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 الملتقى الدولي: الوقف اإلسالمي أداة تمويل وتنمية

 المحور الثاني: الجوانب القانونية للوقف اإلسالمي

 .قراءة فقهية لقوانين النظارة على األوقاف في التشريع الجزائريعنوان المداخلة: 

    .الدكتور نور الدين بوكرديد    جامعة األمير عبد القادر قسنطينة                                       

 والطالب: مراد دريش  طالب دكتوراه جامعة األمير عبد القادر قسنطينة. 

 مقدمة: 

نظارة األوقاف من القضايا الفقهية القددية وادلتجددة، دلا ذلا من أمهية يف احلفاظ على األوقاف، وضمان 
اعتنت باألوقاف يف  والعربية حتقيق أىدافها االجتماعية واالقتصادية، ومبا أن التشريعات يف الدول اإلسالمية

، وادلشدرع ازااردري لددول العربيدة واإلسدالميةا تشريعاتالنظارة على األوقاف حاضرة يف  سن القوانني، كانت
وأوىل عنايدة بدارزة بدالوقم ومدا يتعلدق بدو مدن أحضدام، فرضدتها الت دورات  ،مل يغفل القوانني ادلتعلقة باألوقداف

قدراةة فقهيدة لقدوانني د" موسدوم بداحلادثة يف األنظمدة القانونيدة والتشدريعات احلدي دة، والةلدي الدأي بدني أيددينا 
" يةتغي تتةع ادلدواد القانونيدة لنظدارة األوقداف للنظدر يف قضدية تقندني األوقاف يف التشريع ازاارري النظارة على

مددى تغليدا ادلشدرع زاندا ومدى أخأ ادلشرع ازاارري باآلراة الفقهيدة الددديدة، و  ،أحضام نظارة األوقاف
قيدق االسدتغالل حتو اسدت مارىا، ادلصللة يف حفظ األوقاف ودفع ادلفاسد عنها؛ لتتلقدق دديومتهدا، وإمضانيدة 

 األم ل ذلا، وينةين الةلي على إشضالية رريدة وىي:

 ادلواد القانونية لنظارة األوقاف؟ما مدى التاام ادلشرع ازاارري باآلراة الفقهية يف تقنني 

 ويتفرع عن ىأه اإلشضالية عدة إشضاالت فرعية وىي:

 لوقم؟ما ىي ادلدتندات الشرعية والقانونية لنظارة ا -

 ما ىو التضييم الفقهي والقانوين للنظارة على األوقاف؟ -



2 
 

 ما ىي شروط نظارة األوقاف يف الفقو والقانون ازاارري؟ -

 ما ىي مهام ناظر الوقم وحقوقو يف الفقو والقانون ازاارري؟ -

  أىمية البحث:

 الةلي من خالل:تربز أمهية  

 تراثهم.أسالفهم و قة بربط األجيال الالح وال قافية يف ،أمهية الوقم االجتماعية واالقتصادية -

 األوقاف ىي صمام األمان لألوقاف مهما تغريت الظروف واألحوال. نظارة -

 األوقاف يف ازاارر موغلة يف القدم، وذلا مضانة ال تندرس عرب األجيال. -

لتجد أحضام الفقو اإلسالمي أثرا يف الواقع، وأحضام نظارة األوقاف ذلا أضلى ضرورة عصرية التقنني  -
 ارتةاط وثيق بالواقع ومدتجداتو.

 البحث:أىداف 

 يف نظارة األوقاف باآلراة الفقهية دلختلم ادلأاىا. مقارنة ادلواد القانونية اليت سنها ادلشرع ازاارري -

 وقاف وأثرىا يف التشريع ازاارري.إبراز اآلراة الفقهية يف قضايا نظارة األ -

 لنظر يف مدى حتقق مصللة األوقاف عن طريق ادلواد القانونية يف التشريع ازاارري.ا -

 المتبع في البحث:المنهج 

ادلنهج االستقراري بتتةدع ادلدواد القانونيدة يف نظدارة األوقداف لددى ادلشدرع ازااردري، واسدتقراة اآلراة اعتمدنا 
دددرب مدددى أخددأ ادلشددرع نهج التلليلددي لظاهنددا الفقهيددة، واسددتخدمنا ادلددالفقهيددة يف أحضددام نظددارة الوقددم مددن م
يعدر  ذلدا مدن اإلمهدال أو و حتقيدق مصدللة األوقداف وحفظهدا شلدا قدد ازاارري بدرراة الفقهيدة الددديدة وتوخيد

 التضييع.
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ادلداخلدددة يف أربعدددة زلددداور تددددةقها مقدمدددة حتدددوي دتهيددددا للموضدددوع وإشدددضالية الةلدددي واألمهيدددة ت وجددداة
بيدددان مفهدددوم النظدددارة علدددى األوقددداف يف الفقدددو والتشدددريع يت احملدددور األول يف واألىدددداف وادلدددنهج ادلتةدددع،   يدددأ
احملددور ال الددي:  قددراةة يف شددروط نظددارة ويليددو القددراةة يف مهددام ندداظر الوقددم،  ازاارددري، واحملددور ال دداين يتندداول

، لوقدم وإعفاردوقدراةة يف مددلولية نداظر اال يتناول ، واحملور الرابعحقوق الناظر يف التشريع ازااررياألوقاف و 
 خبادتة حتوي أىم النتارج والتوصيات.وينتهي الةلي 

 المحور األول: مفهوم نظارة األوقاف في الفقو والتشريع الجزائري

التعريم بنظارة الوقم، وحتديدد  رجيد بنظارة األوقافقةل الشروع يف القراةة الفقهية للمواد القانونية ادلتعلقة 
 وما يقابلو يف التشريع ازاارري.قم يف اللغة واالص الح تعريم الو 

 أوال: مفهوم الوقف في الفقو والتشريع الجزائري:

 مفهوم الوقم يف اللغة واالص الح: -1

 .1الوقم يف اللغة ىو احلةسلغة:  -أ

 اص الحا: تنوعت تعريفات الوقم بني ادلأاىا اإلسالمية إىل عدة تعريفات من بينها: -ب

 .2"حةس العني على ملك الواقم والتصدق بادلنفعةتعريم لللنفية: "  -

شية مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك مع يو ولو تقديرا"، وعرف:" إع اة  "إع اة منفعةتعريم ادلالضية: -
 .3منافع على سةيل التأبيد"

                                  
 (54/4898)عةد اهلل علي الضةري وآخرون، )د.ط(، )د.ت(،ابن منظور، لدان العرب، دار ادلعارف، مصر، حتقيق:  1
م، 2003)د.ط(،  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، حتقيق: عادل عةد ادلوجود وعلي زلمد معو ، دار عامل الضتاب، الريا ، 2
(6/519) 
 (7/626دار عامل الضتا، )د.ط(،)د.ت(، )احل اب، مواىا ازليل، ضة و: زكريا عمريات،  3
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قةتدو علدى مصدرف مةداح تعريم الشافعية: "حةس مال ديضن االنتفاع بو مع بقاة عينو بق ع التصرف يف ر  -
 .1موجود"

 .2" حتةيس األصل وتدةيل ال مرة"تعريم احلنابلة:  -

صلدد تقاربدا كةدريا بينهدا يف ادلفهدوم واآلثدار ادللتةدة علدى  من خالل تعريفات الوقم يف سلتلم ادلأاىا الفقهية
 الوقم.

