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  انــــرفـــر و عـــة شكــمــكل
  

أتقدم بداية بالشكر و التقدير إىل اهللا عز و جل الذي وفقين و هداين هلذا و ما كنت     
  .ألهتدي لوال أن هداين اهللا ، حىت أمتمت هذا البحث املتواضع 

و قبوهلا  زكية على تفضلها كر إىل أستاذيت الفاضلة الدكتورة محيدو تشوارو أتوجه بالش    
و جهدها و توجيهاا  ليت مل تبخل علّي بعلمها و وقتهااإلشراف على هذه املذكرة ، و ا

حىت خترج هذه املذكرة على الوجه احلسن رغم ضيق وقتها و كثرة أعماهلا فجزاها اهللا خري 
  .اجلزاء

الص الشكر و التقدير إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين تفضلوا بقراءة هذه كما أتقدم خب     
الرسالة و مناقشتها فجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء ، على ما بذاله من جهد و وقت رغم 

  .أشغاهلم الكثرية فلهما مين خالص التقدير و االحرتام

جامعة تلمسان الذين دون أن أنسى أن أشكر مجيع أساتذيت الكرام يف كلية احلقوق     
  .تتلمذت على أيديهم

  

 



  إهداء
  

  أهدي هذا العمل املتواضع

إىل من أفىن عمره ألجل علمي إىل روح أحن أب عرفته الدنيا إىل والدي غريب سعيد 
  .يف ميزان حسناته هذا العمل أرجوا من اهللا أن يكون، و  تغمده اهللا برمحته الواسعة

  ية حفظها اهللا تعاىل و أطال عمرهاإىل جنيت يف هذه األرض أمي الغال

  ...و عائلة زوجي... إىل كل عائليت

  ...و زمالئي... إىل كل صديقايت

  إىل كل شخص دعمين و ساعدين إلمتام هذه املذكرة 
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أهم ما ميز اهللا به اإلنسان عن باقي خلقه هو العقل ، و جعله بذلك خليفته يف أرضه حيكم إن    
مبا أمر به من العدل و التقوى ، و إقامة جمتمع متضامن متكافل ميلؤه احلب و األلفة و الرتاحم         

تع حبقوقه املشروعة و التعاون ، و ينعم أفراده باالستقرار و األمن و الطمأنينة و الرخاء ، حبيث يتم
 1.اليت كفلها له القانون

 و تعترب الطفولة مبثابة النبات هلذه احلياة، و هي متثــــل مرحلة هامة و مصرييــــة يف مسرية اإلنســـــــان    
ـس الفؤاد و رحلتــه يف احلياة ، فاألوالد ذكــوراً أو إناثــًا هم زينـــة هذه احلياة ، فهم قـــرة األعني ، و أنــــ

  .2و سعادة النفس

و ملا كان األطفال هم أساس اتمع و باستقامتهم و صالحهم تستقيم األمم و الشعوب           
و تزدهر و تتقدم ، و باحنرافهم يصاب اتمع باالضطراب و الفوضى و الضياع و يكون مهددا يف 

إعدادهم اإلعداد الصحيح يف ظل حياة بنائه و تكوينه و وحدته الثقافية و احلضارية ، لذا يتعني 
  . الئقة لكي يستطيعوا أن يؤدوا الدور امللقى على عاتقهم 

فحق القاصر يف هذه احلياة، يعد حقّا أساسيا تتفرع منه عدة حقوق حتمي القاصر و حتيطه     
ف على باألمان إىل غاية بلوغه سنا معينة تؤهله جسديا و عقليا و نفسيا لتويل أموره ، و التعر 

  .3واجباته اجتاه أسرته و جمتمعه

و مل تكن حقوق القاصر شيئا يذكر و ال بذي أمهية يف العهود القدمية ، إذ كانت اتمعات     
  مل البنــات و تكتــفي برتبية الفتيــان األشــــّداء لالستعانة م يف مواجهة قســوة احليـــاة ، كما اشتهرت 

  .4ء أو طردهم أو قتلهم أو تأجريهم بسبب الدّينْ تلك العصور ببيع األبنا
                                                           

ة ، قسم أنظر ، مراد بلعباس ، استثمار أموال األيتام دراسة فقهية مقاصدية معاصرة ، مذكرة ماجستري يف الفقه املقارن ، كلية العلوم اإلسالمي -  1
  .01.، ص 2010-2009ة اجلزائر ، الشريعة ، جامع

حممد بوعمرة ، أموال القصر يف تشريع األسرة و االجتهاد القضائي ، مذكرة ماجستري يف العقود و املسؤولية ، كلية احلقوق ، جامعة بن  أنظر ، -  2
  . 04.، ص 2013-2012عكنون ، 

، سلسلة الدراسات اإلسالمية ، يناير  17ثية ، جملة اجلامعة اإلسالمية ، الد أنظر ، مازن إمساعيل هنية ، إثبات نسب ولد الزنا بالبصمة الورا - 3
  .2.، ص 1.، ع 2009



و مل تُعرف احلماية احلقيقية للقاصر و حقوقه النور إال يف عهد الشريعة اإلسالمية اليت أقرت حق     
القاصر يف احلياة و عقوبة قتله ، و حرمت عادات اجلاهلية كوْأِد البنات أو التفريق بني الذكور       

  .5 ختليصهم من كل أنواع الظلم و االضطهادو اإلناث ، و دعت إىل

و قد ورد يف القرآن الكرمي عدة آيات تنظم حقوق القاصر ، إال أن املالحظ يف أغلب تلك     
يف حياة اإلنسان إىل 6اآليات أا ربطت أمهية األبناء بأمهية األموال ، و هو ما يدل على أمهية املال

رد تكتمل لذة احلياة لديه ، و لذلك وصفهما اهللا عّز و جل جانب األبناء ، فباجتماعهما لدى الف
فـَُقْلُت :" ، و قوله تعاىل  7"اْلَماُل َو اْلبَـُنوَن زِيـَْنُة اْحلََياِة اْلّدنـَْيا : " بأما زينة احلياة الدنيا لقوله تعاىل

ْم ّمْدرَارًا َو ُميِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َو بـَنَـْنيَ َو َجيَْعْل ّلُكْم ْاْستَـْغِفُروْا َرّبُكْم ِإنَُه َكْاَن َغّفارًا يـُْرِسِل اْلّسَماَء َعَلْيكُ 
  .8"َجّناٍت َو َجيَْعْل ّلُكْم أَنـَْهْارًا 

و بناء على ذلك مل يكن عجيبا أن ربط اإلسالم أمهية املال بأمهية األبناء ، على اعتبار أن املال     
  .سانمن الضروريات اخلمس اليت تقوم عليها حياة اإلن

كما أكدت الشريعة اإلسالمية على محاية أموال األيتام و حترمي أكلها بالباطل ، لقوله سبحانه        
َواِلُكْم إِنُّه  َو آُتوْا اْلَيَتاَمى أَْمَوْاَهلُْم َو َال تـََتَبّدُلوْا ْاْخلَِبْيَث بِاْلطِّيِب َو َال تَْأُكُلوْا أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَمْ : " و تعاىل

، كما ت الشريعة اإلسالمية عن جعل املال يف أيدي السفهاء حيث قال اهللا  9"َن ُحوبًا َكِبريًا َكاْ 

                                                                                                                                                                                     

وراه ، قسم أنظر ، عائشة سلطان إبراهيم املرزوقي ، إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة ، دراسة فقهية و تشريعية مقارنة ، رسالة دكت - 4
  .2.م ، ص2000-هـ1421ية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، مصر ، الشريعة اإلسالمية ، كل

عود أنظر ، بندر بن فهد السويلم ، البصمة الوراثية و أثرها يف النسب ، حبث حمكم ، جملة العدل ، كلية الشريعة ، جامعة اإلمام حممد بن س - 5
  .121-120.، ص 37.هـ ، ع 1429اإلسالمية ، السعودية ، حمرم 

ي ل هو عصب احلياة ، و يه تبىن األمم و الشعوب ، و حتقق الطموحات و اآلمال ، و هو الطاقة املتدفقة بكل قوة يف شرايني االقتصاد العاملفاملا - 6
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  .4-3.و ألسرته ، و لتوفري حياة اجتماعية مستقرة ؛ حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص
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ـــا       َو ال تُــْؤتُــوْا السَفَهــــاَء أَْمَواْلَــُكُم اْلــِيت َجَعـــَل ْاُهللا َلُكـــْم ِقَياًمــا َو اْرزُقُــوُهْم ِفيهَ : " سبحانـــه و تعــــاىل
  .10"اْكُسوُهـــْم َو ُقوُلواْ َهلُْم قـَْوالً مْعُروفًا  وَ 

هذا و قد شهد العصر احلديث ثورة و اهتماما واسعا و متزايدا حبقوق القاصر على املستوى     
، و ذلك ألن قضايا الُقّصر تعد من أهم القضايا املطروحة على املستوى 11الدويل و حىت الداخلي

الكثري من الندوات و تنشر العديد من الدراسات و تسن ألجلهم القوانني        العاملي، حيث تعقد حوهلا 
  .و التشريعات اليت حتميهم و حتفظهم بغية توفري الرعاية الالزمة هلم

و الذي تبنته عصبة  1924فعلى املستوى الدويل ، يعترب إعالن حقوق الطفل الصادر سنه     
، مث 12محاية حقوق الطفل و الذي عرف بإعالن جنيف األمم مبثابة أول وثيقة تنص حصرا على

اإلعالن العاملي حلقوق الطفل و الذي اعترب من  1959صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
، و توالت اإلعالنات إىل حني صدور اتفاقية حقوق الطفل لعام 13أهم املواثيق يف العصر احلديث

  .14زم لدول العامل املوقعة عليها أو املنظمة هلاو اليت متيزت بأا ذات طابع مل 1989

مادة مجيعها تبني احلقوق و الضمانات الواجب منحها لألطفال،   54و تتكون هذه االتفاقية من     
كما حرصت على تعزيز و التأكيد على حقوق الطفل يف مجيع امليادين املدنية و االقتصادية         

ونية ، و هذا دليل على أن اتمع الدويل يسعى إىل محاية حقوق و االجتماعية و الثقافية و القان
  .القاصر عن طريق الطابع الدويل و اإللزامي اليت أضفاها على هذه االتفاقية
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  .37.، ص 2008-2007الدبلوماسي ، كلية احلقوق ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، 
،  6.ن ، ع.س.خيضر ، بسكرة ، دأنظر ، فريد علواش ، حقوق الطفل يف املواثيق و االتفاقيات الدولية ، جملة املنتدى القانوين ، جامعة حممد  -  12
  .105.ص
  .04.زهية رابطي ، املرجع السابق ، ص -  13
  .105.فريد علواش ، املرجع السابق ، ص -  14



 19لكن مع بعض التحفظات يف  1989و قد صادقت اجلزائر على اتفاقية حقوق الطفل لسنة     
فاقية يف مجيع قوانينها ، سواء يف القانون ، و حاولت بذلك جتسيد مبادئ االت199215ديسمرب 

  .اخل...اجلنائي أو التجاري أو املدين أو األسرة 

      58على محاية األسرة و الطفولة يف كل من املادة  16إضافة إىل ذلك نص الدستور اجلزائري    
ارس كل واحد مي: " اليت تنص 63، و املادة "حتظى األسرة حبماية الدولة و اتمع : " و اليت تنص

مجيع حرياته ، يف إطار احرتام احلقوق املعرتف ا للغري يف الدستور ، السيما احرتام احلق يف الشرف،    
  ".و سرت احلياة اخلاصة ، و محاية األسرة و الشبيبة و الطفولة 

 أن و كما هو معروف فإن حقوق القاصر غريزية ، تنشأ معه منذ أن يكون جنينا يف بطن أمه إىل    
بل      17يصبح راشدا ، غري أن هذه احلقوق ال تكتمل إال عن طريق كفالة محايتها بواسطة القانون

  .و تقرير من ينوب عنهم حلمايتهم

غري أن املشرع اجلزائري مل يبني لنا هذه احلقوق بل ذكرها بصفة عامة دون تعدادها، لذلك     
  .جاءت يف نصوص متفرقة من قوانني خمتلفة جاءت غري حمصورة و غري حمددة ، بل أكثر من ذلك

فبالنسبة لقانون األسرة،مل يفرد املشرع حقوق القاصر يف فصل خاص م و إمنا تناول حقوقه           
اخل، بل أكثر ...و أحكامه يف ثنايا مواد القانون عند التكلم يف النفقة و املرياث و النسب و الوالية

وق قوانني أخرى غري األسرة كالقانون املدين و التجاري و حىت من ذلك قد تتداخل مع هذه احلق
  .اجلنائي

                                                           

، و املتضمن املصادقة مع  1992ديسمرب  19املوافق لـ  1413مجادى الثانية عام  24املؤرخ  461- 92أنظر ، املرسوم الرئاسي رقم  - 15
، الصادرة  91.ر ، ع.، ج 1989نوفمرب  20على اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت غليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ التصرحيات التفسريية 

  .1992ديسمرب  23املوافق لــــ  1413مجادى الثانية عام  28يف 
املتعلق بتعديل الدستور ، املصادق عليه يف  1996ديسمرب  7املوافق لــ  1417رجب  26املؤرخ يف  438-96املرسوم الرئاسي رقم أنظر ،  - 16

     .1991ماي  8، الصادر يف  76.ر ، ع.، ج 1996نوفمرب  28استفتاء 
  .208.، ص 1995أنظر ، حسن القاسم ، مبادئ القانون ، املدخل إىل العلوم القانونية ، منشأة املعارف ، مصر ،  -  17



، على أا ضد الباطل ، و احلق هو من أمساء اهللا تعاىل     18و انطالقا من ذلك تعرف احلقوق    
،  20"ِمُنوَن َلَقْد َحق اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فـَُهْم َال يـُؤْ : " ، و منه قوله تعاىل19و هو كل ما ثبت و وجب

  .21"اختصاص يقر به املشرع سلطة أو تكليفا " كما عرفها الزرقا بأا 

و بالتايل ميكن القول بأا تلك احلقوق اليت أخضعها املشرع اجلزائري يف تنظيمها إىل قوانني     
 داخلية ، حبيث تتميز خباصيتني تتمثل األوىل يف أن هذه احلقوق تثبت للقاصر بدون مقابل ألنه
يكتسبها بدون احلاجة إىل قيامه بالتزام ، أما الثانية فتتمثل يف أن هذه احلقوق ال جيوز التنازل عنها ال 

  .22بالتصرف فيها أو بالتخلي عنها ألنه من حق كل شخص أن حيتفظ ا و أن حيميها له القانون

تعلق بتكوين و جيب اإلشارة بأن حقوق القاصر كثرية، منها ما هو شخصي يتعلق حبقوق ت    
  .شخصيته يف وسط أسرته ، و منها ما هو مايل يتعلق باحلقوق املالية اليت يكتسبها يف مرحلة قصره

و عليه ، ما دام أن حفظ األموال مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية فستكون دراستنا حول     
نا إىل البحث عن اجلانب املايل فقط من حقوق القاصر ، و حول القاصر بالذات و هذا ما يدفع

معىن القاصر رغم أن املشرع اجلزائري مل يعرف لنا القاصر ، لكون التعريف أصال من مهمة الفقه       

                                                           

ك ألم رأو بأنه أوضح من أن يعرف ، خاصة و أن التعريف اللغوي واضح و ليس فيه لبس ، أما مل يعرف فقهاء الشريعة اإلسالمية احلق ذل -  18
ري ، رسالة فقهاء القانون الوضعي فقد احنصرت تعريفام يف تعريف احلق املايل ؛ ربيحة إلغات ، احلقوق الزوجية على ضوء االجتهاد القضائي اجلزائ

  .12.، ص 2011،  1قوق ، جامعة اجلزائر دكتوراه يف القانون اخلاص ، كلية احل
  .1069.، ص 2008أنظر ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ، القاموس احمليط ، دار الفكر ، لبنان ،  -  19
  .من سورة يس 7اآلية  -  20
؛ شهرزاد بوسطلة ، احلقوق  110.ص ن ،.س.، مطبعة طربني ، دمشق ، د 3.أنظر ، مصطفى الزرقا ، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد ، ج - 21

  .140.، ص 7.املعنوية و املالية للجنني يف الشريعة اإلسالمية ، جملة االجتهاد القضائي ، جامعة حممد خيضر ، كلية احلقوق ، بسكرة ، ع
-2012، كلية احلقوق ، جامعة وهران ، أنظر ، خرية العرايب ، حقوق الطفل املدنية يف القانون اجلزائري ، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص  - 22

  .03. ، ص 2013ـ
  



من القانون املدين  388و ليس القانون على عكس املشرع الفرنسي الذي عّرف القاصر يف املادة 
  . 23سنة 18الفرنسي بأنه كل شخص مل يبلغ سن 

بأنه العاجز عن التصرف السليم فهو عاجز عقليا و جسديا عن 24القاصر لغةو مع ذلك يقصد ب    
القيام بشؤونه، أما اصطالحا فهو من مل يستكمل أهلية األداء ، سواء كان فاقدا هلا كغري املميز أم 

، أما بالنسبة للشريعة اإلسالمية فقد تناولت القاصر ضمن مفهوم اليتيم ، ففي 25ناقصها كاملميز
َو أَما اجلَِْداُر َفَكاَن : " كرمي ذكر اليتيم يف ثالث و عشرين آية كرمية و منها قوله تعاىل القرآن ال

 َُما َو َكاَن أَبُوُمهَـــا َصاِحلًا َفَأرَاَد رَب ُمهَــــا     لُِغَالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِدينَــِة َو َكاَن َحتَْتُه َكنٌز هل ُلَغا َأُشد  َك َأن يـَبـْ
رًا َو َيْسَتْخرَِجا َكنَزُمهَا َرْمحًَة ِمْن ربّـــَِك َو َما فـََعْلُتُه َعْن أَْمرِى َذِلَك تَْأِويُل َما ملَْ َتْسِطع عَليْ    . 26"ِه َصبـْ

و اليتيم يف املعىن الشرعي من مات أبوه و هو صغري و مل يبلغ احللم ، فمن مات أبوه قبل بلوغه     
ت األب و قد بلغ الصيب مل يكن يتيما ، و اليتيم عادة مالزم للضعف       يسمى يتيما ، و لو ما

و الفقر ، فالصغري ضعيف ال ميلك شيئا ، و ال حيسن التصرف ، و ليس له جتربة و معرفة باحلياة ، 
ىت َو ابـْتَـُلوْا الَيَتاَمى حَ : " و مىت بلغ الرشد و هو حسن التصرف فقد زال عنه اليتم شرعا لقوله تعاىل

ُهْم ُرْشًدا فَْاْدفـَُعواْ إِلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم    . 27"ِإَذا بـََلُغواْ النَكاَح فَِإْن آَنْسُتم منـْ

                                                           

23 - Art 388 c.c.f : «  Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit 

ans accomplis ».  
طعه ، و اإلقصار هو الكف عن الشيء ، و يقال أقصرت عن من قصر عن الشيء إذا تركه عجزا ، أو عجز عنه و مل يست القاصر بكسر الصاد -  24

بال ألف ، و قصرت عن الشيء قصورا أي عجزت عنه و مل أبلغه ؛ أيب  قصرت: الشيء أي كففت و نزعت مع القدرة عليه فإن عجزت عنه قلت
؛ بلقاسم سويقات ،  95.، ص1988، لبنان ، ، دار صادر  5.الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ، لسان العرب ، ج

رباح ، ورقلة ، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي م
  . 13.، ص 2010-2011

، مذكرة ماجستري يف الفقه املقارن ، كلية الشريعة و القانون ، اجلامعة اإلسالمية ،  أنظر ، باسم محدي حرارة ، سلطة الويل على أموال القاصرين -  25
  .12.، ص 2010غزة ، 

  .من سورة الكهف 82اآلية  -  26
  .من سورة النساء 6اآلية  -  27



  ، تبدأ بأهليــة الوجوب التــي يقصد ـــا صالحية الشخص 28فكل شخص يف هذه احليـــاة له أهليـــة    

، و هذه تثبت لكل شخص قانوين من 29هبأن جتب له حقوق على غريه و ألن جتب لغريه حقوق علي
  .30وقت ميالده بل و قبل ذلك عندما يكون جنني و تسمى يف هذه احلالة بأهلية وجوب ناقصة

أما بالنسبة ألهلية األداء ، فيقصد ا قدرة الشخص على التعبري بنفسه و حلسابه عن إرادته     
  .31و التمييز تعبريا منتجا آلثاره القانونية حبيث يكون كامل اإلدراك

و من هذا املنطلق ، اخرتنا مصطلح القاصر ألنه يتعلق بكل أطوار األهلية باإلضافة إىل أننا     
حاولنا أن نتفادى مصطلح الطفل ، و ذلك لتفادي االختالفات الكبرية يف تعريف الطفل بني علماء 

ا إذا كان يدخل ضمنها ، خاصة عند اية مرحلة الطفولة م32االجتماع و علماء النفس و الرتبية
  .املراهق أم ال 

و جيب اإلشارة أن القاصر الذي سوف يكون حمور دراستنا هو القاصر من حيث السن ألن     
القْصر نوعني قصر من حيث العقل و قصر من حيث السن ، فاألوىل تشمل انون و املعتوه  و هي 

و الذي هو يف القانون  33رشد احملددخترج عن دراستنا و الثانية تشمل كل شخص مل يبلغ سن ال
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه : " م.ق 40سنة طبقا ملا تنص عليه املادة  19اجلزائري 

                                                           

رتتبة على أعماله أو هو صفة يقدرها األهلية هي صفة يف اإلنسان جتعله أهال لقبول األحكام الشرعية و حتمل املسؤوليات و التزام اآلثار امل - 28
، دار اخللدونية ، اجلزائر،  1.الشارع يف الشخص جتعله حمال صاحلا للخطاب باألحكام الشرعية ؛ طاهري حسني ، األوسط يف شرح قانون األسرة ، ط

  .175.، ص 2009
؛ حممد  207.، ص 2005اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر ،  أنظر ، أمحد فراج حسني ، امللكية و نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ، دار -  29

؛ طاهري حسني ،  149.، ص 2006صغري بعلي ، املدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون ، نظرية احلق ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 
  . 175.املرجع السابق ، ص

،  3.، ط 1.شرح القانون املدين اجلديد ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، جأنظر ، عبد الرزاق أمحد السنهوري ، الوسيط يف -  30
  .284-283.، ص 2000منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، 

  .169.، ص 2001أنظر ، نبيل إبراهيم سعد ، املدخل إىل القانون ، نظرية احلق ، منشأة املعارف ، مصر ،  -  31
مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، ،  زكية تشوار محيدوللتفصيل ، أنظر ،  -  32

  .40-38.، ص 2005-2004جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
قهية و القضائية ، مذكرة ماجستري يف الفقه املقارن ، املعهد أنظر ، أمحد بن عبد الكرمي املطوع ، أحكام الوالية املالية على الُقّصر و تطبيقاا الف -  33

  .31-30.هــ ، ص 1432 -هــ 1431العايل للقضاء ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اململكة العربية السعودية ، 



العقلية ، و مل حيجر عليه ، يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية ، و سن الرشد تسعة عشر 
  ".سنة كاملة) 19(

اجلزائري قد قصد مبصطلح القاصر كل شخص مل يبلغ سن  لكن مع ذلك ، نعتقد بأن املشرع    
سنة ، و ذلك الستعماله ملصطلح القاصر يف عدة مواضع قاصدا به الشخص  19الرشد املتمثل يف 

من القانون املدين قد استعمل املشرع فيها مصطلح  79الذي مل يبلغ سن الرشد ، فمثال جند املادة 
هم ، و هذا يعترب دليل على أن املشرع قد قصد منه الصغري القاصر إىل جانب مصطلح احملجور علي

أ كل من .ق 101، حيث أن املقصود باحملجور عليهم حبسب املادة  34الذي مل يبلغ سن الرشد بعد
بلغ سن الرشد و به عارض من عوارض األهلية ، أو طرأت عليه إحدى احلاالت املذكورة بعد 

  .35رشده

ون اإلجراءات املدنية و اإلدارية بني احلماية اخلاصة بالقاصر يف نفسه كذلك املشرع قد فرق يف قان     
و ماله ، و بني إجراءات محاية البالغني ناقصي األهلية ، و ذلك عندما بني يف الباب األول من 
الكتاب الثاين اإلجراءات اخلاصة باحملكمة ، فجاء يف القسم الرابع من الفصل األول املخصص بقسم 

، مفرقا بني إجراءات الوالية على النفس القاصر و من بعدها على ماله من املادة  شؤون األسرة
إ ، و بني اإلجراءات اخلاصة بالبالغني ناقصي األهلية من املادة .م.إ.من ق 480حىت املادة  453
  .36إ.م.إ.من ق 489حىت املادة  481

لقاصر تظهر أمهية البحث يف هذا و من خالل عنوان مذكرتنا املتعلق حبماية احلقوق املالية ل    
املوضوع ، ذلك أن احلقوق املالية تشكل اجلانب اإلجيايب من ذمة كل شخص ، فكل واحد منا 
يسعى للحفاظ على هذا اجلانب اإلجيايب من ذمته و محايته، و خاصة إذا كان هذا الشخص قاصر 

  .ضعيف ال يعلم حقوقه و ال يستطيع محايتها لوحده
                                                           

سة نقدية حتليلية مقارنــــة ، مذكــــرة ماجستيــر يف العقــود أنظر ، وسام قوادري ، محاية أموال القاصر على ضوء التقنني املدين و تقنني األسرة ، درا -  34
  .6.، ص 2013و املسؤولية ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أكلي حمند اوحلاج ، البويرة ، 

  ".ذكورة بعد رشده حيجر عليهمن بلغ سن الرشد و هو جمنون ، أو معتوه ، أو سفيه ، أو طرأت عليه إحدى احلاالت امل: " أ .ق 101النادة  -  35
  .وسام قوادري ، نفس املرجع -  36



  :ا عند مباشرتنا هلذا املوضوع لعدة صعوبات  من بينها و قد تعرضن    

  .أن معظم الدراسات ركزت على اجلانب الشخصي للقاصر مهملة بذلك اجلانب املايل له -

أنه ليس هناك قانون خاص بالقاصرين و بالتايل وجود قواعد عامة حاولنا استخالصها من حقوق  -
  .د نقطة اشرتاك بينهماالشخص البالغ و مقاربتها للقاصر نظرا لوجو 

قلة املراجع اجلزائرية اليت تتحدث عن إدارة أموال القاصر و انعدامها فيما خيص مسؤولية الويل ،  -
  .مبعىن عدم وجود مراجع تشرح لنا قانون األسرة اجلزائري يف الوالية و الوصاية و القوامة

  .ا مما أجهد الباحثغموض أمهات الكتب لوجود معلومات مرتاكمة دون تقسيم واضح هل -

لكن مع ذلك مت تذليل هذه الصعوبات باإلجابة على إشكالية البحث و املتمثلة يف السؤال     
  :التايل

  .هل وفق املشرع اجلزائري يف حتقيقه للحماية الكافية للحقوق املالية للقاصر؟    

للقاصر يف قانون األسرة محاية احلقوق املالية " و لإلجابة عن هذا اإلشكال سيكون موضوعنا     
، متبعني بذلك املنهج التحليلي و املنهج النقدي ملعرفة تفاصيل هذه احلقوق باإلضافة إىل "اجلزائري

نقد املشرع من خالل إبراز النقائص و الثغرات املوجودة يف التشريع األسري مع إعطاء احللول قدر 
  .لعربية و الغربيةاإلمكان باإلضافة إىل بعض األمثلة عن بعض القوانني ا

كما اعتمدنا يف حبثنا هذا على أمهات الكتب يف الفقه اإلسالمي ، و كذا املراجع القانونية املتنوعة ، 
  .مبا فيها املقاالت و الدراسات و البحوث القانونية ، مدعمني كل هذا باجتهادات احملكمة العليا

  :و عليه سنقسم هذا البحث إىل فصلني     

  .محاية حق القاصر يف اكتساب األموال: الفصل األول

  .محاية القاصر من خالل إدارة أمواله: الفصل الثاين



  

  

  

  

  الفصل األول

حماية حق القاصر في النفقة و في 

  التملك

  



إن املشرع اجلزائري مل يفرد يف قانون األسرة فصال خاصا باألموال اليت يكتسبها القاصر، كما هو     
  . وال القاصر، كالوالية و الوصاية و كل ما يتعلق بالنيابة الشرعيةاحلال بالنسبة إلدارة أم

احلقوق املالية للقاصر اليت يكتسبها  و لكن يف ثنايا نصوص قانون األسرة، ميكن أن نستخرج    
خالل مراحل حياته، بل و احلماية اليت ميكن أن مينحها املشرع للقاصر، لكون هذا األخري شخص 

  .ماية تشريعية و حىت قضائية حتفظ له أموالهعاجز حيتاج دائما حل

فالقاصر مثله مثل الشخص البالغ، له ذمة مالية و له أهلية وجوب كاملة الكتساب احلقوق         
و حتمل االلتزامات، لذلك كان أهال الكتساب األموال ، كاحلق يف النفقة و احلق يف املرياث         

احلقوق تثبت له حىت و إن كان جنينا يف بطن أمه، شريطة أن  و الوصية و اهلبة و الوقف ، فهذه
  .يولد حيا

فتكلم املشرع عن النفقة ضمن آثار الطالق، و أفرد للمرياث كتابا خاصا به لكثرة أحكامه، أما     
التربعات من وصية و هبة و وقف فجمعها يف كتاب خاص لتشابه أحكامها، و لكن تبقى أحكام 

  .فقط عامة ال ختص القاصر

ما مدى محاية املشرع اجلزائري لألموال اليت يكتسبها القاصر يف : و عليه نطرح اإلشكال اآليت     
  .قانون األسرة ؟

و بناءاً على ذلك سنقسم الفصل إىل مبحثني، يف املبحث األول سنتكلم عن محاية حق القاصر     
  .  يف التملك يف النفقة، أما املبحث الثاين فسنتكلم عن محاية حق القاصر

  

  

 

  األولاملبحث 



 محاية حق القاصر يف النفقة

 ،ألن بوجودها يتحقق له النمو الطبيعي و السوي ،حق يكفل للقاصر محاية أكثر 37تعترب النفقة     
  .أن يستطيع التكفل بنفسه إىل

ة ، حيث كل من القانون و الشريعة اإلسالمية هذا احلق بل حىت االتفاقيات الدولي   و قد كفال    
تعرتف الدول األطراف حبق كل "  :على ما يلي  من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 27تنص املادة 

  . 38" طفل مبستوى معيشي مالئم لنموه البدين و العقلي و الروحي و املعنوي و االجتماعي

طفل لون عن الؤو املسإىل أن يتحمل الوالدان أو األشخاص اآلخرون االتفاقية كما دعت     
ف املعيشة الالزمة املالية و قدرام ، بتأمني ظرو  املسؤولية األساسية عن القيام يف حدود إمكانيام 

  . لنمو الطفل

                                                           

37
أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن  ه و غريهم ، أي ما أخرجه ؛ما أنفقه اإلنسان من الدراهم و حنوها على نفسه و عيال: النفقة لغة  - 

ريوز أبادي ، القاموس احمليط ، ؛ جمد الدين حممد بن يعقوب الف 358 -357.ص ،املرجع السابق ،  10.جلسان العرب ، منظور اإلفريقي املصري ،
  . 1196.، ص 1998، مؤسسة الرسالة ، لبنان ،  6.ط
  : كفاية من ميونه من الطعام و الكسوة و السكن و قسمها إىل قسمني " :بأا  فقد عرفها و هبة الزحيلي: أما النفقة شرعاً    
" ابدأ بنفسك ، مث مبن تعول "  :ه إذا قدر عليها ، و عليه أن يقدمها على نفقة غريه ، لقوله عليه الصالة و السالمنفقة جتب لإلنسان على نفس: أوال

  .أي مبن جتب عليك نفقته 
،  2.، ط 7.، ج مي و أدلتهوهبة الزحيلي ، الفقه اإلسال؛" ، القرابة ، و امللك  نفقة جتب لإلنسان لغريه ، و أسباب وجوا ثالثة ، الزوجية :ثانيا 

  .765. ، ص 1985دار الفكر ، سوريا ، 
  :أما املذاهب اإلسالمية األربعة فقد عرفت النفقة كالتايل   

  " .اإلدرار على الشيء مبا به بقاؤه "  :عرفوها بأنه: احلنفية 
  " . صرفما به قوام معتاد حال اآلدمي بدون " :قالوا بأا : املالكية 

  " .ار لزوجة و خادمها على زوجها ، و لغريها من أصل و فرع و رقيق و حيوان ما يكفيه طعام مقد: " الشافعية 
؛ عبد الرمحان اجلزيري ، الفقه على املذاهب األربعة ، الد " و كسوة و مسكنا و توابعها  أدماكفاية من ميونه خبزا و " :فقد عرفوها بأا : احلنابلة 

  . و مابعدها 485. ، ص 1999بنان ، الرابع ، دار املكتبة العلمية ، ل
مبوجب املرسوم و قد صادقت عليها اجلزائر  1989نوفمرب  20االتفاقية الدولية حلقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  - 38

أمحد زيدان ، مركز الطفل يف القانون ؛ فاطمة شحاتة  1992ديسمرب  19 ـاملوافق ل 1413ؤرخ يف مجادى الثانية عام امل 461- 92الرئاسي رقم 
  .195.، ص 2007الدويل العام ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر ، 

  



من األسباب املوجبة لنفقة الشخص  االيت تعترب سبب ،يف النفقة هو البنوة هذا احلق املتمثل وأساس    
  39.مية مستدلني ذلك بالكتاب و السنةمجيع فقهاء الشريعة اإلسال باتفاقو هذا  ،على غريه

، )املطلب األول ( لذلك سنتكلم بداية عن محاية القاصر من خالل شروط النفقة و عناصرها     
، و أخريا عن محاية ) املطلب الثاين ( مث عن محاية القاصر من خالل ترتيب من جتب عليهم النفقة 

  ). لثالث املطلب ا( القاصر من خالل تقدير و سقوط النفقة 

  املطلب األول
                                                           

  :اتفقوا على وجوب النفقة على الولد ومن أدلتهم ) احلنفية و املالكية و الشافعية و احلنابلة ( ألن كل املذاهب األربعة  -  39
َْوُلوِد َلهُ رِزقـُُهن َو ِكْسَوتـُُهن بِاْْلَمْعُروِف ... : "من سورة البقرة 233 اآلية يف قوله تعاىل من الكتاب: أوال    

ففي هذه اآلية دليل على أن  "...َو َعَلى اْمل
 "...ُقوْا َعَلْيِهن َو ِإن ُكن أُْوَالِت َمحٍْل فَأنفِ ... " :]6[ تعاىل يف سورة الطالق اآلية  نفقة الولد على أبيه و ذلك بسبب ضعفه و عجزه ، كذلك قوله

الشخصية  وليد خالد الربيع ، اإللزام يف مسائل األحوالغذية األم يتغذى اجلنني ؛ ، فبتعلى اجلنني  اقإنفاق على األم يف فرتة احلمل هو ألن اإلنف
  .206. ، ص 2007، دار النفائس ، األردن ،  1.دراسة فقهية مقارنة ، ط

سورة من  6اآلية له يف و تعاىل على األباء تقدمي مقابل للرضاع و هو ما يسمى أجرة الرضاع ، و ذلك يف قو  بل أكثر من ذلك أوجب سبحانه    
، دار الثقافة ، األردن ،  2.النفقات ، ط ف ، الدفوع املوضوعية يف الدعاوىمامون حممد أبو يوس؛  " نّ هُ رَ وَ جُ أُ  نّ هُ وُ آتُـ فَ  مْ كُ لَ  نَ عْ ضَ رْ أَ  نْ إِ فَ  " :الطالق
  . 225. ، ص 2009

أن : و السبب يف ذلك" خذي من ما يكفيك وولدك باملعروف " فعن قول الرسول علية الصالة و السالم هلند بنت عتبة   السنة النبوية الشريفة: ثانيا  
 حممد بن إمساعيل البخاري،أخرجه احلافظ أيب عبد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؛ أبا سفيان كان رجل مسيك أي قليل النفقة فاشتكت هند ل

  . 1062. ص، 1998الرياض ، ، بيت األفكار الدولية  ، 2211، كتاب النفقات  ، حديث  صحيح البخاري
" . أنفقه على نفسك : " قال يا رسول اهللا عندي دينار ، ف: " و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال     
" أنفقه على خادمك : " عندي آخر ، قال : قال " أنفقه على أهلك : " عندي آخر قال : ، قال " أنفقه على ولدك : " عندي آخر فقال : فقال
؛ مقتبس عن ،  132.، ص 2.، ج1691، باب صلة الرحم ، حديث  كتاب الزكاة؛ أخرجه  أبو داود،  "  أنت أعلم : " عندي آخر ، فقال : قال 

  . 206. لربيع ، املرجع السابق ، صوليد خالد ا
أن يضيع من  إمثارء كفى بامل" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و كذلك ما رواه  النسائي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال     

ْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ، َوَهَذا ِإْسَناٌد َصِحيٌح َعَلى َرْسِم النَساِئي ، َوَوْهُب ْبُن َجاِبٍر َرَوى َوآِخُر احلَِْديِث ِمْن قـَْوِل عَ  َوَغيـُْرُه،أَوُل احلَِْديِث َرَواُه الثـْورِي ، "يقوت
، اجلليل لشرح خمتصر خليل ، مواهب  عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املعروف باحلطاب؛  30، رقم احلديث   باب يف النفقة،  َعْنُه ابـُْنُه َسِعيٌد َوَغيـْرُهُ 

جلامعية ، ، دار ا 4. ، أحكام األسرة يف اإلسالم ، طحممد مصطفى شليب ؛ 194.مـ، ص 1978هـ املوافق لـ  9813، دار الفكر، 2.، ط4.ج
  . 843 -842. ، ص 1983مصر ، 

؛ زكي زكي حسني " الذين ال مال هلم  على أم أمجعوا بأن على املرء نفقة أوالده األطفال"  :فقد قال ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع   اإلمجاع: ثالثا  
 . 201. ، ص 2009زيدان ، احلماية الشرعية و القانونية لذوي االحتياجات اخلاصة ، دار الكتاب القانوين ، مصر ، 

  



 محاية القاصر من خالل شروط النفقة و عناصرها

النفقة هي التزام يقـــوم على واجب عائـــلـــي يفرضه القـــانون، هذا االلتــــزام يــكون بيــن األزواج أثنـــــاء     
ه مل يرتكه املشرع الزواج و بني األصول و الفروع ، فالفرع باعتباره شخص عاجز عن النفقة على نفس

  .ضائع بل أوجب النفقة له على غريه

، و وفق عناصر )الفرع األول (  لكن هذا ال يعين أن هذه النفقة مطلقة و إمنا تكون وفق شروط 
  ).الفرع الثاين (تعترب أساسية حلياة املرء ال يستطيع االستغناء عنها 

  األولالفرع 

  محاية القاصر من خالل شروط النفقة

 صرذه الشروط منها ما يتعلق بالقارتط الستحقاق نفقة القاصر توفر جمموعة من الشروط ، هيش    
سوف نعرف ما إذا كانت تشكل  ذلك ، و من خالل) ثانيا ( باملنفق  و منها ما يتعلق) أوال ( 

  .محاية للقاصر أم ال

  الشروط اخلاصة بالقاصر: أوال 

 فقريا، و أن يكون )أ (  أن يثبت نسب القاصر من أبيهالشروط املتعلقة بالقاصر ثالثة، و هي     
  .)ج( يكون قادرا على الكسبال و أ ،)ب(

  :ثبوت نسب القاصر ألبيه  -أ 

،  40ذلك ألن األب هو األصل و االبن هو الفرع  ،وهو السبب الرئيسي يف وجوب النفقة    
، و هذا ما ذهب إليه  41سرافبثبوت نسب هذا القاصر يكون األب ملزم بالنفقة حىت و لو كان مع

                                                           

 - 2011 جلزائر ،ا بن عكنون ،  ، كلية احلقوق ، جامعةأنظر ، هجرية نشيدة مداين  ، حقوق الطفل بني الشريعة و القانون ، مذكرة ماجستري - 40
  .145. ، ص 2012



من املقرر شرعا أن نفقة " : اليت جاء فيها 1987فرباير 07اجتهاد احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ 
األوالد جتب على األب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشئ من عقد صحيح شرعا ، و من مث فإن 

  .المية القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة اإلس

قضوا بتأييد احلكم املستأنف لديهم القاضي على  - يف قضية احلال-  ملا كان قضاة االستئنافو 
الطاعن بأن يؤدي نفقة البنت دون أن يثبت الزوجة و دون إثبات نسب البنت للطاعن ، فإم 

ار و مىت كان كذلك استوجب نقض القر  ، بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام الشريعة اإلسالمية
  42"املطعون فيه 

الكفالة التزام على وجه التربع بالقيام " :ق أ  116عليه املادة  تنصأما بالنسبة للقاصر املكفول ف    
تايل الشخص الكافل ال، و ب"بعقد شرعي  و تتم بابنهبولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام األب 

لنسب أو الوالدة و إمنا على أساس عقد ليس على أساس ا ،على املكفول باإلنفاقهو الذي يقوم 
  .الكفالة 

ه مل يثبت نسبه ـــما دام أن43،الة ، بل يطرح يف حالة اللقيطــــــذه احلــــلكن املشكل ال يطرح يف ه    
  من 

  .فما العمل ؟ ، ليس هناك من يكفلهأحد حىت يطالبه بالنفقة ، و 

 ،فالشخص الذي التقطه غري ملزم بالنفقة عليه ،بعد مادام مل يثبت نسب اللقيط هو أن اجلواب    
  45.وما االلتقاط إال ختليص له من اهلالك44،ألن أسباب النفقة من القرابة غري متوفرة

                                                                                                                                                                                     

  .و ما بعدها 27 .رتيب من جتب عليهم النفقة ،صو هذا ما سنراه بالتفصيل يف املطلب الثاين املتمثل يف محاية القاصر من خالل ت -  41
، قانون األسرة بلحاج العريب  ؛ 65. ، ص 3 ،ع 1990ق ، .، م 47915ملف رقم ،  07/02/1987ش ، .أ.غاحملكمة العليا ،  أنظر ، - 42

  .147. ، ص 2000امعية ، اجلزائر ، مبادئ اإلجتهاد القضائي وفقا لقرارات احملكمة العليا ، ديوان املطبوعات اجل
ة ، و يرى الفقه أن إيواء اللقيط فرض كفاي" ذلك الشخص أو املولود الذي نبذه أهله فرارا من مة الزنا ، أو لغري ذلك " :و يعرف اللقيط بأنه  -  43

، 1.طصية ، حممد أبو زهرة ، األحوال الشخ ن ما و ذلك خوفا من هالكه ؛على كل من يعلم به ، و يكون إيواؤه فرض عني على كل من يراه يف مكا
  .401.ص ، 1957لبنان ، دار الفكر العريب ،

  . 24.، ص 2009ديث ، مصر ، حلأنظر ، نور الدين أبو حلية ، الزواج و الطالق و حقوق األوالد الصغار ، دار الكتاب ا -  44



  .ألن الدولة تعترب وارثة اللقيط إذا مات ،و بيت املال يف هذه احلالة هو الذي يتكفل بالنفقة عليه    
عليه ،  اإلنفاقء من املال ، فإنه على من علم من املسلمني ما إذا مل يبقى يف بيت املال أي شيأ    

      ... :"اىلـــه الكل أمثوا طبقا لقوله تعاقني و إن تركــــام به قوم سقط عن البــــــق إذاوهو فرض كفاية 
ه سواء كان ، و عليه من تربع بالنفقة ال يستعيد حق ما أنفق46"...تـََعْاَونـُْوا َعَلى الِربِ َو التَـْقَوْى  وَ 

  . امللتقط أو غريه 
  :ه إذا أيسر، فذلك يكون يف حالتنياللقيط حمتسبا الرجوع عليعلى أما إذا كان قد أنفق     

أن يكون ذلك بأمر احلاكم و تفويضه ، فإنه حيق له يف هذه احلالة اسرتجاع ما : احلالة األوىل    
  .أنفقه إذا كانت النفقة قصدا باملعروف 

أن يكون ذلك بغري احلاكم و من غري تفويضه ، و مع ذلك أنفق طامعا : لة الثانيةأما احلا    
  :تعويضه ، و قد اختلف الفقهاء يف هذا على األقوال التالية

أما  ،قول أمحد ألن يف ذلك تشجيعا له و هو ،القول األول يرى بأن تؤدى النفقة من بيت املال    
على أنه مل ينفق عليه متربعا فقال النخعي يرجع عليه بالنفقة  القول الثاين فريى بوجوب إقامة البينة

إذا أشهد عليه ، و قال عمر بن عبد العزيز بأن حيلف ، و القول الثالث يرى بأن املنفق متربع و هو 
  .قول مالك و أيب حنيفة و الشافعي 

النفقة هو بيت مال و الراجح يف هذه املسألة القول األول بناء على أن األصل هو أن املكلف ب    
تايل يستحق التعويض عنه ، زيادة على أن ذلك تشجيعا اللتقاط اللقيط و عدم تركه الاملسلمني ، و ب

   47.للهالك

لكـــن ال يكـــفي ثبوت نسب القاصر ألبيـــه حىت تثبت لـــه النفقة ، و إمنا البد من توفر شرط آخر     
  . و هو أن يكون القاصر فقريا ال مال له

                                                                                                                                                                                     

،  1997الكتب ، السعودية ، ، دار عامل  3.، ط 8.د بن حممد بن قدامة ، املغين ، جموفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحأنظر ،  -  45
  .  350.ص
 .من سورة املائدة 2اآلية  -  46
  

  .25- 24.ة ، املرجع السابق ، ص نور الدين أبو حلي -  47



  :أن يكون القاصر فقريا ال مال له - ب

ألن األصل يف ، 48مل يكن له مالا ، أن نفقة الولد على أبيه مق أ 75فمن املقرر قانونا يف املادة     
و املقصود باملال هنا هو املال احلاضر يف يد 49،النفقة أن تكون من مال الشخص أوال إذا كان غنيا

و لكي يعترب مال القاصر حاضرا البد .مباشرةالقاصر منه  ويل القاصر الذي يسمح له بالنفقة على
، ألنه يف هاتني احلالتني ستكون املال حمل نزاع و أال يكون غائباو مها أال يكون  ،من توفر شرطني

  50.نفقة القاصر على األب أو من يليه يف النفقة

فهو  ،أما املال الغائب ؛ اءأمام القضاع الذي يكون ذلك النز ، و يقصد باملال الذي هو حمل نزاع     
ك فيها القاصر لو أو أن الوصول إليه حيتاج مدة معينة قد يهل ،ذلك املال الذي ال ميكن الوصول إليه

     اء،دين لكن مل حيل بعد أجل الوفــال الصغري حتت يد املـــاهلا أن يكون مــــو مث ،بقي بدون نفقة
  .أو يكون املال مغصوبا

                                                           

، و تقابلها "جتب نفقة الولد على األب مامل يكن له مال ، فبالنسبة للذكور إىل سن الرشد و اإلناث إىل الدخول " :ق أ  75دة حيث تنص املا -  48
  ".إذا مل يكون للصغري مال فنفقته على أبيه " املصري و اليت تنص على ما يلي  1969/ 25من القانون  2مكرر  18املادة 

،  1995نية ، مصر ، النفقات يف الشرع و القانون نفقة الزوجة و نفقة الصغري و نفقة األقارب ، دار الكتب القانو أنظر ، أمحد نصر اجلندي ،  - 49
 ؛  327. ص،  1991الطالق و حقوق األوالد و نفقات األقارب ، الدار اجلامعية ، لبنان ، ، أحكام األسرة يف اإلسالم أمحد فراج حسني ؛ 86.ص

، انحسني زيد ي؛ زكي زك 194. ص،  2001الدار اجلامعية ، لبنان ، ، اصي ، أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية رمضان علي السيد الشرنب
فقها  اإلسالميةعبد اجلليل أمحد علي ، أحكام األسرة يف الشريعة  ؛  228.، املرجع السابق ، صمأمون حممد أبو سيف ؛  202.املرجع السابق، ص

  ؛   141.ص،  2001ة االشعاع الفنية ، مصر ، مكتبة و مطبع،  و قانونا
Cf . G.CORNU , Droit civil , La famille , 7 éme édition , Montchrestien , Paris , 2007 , p.107.   

 بتاريخ 535؛ كما قضت حمكمة النقض املصرية ، دائرة األحوال الشخصية يف الطعن رقم  145. هجرية نشيدة مداين ، املرجع السابق ، ص -  50
 1955لسنة  462عمال بنص املادة السادسة من القانون  اإلتباعفقا للراجح يف مذهب أيب حنيفة الواجب املقرر شرعا و من " : 1975/  12/  21

  .على أبيه  إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع يف ماله و ال جتب - ابنا أو بنتا  - تيب احملاكم الشرعية أن الصغري من الئحة تر  280و املادة 
  

واعه سواء كان من جنس النفقة أو من غري جنسها فيشمل النقود و املقاوالت و احليوانات و العقارات فإذا كان املال ليس نقودا نو املراد باملال مجيع أ
 - 2009دار الراضي ، مصر،  ، 2.أمحد إبراهيم عطية ، نفقة و حضانة الصغار أمام حمكمة األسرة ، ط ؛ " تكون نفقة الصغري فيه فإنه يباع و 

  .22.، ص 2010



وهي حالة ما إذا عاد املال الغائب للقاصر  ،قد ذهب إىل أكثر من ذلك اإلسالميكما أن الفقه     
فهل يسرتد األب أمواله أم ال  ،و كان األب أو من هو مكلف بالنفقة قد أنفق عليه من ماله اخلاص

  .و هل هذا يف صاحل القاصر أم ال ؟

  : جاء الفقه اإلسالمي حبلني يف هذه املسألةو     

وهو يف حالة ما إذا أنفق وقد نوى بالرجوع على ما أنفقه على القاصر بدون شهود : لاحلل األو     
، القضائية البة باملال من الناحية، فإن األب أو املكلف بالنفقة يف هذه احلالة ال ميكنه املطإثباتأو 

  . للقاصر وهذا حسب اعتقادنا حل يضمن محاية ، س لديه دليل على أنه نوى الرجوعألنه لي

و هو  ما إذا أشهد األب على أنه سريجع مبا أنفقه من ماله على القاصر يف : أما احلل الثاين     
القاضي باإلنفاق على القاصر حىت يعود إليه  ستأذناحالة ما إذا حضر املال الغائب ، أو كان قد 

  .51ماله الغائب ، وهنا يكون له احلق يف الرجوع 

بالنفقة على ابنه سواء كان هذا القاصر  اأن األب يبقى ملزم ترباع و هناك من رأى غري ذلك، و     
  . 52و ذلك من أجل حتقيق محاية أكرب للقاصر ،موسرا أم معسرا ، وال جيوز الرجوع عليه مبا أنفقه

اتفقت على أن نفقة الشخص 53تشريعاتألن كل الفقه و حىت ال ،اشاذلكن يبقى هذا الرأي     
  .اأو بعيد اقريب اأو كبري  اري سواء كان صغ ،تكون من ماله

                                                           

رضت ؛ و قد عُ . 327. املرجع السابق ، ص، ... أحكام األسرة أمحد فراج حسني  ،  ؛ 88 -87. املرجع السابق ، صد نصر اجلندي ، أمح - 51
   :روايتانهل يعترب فقريا أم غنيا و هنا توجد  ه،خيدمهي حالة الفرع الذي ميلك دارا يسكنها و عبدا  تقديرها ومسألة على فقهاء احلنفية و اختلفوا يف 

  .أنه حتل الصدقة و النفقة هلؤالء و ال يؤمرون ببيع املنزل و هذا ما ذهب إليه صاحب البدائع  و يرون :ألوىللرواية اا  
ا ذهب إليه صاحب على نفسه بالباقي ، و هذا مو ينفق  باإلجيارموسرا ألنه يستطيع بيع املنزل و يسكن يعترب الفرع  فريون أن :الثانيةالرواية  أما  

  .89.نصر اجلندي ، املرجع السابق ، صأمحد  الذخرية ؛ 
،  2010احلقوقية ، لبنان ، ، منشورات احلليب  1.أنظر ، غالية رياض النبشة ، حقوق الطفل بني القوانني الداخلية و االتفاقيات الدولية ، ط  -52
  .53.ص
نفقة  "  :187ة يف املادة ي، و مدونة األسرة املغرب 1959لسنة  188من قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  59املادة  كالقانون العراقي يف -  53

  " .كل إنسان يف ماله ، إال ما استثىن مبقتضى القانون 



فالنفقة ستكون من  ،اللقيط ، ففي حالة ما إذا كان له مالو و نفس الشيء يطبق على املكفول     
أو حصري أو دراهم ، أو ما كان حتته من فراش  حلي،و يعترب كل ما كان عليه من ثياب أو . 54ماله

  . 55هو من أمواله اخلاصة

  .بل البد من توفر شرط آخر و هو عجز القاصر عن الكسب لكن هذا الشرط ال يكفي ،    

  :عن الكسب  عجز القاصر -ج 

بل جيب أن يكون عاجزا عن  حمتاجا،ال يكفي الستحقاق النفقة أن يكون القاصر فقريا     
   56،فإنه يف هذه احلالة ال يستحق النفقة ،و مع ذلك قادرا على الكسب كان فقريافلو    .الكسب

  .حكم الغينو أعترب يف 

  ادة اليت تؤمن للشخص ـــدرة على الكسب بالطرق املعتــالة ، عدم القــــــز يف هذه احلـو يقصد بالعج    

و هو سبب النفقة على 57و هذا العجز قد يكون إما بالصغر. احلصول على أموال تغطي نفقاته 
        ز احلقيقي ــمى بالعجــما يسو هذا . 58د يصيب الفرعــذي قــمرض الـون بالــا قد يكـالقاصر ، كم

  .لب العلم او يقابله ما يسمى بالعجز احلكمي ، و الذي يشمل األنوثة و ط

                                                           

  .115.، ص 2006، مصر ، ة اجلديدة أنظر ، عبد املطلب عبد الرزاق محدان ، أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي ، دار اجلامع -  54
، 2003ار الكتب العلمية ، لبنان ، ، د 3.، ط 5.ح املنهاج ، جشر  إىلأنظر ، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ، اية احملتاج  -  55
،  2.العمل باحملاكم ، ط فة و ما عليهعبد الوهاب خالف ، أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أيب حني ؛ 452.ص

  .766.وهبة الزحيلي ، املرجع السابق ، ص ؛ 188.، ص 1990دار القلم ، الكويت ، 
  .292.، ص 2013حلقوقية ، لبنان ، ، منشورات احلليب ا 1.محيد سلطان علي اخلالدي ، احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل ، طأنظر،  -56

  ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،  1.ام األسرة يف الفقه اإلسالمي ، طم حممد منصور علي ، أحكأنظر ، أمحد خبيت الغزايل و عبد احللي -  57
احلقوقية، لبنان ، ، منشورات احلليب  1.وى النفقة لدى مجيع الطوائف ، طنزيه نعيم شالل ، املرتكز يف دعا ؛ 481-478.، ص 2008-2009
  .49.، ص 2007

  .نفاق على الولد الذي ليس له كسبمن املقرر قانونا أنه يلزم األب باإل"  :ما يلي 1998/ 17/02ا بتاريخ و قد جاء يف قرار احملكمة العلي -  58
اها جمرد إعانة و مىت ثبت يف قضية احلال أن الولد املنفق عليه معوق و يتقاضى منحة شهرية فإن القضاة بقضائهم حبقه يف النفقة ألن املنحة اليت يتقاض

، خاص .،ع 2001،  ع.م.م ، 179126 ملف رقم ، 17/02/1998 ،م .ش.أ.كمة العليا ، غاحمل؛ " قوا صحيح القانون ه طبال تكفي حاجيات
  .198.ص



من قانون األسرة و اليت  75/2و قد أحسن املشرع اجلزائري عندما أخد ذا الشرط يف املادة     
عقلية أو بدنية أو مزاوال يف حالة ما إذا كان الولد عاجزا بآفة ) أي النفقة ( و تستمر"  :تنص

  ".للدراسة و يسقط باالستغناء عنها بالكسب 

، واجبة لهالنفقة  مادام أن القاصر مل يبلغ سن الرشد و مل يتحصل على الكسب تبقى،  و من مثّ     
و هذا ما  ،وال عجزه و قدرته على نفقة نفسهدليل على ز هو مبدئيا القانوين السن فبلوغ القاصر 
من املقرر قانونا أنه " : حيث جاء يف قرارها 1989ديسمرب  25حملكمة العليا بتاريخ أكده قضاء ا

لرشد ، و من مث فإن مل يكن له مال ، فبالنسبة للذكور إىل سن ا جتب نفقة الولد على األب ما
  .الف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون القضاء مبا خي

البالغ من العمر  االبنقرار املطعون فيه قضى بنفقة أن ال -يف قضية احلال  - و ملا كان من الثابت 
ك استوجب نقض القرار املطعون و مىت كان كذل. سابقة يكون قد خالف القانونملدة سنة  21
  .59"فيه

و نالحظ من خالل هذا القرار أن احملكمة العليا اعتربت بلوغ القاصر سن الرشد أو كان ال يزال     
أنه جيب نفقة : " ... ط النفقة عنه و هذا ما اتضح من خالل قوهلاقاصر لكن له مال ، سببا لسقو 

، فبمفهوم املخالفة إذا كان للقاصر مال يسقط حقه يف النفقة "الولد على األب ما مل يكن له مال 
    .املقررة له و ينفق عليه من ماله اخلاص

ي ، و هذا واضح يف املادة أما القاصر املكفول فيطبق عليه نفس األحكام اخلاصة باالبن الشرع    
 ةــــة و تربيــــعلى وجه التربع بالقيام بولد قاصر من نفق زامتال ": على أا اليت تعرف الكفالةأ .ق 116

  . 60"و تتم بعقد شرعي  بابنهو رعاية قيام األب 
                                                           

  .106.، ص 4 .، ع 1991ق ، .م،  57227، ملف رقم  25/12/1989ش ، .أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ  -  59
  

،  2008 - 2007، اجلزائر ، عكنون ة احلقوق ، جامعة بن مذكرة ماجستري ، كليأنظر ، دليلة سالمي ، محاية الطفل يف قانون األسرة ،  - 60
الكفالة بني أحكام الشريعة اإلسالمية و قانون األسرة اجلزائري ، جملة املعيار ، جامعة  إحاللمصطفى معوان ، أسباب حترمي التبين و  ؛ 66.ص

  .514.، ص 9 .عوق ، اجلزائر ، قسنطينة ، كلية احلق



هذا الشرط و إن كان حيقق للقاصر محاية ألنه مادام ال يكسب سوف حيصل  ، و يف األخري    
ألنه بذلك سوف يعفي  ،إال أنه قد يكون سبب يدفع املنفق إىل دفع القاصر حنو العمل ،لى النفقةع

  . 61سنة 16نفسه من النفقة و خاصة و أن سن العمل هو 

هذه بصفة عامة الشروط اخلاصة بالقاصر ، فما هو الشرط اخلاص باملنفق لكي جتب عليه     
  النفقة؟

  :الشرط اخلاص باملنفق : ثانيا 

ألنه لو كان معسرا  احلال،الشرط الوحيد الذي جيب أن يتوفر يف املنفق هو أن يكون ميسور     
  سر ألنه جتب ـرط اليــو يستثىن األب من ش ،62اجزــــاجزا عن النفقة و النفقة ال جتب على العــــــأعترب ع

  

  .و هذا ما سنراه فيما بعد 63،عليه نفقة أوالده الصغار مطلقا

فلهم يف هذه  ،يف مقدار اليسر الذي جتب فيه النفقة اإلسالميةاختلف فقهاء الشريعة و قد     
  :املسألة رأيان

بلغ  إذاو هو رأي أبو يوسف من احلنفية و الذي يرى بأن الشخص يكون يسريا :  الرأي األول    
  .النفقةكانت أمواله جتب فيها الزكاة هنا يصبح ملزم ب  إذا، مبعىن لنصاب يف الزكاةماله ا

،  جتب على األغنياء كما يف الصدقة أبو يوسف رأيه هذا بأن النفقة من الصلة و اإلمامو يعلل     
  .64و حد الغىن يف الشريعة هو نصاب الزكاة أو أكثر

                                                           

  .1990أبريل  25،الصادر يف  17 .ر ، ع.املتعلق بعالقات العمل ، ج 1990أبريل  21املؤرخ يف  11- 90من القانون  15ادة امل -  61
،  ن.س.د، اجلزائر ،  امعة بن عكنونرة ماجستري ، كلية احلقوق ، جأنظر ، أوريدة بوترفة ، وجوب النفقة يف قانون األسرة اجلزائري ، مذك -  62
  .480.ور علي ، املرجع السابق ، صيت الغزايل و عبد احلليم حممد منص؛ أمحد خب 41.ص
، ، منشورات زين احلقوقية ، لبنان أنظر ، أكرم ياغي ، قوانني األحوال الشخصية لدى الطوائف اإلسالمية و املسيحية تشريعا و فقها و قضاء -  63
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و يرون بأن اليسر هو ما ميلكه الشخص للنفقة  الفقهاء،و هو ما جاء به مجهور  : الثاينالرأي     
و هذا الرأي  ،حبيث تكون أمواله تكفي للنفقة على نفسه و على أوالده ،هعلى نفسه و على عيال
  . 67و احلنابلة66،كل من الشافعيةباإلضافة إىل  65،قال به حممد من احلنفية

ألنه ليس من الضروري حىت يبلغ الشخص  املسألة نؤيد حبق الرأي الثاين ، و حنن يف هذه    
حبيث يكفيه هو و عائلته  ،قادر على الكسب بل كل شخص. النصاب كي نفرض عليه النفقة 
و إمنا بإمكانية النفقة و حباجة القاصر  بالنصاب تفالعربة هنا ليس ،يكون معين بالنفقة على القاصر

إذا كان كسبه  "   :يف مبسوطه  للقاصر حيث  يقول اإلمام السرخسيربمحاية أكو هذا ما حيقق ، هلا
عياله أربعة دوانق يؤمر بصرف الفضل إىل أقاربه ألن  كل يوم درمها و يكفيه لنفقته و نفقة

االستحقاق باعتبار احلاجة فيعترب جانب املؤدي لتيسري األداء و يسر األداء يكون موجودا إذا كان  
  . 68"كسبه يفضل عن نفقته 

و رغم ما لشروط النفقة من أمهية يف محاية القاصر إال أا ال تكفي بل جيب محاية القاصر من     
  .خالل عناصر النفقة، و هذا ما سيتم التطرق إليه يف الفرع املوايل

  الفرع الثاين

  محاية القاصر من خالل عناصر النفقة
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، يف أن نفقة األوالد تكون لسد و كذلك فقهاء القانون ال خالف بني فقهاء الشريعة اإلسالمية    
إال أن  ؛تتنوع تتعدد و إمناواحد و و هذه االحتياجات ال تقتصر على عنصر  ،احتياجام األساسية

، و هذه العناصر تتمثل يف قيم إال بتوافرهاهناك جمموعة من العناصر ال ميكن حلياة القاصر أن تست
  69.الغذاء و الكساء و املسكن و العالج

هناك من يعرف النفقة بعناصرها األساسية أو الضرورية كما هو احلال بالنسبة لإلمام حممد بن  و    
  .70"الطعام و الكسوة و السكن "  :سن الشيباين الذي عرف النفقة بأااحل

أ .من ق 78فقد اكتفى هو اآلخر بذكر أنواع النفقة بدون تعريفها يف املادة ، أما املشرع اجلزائري    
و ما  أجرته،و السكن أو  العالج،اء و الكسوة و ذالغ :النفقةتشمل "  :و اليت تنص على ما يلي

  "  .العادةالضروريات يف العرف و يعترب من 

مل يذكر كل أنواع النفقة و إمنا اقتصر على ذكر  و من خالل هذه املادة، يتضح لنا أن املشرع     
،  النفقة أهم أنواع باعتبارها ،و ذلك على سبيل املثال و ليس على سبيل احلصر ،بعض أنواعها

و ما يعترب من الضروريات يف ... " أضاف عبارة لألنواع املذكورة تعدادهالدليل على ذلك أنه بعد و 
   ليس يف أهم أنواع النفقة و إمنا خبصوص أجرة احلضانة ، لكن املشكل ) أوال " ( العرف و العادة 

خاصة و أن مشرعنا مل يتكلم عنها على غرار   أم ال ؟، تدخل ضمن النفقة ما إذا كانتو الرضاع 
  .)ثانيا ( املشرع التونسي و املغريب 

  أهم أنواع النفقة مدى محاية القاصر من خالل  :أوال

كاملشرع   ،أ مثله مثل التشريعات العربية األخرى.ق 78لقد نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة     
من جملة األحوال الشخصية  50و املادة ، 71من مدونة األسرة املغربية 189املغريب يف املادة 

  .72التونسية
                                                           

  .اء و كساء و مأوى ذيشي كاف من غحبق الطفل يف مستوى مع 27و نفس الشيء نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل سالفة الذكر يف املادة  -  69
  .181.، ص 1983، دار اجلامعية ، لبنان ،  اإلسالميةأنظر ، حممد حمي الدين عبد احلميد ، األحوال الشخصية يف الشريعة  -  70
  



نوفمرب  07بتاريخ  هلاالنفقة يف قرار  على ما هو من عناصر ر قضاء احملكمة العلياتقكما قد اس    
من املقرر قانونا أن النفقات احملكوم ا لفائدة األوالد خمصصة من أجل "  :حيث جاء فيه ،1988

  . 73"لقضاء بغري ذلك يعد خرقا للقانوناملعيشة و اللباس و العالج شرعا و قانونا و ا

ل هذا القرار يتضح أن القضاء اعترب أن أهم عناصر النفقة تشمل كل ما هو خمصص و من خال    
من أجل املعيشة و اللباس و العالج شرعا و قانونا ، و يالحظ أنه مل يكتفي مبا ذكره املشرع و إمنا 

  .يشمل أيضا ما اتفق عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية مبا حيقق محاية أكثر للقاصر

  .م عنه يف هذه العناصر ينطبق على االبن الشرعي و على املكفول و ما سنتكل    

  : اء و الكسوة ذالغمدى محاية القاصر من خالل  –أ 

بلد ، أو ما  اء هو كل ما يقتات به القاصر من طعام و شراب و ذلك على حسب عادة كلذالغ    
  . 74حبيث يسد حاجة القاصر و يؤدي إىل إشباعه هو متعارف عليه

اء أمر ضروري لكل إنسان و ليس فقط للقاصر إذ ال ميكن لإلنسان أن يعيش مبعزل عن ذالغو     
بل جيب أن تكون هذه ، الطعام و الشراب ، بل أكثر من ذلك ال يكفي أن نسد جوع القاصر 

                                                                                                                                                                                     

تشمل النفقة الغداء و الكسوة و العالج ، و ما يعترب من الضروريات و التعليم لألوالد ، مع مراعاة أحكام املادة "  :189تنص املادة حيث  - 71
  أعاله  168

ط الذي  الوسيراعى يف تقدير كل ذلك ، التوسط و دخل امللزم بالنفقة ، و حال مستحقها ، و مستوى األسعار و األعراف و العادات السائدة يف
  ".تفرض فيه النفقة 

  ."تشمل النفقة الطعام و الكسوة و املسكن و التعليم و ما يعترب من الضروريات يف العرف و العادة "  :50و تنص املادة  -  72
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  .76.، ص 2008-2007، اجلزائر ،  شرح وجيز لقانون األسرة اجلديد ، مطبعة طالب
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  .88.، ص 2010-2009اجلزائر ، 



 هـونات الالزمة للحفاظ على صحتاما مغذيا فيه مجيع املكـــحبيث عليه أن يتناول طع، متوازنة  التغذية
 .75و العقل لجسمل السليم نموالعلى ته اعدملسو 

على تأمني املأكل للطفل اهتم به حىت و هو جنني ، فقد أوجب على احلنيف و من حرص ديننا     
و ذلك . و كذلك زوجته الناشز إذا كانت حامل  ،الويل أن ينفق حىت على مطلقته البائن احلامل
أُْوَالُت اَألْمحَاِل  وَ ." ..تطبيقا لقوله تعاىل ، 76ى أمهمراعاة له ألن حياته تتوقف على اإلنفاق عل

  .  77"َأَجُلُهن َأن َيَضْعَن َمحَْلُهن َو َمن يـَتِق الَله َجيَْعل لُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا 

،  أم الن ــاجلني هــابنان األب ملزم باإلنفاق على ــا إذا كـرع مـص املشـمل ين ،ونـانـقـا بالنسبة للــأم     
  .78اإلسالميةأ اليت حتيلنا إىل الشريعة .ق 222تايل نرجع إىل املادة الب و

فرباير  21و هذا يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ  ،أما القضاء فيمكن القول أنه أخد بنفقة احلمل    
إن عدم التصريح باحلمل عند احلكم بالطالق ال يعد حجة جتاه "  :و الذي جاء فيه200179

  ."أو صعوبة اكتشافه يف الشهرين األولني له  الستحالةقة حلرماا من نفقة احلمل املطل

تعترب مصاريف وضع : " 200980فرباير  11هلا بتاريخ  و كذلك ما جاءت به يف قرار آخر    
     . "احلمل نفقة إضافية يتحملها الزوج طاملا الوضع ناجم عن العالقة الزوجية
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، املتضمن االنضمام 1989ماي  16هـ املوافق لـ  1409شوال  11املؤرخ يف  67- 89املرسوم الرئاسي رقم ؛ " واصل لظروف املعيشة سني متيف حت
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  .37.، صاملرجع السابق زهية رابطي ،  ؛ 1989ماي  17الصادر يف 

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،   سالم ، الة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،اخلطيب ، حقوق الطفل املالية يف اإل إبراهيمأنظر ، حممود بن  -  76
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اعتربت نفقة الوضع على األب، فمن باب  لقرار أن احملكمة العليا قديالحظ من خالل هذا او    
  .ألن يف ذلك صيانة حلياة اجلنني، ىل أن تكون نفقة احلمل عليه كذلكأو 

قرار جملس قضاء  201181جانفي  13بل أكثر من ذلك، فقد أيدت احملكمة العليا بتاريخ     
اعتربت أن هذه النفقة ليست متعلقة بالعالج       وهران القاضي بفرض نفقة النفاس على أب الطفل، و 

و الدواء فقط، بل تشمل حىت نظامها الغذائي و مصاريف العناية بصحتها و صحة طفلها، ألن 
تشمل مصاريف النفاس، : " احلفاظ على صحتها يعين عناية أكثر بالطفل ، و قد جاء يف القرار

ظامها الغذائي، ملدة معينة، و ال تقتصر على مصاريف العناية بصحة النفساء و صحة طفلها و ن
  ".العالج و األدوية فقط 

اليت تشمل املالبس و األحذية و الفراش و األغطية و غريها ، اء هناك الكسوةذباإلضافة إىل الغ    
  .  والدي القاصر متزوجني أو منفصلنيسواء كان 82،من احلاجات األخرى

مل حيدث يف القضاء اجلزائري أن القاضي فرض ،الة االنفصالغري أنه من الناحية العملية يف ح    
هي بتقدمي مبلغ مايل لألم احلاضنة و و إمنا يكون دائما  ،عن الطفل شراء مالبس معينة ولاملسؤ على 

   83.اليت تتوىل شراء املالبس

لنفقة العالج فإذا كان هذا واقع احلال بالنسبة لنفقة الغذاء و الكسوة فما هو واقع احلال بالنسبة     
  .و السكن؟، و هذا ما سيتم تبيانه يف النقطة املوالية 

  :العالج و السكنمدى محاية القاصر من خالل  –ب 
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ألن عالج  ،يعترب العالج من الضروريات اليت تقوم عليها حياة اإلنسان كضرورة الطعام و الشراب    
 أكثر عرضة للمرض شخص طفل ألنهخاصة إذا كان هذا ال ،اتهـص يتضمن احملافظة على حيــالشخ

   84.و أقل مقاومة له من غريه

ا ذأ و ذلك أخ.ق 78لنفقة يف املادة جعل املشرع العالج ضمن مشتمالت ا ،و محاية للقاصر    
ما عدا املذهب احلنفي الذي مل يدخل العالج ضمن مشتمالت النفقة  قياسا 85.جبمهور الفقهاء

  . 86ن هذه األخرية ال جيرب القاضي ا الزوجأل ،على نفقة تطبيب أو عالج الزوجة

أما التشريعات املقارنة، فقد نصت هي األخرى على العالج ضمن عناصر النفقة كاملشرع املغريب     
على عكس املشرع التونسي الذي مل ينص عليها ضمن عناصر . من مدونة األسرة  189يف املادة 

حوال الشخصية، لكن رغم ذلك تدخل حسب اعتقادنا من جملة األ 50النفقة املذكورة يف املادة 
  .عليها يف نفس املادة العرف و العادة اليت نص ضرورياتاملشرع التونسي  ما مساه ضمن

يتحمل الوالد  : "على أن اآلخرجنده قد استقر هو  ،و عند رجوعنا إىل القضاء اجلزائري    
ك يف قرار للمحكمة و ذل ،" ن عناصر النفقةمصاريف عالج احملضون الثابت بالشهادة الطبية ألنه م

 .200687نوفمرب  15 العليا بتاريخ

 االيت عرفت تطور 88هذا بالنسبة لنفقة العالج الذي ال يطرح إشكال ، املشكل يف نفقة السكن    
، و هذا التطور كان يف صاحل القاصر و باخلصوص الطفل احملضون نظرا لألمهية  او حىت قضائي اقانوني
  .من أمان و استقرار له ما حيققو  ،ة اليت يكتسيها السكنالكبري 
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حيث كان القضاء يطبق حق احملضون ، 198489فالبداية كانت قبل صدور قانون األسرة لسنة     
لكنه جعلها مسألة تقديرية يف يد القاضي . 90من القانون املدين 467يف السكن على أساس املادة 

مما  ،السكن، إضافة إىل اشرتاطه أن يكون أكثر من حمضون حبيث له احلرية يف منح أو عدم منح
  .للقاصرجعلها محاية ناقصة 

و مع ذلك يعترب هذا النص نقطة حتول يف مسألة مسكن احملضون، ذلك ألن القاضي عند فصله     
لك مصلحــــــــة يف مسألـــــة مسكن احملضـــون، سيعــني من ينتفـــع من الزوجني حبق اإليـجــــار مرجحـــا يف ذ

  . 91القاصر كون أن مصلحته أجدر بالرعاية

و الذي نص على هذا املوضوع يف مادتني و مها  1984بعد ذلك صدر قانون األسرة لسنة     
إذا كانت حاضنة و مل يكن هلا ويل يقبل إيوائها، يضمن " ... :، و اليت جاء فيها92أ.ق 52املادة 

  .حقها يف السكن حسب وسع الزوج

                                                           

 12، الصادر يف  24 .عر ، .املتضمن قانون األسرة ، ج 1984يونيو  9ل  املوافق 1404رمضان عام  9املؤرخ يف  11 -84قانون أنظر ،  -  89
  .1984يونيو 

املتضمن للقانون املدين ،  1975سبتمرب  26املوافق ل  1395رمضان  20املؤرخ يف  58 -75من األمر رقم  467صت املادة ن -  90
  مبقتضى عقد بني املؤجر و املستأجر  ينعقد اإلجيار"  :، على ما يلي 1975سبتمرب  30، الصادر يف  78.عر،.ج

 ."خاصة  باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل حضانة األوالد اإلجيارويف حالة الطالق جيوز للقاضي أن يعني من الزوجني ميكنه من أن ينتفع حبق 
تأجر من االنتفاع بشيء ملدة حمددة مقابل بدل إجيار اإلجيار عقد ميكن املؤجر مبقتضاه املس: " حبيث أصبح نصها كالتايل 467و قد مت تعديل املادة    

  .معلوم
يعدل  2007ماي  13املوافق لـ  1428ربيع الثاين  25املؤرخ قي  05-07؛ القانون رقم " جيوز أن حيدد بدل اإلجيار نقدا أو بتقدمي أي عمل آخر

 13، الصادر يف  31.ر ، ع.املتضمن القانون املدين ، ج 1975سبتمرب  26املوافق لـ  1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75و يتمم األمر رقم 
  . 2007ماي 

  
وق ، أنظر ، عيسى طعيبة ، سكن احملضون يف تشريع األسرة اجلزائري و االجتهاد القضائي ، مذكرة ماجستري يف العقود و املسؤولية ، كلية احلق -  91

  .17.، ص 2011-2010جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، 
  .تبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا  إذا" :ملادة كاملة على أنه و نصت ا -  92

  .، يضمن حقها يف السكن مع حمضونيها حسب وسع الزوج  إيواءهاو إذا كانت حاضنة و مل يكن هلا ويل يقبل 
  .كان وحيدا   إذاو يستثىن من القرار بالسكن ، مسكن الزوجية 

  ".تفقد املطلقة حقها يف السكن يف حالة زواجها أو ثبوت احنرافها 



فقد جاء أ .من ق 72املادة أما  ،"كان وحيدا   إذا، مسكن الزوجية و يستثىن من القرار بالسكن    
له سكنا و إن  يهيئأن كان له مال ، و إال فعلى والده   نفقة احملضون و سكناه من ماله إذا"  :فيها

  ".تعذر فعليه أجرته 

باإلضافة إىل التناقض  ،اءت ابسبب نقص احلماية اليت ج93كال املادتني تعرضتا لنقد حاد    
وحسب  ،، و مادام أن التناقض واضح يفرتض أن يتم تطبيق املادة األكثر محاية للقاصربينهما الكبري

  :أ و ذلك لعدة أسباب أمهها .ق 72اعتقادنا هي املادة 

 فقط،ألا جاءت عامة مل ختص املطلقة  احلاضنات،أ تتحدث عن سكن كل .ق 72أن املادة  -1
 ق ألا قد تكون يف حالة الوفاةاحلضانة أثر من آثار الطال اعتربإن كان املشرع قد أخطأ ملا و 

أ .ق 52لو طبقنا املادة  و ،أ اليت خصت فقط األم املطلقة.ق 52عكس املادة  على .كذلك
  .رتتب عنه بقاء احملضون يف الشارعو ي ،سوف خنرج اخلالة أو اجلدة من احلق يف السكن

 52ن املادة ـ، لكأجرة السكن أ تتضمن يف صياغتها إلزام األب بتوفري سكن أو.ق 72ادة أن امل -2
وسع (  من حيث املصطلح الذي جاء به و هوسواء 94أ يفهم أا ال تريد إلزام األب بالسكن.ق

حبيث  ،أو من خالل الشروط الصعبة اليت جاءت ا و هي أن يرفض الويل إيواء األم املطلقة ،)الزوج 
أفريل  11و هذا ما جاء يف قرار الس األعلى الصادر بتاريخ  ، يكون هلا مسكن آخرال

لكن من الناحية  ،يكون مسكن املطلق وحيدا أال أ.من ق 52ت املادة شرتطاكما   ؛198195
  .ية أغلب الزجيات يكون هلا مسكن واحد عالواق

                                                           

  .139 - 130.، صاملرجع السابق زكية تشوار محيدو ، للتوضيح أكثر ، أنظر ،  -  93
  .156.ص،  2012، اجلزائر ، قانون األسرة ، دار اهلدى يايب ، صور و آثار فك الرابطة الزوجية يف ذأنظر ، باديس  -  94
  : ، غري منشور ، مقتبس عن  24526، ملف رقم  11/04/1981خ ، .ق.لس األعلى ، غأنظر ، ا -  95

Cf. GH .Benmelha , Droit algérien de la famille , édit . O.P.U., Alger,1993.p.232. 
 



