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كلمــة شكــر
قال رسول هللا صلى علٌه وسلم":من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا".
الحمد هلل والشكر له حتى ٌرضى والحمد هلل عند الرضا والحمد هلل بعد الرضا نحمده
ونشكره على توفٌقه لنا .
والصالة على نبراس العلم وقدوة العلماء حبٌبنا محمد علٌه أفضل الصالة وأزكى
التسلٌم والّذي حثنا على طلب العلم وجعله علٌنا فرٌضة.
و الشكر إلى كل نابؽة فاضل ألجل العلم سابر على شرٌعة هللا وسنة نبٌه وخاصة
األستاذ الفاضل محمد بوزٌان الّذي وضع بٌن أٌدٌنا هذا الموضوع ومنحنا شرؾ البحث
والمعرفة فٌه.والّذي كان لنا سندا ومرجعا عند السإال والّذي نور لنا سبٌلنا ولم ٌبخل علٌنا
بإرشاداته ونصابحه.
وإلى كل األساتذة الذٌن قدموا لنا من العلم والمعارؾ الكثٌر.
إلى كل من ساعدنا وأمدنا بما ٌؽنً هده المذكرة من معلومات ومراجع وتوجٌهات
ونصابح.
وشكرا إلى كل من علمنا حرفا من السنة األولى ابتدابً إلى السنة الرابعة جامعً.

إلى كل من ٌعلم وٌتعلم

إلٌك أنت التً ومنذ أن وعٌت إلى الدنٌا و أنت تدعمٌن خطواتً.
إلى قلبً النابض أمال وأنت تمنحٌنً إٌاه ألعبر من خالله إلى عالم العلم والمعرفة.
إلٌك أمً الؽالٌة .
وإلٌك أنت حبٌبً الؽالً والّذي طالما وجدته مناال للصدق والمثابرة والفضٌلة.
إلٌك أبً الؽالً.
إلٌك ٌا من علنً أن أعٌش ألتعلم ال أتعلم كً أعٌش.
إلٌكم اخواتً الرابعٌن:محمد ،رشٌدة ،أمٌنة ،عبد القهار ،عبد هللا ،عبد الرحمن ٌوسؾ.
إلى رفٌقات دربً وحبٌباتً الؽالٌات فً هللا:فضٌلة ،فوزٌة ،زهٌرة  ،فاطمة  ،نــورة
نعٌمة ،لٌلى ،لعومرٌة.
إلى جمٌع أمهاتً اللواتً أدرسهن فً مسجد عبد الرحمان ابن عوؾ ،إلى أخً الرابع
والّذي لم تلده أمً:نور الدٌن.
إلى جمٌع أحبتً هنا وهناك أهدي هذا العمل المتواضع.

فلكم منً كل التحٌة والحب واالمتنان
خــــــدٌـــــــجـــة

إلى الّتً لم أترعرع فً رحمها ولك ّنً تربٌت فً حضنها الجدة واألم رحمها هللا
وأسكنها فسٌح جنانه.
إلى كل من علمنً حرفا أقواله أ َم ًة  ،إلى رفٌقتً الدرب لعومرٌة  ،الحاجة ،خدٌجة.
إلى كل زمالبً دفعة الحقوق  8022-8008التوفٌق والنجاح بإذن هللا.
إلى كل دفعات السنوات الالحقة أتمنى لهم االستفادة من هذا المجهود البسٌط.

إلى كل هإالء أهدي ثمرة هذا النجاح
لــــٌـــلـــى

إلى خالقً وموالي وملكً

هللا

إلى حبٌبً وسٌدي ونبً

محمد رسول هللا صلى علٌه وسلم

إلٌك أنت ومنذ أن فتحت عٌنٌا إلى الدنٌا وجدتك تؽمرٌنً بحبك وعطفك وحنانك
إلٌك أمً الحبٌبة
إلٌك أنت ٌا منبع أخالقً وقدوة لً فً الحٌاة

إلٌك أبً العزٌز

إخواتً وأخواتً خاصة أخً
إلى من عشت فً أوساطهم
التوهامً الذي ساعدنً فً إنجاز هذا العمل المتواضع.
إلى رفٌقات حٌاتً خدٌجة  ،لٌلى  ،الحاجة ،سومٌة.
إلى كل زمٌالتً وزمالبً فً كلٌة الحقوق دفعة . 8022-8008

إلى جمٌع أحبتً أهدي ثمرة نجاحً
لــعومــرٌــة

مـــــــقــــــــدمــــــــــــة
الحمد هلل ربً العالمٌن والصالة والسالم على نبًّ الرحمة وسٌد الخلق أجمعٌن
محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،أما بعد.
لقد امتازت الشرٌعة اإلسالمٌة بكونها أوفى الشرابع بتحقٌق مصالح العباد
وإسعادهم وقد جعلها هللا سبحانه وتعالى خاتمة الشرابع لما اشتملت علٌه من مرونة وٌسر
وبما تضمنت من قواعد كلٌة ومبادئ عامة تتفق مع طبابع البشر فً كل بٌبة وعصر
مراعٌة فً ذلك حبهم فً التملك ولهذا وضعت الشرٌعة اإلسالمٌة نظام الموارٌث على
أحسن النظم المالٌة مقررة ملكٌة اإلنسان للمال ذكرا كان أم أنثى بالطرق الشرعٌة .
ولهذا أعطً علم المٌراث أهمٌة بالؽة بٌن أبواب الفقه اإلسالمً وحظً بمنزلة
عالٌة حٌث اعتبر نصؾ العلم ،لقوله صلى هللا علٌه وسلم " .تعلموا الفرابض وعلموها
ال ّناس فإنها نصؾ العلم".
وقد اعترؾ اإلسالم بمٌراث البنات واألبناء ،كما ألحق الزوجة بالقرابة تقدٌسا
للصلة بٌن الزوجٌن و إبراز المظهر الوفاء ورؼم كل ما حظً به علم المٌراث من
اهتمام من طرؾ فقهاء الشرٌعة اإلسالمٌة .إال أن هناك صعوبات فً تورٌث بعض
الحاالت المستحدثة الناجمة عن اختالؾ المذاهب اإلسالمٌة ومدى توافق القانون معها
كمسؤلة التنزٌل أو ما ٌعرؾ بالوصٌة الواجبة عند فقهاء الشرٌعة اإلسالمٌة والّذي ٌعتبر
مسؤلة مستجدة فً القانون الجزابري إذ لم ٌعرؾ إال بعد صدور قانون األسرة الجزابري
والّذي هو تنزٌل الحفٌد منزلة أبٌه المتوفى فً حٌاة الجد عند تحرٌر الفرٌضة فً تركة
هذا األخٌر وذلك بشروط معٌنة على سبٌل الحصر وقد استنبطه المشرع الجزابري من
الفقه الحدٌث للشرٌعة اإلسالمٌة فهو ضمن الموضوعات الهامة جد الّتً ٌجب االعتناء بها
وهذا لمساسه بفبة كبٌرة من المجتمع لمل ٌمتاز به من تركٌبة اجتماعٌة توصؾ باألسرة
الممتدة فنجدها تحتوي على الجد واالبن وابن االبن ،فتكون الذمة المالٌة مشتركة
والمتصرؾ الوحٌد فً ذلك كله هو الجد .فعندما ٌتوفى أحد أبنابه ٌحرم األحفاد بعدها من
المٌراث نتٌجة موت مورثهم قبل أبٌه .وكم نعلم بؤن هإالء اآلباء المتوفٌن كثٌرا ما
ٌكونون سببا فً هذه التركة إذ ٌكدون وٌتعبون وٌجمعون األموال وٌنمونها ثم ٌموتون قبل
آبابهم فٌحرم أبناإهم من المٌراث.
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ومن كل ما سبق ذكره تبدو أسباب اختٌارنا لهذا الموضوع الشٌق الّذي ٌجهل
أحكامه العدٌد من العامة .وللمزٌد من االستطالع وفهم الؽموض واالستفادة منه خاصة و
أنه من تلك الحاالت الّتً ال تبرز من خالل الدراسة المقرر السنوي لضٌق الوقت من
جهة وكونها تحتاج إلى أعمال العقل والزمن بشكل كبٌر ومتفرع من ناحٌة أخرى
– والتساإل الجدٌر بالطرح كٌؾ ٌمكن تورٌث هإالء األحفاد الّذٌن توفى والدهم فً حٌاة
جدهم ؟ أو بمعنى آخر ما هو النظام المطبق و المتبع فً كٌفٌة تورٌثهم ؟ وما هو الموقؾ
كل من الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون فً مثل هذه الحالة ؟
ولإلجابة على هذه التساإالت كان البد من اعتمادنا على منهجٌة بسٌطة ومنظمة
ذات خطة ابتدأنا ها بتمهٌد تناولنا فٌه تعرٌفا للمٌراث من خالل التعرض إلى أهم أسبابه
وشروطه و أركانه و موانعه منتقلٌن إلى أصحاب الفروض و العصبة وأنواعها و أخٌرا
تعرضنا إلى الحجب وأ نوعه .
ثم انتقلنا إلى الفصل األول الّذي عنوناه بالوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة
فقسمنه إلى مبحثٌن تضمن األول دراسة نظرٌة للوصٌة الواجبة ثم تناولنا فً المبحث
الثانً تطبٌقات الوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة.
أما الفصل الثانً تضمن عنوان التنزٌل فً قانون األسرة الجزابري فارتؤٌنا
تقسٌمه إلى مبحثٌن هو اآلخر فالمبحث األول تطرقنا فٌه إلى دراسة نظرٌة على ضوء
قانون األسرة الجزابري ،فكان علٌنا من الضروري معرفة القواعد التً ٌتبعها هذا النظام
فً الواقع العملً ،لهذا تعرضنا فً المبحث الثانً إلى دراسة تطبٌقٌة للتنزٌل ،فعرجنا إلى
الطرٌقة التقلٌدٌة و الحدٌثة الّتً ٌتبعها هذا النظام .
ثم أعطٌنا نماذج منه فً القضاء الجزابري لنختم هذا المبحث بخاتمة تناولنا فٌها
على وجه الخصوص النتابج و استنتاجات المتحصل علٌها من خالل المباحث المطروحة
وأردفنا بفهارس فنٌة كفهرس اآلٌات واألحادٌث  ،وفهرس المصادر والمراجع.
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وال ٌخفى على كل باحث ما عانٌناه من أجل أن ٌرى بحثنا هذا النور على ما هو
علٌه من صعوبات تمثلت على وجه الخصوص فً قلة المصادر الّتً تناولت هذا
الموضوع المستحدث من جانب الفقهاء المتؤخرٌن  ،إضافة إلى ؼموض بعض العبارات
فً النصوص القانونٌة مثل عبارة الحفدة ،والكم من االختالفات لوجهات النظر حول هذا
النظام سواء من طرؾ رجال القانون أو من قبل فقهاء الشرٌعة .
وفً الختام نسؤل هللا العلً القدٌر أن ٌعلمنا ما ٌنفعنا وٌنفعنا بما علمنا كما نتمنى
أننا قد أحطنا هذا الموضوع من كافة جوانبه فإن أخطؤنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فإنما ذلك
بتوفٌق من هللا سبحانه وتعالى .

بسعٌدة فً8022-05-29
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تمهٌد

إن التوارث بٌن األقارب و األبناء معروؾ منذ القدم  ،و ٌبدو ذلك جلٌا من
خالل التورٌث فً المجتمعات القدٌمة.
إذ عرفه فً الماضً قدماء المصرٌن  ،و وكانت طرٌقة التورٌث عندهم أن
ٌحل األكبر فً األسرة محل المتوفى فً زراعة األرض  .كما أن المٌراث عند قدماء
الرومان اعتمد على إقامة خلٌفة للمتوفً ٌختاره حال حٌاته من أبنابه أو من ؼٌرهم
شرط موافقة قبٌلة على هذا االختٌار .
كما عرفـت األمـم الشـرقٌة القدٌمـة كالـكلدانٌٌن  ،و األرام  ،و الـسرٌـان
والفنٌقٌٌن و ؼٌرهم نظام المٌراث  ،و هو أن ٌحل البكر محل أبٌه و إذا لم ٌوجد قام
مقامه أرشد الذكور من األوالد تم األخوة تم األعمام .أما األطفال و النساء فحرموا من
المٌراث()0
أما فٌما ٌتعلّق بالدٌانات السماوٌة التً سبقت ظهور اإلسالم  ،فكان نظام
اإلرث عندهم قابما على أساس دنٌوي بقاء األموال عند ولدى نفس العابلة.
بل حتى نظام الجاهلٌة عرؾ هو األخر تذبذبا فً نظام المٌراث .إذ كان ٌنقل
مال المٌت إلى الكبٌر من األبناء دون الصؽار و البنات و الزوجات .
قال الطبري  " :كان أهل الجاهلٌة ال ٌقسمون من مٌراث المٌت ألحد من ورثته
بعده ممن كان الٌالقً العدو ،وال ٌقاتل فً الحروب من صؽار ولده  ،وال النسـاء منهـم
و كانوا " ٌخصون بذلك " المقاتلة دون الذرٌة "(.)0

()0بلحاج العربً  ،أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً و فانون األسرة الجزائري  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة
الجزائر(،بدون طبعة )،0996،ص07.
()0سالمة بن سلٌم الرفاعً  ،علم الموارٌث  ،موقع أحكام الموارٌث www.moarith .com
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ماهٌة المٌراث

تمهٌد

حتى جاء التشرٌع اإلسالمً الحكٌم  ،فؤبطل حكم الجاهلٌة بآٌات تتلى  ،وسنة
تحفظ إذ قال تعالى  " :للرجال نصٌب مما ترك الوالدٌن و األقربون ......مما ق ّل منه أو
كثر نصٌبا مفروضا " ( . )0و قوله تعالى أٌضا ٌ " :وصٌكم ّ
هللا فً أوالدكم للذكر مثل
حظ األنثٌٌن فإن كنّ نساءا فوق اثنتٌن فلهنّ ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فال النصؾ و
ألبوٌه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم ٌكن له ولد و ورثه أبواه
فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصٌة ٌوصً بها أو دٌن )0( ".
فاإلسالم أعطى النساء حقوقهنّ ،وحفظ حقوق الصؽار التً كانت أحكام الجاهلٌة
تهضمها .فنظام اإلسالم ٌتوافق مع الفطر السلٌمة وٌراعً دابما القوي والضعٌؾ .ولهذا
كان البد أن ٌكون المٌراث حقا ثابتا بالموت للورثة من التركة.

تعرٌف المٌراث وأسبابه
_0تعرٌف المٌراث :
المٌراث فً اللغةٌ:طلق لفظ المٌراث لؽة وٌراد منه تارة المصدر ،وتارة اسم
المفعول أي الموروث  .فإذا أطلق بمعنى كان احد فعل ورث.وٌقال:ورث أباه ٌرثه
ورثا ووراثة وارثا ومٌراثا بكسر المٌم ولهذا المصدر فاللّؽة معنٌان(.)3
_)2البقاء:ومنه اسم هللا تعالى الوارث أي بمعنى الباقً بعد فناء الخلق(.)4
_)8هو انتقال الشًء من شخص إلى أخر  ،أو من قوم إلى آخرٌن سواء كان االنتقال
حسٌا مادٌا  ،كانتقال األموال من شخص إلى أخر أو معنوٌا كانتقال العلم والمجد .ومن
ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم " :العلماء ورثة األنبٌاء".
(_)0سورة النساء اآلٌة 7
()0سورة النساء اآلٌة 00
()3د أحمد فراج حسٌن  ،نظام االرث فً التشرٌع اإلسالمً  ،المؤسسة الجامعٌة،بٌروت
(بدون طبعة و تارٌخ)،ص9.
()4المنجد ص002.
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تمهٌد

أما علم المٌراث شرعا :فٌقصد به العلم الذي ٌُعرؾ به من ٌرث ،ومن ال ٌرث
ومقدار كل وارث.هذا التعرٌؾ فً اصطالح الفقهاء )0(.
وكما ٌسمى هذا العلم بعلم المٌراث ٌ،سمى كذلك "علم الفرابض" وهو جمع
فرٌضة بمعنى مفروضة و ٌقصد به لؽة التبٌٌن و التقدٌر لقوله تعالى  " :آباإكم و
هللا إنّ ّ
أبناإكم ال تدرون أٌّهم أقرب لكم نفعا فرٌضة من ّ
هللا علٌما حكٌما " (.)0
كما ٌسمى أٌضا بعلم التركات نسبة إلى تركة المٌت .
و أما التعرٌؾ المٌراث فً قانون الجزابري فلم ٌتطرق له المشرع تاركا ذلك
للفقه و القضاء  ،إذ عرّفت المحكمة العلٌا المٌراث بؤنه " ما ٌخلّفه المورث من أموال أو
حقوق مالٌة جمعها و تملّكها أثناء حٌاته " .فً حٌن ع ّرفه قانون األحوال الشخصٌة
المؽربً فً مادته  829بؤ ّنه  " :اإلرث هو انتقال حق بموت مالكه بعد تصفٌة التركة لمن
استحقه شرعا بال تبرع و ال معاوضة " (. )3

)0أسباب المٌراث:
 أما أسباب المٌراث فً اإلسالم فهً تنحصر فً ثالثة أسباب :القرابة  ،الزوجٌـةالوالء (.)4
فؤما القرابة فالمراد بها رابطة النسب الحقٌقٌة و اإلرث بناء على تحققها على ثالثة
أنواع  :أصحاب الفروض  ،و عاصبات نسبٌة و ذو األرحام .
و أما الزوجٌة فالمراد بها التً بنٌت على عقد زواج صحٌح  ،ؼٌر فاسد و إن لم
ٌدخل الزوج بالزوجة أو ٌختلً بها .
()0أحمد دكار ،مسائل تطبٌقٌة فً المٌراث والوصٌة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ( ،بدون طبعة و تارٌخ )
ص9.
()0سورة النساء اآلٌة 00
()3بلحاج العربً  ،المرجع السابق  ،ص00 .
()4بدران أبو العٌنٌن بدران  ،أحكام التركات و الموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون  ،مؤسسة شباب الجامعة
مصر ( ،بدون طبعة )  ،0223 ،ص75 .س
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و شرط اإلرث بالزوجٌة  ،أن تكون باقٌة حتى الممات  ،و لو حكما كما لو مات
الزوج و كانت الزوجة فً عدة من طالق رجعً  .و تعتبر الزوجٌة سببا لإلرث
لكونها رابطة قوٌة تجمع بٌن الزوجٌن مادامت قابمة  ،فكل من الزوجٌن شرٌك
لزوجه فً حٌاته  ،و معٌن له على تكالٌفها فكان عدال أن ٌكون شرٌكا ألقاربه فً تركته
بعد وفاته  ،و أن ٌكون له سهما معلوم من ماله .
و فٌما ٌخص السبب الثالث و الذي هو الوالء  :وهو من أثر الماضً و لٌس له
الٌوم قٌمة عملٌة  ،و هو نوعان  :والء العتاقة و والء المواالة .
 -)2والء العتاقة  ،و ٌسمى والء النعمة .و هو قرابة حكٌمة حاصلة بسبب العتق .عبارة
عن أن ٌعتق السٌد عبده فٌصٌر له والء علٌه ٌ.عطٌه حق إرث ماله  ،و ٌسمى عاصب
سببً .ألنّ الرابطة التً تربط المعتق بعتٌقه قامت بسب ما أنعم علٌه و أواله من الحرٌة .
و قد اتفق الفقهاء على أن هذا الوالء مثبت لإلرث .و األصل فً هذا قول الرسول صلى
ّ
"الوالء لحمة كلحمة النسب " (.)0
هللا علٌه و سلم ":الوالء لمن أعتق "و ٌقول
-)8والء المواالة  :و هً عبارة عن عقد و حلؾ كان ٌبرم فً الجاهلٌة حتى بداٌة اإلسالم
بٌن شخصٌن ٌتم فٌه االتفاق على المناصرة والتوارث بٌنهما كقولهما ":دمً دمك وهدمً
هدمك  ،ترثنً وأرثك  ".وذهب جمهور الفقهاء على إن الوالء بآٌة الموارٌث ،وكذلك
حدٌث رسول صلى هللا وسلم القابل فٌه ":إنما الوالء لمن أعتق "فالحدٌث هنا قد حصر
الوالء فً والء العتق فقط  ،وال ٌشاركه فبهذا الحكم ؼٌره .
أما األحناؾ فإنهم ٌقرون والء المواالة وٌقولون فٌه مستندٌن( )0فً ذلك قوله ع ّز
ل  ":لكل جعلنا موالً مما ترك الوالدٌن واألقربون"()3
وج ّ

()0بدران أبو العنٌن بدران،المرجع السابق ،ص75.
()0محده محمد ،التركات والموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،دار الطبع واألوراسٌة،الجزائر
(بدون طبعة)،0986،ص30،30.
()3سورة النساء ،اآلٌة83،
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أما المشرع الجزابري فقد ذكر فً قانون األسرة الجزابري فً المادة  286منه
التً تنص" أسباب اإلرث:القرابة والزوجٌة ".
إذا كانت أسباب المٌراث المتفق علٌها من القرابة ،والزوجٌة،والوالء .إال أن هناك
أسباب مختلؾ فٌها من بٌنها بٌت المال:وهو السبب األكثر جدال واختالفا فٌه عند ؼالبٌة
الفقهاء فهو عند المالكٌة وارث من ال وارث له سواء كان منتظما أو مختال،وفً هذا
ٌخالفون الشافعٌة الذٌن ٌقول المتقدمون.
منهم بتورٌث بٌت المال إذا كان منتظما ،أي عدالة اإلمام فٌعطً لكل ذي حق حقه
وٌستدلون بقوله صلى هللا علٌه وسلم " :أنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وأراثه"
.والرسول ال ٌرثه لنفسه بل إرثه لجماعة المسلمٌن ،أما المتؤخرون منهم فٌقولون بالرد
وبتورٌث ذوي األرحام وال ٌورثون بٌت المال وعلى هذا الرأي الحنفٌة والحنابلة ()0
أما المشرع الجزابري  ،فٌنص فً المادة  280فقرة األخٌرة من قانون األسرة على
أنه ":فإذا لم ٌوجد ذو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي األرحام  ،فإن لم
ٌوجدوا،آلت إلى الخزٌنة العامة ".وهذا ٌدل على أنّ الخزٌنة العامة أو كما تسمى فً
اإلسالم بٌت المال تعد سببا من أسباب اإلرث فً حال لم ٌوجد من سبق ذكرهم فالمادة
أعاله.

أركان المٌراث وشروطه
إن اإلرث ال ٌتحقق إال ّ بثالث أركان وهً:
-2وارث هو الذي ال زال على قٌد الحٌاة بعد الهالك ،و ٌنتسب للمٌت بسبب من أسباب
المٌراث .
-8المورث الهالك الذي فارق الحٌاة .
-3الموروث :وهً التركة التً تركها الهالك .