-84مدن قدانون األسدرة  213ادلدادة:يف جداة  حيدي وقداف تعريدم الوقدموقد تناولدت القدوانني ادلتعلقدة باأل
حددةس ادلددال عددن التملددك ألي شددخ  علددى  :بأنددو وادلعدددل وادلددتمم تعريددم الوقددم يف التشددريع ازاارددري 11

 مضددمونو: يف ادلددادة ال ال ددة 91/10وجدداة تعريددم للوقددم أك در توضدديلا يف القددانون  وجدو التأبيددد والتصدددق.
والتصدق بادلنفعة على الفقراة أو علدى وجدو مدن وجدوه  الوقم ىو حةس العني عن التملك على وجو التأبيد

  الرب واخلري.

شدرع ، إال أن ادلصلده يتقداطع مدع تعريفدات سلتلدم ادلددارس الفقهيدة بقراةة تعريم الوقم يف التشريع ازاارري
مدددن  17أن ملضيدددة الوقدددم تددداول عدددن الواقدددم كمدددا جددداة يف ادلدددادة  ازااردددري أخدددأ بدددالرأي الدددأي يدددأىا إىل

ثالث نظريات د و العني ادلوقوفة؛ لوج ملضية، وادلشرع ازاارري مل خيرج عن النظر الفقهي يف 91/10نالقانو 
ملضيدة ادلوقدوف عليدو ال انية:و  ،بقاة ملضيدة العدني للواقدم األوىل: وىي: فقهية متةاينة يف ملضية العني ادلوقوفة

ادلددالضي يتةددر نظريددة عدددم زوال ملضيددة العددني ، وإن كددان ادلددأىا 3ملضيددة اهلل تعدداىل للوقددم، وال ال ددة: للوقددم
 .ادلشرع ازاارري مل يأخأ هبأا الرأي، إال أن 4كلية  ادلوقوفة عن الواقم

                                  
 (2/485م، )1997، 1اخل يا الشربيين، مغين احملتاج، اعتر بو زلمد خليل عيتاين، دار ادلعرفة، لةنان، ط 1
 (8/184م، )1997، 3طابن قدامة، ادلغين، حتقيق عةد اهلل بن زلدن اللكي وعةد الفتاح احللو، دار عامل الضتا، الريا ،  2
، 1يف الفقو اإلسالمي والت ةيقات ادلعاصرة، األمانة العامة لألوقاف، الضويت، ط نظام النظارة على األوقافزلمد ع ية ادلهدي ، 3

 وما بعدىا. 63م، ينظر: ص/2011
 (7/668ينظر: احل اب، مواىا ازليل، ) 4
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ف و بنظريددة زوال ادللضيدة عدن الواقدم إال أن ادللضيددة ال تنتقدل إىل األشدخاص ادلوقددوإن أخدأ ادلشدرع ازااردري  
ينلصدر حدق ادلنتفدع بدالعني ادلوقوفدة فيمدا تنتجدو،  صدراحة حيدي جداة فيهدا:ذلك  18عليهم، وبينت ادلادة: 

 وعليو استغالذلا استغالال غري متلم للعني وحقو حق انتفاع ال حق ملضية.

اقددم ىدو حتقيدق مصددللة الوقدم وازهددة والدأي يظهدر أن اختيددار ادلشدرع ازااردري لنظريددة زوال ادللضيدة عدن الو 
مدددن القدددانون  23ادلدددادة:  االنتفددداع بدددو، وىدددأا مدددا قدددد تليددددهدوامدددو واالسدددتمرار يف ضدددمان ب ا؛عليهددد ادلوقدددوف

ال جيوز التصرف يف أصل ادللك الوقفي ادلنتفع بو، بأية صفة من صدفات التصدرف اليت جاة فيها:  90/10
 أو غريىا. زليع أو اذلةة أو التناسواة بالة

، ومددن   كددان 1تهددا عددنهمومعلددوم أن زوال ملضيددة األوقدداف عددن أصددلاهبا يلتددا عليددو سددقوط نفاقا ددا ورعاي
؛ ألن سل ة الدولدة أقدوى مدن الااما على الدولة تويل شلون األوقاف ورعايتها، وىأا أدعى إىل احملافظة عليه

 سل ة األفراد، واهلل أعلم. 

لوقدددم يف الفقدددو والقدددانون ، وقدددد سدددةق تعريدددم ااألوقددداف مركدددا إضدددايف مدددن كلمدددة الوقدددم والنظدددارة ونظدددارة
 م النظارة على األوقاف.ازاارري، ويأيت تعري

 .في الفقو والتشريع الجزائري النظارة تعريف:ثانيا

 النظارة يف اللغة من النظر وىو: الفضر يف الشية وتقديره وقياسو. لغة: -أ

 .2ويأيت الناظر مبعر: احلافظ، ويقال ناظور الارع والنخل وغريمها، أي: حافظو

 الوقددم؛ ألن يف النظدارة حفددظ معدر النظدارة حفددظ الشدية وىددأا ادلعدر مناسددا للمعدر االصدد الحي لنظدارة 
 .كما سيأيت  وقيام على شلوهنا وزتاية ذلا لألوقاف

  اص الحا: على الوقم النظارة -ب

                                  
 16م، ص/2014، 1دار الضلمة للنشر والتوزيع، طأزتد الريدوين،  الوقم اإلسالمي رلاالتو وأبعاده،  1
 (49/4467) دار ادلعارف، مصر، حتقيق: عةد اهلل علي الضةري وآخرون، )د.ط(، )د.ت(، العرب،ابن منظور، لدان  2
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 عرفت النظارة على الوقم بعدة تعريفات من بينها:

مدن اسدتغالل وعمدارة وصدرف سل ة شرعية جتعل دلن ت ةت لدو القددرة علدى وضدع يدده عليدو وإدارة شدلونو  -
 .1الريع إىل ادلدتلقني

وندددداظر الوقددددم ىددددو الشددددخ  الددددأي لددددو الدددددل ة الشددددرعية ليدددددير الوقددددم ويرعددددى شددددلونو، ويصددددرف ريعددددو 
 للمدتلقني.

