن�ة �مكن إدماجها في 

 .المتعلق �التهیئة العمران�ة 25-90األراضي العمران�ة وفقا لقانون 

 

البناءات التي تقام على أرض الوقف ال تكون یجب ان �الحظ هنا ان ولكن 

من  24وقاف بل تطبق عل�ه أحكام المادة من قانون األ 25مملوكة للوقف وفقا لنص المادة 

ما كانت عل�ه األرض األولى �شروطه  مثلتستبدل بها أرض أخرى وقفا ، حیث نفس القانون 

 .2في كل الحاالت �مكن اللجوء إلى القضاء لحل أي نزاع ینشأ عن ذلك،و وٕاجراءاته

 

 

 

 

 

 

 .10-91لقانون لالمعدل والمتمم  07-01قانون المن  5مكرر 26المادة  1
�ة ك�ف�ة ال�حث عن األمالك الوقف�ة، الصادرة عن وز�ر الشؤون الدین�ة واألوقاف ، المتضمنة وضع31مذكرة رقم  2

 .1994لسنة 

                                                           



 الم�حث الثاني

 اإلستبدالامكان�ة التصرف في الوقف �

 المال الوقفي غیر قابل للتصرف ف�ه �أي تصرف تمل�كي نظرا للزوم األصل أن

 .الوقف، فهو مؤ�د ال یجوز الرجوع ف�ه

غیر أنه وحتى �كون التعامل مع األع�ان الموقوفة مرنا، وتفاد�ا لجمودها الذي 

�عطلها ف�ض�ع الغرض منها، أجاز الفقه والقانون صورة إستثنائ�ة للتصرف في المال الوقفي 

 )المطلب األول( مفهوم االستبدالالى  ف �االستبدال، وهو ما سنعالجه من خالل التطرق تعر 

 :على النحو التالي) المطلب الثاني(اجراءات االستبدال والى 

 

 المطلب األول 

 دالــوم االستبـــمفه

�قتضي الحدیث عن مفهوم االستبدال تناول مسالة تعر�فه وتحدید الحاالت التي           

، كما �قتضي تناول مسالة ) الفرع األول ( عمال هذا المكنة القانون�ة والشرع�ة إ ن معها �مك

مشروعا  االستثنائ�ة  الك�ف�ة   الشروط الالزمة التي بتحققها �كون التصرف في الوقف بهذه

 :على النحو التالي )الفرع الثاني ( 

 

 الفرع األول 

 تعر�ف االستبدال وحاالته

ثم     )  اوال( �االستبدال لة توجب التطرق الى فكرة التعر�ف ألجة هذه المسعاان م          

 ):ثان�ا ( حاالتـه 

  العین ب�ع : (( عرف الفقهاء االستبدال �عدة تعر�فات منها أنه :  تعر�ف االستبدال ـاوال 
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 �انه       رف ، كما عُ   1))الموقوفة و شراء عین أخرى تكون وقفا بدل العین التي ب�عت  

و لقد  .2))ب�ع عین موقوفة وشراء اخرى تحل محلها وقد تكون من جنسها او ال تكون  ((:

إبدال شيء �شيء آخر على أن االستبدال یتم (( �انه وسع آخرون في االستبدال فعرفوه 

عینا و ذلك �مقا�ضة العین الموقوفة �عین أخرى �ص�ح وقفا بدال عنها، أو بب�ع العین 

 .3)) �ص الثمن لشراء عین أخرى تص�ح وقفا أ�ضاالموقوفة و تخص

وال�عض �فسر اإلبدال �المقا�ضة ، واالستبدال بب�ع العین �النقود  وشراء عین           

     و�سمي الفقهاء اإلبدال �المناقلة ، فقد عرفها الدردیر في �اب الشفعة ،  بتلك النقود أخرى 

 .4)) لهب�ع العقار �مث: المناقلة  ((  :�قوله 

اسلوب للمحافظة على الطاقة ((  :�انهاالستبدال ومن الناح�ة االقتصاد�ة �عرف 

ر�عها ، واالستبدال بثمنها عینا  االنتاج�ة للوقف عن طر�ق ب�ع عین وقف خر�ت او قلّ 

 .5))اخرى تحل محلها 

إخراج العین :  اإلبدال �عني لك انو�جب هنا التفرقة بین اإلستبدال واإلبدال، ذ

لموقوفة عن جهة وقفها بب�عها مقابل ثمن نقدي، و�التالي فإن اإلبدال واإلستبدال متالزمان ا

حیث أن اإلستبدال الزم لإلبدال، ألنه إذا خرجت العین من الوقف �الب�ع یجب أن �حل 

 .6محلها أخرى 

التي �مكن و وكل من اإلبدال واإلستبدال شرط من الشروط العشرة المعروفة شرعا 

 .ها الواقف لنفسه أو لغیره أن �شترط

بدون  .أحكام الوصا�ا واألوقاف في الشر�عة والقانون ، مكت�ة الجیل الجدید ، صنعاء ،د العانيوو عبد القهار دا 1
 .161ص  ،سنة نشر 

 .26ص ،1999ار المكتبي ، دمشق ،، د1ط فقها واقتصادا، األوقافرفیق یونس المصري ، 2
 .431ص ، 2010، منشورات ز�ن الحقوق�ة، لبنان، 2طفي القانون العقاري،  الوس�ط ،عفیف شمس الدین 3
 .476سابق ، ص المرجع ال،  3الدردیر، الشرح الكبیر ، ج 4
فى  المعاصر للوقف، بیقالتط: ندوة حول دمحم عبد الحل�م عمر، تجر�ة ادارة االوقاف في جمهور�ة مصر العر��ة، 5

 .جمهور�ة تتارستان، م 17/6/2004-14الفترة من 
 .161سابق، صالمرجع ال دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف، 6
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 سبق أن استبدال العین الموقوفة �قتضي ب�عها أو مقا�ضتها  او یتضح من خالل م

وان كان �عض الفقهاء �قصرون االستبدال على الب�ع دون المقا�ضة ألنهم یرون عدم جدوى 

ن ، إذ أن صاحب العقار غیر الخرب لن �قوم �استبدال عقاره �آخر خرب إال إذا كا1ذلك

                  .      2سعره منخفضا، �اإلضافة إلى المخاطرة �سبب استبدال عقارصالح �آخر مخرب

وفي كل االحوال فان االستبدال �قتضي التصرف في أصل الوقف، و لقد ذكرنا ف�ما سبق 

و التي تعتبر تصرفات  أن العین الموقوفة ال یجوز التصرف فیها �الب�ع و اله�ة وغیرها ،

   على أصل الملك الوقفي و هو ما یتنافى مع أحكام الوقف الذي �قتضي اللزوم و التأبید  تقع

و �قتصر على  ، ذلك استثناء في االستبدال إال أنه یجوز، 3ومنع الب�ع واله�ة وغیرها

 للوقف التصرفات �عوض دون التصرفات التي تكون بدون عوض كاله�ة ألن ذلك �عد إنهاءً 

أن تكون العین الموقوفة خر�ة ال یرجى منها نفع، و ال �مكن عمارتها على أنه �شترط ، 

�طر�قة من طرق العمارة المعروفة كالحكر و المرصد و غیرها، كما انه �شترط أن یتم 

او      و ذلك لمنع أي تالعب  االستبدال وفقا للشروط والضوا�ط المحددة فقها و قانونا ،

یر شرع�ة، كأن یب�عها لنفسه أو ألحد من أقار�ه ف�كون تحایل على األوقاف و ب�عها �طرق غ

الوقف عرضة للتالعب، و �كون االستبدال طر�قا للقضاء على األوقاف ال إلى تمدید 

 .∗و لذلك تشدد الفقهاء في االستبدال و ر�طوه �ضوا�ط و أحكام ،منفعتها

ي شخصه و قد �شترط الواقف االستبدال لنفسه مع غیره، و قد یجمع هذا الحق ف

أو �شترطه كذلك لغیره، إال أنه یجوز للواقف االنفراد بذلك دون أن تكون لآلخر ذلك ألن 

 .للواقف أن �شترط انضمام رأ�ه مع اآلخر

ال : (( المتعلق �األوقاف 10-91 من القانون  24تنص المادة :  حاالت االستبدال ـ ثان�ا

 : في الحاالت اآلت�ةإال یجوز أن تعوض عین موقوفة أو �ستبدل بها ملك آخر

 .217ص  المرجع السابق،، أحكام الوقف  ، زهدي �كن 1
 .65ص  سابق ،المرجع ، الاستثمار األموال الموقوفة، فؤاد عبد هللا العمر 2
 .381المرجع السابق، ص  ،لبيدمحم مصطفى ش 3
 ،زهرة دمحم أبو ، األوقاف و جعلها ملك�ات خاصة بهم و ب�عها حیث یذكر أن االستبدال كان طر�قا للوالة لنهب ∗

 .793ص    ، العدد السا�ع،  1935مجلة القانون واالقتصاد ، السنة الخامسة، ، )إنشاء الوقف( ،مشكلة األوقاف
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 ،حالة تعرضه للض�اع أو االندثار -

 ،حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه -

كتوس�ع مسجد أو مقبرة أو طر�ق عام في حدود ما تسمح �ه  حالة ضرورة عامة ؛ -

 ،الشر�عة اإلسالم�ة

�طة تعو�ضه �عقار حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وٕانتفاء إت�انه بنفع قط، شر  -

 .أو أفضل منه �كون مماثال

 )).تثبت الحاالت المبینة أعاله �قرار من السلطة الوص�ة �عد المعاینة والخبرة 

لقد حدد القانون وقبله الفقهاء حاالت معینة یجوز فیها االستبدال وذلك لتحدید 

 .1وض�ط االستبدال واعت�اره استثناء من االصل

فإذا كان  ،2حسب حالة الملك الوقفي إن كان عامرا أو خر�او�مكن تقس�م االستبدال 

خر�ا فالستبدال هنا �كون حالة ضرور�ة ألجل �عث االنتفاع �الوقف من جدید، أما إذا كان 

 .عامرا ف�كون لتحقیق المصلحة 

هناك حاالت وضعها الفقهاء یتعلق �عضها �عدم �قاء  : استبدال الوقف اذا كان خر�ا – 1

 : الوقف أو �كون االستبدال ضرورةالمنفعة في 

الوقف وضع ألجل االنتفاع �ه من قبل الموقوف علیهم  :عدم �قاء المنفعة في الوقف  -أ 

المنفعة فیها نعدم توالمنفعة قوام الوقف ، وهناك حاالت ، سواء كان الوقف عاما أو خاصا 

 :في الوقف هي

ولهذه الحالة تطب�قات  :ف ألجلها داء المنفعة التي وقألعدم صالح�ة المال الموقوف  -

 :كثیرة في الواقع العملي ولها أمثلة كثیرة منها

 .أن تص�ح األرض الموقوفة غیر صالحة للزارعة ، وكان موضوع وقفها زراعة  * 

الوقف بین الشر�عة ، ، زهدي �كن  212المرجع السابق ، ص لفقه اإلسالمي و أدلته، ا ،وه�ة الزحیلي : راجع  1
 . 389دمحم مصطفى شلبي ، المرجع السابق ، ص  ،127والقانون ، المرجع السابق ، ص 

 . 23، ص  1995بن حزم ، بیروت ، االتحب�س ، دار  المختصر النف�س في الوقف و ،دمحم عط�ة  2
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لعمل التجاري لهجرة لكأن �ص�ح المحل التجاري غیر صالح ، اندثار العین الموقوفة  * 

لناس ، ومسألة عدم الصالح�ة هي قض�ة واقع تثبت �كل ز�ائنه ، أو كان مسجدا هجره ا

 .تخضع لرقا�ة القاضيو الطرق 

فالعین هنا تكون غیر قادرة على  :عدم قدرة المال الموقوف على إعطاء المنفعة الكاف�ة  -

إعطاء المنفعة الكاف�ة فتكون قلیلة ال تتماشى مع ما كان من قبل ، أو ال تكفي الموقوف 

ستبدال أكثر من ضرورة ، وأكبر الحاالت رواجا هي االا علیهم مما یجعل علیهم عند قسمته

 .1تناقص مداخیل الوقف أو كثرة المستحقین لها

االستبدال ف�ه مصلحة أكبر �كون  �معنى ان :أن �كون االستبدال ضرورة للوقف  -ب 

ع�ار هنا هو استبدلنا العین الموقوفة �عین أخرى كانت أكبر نفعا والم ، حیث انه لولوقف ل

عدم إال أن �عض الفقهاء یذهبون إلى ،  المنفعة فكلما زادت المنفعة فهنا یجوز االستبدال

جواز االستبدال في هذه الحالة ، حیث أنه �منع إذا كان الوقف �حقق المنفعة فال یجوز 

 .استبداله بوقف آخر ولو كان یدر منفعة أكثر منه

حیث  10-91ت وأقرها في قانون األوقاف ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الحاال

ض ال یجوز أن تعو : (( منه 24المادة علیها نصت  االستبدال على حاالت أر�ع أنه قصر

 :عین موقوفة أو �ستبدل بها ملك أخر إال في الحاالت التال�ة 

 .ـ حالة تعرضه للض�اع واالندثار

 .ـ حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان صالحه

 .حالة ضرورة عامة كتوسع مسجد أو مقبرة أو طر�ق عام في حدود ماتسمح �ه الشر�عة ـ

ـ حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتهاء إت�انه بنفع قط شر�طة تعو�ضه �عقار �كون 

 .)) مماثال أو أفضل منه 

 ،محاضرات في الوقف،المرجع السابق، دمحم أبو زهرة ،  390المرجع السابق، ص  ،شلبي  دمحم مصطفى: راجع 1
 .192ص 
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التي وقف �قصد �الوقف العامر الوقف الذي یؤدي المنفعة  :إذا كان الوقف عامرا  – 2

ألجلها دون عجز في االنتفاع �ه من قبل الموقوف علیهم ، ولقد أقر الفقهاء حاالت �ستبدل 

 :هي  1فیها الوقف إذا كان عامرا ترج�حا لمصلحة الوقف

 ،2شرط الواقف كنص الشارعالتي مفادها ط�قا للقاعدة الفقه�ة  :إذا اشترط الواقف ذلك  -أ

و�كون ، االستبدال حتى ولو كان الوقف عامرا صح ذلك  الوقف عقدفإذا اشترط الواقف في 

وٕان لم یوجد روعي في ، ملزما إذا توفرت الشروط التي وضعها الواقف في عقد الوقف

 .∗االستبدال المصلحة العامة للوقف

قف افهنا رغم أن الو  :وجود مصلحة للوقف راجحة ومحققة ـ ولم �شترط الواقف ذلك ـ  -ب 

االستبدال �كون جائزا استثناء إذا وجدت مصلحة راجحة ومحققة  لم �شترطه ، إال أن

والمصلحة الراجحة والمحققة هي وجود منفعة أكثر في الوقف �عد االستبدال وهذه المصلحة 

 :من بینها  هذه الحالةلعدة صور �مكن تعداد �حددها عند الخصومة القاضي أو الخبیر ، و 

على الوقف  دلیلسترداد ولم �ستطع إقامة الصب الوقف وعجز المتولي عن االإذا غُ  -

 وأراد الغاصب دفع البدل من تلقاء نفسه ، ف�كون على المتولي، السترداده بواسطة القضاء 

أخذ ما �عط�ه الغاصب ولو كان دون ق�مة الوقف المغصوب ، ذلك ألن المتولي  او الناظر

ترجاع الموقوف من ید وال قدرته على اس ،ل�س لد�ه ما یثبت �ه صحة الوقف من جهة

، وهو ماذهب إل�ه المشرع الجزائري في 3الغاصب الظالم من جهة أخرى ولو كان قل�ال

مسألة استرجاع األموال الموقوفة التي أممت ، فنص على أن األموال التي استحال 

المرجع الفقه اإلسالمي و أدلته ،  ،، وه�ة الزحلیي  167المرجع السابق ، ص العاني، د وو عبد القهار دا:راجع  1
  231-212السابق ، ص 

والزكاة ، مجلة المستقبل العر�ي، مركز دراسات الوقف سائل االجتهاد والتحدید في م ،رضوان السید : راجع  2
أحكام الوقف ، المرجع  ،زهدي �كن ،  23، ص  2000، سبتمبر 259، العدد  23الوحدة العر��ة ، لبنان ، السنة 

 .217ص ، السابق 
، المرجع السابق  انيالعد وو یوجد من الفقهاء من منع ذلك ولو اشترطه الواقف حفاظا على الوقف ، عبد القهار دا ∗

 . 165، ص 
، أحكام الوقف ، المرجع السابق  ،زهدي �كن  ، 168، ص السابقالمرجع  العاني ،د وو عبد القهار دا: راجع  3

  . 217-216ص 
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 10-91من قانون األوقاف  2ف/38استرجاعها وجب تعو�ضها وهو ما �فیده نص المادة 

نها �استحالة استرجاع العین الموقوفة وجب تعو�ضها وفقا لإلجراءات المعمول وما فوت م(( 

 . ∗)) بها

الغاصب       او الناظر ولم �عد صالحا لالنتفاع �ه ، وخاصم المتوليقف صب الو إذا غُ  -

ف�أخذ متولي             �ه بدال للوقف  ، فالتعو�ض هنا �شترى وحكم للوقف �التعو�ض 

 .عل�ه األول   من تعو�ض و�شتري �ه آخر �كون وقفا على ما كان الوقف ماحكم �ه 

 

ع وصارت ائشقسمة للمال النتیجة دعوى  شائعحالة ما إذا ب�ع نصیب الوقف في عقار  -

حصة الوقف من الثمن وقفا ، كان المتولي أن �شتري بها عقارا بدل النصیب الشائع في 

 . 1العقار األول

ر حاالت عمل�ة ین�غي النص علیها واألخذ بها من طرف المشرع وهذه الحاالت تعتب        

 .الجزائري 

 الفرع الثاني 

 دالـــــروط االستبـــــش

لقد أقر فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة االستبدال وأت�عهم في ذلك القانون عبر مختلف 

 .األنظمة اإلسالم�ة والعر��ة 

ي والحفاظ عل�ه ومنع سرقته ونظرا لما ین�غي العمل من أجل ص�انة الملك الوقف

واالست�الء عل�ه من قبل الحكام والنظار والغیر ، فقد أقر فقهاء الشر�عة اإلسالم�ة  هواختالس

ا أن االستبدال أص�ح طر�قا للقضاء على الوقف واالست�الء عل�ه و ا رأو شروطا لالستبدال لمّ 

إن تأم�م األمالك الوقف�ة في إطار أحكام قانون الثورة الزراع�ة جعل األمالك ملك�ات خاصة للفالحین مما جعل  ∗
مسالة صع�ة خاصة إذا لم تتوفر الوسائل الالزمة إلقامة البینة على ذلك وغ�اب العقود الرسم�ة استرجاعها 

 .الزراع�ةللعقارات واألراضي 
 .وما �عدها 167 ص ،السابقالمرجع  ، العانيد وو عبد القهار دا 1
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الوال�ة العامة على  وخاصة لما فسد القضاء الذي كان �ملك ،من قبل الحكام والنظار

، لذلك شدد الفقهاء في االستبدال واتخذوا له شروطا تضی�قا له وحفاظا على األمالك ∗الوقف

الوقف�ة حتى أن �عضهم منع االستبدال ، فالشافع�ة قد منعوا االستبدال ومنعوا بذلك ب�ع 

المالك�ة فقد أما ، معینة على سبیل الحصر الموقوف وهو أشد اآلراء تحر�ما ، إال في حاالت

أن العقار ال ی�اع وٕان خرب وال یجوز االستبدال  منعوا استبدال العقار دون المنقول ف�قولون 

، أما غیرهم من جمهور الفقهاء فقد أجازوا االستبدال لكن وضعوا له 1مع غیره من جنسه

 .إال اعتبر االستبدال �اطال  شروطا ال ین�غي الح�اد عنها و

خذ �االستبدال لكنه قصره في مادة واحدة ولم یذكر شروطه والمشرع الجزائري قد ا

قانون األوقاف التي تحیل  من 02اال أننا �الرجوع إلى نص المادة  ولم �حدد ك�ف�ات ذلك ،

و�ما أن المشرع الجزائري لم ینص علي  ،2ف�ما لم ینص عل�ه إلى أحكام الشر�عة  اإلسالم�ة

خالل دراسة لمجموع آراء الفقهاء الذین   من خ�ار المذهب فسنحاول إعطاء هذه الشروط 

وأخرى تتعلق �المال الذي یراد االستبدال �ه ، وأخرى  وضعوا شروطا تتعلق �عین الوقف

 :تتعلق �المتولي على الوقف 

لقد اختلف الفقهاء في الشروط المتعلقة �الموقوف حسب :  الشروط المتعلقة �الموقوفـ أوال 

فإذا كان مسجدا ، فالمسجد له صفة األبد�ة وال ، أو خالفه  طب�عته من حیث كونه مسجدا

أبي حن�فة  ی�قي مسجدا عندتنسلخ عنه هذه الصفة ولو استغني عنه ول�س له ما �عمر �ه 

مسجد  ىوال یجوز نقله ونقل ماله إل ملك صاح�ه ى ق�ام الساعة ، فعنده ال �عود إلىولو إل

غي استبداله و�ثبتون حیث یذكر أن األمراء �أتون �شهود زور أمام القاضي و�دعون أن الوقف أص�ح خر�ا ین� ∗
ذلك أمام القاضي الذي �قر ذلك و�حولون الوقف إلى أمالك خاصة �عد أن �ستبدلون �أمالك أقل منها منفعة وق�مة 

، ص  1935، مجلة القانون واالقتصاد ، السنة الخامسة ، ) المادة التار�خ�ة ( مشكلة األوقاف ،  ،، دمحم أبو زهرة 
 .وما �عدها 517

المرجع الفقه اإلسالمي و أدلته ،  ،وه�ة الزحلیي ،  165، صالسابقالمرجع  ، العانيد وو القهار دا عبد: راجع  1
 .225السابق ، ص 

على غرار كل مواد قانون األوقاف یرجع إلى أحكام الشر�عة اإلسالم�ة في " : 10-91 قانون المن  02المادة  2
 ". غیر المنصوص عل�ه
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ه في ذلك المالك�ة حیث ذهبوا إلى أن المساجد ال وسایر  خر سواء كانوا �صلون ف�ه أم ال ،ا

 .1�حل ب�عها اصال و �اإلجماع

وذهب الحنابلة إلى جواز ب�ع المسجد أو �عضه للضرورة، فهم یرون أن الوقف إذا 

أو جزء      خرب وتعطلت منافعه كأرض خر�ت أو مسجد انصرف الناس عنه فیجوز ب�عه 

 .منه لعمارته أو استبداله �مسجد آخر

أما عن الموقوفات األخرى فقد أجازوا االستبدال فیها لتعلقها �مصالح الع�اد لكنهم 

لمصلحة في االستبدال مشروعة افاشترطوا أن تكون  جعلوا شرطا المصلحة والضرورة لذلك ،

لذلك جعلت هذه األمالك محال ، وذلك على اعت�ار أن الوقف من أعمال البر واإلحسان 

مصلحة في االستبدال ، فال �مكن أن الالفقهاء على وجوب توفر للحما�ة ، فلذلك شدد 

إذا توفرت مصلحة في ذلك   �ستبدل وقف سواء كان عقارا أو منقوال �عین أخرى مكانها إال

 .2والمصلحة تختلف �اختالف نوع الوقف ومصرفه وزمانه ومكانه

�اعادته فإذا كان الوقف عقارا للسكن فان مصلحة الوقف في االستبدال تتحدد 

لمصرفه أي إلى امكان�ة االستفادة منه عن طر�ق السكن ، فإذا لم �مكن ذلك فان مصلحة 

 .الوقف تقضي �استبداله لكي �مكن له أداء مهمته

والمصلحة في االستبدال ال �مكن ألي شخص أن �حددها ، فهي مسألة واقع          

، حیث تحدد عادة من قبل مدیر�ة والمشرع الجزائري لم �حدد جهة معینة لتحدید المصلحة 

الق�ام  عمل�ا والجل، لكن ∗الشؤون الدین�ة برئاسة وكالء األوقاف على مستوى كل وال�ة

للوال�ة مكان  �عمل�ة االستبدال �قدم ناظر الوقف طل�ا إلى مدیر الشؤون الدین�ة واألوقاف

) استبدال الوقف (مشكلة األوقاف ، ، زهرةدمحم أبو  ،163المرجع السابق ، ص  ، نيالعاد وو دا عبد القهار :راجع 1
 .220المرجع السابق ، ص ،  الفقه اإلسالمي و أدلته ،وه�ة الزحیلي ، 315، المرجع السابق ، ص 

 ،ه الفقه اإلسالمي و أدلت ،، وه�ة الزحیلي 212أحكام الوقف ، المرجع السابق ، ص  ،زهدي �كن : راجع 2
 .213، ص  السابقالمرجع 

و نشیر إلى أن المشرع المصري یجعل تقدیر المصلحة في االستبدال بواسطة لجنة تتكون من خمسة أعضاء  ∗
و اثنان �عینهما الوز�ر من أع�ان الجهة  ،ومندوب تختاره المحكمة الشرع�ة الوزارة،�كون منهم اثنان من موظفي 

 .سنةلمدة 
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 من وكیل األوقاف تكون تواجد العقار المراد استبداله ، و �قوم هذا المدیر بتكو�ن لجنة ت

  وموظفین في اإلدارة ، وتقوم هذه اللجنة بدراسة إمكان�ة االستبدال وجدواه �النس�ة للوقف 

فإذا وافقت اللجنة على الق�ام �عمل�ة االستبدال �صدر مدیر الشؤون الدین�ة و األوقاف قرارًا 

لق �األوقاف و ذلك المتع 10-91من القانون  24یثبت إحدى الحاالت المبینة في المادة 

، و التي تتم �االستعانة �اإلدارة و الهیئات المختصة في تحدید أن 1�عد المعاینة و الخبرة

الوقف خرب ال �مكن عمارته أو إصالحه وأن المصلحة في استبداله ، كالخبراء الخاصین 

 .االستبدالالخبیر العقاري و إدارة الحما�ة المدن�ة ل�شرع �عد ذلك في عمل�ة و مثل المهندس 

و إلى أغراض او�ن�غي ان تكون هذه المصلحة مشروعة ال تستند إلى ظروف آن�ة 

 .شخص�ة 

من قانون األوقاف أن �كون  24لقد اشترط المشرع الجزائري في نص المادة  

حالة ضرورة كتوس�ع هناك تكون ان أو  الوقف خر�ا فقدت منفعته ولم �مكن إصالحه ،

إال انه في استبدال العقار اشترط المشرع الجزائري تعو�ضه ، م مسجد أو مقبرة أو طر�ق عا

فالمصلحة في استبدال العقار ال تكون اال في تعو�ضه  �عقار �كون مماثال أو أفضل منه ،

 .�عقار مماثل له أو أفضل منه وٕاال اعتبر االستبدال �اطال

هذا  ،2الستبدال �غبن فاحشلقد اشترط الفقهاء أال �كون ا:  الشروط المتعلقة �البدلـ ثان�ا 

ماال یدخل تحت تقو�م المقومین من اهل الخبرة وانه ال : االخیر عرفه فقهاء الشر�عة �انه

�كون اال في العقار، و�قصد �الغبن هنا هو عدم التعادل المادي لألداءات فهو عیب في 

 . 3محل العقد ال في االرادة ، وهو بذلك �عد المظهر المادي لالستغالل

وعلة تشدد الفقهاء في الحرص على أال ی�اع الموقوف �غبن فاحش ،هو ان ذلك ال          

 .انتهائه واضمحالله�یخدم مصلحة الوقف بل �عجل 

و         تثبت الحاالت المبینة أعاله �قرار من السلطة الوص�ة �عد المعاینة:" 10-91ون من القان ف/24المادة  1
 ." الخبرة

، دمحم أبو زهرة ،  315، المرجع السابق ، ص ) استبدال الوقف (مشكلة األوقاف ،  ،دمحم أبو زهرة : راجع  2
 .130محاضرات في الوقف ، المرجع السابق ، ص 

 . 60، ص  1997ة العامة لاللتزام ، مط�عة الكاهنة ، سنة النظر� ،علي ف�اللي  3
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و�الرجوع لالحكام العامة فانه ال �مكن رفع دعوى الغبن اال اذا توفرت الشروط لذلك 

 :وهي

، حیث ال �مكن نقله من مكان الملتصق �االرض  يءوهو الش :ان �كون المب�ع عقارا -1

الخر دون المساس �سالمته ، فاذا كانت العین المسلمة منقوال فال یؤثر على الب�ع وال �مكن 

و�عتبر  . 1التمسك بدعوى الغبن ، اما اذا كان المب�ع عقارا فتحم�ه دعوى الغبن الفاحش

عیني اخر عل�ه كحق  الب�ع عقار�ا سواء كان متعلقا �ملك�ة عقار او كان االمر یتعلق �حق

 .االنتفاع اوحق ارتفاق او حق حكر

ون فهل �عتبر الغبن هنا في العقار د و�ما ان الوقف قد �كون عقارا او منقوال ،

 .؟  المنقول او في كلیهما استثناء

ان مصلحة الوقف قد تقتضي اعت�ار الغبن �في هذا الصدد هو القول  جحر یان ما 

 .اء وذلك لتحقیق اكبر حما�ة للوقف في العقار والمنقول على السو 

مع�ار هنا والخمس  :ان �كون الغبن في حدود الخمس من ثمن العقار وقت الب�ع  -2

وتقدیر الغبن ماخوذ من الشر�عة االسالم�ة وهو ، جامد محدد ال یختلف من حالة الخرى 

ة للمال الموقوف الق�مة الحق�ق�) /5 1(فالغبن �حدد بـ  ،ا ینطبق على ب�ع المال الموقوفمم

تم االستبدال عن  اهذا اذ، عّد ب�عا �غبن فاحش) /45(ار�عة اخماس  فاذا قل ثمن ب�عه عن

اما اذا كان  االول ، طر�ق الب�ع بثمن نقدي وشراء وقف اخر �كون وقفا على ماكان عل�ه 

�كون أبدل المال الموقوف �آخر فان مال البدل ین�غي أن كما اذا  االستبدال �المقا�ضة ،

 .متالئما مع المال الموقوف أصال وٕاال اعتبر ذلك غبنا فاحشا

ولقد نص المشرع الجزائري على وجوب تعو�ض العقار الموقوف �عقار �كون 

، فاذا كان اقل منه 2او �كون أفضل منه ، مماثال له من حیث طب�عته وطر�قة استعماله 

 .تبدالق�مة او منفعة ف�كون ذلك غبنا �ستدعي �طالن هذا االس

 .168المرجع السابق ، ص  ، العانيد وو دا عبد القهار 1
 .10-91من قانون األوقاف  24المادة  2
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فإذا ب�ع المال الموقوف �غبن فاحش ،أو بدل عقار آخر  ترتی�ا على ما سبق ،و           

  فانه �حق لوكیل األوقاف أن یتمسك ب�طالن العقد واسترجاع المال ، اقل ق�مة منه 

فإذا  الموقوف ، فإذا اشرف هو على الب�ع كانت سلطة اإلشراف لناظر الشؤون الدین�ة ،

�ع ناظر الشؤون الدین�ة كانت سلطة المراق�ة للجنة األوقاف على أن یتم الب�ع اشرف على الب

العلني �حیث الذي �قدم أكبر عرض هو الذي یرسو عل�ه المزاد العلني، و إذا �طر�ق المزاد 

 ،1لم �حقق المزاد عرضا جیدا �سمح �استبدال الوقف فال یجرى المزاد النتفاء مصلحة الوقف

من  25طر�ق التراضي �عد استطالع رأي لجنة األوقاف ط�قا للمادة أو أن یتم الب�ع �

المحدد لشروط إدارة األمالك الوقف�ة ، ف�حدد سعر المثل كسعر  381-98التنفیذي المرسوم

أدنى للب�ع �عد استطالع رأي المصالح المختصة في أمالك الدولة أو الجهات  األخرى 

ن�ة أو طرق اإلعالن األخرى ط�قا لنص المادة و �علن المزاد في الصحافة الوط المختصة 

، إال أن االستبدال عادة ما یتم �طر�ق التراضي 381-98من نفس المرسوم التنفیذي 23

�حیث ی�حث ناظر الملك الوقفي على من یدفع ثمنا جیدا لیب�ع له العقار ل�شتري بثمنه عقارا 

 .آخر �حل محل العقار المستبدل

ى أن المشرع الجزائري لم ینص على الب�ع �المزاد العلني في حالة مع اإلشارة إل          

االستبدال مع انه أكثر أمانا، لكنه نص على إمكان�ة مقا�ضة ملك وقفي �آخر �شرط أن 

 .10-91من قانون األوقاف  24�كون مماثال له أو أفضل منه ط�قا لنص المادة 

    إما ب�ع المال الموقوف نقدا : �قتین ان استبدال الوقف في كل االحوال یتم �طر          

أو مقا�ضته �مال آخر، على أن �عض الفقهاء �قصرون االستبدال على الب�ع دون المقا�ضة 

، إذ أن صاحب العقار غیر الخرب لن �قوم �استبدال عقاره 2ألنهم یرون عدم جدوى ذلك

ب استبدال عقار صالح �اإلضافة إلى المخاطرة �سب، �آخر خرب إال إذا كان سعره منخفضا 

 .3�آخر مخرب

 .188ص ،، المرجع السابق فتحي عبد الهادي ،أحمد أمین حسان  1
 .217ص  المرجع السابق ، ،أحكام الوقف ، زهدي �كن 2
 .65ص  المرجع السابق ،،  استثمار األموال الموقوفة، بد هللا العمرفؤاد ع 3
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  وما �الحظ في هذا الشأن أن المشرع الجزائري لم ینص على إجراءات خاصة لب�ع       

أو مقا�ضة الملك الوقفي المراد استبداله، لكن بتفحص دور لجنة األوقاف المتضمن في 

و  حدید مهامهاالمتعلق بإنشاء لجنة األوقاف و ت 21/02/1999القرار الوزاري المؤرخ في 

و دراسة  منه تمنحها حق إنشاء لجان مؤقتة ُتكلف �فحص 04، نجد أن المادة 1صالح�اتها 

ذلك  حاالت خاصة، لذا من األجدر إنشاء لجان خاصة تتكفل بدراسة ملفات االستبدال و

لخطورة هذه العمل�ة على مستقبل الملك الوقفي تجاه حقوق الموقوف علیهم إذ قد تؤدي إلى 

 . 2اء عمل�ة الوقف، وأن مصلحة الوقف تقتضي التدقیق في عمل�ة استبدالهإنه

 :وتتمثل ف�ما یلي: الشروط المتعلقة �متولي الوقف  ـ ثالثا

في األوقاف العامة �كون االستبدال لمن �ملك  :ـ ثبوت االستبدال لصاحب الوال�ة العامة  1

ألمالك الجماع�ة لجم�ع الناس فتثبت الوال�ة العامة و هو الحاكم، ألنها تعتبر من قبیل ا

الوال�ة للدولة علیها،ألنها الحافظ لحق كل من ال �ستط�ع حفظ حقه و خاصة في األوقاف 

و المساكین فتكون العامة التي �كون الموقوف علیهم غیر محصور�ن و ال معنیین كالفقراء 

مصنف القوانین و المراس�م الرئاس�ة و القرارات الوزار�ة المشتركة و القرارات الصادرة وزارة الشؤون الدین�ة و  1
 ، 2003، نشر وزارة الشؤون الدین�ة و األوقاف ، الجزائر، 2003ماي 31إلى  1997ینایر  01األوقاف من 

 .207ص
في  1926و لقد ت�اینت التشر�عات الحدیثة في مجال االستبدال و اإلشراف عل�ه، فقد نظم القانون الصادر عام  2

لبنان موضوع االستبدال �حیث جعله مقابل دفع ثمن أو مقابل عقار لمن له حق  عیني على العقار مثل حق 
أما في العراق فقد أعطیت ،ل سنة و إال قامت إدارة الوقف بذلكاإلجارة الطو�لة، و أجبره على طلب االستبدال خال

و أجازت استبدال الوقف �آخر و �قرار من المجلس الوزاري و موافقة  1964الوزارة حق استبدال الموقوف عام 
و ینص القانون الكو�تي  ،المجلس األعلى لدیوان األوقاف دون حاجة للحصول على  حجة من المحكمة الشرع�ة 

مذكرته التفسیر�ة على جواز هدم المساجد وٕاعادة بنائها إذا كان المقترح هو انفع منه و لو لم تكن هناك حاجة  في
مكن هیئة األوقاف المصر�ة من أن �كون لها النظارة من جم�ع  فقد 1946أما القانون المصري لعام  ،أو ضرورة 

ي المملكة األردن�ة الهاشم�ة فل�س من صالح�ات وزارة أما ف، األوقاف و أن  �كون لها حق اإلبدال و االستبدال 
سلطنة عمان فتجیز االستبدال و لكن الب�ع �كون من  او أم،األوقاف األردن�ة ب�ع األمالك الوقف�ة بل مقا�ضتها

هـ بتحدید  1355و أما في المملكة العر��ة السعود�ة فصدر قرار مجلس الشورى في عام  ،صالح�ات الوزارة
ء بدل الوقف، و أن �كون حق االستبدال من صالح�ات المجلس األعلى لألوقاف �شرط أن تكون ضوا�ط شرا

مرجع ، الفؤاد عبد هللا العمر، أو یخشى علیها من الض�اع �سبب وضعها،األوقاف ضع�فة الغلة أو ال غلة لها
 .67-65ص، سابقال
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 من القانون  24المادة �ستشف من  وهذا ما ،1الوال�ة هنا شاغرة و الحاكم ولي من ال ولي له

ال یجوز أن تعوض عین موقوفة أو �ستبدل بها : (( المتعلق �األوقاف، حیث تنص 91-10

 :إال في الحاالت اآلت�ة ملك آخر

 .حالة تعرضه للض�اع أو االندثار  -

 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه  -

مقبرة أو طر�ق عام في حدود ما تسمح �ه الشر�عة حالة ضرورة عامة ؛كتوس�ع مسجد أو   -

 .اإلسالم�ة

حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وٕانتفاء إت�انه بنفع قط، شر�طة تعو�ضه �عقار   -

 .أو أفضل منه �كون مماثال

 )).تثبت الحاالت المبینة أعاله �قرار من السلطة الوص�ة �عد المعاینة والخبرة 

وذلك      زائري الوال�ة في الوقف العام لوزارة الشؤون الدین�ة وقد جعل المشرع الج

السلطة المكلفة �األوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول ((  :من قانون األوقاف 46في المادة 

 .)) األوقاف و تسهر على حمایتها و تسییرها

ى لوزارة الشؤون الدین�ة عند االقتضاء اإلشراف علیجب التنو�ه الى انه كان كما 

، إال أن المشرع 2األوقاف الخاصة و ترقیتها و ضمان حسن تسییرها حسب إرادة الواقف

الجزائري ألغى هذه المادة و ذلك إلعفاء وزارة الشؤون الدین�ة من اإلشراف على األمالك 

 .ذلك للتفرغ لألمالك الوقف�ة العامة الوقف�ة الخاصة و

فإن مهمة النظر على األوقاف و كما یتضح و حسب النظام اإلداري لوزارة الشؤون الدین�ة 
من القوانین و المراس�م المنظمة لهذه الوزارة، قد وزعت على لجنة األوقاف و نظارة الشؤون 

و�ذلك یثبت االستبدال لكل واحد منهم حسب  ،3الدین�ة ووكیل األوقاف و ناظر الملك الوقفي

، مطبوعات وزارة 2001األوقاف سك�كدة، ناظر الوقف في الفقه اإلسالمي، دورة تكو�ن وكالء  ،كمال لدرع 1
 .02الشؤون الدین�ة، ص 

، و نشیر إلى أن هذه المادة ألغیت في التعدیل الجدید، ف�قتصر دور وزارة 10-91من قانون األوقاف  47المادة  2
 .الشؤون الدین�ة واألوقاف فقط على األوقاف العامة دون الخاصة

  .1،المرجع السابق، ص كمال لدرع 3
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 رقم من المرسوم التنفیذي 09،10،11،12المواد  وفقاختصاصاته المحددة في القانون 
 .الذي �حدد شروط إدارة األمالك الوقف�ة وتسییرها وحمایتها وك�ف�ات ذلك 381- 98

�شترط على متولي الوقف اال : ـ  الضوا�ط التي تحكم متولي الوقف في عمل�ة االستبدال 2

یوزع الثمن  یب�ع العین الموقوفة لمن له على الوقف دین او لمن ال تقبل شهادتهم عنده واال

فیجب على المتولي اال یب�ع العقار لشخص دائن للوقف في حالة ما اذا ، على المستحقین 

ر عاجزا عن تسدید الدین مما ظان �كون النا منوذلك خوفا  رغب هذا الشخص في الشراء ،

قد یب�عه له  وهذا خوفا من تاثیره على الناظر مما، ض�اع الوقف او ض�اع بدله ىیؤدي ال

 .او یؤجل تسدیده له محا�اة او خوفا من سلطته عل�ه زهید  بثمن

وهم  و�جب على المتولي ان ال یب�ع العین الموقوفة لمن ال تقبل شهادتهم عنده ،

اصوله وفروعه وزوجه ولو تم الب�ع بثمن اكبر من الثمن االصلي للمال الموقوف وذلك دفعا 

 حا�اة او تساهل یؤدي الي ض�اع ر والمشتري من مظلما قد �حدث بین النا ،∗للشبهة

     اال ان �عض الفقهاء اجازوا ذلك �شرط ان �كون الثمن مساو�ا للق�مة الحق�ق�ة  الوقف،

 .او یز�د عنها

وقد منعه الفقهاء  وال یجوز للمتولي على الوقف ان یب�ع العقار الموقوف لنفسه ،

نفسه و�التالي فالمتولي على الوقف ووفقا للقانون المدني الیجوز للنائب ان یب�ع ل ، من ذلك

