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 مقـدمـة
      يعتبر التنزيل مسألة مستحدثة في القانون الجزائري، إذ لم يعرف إال بعد صدور 

 ، وقد خصه بالمواد 1984 يونيو 09 الموافق لـ 1404 رمضان 09قانون اآلسرة في 

، وهو تنزيل الحفيد منزلة أبيه المتوفي في حياة الجد عند 172- 171– 169-170

لفريضة في تركة هذا األخير، وذلك بشروط معينة على سبيل الحصر وقد تحرير ا

  .استنبطه المشرع الجزائري من الفقه الحديث للشريعة اإلسالمية

  

     فهو ضمن الموضوعات المهمة جدا التي يجب االعتناء بها وهذا لمساسه بفئة كبيرة 

ة إجتماعية توصف باآلسرة من المجتمع وذلك لما يمتاز به المجتمع الجزائري من تركيب

الممتدة، فنجدها تحتوي على الجد واالبن، وابن االبن، فتكون الذمة المالية مشتركة 

والمتصرف الوحيد في ذلك كله هو الجد، فعندما يتوفى أحد أبنائه يحرم األحفاد بعدها من 

ة من وإن لم يقرر التنزيل وفق القواعد العام. الميراث نتيجة موت مورثهم قبل أبيه

الميراث ال بد من حجب األبعد باألقرب، وعليه فال يستحق ابن االبن شيئا وتؤول التركة 

  .إلى األبناء الصلبيون المباشرون وباقي الورثة

  

ويعتبر تقرير القانون لهذا النظام إستجابة لحاالت كثيرة مؤلمة ولشكاوي متعددة   

حيث وفاتهما معا تمنعهما . نهماممن يموت آبائهم قبل موت الجد أو الجدة أو مع أي م

وفاة األب قبل وفاة الجد معدمة أصال . من الميراث من بعضهما لحصول الشك في السبق

لقيام عالقة الميراث لعدم توافر األركان والشروط وعلى هذا جاءت النصوص القانونية 

الده لمعالجة مثل هذه الحاالت واألوضاع، ذلك أن الذي مات لو عاش إلى حين وفاة و

ينال ماال كثيرا، لكنه بموته يرث إخوته دون أوالده، فيصبح األوالد في فقر مدقع وأجتمع 

لهم مع اليتم وفقد العائل والحاجة ومذلة السؤال، الشيء الذي أدى إلى اضطراب داخل 

اآلسرة الواحدة حيث نجد اثر النعمة ظاهرا على البعض منهم مما وصلهم من ميراث 

  .ر و حرمانونرى اآلخر في فق
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 وعلى هذا نقول حسنا فعل المشرع عندما انزل األحفاد منزلة مورثهم في تركة   

لما نعلم بأن هؤالء اآلباء المتوفين كثيرا ما يكونون سببا في هذه التركة , الجد خاصة

أصال،  فيكدون ويتعبون ويجمعون األموال وينمونها ثم يموتون قبل آبائهم فيحرم أبناؤهم 

  .، ال لشيء إال لقاعدة أسبقية الوفاة أو لوفاتهما معامن الميراث

  

. وبالرغم من تقرير أحكام التنزيل، إال انه بقي موضوعا شائكا عند المطبقين له  

الذين ينفذون أحكامه بالكثير من الحذر والتباين، ذلك أن القانون وبطبيعته جاء بأحكام 

ادة على الجهل بأحكامه بالنسبة عامة من جهة واختالف الفقه حوله من جهة أخرى، زي

لعديد من العامة، مما أدى إلى عدم الوصول لهدف المشرع عند النص به في القانون 

  . وتقرير وجوبه

  

      ولكل ما سبق سوف نتطرق إلى موضوع التنزيل لكي نساهم بعون اهللا وحفظه 

اإللمام بقواعده بإزالة الغموض المفترض الذي يدعى به على أحكامه والوصول بذلك إلى 

وبالتالي توحيد تطبيق نصوص المواد كما أردها المشرع في الميدان ألتوثيقي والقضائي 

الفقه والقانون ذلك كل المتكامل , ولكي نوفق في ذلك كان علينا أن ندرسه من زاويتين

الذي يساعدنا على ضبط نظام التنزيل، مع العلم أنه قد أستحدث عند أغلب الدول العربية 

  .بما فيها الجزائر، بعد مناداة من الفقهاء لضرورة األخذ بهو

  

وسوف نستهل دراستنا هذه بالتعرض لمفهوم التنزيل الفقهي والقانوني وما يحتويه   

من مبادئ وخصوصيات الذي سينير لنا الغوص في تطبيقاته، وما ينتج عنها من 

  .له مع قضاياهإشكاليات وموقف القضاء منه بصفة عامة، موضحين كيفية تعام

  

  . ولتحليل ما سبق ارتأينا الخطة التالية  
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  .مفهوم التنزيل وفق أحكام الفقه والقانون:  الفصل األول 

  .مفهوم التنزيل وفق أحكام الفقه:    المبحث األول 

  .التنزيل وأصله الشرعي:       المطلب األول 

  .خصائص التنزيل كوصية واجبة:       المطلب الثاني 

  .مفهوم التنزيل وفق أحكام القانون: لمبحث الثاني    ا

  .التنزيل وفق أحكام القانون:       المطلب األول

  .الطبيعة القانونية للتنزيل:       المطلب الثاني 

  

  .تطبيقات التنزيل وفق أحكام الفقه والقانون: الفصل الثاني 

  .أحكام التنزيل وفق للفقه والقانون:    المبحث األول

  . أصحاب الحق في التنزيل وشروط استحقاقهم:  المطلب األول   

  .مقدار التنزيل وكيفية استخراجه:      المطلب الثاني

  .اإلشكاليات الناجمة عن أحكام التنزيل وموقف القضاء منه:     المبحث الثاني

  .االشكاالت الناجمة عن تطبيق أحكام التنزيل:      المطلب األول

  .موقف القضاء من أحكام التنزيل: ني     المطلب الثا

  الخــاتمة                       
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  ل األولــــالفص
 مفهوم التنزيل وفق أحكام الفقه و القانون

 
 

       يعتبر التنزيل مسالة مستحدثة لم تعرف من قبل لدى المذاهب األربعة ولما قررت

لضرورة األخذ بها نظرا , فيما بعد من طرف البعض من الفقه الحديث استنبطها القانون

لإلشكاالت التي طرأت في الميدان حيينها ولإللمام بأحكامه و فهم نظامه سوف نتطرق 

لكل ما سبق في هذا الفصل إلى تبيان ماهيته طبقا آلراء الفقه بصفة عامة والحكمة التي 

واستخراج من ذلك خصائصه , براز أصله الشرعي الذي استنبط منهأدت إلى تقريره مع إ

ثم نتطرق فيما بعد في المبحث الثاني إلى دراسة التنزيل بمفهومه , في مبحث أول

القانوني والتوصل إلى حل إشكالية طبيعته القانونية التي أثارت جدال بين بعض 

  .المختصين
 

 المبحــــــث األول
م الفقهمفهوم التنزيل وفق أحكا  

 
 

يعرف التنزيل لدى أغلب الفقهاء بالوصية الواجبة ولقد اختلفوا فيما بينهم حول 

وبالتالي سوف نتعرض في هذا المبحث إلى , وجوبه خاصة وأنه لم يؤخذ به إال حديثا

تبيان ماهية التنزيل كوصية واجبة لدى الفقهاء وكيف أخذ به ومن أي أصل استنبط 

  .م خصائصه التي تبرز من تعريفه وهذا في المطلبين التالينونصل بعدها إلى تبيان أه
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 المطـــلب األول
 التنزيـــل و أصلـــه الشرعــي

: تعريف التنزيل و الحكمة من تقريره -1  

و من مصطلحها يتبين ,        يطلق أغلب الفقهاء على التنزيل تسمية الوصية الواجبة

 أنها تعتبر بجانب )1(إذ استدل البعض منهم, ةأنها تدخل في مفهوم الوصية ألول وهل

 يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حـظ األنثني"وصية اهللا الميراث لمصداق قوله تعالى 

 " من بعد وصية توصــون ا أو دين" وكذا إلى جانب وصية العبد لقول اهللا تعالى , "

.  

فإن لم , لفرعه الذي ال يرث       فالوصية الواجبة هي واجب على الموصي أن يوصي 

كانت تلك الوصية نافذة من غير إنشاء , يفعل أو عاجلته المنية قبل أن ينفذ ما أراده

  .  وجوبا و إلزاما)2(للتصرف فتنتقل حينها إلى المستحقين كما ينتقل الميراث

     ولعل الحكمة من ذلك أنه قد يموت الولد في حياة أبيه أو أمه ولو كان قد عاش 

, وعند موت المورث ينفرد حينها بالميراث اخوة المتوفى حاجبين أوالده, رث منهم مااللو

وهذا إال لسبب موت أبيهم المبكر ومن العدل أن توجب في حقهم , فيصبحون في فقر

  .الوصية وكان من الواجب على األب أو األم أن يوصوا ألوالد ولدهم المتوفى

فعلى الشخص أن , وصية في حق األحفاد واجبة        ولذلك فقد أقر الفقهاء أن ال

وبالتالي يفهم من هذا أن , يوصي لفرع ولده المتوفى الذي ال يرث شيئا مهما ينزل الفرع

فتجب عندها الوصية , األصل في وجودها هو أن يموت الفرع قبل أن يستحق الميراث

وذلك عل أال , اة أصلهبما يعوض أبناؤه على ما فاتهم من ميراث أبيهم لو بقي حيا بعد وف

  . يتجاوز الحصة ثلث التركة 

                                                 
  1 .  45المؤسسة الوطنية للكتاب ص , الوصية في القانون المدني الجزائري و الشريعة اإلسالمية , زهدور محمد.   أ - 
  2 .176 ص 1988دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره  الفقهية طبعة  , شرح قانون الوصية, بو زهرة  اإلمام أ- 
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فإذا لم يوصي الجد لحفدته وجب ,     فالوصية الواجبة واجب قضائي ال تقبل عدم التنفيذ

على الورثة أو المشرف على التركة إخراج شيء غير محدد بمقدار حسب البعض من 

  .)3(مال الميت و إعطاءه للوالدين واألقربين غير الوارثين

  

    فهي مقررة لصنف األقربين الذين حرموا من الميراث لوجود من يحجبهم عنه وذلك 

فإذا فعلها المكلف بها , فال تحتاج الوصية إلى إنشاء من أحد, بمقدار معين وشروط معينة

  .نفذت وإن تركها كانت واجبة عليه تنفذ كما لو كان قد أوصى بها 

ترك على إسقاط مصطلح الوصية الواجبة على       وما يمكن مالحظته أن الفقه قد اش

وأجمع أنها واجبة على األقربين غير الوارثين والذين تم , ما هو معروف لدينا بالتنزيل

حصرهم على الحفدة بإعطاء جزء من مال الشخص بعد وفاته بمثل ما كان يستحقه 

مستحقين قسمة وذلك في حدود الثالث من التركة وتقسم بعدها على ال, أصلهم من الميراث

  .الميراث

    ولعل المثال المتكرر الذي نجده في أغلب كتب الفقه الدارسة ألحكام الوصية الواجبة 

هو حالة الشخص الذي يموت في حياة أبيه أو أمه وبعد وفاتهم بعده يحرم ذريته من 

الميراث الذي كان يستحقه لو عاش إلى وفاة والديه بسبب وجود من يحجبهم من 

, وبذلك يصير أوالده في فقر مدقع مع أن أعمامهم يكونون في سعة من العيش, الميراث

وحتى أنه قد يكون المال الذي خلفه الجد من صنع الولد المتوفى أو قد ساهم في تنميته 

وبالتالي فال ذنب ألوالده من حرمانهم من هذا المال إال موت أبيهم , بنصيب ملحوظ

  .)1(وفقد الولدالمبكر فيجتمع عليهم ذل الحاجة 

       وقد يكون األحفاد تحت عناية جدهم و يكونون أحب شيء إلى نفسه ولكن قد 

وما حال بين ذلك سوى مسألة زمنية , تعاجله المنية فال يوصي لهم بشيء من ماله

كتب عليكم إذا حضر " لمصداق قوله تعالى . ويكونون حينها أولى الناس بمال الجد 
   ". ريا الوصية لألولياء واألقربني باملعروف حقا على املتقنيأحدكم املوت إن ترك خ

                                                 
  3 .226الدار الجامعية للطباعة و النشر ص , أحكام الوصايا و األوقاف ,  الشيخ محمد مصطفى شلبي- 

1  .67 ص 1985ة اإلسالمية و القانون مؤسسة شباب الجامعة المواريث و الوصية و الهبة في الشريع.  الدآتور بدران أبو العينين بدران 
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     فيكون هؤالء الحفدة في فقر وحاجة و يكون أعمامهم كما سبق وذكرنا في غنى 

ذلك أنه في نظام اإلرث اإلسالمي ال يستحق الحفدة شيئا من ميراث الجد , وثروة

العدل واإلنصاف الذي يتجسد وإن لم يستحقوا الوصية الواجبة كان من غير , بوجودهم

  .في اضطراب لموازين التوزيع في األسرة 

  

  

  : األصل الشرعي للتنزيل -2

    إن األخذ بوجوب الوصية أو أحكام التنزيل لألقربين غير الوارثين مروي عن جمع 

ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث ومن هؤالء سعيد بن . )1(عظيم من فقهاء التابعين

حسن البصري وطاووس واإلمام أحمد وداوود والطبري وإسحاق بن المسبب وال

كتب عليكم إذا حضر أحدكم " وقد استندوا لقوله تعالى , راهوية وابن خزم الظاهري
   ".املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على املتقني

  
 الفقهاء المذكورين أعاله     فإن ما يدل عل الوجوب والفرض في اآلية الكريمة حسب

 كتب في القرآن الكريم تعني الوجوب وفرض ذلك -فكلمة ..." كتب "... قول اهللا تعالى 

"... وقد كانت بداية اآلية و ختمت بعدها بمعنى مؤكد الوجوب بلفظ , الحكم المذكور بعده

د بعد النص حيث يعتبر من أساليب بالغة القرآن الكريم في التأكي..." حقا على المتقين 

  .على وجوب الحكم

  

وذلك ,     وقد اختلف العلماء في استمرار هذا الوجوب بعد أن اتفقوا على معنى اآلية

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ " بعد نزول آية الميراث لمصداق قوله تعالى 
ف وألبويه وإن كانت واحدة فلها النص. األنثني فإن كن نساء فوق اثنني فلهن ثلثا ما ترك

فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه , إن كان له ولد, لكل واحد منهما السدس مما ترك
الثلث فإن كان له اخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصى ا أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال 

                                                 
. المذآرة التفسيرية في األصل الشرعي لقانون الوصية المصري  1  
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 من سورة 11اآلية " فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما حكيما, تدرون أيهم أقرب لكم نفعا

  .نساء ال

    وبالتالي هل بنزول هذه اآلية شمل النسخ آية الوصية في جملة معناها وأحكامها 

  .أم اقتصر على نسخ الوصية للوارث ؟, عامة

    ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان قد نسخ أصل اآلية في الحكم التي تدل عليه فقد 

ة على الوالدين واألقربين ذلك أن آية الوصية نزلت لتفرض الوصي, نسخ كل ما تضمنته

وعند نزول آية الميراث أعطى اهللا لكل حقه , فهي حصرتهم في حكمها, دون غيرهم

وبالتالي فإنها قد نسخت اآلية التي سبقتها وفقا ألحكام النسخ , ونصيبه محددا ومقدرا

ن اهللا تعلم أ ، ألم ما ننسخ من آية آو ننسها نأيت خبري منها أو مثلها"لمصداق قوله تعالى 
  . من سورة البقرة106اآلية " على كل شئ قدير

فال يمكننا إعطاء حق آخر ,     وعليه فإن حكم الوصية للوالدين واألقربين قد نسخ كليا

  . لفرد ما قد نص عليه الخالق وحدده تحديدا كافيا بأنصبة مبينة

صية ال يزال     في حين قال بعض الصحابة والتابعين أن الوجوب الذي تضمنته آية الو

لكنه صار وجوب محكم لألقارب غير الوارثين بعدما , قائما حتى بعد نزول آية الميراث

وهذا ما أقر به ابن , خصت اآلية التي جاءت بعدها إعطاء أنصبة لألقارب الوارثين

عباس والحسن البصري ومسلم بن يسار والعالء بن زياد ومسروق والضحاك و 

  .طاووس

أن اهللا قسم بينكم فأحسن القسمة وأنه من يرغب "ق توضيحا لذلك      ولقد قال مسرو

أوصى لقرابتك ممن ال يرث ثم دع المال على ما قسمه اهللا , برأيه عن اهللا عز وجل ضل

من مات من غير أن يوصي ألقاربه فقد " وقد أضاف الضحاك في نفس السياق " عليه 

  ".ختم عمله بمعصية

أننا نجد فيهما مبدئيين من ,  ذكره مسروق والضحاك    ولعل ما يمكن مالحظته مما

باعتبار , مبادئ أحكام الوصية الواجبة و هي من حيث تقرير وجوبها كما أكد الضحاك

  .ألقربائه عاصيا في خاتمته. الشخص الذي يتوفى دون أن يوصى
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    في حين نجد مبدأ االستحقاق لغير الوارث في قول مسروق واجب ينفذ على التركة 

