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 الملخص:

ــــالمية ومن بعدها     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريعة اإلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف تبرعي يهدف إلى تحقيق التكافل االجتماعي، أخذت به الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوقف تصــ
 لدراسة.االتشريعات الوضعية ال سيما العربية منها، بما في ذلك التشريع الجزائري والتشريع المغربي محل 

 وحتى يرتب الوقف أثره، كان البد أن يثبت للوقف مصادر.
وهل هي  لدراســة؟افيم تكمن مصــادر الوقف بالنســبة للتشــريعات قيد  التالي:قديم نطرح التســاؤل على ضــوء هذا الت

 مختلفة؟ذات المصادر أم أنها مصادر 
 دراسة كونهاالمن خالل تحديد هذا التساؤل يتضح لنا جلي ا أهمية دراسة مصادر الوقف في التشريعات قيد       

صـل فيها، باعتبارها اإلطار المنظم والمحدد ألحكام الوقف من أجل حمايتها من المسـائل الجوهرية التي ينبغي الف
 والتبديد.وصيانتها من أشكال الضياع 

ظر ا لتشـــابه ن والمغربي،لذا كانت دراســة الموضــوع تهدف إلى تحديد مصــادر الوقف في كل من التشــريع الجزائري 
ــادية وثقافية متقاربة إلبيئة الوقف في كل من الجزائر والمغرب، والتي تحكمها عوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى مل دينية واجتماعية واقتصــ

 كبير.حد 
من أجل ذلك اعتمدنا في دراســـتنا على المنهج التحليلي والمقارن، بغرض التوصـــل إلى تحديد مصـــادر الوقف     

ـــية بالتحبيس كمصـــــدرين متطابقين  في التشـــــريعات قيد الدراســـــة، والتي تمثلت في كل من التصـــــرف الوقفي والوصــ
ين أخذ بهما المشـــــرع الجزائري والمغربي، يضـــــاف إليهما مصـــــدر ثالث يتمثل في القانون، بحيث اعتد به وصـــــريح

 صراحة.المشرع المغربي كمصدر صريح، في حين المشرع الجزائري لم يعتد به 
ــــوص القانونية    ــ ــــرورة تعديل بعض النصــ ــ ــلنا إلى تحديد بعض النتائج تمثلت على العموم في ضــ ــ ــ في الختام توصــ
ــبة للمشــــرع الجزائري دون المشــــرع المغربي، نظر ا وإل ذبذب موقفه الفتية من جهة ت للتجربةغاء البعض اآلخر بالنســ

   األخيرة.بين األخذ باألوقاف وإلغائها، ليتم إعادة اإلقرار بها في اآلونة 
 الوصية. القانون، تبرعي،تصرف  العقد، الوقف، المفتاحية:الكلمات 
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Abstract: 

         The waqf is a charitable act aimed to strengthen the social solidarity. It is 

adopted by Islamic law and other legislations, especially the Arab ones, including the 

Algerian and the Moroccan legislations. 

      In order to determine the effects of the waqf, it is necessary to precise the sources 

of  waqf. So, we ask the following question: What are the sources of waqf in Algerian 

and Moroccan legislations ? have they the same or different sources? 

            Certainly, the answers of this question make us consider the importance of 

determining the sources of waqf in the legislation object to our study. These issues 

are fundament as they give us more details about all provisions of this charitable act. 

      Therefore, the study of the topic aimed to identify the sources of the waqf in both 

Algerian and Moroccan legislations because of the similarity of the waqf 

characteristics in  Algeria and Morocco  due to closely related religious, social, 

economic and cultural factors. 

          For this purpose, we conduct an  analytical and comparative approaches in 

order to determine the sources of the waqf in the legislations object of study which 

consisted of both the waqf and the testament as an direct sources adopted by both 

Algerian as well as Moroccan legislator. 

       We came up to the conclusion that the Algerian legislator should amend 

different legal texts and cancel others related to waqf , as there are many ambiguities 

and fluctuations in the way he dealt with this issue. 

:Waqf, contract, charitable act,law, testament. Key words  

 

 الدراسة: موضوع-أواًل 
ــد       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيل التبرع، قصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف تبرعي يؤدي إلى إخراج المال الموقوف من ذمة الواقف على ســ ــ ــ ــ ــ ــ يعد الوقف تصــ

ــاهمة في تحقيق التكافل  ــ ــ ــ ــ ــ ــفة االجتماعي، المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــفة عامة والجزائر والمغرب بصــ ــ ــ ــ ــ ــ ولعل بلدان المغرب العربي بصــ
ــلمين الوقف وعملت به، وما يوحي إلى  ــ ــــول الفاتحين المســ ــــالمية منذ وصــ ــــة عرفتا كغيرهما من البلدان اإلســ خاصــ

 ذروتها.ذلك توالي بناء المنشآت الوقفية التي وصلت إلى 
ــلبية التي تركها المســــتلكن ونظر ا للتقلبات الكثيرة التي عرفتها الدول ا    عمر، أدى إلســــالمية، أبرزها التأثيرات الســ

الذي فرض على الحكومات والمنظمات اإلســـــالمية العمل بجد وإخالص  األمرا، ملحوظ  تراجع الوقف تراجع ا إلى 
ــتقاللها، حتى تكون هذه البنية قادرة على ــ ــــول هذه البلدان على اســ  لبعث بنية قانونية تخص نظام الوقف بعد حصــ

 له.النهب الذي تعرضت و حماية وصيانة األوقاف من أشكال الضياع والتبديد 
لدراســة ا وعلى وجه الخصــوص التشــريعات محلالحماية القانونية التي أقرتها التشــريعات العربية  وجهألعل أهم    
  .ضبط هذه المصادر هذه التشريعات علىما تعلق منها بمصادر الوقف، التي عملت  نجد
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 : اإلشكالية-ثانًيا
 لدراســــة؟اعلى ضـــوء ما ســـبق تقديمه نطرح التســـاؤل التالي: فيم تكمن مصـــادر الوقف بالنســــبة للتشـــريعات قيد    

 مختلفة؟وهل هي ذات المصادر أم أنها مصادر 
 الدراسة:  أهمية-ثالًثا
ــــريعات قيد      ــ ــادر الوقف في التشـ ــ ــ ــــوع مصـ ــ ــــة الموضـ ــ ــــح لنا جلي ا أهمية دراسـ ــ ــاؤل يتضـ ــ ــ من خالل تحديد هذا التسـ

ــــة كونها ــ ــــل فيها، باعتبارها اإلطار المنظم والمحدد ألحكام الوقف  الدراســ ــ ــائل الجوهرية التي ينبغي الفصــ ــ ــ من المســ
 والتبديد.من أجل حمايتها وصيانتها من أشكال الضياع 

 البحث:  دافأه-رابًعا
 الوقوف عند مصادر الوقف في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي.  -
 معالجة هذه المصادر من أجل الوقوف على مدى استجابتها لمتطلبات حماية األمالك الوقفية.  -
ــــب حق  - ــ ــباب لكســ ــ ــ ــادر التي تعتبر في حد ذاتها أســ ــ ــ ــــر وتعداد هذه المصــ ــ ــــوع في حصــ ــ ــة الموضــ ــ ــ تفيد دراســ

 الوقف.لوقفي، لكونه أثر يترتب على ثبوت االنتفاع ا
 البحث: منهج-خامًسا

اتبعت في البحث المنهج العلمي االســـتقرائي التحليلي، حيث قمت باســـتقراء النصـــوص القانونية للتشـــريعات قيد    
 المصادر.الدراسة وتحليلها وتأصيلها، كان ذلك من أجل تحديد هذه 

 البحث: خطة-سادًسا
 قمنا بتقسيم خطة البحث إلى ثالثة مطالب:   

 المطلب األول: التصرف الوقفي كمصدر للوقف في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي 
 طبيعة عقد الوقف.  األول:الفرع 
 إثبات عقد الوقف.  الثاني:الفرع 

 المطلب الثاني: الوصية بطريق الحبس. 
 الفرع األول: مفهوم الوصية بطريق الحبس. 