()0محدة محمد ،المرجع السابق ،ص33،30
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أما شروط المٌراث فلإلرث ثالثة شروط هً كاألتً :تحقق موت المورث  ،تحققحٌاة الوارث وأخٌرا عدم وجود مانع من المٌراث .
أ) -تحقق موت المورث:و الموت فً هذه الحالة ٌتخذ ثالث صور كاألتً :
-)2الموت الحقٌقً  :وٌعرؾ هذا الموت بؤنه الموت الثابت بالمشاهدة أو البٌنة وهذا
الٌتصور بداهة إال لمن كان حٌا ّ ()0
 -)8الموت الحكمً :وهو أن ٌحكم القاضً بموت المورث حكما اجتهادٌا مبنٌا على ما
رجح عنده  ،من األحوال والقرابن التً ترجح أنه قد مات ،وذلك كالمفقود الذي ؼاب مدة
من الزمن ،وال تعلم حٌاته من مماته رؼم كل الجهود والوا سابل الممكنة التً تدل على
ذلك()0
-) 3الموت التقدٌري :وهو النوع الثالث ولكن لم ٌعتبره القانون فال ٌرى أن ٌورث
الشخص إذا مات موتا تقدٌرٌا .وهو ٌتمثل فً أن تكون حامال  ،وٌعتدي علٌها شخص
بالضرب ،فتسقط جنٌن مٌتا تام الخلفة ،ألنّ الموت الحقٌقً إنما ٌكون بفقد الحٌاة الحقٌقٌة
وحٌاة الجنٌن فً بطن أمه – وقت الجناٌة علٌه ؼٌر محقة.كما آن الجنٌن لٌس موتا
اعتبارٌا ألنه لم ٌصدر به حكما من القاضً على حٌاة الجنٌن تقدٌرا(.)8
ب)-تحقق حٌاة الوارث :و ٌشترط فً الوارث تحقق وجود الذي ٌتقدم للورثة ،بؤن ٌكون
حٌا ّ حٌاة حقٌقٌة عند الموت ،أو حٌاة تقدٌرٌة كما فً الحمل الذي ٌولد حٌا فً وقت ٌتبٌّن
أ ّنه كان موجودا عند وفاة المورث ،وهذا ألن ّ التحقق من حٌاة الوارث ٌحقق أهلٌته
للتملك( )3وٌتفرع عن هذا الشرط :

( )0محدة محمد ،المرجع ،السابق  ،ض05.
( )0أحمد محمود الشافعً ،أحكام الموارٌث والوصاٌا والوقف فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،دار الهدى ،مصر
(بدون طبعة) ، 0223،ص38- 37.
()3بدران أبو العٌنٌن بدران ،المرجع السابق ،ص82.
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أ) من مات من ورثة المفقود قبل الحكم بموته ،ال ٌستحق شٌبا من التركة لعدم تحقق
الشرط المٌراث األول (.)0
ب) -إذا مات المورث ،وبٌن ورثته مفقود ،فإنّ هذا المفقود ال ٌستحق شٌبا من المٌراث ،
ألنّ حٌاته لم تتحقق عند موته،وإنما هو معتبر حٌا ّ باالستصحاب لبال ٌورّ ث ماله ّ
وتطلق
زوجته من باب االحتٌاط .
ولما كانت حال المفقود مجهولة واحتمال أن ٌكون حٌّا وقت وفاة مورثه .رأى الفقهاء أن
ٌوقؾ نصٌبه من التركة،فإن ظهر أنه حً أخذه ،وإن حكم بموته ت ّم توزٌع نصٌبه على
المستحقٌن من الورثة
ج) -إذا مات اثنان أو أكثر ممن ٌتوارثون ولم ٌعرؾ أٌهما مات قبل األخر ،كوفاة األب
واالبن فً وقت واحد أو لتلبس األمر وجهلت األسبقٌة ،فإن الشك فً السبق والجهل
والؽموض ٌإدي إلى عدم التوارث بٌنهما( .)0
د) -إذا مات شخص وكان بٌن ورثته حمل ،فال ٌستحق هذا األخٌر مٌراثا .ألن حٌاته ؼٌر
محققة وقت وفاة مورثهٌ،وقؾ للحمل من التركة أكثر النصبٌن بفرض أنه ذكر أو أنثى
(.)3

ج) -عدم وجود مانع  :ومإدى ذلك أن ال ٌوجد مانع ٌحول دون ذلك خالفة الوارث.فً
مٌراث مورثه .وسٌتم ذكر هذا الشرط فً العنصر الموالً-موانع المٌراث.
وأخٌرا ندرج موقؾ المشرع الجزابري حٌث نص فً قانون األسرة فً المواد
()289(-)288(-)287على الترتٌب:

( )0بدران أبو العٌنٌن بدران ،المرجع السابق،ص80.
()0أحمد محمود الشافعً،المرجع السابق40-42،
( )3محدة محمد،المرجع السابق،ص07.
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بؤنه "ٌستحق اإلرث بموت المورث حقٌقة،أو باعتباره مٌتا بحكم القاضً ".
"ٌشترط االستحقاق اإلرث أن ٌكون الوارث حٌا أو حمال وقت افتتاح التركة ،مع ثبوت
سبب اإلرث وعدم وجود مانع من اإلرث ".
"إذا توفً اثنان أو أكثر ولم ٌعلم أٌهما هلك أوال فال استحقاق ألحدهم فً تركة األخر
سواء كان موتهم فً حادث واحد أم ال".
ومن خالل ما سبق ذكره  ،نستشؾ أن المشرع الجزابري ٌوافق التشرٌع اإلسالمً
فً الشروط المذكورة أفقا،باعتباره نص صراحة علٌها فً قانون األسرة،ولكنه حٌن
تطرق إلى الموت الحقٌقً ،والموت الحكمً أؼفل النص على الموت التقدٌري الذي
ذهب إلٌه أؼلبٌة فقهاء الشرٌعة .

موانع المٌراث
تمنع الشخص من المٌراث إحدى العلل السبع التالٌة ،والتً ٌمكن إجمالها فً جملة
واحدة كل حرؾ منها ٌدل على مانع ،أو بضعة موانع مضمونها "عش لك رزق"
 -)0الرق بجمٌع أنواعه فال ٌرث من له رق .
-)0القتل فال ٌرث القاتل عمدا –بثبوت أدلة قوٌة قطعٌة تإكد ذلك  ،من مال المقتول
وٌرث القاتل خطؤ من التركة دون دٌة.
 -)3اختالف الدٌن ولو بردة :فال ٌرث المسلم الكافر ،وال الكافر المسلم لقوله صلى هللا
علٌه وسلم "ال ٌرث الكافر المسلم" وال المسلم الكافر هذا ما جمع علٌه جمهور الفقهاء
وذهب البعض إلى جواز إرث المسلم الكافر،ال العكس والكفر فً المذهب ملل،فال ٌرث
الٌهودي النصرانً وال العكس ،وٌرى بعض العلماء أن الكفر كله ملة واحدة(.)0

()0أحمد دكار ،المرجع السابق ،ص00-02.
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-)4اللعان :إذا العن الزوج زوجته ،ونفى نسب الولد إلٌه فٌرث من أمه وال ٌرث من أبٌه
وترث منه الثلث كؤ ّنه ابن عادي .
-)5ابن الزنا ٌ:عامل كمعاملة ابن اللعان.
-)6عدم االستهالل(عدم نزول الجنٌن من بطن أمه بدون صراخ أو عالمة ممٌزة) وٌمكن
االستعانة بطب لمعرفة ذلك .
-)7الشك فً السبق (تعذر معرفة من هو األسبق فً الوفاة).
أما الموانع التً تضمنها قانون األسرة الجزابري،فجاء ذكرها كاآلتً:
المادة ٌ:235منع من المٌراث األشخاص اآلتٌة أوصافهم:
-)0قاتل المورث عمدا ،وعدوانا سواء كان القاتل فاعال أصلٌا أو شرٌكا
-)0شاهد الزور الذي أدت شاهدته إلى الحكم باإلعدام،وتنفٌذه.
-)3العالم بالقتل أو تدبٌره إذا لم ٌخبر السلطات المعنٌة.والمادةٌ:238منع من اإلرث اللعان
والردة(.)0

()0أحمد دكار ،المرجع السابق ،ص00.
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أصحاب الفروض
بعد تنفٌذ الحقوق السابقة على حق الورثة وهً ما ٌكفً لتجهٌز المٌت ومن تلزمه
نفقته من الموت إلى الدفن ،دٌون المٌت ،الوصٌة فً الحد الذي تنفذ فٌه ثم ٌوزع ما بقً
من التركة بعد ذلك على الورثة .
والورثة ثالثة أنواع :
النوع األول :أصحاب الفروض والفروض فً اللؽة التقدٌر على أنصبة الورثة وهم الذٌن
ٌستحقون نصٌبا محدودا فً التركة وٌرث بطرٌقة الفرض إثنا عشر شخصا (.)0
الزوج ،الزوجة،البنت،بنت االبن،األب،األم،الجد الصحٌح،الجدة الصحٌحة،األخت الشقٌقة
من األب واألم،أخت المٌت من األب وحده،األخ وحده من األم وحدها ،األخت ألم.
وٌتبٌن لنا أنّ أصحاب الفروض من بٌنهم  4من الذكور و 8من اإلناث.
وٌسمى الزوج والزوجة أصحاب الفروض السببٌة فإنّ مٌراثهما بسبب الزواج وٌسمى ما
عداهما وهم أصحاب الفروض من األقارب "أصحاب الفروض النسبٌة "
الفروض المقدرة :النصؾ ،الربع ،الثمن ،الثلثٌن ،الثلث،السدس.
وٌالحظ أنّ أصحاب الفروض لٌسوا من مستوى واحد ،فمنهم من ٌحجب حجب
حرمان فال ٌستحق فً التركة شٌبا ،وهإالء :األخت الشقٌقة ،واألخت ألب وٌحجبها األب
واالبن وإن نزل ،وٌضم لهما فً هذا الحجب األخ واألخت واألخت ألم إذا وجد معهما
األب أو الفرع الوارث (.)0

()0محمد صبحً نجم ،محاضرات فً الموارٌث والتركات والوصاٌا ،دٌان المطبوعات الجامعٌة ،الطبعة الثالثة0999،
ص09.
( )0أحمد نصر الجندي ،الموارٌث فً الشرع والقانون ،دار الكتب القانونٌة،مصر ( ،بدون طبعة و تارٌخ )
،0224ص.005.
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فإن أحدهما ٌحجبهما حجب حرمان ،واألب ٌحجب أٌضا الجدة ألب حجب حرمان
أما حجب النقصان فٌرد على الزوج والزوجة ،واألم ،وبنت االبن واألخت ألب واألخت
الشقٌقة على نحو ما سبق بٌانه.

تعرٌف العصبة وأنواعها:
 -)0تعرٌف العصبة:
العصبات جمع العصبة ،والعصبة فً اللؽة هم القرابة الذكور الذٌن ٌدلون إلى
الرجل بالذكورة .والعصبة جمع عاصب ،وهً مؤخوذة من عصب القوم بفالن عصبا أي
إذا أحاطو به وذاد وعنه حماٌة له .
ومن ثم سمً قرابة اإلنسان الذكور عصبة ألنهم ٌحٌطون به وٌذودون عنه
قالً تعالى :فً شؤن إخوة ٌوسؾ ":لبن أكله الذبب ونحن عُصْ َبة إنا ّ إذا خاسرون

(.)0

" () 0

ص َبات (.)3
صبة واحدة العصب والجمع َع َ
أي ونحن جماعة من الرجال األقوٌاء ،وال َع َ
وعصبة الرجل فً اللؽة :أبوه ،وبنوه ،وقرابته ألبٌه

(.)4

واصطالحا :
العاصب هو كل وارث لٌس له سهم مقدر فً كتاب هللا تعالى،أو فً سنة رسول هللا علٌه
وسلم –وعلى هذا ٌؤخذ نصٌبه بعد أصحاب الفروض ،و إذا انفردا أخذ التركة كلها .وذلك
العاصب مثل االبن وابن االبن  ،واألخ الشقٌق واألخ ألب والعم الشقٌق والعم ألب وابن
العم )3(.
()0بلحاج العربً،أحكام التركات والموارٌث على ضوء قانون األسرة الجزائري،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،وهران
(بدون طبعة )،0227،ص040-042.
()0سورة ٌوسف،اآلٌة04
()3شحاتة عبد الغنً الصباغ،دروس فً الفرائض،المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة،الجزائر،الطبعة األولى،0993،ص80.
()4رمضان علً السٌد الشرنباصً،أحكام المٌراث ببٌن الشرٌعة والقانون ،منشأة المعارف،اإلسكندرٌة
(بدون طبعة)،0220،ص.039.
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فالعاصب هوا لوارث الذي ٌرث المال كله إذا انفرد عن ذوي الفروض أو مابقً
عنهم إن وجدوا ،وفقا للمادة  250قانون األسرة

الجزابري ()0

أنواع العصبة :
العصبة نوعان سببٌة ونسبٌة .
فالعصبة السببٌة :هً قرابة حكٌمة ولٌست حقٌقٌة ،ألنها بسبب عتق السٌد عبده،ولذلك
حق للسٌد أن ٌرث ذلك العبد بشرط عدم وجود وارث له من قرابته()0
ولم ٌتعرض المشرع الجزابري للعصبة السببٌة ألنها أصبحت بحثا تارٌخٌا ال
ٌحتاج إلٌه إال المختصون فً البحوث الفقهٌة .
أما العصبة النسبٌة :فهً أقارب المتوفى الذكور ومن ٌنزلون منزلتهم  ،أو ٌلحق
بهم ،والذٌن ال تتوسط بٌنهم وبٌن المٌت أنثى فالعاصب النسبً هو كل وارث لٌس له سهم
مقدر صرٌح فً الكتاب أو السنة أو اإلجماع  .وذلك مثل االبن ،ابن االبن واألخ الشـقـٌق
واألخ لألب ،والعم.

أنواع العصبة النسبٌة:
تنص المادة 252قانون األسرة الجزابري،بؤنه تنقسم العصبة النسبٌة إلى ثالثة
أنواع :عاصب بنفسه ،عاصب بؽٌره ،عاصب مع ؼٌره .

العصبة بالنفس:
تنص المادة 258قانون األسرة الجزابري  ،بؤنه "العاصب بنفسه هو كل وارث
ذكر ٌنتمً إلى الهالك بواسطة ذكر  ".فالعصبة بالنفس هم أقارب المٌت من الذكور الذٌن
ال تتوسط بٌنهم وبٌن المٌت أنثى فً قرابتهم إلٌه كاالبن ،واألب والجد،واألخ الشقٌق
واألخ ألب،العم الشقٌق،والعم ألب(.)3
( )0بلحاج العربً ،المرجع السابق ،ص043-040-040 .
()0شحاتة عبد الغنً،المرجع السابق ،ص80.
()3بلحاج العربً ،المرجع السابق ،ص044 .
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والعصبة بالنفس طبقا للمادة 253قانون األسرة الجزابري ،أربع جهات ٌقدم بعضها
على بعض عند االجتماع حسب الترتٌب األتً :
 -0جهة البنوة  :وتشمل االبن ،وابن االبن ،مهما نزل .
 -0جهة األبوة :وتشمل األب ،والجد الصحٌح مهما عال ،مع مراعاة ،أحوال الجد .
 -3جهة األخوة :وتشمل اإلخوة األشقاء ،وأبنابهم مهما نزلوا .
-4جهة العمومة :وتشمل أعمام المٌت  ،وأعمام أبٌه ،وأعمام جده مهما عال وأبنابهم
مهما تزلوا
ٌقوم تورٌث العصبة بالنفس على المبادئ التالٌة :-0عند إنفراد العاصب بنفسه ٌؤخذ التركة كلها بجهة واحدة هً جهة العصوبة (مادة 250
قانون األسرة الجزابري ) .فمن توفً عن ابن فقط ٌؤخذ جمٌع التركة ومن مات عن أم
وابن ،أخذت األم السدس ( )6/2ولالبن باقً تعصٌبا
-0عند االجتماع ٌكون إرث العصبة على حسب الترتٌب الوارد فً المادة 253
قانون األسرة الجزابري .
-3إذا اتحدت جهة القرابة ،وكان العصبة من نوع واحد (كاألبوة والبنوة مثال) ،كان
الترجٌح بٌنهم بالدرجة ،فٌقدم أقربهم درجة إلى المٌت (مادة 254قانون األسرة
الجزابري ).فال ٌرث األدنى مع وجود األقرب فال ٌرث ابن ا ألخ مع وجود األخ ،وال ابن
العم مع وجود العم  ،وال ٌرث الجد مع وجود األب ،وال ابن االبن مع وجود االبن وهكذا .
-4إذا اتحدت جهة القرابة درجتها،كان الترجٌح بقوة القرابة ،فمن كان ذا قرابتٌن قدم على
من كان ذا قرابة واحدة (مادة  254قانون األسرة الجزابري) فمن كان قرٌبا ألبوٌن قدم
على من كان قرٌبا ألب واحد ،كاألخ الشقٌق فانه ٌقدم على األخ ألب لقوة قرابته .
-5إذا اتحدت الجهة والدرجة والقوة ،ورثوا بالتعصٌب واشتركوا فً المال بالسوٌة (مادة
 254قانون األسرة الجزابري ).فإذا وجد ثالثة أبناء أو ثالثة إخوة ،قسم المال بٌنهم
بالتساوي )0(.
()0بلحاج العربً ،المرجع السابق ،ص045-044.
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العصبة بالغٌر :
هً كل أنثى صاحبة فرض  ،احتاجت إلٌه فً عصوبتها إلى الؽٌر وشاركت ذلك
الؽٌر فً العصوبة فترث بالتعصٌب ال بالفرض )0(.
فٌرثان معا للذكر مثل حظ األنثٌٌن  ،مما بعد أنصبة أصحاب الفروض (مادة 255
قانون األسرة الجزابري) ،فإذا استؽرقت الفروض التركة كلها فال مٌراث للعصبة بالؽٌر
إال فً المسؤلة األكدرٌة حٌث ٌفرض لألخت النصؾ (مادة  257قانون األسرة الجزابري)
والعصبة بالؽٌر طبقا للمادة ( 255قانون األسرة الجزابري)،ال تكون إال ممكن فرضهن
النصؾ  ،أو الثلثان ،فهً منحصرة فً أربعة من الورثة ،وكلهن من اإلناث وهً :
-0البنت الصلبٌة تصبح عصبة مع أخٌها وهو( االبن)
 -0بنت االبن تصبح عصبة مع أخٌها ،وهو (ابن االبن) أو ابن عمها المساوي لها فً
الدرجة  ،أو ابن عمها األسفل درجة بشرط أن ال ترث بالفرض .
 -3األخت الشقٌقة مع أخٌها الشقٌق .
 -4األخت ألب مع أخٌها ألب .
وتحقق العصبة بالؽٌر إال بشروط وهً :
-0أن تكون األنثى صاحبة فرض فإن لم تكون صاحبة فرض ال تصٌر عصبة بالؽٌر
مثال بنت األخ الشقٌق ال تصبح عصبة مع األخ الشقٌق ،ألنها لٌست صاحبة فرض .
--0أن ٌكون المعصب فً درجتها  ،فمثال األخ ال ٌعصب البنت .
-3أن ٌكون المعصب فً قوة األنثى صاحبة الفرض ،فال ٌعصب األخ ألب األخت الشقٌقة
ألن قرابتها أقوى منه،وابن االبن الٌعصب البنت )0(.
()0رمضان علً السٌد ،الرجع السابق،ص045.
()0بلحاج العربً،المرجع السابق ،ص049-048.
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-4أن ٌكون المعصب لألنثى من النصؾ األول (العاصب بنفسه)أما إذا كان صاحب فرض
فال ٌعصب ،فاألخ ألم ال ٌعصب األخت ألم ألنه وإن كان فً قوتها ودرجتها ومن جهتها
لٌس عاصبا بنفسه ،إنما هو صاحب فرض()0

العصبة مع الؽٌر :
وهً كل أخت أنثى صاحبة فرض النصؾ تعصّب مع الفرع الوارث المإنث(البنت
وبنت االبن) وإن نزلت  ،بشرط أن ال ٌكون مع األخت أخ عاصب فً درجتها ()0
وتنحصر طبقا للمادة  256قانون األسرة الجزابري فً اثنتٌن فقط وهما :
أ-األخت الشقٌقة أو األخوات الشقٌقات مع البنت أو بنت االبن أو معهما.
ب -األخت ألب أو األخوات ألب مع البنت ،أو بنت االبن ،أو معهما

()3

بشرط أال ٌوجد مع األخوات معصب لهن من درجتهن  ،وهو األخ الشقٌق مع الشقٌقة
واألخ ألب ،باإلضافة إلى عدم وجود معهن الجد ألنه ٌصبح أخا لهن كما هو معروؾ فً
مٌراث الجد مع األخوة فً مذهب الجمهور.
ج -إذا كانت األخت الشقٌقة فؤكثر ورثت بطرٌق التعصٌب مع الؽٌر ،أي إذا وجدت مع
البنت فؤكثر أو بنت االبن فؤكثر فإنها تحل محل األخ الشقٌق ،وتحجب كل من ٌحجبه األخ
الشقٌق ،وكذلك الحال فً األخت لألب فإنها تحل محل األخ ألب ،فتحجب كل ما ٌحجبه
األخ ألب ()4
ولقد نصت المادة 257قانون األسرة الجزابري ،بؤنه ال تكون األخت ألب عاصبة إال
عند عدم وجود األخت الشقٌقة .
( )0بلحاج العربً  ،المرجع السابق ،ض049 ، 048 .
()0شحاتة عبد الغنً الصباغ ،المرجع السابق ،ص87.
( )3بلحج العربً،أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون األسرة الجزائري الجدٌد،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة،الجزائر ،الطبعة ،0228،23ص026.
( )4عزة عبد العزٌز،أحكام التركات وقواعد الفرائض والموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون األسرة
الجزائري،دارهومه،الجزائر ،الطبعة ،0229،20ص77-76.

-16-

ماهٌة المٌراث

تمهٌد

وتجدر اإلشارة ها هنا ،إلى أنه إذا اجتمعت العصبة بالنفس مع العصبة بالؽٌر أو مع
الؽٌر ،فالترجٌح ٌكون فٌها عند اتحاد الجهة بالقرب من المٌت.
فإذا مات عن أخ ألب ،وأخت شقٌقة،وبنت،كان للبنت النصؾ(،)8/2ولألخت الشقٌقة
(الباقً تعصٌبا).وال شًء لألخ ألب مع أنه عصبة بنفسه ،وهً عصبة مع الؽٌر وكذلك
إذا كان مع األخت عم فال شًء للعم.

تعرٌف الحجب وأنواعه :
 -0تعرٌف الحجب
لغة :بمعنى المنع والستر ،ومنه الحجاب وهو كل ما حال بٌن شٌبٌن ومنه قوله
تعالى":كال إنهم عن ربهم ٌومبذ لمحجوبون، ".وقوله سبحانه وتعالى ":ومن بٌننا وبٌنهم
حجاب  ".وٌقال حجبت الشمس إذا سترتها ،وامرأة محجوبة أي مستورة  ،وٌقال للبواب
"الحاجب" ألنه ٌمنع من الدخول إال بإذن )0(.
اصطالحا :وهو منع الوارث من كل نصٌبه أو بعضه لوجود شخص أولى منه أو لوصؾ
اتصؾ به .
وقد نصت المادة  259قانون األسرة الجزابري بقولها "هو منع الوارث من المٌراثكال أو بعضا "وهو نوعان :حجب نقصان وحجب إسقاط (الحرمان) )0(.
-0أنواع الحجب :الحجب نوعان
-2حجب بالوصف :وهو منع الوارث األصلً بسب أو وصؾ قام به  ،وذلك كاالبن
كالقاتل أباه ،أو كافر ،أو رق )3(.
()0بلحاج العربً ،المرجع السابق  ،ص026-057.
()0عزة عبد العزٌز،المرجع السابق ،ص038.
الصباغ ،المرجع السابق ،ص90.
()3شحاتة عبد الغنً ّ
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-0حجب بالشخص :وهو حرمان الشخص الوارث من كل المٌراث أو بعضه مع قٌام
سبب لوجود شخص آخر أولى منه بالمٌراث .
وهو نوعان :حجب نقصان وحجب حرمان وهذا ما نصت علٌه كذلك المادة  259قانون
األسرة الجزابري.