أوصى لقرابتك ممن ال يرث ثم دع المال على ما قسمه اهللا "... بل قسمتها على الورثة ق

  "عليه

حيث قال الطاووس ,     وذهب الطاووس والفخر الرازي في نفس السياق لتأكيد ما سبق

 أين نلمس من )1(,نزع منهم ورد لألقارب, إن اهللا أوصى لألجانب و ترك األقارب"

وبالتالي تقريرها وذلك أن الوصية لألقارب أسبق ,  الوصيةصياغة هذه الفكرة وجوب

ووصل في وجوبها إلى " األقربون أولى بالمعروف" منها لألجانب مصداقا لقوله تعالى 

وتنفيذها لألقارب و الذين لم , حد النص على نزعها ممن اختاره الموصي لألجانب

  .يخصهم بها قبل وفاته

لنسبة آلية الوصية لألقارب بعد نزول آية المواريث قوله       أما تفسير الفخر الرازي با

" عند هؤالء إن هذه اآلية بقيت دالة على وجوب الوصية للقريب الذي ال يكون وارثا : " 

  . وحجة هؤالء من وجهين

فترك العمل به في حق , إن هذه اآلية دالة على وجوب الوصية للقريب: الحجـة األولى 

ال وصية ", ة الميراث أو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلمالوارث القريب سواء بآي

وهاهنا اإلجماع غير موجود مع ظهور الخالف فيه قديما وحديثا فوجب أن تبقى " لوارث

  .اآلية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي ال يكون وارثا

سلم له ما حق امرئ م" و ذلك في قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الحجة الثانية 

وأجمعنا أن الوصية لغير األقارب غير " مال أن يبيت ليلتي إال وصيته مكتوبة عنده 

فوجب أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة باألقارب وصارت السنة مؤكدة , واجبة

  )1("للقرآن وجوب الوصية

وهذه آراء المتقدمين من العلماء في وجوب الوصية لألقارب غير الوارثين إال أن 

أم , فهل تعتبر واجبة دينا مؤثم تاركها فقط, قهاء قد اختلفوا حول قوة وجوب الوصيةالف

  .واجبة قضاءا أي تنفذ رغم تركها؟

                                                 
  1 .196 اإلمام أبو زهرة نفس المرجع ص 
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    فمنهم من رأى أن الشخص إذا تركها وأوصى لألجانب آثم وال يمكن ألحد تنفيذها 

 فإن ,من غير إرادته في حين رأى فريق آخر أن الوصية لألقارب واجبة دينا وقضاءا

وتثبت في حق األقارب بعد نقضها في , أوصى الشخص لألجانب و ترك األقارب بؤثم

  .حق األجانب

    وما يالحظ عليه أن أصل التنزيل الذي استند عليه الفقهاء في تقرير وجوبه هو الرأي 

وقد استدل في ذلك في روايته عن عائشة أن , الثاني والذي يتصدره ابن حزم الظاهري

, إن أمي اختلت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت" للنبي صلى اهللا عليه وسلم رجال قال 

  " .نعم فتصدق عنها , فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, أفأتصدق عنها يا رسول اهللا

وذلك بجواز إنشاء وصية ,     وهذا يدل على مبدأ من مبادئ الوصية الواجبة في تقريره

  .لم ينشئها صاحبها 

فمن خاف من موص ",  حول جواز تغيير الوصية فهو مستفاد من قوله تعالى    وأما
وبالتالي فإن ترك ذوي القربى محتاجين وااليصاء " جنفا أو إمثا فاصلح بينهم فال إمث عليه

ويكون اإلصالح بتقرير وجوب هذه الوصية , لألجانب يعتبر إثما وجنف وجب إصالحه 

   )1(تنفيذها من دون إنشاء

فهناك من اشترط وجوب , د اختلف حول مسألة األقربين الذين تجب الوصية لهم      وق

فهي تستحق لألفقر ولذلك للحكمة من , الوصية على األقارب غير الوارثين المحتاجين

بينما أقر رأي آخر وجوب الوصية لألقارب غير الوارثين دون اشتراط , وجودها

   .)2(االحتياج

الفقه اإلسالمي الذي استندت عليه أحكام الوصية الواجبة       ومما يمكن مالحظته أن 

لم يحدد المستحقين فيها بالحفدة كما تتضمن تطبيقات أحكامها عند جمهور ) التنزيل(

فيطرح عندها التساؤل حول المرجع الذي استند , بل شمل األقارب غير الوارثين, الفقهاء

  .عليه في تقصير المستفيدين بالحفدة فقط 

صول لإلجابة تجدر اإلشارة إلى االتجاهين فقد روى في هذا السياق عن ابن     للو

وبالتالي ال يحددها في األصل , مسعود أنه يرى أنه من الواجب أن يجعل الوصية لألفقر

                                                 
   .196 اإلمام أبو زهرة نفس المرجع ص 1
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في حين ذكر بعض التابعين أن هذا األمر متروك , بل تكون تبعا للحالة وأحوال األسرة

وبالتالي فإن األحفاد عادة هم األولى ,  واألخالقلمصلحة األسرة وما يقضي به العرف

  .بوصية جدهم في حالة عدم أحقيتهم في الميراث 

    وقد استند الفقه في تقريره على مسألة قصر استحقاق الوصية الواجبة على الحفدة 

دون توسيعها على األقارب غير الوارثين كما هي مقررة أصال حسب آية الوصية 

ذا مسألة تقديرها بحصة الوالد في الميراث على مذهب ابن حزم من وك, المستدلين بها

  .جهة و قاعدة شرعية من جهة أخرى

  

    فقد ذهب ابن حزم فيما يتعلق بمسألة قصر استحقاق الوصية الواجبة على الحفدة دون 

نجد أنه قد أقر جواز , وتقديرها بحصة الوالد لو كان على قيد الحياة, غيرهم من األقارب

فيكون ذلك لولي األمر أن يحددهم بأوالد , ر الوصية على األقربين دون اآلخرينحص

, ويأمر بإعطائهم جزء من التركة وهو نصيب أصلهم في الميراث لو كان حيا, األوالد

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " مستندا في ذلك على اآلية الكريمة 

  ".روف حقا على المتقين الوصية للوالدين واألقربين بالمع

وأن كلمة المعروف في ,     ذلك أن الوصية الواجبة لألقربين هي الوصية بالمعروف

وهذا يكون لولي األمر أن يأمر الناس , القرآن تفسر بما تطمئن إليه النفوس والعقول

وأن تكون يمثل نصيب أصلهم , بالمعروف في هذه الوصية بتحديده لألحفاد في االستحقاق

  .ي حدود الثلثوف

       أما فيما يخص القاعدة الشرعية التي استند إليها الفقهاء في تقرير األحكام السالفة 

فهي تنص أن , فهي تكمل نفس سياق مذهب ابن حزم في ذلك, الذكر للوصية الواجبة

ومتى أمر به وجبت , لولي األمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامـة

  .    في رأي بعض الفقهاء أن آمره هذا ينشئ حكما شرعيا  و)1(طاعتـه

      وبالتالي فولي األمر من حقه أن يحدد الشيء بما يراه طالما كان محققا للمصلحة 

وهذا ما ال يتناقض مع تقرير حصر المستحقين بالحفدة وهذا ما نراه , وفي حدود المألوف

 أحوج األقربين في ميراث جدهم بعد فقد إذ أنه غالبا ما يكون األحفاد, محققا للمصلحة

                                                 
  1 .219أحكام المواريث في التشريع اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية ص : بلحاج العربي .  د 
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العائل، ويكون في حدود المألوف بتقرير مقدار الوصية الواجبة بحصة الوالد المتوفى لو 

ويرى في هذا الصدد محمد أحمد فرج , بقي حيا على أن ال تتجاوز مقدار الثلث

   )2(السنهوري أن طاعة ولي األمر مفروضة طالما أنه ال يأمر بمعصية

   

هي آية , الوصية الواجبة,  وما يمكن استخالصه هو أن أصل الوجوب في التنزيل   

, وهو مروي عن جميع عظيم الفقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث, الوصية

كما سبق التطرق إليه سابقا حيث ذهب أحمد , رغم االختالف بأمر نسخها بآية المواريث

الفقهاء التابعون من العصر الحديث في هذا السياق بن حنبل و ابن حزم القرطبي و

بوجوب تدخل الجد أو الورثة وإحالل األحفاد محل مورثهم الذي يموت في حياة أبيه، 

وإذا لم يحدث ذلك وجب على ولي اآلمر والقاضي أن يتدخلوا في ذلك وإحالل األحفاد 

  .ةفالواجب هنا واجب ديني مفروض على الجد أو الورث, محل مورثهم

      ويجدر الذكر إلى أن البعض من اآلخذين بأحكام الوصية الواجبة قد اقتصروا 

مطبقين بذلك رأي اإلمامين أحمد بن حنبل , تطبيقها على المتوفين من الذكور دون اإلناث

أين اعتبروا أن أوالد البنات من ذوي , وابن حزم والفقهاء التابعين من العصر الحديث

  )1(.ند هؤالء الفقهاء بالذين يدلون إلى الميت بذكر وليس بأنثىاألرحام فالمعتبر ع

    وبالتالي ما يمكننا استخالصه من كل ما سبق أن السند أو األصل الفقهي للوصية 

الواجبة هو عبارة عن مجموع آراء الفقهاء على اختالف فيما بينهم مستندين كلهم في ذلك 

دكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و كتب عليكم إذا حضر أح: " إلى قوله تعالى

, فمن بدله بعدما سمعه فإن إثمه على الذين يبدلونه, األقربين بالمعروف حقا على المتقين

  ".إن اهللا سميع عليم 

فمنهم من قائل بنسخها بآية المواريث ,       وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم حول هذه اآلية

ومن قائل , نها واجبة للوالدين واألقربين والذين ال يرثونوعلى أ, ومن قائل بعدم نسخها

وآخرون أنها واجب قضائي وهذا الرأي األخير كما سبق وفصلنا , عل أنها واجب ديني

وملخص رأيه هو أنه إذا لم يوص المورث ألقربائه الذين ال , ذلك هو البن حزم القرطبي

                                                 
  2 .124 زهدور محمد الوصية الواجبة في القانون المدني الجزائري ص - أ 
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 13



كان واجب على الورثة أن يفعلوا يرثون بسبب اختالف في الدين أو لوجود من يحجبهم ف

فإن امتنعوا ألزمهم ولي األمر أو القاضي والذي يكون صاحب الوالية في تقرير , ذلك

  .وجوبها ومقدارها وتحديد مستحقيها 

  

  

  

  

  

  

  

 المطـــــلب الثــــاني

  خصــائص التنزيل كوصيــة واجبــة

  

 الوصية الواجبة عند أغلب         لقد وصلنا إلى اعتبار التنزيل والمعروف بمصطلح

وذلك أن ال , الفقهاء هو جعل األحفاد في منزلة أصلهم المتوفى في تركة الجد أو الجدة

وذلك قبل القسمة على , فهو ينفذ ولو لم ينشئه المورث, يتجاوز مقدار الثلث من التركة

  .الورثة وحتى قبل استحقاق الوصايا األخرى 

  

يتضح لنا أن , الملم بآراء أغلب الفقهاء المتفق عليه    ومن هذا التعريف المحوصل و

والتي ال بد لنا أن , هناك عدة خصائص مستنبطة منه يتميز بها نظام الوصية الواجبة

نتطرق إليها حتى تمكنا من اإللمام بمفهوم نظام التنزيل وفقا ألحكام الفقه كما هو 

  .منصوص عليه

   :    وتتمثل خصائص التنزيل عموما فيما يلي

  

  : اقتصار استحقاق الوصية على األحفاد -1
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لقد اقتصر اآلخذون بنظام الوصية الواجبة على اعتبار أو تقرير استحقاقها على     

وهذا ما يبرر , الحفدة دون غيرهم من األقارب غير الوارثين أو األولياء الذين ال يرثون

ياة أبيه وأمه وأن ذريته قد الحكمة من وراء تقريره ذلك أنه غالبا ما يموت الشخص في ح

تحرم من الميراث الذي كان يستحقه لو عاش إلى وفاة والديه بسبب ما يحجبهم من 

  .الميراث

    وخاصة أن المال الذي خلفه الجد يكون من صنع الولد المتوفى أو يكون قد ساهم في 

, بيهم المبكرتنميته بنصيب ملحوظ فال ذنب ألوالده في الحرمان من هذا المال إال موت أ

 وبالتالي فيكون األحفاد أولى من األقربين لالستفادة )1(فيجتمع عليهم ذل الحاجة وفقد الولد

  .من نظم الوصية الواجبة

  

  

  : تنفيذ الوصية الواجبة دون إنشاء -2

  

    إن الوصية الواجبة تنفذ على التركة و تؤول لمستحقيها وإن لم تصدر عن الموصي 

اجلته المنية قبل صياغتها أو أن إرادته لم تتجه إلحداثها فإذا توفى سواء ع, قبل وفاته

الجد دون أن يترك وصته ألبناء ولده المتوفى استحق األحفاد نصيب أبيهم كما لو كان 

  .على أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة, على قيد الحياة عند القسمة

ولو بغير , د بشروط نافذة بحقهمفهي مقررة لألحفا,     فالوصية الواجبة ال تحتاج إلنشاء

فهي تحمل في طي أحكامها صيغة الوجوب ولزوم التنفيذ بمجرد توفر , إرادة المورث

  .شروطها في الواقعة التي تستدعي تطبيق قواعدها والحكمة من تقريرها

    وكذلك هو الحكم إذا أنشأ الجد الوصية ألحفاده ناقصة عن القدر المطلوب ونص على 

فإنها تكتمل وجوبا حتى تصل إلى المقدار المحدد في , ي أرادها لهم محددةالحصة الت

وهو كما سبق وذكرنا يمثل نصيب أبيهم المتوفى على أن ال , أحكام الوصية الواجبة

  . تتجاوز الثلث
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  : دخول الوصية الواجبة لملك األحفاد دون قبول -3

ملك المنزل وذلك من غير الحاجة     إن الوصية الواجبة بمجرد وفاة المورث تدخل إلى 

إلى القبول وهذا ما يستفاد من ظاهر األحكام المتعلقة بذلك والقواعد العامة للميراث التي 

وبما أن الوصية الواجبة الزمة , تقضي أنها تدخل في ملك الورثة دون الحاجة إلى قبوله

  .جة إلى قبولفهي إذا ليست بحا, بمجرد صدورها بتنفيذها على التركة بدون إنشاء

  

  : تقديم تنفيذ الوصية الواجبة على توزيع الميراث -4

       تنفذ الوصية الواجبة بعد تقريرها على المستحقين الذين تتحقق فيهم شروط 

فبمجرد وفاة الجد أو الجدة توجب الوصية لألحفاد , االستفادة بها على التركة قبل قسمتها

حق لهم والمقدر بنصيب الوالد في الميراث إذا كان المتوفى والدهم فيؤخذ المقدار المست

فهي تتأثر بالنقص في األنصبة وذلك في فرائض كل الورثة , وذلك من التركة كلها, حيا

 بعد استخراج حصة المتوفى )1(ال بعضهم عندها تكون التركة مهيأة لتوزيعها على الورثة

  .لو فرض حيا

 المقدار الذي يخرج من جميع التركة ال يتأثر     وذلك ما ذهب إليه أغلب الفقهاء ليكون

وقد رأى في هذا الصدد الدكتور بدران أبو , به نصيب بعض الورثة دون البعض اآلخر

أن نفرض الولد الذي مات في حياته أصله : العينين بدران والذي يتفق مع أمور ثالثة هي

ثم نوازن بين هذا , هثم تقسم التركة على هذا الفرض لنعرف مقدار ما كان يستحق, حيا

فتعطيه ألوالده ثم تقسم باقي التركة , النصيب وثلث التركة ونجعل أقلها هو مقدار الوصية

  .على أنها كل التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب الفريضة الشرعية

  

  : تقديم تنفيذ الوصية الواجبة على كل الوصايا -5

اجبة على كل الوصايا مستندين في ذلك على       أقر الفقهاء بوجوب تقديم الوصية الو

وكل ذلك في نطاق الثلث , )2(أقوال طاووس بن كسيان ومما نقله بن مفلح عن آالما أحمد

فإذا ضاق الثلث عنها جميعا نفذت الوصية الواجبة وأوصى لغيرهم نفذت , المقرر

                                                 
  1 .181 اإلمام أبو زهرة نفس المرجع ص 

  2 .198 اإلمام أبو زهرة المرجع السابق ص 
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ا االختيارية كل والباقي من الثلث يتزاحم فيه أصحاب الوصاي, الوصية القدر الواجب أوال

  .فيقسم بينهم بنسبة األنصبة بعد أن تنفذ الوصية الواجبة, بما يقابله نصيبه

    وكذلك إذا ترك الموصي الوصية الواجبة وأوصى لغيرهم نفذت الوصية الواجبة 

وبعد تنفيذها إن بقي من الثلث شيء , أيضا أوال كما ذكرنا فهي تحتاج في تنفيذها إلرادته

  )3(ب الوصايا االختيارية بنسبة حصصهمقسم بين أصحا

    ولعل الحكمة من ذلك هو من وراء تقرير الوصية الواجبة التي تفضل على الوصية 

باالستحقاق على ) األحفاد(االختيارية عند القسمة وذلك لتقدم األقارب غير الورثة 

  " .األقربون أوىل باملعروف: " األجانب لمصداق قوله تعالى

  

  

  انيالمبحث الث
  مفهوم التنزيل وفق أحكام القانون

  
    لقد استنبط المشرع الجزائري أحكام التنزيل إلى ما وصل إليه فقهاء الشريعة وما قننه 

وقد نص عليه قانون األسرة , المشرع المصري في قانون الوصية باختالف ليس بالكبير

 إلى 169المواد من " ل التنزي" في الكتاب الثالث تحت عنوان الميراث في الفصل السابع 

172.  

