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  الصفة  الجامعة  األستاذ
أستاذ التعلیم  -بلقاسم شتوان

  -العالي
 -جامعة األ میر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة

  قسنطینة
  رئیسا و مناقشا

 -جامعة األ میر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  - أستاذ التعلیم العالي - كمال لدرع
  قسنطینة

  مشرفا و مقررا

 -عبد القادر للعلوم اإلسالمیة جامعة األ میر  - أستاذة محاضرة -علیوات یاقوتة
  قسنطینة

  مناقشا

  التصرف في ريع الوقف
  و تطبيقاته المعاصرة

دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي و التشریع  -
  -الجزائري

 



 ملخص البحث
   -فقه اإلسالمي و التشريع اجلزائريدراسة مقارنة بني ال -" عاصرةالتصرف يف ريع الوقف و تطبيقاته امل"

  .أسية إسعادي : من إعداد الطالبة
.كمال لدرع:إشراف األستاذ الدكتورحتت    

 
:لقد متحورت الدراسة حول  

  إبراز املصارف الشرعية للوقف، و مدى تطابق مصارف الوقف املنصوص عليها يف قانون األوقاف
 .اجلزائري مع املصارف اليت قررها الفقه اإلسالمي

  و إبراز مواطن جواز خمالفة أو تغيري "شرط الواقف كنص الشارع" الوصول إىل حتديد معىن مدلول ،
 .هذا الشرط

  يع الوقف للمصلحة و صور ذلكجواز التصرف يف ربيان مدى. 
  حماولة تسليط الضوء على ماهية العالقة بني الدولة و مؤسسة الوقف، و إبراز مدى حقها يف التصرف

 .يف ريع الوقف، و بيان مدى جواز دعم الوقف ملوازنتها العامة
 بيان التطبيقات املعاصرة يف صرف  ريع الوقف، و مدى حتقيقها للهدف األمسى للوقف. 

ارتأيت إىل تقسيم البحث إىل مقدمة و فصل متهيدي و فصلني و خامتة، أما املقدمة فضمنتها جل ذلك و أل
اهلدف من الرسالة ، و طرحت فيها إشكالية البحث، كما بينت املنهج الذي انتهجته، فضال عن تعرضي 

  ...إىل الدراسات السابقة وذكر الصعوبات اليت واجهتين أثناء البحث
الفصل التمهيدي للتعريف مبصطلحات البحث، تناولت فيه ماهية الوقف يف الفقه اإلسالمي و  خصصت    

التشريع اجلزائري يف مبحث أول، و يف مبحث ثان تعرضت إىل أركان الوقف و أنواعه يف الفقه اإلسالمي 
  .و التشريع اجلزائري

  سالمي أما الفصل األول فتحدثت فيه عن صرف ريع الوقف يف الفقه اإل    
و التشريع اجلزائري، تندرج حتته ثالث مباحث رئيسية، يتناول األول شرط الواقف و مدى وجوب االلتزام 
به يف صرف الريع يف الفقه اإلسالمي و التشريع اجلزائري، أما الثاين فكان حول إعمال املصلحة يف صرف 

ث الثالث لِ جماالت الوقف و مصارفه ريع الوقف يف الفقه اإلسالمي و التشريع اجلزائري، و خصصت املبح
  .يف الفقه اإلسالمي و التشريع اجلزائري

أما الفصل الثاين فقد ضمنته مبحثني متالحقني، األول يتعرض لمدى حق الدولة يف التصرف يف ريع      
ف يف الوقف يف الفقه اإلسالمي و التشريع اجلزائري، و الثاين هو اآلخر االت معاصرة لصرف ريع الوق

  .الفقه اإلسالمي و التشريع اجلزائري
و من  و بعد هذا العرض كله جعلت خامتة، أبرزت فيها أهم النتائج اليت توصلت فيها يف هذا البحث    

  :أمهها



  
إن الوقف يهدف بصورة أخص إىل نفع املوقوف عليهم، و ال يتأتى ذلك إال إذا مت صرف الريع طبقا ملا قرره  -    

  ".شرط الواقف كنص الشارع:" يقة وقفه تطبيقا للقاعدة اليت تقولالواقف يف وث

إال أن شرط الواقف يف صرف الريع قد ال حيقق دائما املصلحة املرجوة من الوقف، أو ال حيقـق مصـلحة     - 
 :املوقوف عليهم، لذلك أجاز الفقهاء تغيري شرط الواقف و التصرف فيه مراعاة للمصلحة، و من أمثلة ذلك

 ذوي احلاجة و الفاقة على غريهم تقدمي. 
 كما جيوز التصرف يف ريع الوقف لنفع وقف آخر. 
 خبصم من الريع ما يلزم إلعمار الوقف للمحافظة على استمرار قدرته على حتقيق الريع.   

إن مصارف الوقف و جماالته متعددة بتعدد جماالت احلياة فمنها ما هو خمصص خلدمة اتمع، و منها ما هـو   - 
 .خمصص خلدمة اجلانب العلمي و الثقايف، و منها ما هو خمصص خلدمة املساجد، و غريها

  

 

  
 
 

 