الفرق بٌن الحجب والمنع (الحرمان ) :
وجه االختالف

الحجب

المنع (الحرمان )

أهلٌة المٌراث

المحجوب أهل للمٌراث لكنه ال
ٌرث لوجود وارث أقرب منه
للمٌت

الممنوع لٌس أهال
للمٌراث لوجود مانع
شرعً مثال القاتل ال ٌرث
أباه ،وال ٌنقص الزوجة
من الربع ( )4/2إلى
الثمن ( ،)8/2وال ٌحجب
وارثا من الوارثة

السبب الشرعً

هو وجود وارث أولى من
المحجوب ٌفضل علٌه فً
المٌراث من المادة 259
ألى 265قانون األسرة
الجزابري
المحجوب ال ٌرث ،ولكنه ٌإثر
فً الورثة ألنه ٌعتبر موجودا

هو وصؾ قام به الممنوع
:كالقاتل ،اللعان ،الردة
واختالؾ الدٌن من المادة
 235و239و 888قانون
األسرة الجزابري
الممنوع ال ٌرث ،وال
ٌإثر فً الورثة المادة
236قانون األسرة
الجزابري

الحكم الشرعً
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أنواع الحجب بالشخص :وهو نوعان حجب النقصان وحجب الحرمان
-0حجب الحرمان :هو حجب الوارث من مٌراثه كلٌا لوجود شخص أولى منه بالمٌراث
وهو ال ٌعم جمٌع الورثة وٌشمل كل من أصحاب الفروض وأصحاب التعصٌب  .نصت
علٌه المواد من ( 262إلى  265قانون األسرة الجزابري)
ؼٌر أن هناك ستة من الورثة ال ٌقع علٌهم حجب الحرمان أبدا وهم  :االبن والبنت،واألبواألم ،والزوج والزوجة ،وهإالء كلهم ٌدلون إلى المٌت مباشرة دون واسطة لذلك (. )0

جدول بٌان الورثة الذٌن ٌحجبون حجب الحرمان
الوارث
الجد
الجدة
أوالد االبن
ابن االبن النازل
بنات االبن
بنات االبن النازل
األخوة واألخوات األشقاء
األخوة ألب
األخوات ألب
أوالد األم
ابن األخ الشقٌق
ابن األخ ألب
العم الشقٌق
العم ألب
ابن العم الشقٌق

من ٌحجب به
األب وكل أقرب ٌحجب األبعد
األم وكل جدة أقرب تحجب األبعد
االبن
ابن االبن الذي أعلى
االبن،وباستكمال البنات الثلثٌن،إن لم ٌوجد
معهن معصب
االبن،ابن االبن والذي أعلى،وباستكمال بنات
االبن-الذي أعلى الثلثٌن ،إن لم ٌوجد مع
النازلة معصب
األب ،االبن،وابن االبن وإن نزل
الثالثة المذكورٌن ،وباألخوة األشقاء
،وبالشقابق إذا كن عصبة مع الؽٌر
بهإالء الخمسة وباستكمال الشقابق للثلثٌن،إن
لم ٌوجد مع األخوات ألب معصب فإن وجد
ورثن معه ما فضل بعد الثلثٌن
األب،الجد ،االبن،البنت ،ابن االبن وإن نزل
أبوهم
االبن،ابن االبن،الجد،األخ الشقٌق،األخت
الشقٌقة العاصبة مع الؽٌر،األخ ألب ،األخت
ألب العاصبة مع الؽٌر
بهإالء السبعة وبابن األخ الشقٌق
بثمانٌة السابقٌن وبابن األخ ألب
بالتسعة السابقٌن وبالعم الشقٌق
بالعشرة السابقٌن وبالعم ألب

()0عزة عبد العزٌز ،المرجع ،السابق ،ص00.
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 -0حجب النقصان :وهو نقص مٌراث أحد الورثة  ،لوجود ؼٌره أي ٌنزل من أوفر
النصٌبٌن إلى أقلهما ،وال ٌقع هذا النوع إال على خمسة ورثة وهذا ما نصت علٌه المادة
( 260قانون األسرة الجزابري ) ()0
-0الزوج ٌ:رث النصؾ ( )8/2عند عدم وجود الفرع الوارث ،والربع ( )4/2عند
وجود الفرع الوارث
-0الزوجة أو الزوجات :ترث الربع ( )4/2عند عدم وجود الفرع الوارث  ،والثمن عند
وجود ه
-3األم :ترث الثلث ( )3/2عند عدم وجود الفرع الوارث  ،أو عدم وجود األخوة أو
األخوات مطلقا  ،وترث السدس ( )6/2بوجود الفرع الوارث مطلقا وبالعدد من األخوة من
أي جهة .
-4بنت االبن :ترث النصؾ ( )8/2إذا انفردت  ،والسدس إذا كانت مع البنت الصلبٌة
الواحدة ،وفً حالة تعدد بنات االبن ٌرثن السدس بدل الثلثٌن (. )3/8
-5األخت ألب :ترث النصؾ ( )8/2إذا انفردت ،والسدس ( )6/2إذا كانت مع األخت
الشقٌقة.وفً حالة تعدد األخوات ألب مع األخت الشقٌقة ٌشتركن فً السدس ()0( .)6/2
القرٌب المبارك  :هو ابن االبن أو األخ ألب الذي ٌحمً أخته من السقوط والحرمان
ولهذا ٌكون خٌرا وبركة علٌها )3(.
مثل :توفً عن أربعة بنات وبنت ابن وابن ابن االبن
الفروض 3/8 :

بنت ترث بالتعصٌب مع ابن ابن االبن  ،وهو ابن المبارك

()0عزة عبد العزٌز ،المرجع السابق ،ص042.
()0بلحاج العربً ،المرجع السابق ،ص063-060.
()3شحاتة عبد الغنً الص ّباغ ،المرجع السابق ،ص97.
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ماهٌة المٌراث

تمهٌد

القرٌب المشؤوم  :االبن المشإوم أو األخ المشإوم هو الذي لواله لورثت األنثى
وبوجوده فلم ترث شٌبا ،فٌسمى مشإوما ،ألنه ال بركة فٌه .
مثل :توفٌت عن زوج –أخت شقٌقة – أخت ألب – أخ ألب
الفروض :

½

½

الباقً

ضر باألخت ألب  ،إذ حرمها من المٌراث ،فلو ال وجوده لورثت
إن التعصٌب األخ ألب أ ّ
األخت ألب السدس ( )6/2تكملة للثلثٌن فرض األخوات ()0
ومنه كقاعدة عامة عن الحجب أ ّنه إذا توفى الجد فإن االبن ٌحجب أبناء االبن.
لكن هناك مسؤلة مستثناة من الحجب وهً استحقاق أبناء االبن و أبناء البنت فً مٌراث
جدهم رؼم وجود من ٌحجبهم  ،مع توفر شرط وفاة والدهم فً حٌاة والدٌه وهذا ما ٌعرؾ
بالوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة  ،وبما أن الشرٌعة اإلسالمٌة هً مصدرا من
مصادر القانون .
كان واجب علٌنا الحدٌث فً الفصل األول عن الوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة .

()0بلحاج العربً ،المرجع السابق ،ص063 .
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الفصل األول

بعدما عرفنا أنا التركة تنتقل إلى الورثة عن طرٌق التورٌث ،وقد تواله القرآن الكرٌم
فً محكم آٌاته وشرحتها السنة النبوٌة الشرٌفة وقاٌس بٌن أشباهها أعالم الصحابة وأبمة
الفقهاء ،وشرّعت أحكام بخصوص هذه التركة لكل واح ٍد نصٌب .لكن قد تصادفنا الحٌاة
أحٌانا بموت الشخص فً حٌاة أبوٌه ووجود أبناء له وقد تحرم هذه الذرٌة من المٌراث بعد
وفاة الجد  ،إال فً حالة وصٌة ٌوصً بها الجد فً حٌاته قبل أن تعاجله المنٌة ،وهنا
نتساءل عن حال هإالء الحفدة هل ٌحتاجون إلى وصٌة حتى ٌرثوا ؟هل هً إجبارٌة ؟وما
هو مقدارها ؟ولإلجابة على ك ّل هده التساإالت خصصنا لهذا الفصل مبحثٌن األول نظري
بعنوان دراسة نظرٌة للوصٌة الواجبة ،والثانً تطبٌقً ٌوضح كٌؾ تطبق أحكام الوصٌة
الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة .

المبحث األول  :دراسة نظرٌة للوصٌة الواجبة
وتبٌانا للوصٌة الواجبة وطبقا ألراء الفقه بصفة عامة وإبراز أصلها الشرعً الذي
استنبطت منه والحكمة من تقرٌرها ومن ذلك استخراج خصابصها الّتً تبرز من تعرٌفها
وتوضٌح شروطها الّتً ٌجب أن تتوفر فٌها قسمنا المبحث إلى مطلبٌن
المطلب األول :عرفنا فٌه الوصٌة الواجبة وبحثنا عن دلٌلها الشرعً .
المطلب الثانً :خصابصها وشروطها.
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الفصل األول

المطلب األول :مفهوم الوصٌة الواجبة
-0تعرٌف الوصٌة الواجبة والحكمة من تقرٌرها :
الوصٌة الواجبة فً اصطالح جمهور فقهاء الشرٌعة هً وصٌة الشخص بتوفٌه ما
علٌه من حق هللا واآلدمً من تركته بعد وفاته عندما ال ٌقوم دلٌل على ثبوت هذا الحق
بذمته .
وفً اصطالح بعض الفقهاء هً الوصٌة للوالدٌن واألقربٌن الّذٌن ال ٌرثون لمانع
أو لحاجب (. )0
ومن مصطلحها ٌتبٌن أ ّنها تدخل فً مفهوم الوصٌة ألول وهلة (، )0وأ ّنها تعتبر
بجانب وصٌة هللا المٌراث لمصداق قوله تعالى ٌ":وصٌكم هللا فً أوالدكم للذكر مثل حظ
األنثٌٌن  )3(".وكذلك إلى جانب وصٌة العبد لقوله تعالى ":من بعد وصٌة ٌوصى بها أو
دٌن . )4(".
فالوصٌة الواجبة هً واجب على الموصً أن ٌوصى لفرعه الّذي ال ٌرث فإن لم ٌفعل أو
عاجلته المنٌة قبل أن ٌنفذ ما أراده ،كانت تلك الوصٌة نافدة من ؼٌر إنشاء للتصرؾ
فتنتقل حٌنها إلى المستحقٌن كما ٌنتقل المٌراث ()5وجوبا و إلزاما ولعل الحكمة من ذلك أنه
قد ٌموت الولد فً حٌاة أبٌه أو أمه ولو كان قد عاش لورث منهم ماال ،وعند موت
المورث ٌنفرد حٌنها بالمٌراث إخوة المتوفى حاجبٌن أوالده ،فٌصبحون فً فقر ،وهذا
بسبب موت أبٌهم المبكر ومن العدل أن توجب فً حقهم الوصٌة وكان من الواجب على
األب أو األم أن ٌوصوا ألوالد المتوفى .
()0مصطفى إبراهٌم الزلمً،أحكام المٌراث والوصٌة وحق االنتقال فً الفقه اإلسالمً المقارن والقانون ،دار وائل
للنشر ،األردن،طبعة ،0226،0ص005.
()0زهدور محمد ،الوصٌة فً القانون المدنً الجزائري والشرٌعة اإلسالمٌة ،المؤسسة الوطنٌة للكتاب
(بدون طبعة و بدون تارٌخ)،ص45.
( )4(-)3سورة النساء اآلٌة ()00،00
( )5محمد أبو زهرة ،شرح قانون الوصٌة ،دراسة مقارنة لمسائله وبٌان لمصادره الفقهٌة(،بدون طبعة)
،0988ص076.
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الفصل األول

والوصٌة فً حق األحفاد واجبة ،فعلى الشخص أن ٌوصً لفرع ولده المتوفى الّذي
ال ٌرث شٌبا مهما ٌنزل الفرع  ،وبالتالً ٌفهم من هذا أنّ األصل فً وجودها هو أن
ٌموت الفرع قبل أن ٌستحق المٌراث  ،فتجب عندها الوصٌة بما ٌعوض أبناإه على ما
فاتهم من مٌراث أبٌهم لو بقً حٌا ً بعد وفاة أصله  ،وذلك على أال تتجاوز الحصة ثلث
التركة .
فالوصٌة الواجبة واجب قضابً ال تقبل عدم التنفٌذ  ،فإذا لم ٌوصً الجد لحفدته وجب
على الورثة أو المشرؾ على التركة إخراج شًء ؼٌر محدد المقدار حسب البعض من
مال المٌت و إعطاإه للوالدٌن واألقربٌن ؼٌر الوارثٌن (. )0
فهً مقررة لصنؾ األقربٌن الّذٌن حرموا من المٌراث لوجود من ٌحجبهم وذلك
بمقدار معٌن و شروط معٌنة  ،فال تحتاج الوصٌة إلى إنشاء من أحد  ،فإن فعلها ال ُم َكلَؾُ
ِب َها ُن ِف َذ ْ
ت و إن تركها كانت واجبة علٌه تنفد كما لو كان قد أوصى بها .
وما ٌمكن مالحظته أنّ الفقه قد اشترك على إسقاط مصطلح الوصٌة على ما هو
معروؾ لدٌنا بالتنزٌل  ،فهً واجبة على األقربٌن ؼٌر الوارثٌن والّذٌن تم حصرهم على
الحفدة بإعطاء جزء من مال الشخص بعد وفاته بمثل ما كان ٌستحقه أصلهم من المٌـراث
وذلك فً حدود ثلث التركة وتقسم بعدها على المستحقٌن قسمة المٌراث .
ولع ّل المثال المتكرر الّذي نجده فً أؼلب كتب الفقه الدارسة ألحكام الوصٌة الواجبة
هو حال الشخص الّذي قد ٌموت فً حٌاة أبٌه و أمه  ،وحٌث أنه لو عاش إلى موتهما
لورث ماال كثٌرا ولكن قد مات قبلهما أو قبل أحدهما  ،أو معهما فانفرد بالمٌراث إخوة
المتوفى  ،وصار أوالده فً فقر مدقع  ،و اجتمع لهم مع الٌتم وفقد العابل الكالا الحرمان
والفقر (.)0

( )0مصطفى شلبً ،أحكام الوصاٌا واألوقاف  ،الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ،بٌروت  ،الطبعة ، 0980 24
ص006.
()0محمد أبو زهرة  ،المرجع السابق  ،ص076.
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لٌختل بذلك التوازن داخل األسرة الواحدة فنجد األعمام ٌتمتعون فً الٌسر والؽنى
و بذخ من العٌش ،نتٌجة للثروة الّتً اكتسبوها عن طرٌق المٌراث عن أصلهم  ،بٌنما
ٌتخبط الحفدة فً فقر وعوز و ضٌق من العٌش ( ، )0وحتى أ ّنه قد ٌكون المال الّذي خلفه
الجد من صنع الولد المتوفى أو قد ساهم فً تنمٌته بنصٌب ملحوظ  ،وبالتالً ال ذنب
ألوالده من حرمنهم من هذا المال إالبموت أبٌهم المبكر (. )0
وقد ٌكون األحفاد تحت رعاٌة جدهم ولكن قد تعاجله المنٌة فال ٌوصً لهم بشًء من
ماله  ،وما حال بٌن ذلـك سـوى مسؤلة زمنٌة وٌكونون حـٌنها أولـى الناس بـمـال الـجـد
لمصداق قوله تعالى " :كتب علٌكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خٌرا الوصٌة للوالدٌن
واألقربٌن بالمعروؾ حقا على المتقٌن  )3(" .فٌكون هإالء الحفدة فً فقر وحاجة و ٌكون
أعمامهم كما سبق وذكرنا فً ؼنى وثروة ذلك أنه فً نظام اإلرث اإلسالمً ال ٌستحق
الحفدة شٌبا من مٌراث الجد وإن لم ٌستحقوا الوصٌة الواجبة كان من ؼٌر العدل
واإلنصاؾ الّذي ٌتجسد فً اضطراب موازٌن التوزٌع فً األسرة.

األصل الشرعً للتنزٌل :
إن القول بوجوب الوصٌة لألقربٌن ؼٌر الوارثٌن فمروي عن جمع عظٌم من فقهاء
والتابعٌن ومن بعدهم من أبمة الفقه والحدٌث (.)4
ومن هإالء سعد بن المسبب والحسن البصري  ،و طاووس بن كٌسان و أحمد بن
حنبل وداود الظاهري واإلمام بن جرٌر الطبري  ،وإسحاق بن راهوٌة  ،وهو مذهب
حزم األندلسً الظاهري و أصلهم فً هذا قوله تعالى " :كتب علٌكم إدا حضر أحدكم
الموت إذا ترك خٌرا الوصٌة للوالدٌن و األقربٌن بالمعروؾ حقا على المتقٌن )5(".
()0دغٌش أحمد ،التنزٌل فً قانون األسرة الجزائري ،دار الهومة ،الجزائر (،بدون الطبعة)  0229 ،ص53.
( )0بدران أبو العٌنٌن بدران  ،الموارٌث والوصٌة والهبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون  ،مؤسسة شباب الجامعة
(بدون طبعة)  ، 0985 ،ص67.
( )3سورة البقرة اآلٌة 082
()4ابن حزم المحلً باآلثار ،تحقٌق أحمد محمد شاكر  ،الجزء ، 29دار الثراب  ،القاهرة (،بدون طبعة) 0962
ص304.
()5سورة البقرة اآلٌة 082
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وٌرى داود الظاهري و الحنابلة فً قول  ،و الشافعً فً القدٌم ( ، )0أنّ الوصٌة
الواجبة لألقربٌن الذٌن ال ٌرثون  ،فإذا أوصى لهم أدى ما علٌه و إذا لم ٌوصى لهم كان
آثما و ال ٌجب على الورثة أو ؼٌرهم إخراج شًء من ماله بعد موته  ،فالوصٌة فً هذا
المذهب تجب دٌانة إلقصاء وعند ابن حزم تجب قضاء و دٌانة .
ودلٌلهم أن الوصٌة باآلٌة ال تجب إال لألقربٌن الّذٌن ال ٌرثون  ،ألن آٌة المٌراث
نسخت الوصٌة للوارثٌن وبقٌت لمن ال ٌرث ،فإذا لم ٌوصً بها لهم فً حٌاته كان آثما ،
وال ٌجب على الورثة إخراجها ألن المال أصبح بوفاة المورث ملكا لهم وال ٌجبر أحدا
على إخراج ماله .
و أما اختالؾ الفقهاء حول وجوبها روى مسلم عن ابن عمر رضً هللا عنه أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال " :ما حق امرئ مسلم له شًء ٌوصً فٌه لٌست لٌلتٌن
وفً رواٌة ثالث لٌال  -إال وصٌة مكتوبة عنده.)0(".
وقد فسر اإلمام الشافعً رحمه هللا الحدٌث السابق على أن معناه ()3الحزم واالحتٌاط
للمسلم إال أن تكون مكتوبة عنده  ،إذا كان له شًء برٌد أن ٌوصً فٌه أل ّنه ال ٌدري متى
تؤتٌه المنٌة  ،فتحول بٌنه وبٌن ما ٌرٌد من ذلك .
وقال ؼٌره فً تفسٌر كلمة "حق" إن الحق لؽة :الشًء الثابت  ،وٌطلق شرعا على
ما ٌثبت به الحكم  ،والحكم الثابت أعم من أن ٌكون واجبا أو مندوبا  ،وٌطلق على المباح
نقله فإذا ما اقترن به "على" وفحواه كان ظاهرا فً الوجوب و إال ّفهو على االحتمال ()4
وهذا ما لم ٌتوفر فً الحدٌث وفً قوله ٌ( :رٌد أن ٌوصً)
ما ٌدل على أنّ الوصٌة لٌست بواجبة علٌه وإنما ذلك عند إرادته .
()0كمال الدٌن إمام  ،الوصٌة والوقف فً اإلسالم مقاصد وقواعد  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرٌة
(بدون طبعة)،0999 ،ص020-022.
( )0حدٌث متفق علٌه رواه الشٌخان (البخاري و مسلم )
( )3أحمد ألحصري ،التركات والوصاٌا فً الفقه اإلسالمً ،مكتبة األقصى ،األردن (،بدون طبعة)  0970،ص533.
( )4محمد إسماعٌل الصنعانً  ،سبل السالم ،شرح بلوغ المرام ،دار الحدٌث ،القاهرة ،الجزء(،23بدون طبعة
وتارٌخ) ،ص963 .
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وقد أجمع المسلمون على األمر بها  ،و إنمّا اختلفوا فً وجوبها كما سبق بٌانه
وعلى هذا األساس ادعى اإلمام ابن عبد البر الشافعً  ،اإلجماع على عدم وجوبها مستدال
من حٌث المعنى  ،بؤ ّنه لو لم ٌوصً لقسم جمٌع أموله بٌن ورثته باإلجماع (. )0
فلو كانت الوصٌة واجبة  ،ألخرج من ماله سهم ٌنوب عن الوصٌة ووجوبه على
من علٌه حق شرعً (. )0
ٌخشى أن ٌضٌع على صاحبه  ،إن لم ٌوص به  ،كودٌعة ودٌن هلل أو آلدمً .
ومحل الوجوب فمن علٌه حق ومعه مال ولم ٌمكنه تخلٌصه إال ّ إذا أوصى به  ،ما
انتفى فً واحد من ذلك  ،فال وجوب وقوله "لٌلتٌن" فً الحدٌث السابق للتقرٌب ال
التحدٌد.
وقال بعض األبمة الشافعٌة ( )3حول تفسٌر معنى الحدٌث السابق  ،إن ذلك خاص
بالوصٌة و ال ٌجوز االعتماد على الخط فٌها من دون شهادة لثبوت الخبر فٌها وألنّ
الوصٌة لما أمر الشارع بها  ،وهً تكون مما ٌلزم من حقوق ولوازم كان حقها أن تجدد
فً األوقات  ،واستصحاب اإلشهاد فً كل ّالزم ٌرٌد أن ٌتخلص منه خشٌة مفاجبة األجل
بل متعذرة فً بعض األوقات  .فٌلزم منه وجوب الوصٌة أو شرعٌتها بالكتابة من دون
شهادة  ،وقال الجماهٌر  :المراد مكتوبة بشرطها وهو الشهادة .
ورؼم آراء هإالء الفقهاء القابلٌن بعدم وجوبها إال ّ أن حجج القابلٌن بوجوبها أقوى
من ذلك وبخاصة فً زمننا المعاصر الّذي ٌختلؾ عن األزمنة السابقة من حٌث ظروؾ
المعٌشة إلى حد كبٌر (. )4

( -)0دغٌش أحمد  ،المرجع السابق ،ص55 .
( )3(-)0محمد إسماعٌل الصنعانً ،المرجع السابق  ،ص964-963 .
( )4دغٌش أحمد ،المرجع السابق  ،ص56.
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المطلب الثانً  :خصائص الوصٌة الواجبة وشروطها
 -0خصائص الوصٌة الواجبة :
لقد وصلنا إلى اعتبار التنزٌل والمعروؾ بمصطلح الوصٌة الواجبة عند أؼلب
الفقهاء هو جعل األحفاد فً منزلة أصلهم المتوفى فً تركة الجد أو الجدة  ،وذلك ال
ٌتجاوز مقدار الثلث من التركة  ،فهو ٌنفذ ولو لم ٌنشبه المورث  ،وذلك قبل القسمة على
الورثة وحتى قبل استحقاق الوصاٌا األخرى .
ومن هذا التعرٌؾ المحوصل والملم بآراء أؼلب الفقهاء والمتفق علٌه ٌتضح لنا أنّ
هناك عدة خصابص مستنبطة منه ٌتمٌز نظام الوصٌة الواجبة والتً البد لنا أن نتطرق
إلٌها حتى نتمكن من اإللمام بمفهوم نظام التنزٌل وفقا ألحكام الفقه كما هو منصوص علٌه.
وٌتمثل خصابص التنزٌل عموما فٌما ٌلً :

-0اقتصار استحقاق الوصٌة على األحفاد :
لقد اقتصر اآلخذون بنظام الوصٌة الواجبة على اعتبار أو تقرٌر استحقها على الحفدة
دون ؼٌرهم من األقارب ؼٌر الوارثٌن أو األولٌاء الّذٌن ال ٌرثون  ،وهذا ما ٌبرر الحكمة
من وراء تقرٌره ذلك إنه ؼالبا ما ٌموت الشخص فً حٌاة أبٌه و أمه و أن ّذرٌته قد تحرم
من المٌراث الّذي كان ٌستحقه لو عاش إلى وفاتهما  ،أو بسبب ما ٌحجبهم من المٌراث.
وخاصة أنّ المال الّذي خلفه الجد ٌكون من صنع الولد المتوفى أو ٌكون قد ساهم فً
تنمٌته بنصٌب ملحوظ فال ذنب ألوالده فً الحرمان من هذا المال إال ّ لموت أبٌهم المبكر
فٌجتـمع علـٌـهم ذل الحـاجة وفـقـد الوالد ( )0وبالتالً فٌكون األحفاد أولى من األقربٌن
لالستفادة من نظم الوصٌة الواجبة .