مل حتدد عدد  كوال ،واحدا ضونن على األب حىت ولو كان احملأ ألزمت السك.ق 72املادة  - 3 
و ذلك  ،حددت عدد احملضونني املستحقني للنفقة 52احملضونني املستحقني للنفقة ، لكن املادة 

  .و الذي يفرتض إما أن يكون اثنان أو ثالثة فأكثر ) حمضونيها ( بذكر مصطلح 

ء إىل عدم إلزامية السكن ، ففي البداية مال القضاض القانوين ترتب عنه تناقض قضائيهذا التناق    
حيث أن القضاء يف هذه الفرتة رفض منح اإلجيار للزوجة إال إذا كان هلا ثالثة  ،أ.ق 52متأثرا باملادة 
  .97و يف قرار آخر إال إذا كان هلا اثنني فأكثر 96،أوالد فأكثر

ول ، و أصبح ينظر إىل مصلحة احملضون أكثر من األ ،بعد ذلك تغري االجتهاد القضائيو     
 اــــة العليــــاء يف قرار احملكمــو هذا ما ج، د ـــون واحـــا حمضــــان هلــفأعطى السكن للحاضنة حىت و لو ك

، بل أكثر من 199499نوفمرب  29آخر بتاريخ  و كذلك يف قرار.200298مارس  13بتاريخ 
  .100ذلك أجاز إعطاء أجرة السكن لألم حىت و لو كانت عاملة

 52دات القضائية دفعت املشرع إىل حذف الفقرة الثانية و الثالثة و الرابعة من املادة هذه االجتها    
الة الطالق جيب على األب أن يف ح"  :أصبحت كالتايل اليت أ و.ق 72و إعادة صياغة املادة  ،أ.ق

.                                                                                                      جيارع بدل اإلـــذر ذلك فعليه دفـــ، و إن تعا مالئما للحاضنةـــارسة احلضانة، سكنـــيوفر، ملم
  ".األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن  تنفيذو تبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حىت 

                                                           

    :، غري منشور ، مقتبس عن  34630، ملف رقم  18/04/1984خ ، .ق.أنظر ، الس األعلى ، غ -  96
GH . Benmelha . op .cit . opu ..Alger.p.232.  

 
  :، غري منشور ، مقتبس عن  45454،ملف رقم  06/04/1987خ ، .ق.أنظر ، الس األعلى ، غ -  97

GH. Benmalha . op. cit . opu ..Alger . p.232.  
 

  .274.، ص 1.، ع 2004ق ، .، م 276760، ملف رقم  13/03/2002ش ، .أ.أنظر ، احملكمة العليا ،غ -  98
احملكمة  ت؛ و قد اعترب  140.، ص 1.، ع 1995ق ، .، م 112705، ملف رقم  29/11/1994ش ، .أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  99

  .أ .ق 72تطبيق سيء للمادة  السكن العليا يف هذا القرار أن عدم منح احلاضنة اليت ليس هلا أكثر من ولدين
  .139.ص محيدو ، املرجع السابق ،تشوار  زكية -  100



 حسنــكان من املستكن  ل ،كن املالئمــديد و هو اشرتاطه الساجلهنا املشرع يف هذه املادة جاء ب    
   101.لو جعلها املشرع حسب القاصر و ليس حسب األم

ه ــأما من الناحية العملية فبدل اإلجيار الذي تكلم عنه املشرع اعتقادا من ،هذا من الناحية النظرية    
  :ق محاية كافية للقاصر لسببني مهاال حيق ،أنه احلل الوحيد حلالة عدم توفر السكن

ل اإلجيار الذي حيكم به القاضي رمزي أي قليل ال يكفي لتأجري مسكن مالئم أن بد أوال    
  102.للمحضون

تشمل فقط أجرة السكن دون األمور الضرورية  ،أن كلمة بدل اإلجيار اليت تكلم عنها املشرع ثانيا    
 لكي يكون ،األخرى ، من مصاريف استهالك املياه و الكهرباء و الغاز و مصاريف ترميم املنزل

        ةـــل التدفئــــوسائور اليت تقي القاصر من الربودة و احلرارة كـــافة إىل األمـــواء ، باإلضــــصاحلا لإلي
  .103التربيد و

أ ، لكن هناك نفقات أخرى .ق 78املشرع صراحة يف املادة  اهذا بالنسبة للعناصر اليت نص عليه    
أ و هي أجرة احلضانة و أجرة .ق 78ن املادة أو باألحرى عناصر أخرى مل يدخلها املشرع ضم

 اإلسالميةإىل الشريعة  عنرج لذلك ، خيصص هلا املشرع مادة يف قانون األسرةمل ةهذه األجر  ،الرضاع
  .أ.ق 222طبقا للمادة 

  أجرة احلضانة و الرضاع مدى محاية القاصر من خالل : ثانيا 

                                                           

و هذا يتعارض مع ، ومن االنتقادات كذلك اليت وجهت للمشرع يف هذه املادة هو أنه حصر حق السكن يف حالة الطالق و نسي حالة الوفاة  -  101
  .دون التفرقة بني الطالق والوفاة أ اليت تعترب السكن ضمن مشتمالت النفقة .ق 78أ و املادة .ق 75املادة 
وق و العلوم السياسية، انعقاد و احنالل الزواج ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص املعمق ، كلية احلق إشكاالتوجاين ، أنظر ، عبد احلكيم ب -  102

  .200.، ص 2014 -  2013 ، ، تلمسانبكر بلقايد وجامعة أب
سبتمرب  -هـ 1429نية ، اجلزائر، رمضان جملة الدراسات القانونية،دار اخللدو  ، ، تنازل األم عن احلضانةأنظر ، حلسن بن شيخ آيث ملويا  -103

  .79.، ص 2.م ، ع 2008



       . 104مل كذلك أجرة احلضانة و أجرة الرضاعمن املقرر فقها ، أن نفقة احملضون القاصر تش    
أي املقابل  ،و يعرف هذا األجر ، بأنه املقابل النقدي الذي حيصل عليه القائم بالعمل مقابل عمله

لقاء قيامها بعمل و هو خدمة احملضون ، أو للمرضعة  ،النقدي الذي يدفعه امللتزم بالنفقة للحاضنة
  . 105لقاء قيامها بإرضاع احملضون

 ، هو السببني التالنيضمن النفقة  - أي أجرة احلضانة و الرضاع  -فقه يدخلهما الذي جعل ال و    
لنفس  انا ختضعمأهو  ،و السبب الثاين ؛والد الصغري أن امللتزم ا هو لسبب األولفبالنسبة ل

  .ن له مال ور من مال الصغري إن كاو أمهها أن تكون هذه األج ،الشروط السابقة اخلاصة بالنفقة

  وقت ــفس الـــو يف ن ،وال القاصر حبسب األصلـــا تستحق من أمـــي تشبه النفقة ألــ، فه ن مثّ ــو م    

  . 106تشبه األجر ألا تدفع للقائمة بالعمل نظري ما تقوم به

  الدافع الذي حيمس هذهيف ،)ب(و أجرة الرضاع ) أ(أجرة احلضانة  محاية القاصر يف تتمثل و    
      او مفيد اطبيعي ااءغذضمن هلذا الطفل يحبيث  ،احلاضنة أو املرضعة للقيام باملهمة بطريقة جيدة

  .ربية سويةو ت

  : أجرة احلضانةمدى محاية القاصر من خالل  - أ

كما هو احلال بالنسبة للقضاء الذي مل يأخذ ا   ،مل ينص املشرع اجلزائري على أجرة احلضانة    
أ اليت حتيلنا إىل الشريعة .ق 222ن محاية، لكن يبقى احلل يف اجلزائر هو تطبيق املادة رغم ما فيها م

                                                           

  . 172.، ص 1999اجلامعية ، مصر ، أنظر ، حممد أمحد سالج و حممد كمال إمام ، أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية ، دار املطبوعات  -104
  .33.يم عطية ، املرجع السابق ، صأمحد إبراه -105

  
حيث ، ؛ لكن املستشار أمحد نصر اجلندي يف كتابه النفقات يف الشرع و القانون يرى غري ذلك 33.رجع السابق ، صأمحد إبراهيم عطية ، امل - 106

و هو احلضانة أو جتب بعد االنفصال للقيام بعمل  أاو ثانيا  ، أوال ال جتب أثناء قيام الزوجية ألا ، ف أجرة احلضانة و الرضاع بأا ليست نفقةكيّ 
  .114-113.املرجع السابق ، ص، ... النفقات يف الشرع د نصر اجلندي ، أمحالرضاع ؛ 



و  108،اختلفوا بينهم حوهلا أثناء قيام الزوجية فقهاء الشريعة اإلسالمية قدغري أن  107،اإلسالمية
اضنة أما لكن يف هذه احلالة جيب التفرقة بني ما إذا كانت احل ،اتفقوا حوهلا بعد الطالق بني الزوجني

  .عنهللصغري أم أجنبية 

فهي عند مجهور  ،فإذا كانت أما للصغري و كانت ال زالت احلياة الزوجية قائمة مع والد الطفل    
، و السبب هو أن نفقة احلاضنة األم أثناء الزواج واجبة حىت و لو بدون 109الفقهاء ال تستحق األجرة

فقالوا باستحقاق األم  ماميةاإلواحد ، أما احلنابلة و  فليس هلا أن جتمع بني نفقتني عن فعل ،احلضانة
  .110لألجرة عن حضانتها للصغري أثناء قيام الزواج بينها و بني والد الصغري

و سواء كان الزواج  ،فاملالكية ال يعطون أجرة للحاضنة سواء كانت أُما أم ال ،أما يف حالة الفراق    
جرة ما دام أن الزوجية ليست قائمة و مادام أا غري معتدة لكن احلنفية أوجبوا هذه األ، الم قائما أ

   111.ألا يف هذه الفرتة تستحق النفقة من والد الطفل ،من طالق رجعي أو بائن

نتها للصغري بصورة ضافإا تستحق األجرة عن ح ،لكن يف حالة ما إذا كانت احلاضنة غري األم    
  . 112الكية اليت ال تستحق احلاضنة األجرة عندهممل تكن متربعة ، ما عدا عند امل مطلقة ما

كان من املستحسن لو أن املشرع اجلزائري حسم األمر يف أجرة احلضانة حىت نتفادى ، و من مثّ     
و املشرع 113كما هو احلال بالنسبة للتشريعات العربية األخرى كاملشرع املغريب  ،هذا االختالف

  .116و املصري 115و السوري 114التونسي

                                                           

ها مل يتناولوا البحث يف أجرة احلضانة بصورة مستقلة ، و إمنا تناولوها بصورة تبعية إما عند ؤ جند أن فقها اإلسالميةعند الرجوع إىل الشريعة  - 107
محيد خل ضمن هذه األجرة ؛ دا تأ اعتبارللصغري ، أو عند حبثهم ألجرة الرضاع على أا تدخل ضمن النفقة الواجبة  اعتبارحبثهم للنفقة على 

  .223.رجع السابق ، صسلطان علي اخلالدي ، امل
  .115.باديس ديايب ، املرجع السابق ، ص -  108
  .224.بق ، صمحيد سلطان علي اخلالدي ، املرجع السا ة و املالكية و الظاهرية ؛و هم كل من احلنفية و الشافعي -  109
  .225-224.نفس املرجع ، صمحيد سلطان اخلالدي ،  -  110
  .155.باديس ديايب ، املرجع السابق ، ص -  111
  . 74.ص،  1987أنظر ، بدران أبو العينني ، حقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية و القانون ، مؤسسة شباب اجلامعة ، مصر ،  -  112
  .على املكلف بنفقة احملضون و هي غري أجرة الرضاعة و النفقة مصاريفها،أجرة احلضانة و "  :ملغربيةمن مدونة األسرة ا 167تنص املادة  -  113



إذا وجدت متربعة  اال القاصر يطرح مشكل يف موضوع أجرة احلضانة يف حالة مملك محاية كذل    
  .هل نفضل اجلانب الشخصي أم املايل للقاصر ؟ ،باحلضانة

  :و هي117الفقه اإلسالمي تكلم عن هذا األمر ووضع جمموعة من احللول    

فإن املتربعة تقدم على مستحقة ن ال تستحق احلضانة و كان للقاصر مال، ممكانت املتربعة   إذا -1
كان له مال فإن أجرة احلضانة تكون من   إذاألن القاصر . احلضانة سواء كان األب موسرا أو معسرا 

  .118ماله ، و مادام وجدت متربعة يعطى هلا احملضون حفاظا على ماله

                                                                                                                                                                                     

  ."رجعيأو يف عدة من طالق  الزوجية،ال تستحق األم أجرة احلضانة يف حال قيام العالقة 
خدمة شؤون احملضون من طبخ و غسل ثياب و حنو  ال تأخذ احلاضنة أجرة إال على"  :الشخصية التونسية األحوالمن جملة  65تنص املادة  -  114

  ". ذلك حبسب العرف 
و اليت جعلت أجرة احلضانة على املكلف بنفقة الصغري حبسب حال املكلف ا  141املشرع السوري نص على أجرة احلضانة يف مادتني املادة   -115

أمحد نصر اجلندي ، األحوال الشخصية يف زوجية أو يف عدة الطالق ؛ لفقد اشرتطت أن ال تكون األجرة يف حال قيام احلياة ا 142، أما املادة 
  .143.، ص 2009القانون السوري ، دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر و الربجميات ، مصر ، 

بلوغ الصغرية سن اثين و  تنتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغري سن العاشرة"  :املصري 1969لسنة  25من القانون رقم  20تنص املادة   -  116
أمحد ك، الفقهاء املصرين   2005لسنة  4 سنة للصغري و الصغرية مبوجب القانون رقم 15و عدل هذا القانون و أصبح سن احلضانة   ،"عشرة سنة 

أمحد نصر ؛ ا احلاضنة األجرة حق فيهعطية قالوا بان هذه املادة تتكلم كذلك عن أجرة احلضانة ألن خالل هذه الفرتة تست إبراهيمنصر اجلندي و أمحد 
  .42.عطية ، املرجع السابق ، ص إبراهيمأمحد ؛  115.املرجع السابق ، ص ...النفقات يف الشرع  اجلندي ،

اختلفت احلاضنة مع من جتب عليه نفقة  إذا"  :57/3التشريع األردين يف املادة  كذلك هناك تشريعات أخرى نصت على أجرة احلضانة و منها   
محيد ؛ " ة معتدة من طالق رجعي ون يف أجرة احلضانة قدرا احملكمة ، و ال حيكم بأجرة احلضانة مادامت الزوجية قائمة ، أو كانت الزوجاحملض

  .230.سلطان علي اخلالدي ، املرجع السابق ، ص
ق احلاضنة أجرة احلضانة اذا كانت زوجة أليب ال تستح"  :على أجرة احلضانة 148/3هناك كذلك قانون االمارات العربية الذي نص يف املادة    

القانونية ، مصر ، أمحد نصر اجلندي ، األحوال الشخصية يف قانون االمارات العربية ، دار الكتاب  ؛" حق يف عدا نفقة منه احملضون أو معتدة تست
  .376.، ص 2007

المية و قانون األسرة اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص ، كلية أنظر ، آسية بوخامت ، احلقوق املالية للمطلقة بني الشريعة اإلس - 117
؛ بدران أبو العينني بدران ، الفقه املقارن لألحوال الشخصية بني املذاهب  65.، ص 2007-2006احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

  .  558- 557.، ص 1967ة العربية ، لبنان ، ، دار النهض 1.األربعة السنية و املذهب اجلعفري و القانون ، ج
،  ن.م.ن ، د.د.د ، 3.، ط 7.أنظر ، عبد الرمحان بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي ، حاشية الروض املربع شرح زاد املستنقع ، ج -  118

  .136.، ص1985



 ،ي للمتربعةإذا كانت املتربعة من أهل احلضانة و مل يكن للقاصر مال و كان األب معسرا أعط -2
و ذلك لقوله 119باألب فيه إضرار كبري ،رة مع وجود املتربعةــزام األب باألجــبب هو أن إلـــو الس
  .120" هِ دِ لَ وَ بِ  هُ لّ  ودٌ لُ وْ مَ  َالَ  ا وَ هَ دِ لَ وَ بِ  ةُ دَ الِ وَ  ارّ ضَ  تُ َال  :"تعاىل

، قدمت صاحبة إذا كانت املتربعة من أهل احلضانة و مل يكن للصغري مال و كان أبوه موسرا - 3
احلق يف احلضانة على املتربعة ألا أكثر شفقة عليه ، كما أن األب لن يتضرر من هذه األجرة 

  .121بسبب يساره

فإن األم أو غريها من هلم احلق يف احلضانة تقدم  ،إذا كانت املتربعة ليست من أهل احلضانة - 4
صغري القاصر لألم فيه مصلحة له ال إعطاءألن ، 122على املتربعة و لو طلبت أجرا على احلضانة

أشفق من املتربعة و أحن عليه ، و احملافظة على مصاحل القاصر الشخصية أوىل من احملافظة  باعتبارها
  .123على مصاحله املالية

  .و هي أجرة الرضاعة ،باإلضافة هلذا هناك أجرة شبيهة يف أحكامها ألجرة احلضانة     

  : 124ة الرضاعأجر مدى محاية القاصر من خالل  -ب 

                                                           

  .411.، ص، املرجع السابق و زهرة حممد أب -  119
  .من سورة البقرة  233اآلية  -  120
  .77.، املرجع السابق ، ص... ان أبو العينني ، حقوق األوالد بدر  -  121
  .411.املرجع السابق ، ص أبو زهرة ،حممد  -  122
  .180.، ص 1964،  ن.م.د، دار النهضة العربية ،  3.ة ، طأنظر ، حممد احلسيين احلنفي ، األحوال الشخصي -  123
 ىْ لَ عَ  وَ  ةَ اعَ ضَ الرّ  مَ تِ ن يُ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ  ْنيِ لَ امِ كَ   ْنيِ لَ وْ حَ  نّ هُ دَ َال وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ يُـ  اتُ دَ لِ االوَ  وَ  " : 233 و قد تكلم جل جالله عن الرضاعة يف سورة البقرة اآلية  -  124

 
َ
 بِ  نّ هُ تُـ وَ سْ كِ   وَ  نّ هُ قُـ زْ رِ  هُ لَ  دِ وْ لُ وْ امل

َ
 اًال صَ ا فِ ادَ رَ أَ  نْ إِ فَ  كَ لِ ذَ  لُ ثْ مِ  ثِ ارِ ى الوَ لَ عَ  وَ  هِ دِ لَ وَ بِ  هُ لَ  ودٌ لُ وْ  مَ َال  ا وَ هَ دِ لَ وَ بِ  ةُ دَ الِ وَ  ارَ ضَ  تُ ا َال هَ عَ سْ وُ  ّالَ إِ  سُ فْ نَـ  فُ لَ كَ  تُ َال  وفِ رُ عْ امل

 م بِ تُ يْـ أَ  امّ  مْ تُ مْ لّ سَ  ذْ إِ  مْ كُ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ َال فَ  مْ كُ دَ َال وْ وا أَ عُ ضِ رْ تَـ سْ ن تَ أَ  متُْ دْ رَ ن أَ َو إِ ا مَ هِ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ َال فَ  رٍ اوُ شَ تَ  ا وَ مَ هُ نْـ مِ  اضٍ رَ تَـ  نْ عَ 
َ
 نّ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ  وا اهللاَ قُ اتّـ  وَ  وفِ رُ عْ امل

  .") 233( ريٌ صِ بَ  ونَ لُ مَ عْ ا تَـ مبَِ  اهللاَ 
 اعتبار للرضاعة بعد ذلك ؛ بأا إرشاد من اهللا تعاىل للوالدات أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة وهي سنتان فال،و قد فسر بن كثري هذه اآلية    

  .345.، ص 2008، دار التوفيقية للطباعة ، مصر ،  1 .ري الدمشقي ، تفسري القرآن العظيم ، جعماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كث



التشريعات  خالفى أجرة الرضاع مثلها مثل أجرة احلضانة مل يتكلم عنها املشرع اجلزائري عل    
، و إن كان تكلم عنها قبل التعديل  لكن بصورة عامة و وجيزة باعتبارها إحدى واجبات 125األخرى
  . 127أ.ق 39يف املادة  126الزوجة

ر عن أجرة الرضاع بل تكلم فقط عن مدة الرضاع يف أما بالنسبة للقضاء ، فلم يتكلم هو اآلخ    
   .23/04/1991128قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

أ ، .ق 222، مادام ال يوجد نص قانوين نعتمد عليه نرجع إىل املصدر الثاين طبقا للمادة و عليه    
ما إذا كانت  و كما هو احلال بالنسبة للحضانة فقد فرق فقهاء الشريعة اإلسالمية يف الرضاعة بني

  .129األم ال زالت يف حبال الزوجية أو خارج هذه احلبال

                                                           

أجرة رضاع الولد سواء كان الرضاع طبيعيا أو اصطناعيا "  :من قانون األحوال الشخصية 151نص املشرع السوري عن أجرة الرضاع يف املادة  - 125
  ائهعلى املكلف بنفقته و يعترب ذلك يف مقابل غذ

  ".ال تستحق األم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو يف عدة الطالق الرجعي 
 ؛" رضاع يف بيت األم املتربعة أحق باإلرضاع إن طلبت األم أجرة و كان األب معسرا على أن يكون اإل" : من نفس القانون 152كذلك املادة    

  .148.، املرجع السابق ، صأمحد نصر اجلندي ، األحوال الشخصية يف القانون السوري 
عه ، و يعترب ذلك من قبيل توجب على األب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على األم إرضا"  :من قانونه 79كذلك املشرع اإلمارايت يف املادة    

  .221.، ص 2007أمحد نصر اجلندي ، قانون األحوال الشخصية لإلمارات العربية ، دار الكتاب القانونية ، مصر ،  ؛ "النفقة
  " .أجرة رضاع الولد على املكلف بنفقته "  :201و نصت كذلك مدونة األسرة املغربية على أجرة الرضاع يف املادة    
ال تستحق أم الصغري حال قيام الزوجية أو يف عدة الطالق الرجعي أجرة على "  :من قانون األحوال الشخصية 152كذلك املشرع األردين يف املادة    
،  1998،  ، دار الثقافة ، األردن 1.، شرح قانون األحوال الشخصية ، طعثمان التكروري ؛ " يف عدة الطالق البائن ضاع ولدها و تستحقها إر 

  .262.ص
  .128.، املرجع السابق ، صمحيدوتشوار كية ز  -  126
  ."عة و تربيتهم األوالد عند االستطا إرضاع:  .... جيب على الزوجة "  :نصت املادة قبل التعديل -  127
من املقرر شرعا أن مدة الرضاعة الكاملة هي عامني فقط ، و من مث فإن النعي على القرار املطعون فيه النعدام األساس " : حيث جاء يف القرار -  128

  .القانوين غري وجيه و يستوجب رفضه 
 يوم رفع الدعوى ، فإن قضاة املوضوع برفضهم لطلب الطاعنة الرامي أن البنت احملضونة جتاوز عمرها عامني -يف قضية احلال  -و ملا كان من الثابت 

 ؛" لك استوجب رفض الطعن إىل ممارسة األب حلق الزيارة يف بيتها حبضورها حلجة إرضاع البنت كل ساعتني ، طبقوا صحيح القانون ، و مىت كان كذ
  .47.، ص 2.، ع1993، ق .، م 71727، امللف رقم  23/04/1991ش ، .أ.احملكمة العليا ، غ

،  ن.س.دمطبعة االشعاع الفنية ، مصر ، أنظر ، عبد الفتاح ابراهيم نسي ، أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية فقها و قانونا ، مكتبة و  -  129
  .162.ص



، ذهب احلنفية إىل أا ال تستحق أجرة األم ال زالت متزوجة بوالد الطفلففي حالة ما إذا كانت     
، هو أن و السبب يف ذلك. األب و أراد أن يستأجرها للرضاعةعن إرضاع ولدها، حىت و لو وافق 

  131.ذهب إليه حىت الظاهرية و هذا ما130إرضاع ولدها هااألم من واجب

و بني املرأة العادية، فأوجبوا األجرة 132أما املالكية فقد فرقوا بني ما إذا كانت املرأة ذات شرف    
   133.ألوىل دون الثانيةل

ألن لبنها أحسن ، 134لكن احلنابلة اختلفوا فيما بينهم فمنهم من أجاز إعطاء أجرة ألم الرضيع    
  .135و منهم من رفض تقدمي أجرة هلا إال يف حالة الفراق ،ها حىت و لو وجدت متربعةمن غري 

ة ـــة عن النفقــــــة و يرون أن هذه األجرة تكون مستقلـــاعـــــوا لألم بأجرة الرضـــاعرتف دأما الشافعية فق    
 ،)احنالل الزواج ( س ، هذا يف حالة قيام العالقة الزوجية لكن يف حالة العك 136و تدفع لوحدها   

على أن األم تستحق األجرة ألن العالقة الزوجية قد انقطعت بينها و بني والد  137هنا اتفق الفقهاء
 ّىت حَ  نّ هِ يْ لَ عَ  واْ قُ نفِ أَ فَ  لٍ محَْ  تِ َال وْ أُ  نّ إن كُ َو   " :الطفل و أصبحت أجنبية عنه و ذلك بقوله تعاىل

                                                           

  .192.، ص املرجع السابق؛ عبد الوهاب خالف ،  208.املرجع السابق ، ص ،مشس الدين السرخسي  -  130
  .340.، ص ه 1352باعة املنريية ، مصر ، ، إدارة الط 10.، أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، احمللى ، جأنظر  -  131
  .أي مل جتري عادة النساء من أمثاهلا على إرضاع أوالدهن  -  132
  .304.، ص 1994، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  1.، ط 2 .أنظر ، مالك بن أنس األصبحي ، املدونة الكربى ، ج -  133
  ." نَ هُ ورَ جُ أُ  نَ وهُ اتُ فَ  مْ كُ لَ  نَ عْ ضَ رْ أِ  نْ إِ فَ  " :من سورة الطالق 6مستدلني بقوله يف اآلية  -  134
  .138.، صاملرجع السابق د بن قاسم العاصمي النجدي ، عبد الرمحان بن حمم -  135
  .70.ص ، 1981ار الفكر العريب ، لبنان ، األخرية ، د.،ط  4 .أنظر ، سلمان البيجرمي ، حاشية البيجرمي علي اخلطيب ، ج -  136
لعاصمي عبد الرمحان بن حممد بن قاسم ا ؛ 208.املرجع السابق ، ص ، مشس الدين السرخسيواحلنابلة و و املالكية ؛ و هم كل من احلنفية  - 137

  .417.مالك بن أنس األصبحي ، املرجع السابق ، ص؛ . 138.املرجع السابق ، ص،  النجدي
ن احلنفية اختلفوا فيما بينهم خبصوص األم املرضعة املعتدة من طالق بائن ، فمنهم من ذهب إىل عدم وجوا هلا قياسا على املعتدة من و إن كا   

  ن ائـــــطالق رجعي ألا تستحق نفقة العدة ، و منهم من أوجب هلا أجرة الرضاعة نظرا إىل أن زوجيتها من أب الطفل قد انقطعت مبجرد الطالق الب
حممد حمي الدين عبد احلميد ، األحوال الشخصية يف الشريعة  ا و بدون عقد و مهر جديد ؛و الدليل على ذلك أنه ال يستطيع أن يراجعها بدون رضاه

  .400.، ص 2007، املكتبة العلمية ، لبنان ،  اإلسالمية



 هُ لَ  عُ ضِ رْ تُـ سَ فَ  متُْ رْ اسَ عَ ن تَـ إِ  وَ  وفٍ رُ عْ م مبَِ كُ نَ يْـ بَـ  واْ رُ متَِ أْ  وَ  نّ هُ ورَ جُ أُ  نّ وهُ آتُ فَ  مْ كُ لَ  نَ عْ ضَ رْ أَ  نْ إِ فَ  نّ هُ لَ محَْ  نَ عْ ضَ يَ 
  .138"ىرَ خْ أُ 

د ذاا غري  ألن النفقة حب ،و على العموم نعتقد أن أجرة الرضاعة فيها محاية للمرأة و للقاصر    
  .سنراه يف تقدير النفقة  اكافية هلما و هذا م

ا ما يتعلق حبماية القاصر من خالل شروط النفقة و عناصرها ، لكن ما هي احلماية املقررة هذ    
  للقاصر من خالل ترتيب من جتب عليهم النفقة؟

  

  

  

  املطلب الثاين

  محاية القاصر من خالل ترتيب من جتب عليهم النفقة

 استقرار القصر  كان، و ضرورة لثبات و  139صورة من صور التضامن األسري باعتبارهاالنفقة     
و إال تعرض لعقوبة جنائية نصت عليها  .و خاصة األب اإلنفاقالبد للوالدين من حتمل مسؤولية 

                                                           

  .   من سورة  الطالق  6اآلية  -  138
  

139 - Cf. Christophe VIGNEAU , Les rapports entre solidarité familiale et sociale en droit comparé, 
N°01,R.I.D.C , 1999 , p.54.   



لكن هذا ال يعين أن باقي األقارب معفني من هذه ، 140ع.ق 331ع و املادة .ق 330املادة 
  .لون عنها يف غياب األبوين ؤو بل هم كذلك مس ،النفقة

أ مث األم .ق 75بداية باألب يف املادة مراتب من جتب عليهم النفقة د املشرع فإن حتدي ،و من مثّ     
يعترب يف حد  )الفرع الثاين( أ.ق 77و بعد ذلك األقارب يف املادة  ،)الفرع األول(أ .ق 76يف املادة 

  .ذاته محاية للقاصر لكي ال يكون بدون عائل مادي

  

  الفرع األول

  األبوين

فإن   ، ن له مال أو كان قادرا على الكسبنفقة جتب يف مال القاصر إن كابينا سابقا ، بأن ال    
، لكن يف حالة عجز هذا األخري لفقره أو عدم قدرته عن ) أوال( كان غري ذلك فنفقته على أبيه

  .)ثانيا(ففي هذه احلالة حيل أقرب إنسان للقاصر بعد األب و هي األم  ،الكسب أو كان غري موجود

                                                           

  .دينار  100.000إىل  25.000و بغرامة من ) 1(إىل سنة) 2(يعاقب باحلبس من شهرين  " :ع.ق 330املادة  -  140
يتخلى عن كافة التزاماته األدبية أو املادية املرتتبة على السلطة األبوية أو الوصاية و ) 2(أحد الوالدين الذي يرتك مقر أسرته ملدة تتجاوز شهرين  -1    

لية بصفة القانونية و ذلك بغري سبب جدي ، و ال تنقطع مدة شهرين إال بالعودة إىل مقر األسرة على وضع ينبئ عن الرغبة يف استئناف احلياة العائ
                                                            "                              ...ائية
دج كل من امتنع عمدا و ملدة  300.000إىل  50.000يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و بغرامة من "  :ع.ق 331و املادة     

مة النفقة املقررة عليه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده ال جتاوز شهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته و عن أداء كامل قي
  .بإلزامه بدفع نفقة إليهم 

ال من و يفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس ، و ال يعترب اإلعسار الناتج عن االعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبو 
  .املدين يف أية حالة من األحوال 

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، ختتص أيضا باحلكم يف اجلنح املشار إليها يف هذه املادة ،  329و  40و  37اإلخالل بتطبيق أحكام املواد  دون
  .حمكمة موطن أو حمل إقامة الشخص املقرر له قبض النفقة أو املنتفع باملعونة 

  ".اجلزائيةو يضع صفح الضحية بعد دفع املبالغ املستحقة حدا للمتابعة 
  



    األب : أوال 

ور إىل ـــــــجتب نفقة الولد على األب ما مل يكن له مال ، فبالنسبة للذك"  :أ.ق 75تنص املادة    
ى األوالد هو ـــــة النفقة علــــأول من يتحمل مسؤولي عليهو ، "سن الرشد و اإلناث إىل الدخول 

  .142و احلنفية ، كاملالكية و الشافعية و احلنابلةل املذاهب الفقهيةو هذا باتفاق ك، 141األب

م  ـــــــاق عليهـــــــاإلنف، و هــــال يشاركه أحد يف نفقة أوالده، ألن األوالد جزء منالويل  باعتبارهفاألب     
  .له، و إحياؤهم كإحياء كاإلنفاق على نفسه

، و مادام أنه ليس هناك من يشارك الولد إليه سبب وجوب النفقة على األب وحده هو انتسابو     
، ألن من له غنم النسب يكون عليه غرم وىل ال يشاركه أحد يف النفقة النسب فمن باب أاألب يف

  .143النفقة

و عليه ، إذا كان لألب مال و كان قادرا على الكسب و رفض أو أمهل دفع النفقة ، أجرب على     
نا ، أما إذا كان فقريا معسرا و مل يستطع الكسب رغم قدرته ، ه144ذلك و إال تعرض للعقوبة

  .145القاضي يفرض النفقة على من يليه نيابة عن األب مث يرجع املنفق على األب مبا أنفقه

أ مل يفرق بني نفقة  الولد يف حالة قيام الرابطة الزوجية بني .ق 75/1و املشرع اجلزائري يف املادة     
  . 146أبويه و نفقته يف حال احنالهلا ، مما يستدعي تطبيق املادة يف احلالتني 
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باإلضافة إىل ما جاءت به الفقرة الثانية من نفس املادة ، اليت تعترب حبق محاية للفرع بشكل عام     
لتشريعات ا يف كما هو احلال  ، حبيث مددت النفقة يف حالة طلب العلماأو بالغ اسواء كان قاصر 
عجز العقلي  كذلك ال و يف حالة ،، ألن يف ذلك منفعة له و لوالديه و لبلده 147العربية و الغربية

  .148و العته أو العجز البدين كالعمى و الشلل و قطع اليدين أو الرجلني كاجلنون

أما بالنسبة للجنني رغم أن شخصيته ناقصة ألنه مل ينفصل بعد عن أمه انفصاال تاما حىت نرتب     
 ببعض له احلقوق اليت يقررها القانون ، إال أن القانون خرج عن القاعدة العامة و اعرتف للجنني

خاصة بعد  إشكال، لكن مل يتكلم عن النفقة و اليت تطرح 149احلقوق كالنسب و املرياث و الوصية
  .الطالق

أم  ،هل األب يف هذه احلالة ملزم بالنفقة على اجلنني مادام أنه منه و سوف ينسب إليه و من مثّ     
  غري ملزم حىت يولد حيا ؟

لتفصيل ، و اتفقوا على أن املطلقة احلامل تستحق النفقة الفقه اإلسالمي تكلم عن هذا األمر با    
و قد عللوا وجوب النفقة على احلامل بأن ، 150يف اآلية السابقةو السكن و ذلك تطبيقا لقوله تعاىل 

  151.على أمه باإلنفاقاحلمل ولده فيلزمه النفقة عليه لكن ال يتم ذلك إال 

فاملالكية و بعض ، 152مل أم أمه احلامل، هل هو احللكن اختلف الفقهاء يف سبب وجوا    
ل ــــــــأما باقي الفقهاء قالوا بأا جتب للحام153،الشافعية و بعض احلنابلة يرون بأن النفقة جتب للحمل

  156.و بعض الشافعية و بعض احلنابلة155و الظاهرية154و هذا ما ذهب إليه احلنفية

                                                           

147- Cf . J .P . BROUILLAUD , Droit civil , les biens, les personnes, la famille , édit . Hachette , France , 2000 , 

p.135. 
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، 157ب إال بوجود احلمل و تنعدم بانعدامهعلل موقفه على أساس أن النفقة ال جت األولفاجلانب     
إن "  :جبها على أساس األم احلامل فيقول السرخسي يف كتابه املبسوطو أما اجلانب الثاين الذي ي

ل الولد و إن كان له مال أوصى النفقة إذا كانت حامال جتب هلا ال للولد بدليل أا ال جتب يف ما
نكوحة إذا حبلت ال تتضاعف نفقتها و لو كان احلمل و أن امل... ، و أا تتعدد بتعدد الولد به

بد من فإذا ثبت أن النفقة هلا فال"  مث قال" يستحق النفقة لتضاعفت نفقة املنكوحة إذا حبلت 
  ." النفقة و ال سبب لذلك سوى العدة ، و احلامل و احلائل سواء  الستحقاقسبب 

املهم هو أن األب ملزم باإلنفاق على املرأة  ،و على العموم سواء كانت النفقة لألم أو للحمل    
سواء كانت يف ذمته كزوجة أو انفصمت العالقة الزوجية بالطالق ، هذا و إن كانت النفقة  ،احلامل

سوف تعطى للمرأة أو لصاحلها فإن النفع عائد للجنني ، فهذا حق له حىت و هو يف مرحلة التكوين 
ل ظلنشوز إال إذا كانت حامل فإا تللمرأة تسقط يف حالة ا يف بطن أمه ، بدليل أن النفقة املقررة
  .158واجبة ملا فيه من مصلحة مقررة للجنني

 ، أ املذكورة سابقا.ق 116باإلضافة إىل ذلك فإن األب ملزم بالنفقة على الكفيل طبقا للمادة     
احلالتني علما أن حالة الوفاة تايل نطبق املادة يف الو ب ،و اليت مل تفرق بني حالة الزواج و حالة الطالق

  . 159أ.ق 125كلمت عنها املادة ت
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يبقى األب ملزم بالنفقة سواء كانت احلضانة له أو لزوجته املطلقة و هذا ما حيقق محاية   ،و من مثّ     
و الذي هو  ،كاملة للقاصر ، غري أن القضاء فسر هذه املادة مبا ال حيقق محاية للطرف الضعيف

  .القاصر املكفول

بأنه ال تسري آثار الطالق من ، 2011160مارس  10ة العليا بتاريخ حيث جاء يف قرار احملكم     
أن "  :و برر موقفه كالتايل ،حضانة و نفقة على الطفل املكفول الذي يعيش مع مطلقة الزوج الكافل

يد بأن تكون املطعون ضده الكافل إذا كان ملزما بنفقة البنت املكفولة اليت منحها لقبه فإن ذلك مق
 أخذتو  تعيش مع مطلقة الكافل اليت تطوعتاملكفولة حتت حضانته و رعايته ، و طاملا البنت 

البنت املكفولة معها ، ألن آثار الطالق و ما يرتتب عنه من حضانة و نفقة ال تسري على املكفول 
    ا كان املكفول حتت حضانة و هذا االلتزام ال ينتج أثره إال إذ ،هنا على وجه التربع االلتزام باعتبار

  .161"و رعاية الكافل 

 نيا غري منطقي ، فما دام أن الزوجو حسب اعتقادنا نرى بأن ما جاءت به احملكمة العلي    
التزما معا قبل انفصاهلما و بإرادما احلرة بالتكفل بالطفل املهمل ، لذا فهما ملزمان معا  نيالكافل

  .ن منه يتحلالشرعية بعد الطالق و ال بنتائج هذا التعهد و بآثاره ال

عندما  ، و من القانون املغريب يف حد ذاتهو القضاء املغريب كان أكثر محاية من القضاء اجلزائري      
 10بتاريخ  حيث علل القضاء املغريب يف قرار له ،اعترب أن الطالق ال جيعل األب معفيا من النفقة

عليه و تربيته و تدبري  باإلنفاقو تعهدا  ،لما الطفل املهملما دام الطرفان تس هبأن 1993سبتمرب 
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، و أن انفصام رابطة الزواج بينهما ال حيول دون ما التزما حني بلوغه سن الرشد القانوينشؤونه إىل 
  .162به

و أن عقد الكفالة بالطفل ال  السيما ،كما أن تواجد الطفل مع األم ال يعفيه من واجب النفقة     
و أن  .ط أو بند يعفي الطرفني من املسؤولية أو أحدمها عند حدوث طارئ معنييتضمن أي شر 

 1قرار آخر بتاريخ ه القضاء املغريب يف س الشيء أكدو نف حلضانة ال تقتصر على األم لوحدها،ا
  .2004163جانفي 

 أ تفصل يف هذا.ق 116كان من املستحسن لو أن املشرع اجلزائري أضاف فقرة ثانية للمادة   و    
  . األمر

بل أكثر من ذلك قد أجاز القضاء اجلزائري للكافل التنازل عن الكفالة يف قرار للمحكمة العليا     
جيب على الكافل القيام باإلنفاق على الطفل : " و الذي جاء فيه2006164ديسمرب  13بتاريخ 

، و عليه "ت ختليه عن الكفالةاملكفول و تربيته و رعايته قيام األب بابنه باعتباره وليا قانونيا، ما مل يثب
جمرد ختلي األب الكافل عن الكفالة سوف يعفي نفسه من التزاماته العائلية اجتاه القاصر املتمثلة 
خاصة يف النفقة ، و هذا يف احلقيقة أمر يضر بشكل كبري مبصلحة القاصر و ال حيميه ألنه جيعل 

  .الوضع املادي للقاصر غري مستقر و مهدد بالزوال

و فقهي على أن نفقة القاصر الذي ال مال له على  قانوينهناك اتفاق و يف األخري نقول أن     
  .أمهملكن إذا فقد األب أو كان عاجزا عن الكسب فستنتقل نفقة األبناء على  ،أبيه

  األم  :ثانيا
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قادرة  يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت"  :أ على أنه.ق 76تنص املادة     
  " .على ذلك 

يتبني لنا أنه إذا أصبح األب فقريا أو عاجزا عن الكسب لإلنفاق  ،من خالل نص هذه املادة    
إذا كان بالتأكيد 165فواجب اإلنفاق على القاصر ينتقل إىل األم أوالده،على نفسه و على زوجته و 

نتقل إىل غريها ما دام لديها ل من عمل ما ، حبيث ال يدخ بأن يكون هلا مال أو ،باستطاعتها ذلك 
ال تنتقل إىل اجلد " : 2007ماي 09و هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ  ،مال

  .166... "أ .ق 77و  76ن ـيـك طبقا ملا توجبه املادتـل و ذلــنفقة األم على األوالد طاملا كان هلا دخ

  ورة ــــاملذك" عجز " ، ألن  كلمة 167ائب أو املفقود أو امليتــــق حىت بالنسبة لألب الغـــــو هذا ينطب    

  

  .168يف املادة السابقة تشمل هؤالء و حىت فقر األب و عدم العمل و املرض العقلي و البدين

 170يةـــخصــوال الشـــلة األحــمن جم 47ل ــي يف الفصــــرع التونســـذهب إليه املش169و نفس الشيء    
إال أن هذه األخرية كانت أكثر دقة من ، 171من مدونة األسرة املغربية 199يف املادة و املشرع املغريب 

  .املشرع اجلزائري و التونسي حيث أوجبت النفقة على األم مبقدار ما عجز عنه األب 
                                                           

، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  02-05األمر القانونية على ضوء  إشكاالاأنظر ، دالل قندوز ، التطبيقات القضائية للحضانة و  -  165
  .34.، ص 18

  . 297 -295.ص ، 2.ع ، 2008،  ع.م.، م 390381، ملف رقم  09/05/2007ش ، .أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  166
، بالفقه اإلسالمي ، جملة املعيار اجلزائري مقارنة يف كفالة احلقوق املادية و املعنوية للطفل يف قانون األسرة اآلباءكمال لدرع ، مسؤولية ،  أنظر  -  167

دليلة سالمي ، املرجع  ؛ 191.، ص 2 .، ع 2002جامعة األمري عبد القادر ، كلية أصول الدين و الشريعة و احلضارة اإلسالمية ، قسنطينة ، 
  .82.السابق ، ص

  .149.هجرية نشيدة مداين ، املرجع السابق ، ص -  168
أمحد خبيت الغزايل عبد احلليم و حممود منصور علي ، املرجع السابق ، ؛  62ع العماين يف املادة و املشر  78يف املادة  كاملشرع القطري -  169

  .481.ص
  ".األم حال عسر األب مقدمة على اجلد يف اإلنفاق على ولدها "  :47تنص املادة  -  170
لى أوالده ، و كانت األم موسرة ، وجبت عليها النفقة مبقدار ما عجز عنه إذا عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق ع" :199املادة تنص  -  171

  ".األب 



معظم التشريعات العربية و منها املشرع اجلزائري أخذ برأي مجهور الفقهاء و هم كل من  ، و عليه    
غري أن أبو يوسف و حممد أجازوا لألم أن ترجع على األب ، 174و احلنابلة173الشافعية و172احلنفية

  .175مبا أنفقته إذا أيسر

َو الَواِلَداُت  " :من سورة البقرة 233واستدلوا يف وجوب النفقة على األم بقوله تعاىل يف اآلية     
وجوب الرضاعة من طرف  ذه اآلية فيها داللة علىفقالوا أن ه، "...يـُْرِضْعَن َأْوَالَْدُهّن َحْوَلِني َكاِملِني 

و ما يؤكد أكثر هذا القول هو قوله تعاىل يف نفس  .فإن النفقة واجبة عليها كذلك ومن مثّ  ،األم
َْوُلْوِد َلُه رِْزقـُُهَن َو ِكْسَوتـُُهَن بِاْلَمْعُرْوِف  " :ةــــاآلي

    ر فإن أعس ،ود له هو األبـــولـــفامل "...َو َعَلْى امل
 .بل والدا قطعية خبالف والدة األب فإا ظنية ،أو غاب فتحل األم حمله ألا هي كذلك مولود هلا

فقالوا مادام األم وارثة فعليها النفقة  "... َو َعَلْى الَوْاِرِث ِمثُل َذِلَك ... " :أما معىن قوله يف نفس اآلية
  .176لولدها بقدر مرياثها منه

قلت يا رسول اهللا هل يل من "  :الفقهاء بقول أم سلمة رضي اهللا عنها تدلّ أما من السنة فاس    
، فرد عليها عليه " أجر يف بين أيب سلمة ، أن أنفق عليهم و لست بتاركتهم هكذا إمنا هم بين

لو كانت النفقة واجبة على  من مثّ و ، 177"نعم لك أجر ما أنفقت عليهم : " الصالة و السالم 
  .صلى اهللا عليه و سلم ذلك  غريها لبني الرسول

                                                           

، دار الكتب  1.، ط 4 .أنظر ، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السرياسي مث السكرزي املعروف بابن مهام احلنفي ، شرح فتح القدير ، ج - 172
  . 372 -371.، ص 2003لعلمية ، لبنان ، ا

  .588.املرجع السابق ، ص ، لشربيينحممد بن اخلطيب ا مشس الدين  -  173
  .256.، ص املرجع السابقبن قدامة املقدسي ، لرمحان بن أيب عمر حممد بن أمحد مشس الدين أيب الفرج عبد ا -  174
عالء  ؛ 328.، ص 2011ة ، مصر ، ، مكتبة الوفاء القانوني 1.األمومة يف الفقه اإلسالمي ، ط أنظر ، حامد أمحد حممد حسن ، أحكام -  175

  .177.، ص 2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  2 .، ط 5 .الدين أيب بكر بن مسعود الكساين احلنفي ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج
  .329.حامد أمحد حممد حسن ، املرجع السابق ، ص -  176
   . 276.ص املرجع السابق ،،  1.، ط 12رح صحيح البخاري ، الد أنظر ، حافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، فتح الباري بش -  177



ن  ــــــــــاء عــــــكما استدل اجلمهور بعدة آثار وردت عن الصحابة رضي اهللا عنهم ، و من بينها ما ج    
إذا كان أم و عم فعلى األم النفقة بقدر "  :زيد بن ثابت رضي اهللا عنه حيث قال يف نفقة الصغري

  .ذا دليل على أن النفقة واجبة على األم لصغريها و ه، 178"مرياثها و على العم بقدر مرياثه 

  :بعدة أمور من أمهها ، فقد استدل الفقهأما بالنسبة للمعقول    

فما دام األب ملزم بالنفقة على أساس الوالدة فمن باب أوىل أن  ،هو أن النفقة جتب بالوالدة -1
  .ألن والدا قطعية كما قلنا ،تلزم األم ا

وجب على األم هي كذلك النفقة على  و من مثّ  ،يتحمل نفقة أمه املعسرةكما أن االبن   -2
  .179االبن

و من جهة أخرى هي   ،إضافة إىل ذلك األم تشبه األب باعتبارها من جهة أحد الوالدين -  3
  .كذلك عالقتها مع أبنائها توجب هلا رد الشهادة و وجوب العتق 

بت النفقة على األم بل و ال ترجع ا عليه إذا و عليه ، إن أعسر األب ومل يكن له مال وج    
  .180أيسر

  :برأي اجلمهور لعدة أسباب من بينها  ذأخحسب اعتقادنا قد و املشرع اجلزائري     

  .أشفق على االبن من غريها باعتبارها ،أن وجوب النفقة على األم سوف حيقق محاية للقاصر -1

لكن  ،فما دام األب ملزم بالنفقة فهي كذلك ملزمة ،رأةأنه بذلك حيقق املساواة بني الرجل و امل - 2
   .بشكل أخف و ذلك متمثل يف عجز األب

                                                           

  .256.صن ، .س.د، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  8.أيب شيبة ، اآلثر يف املصنف ، ج أنظر ، ابن -  178
ي اهللا عنه و هو شرح خمتصر أنظر ، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب االمام الشافعي رض - 179

  .479.، ص 1994، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  1.، ط 11.املزين ، ج 
  .257.املرجع السابق ، صابن قدامة املقدسي ، -  180



فت ــــهو أن الرأي املخالف للجمهور أدلته غري كافية و غري مقنعة ، ومن بني املذاهب اليت خال - 3
  .لك من الكتاب و السنة و قد استدلوا ذ، 182و املالكية181اجلمهور هناك الظاهرية

،       183" وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  نّ هُ تُـ وَ سْ كِ   وَ  نّ هُ قُـ زْ رِ  هُ لَ  ودِ لُ وْ مَ ى الْ علَ  وَ "  :استدلوا بقوله تعاىل بمن الكتاف    
 فهي غرياألم  أمالنفقة على املولود له و هو األب اآلية على أن اهللا تعاىل أوجب اهذه و فسروا 

ى لَ عَ  مْ هُ ضَ عْ بَـ  اهللاُ  لَ ضّ ا فَ مبَِ  اءِ سَ ى النّ لَ عَ  ونَ امُ وّ قَـ  الُ جَ الرِ "  :معنية بالنفقة ، كذلك استدلوا بقوله تعاىل
و قوامة الرجال على النساء هو أن يقوموا بالنفقة عليهن فليس 184،" مْ اهلِِ وَ مْ أَ  نْ وا مِ قُ نفَ ا أَ مبَِ  وَ   ضٍ عْ بَـ 

 ، و إذا تويف األب أو أعسر بالنفقة فنفقة االبن على الوارث من الرجال185للنساء دخل يف النفقة
  .186ليس على األم بشيءو 

فقد استدل املالكية بعدة أحاديث من بينها حديث أم سلمة السابق  ،أما من السنة الشريفة    
ألنه لو كانت واجبة  ،فقالوا أن هذا احلديث دليل على أن األم غري ملزمة بالنفقة على أبنائها ،ذكره

  187.جر و لو كان بني وجواعليها ملا أعطى الرسول عليه الصالة و السالم ألم سلمة األ

 :كذلك استدلوا باحلديث الشريف للرسول علية الصالة و السالم الذي قاله هلند زوج أيب سفيان    
فقالوا حول هذا احلديث أنه لو كانت النفقة واجبة ، 188"خذي ما يكفيك و ولدك باملعروف " 

  .من مال زوجها و بغري علمه  األخذبملا كان النيب عليه الصالة و السالم قد أذن هلند  ،على األم

                                                           

  .101.، املرجع السابق ، ص ابن حزم ، احمللى -  181
  .305.محيد سلطان علي اخلالدي ، املرجع السابق ، ص -  182
  .البقرة  من سورة 233اآلية  -  183
  .من سورة النساء  34اآلية  -  184
  .168.ن ، ص.س.دسعودية ، ال، دار عامل الكتب ،  3. أنظر ، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ، ج -  185
  .332.حامد أمحد حممد حسن ، املرجع السابق ، ص -  186

  
  . 332.، ص املرجع السابق،  حامد أمحد حممد حسن -  187
  . 2.، ص 3أنظر ، اهلامش رقم  -  188



فال جتب  ،فقالوا بأن النفقة جتب على عصبة األبناء و األم ليست عصبة ،أما بالنسبة للمعقول    
  .189النفقة عليها

، ألما أشفق على القاصر من غريهمهذا بالنسبة لألبوين اللذان يلتزمان بالنفقة على أبنائهما     
  .قل واجب النفقة على باقي األقاربنتلكن يف حالة عدم وجودمها ي

  الفرع الثاين

  األقارب

      جتب نفقة األصول على الفروع "  :قوهلاب أ و ذلك.ق 77ة األقارب املادة نصت على نفق    
  ".و الفروع على األصول حسب القدرة و االحتياج و درجة القرابة يف اإلرث 

حبيث مل ترتكه بدون نفقة يف حالة عدم وجود األب  ،هذه املادة و إن كانت حتقق محاية للقاصر    
   . كافية و غري دقيقة لعدة أسبابإال أا غري ،و األم أو يف حالة عدم قدرم على النفقة

يف حالة انفراد  ،توقف على استحقاق اإلرثيالنفقة بني األصول و الفروع ال  أوال ألن وجوب    
ما عدا املالكية الذين يوجبون النفقة فقط على 190،ءأحد األصول و ذلك باتفاق مجهور الفقها

  191.األب

                                                           

لوحده بل األم كذلك كما أن اآلية الثانية اليت جاء ا املالكية تدخل ضمن نفقات  األبو قد رد اجلمهور على املالكية بأن املولود له ليس  -  189
الصالة و السالم األجر فهذا ال ينفي وجوب النفقة عليها حىت  عندما أوجب هلا النيب عليه سلمهالزوجات و ليس نفقات األبناء أما بالنسبة حلديث أم 

أعسر فتجب النفقة ال يرتك األبناء بدون عائل ، و خبصوص حديث هند يفيد سقوط النفقة على األم يف حياة األب و حني يساره أما إذا تويف أو 
  .336 -335.د حسن ، املرجع السابق ، صحممأمحد حامد عليها ؛ 

، مذكرة جلنني و الطفل يف الفقه اإلسالميعواطف حتسني عبد اهللا البوقري ، أحكام ا و احلنابلة و الظاهرية ؛ من احلنفية و الشافعيةو هم كل  -  190
دية ، ، السعو  ماجستري يف الفقه اإلسالمي ، كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه و األصول ، جامعة أم القرى

  .476.، ص 1990
 حيث يرى املالكية بأن القرابة املوجبة للنفقة هي القرابة املباشرة فقط ، و جتب النفقة فقط على األب دون األم و هذا املذهب هو أضيق -  191

و كذلك قول الرسول عليه ، ذكر من سورة البقرة السابقة ال 233املذاهب يف حتديد القرابة املوجبة للنفقة ، و حجتهم يف ذلك قوله تعاىل يف اآلية 
أنفقه على :"عندي دينار ؟ قال: ال لرجل سأله الصالة و السالم هلند السابق ذكره أيضا ، باإلضافة إىل حديث الرسول عليه الصالة و السالم عندما ق



فما مصري القاصر يف هذه  ،غري وارثني كلهم صولكلم يف حالة ما إذا كان األثانيا أن املشرع مل يت    
،  192هل يبقى بدون نفقة مع وجود أصول موسرين ؟، هذا األمر فصل فيه املذهب احلنفي ،احلالة

ملقصود بدرجة القرابة يف اإلرث ألننا نعلم أن املرياث إما فرض أو عصبة ما ا ،يف إطار النقد كذلك
  .أو ذوي األرحام و ليس درجات

و هذا املذهب أوجب  ،املشرع فيها باملذهب الشافعي ذأ هذه املادة أخ.ق 77إىل املادة نرجع     
جداد و جدات فإن فإن كان للولد أ ،األب أو إعساره على اجلد املوسرنفقة الولد عند عدم وجود 

تايل ال جتب الو ال جتب النفقة عندهم على غري األصول و الفروع ، و ب ،النفقة جتب على األقرب
  .ب كالعم و العمة و األخ و األختعلى سائر األقار 

                                                                                                                                                                                     

أنفقه على خادمك ، : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على أهلك ، قال : نفسك ، قال عندي آخر ؟ قال 
عبد ايد هي غري ملزمة على غريهم ؛ فما دام أن النيب يف هذا احلديث مل يأمره بالنفقة على غري هؤالء ف" أنت أعلم به : عندي آخر ؟ قال : قال 

  .7416.جع السابق ، ص، املر  10.، ج ... وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي ؛  43.، املرجع السابق ، صحممود مطلوب 
على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى ، فإذا كان  االبنحيث يرى احلنفية يف حالة عدم وجود األب أو يف حالة إعساره تكون نفقة  -  192

  :حلول  3ة املوجود من األصول غري األب واحدا ، كانت عليه نفقة فروعه ، أما إذا كان املوجود من األصول أكثر من واحد ففي املسأل
رجة أن يكون أصول الصغري كلهم وارثني و يف هذه احلالة تكون النفقة موزعة عليهم بقدر سهامهم يف املرياث ، و ال اعتبار يف هذه احلالة بد -1

اجلدة ألم مبقدار  القرابة سواء كانوا متساوين أو خمتلفني يف الدرجة فمثال لو كان للقاصر طالب النفقة جد صحيح و جدة ألم وجبت النفقة على
و السبب جبعل النفقة حسب  "ك لِ ذَ  لَ ثْ مِ  ثِ ارِ الوَ  ىْ لَ عَ  " :السدس ، و على اجلد الباقي ألنه يرث الباقي تعصيبا بعد اجلدة ألم و ذلك لقوله تعاىل

  مقدار اإلرث هو أن الوارث ما دام له غنيمة اإلرث عليه غرم النفقة 
  :و هنا نفرق بني حالتني أن يكون أصول الصغري غري وارثني  -2

  .أن يتساوى األصول املوجودون يف درجة القرابة ، و يف هذه احلالة تكون النفقة على األصول بالتساوي : احلالة األوىل
  .أن خيتلف األصول يف درجة القرابة ، و يف هذه احلالة يقدم األقرب يف الدرجة :  احلالة الثانية

و البعض اآلخر ال يرث ، يف هذه الفرضية تكون النفقة على األصل األقرب للفرع طالب النفقة ، و لو كان هذا أن يكون األصول بعضهم وارثني  -3
فالنفقة  -أي أبو أب األب  -احية أمه أي أب األم و جد األب األصل غري وارث و مثال على ذلك أن يكون املوجود من األصول جد للصغري من ن

النفقة على جد األب حىت و لو كان وارثا باعتباره من بذلك رب للفرع و لو كان هذا اجلد غري وارث و ال جتب هنا تكون على اجلد ألم ألنه أق
  .العصبات 

ألنه  أما إذا تساوى األصول يف القرابة تكون النفقة على الوارث منهم دون غريه ، فإذا كان هناك جد ألب و جد ألم كانت النفقة على اجلد ألب   
الزحيلي ، الفقه وهبة ؛  95 -94.، املرجع السابق ، ص... شرع أمحد نصر اجلندي ، النفقات يف ال جلد األم وهو غري وارث ؛ا الوارث دون
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 هــــــ، فسمانا سبحان193" مْ  آدَ ِين بَ  اْ يَ  " :اىلــــــــو ذلك طبقا لقوله تع ،د كاألبـــة اجلــو اعترب الشافعي    
تعاىل أبناء و مسى آدم أب ، و مبا أن اجلد يقوم مقام األب يف الوالية ، و هو من العصبة فإنه  و

  .بنفقة الولد  االلتزاميف  األبجيب أن يقوم اجلد مقام 

و من " ... :1998194أفريل  21القضاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ  و هذا ما ذهب إليه     
وع ملا قضوا حبق الزيارة للجد الذي يعترب أصال للولد و هو مبنزلة والده املتوىف كما فإن قضاة املوض مثّ 

من قانون األسرة ، فإن القضاة  77جتب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة طبقا ألحكام املادة 
  ... ".بقضائهم طبقوا صحيح القانون 

 ،عترب القرابة املوجبة للنفقةرث ، و الذي يكما أن املشرع أخذ باملذهب احلنبلي فيما خيص اإل    
  ر أنه ال حيصرها ــب ، غيــاج بالفرض أو التعصيـــــاحملت195ون فيها القريب وارثا لقريبهـــــهي القرابة اليت يك

  

  .196سواء كانوا حمارم أو غري حمارم األقارببل يدخل سائر  ،بني األصول و الفروع

        درةـو هو أن تكون حسب الق ،على القريب مقيدة بشرطغري أن هذه النفقة اليت تفرض     
فرباير  21، و هذا ما ذهب إليه كذلك قضاء احملكمة العليا بتاريخ أ.ق 77االحتياج طبقا للمادة  و

و جاء يف  أ.ق 77ادة ـحيث رفض إلزام اجلد بالنفقة لعدم حتقق الشروط الواردة يف امل ، 2001
املطعون فيه على ما هو ظاهر من احليثيات قد استند يف فرض النفقة على حيث أن القرار "  :القرار

أ دون أن يتحقق من أن مرتب معاشه يكفيه طاملا أن نفقة .ق 77اجلد ألب إىل ما توجبه املادة 
  .197"...اإلرثاألصول على الفروع تفرض حسب القدرة و االحتياج و درجة القرابة يف 
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   صول للقاصر من سينفق عليه، خاصة هو يف حالة عدم وجود أ ،السؤال الذي قد يطرح لكن    
  قة األقارب بني األصول و الفروع؟و أن املشرع قد حصر نف

 ذلو أن املشرع أخ، هذا الفراغ التشريعييف هذه احلالة كان من املستحسن حىت نتفادى      
أو جعل  ، املذاهب األخرى باملقارنة مع األقاربيوسع من نفقة  ألنه ،باملذهب احلنبلي  بكامله 

    العجزة تتجلى يف رعاية احملتاجني و  ،لكون وظيفة هذا األخري198القاصر على بيت املال املسلمني نفقة
  .199و هو ما يسمى يف وقتنا احلاضر باخلزينة العمومية ،و املرضى

املقررة ماية حلهذا بالنسبة حلماية القاصر من خالل ترتيب من جتب عليهم النفقة ، لكن ما هي ا    
   ؟سقوطها ما يتعلق بتقدير النفقة و للقاصر في

  

  املطلب الثالث

  محاية القاصر من خالل تقدير و سقوط النفقة

 بل حىت و هو جنني، تعترب النفقة من احلقوق املهمة و املشروعة اليت تثبت للقاصر بعد والدته    
  .ع الشروط املذكورة سابقاما دام توفرت فيه مجي ،فهو ال يستطيع االستغناء عنها

و إال  ،يف إلزام رب األسرة باإلنفاق عليه مهمااصر لذلك يعترب تقدير النفقة و عالقتها بالق     
، غري أنه قد تطرأ أسباب قد )الفرع األول ( تعرض للعقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات 

  .)الفرع الثاين ( بدفعها يسقط  االلتزامجتعل 
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  ألولفرع اال

  تقدير النفقةمحاية القاصر من خالل 

و كل ما  ،ليها تشمل النفقة و الكسوة و العالج و املسكن و أجرتهإن النفقة كما سبق اإلشارة إ    
  .يش حسب العرف و العادةيلزم من أجل الع

بل و هذه النفقة قد تقوم من قبل امللتزم ا دون احلاجة إىل أن تطلب منه ، و قد تقوم من ق    
  ) .ثانيا ( راعاة حال امللزم ا ممع ، )أوال ( القضاء يف حالة اللجوء إليه 