وقدم ىدي مدن الددل ات والواليدات ادلشدروعة، من خالل التعريم يف الفقو اإلسالمي صلد أن النظارة على ال
 واذلدف منها ىو إدارة شلون األوقاف مبا يصللها ويضمن دوامها، وصرف منافعها على ادلدتلقني ذلا.

: 98/381يف ادلددادة الدددابعة للمرسددوم التنفيددأي: وجدداة تعريددم النظددارة علددى األوقدداف يف التشددريع ازاارددري
 يقصد بنظارة الوقم يف صلا ىأا الن  ما يأيت:

 التديري ادلةاشر للملك الوقفي. -أ

 رعايتو. -ب

 عمارتو. -جد

 استغاللو. -د

 حفظو. -ه

 زتايتو. -و

 وفدرت ادلادة ال امنة من نفس القانون عمارة الوقم بأهنا: 

 رميمو.صيانة ادللك الوقفي وت -أ

                                  
 398ص/م، 1982، 4، بريوت، طوقاف، دار ازامعة لل ةاعة والنشرمص فى شليب، أحضام الوصايا واأل 1
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 عند االقتضاة.إعادة بناة ادللك الوقفي  -ب

 استصالح األراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفديل وغريه. -ج

 ، حيي مت حتدديها خبمددة رلداالت رريددةالقانونية رلاالتوعرف ادلشرع ازاارري النظارة على األوقاف بةيان 
 .يف التشريع ازاارري األوقافتعد ركارا نظارة 

حيي جعلدوا وظيفدة نداظر الوقدم حفدظ  ؛س ره الفقهاة أه ااجماالت مل خيرج عمااذل بتقنينو  ازاارريوادلشرع 
رتددددو وإجيددداره وزرعددددو وادلخاصددددمة فيدددو، وحتصدددديل الغلدددة مددددن أجددددرة أو زرع أو ذتدددر، وقدددددمتها بددددني الوقدددم وعما

 .1إع اة مدتلقتو من عمارة وإصالح و ادلدتلقني، وعليو االجتهاد يف تنمية ادلوقوف وصرفو يف جها

من خالل بيان ااجماالت القانونية لنظدارة األوقداف يتضدن أن ىدأه ااجمداالت حتقدق ادلرامدي مدن تنصديا ىي دة و 
ى أىدافو االقتصادية واالجتماعية؛ ألن ناظر الوقم يقوم نظارة األوقاف؛ وذلك كي يةقى الوقم زلافظا عل
و أمدددوال الوقدددم إىل رلددداالت تنمويدددة تنضدددةط منهدددا، ويوجدددبصددديانة األوقددداف ليددددوم انتفددداع الفقدددراة وادلدددداكني 

 .2بشروط الوقم ومقاصده الشرعية

 ثالثا: المستندات الشرعية والقانونية لنظارة الوقف

 المستندات الشرعية لنظارة الوقف: -1

 نظارة الوقم مشروعة يف الفقو اإلسالمي، بناة على األدلة الشرعية والعقلية:

تصددق بدأر  الدنة النةوية: إقرار النيب صلى اهلل عليو وسلم لعمر بن اخل اب رضي اهلل عندو عنددما من  -أ
 .3خيرب، وقال: ال جناح على من وليها أن يأكل منها بادلعروف أو ي عم صديقا غري شلول فيو

 .الوقم غلة مبا أنو جيوز لو األكل من يف احلديي داللة على مشروعية نصا الناظر؛أن  وجو االستدالل:

                                  
 202م، ص/1998، 1ينظر: وىةة الاحيلي، الوصايا والوقم يف الفقو اإلسالمي، دار الفضر، سوريا، ط 1
 80زلمد ع ية ادلهدي ،نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالمي والت ةيقات ادلعاصرة، ص/ينظر:  2
 1633، رواه مدلم، كتاب الوصية، باب الوقم، برقم2586برقم رواه الةخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف الوقم، 3
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 . 1األوقاف من حيفظها ويقوم بشلوهناعلى تولية إرتاع الصلابة  -ب

مندو االنتفداع بدو يف سدةل  الغايدةمن ادلعقول: من مقاصد الشريعة حفظ األمدوال وتنميتهدا، والوقدم مدال  -ج
 .2اخلريات، واستمرار وصول ال واب واألجر إىل الواقم

 المستندات القانونية لنظارة الوقف -2

ادلتعلددق باألوقدداف يف الفصددل الدددادس ادلعنددون بندداظر  91/10يدددتمد الندداظر مدددتنده القددانوين  مددن القددانون 
الندداظر إدارة الوقدم، وحيدددد ند  تنظيمددي الحددق  مندو علددى أن يتدوىل  34و 33الوقدم، حيددي نصدت ادلددادة 

 كيفيات ذلك.

  ا وتديريىا وزتايتها.األمالك الوقفية وإدار احملدد لشروط  98/381وجاة ادلرسوم التنفيأي 

ومعلددوم أن للوقددم شخصددية معنويددة؛ فهددو حيتدداج إىل مددن دي لددو قانونيددا يف إدارة شددلونو، والندداظر ىددو مددن يقددوم 
 .3هبأه ادلهام

 ثالثا: التكييف الفقهي والقانوني لنظارة األوقاف

اهلل تعددداىل، وقدددد دلدددت  ، ألهندددا تتعلدددق بأحدددد القربدددات إىلعظيمدددة القددددرظدددارة األوقددداف مدددن ادلهدددام ازليلدددة والن
 بعد ادلوت. ستمرار ثوابوالصليلة على فضل الوقم، وااألحاديي 

، وتددرتةط بنصددوص وقواعددد شددرعية، تضفددل أن مدددلولية الوقددم والقيددام بشددلونو مددن الواليددات الشددرعيةومعلددوم 
 القيام هبا على أحدن الوجوه.

 سل ة تعريم الوالية، وتعريم الوالية ىو:وال شك أن النظارة ىي من الواليات اخلاصة، وين ةق عليها 

                                  
 (5/124) م،1،2001دار الوفاة ادلنصورة، طحتقيق رفعت فوزي عةد ادل لا، ينظر: الشافعي، األم، 1
 60ينظر: خالد بن عةد اهلل الشعيا، النظارة على الوقم،ص/ 2
، 1ينظر: ج ي خرية، سل ات ناظر الوقم يف التشريع ازاارري، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص،  كلية احلقوق، جامعة ازاارر 3

 77م، ص/2016
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        ي ةتها الشرع إلندان معني، دتضن من رعاية ادلوىل عليو من نفس ومال، وحفظو وتنميتو بال رق 
 .1ادلشروعة

وكيددل عددن بأنددو  98/381يف القددانون  مددن خددالل بيددان مهامددو لندداظر الوقددموجدداة تضييددم ادلشددرع ازاارددري 
 ادلوقوف عليهم.