وذلك حفاظا على الوقف وعدم تعرضه للض�اع  ، يءال یجوز له ان یب�ع لنفسه او ابداله �ش

 .رخ�ص يءسه بثمن بخس او یبدله �شف�ان یب�عه لن

وفي كل االحوال ال یجوز االقراض من مبلغ ب�ع الموقوف قبل شراء محل الوقف 

وز له ب�ع الموقوف بثمن معجل خوفا من العجز عن االداء بدال عن االول كما انه ال یج

 .1مما یؤدي الي ض�اع الوقف

 
المشرع المصري على اشتراط أال �كون المتقدم لالستبدال من العاملین في الوزارة الوص�ة أو المنتدبین أو  نص ∗

 .المعار�ن إل�ه و أقر�ائهم إلى الدرجة الرا�عة 
 .197، المرجع السابق ، ص ) استبدال الوقف (مشكلة األوقاف ،  ،و زهرةبدمحم أ 1
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وقد اقر الفقهاء عدم جواز توز�ع الثمن على المستحقین من طرف المتولي وهو 

وهذا النهي قوامه الخوف من ، حیث ان توز�ع الثمن یؤدي الي انهاء الوقف  شرط بدیهي ،

ولذلك یجب ان یوضع  ،∗هالذي �حل محل هبل شراء بدلض�اع ثمن ب�ع المال الموقوف ق

ته أالمال المتحصل عل�ه من ب�ع المال الموقوف لدي الصندوق المركزي لالوقاف الذي انش

یلتزم المتولي �عدم توز�ع الثمن ، وعل�ه  1وزارة الشؤون الدین�ة �قرار مشترك مع وز�ر المال�ة

لذلك یلتزم �شراء عین  ة الوقف ال �أصله ،على المستحقین الن حق المستحقین مرت�ط �غل

 .تكون وفقا على ما كانت عل�ه االولىو  اخرى تكون احسن وانفع من العین االولى

 

 المطلب الثاني

 دالــراءات االستبـاج

ان االستبدال �قتضي ب�ع الموقوف وشراء بدل اخر �كون وقفا على ماكان عل�ه 

ن الخطر على المال الموقوف الذي قد یؤدي الي االول او مقا�ضته �عقار اخر وهذا ف�ه م

انقراضه وانتهائه ،ورغم ان قفهاء الشر�عة االسالم�ة وضعوا شروطا لالستبدال تضی�قا 

 .وحفاظا على المال الموقوف

ونظرا الن الدولة تعتبر وص�ة على المال الموقوف وهو مایجعل مراقبتها لالستبدال 

وكذلك  ،ق اجراءات ادار�ة تثبت بها مشروع�ة االستبدالفین�غي ان یتم وف شرطا ضرور�ا له،

 .لتحقیق اقصى حد من المنفعة لصالح الوقف في االستبدال 

 .تقوم �حفظ المال الناتج عن ب�ع الوقف إلى حین شراء وقف آخر لذلك نجد المشرع المصري أوجد هیئة ∗
، الموافق لـ 1419ذو القعدة  14مؤرخ في  31ز�ر المال�ة رقم و وز�ر الشؤون الدین�ة و بین قرار وزاري مشترك  1

 .، یتضمن إنشاء صندوق مركزي لألوقاف 1999مارس  02
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 راءات لالستبدال االوقاف على اجت كل قوانین وفي اطار القانون المقارن ، نص

ما هي االجراءات : والسؤال الذي �طرح هنا ، ∗ذلكاال ان المشرع الجزائري لم ینص على 

 .عندما تقوم �االستبدال ؟واالوقاف التي تت�عها وزارة الشؤون الدین�ة 

ناظر الشؤون الدین�ة في  ىللق�ام �عمل�ة االستبدال �قدم ناظر الوقف طل�ا العمل�ا ، 

وتقوم  االدارة ن فيیوموظف، كل وال�ة وهو الذي �قوم بتكو�ن لجنة تتكون من وكیل االوقاف 

فان  فاذا كان الوقف خاصا،، االستبدال وجدواه �النس�ة للوقف  جنة بدراسة امكان�ةلهذه ال

لها االشراف الن وزارة االوقاف  -االستبدال �قرره ناظر الوقف وذلك �اعالم وكیل االوقاف 

�مكن اجراءات  وفقوافقت اللجنة  اما اذا كان الوقف عاما فیتم االستبدال اذا - 1كاصلفقط 

ب�ع المال الموقوف الق�ام بو ) الفرع االول (الوقف�ة  ملك�ةال وثائقتحضیر حصرها في عمل�ة 

حلول العین المبدلة محل العین ، واخیرا الجانب الفني المتعلق �) رع الثانيفال(او مقا�ضته 

 :على التفصیل التالي  )الفرع الثالث( المستبدلة

 الفرع االول

 تحضیر وثائق الملك�ة الوقف�ة

لالوقاف التي ل�ست لها عقود ملك�ة �النس�ة خاصة  مشكلة كبیرة مسالةتثیر هذه ال

خاصة في الفترة التي س�قت صدور تكون هناك اوقاف لكن ال �علمها اال الواقف  اذ كثیرا ما

 .2قانون التوثیق

تثیر إشكال�ة في تحضیر العقود، اما  فاالوقاف التي قیدت وسجلت وشهرت ال

قانون صدور عقود عرف�ة او توث�ق�ة صادرة قبل التي لها االخرى فنمیز بین  الوقاف�النس�ة ل

فهذه العقود رغم انها لم تقید ولم تشهر ولم تسجل فهي عقود معترف بها ولو كانت  ،التوثیق 

 إیجاراالستبدال كما فعل مع  إجراءاتم �خل في ذلك و تنظ�عتبر ذلك نقصا من المشرع الجزائري ین�غي التد ∗
 .381-98الوقف�ة في المرسوم التنفیذي  األمالك

 .10-91من قانون األوقاف  43المادة  1
  .01/01/1971:في النفاذ لكنه دخل حیز،5/12/1970:المؤرخ في 91-70�موجب األمر قانون التوثیق صدر2
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على ان  و�مكن اشهارها خاصة �عد احداث سجل عقاري خاص �االمالك الوقف�ة ،، ∗عرف�ة

مكان�ات واالشكال القانون�ة تخضع االمالك الوقف�ة لعمل�ة جرد عام حسب الشروط واال

 .1والتنظ�م�ة المعمول بها

مسالة فان الوقف یخضع في محررة اما �النس�ة لالوقاف التي ل�ست لها عقود 

  لك من طرق یثبت �الكتا�ة وشهادة الشهود وغیر ذ، فاالث�ات الي كل طرق االث�ات

ابتداع  ي هذا الشان هوومن الحلول القانون�ة التي اعتمدها المشرع الجزائري ف، 2االث�ات

التنفیذي  مرسومالمن  05 ط�قا للمادة، ف الخاصة �الملك الوقفي الشهادة الرسم�ةوث�قة 

تصدر مدیر�ة الشؤون الدین�ة واألوقاف المختصة إقل�م�ا شهادة رسم�ة خاصة  2000-336

الملك �الملك الوقفي محل اإلشهاد إذا اجتمعت أكثر من ثالث وثائق إشهاد مكتوب إلث�ات 

تصدر في شكل رسمي  هي وث�قة تتوج بها شهادات الشهودهذه الشهادة �معنى ان  ،الوقفي

نموذج هذه الشهادة  م26/05/2001 القرار المؤرخ فيوقد حدد ، وتخضع لإلشهار

  :وجوب أن تتضمنعلى منه  03 حیث نص في المادة 3اومحتواه

  ،المراجع القانون�ة المعتمدةو   عنوان الشهادة -

رقم وتار�خ تسجیل وثائق اإلشهاد المكتوب إلث�ات الملك الوقفي في السجل الخاص  -

  ،�مدیر�ة الشؤون الدین�ة واألوقاف المختصة إقل�م�ا

  .تحدید مساحة الملك الوقفي وموقعه  -

لص�غة الرسم�ة للعقود التي كانت تحرر من قبل القضاة الشرعیین في القرار رقم  وقد اكدت المحكمة العل�ا على ا ∗
من المستقر عل�ه فقها وقضاء أن العقود التي �حررها  : ((و الذي جاء ف�ه 03/06/1989المؤرخ في  40097

وتعد عنوانا  ،یینالقضاة الشرعیون تكتسي نفس طا�ع الرسم�ة الذي تكتس�ه العقود المحررة من قبل األعوان العموم
�حیث ال �مكن إث�ات ما هو مغایر أو  ،وما تنص عل�ه من توار�خ إنفاقاتعلى صحة على ما �فرغ فیها من 

 .119، ص 01، عدد 1992المجلة القضائ�ة  ،)) معاكس لفحواها 
ات وزارة مطبوع،  2001ال�حث عن األمالك الوقف�ة ، ملتقى تكو�ن وكالء األوقاف ، سك�كدة ،  ،را�ح جعفر 1

واألوقاف  عن وز�ر الشؤون الدین�ة  11/06/2002 :الصادرة في 188المذكرة رقم ،  1-2الشؤون الدین�ة ، ص 
 .و التي تتضمن شكل السجل الخاص �الملك الوقفي 

 .10-91من قانون األوقاف  35 ، 05ف/ 08 تینالماد ،10المرجع السابق ، ص  ،دمحم طرفاني  2
�حدد شكل و محتوى الشهادة الرسم�ة الخاصة �الملك الوقفي، الجر�دة  2001ماي  26رخ في القرار الوزاري المؤ  3

 . 31الرسم�ة ، عدد 
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على خضوع الملك الوقفي  336-2000من المرسوم التنفیذي 06 نصت المادةكما          

من  41وهو ما یتوافق مع نص المادة د إلى التسجیل واإلشهار العقاري،محل وث�قة اإلشها

مما یدل على أن الق�مة القانون�ة للشهادة الرسم�ة الخاصة �الملك الوقفي  قانون األوقاف ،

وهو ما أكدته التعل�مة الوزار�ة المشتركة  ،هي من ق�مة العقد الرسمي المثبت للملك الوقفي

الصادرة عن وز�ري الشؤون الدین�ة والمال�ة والمتعلقة  16/09/2002المؤرخة في 09 رقم

حیث اعتبرت أن الشهادة الرسم�ة  ،1بإجراءات تدو�ن الشهادة الرسم�ة الخاصة �الملك الوقفي

ن قانو من ال  324 هي �مثا�ة عقد تصر�حي یبرمه موظف مختص ومؤهل توافقا مع المادة

وهذا  ، 2من قانون األوقاف 11مكرر 26 مادةالمدني التي تحدد مفهوم العقد الرسمي وال

الموظف هو مدیر الشؤون الدین�ة واألوقاف للوال�ة �صفته أعلى سلطة مكلفة �األمالك 

 .3كما حددت التعل�مة ك�ف�ات إشهار الشهادة الرسم�ة، الوقف�ة على المستوى المحلي

طلب أمر على  على الشهادة الرسم�ة ، بتقد�م �ام وكیل األوقاف بناءقو�ت�ع ذلك 

ذیل عر�ضة إلى رئ�س المحكمة موقع العقار ، مضمونه تعیین محضر قضائي إلجراء 

معاینة قضائ�ة یثبت بها الوقف بناء على مساءلة الجیران و من له معرفة �العقار مع وصف 

و �كلف خبیر عقاري بإجراء خبرة و وضع خر�طة طو�وغراف�ة ، العقار و تحدید معالمه 

 .دید المساحة و المعالم األر�عة للعقار الموقوف للعقار مع تح

و �عد ذلك تقوم مدیر�ة الشؤون الدین�ة بإعداد تقر�ر حول العقار و تسجیل الشهادة 

الرسم�ة في السجل الخاص الموجود �مدیر�ة الشؤون الدین�ة ط�قا ألحكام المرسوم التنفیذي 

مرفقة بنسخة من التقر�ر و الوثائق الشهادة الرسم�ة  ، ُیت�ع ذلك بتقد�م336  -2000رقم 

الصادرة عن وز�ر الشؤون الدین�ة و األوقاف و وز�ر المال�ة بتار�خ  09التعل�مة الوزار�ة المشتركة رقم  1
من  44تطب�قا لنص للمادة  ،�الملك الوقفي تدو�ن الشهادة الرسم�ة الخاصة  بإجراءاتتتعلق ،  16/09/2002

 .من قانون التسجیل  08 ف /353و المادة  27/04/1991المؤرخ في  10-91قانون األوقاف 
  ."08للسلطة المكلفة �األوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة  ":فاوقمن قانون اال11مكرر 26المادة  2
 .143، صرجع السابقالم عقود التبرعات، حمدي �اشا عمر، 3
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وهنا یتم التعامل مع االمر �حسب طب�عة ،  1األخرى إلى المحافظة العقار�ة إلشهارها مجانا

فإذا تعلق األمر �عقار حضري تفتح �طاقة عین�ة و ترتب �عد التأشیر العقار محل الوقف ، 

ار الموقوف ، ثم تفتح �طاقة علیها �النظر إلى الموقع الجغرافي المحدد �عناصر تعیین العق

أبجد�ة لحساب الوقف العام و ترتب حسب الترتیب األبجدي و عل�ه یتم إعداد دفتر عقاري 

یتم ف�سلم لمدیر الشؤون الدین�ة و األوقاف �الوال�ة ، أما إذا كان الملك الوقفي عقارا ر�ف�ا 

المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  114و  113اإلشهار ط�قا لما نصت عل�ه المادتان 

عقد  حب�عد ذلك س، و�تم المعدل و المتمم المتعلق بتأس�س السجل العقاري  25/03/1976

ص�ح العقد �عند الموثق �التنسیق مع المحافظ العقاري و �التالي من الوقف و الدفتر العقاري 

ن�ة لدى الوقفي رسم�ا �سمح �اجراء أي عمل�ة على المال الموقوف �عد تسو�ة الوضع�ة القانو 

و �كون كأداة إلث�ات  الملك الوقفي و كقر�نة قاطعة ال تقبل إث�ات ، المصالح المعن�ة 

 .العكس

 

 الفرع الثاني 

  يالمال الوقفالتصرف في 

إن استبدال الوقف یتم �طر�قتین ، إما ب�ع المال الموقوف �النقود أو مقا�ضته �مال 

دال على الب�ع دون المقا�ضة ألنهم على أن �عض الفقهاء �قصرون عمل�ة االستب، آخر

   2حد أن �قا�ض عینا �أخرى تكون مثلهاألأنه ال �مكن على اساس یرون عدم جدوى ذلك 

لذلك �حصر �عضهم  ا،نفعمنها خاصة و أن حالة العین الموقوفة تكون خر�ة فال یرجى 

 .االستبدال في الب�ع فقط 

و  یخضع الملك الوقفي محل وث�قة اإلشهاد المكتوب إلى التسجیل : " 336-2000من المرسوم  6المادة  1
و هذا راجع لكونهما عقدا تصر�ح�ا متعلقا �حق عیني " اإلشهار العقاري ، ط�قا للقوانین و التنظ�مات المعمول بها 

 .عقاري 
 .217ص  السابق،المرجع  الوقف،أحكام ، زهدي �كن 2
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تذهب جل ،  ه تحقیق اعلى سعرو�رجى منولكي �كون ب�ع العین الموقوفة مضمونا 

 .فعن طر�ق التراضيابتداء واال ان تجعله عن طر�ق المزایدة  ىالتشر�عات ال

لم ینص على اجراءات معینة لالستبدال ولم �قرر طر�قة ب�ع فاما المشرع الجزائري 

جعل لها الحر�ة  ∗اللجنة المركز�ة لالوقاف أعندما انش�الحظ انه  لكن الوقف او مقا�ضته،

ي انشاء لجان مؤقتة تكلف �فحص ودراسة حاالت خاصة واالستبدال �عتبر حالة ین�غي ف

ب�ع الف�مكن انشاء لجان خاصة �االستبدال تنظر في صحته وتحدد طرق  التوقف عندها ،

على عكس ، 1ي �عتبر تصرفا عاد�ا في الوقفذمقا�ضة كما فعل مع ایجار االوقاف الالو 

 ایجار االوقاف، و�التالي وق�اسا على موضوع انهاء الوقفاالستبدال الذي قد یؤدي الي 

االستبدال اما �المزاد العلني او �طر�ق التراضي وذلك �عد استطالع  عمل�ةجري ان تف�مكن 

 .ي اللجنه المركز�ة لالوقافأر 

المزاد العلني �حدد سعر المثل كسعر ادنى للب�ع �عد  فاذا تم االستبدال �طر�ق

ح المختصة في ادارة امالك الدولة اوالجهات االخرى المختصة حسب استطالع راي المصال

على ان المزاد یجب ان یجري تحت اشراف لجنة االوقاف نظرا ، الم�اع  يوقفمال النوع�ة ال

الموقوف محل   و�علن المزاد في الصحافة الوطن�ة وكذلك في موقع العقار  ، لتصرفالخطورة 

 . الب�ع

حیث  یتم �طر�ق التراضي ، بدال في الجزائر عادة مااالستما �الحظ ان اال ان 

و�عد ان �شتري عقارا اخر  ی�حث الناظر على مشتري �عرض ثمنا جیدا و�ب�ع له العقار ،

و نظمت  ، 381-98من المرسوم التنفیذي  22اللجنة المركز�ة لألوقاف، نص علیها المشرع الجزائري في المادة  ∗
حیث نص في البند العاشر من المادة الرا�عة في معرض التكلم عن ،  1999ف�فري  21�أمر وزاري مؤرخ في 

ة األوقاف أن تشكل لجان مؤقتة تكلف �فحص و دراسة صالح�ات اللجنة أنها عالوة على ما سبق �مكن للجن
 .من أجلها أنشئتحاالت خاصة و تحل هذه اللجان �عد المهمة التي 

المذكور آنفا جعل دراسة و اعتماد الوثائق النمط�ة  29من القرار الوزاري رقم  4حیث أنه حسب نص المادة  1
األوقاف  إیجارلمركز�ة لألوقاف حسب الطر�قة المعتمدة في األمالك الوقف�ة من اختصاص اللجنة ا بإیجارالمتعلقة 

 .دفتر الشروط إعدادسواء كان عن طر�ق المزاد العلني أو �التراضي أو �أقل من أجر المثل كما أنها تشرف على 
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�ه في مدیر�ة الشؤون الدین�ة  ة�كون وقفا على ما كان عل�ه االول یودع المستندات الخاص

 .�عد اجراء دراسة طبوغراف�ة له

في الوقف كاسلوب لالستبدال  مقا�ضة لم �ست�عد الرع الجزائري ان المش ىونشیر ال

حیث نص على جواز استبدال عقارا �اخر �شرط ان �كون مساو�ا له في الق�مة او احسن 

 . 1االخر على سبیل الت�ادل ملك�ة مال من غیر النقود ى�حیث ینقل كل واحد ال منه،

من �اب الق�اس على  �التراضياو العلني ومنه فاالستبدال �قع �الب�ع �المزاد 

 م�ادلتهاذا امكن  قا�ضةاو یتم عن طر�ق الم ،حة للوقفلصمحسب ما �حققه من االیجار �

 .�عقار مثله او احسن منه 

 

 الفرع الثالث

 حلول العین المبدلة محل العین المستبدلة

ان اجراء عمل�ة االستبدال یهدف الى تحقیق تنم�ة اكثر لالوقاف وجعلها اكثر 

 .2االجر من هللا عزوجل �عد ان اص�ح خر�ا فينفعة لدوام الوقف ولتحقیق قصد الواقف م

ی�قى الح�س قائما مهما طرأ : (( من قانون األسرة التي تنص  220حسب المادة 

على الشيء المح�س من تغییر في طب�عته، وٕاذا نتج عن التغییر تعو�ض، ینزل منزلة 

والتعو�ض ومقابل نزع الملك�ة تحل �حكم القانون حلوال ، فإن أموال البدل كالثمن ))الح�س

أو منقول �حل أ�ضا ر عین�ا محل العین الموقوفة، و�التالي فما �شترى �أموال البدل من عقا

 جهةفال تصرف غالته إال إلى ال  محل العین الموقوفة، و�ص�ح موقوفا على نفس الجهة

 .3غییر المصرف مع إمكان المحافظة عل�هالتي ح�ست العین األولى علیها، ألنه ال یجوز ت

 .24، ص 1999، أفر�ل 06عدد،تسجیل عقود الم�ادلة ، مجلة الموثق ،الغرفة الوطن�ة للموثقین  ،وناس علي  1
 .من قانون التسجیل 226تخضع للتسجیل وفقا لنص المادة  حیث

محاضرات في الوقف ،المرجع السابق  ،دمحم أبو زهرة ،  390المرجع السابق ، ص ، دمحم مصطفى شلبي  :راجع 2
 .192ص 

 .177زهدي �كن، الوقف في الشر�عة والقانون، المرجع السابق، ص 3
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ف�اجراء عمل�ة االستبدال تص�ح العین الجدیدة وقفا وتخرج بذلك من دائرة التمل�كات 

هبتها وال التصرف فیها �اي تصرف ناقل  فال یجوز ب�عها وال ،وتطبق علیها احكام األوقاف

فاذا كانت العین االولى   وتكون وقفا على ماكانت عل�ه االولى، للملك�ة اال �مسوغ شرعي ،

موقوفة على مسجد كانت الثان�ة المستبدلة كذلك، أي أن تكون العین وقفا على الجهة التي 

كانت العین األولى وقفا علیها، فإذا انقرضت هذه الجهة فتكون على جهة مشابهة لها 

وتجعلها في ، فإذا لم �مكن كانت إدارتها لوزارة الشؤون الدین�ة 1كمسجد آخر ومدرسة أخرى 

 .جهة من جهات البر والخیر األخرى 

وعمل�ة االستبدال تخرج العین الموقوفة من االحت�اس الذي �قتضي عدم التصرف 

، ف�مكن �التالي ب�عها والتنازل علیها  كل التصرفات التي یت�حها حق الملك�ة إلى جواز

 .والتصرف فیها �كل التصرفات الناقلة للملك�ة

ل العین المبدلة محل العین المستبدلة �ستلزم عمل�ة التسجیل للعقار على أن حلو         

المشترى أو المقا�ض في السجل العقاري الخاص �األمالك الوقف�ة ط�قا لنص المادة األولى 

المحدد لشكل و محتوى السجل  14/11/2003الوزاري المشترك المؤرخ في  من القرار

و تعفى األمالك  ،2لدى مصالح الحفظ العقاري  العقاري الخاص �األمالك الوقف�ة المحدث

الوقف�ة العامة من رسم التسجیل و الضرائب و الرسوم األخرى لكونها عمال من أعمال البر 

من  44والخیر سواء في عمل�ة الب�ع والشراء ، أو في عمل�ة المقا�ضة ط�قا لنص المادة 

 .10-91قانون األوقاف

قار الوقفي الجدید في سجل الجرد، ف�عطى له رقم و�تم وضع �طاقة خاصة للع         

 143حسب ترتی�ه ف�ه، و هو الرقم الذي تحمله ال�طاقة ط�قا لما ورد في التعل�مة الوزار�ة رقم

المرجع  . العانيد وو دا عبد القهار ،319، المرجع السابق، ص )ال الوقفاستبد(مشكلة األوقاف، ،  دمحم أبو زهرة 1
  .575، المرجع السابق، ص ةابن قدام. 107السابق، ص

المحدد لشكل و محتوى السجل العقاري الخاص �األمالك  14/11/2003: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2
 .71العدد ، 2003ة الرسم�ة لسنةالجر�د الوقف�ة المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري،
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، وخاصة إعداد �طاقات لتعیین 1األمالك الوقف�ة  المنظمة لتسییر 03/08/2003المؤرخة في

انات ضرور�ة لتحدید الملك العقاري الوقفي  العقارات الوقف�ة و التي تحتوي على مجموعة ب�

و�شطب العقار الوقفي المستبدل من سجل الجرد و ال�طاقة �اللون األحمر عن طر�ق مقرر 

من طرف وز�ر الشؤون الدین�ة و األوقاف و �اقتراح من المدیر الوالئي لالوقاف، �حیث 

عقار الوقفي الذي تم �شار إلى مراجع المقررات الوزار�ة و ت�قى محفوظة ضمن ملف ال

المتعلقة  23/09/2006المؤرخة في  06-03وهو األمر الذي وضحته المذكرة رقم ،  شط�ه

، فحددت الوثائق الالزمة لطلب شطب ملك وقفي و المتمثلة ف�ما 2�شطب األمالك الوقف�ة

 :یلي

 .وث�قة تثبت أن هذا العقار موضوع الشطب غیر مترت�ة عل�ه مخلفات اإلیجار -

 .�قة من الجهات التقن�ة المختصة توضح رأیها في الموضوعوث -

 .�طاقة تقن�ة للملك الوقفي موضوع الشطب ط�قا للنموذج المرفق �المذكرة -

 :محضر معد من طرف لجنة خاصة لدراسة شطب ملك وقفي یوضح ف�ه ما یلي -

 .الوضع�ة الحال�ة للملك الوقفي 

 .أس�اب و دواعي شطب هذا الملك •

 .اللجنة في عمل�ة شطب هذا الملك الوقفي رأي أعضاء •

المذكورة  03-06وتتكون هذه اللجنة الخاصة بدارسة شطب الملك الوقفي ط�قا للمذكرة رقم 

 :أعاله من

 ).رئ�سا(مدیر الشؤون الدین�ة و األوقاف للوال�ة  -

 ).عضوا(رئ�س مصلحة األوقاف و التوج�ه الدیني  -

 ).ضواع(وكیل األوقاف أو المكلف بها  -

المتعلقة  األوقاف،عن وز�ر الشؤون الدین�ة و  ة، الصادر 03/08/2003 :المؤرخة في 143التعل�مة الوزار�ة رقم  1
 .الوقف�ةبتسییر األمالك 

، الصادرة عن المدیر�ة الفرع�ة الستثمار األمالك الوقف�ة ، 23/09/2006 :في المؤرخة 03-06المذكرة رقم  2
 .المتعلقة �شطب األمالك الوقف�ة
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 ).عضوا(مفتش التعل�م المسجدي للمقاطعة التي �قع فیها العقار -

 ).عضوا(رئ�س اللجنة الدین�ة للمسجد إذا كان العقار من ملحقات المسجد  -

 ).عضوا(إمام المسجد إذا كان العقار من ملحقات المسجد  -

األمالك وتأتي عمل�ة شطب األمالك الوقف�ة في إطار ض�ط و تحسین تسییر          

الوقف�ة ولتمكین اإلدارة المركز�ة من استصدار مقررات الشطب، ولترشید عمل�ة إحصاء 

 .1األمالك الوقف�ة

  ∗وأضافت التشر�عات الحدیثة كذلك حالة استمالك العقار الموقوف للمنفعة العامة         

عن ذلك فإن  فإذا استملكت اإلدارة العامة أرضا موقوفة للمنفعة العامة و دفعت تعو�ضا

الناظر �عادل مبدئ�ا ق�مة األرض ف�شتري �ق�مة التعو�ض عقارا �ص�ح موقوفا مكان العقار 

 .المستملك و ال یجوز توز�ع هذا التعو�ض على المستحقین

أما �النس�ة للمشرع الجزائري فنجده قد أشار إلى إمكان�ة توظیف حالة الضرورة العامة      

ر�ق عام، و في حدود ما تسمح �ه الشر�عة اإلسالم�ة ط�قا كتوس�ع مسجد أو مقبرة أو ط

للق�ام �عمل�ة استبدال ملك وقفي لغرض  10 -91من قانون األوقاف  24لنص المادة 

المنفعة العامة، لكن التطبیق العملي أثبت  أن استبدال األوقاف في الجزائر یتم �التعو�ض 

بنزع الملك�ة من أجل المنفعة العامة المتعلق  11-91النقدي و في إطار أحكام القانون 

  أو تحایله و جهل العاملین في الخز�نة  فینتهي الوقف، والسبب في ذلك هو جهل الناظر

 .األمالك الوقف�ةالمتضمنة شطب  23/09/2006 :المؤرخة في 03-06المذكرة رقم  1
عبد ،مصطلح استمالك �قابله مصطلح نزع الملك�ة في دول المغرب العر�ي كإجراء قانوني لنقل ملك�ة العقار ∗

روحة دكتوراه دولة في القانون العام ،كل�ة الحقوق ، بن في التشر�ع الجزائري ،أط اإلدار�ةالرخص ، الرحمان عزاوي 
 .605، ص 2007عكنون، جامعة الجزائر ،

وتمكن هذه العمل�ة اإلدارة من إنشاء تجهیزات جماع�ة و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عموم�ة، و في الجزائر 
الجر�دة ، أجل المنفعة العامة  المتعلق بنزع الملك�ة من 27/04/1991:المؤرخ في 11-91نجد القانون رقم 

حق االنتفاع :وقد ینصب على الحقوق العین�ة مثل الذي ینصب على األمالك الوطن�ة العقار�ة ، ،21الرسم�ة العدد 
�عد نزع الملك�ة من أجل المنفعة العموم�ة طر�قة "  :التي تنص على أنه  همن2وهذا بنص المادة  و االرتفاق،

 ."...أو حقوق عقار�ة استثنائ�ة الكتساب أمالك
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وعدم علم المصالح المكلفة �األوقاف النعدام التنسیق بین الهیئات المختلفة مما �فتح �ا�ا 

 .1آخر لض�اع األوقاف

عة اإلسالم�ة و الواقفین في المحافظة على األمالك و�الرغم من تحقق مقاصد الشر�         

الوقف�ة ، و صرف ر�عها في مصارفها الشرع�ة من خالل تطبیق عمل�ة االستبدال ، كان 

لهذه األخیرة آثار سلب�ة أبرزها اتخاذ االستبدال كذر�عة لالست�الء على األوقاف و ب�ع الوقف 

سعر السوق واستبدال الوقف لغیر بثمن بخس أو ب�عه لقر�ب أو صدیق بثمن أقل من 

 . 2مصلحة راجحة أو بدون دراسة الجدوى االقتصاد�ة لهذا االستبدال

على األوقاف في العصر الحدیث عمل�ة التأم�م التي �اشرتها ∗ومن صور االست�الء         

، إذ تم �موج�ه مصادرة العدید من األوقاف الخیر�ة والتي 3�عض الدول ومن ضمنها الجزائر

كانت غّالتها لجهات البر، لیتم توز�عها على صغار المزارعین، لتتحول في إطار هذه 

العمل�ة إلى أمالك خاصة دون تعو�ض األوقاف المصادرة �البدل النقدي، مع المالحظة ان 

التعو�ض النقدي أجازه الفقهاء �النس�ة لألمالك الوقف�ة المغصو�ة إذا عجز الناظر عن 

   .12ص، 1999، األوقاف اإلسالم�ةادارة دورة  ،قراءة قانون�ة في تنظ�م الوقف في الجزائر : دمحم طرفاني 1 
،المؤتمر الثالث لألوقاف حول  استبدال أع�ان الوقف ببین المصلحة و االست�الء:الفزي  دمحم بن علیثة بن عسیر 2

، �الجامعة 2010ینایر  05إلى  03، المنعقد في الفترة من "ة و بناء حضارةاقتصاد و إدار " الوقف اإلسالمي 
 .37، صاإلسالم�ة، المدینة المنورة

قد دلت الحوادث التار�خ�ة على أن استبدال األوقاف كان وسیلة لالست�الء علیها ،حیث تم توظ�فه في �عض ل ∗
ق�مة الذین �شهدون أن الوقف قد تهالك أو انه ضار عهود العمل�ات كحیلة لالست�الء على الوقف من خالل شهود ال

ولذلك نصت العدید من الوثائق الوقف�ة في عهد ، �الجار وأن المصلحة تكون بب�عه أنقاضا ف�حكم القاضي بب�عه 
ن وافقه القاضي كان ملعونا ، و عندما قامت االممال�ك على منع االستبدال فان فعل الناظر ذلك كان معزوال و 

العثمان�ة حرص القائمون �أمر األوقاف على القضاء على أسلوب التحایل من خالل االستبدال فأصدروا  الخالفة
من األوقاف  هـ �منع استبدال العامر951كما أمر السلطان العثماني عام  القانون الذي ینص على منع االستبدال،

 .62ص ،سابق المرجع ال عبد هللا العمر،فؤاد ،عه ولم یخرج من االنتفاع كل�ة إال بإذن السلطان �الذي قل ر 
و كمثال  ، 97المتضمن قانون الثورة الزراع�ة ،الجر�دة الرسم�ة العدد 08/11/1971 :المؤرخ في 73-71األمر 3

وف�ه نص على  1957لسنة  152على عمل�ة التأم�م ما حدث في مصر حیث صدر قرار جمهوري برقم 
سنوات األراضي الزراع�ة الموقوفة على جهات البر العامة ، وذلك على ) 03(تستبدل خالل مدة أقصاها ثالث :"انه

، انظر دمحم بن علیثة بن عسیرالفزي، المرجع السابق ، ص "دفعات و �التدرج و توزع على صغار المزارعین أمالكا
37. 
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م البینة لد�ه ، و�ر�د الغاصب أن ینهي الخالف بینه و�ین الناظر صلحا استرداد وقفه النعدا

وٕان كان هذا المبلغ دون ق�مة  -�أن یردف لهذا األخیر مبلغا من النقود إلتمام المصالحة 

�النظر للضرورة ،ألن الناظر ال �حوز دل�ال على صحة الوقف ومن   -الوقف المغصوب 

المبلغ المقبوض لشراء عقار �ص�ح وفقا بدال من  ثم على غص�ه منه ، فُیخصص الناظر

من  38، وهو ما ذهب إل�ه المشرع الجزائري في الفقرة الثان�ة من المادة  1العقار المغصوب

وما فوت منها �استحالة استرجاع العین الموقوفة وجب ((  :�أن نص 10-91قانون األوقاف 

 )). تعو�ضها وفقا لإلجراءات المعمول بها 

المؤرخ في  73-71ان تأم�م األمالك الوقف�ة في أحكام قانون الثورة الزراع�ة          

جعل هذه األمالك ملك�ات خاصة للفالحین، مما جعل استرجاعها مسألة  08/11/1971

صع�ة خاصة إذا لم تتوفر الوسائل الالزمة إلقامة البینة على ذالك وغ�اب العقود الرسم�ة 

 .للعقارات الزراع�ة

من  49غیر أن حرص المؤسس الدستوري الذي تجلى من خالل نص المادة          

و التي أكدت على حما�ة القانون لألمالك الوقف�ة ، انعكس على بن�ة النظام  1989دستور 

القانوني الجزائري في مجال األوقاف ، ف�ادر المشرع الجزائري إلى إصالح الخطأ الصادر 

یني أح�انا تم التعو�ض نقدا، وهنا یجب التنو�ه الى ما و�سبب إستحالة التعو�ض الع ،2عنه

من أن  016765تحت رقم  12/07/2005قضى �ه مجلس الدولة في قراره الصادر بتار�خ 

الم�الغ المحكوم بها كتعو�ض عن األرض المح�سة  المدرجة في اإلحت�اطات العقار�ة (( 

 .3 ))عقد الح�س توضع تحت تصرف ناظر الوقف لشراء عقار آخر وفقا لموضوع

فؤاد  . 526ص، إدوار عید ، المرجع السابق ،  230سابق ، ص المرجع الأحكام الوقف ،  ،زهدي �كن: راجع 1
 . 67سابق ، ص المرجع العبد هللا العمر، 

كتوسعة مسجد أو طر�ق ، كما  است�الء الدولة على الوقف ألجل المصلحة ،نجد  و من صور االست�الء الم�اح
فعل عمر بن الخطاب و عثمان بن عثمان بن عفان رضي هللا عنهما من هدم األوقاف التي بجوار المسجد النبوي 

 .37ص  ،المرجع السابق ،الفزي   بن علیثة بن عسیردمحم ،لتوسعته 
 .طروحة وما �عدهامن اال 213 ةراجع تفصیل الموضوع  في الصفح 2
 .145، ص  2005 لسنة 07العدد، مجلة مجلس الدولة 3

                                                           



265 
 

، وخاصة من خالل التناول القانوني لمسألة االستبدالوترتی�ا على ما سبق من          

 ل ـــرة �مكن تسجیـمن قانون األس 220من قانون الوقف والمادة  24ادة ـتحلیل الم

 : المالحظات التال�ة

 .فيـالمال الوقأجاز المشرع اإلستبدال كاستثناء على قاعدة عدم جواز التصرف في  -1

الحاالت التي یجوز فیها استبدال الملك الوقفي هي حاالت وردت على سبیل الحصر ال  -2

المثال، مع أنه توجد حاالت أخرى معترف بها في الشر�عة اإلسالم�ة، كحالة اإلستبدال 

 .فاوقمن قانون اال 24�شرط الواقف، على أساس أن إرادة الواقف معتبرة وفقا للمادة 

ف إلى مسألة استبدال المسجد في حالة اوقمن قانون اال 24یتطرق المشرع في المادة  لم -3

انعدام المنفعة وهي محل إختالف بین الفقهاء، حیث یرى جمهور الفقهاء �عدم جواز استبداله 

مهما كان السبب، أما اإلمام أحمد بن حنبل فقد تساهل في ذلك وأجاز ب�ع المسجد إذا صار 

وعل�ه كان من األجدر على المشرع أن یتخذ موقفا في  ،1منه �ة المقصودةغیر صالح للغا

ألنه ل�س من المنطقي أن یخرب هنا بترج�ح رأي اإلمام أحمد بن حنبل ال �أس هذه الحالة، و 

لذلك من ،  أوتخرب الناح�ة التي �قع فیها وال �مكن توسعته ،المسجد أو �ضیق على أهله 

 .منه في إنشاء مسجد آخر مكانهاألفضل ب�عه �شرط أن �صرف ث

�شترط فیها إنتفاء منفعة الملك الوقفي  2السا�قة 24معظم الحاالت الواردة في المادة  -4

غیر أنه مراعاة لحكمة الوقف وتشج�عا للناس ،  مطلقا و إال كان اإلستبدال غیر صح�ح

ع اإلستبدال المرونة في موضو فإنه من األحسن إعمال  ، على استثمار األمالك الوقف�ة

 :عدید من العوامل التي تدفع الى ضرورة ذلك والتي منها الى �النظر 

 .175سابق، صالمرجع الزهرة ، محاضرات في الوقف ،  أبودمحم  1
 :آلت�ةا إال في الحاالت ض عین موقوفة أو �ستبدل بها ملك آخرأن تعو  ال یجوز ":10-91من القانون  24المادة 2
 .حالة تعرضه للض�اع أو االندثار -
 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه -
 .حالة ضرورة عامة ؛كتوس�ع مسجد أو مقبرة أو طر�ق عام في حدود ما تسمح �ه الشر�عة اإلسالم�ة -
  ر الموقوف وٕانتفاء إت�انه بنفع قط، شر�طة تعو�ضه �عقار �كون مماثال أو أفضل حالة انعدام المنفعة في العقا -

 " ....منه
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التوسع العمراني و امتداد المدن وترا�ط القرى مما أحدث تغییرا في طب�عة إستخدام  -

وهو ما أشار إل�ه المشرع الجزائري في نص  ،االراضي من زراع�ة إلى إستثمار�ة أو سكن�ة

 . 10-91المعدل والمتمم لقانون األوقاف  07-01القانون من 1 4مكرر 26المادة 

التغییر في نسب البناء و اإلتجاه العمودي في البناء مما جعل ثمن األراضي یرتفع في  -

 .مراكز المدن

ووقوع معظم االوقاف فیها و إمكان�ة اإلستفادة من دمج  ،التركیز العقاري في داخل المدن -

ل التعو�ضات النقد�ة و العین�ة التي قد تقدم من الدولة عند �عض االوقاف الصغیرة من خال

 .نزعها للمنفعة العامة

وقد �كون من المناسب المرونة في إستبدال الوقف مع األخذ �عین اإلعت�ار �عض     

 :ومنها  الشروط  المهمة لتقنین اإلستبدال ،

خالل مخصصات اإلعمار  الناظر أو إدارة الوقف لكافة السبل لعمارة الوقف من نفاذإست -

 .�حیث �كون اإلستبدال هو الحل األخیر

حیث تكون هناك � ،إستبدالها رادأن �سبق عمل�ة اإلستبدال دراسة شاملة للعقارات الم -

 .مصلحة متحققة من اإلستبدال خاصة دراسات الجدوى اإلستثمار�ة لها

خبراء أو وجود لجنة وذلك من خالل استقراء آراء ال،أن ال �كون الب�ع �غبن فاحش -

 .مقومین

 .أكثر ر�عا أو متقار�ة إن أمكن) المستبدل بها(أن تكون العین األخرى  -

 .إستمرار شروط الواقف من حیث  صرف غلته  -

أن �كون اإلستبدال بإذن السلطة المكلفة �األوقاف نظرًا لخطورته على مستقبل الملك  -

 .الواقي 

أو أن ی�اشر البناء على العقار الذي تم استبداله بدون  أن یتم إستخدام مال البدل فورا -

 .لكي یؤدي دوره في مساعدة الموقوف علیهم على أمور دن�اهم المتالحقة ، تأخیر

�صح تغییر وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له و للمستحقین ما لم تمنع شروط  : " 4مكرر 26المادة  1
 ."ف والموقوف علیهم الواقف، وفي حالة وجود مانع یلجأ إلى القاضي الذي �صدر حكما یراعي مصلحة الوق
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 :ا یلي ــق اإلستبدال نجملها ف�مـاك طرق أخرى لتطبیـا هنـا أنه عملیـكم        

 .ب�ع جزء من الوقف لتعمیر آخر  -

 .ر آخرب�ع وقف من أجل تعمی -

 .ب�ع عدة أمالك وقف�ة لشراء وقف واحد –

مشكلة السندات التي تثبت من أهم المشاكل الواقع�ة التي تواجهها األمالك الوقف�ة هي  -5

مما جعلها محال للنهب والغصب، ولذلك، وألجل حل هذه المشكلة ال �مكن التصرف  وقفیتها

بتة، لكن إذا أراد هذا الغاصب دفع �اإلستبدال إذا جحد الغاصب الوقف ولم توجد بینه تث