 الفرع الثاني: حاالت تكييف عقد الوقف على أنه وصية بالحبس. 
 المطلب الثالث: القانون مصدر من مصادر الوقف. 

 الفرع األول: الوقف بقوة القانون على ضوء التشريع الجزائري. 
 الفرع الثاني: الوقف بقوة القانون في التشريع المغربي. 
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 خاتمة: تتضمن النتائج والتوصيات:  
 التصرف الوقفي كمصدر للوقف في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي:: المطلب األول

ــــرف الذي يتطلب توافق اإلرادتين        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي إلى ذلك التصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف المدلول الخاص للعقد في الفقه اإلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ينصــ
رادة ولو بإالتزام العام لمصــطلح العقد إلى كونه تصــرف يترتب  مظهرهما اإليجاب والقبول، بينما ينصــرف المدلول

ــــرف الوقفي يرى  فقهاء المذاهب األربعة على أن الوقف على جهة ( 1) واحدة ــ ــ ــ ــقاط مدلول العقد على التصــ ــ ــ ــ ــ وإلســ
ة يعد تصــرف بإرادة منفردو   ،عامة كجهات غير محصــورة أو محددة مثل الفقراء، أو جهة ال يتصــور منها القبول

ــــدور قبول من الموقوف عليه، هذا ما يتم إ ــ ــــدور إيجاب من الواقف ال يحتاج لتمامه ولزومه صـــ ــ ــاؤه بمجرد صـــ ــ ــ نشـــ
 ينطبق والمدلول العام للوقف حتى ولو كان الوقف على معين وقام 

ــــرف   ــــرف وحال هذه تصــ ــــواء كانهذا األخير برده، إذ يعد التصــ  ا بإرادة منفردة ال يبطل بالرد، بل ينتقل إلى غيره ســ
ــاره على الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن عبارات تدل على اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقوف عليهم معينين أو غير معينين كالفقراء، ما دام الوقف لم يتضـــ

 رده.المعين الذي 
 به عند تحديدهما لطبيعة الوقف بمعنى العقد  الدراسة وعملتاهذا المدلول تبنته التشريعات قيد    

أما المشــرع  (،2)والمتمم من قانون األوقاف المعدل  04نص المادة  فالمشــرع الجزائري كرس هذا المدلول بموجب
 . 3نص المادة األولى من مدونة األوقاف  الحكم فيالمغربي نجده تطرق لهذا 

 بل العقد هو مصـــدر لكل مصـــادره،عقد الوقف باعتباره مصـــدر من ى من خالل هذا المطلب ســـنعرج بالدراســـة إل
ــــرفات القانونية في كل من الت ــ ــ ــــريع المغربي، التصــ ــ ــ ــــريع الجزائري والتشــ ــ ــ ــــم وذلك منشــ ــ ــ طلب إلى هذا الم خالل تقســ

 فرعين، نتناول في الفرع األول طبيعة عقد الوقف على أن يكون الفرع الثاني 
 متعلق ا بخصائص هذا العقد.

 
 

                                                             

   )1 ( -محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية سنة 1971، ص 41 . 
م ، الجريدة الرســمية   رقاف في التشــريع الجزائري المعدل والمتمميتعلق باألوق 1991 أبريل 27المؤرخ في  91/10القانون رقم  (2)

الجريدة الرســـــــــــمية رقم  ،2001مايو  22المؤرخ في  01/07األول رقم  والمتمم بالقانونينالمعدل  08/05/1991المؤرخة في  21
المؤرخة  83الجريدة الرســـــمية رقم  ،2002ديســـــمبر  14المؤرخ في  02/10رقم  والثاني القانون  ،23/05/2001المؤرخة في  29
 .15/12/2002في 

ق بمدونة األوقاف للمشرع يتعل 2010فبراير  23الموافق ل 1431ربيع األول  08صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم  ( 3 )
 . 2010يونيو  14الموافق ل 1431بتاريخ فاتح رجب  5847، الجريدة الرسمية عدد المغربي
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  :طبيعة عقد الوقف: الفرع األول

ـــيح ما إذا كان تعريف      ال  ضـــــمن التعريف العام الذي العقد يندرجتقتضـــــي منا دراســـــة طبيعة عقد الوقف توضــ
يتطلــــب توافق اإلرادتين في ترتيـــب االلتزام، أم أنـــه تعريف خـــاص نحتـــاج فيـــه إلى توافق إرادتين همـــا اإليجــــاب 

 لتاليتين.اوالقبول، وهذا بتبيان موقف كل من المشرع الجزائري والمشرع المغربي من المسألة، من خالل النقطتين 
  :في التشريع الجزائري  الوقفعقد  طبيعة-أواًل 

ــــرع الجزائري من خالل المادة األولى من قانون األوقاف المعدل والمتمم إلى تحديد مدلول الوقف      ــ ــ تطرق المشــ
ــــوص قانونية أخرى وجدناها متفرقة بين قانون األوقاف  ــ ــ ــادره، لكن بالرجوع إلى نصـــ ــ ــ ــ من دون أن يتطرق إلى مصـــ

ــــريعات ــ ــ ــادر ا وقانون التوجيه العقاري، ولقد تطرقت هذه التشــ ــ ــ ــ ــيإلى مصــ ــ ــ ــ ة لوقف المتمثلة في كل من العقد والوصـــ
ــــريعات  النص، دون بطريق الحبس ــ ــ ــ ــ ــــدر قائم بذاته عكس ما ذهبته إليه بعض التشـ ــ ــ ــ ــ ــــراحة على القانون كمصـ ــ ــ ــ ــ صـ

 األخرى.العربية 
فعقد الوقف عن المشــــرع الجزائري يعد مصــــدر أســــاس لنشــــوء الوقف وترتيب اآلثار الناجمة عنه، لكن الســـــؤال    

 العقد عند المشرع الجزائري ينصرف إلى المدلول العام أم أنه يقتصر على المدلول الخاص؟  هل مدلول :المطروح
ــمنتهااإلجابة     ــ ــ ــــؤال تضـــ ــ ــــوص قانونيةبعض ال على هذا الســـ ــ والمتمم  القانون المدني المعدل 59نها المادة م نصـــ

ــــي بما يلي: ))1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ خالل ا المتطابقتين دون اإليتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهمالتي تقضـــ
ـــتشـــــف من خالل هذا النص أن عبارة العقد يراد بها ذلك (القانونيةبالنصـــوص  حكمي بين ال االرتباط(، بحيث نســ

ــادر من متعاقد آخر، أي ارتباط القبول باإليجاب ارتباطـ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادر من أحد المتعاقدين والقبول الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ااإليجاب الصـــ
ا.ينصب على محل العقد الذي يجب أن يكون   مشروع 

من قـانون األوقـاف المعـدل والمتمم لوجـدنـا للعقـد مـدلول آخر يتمثــل  04/01في حين لو رجعنـا إلى نص المـادة  
ــــرف المبني على اإلرادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي إلى إحداث آثار قانونية، أما القبول ف اإليجاب تؤديفي  منفردة تتمثلفي ذلك التصـــ

 فقط.الوقف  الستحق اقعقد الوقف يكون شرط ا 
ــار إليهما   ــ ــ ــ ــ ــ ــــريعين المشـــ ــ ــ ــ ــ ص يقيد قاعدة الخا أعاله نحكمولرفع الغموض الناجم عن تكييف طبيعة العقد في التشـــ

ام المشــــرع قد فصــــل في أن مدلول عقد الوقف ينصــــرف إلى المدلول العام وليس المدلول الخاص ما د :العام، أي

                                                             

الجريدة  الجزائري،المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58األمر رقم  (1)
 المتمم.و المعدل  1975سبتمبر  30ؤرخة في الم 78الرسمية العدد 
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 مدني(ال )القانون الوارد ضــمن الشــريعة العامة  ويبقى الحكمالمســألة بنص خاص ورد ضــمن أحكام قانون الوقف، 
 تنظمها.يسري على عقود أخرى في غياب نصوص قانونية خاصة 

ســواء كان هذا  قف،أن تعبير الواقف الناجم عن إرادته المنفردة يكون الســبب المنشــئ لعقد الو  نخلص بالقولومنه 
ا أو ضـــمني ا ، وما القبول في عقد الوقف (1)ألن الوقف في حد ذاته تصـــرف قانوني بإرادة منفردة  ؛التعبير صـــريح 