، أ.ق 79سنة من احلكم حسب املادة  غري أنه ليس للقاضي أن يعدل هذه النفقة إال بعد مضي    
  ) .ثالثا ( و استحقاقها يكون من يوم رفع الدعوى مع عدم نسيان االستثناء 

  قة كيفية تقدير النف: أوال 

  ل األمر ــة بصيغة واضحة و صرحية تسهــزائري مل يتكلم عن طرق أو كيفيات تقدير النفقاملشرع اجل    

  : بطريقتني و مها يتم على القاضي ، غري أن العرف و القضاء استقر على أن تقدير النفقة 

     من طعام و كسوة عن طريق ما حيضره  باإلنفاقو هي أن يقوم امللزم بالنفقة  :الطريقة األوىل    
 و هي الطريقة الشائعة  ،و عالج و غريها ، فيكون مستحق النفقة قد استوىف حقه منها ذه الطريقة

  200.و الغالبة يف حالة عدم وجود نزاع

يتوىل من عنده  ،و هي أن يفرض على امللزم بالنفقة مبلغ معني يعطيه ملستحقيها: الطريقة الثانية    
  .الفرض بالرتاضي أو بقضاء القاضي ليه منها سواء كان هذاع نفاقباإلالقاصر 
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حبسب احلالة اليت يكون عليها إيراد امللزم  ،و هذه النفقة قد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية    
به أسبوعيا كانت النفقة مرت ذو إن كان يأخ ،قدرت النفقة يوميا بالنفقة ، فإن كان عامال باليومية

  201.ن من أصحاب املرتبات الشهرية كانت النفقة شهرية تيسريا على امللتزم او إن كا  ،أسبوعية

        من طعام و كسوة  ،و جتري احملاكم غالبا على فرض نفقة شهرية شاملة لكل أنواع النفقة    
  .قق مصلحة و محاية لكال الطرفنيو هذا حي202،و عالج ما عدا السكن أو أجرته

لنفقة اليت تقوم ا احملكمة ، لكن على أي أساس يقوم القاضي بتقدير هذا ما يتعلق بتقدير ا    
  النفقة؟

  أساس تقدير النفقة : ثانيا 

       يراعي القاضي يف تقدير النفقة حال الطرفني "  :من قانون األسرة على ما يلي 79تنص املادة     
  .203"و ظروف املعاش و ال يراجع قبل مضي سنة من احلكم 

ادة و إن كانت حتدد معايري النفقة بني الزوجني ، إال أنه ميكن االعتماد عليها لتقدير نفقة هذه امل    
و مبا يكفل لألوالد العيش يف املستوى ، 205، و عليه يلتزم األب بنفقة أوالده بقدر يساره204القاصر

فإذا كانت نفقة ، 206"هِ تِ عَ ن سَ م  ةٍ عَ سَ  وذُ  قْ فِ نْ يُـ لِ "  :املالئم بأمثاهلم ، و هذا يتفق مع قوله تعاىل
  .207فإا تكون بقدر كفايتهم يف حدود يسار امللزم بالنفقة ،األوالد على غري األب كاجلد و غريه
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   ال تقدير املبلغ املطلوب للنفقة،و قد أحسن املشرع عندما أعطى للقاضي سلطة واسعة يف جم     
    أي حال طالب النفقة  ،من الطرفنيو مها مراعاة حال كل  ؛مل يقيده بشيء إال مراعاة أساسني و

  .و األساس الثاين و هو مراعاة ظروف املعيشة و غالء األسعار  ،ب بالنفقةالو حال املط

 ، كانوا معسرين وجبت نفقة اإلعسار  فإذا كانوا ميسورين وجبت ملستحقيها نفقة اليسار ، و إذا    
سط بني اليسار و اإلعسار ، إال أنه إذا كان و إن كان أحدمها موسرا و اآلخر معسرا وجبت نفقة الو 

  .208يؤدي ما يف وسعه اامللزم ا معسر 

على أن تقدير  ،1980ديسمرب  15و قد أكدت على ذلك احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ     
   بعد مراعاة العادة  ،على أساس إمكانيات الزوج املادية و االجتماعية ،النفقة موكول لرأي القاضي

، و هذا ما جاء كذلك يف قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ 209و األسعار اجلارية يف البالد العرف  و
و الذي نقض قرار جملس قضاء اجلزائر بسبب فرض النفقة على الزوج دون مراعاة  1979أفريل  16

             إن عدم االطالع على الوضعية املادية: " الوضعية املادية و االجتماعية له حيث جاء فيه
و االجتماعية للزوج و على مرتبه الشهري و إغفال ذكر السندات اليت اعتمد عليها يف تقدير مبلغ 

  .210"النفقة، كل ذلك جيعل القرار مستوجب النقض 

امللزم بالنفقة و حالة األسعار أمر واجب عند فرض  ا أنه إذا كانت مراعاة حال الشخصكم    
لك عند التغري الطارئ على ، فإنه جيب مراعاة ذلطرفني أو كالمهاي ال يضار أحد الك ،النفقة

بل هي متغرية بتغري  ،ةتألن األسس اليت اعتمد عليها القاضي عند تقديره للنفقة غري ثاب .أحدمها
 ،مراجعتهامما يتطلب مما يرتتب عنه تغري يف املستوى املعيشي  .ظروف اتمع و متطلبات احلياة

و مبوجب طلب يقدم إىل نفس  ،انقضى عام كامل من تاريخ احلكم بالنفقةأن يكون قد  شريطة
  211.القضائية اليت أصدرت احلكم اجلهة
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و الذي مفاده  ،1996أفريل  23و هذا ما استقر عليه القضاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ     
سنة من احلكم وال جيوز من املقرر قانونا أنه ال جيوز للقاضي مراجعة النفقة إال بعد مضي " : أنه

و النفقات بصفة الطعن حبجية الشيء املقضي فيه يف النفقة تبعا للمستجدات اليت تطرأ على املعيشة 
  .ن فيه خبرق القانون ليس يف حمله ، و من مث فإن النعي على القرار املطعو عامة

لب فيها تعديل حكم تط 1993و ملا كان ثابتا يف قضية احلال أن الطاعنة رفعت دعوى يف سنة     
و مراجعة مبالغ النفقة اليت أصبحت ال تكفي حاجيات أوالدها مبا فيها من  1988سبتمرب  27

مصاريف املعيشة و املدرسة و أجرة السكن ، فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح 
  .212"القانون 

يف تقدير النفقة ، لكن هذا ال  هذا جل ما ميكن أن يقال عن األساس الذي يعتمد عليه القاضي    
  .يكفي إذ البد من حتديد تاريخ حمدد الستحقاق النفقة ، و هذا ما سنراه يف النقطة املوالية

 تاريخ استحقاق النفقة : ثالثا

اضي ــــوى و للقـــتستحق النفقة من تاريخ رفع الدع"  :على أنــــه  من قانون األسرة 80تنص املادة     
  ".حقاقها بناء على بينة ملدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى أن حيكم باست

و من ّمث ، فإن تاريخ بداية استحقاق النفقة يكون من تاريخ تسجيل الدعوى يف كتابة الضبط     
فإن القاضي حيكم ا بأثر رجعي إىل ما قبل  ،و يف حالة تقدمي بينة للقاضي بعدم النفقة .باحملكمة

تتجاوز السنة ، و هذا ما أكدته احملكمة العليا يف عدة قرارات هلا لكن كلها  رفع الدعوى ملدة ال
  .213متعلقة بنفقة الزوجة 
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و نظرا ألمهية النفقة بالنسبة للقاصر خاصة ، فقد جعلها املشرع مشمولة بالنفاذ املعجل رغم     
:       رية و اليت جاء فيهادنية و اإلدامن قانون اإلجراءات امل 323املعارضة أو االستئناف يف املادة 

باستثناء األحكام .احلكم خالل أجل الطعن العادي كما يتوقف بسبب ممارسته  تنفيذ يوقف" 
، عند طلبه يف مجيع عجل ، رغم املعارضة أو االستئنافبقوة القانون ، يؤمر بالنفاذ امل التنفيذالواجبة 

رتف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء احلاالت اليت حيكم فيها بناء على عقد رمسي أو وعد مع
فبمجرد  ،214"كن الزوجية ملن أسندت له احلضانةاملقضي به ، أو يف مادة النفقة أو منح مس

  .احملكوم عليه يكون ملزم بالتنفيذاستخراج نسخة من احلكم و تبليغها إىل 

شمولة بالنفاذ نت مو ما إذا كا ،هذا بالنسبة لدعوى النفقة ، أما عن دعوى مراجعة النفقة    
  : يف هذه احلالة ظهر رأيني  ،املعجل أم ال

 ،الذي يقول بعدم احلكم باملراجعة مع النفاذ املعجل لعدم توافر عنصر االستعجال: الرأي األول    
  .ك أا تسري من يوم النطق باحلكمذل ،و لكون النفقة مضمونة باحلكم حمل املراجعة

فما دام املراجعة  ،كم باملراجعة مع النفاذ املعجل إذا طلبه اخلصومالذي يقول باحل: الرأي الثاين     
متعلقة بالنفقة فسوف تأخذ نفس احلكم ، كما أن احلكم الذي سينفذ هو احلكم اجلديد اخلاص 

  .، و حنن نرجح حبق الرأي الثاين ملا فيه محاية للقاصر 215مبراجعة النفقة

إال أنه من الناحية العملية هذه النفقة  ،الطرف الضعيفو رغم ما جاء به املشرع من أجل محاية     
، ففي حمكمة سيدي غري كافية لتغطية كافة التكاليف اليت تتطلبها نفقة القاصر و تربيته و تعليمه

دج اخلاصة  3000بلعباس مثال صدر أمر استعجايل حول النفقة املؤقتة لألم و أبنائها تقدر ب 
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دج اخلاصة باإلجيار شهريا  و حنن نعلم أن اإلجيار أكثر من هذا  3000بالنفقة الغذائية شهريا و 
  .216املبلغ

  ، 217ال مسامهة بسيطة مقارنة مع غالء املعيشة يف الوقت احلاضرإرب ــال تعتيف احلقيقة فهذه النفقة     

 ةفهل بسقوطها محاي ،ألا قد تسقط ألي سبب من األسباب ،ال أا غري دائمةإفقة و رغم أمهية الن
  للقاصر ؟

  الثاينالفرع 

  سقوط النفقةمحاية القاصر من خالل 

  ة بصفة ــزم ذه النفقـــه ال يلتــ، إال أناــاصر خيضع لشروط سبق شرحهــعلى القاق ــإن االلتزام باإلنف    

أو بلوغ  219،أو يسره 218،إمنا تسقط بعدة أسباب منها ما هو متعلق بالقاصر كموته ،دائمة
و منها ما هو متعلق باملنفق كوفاته أو إعساره، فوفاة امللتزم . 221و زواج األنثى سن الرشد220الذكر

  .ا يؤدي إىل سقوط النفقة عليه و انتقاهلا إىل من يليه 

                                                           

  .1أنظر ، امللحق رقم  -  216
إيناس بن عصمان، مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف قانون األسرة املقارن ، كلية احلقوق ، جامعة  أنظر ، نسرين  - 217

  .118.، ص 2009-2008أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
    ري ، النفقة إمنا جتب لسد حاجة الصغو هو أمر طبيعي ألن  ،حبيث تعترب الوفاة من األسباب اليت تؤدي إىل سقوط نفقة الصغري بصورة تامة -  218

لكن مع ذلك هناك استثناء يتمثل باحلالة اليت يصدر فيها حكم  ،ال يكون لورثة الصغري املطالبة بنفقته بعد موتهعليه و  .و هذه احلاجة تنتهي مبوته
يكون لورثة الصغري الرجوع بنفقة  من مثّ صدور هذا احلكم ، و دينا مبجرد  قضائي بفرض النفقة على املسؤول عنها ، إذ تصبح النفقة يف مثل هذه احلالة

و إذا كانت حاضنة الصغري سواء كانت األم أم غريها قد قبضت نفقة للصغري ملدة مستقبلية  .املفروضة قبل موته على من فرضت عليه هذه النفقة
  .319-318.اخلالدي ، املرجع السابق ، صمحيد سلطان علي ؛  جع على القابض مبا دفعهكان ملن التزم بدفع النفقة أن ير   ،فمات هذا األخري

و قلنا أن األصل  .ماية القاصر من خالل شروط النفقة من املطلب األول من هذا املبحثحباملعنون  يف الفرع األول ،و قد تكلمنا عن هذا األمر -  219
من قانون  75و قد نصت على ذلك املادة  ،بت نفقته على من هو ملزم اأما إذا مل يكن له مال وج ،يف نفقة القاصر تكون من ماله إن كان له مال

  .األسرة السابق ذكره 



لكن هناك استثناء، و هو يتمثل يف حالة صدور حكم قضائي قبل وفاة امللتزم باالستدانة لدفع      
ه احلالة تصبح دينا ثابتا، و يستطيع صاحب احلق فيها أن النفقة للصغري، فإن النفقة يف مثل هذ

  .222يطالب بدفعها من تركته بعد وفاته

ألن دين النفقة يعترب من الديون املمتازة، اليت تقسم و تعطى ألصحاا قبل استيفاء الورثة     
للديون يكون : " من القانون املدين و اليت جاء فيها 993حقوقهم، و هذا ما تنص عليه املادة 

:                                                                                            امتياز على مجيع أموال املدين من منقول و عقار التالية

  223."النفقة املستحقة يف ذمة املدين ألقاربه عن األشهر الستة األخرية  -

فيما يتعلق حبماية القاصر ، بل املشكل يف حالة ما إذا  غري أن هذه األمور ال تطرح إشكال    
) أوال(ضاعت هذه النفقة هل تسقط النفقة أم ال و يف حالة سقوطها هل ذلك حيقق محاية للقاصر 

  ).ثانيا(و نفس الشيء يذكر بالنسبة لإلبراء من النفقة 

                                                                                                                                                                                     

على  اإلنفاقحبيث يستطيع فيه الكسب من عمله و  ،تسقط نفقة القاصر عن الشخص الذي وجبت عليه ببلوغ القاصر سن الرشد عليهو  -220
و هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ ، إلمام ابن عابدين كا،ا كان هلا كسبو هناك من يعترب حىت األنثى تسقط عنها النفقة إذ. نفسه
  .من املقرر قانونا أنه تسقط النفقة على الولد أو البنت عند االستغناء عنها بالكسب "  :و اليت جاء فيها 21/04/1998

ا من صحة أو عدم صحة الدفع املثار من طرف الطاعن فيما خيص ممارسة البنات حلرفة أن قضاة الس ملا مل يتحققو   -يف قضية احلال  -و مىت تبني 
  .اخلياطة و النسيج و خاصة و أن الطاعن متقدم يف السن و يعاين من أمراض مزمنة 

 ش ،.أ.العليا ، غ احملكمة ؛."ض القرار املطعون فيه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور يف التسبيب مما يستوجب نق
الدين السرخسي، املرجع  مشس؛  200.، ص 2001الشخصية ، ، جملة االجتهاد القضائي لغرفة األحوال  189258، ملف رقم  21/04/1998

   . 223.ص ،السابق
   .من قانون األسرة 75و هذا تكلمت عنه كذلك املادة  -  221
  .325.محيد سلطان علي اخلالدي ، املرجع السابق ، ص -222

من القانون املدين يف القسم الثاين املعنون حبقوق االمتياز اخلاصة الواقعة على منقول ضمن الفصل الثاين املعنون بأنواع  993و قد وردت املادة  - 223
  :يكون للديون التالية امتياز على مجيع أموال املدين من منقول و عقار :" احلقوق املمتازة، و جاء يف النص كامال 

  املستحقة للخدم ، و الكتبة ، و العمال و كل أجري آخر ، من أجرهم و رواتبهم من أي نوع كان عن األثين عشر شهرا األخرية، املبالغ  -
  املبالغ املستحقة عما مت توريده للمدين و ملن يعوله من مأكل و ملبس يف الستة األشهر األخرية،  -
  .ر الست األخرياتالنفقة املستحقة يف ذمة املدين ألقاربه عن األشه -
فتستويف بنسبة كل و تستويف هذه املبالغ مباشرة بعد املصاريف القضائية و املبالغ املستحقة للخزينة العامة و مصاريف احلفظ و الرتميم، أما فيما بينها  -

  ".منها 



  ضياع النفقة: أوال 

، غري أا فقدت أي ضاعت ألي سبب من  املقصود ا أن يكون امللزم بالنفقة قد أداه    
  : األسباب، يف هذه احلالة البد أن نفرق بني أمرين 

هو إذا كانت هذه النفقة عبارة عن أجر من األجور، اليت تؤدى مقابل القيام بعمل : األمر األول     
ا على امللزم ففي هذه احلالة تسقط النفقة، و ال ميكن الرجوع . للصغري كأجر الرضاع و احلضانة 

بالنفقة و املطالبة بأدائها ، مادام من جهة أن صاحب األجر قادر على القيام بالعمل، و من جهة 
  .أخرى سقوطها لن يؤثر يف محاية القاصر 

فهو ما إذا كانت هذه النفقة خاصة بالقاصر لفقره و حلاجته إليها ، فهنا يف : أما األمر الثاين     
فقة ، و إذا ضاعت أو سرقت أو هلكت جيب على امللزم ا أن يقوم بأداء هذه احلالة ال تسقط الن

  ، و هذا يف احلقيقــــــــة 224نفقــة بديلـــة عن األولــى ، و ليس للمــلزم بالنفقة أن يدفــع بســـابقة أداء النفقة

  .حيقق محاية كاملة للقاصر 

بضياعها ، لكن هل اإلبراء من نفقة هذا ما يتعلق حبماية القاصر من خالل سقوط النفقة     
  القاصر فيه مصلحة للقاصر أم ال؟ 

  اإلبراء من نفقة القاصر: ثانيا 

يرى الفقه بأن لألم أو الزوجة أن تربئ األب من نفقة القاصر نظري طالقها ، مبعىن أن يكون هذا     
  :ا اإلبراء عوضا عن الطالق ، لكن الفقه و ضع شرطني لكي يكون اإلبراء صحيح

  :أن يكون اإلبراء نظري الطالق -أ 

  225. مبعىن أن يكون هناك إجياب من طرف الزوجة باإلبراء، و قبول من طرف الزوج بالطالق    
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   :أن يكون اإلبراء من النفقة حمدد بوقت - ب

أي عند اإلبراء يتم حتديد املدة اليت تستطيع األم أن تتحمل فيها النفقة ، و السبب يف ذلك هو     
  أن النفقة قد حيتاجها القاصر ملدة طويلة ، و إطالق اإلبراء بدون ذكر املدة فيه ضرر للقاصر خــــــــاصة 

  .يف حالة إعسار األم 

و من مثّ، إذا كان هناك جتهيل للمدة، فلألم رغم قبوهلا بذلك هلا احلق يف املطالبة بنفقة أوالدها     
  226.ق يف هذه احلالة يقع لكن التزام األم يُبطل عند إعسارها، و يرى املالكية بأن الطال

أمــا بالنسبة للقضاء يف اجلـــزائر، فقد حسم األمــر يف قـــرار للمحكمة العليـــا بتاريخ      
يتبني من ملف الدعوى أن األوالد لـــم يكن هلــــــم مال : " ... و عللت قرارها 21/01/2004227

لنفقة عليهم حسب حاله، و من مث فإن شهادة عدم العمل بأجر و ملا كان ذلك فإن األب ملزم با
اليت يتذرع ا الطاعن ال تعفيه من النفقة على أوالده هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن األم 
احلاضنة ال متلك حق التنازل عن نفقة األوالد ، و ملا كان القرار أقام قضاءه بإلغاء احلكم املستأنف 

 تطبيق القانون و شابه قصور يف التسبيب و عليه فإن هذين الوجهني يكونان فإنه يكون قد أخطأ يف
  ..."على أساس و يتعني معه نقض القرار دون إحالة 

هذا بالنسبة للحق املايل األول املتعلق بالنفقة، لكن هناك حقوق أخرى ال تقل عن النفقة يف     
  .و الوقف  أمهيتها تستلزم احلماية، كاملرياث و الوصية و اهلبة

  

  
                                                                                                                                                                                     

  .103.، ص... دي ، النفقات يف الشرع أمحد نصر اجلن -  225
   www.startimes.com=26479086: أنظر ، املوقع  -  226
  .381.، ص 2. ، ع 2004ع ، .م.، م 311458، ملف رقم  21/01/2004م ، .ش.أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  227



  

  

  

  

  

 

  املبحث الثاين

 محاية حق القاصر يف التملك
إن حق التملك يعترب من احلقوق العامة لكل فرد، و هو يندرج حتت مبدأ دستوري املتمثل ضمن     

من دستور  52احلريات العامة، حبيث لكل شخص حق التملك، و الذي تنص عليه صراحة املادة 
  ". صة مضمونةامللكية اخلا: " على أنه 1996

سواء  228إذ جييز هذا احلق لصاحبه، يف أن يتملك أموال بقوة القانون و يعترب الدستور ضامنا له،    
  .كان هذا الشخص رجال أو امرأة، بالغا أو قاصراً 

                                                           

ون اخلاص ، معهد العلوم القانونية و اإلدارية ، جامعة جياليل أنظر ، كمال بقداد ، الوصية يف التشريع اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القان - 228
  .1.، ص 1999اليابس ، سيدي بلعباس ، 



فالقاصر باعتباره شخص ضعيف لعدم بلوغه سن الرشد ال يتصور أن يتملك أموال بالعمل،         
، أو عن طريق )املطلب الثاين ( ، أو الوصية و اهلبة )املطلب األول ( ملرياث و إمنا إما عن طريق ا

  ).  املطلب الثالث (الوقف 

  املطلب األول

  محاية حق القاصر يف املرياث

، و املشرع اجلزائري يف 229يعترب املرياث من أهم املصادر اليت يكتسب من خالهلا القاصر أمواال    
لتشريعــات اإلســالميــة األخرى، مل يـخرج يف امليـــراث عما جــــاءت به الشريعـــة قانـون األسرة مثله مثــل ا

  .و اليت توزع الرتكة للمتوىف حبسب القرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة230اإلسالمية،

   بأنه خــالفة عن ميت حقيقــة أو حكما يف مـــاله، بسبب زوجية أو قرابة 231و يعرف امليـــراث،    
لكن حىت يتم التوارث جيب أن تكون مجيع األركان متوفرة، و هي . 232أو أوالد و بدون مانع شرعي

                                                           

  .86.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  229
  .55.،املرجع السابق ، ص...كمال لدرع ، مدى احلماية القانونية للطفل    -  230
اثا ، يقال ورث فالن أباه ، و يرث الشيء من أبيه ، فكل من املرياث و اإلرث يف األصل يرث إرثا مري " ورث " هو مصدر لفعل :   و املرياث لغة -231

و هذا املرياث يستمد مصدره من القرآن و السنة ، فالقرآن . مصدر للفعل املذكور، و معنامها واحد و هو البقاء و انتقال الشيء من شخص آلخر
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا :" من سورة البقرة  180اد كامال يف العديد من آياته و من بينها قوله تعاىل يف اآلية أعطى للمرياث أمهية بالغة، إذا فصلها تفصيال يك

 
ُ
ْعُروِف َحَقًا َعَلى امل

َ
ْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْرًا اَلَوِصَيُة لِْلَواِلَدْيِن َو اْألَقْـَربـَْنيَ بِامل

َ
لِْلرَِجاِل :" من سورة النساء 8و  7اآلية و قوله كذلك يف " َتِقْنيَ َحَضَر َأَحدَُكُم امل

َىب   ا َقّل ِمْنُه أَْو َكثـَُر َنِصْيَبا َمْفُروَضا ، َو ِإَذا َحَضَر الِقْسَمَة أُوُلوا الُقرْ َنِصْيٌب ِممَا تـََرَك اْلَواِلَداِن َو األَقْربـَُوَن َو لِْلِنَساِء َنِصْيٌب ِممَا تـََرَك اْلَواِلَداِن َو  األقْـَربُوَن ممَِ 
َساِكْيُ◌ن فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َو ُقوُلوا َهلُْم قـَْوًال َمْعُروفًا 

َ
   ".َو الَيَتاَمْى َو امل

َن ثـُُلثَا َما تـََرَك َو ِإْن َكاَنْت يُوِصيُكْم اهللا ِيف أَْوَالْدُِكْم لِْلذََكِر ِمْثُل َحِظ األُنـْثـَيَـْنيِ فَِإْن ُكَن ِنَساًء فـَْوَق اِثـَْنَتِني فـََلهُ  ": 176و  12و  11و قوله يف اآليات    
ِه ُكْن َلُه َوَلد َوَورِثَُه أَبـََواْه َفِألُِمِه الثـُُلْث فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفِألُمِ َواِحَدًة فـََلَها الِنْصُف َو ألَبَوْيِه ِلُكِل َواِحٍد ِمنـُْهَمْا الُسُدُس ِممَا تـََرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد فَِإْن ملَْ يَ 
:  و قوله تعاىل ،"ْفًعا َفرِيَضًة ِمَن اَهللا ِإّن اَهللا َكاَن َعِليًما َحِكِيًما الُسُدُس ِمْن بـَْعِد َوِصّيٍة يُوِصي َِا أَْو َديٍن َءابَاؤُُكْم َو أَبـَْناؤُُكْم َال َتْدُروَن أَيـُّهْم أَقْـَرُب َلُكْم نَـ 

َدْيِن َو َهلُّن الرُبُُع ِممَا تـَرَْكُتْم ِإن ملّْ  ملّْ َيُكْن َهلُّن َوَلٌد فَِإن َكاَن َهلُّن َوَلٌد فـََلُكُم الُرُبُع ِممَا تـَرَْكَن ِمن بـَْعِد َوِصّيٍة يـُْوِصَني َِا َأوْ  َو َلُكْم ِنْصُف َماتـََرَك أَْزوِاُجُكْم ِإنْ  "
فَِلُكِل  م ِمن بـَْعِد َوِصّيٍة ُتوُصوَن َِا أَْو َدْيٍن َو ِإن َكاَن َرُجٌل يـَُورُث َكَالَلًة َأْو ِاْمرَأٌة َوَلُه َأُخ َأْو ُأْختٌ َيُكن ّلُكْم َوَلٌد فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهّن الُثُمُن ِممّا تـَرَْكتُ 

َر ُمَضاٍر َوِصّيًة ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِلْيُم َحِليٌم  َواِحٍد ِمنـُْهَما الُسُدُس فَِإن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذلَك فـَُهْم ُشرَكاُء ِيف الثـُُلِث ِمن بـَْعِد َوصيٍة يُوَصي َِا      "أَْو َدْيٍن َغيـْ
 َيُكن َهلَا َوَلٌد فَإْن  ا تـََرَك َو ُهَو يَرِثـَُها ِإن ملّْ َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اهللاُ يـُْفِتْيُكْم ِيف الَكَالَلِة ِإِن امُرُؤا َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف مَ  ": و قول جل جالله

  ." ألُنـْثـَيَـْنيِ يـَُبِنيُ اهللاُ َلُكْم أَن َتِضُلوا َو اهللاُ ِبُكِل َشيٍء َعِليُم َكانـََتا اثـَْنتَـْنيِ فـََلُهَما الثـُُلثَاِن ِممَا تـََرَك َو ِإن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاًال َو ِنَساًء فَِللذَّكِر ِمْثُل َحِظ ا



بداية من املورث و املقصود به امليت حقيقة أو حكما، و الوارث و هو الذي يستحق اإلرث بأي 
ركن و هو يف هذا املوضوع القاصر و احلمل، باإلضافة إىل ال. سبب من األسباب السابقة الذكر 

  233.األخري و املتمثل يف املوروث، و هو الذي يرتكه املورث من مال و حقوق

و القاصر يف املرياث يرث بطريقتني، إما بالطريقة العادية يف حالة وفاة أحد أصوله أو غريمها،     
 ، و قد يرث بالتنزيل)الفرع األول ( حبيث ال حيتاج إىل أن ينزل مرتبة أحد حىت حيصل على املرياث 

الفرع (أو ما يعرف يف بعض الدول بالوصية الواجبة، و هو أن حيل حمل األصل املتوىف يف مرياثه 
  ).الثاين

  الفرع األول

  املرياث عند وجود األصل

)       أوال ( يعترب املرياث من أهم األمور اليت رحم ا اهللا سبحانه و تعاىل عباده، و خاصة القاصر     
لكن هذا ال يعين أن اجلنني حمروم من املرياث 234،"وِصِيُكُم اُهللا ِيف َأْوَالدُِكْم يُ : " و ذلك لقوله تعاىل

  ) .ثانيا ( بل حىت هو له احلق يف ذلك 

  حق القاصر يف املرياث : أوال 

                                                                                                                                                                                     

، و قوله " إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث " ية الشريفة فقد جاء عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما السنة النبو     
إخل ؛ العريب بلحاج ، أحكام  املواريث يف التشريع اإلسالمي " ...من ترك ماال فلورثته " ، و قوله ..."أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر 

  .25-23 -11.، ص  2005، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  2.و قانون األسرة اجلزائري ، ط
؛ العريب خبيت ، أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي و قانون األسرة اجلزائري ، ديوان  7.حممود بن إبراهيم اخلطيب ،املرجع السابق ، ص -  232
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إن انتقال األموال من املورث إىل الورثة فرضا الزما ، و ليس للمورث أن يورث من يشاء وحيرم     
ما ميلكه على أبنائه الذكور و حيرم اإلناث ، فاملرياث حق للجميع سواء كان ، أو يقسم 235من يشاء

  .الوارث صغريا أم كبريا ، بارا أو عاقا 

تطبيقا لقوله تعاىل         236لكن يبقى الشخص يتنوع نصيبه يف املرياث بني كونه ذكرا أو أنثى،    
فالذكر يف هذه احلالة يأخذ أكثر من ، 237..."ألُنثـَيَـْنيِ يُوصِيُكْم ِيف َأْوَالدُِكْم لِلذََكِر ِمْثُل َحّظ ا "

و السبب ليس ظلما للمرأة، و إمنا ألن الذكر تتعدد مسؤولياته املالية اجتاه نفسه و اجتاه . 238األنثى
أسرته و أقاربه ، خبالف املرأة اليت أعفاها اإلسالم من مجيع هذه املسؤوليات،  و جعل كفالتها على 

  .239احل حيااالرجل يف مجيع مر 

كما أن نصيب األوالد يفوق نصيب األبوين، بالرغم من أما يف درجة واحدة من القرابة، ذلك      
كما أن األوالد ذرية ضعيفة تستقبل احلياة خاصة إذا  . أن حاجة األوالد أكثر فكان العطاء هلم أكرب

حىت أنه ما يرثانه يؤول كانوا قصرا، على عكس الوالدين اللذان على األغلب يكون هلما مال، 
  .240ألوالدمها

باإلضافة إىل ذلك، جيب التفرقة بني مرياث الولد الشرعي و الولد غري الشرعي، فالولد الشرعي     
فاالبن هو الفرع . مرياثه مقدر يف القانون و الشريعة اإلسالمية مع بقاء التفرقة بني الذكر و األنثى

                                                           

القرابة ، إال أن  و هذا من مزايا اإلسالم ألن يف اجلاهلية كان املرياث يقوم على ثالثة أسباب و هي القرابة و الوالء أو احملالفة و التبين ، و أقواها - 235
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ث بغري تقدير، و إذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قــل عصبة ألبيه األصل، و العصبة هو الوار 
   .241أو كثر، و إن انفرد أخذ املال كله و إن استغرقت الفروض املال سقط

و االبن هو كل ذكر من األقارب ليس بينه و بني املتوىف أنثى، أي االبن و ابنه و األب و أبوه       
  242.و أقرب هؤالء االبن مث ابنه و إن نزلو األخ و ابنه إال من األم، و العم و ابنه 

فإذا كانت وحدها ترث النصف 243أما البنت الصلبية فهي البنت املباشرة للمتوىف الذي هو أبوها،    
  . 244بطريق الفرض و ذلك إذا مل يكن معها ابن أو أبناء للمتوىف

، و ترث 245بناء املتوىفو ترث البنتني فأكثر الثلثني بالسوية فرضا، إذا مل يكن معهن ابن أو أ    
واحدة أو أكثر من البنات بالتعصيب إذا كان معهن ابن أو أبناء املتوىف، فيأخذ االبن مثل نصيب 

  . 246البنتني

أما خبصوص الولد غري الشرعي سواء من زنا أو اللعان فله حكم مغاير للولد الشرعي من حيث     
تت به أمه من نكاح غري شرعي، فيكون نسبه من النسب و املرياث، فبالنسبة لولد الزنا و هو الذي أ

أمه ثابت لكن نسبه من أبيه منفي، و ال مرياث له من أبيه النعدام سبب املرياث و الذي هو 

                                                           

العاصب هو من يستحق الرتكة كلها عند إنفراده ، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض : " أ على ما يلي .ق 150حيث تنص املادة  - 241
  ". حقوقهم ، إن استغرقت الفروض الرتكة فال شيء له

، مؤسسة الرسالة ، لبنان ،  3.، ط 11.رأة و البيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ، ج أنظر ، عبد الكرمي زيدان ، املفصل يف أحكام امل -  242
  .318.، ص1997

  .103.، ص 2008، دار اخللدونية ، اجلزائر ،  2. أنظر ، عطاء اهللا فشار ، أحكام املرياث يف قانون األسرة اجلزائري ، ط -  243
  ."البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا أو أنثى -2: ب النصف مخسة و همأصحا: " أعلى ما يلي .ق 144/2حيث تنص املادة  -  244
  ". بنتان فأكثر بشرط عدم وجود اإلبن -1: أصحاب الثلثني أربعة و هن:" أ على ما يلي.ق 147/1حيث تنص املادة  -  245
  :العاصب بغريه عو كل أنثى عصبها ذكر و هي: " أ على ما يلي .ق 155حيث تنص املادة  -  246

  البنت مع أخيها ، -1
  بنت اإلبن مع أخيها ، أو إبن عمها املساوي هلا يف الدرجة أو إبن عمها األسفل درجة بشرط أن ال ترث ، -2
  األخت الشقيقة مع أخيها الشقيق ، -3
  .األخت ألب مع أخيها ألب -4

  ".و يف كل هذه األحوال ، يكون اإلرث للذكر مثل حظ األنثيني



من : " 248 1984ديسمرب  17و يف هذا اخلصوص جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ . 247النسب
احلمل هي ستة أشهر ، و من مث فإن الولد  املقرر شرعا أن الولد للفراش الصحيح ، و أن أقل مدة

يوما ال يثبت نسبه لصاحب الفراش ، و ملا كان كذلك ، فإن النعي على  64الذي ولد بعد مضي 
  .القرار القاضي بنفي النسب غري مؤسس و يستوجب الرفض

أن تبني أن قضاة االستئناف طبقوا يف قرارهم يف نفي النسب بعد  –يف قضية احلال  -إذا كان الثابت
جانفي  06و أن البنت ازدادت يوم  1981نوفمرب  02لديهم أن عقد الزواج أبرم بني الطرفني يوم 

أربع و ستني يوما من تاريخ الزواج ، أي بأقل من مدة ستة أشهر أقل مدة للحمل ، و أن  1982
ستوجب رفض االتصال اجلنسي املزعوم قبل العقد يعد زنا ال ينسب إىل أبيه ، و مىت كان كذلك ا

  ".الطعن 

من خالل هذا القرار يتضح أن أي مولود ناتج عن عالقة جنسية خارج نطاق الزواج يعترب غري     
  . شرعي و ال ينسب ألبيه حىت و لو مت الزواج بعد ذلك بني والدي القاصر 

و متت أما بالنسبة لولد اللعان فهو من جاءت به أمه على فراش زوجية صحيح ، و نفاه الزوج     
، و هذا ما جاء يف قرار 249املالعنة أمام القاضي ، و حكم بنفي نسب الولد من أبيه و إحلاقه بأمه

من املقرر شرعا و قانونا أنه إذا وقع اللعان : " 250على أنه 1991أفريل  23احملكمة العليا بتاريخ 
احلمل ستة أشهر    يسقط نسب الولد و يقع التحرمي بني الزوجني، و من املقرر كذلك أن أقل مدة 

و أقصاها عشرة أشهر و من مث فإن النعي على القرار املطعون فيه باخلطأ يف تطبيق القانون غري 
  .مؤسس

                                                           

؛ خملد الطروانة ، حقوق الطفل دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل والشريعة اإلسالمية  218.شار ، املرجع السابق ، صعطاء اهللا ف  - 247
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أن الولد أزداد قبل ستة أشهر من بعد الزواج و أن اللعان  -يف قضية احلال –و ملا كان من الثابت 
الس بقضائهم بانعدام نسب الولد ألبيه الذي وقع من الزوج مطابقا للشريعة اإلسالمية، فإن قضاة 

  ".   و مىت كان كذلك استوجب رفض الطعن. طبقوا صحيح القانون

من املقرر قانونا : " و الذي جاء فيه  1998251أكتوبر  20و كذلك يف قرار آخر هلا بتاريخ     
ة اإلسالمية         أن نفي النسب جيب أن يكون عن طريق رفع دعوى اللعان اليت حددت مدا يف الشريع

  ...".و االجتهاد بثمانية أيام من يوم العلم باحلمل أو برؤيا الزنا 

و من خالل هذه القرارات، يتضح أن ابن اللعان له نفس حكم ابن الزنا يف عدم ثبوت نسبه من     
مينع : " أ.ق 138أبيه و بالتايل مينع ابن اللعان من املرياث من جهة أبيه، و هو ما تنص عليه املادة 

  ".من اإلرث اللعان و الردة 

و جيب اإلشارة ، بأن محاية حق القاصر يف املرياث تكمن يف أن الشريعة اإلسالمية و تبعها يف     
ذلك القانون، قد أعطت نصيب القاصر من مرياث الشخص املتوىف مساويا لنصيب الكبري ، حبيث 

ألنصبة واحدة مىت استحقها الوريث و مىت توافرت مل تفرق بني الشخص البالغ و القاصر بل جعلت ا
حاالت و أسباب اإلرث ، فالقاصر يبقى نصيبه حمفوظا من قبل وليه أو وصيه أو القيم عليه إىل أن 

  .252يبلغ سن الرشد

و باإلضافة إىل القاصر هناك اجلنني الذي له احلق يف مرياث الشخص املتوىف ، و هذا ما سنراه يف     
  .ليةالنقطة املوا

  حق احلمل يف املرياث : ثانيا 
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و إن كانت حياته حياة مستقبلية، إال أن الشريعة قد حفظت حقه من املرياث إذا 253احلمل،    
  .و القانون 255و ذلك باتفاق مجيع فقهاء الشريعة اإلسالمية254مات له قريب و هو ال زال محال،

  128عليه على التوايل كل من املادة  لكن هذا اجلنني البد أن تتوفر فيه شروط، و هو ما تنص    
  :يشرتط الستحقاق اإلرث أن يكون : " من قانون األسرة، فتنص املادة األوىل 134و املادة 

.                                                                       الوارث حيا أو محال وقت افتتاح الرتكة، مع ثبوت سبب اإلرث -

ال يرث احلمل إال إذا ولد : " ، أما املادة الثانية فقد قررت ما يلي" وجود مانع من اإلرث  و عدم -
  " .حيا ، و يعترب حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه عالمة ظاهرة باحلياة 

  :و من هاتني املادتني نستشف الشروط التالية     

   :ثبوت وجود احلمل -أ  

وقت وفاة املورث   وجودا يف بطن أمه أو خارجه كأطفال األنابيبو هذا يعين أن يكون احلمل م    
بل  أكثر من ذلك حىت النطفة يف الرحم جتعل اجلنني موجودا، و هذا ما جاء يف املبسوط للسرخسي 

،        256"إن النطفة من مجلة الورثة ما مل تفسد ، فيعطى هلا حكم احلياة باعتبار املآل : " حيث قال

                                                           

َنا " بأنه مصدر محلت حتمال محال ، و يقال للمرأة حامل و حاملة و منه قوله تعاىل : يعرف احلمل لغة  -  253 اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َمحََلْتهُ َو َوّصيـْ
  .من سورة األحقاف  15، اآلية  "أُُمُه ُكْرًها َو َوَضَعْتُه ُكْرًها َو َمحُْلُه َو ِفَصالُُه َثَالثُوَن َشْهرًا 
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أشهر   6أ، و هي .من ق 42ذلك تتم بوالدته حيا يف مدة احلمل احملددة يف املادة و كيفية معرفة 
  .257أشهر كحد أقصى 10كحد أدىن و 

  :والدة احلمل حيا -ب  

و هذا يعين أن ينفصل اجلنني من بطن أمه و هو حي حىت يثبت له احلق يف التملك ، و تعرف     
، و هذا ما نصت عليه 258لعطس أو الرضاع أو حنومهاحياة اجلنني بظهور أمارات احلياة كالصراخ أو ا

تبدأ : " من القانون املدين بنصها على أنه 25أ سابقة الذكر و املادة .ق 134كل من املادة 
  .                                      شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا و تنتهي مبوته 

  " .لقانون بشرط أن يولد حيا على أن اجلنني يتمتع باحلقوق اليت حيددها ا

 10و قد أكد قضاء احملكمة العليا هو اآلخر على لزوم والدة اجلنني حيا يف قرار له بتاريخ     
من املقرر قانونا أن شخصية اإلنسان تبدأ بتمام والدته حيا ،     : " حيث جاء فيه 1984أكتوبر 

اكتسابه بذلك العنوان أهلية الوجوب ، خاضعا و على هذا األساس كان متتع اجلنني حبقوقه املدنية و 
و مىت حتقق ذلك الشرط و ثبت يف الدعوى دون أن حيضى من طرف . هو اآلخر لشرط الوالدة حيا 

القضاء باالعرتاف يف االستحقاق التعويض عن احلادث الذي أودى حبيــاة الوالد ، فــإن الــس 
ملا تراه مناسبا يكون قد أنكر حقا مكتسبا أقره  القضائي حني رفضه الطلب و قضائه بصرف األم

  . 259"القانون و من مثة أخطأ يف التطبيق مما يستوجب النقض

و من خالل هذا القرار يتضح أن للجنني أهلية وجوب ناقصة لكوا متوقفة على والدته حيا،     
  .هو ال يزال محال حبيث تسمح له باكتساب بعض احلقوق املالية كالتعويض و املرياث و غريها و 
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باإلضافة إىل ذلك و حفاظا على حق احلمل يف املرياث، يرى املالكية أنه جيب أن يوقف توزيع     
حىت تضع األم محلها، ذلك ألن مدة احلمل معلومة، ميكن انتظاره فيها دون تصرف يف  ،260الرتكة

  .الرتكة و قسمتها

ث هلم جيعلها عرضة لإلتالف و االستهالك،      و كما أن منح الورثة أمواال على أساس أا مريا     
  .قد يظهر أا ليست من حقهم بعد جميء ذلك احلمــل، و هذا قد يضر باملصلحة املالية للحمــــــل 

بينما ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الرتكة تقسم من غري انتظار الوالدة و ذلك منعا من إضرار     
، لكن مجهور الفقهاء قد اختلفوا يف 261االنتفاع مبلكه غري جائز الورثة، كما أن منع اإلنسان من

  .مقدار ما يوقف للحمل 

حبيث ذهب أبو حنيفة و بعض الشافعية إىل أنه يوقف للحمل نصيب أربعة بنني أو أربع بنات     
، أما بعض الشافعية و حممد بن احلسن و احلنابلة فريون 262ألنه يتصور والدة أربعة يف بطن واحدة

أنه يوقف للحمل مرياث اثنني ألنه هذا هو الغالب، و ما زاد عن اثنني نادر ، فيوقف األكثر من ب
أما أيب يوسف صاحب أيب حنيفة فريى بأنه يوقف للحمل نصيب ابن . 263إرث ذكرين أو ابنتني

واحد، و حىت ال يتصرف الورثة مبا أخذوه من تركة ميكن أن حيتاط له بأخذ كفيل من الورثة يضمن 
  .264الوفاء

 173أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فيالحظ حسب اعتقادنا أنه أخذ برأي اجلمهور يف نص املادة     
يوقف من الرتكة للحمل : " أ  حبيث أجاز تقسيم الرتكة قبل والدة القاصر و قد جاء فيها ما يلي.ق
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جبهم حجب نقصان ، األكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان احلمل يشارك الورثة أو حي
  ". فإن كان حيجبهم حجب حرمان يوقف الكل و ال تقسم الرتكة إىل أن تضع احلامل محلها

  :و طبقا لكل ما قلناه البد لتوريث القاصر إتباع اآليت     

البحث ما إذا كان للحمل احلق يف اإلرث من عدمه و مثال ذلك أن ميوت رجل عن زوجة       -1
ري أبيه ، فاحلمل هنا قد يكون أخا ألم أو أختا ألم و هو حمجوب على و جد و أم حامل من غ

التقديرين معا أي سواء كان ذكرا أو أنثى، و ذلك لوجود اجلد الذي يرث الباقي بعد نصيب الزوجة  
  .265و الذي هو الربع و نصيب األم الذي هو الثلث

ى فرض كونه ذكر مرة ، مث على فرض  إذا تبني أن اجلنني يرث من املورث ، فيتم توزيع الرتكة عل -2
كونه أنثى مرة أخرى و نرى ما إذا كان هناك اختالف، و مثال ذلك أن ميوت رجل عن زوجة و عم 
شقيق و زوجة أخ شقيق حامل، فرتث الزوجة الربع أما الباقي فيحفظ حقه إىل وضع احلمل فإذا كان 

) بنت أخ شقيق ( و إن كان أنثى  ورث ما كان حمفوظا و حجب العم ،) ابن أخ شقيق ( ذكرا 
  . فيستأثر العم الشقيق  بالنصيب احملفوظ و حيجب بنت األخ الشقيق باعتبارها من ذوي األرحام 

خيتار للجنني أي النصيبني أوفر و يودع لدى شخص أمني يرده عند احلاجة فلو فرضنا بأن  -3
ذ األب السدس و األم تأخذ شخص تويف عن أب و أم و زوجة حامل ، فعلى فرض الذكورة يأخ

، و عليه يكون  24الباقي ، و أصل املسألة هنا هو ) االبن( السدس و الزوجة الثمن و احلمل 
  .24من  13و االبن  24من  3و الزوجة  24من  4و األم    24من  4لألب 

لثمن        و على فرض األنوثة يأخذ األب السدس باإلضافة إىل الباقي و األم السدس و الزوجة ا    
 24من  4و من ّمث يكون لألم  24و احلمــل أي البنــت النصــف و عليـــه يــكـــون أصــــل املسألــــة هو 
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و يضاف له  24من  4و اجلد يأخذ نصيبه و هو  24من  12و البنت  24من  3و الزوجة 
  . 266و يف حالة الذكورة، و من مثّ حيفظ للجنني أوفر النصيبني و ه24من  5الباقي حبيث يصبح له 

بعد ذلك يوزع باقي الرتكة على الورثة حبيث يأخذ كل واحد منهم أقل النصيبني احتياطا حىت  -4
  .267يتم وضع اجلنني

إذا كان نصيب احلمل حيجب الورثة حجب حرمان يوقف التقسيم إىل أن يولد حيا و مثال  -5
حامل ، فإذا كان احلمل ذكرا ورث ذلك كأن ميوت شخص تاركا أخت ألم و أخ ألم و زوجة ابن 

الرتكة كلها و حجب األخ و األخت ألم ألنه ابن االبن ، و إذا كان احلمل أنثى و رثت النصف 
  .268فرضا و الباقي ردا و حجبت كل من األخ و األخت ألم ألا بنت االبن

ا القاصر يف حالة هذا بالنسبة للمرياث بالطريقة العادية ، إال أنه هناك طريقة أخرى قد يرث     
  .         انعدام األصل املباشر للقاصر و هو ما يسمى بالتنزيل

  

  الفرع الثاين

  املباشر املرياث عند انعدام األصل

من  172إىل  169لقد أورد املشرع اجلزائري املرياث عند انعدام األصل املباشر يف املواد من      
العربية، و الذي يعترب القانون املصري العميد يف ذلك إذ  أ، و اليت اختارها معتمدا على القوانني.ق

و ذلك يف قانون 269أنه األول يف سن تشريع التنزيل، لكن مساه مبسمى آخر و هو الوصية الواجبة
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، مث تبعته القوانني األخرى يف سن التنزيل و من بينها القانون 1946270الوصية املصري لسنة 
  .1984271اجلزائري سنة 

  ، و وفــق حكمة 272املشرع املصري مل يأت بالوصيــــة الواجبة هكذا و إمنــــــا من أصــــل شرعيلكــــن     

                                                           

  .1946لسنة  71و ما بعدها من قانون الوصية املصري رقم  76حيث تنص على الوصية الواجبة املادة  -  270
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عي إن أحكام التنزيل مل ترد يف املذاهب الفقهية املعروفة ، و إمنا استندت يف أكثر تفصيالا إىل جزئيات وردت يف مذاهب متفرقة قام واض - 272

  : فيها و أهم فقيه نادى به هو ابن حزم الظاهري األندلسي مستندين يف ذلك بالكتاب و السنة  القانون باالجتهاد
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذاْ َحَضَر َأَحدَُكْم اَلَمْوُت ِإن تـََرَك " : من سورة البقرة 180بالنسبة هلذا األخري كان دليلهم يف قول هللا تعاىل يف اآلية :  القرآن الكرمي - 1

َتِقَني  َخْريا
ُ
ْعُروِف َحّقا َعَلى امل

َ
ألن . ، فهذه اآلية تذكر اجلميع بالوصية ووجوا على األقارب الذين ال يرثون ألي سبب" الَوِصّيُة للَواِْلَديِن َو األَقْـَرَبَني بِْامل

غري الوارثني وجبت يف ماله، و لويل األمر أن الذين يرثون خرجوا من النص كما يقول ابن حزم الظاهري ، حبيث إذا مل يوصي صاحب الرتكة لألقربني 
  .يتدخل يف ذلك 

ال يرث إال أن بعض الفقهاء و هم الفقه احلنفي قالوا أن هذه اآلية نسخت بآيات املواريث ، و قال البعض اآلخر بأا نسخت جزئيا بالنسبة ملن     
  .ه تفسري البغوي معامل التنزيل و كذلك هود بن حمكم اهلواري من الوالدين و األقربني، و هذا ما ذهب إليه كل من البغوي يف كتاب

" َمْعُروفًاِإَذا َحَضَر الِقْسمَة أُْولُْو الُقْرَىبْ َو الَيَتاَْمْى َو اَلَمَساِْكُني فَاْرزُُقوُهم ِمْنُه َو ُقوُلوا َهلُْم قـَْوَالْ " : من سورة النساء 8باإلضافة إىل قوله تعاىل يف اآلية 

ضروا القسمة هم أقرباء ،ألم أحفاد للجد املتوىف و يف نفس الوقت يتامى ملوت أصلهم، ألن يف الغالب ما يكون األحفاد ُقصر عند موت فالذين ح
عليه  اكني، واألصل يف حياة اجلد و بالتايل ينطبق عليهم صفة اليتم ، و من ّمث إذا مل يورثوا من أبيهم أو أمهم و مل يوصي هلم اجلد فالغالب هم مس

؛  أمحد دغيش،  314.، املرجع السابق ، ص 9.حيتاجون للتنزيل من أجل املرياث ؛ أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، احمللى ، ج 
عامل التنزيل ، ؛ أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي ، تفسري البغوي م 83.، ص 2009التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري ، دار هومه ، اجلزائر ، 

؛ عبد القادر بن مرزوق ، أحكام التنزيل كوسيلة حلماية األسرة ، جملة احلجة ، منظمة احملامني ،  192.ه ، ص 1409، دار طيبة ، السعودية ، 1.ج
بة ، معهد العلوم القانونية ق ، جامعة عنا.ع.؛  الصادق فريوي ، الوصية الواجبة و التنزيل دراسة مقارنة ، م 131.، ص  2005تلمسان ، اجلزائر ، 

  . www.alkabs.net/quran-_explanations: ؛ املوقع  36.ن ، ص.س.و اإلدارية ، اجلزائر ، د
، سلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتنيما حق امرئ م" فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  السنة النبوية الشريفة - 2 

كما قال ثابت عن أنس قال " ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اهللا قال ذلك إال و عندي وصييت " قال بن عمر " ته مكتوبة عنده إال و وصي
  " .اجعله لفقراء أقاربك " رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب طلحة خبصوص الوصية 



) أوال( معينة رآها فقهاء الشريعة و حىت القوانني بعد ذلك، خاصة عندما ُخصصت ألشخاص معينة 
ط للموازنة بني باإلضافة إىل أن التشريعات اليت أخذت بالتنزيل مل جتعله مطلقا و إمنا وضعت له شرو 

  ).ثانيا(حقوق كل الورثة 

    احلكمة من مشروعية التنزيل : أوال 

  :تتمثل حكمة املشرع باألخذ بالتنزيل ما يلي     

عالج حــــالة كثرت منها الشكوى، و هي حالة األحفاد الذين ميوت أبــاؤهم يف حيــاة جدهم   -أ 

ث فيجتمع لألحفاد مصيبتان ، مصيبة وفاة األب      أو جدم أو مع أي منهما، مما مينعهم من املريا
   273.و مصيبة احلرمان من املرياث

أن عدم إعطاء هؤالء احلفدة نصيبا من تركة اجلد أو اجلدة ،سيؤدي م إىل احلاجة و مذلة  -ب 

السؤال، بل و قد ينحرف بعضهم عن الطريق الصحيح، و الوقوع يف اخلطيئة بسبب العوز           
خاصة عندما يرون 275و هذا قد يؤدي إىل التباغض و احلقد داخل األسرة الواحدة،.274اجةو احل

                                                                                                                                                                                     

 14/11/2001و هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ  ،م األندلسيفاملشرع اجلزائري عند أخذه بالتنزيل يكون قد أخد برأي ابن حز    
و األصل يف الوصايا هي اختيارية و الوصية الواجبة ال تقل ا املذاهب اإلسالمية املشهورة و من قال ا تعلق برأي ابن حزم " ... :حيث جاء فيها 

  ..." .به أحكام الرتكات و املواريث األندلسي و هو ما أشار إليه حممد أبو زهرة يف كتا
      العامة و مىت أمر به وجبت طاعته و هي أن لويل األمر أن يأمر باملباح ملا يراه من املصلحة ، واضعي القانون لقاعدة شرعية استنادباإلضافة إىل    

زائري يف حتديد مقدار التنزيل صيالت اليت جاء ا املشرع اجلو هذا كله لتحقيق مصلحة القصر و رفع الظلم عنهم ، فهذه القاعدة هي اليت تربر التف
صبحي صاحل ،  ؛ 355.، املرجع السابق ، ص 5.، ج ... ، فتح الباري بشرحأمحد بن علي بن حجر العسقالين ه على احلفدة دون غريهم ؛قصر و 

ش ، .أ.احملكمة العليا ، غ ؛ 393.، ص 1970، لبنان ، ، دار العلم للمالين  1 .لإلمام النووي ، ط الصاحلني  منهل الواردين بشرح رياض
حممد زهدور ، الوصية يف القانون املدين اجلزائري و الشريعة  ؛ 451.، ص 2 .ع،  2002ق ، .، م 273177، ملف رقم  14/11/2001

، دار القلم ، سوريا ،  1.ض واملواريث، طاملصري ، علم الفرائرفيق يونس  ؛ 125.، ص 1991اجلزائر ،  اإلسالمية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ،
  .109.، ص 1994

 
  .109.رفيق يونس املصري ، املرجع السابق ، ص -  273
  .126-125.حممد زهدور ، املرجع السابق ، ص -  274
ري ، كلية احلقوق والعلوم أنظر ، آسية بوخامت ، حق القاصر يف التنزيل ، مداخلة ألقيت يف ملتقى بعنوان أموال القاصر يف قانون األسرة اجلزائ -  275

  .2.، ص 2013السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 



األعمام يعيشون يف نعمة ظاهرة بينما احلفدة يعيشون حتت ظل الفقر و البؤس و احلرمان ، نتيجة 
فقدهم ملن كان يعوهلم ، و خاصة إذا كانوا ُقصرا مل يصلوا بعد إىل سن الرشد، حىت ميكنهم تدبري 

  .مورهم املالية أ

هو أن غالبا ما يعيش األوالد مع أبيهم حىت و إن تزوجوا حبيث يكون احلفدة يف نفس البيت " –ج 

مع أعمامهم و أجدادهم ، إذ هذه األسرة توصف باألسرة املمتدة و الذمة املالية هلذه األسرة تكون 
تظل الرتكة مل تقسم و يتوىل  مشرتكة ، و املشرف علâيها هو اجلد، و قد ميوت اجلد تاركا حفدة و

تسيريها العم األكرب للحفدة حبيث يعيشون يف كنف هذه األسرة و يشاركون يف منو ذمتها املالية ،   
  .276"و عند تقسيم هذه الثروة ال حيصل احلفدة على شيء لكون قواعد املرياث متنعهم

  و حسب اعتقادنــــا جاء كـــذلك حــمـــاية  رحــمـــــة بأوالد هذا املتوىف ،277لذلك جاء املشرع بالتنزيل    

رغم أنه مل يفرق بني 278للقاصر، و ما يدل على ذلك هو قصره على األحفاد دون باقي األقارب
القاصر و الراشد إال أن التنزيل يبقى يف مصلحة القاصر بالدرجة األوىل لكونه ال يستطيع الكسب، 

  279.لواجبةو هذا من بني ما يفرق التنزيل عن الوصية ا

                                                           

  .126.؛ أمحد دغيش ، املرجع السابق ، ص 23.الصادق فريوي ، املرجع السابق ، ص -  276
سن من الوصية الواجبة اليت هي و حنن نساند حبق املشرع اجلزائري يف املصطلح الذي جاء به و هو التنزيل، الذي يعترب حسب اعتقادنا أح -  277

، أما " الوصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع : " أ.من ق 184متناقضة من حيث الكلمات املتكونة منها، فالوصية كما تعرفها املادة 
  .الوجوب فهو اصطالح شرعي يراد به اإللزام املصاحب جبزاء أخروي 

فهوم الذي ذهب إليه فقهاء املذاهب للتوفيق بني املصطلحني، حبيث ترى هذه املذاهب أن اإلنسان جمرب على إبرام و مع ذلك لو أخذنا بالوصية بامل  
ستوى وصية قبل وفاته لتدارك ما فاته من الواجبات الدينية كالزكاة ، الكفارة ، حتت ديد جزاء أخروي غري أن مثل هذا التوفيق يصعب على امل

ض التربع و هو فعل إرادي حمض مع االلتزام القانوين املنطوي على عنصر اإلكراه املادي ، و من جهة أخرى فإن مثل هذا من جهة لتعار . القانوين
  .االلتزام ال ينصرف إىل عمل اهلالك

صص الكتاب الرابع كما أن املشرع قد أصاب فيما يتعلق بالتبويب، عندما أدخل التنزيل يف إطار الكتاب الثالث املتعلق باملرياث، يف حني خ    
  .1.، املرجع السابق ، ص... للتربعات من وصية و هبة و وقف ؛ آسية بوخامت ، حق القاصر 

  .127.؛ أمحد دغيش ، املرجع السابق ، ص 248.شفيقة حابت ، املرجع السابق ، ص -  278
  :هناك فرق بني التنزيل و الوصية الواجبة يف الكثري من األمور من بينها  -  279

  .زيل حسب املشرع اجلزائري مقتصر على احلفدة، أما الوصية الواجبة فاألصل هي لكل قريب غري وارثالتن - 1 
  .التنزيل إذا توافرت شروطه، ينزل احلفيد فيه منزلة أبيه ،كأنه وارث دون حاجة إىل ترك وصية أو دون افرتاض وصية واجبة حبكم القانون - 2 



بصريح العبارة على أن 1994280مارس  22و قد أكد القضاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ     
التنزيل ال يتم إال بني األصول و الفروع ، و ذلك بتنزيل األحفاد مكان أصلهم املباشر املتوىف حيث 

صول و الفروع و يكون بتنزيل من املقرر قانونا و شرعا أن التنزيل ال يتم إال بني األ: " جاء يف القرار
الفرع منزلة االبن املتوىف من قبل األصل ليأخذ املنزلون مناب املتوىف يف حدود ما قرره القانون         

  .و الشرع، و ال جيوز احلكم بغري ذلك 

 1975نوفمرب  20أن قضاة الس اعتربوا عقد التنزيل احملرر يف  –يف قضية احلال  - و ملا ثبت 
وصية ، يكونون قد أخطئوا التصور و التكييف ، ألن العقد املذكور صرح بتنزيل املطعون  على أن

ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما يف ذلك من خرق صارخ ألحكام الشريعة اإلسالمية و املادة 
  ". م، مما يستوجب نقض قرارهم املنتقد مع اإلحالة .ق 776

األحفاد مكان األب أو األم املتوفاة ال يعترب وصية و إمنا من خالل هذا القرار يتضح بأن تنزيل     
يعترب مرياث، فبمفهوم املخالفة إذا مت تنزيل غري األحفاد يف مكان شخص ما ال يعترب  هذا التنزيل 

 2009281ديسمرب  10مرياثا و إمنا يعترب وصية، و هذا ما جاء كذلك يف قرار احملكمة العليا بتاريخ 
كل ما مل يرد النص عليه :"  أ اليت تنص على أن.ق 222املقرر قانونا يف املادة  من: " و ذلك بقوهلا

  ".يف ذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية

الذي نزل  1982سبتمرب  28أن التنزيل احملرر بتاريخ  -يف قضية احلال -و ملا كان من الثابت 
لة االبن من الصلب يعد وفقا ألحكام الشريعة منز ) ب .س( ابن أخيه ) د .س( مبوجبه املدعو 

                                                                                                                                                                                     

أ و عليه الوصية مقدمة على املرياث  و .من ق 180هيز امليت خترج الديون فالوصية فاملرياث طبقا للمادة الوصية تقدم على املرياث، إذ بعد جت - 3 
  .منه يقدم صاحب الوصية على احلفيد املنزل منزلة أبيه 

ى اختالف الدين كمانع من   الوصية تنفذ مع اختالف الدين أما التنزيل فال ينفذ عند اختالف الدين ، و رغم أن املشرع اجلزائري مل ينص عل - 4 
أ اليت حتيلنا إىل أحكام الشريعة اإلسالمية ، فنجد أن اختالف الدين مانع من موانع املرياث و ما .ق 222موانع املرياث غري أنه عند الرجوع إىل املادة 

  .على ذلك ورود التنزيل ضمن باب املرياث دام أن التنزيل مبثابة مرياث فاختالف الدين بني الوارث و املورث حيول دون التنزيل و الدليل 
  .التنزيل ليس وصية واجبة فهو مرياث مشروط، و شرائطه جتعله يقرتب من الوصية الواجبة -5

  .134.، ص 1.ع ، 1995ق ، .، م 95385، ملف رقم  22/03/1994م ، .ش.أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -280
  .231.، ص 1.، ع 2010ع ، .م.، م 526179، ملف رقم  10/12/2009م ، .ش.أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  281

  



اإلسالمية وصية مبثل نصيب الوارث ، و هي جائزة شرعا ، و من مث فإن قضاة الس بقضائهم 
القاضي  2006ديسمرب  03باملصادقة على احلكم املستأنف الصادر عن حمكمة فرندة بتاريخ 

يكونون قد خالفوا أحكام الشريعــة اإلسالميــــة  بإبطاله ، استنادا إىل كونه باطال و غري جائز شرعا ،
و عرضــوا قرارهـــم للنقــض ، األمـــر الـــذي جيعــل الوجه املثــــار تلقائيـــا من قبل احملكمة العليا مؤسسا ، 
و يتعني استنادا إليه ، القضاء بنقض و إبطال القرار املطعون فيه ، و بإحالة القضية و الطرفني إىل 

  ".    س الس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانوننف

  هذا بالنسبة للحكمة اليت دفعت املشرع باألخذ بالتنزيل ، لكن ما هي شروط التنزيل؟    

  شروط التنزيل : ثانيا 

  فــــاد حىت ميكـن تنزيـــلهم يتضح من قانـــون األســرة اجلزائري أنـــه جيب توافـــر الشــروط اآلتيــــة يف األح    

، وحرمان )أ(منزلة أصلهم يف الرتكة ، و هي رابطة القرابة بني املستفيد و اهلالك و ترتيب واقعة الوفاة 
  ).ب(احلفيد من تركة أصوله مرياثا و تربعا 

  :رابطة القرابة بني املستفيد و اهلالك و ترتيب واقعة الوفاة -أ 

من تويف و له أحفاد و قد مات : " أ و اليت تنص على أنه.من ق 169من خالل نص املادة     
  " مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم يف الرتكة بالشرائط التالية 

نالحظ من خالل املادة السابقة أن كلمة أحفاد تشمل : رابطة القرابة بني املستفيد و اهلالك  -1
ألرحام ، و حنن نعلم أن ذوي األرحام ال يرثون إال إذا انعدم أوالد االبن ، و أوالد البنت من ذوي ا

  .الوارث بالفرض أو التعصيب 

وعليه، كيف ينزلون منزلة أمهم رغم وجود الورثة ؟ ألنه بوجود الورثة ال مرياث لذوي األرحام،       
وجود أصحاب و إذا قلنا أم سريثون مبوجب التنزيل فهذا يعين أم سريثون يف كل احلاالت عند 



، و من ّمث جيب االعرتاف بأن هذا األمر أكثر من محاية 282الفروض و العصبة و عند انعدامهم
  .للقاصر حبيث يسمح هلم القانون باملرياث يف كل احلاالت 

أ الواردة باللغة الفرنسية، جنده قد جعل التنزيل للحفدة .من ق 169لكن بالرجوع إىل نص املادة     
  : ن نزلوا دون أوالد البنت و هذا يف نصها أوالد االبن و إ

 " si une personne décède en laissant des descendants d’un fils décédé avant ou 
en même temps qu’elle ,ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur 
dans la vocation a la succession du de cujus selon les condition ci-après 
définies." 