 76    في حين نجد المشرع المصري قد نص عليه في قانون الوصية وذلك من المواد 

   .79إلى 

    ولذلك سوف نتعرض لتعريف التنزيل وفقا ألحكام القانون والتطرق ألشكال تحديد 

  :و هذا في المطلبين التاليين, طبيعته القانونية باعتباره ميراث أم وصية

  

  المطـــلب األول
  التنزيل وفق أحكام القانون

                                                 
  3 .183جع السابق ص  اإلمام أبو زهرة المر
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    لقد أحاط المشرع الجزائري الوصية الواجبة ضمن أحكام الميراث في قانون األسرة 

الوصية " ولم يسميه " التنزيل "  وأطلق عليه تسمية 172 إلى 169وذلك من المواد 

والسوري على اعتبار الواجبة كما هو الحال في القانون المصري أو الكويتي واللبناني 

الميراث يقوم على عنصر اإلجبار ليس على عنصر االختيار كما هو عليه في الوصية 

  .االختيارية

    فالمشرع الجزائري لم يعرف التنزيل بل نص على أحكامه مبينا المستحقين منه 

  .وشروط استحقاقهم و كذا المقدار المحدد في ذلك

  : من قانون األسرة على ما يلي172- 171-  170 - 169    ولقد نصت المواد 

  

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم من قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة  : 169المادة 

  :أصلهم في التركة بالشرائط التالية 

  

 أسهم األحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن ال يتجاوز ذلك :170المادة 

  .ثلث التركة

 يستحق هؤالء األحفاد التنزيل إن كانـوا وارثين لألصـل جـدا كان أو ال: 171المادة 

جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بال مقدار ما يستحق بهذه الوصية فإن 

كان أوصى لهم أو ألحدهم من ذلك وجـب التنزيل بمـقدار ما يتم به نصـيبهم أو 

  .نصيب أحدهم من التركة

كون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ماال يقل عن مناب مورثهم أن ال ي: 172المادة 

  .ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ األنثين, من أبيه أو أمه

  

      ويتضح من المواد المذكورة أعاله بأن التنزيل هو إحالل األحفاد الذين توفى والدهم 

صة مورثهم لو بقي حيا قبل أو مع جدهم أو جدتهم محل والدهم في التركة بمقدار ح

  .بشروط قانونية 
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,      ومن خالل هذا التعريف يتبين بأن التنزيل هو حلول قانوني في تركة الجد لألحفاد

   )1(إذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون وبالقدر الذي بينه

  

    ولقد حذى المشرع الجزائري في هذا الجانب حذو بعض المشرعين العرب منهم 

إذ كيف الفقهاء , ري والسوري والمغربي والكويتي مع اختالفات طفيفة فيما بينهمالمص

على أنه وصية قانونيـة أو , هذا الحل القانوني اإللزامي لألحفاد في تركـات األجـداد

وصية واجبة ألنها وصية القانون وألنها وصية إجبارية حلت فيها إرادة المشرع محل 

  .إرادة المورث

 أصبح التنزيل في قانون األسرة الجزائري حاليا  يحتاج إلى تدخل الجـد أو     وبالتالي

الورثة إلحالل الحفدة محل مورثهم و تحرير عقد التنازل لدى الموثق كما كان يجري 

 إذ كان إن لم يتم ذلك ال يستحق الحفدة شيئا من تركة 1984قبل صدور القانون في 

  .جدهم

  ..."وجب تنز يلهم " ...  بقولها 169ادة     ونص بخاصية اإلجبار في الم

  

    وما تجدر اإلشارة له أن القانون الجزائري قد نص أن التنزيل يستحق لألحفاد دون 

غموضا تفاداه المشرع المغربي " األحفاد" غيرهم من الورثة وقد نجم من وضع مصطلح 

  .أين نص على اقتصار أوالد االبن فقط في االستحقاق

ص المشرع المصري أن الوصية الواجبة كما يطلق عليها تكون ألهل الطبقة       بينما ن

وهي مسألة تستحق , األولى من أوالد البنت وأوالد األبناء من أوالد الظهور وإن نزلوا

الدراسة بالقليل من اإلسهاب نظرا ألهميتها في نظام التنزيل والتي سوف نتطرق إليها في 

  .موضعها

رع الجزائري أحكام التنزيل لمعالجة مشكلة األحفاد الفقراء الذين       ولقد أورد المش

يموت أبوهم في حياة جدهم أو جدتهم فال يرثون شيئا من التركة لحجبهم بوجود األعمام 

  .وقد يكون هؤالء األحفاد في فقر وحاجة وأعمامهم في غنى وثروة, أو العمات

                                                 
  1 .42 ص 1999 جويلية 07مجلة الموثق عدد ,  موثق جمال ليشاني تبسة 
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ءت لمعالجة الذمة المالية المختلطة بين     والمالحظ من أحكام التنزيل كذلك أنها قد جا

ففي غالب األحيان نجد االبن المتزوج يعيش مع أبيه في , األب و ابنه المتوفى في حياته

سكن واحد وحول مائدة واحدة ويقومان بعمـل مشـترك في تجـارة أو فـالحة أو 

الده فإذا حدث وإن توفى االبن في حياة أبيه أصبح أو, صناعة مسجلة باسم األب

وهذه هي الحاالت الغالبة , محرومون بعد وفاة الجد من الميراث في حالة وجود أعمامهم

  .في المجتمع الجزائري لذلك تدخل المشرع فنص على وجوبها

    وقد جرت العادة قبل صدور قانون األسرة الجزائري بتنزيل األحفاد من قبل جدهم إذ 

أي أن الجد يغرس أوالد ابنه في " راسة الغرس أو الغ" كان يطلق عليه عامة الناس 

موقع أبيهم المتوفى قبله كي ينوبهم ما كان ينوب أباهم مع أعمامهم حين وفاة جدهم 

وإذا حدث أن الجد لم ينزل أو لم يغرس أحفاده، فإنهم يحجبون باألبناء الذين , " المنزل "

رعية ال خالف فيها وهذه القاعدة الش) أبيهم (يقفون في مركز أقوى عالقة بالمورث 

وفي هذه الحالة التي ال ينزل الجد أحفاده جعلت , ومنصوص عليها في آيات المواريث

المشرع الجزائري يفيدهم بنظام التنزيل المنصوص عليه في قانون األسرة الذي صدر 

  .) 1( كما سبق ذكره1984في 

  

ا على بعض نصوص     فأقر حينها القانون هذا المبدأ العادل واعتبره واجبا معتمد

وسد بذلك , القرآن واألحاديث النبوية الشريفة وبعض آراء الفقهاء كما سبق و بيناها

فإذا لم يفعل أو عاجلته المنية , النقص فجعل من الواجب على المورث أن ينزل أحفاده

  .قبل تنفيذ ذلك كان التنزيل نافذا وجوبا وينتقل بحكم القانون كما ينتقل الميراث

  

  لب الثـــانيــــالمط
  الطبيعـة القانونيــة للتنــزيل

  

                                                 
  1 .24 ص 1997 نوفمبر 01نشرة الموثق رقم ,  القبة  - موثق ججيك صالح 
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       لقد نصت أغلب التشريعات اإلسالمية على أحكام التنزيل أو ما يسمى عند أغلبها 

فمنهم من أدرجها ضمن أحكام المواد الواقعة في قسم الميراث , بالوصية الواجبة

 الفصل السابع التنزيل  )الميراث(كالمشرع الجزائري الذي نص عليها في الكتاب الثالث 

  .وكذا اتخذ نفس االتجاه المشرع المغربي

" وأطلق عليه تسمية ,        بينما نص القانون المصري عليه ضمن أحكام قانون الوصية

وهذا ما يطرح , وقد حذى حذوه المشرع الكويتي واللبناني والسوري, "الوصية الواجبة

  . بذلك ميراثا أم وصيةفهل تعتبر, تساؤال حول طبيعتها القانونية

فمنهم من اعتبرها ميراثا وأسس حججه على ,        وقد ثار الجدل بين الفقهاء حول ذلك

ولما كان تحديد الطبيعة القانونية , ومنهم من أقر أنها وصية وبرر كذلك موقفه, ذلك

 ال للتنزيل أهمية في تحديد طريقة استخراج النصيب فيما بعد وللوصول إلى الحل األجدر

  :بد علينا أن نتـطرق لذلك فيما يلي

  

  : اعتبار التنزيل ميراثا -1

فقد اعتمدوا ,     لقد إستند القائلون باعتبار التنزيل ميراثا على أساسين يتضح منهما ذلك

على المواد الناصة على التنزيل في قانون األسرة من جهة وعلى األحكام العامة التي 

  .يحتويها هذا النظام 

 منه فقد ذكروا 172 إلى 169ما فيما يتعلق بأحكام قانون األسرة فيما نصت المواد     فأ

  :أن

  

فإن كان يعتبرها وصية ,  المشرع الجزائري أدخل التنزيل ضمن أحكام الميراث-

لكان قد نص عليها في كتاب التبرعات المحتوى على أحكام الوصية ال في كتاب 

  . المواريث

 من قانون األسرة بالنص باللغة 169ي المادة نص المشرع على التنزيل ف -

الميراث " فيما ما معناه  , L'éritage par subtitionالفرنسية معنون بـ 

  " .بالتنزيل 
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ذكره ـ من قانون األسرة على عنصر اإلجباري الذي يحـتويه ب169نص المادة  -

م على و اإلجبار ال يكون إال في الميراث بينما الوصية تقو, "وجب تنزلهم " 

  .عنصر االختيار

 من قانون األسرة بتقدير حصة المنزليين بمثل نصيب مورثهم 171نص المادة  -

  .وهذه القاعدة نجدها في الميراث ال في الوصية 

وهي ..." للذكر مثل حظ األنثين "...  من قانون األسرة بنصها 172نص المادة  -

   .قاعدة يختص بها نظام اإلرث ال نظام الوصية 

  : أضافوا ما تتضمنه أحكام التنزيل ومبادئه كحجج العتبار التنزيل ميراثا في أن    وقد

مسألة تنزيل األحفاد الذين يكون أبوهم مفقودا بعد الحكم بموته ثم يظهر المورث  -

وكما , فإن الوصية الواجبة تكون بحكم القانون ال بإرادة األصل, على قيد الحياة

ورث على قيد الحياة فيبطل الميراث ويستحق في أحكام الميراث عندما يظهر الم

فإن التنزيل كذلك مبنى على موت أصلهم الذي يرث , المال إن كان موجودا

فإذا استحق أصلهم الميراث , فعوضوا عما فاتهم بميراث أصلهم) المنزل(الموصي 

وهذا عكس الوصية فهي , بعد اعتباره حيا بطل بسبب وجوبها وبطل ما تضمنته

فال تكون باطلة ألن الموصي أرادها وال , تياره لمن يريد من أحفادهيوصيها باخ

  .عالقة بموت أصلهم في استحقاقها

ثم إن تنزيل األحفاد الذين يموت أبوهم في حياة المورث يعتبر ميراثا مفروضا  -

فهي تجب من غير إيجاب , وهو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي على قيد الحياة

  .وبذلك تشابهت مع الميراث, ة ال تقبل عدم التنفيذوإن أوجبت صارت الزم

وهذا ما يستفاد من , كذلك من حيث أنها تدخل في ملك المنزل من غير قبول -

ذلك أن التنزيل , والميراث ال يحتاج في دخوله في الملك إلى قبول, ظاهر القانون

هة الزم بمجرد توفر شروطه وينفد على التركة وإن لم تكن إرادة المورث متج

بل يلزم بدون وجوده ويجتمع هنا مع , فالتنزيل إذا ليس بحاجة إلى قبول. نحوه

  .أحكام الميراث

  .   وبالتالي فإن كل هذه األحكام تتجه إلى جعل التنزيل ميراثا حسب آراء بعض الفقهاء

  : اعتبار التنزيل وصية -2
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ود أحكامه تحت الكتاب         لقد سبق وأن استند القانون باعتبار التنزيل ميراثا بور

 باللغة الفرنسية وتحديد نصيب األحفاد بنصيب 169وكذا نص المادة , المتعلق بالميراث

كل هذه النقاط التي , وتوزيع النصيب فيما بينهم توزيع الميراث, مورثهم في تركة أصله

لى لكن هذا الشك ال يمكن أن يرقى إ, تثير الشك في كون التنزيل ميراثا أنشأه الشارع

وإن التنصيص عليه في القانون , اعتباره ميراثا بل هو إيصاء في نظر أغلب الفقهاء

يعتبر إحالال إلرادة المشرع محل إرادة المنزل الذي لم يعبر عن إرادته في ذلك أثناء 

  .حياته

       ولعل أول دليل اعتمدوا عليه هو صيغة آيات المواريث التي جاءت بصيغة األمر 

وقد قصدوا في ذلك تحديد الورثة وأنصبتهم بدقة ال تقبل , وري التركةوالقطع في مح

  .فال يسوغ ألي كان أن يخالف قواعده في مجتمع مسلم نصا وروحا, االجتهاد والتأويل

      واستندوا أيضا على حجج أخرى مستمدة من أحكام التنزيل المنصوص عليها في 

  :والذين استدلوا بها كما يلي , القانون

نزيل يخالف الميراث في كونه ال ينفذ إذا كان الميت قد أعطى مستحقيها بغير الت -

وقد ورد هذا الحكم في ,  وهذا أقرب منه إلى الوصية)1(عوض قدر ما يجب لهم

 من قانون األسرة إذ حدد استحقاق األحفاد للتنزيل إذا كانوا وارثين أو 171المادة 

رثهم في تركة أصله مع استعراض أعطوا بطريق التبرع نصيبا بقي بمقدار مو

ال يستحق هؤالء األحفاد "إذ تنص , حالة عدم كفاية النصيب المتبرع به لهم

التنزيل إذ كانوا وارثين لألصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم 

وبالتالي فإن التنزيل يختلف " في حياته بال عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية 

  .ميراث الذي يستحقه صاحبه دون هذه القيود تماما عن ال

و التي تعنـي  , 171في نص المـادة ... " بهذه الوصية " ...         ورود كلمة 

إذ يمكن تعويض بهذه الوصية , فهي صريحة ال تحتمل أي تأويل" التنزيل " بهذا 

  .بكلمة بهذا التنزيل لتؤدي نفس المعنى دون أي تغيير في المضمون

 التنزيل هو وصية في أنه قد تم تحديد حده األقصى بثلث التركة ال أكثر يؤكد أن -

 من قانون 170وهذا ما نص به المشرع في المادة , عند كل القوانين التي تقر به

                                                 
  1 .299 ص 1989دار النهضة العربية طبعة . زآريا البدري الوسيط في أحكام الترآات و المواريث .  أ 

 23



وبالتالي فإن هذا الحد هو , ..." عل أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة "... األسرة 

  .وارث أصالالمسموح به في مادة الوصية والتي ال تكون ل

إذ هو , إن المستحقين في التنزيل ليسوا ورثة كما هو مقرر في الوصية أصال -

وتبعا لذلك فإن , محصور على الحفدة عندما يجتمعون مع من يحجبهم من الورثة

الحفدة في هذه الحالة ليسوا ورثة كما هو مقرر في نظام الميراث بل يحملون 

وحفدته هي عالقة موصى بالموصى لهم فالعالقة بين المورث , صفة الموصى لهم

  .فالتنزيل وصية بموجب القانون لفائدة الحفدة وليس إرثا, بموجب القانون

وهي وصية قانونية واجبة ,       وبالتالي فإن الطبيعة القانونية للتنزيل هو اعتباره وصية

ى أساس تنفذ عل, في تركة المورث الذي لم يوصي ألوالد ابنه الذي توفى قبله أو معه

  . أنها وصية وليست ميراث 

      ويترتب على ذلك أننا نأخذ بنفس القواعد في تحديد الوصية واستخراجها من التركة 

  . )1(فهي تقدم عليه وحتى على سائر الوصايا االختيارية , قبل قسمة الميراث

التنزيل . : " ..      وهذا ما ذكره الشيخ محمد الصادق الشطي في دراسة أحكام التنزيل 

من باب الوصايا ذلك أنه يخرج قبل قسمة التركة فيدخل ضرره على عامة الورثة كما 

  . )1(..."نص على ذلك الشيـخ التسولي في شـرحـه على التحفة من بـاب الوصايا 

  