()0بدران أبو العٌنٌن بدران  ،الموارٌث والوصٌة و الهبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون  ،المرجع السابق
ص067 .
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-0تنفٌذ الوصٌة الواجبة دون إنشاء :
إنّ الوصٌة الواجبة تنفذ على التركة وتإول لمستحقٌها وإن لم تصدر عن الموصً
قبل وفاته  ،سواء عاجلته المنٌة قبل صٌاؼتها أو أنّ إرادته لم تتجه إلحداثها فإذا توفً
الجد دون أن ٌترك وصٌة ألبناء ولده المتوفى استحق األحفاد نصٌب أبٌهم كما كان على
قٌد الحٌاة عند القسمة  ،على أن ال ٌتجاوز ثلث التركة .
فالوصٌة الواجبة ال تحتاج إلنشاء  ،فهً مقررة ألحفاد بشروط نافذة بحقهم  ،ولو
بؽٌر إرادة المورث  ،فهً تحمل فً طً أحكامها صٌؽة الوجوب ولزوم التنفٌذ بمجرد
توفر شروطها فً الواقعة الّتً تستدعً تطبٌق قواعدها والحكمة من تقرٌرها .
وكذلك هو الحكم إذا أنشؤ الجد الوصٌة ألحفاده ناقصة عن القدر المطلوب ونص
على الحصة الّتً أرادها لهم محددة  ،فإ ّنها تكتمل وجوبا حتى تصل إلى نصٌب أبٌهم
المتوفى على أن ال ٌتجاوز الثلث .

 -0دخول الوصٌة الواجبة لملك األحفاد دون قبول :
إنّ الوصٌة الواجبة بمجرد وفاة المورث تدخل إلى ملك المنزل وذلك من ؼٌر حاجة
إلى قبول وهذا ما ٌستفاد من ظاهر األحكام المتعلقة بذلك و القواعد العامة للمٌراث الّتً
تقضً أ ّنها تدخل فً ملك الوارثة دون حاجة إلى قبوله  ،وبما أن الوصٌة الواجبة الزمة
بمجرد صدورها بتنفٌذٌها على التركة بدون إنشاء  ،فهً ً
إذاً لٌست بحاجة إلى قبولها(.)0

 -3تقدٌم تنفٌذ الوصٌة الواجبة على توزٌع المٌراث :
تنفـذ الوصٌة الواجبة على تقـرٌرها على المستحقٌن الّذٌن تتحـقـق فٌهم الشروط
الستفادة بها على التركة قبل قسمتها  ،فبمجرد وفاة الجد أو الجدة توجب الوصٌة لألحفاد
المتوفى والدهم فٌإخذ المقدار المستحق لهم بنصٌب الوالد إذا كان حًٌا .

()0بدران أبو العٌنٌن بدران  ،أحكام التركات والموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون المرجع السابق ص335.
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وذلك من التركة كلِّها  ،فهً تتؤثر بالنقص فً األنصبة وذلك فً فرابض ك ّل
الورثة ال بعضهم  ،عندها تكون التركة مهٌؤة لتوزٌعها على الورثة( )0بعد استخراج حصة
المتوفى لو فرض حٌا ً .
وذلك ما ذهب إلٌه أؼلب الفقهاء لٌكون مقدار الّذي ٌخرج من جمٌع التركة ال
ٌتؤثر به نصٌب الورثة دون بعض األخر  ،وقد رأى فً هذا الصدد الدكتور بدران أبو
العنٌن بدران ( : )0أن ٌفرض الفرع الوارث الّذي توفى فً حٌاة أحد والدٌه حًٌا  ،ثم تقسم
التركة على الورثـة األحٌـاء واألموات (الّذٌن فرضوا أحٌاء ) بـشرط أن ٌـكون لهـم من
الفرع من ٌستحق الوصٌة  .وال ٌزٌد نصٌبهم بالوصٌة عن ثلث التركة .
ثم ٌنظر إلى ما خص المٌت المفروض حٌّا  .ثم ٌستخرج من التركة فً حدود
الثلث وٌقسم الباقً على الورثة الموجودٌن حقٌقة قسمة المٌراث .

 -5تقدٌم تنفٌذ الوصٌة الواجبة على كل ّ الوصاٌا :
الوصٌة الواجبة مقدمة على الوصٌة االختٌارٌة  ،الّتً ٌحررها المورث فً التنفٌذ
ولذلك ٌكون استخراج قٌمة الوصٌة الواجبة من التركة أوال قبل توزٌع أنصبة الورثة (.)3
فإن كانت ثمة وصاٌا اختٌارٌة  ،والثلث ٌضٌق عنها هً والوصٌة الواجبة قدمت
الوصٌة الواجبة على ؼٌرها  ،وما بقً تتزاحم فٌه الوصاٌا االختٌارٌة  ،وٌـنـفـذ من ك ّل
وصٌة مـقـدار ٌعـادل مـقـدارها بالنسبة لمجموع هذه الوصاٌا  ،أي ٌكون الزابد بٌنهما
بالمحاصة  ،بؤن ٌعطى ك ّل بنسبة وصٌته .
وما ٌكون من الوصاٌا ألصحاب الوصٌة الواجبة بؤكثر من نصٌبهم ٌكون الزابد
حكمه فً التزاحم كؤصحاب الوصاٌا االختٌارٌة  ،وٌكون معها على قدم المساواة وتقسم
الوصٌة الواجبة بٌن مستحقٌها تقسٌم المٌراث .
()0محمد أبو زهرة  ،المرجع السابق  ،ص080 .
( )0بدران أبو العٌنٌن بدران  ،أحكام التركات والموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون  ،المرجع السابق
ص343 .
( )3أحمد نصر الجندي  ،المرجع السابق  ،ص94 .
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أي أن ٌكون للذكر مثل حظ األنثٌٌن  ،إن كانوا ذكورا و إناثا و إن اتحد الجنس
قسم بٌنهم بالتساوي  ،والتقسٌم ٌبتدئ عند أول طبقة  ،وما خص ك ّل أصل ٌؤخذه فرعه(. )0
ولعل ّّ الحكمة من ذلك هو من وراء تقرٌر الوصٌة الواجبة الّتً تفضل على
الوصٌة االختٌارٌة عند قسمة وذلك لتقدٌم األقارب ؼٌر الورثة (األحفاد ) باالستحقاق
على األجانب .
و المثال اآلتً ٌوضح كٌؾ ٌتم تنفٌذ الوصٌة الواجبة على ك ّل الوصاٌا:
 توفً شخص وترك  :أبًا  ،أما  ،بنتٌن  ،بنت ابن ،زوجة مسٌحٌة وخلؾ تركة قدرها 250هكتار (قطع أراضً فالحٌه )
بما أن الوصٌة االختٌارٌة الّتً أوصى بها تقدر ب  30:هكتار  ،وهً أقل من الثلث
العام للتركة فنفترض تنفٌذها بخصمها من التركة مبدبٌا فٌكون :
 280=30-250هكتار .
وما دامت بنت االبن محجوبة بالبنتٌن و أبوها توفً قبل جدها فوجب لها التنزٌل فتنزل
مقام أبٌها لو كان حًٌا فً حدود ثلث فٌكون ما ٌلً :
أب

أم

6/2

6/2

بنتان

أصل المسؤلة8:

ابن
ع

2

+

2

+

2

+

2

6= 8 + 8 +

80

+

80

4

=6

جزء السهم =80=6/280هكتار
بعد عملٌة الضرب نجد م ٌلً :

280= 40+40 +هكتار

فٌكون نصٌب االبن منها =40هكتار  ،وبمقارنته بثلث التركة ككل نجده أقل من الثلث
ألنّ ثلثها هو 50:هكتار .
()0محمد أبو زهرة  ،أحكام التركات والموارٌث  ،دار الفكر العربً  ،القاهرة ( ،بدون طبعة )  0963،ص030 .
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وبالتالً ٌعطى هذا النصٌب  40:هكتار لبنت االبن المنزلة منزلة أبٌها وٌبقى من الثلث
20=40-50هكتار وهو نصٌب الزوجة المسٌحٌة عن طرٌق الوصٌة االختٌارٌة فٌعطى
لها وٌتوقؾ نفاذ باقً نصٌبها الموصى لها به على إجازة الورثة(. )0
وفً المرحلة األخٌرة  :وهو تقسٌم باقً التركة فٌكون:
200=)20+40(-250هكتار،وتقسـم و كؤنها تركة جدٌدة ال عالقة لهـا بالتنزٌل مطلقا
وهذا بٌن الورثة الحقٌقٌٌن كل ّّ حسب نصٌبه الشرعً فٌكون ما ٌلً :
أب
(+6/2ع)
3/50

+

أم

بنتان

6/2

3/8

3/50

+

أصل المسؤلة6:
جزء السهم=3/50=6/200

20=3/200+ 3/200هكتار .

فٌكون لألب26.66=3/50:هكتار،األم26.66=3/50:هكتار
ولكل بنت33.33:هكتار.
أما إذا استنفذت الوصٌة الواجبة ثلث المال فٌكون كاآلتً :أ -نقوم باستخراج مقدار الوصٌة االختٌارٌة وخصمه مبدبٌا من مجموع التركة  ،إذا كان
فً حدود الثلث وإال ّ فالثلث( ، )0وهذا بطبٌعة الحال ال ٌتوقؾ على إجازة الورثة سواء
أكانت بمبلػ معٌن من المال أو بسهم شابع  ،أو بمثل نصٌب أحد الورثة  ،مادامت فً
حدود ثلث التركة .
ب -نفترض حٌاة أصل المستحق للتنزٌل  ،سواء كان واحد أو أكثر فً مسؤلة الورثة ثم
نقسم الباقً من التركة (بعد تنفٌذ الوصٌة االختٌارٌة مبدبٌا ) على الورثة  ،بما فٌهم ذلك
المفروض حٌاته ( )3لمعرفة نصٌبه لو بقً حًٌا وقت وفاة مورثه .

()0مصطفى شلبً  ،أحكام الموارٌث بٌن الفقه والقانون  ،المرجع السابق ،ص427.
()0محمد كمال الدٌن إمام  ،المرجع السابق  ،ص005 .
()3مصطفى شلبً  ،أحكام الموارٌث بٌن الفقه والقانون  ،المرجع السابق ،ص428.
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وبعد معرفته ٌعطى لفرعه إن كان فً حدود ثلث التركة فً مجموعها  ،أي بما
فٌها مقدار الوصٌة االختٌارٌة الّذي تم خصمه فً البداٌة من التركة  ،بحٌث إذا زاد مقدار
التنزٌل عن هذا الثلث ٌرجع إلٌه لٌعطى للمنزلٌن وتسقط الوصٌة االختٌارٌة  ،الستؽراق
الثلث بؤنصبة المنزلٌن ماعدا إذا أجازها الورثة(. )0
جٌ-قسم الباقً من التركة بعد تنفٌذ التنزٌل والوصٌة االختٌارٌة على الورثة الحقٌقٌٌن
فقط وكؤن التركة لم ٌكن بها منزلٌن نهابٌا ولتوضٌح أكثر نضرب المثال اآلتً :
توفٌت عن :زوج،أم ،أخت شقٌقة ،أخ ألم ،بنت ابن(توفى فً حٌاة أمه) وأوصت لجهة
خٌرٌة ب60:هكتار ،وخلفت تركة قدرها280:هكتار(عقارات ؼٌر مبنٌة) وبالتالً هذه
التركة بها تنزٌل لبنت االبن منزلة منزلة أبٌها المتوفى قبل جدتها ووصٌة اختٌارٌة بمقدار
60 :هكتار فٌكون الحل كما ٌلً :
-2نقوم بإخراج مقدار الوصٌة االختٌارٌة فٌكون280=60-280 :هكتار ،والباقً ٌقسم
على الورثة بما فٌهم المفروض حٌاته على الشكل اآلتً:
زوج
4/2
3

أم
6/2
+

+ 30

8

أخت ش
محجوبة

أخت م
محجوبة

ابن
ع

+

أصل المسؤلة28:
جزء السهم=20=28/280هكتار

28= 7
280 =70هكتار

+ 80

فٌخرج نصٌب االبن70 :هكتار.
 -4نقارن نصٌب االبن المفروض حٌاته بثلث التركة ككل فٌكون :
60=3/280هكتار ،فنجد نصٌب االبن المتوفى ٌفوق الثلث فٌقدر له الثلث لٌعطى لبنته.
وبالتالً تؤخذ بنت االبن 60:هكتار ،وال ٌبقى شًء للوصٌة االختٌارٌة إال ّ إذا أجازها
الورثة.
()0العربً بلحاج  ،أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون األسرة الجزائري ،المرجع السابق ،ص006 .
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-3نقسم ما تبقى من التركة و هو 280هكتار بٌن الورثة الحقٌقٌٌن دون مراعاة للمنزل كما
بٌنا سابقا كاآلتً :
أخت ش

أخت م

زوج

أم

6 /2

8/2

6/2

8/2

3

+ 2 +

3

+

2

25 + 45 + 25 + 45

أصل المسؤلة 6 :
عالت المسؤلة من 6إلى 8
جزء السهم=25=8/280هكتار

=8

=280هكتار

فٌكون لزوج45:هكتار ،لألم25:هكتار ،لألخت الشقٌقة45:هكتار
لألخت ألم25:هكتار.

-0شروط الوصٌة

الواجبة)0(:

-0أن ٌكون نصٌب الموصى به فً حدود الثلث  ،فإن زاد كان وصٌة اختٌارٌة تقدم علٌها
الوصٌة الواجبة.
-8أال ٌسـتحق الفرع ولـد المتوفى فً حٌاة الجد أو الجدة شٌبا بالمٌراث  ،ولو كان قلٌال
ألنّ الوصٌة وجبت لما فاته من المٌراث.
-3أال ٌكون المورث قد أعطى الموصً له بؽٌر عوض عن طرٌق تصرؾ آخر كالهبة ما
ٌجب له فإن أعطاه أقل مما ٌجب له وجبت له وصٌة بقدر ما ٌكمله ما ٌجب له.
-4أن تكون الوصٌة الواجبة للطبقة األولى من أوالد البنات فقط " أي ولد البنت "
أما ابن بنت البنت أو بنت بنت البنت فال وصٌة واجبة لهما ولو أوالد األبناء من الظهور
و إن نزلوا وك ّل أصل ٌحجب فرعه دون فرع ؼٌره  ،وأن ٌقسم نصٌب ك ّل أصل على
فرعه وإن نزل قسمة مٌراث كما لو كان أصله موجودا.
()0عزت كامل  ،الوجٌز فً أحكام الموارٌث  ،دار الفكر والقانون  ،المنصورة ( ،بدون طبعة)0229 ،

ص.92 .
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المبحث الثانً :تطبٌقات الوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة
من خالل ما تطرقنا إلٌه فً المبحث السابق عن نظام التنزٌل الّذي عرؾ
بالوصٌة الواجبة فً اصطالح جمهور فقهاء الشرٌعة اإلسالمٌة الّذي هو افتراض وصٌة
الجد أو الجدة لألحفاد بقدر حصة والدهم أو والدتهم إذا مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد
أو الجدة على أن ال تزٌد هذه الحصة عن ثلث التركة .
إال أن هناك اختالؾ فً كٌفٌة تورٌثهم وذلك لعدم وجود فرض مقدر لهم فً
الكتاب أو السنة بمعنى أنهم لٌسوا بعصبات إال أنّ صلة قرابتهم بالمٌت أو جبت تورٌثهم
عن طرٌقة تورٌث ذوي األرحام .فالرحم تعنً القرابة مطلقا ( )0إذ قال تعالى " :وأُلو
األرحام بعضهم أولى ببعض " ( ،)0فالقرٌب سواء أكان من أصحاب الفروض أو من
ِ
ؼٌرهم ٌقال له من ذوي األرحام  ،عٌر أن علماء المٌراث ٌقصدون بذوي األرحام معنى
أخص من ذلك العام  ،بمعنى أنهم ٌطلقونه على ك ّل قرٌب لٌس بعاصب وال ذي فرض
وعلى هذا ك ّل قرٌب لٌس من أصحاب الفروض اإلثنً عشر وال من العصبات النسبٌة
ٌكون من ذوي األرحام .الذٌن اختلفوا فً كٌفٌة التورٌث لعدم االتفاق على أساس الّذي
ٌبنى علٌه التورٌث وتبعا لذلك اختلفوا فً الطرٌقة التً ٌكون بها التورٌث .وبذلك انقسموا
إلى ثالثة طرق سمٌت األولى بطرٌقة أهل الرحم وسمٌت الثانٌة بطرٌقة أهل التنزٌل أما
الثالثة فكانت طرٌقة أهل القرابة (.)3

()0بدران أبوا العٌنٌن بدران ،أحكام التركات والموارٌث ،المرجع السابق ،ص050 .
()0سورة األنفال ،اآلٌة75
()3عارف خلٌل أوعٌٌد ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة، 0226، 25ص070 .
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ومن خالل ما سبق ذكره عن الطرق الّتً تم بها تورٌث ذوي األرحام قسمنا هذا
المبحث إلى مطلبٌن األول سوؾ نتناول فٌه كٌفٌة تورٌث أبناء البنت الذي ٌعتبرون من
ذوي األرحام ،أما المطلب الثانً فسٌشمل على كٌفٌة تورٌث أبناء االبن
المطلب األول  :أبناء البنت
باعتبار أن ّ أبناء البنت من ذوي األرحام ولذلك اختلؾ أصحاب المذهب أبً
حنٌفة وأحمد بن حنبل رحمهم هللا فً كٌفٌة تورٌثهم فمنهم من اتبع طرٌقة أهل الرحم إذ
أنهم ٌبنون فكرة المٌراث على أساس الرحم المتحققة فً جمٌع أفراد ذوي األرحام فهم ال
ٌفرقون بٌن من ٌوجد منهم حٌن وفاة المٌت وال ٌفضلون صنفا منهم على آخر .
فمن مات عن بنت بنت وبنت بنت خال مثال كان نصٌب كل منهم على السواء
وكذلك من مات عن عمة وبنت أخ  ،أو عن بنت أخت  ،وبنت بنت ٌ ،شترك كل منهم بال
تفرقة .
إال ّ أنّ أبناء البنت ٌمكن أن ٌورثون عن طرٌق أهل التنزٌل الذٌن ٌنزلون كل من
الموجودٌن منزلة من ٌدلً به إلى المتوفى فٌعطونه النصٌب الذي كان ٌستحقه  .وبناءا
على ذلك من مات وترك ابنة ابنته وابنة أخته كان المال بٌنهما نصفٌن  ،بمنزلة ما لو كان
ترك ابنته وأخته .
نصٌب ذوي األرحام بٌنهن هو نصٌب من تدلً به .فلبنت البنت النصؾ ألنه كان
ألمها ولبنت بنت االبن السدس  ،ألنه كان ٌعطى ألمها ولبنت العم الباقً ( الثلث ) الّذي
كان نصٌب أبٌها لو كان حًٌا (.)0
ولو ترك بنت بنت ابن ،وابنا وبنتا من بنت ابن آخر كان لألولى النصؾ ولالثنٌن
اآلخرٌن النصؾ الباقً أثالثا ،كؤن المٌت ترك ابنتٌن ،ومن ترك بنت بنت فقط :ورثت
التركة كلها وتنزل منزلة أبٌها(.)0

( )0()0بدران أبو العٌنٌن بدران ،أحكام التركات والموارٌث ،المرجع السابق ،ص057، 053 .
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المطلب الثانً  :أبناء االبن
من خالل تعرٌفنا للوصٌة الواجبة وتعرضنا لخصابصها و الّتً من أهمها أنها
تقتصر على الحفدة وذلك بتنزٌلهم منزلة أصلهم الّذي توفى فً حٌاة جدهم أو جدتهم وبما
أن التعرٌؾ االصطالحً فً باب الموارٌث ولؽة الفرابض للحفدة ٌقصد به أبناء االبن .
وهذا ما أخذ به الدكتور محمد العمرانً فذكر أنه ٌجوز أن ٌنزل اإلنسان حفٌده منزلة أبٌه
المتوفى ( )0نظرا لكونه ؼٌر وارث ولهذا نستنتج أن أبناء االبن ٌرثون عن طرٌق التنزٌل
(الوصٌة الواجبة ).
إال ّ أن البعض من فقهاء المالكٌة ال ٌقٌدون التنزٌل باألحفاد بل هو عندهم بمثابة
وصٌة بجزء معٌن من التركة أو بجزء ٌقدر بالنظر إلى ما ٌنوب وارثا من الورثة من
ؼٌر بٌان المبلػ أو النسبة من جمٌع المال.

()0محمد العمرانً من موالٌد  .0906اشتغل أستاذ اللغة العربٌة فً ثانوٌة الحراش القدٌمة فً السنة الدراسٌة
، 0952-0949ثم أستاذ فً الفقه اإلسالمً والترجمة فً ثانوٌة التعلٌم الفرنسً اإلسالمً بقسنطٌنة من  0952إلى
 0960فمدٌر لعدة ثانوٌات إنتهاءا بثانوٌة عمارة رشٌد بالجزائر إلى غاٌة  .0977و احتل منصب مدٌر المركز
الوطنً لمحو األمٌة والتعلٌم الكبار من  0977إلى  ، 0984و كذلك مفتش التعلٌم الثانوي إلى غاٌة  0987أحٌل على
التقاعد ،وبعدها صار أستاذ مشارك فً معهد الترجمة بجامعة الجزائر والمعهد الوطنً للقضاء ،أنجز عدة ترجمات
من وإلى العربٌة .
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بعد تناولنا لمفهوم نظام التنزٌل فً الشرٌعة اإلسالمٌة و الذي عرؾ بمصطلح
الوصٌة الواجبة سوؾ نتناول فً هذا الفصل مبحثٌن األول نظري بعنوان دراسة نظرٌة
للتنزٌل  ،أما الثانً دراسة تطبٌقٌة للتنزٌل.

المبحث األول  :الدراسة النظرٌة للتنزٌل
لم ٌعرؾ المشرع الجزابري التنزٌل  ،و هو ما تطلق علٌه قوانٌن الموارٌث فً
بعض الدول اإلسالمٌة " الوصٌة الواجبة " ( )0و قد نص علٌه القانون األسرة الجزابري فً
الكتاب الثالث تحت عنوان المٌراث .فً الفصل السابع " التنزٌل " و ذلك فً المواد 269إلى
278قانون األسرة .