  التصرف. النعقادالوقف وليس  الستحق اقإال شرط ا 
فصــيل المشــرع المغربي على ت عملمســألة القبول ولم يفصــل فيها، في حين  لقد ســكت المشــرع الجزائري عن     

 قبول.كونه يأخذ باألوقاف الخاصة التي تتطلب ، االمسألة تفصيال  دقيق  
 الموالية.سنعمل على تبيانه من خالل النقطة  وهو ما

 :عقد الوقف عند المشرع المغربي طبيعة-ثانًيا

ص الوقف بما فيها العقد حســـب نتطرقت مدونة األوقاف المشـــار إليها ســـابق ا للمشـــرع المغربي إلى تعداد مصـــادر 
  .المادة األولى، حيث ورد هذا المصدر في الترتيب األول يليه كل من الوصية والقانون 

 الوقف؟هل المشرع المغربي أخذ بالتعريف العام أم بالتعريف الخاص لعقد  :لكن السؤال الذي يطرح
 دتين في إنشـاء العقد يكون مظهرهما اإليجاباإلجابة على هذا السـؤال تقتضـي البحث في مسـألة مدى توافق اإلرا

ــــرف الذي يرتب  ــ ــ ــــرف إليه المدلول الخاص للعقد، أما المدلول العام للعقد يتحدد بالتصــ ــ ــ  لتزاماوالقبول وهو ما ينصــ
 األوقاف.من مدونة  21إلى  17ولو بإرادة واحدة، هذا ما عملت على تبيانه وتوضيحه المواد من 

ــــكل بذلك إذ ينعقد الوقف باإليجاب ال ــ ــمني ا، بينما يأتي القبول إلتمام اإليجاب وال يشــ ــ ــ ا أو ضــ ــــريح  ــ ذي يكون إما صــ
ألن في  ؛ا أو ما يعرف في تشريعات أخرى بالوقف الخاصالوقف، إال إذا كان الوقف وقف ا معقب   الستحق اقشرط ا 

ــير إليه المادة  ــ ــ ــ ــــب ما تشـــ ــ ــ ا معين ا حســـ ــ  ــ ــ ــ ــــخصـــ ــ ــ من مدونة األوقاف  18هذا النوع من الوقف يكون الموقوف عليه شـــ
الوقف ال بد من صدور قبول منه أو من ينوب عنه، وإذا رفض الموقوف عليه الوقف عاد الوقف إلى  والستحق اقه

األوقاف العامة وال يبطل برده، األمر الذي نستشف من خالله أن المشرع المغربي ال يقر ببطالن الوقف برده أو 
ــــه من قبـل الموقوف عليـه، هـذا الحك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من مـدونـة األوقـاف التي  01فقرة  19م نجـده مكرس بموجـب المـادة رفضــ

                                                             

ــــــ دراسة ق ( 1 ) ــــــ الوقف العام في التشريع الجزائري ـ ر الهدى القضائية ، دا القراراتالفقهية و انونية مدعمة باألحكام أ / محمد كنازة ـ
 . 96... 95، ص  2006التوزيع و النشر عين مليلة الجزائر ، طبعة سنة للطباعة و 
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إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا باألهلية صـــح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف تنص: ))
 ((. إلى األوقاف العامة

ــــرعي، فإن لم يكن  ــــدر القبول من نائبه الشــ ــــرعي أما إذا كان الموقوف عليه فاقد األهلية فيصــ عي ن له  له نائب شــ
بينما الموقوف عليه إذا كان ناقص األهلية جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي  القاضي من يصدر القبول بدله،

ا لألهلية، تعين ))...: 19حســـــب ما تبينه الفقرة الثانية والثالثة من نص المادة  إذا كان الموقوف عليه المعين فاقد 
 عنه.له القاضي من يقبل  شرعي عينعنه، فإن لم يكن له نائب  على نائبه الشرعي أن يقبل

يبديه  ألن القبول الذي؛ (الشرعي(و من نائبه أالموقوف عليه المعين ناقص األهلية، جاز القبول منه  وإذا كان   
ــــحيح  ــ ــ ــ ــــرفات التبرعية التي يتلقى فيها الموقوف عليه االنتفاع بالعين  مادام الوقفناقص األهلية هو صــ ــ ــ ــ من التصــ

ــمن ا  ويكون التعبير، هذا (1)الموقوفة من دون مقابل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراحة بالعبرات الدالة على ذلك أو ضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عن القبول إما صـــ
 .(2) كحالة حوز المال الموقوف بعد نشوء الوقف، الذي يعد قرينة على قبول الوقف

  :بات عقد الوقفإث: الفرع الثاني

بعد نشوء عقد الوقف يترتب عن هذا األخير آثار قانونية تتمثل في خروج المال من ملكية الواقف، بالمقابل يثبت 
ـــتوفي ه العقد مثل هذه اآلثار وحتى ينتجحق االنتفاع للموقوف عليه أو الموقوف عليهم،  ــ ــ ــ ــ ــ ذا األخير ال بد أن يســ

 اإلجراءات المتعلقة بإثباته. 

ــــة في  من خالل ــ ــ ــ ــــريعات قيد الدراســ ــ ــ ــ ـــيح إجراءات إثبات عقد الوقف في التشــ ــ ــ ــ ــــوف نعمل على توضـــ ــ ــ ــ هذا الفرع، ســ
 نقطتين.

 

 

                                                             

ــــــــــــــ أحكام الرجوع في التصــرفات التبرعية في القانون الجزائري ، دراســة مقارنة مدعمة باألحكام الفقهية و  -(  1 ) أ / شــيخ نســيمة ـ
 . 258... 255، ص  2014اإلجتهاد القضائي ، دار هومة الطبعة الثانية سنة 

ـــــــ عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب ال  -(  2) بة فقه اإلسالمي األخرى و القانون الوضعي ، مكتد / عبد الكريم شهبون ـ
 . 62... 56، ص  2012الرشاد سطات المغرب ، الطبعة الثانية 
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 :إثبات عقد الوقف في التشريع الجزائري -أواًل 

ــائل إثبات الوقف، بحيث يثبت بجميع  91/10من قانون األوقاف رقم  35نصــــت المادة  المعدل والمتمم على وســ
طرق اإلثبات الشــرعية والقانونية، بما في ذلك العقد كوثيقة مكتوبة تثبت العالقة التعاقدية أو التصــرف الذي أنشـــأ 

ة الرسمية وإال كان العقد باطال  حسب ما تقضي الوقف، غير أن عقد الوقف الذي يكون محله عقار يتطلب مراعا
ــبتمبر  26المؤرخ في  75/58من األمر رقم  01مكرر  324به المادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن القانون المدني  1975ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتضـــ

))زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضـــــــاعها إلى الشـــــــكل الرســـــــمي يجب تحت طائلة المعدل والمتمم : 
 ، تطبيق ا ألحكام هذا النص يجب ن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية ...((البطالن تحرير العقود التي تتضـــــم

ــــمية ات على الواقف مراعاة اإلجراء ــــخص مكلف بخدمة عامةب الرســـ ــابط عمومي أو شـــ ــ  ،تحرير العقد من قبل ضـــ
ــــمي  41هذا وقد أكدت المادة  ــ ــــرورة إثبات عقد الوقف بعقد رســـ ــ من قانون األوقاف الجزائري على نفس الحكم بضـــ

يحرره موثق ويســـجله لدى المصـــالح المكلفة بالســـجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نســـخة منه إلى 
ــــمية كالبطالن مثال  ،  ــ ــــمن الجزاء المترتب عن إغفال الرســ ــ ــــلطة المكلفة باألوقاف، غير أن هذا النص لم يتضــ ــ الســ

ا مســـتوفي ا ألركان الوقف: من واقف ، موقوف عليه، صـــيغة  ومحل للوقف، وبالتالي ال ألن العقد قد ينشـــأ صـــحيح 
ــــحيح غير أن  يمكن اإلقرار بحكم بطالن عقــد الوقف مع تحقق األركــان الوقف، ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــل مــا في األمر أن العقــد صـــ

 تخلف الرسمية أو الشكلية ينجر عنه عدم زوال ملكية الواقف.