و هنا املشرع يف هذه احلالة وضعنا يف تناقض، و من املستحسن تداركه بتعديل قانوين يفصل يف     
أ باللغة الفرنسية، و عدم توريث .من ق 169و يرى األستاذ العريب بلحاج تطبيق املادة 283األمر،

  .284ذوي األرحام من أبناء البنت

،و ذلك 285النص املعتمد يف هذه احلالة هو النص العريب و ليس النص الفرنسيلكن يف احلقيقة     
،   1996من دستور  3ألن اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرمسية املعتمدة يف الدولة طبقا للمادة 

و أي جريدة رمسية تصدر يف البالد تكون باللغة العربية باعتبارها النص األصلي و بعد ذلك تكون 
  . مجة باللغة الفرنسيةالرت 

أما بالنسبة للقضاء ، فقد ورثت احملكمة العليا ذوي األرحام من أبناء البنت و ذلك رغم وجود     
قد ورث  1999نوفمرب  10أصحاب الفروض، بل أكثر من ذلك فإن جملس قضاء اجلزائر بتاريخ 
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األخت ألب و ذلك  ذوي األرحام من أبناء البنت و حجب أحد أصحاب الفروض و املتمثلة يف
  .أ و قد برر جملس قضاء اجلزائر قراره بأن ابن البنت مبثابة ابن االبن.ق 164و  149تطبيقا للمواد 

مربرة ذلك 2001286أفريل  04إال أن احملكمة العليا قد نقضت قرار جملس قضاء اجلزائر بتاريخ     
من  164و  149نة على املواد حيث أن استناد قضاة املوضوع إلثبات حجب الطاع: " ... مبا يلي

أ  تبني مىت ترث األخت ألب نصيب السدس و مىت .من ق 149أ هو تفسري خاطئ ، فاملادة .ق
أ تبني من .من ق 164/2ال ترث هذا النصيب و هي ال تعين أبدا موضوع احلجب، و املادة 

خت الشقيقة إذا  حيجب األخت ألب و هم األب االبن و ابن االبن و إن نزل و األخ الشقيق و األ
و يف قضية احلال ال يوجد . كانت عاصبة مع غريها و األختني الشقيقتني إذا مل يوجد أخ ألب

وارث من املذكورين أعاله و تفسري قضاة املوضوع الرامي إىل الشرع سوى بني ابن االبن و ابن البنت 
أبناء البنات من ذوي  هو تفسري خاطئ، فأبناء األبناء صلبيون أي ينحدرون من جهة الذكورة و

أ ، و معىن أن الشرع .من ق 168األرحام و هم غري حاجبني ألصحاب الفروض طبقا للمادة 
أ حبجب األخت ألب و ال يعين أبناء البنت ألم من .من ق 164/2خص أبناء االبن يف املادة 

مهم املتوفية طبقا للمادة ذوي األرحام و من جهة أخرى فإن أبناء البنت املنزلني يف قضية احلال منزلة أ
أ و إن كان يف تنزهلم أقوال الفقهاء و املفسرين فإن تنزهلم شرع لضمان حق أمهم املتوفية  .ق 169

و مرياثهم جاء استثناءا و االستثناء ال ميكن أن يضار به أصحاب الفروض األصلني األخت 
  ...".       ألب

بالنظر : " ... ما يلي287 2005فيفري  14ريخ و قد جاء يف قرار آخر للمحكمة العليا بتا    
منه، أصبح تنزيل احلفدة منزلة  169و مبقتضى املادة  1984جوان  09لقانون األسرة الصادر يوم 

أي بعد صدور  1987أصلهم حبكم القانون ، يف قضية احلال ما دامت اجلدة قد توفيت خالل سنة 
ا أي ابن ابنتها و يستحق جزءا من تركاا بواسطة القانون املشار إليه أعاله فالطاعن يعد حفيدا هل

أ، و ما دام الطاعن قد آل إليه جزء من تركة .ق 171التنزيل بالشروط املنصوص عليها يف املادة 
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أ .من ق 171جدته عن طريق التنزيل فال حيق له أخذ جزء من خملفاا بواسطة الوصية ألن املادة 
  ".متنع ذلك

قرار ، يتضح أن التنزيل يشمل حىت ابن البنت باعتباره من احلفدة الذين هلم و من خالل هذا ال     
  .احلق يف احللول حمل والدم املتوفاة قبل جدم بقدر نصيب أمهم من املرياث 

أ، و اليت تشرتط أن يكون األصل األول .من ق 169نصت عليه املادة : ترتيب واقعة الوفاة - 2
و هذا ما ذهبت إليه . لثاين البعيد، ألن العربة بوفاة األب و ليس اجلدالقريب قد تويف قبل األصل ا

يف قضية  -و مىت تبني : " ، حيث جاء فيه1998288مارس  17احملكمة العليا يف قرار هلا بتاريخ 
فإن القضاة بقضائهم حبق األحفاد يف  1982و األب تويف عام  1995أن اجلد تويف عام  -احلال 

  ". اجلد ، طبقوا صحيح القانون ، فالعربة هنا بوفاة اجلد و ليس وفاة األبالتنزيل و بالتايل يف

و من خالل هذا القرار ، يتضح بأن تاريخ وفاة األب جيب أن يكون سابق عن تاريخ وفاة اجلد،     
فبمفهوم املخالفة إذا تويف اجلد قبل األب ال يكون لألحفاد احلق يف التنزيل حىت ولو كان األب غري 

 127طبقا للمادة 289ود، كما أن املوت املقصود به يف هذه احلالة هو املوت الطبيعي و احلكميموج
  ."يستحق اإلرث مبوت املورث حقيقة أو باعتباره ميتا حبكم القاضي : " أ و اليت تنص.ق

و يف حالة فقدان األب و اجلد يف وقت واحد، يقع األخذ بتاريخ احلكم بالنسبة لكليهما، فينزل     
أما إذا تزامنت وفاة األب . حلفيد يف تركة جده إن حكم مبوت اجلد بعد احلكم الك األب املفقودا
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و اجلد، كما لو هلكا يف حادث واحد أو يف حادثني منفصلني، لكن مل يعلم أيهما أسبق بالوفاة، 
  .291أ.ق 129طبقا لنص املادة 290فال استحقاق ألحدهم يف تركة اآلخر

أ املذكورة .ق 128رط أن يكون احلفيد عند وفاة أصله حيا طبقا للمادة و يستتبع هذا الش    
ال يأخذ األبناء  سابقا، فاألصل أنه مادام الوارث قد تويف قبل أبيه فال يستحق اإلرث، و بالتايل

  .شيئا

  :حرمان احلفيد من تركة أصوله مرياثا أو تربعا  -ب 

هم األوالد الذين ينزلون منزلة أصلهم مقدرة حبصة ألن أس: حرمان احلفيد من تركة أصوله مرياثا  -1
: أ اليت تنص .ق 170أصلهم لو بقي حيا ، شريطة أال يتجاوز هذا السهم ثلث الرتكة ،طبقا للمادة 

  ."أسهم األحفاد تكون مبقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة" 

: و الذي جاء فيه 1993292ماي  25ة العليا بتاريخ و هذا ما أكد عليه كذلك قضاء احملكم    
  .من املستقر عليه فقها و قضاءا أن التنزيل جائز شرعا و قانونا و ال جيوز خمالفته "

أن عقد التنزيل صحيحا و مل يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة املرحوم  –يف قضية احلال  –و ملا ثبت 
قبل األول ، فإم يأخذون ما ناب ألبيهم يف املنزلة ،      املتوىف ) م(املنزلني منزلة أبيهم ) م.ب.ع(

 -املطعون فيه –و يقتسمونه للذكر مثل حظ األنثيني ، خالفا ملا قضى به قضاة املوضوع يف قرارهم 
  ".مما يستوجب نقضه
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و من خالل هذا القرار يتضح أن األحفاد ال يأخذون إال نصيب األب األصل املباشر املتوىف،       
يتم تقسيم التنزيل على أساس للذكر مثل حظ األنثيني على أن ال يتجاوز نصيب األصل املباشر  و

الثلث، فلو فرضنـــا أن نصيب األصل لو كــــان حيا جتــاوز ثلث الرتكة، فإن احلفيد حيــــرم من تلك 
من املقرر قانونا : " 1998294جويلية  21، و هذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ 293الــــزيــادة

. أن أسهم األحفاد تكون مبقدار حصة أصلهم لو بقـي حيــا ، على أن ال يتجـــاوز ذلــك ثلث الرتكـــة
و من املقرر أيضا أنه تستحق النصف من الرتكة بنت االبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان 

  .أو أنثى و ولد االبن يف درجتها

أن قضاة املوضوع ملا قضوا بتأييد حكم احملكمة القاضي بقبول  –حلال يف قضية ا –و الثابت 
الدعوى التفسريية املرفوعة من طرف العمة و اليت حكم هلا فيها بنصف الرتكة و للطاعنني بالنصف 

أ طبقوا صحيح القانون ، مما .من ق 153،  152،  144الثاين تعصيبا طبقا ألحكام املواد 
  ".يستوجب رفض الطعن

باإلضافة إىل كل هذا ، ال بد لكي يأخذ احلفيد هذا الثلث جيب أن ال يكون من املستحقني يف     
الرتكة بطريق اإلرث، ألن التنزيل تعويض عما يفوت األحفاد من املرياث بسبب حجبهم عنه ، و هذا 

انوا وارثني ال يستحق هؤالء األحفاد التنزيل إن ك: " أ و اليت جاء فيها.ق 171ما تنص عليه املادة 
، و مثال ذلك نفرتض أن جد تويف و ترك زوجة و بنت و بنت ابن ... " لألصل جدا كان أو جدة

الزوجة الثمن فرضا لوجود : تويف أبوها يف حياة جدها و عليه يكون تقسيم الرتكة على النحو التايل
السدس فرضا تكملة الفرع الوارث ، و البنت تأخذ النصف فرضا إلنفرادها، أما بنت االبن فتأخذ 

  .للثلثني

و نالحظ يف هذا املثال أن بنت االبن هلا احلق يف تركة اجلد و عليه ليس هلا احلق يف التنزيل،          
و ذلك على خالف لو كان اجلد قد ترك زوجة و بنتني و بنت ابن ، إذ يف هذا املثال ليس لبنت 
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لثلثني و هي حمجوبة بالعمات أي البنتني ، لذلك االبن احلق يف اإلرث لنفاذ حق البنات و املقدر با
  .هلا احلق يف االستفادة من التنزيل لكوا غري وارثة

و عليــه إذا أخــذ احلفيد نصيبه من الرتكـــــة مبقتضى قواعــــد الشرع يف املرياث، فال حمل إلعطائه     
  ــــاية يف حـــالة ما إذا كانوا وارثـــني بالتعصيب         ، لكـــن مع ذلك هلم مح295جزء آخر منها بطريـــق التنـــزيــــل

  

  .296و استغرق الفروض الرتكة ، فإن هذا الشرط ال ينطبق عليهم و يستحقون اإلرث بالتنزيل

مات و ترك زوجة، و بنتني ، و أب و أم ، و ابن االبن ففي ) جد(و مثال ذلك لو أن شخص     
لوجود الفرع الوارث، و األب السدس لوجود الفرع الوارث املذكر     هذه احلالة تأخذ الزوجة الثمن 

و هو ابن االبن أما األم فتأخذ كذلك السدس لوجود الفرع الوارث، و البنتني تأخذان الثلثان بسبب 
حبيث  24و أصل املسألة يف هذه احلالة هو . تعددهن و يبقى الباقي البن االبن باعتباره عصبة

و يصبح  24من  16و البنتني  24من  4و األم  24من  4و األب  24ن م 3سيكون للزوجة 
و لن يبقى البن االبن شيئا يف هذه احلالة و عليه ال  27إىل  24فتعول املسألة من  27اموع 

  .ميكن اعتبار ابن االبن وارثا و يكون له بذلك احلق يف التنزيل 

حفاد من املرياث، و هي عندما يكونوا قد ورثوا باإلضافة إىل هذا هناك نقطة مهمة قد حترم األ    
من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن نصيب مورثهم من تركة األصل جدا كان أو جدة، و هذا ما تنص 

أن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن مناب : " أ.ق 172عليه املادة 
على 2007297نوفمرب  14قضاء احملكمة العليا بتاريخ  ، و هذا ما جاء يف"مورثهم من أبيه أو أمه 

حق األحفاد املنزّلني منزلة أبيهم ، مشروط بأال يكونوا قد ورثوا من أبيهم ما ال يقل عن مناب : " أنه
  .مورثهم ، من أبيه
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) ن.ب.ص(أن األحفاد قد ورثوا من والدهم املرحوم  –يف قضية احلال  –و ملا كان من الثابت 
أ نصت على .من ق 169و حيث أن املادة ... مهورية التونسية و شقة توجد يف باريس فيلتني باجل

  .أن من تويف وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله وجب تنزيلهم منزلة أصلهم يف الرتكة بشروط

أ تنص بأن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل .من ق 172و حيث أن املادة  
  .رثهم من أبيه و أمه عن مناب مو 

و قسمتها ) ع.ب.ص( و عليه كان على قضاة الس التأكد من ذلك قبل التطرق إىل تركة املرحوم 
  ...". 2001أفريل  30حسب الفريضة املؤرخة يف 

أ على .ق 171و هو ما تنص عليه املادة : حرمان احلفيد املوصى له أو املوهوب له من التنزيل  - 2
ان قد أوصى هلم ، أو أعطاهم يف حياته بال عوض مقدار ما يستحق ذه الوصية ، أو ك: " ... أنه

فإن أوصى هلم أو ألحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل مبقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم 
  " من الرتكة 

إذا أما . ففي حالة ما إذا أوصى األصل للحفدة ما يساوي تنزيلهم، فإم حيرمون من التنزيل    
أعطى هلم أقل نصيب تنزيلهم، فإنه جيب أن يتمم النصيب الذي يستحقونه بالتنزيل من تركة جدهم، 
و يف حالة ما إذا أعطي ألحد احلفدة دون البعض يف أقل ما سينزلون فيه، نزل من مل يوصى هلم فيما  

طى ملن تركه ، مبعىن إذا أوصى لبعض احلفدة و ترك البعض اآلخر فإنه يع298يتمم نصيب التنزيل
نصيبه يف الوصية كامال من باقي الثلث إن كان يتسع لذلك ، و إن مل يكن باقي الثلث كافيا كمل 

  .299له نصيبه مما أوصى به لغريه

فلو فرضنا أن شخص تويف و له ثالث أبناء مات أحدهم يف حياة أبيه و ترك بنتني ، فأوصى      
هكتار ، و عليه  150ه ، و ملا تويف قدرت تركته بـ هكتار من أراضي 30اجلد إلحدى احلفيدتني بـ 

هكتار و الثانية ما بقي من الثلث و هو  30هكتار فتأخذ البنت األوىل  50يكون ثلث الرتكة هو 
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هكتار و هو أقل من نصيبها القانوين، و يكمل هلا مما أخذته أختها فوق نصيبها احملدد هلا قانونا  20
هكتار لكل واحد من البنتني ألن جمموع  25إليها و يصبح هكتارات ليضاف  5فتأخذ منها 

و الثانية  25هكتار ، فيكون للبنت األوىل  50حصصهما جيب أن ال يتعدى ثلث الرتكة و هو 
هكتارات زائدة على نصيبها بالتنزيل فتتوقف على إجازة الورثة ، ألا  5و أما من أوصى هلا  25

  .300زاد عن الثلثتكيف على أا وصية اختيارية فيما 

و نفس الشيء بالنسبة للتربعات األخرى، كاهلبة أو الوقف أو أي تصرف آخر قصد به التربع      
إخل ، حبيث تكون هذه التربعات يف حدود النصاب الذي نص ..كالبيع الصوري أو إسقاط دين 

  . عليه القانون بالنسبة للتنزيل

التنزيل، فقد سكت املشرع عنه و مل يبينه كما هو  أما يف حالة اخنفاض مقدار التربع عن نصيب    
أ تدخل .ق 171احلال بالنسبة للوصية، لكن ما دام أن الوصية اليت بّني املشرع أحكامها يف املادة 

  .ضمن التربعات فإن هذه األخرية تأخذ عن طريق القياس حكم الوصية

حقوق أخرى سنتكلم عنها يف  لكن ليس املرياث فقط الذي حيميه القانون للقاصر بل هناك    
  .املطلب الثاين 

  الثايناملطلب 

  و اهلبة محاية حق القاصر يف الوصية
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م و اليت .ق 775إن الوصية تصرف أقره الشرع اإلسالمي، و القانون املدين اجلزائري يف املادة     
، و اليت "ا يسري على الوصية قانون األحوال الشخصية و النصوص القانونية املتعلقة : " تنص

  .301م.ق 776حتيلنا هذه املادة إىل قانون األسرة اجلزائري باإلضافة إىل املادة 

و لقد رغب الشرع اإلسالمي يف الوصية، ألن صاحبها سيصل ا إىل اخلري و الثواب يف الدنيا         
ية كبرية يف تقوية و اآلخرة، و وسيلة للتعويض على ما فاته ، و نفس الشيء بالنسبة للهبة اليت هلا أمه

ادوا : "الروابط اإلنسانية و احملبة بني الواهب و املوهوب، و ذلك تطبيقا لقوله عليه الصالة و السالم
  .303"ِإْن تـُْبُدواْ الّصَدقَاِت فَِنِعّما ِهَى : " ، و قوله تعاىل302"حتابوا 

ميع دون ختصيص وصية لذلك نص عليهما املشرع يف القانون، لكن كأحكام عامة تطبق على اجل    
، لكننا سنحاول إسقاط هذه األحكام على القــــــاصر )الفرع الثاين ( أو هبة للقاصر ) الفرع األول ( 

  .       و البحث عن احلماية فيها 

  الفرع األول

  محاية حق القاصر يف الوصية

ف عن اجلنني الذي ألن أحكامه ختتل) أوال ( سنتكلم بداية عن القاصر املوجود أي املولود     
  ) .ثانيا ( سنتكلم عنه فيما بعد 

                                                           

 يصدر عن شخص يف حال مرض املوت بقصد التربع يعترب تربعا مضافا إىل ما بعد املوت ، كل تصرف قانوين: " م.ق 776تنص املادة  - 301
  .وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية اليت تعطى إىل هذا التصرف 

رق ، و ال حيتج على الورثة و على ورثة املتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوين قد صدر عن مورثهم و هو يف مرض املوت و هلم إثبات ذلك جبميع الط
  .بتاريخ العقد إذا مل يكن هذا التاريخ ثابتا 

مل يثبت من صدر له التصرف خالف لذلك ،   إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم يف مرض املوت اعترب التصرف صادرا على سبيل التربع ما
  ." كل هذا ما مل توجد أحكام خاصة ختالفه
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  الوصية للقاصر املوجود مدى محاية  :أوال 

تعد الوصية من أهم التصرفات املالية و القانونية املضافة إىل ما بعد املوت، و قد عرفها القانون     
  مضـــاف إىل مـــا بــعــد املــوت بطريق الوصيــة متليـــك : " و اليت تنـص بــأن  أ.ق 184اجلــزائـــري يف املادة 

  .و يعترب هذا التعريف جامعا و مانعا لكل العناصر املتعلقة بالوصية، 304"التربع

هو الوصية باألعيان من منقول أو عقار، و كذا الوصية باملنافع من " متليك " فاملقصود بكلمة     
  . كانت باملال أو غريه  سكىن الدار أو زراعة أرض، و مجيع أنواع الوصايا سواء

، فيقصد ا أن أثر التصرف الذي مت يف حال احلياة "مضاف إىل ما بعد املوت "أما املراد جبملة     
: على أن 1995305فيفري  02ال يرتتب إال بعد املوت و هذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ 

، بل أكثر من ..."هي مقدمة على الرتكة الوصية متليك مضاف ملا بعد املوت بطريق التربع و"... 
 19ذلك لقد اعترب القضاء اهلبة املضافة إىل ما بعد املوت وصية وفقا لقرار احملكمة العليا بتاريخ 

إن ملكية العقار املوهوب عند وفاة الواهب اليت مل تنقل إىل : " و الذي جاء فيه 2005306أكتوبر 
صرف إال بعد وفاة املورث فإن األصل العام الذي يعترب كل املوهوب هلا بعد و مل يتم تنفيذ هذا الت

  ".تصرف ينفذ بعد وفاة املورث فيما تركه يأخذ حكم الوصية و بالتايل خيضع ألحكامها

                                                           

عقد يوجب حقا يف : " ،و يعرفها املالكية بأا" متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع سواء كانت عينا أو منفعة : "فها احلنفية بأايعر  -  304
التربع : "نابلة بأا، و يعرفها احل"تربع حبق مضاف و لو تقديرا ملا بعد املوت : " ،و يعرفها الشافعية بأا" ثلث عاقده ، يلزم مبوته أو نيابة عنه بعده 

  " .باملال بعد املوت 
الوصية تصرف يف الرتكة مضاف إىل ما :"  1946كما عرفتها التشريعات األخرى كالقانون املصري يف املادة األوىل من قانون الوصية املصري لسنة      

،       "الوصية تصرف يف الرتكة مضاف إىل ما بعد املوصي " :من قانون األحوال الشخصية  240، و كذلك القانون اإلمارايت يف املادة "بعد املوت 
من جملة  171، و كذلك الفصل " الوصية عقد يوجب حقا يف ثلث مال عاقده يلزم مبوته : " من مدونة األسرة املغربية 277و املشرع املغريب يف املادة 

؛ نسيمة شيخ ، أحكام الرجوع يف " طريق التربع سواء كان عينا أو منفعة الوصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت ب: " األحوال الشخصية التونسية
؛ الرشيد بن شويخ ، الوصية و املرياث يف  179.، ص 2012التصرفات التربعية يف القانون اجلزائري اهلبة ، الوصية ،الوقف ، دار هومه ، اجلزائر ، 
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  ، باعتبـارها مــال 307و يقصد ا أن الوصية تتم بدون عوض" تربع " و يف األخيـر يبــقــى لنـا كلمة     

  

  .308عا بعد موتهأوجبه املوصي يف ماله تطو 

و القانون اجلزائري عندما أقر للقاصر بالوصية وضع له شروط سواء باعتباره موصي أو موصى له،     
يشرتط يف املوصي أن : " و اليت تنص على أنه 186ففيما يتعلق بشروط صحة املوصي يف املادة 

  ".سنة على األقل  19يكون سليم العقل ، بالغا من العمر 

ه الشروط البلوغ الذي يعترب أهم شرط يف الوصية، باعتباره مناط التكليف يف فمن بني هذ    
األحكام الشرعية و التصرفات القانونية ، و مبا أن الوصية تربع باملال يتطلب توافر اإلرادة و التمييز،   

رب عدمي و عليه تكون الوصية اليت يقوم ا املوصي غري املميز باطلة على أساس أن فاقد التمييز يعت
، و ال يستطيع من كان عدمي األهلية مباشرة أي تصرف من التصرفات القانونية حىت و لـــو  309األهلية

  .310كان نافعا له ، ألنه مىت انتفت األهلية انتفى معها الرضاء الذي من دونه ال يتحقق العقد

باشرة حقوقه املدنية ال يكون أهال مل: " م.ق 42و هذا ما تنص عليه على التوايل كل من املادة     
يعترب غري مميز من مل يبلغ ثالث عشرة . من كان فاقد التمييز لصغر يف السن ، أو عته ، أو جنون

) 42(من مل يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة : " أ اليت تنص على أنه.ق 82، و املادة "سنة
  ".من القانون املدين تعترب مجيع تصرفاته باطلة
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، ألن 311من ذلك ال ميكن حىت لويل القاصر أو وصيه أو القيم عليه أن يباشر عنه التربع بل أكثر    
  .الوالية جاءت حلماية أموال القاصر و ليس إلنقاص من ذمته املالية 

قد اتفقوا على أن وصية القاصر غري املميز باطلة، 312و جيب اإلشارة أن فقهاء الشريعة اإلسالمية    
دة الذي يصدر من القاصر ال يعتد به، فال تصح منهم صالة و ال ينعقد ألن التعبري عن اإلرا

  .     313بكالمهم تصرف

أما بالنسبة للمميز فهو اآلخر ليس له احلق يف إبرام عقد الوصية باعتبارها تندرج حتت طائفة     
  :التصرفات الضارة ضررا حمضا، لكن فقهاء الشريعة اإلسالمية انقسموا إىل قسمني

، و يرون بأن الوصية 315و املالكي 314و هو يشمل كل من املذهب احلنبلي: سم األولالق    
، و قد استندوا بقول عمر بن اخلطاب 316الصادرة من املميز صحيحة ما دام أن املميز ناضج عقليا

إن ها هنا غالما يافعا مل حيتلم من غسان و ورثته بالشام و هو ذو مال ، : " رضي اهللا عنه ملا سئل
فليوصي هلا ، قال فأوصى هلا مبال يقال له بئر جشم ، : له ها هنا إال ابنة عم له ، قال عمرو ليس 

قال عمرو بن سليم ، فبيع ذلك املال بثالثني ألف درهم، و إبنة عمه اليت أوصى هلا هي أم عمرو بن 
  ". سليم الزرقى

ة ، فاإلمام أبو حنيفة  يرى بأن فهو يشمل ما جاء به كل من احلنفية و الشافعي: أما القسم الثاين    
،       317الوصية الصادرة من القاصر املميز باطلة إال يف حالة واحدة و هي الوصية بتجهيزه و دفنه
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و دليلهم يف ذلك بأن الوصية تعترب من التربع و القاصر املميز ليس له أهلية التربع ، كما أن الوصية 
واجب أو القيام مبعروف، و القاصر املميز ال زال يف  شرعت لكي يتدارك اإلنسان ما فاته من أداء

، أما الشافعية فلم جييزوا الوصية على أساس أا تربع و التربع ال 318بداية عمره حىت يتدارك ما فاته
  .319يكون إال من الشخص البالغ العاقل احلر

ة اخلالية من العيوب، باإلضافة إىل أنه جيب أن يكون املوصي بكامل قواه العقلية و بإرادته احلر     
لكن هذه الشروط ال منا الذي يهمنا هو البلوغ، ألنه حىت و لو توفرت مجيع الشروط لن تؤثر يف 

  .صحة الوصية مادام املوصي قاصر

أما إذا كان املوصى له قاصر فيشرتط أن يقبل، لكن هذا القبول ليس شرطا لقيام الوصية ألا     
، و موقف املشرع اجلزائري واضح بشأن القبول يف املادتني 320نفاذها ليست عقدا و إمنا للزومها و

يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة : " أ، حيث تنص املادة األوىل.ق 198و  197
،  و عليه "إذا مات املوصى له قبل القبول فلورثته احلق يف القبول أو الرد : " ، و املادة الثانية"الوصي

   321.عترب قانونا هو الذي يصدر من املوصى له البالغ العاقليكون القبول امل

و من مثّ، إذا متت وصية لقاصر مل يبلغ سن التمييز أي فاقد األهلية تعترب مجيع تصرفاته باطلة،     
و عليه أن يقبلها . أ.ق 82فيكون قبول الوصية يف هذه احلالة التزاما على وليه أو وصيه طبقا للمادة 

، ألن قبول الوصية تصرف نافع للموصي له نفعا 322فظة على الشيء املوصى به للقاصرو يتوىل احملا
حمضا، أما إذا مت اإليصاء لقاصر بلغ سن التمييز ، فإنه يقبل الوصية بنفسه قبل وفاة املوصي، و ذلك 

  . أ.ق 83دون إذن وليه أو وصيه طبقا للمادة 

  قبل قبـــوله، فيـــعود إىل ورثتـــه حـــق القبول أو الرد حسب املـــادة لكـــن يف حـــــالة ما إذا تويف القـــاصر     
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أ .ق 201أ ، لكن يف حالة ما إذا تويف القاصر قبل املوصي، تبطل الوصية طبقا للمادة .ق 198
  " .تبطل الوصية مبوت املوصى له قبل املوصي ، أو بردها "

من قانون األسرة اليت  194بينهما حسب املادة  أما إذا متت لقاصران يكون املوصى به مشرتكا    
، فإذا حدد جزء كل " إذا أوصى لشخص مث أوصى لثان يكون املوصى به مشرتكا بينهما: "تنص

واحد منهما، و مات أحدمها وقت الوصية أو بعدها و قبل وفاة املوصي، استحق احلي منهما ما 
 323نهما فإن احلي منهما يستحق كل الوصيةلكن إذا مل يتم حتديد ما يستحقه كل م. حدد له فقط

إذا كانت الوصية لشخصني معينني دون أن حيدد ما يستحقه  : "و اليت تنص 195و هذا طبقا املادة
كل منهما و مات أحدمها وقت الوصية أو بعدها قـــبل وفـــاة املوصــي ، فالوصية كلهـــا للحي منهمــا، 

  " .ال يستحق إال ما حدد له و إذا حدد ما يستحقه كل منهما فاحلي 

و يف حالة ما إذا كانت الوصية تتطلب موافقة الورثة، سواء كانت لوارث أو ألجنيب لكن تتجاوز     
الثلث، و وافق جزء من الورثة و رفض اجلزء اآلخر، تسري الوصية يف هذه احلالة فقط على من وافق 

  . أ.ق 185منهم طبقا للمادة 

ى األستاذ بن شويخ الرشيد أن هناك قصور يف محاية القاصر، و هي نقطةمل و يف هذا اال ير     
  .ينص عليها القانون، و املتمثلة يف حالة ما إذا كان أحد الورثة أو بعضهم عدمي أو ناقص األهلية

هنا ال يصح أن تكون اإلجازة منه، بل البد أن تكون ممن ينوب عنه قانونا ، فريى األستاذ بن     
شيد احلل يف أن تكون هذه احلالة خاضعة ملراقبة القضاء محاية ألموال القصر ، و يقرتح شويخ الر 

إذا كان أحد الورثة ناقص أو عدمي األهلية  : " و يكون نصها كالتايل 185إضافة فقرة رابعة للمادة 
  .324"كانت اإلجازة ممن ينوب عنه قانونا بعد موافقة القاضي 

  لقاصر ، هل للحمل احلق يف الوصية خاصة و أن له احلق يف املرياث؟و باإلضافة ملا قلناه عن ا    
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  الوصية للحمل مدى محاية : ثانيا 

ما دام احلمل يثبت له اإلرث، فمن باب أوىل أن يثبت له كذلك الوصية لتحقيق مصلحة     
ن لك326، و قد اتفق الفقهاء على جواز الوصية للحمل، ما دام صاحلا ألن يكون وارثا،325اجلنني

  :وضعوا شروطا لصحة هذه الوصية و هي 

أن يكون احلمل موجودا وقت الوصية، وهذا الشرط مل ينص عليه املشرع اجلزائري، ألنه اكتفى  - 1
أ، و بالتايل نرجع إىل أحكام .ق 187بذكر مادة واحدة ملعاجلة موضوع الوصية للجنني و هي املادة 

  : ذه األخرية انقسم الفقهاء فيها إىل قسمني أ و ه.ق 222الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة 

 328و الطحـــاوي327و املتمثل يف مجهور الفقهاء، و هم كل من احلنابلة و الشافعية: القسم األول    
من احلنفية ، و اشرتطوا أن يكون احلمل موجودا حال الوصية ألا متليك فال تصح ملعدوم و التمليك 

ا أا خالفة عن امليت كاملرياث ، و املرياث يثبت ملن كان حيتاج لشخص يضاف إليه امللك ، كم
  .، فإذا مل يكن موجودا وقت إنشاء الوصية فال تصح الوصية له329موجودا عند وفاة املورث

و يتحقق وجود احلمل بأن تلد احلامل ألقل مدة احلمل من وقت الوصية إذا كان زوجها حيا ،     
عتدة من طالق أو وفاة، فال تصح له الوصية إال إذا أتت به أما إذا كان زوجها ميتا، أو كانت م

  .ألقصى مدة احلمل 

                                                           

  .231.علي بن حممد بن رمضان ، املرجع السابق ، ص -  325
  .159.علي الشيخ ابراهيم املبارك  ، املرجع السابق ، ص -  326
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؛ أيب اسحاق الشريازي ، املهذب يف فقه اإلمام  208.، ص 1984، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  1.، ط 3.شرف النووي الشافعي ، ج 
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و هم كل من احلنفية، الذين اشرتطوا أن يكون احلمل موجودا من وقت موت : أما القسم الثاين    
ألنه وقت نفاذ الوصية و اعتبارها من حق املوصى له يكون وقت 330املوصي ال من وقت الوصية،

.                                                                         331تايل يعترب وجوده يف ذلك الوقتاملوت ، و بال

أما املالكية، فلم يشرتطوا هم كذلك وجود احلمل وقت الوصية ، بل أجازوا الوصية للحمل الذي     
ن كان غري موجود انتظر سيوجد ،فيؤخر املوصى به إن كان محال للوضع إذا كان موجودا ، و إ

  .332بالوصية إىل اليأس من الوالدة مث ترد بعده لورثة املوصي

بالنسبة للقضاء مل جند اجتهاد قضائي يتعلق ذا املوضوع، و عليه إذا عرضت هذه املسألة أمام     
القضاء فهو حر يف اختيار أي مذهب يناسبه، و أكثر املذاهب محاية حلق الوصية للقاصر هو 

  .هب املالكياملذ

بني املرياث و الوصية فسوف جيد احلل، و ذلك للتشابه 333لكن لو يستعمل القاضي القياس     
  .334الكبري بينهما باعتبار الوصية هي أخت املرياث حسب اصطالح الفقهاء

أ السابقة .ق 128باإلضافة إىل أنه ما دام احلمل يف املرياث يوجد به نص، و هو نص املادة     
الذي يشرتط أن يكون الوارث محال وقت افتتاح الرتكة، و ما دام احلمل املوصى له ليس به  الذكر، و

  .نص يتكلم عنه، فهو كذلك يشرتط فيه أن يكون محال وقت افتتاح الرتكة

                                                           

  .431.، املرجع السابق ، ص 6.، ج... عالء الدين الكساين ، بدائع الصنائع يف  -  330
  .86.، املرجع السابق ، ص 28. مشس الدين السرخسي ، املبسوط ،ج -  331
، املطبعة الكربى األمريية ، مصر ،  2.، ط 8.أنظر ، أيب عبد اهللا حممد اخلرشي املالكي ، حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي اخلليل ، ج - 332

  .168.ه ، ص 1317
القاتل يف املرياث ال يرث طبقا : حالة غري منصوص عليها لتشاهما يف العلة مثال هو تطبيق نص احلالة املنصوص عليها يف القانون على  -  333

، أما حالة املوصي و املوصى له ال يوجد نص فنطبق القياس يف هذه احلالة و عليه إذا قتل " القاتل ال يرث :" حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
طرق التفسري ، حماضرة ألقيت على السنة أوىل ماجستري قانون خاص معمق ، كلية احلقوق و العلوم املوصي املوصى له ال يرث ؛ جياليل تشوار ، 
  .2013- 2012السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

غريب دراسة ؛ حممد مومن ، أهلية الوجوب لدى اجلنني يف القانون امل 294.، املرجع السابق ، ص 8.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -  334
  .490.، ص 3.، ع 2004مقارنة بالفقه اإلسالمي ، جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، 



  : ف.م.من ق 906/2و هذا ما ذهب إليه القانون الفرنسي يف املادة     

  "Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque 
du décès du testateur."335     

تصح الوصية : " و اليت تنص 336أ.ق 187هو أن ينفصل اجلنني عن أمه حيا طبقا للمادة  - 2
، فإن ولد ميتا بطلت الوصية ألن أهلية الوجوب ال تتحقق إال ... " للحمل بشرط أن يولد حيا 

  .اله كليا حيا  بالوجود الكامل و بانفص

أن يوجد اجلنني على الصفة اليت أرادها املوصي، فإذا كانت الوصية حلمل من شخص معني،  -  3
  337.وجب لصحتها أن يثبت نسب احلمل شرعا من ذلك الشخص املعني

 187أما إذا ولد توائم، استحقوا الوصية بالتساوي و لو اختلف اجلنس و ذلك تطبيقا للمادة     
، و إن ولد " و إذا ولد توائم يستحقوا بالتساوي و لو اختلف اجلنس : " ... أ اليت تنص.ق

  . 338أحدمها حي و اآلخر ميت كانت الوصية للحي منهما

تصح الوصية للحمل : " أ تكون صياغتها كالتايل.ق 187لذلك من املستحسن لو أن املادة     
  : بالشروط التالية 

  أن يولد حيا،  - 1

  أ،.ق 42ود وقت الوصية مع مراعاة املادة أن يكون موج - 2

  ".أن يوجد اجلنني على الصفة اليت أرادها املوصي  - 3

                                                           

  ".و يكفي يف أهلية املوصى له لقبول الوصية أن يكون محال وقت وفاة املوصى: " ف.م.من ق 906املادة  -  335
من أوصى حلمل معني و تويف ، فللورثة : " ربية حيث جاء فيها من مدونة األسرة املغ 304و هذا ما اشرتطه كذلك املشرع املغريب يف املادة  -  336

  ".منفعة املوصى به إىل أن ينفصل حيا فتكون له 
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إذا ولد توائم، يستحقون الوصية بالتساوي و لو اختلف اجلنس، : " مكرر 187و نضيف مادة     
  .وإذا ولد أحدمها ميت و اآلخر حي كانت الوصية للحي منهما

استحق نصيبه، فإن كان املوصى به عينا كان لورثته، و إن كان منفعة  و إذا ولد أحدهم حيا مث مات
  .، و ذا نكون قد أحطنا اجلنني بسياج قانوين حيمي أمواله"عاد إىل ورثة املوصي 

أما فيمــا يتعلق بقبول الوصية عن احلمل، اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف إجازة قبول الويل     
  .ال ؟أو الوصي عن احلمل أم 

فاحلنفية يرون بأن الوصية للحمل تتم مباشرة بعد وفاة املوصي و ال حتتاج إىل قبول ، واستدلوا     
كما أن الوصية شبيهة باملرياث من حيث اخلالفة، فالوارث . بأنه ال يكون للحمل ويل إال بعد الوضع

اجلمهور بأن الوصية ، بينما يرى 339خيلف املورث و تثبت له امللكية دون قبول ، فكذلك الوصية
  . 340للحمل تتوقف على القبول من الويل أو الوصي

أما املشرع اجلزائري فيمكن القول أنه أخد برأي اجلمهور، ألن املشرع اشرتط القبول يف الوصية     
  .أ السابقة الذكر، و القبول للجنني يكون بواسطة وليه أو وصيه.ق 197طبقا للمادة 

القبول تلقائي أو بواسطة ويل، فما دام أن الوصية هي لصاحل اجلنني       و يف األخري سواء كان    
  .و حتقق محاية له فينبغي أن تكون له

و جيب اإلشارة إىل أن محاية املشرع للقاصر سواء كان محال أم ال كانت ضئيلة، لكون مشرعنا     
اصر دون تفصيل، لكن مع ذلك تناول الوصية يف قانون األسرة كقواعد عامة تنطبق على الراشد و الق

  .ميكن القول بأن جمرد اعرتاف القانون للقاصر و خاصة احلمل بالوصية يعد محاية له

                                                           

  .81.، ص عيسى أمعيزة ، املرجع السابق -  339
  .عيسى أمعيزة ، نفس املرجع  -  340

  



هذا جل ما ميكن قوله عن محاية املشرع حلق القاصر و احلمل يف الوصية ، فهل حاول املشرع     
  . محايتهما كذلك يف اهلبة؟ و هذا ما سنراه ف الفرع الثاين

  ينالفرع الثا

  محاية حق القاصر يف اهلبة

املشرع اجلزائري على خالف التشريعات العربية األخرى، كاملشرع املصري الذي نص على اهلبة يف     
  .341أ.ق 212إىل املادة  202القانون املدين ، فمشرعنا نظمها يف قانون األسرة من املادة 

أ .ق 202زائري قد عّرف اهلبة يف املادة و رغم أن التعريفات من مهمة الفقه، غري أن املشرع اجل    
، و من مقوماا أا تتم بني األحياء، و أن يرد التصرف على 342"متليك بال عوض : " على أا

  .343مال و بدون عوض بقصد التربع

    اهلبة للقاصرمدى محاية : أوال 
                                                           

اهلبة عقد يتصرف مبقتضاه الواهب يف مال له دون عوض : " من القانون املدين املصري على أن 486و قد عرف املشرع املصري اهلبة يف املادة  -  341
 454و هذا التعريف هو ذات التعريف الذي أوردته املادة  ،" و جيوز للواهب دون أن يتجرد من نية التربع أن يفرض على املوهوب القيام بالتزام معني 

اخل ؛ حممد حسنني ، عقد اهلبة يف التشريع اجلزائري ، جملة العلوم القانونية         ...من القانون املدين اللييب  475من القانون املدين السوري و املادة 
؛ مجال الدين طه العاقل ، الرجوع يف اهلبة بني الفقه  552.، ص 1. ، ع 1987 و االقتصادية و السياسية ، جامعة بن عكنون ، كلية احلقوق ،

  .18.، ص 1.، ع 1998اإلسالمي و بني القانون املدين املصري و قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ، جملة األمن و القانون ، كلية شرطة ديب ، 
: ، أما احلنابلة و الزيدية يعرفوا بأا متليك يف احلياة بغري عوض ، و املالكية بأا" احلال  متليك العني بال عوض يف:" و يعرفه احلنفية بأا  -  342

متليك لعني بال عوض يف حال احلياة تطوعا ؛ مشس الدين أمحد بن قودر ، : متليك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض ، أما الشافعية فيعرفوا بأا 
، دار الكتب  1.، ط 9. و األسرار تكملة شرح فتح القدير لإلمام ابن مهام احلنفي على اهلداية شرح بداية املبتدي ، ج نتائج األفكار يف كشف الرموز

،  7. ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، ج الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي املرداوي؛ عالء  20.ن ، ص.س.العلمية ، لبنان ، د
؛ جهاد سامل جريد الشرفات ،  15.؛ حممد بن أمحد تقية ، املرجع السابق ، ص 116.ن ، ص.س.الرتاث العريب ، لبنان ، د ، دار إحياء 1. ط

و القانونية ،  أحكام الرجوع يف التربعات املالية يف الفقه اإلسالمي و القانون األردين ، مذكرة ماجستري يف الفقه و أصوله ، كلية الدراسات الفقهية
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نب توافر ركن احليازة، مع تعترب اهلبة عقدا من العقود اليت يتطابق فيها اإلجياب و القبول إىل جا    
إفراغ هذا الرتاضي يف الشكل الرمسي أمام املوثق ، حيث يقوم هذا األخري قبل حتريره عقد اهلبة 

يشرتط يف الواهب أن يكون : " أ و اليت تنص.ق 203بالتحقق من أهلية الواهب، طبقا للمادة 
  " .و غري حمجور عليه )  19( سليم العقل، بالغا تسعة عشرة سنة 

ألن إبرام عقد اهلبة من طرف قاصر، يعترب فعل ضار بالنسبة له ضررا حمضا ، لذلك البد أن     
يتحقق املوثق من الشخص املقبل على اهلبة بطلب من األطراف تقدمي شهادات امليالد و بطاقات 

  .، و عليه ال تصح هبة القاصر سواء كان مميز أو غري مميز 344اهلوية

م يشرتط فيه املشرع أهلية التصرف ، و يكفي فيه التمييز ألنه يقوم بعمل نافع أما املوهوب له فل    
  : ، لكن مع ذلك جيب أن منيز بني أمرين 345له نفعا حمضا

سنة و الواهب  13و املتمثل يف ما إذا كان املوهوب له غري مميز أي أقل من : األمر األول     
ه أو وصيه أو القيم عليه، و حيوز الشيء املوهوب بالنيابة أجنبيا، هنا يف هذه احلالة يقبل اهلبة عنه ولي

إذا كان قاصرا ، أو حمجورا عليه يتوىل :" أ.ق 210عنه أيضا وليه أو وصيه، و ذلك طبقا للمادة 
  " .احليازة من ينوب عنه قانونا

وب له ، لكن املشرع اجلزائري استغىن عن ركن احليازة يف عقد اهلبة إذا كان الواهب ويل املوه    
فرباير  22، و هذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ 346مكتفيا بالتوثيق و اإلجراءات اإلدارية

إن اهلبة يف الشريعة اإلسالمية تنعقد و تصبح مبجرد القبول و القبض : " و اليت جاء فيها 1982347
ب حيوز إلبنه الصغري الذي و أن املذهب املالكي جيعل احليازة يف اهلبة من شروط الكمال غري أن األ

يف والية نظره و للكبري السفيه كما ورد يف بداية اتهد و قد ثبت من الرجوع إىل القرار املنتقد      
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و الوثائق أن األب حاز ألوالده الصغار وقتئذ مما جعل اهلبة صحيحة يف حقهم خاصة أنه يظهر أن 
  ...".األب اعتصر ألوالده يف وقت ما 

الل هذا القرار، يتضح أن حيازة األب للهبة اليت منحها للقاصر يف مكانه ال جتعل اهلبة و من خ    
  . باطلة بسبب انعدام ركن احليازة، و إمنا تعترب صحيحة و مستوفية لكل شروطها

 إذا كان املوهوب له مميزا، يف هذه احلالة جيوز له قبول اهلبة و حيازا دون احلاجة إىل: األمر الثاين    
  .إذن الويل أو غريه، ألا من التصرفات النافعة له نفعا حمضا

أما إذا اقرتنت اهلبة بشروط فإا تأخذ حكم التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر، و تتوقف     
من : " حيث تنص 348أ على إجازة الويل، أو الوصي، أو إذن القاضي.ق 83صحتها طبقا للمادة 

من القانون املدين تكون تصرفاته نافذة إذا  )  43( سن الرشد طبقا للمادة بلغ سن التمييز و مل يبلغ 
كانت نافعة له، و باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الويل أو الوصي فيما إذا كانت بني 

  " .النفع و الضرر، و يف حالة النزاع يرفع األمر للقضاء 

ناك شرط يتناىف مع مصلحته املالية، بل و حىت  و هذا كله محاية للقاصر، ألنه قد يكون ه    
  .مصلحة القاصر الشخصية

أما بالنسبة للجنني، فقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية بني معارض ملنح اهلبة للجنني و هم     
  .مجهور الفقهاء و بني مؤيد هلا و هو املذهب املالكي 

باطلة ألن اهلبة إجياب و قبول و اجلنني ال يقدر و يرى مجهور الفقهاء بأن اهلبة للحمل املستكن     
على القبول، و ليس له ويل يقبل عنه و هذا خبالف الوصية و الوقف اللذان يتمان بإرادة منفردة ،  
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كما يــرون أن اهلبــة هي عقد متليك و ال تتــم إال بالقبــض يف احلــــال، و اجلنني ليس أهال للتملك،   
  .349لعدم وجوده حقيقة و يستحيل عليه القبض

أ .ق 209أما اجلانب املؤيد اهلبة للجنني، هو املذهب املالكي و كذا املشرع اجلزائري يف املادة     
، و نفس الشيء ذهب إليه القانون الفرنسي يف " تصح اهلبة للحمل بشرط أن يولد حيا : " بقوهلا

 Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu": ف.م.ق 906املادة 

au moment de la donation .                                                                                    
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du   
décès du testateur.                                                                                                 

Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant 
sera né viable."350                                                                                                     
                                                                         

و من ّمث ، نرى بأن املشرع اجلزائري قد محى احلمل يف اهلبة عندما مل يشرتط فيه إال أن يولد حيا    
مان احلمل أو اجلنني مما قد ، ألنه يف احلقيقة ليس هناك ما يدفع إىل حر 351أخذا باملذهب املالكي

يوهب له بدعوى توقف اهلبة على القبول، ألن العلة اليت اعرتف ا القانون للجنني بأهلية الوجوب 
و هي حكمة تتحقق يف كل ما يفيده فائدة حمضة ، دون تفرقة بني حق . هي احملافظة على مصاحله

أن صالحية اجلنني الكتساب  و ميكن القول. يتوقف على قبوله ، و حق ال يتوقف على ذلك
احلقوق املالية يف القانون إمنا تنحصر يف نطاق احلقوق اليت تنفعه نفعا حمضا دون متييز بني ما يتطلب 
منها القبول و ما ال يتطلبه، ذلك أن يف احلقوق اليت تتطلب القبول كاهلبة فإن هذا القبول ميلكه الويل 

  .352أو الوصي أو املقدم نيابة عن اجلنني
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  مدى محاية القاصر يف الرجوع عن اهلبة: ثانيا 

القاعدة العامة أن اهلبة عقد ملزم ، فال جيوز الرجوع فيها بإرادة الواهب املنفردة إال استثناءا،         
إذا وهبا لولدمها ، إال يف حاالت أربع ال جيوز الرجوع 353و يكون ذلك يف اهلبة الصادرة من األبوين

أ وهذه .ق 212أ و الرابعة جاءت يف املادة .ق 211صت عليها املادة فيهما ، ثالثة منها ن
  :احلاالت هي 

  .إذا كانت اهلبة من أجل زواج املوهوب له -1

  .إذا كانت اهلبة لضمان قرض أو قضاء دين -2

إذا تصرف املوهوب له يف الشيء املوهوب ببيع أو تربع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غري  -3
ال جيوز : " و الذي جاء فيه2005354ماي  18ا جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ طبيعته و هذا م

  " .لألبوين الرجوع يف اهلبة إذا تصرف الولد املوهوب له يف الشيء املوهوب

  .إذا كانت اهلبة بقصد املنفعة العامة -4

رد الرجوع عن اهلبة من هذا الرجوع الذي أجازه املشرع لألبوين مل حيدد فيه سن معينة، مبعىن قد ي    
طرف األبوين على شخص بالغ كما قد يرد على شخص قاصر ، و كان من املستحسن لو أن 

إذ أن البالغ إذا ما . املشرع قد فرق يف الرجوع عن اهلبة بني املوهوب له البالغ و املوهوب له الراشد
رجع الواهب عن اهلبة اليت أرجع اهلبة اليت قدمت له يستطيع تعويضها بطريقة أخرى، لكن إذا ما 

قدمها للقاصر فإن ذلك سيضر بالقاصر و يؤدي إىل إنقاص من ذمته املالية، و من األفضل و محاية 
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مبوجب عقد اهلبة املؤرخ يف ) ع.ب(تصرف يف الشقة اليت وهبها له والده ) ع.ب(بأن املوهوب له  -يف قضية احلال -و ملا كان من الثابت
وهب بدوره الشقة لزوجته ) ع.ب(أ لكون املوهوب له .من ق 211/3و من مث ال يصوغ لألب الرجوع عن هبته طبقا للمادة  08/07/1992

و حيث أنه فضال عما سبق ذكره أن الواهب  19/03/2002املشهر باحملافظة العقارية بقسنطينة يوم  19/02/2001مبوجب عقد اهلبة مؤرخ يف 
مبا فيه الكفاية و أعطوه األساس  تصرف يف الشقة املوهوبة له قبل رفع دعوى الرجوع من قبل الواهب و من مث يتجلى أن قضاة املوضوع قد سببوا قرارهم
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، ليقوم هذا األخري  للقاصر لو أن املشرع جيعل الرجوع عن اهلبة خيضع لرقابة قاضي شؤون األسرة
  .بتقدير ما إذا كان هذا الرجوع فيه ضرر كبري للقاصر أم ال

باإلضافة إىل هذا، هناك حالة مهمة تشكل محاية كبرية للقاصر نص عليها املذهب املالكي،         
و كان من املستحسن من املشرع اجلزائري لو أخذ ا، و هي يف حالة ما إذا كان االبن صغري يتيم 

، لكي ال 355بةاألب، و األم هي اليت قدمت اهلبة، هنا يف هذه احلالة ال جيوز هلا الرجوع عن اهل
  .جيتمع على القاصر أملان أمل اليتم و أمل احلرمان

ف و اليت .م.ق 953باإلضافة إىل هذا، هناك نقطة مهمة نص عليها القانون الفرنسي يف املادة     
   :جاء فيها

 "La donation entre vifs ne pourra être révoquée que cause d’inexécution des 
conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, cause de 
survenance d’enfants."356   

و من خالل هذه املادة، يتضح لنا بأن املشرع الفرنسي قد أجاز للشخص الواهب الرجوع عن     
مساعدة اهلبة إذا صار لديه ولد، و ذلك ألن السماح برجوع األموال إىل األب الواهب سيساهم يف 

  .األب يف تربية املولود اجلديد، و ضمان له العيش يف رفاهية و هذا كله حلماية القاصر

  املطلب الثالث

  357محاية حق القاصر يف الوقف
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  ."اب ولدإجن
  



حبس العني على : " قد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف تعريف الوقف ، فعرفها احلنفية بأا    
ديسمرب  19ذا ما ذهب إليه قضاء احملكمة العليا بتاريخ ، و ه358"ملك الواقف و التصدق باملنفعة 

من الثابت شرعا أن عقد احلبس ال جيوز الرتاجع إال إذا مت وفقا للمذهب : " حيث جاء فيه 2001
  .359..."احلنفي 

أما مجهور الفقهاء و هم كل من أبو يوسف و حممد بن احلسن الشيباين ، و الشافعية و احلنابلة     
لوقف هو حبس العني على أن تكون مملوكة ألحد من الناس و جعلها على حكم اهللا ا" يرون بأن 

، أما املالكية فقد عرفوها 360"تعاىل و التصديق باملنفعة على جهة من جهات الرب ابتداء و انتهاء 
  .361"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه و لو تقديرا" بأا 

، فإن صحة ذلك يف القانون اجلزائري )الفرع األول ( الوقف على الولد شرعا لكن إذا كان يصح     
  ).الفرع الثاين ( مشكوك فيها 

  الفرع األول

  الوقف على الولد شرعا
                                                                                                                                                                                     

هو احلبس و املنع ، و هي مشتقة من وقف يقف وقفا و وقوفا أي دام قائما و سكنا ، و يقال وقف الدار أي حبسها يف سبيل : الوقف لغة  -  357
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، دار إحياء  2.، ط 3. ختار حاشية ابن عابدي ، جأو غلة الوقف وال ميلكون التصرف برقبته ؛ حممد أمني بن عمر عابدين ، رد احملتار على الدر امل
  . 358.، ص 1987الرتاث العريب ، لبنان ، 

،  1. ، ع2004، االجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،  223224، ملف رقم  19/12/2001ع ، .أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  359
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يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص ، كلية احلقوق ، جامعة وهران ، أنظر ، نسيمة شيخ ، الرجوع يف التصرفات التربعية  -  360
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يعترب الوقف سنة جممع عليها و له أثر عظيم يف نفع املرء نفسه عند لقاء ربه ، لقوله عليه الصالة     
صدقة جارية ، أو علم ينتفع به، أو ولد : انقطع عمله إال من ثالث إذا مات ابن آدم : " و السالم

  . 362"صاحل يدعوا له 

و قد اعرتفت الشريعة اإلسالمية حبق الوقف للولد بل و للحمل يف بطن أمه ، ما دام يتم بإرادة     
على ، لكن مع ذلك جيب أن تتوفر يف الوقف صيغ معينة تدل ) أوال ( منفردة و متوفر لكل شروطه 

  ).ثانيا ( أن هذا الوقف للولد 

  ماهية الوقف للولد : أوال 

يسمى كذلك بالوقف األهلي أو الذري ، و معناه أن يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف      
أو على شخص أو أشخاص معينني من أهله ، و لو جعل آخره جلهة خريية كأن يقف على نفسه مث 

  .ى جهة خريية على أوالده ، مث من بعدهم عل

أما دليل مشروعيته، فيجب اإلشارة إىل أن الوقف يف بداية اإلسالم كان يهدف للخري العام،     
  يشرتك فيــهـــا الــــواقف و أهلــــه و أقـــــاربه و ســـــائر الـــناس، فقد روي أن احلــوائط السبعة اليت وقفها النيب      

  

    363.هو منها و يطعم صلى اهللا عليه و سلم كان يأكل

مث بدأ الصحابة بعد ذلك حيبسون األموال على أوالدهم، و يرون يف ذلك وسيلة لصيانة املال عن     
كما جاء يف وقف الزبري بن العوام رضي اهللا عنه، إذ وقف دوره . التبديد، و لدوام انتفاع الذرية منه
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هذا زيد بن ثابت الذي حبس داره على و 364على أوالده ، و أخرج منها البنت اليت استغنت بزوج،
  365.ولده و على أعقام، حبيث ال تباع و ال توهب و ال تورث

فهذا اجلانب من الصحابة الذين حبسوا أمواهلم على أوالدهم و أعقام، يسمون الوقف الذري     
  .صدقة ملا فيها من ترجيح برهم ، وصيانة املال لطبقام ، و دوام نفعه فيهم 

 أن هناك من الصحابة من رفض الوقف الذري خوفا من ضياع املرياث، فقد روي عن أبو بكر إال    
حضرت عمر بن : " اخلّصاف ، عن عبد اهللا بن جعفر عن أم بكر بنت املسور ، عن أبيها أنه قال

و أنا أريد أن  -أي مل أتكلم  - اخلطاب ، حيث قرأ علينا كتاب صدقا و عنده املهاجرون ، فرتكت 
ول يا أمري املؤمنني إنك حتتسب اخلري و تنويه ، و إين أخشى أن يأيت رجال قوم ال حيتسبون مثل أق

  366... ".حسبتك ، و ال ينوون مثل نيتك ، فيحتجون بك فتنقطع املواريث 

و بناء على هذا، أجاز الفقهاء الوقف على األوالد و الذرية املوجودة منهم و اليت ستوجد يف     
، فإذا كان فقهاء الشريعة اإلسالمية قد اعرتفوا 367يدخل يف املوجود من الذرية اجلننياملستقبل، و 

  .للجنني بالوقف، غري أم اختلفوا حول حتديد بداية االعرتاف 

فاملالكية يرون بصحة الوقف على من سيولد، ما مل حيصل مانع من الرجوع كاملوت ، إال أنه غري     
ومه إىل أن يوجد، و نفس الشيء ذهب إليه احلنفية لكن يشرتطون أن الزم مبجرد العقد بل يوقف لز 

  .368يكون اجلنني تبعا للذرية
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فلم جييزوا الوقف على احلمل إال بعد انفصاله لكي يصبح صاحل 370و احلنابلة،369أما الشافعية    
  .للتملك

و الرب و السبب الذي جعلنا ندخل الوقف الذري ضمن محاية القاصر، هو تضمنه لإلحسان     
كما يشكل الوقف الذري 371.باألجيال القادمة، و ذلك مبا حيققه من رفاهية هلم و ختفيف ملعانام

حال يف بعض املواقف مثل قضية املواريث، عندما حيرمون أوالد الولد املتوىف من مرياث جدهم نتيجة 
  372.موت والدهم ، فيعترب الوقف جبانب الوصية الواجبة أحد احللول املناسبة

لكن لكي ينعقد الوقف الذري جيب توفر شروط يف الواقف و يف املوقوف عليه ، فبالنسبة للواقف     
جيب أن يكون بالغا ، فال يصح وقف القاصر سواء كان مميزا أو غري مميز، ألن غري املميز ليس أهال 

ال حيق له التربع  للتصرفات مطلقا ، و املميز ليس أهال للتربعات و لو أذن له وليه، ألن هذا األخري
  373.من مال الصيب

  اتفقوا على أن قبول املوقوف عليـــه لـــيس 374أما املوقوف عليه فيجوز أن يكون قاصر، ألن الفقهاء    

،أما يف حالة ما إذا  375ركنا يف الوقف، و ليس شرطا يف صحته و ال يف استحقاقه إذا كان غري معني
  .376حولهكان املوقوف عليه معني، فقد اختلف الفقه 
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فاجلمهور، و هم كل من احلنفية و الشافعية و احلنابلة، يرون بأن القبول ليس شرطا يف صحة     
فإن رده و كان . الوقف و ال يف استحقاقه، فيصح الوقف و إن مل يصدر قبول من املوقوف عليه

ال للرد أهال للرد بطل استحقاقه و انتقل إىل من جعله الواقف مستحق بعده ، و إن مل يكن أه
فينوب عنه وليه أو وصيه، لكن يبقى النائب هو اآلخر ليس له احلق يف الرد، ألن ذلك يرتتب عنه 

  .377ضرر حمض يف حق القاصر

أما املالكية و احلنابلة، فيعتربان القبول شرطا يف صحة الوقف و استحقاقه، إن كان املوقوف عليه     
ـــول وليه أو وصيه أو القيم عليه، فإن مت القبول منه   أهال للقبول، و إن مل يكن كـــذلك فيشرتط قب

  .378أو من وليه أعترب الوقف صحيحا ، و إن رده الويل أو الوصي بطل الوقف

و يف األخري، جيب اإلشارة إىل أن تقسيم منفعة الوقف تكون حبسب ما حدده الواقف لكل     
و يقسم الوقف حسب قسمة اهللا تعاىل  واحد منهم، لكن من األحسن لو يرتكه الواقف دون حتديد ،

  .379للمرياث بينهم طبقا لقاعدة  للذكر مثل حظ األنثيني

  هذا بالنسبة ملاهية الوقف، لكن ما هي الصيغ الدالة على أن هذا الوقف للولد؟    

  

  

  :الصيغ الدالة على الولد املوقوف عليه : ثانيا 

و جيب أن تكون دالة على احلبس، حبيث تتوفر على 380وقفالصيغة هي العبــــارة اليت يـــؤدى ا الـ    
جمموعة من الشروط بداية من التأبيد، و يقصد به عدم اقرتان صيغة الوقف مبا يدل على التأقيت    
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ما عدا املالكية الذين أجازوا تأقيت الوقف ملدة سنة أو أكثر . 381و هذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء
  382.لواقف أو غريهألجل معلوم مث يرجع ملكا ل

كما يشرتط يف الصيغة التنجيز، و هو أن ال يعلق الوقف على شرط غري كائن و ال إضافة إىل      
كما جيب أن ال تقرتن الصيغة بشرط باطل خيالف 383املستقبل ، ألن الوقف فيه معىن التملك،

   384ا أو هبتها،مقاصد الوقف الشرعية ، كأن حيبس املرء أرضه و يشرتط لنفسه حق بيعها أو رهنه
  385.و ذلك باتفاق املذاهب األربعة للشريعة اإلسالمية

باإلضافة إىل أنه جيب أن تكون الصيغة جازمة، حبيث ال ينعقد الوقف بالوعد و ال بصيغة فيها     
فإذا توافرت هذه الشروط كانت صيغة . خيار الشرط، ألن خيار الشرط ال جيعل الصيغة جازمة و باتة

لكن جيب أن تتم بألفاظ معينة حىت يفهم أا وقف ذري ، و من هذه الصيغ ما الوقف صحيحة، 
  :يلي 

  :وقفت على أوالدي أو على ولدي أو على ولد فالن  -أ 

  حىت و لـــو أضاف مجـــلـــة مث من بعــدهـــم على الفقــراء، فهذه من أكثــر الصيــغ املتـــداولــة يف الوقــف     
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  . 692- 691.، ص 1991ماي  8، الصادرة يف  21.ر ، ع .باألوقاف ، ج



فاحلنابلة فسروه على أنه يشمل . إلسالمي اختلف يف تفسري هذا النوع من الصيغالذري، و الفقه ا
أوالده و أوالد أوالده الذكور فقط، فال يدخل يف الوقف أوالد البنات، إال إذا وجدت قرينة تدل على 

  .386ذلك

بنيـن يرون أن ولد الولد ال يدخل يف هذه الصيغة ، سواء يف ذلك ولد ال 387و هناك بعض احلنابلة    
أو ولد البنات، ألن الولد حقيقة و عرفا إمنا هو الولد الصليب، و يسمى ولد الولد ولدا على سبيل 

   388.ااز و هذا ما ذهب إليه كذلك الشافعية

أما احلنفية فريون أنه إذا وجد األحفاد و مل يكن هناك أوالد صلبيون هلم احلق يف الوقف، ويف      
ن كلمة ولدي ال تشمل أوالد أوالده، ألنه اقتصر يف االستحقاق على هذا يقول حممد أبو زهرة أ

  . طبقة واحدة

لكن إذا مل يكن له ولد من صلبه وقت الوقف وكان له حفيد أو حفدة ، استحقوا سواء كان ولد     
ودائما . االبن ذكرا كان أو أنثى ، و يكون االستحقاق ألوالد االبن دون غريهم من أوالد البنات

قة األوىل من األحفاد هي األسبق بالوقف من الطبقة اليت تليها ، لكن إذا ولد للواقف ولد بعد الطب
  389.ذلك أرجع الوقف له

  

  :وقفت على أوالدي و أوالدهم و نسلهم  -ب 
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تشمل هذه الصيغة الوقف على أوالد الذكور، أما أوالد البنات فعند بعض احلنابلة و بعض     
  و بعض احلنابلة فيدخلون يف الوقف أوالد البنت، 391أما الشافعية390لـــون يف الــوقف،املــــالكية ال يدخـــ

  392.ألن البنات أوالد الواقف و أوالدهن أوالد حقيقة

    : 393وقفت على ولدي و ولد ولدي -ج 

ولــــد تشمل هذه الصيغـــة على البطن األول و البطن الثــــاين ، و إذا أضاف طبقة أخــــرى كقــــوله و     
  .ولدي، دخل يف الوقف ثالثة بطون دون غريهم 

و قد اختلف فقهاء احلنفية حول ما إذا كانت تشمل أوالد البنات أم ال ، فالبعض قال بأنه ما     
دام الولد ينسب ألبيه ال ألمه فهو ال يدخل يف مصطلح ولد ولده ، أما البعض اآلخر قال أنه يدخل 

نت ولدته بالفعل و والدا حقيقية و ثابتة و قطعية و بالتايل يستحق يف مصطلح ولد ولده، ألن الب
  394.الوقف

  :وقفت على ذرييت أو نسلي أو عقيب أو أهل بييت  -د 

إذا كان الوقف بلفظ الذرية أو النسل، فإنه يدخل يف الوقف كـــل من ينتسب إىل الشخص ،       
  ـون أوالد البطـــون، أو من أوالد األبنـــاء الذيـــن يسمـــــون أوالد ســواء كــــان من أوالد البنـــات الذين يسمـــ

  395.الظهور
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و إذا كان الوقف بلفظ العقب، كقوله وقفت على العقب أو على عقيب ، يشمل كل أوالده     
و لو قال وقفت على آيل أو أهل بييت، . الذين ال تتوسطهم أنثى أي أوالد األبناء دون أوالد البنات

مل هذه الصيغة كل من يتصل بالواقف عن طريق الذكور، كأعمامه و أبناء عمومته و أوالده تش
  396.ذكورا و إناثا، و كل أوالد الذكور من ذريته دون أوالد اإلناث

  :وقفت على أقاريب و ذوي الرحم  -ه 

هة تدل هذه الصيغة على استحقاق غلة الوقف لكل من تشمله كلمة قرابة سواء أكانت من ج    
   397.األم، أو من جهة األب ، و تشمل األصول و الفروع و احملارم و غري احملارم

هذا جــل ما ميكــن قــــوله عن الوقف من النـــاحية الشرعية، لكن مـــا حكم الوقـــف على األوالد       
  و خاصة القصر من الناحية القانونية؟

  الفرع الثاين

  الوقف يف القانون اجلزائري

 49عترب الوقف يف القانون اجلزائري، جمموعة أموال تتمتع بالشخصية املعنوية حسب املادة ي    
، حبيث تبدأ بتمام تكوينه دون حاجة إىل ترخيص خاص ، و تنتهي بانتهاء مدته إن كان 398م.ق
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  ".كل جمموعة من أشخاص أو أموال مينحها القانون شخصية قانونية   -                        



مؤقتا أو بانقراض املوقوف عليهم ، أو بناء على حكم من القضاء إذا ما خترب أعيانه بصورة تؤدي 
     399. زوالهإىل

، إال أن موقف املشرع من الوقف الذري ) أوال ( و إذا كان الوقف معرتفا به يف القانون اجلزائري     
  ).ثانيا(  10-02أصبح غري واضح خاصة بالتعديل اجلديد رقم 

  صحة الوقف : أوال 

كل من قانون   رغم أن القانون ليس مهمته التعريف كما قلنا، إال أنه رغم ذلك عرف الوقف يف    
، و ذلك من جهة لكي حيسم األمر يف اختالفات فقهاء 10-91األسرة و حىت قانون األوقاف رقم 

  .الشريعة اإلسالمية و من جهة أخرى نظرا ألمهية الوقف يف وقتنا احلايل

الوقف حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه : " أ على أنه.ق 213فنصت املادة     
الوقف عقد التزام تربع صادر عن : " 10-91من قانون األوقاف  4، و املادة 400" التأبيد والتصدق

  ".إرادة منفردة يثبت وفق اإلجراءات املعمول ا ، مع مراعاة أحكام املادة املذكورة أعاله 

غري أنه يعاتب على املشرع يف مصطلح العقد، ألن الوقف يكون باإلرادة املنفردة للواقف و العقد      
  .نعلم توافق اإلجياب مع القبولكما 

  و محاية للقــاصر، رفــض املشـرع الوقف الذي يأيت من طرف القاصر سواء كان مميـــزا أو غـــيــر مميــز،       

، و يصح الوقف 401املتعلق باألوقاف 10-91من قانون  30و لو أذن بذلك الوصي طبقا للمادة 
شكل الذي يطرح هو هل يصح الوقف للجنني خاصة و أن لكن امل. له ألنه من األفعال النافعة له
  .قانون األسرة مل يتكلم عنه؟

                                                           

  .514.، ص 1986نظر ، مصطفى حممد اجلمال و عبد احلميد حممد اجلمال ، النظرية العامة للقانون ، الدار اجلامعية ، لبنان ، أ -  399
الوقف حبس العني عن التملك على وجه التأبيد و التصدق باملنفعة على : "  10-91من قانون األوقاف  3و نفس التعريف عرفته املادة  -  400

، االجتهاد القضائي لغرفة  189265، ملف رقم  19/05/1998م ، .ش.أ.؛ احملكمة العليا ، غ" ه من وجوه الرب و اخلري الفقراء أو على وج
  .308.خاص ، ص. ، ع 2001األحوال الشخصية ، 

  



املوقوف عليه هو اجلهة اليت حيددها الواقف يف عقد : " 10-91من قانون  13تنص املادة     
               .                                                       الوقف و يكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا

فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده و قبوله أ أما الشخص املعنوي فيشرتط فيه  
  ".أن ال يشوبه ما خيالف الشريعة اإلسالمية 

فاملشرع اشرتط يف املوقوف عليه أن يكون معلوما، و عليه إذا وجد اجلنني وقت الوقف يكون     
له صحيح ، غري أنه ال يستحقه إال بعد وجوده و هو والدته من بطن بذلك معلوما و يكون الوقف 

  .أ.ق 81أمه حيا، باإلضافة إىل قبوله و هذا يتم من طرف من ينوب عنه طبقا للمادة 

  صحة الوقف الذري: ثانيا

 283-64مبوجب املرسوم رقم  1964لقد نص املشرع اجلزائري على الوقف الذري منذ سنة     
تنقسم : " منه 1،حيث جاء يف املادة 402املتضمن األمالك احلبسية 1964بتمرب س 17املؤرخ يف 

  :األمالك احلبسية أو املوقوفة إىل قسمني 

، مث أشار إىل مشتمالت الوقف اخلاص يف الفقرة األخرية ..." األحباس العمومية و األحباس اخلاصة 
خيصص احملبس منفعتها ملستحقني  أما األحباس اخلاصة ، فتشمل أمالكا: " ... من املادة بقوله

  ".معينني ، وعند انقراضهم تضم إىل عموم األوقاف

يف  1991أفريل  27املؤرخ يف  10-91مث ضبط املشرع تعريفه أكثر من خالل قانون األوقاف     
  ــاث  الوقف اخلــاص هو مــا حيبسه الـــواقف على عقبه من الذكـــور و اإلنــ: " ... اليت نصت 6/2املادة 

                                                                                                                                                                                     

صرفه يف ماله، غري حمجور كما اشرتط املشرع لصحة الوقف أن يكون الواقف مالكا للعني املوقوفة ملكا مطلقا ، و أن يكون الواقف مما يصح ت  -  401
، و أن يكون بالغا و عاقال غري مكره ، و يشرتط يف املال احملبس أن يكون معينا  10-91من قانون األوقاف  10عليه لسفه أو دين طبقا للمادة 

  .أ.ق 215تعينا ينفي اجلهالة و خال من كل نزاع طبقا للمادة 
يتضمن نظام األمالك احلبسية العامة ،  1964سبتمرب  17املوافق ل  1384األوىل مجادى  10مؤرخ يف  283- 64أنظر ، مرسوم رقم  -  402

  .564.، ص 1964سبتمرب  25، الصادرة يف  35.ر، ع.ج
  



  ".أو على أشخاص معينني ، مث يؤول إىل اجلهة اليت يعينها الواقف بعد انقطاع املوقوف عليهم 

يصري الوقف اخلاص وقفا عاما إذا مل يقبله املوقوف : " من نفس القانون 07كما نصت املادة      
د الوقف، إذا ، و جيوز للواقف يف نفس القانون أن يرتاجع عن بعض الشروط الواردة يف عق"عليهم

اشرتط لنفسه ذلك عند انعقاد العقد، كأن يشرتط بأن يؤول الوقف بعد أبنائه إىل أبنائهم، مث يلغي 
  .من نفس القانون 16405و  15404و 14403أحفاده و يستبدهلم بإخوته، املادة 

فالوقف الذري كما قلنا سابقا هو محاية للقاصر و حيقق مصلحة له ، لكن أصبح يستعمل خارج     
حبيث أصبح مييز فيه بني الذكر    . هلدف الذي وضع ألجله و هو الرب و التكفل باألجيال القادمةا

و األنثى ، و ذلك بأن يوقف للذكور و حيرم اإلناث أو العكس يوقف للبنات و حيرم الذكور، وذلك  
  .حلرمان فئة معينة من املرياث

، بصحة الوقف الذي فضل فيه  1971ي فيفر  10و قد جاء يف قرار الس األعلى بتاريخ     
و كان قد علل . الذكور على اإلناث بعد أن نقض قرار جملس قضاء باتنة الذي أبطل هذا احلبس 

جملس قضاء باتنة قراره، على أن هذا الوقف يعطي امتيازا ظاملا خمالفا لروح و مقاصد الشريعة 
كور فقط صحيح على أساس مذهب أيب اإلسالمية ،غري أن الس األعلى إعترب الوقف على الذ 

احلبس املؤسس على مذهب أيب حنيفة ليس للقضاة اإلطالة حبجة تفضيلة : " حنيفة حيث جاء فيه
سبتمرب  30غري أن قضاء احملكمة العليا قد تراجع عن رأيه يف قراره بتاريخ ". الذكور على اإلناث

ا على أساس قانوين أو شرعي، يكون إن القرار الذي ال يكون معتمد: " و الذي جاء فيه 1997
  .مشوبا باالنعدام يف األساس القانوين

                                                           

  "اشرتاطات الواقف اليت يشرتطها يف وقفه هي اليت تنظم الوقف ما مل يرد يف الشريعة ي عنها : "  14املادة  -  403
  ".أن يرتاجع عن بعض الشروط الواردة يف عقد الوقف إذا اشرتط لنفسه ذلك حني انعقاد الوقف  جيوز للواقف: "  15املادة  -  404
405
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أن القرار املنتقد ملا قضى بإلغاء احلكم املستأنف و القضاء من  -يف قضية احلال  -و مىت تبني 
جديد بصحة احلبس الذي أقامه احملبس على زوجته و بناته و حرم ابنه الطاعن من كل االستفادة من 

  .كور فإنه عرض قراره النعدام األساس القانوين و الشرعياحلبس املذ 

  ".مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه 

و من خالل هذا القرار، يتضح أن قضاء احملكمة العليا قد رفض التفرقة بني الذكور اإلناث يف    
  .الوقف الذي ينطوي على نية سيئة، و هي غالبا حرمان فئة معينة من املرياث

جل ذلك طالب العديد من القضاة، الذين صادفهم هذا النوع من الدعاوى بوقف هذا أل      
الظلم، كما حذروا من سوء نية الواقف الذي يعمد بوقفه حرمان بعض الورثة، أو إنقاص أو زيادة 

  .   406نصيب أحدهم

، 407وحىت تركياو هلذا ألغته العديد من الدول العربية و اإلسالمية كتونس، ليبيا، مصر، سوريا،     
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري ففي بداية األمر يبدو لنا أنه ألغى الوقف اخلاص ائيا مبوجب القانون 

 6،و الذي ألغى مبوجبه الفقرة الثانية من املادة 2002408ديسمرب  14املؤرخ يف  10-02رقم 
تنظيـــم الـــوقف اخلـــاص و هم كـــل من املادة سالفة الذكر، كما ألغيت بقيـــة املــــواد األخــــرى املتعلقـــة ب

 .47413و 22412و 19411و 7410و املادة  13409
                                                           

عكنون ، أنظر ، نادية براهيمي ، الوقف و عالقته بنظام األموال يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجستري ، معهد احلقوق و العلوم اإلدارية ، بن  -  406
  .64.، ص 1995اجلزائر ، 