 .1اإلسالمي الق�مة فللناظر أخذها ل�شتري بها بدال وهو أمر له سنده في الفقه

أن �كون عقار البدل مماثال للعقار  24إشترط المشرع في الحالة الرا�عة من المادة  -6

 من حیث الجنس أو الغرضهو الموقوف أو أفضل منه دون تبیین نوع التماثل، هل 

  المقصود أو ق�مة المنفعة؟

�معنى أنه إذا كان العقار الموقوف أرضا : تماثل أو اتحاد جنس البدل والعقار الموقوف _أ 

 .فیجب أن �كون البدل الذي �حل محله أرضا كذلك، ونفس الشيء �النس�ة للبناء

فإذا كان المقصود من وقف العقار : تماثل الغرض من البدل والعقار الموقوف -ب

أما إذا كان العقار ، تغالله، كأن �كون دكانا أو دارا مؤجرة فیجب أن �كون البدل كذلكاس

موقوفا للسكن فیجب مراعاة ذلك في العقار البدل، ألن قصد الواقف من وقفه كان االنتفاع 

 .�السكن

 �ما أن العقار الموقوف إنعدمت منفعته فیجب استبداله: تماثل المنفعة بین العقار�ن_ ج 

ار آخر �كون ر�عه وغلته أكثر من غلة العقار الموقوف،أو �قع في مكان أحسن وهو ما �عق

 .�فید مصلحة الوقف

و�الحظ هنا أنه من األحسن تأو�ل قصد المشرع إلى التماثل أو األفضل�ة في ق�مة 

المنفعة حتى تز�د غالت الوقف، أما اتحاد جنس العقار�ن فمن األحسن ترك السلطة التقدیر�ة 

 .177سابق، صالمرجع الزهرة ، محاضرات في الوقف ،  أبودمحم  1
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لطة الوص�ة على األوقاف التي تقدر المصلحة في اإلستبدال، تجن�ا لتجمید الوقف على للس

 .حال واحد

�ما أن اإلستبدال فسخ لعقد الزم وٕانشاء لعقد جدید الزم أ�ضا، فهو عمل خطیر �النس�ة  _7

للوقف ومع ذلك لم �عالجه المشرع إال �مادة واحدة ضمن قانون الوقف، حددت حاالته 

 .ون توض�ح لشروطه وضوا�طه وٕاجراءاتهوحصرتها د

�ما ف�ه الن�ا�ة _ وٕامعانا في حما�ة األموال الموقوفة نرى ضرورة اشراك مرفق القضاء _ 8

في أي عمل�ة لالستبدال وذلك للتأكد من وجود حالة الضرورة، وحتى ال تكون _ العامة 

ن موافقة القاضي إذا لم هناك أ�ة مغامرة في أموال الوقف على رأي  فقهاء الحنف�ة �شترطو 

 .1�شترط الواقف االستبدال 

أن الوقف تصرف الزم �فید التبرع �المنفعة ال برق�ة العین  :الفصلفي هذا  والخالصة

أن الوقف قد  ، االالموقوفة و�رتب أثرا م�اشرا هو �طالن التصرفات الواردة على المال الوقفي

لذلك �كون من األنفع استبداله بوقف آخر  تضمحل ق�مته �مرور الزمن وتقل منفعته، وت�عا

أو قد تؤول ملك�ة الوقف إلى الدولة بناء على قرار لنزع الملك�ة للمنفعة العامة، ومن ثم، 

 .�ستخدم مقابل نزع الملك�ة  في شراء عقار أو منقول آخر

ن وال جدال في أن موقف القانون الجزائري متأثر �ما هو ثابت في فقه الحنف�ة م        

جواز االستبدال على خالف المالك�ة والشافع�ة الذین تشددوا ف�ه ولم یجیزوه إال في أحوال 

أن أوسع ذلك  ،3وقد تساهل الحنابلة في االستبدال، فقد أجازوه في حاالت الضرورة،  2نادرة

المذاهب في هذه المسألة الحنابلة فالحنف�ة ، وأن أض�قها المالك�ة  فالشافع�ة ، فقد أجاز 

لحنابلة والحنف�ة االستبدال في عدة حاالت، في حین أن المالك�ة لم یجیزوا ب�ع العقار ا

الموقوف مطلقًا إّال لتوسعة الجامع  أو الطر�ق  أو المقبرة ، وهم والشافع�ة لم یجیزوا ب�ع 

مرجع ال القدیر،شرح فتح  همام،، ابن 535سابق، ص المرجع ال ،زكي الدین شع�ان وأحمد الغندور: راجع  1
 .227، ص 26سابق، ج ال

 .174سابق،  ص المرجع الدمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف،   2
 .176المرجع نفسه، ص   3

                                                           



المسجد مطلقًا ، لكن الحنف�ة یختلفون من حیث المنهج�ة عن الحنابلة فهم وٕان وسعوا في 

واز االستبدال لكم مذهبهم في غیر المسجد أن الحق في الب�ع للواقف نفسه حیث له دائرة ج

الرجوع  أو للقاضي ، كما أن الوقف عندهم غیر الزم إّال في المسجد �عد إفرازه والصالة ف�ه 

فأبو حن�فة یرى أن ملك الواقف ال یزول عن الوقف إّال أن �حكم �ه الحاكم أو �علقه �موته ، 

وأبو یوسف مع الجمهور في  .أنه ال یزول حتى یجعل للوقف ول�ًا و�سلمه إل�ه  ودمحم یرى 

اللزوم �القول فقط ، لكن الحنابلة �قولون بلزوم الوقف ومع ذلك وسعوا دائرة االستبدال وهو 

 . األرجح كما سبق

�ان وفي حالة الب�ع یختلف األمر عند الحنابلة الذین �قولون �صرف الثمن في اإلت          

�عطون الحق  -ما عدا أ�ا یوسف  -�مثل الوقف أو لجهة االستحقاق ، في حین أن الحنف�ة 

بل إن دمحمًا یرى رجوع المسجد �عد خرا�ه إلى الواقف ، للواقف في الب�ع إذا شرطه لنفسه 

، والذي �ظهر رجحانه هو رأي الحنابلة مع التوسع في دائرة  -كما سبق -و�خرج عن الوقف

   .المصلحة الراجحة  الصرف حسب

ل�ه القانون الجزائري من إجازة االستبدال ألنه وسیلة إلح�اء إبدووجاهة ما ذهب تو  

ولكن المشكلة تكمن في إمكان�ة إساءة استخدام االستبدال  ، الوقف وز�ادة ر�عه ونمائه

نتقاص و االأ        مما یؤدي إلى فناء الوقف، لمصالح خاصة �الناظرأوأقر�ائه أو لغیرهم 

 .فاالستبدال سالح ذو حدین  من غلته، وعلى هذا

أن وضع ضوا�ط لالستبدال هي الضمانة األساس�ة للحفاظ على األموال  �الحظو 

�الحاالت التي یجوز فیها االستبدال أو في  ةتعلقمو�مكن أن تكون الضوا�ط ،  الموقوفة

ل المشرع الجزائري الذي لم ضرورة تنظ�مه جیدا من قبمع  خضوع االستبدال لموافقة القضاء

�صدر مراس�م تنفیذ�ة وتنظ�م�ة �شأنها �اعت�ارها تصرفا على األمالك الوقف�ة وتحدید طرق 

كأشكال االستبدال سواء عن طر�ق الب�ع أو المقا�ضة وكذلك ك�ف�ة إجراء المزاد  ،تنظ�مها

بل المشرع حتى ال كل هذا ین�غي النص عل�ه من ق، وشروط العین المشتراة  ،وك�ف�ة تنظ�مه

 .تكون األوقاف عرضة للنهب
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 الفصل الثاني

 واالستحقاق فیھ على الوقف الوالیـة

 
�عد الوقف سمة من سمات المجتمع اإلنساني عامة واإلسالمي خاصة ونظام            

یهدف إلى تحقیق التنم�ة االجتماع�ة االقتصاد�ة ، ولقد نهض الوقف اإلسالمي بوظائف 

ومن المؤكد أن من یناط �ه شرعًا إدارة ، مختلف جوانب الح�اة في المجتمع  حضار�ة شملت

ول �شكل م�اشر عن اإلدارة المثلى للوقف والتي من خاللها ؤ الوقف وتولي النظارة عل�ه مس

 .یتم االرتقاء �األوقاف وتوفیر كل ما �صلحها واجتناب كل ما یؤدي إلى إضعافها

حقق أهدافه و مقاصده �حتاج إلى من �قوم الوقف حتى �ستمر في عطائه و�ان 

و�عمل ما في وسعه ل�قائه صالحًا ونام�ًا ومستدامًا، ثم �قوم �استغالله ، برعایته و�حافظ عل�ه

�كل طرق االستغالل المشروعة و إنفاق غالته في وجوهها، وتوز�عها على مستحقیها، كل 

تحفظ أصوله �األمانة وتوزع منافعه هذا ال �كون إال بوال�ة قائمة عل�ه تدیره �المصلحة، و 

�ما فیها على أصحابها �العدالة، ألجل هذا أقر الفقهاء ضرورة توث�قه، وتنظ�م الوال�ة عل�ه، 

وال�ة الدولة في إدارة شؤون األوقاف �حكم النظر العام والوال�ة العامة لمصالح المجتمع ، 

، كما اح�انا اخرى �ة على أداء النظار والرقااح�انا ،حیث تتولى الدولة النظارة على األوقاف 

 .بتعیین موظفین من قبلها للق�ام بإدارة األوقاف وفقًا لمقتض�ات وظروف حددها الفقهاءتقوم 

وهذا ما استلزم افراد موضوع الوال�ة على الوقف وما یتعلق �ه من اشكاالت ومسؤول�ات 

 ) .الم�حث االول ( �م�حث خاص 

 االستحقاق الوقفيوالوال�ة عل�ه ما �صطلح عل�ه � ومما یتعلق �امر ادارة الوقف

أحكام الشر�عة اإلسالم�ة هى التى  و ،إلى إستحقاق غلة الوقف ومنافعهمعناه ینصرف  الذي

و ما �كون لهم ، تجرى فى شأنه و تطبق عل�ه من جهة تعیین مدى حقوق المستحقین ف�ه 

اإلسالم�ة أن اإلستحقاق فى  و مقتضى الشر�عة، من التصرف فى أع�انه و ما ال �كون 

ذلك أن االستحقاق یتحدد �حدوث سب�ه، و هو وقت ظهور الغلة ،  الغلة وجودالوقف منوط ب
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أو سهما        كل من شرط له الواقف نصی�ا في الغلة، وال یثبت ذلك اال ل و خروج الر�ع

 .أو مرت�ا دائما أو مؤقتا

الوقفي تضعنا امام الزام�ة إفراده �م�حث خاص ان المسائل التي یثیرها االستحقاق          

�عزز و�كمل م�حث الوال�ة على الوقف ، تب�انا وتأص�ال لقواعد االنتفاع ) الم�حث الثاني ( 

 :الوقفي على النحو الذي یلي 

  الم�حث األول

 على الوقف الوالیـة

 على تقرتاس الوقف لنظام االجتماع�ة الممارسة أن إلى التار�خ�ة الخبرة تشیر    

 األوقاف اتجاه دورها ممارسة من الدولة مكن تنظ�م�ا إطارا شكلت مختلفة هیئات تأس�س

 وسلطة إدار�ة كمرجع�ة القضاء اعتمدت األوقاف أن أ�ضا تظهر كما ، ورقا�ة تنظ�ما

 ورقابي إشرافي وجهاز كوصا�ة، الدولة سلطة واعتمدتها الفقهاء اجتهادات أقرتها عل�ا إشراف�ة

 .العامة والخاصة األوقاف بإشرافه شمل مستقل

 حرص العصور مختلف في الدولة استحدثتها التي اإلدار�ة التنظ�مات عكست ولقد    

 من زمن یخل لم إذ �أحوالها، واإلحاطة علیها العام واإلشراف األوقاف رعا�ة على الدولة

 وحما�ة ماتهخد وتنو�ع نطاقه وتوس�ع الوقف دور تعز�ز في إسهامات له كانت حاكم

 األوقاف، تجاه والرعا�ة اإلحاطة بدور قامت الدولة أن القول �مكن حیث الموقوفة، لألمالك

 ق�امها خالل من الدولة وجسدته �األوقاف، عالقة لتنظ�م للدولة الفقهاء أقره الذي الدور هذا

 �شروط لتزاماال حیث من األوقاف ونظار الوقف�ة اإلدارة أداء على الرقا�ة من أنواع �ممارسة

 تدفق استمرار�ة وضمان الوقف�ة والموارد األمالك على والحفاظ إراداتهم، واحترام الواقفین

 .للمنتفعین المنافع

نب موضوع الوال�ة أو اإدارة الوقف تقتضي الحدیث عن كل جو  االلمام �مسألة إن

وانتهاء  )االول  مطلبال( مفهوم الوال�ة على الوقف ابتداء ول االنظارة على الوقف، ولذا سنتن

 : على النحو التالي)  الثاني مطلبال( الوال�ة عن الوقفالمتعلقة �لمسؤول�ة �ا
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 المطلب األول

 مفهوم الوال�ة على الوقف

       لتحدید مفهوم الوال�ة على الوقف نتناول المسائل المتعلقة بتعـر�فها و شروطـها

    �عة من تثبت له صفة الوال�ة ومركزه القانوني، وكذا المسائل المتعلقة �طب)الفرع األول  (

 :على النحو التالي) الفرع الثاني( 

 

 الفرع األول 

 تعر�ف الوال�ة على الوقف وشروطها

) اوال(الوال�ة على الوقف اوالنظر عل�ه مصطلح �قتضي تحدید مفهومه تعر�فه 

 : تياآلعلى النحو )ثالثا ( ، ومتى تزول صفته )ثان�ا ( وتب�ان شروطه 

   األموال الموقوفة كغیرها من األموال التي تحتاج �صفة عامة إلى : اوال ـ تعر�ف الوال�ة 

من �قوم �حفظها  و�دیر شؤونها من استغالل وعمارة وصرف ر�عها على مستحقیها، ذلك 

لم یتحقق غرضها المقصود منها و هو ان تكون صدقة جار�ة   انها لو تركت من غیر رعا�ة

القانون نظام الوال�ة على الوقف حقا مقررا ال و الخراب إلیها، لذلك جعلت الشر�عة و لتسارع 

یجوز ان یوجد وقف من غیر وال�ة قائمة تتصرف في الوقف �المصلحة وتحفظ أمواله 

�النظر على الوقف : نة و توزعها عل أصحابها �العدالة، تسمى في عرف الفقهاءا�األم

من خالل زوا�ا اللغة واالصطالح الشرعي والقانوني على ول�كون التعر�ف دق�قا نتناوله 

 :النحو التالي 
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مأخوذ من الَوْلِي وهو : ، والوليّ 1�الكسر مصدر الوليّ : الِوال�ة :ـ تعر�ف الوال�ة لغة  1

 .3ل�قار�ني: ، أي 2))لیلیني منكم أولو األحالم ): (( ص(القرب لقول النبي 

 .4)) ت�اعد �عد ولي : الدنو، ُ�قالالقرب و : الولي: ((  قال في الصحاح

 5))أن تجعله وال�اً : إذا فعله بنفسه، والتول�ة: ولي األمر وتواله: ُ�قال: (( وقال في المغرب

: مالك أمرهما، ووالي البلد: ولي الیت�م أو القتیل: وكل من ولي أمر واحد فهو ولّ�ه، ومنه

 .7والمح�ة النصرة :  -�الفتح  -والَوال�ة ،  6ناظر أمور أهله

في اللغة یرجع إلى معان " الوال�ة " بإمعان النظر ف�ما تقدم یتبین أن مدلول لفظ  و         

الحب، والنصرة، والس�ادة، والقدرة، والتدبیر، فهي كلمة تستعمل ف�ما �حتاج : كثیرة من أهمها

  .نحو ذلكإلى تدبیر وقدرة وعمل ناشئ عن نصرة سببها معتبر، كالقرب والمح�ة والحلف و 

اختلف أهل العلم في تعر�فهم للوال�ة، و�خاصة في كتب الُمْحَدِثین : ـ تعر�ف الوال�ة شرعا 2

 .وقلیل من هذه التعار�ف َسِلم من االعتراض والمناقشة -الذین أفردوا الوال�ة ب�حث مستقل -

 :ومن هذه التعار�ف ما �أتي         

 محمود فاخوري وعبد : ، تحقیق 2 ،ج المغرب في ترتیب المعرب ،أبي الفتح ناصر الدین لمطرزي ا :راجع  1
، أن�س الفقهاء  ، قاسم القونوي ،  372، ص هـ1399 ا ،سور� ،حلب، مكت�ة أسامة بن ز�د   ،1طالحمید مختار، 

 .148ص ، هـ1406 ، جدة، ، دار الوفاء 1أحمد الكب�سي، ط:  حقیقت
، دار إح�اء  2ط ،يعبد ال�اقدمحم فؤاد : تحقیق ،  1ج ،صح�ح مسلم ، الحسین مسلم بن الحجاج الن�سابوري  وأب 2

 .  323، ص هـ1392 ،لبنان ، بیروت، التراث العر�ي 
�اسین أحمد  :تحقیق ،لشاشي القفال ، حل�ة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ا بن أحمدسیف الدین أبي �كر دمحم  3

 .165ص،  م1988 ،األردن ،عمان ،  ، مكت�ة الرسالة الحدیثة 1طإبراه�م درادكة، 
، دار 1ط ،السالم هارون  عبد: حقیقت،  6جمعجم مقای�س اللغة ،، الحسین أحمد بن فارس بن زكر�ا  وأب: راجع  4

 .1732ص  ، مرجع السابقال ، آ�ادي، القاموس المح�ط الفیروز ، 141ص،  هـ1411، الجیل، ، بیروت
 .372، ص مرجع السابق، ال 2ج، المغرب في ترتیب المعرب، لمطرزي ا 5
 .263ص ،، المرجع السابق أن�س الفقهاء  ، قاسم القونوي  6
،  �عطسنة بدون ،  بیروت، دار صادر ،3ج ،كشاف اصطالحات الفنون ،  دمحم علي الفاروقي التهانوي : راجع  7

 ، صنبولطاس،المكت�ة اإلسالم�ة  �عة ،بدون ط،  2ج،  المعجم الوس�ط، س وآخرون ، إبراه�م أن�1538ص
، هـ 1408، الر�اض ، دار النفائس  ،2معجم لغة الفقهاء، ط، دمحم رواس قلعهجي و حامد قنیبي  ،1057

 .510ص
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 . 1نفیذ القول على الغیر، شاء الغیر أو أبىت: الوال�ة �معناها العام في الشرع   -أ

�أن الوال�ة صفة تقوم �األشخاص ول�ست تنفیذًا : وقد اعترض على هذا التعر�ف         

؛ ألن ألن التنفیذ أثر للوال�ة ال أنه حق�قة لها، كما أنه تعر�ف غیر جامع ألنواع الوال�ة 

للشخص وال�ة على نفسه وماله، فهو ال �شمل وال�ة المرء على نفسه، بل هو مقتصر على 

، كما أنه �فید أن المولى عل�ه �كون له مشیئة وٕا�اء، مع أنه في 2وال�ة اإلج�ار دون غیرها

�عض حاالت الوال�ة �كون المولى عل�ه خال�ًا منهما، كما في الصغیر غیر الممیز 

 . 3جنون والم

حظ على هذا التعر�ف أ�ضًا أنه لم یذكر مصدر السلطة أو القوة التي ومما هو مال         

، كما أنه یؤخذ عل�ه حصر سلطة الولي في األقوال 4مكنت الولي من تنفیذ قوله على الغیر

 .5مع أنها أوسع من ذلك، إذ الوال�ة شاملة لألفعال أ�ضًا كالحضانة والتر��ة ونحو ذلك 

  هي سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود  :الوال�ة   –ب

 .  6وتنفیذها

عدم تحدیده نوع السلطة، فیدخل ف�ه صاحب السلطة  :و�الحظ على هذا التعر�ف          

محل الوال�ة مما �شعر أن تصرفات وعقود الولي ال تمس  غیر الشرع�ة، كما أنه لم یذكر

مع أنه أحد فصول التعر�ف الرئ�سة، فكان األولى ذكره، كما أن الظاهر من  7المولى عل�ه

،  هـ1407، بیروت ، عالم الكتب،1ط، الرحمن عمیرة  عبد: حقیقت ،التعر�فات ، علي بن دمحم بن علي الجرجاني 1
 .310ص 

 .118 ص هـ ،1417األردن، ،دار النفائس، 1طالزواج،  ماألشقر، أحكاعمر  2
، هـ 1409 ،األردن ،المكت�ة اإلسالم�ة ،1ط ، أهل الذمة والوال�ات العامة في الفقه اإلسالمي، النمر نمر: راجع  3

 . 453ص ، بیروت ،دار النهضة العر��ة ة،�عبدون ط ،تار�خ الفقه اإلسالمي ، ، بدران أبو العینین  25ص
 .16ص ، هـ 1413 ،الر�اض ،دار عالم الكتب، 1ط ،وال�ة الشرطة في اإلسالم ، نمر الحمیداني  4
  .25ص، المرجع السابق ، نمر النمر 5
 ، 271ص ،هـ 1403 ،الدار الجامع�ة، ، بیروت، 4ط ،أحكام األسرة في اإلسالم  ،دمحم مصطفى شلبي: راجع  6

، دار النهضة العر��ة  ،المدخل في التعر�ف �الفقه اإلسالمي وقواعد الملك�ة والعقود ف�ه ،دمحم مصطفى شلبي 
  .518ص ، ـه1405،  بیروت

رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة اإلمام، المعهد العالي  ،الوال�ات الخاصة في الفقه ، عبدهللا الودعاني دمحم بن  7
 .22ص ، هـ1413السعود�ة، للقضاء، 
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التعر�ف حصر سلطة الولي في إنشاء التصرفات والعقود فقط مع أن مدلول الوال�ة أوسع من 

 .ذلك

خص قاصر، في تدبیر شؤونه الشخص�ة ق�ام شخص كبیر راشد على ش : الوال�ة  –ج

 .1والمال�ة

�أنه َقَصَر الوال�ة على القاصر، مع كونها ثابتة  على : و�الحظ على هذا التعر�ف          

  .غیره كال�الغة في وال�ة النكاح، إضافة إلى أنه لم یذكر مصدر الوال�ة

آثارها علیها دون توقف سلطة شرع�ة تمكن صاحبها من م�اشرة العقود وترتب  : الوال�ة -د

 .2على إجازة أحد

�أنه قصر سلطة الولي على العقود فقط، مع أن سلطته  :و�ؤخذ على هذا التعر�ف          

المولى (تشمل غیرها كالرعا�ة والتر��ة وسائر التصرفات، كما أنه لم یذكر محل الوال�ة 

 ).عل�ه

من رعا�ة المولى عل�ه من نفس ومال  سلطة یثبتها الشرع إلنسان معین، تمكن :الوال�ة -هـ 

  .3وحفظه وتنمیته �الطرق المشروعة

وهذا تعر�ف جید إال أن ف�ه نوعًا من الطول حیث احتوى على ألفاظ �مكنه          

االستغناء عنها كما أنه قصر الوال�ة على تنم�ة المال وحفظه، مع أن واجب الولي أشمل 

 .4ه على المولى عل�ه، وٕاخراج الحقوق منهور�ما كان من عمله إنفاق، من ذلك  

سلطة شرع�ة لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتنفیذ إرادته ف�ه على الغیر  :الوال�ة -و 

 .5من فرد أو جماعة

 .817، صم1968 ،دمشق ،مط�عة طر�ین،  10ط ،   2ج ، المدخل الفقهي العام، مصطفى بن أحمد الزرقا  1
 .121ص  ،م1982  ،مكت�ة الفالح، الكو�ت،  2ط ،األحوال الشخص�ة في التشر�ع اإلسالمي ، أحمد غندور 2
  .5صم، 1979 ،القاهرة ،�األزهر دار الط�اعة الدمحم�ة، 1ط ،الوال�ة على النفسالشاذلي، حسن  3
 .22، المرجع السابق ، ص الودعاني عبد هللادمحم بن  4
 .22ص، المرجع السابق ، نمر النمر  5
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كونه جعل للولي تنفیذ إرادته على الغیر، مما یخرج : ما یؤخذ على هذا التعر�ف إن         

�ة على الفرد أو الجماعة، فأخرج الوال�ة على الوقف وال�ة االخت�ار، كما أنه قصر الوال

 .1والوص�ة

، وكما هو ظاهر )الوال�ة(هذه �عض التعار�ف االصطالح�ة عند الفقهاء لمعنى          

فإن جم�عها لم �سلم من النقد، ولم یخُل من االعتراض، األمر الذي یتطلب اخت�ار تعر�ٍف 

 :حظات، وذلك على النحو اآلتي من هذه المال مناسٍب خاٍل من هذه االعتراضات، سل�مٍ 

 . 2هي سلطة شرع�ة یتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عل�ه وتنفیذها: الوال�ة 

سلطة شرع�ة تجعل لمن ثبتت له القدرة على وضـــع یده عل�ه : اما الوال�ة على الوقف فهي

والشخص الذي یثبت . ستحقین وٕادارة شؤونه من استغالل، وعمـارة ، وصرف الر�ع إلى الم

 .3له هذا الحق ُ�سمَّى متولي الوقف، وناظر الوقف، وقّ�م الوقف 

غیر أنه إذا اشترط الواقف ناظرًا وقّ�مًا على وقفه، أو اشترط ناظرًا ومتول�ًا فإنه          

قّ�م ف�كون لل) التأس�س أولى من التأكید(ین�غي أن �حمل الناظر على المشرف، عمًال �قاعدة 

أو للمتولي إدارة الوقف والق�ام �شؤونه فعًال تحت إشراف الناظر، ول�س للناظر في هذه 

 .4ألنه مشرف فقط كالمشرف على الوصي ، الحالة حق في التدخل الفعلي في العمل

من المرسوم التنفیـذي  07لقد عرفها القانون الجزائري في المادة : تعر�ف الوال�ة قانونا  - 3

 التسییر  )أ( :�قصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما �أتي : ((  له�قو  98-381

) : و( ،حفظه ) ه(،إستغالله) د( ،عمارته ) ج( ،رعایته ) ب(، للمالك الوقفي الم�اشر

 )) .حمایته 

 هص�انة الملك الوقفي وترم�مه، وٕاعادة بناء: و�قصد المشرع الجزائري �عمارة الوقف

  .تصالح األراضي الوقف�ة و زراعتها �غرس الفسیل وغیرهعند اإلقتضاء، وأخیرا إس

 .23-22، المرجع السابق ، ص دمحم بن عبدهللا الودعاني 1
المملكة  ،دار ابن الجوزي  ،1، ط وال�ة التأدیب الخاصة في الفقه اإلسالمي ،ه�م التنمإبراه�م بن صالح بن إبرا  2

 .47، ص  هـ 1428 ،العر��ة السعود�ة
 .398ص، المرجع السابق ، أحكام الوصا�ا واألوقاف  ،شلبي مصطفى دمحم  3
 .99ص، ـ ه1355 ،القاهرة ،المط�عة السلف�ة ،أحكام الوقف والموار�ث، أحمد إبراه�م �ك  4
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یتبوأ الناظر مركز الوكیل االمین الذي یخضع للمساءلة وهو بهذا في : ثان�ا ـ شروط النظارة 

مركز حساس یترتب عنه ان یتحلى �شروط معینة جعلها الفقهاء مناط النظارة وهي شروط 

 :يقاس�ة تكافئ المركز المقصود وهذه الشروط  ه

 ذلك.  التزام المأمورات و اجتناب المحظورات الشرع�ة: و�قصد بها  :العدالة الظاهرة  -1

مقصد الوقف هو استمرار المنفعة، وجر�ان الصدقة على الدوام، ووال�ة األوقاف مقیدة أن 

ألنه یخل بهذا المقصود، ور�ما أّدى إلى هالك  ،�شرط النظر، ول�س من النظر تول�ة الخائن

 :، وهذا الشرط اختلف الفقهاء ف�ه على أر�عة أقوال 1وتعطل نفعه  الوقف،

أن العدالة شرط لصحة الوال�ة على الوقف مطلقًا دون تفر�ق بین الموقوف : القول األول -

 . 3الشافع�ة  ، وهو قـول2و�هذا قال �عض الحنف�ة وغیرهما،عل�ه، ومنصوب الواقف 

وقف شرط أولو�ة ال شرط صحة، وهذا قول أكثر أن العدالة في ناظر ال :الثانيالقول  -

 .4الحنف�ة 

أن العدالة شرط في صحة وال�ة الوقف ما لم �كن الناظر هو الموقوف : القول الثالث  -

 .1، و�ه قال الحنابلة 5عل�ه، أو منصو�ًا من ِقَبل الواقف، وهذا هو قول المالك�ة 

، بیروت ، ،  دار الرائد العر�ي   اإلسعاف في أحكام األوقاف، لطرابلسيا�كر إبراه�م بن موسى بن أبي  :راجع  1
 .331ص ، المرجع السابق،محاضرات في الوقف  ،زهرة أبودمحم ،  53 ص ، م1981

إلسعاف ، المرجع السابق، الطرابلسي ، ا، 231، المرجع السابق، ص6ابن الهمام ، فتح القدیر ، ج: راجع  2
 ،بیروت ، دار إح�اء التراث العر�ي ،  3، ط 2ج الفتاوى الهند�ة ، ،لشیخ نظام وجماعة من علماء الهندا ، 53ص

 .408ص ،هـ1400
 :فتاوى ومسائل ابن الصالح  ، تحقیق ، تقي الدین أبي عمرو عثمان بن الصالح الكردي الشهرزوري : راجع  3

بن == == ،أبي زكر�ا �حیى 387ص هـ،1406 ،بیروت ، دار المعرفة ، 1، ط1ججي، المعطي أمین قلع عبد
 ،بیروت ، المكتب اإلسالمي ، 2ط،  5جزهیر الشاو�ش، : روضة الطالبین وعمدة المفتین ، إشراف، لنووي اشرف 
 .347 ، صهـ1405

  4ابن عابدین ، ج حاش�ة، ن ، ابن عابدی244المرجع السابق ، ص ، 5، جال�حر الرائق ،  ابن نج�م : راجع  4
 .380المرجع السابق ، ص

 مسائل المستخرجة ،الالب�ان والتحصیل والشرح والتوج�ه والتعلیل في ،  )الجد (أبي الولید دمحم بن رشد القرطبي  5
التاج  ، دمحم بن یوسف العبدري ، 223ص ،  هـ1405 ،1، طلبنان  ،بیروت ، ، دار الغرب اإلسالمي  12ج

، هـ1398، 2، طلبنان ،بیروت ،، دار الفكر 6جلمختصر خلیل ، مطبوع على هامش مواهب الجلیل،  واإلكلیل
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لوقف إذا كان على معینین راشدین، وهذا أن العدالة ل�ست شرطًا لوال�ة ا: القول الرا�ع  -

 .2قول ضعیف للشافع�ة 

وهذا الشرط وان كان محل اتفاق في تقر�ره ، فإنه محل اختالف فقهي في مداه بین          

و�ین من یرى إنه شرط صحة  ،من یرى انه شرط أولو�ة ال شرط صحة وهو قول االحناف

�میزون في هذه المسالة بین ما اذا كان الناظر مطلقة وهو قول الشافع�ة ، اال ان الحنابلة 

هو الموقوف علیهم جم�عا فهنا �سقط الشرط، و�ین ما اذا كانت النظارة لغیر الموقوف علیهم 

 .فهنا تص�ح العدالة شرط صحة 

و تعني قوة الشخص و قدرته على الق�ام �شؤون الوقف والتصرف ف�ما هو  :الكفا�ة  -2

 .هذا الشرط زالت الوال�ة عن ناظر الوقف ناظر عل�ه ، فاذا انعدم 

 5والشافع�ة ،4، والمالك�ة3وهذا الشرط قال �ه عامة الفقهاء، فقد قال �ه الحنف�ة          

 .7، وللشافع�ة ف�ه وجه ضعیف �عدم اشتراط هذا الشرط6والحنابلة

، إال أنهم توسعوا فأجازوا وال�ة الفاسق إذا  88، المرجع السابق ، ص4الدسوقي  ، حاش�ة الدسوقي ، ج، 37ص
 .رضي �ه الموقوف علیهم

المرجع السابق ، ـ، 7، جاإلنصاف  ،لمرداوي ا، 213، المرجع السابق، ص 6 ، جالشرح الكبیر، ابن قدامة 1
تحقیق  ، 2ج نیل المآرب �شرح دلیل الطالب ، ،القادر بن عمر الشی�اني ، عبد2/504دقائق أولي النهى ، 67ص

 .20، صالكو�ت  ،هـ، مكت�ة الفالح 1403 ،1طدمحم سل�مان األشقر،  :
 .347، المرجع السابق، ص5جروضة الطالبین ، ، لنووي ا 2
، 244، المرجع السابق ، ص5، ج ، ال�حر الرائق ابن نج�م  ، 53صالطرابلسي ، اإلسعاف ، المرجع السابق،  3

 .، لكنهم یجعلونه شرط أولو�ة ال شرط صحة380، المرجع السابق، ص 4ابن عابدین ، حاش�ة ابن عابدین ، ج
،  بیروت  لبنان، دار الفكر   ، 2ط ،  6ج یل ،مواهب الجلیل شرح مختصر خل ،لحطابابن دمحم اأبي عبدهللا دمحم  4

 .37ص  هـ،1398
 .288 ص، ، المرجع السابق6، ج، تحفة المحتاج 347ص، ، المرجع السابق5 ج، روضة الطالبین ، لنووي ا 5
هللا، كشف المخدرات والر�اض  ن بن عبداالرحم ، عبد 66ص، ، المرجع السابق  7ج ، اإلنصافلمرداوي ، ا 6

، مصطفى 47، مصر، بدون سنة ط�ع ، صل�علي، مطا�ع الدجوى اا2 ج ،شرح أخصر المختصراتالمزهرات 
 ،دمشق  ،المكتب اإلسالمي ،1، ط 4جمطالب أولي النهى في شرح غا�ة المنتهى ، ، السیوطي الرحی�اني 

 .20ص، ، المرجع السابق 2ج ،نیل المآرب �شرح دلیل الطالب  ، الشی�اني،328صهـ، 1385
الثالث  مخطوط مصور من مكت�ة أحمد الشافع�ة،االبتهاج �شرح المنهاج في فروع ألس�كي، الكافي  ن عبدعلي ب 7
 .ب171ق / 4 ، جفقه شافعي) ر( 1324، تحت رقم ترك�ا، 
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ة خیر �قرر هذا الشرط متى كان الموقوف عل�ه مسلما، أو كانت الجهة جه: اإلسالم  -3

ن االحناف قالوا �صحة نظارة غیر المسلم متى كان �الغا عاقال امینا قادرا على أو�ر، اال 

 .ادارة شؤون الوقف و�ستوي عندهم الذكر واالنثى

إن ما �الحظ ف�ما اشترطه الفقهاء في ناظر الوقف هو اقراره قانونا من خالل 

جملة و تفص�ال، حیث یذهب الذي كرس وجهة نظر الفقهاء  381-98المرسوم التنفیذي 

ن �كون �اإلضافة إلى أن ناظر الملك الوقفي یجب إإلى  17،  16 تینالمرسوم في الماد

مسلما، �الغا سن الرشد، سل�م العقل والبدن، عدال أمینا، لم �طلب النظارة : جنسیته الجزائر�ة 

محصور وغیر  لنفسه من أهل الخیر والصالح إذا كان الموقوف عل�ه غیر معین، أو معین

 .1راشد وال ولي له، ذا قدرة وكفاءة على حسن التصرف

 :وما تجدر اإلشـارة ال�ه هنا هو جملة المالحظات التالیـــة 

ان هذه الشروط ال تثبت إال �التحقیق و الشهادة المستف�ضة و الخبرة تحت رعا�ة السلطة  أ ـ

 .المكلفة �األوقاف

لك الشروط ، تثبت له النظارة �التعیین إذا تعلق األمر ان ناظر الوقف الذي توفرت ف�ه تب ـ 

إذا تعلق األمر �الوقف الخاص، وفي كال الحالتین  -إقتضاء  -�الوقف العام، أو �اإلعتماد 

 :فإن الناظر ال �كون إال من بین 

�عین الوز�ر المكلف �الشؤون الدین�ة �قرار، �عد استطالع رأى لجنة األوقاف :" 381-98من المرسوم  16المادة  1
أعاله، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أمالك وقف�ة، كما �عتمد ناظرا للملك الوقفي الخاص، عند  9ي المادة المذكورة ف

 :االقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدین�ة وذلك من بین 
 الوقف أو من نص عل�ه عند الوقف، - 1
 عینین محصور�ن راشدین،الموقوف علیهم، أو من یختارونه، إذا كانوا م - 2
 ==                                      ولى الموقوف علیهم، إذا كانوا معینین محصور�ن غیر راشدین، - 3

من لم �طلب النظارة لنفسه، من أهل الخیر والصالح، إذا كان الموقوف عل�ه غیر معین، أو معینا غیر  -4 ==
 ".محصور وغیر راشد وال ولي له

 2مسلما،  -1: �شترط في الشخص المعین أو المعتمد ناظرا لألوقاف أن �كون  :"381-98من المرسوم  17المادة 
ذا كفاءة وقدرة على  - 6عدال أمینا،  - 5سل�م العقل والبدن،  - 4�الغا سن الرشد،  - 3جزائري الجنس�ة،  -

 .حسن التصرف
 ."تثبت هذه الشروط �التحقیق والشهادة المستف�ضة والخبرة 
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 .الواقف أو من نص عل�ه عقد الوقف  -

 .�ن راشدینالموقوف علیهم أو من یختارونه إذا كانوا معینین محصور  -

 .ولي الموقوف علیهم إذا كانوا معینین محصور�ن غیر راشدین -

كل شخص من أهل الخیر و الصالح لم �طلب النظارة لنفسه، إذا كان الموقوف عل�ه  -

 .معین أو معینا غیر محصور و غیر راشد وال ولي له

�فید هذا الشرط  السالفة الذكر ، حیث 17وتتعلق �شرط العدالة الوارد في نص المادة  ج ـ

الخروج عما أوج�ه الدین ودعت ال�ه : عدم الفسق، هذا االخیر الذي �حدده الفقهاء �أنه 

 .1أوامره ونهت عنه نواه�ه وحثت عل�ه آدا�ه السام�ة وشرائعه المحكمة

هل �مكن ان یوجد في عصرنا رجل �كون : إن اشتراط هذا الشرط یجعلنا نتساءل 

 .بق؟عدال امینا �المفهوم السا

عدل في كل ما یتعلق �ه  ،تول�ة رجل امین في المال ا هنا هوجحارى ر ی ما إن

و�قع في  ،نه من الممكن ان یرتكب �عض ما نهى عنه الدینأیرعى االمانة حق رعایتها ولو 

�عض ما حظره الشرع، وهو عل�م �شؤون الدن�ا خبیر �احوال الح�اة، فمثل هذا قد �كون من 

وحسن ادارته وال �ضره ما قد  ،نته المال�ةافي ادارتها �ستفاد من امحظ األوقاف ان �كون 

 .نع ان �كون ناظرا للوقفاوقع ف�ه مما حظر الدین، فال م

 .و�ناء على ما سبق فإننا نرى جعل شرط العدالة شرط أولو�ة ال شرط صحة

شأن حول �مكن القول ان وجهات نظر جل الفقهاء تتفق في هذا ال: زوال صفة النظر ـثالثا 

 : 2الطرق التال�ة بإحدىموضوع عزل الناظر ، حیث ان الناظر ینعزل أو تنهى مهامه 

 .عزل الناظر لنفسه -

للواقف عزل الناظر مطلقا ، و�شترط الشافع�ة في الواقف هنا ان �كون هو الناظر  -

 .االصلي

 .650، المرجع السابق ، ص 11ابن ت�م�ة ، الفتاوى، ج  1
الوقف في الشر�عة (ندوة عبد العز�ز بن دمحم الحج�الن ، الوال�ة على الوقف واثرها في المحافظة عل�ه ، .د 2

 .  731، المملكة العر��ة السعود�ة، ص ،الر�اض)،03/2002/ 28-27في الفترة  اإلسالم�ة ومجاالته
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 .للقاضي عزل الناظر الذي نص�ه، متى ثبت سقوط شرط من شروط النظارة  -

للموقوف عل�ه المعین وكذا الحاكم عزل الناظر على اساس اصالة والیتهما ، وهذه الحالة  -

 .استقل بها المذهب الحنبلي دون سواه من المذاهب

واما �النس�ة للخ�ار الذي اعتمده القانون الجزائري في هذا الشأن ف�مكن القول ان 

رار من الوز�ر المكلف �الشؤون المشرع الجزائري ذهب الى ان عزل الناظر ال �كون إال �ق

 .1حاالت اإلعفاء، وحاالت اإلسقاط: الدین�ة  وال �كون إال بتحقق نوعین من الحاالت 

وهي حاالت تتعلق في عمومها �قدح في الشروط المعتبرة   للنظارة، : حاالت اإلعفاء - 1

 :المذكورة آنفا ف�ما یلي  21وقد حددها نص المادة 

ضا أفقده القدرة على م�اشرة العمل ، أو فقد قدرته العقل�ة و�ترتب إذا مرض الناظر مر  -أ

 .على هذه الحالة �طالن تصرفاته

 .إذا ثبت نقص كفاءته -ب

 .إذا بلغ السلطة السلم�ة كتاب�ا برغبته في االستقالة عند مغادرته -ج

 .إذا ثبت فسقه، بتعاط�ه أي مسكر أو مخدر أو لعب الم�سر -د

ن الملك الوقفي، كله أو جزء منه أو انه �اع مستغالت الوقف دون إذن إذا ثبت انه ره -هـ

من السلطة المكلفة �األوقاف، أو الموقوف علیهم، وفي هذه الحالة فإن كال من الرهن والب�ع 