ــكلية في عقد الوقف المنصـــــب على عقار من رســـــمية وشـــــه ــألة مراعاة الشـــ ر لدى المحافظة العقارية، الغرض فمســـ
 الوقفي إلى الموقوف عليه. االنتفاعمنها ثبوت زوال حق ملكية الواقف وانتقال حق 

نجدها تقضي بأن الوقف يتم إثباته  1من قانون األسرة الجزائري  271غير أنه وبالرجوع إلى نص المادة         
، من هذا القانون(( 191ف بما تثبت به الوصـية طبق ا للمادة بنفس الوسـائل التي تثبت بها الوصـية: )) يثبت الوق

من قانون األســرة نجد وســائل إثبات الوصــية حصــرها المشــرع الجزائري في وســلتين  191بالرجوع إلى نص المادة 
ــــل الملكية  في حالة تحقق ــ ــ ــــر به على هامش أصــ ــ ــ ــائي يؤشــ ــ ــ ــ ي المانع القاهر الذ هما: العقد الموثق، والحكم القضــ

                                                             

المعدل يتضـــــــمن قانون األســـــــرة  1984يونيو ســـــــنة  09الموافق ل  1404رمضـــــــان عام  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  (1)
 والمتمم.
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، بينما نجد الوقف يثبت بجميع الطرق الشـــرعية بما فيها شـــهادة الشـــهود واليمين 1ن تحرير العقد الموثق يحول دو 
 من قانون األوقاف المعدل والمتمم. 35والبينة، وهذا بناء على نص المادة 

ــار إليه أعاله حكم ا 191وعليه نرى أن الحكم المكرس بموجب المادة   ــ ــ ــ ــ ــــرة المشــ ــ ــ ــ ا  من قانون األســ ــ  ــ ــ ــ ــ لنص مناقضــ
من  217إلغاء نص المادة  من األجدركان انســجام النصــوص القانونية  األوقاف، ولضــمانمن قانون  35المادة 
 األسرة.قانون 

ــائل المنصـــــوص عليها بموجب           ــ ــائل اإلثبات هذه لم تكن ذات الوسـ ــ ــــوم التنفيذي رقم  وسـ  2000/336المرسـ
ــــوم تتمثل في 2) 26/10/2000المؤرخ في  ــ ــ ــ ــــب هذا المرسـ ــ ــ ــ ـــيلة أخرى حسـ ــ ــ ــ ــــرع الجزائري أقر وســ ــ ــ ــ (، ذلك أن المشـ

تمســكها المصــالح المعنية ) مديرية الشــؤون الدينية واألوقاف على مســتوى اإلشــهاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي 
ا، ة إقليمي  تصالوالية (، تسجل وثيقة اإلشهاد المكتوب في سجل خاص لدى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف المخ

ــــجل فيه  ــ ــ ــ ــــجل عقاري خاص باألمالك الوقفية تســ ــ ــ ــ ــالح المعنية  ألمالك الدولة ســ ــ ــ ــ ــ هذا ويحدث بالمقابل لدى المصــ
ــير إليه المادة  ــ ــــب ما تشـــ ــلطة المكلفة باألوقاف بذلك حســـ ــ ــعار الســـ ــ مكرر من  08العقارات الوقفية على أن يتم إشـــ

 المعدل والمتمم. 91/10قانون األوقاف رقم 
ــــريع الجزائري، نعرج من خالل النقطة الموالية      ــألة إثبات عقد الوقف في التشــ ــ بعدما تطرقنا في األولى إلى مســ

 إلى دراسة عقد الوقف في التشريع المغربي مادامت الدراسة دراسة مقارنة.
 :إثبات عقد الوقف في التشريع المغربي-ثانًيا

تجعل  ومنه فإن مشـــروعية الوقف الشـــكلية التي تســـتوجب الرســـمية،اعتبر المشـــرع المغربي عقد الوقف من العقود 
م بحضـــور اإلشـــهاد الذي يت الشـــروط نجدبضـــوابط شـــرعية وقانونية الزمة لصـــحته، من بين هذه  امقيد   امنه تصـــرف  

 حتفائية وتوثيقه في وثيقة رسمية كأصل.ا الوقف من التصرفات أو العقود االشاهدي عدل معتبر  

                                                             

 ول األمالك المخصـــــــصـــــــة للمســـــــاجد عندما يتعلق األمر بالعقود المبرمة من أجل تحويقد يتخذ عقد الوقف الطابع اإلداري ، ( 1 )
 رها من قبل مدراء أمالك الدولة .المشاريع الدينية ، كونها عقود يتم تحري

المكتوب إلثبات الملك الوقفي يتضمن إحداث اإلشهاد  2000أكتوبر سنة  26مؤرخ في  336ــــــــ 2000مرسوم تنفيذي رقم   -( 2)
 . 64، العدد  31/10/2000وط و كيفيات إصدارها و تسليمها ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ و شر 
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ا لكن وفي حاالت أ بي بإثبات المشـــرع المغر  لم يكتف   :تتحقق هذه الرســـمية، أي ولو لمخرى يعتبر الوقف صـــحيح 
ــألة أخرى لها أهمية بالغة وهي الحيازة أو الحوز، لذا  ــألة بمســ الوقف بمراعاة التوثيق والرســــمية، بل أقرن هذه المســ

 سوف نعمل على تفصيل هذه األحكام من خالل نقطتين.
ي الوقف حسب ما تقضـ شروط صحة: يعبر اإلشهاد على الوقف من بين قف بورقة رسمية/ اإلشهاد على الو  1

 :((لصحة الوقف شرطان ))يشترطمن مدونة األوقاف التي تنص:  24به المادة 
  .اإلشهاد على الوقف -
  ((.حوز المال الموقوف قبل حصول المانع ... -

ــهاد على الوقف بحيث تشـــــمل وثيقة الحبس اســـــم عدلي التلقي، أي     ــه :يتلقى العدول اإلشـــ ادة في آن يتلقى الشـــ
ــهاد  ــ ــبان لإلشـــ ــ ــــهر (1)واحد عدالن منتصـــ ــــاعة واليوم والشـــ ــــم عدلي التلقي ذكر التاريخ والســـ ــــاف إلى ذكر اســـ ، يضـــ

ــنـــة بـــالحروف واألرقـــام وفق تقويم هجري مع بيـــان مـــا يوافقـــه من الت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بتتـــابع  ا فيومقويم الميالدي وذلـــك يومـــ  والســـ
 الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها.

ــــولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهادة فصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن العدالن في الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مع تثبيت كل إبهام،يضـــ
ــــم  ـــتيفاؤها، وتعيين العقار الواجب تعيينه من ذكر اسـ ـــتندات التي يتعين اســ عقاري، ال صـــــكورقم الالمعلومات والمســ

ــاحته، قيمته، موقعه وحدوده ثم يقوم العدالن بتالوة مضـــــمون الشـــــهادة على المتعاقدين ، ورقم مطلب التحفيظ، مســـ
 بصماتهم إذا تعذر اإلمضاء.و  والشهود، مع اإلشارة في الشهادة إلى ذلك وإلى توقيعهم وإمضاءاتهم،

وضوعه م عليه، والحبسالمحبس، المحبس  كما يجب أن تتضمن وثيقة التحبيس أركان الحبس أو الوقف من أسم
ــــي  ــ ــهاد تامة إال إذا كانت مذيلة بخطاب قاضــ ــ ــ ــــهاد عليه ومعرفة الملك المحبس، وال تكن وثيقة اإلشــ ــ وحدوده واإلشــ
ــــمية وحجة قاطعة بقوة القانون  ــ ــــبح ورقة رســـ ــ ــــها ويتأكد من خلوها من النقص حتى تصـــ ــ  التوثيق عليها الذي يفحصـــ

(2). 

