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 إهداء

إلى روح والدي تغمده هللا برحمته الواسعة وأدخله فسيح 

.    الجنان  

.إلى أمي غاليتي منبع حياتي التي أفاضتني بالحبّ والحنان  

إلى أخي شفيق وأخواتي أسأل هللا أن يعيشوا في أمان 

.واطمئنان  

.إلى من استقبلني في كل زمان ومكان مشرفي احفظه يامنّان  

.علمني حرفا لهم مني كل اإلمتنان والعرفانإلى كلّ من   

.أتمنى لُقياهم عند الرحمان خالنيإلى   

إلى كلّ من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة، إلى كلّ من 

.أحبهم الكيان  

 

 أهدي هذا العمل

*بلعاقب عائشة*   



 شكر وتقدير
شكر الواحد الجبّار، ستفتح به المقال أن أحمد وأأما  خير    

له سبحانه ألنّه وفقني إلى إنجاز هذا العمل فالحمد لله  ءفالثنا

 .أوّال وأخيرا
  إالّ أن أشكر من وجلّ  وال يطيب لي بعد شكر المولى عزّ

.تجرّعوا المرّ كي أتذوق العسل عائلتي حفظها هللا  

عليّ،  أن أشكر من تواضع وقبل اإلشراف لي يطيبكما   

الدكتور بلختير  ورافقني طوال هذا البحث دعما وصبرا وتوجيها

أسأل هللا أن ينفع بعلمه  رئيس قسم العلوم اإلسالمية، ،بومدين

يلبث إالّ  وعمله، فلم يبخل عليّ بجهده ووقته وإرشاده،فكان ما

غاالته،فما تعب وما ويعزز ثقتي بالرغم من انش أن يرفع همتي

  .سئم مني يوما فكلّ العرفان واالحترام تقديرا له ولخدماته

اء لجنة المناقشة الموقرة على أعض كما ال يفوتني أن أشكر  

تفضلهما مناقشة هذه المذكرة وعلى تكبدهما عناء قراءتها 

.فجزاهما هللا عني كلّ خير وجعل ذلك في ميزان الحسنات  

كلّ من ساعدني من قريب أو من بعيد  والشكر موصول إلى  

.ولو بابتسامة   
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احلمد هلل رّب العاملني، خالق السموات واألرض، وجاعل الظلمات والنور، وصلى اهلل على سيدنا        
صراط اهلل  ؛اس إىل صراط مستقيمحمّمد، خامت األنبياء واملرسلني، أنقذ اهلل به البشر من الضاللة، وهدى به الّن

 .الذي له ملك كّل شيء أال إىل اهلل ترجع األمور

  :وبعد    

حلق، ، ألّنه الدين الصحيح اهلادي إىل الصواب واعم اليت كّرم اهلل هبا عبادهالّن من أكربنعمة اإلسالم ف     
اليت ُخلق من ر خلدمة اإلنسان واحلفاظ على وجوده من أجل تأدية وظيفته ّخفكّل ما جاء به هذا الدين مس

 .أجلها

مّث إّن من أولويات هذا الدين أّنه رّكز على الضرورات الشرعية وأوجب احملافظة عليها، ومن بني هذه 
ة على حب املال، قال نسان، ألّن نفوس البشر بجبولالضرورات ضرورة املال، هذا األخري له عالقة وثيقة باإل

 »:اهلل تعاىل                 

                   

  
 »(1). 

على ضرورة إنفاقه فيما يرضيه عّز وجّل، ألّنه يف كثري من األحوال تعاىل واهلل سبحانه حث  وقد    
 املال، من وسائل حلفظ شّرعحيث ، اس عرضة للضياع خاصة بعد موت أصحاب احلقأصبحت أموال الّن

، ل ما يسمى بالوصية، فهي تشريع قدمي قضت على العديد  من حاالت االعتداء على األموا ذه الوسائله
 بعد موته،من أعمال الرّب واخلري ب هبا اإلنسان إىل رّبه، ويتدارك هبا ما فاته بل إّن الوصية تعد عبادة يتقّر
م للموصى هلم وفق ضوابط وأحكام ويقّد نتزع من تركة امليتوهي حق ُي وتكون شفيعة له يف آخرته،

 .معينة

                                                           
1
 [.41:سورة آل عمران]/ 
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، "الوصية الواجبة"يف التشريعات العربية  نعن الوصية، يصطلح عليه القانونيو متفرع  ظهر أمر جديدمث 
 .، وهذا هو املوضوع املعين بالدراسة إن شاء املوىل جّل جالله"التنزيل"سميه قانون األسرة اجلزائري نظام وُي

 .-فقهية مقارنةدراسة -الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري : البحث وارتأيت أن يكون عنوان

مراعاة  أمه، أو هم يف حياة أبيهفمسألة الوصية الواجبة استحداث مبتكر أقره القانون للفروع الذين تويف أصل
ليس هلم ما يرتزقون  حول هلم وال قّوة، كان هؤالء اليتامى فقراء ضعاف الو ملصلحتهم بعد فقد العائل،

هم أبوهم يف زيادته، ولكن القوانني واألحكام املتعلقة منه، وميكن أن يكون املال الذي تركه جدهم قد سا
ال يبالون  املال، خاصة عند وجود أعمام على أي قدر ولو قليل من هذا بالتركة حترمهم من احلصول

نب يف حياهتم د يف نفوس أولئك األبرياء الصغار نوعا من احلرمان والُغببؤسهم وفقرهم املدقع، وهذا ما يوّل
، وهلذا أحدث القانون وبالتايل تعيش هذه األسرة يف فوضى عارمة، ويصبحون عالة بني أفراد اجملتمعاليومية، 

 ىوتتوقف عل ا اهلل فهي اختياريةهوالفرق بني الوصيتني أّن األوىل شّرع ،هذا املبدأ اجلديد يف حق األحفاد
 .، أما الثانية فهي الزمة ال عربة لإلرادة فيهاإرادة امليت

  :إشكالية املوضوع:أّوال

إّن أي حبث ُيشرع يف دراسته ناتج عن تساؤالت وإشكاالت تتطلب اإليضاح واإلجابة عنها واإلشكال 
 :الذي دفعين إلنتاج هذا البحث هو كاآليت

ما سبب عدم أخذ وأوجبها املقنن اجلزائري يف قانون األسرة، فالوصية غري واجبة،  معظم الفقهاء قالوا بأّن
 مل يرد فيه نص يف مسائل توقيفية؟ أ على استحداث ما وكيف جتّر زائري برأي غالبية الفقهاء؟القانون اجل
هي نقاط االتفاق واالختالف بني ا وم تكمن أمهيتها؟ ففيم ضرورية للحفدة، الوصية الواجبة وإن كانت

 ؟قه اإلسالمي يف األخذ بالوصية الواجبةقانون األسرة اجلزائري والف

 :اختيار املوضوعأسباب :ثانيا

 :يلي كثرية دفعت إىل اختيار هذا املوضوع منها ماهناك دواع 
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 ميويل إىل علم الفرائض، والوصية الواجبة هلا عالقة باملرياث. 
 حماولة معرفة مدى صلة قانون األسرة اجلزائري بالفقه اإلسالمي يف األخذ باألحكام. 
  ومعرفة حقيقتها اليت جيهلها أغلب الناس، واليت إزالة الغموض واإلهبام عن مسألة الوصية الواجبة

  .أنا شخصيا غابت عين

 :أهداف املوضوع: ثالثا

 :هذه الدراسة تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن االقتصار على ذكر بعضها

  ،وقد اخُتلف يف وجوهبا بني الفقهاء هلذا من الضروري الوصية الواجبة موضوع مهم يف حياة البشر
 .القول الراجح فيهامعرفة 

 وجوهبا للحفدة الفقراء الذين حجبوا من املرياث معرفة أّن قانون األسرة اجلزائري عمل هبا وأقّر. 
  بيان أوجه االتفاق واالفتراق بني قانون األسرة اجلزائري و الفقه اإلسالمي يف األخذ بنظام الوصية

 .الواجبة أو التنزيل
  مطبقة يف إطار قانوين صحيح، وموافقة ألحكام الشريعة  إذا كانت الوصية الواجبةما معرفة

 .اإلسالمية
  تبيان أّن هناك فرق بني الوصية اليت شّرعها اهلل وبني الوصية الواجبة . 

 :الدراسات السابقة:رابعا

، مل أجد دراسة سابقة مطابقة لعنوان مذكريت، بعض املتخصصني سؤالو يف حدود اإلطالع والبحث    
دون  من طرف الفقهاء الكبار، عها اهلل بصفة عامةأعمال كثرية حتدثت عن الوصية اليت شر َّولكن هناك 

، مّث إّن هذا النظام ُيدرج دائما ضمن املواضيع اليت تتحدث قضية الوصية الواجبةاألحكام املتعّلقة بيف تفصيل 
:هذه األعمال نعن الوصية االختيارية م  

رسالة ) الدكتور مروان القدومي:أشرف عليها حملمد علي حممود حيي،أحكام الوصية يف الفقه اإلسالمي -
.(.يف الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس فلسطني ماجيستر  
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جت على ة، فوقفت على أقوال الفقهاء، وعّرلت يف مسالة الوصية الواجبمَث ُوجدت دراسة أخرى فّص
:القانون وهيوجوهبا يف   

 الدكتور مازن إمساعيل هنية:أشرف عليها  لرمي عادل األزعر، -رنةادراسة فقهية مق–الوصية الواجبة -
.(.يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة رسالة ماجيستر)  

الفقه اإلسالمي يف مسألة الوصية الواجبة، ومل تقارن بينه وبني ص بالذكر قانون األسرة اجلزائريخت مل هالكّن  

.يهدف املوضوع إىل حتقيقه إن شاء اهلل ، واهلل أدرى وأعلم بكل شيء وهذا ما  

:املنهج املتبع يف دراسة املوضوع: خامسا  

دراسة هذا املوضوع تتطلب أن أتبع منهجا علميا معتمدا، إذ ال تكاد ختلو منه البحوث األكادميية     
.املقارن ، واملنهج التحليليالوصفي و املنهج املطروحة، وه  

التحليلي يف هذا البحث هو التفصيل يف األحكام املتعّلقة بالوصية الواجبة، حيث  الوصفي فسبب إيراد املنهج
تعرضت إىل ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يف املسألة مع التطرق إىل مناقشة هذه األدلة والتوصل إىل ترجيح 

.خبصوص نظام الوصية الواجبة أو التنزيل  

ة اجلزائري سة أيضا، والسبب هو عقد مقارنة بني قانون األسرمّث إّن املنهج املقارن كان حاضرا يف هذه الدرا
.يتعّلق بالوصية الواجبة والفقه اإلسالمي فيما  

: هنج الباحثني من قبلي حيث قمت باآليت ىكما سرت عل  

.عن عاصم وكتبتها برواية حفص ،م اآليات يف اهلامشعزوت اآليات القرآنية إىل سورها وذكرت أرقا*  

. األربعةلشريفة من مصادر احلديث املعروفة، الصحيحني والسنن النبوية ا جت األحاديثخّر*  
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.شرحت األلفاظ الغريبة الواردة يف األحاديث النبوية الشريفة*  

  .ف واقتصرت على اسم الشهرة فقطبدأت بذكر اسم املؤلَّف، مّث املؤ لِّ*

ف، التحقيق، دار النشر عنوان املؤ لَّف، املؤل َّ)ت املعلومات الكاملة له راملؤ لَّف إذا ورد للمرة األوىل، ذك* 
 ، واسممرة أخرى اكتفيت بذكر اسم الكتاب، وإذا ورد (شر والسنة، ورقم الطبعة إن ُوجدومكان الن

.الصفحةاجلزء وصاحب الكتاب و  

  .كتاب اقتصرت على ذكر واحد واإلشارة إىل أّن هناك آخرونإذا ذكر أكثر من حمقق لل*

:املوضوعاملعتمدة يف دراسة اخلطة : سادسا  

:  ملعاجلة اإلشكالية املطروحة يف هذا البحث ارتأيت أن أقسمه كاآليت  

  :نويليها فصالمقدمة البحث  

: األّول: جزأته إىل مبحثني ،"أحكام الوصية االختيارية والوصية الواجبة":ب وعنونته :الفصل األّول
، حيث ذكرت التعريفات لعالقة التداخل والترابط اليت جتمعهماوذلك  وخلصت فيه فكرة الوصية بصفة عامة

الواردة عند الفقهاء، مّث عرجت على تعريفها عند أهل القانون، وكان هذا يف املطلب األّول، مّث أعقبت هذا 
.، والذي حتدثت فيه عن حكم الوصيةثاٍن األخري مبطلٍب  

مت فيه تعريفا هلا إىل مطلبني كذلك، املطلب األّول وقّدوالذي خصصته للوصية الواجبة، وقد قسمته :الثاين 
حقيها وهذا لت يف كيفية استحقاقها ومستوالشروط الواجب توافرها يف هذا النوع من الوصية، كما فّص

.ورد يف املطلب الثاين وهبذا ينتهي الفصل األّول  
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 ،"رة اجلزائري ويف الفقه اإلسالميأحكام الوصية الواجبة يف قانون األس: وعنونته ب ويليه الفصل الثاين،
.وهو أكثر تعلقا مبوضوع البحث، وارتأيت أن أقسمه إىل ثالثة مباحث  

وفيه : املطلب األّول: وتطرقت فيه إىل ذكر حكم الوصية الواجبة عند الفقهاء، وخرج منه مطلبان: األول
.وذكر القول الراجح يف املسألة وخصصته ملناقشة األدلة:تفصيل األقوال واألدلة، املطلب الثاين  

وعّددت فيه : املطلب األّول: ومتعلق حبكمها يف قانون األسرة اجلزائري، وهو أيضا تفرع منه مطلبان:الثاين
وقمت فيه بشرح هذه املواد، مع التطرق : ، وعقبه املطلب الثايند القانونية اليت تنص على الوصية الواجبةاملوا

.الوصية الواجبة طبيقات اليت ختصإىل حل بعض املسائل والت  

والذي عقدت فيه مقارنة بني قانون األسرة اجلزائري والفقه اإلسالمي : ذا الفصل مببحث ثالثوُيختم ه
األول وتناول أوجه االتفاق بني قانون األسرة : ّسم هو األخري إىل مطلبنيفيما يتعّلق بالوصية الواجبة، وُق
.وخلصت فيه أوجه االختالف: يناجلزائري والفقه اإلسالمي، الثا  

.البحث ، وهي عبارة عن بعض النتائج واملالحظات اليت توصلت إليها من خاللأيت اخلامتةوبعد هذا كّله ت  

وال يسعين يف األخري إاّل أن أشكر من استقبلين بصدر رحب وأعطاين من وقته ونصائحه الكثري األستاذ      
سيقوم بقراءة البحث وتصويبه أعضاء جلنة املناقشة املوقرة بلختري بومدين، كما أشكر سلفا من : الدكتور

  .حفظهم اهلل

بنور العلم، ويكرمنا بنور الفهم، وصّل اللهم وبارك  وأسأل اهلل العظيم رّب العرش العظيم أن ينفعنا     
.على سيدنا وحبيبنا حمّمد صلى اهلل عليه وسلم  

 بلعاقب عائشة: الطالبة                                                                                

  .14/50/1540: سان يفتلم                                                                                

 هـ



 

 

:الفصل األّول  

 أحكام الوصية االختيارية والوصية الواجبة
:وفيه مبحثان  

.حقيقة الوصية وحكمها:املبحث األّول  

.أحكام الوصية الواجبة:املبحث الثاين  
 



 

 

:املبحث األّول  

  حقيقة الوصية وحكمها
:ويندرج حتته مطلبان  

.حقيقة الوصية: املطلب األّول  

.حكم الوصية:املطلب الثاين  
 



والوصية الواجبة ةأحكام الوصية االختياري                                          :الفصل األّول  
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 .الوصية تشريع قدمي قضى على العديد من حاالت االعتداء على األموال بعد موت أصحاهبا   
متفرٌع عن ظهر أمر جديد  مّث جمال لالستغناء عنه بني الّناس، فالوصية مبثابة وسيلة حلفظ املال الذي ال

 .بالتنزيلعرف يف قانون األسرة اجلزائري ُي وهي ما الوصية الواجبةالوصية وهو مسألة 

قبل احلديث عن الوصية الواجبة، البد من التطرق إىل الوصية بصفة عامة يف مبحث مستقل نلخص فيه و    
 .فكرهتا وذلك لعالقة التداخل اليت تربطهما

من  ؛التركة تنحصر يف حقوق ثالث من املتعارف عليه أّن اإلنسان بعد موته ُيخلف وراءه تركة، وهذه
 .جتهيز للميت، وقضاء الديون، مّث الوصية وبعد أداء هذه احلقوق يوّزع املرياث

 .عريف الوصية ونذكر حكمهاإىل ت وفيما يلي سنتطّرق
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 .حقيقة الوصية:األّولاملطلب 

 :ةلغتعريف الوصية  :الفرع األّول

ى َصْوَأ، اية والَوصاية بالكسر والفتح، واالسم الِوَصَكِصَيَو ُهَتْلَعإذا َج إليه، ُتْيَصْوَأبشيء َو له ُتْيَصْوَأ:ىَصَو
وأوَصْيُت  ،ى بعضهم بعضاوتواصى القوم أي أوَص.ية مبعىنوِصه إيصاًءا وَتُتْيد إليه، وأوَصِهَع:اه صَّالرجل وَو

ه ُتْرأَم:ه بالصالةيُتوأوَص يقتضي اإلجياب، ه عليه، وهذا املعىن الُتْفه بولده استعَطيُتإليه مبال جعلته له، وأوَص
 »:تعاىل قال اهلل ا،هب          » 

(1). 