 .ن �قوة القانون، و�تحمل هنا الناظر ت�عات ذلك التصرفن تحت طائلة ال�طالا�قع

أو      ن الثقة الموضوعة ف�ه االملك الوقفي، أو خإذا ادعى ملك�ة خاصة في جزء من  -و

 .أهمل شؤون الوقف

وهي حاالت تتعلق �ما ال یدع الشك في ان الوقف اص�ح معرضا  : حاالت اإلسقاط ـ  2

 :للخطر حاال أو في المستقبل وهذه الحاالت هي

 .إذا ثبت ان الناظر اص�ح �ضر �شؤون الملك الوقفي، و�مصلحة الموقوف علیهم -أ

 .إذا تبین ان ناظر الوقف یلحق ضررا �مستقبل الملك الوقفي أو موارده -ب

 .إذا ارتكب جنا�ة أو جنحة -ج

 .381- 98رقم من المرسوم التنفیذي  21المادة  1
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إن اث�ات الحاالت السا�قة ال �كون اال بواسطة التحقیق أو المعاینة المیدان�ة          

لسالفة والشهادة والخبرة واإلقرار، وهذه الحاالت یجب ان تثبت تحت إشراف لجنة األوقاف ا

 .1الذكر

 :وفي االخیـر �مكن تسجیــــل مالحظتیــن هامتیــــن

ان المشرع الجزائري جعل قرارالعزل بید وز�ر الشؤون الدین�ة واألوقاف ، : األولى المالحظة 

على اساس انه �مثل السلطة المكلفة �األوقاف التي كان التعیین أو االعتماد بیدها سواء 

وقف الخاص عند االقتضاء، لكن ماهو الحل لو ان ناظر الوقف لناظر الوقف العام أو ال

 .الخاص لم �عتمد �عد ؟ ومن �ملك محاسبته وعزله؟

إن االصل ان الناظر �كون وك�ال على الموقوف علیهم، والموّكل �ستط�ع ان �عزل 

من وكله ، وعلى هذا االساس فإن ناظر الوقف الخاص الذي لم �عتمد �عد �مكن عزله من 

 .قوف علیهم اعماال لحقهم االصیلالمو 

ان المشرع اغفل حق الواقف إن كان ح�ا في عزل الناظر اذا شرط ذلك : المالحظة الثان�ة 

، وكان سبب العزل مبررا ومقبوال ، الن اشتراطات الواقف في االصل معتبرة مالم  في وقفه

 .تخالف احكام الشر�عة االسالم�ة

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 زه القانونيطب�عة الناظر ومرك

أعاله، بواسطة  2تثبت الحالتان المبینتان في الفقرة : "...  381- 98رقم من المرسوم التنفیذي  6ف/21المادة  1
 ." أعاله 9التحقیق والمعاینة المیدان�ة والشهادة والخبرة واإلقرار تحت إشراف لجنة األوقاف المذكورة في المادة 
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للوقوف على حق�قة الوال�ة او النظر على الوقف ال بد من مناقشة مسألة من تثبت 

، وكیف �كّیف مركزه )اوال( له الوال�ة على الوقف او ما طب�عة الذي ینظر امر الوقف 

 :على النحو التالي) ثان�ا( القانوني 

 :على النحو التالي  اختلفت نظرة  الفقهاء لطب�عة الناظر: طب�عة الناظر  ـاوال

واال فلمن اشترطت له أو  ،یرى ان الوال�ة تثبت اصال للواقف:  المذهب الحنفي  -1

 .1للقاضي اذا مات الواقف ولم یتبین امر الوال�ة 

یرى اصحاب المذهب ـ الذي �شترط الح�ازة لصحة الوقف ـ ان :  المذهب المالكي  -2

ازة، واال فإنها تثبت لمن شرطت له اما الوال�ة تكون للواقف ما لم تتعارض مع شرط الح�

اذا مات الواقف واغفل امر الوال�ة فإنها  تكون للقاضي اذا كان الوقف على غیر معین، 

  .2واذا كان الوقف على معین فالوال�ة تكون على هذا المعین

ان الوال�ة تكون للواقف متى شرط ذلك لنفسه واال لمن شرطت  یرى :  المذهب الشافعي -3

انشاء الوقف، اما اذا لم �شترطها الواقف لنفسه وال لغیره فإن الراجح هو ان له عند 

 .3الوال�ة تكون للقاضي 

یذهب الى تقر�ر ان الوال�ة تثبت في االصل لمن شرطت له سواء  :المذهب الحنبلي -4

اما اذا لم یجعل الواقف النظر الحد فإن الوال�ة تكون للموقوف عل�ه ، كان الواقف أو غیره 

كان ادم�ا معینا ولكل واحد على حصته ان كان الموقوف عل�ه جمعا محصورا وان كان  اإذ

، دار الكتاب 2ط  6، ج  في ترتیب الشرائع ، بدائع الصنائع بن مسعودا�كر  أبي الدین عالءاساني الك: راجع  1
لشیخ نظام وجماعة من ا، 53ص، اإلسعاف ، المرجع السابق ،لطرابلسي ا، 219 ص،هـ1402 ، بیروت، العر�ي 

 . 408، المرجع السابق، ص2،جالفتاوى الهند�ة  ،علماء الهند
البر ،  هللا ابن عبد یوسف بن عبد، أبي عمرو 244، المرجع السابق ، ص12، جان والتحصیل الب�ابن رشد ،  2

مكت�ة الر�اض الحدیثة  ،  1طدمحم دمحم أحید ولد ماد�ك المور�تاني،  :تحقیق  ، 2، جالكافي في فقه أهل المدینة 
التاج واإلكلیل العبدري ، ، 37ص، المرجع السابق ،6 ، جمواهب الجلیلالحطاب ، ، 1017ص هـ،1398، الر�اض

 .23، المرجع السابق،  ص 6، ج
 .393، المرجع السابق ، ص2 ، ج مغني المحتاجالشر�یني ،  3
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فاقد االهل�ة أو ناقصها فالوال�ة للولي، واذا كان الموقوف عل�ه غیر محصور فالحنابلة 

 . 1�قررون ان الوال�ة تكون للحاكم أو نائ�ه 

الناظر ( حق الحاكم  اتفاق أصحاب المذاهب األر�عة على إلىهنا  اإلشارةوتجدر 

في الوال�ة األصل�ة على األوقاف، كما اتفقوا على ثبوت حقه في تعیین نظار ) العام 

 .2األوقاف التي ال ناظر لها األوقاف، خاصة األوقاف العامة و

اضح من اراء الفقهاء في هذه المسالة انهم ینطلقون من خلف�اتهم ونظرتهم و ان ال

أو عدم لزومه ، أو من حیث مدى اشتراط الح�ازة، ومن  للوقف ابتداءا من حیث لزومه

خالل ما ناقشناه سا�قا في هذه المسائل فإننا نرى ان اصوب االراء ما قال �ه الشافع�ة 

واالحناف، دون اإلنقاص من ق�مة سائر االراء الفقه�ة االخرى التي �مكن االستفادة منها في 

 .الوال�ةمسالة طب�عة الناظر في حالة عدم تبین امر 

و�النس�ة للمشرع الجزائري ، فقد احسن تناول مسألة الوال�ة على الوقف من حیث 

انه كان حاسما في النقاط التي كانت محل خالف في الفقه، كما كان واضحا على العموم 

  ن، فقد قرر ان النظارة ال تثبت لشخص اال لكونه من ضمن ماأفي ما قرره في هذا الش

 :یلي 

 .من نص عل�ه عقد الوقف  الواقف، أو -

 .الموقوف علیهم، أو من یختارونه إذا كانوا معینین محصور�ن راشدین  -

 .إذا كانوا معینین محصور�ن غیر راشدین  ،ولي الموقوف علیهم  -

و الندى شرف الدین، بالحجاوي ا، 11-10، المرجع السابق ، ص2 ، جمنتهى اإلراداتالبهوتي ، شرح  :راجع  1
ال�علي ، 16، صدون سنة ط�عب موسى الس�كي، بیروت،دمحم : اإلقناع في فقه اإلمام احمد بن حنبل ، تصح�ح

، دون سنة ط�عب، القاهرة ، ي مطا�ع الدجو  ،الروض الندي شرح كافي المبتدي ، بن أحمد الحلبي عبد هللاأحمد بن 
 .299ص

، ص 5 ،جال�حر الرائق ابن نج�م ،، 57ص، اإلسعاف الطرابلسي ، ، 241، ص6، جفتح القدیر ابن الهمام،  2
 الشر�یني، ، 37، ص6، جمواهب الجلیل الحطاب، ، 256، ص12، جالب�ان والتحصیل ابن رشد ، ، 251-253

، مط�عة 6ج ،تحفة المحتاج �شرح المنهاج ،  شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمي، 395، ص2 ، جمغني المحتاج

مطالب   اني،الرحی�، 61 -60، ص7 ،جاإلنصاف المرداوي،، 293ص ، بدون سنة ط�ع ،بیروت ،دار صادر
 .331، ص4 ، جأولي النهى
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كل شخص من أهل الخیر والصالح لم �طلب النظارة لنفسه، إذا كان الموقوف عل�ه غیر  -

 .ر راشد وال ولي لهأو معینا غیر محصور، وغی معین

 :و�الحظ على هذه المادة ما یلي 

انها جاءت واف�ة من حیث است�عابها على العموم لكل االحتماالت التي �مكن ان تكون -1

 .علیها وال�ة الوقف

انه یجب ان �فهم الترتیب على انه مقصود لذاته �حیث ال �مكن إنتقال من طائفة  -2

نع في األولى، و�التالي فإن الترتیب هنا  اال لتحقق ممقصودة �الوال�ة الى طائفة اخرى ا

 .�أخذ طا�عا الزام�ا

بل  ،1فقط 16إن المؤهلین لتولي الوقف ال �شترط كونهم من ضمن من ذكرتهم المادة  -3

�ضاف الى ذلك وجوب توافر أوصاف فیهم تتعلق �االسالم والرشد ، وسالمة العقل والبدن ، 

 .والعدل واالمانة

ون هذه المادة یتعلق �النظارة على الوقف مطلقا سواء كان االمر یتعلق إن مضم -4

أو �المعتمد في الوقف الخاص، و�معنى اخر فإن النظارة ال تثبت  ،�الناظر في الوقف العام

التعیین اذا تعلق االمر �الناظر في الوقف العام، أو �طر�ق : الهلها اال �طر�قین هما 

 .الوقف الخاص االعتماد في حالة الناظر في

 :ومع ذلك �عاب على مضمون هذه المادة ما یلي  -5

�عین الوز�ر المكلف �الشؤون الدین�ة �قرار، �عد استطالع رأى : " 381- 98رقم التنفیذي من المرسوم  16المادة 1
أعاله، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أمالك وقف�ة، كما �عتمد ناظرا للملك الوقفي  9لجنة األوقاف المذكورة في المادة 

 :االقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدین�ة وذلك من بین  الخاص، عند
 الوقف أو من نص عل�ه عند الوقف، - 1
                               الموقوف علیهم، أو من یختارونه، إذا كانوا معینین محصور�ن راشدین، - 2
 ن محصور�ن غیر راشدین،ولى الموقوف علیهم، إذا كانوا معینی -3
من لم �طلب النظارة لنفسه، من أهل الخیر والصالح، إذا كان الموقوف عل�ه غیر معین، أو معینا غیر  - 4

 ".محصور وغیر راشد وال ولى له
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�النس�ة لوال�ة الواقف على وقفه نرى ضرورة عدم اطالقها اال بتحقق جملة من الشروط  -أ

 :هي 

اذا شرطها الواقف لنفسه، فتكون الوال�ة هنا �الشرط، وهي امر جائز شرعا وسائغ من  -

 .ناح�ة الواقع

ن اف على الوقف، والمقصود هنا هو حصول االمن على الوقف من اذا اؤتمن الواق -

 .أو �فلس فیتصرف ف�ه لنفسه أو �موت فیتصرف ف�ه ورثته ،�طول االمر فینسى الواقف

في حالة تعذر ایجاد شخص من اهل الخیر والصالح اذا كان الموقوف عل�ه غیر  -ب

ص المادة لم �شر في هذه معین ، أو معین غیر محصور وغیر راشد وال ولي له، فإن ن

ضرورة ان �شیر النص الى الهیئات التا�عة ال لعل منو   الحالة لمن تؤول ال�ه الوال�ة ؟

لنظارة الشؤون الدین�ة في محل وجود المال الموقوف الى حین ایجاد ناظر وفق ما ینص 

 .عل�ه القانون 

رؤى ونظر�ات �مكن ایجازها  تتنازع هذه المسألة عدة: ثان�ا ـ تكییف المركز القانوني للناظر

 :ومناقشتها ف�ما یلي 

�معنى ان الواقف ما هو اال  أجیر أو مقاول ، وهذا الراي  :نظر�ة االجارة والمقاولة  - 1

یجان�ه الصواب فال �مكن اعت�ار الناظر أجیرا أو مقاوال، ذلك أن األعمال التي �قوم بها 

 .ق�ض الر�ع وٕادارة الوقف وتمثیله أمام الغیرأعمال قانون�ة ول�ست أعماال ماد�ة تتمثل في 

ترى هذه النظر�ة ان الواقف ما هو اال حارس اتفاقي او قضائي على : نظر�ة الحراسة - 2

 .الوقف یتكفل �حفظه وٕادارته 

لكن ما �الحظ هو انه من الصعو�ة �مكان تكییف المركز القانوني للناظر على أنه 

اوعدة     متنازع ف�ه من طرف شخص  يءایداع ش((  :حارس، حیث ان الحراسة تقتضي

اشخاص بین ایدي اخر یلتزم �اعادته �عد فض المنازعة الى الشخص الذي یثبت له الحق 

فالوقف   .2المعتاد ، على أن یتكفل الحارس �حفظه وٕادارته ، مع الق�ام بها ق�ام الرجل1))ف�ه

 .من القانون المدني 602المادة  1
 .من القانون المدني 607المادة  2
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را دور الحارس فهو ال یلتزم برد المال ل�س ماال متنازعا ف�ه ابتداء، ودور الناظر یتعدى كثی

نه �حكم القانون �النس�ة لنظارة الدولة یالمحروس ، �اإلضافة إلى أن الناظر �مكن أن یتم تعی

على األوقاف العامة، في حین أن الحارس ال یتم تعیینه إال من قبل أطراف النزاع أو من 

 .1قبل القاضي

كز القانوني لناظر الوقف هو أنه وكیل �مقتضى یرى اصحابها أن المر  :نظر�ة الوكالة  -3

ولكن  ن�ا�ة اتفاق�ة ، ذلك انه �مثل الواقف في الق�ام ب�عض التصرفات القانون�ة المفوض بها

أو الموقوف        المشكلة تكمن في أن الناظر ال �عین في جم�ع األحوال من قبل الواقف 

تضى القانون، وهنا یثور التساؤل عما إذا إذ من المتصور أن یتم تعیین الناظر �مق، علیهم 

 .كان الواقف وك�ال ؟ فهو وكیل عن من؟ الواقف أم الموقوف علیهم؟ 

إن القانون الجزائري من حیث المبدأ �قرر ان ناظر الوقف امین على ما تحت یده 

من اموال الوقف، سواء كانت عین الوقف أو ر�عها وما للمستحقین فیها، وهذا كله على 

انه وكیل في الحالة العامة على الموقوف علیهم ، وهذه الوكالة ماهي اال عقد من  اساس

 .نةاعقود االم

تؤكد ما سبق ذكره  381-98من المرسوم التنفیذي  2ف/ 13إن نص المادة 

السهر على : ((...بوضوح حیث تقرر في س�اق الحدیث عن وظ�فة الناظر ان من مهامه 

 ...)).ك�ال على الموقوف علیهم وضامنا لكل تقصیرالعین الموقوفة و�كون بذلك و 

وما �الحظ على هذا النص ان ناظر الوقف ال �كون وك�ال على الواقف، وال على 

السلطة المكلفة �األوقاف ، بل �كون وك�ال على الموقوف علیهم المستحقین على اساس انه 

ركزه اذا كانت تولیته ماهو م: �قام للنظر في مصالحهم، ولكن التساءل الذي �طرح هنا 

 .م عن الموقوف علیهم ؟؟أ�شرط الواقف، هل �كون وك�ال عن الواقف 

المذكور سالفا یجب ان ال یخالف مضمون نصوص  2ف/13إن نص المادة 

لى ان تنظ�م الوقف ال �كون اال وفق اشتراطات الواقف إف التي تشیر صراحة اوققانون اال

 .من القانون المدني 603، 602المادتان  1
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تتضمنه تلك االشتراطات ، وعل�ه فإنه في هذه الحالة  ، ونصوص القانون ف�ما لم 1المعتبرة

وعل�ه فمن المؤكد  .ف الحي الذي اشترط التول�ة لغیره�مكن ان �كون الناظر وك�ال عن الواق

تقر�ر ضرورة ادراج هذه الحالة في المرسوم السابق الذي �شتمل هذا النوع من المسائل الن 

 .الوقفهذا االمر یترتب عل�ه مسألة مساءلة ناظر 

ما مركز ناظر الوقف اذا تعلق االمر �موقوف : والتساءل اآلخر الذي �طرح هو 

علیهم غیر معینین وغیر محصور�ن أو معینین غیر محصور�ن؟ �معنى على من �كون 

 .وك�ال ؟

نه لن �كون وك�ال على غیر معین، ولذلك فمن المؤكد ان الحل هنا ال ااالكید 

أو       . ما ان �كون وك�ال عن الواقف اذا عینه �شرطها: �مكن ان یخرج عن احد امر�ن

، وضرورة وجود هذا الحل تقتض�ه  �كون وك�ال عن السلطة المكلفة �األوقاف النها عینته

 .فكرة المسؤول�ة الخاصة بناظر الوقف

ن االشكاالت السا�قة في هذا الشأن تجعلنا یرى اصحابها ا :نظر�ة الن�ا�ة القانون�ة  - 4

ان إضفاء صفة الوكیل على الناظر في جم�ع األحوال یتنافى وأحكام القانون وفقه نلحظ 

الشر�عة اإلسالم�ة، ذلك ان الناظر یتصور تعیینه من قبل الواقف أو�مقتضى القانون، وٕاذا 

 .وكیلة عن من؟ -السلطة المكلفة �االوقاف  -فرضنا صحة هذا القول فالدولة 

، فان 2المركز القانوني للناظر �اعت�اره وك�ال إذا كان القانون قد حكم بتكییف

الراجح كتكییف دقیق هو اعت�ار الناظر نائ�ا قانون�ا عن الوقف ، �اعت�ار الوقف شخصا 

، وان 3اعت�ار�ا ال یتضمن آل�ات معینة أو أجهزة تعبر عن إرادته لتعیین ممثل قانوني عنه

. كبیر مع الوصا�ة على مال القاصرهذه الوال�ة الخاصة على مال الواقف تتشا�ه إلى حد 

إشتراطات الواقف التي �شترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف، ما لم یرد في  ":10-91من القانون  14مادة ال 1
 ." نها عالشر�عة نهي 

 .381-98من المرسوم التنفیذي  13المادة   2
 .110أنور الفز�ع ، المرجع السابق ، ص .د 3
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وٕاذا كان القانون قد أعطى للواقف حق تعیین الناظر، فإن هذا ال �قدح في صفته كنائب 

 .1قانوني، ذلك أن األب �مكن أن �عّین وص�ا مختارا على أموال الصغیر

 :یجنبنا ما یلي المرجحاد ـإن هذا االجته

عن الوقف أم الموقوف علیهم، وهي مسألة  الخوض في معرفة ما إذا كان الناظر وك�ال -1

 .2محل خالف في فقه الشر�عة اإلسالم�ة

، فهل من 3حالة ما إذا كان الواقف هو الناظر، وهي مسألة جائزة عند جمهور الفقهاء -2

، وٕاذا توفي الواقف یجوز أن تكون النظارة ! ؟ المتصور أن �كون الناظر وك�ال عن نفسه

، عندها س�عتبر المستحقون 4نین وراشدین عند المالك�ة والحنابلةللمستحقین إن كانوا معی

وكالء عن من؟ ، هذه تساؤالت �صعب اإلجا�ة عنها وتؤكد عدم انسجام فكرة الوكالة مع 

 .الوقف

من القانون  586�ضاف إلى ما سبق أن الوكالة تنقضي ألس�اب كثیرة  حددتها المادة  -3

 انفالوكالة تنقضي �موت الموكل أو الوكیل أو فقدتتنافي وطب�عة الوقف، وهي المدني 

 .! احدهما ألهلیته، فهل �عقل أن �كون موت الواقف أو جنونه سب�ا النتهاء وال�ة الناظر؟

إن ما ذهبنا إل�ه من اعت�ار النظارة عن الوقف نوعا من أنواع الوال�ة الخاصة على 

، حیث �حدد القانون ك�ف�ة تعیین 5نون�ةأموال الوقف، فانها بهذا تكون إحدى صور الن�ا�ة القا

 .النائب و�بین صالح�ة مسئولیته وحدودهما

أعطى للواقف حق تعیین الناظر، وسلطة الواقف تلك �ستمدها من القانون  فالقانون 

كما هو الشأن �النس�ة لألب في تعیین وصي مختار على ابنه، وٕاذا لم �قم الواقف بتعیینه 

�اعت�ارها صاح�ة الوال�ة العامة، كما أن صالح�ات الناظر مقررة فإن النظارة تكون للدولة 

 .من قانون األسرة المعدل والمتمم 92المادة  1
 .329-328، ص المرجع السابقزهرة ، دمحم أبو  2 
 .497دمحم عبد السالم دمحم الطیب، المرجع السابق، ص  3
 .507المرجع نفسه ، ص  4
  . 136ص  إبراه�م الدسوقى أبو اللیل، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق،  5 
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في القانون وأحكام الشر�عة اإلسالم�ة، فال �ستط�ع أن �شترط على الناظر الصرف أوال على 

 .1المستحقین ثم ما ت�قى �كون لعمارة الوقف، فهذا الشرط �اطل

یر �التأیید، ذلك ان ان هذا االتجاه هو االرجح من بین االتجاهات االخرى وهو جد

ن�ا�ة الناظر هنا ضرور�ة �فرضها القانون النعدام االرادة الحق�ق�ة للوقف ، مما �ستوجب 

تغط�ة هذا العجز من جانب شخص طب�عي له ارادة بنص�ه ناظرا او متول�ا عل�ه ل�مثله 

ة �حیث تثبت التول�ة �شرط الواقف ، الن شرط الواقف كنص الشارع، وحتى �ستط�ع ممارس

وتترتب آثارها م�اشرة ، سلطة الق�ام �التصرفات القانون�ة �اسم ولحساب الوقف ولمصلحته 

 .على الوقف، وذلك في الحدود التي نص علیها شرط الواقف واالحكام الشرع�ة والقانون�ة

 

 المطلب الثاني

 المسؤول�ة في الوال�ة عن الوقف

ولیته المدن�ة والجنائ�ة ؤ مس: هـاقـد یترتب على اخطاء متولي الوقف آثار قانون�ة  من

وٕاجراء المتا�عات القانون�ة �حقه �مطال�اته �التعو�ض عن مقدار الضرر والم�الغ التي 

تصرف بها العائدة للوقف والعاملین على إدارته ، وهذا ما اصطلح الفقه االسالمي على 

في القوانین " المسئول�ة المدن�ة" وهو مصطلح �قابل مصطلح ،  2"الضمان " تسمیته بـ 

ط التي �شترطها الواقف في وقفه، ن یلغي أي شرط من الشرو ایجوز للقاضي  ": قانون االوقاف من 16المادة   1
  ."إذا كان مناف�ا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم أو ضارا �محل الوقف أو �مصلحة الموقوف عل�ه 

 .460-459، مط�عة العاني ، �غداد، ص4، ط 1عبد المجید الحك�م ، الموجز في شرح القــانون المدني ، ج. د  2
عـقد الذي ورد في كتـب الفـقـه اإلسالمي ال �قابل المسؤول�ة العقد�ة في وهناك من یرى أن اصطـالح ضمان ال 

القانون كما یتصدر ال�عض ، وٕانما �عني هذا االصطــالح هو دخول محل العقد  لضمان عاقد�ه  أي �كون مسؤوال 
القانون ، علما أن القانون عنه مطال�ا �ه أمام المتعاقد اآلخر �مجرد تمـام العقد ، وهـذا ما یـعرف  بت�ع�ة الهالك في 

المدني العراقي استخدم مصطلح ضمان العقد كمرادف في اصطالح المسؤول�ة العقد�ة  والفقه اإلسالمي لم ترد ف�ه 
تسم�ة المسؤول�ة العقد�ة وال التقصیر�ة ، ألنه لم �قسم االلتزام إلى التزام عقدي وٕالزام قانوني ، وٕانما ورد ف�ه 

الخفیف ، المسؤول�ة المدنیـة في میزان الفقه اإلسالمي ، معهد ال�حوث والدراسات العر��ة اصطالح الضمان ، علي 
 . 95، ص  1971
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، في حین 1المقارنة غیر أن الضمان �عني التعو�ض عن الضرر، وهو ما وجب في الذمـة

أن المسئول�ة تعني حكم تحقق الضرر الناشئ عن إخالل بإلزام قانوني أو التــزام عقدي 

والتعو�ض حكم تحقق المسؤول�ة المدن�ة ، وسنقتصر على مسألة  المسؤول�ة المدن�ة األكثر 

ا في الفقه والقضاء ، وتجدر اإلشارة إلى أنـه قد �سأل المتولي أح�انـا جنائیـا إذا مـا شیوع

 .∗توافرت أركان المسؤول�ة الجنائیـة وشروطها

الفرع ( وف�ما یلي من الفروع نتناول المسؤول�ة المدنیـة لمتولي الوقف تجاه الوقف 

 : على النحو اآلتي)الفرع الثاني ( وغیره ) االول 

 

 الفرع األول

 مسؤول�ة الناظر تجاه الوقف

تترتب مسؤول�ة الناظر تجاه الوقف عن الضرر الذي ألحقـه بـه نتیجة إخالله 

بـإلزامه في حفظ ورعا�ة أموال الوقف �أصلـه وغلته ، خاصة وأن یده في األصل ید أمانة أو 

وفق ما نص عل�ه القانون  نتیجة إخالله �التزامـاتـه االیجاب�ة أو السلب�ة نحو الوقف على 

وتقوم هذه المسؤول�ة على أساس اإلخالل �اإللتزام الذي نص عل�ه القانـون في التصرفات 

المتولي في نطاق أموال الوقف، ونوضح مسؤول�ة الناظر تجاه  التي �قوم بـها الناظر او

 :الوقف في الحفظ والتصرف في النقاط االت�ة 

تعد ید ناظر الوقف بوصفه واضع الید على : وقف في الحفظ اوال ـ مسؤول�ة الناظر تجاه ال

أو التقصیر،  أع�ان الوقف وغالته بوال�ة شرع�ة وقانون�ة ید أمانة ، وال �ضمن إال �التعدي

وتسب�ه ولكنه قد �عد متعد�ا أو مقصرا عند اخالله �التزاماته في حفظ أموال الوقف ورعایتها، 

 .251دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق ، ص 1
وال �سأل الوقف  �سأل متولي الوقف جنائ�ا عن جر�مة خ�انة األمانـة إذا تـصرف �منقوالت الوقف خالفا للقانون ، ∗

عل�ه ، ألنه من وغیرها  عما یرتك�ه متول�ه من جرائم ، وال محل لفرض عقو�ات الحل أو الغرامة أو المصادرةجنائ�ا 
 .ألخـرى االنظام العام وغرضه تأبید الخیر�ة أو النفع العام شأنـه شأن مصالـح الحكومة 
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نتیجة تتحقق مسؤولیته الالعقد�ة مما یوجب عل�ه الضمان و�ال ، الالحق بها الضررفي 

بتعو�ض الضرر ، وطب�عة هذا االلتزام هو بذل عنا�ة ، وال �ستط�ع التخلص منه إال إذا 

 أثبت أنه اتخذ الح�طة والحذر على وفق المع�ار المطلوب من العنا�ة الشخص�ة أو

والمع�ار الشخصي . ألجنبي �السبب ا أو ،الموضوع�ة ومع ذلك وقع الضرر على الوقف

یتمثل �ما یبذله المتولي من عنا�ة في حفظ أمواله وال �طالب �أكثر منها ، والمع�ار 

�حیث ال ، الموضوعي یتمثل ببذل المتولي عنا�ة الشخص المعتاد ، أي المتوسط الحرص 

 .1تنخفض إلى مع�ار الشخص المهمل وال ترقــى إلى مع�ار الشخص الحر�ص

ال من الفقه االسالمي والقوانین المقارنة لم ینظموا �شكل واضح مقدار و�بدو أن ك

العنا�ة المطلو�ة من الناظر كقاعدة عامة في مجال حفظ أموال الوقف ورعایتها  ومع ذلك 

فإن موقفهم مختلف من قدر العنا�ة المطلو�ة �اختالف ما إذا كان المتولي �عمل دون أجر 

تب عل�ه اختالف مسؤول�ة المتولي ت�عا لذلك والتي نبینها أو �عمل �أجر، األمر الذي یتر 

 :على النحو اآلتــي 

لم ینظم الفقه اإلسالمي العنا�ة :  مسؤول�ة الناظر في العنا�ة المطلو�ة دون أجر – 1

المطلو�ة من الناظر دون أجر كقاعدة عامة ، ولكن لما كان الناظراو المتولي أمینا واألصل 

واخت�اره من الواقف قائم على االعت�ار الشخصي المرتكز على الثقة  أنه �عمل دون أجر ،

، و�ما �علمه عنه من صفات في حفظ أموال الوقف، و�الق�اس على صور  2وحسن الظن �ه

المأجورة ، فإن العنا�ة المطلو�ة من المتولي  األمانة األخرى وأقواها الود�عة أو الوكالة غیر

وٕان كانت تقل عن عنا�ة ،  3في حفظ أمواله  الخاصةهي العنا�ة الشخص�ة  �غیر أجر

والنظار الشخص المعتاد �شرط أن ال �قصر عرفا ، أي ف�ما تعارف عل�ه أمثاله من المتولین 

 .254دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق، ص 1
 :�شترط في الشخص المعین أو المعتمد ناظرا لألوقاف أن �كون :" 381-98 المرسوم التنفیذي من 17المادة  2
ذا كفاءة  - 6عدال أمینا، - 5سل�م العقل والبدن، - 4�الغا سن الرشد، - 3جزائري الجنس�ة، - 2مسلما،  - 1

 ".تثبت هذه الشروط �التحقیق والشهادة المستف�ضة والخبرة . وقدرة على حسن التصرف
إذا كانت الود�عة �غیر اجر وجب على المودع لد�ه أن یبذل من العنا�ة في حفظ الشيء ما : " دنيم 592المادة  3

 ".یبذله في حفظ ماله 
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في حفظ أموال الوقف وحسب نوعها ، وال �سأل إال عن عنا�ة الشخص المعتاد إن كانت 

 .  1عنایته الشخص�ة أكثر من ذلك

ولي �غیر أجر تتفق مع العنا�ة المطلو�ة من الوكیل �غیر و�تضح أن عنا�ة المت

، ولعل العلة في طلب العنا�ة الشخص�ة من المتولي �غیر أجر   2أجر في القوانین المقارنة

 .أنه متفضل ، وحتى ال ینفر الناس عن قبول تول�ة االوقاف 

خص�ة ال تز�د و�ذلك تكون العنا�ة المطلو�ة لحفظ الوقف وٕادارته المعتادة ، عنا�ة ش

عن عنا�ة الشخص المعتاد ، غیر أن الفقه اإلسالمي قیدها �أن ال تقـل عما جرى بـه العرف 

�اتخاذ االحت�اطات المألوفة في المحافظة على مال   3او النظار عند أمثاله من المتولین

  .∗الوقف من التلف أو الض�اع 

ترد أحكام مفصلة في العنا�ة المطلو�ة  لـم:  مسؤول�ة الناظر في العنا�ة المطلو�ة �أجـر –2

إذا جعل الواقف ( (: من الناظر �أجر في الفقه اإلسالمي ، ولكن ورد في الفتاوى الهند�ة 

للقائم �أمر الوقف ماال معلوما كل سنة للق�ام �أمر الوقف جـاز، و�كلف ما �فعله مثله 

تفر�قها في وجوه الوقف ، وال وجاءت العادة �ه ، من عمارة الوقف واستغالله ورفع غالته و 

، یتضح من النص أن الناظر ملزم �أن یبذل من الجهد في  4))ین�غي أن �قصر في ذلك 

تنفیذ أعمال تولیته ومنها حفظ أموال الوقف �قدر مـا �طلب من أمثال طائفتـه من النظار 

وع�ة ، وهي والمتولین وأن ال �قصر في ذلك ، أي إلزام الناظر �أجر �أن یبذل عنا�ة موض

عنا�ة الناظر المعتاد ، ولو بذل أقل منها كان مسؤوال ، وضمن  ولو كانت �قدر عنایتـه 

 .الشخص�ة 

 .33 -32، ص 1997 قلیلى عبد هللا سعید، دراسات معمقة في عقد الود�عة المدن�ة، جامعة الموصل، العرا 1
  ".كیل ان یبذل في تنفیذه للوكالة عنا�ة الرجل العاديیجب دائما على الو : " من القانون المدني 576المادة  2
 .36لیلى عبد هللا سعید ، المرجع السابق ، ص  3
قید القانون المصري مسؤول�ة المتولي �التقصیر الجس�م الذي ال یرتك�ه أكثر المتولین إهماال كأن قصر في عمارة  ∗

 .لحق �الوقف ضررا بیناأن عذر مشروع ، و الموقوف أو في دفع الدیون والضرائب المترت�ة عل�ه من دو 
 
 .425نظام الدین وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهند�ة، المرجع السابق، ص  4
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أمـا موقف القانون ، فقد جاء مطا�قا لموقف الفقه اإلسالمي ، ألن النصوص 

المتعلقة �الوقف جعلت الناظر أمینا ، ووك�ال ، ومسؤوال عن تقصیره ال�سیر نحو أصل 

وهذا ما  .∗ "المعتاد" غلتـه إن كان �أجر ، ألنه ال یرتك�ه الشخص المتوسط الحرص الوقف و 

حیث تقرر في س�اق  381-98من المرسوم التنفیذي  2ف/ 13نص المادة اشار ال�ه 

السهر على العین الموقوفة و�كون بذلك : ((...الحدیث عن وظ�فة الناظر ان من مهامه 

 ...)).لكل تقصیر وك�ال على الموقوف علیهم وضامنا

أموال  –وعلة طلب عنا�ة الشخص المعتاد من الناظر المأجور أن حفظ األمانة 

 . 1هي لمصلحة الطرفین الوقف والناظر ، فهي كالود�عة أو الوكیل المأجور –الوقف 

مما تقدم نخلص إلى القول أن الناظر او المتولي إذا لم یبذل العنا�ة التي أوجبها 

في حفظ الوقف  –لشخص�ة إن كان �غیر أجر أو الموضوع�ة إن كان �أجرا –عل�ه القانون 

وٕادارته ، �كون قد انحرف عن السلوك المطلوب منه ، وتعدى على أموال الوقف بإهماله في 

واألصل أنه  .و�وجب عل�ه ضمان الضرر بتعد�ه ألن یده ید أمانة  ،اتخاذ الح�طة والحذر

هي الحاالت أو التصرفات التي ال �ضمن فیها الناظر و ، ال �ضمن إال �التعدي أو التقصیر

في  إن هلكت أع�ان الوقف وغلته �السبب األجنبي كالقوة القاهرة أو فعل الغیر ولم �قصر

حفظها ، أو إذا تلفت أو ضاعت بدالت استبدال الموقوف أو غلته في یده دون إهمال أو 

 .2منه  تقصیر أو تعدّ 

ید أمانة ، فإنه من الممكن أن تنقلب إلى ید ضمان  وٕاذا كان األصل أن ید المتولي

أو ض�اع       �عمله غیر المشروع ، وهي حاالت أو تصرفات �ضمن فیها المتولي هالك 

في هذا الشأن وفي إطار القانون المقارن �مكن اإلشارة إلى ما قضت �ه محكمة النقض المصر�ة �مسؤول�ة وزارة  ∗
عن المستحقین  ي تحصیـل بدل إیجار أمالك الوقف بوصفها وكیلة �أجراألوقاف المتول�ة على الوقف عن إهمالـها ف

حسن الفكهاني ، موسوعة القضـاء والفـقـه ، فتسأل عن خطئها ال�سیر في عدم تحصیلها بإلزامها من مالها الخاص، 
 .827، ص  1978-1977، الدار العر��ة للموسوعات القانون�ة، القاهرة ، 26ج
و اذا كانت : "... مـن القانون المدني  2ف / 592: من المودع لد�ه المأجور نصت المادة في العنا�ة المطلو�ة  1

 " .الود�عة �أجر فیجب دوما ان یبذل في حفظها عنا�ة الرجل المعتاد 
 .260دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق، ص 2
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أموال الوقف ان تعدى أو لم یتعد ، كما لو استحقت دیون الوقف من ضرائب ورواتب وما 

ن تسل�م المستحقین حصتهم من شا�ه ذلك ، ولم �قم �سدادها دون عذر مقبول ، أو امتنع ع

غلة الوقف �عد مطالبته دون وجه حق أو مسوغ شرعي ، فإن ذلك یجعل یده تنقلب إلى ید 

أو استهلك من الناظر او             ضمان على المال الموقوف، فان هلك �سبب أجنبي

جة، وهي المتولي أو ضاع ضمنه ان تعدى أو لم یتعد ، ألن إلتزامه أص�ح یتعلق بتحقیق نتی

 . 1تسدید الدیون أو تسل�م الغلة ، وصار حكمه حكم الغاصب الضامن في األحوال كلها

مصدرها  تجد ان التزامات الناظر: ثان�ا ـ مسؤولیـة الناظر تجاه الوقف في التصرف 

       من حیث ما ألزمه الق�ام �ه من تصرفات  2الم�اشر في القانون الذي أنشأها وحددها

ما منعه من الق�ام �ه من تصرفات أو أعمال أخرى ، مع ب�ان مداها  وأحكامها أعمال ، و  أو

، وهي تتشابـه مع التزامات الولي  3، والتي ال �مكن ردها على مصادر االلتزام األخرى 

م من حیث التقید �الشروط التي أوجبها القانون علیهم في تصرفاتهم �أموال والوصي والق�ّ 

ظر بها تترتب عل�ه مسؤول�ة تقصیر�ة للتعو�ض عن األضرار التي ، فإن أخل النا 4القاصر

تصیب الوقف ، وهذا الخطأ الذي یرتك�ه الناظر تجاه الوقف إما أن �كون خطأ إیجاب�ا 

بإخالله  بإلتزاماته القانون�ة السلب�ة وصورته �أن �قوم �ما هو ممنوع عل�ه الق�ام �ه من أعمال 

فه �أموال الوقف لمصلحته أو لمصلحة ذو�ه ، أو أو تصرفات ، ومن حاالته هي تصر 

فإنه �ضمن ما أنفقه في هذا التغییر غیر  ،إنفاقها في وجوه ال �حق له االنفاق علیها شرعا 

السائغ له ، أو استدانته على الوقف دون شرط الواقف أو إذن سلطة االوقاف فإنه �ضمن 

ضل غلة سنة ارف  كأن صرف فالوقف ف�ما ال یجوز له الص ة، أو إذا صرف غل5الدین

 .260، صنفسهالمرجع  1
 .381-98المرسوم التنفیذي  من  22-12راجع المواد  2
 . 651عبد المجید الحك�م ، المرجع السابق ،  ص . د 3
،  م، مصادر االلتزا 1عبد المجید الحك�م وعبد ال�اقي ال�كري ودمحم طه ال�شیر، الوجیز في نظر�ة االلتزام ، ج 4

 . 343، ص  1980جامعة الموصل 
 2006، دار السالم، القاهرة، 1دمحم قدري �اشا ، قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف، ط 5

 .112، ص )  237،  236(المادتان 

                                                           



296 
 

للمستحقین عن فرق سنة قبلها ، أو صرف لهم أكثر من استحقاقهم �حجة استنزالها من 

فإنه �ضمن الغلة وله الرجوع علیهم ،   ، الواقفنها ی�عالسنوات المقبلة ، أو صرف لجهة لم 

 1المتعدى عل�هإذا استأجر لمصلحة الوقف �أز�د من أجر المثل ضمن الز�ادة ألنها القدر  أو

  . 