ألة : في الحالة التي يتعذر فيها إثبات الوقف بورقة رسمية يمكن أن يعتد في مسي للتحبيس/ توثيق العقد العرف 2
ــتنتجه من نص المادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إذا ))  أنه:من مدونة األوقاف على  02في فقرتها  25اإلثبات بالعقد العرفي هذا ما نســـ

يعها ا على صــــحة توقمصــــادقً تعذر تلقي هذا اإلشــــهاد اكتفى اســــتثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف 

                                                             

 أعاله.المذكور  1.09.236ظهير شريف رقم  من 02و 01فقرة  25المادة    1 
  أعاله.المشار إليه  1.09.236من ظهير شريف رقم  03فقرة  25ـ المادة  2 
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ــهـاد على كتـابـة الوقف، يمكن  ت((.  بمعنى إذا حـالـ طبًقا للقانون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرورة دون تحرير إشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يقــة بوث االكتفـاءالضـــ
  التحبيس العرفية الموقعة من قبل الواقف، وتكون لهذه الوثيقة العرفية نفس القيمة

 .(1)مية التوقيع محل المصادقة القانونية للوثيقة الرسمية، إذا كان لها تاريخ ثابت وتحمل رس

والعقود للمشــــرع المغربي الذي يعتد فيه المشــــرع  االلتزاماتمن قانون  425يكمل هذا النص نص آخر هو المادة 
ن العرفيــة دليــل على تــاريخهــا بين المتعــاقــدي ))المحرراتبــالعقود أو المحررات العرفيــة إذا كــان لهــا تــاريخ ثــابــت: 

 التالية:ما يعمل كل منهم باسم مدينه((، وفق الحاالت وورثتهم وخلفهم الخاص حين

 يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج.من  .1
 من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي. .2
ــفته متعاقد   .3 ــ ــ ــاهد  من يوم وفاة أو من يوم العجز الثابت، إذا كان الذي وقع على الورقة بصـ ــ ــ وفى أو ا قد تا أو شـ

 بدني ا.ا عن الكتابة عجز  ا أصبح عاجز  
ــــواء في  .4 ــ ــادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض ســ ــ ــ ـــير أو المصــ ــ من يوم التأشـــ

 المغرب أو الخارج.
اإذا كان  .5  عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة. التاريخ ناتج 
ا عن التوقيع  .6 ــــريع االذي يعر ف بالو  اإللكتروني المؤمنإذا كان التاريخ ناتج  لجاري به ثيقة وبموقعها، وفق التشــ

 (.2)العمل 

  : الوصية بطريق الحبس: المطلب الثاني

لب هذا المطخصــصــنا هذا المصــدر بشــيء من التفصــيل  أحد مصــادر الوقف، لدراســة الحبستعد الوصــية ب     
ـــية ب ــ ــــور وحاالت متعلق ا بعلى أن يكون الفرع الثاني ، الحبسطريق فرعين، نعالج في الفرع األول مفهوم الوصــ ــ صـ

 الحبس في كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي.طريق التي يأخذ فيها عقد الوقف حكم الوصية ب

                                                             

دكتوراه في لنيل ال والفقهي والحماية القضـــــــــــــائية أطروحةزهيرة فونتير منظومة األوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني   1 
 ـ 2015/ 2014الجامعية السنة  بمراكش،واالقتصادية واالجتماعية كلية العلوم القانونية  عياض،جامعة القاضي  الخاص،القانون 

 .92... 90ص 
ــــــــــــ مقال منشور مجلة الحقوق المغربية ، عدد الطيب  -( 2 ) ــــــــــــ القوة اإلثباتية في الوثيقة العدلية ، فقها و تشريعا و قضاء ـ لمنوار ـ

 . 147، ص  2007السنة الثانية ، ماي  2/3مزدوج 
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  مفهوم الوصية بطريق الحبس: : الفرع األول

در من الحبس، على اعتبار أنها مصطريق عالج كل من التشريع الجزائري والتشريع المغربي مسألة الوصية ب    
  :مصادر الوقف، وعليه سوف نعمل على تفصيل هذا المصدر من خالل النقطتين التاليتين

 زائري: المشرع الجفي الحبس طريق الوصية بالمقصود ب/  1

ــــي تحليل العبارتين      ــ ــ ــ ــــدر يقتضـــ ــ ــ ــ ــيةبيان معنى هذا المصـــ ــ ــ ــ ــ ــــية كغيرها من )الوصـــ ــ ــ ــ ، التحبيس أو وقف(، فالوصـــ
 ؛1التصرفات القانونية تصدر بإرادة منفردة تنفذ بعد موت الموصي توجب حق ا في حدود الثلث 

 ألنها تعد في حد ذاتها سبب من أسباب كسب الملكية.

الفقراء أو  ىبه حبس العين عن التملك، والتصـدق بالمنفعة عل االصـطالح يقصـدأما مدلول الوقف أو الحبس في 
 من قانون األوقاف. 03التعريف نفسه الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة  البر وهوعلى وجه من وجوه 

الحبس هي مصــدر من مصــادر الوقف، تنفذ في حدود طريق على ما ســبق نســتطيع القول أن الوصــية ببناء     
ــــت الثلث،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــم 90/25من القانون رقم  31المادة حيث نصـــ ــ ــ ــ ــ ــ : على أنهالعقاري المعدل والمتمم  التوجيه نالمتضـــ

الوقفية هي األمالك العقارية التي حبســــــــــها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به  ))األمالك
جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين 

 ( .المذكور(يعينهم المالك 

ــــدر،   ــ ــــرع هذا المصــ ــ ــمنها النص توحي إلى اعتماد المشــ ــ ــ ــــطاء التي تضــ ــ ــين الوســ ــ ــ  أن ذلكمثال  فعبارة وفاة الموصــ
ل أو األشخاص الموصى لهم، مثيوقف شخص ممتلكات وال يكون هذا الوقف نافذ ا أو منجز ا إال بعد وفاة الواقف 

ــــرف الذي يقوم به الواقف يفيد ثبوت وقف معلق  ــ ــ ــ ــــي وهو الواقف هذا التصــ ــ ــ ــ ــــرط تحقق واقعة وفاة الموصــ ــ ــ ــ على شــ
  مصدره وصية بطريق الحبس.

من قانون التوجيه العقاري، كان األجدر به أن  31هذا المصـــدر تضـــمنه النص المشـــار إليه أعاله وهو المادة    
 .هعن النص بمعزلأحكام قانون األوقاف، حتى ال يبقى هذا  عليه ضمنينص 

 

                                                             

ألخير تثبت القد أصاب المشرع الجزائري عندما حصر وسائل إثبات الوصية في العقد الموثق و في حالة تعذر تحرير هذا   -( 1 )
 الوصية بحكم قضائي يؤشر به على هامش أصل الملكية و هذا بغرض حماية التركات من التحايل عليها .
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 :المغربي لتشريعا فيالحبس طريق الوصية بالمقصود ب/  2

ــادر       ــ ــــدر من مصــ ــية بالتحبيس كمصــ ــ ــــرع المغربي في المادة األولى من مدونة األوقاف إلى الوصــ تطرق المشــ
))الوقف هو كل مال حبس أصــــله بصــــفة مؤبدة الوقف عند تعريفه للوقف حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 

حســان عامة أو خاصــة. ويتم إنشــاده بعقد، أو وصــية، أو بقوة أو مؤقتة، وخصــصــت منفعته لفائدة جهة بر وإ
 القانون .....(( .

عند هذا المصـــــدر نكون مضـــــطرين إلى الرجوع لعقد الحبس في حد ذاته لنعرف ما إذا كان الوقف  وعليه للوقوف
ــــاف إلى ما بعد الموت أي معلق على واقعة الوفاة، فإنه والحالة هذه يعتبر ناجز   ــ ــ ــ ــ ا يلزما أو أنه مضـ ــــحيح  ــ ــ ــ ــ من  صـ

 الثلث بالموت ال قبله، كأن يقول الشخص وقفت داري بعد موتي على الفقراء.