وضددعو ىددي عالقددة مددا ندد  عليددو الفقهدداة بددأن العالقددة الدديت حتضددم الندداظر ومددن  ادلشددرع ازاارددري علددى مل خيددرج
 الوكالة عن نظارة الوقم يف أمور ك رية. عقد رغم اختالف ؛وكالة وجتري عليها أحضامها

هندا عقدد اة الفقهيدة ادلضيفدة لنظدارة الوقدم، صلدد أن تضييدم نظدارة األوقداف علدى أوعند النظر يف سلتلدم اآلر 
 الفقهداة، ويتجداذب ادلددألة زلدل خدالف بدني ااردري ىديكما ذىدا إليدو ادلشدرع ازم  وكالة عن ادلوقوف عليه

 :اجتاىان فقهيان

 .3وادلالضية 2االجتاه األول: أن الناظر وكيل عن الواقم، وىأا رأي احلنفية

 .4بدةا أو بدون سةا ويلتا على القول بأن الناظر وكيل عن الواقم أنو حيق للواقم عال الناظر

 .5احلنابلةاالجتاه ال اين: الناظر وكيل عن ادلوقوف عليهم، وذىا إىل ىأا الرأي 

 .6للعنيويلتا على ىأا القول أن الواقم ال يدت يع عال من عينو إال إذا اشلط ذلك لنفدو عند وقفو 

األقددرب إىل مصددللة  علدديهم ىددوشددرع ازاارددري بددأن الوكالددة تضددون علددى ادلوقددوف والددأي يظهددر أن اختيددار ادل
 الوقم وادلوقوف عليهم، لألسةاب اآلتية:

                                  
 5م، ص/1979، 1ط القاىرة، دار ال ةاعة احملمدية باألزىر، ،الوالية على النفس ،حدن الشاذيل 1
 (6/578ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ) 2
 64 الشعيا، النظارة على الوقم، ص/خالد بن عةد اهلل ر:ينظ 3
 50م، ص/2017، 1ينظر: عةد اهلل بن عو  ادللياين، مدلولية ناظر الوقم، ملسدة ساعي لت وير األوقاف، الريا ، ط 4
 (4/272م، )1983)د.ط(، ينظر: الةهويت، كشم القناع عن منت اإلقناع، عامل الضتا بريوت،  5
 51ينظر: عةد اهلل بن عو  ادللياين، مدلولية ناظر الوقم،ص/ 6
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يل وىو صاحا الوقدم يف ىدأه احلالدة، بينمدا ادلوقدوف علديهم حيدا م مددتمرة، الوكالة تنتهي مبوت األص -
 يتجددون يف كل وقت.وإن كان الوقم زهة عامة فادلوقوف عليهم 

الوكالددة تعددود ؛ فضمددا أن ادلصددللة يف ، ويدددتلقون ريعددوادلوقددوف علدديهم ىددم أصددلاب ادلنفعددة مددن الوقددم -
 مصللة نصا الناظر ترجع يف غالةها على ادلوقوف عليهم.على األصيل، فضألك 

 المحور الثاني: قراءة في مهام ناظر الوقف:

قصدددود مدددن نظدددارة الوقدددم، جددداةت ادلدددادة ال ال دددة عشدددر مدددن ادلرسدددوم التنفيدددأي بعدددد بيدددان ادلشدددرع ازااردددري للم
 ، حيي تضمنت ذتان مهام على النلو اآليت:لتةني مهام ناظر الوقم 98/381

 ، وضامنا لضل تقصري.الدهر على العني ادلوقوفة، ويضون بألك وكيال عن ادلوقوف عليهم -1

 احملافظة على ادللك الوقفي ومللقاتو وتوابعو من عقارات ومنقوالت. -2

 ادلوقوف عليهم.القيام بضل عمل يفيد ادللك الوقفي، أو  -3

 دفع الضرر عن ادللك الوقفي. -4

 .الدهر على صيانة ادللك الوقفي ادلةين وترميمو وإعادة بنارو عند االقتضاة -5

 وزراعتها. الدهر على زتاية ادللك الوقفي واألراضي الوقفية واستصالحها -6

 حتصيل عاردات ادللك الوقفي. -7

 مع مراعاة شروط الواقم. الدهر على أداة حقوق ادلوقوف عليهم  -8
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ال خدددالف بدددني الفقهددداة يف أن مدددن ادلهدددام الرريددددة لنددداظر الوقدددم حفدددظ العدددني ادلوقوفدددة؛ ألن  فدددظ الوقدددم  
 .1، واالنتفاع من ادلوقوف عليهمبالندةة للواقم سيدتمر ال واب واألجر

األوقدداف يف القدانون ازاارددري والدأي يةددو أن ىددأه ادلدواد القانونيددة ىدي مايدد مددن التوضدين لةيددان معدر نظدارة 
يف صلا ىأا الةلي، وإن كان يف ىأه ادلواد بعض اإلرتال وعددم التفصديل كمدا  اق التعريج عليهالأي سة

القيدام بضدل عمدل يفيدد و  الددهر علدى العدني ادلوقوفدة، ال ال ة احملددة دلهدام نداظر الوقدم:و  ال انية جاة يف ادلادة
 ادللك الوقفي، أو ادلوقوف عليهم.