، و ألغي يف سوريا  1973لستة  16م ، و ألغي يف ليبيا مبوجب القانون رق 18/07/1957ألغي الوقف يف تونس مبوجب أمر مؤرخ يف  - 407
  .25.؛ خري الدين فنطازي ، املرجع السابق ، ص 1952لسنة  180، و ألغي يف مصر بالقانون رقم  1936بقانون مؤرخ يف سنة 

  
 12 املؤرخ يف 10-91، يعدل و يتمم القانون  2002ديسمرب  14املوافق ل  1423شوال  10املؤرخ يف  10- 02أنظر ، قانون رقم  - 408

  .2002ديسمرب  15، الصادر يف  83.ر ، ع.و املتعلق باألوقاف ، ج 1991أبريل  27املوافق ل  1411شوال 
  .املوقوف عليه هو اجلهة اليت حيددها الواقف يف عقد الوقف و يكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا: " قبل التعديل 13املادة  -  409

  ". لى وجوده و قبوله ، أما الشخص املعنوي فيشرتط فيه أن ال يشوبه ما خيالف الشريعة اإلسالمية فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف ع 
املوقوف عليه يف مفهوم هذا القانون ، هو شخص معنوي ، ال يشوبه ما خيالف الشريعة : "  10-02مبوجب القانون  13و أصبحت املادة 

  ".اإلسالمية



و اليت مت  10-91من القانون  1لكن يف احلقيقة هو مل يلغي الوقف الذري، على أساس املادة     
خيضع الوقف اخلاص لألحكام :" ، حبيث أصبحت كالتايل10-02تعديلها مبوجب القانون 

  ". لتنظيمية املعمول ا التشريعية و ا

علما أنه ال يوجد حاليا تشريعا خاصا بالوقف اخلاص حىت يتم اللجوء إليه عند احلاجة، و هو     
موقف يدل على تراجع املشرع الضمين تدرجييا عن التمسك بالوقف اخلاص، و هنا يف هذه احلالة 

  .414ى بدال من أن حيد منهاسوف يرتك إلرادة الواقف بدون تنظيم، و هذا قد يزيد من الفوض

هذا بالنسبة حلماية حق القاصر يف النفقة و التملك لكن جيب اإلشارة يف اية هذا الفصل ، أن    
املشرع مل يرتك هذه احلقوق اليت تكلمنا عنها من نفقة و مرياث و تربعات بدون إدارة، لكون هذه 

  .الفصل املوايلاألخرية حتفظ مال القاصر و حتميه ، و هذا ما سنراه يف 

                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     

  ". الوقف اخلاص وقفا عاما إذا مل يقبله املوقوف عليهم يصري: " 10-91من قانون  7املادة  -  410
  ". جيوز للموقوف عليه يف الوقف اخلاص ، التنازل عن حقه يف املنفعة و ال يعترب ذلك إبطاال ألصل الوقف : " 19املادة  -  411
الذين صدر حكم القاضي بإحلاقهم الوقف تبقى األوقاف اخلاصة حتت تصرف أهلها الشرعني احملددين حسب شروط الواقف أو : " 22املادة - 412

  ".و يؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب إىل السلطة املكلفة باألوقاف ما مل حيدد الواقف مال وقفه 
413
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  ".إرادة ا�واف  �,ب
  .23.خري الدين فنطازي ، املرجع السابق ، ص -  414



  

  

  الفصل الثاني

حماية القاصر من خالل إدارة 

  أمواله

  

  
نظرا لنقص قدرات القاصر و تفكريه احملدود، فإن حقوقه و مصاحله يتم إدارا من طرف الغري،     

املادة  يسمى بالوالية، اليت شرعت أصال حلماية القاصر ، و هذا ما تنص عليه كل منحتت نظام 



من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه : " أ.ق 81
خيضع فاقدو : " م.ق 44، و املادة "قانونا ويل، أو وصي أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون

ناقصوها ، حبسب األحوال ألحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة ، ضمن الشروط و وفقا األهلية، و 
  ".للقواعد املقررة يف القانون

، بأا صالحية الشخص إلجراء تصرفات قانونية ترتب أثارها يف حق 415و ميكن تعريف الوالية    
لتصرفات القانونية، باسم        ، أو هي السلطة اليت يقرها القانون لشخص معني يف مباشرة ا416الغري

  417.و حلساب شخص غري كامل األهلية

و املعىن املقصود هنا بالوالية اليت هي قيد دراستنا يف هذا الفصل، هو معىن عام ينصرف إىل مجيع     
اجلهات اليت يقوم فيها شخص بالتصرفات القانونية بدال من آخر أو إىل جانبه، و يطلق على هذا 

كما يطلق عليـــه الوصي أو املقـــدم ، و الدليل على ذلك أن املشرع حتــت عنوان الشخص الويل  
الواليـــة على أموال القاصــر يف قانــون اإلجــراءات املدنية و اإلدارية ، تناول كذلك إجراءات ختـــص 

  .إ.م.إ.ق 480إىل  464الواليـــة و الوصاية و التقدمي يف املواد من 

املشرع اجلزائري عن أحكام الوالية على أموال عدميي األهلية و ناقصيها يف قانون و قد تكلم     
و اجلدير . أ.ق 125إىل  81األسرة، ضمن الكتاب الثاين حتت عنوان النيابة الشرعية من املواد 

بالذكر أن تنظيم املشرع اجلزائري ألحكام الوالية على املال، مل يكن بصفة واضحة و شاملة ، حبيث 
بل جاءت نصوص قانون األسرة عامة . جند نصا مييز بني الوالية على النفس و الوالية على املال  ال

جتمع بني الواليتني دون ختصيص، بالرغم من التعديل األخري الذي طرأ على قانون األسرة مبوجب 
به  و ما قام به من تعديل لنصوص الوالية، و ما جاء 2005فيفري  27املؤرخ يف  02-05األمر 

                                                           

آبادي  و تعرف الوالية لغة بأا املصدر و اإلمارة و السلطان ، و الويل هو احملب و الصديق و النصري ؛ جمد الدين حممد بن يعقوب بن الفريوز -  415
  .  1344.، املرجع السابق ، ص

  .598.، ص 2011، دار هومه ، اجلزائر ،  2.دخل إىل العلوم القانونية ، دروس يف نظرية احلق ، جأنظر ، حممد سعيد جعفور ، م -  416
،  1970ن ، .م.أنظر ، لبيب حممد شنب ، مبادئ القانون، املدخل للدراسات القانونية و النظرية العامة لاللتزام ، دار النهضة العربية ، د - 417

  .95.ص



من نصوص مستحدثة ، بل حىت هناك من اعترب أن قانون األسرة يتميز بضعف كمي و كيفي بشأن 
  .  418تنظيم املشرع ألحكام الوالية

لكن مع ذلك تبقى إدارة أموال القاصر من طرف الغري يف حد ذاا محاية له و سنقسم بذلك     
ة أموال القاصر بالوالية بشكل عام ؛ أما املوضوع إىل مبحثني، يف املبحث األول ، سنتكلم عن محاي

  .  املبحث الثاين فسنتكلم عن محاية أموال القاصر من خالل سلطات الويل على املال

  

  

  

  

  

  

  

   املبحث األول

                                                           

الية على القاصر يف ضوء النصوص املستحدثة يف قانون األسرة و القانون املدين ، جملة علوم ، تكنولوجيا و تنمية ، أنظر ، جياليل تشوار ، الو  -  418
  .42.، ص 1.، ع 2007اجلزائر ، 



  محاية أموال القاصر بالوالية
إن الغرض من الوالية هو محاية أموال القاصر، و ذلك بأن يقوم شخص مقام القاصر يف مباشرة     
  .صرفات القانونية، اليت ال يستطيع االنفراد بالقيام ا النعدام أو نقص أهليتهالت

و ما جيب اإلشارة إليه، أن النيابة الشرعية سواء الوالية أو الوصاية أو القوامة كلها تندرج ضمن      
  :كلمة واحدة شاملة و هي الوالية، غري أن الفقه قسمها إىل قسمني

مسيت كذلك لكون الشخص حيصل عليها مباشرة، و ال حيتاج للغري لكي و هي والية أصلية و     
، غري أن ) املطلب الثاين ( ، و والية مكتسبة و هي مستمدة من الغري )املطلب األول ( مينحها له 

املطلب ( هذه الوالية سواء كانت أصلية أو مكتسبة ليست دائمة و إمنا تنتهي دائما بأسباب معينة 
  ). الثالث 

   طلب األولامل

  محاية أموال القاصر بالوالية األصلية

الفرع (هذا الغري شروط معينة، حىت تكون أمواله يف يد أمينة  محاية للقاصر جيب أن تتوفر يف    
، كما جيب حتديد من هم األحق بالوالية األصلية و ترتيبهم، حىت ال تكون أموال القاصر )األول

  ).اينالفرع الث(  بدون شخص قريب حيميها

  

  

  الفرع األول 

  شروط الويل األصلي على املال



مل ينص املشرع اجلزائري على شروط الويل األصلي على املال، بل نص فقط على الشروط     
و كان من املستحسن باملشرع اجلزائري لو وضع هذه . أ.ق 93الواجب توافرها يف الوصي يف املادة 

  .419الوصيالشروط يف الويل، و أسقطها بعد ذلك على 

أ اليت حتيلنا إىل الشريعة اإلسالمية ، فهذه .ق 222املادة  إىل لكن يبقى احلل دائما الرجوع     
األخرية جند أا اتفقت نوعا ما على شروط يفرضها العقل و املنطق، لكي حتقق محاية أكرب للقاصر، 

  ) .ثالثا ( دين ، و احتاد ال)ثانيا ( ، و العدالة )أوال ( و هي كل من كمال األهلية 

  أن يكون الويل أهال للوالية: أوال

م و اليت .ق 40إذا كان بالغا، عاقال، رشيدا طبقا للمادة  420يكون الشخص كامل األهلية    
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و مل حيجر عليه، يكون كامل األهلية : "تنص

  ."سنة كاملة ملباشرة حقوقه املدنية، و سن الرشد تسعة عشر

و األهلية اليت جيب أن تتــوفــر يف الشخــص لـــكــي يكــــون وليـــا علــى القاصر هــي أهليـــة األداء،        
و املقصود ا صالحية الشخص ملمارسة األعمال القانونية بامسه و حلساب نفسه بقصد إحداث 

  .421آثارها يف شخصه أو ذمته املالية

و يتم معرفة ذلك إما بتوفر جمموعة من العالمات  422فهو انتهاء مرحلة الصغر أما البلوغ ،    
و هو ما مل يأخذ به املشرع اجلزائري ؛ و إما ببلوغ القاصر سن معينة و هي يف القانون  423الطبيعية

                                                           

الشروط  يشرتط يف الوصي أن يكون مسلما عاقال بالغا قادرا أمينا حسن التصرف و للقاضي عزله إذا مل تتوفر فيه: " أ .ق 93تنص املادة  -  419
   .، فما دام يشرتط يف الوصي أن يكون مسلم و عاقال و بالغا و أمينا ، فمن باب أوىل أن يكون الويل مسلم و بالغ و أمينا." املذكورة

ــوى و أهــل املغفـــرة هو أهــل التقـ: " يقال أّهله لذلك األمر تأهيال و أهله ، رآه له أهال ، و استأهله استوجبه ، و منه قوله تعاىل: األهلية لغة  - 420
إلفريقي ،    و جاء يف التفسري أنه عز وجل أهل ألن يتقي فال يعصى و أهل املغفرة ملن اتقاه ؛ أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ا"

  .163.، املرجع السابق ، ص 2.املصري ، ج
  . 169.نبيل إبراهيم سعد ، املرجع السابق ، ص -  421
  .97.، املرجع السابق ، ص 5.بن عمر عابدين ، رد احملتار على الدر املختار حاشية ابن عابدين ، ج حممد أمني -  422
 و هذه العالمات منها ما هو مشرتك بني الرجال و النساء ، كاإلنزال و اإلنبات و السن ، و منها ما هو خاص فقط بالنساء كاحليض و احلمل - 423

  .508. ، املرجع السابق ، ص 8.أمحد بن حممد بن قدامة ، املغين ، جموفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن ؛ 



، و خيتلف البلوغ عن الرشد كون هذا 424م السابقة الذكر.ق 40سنة طبقا للمادة  19اجلزائري 
مراحل األهلية ، و املقصود به حسن التصرف يف املال وفق العقل و القانون ، و عليه األخري أكمل 

  .425قد يرافق الرشد البلوغ و قد يتأخر عنه قليال أو كثريا

و من ّمث ، ال جيوز للويل مباشرة حق من حقوق الوالية، إال إذا توافرت له األهلية الالزمة ملباشرة     
فإذا كان الويل ال يصلح للتصرف يف ماله و ال يستطيع النظر يف .  الغريهذا احلق، بداية مباله هو مث

مصاحل نفسه، فمن باب أوىل أال يكون أهال للنظر يف مصاحل غريه، باعتبار أن فاقد الشيء ال 
  .426يعطيه

أما إذا كان الويل أهال ملباشرة بعض احلقوق دون غريها، ففي هذه احلالة يباشر الويل ما هو أهال     
  427.ملباشرته، أما ما ليس أهال للتصرف فيه فتقيم احملكمة على القاصر متصرفا خاصا ملباشرته

                                                           

صار أما بالنسبة للفقه اإلسالمي فقد اتفقوا على أن السن عالمة من عالمات البلوغ ، لكنهم اختلفوا يف مقدار السن اليت إذا بلغها القاصر  -  424
  :مكلفا ، و انقسم الفقه إىل ثالث أقسام

سنة صار بالغا مكلفا باألحكام  15ي كل من الشافعية و احلنابلة و الصاحبني من احلنفية ، و يرون بأن الصيب إذا أكمل و هو رأ: القسم األول  
املرجع السابق ،  ، 7.، ج... بدائع الصنائع  الذكر و األنثى ؛ عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكساين احلنفي ،الشرعية ، و يستوي يف ذلك 

موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن ؛  330. ، املرجع السابق ، ص 1.،ج ...يف فقه اإلمام ، املهذب الشريازي  ؛ أيب إسحاق 172.ص
  .551. ، املرجع السابق ، ص 4.حممد بن قدامة ، املغين ، ج

بدائع  ر بن مسعود الكساين احلنفي ،عالء الدين أيب بكسنة ؛  18و هو رأي أبو حنيفة و يرى أن سن البلوغ يف الذكر هو : القسم الثاين  
  .172.املرجع السابق ، ص ، 7.، ج... الصنائع

أيب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان املقريب سنة ؛  18و هو املشهور عند املالكية و يرون بأنه إذا بلغ كل من الذكر و األنثى : القسم الثالث  
  .59.، املرجع السابق ، ص 5.ج ، ...، مواهب اجلليل املعروف باحلطاب الرعيين 

  .425.، املرجع السابق ، ص 5.، ج... وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي   -  425
؛ مجعة مسحان اهللباوي ، األهلية و عوارضها و الواليــة  605.، املرجع السابق ، ص... حممد سعيد جعفور ، مدخل إىل العلوم القانونية  - 426

؛ مجال مهدي حممود األكشة ، مسؤولية اآلبـــاء املدنية عن األبنــاء القصر يف الفقــه  65.ن ، ص.س.دى ، اجلزائر ، دالعامـــة و اخلاصة ، دار اهل
؛  حممد صربي اجلندي ، النيابة يف  200.، ص 2009، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،  1.اإلسالمــي   و القانون الوضعي دراسة مقارنة ، ط

  . 57.، ص 2012، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  1.اسة يف التشريعات و الفقه اإلسالمي من منظور موازن ، طالتصرفات القانونية در 
  .600-599.ن ، ص.س.أنظر ، حسن كرية ، املدخل إىل القانون ، منشأة املعارف ، مصر ، د -  427



هذا و جتدر اإلشارة بأن الفقه اإلسالمي مل جيز والية السفيه سواء كان حمجورا عليه أو مل يكن      
كون له والية على غريه ، ، فإذا كـــان حمجــور عليــه فــال واليــة لــه على مالــه ، و من مث ال ت428كذلك

  .و إن كان غري حمجور عليه فال والية له أيضا على مال القاصر لعدم ائتمانه محاية للقاصر 

و املشرع املصري على عكس املشرع اجلزائري، قد نص على هذا الشرط يف املادة الثانية من قانون     
يل مباشرة حق من حقوق الوالية إال ال جيوز للو : " إذ جاء فيها 1952429الوالية على املال لسنة 

  ".إذا توافرت له األهلية الالزمة ملباشرة هذا احلق فيما يتعلق مباله هو 

لكن إعماال بقاعدة القياس مبفهوم املخالفة، يتضح أن املشرع اجلزائري قد اشرتط هو اآلخر      
باحلجر  -3:ظيفة الويلتنتهي و : " أ و اليت تنص.ق 91كمال األهلية، و ذلك عند قراءة املادة 

  ...".عليه؛

، و خيتلف من حيث كونه قضائي  430و املقصود باحلجر هو منع الشخص من التصرف يف ماله    
هو منع الشخص الذي اعرتاه عارض من عوارض األهلية من  431أو قانوين، فاحلجر القضائي

ني قيم عليه ليقوم مقامه يف التصرف يف أمواله ، و هي اجلنون أو العته أو السفه أو الغفلة ، و تعي
  . 432ذلك بناء على حكم من القضاء

                                                           

ال و أبوه حي موجود ، فإذا كان أبوه مبذرا و مستحقا للحجر عليه و قد نص فقهاء األحناف على أن االبن إذا آل إليه مرياث من أقاربه مث"  - 428
، دار الوفاء  5.، ط 2.؛ معوض عبد التواب ، موسوعة األحوال الشخصية ، ج"ال تثبت هلذا األب والية على مال ابنه الصغري يف هذه احلالة 

ان ، صالحيات قاضي شؤون األسرة يف ظل قانون اإلجراءات املدنية و ؛ خدجية بوشيب836.، ص 1990للطباعــــة و النشر و التوزيع ، املنصورة ، 
  . 39.، ص 2010-2007،  18، مذكرة القضاء الدفعة  09-08اإلدارية 

املتعلق بأحكام الوالية على املال ، املنشور  1952املوافق لـ يوليو  1371ذي القعدة  8الصادر يف  1952لسنة  119املرسوم بقانون رقم  - 429
  .1952أغسطس  4يف 

، االختصاص  ) املســاعدة القضـــائيــة  –الغيبــة  –احلجــر  –الوصاية  –الواليـــة ( أنظر ، كمال محدي ، الوالية على املــال األحكـــام املوضوعيـــة  -  430
  .167.، ص 2003و اإلجراءات و القرارات ، منشأة املعارف ، مصر ، 

  .من القانون املدين 79و  40من قانون األسرة و املادتني  108إىل  101القضائي مبوجب املواد  و قد نظم املشرع أحكام احلجر -431
  .30.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  432



، 433أما احلجر القانوين فهو منع الشخص من التصرف يف ماله بسبب احلكم عليه بعقوبة جنائية    
العقوبات : " من قانون العقوبات على أنه 09و هو ما تنص عليه على التوايل كل من املادة 

يف حالة : " مكرر من نفس القانون على أنه 09، و املادة ..." ين؛احلجر القانو ) 1: التكميلية هي
احلكم بعقوبة جنائية تأمر احملكمة وجوبا باحلجر القانوين الذي يتمثل يف حرمان احملكوم عليه من 

 .ممارسة حقوقه املالية أثناء تنفيذ العقوبة األصلية 

  . 434"القضائي تتم إدارة أمواله طبقا لإلجراءات املقررة يف حالة احلجر

و عليه ، ما دام أن احلجر يعترب سببا النتهاء الوالية فهو بذلك شرط لقيامها ، ألن الوالية تقوم     
على أساس املصلحة ، و مصلحة القاصر أن تكون أمواله يف يد شخص أهًال حيفظ أمواله ، لكن ال 

  .نوان املوايليكفي ذلك بل البد من أن يكون الويل عادال و هذا ما سنراه يف الع

  أن يكون الويل عادال: ثانيا

 93مل ينص املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف الويل، و إمنا اشرتطه يف الوصي طبقا للمادة     
من قانون الواليــــة على املـــال املصري    27أ، و نفــس الشيء بالنسبة للمشـــرع املصري يف املادة .ق

  ...".لوصي عدال جيب أن يكون ا:" و اليت تنص

و املقصود بالعدل، أن يتحلى الويل باألمانة و الصدق و حسن اخللق، حبيث يكون حمال للثقة       
 . 435و االئتمان على املوىل عليه، و هو يقابل الفاسق الذي ال تتوفر فيه هذه الشروط

يشرتطها فقهاء احلنفية  و قد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية حول اشرتاط العدالة يف الويل ، فلم    
فالفاسق عند أصحابنا مجيعا رمحهم اهللا أهال للوالية : " ... مبا جاء يف املبسوط لإلمام السرخسي

  . 436..."على نفسه على العموم و على غريه

                                                           

  .43- 42.، ص 2008، دار هومه ، اجلزائر ،  4.أنظر ، أحسن أبو سقيعة ، الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، ط -  433
  .172.بالتفصيل يف الفرع الثاين من املطلب الثالث من هذا املبحث ، ص سنتكلم عن هذا األمر -  434

  .348.محيد سلطان علي اخلالدي ، املرجع السابق ، ص -  435



    438، على عكس الشافعية437أما املالكية، فلم يعتربوا العدل ضروريا يف الويل بل من الكماليات     
لذين اشرتطوا العدالة يف الويل، ألم يرون بأن الفسق يقدح يف الشهادة، و بالتايل مينع ا439و احلنابلة
  .من الوالية

و حسب اعتقادنا أن العدالة شرط أساسي يف قيام الوالية من عدمها ، ألن الشخص غري العادل     
ن عدم العدل غري صاحل ألن حيفظ أموال القاصر بشكل يزيد فيها ، ألن الشخص الذي ال خياف م

  .أكيد لن خياف من أكله ملال القاصر أو تضييعه هلذه األموال 

و باإلضافة إىل العدل، البد أن يكون الويل متحدا يف الدين مع القاصر و هذا ما سنراه يف     
  .العنوان املوايل 

  أن يكون الويل متحدا يف الدين مع القاصر: ثالثا

 الدين مع املوىل عليه ، فال تثبت الوالية لغري املسلم على يشرتط يف الويل أن يكون متحدا يف    
ْؤِمِنَني َسِبيًال : " طبقا لقـــولــه تعـــاىل 440املسلم

ُ
، و قوله  441"َو َلْن َجيَْعـــَل اُهللا لِْلَكـــاِفرِيَن َعَلى امل

 يَا :"كـــذلك

َو الّــــِذيْــَن َكَفـــُروْا " ، 442"َصـــاَرى َأْولِيَــــاَء بـَْعُضُهْم َأْولِيَـــاُء بـَْعضٍ أَيـَّها اّلِذيـــَن آَمُنوْا َال تـَّتِخُذوا اليَـُهـــوَد َو النّ 
  443".بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض 
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و يستثىن من هذا احلكم القاضي، فال يشرتط االحتاد يف الدين بينه و بني القاصر، ألن والية     
و تكمن احلماية يف هذا الشرط من جهتني، . 444ن ال ويل لهالقاضي هنا والية عامة باعتباره ويل م

تتمثل األوىل بعدم السماح للويل بأن يستعمل سلطته كوسيلة للضغط على القاصر لدفعه لتغيري دينه 
؛ و الثانية يف أن احتاد الدين باعث على الشفقة و رعاية 445حبكم أن اإلسالم يعلو و ال يُعلى عليه

  .املصاحل

مثال يضرب يف هذا اال، أن يكون الويل غري مسلم و أوالده مسلمني كأن تكون  و لعّل أهم    
أمهم أسلمت و هم صغار، فيكربون على دينها مسلمني إلتباعهم خري األبوين دينا، و ال والية 

   446.لألب يف هذه احلالة إذا ما بقي على دينه

اول من خالهلا املشرع محاية أموال فإذا كانت هذه هي شروط الويل األصلي على املال اليت ح    
القاصر ، فما هي احلماية اليت قررها القانون من خالل ترتيب األولياء األصلني؟ و هذا ما سيتم 

  . التطرق إليه يف الفرع املوايل

  

  الفرع الثاين

  مراتب األولياء األصلني على املال 
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؛ ميينة بن حليمة ، خصوصية إجراءات التقاضي يف دعاوى شؤون األسرة  40.ص،  2006و العلوم التجارية ، جامعة أحممد بوقرة ، بومرداس ، 
؛  61.، ص 2012-2011دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستري يف القانون اإلجرائي ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة بن خلدون، تيارت ، 

  .09.باسم محدي حرارة ، املرجع السابق ، ص
  



ص حمصورين حمددين يف القانون، قام ملا كانت الوالية محاية للقاصر فهي ال تثبت إال ألشخا    
و اجلد ) ثانيا ( و األم ) أوال ( برتتيبهم املشرع حسب القدرة و الشفقة، و هم كل من األب 

  ).ثالثا(

     األب: أوال

يكون األب وليـــــا : " أ اليت تنص.ق 87يعترب األب أول شخص له احلـــق يف الواليـــة طبقا للمادة     
من القانون النموذجي املوحد لرعايـــــــــة  48، و نفس الشيء تنص عليه املادة ..."صر على أوالده الق

  .447"الوالية على املال لألب مث ملن تنتقل إليه حسب األحوال وفق قانون كل دولة : "القاصرين

ب،      و ال خالف بني فقهاء الشريعة، أن أوىل الناس بإدارة أموال القاصر و العناية ا هو األ    
و هذه الوالية ذاتية أصلية يستمدها األب من القانون دون احلاجة ألن مينحها له غريه ، لكن يشرتط 

  . 448فيه أن يكون حيا حاضرا، و مل حيصل له مانع حيول بينه و بني مقتضيات الوالية

ز له كما تتصف والية األب بأا والية إلزامية ، فهي حق و واجب يف نفس الوقت فال جيو      
  .449التنحي أو التنازل عنها أو إسنادها لغريه إال بإذن احملكمة ، كما أا ال تنتقل إىل ورثته بعد وفاته

  :و قد قسم حممد أبو زهرة اآلباء إىل ثالث أقسام    

أب غري أمني على املال، معروف بالتبذير و اإلسراف حمجور عليه أو يستحق احلجر : القسم األول
ف من الوالية الطبيعية على أوالده القصر، و إن أعطيت له سلبت منه و أعطيت عليه، فهذا الصن
  .ملن يليه يف املرتبة

                                                           

، القانون النموذجي العريب املوحد لرعاية القاصرين ، اعتمده املكتب التنفيذي لس وزراء  4/3/2002-24ج -323 أنظر ، القرار رقم - 447
  .العدل العرب كقانون منوذجي اسرتشادي 
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أب أمني غري مبذر ، لكن معروف بفساد الرأي و سوء التدبري و تثبت هلذا الصنف : القسم الثاين
دبريه و فساد رأيه الوالية الطبيعية على مال ولده القاصر نظرا ألمانته و عدم تبذيره ، و لكن لنقص ت

تقيد تصرفاته الدائرة بني النفع و الضرر باملصلحة الظاهرة ، فتكون واليته على مال ولده القاصر 
  .قاصرة و ناقصة

أب أمني غري مبذر و هو معروف حبسن الرأي و التدبري، هذا األب تثبت له الواليـــــــــة : القسم الثــالث
  450.املة غري منقوصة إال ما كان منها متوقفا على إجازة القاضيالطبيعية على أموال ولده القاصر ك

، بأن تقدم األب 451و لعل احلكمة اليت جعلت املشرع اجلزائري و حىت التشريعات العربية األخرى    
عن غريه يف الوالية هو شفقة األب و أصالة رأيه ، و لكون حمافظة األب على مال ولده هي حمافظته 

لنا سابقا يف النفقة ما دام األب هو أوىل بالنفقة على القاصر فهو بذلك ، و كما ق452على نفسه
و ال جيـــوز ألي شخص أن ينــوب عن القــاصر ما دام األب مل يـتوىف بعد حىت و . أوىل بالوالية عليه

لو كانــــت األم، و إال عد خرقا لألشكال اجلوهرية يف اإلجراءات و القانون و هذا ما جاء يف قرار 
ى أوالده ـا علــون األب وليـــا يكــونـو من املقرر قان" : 1998453مـــاي  17احملكمة العليا بتـــاريخ

  . القصر و بعد وفاته حتل األم حمله قانونا

                                                           

؛ أمحد عيسى ، االجتهاد القضائي يف جمال  39.؛ مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص 470 -469.املرجع السابق ، ص حممد أبو زهرة ، -  450
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87.  
األب هو الويل على أوالده حبكم الشرع ، ما مل جيرد من واليته حبكم :" من مدونة األسرة املغربية و اليت تنص 236كاملشرع املغريب يف املادة   -  451

تويف أبوه أو فقد  القاصر وليه أبوه أو أّمه إذا: " من جملة األحوال الشخصية التونسية و اليت تنص  154، و املشرع التونسي يف املادة ... " قضائي 
، و هذا على عكس املشرع الفرنسي الذي جعل السلطة األبوية مشرتكة بني ..." أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه الة املتعلق بالزواج 

  :من القانون املدين الفرنسي و اليت جاء فيها1384/4األب و األم يف املادة 
"Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage 

causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. "  
  .602.، املرجع السابق ، ص... أمحد نصر اجلندي ، التعليق على قانون  -  452
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أن القضاة ملا قبلوا استئناف أم املطعون ضدمها و هي مل تكن طرفا يف  –يف قضية احلال  –و ملا كان 
ــد بع ضده ال زال قاصرا و أن أباه هو ويل عنه حسب القانون و مل يتوىفكما أن املطعون ،  اخلصومة 

و من مث فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا األشكال اجلوهرية يف لكي تنوب عنه األم، 
  ". اإلجراءات و القانون مما يستوجب نقض القرار

ام أنه حي و قادر عل توليها، و ال فمن خالل هذا القرار يتضح أن الوالية تكون أوال لألب ما د    
  .ميكن بوجود األب االنتقال إىل غريه من األشخاص حىت و لو كان هذا الشخص األم

لكن يف حالة ما إذا تويف األب أو حصل له مانع أو انفصل عن األم بالطالق ، من الشخص     
  . الذي رآه املشرع أحق بالوالية بعد األب؟

  األم: ثانيا

يكون األب وليا على أوالده القصر، و بعد وفاته حتل األم حمله : " أ على أنه.ق 87دة تنص املا    
  .قانونا 

و يف حالة غياب األب أو حصول مانع له، حتل األم حمله يف القيام باألمور املستعجلة املتعلقة 
                        .                                                                      باألوالد

  ."و يف حالة الطالق، مينح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد

لقد اعرتف املشرع اجلزائري يف هذه املادة صراحة لألم بالوالية، و هذا ما قامت به بعض     
ما جاء يف الفصل  التشريعات كالتشرع التونسي و املغريب اللذان اعرتفا لألم بالوالية بعد األب، و هذا

،          454..."القاصر وليه أبوه أو أمه : "من جملة األحوال الشخصية التونسية و اليت تنص 154
لألب مث لألم مث للـــوصي الوالية على القاصر أصالة : " من نفس القانون و اليت تنص 155و الفصل 

                                                           

القاصر وليه أبوه أو أمه إذا تويف أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن : " من جملة األحوال الشخصية التونسية 154تنص املادة  - 454
  .هليةو ال يعمل بوصية األب إال بعد وفاة األم أو فقداا األ. من هذه الة املتعلق بالزواج 

  ".و عند وفاة األبوين أو فقدان أهليتهما و مل يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه احلاكم 



من مدونة األسرة املغربية    230ة ، و كذلك املاد" و ال تبطل إال بإذن من احلاكم ألسباب شرعية 
الويل و هو األب و األم و القاضي  -1: يقصد بالنــائب الشــرعي يف هذا الكتاب: " و اليت تنص

  :صاحب النيابة الشرعية: " من نفس القانون 231و املادة ..." 

  األب الراشد ؛ -

  .455..."األم الراشدة عند عدم وجود األب أو فقد أهليته  -

م يف القانون اجلزائري ولية حتل حمل األب عند وفاته، أما إذا كان األب حيا، فال جيوز لألم أن فاأل    
كأن يكون غري موجود . حتل حمله، إال يف حالة ما إذا أمل به ما مينع واليته، و يف األمور املستعجلة

ونته و اليت من مد 236، و هذا ما ذهب إليه املشرع املغريب يف املادة 456لغيابه أو فقدانه
األب هو الويل على أوالده حبكم الشرع، ما مل جيرد من واليته حبكم قضائي ، و لألم أن تقوم :"تنص

  ".باملصاحل املستعجلة ألوالدها يف حالة حصول مانع لألب

فإن األم عند حلوهلا حمل األب يف األمور املستعجلة ال تكسب بذلك حق الوالية الكاملة على     
لقصر ، ألن األب يف هذه احلالـــة ال يفقد حقـــه يف الواليــــة عــلى أوالده ، و إمنــا يبقى حمتفظـــا أبنائهــا ا

  . 457ذا احلق
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أما احلق الذي منحه املشرع اجلزائري لألم فال يعترب سوى والية مؤقتة أو حمددة ، ألن املشرع      
مانع ، فإن ذلك قد يعرقل األمور املستعجلة  الحظ أن األب إذا كان غائبا غيابا مؤقتا أو وجد له

  .458للقاصر ، هلذا حيق لألم أن تشرف على تسيري تلك األمور مؤقتا

األحوال  تلك اأب لكن ميكن القول ،األمور املستعجلةغري أن املشرع اجلزائري مل حيدد لنا هذه     
 انتظارلو طال  و ،األوالد القصرشيـة ضياع مصلحـة والقيام ا خ ،اليت تقتضي اإلسراع بإجنازهـا

أو بإرجاع السلطـة  ،أو شفائه من مرضـه أو من العارض أو العجز الذي أصابـه ،عودة األب من غيبته
خاصة فنجدها  االستعجالاالت اليت تستدعـي و احل.  مدة احلبس أو العقوبـة انتهاءاألبويـة لـه بعد 

ومراعاة مصلحـة القاصر يف شؤون دراسته ومتابعتها ،  حضور جمالس األولياءك ،يف األمور املدرسيـة
 ة التعريفـــــة كبطاقــــق اإلداريــــائـــالوث راجـــــاستخع أو ـــتوقيذلك ك  ، ق اليت ترسلها املدرسـةـــــع الوثائــــوتوقي

هذه  و عليه فإن ،تصرحيا شرفيـا من األب ذلك يتطلب فكل ،أو جواز السفر ،رخصة السياقـة أو
  .459عل من حلول األم حملـه أمرا ضروريـااألمور جت

أ .ق 87/3أما يف حالة الطالق ، مينح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد طبقا للمادة    
 64السابقة الذكر، و الذي قد يكون األب أو األم أو غريمها من األشخاص الواردين يف املادة 

ون ولية على مال ابنها القاصر رغم وجود األب حيا و بدون ، و هذا يعين أن األم ستك460أ.ق
مانع، و هذا خمالف ملا جاء به الفقه اإلسالمي لكونه مل يعرتف لألم بالوالية و ال حىت الوصاية إذا  

  .  كان األب موجودا و غري عاجز ، خاصة و أن النفقة يف هذه احلالة ستبقى على األب

                                                           

  .نفس املرجع حممد بوعمرة ، -  458
  .العالج سواء للسفر أو ،كاإلذن باخلروج من الرتاب الوطنـي،الرتخيصات أو األذون املختلفـة من احملكمـة  يدخل ضمن األمور املستعجلةكما  -  459

الرتاب الوطنـي إال بإذن من رئيس احملكمـة  منميكن للقاصر اخلروج  ال عليه و ،تستدعي حالته العالج خارج الوطن و كأن يكون القاصر مريضا
القانون املدين اجلزائري   ؛جهيدة مهدي ، مسؤولية متويل الرقابة دراسة مقارنة يف ظل األم يف هذا احلالـة  و املتمثل يفتقدمي طلب من وليـه ب و ،املختص

  .99.، ص 2006-2003من قانون األسرة ، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، اجلزائر ،  87و على ضوء دراسة املادة 

اة مصلحة األم أوىل حبضانة ولدها ، مث اجلدة ألم ، مث اجلدة ألب ، مث اخلالة ، مث العمة ، مث األقربون درجة مع مراع: " أ .ق 64تنص املادة  - 460
  ".احملضون يف كل ذلك ، و على القاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة



مل يعرتفــــوا لألم بالــواليــــة و إمنــــا اعرتفـــــوا هلــــــا بالوصـــايـــة و بعـــد 461ــاءجلمهور الفقهــ فبــالنسبة     
  وفـــــــــاة 

، لكن مع ذلك  هناك رأيا واحدا و هــو رأي بعض الشافعية الذين مينحون الوالية على مال 462األب
  .، فما بالك أثناء حياته463القاصر لألم لكن بعد األب و اجلد

                                                           

  .و هم كل من املالكية و احلنفية و احلنابلة و الشافعية -461
  :و لقد اختلف فقهاء الشريعة كما قلنا يف والية األم على صغريها إىل أربعة أقسام

ية صغريها والية التحصيل ال التصرف و هذا ما ذهب إليه احلنفية ؛ عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكساين رأى بأن لألم يف وال :القسم األول 
  .590.، املرجع السابق ، ص 6.، ج...احلنفي، بدائع الصنائع 

ا ما هي إال ضرورة لقضاء حاجات فال ميكن هلا أن تتوىل التصرف يف مال القاصر بل البد من رجل أن يتوالها ، و والية التحصيل اليت تثبت هل   
،  1.، ط 2.الصغري املستعجلة تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات ؛ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج

  .229.ن ، ص.س.مكتبة الكليات األزهرية ، مصر ، د
غريها مطلقا و هذا ما ذهب إليه الشافعية يف قول و احلنابلة ؛ أيب إسحاق الشريازي ، املهذب يف و يرى بأنه ليس لألم والية يف مال ص :القسم الثاين 

،  5.، ج...؛ عالء الدين أبو احلسن علي سليمان الدمشقي املرداوي ، اإلنصاف يف معرفة  325.، املرجع السابق ، ص 5.، ج... فقه اإلمام 
  . 661.ه ، ص 1420والية املرأة يف الفقه اإلسالمي ، دار بلنسة للنشر ، السعودية ،  ؛ حافظ حممد أنور ، 324.املرجع السابق ، ص

و يرى بأن األم هلا الوالية على مال صغريها مطلقا بعد األب و اجلد و هذا ما ذهب إليه الشافعية يف قول و رواية عند اإلمام أمحد ؛  :القسم الثالث 
؛ ابن  363.، املرجع السابق ، ص 4.محزة ابن شهاب الدين الرملي ، اية احملتاج إىل شرح املنهاج ، جمشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن 

  . 337. م ، ص2003- هـ1423، دار عامل الكتب ، الرياض ،  4.املفلح احلنبلي ، املبدع شرح املقنع ، ج
  ىْ لَ عَ  وَ  ةَ اعَ ضَ الرّ  مَ تِ ن يُ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ لِ  ْنيِ لَ امِ كَ   ْنيِ لَ وْ حَ  نّ هُ دَ َال وْ أَ  نَ عْ ضِ رْ يُـ  اتُ دَ لِ االوَ  وَ  : "من سورة البقرة 233و قد استدلوا بقوله تعاىل يف اآلية    

َ
 هُ لَ  دِ وْ لُ وْ امل

 بِ  نّ هُ تُـ وَ سْ كِ   وَ  نّ هُ قُـ زْ رِ 
َ
هذه النفقة و بالتايل  ، فوجه الداللة هنا هو أن اهللا سبحانه و تعاىل قد أوجب النفقة لألم و املولود و تتوىل األم حتصيل" وفِ رُ عْ امل

  .111.ص التصرف و بالتأكيد ال تستطيع التصرف إال إذا أصبحت ولية على املال؛ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، املرجع السابق ،
َنَذْرُت َلَك َما ِيف َبْطِين ُحمََرَرا فـَتَـَقّبْل ِمِين ِإّنَك أَنَت ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُت ِعْمرَاَن َرِب ِإِين : " من آل عمران 35و كذلك استدلوا بقوله تعاىل يف اآلية    

ته يف ، و يف هذه اآلية دليل على أن لألم ضربا من الوالية على الولد يف تأديبه و تعليمه و إمساكه و تربيته و لوال أا متلك ذلك ملا نذر " الّسِميُع الَعِليمُ 
عليه الصالة و السالم هلند زوج أيب سفيان السابق ذكره و الذي اعتربه هذا القسم دليل على تصرف املرأة يف  ولدها، و استدلوا كذلك حبديث الرسول

  .70.النفقة ؛ نور الدين أبو حلية ، املرجع السابق ، ص
و قد استدل خبصوص والية األم على و يرى بأن لألم التصرف يف الشيء اليسري ال يف الشيء الكثري و هذا ما ذهب إليه املالكية ،  :القسم الرابع   

لشيخ حممد عرفة مال صغريها إذا كان يسريا بأدلة ايزين للوالية و عدم واليتها على املال الكثري بأدلة املانعني لوالية األم مطلقا ؛ مشس الدين ا
  .224 - 220.؛ حامد أمحد حممد حسن ، املرجع السابق ، ص 236. الدسوقي، املرجع السابق ، ص

  
  .85.أمحد عيسى ، املرجع السابق ، ص -  462
، األردن ، أنظر ، سيف رجب قزامل ، النيابة عن الغري يف التصرفات املالية دراسة مقارنة بني الشريعة و القانون ، دار املناهج للنشر و التوزيع  -  463

  .125.، ص 2010



   ما رأيت من ناقصات عقل : " ديث الرسول عليه الصالة و السالم و قد استدل اجلمهور حب    
أليست  :و دين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن، فقيل يا رسول اهللا ما نقصان عقلها ، قال

تصلي ليست إذا حاضت مل : شهادة املرأتني بشهادة الرجل قيل يا رسول اهللا ما نقصان دينها ، قال
    ا ــَل اُهللا َلُكْم ِقَيمَ ــَواَلُكُم الِيت َجعَ ْــــ اَء أمـــوْا الّسَفهَ ـــَو َال ُتؤتُ  :"، و قولــه سبحانـــه و تعاىل464"و مل تصم

َها َو اْكُسوُهْم َو اْرزُقوُهْم فِ    .465"َو ُقوُلوا َهلُْم قـَْوالً ّمْعُروفًايـْ

الوالية على املال ال تبىن على الشفقة وحدها و إمنا تبىن  فال والية لألم عند مجهور الفقهاء ألن    
على كمال النظرة و القوة و اخلربة يف شؤون املال ، و األم ليست كذلك ألا امرأة و املرأة ناقصة 

  . 466عقل و دين و ضعيفة النظر و ليس لديها من اخلربة ما يؤهلها لوالية املال

غريها قياسا على عدم صحة واليتها يف عقد النكاح ، و لكون كما أنه ال جيوز لألم تويل مال ص     
  .  467املال معرض للخيانة و ما عدا األب و اجلد و الوصي و احلاكم ليس مأمونا على املال

 19و ميكن أن يفهم من خالل ما جاء به املشرع اجلزائري ، أنه قد أخذ بوالية األم من املادة     
الذي كان يطبق على اجلزائرين ، لكون هذا القانون  1957468نةلس من القانون الفرنسي امللغى

يعطي لألم الوالية على مال القاصر بعد وفاة األب ، أو من القانون املدين الفرنسي يف املادة 
، أو أن املشرع أراد أن 469قبل تعديلها و اليت تعطي لألم حق الرقابة على ولدها القاصر 1384/4

أ حتل يف املرتبة .ق 76، فما دام أن األم يف املادة 470أ.ق 76ملادة أ و ا.ق 87يوفق بني املادة 

                                                           

املسند من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سننه  و أيامه ، أنظر ، أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، اجلامع الصحيح  -  464
ميَاِن، باب احلث على احلديث من   .253.ه ، ص1403، املطبعة السلفية و مكتبتها ، مصر ،  1.، ط 2.جالصدقة وأفعال الرب ، ِكَتاب اْإلِ

  .سورة النساء  5اآلية  -  465
  .67.ق ، صحممد بن عبد العزيز النمي ، املرجع الساب -  466
  .223.أمحد حممد حسن ، املرجع السابق ، ص -  467

468 - Loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 portant réforme du régime des tutelles et de l’absence en droit musulman , 

J.O.F, 30 juillet 1957 . 
469- Art. 1384/4 : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement 

responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». 

  ."يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك: " 76تنص املادة  -  470



الثانية بعد األب يف النفقة على القاصر ، فمن باب أوىل أن تكون يف املرتبة الثانية يف الوالية على 
  .مال القاصر

  .472، و مالئمة ألحكام االتفاقية471لكن مع ذلك هناك من يعتربها حال لبعض املشاكل الواقعية    
، و اليت 473من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة) و(الفقرة  16و خاصة املادة 

تقضي باملساواة بني الرجل و املرأة يف احلقوق و املسؤوليات فيما يتعلق بالوالية و القوامة و الوصاية 
طفال هي على األطفال و تبنيهم أو ما شابه ، و يف مجيع األحوال اليت تكون مصاحل األ

  .474الراجحة

لكن حسب اعتقادنا نرى بأن منح الوالية لألم يف أموال القاصر من شأنه أن حيقق محاية للقاصر     
  :لعدة أسباب و هي

  .أن األم أشفق من غريها على أوالدها و أكثر شخص يصون أموال أوالده -1

األب أو القاضي على أوالدها،  أنه ما دام الفقه اإلسالمي، أجاز لألم أن تكون وصية خمتارة من -2
  . 475فليس هناك ما مينع أن تكون ولية قانونية عليهم

ثبوت احلضانة لألم و هذه األخرية كما نعلم مقدمة على املال، فكيف تؤمن األم على األهم     -3
   476.و هو النفس، و ال تؤمن على املهم و هو املال

                                                           

  .104.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  471
  .63.، املرجع السابق ، ص زهية رابطي -  472
 1416رمضان  2املؤرخ يف  51-96و صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  1979ديسمرب  18صدرت هذه االتفاقية بتاريخ  - 473

رأة على مجيع أشكال التميز ضد املاملتضمن انضمام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية مع التحفظ إىل اتفاقية القضاء  1996يناير  22املوافق لـ 
  .1996يناير  24، الصادر يف  6.ر ، ع.ج ، 1979لسنة 
اجلزائر ،  أنظر ، ناصر الدين ماروك ، القانون اجلزائري بني النظرية و التطبيق ، جملة الس اإلسالمي األعلى ، دورية يف الثقافة اإلسالمية ، -  474

  .263.، ص 3.ع ، 2000
  .35.، املرجع السابق ، ص مجيلة موسوس -  475
  .35.املرجع السابق ، ص ؛ مجيلة موسوس ، 85.أمحد عيسى ، املرجع السابق ، ص -  476



ت، و يتقلدن مناصب هامة يف اتمع و عاملات تغري فكر املرأة، فأغلب النساء اليوم مثقفا -4
، فال يتصور أن تكون املرأة قاضية تعني 477بأحوال الدنيا، مما يثبت قدرن على إدارة أموال أوالدهن

  .الوصي على أموال القاصر و ال تستطيع أن تكون ولية على أمواله

ـوال القاصر، فإن الوالية لن تكون مطلقة كما أن األم حىت و لو كانت غيـــر قـــادرة على إدارة أمــ     
و إمنا ختضع لرقابة القاضي، و يظهر ذلك يف اشرتاط القانون إذن احملكمة يف بعض التصرفات 

  478.اهلامة

و حىت القضاء هو اآلخر أكد يف العديد من قراراته، على أحقية األم بالوالية بعد األب و أثناء     
من املقرر قانونا أنه " : و الذي جاء فيه 1997ديسمرب  23اريخ حياته يف حالة الطالق كقرارها بت

يف حالة وفاة األب حتل األم حمله و يف حالة تعارض مصاحل الويل و مصاحل القاصر يعني القاضي 
ا خيالف ذلك يعد متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة ، و من مث فإن القضاء مب

  .خمالفا للقانون 

أن قضاة الس ملا قضوا مبنح الوالية لغري األم بعد وفاة  - قضية احلال يف -كان من الثابت و ملا  
  . 479"األب دون إثبات التعارض بني مصاحل القاصر و مصاحل الويل فإم قد خالفوا القانون 

عندما قضوا  إن قضاة االستئناف: "و الذي جاء فيه 2009جانفي 14و كذلك قرارها بتاريخ      
  ا الوالية عليه يكونون قد خالفوا ألحكام املادة ـــة دون منحهـــه الطاعنـــألم" ع"ة الطفل ـــاد حضانـــبإسن

  .480"من قانون األسرة يف فقرا األخرية ، األمر الذي يستوجب نقض القرار املطعون فيه  87

                                                           

  .35.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  477
  .153- 142.سنتكلم عن هذا املوضوع الحقا يف املطلب الثاين من املبحث الثاين من هذا الفصل ، ص -  478
  .53.، ص 1.، ع 1997ق ، .، م 187692، ملف رقم  23/12/1997ش ، .أ.، غ أنظر، احملكمة العليا -  479
؛ باديس ذيايب ، قانون  267.، ص 1.، ع 2009ق ، .، م 476515، ملف رقم  14/01/2009ش ، .أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  480

وكايس ، املساواة بني اجلنسني يف قانون األسرة اجلزائري يف ؛ مسية ب 85.، ص 2012األسرة على ضوء املمارسة القضائية ، دار اهلدى ، اجلزائر ، 
جامعة أبو بكر ضوء اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص املعمق ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، 

  .    149.، ص 2014-2013بلقايد ، تلمسان ، 



أ إجباري ، فال .ق 87و من خالل هذه القرارات يتضح أن الرتتيب املنصوص عليه يف املادة     
ميكن للقاضي أن يقصي األم من والية ابنها القاصر ما مل يثبت أن والية األم فيها ضرر ملصاحل 

  .القاصر

لكن رغم هذه احلماية املتمثلة يف منح الوالية لألم، إال أن القانون مل مينح هلا حق اختيار وصي    
منطقي و غري مفهوم ألن املشرع يف ترتيب الوالية أ، و هذا يف احلقيقة غري .ق 92لولدها يف املادة 

أ قد اعرتف لألم بالوالية، و ال يتصور أن تسّري األم و تدير أموال ابنها .ق 87األصلية يف املادة 
  .القاصر، و ال تستطيع اختيار وصي حيل حملها بعد وفاا، و يكون أمني على مال ولدها

من قانون األسرة ، فيعدل  92و  87يعدل كل من املادة و عليه، من املستحسن لو أن املشرع     
أ حبيث يضع لنا حد للغموض و العمومية اليت جاء ا املشرع يف هذه املادة ، و حيدد .ق 87املادة 

  .481لنا ما إذا كانت هذه املادة تشمل فقط الوالية على املال أم تدخل ضمنها الوالية على النفس

أ حلــول األم حمــل األب يف الــواليــة فقــط يف حالة الوفاة، .ق 87املــادة كذلك املشـــرع حصر يف       
و حنن نعلم أن الوفاة ليست احلالة الوحيدة اليت تنهي وظيفة الويل و إمنا هناك حاالت أخرى قد 

يكون األب وليا على : " أ كالتايل.ق 87أ ، لذلك نقرتح أن تكون املادة .ق 91نصت عليها املادة 
وال أوالده القصر، و يف حالة وفاة األب أو فقدان أهليته أو غري ذلك من األسباب اليت تنهي أم

  .واليته حتل األم حمله قانونا

و يف حالة غياب األب أو حصول مانع له، حتل األم حمله يف القيام باألمور املستعجلة املتعلقة 
  ". باألوالد

يدخل أم القاصر ضمن األشخاص الذين هلم احلق  أ حبيث.ق 92و يعدل املشرع كذلك املادة     
  .يف تعيني وصي على مال القاصر 
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هذا جل ما ميكن قوله بالنسبة للوالية على املال اليت ميكن أن تنتقل إىل األم بعد األب ، لكن     
  من هو الشخص الذي يأيت بعد األم يف الوالية األصلية على املال و هل تكلم املشرع عنه؟

  جلد ا: ثالثا

لقد اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية حول من تكون له الوالية بعد وفاة األب، هل تكون للجد     
  .أم للوصي ؟

فاحلنفية و الشافعية على غرار املذاهب األخرى، قد اعرتفوا للجد بالوالية األصلية حبكم أن اجلد     
    482.ية على النفسخيلف األب يف الكثري من األحكام، كاإلرث و احلضانة و الوال

غري أم اختلفوا يف مرتبة اجلد، فاحلنفية يقدمون وصي األب على اجلد، مث وصي وصيه، مث     
القاضي فوصيه باعتبار األب أكثر الناس شفقة على ولده، و بالتايل سيختار البنه شخص يشفق 

  .و ثقة ليكون وصي على ابنه483عليه

هو دليل إما على عدم ثقته به، أو ألنه يرى بأن الوصي أقدر أما عدم قيام األب باختيار اجلد ف    
؛ لكن الشافعيــة يقدمــون اجلد على وصي األب و على 484على صيانة أموال القاصر من اجلد

  485.القاضي و وصيه، على أساس أن األب كاجلد

ن فقط بوالية األب مث أما احلنابلة و املالكية فلم يعرتفوا أصال بالوالية األصلية للجد ، فهم يعرتفو     
وصيه مث القاضي فوصيه ، و إذا عني اجلد على ابن ابنه يكون باعتباره وصيا، من قبل القاضي        

و يستمد منه سلطته، و يعللون ذلك بأن اجلد يستوي مع األخ يف درجة القرابة و ما دام ال والية 
  486.و إمنا يديل باألب لألخ فال والية للجد ، كما أن اجلد ال يديل للقاصر بنفسه
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ليس هناك نص صريح يف القانون اجلزائري يعرتف فيه املشرع بالوالية األصلية  و جتدر اإلشارة، أنه    
أ تكلمت فقط عن األب و األم ، لكن مع ذلك قد حاول املشرع استدراك .ق 87للجد، ألن املادة 

اجلد تعيني وصي للولد القاصر إذا مل جيوز لألب أو : " أ و اليت تنص.ق 92هذا الفراغ يف املادة 
  .487..."تكن له أم تتوىل أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية

إذن قد اعرتف املشرع اجلزائري للجد بالوالية، ألنه من له سلطة اختيار الويل من باب أوىل أن     
إشكال آخر، و هو هل اجلد يف  تكون له سلطة الوالية على مال القاصر، لكن هذا اخللط يطرح لنا

  .هذه احلالة يأيت بعد ترتيب األب و األم أم بعد الوصي ؟

، لكن األستاذ حممد سعيد 488و يف هذا السياق، هناك من يرى بأن اجلد يأيت بعد األبوين    
صغريه جعفور جعل ترتيبـــه بعد األبويـــــن حتت شرط، وهو أال يكون األب قبل مــــوته قد اختــــار ل

  489.وصـــيا، و إال تقدم الوصي املختار عن اجلد الصحيح

و مع ذلك هناك من يربر هذا اخللط بالضغوطات اليت مورست من قبل اجلماعات اليت كانت     
، لكن يف احلقيقة ال يوجد أي تفسري ميكن به فهم هذا التناقض ، ألن عمل 2005490وراء تعديل 

الوصاية كان عشوائيا حبيث أخذ البعض من الشريعة اإلسالمية    املشرع يف تنظيم أحكام الوالية و 
  491.و البعض اآلخر من القانون الفرنسي دون أن يتحكم يف التناقض املوجود بينهما

أ ، حبيث اعترب اجلد وصيا على أموال .ق 92أما بالنسبة للقضاء فقد جاء بتفسري مغاير للمادة     
، رغم أن املادة صرحية يف أن للجد احلق يف تعيني وصي و ليس القاصر يف حالة غياب األب و األم 
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يصبح اجلد : "  2006ماي  17أن يكون وصي ، و هذا ما جاء يف اجتهاد احملكمة العليا بتاريخ 
  .أ ، وصيا على الولد القاصر اليتيم األبوين.ق 92حبكم املادة 

أ على اعتبار أن .ق 92صاية مبفهوم املادة أن النزاع املعروض يتعلق بالو  - يف قضية احلال –و ملا كان 
الولد القاصر ليست له أم و ال أب و حبكم القانون يصبح اجلد هو الوصي حبكم املادة 

  .492"املذكورة

أ .ق 87و من خالل هذا القرار يتضح حسب اعتقادنا أن املشرع قد جاء برأي وسط بني املادة     
ط ليس اعرتاف املشرع للجد بالوالية من طرف املشــــرع أ ، حبيث اعترب هذا االختال.ق 92و املادة 

  .و إمنا اعرتاف له بالوصاية على أساس أن له احلق يف تعيني الوصي

هذا بالنسبة حلماية أموال القاصر بالوالية األصلية ، لكن هناك وسيلة أخرى يتم ا محاية أموال     
بالوالية النيابية، و اليت ختتلف عن الوالية األصلية  القاصر، و هي الوالية املكتسبة أو ما يصطلح عليه

  .من حيث شروطها و أنواعها و هذا ما سنراه يف املطلب املوايل

  

  

  

  املطلب الثاين

  محاية أموال القاصر بالوالية املكتسبة

                                                           

  .461.، ص 2.، ع 2006ع ، .م.، م 363794، ملف رقم  17/05/2006م ، .ش.أ.يا ، غأنظر ، احملكمة العل -  492



إذا مل يكن للقاصر ويل شرعي يتوىل شؤونه، أو كان له ويل لكنه غري أهل للوالية توىل شخص      
، اصطلح على تسميته بالوصي لرعاية مصاحله، و ذلك عن طريق نظام الوالية املكتسبة، و هو  آخر

  .ما يعرف بالوالية النيابية أو الوصاية

، و أنواع عديدة ختتلف حبسب ) الفرع األول ( و للوالية املكتسبة شروط جيب توفرها يف الويل     
  ).الفرع الثاين ( اجلهة اليت ينظر إليها 

  رع األول الف

 شروط الوالية املكتسبة

كما هو احلال بالنسبة للويل األصلي على املال يشرتط يف الوصي جمموعة من الشروط ال تستقيم      
، و منها ما هو متعلق )أوال ( الوالية املكتسبة بدوا، و هذه الشروط منها ما هو متعلق بالتعيني 

  ).ثالثا ( املتعلقة ببدء الوصي لوصايته ، باإلضافة إىل الشروط)ثانيا ( بذات الوصي 

  نيشروط الوالية املكتسبة املتعلقة بالتعي: أوال

ال جيوز لألب أو اجلد تعيني وصي على الطفل القاصر، إال يف حالة عدم وجود أم تتوىل أموره،     
  .أ.ق 92أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية و هو ما نصت عليه املادة 

  :لتايل أول رقابة يقوم ا القاضي عند تثبيت اختيار األب أو اجلد للوصي هو التحقق منو با    

  

  : عدم وجود األم -أ

  493.و عدم وجود األم يثبت إما بوفاا الطبيعية أو احلكمية و إما بفقداا    
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  :عدم أهلية األم لتويل الوالية  -ب

املقصود بعدم األهلية، هل هو االنعدام القانوين لألهلية املشرع اجلزائري يف هذه احلالة، مل يبني ما     
  494.أم االنعدام املعنوي كاحنراف سلوك األم

فإذا كان املقصود به هو االنعدام القانوين لألهلية، فإن هذا االنعدام يثبت إمـــا باجلنـــون أو العته     
قدمي حكم احلجر عليها ، أو حبكم أو نقص األهليـــة كالسفه الـــذي يكون قد أصــاب األم، أو بت

  495.جزائــــي يقضي بسقوط السلطة األبوية

أما إذا كان املقصود هو عدم األهلية املعنوية، فإن هذا االنعدام يثبت كقاعدة عامة بكل طرق     
 اإلثبات ألن احنراف السلوك هو واقعة مادية ميكن إثباا بكافة الطرق، و من خالل القراءة الظـــاهرية

للنـــص يفهم أن املشـــرع قصد االنعدام القانوين لألهليـــة، و بالنظر إىل مغزى و هدف النص املتمثل 
  496.يف محاية القاصر، فإنه ميكن االستنتاج بأن املشرع قد قصد االنعدام القانوين و املعنوي لألهلية

اك شروط أخرى للوالية املكتسبة هذا بالنسبة لشروط الوالية املكتسبة املتعلقة بالتعيني ، لكن هن    
  .متعلقة بالويل حبد ذاته و هذا ما سنراه يف العنصر املوايل

  شروط الوالية املكتسبة املتعلقة بذات الويل: ثانيا

  يشتــرط يف الوصــي أن يكــــون مسلمــــا عاقـال، بالغا قادرا، : " أ.ق 93و هو ما تنص عليـــه املـــــادة     

، و بذلك يكون املشرع قد "التصرف و للقاضي عزله إذا مل تتوفر فيه الشروط املذكورةأمينا، حسن 
أ، و هي مستمدة .ق 93قيد حق األب و اجلد يف اختيار الوصي بالشروط املنصوص عليها يف املادة 

  .من الفقه اإلسالمي

  :أن يكون الويل مسلما -أ
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ا احتاد الدين بني الويل بالنيــابة و القـاصر، فـــال واليـــة فالوالية املكتسبة كالوالية األصلية يشرتط فيه    
ْؤِمِنَني َسِبْيالً : " للكافر على املسلم لقوله تعاىل

ُ
   497".َو َلْن َجيَْعَل اهللاُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى امل

لكن يف حالة ما إذا كان املوصي غري مسلم و القاصر غري مسلم، فال يشرتط أن يكون الوصي      
سلما ألن كالمها غري مسلم ، و يكون املشرع بذلك قد أخطأ يف الصياغة، و من املستحسن لو م

يشرتط يف الوصي : " أ  كالتايل.من ق 93يشرتط احتاد الدين بدال من اإلسالم حبيث تصبح املادة 
  ....".أن يكون متحدا يف الدين مع القاصر 

  :أن يكون الويل عاقال بالغا قادرا  -ب

نسبة للعقل، ال تثبت الوصاية للمجنون و حنوه ألنه ال يهتدي إىل حسن التصرف يف حق فبال    
م .ق 40، أما بالنسبة للبلوغ فقد حدده املشرع يف املادة 498نفسه و بالتايل ال يلي بذلك شؤون غريه

  .سنة 19بـ 

كان جديرا لكن ال يكفي ذلك البد أن يكون الوصي قادرا على مهام الوصاية فمن كان عاجزا      
  499.هو مبن يساعده، فكيف يساعد غريه و يراعي شؤون القاصرين

  

  :أن يكون أمينا حسن التصرف  -ج

و ذلك بأن يقوم الوصي بأداء مهامه و واجباته على الوجه املتفق عليه بني الوصي و املوصي،     
ستوجب النزاهة و العدل فإذا ما مت اخلروج عن حدود االتفاق يعترب مبثابة تغرير للموصي، فاألمانة ت

 500.يف العمل
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أما بالنسبة حلسن التصرف فعلى الويل أن يتصرف يف أموال القاصر باملعروف، حبسب حال املال     
من قلة أو كثرة ، لذلك ال تثبت الوصاية للشخص املعروف عليه التبذير أو مشكوك فيه بطمعه ملال 

  501.القاصر و ذلك محاية للقاصر

شروط الوالية املكتسبة املتعلقة بالويل ، فما هي الشروط املتعلقة ببدء الوصي  هذه بصفة عامة    
  .لوصايته

  الشروط املتعلقة ببدء الوصي لوصايته: ثالثا

،   )ب ( و تثبيتها من طرف القاضي ) أ ( فالوصي ال جيوز له بدء الوصاية إال بعد وفاة األب     
ــرض الوصاية على القاضي مبجرد وفـاة األب لتثبيتهــا جيب ع: " أ.ق 94و هو ما تنص عليه املادة 

  ".أو رفضها 

  :وفاة األب -أ

إن انتقال الوالية للوصي ال ميكن أن تتم إال بعد وفاة الشخـــص املكلـــف بتعينه و هو إما األب     
تعيني ، لكن ما دام أن كالمها مسؤولني عن ال. أو اجلد ، رغم أن هذا األخري مل ينص عليه املشرع

فيجب عرض الوصاية على القاضي مبجرد وفاة أحدمها سواء بصفة طبيعية أو حكمية، و يتم إثبات 
  .502ذلك مبستخرج من سجالت احلالة املدنية

  :تثبيت الوصاية من طرف القاضي -ب
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إ و اليت جاء .م.إ.ق 472أ السابقة الذكر و املادة .ق 94و هو ما تنص عليه كل من املادة    
خيطر القاضي من قبل الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل  : "فيها

  ".شخص مه مصلحة القاصر بتثبيت الوصاية أو رفضها بعد وفاة األب 

فمن خالل هذه املواد يتضح أن القانون قد أوجب على أطراف الوصاية أن يعرضوا وصية الويل     
الويل ، و للقاضي النظر يف تلك الوصية، و هو خمري بني أمرين ، إما قبول  على القاضي مبجرد وفاة

الوصية فيقوم بتثبيتها ليستطيع الوصي املختار مباشرة مهامه ؛ و إما رفض الوصاية و تعيني مقدم 
على أموال القاصر ، أو باختاذ مجيع اإلجراءات التحفظية الضرورية حلفظ أموال القاصر قبل تعيني 

و يف حالة رفض : " إ  و اليت تنص.م.إ.من ق 472/2و هو األمر الثابت مبوجب املادة .  املقدم
أعاله ، أو يتخذ مجيع اإلجراءات التحفظية يف  471الوصاية يعني القاضي مقدما طبقا للمادة 

ل ، كما حيق ملمثل النيابة العامة كذلك إخطار القاضي بإجراء الوصاية من أج" انتظار تعيني املقدم 
 . 503تثبيتها أو رفضها

أ، و إمنا اشرتط فقط عرضها على .ق 94و مل يشرتط املشرع حكما لتثبيت الوصاية يف املادة    
، و ميكن أن يفهم بأنه يستوجب عرض طلب التثبيت إىل رئيس احملكمة يف 504القاضي لتثبيتها

ه، على عكس شكل أمر على ذيل عريضة ، كون أن مثل هذا اإلجراء ال يتطلب أي مدعى علي
العريضة اليت تقدم أمام قاضي األحوال الشخصية و اليت يطول الفصل فيها نظرا لوجوب تبليغ 
العريضة للمدعى عليه، و للتأجيالت اليت يتطلبها الفصل يف القضية لتبليــــغ احلكم و النتظار اآلجال 

  .505القانونية لصريورة ذلك احلكم ائيا

                                                           

  .124.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  503
  .122.فس املرجع، صدليلة سالمي ، ن -  504
  .74.عبد العزيز مقفوجلي ، املرجع السابق ، ص -  505



يعني : " ، أنه" يف تعيني املقدم و الوصي " إ حتت عنوان .م.إ.ق 471و قد جاء يف املادة     
، و بالتايل تثبيت الوصي يكون كذلك مبوجب أمر  506..."القاضي املقدم مبوجب أمر والئي  

  .والئي

و باإلضافة إىل محاية املشرع القاصر من خالل شروط الوالية املكتسبة حاول املشرع كذلك محاية     
  .واع الوالية املكتسبة، و هذا ما سنراه يف الفرع التايلالقاصر من خالل أن

  الفرع الثاين

  أنواع الوالية املكتسبة 

تتنوع صور الوالية املكتسبة حبسب الزاوية اليت ينظر منها إليها ، فالوصي من حيث املصدر الذي     
ل املناط به قد ، و من حيث نطاق العم) أوال ( يستمد منه سلطاته ، قد يكون خمتارا أو معينا 

، و من حيــث املــــــدة التـــي متتـــد فيهـــا سلطاته قد يكون مؤقتا ) ثانيا ( يكون وصيـــا عامــــا أو خاصــــا 
  ).رابعا ( ، و من حيث قيامه منفردا أو مع عدة من األوصياء ) ثالثا ( أو دائما 

  الوصي املختار و الوصي املعني: أوال

ي سلطتــــه كوصي علـــى أمــوال القـــاصر من جهتـــني، فقــد يعني من جهــة الـــويل         يكتسب الوصــ    
، و قد يعني من جهة القاضي و يسمى بالوصي املعني أو ما يعرف )أ ( و يسمى بالوصي املختار 
  ).ب ( يف القانون اجلزائري باملقدم 

  :الوصي املختار -أ

                                                           

  .يعني القاضي املقدم مبوجب أمر والئي بعد التأكد من رضائه: " إ.م.إ.ق 471املادة  -  506
  ".ذه اإلدارة  جيب على املقدم أن يقدم دوريا و طبقا ملا حيدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر و عن أي شكل أو طارئ له عالقة



، و هو ما تنص 507األب أو اجلد قبل موته وصيا على أوالده الصغار و هو الشخص الذي خيتاره    
جيوز لألب أو اجلــــد تعييـــن وصي للولد القاصر إذا مل تكن لــــه أم تتوىل : " أ.ق 92عليه املــــادة 

  .508..."أمـــــوره أو تثبت عدم أهليتها 

من األب و اجلد ، فاألب باتفاق  و عليه ، األشخاص الذين هلم احلق يف اختيار الوصي هم كل    
يعترب األقدر على اختيار الوصي األحسن و األصلح للوصاية على ولده 509الفقه و القانون

  .510القاصر

 512و الشافعية511أما بالنسبة للجد، فقد اختلف الفقه اإلسالمي حول اختياره للوصي، فاحلنفية    
فلم مينحوا له حق اختيار  514و احلنابلة 513يةأعطوا للجد احلق يف اختيار الوصي للقاصر، أما املالك
  515.الوصي ألنه ال يستطيع أن يكون وليا على مال القاصر

أضف إىل كل هذا، ينتج عن اختيار وإقامة الوصي عالقة عقدية بني املوصي و الوصي، ألنه يتم     
  احة على عكس القبول بإجيــــاب من املوصي و قبـــــول من الوصي، و اإلجيـــاب يف هذا العقد يكون صر 

  

                                                           

، كلية  أنظر ، عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، الوصاية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية األردين ، رسالة دكتوراه يف الفقه و أصوله - 507
  .149.؛ سيف رجب قزامل ، املرجع السابق ، ص44.، ص 2005الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ، 

جيوز لألب أن يقيم وصيا خمتارا لولده القاصر أو للحمل املستكن ، و جيوز ذلك : " من قانون الوالية على املال املصري 28/1ملادة تقابلها ا -  508
  ".أيضا للمتربع يف احلالة املنصوص عليها يف املادة الثالثة 

عند فقدان األب أن يقيم وصيا خمتارا لولده القاصر      و اليت نصت صراحة على أنه جيوز لألب و للجد  175/1كاملشرع السوري يف املادة   - 509
  .162.أو احلمل و له أن يرجع عن إيصائه ؛ أمحد نصر اجلندي ، األحوال الشخصية يف القانون السوري ، املرجع السابق ، ص

  ".لده احملجور أو احلمل ، و له أن يرجع عن إيصائهجيوز لألب أن يعني وصيا على و : " من مدونة األسرة املغربية  37/1و املشرع املغريب يف املادة    
  .44.عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، املرجع السابق ، ص -  510
  .155.املرجع السابق ، ص ، 5.، ج... بدائع الصنائع  عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكساين احلنفي ، -  511
  .23-22.ص ، املرجع السابق ، 24.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -  512
  .390.، املرجع السابق ، ص 6.، ج ...، مواهب اجلليل أيب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان املقريب املعروف باحلطاب الرعيين  -  513

  .142.، املرجع السابق ، ص 6.موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ، املغين ، ج -  514
  .45.بعة ، املرجع السابق ، صعبد اهللا حممد سعيد ربا -  515