كذلك  الحبس ليسـت وصـية بمعناها الحقيقي، وإنما تعتبرطريق فهو تبرع مشـروط بالموت وبالتالي فالوصـية ب    
 لوفاة.، تؤدي بهذا المعنى إلى ثبوت الوقف بعد تحقق واقعة ا( 1)في حق اعتبار الثلث 

ــية ب ــ ــــأطريق ففي هذه الحالة تكون الوصـــ  كما يمكن وفي حاالت أخرى تكييف عقد الوقف، ابتداء تالحبس قد نشـــ
ــية ب ــنبينه من خالل الفرع و مشـــــرع الجزائري ال عند كل منالحبس طريق على أنه وصـــ المشـــــرع المغربي، هذا ما ســـ

 الموالي.

 :بالحبسحاالت تكييف عقد الوقف على أنه وصية : الفرع الثاني

ـــيـــة، نجـــد حـــالـــة تحبيس المريض مرض الموت،    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والوقف  من بين حـــاالت تكييف عقـــد الوقف على أنـــه وصــ
ــــة في نقطتين،  ــ ــ ــــريعات قيد الدراسـ ــ ــ ــــوف نعالجهما من جانب التشـ ــ ــ ــــاف إلى ما بعد الموت. هاتين الحالتين سـ ــ ــ المضـ

 نخصص لكل حالة نقطة.

  :مريض مرض الموتأموال حالة تحبس : الحالة األولى

ــــحية جيدة فإن هذا  عام والوقفإن التبرعات بوجه     ــ ــ ــ ــ ــ ــــوص، إذا وقع والواقف يتمتع بحالة صــ ــ ــ ــ ــ ــ على وجه الخصــ
التصــرف يخرج األموال الموقوفة من ملك الواقف والواقف على قيد الحياة، أما إذا صــدر من واقف مريض مرض 

                                                             

ــــــــــــــ التصــرفات الصــادرة من المريض مرض الموت ، الطبعة الثانية ، دون مكان الطبع ،ســنة  -(  1 ) ،        2010عبد الســالم فيغو ـ
  172ص 
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ــية، أي ينفذ في حدود الثلث لغير وارث ما لم يجز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن حرية  وعلة ذلك .1ه الورثة موت يجري عليه حكم الوصـــ
ــــخص  ــ ــ ــية فيبإبرام  عندما يقومالشــ ــ ــ ــ ــيته هذه الحالة تكون  وصــ ــ ــ ــ ــــاب ما زاد على افيمقيدة، بحيث ال تنفذ وصــ ــ ــ لنصــ

ــلمالمقرر اســـتناد   يادة هللا تعالى تصـــدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ز  ))إن: ا لقول الرســـول صـــلى هللا عليه وسـ
ــــرف  (، فمـا2) (أعمـالكم(لكم في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زاد عن ذلـك يتوقف على إجـازة الورثـة بعـد وفـاة الواقف، فـإذا أجـازوه نفـذ التصـ

 الثلث.    :أي ،وأصبح وقف ا، وإذا لم يجيزوه بطل ما زاد عن المقدار الوصية

ـــتناد      ــ ــ ــ ــ ــــرع الجزائري اســـ ــ ــ ــ ــ من القانون المدني المعدل والمتمم  776ا إلى نص المادة وهو الموقف الذي تبناه المشــ
مضـاف  اتصـرف قانوني يصـدر عن شـخص في حال مرض الموت بقصـد التبرع يعتبر تبرعً  ))كلي: التي تقضــ

الل من خ (.التصــرف(إلى ما بعد الموت، وتســري عليه أحكام الوصــية أيا كانت التســمية التي تعطى إلى هذا 
ــــتطيع القولهذا النص  ــ ــية  يأخذأن الوقف الواقف مريض مرض الموت  نســـ ــ ــ الذي  الوقفو كأن ، ( 3)حكم الوصـــ
وال يمكن بأي حال من األحوال أن يأخذ حكم  الحبس،طريق وفاة  هو وصـــية بالالمرض المؤدي إلى  صـــدر حال

ــــرف الوقفي ــ ــ ــ ــ ــــرف الوقفي الذيوعليه من المقرر قانون      .ألنه تم والواقف مريض مرض موت ؛التصـــ ــ ــ ــ ــ  ا أن التصـــ
ـــيـة بتعلق بواقعـة المرض المؤدي إلى الوفـاة، يعـاد تكييفـه بعـد الوفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م في حـدود الحبس تلز طريق اة على أنـه وصــ

ــية  ــ ــ ــ ــــرفه، وال يمكن اعتبارها وصـ ــ ــ ــــمنها في تصـ ــ ــ ــــري عليها باقي أحكام الوقف التي يكون الواقف قد ضـ ــ ــ الثلث، وتسـ
ــــمنه نص المادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ من القانون المدني المعدل والمتمم هو حكم عام. فكان من  776عادية، ألن الحكم الذي تضـــ

جزائري بنص خاص ضـــــمن قانون األوقاف ويؤكد من خالله على أن وقف المريض األجدر أن يتدخل المشـــــرع ال
 ا في حدود الثلث وما زاد عن الثلث تعلق بحقوق الورثة.الزم   امرض الموت وقف  

ــــرفات الباطلة       ــ ــاء من التصـ ــ ــ ــــرفات المريض مرض موت اعتبرها القضـ ــ في ( 4)الغريب في األمر أن حكم تصـ
 من القانون المدني المعدل والمتمم. 776المشرع في نص المادة حين حكم البطالن لم يقره 

                                                             

 . 97بق ـ ص هيرة فونتر ـ مرجع ساز   -( 1 )
 . 217أ / شيخ نسيمة ـ مرجع سابق ـ ص   -( 2 )
 مرض الموت يشترط فيه شرطان  :  -(  3 )

 ـ أن يكون من األمراض التي يغلب فيها الموت عادة حسب تقرير األطباء       
  المرض.الموت بسبب آخر غير  ولو كانـ أن يتصل الموت به من غير برء مدة طويلة قدرت بسنة حتى       

ــــــــ أحكام الوصايا  ــــــــراجع في ذلك الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ  لنشر،ادون سنة  والنشر بيروت،الدار الجامعية للطباعة  واألوقاف ـ
 .351... 350ص 

ــــــــــــــــ راجع في هذا الصــــدد قرار المحكمة العليا صــــادر عن غرفة األحوال الشــــخصــــية ، ملف رقم (   4 ) الصــــادر بتاريخ  33719ـ
و الذي جاء فيه : )) متى كان من المقرر فقها و قضـــــــاء أن مرض  51، ص  1989،  03ر م ق العدد منشـــــــو  09/07/1984
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ــــرع المغربي هو اآلخر يقر بحالة الوقف الذي يتم حال مرض الموت، إذ يعطيه هو اآلخر     ــ ــ ــ ــ بالموازاة نجد المشــ
ــية، وهذا طبق ا لنص المادة  ــ ــــي المادة بما يلي:  06حكم الوصــ ــار إليها أعاله، حيث تقضــ ــ من مدونة األوقاف المشــ

 ا، ويعطي حكم الوصية طبًقا ألحكام مدونة األسرة ((.))يعتبر وقف المريض مرض الموت الزمً 

ــــرف بعد الوفاة على أنـه  ومنه نخلص    ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلى القول أن الوقف إذا تم والواقف مريض مرض موت، يكي ف التصـــ
رع الجزائري حين المشي ا ما اعتمده المشرع المغربي، فوصية ينفذ في حدود الثلث تسري عليها أحكام الوقف. هذ

اعتبار أن كل التصـرفات التبرعية بما  من القانون المدني المعدل والمتمم على 776اكتفى بحكم عام بينته المادة 
ــية ب ــ ــ ــية، إال أن الوقف الذي يتم حال مرض الموت ينبغي أن يأخذ حكم الوصــ ــ ــ ريق طفيها الوقف تأخذ حكم الوصــ

 .ألنه وقف الزم يتم في حدود ثلث المال الموقوف ؛الحبس

 :الحالة الثانية: حالة وقف مضاف إلى ما بعد الموت

ــــــخص، كما قد يكون غير ناجزا تام  الوقف قد يكون ناجز   ــ ــ ــــاف إلى ما بعد الموت،  :أي ،ا حال حياة الشــ ــ ــ ــ أنه مضــ

 فإنه والحالة هذه يعتبر تصرف صحيح يلزم من الثلث بالموت ال قبله.