      ومن ثم أمكن تحديد طبيعة التنزيل بأنه وصية وال يمكن القول بخالف ذلك استنادا 

ود أحكام التنزيل في الكتاب الخاص للميراث ال يغير من األمر شيئا  فوج, إلى احتمال 

  .وترجمة كلمة التنزيل غير دقيقة ومتجاوزة للنص العربي ال تؤخذ بعين االعتبار

    وتطبيق بعض قواعد الميراث على هذه الوصية كتحديد النصيب بمقدار نصيب 

ر مثل حظ األنثين قد قصد منه الوارث الذي توفي في حياة أصله وتوزيع النصيب للذك

المشرع تعويض المحرومين من الميراث بنصيب ال إجحاف فيه بتوزيعه فيما بينهم 

  .توزيعا ال يخرج عن اإلطار العام للميراث

  

                                                 
  1 .73 نفس المرجع ص -ال ليشاني  الموثق جم

   .148دار الغرب االسالمي ص ... باب الفرائض شامل للفقه و الحساب و العمل  , الشطي الشيخ محمد الصادق 1
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...     وهذا ما ذكره الدكتور زكريا البري في كتابه الوسيط في أحكام التركات المواريث

فليس في ذلك داللة على , لك بعض أحكام الميراثقسمتها بينهم للذكر ضعف األنثى و ت

   )2(... "أنها ميراث لوجود الفارق بينهما 

كما وأنها , هذه الوصية ليست وصية خالصة" ...     ولقد وصل الدكتور إلى قوله 

ولكنها أشباه من الميراث مع بعض خصائص الوصية تجمعت , ليست ميراثا على الحقيقة

  . )3(رف القانون بالوصية الواجبة فتخرج منها ما سمي في ع

  

                                                 
   .299زآريا البري المرجع السابق ص .  د 2
4 .238ص ,  الشيخ محمد مصطفى شلبي نفس المرجع 3
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  الفصـــل الثــــاني
  تطبيقات التنزيل وفق أحكام القانون والفقه

  
  

    تعتبر دراستنا لمفهوم التنزيل في الفصل السابق طبقا ألحكام الفقه والقانون توضيحا 

 نتطرق لنظامه بصفة عامة وإبرازا لمبادئه التي يرتكز عليها وتمهيدا لهذا الفصل الذي

فيه إلى كيفية تطبيق أحكامه في الميدان العملي لكي نتمكن من اإللمام بنظامه بكل ما 

يحتويه وفقا لما نصت عليه أحكام قانون األسرة في تشريعنا ومقارنة ذلك بالتشريعات 

  .العربية اآلخذة به وما فسره الفقه باختالف آرائهم 

ة أحكام التنزيل بكيفية تطبيقها على     ولذلك سوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراس

المستحقين وطريقة استخراجها في المبحث األول ونتناول في المبحث الثاني اإلشكاليات 

  .العملية التي تنجم عند تطبيقه و موقف القضاء منه بصفة عامة 

  

  

  المبحـــث األول
  أحكام التنزيل وفقا للفقه و القانون

  
  

لفئة معينة من األقارب غير الوارثين والمتوفرة في حقهم     يعتبر التنزيل نظام يسمح 

وهذا ما سنتناوله بالدراسة في هذا المبحث , شروط معينة من تركة الجد بمقدار معين

مقسمين ذلك على مطلبين بين أصحاب الحق في التنزيل وشروط استحقاقهم من جهة 

  .وتقدير التنزيل و كيفية استخراجه من التركة من جهة أخرى 
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  المطــــلب األول
  .أصحاب الحق في التنزيل وشروط استحقاقهم 

  

    لم يقتصر رجال الفقه والمشرعون على تحديد فئة األقارب المستفيدين من تركة الجد 

باألحفاد كلهم بل وضع لذلك حاالت يكون فيها البعض منهم مستحقين وأضاف لهؤالء 

  :لتنزيل والذي نتناول بالدراسـة فيما يليشروط معينة تحت طائلة الحرمان من نظام ا

  

  : أصحاب الحق في التنزيل -1

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله "  من قانون األسرة 169    لقد نصت المادة 

  :وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط التالية , أو معه

ن أو جدة ذكورا أو إناثا من ابنه     من هذه المادة يتضح لنا أن أحفاد المورث جدا كا

  .الذي توفي قبله أو معه هم المعنيون عند تطبيق أحكام التنزيل

    فاالبن الذي يستحق أوالده التنزيل هو الذي توفـى قبـل والده في تاريخ معلـوم أو 

  .بحكم بعد الفقدان أو توفي معه في وقت واحد ال يعلم أيهما أسبق في الوفاة

أما ) األب أو أم األب (حفاد يستحقون تنزيال في تركة جدهم أو جدتهم     فهؤالء األ

فإنهم ال ينزلون في تركتها باعتبارهم )  أم األم–أب أم (بالنسبة لتركة جدهم أو جدتهم 

  .أوالد بنت توفيت قبل والدها أو والدتها

 ويستشف     ذلك أن المشرع الجزائري قصر التنزيل عل أوالد االبن دون أوالد البنت

 مطبقا بذلك رأي اإلمامين أحمد ابن حبل وابن حزم والفقهاء التابعين 169ذلك من المادة 

فالمعتبر عند هؤالء بالذين , واعتبر أوالد البنات من ذوي األرحام, من العصر الحديث

  .يدلون إلى الميت بذكر وليس بأنثى
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..." وقد مات مورثهم " ... ة نجد أنها تضمنت عبار,        وحتى أنه بالنظر إلى المادة

ال يستحق هؤالء  " 171وكذلك نص المادة ..." مورثهم أو مورثتهم" ... ولم يقل النص 

والمعروف أن الذين قد ... "  األحفاد التنزيل إن كانوا وارثين لألصل جدا كان أو جدة 

أبناء , البطون أي أبناء االبن وليسوا أوالد . يرثون عنه الجد أو الجدة هم أوالد الظهور

فال يتصور أنه قد يرث ابن البنت من الجد باعتبارهم من ذوي األرحام كما سبق , البنت 

بأبناء االبن ال " األحفاد " وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد قصد في نصه بعبارة , ذكره

  .غيرهم

  

زيل على     وقد أخذ المشرع المغربي والسوري و الكويتي نفس االتجاه باقتصار التن

وقد استندوا في تبريرهم باعتبار أوالد البنات من ذوي , أوالد األبناء دون أبناء البنات

  . األرحام وال يرثون في نظام اإلرث مع وجود أصحاب فروض أو عصابات 

    أما المشرع المصري فإنه على غرار المشرع الجزائري أعطى الحق في الوصية 

 أوالد البنات وألوالد األبناء مهما نزلت درجة أبيهم الواجبة ألهل الطبقة األولى من

وانتقدوا اإلتجاه اآلخر بالقول أن التنزيل قد قرر وشرع لمن حجب من الميراث من 

  .األقارب المباشرين للمورث

 من قانون األسرة أنها اكتفت بذكر 169    وما يجدر ذكره أيضا حول نص المادة 

في حين نص المشرع ,  تذكر أوالد أبناء األبناء دون أن– أوالد االبن - . األحفاد

وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة األولى من …  : " 76المصري صراحة في نص المادة 

أوالد البنات وألوالد األبناء من أوالد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه 

  " .…دون فرع غيره 

قد تعني أبناء األبناء " الجد أو الجدة " عبارة و" األحفاد "     ولكن ورغم ذلك فإن عبارة 

  .وإن نزلوا مع أن هذه المسألة نادرة الوقوع

وقد يتعدد الفروع ويتعدد أصولهم ,       عندها قد يتعدد الفروع ويكونون من أصل واحد

كأوالد ابنين أو أوالد ابن وبنت قسمت أوال قسمة الميراث بين تلك األصول ثم يعطي , 

  . وإال قسم بينهم قسمة الميراث, ا كان يستحقه أصله إن كان واحدالكل فرع م
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    وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت قربا وبعدا من صاحب التركة فإن 

ألن الوصية تجب , األقرب يحجب األبعد إذا كان فرعا له وال يحجب فرع غيره

فلو ترك المتوفى , ا داموا أهال لهالمستحقيها من الطبقة األولى ثم تنتقل منه إلى أوالده م

من فروعه ابن إبن وبنت إبن آخر وكان البن االبن بنت فإنه يحجب بنته فقط ألنها ال 

بل تأخذ نصيبا مساويا , تستحق مع وجوده وال يحجب بنت ابن عمه ألنها من فرع آخر

 منهما ألن مقدار الوصية يقسم أوال على ابني صاحب التركة ثم يعطى ما يخص كال, له

  .حسب الميراث ألوالده المستحقين في الوصية للذكر مثل خط األنثين

  

     وعلى العموم و من كل ما سبق ذكره يمكن حصر األحفاد الذين يجب تنزيلهم وفق 

  :أحكام القانون الجزائري فيما يلي 

  .فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقيقيا في حياة أبيه أو أمه  -1

الذي مات في حياة المـورث حكميا بأن فقد حال حياة أبيـه أو فرع الولد الذكر  -2

  .أمه و حكم القاضي بموته بعد التحريات الالزمة 

, فرع الولد الذكر الذي مات مع أبيه أو أمه في وقت واحد أو ال يعلم من مات أوال -3

كالذي يموت مع أبيه أو أمه في حادث واحد كغـرق أو حرق أو هـدم  أو 

  : و سوف نتناولهم بشيء من التفصيل .حوادث متعددة

  

  :فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقيقيا في حياة أبيه و أمه  -1

  

من توفي و له "  من قانون األسرة بنصها 169وهذا ما نستنبطه من أحكام المادة       

  " أحفاد وقد مات مورثهم قبله 

ه أو أمه يكون موته     وذلك إذا توفي شخص في تاريخ معلوم في حياة أصله، أبي

كأن , فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم أو جدتهم, ويكون قد ترك أوالدا, حقيقيا

فإن هؤالء األحفاد , ويترك أبناء ثم يموت الجد" عمر " في حياة أبيه " أحمد " يموت 

كما لو كان حيا عل أن ال يتجاوز " عمر " يستفيدون بحصة أبيهم أحمد في تركة جدهم 

  .ولعلها الحالة الغالبة في مسائل التنزيل, ثلثذلك ال
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  : فرع الولد الذكر الذي مات في حياة المورث موتا حكميا-2

فلم ينص ,     لم يشر المشرع الجزائري على تنزيل أوالد المتوفين حكما في حياة أصلهم

اد من توفي وله أحف " 169على ذلك صراحة في المواد المقررة ألحكام التنزيل المادة 

 من قانون 76على عكس المشرع المصري الذي نص في المادة " وقد مات مورثهم 

... " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما " الوصية 

  .واللبناني أو السوري, والذي تبعه في ذلك المشرع الكويتي

  

قد ترك األمر للقياس واالجتهاد     وبالتالي فإن المشرع الجزائري بعدم نصه صراحة 

بالرجوع إلى الشريعة اإلسالمية باعتبارها المصدر األول في تدرج البحث في القاعدة 

وقد مات " إال أنه بالرجوع للقواعد القانونية نجد أن اللفظ المنصوص عليه , القانونية

  .في المادة السابقة الذكر تشمل الموت الحقيقي والحكمي" مورثهم 

, ذ أنه إذا حكم  القاضي بموت شخص في حياة أحد أبويه بعدما كان مفقودا من قبل     إ

فحكم القاضي بموته له نفس األثر الذي يترتب عن موته , فإنه يعتبر قد توفى ولو حكما

  . وبالتالي وجب أن ينزل أوالده في تركة الجد بعد وفاته, الحقيقي من قسمة التركة

: " عند دراسته لهذه األحكام إلى القول في هذا الصدد " لبي ش"        وقد ذهب الدكتور 

إن أوالد المفقود تجب لهم الوصية باعتبار أنهم أوالد شخص مات بحكم القضاء في حياة 

أصله وال إرث له من ذلك األصل وذلك ألن المفقود بعد حكم القاضي بموته يعتبر ميتا 

  .ه الموجودون وقت الحكممن يوم الحكم بالنسبة لتركته، فيستحقها ورثت

    ومن مات قبل الحكم ال يستحق شيئا ويعتبر ميتا من حين فقده بالنسبة إلرثه هو من 

ألن من شروط اإلرث أن يكون الوارث حيا حياة محققة وقت وفاة المورث وحياة , غيره

المفقود حين فقده إلى وقت حكم القاضي بموته مشكوكا فيها فال يحكم بإرثه من شخص 

  .)1("فيتحقق شرط استحقاق األوالد للوصية الواجبة , ات في هذه الفترةم

                                                 
  1 .232ق ص  الدآتور محمد مصطفى شلبي المرجع الساب
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 سنوات 04    ومثال هذه الحالة كأن يفقد أبناء أبيهم في الحرب في حياة مورثهم مدة 

من تقرير الفقد ثم قضى القاضي بموته نزل أوالده في تركة الجد المتوفى بعد حكم 

  .القاضي

  :مع أبيه أو أمه في وقت واحد  فرع الولد الذكر الذي مات -3

من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم من قبـله أو  " 169    وهذا ما نصت عليه المادة 

أنه إذا مات شخص في وقت واحد مع أصله , تؤدي المعنى... " معه " ... معه فعبارة 

في حادث أو حرقا معا , أبيه أو أمه كأن يتهدم عليهما بناء كما يقع في كوارث الزالزل

ينزل , وكان للشخص أوالد تركهم حينها, فال نعلم أيهما مات أوال, أو غرقا معا في البحر

إذ ال , فيجب التنزيل النتقاء اإلرث بين المتوفين, األحفاد منزلة الشخص في الميراث أبيه

يستقالن سفينة غرقت بهما " عمر " مع أبيه  " أحمد " كأن يكون , يرث الشخص أصله

أو ماتا , عندها يستحق أوالد أحمد نصيبا في تركة جدهم عمر حسب نظام التنزيل, فماتا

وهنا وجب التنزيل النتفاء اإلرث بين , ولم يعلم السابق منها بأي دليل, في ساحة القتال

  .المتوفين حيث أنه ال يرث الشخص أصله

ن مات أبيـه أوجبها أيضا لفـروع م" ...      وقد ذكر الدكتور وهبة في هذا السياق 

كالغرقي والحرفى ونحوهم ألن , أو أمه في حادث واحد وال يدري أيهم سبقت إليه المنية

فتجب , فال يرث أصله في تلك الحالة, جهل وقت وفاتهم ال يرث فقها أحدهم اآلخر

  .)1("الوصية لذريته ذلك الفرع قانونا

ل من قنن أحكام التنزيل     وما تجدر إلشارة إليه أن الشارع المصري والذي يعتبر أو

مما ال يجعل معه مجال , إلى أنه كان أدق في تحديد المستحقين منه, وأوجب تنفيذها

للريب حول ذلك على خالف المشرع الجزائري الذي تبنى نظام التنزيل وقننه في المواد 

بصيغة عامة تثير االختالف عند تطبيقها أو تفسيرها كما سنرى ذلك في موضع آخر من 

  . الدراسةهذه

  

  : شروط وجوب التنزيل -2

                                                 
  1 .123ص الجزء الثاني ص . الفقه اإلسالمي و أدلته .  الدآتور وهبة الزحيلي
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    لم يكتفي المشرع الجزائري لوجوب أحكام التنزيل وتطبيقها على المستحقين بتحديد 

– 169األحفاد كمستفيدين من تركة جدهم أو جدتهم بموجبه بل بعد ذكرهم في المادتين 

 الحفدة من حيث بعد أن قصر,  من قانون األسرة أضاف شروط في المواد التي تلتها170

فال يعتبر كل األحفاد الذين توفي أبوهم قبل , بين األقربين و خصهم بابن االبن بموجبها

أو مع جدهم معنيون بذلك ألن التنزيل وصية بموجب القانون كما توصلنا إليه لفائدة 

 بل ال بد من استفاء الشروط المحددة ف )2(الحفدة وليس إرثا يستحقونه في جميع الحاالت

  : من قانون األسرة و المتمثلة فيما يلي 172– 171تين الماد

ال يستحق هؤالء األحفاد التنزيل إن كـانوا وارثين لألصل جـدا كان أو "  : 171المادة 

أو أعطاهم في حياته بال عوض مقدار ما يستحق بهذه , أو كان قد أوصى لهم, جدة

يل بمقدار ما يتم به تنصيبهم فإن أوصى لهم أو ألحدهم بأقل من ذلك وجب التنز, الوصية

  " .أو نصيب أحدهم من التركة

أن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ماال يقل عن مناب  "  :172المادة 

  ".مورثهم من أبيه وأمه 

  :      يمكن لنا من هاتين المادتين استنباط الشروط التالية 

  

  :يقة أو حكما أو مات معه  أن يكون المتوفي قد مات في حياة أبيه حق–أ 

 من قانون األسرة شرط يتعلق بوالد األحفاد 171      اشترط المشرع في نص المادة 

, وهو أن يكون قد توفى في حياة الجد سواء حقيقة أو حكما كما سبق التعرض إليه سابقا

ات أو أن يكون قد م, أي سواء في تاريخ معلوم أو بموجب حكم القاضي بعد تقرير فقدانه

, معه سواء أثناء حادث مرور أو حريق أو حرب أو تهدم بناء أو غير ذلك من الحوادث

وهي الحالة التي ال يتوارث أحدهما اآلخر طبق قواعد , إذ ال يعرف من توفي قبل اآلخر

  .الميراث 

    ويستخلص من مفهوم المخالفة أن التنزيل ال يستحق وال يجب في حق من توفي أبوه 

فإذا بقي المال في حالة شيوع ولم يقسم إال بعد فترة استحق الولد المتوفي , هبعد وفاة جد