  .(2)تصلة النباتُم أي:أرض واِصَيٌةوتأيت مبعىن االتصال فيقال 

 : اصطالحاتعريف الوصية  :الفرع الثاين

 .الفقه وأهل القانونسنتطّرق يف هذا العنصر إىل تعريف الوصية عند أهل 

 :عند الفقهاء:أّواًل

 .لقد اختلف الفقهاء يف تعريف الوصية

 

 

 
                                                           

1
 [.351:عاماألن/] 

2
هشام حمّمد .أ حمّمد حسب اهلل،أمحد .الكبري، أعبد اهلل علي .أ: لسان العرب، ابن منظور، حققه خنبة من العاملني بدار املعارف همينظر، / 

خمتار الصحاح،  (.3553-3551ص/53ج/ 6مج) ،(وصى)مادة  ،[هـ3331]كورنيش النيل ، القاهرة،  الشاذيل، دار املعارف
معجم الصحاح، اجلوهري، اعتىن به، خليل  (.636ص)، (و ص ي)مادة ، [م3111]، إعادة الطبع[م3151] الرازي، مكتبة لبنان،
معجم مفردات ألفاظ القرآن  (.3333ص)، (وصى )مادة  ،[م4665-ـهـ3341] 1.ط -لبنان -ملعرفة، بريوتمأمون شيحا، دار ا

 (. 515ص) ،(وصى)مادة  ،[م3111-ـهـ3335]3.حه، إبراهيم مشس الدين، طالكرمي، األصفهاين، ضبطه وصح
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 :فقد عّرفها فقهاء احلنفيـــة*

 .(1)"الوصية اسم ملا أوجبه امُلوصى يف ماله بعد موته" -

 .(2)"بعد املوت الوصية متليك مضاف إىل ما"-

 .(3)"بعد املوت بطريق التربع الوصية متليك مضاف إىل ما"-

 :وعّرفها فقهاء املالكيــــة*

 ،(4)"عقد يوجب حقا يف ثلث مال عاقده َيلزم مبوته أو نيابة عنه بعده:اضالفّرالوصية يف عرف الفقهاء ال "-
 .(5)فها مبثل ما عّرفها به احلنفيةعّر وبعض املالكية

 :وعّرفها فقهاء الشافعيـــة*

 .(6)"سواء أضافه لفًضا أو الها تربٌع حبٍق مضاف إىل ما بعد املوت، بأّن"-

 

 

                                                           
 .(333ص /7ج) ،[م6891-ـه6041]2.ط ،-لبنان-بريوت ،دار الكتب العلمية ،لكاساينبدائع الصنائع، ا / 1
د حمّمد بكر .أعلي حمّمد معّوض، قّدم له وقّرضه، الشيخ عادل أمحد املوجود والشيخ احملتار على الدرِّ املختار، ابن عابدين، حتقيق،  رّد / 2

 .(331ص /64ج)، [م6880-ـهـ6061]6.ط ، -لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت إمساعيل،
 (.234ص /3ج) ،[م2441-ـه6021]6.طافة الدينية، القاهرة، مكتبة الثق ،زيريجُلالفقه على املذاهب األربعة، ا / 3
 .(022ص /0ج) مصر، دار إحياء الكتب العربية، عرفة الدسوقي، اشية الدسوقي على الشرح الكبري، حمّمدح / 4
 (.234ص/3ج)األربعة ، اجلزيري، الفقه على املذاهب  / 5
 (.234ص/ 3ج)الفقه على املذاهب األربعة، اجلزيري،  / 6
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 :وعّرفها فقهاء احلنابلـــــة* 

 .(1)"الوصية هي األمر بالتصرف بعد املوت"-

 .(2)"الوصية باملال هي التربع به بعد املوت"-

 :اجملتهد بدايةجاء يف -

أو مل ه لشخص آخر أو ألشخاص بعد موته، أو عتق غالمه سواء صّرح بلفظ الوصية الوصية هبة الرجل مال"
 .(3)"يصرِّح به

 :وعّرفها الشيخ ابن تيمية-

 .(4)"الوصية هي متليك للغري مضاف ِلَما بعد املوت"

 .متقاربة فيما بينها بأّن تعريفات الفقهاء للوصيةويالحظ 

 

 

 
                                                           

كّشاف القناع، .(261ص)مكتبة القرآن، القاهرة،  طارق الطنطاوي،حققه وعّلق عليه،  املقدسي، العّدة شرح العمدة، ابن قدامة / 1
   . (128ص/ 3ج)، [م6887-هـ6067]6.ط، -لبنان -عامل الكتب، بريوت ،الضّناوي حمّمد أمنيحتقيق،  لبهويت،ا

دار الكتب العلمية، الرياض، عبد اهلل بن عبد احملسن التركي وعبد الفّتاح حمّمد احللو، .داملغين، ابن قدامه املقدسي، حتقيق،  /2
 .(398ص/ 9ج)، [م6887-ـهـ6067]3.ط
 .(331ص/ 2ج)، [م6892-هــ6042] 1.ط، -لبنان -دار املعرفة، بريوت، (احلفيد)ابن رشدبداية اجملتهد،  / 3
 .(6344ص/ 2ج)، [م2446-ـه6022] 2.ط، -لبنان -دار النفائس، بريوت رواس قلعه جي، حمّمد.موسوعة فقه ابن تيمية، د / 4
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 :عند القانونيني:ثانيا

 .(1)"بعد املوتالوصية تصرف يف التركة مضاف إىل ما :"690املادة يف  قانون األسرة اجلزائريعّرفها *

بل مضافا إىل أجل غايته موت  زًانَجاها تصرفا، ومل جيعله ُمفالقانون قد جعل معىن الوصية شامال، ومّس
 .(2)املوصي

يكون باملنافع  فالتعبري عن الوصية بأّنها تصرف يشمل كل صور الوصية من متليكات وإسقاطات، ويشمل ما
بالصفة، أو  املوصى له من أهل التملك، كالوصية ملعني باالسم أووما يكون باألعيان، ويشمل ما إذا كان 

، (3)وغريها خلري من مستشفيات، ومساجد ومالجئمل يكن من أهل التملك كالوصية جلهات الرب وا
 ،(4)باإلضافة إىل أّن هذا التعريف وضعه الذين أعدوا للقانون يف أدواره األوىل، وخالفوا فيه تعريفات الفقهاء

وأّنها ال تتناول أنواع  ب يف معىن واحد،َصْنها غري جامعة، فهي متقاربة َتت إليها انتقادات أوهلا أّنَهاليت ُوجِّ 
 .(6) وأدق بأّن تعريف القانون للوصية أمشل وأضبطوميكن القول  . (5)االوصاي

 

 

                                                           
واملتضمن قانون األسرة املعّدل واملتمم، الكتاب  م6890يونيو  8املوافق ل ـهـ6040رمضان  8املؤّرخ يف  66-90القانون رقم  / 1

 (.01ص)الوصية، : ّولالتربعات، الفصل األ-الرابع
 (.36ص)، [م6886]زهدور حمّمد، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، .الوصية يف القانون املدين اجلزائري والشريعة اإلسالمية، د / 2
 (.62ص)، [م6880-ـه6060]دار اهلدى، اإلسكندرية، ، د حممود الشافعي،أمح.الوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي، د / 3
 (.8ص)، [م6814-ـهـ6318] 2.لو املصرية، القاهرة، طحممد أبو زهرة، مكتبة األجن.شرح قانون الوصية، د / 4
 (. 63ص/ 2ج)، [م2443]، القاضي الدكتور إلياس ناصيف، (الوصية للمسلمني ويف القانون الدويل اخلاص)الوصية  / 5
 .(8ص) شرح قانون الوصية، حمّمد أبو زهرة، / 6
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 :حكم الوصية:املطلب الثاين

 ،والسنة واإلمجاع واملعقول، إاّل أّن الفقهاء اختلفوا يف حكمهااألصل يف الوصية أّنها مشروعة بالكتاب     
نظرا الختالفهم يف اآلية الدالة على الوجوب، وهلذا كان علينا أن نقّسم هذا املطلب إىل فرعني، األّول نذكر 

 .فيه أدلة املشروعية، والفرع الثاين نذكر فيه أقوال الفقهاء مصحوبة بأدلتهم

 ملشروعيةأدلة ا: الفرع األّول

 »:تعاىل اهلل قال:من القرآن الكرمي -أ                      

                   » (1). 

وهو ما أجازه اهلل يف الوصية -الوصية للوالدين واألقربني باملعروفأي أّن اهلل سبحانه وتعاىل فرض عليكم 
 .(2)-شريطة أاّل يتجاوز الثلث

أّنه ُفرض عليكم إذا جاء أحدكم أسباب املوت من علل وأمراض :يف تفسري هذه اآلية جاء يف معامل التنزيل
واألقربني باملعروف فاآلية تدل على أي أّن اهلل سبحانه وتعاىل شّرع  الوصية للوالدين  .(3) أن يوصي مباله

 .مشروعية الوصية

 

                                                           
  [.694:سورة البقرة] / 1
  .(623ص/3ج)، [م2446-ــهـ6022]6.حملسن التركي، دار هجر، طعبد اهلل بن عبد ا.تفسري الطربي، حتقيق، د ،ينظر/ 2
، دار طيبة، الرياض، عثمان مجعة ضمريية، سليمان مسلم احلرش حمّمد عبد اهلل النمر،معامل التنزيل، البغوي، حققه وخّرج أحاديثه،  / 3
 .(682ص/6ج)، [ـهـ6048]
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   »:وقوله تعاىل        »
 » :وقوله تعاىل .(1)         

 » 
(2). 

والدين ُمقّدم على  وتأخري استحقاق املرياث، دّلت اآلية الثانية والثالثة على تقدمي تنفيذ الوصية وأداء الدين،
 .(3)الوصية باالتفاق

 :من السّنة النبوية الشريفة -ب

 يُتِبَي يِهي ِفوِصُي ٌءْيَش ُهم َلِلْسُم ٍئِراْم ُقا َحَم:"عن عبد اهلل بن عمر أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم قال
 .(4)"ُهَدْنِع ٌةوَبُتْكَم ُتُهيَِّصَوَو الََِّإ ِنْيَتَلْيَل

 .(5)"ثالث لياٍل"وزاد مسلم لفظ

ويف احلديث إشارة إىل  ميضي على اإلنسان زمن وإن كان قليال إاّل ووصيته مكتوبة، ووجه الداللة أّنه ال
  .(6)اغتفار الزمن اليسري

                                                           
  [.66:سورة النساء] / 1
  [.62:سورة النساء] / 2
 اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حتقيق، عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، .(361، 311ص/6ج)تفسري الطربي، / 3

  [.622ص/1ج)، [م2441-ــهـ6027]6.ط -لبنان -بريوت
، [ـهـ6043] 6.بعة السلفية، القاهرة، طوآخرون، املط  أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ، حتقيق، حمب الدين اخلطيب / 4
  (.291ص/2ج)، (2739:باب الوصايا، حديث رقم 6كتاب الوصايا، 11)

، [م6886-هـ6062] 6.ط-لبنان -العربية، بريوتأخرجه مسلم يف صحيحه ، حتقيق، حمّمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب  / 5
  .(6214ص/ 3ج)، (0:باب، حديث رقم6كتاب الوصية، 21)
كتاب الوصايا، 11)، -لبنان -بريوتفتح الباري، ابن حجر العسقالين، حتقيق، عبد اهلل بن عبد العزيز بن باز وآخرون، دار املعرفة،  /6
 (.319ص/1ج)
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املبادرة فاحلديث فيه حٌث على  ،(1)فليس من احلزم وال الصواب ترك كتابة الوصية يف الّصحة وال يف املرض
 .إىل كتابة الوصية

 َوُه، َوَةكََّما ِبَنَأَو يِنوُذُعَي اهلل عليه وسّلم جاء النيب صلى: "سعد بن أيب وّقاص رضي اهلل عنه أّنه قال وحديث 
ي اِلَمي ِبوِصاهلل ُأ وَلُسَر اَي:ُتْلُق.(2)اَءَرْفَع َنْبااهلل  ُمَحْرَي:ا قالَهْنِم َراَجي َهالِت ِضْراأَلِب وَتُمَي ْنَأ ُهَرْكَي

 ْنِم ٌرْياء َخَيِنْغَأ َكَتَثَرَو َعَدَت ْنَأ َكنَّ، ِإرٌيِثَك ُثُلالُثَو ُثُلالُثَف:؟قالُثُلالُث:ُتْلُق.ال:ر؟قالْطالَشَف:ُتْلُق.ال:؟قالِهلُِّك
 .(3)..."اَسالنَّ وَنُفَفَكَتَي ًةاَلم َعُهَعَدَت ْنَأ

ومن مل يكن له من  فال تزيد عنه، صلى اهلل عليه وسّلم خّصها بالثلث،وأّنه  جواز الوصية،دّل احلديث على 
 .(4)إذن الوصية مشروعة يف األصل مل تندب له الوصية، لاملال إاّل القلي

 :اعاإلمجمن  -ج

 .(5)أمجعت األّمة من زمن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم إىل اليوم على جواز الوصية

 

 
                                                           

، [م6899-هـ6049]6.ط-لبنان-اإلسالمي، بريوت املقدمات املمهدات، ابن رشد، حتقيق، حمّمد ُحجي، دار الغرب /1
 (.662ص/3ج)
يث واألثر، ابن األثري، النهاية يف غريب احلد}.ولكن كلون عفر األرض، وهو وجههابياض ليس بناصع، :مفرد ُعْفر، والعفرة:ابن عفراء /2

  .{(463ص/4ج)، [م31616-هـ3151]3.حي، املكتبة اإلسالمية، طحتقيق، طاهر أمحد الزاوي، حممود حمّمد الطنا
  (.297ص/2ج)، (باب أن يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الّناس2كتاب الوصايا،11)أخرجه البخاري  / 3
 (.161ص/5ج)فتح الباري، ابن حجر العسقالين،  / 4
مكتبة الفرقان عجَمان ومكتبة مكة الثقافية رأس ، أبو حامد صغري أمحد بن حمّمد حنيف،.دحتقيق،  النيسابوري، ابن املنذراإلمجاع،  / 5

الفقه اإلسالمي  .(334ص/ 7ج)بدائع الصنائع  .(644ص)، كتاب الوصايا [م6888-هـ6024]2.ط اإلمارات العربية، اخليمة،
  .(63-62ص/ 9ج)، [ م6891-ـه6041] 2.ط -سورية -الفكر، دمشقدار وهبة الزحيلي، . ، دوأدلته
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 :ولمن املعق-د

يف حياته من عمل  هفّرط حيتاج إىل تدارك ما ، كمااإلنسان حيتاج إىل أن خيتم حياته بالقربة زيادة يف حسناته
 .(1)والعقود إّنما ُشّرعت حلاجة الّناس إليها وذلك إّنما يتحقق بالوصية، اخلري،

متكني اإلنسان من حتصيل الثواب وصلة األرحام وسّد حاجات الفقراء وعليه فإّن احلكمة من الوصية هي 
 .(2)واحملتاجني

 .أقوال الفقهاء يف حكم الوصية:أّوال:الفرع الثاين

ننتقل إىل من الكتاب العزيز والسّنة النبوية واإلمجاع واملعقول وبعد ذكر أدّلة مشروعية الوصية،       
 .بيان وصفها الشرعي عند الفقهاءالتفصيل يف حكمها، أي التطرق إىل 

 :حترير حمل النزاع*

 .(3) قال عامة أهل التأويل أّن الوصية يف االبتداء كانت فريضة للوالدين واألقربني املسلمني

 .(4) يوصي به، فهو ُمضيٌِّع فرض اهلل عّز وجّل ومن ترك الوصية هلم وله ما

 

                                                           
، [م6882-ـه6062]6.دار اجليل، بريوت، ط ،أمحد احلَصري  الفقه اإلسالمي املقارن،لتركات والوصايا والقضايا املتعّلقة هبما يفا / 1
  .(133 -132ص)

  .(228ص) ،6.طاألندلس،  مؤسسة قرطبة، عادل بن يوسف العزازي ،م املّنة يف فقه الكتاب والسّنة ، أبو عبد الرمحن متا / 2
  (.336ص/ 7ج)بدائع الصنائع، الكاساين، / 3
  .(343ص/ 1ج)تفسري الطربي، / 4
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 »: بدليل قوله تعاىل                               

             »(1). 