  :القانون مصدر من مصادر الوقـــف: طلب الثالثالم

ــالته الدينية و  ــ ــ ــ ــ ــــرعية ورســ ــ ــ ــ ــده الشــ ــ ــ ــ ــ ــلمون حقيقة الوقف ومقاصــ ــ ــ ــ ــ ــله و ، وتعرفوا على االجتماعيةأدرك المســ ــ ــ ــ ــ  نفعهفضــ

ــابقوا إليه وتنافســــوا فيه طمع   ــاته،ا في فضـــل هللا وأحكامه، فتسـ من ممتلكاتهم التي  افأصـــبحوا يحبســــون جزء   ومرضـ

ــان، فييخصــــص ريعها لمختلف جهات البر  ــاجد، كيف ال وقد  واإلحســ مقدمة هذه الجهات نجد الوقف على المســ

                                                             

الموت الذي يبطل التصــرف هو المرض األخير إذا كان خطيرا و يجر إلى الموت و به يفقد المتصــرف وعيه و تمييزه فإن القضــاء 
أحكام الشــــــريعة اإلســــــالمية و اإلجتهاد القضــــــائي الســــــائد بشــــــأن هذا بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الفقهية المســــــتمدة من 

 الخصوص (( 
.)) من المقرر في الشــريعة اإلســالمية أن الحبس  73ص  02، نشــرة القضــاة عدد  03/03/1971و كذلك القرار الصــادر بتاريخ 

ن المحبس كان مصــــابا وقت تحبيســــه الواقع في مرض موت المحبس باطل ، و على مدعي بطالنه بذلك الســــبب إقامة بينة على أ
بالمرض الذي مات من جرائه .و حيث لم يأخذ المجلس القضـــــائي تلك الدعوى و ال بطلب إقامة البينة على صـــــحتها ، واكتفى في 
 حكمه بمجرد ما جاء في وثيقة الحبس بالوجه الســـــابق الذكر كان قرار خارقا ألشـــــكال المرافعات الجوهرية و حتى القواعد الشـــــرعية

 مما يستوجب نقضه (( .
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الخاص  ونظر ا للطابعأذن الحق سبحانه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى جانب المساجد نجد المقابر واألضرحة.  

حكم القانون ا عامة بنصوص صريحة معتبرة هذه األوقاف أوقاف  لهذا النوع من األوقاف تدخلت بعض التشريعات ب

، بينما المشرع الجزائري سكت عن المسألة واكتفى بتعداد األوقاف العامة فقط.  كالتشريع المغربي مثال 

ــيم دراســــة هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع األول موقف المشــــرع      ــألة أكثر، ارتأينا تقســ ــيح المســ لتوضــ

 لدراسة.اائري من هذا المصدر، على أن يكون الفرع الثاني متعلق ا بموقف المشرع المغربي من المصدر قيد الجز 

 الوقف بقوة القانون في ضوء التشريع الجزائري:: الفرع األول

ــألة اعتبار األوقاف جميع       ــ ــلمين لم تكن يوم  مســ ــ ـــتفيد منها كافة المســ ــ ناك ا محل نقاش، لكن ها أوقاف عامة يسـ

ــاجد والمقابر واألضــــرحة والزوايا تحتاج إلى أن يتدخل المشــــرع بنص قانوني صــــريح  بعض األوقاف العامة كالمســ

ــلمين، األمر الذي أغفله  ــ ـــتفيد منها عامة المســـ ــ ــــفي عليها طابع األوقاف العامة بحكم القانون كونها أوقاف يســ ليضـــ

ــــت هذه ــ ــــصــ ــ ــــواء خصــ ــ ــــرع الجزائري واكتفى بتعداد األوقاف العامة ســ ــ ــعائر الدينية  أو لم  المشــ ــ ــ األوقاف إلقامة الشــ

ــــب مل تبينه المادة  تخصــــــص ذات الغرض، ــــونة حســ ــــه أوقاف عامة مصــ من قانون  08و اعتبرها في الوقت نفســ

 األوقاف المعدل والمتمم: )) األوقاف العامة المصونة هي  المتمثلة في اآلتي:

  .التي تقوم فيها الشعائر الدينية األماكن .1

  .أو المنقوالت التابعة لهذه األماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها العقارات .2

  .والعقارات التابعة لهذه األماكن، سواء كانت متصلة بها أو كانت غير بعيدة عنها األموال .3

  .والعقارات والمنقوالت الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية األموال .4

  .ية المعلومة وقف ا والمسجلة لدى المحاكمالعقار  األمالك .5

ا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من األهالي وسكان المنطقة التي تظهر تدريجي   األمالك .6

 التي يقع فيها العقار.
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  .الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أمالك الدولة أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين األوقاف .7

 ة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها.الخاص األوقاف .8

 األمالك التي آلت إلى األوقاف العامة ولم يعرف واقفها وال الموقوف عليها ومتعارف عليها أنها وقف. كل .9

 أو المعلومة وقف ا والموجودة خارج الوطن .........((  الموقوفة والعقارات والمنقوالت األمالك .10

ى تحديد موقف المشرع الجزائري من القانون كمصدر للوقف، نبحث في الفرع بعدما تطرقنا في الفرع األول إل    

 .الموالي موقف المشرع المغربي من هذا المصدر

  :التشريع المغربيالوقف بقوة القانون في  :الثانيالفرع 

ــــرع المغربي بعض األوقاف العامة أوقاف بقوة القانون تطرقت  من مدونة األوقاف من  50 إليها المادةاعتبر المشــ

نة الرسـول  بسبين األوقاف العامة بقوة القانون نجد المساجد والزوايا يضاف إليهما األضرحة والمقابر، وهذا عمال  

تحث على الترغيب في بناء المساجد وعمارتها وتطهيرها، حيث وردت أحاديث كثيرة  التي-وسلمصلى هللا عليه -

 عليه صـــلى هللا-: ســـمعت الرســـول قال-عنههللا ي رضـــ-فعن عثمان بن عفان  تدل على وقف المســـاجد وبناؤها،

 . 1ا في الجنة((هللا له بيت   يبنى مسجدا يبتغي به وجه هللا تعالى بن ))من: يقول-وسلم

ــبغة الوقف    ــ ــ ــــي صــ ــ ــــريع المغربي يكتســ ــ ــــجد في التشــ ــ تحديد و العام ابتداء من تاريخ تعيين  الجدير بالذكر أن المســ

ة الغاية تحت إشــراف وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمي وتحبيســها لهذهضــية المزمع بناء المســجد فوقها القطعة األر 

 في هذا الشأن. االختصاصالتي يرجع لها 

                                                             

مختصر اإلمام البخاري لمحمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة الشرعية الوحيدة مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، المجلد    -(  1 )

 . 162األول ، ص 
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يضــاف إلى المســاجد الزوايا واألضــرحة والمقابر تعد هي األخرى أوقاف عامة بقوة القانون، لما تقوم به من أدوار 

 .لألفراد االجتماعيةالحياة  الستقرارعلى خلق نوع من التوازن  كبيرة، حيث تعمل اجتماعية

 : اتمةخال

 إلى تحديد جملة من النتائج نلخصها في اآلتي:من خالل هذه الدراسة  توصلنا  

ــــرع المغربي، نظام الوقف وأفردا للملكية الوقفيةاعتمد كل من  .1 ــ ــــرع الجزائري والمشــ ــ ــــمن ت قانون خاص المشــ ــ ضــ

 مصادر الوقف. على وجه الخصوص ، منها بالوقفاألحكام المتعلقة 

من مدونة األوقاف، تمثلت في التصرف الوقفي،  01ضمن نص المادة مصادر الوقف المشرع المغربي حدد  .2

 . الحبس والقانون طريق الوصية ب

ــــرع .3 ــ ــــرف الوقفي من خالل المادة  المشـــ ــ المعدل  91/10من قانون األوقاف  04الجزائري اكتفى بتعريف التصـــ

  .متمم، باعتباره مصدر من مصادر الوقف، دون أن يشمل هذا النص باقي المصادروال

ــادر  ةبقي عن للبحث .4 ــ ــــريع الجزائري مصــ ــــرع المغربيالوقف في التشــ ــــرع الجز ، مقارنة بالمشــ ائري قد وجدنا المشــ