والتي يستفيد منها األحفاد بصفتهم وارثين عن أصلهم طبقا , بعد أبيه حصته من التركة

                                                 
   .34 ص 02 عدد 1998مجلة الموثق مارس ,  الموثق ججيك صالح 2

 32



ألحكام الميراث ال أحكام التنزيل وبالتالي فال تطبق عليهم قاعدة عدم تجاوز الثلث من 

استفادوا منها من ميراث جدهم تعتبر حصة أبيهم كوارث من ألن الحصة التي , التركة

  .تركة أصله

     كأن يتوفى الجد ويترك ابنين وتبقى التركة في حالة شيوع وخالل ذلك يتوفى أحد 

لكنهم ال , حينها هؤالء الحفدة ليسوا ورثة ألنهم محجوبين بالعم , أبناءه عن أوالد

وبالتالي عند قسمة التركة , توفي بعد جدهميستفيدون من نظام التنزيل ألن والدهم 

يأخذون حصة والدهم في تركة الجد وهي النصف وتقسم فيما بينهم طبقا لقواعد الميراث، 

وال تنقص حينها من هذه الحصة إال الثلث ألنهم استفادوا منها طبقا لقواعد الميراث ال 

  .نظام التنزيل

  

  :دة  أال يكون األحفاد وارثين للجد كان أو ج–ب 

     نص المشرع الجزائري على عدم وجوب التنزيل وتطبيقه في حق الورثة الذين 

إذ أنهم يستحقون من تركة الجد بالميراث دون , يكونون ورثة في تركة جدهم أو جدتهم

كأن يتوفى الجد عن بنت وأحفاد أو توفيت , الحاجة إلى االستحقاق طبقا ألحكام التنزيل

 ففي هاتين الحالتين يكون األحفاد عصبة يرثون الجد فال ,الجدة عن بنتين وأحفاد

  .يستحقون عندها التنزيل وال خيار لهم في ذلك بينهما

    وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع لم يأخذ بعين االعتبار مقدار اإلرث إن كان قليال 

كانوا بل العبرة باالستفادة منه بوصفهم ورثة ولو كان نصيبهم أقل مما , أو كثيرا

  .يستحقونه لو طبقنا عليهم أحكام التنزيل

  

  : أن ال يكون األحفاد تلقوا من جدهم أو جدتهم وصية أو عطية بال عوض -ج

    أضاف المشرع كما سبق عدم تلقي األحفاد من جدهم في حياته وصية أو هبة وعليه 

رة بهبة وهنا تطرح مسألة البيوع الصورية التي يجريها الجد ألحفاده والتي تكون مستت

  .يتوقف األمر على مسألة اإلثبات 

أي أنه قد باع لهم شيئا وفق األحكام ,       أما إذا تلقى الحفدة ماال من جدهم بعوض

  .والشروط العامة في ذلك فإنهم يستحقون أن يطبق في حقهم أحكام التنزيل
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 الميراث أخذ       والمالحظ أن المشرع في هذه الحالة وعلى خالف الشرط السابق في

باالعتبار مقدار الوصية أو الهبة التي تلقاها الحفدة من الجد، وهي أن تساوي مقدار ما 

وبالتالي فإن أوصى لهم أو ألحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل , يستحقونه من التنزيل

  .بمقدار ما يتم به نصيبهم المستحق في حدود الثلث دائما

  

  :من أبيهم أو أمهم أال يكون األحفاد قد ورثوا –د 

أي يكون هؤالء قد استفادوا من ,      قد يرث األحفاد عند موت أبيهم في حياة جدهم ماال

ففي هذه الحالة نص المشرع على عدم , تركة أبيهم مباشرة ثم بعد مدة يتوفى الجد

استحقاقهم التنزيل إذا كان هذا الميراث ال يقل عن حصة أبيهم المتوفى من تركة جدهم 

  .كان حياإن 

فإن تساوي معه أو تجاوزه يكون األحفاد غير ,     أي ال يقل عن نصيبهم في التنزيل

أما إذا كان أقل من مناب مورثهم في تركة الجد فيسحقون حصتهم , مستفيدين من التنزيل

  .بالتنزيل

      ونالحظ أن المشرع الجزائري رغم أخذه بعين االعتبار قيمة المال الذي ورثه الحفدة

بالنظر إلى حصة مورثهم في التركة، إال أنه لم ينص على تكملة الفارق بين ما أخذوه 

وما يستحقونه كما نص على ذلك في حالة تلقيهم وصية من جدهم، وبالتالي فإنهم 

  .يستحقون نصيب والدهم المتوفى في تركة الجد كامال دون أن يتجاوز الثلث

عل من التنزيل تعويضا عن الحرمان من      ويالحظ من هذه الشروط أن المشرع ج

فإذا كان األحفاد وارثين للجد أو الجدة أو حصلوا على مقدار يساوي نصيبهم , الميراث

بطريق آخر كالميراث من أبيهم أو أمهم أو هبة من جدهم أو جدتهم تفي بمقدار ما 

وا غير وبالتالي أصبح, لم يعد هناك مجال لوجوب تطبيق أحكام التنزيل, يستحق لهم

  .مستحقين في تركة الجد أو الجدة

    ولذلك يجب الحذر والحيطة في تحرير مثل هذه الفرائض التي تشتمل على فريضة 

كما يجب النص في الفريضة على عدم وجود مجموع هذه الشروط أو أن أحدها , التنزيل

موجود حسب تصريحات األطراف حتى يتمكن الموثق من تحرير فريضة صحيحة 

  . طبقا ألحكام قانون األسرةسليمة
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 المطـــلب الثــــــاني

 مقدار التنزيل وكيفية استخراجه

رع الجزائري مقدار التنزيل في نص المادة  رة 170      لقد حدد الم  من قانون ا
أسهم األحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقى حيا على أن  يتجاوز ذلك ثلث "بنصها 

 التركة

آلسش
ال

."

                                                

ي فإن حصة األحفاد طبقا لنظام التنزيل هي حصة أصلهم الذي توفي في حياة الجد صاحب التركة، ذلك أن      وبالتال

القانون عندما أوجبها وحددها جعل منها عوضا عما كانوا يستحقونه باإلرث عن أصلهم لو لم يمت قبل مورثه، فنص 

  .موضوع نزاع بين الورثة  على قدر معلوم حتى ال تكون

تفي المشرع بتقدير حصة األحفاد طبقا لنظام التنزيل بل جعل له حد أقصى ال يتجاوزه وهو ثلث      ولم يك

التركة،ذلك ألن هذه الحصة ليست ميراثا خالصا بل قررت لحرمان الحفده من نصيب من تركة الجد من الشارع عند 

 وألن مجال تنفيذ الوصايا شرعا ،)1(اجتماعهم بما يحجبهم، فهي وصية وجبت عوضا عن هذا الميراث الذي فاتهم 

طبقا للقواعد العامة حبرا على الورثة هو ثلث التركة نص المشرع على ذلك لحصتهم عند تنزيلهم منزلة أصلهم أن 

  .تكون في حدود الثلث، فال تنفذ فيها زاد عليه إال بإجازتهم

ن يستحقه الولد الذي توفى ميراثا في     وقد نص المشرع المصري على نفس القاعدة في قانون الوصية، وهو ما كا

وجبت للفرع في التركة " ...  التي نصت 76تركة اصله لو كان هذا األصل قد توفى أثناء حياته وهذا طبقا للمادة 

  ...".وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث

و منصوص عليه أي يكون اقل من      فإذا أوصى الجد قبل وفاته ألحفاده المتوفى والدهم في حياته بمقدار اقل مما ه

ثم يقسم بين . 170نصيب أصلهم لو كان حيا في تركة الجد يضاف إليهم إلى أن يصل إلى النصاب المقررة في المادة 

  .الحفدة للذكر مثل حظ االثنتين على أن ال يتجاوز ذلك دائما ثلث التركة

    أما إذا أوصى صاحب التركة قبل موته بمثل نصيب فرعه المتوفي قبله ألحفاده وكان مساويا لثلث التركة أو أقل 

منها، نفدت هذه الوصية في حقهم واستحقوا هذا النصيب من التركة على أساس هذه الوصية الختيارية ال طبقا لنظام 

ط التي سبق لنا ورأيناها الستفادة أصحاب الحق في التنزيل أما إن التنزيل، ويكونون غير معنيين  بأحكامه طبقا للشرو

كانت الوصية أكثر من الثلث، فإنها وطبقا للقواعد العامة تنفذ في حدود الثلث والباقي يتوقف استحقاقه على إجازة 

  .الورثة، ويكون دائما األحفاد غير مستحقين  لنصيب طبقا لقواعد التنزيل

يه أن المشرع الجزائري لم يذكر هذه الحالة في أحكام التنزيل المنصوص عليها في وما تجدر اإلشارة إل  

قانون اآلسرة، فاكتفى عند سرده لشروط االستفادة من حصة في التركة أن ال يكون الجد أو الجدة قد أوصوا للحفدة في 

  .أو نصيب أحدهم من التركةحياتهم بأقل من حصة األب المتوفي وجب عندها التنزيل بمقدار ما يتم به نصبيهم 

 
 .243 األستاذ محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق ص – 1
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إذا أوصى الميت من : "  من قانون الوصية 77      أما المشرع المصري فقد نص على ذلك صراحة في المادة 

  ".وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله

 عن كل ذلك، كأن يموت شخص عن ابن وبنتين وأوالد ابن متوفي في حياة أبيه،      وقد سرد اإلمام أبو زهرة أمثلة

فإن الحفدة يأخذون نصيب أبيهم طبقا ألحكام التنزيل وهو هنا ثلث التركة فيستحقون ذلك لمطابقته مع ما هو مقرر 

  .لذلك

د لحصتهم والتي هي حصته أبيهم       أما إن مات شخص عن ابن وأوالد ابن توفى في حياته،  فإنه طبقا للقدر المحد

المتوفي من ميراث الجد وهي هنا النصف، وبقاعدة عدم تجاوز الثلث المحددة للنصيب يستحقون حيينها ثلث التركة ال 

  .نصفها

     ونفس التقدير إن توفى شخص عن بنت وابن وأوالد ابن مات في حياته، فإن الذي كان يستحقه االبن المتوفي في 

 2   .)1(هو خمسا     التركة، وهنا تكون اكثر من الثلث فال يأخذ أوالده إال الثلث يقسم فيها بينهم قسمة الميراثحياة أبيه 
5 

 على حصة الحفدة فيما بينهم عند 170     وقد نص المشرع الجزائري بعد تحديده لمقدار التنزيل في المادة 

  .للذكر مثل حظ االثنييناستخراجها من التركة كما سيأتي بيانه وهي أن تقسم عليهم 

    وبالتالي ومن كل ما سبق ذكره لحساب المقدار الواجب فيه التنزيل علينا أن نميز بين حالتين استنبطناها من المواد 

  . المقررة ألحكام التنزيل في قانون اآلسرة

  
  
  
  
  

  :  الحالة األولى-

أسهم : "  فنصبهم كمايلي170ع فقد حددت ذلك المادة إذا لم يحصل األحفاد على أي مقدار بطريق اإلرث أو التبر     

  ".األحفاد بمقدار حصته أصلهم لو بقي حيا على أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة

     فهذه المادة حددت النصاب المستحق لألحفاد بنصيب مورثهم على فرض أنه حي ولذلك فإنه عند حساب هذا 

 –المنزلين على أساس انه حي، وهذا الحكم الذي أوردته المادة صراحة المقدار في تركة الجد أو الجدة يفرض ألصل 

  . وهذا مهم عند حساب النصيب واستخراجه كما سيأتي بيانه-على افتراض الحياة

  : الحالة الثانية-

ا        إذا حصل األحفاد عن طريق الميراث من والدهم أو والدتهم أو عن طريق التبرع من جدهم أو جدتهم مقدار مم

  :يستحق لهم في تركة جدهم أو جدتهم، ولهذه الحالة عدة صور

                                                 
 .180 اإلمام أبو زهرة المرجع السابق ص – 1
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إذا ورث األحفاد من أبيهم أو أمهم  أو منهما معا مقدار اقل ما يستحق لهم ينزلون وتكون : 1الصورة  

  .حصتهم هي تكميل الفرق بين ما ورثوه وما يستحقونه أصال طبقا لقواعد التنزيل وفق القاعدة العامة

حصل األحفاد بطريق التبرع من جدهم أو جدتهم أقل مما يستحق لهم يكمل عندها الفارق إذا : 2الصورة  

  .أيضا ويأخذونه كحصة  في تركة الجد بصفتهم منزلين

إذا حصل أحدهم أو بعضهم عن طريق التبـرع على مقدار يفـي أو : 3الصورة  

 غيرهم يفوت مقدار ما يستحق لهم، فإن هؤالء ال يستحقون في التركة، ويستحق

ممن لم يحصلوا على شيء، وإذا كان الذين حصلوا على وصية اخذوا أكثر مما 

يستحقون في التركة، فإن الزائد على نصيبهم يعتبر وصية اختيارية طبقا للقواعد 

  .العامة، فال تنفد إال بعد إجازة الورثة

إذا حصل أحدهم أو بعضهم عن طريق التبرع على مقدار اقل مما : 4الصورة  

تحق لهم، فإن هؤالء يستحقون مقدار ما يفي بنصبهم، ويستحق اآلخرون غير يس

  .المتبرع لهم مقدارهم كامال

      وفي كل األحوال، وما يمكن استخالصه أن األحفاد يأخذون نصيب مورثهم في 

حدود ثلث التركة، فإن كان النصيب أكثر من ذلك رد إلى الثلث ويكون توزيع النصيب 

  .لذكر مثل حظ األنثينبين األحفاد ل

  

  :كيفية استخراج مقدار التنزيل

  

        لم تبين قوانين الدول العربية اآلخذة بنظام التنزيل كيفية استخراج مقداره 

بنصوص صريحة، إذ اكتفى المشرع الجزائري بوضع الخطوط العريضة أو المبادئ 

و حصة والد األحفاد العامة التي يرتكز عليها، حيث بين معالمه وذكر أن مقداره ه

  .المتوفي في تركة الجد كما لو كان حيا واشترط أن ال يتجاوز الثلث في ذلك

  

     وبالنظر إلى ما توصلنا إليه عند دراستنا للطبيعة القانونية للتنزيل والذي اعتبرناه 

وصية، كان علينا إذا أن نخضعه ألحكامها عند استخراج مقداره من التركة ذلك أن 

 تخرج قبل قسمة التركة، وبالتالي فإن الحصة المستحقة للحفدة المنزلين منزلة الوصايا

أصلهم تخرج من جميع التركة حتى ال يتأثر نصيب بعض الورثة دون البعض اآلخر 
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وبالتالي فإن القانون وإن لم ينص على الطريقة صراحة إال أنه ارشد إلى ما يجب 

  . مراعاته عند استخراجها

  

في هذا الصدد الدكتور أبو زهرة أن القانون كشأن كل قانون عام في وقد ذكر      

نصوصه لم يبين طريقة استخراج مقادير الوصية الواجبة بالطرق الحسابية بل بين 

القاعدة واألصول التي تبنى عليها المسائل، وترك للمطبقين له طريق االستخراج بالطرق 

ا تماما المطابقة أللفاظ القانون وقواعده الحسابية،  فالمهم أن يكون االستخراج مطابق

وعلى هذا األساس سوف نتطرق إلى كيفية استخراج النصيب من التركة ) 1(ومقاصده

حسب دراسة الفقه وما استنبطونه من القانون، لنصل بعدها إلى اإللمام بالطريقة المطابقة 

  .لما أقرته المواد

  

  

  

  

  

  

 على أسس لها – أو الوصية عند أغلبها –تنزيل  لقد اتفقت التشريعات اآلخذة بنظام ال-

أهمية في هذا المجال، البد لنا أن نذكرها أوال لتتضح لنا معالم نظام التنزيل في طريقه 

  :استخراج مقدار التنزيل، وهي كما رأينا

أن مقدار التنزيل هو ما كان يستحقه الولد المتوفي في حياة أبيه من ميراث لو  -1

  .هكان حيا، فال يتجاوز

  .إن هذا المقدار ال يزيد عن ثلث التركة كلها، مهما زاد نصيب الولد المتوفي -2

أن التنفيذ يكون على أساس أن الخارج وصية ال ميراث، ومعنى هذا أن يخرج  -3

  .)1(من جميع التركة حتى ال يتأثر به بعض الورثة دون البعض اآلخر

                                                 
 .183مرجع السابق ، ص  اإلمام أبو زهرة ال– 1
 .173بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق ص .  د– 1

 38



  

 الوصية –ي نصل مقدار التنزيل أنه لك" أما عن الفقه فقد ذكر اإلمام أبو زهرة      

  : في التركة البد أن نخطو الخطوات الثالثة آالتية-الواجبة

  : الخطوة األولى  

     أن نفرض الولد الذي مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا، فإذا كان 