زاماته القانون�ة االیجاب�ة الخاصة نحو توقد �كون خطأ الناظر سلب�ا بإخالله بإل

وصورته أن �متنع عن الق�ام �عمل واجب عل�ه الق�ام �ه ، ومن حاالت هذا الخطأ ، الوقف 

المستحقین ضمن  هي إذا امتنع أوأخر سداد دیون الوقف وعمارته من غلته ، �صرفها إلى

 .2الرجوع علیهم ، ألن حق المستحقین من فاضل الغلة �عد سداد الدیون والتعمیر وله

كما و�ضمن اذا لم یوظف بدل االستبدال أو فاضل الغلة في شراء أمالك جدیدة 

للوقف أوعمارته حتى زادت االثمان واستحالة الشراء ، أوٕاذا امتنع عن تقد�م حسا�اته عن 

البینة فإنه �ضمن غلة الوقف ، وٕاذا مات ولم یبین مصرفها الوقف أو قدمها ولم تكن معززة �

فإن ورثته أومن �قوم مقامهم في تركته �ضمنها ، أو إهماله في إدارة  وال توجد في تركته،

 .3ضرار �ه الوقف �ما یؤدي إلى اال

و�ذلك یتضح أن إخالل الناظر �التزاماته القانون�ة الخاصة �الوقف �عد مرتك�ا خطأ 

إیجاب�ا أم سلبیـا تجاه الوقف �عمله غیر المشروع المخالف للقانون والضار  سواء أكان

، و�ترتب علیـه مسؤول�ة تقصیر�ة �التعو�ض عن فعله الضار �الوقف كلما تحققت  4�الوقف

والتي تنقطع �السبب األجنبي الذي ال ، في الخطأ والضرر والعالقة السببیـة المتمثلة ركانها ا

 .م �سدد الدیون على الوقف أو عمارته لعدم وجود  فاضل الغلـة ، كأن ل5ید له ف�ه

دمحم احمد سراج ، أحكام الوصا�ا واألوقاف في الفقه اإلسالمي و القانون، دار المطبوعات الجامع�ة ،  . د 1
 .209، ص 1998

 .  113، ص ) 238المادة (دمحم قدري �اشا ، المرجع السابق ،  2
 .263مرجع السابق ، صدمحم رافع یونس دمحم، ال 3
 .من القانون المدني الجزائري  124المادة  4
اذا استحال على المدین ان ینفذ االلتزام عینا حكم عل�ه بتعو�ض الضرر : " من القانون المدني  176المادة  5

التي  307مادة وأ�ضا ال" الناجم عن عدم تنفیذ التزامه ، مالم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب ال ید له ف�ه
 ".ینقضي االلتزام اذا اثبت المدین ان الوفاء �ه اص�ح مستح�ال عل�ه لسبب أجنبي عن إرادته : " تنص 
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     و�الحظ أن تشّدد القانون في حما�ة الوقف یجعلنا نسلم �أن مسؤول�ة الناظر 

ه المفترض القابل إلث�ات العكس، بنفي خطئه أو بنشوء أاوالمتولي تجاه الوقف أساسها خط

أنه إذا نفذ الناظر التزاماته القانون�ة وحصل  ، وتجدر اإلشارة إلى 1الضرر �سبب أجنبي عنه

ضرر للوقف أو لغیره دون خطأ منه ، كأن تضرر غیره من جراء عدم ق�امه �ص�انة المال 

الموقوف ، وكان ذلك �سبب عدم توافر م�الغ لحساب الوقف ، ولعدم استطاعته االستدانة 

الم�اشرة النتفاء الخطأ من  فإن مسؤول�ة المتولي تنتفي، وتقوم مسؤول�ة الوقف الشخص�ة

 . 2الناظر

 الفرع  الثاني

 مسؤولیـة الناظر تجاه الغیـر

كل شخص یتضرر �فعل الناظر أو تا�ع�ه : هنا هو " الغیر" �قصد �مصطلح 

    أو الدائنین له ، كالموقوف علیهم أو المستأجر�ن ألمالك الوقف ، وأعوانه من غیر الوقف 

اظر الوقف �صفته نائ�ا قانونیـا عن الوقف من أن �قوم بتصرفات بد لن أو الجوار، إذ ال

  .قانون�ة وأعمال ماد�ة لمصلحة الوقف ، وفي حدود ن�ابته ومقتض�اته التي حددها القانون 

 –غیر الوقف  –وفي هذا االطار قد �صدر عنه خطأ یترتب عل�ه مسؤولیته تجاه الغیر 

امات التعاقد�ة التي أبرمها ن�ابـة عن الوقف و�كون وهي إما مسؤول�ة عقد�ة بإخاللـه �االلتز 

مسؤوال عن تنفیذها ،أومسؤول�ة تقصیر�ة بإخالله �االلتزامات القانون�ة العامة �عدم 

 عن إخالل ناظره �االلتزامات العقد�ة واختلف الفقه في مدى مسؤول�ة الوقف االضرار�الغیر،

أو مسؤول�ة  .ؤول�ة المتبوع عن أعمال تا�عـه أو االلتزامات الالعقد�ة تجاه الغیر بوصفها مس

حادث مفاجئ، كالضرر قد نشأ عن سبب ال ید لـه ف�ه  إذا أثبت الشخص أن"  :من القانون المدني  127المادة  1
ان غیر ملزم بتعو�ض هذا ا لضرر، ما لم یوجد كلغیر أو قوة قاهرة، أو خطأ صد ر من المضرور أو خطأ من ا

 ". نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
 .264دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق، ص 2
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الناظر عن أعماله الشخص�ة ، فضال عن االختالف في مدى مسؤول�ة الناظر عن أعمال 

 :تا�ع�ه وأعوانه ، وعل�ه نتناول دراسة موضوع مسؤول�ة الناظر تجاه الغیـر ف�ما یلي 

كان الوقف شخص�ة  لما: أوال ـ مدى مسؤول�ة الوقف عن أعمال الناظر تجاه الغیـر 

   ، �مثله الناظر �ق�امه �األعمال القانون�ة والماد�ة ن�ابـة عنـه  1معنو�ة خاصة مستقلة

و�اسمـه ولحسا�ه ، وتنصرف آثارها إلى الوقف م�اشرة من حقوق والتزامات في حدود تولیته 

ظر إذا ما مدى مسؤول�ة الوقـف عن أعمال النا: و نظارته ، فإن السؤال الذي یثـار هو

 .ارتكب خطأ في أثناء أدائه سواء كان إخالله �االلتزامات العقد�ة أم االلتزامات الالعقد�ة  ؟

  2الفقهاء    لقد اختلف الفقه والقضاء في مدى ترتب هذه المسؤول�ة ، إذ ذهب أحد 

أثناء عمله  -المتولي –أن الوقف �سأل عن الخطأ الذي �قع من الناظر : (( إلى القول 

وط �ه �حكم وظ�فته ، فكلما أتـى الناظر أثناء هذا العمل خطأ ضارا �الغیر كان المن

للمضرور أن یرجع على الوقف متضامنا مع الناظر ، وللوقف أن یرجع على المتولي �ما 

 –     نرى أن الوقف مسؤوال عن خطأ ناظره: (( إلى القول  3، كما ذهب آخر)) دفعه عنه 

ثناء تأد�ة وظ�فته ولمن أصا�ه الضرر الحق في الرجوع على الذي �صدر عنه أ –متول�ه 

 )) .الوقف �التعو�ض ، وللوقف �عد هذا أن یرجع على الناظر �ما دفعه كتعو�ض 

و�ظهر أن هذا االتجاه الذي �مثل رأي �عض الفقهاء ، وما استقرت عل�ه محكمة 

ى وفق نظر�ة مسؤول�ة ، أنه �ق�م مسؤول�ة الوقف عن أعمال متول�ه عل 4النقض المصر�ة 

الوقف ل�س ملكا لألشخاص الطب�عیین واالعت�ار�ین، و�تمتع �الشخص�ة المعنو�ة " : فاوقمن قانون اال 05المادة  1
 ." دة الواقف وتنفیذها وتسهر الدولة على احترام إرا

 .259، ص 1957حسن عكوش، المسؤول�ة المدن�ة في القانون المدني الجدید، مكت�ة القاهرة الحدیثة، القاهرة ، 2
  .297، ص1970مصادر االلتزام ، مط�عة المعارف، �غداد، ، 1حسن علي الذنون، النظر�ة العامة لاللتزام، ج.د 3

قبـل الغیر عن الخطأ  –�اعت�اره شخصا اعت�ار�ـا  –مسؤول�ة الوقف : (( حیث قضت محكمة النقض المصر�ة بـ4
أشار إل�ه ) ق 34س 264طعن  -24/10/1968نقض )). ( و�ضر بهذا الغیر  –المتولي  –الذي �قع من ممثله 

،  1981-1931، أنور طل�ة ، مجموعة الم�ادئ  القانون�ة التي قررتها محكمة النقض المصر�ة في خمسین عاما 
  .625، دار المطبوعات الجامع�ة ، مصر ، من دون سنة ط�ع ، ص  3ج
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التا�ع ، والتي اختلفت اآلراء �شأن األساس أو المصدر الذي تقوم عل�ه اعمال المتبوع عن 

 .والتي مردها إما مسؤول�ة شخص�ة أو مسؤول�ة فعل الغـیـر 

ونوضح ف�ما إذا كانت نظر�ة مسؤول�ة المتبوع عن التا�ع ، �مكن تطب�قها على 

القواعد العامة من حیث شروطها  ضوءبوصفه تـا�عـا على  الوقف بوصفه متبوعا ، وناظره

 :واألساس الذي تقوم عل�ه ، وحسب التفصیل اآلتي 

) الوقف ( لكي تقوم مسؤول�ة المتبوع :  شروط مسؤول�ة المتبوع عن اعمال التا�ع – 1

 :ال بد من توافر الشروط اآلتیـــة ) الناظر ( هعـن أعمال تا�ع

ومحدث   –المتبوع  –تـقوم را�طـة الت�ع�ة بین من �سأل عن التعو�ض  : عالقة الت�عیـة –أ 

على أساس السلطة الفعل�ة في الرقا�ة والتوج�ه التي تثبت للمتبوع ولو لم   –التا�ع  –الضرر 

 2�أن كان مصدر سلطته غیر عقد�ة ، وقد ذهب أحد الفقهاء  1�كن حرا في اخت�ار تا�عه

 .ه السلطة الفعل�ة على الناظر بوصفه تا�عاإلى أن الوقف بوصفه متبوعا ل

إلى أن الناظر ل�س تـا�عا للوقف  3وذهب رأي مخالف لذلك من أحد شراح القانون 

وال یتلقـى تعل�ماته أو توجیهاتـه منه ، وٕاذا كانت ثمة رقا�ة �مارسها المستحقون على المتولي 

ما �ما لهم من حق مستقر �طلب محاسبته فهي ال تقوم على أساس ن�ابتهم عن الوقف وٕان

 .ومستمر في منافع الوقف ، وٕالزام الناظر بدفعه أوتعو�ضه

و�الحظ أن الرأي األخیر جدیر �التأییـد ، ألنه ال �مكن اعت�ار السلطة المكلفة 

�االوقاف بوصفها متول�ا او ناظرا عاما على الوقف تمارس سلطة الرقا�ة والتوج�ه على 

امة دون التوج�ه واإلدارة الفعل�ة ، وهدفها حما�ة الوقف من الوقف ، ألن هذه الرقا�ة ع

الناظر وغیره ، �التحقق من عدم خروج الناظر عن حدود تولیته المحددة �القانون  

ومحاسبتها له ل�ست سا�قة على أعماله وٕانما الحقة ، فضال عن أن الرقا�ة مطلقة ول�س 

من القانون المدني ، �حي أحمد موافي ، الشخص المعنوي ومسؤول�اتـه  قانونـا ، منشأة  2ف/ 136المادة : راجع  1
 .108، ص  1987المعارف ، االسكندر�ة ، 

  . 261-260، ص  المرجع السابقحسن عكوش ،  2
 . 114-113�ع ، المرجع السابق ، ص فز أحمد ال أنور. د  3
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، و�ذلك تتراخى عالقة الت�ع�ة بین 1على عمل معین من أعمال الناظر وفي وسائل تنفیذه

   وناظره الخاص بتراخي الرقا�ة  –السلطة المكلفة �االوقاف –الوقف �متول�ه او ناظره العام

 .و التوج�ه 

ق�ام عالقة الت�ع�ة ال �عني تحقق مسؤول�ة المتبوع إال إذا ارتكب التا�ع :  خطأ التابـع -ب

بتوافر ) الناظر  (تكون ت�عا لمسؤول�ة التا�ع ) قف الو ( خطأ أضر �الغیر، فمسؤول�ة المتبوع 

وعلى الغیر المضرور أن  ،أركانها في الخطأ والضرر والعالقـة السبب�ة بین الخطأ و الضرر

یثبت خطأ الناظر الذي سبب له الضرر ، وخطأ الناظر �كون �مخالفته لشرط الواقف أو 

الواقف ، أو �انحرافه عن السلوك المعتاد األحكام الشرع�ة والقانون�ة، كاالستدانة دون شرط 

أو بتعسفه في ، سبب ضررا للجوار مما كإهماله في ص�انة الموقوف ، �التعدي أو التعمد 

كأن صرف فاضل الغلة في عمارة الموقوف دون حاجة أو ، استعمال حق أو سلطة التول�ة 

لضرر خارجا على إرادته ضرورة ومنع المستحقین عنها ، وتنتفي مسؤول�ة المتولي إذا كان ا

 .ید له ف�ه أو �سبب أجنبي ال

لمعرفة ف�ما إذا كان خطأ التا�ع له صلة : صدور خطأ التا�ع عند ق�امه �أداء عمله  -ج

اعتد   2بوظ�فته أم ال ، هناك عدة حاالت اختلف التشر�ع والفقه والقضاء �شأنها ، فالقانون 

الناظر لمتبوع ، و�الق�اس فإن خطأ المتولي بخطأ التا�ع وهو یؤدي عمله الوظ�في لخدمة ا

�كون وهو یؤدي أعمال تولیته على الوقف ، وأضاف المشرع حالة أخرى وهي �سبب 

في  "الناظر"سب�ا في تفكیر التا�ع  "النظارة"الوظ�فة أي االرت�اط السببي �حیث تكون الوظ�فة 

وجود عالقة سبب�ة بین  ارتكاب الخطأ أو السبب الذي جعله �ستط�ع م�اشرة الخطأ ، أي

 .  3الخطأ والوظ�فة

یراقب وكیل األوقاف على صعید مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون   :381-98التنفیذي  من المرسوم 11المادة 1
من المرسوم التنفیذي  25الدین�ة، موقع الملك الوقفي و�تا�ع أعمال نظار األمالك الوقف�ة و�راقبها وفقا ألحكام المادة 

 .والمذكور أعاله 1991أبر�ل سنة  27المؤرخ في  114-91 رقم
 .من القانون المدني الجزائري  1ف/  136المادة  2
 . 1025لسابق ، ص المرجع ا ،، مصادر االلتزام  1عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ج 3
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ختلف الفقه حول األساس الذي تقوم عل�ه ا:  التا�عاعمال ـ أساس مسؤول�ة المتبوع عن  2

مسؤول�ة المتبوع عن أعمال تـا�عه  �شكل عام إلى عدة نظر�ات ، لكن في المحصلة �مكن 

لألشخاص المعنو�ة ، هي األكثر قبوال القول ان نظر�ة الن�ابـة القانونیـة أو التمثیل القانوني 

من غیرها في ب�ان أساس مسؤول�ة الوقف عن أعمال ناظره ومتول�ه بوصفها مسؤول�ة عن 

فعل الغیر ، كون الوقف شخص�ة معنو�ة خاصة مستقلة عن شخص�ة الناظر، وأن ما 

 بوصفه شخصا طب�ع�ا متجسدا في وظ�فة نائب قانوني ال او الناظر �صدر عن المتولي

�عمل �اسمه وٕانما �اسم الوقف ولحسا�ه ، وتترتب آثار تصرفاته القانون�ة من حقوق 

ومنها ما  –والتزامات على الوقف ما دامت في حدود ن�ابته القانون�ة  وآثار أعماله الماد�ة 

في حفظ أمواله وٕادارته ما دامت في حدود أمانته القانون�ة لكونه واضع  –یرتك�ه من خطأ 

اساس خطئه وٕانما على اساس ، فمسؤول�ة الوقف في هذه الحالة ال تقوم على  الید علیها

ف�سند إل�ه خطأ ممثله استنادا إلى فكرة  .الذي �مثله  –الناظر  -خطأ الشخص الطب�عي 

لحساب الوقف وفي حدودها او نظارته التمثیل ما دام أنه ارتك�ه في أثناء أدائه أعمال تولیته 
1 . 

 �مكن تصور إلزام الوقف �التعو�ض عما یرتك�ه ناظره من خطأ ومن الواضح أنه ال

وذلك لعدم إمكان تحقق عالقة الت�ع�ة ، في حدود ت�عیته على وفق نظر�ة الن�ا�ة القانون�ة 

فضال عن أن هذه النظر�ة تؤدي إلى رجوع المتضرر  -كما قلنا  –بین الوقف و الناظر 

أو كلیهما معا      رر الرجوع على أي منهما على الوقف دون الناظر، في حین �حق للمتض

. 

نخلص مما تقدم إلى أن نظر�ة مسؤول�ة المتبوع عن أعمال تا�عه ال �مكن تطب�قها 

لعدم توافر شروطها  ـ  كونه تـابـعاـ مسؤوال عن أعمال ناظره  ـ كونه متبوعاـ على الوقف 

 .�ة األخرى وأساس ق�امها على الوقف وناظره ،على خالف األشخاص المعنو 

�عد أن خلصنا : ثان�ا ـ مسؤول�ة المتولي عن أعماله وأعمال تا�ع�ه وأعوانه تجاه الغیر 

إلى أنه ال �مكن للوقف أن یتحمل مسؤول�ة خطأ متول�ه استنادا إلى نظر�ة مسؤول�ة المتبوع 

 . 662 – 661، ص 1971حسن كیره ، المدخل إلى القانون ، منشأة المعارف، اإلسكندر�ة ، . د  1
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وعل�ه نتناول  .الشخص�ة  او الناظر عن أعمال تا�ع�ه و�ذلك تنهض مسؤول�ة المتولي

ثم مدى مسؤولیته عن أعمال تا�ع�ه ، مسؤول�ة الشخص�ة للمتولي تجاه الغیر عن أعماله ال

 :وأعوانه على النحو اآلتـي 

إذا أخل الناظر بإلتزاماته المقررة �موجب : مسؤول�ة المتولي عن أعماله تجاه الغیر – 1

، عل�ه     قوف شروط الواقف واألحكام الشرع�ة والقانون�ة وما تقتض�ه مصلحة الوقف والمو 

�عني أن الوقف أص�ح أجنب�ا عنه فهذا تولیته المحددة فیها ، نظارته و بتجاوزه حدود نشاط 

و�تحمل الناظر األضرار التي تنتج عن تجاوزه �صفته الشخص�ة تجاه الغیر استنادا إلى 

وال �حق للغیر المتضرر أن �حتج على الوقف �أنه حسن  مسؤولیته الشخص�ة عن أعماله ،

الن�ة ال �علم أن الناظر متجاوز حدود ن�ابته المقررة قانونـا ، ألنـه یجب على من یتعامل مع 

ناظر الوقف أن �عرف مدى حدود تولیتـه على وفق شرط الواقف والقانون  و�ن�غي لـه أن 

یتثبت من ذلك ، فإن قصر فعل�ه ت�عة تقصیره ، إذ أن تصرف الناظر ال یلزم الوقف إال 

 . ∗القانون كالّدین  واالستبدال واإلجارة الطو�لة وفي مصلحــة الوقف ف�ما أجازه

تجاوزا كما وتنهض مسؤول�ة الناظر الشخص�ة عن خطئه تجاه الغیر وٕان لم �كن م

ق�ام مسؤول�ة الوقف بوصفه متبوعا على وفق نظر�ة مسؤول�ة  ةحدود تولیته لعدم إمكان�

ل الوقف في مصلحته وفائدته ط�قا للشروط المتبوع عن أعمال تا�عه ، ألن الناظر �مث

ر أو تعدى الناظر في إحداثه ، فإذا أهمل أو قّص  1االسالم�ة المنصوص علیها في الشر�عة

الضرر في حدود تولیته ولم �كن ذلك خارجا عن إرادته نهضت مسؤولیته الم�اشرة الشخص�ة 

ف وصارت خرا�ا وضمن األضرار التي تصیب الغیر، كما لو أهمل في ص�انة الموقو 

وسقطت على من فیها أو أضرت �األع�ان المجاورة لها ، أو قصر في دفع دیون الوقف 

من تطب�قات القضاء المصري في هذا الشأن ما قضت �ه محكمة النقض المصر�ة �أن الحكم بإلزام المتولي   ∗
�صفته الشخص�ة ، و�كونه متول�ا على الوقف بدفع دین حرر على نفسه سندا دون إذن من القاضي الشرعي في 

 .الى جهة الوقف االستدانة أو تمثیل الوقف في هذه الدعوى ال �عتبر قائما �النس�ة
ع�اس حسن الصراف، المسؤول�ة العقد�ة عن فعل الغیر في القانون المقارن ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى . د  1

 . 234، ص  1954كل�ة الحقوق ، جامعة القاهرة  ، 
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على الرغم من وجود الغلة ، أو لم یؤد الر�ع الواجب أداءه للمستحقیـن من الوقف على وفق 

 .1شرط الواقف مما جعل ذمته مشغولة تجاههم

قف التقصیر�ة تجاه الغیر تستلزم إن ق�ام المسؤول�ة الشخص�ة الم�اشرة لناظر الو 

 :توافر أركان ثالثة هي 

 . 2وهو االخالل بإلتزام قانوني سابق �عدم االضرار �الغیر إضرارا غیر مشروع : ـ الخطأ  أ

فیخضعان للقواعد العامة للمسؤول�ة   :الضرر والعالقة السبب�ة بین الخطأ والضرر ـج /ب

ألن مسؤولیته  ،وغیر المتوقع تجاه الوقف والغیرو�سأل الناظرعن الضررالم�اشر المتوقع 

تقصیر�ة ، وعالقة السبب�ة تتحقق عندما �كون الضرر نتیجة طب�عة لسلوك الناظر المخطئ، 

إذ لوال خطأ الناظر لما وقع الضرر ، و�مكن أن یتخلص من المسؤول�ة بنفي خطئه أو 

   3أو الغیـر      أو فعل المضرور �انقطاع العالقة السبب�ة �السبب األجنبي كالقوة القاهرة،

. 

ان ناظر الوقف مسؤول : مدى مسؤول�ة الناظر عن أعمال تا�ع�ه وأعوانه تجاه الغیر  –2

عن نائ�ه ألنه هو الذي اختاره فضال عن أن عل�ه واجب الرقا�ة والتوج�ه ، فإن أخطأ نائ�ه 

ناظر �كون مسؤوال عنـه �سبب في أثناء أدائه أعمال النظارة ن�ا�ة عنه في حدودها ، فإن ال

سوء اخت�اره له ، أو إهماله في رقابته وتوجیهه ، أو صدرت منه توجیهات غیر صح�حة 

استنادا إلى مسؤول�ة المتبوع عن أعمال تا�عه لتحقق شروطها ، إذ �كون الناظر متبوعا 

له بإلتزام مسؤوال عن فعل نائ�ه التا�ع عن الضرر الذي �حدثه للوقف أو الغیر نتیجة اخال

أو عام �عدم االضرار �الغیر، أوالتزام عقدي ن�ا�ة عن الوقف  قانوني خاص �أحكام الوقف ،

 .4، فأساس مسؤول�ة الناظر عن نائ�ه هو خطأ األول المفترض تبـعا لخطأ الثاني الثابت

 .280دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق ، ص 1
 .248حسن علي الذنون ، المرجع السابق ، ص . د  2
حادث مفاجئ، كالضرر قد نشأ عن سبب ال ید لـه ف�ه  إذا أثبت الشخص أن"  :من القانون المدني  127لمادة ا 3

ان غیر ملزم بتعو�ض هذا ا لضرر، ما لم یوجد كأو قوة قاهرة، أو خطأ صد ر من المضرور أو خطأ من الغیر 
 ".نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

 .280سابق، صدمحم رافع یونس دمحم، المرجع ال 4
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أمــا عن مدى مسؤول�ة الناظر عن أعمال تا�عي الوقف وأعوانـه ، فیذهب الفقه 

ى مسؤول�ة الشخص المعنوي عن موظف�ه وعماله متى تحققت شروط مسؤول�ة والقضاء إل

 .  1المتبوع عن فعل التا�ع ، وكذلك مسؤولیته عن حراسة األش�اء عند تحقق شروطهـا

وترتی�ا على ما سبق ، �مكن مساءلة الوقف بوصفه شخصا معنو�ا عن أعمال 

الت�ع�ة بواسطة ناظره الذي له الس�طرة  موظف�ه وعماله في أثناء أدائهم أعمالهم لق�ام عالقة

  136الفعل�ة في الرقا�ة والتوج�ه علیهم ، وتتحقق مسؤولیته �األصل على وفق نص المادة 

 .من القانون المدني الجزائري 

تتحقق عن أفعال  "الوقف "مسؤول�ة الشخص المعنوي  �أن من الوجاهة االعتقادو 

مال والصناع وغیرهم من المعاونین واالت�اع متى األعوان من المستخدمین والموظفین والع

بوصفها مسؤول�ة عقد�ة عن فـعل ) المدیر( عهد إلیهم تنفیذ التزاماتهم العقد�ة بواسطة الناظر

 3، وهي أوسع من المسؤول�ة التقصیر�ة عن الغیر ألنها ال تشترط وجود عالقة الت�ع�ة2الغیر

جرة ، ف�كون مسؤوال �كونه ؤ الموقوفات الم، كما لو عهد ناظر الوقف إلى مهندس ص�انة 

ناظرا على الوقف عن الضرر الذي �حدثه المهندس بخطئه تجاه الغیر ول�س �صفته 

الشخص�ة ، اال إذا أمكن نس�ة الخطأ إل�ه ف�ما یدخل في نطاق تولیته كأن أساء اخت�اره أو 

  .أهمل مراقبته في أثناء عمله 

ف عند تعاقده ن�ا�ة عن الوقف مع الغیر أن ناظر الوقلوتجدر اإلشارة إلى أن 

من المسؤول�ة العقد�ة عن فعل الغیر في تنفیذ العقد ومنها الغش أو الخطأ  ءه�شترط إعفا

 .4الجس�م

نخلص مما تقدم إلى القول �أن ناظر الوقف مسؤول شخص�ا عن خطئه الم�اشر 

شر المفترض تجاه الوقف الثابت تجاه الغیر ، ومسؤول عن فعل نائ�ه عن خطئه غیـر الم�ا

 .83، ص1980واالطالق،دارالنهضة العر��ة،القاهرة، التقیید ابراه�م الدسوقي ابواللیل،المسؤول�ة المدن�ة بین.د 1
 .283دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق ، ص 2
 . 263-253، ص السابق  ع�اس الصراف ، المرجع. د  3
 .من القانون المدني الجزائري  2ف/178المادة  4
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أو الغیر ، والوقف مسؤول عن أعمال تا�ع�ه من الموظفین والعمال وغیرهم  ومسؤول عن 

 .أعوانه الذین عهد إلیهم تنفیذ التزاماتهم التعاقدیـة 

وتأس�سا على ما تقدم ، نستنتج أن مسؤول�ة الناظر المدن�ة عن أخطاء تولیته على 

على ونظارنه ر�رة خطئه فـي أثناء أدائه ألعمال تولیتـه الوقف ، هي أن الناظر یتحمل ج

 . 1الوقف بوصفه شخصا معنو�ا  خالفا لألشخاص المعنو�ة األخرى 

وهذا الحكم مرده أنه لما كان الوقف شخص�ة معنو�ة خاصة مستقلة عن الواقف  

الشرع�ة ، و الناظرالذي �مثله والدولة وعلیهم حمایته ، و�خضع لألحكام  موالموقوف علیه

ال �سأل أحد ((  :والقوانین المرع�ة الخاصة بـه ، وأن القاعدة في الفقه اإلسالمي تقضي �أن

ه ، أي األصل أن المسؤول�ة شخص�ة م�اشرة تقوم على خطأ ؤ ومنها أخطا)) عن فعل غیره 

، وأن  2ثابت یتحمل الضرر الناجم عنـه مرتك�ه ، واالستثناء �سأل عن فعل غیره بنص

الوقف بوصفه متبوعا عن خطأ الناظر بوصفه تا�عا أثناء أداء األخیر أعمال تولیته  مسؤول�ة

أو التزام عقدي ،وخاصة  ال �مكن أن تتحقق إال بنص القانون ، إذال إلتزام دون إلزام قانوني 

ان النصوص لم تشر الى ذلك صراحة ، فضال عن أنه ال �مكن مساءلة الوقف وفق القواعد 

كم مسؤول�ة المتبوع عن أعمال تا�عـه لعدم توافر الشروط التي یتطلبها النص العامة التي تح

 .واألساس الذي تقوم عل�ه هذه النظر�ة 

إذن ال مناص إال القول �أن مسؤول�ة الناظر عن أخطائه في أثناء أدائه أعمال 

ا مسؤول�ة �أنه –سواء في حدود تولیته أم متجاوزا علیهـا أم متعسفا في استعمالها  –تولیته 

شخص�ة م�اشرة قائمة على خطأ ثابت ، والقول �غیـر ذلك �عني استنزاف أموال الوقف 

بوصفها صدقة جار�ة ، وتحمیله ماال �حتمله ، و�ما یتـعارض  مع ماهیته األدب�ة وغایته في 

استمرار خیراته ومبراته و�ؤدي إلى إعساره وٕانهائه ، فضال عن أن أموال الوقف ل�ست أموال 

كیره ،  حسن. مبدأ مسؤول�ة الشخـص المعنوي مدن�ا عـن أفعال ممثله مجمع عل�ه ومستقر فقها وقضاء ، د  1
�حي أحمد موافي ، الشخص المعنوي ومسؤول�اته قانونا، منشأة المعارف ، . ، د 661المرجع السابق ، ص 

 . 82ابق ، صمرجع السال ابراه�م الدسوقي أبو اللیل ،. ، د 103، ص 1987االسكندر�ة، 
 .284دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق ، ص 2
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لة حتى �قال انه ال �صیبها االعسار ، ولذلك فالوقف مصون �حما�ة شرع�ة وقانون�ة دو 

، وغیر مسؤول وقا�ة لـه ، فهو �غنم وال �غرم ألنه طرف ضعیف ، وأمواله  1شروط الواقف�و 

�منزلة أموال الیت�م أو القاصر الذي یجب مضاعفة العنا�ة والحرص في الق�ام �أع�ائـه ، إذ 

  .2قررت الحما�ة له أن یتحمل مسؤول�ة خطأ الذي �حم�ه و�دافع عن مصالحهال �مكن لمن ت

 

 الم�حث الثاني

 االستحـقاق في الوقـف

ان الحق في تملك ما ثبت للموقوف عل�ه من غالت الوقف و منافعه و شؤونه 

إلى إستحقاق غلة الوقف ومنافعه معناه ینصرف  الذياألخرى هو ما�مثل االستحقاق الوقفي 

أحكام الشر�عة اإلسالم�ة هى التى تجرى فى شأنه و تطبق عل�ه من جهة تعیین مدى  و، 

و مقتضى   .و ما �كون لهم من التصرف فى أع�انه و ما ال �كون ، حقوق المستحقین ف�ه 

ذلك أن االستحقاق یتحدد ،  الغلة وجودالشر�عة اإلسالم�ة أن اإلستحقاق فى الوقف منوط ب

كل من شرط له ، وال یثبت ذلك اال ل هور الغلة و خروج الر�ع�حدوث سب�ه، و هو وقت ظ

طار القانوني اال�مكن تحدید ، و  الواقف نصی�ا في الغلة أو سهما أو مرت�ا دائما أو مؤقتا

( و��ان احكامه من جهة اخرى  ،)  المطلب االول(  �معالجة مفهومه من جهة إلستحقاقل

 :على النحو التالي) المطلب الثاني 

 

 

 
 

األمالك الوقف�ة وأمالك الجمع�ات الخیر�ة معترف بها و�حمي القانون "  :من الدستور الجزائري  3ف/ 52 ةمادال 1
 ".تخص�صها 

 .285دمحم رافع یونس دمحم، المرجع السابق، ص 2
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 المطلب االول 

 مفهـوم االستحقاق

من خالل �مكن تحدید اطار لمفهوم االستحقاق �التطرق الى مضمون االستحقاق 

     طب�عة المستحق واثر ثبوت االستحقاق له وكذا تب�ان ،)الفرع االول ( التعر�ف والشروط 

 :اليـعلى النحو الت ،)الفرع الثـاني ( 

 

 الفرع األول

 طهوشرو  االستحقاقتعر�ف 

النقاط االت�ة  استعراضشروطه من خالل  تب�انو ، �مكن تحدید تعر�ف لالستحقاق            

: 

 :ونتناوله من الزاو�ة اللغو�ة واالصطالح�ة على النحو التالي: االستحقاقتعر�ف  ـاوال

طلب الفعل  : مشتق من الحق ، واالستفعال لغة  االستحقاق :ـ التعر�ف اللغوي  1
، وھو یعني  واالستفھام لطلب الفھم ، فاالستحقاق طلب الحق ،لب السقي كاالستسقاء لط

 1.ثبوت الحق و االستیجاب 

هو الحق الثابت نفسه، و هو الحق في تملك ما ثبت للموقوف  :يصطالحـ التعر�ف اال 2

أو هو النصیب المشروط الذي �ستحقه ، عل�ه من غالت الوقف و منافعه و شؤونه األخرى 

و  ثبوت الحق :  ، و بهذا �فید االستحقاق في االصطالح2�ه �شروط الواقفالموقوف عل

 .3وعین ما یرد عل�ه الملك، حق التملك 

 .281دمحم سراج، المرجع السابق، ص  1
 .114، ص1955جمال الدین ،الوقف، مصطلحاته وقواعده، مط�عة الرا�طة ، �غداد،  احمد 2
دمحم سراج،  249ص،2010مسقاوي عمر، نظام الوقف و أحكامه الشرع�ة و القانون�ة، دار الفكر، دمشق،  3

 .281السابق، ص  المرجع
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اإلستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ینصرف إلى إستحقاق غلة الوقف ومنافعه و 

و قد �ضاف ،  أو مرت�ا دائما أو مؤقتا أو منفعة، �ستوى فى ذلك أن �كون حصة أو سهما 

 .كاستحقاق النظر و الوال�ة، ستحقاق إلى أمر معین فیتعلق �ه اال
       و�تبین مما سبق ان االستحقاق في الوقف هو جعل أو تخص�ص قدر معین 

أو غیر معین من غلة وقف للموقوف عل�ه المستحق ، والبد من ات�اع شرط الواقف في 

 . �موت من المستحقینتحدید المستحق وتوز�ع الغلة وك�ف�ة التصر�ف في نصیب من 

صاحب  یوصف �انهالمستحق فى الوقف واذا كان االستحقاق بهذا المعنى ، فان 

حق یتجزأ عن حق  الذي هو المدني ، هذا االخیر وقفي متمیز عن حق االنتفاعحق انتفاع 

 حق االستعمال  :حق �شمل وهو ،1الملك�ة، نظم المشرع الجزائري أحكامه في القانون المدني

فهو حق ذو  يأما حق االنتفاع الوقف، و�رد على شيء مملوك للغیر ، الستغالل وحق ا

من قانون  18و 17طب�عة خاصة یتمتع �ه الموقوف علیهم المستحقین وفقا للمادتین 

ف�ما  ي، و�تجلى االختالف بین حق االنتفاع في القواعد العامة وحق االنتفاع الوقف2فاوقاال

 :یلي

فهو ینتهي �موت ، ال �مكن نقله للورثة فقط و  لمنتفعفي اور إن حق االنتفاع محص -أ

 .صاح�ه، أما حق المستحق في الوقف فینتقل إلى ورثته �شرط الواقف

للمنتفع حق االستعانة بدعاوى رفع الید ألجل حما�ة حقه من تعرض الغیر، في حین  -ب

 .أن الوقف شخص معنوي �مثله ناظره في أي مخاصمة تتعلق بجوهر الوقف

إن االلتزام بإدارة وص�انة العین المنتفع بها �قع على عاتق صاحب حق االنتفاع، أما  -ج

 .في الوقف فإن ذلك من إلتزامات ناظر الوقف ول�س المستحق

 .من القانون المدني 854إلى  844 ادو لما 1
إذا صح الوقف زال حق ملك�ة الواقف، و�ؤول حق االنتفاع إلى الموقوف  " :10-91من القانون  17المادة  2

 ."عل�ه في حدود أحكام الوقف وشروطه
ینحصر حق المنتفع �العین الموقوفة ف�ما تنتجه، وعل�ه استغاللها استغالال غیر  ":10-91من القانون  18المادة 

 ."متلف للعین وحقه حق انتفاع ال حق ملك�ة
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، حیث �حدد في سند إنشائه حقوق والتزامات  النتفاعاینظم القانون المدني أحكام حق  -د

 .قه تنظمها إرادة الواقف واشتراطاته المشروعة، أما المستحق في الوقف فإن حقو  المنتفع

األصل أن حق االنتفاع �الوقف هو أن تستغل كل عین من أع�انه �ما یلیق ان 

حین قرر  وهو ما ذهب إل�ه المشرع الجزائري  ،بها، و�ما �كون أنفع للواقف والموقوف علیهم

لها إستغالال غیر متلف حق المنتفع ینحصر �العین الموقوفة ف�ما تنتجه، وعل�ه إستغال أن

 .1 نتفاع ال حق ملك�ةاحق  هوحق، للعین 

�قصد �ه استغالل العین الموقوفة  ين االنتفاع الوقففاما سبق؛ وترتی�ا على 

للحصول على منافعها أو غالتها ت�عا لما تسمح �ه طب�عة هذه العین، فإن كانت مسكنا 

وٕان كانت أرضا زراع�ة فیتم  إیجاره،�سكنه الموقوف علیهم أو ینتفعوا �أجرته من خالل 

، استغاللها من خالل زراعتها أو غرسها أشجارا، مع األخذ �عین اإلعت�ار دائما إرادة الواقف

و�التالي؛ فإن ك�ف�ة االنتفاع �الوقف معلقة على ما �شترطه الواقف، إذ یجب أن تستغل 

ط مخالفا للشر�عة اإلسالم�ة العین الموقوفة على الوجه الذي اشترطه، ما لم �كن هذا الشر 

فاشتراطات الواقف األصل فیها وجوب تنفیذها، غیر أنه  ،2فاوقمن قانون اال 14وفقا للمادة 

یجوز تغییر وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقین إذا لم �منع ذلك شرط من 

م �قضي �التغییر شروط الواقف، وفي حالة وجود مانع �مكن اللجوء إلى القضاء إلصدار حك

 .المراد، مع مراعاة مصلحة الوقف والموقوف علیهم في ذلك

أما إذا لم ینص الواقف على طر�قة معینة لإلنتفاع �الوقف، فإن االستغالل �كون 

حسب ما جرت عل�ه العادة والعرف ت�عا لطب�عة الشيء الموقوف، ألن الوقف هو تصدق 

من ر�ع الوقف بإعت�اره ثمرة طب�ع�ة للمال �المنفعة على المستحقین الذین �ستفیدون 

 : 3الموقوف، وعل�ه �كون االنتفاع ب�عض االموال الموقوفة كاآلتي

 .األوقافمن قانون  18لمادة ا 1
الواقف التي �شترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في  اشتراطات"  : 10-91من القانون  14المادة 2

 ."الشر�عة نهي عنها
 .47المرجع السابق ، ص زهدي �كن، الوقف في الشر�عة والقانون،   3
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 .في حالة وقف المصاحف ینتفع بها �التالوة فیها، والكتب �المطالعة -

إذا كان محل الوقف حبو�ا، ینتفع بها بب�عها، و�تاجر بثمنها، و�صرف الر�ح إلى الجهة  -

 .االموقوف علیه

إذا كان محل الوقف أرضا زراع�ة ینتفع بها بزراعتها من طرف المستحقین الموقوفة  -

 . 1المستحقین أو المستأجر�ن في حالة إیجارها، و�قسم محصولها أو أجرتها بین علیهم

�مكن تقس�م شروط االستحقاق الى شروط موضوع�ة واخرى :  شروط االستحقاقثان�ا ـ 

 :ي اجرائ�ة وفق التوض�ح الموال

تتعلق بثبوت صفة االستحقاق والوجود ، وهي شروط مبدئ�ة ثالثة : الشروط الموضوع�ةـ 1

 .والقبول 

 اب اإلستحقاق �كون من قبل الواقفإن تحدید أصح: تحقق وثبوت صفة االستحقاق  -أ 

 :وال یتم ذلك على شكل معین، لذا یجب التمییز بین حالتین

وقوف علیهم معینین �اإلسم، فال یثبت لهم اإلستحقاق إذا كان الم :حالة التعیین �اإلسم -

القانون  من  02ف/13 وهو ما قررته المادة  ، 2على راي غالب�ة الفقه إال بوجودهم وقبولهم

فالشخص الطب�عي یتوقف استحقاقه للوقف على : (( تنص حیث المتعلق �األوقاف 91-10

نفعة المال الموقوف على معدوم، وٕاذا لم و�التالي فال �مكن التصدق �م، 3...))وجوده وقبوله 

 .یتحقق الوجود ینتقل الحق في اإلستحقاق إلى من عینه الواقف من �عد المستحق

أما القبول فل�س شرطا في صحة الوقف وال ركنا ف�ه، لكنه شرط لإلستحقاق، فإن 

وجد الشخص المعین في نص ص�غة الوقف ورفض الغلة، تصرف هذه األخیرة على من 

 .نص الواقف �عده عینه

 : 4في هذه الحالة یجب التمییز بین نوعین من األوصاف :حالة التعیین �الوصف -

 .49ص  المرجع السابق ،زهدي �كن، الوقف في الشر�عة والقانون،  1
 .وما �عدها 13، المرجع السابق ، ص احمد جمال الدین 2
الموقوف عل�ه في مفهوم هذا  ":فأص�حت تنص على ما یلي 10-02من القانون  05عدلت �موجب المادة  3

 ."القانون، هو شخص معنوي ال �شو�ه ما یخالف الشر�عة اإلسالم�ة 
 .261المرجع السابق، ص مسقاوي عمر،، 164ق، صالمرجع السابدمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف،  4
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إذا كانت األوصاف مما ال �مكن زوالها كالعمي أو الخرس، فیجب أن �كون :  النوع االول

الموقوف علیهم موجودین وقت الوقف ال وقت وجود الغلة، وٕاال صرفت الغلة إلى الجهة التي 

ا الواقف من �عدهم، على أساس أن الموقوف علیهم الموصوفون بهذه األوصاف عینه

 .كالمعینین �اإلسم تماما، �شترط لصحة استحقاقهم الوجود

 منه     إذا كانت األوصاف مما �مكن أن تزول كالمرض الذي �مكن الشفاء  :النوع الثاني

ل�ه قرر الفقهاء أن العبرة بتحقیق ، فهنا ال �كون للموقوف علیهم منزلة المعینین �اإلسم، وع