 والفقهاة قد حددوا مهام ناظر الوقم يف ازملة بأهنا:

من أىم األعمال اليت يقوم هبا ناظر الوقم القيام بعمارة الوقم، والعمارة جتا باشلاط  عمارة الوقم: -1
 .2وتقدم العمارة على صرف ادلنفعة للمدتلقني الواقم أو بعدم اشلاطو ذلا

: الدهر على أداة 13غلتو، حيي جاة يف ادلادة  الوقم قةل صرفاارري بأولوية عمارة وقد أخأ ادلشرع از
 .حقوق ادلوقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقم بعد خصم نفقات احملافظة على ادللك الوقفي

ال ديضن االنتفاع بالوقم وصدرف منافعدو علدى ادلددتلقني : وأداة حقوق ادلدتلقني حتصيل غلة الوقم -2
  .3ق ادلدتلقني من الغلة من آكد الواجةات على الناظر، وأداة حقو إال بتلصيل غلتو

 .4، ويراعي ادلصللة حيي كانتحتري األحظ واألنفع للوقم يف األعمال والتصرفات -3

                                  
م، 2006، 1(، خالد عةد اهلل الشعيا، النظارة على الوقم، األمانة على األوقاف، ط2/510ينظر: اخل يا الشربيين، مغين احملتاج، ) 1

 166ص/
 (2/508، اخل يا الشربيين، مغين احملتاج،)(559/ 6ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،) 2
 210(، خالد بن عةد اهلل الشعيا،ص/2/510ينظر: اخل يا الشربيين، مغين احملتاج،) 3
 234ينظر: خالد بن عةد اهلل الشعيا، نظارة األوقاف،ص/ 4
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يجددا علددى ف، النفقددة مددن الوقددم لللفدداظ عليددو؛ ألن بقدداة ادلنفعددة واسددتمرارىا يدددتلام اإلنفدداق مددن غلتددو -4
، واللافدع الددعاوى ضدد الغاصدةني لألوقداف أو احملداولني االسدتيالة عليدو الناظر ادلخاصمة على الوقم، ورفدع

 .1يف القضاة ىو الدةيل لللفاظ على الوقم وال يقل شأنا عن العمارة واإلنفاق عليو

نفقددة علددى وحيدددا للمشددرع ازاارددري األخددأ بددالرأي الفقهددي ادلوجددا للنفقددة علددى الوقددم لللفدداظ عليددو وال
 98/381مدن ادلرسدوم: 32يلتدا عنهدا مدن التاامدات ماليدة؛ حيدي جداة يف ادلدادة الدعاوى القضدارية، ومدا 

 تشتمل نفقات األوقاف خصوصا على ما يأيت:

 يف رلال احلماية على العني ادلوقوفة: -1

 نفقات الصيانة واللميم واإلصالح. -أ

 نفقات إعادة الةناة عند االقتضاة. -ب

 يف رلال الةلي ورعاية األوقاف: -2

 نفقات استخراج العقود والوثارق. -أ

 والعقارية ومدن األراضي.نفقات أعةاة الدراسات التقنية، واخلربات والتلقيقات التقنية  -ب

 نفقات إصلاز ادلشاريع الوقفية. -جد

نفقدددات استصدددالح األراضدددي والةدددداتني الفالحيدددة وادلشدددجرة، وكدددأا اقتنددداة العتددداد الفالحدددي ومددددتلامات  -د
 الاراعة. 

 رلال ادلنازعات: يف -3

 أتعاب احملامني وادلوثقني واحملضرين القضاريني. -أ

                                  
 177،179ادلرجع الدابق، ص/ ،(8/238ابن قدامة، ادلغين،) ينظر: 1
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 النفقات وادلصاريم ادلختلفة. -ب

تضدن الدالة أن ادلشدرع ازااردري أخدأ بقاعددة تغدري األحضدام بتغدري الامدان من خالل عر  بندود ىدأه ادلدادة ي
لسددات حضوميدة، وتضدة ها وادلضان؛ حيي إن الوقم اليدوم لديس كددابق عهدده؛ ألن األوقداف حتضمهدا م

 قوانني تتداخل مع القوانني األخرى الدارية يف الدولة يف سلتلم ااجماالت.

 في التشريع الجزائري. وحقوق الناظر المحور الثالث:  قراءة في شروط نظارة األوقاف

 أوال: قراءة في شروط نظارة األوقاف

تددويل وظيفددة ندداظر األشددخاص الددأين ذلددم األولويددة يف  98/381مددن ادلرسددوم التنفيددأي  16جدداة يف ادلددادة 
 ومسن ادلشرع ازاارري بتويل الناظر عدة أمالك وقفية.الوقم، 

 :ادلأكورينوبني ادلشرع ازاارري أن الناظر خيتار من بني األشخاص 

 الواقم أو من ن  عليو عقد الوقم. -1

 عليهم، أو من خيتارونو؛ إذا كانوا معينني زلصورين راشدين. ادلوقوف -2

 ويل ادلوقوف عليهم إذا كانوا معينني زلصورين غري راشدين. -3

، إذا كدان ادلوقدوف عليدو غدري معدني، أو معيندا غدري من مل ي لا النظارة لنفدو، من أىل اخلري والصدالح -4
 زلصور، وغري راشد وال ويل لو.

من خدالل النظدر إىل األشدخاص الدأين حدددىم ادلشدرع ازااردري صلدد أن أول شدخ  وىدو صداحا الوقدم  
؛ حيددي ذىددا رتهددور الفقهدداة إىل عدددم جددواز تددويل كددان زلددل خددالف بددني الفقهدداة يف توليددو نظددارة الوقددم

 .1صاحا الوقم للنظارة عليو

                                  
 (6/637احل اب، مواىا ازليل، ) ،(6/577ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،)ينظر:  1
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التصدرف عدن الواقدم يندايف رفدع خاصدية  نظدارة الوقدم مدنواستدل ىأا الفريق من الفقهاة بأن اشلاط تدويل 
، بددل ذىددا الفقهدداة إىل أن اشددلاط نظددارة الوقددم مددن الواقددم يددلدي إىل الواقددم وانتقاذلددا للموقددوف علدديهم

   . 1إب ال الوقم

ان غددري إذا كدد و، ويدددتدلون بأنددالوقددم نظارتددو يددرون الددواز تددويل صدداحا 2بينمددا صلددد فريقددا آخددر مددن الفقهدداة
 . 3، فصاحا الوقم ىو األوىل بالنظارة على الوقم من غريهنظارة الوقمصاحا الوقم جتوز لو 

لدديس رأيددا ضددعيفا أو واىيددة األدلددة؛ ألن  وأخددأ قددانون األوقدداف ازاارددري الددواز تددويل صدداحا الوقددم للنظددارة،
تويل صاحا الوقم النظارة عليو ال يضر بالوقم، فقصدد الواقدم مدن الوقدم ىدو اسدتمرار األجدر وال دواب، 

 .أن من كان ىأا مقصده سيلرص على مصللة الوقم ودديومتو والشك

وجعددل ادلشددرع ازاارددري ادلوقددوف علدديهم ىددم األحددق يف النظددارة علددى الوقددم بعددد الواقددم، وىددأا الددرأي كددان 
 وكيل عن ادلوقوف عليهم.من قيا إذ مر بنا يف ىأا الةلي أن الناظر 

علددى الوقددم، ره للموقددوف علدديهم للقيددام مبهمددة النظددارة وادلشددرع ازاارددري مل خيددرج عددن تقعيددد الفقهدداة باختيددا
للموقوف عليهم  دللضية الوقمالنظرية ادلليدة ويليده ما استدل بو زواز تويل ادلوقوف عليهم لنظارة الوقم ب