مّث .(2)كان يف االبتداء قبل أن ُتنّزل آية املواريث -وجوب الوصية-كما أّن أهل التفسري اتفقوا على أّن ذلك
ِإنَّ اهلل َأْعَطى ِلُكلِّ ِذي :"، وباحلديث الشريف، قال صّلى اهلل عليه وسّلم(3)هذه اآلية بآية املواريثُنسخت 

 .(4)"َحٍق َحقَُّه َفَلا َوِصَيَة ِلَواِرٍث

 :إىل ثالثة أقوال حكمهاوعليه اختلف الفقهاء يف  

 :القول األّول

 .(5)قال به مجهور الفقهاء وهذا الرأي.الوصية مندوب إليها، مرغوب فيها ومستحّبة

                                                           
  [.694:سورة البقرة]/1
  (.602ص/27ج)، [م6898-ـهـ6048] -لبنان -املعرفة، بريوتار املبسوط، السرخسي، تصنيف، الشيخ خليل امليس، د /2
  (.11ص/1ج)تفسري القرطيب، (. 345ص/1ج)تفسري الطربي، /3
 حكم على أحاديثه وعّلق عليه حمّمد ناصر الدين األلباين اعتىن به، أبو َعبَيدة مشهور بن احلسن آل سلمان، أخرجه ابن ماجة يف سننه، /4

أيب داود يف سننه،  (. 016ص)، (2763:باب ال وصية لوارث، حديث رقم1كتاب الوصايا، 22)، 6.طمكتبة املعارف، الرياض، 
باب ما جاء يف الوصية  1كتاب الوصايا، 62)، 6.حكم عل أحاديثه، األلباين، اعتىن به، أبو عبيدة، مكتبة املعارف، الرياض، ، ط

لى أحاديثه، األلباين، اعتىن به، أبو عبيدة، مكتبة املعارّف، الترمذي يف سننه، حكم ع(. 148ص)، (2947:للوارث، حديث رقم
النسائي يف سننه، حكم على (. 079ص)،  (2624:باب ما جاء ال وصية لوارث، حديث رقم1كتاب الوصايا،  29)، 6.الرياض، ط

إبطال الوصية للوارث، حديث  باب1كتاب الوصايا، 34)، 6.مكتبة املعارف، الرياض، ط أحاديثه، األلباين، اعتىن به، أبو عبيدة،
 (.صحيح)، (117ص)، (3106:رقم

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد  (.602ص/27ج)لسرخسي، املبسوط، ا (.386ص/ 9ج)، ابن قدامة املقدسي، املغين/5
-ـه6069] 6.ط -لبنان -ريوتب القريواين، النفراوي األزهري املالكي، حتقيق، الشيخ عبد الوارث حمّمد علي ، دار الكتب العلمية،

  (.269ص/ 2ج)، [م6887
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 :القول الثاين

كي ذلك عن مسروق، وطاووس، وهو قول داود، وُح.يرثون الوصية واجبة لألباعد ولألقربني الذين ال
 .(1)وبن جرير وإياس، وقتادة،

 :القول الثالث

  .(2)وبه قال اإلمام ابن حزم الظاهري".الوصية فرض على كّل من ترك مااًل"

 .قولأدلة كّل :ثانيا

 .ن باالستحبابالقائلو:أدّلة القول األّول

 » :قال اهلل تعاىل:من القرآن الكرمي*                       

                   »(3). 

 فُجعل هلما نصيب مفروض، فاآلية دّلت يف البداية على وجوب الوصية للوالدين واألقربني، مّث ُنسخ ذلك،

 .(4)وال جتوز الوصية لوارث وُحدد للوالدين نصيب معلوم، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين ال يرثون،

 

                                                           
 -بريوت الصادق عبد الرمحن الغرياين، مؤسسة الريان،.مدونة الفقه املالكي وأدلته، د (.386ص/ 9ج)، ابن قدامة املقدسي، املغين/1

  (.272ص/0ج)، [م2442-ـه6023]6.ط -لبنان
  (.362ص/8ج) ،[ـه6316]6.الدمشقي، إدارة الطباعة امُلنريية، مصر، طاحمللى، اإلمام بن حزم الظاهري، حتقيق، حمّمد منري /2
  [.694:سورة البقرة]/3
أحكام القرآن، اجلّصاص، حتقيق، حمّمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العريب ومؤسسة التاريخ  (.629ص/ 3ج)تفسري الطربي، /4

  (.386ص/ 9ج)املغين، ابن قدامة املقدسي،  (.243ص/6ج)، [م6881-ـهـ6062] -لبنان -العريب، بريوت
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 :من السّنة النبوية*

م، ُكاِتَفَو َدْنم، ِعُكْيَلَع َقّدَصاهلل َت نَِّإ:"صّلى اهلل عليه وسّلمقال رسول اهلل :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال
 .(1)"مُكاِلَمْعَأ م يِفُكَل ًةاَدَي، ِزْمُكاِلَوْمَأ ِثُلُثِب

فالوصية مشروعة لنا ال علينا، واملشروع لنا ماال يكون ، (2) احلديث فيه داللة على مشروعية الوصية بالثلث
 .(3)فرضا وال واجبا علينا

 .(4)لوا بذلكأكثر الصحابة مل ُينقل عنهم وصية، ومل ُينقل لذلك نكري ولو كانت واجبة مل ُيِخ-

 .يرثون ن بالوجوب يف حق األقربني الذين الالقائلو:أدلة القول الثاين

 :من القرآن الكرمي*

 » :قال اهلل تعاىل                            

             »(5). 

 .(6)يرث نسخ من ذلك من يرث، ومل ينسخ من ال:أّنه قال"إن ترك خريا"عن ابن عّباس يف قوله تعاىل

                                                           
  .(حسن)، (014ص)، (2748:باب الوصية بالثلث، حديث رقم1كتاب الوصايا، 22)أخرجه ابن ماجة يف سننه، /1
، [م4666-ـه3341]3.سبل السالم، ابن حجر العسقالين، تصنيف، الصنعاين، تعليق، الشيخ األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط/2
  (.416ص/1ج)
 (.602ص/27ج)املبسوط، السرخسي، /3
  (.386ص/9ج)املغين، /4
  [.694:سورة البقرة]/5
  (.240ص/ 6ج)أحكام القرآن، اجلصاص، /6
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 .(1)يرث منهم من الفالوصية نسخت للوالدين واألقربني الوارثني، وبقيت يف حق 

 .ن بوجوهبا يف كّل املالالقائلو:أدلة القول الثالث

 :من القرآن الكرمي*

 »: :قال اهلل تعاىل           »
(2). 

 .(3)ق بني ذلك مبطل بال دليلفاهلل سبحانه وتعاىل أوجب الوصية والدين مقدمني على املرياث، فاملفّر

 .(4)وُقدمت الوصية لكثرة وقوعها، حيث صارت كاألمر الالزم لكّل ميت

 :من السّنة النبوية*

 يِهي ِفوِصُي ٌءْيَش ُهَل ٍمِلْسُم ٍئِراْم قُّاَحَم:"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: قال عن ابن عمر رضي اهلل عنه
 .(5)"ُهَدْنِع ٌةوَبُتْكَم ُهُتيَِّصَوَو الَِّإ ِنْيَتَلْيَل يُتِبَي

ذ مسعت رسول اهلل عليه الصالة والسالم قال ذلك إاّل وعندي وصييت مّرت علّي ليلة ُم ما:فقد قال ابن عمر
 .(6)مكتوبة

                                                           
 (.386ص/ 9ج)املغين، /1
  [.33:سورة النساء]/2
  (.322ص/8ج)احمللى، ابن حزم، /3
جلنة التحقيق والبحث العلمي بدار : عبد الرمحن عمرية، وضع فهارسه وشارك يف ختريج أحاديثه. فتح القدير، الشوكاين، حتقيق، د/4

  (. 181ص/6ج)الوفاء، 
  (8ص)سبق خترجيه، /5
 (.134ص/1ج)احمللّى، ابن حزم، /6
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 :الترجيح

، األظهر ّن احلديث الذي استدل به املوجبونأل. ، وهو أّن الوصية مستحبة وليست واجبةح القول األّوليرّج
ولو محل احلديث مليت، وهذا دليل على سقوط وجوهبا، الوصية معّلقة بإرادة افيه الندب ال الوجوب، وأّن 

من وجوه فا للوصية جبزء من املال يف وجه خال هو واجب كالدين مثال، على الوجوب النصرف إىل ما
 .(1)الرب

أو ومما سبق نستخلص بأّن الوصية أنواع، وهذا باعتبار وصف احلكم الشرعي هلا، فقد تكون واجبة،    
 .وفيما يلي شرح مبّسط لكل نوٍع.مندوبة، أو مكروهة، أو مباحة، أو حمرمة

يشغل الذمة كحّج،  صية برّد الودائع والديون اجملهولة، وكل ماوذلك كالو:الوصية واجبة*:النوع األّول
 .(2)أو زكاة، أو كفارة، وغريها من الواجبات وهذا متفق عليه

 .(3)لكن عنده وديعة أو أمانة، فيوصي بذغري واجبة على أحٍد إاّل أن تكووقد أمجع العلماء على أّن الوصية 

كالوصية لألقارب غري الوارثني، وجلهات الرب واخلري (:مستحبة)الوصية مندوبة*:النوع الثاين
 .(4)واحملتاجني

 

 

                                                           
  (.331ص/ 1ج)ابن رشد،  ،املقدمات املمهدات، ظرني/1
  (.34ص/5ج) وهبة الزحيلي،. د، الفقه اإلسالمي وأدلته .(146ص/3ج)الشوكاين،  ،فتح القدير/ 2

  .(413ص)دار القاسم، الرياض، مجعه ورتبه، فؤاد عبد العزيز الشلهوب وعبد الوّهاب بن ظافر الّشهري، ابن عبد الرب، ، اإلمجاع/3
   (.62ص/9ج)الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، /4
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ا طاعة وال وال تتعّلق هب-الترك والفعل-ومباحة إذا استويا: ورد يف الذخرية :الوصية مباحة:*النوع الثالث
 . (2)، وذلك كالوصية لألغنياء من األقارب واألباعد ممن ليسو من أهل العلم أو الصالح أو احلاجة(1)معصية

 : الوصية مكروهة: *النوع الرابع

كانت لفقري له ورثة، إاّل إذا كانوا أغنياء، وعند احلنفية، مكروهة حترميا، وذلك كالوصية  ُتكره الوصية إذا
 .(3)ألهل الفسوق واملعصية، ومكروهة عند احلنابلة إذا كانت زائدة عن الثلث

 :الوصية حمّرمة*: النوع اخلامس

 .(4)اإلجنيلو حترم الوصية إذا كانت مبعصية، كعمارة أو ترميم كنيسة، أو بكتابة التوراة
 .(5)وهذا النوع من الوصية غري صحيح باالتفاق

 -وهو امليت-الوصف الشرعي للوصية له أن يتغري، وهذا حبسب اختالف املوصي وما ميكن استنتاجه بأّن
     .-طلب امليت تنفيذه وهو ما-واملوصى به 

                                                           
  (.8ص/7ج)، [م6880]6.حمّمد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط.شهاب الدين القرايف،  حتقيق، أالذخرية، /1
جابر عبد اهلادي سامل .حمّمد كمال الدين إمام، د.مسائل األحوال الشخصية اخلاصة باملرياث والوصية والوقف يف الفقه اإلسالمي، د/2

  .389، ص[م2447]6.، ط-بنانل-الشافعي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت
  (.63ص/9ج)، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، رظني/3
  (.03ص/1ج)، [م2443-ـه6020] 3.ط-لبنان -هناية احملتاج، الرملي، دار الكتب العلمية، بريوت/4
 (.31ص/5ج)، الزحيلي، وأدلتهالفقه اإلسالمي /5
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راء شّرعة من اهلل عّز وجّل، مع ذكر آلقد مّت املبحث األّول، والذي كان احلديث فيه عن الوصية امل     
ويف  وعرفنا بأّن الوصية تكون واجبة على من عليه دين ، وهذا ال أحد يقول خبالفه ،.وأقوال الفقهاء فيها

وهذا يف  القوانني    »الوصية الواجبة  «  عليهق ُيطِل مبدًأ مستحدثا -القانون– املقابل أضاف املشرع احلديث
ُيعرف بالتنزيل يف قانون األسرة اجلزائري، وهو نوع جديد من الوصية  العربية أّوهلا القانون املصري أو ما

 (.جدهم)خاص باألحفاد الذين تويف والدهم يف حياة أبيه، مّث تويف األب

ويف هذا املبحث إن شاء اهلل تفصيل .هبذا النوع من الوصية فهناك من يغيب عنه الكثري من األحكام املتعّلقة
 .هلذه املسألة، وذلك بذكر مفهومها وشروطها، ومن هم األفراد الذين يستحقوهنا، وبأّي طريقة ُتستحُق
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 .مفهوم الوصية الواجبة وشروطها:املطلب األّول

ري، َسأجل حل املشكالت خاصة يف اجلانب اأُله القانون وعمل به من أقّر الوصية الواجبة أمر جديد    
 .وفيما يلي سنتعّرض إىل تعريف الوصية الواجبة لغة واصطالحا، ونذكر أهّم شروطها

 .مفهوم الوصية الواجبة:الفرع األّول

 :الوصية الواجبة لغة:أّوال

 (1)الفصللقد مّت تعريفها لغويا يف املبحث األول من هذا :الوصية. 
 َلَزَم، فالواو واجليم والباء أصل واحد يدل على سقوط :، مبعىنَبَجَو: من الفعل تَقاشُت: الواجبة

 .(2)ووقع قََّح: ب البيعوَجَو الشيء ووقوعه،

 :الوصية الواجبة اصطالحا: ثانيا

 (3)هو اخلطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما :الواجب. 