 .الوصف وقت ظهور الغلة ال یوم الوقف

إن ما �الحظ في هذا الشأن، أن القانون لم یتطرق لهذه الحالة، ولذا یرجع هنا إلى 

 .10-91ف اوقمن قانون اال 02ما قررته الشر�عة اإلسالم�ة على أساس المادة 

طرق إلى مقتضى �عض األلفاظ ولإلحاطة �موضوع تحدید أصحاب اإلستحقاق، نت

 :1التي تعبر عن الموقوف علیهم في وث�قة التصرف الوقفي والتي من أهمها

 .و�راد �ه إتفاقا ولد الصلب ذكورهم وٕاناثهم: الولد واألوالد ـ

الذكور دون اإلناث �اتفاق الفقهاء إال : وهي ألفاظ المقصود منها: الذر�ة والنسل والعقب ـ

 .بتصر�ح أو قر�نة

العص�ة من األوالد والبنات واألخوة : هذه األلفاظ یدخل فیها: اآلل والجنس وأهل البیت ـ

 .واألخوات واألعمام والعمات

 .وهي في مقصودها أعم مما سبق، فیدخل ف�ه كل ذي رحم محرم من الواقف: القرا�ة ـ

اختلف  واب،الثأو  الخیر،أو  البر،هذا وقف في سبیل  :الواقفإذا قال  :ونحوهسبیل هللا  ـ

 : قولینمصرف ذلك على  العلماء في تعیین

 الجسور وسدوٕاصالح  الزكاة،أنه �صرف إلى ما ف�ه صالح المسلمین من أهل  :األولالقول 

 . 2�ه قال �عض الشافع�ة و ،كنشر العلم الموتى وغیرهم، الثغور ودفن

بدون سنة الخصاف ابو �كر احمد بن عمرو الشی�اني، كتاب أحكام األوقاف ، مكت�ة الثقافة الدین�ة ،  1
 .284المرجع السابق، ص  مسقاوي عمر،، 38،75،160ص.ط�ع

 . 320 ، المرجع السابق ، ص 5 ، جروضة الطالبین ،  النووي  2
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وهو قول  الزكاة، فإن لم یوجدوا فإلى أهل الواقف،أنه �صرف على أقارب  :الثانيالقول 

 : تتمثل ف�ما یليهذا القول  جوحج ، 1الشافع�ة 

لما رواه سلمان بن عامر رضي للااَّ  ،أن أقارب المیت أكثر الجهات ثوا�ًا  : الحجة األولى

: الصدقة على المسكین صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنان  ((: قال  )ص(عنه أن النبي 

 .2 ))صدقة وصلة 

ألن أهل الزكاة أهل ، الزكاةف�صرف إلى أهل  للواقف،أنه إذا لم یوجد أقارب  :الحّجة الثان�ة

 .حاجة منصوص علیهم في القرآن

وهذا وغیرها والمساجد  والمساكین، العلم،كالغزو وطلب  كلها،أنه �شمل الُقرب  :الثالثالقول 

 . 3هو الصح�ح من المذهب عند الحنابلة 

القول القائل �صرف ر�ع الوقف المح�س على الخیر  هو مما سبق من األقوالالراجح لعل و 

 .كلهاوالثواب، وفي سبیل البر على المصالح 

نه ال �مكن تصور التصدق �منفعة الموقوف على معدوم ال: الوجود وقت االستحقاق -ب

فاذا لم یتحقق الوجود إنتقل الحق في االستحقاق الى من عینه الواقف من �عدهم وهو ما 

�النس�ة لالوقاف التي نشأت قبل صدور القانون  10-91ف اوقمن قانون اال 13قررته المادة 

 .10-91ف اوقالمعدل والمتمم لقانون اال 10-02رقم 

 : وفي هذا الشأن �مكن اثارة المسائل التال�ة

إذا ولد �عد ظهور الغلة فإما أن تكون والدته  الجنین: مسألة استحقاق الجنین من الر�ع  -

فان كانت والدته  ،و إما أن تكون لتمامها أو أكثر، هر من وقت ظهورها ألقل من ستة أش

أشهر استحق من الغلة �سبب أن اقل مدة الحمل هي ستة أشهر ف�ستحق في  06ألقل من 

 .هذه الحالة من وجوده في �طن أمه وقت ظهورها ف�أخذ استحقاقه منها

 . 321، ص المرجع نفسه 1
 . 214، ص1985، المكتب االسالمي بیروت ، 5ط ، 4ج مسند االمام احمد بن حنبل ، ،أحمد أخرجه اإلمام  2
عبد هللا : تحقیق ،المقنع والشرح الكبیر واإلنصاف ،  المرداوي  ،شمس الدین ابن قدامة  ،موفق الدین ابن قدامة  3

  ط�ع على نفقة خادم الحرمین الشر�فین دار هجر، 1 ، ط 16 ،ج عبد الفتاح دمحم الحلو و  بن عبد المحسن التركي
 . 511، ص 1993، السعود�ة ،، 
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وج�ة قائمة بین من ولدت وان كانت والدته لتمام ستة أشهر أو أكثر، فان كانت الز 

و بین زوجها حق�قة أو حكما �أن كانت معتدة لطالق رجعي ، فال �ستحق المولود من هذه 

الغلة ، ألنه مشكوك في انه كان موجودا وقت الغلة أو حملت �ه أمه �عد ذلك فال یزاحم 

 .الموجود للشك

، فان وقع  أما إذا كانت الزوج�ة غیر قائمة �سبب العدة لطالق �ائن أو وفاة

الطالق ساعة ظهور الغلة أو مات الواقف في هذا الوقت فجاءت امرأته بولد ألقل من سنتین 

�عدها ، الن     من وقت الموت أو الطالق ال�ائن استحق من الغلة الموجودة وقتها و التي 

في الشارع الحك�م لما حكم بثبوت النسب لولد المطلق طالقا �ائنا أو المتوفى عنها زوجها 

ف�ستحق من الغلة التي ظهرت في هذا  ،هذه اإلحالة فقد حكم بوجود الولد في �طن أمه وقتها

 .1الزمن

  لالستحقاق  �عتبر الفقد أو الغ�اب حجة للدفع ال :  ـ مسألة استحقاق الغائب أو المفقود 

اعت�اره و معناه أن ت�قى أموال المفقود على ملكه، و ال تنتقل لورثته إلى أن �صدر الحكم �

میتا، و ال یرث ممن مات من أقار�ه إال أن �ظهر كونه ح�ا وقت وفاة مورثه، و ال ینتقل 

نصی�ه إلى سائر الورثة بل �حتفظ �ه إلى أن تتأكد ح�اته من موته، فإذا ظهر ح�ا اخذ 

، و األمر كذلك �النس�ة 2نصی�ه الذي یرثه و إن ظهر میتا استكمل الورثة سائر حقوقهم

من ر�ع الوقف �حتفظ �ه مع ناظر الوقف إلى أن تظهر ح�اة الغائب أو المفقود  لالستحقاق

 .3 أو موته عند ظهور الغلة

     ان حق الموقوف عل�ه یتأكد في الر�ع: من الموقوف علیهم  ـ مسألة استحقاق المتوفي 

ات �عد ظهور الغلة، سواء ق�ضها الناظر أو لم �ق�ضها، و لذا یورث عنه هذا الحق لو م

 .264-262زهدي �كن ، أحكام الوقف ، المرجع السابق ، ص 1
 .المعدل والمتمم 11-84من قانون االسرة  115، 114، 111، 109: راجع المواد  2
 .489، ص376، المادة  دمحم قدري �اشا، المرجع السابق 3
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ي ـالن العبرة في االستحقاق وجود المستحق عند  ق�ام السبب ف ،قبل ق�ضه من الناظر

   . 1االستحقاق

فان حق ، وفي الحالة التي �ق�ض فیها الناظر األجرة معجلة ط�قا لعقد اإلیجار            

و ال  المنتفعین یثبت و یتأكد �قسمته علیهم، فإذا مات احد منهم �عد ذلك لم تنقض القسمة

اعماال لفكرة التبرع والصلة والبر ف�ما �أخذه المستحق من ، تسترد الحصة من ورثته 

 .2الوقف

�ستحق ما هو مقرر له �العمل  -في إطار نظارة الوقف -كما أن صاحب الوظ�فة

فإذا مات قبل الق�ض و �عد ثبوت حقه �العمل ، أو لم �ق�ضه  ما لهسواء ق�ض المستحق 

 .3ورثته، و �أخذونه من ناظر الوقف �حسب أنصبتهم المقررة شرعا فان حقه ینتقل إلى

و �ضاف إلى ذلك انه إذا ق�ض مرتب سنة بتمامها معجلة و مات في اثنائها فال 

 .تسترد حصة ما �قي منها

ن القبول ل�س شرطا في صحة الوقف وال ركنا ف�ه اسبق معنا القول :  القبولشرط  -ج 

ورفض الغلة فإن ، وجد الشخص المعین في نص ص�غة الوقفولكنه شرط لالستحقاق، فإن 

 .هذه االخیرة تصرف على من عینه نص الوقف �عده

دفع مصار�ف العمارة اوال، و  االستحقاق وقتحلول وهي تتعلق �: الشروط االجرائ�ةـ  2

 نال �كون المستحق ممن ا ثان�ا، و نة الوقف، ودفع الدیون على المستحق في الغلةاوص�

 : ثالثا  في حقه احدى الشروط العشرةتنفذ 

متى كان العقد المترتب عل�ه حق انه ، ذا الشأن هالمقرر في :  االستحقاق وقتحلول   ـ  أ

اإلنتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشر�عة اإلسالم�ة هى التى تجرى فى شأنه و تطبق عل�ه 

تصرف فى أع�انه و ما ال و ما �كون لهم من ال، من جهة تعیین مدى حقوق المستحقین ف�ه 

و مقتضى الشر�عة اإلسالم�ة أن اإلستحقاق فى الوقف منوط �طلوع الغلة و هو  ،�كون 

 .492، ص382، المادة السابق عدمحم قدري �اشا، المرج 1
 .492، ص384المرجع نفسه، المادة  2
 .492، ص383،المرجع السابق ، المادة  ، دمحم قدري �اشا 322-319دمحم سراج، المرجع السابق ، ص  3
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یث ال �ستط�ع المستحق ح،  أو یؤمن ف�ه على الثمر من العاهة الوقت الذى ینعقد ف�ه الحبّ 

  الحساب قبل زمن االستحقاق، وال استالف م�الغ ف�ه على �عمطال�ة الناظر بنصی�ه في الر 

  ذلك أن االستحقاق یتحدد �حدوث سب�ه، و هو وقت ظهور الغلة و خروج الر�ع، و لذلك

فان زمن الحق في المطال�ة �االستحقاق من ناظر الوقف هو ق�ضه الغلة أو الر�ع �عد حلول 

، فمثال  1وقت االستحقاق، الن حق الموقوف عل�ه متعلق �الوقف و غلته، ال بذمة الناظر

استحق جم�ع  -في الوقف الخاص المعتبر -الخ ..الوقف على األوالد و أوالدهم إذا كان 

الموجودین من نسله یوم ظهور الغلة إن لم یرتب بین الدرجات أو الط�قات سواء كانوا 

 �اإلجماع  ، فالمولود منهم وقت ظهور الغلة �ستحق موجودین وقت الوقف أو غیر موجودین
2.  
فهذه  :نة الوقف، ودفع الدیون على المستحق في الغلةاوص� دفع مصار�ف العمارة ـ  ب

 8ف/13وفي هذا الصدد تنص المادة  ،3 األموال تقدم على األموال المستحقة  أو على الغلة

السهر على اداء حقوق الموقوف علیهم : ((من قانون الوقف التي تتحدث عن وظ�فة الناظر

فظة على الملك الوقفي وحمایته وخدمته مع مراعاة شروط الواقف �عد خصم نفقات المحا

نة والعمارة اعلى هذا االساس تكون األولو�ة للملك الوقفي من حیث الص�، و ))المثبتة قانونا 

، ولو لم �شترط وال �مكن الصحاب االستحقاق االحتجاج على ذلك، قبل حقوق المستحقین 

ر �ستحیل تحقیق قصده دون  بوقفه التأبید وهذا ام وذلك الن الواقف قد قصد ذلك الواقف،

 .4عمارة الموقوف، االمر الذي یثبت �ه شرط العمارة اقتضاء

المال و عل�ه فل�س للموقوف علیهم حق في الحاصالت المتأت�ة من عین 

و ال تصرف هذه الحاصالت إال على عمارة الوقف ، و على هذا لو غصب احد  ،الموقوف

ضمان تصرف على عمارة الوقف دون أن ینال مال الوقف فضمن نقصان ق�مته فان ق�مة ال

 .489، ص377 المرجع السابق، المادة دمحم قدري �اشا، 1
 .486، ص 371المادة المرجع نفسه،  2
 .212ص ، سابق المرجع الوه�ة الزحیلي ،  .د 3
 .231، صالمرجع السابق إمام، دمحم كمال الدین 4
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المستحقون شیئا منها، و كذلك لو تهدم الموقوف و وجب ب�ع انقاضه لتعذر إعادته إلى 

حالته األصل�ة فان ثمن انقاضه تصرف ف�ما �حافظ على عمارة الموقوف دون أن توزع على 

 .1�س في بدل رقبتهو ذلك نظرا لتعلق حق المستحقین في غلته و ل، المستحقین في غلته 

التي تمنع عنه  :تنفذ في حقه احدى الشروط العشرة نمماو ال �كون المستحق ن اـ  3

ن شرط الواقف كنص الشارع  اعلى اساس ،ن وشرط االخراج ااالستحقاق كشرط الحرم

التي تنظم الوقف ما دامت ال تعارض الشر�عة وفقا هي اشتراطات الواقف  ان وعلى اساس

 .فاوققانون اال من 14للمادة 

 

 الفرع الثاني

 طب�عة المستحق واثر ثبوت االستحقاق له

ت�عًا لذلك ال �مثل الوقف وال هو  و، ن المستحق یتمتع �عالقة تنظ�م�ة �الوقف ا         

، وحتى تتضح صفته القانون�ة وما یترتب عن ممثًال له في هذا الخصوص  الناظر�عتبر 

 :ن ذلك نتناول النقطتین التالیتی

الموقوف المال ان المستحق في الوقف هو كل من له حق في :  طب�عة المستحق ـاوال 

،  أو هو كل من شرط له الواقف نصی�ا في الغلة أو سهما 2وقفه عقدحسب نص الواقف في 

 .3أو مرت�ا دائما أو مؤقتا

أن المستحق في الوقف یتمیز عن الموقوف عل�ه من جهة أن ، یتبین مما سبق 

المستحق ال �طلق إال على من �أخذ من غلة الوقف �الفعل أي المرتزق الفعلي  مصطلح

الذي ثبت له حق في الموقوف و تناول الغلة حق�قة بخالف الموقوف عل�ه الذي �طلق على 

 .من جاء دوره في األخذ من غلة الوقف و من لم �حن دوره �عد، فهو أعم من المستحق

 . 226، المرجع السابق، ص دمحم جمال الدین 1
 .135ص، 1999، ، بدون دار نشر1طدمحم ، قوانین الوقف و منازعاته،  عبد الرح�م علي  2
 . 52وقاف واالحكار، المرجع السابق، صمنازعات االعبد الحمید الشوار�ي،  3
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الن أحكام  -شرط الواقف  -الوقف �حكم خاص وعل�ه فان المستحق یتلقى حقه في

الشر�عة اإلسالم�ة مصدر قانون الوقف الجزائري تقضي �عدم تطبیق أحكام المیراث في 

كما أن دعوى االستحقاق في الوقف ال تقبل إال من ذي شأن له صلة �الوقف وهو ، الوقف

یتعرض لموضوع �حیث ال �كون لقاضي الدعوى أن  من یدعي انه تلقى االستحقاق عنه،

 .1هذا االستحقاق أو أن �مهد  لقضائه ف�ه قبل تحقیق هذه الصلة و التحقق منها

في الغلة او مرتب خالفا لما اشترطه  نصیب اي�منع احداث ، و�ناء على ما سبق 

اشا او ان یخص احدا بوظ�فة خالفا لشرط فكما �منع على القاضي ان �عین فرّ  الواقف ،

�ضا وظ�فة من توظف بناء على مثل هذا التعیین غیر المشروع ، اال فانه تمنع ا، الواقف 

اذا كان الواقف قد اشترط للناظر حق تقر�ر هذه الوظ�فة و قد قررها الناظر ضمن ما 

 .2اشترطه الواقف لذلك

المستحق هو الشخص الذي ثبت له حق في المال :  المستحق شخص طب�عي - 1

لذي نص عل�ه الواقف في وقفه، حیث �عتبر المرتزق الموقوف، وهو عادة الموقوف عل�ه ا

الفعلي ألنه یتناول غلة الوقف حق�قة، وهو قد �كون شخصا طب�ع�ا أو معنو�ا وفق ما هو 

المعدل والمتمم  10-02قبل تعدیله �مقتضى القانون  10-91ف اوقمقرر في قانون اال

فأص�حت  10-91انون من الق 13منه المادة  5، �حیث عدلت المادة  10-91للقانون 

الموقوف عل�ه في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي ال �شو�ه ما  ((: تنص على أن

 .))یخالف الشر�عة اإلسالم�ة 

من حیث التردد والغموض في مسألة أن ما دفع المشرع إلى هذا األمر المالحظ و 

 :اإلعت�ارات التال�ةمرده  3الوقف الخاص

 . 53االوقاف واالحكار، المرجع السابق، ص منازعاتعبد الحمید الشوار�ي،  1
 .228ص  المرجع السابق،دمحم كمال الدین إمام،  2
یخضع الوقف  ":التي تنص  10-91 األوقافمن قانون  01المعدلة للمادة  1ف/02ما یؤكد هذا األمر المادة  3

 " .ألحكام التشر�ع�ة والتنظ�م�ة المعمول بها الخاص ل
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ایل على نظام الموار�ث من خالل المفاضلة بین الورثة أن الوقف الخاص �شجع التح -أ

       �حرمان اإلناث من المیراث من طرف الواقفین، إذ یوقفون أموالهم على الذكور فقط 

 .أو �فضلون �عض الذكور على ال�عض اآلخر

أن الوقف الخاص لم �عد �حقق الهدف المرجو منه وهو التبرع لوجه هللا، وٕانما أص�ح  -ب

من تصرف �عض الورثة، �اعت�ار أن الوقف ال ینقل  محما�ة أمواله ینالواقفیر من كثهدف 

 .الملك�ة بل یرتب حق اإلنتفاع فقط

 .أن هذا النوع من الوقف یؤدي إلى تجمید الثروة وح�سها عن التداول -ج

الزمن یتعدد  أن الوقف الخاص ینتهي بوفاة الموقوف عل�ه وهو أمر إحتمالي، إذ �مرور -د

 .منهم ضئ�ال ال �مكن االستفادة منه مستحقون في الوقف الواحد، و�ص�ح نصیب كل واحدال

حتى وٕان كان المقصود من الوقف الخاص تأمین التكافل اإلجتماعي، إال أن كثرة هذه  -هـ

األوقاف من شأنها أن تكثر ال�طالة، ألن المستحقین �طمئنون إلى أرزاقهم التي یتحصلون 

م من ر�ع الوقف، فینقطعون عن الح�اة الجادة العاملة وفي ذلك إفساد علیها ت�اعا كل عا

 .للمجتمع

الواقف  هو المستحقمسألة ان �كون الوقف على االشخاص الطب�عیین ومن صور          

من   214حالة الوقف على النفس، وهو ما نصت عل�ه المادة ، وهو ما �عرف � 1نفسه

یجوز للواقف أن �حتفظ �منفعة الشيء المحبوس مدة ح�اته ((  : بتقر�رها انهقانون  األسرة 

                                           )).على أن �كون مآل الوقف �عد ذلك إلى الجهة المعن�ة 

مكرر  06 حیث استحدث نصا جدیدا في المادة 10-02وأكد المشرع هذه الحالة في القانون 

اتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خیر�ة والذي احتفظ یؤول الر�ع الن((  :منه التي تنص

 )).ف�ه الواقف �حق اإلنتفاع بر�عه مدى الح�اة إلى الجهات الموقوف علیها 

هو  في القانون المنظم للوقف العاماء  الوقف على النفس �قال�اعث على استلعّل و 

اص أن �حجم الناس عن الوقف الخ يلغلو األن المتوقع ، فتح �اب الوقف الخیري أو العام 

عموما فالواقفون �قصدون بوقفهم التصدق على ذر�تهم ثم �كون صدقة جار�ة على  الوقف 

 . 274ق ، ص بعمر مسقاوي ، المرجع السا 1
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جاء ترغی�ا ، المؤجل العام كما أن إجازة المشرع للوقف على النفس أو الوقف  جهات خیر�ة

 في الوقف وتحق�قا لمصلحة عامة هي محافظة الواقف على األع�ان الموقوفة �اعت�اره 

 .منتفعا

أنه قد یؤدي إلى حرمان الورثة  ،أن ما �عاب على هذا النوع من الوقف �الحظلكن 

بر�عه، ثم یؤول  واحتفظ �حق اإلنتفاع ، إذا ما أوقف الواقف كل ماله على نفسه مدى الح�اة 

أن �حدد المشرع  –لتفادي هذا العیب  –فكان من األجدر ، �عد وفاته إلى الجهات الخیر�ة 

 الواقف و�ض�طه �ما یجعل اإلنتفاع من ر�ع الوقف في حدود ما �حتاجه هو ومن إنتفاع

�عولهم، لینتقل �عد ذلك هذا الحق إلى جهات خیر�ة، و�رث الورثة �اقي المال غیر الموقوف 

یؤول الر�ع الناتج عن  (( :مكرر كالتالي 06أن �ص�ح نص المادة  من االحسنولذلك 

ر�ة والذي احتفظ ف�ه الواقف �حق اإلنتفاع بر�عه مدى الح�اة الوقف المؤسس لفائدة جهات خی

  .))في حدود حاجته أو حاجة من �عولهم، إلى الجهات الموقوف علیها 

أن المشرع ف�ما یتعلق �المستحق لم یتطرق إلى حالة قتل و�الحظ في هذا الس�اق 

اول هذه المسألة في المستحق للواقف وحكمها القانوني، كما أن الشر�عة اإلسالم�ة لم تتن

موضوع الوقف، ولكن ق�اسا على أحكام المیراث التي تقضي �أنه ال میراث لقاتل، ف�حرم 

 .1المستحق من استحقاقه في الوقف إذا قتل الواقف عمدا

وال �ستحق القاتل غلة الوقف حتى ولو كان هو المستحق الوحید لها، بل یؤول 

 .ي تدخل في اإلستحقاق بنص الواقفاإلستحقاق لمن �عده ولو كانت ذر�ته الت

وأساس هذا الق�اس هو وحدة الغا�ة في  كل من الوارث والمستحق القاتل المتمثلة 

بناءا على القاعدة  في التعجیل �الحصول على مال المقتول المورث والواقف على التوالي،

 .األصول�ة التي تفید أن من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب �حرمانه

ض اانقر حالة في مسألة االستحقاق : ثار في هذا الشأن وتجدر المالحظة إل�هومما ی

هذه المسألة مبن�ة على مسألة حكم في الوقف الخاص المعتبر، حیث أن  الموقوف علیهم

 . 256ق ، ص بعمر مسقاوي ، المرجع السا، 294-293دمحم سراج ، المرجع السابق ، ص  1
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و�عض  1فمن قال ب�طالنه وهو أبو حن�فة ودمحم ومن ت�عهم من الحنف�ة ،اآلخرالوقف منقطع 

 . ه ینقرض عندهم حیث لو انقطع لم �صح الوقففإن الموقوف عل�،  2 الشافع�ة

 3جمهور العلماء من المالك�ة: ومن قال �صحة الوقف المنقطع اآلخر وهم 

مصرف ر�ع  فان،  6، وأبو یوسف ومن ت�عه من الحنف�ة 5، وجمهور الشافع�ة 4والحنابلة 

وقف منقطع الذین قالوا �صحة ال فقهاءخالف بین المحل الوقف إذا انقرض الموقوف عل�ه 

 :اآلخر على النحو التالي 

وهو قول  ،أنه �صرف إلى أقارب الواقف ثم من �عدهم الفقراء والمساكین: األول  رأيال

 المسلمین   وعند الشافع�ة على األظهر �عد األقارب �صرف في مصالح  ،جمهور أهل العلم 

بورثة الواقف  :لحنابلةوا المالك�ة م�الفقراء، وخصهاألقارب  الشافع�ة�عض الحنف�ة و وخص 

إذا سمى ف�ه جهة تنقطع جاز ، وصار �عدها للفقراء  ((: قال القدوري الحنفي، فقد نس�اً 

وٕان انقرض من ح�ست عل�ه الدار ونحوها رجعت  ((: وقال النفراوي المالكي ،  7))...

لمرجع وٕان لم یوجد له قر�ب یوم ا... ح�سًا على فقراء أقرب الناس �المحّ�س یوم المرجع 

فإذا انقرض المذكور فاألظهر  ((: قالفالرملي الشافعي ، أما الفق�ه 8))فإنه �صرف للفقراء 

، المرجع 5 ، جال�حر الرائقابن نج�م ، ،  41 ، المرجع السابق ، ص12 ، جالم�سوطالسرخسي ، : راجع  1
 . 196 السابق، ص

، المرجع السابق 2 ، جمغني المحتاجالشر�یني ، ،  326 ، المرجع السابق ، ص5 ، جروضة الطالبینالنووي ،  2
 . 384 ، ص

 ، شرح الخرشي على مختصر خلیل ،ج، الخرشي  305 ، المرجع السابق ، ص2 ، جالشرح الصغیرالدردیر ،  3
 . 89 ، المرجع السابق ، ص7
، المرجع السابق،      2 ، جالكافيابن عبد البر ، ،  210 ، المرجع السابق ، ص8 ، جالمغني، ابن قدامة  4

 . 34 ، المرجع السابق ، ص7 ، جاإلنصافالمرداوي ، ،  452 ص
 . 326 ، المرجع السابق ، ص5 ، جروضة الطالبینالنووي ،  5
 . 15 ، المرجع السابق ، ص 3 ، جالهدا�ة أبي الخطاب ،  6
، دار السراج، المدینة 1ط ،سائد �كداش .د: حقیق ت ،2 ، ج مختصر القدوري مع الل�اب،  د الغني المیدانيعب 7

 . 182بدون سنة ط�ع ، ص المنورة ،
،  بیروت ، ، دار المعرفة  2، جعلى رسالة أبي ز�د القیرواني  الفواكه الدواني، لنفراوي ابن سالم اأحمد بن غن�م  8

 . 227-226ص 
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أن مصرفه أقرب الناس رحمًا إلى الواقف یوم انقراض  :واألظهر... أنه ی�قى وقفًا 

فقدت أقار�ه أو كانوا كلهم أغن�اء صرف  وقفت على المحتاج من: ومنه قوله ...المذكور

أو إلى الفقراء والمساكین على  لح المسلمین ، كما نص عل�ه البو�طي في األولىالر�ع لمصا

 . 1))...ما قاله سل�م الرازي ، وابن الص�اغ ، والمتولي وغیرهم 

وهذا القول قال �ه  المال،إلى بیت  المسلمین فیرجعأنه �صرف في مصالح  :الثاني رأيال

 .  3 ، وهو روا�ة عند الحنابلة 2�عض الشافع�ة

 . 4وهذا وجه عند الشافع�ة الزكاة،أنه �صرف إلى مستحقي  :رأي الثالثال

 .5 إلى مستحقي الزكاة :الرا�عالرأي 

وقول عند  ،6ضعیف للحنف�ةقول وهو  للواقف،أن الوقف یرتفع و�رجع ملكًا  :خامسال رأيال

 . 9والحنابلة  ،8، وروا�ة عند المالك�ة 7الشافع�ة

أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف �ال : لو قال  (( :قال ابن عابدین الحنفي 

صدقة : خالف إذا لم �عین إنسانًا، فلو عین وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة �أن قال 

موقوفة على فالن جاز و�صرف �عده إلى الفقراء ، ثم ذكر �عده عن المنتقى أنه یجوز ما 

 .10))ته �عده یرجع إلى ملك الواقف  أو إلى ورث دام فالن ح�ًا ، و�عده 

یرتفع الوقف و�عود  :أحدهما :فقوالنإذا انقرض المذكور  (( :الشافعيوقال النووي 

 .374-373 ، المرجع السابق، ص5 ، جة المحتاجنها� 1
 . 326، المرجع السابق ، ص5 ، جروضة الطالبینالنووي ،  2
 .327، المرجع السابق، ص5 ، جعابن مفلح، المبد ،590، ص، المرجع السابق4 ابن مفلح، الفروع، ج :راجع 3
 .326، المرجع السابق، ص5 ، جروضة الطالبینالنووي،  4
 .326، ص المرجع نفسه 5
، 4 ، جحاش�ة ابن عابدینابن عابدین ، ،  214، المرجع السابق ، ص5 ، جال�حر الرائقابن نج�م ، :  راجع 6

 . 349المرجع السابق، ص
 . 326، المرجع السابق، ص 5 ، جروضة الطالبینالنووي ،  7
 .1014، المرجع السابق، ص2 الكافي، ج ،ابن عبد البر 8
 . 33،المرجع السابق، صاإلنصافالمرداوي ، ،  590، المرجع السابق، ص4 ، جوع الفر ابن مفلح ، : راجع9

 .349، المرجع السابق، ص4 ، جحاش�ة ابن عابدینابن عابدین،  10
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 . 1))أو إلى ورثته إن كان مات  للواقف،ملكًا 

من ح�س على رجل �عینه ولم �قل على ولده وال (( : وقال ابن عبد البر المالكي 

: ذلك قول مالك وأصحا�ه على قولین فقد اختلف في ، على عق�ه، وال جعل له مرجعًا مؤ�دًا 

أن ذلك كالعمرى تنصرف إلى ر�ها إذا انقرض المح�س عل�ه ، وعلى هذا المدنیون : أحدهما 

وكذلك من قال مالي ح�س في وجه كذا ل�س من وجوه التأبید ، فعن مالك ... من أصحا�ه 

رجع إل�ه ملكًا في ح�اته  أنه إذا انقرض الوجه الذي جعل ف�ه: الروا�ة الثان�ة.. ف�ه روایتان 

 . 2))ولورثته �عده كالعمرى 

إذا وقف على جهة منقطعة ولم یزد صح، (( : الحنبليوقال شمس الدین ابن مفلح 

  .3)) وعنه یرجع إلى ملك واقفه الحي... و�صرف �عدها إلى ورثته نس�ًا �قدر إرثهم منه 

الوقف للفقراء من  أن القول األول القائل �صرف ر�عالحظ � ،�عد هذا العرض

وذلك أن القصد �الوقف  ،أقارب الواقف، فإن لم �كن فعلى مصالح الواقف هو القول الراجح 

الثواب الجاري على الواقف على وجه الدوام فیجب علینا مراعاة جانب الواقف في صرف 

وقفه في أفضل القر�ات ، فتعین اعت�ار الحاجة والمصلحة ، ألن سد الحاجات  والق�ام 

المصالح أهم الخیرات، فإذا كان من أقار�ه من هو من أهل الحاجة تعین تقد�مه  ألن أقارب �

، ثم على المصالح إذا لم نجد مصرفًا من جهة شرط  4الشخص أولى الناس بزكاته وصالته 

 .الواقف وال من جهة إرادته ، ومن المصالح صرفها على العلم، وما یتعلق بنشره 

ن �كون على جهة خیر و�ر حاال، وقد ف�ه ا وقف االصلن الكما �مكن تقر�ر ا

ل �عد إنقطاع الموقوف علیهم في الوقف الخاص، وهذا االمر آتكون هذه الجهة هي الم

ل هي كل جهة خیر آن جهة المال معلومة، لكن جرى العرف آن تكون جهة الما�ستدعي 

عة االستحضار �ى هذا فهي سر الخ، وعل...فقد تكون هي الفقراء أوالعلماء أوالمستشف�ات ،و�ر

 . 326، المرجع السابق، ص 5 ، جروضة الطالبین النووي ،  1
 .1014، المرجع السابق، ص2 الكافي، ج ،ابن عبد البر 2
 .590-589، المرجع السابق، ص4 جابن مفلح، الفروع،  3
 . 213، المرجع السابق، ص8 ، جالمغني ابن قدامه، 4
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ن الواقف �قصد هذه الجهة ان �فطرته، وعلى هذا فإن االصل في الوقف افي ذهن اإلنس

ن ذكرها فهي في راینا او ، فة �الخیر�ة التي �عیها كل عاقل، ولولم یذكرها في وقفه صالمت

ن ا الحظ، �على ما سبق ذكره  �ناءلذلك، و  ن  العادي كمع�اراذهن اإلنسفي تحصیل لما 

ضرورة التقید نرى ننا اغیر   جدا ومقدر ي الذي ال یرى ضرورة اشتراط هذا الشرط وج�ه أالر 

 :لة أ�ضا�طین في هذه المس

ن ایجب -أي ال تحدد ف�ه جهة المال  -إن الوقف الذي �كون تلك صفته : الضا�ط األول 

نقطاع الموقوف اد �ما �منع ض�اعه أو ض�اع ادلته �ع، �قید أو �كون مشهورا ومعلوما 

 .علیهم

ن تراعي الظروف اوعلیها ، ل آن السلطة العامة هي التي تحدد جهة الما: الضا�ط الثاني 

واالحوال المع�ش�ة للواقف إن كان ح�ا، واهله واقار�ه من اجل توس�ع االستحقاق لهم 

 .�ادخالهم ضمن الجهة العامة كونهم فقراء، وكون االدلة الشرع�ة تفید ذلك

التي ح�س خیر البر أو المعنوي في جهة الشخص الیتمثل :  المستحق شخص معنوي  - 2

، بل یجب أن تكون 1 �شترط فیها أال تكون جهة معص�ةو  ،اءاو انته المال علیها ابتداء

 .جهة خیر�ة، ألن األصل في الوقف أنه ع�ادة وطاعة، وهللا تعالى ال یتقرب إل�ه �المعص�ة

االمور اذا ثبت االستحقاق فان اهم ما یترتب عن ذلك :  ستحقاقر ثبوت االـاثآ ـ ثانیـا

 :التال�ة 

نع شرعي �منع المستحق من التنازل عن حقه في افإنه ال یوجد م متى ثبت االستحقاق،ـ  1

 غلة الوقف لمدة معینة لشخص ما �حل محله في جم�ع الحقوق التي كانت له في الوقف 

و  كله أو �عضه صحاب الر�ع فلهم أن یتنازلوا عنه متى كان المستحقون فى الوقف هم أف

ن ااساس  على لهم أن یجیزوا التخف�ض الذى أجراه الناظر فى أجرة الوقف أو ال یجیزوه

االستحقاق في الوقف من الحقوق العاد�ة التي یجوز التنازل عنها آلخر ول�س في الشرع ما 

الموقوف عل�ه في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي ال �شو�ه ما یخالف  ":10-02من القانون  05المادة  1
 ."الشر�عة اإلسالم�ة 
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ف في مادته اوقهذا ما قرره قانون االو ، 1�منع  المستحق من التنازل عن حقه في ر�ع الوقف

ن االمر یختلف اذا ما كنا امام اغیر  ،2التي تفید ذلك في الوقف الخاص كما سبـق معنا 19

 :3اـن تتمثل في شرطین همأحیث توجد قیود في هذا الش ،وقف عام

 .ن یتم التنازل لجهة من نوع جهة الخیر الموقوف علیها ابتداءا -

 .للسلطة الوص�ة المكلفة �األوقافالموافقة الصر�حة  -

یجوز للمستحق توكیل غیره في است�فاء االستحقاق الن القاعدة أن من ملك حقا من  -2

الحقوق فله أن �ستوف�ه بنفسه أو عن طر�ق  نائ�ه، مع مراعاة أن الحق في المطال�ة ال ینشأ 

ذلك، و أ�ضا مراعاة  إال �عد ق�ض الناظر الغلة، و ال حق للموقوف عل�ه في المطال�ة قبل

أن الناظر هو المسؤول عن رعا�ة الوقف و مصالحه و اإلشراف عل�ه و ق�ض ر�عه و توف�ة 

الحقوق منه، فال �حق للموقوف علیهم فضال عن من ینو�هم الحق في اخذ األجرة من 

 و إنما الذي یلي هذا كله هو الناظروالن ، المستأجر�ن أو اخذ ثمرة الوقف و زرعه �أنفسهم

و ما إلى   الست�فاء عدد من الحقوق الخاصة �الوقف و دیونه و عمارته ةحقوقهم معلقة وتال�

 .4ذلك  فال یخلص حقهم في الر�ع إال �عد است�فاء هذه الحقوق 

مع مراعاة ما  -حوالة الحق –یجوز للمستحق في الوقف أن �حیل حقه �طر�ق الحوالة  -3

إنما تثبت �عد ق�ض الناظر هذا الر�ع خالصا من سبق من ضرورة أن مطال�ة الناظر �الحق 

أي حقوق هي األولى �االستحقاق ، و �شرط ثبوت الدین في ذمة المستحق، الن الحوالة نقل 

دین ثابت في الذمة من ذمة المحیل إلى ذمة المحیل عل�ه ، و تكون هذه الحوالة في حدود 

رتب على ذلك أن تبرأ ذمة المحیل الحق الثابت على المحال عل�ه و هو الناظر هنا ، و یت

 .216ص ، زهدي �كن ، الوقف في الشر�عة والقانون ، المرجع السابق  1
یجوز للموقوف عل�ه في الوقف الخاص، التنازل عن حقه في المنفعة وال �عتبر ذلك إ�طاال ألصل " :19المادة  2

 ". الوقف
في الوقف العام إال لجهة من نوع جهة الخیر الموقوف علیها أصال �عد موافقة  ال یجوز التنازل" :20المادة  3

  ."صر�حة من السلطة المكلفة �األوقاف
 .490،  ص378 قدري �اشا، المرجع السابق، المادة دمحم 4
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بهذا النقل في حدود الحق الثابت، و ل�س للمحال أن �طال�ه �الدین إال إذا أعسر المحال 

 .1عل�ه أو امتنع  عن الوفاء

لو أثبت احد  مسألة المنازعة في االستحقاق ،حیثان مما یثار في هذا الشأن 

لحق، و إال فال ینال شیئا �ادعائه المجرد  �الدلیل أن له حقا في الوقف وجب الحكم له بهذا ا

و �ستند الحكم إلى وقت الوقف و له الرجوع �حصته في السنین الماض�ة على من تناولها 

من المستحقین، و ال یرجع على الناظر إال إذا كان هذا األخیر أعطى للمستحقین �غیر 

ف هل الحكم الشرعى تعر الالشر�عة اإلسالم�ة هى التى یرجع إلیها فى أن حكم، ذلك  

 . �اإلستحقاق فى الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له 

و المقرر فى الفقه اإلسالمى أن الوقف إذا كان صادرًا على ذر�ة الواقف و أثبت 

أحد إستحقاقه �أن برهن على أنه من هذه الذر�ة و كان الخالف على إستحقاقه متعلقًا بنس�ه 

مثبتًا له  و �كون للمستحق أن یرجع �حصته فى السنین  فإن الحكم �كون كاشفًا للحق ال

الماض�ة على من ق�ضها من المستحقین أو على الناظر إذا كان قد أجراها معتمدًا على غیر 

أما إذا كان الخالف غیر متعلق بنسب مدعى اإلستحقاق بل بتفسیر شرط  ،من �ستحقها 

ا وقف على ولد ولده و أنكر إستحقاقه الواقف هل ینطبق على المدعى أم ال ینطبق ، كما إذ

ال لخالف فى نس�ه و لكن على زعم أن البنت ل�ست ولدًا و أن ولد البنت ل�س ولد ولد ، و 

أخذ القضاء بوجهة نظر المدعى و قضى بدخوله فى اإلستحقاق ، فإنه ال �ستحق شیئًا مما 

ن مثبتًا أنه من الموقوف إستهلك من غالت السنین الماض�ة  ألن القضاء فى هذه الحالة �كو 

علیهم ال مظهرًا ، و ذلك لوجود شبهة اإلقتصار فى شرط الواقف  فإن كانت الغلة موجودة 

الحق إذا ثبت للمستحق في ، وفي كل االحوال فان  إستحق فیها نصی�ه لضعف تلك الشبهة

 .2الوقف لم �سقط �عدم توفیته أو �أخذ غیره له، و یجوز له أن �طل�ه ممن أخذه

 .وما �عدها 490، ص 379، المادة نفسه  عالمرج 1
 .494،  ص388 السابق ، المادة عدمحم قدري �اشا، المرج 2
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فالمتضرر له  حرم ال�عض عمداوٕاذا حدث و أن صرف الناظر ل�عض المستحقین و 

 . 1أو على من ق�ض حصته من المستحقین ،الخ�ار �ان یرجع على الناظر

الوقف �عد السكوت عنها خمس في و�الحظ انه ال �مكن سماع دعوى االستحقاق 

كما أن هذه الدعوى ال  ،من سماع دعوى االستحقاق في الوقف ةعشرة سنة، و هي مدة مانع

تقبل إال من ذي صفة و مصلحة له صلة �الوقف هو و من یدعي انه تلقى االستحقاق عنه 

�حیث ال �كون قاضي الدعوى أن �عرض لموضوع هذا االستحقاق أو أن �مهد لقضائه ف�ه 

 .2قبل تحقیق هذه الصلة و التحقق منها

 

 الثاني المطلب

 احكام االستحقاق

 اول مسألتي  التصرف في غلة األموالتنن احكام االستحقاق �قتضي الحدیث ع

اطار العالقة بین اشتراطات الواقف و االستحقاق من  و ،)الفرع االول (  الموقوفة من جهة

 :على النحو التالي) الفرع الثاني ( جهة اخرى 

 

 

 

 

 

 .494، ص387مادة السابق، ال عدمحم قدري �اشا، المرج 1
 .53، صمنازعات االوقاف واالحكار،المرجع السابقعبد الحمید الشوار�ي،  2
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 الفرع االول