( )0هشام قبالن  ،الوصٌة الواجبة فً اإلسالم،منشورات عوٌدات ،بٌروت ،بارٌس  ،طبعة 0985، 20
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المطلب األول  :تعرٌف التنزٌل و طبٌعته القانونٌة
الفرع األول  :تعرٌف التنزٌل
 -0لغة  :التنزٌل إسم مفعول مشتق من ٌنزل  ،و نزوال و منزال –كسرا –و تنزله
وأنزله  ،و نزله و هو ٌعنً الحلول ( )0على هذا فنزل تؤتً بمعنى حل و قٌل تؤتً نزل
المنفعة من ( نزوال  ،و منزال ،و منزال بالتخفٌؾ ) بمعنى انحدر من أعلى إلى أسفل
أما التنزٌل ( بالتشدٌد )  :و هو محل القصٌد تؤتً بمعنى ( رتب ) و منه المنزلة تعنً
المرتبة (.)0
و ٌؤتً إذا التنزٌل بمعنى الترتٌب  ،لكن هنا ٌؤتً بمعنى الحلول أي حل مكانه بؤن جعل
الحفٌد فً مقام و مكان الولد .و هو ما ٌنطبق بالفعل على الموضوع التنزٌل فً صفة
الحفدة الذٌن ٌنزلون منزلة أصلهم فً التركة .
-0اصطالحا  :لم ٌعرؾ المشرع الجزابري التنزٌل  ،كما ذكرنا سالفا .و لذا عرفه بعض
الباحثٌن الجزابرٌٌن على أن التنزٌل  :هو إحالل الحفدة الذٌن توفى والدهم قبل أو مع
جدهم أو جدتهم محل والدهم فً تركة الجد  ،أو الجدة بمقدار حصة مورثهم لو بقً حٌا
بالشروط القانونٌة ()3

()0ابن منظور،لسان العرب ،دار األحٌاء الثراث العربً،لبنان،جزء،4طبعة،0988،20ص000
()0محمدددد بدددن بكدددر الرازي،مختدددار الصدددحاح –مدددن ضدددبط و تخدددرٌج مصدددطفً دٌدددب البغدددا ،دار الهددددى
الجزائر ،0999ص509.
( )3موثق جمال لٌشانً  ،نظرة حول بعض جوانب قانون األسرة (الموارٌث) ،مقال منشور بمجلة
الموثق ،جزء،0عدد،0999،27ص40.
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و ما ٌعٌب هذا التعرٌؾ أنه ال ٌشمل البنت  ،أي الحفدة من جهة اإلناث و هً
مخالفة صرٌحة لمقتضى نص المادة 269و ما بعدها .ألنه اقتصر فً هذا التعرٌؾ على
ذكر األب فقط  ،دون األم بقوله " الذٌن توفً والدهم " إذ كان من األجدر أن ٌضاؾ
أصل أخر و هو الوالدة .حتى ٌتوافق مع ما تقضً به نص المادة السابقة و التً أشار
المشرع الجزابري من خاللها إلى مضمون تعرٌؾ التنزٌل .
فتقضً المادة 269على أنه " من كان له أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه
ٌجب تنزٌلهم منزلة أصلهم فً التركة بالشرابط التالٌة ".
فهذا النص ٌدل صراحة على اشتراك كل من أوالد االبن مع أوالد البنت  ،فً
مقدار التنزٌل .من خالل كلمة (أصلهم ) و كلمة (مورثهم ) فهً ألفاظ عامة ٌدخل فٌها
جنس الذكر و األنثى معا .
وعلى هذا فإن التنزٌل هو جعل حفدة الشخص منزلة أصلهم فً تركة الجد أو
الجدة و نظام التنزٌل هذا استحدث فً الفقه اإلسالمً الحدٌث لمعالجة مشكلة الحفدة الذٌن
ٌموتون أصولهم فً حٌاة جدهم أو جدتهم  ،تم ٌموت الجد أو الجدة بعد ذلك  ،فال ٌرث
الحفدة بذلك من تركة الجد أو الجدة شٌبا  ،إما لحجبتهم من المٌراث من طرؾ أعمامهم
ألنهم أقرب درجة للمٌت أو قد ٌكونوا ؼٌر وارثٌن أصال كما هو الحال فً األوالد البنات
ألنهم من ذوي األرحام ٌرثون فً مرتبة متؤخرة بعد أصحاب الفروض و العصابات (.)0

الفرع الثانً  :الطبٌعة القانونٌة للتنزٌل
لقد نصت أؼلب التشرٌعات اإلسالمٌة على أحكام التنزٌل أو ما ٌسمى عند
أؼلبهم بالوصٌة الواجبة .فمنهم من أدرجها ضمن مواد األحكام الواردة فً قسم المٌراث
كالمشرع الجزابري الذي نص علٌها فً كتاب الثالث (المٌراث )  ،الفصل السابع
"التنزٌل "  ،وكذا حذا حذوه ،و أخد االتجاه نفسه المشرع المؽربً .
بٌنما نص القانون المصــري علٌه ضمن أحكام قانون الوصٌة  ،و أطلق علٌــه
تسمٌــة "الوصٌة الواجبة " و حذا حذوه المشرع الكوٌتً  ،و اللبنانً  ،و السوري .و هذا
ما ٌطرح تساإال حول طبٌعتها القانونٌة ،فهل تعتبر مٌراثا أم وصٌة ؟
( )0محمد زكرٌا البردٌسً  ،الوصٌة  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ،طبعة ، 0970،20ص.062.
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و قد ثار جدل بٌن الفقهاء حول ذلك ّ ،فمنهم من اعتبرها مٌراثا و أسس حججه
على ذلك  ،و منهم من أقر أنها وصٌة و برر موقفه .و لما كان تحدٌد الطبٌعة القانونٌة
للتنزٌل أهمٌة بالؽة فً تحدٌد طرٌقة استخراج النصٌب كان البد من التطرق إلى أوجه
الشبه من جهة  ،تم أوجه االختالؾ من جهة أخرى لنظام التنزٌل  ،مع كل من المٌراث و
الوصٌة العادٌة

أوال -أوجه الشبه :
ٌ-0شبه المٌراث فً أنه ٌوجد و إن لم ٌنشبه المتوفى ()0و الوصٌة الحقٌقٌة ال توجد إال
بإنشاء من الموصً.
القبول()0

-0إنه ٌحتاج إلى قبول شؤنه شؤن المٌراث  ،و لو كان وصٌة محضة لتوقؾ على
ألن الموصً له ( المنزل ) معٌن ٌتصور منه القبول بنفسه  ،أو لمن له الوالٌة علٌه إن لم
ٌكن أهال.
-3إن التنزٌل ال ٌرد بعدم القبول  ،و المٌراث كذلك  ،و الوصٌة الحقٌقٌة ترد بعدم القبول
ألنها لٌست خالفة جبرٌة  ،و التنزٌل ٌشبه المٌراث ()3من أنه خالفة إلزامٌة  ،ال تتوقؾ
على إرادة الموصً لهم (المنزلٌن ) ،فإن لم ٌقبلوها تنقل بعدهم إلى ورثتهم .

ٌ-4قسم التنزٌل قسمة المٌراث ( للذكر مثل حظ األنثٌٌن )()4حتى لو اشترط المنزل-كسرا-
تقسمها على ؼٌر هذا الوجه  ،إال إذا كان ما شرطه لكل واحد ٌوفً بنصٌبه من مقدار
التنزٌل

( )0محمد أبو زهرة  ،شرح القانون الوصٌة  ،المرجع السابق  ،ص .076.
()0أحمد فراج حسٌن  ،أحكام الوصاٌا و األوقاف  ،المرجع السابق ،ص.057 .
()3وهبة الزحٌلً  ،الفقه اإلسالمً و أدلته  ،المرجع السابق ،ص003 .
( )4محمد محدة ،المرجع السابق ،ص325.
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ثانٌا -أوجه االختالف
ٌ-0ؽنً عن التنزٌل ما أعطاه الجد أو الجدة لهم شرعا بدون عوض  ،و المٌراث ال ٌؽنً
عنه ذلك .
-0إن كل أصل ٌحجب فرعه ؼٌره ()0و فـً الـمٌراث كما ٌحجب األصل فرعه ؼٌره
ممن هو أبعد منه .
-3إن التنزٌل وجب عوضا للحفدة عما فاتهم من المٌراث أصلهم  ،بموته قبل أن ٌرث من
أصله  ،و المٌراث تبث ابتداء( ،)0من ؼٌر أن ٌكون عوضا عن حق ضابع .
-4إن التنزٌل ٌجب فً حدود ثلث التركة  ،و هو ٌشـبه الوصٌة العادٌة فً هذه الحالة
ٌ-5قدم التنزٌل فً التنفٌذ على المٌراث  ،و على سابر الوصاٌا العادٌة.
وٌترتب على ما تناولناه سابقا من أوجه تشابه و اختالؾ بٌن التنزٌل و المٌراث من جهة
و التنزٌل و الوصٌة من جهة أخرى  ،على أن التنزٌل أقرب إلى الوصٌة العادٌة  ،بؤنه
بذلك حكم األقرب  ،فهو على هذا واقعة قانونٌة شؤنه فً ذلك شؤن المٌراث  ،على أنه
لٌس تصرفا قانونٌا ()3و ذلك العتبار أن التصرفات القانونٌة إرادٌة .و هذا الشرط
األساسً ال ٌتحقق فً التنزٌل  ،ألنه إلزامً التنفٌذ  ،فً تركة المورث بعد موته  ،حتى
و لو لم ٌوصً به أثناء حٌاته .

( )0محمد زكرٌا البردٌسً  ،المرجع السابق ،ص059.
( )0أحمد فراج حسٌن  ،المرجع السابق  ،ص058.
()3دغٌش أحمد ،المرجع السابق  ،ص007.
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فكؤن القانون بذلك ٌسلب إرادة المورث و ٌحل محله  ،عند ما ٌكون له حفـدة
ٌستحقون التنزٌل وٌنوب عنـه جبرا فً اإلقصاء لهم  ،و من هذا المنطلـق أطـلق علٌه
وصٌة القانون (.)0
ولذا ٌمكن القول أن نظام التنزٌل ٌجمع بٌن خصابص المٌراث و خصابص
الوصٌة العادٌة .ؼٌر أنه أقرب إلى الوصٌة من حٌث أنه ٌتم فً حدود ثلث التركة ،وٌنفذ
قبل قسمة التركة على الورثة  ،و لكنه ٌقدم على الوصاٌا االختٌارٌة عند تزاحمها(.)0
وعلى هذا ٌذهب الدكتور بدران أبو العٌنٌن بدران بالقول ":فقد أوجب القانون
الوصٌة لصنؾ معٌن من األقربٌن  ،الذٌن حرموا من المٌراث  ،لوجود فً حٌاة أحد أبوٌه
على جده أو جدته –فً حالة معٌنة –وصٌة تستمد قوتها من القانون.
" .تم ٌضٌؾ بعد ذلك قابال  " :فإذا فعلها الشخص طابعا  ،مختارا  ،نفدت و إن لم ٌفعلها
كانت على وجه ٌخالؾ ما رسم لها قانونا  ،تدخل القانون لتعدٌلها ()3فالتنزٌل عند صاحب
هذا القول وصٌة واجبة بحكم القانون .
ومن هنا نجد بؤن التنزٌل ٌنفذ فً تركة الجد أو الجدة من ؼٌر إنشابه من طرفهما
بل ٌنتقل أثره إلى الفروع مباشرة بحكم القانون(.)4
بمعنى أن التنزٌل ٌستمد قوته من القانون .
و بالرجوع إلى قانون األسرة الجزابري و من خالل المواد ( )272،270،269نجد ما ٌلً
-2تنص المادة 269على أنه  " :من توفى و له أحفاده و قد مات مورثهم قبله أو معه
وجب تنزٌلهم منزلة أصلهم فً التركة" بالشرابط التالٌة .
-0و تنص المادة 270منه بقوله  " :أسـهـم األحـفـاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقً
حٌا على أن ٌتجاوز ذلك ثلث التركة "
()0غٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص007.
()0عبد الحمٌد الشوازلً  ،أحكام التركات فً ضوء الفقه و القضاء  ،منشأة المعارف
(بدون طبعة وتارٌخ) ،ص80.
(-)3بدددران أبددو العٌنددٌن بدددران ،أحكددام التركددات و الموارٌددث فددً الشددرٌعة اإلسددالمٌة والقددانون ،المرجددع
السابق،ص067.
(-)4الشٌخ محمد أبو زهرة  ،شرح قانون الوصٌة  ،المرجع السابق ،ص076 .
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-3و تنص المادة 272على أنه  " :ال ٌستحق هإالء األحفاد التنزٌل إن كانوا وارثٌن
لألصل جدا كان أو جدة  ،أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم فً حٌاته بال عوض ،مقدار ما
ٌستحق بهذا الوصٌة".....
فمن خالل تفحصنا للمواد الثالث السابقة ذكرها نستخلص ما ٌلً :
استعمل المشرع فً المادة األولى لفظ(وجب) ،وربطها بمصطلح التنزٌل ،فدل ذلك على
أن التنزٌل واجب قانونً من خالل هذا النص.
و اشترط المشرع فً المادة الثانٌة عدم تجاوز مقدار التنزٌل ثلث التركة فدل ذلك
من خالل هاتٌن المادتٌن على أن التنزٌل ٌنفد فً صورة وصٌة باعتبار أن الوصاٌا تنفذ
فً حدود ثلث التركة طبقا للمادة 285من قانون األسرة بقولها  " :تكون الوصٌة فً حدود
ثلث التركة و ما زاد على الثلث ٌتوقؾ على إجازة الورثة "
وعلٌه ٌكون التنزٌل من خالل المادتٌن 269و270من قانون األسرة واجبا قانونٌا
ٌنفذ على شكل وصٌة(.)0
و جاءت بعد ذلك المادة ( )272لتإكد بذلك منحى المشرع فً تكٌٌؾ هذا التنزٌل
على أنه وصٌة قانونٌة واجبة من خالل كلمة ( ما ٌستحق بهذه الوصٌة ) فكان ذلك
بصرٌح العبارة .
و استنادا إلى كل ما سلؾ ذكره ٌمكن القول بؤن الطبٌعة القانونٌة  ،للتنزٌل حسب
ما ورد فً قانون األسرة الجزابري ٌعتبر وصٌة قانونٌة واجبة ()0

( )0()0دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص009
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الفرع الثالث  :من ٌجب له التنزٌل
نصت المادة 269قانون األسرة  ،بؤنه " من توفى و له أحفاده  ،وقد مات مورثهم قبله
أو معه  ،وجب تنزٌلهم منزلة أصلهم فً التركة بالشروط التالٌة " واضح من هذه المادة
أن التنزٌل مقصور على أبناء ولد المتوفى الذكر دون أبناء بنت المتوفى  ،أي األحفاد
الذكور دون األحفاد البنات ()0و ٌمكن تحدٌد من ٌجب تنزٌلهم فً منزلة مورثه فً تركة
جده أو جدته كاألتً :
-0فرع الولد ذكر الذي مات موتا حقٌقٌا فً حٌاة أبٌه أو أمه .
-0فرع الولد ذكر الذي مات فً حٌاة المورث موتا حكمٌا  ،بؤن فقد حال حٌاة أبٌه و أمه
حكم القاضً بموته بعد إجراء التحرٌات الالزمة .
-3فرع الولد الذكر الذي مات مع أبٌه أو أمه فً حادث واحد  ،كؽرق أو حرٌق  ،أو هدم
أو حوادث متعددة  ،وال ٌعلم من مات منهم أوال .
و المحكمة العلٌا فً قراراتها حكمت بؤحقٌة األحفاد ( دون تفرقة )فً تركة جدهم
حسب المناب الذي كان ٌستحقه والدهم ( )0و ٌقسمونه للذكر مثل حظ األنثٌٌن(.)3

()0بلحاج العربً  ،أحكام التركات و الموارٌث  ،مع تعدٌالت 0225ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة
العلٌا  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،وهران  ،الجزائر ( ،بدون طبعة) ،0227،ص.352.
()0المحكمددددة العلٌددددا  ،0993/29/08،ملددددف رقددددم ،94709إ.ق.غ.أ.ش.الصددددادر فددددً 0987-27-00
ص308.
()3المحكمة العلٌا غ.أ .ش،0993/25/05،ملف رقم  ،94685م.ق،0994،عدد،0ص80.
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بعد تطرقنا فً المطلب السابق  ،لكل من تعرٌؾ التنزٌل و طبٌعته القانونٌة  ،بعد
ما اتضح لنا جلٌا أن التنزٌل فً الجزابر ٌقابل الوصٌة الواجبة فً القوانٌن العربٌة
األخرى .
كان البد لنا من معرفة األركان التً ٌبنى علٌها نظام التنزٌل و الشروط األساسٌة
التً البد من وجودها  ،حتى ٌجب التنزٌل للحفدة .

المطلب الثانً  :أركان التنزٌل و شروط استحقاقه
سوؾ نتناول هذا المطلب من خالل فرعٌن الفرع األول ٌتضمن أركان التنزٌل
من ُم َن ِّزل و ُم َنزل  ،ومحل التنزٌل  ،أما الفرع الثانً فسٌؤتً فٌه ذكر ألهم شروط
استحقاق التنزٌل

الفرع األول  :أركان التنزٌل
الركن لؽة :هو جانب القوي الذي ٌعتمد علٌه و ٌستند إلٌه  ،و ٌطلق الركن على كل ما
تقوى به .و تقول العرب  :ركن الرجل  ،أي قومه و مادته  ،ومنه ركن الشًء  :أساسه
الذي ٌقوم علٌه  ،كما ٌطلق على المنفعة كذلك  ،وجمع ركن أركان  ،أو(أركان)و منه أخد
التعرٌؾ االصطالحً .
الركن اصطالحا:هو ما ٌكون به قوام الشًء و وجوده  ،بحٌث ٌعد جزء إدخاال فً
المادة(.)0

و بناءا علٌه ٌمكن تعرٌؾ الركن األول للتنزٌل على النحو األتً :
-0المنزل أو الموصً  :هو كل ملك صحٌح الملك ()0و لقد أطلق اسم المنزل على الجد أو
الجدة  ،المالكٌن للتركة و المفارقٌن للحٌاة  ،سواء كان موت الجدة أو الجدة حقٌقة أو حكما
.فالموت الحقٌقً هو  :الثابت بالمشاهدة أي شهادة عدلٌٌن فؤكثر أو بالبٌبة كما هو الحال
فً إجراءات الحالة المدنٌة(.)3
()0دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص030.
( )0هشام قبالن ،المرجع السابق ،ص60.
( )3دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص033.
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أما الموت الحكمً  :فٌتعلق بالمفقود(.)0الذي انقطعت أخباره ،و لم تعلم حٌاته من موته
فٌمهل مـهـلة حددها المـشرع الجـزابري بـؤربع سنوات  ،فً حالة ٌؽلب علٌها الهالك
كالحروب و الظروؾ االستثنابٌة ، ،وعند عدم رجوعه بعد انقضاء تلك المدة ٌحكم
القاضً بموته  ،بناءا على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة فً ذلك  ،بمعنى أن التنزٌل
مبنً فً أحكامه أساسا على شرط الوفاة
-0المنزل (الموصى له) :المنزل هو كل شخص ؼٌر وارث ممن ٌصح تملكه للمال
الموصى به عن طرٌق التنزٌل  ،و ما ٌمكن قوله أٌضا بشؤن الموصى لهم  ،أن المشرع
الجزابري قد جعلهم أصحاب مصلحة عندما ٌتعلق األمر بتقسٌم التركة  ،طبقا لنص المادة
 288قانون أسرة جزابري بقولها  " :فً حالة عدم وجود ولً أو وصً ٌجوز لمن
مصلحة .أو للنٌابة العامة  ،أن ٌتقدم إلى المحكمة بطلب تصفٌة التركة و بتعٌن مقدم "
لكن فً الواقع العملً هو أن النٌابة العامة هً التً تتقدم بطلبات تصفٌة التركة عند وجود
قاصر بٌن الورثة .
و فً حالة وجود قاصر بٌن الحفدة فً هذه الحالة ٌجب أن تكون قسمة التركة كما
فٌها مقدار الوصٌة الواجبة عن طرٌق القضاء  ،طبقا لما تنص علٌه المادة  8/282قانون
إجراءات مدنٌة بقولها  " :و فً حالة وجود قصر بٌن الورثة ٌجب أن تكون القسمة عن
طرٌق القضاء "و هذا حفاظا على حقوق الموصً لهم عن طرٌق التنزٌل  ،حتى ال ٌقعوا
ضحٌة ؼبن أو ؼش أو نحوهما  ،كما تشترط أٌضا فً الموصً له ( المنزل ) حتى ٌرث
عن طرٌق التنزٌل ٌجب أن ٌكون أصله مات و كان مستحقا للمٌراث( )0طبقا لنص
المادتٌن ( )270-268قانون األسرة  ،بحٌث إذا كان الولد موجودا و محروما من المٌراث
بسبب كونه قاتال أو مختلفا مع صاحب التركة فً الدٌن كال تجب لفرعه()3وصٌة عمال
بمفهوم المخالفة لنص المادة 269قانون أسرة

()0محمد محدة ،المرجع السابق  ،ص080.
()0مصطفى شلبً،أحكام موارٌث بٌن الفقه والقانون ،المرجع السابق ،ص383.
()3أحمد فراج حسٌن ،أحكام الوصاٌا و األوقاف ،المرجع السابق،ص058.
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فإذا لم ٌكن وارثا طبقا لقواعد المٌراث ،و منها وجود مانع من موانع اإلرث لم
ٌجب لفرعه وصٌة ألنه لو عاش بعد الموت الجد أو الجدة ال ٌحصل له مٌراثا و بالتالً ال
ٌرث منه فروعه ومن هنا ال ٌجب لهم وصٌة واجبة و لكن هذا الفرع قد ٌستحق المٌراث
إذا كان أهال له  ،و لم ٌجد من ٌحجبه بؤن توافرت فٌه شروط المٌراث(. )0وعلٌه أصبح
األب و األم شرطا أساسٌا الستحقاق التنزٌل لهإالء الحفدة بمعنى ال بد لألصل حتى ٌعتبر
وارثا لو بقً حٌا  ،أن تتوفر فٌه كل شروط المٌراث ،على افتراض حٌاته  ،حتى تجب
الوصٌة من بعده ألوالده ()0و إضافة إلى ما سبق ذكره بشؤن الموصً له  ،هناك مسؤلة
ربٌسٌة محل نقاش و جدل كبٌرٌن خاصة لدى بعض الباحثٌن الجزابرٌٌن فٌما ٌتعلق بتفسٌر
المادة 269قانون أسرة جزابري والتً أوجبت التنزٌل لألحفاد مطلقا من جهة الذكور أو
اإلناث على سواء .
إال أن بعض الجزابرٌٌن و بعض الموثقٌن ذهبوا إلى أن لفظ الحفٌد ٌشمل أوالد
االبن دون أوالد البنت .إذ ٌرون على أنهم من ذوي األرحام  ،و هم ؼٌر الوارثٌن أصال
فال ٌجب لهم التنزٌل( )3إذ ٌذهب أحدهم قابال  :فهإالء األحفاد ٌستحقون تنزٌل فً تركة
جدهم أو جدتهم "أب األب و أم األب " أما بالنسبة لتركة جدهم أو جدتهم " أب األم  ،أو
أم األم " فإنهم ال ٌنزلون فً تركتها باعتبارهم أوالد بنت  ،إذا توفٌت والدتهم قبل والدها
أو والدتها)4("......
وٌضٌؾ قابال  :ألن المشرع الجزابري قصر التنزٌل على أوالد االبن دون أوالد
البنت و ذلك بنص المادة ،269حٌث نصت على عبارة"و قد مات مورثهم و لم ٌقل
النص:مورثهم أو مورثتهم .)5( "....