 الوصية الواجبة: 

بالتنزيل ف ما مّساه للوصية الواجبة، كما أّن املشرع اجلزائري مل يعّرمل َيِرد عن الفقهاء القدامى تعريًفا 
من قانون األسرة واليت سنفصل يف نصوصها  971إىل  961حتّدث عنها يف مواده من املادة  ولكّنه
 :ن عّرف التنزيل أو الوصية الواجبة بإاّل أّن هناك َم.الحقا

                                                           
  (.91ص)املبحث األّول، /1
 ،[م9111-ـه9211] 9.،ط -لبنان-بريوت الرازي، وضع هوامشه، إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية معجم مقاييس اللغة،/2

 ،[م9111-ـه9291]9.ط -لبنان -القاموس احمليط، الفريوز أبادي، دار الكتب العلمية، بريوت (.611ص/1مج) ،(َوَجَب)مادة 
  (.989ص/ 9ج) ،(َوَجَب)مادة 

   (.21ص/ 9ج)، [م9186-ـه9216]9.ط -سورية -دمشق وهبة الزحيلي، دار الفكر،.دأصول الفقه اإلسالمي، /3
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حياة أحد أبويه حقيقة أو حكما، كاملفقود،  أو الوصية الواجبة هي اليت تكون لفرع من ميوت يف 
 .(1)ميوتان معًا كاحلرق والغرق

 .(2)جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم يف تركة اجلد أو اجلدة -التنزيل-أو هو

 :شروطها: الفرع الثاين

ُيفرض هلم وصيًة واجبة، وهذه الوصية نافذة سواء رضي  هأي أّن ل األحفاد منزلة أبيهم قانونًا،ّزُين   
 .، أو مل يرض، ولكن بشروط أشار إليها القانون(اجلد)املورث

، هل هي كالوصية ر الواجب اليت تصح به هذه الوصيةوقبل ذكر هذه الشروط البد من معرفة القد   
 االختيارية تكون يف حدود الثلث أم تزيد عنه؟

 :مقدارها: أّواًل

ولكن إذا كان ، قاس على مقدار الوصية االختيارية واليت تكون يف حدود الثلثُي الواجبةمقدار الوصية 
الوصية الواجبة من أقرب املقربني إىل امليت كوالديه وأحفاده فال جيوز أن يبقى النصاب يف  مستحقو

الواجبة بدون حتديد  ؛ لكي يأيت العطاء باملعروف، وهلذا السبب بقي النصاب يف الوصيةحدود الثلث
  .(3)إلفساح اجملال إىل إعطاء املستحقني قدرا وافيا من التركة ال يف حدود الثلث

                                                           
 .(422ص)، [م3691-ـهـ3131] ،حمّمد أبو زهرة، دار الفكر، القاهرة ،أحكام التركات واملواريث/1
 (.436-433ص)اجلزائر،  بلحاج العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائريأحكام  املواريث يف التشريع /2
إلياس .، د(الوصية للمسلمني ويف القانون الدويل اخلاص)نقال عن الوصية  32، ص[م3631]الواجبة يف اإلسالم، هشام قبالن، الوصية /3

 (.436ص/4ج)، ناصيف
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أسهم األحفاد : "بأّن ، اليت جاء فيهامنه 971نصت عليه املادة فمقدارها يف قانون األسرة اجلزائري
 .(1)"تكون مبقدار حصة أصلهم لو بقي حيًا على أن ال تتجاوز الثلث

 خالل نص هذه املادة ميكن القول بأّن مقدار الوصية الواجبة أو التنزيل هو نفسه حصة أصل الفرعومن 
ئري والفقه اإلسالمي مل خيتلفا يف ااجلز يف حالة حياته دون جماوزة الثلث، ونستنتج أّن قانون األسرة

 .هخيرج عن أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يسنُُّ مقدارها احملدد، فالقانون ال

 :شروط الوصية الواجبة: ثانيا

 :وهذا املقدار ُيستحق قانونا إذا توفرت الشروط اآلتية

 :الشرط األّول

عما كان  -الفرع-ض الشخصعّوأاّل يكون الفرع وارثا جلده، ألّن سبب وجوب الوصية هو أن ُي* 
 .(2)فال تنزيل يف حقها له من أصله إذا كان حيًا، فإن استحق شيئا من اإلرث، ولو كان قليال ًقَحَتْسُم

 

 

 

 

 

                                                           
: 7واملتمم، الفصل م املتضمن قانون األسرة املعّدل 3632يونيو96املوافق ل ـه3292رمضان  96املؤّرخ يف  33-32قانون رقم /1

   .23التنزيل، ص
الوصية يف القانون املدين اجلزائري والشريعة اإلسالمية، زهدور حمّمد،  (.499ص)الوصية، حمّمد أبو زهرة، ، شرح قانون رظني/2
  (.339ص)
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 :الشرط الثاين

له بدون  َبَهوض ما يساوي مقدار الوصية الواجبة، كأن َيأاّل يكون املتوىف قد أعطى الفرع بغري ِع*
كمل املقدار الواجب فيها، ، فإن أعطاه أقّل ما يساوي الوصية الواجبة، وجبت له الوصية مبا ُي(1)عوض

فال وصية له، ويف حالة إعطائه قيمة أقّل من نصيب األب  وإن كان قد أعطاه باهلبة نصيب األب،
 .(2)أكمل له بالوصية نصيبه

 :الشرط الثالث

 .(3)أاّل يتوفر يف الفرع املراد تنزيله مانع من موانع اإلرث*

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .411ص ،[م3634-ـه3294]2.طالشيخ حمّمد مصطفى شليب، الدار اجلامعية، بريوت، . أحكام الوصايا واألوقاف، د /1
  .(499ص)شرح قانون الوصية، حمّمد أبو زهرة، /2

  .(443ص)أحكام  املواريث يف التشريع اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، بلحاج العريب، /3
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 .مستحقوها وكيفية استخراجها:لثايناملطلب ا

 .مستحقوها: الفرع األّول

ذكرنا فيما سبق بأّن الوصية الواجبة تكون للفرع الذي مات أصله يف حياة أبيه وذلك بشروط،  لقد   
وعند قولنا الفرع أو احلفدة ميكن أن نقصد بذلك الذكر واألنثى، فهل هذه الوصية يستحقها كل 

 احلفدة بإطالق أم ختتص بواحد منهما فقط؟

 :وفيما يلي ميكن حتديد من جيب تنزيله كاآليت

 لفرع الولد الذي مات موتا حقيقيا يف حياة أبيه أو أّمه وصية واجبةال. 

  الوصية واجبة لفرع الولد الذي مات موتا حكميا يف حياة أبيه أو أّمه، كأن ُيفقد يف حياة
 .والديه، أو حكم القاضي مبوته بعد البحث والتحري

 د كغرق أو حريق، وال يعلم الوصية واجبة لفرع الولد الذي مات مع أبيه أو أّمه يف حادث واح
 .(1)من مات أّواًل 

من (2)961إاّل أّنه من خالل نص املادة ونستنتج من هذا أّن الوصية خاصة باألحفاد الذكور دون البنات،
يف األحفاد قانون األسرة اجلزائري يتضح بأّن أوالد البنات يدخلون ضمن مصطلح احلفدة، ألّن لفظ 

يوجد  ، حيث الفقهاء األصولوالقانوين يشمل أوالد االبن وأوالد البنت، وهذا باتفاق أهل اللغة املصطلح 
 .(3)يف علم الفرائض من يقول بأّن احلفدة هم أوالد االبن فقط دون أوالد البنت

                                                           
  .(449ص)التشريع اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، بلحاج العريب، أحكام  املواريث يف /1

من تويف وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم يف التركة :"961املادة /2
 ".بالشرائط التالية

   (.321ص)، [م4996]دغيش أمحد، دار هومة، اجلزائر، .التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري، د/3
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 ،(2)من الطبقة األوىل فقط، أي أوالد البنات الصلبيات(1)أما القانون املصري فقد جعلها ألوالد البطون
عكس القانونني السوري واألردين اللذين قصرا الوصية الواجبة  ،(4) مهما نزلت طبقتهم (3)د الظهوروألوال

 .(5)على أوالد االبن دون البنت

 .كيفية استخراجها: الفرع الثاين

 هبا،بعد تعيني األفراد املستحقني هلذه الوصية، ننتقل يف هذا العنصر إىل بيان الطريقة اليت تستخرج    

فقد اتبع القانون اجلزائري التشريعات العربية األخرى يف بعض أحكام الوصية الواجبة، هذا وقد أشارت 
هذه القوانني إىل طريقة استخراجها، حيث قّيدهتا ببعض القيود اليت سنعرج عليها قبل ذكر كيفية 

 :وهي ةوهذه القيود تنحصر يف ثالث.استحقاقها

 

 

 

                                                           
املعارف، ، عبد احلميد الشواريب.د، م التركات يف ضوء الفقه والقضاءكاأح)هم الذين ينتسبون  إىل امليت بأنثى، : أوالد البطون/1

  ((.39ص)، اإلسكندرية

د، دار أمحد حمّمد علي داوالشيخ . ، د(التجهيز والديون والوصايا واملواريث وتقسيماهتا)احلقوق املتعّلقة بالتركة بني الفقه والقانون /2
  (.399ص)، [م4996-هـ3219]3.الثقافة، عّمان، ط

عبد احلميد .د، م التركات يف ضوء الفقه والقضاءكاأح)هم الذين ال ينتسبون إىل امليت بأنثى وإن نزلت طبقاهتم : أوالد الظهور/3
 ((.39ص)، الشواريب

  (.419ص)أمحد فّراج حسني، الدار اجلامعية، بريوت، .يف الشريعة اإلسالمية، د الوصايا واألوقاف مأحكا/4

  .(397ص)احلقوق املتعّلقة بالتركة، أمحد حمّمد علي داود،  /5
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 .القيود :أّواًل

  تزيد هذه الوصية عن الثلثأاّل. 

 ذ من مجيع التركةنّفأن يتّم تنفيذها على أساس وصية ال مرياث، ألّن الوصية ُت. 

  أن تكون مبقدار نصيب الولد املتوىف يف حياة أحد أبويه، ألّن اهلدف هو أن يأخذ الفرع نصيب
 .(1)أصله دون زيادة أو نقصان

 .الوصية الواجبةفالبد من مراعاة هذه القيود أثناء استخراج 

 .كيفية استخراجها:ثانيا

 :وميكن تلخيص طريقة استخراجها يف خطوات ثالث

قّسم التركة باعتبار وجوده ُيفرض الولد الذي تويف يف حياة أبيه حيا، وارثا، وُت:اخلطوة األوىل*
 .وحضور كّل الورثة ملعرفة نصيبه لو كان حيا

النصيب إذا كان مساويا للثلث، ويقّسم هذا النصيب على ُيخرج من التركة هذا :اخلطوة الثانية*
 .أوالده قسمة املرياث للذكر مثل حظ األنثيني

قّسم الباقي من التركة بعد إخراج مقدار الوصية على الورثة األحياء فعال بتوزيع ُي:اخلطوة الثالثة*
 .(2)جديد، من غري النظر إىل الولد الذي ُفرض حيا

                                                           
   (.128ص)أحكام التركات واملواريث، حمّمد أبو زهرة،  /1
مسائل األحوال الشخصية اخلاصة باملرياث والوصية والوقف يف الفقه والقانون والقضاء، حمّمد كمال الدين إمام ، جابر عبد اهلادي  /2

 (.261ص)سامل  الشافعي، 

 

  



 

:الفصل الثاين  

أحكام الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري ويف 
 الفقه اإلسالمي

:وفيه ثالثة مباحث  

.الوصية الواجبة يف قانون األسرة       اجلزائري:املبحث األّول  

.الوصية الواجبة يف الفقه اإلسالمي:   املبحث الثاين  

املقارنة بني الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري :  املبحث الثالث
.ويف الفقه اإلسالمي  

 
 



 

 

:املبحث األّول  

.الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري  

:ويندرج حتته مطلبان  

.حكم الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري: املطلب األّول  

.املواد القانونية اليت تنص على التنزيل وبعض التطبيقات:املطلب الثاين  
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حتققه من مصلحة  اسباب امللكية يف القانون، وذلك ِلَمالوصية الواجبة أو التنزيل تعد سببا من أ     
لألحفاد، ألّنها جتعلهم ُينزلون منزلة أصلهم الذي تويف يف حياة أبيه، وتؤول إليهم ملكية ما كان سريثه 

 .أصلهم لو بقي حيا

، مّث انتقلت إىل باقي م6491القانون املصري عام، حيث ظهرت بداية يف فقد ذكرها القانون بكثرة 
واملستحقني، والشروط الواجب توافرها االستحقاق،  ، ككيفيةالتشريعات العربية، وُخّصت بأحكام معينة

 .لتنفيذ هذا النوع من الوصية، وأحكام أخرى مّت عرضها بإجياز يف الفصل األّول

من جهة،  مّث نطرق باب الفقه اإلسالمي من جهة أخرى  ويف هذا الفصل حبول اهلل سنطرق الباب القانوين
بني البابني قانون األسرة اجلزائري، والفقه نعقد مقارنة  مّث  التنزيل أو الوصية الواجبة، خيص حكم افيم

 ؟فهل هذا النوع من الوصية يأخذ حكم الوجوب يف كليهما اإلسالمي

، وهو يدخل يف علم التنزيل له أصل يف الفقه اإلسالميوقبل هذا كّله البد من اإلشارة إىل أّن مصطلح 
ذو فرض، وعاصب، وذو رحم، هذا األخري إرثه مشروط بعدم وجود أهل : ألّن الورثة ثالثة أنواع  املرياث،

صنف  :األرحام يرثون بالتنزيل، وهم أربعة أصناف ذوي، حيث أّن لفرض ماعدا الزوجني، وعدم العصبةا
د البنات، وأوالد بنات االبن، وصنف ينتمي إليهم امليت كأوالد األخوات ذكورا ينتمي إىل امليت كأوال

كانوا أو إناثا، وصنف ينتمي إىل أبوي امليت كبنات اإلخوة ألب وأم أو ألب، وصنف ينتمي إىل جدي 
 . كاألعمام ألم والعمات امليت

ومستندا شرعيا، باعتبار أّن القانون وقضية التنزيل املطبقة بصورهتا اليوم جعل هلا أصحاب القانون أصال 
مل يأخذ بنفس احلكم املعروف  ، يف حني أّن الفقه اإلسالمييأخذ أحكامه موافقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية

ل مذهبا معينا، شّكراء فقهية متنوعة يف هذا الصدد، لكن مل ُتاألسرة اجلزائري، حيث أّنه وردت آيف قانون 
فلماذا مل يأخذ قانون األسرة .ولون بأّن الوصية أمر مندوب إليه وليست واجبةألّن الفقهاء يف األصل يق

 اجلزائري برأي غالبية الفقهاء؟ وما هي  مربراته واألصل الذي اعتمده يف القول بوجوب التنزيل؟
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 .الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائريحكم :املطلب األّول

لقد عرفنا فيما سبق بأّن مصطلح التنزيل كما يطلقه قانون األسرة اجلزائري هو نفسه مصطلح الوصية     
 .الواجبة يف التشريعات العربية األخرى

وهذا النوع من الوصية مل يأت هكذا يف القانون، وإّنما له مستند وأصل تشريعي اعتمده قانون األسرة 
د قّنن  مواد خاصة بالتنزيل سيتم ذكرها مع شرح مبّسط ِلما جاءت ُتقر اجلزائري يف القول بوجوبه، بل وق

 .به

ل مشكلة األحفاد الذين فقدوا العائل الذي يوفر هلم ا حتحكم الوجوب قانونا، ألّنه أخذالوصية الواجبة ت  
وذلك  أصلهم الذي تويف يف حياة أبيه، أخذ حّقحرمون من متطلبات احلياة، خاصة إذا كانوا صغارا، فهم ُي

 .ء اليتامىملساعدة هؤال ن األسرة اجلزائري مسألة الوصية الواجبةقانو لوجود من حيجبهم، هلذا أقّر

، مّث (1)م6491سنة (64، 67، 66، 61) هألمر يف مواديف أول ا اوجوهبعلى القانون املصري  فقد نّص
، وبعدها القانون األردين (2)م6451، واملعمول به منذ (756)املادةقانون األحوال الشخصية السوري يف 