الميت قد ترك بنت ابن قد توفى في حياة أبيه وبنتين وإبنا وآبا وأما، فإنه في هذه 

ل يفرض االبن الذي توفى في حياة أبيه حيا، ويقدر نصيبه على فرض الحياة الحا

وتخرج األنصبة على هذا األساس، فيكون ألم سدس ولألب مثله والباقي لألوالد لذكر 

مثل حظ اثنتين، ويكون الباقي وهو الثلثان بين ابن الحي واالبن المتوفي  الذي فرض 

يكون لالبن الذي فرض حيا ثلث الثلثين وينظر إن حيا والبنتين لذكر مثل حظ اثنتين، ف

  .كان في حدود الثلث وإال آخذ الثلث، وهو هنا دونه

 سهم في إحدى 360يخرج من التركة ثلث ثلثها، فإن كانت : الخطوة الثانية 

 وهذا هو مقدار الوصية x    x 360 = 80:     الشركات فإنها تستخرج هكذا 

 من التركة ويعطى لمستحقيها وهو هنا لبنت االبن  ويخرج- التنزيل–الواجبة 

  .المتوفي

1 
3 

1 
3 

 يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم :الخطوة الثالثة 

  .الشرعية، فيعطي األب سدسه واألم مثله والباقي للذكر مثل حظ االثنين

  :  ولقد أضاف لهذا أمثلة لما سبق 

وأخوين ألم والتركة ) 1(توفيت أمها في حياة الجدة توفيت امرأة عن زوج وبنت بنت -1

  : ف فيكون الحل كمايلي300تكون 

للزوج الربع     والبنت المتوفاة الباقي فرضا وردا، واالخوة ألم : الخطوة األولى 

  .محجوبان

1 
4 

 يكون نصيب البنت أكثر من الثلث فتأخذ البنت المفروضة حياتها :الخطوة الثانية  

  فx 300 = 100الثلث وهو       
1 
4 

                                                 
 . القانون المصري يجيز تنزيل أبناء البيت الطبقة األولى آما رأينا سابق– 1
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ف بين الزوج واألخوين ألم، فيكون 200 يعتبر باقي التركة وهو :الخطوة الثالثة 

  .للزوج النصف واألخوين ألم  الباقي فرضا وردا

  

  . ف450توفيت امرأة عن زوج وبنت ماتت في حياة المورثة والتركة  -2

 المفترض حياتها والبنت المتوفاة. الخطوة األولى يكون للزوج      وبنت االبن      

  .والباقي يرد على غير الزوج½ 

1 
6 

1 
4 

 = x 450       وبما أن النصيب أكثر من الثلث تكون الوصية هي الثلث فنحسب       

 75 يقسم بين الورثة على الفريضة الشرعية،  فيكون لزوج الربع 300 والباقي هو 150

  .ف فرضا والباقي لبنت االبن فرضا وردا

1 
3 

  

ين وبنت ابن توفي في حياة أبيه وآخت شقيقة والتركة  توفى شخص عن بنت- 3

ف يفرض االبن حيا ويكون له بين الورثة نصف التركة ونصف التركة اكثر من 180

ويكون الباقي هو .  ف وهو مقدار الوصية الواجبةx180 = 60الثلث فيكون        

  . تركة بين الورثة تكون لبنتين الثلثان واألخت الباقي120

1 
3 

  

  :ا ما وصل إليه الدكتور بدارن أبو العينين بدارن، أن التنفيذ يتفق مع أمور ثالثة    وهذ

هو أن نفرض الولد الذي مات في حياة اصله حيا، ثم نقسم التركة على الفرض  -1

  .لنعرف مقدار ما كان يستحقه

 ثم نوازن بين هذا النصيب وثلث التركة، ونجعل اقلها هو مقدار الوصية فنعطيه  -2

  .متوفيألوالد ال

ثم نقسم باقي التركة على أنه كل التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب الفريضة  -3

الشرعية، وفي هذا الحساب نفرض حياة آهل أصحاب الوصية الواجبة، فال يدخل 

في قسمة التركة أوالد الميت الذين ماتوا في حياته ولم ينجبوا أو كان من أنجبوا 

  .أحفاد ال يستحقون الوصية

  ومن مات أبوه وجده في حياة صاحب التركة وكان مستحقا للوصية يأخذ ما كان     

  .يستحقه جده لو كان حيا عند وفاة صاحب التركة ال ما كان يأخذه أبوه لو كان حيا
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 طبقا لما –      ولعل ما تقدم هو الحل الذي يراه البعض متفقا ما نص عليه القانون 

  .-نص عليه قانون وصية المصري

 مع وصية -  التنزيل–   ولقد أضاف المشرع المصري حالة اجتماع الوصية الواجبة   

" الوصية الواجبة مقدمة على غيرها مـن الوصايا  " 78/1اختيارية في نص المادة 

وبالتالي فإن اجتمعت مع وصية اختيارية نفدت اإلجبارية ونكون حيينها أمـام فرضيتان 

:  

ية الواجبة كل الثلث وهنا يكون حكم الوصايا االختيارية أن تستغرق الوص: األولى    * 

  ) .1(الباقية هو البطالن

 أن ال تستغرق الوصية الواجبة كل الثلث وإنما يتبقى منه شئ، فإن :الثانية* 

  .الوصايا االختيارية تتزاحم فيما بينها بصدد هذا الجزء المتبقي

وصية الواجبة مقدمة على كل     وقد ذكر اإلمام أبو زهرة في هذا الصدد أن ال

الوصايا، فإذا ضاق الثلث عنهما جميعا نفدت الوصية الواجبة بالقدر الواجب أوال 

والباقي من الثلث يتزاحم فيه أصحاب الوصايا االختيارية كل بما يقابله نصيبه فيقسم 

  . )2(بينهم بنسبة األنصبة بعد أن تنفذ الوصية الواجبة على الوجه الذي سنه القانون

     أما المشرع الجزائري فكان على غيره من المشرعين اآلخذين بنظام التنزيل قد نص 

على القواعد العامة والمبادئ التي يرتكز عليها دون أن يحدد طريقة الستخراج النصيب، 

وللوصول لذلك نستنبط الحل من طبيعته القانونية بادئ ببدأ بأنه وصية القانون وبالتالي 

بل قسمة التركة، يكون بمثل نصيب الولد المتوفي المفترض حيا في فهو يستخرج ق

التركة على أن ال يتجاوز ذلك الثلث وإال رد إليه، ثم يوزع على أبنائه للذكر مثل حظ 

االثنين، وتعاد القسمة بين الورثة الحقيقتين على ما تبقى من التركة بعد إنقاص حصة 

  .االبن المتوفي وفقا للشروط

جدر اإلشارة إليه أن حالة اجتماع وصية اختيارية حررها الجد بحصته التنزيل      وما ت

لم ينص عليها المشرع في المواد المقررة له، على خالف المشرع المصري الذي نص 

عليها صراحة كما سبق ورأينا ذلك، إال أنه ورغم النص عليه، فإنه بإعتبارنا التنزيل 

                                                 
 .183 اإلمام أبو زهرة المرجع السابق ص – 1
 . 183  اإلمام أو زهرة المرجع السابق، ص - 2
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يا وبالتالي فإذا استغرقت الثلث كامال ال تنفد وصية بقوة القانون تسبق كافة الوصا

طاووس بن "الوصايا األخرى إال بإجازة الورثة، وهذا الحكم نجده متفقا على ما قاله 

باعتبار الوصية لألقربين غير وارثين اسبق " احمد"ومما نقله ابن مفلح عن اإلمام " كسيان

  ."معروفاألقربون أولى بال" منها لألجانب لمصداق قوله تعالى 

     ومع ذلك نجد في الميدان العملي من يقدمون الوصية االختيارية على التنزيل بتبرير 

أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة، إال أن هذا القول مردود عليه ألنه ال يمكن أن 

يذكر كل تفاصيل النظام في التقنين ومع ذلك فإننا نستنبط ذلك من القواعد العامة 

المبادئ التي يحتويها راجعين دائما إلى الشريعة اإلسالمية وما أخذ به المذكورة فيه و

  .الفقهاء

  :          وبالتالي من كل ما سبق ذكره يمكننا استخالص ما يلي

     عند وفاة الجد صاحب التركة عن أبناء ابن متوفي في حياته وورثة ، يلجأ هؤالء 

 أحفاد المتوفي قد يستحقون من التركة إلى الموثق  لتحرير الفريضة، ويتضح عندها أن

بنظام التنزيل، فيتأكد الموثق من صفتهم ومن توفر شروط وجوب التنزيل المنصوص 

عليها قانونا  فإن  لم يقع نزاع أو أي إشكال في اإلثبات تستخرج قيمة النصيب المقرر 

وط التي للحفدة من التركة، أما إن وقع نزاع أو خاصة صعب على الموثق إثبات الشر

قيد بها المشرع االستفادة من أحكام التنزيل يلجأ األطراف إلى القضاء بدعوى قسمة 

  .التركة  ليتحقق حيينها القاضي من أحقية األحفاد للتنزيل ويفصل في النزاع

     أما الفرائض التي لم يقع بشأنها نزاع، فنجد الورثة يقرون بحق األحفاد بالتنزيل 

زلين آلي وصية من الجد أو آلي تركة من أصلهم تساوي حصتهم وينفون استحقاق المن

  . في التركة، وعادة ما يقوم الموثقون بتحرير تصريحات الورثة ويمضون عليها

عندها يقوم بجرد التركة وتقويمها ثم تخفض منها مصاريف التجهيز والدفن وجميع 

حفاد الذي مات في حياة الرسوم والديون المستحقة لألفراد والدولة، ثم يفترض اصل األ

صاحب التركة حيا ويدخل ضمن الورثة الحقيقيين، فتقسم عليهم التركة وتستخرج حصة 

األصل المتوفي بعد التحقق من أنها ال تتجاوز الثلث، إذ يكون مجموع اسهم أصول 

المستحقين كلهم تساوي ثلث التركة أو اقل، أما إذا زاد عليه كانت اسهم األحفاد هي 

قط، وما زاد عليه ال يدخل في التنزيل، حتى إن كان المتوفي قد أوصى به الثلث ف
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للمستحقين له فإن وصيته بما زاد عن المقدار المحدد تكون وصية اختيارية، ولو أعطاه 

  .لهم الورثة من تلقاء أنفسهم كان ذلك هبة منهم

  :        ويمكن تجسيد ما سبق في األمثلة التالية

 1500دج والتركة 300أم وبنتين، وبنت ابن، وترك وصية قدرها      توفى عن أب، و

  .دج

     هذه المسالة اشتملت على وصيتين، أحدهما وصية واجبة لبنت االبن بمقدار نصيب 

  .واألخرى اختيارية بخمس       التركة)  في حدود الثلث     - أبيها–اصلها 

م نطرحه من التركة،  فيكون  دج ث300نخرج أوال مقدار الوصية االختيارية وهو  -

 دج، ثم نقسمه على الورثة بما فيهم األصل الذي لفرعه 1200=300- 1500الباقي 

  .وصية واجبة

  

  

1 
5 

1 
3 

األصل بنتان ابن أم أب الورثة

   القروض

 )1( )1( السهام
 

 عصبة

6 
1 
6 

1 
6 

   

  

  

  . دج200=        قيمة السهم الواحد               

دج وهو أقل من 400ن والبنين عليهم فينتج نصيب لالبن وهو        ثم نقسم نصيب االب

  . دج500 دج هو 1500 ألن ثلث  –ثلث التركة 

دج فيسقط 100     ثم نطرح مقدار التنزيل من      التركة، فيكون الباقي من الثالث هو 

  . دج وما زاد عليه يستحق إال بإجازة الورثة100باقي الوصية االختيارية فال ينفذ إال 

    وأخيرا، يقسم الباقي من التركة من جديد بعد تنفيذ التنزيل والوصية االختيارية على 

  :الورثة الشرعين وهم 
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  .     يكون لألب       ، ولالم        ولبنتين الثلثان       

  

  :     وما يمكن مالحظته في هذه المسالة أننا مررنا على الخطوات التالية

  

ختيارية من كل التركة ما لم تتجاوز الثلث، فإذا تجاوزته طرح مقدار الوصية اال -1

  .فإنها ال ينفذ بما زاد عليه إال بإجازة الورثة

يقسم الباقي من التركة على الورثة وعلى فرض حياة المتوفي لمعرفة نصيبه لو بقى  -2

  حيا وقت وفاة المورث، وبعد معرفته يعطى لفـرعه إن كان في حـدود ثلث 

  .ركة كلها ويقسم عليهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ االثنتين           الت

يطرح مقدار التنزيل من ثلث       كل التركة، فإذا كان مقدارها مساويا للثلث فال  -3

يعطى لصاحب الوصية االختيارية شئ ألن مقدار التنزيل قد استغرق الحد األقصى 

التنفيذ على الوصية االختيارية المحدد للوصايا في القواعد العامة، وتعتبر مقدمة في 

فال يستحق إال بإجازة الورثة، أما إن كان مقدار التنزيل اقل من ثلث التركة فإن 

  .الفرق بين ما هو اقل إلى الثلث يعطي لصاحب الوصية االختيارية

يقسم الباقي من التركة بعد تنفيذ التنزيل والوصية االختيارية بحيث ال يزيد  -4

  .     التركة كلها على الورثة الشرعين فقط من جديدمجموعهما على ثلث  

  

  

  

جة وست بنات، وبنت ابن توفى قبل وفاة مورثه وآخت زو:  توفى شخص وترك * 

  .شقيقة

     نقوم في المرحلة األولى بإفتراض االبن المتوفي حيا وندخل ضمن الورثة في قسمة 

  :فتكون المسالة. التركة

الباقي تعصبيا = لبنات الست مع االبن المتوفي ، ول1= فرضا ) الثمن(للزوجة  -

  .محجوبة: واألخت الشقيقة 
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  .8=  فيكون لزوجة الثمن       64  ثم يصحح إلى 08فيكون اصل المسالة  -

  واالبن 07=  ، لكل بنت 56= والبنات الست مـع االبن المـتوفي الباقي تعـصيبا 

 وهي اقل من الثلث 14ألب هي  فيكون عندها حصة بنت االبن المنزلة منزلة ا14= 

  .وبالتالي تستحقه

    ثم نتنقل إلى المرحلة الثانية  بعد استخراج مقدار التنزيل،  وهي أن نعيد قسمة ما 

تبقى من التركة بعد إنقاص حصة االبن المتوفي المفترض حيا فيها على الورثة 

  .الحقيقيين

  .3) = الثمن(  للزوجة      -

  .16=     الثلثان :      للبنات الست -

  .05= الباقي تعصيبا :  األخت الشقيقة -

       

 بعد خصم حصته بنت االبن – 50 والذي بقي من السهام هو 24أصل المسالة 

   2,0833=        = 14- 64المنزلة وعليه فيكون 

  

 األنصبة  السهام  الفروض  الوارثون 

 دجx 2,0833 6,2499 3  ثمن 1/8 زوجة

 دجx 2,0833 33,333 16  الثلثان 2/3 البنات الست

 دجx 2,0833 10,4166 5الباقي تعصبيا  األخت الشقيقة

  .دج240000 إبن إبن توفى في حياته وترك مبلغا ماليا قدره – إبن –بنت –أم  -زوجة  :توفى شخص فترك * 

  .فيكون للزوجة         فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث والمذكر -

  .لسدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث والمذكرولالم        ا -

  .الباقي تعصبيا =  بنت ، ابن ، االبن المتوفي المفترض حي  -

  

       

 األنصبة  السهام  الفروض  الوارثون 
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x 15     ثمن زوجة   2000 دج30000   

 السدس األم 
20 x 2000 40000دج 

  بنت، ابن، االبن المتوفي
 

  x 2000 85الباقي تعصبيا
 

 دج170000

 
 

دج 68000 دج واالبن المتوفي المفترض حي في المسالة 68000      فيكون لالبن 

  .دج 34000ولبنت 

دج  وبتقسيمها 240000 ، وقيم التركة 120 ثم صحح فـأصبح 24أصل المسالة  -

  .دج2000على األصل بعد التصحيح تكون قيمة السهم الواحد 

المنزل هو حصة أبيه المتوفي في حياة جده في هذه الحالة يكون نصيب االبن ابن  -

  .دج24000دج وهي ال تتجاوز ثلث التركة التي قدرت بـ 68000والتي تقدر بـ 

     نمر بعدها إلى إعادة المسالة وقسمة ما بقي من التركة بعد إنقاص حصة المنزل 

  على الورثة الحقيقيين
 األنصبة  السهام  الفروض  الوارثون 

 دجx 2388,88 21499,99 9     ثمن زوجة 

 السدس األم 
12 x 2388,88 2866,66دج 

    الباقي تعصبيا بنت، ابن x 2388,88 17للبنت 
 x 2388,88 34لالبن  51

 دج81222,15

  .72 وصححت إلى 24أصل المسالة

  .172000 = 68000 -240000 قيمة التركة بعد لخصم -

  .2388.88= =                 قيمة السهم الواحد -

     وقد نستنتج الفارق بين المرحلة األولى والثانية ، أنه في األولى دخل الضرر على 

بينما في المرحلة الثانية بعدها خصمنا نصيب المنزل . األوالد دون غيرهم من الورثة

  .وأعدنا قسمة التركة على الورثة من جديد بما بقي منها، لحق الضرر بهم جميعا
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  . دج144000زوجة ، ابن ، وابن ابن منزل ومبلغ مالي قدره :  ترك توفي شخص و* 