()0()0دغٌش أحمد  ،المرجع السابق،ص038.
()3الموثق صالح جٌجٌك،التنزٌل فً قانون األسدرة الجزائري،جدزء،20مقدال منشدوربمجلة الموثدق الصدادرة فدً
نوفمبر،0997عدد،20ص04.
()5()4جمال لٌشانً،نضرة حول ٌعض جوانب قانون األسرة-الموارٌث-جزء،0مقال منشور بمجلة الموثق
العدد،7جوٌلٌة ،0999ص40.
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و قد سار إلى نفس اتجاه الدكتور العربً بلحاج( )0حٌث ذهب إلى تفسٌر
المادة 269قانون أسرة جزابري هو قصرها على أوالد االبن  ،و كدا أوالد البنات تحت
مصطلح الحفدة بقوله "و أما ما ٌمكننا قوله بالنسبة لهاته المسؤلة و بعد تفحصنا لنصوص
التنزٌل و بخاصة المادة 269ق.أ.ج و التً تنص على ما ٌلً  " :من توفى و له أحفاد ،و
قد مات مورثهم قبله أو معه  ،وجب تنزٌلهم منزلة أصلهم فً التركة " و من خالل هذا
النص ٌتضح جلٌا بؤن أوالد البنات ٌدخلون ضمن مصطلح الحفدة  ،و النص ٌشٌر
بمنطوقه إلى من لهم حقهم فً التنزٌل كؽٌرهم من الذكور ()0
-3محل التنزٌل(الموصى به) :إن محل التنزٌل ٌطلق على كل األشٌاء الموصً بها من
األموال و الحقوق التابعة لها  ،و المقدرة بنصٌب أصل الحفدة كما لو كان حٌا أثناء موت
مورثه،و فً حدود ثلث التركة ،ما عدا حقوق الشخصٌة و التً ٌرى جمهور الفقهاء أنها
ال تدخل فً عناصر التركة،و علٌه فالموصً به فً هذه الحالة ٌشمل كل ما ٌصح تملكه
من األموال المباحة ،و المشروعة قانونا و ما ٌلحق بها من الحقوق المالٌة (.)3وما ٌمكن
قوله أٌضا بشؤن محل التنزٌل،أنه ٌؤخذ حكم المٌراث من حٌث المكونات الشرعٌة للتركة و
هذا ألن محل التنزٌل من خالل و إسنادا لطبٌعته القانونٌة ٌصبح و كؤنه تركة من مورث .
بمعنى و كؤن أصلهم قد مات بعد جدهم أو جدتهم و السبب هو أن هذا المحل ٌقسم بعد ذلك
بٌن األحفاد قسمة مٌراث بمعنى للذكر مثل حظ األنثٌٌن (.)4
وحسب ما تنص علٌه المادة  8/278قانون أسرة ٌقولها "وٌكون هذا التنزٌل للذكر
مثل حظ األنثٌٌن ".و هذا إذا كانوا خلٌطا من الذكور و اإلناث  ،و أما إن كانوا ذكورا أو
إناثا فقط فتقسم بٌنهم بالتساوي (.)5

()0بلحاج العربً،أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً،و قانون األسرةالجزائري،المرجع السابق،ص002.
()3()0أحمد دغٌش ،المرجع السابق ،ص052،043.
()4بلحاج العربً،الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزائري –المٌراث و الوصٌة-دٌوان المطبوعات الجامعٌة
جزائر،جزء (،20بدون طبعة)، 0994،ص087.
()5محمد زكرٌا البردٌسً  ،المرجع السابق ،ص46
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الفرع الثانً  :شروط استحقاق التنزٌل
لقد وضع المشرع الجزابري فً قانون األسرة شروطا خاصة الستحقاق التنزٌل  ،بحٌث
ال ٌجب للحفدة إذا لم تتوفر فٌه إحدى هذه الشروط .
-0أسهم الحفدة تكون بمقدار حظ أصلهم حٌا فً حدود الثلث
استنادا لنص المادة 269قانون أسرة بقولها " من توفى و له أحفاد فقد مات
مورثهم قبله أو معه وجب تنزٌلهم منزلة أصلهم لو بقً حٌا على أن ال ٌتجاوز ذلك ثلث
التركة "
و ما ٌتضح من خالل هاتٌن المادتٌن أنه ٌجب التنزٌل للحفدة ممن توفى أصلهم فً حٌاة
جدهم أو جدتهم ( ،)0و سواء كان هذا األصل ذكرا أو أنثى  ،فٌنزلون منزلته فً أخدهم
حصته المقدرة شرعا  ،على افترض بقابه حٌا أثناء موت مورثه .وقد ٌدل على حكمة
مشروعٌة التنزٌل و التً هً تعوض الحفدة عما فاتهم من نصٌب أصلهم مٌراثا و ٌكون
ذلك فً حدود ثلث التركة  ،و هذا تماشٌا مع الطبٌعة القانونٌة للتنزٌل على أنه وصٌة
قانونٌة واجبة إذ ال ٌمكن تجاوزها الثلث إال بإجازة الورثة ()0إذ أن التنزٌل إنما جاء
عالجا لمشكلة الحفدة و دفعا لمذلة السإال و الحاجة من جهة  ،و اتخذ نوع من العدل بٌن
أفراد األسرة الواحدة فً توزٌع الثروات من جهة أخرى  ،و أن عدم الزٌادة عن حظ
أصلهم هذا تقضٌه قواعد العامة للمٌراث  ،باعتبار أن الحفدة أصال أدلوا إلى المورث  ،و
هو الجد أو الجدة باألب أو األم فال ٌعقل أن ٌكون لمن أدلى بشخص نصٌبا أكثر مما أدلى
به()3

( )0وهبة الزحٌلً،الفقه اإلسالمً و أدلته،دار الفكر ،دمشق ،الجزء، 28طبعة، 0990، 20ص004.
()0مصطفى شلبً،أحكام الوصاٌا واألوقاف ،المرجع السابق ،ص036.
()3أحمد دغٌش ،التنزٌل فً قانون األسرة الجزائري ،المرجع السابق ،ص058.
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-0أن ٌكون الحفدة غٌر وارثٌن من أصولهم :تنص المادة 272قانون أسرة جزابري على
أنه  " :ال ٌـسـتحق هـإالء األحـفـاد التنزٌل  ،إن كانوا وارثٌن لألصل جدا كان أو جدة"
بمعنى أنه قد ٌكون حفدة المتوفى صاحب التركة من بٌن ورثة ٌرثونه كؤوالد ابن  ،لم
ٌوجد معهم أعمامهم إن كانوا ذكورا بـؤن كانـوا أبناء ابن  ،إما كانوا إنـاثـا أي بنات ابن
فٌشترط عدم تعدد البنات الصلبٌن حتى ٌبقى لهن نصٌب من الثلثٌن ( ، )3/8المخصص
لإلناث  ،فإن كانت بنت صلٌبٌة واحدة ٌرث معها بنات أخٌها ( حفدة المتوفى ) السدس
( )6/2المتبقً من نصٌب اإلناث .
و حالة األعمام مع أوالد االبن قد ٌكون هإالء األعمام ؼٌر موجودٌن أصال و قد
ٌكونوا موجودٌن لكن ممنوعٌن من المٌراث  ،فٌرث أوالد االبن مع مراعاة الشروط
الخاصة بالنسبة لبنات االبن فً كلتا الحالتٌن  ،ألن الممنوع من المٌراث ال ٌإثر فً ؼٌره
فً كل الحاالت (.)0
و علٌه ال ٌجب التنزٌل فً هاتٌن الحالتٌن السابقتٌن  ،النتفاء شرط عدم ارثهم من
جدهم أو جدتهم  ،بمعنى أنهم أخذوا حقوقهم المقدرة شرعا عن طرٌق المٌراث  ،فال مجال
للوصٌة هنا بمعنى أنهم أصحبوا ورثة شرعٌٌن فاستؽنوا بذلك عن لتنزٌل و ذلك لسببٌن
شرعٌٌن و هما .
األول  :أنه ال وصٌة لوارث و مهما ٌكن حجم هذا المٌراث قلٌال كان أم كثٌرا

()0

أما الثانً  :و هو أن التنزٌل إنما وجب فً تركة المتوفى تعوٌضا للحفدة ()3عما
فاتهم من نصٌب أصلهم لو بقً حٌا وقت موت مورثه  ،و كان سٌصلهم ذلك عن طرٌق
التلقً مٌراثا منه  ،و هً حكمة تشرٌع التنزٌل و ماداموا من حقوقهم مٌراثا ()4و لذلك
استؽنى عن التنزٌل و لم ٌعد بذلك واجبا .

( )0وهبة الزحٌلً،الفقه اإلسالمً و أدلته،المرجع السابق،ص345.
()0أحمد فراج حسٌن،أحكام الوصاٌا و األوقاف،المرجع السابق،ص050.
()3مصطفى شلبً،أحكام موارٌث بٌن الفقه و القانون ،المرجع السابق،ص378
()4محمد زهدور،المرجع السابق،ص006.
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-3عدم منح األصل لهم هبة أو وصٌة أثناء حٌاته :و هذا طبقا لنص المادة 272قانون
أسرة جزابري و التً جاء فٌها  :ال ٌستحق هإالء األحفاد التنزٌل إن كانوا وارثٌن لألصل
جدا كان أم جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم فً حٌاته بال عوض مقدار ما ٌستحق
بمقدار ما ٌتم به نصٌبهم أو نصٌب أحدهم من التركة .بمعنى أنه حتى ٌلزم التنزٌل لهإالء
الحفدة منزلة أصولهم ٌجب أن ال ٌكون المتوفى ( الجد أو الجدة ) قد أعطى ذلك الفرع
(الحفدة ) أثناء حٌاته .بؽٌر العوض .أي على وجه التبرع ()0ما ٌساوي مقدار التنزٌل عن
طرٌق الوصٌة الواجبة  ،و ذلك مهما اختلؾ أشكال تلك التبرعات .
و مثالها كؤن ٌهب لهم بدون عوض مقدارا محدودا من المال ٌساوي المقدار
المحدد لهم عن طرٌق التنزٌل  ،أو كؤن ٌبٌعه بٌعا صورٌا بال ثمن مقدار ما ٌستحقه أٌضا
بطرٌق ذلك التنزٌل ( الوصٌة الواجبة )()0و كذلك لو وقؾ علٌهم فً حٌاته عٌنا معٌنة
(ٌ)3ستفٌدون من منافعها على وجه التؤبٌد و التبرع  ،و ٌكون مقدار تلك المنافع ٌساوي أو
أكبر من حصتهم عن طرٌق التنزٌل.
و أما لو كان أصل أبٌهم أو أمهم هذا مما أعطاهم من هبات أو وصاٌا أو بٌعا
صورٌا فً حٌاته  ،أقل مما ٌستحقونه من ذلك التنزٌل .
وجب فً تركته ما ٌكمل لهم ذلك النصٌب المقدر ألصولهم()4المباشرٌن على
افتراض حٌاتهم أثناء موت الجد أو الجدة .
و أما إذا وهب البعض من الحفدة و ترك البعض األخر  ،وجب لمن لم ٌهب لهم
وصٌة بمقدار ما أوجبه القانون فً تركة المتوفى ٌمثل نصٌب أصلهم مٌراثا و بٌان ذلك :
فً حالة لو أعطى الجد أو الجدة عطاٌا .أو وصاٌا فً حٌاته و بؽٌر عوض فهنا نفرق بٌن
حالتٌن.
أوال :و هً ما إذا كانت هذه الوصاٌا أو الهبات تعادل نصٌب مورثهم فهنا ال ٌجب
التنزٌل  ،و ذلك ألن الحكمة التً شرع من أجلها التنزٌل قد تحققت بإرادته هو نفسه .

( )0وهبة الزحٌلً،الفقه اإلسالمً و أدلته،المرجع السابق،ص004.
()0بدران أبو العٌنٌٌن،أحكام التركات و الموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون ،المرجع السابق،ص006.
()3محمد أبو زهرة،أحكام التركات و الموارٌث،المرجع السابق046،
()4أحمد فراج حسٌن  ،أحكام الوصاٌا و األوقاف،المرجع السابق،ص.036.
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أما ثانٌا :إذا كانت تلك الوصاٌا أو الهبات أقل من نصٌب مورث المنزلٌن على
افتراض حٌاته أثناء موت مورثه  ،فإنه فً هاته الحالة ٌكون مقدار التنزٌل أو الوصٌة
الواجبة .بما نقص من النصٌب فقط (.)0
و علٌه فإذا أوصى المتوفى قبل موته ٌمثل فرعه المتوفى قبل أوالده و كان
مساوٌا لثلث التركة نفذت الوصٌة ألن التنزٌل فً األصل كان فهذه الصورة قبل مجًء
قانون األسرة .
و أما إذا كان النصٌب الموصى به من قبل صاحب التركة المتوفى للحفدة ٌمثل
نصٌب فرعه المتوفى قبله أو معه أقل من ثلث التركة نفذ كما هً دون زٌادة أو نقصان
.ألن القانون جعله واجب األصلً فً التنزٌل و قد تحقق ذلك(.)0
أما إذا أكثر من الثلث  ،كانت الوصٌة واجبة فً مقدار الثلث و فٌما زاد تكون
وصٌة اختٌارٌة(ٌ)3جرى علٌها أحكامها .
بحٌث إذا أجازها الورثة نفذت و إن ردوها بطلت  ،و إن أجازها البعض و ردها
البعض األخر تسري فً حق من أجازها فقط()4
و إذا لم ٌوصً لهم بشًء وجب لهم بمثل نصٌب أصلهم ما دام فً حدود ثلث
التركة و ذلك بؤن كان مساوٌا له أو أقل منه .
و هذا أٌضا نطبقه فً حالة ما إذا أوصى لبعض الحفدة و ترك البعض األخر فإنه
ٌعطً لمن تركه نصٌبه فً الوصٌة كامال من باقً الثلث إذ كان ٌتسع لذلك .و إن لم ٌكن
باقً الثلث كافٌا كمل له نصٌبه مما أوصى به لؽٌره()5

()0()0أحمد دغٌش  ،المرجع السابق  ،ص072
()3محمد زكرٌا بردٌسً  ،المرجع السابق ص.059
()4أحمد فراج حسٌن ،أحكام الوصاٌا و األوقاف  ،المرجع السابق ص054
()5هشام قبالن  ،المرجع السابق ص43
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وفً األخٌر نستنتج من خالل هذه الشروط سالفة الذكر أن المشرع الجزابري جعل من
التنزٌل تعوٌضا عن حرمان من المٌراث ()2و علٌه فإذا كان الحفدة وارثٌن من جدهم أو
جدتهم أو حصلوا بذلك على مقدار ٌساوي نصٌبهم بالتنزٌل بطرٌق أخر كالمٌراث من
أمهم أو أبٌهم أو أحد وجوه التبرع كهبة بدون عوض أو وفق بٌع صوري من الجد أو
الجدة ٌفً بمقدار ما ٌستحق لهم فهنا لم ٌعد هناك مجال للكالم عن وجوب التنزٌل لهم فً
تركة جدهم أو جدتهم .
و ما ٌمكن استنتاجه أٌضا من خالل هاته الشروط أنه بجانب حكمة تشرٌع التنزٌل التً
هً التعوٌض  ،هناك أٌضا الحاجة الماسة للمال و التً لها اعتبار هام فً هذا المقام  ،ألن
التنزٌل شرع فً الحقٌقة لمعالجة مشكلة الحفدة لٌؽطً بذلك عوزهم و فقرهم المقع نتٌجة
فقدهم للعابل الكالا الذي ٌتكفل بنفقاتهم و ٌسهر على راحتهم و سالمتهم .

-0محمد زهدور ،المرجع السابق  ،ص .006
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المبحث الثانً  :الدراسة التطبٌقٌة للتنزٌل
بعد أن تعرضنا لدراسة التنزٌل من الناحٌة النظرٌة كان البد علٌنا أن نتناول البحث
فً الكٌفٌات و القواعد التً على وفقها ٌتم استخراج مقدار التنزٌل لهذا عنوان هذا المبحث
تحث الدراسة التطبٌقٌة للتنزٌل فقسمناه إلى مطلبٌن أساسٌٌن  ،فالمطلب األول تعرضنا فٌه
إلى الطرٌقة التقلٌدٌة و الطرٌقة الحدٌثة للتنزٌل أما المطلب الثانً فجاء بنماذج من التنزٌل
فً القضاء الجزابري .

المطلب األول  :الطرٌقة التقلٌدٌة و الحدٌثة :
-0الطرٌقة التقلٌدٌة ٌ:ندرج ضمن هذه الطرٌقة حلٌن ربٌسٌن كان معموال بهما قبل
اكتشاؾ الطرٌقة الحدٌثة فً حل مسابل التنزٌل  ،و باألخص عند التشرٌعات العربٌة التً
سبقتنا لذلك ،علما أن المشرع الجزابري لم ٌتناول من خالل قانون األسرة هذا على
اإلطالق
-0أ-الحل األول :أن ٌفرض الفرع المتوفى حٌا و تقسم التركة على فرض وجوده
وٌعطى أوالده نصٌبه مٌراثا ()0و فً حدود ثلث التركة  ،و سوؾ ٌتضح هذا من خالل
األمثلة اآلتٌة .
مثال -2توفى رجل عن  :زوجته  ،أمه  ،وأبٌه  ،و بنت  ،وابن ،وبنت ابن (توفى أبوها
فً حٌاة جدها ) و ترك ذلك المورث –كسرا –تركة قدرها 360هكتار من األرضً ؼٌر
مبنٌة .

()0أحمد فراج حسٌن  ،أحكام الوصاٌا و األوقاف فً الشرٌعة اإلسالمٌة  ،المرجع السابق،ص049.
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*فإننا إن فرضنا االبن المتوفى حٌا و قسمنا ذلك سٌكون :
زوجة

األم

8/2

6/2

األب
6/2

3x5

4x5

4x5

25

80

80

بنت ابن (منزلة)

بنت ابن
عصبة بالؽٌر
13x5
65

أصل المسؤلة84

= 24
=  280بالتصحٌح 3 = 280/360

نضرب كل سهم من سهام الورثة فً  3نجد ما ٌلً :
زوجة 45= 3X25:هـ األم60=3× 80:هـ،األب60=3× 80:هـ،البنت39=3 × 23:هـ
االبن 78=8× 39:هـ (بتطبٌق قاعدة لذكر مثل حظ األنثٌٌن )
بنت االبن 78=8× 39:هـ(ٌعطً لها نصٌب أبوها على فرض أنه حٌا )
مثال  : 0هلك و ترك بنتٌن  ،وابنا  ،وأبا ،و أما،و بنت ابن (توفى أبوها فً حٌاة جدها )و
خلؾ تركة قدرها 870هكتار
* نفرض االبن منوفً حٌا فٌكون الحل كاألتً :
أب

أم

بنتٌن

بنت ابن (منزلة)

ابن

6/2

6/2

عصبة بالؽٌر

أصل المسؤلة 6

6×2

6 ×2

6×4

=36

6

6

=36بالتصحٌح7.5=36/870هـ

84

نضرب كل سهم من سهام الورثة فً 7.5نجد ماٌلً :
األب 45=7.5×6:هـ ،األم45=7.5×6:هـ لكل بنت 30=7.5×4هـ
االبن60=7.5×8:هـكتار وكذلك بنت االبن 60=7.5×8:هـ(ٌعطً لها نصٌب أبوها
على فرض أنه حٌا)
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لكن ما نالحظ من خالل هذا الحل فً المثالٌن السابقٌن أن الضرر التنزٌل لحقببعض الورثة دون ؼٌرهم (.)0
فقد تضرر العصبة دون أصحاب الفروض  ،فهذا الحل إذن ال ٌتوافق مع الطبٌعة
القانونٌة للتنزٌل العتبار أنه من باب الوصاٌا ٌخرج قبل قسمة التركة (.)0بل هو مقدم
علٌها .
كما ذهب أٌضا المتؤخرٌن منهم ( )3على أنه ٌجب أن ٌؤخذ الحفٌد على أساس نظام
الوصاٌا عموما  ،والتنزٌل منها ألن الوصٌة تقتضً أن تنقص أنصبة الورثة أجمعٌن ،
لكن هنا عندنا فً هذٌن المثالٌن أصحاب الفروض لم تتؽٌر أنصبتهم بما أخدنه بنت االبن
فً منزلة أبٌها  ،فلم ٌنقص بذلك إال أنصبة األوالد فقط  ،على أساس أن االبن ٌعطً
مٌراثه على أنه موجود  ،و الورثة ٌؤخذون أٌضا على أساس أنه موجود فٌكون اإلشكال
إذا كان وجـوده ٌحجب بعـض الورثة مستحقـٌن فعال  ،و قد ثبت مٌراثهم فً كتاب و
السنة ()4
ومثال ذلك  :كؤن ٌكون فً مسؤلة زوجة و أربع بنات  ،و أخت شقٌقة و بنت ابن توفى
أبوها فً حٌاة جدها  ،فإننا لو أخدنا بهذا الحل ألخذت البنات بالتعصٌب مع االبن الذي
نزل منزلة البنت  ،و بالتالً تحجب األخت الشقٌقة و هً وارثة شرعٌة .
فحجبت ألجل فرض االبن المٌت حٌا  ،وبالتالً نحرم وارثا ورثه الشارع و نورث
من حرمه الشارع  ،وهذا ال ٌجوز شرعا وقانونا  ،كما ٌتحول نصٌب البنات من فرض
إلى تعصٌب ألجل المٌت الذي افترض حٌا .
مع أن إرادة المشرع تتنافى مع هذا الؽرض ألن التنزٌل شرع بكسر الراء،لمعالجة
المشاكل داخل األسرة إلثارتها  ،العتباره وصٌة واجبة لٌس مٌراثا ()5

()0محمد محدة ،المرجع السابق ،ص.326.
()0محمد صادق الشطً ،المرجع السابق ،ص048.
()3دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص62.
()4محمد محدة  ،المرجع السابق ،ص328.
()5هشام قبالن ،المرجع السابق ،ص62.

-59-

التنزٌل فً قانون األسرة الجزائري
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واستنادا لهذه األسباب رفض هذا الحل من قبل الفرضٌن و فقهاء الشرٌعة

المتؤخرٌن)0(.

-0ب-الحل الثانً
أن ٌفرض أنّ الوصٌة الواجبة هً وصٌة بمثل نصٌب أحد الورثة  ،فكؤن المشرع أراد أنه
إذا كان الموجود فرع ابن توفى فً حٌاة أبوٌه  ،تكون له وصٌة واجبة بمثل نصٌب االبن
و إذا كان موجود فرع بنت توفٌت فً حٌاة المورث  ،فإن المشرع ٌكون قد أوجب وصٌة
بمثل نصٌب البنت()0
و لكً ٌتضح األمر أكثر نطبق هذا الحل على المثال الثانً السابق الذي طبق علٌه الحل
األول و ذلك للوصول إلى الفرق بٌن الحلٌن .
مثال :هلك و ترك بنتٌن  ،و ابنا  ،و أبا  ،و أما  ،و بنت ابن (توفى أبوها حٌاة جدها ) و
خلؾ تركة قدرها 870هكتار .و علٌه ٌكون الحل كاألتً :
-2ال ٌفرض هنا المتوفى حٌا كما فً الحل السابق  ،بل تحل المسؤلة بٌن األحٌاء فقط إال
أننا بعد ذلك نفرض لبنت االبن نصٌب االبن  ،و أبوها ال ٌدخل فً المسؤلة باعتباره مٌتا .
 -8فٌكون لألب السدس (،)6/2ولألم السدس(،)6/2والباقً للبنتٌن واالبن تعصٌبا
(للذكر مثل حظ األنثٌٌن ) وٌكون أصل المسؤلة (،)06ثم ٌضاؾ مثل سهام االبن وتقسم
التركة على ثمانٌة(.)08
-3نخرج جزء السهم بقسمة التركة على ثمانٌة ،ثم نضرب كل سهم من سهام الورثة
فنحصل على نصٌب كل وارث .