 التصرف في غلة األموال الموقوفة

�حكمها شرط الواقف والتي  الموقوف عل�ه الغلة على التصرف فيلة أمس تب�ان

النهائي  ، ومسألة التخلي)اوال  ( قسمة الغلة بین المستحقینتقتضي التطرق الى مسألة 

 . ) ثان�ا (إسقاط االستحقاق  في الوقفو�التالي للمستحق عن نصی�ه في غلة الوقف للغیر 

موقوف علیهم �حكمها شرط لة قسمة الغلة على الأمس:  قسمة الغلة بین المستحقین ـاوال

 :1صیل التاليفعلى الت لتقس�ملقاعدة ك الواقف

لة قسمة الغلة على أمسان  :لتقس�ملقاعدة ك اعتماد شروط الواقف ال قواعد المیراث - 1

الموقوف علیهم �حكمها شرط الواقف ورغبته في تنظ�م الوقف وهو امر مقرر في الشر�عة 

اشتراطات الواقف التي �شترطها : ((ناالذي نص على  فاوقاالسالم�ة ومكرس في قانون اال

وقد أوجب القانون  2))في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في الشر�عة نهي عنها 

 .3ة ــات الدولـذها من قبل سلطـرام ارادة الواقف وتنفیـالمذكور احت

صدتها ارادة ث ال مجال العمالها هنا اال اذا قار میو�ناء على ما سبق فإن قواعد ال

 : 4یلي و�ترتب على قاعدة التقس�م السالفة ما، الواقف 

 .وي ا، فسكوته داللة على إفتراض القسمة �التس �عاذا سكت الواقف عن قسمة الر  -

فاذا وجد جنس واحد  ، �حق للواقف التفضیل بین الموقوف علیهم على اساس الجنس -

ذا امتنع التعدد فإن الغلة تصرف كلها للواحد اما ا ،وي اوتعدد افراده یرجع الى القسمة �التس

 .الموجود منهم 

 .وما �عدها 266عمر مسقاوي ، المرجع السابق ، ص 1
 .قانون األوقاف  من 14المادة  2
 .األوقافمن قانون  05وفقا للمادة  3
 267-266ق ، صبعمر مسقاوي ، المرجع السا 4
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ن تقسم الغلة كما �قسم اإذا وجد وقف على األوالد ومن �عدهم إلى الفقراء، واشترط  -

فإن كل واحد منهم �أخذ من الغلة ما �أخذه من المیراث، وٕاذا مات أحد المستحقین  المیراث

 .ن هذا مخالف لشرط الواقف إلى �اقي الورثة، ال منهم �صرف نصی�ه إلى الفقراء، وال یرد

رجع في ذلك إلى التعامل ، إذا لم �علم شرط الواقف في ك�ف�ة صرف الغلة و توز�عها  -

    القد�م ل�عمل �ه الفتراض عمل النظار وفق شروط الواقف في ك�ف�ة صرف غلة الوقف 

 .و تصر�فهم ألموره

وقف القد�م شرط الواقف في محل صرف الغلة و ال أما إذا لم �كن �علم من ال          

�ماه�ة التعامل القد�م في ذلك ا�قي الوقف كما كان، و استوضح ورثة الواقف إن وجدوا عن 

و وجب العمل �أقوالهم عن الجهة المشروعة التي بینوها مصرفا للغلة و هذا على ، شرطه 

عن أحوال مورثهم أولى من األخذ  و الن األخذ �أقوالهم، أساس ق�ام ورثة الواقف مقامه 

 .1�أقوال سواهم عن ذلك

و إذا تعذرت مراجعة ورثة الواقف عن شرط مورثهم في الوقف وجب أن تصرف          

 .الغلة برأي القاضي على الفقراء و المحتاجین

 : 2 وفي غیر المسائل السا�قة �مكن إعمال القواعد التال�ة -

تقس�م الغلة للناظر حسب اختالف الزمان و المكان ، و یجوز للواقف أن �فوض ك�ف�ة * 

 .سواء كان الوقف مشروطا للفقراء أو لألقارب مدى احت�اج المحتاجین و موافقة ذلك للشرع ،

و سكت عن سهام ال�اقین اخذ ، لو بین الواقف استحقاق احد الموقوف علیهم من الغلة * 

 .ال�اقون ما �قي من الغلة

التي بینها الواقف مخرجها �أنه �صار إلى تقس�مها �طر�ق العول  إذا تجاوزت الحصص* 

فلو جعل الواقف نصف الغلة مثال لز�د و ثلثها لعمرو ، قسمت �طر�ق العول إلى س�ع 

 .حصص �حیث تعطى ثالثة حصص لز�د و األر�عة ال�اق�ة تعطى لعمر

 .233-232،المرجع السابق، ص  دمحم كمال الدین إمام 1
 .238 -235المرجع نفسه ، ص  2
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من مجموع  ةسب�ن حصصهم الند الواقف أفرادها و عیّ إذا كان الوقف على جماعة عدّ * 

تقس�م هذه الز�ادة بین  بن الواقف مصرفا لها، وجثم ظهرت ز�ادة في الغلة لم �عیّ ، الغلة 

 .الموقوف علیهم �التساوي ال بنس�ة حصصهم المعینة ف�ه

لو اشترط الواقف الغلة ألوالد عبد هللا و لم یذكرهم صارت حصة من مات منهم لل�اقین، * 

 .هذه الغلة ما �قي احد من أوالد عبد هللا ال ینال الفقراء شیئا من و

لو ثبت اخذ عدد من الموقوف علیهم ألكثر من استحقاقهم في الغلة كان لآلخر�ن * 

 .تضمینهم ز�ادة ما ق�ضوه على استحقاقهم

له  اإذا كان الوقف على عدة فرق افرز سهم واحد لكل فر�ق، فلو وقف احد مثال عقار * 

 .1مساكین أعطي لكل فر�ق من هؤالء سهما واحدا من الغلةعلى أقر�ائه و جیرانه و ال

مع مراعاة التعدیل السابق الذكر والمتعلق �الوقف  :ك�ف�ة التقس�م في الوقف المرتب - 2

في هذا النوع من االستحقاق یجعل الواقف وقفه على أوالده مرت�ا استحقاقهم فانه  الخاص،

: ثم أوالدهم، أو �اي لفظ یدل على ذلك كقوله على أوالدي: كقوله ) الفاء(أو ) ثم (بلفظ 

ن تحجب الط�قة العل�ا منهم الط�قة اعلى ذر�تي �طنا �عد �طن أو ط�قة �عد ط�قة على 

السفلى، ومن �عدهم على الفقراء فإنهم في هذه الحالة �ستحقون الغلة جم�عا حسب شرطه 

 :2على النحو التالي

لى اصحاب ال�طن األول وال ینتقل االستحقاق اذا رتب بین الط�قات صرف ر�ع الوقف ا -

وهكذا دوال�ك الى إن تنقرض الذر�ة ف�عطى للفقراء كما شرط  ،نقراضهمالل�طن االخر اال �

 .الواقف

بذكر أن من �موت من أهل ط�قة �أخذ ولده ما كان : حالة ترتیب الط�قات مع اإلشتراط  -

 .و�كون لولد ولده من �عده ما كان له  �أخذه

یؤول نصیب المستحق �عد وفاته إلى فرعه مهما نزل، فیتم تسلسل اإلستحقاق  هنا

وهذا الترتیب فردي ال جماعي قائم بین كل فرع وط�قته، وقد �كون الترتیب جماع�ا ولكنه 

 .233،المرجع السابق، ص  ن إمامدمحم كمال الدی 1
 .310المرجع السابق، ص دمحم أبو زهرة، محاضرات في الوقف،  2
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ط�قة �عد ط�قة، وجیل �عد جیل على أن من مات من أهل : كأن �قول الواقف  إنفرادي نسب�ا

�قوم مقام واحد من الط�قة العل�ا،  ثله �اعت�اره ینتمي إلیها، حیالط�قة العل�ا �استحقاق أص

فإذا انقرض جم�ع أهل الط�قة انقضت القسمة، وصار كل واحد في الط�قة التال�ة �ستحق، 

 .. 1وتوزع عل�ه الغلة من جدید

اما اذا لم یرتب بین الط�قات فإن الغلة تصرف الیهم جم�عا، وتقسم حسب عددهم وال  -

 .قراء شیئا مادام واحد من الذر�ة ح�ا�عطى الف

 :تثیر هذه المسألة فكرتین اساسیتین نتناولهما كالتالي:  إسقاط االستحقاق  في الوقفـ  ثان�ا

النهائي للمستحق عن نصی�ه في  التخلي المراد �االسقاط هنا:  ن االسقاط مطلقا�طال  - 1

 .غلة الوقف للغیر، فهل هذا االمر �صح ام ال ؟

ن كل ما ااالسالمي الفقه ، وما قرره  2فاوقمن قانون اال 14من المادة الواضح 

الذي �عبر �ارادته الحرة عن رغبته في إنشاء ، ن الواقفأیتعلق بتنظ�م الوقف هو من ش

ن في لة توز�ع الغلة وثبوت نصیب كل معیّ أنب هذا التسییر مساالوقف وكذا تسییره، ومن جو 

امر  مالغلة لشخص ال �عتبر من الموقوف علیه یب فيفإن ثبوت نص، الوقف، وعلى هذا 

ینافي ارادة الواقف وقصده، وتقر�ر ذلك ینافي التزام الدولة �احترام ارادة الواقف وتنفیذها كما 

وعل�ه  فإن إسقاط االستحقاق في الوقف سواء  ،3فاوقمن قانون اال 05هو وارد في المادة 

 یجوز شرعا وقانونا، فالوقف  هنا كاإلرث ال أمر ال كان كل�ا أو جزئ�ا �عوض أو بدونه

ن فإنه قول �اطل ال �عتد ، فلو قال المستحق في الوقف أسقطت حقي لفال �سقط  �اإلسقاط

الن معنى ذلك جعل غیر المستحق مستحقا �محض ارادته ودون ان �كون له سند في  �ه،

ن ینشئ ااقف ول�س له ن المستحق إنما إستحق الغلة �شرط الو ال هذا من قبل الواقف، و

 .311المرجع نفسه ، ص  1
 ."الواقف التي �شترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في الشر�عة نهي عنها اشتراطات" :14المادة  2
ا لألشخاص الطب�عیین واالعت�ار�ین، و�تمتع �الشخص�ة المعنو�ة الوقف ل�س ملك" : فاوقمن قانون اال 05المادة 3

 ." وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها 
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إستحقاقا في الوقف لشخص آخر، إذ ال �كون ذلك إال �شرط الواقف كما هو مقرر شرعا 

 .1وقانونا 

لة االسقاط ال �منع أي أما ذكرناه سا�قا في مس:  جواز التنازل عن الحق في المنفعة - 2

إنه لم یتنازل ن یتنازل عن نصی�ه في الر�ع لمدة معینة، على اساس امستحق في الوقف من 

بل إن محل التنازل هنا هو النصیب من الغلة الذي هو موضوع ، عن مركزه كمستحق 

ن یتنازل عنه و�تصرف اإنتفاع المستحق من الوقف، و�التالي یجوز له وفق القواعد العامة 

 .2ن للدائنینان �كون محل ضماف�ه، بل وحتى 

لة جواز التنازل أالى مس -یلها قبل تعد - من قانون األوقاف 19لقد أشارت المادة 

یجوز للموقوف عل�ه في الوقف الخاص التنازل عن حقه ((  :عن الحق في المنفعة �قولها

والقانون بتقر�ره لهذا الحكم یوافق ما قرره ، ))في المنفعة وال �عتبر ذلك إ�طاال ألصل الوقف

 .نأالفقه بهذا الش

اشتراطاته ول�س للقواعد  إذن تقدیر نصیب كل مستحق یخضخ لنص الواقف أو

ن �كون محال االشرع�ة المعروفة في المیراث، والنصیب الذي یثبت لكل مستحق �مكن 

 .ن �كون له التصرف في االستحقاق الثابت له �النصاللتنازل والتصرف ف�ه دون 

 أي حالة اقرار المستحق في وقف ما ـو�النس�ة لمسألة االقرار �االستحقاق للغیر 

فان الرأي الراجح في  ـ�ه او شیئا من هذه الحصة انما هو مستحق للغیر �أن حصته ف

مذهب ابي حن�فة انه �صح هذا االقرار و�عامل المقر �مقتضاه على عكس �عض متأخري 

�طالن هذا االقرار اذا كان مخالفا لما جاء في ذهابهم الى االحناف وفقهاء الحنابلة من 

 : من عدة اوجه بدوما یوهو رأي وج�ه ف� 3وث�قة الوقف 

ان هذا االمر قد یدفع كثیرا من المستحقین الى اتخاذه ذر�عة ووسیلة لب�ع استحقاقهم بثمن  ـ

 .او للوصول الى اغراض غیر مشروعة، اما لقضاء دیون ، بخس

 .وما �عدها 499، ص 397،398السابق ، المادتین عدمحم قدري �اشا، المرج 1
 .ف اوقمن قانون اال 21المادة  2
 .286سراج ، المرجع السابق، ص دمحم 3

                                                           



332 
 

وصرف الموالهم في غیر ما ارادوه ، ان العمل بهذا االقرار هو محار�ة الغراض الواقفین  ـ

 .الصلةمن وجوه البر و 

 

 الفرع الثاني

 بین اشتراطات الواقف و االستحقاق تالزماطار ال

ذلك ان اشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن له حق تغییر ما اشترطه ف�ه، ف نإ          

، االمر الذي یثیر  حق التغییر والتبدیل في المصرف أو في المستحقین �قتضيالشرط 

 :علیها التطرق الى النقاط التال�ة  تساؤالت في هذا الشأن تقتضي االجا�ة

األصل أن الوقف إذا صدر عن :  �النس�ة لحق الواقف في تغییر اشتراطاته في الوقفـ اوال

وال  زمًا، فال �صح الرجوع ف�ه مطلقاً مستجمعًا لشروط صحته ولزومه �كون المن اقامه 

 .ند أهل العلمیجوز تغییره أو تبدیله إال لضرورة، أو مصلحة راجحة، على تفصیل ع

فال . ولزوم أصل الوقف �ستت�ع لزوم شروط الواقفین المعتبرة وث�اتها واستقرارها

یجوز لهم فیها تغییر أو تبدیل، وال الرجوع عنها، كما ال یجوز لهم تغییر أصل الوقف وال 

 .1الرجوع عنه

لكن إذا اشترط ، هذا إذا أطلق الواقف الشروط، ولم �حتفظ لنفسه �حق التغییر

الواقف عند إنشاء الوقف أن له حق تغییر ما اشترطه ف�ه، فهل یؤخذ ذلك  الشرط �عین 

االعت�ار و�ثبت له �التالي حق التغییر والتبدیل في المصرف أو في المستحقین، أو في 

ونحو ذلك أو ال یؤخذ �عین االعت�ار ، و�كون ما اشترطه أوًال هو  الناظر وما یتعلق �ه

 .الالزم المعتبر؟

قد ظهر �حث ذلك في كتب فروع المذهب الحنفي أكثر من غیره، وقد عرفت ل

 :هذه الشروط �الشروط العشرة التي نتناولها على النحو التالي

 .157ص . المرجع السابق  محاضرات في الوقف، هرة ،دمحم أبو ز   1
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ع�ارة الشروط العشرة محدثة االستعمال، فلم ترد في كالم :  تعر�ف الشروط العشرة - 1

وى �عض االواقفین، وفي فت الفقهاء، ولكن استعملت في هذا المعنى منذ أمد �عید في كتب

المتأخر�ن، وفي لغة المحاكم، حتى اص�ح مدلولها محددا منض�طا، وصارت كلمة 

 .1اصطالح�ة تأخذ حكم الصحة والجواز

ن اإلعطاء انها متداخلة، ذلك اوما �الحظ ابتداء على هذه الشروط العشرة 

ن، واالستبدال یدخل صانقن في الز�ادة والن في اإلخراج واإلدخال، و�دخالالن یدخاوالحرم

 .في اإلبدال

نه إذا ذكر �عض هذه الشروط دون اآلخر، فسر اتجدر المالحظة أ�ضا إلى كما 

الشرط �عمومه وٕاذا اجتمعت خصص كل واحد منها في دائرة محدودة، مما حدا ب�عض 

 وسنتكلم عنها على، 2))نها إذا أفردت جمعت، وٕاذا جمعت أفردت ا:(( الفقهاء إلى القول 

 .نها مجتمعةاأساس 

االخراج، و ن، واالدخال االز�ادة والنقص الشروط العشرة هي:  تحدید الشروط العشرة - 2

واخیرا التغییر والتبدیل، و�لحق بها التفضیل ، ن، االبدال واالستبدال ااالعطاء والحرم

 .والتخص�ص الذین �مكن ادراجهما مع االبدال واالستبدال

ن الواقف إذا شرط في وقفه م�الغ معینة امؤدى هذا الشرط :  ناالز�ادة والنقص ـ أ

ن �كون قد اشترط ذلك، ومفعول ان یز�د فیها أو ینقص منها، بدون اللمستحقین فل�س له 

نص�ة المستحقین في الوقف، ولكنه یتعلق اهذا الشرط ال �قتصر على المرت�ات بل �متد إلى 

 .3صله أفقط �مقدار االستحقاق ال �

ف�ه أما  جعل من ل�س مستحقا في الوقف مستحقا : �قصد �االدخال :  ال واإلخراجاإلدخ ـ ب

فیجعله من غیر الموقوف علیهم، ، ن المستحق من استحقاقه في الوقف ااإلخراج فهو حرم

 .147المرجع السابق، صوه�ة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،  1
 .  159ص ، المرجع السابق  محاضرات في الوقف، دمحم أبو زهرة ، 2
 .162ص، المرجع السابق  محاضرات في الوقف، دمحم أبو زهرة ،  3
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نتقل اومتى أخرج الواقف ال�عض أو الجم�ع �مقتضى الشرط، سقط استحقاقهم في الوقف و 

 .1قا مدة معینة عمل �الشرط حتى إنتهائهاوٕاذا اخرج مستح، إلى الفقراء 

ن یؤثر الواقف �عض المستحقین �العطاء مدة ا: اإلعطاء معناه:  نااإلعطاء و الحرم ـ ج

ن ان هو اوالفرق بین شرط اإلخراج وشرط الحرم ،فهو عكس ذلك: ناأو دائما، أما الحرم

 .2اج �منع ذلكن اإلخر ان �كون من أهل الوقف، في حین ان ال �منع الشخص االحرم

إخراج العین الموقوفة عن جهة وقفها بب�عها، أما : �قصد �اإلبدال :اإلبدال واالستبدال ـ د

 .∗االستبدال فهو شراء عین أخرى تكون وقفا بدلها

ن ان یذكر هذاحالة : لفهم هذین الشرطین یجدر التمییز بین حالتین  : التبدیل والتغییر  ـ هـ

ن و وط العشرة، فهنا �ضیق تفسیرها إلى الحد الذي �كن مع غیرهما من الشر طاالشر 

 ا     ن تكون حصصافیجعلها مرت�ات بدل ، موضوعهما هو التغییر في مصارف الوقف 

 .ن تكون عامةاأو على �عض  من الموقوف علیهم بدل 

  ن عموما شامالان منفردین، فإنهما �عماالتي یذكر فیها الشرط أما في الحالة الثان�ة         

ن ال ن، واإلبدال واالستبدال،ان، اإلعطاء والحرمان اإلدخال واإلخراج، والز�ادة والنقصف�شمال

 .3ناكلمة تغییر تشمل كل تغییر في المصرف، وكلمة تبدیل تشمل كل تبدیل في األع�

تتحكم في الشروط العشرة قواعد یجب :  ضرورة مراعاة قواعد إعمال الشروط العشرةـ  3

 : 4قید بها، وهي خمسة قواعد �مكن ایجازها ف�مایليمراعاتها والت

 .ن الموقوفة فقط ان هذه الشروط تتعلق �مصارف الوقف، و�االع�ا ـ أ  

 . 58سابق ، ص المرجع الو القانون ،  زهدي �كن ، الوقف في الشر�عة 1
 .58المرجع نفسه ، ص 2
كان االستبدال �عني عند الفقهاء ب�ع الموقوف عقارا كان أو منقوال �النقد وشراء عین �مال البدل لتكون موقوفة  ∗

د �عی مكان العین التي ب�عت ،والمقا�ضة على عین الوقف �عین أخرى، ولكن طرأ عرف آخر للمؤلفین من زمن
 .175ص،سابقالمرجعال ،أدلتهو  اإلسالميه الفقوه�ة الزحیلي، ،�عرف االستبدال �ما ذكرنا في صلب الموضوع 

 .175ص ، سابق المرجع  ال أدلته ،و  اإلسالميه الفقوه�ة الزحیلي ، ، 3
 .164ص، سابق المرجع محاضرات في الوقف، الدمحم أبو زهرة ،   4
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الوقف كأصل  اشترطها لنفسه، وال تثبت لناظر ان هذه الشروط التثبت إال للواقف إذا  ـب 

الناظر في إعمال أي  إال إذا اشترطها الواقف له، أو إذا كانت مصلحة الوقف تقتضي تدخل

 .ن الجهة المكلفة �األوقاف كشرط االستبدالاشرط من تلك الشروط �

 .ن من شرطت له الشروط العشرة ال �فعلها إال مرة واحدة ، إال إذا اشترط التكرارا  ـج 

  .ن استعمال الشروط العشرة ال یتعلق �حالة الواقف كونه صح�حا أو مر�ضاا  ـد 

ن تلك الشروط تكیف على اإلن األصل في ذلك هو  ،ة قابلة لإلسقاط ن الشروط العشر اـ ه 

 .1نها حقوق مجردة، والحقوق المجردة تقبل اإلسقاطا

نه یجب على ناظر الوقف مراعاة هذه الشروط الى إوتجدر المالحظة في االخیر 

 .�اعت�اره وضع لینظر و�تولى ادارة الوقف وفق ارادة الواقف

 :تغییر شرط الواقف ینقسم إلى ثالثة أقسام إن :  رط الواقفتغییر شأقسام  ـثان�ا 

والمراد بذلك  أن �غیر الناظر شرط الوقف من  ،تغییره من أعلى إلى أدنى  :القسم األول 

كأن �قف على فقراء أقار�ه ف�غیره إلى فقراء ، مصلحة راجحة إلى مصلحة مرجوحة 

قدم من الدلیل على وجوب العمل �شرط لما ت ، 2فهذا محرم وال یجوز �االتفاق، األجانب

 .الواقف

والمراد بذلك أن �غیر الناظر شرط الوقف من ،  تغییره من مساٍو إلى مساوٍ : القسم الثاني 

وهذا  أن �قف على فقراء بلد ف�صرفه إلى فقراء بلد آخر: مصلحة إلى مصلحة مساو�ة، مثل

الحكم أن إذ  ،تحر�م، فیتغیر الحكمإال إذا تغیر موجب ال 3أ�ضًا محرم وال یجوز �االتفاق

 .وجوب العمل �شرط الواقف  األصلف ،یدور مع علته وجودًا وعدمًا 

 مثل أن �قفه على الُع�َّاد ، ف�صرفه إلى العلماء ،  تغییره من أدنى إلى أعلى :القسم الثالث 

اختلف ، ف إذ العلم ع�ادة متعد�ة، بخالف مجرد التعبد �الصالة أو االعتكاف ونحو ذلك

 .الحنفي  هذا في ارجح األقوال في المذهب 1
خالد بن علي بن دمحم ، األوقاف في العصر الحدیث كیف نوجهها لدعم الجامعات وتنم�ة مواردها المش�قح ،  2

 .15 ، صدارسة فقه�ة
 .19 صالمرجع نفسه ،  3
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 : رأیینالعلماء في حكم ذلك على 

والحاصل  ((: الذین جاء في كتبهم وهو ظاهر مذهب الحنف�ة ، جواز ذلك :  األول رأيال

أن تصرف الواقف في األوقاف مقید �المصلحة ، ال أنه یتصرف كیف شاء ، فلو فعل ما 

واقف من أدنى وتغییر شرط ال ،1))یخالف شرط الواقف فإنه ال �صح إال لمصلحة ظاهرة 

یجوز ((  :الذین �قررون انهالمالك�ة �توافق مع رأیهم مذهب ، و  إلى أعلى مصلحة ظاهرة

كان قر��ًا لغرضه ، وٕان خالف شرطه كما لو وقف  ماعندنا لناظر أن �فعل في الوقف كل 

ألنه لو كان  ،�شرب منه أن ماء على الغسل والوضوء ، فیجوز للناظر أن �مكن العطشان 

فیؤخذ من هذا أنه یجوز تغییر شرط الواقف من أدنى إلى أعلى ألنه  ،2 ))...لما منع منهح�ًا 

في إبدال الوقف عند  ق�اس اخت�ار شیخ اإلسالم أ�ضا ، وهو �حقق غرض الواقف وز�ادة

ومع الحاجة یجب إبدال الوقف �مثله و�ال حاجة یجوز ((  :والذي یرى انهظهور المصلحة 

ومال إل�ه أحمد ، وهو وجه في المناقلة  -س الهدي وهو ق�ا -مصلحة لظهور ال ،بخیر منه 

وال یجوز أن یبدل الوقف �مثله لفوات التعیین �ال . ونقل صالح ینقل المسجد لمنفعة الناس

 .  3))حاجة 

مثل أن �قف : وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخیر منه  ((: في فتاو�ه �ه قال مما و 

فقد أجاز : �ستانًا أو قر�ة �كون مغلها قل�ًال فیبدلها �ما هو أنفع للوقفدارًا ، أو حانوتًا، أو 

مثل أبي عبید بن حر�و�ه قاضي مصر، وحكم بذلك، وهو : ذلك أبو ثور وغیره من العلماء 

وهو ق�اس قوله في ... ق�اس قول أحمد في تبدیل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة 

 . 4))إبدال الهدى بخیر منه 

االش�اه و النظائر،  ابن نج�م  ز�ن الدین بن ابراه�م، ، 277، المرجع السابق، ص 5 ، جال�حر الرائقابن نج�م ،  1
ابن عابدین ، 195ص، 1968عبد العز�ز دمحم الوكیل، مؤسسة الحلبي و شركائه، القاهرة،  : حقیق و تعلیقت
 . 387، المرجع السابق، ص3 ، جحاش�ة ابن عابدین،
 . 225، المرجع السابق، ص  2 ، جالفواكه الدواني  ،النفراوي  2
شیخ  الفقه�ة من فتاوى  االخت�ارات ، احمدن ت�م�ة اب،  253 ص ، ،  المرجع السابق31 ، جفتاوى الابن ت�م�ة ،  3

دمحم حامد الفقي، دار المعرفة : علي بن دمحم ال�علي، تحقیق نأبو الحساختارها عالء الدین ، اإلسالم ابن ت�م�ة 
 .182ص،  بدون سنة ط�ع، بیروت 

 .253،  المرجع السابق، ص31 ، جفتاوى ال ،ابن ت�م�ة 4
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الذین  مذهب الشافع�ةظاهر وهو  الوقف من أدنى إلى أعلى،تغییر عدم جواز  :ي الثانيرأال

الوقف على ما شرطه الواقف من تقد�م وتأخیر ، وتسو�ة وتفضیل  وجمع ((.. :یرون أن

 :(( سایر الحنابلة هذا االتجاه �قولهم ، و 1)) وترتیب، وٕادخال من شاء �صفة وٕاخراجه �صفة

وألن الوقف متلقى من ... واقف الع في شيء من أمر الوقف إلى شرط وُ�رجع  عند التناز 

وكذا ... واستثناء كشرط فیرجع إل�ه ... جهته فات�ع شرطه، ونصه كنص الشارع ، 

مخصص من صفة كما لو وقف على أوالده الفقهاء أو المشتغلین �العلم، فإنه یختص بهم 

 . 2))فال �شاركهم من سواهم 

القول األول القائل بجواز تغییر شرط الواقف عند  ترج�حالعرض من خالل هذا و�ظهر 

 .من �اب أولىرجحان المصلحة ، لما تقدم من األدلة على جواز تغییر األصل، ففي الشرط 

من اهمها یرتب آثار قانون�ة الوجود القانوني للوقف ان  : والخالصة ف�ما تقدم من هذا ال�اب

ال یجوز التصرف في أصل الملك المنتفع �ه �أ�ة ها انه والتي مقتضاحصانة المال الوقفي ، 

صفة من صفات التصرف، سواء �الب�ع أو اله�ة أو التنازل أو غیره ، وأي تصرف �المعنى 

 .السابق �كون �اطال �طالنا مطلقا وال ینفذ في مواجهة الوقف

�ضاف الى ما سبق أن الوقف متى نشأ مستكمال الركانه وشروطه  اعترف له 

شخص�ة المعنو�ة التي تجعله مستقال عن مستحق�ه و�نقطع حق الواقف والموقوف عل�ه �ال

في رق�ة العین الموقوفة، فال �ملك أي منهما أن یتصرف �ما ینقض الوقف أو یخل 

إرادة مفترضة  �مقصوده، وهذا �عني ان الوقف �ما له من وجود افترضه القانون له ا�ضا

�حتاج إلى من یتولى رعایته وحراسته ، و�التالي فهو مثلهالذى � الطب�عي إرادة الشخص هي

�قوم �حفظه  و�دیر شؤونه من استغالل وعمارة وصرف ر�عه على مستحق�ه، ذلك انه لو ، و 

صدقة جار�ة و لتسارع  كونهلم یتحقق غرضه المقصود منه و هو  ترك من غیر رعا�ة

ال ، �حیث �ة على الوقف حقا مقررا القانون نظام الوالو ، لذلك جعلت الشر�عة  الخراب إل�ه

 . 30، المرجع السابق، ص1، جناع في حل ألفاظ أبي شجاع اإلق الخطیب الشر�یني ، 1
 هـ1403 ،بیروت ، عالم الكتب ،  4 جكشاف القناع عن متن اإلقناع ، البهوتي منصور بن یونس بن إدر�س ،  2

 . 501 ، المرجع السابق ص 2 ، جشرح المنتهى،  البهوتي،  258، ص

                                                           



وتحفظ أمواله ، یجوز ان یوجد وقف من غیر وال�ة قائمة تتصرف في الوقف �المصلحة 

ولذلك كان لكل وقف ناظر أو متولي �كون  ، أصحابها �العدالة ىو توزعها عل ، نةا�األم

ن �حما�ة فالوقف مصو ، قف في تحقیق غرض الوقف وتولي إدارته وص�انته اوك�ال عن الو 

وقا�ة لـه ، فهو �غنم وال �غرم ـ كأصل ـ غیر مسؤول هو شروط الواقف، و �شرع�ة وقانون�ة و 

ألنه طرف ضعیف ، وأمواله �منزلة أموال الیت�م أو القاصر الذي یجب مضاعفة العنا�ة 

ال �مكن لمن تقررت ن �عي انه اوعلى الناظر او المتولي  والحرص في الق�ام �أع�ائـه ،

 .ة له أن یتحمل مسؤول�ة خطأ الذي �حم�ه و�دافع عن مصالحه الحما�

وتقتضي الن�ا�ة القانون�ة عن الوقف ان �كون القائم على امر الوقف مؤد�ا لحق           

   النصیب المشروط الذي كل حسب ، متى وجدت  ومنافعهالمستحقین في غلة الوقف 

أو سهما  حصة النصیب لك أن �كون �ستوى فى ذ ، �ستحقه الموقوف عل�ه �شروط الواقف

 .   أو مرت�ا دائما أو مؤقتا أو منفعة، 
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 خاتمة
ان كل شیئ اذا ما تم له نقصان ، حق�قة �قف عندها ال�احث وال �ملك اال ان             

 .یلهج بذكر كمال هللا س�حانه 

من مشكالت �عد هذه الجولة التي قضاها ال�حث مع الوقف وأحكامه، وما یرت�ط �ه 

م حلوال لهذه المشكالت ومنازعات  یجدر �ال�احث، وهو �صدد ختام  -وما �مكن أن ُ�قدَّ

من ـ  ودوره الكبیر في خدمة المجتمع تهأهمیـ مع نظام الوقف ان �حثه، أن یؤكد على 

األنظمة التي تراكمت حولها الكثیر من المشاكل على مر العصور، �عض هذه المشاكل 

الشروط التي �ضعها ه وطب�عة االستحقاق ف�ه ، وال�عض االخر یرجع الى طب�عتیرجع إلى 

الواقفون للوقف، و�عضها یرجع إلى الطر�قة التي تدار بها األوقاف، و�عضها یرجع إلى كثرة 

ب سهامهم ورأوا أنه یترتب علیها ااألهل�ة التي صوب إلیها كثیر من الُكتّ الخاصة او األوقاف 

 .متفاقمةالكثیر من المشكالت ال

منازعات الوقف في اطار القانون من خالل ما تقدم في هذا ال�حث حول انه    

 : ص أهم النتائج التي لمسها هذا ال�حث ف�ما یلي�مكن أن نلخّ الموضوعي ، 

 :  النتائـج
أن نظام الوقف وتطب�قاته في عصور السلف الصالح، وما أضافه إل�ه علماء األمة من  :اوال

�عد نظاما فر�دا ال مثیل له في العالم، سمح بتداول  –رة حول أحكامه اجتهادات مستنی

الثروة، تلك اإلشكال�ة التي استعصت على كل النظر�ات والفلسفات والثورات؛ وفي هذا ما 

یؤكد على الدور الكبیر الذي �مكن أن �قوم �ه نظام الوقف اإلسالمي في منع تضخم الثروة، 

 . �الفقراء والمساكین، وتهز ك�ان المجتمع كلهوظهور االحتكارات التي تعصف 

الخیر�ة، وٕاعادة دورها الفاعل في المجتمع یرفع العامة او أن التشج�ع على األوقاف : ثان�ا 

عن كاهل الدول الكثیر من االلتزامات تجاه شعو�ها، یؤكد هذا أن نظام الوقف في اإلسالم 

العصور المتأخرة حین نشأت األنظمة  وحتىـ أغنى الدولة اإلسالم�ة في عصر ازدهارها 

عن الحاجة إلى وزارات الصحة والتعل�م والبیئة والشئون االجتماع�ة؛ ألن ـ الس�اس�ة الحدیثة 

 . الوقف كان �قوم بوظائف هذه الوزارات جم�عها
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أن مجاالت الوقف غیر محصورة، وٕانما تتغلغل في مختلف الجوانب الح�ات�ة، حیث  :اثالث

 المساجد، والمستشف�ات، والمدارس وقف خالل العصور الماض�ة إلى بناءامتد نشاط ال

والمكت�ات العامة، كما امتد نشاطه في القرون المتأخرة إلى رصف الطرق وص�انتها وتجهیز 

العرائس المحتاجات، ورعا�ة األرامل والمطلقات، وتطبیب الحیوانات والطیور وٕانشاء الحدائق 

وهو ما �عني أن وجوه  .إلى غیر ذلك من وجوه البر... لسبیلالتي تخصص ثمارها لعابري ا

وال�اب مفتوح على مصراع�ه  النفع واإلفادة من نظام الوقف في اإلسالم أكثر من أن تحصى

ل دور األوقاف ل�شمل إقامة الصناعات الحرف�ة، أمام كل ما ینفع المجتمع، ف�مكن أن ُ�فعّ 

وال�حث العلمي، وٕاقامة المؤسسات الصناع�ة، ومراكز التدر�ب على الحرف، والكمبیوتر 

وغیر ذلك من الوجوه التي �مكن أن ترفع أو تخفف العبء عن میزان�ة الدولة، و�عم نفعها 

 . المجتمع كله

أن الوقف متى نشأ مستكمال لشروطه ، اعترف له �الشخص�ة المعنو�ة التي تجعله  :را�عا

وف عل�ه في رق�ة العین الموقوفة، فال �ملك مستقال عن مستحق�ه و�نقطع حق الواقف والموق

الوقف �متاز �الشخص�ة فأي منهما أن یتصرف �ما ینقض الوقف أو یخل �مقصوده، 

ل ملكیته الخاصة ان االعت�ار�ة دون إذن السلطة اإلدار�ة؛ إذ  هذا النظام یت�ح للفرد أن �حوِّ

إطار المقاصد الشرع�ة أو جزءًا منها إلى مؤسسة خیر�ة، وأن �ضع بنفسه أهدافها في 

ومع إقرار الشخص�ة االعت�ار�ة للوقف، فإن ، وتص�ح لها شخصیتها المستقلة �شكل م�اشر

هذه الشخص�ة �حكم أنها مستقلة وقائمة بذاتها؛ كانت �مثا�ة ضمانة تشر�ع�ة للمحافظة على 

رت استقالل�ة وحما�ة األوقاف من أن تعبث ِبها أطماع الطامعین، وأولئك الذین تكر 

وال �انقراض -فوجود ذمة مستقلة للوقف ال تنهدم �موت الواقف  ،اعتداءاتهم على األوقاف

كان من شأنه أن �حفظ حقوقه في حالة تعرضه  -من اشترط لهم النظارة عل�ه من �عده

ومن جهة أخرى شجع الناس الراغبین في األجر على وقف أموالهم؛ لعلمهم أنها . لالغتصاب

  .ر�اق�ة وأجرها مستم

أن الوقف هو ح�س العین على حكم ملك هللا تعالى فال  وشرعاً  من المقرر قانوناً انه  :خامسا

�ملكها أحد من الع�اد، وناظر الوقف هو صاحب الوال�ة عل�ه المفوض فى الق�ام 
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فى نطاق هذه الوال�ة وعدم وجود مالك  -على أصلح وجه، وأنه وحده  واستغالله �مصالحه

والوقف �أحكامه المقررة فى الفقه ،  ل جهة الوقف ومصلحة كل من أع�انهالذى �مث -للوقف 

تكاملت ف�ه مقومات الشخص�ة  اعت�اري  شخص - فى فقه القانون المدني - هو اإلسالمي

له إرادة مفترضة  - افترضه القانون  كما أن له وجوداً - االعت�اري  الشخصو  ، القانون�ة

  . الذى �مثله الطب�عي إرادة الشخص هي

شروط الواقف ، وغیر مسؤول وقا�ة لـه ، �الوقف مصون �حما�ة شرع�ة وقانون�ة و :سادسا

فهو �غنم وال �غرم ألنه طرف ضعیف ، وأمواله �منزلة أموال الیت�م أو القاصر الذي یجب 

مضاعفة العنا�ة والحرص في الق�ام �أع�ائـه ، إذ ال �مكن لمن تقررت الحما�ة له أن یتحمل 

  .طأ الذي �حم�ه و�دافع عن مصالحهمسؤول�ة خ

قتضي عدم االمر الذي �، حصانة للمال الوقفي یرتب ان الوجود القانوني للوقف : سا�عا

القواعد   جواز التصرف في أصل الملك المنتفع �ه �أ�ة صفة من صفات التصرف ،ذلك ان 

الها على الدوام الشرع�ة تقضي بوجوب المحافظة على أبد�ة األموال الموقوفة لت�قى على ح

محبوسة أبدا عن أن یتصرف فیها �أي نوع من أنواع التصرفات من ب�ع أو ه�ة أو رهن أو 

والمستأجر�ن  ته، وناظر الوقف، والمستحقون ف�هفالواقف وذر�. وص�ة أو توارث

والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل تور�ثهم، ومهما طال وضع یدهم بهذه الصفات، ال 

العین الموقوفة �المدة الطو�لة، وال �قبل من أیهم أن یجحد الوقف، أو أن یدعى یتملك أیهم 

ملكیته، أو أن یتصرف تصرفًا یخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي 

على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إل�ه الوقف، وٕاال نزع الناظر 

فإذا ما تصرف ،  ع منه قد وقع في غرة أو سالمة ن�ةالوقف من یده ولو كان ما وق

لوقوعه على  مطلقاً  �طالناً  المستحق في أع�ان الوقف �الب�ع فان هذا التصرف �كون �اطالً 

  .ال یجوز التعامل ف�ه �حكم القانون ومن ثم فال تلحقه اإلجازةله حصانة و مال 

�ع الوقف، فالوقف الخیري مصارف الوقف هي الجهة أو الشخص الذي �صرف له ر : سا�عا

�كون مصرفه على جهة بر عامة ال تنقطع، الوقف األهلي �كون مصرفه على الواقف نفسه 

حدد مصارف � ذيال والوقف هعقد و . أو أهله أو ورثته أو أشخاص طب�عیین معینین بذواتهم
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 .وقفهعقد او وث�قة الوقف، والعبرة في ذلك هي �ع�ارات الواقف في 

لواقفین إذا كان فیها قر�ة وطاعة یجب احترامها وعدم مخالفتها، واألخذ شروط ا :ثامنا

�االحت�اط في مخالفة شرط الواقف، وقصره على حالة الضرورة التي یتعطل معها الوقف عن 

وٕارجاع  �النفع على الوقف والموقوف علیهمتحقیق أهدافه، أو المصلحة الراجحة التي تعود 

ي مع االستعانة بذوي الخبرة والدرا�ة في ذلك شر�طة اتصافهم تقدیر هذه المصلحة إلى القاض

 . �االستقامة والعدالة

ومن الُمسلم �ه والُمتفق عل�ه بین جمهور فقهاء الشر�عة والقانون أن الشروط التي  :تاسعا

�شترطها الواقفون كثیرة وُمتنوعة تنوع أغراضهم ومقاصدهم، غیر أن عددًا من هذه الشروط 

لذا أهتم الفقهاء ب�حث أحكامها، وهذه  .رًا على ألسنة الواقفین في كتب وقف�اتهمقد دارت كثی

الز�ادة والنقصان واإلدخال " :في اصطالح الفقهاء، وتشمل اشتراط" الشروط العشرة"هي 

وُ�ضیف �عضهم لذلك ( ".واإلخراج واإلعطاء والحرمان والتغییر والتبدیل والبدل واالستبدال