 .(3)األخري على أوالد االبن فقط قصرها هذاحيث  م،6471سنة( 677)مادتهيف 

أو الوصية  اخلاصة بنظام التنزيليف معظم األحكام  عهم وسار على هنجهم قانون األسرة اجلزائريِبوَت
من قانون األسرة ( 614)حيث أّن املادة ،(667، 666، 661، 614)من املادة وهذا يف كّل ،الواجبة

اإلناث، كما أشارت النصوص الالحقة إىل شروط اجلزائري قد قصرت التنزيل على األحفاد الذكور دون 
 .(4)التنزيل ومقداره وكيفية تقسيم حظه

                                                           
 .(661ص) زهدور حمّمد،الشريعة اإلسالمية، الوصية يف القانون املدين اجلزائري و/ 1
 .(611ص) أمحد حمّمد علي داود،.والفقه، د احلقوق املتعّلقة بالتركة بني القانون / 2
 .(916ص)، [م7117-ـه6974]6.ط -األردن-عمان ارة، دار الثقافة،حمّمد مس.أحكام وآثار الزوجية، د / 3
اجلزائر، دار هومة، عزة عبد العزيز،  أحكام التركات وقواعد الفرائض واملواريث يف التشريع اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، / 4
 .(646ص)، [م7114]6.ط
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ية أساسها القّوة اإللزامية لذات جاءت ضمن قاعدة قانون614فكلمة وجب الواردة يف قانوننا يف مادته 
إذا خالفناها، إذن النصوص القانونية اليت أقرها  رعية يترتب عليها جزاء ديينالقانون، وليس قاعدة ش

 .(1)تتناسب مع ما ذهب إليه اإلمام الفقيه ابن حزم 667إىل  614قانون األسرة اجلزائري يف مواده من 

 مهو مذهب اإلماالوصية الواجبة أو ما يسمى بالتنزيل مستند القانون يف القول بوجوب  وبالتايل، فإّن     
 .ابن حزم رمحه اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(44ص)التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري، دغيش أمحد،  / 1
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 .وبعض التطبيقات (التنزيل) الوصية الواجبة املواد القانونية اليت تنص على: لثايناملطلب ا

 :املواد وشرحها :الفرع األّول

 :املواد(أ

، 661، 614:السابع يف كل من املوادُذكرت األحكام املتعلقة بالتنزيل يف قانون األسرة اجلزائري يف فصله 
666 ،667. 

من تويف وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم يف التركة :614املادة 
 .بالشرائط التالية

 .أصلهم لو بقي حيا على أّن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة أسهم األحفاد تكون مبقدار حصة: 661املادة 

ال يستحق هؤالء األحفاد التنزيل إن كانوا وارثني لألصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى :666املادة 
هلم، أو أعطاهم يف حياته بال عوض مقدار ما يستحق هبذه الوصية، فإن أوصى هلم أو ألحدهم بأقّل من 

 .قدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركةذلك وجب التنزيل مب

أن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو : 667املادة 
 .(1) ويكون التنزيل للذكر مثل حظ األنثيني.أمه

 

 

 

                                                           
حمّمد ملني، دار هومة، اجلزائر، األحكام اإلجرائية و املوضوعية لشؤون األسرة وفق التعديالت اجلديدة االجتهاد القضائي، لوعيل  / 1
 (.611-616ص)، [م7167]7.ط
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 :شرح املواد(ب

تنزيل وارث منزلة الوارث وهذا تعبري جمازي من وما بعدها  614قصد بالتنزيل املنصوص عليه باملادة ُي
قانون األسرة اجلزائري، ألّن القوانني العربية األخرى عربت عنه بالوصية الواجبة، وكالمها واجب 

 .(1)بالقانون

 .(2)من قانون األسرة اجلزائري هو عبارة عن تعريف لقضية التنزيل 614َفَنُص املادة 

سه يتضح من خالله أّن أنصبة املستحقني يف التنزيل ال تتعدى ثلث التركة، من القانون نف 661وَنُص املادة
فإذا كان جمموع أسهم أصول املستحقني للتنزيل يساوي الثلث أو أقل، كان هو مقدار أسهم األحفاد، وإذا 

، زاد عليه استحقوا الثلث فقط، وهذا الزائد ال يدخل يف التنزيل حىت ولو أوصى به املتوىف للمستحقني
 .(3)والوصية بالزائد هي وصية اختيارية، ولو أعطاه هلم الورثة من تلقاء أنفسهم فهو هبة

بأّن الفرع املستحق للتنزيل جيب أال يكون وارثا ألّن التنزيل  قّرمن هذا القانون أيضا ُي 666ونص املادة
 .(4)تعويض له

جدة قد أعطى حال حياته للفرع بال فيستفاد منها بأن ال يكون األصل جدا أو  667وفيما خيص املادة 
 .(5) عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف آخر غري الوصية كاهلبة

 

                                                           
 .(916ص)، [م7114]مصر،  ،املستشار أمحد نصر اجلندي، دار الكتب القانونية، دار شتات شرح قانون األسرة اجلزائري، / 1
 .(64ص)، [م7117-ـه6974]7.اجلزائر، طدار اخللدونية، القبة، فشار عطا اهلل،  ملرياث يف قانون األسرة اجلزائري،أحكام ا / 2
، [م7119]1.اجلزائر، طديوان املطبوعات اجلامعية، بلحاج العريب،  ،(املرياث والوصية) يز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،الوج/ 3
 (.676ص /7ج)

 .(64ص)فشار عطاء اهلل،  ن األسرة اجلزائري،املرياث يف قانو أحكام / 4
 .(676)بلحاج العريب، ص يز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،الوج / 5
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 (.الوصية الواجبة)بعض التطبيقات عن التنزيل :الثاين الفرع

 ربيةّن التشريعات الع، ولكواد تنص على طرق حل مسائل الوصية الواجبةاجلزائري م سرةقانون األ مل يرد يف
حيث أّنها راعت الترتيب اآليت يف .(1)مسائلها  حّل أشارت إىل طرق األخرى قد سبقته يف ذلك، فقد

 :التقسيم

م، مّث ُيخرج ذلك املقدار من التركة، وبعدها ن مقداره بالسهاُيفرض الولد الذي تويف يف حياة أبيه حيا وُيبيَّ
 .(2)الورثة املوجودين بتوزيع جديد من غري النظر إىل الولد الذي فرض حيا ىُيقّسم الباقي عل

 :أمثلة لتوضيح هذه اخلطوات

 :6مثال

تركة مثانية وأربعون ألف دينار جزائري ، وال(هلك أبوه قبل جده)تويف شخص عن زوجة، ابن، ابن ابن 
(97111). 

 .االبنتقّسم التركة على فرض وجود *

  املسألةتصحيح  أصل املسألة 
7 61 

 7 6 6/7 زوجة
 6 ع ابن

 
 

69 
6 

 6 ع ابن 
 

                                                           
 .64فشار عطاء اهلل، ص: أحكام املرياث يف قانون األسرة اجلزائري / 1
 (.666، 661ص)احلقوق املتعلقة بالتركة بني الفقه والقانون، أمحد حمّمد علي داود،  / 2
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  .دج1111=61÷97111:إذن

 .دج76111=6×1111:االبن احلينصيب ، دج1111=7×1111:نصيب الزوجة

 (.وهي تتجاوز الثلث) دج76111=6×1111:االبن امليتنصيب 

 .(وهو قيمة التنزيل) 61111=1÷97111:وثلث التركة

 .حمل أبيه ويأخذ حصته، شريطة أال يتجاوز الثلثحيل االبن *

، دج61111، يضاف إىل االبن احلي، فنعطي البن االبن(وهو الباقي)دج 5111=76111-61111
 .دج1111دج، ونصيب الزوجة 71111ويصبح نصيب االبن احلي

 :7مثال

 (.ه111)هكتار ، والتركة ثالث مائة وستون(هلك أبوه قبل جده)تويف عن زوجة، بنت، أم، ابن ابن 

  تصحيح املسألة أصل املسألة  
79 67  

 4 1 6/7 زوجة
 67 9 6/1 أم

 66 56 66 ع بنت
 19 ع ابن

 

 5=67÷111: إذن

 ـه75=5×66:، نصيب البنتـه11=5×67:نصيب األم ـه95=5×4: نصيب الزوجة
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 (.وهو يتجاوز الثلث)ـه661=5×19:نصيب االبن امليت

 (.وهو قيمة التنزيل)671=1÷111: وثلث التركة

، ونعطي ابن ـه615=51+75: ، فيصبح نصيبها، يضاف إىل البنت(وهو الباقي)51=661-671
 .ـه671:االبن

 : خالصة

بالتنزيل، وتربيره يف ذلك هو مراعاة ويف األخري ميكن القول بأّن قانون األسرة اجلزائري قد أوجب ما مّساه 
 .ول هلم وال قّوة، خاصة إذا كان من حيجبهم ال يبالون بفقرهم وبؤسهمحالة األحفاد الصغار الذين ال ح

م عن حاجتهم وعوزهم، ولكن هذا القدر له يُهغِنض هلم قدرا ُيَرفالقانون قد تعاطف مع هؤالء اليتامى، وَف
 .تأثري على نصيب الورثة، فهو ينقص من حقهم
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 .راء الفقهاء يف الوصية الواجبة وأدلتهمآ:املطلب األّول

 :راء الفقهاءآ: الفرع األّول

هناك من الفقهاء من  أّن األصل يف الوصية الندب ال الوجوب، إال أّن ىفقهاء املذاهب األربعة متفقون عل
 .األندلسياإلمام ابن حزم جبة يف حق األقربني غري الوارثني وهو مذهب قال بأّن الوصية وا

بأّنه فرض على كل مسلم أن :" ذهب اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهلل إىل وجوب التنزيل، فقد قال
يوصي لقرابته الذين ال يرثونه إما لرق، وإما لكفر، وإما ألّن هناك من حيجبهم عن املرياث، أو ألّنهم ال 

 .(1)"يرثون فيوصي هلم مبا طابت به نفسه

 :ةاألدل: الفرع الثاين 

، إضافة إىل والسّنة النبوية بوجوب التنزيل، أو الوصية الواجبة استدلوا ببعض نصوص القرآن الكرمي، القائلون
 .القواعد الفقهية

 :من القرآن الكرمي:أّوال

 »:تعاىل قوله:ـاستدلوا ب                       

                »
(2).   

دّلت اآلية الكرمية على وجوب الوصية للوالدين واألقربني الذين ال يرثون، إاّل أّن هذا الوجوب ُنسخ بعد 
 .(3)حق من ال يرثنزول آية املواريث يف حق من يرث، وبقي يف 

 من عليه دين، أو ودائع، ولكن هناك طائفة  ىأّن الوصية واجبة عل ىرمحة اهلل أمجعوا علعليهم فالعلماء 
                                                           

 (. 413ص /9ج)احمللى، ابن حزم، / 1
 [.181:البقرة سورة/] 2
 (.128ص /4ج)ابن جرير الطربي،  ،تفسري الطربي/ 3
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 .(1)ظاهر اآلية القرآنية، سواء كان املال قليال أو كثريا ىقالت بأّن الوصية واجبة عل

ظاهرها على العموم ويف معناها على كما أّن هذه اآلية ُفسرت بأّنها حمكمة وغري منسوخة، دلت يف 
 .(2)اخلصوص

 :من السّنة النبوية: ثانيا

 :استدلوا مبا يأيت

 ٌءْيَش ُهَل ٍمِلْسُم ٍئِراْم قُّاَحَم:"عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم قال 
 .(3)"ُهَدْنِع ُةوَبُتْكَم ُهُتيَِّصَوَو الََّإ ِنْيَتَلْيَل يُتِبَي يِهي ِفوِصُي

 .(4)إجياب الوصية لألقربني غري الوارثنيعلى يدل احلديث يف ظاهره 
 ي مُِّأ نَِّإ:قال للنيب صّلى اهلل عليه وسّلم اًلُجَر نََّأ: روي عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها ما

 .(6)اَهْنق َع، َتَصدَّْمَعَن: ا؟ قالَهْنَع َقَدَصَتَأَف َتَكلََّمْت َتَصدَقْت، َأ ْوا َلَوُأَراَه (5)اَهُسْفاْفُتِلَتْت َن

 .(7)ه صّلى اهلل عليه وسّلم فرضدّل احلديث على إجياب الصدقة عمن مل يوص، َفَأمُر

 

                                                           
 (.93ص /4ج)اإلمام  القرطيب، ، امع القرآنأحكام ج/ 1
 (.121، 123ص /4ج)الطربي،  ،تفسري الطربي/ 2
 (.11يف ص)سبق خترجيه، / 3
 (. 413، 412ص /9ج)اإلمام ابن حزم، : احمللى/ 4
، علي حمّمد البجاوي  حممود بن عمر الزرششري، يققيق،جار اهلل الفائق يف غريب احلديث،}أي فجأة، بت َفْلَتًة، ِلاسُت: اْفُتِلَتْت نفسها/ 5

 {(141ص /4ج)، 2.طحمّمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البايب احلليب، 
، وأخرجه مسلم (294، 4ج)، (2811: باب ما يستحب ملن تويف فجأة، حديث رقم19كتاب الوصايا،  11) ،أخرجه البخاري/ 6
 (.   1213ص /4ج)، (1113:إىل امليت، حديث رقم باب وصول ثواب الصدقات 2كتاب الوصية،  21)

 (. 414ص /9ج)احمللى، ابن حزم، / 7
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 ْمَلَو ااًلَم َكَرَتَو اَتَم يِبَأ نَِّإ: "ا قال للنيب صّلى اهلل عليه وسّلمًلُجَر نَّعن أيب هريرة رضي اهلل عنه َأ 
 .(1)"ْمَعَن: ؟ قالُهْنَق َعَأْن َأَتَصدَّ ُهْنُر َعُيَكفَّ ْلَه، َفوِصُي

عمن مل يوص، فالنيب صلى اهلل عليه وسّلم بّين أّن ترك  احلديث يدل على إجياب الوصية، وأن ُيتصدق 
 .(2)خالفه بأن يتصدق عنه وهذا ماال يسع أحدر عنه، وذلك الوصية حيتاج فاعله إىل أن ُيكَف

هب اإلمام ابن حزم األندلسي رمحه اهلل هو األصل واألساس األّول لتشريع الوصية ذميكن القول بأّن م
 .(3) لالواجبة أو ما يسمى يف قانون األسرة اجلزائري بالتنزي

 .صفة الوجوب  يف قانون األسرة اجلزائري وهلذا أخذت قضية الوصية الواجبة

 .باملصلحةة منوط الرعي على تصرفال:الفقهية ةعدالقا: رابعا

ومعىن القاعدة هو  ،التصرف على الرعية منوط باملصلحة: استدل القائلون بوجوب التنزيل بالقاعدة الفقهية
أّن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معّلق ومتوقف على وجود الثمرة واملنفعة يف 

يتصرف فيما هو مباح قصد يققيق املصلحة العامة وهي ل لويل األمر أن ّنه ُيخّووذلك أل .(4)ضمن تصرفه
وقضية الوصية .(5)د باملصلحة، وإن كان غري ذلك فال يصح تصرفهمصلحة األحفاد، فتصرف ويل األمر مقّي

الوصية الواجبة تدخل ضمن هذه القاعدة، ألّن القاضي يتدخل ويوصي لألحفاد يف حالة ما إذا مل يوص 
  .وتصرفه نافذ، اجلد هلم مراعاة ملصلحتهم

                                                           
 (. 1213ص /4ج)، (1141: إىل امليت، حديث رقمباب وصول ثواب الصدقة  2كتاب الوصية،  21) ،أخرجه مسلم/ 1
 (. 413، 414ص /9ج)احمللى، ابن حزم، / 2
 .(23ص)، [م2119]اجلزائر، دار هومة، دغيش أمحد، .دتنزيل يف قانون األسرة اجلزائري، ال / 3
-ـه1319]2.عبد السّتار أبو غدة، دار القلم، دمشق، ط.الزرقا، راجعه، د شرح القواعد الفقهية، الشيخ أمحد بن الشيخ حمّمد/ 4