   516.الذي ميكن أن يكون صراحة أو ضمنا

غري أن السؤال الذي قد يطرح هو فيما خيص وقت لزوم الوصاية ألن معرفة ذلك مهم يف حتديد     
أ على .ق 94ما إذا كان للوصي احلق يف رد الوصاية أم ال، خاصة و أن املشرع نص يف املادة 

ضي لتثبيتها، ألا ال تصبح الزمة إال بعد تثبيتها من طرف وجوب أن تعرض الوصاية على القا
  .القاضي

و لذلك، ال ميكن للوصي رد الوصية بعد التثبيت إال إذا توافرت يف الوصي أسباب انتهاء     
الوصاية، أما قبل التثبيت فحسب اعتقادنا جيوز للوصي القبول و الرد، ألن القبول و الرد املعتد به هو 

   .لوصايةوقت تثبيت ا

و هذا على خالف الفقه اإلسالمي، الذي و إن كان اختلف يف وقت لزوم الوصاية غري أنه فّصل      
  :يف هذا املوضوع مبا خيدم و مصلحة القاصر كالتايل 

وصي ، و اعترب قبول الوصي ـــاة املــد وفــول حىت بعـــون القبـــأنه جيوز أن يكب و يرى: الفقه احلنفي    
ق ، و إن ــوصي هذا احلــي به و ليس له الرجوع عنها إال إذا أعطاه املــزم الوصــوصي به يلــاملو علم 

سكت يف حياة املوصي فلم يقبل الوصاية و مل يردها، فيكون له القبول أو الرد بعد وفاته ألنه ليس 
  .هناك ما يلزمه بالوصاية ، فإن قبلها ال يكون له الرد

لوصاية، فإذا كان يف حياة املوصي و بعلمه بطل اإلجياب و مل ينفع القبول أما فيما خيص رد ا    
ة ما إذا تويف املوصي قبل أن يعلم بالرد فاإلجياب يف هذه احلالة ال يبطل ، ــالــن يف حـــبعد ذلك، لك

  . 517و ذلك حىت ال ميوت الوصي مغرورا بالقبول، و للوصي أن يقبل هذا الرد

  

                                                           

  .106.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص  -  516
، املطبعة الكربى األمريية ، مصر ،  1.، ط 6.أنظر ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ، ج  -  517

؛ عبد الرمحان بن 107-106.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص ؛ 471.؛ حممد أبو زهرة ، املرجع السابق ، ص 206.هــ ، ص 1375
  .46.جياليل، املرجع السابق ، ص



قد فرق بني القبول و رد اإلجياب يف حياة املوصي و بعد وفاته و هذا اجلانب : 518الفقه الشافعي    
  :نيإىل رأي

ألن الوصاية  ،يرى بأن القبول و الرد ليس هلم تأثري أو فائدة إال بعد وفاة املوصي: الرأي األول     
  .وصيال تنفذ إال بعد موت املوصي قياسا بالوصية على  املال ، و ال يعتد ا يف حياة امل

يصح قبوهلا و ردها يف حياة  اه بأن الوصاية تشبه الوكالة حبيثيرى هذا االجت: الرأي الثاين     
املوصي و للوصي عزل نفسه مىت شاء و لكن بشرطني، األول هو أن يكون هناك عذر ، و الثاين 

  .519خوفا من تلف مال القاصر

ة الرد بعد وفا اختلفوا يف لكن ، ىت بعد وفاتهأجاز القبول يف حياة املوصي و ح: 520الفقه احلنبلي     
  :أراء 3إىل  املوصي

  .يرى جبواز القبول و الرد بعد وفاة املوصي: رأي األولــــال   
  .للوصي رد االيصاء بشرط وجود قاضي يسلم الوصاية إليه : اينــــــالرأي الث   

اة املوصي ملا يف ذلك من تغرير ليس للوصي رد االيصاء مطلقا قبل أو بعد وف: الرأي الثالث   
  .521باملوصي الذي وضع ثقته بالوصي ، كما أن جواز الرد قد يؤدي إىل ضياع حقوق القاصر

يرى هذا الفقه أن القبول من طرف الوصي ينتج أثر يف حياة املوصي و بعد : 522الفقه املالكي   
  :أما رد الوصاية فيكون على ثالث صور ،وفاته
ذا رد الوصي الوصاية يف حياة املوصي و مع علمه ال يطرح إشكال ، لكن إذا رد إ: الصورة األوىل   

الوصاية بعد وفاة املوصي أو يف حياته بدون علمه فال يصح ألن الوصاية حق للموىل عليه اكتسبه 
  .بالقبول

                                                           

  .24-23.، املرجع السابق ، ص 28.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -  518
بيقات يف املذهب املالكي دراسة ؛ عبد السالم الرفعي ، الوالية على املال يف الشريعة اإلسالمية تط 107.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص - 519

  .258.، ص 1996ن ، .م.مقارنة ، مطابع إفريقيا الشرق ، د
  .574.، املرجع السابق ، ص 6.موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ، املغين ، ج  -  520
  .259.عبد السالم الرفعي ، املرجع السابق ، ص -  521
  .404.، املرجع السابق ، ص6.، ج ...، مواهب اجلليل عبد الرمحان املقريب املعروف باحلطاب الرعيين  أيب عبد اهللا بن حممد بن -  522



يف حياة أن يكون القبول بعد وفاة املوصي ، فله ردها شرط أن حيلف أنه ما قبلها : الصورة الثانية    
  .املوصي ، و أن ال يكون أهال هلا

أن يردها لعذر على أن يثبت طارئا بعد القبول، بل أكثر من ذلك ال يعفى من : الصورة الثالثة   
، أنه مل يقدر مسؤوليتها حق قدرها الوصاية إال بأمرين، األمر األول أنه مل يعد قادرا على الوصاية أو

  .عن الرفض على أن يثبت قوله بالنية أما األمر الثاين أن احلياء قيده

و جيب اإلشارة، إىل أن املشرع مل يتكلم عن كيفية إثبات هذه الوصاية حىت ميكن تثبيتها من     
  .طرف القاضي، و عليه ميكن إثباا بأي طريقة سواء كانت بورقة رمسية أو عرفية أو بشهادة الشهود

ثغرة قد تسمح بالتالعب بأموال القاصر، و من و هذا يف احلقيقة أمر خطري ألنه يعترب     
املستحسن تداركها من طرف املشرع حلماية القاصر، و ذلك بأن يكون إثبات وصاية األب أو اجلد 

و هو ما جاء به املشرع املصري حبيث جعل إثبات اختيار الوصي يكون إما . بورقة رمسية أو عرفية
ب فيها، أو مكتوب خبطه و موقعة بإمضائه، و يكون بورقة رمسية أو عرفية مصادق على توقيع األ
  .523العدول عن االختيار بإتباع نفس اإلجراءات

هذا بالنسبة للوصي املختار الذي خيتاره األب أو اجلد ، لكن هناك وصي آخر ال ُخيتار بل يعني     
  . من طرف القاضي ، و هذا ما سنراه يف العنوان املوايل

  :الوصي املعني -ب

اضي إذا مل جيد ويل و ال وصي خمتار من طرف األب أو اجلد، أن يعني وصيا من قبله، ألنه للق    
  .525"السلطان ويل من ال ويل له: " ، كما جاء يف قول عليه الصالة و السالم524ويل من ال ويل له

                                                           

يشرتط أن يثبت االختيار بورقة رمسية أو عرفية مصادق على توقيع األب أو املتربع فيــها      : " من قانون الوالية على املال املصري  28املادة  -  523
  .بإمضائه  أو مكتوبة خبطه و موقعة

  ".و جيوز لألب و املتربع بطريق الوصية يف أي وقت أن يعدال عن اختيارمها و تعرض الوصاية على احملكمة لتثبيتها 
  .49.عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، املرجع السابق ، ص -  524
  .194.أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتميذي ، املرجع السابق ، ص -  525



نظرا فالوالية عندما تنتقل إىل القاضي ال يستطيع هذا األخري اإلشراف على أموال القاصر بنفسه     
  527.، و الذي يسمى يف الفقه املالكي باملقدم526ملهامه الكثرية فيقوم بتعيني وصي ينوب عنه

أ و مساه باملقدم اقتداءا بالفقه .ق 99و قد نص املشرع اجلزائري على الوصي املعني يف املادة     
ن كان فاقد املقدم هو من تعينه احملكمة يف حالة عدم وجود ويل أو وصي على م: " املالكي بقوله

  ".األهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة

يعني القاضي طبقا ألحكام قانون األسرة ، : " إ على ما يلي.م.إ.ق 467كما تنص املادة      
  .مقدما من بني أقارب القاصر و يف حالة تعذر ذلك يعني شخصا أخر خيتاره 

  ".تني أن يكون املقدم أهال للقيام بشؤون القاصر و قادرا على محاية مصاحلهجيب يف احلال

و يتضح مما سبق ، أن املقدم هو شخص يعينه قاضي شؤون األسرة لإلشراف على أحوال     
القاصر يف حالة عدم وجود وليه األصلي أو املختار ، و يكون يف أغلب احلاالت من أهله أو أقاربه  

، الذين ميلكون احلق يف 528م و األخوال و كذلك األقارب عن طريق املصاهرةكاإلخوة و األعما
طلب تعيني مقدم على أموال القاصر ، أما إذا مل يكن هناك شخص من أقارب القاصر ، يعني 

  .القاضي شخص آخر من الغري إذا رأى فيه ما يضمن حسن إدارة أموال القاصر للحفاظ عليها

حيث جهة التعيني ، لكن هناك تقسيم آخر للوصاية من حيث نوعها هذا بالنسبة للوصاية من     
  .و هذا ما سيتم التطرق إليه يف النقطة املوالية 

  الوصي العام و الوصي اخلاص: ثانيا

  ).ب ( ، أو خاصة أي مقيدة ) أ ( الوصاية إما تكون عامة غري مقيدة     

                                                           

  .759.، املرجع السابق ، ص 7.، ج... ، الفقه اإلسالمي وهبة الزحيلي  -  526
،  536.، ص 2.، ع 1931أنظر ، حممد إبراهيم إبراهيم ، األهلية و عوارضها و الوالية ، جملة القانون و االقتصاد ، مطبعة الرغايب ،  -  527

  .112.مجيلة موسوس، املرجع السابق ، ص: مقتبس عن
  .127.، ص سالمي دليلة ، املرجع السابق -  528



  :الوصي العام -أ

ية على كافة الشؤون املالية للقاصر، حبيث تكون عامة غيـــر هو ذلك الوصي الذي تعطى له الوال   
، و يتـــوىل إدارة و التصرف يف مجيــــع أموال القـــاصر من 529مقيــدة مبوضوع أو نــوع من التصرفــات
  .اخل...جتـــارة و زراعـــة و شركة و بيع و إجيار 

  :الوصي اخلاص -ب

مه مقيـــدة و حمـــددة بنوع معني من التصرفــــات، كإيفـــاء الديــون هو ذلك الوصــي الذي تـكون مهــــا    
، و ذلك دائما لصاحل القاصر إما لكون 530أو تأجري األمالك أو مباشرة شؤون الزراعة أو التجارة

الوصي العام غري متخصص يف جمال التجارة مثال، أو لكون الوصي العام ال يستطيع مباشرة مصاحل 
   531.فيلتزم بتعني وصي خاص يساعده القاصر لوحده،

للوصي نفس سلطة الويل يف التصرف وفقا : " أ.ق 95و قد نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة     
إذا : " أ.ق 90، و اليت حتيلنا بذلك إىل املادة "من هذا القانون) 90،  89، 88( ألحكام املواد 

متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له  تعارضت مصاحل الويل و مصاحل القاصر يعني القاضي
  ".مصلحة 

خاصا     532و عليه إذا تعارضت مصاحل القاصر مع مصاحل الوصي العام، تعّني احملكمة متصرفا     
  .و الذي يعرف يف الفقه بالوصي اخلاص

يف غري أن الفقه اإلسالمي اتفق على جواز ختصيص الوصي الذي يعينه القاضي، و اختلفوا     
  .ختصيص الوصي الذي خيتاره األب أو اجلد
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فبالنسبة جلمهور الفقهاء، و هم كل من املالكية و الشافعية و احلنابلة و أبو يوسف من احلنفية      
و اإلمامية و اإلباضية ، فقد أجازوا ختصيص الوصاية، و برروا موقفهم على أساس أن اإليصاء عبارة 

الغري، فيجب أن خيتص الوصي مبا فوض إليه ، و ال يتجاوز  عن تفويض التصرف بعد الوفاة إىل
  .533ذلك كالوكيل

، فريون أن الوصاية غري قابلة للتخصص، ألن الوصاية 534أما أبو حنيفة و قول عند املالكية    
خالفة تثبت كاملة و ال تتجزأ، رغم أم أجازوا ختصيص الوصي املعني، و برروا موقفهم بأن القاضي 

فهو موجود دائما و يستطيع أن خيصص وصيا آخر للتصرفات الباقية، أما األب فال  عندما خيصص،
  535.ميكن الرجوع إليه ألنه تويف

و يف احلقيقة الوصي اخلاص له أمهية كبرية يف محاية القاصر، فمن جهة يساهم يف ختفيف الضغط     
ألنه ال ميكن تصور  على الوصي، و من جهة أخرى أن التخصيص حيفظ مال القاصر أكثر، و ذلك

  .الوصي متخصص يف مجيع التصرفات

و إىل جانب الوصي العام و الوصي اخلاص ، هناك تقسيم آخر للوصاية من حيث املدة ، حبيث     
  .يقسم الوصي إىل وصي مؤقت و وصي دائم

  الوصي املؤقت و الوصي الدائم: ثالثا

  دام املــــوصى عليــــه قــــاصرا ، إال أنـــه ال مــــانع من توقـــــيت األصــــل يف الوصي أن يكــــون دائمـــــا، ما     

                                                           

،  6.بن قدامة ، جموفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد  ؛ 23.، املرجع السابق ، ص 28.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -  533
ن ، .م.، دار عامل اإلسالمي ، د 5.؛ زين الدين بن علي بن أمحد العاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، ج 142. امرجع السابق ، ص

  .226.؛ عبد الوهاب خالف ، املرجع السابق ، ص 77- 76.ن ، ص.س.د
؛ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد عليش ، منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،  26.، املرجع السابق ، ص 28.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -  534

  .60.؛ عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، املرجع السابق ، ص 578-577.هــ ، ص 1299، دار الفكر ، بريوت ،  9.ح
، دار  2.األسرة يف اإلسالم دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية و ملذهب اجلعفري و القانون ، ط أنظر ، حممد مصطفى شليب ، أحكام -535

  .113.؛ مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص 803.، ص 1977النهضة العربية للطباعة و النشر، لبنان ، 



، و يف احلقيقة الوصي الذي يكون 536اإليصاء مبدة معينة يفرضها املوصي أو تفرضها طبيعة املعاملة
، ألن الوصي الذي يعينه األب أو اجلد     537)املقدم ( مؤقت هو الوصي املعني من طرف القاضي 

  .وصي املختار يفرتض فيه أن يكون دائما ، ألن الذي اختاره غري موجود الختيار وصي آخرو هو ال

، على أنه يعني 538م.م.و.ق 32و قد نص املشرع املصري صراحة على الوصي املؤقت يف املادة     
وصي مؤقت يف حالة وقف والية الويل دون وجود ويل آخر ، أو إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف 

  539.ون أداء هذا الوصي واجباتهمؤقتة د

أما بالنسبة للمشرع اجلزائري، فلم يتكلم عن الوصي املؤقت، و بالرجوع إىل الشريعة اإلسالمية     
أ ، مل يتوسع الفقه اإلسالمي يف احلديث عن هذا املوضوع، ألن الوصاية تقبل .ق 222طبقا للمادة 

  540.جلد أو القاضياإلاء عند احلاجة من الويل، سواء كان األب أو ا

غري أن املشرع اجلزائري ينص على الوصي املعني املتمثل يف املقدم خبصوص تصفية الرتكة، يف     
يف حالة عدم وجود ويل أو موصي جيوز ملن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم : " أ.ق 182املادة 

ة أن يقرر وضع األختام، و إيداع إىل احملكمة بطلب تصفية الرتكة و بتعيني مقدم، و لرئيس احملكم
، لكن مل يبني املشرع يف هذه املادة ما إذا كان "النقود و األشياء ذات القيمة و أن يفصل يف الطلب 

   541.مؤقتا ، مبعىن هل مهمته تكون فقط يف فرتة تصفية الرتكة أم دائم إىل حني بلوغ القاصر

                                                           

  .151.سيف رجب قزامل ، املرجع السابق ، ص -  536
  .73.ة ، املرجع السابق ، صعبد اهللا حممد سعيد ربابع -  537
تقيم احملكمة وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الوالية و مل يكن للقاصر ويل آخر ، و كذلك إذا أوقف الوصي أو حالت : " م.م.و.ق 32املادة  -  538

  "ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته
  .116.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  539
  .73.املرجع السابق ، صعبد اهللا حممد سعيد ربابعة ،  -  540
الوصي : " و قد فرق أمحد نصر اجلندي يف كتابه األحوال الشخصية يف القانون السوري بني الوصي املؤقت و الوصي اخلاص ، حيث قال بأن - 541

  . اء سبب وقف الوالية املؤقت يكون عند وقف الوالية ، و مفاد ذلك أن هذا الوصي املؤقت ، تأقيت وصايته ينتهي بانتهاء سبب تعينه أي بانته
أما الوصي اخلاص فإن سبب تعينه هو تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه ، أو تعارض مصاحل القاصرين مع بعضها البعض ، و مؤدى هذا أن 

القانون السوري ، ؛ أمحد نصر اجلندي ، األحوال الشخصية يف " انتهاء مهمة هذا الوصي اخلاص تكون بانتهاء تعارض املصاحل الذي عني بسببها
  .162.املرجع السابق ، ص



للقاصر ، فقد تنتهي والية الويل ألي سبب من  و من ّمث ، نعتقد أن الوصي املؤقت حيقق محاية    
األسباب أو ُتوقف، و حىت ال تضيع أموال القاصر بني أيدي غري أمينة، من املستحسن أن يعني 
القاضي وصي تكون مهمته مؤقتة إىل حني عودة الوالية أو الوصاية إىل صاحبها، أو إىل حني تعيني 

  .مقدم دائم من طرف القاضي

إىل الوصي املؤقت و الوصي الدائم ، قد ينفرد يف الوصاية على مال القاصر شخص  و باإلضافة    
  .واحد كما قد يتعدد

  الوصي الواحد و تعدد األوصياء: رابعا

األصل يف الوصاية التفرد ال التعدد على أموال القاصر، فيقيم املوصي وصيا واحدا خيتاره ليتصرف     
  542.صر قد يرى املوصي أن من مصلحة القاصر تعدد أوصيائهيف مال القاصر، إال أنه محاية للقا

، و قد أجـــــــازه أيضا كـــــل من املشرع 543و قد اتفق الشرع اإلسالمي على جواز التعدد يف الوصاية    
من مدونة األسرة  244، و املشرع املغريب يف املادة 544م.م.و.من ق 30املصري يف املادة 

  .545املغربية

: أ اليت تنص.ق 92كس املشرع اجلزائري الذي ال يقر بتعدد األوصياء يف املادة و هذا على ع    
من هذا  86و إذا تعدد األوصياء فللقاضي اختيار األصلح منهم مع مراعاة أحكام املادة "... 
  ".القانون

                                                           

  .118.؛ مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص 63.عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، املرجع السابق ، ص -  542
  .88.كمال محدى ، املرجع السابق ، ص  -  543
 جيوز ألحدهم االنفراد إال إذا كانت احملكمة قد جيوز عند الضرورة تعني أكثر من وصي واحد ، و يف هذه احلالة ال: " م.م.و.من ق 30املادة  - 544

  .بينت ذلك لكل من األوصياء اختاذ اإلجراءات الضرورية أو املستعجلة أو املتمخضة لنفع القاصر
  ".و عند االختالف بني األوصياء يرفع األمر إىل احملكمة لتأمر مبا يتبع

د أم أو وصي ، عينت احملكمة مقدما للمحجور ، و عليها أن ختتار األصلح من العصبة ، إذا مل توج: " من مدونة األسرة املغربية 244املادة  - 545
  .فإن مل يوجد فمن األقارب اآلخرين و إال فمن غريهم

  ". للمحكمة أن تشرك شخصني أو أكثر يف التقدمي إذا رأت مصلحة احملجور يف ذلك ، و حتدد يف هذه احلالة صالحية كل واحد منهم



دد لكن مع ذلك يعترب ما جاء به املشرع فيه جانب من احلماية ، فنية املشرع من وراء رفض التع    
باختيار أصلحهم تتمثل يف وضع حد لالختالفات يف اآلراء أو عدم التفاهم اليت قد يرتتب عنها 

  546.ضياع أموال القاصر

فإذا كانت هذه هي احلمايــــة اليت جاء ا املشرع ألموال القاصر عن طريق الوالية ، فهل يف انتهاء     
  و وقف الوالية محاية للقاصر؟

  املطلب الثالث

  القاصر من خالل انتهاء و وقف الوالية على املالمحاية 

لكل حق و واجب بداية و اية ، و الوالية باعتبارها حق و واجب يف نفس الوقت هلا أسباب     
، كما هلا أسباب ال تنهيها بل توقفها لفرتة معينة ) الفرع األول ( تبدأ ا و أسباب تنتهي ا ائيا 

  ).الفرع الثاين ( لقاصر مث تعود إىل الويل محاية ل

  

  

  الفرع األول 

  انتهاء الوالية على املال

                                                           

ح سؤال حول الفرق بني تعدد األوصياء و ختصيص الوصاية ، ألن التعدد ال يقتضي التخصيص و العكس كذلك ، و بالتايل قد يعني و قد يطر  - 546
له  عدة أوصياء ينفرد أحدهم بالرأي و التصرف من عدمه يف كل مال القاصر ، بينما فيما يتعلق بتخصيص الوصاية فالوصي املختص يتقيد مبا خصص

  .63.أوصياء غريه أم ال ؛ عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، املرجع السابق ، ص سواء كان هناك
  
   



  ).ثانيا(، و منه ما هو خاص بالويل ) أوال(فهذا االنتهاء منه ما هو خاص بالقاصر     

  انتهاء الوالية اخلاص بالقاصر: أوال

إىل هالك  و باإلضافة) ج(، موته ) ب(، ترشيده ) أ(و تشمل كل من بلوغ القاصر سن الرشد     
  ).د(أمواله 

  :بلوغ القاصر سن الرشد -أ

كل من بلغ سن الرشد و متمتعا بقواه العقلية و مل حيجر عليه : " م على أن.ق 40تنص املادة     
سنة ترُد له أمواله للتصرف  19، فبمجرد بلوغ القاصر سن "يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية

أ .ق 91يف املادة 547ويل رغم أن قانون األسرة مل ينص على هذه احلالةفيها، و تنتهي بذلك والية ال
أ املتعلقة بأسباب انتهاء الوصاية .ق 96اخلاصة حباالت انتهاء مهمة الويل، بل نص عليها يف املادة 

  : تنتهي مهمة الوصي: " على أنه

  " .ببلوغ القاصر سن الرشد ما مل يصدر حكم من القضاء باحلجر عليه) 2

، على أن الوالية على الصغري تنتهي تلقائيا إذا بلغ القاصر، عاقال 548يتفق الفقه اإلسالمي و    
راشدا دون احلجر عليه لسفه أو عته أو غفلة أو جنون، أما إذا سبق احلجر عليه فال تزول عنه الوالية 

بـْتَـُلوْا اْلَيَتاَمى ِإَذا َو اْ : " ، وذلك طبقا لقوله تعاىل يف سورة النساء549حىت خيرجه أبوه أو القاضي منها
ُهْم ُرْشًدا فَْاْدفـَُعواْ إِلَْيِهْم أَْمَواَهلُْم    .550"بـََلُغواْ الِنَكاَح فَِإْن آَنْسُتم ِمنـْ

لكن ليس البلوغ وحده سبب النتهاء الوالية ، بل حىت ترشيد القاصر يف التصرف يف أمواله يُعد     
  .سبب النتهاء الوالية

                                                           

  .73.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  547
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  :ترشيد القاصر -ب

سنة طبقا  19يعترب السماح للقاصر بالتصرف يف أمواله قبل بلوغه السن القانونية املتمثلة يف     
فما دام أن املشرع قد . م ، وسيلة تساهم يف تدريبه و تعليمه من الناحية التطبيقية .ق 40للمادة 

يد يف ، فمن باب أوىل أن يكون هناك ترش551أ.ق 7مسح برتشيد القاصر يف الزواج طبقا للمادة 
  .املال، غري أن هذا الرتشيد خيتلف بني قانون األسرة و القانون التجاري

  :ترشيد القاصر يف قانون األسرة -1

للقاضي أن يأذن ملن يبلغ سن التمييز يف التصرف جزئيا أو كليا : " أ على أنه.ق 84تنص املادة     
  ".ذن إذا ثبت لديه ما يربر ذلكيف أمواله ، بناء على طلب من له مصلحة ، و له الرجوع يف اإل

و من خالل هذا النص ، يتضح أنه جيوز للقاضي أن يأذن للقاصر الذي بلغ سن التمييز و هو     
  .552سنة أن يتصرف يف أمواله اخلاصة بناء على طلب من له مصلحة، و هو ما يسمى بالرتشيد 13

إلذن بالتصرف يف أمواله كلها أو جزء و طبقا لنص هذه املادة ، ال ميكن أن يستفيد القاصر من ا    
  :منها إال وفق الشروط التالية

سنة ، فالشخص ببلوغه هذه السن حبسب املادة  13جيب أن يبلغ القاصر سن التمييز و هو  -1
ن أ يصبح له الــــــقـــدرة علـــى حســن التـــصرف و اإلدارة ، لكونـــه يفــهم معنــــى التصرفـــــــات مــ.ق 84

حبيث يصبح املميز متساويا مع كامل األهلية يف تصرفاته ، فتصبح . اخل ...بيـــــــــــــــع و شــراء و إجيار 
تصرفاته املالية صحيحة و منتجة آلثارها ، بعد أن كان املميز عدمي األهلية و كل تصرفاته باطلة 

                                                           

سنة ، و للقاضي أن يرخص بالزواج قيل ذلك ملصلحة أو ضرورة ، مىت  19تكتمل أهلية الرجل و املرأة يف الزواج بتمام : " أ.ق 7املادة  -  551
  .تأكدت قدرة الطرفني على الزواج

  ".ج من حقوق و التزامات يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بأثار عقد الزوا 
  .63.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  552



د ليكتسب من خالهلا شيئا من بطالن مطلق، دون أن مير بفرتة زمنية بني سن التمييز و سن الرش
  .553اخلربة

سنة و سن الرشد  16و من املستحسن لو حيدد املشرع اجلزائري سنا معينة للرتشيد تكون ما بني     
 16من مدونة األسرة املغربية و اليت  حددت سن الرتشيد بـ  218/3سنة ، كما جاء يف املادة  19

ـة عشــرة من عمــره ، جــــاز لــه أن يطـــلب من احملكمـــة إذا بلغ القاصر السادسـ: " سنــة و اليت تنص
من القانون النموذجي العريب املوحـــد لرعايــــة القــاصــرين والــيت حددت  60، و كذلك املادة "ترشيـــــــده

شرة من عمــره  للقــاضي ترشيد القــاصر إذا أمت السابعــة ع: " سنـــة و اليت تنص  17سن التــرشيـــد بـــ 
من مشروع  154سنة مناسب للرتشيد كما جاء يف املادة  15، و حىت سن "و ثبت حسن تصرفه 

للقاضي ترشيد القاصر إذا أمت : " حيث قررت بأنه554القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية
  ".اخلامسة عشرة من عمره ، و ثبت حسن تصرفه

أن تكون هناك فرتة بني التمييز و الرتشيد، حياول من فحماية القاصر حسب اعتقادنا تقتضي     
خالهلا الويل أو الوصي أو كل من له مصلحة تدريب القاصر من الناحيــة النظريـــة علــى األمــور اليت 

سنة صغرية جدا لتكليف القاصر و ترشيده من  14سنة أو  13سريشــد فيهــا من جهة ؛ و أن سن 
، بل و أن 555سنة يرشد مباشرة 13تصور القاصر البالغ من العمر ألنه ال ميكن . جهة أخرى 

تصبـــح تصرفاتــــه الــيت كانت باطلــــة بطالنــا مطلقـــا يف األمس، صحيحة اليـــوم و يستطيــع أن يبـــرم كل 
التصرفات و لو كانت ضارة به ضررا حمضا، بل و تكون هذه التصرفات صحيحة ائيا ، و هو 

  .556أ.ق 84الذي وجهه األستاذ علي علي سليمان للمادة  االنتقاد

                                                           

د احلقوق، أنظر ، حممد حبار ، نظرية بطالن التصرف القانوين يف القانون املدين اجلزائري و الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، معه - 553
  .254.، ص 1982جامعة بن عكنون ، 

م ، املتضمن القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية ، اعتمده جملس الوزراء العرب 4/4/1988- هــ 17/8/1408- 6د -105القرار رقم  -  554
  .يف دورته السادسة

  .131.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  555
  .267.، ص 1992عية ، اجلزائر ، أنظر ، علي علي سليمان ، ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلام -  556



أن يـَُقَدم اإلذن للقاصر بالتصرف أمام قاضي شؤون األسرة ، من طرف كل شخص له مصلحة  -2
يف تصرف القاصر بأمواله، و الذي يكون إما وليه أو وصيه باعتبارهم أصحاب الشأن يف رعاية 

  .  557القاصر و رعاية أمواله

القاصر عالمات القدرة و حسن التصرف ، و يرجع تقدير ذلك إىل القاضي حبيث أن تظهر يف  -3
يقوم هذا األخري بإجراء حتقيق كامل حىت يتأكد من قدرة و استعداد القاصر ملباشرة تلك التصرفات 
مراعيا يف ذلك بعض االعتبارات ، ألنه ليس كل شخص بالغ سن التمييز قادرا على حتمل ما 

  .558الغيتحمله الشخص الب

 :ترشيد القاصر يف القانون التجاري -2

ال جيوز للقاصر املرشد، ذكرا أم أنثى، : " من القانون التجاري على أنه 5تنص على ذلك املادة     
البالغ من العمر مثانية عشر سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ يف العمليات التجارية، كما 

  :لنسبة للتعهدات اليت يربمها عن أعمال جتارية ال ميكن اعتباره راشدا با

إذا مل يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرارا من جملس العائلة مصدق عليه  -
من احملكمة ، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطتة األبوية أو استحـال عليه 

  .و األممباشرـــا أو يف حالة انعدام األب 

  ".و جيب أن يقدم هذا اإلذن الكتايب دعما لطلب التسجيل يف السجل التجاري -

و عمال ذا النص فإن شروط استفادة القاصر من رخصة الرتشيد من أجل ممارسة بعض     
  :األعمال التجارية تتمثل فيما يلي

                                                           

  .200.، ص 2005أنظر ، الغوثي بن ملحة ، قانون األسرة على ضوء الفقه و القضاء ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -  557
  .68.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  558



 7الزواج طبقا للمادة  سنة دون أن يكون حمجور عليه، فرتشيد القاصر يف 18أن يبلغ القاصر  -1
  .559 18أ أو اإلذن للقاصر بالتصرف يف أمواله ال يسمح له مبزاولة التجارة إال إذا بلغ سن.ق

احلصول علـــى إذن مسبـــق من األب أو األم أو علـــى قـــرار من جملس العائــلة إذا كـــان والـــده  -2
يكون عـــاما بـــل حيـــدد للقـــــاصر األعمــال اليت جيـــوز له متوفيا أو غائبــــا، و يشتــرط يف ذلك اإلذن أال 

، و بذلك  يكون القانون التجاري قد تناقض 560ممارستهــا و التصرفات اليت ال جيوز له أن يتعداها
أ جند أن .ق 84مرة أخرى مع قانون األسرة فيما خيص اجلهة اليت تقوم برتشيد القاصر، ففي املادة 

ت على أن اإلذن .ق 05مينح اإلذن للقاصر بالتصرف يف ماله ، بينما تنص املادة  القاضي هو من
  .يكون من األب أو األم أو من جملس العائلة

عرض اإلذن على القاضي املختص ، و هذا األخري له السلطة التقديرية الكاملة يف قبول        -3
  .أو رفض الطلب 

  . الكتايب يف السجل التجاري تقدمي هذا اإلذن تدعيما لطلب التسجيل -4

و بعد توفر كل هذه الشروط يصادق القاضي على الطلب، و تنتهي بذلك الوالية يف حدود     
اإلذن و يستطيع القاصر املرشد مباشرة أعمال التجارة املرخص له القيام ا ، و تصبح مجيع 

تاجر ، أما التصرفات اليت التصرفات املالية اليت تدخل يف حدود اإلذن صحيحة و تكسبه صفة ال
فيها صفة  خترج عن احلدود املرسومة يف اإلذن فيجوز للقاصر املرشد التمسك بإبطاهلا و ال يكتسب

  .561التاجر

                                                           

عمال التجارية ، التاجر ، احلريف ، األنشطة التجارية املنظمة ، السجل أنظر ، فرحة زراوي صاحل ، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري ، األ - 559
  .343-342.، ص 2003، النشر و التوزيع ابن خلدون ، اجلزائر ،  2.التجاري ، ط

،  2005ئر ، ؛ علي بن غامن ، الوجيز يف القانون التجاري و قانون األعمال ، موفم للنشر ، اجلزا 62.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص - 560
  .148.ص

،  2001ر ، أنظر ، نادية فوضيل ، القانون التجاري اجلزائري ، األعمال التجارية ، التاجر ، احملل التجاري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ - 561
  .128.ص



من القانون التجاري للقاصر التصرف يف  6بل أكثر من ذلك و محاية للقاصر، مل جتز املادة     
من قانون األسرة ،  89أموال القاصر طبقا للمادة العقار إال بعد مروره باإلجراءات املتعلقة ببيع 

حبيث ال يستطيع القاصر يف هذه احلالة التصرف يف العقار إال بإذن من القاضي الذي يراعي حالة 
  .562الضرورة و املصلحة ، و بيع العقار يف املزاد العلين و هذا كله لتحقيق محاية كاملة للقاصر

نافع و ضار يف نفس الوقت، فهو حيقق محاية للقاصر من جهة؛ و يف األخري، نقول بأن الرتشيد     
و يعترب خطرا على أمواله من جهة أخرى ، لذلك و محاية للقاصر َمنح املشرع للقاضي احلق يف 

أ كأن .ق 84الرجوع عن اإلذن، إذا ما اقتضت مصلحة القاصر و ضرورة محايته ذلك وفقا للمادة 
  .أو يكون القاصر غري قادر فعليا على تسيري أمواله لوحدهيقوم القاصر مثال بتبذير أمواله 

و باإلضافة إىل الرتشيد كسبب النتهاء الوالية قد تنتهي هذه األخرية لسبب آخر و هو موت     
  .القاصر أو هالك أمواله

  :موت القاصر أو هالك أمواله -ج

ح تركة و تقسم على ورثته ، كما إذا تويف القاصر مل تعد للوالية أمهية ، ألن هذه األموال تصب    
تنتهي الوالية الك أموال القاصر ، ألن الوالية تقوم حلفظ هذه األموال ، فإذا هلكت مل يعد للوالية 
أثر النعدام حملها ، و مل ينص كل من قانون األسرة اجلزائري و ال قانون الوالية على املال املصري 

صلية ، بينما نص املشرع املصري على احلالتني يف جهة على هاتني احلالتني النتهاء الوالية األ
تنتهي مهمة " أ .ق 96/2الوصاية؛ أما املشرع اجلزائري ، فنص على احلالة األوىل فقط يف املادة 

   563...".مبوت القاصر)1: الوصي

هذا جل ما ميكن أن يقال عن انتهاء الوالية اخلاص بالقاصر ، لكن هل تنتهي الوالية بسبب     
  لويل ؟ا

                                                           

ري ، ملتقى دويل بعنوان األحكام املتعلقة باألسرة أنظر ، سامية حساين ، تأرجح محاية القاصر بني قواعد القانون التجاري وقانون األسرة اجلزائ -  562
  .31.، ص 2014بني الثوابت و املتغريات ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مخيس مليانة ، ماي 

  .607.، املرجع السابق ، ص...؛ حممد سعيد جعفور ، مدخل إىل العلوم القانونية 78.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  563



  انتهاء الوالية اخلاص بالويل: ثانيا

، باإلضافة إىل )ب ( و عجزه عن ممارسة الوالية ) أ ( و تشمل كل من موت الويل و فقد أهليته     
، و جيب اإلشارة أن احلالة األخرية خاصة بالوالية ) د ( و انتهاء مهام الويل و استقالته ) ج ( عزله 

  .ةاملكتسبة دون الوالية األصلي

  :موت الويل أو فقد أهليته -أ

 91/2تنتهي الوالية األصلية على مال القاصر مبوت الويل موتا طبيعيا أو حكميا طبقا للمادة     
تنتهي مهمة : " أ اليت تنص.ق 96/1و املادة " مبوته) 2:....تنتهي وظيفة الويل:" أ اليت تنص.ق

  ".موته) ... 1: الوصي

ه توضع حد للوالية مبوت الويل ، على أساس أا ستبقى بدون شخص فحماية للقاصر و ألموال    
سنوات من صدور احلكم  4حيميها و ينميها، و هذا ما جعل املوت احلكمي الذي يكون بعد 

بفقدان الويل ينهي الوالية الستحالة حتقيق اهلدف من الوالية أثناء فقدانه ، و تنتقل بذلك الوالية إىل 
  .من يليه يف املرتبة

لكن املشكل يطرح يف حالة ما إذا رجع املفقود بعد احلكم بوفاته و انتقلت الوالية إىل غريه، فهل     
  .ترجع له الوالية؟ و هل من مصلحة القاصر أن ترجع له الوالية ؟

  أن عبـــد ، غري 564أ.ق 115يف احلقيقــــة مل يتكــلــم املشـرع اجلزائري عن هــذا االحتمــــال يف املـــــادة     

السالم الرفعي يرى بأن املفقود إذا عاد قبل احلكم مبوته عادت له الوالية ، لكن إذا عاد بعد صدور 
  565.احلكم مبوته فال تعود له الوالية ألن هذا احلكم ينهيها اية مؤبدة

                                                           

ال يورث املفقود و ال تقسم أمواله إال بعد صدور احلكم مبوته ، و يف حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسرتجع ما بقي عينا من :" أ.ق 115املادة  -  564
  ."أمواله أو قيمة ما بيع منها

  .467.عبد السالم الرفعي ، املرجع السابق ، ص -  565



واله ، لكن يف حالة فقدان الويل ألهليته فإن هذا األمر جيعله عاجز عن تويل شؤونه و إدارة أم    
فيحتاج هو بذاته إىل من يقوم برعايــــة مصاحلـــه ، لذلك ال ميكن أن يبقى له حق إدارة أموال القّصر 
و شؤوم اخلاصة ، و هذا ما جعل املشرع يسقط الوالية األصلية و املكتسبة عن الويل يف كل من 

أ .ق96/1، و املـــادة "باحلجــر عليه)3: ... تنتهي وظيفة الـــويل: " أ و الــيت تنــص.ق 91/3املـــادة 
  ".زوال أهلية الوصي ) ...  1: تنتهي مهمة الوصي : " و اليت تنص

و باإلضافة إىل موت الويل أو فقد أهليته ، هناك سبب آخر قد تنتهي به الوالية و يتمثل يف     
  .عجز الويل

  : عجز الويل -ب

، هل يقصد به العجز املادي كالعجز 566أ.ق 91/1مل حيدد املشرع املقصود بالعجز يف املادة    
اجلسماين، أم العجز املعنوي كعدم أو نقص القدرات الفكرية للويل؟ و لعّل املشرع اجلزائري من خالل 

  567.عدم حتديده للمقصود بالعجز يكون قد قصد بذلك العجز بنوعيه املادي و املعنوي

أو املرض 568عن القيـــام بأعبـــاء الوالية بسبب الكرب و بذلك جيوز للويل الـــذي جيد نفسه عاجــزا    
م  .ق 80أ و املـــادة .ق 91/1أو العــــاهتني، أن يطلب من احملكمة إعفائه منهــا على أســــاس املادة 

إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، تعذر عليه : " و اليت تنص على أنه
عبري عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعني له مساعدا قضائيا يعاونه يف التصرفات بسبب تلك العاهة الت
  .اليت تقتضيها مصلحته

و يكون قابال لإلبطال كل تصرف عني من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي 
  ."تقررت مساعدته بدون حضور املساعد بعد تسجيل قرار املساعدة

                                                           

  ."بعجزه )1: تنتهي وظيفة الويل" : أ.ق 191/1تنص املادة  -  566
  .114.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  567
  .82.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -568



عترب عاجزا عن تسري أمواله و عاجزا عن الوالية، و محاية للقاصر فالويل الذي قررت مساعدته ي    
، علما أن املشرع مل يتكلم 569أ و تعطى ملن يليه يف الرتتيب.ق91/1تتقرر اية الوالية طبقا للمادة 

أ رغم أمهيته ألنه ليس من .ق 96عن عجز الوصي يف حاالت انتهاء الوالية املكتسبة يف املادة 
تبقى الوالية املكتسبة يف يد شخص عاجز حيتاج هو ملن يساعده، لكن حسب مصلحة القاصر أن 

أ اخلاصة بقبول عذر الوصي يف ختلي .ق 96اعتقادنا ميكن أن ندخلها ضمن الفقرة الرابعة من املادة 
  .عن مهمته

ــا جسديـــا     هــــذا بالنسبة لعجز الويل كسبب النتهاء الواليــــة ، إال أنـه قد يكـــون الويل صحيحـ    
  .و عقليـــا و كامل األهلية و مع ذلك تنتهي واليته بسبب العزل

  :عزل الويل -ج

يقصد بالعزل إعفاء الويل من عمله يف إدارة أموال القاصر املوىل عليه لتحقق األسباب املؤدية إىل     
امه إذا رأى مصلحة ، و يعترب العزل إجراء يتخذه القاضي يف مواجهة الويل ، فيعفيه من مه570ذلك

القاصر املالية معرضة للضياع ، ألن الوالية مرتبطة باملصلحة فمىت انتفت املصلحة وجب أن تزول 
  .571الوالية

فسقوط الوالية عن الويل أو عزله قد يكون إما لتخلف شرط من شروط الوالية الواجب توافرها يف     
يشرتط يف الوصي أن يكون مسلما : " أ.ق 93 الويل األصلي أو النيايب، و هو ما تنص عليه املادة

، و إما أن الويل قد عّرض "و للقاضي عزله إذا مل تتوفر فيه الشروط املذكورة... عاقال بالغا قادرا 
، و هو ما تنص عليه صراحة 572أموال القاصر إىل الضياع كالتبذير و اإلمهال و اإلخالل بالواجب

                                                           

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى : " من قانون الوالية على املال املصري 70و قد نصت على املساعدة القضائية املادة  -  569
  .39ه ، جاز للمحكمة أن تعني له مساعدا قضائيا يعاونه يف التصرفات املنصوص عليها يف املادة أبكم و تعذر عليه بسبب ذلك التعبري عن ارادت

  ."و جيوز هلا ذلك أيضا إذا كان خيشى من انفراد الشخص مبباشرة التصرف يف ماله بسبب عجز جسماين شديد
  .457.عبد السالم الرفعي ، املرجع السابق ، ص -  570
  .108.؛ حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص 116.لسابق ، صدليلة سالمي ، املرجع ا -  571
  .159.كمال محدى ، املرجع السابق ، ص  -  572



بعزله بناء على  - )5: ...تنتهي مهمة الوصي: " فيهامن قانون األسرة حيث جاء  96/5املادة 
و كذلك املادة  573"طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر 

  ".بإسقاط الوالية عنه - )4:...تنتهي وظيفة الويل: " أ و اليت تنص.ق 91

دم عدل الويل ، أو عدم كفاءته و عليه ، إذا رأى القــــاضي أن مصـــاحل القاصر مهددة بسبب ع    
أو عدم أمانته فيحكم القاضي بعزل الويل أو سقوط الوالية عنه سواء حبكم جزائي، نتيجة ارتكاب 

مكرر من قانون  337كما جاء يف املادة . الويل جرمية خطرية دد مصلحة القاصر النفسية و املالية
قارب، و اليت اعتربهــا املشرع سببا حلرمان األب العقوبات و اليت تتكلم عن الفاحشة املرتكبة بني األ

يعترب من الفواحش بني ذوي احملارم العالقات اجلنسية اليت ترتكب :" و األم من الوالية حبيث تنص
  .574"و يتضمن احلكم املقضي به ضد األب و األم فقدان حق األبوة أو الوصاية الشرعية:....بني

                                                           

 :و قد تكلم الفقه اإلسالمي عن عزل الوصي يف كل من املذهب احلنفي و الشافعي و املالكي و احلنبلي -  573
ألوىل و هي أن يكون الوصي عدال كفؤا فيستحب للقاضي عدم عزله قسم عزل الوصي من طرف القاضي إىل ثالث حاالت ، احلالة ا: املذهب احلنفي

و هي أن يكون  و إن عزله انعزل ، أما احلالة الثانية و هي أن يكون الوصي عدال غري كفؤ يضم إليه االقاضي كفؤا و إن عزله انعزل ، و احلالة الثالثة
  .الوصي غري عادل يعزله القاضي وجوبا

ذلك بني وصي امليت و وصي القاضي فأجازوا للقاضي عزل وصيه و إن كان عدال كافيا ، بينما ال جيوز له أن يعزل وصي و فرق بعض احلنفية يف    
  .232.امليت العدل الكايف ؛ عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، املرجع السابق ، ص

صي إىل القاضي فإنه ال ينبغي له أن يعزله حىت تبدوا له إذا اشتكى الورثة أو بعضهم الو " و قد جاء يف املبسوط للسرخسي خبصوص عزل الوصي    
امليت يف النظر  منه خيانة ، ألن املوصي اختاره و رضي به ، و الشاكي قد يكون ظاملا يف شكواه ، فما مل يتبني خيانته ال حيتاج القاضي إىل النيابة عن

املوصي اعتمد يف اختياره أمانته ، و الظاهر أنه لو علم خبيانته عزله ، و القاضي بعد له  و االستبدال به ، فإن علم منه خيانة ، عزله عن الوصية ، ألن 
الته موته قائم مقامه نظرا منه للميت ، و إن كان الوصي هو الذي شكا إىل القاضي عجزه عن التصرف فعلى القاضي أن ينظر يف ذلك ، فإن علم عد

عل ذلك فإما أن يتصرف الوصي بالعجز عن التصرف يف حقوق نفسه أو يرتك التصرف يف حوائج و عجزه االستبدال ضم إليه غريه ، ألنه لو مل يف
بالنظر من املوصي فيتمكن اخللل يف مقصوده و يرتفع هذا اخللل بضم غريه إليه ، و إن ظهر عنده عجزه عن القيام بالوصية استبدال به ، ألنه مأمور 

  .24.، املرجع السابق ، ص 28.، ج ؛ مشس الدين السرخسي ، املبسوط" اجلانبني 
لرفعي ، و ذهب مجهور الفقهاء و هم كل من املالكية و الشافعية و احلنابلة على أنه يعزل الويل إذا كان فاسقا و أصبح غري عادل ؛ عبد السالم ا   

  .149.املرجع السابق ، ص

  :ذوي احملارم العالقات اجلنسية اليت ترتكب بني تعترب من الفواحش بني: " مكرر من قانون العقوبات 337تنص املادة  -  574
  .األقارب من الفروع أو األصول - 1 
  اإلخوة و األخوات األشقاء ، من األب و األم ،  - 2 
  بني شخص و ابن إخوته أو أخواته من األب و األم أو مع أحد فروعه ،  - 3 



ناء على حكم مدين و يكون ذلك بطلب من له مصلحة يف و قد يقضي القاضي بعزل الويل ب    
األمر، أو بطلب من النيابة العامة ، أو بأمر من قاضي شؤون األسرة ، و يف هذا الشأن تنص املادة 

ميكن للقــاضي مراقبــة الواليــة من تلقاء : " من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على ما يلي 465
ب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي شخص مه مصلحة من وضع حتت نفسه أو بناء على طل

إذا قصر الويل أو الوصي أو املقدم : " من نفس القانون على ما يلي 473، كما تنص املادة " الوالية
يف أداء مهامه ، يتخذ القاضي مجيع اإلجراءات املؤقتة الضرورية حلماية مصاحل القاصر مبوجب أمر 

  ".والئي

فالقاضي املختص يف هذه األحوال هو قاضي شؤون األسرة، و الذي ميلك السلطة التقديرية يف     
احلكم بعـــزل الــــويل بعد أن يتــــأكـــد من ضـــرورة محايــــة مصاحل القــــاصر املـــاليـــة املهـــددة خبطـــر التلف 

 القاصر املالية قبل فصله يف املوضوع و بأمر أو اهلالك، كما له أن يتخذ كافة التدابري حلماية مصاحل
  .575غري قابل ألي طعن ألن مصاحل القاصر أوىل باحلماية

و باإلضافة إىل عزل الويل ، فإن هنـــاك أسباب أخرى النتهــاء الوالية و تتمثل يف انتهــاء مهــــام     
 .   الويل أو استقالته

  :انتهاء مهام الويل أو استقالته -د

                                                                                                                                                                                     

  مع أحد آخر من فروعه ،األم و األب و الزوج أو الزوجة و األرمل أو أرملة ابنه أو  - 4 
  والد الزوج أو الزوجة أو زوج األم أو زوجة األب و فروع الزوج اآلخر ،  - 5 
  .من أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو ألخت - 6 

بس من و باحل 5و  4و  3و باحلبس من مخس إىل عشر سنوات يف احلاالت رقم  2و  1تكون العقوبة بالسجن من عشر إىل عشرين سنة يف احلالتني 
  .6سنتني إىل مخس سنوات يف احلالة رقم 

عاما فإن العقوبة املفروضة على الراشد تفوق وجوبا  18و يف مجيع األحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 
  .العقوبة املفروضة على الشخص القاصر

  ".بوة أو الوصاية الشرعيةو يتضمن احلكم املقضي به ضد األب و األم فقدان حق األ
  .110.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  575



النتهاء بصفة عامة هو زوال السبب الذي من أجله أقيم الويل، كما لو اسرتد األب واليته على ا    
: أ.ق 96/3 ولده القاصر، أو حكم برتشيد القاصر، لكن ليس هذا هو املقصود باالنتهاء يف املادة

ه انتهاء ، و إمنا املقصود ب"بانتهاء املهام اليت أقيم الوصي من أجلها ) 3: تنتهي مهمة الوصي" 
املهمة اليت خصص من أجلها، و ذلك إما بانتهاء املدة أو بتحقق اهلدف كما هو احلال بالنسبة 

   576.للوصي اخلاص

أما بالنسبــة لالستقــــالـــة، فالوصي لــه احلـــق يف طلبها من قاضي شؤون األسرة الذي أمر بتعينــه ،     
لحة القاصر، أجاز القاضي للوصي التخلي عن و إذا رأى القاضي ما يربرها بأن ال تضر مبص

بقبول )4: تنتهي مهمة الوصي: " أ حيث جاء فيها.ق 96/4، و هو ما تنص عليه املادة 577الوالية
، ومثـــاهلــــا أن يســـافر الــــوصي ملــــدة طويـــلـــة فيخشى على أموال "عذره يف التخلي عـــن مهمــته 

ة أو عمل ال يرتك له جماال لالهتمام بأموال القاصر اليت حتتاج إىل متابعة القاصر، أو أن ينشغل بتجار 
  .و رعاية دورية مستمرة 

و هذا أخذا باملذهب املالكي، الذي مل جيز االستقالة إال لعذر مينعه من القيام مبهامه، و ذلك     
ن هذا العذر طارئا بعد وفق شروط و هي أن يثبت بأن العذر مينعه كليا من القيام مبهامه، و أن يكو 

   578.قبول الوصاية

هكذا و بعد أن تطرقنا إىل احلماية املقررة من وراء انتهاء الوالية ، فإننا سنعاجل يف الفرع املوايل     
  . احلماية املقررة للقاصر من وراء وقف الوالية على املال

  الفرع الثاين

  وقف الوالية على املال
                                                           

  .101.أمحد عيسى ، املرجع السابق ، ص -  576
  .أمحد عيسى ، نفس املرجع -  577
؛  665.ص،  2002، مؤسسة الريان للنشر و التوزيع ، لبنان ،  3.أنظر ، الصادق عبد الرمحان الغرياين ، مدونة الفقه املالكي و أدلته ، ج -  578

  .467.؛ عبد السالم الرفعي ، املرجع السابق ، ص148.مجيلة موسوس، املرجع السابق ، ص



ائها و إمنا تبقى، غري أن الويل يوقف عن إدارة أموال القاصر لفرتة معينة وقف الوالية ال يعين انته    
، و إما أن هذا الويل غائب أو حكم عليه ) أوال ( تكون إما لتعارض يف املصاحل بني الويل و القاصر 

  ).ثانيا ( بعقوبة متنعه من ممارسة الوالية 

  روقف الوالية لتعارض مصاحل الويل مع مصاحل القاص: أوال

إذا تعارضت مصاحل الويل و مصاحل القاصر يعني القاضي متصرفا خاصا : " أ.ق 90تنص املادة     
  للـــــوصي نفس سلطـة الــــويل يف : " أ.ق 95، و املادة 579"تلقائيا أو بنــــــاء على طلب من له مصلحــــــة

  ".من هذا القانون)  90و  89، 88( التصرف وفقا ألحكام املواد 

و بناء على هاتني املادتني، يكون املشرع قد حرص على حتقيق محاية أكرب للقاصر حىت يف     
مواجهة وليه ، ذلك أن بعض التصرفات قد تفقد الثقة يف الويل و جتعله مشكوك فيه مما يستلزم 

 الذي يدفع بالقاضي إىل وقف الوالية) أ ( تدخل القاضي ، غري أنه جيب أوال حتديد هذا التعارض 
  ).ب ( يف هذا التصرف و تعني متصرف خاص 

  بيان حالة التعارض  -أ

إن من أبرز الصور اليت تتعارض فيها مصلحة الويل مع مصلحة القاصر هي حالة ما إذا رغب     
هذا الويل بشراء مال مملوك للقاصر، و يف هذا اال منع القانون املدين هذا النوع من املعامالت يف 

ال جيوز ملن ينوب عن غريه مبقتضى اتفاق أو نص قانوين أو أمر من : " و اليت تنصم .ق 410املادة 
السلطة املختصة أن يشرتي بامسه مباشرة أو باسم مستعار و لو بطريق املزاد العلين ما كلف ببيعه 
مبوجب النيابة كل ذلك ما مل تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة األحكام اخلاصة و الواردة يف 

ال جيوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب : " م .ق 77، و املادة "وص قانونية أخرىنص
عنه سواء أكان التعاقد حلسابه هو أم حلساب شخص آخر ، دون ترخيص من األصيل على أنه جيوز 

                                                           

579- Art 389-3 /2 c.v.f : " Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il doit faire nommer un 

administrateur ad hoc par le juge des tutelles." 



د لألصيل يف هذه احلالة أن جييز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما خيالفه مما يقضي به القانون و قواع
  ". التجارة

فليس للويل يف القانون اجلزائري أن يتعاقد مع نفسه بصفته وليا على ولديه القاصرين، كأن يكون     
أحدمها بائعا و اآلخر مشرتيا، و ال بصفته وليا عن ولده القاصر و أصيال عن نفسه، لتعارض مصاحل 

  580.القاصر و الويل أو خشية تفضيل أحد ولديه على اآلخر

من  14على عكس املشرع املصري الذي استثىن األب من التعاقد مع نفسه يف املادة  و هذا    
لألب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء كان ذلك : " قانون الوالية على املال املصري اليت تنص

، و هو استثناء من املادة " حلسابه هو أم حلساب شخص آخر ، إال إذا نص القانون على غري ذلك 
  581.م اليت متنع تعاقد الشخص مع نفسه.م.ق 108

و تعترب احلكمة اليت جعلت املشرع اجلزائري مينع هذا التعاقد، هو دفع لشبهة احملاباة و السعي     
لرعاية مصلحة القاصر و مصلحة الويل، و تظهر مصلحة القاصر يف أن احملكمة هي اليت تصدر 

  .اإلذن و تتحقق من عدالة املقابل

ن من مصلحة الويل اطمئنان القاصر إىل أن التصرف ال ينطوي و لو عن غري قصد على كما أ      
اإلخالل حبقوقه ، ذلك أن القاعدة املعروفة يف عقود املعاوضات هي تعارض مصلحة طريف العقد، 
ففي عقد البيع مثال من مصلحة املشرتي الشراء بأقل مثن ، يف حني تتمثل مصلحة البائع يف إمتام 

  .582بأعلى سعر ممكنالبيع 
                                                           

،  2002-2001مد جالل الدين مباركي ، األهلية القانونية دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة بن عكنون ، أنظر ، حم - 580
  .129.ص
  

ال جيوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد حلسابه هو أم حلساب شخص آخر دون : " م.م.ق108 -  581
  .على أنه جيوز لألصيل يف هذه احلالة أن جييز التعاقد  ترخيص من األصل ،

  ".كل هذا مع مراعاة ما خيالفه مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة
،  18الدفعة  أنظر ، عبد احلكيم باهلربي، محاية أموال القاصر طبقا لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد ، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، - 582

  .36.،ص2010-2007اجلزائر ، 



و من مثّ، مبجرد اكتشاف هذا التعارض بني املصلحتني و وصول ذلك إىل علم القضاء أو طلب     
  .منه ذلك فإنه و محاية ألموال القاصر يتم تعيني متصرف خاص

  ني املتصرف اخلاصيتع -ب

لكن على  يعني املتصرف اخلاص من طرف القاضي، و إن كان املشرع مل حيدد من هو القاضي    
يتكفل قاضي شؤون : " إ و اليت تنص.م.إ.ق 424األغلب يكون قاضي شؤون األسرة طبقا للمادة 

، و يكون هذا التعيني إما تلقائيا و إما " األسرة على اخلصوص بالسهر على محاية مصاحل القصر 
  .بناء على طلب كل من له مصلحة

من قانون الوالية  31وصي اخلاص طبقا للمادة و يقابل املتصرف اخلاص يف القانون املصري، ال    
:                   تقيم احملكمة وصيا خاصا حتدد مهمته و ذلك يف األحوال اآلتية: "على املال املصري

. إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الويل أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بواليته) أ(
يل أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من ميثله إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الو )ب(

  ....".الوصي

أما بالنسبة لطريقة تعيني املتصرف اخلاص فلم ينص عليــــها املشرع اجلزائـــري ال يف قانــون األســـرة     
ة اليت يعني ا املقدم و ال يف قـــانـــون اإلجــــراءات املدنيــــة و اإلداريــة ، لكن ميكن تعيينه بنفس الطريقــــ

  .إ .م.إ.ق584 471و  470583و نطبق املواد 

هذا بالنسبة لوقف الوالية لتعارض مصاحل الويل مع مصاحل القاصر ، لكن هل ميكن وقف الوالية     
  لغياب الويل أو احلكم عليه قضائيا؟    

  وقف الوالية لغياب الويل أو احلكم عليه قضائيا: ثانيا
                                                           

يقدم طلب تعيني املقدم يف شكل عريضة ، من قبل األشخاص املؤهلني هلذا الغرض حسب قانون األسرة ، أو على : " إ.م.إ.ق470املادة  -  583
  ."شكل طلبات تقدمها النيابة العامة

584
  .كد من رضائهيعني القاضي املقدم مبوجب أمر والئي بعد التأ: " إ.م.إ.ق471املادة  - 

  ." جيب على املقدم أن يقدم دوريا و طبقا ملا حيدده القاضي ، عرضا عن إدارة أموال القاصر و عن أي إشكال أو طارئ له عالقة ذه اإلدارة



ن نتيجة لظروف معينة متنع الويل من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، إذ أن هذا الوقف يكو     
، ) أ(حيـــول دون متتع الــــويل بأهلية األداء اليت تـــوافرت لديـــه ، و ذلك إما لغيـــابه   قيام تلك الظروف

  ).ج(، أو شهر إفالسه ) ب(أو احلكم عليه بعقوبة جتعله غري قادر ملباشرة الوالية 

  :وقف الوالية لغياب الويل -أ

  له حمل إقامة أو موطن معلوم خارج الوطن، لكن استحـال عليه  الغائب هو شخصا كامل األهلية     

الغائب : "أ.ق 110، و قد عرفته املادة 585تويل شؤونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه يف إدارا
حمل إقامتــــه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطـــة مــدة سنــــة  الذي منعته ظروف قـــاهــــرة من الرجــــوع إىل

، و على احملكمة أن تعني يف حالة غيابه مقدما لتسري 586"و تسبب يف ضرر الغري يعترب كاملفقود 
على القاضي عندما حيكم : " أ اليت تنص.ق 111، وفق للمادة 587أمواله من األقارب أو من غريهم

املفقود و أن يعني يف حكمه مقدما من األقارب أو غريهم لتسري أموال املفقود  بالفقد أن حيصر أموال
  ."من هذا القانون) 99(و يتسلم ما يستحقه من مرياث أو تربع مع مراعاة أحكام املادة 

من قانون  87/2أما أموال القاصر فيعود تسريها لألم، اليت تقوم باألمور املستعجلة وفقا للمادة     
  :كن حىت يعترب الويل غائبا و يتم وقف واليته جيب توفر الشروط التاليةاألسرة، ل

  .أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه -

  .أن يرتتب على غيابه ضرر مبال القاصر -

  .588أن تثبت غيبته حبكم صادر من احملكمة -

                                                           

  .288.، ص 1998أنظر ، حممد حسني منصور ، نظرية احلق ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  -  585
  .ي يف هذه املادة الغائب كاملفقود رغم الفرق الكبري بينهماو قد اعترب املشرع اجلزائر  -  586
  .85.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  587
  .85.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  588



قفها كذلك بسبب و باإلضافة إىل وقف الوالية لغياب الويل عن إدارة أموال القاصر ، ميكن و      
  .احلكم على الويل قضائيا

  :وقف الوالية للحكم على الويل قضائيا -ب

فاحلكم على الويل و معاقبته قد يرتتب عنه وقف الوالية إىل غاية انتهاء العقوبة، حيث تنص     
يف حالة احلكم بعقوبة جنائية تأمر احملكمة وجوبا باحلجر : " مكرر من قانون العقوبات 9املادة 

القانوين الذي يتمثل يف حرمان احملكوم عليه من ممارسة حقوقه املالية أثناء تنفيذ العقوبة األصلية            
 .589"تتم إدارة أمواله طبقا لإلجراءات املقررة يف حالة احلجر القضائي

ئية ع، قد وضعت احملكوم عليه بعقوبة جنا.مكرر ق 9و  9فهذه العقوبة التكميلية طبقا للمادة     
و هي مانع قانوين حيرمه من ممارسة حقوقه املالية، و حترمه من الوالية على غريه، و يعني له يف هذه 

، باإلضافة إىل حرمانه من ممارسة احلقوق الوطنية    590الفرتة ويل أو وصي أو مقدم يتوىل إدارة أمواله
دم األهلية ألن يكون وصيا ، و تشمل خاصة ع1591مكرر 9و املدنية و العائلية اليت حددا املادة 

  .أو مقدما، و سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها

                                                           

شخص و قد نص القانون الفرنسي على تعيني املتصرف اخلاص يف حالة ما إذا منحت هبة أو وصية للقاصر على شرط أن يدير تلك األموال   589-
  :من القانون املدين الفرنسي  3/ 3-389من الغري املادة 

" Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la 
condition qu’ils seraient  administrés par un  tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été 
conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un  administrateur légal sous contrôle judiciaire." 

 www.droit_dzcom/forum/showthead.php?t=9913 أنظر ، النظام القانوين يف العقوبة يف التشريع اجلزائري ،  -  590
  : يتمثل احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية، و املدنية و العائلية يف : " 1كررم 9املادة  -  591

  العزل أو اإلقصاء من مجيع الوظائف و املناصب العمومية اليت هلا عالقة باجلرمية؛) 1
  احلرمان من حق االنتخاب و الرتشح و من محل أي وسام؛) 2
  ، أو شاهدا على أي عقد ، أو شاهدا ألمام القضاء إال على سبيل االستدالل؛عدم األهلية ألن يكون مساعدا حملفا ، أو خبريا ) 3
  احلرمان من احلق يف محل األسلحة ، و يف التدريس ، و يف إدارة مدرسة أو خدمة يف مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا ، أو مدرسا أو مراقبا؛) 4
  عدم األهلية ألن يكون وصيا أو مقدما ؛) 5
  ية كلها أو بعضها؛سقوط حقوق الوال) 6

) 10(يف حالة احلكم بعقوبة جنائية ، جيب على القاضي أن يأمر باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق املنصوص عليها أعاله ، ملدة أقصاها عشر 
  ."سنوات ، تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن احملكوم عليه



و فقط يف العقوبة اجلنائية يتم احلكم باحلرمان من احلقوق الوطنية و املدنية و العائلية ملدة أقصاها     
دة سنوات و بصفة إجبارية ، لكن يف العقوبات غري اجلنائية فاألمر اختياري للقاضي و تكون مل 10
  .592أقل

كما هو احلال بالنسبة للحكم بشهر اإلفالس، فهذا األخري يفرض كجزاء على التاجر لتوقفه عن      
، و يرتتب على احلكم غل يد التاجر عن إدارة مجيع أمواله و التصرف فيها مهما يكن 593دفع ديونه

ة مدة التفليسة وفقا سبب ملكيتها، و تعني احملكمة وكيل التفليسة ليتوىل إدارة أموال املفلس طيل
  .594ت.ق 244للمادة 

غري أن احلكم باإلفالس ال يعترب حجر على الويل بل جمرد حجز شامل على ذمته املالية ، هلذا     
يكون له احلق يف التصرف جبميع احلقوق األخرى اليت ال دخل هلا ذه الذمة ، و منها املتعلقة 

ده القصر ، إال إذا كان حكم اإلفالس قد أوقفه عن بسلطته األبوية فيحق له أن يدير أموال أوال
، و هو 596خشية أن يتصرف تصرفا ضارا بأموال القصر نتيجة الضغوط املادية احمليطة به595الوالية،

جيوز عالوة على ذلك أن يقضى على املفلس بالتدليس : " ع.ق 383/4ما تنص عليه املادة 
من هذا القانون سنة على األقل،    1مكرر9املادة باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف 

  597".و مخس سنوات على األكثر
                                                           

   www.droit_dzcom/forum/showthread.php?t=9913شريع اجلزائري ،النظام القانوين يف العقوبة يف الت -  592
  

  .13.، ص 2012أنظر ، وفاء شيعاوي ، اإلفالس و التسوية القضائية يف القانون اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -  593
تارخيه ، ختلي املفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، مبا فيها  يرتتب حبكم القانون على احلكم بإشهار اإلفالس، و من: " ت.ق 244املادة  -  594

  .األموال اليت قد يكتسبها بأي سبب كان ، و ما دام يف حالة اإلفالس
  .و ميارس وكيل التفليسة مجيع حقوق و دعاوى املفلس املتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

  .طية لصيانة حقوقه و التدخل يف الدعاوى اليت خياصم فيها وكيل التفليسةعلى أنه جيوز للمفلس القيام جبميع األعمال االحتيا
اخلاصة و يرتتب على احلكم الصادر بالتسوية القضائية اعتبار من تاريخ أداء املساعدة اجلربية للمدين من طرف وكيل التفليسة يف كافة األعمال 

  ."279إىل  273ن بالتصرف يف أمواله طبقا لألوضاع املنصوص عليها يف املواد م
  .78.، ص 2000أنظر ، صبحي عرب ، حماضرات يف القانون التجاري ، اإلفالس و التسوية القضائية ، مطبعة الكاهنة ، اجلزائر ،  -  595
  .87.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  596
  :وص عليها يف القانون التجاري يعاقبكل من ثبتت مسؤوليته الرتكابه جرمية التفليس يف احلاالت املنص: " ع.ق 383املادة  -  597



و أخريًا ، إذا كان املشرع حاول محاية أموال القاصر بالوالية بنوعيها األصلية و املكتسبة ، فهل     
حاول محاية أموال القاصر من خالل السلطات اليت أعطاها للويل، خاصة و أن املشرع مل يفرق يف 

 .لسلطات بني الوالية األصلية و الوالية املكتسبة؟ ، و هذا ما سيتم التطرق إليه يف املبحث املوايلا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

  .دج200.000دج إىل 25.00و بغرامة من ) 2(إىل سنتني ) 2(عن التفليس بالتقصري باحلبس من شهرين  -
  .دج 500.000دج إىل  100.000سنوات و بغرامة من ) 5(إىل مخس ) 1(عن التفليس بالتدليس باحلبس من سنة  -

) 1(من هذا القانون سنة  1مكرر  9املفلس بالتدليس باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة  و جيوز عالوة على ذلك أن ينقضي على
  ."سنوات على األكثر) 5(على األقل ، و مخس 

  



  

  

  املبحث الثــاين

  محاية القاصر من خالل سلطات الويل على املال
مل يقسم املشرع اجلزائري سلطات الويل كما هو احلال بالنسبة حلق امللكية، إىل حق التصرف         
لكن . أ.ق 88االستعمال و االستغالل، بل اقتصر على تقسيم واحد و هو التصرف يف املادة  و

عند الرجوع إىل النص الفرنسي لنفس املادة، جند أن املشرع قد قسم التصرفات إىل أعمال التصرف  
  598.و أعمال اإلدارة

ة للقاصر بتحديد مع ذلك، و رغم أن املشرع مل ينص على هذا التقسيم إال أنه قام محاي    
التصرفات اليت جيب على الويل أن يأخذ فيها إذن القاضي، حبيث جعل للويل نوعني من السلطات، 

، و سلطات مقيدة ) املطلب األول ( سلطات له احلرية بالتصرف فيها دون احلاجة إىل إذن القاضي 
ويل الذي جتاوز سلطاته ، و لتحقيق محاية أكرب ال بد أن خيضع ال)املطلب الثاين( بإذن القاضي 

  ).املطلب الثالث( للجزاء و هذا ما سنراه يف 

   ملطلب األولا

  سلطات الويل غري املقيدة بإذن القاضي

                                                           

598  -Art.88 c.f.a : "Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l’intérêt de celui-ci. 

Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l’autorisation du juge pour les actes suivants:..." 