 .4وليس للواقم، فتصرف ادلوقوف عليهم يف الوقم والقيام بشلونو ىو مب ابة تصرف ادلالك يف ملضو

طالددا تددويل نظددارة الوقددم، وىددأا االختيددار لددو شددواىده يف الفقددو  ازاارددري ال الددا للنظددارةواسددتةعد ادلشددرع 
اإلسالمي من أن طالا الوالية واإلمارة ال ديضن منها؛ وعدم دتضني طالا النظارة على األوقاف فيدو حفدظ 

فى أن احلرص وال خي 5، وادلدتند الشرعي لألك ىو عموم األحاديي الناىية عن طلا الواليةدلصاحل الوقم

                                  
 (6/637احل اب، مواىا ازليل،) ينظر: 1
 (237/ 8، ابن قدامة، ادلغين،)(6/577ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ) 2
 وما بعدىا 102مي وت ةيقاتو ادلعاصرة،ص/ع ية ادلهدي، نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالزلمد ينظر:  3
 (8/237ينظر: ابن قدامة، ادلغين،) 4
 166-165زلمد ع ية ادلهدي، نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالمي وت ةيقاتو ادلعاصرة،ص/ ينظر: 5
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لوقددم والنظددارة ل الشددرعية علددى ادلنصددا وابتغدداة الوسددارل غددري ادلشددروعة للوصددول إليددو مددا فيددو منافدداة للمقاصددد
 .عليو

أو ادلعتمدددد نددداظرا لألوقددداف، وىدددأه  مدددن نفدددس ادلرسدددوم لتلددددد شدددروط الشدددخ  ادلعدددني 17وجددداةت ادلدددادة 
 الشروط ىي أن يضون: 

 مدلما.  -1

 جاارري ازندية. -2

 بالغا سن الرشد. -3

 سليم العقل والةدن. -4

 عدال أمينا. -5

 ذا كفاةة وقدرة على حدن التصرف. -6

إىل الشددروط الدديت حددددىا ادلشددرع ازاارددري صلددد جددل الشددروط مل ختددرج عددن االجتهددادات الفقهيددة يف إذا نظرنددا 
ىدددأا الشدددرط بدددني صلدددد تةايندددا يف وجدددوب  ؛ فدددأول الشدددروط اإلسدددالمحتديدددد شدددروط مدددن يتدددوىل نظدددارة األوقددداف

ادلددأاىا الفقهيددة فادلالضيددة والشددافعية واحلنابلددة يشددلطون اإلسددالم يف مددن يتددوىل نظددارة الوقددم، بينمددا صلددد يف 
، ورأي ثالدددي يفدددرق بدددني إذا كدددان الوقدددم للمددددلمني فيشدددلط اإلسدددالم ادلقابدددل مدددن ال يشدددلطو وىدددم احلنفيدددة

 .يشلط لو ذلك وىو رأي لةعض احلنابلةللنظارة على األوقاف، وإذا مل يضن الوقم للمدلمني ال 

 األقدددرب إىل حتقيددق مصدددللة األوقدددافو  ،إن الددرأي ادلدددانع لتددويل غدددري ادلددددلم لنظددارة األوقددداف ىددو أسدددد اآلراة
وادلةددددادئ  تلددددك األوقدددداف الدددديت تضددددون متملضددددة للعةددددادة ونشددددر العلددددم ؛ وبدددداألخ ادلوقوفددددة عليهددددا وازهددددة

 اإلسالمية.
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ازاارريدة للنداظر، وإن كدان ىدأا الشدرط مل يعدرج عليدو الفقهداة نصدا، فقدد اقتضدتو والشرط ال اين: ىدو ازنددية 
، وإن كددان يدددتدل ذلددأا الددرأي بأنددو مددن 1التغددريات احلادثددة يف األنظمددة والقددوانني ومددا يتعلددق بالددديادة الوطنيددة

النداظر جااردري  الدياسة الشرعية، وال ينضر تغري األحضام بتغدري الامدان وادلضدان، وأن مدن ادلصدللة أن يضدون
 ازندية.

: يضاد يتفق الفقهداة علدى تدويل الةدالظ لنظدارة الوقدم، وىدأا أدعدى الشرط ال الي: أن يضون بالغا سن الرشد
 إىل القيام بشلون نظارة الوقم، وحتقيق مصللة األوقاف.

لتمييددا بددني ، وال ديضنددو االشددرط الرابددع: يضددون سددليم العقددل والةدددن: ااجمنددون عدداجا عددن التصددرف يف األوقدداف
 .2النافع والضار للوقم

يف قانون األوقاف: أن يضون عدال أمينا: النظارة على الوقم مدلولية كةدرية علدى عداتق مدن  اخلامسالشرط 
 .3يتوالىا؛ وىو ما يت لا األمانة وعدم اخليانة يف حفظ األوقاف وإيصال احلقوق إىل أصلاهبا

وإمندا  أصدل العدالدة يف نداظر الوقدم؛ كدي يددلم الوقدم مدن الضدياع والددرقة؛ والفقهاة ال خيتلفون يف اشدلاط
 4جرى اخلالف يف شرط العدالة ىل ىو شرط صلة أم شرط أولوية؟

أن يضدون ذا كفداةة وقددرة علدى التصدرف: أخدأ ادلشدرع ازااردري ىدأا الشدرط مدن ادلصد لن : الدادسالشرط 
ىددي: قددوة الشددخ  وقدرتددو علددى  ف وادلقصددود بالضفايددةالفقهددي الضفايددة وىددو شددرط مددن شددروط نظددارة األوقددا

 .6. واشلط الضفاية رتهور الفقهاة من ادلأاىا اإلسالمية5التصرف فيما ىو ناظر عليو

                                  
القانونية إلدارة الوقم يف القانون ازاارري، رسالة كتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة ينظر: زردوم صورية،  اآلليات  1

 24، ص/1،2017/2018باتنة
 139،ص/ينظر: زلمد ع ية ادلهدي، نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالمي وت ةيقاتو ادلعاصرة 2
 144ينظر: ادلرجع الدابق،ص/ 3
 وما بعدىا 97نظارة األوقاف، ص/ينظر: خالد بن عةد اهلل الشعيا،  4
 (2/509اخل يا الشربيين، مغين احملتاج، ) 5
 ،(6/578ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عاىةدين، ) 6
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الشروط اليت سنها ادلشرع ازاارري ال خترج يف ازملة على ما وضعو الفقهداة علدى اخدتالف مشدارهبم لنظدارة 
وحتقيددق ادلقاصددد  ،للنظددارة ىددي تددويل مددن يضددون صدداحلا ومناسددةا غايددة مددن وضددع تلضددم الشددروطاألوقدداف، وال

 ادلتوخاة من النظارة على األوقاف.