وهذه الشروط على الُجملة شروط صح�حة ألنها ال تخل ). خص�صشرطي التفضیل والت

وهذه الشروط .�أصل الوقف وال �حكم من أحكامه الجاري بها العمل

غیر ُمترادفة ف�ما بینها، وأن كًال منها ُیراد �ه معنى غیر المعنى الذي )عشر االثنا أو( العشرة

كالم وتفسیره على التأس�س أولى من حمل ال" :ُ�فیده الشرط اآلخر، ألن القاعدة الفقه�ة هي

والتأس�س هو حمل الكالم �حیث ُ�فید معنى جدیدًا، أما التأكید فهو حمله  ".حمله على التأكید

غیر أن هذه الشروط واردة على  ..�حیث یتفق مع المعنى السابق وُ�رادفه وُ�ساق لتأكیده

�ادة أو النقصان أو �اإلعطاء ، سواء �الز "االحتفاظ للواقف �الحق في تغییر مصارف الوقف"

حین یتعلق اثنان  فيوالحرمان أو �اإلدخال و اإلخراج أو �التفضیل والتخص�ص، 

وهذا هو ما ُ�فیده اشتراط اإلبدال  ،"�احتفاظ الواقف �حقه في تغییر العین الموقوفة"منها

 .واالستبدال

 -ر شروط الواقف معرض تفسی  -أن كالم الواقفین وقانوناً  المقرر شرعاً  من :عاشرا

أن �فهم فى ضوء العرف السائد خاصًا كان هذا العرف أو عامًا، وأن ع�اراتهم یجب  یجب

والمراد �كالم الواقف  أن تحمل على المعنى الذى ترشد القر�نة أو العرف إلى أنهم أرادوه،
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لكالم مجموع كالمه فى كتاب وقفه �حیث ال ینظر إلى كلمة أو ع�ارة �عینها بل إلى مجموع ا

كوحدة كاملة و�عمل �ما �ظهر أنه أراده وٕان أدى ذلك إلى إلغاء �عض الكلمات أو الع�ارات 

التى یتبین أنه لم یرد مدلولها كتعطیل عموم النص أو إطالقه متى ظهر أنه غیر مراد وال 

فللقاضي حر�ة فهم غرض . عبرة فى سبیل ذلك �أن یوافق الكالم لغة العرب أو لغة الشارع

مجموع كالمه فى كتاب وقف ال " والمراد من كالم الواقف وكالمه، ف من ع�اراتهالواق

، بل ینظر إلى ما تضمنه كتا�ه كله كوحدة متكاملة، "خصوص كلمة �عینها أو ع�ارة بذاتها

إعماًال للقاعدة الشرع�ة والقانون�ة  و�عمل �ما �ظهر أنه أراده منه واتجه إل�ه مقصده،

 ."اقف كنص الشارع فى الفهم والداللة ووجوب العملشرط الو " :�أن القاض�ة

  : ان االستحقاق في الوقف یخضع للم�ادئ التال�ة  :حادي عشر

أن النزاعات یبدیها المستحق إنما تتعلق �حدود استحقاقه في الوقف وال تتصل �ك�ان  -

 .الوقف أو �أمواله 

  .من المتولي أو ضدهالخصومات التي ترفع عن الوقف أو على الوقف ال تكون إال ان  -

�مثل حق�قة الواقف المال�ة وهي النفع العام فهو ال �مثل المستحقین ف�ه �اعت�ار أن ذلك انه 

إنما هو ملزم ح�الهم بتنفیذ شروط الواقف وتوز�ع ، الوقف یتمتع �شخص�ة معنو�ة مستقلة 

الوقف الذي  فمحاسبته إنما هي محاس�ة أمین على ر�ع، الر�ع علیهم وفقًا لهذه الشروط 

 .استحقه المستحقون فضًال عن أنه أمین على عین الوقف وحسن إدارتها 

أنه قد ظهر أن التدخل الرسمي للدولة في العقود األخیرة في شئون األوقاف في  :ثاني عشر

�عض الدول وتقنینها بل وٕالغائها في �عض األح�ان قد أضر �األوقاف أكثر مما نفعها؛ حیث 

جتهادات الفقه�ة إلى ضیق النصوص القانون�ة، كما أدى امتالك الدولة حولها من سعة اال

لألوقاف إلى إحجام القادر�ن عن الوقف، وهو ما یؤكد على ضرورة رفع الدولة أیدیها عن 

أدى إلى تعطیل األوقاف، وأن او الخاص األوقاف، كما أن منع �عض الدول للوقف الفردي 

  .مها في ضوء أحكام الشرع وآراء الفقهاءعلیها أن تفكر في طر�قة أخرى لتنظ�

�عد الوقف في اإلسالم أحد الروافد األساس�ة التي صنعت الحضارة اإلسالم�ة؛  :ثالث عشر

فال بد إذن من المحافظة عل�ه ومحاولة اإلفادة منه على الوجه األمثل، بدال من إطالق 
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فهم نظام الوقف في اإلسالم الدعاوى بتصفیته وٕالغائه؛ فإن الدعوة بذلك هي دعوة من لم �

على وجهه الصح�ح، ولم یدرك وجوه النفع المتعددة التي تعود على المجتمع منه، وٕانما 

اكتفى �النظر إلى القشور التي تظهر ممثلة في اإلشكال�ات المتعلقة �الوقف، وهي في 

معالجة تلك الحق�قة إشكال�ات تتعلق بتطب�قاته، وال تتعلق بجوهره؛ فل�كن العمل إذًا على 

اإلشكال�ات والعمل على وضع الحلول المناس�ة لها في ضوء االجتهادات المستنیرة التي 

 . سطرها العلماء واألئمة في المذاهب المختلفة �شأن الوقف

إذن فهذه دعوة �طلقها ال�حث إلى العالج ال الهدم، إلى التصح�ح ال إلى اإللغاء، إلى العودة 

ننعم افه الحق�ق�ة التي شرعه اإلسالم من أجلها؛ فإنه حینئذ سوف بنظام الوقف لطب�عته وأهد

 . اقتصاد�ا، واجتماع�ا، وأخالق�ا، وتر�و�ا: �اإلفادة من هذا النظام الذي تتعدد ف�ه وجوه النفع

 : توص�اتال 
مدعوة إلى أن تأخذ مسألة  الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الدین�ة واالوقافإن  : أوال

ة وجد�ة، و ل�س فقط �اعت�اره واقعًا موروثًا یجب اإلشراف عل�ه وتسییر ما هو الوقف �عنا�

بل علیها  ،قائم منه على ما هو عل�ه، أومتا�عة نضو�ه وانكماش مجاالته وتقلص موارده

اعت�اره أمانة واج�ة الرعا�ة والتطو�ر، واعت�اره ركیزة أصیلة من ركائز التنم�ة والنهوض 

 : یر التي یجب على الحكومات اتخاذها في هذا الصددومن التداب، �المجتمع

االشتراك والر�ادة ف�ما �قوم �ه العلماء والدعاة من تنظ�م حمالت التوع�ة والتعبئة وخدمة  -

 .الجانب العلمي للوقف

اعتماد الشفاف�ة التامة والصرامة الضرور�ة في تسییر األموال والممتلكات الوقف�ة وٕاشراك  -

أن ما �صیب األموال الح�س�ة من  ذلك ،اء والمح�سین في تسییرها ومراقبتهاالعلماء والنزه

سوء تدبیر، ومن تبذیر واختالس أو تفو�ت للحقوق، وما �ح�ط �عض جوانب اإلشراف 

على األوقاف من شكوك وشبهات، كل ذلك یؤدي �الناس إلى اإلمساك واالمتناع عن 

 .تحب�س أموالهم، خش�ة أن تؤول إلى شيء من هذا

345 
 



، فإذا كان ذلك �طلب تصرف الوقفيالتشر�عات واإلجراءات اإلدار�ة للفي ت�سیر ز�ادة ال -

عادة لفائدة المستثمر�ن، وهم طالب أر�اح ألنفسهم قبل كل شيء، فإن الذین یتبرعون 

أولى أن یلقوا كل  یجب من �اب  و�تخلون عن كر�م أموالهم لفائدة أمتهم ومجتمعهم،

 . ترحیب وتشج�ع وتكر�م، �عیدًا عن كل عرقلة أو مماطلة أو تعقید تسهیل وت�سیر، بل كل

والمحافظة علیها  لموجودة من عقارات وأموال منقولةالدعوة إلى حما�ة أموال األوقاف ا: ثانیـا

الجاد والحثیث و�كل حزم العمل  ، مواصلة ب والض�اع والتعطیل وحفظ سجالتهاصمن الغ

قاف التي حولت إلى استعماالت أخرى �طرق غیر على استرداد أمالك األو وصرامة 

 .واعمال االستبدال ف�ما استحال استرجاعه مشروعة 

قسم إلدارة المساجد : إعادة تعر�ف دور وزارة األوقاف �حیث تقسم إلى قسمین رئ�سیین :ثالـثا

واإلشراف على األنشطة الدین�ة، وقسم لإلشراف على إدارة مؤسسات األوقاف األخرى 

ها وتقد�م الدعم والمساعدة لها، وتحدید العالقة بین قسم اإلشراف على األوقاف و�ین ورقابت

وتجنب مساوئ اإلدارة  ت�الء وزارة األوقاف على اإلدارةإدارات األوقاف �شكل دقیق، �منع اس

 العامة ألموال األوقاف االستثمار�ة، وفي نفس الوقت تخضع إدارات األوقاف لرقا�ة صارمة

 .الوزارة �شكل واضح �العمل على تشج�ع إنشاء أوقاف جدیدة مع تكلیف، 

إعادة النظر في إدارة أمالك األوقاف، خاصة األوقاف اإلستثمار�ة �ما ینسجم مع إرادة  :را�عا

وشروط الواقفین من جهة، ومع نصوص الشر�عة اإلسالم�ة ومقاصدها من جهة أخرى، وأن 

قل قدر من تدخل الدولة وضرورة وجود هیئة عامة تتولى األوقاف إدارة شؤونها بنفسها مع أ

رسم�ة ترعى شؤون األوقاف وتحافظ علیها، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة �كون من صالحیتها 

و األوقاف لتكون بد�ال         إنشاء فروع محل�ة لها، تشرف علیها وزارة الشؤون الدین�ة 

  .داء وظائفهاعن اإلدارات المال�ة التي تتمیز �الضعف وال�طء في أ

إن الحل األمثل لتطو�ر إدارة األوقاف الجزائر�ة هو إخراجها من إدارة ملحقة بوزارة الشؤون 

الدین�ة واألوقاف، وٕاعطاؤها االستقالل�ة الكاملة �استحداث الدیوان الوطني لألوقاف، الذي 

دها لكنها تظل نأمل أن �كون البدیل الحق�قي لإلدارة الحال�ة التي ال �مكن أبدا نكران جهو 

لذا فإننا نرى أن الحدیث عن دیوان وطني لألوقاف في الجزائر أص�ح  .جهودا جد متواضعة
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أكثر من ضرورة، وهذا نظرا لما یوفره هذا الدیوان من إمكانات ماد�ة و�شر�ة، وأ�ضا 

 .استقالل�ة في اإلدارة والتسییر

 :في الجانب التشر�عي نوصي �ما یلي  :خامسـا 

الوقف هو "  : كما یليعر�ف الوقف في النصوص القانون�ة المختلفة ل�كون تعدیل ت  -

و      البر  أوجهبید والتصدق �المنفعة على وجه من أح�س العین عن التملك على وجه الت

 ".ة وفق اشتراطات الواقف المعتبر  ،الخیر في الحال أو المآل

�ما یؤدي الى الحد من حكم  10-91من قانون االوقاف  2ف/10لمادة اعادة النظر في ا -

ن اضاعة المال وتبذیره غیر واردة اعلى اساس  .لوقف السف�ه وذي الغفلة ن المطلق ال�طال

 . الواقف هنا وخاصة اذا كان الوقف على نفس

ان تشج�ع الوقف و االحسان العام في المجتمع االسالمي المعاصر �حتاج الى ضرورة   -

منافع و الحقوق و �قننها، �حیث تحفظ االوقاف في المنافع و ان ینظم قانون االوقاف وقف ال

 .الحقوق ، و �كون لها نفس المزا�ا التي تتمتع بها سائر اموال االوقاف

ال �صح : (( على النحو التالي 10-91من قانون االوقاف  29اقتراح تعدیل المادة  -

او   الشرط یخالف الشرع الوقف اذا كان مقترنا �شرط یتعارض مع مقتضاه ، اما اذا كان 

 )).یخل �االنتفاع �الموقوف، او یخل �مصلحة الوقف �طل الشرط وصح الوقف 

ضرورة ادراج ما یلي من الحاالت في التشر�ع الوقفي �اعت�ارها نت الحلول العمل�ة  -

 :امشاكل واقع�ة 

غاصب إذا ُغصب الوقف ولم �عد صالحا لالنتفاع �ه ، وخاصم المتولي او الناظر ال* 

وحكم للوقف �التعو�ض ، فالتعو�ض هنا �شترى �ه بدال للوقف  ف�أخذ متولي الوقف ماحكم 

 .�ه من تعو�ض و�شتري �ه آخر �كون وقفا على ما كان عل�ه األول

حالة ما إذا ب�ع نصیب الوقف في عقار شائع نتیجة دعوى قسمة للمال الشائع وصارت * 

لي أن �شتري بها عقارا بدل النصیب الشائع في حصة الوقف من الثمن وقفا ، كان المتو 

وهذه الحاالت تعتبر حاالت عمل�ة ین�غي النص علیها واألخذ بها من طرف . العقار األول 

 المشرع الجزائري 
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، تطب�قا لنص المادة تدخل الن�ا�ة العامة في المسائل المتعلقة �الوقف ضرورة اعمال  -

 خاصالن�ا�ة العامة في المسائل المتعلقة �الوقف تدخل امكرر من قانون االسرة ل�ص�ح 3

أو إنشائه وأن هذا التدخل مرهون �أن �كون النزاع متعلقًا �أصل الوقف  �اوجو�عاما كان أو 

أو االستحقاق ف�ه ، �ستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصًال من دعاوى الوقف أو تكون قد 

ال ینحصر و�نعقد  ، وان لة متعلقة �الوقفرفعت �اعت�ارها دعوى مدن�ة وأثیرت فیها مسأ

 .االمر لقسم شؤون االسرة فقط 

وفي االخیر یجب التاكید ان هذه خاتمة اطروحة ول�س خاتمة ال�حث في موضوع منازعات 

 . األوقاف فال�اب ال یزال مفتوحا لل�حث والدراسة ما دامت االوقاف قائمة 
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 قائمة المصادر و المراجع
 

المصادر: أوال        

I.  القرآن الكر�م 

II. السنة و شروحها 

 .1985، المكتب اإلسالمي، بیروت، 5احمد بن حنبل، مسند اإلمام احمد بن حنبل، ط  -1

، الجدیدة  األفاق، دار  1فاروق سعد ، ط الكتاب الجامع ، مراجعة الموطأ، اإلمام مالك ،  -2

 .1979،  بیروت

، المكت�ة 3البخاري مع فتح ال�اري، ط صح�حالبخاري أبو عبد هللا دمحم بن إسماعیل،   -3

 .م1987-ه 1407السلف�ة، القاهرة، 

، يالفكر العر�، دار  6السنن الكبرى ، ج ، �كر أحمد بن الحسین بن علي وأب البیهقي  -4

 .نة ط�عدون سب بیروت 

لبنان  ،   ع�سى دمحم بن ع�سى بن سورة ، جامع الترمذي، دار الكتاب العر�ي أبوالترمذي   -5

  .بدون سنة ط�ع

دمحم محي :  ، ض�ط3، سنن أبي داوود ، ج األشعثالسجستاني أبو داوود سل�مان بن   -6

 . الدین عبد الحمید، دار إح�اء السنة النبو�ة، القاهرة، بدون سنة ط�ع

 .1992بیروت،  العلم�ة،دار الكتب  ال�اقي،ط�عة دمحم فؤاد عبد  لم،مسصح�ح   -7

دمحم ناصر الدین : النسائي الحافظ احمد بن شعیب بن علي ، سنن النسائي ، تصح�ح   -8

 ،الر�اض، ، مكتب التر��ة لدول الخلیج   01زهیر الشاوش ، ط: األل�اني ، إشراف

 .م1988 –هـ 1408

دمحم فؤاد عبد : ، تحقیق  1بن الحجاج ، صح�ح مسلم ، ج الن�سابوري أبو الحسین مسلم  -9

 .هـ 1392، دار إح�اء التراث العر�ي ، بیروت،  لبنان،  2ال�اقي، ط

III.  المعاجم 
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، ، بدون ط�عة ، المكت�ة اإلسالم�ة  2إبراه�م أن�س وآخرون ، المعجم الوس�ط ،ج -10

 .بدون سنة  ط�ع  ،اسطنبول

عبد السالم هارون  :، تحقیق6هذیب اللغة، جت احمد،األزهري أبو منصور دمحم بن  -11

 .مراجعة دمحم علي النجار، الدار المصر�ة للتألیف و الترجمة، دون سنة ط�ع

، صفوان عدنان داؤودي : األصفهاني الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن الكر�م، تحقیق  -12

 .هـ1423منشورات ذوي القر�ى ، دار القلم ، دمشق،  ،02ط

 ،لسان العرب منظور،و الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم بن اإلفر�قي المصري أب -13

 . م1956 -هـ1375 ،بیروتالمجلد التاسع، دار بیروت، 

، مط�عة مجلس 3، جمهرة اللغة، ج االزديال�صري أبو �كر دمحم بن الحسن بن در�د  -14

 .هـ1245دائرة المعارف العثمان�ة، حیدر آ�اد الدكن، 

عبد السالم : ، تحقیق 6ارس ، معجم مقای�س اللغة ،جبن زكر�ا أبو الحسین أحمد بن ف -15

  .هـ 1411، دار الجیل، ، بیروت، 1هارون، ط

  ،، دار صادر، بیروت3التهانوي دمحم علي الفاروقي ، كشاف اصطالحات الفنون، ج -16

 .بدون سنة ط�ع 

عالم  ،1عبد الرحمن عمیرة ، ط: الجرجاني علي بن دمحم بن علي ، التعر�فات ، تحقیق -17

 .م1987 -هـ1407كتب، بیروت، ال

الجوهري إسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العر��ة، تحقیق احمد عبد  -18

 . م1984 -هـ 1404، دار العلم للمالیین ، بیروت، 3، ط4الغفور، ج

الزمخشري جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر ، أساس ال�الغة ، دار صادر، بیروت  -19

1965. 

، المؤسسة العر��ة  3مجد الدین دمحم بن �عقوب ، القاموس المح�ط، ج الفیروز أ�ادي -20

 .بیروت، بدون سنة  ط�ع

، المط�عة األمیر�ة 8، ط2الفیومي احمد بن دمحم بن علي المقري ، المص�اح المنیر، ج -21

 .م1939 -هـ1358،  ببوالق، القاهرة
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لنفائس ، الر�اض  ، دار ا2قلعهجي دمحم رواس و قنیبي حامد ، معجم لغة الفقهاء، ط -22

 .م1988 -هـ1408

دون مكان ب، معجم اللغة العر��ة، 6النجار دمحم علي ، معجم ألفاظ القرآن الكر�م، ج -23

 .1969 -هـ1389ط�ع، 
 

IV. الشرع�ة الفقه�ةمصادر ال 

 الفقه الحنفي/ 1

الشیخ عبد الرزاق : شرح فتح القدیر، تعلیق الواحد،ابن الهمام كمال الدین دمحم بن عبد  -24

 .م1995–هـ 1415دار الكتب العلم�ة، بیروت،  ،01، ط6المصري، ج غالب

عبد العز�ز دمحم : األش�اه و النظائر، تحقیق و تعلیق ، إبراه�مابن نج�م  ز�ن الدین بن  -25

 .1968الوكیل، مؤسسة الحلبي و شركائه، القاهرة، 

، دار 3، ط5، ال�حر الرائق في شرح كنز الدقائق، ج إبراه�مابن نج�م  ز�ن الدین بن  -26

 .المعرفة، بیروت، بدون سنة ط�ع

لبنان    ، دار المعرفة ، بیروت3، ط12شمس الدین دمحم بن احمد ، الم�سـوط، ج  السرخسي -27

 .هـ1398

دار إح�اء التراث  ،3ط ،2ج الهند�ة،الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى  -28

 .هـ1400 بیروت، العر�ي،

،  دار الرائد  �كر ، اإلسعاف في أحكام األوقافأبي  إبراه�م بن موسى بن الطرابلسي -29

 .م 1981العر�ي ، بیروت ، 

 ،2دمحم محي الدین عبد الحمید، ج :الغن�مي عبد الغني ، الل�اب شرح الكتاب، تحقیق -30

 .م 1961 –ه 1381مط�عة دمحم صب�ح  و أوالده ، مصر ،   4ط

، جدة، ءدار الوفا، 1طأحمد الكب�سي، : أن�س الفقهاء، تحقیق ،القونوي قاسم  -31

 . ـه1406
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  6، ج  في ترتیب الشرائع ، بدائع الصنائع بن مسعودا�كر  أبي الدین عالءالكاساني  -32

  .هـ1402 ، بیروت، ، دار الكتاب العر�ي 2ط

: ، تحقیق  2المطرزي أبي الفتح ناصر الدین، المغرب في ترتیب المعرب ،ج  -33

ت�ة أسامة بن ز�د ، حلب، سور�ا ، ،  مك1محمود فاخوري وعبد الحمید مختار، ط

   .هـ 1399

 ،سائد �كداش. د: حقیق ت ،2، مختصر القدوري مع الل�اب ، ج المیداني عبد الغني  -34

 .بدون سنة ط�ع  دار السراج، المدینة المنورة ، 1ط

 

 الفقه المالكي/2

، بدون سنة )لیب�ا، تونس (الدار العر��ة للكتاب الفقه�ة،القوانین  احمد،ابن جزي دمحم بن  -35

 .ط�ع

أسعد أحمد  :الولید دمحم ، المقدمات الممهدات ، تحقیق وأب) الجد (ابن رشد القرطبي  -36

 ، ، دار الغرب اإلسالمي1ط ، 2أعراب، �عنا�ة الشیخ عبد هللا بن إبراه�م األنصاري، ج

 .م 1988 –هـ1408لبنان  و دار إح�اء التراث اإلسالمي ، قطر ، 

الولید دمحم ، الب�ان والتحصیل والشرح والتوج�ه والتعلیل في  وأب) الجد(بن رشد القرطبي ا -37

  .هـ1405الغرب اإلسالمي ، بیروت ،  ، دار1، ط 12المسائل المستخرجة ، ج

دمحم : ، عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة ، تحقیقعبد هللا دمحم نجمشاس  ابن -38

  ،، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت 1، ط 3أبو األجفان و مجموعة من األساتذة ، ج

 .م 1985 –هـ  1405

  :تحقیق ،2یوسف بن عبد هللا ، الكافي في فقه أهل المدینة ،جعمرو  وأب ابن عبد البر -39

  .هـ1398، مكت�ة الر�اض الحدیثة  الر�اض  1دمحم دمحم أحید ولد ماد�ك المور�تاني، ط

، 2حسین بن سالم الدهماني ، ج . د: دراسة وتحقیق ، التفر�ع ، الجالبابن أبو القسام  -40

 .م1988 –هـ 1408، دار الغرب ، بیروت ،  1ط
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بیروت ، ، دار الغرب اإلسالمي1، ط3التلیلي المختار بن الطاهر ، فتاوى ابن رشد ، ج -41

 .م 1987 –هـ 1407، 

دار  ،02ط ،6ج خلیل،مواهب الجلیل شرح مختصر  دمحم،هللا دمحم ابن  عبد والحطاب أب -42

 .  هـ1398لبنان،   بیروت، الفكر،

 ،1ط ،شرح ألفاظ الواقفین والقسمة على المستحقین ،�حي بن دمحم الرعیني الحطاب -43

 . بدون سنة ط�ع، تونس ،مط�عة العرب 

 القاهرة ، ببوالق، األمريية، املطبعة الكربى 2، ط7على خمتصر خليل، جاخلرشي  اخلرشي عبد هللا دمحم ، شرح -44

 . هـ1317

 .1987ركات احمد بن دمحم ، أقرب المسالك ، مكت�ة رحاب ، الجزائر، ب والدردیر أب -45

شرح الكبیر على مختصر خلیل، مطبوع على بركات احمد بن دمحم ، ال والدردیر أب -46

 .دون سنة ط�ع ب، دار الفكر، بیروت ، لبنان، 4هامش حاش�ة الدسوقي، ج

، دار 2مسالك ، جبركات احمد بن دمحم ،الشرح الصغیر على اقرب ال والدردیر أب -47

 .بدون سنة ط�ع القاهرة ، المعارف، 

، دار 4الدسوقي شمس الدین دمحم بن عرفة ، حاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج -48

 .الفكر، بیروت ، لبنان ، بدون سنة ط�ع

،  سعید أعراب : القرافي شهاب الدین أبو الع�اس أحمد بن إدر�س ، الذخیرة ، تحقیق -49

 .1994، بیروت، 1المي، ط، دار الغرب اإلس 6ج

، عالم الكتب ، بیروت 3القرافي شهاب الدین أبو الع�اس أحمد بن إدر�س ، الفروق ، ج -50

 .بدون سنة ط�ع ،

بدون  الفكر، بیروت، ، دارالزك�ة في ط�قات المالك�ة مخلوف دمحم بن دمحم ، شجرة النور -51

 . سنة ط�ع

لعبدري ، التاج واإلكلیل شرح القاسم ا أبيعبد هللا دمحم بن یوسف بن  أبوالمواق  -52

زكر�اء عمیرات ، دار الكتب : ، مطبوع بهامش مواهب الجلیل، ض�ط 7لمختصر خلیل ،ج

 .العلم�ة، لبنان ، بدون سنة ط�ع 
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 2النفراوي أحمد بن غن�م ابن سالم ، الفواكه الدواني على رسالة أبي ز�د القیرواني ، ج -53

 .م 1955 –هـ  1374مصر ،  شركة مط�عة مصطفى �ابي الحلبي و أوالده،،

     الونشر�سي احمد بن �حي ، المع�ار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء افر�ق�ة  -54

 ، 1، ط 7دمحم حجي ، ج. د :و المغرب ، خرجه مجموعة من الفقهاء بإشراف األندلس و

 . م1981 –هـ 1401دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، 

ن موسى  اللخمي الغرناطي ، الموافقات في أصول الشاطبي ابو اسحاق ابراه�م ب -55

 .دمحم حسنین مخلوف ، دار الفكر ، القاهرة ، بدون سنة ط�ع: ، تعلیق 1األحكام ، ج

 

 الفقه الشافعي/3

 ،، دار الكتب العلم�ة1السیوطي جالل الدین عبد الرحمان،  األش�اه و النظائر، ط -56

 .هـ 1403بیروت  لبنان، 

بن أحمد ، حل�ة العلماء في معرفة مذاهب دین أبي �كر دمحم سیف ال الشاشي القفال -57

 ،، مكت�ة الرسالة الحدیثة ، عمان  1�اسین أحمد إبراه�م درادكة، ط: الفقهاء ، تحقیق

 .م1988األردن، 

مط�عة دمحم علي  ،1، جاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  الخطیب ، دمحمالشر�یني  -58

 .بدون سنة ط�ع صب�ح، القاهرة،

  ،، دار الفكر2المنهاج، ج ألفاظمعرفة  إلى�یني دمحم الخطیب ، مغني المحتاج الشر  -59

 .ط�عبیروت ، لبنان ، بدون سنة 

الشهرزوري تقي الدین أبي عمرو عثمان بن الصالح الكردي ، فتاوى ومسائل ابن  -60

، دار المعرفة ، بیروت   1، ط1عبد المعطي أمین قلعجي، ج : الصالح  ، تحقیق

  .هـ1406

  القاهرة،الشافعي، دار الفكر،  اإلمامالمهذب في فقه  علي، إبراه�م إسحاق وأب شیرازي ال -61

 .بدون سنة ط�ع
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، بدون سنة و دار نشر 1المناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفین ، ت�سیر الوقوف،ج -62

. 

ج ،    دمحم نجیب المط�عي: زكر�ا محي الدین بن شرف ، المجموع ، تحقیق  أبوالنووي  -63

 .ة اإلرشاد ، جدة ، السعود�ة ، بدون سنة ط�ع ، مكت�16

زهیر : زكر�ا محي الدین بن شرف ، روضة الطالبین وعمدة المفتین ، إشراف والنووي أب -64

 . هـ1405، المكتب اإلسالمي ، بیروت ، 2، ط 5الشاو�ش، ج

، مط�عـة دار 6ج ،تحفـة المحتـاج �شـرح المنهـاج ،  شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمي -65

  .بدون سنة ط�ع  ،بیروت ،صادر

 

 الفقه الحنبلي/ 4

اختارها عالء ، شیخ اإلسالم ابن ت�م�ة  الفقه�ة من فتاوى  االخت�ارات ، احمدابن ت�م�ة  -66

بدون  بیروت  ،دمحم حامد الفقي، دار المعرفة: علي بن دمحم ال�علي، تحقیق نأبو الحسالدین 

 . سنة ط�ع

بدون  ،المعرفة ، بیروت حسین معلوف ، دار: م، تقد� الكبرى ابن ت�م�ة احمد ، الفتاوى  -67

 . سنة ط�ع

  3الشاو�ش ، ط  زهیر: دمحم موفق الدین عبد هللا ، الكافي ، تحقیق وأبابن قدامة  -68

 .م 1982–هـ  1402المكتب اإلسالمي ، بیروت ،  

  ،دمحم موفق الدین عبد هللا ، المغني ، دار الكتاب العر�ي ، بیروت وأبابن قدامة  -69

 . م 1983 –هـ  1403

المقنع والشرح الكبیر ، المرداوي  ،ابن قدامة شمس الدین  ،ابن قدامة موفق الدین  -70

      16 ج ،عبد الفتاح دمحم الحلوو  عبد هللا بن عبد المحسن التركي: تحقیق ،واإلنصاف 

 .1993، السعود�ة ،  ط�ع على نفقة خادم الحرمین الشر�فین ،  دار هجر، 1ط 

�ة شمس الدین أبي عبد هللا دمحم بن أبي �كر ، إعالم الموقعین عن رب ابن ق�م الجوز  -71

 .م1994 -هـ 1414، مكت�ة الكل�ات األزهر�ة، القاهرة ، 1، ط3العالمین، ج 
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 1، ط5شرح المقنع، ج المبدع في هللا،بن دمحم بن عبد  إبراه�مابن مفلح برهان الدین  -72

 .ط�علبنان، بدون سنة  بیروت،، اإلسالميالمكتب 

الستار أحمد فرَّاج  عبد:، مراجعة2ط دمحم، الفروع،هللا  ابن مفلح شمس الدین أبي عبد -73

 .بدون سنة ط�عالكتب، بیروت، عالم 

الشیخ إسماعیل  :تحقیق،  3الهدا�ة ، ج ، محفوظ بن أحمد الكلوذانيالخطاب  وأب -74

مطا�ع ناصر السل�مان العمري،  :األنصاري والشیخ صالح السل�مان العمري، مراجعة

 . هـ1390،السعود�ة  القص�م

مطا�ع  ،الروض الندي شرح كافي المبتدي ، بن أحمد الحلبي عبد هللاأحمد بن ال�علي  -75

 .دون سنة ط�عب، القاهرة  ي الدجو 

. ، عالم الكتب 2، ج تمنتهى اإلراداالبهوتي منصور بن یونس بن إدر�س، شرح  -76

 .بیروت، بدون سنة ط�ع 

 .كشاف القناع عن متن اإلقناع ، عالم الكتبإدر�س ،  البهوتي منصور بن یونس بن -77

 .هـ1403 ،بیروت

دمحم : و الندى شرف الدین، اإلقناع في فقه اإلمام احمد بن حنبل ، تصح�حبالحجاوي ا -78

 .دون سنة ط�عب ، بیروت،موسى الس�كي

،  4الرحی�اني مصطفى السیوطي ، مطالب أولي النهى في شرح غا�ة المنتهى ، ج -79

  .هـ1385ب اإلسالمي، دمشق ، المكت .1ط

: ، تحقیق  2الشی�اني عبد القادر بن عمر ، نیل المآرب �شرح دلیل الطالب ، ج -80

 .هـ، مكت�ة الفالح ، الكو�ت 1403، 1دمحم سل�مان األشقر، ط

عبد الرحمان بن عبد هللا، كشف المخدرات والر�اض المزهرات شرح أخصر  -81

 .، مصر، بدون سنة ط�ع ، مطا�ع الدجوى اال�علي2المختصرات، ج 

في معرفة الراجح من  اإلنصافالحسن علي بن سل�مان ،  أبيالمرداوي عالء الدین  -82

، دار إح�اء التراث العر�ي 1، ط16الخالف ، تصح�ح و تحقیق دمحم حامد الفقي ، ج

 . هـ1376بیروت ، لبنان، 
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 عــــــــالمراج: ثان�ا

I. المراجع �اللغة العر��ة 

 ةالمراجع العام/ 1

دون سنة ب، أبو العینین بدران ، تار�خ الفقه اإلسالمي ، دار النهضة العر��ة، بیروت -83

 .ط�ع

 .دون سنة ط�عب، ، القاهرةالتركات و الموار�ث، دار الفكر العر�ي أحكامدمحم،  زهرة أبو -84

 .هـ 1417، ، دار النفائس، األردن1أحكام الزواج، ط عمر،األشقر  -85

، دار هومة  11الخاص الجزائري ، تنازع القوانین ، ط بلقاسم، القانون الدولي أعراب -86

 . 2009الجزائر، 

، الدیوان الوطني لألشغال 1بن رق�ة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفالح�ة، ط -87

  .2001التر�و�ة، الجزائر، 

، جسور للنشر و التوز�ع، الجزائر 2، طاإلداري بوض�اف عمار ، الوجیز في القانون  -88

2007. 

 دار . 1ط، وال�ة التأدیب الخاصة في الفقه اإلسالمي ، إبراه�م بن صالح بن إبراه�مالتنم  -89

 . هـ 1428المملكة العر��ة السعود�ة،  ابن الجوزي،

  .1989 ، دار الثقافة ، بیروت ، 3الج�اللي عبد الرحمان ، تار�خ الجزائر العام، ج -90

. 1ج، النظر�ة العامة لاللتزام وفقا للقانون الكو�تي، دراسة مقارنة الحي،حجازي عبد  -91

 .1982مصادر االلتزام، جامعة الكو�ت، 

  .2000. الجزائر الحقوق العین�ة األصل�ة، الدار الجامع�ة للط�اعة و النشر، دمحم،حسنین  -92

 .الجزائر المط�ع�ة،ة للفنون المؤسسة الوطن� الحق،الوجیز في نظر�ة  دمحم،حسنین  -93

1985. 

. �غداد.، مط�عة العاني 4، ط1الحك�م عبد المجید ، الموجز في شرح القانون المدني ، ج -94

 .دون سنة ط�عب
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دمحم طه ، الوجیز في نظر�ة االلتزام ، ر عبد ال�اقي وال�شی الحك�م عبد المجید و ال�كري  -95

 .1980 ،، مصادر االلتزام ، جامعة الموصل 1ج

 .2004الجزائر، دار هومه،ي �اشا عمر ، عقود التبرعات، حمد -96

 .2000 ،الجزائر حمدي �اشا عمر، م�ادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر والتوز�ع، -97

 .هـ1413الكتب، الر�اض،  مدار عال ،1نمر، وال�ة الشرطة في اإلسالم، ط الحمیداني -98

سالمي ، معهد ال�حوث والدراسات الخفیف علي، المسؤول�ة المدنیـة في میزان الفقه اإل -99

 .1971 ، العر��ة

 .الجزائر ،، دارهومه1خلفوني مجید، شهر التصرفات العقار�ة في القانون الجزائري، ط -100

2008 . 

منشورات  ،1ط الوضعي،الشركات في الشر�عة اإلسالم�ة والقانون  العز�ز،خ�اط عبد  -101

 .م1971،األردن  اإلسالم�ة، شؤون المقدساتوزارة األوقاف و 

، دار النهضة واإلطالقاللیل، المسؤول�ة المدن�ة بین التقیید  أبو إبراه�مالدسوقي  -102

 . 1980 ، القاهرة العر��ة

، مصادر االلتزام ، مط�عة المعارف  1الذنون حسن علي ، النظر�ة العامة لاللتزام،ج -103

  .1970�غداد،

 .1989شق، ، دار الفكر، دم 3ط الزحیلي وه�ة ، الفقه اإلسالمي و أدلته، -104

 ،، مط�عة طر�ین 10، ط   2الزرقا مصطفى بن أحمد ، المدخل الفقهي العام ، ج -105

 .م1968 .دمشق

 بدون سنة دمشق،، دار القلم، 3الفقه اإلسالمي في ثو�ه الجدید، ج مصطفى،الزرقاء  -106

 . ط�ع

 .2004الجزائر، ،هومه ، دار1زروقي لیلى، حمدي �اشا عمر،المنازعات العقار�ة، ط -107

 هومه المدخل لدراسة القانون، النظر�ة العامة للقانون، دار عبد المجید، زعالني -108

 .2007الجزائر،
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موجز تنظ�م حق الملك�ة في القانون المدني الكو�تي، دراسة مقارنة،  شكري،سرور دمحم  -109

 .دون سنة ط�عبمطبوعات جامعة الكو�ت، 

المؤسسة الوطن�ة  ،2، ط2الجزائر، جأ�حاث و أراء في تار�خ  القاسم،سعد هللا أبو  -110

 .1986  الجزائر، للكتاب،

 .تار�خ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرا�ع عشر الهجري  القاسم،سعد هللا أبو  -111

 .  1981الوطن�ة للنشر و التوز�ع، الجزائر،  ، الشركة1ج 

 .1999، المعرفة الجامع�ة، مصر الحقوق العین�ة األصل�ة، دار إبراه�م،سعد نبیل  -112
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 الملخص
على تعد األموال الوقفیة نتاج تصرف قانوني یفید منع التصرف في رقبة العین الموقوفة 

اشتراطات وجعل المنفعة لجھة من جھات الخیر ابتداء أو انتھاء ، وفق إرادة و وجھ التأبید ،
 للعمل بھا في وقفھ ، و التي تتعلق إما بمصارف الوقف ، اوتوزیع ریعھ على المعتبرةالواقف 

 .أوالوالیة علیھ  المستحقین،
وما یقتضیھ، قد یكون  -من حیث انھ نظام قائم لھ شخصیتھ القانونیة  -إن المال الوقفي 

سببا لمخاصمة قضائیة یمكن االصطالح علیھا بالمنازعات المتعلقة بالمال الوقفي ، والمقصود بھا 
احیة كانت ، سواء من ناحیة كل منازعة تعلقت بأصل الوقف الذي ھو عقد الوقف ذاتھ من أي ن

صحتھ وبطالنھ ، أم كان من ناحیة تفسیره و الوالیة علیھ أو االستحقاق فیھ أو التصرف فیھ 
باالستبدال أو غیر ذلك مما یخص نظام الوقف من حیث إنشائھ و أركانھ و شروط صحتھ  أو 

 . و التصرف فیھ  الرجوع 
شقا یتعلق بالجوانب اإلجرائیة ،وآخر وإذا كانت دراسة المنازعات بصفة عامة تتضمن 

یتعلق بالجوانب الموضوعیة ، فان موضوع البحث ھنا یقتصر على تحدید إطار للقواعد 
الموضوعیة الواجبة التطبیق علي المنازعات الوقفیة ، وكذا قواعد التعامل مع أصل الوقف ومع 

لنزاع یجسد حقوق والتزامات ما ینتجھ من منافع ، على اعتبار ان القانون الذي یحكم موضوع ا
األطراف كما تتعلق بمقتضاه حدودھا و أوصافھا ، ویعد لذلك غایة في حد ذاتھ، بعكس   القواعد 
اإلجرائیة التي ال تعتبر غایة في ذاتھا ، بقدر ما ھي وسیلة تستخدم من اجل الوصول إلي غایة 

 .یما بین أطراف المنازعة معینة تكمن في كفالة إظھار جوانب الحقیقة المتنازع علیھا ف

 ،ة، التصرف الوقفي، الوالیة على الوقف، االنتفاع الوقفيــاألمالك الوقفی:  الكلمات المفتاحیة
 .المنازعات

Résumé 
 Les biens du « waqf »  sont la résultante d’un acte juridique, qui conduit à une 
inaliénation perpétuelle de la nue-propriété du dit bien et, soit en amont ou en aval, en 
consacrer ses bénéfices à une des œuvres caritatives. Lors de son exécution, les 
dépenses du « waqf », la distribution de ses rentes et dividendes sur les méritants et sa 
tutelle seront déterminés suivant la volonté et conditionnalité du « waqif » (celui qui 
contracte le « waqf »). 
 Le bien du « waqf » considéré comme un régime établi doté d’une 
personnalisation juridique, peut générer un nombre de litiges judiciaires, dont la 
terminologie juridique, est contentieux des biens du « waqf » et, qui concerne tous les 
conflits inhérents à son contrat fondateur, dans sa validité ou nullité, aussi dans son 
interprétation quant à la tutelle, la modalité ou toute modification. 
..enfin tout ce qui se rattache au régime de « waqf » dans sa constitution, ses éléments, 
ses conditions légales, sa révocation et son aliénation. 
 Et si, d’une manière générale, l’étude du contentieux comporte d’une part la 
phase procédurière, et de l’autre les aspects de fond ; l’objet de cette étude consiste à 
déterminer un cadre juridique des règles appliquées au contentieux du « waqf » ainsi 
qu’à celles qui permettent de traiter son origine et ce qu’il produit, puisque la loi qui 
régit le fond d’un litige définit les droits et obligations des parties dans leurs limites et 
qualifications, et c’est en cela même son objectif à l’instar des règles de procédure, qui 
sont des moyens garantissant la connaissance du conflit véritable entre les parties 
litigieuses.    
Mots-clés  :  Les biens du « waqf » , contentieux du « waqf ». 
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