 [.م1989
ص (، [1984-ـه1314]1.ط -سورية -دار الفكر، دمشقحمّمد مطيع احلافظ،  األشباه والنظائر، ابن جنيم احلنفي، يققيق، ينظر،/ 5

، [م1989-ــه1319]4.ط -لبنان -دار الترمذي، بريوتعزت عبيد الدّعاس،  القواعد الفقهية مع الشرح املوجز، .139)
 .(118-111ص)
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 :مناقشة األدلة والترجيح: املطلب الثاين

 :مناقشة األدّلة:الفرع األّول

 :وميكن مناقشة األدلة السابقة الدالة على إثبات وجوب التنزيل أو الوصية الواجبة كاأليت

o  استدالهلم بآية الوصية:«          ....          »
(1) ،

جياب عنه بأّن هذه اآلية نسختها آية املواريث فصارت الوصية لذوي القرابة الذين ال يرثون 
 نَِّإ:" قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم ،(2)عل للوالدين نصيب معلوم، فال وصية لوارثوُج
 .(3)"ٍثاِرَولِ َةيَِّصَو اَلَف َحقَُّه قٍّي َحِذ لَّى ُكَطْعاهلل َأ

o جياب عنه بأّن (4)"ُهَدْنِع ٌةوَبُتْكَم......ٍمِلْسُم ِئِراْم قُّاَحَم:"استدالهلم حبديثه صّلى اهلل عليه وسّلم ،
ته مكتوبة احلديث دّل على أّنه البد للمسلم أن يقوم بكتابة وصيته، فال ميضي عليه يوم إاّل ووصّي

 .(5)عنده، واحلديث فيه إشارة إىل اغتفار الزمن اليسري 
له : املراد باحلديث احلض والندب ال الوجوب، أّن بعض ُرَواِته يقول فيه على أّنأيضا ومما يدل 

 .(6)يريد أن يوصي فيه، وأّن تعليق الوصية بإرادة املوصي نص يف سقوط وجوهبا ما
 .فيه حث على املبادرة إىل كتابة الوصية، وال يدل على وجوهبا فاحلديث

o  احلديث ال يدل على إجياب الوصية،استدالهلم مبا رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه، جياب عنه بأّن 

                                                           
 [.181:سورة البقرة]/ 1
 (.128ص/ 4ج)تفسري الطربي، / 2
 (.18ص)سبق خترجيه،  / 3
 (.11ص)سبق خترجيه،  / 4
الرياض، اململكة  ابن القّيم،دار أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمّمد، ألوطار من أسرار  منتقى األخبار، الشوكاين، يققيق، نيل ا / 5

 (.412ص/ 1مج)، [م2111-ـهـ1321]1.ط -مصر -القاهرة دار ابن عّفان، العربية السعودية،
 (.114ص /4ج)ابن رشد، املقدمات املمهدات،  / 6
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ر ذنوب أبيه بصدقته عنه، ألّن السائل يف هذا احلديث مل يسأل عن الوصية، بل سأل هل تكّف
فليس يف احلديث أي أمر ال بالوصية ، وال بالصدقة  ر لو كان أبوه أوصى يف حياته،كما تكّف

على وجوب الوصية ووجوب إخراجها  فضال عن كونه أمر إجياب، فكيف يصح االستدالل به
د إخبار من التركة بغري إيصاء، فال وجود ألي صيغة من صيغ األمر يف احلديث، وإّنما هو جمّر

وأّن احلديث  ،(1)بتكفري الصدقة بعد املوت ملا وقع فيه التفريط من طرف األب من زكوات
 :ينحيتمل أحد أمر

  يكون هذا احلديث قد ورد قبل نزول آيات املواريث، ونسخ وجوب الوصية،أّن 
  (2)مبعىن الزيادة يف احلسنات' ُيَكفِِّر'أو أن تكون كلمة. 

o  ايأمر وينظم األمور املباحة، جياب عنه بأّنه ُمَسّلم به، أما فيماستدالهلم بأّن لويل األمر أن 
ء ويل األمر أو املسلمون أن اوعليها، وليس ألحد سمه فهي منصوص يتعّلق باملرياث وأحكا 

 .(3)"وا فيها بالزيادة أو بالنقصانيغرّي

 :الترجيح

ميكن القول بأّن  التنزيل بوجوب الوصية الواجبة أواليت استند إليها القائلون  من خالل تفصيل األدلة     
ال يتخلله النقص،  ههذا النوع من الوصية وبصورته املطبقة ال ميكن اجلزم بأّنه كامل من مجيع النواحي وأّن

 :بل ترد عليه مجلة من االنتقادات من أمهها

 

                                                           
املغرب، معهد اإلمام مالك، سيدي سليمان، حمّمد بن حمّمد بن قاسم التاويل، .الوصية الواجبة يف الفقه اإلسالمي، د / 1
 . (31 -49ص)، [م2119-ـه1341]1.ط
، [م2118-ـه1329]مازن إمساعيل  هنية، .د، رمي عادل األزعر، إشراف، (رسالة ماجيستر)-سة فقهية مقارنةدرا-الوصية الواجبة / 2
 (.31-31ص)

 .(38ص) ،رمي عادل األزعر -دراة فقهية مقارنة-الوصية الواجبة / 3
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الوصية الواجبة خترج عن القواعد العامة يف أحكام الوصية اليت هي اختيارية من حيث األصل، فال ُيجرب -
 .(1)، بل الوصية متعلقة بإرادته ورغبته، وهذا ما أقّرته الشريعة اإلسالميةشخص باإليصاءال

القانون  وجه يف كالم الفقهاء، ولكّن واضعواالوصية بوضعها اجلديد مل يوجد هلا نظري يف الفقه من كّل -
 .(2)حاولوا أن جيعلوا هلا سندا ملفقا من مذاهب الفقهاء وبعض القواعد الشرعية

ومما سبق فإّن القول بوجوب التنزيل قانونا حيقق مصلحة األحفاد خاصة إذا كانوا صغارا وفقراء هذا من 
أصحاب الفروض بالضرر وينقص من حقهم، وهذا فيه تعدي  ىجهة، ومن جهة أخرى ميكن أن يعود عل

  .أعلم بكّل شيء فال نسلم بالقول بوجوب التنزيل واهلل على حقوق أوجبها اهلل سبحانه وتعاىل، وهلذا

                                                           
 .(18ص) زائري، فشار عطاء اهلل،أحكام املرياث يف قانون األسرة اجل / 1
 .(241ص)، حمّمد مصطفى شليب.ا واألوقاف، دأحكام الوصاي / 2



 

:املبحث الثالث   

املقارنة بني الوصية الواجبة يف قانون األسرة 
.اجلزائري ويف الفقه اإلسالمي  

  :ويندرج حتته مطلبان

.أوجه االتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق:املطلب األّول  

أوجه االختــــــــــــــــــــــــــــالف:املطلب الثاين  
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سبق من مباحث، كان احلديث عن حكم الوصية الواجبة أو التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري  افيم   
ويف الفقه اإلسالمي، وخلصنا إىل أّن هذه القضية تأخذ قوة الوجوب قانونا، أما الفقه اإلسالمي فهو يقول 

اجبا، إذ يعد أّول باستحباب الوصية من األصل، فكيف هلذا النظام املستحدث يف حق احلفدة أن يكون و
 .تباين بني الفقه والقانون

النقاط ويف هذا املبحث إن شاء املوىل عّز وجّل سنعقد مقارنة بينهما فيما خيص مسألة التنزيل، حيث نبّين 
 .اليت يلتقي فيها قانون األسرة اجلزائري مع الفقه اإلسالمي، مّث نلّخص النقاط اليت خيتلفان فيها
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 :ّولاملطلب األ

 .يف الوصية الواجبة أوجه االتفاق بني قانون األسرة اجلزائري والفقه اإلسالمي

ووضع أحكام شّرع اهلل عّز وجّل كل من الوصية واملرياث للحفاظ على أموال الناس بعد وفاهتم،      
 مشرع قانونا مراعاة حلالتهم بعد َفْقد التنزيل لألحفاد فهوالوصية الواجبة أو   أما ،تضبط هذين النظامني

 ةاألخرياالختيارية والوصية الواجبة، مث عالقة هذه  العالقة بني الوصية ىيلي سنتعرف عل ا، وفيمأصلهم
مرياث، أم وصية أم  (التنزيل) الوصية الواجبة ليتضح لنا ما يتفق فيه الفقهاء مع القانونيني، فهل باملرياث،

 ؟مزيج من كليهما

 :مع الوصية االختيارية واملرياث الوصية الواجبة تفاقأوجه ا: الفرع األّول

بعض تشبه املرياث من وجوه وهلا هي ف خالصة، كما أّنها ليست مرياثا حمضا، الوصية الواجبة ليست وصية 
 .(1)خصائص الوصية

 :مع الوصية االختيارية الوصية الواجبة:أّوال

 .وما زاد عنه يرجع إىل إرادة الورثة ،كالمها يكون يف حدود الثلث-

  .(2)مقدمة على سائر الوصايا الوصية الواجبةكالمها مقدم على املرياث، بل إّن -

ّن فقانون األسرة اجلزائري قد توافق مع الفقه اإلسالمي يف كون الوصية الواجبة ثابتة يف حدود الثلث، كما أ
الوصية مّث بعدها  يقدم تنفيذ ، حيثالفقه اإلسالمي جنده يفالوصية مقدمة على املرياث، والترتيب نفسه 

 .يوّزع املرياث ألّن الوصية قد يتهاون األفراد يف أدائها بعكس املرياث

                                                           
 .(752ص)، فّراج حسنيأحكام الوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية، أمحد  / 1
 . (525ص)احلقوق املتعلقة بالتركة، أمحد حمّمد علي داود،  (.762ص /7ج)، [م7002]إلياس ناصيف، .، دالوصية / 2
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 :مع املرياث الوصية الواجبة: ثانيا

 .إجازة الورثة يتوقف كل منهما على كالمها واجب، فال-

 .(1)أحكام املرياث أثناء عملية التقسيم ينطبق على الوصية الواجبة-

، فهو مل يبتكر طريقة واعد املرياث يف حل مسائل الوصية الواجبةإذن قانون األسرة اجلزائري يعتمد على ق
 للورثة وال للميت، كذل  الوصية ىل أّن استحقاق املرياث ال أحد ينكره، وال دخل فيه الجديدة، إضافة إ

 والفقه  األسرة اجلزائري قانونف، وبالتايل له سلطة اإليصاء ، إذا مل يوص اجلد لألحفاد فإّن القاضي الواجبة
 .الناحيةيتفقان من هذه اإلسالمي 

بد للفرع أال يكون ، كذل  يف الوصية الواجبة ال(2)كما أّنه معلوم لدينا أّن القتل يعد مانعا من موانع املرياث
 .(3)قاتال للمورث

 :تزاحم الوصايا: الثاينالفرع 

 :معىن تزاحم الوصايا

 .(4)"هو حالة فعلية وقانونية تقوم عند تعدد الوصايا مع عدم كفاية املال املخصص للوفاء هبا مجيعا"

                                                           
اإلسكندرية، املكتبة التوقيفية، نصر فريد حمّمد واصل، .د -دراسة مقارنة -فقه املواريث والوصية يف الشريعة اإلسالمية ،يتظر/ 1
 .(571ص)

-ـهـ5172]5.اململكة العربية السعودية، طمكتبة كنوز املعرفة، عبد اهلل بن حسن املوجان، .فتح املغيث يف علم املواريث، د ،ينظر/ 2
 .(22ص)، [م7002

 .(521ص)احلقوق املتعلقة بالتركة بني الفقه والقضاء، أمحد حممد علي داود، / 3
 .(562ص)الوصية يف القانون املدين اجلزائري والشريعة اإلسالمية، زهدور حمّمد، / 4
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نفاذها على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن ردوها  الوصية إذا زادت عن ثلث التركة يتوقفف
جز، وإن مل بطلت، وإن أجازها البعض وردها اآلخرون نفذت يف حق من أجاز، وبطلت يف حق من مل ُي

 .(1)يكن  للموصي وارث نفذت يف مجيع التركة

القانون على أّن الوصية الواجبة مقدمة على غريها من الوصايا االختيارية األخرى يف االستيفاء من  فقد نّص
 ثلث التركة، فإن استوعب الثلث مجيع الوصايا؛ الواجبة واالختيارية نفذت كلها، وإن مل يستوعبها نفذت 

 .(2)الوصية الواجبة أّوال، مّث بقية الوصايا

نوعها، ألّن ى ضرورة تقدمي الوصية اليت حتمل صفة الوجوب ولكن اختلفوا يف فكل من القانون والفقه ير
القانون أعطى صفة الوجوب للوصية املتعلقة باألحفاد اليتامى، أما الفقه اإلسالمي فريى بأّن الوصية الواجبة 

يف حق  أو زكاة وال وجوب للوصيةهي الوصية املتعلقة بالديون والودائع وكّل ما يشغل الذمة من حج 
 .األحفاد

 يف نفس مرتبة امن القانون جتعلنا نصنفه (التنزيل)تها الوصية الواجبةوبالتايل فإّن قوة الوجوب اليت اكتسب
 .املرياث، وهذا غري منطقي، فلو كانت ضرورية لشرعت كاملرياث

 

 

 

 

                                                           
 .(726ص)، حمّمد مصطفى شليب.ا واألوقاف، دأحكام الوصاي / 1
 .(575 -571ص /8ج)الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، / 2
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 :املطلب الثاين

 الوصية الواجبةاإلسالمي يف أوجه االختالف بني قانون األسرة اجلزائري والفقه  

ذكرنا فيما سبق بأّن الوصية الواجبة ليست مرياثا حمضا؛ كما أّنها ليست وصية خالصة، وبالتايل فهي ختتلف 
من  املرياث و الوصية  ما يتباين فيه كّل بوجه ما عن الوصية االختيارية واملرياث، وفيما يلي ميكن تلخيص

  .االختيارية مع الوصية الواجبة

 .مع الوصية االختيارية واملرياث أوجه اختالف الوصية الواجبة:األّولالفرع 

 .مع الوصية االختيارية الوصية الواجبة: أّوال

لألقربني؛ وبالتحديد لألحفاد الذين تويف أصلهم يف حياة والديه،  دة، فهي ال جتوز إاّلالوصية الواجبة مقّي-
 .ية تكون مطلقةبينما الوصية االختيار

الواجبة تكون بإرادة املوصي أو من دون إرادته وحبكم القانون، بينما الوصية االختيارية ال تكون الوصية -
 .(1)إاّل بإرادة املوصي

الوصية الواجبة تنشأ بعد املوت حبكم القانون، وهذا يف حالة ما إذا تويف اجلد ومل يوص لألحفاد، أما -
 .(2)موت املوصي، النتفاء إرادته، وزوال ملكه بعد الوفاة الوصية االختيارية فيستحيل وجودها بعد

فالوصية ال تكون إال يف حياة املوصي، فإذا مات إنسان ومل يوص يف حياته استحالت الوصية ألمرين ، 
 .(3)أوهلما أّن من له حق اإليصاء قد مات، والثاين أّن مال املتوىف يتحول منذ حلظة موته إىل مل  الورثة

                                                           
 (.720، 762ص/ 7ج)القاضي إلياس ناصيف، .الوصية، د/ 1
حمّمد كمال الدين إمام، منشورات احلليب احلقوقية، .أمحد فراج حسني، د.نظام اإلرث والوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، د/ 2

 (.508ص)، [م7007]-لبنان-بريوت
 .(115ص)حمّمد مسارة، .أحكام وآثار الزوجية، د/ 3



.أحكام الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري ويف الفقه اإلسالمي              :الفصل الثاين  
 

56 
 

 .إىل قبول إذا كانت ملعني الواجبة ال حتتاج إىل قبول، يف حني أّن الوصية االختيارية حتتاجالوصية -