( )0دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص020.
( )0أحمد فراج حسٌن  ،أحكام الوصاٌا و األوقاف فً الشرٌعة اإلسالمٌة  ،المرجع السابق  ،ص049.
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أصل المسؤلة6 :
8

 8 + 8 + 8مضافة مثل سهام االبن=8

بالتصحٌح 33.75=8/870 :هـ(جزء السهم )

*نضرب كل سهم من سهام الورثة فً 33.75هـ نجد ما ٌلً :
لألب33.75=33.75x 2:هـ ،األم33.75= 33.75x2:هـ
لكل بنت 33.75=33.75x2هـ
االبن67.5=33.75X2:هـ(بتطبٌق قاعدة لذكر مثل حظ األنثٌٌن )
بنت االبن المنزلة 67.5=33.75x8هـ
*نالحظ أن نصٌب بنت االبن المنزلة فً هذا الحل أكثر من نصٌبها فً الحل األول  ،هذا
الحل ؼٌر مقبول أٌضا  ،حٌث نجد أن البنت المنزلة تؤخذ أكثر من أبٌها لو كان حٌا و هذا
ؼرٌب فً حد ذاته و مجاؾ للقواعد المتبعة فً تفسٌر القوانٌن (. )0
*إذ أن البنت باسم أبٌها فتؤخذه ما كان ما كان ٌستحقه مٌراثا لو كان حٌا فكٌؾ تؤخذ أكثر
منه ()0

()0هشام قبالن ،المرجع السلبق ،ص60.
()0مصطفى شلبً ،أحكام الوصاٌا و األوقاف  ،المرجع السابق ،ص040.
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*وهذه الزٌادة نجدها فً كل المسابل التً ٌكون فٌها استحقاق الفرع فً حٌاة أبه أو أمه ال
ٌتجاوز ثلث التركة إن كان حٌا ()0
و مع أن الباعث من وراء التنزٌل هو تعوٌض الفرع عما فاته من مٌراث أصله فهو إذا
ٌؤخذ باسم أصله ،فكٌؾ ٌسوغ أن ٌؤخذ أكثر منه ؟ (. )0
وتلك الزٌادة إنما جاءت بسبب أن نصٌب األوالد على الحل الذي ٌعتبرها وصٌة بمثل
أحد الورثة ٌ ،قسم على عدد األوالد الموجودٌن فعال فتكون للواحد حصة من السهام كبٌرة
و ٌكون ما ٌقابلها من التركة كبٌرا  ،و لو أضفنا مقدار ما خص أحدهم إلى سهام التركة .
وذلك ٌظهر جلٌا فً المثال السابق  ،قسمنا نصٌب األوالد على البنت و االبن لكن األمر
ٌختلؾ لو فرضنا أن المتوفى فً حٌاة أصله موجودا و أدخلناه مع الورثة فً المسؤلة
فتكون القسمة على البنت و االبنٌن ،ألنه كل ما قل عدد األفراد فً نصٌب واحد ٌزٌد
حظهم فً المال و العكس صحٌح  ،هناك تناسب عكسً بٌن الطرفٌن .
و على هذا اشترطوا من ٌؤخذون بالحلول التقلٌدٌة هته  ،التسوٌة بٌن ما ٌؤخذه الفرع
بنصٌب أصله ال ٌتحقق إال إذا كان نصٌب األصل أقل من ثلث التركة  ،و علٌه فإذا كان
أكثر من الثلث فإنه سٌرجع إلٌه و هنا ٌنتفً التساوي بٌن الفرع و من ٌساوي أصله (.)3
و التسوٌة إنما تعنً جعلهم ورثة حقٌقٌٌن ٌحلون محل مورثهم  ،و القانون ال ٌرٌد ذلك
بل ال ٌملك أٌا كان أن ٌورث أشخاصا حرمهم الشارع من المٌراث (.)4

()0محمد أبو زهرة ،شرح قانون الوصٌة ،المرجع السابق ،ص086.
()0هالل ٌوسف إبراهٌم ،المرجع السابق ،ص067.
()3دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص024.
()4مصطفى شلبً ،أحكام الموارٌث بٌن الفقه والقانون ،المرجع السابق ،ص388.
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-0الطرٌقة الحدٌثة:
لم ٌنص المشرع الجزابري فً قانون األسرة على اختٌار أي طرٌقة من هذه
الطرق المعتمدة فً حل المسابل التنزٌل ،لكن بتفحصنا لمواد التنزٌل وال سٌما المادة 270
من قانون األسرة الجزابري ،نجد بؤن المشرع اكتفى بوضع الخطوط العرٌضة أو المبادئ
العامة التً ٌرتكز علٌها التنزٌل ،حٌث بٌن معالمه وذكر أن مقداره هو حصة والد األحفاد
المتوفى فً تركة الجد كما لو كان حٌا واشترط أن ال ٌتجاوز الثلث فً ذلك ،وهذا ما
ٌـتـوافـق مـع الـطـرٌـقـة الـحـدٌـثـة الـتً أخـذ بـهـا مـعـظـم الفقهاء الذٌن ٌقولون بالتنزٌل
(الوصٌة الواجبة ).
باعتبارها تتماشى وروح التشرٌع ،وتحقق الحكمة التً شرع من أجلها التنزٌل
دون زٌادة أو نقصان ،وهذه الطرٌقة منبثقة من الطبٌعة القانونٌة للتنزٌل باعتباره وصٌة
قانونٌة ولٌس مٌراثا وعلى هذا لزم أن ٌخرج قبل المٌراث ،حتى ال ٌتؤثر نصٌب بعض
الورثة دون البعض األخر (.)0
وبالتالً أهم القواعد المعتمدة فً مسابل التنزٌل التً تضمنتها نصوص المواد
( ) 272-270-269هً كما ٌلً .
 -0إن مقدار التنزٌل هو ما كان ٌستحقه هذا الولد المتوفى فً حٌاة أبٌه أو أمه من
المٌراث لو كان حٌا دون تجاوز ذلك (.)0
-0إن هذا المقدار ٌجب أن ال ٌتجاوز ثلث التركة مهما زاد نصٌب األصل المتوفى ،وهذا
معناه القٌام بموازنة بٌن نصٌب الولد المتوفى وثلث التركة ونجعل أقلهما هو مقدار
الوصٌة القانونٌة (.)3
 -3إن التنفٌذ ٌكون على أساس أن الخارج هو وصٌة ال مٌراث(،)4وهذا معناه أن ٌخرج
قبل توزٌع المٌراث لٌدخل الضرر على عامة الورثة دون البعض .

()0دكتور دغٌش أحمد،المرجع السابق  ،ص025.
()0محمد محدة  ،المرجع السابق  ،ص095-024.
()3بلحاج العربً  ،أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً و قانون األسرة الجزائري الجدٌد ،المرجع السابق ،ص087.
()4وهبة الزحٌلً  ،الفقه اإلسالمً و أدلته ،المرجع السابق ،ص005.
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وتفصٌل هذا وفق الحلٌن اآلتٌٌن:

-0أ-الحل األول :
نبٌن من خالله نصٌب المنزل عن طرٌق فرضه حٌا ونقدر نصٌبه لو كان
موجودا،وبعد ذلك نقوم بخصمه من كامل التركة ثم بعدها نقوم بحل المسؤلة و كؤن
المنزل ؼٌر موجود نهابٌا ،وبه نجمع بٌن التنزٌل وعدم حجب من ثبت مٌراثه بالقرآن
داللة قاطعة(.)0
لتوضٌح أهم االختالفات بٌن الطرٌقتٌن –التقلٌدٌة و الحدٌثة-كان ال بد من تطبٌقهذه الطرٌقة على نفس المثال األول المستعمل فً الطرٌقة التقلٌدٌة.
توفى عن زوجته ،و أمه  ،وأبه  ،وبنت  ،و أبن ،وبنت ابن(توفى أبوها فً حٌاة جدها)و ترك ذلك المورث –كسرا-تركة قدرها 360هـكتار من األراضً ؼٌر المبنٌة .
نفرض الولد المتوفى فً حٌاة أبٌه حٌا  ،ونقدر نصٌبه لو كان موجودا فٌكون الحلكاألتً :
بنت ابن (منزلة منزلة أبٌها)
ابن
بنت
أب
زوجة أم
أصل المسؤلة 84 :
عصبة
6/2 6/2 8/2
=84×5
23×5 + 4×5 + 4X5 + 3X5
=280بعد التصحٌح
65 + 80 + 80 + 25
=280المسؤلة نجد
86+86+ 23 + 80 + 80 + 25
فٌكون لألم 80=6/2 :سهما  ،لألب 80=6/2:سهما  ،للزوجة25=8/2:سهماللبنت 23:سهما  ،االبن86:سهما  ،و هو نقس المقدار من األسهم لالبن الذي
فرض حٌا من التركة .
نخرج مقدار المحدد للحفدة من التركة فٌصبح كما ٌلً :
78=280/86×360هكتار و هذا هو المقدار الشرعً للتنزٌل .
و هً نفس النتٌجة المتحصل علٌها عندما طبقنا الحل األول فً الطرٌقة
التقلٌدٌة على هذا المثال .
()0محمد محدة،المرجع السابق ،ص327.

-64-

التنزٌل فً قانون األسرة الجزائري

الفصل الثانً

نقوم بخصم مقدار بنت االبن المنزلة من مجموع التركة فٌكون888=78-360-:هكتار وهو المقدار الجدٌد للتركة (تركة ابتداء).
توازن بٌن مقدار الحفٌدة المنزلة ثلث التركة 280=3/360 :هكتار،إذن مقدار نصٌبالحفٌدة المنزلة أقل من ثلث التركة و منه ٌعطً لها نصٌبها .
أما إذا كان مقدارها أكثر من ثلث التركة لم تستنزل إال الثلث.-0ب –الحل الثانً:بعد عملٌة التنزٌل التً قمنا بها فً الحل األول  ،و بعد خصم مقدار نصٌب بنت
االبن المنزلة من مجموع التركة  ،تكمل ما تبقى من حل المسؤلة ككل و ذلك بتقسٌم التركة
من جدٌد على الورثة الحقٌقٌٌن و الموجودٌن فـعـال و عدم إلحاق المنزلٌن  -فتحا  -بهم
نهابٌا  ،كؤن التركة قسمت ابتداء فٌعامل المنزل فً هذه الحالة كؤنه معدوم (.)0
و كل ٌحسب نصٌبه المقدر له شرعا فٌكون كاألتً :
لألم47=888×6/2 :هكتار،لألب47=888×6/2:هكتار ،
للزوجة 35.85=888×8/2 :هكتار ،للبنت و االبن الباقً تعصٌبا بالؽٌر(للذكر مثل حظ
األنثٌٌن)
فٌكون للبنت 23 :سهم=50.92هكتار و لالبن 86:سهم =202.84
-و لكً ٌتضح المقصد أكثر طبقنا الطرٌقة الحدٌثة بحلٌها على نفس المثال الثانً السابق .

()0محمد أبو زهرة ،شرح قانون الوصٌة ،المرجع السابق ،ص086.
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المثال األول  :هلك وترك بنتٌن  ،وابنا  ،و أبا ،و أما و بنت ابن ( توفى أبوها حٌاة جدها)
وخلؾ تركة قدرها  870هكتار.
الحل األول :المرحلة ()0
نفرض الولد الذي توفى فً حٌاة أبٌه حٌا  ،وتحل المسؤلة على الشكل التالً :
بنتٌن ابن بنت ابن (منزلة منزلة أبٌها )
أم
أب
أصل المسؤلة هو 6
عصبة
6/2
6/2
)4+2+2(3 = 4×3
+ 2×3 + 2×3
= 28بعد تصحٌح المسؤلة نجد
28= 4+ 4 +
3 +
3
فٌكون لألم = 6/2 :ثالثة أسهم  ،لألب  6/2 :ثالثة أسهم  ،و كل بنت سهمٌن  ،و كلابن  :أربعة أسهم ،و نفس المقدار من األسهم لالبن الذي فرض حٌا من التركة و هو أربعة
أسهم .
المرحلة ()0
نخرج مقدار محدد للحفٌدة من التركة  ،فٌصبح كماٌلً =60=28/4×870هـ
نقوم بخصم مقدار بنت االبن المنزلة من مجموع التركة فٌكون 820=60-870 :هـو المقدارالجدٌد للتركة (تركة ابتداء) .
نوازن بٌن مقدار الحفٌدة المنزلة و ثلث التركةثلث التركة 90=3/870:هـنالؼحظ أن مقدار نصٌب الحفٌدة و هو 60أقل من ثلث التركة و
هو 90هـ أما إذا كانت مقدارها أكثر من ثلث التركة لم تستنزل إال الثلث .
الحل الثانً :
تقسم التركة الجدٌدة على الورثة الموجودٌن بتوزٌع جدٌد دون النظر إلى الولد الذي فرض
حٌا فتؤخذ :األم 35=820×6/2هـ ،األب 35=820×6/2 :هـ
*للبنت و االبن الباقً تعصٌبا (للذكر مثل حظ األنثٌٌن )لكل واحدة من البنتٌن2:سهم=35هـ
و االبن 8 :سهم=70هـ
و هذا الحل السلٌم الذي ٌتفق مع روح القانون و ٌحقق شروط و قواعد التنزٌل و ٌتماشى مع
حكمة تشرٌعه و طبٌعته القانونٌة ،و التً وصفها الفقهاء و الباحثٌن على أنها تتفق مع القواعد
التً وضعها القانون  ،و ٌستفاد من بعض عباراته (. )0

()0دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص029.
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*أما لو اجتمع انزلٌن فً مسؤلة واحدة  ،و فرٌضة واحدة  ،كمن ترك ثالثة أبناء و انزل
حفٌد له منزلة ابنه ( وهو األصل فً ذلك )  ،ثم أنزل حفٌدا له أخر مثل ذلك  ،فٌكون مناب
المنزل منزلته ال ٌعرؾ إال بعد إخراج وصٌة التنزٌل  ،حتى تدخل ضمن الوصاٌا و تخرج
بذلك قبل المٌراث .
فٌلزم بالضرورة زٌادة ولدٌن على الثالثة أبناء  ،وهم أصل الورثة  ،وتكون إما زٌادة
الولد األول لتحرٌر مناب المنزل منزلته بوصٌة التنزٌل ،وإما زٌادة الولد الثانً إلخراج
مقدار التنزٌل  ،وٌكون مجموع االنزلٌن فً حدود ثلث التركة و ٌتقاسموه بٌنهم كل حسب
نصٌبه (.)0
مثال  :توفً عن  :أم  ،ابن ،ابن ابن ،بنت ابن ابن توفى أبوها ووجدها فً حٌاة المورث
وترك تركة قدرها 840هكتار من أراضً فالحٌة فنجد فً هذا المثال أنه ٌجب تنزٌل ابن
أبابن  ،و بنت إبن االبن  ،ألنهما ال ٌرثان و ال ٌحجب أحدهما األخر  ،ألن كال منهما من
فرع مستقل عن األخر  ،و علٌه تقسم التركة على فرض وجود االبنٌن معا  ،فٌكون ما ٌلً :
ثالثة أبناء
أم
أصل المسؤلة 6
عصبة
6/2
=  3× 6بعد التصحٌح نجد ما ٌلً :
5 +
2
28 = 25 +
3
و بذلك ٌخص كل بن خمسة أسهم  ،وٌكون نصٌب االبنٌن على هذا عشرة أسهم و هو أكبر
من الثلث فٌرد إلى الثلث  ،فٌكون هما الثلث التركة 80=3/840 :سهما
ٌعطً لالبن 40:سهما و للبنت 40 :سهما
ثم ٌقسم الباقً و هو (260= )80-840على الورثة الحقٌقٌٌن دون مراعاة للمنزلٌن نهابٌافٌكون كما ٌلً :
أصل المسؤلة =6
ابن
أم
ع
6/2
6جزء السهم =86.666=6/260هـ
5 + 2
فتؤخذ األم 86.666=86.666×2 :هـ
فٌؤخذ االبن 233.33=86.666×5 :هـ

()0بدران أبو العٌنٌن بدران ،الموارٌث والوصٌة والهبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون ،المرجع السابق ،ص077.
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المطلب الثانً  :نماذج فً القضاء الجزائري
لم تقرر أحكام التنزٌل فً الجزابر إال بعد صدور قانون األسرة سنة 2984و الذي
نص على وجوبه و إلزام تنفٌذه بعد ما كان قبل ذلك اختٌارا ألن القضاء قبل سنة 2984كان
ٌستند على الشرٌعة اإلسالمٌة كمصدر لهذه األحكام و ٌطبقها على هده الوقابع و خص بذلك
مذهب اإلمام المالك رحمه هللا الذي ال ٌوجب أٌضا الجد لألحفاد  ،بل جعله من باب الوصاٌا
االختٌارٌة .
كما أن قرارات الصادرة عن ؼرفة األحوال الشخصٌة المقدمة العلٌا فرفت بٌن ما
كان علٌه التنزٌل قبل 2984و بٌن التنزٌل الذي جاء به قانون األسرة بعد 2984و سنتعرض
ألهم قرارات المحكمة العلٌا التً تعطً لنا فكرة عن موقؾ القضاء من هذا النظام و ذلك
بالتطرق إلى مرحلتٌن الذي مر بهما نظام التنزٌل قبل و بعد صدور قانون األسرة 2984و
النزاعات التً كانت تصل إلى العدالة و كٌؾ كانت تقرر بشؤنها .
كان التنزٌل قبل صدور قانون األسرة 2984إختٌارٌا  ،فكان ٌعرؾ بالؽراسة أٌن كان
الجد فبل وفاته ٌقوم بؽرس أبناء إبنه المتوفى فً حٌاته مكانه فً التركة ( ،)0و ذلك بإشهاد
جمع من الناس أو األقارب أو ٌحرر لهم وثٌقة تنزٌل  ،و عند وفاته تقسم التركة على الورثة
و تنفذ الوصٌة التً تركها الجد لألحفاد  ،إذ لم ٌشترط حٌنها الرسمٌة و ال الكتابة فً اإلثبات
ألنه ٌستند على مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة .
و ما تجدر إشارة إلٌه أن هذه المرحلة لم ٌكاد ٌصل القضاء من هذه النزاعات إال
القلٌل فً ذلك أن أؼلب التركات كانت على الشٌوع  ،و بٌنما انشؽل الورثة فً قسمتها دخل
قانون األسرة المتضمن وجوب نظام التنزٌل فً السرٌان  ،حٌنها ثارت عدة إشكالٌات حٌث
أراد الورثة استبعاد األحفاد من استحقاقهم فً التركة مثرٌن مسؤلة اإلثبات  ،و لم ٌستفد الحفدة
قبل صدور هذا القانون من نظام التنزٌل لعدم إٌصاء الجد لهم قبل وفاته  ،لكن بعد ذلك أصبح
الحفدة ٌطالبون باالستفادة من هذا القانون بحجة أن هذا النظام كان منصوصا علٌه من قبل و
لم ٌكن أمام القضاء مصدر فً مسابل الخاصة باألحوال الشخصٌة ؼٌر الشرٌعة .كما أضافوا
أن القانون أقر بما كان موجودا و ألزم تنفٌذ نظام التنزٌل بعد ما كان اختٌارٌا .

()0دغٌش أحمد ،المرجع السابق ،ص79.
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إال أن القضاء و على رأسه المحكمة العلٌا لم ٌساٌر هذا التبرٌر  ،أٌن تمسك
بتطبٌق أحكام المادة 08من القانون المدنً التً تنص بعدم رجعٌة القوانٌن  ،و ذكر أن
التنزٌل كان فعال مجسدا قبل صدور قانون 2984لكنه اختٌارٌا ،و هو عكس ما جاء به
هذا القانون فجعله إلزامٌا .
و قد صدر فً هذا السٌاق قرار عن المحكمة العلٌا ؼرفة األحوال الشخصٌة
بتارٌخ 88سبتمبر 2993ملؾ رقم  )0(94729و الذي تتخلص وقابعه فٌما ٌلً
توفى جد سنة  2963تاركا ورثة و أبناء ابن توفى فً حٌاته  ،فرفعت دعوى أمام محكمة
مروانة –من طرؾ الورثة لقسمة التركة التً بقٌت فً حالة شٌوع فاعترض األحفاد و طالبوا
بؤحقٌتهم فً تركة جدهم الذي قام بتنزٌلهم قبل وفاته مثبتٌن ذلك بشهادة شهود فقضت المحكمة
بقبول االعتراض شكال ورفضه موضوعا .
فؤستؤنؾ األحفاد أمام مجلس قضاء باتنة " الذي قضى بالمصادقة المبدبٌة على حكم
مع تعدٌله بؤحقٌة األحفاد فً تركة جدهم حسب المناب الذي ٌستحقه والدهم لصحة التنزٌل .
فطعن الورثة بالنقد أمام المحكمة العلٌا ضد هذا القرار مسندٌن على عدة أوجه منها خرق
القانون طبقا لنص المادة  269من قانون األسرة بدعوى أن هذه المادة المتعلقة بالتنزٌل لم
تصدر إال بعد 2984فال ٌمكن أن ٌكون لها مفعول رجعً ألن الجد توفى سنة .2963
فقضت المحكمة العلٌا برفض الطعن بنقض مإسسة حٌثٌات القرار  " :حقٌقة أن مسؤلة
التنزٌل منصوص علٌها فً الشرٌعة اإلسالمٌة قبل صدور قانون األسرة 2984و أن المادة
269من نفس قانون قد اعتبرت أن التنزٌل أصبح بقوة القانون مع أن مبدأ التنزٌل كان
موجودا لكن بصفة اختٌارٌة  ،وأن المطعون ضدهم قد أثبتوا بواسطة شهود وقوع التنزٌل
المدعى به من طرؾ جدهم و قبل صدور قانون التوثٌق  ،و علٌه فهذا الوجه ؼٌر مإسس
بتعٌن معه رفض الطعن "
و ما ٌمكن استخالصه من قرار المحكمة العلٌا و قرار المجلس على أن التنزٌل قبل
سنة 2984كان ٌنظر إلٌه من زاوٌتٌن من جهة كان ٌإخذ من الوصٌة االختٌارٌة فً عدم
إجبارٌة تنفٌذها ما لم ٌوصً به "...مع أن مبدأ التنزٌل كان موجودا و لكن بصفة اختٌارٌة...
" ومن جهة أخرى أن مقدار التنزٌل إن لم ٌحدده صاحب التركة و اكتفى باستحقاق الحفدة له
.

()0قرار المحكمة العلٌا المؤرخ 08سبتمبر ،0993ملف رقم، 94709االجتهداد القضدائً لغرفدة األحدوال الشخصدٌة،دٌوان
الوطنً لألشغال التربوٌة  ،الجزائر  ،عدد خاص ،0220ص002-309-308.
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و بالتالً فالمطبق حٌنها أن الجد ٌوصً قبل وفاته بتنزٌل أحفاده منزلة ابنه عند قسمة
التركة  ،فإن فعل ذلك استحقوا نصٌبا من التركة  ،و ٌكتفً األحفاد بإثبات هذه الوصٌة بشهادة
شهود دون اللجوء إلى الرسمٌة فً ذلك و إن لم ٌوصً لهم حرموا من ذلك .
كما استبعدت المحكمة العلٌا الوجه الذي أثٌر فً عدم رجعٌة القوانٌن ذلك أن قانون األسرة
لما جاء بؤحكام التنزٌل أضاؾ فقط مسؤلة الوجوب و التنفٌذ دون إنشاء مما جعل البعض ٌعتقد
أن أحكام التنزٌل المنصوص علٌها فً قانون األسرة تطبق حتى على الواقع التً حدثت قبل
 ،2984و ذلك أن الشرٌعة اإلسالمٌة كانت مصدر للقانون فبل و بعد .2984
و بعد صدور قرار المحكمة العلٌا ؼرفة األحوال الشخصٌة بتارٌخ
2995/05/08تخت رقم  )0( 99286أزٌح الؽموض الذي جاء فٌه عن الوجه الثالث،المؤخوذ
من مخالفة قانون و قصور فً األسباب بدعوى أن المادة الثانٌة من قانون المدنً تقضً بؤنه
ال ٌسري القانون إال على ما ٌقع تنزٌلهم من طرؾ جدهم المتوفى ستة 2982بٌنما والدهم
توفى سنة 2979
حٌث أن التنزٌل قبل صدور قانون األسرة سنة 2984كان اختٌارٌا فً المذهب المالكً
و بعد صدور قانون األسرة أصبح التنزٌل واجبا وبحكم الفانون طبقا للمادة 269و بذلك
فقضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبٌقا وعلٌه فالوجه ؼٌر مإسس .
"من المقرر شرعا أن التنزٌل قبل صدور قانون األسرة كان اختٌارٌا وبعد صدور
قانون األسرة أصبح واجبا  ،ومن المقرر أٌضا أنه ال ٌسري القانون إال على ما ٌقع فً
المستقبل".
"و متى تبٌن  -فً قضٌة الحال – أن المورث طاعنٌن قد توفى قبل والده و أن
الطاعنٌن لم ٌقع تنزٌلهم من طرؾ جدهم فإن القضاة الموضوع بقضابهم بعدم أحقٌته فً
اإلرث جدهم طبقوا صحٌح القانون ".