الضفاةة؛ أن تضون للناظر تضوينا شرعيا يتناسدا مدع ادلهمدة الديت  وما ديضن أن يضاف إىل الشرط األخري يف
وفضددلها مددن منالددة األوقدداف يف تدددتمد مضانتهددا يقددوم هبددا؛ ألن الوقددم مددن القربددات إىل اهلل، والنظددارة عليددو 

 اإلسالم.

 ثانيا: قراءة في حقوق الناظر

بأن لو احلق يف مقابل شدهري أو سدنوي يقددر  ادلةينة حلقوق الناظر 98/381من ادلرسوم 18جاة يف ادلادة 
ادللددك الددوقفي وديضددن عنددد االقتضدداة مددنن ىددأا ادلقابددل مددن غددري مددوارد ...وحيدددد مددن ريددع الوقددم الددأي يدددريه

 .يتوىل نظارتوالأي 

ال  أجرة نداظر الوقدم دلدت عليهدا الددنة حيدي تقددم األثدر الدأي قدال فيدو عمدر بدن اخل داب رضدي اهلل عندو:
 .1جناح على من وليها أن يأكل منها بادلعروف أو ي عم صديقا غري شلول فيو

  عمر رضي اهلل عنو أجاز دلن يلي النظدارة أن يأخدأ أجدرا مقابدل ذلدك، والددليل نفيدو لدإ وجو االداللة منو:
 .2واحلرج دلن أكل من ذترة الوقم

ومن ادلعقول: ال بد للناظر أن يضون لو مقابل مادي؛ ألنو يعا من يقوم مبهام النظارة، وينق دع ذلدا، ليددتمر 
 .3االنتفاع بالوقم

                                  
 1633، رواه مدلم، كتاب الوصية، باب الوقم، برقم2586رواه الةخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف الوقم، برقم 1
 298ينظر: خالد بن عةد اهلل الشعيا، النظارة على الوقم،ص/ 2
 300ينظر: ادلرجع الدابق،ص/ 3
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، 1ألخأ الناظر أجره من غلة الوقم قد وافق ما عليو رتهور العلمداة يف جدواز ذلدكوادلشرع ازاارري بتقريره 
، والنداظر مدن نفدس مدا يقومدون بدو لدوالة مرتةداتواستدلوا بعمل اخللفاة حيي جعلوا لألمراة والعمال وسارر ا

 .2ال خيتلم عن ىلالة فيما يقوم بو

 في التشريع الجزائري وإعفائو ناظر الوقفالمحور الرابع: قراءة في مسؤولية 

 أوال: مسؤولية ناظر الوقف

: ديدارس حيدي جداة فيهدا 98/381مدن ادلرسدوم 14تعر  ادلشرع ازااردري دلددلولية نداظر الوقدم يف ادلدادة 
، ويعتدددرب الواقددم طةقددا ألحضدددام ادلرسددوماخلددداص مهامددو حدددا شدددروط الندداظر ادلعتمددد لرعايدددة ادللددك الددوقفي 

  والواقم إن اشلط ذلك، وكأا أمام الدل ة ادلضلفة باألوقاف.أمام ادلوقوف عليو مدلوال 

كمددا  سددةق بيانددو يف    دددا ادلشددرع ازاارددري الندداظر عليددو مدددلولية اجتدداه ادلوقددوف علدديهم ألنددو وكيددل عددنهم
 .القانوين والفقهي لناظر الوقم تضييمال

تددل علدى سدتخدموا مصد للات مل يدتخدم الفقهاة القدامى مص لن ادلدلولية يف الةلي الفقهي، وإمندا ا
 .3معر ادللاخأة والتةعة، وما يدل عليها من مص للات كالضمان والتضمني

ىي: مدلولية ناظر الوقم عن تصرفاتو أثناة قيامدو مبهمدة النظدارة علدى ادلرفدق وادلدلولية ادلدنية لناظر الوقم 
  .4أو معنوي يوجا الضمان شرعامادية أو معنوية اجتاه شخ  طةيعي وما ينتج عنها من أضرار  الوقفي

مراقةة النظار يف أعمداذلم وزلاسدةتهم عليهدا كمدا وضدن ادلشدرع ازااردري ال ينضدر ألن بدو تتلقدق ادلقاصدد مدن 
درج فقهداة اإلسدالم يف زلاسدةة نظدار األوقداف علدى فدر  نظارة األوقاف وتتلقق الغايدة مدن األوقداف وقدد)

                                  
 209،ص/زلمد ع ية ادلهدي، نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالمي وت ةيقاتو ادلعاصرة ينظر: 1
 (7/386م، )1981)د.ط(،  ينظر: الونشريدي، ادلعيار ادلعرب، وزارة األوقاف ادلغربية، 2
 154ينظر: عةد اهلل بن عو  ادللياين، مدلولية ناظر الوقم، ص/ 3
األمانة العامة لألوقاف، العدد  عةد القادر بن عاوز، ادلدلولية ادلدنية للنظارة على ادلرفق الوقفي يف الفقو اإلسالمي، 4

 17م،ص18،2010
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فدديهم ا الشدك، والعدالددة علددى التهمددة، وغلةدوا رجدداة اخلددري وتددرجين جاندا ال قددة علددى جانددحددن الظددن هبددم 
 .1على توقع الشر منهم(

ال خالف بني الفقهداة يف أن يدد النداظر علدى الوقدم ىدي يدد أماندة وال يدد ضدمان، ألن النداظر حداز الوقدم 
 .2نيابة ال دتلضا دلصللة ادلوقوف عليو فضان أمينا شأنو شأن الوكيل والوصي

إجدارة الوقدم بأقدل  الناظر يد أمانة إال أهندم اسدت نوا حداالت يضدمن فيهدا النداظر م دل:وإن جعل الفقهاة يد 
 . 3من أجرة ادل ل، صرف الغلة للمدتلقني وتأخري العمارة الضرورية، تضرر الوقم بدةا تفريط الناظر

 ؟يد ضمان ىل ىي يد أمانة أم وادلشرع ازاارري مل يوضن نوع يد ناظر الوقم

مدن مهدام نداظر الوقدم الددهر علدى العدني ادلوقوفدة، ويضدون  بدأن 98/381مدن ادلرسدوم  13 وجاة يف ادلدادة
 وضامنا لضل تقصري. بألك وكيال على ادلوقوف عليهم

 د شدرط الضدمان بتقصدري النداظر، وضدمان النداظر بددةا تقصدريهل ىأه ادلادة يتضن أن ادلشرع حددمن خال
الفقهددداة، إال أن ادلشدددرع ازااردددري مل حيددددد حددداالت التقصدددري الددديت وضدددعها الفقهددداة ادلدددأكورة  زلدددل اتفددداق بدددني

 سابقا.