ــــدر  ــ ــية بطريق الحبستطرق إلى مصـــ ــ ــ ــــمن نص المادة  الوصـــ ــ  09/25من قانون التوجيه العقاري رقم  31ضـــ

، وإن كان القانون هو مصدر كل األوقافقانون  ضمنصراحة على هذا المصدر لم ينص و دل والمتمم، المع

 .والمتمممن القانون المدني المعدل  53التصرفات حسب ما تقضي به المادة 

ــــرورية لمعالجة النقص والغموض الذي      ــ ــ ــــي الباحثة ببعض االقتراحات تراها ضــ ــ ــ ــــوء هذه النتائج توصــ ــ ــ على ضــ

ــــريع يكتنف عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريعية تجربة فتية مق الجزائري باعتبارى وجه التحديد التشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارنة تجربة األوقاف من الناحية التشـــ

بالمشرع المغربي ذلك أن دراسة مسألة مصادر الوقف عنده وجدناها واضحة ال يشوبها وال يعتريها في تقديرنا أي 

 لبس، أهم هذه االقتراحات ما يلي: 
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ــــرورة دمج أحكام المادتين  .1 ــ ــ ــ ــــرع الجزائري ضـ ــ ــ ــ ــــي المشـ ــ ــ ــ  03نص مادة واحدة يعطى لها رقم  في 04و 03نوصـ

هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد تخصص منفعته لفائدة جهة  ))الوقفتصاغ على النحو التالي: 

 ون سواه((.بر وخير، يتم إنشاؤه بعقد أو بوصية أو بقوة القانون، ويكون الوقف وقف ا عام ا د

 من قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم. 31المادة  إلغاء .2

ــافة نص قانوني ضــــمن قانون  .3  )ينعقد)مضــــمونه على النحو التالي:  األوقاف يكون ضــــرورة قيام المشــــرع بإضــ

ــــكلبهذا ا، ((قف باإليجاب، وإذا كان محله عقار وجب مراعاة األحكام المتعلقة بالتوثيق في العقاراتالو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لشـ

 المدني، قانون التوثيق، قوانين الشـــهر العقاري، قانون  )القانون هي: بين العديد من القوانين  االنســـجامضـــمن ن

 .التسجيل(

ــــرع بوجوب إ .4 ــ ــــي المشـــ ــ ــــرة المعدل والمتمم،  84/11من القانون رقم  217لغاء نص المادة نوصـــ ــ المتعلق باألســـ

 تعلق األوقاف المعدل والمتمم.الم 91/10 القانون قممن  35ونص المادة  هذا النص لتعارض

ــافة نص ل .5 ــ ــــرورة إضـ ــــرع إلى ضـ ــــمونه بقانون األوقاف ندعو المشـ لى عوقف المريض مرض الموت يتعلق مضـ

 .الثلث توقف على إجازة الورثةا في حدود الثلث وما زاد عن وقف الزم  أنه 

ــافة نص قانوني آخر لقانون األوقاف رقم  .6 ــ ــــرع بإضــ ــــرورة قيام المشــ ــــمونه المعدل  91/10ضــ والمتمم يفيد مضــ

 على أن الحوز شرط لنفاذ الوقف واستحق اقه.
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 المصادر والمراجع 

 الكريم. القرآن-أواًل 

 الكتب.-ثانًيا 

ق المغربية، مقال منشور مجلة الحقو  وقضاء، ـــا الطيب لمنوارـــ القوة اإلثباتية في الوثيقة العدلية، فقها وتشريع   .1
 . 2007السنة الثانية، ماي  2/3عدد مزدوج 

، المجلد عللنشر والتوزيمكتبة المعارف  ،البخاري لمحمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الشرعية الوحيدة اإلمام .2

 األول.

ــيمةأ  .3 أحكام الرجوع في التصــــرفات التبرعية في القانون الجزائري، دراســــة مقارنة مدعمة باألحكام ، / شــــيخ نســ
 . 2014القضائي، دار هومة الطبعة الثانية سنة  واالجتهادالفقهية 

ــــهبون،د / عبد الكريم  .4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالمي األخرى عقود التبرع في الفقه المالكي مقارن   شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القـانون و  ا بمذاهب الفقه اإلســـ
 .2012الرشاد سطات المغرب، الطبعة الثانية الوضعي، مكتبة 

ــــالم فيغو .5 ــادرة من المريض مرض الموت، الطبعة الثانية، دون مكان  ،عبد الســ ــ ــــرفات الصــ ــالتصــ ــ  نةالطبع، ســ
2010. 

 .1971محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية سنة  .6
ــــريع  .7 ــ ــ ــ ــ الوقف العام في التشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة قانونية مدعمة باألحكام الفقهية ،الجزائري أ / محمد كنازة ــ ــ ــ ــ ــ ت والقرارا دراســـ

 .2006، دار الهدى للطباعة والتوزيع والنشر عين مليلة الجزائر، طبعة سنة القضائية

 الرسائل العلمية: –ثالًثا 

ــائيمنظومة األوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية  ،زهيرة فونتير .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أطروحـةة القضـ
ــــي عياض، كلية العلوم القانونية و  ــ ــ ــاديةلنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضــ ــ ــ ــ  االجتماعيةو  االقتصـــ

 .2015/ 2014بمراكش، السنة الجامعية 
 األبحاث القانونية:  –رابًعا 

ــ الطيب لمنوار 01 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــريع  القوة اإلثباتية في الوثيقة العدلية، فقه   ،ـــ ــ ــ ــاء  ا ا وتشــ ــ ــ ــ ــــور مجلة الح، وقضــ ــ ــ قوق مقال منشــ
  .2007ماي  الثانية،السنة  2/3المغربية، عدد مزدوج 
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 القضائية: األحكام مجالت-خامًسا

  .1989سنة  ،03 القضاة العددنشرة  .1
 .1988سنة  02نشرة القضاة عدد  .2

 للمشرع الجزائري:  القوانين: بالنسبةسادًسا: 

ــــان عام  9المؤرخ في  84/11القانون رقم  .1 ــ ــ ــنة  09الموافق ل  1404رمضــ ــ ــ ــ ــــمن قانون  1984يونيو ســ ــ ــ يتضــ
 والمتمم.األسرة المعدل 

ــــريع الجزائري المعـدل  1991ريـل بأ 27المؤرخ في  91/10القـانون رقم  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والمتمم،يتعلق بـاألوقـاف في التشـــ
ــــمية رقم  ــ ــ ــ ــ المؤرخ  01/07متمم بالقانونين األول رقم المعدل وال 08/05/1991المؤرخة في  21الجريدة الرســـ

ــمية رقم  ،2001مايو  22في  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  02/10رقم  والثاني القانون  ،23/05/2001المؤرخة في  29الجريدة الرســ
 .15/12/2002المؤرخة في  83الجريدة الرسمية رقم  ،2002ديسمبر  14المؤرخ في 

المتضــمن القانون المدني  1975ســبتمبر  26الموافق ل  1395رمضــان  20المؤرخ في  75/58األمر رقم  .3
 والمتمم.المعدل  1975سبتمبر  30المؤرخة في  78الجريدة الرسمية العدد  الجزائري،

يتضمن إحداث اإلشهاد المكتوب إلثبات  2000أكتوبر سنة  26مؤرخ في  336ــــ 2000مرسوم تنفيذي رقم  .4
ــليمها، وكيفيات إصـــدارهاملك الوقفي وشـــروط ال العدد  ،31/10/2000الجريدة الرســـمية الصـــادرة بتاريخ  وتسـ

64. 

 بالنسبة للمشرع المغربي: 

يتعلق بمدونة  2010 فبراير 23 ـلالموافق  1431ربيع األول  08صادر في  1.09.236ظهير شريف رقم  .1
ــــرع  ــ ــ ــــمية عدد  المغربي،األوقاف للمشــ ــ ــ ــالموافق ل 1431بتاريخ فاتح رجب  5847الجريدة الرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يونيو  14ـ

2010. 
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