، أي أّن هذه (1)ترتد بالرد ، بينما الوصية االختياريةألّنها تكتسب قوهتا قانونا الردترتد بال الوصية الواجبة -
برده، شرط أن يكون كامل األهلية األخرية إذا كانت لشخص طبيعي معني فيشترط قبوله؛ كما أّنها ترتد 

حني وفاة املوصي، ويف حالة ما إذا كانت الوصية لغري معني، كالفقراء مثال فهي ال حتتاج إىل قبول، وال 
 (2)قبل موته ترتد برد أحد؛ بل تلزم مبوت املوصي، وال عربة بالقبول أو الرد

، إذن هي واجبة قانونا، بعكس الفقه اإلسالمي الذي سرة اجلزائري يقول بوجوب الوصية الواجبةفقانون األ
يقول باستحباب الوصية من األصل، باإلضافة إىل أّن قانون األسرة اجلزائري خصها باألحفاد دون غريهم، 

 . بيد أّن الفقه اإلسالمي ذكر مصطلح التنزيل ولكن مل ينسبه إىل فئة واحدة بعينها

لقانون سواء أوصى اجلد أوال، ألّن سلطة اإليصاء تنتقل إىل القاضي، حبكم ا ةنافذ كما أّن الوصية الواجبة
، وإن تويف دون ترك وصية فال وجود هلا، ألّن ورضاه أما الفقه اإلسالمي فقد عّلق الوصية بإرادة املوصي

 . (3)املوصي يعد ركنا أساسيا يف الوصية

 .مع املرياث الوصية الواجبة:ثانيا

 .(4)للفرع عما فاته مبوت أصله يف حياة أبيه أو أمه، أما املرياث فيثبت ابتداًء تعويضا الوصية الواجبة تثبت-

 .(5)، أما املرياث فال يغين عنه شيءغين عن الوصية الواجبة ما يعطيه اجلد لفرع ولده بدون عوضُي-

                                                           
، [م7005]اإلسكندرية،  دار اجلامعة اجلديدة،  رمضان علي السيد الشرنباصي،.والوقف، د ة، الوجيز يف أحكام الوصيينظر/ 1
 .(555ص)

 .(522ص)احلقوق املتعلقة بالتركة بني الفقه والقانون، أمحد حمّمد علي داود،  / 2
  .(115ص)حممد مسارة، .أحكام وآثار الزوجية، د / 3
 (.502ص)اإلرث والوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، أمحد فراج حسني، حمّمد كمال الدين إمام، نظام / 4
 (.752ص)يف الشريعة اإلسالمية، أمحد فراج حسني،  أحكام الوصايا واألوقاف/ 5
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فرعه حيجب  يف الوصية الواجبة كل أصل حيجب فرعه دون فرع غريه، أما يف املرياث كما حيجب األصل-
 .(1)فرع غريه ممن هو أبعد منه

انطلق من فكرة توريث األحفاد مع وجود أعمامهم، وملا َصُعَب عليه إقرار  فواضع قانون الوصية الواجبة
 .(2)ب خمالفة الشرع اه الوصية الواجبة مادامت حتقق ما حيققه اإلرث كي يتجّنذل ، جلأ إىل ما مّس

، ألّن القانون يف أحكام الوصية الواجبة قانون األسرة اجلزائري خيتلف عن الفقه اإلسالمي ومنه نستنتج أّن
يف حني أّن اخلالفة اإلجبارية الوحيدة يف الفقه  مثل املرياث، جعل الوصية الواجبة خالفة إجبارية مثلها

 .أصحاهبااإلسالمي هي املرياث وال وجود لغريها، فهو نظام عادل حيفظ األموال بعد موت 

                                                           
 .(752ص)يف الشريعة اإلسالمية، أمحد فراج حسني،  أحكام الوصايا واألوقاف/ 1
 .(525ص) لتاويل،حمّمد بن حمّمد بن قاسم ا.الوصية الواجبة يف الفقه اإلسالمي، د / 2
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احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، ونشهد أّن ال إله إاّل اهلل وأّن حمّمدا        
 .رسول اهلل، صلى اهلل عليه وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :وبعد     

د رّب العرش العظيم شِه، وُأهذا البحثانين ووفقين إىل إعداد فكّل التذلل واخلضوع له سبحانه، ألّنه أع 
لع على هذه الورقات، فهذه الدراسة أّنين حاولت قدر املستطاع أن أقدم ما تعم به الفائدة يل ولكل من يّط

 .لومات سبق عرضها، بطريقة موجزةوترتيب ملعإعادة مجع  ما هي إاّل

أو التنزيل يف قانون األسرة اجلزائري، وهذه الدراسة كما ذكرنا سابقا تضمنت قضية الوصية الواجبة      
 :نذكر منها ما يلينتائج مجلة من الا، حيث خلننا إىل ومعظم األحكام املتعلقة هب

قد تأخذ الوصية حكم الوجوب وهذا يف حالة وجود دين أو وديعة، بل قد تتخللها األحكام التكليفية -1
 .اخلمسة املعروفة

أطلقتها التشريعات العربية، أما قانون األسرة اجلزائري فيطلق عليها اسم منطلح الوصية الواجبة تسمية -2
 .وقد انفرد هبذه التسمية عن باقي التشريعات التنزيل

معظم التشريعات العربية مبا فيها القانون املنري، والسوري واألردين متفقة يف غالب أحكام الوصية  -3
 .الواجبة

الذي تويف يف  يف قانون األسرة اجلزائري هو تنزيل األحفاد دون غريهم منزلة أصلهم التنزيل املذكور-4
إذا  حيث أّن القاضي له سلطة اإليناء الوجوب قانونا،، وهو نظام مستحدث يأخذ حكم  حياة أبيه أو أّمه

 .مل يوص اجلد، مراعاة ملنلحة األحفاد اليتامى الفقراء

 .مبنلحة األحفاد اليتامى والفقراءا ذكره ابن حزم رمحه اهلل، ول مبالقول بوجوب التنزيل معّل -5

 .وجوب هذا النوع من الوصية، ألّن الوصية املشرعة تأخذ حكم االستحباب مغالبية الفقهاء قالوا بعد-6

  .ية هو البطالنيف حالة ما إذا اتسع الثلث للوصية الواجبة فقط، فإّن حكم الوصية االختيار-7
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البد من إعادة النظر يف هذا املبدأ، وإن كان حيقق منلحة األحفاد إاّل أنه  هاألخري ميكن القول أّن ويف    
 .تشوبه بعض النقائص

وأّنه البد للجد إن تويف ابنه قبله أن يربئ ذمة ويوصي إىل أحفاده خاصة إذا كانوا يعانون البؤس والشقاء، 
 .هذا احلق وهذا هو عني اإلنناف والعدل وبالتايل ُيغنيهم عن اللجوء إىل القضاء ألخذ

اللهّم إّن لنا بك حاجة، وبنا إليك فاقة، فما كان من تقنري فاجربه بسعة عفوك، واقبل منا ما           
جعل خوفنا كله منك، ورجاءنا كله فيك، ربنا ال تؤاخذنا إن اكان صاحلا، وأصلح منا ما كان فاسدا، و

قبلنا، ربنا وال حتّملنا ماال طاقة لنا به،  كما محلته على الذين من  مل علينا إصرانسينا أو أخطأنا، ربنا وال حت
 .واعف عنا، واغفر لنا، وارمحنا، أنت موالنا فاننرنا على القوم الكافرين، آمني، آمني، آمني
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 :فهرس اآليات القرآنية

  عن عاصمالقرآن الكرمي برواية حفص. 
 
 الصفحة اآلية ورقمها السورة
»  البقرة                     

                    »                   

                                                                                                                       

 [081:اآلية]                                                                                               

01 ،08 ،01 ،
01 ،11 ،14 

 » آل عمران                     

                  

                      

                               »                          [01:اآلية] 

 
 
 أ

 
 النساء

                                   »   [00: اآلية] 00، 01 

                     »  [00: اآلية] 01 

»   األنعام         »     [011: اآلية] 01 
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 :فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة الراوي طرف احلديث
إّن أيب مات وترك »

 .«........ماال
 14 أبو هريرة رضي اهلل عنه

حق إّن اهلل أعطى كّل ذي »
 .«...........حّقه

 14، 08 أنس بن مالك

إّن اهلل تصدق عليكم عند »
 .«............وفاتكم

 01 أبو هريرة رضي اهلل عنه

أّن رجال قال للنيب صلى اهلل عليه »
إّن أمي : وسّلم

 .«..........ْتَتِلافُت

 11 عائشة  رضي اهلل عنها

جاء النيب صلى اهلل عليه وسّلم »
 «...........كةيعوذين وأنا مب

سعد بن أيب وّقاص رضي اهلل 
 عنهما

04 

 14، 11، 00، 01 ابن عمر رضي اله عنه .«.......ما حق امرئ مسلم»
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 :املراجع واملصادر فهرس

 القرآن الكرمي برواية حفص. 
 .الكـتب املطبوعة:أّوال

 ملؤلف املعلومات الكاملة لل لؤلف اسم امل لؤلف اسم امل 
أبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن   عااإلمج 10

 .عبد الرب
فلؤاد بن عبد العزيز  مجعه ورّتبه،

الّشلهوب، وعبد اهلل بن ظافر الّشهري، 
 .دار القاسم، الرياض

  عاإلمجا 10
 
 
 
 

حمّمد بن إبراهيم بن أيب بكر 
 النيسابوري املنذر
 .(هـ104ت)

أبو .حققه وقّدم له وخّرج أحاديثه، د
ن حمّمد حني ، ري أمحد بد صغامّح
، مكتبة [م0111-هـ0101]0.ط

الفرقان، عجمان، مكتبة مكة الثقافية، 
 .راس اخليمة، اإلمارات العربية املتحدة

األحكام اإلجرائية  11
واملوضوعية لشلؤون 
األسرة وفق التعديالت 
اجلديدة واالجتهاد 

 .القضائي

 [.م0100]، 0.،طاجلزائر ،دار هومة .لوعيل حمّمد أمني

كام التركات أح 11
وقواعد الفرائض 
واملواريث يف التشريع 
اإلسالمي وقانون 

 .األسرة اجلزائري

 [.م0111]0.اجلزائر، طدارهومة، .األستاذة عزة عبد العزيز 

-هـ0181]دار الفكر، القاهرة،  .الدكتور حمّمد أبو زهرةأحكام التركات  11
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 .واملواريث
 

 [.م0141

 .أحكام القرآن 14
 

 

أمحد بن علي بكر  اإلمام أيب
الرازي اجلصاص 

 .(هـ141ت)

حتقيق، حمّمد الصادق قمحاوي، دار 
إحياء التراث العريب، ملؤسسة التاريخ 

-ـه0100]-لبنان-العريب، بريوت
 .[م0110

أحكام املواريث يف  14
التشريع اإلسالمي 
وقانون األسرة 

 .اجلزائري

 .جلزائرديوان املطبوعات اجلامعية، ا .الدكتور بلحاج العريب

أحكام املرياث يف قانون  18
 .األسرة اجلزائري

دار اخللدونية، اجلزائر،  .األستاذ فشار عطاء اهلل
 [.م0118-ـه0101]0.ط

أحكام وآثار الزوجية  11
شرح مقارن لقانون 

 .األحوال الشخصية

دار الثقافة، عمان، األردن  .الدكتور حمّمد مسارة
 .[م0118-ـه0101]0.ط

صايا أحكام الو 01
 .واألوقاف

 

الدار اجلامعية، بريوت،  .الدكتور الشيخ مصطفى شليب
 [.م0180-ـه0110]1.ط

أحكام الوصايا  00
واألوقاف يف الشريعة 

 .اإلسالمية

 .الدار اجلامعية، بريوت .الدكتور أمحد فراج حسني

 .األشباه والنظائر 00
 

العاّلمة زين الدين بن إبراهيم 
املعروف بابن جنيم 

حتقيق، حمّمد مطيع احلافظ، دار الفكر، 
 [.م0181-ـه0111]0.ط
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 (.ـه141)ياحلنف
 .أصول الفقه اإلسالمي 01

 
، -سورية-دار الفكر، دمشق .الدكتور وهبة الزحيلي

 [.م0184-ـه0114]0.ط
بدائع الصنائع يف ترتيب  01

 .الشرائع
 

مام عالء الدين أيب بكر بن اإل
مسعود الكاساين امللقب مبلك 

 (.ـه184ت)ء العلما

، -لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت
 [.م0184-ـه0114]0.ط

بداية اجملتهد وهناية  01
 .املقتصد

 

اإلمام أيب الوليد حمّمد بن أمحد 
بن حمّمد بن أمحد بن رشد 

-ـه101)القرطيب 
 (.ـه111

، -لبنان-دار املعرفة، بريوت
 [.م0180-ـه0110]4.ط

 التركات والوصايا 04
تعلقة مهما والقضايا امل

يف الفقه اإلسالمي 
 .املقارن

-ـه0100]0.دار اجليل، بريوت، ط .الدكتور أمحد احلصري
 [.م0110

معامل "تفسري البغوي 04
 ."التنزيل
 

اإلمام حمي السّنة أيب حمّمد 
احلسني بن مسعود البغوي 

 (.104ت)

حققه وخّرج أحاديثه، حمّمد عبد اهلل 
ن النمر، عثمان مجعة ضمريية، سليما
مسلم احلرش، دار طيبة، 

 [.ـه0111]الرياض،
جام  تفسري الطربي 08

البيان عن تأويل آي 
 .القرآن
 

أيب جعفر بن جرير الطربي 
 (.ـه101-ـه001)

عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، .حتقيق، د
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية واإلسالمية، دا هجر، القاهرة، 

 [.م0110-ـه0100]0.ط
 .0.ملؤسسة قرطبة، األندلس، طأبو عبد الرمحن عادل بن متام املنة يف فقه الكتاب  01
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وصحيح السّنة، كتاب 
الشركات، )املعامالت

اإلجارة، اهلبة، الوصية، 
الوق ، الوديعة، 

 .العارية، اللقطة

 .يوس  العزازي

التنزيل يف قانون األسرة  01
 اجلزائري

 [.م0111]اجلزائر، دار هومة،  الدكتور دغيش أمحد

اجلامع الصحيح املسند  00
من حديث رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسّلم 

 وسننه وأيامه
 

أيب عبد اهلل حمّمد بن إمساعيل 
-ـه011)البخاري
 (.ـه014

قام بشرحه وتصحيح جتاربه وحتقيقه، 
حمب الدين اخلطيب، رّقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه واستقصى أطرافه، حمّمد فلؤاد 

الباقي، نشره وراجعه وقام بإخراجه عبد 
وأشرف على طبعه، قصي حمب الدين 
اخلطيب، املطبعة السلفية، القاهرة، 

 [.ـه0111]0.ط
اجلامع ألحكام القرآن  00

واملبّين ملا تضمنه من 
 .السّنة وآي الفرقان

 

أيب عبد اهلل حمّمد بن أمحد بن 
 (.ـه440ت)أيب بكر القرطيب

احملسن التركي، حتقيق، عبد اهلل بن عبد 
، حمّمد (4ج)شارك يف حتقيق هذا اجلزء

رضوان عرق سوسي، ماهر حبوش، 
 -لبنان–ملؤسسة الرسالة، بريوت 

 [م0114-ـه0104]0.ط
حاشية الدسوقي على  01

 الشرح الكبري
 

اإلمام العاّلمة مشس الدين 
 .الشيخ حمّمد عرفة الدسوقي

دار إحياء الكتب العربية، مصر، مطبعة 
 .ايب احلليب وشركاهعيسى الب

 -األردن-دار الثقافة، عمانالدكتور الشيخ أمحد حمّمد على قة بالتركة املتعّلاحلقوق  01
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بني الفقه 
التجهيز )والقانون

والديون والوصايا 
 (واملواريث وتقسيماهتا

 [.م0118-ـه0104]0.ط .داود

شهاب الدين أمحد بن إدريس  الذخرية 01
-ـه481ت)القرايف
 (.م0081

قيق، األستاذ حمّمد بو خبزة، دار حت
الغرب اإلسالمي،بريوت، 

 [.م0111]0.ط
رد احملتار على الدر  04

املختار شرح تنوير 
 األبصار

حمّمد أمني الشهري بابن 
 (.ـه0114ت)عابدين

دراسة وحتقيق وتعليق، الشيخ عادل أمحد 
املوجود، والشيخ علي حمّمد معّوض، قّدم 

حمّمد بكر  له وقرضه، األستاذ الدكتور
-إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت

 [.م0111-ـه0101]0.، ط-لبنان
سبل السالم شرح بلوغ  04

 املرام
للحافظ ابن حجر 

 (.ـه810ت)العسقالين
تصني ، اإلمام العاّلمة حمّمد بن إمساعيل 

، تعليق، العاّلمة (ه0080ت)الصنعاين
احملدث حمّمد ناصر 

عارف، ، مكتبة امل(ـه0101ت)األلباين
 (.م0114-ـه0104]0.الرياض، ط

أيب عبد اهلل حمّمد بن يزيد  .سنن ابن ماجة 08
القزويين الشهري بــ ابن 

 (.ـه081-ـه011)ماجة

 
حكم على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه، 
العاّلمة احملدث حمّمد ناصر األلباين، اعتىن 
به، أبو عبيدة مشهور بن احلسن آل 

 .0.لرياض، طسلمان، مكتبة املعارف، ا
أيب داود ُسليمان بن األشعث  .سنن أيب داود 01

-ـه010)السجستاين
 (.ـه041
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لإلمام احلافظ حمّمد بن عيسى  .سنن الترمذي 11
بن َسْوَرة 

 (.ـه041ت)الِترمذي
أيب عبد الرمحن أمحد بن لإلمام  .السنن الكربى 10

شعيب بن علي الشهري 
-ـه001)بالنسائي
 (.ـه111

لدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن قّدم له ا
التركي، أشرف عليه، شعيب األرنلؤط، 
حققه وخّرج أحاديثه، حسن عبد املنعم 
شليب، مبساعدة مكتب حتقيق التراث يف 

-ـه0100]،0.ملؤسسة الرسالة، ط
 [.م0110

شرح قانون األسرة  10
 .اجلزائري

صر، دار الكتب القانونية، دار شتات، م املستشار أمحد نصر اجلندي
[0111.] 

مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  .الدكتور حمّمد أبو زهرة .شرح قانون الوصية 11
 .[م0111-ـه0141]0.ط

الشيخ أمحد بن الشيخ حمّمد  شرح القواعد الفقهية 11
-ـه0114ت)الزرقا
 (م0118

عبد السّتار أبو غّدة، دار .راجعه، د
-ـه0111]0.القلم، دمشق، ط

 [.م0181
أيب احلسني مسلم بن احلجاج  .صحيح مسلم 11

القشريي 
-ـه014)النيسابوري
 (.ـه040

حتقيق، حمّمد فلؤاد عبد الباقي، دار الكتب 
، دار إحياء -لبنان-العلمية، بريوت

-ـه0100]0.الكتب العربية، ط
 [.م0110

العدة شرح العمدة يف  14
فقه إمام السّنة أمحد بن 

 .حنبل

بو لشيخ اإلسالم موفق الدين أ
حمّمد عبد اهلل بن أمحد بن حمّمد 
بن قدامة املقدسي، مّث الدمشقي 

حققه وعّلق عليه، طارق الطنطاوي، 
 مكتبة القرآن، القاهرة
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 (.401ت)احلنبلي
الفائق يف غريب  14

 احلديث 
 

للعاّلمة جار اهلل حممود بن عمر 
 الزخمشري

ّمد أبو الفضل إبراهيم، علي حتقيق، حم
 عيسى البايب احلليب ،0.د البجاوي،طحمّم

فتح الباري بشرح  18
 صحيح البخاري

اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن 
-441)حجر العسقالين

 (.ـه810

قرأ أصله تصحيحا وحتقيقا وأشرف على 
مقابلة نسخه املطبوعة واملخطوطة، عبد 
العزيز بن عبد اهلل بن باز، رّقم كتبه 

حمّمد فلؤاد عبد الباقي، قام : وأبوبه
ه وصححه وأشرف على طبعه، بإخراج

حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، 
 -لبنان-بريوت

فتح القدير اجلامع بني  11
فين الرواية والدراية من 

 .علم التفسري

حمّمد بن علي بن حمّمد 
 (.ـه0011ت)الشوكاين

عبد الرمحن .حققه وخّرج أحاديثه، د
عمرية، وضع فهارسه وشارك يف ختريج 

قيق والبحث العلمي أحاديثه، جلنة التح
 .بدار الوفاء

فتح املغيث يف علم  11
 املواريث

الدكتور عبد اهلل بن حسن 
 املوجان

مكتبة كنوز املعرفة، اململكة العربية 
-ـه0101]0.السعودية، ط

 [.م0111
الفقه اإلسالمي وأدلته،  10

الشامل لألدلة الشرعية 
واآلراء املذهبية وأهم 
النظريات الفقهية 

حاديث وحتقيق األ

، -سورية-دار الفكر، دمشق الدكتور وهبة الزحيلي
 [.م0181-ـه0111]0.ط



 الفهارس العامة
 

70 
 

 النبوية وخترجيها
الفقه على املذاهب  10

 .األربعة
مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  .عبد الرمحن اجلزيري

 [.م0111-ـه0101]0.ط
الفواكه الدواين على  11

رسالة ابن أيب زيد 
 القريواين

أمحد بن غنيم بن  العاّلمة الشيخ
سامل بن مَهّنا النفراوي 

األزهري 
 (.ـه0004ت)املالكي

ضبطه وصححه وخّرج آياته، الشيخ 
عبد الوارث حمّمد علي ، دار الكتب 

، -لبنان-العلمية، بريوت
 [.  م0114-ـه0108]0.ط

اإلمام جمد الدين حمّمد بن  القاموس احمليط 11
يعقوب بن حمّمد بن إبراهيم 

دي الشريازي الفريوز أبا
 (804ت)الشافعي

، -لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت
 [.م0111-ـه0101]0.ط

 00-81القانون رقم 11
رمضان 1امللؤّرخ يف 

املوافق  ـه0111
م، 0181يونيو 1ـل

واملتضمن قانون األسرة 
املعّدل واملتمم، الكتاب 

 -التربعات -الرابع
 الوصية: الفصل األّول

  

ع القواعد الفقهية م 14
 الشرح املوجز

، -لبنان-دار الترمذي، بريوت عزت عبيد الدّعاس
 [.م0181-ـه0111]1.ط

كشاف القناع عن منت  14
 اإلقناع

منصور بن يونس بن إدريس 
 .البهويت

حتقيق، حمّمد أمني الضناوي، عامل 
، -لبنان-الكتب، بريوت
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 [.م0114-ـه0104]0.ط
مجال الدين أبو الفضل حمّمد  لسان العرب 18

ن مكّرم بن علي أمحد بن أيب ب
القاسم بن حبقة بن 

-ـه400ت)منظور
 (.م0001

حققه خنبة من العاملني بدار املعارف، 
عبد اهلل علي الكبري، حمّمد أمحد حسب 
اهلل، هاشم حمّمد الشاذيل، كورنيش 

 [.ـه0001]النيل، القاهرة، 

املعرفة، تصني ، الشيخ خليل امليس، دار  مشس الدين السرخسي املبسوط 11
-ـه0111]، -لبنان-بريوت
 [.م0181

فخر األندلس أيب حمّمد علي بن  احملّلى 11
أمحد بن سعد بن 

 (.ـه114ت)حزم

حتقيق، حمّمد منري الدمشقني الطباعة 
 [.ـه0110]0.املنريية، مصر، ط

حمّمد بن أيب بكر بن عبد القادر  خمتار الصحاح  10
 الرازي

، إعادة [م0181]مكتبة لبنان، 
 [.م0111]لطبعا

مدونة الفقه املالكي  10
 وأدلته

الدكتور الصادق عبد الرمحن 
 الغرياين

، -لبنان-ملؤسسة الرّيان، بريوت
 [.م0110-ـه0101]0.ط

مسائل األحوال  11
الشخصية اخلاصة 
باملرياث والوصية 
والوق  يف الفقه 

 والقانون والقضاء

جابر  حمّمد كمال الدين إمام،
 .شافعيعبد اهلادي سامل ال

-منشورات احلليب احلقوقية، بريوت
 [.م0114]0.، ط-لبنان

معجم الصحاح مرتب  11
ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل 

اعتىن به، خليل مأمون شيحا، دار  إمساعيل بن مّحاد اجلوهري
، -لبنان-املعرفة، بريوت
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 [.م0118-ـه0101]1.ط احلروف 
معجم مفردات ألفاظ  11

 القرآن الكرمي
م احلسني ب حمّمد بن أيب القاس

املفّضل املعروف بالراغب 
 (.ه111ت)األصفهاين

ضبطه وصححه وخّرج آياته وشواهده، 
-ـه0108]0.إبراهيم مشس الدين، ط

 [.م0114
أيب احلسني أمحد بن فارس بن  معجم مقاييس اللغة 14

 (.ـه111ت)زكرياء الرازي
وضع حواشيه، إبراهيم مشس الدين، دار 

ن -لبنان-وتالكتب العلمية، بري
 [.م0111-ـه0101]0.ط

موفق الدين أيب حمّمد عبد اهلل  املغين 14
بن أمحد بن حمّمد بن قدامة 

-ـه110)املقدسي
 (.ـه401

حتقيق، عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، 
عبد الفّتاح حمّمد احللو، دار عامل الكتب، 

 [.م0114-ـه0104]1.الرياض، ط

املقدمات املمهدات  18
اقتضته رسوم لبيان ما

املدونة من األحكام 
الشرعيات 

والتحصيالت احملكمات 
ألمهات مسائلها 

 املشكالت

أيب الوليد حمّمد بن أمحد بن 
 (.ـه101)رشد القرطيب

حتقيق، حمّمد ُحجي، دار الغرب 
،  -لبنان-اإلسالمي،بريوت

 [م0188-ـه0118]0.ط

، -لبنا-ئس، بريوتدار النفا حمّمد رواس قلعة جي موسوعة فقه ابن تيمية 11
 [.م0110-ـه0100]0.ط

نظام اإلرث والوصايا  41
واألوقاف يف الفقه 

 اإلسالمي

 لامحد فّراج حسني، حمّمد كما
 الدين إمام

-منشورات احلليب احلقوقية، بريوت
 .[م0110]، -لبنان
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هناية احملتاج إىل شرح  40
املنهاج يف الفقه على 
 مذهب اإلمام الشافعي

أيب العّباس  مشس الدين حمّمد
أمحد بن محزة بن شهاب الدين 
الرملي املنويف املصري 
األنصاري الشهري بالشافعي 

 (ـه0111ت)الصغري

منشورات حمّمد علي بيضون، دار الكتب 
، -لبنان-العلمية، بريوت

 [م0111-ـه0101]1.ط

النهاية يف غريب  40
 واألثراحلديث 

جمد الدين أيب السعادات املبارك 
 بن اجلزري بن

 (.ـه414-ـه111)األثري

حتقيق، حممود حمّمد الطناحي، طاهر أمحد 
الزاوي، املكتبة اإلسالمية، 

 [.م0141-ـه0181]0.ط
نيل األوطار من أسرار  41

 منتقى األخبار
حمّمد بن علي بن حمّمد 

 (0011-0041)الشوكاين
حققه وعّلق عليه، أبو معاذ طارق بن 
عوض اهلل بن حمّمد، دار ابن عفان، 

قاهرة، مصر، دار ابن القيم، الرياض، ال
اململكة العربية السعودية، 

 [.م0111-ـه0104]0.ط
الوجيز يف أحكام  41

 الوصية والوق 
دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  رمضان علي السيد الشرنباصي

 [.م0111]
الوجيز يف قانون األسرة  41

املرياث )اجلزائري 
 (والوصية

ملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان ا بلحاج العريب
 [.م0111]1.ط

الوصية الواجبة يف الفقه  44
 اإلسالمي

معهد اإلمام مالك، سيدي سليمان،  حمّمد بن حمّمد بن قاسم التاويل
 [.م0111-ـه0111]0.املغرب، ط

الوصية يف القانون املدين  44
اجلزائري والشريعة 

 اإلسالمية

ب، اجلزائر، امللؤسسة الوطنية للكتا زهدور حمّمد
 [.م0110]
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الوصية والوق  يف  48
 الفقه اإلسالمي

دار اهلدى للمطبوعات، اإلسكندرية،  أمحد حممود الشافعي
 [.م0111-ـه0101]

الوصية ) الوصية 41
للمسلمني ويف القانون 

 (.الدويل اخلاص

 [.م0111] .القاضي إلياس ناصي 

 
 

 الرسائل والبحوث األكادميية: نيااث
ملواريث والوصية يف الشريعة فقه ا 10

 -دراسة مقارنة-اإلسالمية
الدكتور نصر فريد حمّمد 

 .واصل
 .املكتبة التوقيفية، اإلسكندرية 

دراسة فقهية –الوصية الواجبة  10
 (رسالة ماجيستر)-مقارنة

مازن إمساعيل هنية، .إشراف،د رمي عادل األزعر 
 [.م0118-ـه0101]
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 :فهرس املوضوعات

 الصفحة ضوعاملو
  اإلهداء

  رالشكر والتقدي
 و-أ ةمقدم

 ام الوصية االختيارية والوصية الواجبةأحك: الفصل األّول
 01-1 .حقيقة الوصية وحكمها: املبحث األّول
 01-1 .حقيقة الوصية:املطلب األّول
 01-01 .ةيصولا حكم: املطلب الثاين
 10-01 .واجبةأحكام الوصية ال: املبحث الثاين
 01-01 .مفهوم الوصية الواجبة وشروطها:املطلب األّول
 10-11 .مستحقوها وكيفية استخراجها:املطلب الثاين

 .أحكام الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري ويف الفقه اإلسالمي: الفصل الثاين
 10-11 .الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري:املبحث األّول
 14-11 .يف قانون األسرة اجلزائري ة الواجبةحكم الوصي:املطلب األّول
 10-18 .املواد القانونية اخلاصة بالتنزيل وبعض التطبيقات:املطلب الثاين
 11-11 .الوصية الواجبة يف الفقه اإلسالمي :املبحث الثاين
 14-11 .آراء الفقهاء يف الوصية الواجبة وأدلتهم:املطلب األّول

 11-14 .مناقشة األدّلة والترجيح:طلب الثاينامل
املقارنة بني الوصية الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري ويف الفقه : املبحث الثالث
 .اإلسالمي

10-14 

 11-10 .أوجه االتفاق:املطلب األّول
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 14-11 .أوجه االختالف:املطلب الثاين
 11-18 خامتة

 ةالفهارس العام
 40 .فهرس اآليات القرآنية
 40 .فهرس األحاديث النبوية
 41-41 فهرس املصادر واملراجع
 44-41 .فهرس املوضوعات

 
  

 



 ملخص املذكرة:

هدفت هذه الدراسة إىل معاجلة قضية مستحدثة يف قانون األسرة اجلزائري وهي مسألة الوصية      
الواجبة أو التنزيل واليت تتعّلق باألحفاد الذين تويف أصلهم يف حياة أبيه، وقّسمت البحث إىل مقدمة 

.وفصلني وخامتة  

الوصية االختيارية، مّث فصلت يف تعريف الوصية بدأت بالفصل األّول قدمت فيه فكرة موجزة عن 
الواجبة وشروطها ومستحقيها وكيفية استحقاقها، مث الفصل الثاين وحتدثت فيه عن حكم الوصية 
الواجبة يف قانون األسرة اجلزائري، ويف الفقه اإلسالمي، مّث عقدت مقارنة بينهما فيما خيص هذه 

.ج مشلتها اخلامتةالقضية، وختمت البحث مبجموعة من النتائ  

 :الكلمات املفتاحية

 .الوصية الواجبة، قانون األسرة اجلزائري، الفقه اإلسالمي، التنزيل، الوصية االختيارية 
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