مل يقم املشرع اجلزائري بتحديد األعمال اليت يقوم ا الويل دون حصوله على إذن القاضي،           
الفرع (لفقه قسمها إىل أعمال احلفظ و الصيانة و ذلك لكوا ال تلحق ضرر مبال القاصر ، غري أن ا

، باإلضافة إىل أعمال إجازة التصرفات اليت ) الفرع الثاين ( ، و أعمال اإلدارة و االنتفاع ) األول 
  ).الفرع الثالث ( يقوم ا القاصر 

  الفرع األول

  أعمال احلفظ و الصيانة 

     وهو ما تنص 599دف إىل جتنب إتالف املالتعترب هذه األعمال ضرورية و عاجلة باعتبارها ،
لكل شريك يف الشيوع احلق يف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم : " م يف هذا اال.ق 718عليه املادة 

  ".حلفظ الشيء و لو كان بغري موافقة باقي الشركاء

و حفظ ففي هذه احلالة، ينوب الويل عن الشريك القاصر و ذلك بالقيام بكل أعمال الصيانة     
يتحمل مجيع الشركاء ، كل بقدر : " م و اليت تنص.ق 719املال الشائع، تطبيقا ألحكام املادة 

حصته نفقات إدارة املال الشائع ، و حفظه ، و الضرائب املفروضة عليه ، و سائر التكاليف الناجتة 
  ".عن الشيوع أو املقررة على املال ، كل ذلك ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك 

لذلك على الويل أن يدفع كل النفقات الالزمة حلفظ مال القاصر بقدر حصته ، و كذا دفع     
، كما يقع عليه واجب القيام بتسجيل الرهون الرمسية لفائدة 600الضرائب و كل ما حيتاجه املال

م القاصر ، و واجب شهر التصرفات اخلاضعة للشهر العقاري كانتقال امللكية لفائدته ، و واجب القيا

                                                           

  .106.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  599
؛ 185.، ص 2006ن ، .م.ثقافة ، دأنظر ، عبد القادر الفار ، املدخل لدراسة العلوم القانونية ،مبادئ القانون ، النظرية العامة للحق ، دار ال -  600

  .89.أمحد عيسى ، املرجع السابق ، ص



بالرتميمات الضرورية للحفاظ على العقار اململوك له ، زيادة على عقد التأمينات العادية الرامية إىل 
  601.تغطية خطر ضياع أمواله

و باإلضافة إىل أعمال احلفظ و الصيانة ، للويل سلطات مطلقة غري مقيدة بإذن القاضي يف     
  .الثاينأعمال اإلدارة و االنتفاع و هذا ما سنراه يف الفرع 

  الفرع الثاين 

  أعمال اإلدارة و االنتفاع

، مث سوف نتطرق إىل االنتفاع بأموال القاصر من طرف ) أوال ( سنتكلم بداية عن أعمال اإلدارة     
  ).ثانيا ( الويل 

  :أعمال اإلدارة : أوال

عىن ، مب602و هي تلك األعمال اليت تقع يف منطقة وسطى بني أعمال احلفظ و أعمال التصرف    
أا أخطر من األوىل لكوا ال تتصف بضآلة التكاليف، و أقل خطورة من أعمال التصرف لكوا ال 

يرتتب عنهـــا تعديـــل يف املركز القانــــوين و املــــــايل للشخص تعديــال جوهــريا، كالتصرف يف العقـــار     
  .603إخل...أو رهنه

  : يل املثال دون احلصر و يدخل ضمن أعمال اإلدارة على سب    
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  .76.عبد العزيز مقفوجلي ، املرجع السابق ، ص -  602
؛  ريل صفري ، امللكية الشائعة ،  485.، ص 1980 الكتب ، مصر ، أنظر ، رمضان أبو السعود ، شرح مقدمة القانون املدين ، عامل - 603

  .89.أمحد عيسى ، املرجع السابق ، ص: ، مقتبس عن 3-1.، ص 206.، ع 2002استغالهلا و إدارا و التصرف ا و قسمتها ، أوت 



،  605م.ق 573و املادة  468604سنوات من خالل املادة  3إجيار العقار ملدة ال تتجاوز  -1
حيث صنفها املشرع ضمن أعمال اإلدارة احلسنة اليت ال تضر بأموال القاصر و ال حتتاج إلذن من 

ضي يف التصرفات و عليه أن يستأذن القا: " ... أ و اليت تنص.ق 88/4طبقا للمادة 606القاضي
  ...".إجيار عقار القاصر ملدة تزيد على ثالث سنوات -)4: التالية

و املشرع اجلزائري يف هذا األمر مل يفرق بني األب و األم و اجلد يف إجيار العقار ، على عكس     
إىل   املشرع املصري الذي فرق بني األب و اجلد ، أين أطلق يد األب يف تأجري عقار القاصر ملدة متتد

، أما 608من قانون الوالية على املال املصري 10طبقا للمادة  607سنة ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد
و اليت ال جتيز للجد تأجري أموال القاصر  609م.م.ق 559اجلد فقيد تصرفاته طبقا ألحكام املادة 

  610.ملدة تزيد عن ثالث سنوات

  611.دي هو الذي ليست له قيمة مالية كبريةبيع املنقوالت العادية، و املقصود باملنقول العا -2

جين و بيع الثمار خوفا من تلفها أو فسادها بعد نضجها ، فمثال لو كان للقاصر بساتني من  -3
الربتقال، فعلى الويل يف هذه احلالة جين الثمار يف املوسم احملدد، و القيام ببيعها و تسويقها ألا 

                                                           

سنوات ما مل يوجد ) 3(يعقد إجيارا تزيد مدته على ثالث ال جيوز ملن ال ميلك إال حق القيام بأعمال اإلدارة أن : " م  .ق 468تنص املادة  -  604
  .نص يقضي خبالف ذلك

  ."سنوات) 3(إذا عقد اإلجيار ملدة أطول من ذلك ختفض املدة إىل ثالث 
ل ال ختول للوكيل إن الوكالة الواردة بألفاظ عامة و اليت ال ختصيص فيها حىت لنوع العمل القانوين احلاصل فيه التوكي: " م .ق 573تنص املادة  -  605

  .إال القدرة على تنفيذ العقود اإلدارية
تصرف كبيع و يعترب من العقود اإلدارية اإلجيار ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات و أعمال احلفظ و الصيانة و استيفاء احلقوق و وفاء و مجيع أعمال ال

  ."ما يستلزم الشيء حمل الوكالة من أدوات حلفظه و الستغاللهاحملصول ، و بيع البضاعة أو املنقوالت اليت يسرع إليها التلف و شراء 
  .107.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  606
  .37.، املرجع السابق ، ص... ؛ أمحد نصر اجلندي ، التعليق على قانون  51.كمال محدي ، املرجع السابق ، ص  -  607
  ".احملكمة تأجري عقار القاصر ملدة متتد إىل ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة ال جيوز للويل بغري إذن: " م .م.و.من ق 10تنص املادة  -  608
ال جيوز ملن ال ميلك إال حق اإلدارة أن يعقد إجيارا تزيد مدته على ثالث سنوات إال برتخيص من السلطة املختصة، : " م.م.ق 559تنص املادة  -  609

  ."الث سنوات ، كل هذا ما مل يوجد نص يقضي بغريهفإذا عقد اإلجيار ملدة أطول من ذلك ، انقضت املدة إىل ث
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  .88.أمحد عيسى، املرجع السابق، ص -  611



أما اإلبقاء عليها فإن ذلك سيؤدي حتما إىل تلفها مما يتسبب . ستعود على القاصر باملنفعة و الربح 
يف خسارته و تفويت الربــح عليــه ، فهذا النوع من احلقـــوق يقتــضي التعـــامل معهــا يف الوقت 
املنـــاسب، و عدم التأخري بإتباع إجراءات احلصول على إذن من احملكمة الذي قد يتم بعد فوات 

  .612األوان

يون القاصر و تسلم مبالغ الدين اليت هي يف ذمة الغري ألن عدم تسديد الديون يلحق دفع د -4
   613.أضرارا بالقاصر تتمثل يف الفوائد الـتأخريية

متثيل القــــاصر يف مجيع املعــــامالت املدنية كتلك اخلــــاصة بتسيري الشركـــة أو حصص منها آلــت  -5
  614.إىل القاصر عن طريق املرياث

، و هذا ما جاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ 615متثيل القاصر يف خمتلف الدعاوى القضائية -6
ملــا قضــت برفـض ادعـــاء فتـــاة أسست نفسهـــا طرفــــا مدنيـــا أمام القضـــاء    1984616جانـــفــي  10

ر الذي مل يبلغ سن ال ميكن للقاص: " و طالبت احلكم هلا بالتعويض ، حيث جاء يف القرار بأنه
  ...".الرشد القانوين أن يؤسس نفسه طرفا مدنيا دون إدخال وليه يف الدعوى 

، فله أن 617حبيث جيوز للويل أن يكون طرفا يف الدعاوى القضائية حلساب القاصر املوىل عليه    
يطالب حبقوقه أمام القضاء خاصة إذا كان القاصر ضحية لتصرف ضار، غري أنه خبصوص هذا 
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قد الشركة عقد جتاري و الشريك الذي يوقع شركة التوصية و الشريك املساهم يف شركة املسامهة لذلك ال يشرتط أن تتوافر لديه أهلية االجتار ، غري أن ع
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وضوع طرح إشكال نتج عنه تناقض يف القرارات القضائية للمحكمة العليا، حول ما إذا كان جيوز امل
  .للويل  التنازل عن التعويض يف دعوى قضائية كان القاصر ضحية فيها بدون إذن من القاضي أم ال؟

ن و الذي اشرتط فيه  القضاء إذ 1985618جانفي 23فبالنسبة لالجتهاد األول كان بتاريخ     
من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن ترك املدعي  247مىت نصت املادة : " القاضي حيث جاء فيه

ادعاءه ال حيول دون مباشرة الدعوى املدنية أمام اجلهات املختصة ، فإن تنازل الويل عن حقوق 
ليه، و عدم القاصرين ، ال يكون مقبوال إال إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة احملكمة ع

ذكر املقابل جيعله تنازال عن الدعوى ال عن التعويض ، و من مث فإن القضاء مبا خيالف ذلك يعد 
  ".خرقا للقانون 

و من خالل هذا القرار يتضح أن القضاء قد وسع يف شرح مفهوم احلماية ، ملا اعترب تنازل الويل     
  . ت خاصة أمهها مصادقة احملكمة عليهعن حقوق القاصرين ال يكون مقبوال إال بإتباع إجراءا

الويل الشـــــرعي : " ... و الذي جاء فيه2000619نوفمرب 08أما االجتهاد الثاين فكان بتاريخ     
لالبن املتضرر قد تنازل ائيا عن طلب التعويض ، و جيوز له ذلك مبا أنه هو املسؤول عن ابنه و له 

أ قد نصت على تصرفات ال يقوم ا الويل إال بعد .من ق 88و أن املادة ... حق إدارة حقوقه 
استئذان القاضي ، و تنازل الويل املطعون ضده عن التعويض ال يدخل ضمنها مما جيعله صحيحا ال 

  ". سيما و أنه وقع أمام القضاء و أن حكما ائيا يشهد بذلك 
                                                           

  .25.، ص 4.، ع 1985ق ، .، م 39539، ملف رقم  23/01/1985م ، .أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  618
، فأصيب هذا الطفل مبرض استوجب إجراء ) ع .ع(كان قد أجرى عملية ختان للطفل ) ع .ح( و تتمثل حيثيات القضية يف أن الطبيب  -  619

، 05/10/1998 عملية جراحية له من أجل برت العضو التناسلي ، فتم متابعة الطبيب جزائيا أين متت إدانته جبرمية اجلرح اخلطأ مبوجب حكم صدر يف
مطالبا حبقوق ابنه  أما يف الدعوى املدنية تنازل والد القاصر عن حقوق ابنه ، و بعد أن تبني للويل أن ابنه تعرض لعاهة مستدمية ، جلأ إىل القضاء املدين

مباشرة الدعوى املدنية أمام اجلهة القضائية إن ترك املدعي املدين إدعائه ال حيول دون : " من قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت تنص  247طبقا للمادة 
  "  .املختصة 

دى فأصدرت احملكمة حكمها الذي منح للقاصر التعويض عن األضرار الالحقة به ، و مت تأييد هذا احلكم من طرف الس بعد االستئناف ، مما أ    
، 863235، ملف رقم  08/11/2000م ، .س ؛ أنظر ، احملكمة العليا ،غإىل الطعن فيه أمام احملكمة العليا و اليت أصدرت قرارها بنقض قرار ال

  .75.، ص 2000ق ، .م
  



ن طلب التعويضات املستحقة و من خالل هذا القرار يتضح بأن القضاء قد استبعد تنازل الويل ع    
أ ، و هذا األمر مبدئيا يعد صائبا ما دام هذا التصرف ال .ق 88للقاصر من جمال تطبيق املادة 

أ  ، إال أنه و حسب اعتقادنا يعترب االجتهاد األول أكثر محاية للقاصر .ق 88يدخل يف إطار املادة 
ف خيسرها ، على عكس اإلجتهاد الثاين بإعتبار التعويض حق من حقوق القاصر املالية و منفعة سو 

الذي يؤدي إىل إهدار حقوق القاصر نتيجة تصرف قد ال يكون واع من طرف الويل، خاصة إذا كان 
  .الضرر الذي أصيب به القاصر كبريا و ال ميكن إصالحه 

به و ليس  فالتنازل عن حق القاصر يف التعويض ميكن اعتباره من التصرفــات الضــارة ضررا حمضــا     
على الويل أن : " أ يف فقرا األوىل قد نصت على أنه.ق 88من تصرفات اإلدارة خاصة أن املادة 

يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل احلريص ، و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام 
."...  

الضرر على الطفـــل القاصر جسديــــا  فتنازل الولـي يعتبــر تصرفــا غيــر حريـــص بالنظــر إىل جسامــة    
ج ال مينـــع من اللجــوء إىل اجلهـــة .إ.ق 247و معنويـــــا و الـــذي ال ميكن تداركـــه ، كما أن نص املادة 

  .  620املختصة لطلب التعويض

اجة إىل إدارة جتارة القاصر ، فإذا ورث القاصر جتارة قائمة و مزدهرة يتوىل الويل إدارا دون احل -7
إذن من القاضي ، و هذا يف احلقيقة أمر خطري يضر باملصلحة املالية للقاصر لكون التجارة هلا أمهية  

  .قد يفتقرها الويل 621كبرية و حتتاج خلربة أكرب

و لو أخضع هذا األمر إلذن القاضي لكان أفضل ، لكون هذا األخري لن مينح اإلذن إال بعد     
  622.ة و نوعيتها، و يعطي ما يراه مناسبا من تعليمات يف صاحل القاصرالبحث يف ظروف هذه التجار 
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و جتدر اإلشارة يف هذا اال، أن هناك إشكاال فيما خيص من يكتسب صفة التاجر هل الويل أم     
القاصر، فلو قلنا الويل فهذا األخري ال يقوم مبمارسة األعمال التجارية بامسه و حلسابه، و إمنا بـــاسم  

ساب القاصر و ال يكتسب بذلك صفة التاجر، و لو قلنا القاصر فهو اآلخر ال يكتسب صفة و حل
  623.التاجر لنقص أهليته اليت هي من النظام العام

، لـــذلك مـــن املستحسن لو 624كذلك يف حالة شهر اإلفـــالس هل يوجـــه للــــويل أم يوجــــه للقــــاصر     
مرار يف التجارة ضمن التصرفات اليت ختضع إلذن القاضي طبقا للمادة يدرج املشرع اجلزائري االست

  .أ.ق88

فقد اتفق الفقهاء على أنه جيوز للويل االجتار مبال القاصر و هم   ،أما بالنسبة للشريعة اإلسالمية    
   لكتاب و السنة و األثر و استدلوا يف ذلك با، 625كل من احلنفية و املالكية و الشافعية و احلنابلة

  .و املعقول
 مْ وهُ طُ الِ ن ختَُ إِ  وَ  رٌ يْـ خَ  مْ هلُّ  حٌ َال صْ إِ  لْ ى قُ امَ تَ اليَ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ  وَ :"قوله تعاىل فمن الكتاب    

، و هذه اآلية دليل على جواز التصرف يف أموال اليتامى و دفع ماله للتجارة فيه ، بل 626"مْ كُ انُ وَ خْ إِ فَ 
  .627لقاصر مبال الويلو أجاز القرآن الكرمي حىت خلط مال ا

فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب عليه الصالة و السالم  ،أما السنة     
  .628"من وىل يتيما فليتجر له و ال يرتكه حىت تأكله الصدقة "  :قال
حيث كانت تعطي أموال  ،فقد استدلوا بالسيدة عائشة زوج النيب رضي اهللا عنها ،ومن األثر    
. ل حممد بن أيب بكر رضي اهللا عنهو قد تاجرت مبا ،ملن يتجر هلم فيها ،امى الذين يف حجرهااليت
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أيب عيسى حممد بن عيسى بن  باب ما جاء يف زكاة مال اليتيم؛ ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الزكاة كتاب،   641رقم أنظر ، احلديث  - 628 
  .126.ن ، ص.س.، بيت األفكار الدولية للنشر و التوزيع ، السعودية ، دسورة الرتميذي ، جامع الرتميذي 



ال حىت اجتروا يف أموال اليتامى : "جاء أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قالباإلضافة إىل ذلك، 
  .629"تأكلها الزكاة 

      ، لـــه ل ما فيه مصلحةــكمال القـــاصر ب يف فله التـــصر  ويلــفقالوا بأن ال ،ولــــة للمعقــبالنسبأمـــا     
املتمثلة يف  ال تأكله الصدقةلكي  ،ماله إىل ازدهاريؤدي  ألنهمصلحة للقاصر و االجتار مباله فيه 

   .630الزكاة

  :اعــاالنتف: ثانيا

ـهم باملعـــروف من أمـــــــوال و يــقصـــد به إنفــــاق و صـرف الــــويل على نفســه و عـــلى من تلــزمــه نفقتـ    
، فأجازت للويل 631من قانون الوالية على املال املصري 17القاصر، و قد نصت على ذلك املادة 

سواء كان أبا أو جدا أن ينفق على نفسه و على من جتب عليه نفقته دون احلصول على إذن من 
باملعروف، و بأن يتناسب  ، لكن كل هذا متوقف على ضوابط، و هو أن ال يأخذ إال632احملكمة

  633.أخذ املال للحاجة مع حالة القاصر املادية و مقدار ثرائه

، لذلك يتحتم 634أما خبصوص املشرع اجلزائري فلم ينص على هذا األمر رغم ما فيه من أمهيه    
أ، و اليت اتفق فقهاؤها على أن .ق 222علينا الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا للمادة 

                                                           

  .251.، ص 1985، دار إحياء الرتاث العريب ، لبنان ،  1.أنظر ، مالك بن أنس ، املوطأ ، كتاب الزكاة ، ج -  629
  .54.املرجع السابق ، ص باسم محدي حرارة ، -  630
لويل أن ينفق على نفسه من مال الصغري إذا كانت نفقته واجبة عليه ،و له كذلك أن ينفق منه على ل:" من قانون الوالية على املال 17املادة  -  631

  ".من جتب على الصغري نفقته 
  .59.، املرجع السابق ، ص... ؛ أمحد نصر اجلندي ، التعليق على قانون  48.كمال محدي ، املرجع السابق ، ص  -  632
  .60.موسوس مجيلة ، املرجع السابق ، ص -  633
     على عكس املشرع اجلزائري، املشرع الفرنسي قد تكلم على هذا االنتفاع لكن مبثابة عبء على أموال القاصر  ملكافئة الوالدين عن اجلهد   -  634

دنيـــة يف الشرع اإلسالمي و التعب الذي يعانونه يف تربية األوالد و العناية م و تعليمهم و هذا مقتبس من القانون الروماين؛ أنور اخلطيب ، األهلية امل
  .250.، ص 1965و القوانني اللبنانية ، املكتب التجاري للطباعة و التوزيع و النشر ، لبنان ، 

  



َو َمْن َكْاَن َغنًيا : " ، و دليلهم يف ذلك قوله تعاىل635ويل الغين ال جيوز له أن يأكل من مال القاصرال
  .636"فـَْلَيْستَـْعِفْف 

و اختلفوا يف الويل الفقري، هل جيوز له أكل مال القاصر أم ال ؟، حيث انقسموا إىل فريقني،      
،         637الظـــــاهريــة و الذيـــن مل جييــــزوا للــــويل الفقــري االنتفاع الفريــق األول و املتمثــل يف مذهب احلنفيـــة و

و قد استدل هذا الرأي .  من مال اليتيمأن الويل الفقري كالويل الغين ال جيوز له أن يأكل  وااعترب  و
   ،" نُ ــسَ حْ أَ  يَ ــهِ  يِ ــتِ الّ بِ  الّ إِ  مِ ــِــيــتِ ــيَ الْ  الَ ـــمَ  واْ ــبُ رَ ــقْ  تَـ َال  وَ  " :من سورة األنعام 152بقوله تعاىل يف اآلية 

 مْ وِِ طُ  بُ ِيف  ونَ لُ كُ أْ ا يَ منَّ ا إِ مً لْ ى ظُ امَ تَ يَ الْ  الَ وَ مْ أَ  ونَ لُ كُ أْ يَ  ينَ ذِ الّ  نّ إِ  " :من سورة النساء 10و كذلك اآلية 
 ظر على الويل يف حال الغىن ، و قد فسر اجلصاص هذه اآلية بأا دليل ح "ا ريً عِ سَ  نَ وْ لَ صْ يَ سَ  ا وَ ارً نَ 

  .638و الفقر

، 639يف حني الفريق الثاين املتمثل يف مجهــور الفقهاء من الشافعية و احلنابلــة و جانب من املالكيـــة    
قد أجازوا للويل إذا كان حمتاجا أن يأخذ من مال القاصر، لكن أقل من أجرة مثله أو بقدر  

  . 640كفايته

ن  مَ  وَ  فْ فِ عْ تَـ سْ يَ لْ فَـ  اً يّ نِ غَ  انَ كَ   نْ مَ  وَ  " :من سورة النساء 6ه تعاىل يف اآلية واستدل هذا الرأي بقول    
، و كذلك حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن رجال أتى النيب  " وفِ رُ املعْ بِ  لْ كُ أْ يَ لْ ا فَـ ريً قِ فَ  انَ كَ 

                                                           

  . 129.أنظر ، مراد بلعباس ، املرجع السابق ، ص -  635
  .من سورة النساء 6اآلية  -  636
  .360.هـ ، ص1405اث العريب ، لبنان ، ، دار إحياء الرت  2.أنظر ، أبو بكر اجلصاص ، أحكام القرآن ، ج -  637
638

  .361.أبو بكر اجلصاص ، املرجع السابق ، ص - 

رف و قد نسب هذا الرأي اإلمام ابن عريب إىل اإلمام مالك ، بأنه جيوز أن يأكل الويل من مثر القاصر و من لبنه فقط ، ألن هذا األمر متعا -  639
  .178.ه ، ص1376، مطبعة البايب احلليب ، مصر ،  2.املالكي ، أحكام القرآن ، ج عليه بني الناس و متسامح فيه؛ أبو بكر بن عريب

  .380.، املرجع السابق ، ص4.مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ، اية احملتاج إىل شرح املنهاج ، ج -  640
  



       النيب عليه الصالة  فرد عليه" إين فقري ليس يل شيء و يل يتيم"  :عليه الصالة و السالم فقال
  .641"كل من مال يتيمك غري مسرف و ال مبادر و ال متآثل "  :و السالم

و زيادة على ذلك، يرى الغوثـــي بن ملحــة بأنــه كــون حــق االنتفـــاع القانـــوين عبــارة عن حق     
ب و األم اإلنفــــاق من أمــــوال انتفـــــاع من طبيعة خاصة نظرا خلصوصيته العـــائلية ، فإنه خيول لأل

أوالدهم القصر إىل غاية بلوغهم سن الرشد ، و هذا يعين أننا نكون أمام تطبيق أحكام الـــــمادة 
  . 642م و ما بعدها املتعلقة حبق االنتفاع، و مبا خيوله من حقوق و التزامات.ق 844

يدخل ضمن إنفاق االبن على أصله إذا   لكننا من زاوية أخرى، نرى بأن االنتفاع من طرف الويل    
جتب نفقة األصول على الفروع و الفروع على : " أ و اليت تنص.ق 77كان حمتاجا طبقا للمادة 

  ".األصول حسب القدرة و االحتياج و درجة القرابة و اإلرث 
لكي  و مع ذلك ، و محاية للقاصر من املستحسن لو جيعل املشرع االنتفاع حتت رقابة القاضي    

  .يقوم هذا األخري بتقدير االنتفاع املالئم الذي ال يضر بأموال القاصر 

هذا جل ما ميكن أن يقال عن سلطات الويل يف أعمال اإلدارة و االنتفاع ، لكن ما حكم     
  اإلجازة اليت يقوم ا الويل على تصرفات القاصر املميز؟

  الفرع الثالث

  إجازة تصرفات القاصر املميز

تصرف قانوين من جانب واحد يرتتب عليه إسقاط "  :بأا ت إجازة تصرفات القاصر املميزعرف   
حق طلب إبطال العقد القابل لإلبطال بالنزول عنه ممن خوله القانون ذلك، و صريورة العقد ااز 

                                                           

ء يف ما لويل اليتيم أن ينال من مال اليتيم؛ أيب عبد اهللا بن يزيد القزويين ، سنن ابن ، كتاب الوصايا، باب ما جا2872أنظر ، احلديث رقم  -  641
  .279.، ص 1998، دار اجليل ، لبنان ،  1.، ط 4ماجه ، كتاب الوصايا ، الد 

642 - "Cela veut dire qu’il lui sera fait application des dispositions des articles 844 et suivants du code civil, 

quant à ses droits et obligations. " ; GH . BENMELHA . op .cit . opu ..Alger.p.366. 



تصرف قانوين يصدر من صاحب احلق فيه إلبقاء " :، أو هو  643"باتا بعد أن كان مهددا بالزوال 
  644."زته ، و يرتتب عليها إنتاج آثارهصرف معني موقوف النفاذ خيوله اخليار بني طلب إبطاله و إجات

 43من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد طبقا للمادة : " أ.ق 83و هو ما تنص عليه املادة     
لى إجازة الويل م تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، و باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف ع.ق

  ".أو الوصي فيما إذا كانت بني النفع و الضرر، و يف حالة النزاع يرفع األمر للقضاء

، موقوفة إىل حني إجازا 645فاملشرع يف قانون األسرة جعل التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر    
العربية كالقانون من طرف الويل، و هذا مستمد من فقه الشريعة اإلسالمية، و من بعض القوانني 

                                                           

  . 88.، ص 2002أنظر ، حممد سعيد جعفور ، التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر يف القانون املدين اجلزائري ، دار هومه ، اجلزائر ،  -  643
  :من القانون املدين الفرنسي 1338/3ادة و قد عرفها املشرع الفرنسي يف امل

«  La confirmation … emporte la renonciation aux  moyens et exceptions l’on pouvait opposer contre cet act… » 
  .130. ، املرجع السابق ، ص...حممد سعيد جعفور ، التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر  -  644
 املميز إىل أقسام ثالثة و هي تصرفات نافعة نفعا حمضا ، و تصرفات ضارة ضررا حمضا ، و تصرفات دائرة بني النفع   و تقسم تصرفات الصيب -  645

  :و الضرر
إخل ؛ ...و هي التصرفات اليت يرتتب عليها دخول شيء يف ذمة القاصر من غري مقابل ، كقبول الوصية و اهلبة : التصرفات النافعة نفعا حمضا - 1 

  .14.، املرجع السابق ، ص... د جعفور ، تصرفات ناقص األهلية املالية حممد سعي
أ مل يوصف لنا التصرف النافع باحملض، بل اكتفى بالقول بأا نافعة له على عكس ما ورد .ق 83و جيب اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري يف املادة    

و هذا يعترب سهو من طرف املشرع . منه الذين دققوا يف وصفها  111صري يف نص املادة على لسان فقهاء الشريعة اإلسالمية و القانون املدين امل
ة للقاصر نفعا اجلزائري و من األفضل أن يتداركه، ألنه يفتح جمال للتفسري الواسع للنص و بالتايل إمكانية إدراج بعض التصرفات اليت قد ال تكون نافع

  .20.، ص 2008-2005، اجلزائر ،  16رفات الصيب املميز ، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة حمضا ؛ البخيت هبايل و حممد العماري ، تص
و التصرفات اليت يرتتب عليها خروج شيء من ملك القاصر من غري مقابل، و أهم مثال هلا هي التربعات جبميع : التصرفات الضارة ضررا حمضا - 2 

اليت من شأا أن تنشأ يف جانب الصيب املميز التزاما دون أن تكسبه حقا ، أي هي اليت خترج من ذمته ماال  و من ّمث التصرفات الضارة هي. أنواعها 
  .21.، املرجع السابق ، ص...دون عوض أو تسقط له حقا يف ذمة الغري ؛ حممد سعيد جعفور ، تصرفات ناقص األهلية املالية 

تلك التصرفات اليت حيتمل أن تكون نافعة للشخص و حمققا مصلحة له ، و حيتمل أن يكون ضارا به و هي : التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر - 3 
البيع و الشراء و االستئجار        : يفوت عليه مصلحة ، حبيث إما يرتتب عليه التزاما بدون مقـــــابل أو ينجم عنه خسارة مالية للقاصر و من أمثلتــــها

  .14.، املرجع السابق ، ص... يد جعفور ، التصرف الدائر بنيإخل ؛ حممد سع... و الرهن
  



من مدونة  225و القانون املغريب يف املادة 646من قانون األحوال الشخصية 210األردين يف املادة 
  .647األسرة 

غري أن املشرع اجلزائري عند معاجلته هلذه النقطة، قد وقع يف تناقض بني القانون املدين و قانون     
و للقاصر احلق يف .  قابل لإلبطال يف القانون املديناألسرة ، فالتصرف الدائر بني النفع و الضرر يعترب

 99648استعمال اإلبطال أو اإلجازة ملدة متتد إىل مخس سنوات من بلوغه سن الرشد، طبقا للمواد 
، و موقوف على إجازة الويل أو الوصي يف قانون األسرة، لكن أيهما 650م.ق 101و 100649و 

  .حيقق محاية للقاصر؟

                                                           

تصرفات الصغري املميز صحيحة مىت كانت نافعة نفًعا حمًضا و باطلة مىت كانت ضارة : " من قانون األحوال الشخصية األردين 210تنص املادة  -  646
  .ضررًا حمضا

فة على إجازة الويل يف احلدود اليت جيوز فيها له التصرف ابتداءا أو إجازة القاصر بعد بلوغه أما التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر فتعقد موقو  -ب    
، الصادر  5809ر ، رقم .املتضمن قانون األحوال الشخصية ، ج 1976لسنة  61املعدل للقانون رقم  2010لسنة  36؛ القانون رقم "سن الرشد 

  .   2010أكتوبر  17يف 
  :ختضع تصرفات الصغري املميز لألحكام التالية: " مدونة األسرة املغربية من 225تنص املادة  -  647
  تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا حمضا؛ -1    
  تكون باطلة إذا كانت مضرة به ؛ -2    
، و يف احلدود املخولة  يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بني النفع و الضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب املصلحة الراجحة للمحجور -3    

  ".  الختصاصات كل نائب شرعي
  "إذا جعل القانون ألحد املتعاقدين حقا يف إبطال العقد فليس للمتعاقد األخر أن يتمسك ذا احلق : " م .ق99املادة  -  648
اريخ الذي مت فيه العقد ، دون إخالل حبقوق يزول حق إبطال العقد باإلجازة الصرحية أو الضمنية و تستند اإلجازة إىل الت: " م.ق 100املادة  -  649
  ."الغري
  .سنوات) 5(يسقط احلق يف إبطال العقد إذا مل يتمسك به صاحبه خالل مخس:" م.ق 101املادة  -  650
الذي يكشف فيه،    و يبدأ سريان هذه املدة ، يف حالة نقص األهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، و يف حالة الغلط أو التدليس من اليوم     

سنوات من وقت متام   ) 10(و يف حالة اإلكراه من يوم انقطاعه ، غري أنه ال جيوز التمسك حبق اإلبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر 
  ".العقد
  :و اليت تنص 1304و تقابلها يف القانون املدين الفرنسي املادة     

« Dans tous les cas ou l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps 
par une loi particulière, cette action dure cinq ans. 

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour ou elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol , du jour ou 
ils ont été découverts. 

Le temps ne court, à l’égard das actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation … »      



حيقق محاية للقاصر؛ فبالنسبة للقانون املدين ، يعترب إعطاء القاصر حق طلب  يف احلقيقة كالمها    
و إذا مارس هذا . 651إبطال التصرف املرتدد بني النفع و الضرر الذي أجراه يف فرتة قصره محاية له

احلق يرجع املتعاقدان إىل احلالة اليت كان عليها، و ال يلتزم القاصر إال برد ما عاد عليه من منفعة 
 .652م.ق 103بسبب تنفيذ العقد وفقا للمادة 

فهي تكون من ناحيتني،  ، فحمايته كانت أكرب من القانون املدين653أما خبصوص قانون األسرة    
األوىل تتمثل يف أن وقف التصرف يسمح للقاصر بأن يكتسب خربة و جتربة كبرية ملعرفة أحوال الناس 

  .654كون شخص رشيد يستطيع االعتماد على نفسهو نتائج املعامالت ، و هذا كله يهيئه بأن ي

أما الثانية، فتتمثل يف أن الوقف يعد سدا لباب الضرر عن القاصر ، ألن هذا األخري مهما كان     
  .يعترب شخص ضعيف و ناقص يف عقله، و ال يستطيع تقدير العواقب مثل الشخص البالغ و الراشد

صرف حبيث ال يصبح نافذا حىت يتم تقديره من طرف لذلك حىت ال يتضرر القاصر، يتم وقف الت    
شخص راشد و هو الويل أو الوصي، فإذا كان حيقق للقاصر مصلحة جييزه و يصبح نافذا، أما إذا  
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  .بتعويض معادل
  .غري أنه ال يلزم ناقص األهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إال برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

  ".وعيته أو كان عاملا بهحيرم من االسرتداد يف حالة بطالن العقد من تسبب يف عدم مشر 
 : قانون مدين فرنسي 1312و تقابلها املادة    

« Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs 
engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce 

qui a été payé a tourné à leur profit. »   
و العقد املوقوف هو عقد نشأ صحيحا و لكنه موقوف النفاذ إىل حني إجازته من طرف من له صفة النائب عن القاصر قبل بلوغه سن الرشد،  - 653

تصرفات املالية لعدمي و ناقص األهلية بسبب االختالل العقلي يف الشريعة و القانون ، جملة العلوم أو من القاصر بعد اكتمال أهليته ؛ رقية أمحد داود ، ال
؛ جنيم عامر ، اإلجازة كشرط لنفاذ  09.، ص 8.، ع 2009القانونية و اإلدارية و السياسية ، كلية احلقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

: ؛ املوقع 261.، ص 20.، ع 2014فقه و القانون ، جملة الكرتونية شهرية تعين بنشر الدراسات القانونية ، تصرفات القاصر يف أمواله ، جملة ال
www.majalah.new.ma    
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كان ال حيقق مصلحة له فال جييزه ، و هذا على عكس القابلية لإلبطال اليت جاء ا القانون املدين 
  .     655مهددا باإلبطال ذلك أن الوقاية خري من العالجو اليت تعترب العقد نافذا، إال أنه 

لكن القاضي يف هذه احلالة سيكون يف حرية، فماذا يطبق على تصرف القاصر ؟، هل يطبق     
  .القانون املدين أم قانون األسرة ؟

ا و يف احلقيقة على القاضي حسب رأينا أن يطبق قانون األسرة لعدة أسباب ، و تتمثل بداية فيم    
تسري على القصر و على احملجور : " منه حيث جاء فيها 79ينص عليه القانون املدين يف املادة 

عليهم و على غيــرهم من عدميي األهليــة أو ناقصيهــا قواعـــد األهليــــة املنصــوص عليهـــا يف قانـــون 
، باإلضافة إىل ما نص عليه املشرع  ، و بالتايل كل ما يتعلق بالقاصر يطبق عليه قانون األسرة"األســـرة

أ .ق223يف آخر مادة من قانون األسرة، حبيث ألغى مجيع األحكام املخالفة لقانون األسرة يف املادة 
  ".تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون: " و اليت تنص

تلفني، حيمل  أننا بصدد تعارض بني نصني قانونيني خم" أضف إىل ذلك، يرى حممد سعيد جعفور     
كل منهما حكما خيالف اآلخر حبيث يستحيل اجلمع بينهما، و طاملا أن هذين احلكمني واردان يف 
نصني قانونيني خمتلفني لكنهما متساويان يف القوة ، فإننا نرى اعتبار النص األحدث و هو نص املادة 

لقانون املدين الصادر من ا 101، ناسخا للنص األقدم و هو نص املادة 1984أ الصادر يف .ق 83
، فيما يتعلق بقابلية العقد لإلبطال بسبب نقص األهلية إعماال للمبدأ الذي يقضي بأن 1975يف 

  . 656"التشريع الالحق يلغي التشريع السابق املساوي له أو األدىن منه يف القوة

أ لتحقيق محاية .ق 83لذلك من املستحسن لو يوحد املشرع بني القانونني مبا يتناسب مع املادة     
  :أ حبيث تصبح كالتايل.ق 83أكرب للقاصر ، باإلضافة إىل تعديل املادة 
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م ، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت .ق43من بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن الرشد طبقا للمادة " 
الضرر،  نافعة له نفعا حمضا و باطلة إذا كانت ضارة به ضررا حمضا، أما التصرفات الدائرة بني النفع و

فتتوقف على إقرار الويل أو الوصي قبل بلوغ القاصر سن الرشد، و إجازة القاصر بعد بلوغه سن 
  .                                                                                                  الرشد

احدة و إال أعترب نافذا ، و يبدأ و جيب أن يستعمل خيار اإلجازة و اإلقرار أو الرد خالل سنة و 
  ".سريان هذه املدة من وقت علم الويل أو الوصي بصدور العقد أو من وقت بلوغ القاصر سن الرشد

وفقا و  ،أ نقرتحه بناء على ما جاء به حممد سعيد جعفور.ق 83و هذا التعديل للمادة     
  :لالعتبارات التالية

املميز بعد أن يصبح  يل أو الوصي دون ذكر إجازة القاصرأن املشرع جعل اإلجازة فقط من الو  -1
راشدا، فبمجرد بلوغ القاصر سن الرشد له احلق يف إجازة التصرف املوقوف لكون الويل أو الوصي مل 

  .يسبق له أن بّت يف التصرف باإلجازة أو الرفض يف فرتة قصور القاصر
أجنبيان عن العقد، و مها يقرا العقد ال ي أن كلمة إجازة ليست يف حملها ألن الويل أو الوص -2

  .  جييزانه
لب ارسة حقه يف طبعد اكتمال أهليته، مم أن املشرع جعل املدة اليت يستطيع فيها القاصر املميز -3

  657.سنوات تبدأ من يوم بلوغه سن الرشد 5وهي  ،طويلة م.ق 101اإلبطال طبقا للمادة 
بإذن القاضي و اليت للويل فيها سلطات واسعة ، إال أنه  هذا بالنسبة لسلطات الويل غري املقيدة    

هناك نوع آخر من السلطات و اليت اعتربها القانون مهمة ، و على الويل أن يستأذن القاضي قبل 
  .القيام ا و هذا ما سنراه يف املطلب املوايل
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   املطلب الثاين

  سلطات الويل املقيدة بإذن القاضي

أ و تشمل كل من التصرف يف العقار و بيع .ق 88زائري صراحة يف املادة نص عليها املشرع اجل    
، استثمـــار أمـــوال القــــاصر باإلقـــراض و االقتـــراض ) الفرع األول ( املنقـــوالت ذات األمهيــــة اخلــــاصة 

أو متتد ألكثر من سنة سنوات  3، إجيار العقار ملدة تزيد عن ) الفرع الثاين ( أو املسامهة يف الشركة 
  ).الفرع الثالث( بعد بلوغ القاصر 

  الفرع األول 

  التصرف يف العقار و بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة

، أما املنقول )أوال ( 658العقار هو الشيء الثابت الذي ال ميكن نقله أو حتويله من مكان إىل آخر    
  ).ثانيا ( 659رفهو كل ما ميكن نقله أو حتويله من مكان إىل آخ

  التصرف يف عقار القاصر: أوال

على الويل أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل احلريص       : " أ.ق 88/1تنص املادة     
  :و عليه أن يستأذن القاضي يف التصرفات التالية. و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام 

  ."راء املصاحلةبيع العقار ، و قسمته ، و رهنه ، و إج - )1

  

                                                           

  .46.، املرجع السابق ، ص 4.، ج...وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي  -  658
  .، نفس املرجع 4.، ج...وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي  -  659

  



  :بيع العقار -أ  

فبيع العقار باعتباره تصرف خطري ينجم عنه نقل امللكية، قيده املشرع محاية للقاصر بإذن     
القاضي، و قد أحسن فعال عندما جعل اإلذن يف بيع العقار على إطالقه ، على عكس املشرع 

، و بطبيعة 660جنيه 300د قيمته عن املصري الذي حصر اإلذن يف بيع العقار على العقار الذي تزي
   661.احلال جعل بيعه بإذن القاضي إذا ما كان التصرف للويل أو لزوجه أو ألقاربه حىت الدرجة الرابعة

أضف إىل ذلك، و محاية للقاصر جيب أن يباع العقار باملزاد العلين ملا فيه من ضمانات طبقا     
راعي يف اإلذن حالة الضرورة و املصلحة، و أن على القاضي أن ي: " أ و اليت تنص.ق 89للمادة 

أو احلقوق العينية /يتم بيع العقار و: " إ اليت تنص.م.إ.ق 783، و املادة "يتم بيع العقار باملزاد العلين
العقارية املرخص ببيعها قضائيا باملزاد العلين ، للمفقود و ناقص األهلية و املفلس ، حسب قائمة 

نة ضبط احملكمة ، يعدها احملضر القضائي بناء على طلب املقدم أو الوصي شروط البيع ، تودع بأما
، و تتمثل هذه الضمانات على وجه اخلصوص ..."أو الويل ، أو يعدها وكيل التفليسة حسب احلالة

  .يف إمكانية احلصول على مثن أعلى للعقار اململوك للقاصر

أ، لذلك هناك من يرى أن املقايضة .ق 88املادة أما بالنسبة للمقايضة فاملشرع مل ينص عليها يف     
املتعلقة بعقار جيب أن ختضع إلذن القاضي قياسا على البيع الحتادمها يف العلة و السبب ، و كذلك 

تسري على املقايضة أحكام البيع : " م و اليت تنص.ق 415طبقا ملا جاء به القانون املدين يف املادة 
  .662"قايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعة امل
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لكن مع ذلك، هناك من يرى بأن املشرع اجلزائري قد استبعد ضمنيا املقايضة من إذن القاضي     
  .663من قانون األسرة، و اليت توجب أن يكون البيع باملزاد العلين 89طبقا للمادة 

در إذن و باإلضافة إىل بيع العقار ، هناك كذلك قسمة العقار و اليت تتطلب من الويل أن يستص    
  .من القاضي 

  :قسمة العقار -ب 

لقد حذا املشرع اجلزائري يف القسمة حذو عقد بيع العقار، خبصوص اإلذن القضائي يف حالة     
يستطيع الشركاء إذا انعقد  : "م.من ق 723وجود قاصر بني الشركاء، و هذا ما تنص عليه املادة 

فإذا كان بينهم من هو ناقص األهلية وجبت . يرواإمجاعهم، أن يقتسموا املال الشائع بالطريقة اليت 
  " .مراعاة اإلجراءات اليت يفرضها القانون

و عليه ال ميكن للويل أن جيري قسمة عقار كان القاصر طرفا فيها إال إذا اتبع اإلجراءات اليت     
علق بقسمة يفرضها القانون، و املتمثلة خاصة يف احلصول على إذن من القاضي يف التصرف الذي يت

من املقرر قانونا " : 1988664ديسمرب  19العقار ، و هذا ما جاء يف قرار للمحكمة العليا بتاريخ 
أن تقسيم عقار القاصر من بني التصرفات اليت يستأذن الويل فيها القاضي ، و من املقرر أيضا أن 

ما ، و من مث فإن للقاضي أن يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى مىت كان ذلك الز 
  .القضاء مبا خيالف هذين املبدأين يعد خطأ يف تطبيق القانون

أن الطاعنة مل تستأذن احملكمة يف تقسيم عقار القصر و يف  -قضية احلال –و ملا كان من الثابت يف 
، س بتأييدهم للحكم القاضي بصحة تلك اإلجراءات خرقوا القانون ــاة الــوى و أن قضــع الدعــرف

  ".و مىت كان كذلك استوجب نقض و إبطال القرار املطعون فيه 

و من ّمث ، إذا حصل اتفاق بني الويل و باقي الورثة على قسمة العقار اململوك على الشيوع فإنه     
على الويل أن يبادر إىل احلصول على إذن من احملكمة ، فإذا كانت القسمة غري ضارة مبصلحة 
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مبدئيا للممثل القانوين بأن يباشر مع الشركاء إعداد مشروع قسمة بواسطة  القاصر ، تأذن احملكمة
و بعد إجناز مشروع القسمة يعرض على احملكمة لتصادق على التقرير إذا رأت . خبري عقاري معتمد 

أنه يراعي مصلحة القاصر ، و متنح اإلذن هلذا املمثل القانوين حىت يتم إفراغ تقرير القسمة يف عقد 
، أما إذا مل يتفق الويل مع باقي الورثة على إجراء القسمة ، أو أراد 665مام املوثق طبقا للقانونرمسي أ

اخلروج من حالة الشيوع االختياري بالقسمة ، فيحق له اللجوء مباشرة إىل القضاء لطلب إجراء 
  .666القسمة بواسطة خبري عقاري

يف إطار دعوى القسمة، أثبت اخلبري فيها  و جتدر اإلشارة إىل أنه إذا ما أمرت احملكمة بالبيع    
فإنه يطرح لدينا مشكل، و هو إذا ما . 667م.ق 728تعذر قسمة العقار بني الورثة طبقا للمادة 

طلب كافة الورثة أن تقتصر املزايدة عليهم فقط حسب املادة السابقة، دون اللجوء إىل البيع عن 
  .، فما العمل ؟668طريق املزاد العلين

احلالة ، جيب مراعاة حسب اعتقادنا مصلحــة القــاصر بالدرجــة األوىل علــى أســـاس أن  ففي هذه    
أ هي نص خــــاص ، و لذلك جيـــب أال تقتــصر املزايـــدة علـــى الشـــركـــاء فقط حتــى    .ق 89املــــادة 

  .669على أحدهم و بثمن خبسو لو اتفقـــوا باإلمجاع ، و هذا خشية من تواطئهم على إرساء املزاد 

أما بالنسبة لتقسيم الرتكـــــة فقد أوجب املشرع أن تكـــــون القسمة أمـــام القضاء طبقا للمادة     
من هذا )  173و  109( يراعى يف قسمة الرتكات أحكام املادتني : " أ و اليت تنص.ق181

  .لشائعةالقانون و ما ورد يف القانون املدين فيما يتعلق بامللكية ا

  ".و يف حالة وجود قاصر بني الورثة جيب أن تكون القسمة عن طريق القضاء
                                                           

  .94.رجع السابق ، صحممد بوعمرة ، امل -  665
  .95.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  666
إذا تعذرت القسمة عينيا ، أو كان من شأا إحداث نقص كبري يف قيمة املال املراد قسمته ، بيع هذا املال باملزاد بالطريقة : " م.ق 728املادة  -  667

  "الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا باإلمجاع املبينة يف قانون اإلجراءات املدنية ، و تقتصر املزايدة على 
  .110.دليلة سالمي ، املرجع السابق ، ص -  668

-2003، اجلزائر ،  14أنظر ، عادل بوحديش ، قسمة املال الشائع يف القانون املدين اجلزائري ، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  -  669
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غري أنه يف : " ... على أنه1992670ديسمرب  22و هذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بتاريخ     
حالة وجود قّصر كما هو احلال يف القضية ، فالبد على قضاة املوضوع من احرتام متطلبات املادة 

ن قانون األسرة اليت تقتضي على أنه يف حالة وجود قاصر بني الورثة حيب أن تكون القسمة م 181
عن طريق القضاء ، و ذلك لضمان عدم اإلجحاف حبق القاصر حيث أن القسمة املنوه عنها 

من قانــون األســرة  18 و لــم حتتـــرم املــادة... بالرتاضي مل تــقــع حتـت إشــراف العــدالــة و دفـــاع النيــابـــة 
  ...".من قانون اإلجراءات املدنية  141و املادة 

  .و باإلضافة إىل قسمة العقار البد للويل أن حيصل على إذن القاضي من أجل رهن العقار    

  :الرهن -ج

 يا ينشأ مبوجب عقد رمسي ، و يتقرر ضمانا للوفاء بدين ، و هذا احلق العيينعين ايعترب الرهن حق    
يتقرر على عقــار مملـــوك للمدين أو لكفــيل عيين، و مبوجبه يكون للدائن احلق يف استيفاء دينه من مثن 

  . 671هذا العقار متقدما على باقي الدائنني العاديني

لذلك يعد الرهن من أعقد املعامالت اليت حتتاج خلبري و إلذن من القاضي ألنه يعترب من أعمال     
قام ا الويل يف أموال القاصر قد يؤدي إىل اإلضرار مبال القاصر ، لكونه فيه تعطيل التصرف اليت إذا 

ملنفعة املال لبقائه حمبوسا إىل أن يسدد الويل الدين بل وقد يطول احلبس إىل أكثر من ذلك إذا عجز 
  أكد من وجــود ، و هلذا وجب على القاضي املختص أن يتــــ672الويل عن ســداد الدين يف ميعــــاد الوفـاء

  .673حالة الضرورة و املصلحة ، و كذلك إمكانية سداد الدين الحقا

                                                           

  110.، ص 1.، ع 1995ق ، .، م 84559، ملف رقم  22/12/1992، ش .أ.أنظر ، احملكمة العليا ، غ -  670
الفرنسي أنظر ، شوقي بناسي ، أحكام عقد الرهن الرمسي يف القانون املدين اجلزائري ، داسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي و القوانني الوضعية  -  671

  .65.، ص 2009و املصري ، دار هومه للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 
  .790.حممد مصطفى شليب ، أحكام األسرة يف اإلسالم ، املرجع السابق ، ص -  672

  
  .96.حممد بوعمرة ، املرجع السابق ، ص -  673



أ أا مل توضح ما إذا كان هذا الدين املضمون برهن على الويل .ق 88و ما يالحظ على املادة     
أم  القاصر و إمنا جاءت عامة فبمجرد رهن عقار القاصر جيب أن يستأذن الويل القاضي ، و هذا 

من قانون الوالية على املال الذي كان أكثر توسعا  674 6/2س املشرع املصري يف املادة على عك
  .675لكونه نص صراحة على منع الرهن الذي يقوم به الويل على عقار القاصر لدين على نفسه

أما إذا كان الرهن لصاحل القاصر حبيث يكون هذا األخري هو الدائن املرن ، فهذه احلالة خترج     
  .676أ و ال حيتاج بذلك إلذن قضائي لكون الرهن يف صاحل القاصر.ق 88طاق املادة من ن

  :املصاحلة -د

عقـــد ينهــي  : " م التــي عرفته بأنه.ق 459تتم عملية الصلح عن طريق إبـــرام عقـــد طبقا للمادة     
تنــازل كل منهما على وجـــه التــبادل عن به الطرفـــــان نزاعـــا قائمـــا أو يتوقيان به نزاعا حمتمال ، و ذلك ب

  ".حقه

فإذا نشأ نزاع يف ملكية أو إدارة ملكية شائعة بني الورثة ، و كان أحدهم شخص قاصر و اقتضى     
األمر إجراء املصاحلة ،  جيب أن ينوب عن القاصر وليه يف إجراء الصلح ، فإذا كان هذا الصلح فيه 
                                                           

  "و ال جيوز أن يرهن عقار القاصر لدين لنفسه : " ... من قانون الوالية على املال املصري  6/2املادة  -  674
اليتيم ألمر يتعلق حباجته أو مصلحته ذلك ألن الرهن من توابع التجارة اليت حيتاجها التجار،  و قد اتفقت كل املذاهب على أن للويل رهن مال - 675

  .157.و الويل ميلك التجارة مبال القاصر ، لذلك ميلك توابعها أيضا ؛ مراد بلعباس ، املرجع السابق ، ص
  :ه سواء كان هذا الرهن للويل أو لغريه ، و هلم يف ذلك قوالن اثنان مهالكنهم اختلفوا فيما إذا رهن الويل مال القاصر بدين لغري حاجته أو مصلحت   
و هو قول اجلمهور من املالكية و الشافعية و احلنابلة حيث منعوا على الويل رهن مال القاصر بدين لغري مصلحة القاصر، و حجتهم يف : القول األول 

من  127ه حبس مال القاصر بغري منفعة تعود إليه و هذا يتناقض مع قوله تعاىل يف اآلية ذلك بأن الرهن ال يتعلق بالقاصر و مضر له ألنه يرتتب عن
بـُْلَغ َو َال تـَْقَربُوا َماَل الَيِتيِم ِإّال بِاّلِيت ِهَي َأْحَسُن َحّىت يَـ : " من سورة األنعام 152، و قوله أيضا يف اآلية "َو أَن تـَُقوُموْا لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط : " سورة النساء

؛ مشس الدين حممد بن  450.هـ ، ص 1402، دار الفكر ، لبنان ،  3.؛ منصور بن يونس البهويت ، كشف القناع عن منت اإلقناع ، ج" َأُشّدُه 
  .157.، ص؛ مراد بلعباس ، املرجع السابق  122.، املرجع السابق ، ص 2.اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، ج

و هو رأي احلنفية حيث يرى بأن للويل على سبيل االستحسان أن يرن مال اليتيم بدين لنفسه و حجته يف ذلك بأن كل من الرهن     : القول الثاين 
ملختار حاشية ابن عابدين ، و الوديعة فيهما حبس ملال القاصر و ملا كان إيداعه جائزا فكذلك رهنه ؛ حممد أمني بن عمر عابدين ، رد احملتار على در ا

  . 479.، املرجع السابق، ص 6.ج
،  2004أنظر ، ماجدة مصطفى شبانة ، النيابة القانونية دراسة يف القانون املدين و قانون الوالية على املال ، دار الفكر العريب ، مصر ،  -  676
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املصاحلة قد تؤدي إىل إنقاص من مال القاصر ، مينح القاضي  منفعة و صالح للقاصر حبيث عدم
  .  677للويل اإلذن يف إجرائه

أما إذا كانت هذه املصاحلة تؤدي إىل إسقاط حق ثابت للقاصر كأن يتنازل عنه لفائدة شخص     
حق آخر ، فالقاضي يف هذه احلالة يرفض إجراء الصلح ، و على الويل أن ميتنع عن إجرائها لكوا تل

  .678ضرر مبصاحل القاصر

هذا بالنسبة لكل ما يتعلق بالعقار من بيع و قسمة و رهن و مصاحلة نظرا ملا للعقار من قيمة ،     
  لكن ما حكم بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة؟

  بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة: ثانيا

معينا ملعرفة املنقول ذو األمهية اخلاصة،  من قانون األسرة معيارا 88/2مل حيدد املشرع يف املادة     
بسبب اختالف مستوى الطبقات االجتماعية، فما يعترب ذو أمهية عند قاصر معني قد ال يعترب عند 

  .679غريه ذو أمهية 

لكن مــع ذلك ميكن إعطاء بعض األمثلـــة عــن املنقـــوالت اليت تعترب ذات قيمة، كأسهــم     
عنوية، كحق امللكية الصناعية و التجارية و األدبية و كذلك احملالت البورصات و احلقوق امل

  .680إخل... التجارية

لذلك، و تفاديا لكل هذا من األفضل لو يضع املشرع اجلزائري حد أدىن لقيمة املنقول، حىت     
كما أن عدم وضع معيار معني ملصطلح . يعترب ذي أمهية خاصة يستوجب إذن القاضي بشأن بيعه

  681.األمهية اخلاصة، جيعل الويل مقيدا بإذن القاضي يف بيع أي منقول مهما كانت قيمته
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أ متناقضة يف .ق 89أن املشرع مل يبني لنا كيف يتم بيع منقول القاصر، خاصة و أن املادة  كما     
فالنص العريب بني كيفية بيع عقار القاصر، بأن يتم يف . حمتوياا بني النص العريب و النص الفرنسي

ن القاضي ، لكن املزاد العلين دون ذكر املنقول، مما يفهم منه أن املنقول يباع مبجرد احلصول على إذ
جند النص الفرنسي خمالفا للنص العريب حيث يقضي بأن يتم البيع باملزاد العلين ،  دون أن يفرق بني 
العقار و املنقول، حبيث أخضعهما حلكم واحد و هو احلصول على اإلذن، و خضوعهما إلجراءات 

  :املزاد العلين، حيث جاء فيها

« Le juge accorde l’autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l’intérêt 
du mineur,  sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques. » 

أ هل يطبق النص العريب أم .ق 89و يف هذه احلالة يكون القاضي يف مشكل حول تطبيق املادة     
اللغة العربية هي : " منه على أن 03ملادة النص الفرنسي ؟ ، خاصة و أن الدستور ينص صراحة يف ا

، أضف إىل ذلك أن النسخة األصلية للجريدة الرمسية هي باللغة العربية      "اللغة الوطنية و الرمسية 
  .682و ترمجتها هي باللغة الفرنسية ، و من ّمث يف حالة اخلالف يتم الرجوع إىل النص العريب

نسي يعد أكثر محاية للقاصر من النص العريب، ألنه من الناحية و يف احلقيقة، نعتقد أن النص الفر     
الواقعية هناك عدة منقوالت تفوق قيمتها قيمة العقار، و حتتاج لبيعها يف املزاد العلين و لعل هذه هي 

  .أ.ق 89نية املشرع يف النص الفرنسي للمادة 

ط القانون إذن القاضي يف استثمار و باإلضافة إىل العقار و املنقول ذو األمهية اخلاصة ، اشرت     
  .أموال القاصر باإلقراض و االقرتاض أو املسامهة يف شركة و هذا ما سنراه يف الفرع املوايل

  الفرع الثاين

  استثمار أموال القاصر باإلقراض و االقرتاض أو املسامهة يف شركة 

                                                                                                                                                                                     

  .78.عالوة بوتغرار ، املرجع السابق ، ص -  681
  .120.، املرجع السابق ، ص... حلماية القانونية للطفل رقية أمحد داود ، ا -  682



، مث ننتقل بعد ذلك إىل  )أوال ( سنتكلم عن استثمار أموال القاصر باإلقراض و االقرتاض     
  ).   ثانيا ( استثمار أمواله باملسامهة يف الشركة 

  استثمار أموال القاصر باإلقراض أو االقرتاض: أوال

، و احلكمة اليت 683إن إقراض مال القاصر فيه تعطيل ملاله و ذلك لبقائه جامدا دون استثمار    
االحتياط من ضياع أموال القاصر ،كأن  ، هو88/3جعلت املشرع خيضعه إلذن القاضي يف املادة 

، لذلك على القاضي عند 684يكون املقرتض مفلسا أو معسرا أو مماطال يف أداء ما عليه من ديون
منح اإلذن التأكد من وجود مصلحة القاصر بضمان إمكانية رجوع املال و يف الوقت احملدد و أن 

  .هذا املال لن يؤثر يف القاصر 

                                                           

؛ سيف  853.؛ معوض عبد التواب ، املرجع السابق، ص 36-35.، املرجع السابق ، ص... أمحد نصر اجلندي ، التعليق على قانون الوالية  -  683
  .15.ن، ص.س.ن ، مصر ، د.د.، د 2.ج؛ أنور طلبة ، املطول يف شرح القانون املدين ،  257.رجب قزامل ، املرجع السابق ، ص

  :أما بالنسبة للفقه اإلسالمي فقد اختلفوا يف مسألة إقراض الويل مال القاصر إىل رأيني - 684
ل و هو رأي املالكية و الشافعية و احلنابلة، و يرون جبواز قرض الويل مال القاصر إذا كان يف ذلك مصلحة له كأن خياف الويل هالك املا: الرأي األول 

ُلَغ َأُشــــّدُه :" من سورة اإلســــراء  34إذا ما بقي عنده مثال و استدلـــوا بقوله تعاىل يف اآلية  ،        "َو َال تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإّال بِاْلّتـــِي ِهَي َأْحَسُن َحّىت يـَبـْ
، لكن هذا الرأي وضع عدة شروط تصب يف محاية " ودعه و يعطيه مضاربة أنه كان يستقرض من مال اليتيم و يست" و ورد عن ابن عمر رضي اهللا عنه 

  :القاصر  و هي
بن املفلح اشرتاط الرهن عند اقرتاض مال القاصر، و ذلك لالحتياط خوفا من أن ميتنع رد املال ، و هذا ما ذهب إليه كل من الشافعية و احلنابلة ؛ا- 1 

، دار الفكر ،  13.ريا حيي بن شرف النووي مع تكملة جنيب املطيعي ، اموع شرح املهذب ، ج؛ أبو زك 219.احلنبلي ، املرجع السابق ، ص
  .354.ن ، ص.س.دمشق، د

يف أداء أن يكون املقرتض مليئا ثقة ، ذلك أن غري املليء ال ميكن أخذ البدل منه، مما يؤدي إىل تأخر رد مال القاصر ، و غري الثقة قد يتماطل  -2  
؛ ابن مفلح احلنبلي ، املرجع السابق ،  354.، املرجع السابق ، ص 13.؛ أبو زكريا حيي بن شرف النووي ، اموع شرح املهذب ، جمال القاصر 

  .219.ص
؛ 354.أن يشهد الويل على إقراضه مال القاصر احتياطا ، و هذا ما ذهب إليه الشافعية ؛ أبو زكريا حيي بن شرف النووي ، املرجع السابق ، ص - 3 

  .138.مراد بلعباس ، املرجع السابق ، ص
؛ 138.أن ال يقرض مال القاصر بقصد مصلحة الغري كنفعهم أو مكافأم و هو ما نص عليه اإلمام أمحد ؛ مراد بلعباس ، املرجع السابق ، ص - 4 

  .220.ابن املفلح احلنبلي ، املرجع السابق ، ص
ليتيم مطلقا ، سواء أكان يف مصلحة القاصر أم ال ، و هو رأي بعض الشافعية و رواية عن اإلمام أمحد ؛ و يرى بأنه ال جيوز قرض مال ا: الرأي الثاين  
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يل أن يقرتض مال القاصر لنفسه إال بإذن من احملكمة و كذلك االقرتاض كما ال جيوز للو       
ملصلحة القاصر نفسه ، فإذا قدر القاضي بأن االقرتاض من مال القاصر أو ملصلحته فيه ضرر له فإنه 

  . 685ميتنع عن منح اإلذن بعد التأكد من انعدام عنصري املصلحة و الضرورة

أموال القاصر ، لكن ما حكم مسامهة الويل يف الشركة؟ وهل كل هذا بالنسبة إلقراض أو اقرتاض     
  الشركات صاحلة ألن يكون القاصر شريكا فيها؟ 

  املسامهة يف الشركة: ثانيا 

أ، لكن مل حيدد املشرع لنا نوع الشركة ما إذا كانت شركة .ق 88/3نصت عليها كذلك املادة     
لتضامن و اليت تعترب من أهم أنواع شركة األشخاص فبالنسبة لشركة ا. أشخاص أم أموال أم خمتلطة

، و القاصر ال 686اليت ال يستطيع القاصر االنضمام إليها، ألا تكسب كافة الشركاء صفة التاجر
ميكنه اكتساب صفة التاجر النعدام أهليته ، كما أن مسؤولية الشركاء يف شركة التضامن صارمة و ال 

  . 688ت.ق 551طبقا للمادة 687حتقق محاية للقاصر

و يف حالة ما إذا ورث حصة من الشركة، فإا تتحول إىل شركة توصية بسيطة مؤقتا إىل حني     
بلوغ القصر و يصبحوا شركاء متضامنني، لكن قبل بلوغهم يستمر الشركاء القدماء متضامنون، أما 

ال يعتربون  و. 689القصر فيصبحون شركاء موصون يتحملون املسؤولية بقدر حصة مورثهم يف الشركة

                                                           

، دار الغرب  2.وسف املولودة عماري ، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية و املراسيم التنفيذية احلديثة ، طأنظر ، فتيحة ي -  685
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، دار املسرية للنشر و التوزيع ، األردن ،  1.التجاري ، الشركات التجارية ، طأنظر ، باسم حممد ملحم و باسم محد الطراونة ، شرح القانون  - 686
  . 134.ن ، ص.س.د

  .77.عبد العزيز مقفوجلي ، املرجع السابق ، ص -  687
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تنتهي الشركة : " من القانون التجاري و اليت تنص 562طبقا للمادة 690جتارا و ال يشهر إفالسهم
  .          بوفاة أحد الشركاء مامل يكن هناك شرط خمالف يف القانون األساسي

و يعترب القاصر أو القصر من ورثة الشريك ، يف حالة استمرار الشركة ، غري مسؤولني عن ديون 
، و هذا يف احلقيقة حل حيقق محاية للقاصر و يف "الشركة مدة قصورهم إال بقدر أموال تركة مورثهم

  .نفس الوقت حيرتم قواعد شركة التضامن

أما فيما خيص شركات األموال، فيمكن للقاصر أن يْنضم إليها بعد إذن احملكمة، ألا تقوم على     
فمســؤولية الشريــك فيها تـكون حبــدود رأس مالـــه، و ال يكتسب  .االعتبــار املـــايل و ليــس الشخصــي

صفـــة التاجر، و ال يشهر إفالسه مبجرد شهر إفالس الشركة، كما أنه ال تنقضي بوفاة أحد الشركـــاء 
و جيوز فيها للشريك احللول حمل شريك آخر دون احلاجة إىل رضاء الشركاء اآلخرين ، و تعترب شركة 

  .و ما بعدها692ت.ق 592طبقا للمادة 691أهم منوذج هلا املسامهة

باإلضافة إىل ذلك، هناك نوع ثالث من الشركات و هي جتمع بني االعتبار الشخصي و املايل،    
  :تسمى بالشركات املختلطة و هي نوعان

  :الشركة ذات املسؤولية احملدودة -أ

                                                           

ختلطة مل تؤيد هذا احلكم ، و قضت غري أن حمكمة االستئناف امل 10/11/1933و هذا ما قضت حمكمة مصر التجارية املختلطة يف "  -  690
بإستمرار شركة التضامن و خضوع القصر لنفس األحكام اليت خيضع هلا الشركاء املتضامنون ، و قد انتقد هذا احلكم لرتجيحه  14/01/1934بتاريخ 

ثها من مورثه بالرغم من أن القانون فصل ذمته استمرار الشركة على مصلحة القاصر ، حيث جيعله مسؤوال عن ديون الشركة يف أمواله اخلاصة اليت مل ير 
  .   56.؛ مجيلبة موسوس ، املرجع السابق ، ص" و ذمة مورثه ، كما أن القاعدة الفقهية تقضي بأن ال تركة إال بعد سداد الديون

- 21.، ص 2008لتوزيع ، اجلزائر ، تونسي حسني ، تطور رأس مال الشركة و مفهوم الربح يف الشركات التجارية ، دار اخللدونية للنشر و ا - 691
، املرجع ... ؛ نادية فوضيل ، شركات األموال  74.ن ، ص.س.؛ مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، د 22

  .149-148.السابق ، ص
، و تتكون من شركاء ال يتحملون اخلســـائر إال بقدر  شركة املسامهة هي الشركة اليت ينقسم رأمساهلا إىل أسهم: " ت.ق 592تنص املادة  -  692

  ...".حصتهم 



تاجر، و تكون مسؤوليته فيها حمدودة و هذا النوع من الشركات ال يكتسب فيها الشريك صفة ال    
، و بالتايل جيوز للقاضي أن يأذن ا للويل لكن إذا كانت هذه 693بقدر حصته اليت قدمها للشركة

احلصة املقدمة نقدية ، أما إذا كانت عينية فإن هذا األمر ال حيقق محاية للقاصر، ألنه سوف يكون 
:     و اليت تنص 695ت.ق 568/2ا للمادة طبقــ694مسؤول مسؤولية شخصية تضامنية جتاه الغري

و يكون الشركاء مسؤولني بالتضامن مدة مخس سنوات جتاه الغري عن القيمة املقدرة للحصص "
  ".العينية اليت قدموها عند تأسيس الشركة

و باإلضافة إىل الشركة ذات املسؤولية احملدودة هناك نوع آخر من الشركات املختلطة و املتمثلة يف     
  . ة التوصية باألسهمشرك

  :شركة التوصية باألسهم -ب

،      696و هي تتكون من شركـــاء متضامنـــني و شركــاء موصـــني ميكن أن يكون القــاصــر أحــدهـــم   
و ال مينع االنضمام إليها بإذن القاضي ، لكن املشرع قد أغفل نقطة مهمة تتمثل فيما إذا بلغ 

جيد نفسه مقيد بالتزامات قد تكون لسنوات ، لذلك من املستحسن القاصر سن الرشد فإنه سوف 
  .لو يقيد هذه املعامالت مبدة معينة كما هو احلال بالنسبة لإلجيار

بعدم جواز التنازل عن حصص  1992جانفي  5و محاية للقاصر، قضت احملكمة العليا بتاريخ     
املسامهة يف شركة ناجحة ماليا و حتقق القاصر من طرف الويل بدون إذن القاضي، أو التنازل عن 

من املقرر قانونا أنه جيب اإلثبات بعقد رمسي و إال كان : " حيث جاء يف القرار  ،697مصلحة له
باطال كل تنازل عن حمل جتاري و لو كان معلقا على شرط، أو صادر مبوجب عقد من نوع آخر ، 
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دة أو بطريق املسامهة به يف رأس مال الشركة ، أو كان يقضي بانتقال احملل التجاري بالقسمة أو املزاي
و على الويل أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل احلريص و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات 

  .القانون العام
أن عقد التنازل مل ينجز يف شكله الرمسي ، و أن املطعون ضدها ما  –يف قضية احلال  -و ملا ثبت 

   ة زوجها ، فليس هلا إذن سوى سلطة التسيري يف أموال الشركة لصاحلها هي إال ولية شرعية بعد وفا
و لصاحل كل أوالدها القصر ، و ال ميكنها التصرف فيها بالتنازل إال عن حصتها لذا فإن القرار الذي 

رفض صدر مستوجبا للنقض     فصل عن خطأ يف طلب الطاعنني بالرجوع إىل األمكنة و قضى بال
  ."و اإلبطال

و مل يكتفي القانون باشرتاط إذن القاضي على ما قلناه ، بل اشرتطه حىت يف اإلجيارات اليت ميكن     
أن يقوم ا الويل على عقار القاصر ملدة تزيد عن ثالث سنوات ، أو متتد ألكثر من سنة بعد بلوغه 

  .سن الرشد

  الفرع الثالث

كثر من سنة بعد سنوات أو متتد أل 3إجيار عقار القاصر ملدة تزيد عن  
  بلوغه سن الرشد

  سنـــوات، شريطة حصولـــــه عــــلى إذن  3للـــويل حق إجيار عقــــار القاصر ألية مدة و لــــــو زادت عن     

و يرجع ذلك أن هذه الفقرة تتالءم مع القواعد املعمول ا، . أ.ق 88/4مسبق بذلك وفقا للمادة 
اإلدارة و هو الويل يف هذه احلالة ، و هذا ما تنص عليه  بشأن صالحيات من ميلك سوى أعمال

ال جيوز ملن ال ميلك إال حق القيام بأعمال اإلدارة أن يعقد إجيارا تزيد مدته على : " م.ق 468املادة 
  .                                              سنوات ما مل يوجد نص يقضي خبالف ذلك) 3(ثالث 

  ".سنوات ) 3(ملدة أطول من ذلك ختفض املدة إىل ثالث  إذا عقد اإلجيار



بأنه ال فائدة هلا يف ظل اعرتاف  698لكن رغم ما هلذه الفقرة من أمهية ، إال أن هناك من يرى    
القانون حبق البقاء رغم انتهاء مدة اإلجيار ، ألنه قد تتجاوز مدة اإلجيار اليت يقوم ا الويل عن ثالث 

  .قاضي على أساس ما للمستأجر من احلق يف البقاءسنوات بدون إذن ال

و حسب اعتقادنا ، نرى بأن املشرع قد تدارك األمر عندما ألغى حق البقاء لإلجيارات املربمة بعد     
 07، مث جاءت املادة 03699-93من املرسوم التشريعي رقم  20مبوجب املادة  1993تاريخ سنة 

، بل أكثر من  03-93من املرسوم التشريعي رقم  20و ألغت املادة  05700-07من القانون رقم 
، 58-75مكــرر من األمــر رقم  507الــمادة  05-07من القــــانــــون رقــم  08ذلك عــــدلت املادة 

ليتم فيه التوقف ائيا عن العمل  2017و وضعت حد حلق البقاء بتحديد تاريخ حمدد و هو سنة 
  .701أو بعد هذه السنة 1993جيارات املربمة قبل سنة حبق البقاء ، سواء بالنسبة لإل
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  .املرسوم التشريعي 
؛ املرسوم التشريعي رقم " يظل جتديد عقود االجيار املربمة قبل تاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي ، خاضع للتشريع السابق املطبق على هذه العقود

 1413رمضان  9، الصادرة يف  14.ر ، ع.بالنشاط العقاري ، جيتعلق  1993هـ املوافق لـ أول مارس  1413رمضان  7املؤرخ يف  93-03
  .1993مارس  3املوافق لـ 

 20املؤرخ يف  58- 75، يعدل و يتمم األمر رقم  2007مايو  13املوافق  1428ربيع الثاين  25املؤرخ يف  05- 07أنظر ، القانون رقم  -  700
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2007.  