 ثانيا: إنهاء مهام ناظر الوقف:

 إعفداة نداظر الوقدم 21حيي جداة يف ادلدادة حاالت إعفاة ناظر الوقم من مهامو  98/381بني ادلرسوم 
، ويعفدى رة على مةاشرة العمل أو أفقده قدرتدو العقليدةالقدإذا مر  مرضا أفقده  من مهامو وإب ال تصرفاتو

 .عن شلارسة مهامو إذا ثةت نق  كفاةتو

                                  
 284،ص/األوقاف يف الفقو اإلسالمي وت ةيقاتو ادلعاصرة: زلمد ع ية ادلهدي، نظام النظارة على ينظر 1
 350الوقم،ص/ على نظارةال(، خالد بن عةد اهلل الشعيا، 6/669ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ) ينظر: 2
وت ةيقاتو (، زلمد ع ية ادلهدي، نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالمي 7/481) ينظر: الونشريدي، ادلعيار ادلعرب، 3

 وما بعدىا 313ادلعاصرة،ص/
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وال شدك أن جندون النداظر خيدل  .1والفقهاة متفقون على أن جنون ناظر الوقم يلدي إىل عالو وإهناة مهامو
 بشروط تويل نظارة األوقاف يف الفقو اإلسالمي والتشريع ازاارري.

، وعنددد حلدداالت اإلعفدداة مددن مهددام الندداظر كددان مدددتندا إىل الشددروط ادل لوبددة يف ندداظر الوقددموادلشددرع بوضددع 
 .فقدان تلك الشروط يعفى الناظر من مهامو

كما أوضدلت ادلدادة الددابقة أن النداظر يعفدى مدن مهامدو إذا ثةدت أندو تعداطى أي مددضر أو سلددر أو لعدا 
أنو باع ادلدتغالت أو أنو باع مدتغالت ادللك الوقفي دون ادليدر أو رىن ادللك الوقفي كلو أو جاةا منو أو 

أو ادلوقوف عليهم، أو ادعى ملضية خاصدة يف جداة مدن ادللدك الدوقفي أو  إذن من الدل ة ادلضلفة باألوقاف
 خان ال قة ادلوضوعة فيو أو أمهل شلون الوقم.

ة الفدددق علددى الندداظر، وال شددك أن تندداول ادلدددضرات أو التعامددل مددن احملرمددات تناوذلددا الفقهدداة يف قضددية طددرو 
 .2وأقر الفقهاة عال الناظر اخلارن لألمانة ىأا العمل يتناىف مع مقاصد الوقم،

، أو يدلثر علدى اق ع كل مدا قدد يللدق الضدرر هبدو حفظ األوقاف و ى ناظر الوقم قاصد ادلرجوة من عالوادل
 ازاارري أنو مل يةني احلاالت اليت ال يضمن فيهاوادلالحظ على ادلشرع   إيصال احلقوق إىل ادلوقوف عليهم،

  الناظر وال يتلمل فيها مدلولية التقصري.

 خاتمة

ا مددن آراة يف الفقددو ومددا يقابلهدد يددة لنظددارة األوقدداف يف التشددريع ازاارددريالةلددي يف سلتلددم ادلددواد القانونبعددد 
 ، ندجل أىم النتارج:اإلسالمي

 قرره الفقهاة يف باب نظارة األوقاف. مااج عوقاف مل خير األ التشريع ازاارري لنظارة -

                                  
زلمد ع ية ادلهدي، نظام النظارة على األوقاف يف الفقو اإلسالمي وت ةيقاتو (، 6/578ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،) 1

 271،ص/ادلعاصرة
 (6/578ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،)ينظر:  2
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ادلشددرع ازاارددري اعتمددد علددى شددل ادلددأاىا الفقهيددة يف سددن ادلددواد القانونيددة يف نظددارة األوقدداف، وخددالم  -
 ادلتعلقة بالوقم ونظارتو.ادلأىا ادلالضي يف عدد من ادلدارل 

ققدة دلقاصدد نظدارة زلمواد قانونية  األوقاف بدنعن غلا ادلشرع ازاارري جانا ادلصللة ودفع ادلفاسد  -
 األوقاف.

يف حتديددد مهددام ندداظر األوقدداف وواجةاتددو واحلقددوق الدديت  ال خيتلددم ادلشددرع ازاارددري عددن الفقددو اإلسددالمي -
 .وادلدلولية ادللتةة عليو لقهايدت

تغدري األحضدام بنداة علدى تغدري الامدان وادلضددان، ة األوقداف كاندت مةنيدة علدى قاعددة ادلدواد القانونيدة يف نظدار  -
 .ادلدتجدات يف نظارة األوقاففقد أخأ ادلشرع ازاارري ب

 المقترحة:التوصيات 

 ؛ لتفعيدددل دور نددداظر الوقدددمسدددتقاليةتنظددديم إدارة األوقددداف أك دددر وإع ارهدددا مايددددا مدددن الصدددالحيات واال -
 يق مقاصد األوقاف االجتماعية واالقتصادية وال قافية.لتلق

 حتقيق التضامل بني نظارة األوقاف وغريىا من اذلي ات الرمسية ادلوثرة يف تدري األوقاف وحتقيق مقاصدىا. -

أجدل الدولدة مدن إنشاة ملسدة وقفية مدتقلة على غدرار ملسددة األوقداف يف الضويدت بعيددا عدن تددخل  -
 . تنميتو الوقمو  توفري جو مناسا إلدارة

يف ادليدددان، وحتقيددق عوبات الشددرعي والقدانوين لددتاليف الصدد إع داة وظيفددة ندداظر األوقدداف مايددا مددن التضددوين -
 ادلرونة يف مواجهة سلتلم ادلعوقات.
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 المصادر والمراجع.قائمة 

، حتقيددق: عددادل عةددد ادلوجددود وعلددي زلمددد شددرح تنددوير األبصددارعلددى الدددر ادلختددار احملتددار رد ابددن عابدددين،  (1
 .م2003ب، الريا ، )د.ط(، معو ، دار عامل الضتا

لضتدددا، ، ادلغدددين، حتقيدددق عةدددد اهلل بدددن زلددددن اللكدددي وعةدددد الفتددداح احللدددو، دار عدددامل اادلقدسدددي ابدددن قدامدددة (2
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