()0قرار المحكمة العلٌا المؤرخ فً 20ماي  0995ملف رقم ،99086العدد السابق،ص303-300-300.
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و بالتالً فالقضاء حٌنها لم ٌطبق أحكام التنزٌل المنصوص علٌها فً المواد
278-272-270-269من قانون األسرة على الوقابع التً وجدت قبل صدوره رؼم
وجوده اختٌارٌا قبل ذلك.
أما بالنسبة لمسؤلة اإلثبات فً هذه المرحلة فقد كانت تقتصر على واقعة تنزٌل
الجد لألحفاد فقط قبل وفاته  ،فإذا أعتبر األمر وصٌة عادٌة إن وصى بها الجد أخذت بها
و إن لم ٌفعل ٌحرمون من دلك  ،فال ٌثبتون الشروط التً قٌدت بها أحكام التنزٌل فً
قانون استحقاق األحفاد  ،وبتالً ٌقتصر األحفاد على إثبات أن الجد قد قان فعال بتنزٌلهم
قبل موته  ،وكانت حٌنها هذه المسؤلة ؼٌر مقٌدة إذ لم ٌصدر قانون التوثٌق بعد  ،فكانوا
ٌكتفون بشهادة الشهود  ،و قد نرى تبرٌر القضاء لـذلـك متى القـرار الصادر بتارٌخ
2997-22-85تحت رقم  )0(273556أٌن اعتبر التنزٌل كعقد تبرع الذي ال ٌشترط
الرسمٌة شرعا.
و تتلخص واقعة فً أنه توفى شخص سنة )0( 2958و قد قام بتنزٌل أحفاده أمام
شهود شفوٌا ٌوم وفاة والدهم فً حٌاته سنة  ،2950و قد رفع األحفاد دعوى أمام المحكمة
و التً قضت بحقهم فً التركة كمـنـزلـٌـن  ،فؤستؤنؾ الورثة الحكم أمام مجلس القضاء
بجاٌة –بتارٌخ 2996-05-87فلؽو الحكم وقضى من جدٌد برفض دعوى التنزٌل فطعن
األحفاد عن طرٌق النقص أمام المحكمة العلٌا ضد قرار والتً قضت بنقض القرار
المطعون فٌه بدون إحالة  ،و قد بررت ذلك فً حٌثٌات القرار.
وحٌث جاء فً قرار المنتقد بؤن حكم 299-28-85لم ٌفصل فً دعوى التنزٌل و
أنه لٌس بنهابً و أن الشهود الطاعنٌن من األقارب و دون أن ٌقدموا عقد بذلك رؼم أن
الحكم المشار إلٌه قد قضى بالتنزٌل المدعى به كما أن شهادة األقارب تقبل فً عقد التنزٌل
باعتباره عقد تبرع و ال ٌحتاج فٌه إلى شكل رسمً .
()0()0قددرار المحكمددة العلٌددا المددؤرخ فددً 05نددوفمبر 0997ملددف رقددم ،073556العدددد السددابق  ،ص-305-304.
307-306
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حٌث أنه ال مجال لتطبٌق المادة 269من قانون األسرة بمفعول رجعً لوقابع
سابقة و التً كرست التنزٌل على المذهب الحقٌقً الذي ٌقول بالوصٌة الواجبة بخالؾ
المذهب الملكً المطبق قبل صدور قانون األسرة ال ٌقول بالوصٌة الواجبة بل ٌعتبر
التنزٌل مسؤلة اختـٌـارٌة و ال ٌحتاج فٌها إلى شكل رسمً  ،كم تقبل فٌها شهادة األقارب
كما سبق وعلٌه فالوجه ؼٌر مإسس.
و بالتالً كان ٌكفً إثبات واقعة تنزٌل الجد لألحفاد بشهادة شهود و لو من
األقارب و ذلك ٌعكـس طـبـٌعة الـتنزٌل و الذي كان فقبل صدور قانون األسرة وصٌة
اختٌارٌة  ،فال تطبق أحكام مواد قانون األسرة قبل صدوره و ال تنفد علٌهم دون إنشاء
و إثبات شروط االستحقاق ألن ّ الجد توفى قبل صدورها

)0(.

موقف القضاء من التنزٌل بعد صدور قانون األسرة :
لقد نصت المواد 278-272-270على األحكام التنزٌل فنصت على وجوبه  ،إذ
ٌنفذ و لو لم ٌنشبه صاحب التركة و ٌكون مسـتحقا لألحفاد الـذٌن تـتوفـر فـٌهم شروط
حصرها و ذكرها صمن هذه النصوص فً آن ال ٌكون األحفاد قد ورثوا من أبٌهم أو أمهم
أو أوصلهم جدهم أو جدتهم أو إعطابهم بل عوض مقدار ما كانوا ٌستحقونه وفق نظام
التنزٌل  ،و أن ال ٌكونوا وارثٌن فً تركة الجد .
و قد طبق القضاء هدا القانون على الوقابع التً حدثت بعد صدوره  ،و قد طرح
تساإل حول الواقعة التً تؤخذ بعٌن االعتبار  ،هل واقعة موت الوالد الذي توفى فً حٌاة
الجد و الذي كان سببا لهذا التنزٌل أم واقعة وفاة الجد صاحب التركة الذي ٌستحق فٌها
األحفاد نصٌبا بموجب هذا التنزٌل ؟

()0قرار المحكمة العلٌا المؤرخ فً 05نوفمبر 0997ملف رقم ،073556العدد السابق  ،ص307.
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و قد صدر قرار عن المحكمة العلٌا ؼرفة األحوال الشخصٌة بتارٌخ 2998-03-27
تحت رقم )0( 286769فً هذا الصدد حٌث أعتبر أن نص المادة 269بذكرها " من توفً
وله أحفاد وقد مات مورثهم ٌ"...عنً واقعة وفاة الجد صاحب التركة التً ستقسم و لٌس
بوفاة األب و قد جاء فً حٌثٌات القرار :
" حٌث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فٌه المإٌد الحكم المعاد والذي ٌتبنى أسبابه ٌبٌن
و أن الفرٌضة و أن الفرٌضة إلست فابها على الشروط المطلوبة قانونا طبقا للمادة
269من القانون رقم  22-84و المإرخ فً 09رمضان عام 2242هـ الموافق لـٌ 09ونٌو
 2984المتضمن قانون األسرة الذي ٌوجب تنزٌل األحفاد منزلة أبٌهم و المادة 272من
قانون األسرة تنطبق على قضٌة الحال  .التً ٌطبق علٌها قانون األسرة باعتبار الجد توفى
عام ". 2995أما بالنسبة إلثبات شروط االستحقاق المنصوص علٌها فً المواد ،فقد أثارت
العدٌد من الجدل والتباٌن بٌن المطبقٌن حول الجهة المختصة فً ذلك والتً تطرقنا إلٌها
سابقا ونالحظ فً هذا الصدد أن القضاء ٌبث فً هذه القضاٌا ما دامت تحتوي على نزاع
بٌن الورثة واألحفاد الطالبٌن لحقهم فً التنزٌل  ،خاصة عندما ٌرفض الورثة قسمة التركة
أو ٌحررون فرٌضة  ،دون ذكر أحفاد ٌستحقون التنزٌل فٌكون لقاضً األحوال الشخصٌة
التحقق من أحقٌة األحفاد لنصٌب الجد فً تركته و ذلك بتحقق شروط االستفادة من هذا
النظام و انعدام القٌود التً تحرمهم من ذلك فٌكون لألحفاد إثبات صفتهم بؤنهم أحفاد ابن
صاحب التركة و أن أبوهم توفى قبل جدهم وٌبقى لورثة المدعً علٌهم أن ٌثبتوا عكس
ذلك  ،كؤن ٌكون صاحب التركة قد أوصى للحفدة مقدار ٌساوي نصٌبهم من التركة
بالتنزٌل  ،و ذلك أن البٌنة على من ادعى  ،و القانون أعطى الحق للحفدة بتنزٌلهم وجوبا
و من ادعى عكس ذلك ٌثبت توفر الشروط المنصوص علٌها قانونا المانعة  ،و ٌبقى
للقاضً دور تحقق من دلك باالستعانة بالخبراء أو باالستماع ألقوال الشهود و التحري من
كل ذلك .
()0قرار المحكمة العلٌا المؤرخ فً 05نوفمبر 0997ملف رقم ،073556العدد السابق  ،ص308.

-73-

التنزٌل فً قانون األسرة الجزائري

الفصل الثانً

و هذا ما تؤخذ به المحاكم فً مسؤلة اإلثبات إذ تخضع عبء اإلثبات على المدعً
علٌهم عندما ٌنفون عدم توفر الشروط المقٌدة الستحقاق األحفاد و قد جاء فً حٌثٌة حكم
صادر عن األحوال الشخصٌة بمحكمة ؼرداٌة بتارٌخ 8008-03-04حول دعوى تنزٌل
و قسمة التركة رفعها أحفاد المتوفى ضد الورثة .
فكان موضوع الدعوى ٌتعلق بالتنزٌل و حصر التركة بزعم المدعون أن والدهم قد
توفً قبل جدهم  ،إال أن إجراءات التنزٌل لم تتم مما أدى إلى حرمانهم من نصٌب والدهم
فً تركة جدهم .
حٌث أنه ومن المقرر قانونا أنه من توفً و له أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو
معه وجب تنزٌلهم منزلة أصلهم فً التركة بالشروط القانونٌة .
حٌث ثبت للمحكمة بعد إطالعها على فرٌضة مورث المدعً و شهادة وفاته أنه
توفً بتارٌخ 2995-02-27فً حٌن أن جدهم ألبٌهم و طبقا لما تثبته الفرٌضة بتارٌخ
 2997-06-09من طرؾ األستاذ ( م.ب) أنه توفً بتارٌخ 2997-03-80حٌث ثبت
للمحكمة من خالل فحصها الفرٌضة أنها لم تتضمن والد المدعً كورثة .
األمر الذي ٌتعٌن معه االستجابة لطلبهم خصوصا و أنه ال ٌوجد بملؾ الدعوى
ما ٌفٌد قٌام الشروط المانعة من التنزٌل فالمحكمة فً هذه القضٌة سببت استحقاق األحفاد
لنصٌب من تركة الجد بموجب التنزٌل بذكرها "خصوصا و أنه ال ٌوجد بملؾ الدعوى ما
ٌفٌد قٌام شروط مانعة من التنزٌل "فبهذه الصٌاؼة نفهم أن المدعً علٌهم هم الذٌن
ٌضعون فً الملؾ ما ٌثبت عدم استحقاق األحفاد بالتنزٌل بتوفر الشروط التً تحرمهم من
نظامه  ،فال ٌمكننا تصور األحفاد ٌضعون فً لملؾ ما ٌنفً أحقٌتهم بنصٌب وفق أحكام
التنزٌل و بالتالً فإن القضاء قد طبق أحكام التنزٌل قبل صدور قانون األسرة باعتباره
وصٌة اختٌارٌة  ،ال تنفذ إال إذا أوصى بها الجد قبل وفاته .و بالمقدار الذي أوصى به  ،و
لكن فً أؼلب األحٌان عندما ٌرٌدون أن ٌوصً ألحفاد ٌذكر أن ٌنزل أبناء ابنه منزلة ولده
المتوفى فً التركة  ،فال ٌقدر النصٌب نقدا أو عٌنا محددة  ،فٌستحقون ذلك حٌنها مع عدم
تجاوز الثلث دابما .و كان اإلثبات مقتصرا على واقعة تنزٌل الجد ألحفاد و كان ذلك ؼٌر
مقٌد للرسمٌة .
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الخـــــــــــــــاتــــــــمـــــــــــــــــة

من خالل إجاباتنا على اإلشكالٌات المطروحة فً المقدمة استخلصنا أن تورٌث األحفاد
الّذٌن توفً أبوهم فً حٌاة جدهم أو جدتهم ٌكون عن طرٌق نظام التنزٌل والّذي هو إحالل
هإالء األحفاد محل والدهم فً تركة الجد أو الجدة بمقدار حصة مورثهم لو بقً حًٌا على
أن ال ٌتجاوز ثلث التركة حتى ولو زاد نصٌب المتوفى .
ولقد عرؾ هذا النظام فً الشرٌعة اإلسالمٌة بالوصٌة الواجبة األمر الّذي جعل المشرع
ٌتبناه من اآلراء الفقهٌة الشرعٌة الّتً تقرُّ بوجوده وكذلك الحال بالنسبة للتشرٌعات العربٌة
وتجدر اإلشارة أن واضعً هذه التشرٌعات لم ٌكونوا منشبٌن للتنزٌل من حٌث المبدأ بل
كانوا منظمٌن فقط لكٌفٌات تطبٌقه األمر الّذي جعل النصوص الموضحة له متباٌنة فً
أحكامها  ،حٌث لم تبٌن قوانٌن الدول العربٌة اآلخذة بهذا النظام كٌفٌة استخراجه بنصوص
صرٌحة فً حٌن اكتفى المشرع الجزابري بوضع الخطوط العرٌضة أو المبادئ العامة
الّتً ٌرتكز علٌها  .إضافة إلى أنه فً تقرٌره للتنزٌل بث الشك واالختالؾ فً تفسٌر كلمة
األحفاد بمعناها اللؽوي واالصطالحً إذ كان ٌتوجب علٌه إزالة الشك الّذي قد توجٌه كلمة
األحفاد بمعناها اللؽوي وذلك لتوضٌح صراحة أنه قصد بذلك قصر التنزٌل على أبناء
االبن كالمشرع المؽربً مما جعل هذا الؽموض ٌقؾ عابقا أمام فهمنا لمضمون أو فحوى
هذا المصطلح الّذي ٌشتمل فحواه أبناء البنت كذلك .
وألجل أن ٌفً هذا النظام بالهدؾ الذي وجد ألجله كان البد من إدراج هذه المقترحات
ضمن هذا النظام لٌكون أكثر تكامال وتوازنا وذلك من خالل تعمٌم الوصٌة الواجبة
للجنسٌن معا.
إضافة إلى تعمٌمها على الولدٌن و األقربٌن ؼٌر الوارثٌن من الذٌن ذكرتهم آٌة الوصٌة
فً صورة البقرة اآلٌة 280كفروع األخوة واألخوات وفروع األعمام من باب التكافل
االجتماعً وحماٌة الضعفاء ما دام الؽرض هو محاربة العوز و الفقر
والمقترح األخٌر هو النظر فً مقدار التنزٌل و أعادة مراجعته على حسب قواعد
العدالة.
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أوال:اآلٌة
"آباإكم وأبناإكم ال تدرون أٌهم أقرب نفعا فرٌضة من هللا إن هللا علٌما حكٌما"04........
"كال إنهم عن ربّهم ٌومبذ لمحجوبون"27......................................................
"كتب علٌكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خٌرا إن ترك خٌرا الوصٌة لألولٌاء و
األقربٌن بالمعروؾ حقا على المتقٌن"86......................................................
"للرجال نصٌب مما ترك الوالدٌن األقربون"03..............................................
"لكل جعلنا موالً مما ترك الوالدٌن واألقربون"05..........................................
"لبن أكله الذبب و نحن عُصْ َب ُة إنا إذا لخاسرون"28...........................................
"من بعد وصٌة ٌوصً بها أودٌن"84..........................................................
"ومن بٌننا وبٌنهم حجاب"27...................................................................
"وألو األرحام بعضهم أولى ببعض"36........................................................
"ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم للذكر مثل حظ األنثٌٌن"84-03....................................
ثانٌا :الحدٌث
"أنا وارث من ال وارث له أعقل عنه و أرثه"06......................... ..................
"العلماء ورثة األنبٌاء"03 ....................................................................
"ال ٌرث الكافر المسلم"09....................................................................
"ما حق امرئ مسلم له شًء ٌوصً فٌه"87 ..............................................
"الوالء لمن أعتق"05 .. .....................................................................
"الوالء لحمة كلحمة النسب"05..............................................................
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أوال:القرآن الكرٌم

ثانٌا:الكتب
-0أحكام التركات والموارٌث ،محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربً ،القاهرة
(بدون طبعة) 2963،
-0أحكام التركات والموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة و القانون ،بدران أبو
العٌنٌن بدران ،مإسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرٌة ،مصر 8003،
-3أحكام التركات والموارٌث على ضوء قانون األسرة الجدٌد ،بلحاج العربً
دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،وهران (،بدون طبعة) 8007،
-4أحكام التركات وقواعد الفرابض والموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون
األسرة الجزابري ،عزة عبد العزٌز ،دار هومة ،الجزابر ،طبعة 8009 02
-5أحكام التركات قً ضوء الفقه والقضاء ،عبد الحمٌد الشوازلً ،منشؤة
المعارؾ (،بدون طبعة وتارٌخ)
-6أحكام المٌراث بٌن الشرٌعة والقانون ،رمضان علً السٌد الشرنباصً
منشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة 8008،
-7أحكام الموارٌث والوصاٌا والوقؾ ،أحمد محمود الشافعً ،دار الهدى
للمطبوعات ،اإلسكندرٌة ،مصر (،بدون طبعة) 8003،
-8أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون األسرة الجزابري ،بلحاج
العربً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرٌة ،بن عكنون الجزابر
(بدون طبعة) 2996،
-79-

-9أحكام الموارٌث فً التشرٌع اإلسالمً وقانون األسرة الجزابري الجدٌد
بلحاج العربً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزابر ،طبعة 8008، 03
-02أحكام الموارٌث بٌن الفقه والقانون ،مصطفى شلبً ،دار النهضة العربٌة
(بدون طبعة) 2978،
-00أحكام المٌراث والوصٌة وحق االنتقال فً الفقه اإلسالمً المقارن
والقانون ،مصطفى إبرهٌم الزلمً ،دار وابل للنشر ،األردن ،طبعة 02
8006
-00أحكام الوصاٌا واألوقاؾ ،مصطفى شلبً ،الدار الجامعٌة للطباعة
والنشر بٌروت ،طبعة 2988، 04
-03أحكام الوصاٌا واألوقاؾ فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،أحمد فراج حسٌن،الدار
الجامعٌة ،بٌروت (،بدون طبعة) 2989،
-04التركات والموارٌث فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،محمد محدة ،دار الطبع
األوراسٌة ،الجزابر (،بدون طبعة) 2988،
-05التنزٌل فً قانون األسرة الجزابري ،أحمد دؼٌش ،دار هومة ،الجزابر
(بدون طبعة) 8009،
-06التركات والوصاٌا فً الفقه اإلسالمً ،أحمد الحصري ،مكتبة األقصى
األردن (،بدون طبعة) 2978،
-07دروس فً الفرابض ،شحاتة عبد الؽنً الصباغ ،المإسسة الوطنٌة
للفنون المطبعٌة ،الجزابر ،طبعة 2993، 02
-08سبل السالم –شرح بلوغ المرام ،محمد إسماعٌل الصنعانً ،دار الحدٌث
القاهرة ،جزء (، 03بدون طبعة وتارٌخ)
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-09شرح قانون الوصٌة-دراسة مقارنة لمسابله وبٌان مصادره الفقهٌة ،محمد
أبو زهرة (،بدون طبعة) 2988،
-02علم الموارٌث ،سالمة بن سلٌم الرفاعً ،موقع أحكام الموارٌث
w.w.w.moarith.com
-00الفقه اإلسالمً وأدلته ،وهبة الزحٌلً ،دار الفكر ،دمشق ،جزء،08طبعة
2992، 02
-00لباب الفرابض ،الكامل للفقه والحساب والعمل ،محمد صادق الشطً،دار
الدرب اإلسالمً ،بٌروت (،بدون طبعة) 2988،
-03لسان العرب ،ابن منظور ،دار األحٌاء الثراث العربً ،بٌروت ،جزء
، 04طبعة 2988، 02
-04مسابل تطبٌقٌة فً المٌراث والوصٌة ،أحمد دكار ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة للدراسات ،بن عكنون ،الجزابر (،بدون طبعة وتارٌخ)
-05محاضرات فً الموارٌث والتركات والوصاٌا ،محمد صبحً نجم،دٌوان
المطبوعات الجامعٌة ،طبعة 2990، 08
-06مختار الصحاح –ضبط وتخرٌج الدكتور مصطفى دٌب البؽا ،محمد ابن
بكر الرازي ،دار الهدى للطباعة والنشر ،عٌن ملٌلة ،الجزابر (،بدون طبعة)
2990
-07الموارٌث فً الشرع والقانون ،أحمد نصر الجندي ،دار الكتب القانونٌة
مصر (،بدون طبعة) 8004،
-08الموارٌث والوصٌة والهبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون ،بدران أبو
العٌنٌن بدران ،مإسسة شباب الجامعٌة ،اإلسكندرٌة ،مصر (،بدون طبعة )
2985
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-09المٌراث فً الفقه اإلسالمً وقانون األسرة الجزابري ،المإسسة الوطنٌة
لالتصال والنشر واإلشهار ،الجزابر (،بدون طبعة وتارٌخ)
-32نظام اإلرث فً التشرٌع اإلسالمً ،أحمد فراج حسٌن ،المإسسة
الجامعٌة للدراسات ،بٌروت ،لبنان (،بدون طبعة وتارٌخ)
-30الوصٌة فً القانون المدنً الجزابري و الشرٌعة اإلسالمٌة ،زهدور
محمد ،المإسسة الوطنٌة للكتاب (،بدون طبعة وتارٌخ)
-30الوصٌة والوقؾ فً اإلسالم ،مقاصد وقواعد ،كمال الدٌن إمام ،منشؤة
المعارؾ ،اإلسكندرٌة  ،مصر ( ،بدون طبعة) 2999،
-33الوصٌة الواجبة فً اإلسالم ،هشام قبالن ،بٌروت (،بدون طبعة)2982،
-34الوصٌة ،محمد زكرٌا البردٌسً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة
(بدون طبعة) 2972،
-35الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزابري-المٌراث والوصٌة-بلحاج
العربً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ابن عكنون ،الجزابر ،جزء 08
(بدون طبعة) 2994،
-36الوجٌز فً المٌراث ،عارؾ خلٌل أبو عبٌد ،دار النفابس للنشر والتوزٌع
األردن ،طبعة 8006، 05
-37الوجٌز فً أحكام الموارٌث ،عزت كامل،دار الفكر والقانون ،المنصورة
(بدون طبعة) 8009،
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ثالثا :القوانٌن
قانون رقم 22-84المإرخ فً 9رمضان  2404الموافق ل ٌ 9ونٌو  2984المتضمنلقانون األسرة المعدل والمتم باألمر رقم 08-05المإرخ فً  87فبراٌر2005

رابعا :المجالت
-0التنزٌل فً قانون األسرة الجزابري ،صالح جٌجٌك ،جزء ، 02مقال منشور
بمجلة الموثق ،العدد األول ،الصادرة فً نوفمبر 2997
-0مجلة األحوال الشخصٌة –االجتهاد القضابً لؽرفة األحوال الشخصٌة ،العدد
خاص ،لسنة 8002
-3نظرة حول بعض جوانب قانون األسرة –الموارٌث-جمال لٌشانً ،مقال
منشور بمجلة الموثق ،العدد السابع ،الصادرة فً جوٌلٌة 2999
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الصفحة

الموضوع

مقدمة.................................................................................أ-ب-ت
تمهٌد0 .....................................................................................
تعرٌف وأسباب المٌراث 3................................................................
أركان وشروط المٌراث 6.................................................................
موانع المٌراث9...........................................................................
أصحاب الفروض00.......................................................................
تعرٌف العصبة وأنوعها00...............................................................
تعرٌف الحجب أنواعه07.................................................................
الفصل األول :الوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة03..............................
المبحث األول :دراسة نظرٌة للوصٌة الواجبة 03......................................
المطلب األول  :مفهوم الوصٌة الواجبة04..............................................
المطلب الثانً  :خصائص وشروط الوصٌة الواجبة 09...............................
خصائص الوصٌة الواجبة09............................................................
شروط الوصٌة الواجبة35...............................................................
المبحث الثانً :تطبٌقات الوصٌة الواجبة فً الشرٌعة اإلسالمٌة36..................
المطلب األول :أبناء البنت 37...........................................................
المطلب الثانً  :أبناء االبن38...........................................................
الفــصــل الــثــانـً :الـتـنـزٌـل فـً قــانـون األســرة الــجــزائــري42...............
-84-

المبحث األول :دراسة نظرٌة للتنزٌل42................................................
المطلب األول :تعرٌف التنزٌل وطبٌعته القانونٌة40....................................
تعرٌف التنزٌل40..........................................................................
الطبٌعة القانونٌة للتنزٌل40..............................................................
من ٌجب له التنزٌل 47...................................................................
المطلب الثانً :أركان وشروط استحقاق التنزٌل48...................................
أركان التنزٌل48..........................................................................
شروط استحقاق التنزٌل 50.............................................................
المبحث الثانً :دراسة تطبٌقٌة للتنزٌل57.............................................
المطلب األول :الطرٌقة التقلٌدٌة والطرٌقة الحدٌثة57...............................
الطرٌقة التقلٌدٌة57.....................................................................
الطرٌقة الحدٌثة63......................................................................
المطلب الثانً :نماذج من التنزٌل فً القضاء الجزائري68..........................
الخــاتــمــة76.............................................................................
الفهارس الفنٌة77........................................................................
فهرس اآلٌات واألحادٌث الشرٌفة78...................................................
فهرس المصادر والمراجع79...........................................................
فهرس المحتوٌات84....................................................................