 في المرحلة األولى نفترض االبن المتوفي هي وندخله إستخراج نصيبه في التركة مع -

  .الورثة الحقيقيين

  .فيكون للزوجة        الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث -

  .الباقي تعصبيا: ابن واالبن المتوفي المفترض هي -

 هذه المسالة يالحظ أن نصيب االبن المتوفي هو اكثر من الثلث وبالتالي ال يحق وفي

  .إلبنه أن ينزل بهذه الحصة ، ومنه وجب تخفيضها إلى ثلث التركة 

  .48 ثم إلى 16 ثم صحح إلى 08اصل المسالة  -

  .16:       =  وثلث التركة إذ هو - 

  .6:  فتكون للزوجة        الثمن -

  .16= في        الثلث  االبن المتو-

  .26=  االبن الباقي تعصبيا -

  . قيمة السهم الواحد3000:                    = وبقسمة التركة 

  .دجx 3000 = 48000 16= ويكون نصيب ابن االبن الـمـنزل المستـحق للثلث 

بعد أن استحق الحفيد المنزل من حصة في التركة، نمر إلى المرحلة الثانية وهي    

 نفيد قسمة التركة على الورثة الحقيقيين من جديد بعد خصم الحصة المستحقة أن

  .للحفيد

  . وهذا هو الباقي96000 = 48000 –   144000

  

  

  

 األنصبة  السهام  الفروض  الوارثون 

x 1      ثمن زوجة   12000 دج12000   

 دجx 12000  84000 7باقي تعصبيا   االبن
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  08    أصــل المســالة 

  .دج12000=                      =    قيمة السهم الواحد 

     ونالحظ أيضا في هذه  المسالة أن الضرر قد دخل على جميع الورثة في 

ولذلك وجب . المرحلة لثانية، بعدها دخل الضرر إال على االبن في المرحلة األولى

  .تنزيلأن تعاد قسمة التركة من جديد على الورثة بعد استخراج نصيب ال

  

زوجة وأب وابن وابن وإبن ابن توفي والده قبل وفاة مورثه  : توفى شخص عن* 

وتركته تقدر بـ . دج أثناء حياته6000وكان الجد قد أعطى هبة إلبن االبن بمقدار 

  .دج72000

  : في هذه المسالة يكون الحل كاآلتي 

  .ته في الميراث  استخراج نصيب المنزل بفرض حياة ابنه وتقدير حصالمرحلة األولى 

  

 األنصبة  السهام  الفروض  الوارثون 

x 6          ثمن  زوجة   1500 دج9000   

 دجx 1500  12000 8      السدس   األب 

 دجx 15000 25500 17الباقي تعصبيا  ابن واالبن المتوفي 

  

  .48 ويصحح 24   أصل المسالة 

  .1500 = 48 / 72000  قيمة السهم الواحد 

 وهذا النصيب 25500   لالبن المتوفي المفترض حي حصته من الميراث هي     

وبما أن الجد قد أعطاه في حياته بدون عوض . المقرر ألبنه عند تنزيله منزلة أبيه

  .19500 = 6000-25500فإنه وجب خصم المبلغ من الحصة التي توصلنا إليها 

  .  وتكون هي نصيب ابن االبن المنزل من التركة
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وهي إعادة  قسمة التركة على الورثة الحقيقيين بعد خصم : نمر إلى المرحلة الثانيةو* 

  .نصيب المنزل منها

  

  .  باقي التركة52500= 72000-19500

  

 األنصبة  السهام  الفروض  الوارثون 

x 3 ثمن  زوجة   2187.5 دج6562.5   

  السدس    األب 
4 x 2187.5 8750دج 

 دجx 2187.5 37187.5 17الباقي تعصبيا  االبن 

  

  .24     اصل المسالة 

   .2187.5=     قيمة السهم الواحد                    

  

    وكذلك نالحظ اثر التنزيل على أنصبة الورثة، فالزوج قبل المرحلة الثانية كان 

دج واألب كان قد اخذ  6562,5 دج وبعد إدخال الضرر على الجميع اصبح9000نصيبه 

دج، أما االبن والذي كان في األول متحمال 8750وفي المرحلة الثانية اخذ دج 12000

  .دج25500للضرر وحده كان نصبه 

  

.  دج 37187,5     وبعد مشاركة باقي الورثة له في تحمل عبء التنزيل صار نصيبه

فالتنزيل وصية بقوة القانون متى توفرت شروط استحقاقها تستخرج قبل قسمة الميراث 

ى جميع الورثة وتنفد  قبل الوصية اختيارية فإن استغرقت ثلث المقرر بطلت ليدخل عل

  .جميع الوصايا
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  المبحــــث الثاني
  إشكاليات الناجمة عن أحكام التنزيل وموقف القضاء منه

  
   إن تنفيذ أحكام التنزيل على المستحقين ليس  باآلمر الهين، خاصة وأن المشرع 

 والتي تضمنتها 1984د صدور قانون اآلسرة في سنة الجزائري لم يأخذ به إال بع

، وقد جاءت بصفة عامة ولم تتطرق إلى كافة القواعد 172- 171-170-169المواد 

بصفة دقيقة، مما نجم عن ذلك عدة إشكاليات وتباينات عند تطبيقها من طرف 

الموثقين، الذين يعتبرون مختصين في إعداد الفريضة التي تحتوي على تنزيل 

حفاد، ولذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة هذه االشكاالت فيما هو األ

لنختتم . ومقارنتها بما أقرته المواد المتعلقة بذلك في المطلب األول. معمول به ميدانيا

  .بعدها في المطلب الثاني، تبيان موقف القضاء وفعالياته في تطبيق أحكام التنزيل

  المطـــلب األول
  :اجمة عن تطبيق أحكام التنزيلاالشكالت  الن

     يعتبر التنزيل مسالة مستحدثة في النظام القانوني الجزائري مما نجم عند تطبيقه 

اشكاالت وتباينات، سواء لسوء فهم نص المواد أو فهمها مقارنة بما تنص عليه قوانين 

انون بعض الدول األخذة بالتنزيل، وكذا في بعض الجزئيات التي لم ينص عليها الق

  : صراحة فظهرت تباينات عند المطبقين له ، وسوف نتناول هذه المسائل فيما يلي

  :كلمة األحفاد في القانون كمستحقين لنصيب في التركة بإعتبارهم منزلين  -1

  ..." .من توفي وله أحفاد وقد مورثهم  " 169 لقد نصت المادة 

  .... ".اسهم األحفاد تكون "  170 المادة -

  ...".ال يستحق هؤالء التنزيل  " 171 المادة  -

  ...".أن ال يكونوا األحفاد قد ورثوا  " 172 المادة -

    ما يمكن مالحظته عند قراءتنا لنصوص المواد الملمة بأحكام التنزيل أنها 

فلم تنص كالتشريع المغربي عند تطرقه " األحفاد" استعملت لتعبير عن المنزلين بكلمة 
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والتشريع المصري الذي أعطى .."  من توفي وله أوالد ابن  "266لهذا  في الفصل 

 2  فقرة 67في نص المادة . الحق لألبناء االبن وان نزلوا وأبناء البنت الطبقة األولى

وتكون هذه الوصية لآلهل الطبقة األولى من أوالد البنت وألوالد األبناء من أوالد : " 

من توفي وله  " 191فقد نص في الفصل وكذا التشريع التونسي ". الظهور وأن نزلوا 

وقد نجم عن ..." أوالد ابن ذكر أو أنثى ، مات والدهم أو ماتت والدتهم قبله أو معه 

تطبيق أحكام المواد الناصة على استحقاق األحفاد عدة تباينات فمن الموثقين من فسر 

 وقد استدلوا بأن .ذلك أن المشرع قد شمل أحكام التنزيل على أبناء االبن وأبناء البنت 

كلمة األحفاد شاملة لهم وان كان قصد المشرع تنزيل أوالد االبن دون أوالد البنت 

  .لنص على ذلك صراحة كغيره من القوانين التي نصت على ذلك

وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه بعض المطبقين ألحكام التنزيل ، ذلك أن كلمة أحفاد  -

البنت لكننا في باب المواريث نبحث عن معنى لغة حقيقة تشمل أبناء االبن وأبناء 

األحفاد اصطالحا وبالغة الفرائض فهي تعني أوالد االبن فقط أما أوالد البنت فهم 

  .يدعون باالسفاط

ال يستحق هؤالء  " 171زيادة على المشرع الجزائري وضح ذلك بنص المادة  -

لمعلوم أن أبناء االبن ومن ا.." األحفاد التنزيل إن كانوا وارثين لألصل جدا أو جده

هم الذين يفترض فيهم أن يرثوا عن جدهم أو جدتهم في حين أبناء البنت يعتبرون 

  .من ذوي األرحام

أن المشرع الجزائري قد أحسن " صالح ججيك"وقد ذكر غي هذا الصدد األستاذ  -

حين حصر التنزيل في مجموعة أوالد األبناء دون أوالد البنات والذين يسمون 

 إلى النص الفرنسي واضح بما تتطلبه 169، وأضاف أن ترجمة المادة األسفاط

 si une «. اللغة الفرنسية من دقة في التعبير عن أوالد األبناء دون أوالد البنات

personne décidé en laissant des descendants d'un fils  « وأن أوالد

  .البنات ال يعتبرون فروعا للهالك بل ذوي رحمه

حتى بالنظر إلى الحكمة التي سبق وان تطرقنا لها باآلخذ بالتنزيل هو لعالج         

الذمة المشتركة  بين الجد واالبن الذي توفي في حياة اصله وخاصة إعانة األحفاد الذين 

يصبحون بعد موت أبيهم وجدهم في فقر وأعمامهم في غنى، وبالتالي فإن البنت الذي 

 51



د غير معنية، ذلك انه نتصور أن ألوالدها آبا وله تتوقي في حياة اصلها تاركة أوال

  .اصل، فغالبا لهم ما يعيلهم

      وبالتالي فإن المشرع الجزائري كان صريحا عند ذكره أن المنزلين هم األحفاد أي 

  .أبناء االبن فال يمكننا االعتداد بالمعنى اللغوي للكلمة ونحن في لغة الفرائض

خذت به القوانين التي شملت على تنزيل أبناء االبن وابناء   وال يمكننا القياس على مأ

  .البنت في موادها ألن المادة في قانونا ال توحي بأي شك أو غموض

  

  :مسالة إثبات شروط استحقاق األحفاد للتنزيل - 2

     إن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين العرب اآلخذين بنظام التنزيل، قد نص 

األحفاد في حال توفرها يكونون غير مستفيدين من  تركة الجد، وهي على شروط قيد بها 

أن ال يكون الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم بال عوض مقدار ما كانوا سوف يستحقونه 

من التركة كمنزلين وأن ال يكونوا قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مقدار ما كان يسحقنهم 

  .دةوان ال يكونوا وارثين للجد أو الج. بالتنزيل

     وهنا نقع في مشكلة اإلثبات ما عدى حالة األحفاد الذين يرثون الجد أو الجدة 

وإن كان مقدار اإلرث أقل من مقدار حصتهم . فيكونون غير مستحقين لنصيب بالتنزيل

  .بالتنزيل

     مما جعل الموثقين يتباينون في طريقة تعاملهم مع قضايا التنزيل وكيفية توجيهها 

عتمدوا في اإلثبات على تصريحات األطراف التي يحررها ويمضون عليها فمنهم من ي

أنه يجب الحذر واالحتياط في تحري هذه : "موثق " بوحالسة عمر "وقد ذكر األستاذ 

الفرائض التي تشمل على فريضة التنزيل، كما يجب النص في الفريضة على عدم وجود 

األطراف حتى يتمكن الموثق مجموع هذه الشروط أو أحدها موجود حسب تصريحات 

فإن ترك االبن المتوفي في حياة ". من تحرير فريضة سليمة طبقا ألحكام قانون اآلسرة 

أبيه ماال ظاهرا أو ذمة مالية مستقـلة عن الذمـة المـالية المملـوكة ألبيه أو أعطاهم 

ن في حياته بال عوض، فإننا نعرف ذلك بالتحـري والتـقويم وإجـراء مـوازنة بي

التركتين أو بين حصة المنزل وبين ما اكتسبه من جده سواء بوصـية أو عطية بال 

  .عوض
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     وبالتالي فإن بعض من الموثقين يقومون عند تلقيهم فريضة تحتوي على تنزيل 

بالتحقق بأنفسهم على استفاء الشروط اعتمادا على تصريحات األطراف ومقارنتها مع 

  .محتويات التركة

ب الموثقين فإنهم بمجرد تلقيهم فرائض تحتوي على التنزيل يوجه األطراف     أما أغل

إلى القضاء تخوفا من المسؤولية في إنجاز هذا النوع من الفرائض لصعوبة اإلثبات ولقد 

وصل البعض إلى رفض تلقي مثل هذه المسائل أصال بدعوى انه ال يقوم بتحريرها ، 

أن تطبيق " عند داسته لهذه االشكاالت " ججيكصالح "ولقد ذكر في هذا الصدد األستاذ 

أحكام التنزيل في الميدان والتأكد من شروطها يتطلب حذرا يصل إلى حد السؤال عن 

ذلك وتحميل المسؤولية على من يطلب إنجاز فريضة بها وصية واجبة فإعطاء الجد 

 كان أو أما، كلها لحفدته شيئا في حياته بالوصية أو الهبة أو إرثهم من أصلهم المباشر أبا

 - الموثق - وقائع مادية وتصرفات قانونية بعيدة المنال، فال يبقى أمام المطبق في الميدان 

سوى السؤال عن ذلك والتنويه في صلب الفريضة عن مسؤولية طالبها والشاهدان على 

أن الجد لم يكن قد أعطى أو وهب أو أوصى لحفدته المنزلين فيها شيئا في حياته وأن 

  .)1(ورث المباشر للحفدة لم تكن له تركة وزعت باإلرث عليهم وفق أحكام الشريعةالم

وما "      وأضاف بشان الفئة من الموثقين الذين يحيلون األطراف مباشرة إلى القضاء 

قيل في الميدان من أن هذا النوع من الفرائض من اختصاص القضاء أوال، للنظر في 

م تحرير الفريضة باستحقاقهم أو بعدم استحقاقهم بناءا على أحقية الحفدة من عدم أحقيتهم ث

حكم القضاء على أساس أن القضاء هو المختص بالنظر في الوقائع المادية، قول مردود 

ودون استشارة أي جهة كانت . عليه بأن القانون واجب التطبيق بإصداره دون تعليق له

فالمسالة مسالة اختصاص نوعي ". أو أي إجراء ما دام القانون نفسه ال ينص على دلك 

وليس مسالة نزاع سابق وعمل قانوني الحق فيصعب على الحفدة استحقاقهم بإحالتهم 

على القضاء وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت ومصاريف هم في غنى عنه، فكيف نطلب 

منهم ذلك وهم الضعاف الذين جاء القانون لحمايتهم فهذه اإلحالة غير المؤسسة تعطل 

  .) 1(" د أقول تصادر التشريعوأكا

                                                 
 .89مرجع السابق ، ص  األستاذ صالح ججيك ، ال– 1
 .90 األستاذ صالح ججيك ، المرجع السابق ، ص – 1
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     وفي نظرنا في هذه المسالة أن مسالة اإلثبات تكون من إختصاص الموثق عند لجوء 

األطراف إليه وديا، أين يقوم بإجراء عملية الجرد والتقويم والتصفية وتوزيع باقي التركة 

ا على تصريحات بعد إجراء الموازنة فيما نص القانون الستحقاق األحفاد للتركة اعتماد

  :وال يمكننا اللجوء إلى القضاء إال في حالتين. األطراف

  

وجود نزاع بين األطراف خاصة أو في حالة عدم لجوء الورثة أصال لتقسيم  -

التركة، فيكون لألحفاد اللجوء إلى المحكمة بدعوى قسمة التركة واستحقاقهم 

  .لنصيبهم فيها كمنزلين

  

اة الجد ال يملكون أهلية التصرف فينبغي في هذه وإذا كان المنزلون قصرا عند وف -

الحالة جرد مخلفات االبن وأبيه وتعين الخبراء للتقويم والتصفية والباقي يوزع 

على المستحقين لها بعد إجراء عملية الموازنة بين تركة االبن وتركة أبيه بين 

 في تحرير األحفاد والورثة، وهذا ال يمنع الموثق من المشاركة في العملية خاصة

الجرد والفرائض ، أما القسمة والتوزيع ضمن اختصاص القضاء وحده طبقا 

 من قانون اآلسرة حيث تجرى العملية أمام القضاء 183 و 181ألحكام المادتين 

   . )2(االستعجالي

  

                                                 
 .43 األستاذ بوحالسة عمر ، المرجع السابق ص – 2
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 المطـــلب الثـــاني

 موقــف القضــاء من أحكــام التنزيــل

 

 والذي 1984ر إال بعد صدور قانون األسرة سنة لم تقرر أحكام التنزيل في الجزائ  

نص على وجوبه وإلزام تنفيذه بعدما كان قبل ذلك اختيارا، إن نّزل الجد قبل وفاته أحفاده 

منزلة إبنه المتوفى استحقوا حصة من التركة بموجبها، وإن لم يفعل حجبوا باألعمام وال 

  .يكون استحقاقهم بالتنزيل واجبا

 كان يستند على الشريعة اإلسالمية  كمصدر  لهذه  1984 قبل سنة     ذلك أن القضاء

األحكام ويطبقها على هذه الوقائع وخص بذلك مذهب اإلمام مالك رحمة اهللا والذي ال 

يوجب أيضا الجد لألحفاد، بل جعله من باب الوصايا االختيارية، حتى في مسألة اإلثبات لم 