  
بقد  و قد أجاز فقهاء الشريعة اإلسالمية للمذاهب األربعة للويل أن يؤجر أموال القاصر إذا رأى مصلحة يف ذلك و كانت اإلجارة بأجر املثل و - 701
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و هكذا حاول املشرع محاية أموال القاصر من خالل اشرتاطه إذن القاضي يف بعض التصرفات ،     
  لكن يف حالة ما إذا جتاوز الويل حدود السلطات اليت منحها له القانون هل يتعرض جلزاء أم ال؟ 

  املطلب الثالث

  ود سلطاتهجزاء جتاوز الويل حد

ينبين نظام الوالية على أساس جلب املصلحة و درء املفسدة عن أموال املوىل عليه، فإذا تصرف     
فيرتتب على هذا . الويل مبا ينايف هذه املصلحة عن عمد أو إمهال، يكون قد أخل بواجبه الشرعي

، و الثاين )األول  الفرع( اإلخالل جزاءين يكون للقاضي توقيعهما، أحدمها خاص بتصرفات الويل 
  ).الفرع الثاين ( خاص بشخص الويل 

  

  الفرع األول

  جزاء تصرفات الويل ااوزة لسلطاته

مل يتكلم املشرع اجلزائري عن اجلزاءات املفروضة على قيام الويل بتصرفات خمالفة لنظام الوالية ،     
، و التصرفات اليت )أوال ( ر رغم أمهية هذا املوضوع، و من بينها حكم التصرفات الضارة بالقاص

  ).ثانيا ( تكون بدون إذن القاضي 

  حكم التصرفات اليت فيها ضرر حمض: أوال
                                                                                                                                                                                     

، املرجع السابق ،  5.؛ مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي ، اية احملتاج إىل شرح املنهاج ، ج 250.ص
  .320.ص

ز له الفسخ و يف احلالة الثانية فقد فرق بني ما إذا كان الويل يعلم ببلوغ القاصر قبل انتهاء مدة اإلجيار أو ال يعلم ، ففي احلالة األوىل جيو : الرأي الثالث
  .66.عدم اجلواز و هو مذهب احلنابلة ؛ باسم محدي حرارة ، املرجع السابق ، ص

  



إّن التصرفـــــات الضـــارة ضررا حمضا ، هي التصرفــات اليت يرتتب عليها افتقـــار الشخــص دون أن     
ابل له، و ذلك مثل اهلبة حيصل على مقابل لذلك ، فيخرج من ذمته مال دون أن يدخل فيها مق

  .702بالنسبة للواهب و اإلبراء بالنسبة للدائن

فالتصرف الضار الذي يقوم به القاصر يعد باطال حىت و لو أجازه ممثله الشرعي ، ذلك أن     
إجازته تكون غري صحيحة، فما بالك لو كان التصرف الضار للقاصر صادرا من املمثل الشرعي حبد 

للويل التربع مبال القاصر املشمول بواليته مهما كان سبب هذا التصرف ؛ و هذا  ذاته ، هلذا ال جيوز
على خالف املشرع املصري الذي أجاز للويل التربع من مال القاصر ألداء واجب عائلي            

ال جيوز لويل : " من قانون الوالية على املال املصري اليت تنص على أنه 5، يف املادة 703أو إنساين
  .704"ربع مبال القاصر إال ألداء واجب إنساين أو عائلي و بإذن احملكمة الت

أما الفقه اإلسالمي فقد منع هو اآلخر باإلمجاع تصرفات الويل الضارة بالقاصر فيما عدا اهلبة     
  :بعوض ، اليت اختلف فيها الفقهاء إىل قولني

ا، مهما كانت قيمة العوض عن ذلك،  و يرى أنه ال جيوز للويل هبة مال القاصر مطلق: القول األول
  . 705و هو مذهب احلنفية و املالكية
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يرى جبواز للويل أن يهب مال القاصر بعوض ، لكن بشرط أن يزاد على مثن املثل ذلك : القول الثاين
أن تصرف الويل يف مال اليتيم منوط باملصلحة، و ال مصلحة للقاصر إال إذا كانت اهلبة بعوض أكثر 

  .707و احلنابلة706و هو ما ذهب إليه كل من الشافعيةمن القيمة، 

غري أن الفقه اإلسالمي استثىن اإلقراض من املنع، لكون هذا اإلقراض فيه صون ملال القاصر من     
  .708الضياع و هو رأي مجهور الفقهاء من احلنفية و املالكية و الشافعية و احلنابلة

أن تكون ضارة بالقاصر، لكن ما حكم تصرفات هذا بالنسبة حلكم تصرفات الويل اليت ميكن     
  الويل اليت تكون دون استئذان القاضي؟

  حكم تصرفات الويل دون استئذان القاضي: ثانيا

، مث نتطرق إىل جزاء التصرف الذي يكون بدون ) أ( سنتكلم بداية عن كيفية احلصول على اإلذن 
  ).ب ( هذا اإلذن 

  :ذنالقاضي املختص و إجراءات منح اإل -أ

مل يتكلم املشــــرع عن القــــاضي املختص مبنح اإلذن يف القواعد املوضوعية املتعلقة بقانـــون األسرة     
حبيث جاء املشرع فقط مبصطلح القاضي دون أن حيدده،  و هذا ليس فقط يف الوالية على املال بل 

  .حىت يف الوالية على النفس

يف مسألة االختصاص بدقة، حيث أخضع مثل هذه  على عكس املشرع الفرنسي الذي فّصل    
األمور إىل قاضي الوالية، و هو قاضي باحملاكم االبتدائية الصغرى ، يعينه الرئيس األول للمحكمة 
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اإلستئنافية من جهة ؛ و قاضي يفصل يف املنازعات النامجة عن ممارسة السلطة األبوية، و هو قاضي 
  .  709كذلك الرئيس األول للمحكمة اإلستئنافية من جهة أخرى  باحملكمة االبتدائية الكربى يعينه

و من هذا املنطلق هل يتم اللجوء يف اجلزائر إىل قاضي شؤون األسرة، باعتباره يسهر على محاية     
إ و هو األجدر مبنح اإلذن من غريه، أم إىل رئيس احملكمة .م.إ.ق 424أموال القاصر طبقا للمادة 

  .من األعمال الوالئية اليت خيتص ا ؟باعتبار اإلذن يدخل ض

مينح الرتخيص املسبق املنصوص : " إ اليت تنص.م.إ.ق 479و أجابت عن هذا السؤال املادة     
عليه قانونا، و املتعلق ببعض تصرفات الويل ، من قبل قاضي شؤون األسرة ، مبوجب أمر على 

  .، و بالتايل قاضي شؤون األسرة هو املختص" عريضة

و لكن هناك مسألة أخرى و مهمة وهي التنازع اإلجيابـــي الذي ميكن أن حيصل بني القضاة ،     
 424حبيث اعترب القاضي املختص مبنح اإلذن هو قاضي شؤون األسرة على أساس املادة 

  .710إ.م.إ.ق

، إ نصت على منح االختصاص يف املسائل العقارية للقاضي العقاري .م.إ.ق 511إال أن املادة     
و عليه فإنه يف حالة ما إذا رفعت قضية ما متعلقة بالرتكة و كان القاصر أحد ورثتها، فإن ذلك 

  .سيطرح إشكالية اختصاص القاضي العقاري أم قاضي شؤون األسرة

كما أنه يوجد إشكال آخر من الناحية اإلجرائية ، حيث مل يتكلم املشرع عن اإلجراءات اليت      
أ ، و اكتفى بالنص .ق 88اإلذن للويل بالتصرف املنصوص عليه يف املادة  مينح القاضي من خالهلا
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إ ، و أن يراعــــى يف .م.إ.من ق 479فقـــط على أن يكــــون اإلذن مبـــوجب أمر عـــلى عريضة يف املادة 
  .711األسرة.من ق 89اإلذن حالة الضرورة و املصلحة يف املادة 

  :التالية 712نح اإلذن بالتصرف إال بتوفر الوثائقلكن يف الواقع العملي ال يتم م    

  .طلب خطي من ويل القاصر  -

  .شهادة ميالد القاصر  -

  .الفريضة إذا كان الويل متوفيا  -

  .وثيقة تثبت الشيء املراد التصرف فيه  -

  .دج  5000دفع رسم قدره  -

 .دج  20طابع جبائي بقيمة  -

  :جزاء تصرف الويل دون استئذان القاضي -ب

يفرتض يف تصرفات الويل أن تكون يف مصلحة القاصر سواء كانت ضمن سلطاته أو خارجها ،     
  و محايـة للقــــاصر يستحسن أن تتخذ هذه التصرفـــــات يف حق القــــاصر إال بعد إقرارهــــا ممن ميلك هـــذا 

  . و هذا هو املنطق714، لكوا كانت خارج عن حدود النيابة القانونية713احلق

غري أن املشرع اجلزائري مل ينص على جزاء حمدد هلذه احلالة بل اكتفى حبصر احلاالت املستوجبة     
إلذن القاضي ، يتبعه يف ذلك القانون املدين اجلزائري الذي مل يقم بتحديد اجلزاء يف حالة جتاوز 
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يف حدود نيابته عقدا إذا أبرم النائب : "م على أنه.ق 74النائب حدود نيابته ، بل نص يف املادة 
  ".باسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و التزامات يضاف إىل األصيل

و من خالل هذه املادة يتضح أن أي تصرف يقوم به النائب البد أن يكون يف احلدود اليت رمسها     
نيابته ال ينصرف أثر األصيل للنائب و حبسب االتفاق املربم بينهما ، حبيث إذا جتاوز النائب حدود 

  .العقد إىل األصيل، و ال ينشأ يف ذمته حقوق و التزامات

ال جيوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب : " م فإا تنص على أنه.ق 77أما املادة     
عنه سواء أكان التعاقد حلسابه هو أم حلساب شخص آخر، دون ترخيص من األصيل على  أنه جيوز 

ذه احلالة أن جييز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما خيالفه مما يقضي به القانون و قواعد لألصيل يف ه
  ".التجارة

و يفهم من هذه املادة ، أن املشرع رغم رفضه تعاقد الشخص مع نفسه بسبب ما يرتتب عنه من     
ه والية تعارض بني املصاحل إال أنه اعرتف لألصيل باإلجازة ، و عليه إذا صدر تصرف من شخص ل

على مال القاصر، لكنه جتاوز فيه حدود هذه الوالية ، كالويل الذي يبيع مال القاصر دون استئذان 
احملكمة، أو باع بأقل من الثمن احملدد بقرار احملكمة، فإن هذا التصرف حبسب القواعد العامة ال يعترب 

ة أو القاصر بعد بلوغه سن نافذا يف حق القاصر؛ لكن يف حالة ما إذا مت إقراره من طرف احملكم
  .715الرشد، فإنه يصبح نافذا من يوم اإلقرار، و ال يكون هلذا اإلقرار أثر رجعي على املاضي

إال أن القضاء اجلزائري اعترب هذا النوع من التصرفات باطلة، و ذلك من خالل أحد حيثيات     
حيث أن قضاة املوضوع " : و الذي جاء فيه1991716أفريل  10قرار احملكمة العليا املؤرخ يف 

من قانــون األســـرة ألن املشــرع أراد أن حيمــي حقــــوق و أمــــوال القاصـــر   88أصابــوا يف تطبيــق املادة 
و بالتـــايل فكـــل عقد اجيــار متعلـــق بأمــــالك القـــاصر البـــد أن يوافق عليه القاضي املختص ذا الشأن 
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ا خمالفا للقانون و هو عقد باطل و لو ترتب على هذا البطالن أضرار فيتحملها و إال أصبح عقد
  ". املسبب يف إبرام عقد اإلجيار املخالف للقانون

و هذا جل ما ميكن أن يقال عن حكم تصرفات الويل ااوزة لسلطاته ، لكن هل يعاقب الويل     
  .  ايلشخصيا عن جتاوز سلطاته؟ و هذا ما سنراه يف الفرع الت

  الفرع الثاين

  اجلزاء املقرر للويل يف حالة جتاوزه لسلطاته 

إذا أوكلت مهمة الوالية إىل شخص معني، افرتض فيه أنه أحسن و أقرب شخص يقوم حبماية     
أموال القاصر، و لكن إذا انتفت العلة من الوالية بأن أساء الويل استعمال سلطاته، أو أمهلها، اعترب 

  .تقوم مسؤوليتهخمال بواجبه و 

وهذه املسؤولية بالنسبة للويل األصلي على املال هي مسؤولية تقصريية، و مل حياسبه املشرع فيها      
عن اخلطأ اجلسيم الذي يرتكبه الرجل املهمل فقط ، بل حاسبه حىت عن اخلطأ اليسري الذي يقع من 

على الويل أن يتـــصرف يف : " ــي جـــاء فيهــاأ و الت.ق 88الرجل العادي و هـــذا ما تنــص عليه املـــادة 
  ...".أموال القاصر تصرف الرجل احلريص و يكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام 

أضف إىل ذلك ، مل يفرق املشرع اجلزائري بني األولياء خبصوص نوع اخلطأ املوجب للمسؤولية،     
ة بني األب و اجلد، فجعل مسؤولية األب أخف على عكس املشرع املصري الذي فرق يف املسؤولي

، حبيث ال يسأل األب يف أعمال 717من قانون الوالية على املال 24من مسؤولية اجلد طبقا للمادة 
الوالية إال عن اخلطأ اجلسيم، كالتصرف بغنب فاحش أو يف حالة الغش، أما اجلد فيسأل عن خطئه 

أن املشرع املصري حاول رعاية الروابط اخلاصة اليسري مثله مثل الوصي، و السبب يف ذلك هو 
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، أخــــذا باملـــــذهب 718املوجــــودة بني األب و ابنـــه، و اليت ستشفـــع لألب إذا ما ارتـــكب اخلطـــأ اليسيـر
  .719احلنفي

يكون الوصي : " أ و اليت جاء فيها.ق 98أما بالنسبة للوصي فتنص على مسؤوليته املادة     
، لكن مل تبني املادة مقدار العناية املطالب من الوصي "ا يلحق أموال القاصر من ضررمسؤوال عم

، ما إذا كانت وفق معيار الرجل احلريص أم العادي ، لكن ما دام أن الوصي له نفس 720ببذهلا
أ ، يكون بذلك الوصي .ق 88أحكام الويل و خاصة يف سلطات الويل املنصوص عليها يف املادة 

و نفس الشيء بالنسبة للمقدم و الذي خيضع لنفس أحكــــــــــام  721عناية الرجل احلريصمطالب ببذل 
  ".يقوم املقدم مقام الوصي و خيضع لنفس األحكام: " أ.ق 100الوصي طبقا للمادة 

لكن املشكل الذي ميكن أن يطرح يف هذه احلالة هو حول مسؤولية الوصي و بالتايل مسؤولية     
  .انت مسؤولية عقدية أم تقصريية ؟املقدم، ما إذا ك

و عليه ، فما دام أن الوصاية تتم بإجياب من املوصي و قبول من الوصي فهي عقد، فمسؤولية     
الوصي فيها هي عقدية، و يف نفس الوقت مسؤولية الوصي هي مسؤولية تقصريية و ذلك نتيجة 

و ذلك تطبيقا للقواعد العامة . ر بالغريإخالله بااللتزام الذي فرضه عليه القانون، و هو عدم اإلضرا
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، و يسبب : " و اليت تنص 722م.ق 124الواردة يف املادة 

، و منه يكون للمتضرر اخلرية يف تأسيس " ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض 
  . 723دعواه
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  ".عليه مبقتضى هذا القانون كان مسؤوال عما يلحق القاصر من ضرر بسبب، و على كل حال يسأل مسؤولية الوكيل بأجر 

  .55.عبد الرمحان بن جياليل ، املرجع السابق ، ص -  722
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واجبه و قيام مسؤوليته جزاءان يكون للقـــاضي و يرتتب بذلك عن إخالل النائب الشرعي ب    
، فبالنسبة لعزل النائب الشرعي أو سلب واليته أو 724توقيعهما ، و يتمثالن يف العزل و التعويض

إسقاطها عنه أيا كان التعبري فاملعىن واحد ، فيكون جزاء يتخذه القاضي يف مواجهة الويل إذا رأى أن 
بالنسبة للتعويض فالويل مبجرد قيام مسؤوليته يكون ملزم  ، أما725مصاحل القاصر معرضة للضياع

بتعويض القاصر عن خسارته و لكن ملا كان األصل يف النائب الشرعي أنه يفرتض فيه األمانة ، فهو 
ال يضمن إال ما ضاع من أموال القاصر نتيجة تعديه عليها أو بتبديدها أو بإمهال حفظها ، أما ما 

  .726ب أجنيب خارج عن إرادته فال ضمان عليهضاع من أموال القاصر بسب

و جيب اإلشارة، أنه محايـــة للقاصر أراد املشــرع التسهيــــل على القاصــر إثبـــات مسؤوليــة الوصــي      
أ أن يقــدم حســـاب عن كل .ق 97و املقدم ، و ذلك من جهـــة من خالل إلــــزام الوصي يف املادة 

روفات الفعلية اليت قام ا نيابة عن القاصر إىل من خيلفه أو إىل ورثة القاصر ، اإليـــرادات و املص
حبيث يشمل هذا احلساب كل ما أنفقه باملستندات و ما قام به من تصرفات و ما حصل عليه من 
نقود، و أدلة إيداعها و مدة اإلنفاق، و من ّمث على الوصي أن يثبت بأنه مل يتجاوز ما حدده 

  .تصرفات إذا طلب إليه ذلك القانون من

و إضافة إىل ذلك ، على الوصي أن يقدم صورة عن احلساب إىل القضاء، و هذا حىت يتأكد     
القاضي بواسطة هذا احلساب من صدق ما قدمه الوصي ، فإذا شك أو ارتاب القاضي يف أمره جاز 

  .727له أن يطلب توضيحات من الوصي

د ألزم املقدم من خالل تقنني اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف و من جهة أخرى جند أن املشرع ق    
بوجوب تقدميه عرضا دوريا للقاضي عن إدارة أموال القاصر ، حبيث  471الفقرة الثانية من املادة 

                                                           

  .51.وسام قوادري ، املرجع السابق ، ص -  724
لقد تكلمنا بالتفصيل عن هذا املوضوع يف الفرع األول حتت عنوان انتهاء الوالية على املال من املطلب الثالث من املبحث األول من هذا  -  725

  .130.الفصل، ص

  .51.السابق ، ص ؛ وسام قوادري ، املرجع 143.مجيلة موسوس ، املرجع السابق ، ص -  726
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جيب على املقدم أن يقدم دوريا و طبقا ملا حيدده القاضي ، عرضا عن : " جاء يف نص هذه الفقرة 
  " .و عن أي إشكال أو طارئ له عالقة ذه اإلدارةإدارة أموال القاصر 
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إن البحث يف احلقوق املالية للقاصر دفعنا إىل استخالص مجلة من النتائج و املالحظات،   
فاملالحظة العامة اليت ميكن أن تقال يف قانون األسرة ، هو أن اهتمام املشرع بالقاصر مل يظهر بصورة 

 .واضحة مقارنة باهتمامه مبسائل الزواج و الطالق

كما اهتم املشرع حبقوق و واجبات الزوجني دون التفصيل يف مثرة هذا الزواج املسمى بالقاصر،       
العائلة خاصة و أنه أكثر شخص ضعيف حيتاج لرعاية و اهتمام        الذي يعترب عنصر أساسي يف

  .و محاية من طرف املشرع

و تكمن محاية املشرع هلذا القاصر يف وضع فصل خاص أو حىت قانون خاص ، يوضح فيه     
احلقوق اليت يتمتع ا و احلماية املقررة له و ذلك من الناحية الشخصية و املالية ، و خاصة هذه 

  :ألخرية اليت عرفت إمهال كبري من طرف املشرع اجلزائري فيما يلي ا

أن املشرع مل يتكلم عن أجرة مهمة دف لتوفري رعاية أفضل للقاصر و هي أجرة احلضانة         -
و الرضاع ، حبيث مل يبني لنا ما إذا كانت تدخل ضمن عناصر النفقة أم ال ، خاصة و أا دف 

أو املرضعة للقيام مبهامها ، لذلك من األفضل لو ينص عليها املشرع صراحة ضمن إىل حتفيز احلاضنة 
  .من قانون األسرة 78عناصر النفقة يف املادة 

كذلك قّصر املشرع يف محاية القاصر عندما جعل النفقة بني األصول و الفروع حبسب درجة القرابة   -
اء القاصر بدون نفقة إذا كان مجيع األصول يف اإلرث، مما قد يرتتب عنه فراغ تشريعي يتمثل يف بق

من قانون األسرة حبيث تصبح نفقة القاصر واجبة  77غري وارثني، لذلك من املستحسن تعديل املادة 
  .على كل قريب وارث طبقا للمذهب احلنبلي

 أما بالنسبة للوصية و اهلبة و الوقف، فاملشرع وضع لنا مبادئ عامة تنطبق على البالغ و القاصر-
دون أن يفصل يف محاية القاصر و كأن القاصر كالبالغ يستطيع أن حيمي نفسه بنفسه، لذلك من 

  .املستحسن من املشرع لو يضع قواعد خاصة بالقاصر قي جمال الوصية و اهلبة و الوقف



كذلك يف نفس السياق أجاز املشرع لألبوين الرجوع عن اهلبة املقدمة لولدمها مهما كانت سنه ،   -
ن املشرع قد منعهما من الرجوع يف حاالت معينة متجاهال بذلك حالة القاصر اليت تعترب حسب إال أ

  .اعتقادنا مانع من الرجوع عن اهلبة بسبب الضرر الذي قد يلحقه جراء ذلك

بالنسبة كذلك للنيابة الشرعية بصفة عامة و مسألة الوالية بصفة خاصة ، قد عرفت من جهة نوع  -
هة أخرى بعض النقائص و سوء التنظيم ، كما جاءت بعض أحكام الوالية من الغموض و من ج

خمالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية بالرغم من التعديالت اليت أدخلها املشرع مؤخرا على أحكام الوالية 
  .أين أراد أن جيعل تلك النصوص تتماشى مع الواقع املعاش

زائري من أجل حتقيق احلماية الكافية حلقوق القاصر   فبالرغم من املساعي اليت يبذهلا املشرع اجل     
  :و خاصة املالية منها إال أنه وقع يف تناقض بني العديد من نصوصه و من بينها

من قانون األسرة،      87أن املشرع رغم اعرتافه لألم بأحقيتها بالوالية على مال القاصر يف املادة  -
الفة للشريعة اإلسالمية ، إال أنه ناقض نفسه عندما مل يعرتف و ذلك ملالءمة الواقع رغم ما فيه من خم

  .من قانون األسرة 92لألم حبق اختيار الوصي لولدها القاصر يف املادة 

و العكس بالنسبة للجد الذي مل يعرتف له املشرع احلق يف الوالية على مال القاصر إال أنه قد  -
ين و هو إما أن املشرع قد قصد ذلك ليتدارك خطئه اعرتف له حبق اختيار الوصي ، و هذا له تفسري 

و يعرتف للجد بالوالية القانونية عن طريق إعطائه احلق يف اختيار الوصي، أو أن املشرع قد وقع فعال 
  .يف سهو عندما أدخل اجلد ضمن األشخاص الذين هلم احلق يف اختيار الوصي للقاصر

يف قانون األسرة قد تناقضت مع القوانني األخرى   كذلك أن النصوص القانونية املنظمة للوالية  -
كالقانون التجاري و القانون املدين ، فبالنسبة للقانون التجاري فقد جعل املشرع ترشيد القاصر يف 

  .سنة و ذلك بعد أخذ موافقة األب أو األم أو جملس العائلة  18سن 

ت املالية للقاصر تكون يف الفرتة ما بني يف حني أن قانون األسرة قد جعل سن الرتشيد يف املعامال    
سنة ، و هذا أمر خطري قد يضر مبصلحة القاصر، ألنه ال  19سنة و سن الرشد  13سن التميز 



سنة قد أصبح راشدا و كل تصرفاته صحيحة، لذلك من  13ميكن أن نتصور شخص يف عمر 
  .سنة  18سنة و  16ابني املستحسن أن يوحد املشرع سن الرتشيد بني مجيع القوانني و تكون م

أما بالنسبة للتناقض املوجود بني قانون األسرة و القانون املدين فكان بالنسبة للتصرفات الدائرة بني  -
النفع و الضرر ، فهذه األخرية إذا قام ا القاصر تعترب يف القانون املدين قابلة لإلبطال و للقاصر 

متتد إىل مخس سنوات من بلوغه سن الرشد ، يف حني احلق يف استعمال اإلبطال أو اإلجازة ملدة 
  .تعترب التصرفات الدائرة بني النفع و الضرر موقوفة على إجازة الويل أو الوصي يف قانون األسرة 

من  83من القانون املدين مبا يتناسب مع املادة  101و من األفضل لو يعدل املشرع املادة     
حتقق محاية أكرب للقاصر ألا تسمح للقاصر بأن يكتسب خربة    قانون األسرة ، لكون هذه األخرية 

و جتربة كبرية ملعرفة أحوال الناس و نتائج املعامالت من جهة ، و أن هذا التصرف الذي سيقوم به 
  .القاصر ال يعترب نافذا حىت يتم إقراره من طرف الويل أو الوصي من جهة أخرى 

اليت جعلت قانون األسرة يقع يف مثل هذه التناقضات مع و حسب اعتقادنا أن أهم األسباب     
أحكام القانون املدين تارة و اخلروج على بعض املسائل املرتبطة بأحكام الفقه اإلسالمي تارة أخرى ، 

أحكام الشريعة   قد يعود إىل تأثر املشرع بأحكام التقنني املدين الفـــرنسي يف حماولة منه إىل اجلمع بني
  .ن جهة و ما ينص عليه القانون املدين الفرنسي من جهة أخرىاإلسالمية م

كما يقع املشرع أحيانا يف تناقض بني نصوصه باللغة العربية و ترمجتها باللغة الفرنسية ، و هذا ما      
السابقة يف نصها  169من قانون األسرة اخلاصة بالتنزيل حيث حَرَمت املادة  169كان يف املادة 

أبناء البنت من التنزيل ، على عكس النص العريب لنفس املادة الذي مل يفرق بني  الفرنسي األحفاد
  .أبناء البنت و أبناء االبن يف التنزيل 

من قانون األسرة اخلاصة ببيع املنقول يف املزاد العلين عندما أوجبت يف  89كذلك هناك املادة      
س النص العريب لنفس املادة اليت حصرت البيع نصها الفرنسي بيع املنقول يف املزاد العلين ، على عك

  .يف املزاد العلين فقط على عقار القاصر



لكن مع ذلك ميكن االعرتاف ببعض احلماية اليت حاول املشرع فيها رعاية القاصر من الناحية      
  :املادية و ميكن ذكر بعضها

بل جعلها ختضع للسلطة  أن املشرع محاية للقاصر مل حيدد مقدار معني للنفقة على القاصر -
التقديرية للقاضي مراعيا بذلك حال األطراف و العرف و األسعار ، و يف نفس الوقت مسح بتعديل 

  .النفقة بعد سنة من تاريخ احلكم ا

باإلضافة إىل ذلك ، هناك التنزيل الذي جاء به املشرع حسب اعتقادنا محاية لألحفاد القّصر  -
ن ميــوت أبائــهم يف حيــاة جدهـم أو جــدم أو مع أي منــهما ممــا مينــعهم مــن بالـدرجــة األوىل ، الذيـ

املرياث، فيجتمع لألحفاد مصيبتان مصيبة وفاة األب و مصيبة احلرمان من املرياث فجاء املشرع 
  .بالتنزيل للتخفيف من معانام

حىت وهو جنني يف حد ذاته محاية له، كذلك يعترب اعرتاف املشرع للقاصر باحلق يف الوصية و اهلبة -
و يف نفس الوقت منع القاصر من القيام بالوصية و اهلبة و الوقف باعتباره تصرفا ضارا بالقاصر ضررا 

  .حمضا

أما بالنسبة إلدارة أموال القاصر فلم جيعلها املشرع بدون محاية و إمنا قرر للقاصر الوالية بنوعيها  -
دد األشخاص الذين هلم احلق يف الوالية و األشخاص الذين هلم احلق األصلية و املكتسبة، بل و ح

  .يف اختيار الوصي

باإلضافة إىل هذا يعترب اعرتاف املشرع لألم بالوالية محاية للقاصر لكوا أكثر شخص شفقه على  -
 ولدها القاصر، و أكثر شخص يرعي أموال القاصر من غريها خاصة و أن املرأة اليوم متعلمة و حىت

  .عاملة و قادرة على مصاعب احلياة

أن املشرع محاية للقاصر مل جيعل سلطات الويل سواء كان هذا الويل أصلي أو نيايب مطلقة، و إمنا  -
ختضع لرقابة القاضي يف بعض التصرفات اليت تعترب مهمة و تؤثر يف الذمة املالية للقاصر، و هي 

ات األمهية اخلاصة باإلضافة إىل استثمار أموال القاصر تشمل كل ما يتعلق بالعقار و بيع املنقوالت ذ



يف اإلقراض و االقرتاض و املسامهة يف الشركة ، و إجيار عقار القاصر ملدة تزيد على ثالث سنوات   
  .أو متتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد

ل بني مصاحل بل أكثر من ذلك حىت ال تضيع أموال القاصر بسبب التعارض الذي ميكن أن حيص -
الويل و مصاحل القاصر، قد أوجب على القاضي تعيني متصرف خاص يتوىل إدارة أموال القاصر حىت 

  .يزول التعارض

و يف األخري ميكن القول بأنه رغم ما جاء به املشرع من محاية إال أا ناقصة و متناقضة ، و من     
و إزالة تلك التناقضات بتعديل نصوص األفضل لو يتدخل املشرع مرة أخرى لتوضيح ذلك الغموض 

قانون األسرة و تكميلها ، معتمدا أكثر يف ذلك مبا جاءت به الشريعة اإلسالمية خبصوص حقوق 
القاصر، و جعلها منسجمة أكثر مع كل النصوص القانونية األخرى ليس فقط على املستوى األسري 

  .          بل حىت التجاري و املدين و اجلنائي 
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  .القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع ، و برواية حفص عن عاصم

  :المراجع العامة: أوال

  :باللغة العربية* 

  . ن .س.، دار الكتب العلمية ، لبنان ، د 8.ابن أيب شيبة ، اآلثر يف املصنف ، ج -1

-هـ 1423ار عامل الكتب ، الرياض ، ، د 4.ابن املفلح احلنبلي ، املبدع يف شرح املقنع ، ج -2
  .م 2003

  .هـ  1405، دار إحياء الرتاث العريب ، لبنان ،  2.أبو بكر اجلصاص ، أحكام القرآن ،ج -3

  .هـ  1376، مطبعة البايب احلليب ، مصر ،  2.أبو بكر بن عريب املالكي ، أحكام القرآن ، ج -4

، دار  13.ب املطيعي ، اموع شرح املهذب ، جأبو زكريا حيي بن شرف النووي مع تكملة جني -5
  . ن.س.الفكر ، دمشق ، د

، املكتب  3.، ط 5.أبو زكريا حيي بن شرف النووي ، روضة الطالبني و عمدة املفتني ، ج -6
 .1991اإلسالمي ، لبنان ، 

 ، دار الفكر ، 9.أبو عبد اهللا حممد بن أمحد عليش ، منح اجلليل شرح خمتصر خليل ، ج -7
  .هــ  1299بريوت ، 

، دار البشائر  1.، ط 3.أبو زكريا حيي بن شرف النووي الدمشقي ، منهاج الطالبني ، ج -8
  . 2000اإلسالمية ، لبنان ، 

، دار  5.أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ، لسان العرب ، ج -9
  .1988صادر ، لبنان ، 

ن شرف النووي الشافعي ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للشيخ أيب زكريا حيي ب -10
  .1997، دار املعرفة ، لبنان ،  1.، ط 2.مشس الدين بن اخلطيب الشربيين ، ج



، دار ابن حزم ، لبنان ،  1.أيب زكريا حيي بن شرف النووي الدمشقي ، روضة الطالبني ، ط -11
2002.  

، دار القلم ، سوريا ،  1.، ط 1.ي ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،جأيب إسحاق الشرياز  -12
1996.  

، دار القلم ، سوريا ،  1.، ط 3.أيب إسحاق الشريازي ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،ج -13
1996.  

أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام  -14
، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  1.، ط 11.ي رضي اهللا عنه و هو شرح خمتصر املزين ،جالشافع

1994.  

أيب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان املقريب املعروف باحلطاب الرعيين ، مواهب اجلليل لشرح  -15
  .م1978هـ املوافق لــ  1398، دار الفكر ، لبنان ،  2.، ط 4.خمتصر اخلليل ، ج

يب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان املقريب املعروف باحلطاب الرعيين ، مواهب اجلليل لشرح أ -16
  .م1978هـ املوافق لــ  1398، دار الفكر ، لبنان ،  2.، ط 5.خمتصر اخلليل ، ج

أيب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان املقريب املعروف باحلطاب الرعيين ، مواهب اجلليل لشرح  -17
  .م1978هـ املوافق لــ  1398، دار الفكر ، لبنان ،  2.، ط 6.صر اخلليل ، جخمت

أيب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحان املقريب املعروف باحلطاب الرعيين ، مواهب اجلليل لشرح  -18
  .ن.س.ن ، د.م.، دار الكتب العلمية ، د 1.، ط 6.خمتصر اخلليل ، ج

، دار  1.، ط 4ين ، سنن ابن ماجه ، كتاب الوصايا ، الد أيب عبد اهللا بن يزيد القزوي -19
  .1998اجليل، لبنان ، 



،  8.أيب عبد اهللا حممد اخلرشي املالكي ، حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي اخلليل ، ج -20
  .هـ1317، املطبعة الكربى األمريية ، مصر ،  2.ط

، دار عامل  3.امع ألحكام القرآن ، جأيب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، اجل-21
  .ن.س.الكتب ، سعودية ، د

أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا صلى  -22
  .هـ 1403، املطبعة السلفية و مكتبتها ، مصر ،  1.، ط 2.اهللا عليه و سلم و سننه و أيامه ، ج

ن إمساعيل البخاري ، صحيح البخاري ، بيت األفكار الدولية ، الرياض ، أيب عبد اهللا حممد ب -23
1998.  

، شركة دار  1.، ط 1.أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ، الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي ، ج -24
  .1997األرقم بن أيب األرقم للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان ، 

، بيت األفكار الدولية للنشر  جامع الرتميذي الرتميذي ، أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة -25
  .ن.س.و التوزيع ، السعودية ، د

إدارة الطباعة املنريية ،  ، 9.ن حزم األندلسي ، احمللى ، جد علي بن أمحد بن سعيد بأيب حمم -26
  .ه 1352مصر ، 

، باعة املنرييةإدارة الط،  10.ن حزم األندلسي ، احمللى ، جد علي بن أمحد بن سعيد بأيب حمم -27
  .ه 1352مصر ، 

  .2008، دار هومه ، اجلزائر ،  4.أحسن أبو سقيعة ، الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، ط -28

،  1.، ط 2.أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج -29
  .ن.س.مكتبة الكليات األزهرية ، مصر ، د



،  1.، ط 5.ي بن حجر العسقالين ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، جأمحد بن عل -30
  .ن.س.مكتبة الكليات األزهرية ، مصر ، د

أمحد فراج حسني ، امللكية و نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،  -31
  .2005مصر ، 

،  9.و تطبيقاما يف القوانني اجلزائرية ، طإسحاق إبراهيم منصور ، نظريتا القانون و احلق  -32
  .2007ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

ان ـــ، مؤسسة الري 3.كي و أدلته ، جـــه املالــاين ، مدونة الفقـــان الغريـــد الرمحـــادق عبـــالص -33
  .2002و التوزيع ، لبنان ،  ر ــللنش

، ديوان  3.، ط 2.ت يف القانون و الفقه اإلسالمي ، جالعريب بلحاج ، أحباث و مذكرا -34
  .1996املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

أنور اخلطيب ، األهلية املدنية يف الشرع اإلسالمي و القوانني اللبنانية ، املكتب التجاري  -35
  .1965للطباعة و التوزيع و النشر ، لبنان ، 

  .ن.س.ن ، مصر ، د.د.، د 2.املدين ، ج أنور طلبة ، املطول يف شرح القانون -36

تونسي حسني ، تطور رأس مال الشركة و مفهوم الربح يف الشركات التجارية ، دار اخللدونية  -37
  .2008للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 

مجعة مسحان اهللباوي ، األهلية و عوارضها و الوالية العامة و اخلاصة ، دار اهلدى ، اجلزائر ،  -38
  .ن.س.د

ري ، حماضرة ألقيت على السنة أوىل ماجستري قانون خاص معمق ،   جياليل تشوار ، طرق التفس -39
  .2013- 2012كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

  .هـ1420حافظ حممد أنور ، والية املرأة يف الفقه اإلسالمي ، دار بلنسة للنشر ، السعودية ،  -40



، مكتبة الوفاء القانونية،  1.حامد أمحد حممد حسن ، أحكام األمومة يف الفقه اإلسالمي ، ط -41
  .2011مصر ، 

حسن القاسم ، مبادئ القانون ، املدخل إىل العلوم القانونية ، منشأة املعارف ، مصر ،  -42
1995.  

  .ن.س.حسن كرية ، املدخل إىل القانون ، منشأة املعارف ، مصر ، د -43

  .1980رمضان أبو السعود ، شرح مقدمة القانون املدين ، عامل الكتب ، مصر ،  -44

رمضان أبو السعود ، العقود املسماة ، عقد اإلجيار ، األحكام العامة ، دار املطبوعات  -45
  .1999اجلامعية ، مصر ، 

 دار الكتابة ، زيدان ، احلماية الشرعية و القانونية لذوي االحتياجات اخلاص زكي زكي حسن-46
  . 2009القانوين ، مصر ، 

، دار عامل  5.زين الدين بن علي بن أمحد العاملي ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، ج -47
  .ن .س.ن ، د.م.اإلسالمي ، د

األخرية ، دار الفكر العريب ، . ، ط 4.سلمان البيجرمي ، حاشية البيجرمي علي اخلطيب ، ج -48
  .1981لبنان ، 

نيابة عن الغري يف التصرفات املالية دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، سيف رجب قزامل ، ال -49
  . 2010لنشر و التوزيع ، األردن ، دار املناهج ل

مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحان بن أيب عمر حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي ، املغين  -50
  .ن.س.الكتاب العريب ، لبنان ، د ، دار 7.ويليه الشرح الكبري ، ج

مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحان بن أيب عمر حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي ، املغين  -51
  .ن.س.، دار الكتاب العريب ، لبنان ، د 9.ويليه الشرح الكبري ، ج



ح فتح القدير مشس الدين أمحد بن قودر ، نتائج األفكار يف كشف الرموز و األسرار تكملة شر  -52
، دار الكتب العلمية ، لبنان،  1.، ط 9.لإلمام ابن مهام احلنفي على اهلداية شرح بداية املبتدي ، ج

  .ن.س.د

  .ن .س.، دار املعرفة ، لبنان ، د 5.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج-53

  .ن .س.، دار املعرفة ، لبنان ، د 8.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -54

  .ن .س.، دار املعرفة ، لبنان ، د 12.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -55

  .ن .س.، دار املعرفة ، لبنان ، د 24.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -56

  .ن .س.، دار املعرفة ، لبنان ، د 28.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -57

  .ن .س.ملعرفة ، لبنان ، د، دار ا 30.مشس الدين السرخسي ، املبسوط ، ج -58

، دار  2.مشس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، ج -59
  .ن .س.ن ، د.م.إحياء الكتب العلمية ، د

، دار  3.مشس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، ج -60
  .ن .س.، د ن.م.إحياء الكتب العلمية ، د

، دار  4.مشس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، ج -61
  .ن .س.ن ، د.م.إحياء الكتب العلمية ، د

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي، اية احملتاج إىل شرح  -62
  .2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  3.، ط 4.ج املنهاج على مذهب اإلمام الشافعي ،

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي، اية احملتاج إىل شرح  -63
  .2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  3.، ط 5.املنهاج على مذهب اإلمام الشافعي ، ج



بن محزة ابن شهاب الدين الرملي، اية احملتاج إىل شرح مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد  -64
  .2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  3.، ط 7.املنهاج على مذهب اإلمام الشافعي ، ج

مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج على منت  -65
، دار الكتب  1.، ط 3.حيي بن شرف النووي الشافعي ، جمنهاج الطالبني لإلمام أيب زكريا 

  .1987العلمية، لبنان ، 

مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج على منت  -66
 ، دار املعرفة ، لبنان، 1.، ط 2.منهاج الطالبني لإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي الشافعي ، ج

1997.  

مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج على منت  -67
، دار املعرفة ، لبنان،  1.، ط 3.منهاج الطالبني لإلمام أيب زكريا حيي بن شرف النووي الشافعي ، ج

1997.  

جلزائري ، داسة مقارنة بأحكام شوقي بناسي ، أحكام عقد الرهن الرمسي يف القانون املدين ا -68
الفقه اإلسالمي و القوانني الوضعية الفرنسي و املصري ، دار هومه للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، 

2009.  

دار العلم ،  1.ووي ، طبحي صاحل ، منهل الواردين بشرح رياض الصاحلني لإلمام النص -69
  .1970للمالين ، لبنان ، 

القانون التجاري ، اإلفالس و التسوية القضائية ، مطبعة صبحي عرب ، حماضرات يف  -70
  .2000الكاهنة، اجلزائر ، 

 دار املكتبة العلمية ، لبنان ، األربعة ، الد الرابع ،عبد الرمحان اجلزيري ، الفقه على املذاهب  -71
1999.  



ية االلتزام بوجه عام، عبد الرزاق أمحد السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، نظر  -72
  .2000، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ،  3.، ط 1.مصادر االلتزام ، ج

عبد السالم ذيب ، قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد ، موفم للنشر ، اجلزائر ،  -73
2009.  

النظرية العامة للحق ،  عبد القادر الفار ، املدخل لدراسة العلوم القانونية ، مبادئ القانون ، -74
  .2006ن ، .م.دار الثقافة ، د

،  11.عبد الكرمي زيدان ، املفصل قي أحكام املرأة و البيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية ، ج -75
  .1997، مؤسسة الرسالة ، لبنان ،  3.ط

اجلديدة ،  عبد املطلب عبد الرزاق محدان ، أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي ، دار اجلامعة -76
  . 2006مصر ، 

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي املرداوي ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من  -77
  .ن.س.، دار إحياء الرتاث العريب ، لبنان ، د 1.، ط 5.اخلالف ، ج

أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي املرداوي ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من  عالء الدين -78
  .ن.س.، دار إحياء الرتاث العريب ، لبنان ، د 1.، ط 7.اخلالف ، ج

،  5.عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكساين احلنفي ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج -79
  .2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  2.ط

،  6.ترتيب الشرائع ، جعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكساين احلنفي ، بدائع الصنائع يف  -80
  .2003، دار الكتب العلمية ، لبنان ،  2.ط
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ة ـــاعاء للطبـــــ، دار الوف 5.، ط 2.ة ، جــــوال الشخصيـــــــة األحــــوعــواب ، موســــتــالمعوض عبد  -59
  .1990و النشر و التوزيع ، املنصورة ، 



  .2006قانون األسرة نصا و فقها و تطبيقا ، دار اهلدى ، اجلزائر ،  ،نبيل صقر  -60

، منشورات احلليب  1.املرتكز يف دعاوى النفقة لدى مجيع الطوائف ، ط، نزيه نعيم شالل  -61
  .2007احلقوقية، لبنان ، 

جوع يف التصرفات التربعية يف القانون اجلزائري ، اهلبة الوصية الوقف ، نسيمة شيخ ، أحكام الر  -62
  .2012دار هومه ، اجلزائر ، 

، دار  1.اإللزام يف مسائل األحوال الشخصية دراسة فقهية مقارنة ، ط، وليد خالد الربيع  -63
  .2007النفائس ، األردن ، 

  :باللغة الفرنسية* 

1- GH .Benmelha , Droit algérien de la famille , édit . O.P.U., Alger,1993.   

  :المراجع الخاصة بالقاصر -ب

، دار الراضي ، مصر ،  2.أمحد إبراهيم عطية ، نفقة و حضانة الصغار أمام حمكمة األسرة ، ط -1
2009-2010.  

امعة ، بدران أبو العينني ، حقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية و القانون ، مؤسسة شباب اجل -2
  .1987مصر ، 

مجال مهدي حممود األكشة ، مسؤولية اآلبـــاء املدنــية عــــن األبنــــاء القصــــر يف الفقــــه اإلسالمـــي  -3
  .2009، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،  1.و القانون الوضعي دراسة مقارنة ، ط

، منشورات احلليب  1.، طمحيد سلطان علي  اخلالدي ، احلقوق اللصيقة بشخصية الطفل  -4
  . 2013احلقوقية ، لبنان ، 

عادل قورة و حممد مجال الدين ، تشريعات الطفولة يف مصر ، مطبعة الشروق ، مصر ،  -5
  .ن.س.د



،  1.عبد احلق منصوري ، حقوق الطفل األساسية  يف ظل الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة ، ط -6
  .2005دار قرطبة ، اجلزائر ، 

، مكتبة الوفاء  1.حممد بن رمضان ، أحكام اجلنني من النطفة إىل االستهالل ، ط علي -7
  .2012القانونية ، مصر ، 

،  1.غالية رياض النبشة ، حقوق الطفل بني القوانني الداخلية و االتفاقيات الدولية ، ط -8
  .2010منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، 

الطفل يف القانون الدويل العام ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،  فاطمة شحاتة أمحد زيدان ، مركز -9
  .2007مصر ، 

حممد سعيد جعفور ، تصرفات ناقص األهلية املالية يف القانون املدين ، اجلزائري و الفقه  -10
  . 2002اإلسالمي ، دار هومه ، اجلزائر ، 

لصغار ، دار الكتاب احلديث ، نور الدين أبو حلية ، الزواج و الطالق و حقوق األوالد ا -11
  . 2009مصر، 

  أطروحات الدكتوراه و المذكرات: ثالثا

  :أطروحات الدكتوراه - أ

خرية العرايب ، حقوق الطفل املدنية يف القانون اجلزائري ، رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص ، كلية  -1
  .2013-2012احلقوق ، جامعة وهران ، 

وجية على ضوء االجتهاد القضائي اجلزائري ، رسالة دكتوراه يف القانون ربيحة إلغات ، احلقوق الز  -2
  .2011،  1اخلاص ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر 



رشيد مسعودي ، النظام املايل للزوجني يف التشريع اجلزائري دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية  -3
  .2006-2005احلقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

زكية تشوار محيدو، مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه يف القانون  -4
  .2005-2004اخلاص ، كلية احلقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

عائشة سلطان إبراهيم املرزوقي ، إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة ، دراسة  -5
ة و تشريعية مقارنة ، رسالة دكتوراه ، قسم الشريعة اإلسالمية ، كلية دار العلوم ، جامعة فقهي

  .م2000-هـ1421القاهرة، مصر ، 

عبد اهللا حممد سعيد ربابعة ، الوصاية يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال الشخصية األردين ،  -6
  .2005يا ، اجلامعة األردنية ، رسالة دكتوراه يف الفقه و أصوله ، كلية الدراسات العل

حممد حبار ، نظرية بطالن التصرف القانوين يف القانون املدين اجلزائري و الفقه اإلسالمي دراسة  -7
  .1982مقارنة ، رسالة دكتوراه ، معهد احلقوق، جامعة بن عكنون ، 

  :مذكرات الماجستير -ب

ة على الُقّصر و تطبيقاا الفقهية و القضائية ، أمحد بن عبد الكرمي املطوع ، أحكام الوالية املالي -1
مذكرة ماجستري يف الفقه املقارن ، املعهد العايل للقضاء ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 

  .هــ  1432 - هــ 1431اململكة العربية السعودية ، 

ة اإلسالمية و قانون األسرة آسيا بوخامت ، احلقوق املالية ، احلقوق املالية للمطلقة بني الشريع -2
اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص ، كلية احلقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

2006-2007.  

أوريدة بوترفة ، وجوب النفقة يف قانون األسرة اجلزائري ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ،  -3
  .ن .س.جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، د



سم محدي حرارة ، سلطة الويل على أموال القاصرين ، مذكرة ماجستري يف الفقه املقارن ، كلية با -4
  .2010الشريعة و القانون ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ، 

ذكرة ماجستري يف القانون بلقاسم سويقات ، احلماية اجلزائية للطفل يف القانون اجلزائري ، م -5
  .2011-2010السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  ، كلية احلقوق و العلوماجلنائي

مجيلة موسوس ، الوالية على مال القاصر يف القانون اجلزائري و الفقه اإلسالمي ، مذكرة  -6
ماجستري يف العقود و املسؤولية ، كلية احلقوق و العلوم التجارية ، جامعة أحممد بوقرة ، بومرداس ، 

2006.  

شرفات ، أحكام الرجوع يف التربعات املالية يف الفقه اإلسالمي و القانون جهاد سامل جريد ال -7
األردين ، مذكرة ماجستري يف الفقه و أصوله ، كلية الدراسات الفقهية و القانونية ، جامعة آل البيت، 

  . 1990األردن ، 

نون العقاري ،  خري الدين فنطازي ، نظام الوقف يف التشريع اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القا -8
  .2007-2006كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

خري الدين مشرنن ، إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف قانون اإلدارة احمللية ،   -9
  .2012- 2011كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقليد ، تلمسان ، 

دليلة سالمي ، محاية الطفل يف قانون األسرة ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة بن  -10
  .2008-2007عكنون ، اجلزائر ، 

زهية رابطي ، احلماية القانونية للطفل عند الطالق يف اتفاقية حقوق الطفل و قانون األسرة  -11
احلقوق ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون الدبلوماسي ، كلية 

2007-2008.  



مسية بوكايس ، املساواة بني اجلنسني يف قانون األسرة اجلزائري و يف ضوء اتفاقية القضاء على  -12
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص املعمق ، كلية احلقوق و العلوم 

  .2014-2013بلقايد ، تلمسان ، السياسية ، جامعة أبو بكر 

شفيقة حابت ، الوصية الواجبة يف الشريعة اإلسالمية و قانون األسرة اجلزائري ، مذكرة  -13
-2009ماجستري يف الشريعة و القانون ، كلية العلوم اإلسالمية قسم الشريعة ، جامعة اجلزائر ، 

2010.  

ك الوقفية يف التشريع اجلزائري ، مذكرة ماجستري صورية زردوم بن عمار ، النظام القانوين لألمال -14
  .2010-2009يف القانون العقاري ، كلية احلقوق ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، 

عبد احلكيم بوجاين ، إشكاالت انعقاد و احنالل الزواج ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص  -15
  .2014-2013و بكر بلقايد ، تلمسان ، املعمق ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أب

عبد العزيز مقفوجلي ، الرشداء عدميي األهلية ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ، بن عكنون ،  -16
  .2003اجلزائر ، 

عواطف حتسني عبد اهللا البوقري ، أحكام اجلنني و الطفل يف الفقه اإلسالمي ، مذكرة  -17
الشريعة و الدراسات اإلسالمية ، قسم الدراسات العليا الشرعية ماجستري يف الفقه اإلسالمي ، كلية 

  .1990فرع الفقه و األصول ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 

عيسى أمعيزة ، احلمل إرثه أحكامه و صوره املعاصرة بني الشريعة و القانون ، مذكرة ماجستري،   -18
  .2006-2005،  كلية العلوم اإلسالمية ، قسم الشريعة ، جامعة اجلزائر

عيسى طعيبة ، سكن احملضون يف تشريع األسرة اجلزائري و االجتهاد القضائي ، مذكرة  -19
  .2011-2010ماجستري يف العقود و املسؤولية ، كلية احلقوق ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، 



، معهد العلوم كمال بقداد ، الوصية يف التشريع اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص   -20
  .1999القانونية و اإلدارية ، جامعة جياليل اليابس ، سيدي بلعباس ، 

مربوكـــة غضــبان ، النفقـــة بني التشريــــع و االجتهــــاد القضــــائي ، مذكـــــرة ماجستـــري يف العقــــــود  -21
  .2010-2009و املسؤولية ، كلية احلقوق ، جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، 

حممد بوعمرة ، أموال القصر يف تشريع األسرة و االجتهاد القضائي ، مذكرة ماجستري يف  -22
  . 2013-2012، بن عكنون ،  1العقود و املسؤولية ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر 

، حممد جالل الدين مباركي ، األهلية القانونية دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق  -23
  2002-2001جامعة بن عكنون ، 

مراد بلعباس ، استثمار أموال األيتام دراسة فقهية مقاصدية معاصرة ، مذكرة ماجستري يف الفقه  -24
  .2010-2009املقارن ، كلية العلوم اإلسالمية ، قسم الشريعة ، جامعة اجلزائر ، 

اجلزائري ، مذكرة ماجستري ، معهد نادية براهيمي ، الوقف و عالقته بنظام األموال يف القانون  -25
  .1995احلقوق و العلوم اإلدارية ، بن عكنون ، اجلزائر ، 

نسرين إيناس بن عصمان ، مصلحة الطفل يف قانون األسرة اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف  -26
  .2009-2008قانون األسرة املقارن ، كلية احلقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

مة شيخ ، الرجوع يف التصرفات التربعية يف القانون اجلزائري ، مذكرة ماجستري يف القانون نسي -27
  .2011- 2010اخلاص ، كلية احلقوق ، جامعة وهران ، 

هجرية نشيدة مداين ، حقوق الطفل بني الشريعة و القانون ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ،  -28
  .2012-2011جامعة بن عكنون ، اجلزائر ، 



وسام قوادري ، محاية أموال القاصر على ضوء التقنني املدين و تقنني األسرة ، دراسة نقدية  -29
حتليلية مقارنــــة ، مذكــــرة ماجستيــر يف العقــود و املسؤولية ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

  .2013أكلي حمند اوحلاج ، البويرة ، 

ية إجراءات التقاضي يف دعاوى شؤون األسرة دراسة مقارنة ، مذكرة ميينة بن حليمة ، خصوص -30
ماجستري يف القانون اإلجرائي ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة بن خلدون ، تيارت ، 

2011-2012. 

  :مذكرات إجازة القضاء -ج

يا للقضاء ، الدفعة البخيت هبايل و حممد العماري ، تصرفات الصيب املميز ، مذكرة املدرسة العل -1
  .2008- 2005، اجلزائر ،  16

جهيدة مهدي ، مسؤولية متويل الرقابة دراسة مقارنة يف ظل القانون املدين اجلزائري و على ضوء  -2
  .2006-2003من قانون األسرة ، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، اجلزائر ،  87دراسة املادة 

األسرة يف ظل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  خدجية بوشيبان ، صالحية قاضي شؤون -3
  .2010-2007،  18، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  08-09

،  02-05دالل قندوز ، التطبيقات  القضائية للحضانة و إشكاالا القانونية على ضوء األمر  -4
  .2010-2007،  18مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة 

دل بوحديش ، قسمة املال الشائع يف القانون املدين اجلزائري ، مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، عا -5
  2006- 2003،  14الدفعة 

عبد احلكيم باهلربي ، محاية أموال القاصر طبقا لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد ،  -6
  .2010-2007،  18مذكرة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة 

  المقاالت و التعاليق: رابعا



 :باللغة العربية* 

، الشخصية القانونية للحمل املستكن ، داودي ، الشخصية القانونية للحمل املستكن إبراهيم  -1
  2.، ع  2010جملة الراشدية ، 

و الدراسات على أموال القاصر ، جملة البحوث  ي يف جمال الواليةأمحد عيسى، االجتهاد القضائ -2
  .1.، ع 2009نية و السياسية ، كلية احلقوق ، جامعة سعد دحلب، بليدة ، القانو 

حق القاصر يف التنزيل ، مداخلة ألقيت يف ملتقى بعنوان أموال القاصر يف قانون آسية بوخامت ،  -3
  .2013األسرة اجلزائري ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

ق ، جامعة عنابة ، معهد العلوم .ع.ريوي ، الوصية الواجبة و التنزيل دراسة مقارنة ، مالصادق ف -4
  .ن.س.القانونية و اإلدارية ، اجلزائر ، د

السويلم ، البصمة الوراثية و أثرها يف النسب ، حبث حمكم ، جملة العدل ، كلية بندر بن فهد  -5
  .37.هـ ، ع 1429، السعودية ، حمرم الشريعة ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ري ـــــدين املصـــــون املـــن القانــــالمي و بيــــــبة بني الفقه اإلســع يف اهلمجال الدين طه العاقل ، الرجــو  -6
  .1.، ع 1998و قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ، جملة األمن و القانون ، كلية شرطة ديب ، 

نظرة حول بعض جوانب قانون األسرة ، املواريث ، جملة املوثق ، جويلية مجال ليشاين ،  -7
  .7.، ع1999

 قانون األسرة و القانون جياليل تشوار ، الوالية على القاصر يف ضوء النصوص املستحدثة يف -8
  . 1.، ع 2007، جملة علوم ، تكنولوجيا و تنمية ، اجلزائر ، املدين

   ناقص األهلية بسبب االختالل العقلي يف الشريعة  املالية لعدمي ورقية أمحد داود ، التصرفات  -9
و القانون ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية و السياسية ، كلية احلقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، 

  .8.، ع 2009تلمسان ، 



اجلزائري ،  القاصر بني قواعد القانون التجاري وقانون األسرةسامية حساين ، تأرجح محاية  -10
، كلية احلقوق و العلوم ملتقى دويل بعنوان األحكام املتعلقة باألسرة بني الثوابت و املتغريات 

  .2014، جامعة مخيس مليانة ، ماي السياسية

املعنوية و املالية للجنني يف الشريعة اإلسالمية ، جملة االجتهاد شهر زاد بوسطلة ، احلقوق  -11
  .7. ن ، ع.س.ضر ،كلية احلقوق  و العلوم السياسية ، بسكرة ، دالقضائي ، جامعة حممد خي

الوصي يف قانون األسرة اجلزائري ، ملتقى دويل بعنوان عبد الرمحان بن جياليل ، أحكام  -12
احلماية القانونية لألسرة بني الثوابت و املتغريات،كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مخيس 

  .2014مليانة، ماي 

بد القادر بن مرزوق ، أحكام التنزيل كوسيلة حلماية األسرة ، جملة احلجة ، منظمة احملامني ، ع -13
  . 2005تلمسان ، اجلزائر ، 

عبد القادر بن مرزوق ، العدل يف تطبيق أحكام التنزيل ، جملة العلوم القانونية و اإلدارية       -14
،  2011قوق و العلوم السياسية ، تلمسان ، و السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية احل

  .12رقم

  .3.، ع 1998عالوة بوتغرار ، التصرف يف أموال القاصر ، جملة املوثق ، اجلزائر ،  -15

  .ن.س.هبته ، جملة احلق ، ديب ، د عمر كركوكلي ، رجوع األب يف -16

الكوييت ، جملة لقانون الطفل و القانون معاملة و محايته اجلنائية يف ظل ا ظفريي ،فايز  -17
  .1.، ع 2001،احلقوق

فريد علواش ، حقوق الطفل يف املواثيق و االتفاقيات الدولية ، جملة املنتدى القانوين ، جامعة  -18
  .6.ع ن ،.س.د حممد خيضر ، بسكرة ،



  انونية القانونية للطفل يف قانون األسرة ، الة اجلزائرية للعلوم القكمال لدرع ، مدى احلماية   -19
  .1. ، ع 2001و االقتصادية و السياسية ، جامعة بن عكنزن ، كلية احلقوق ، 

و املعنوية للطفل يف قانون األسرة اجلزائري  مسؤولية اآلباء يف كفالة احلقوق املاديةكمال لدرع ،   -20
ة ــن و الشريعـــول الديـــكلية أصيار، جامعة األمري عبد القادر ،  ــلة املعــــالمي ، جمـــه اإلســـة بالفقـــمقارن

  .2 .، ع 2002و احلضارة اإلسالمية ، قسنطينة ، 

جملة الدراسات القانونية،دار  ، آيث ملويا ، تنازل األم احلاضنة عن احلضانة حلسن بن شويخ -21
  .2.م ، ع 2008سبتمرب  -هـ 1429، رمضان  اخللدونية ، اجلزائر

النسب ولد الزنا بالبصمة الوراثية ، جملة اجلامعة اإلسالمية ، الد إمساعيل هنية ، إثبات مازن  -22
  .1.، ع 2009، سلسلة الدراسات اإلسالمية ، يناير  17

عناية  –الشروط  –الضوابط  –حممد أمحد صاحل الصاحل ، إثبات نسب أوالد الزنا ، احلكم  -23
مي ، مكة املكرمة ، السعودية ، من اإلسالم باللقطاء ، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسال

  .2010ديسمرب  29إىل  25-هـ  1432حمرم  23إىل 19

، و االقتصادية و السياسيةحسنني ، عقد اهلبة يف التشريع اجلزائري ، جملة العلوم القانونية حممد  -24
  .1. ، ع 1987جامعة بن عكنون ، كلية احلقوق ، 

ني يف القانون املغريب دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ، أهلية الوجوب لدى اجلن ، مومن حممد -25
  .3.، ع 2004جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، 

، حقوق الطفل املالية يف اإلسالم ، الة األردنية يف الدراسات يبحممود بن إبراهيم اخلط -26
  .1.، ع  2010 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ، كلية أصول الدين ، األردن ،  اإلسالمية ،

حممود سردون ، حدود تدخل الويل يف أموال إبنه القاصر ، مداخلة ألقيت يف ملتقى حول  -27
  .2014احلماية القانونية بني الثوابت و املتغريات ، كلية احلقوق ، جامعة مخيس مليانة ، ماي 



و الشريعة  خملد الطراونة ، حقوق الطفل دراسة مقارنة يف ضوء أحكام القانون الدويل -28
  .2.، ع 2003اإلسالمية و التشريعات األردنية ، جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، كلية احلقوق ، 

الكفالة بني أحكام الشريعة اإلسالمية و قانون  إحاللو  أسباب حترمي التبينمصطفى معوان ،  -29
   .9 .عئر ، األسرة اجلزائري ، جملة املعيار ، جامعة قسنطينة ، كلية احلقوق ، اجلزا

ماروك ، القانون اجلزائري بني النظرية و التطبيق ، جملة الس اإلسالمي األعلى ، ناصر الدين  -30
  .3.، ع 2000دورية يف الثقافة اإلسالمية ، اجلزائر ، 

  :باللغة الفرنسية* 

1- Christophe VIGNEAU , Les rapports entre solidarité familiale et sociale en 

droit comparé , N°01 ,R.I.D.C , 1999 . 

2-  YAKOUT. A , La protection de l’enfant en droit algérien , R.A.S.J.E.P., 
2003 , n°2 . 

  :مقاالت من مواقع األنترنيت

أيب احلواري حممد بن احلواري العماين ، تفسري آيات حفظ أموال اليتامى و الوصية م ، مقال  -1
  :يعين بعلوم القرآن و الفكر اإلسالمي  منشور يف موقع

 www.alkabs.net/quran-_explanations  

  : اختصاصات رئيس احملكمة ، مقال منشور مبوقع وزارة العدل اجلزائرية -2
www.arabic.justice.dz/cult_justice  

  : قال منشور مبوقع وزارة العدل اجلزائريةاألعمال القضائية ، م -3

www.arabic.justice.dz/cult_justice  

  : باملوقع  2010ديسمرب  16اخللع و الطالق باالتفاق ، مقال منشور بتاريخ  -4

 www.startimes.com=26479086 



لعقوبة يف اجلزائر ، مقال على شكل ملخص ملذكرة ماجستري منشور يف النظام القانوين يف ا -5 
   :املوقع

www.droit_dzcom/forum/showthead.php?t=9913    

ة تعين بنشر ، جملة الفقه و القانون، جملة الكرتونية شهري ي ، حكم اهلبة للجننيشفيق حاد  -6
  :، مقال منشور باملوقع4. ، ع 2013لدراسات القانونية ، ا

 www.majalah.new.ma   

جملة الفقه و القانون ،  نفقة االبن و املكفول أوجه الشبه وأوجه االختالف ، فتيحة الطلحاوي ، -7
  :ملوقع، مقال منشور با9.، ع 2013الدراسات القانونية ، جملة الكرتونية شهرية تعين بنشر 

 www.majalah.new.ma   

، اإلجازة كشرط لنفاذ تصرفات القاصر يف أمواله ، جملة الفقه و القانون ، جملة جنيم عامر  -8
  :، مقال منشور باملوقع20.، ع 2014لدراسات القانونية ، الكرتونية شهرية تعين بنشر ا

www.majalah.new.ma   

  يةو القرارات العرب النصوص القانونية: خامسا

  :النصوص القانونية الجزائرية - أ 

املتضمن  1975سبتمرب  26املوافق لــ  1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75األمر رقم  -1
، املعدل و املتمم بالقانون رقم 1975سبتمرب  30، الصادر يف  78.ر ، ع.للقانون املدين ،ج

  .26/06/2005، الصادرة يف  44.ر ، ع.، ج 2005يونيو  20املؤرخ يف  05-10

املتضمن قانون  1984يونيو  9املوافق لــ  1404رمضان  9املؤرخ يف  11-84القانون رقم  -2
  .1984يونيو  12، الصادر يف  24.ر ، ع.األسرة ، ج



،  17.ر ، ع.املتعلق بعالقات العمل ، ج 1990أبريل  21املؤرخ يف  11-90القانون رقم  -3
  .1990أبريل  25الصادر يف 

املتعلق  1991أبريل  27املوافق لــ  1411شوال  12املؤرخ يف  10-91رقم  القانون -4
  .1991ماي  8، الصادرة يف  21.ر ، ع.باألوقاف، ج

، يعـــدل  2002ديــسمبـــر  14املوافـــق لــ  1423شــــوال  10املؤرخ يف  10-02القانون رقم  -5
املتعلق  1991أبريل  27ملوافق  لــ ا 1411شوال  12املؤرخ يف  10-91و يتمم القانون رقم 

  .2002ديسمرب  15، الصادر يف  83.ر ، ع.باألوقاف ، ج

، يعدل     2007ماي  13املوافق لــ  1428ربيع الثاين  25املؤرخ يف  05-07القانون رقم  -6
املتضمن  1975سبتمرب  26املوافق لــ  1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75و يتمم األمر رقم 

  .2007ماي  13، الصادر يف  31.ر ، ع.ون املدين ، جالقان

املتضمن قانون   2008فرباير  25املوافق لــ  1429صفر  18املؤرخ يف  09-08القانون رقم  -7
  .2008أبريل  23، الصادر يف  21.ر ، ع.اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، ج

املتعلق  1993مارس  1ملوافق لـــ هــ ا 1413رمضان  7املؤرخ يف  03-93املرسوم التشريعي  -8
  .1993مارس  3املوافق لـــ  1413رمضان  9، الصادر يف  14.ر ، ع.بالنشاط العقاري ، ج

 1964سبتمرب  17املوافق لــ  1384مجادى األوىل  10مؤرخ يف  283-64املرسوم رقم  -9
  .1964رب سبتم 25، الصادر يف  35.ر ، ع.يتضمن نظام األمالك احلبسية العامة ، ج

، 1989ماي  16هـ املوافق لـ  1409شوال  11املؤرخ يف  67-89املرسوم الرئاسي رقم  -10
املتضمن االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و العهد 

د الدويل اخلاص الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و الربوتوكول االختياري املتعلق بالعه
ديسمرب  16باحلقوق املدنية و السياسية املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم 

  .1989ماي  17، الصادر يف  20.ر ، ع.، ج 1966



 1996يناير  22املوافق لــ  1416رمضان  2املؤرخ يف  51-96املرسوم الرئاسي رقم  -11
زائرية الدميقراطية الشعبية مع التحفظ إىل اتفاقية القضاء على مجيع املتضمن انضمام اجلمهورية اجل
  .1996يناير  24، الصادر يف  6.ر ، ع.، ج 1979أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 

 1996ديسمرب  7املوافق لــ  1417رجب  26املؤرخ يف  438-96املرسوم الرئاسي رقم  -12
، الصادر  76.ر ، ع.، ج 1996نوفمرب  28 استفتاء املتعلق بتعديل الدستور ، املصادق عليه يف

  .   1991ماي  8يف 

  :النصوص القانونية األجنبية  -ب 

 1946يونيو  24املوافق لــ  1365رجب سنة  24الصادر يف  1946لسنة  71قانون رقم  -1
  .املتضمن قانون الوصية املصري

 1952املوافق لـــ يوليو  1371ذي القعدة  8الصادر يف  1952لسنة  119قانون رقم  -2
  .املتعلق بأحكام الوالية على املال

م املتضمن جملة األحوال  1956أوت  13هــ املوافق لــ  1376حمرم  06األمر املؤرخ يف  -3
  .الشخصية التونسية

  .1959لسنة  188قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  -4

 01.15املتضمن تنفيذ القانون رقم  2002يونيو  13بتاريخ  172.02.1ظهري شريف رقم  -5
 1423مجادى اآلخرة  10، الصادر بتاريخ  5031.ر ، ع.املتعلق بكفالة األطفال املهملني ، ج

  .أغسطس  19املوافق لـــ 

فرباير  3املوافق لـــ  1424من ذي احلجة  12صادر يف  22- 04-1ظهري شريف رقم  -6
، الصادرة  5184ر ، رقم .مبثابة مدونة األسرة ، ج 70-03املتضمن تنفيذ القانون رقم  2004

  .2004فرباير  5يوم اخلميس 



  

  

  :القرارات العربية: سادسا 

املتضمن القانون العريب املوحد  4/4/1988-هــ  17/8/1408-6د -105القرار رقم  -1
  .لألحوال الشخصية ، اعتمده جملس الوزراء العرب يف دورته السادسة

املتضمن القانون النموذجي العريب املوحد لرعاية  4/3/2002-24ج -323القرار رقم  -2
  .القاصرين ، اعتمده املكتب التنفيذي لس وزراء العدل العرب كقانون منوذجي اسرتشادي
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