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 سالةالر  ص لخ  م  
دقات اليٌ ، كجد منذ عهد رسوال  صلى ا عليو كسلم، كىو من الوقف نظاـ إسبلميّّ 

ادرة باإلرادة اليٌ ات الٌتبٌع  يقـو ّٔا ا١تسلم ابتااء لؤلجر كالثوا،، ك١تا كاف الوقف مناليٌت  اٞتارية
ؤلطماع ل قد كاف ٤تبلن ف؛ من يد صاحبو إىل ا تعاىل ة ا١توقوؼا١تنوردة، كاليت تؤدم إىل خركج ملكيٌ 

مل يًتكوا شاردة كال كاردة يف عيرىم  ؛ حيثبو اىتماما بالاا يف كتبهم ويقهاءمنذ القدـ، لذا أكىل ال
أف الضعف كالتخلف الذم حل با١تسلمُت بسبب االستعمار، كحلوؿ  ؛ غَتإال تناكلوىا بالتوييل

لداف اإلسبلمية، أدل إىل فقداف الوقف اإلسبلمية يف كثَت من الب الٌشريعة٤تل  ةالوضعيٌ  القوانُت
 التٌ  لقلة االجتهاد كنق  ؛ كذلكتويٌ للكثَت من حيو 

ي
ات يطلحطبيق العملي من جهة، كضياعو بُت ا١ت

 
ي
ة من جهة أخرل، كأصبح من اإلشكاالت ا١تستعيية يف حياتنا القانونيٌ ات يطلحالوقهية كا١ت
 .عرضو للنهب كاالستيبلء ٦تٌا اليومية،

يشرّْعأصدر  ؛لوضعالتدارؾ كيف ٤تاكلة 
؛ الوقفماية ة ْتا٠تاصٌ ٣تموعة من القوانُت  اٞتزائرمٌ  ا١ت
يف ىذه  تناكلتفقد  ؛ة للوقفالقانونيٌ تطوير ا١تنظومة كيف سياؽ خدمة البحث العلمٌي، ك٤تاكلة 

نة بالوقو قار مي  اٞتزائرمٌ ، من خبلؿ القانوف الوقوٌيةة لؤلمبلؾ ة كاٞتنائيٌ ا١تدنيٌ اٟتماية  ا١تذٌكرة:ػ
 .اإلسبلميٌ 

ة للوقف يف ا١تدنيٌ تناكلت اٟتماية ُثيٌ  ،عاٌمةمهيدم أحكاـ الوقف بيوة التٌ  تناكلت يف الويل
إىل  األٌكؿت يف الويل تطرٌق ؛ حيثكالثاين، كاٟتماية اٞتنائية يف الويل الثالث األٌكؿالويلُت 
ة للوقف ا١تدنيٌ الثاين تناكلت اٟتماية  يف الويلك  ة للوقف عند كجوده يف ٜتسة مباحث،ا١تدنيٌ اٟتماية 

يف الويل الثالث تناكلت اٟتماية اٞتنائية للوقف يف ثبلث ُثيٌ  عند تعطلو كخرابو يف أربعة مباحث،
 .نتائج البحث ا١تتوصل إليها أىمٌ ، باإلضافة إىل ا٠تا٘تة كفيها مباحث

 كصلى ا على نبينا ٤تمد كاٟتمد ا ر، العا١تُت.
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Message digest 
 Waqf is an Islamic regime, has existed since the time of the 

messenger of Allah peace be upon him, one of the charity’s 
ongoing by the Muslim in order to pay and reward and what 
was the cessation of contributions of the will of the individual 
and that lead to the withdrawal of his ownership to the 
Almighty god has been replaced ambitions since ancient times. 
so the first scholars by the interest in their books where not left 
loose or contained in their time but they ate in detail the 
weakness and the catastrophe that befell Muslims and that by 
law the place of Islamic law in many Islamic countries and 
colonizazion. has led to the loss of the stay a lot of vitality and 
by the lack of diligence , lack of the practical application of 
hand , and its loss between the terminology of fiqh and legal 
terms , on the other and become problems intractable in our 
daily lives , which displayed to the looting and seizure and in an 
attempt to remedy the situation issued Algerian legislators a set 
of laws on cessation and in light of research and diligence and 
development of the organization’s legal halt addressed the 
protection of civil and criminal waqf properties by Algerian law 
compared to Islamic jurisprudence  

Addressed in the introductory chapter the provision of the 
stay in general and then dealt with the civil protection of the 
stay in chapters I and II and criminal protection in the third 
chapter , where she discussed in the first chapter to the civil 
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protection of the stay when he was in five sections and in the 
second chapter dealt with the civil protection of the stay at the 
crash and a waste in four sections and then in third chapter 
dealt with the criminal protection of the stay in three section in 
addition to the conclusion the most important research results 
obtained. 

  
 May Allah bless our prophet Muhammad, praise be to 

Allah 

 


 
 
 
 
 
 
 
 