  . شهود يقرون واقع تنزيل الجد ألحفاده قبل موتهيشترط القضاء الكتابة بل اكتفى بشهادة

    وبعد صدور قانون األسرة طرحت إشكالية عدم رجعية القانون على ما سبقه من 

وقائع  فأراد البعض من األحفاد الذين لم ينزلهم جدهم الذي توفى قبل صدوره أن يستفيدوا 

ل، إذا كان يستند على أحكام من أحكام مواده، مبررين ذلك أن التنزيل كان موجودا من قب

الشريعة اإلسالمية، ولما أقر القانون بأحكامه استنبط ذلك أيضا من نفس األصل، فطالبوا 

 بتطبيق أحكام التنزيل عليهم واستحقاقهم 1984عند قسمة التركة بدعاوى رفعت بعد 

  .بالتالي لنصيب من التركة

بأثر فوري وعدم رجعيته على ما     إال أن القضاء طبق أحكامه بقاعدة سريان النص 

وقع قبل سريانه وطبقها على األحفاد الذين توفي حدهم بعد صدور القانون، إذ اعتدت 

بواقعة وفاة الجد ال وفاة األب، فإذا توفي األب قبل صدور القانون في حياة الجد الذي 

بأحكام توفي بعد صدوره ولم ينزل أبناء إبنه المتوفى استحق هؤالء حصة من التركة 

  .التنزيل، وإن توفي الجد قبل ذلك ال تطبق عليهم أحكامه

    وقد تضمنت قرارات صادرة عن غرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليا هذه 

 إذ كان عندها التنزيل اختياريا مستندة 1984األحكام، والتي فرقت بين ما كان  عليه قبل 
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هب اإلمام مالك في غياب النص من جهة، في ذلك على الشريعة اإلسالمية مستنبطة من مذ

 والذي ينفذ حتى من غير إنشاء، 1984وبين التنزيل  الذي جاء به قانون األسرة بعد 

وسنتعرض ألهم قرارات المحكمة العليا التي تعطي لنا فكرة عن موقف القضاء من هذا 

بعد صدور قانون النظام وذلك بالتطرق  إلى المرحلتين الذي  مر بهما نظام التنزيل قبل و

  .األسرة والنزاعات التي كانت تصل إلى العدالة وكيف كانت تقرر بشأنها

  

  :  التنزيل قضاءا  قبل صدور قانون األسرة-1

لم يعرف التنزيل بمفهومه اإللزامي وتنفيذه الجبري دون إنشاء قبل صدور قانون   

رف بالغراسة أين كان إال أنه كان يؤخذ به اختياريا، فكانت تع. 1984األسرة في سنة 

الجد قبل وفاته يغرس أبناء إبنه المتوفى في حياته مكانه في التركة وذلك بإشهاد جمع من 

الناس أو أقارب أو يحرر لهم وثيقة تنزيل، وعند وفاته تقسم التركة على الورثة وتنفيذ 

 اإلثبات، الوصية التي تركها الجد لألحفاد  إذ لم يشترط حينها الكتابة وال الرسمية في

  .ذلك انه كان يستند على مبادئ الشريعة اإلسالمية خاصة وأنه يصدر بعد قانون التوثيق

أما بالنسبة للمقدار الذي كان يستحقه األحفاد، فإذا أوصى الجد بمقدار معين أخذوه   

 أما إذا لم يوصي لهم بمقدار محدد، واكتفى بتنزيلهم - مع قاعدة عدم تجاوز الثلث دائما-

ة أصلهم اخذوا مقدار ما كان يستحقه هذا األصل في تركة الجد لو كان حيا، وكان منزل

  .هذا الحال الغالب المعمول به لدى العامة وأقر به القضاء

      وما تجدر اإلشارة إليه أنه في هذه المرحلة لم يكد يصل للقضاء من هذه النزاعات 

وعندما هم الورثة في قسمتها دخل إال القليل ذلك أن اغلب التركات كانت على شيوع، 

قانون األسرة المتضمن وجوب النظام في السريان، فثارت عدة إشكاليات لما أراد الورثة 

استبعاد األحفاد من استحقاقهم في التركة مثيرين مسألة اإلثبات، وكان األحفاد غير 

ة من هذا القانون المستفيدين من النظام لعدم إيصاء الجد لهم قبل وفاته يطالبون االستفاد

باعتبار التنزيل كان منصوص عليه من قبل، والذي لم يكن أمام القضاء حينها مصدر 

في هذه المسائل الخاصة باألحوال الشخصية أضافوا أن القانون . غير الشريعة اإلسالمية

  . أقر بما كان موجودا وألزم تنفيذ التنزيل فقط بعدما كان اختياريا
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 وعلى رأسه المحكمة العليا لم يساير هذا التبرير، أين تمسك بتطبيق        إال أن القضاء

 من القانون المدني التي تنص على عدم رجعية القوانين، وذكر أن 02أحكام المادة 

التنزيل ولو كان فعال مجسدا قبل صدور القانون فإنه كان اختياريا وهو عكس ما جاء به 

   .القانون بتغيير أثره لما جعله إلزاميا

وقد صدر في هذا السياق قرار عن المحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية بتاريخ 

  :  والذي تتخلص وقائعه فيما يلي94719 ملف رقم )1( 28-09-1993

 تاركا ورثة وأبناء  إبن توفى في حياته، فرفعت دعوى أمام 1963     توفي جد سنة 

تي بقيت في حالة شيوع  فاعترض من طرف  الورثة لقسمة التركة ال" مروانة "محكمة 

األحفاد وطالبوا بأحقيتهم بنصيب من تركه جدهم الذي قام بتنزيلهم قبل وفاته مثبتين ذلك 

بشهادة الشهود فقضت المحكمة بقبول االعتراض شكال ورفضه موضوعان فاستأنف 

يله الذي قضى بالمصادقة المبدئية على الحكم مع تعد" باتنة"األحفاد أمام مجلس قضاء 

فطعن . بأحقية األحفاد في تركة جدهم حسب المناب الذي يستحقه والدهم لصحة التنزيل

الورثة بالنقض أمام المحكمة  العليا ضد هذا القرار مستندين على عدة أوجه منها خرق 

 من قانون األسرة  بدعوى أن هذه المادة والمتعلقة بالتنزيل لم 169القانون طبقا للمادة 

  .1963، فال يمكن أن يكون لها مفعول رجعي ألن الجد توفي سنة 1984تصدر إال بعد 

:"       إال أن المحكمة العليا قضت برفض الطعن بالنقض  مؤسسة في حيثيات القـرار

ولكن حيث أن مسألة التنزيل منصوص عليها في الشريعة اإلسالمية قبل صدور قانون 

برت أن التنزيل أصبح بقوة القانون مع أن  من نفس القانون قد اعت169األسرة وأن المادة 

مبدأ التنزيل كان موجودا ولكن بصفة اختيارية وان المطعون ضدهم قد اثبتوا بواسطة 

الشهود وقوع التنزيل المدعي به من طرف جدهم وقبل صدور قانون التوثيق، وعليه فهذا 

  ".الوجه غير مؤسس يتعين معه رفض الطعن

 هذا القرار أن القضاء قد اعتبر أن التنزيل قبل صدور      وما يمكن استخالصه من

قانون األسرة كان موجودا إال أنه كان اختياريا، وقد أسند في ذلك على الشريعة 

  ..." .مع أن مبدأ التنزيل كان موجودا ولكن بصفة اختيارية. " .. اإلسالمية
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حفاد بالمناب الذي  وما يمكن مالحظته أن قرار المجلس ذكر انه قد حدد استحقاق األ-

كان يستحقه والدهم ولم يذكر بالقدر الذي أوصى به جدهم وهو األمر الذي أقرته المحكمة 

 كان ينظر 1984العليا بإعتبار المجلس قد طبق صحيح القانون، وبالتالي فإن التنزيل قبل 

إن لم إليه من زاويتين من جهة كان يأخذ من الوصية االختيارية في عدم إجبارية تنفيذه 

يوصي به، وقد اخذ من جهة أخرى من التنزيل مقداره إن لم يحدده صاحب التركة 

  .واكتفى باستحقاق أحفاده له

 أن الجد يوصي قبل وفاته بتنزيل أحفاده منزلة إبنه عند وبالتالي فالمطبق حيينها

 قسمة التركة، فإن فعل ذلك استحقوا نصيبا من التركة، وإن لم يفعلوا حرموا من ذلك

ويكفي أن يثبت األحفاد شرط توصية صاحب التركة لهم بشهادة الشهود فلم يقيدوا 

  .بالرسمية في ذلك لتقرير استحقاقهم

      وقد استبعدت المحكمة العليا أيضا الوجه الذي أثير في عدم رجعية القانون ذلك أن 

ذ دون إنشاء مما قانون األسرة  لما جاء بأحكام التنزيل أضاف فقط مسألة الوجوب والتنفي

جعل البعض يعتقد أن أحكام التنزيل المنصوص عليها في قانون األسرة تطبق حتى على 

الوقائع التي حدثت قبلها، في أن القانون لم يأتي بجديد فمصدره الشريعة اإلسالمية 

  .والمصدر الذي اعتمد عليه قبل صدوره هو الشريعة أيضا

لغموض من المحكمة العليا غرفة األحوال  لكن بعد هذا صدر قرار أزاح هذا ا-  

عن الوجه الثالث، "  الذي جاء فيه )1(99186 تحت رقم 1995-05-02الشخصية بتاريخ 

المأخوذ  من مخالفة القانون والقصور في األسباب بدعوى أن المادة الثانية من القانون 

بل قانون األسرة كانت المدني تقضي بأنه ال يسري القانون إال على ما يقع في المستقبل، وق

التركة تحكمها الشريعة اإلسالمية، وقانون األسرة لم يأت بشيء جديد بل وضع وضعية 

لكن وحيث أن قضاة الموضوع قد اعتبروا بان مورث الطاعنين قد . المذهب الذي يطبق

 بينما والدهم توفي 1981توفي قبل والده ولم يقع تنزيلهم من طرف جدهم المتوفي سنة 

1979.    
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 كان اختياريا في المذهب 1984 حيث أن التنزيل قبل صدور قانون األسرة وسنة - 

المالكي، وبعد صدور قانون األسرة أصبح التنزيل واجبا وبحكم القانون طـبقا للمادة 

  .ن وبذلك فقضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا وعليه فالوجه غير مؤسس169

 قبل صدور قانون األسرة كان اختياريا وبعد صدور من المقرر شرعا أن التنزيل    "

قانون األسرة أصبح واجبا، ومن المقرر أيضا أنه ال يسري القانون إال على ما يقع في 

  "المستقبل

 أن مورث الطاعنين قد توفي قبل والده وان الطاعنين -في قضية الحال–    ومتى تبين 

 بقضائهم بعدم أحقيتهم في إرث جدهم لم يقع تنزيلهم من طرف جدهم فإن قضاة الموضوع

  ". طبقوا صحيح القانون

- 169   وبالتالي فالقضاء حيينها لم يطبق أحكام التنزيل المنصوص عليها في المواد 

 من قانون األسرة على الوقائع التي وجدت قبل صدوره رغم وجوده 172 -170-171

  .اختياريا قبل ذلك

ي هذه المرحلة فقد كانت تقتصر على واقعة تنزيل الجد       أما بالنسبة لمسألة اإلثبات ف

لألحفاد فقط قبل وفاته، إذ اعتبر األمر وصية عادية إن وصى بها الجد أخذت بها وإن لم 

يفعل يحرمون من ذلك، فال يثبتون الشروط التي قيدت بها أحكام التنزيل في القانون 

ت أن الجد قد قام فعال بتنزيلهم قبل استحقاق األحفاد، وبالتالي يقتصر األحفاد على إثبا

موته، وكانت حيينها هذه المسألة غير مقيدة إذ لم يصدر قانون التوثيق بعد، فكانوا يكتفون 

 -11-25بشهادة الشهود، وقد نـرى تبرير القضـاء لذلك في القـرار الصـادر بتاريخ 

شترط الرسمية  أين اعتبر التنزيل كعقد تبرع الذي ال ي)1(173556 تحت رقم 1997

  .شرعا

ن وقد قام بتنزيل أحفاده أمام الشهود 1958    وتتخلص وقائعه في انه توفي شخص سنة 

، وقد رفع األحفاد دعوى أمام المحكمة والتي 1950شفويا يوم وفاة والدهم في حياته سنة 

قضت بحقهم في التركة كمنزلين، فاستأنف الورثة الحكم أمام مجلس قضاء بجاية بتاريخ 

 فألغوا الحكم وقضى من جديد برفض دعوى التنزيل، فطعن األحفاد عن 27-05-1996
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طريق النقض أمام المحكمة العليا ضد القرار والتي قضت بنقض القرار المطعون فيه 

  .وبدون إحالة، وقد بررت ذلك في حيثيات القرار

وى التنزيل  لم يفصل في دع1990-12- 25وحيث جاء في القرار المنتقد بأن حكم      "

وانه ليس بنهائي وأن شهود الطاعنين من األقارب ودون أن  يقدموا عقد بذلك رغم أن 

الحكم المشار إليه قد قضى بالتنزيل المدعي به كما أن شهادة األقارب تقبل في عقد التنزيل 

  .باعتباره عقد تبرع وال يحتاج فيه إلى شكل رسمي

 من قانون اآلسرة بمفعول رجعي لوقائع سابقة 169     حيث انه ال مجال لتطبيق المادة 

والتي كرست التنزيل على المذهب الحقيقي الذي يقول بالوصية الواجبة بخالف المذهب 

المالكي المطبق قبل صدور قانون األسرة ال يقول بالوصية الواجبة بل يعتبر التنزيل مسألة 

شهادة األقارب كما سبق  وعليه اختيارية وال يحتاج فيها إلى شكل رسمي، كما تقبل فيها 

  ".فالوجه غير مؤسس

   وبالتالي كان يكفي إثبات واقعة تنزيل الجد لألحفاد بشهادة شهود ولو من األقارب 

وذلك يعكس طبيعة التنزيل والذي كان قبل صدور قانون األسرة والذي كان وصية 

لذي كان وصية اختياري، فال تطبق أحكام مواد قانون قبل صدور قانون األسرة وا

اختيارية، فال تطبق أحكام مواد قانون األسرة عليهم من تنفيذ دون إنشاء وإثبات شروط 

  .االستحقاق بما أن الجد قد توفي قبل صدورها

  

  : موقف القضاء من التنزيل بعد صدور قانون األسرة) 2

 على أحكام التنزيل فنصت على 172- 171-170- 169لقد نصت المواد   

ينفذ ولو لم ينشئه صاحب التركة ويكون مستحقا لألحفاد الذين تتوفر فيهم وجوبه، إذ 

شروطا حصرها وذكرها ضمن هذه النصوص في آن ال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم 

أو أمهم أو أوصى لهم جدهم أو جدتهم أو إعطائهم بال عوض  مقدار ما كنوا يستحقونه 

  .ن في تركة الجدوفق نظام التنزيل، وأن ال يكونوا وارثي

     وقد طبق القضاء هذا القانون على الوقائع التي حدثت بعد صدوره، وقد طرح 

تساؤل حول الواقعة التي تؤخذ بعين االعتبار، هل واقعة موت الوالد الذي توفي في حياة 
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الجد والذي كان سببا لهذا التنزيل أم واقعة وفاة الجد صاحب التركة الذي يستحق فيها 

  .د نصيبا بموجب هذا التنزيلاألحفا

    وقــد صـدر قـرار عن المحكمـة العليـا غرفة األحـوال الشخصـية بتاريخ 

 169 في هذا الصدد حيث اعتبر أن نص المادة )1(186769 تحت رقم 17-03-1998

يعني واقعة وفاة الجد صاحب التركة ..." من توفي  وله أحفاد وقد مات مورثهم"بذكرها 

  :  وليس بوفاة األب وقد جاء في حيثيات القرارالتي ستقسم

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المعاد والذي يتبنى أسبابه      "

 من 169يبين وأن الفريضة صحيحة الستقائها على الشروط المطلوبة قانونا طبقا للمادة 

 يونيو 09 الموافق ليوم  هـ1414 رمضان عام 09 والمؤرخ في 11-84القانون رقم 

 من 171 المتضمن قانون األسرة الذي يوجب تنزيل األحفاد منزلة أبيهم والمادة 1984

التي يطبق عليها قانون األسرة باعتبار الجد توفي . قانون األسرة تنطبق على قضية الحال

أثارت أما بالنسبة إلثبات شروط االستحقاق المنصوص عليها في المواد، فقد  "1995عام  

العديد من الجدل والتباين بين المطبقتين حول الجهة المختصة في ذلك والتي تطرقنا إليها 

سابقا ونالحظ في هذا الصدد أن القضاء يبث في هذه القضايا ما دامت تحتوي على نزاع 

بين الورثة واألحفاد الطالبين لحقهم في التنزيل، خاصة عندما يرفض الورثة في قسمة 

حررون فريضة، دون ذكر أحفاد يستحقون التنزيل فيكون لقاضي األحوال التركة أو ي

الشخصية التحقيق من أحقية األحفاد لنصيب الجد في تركته وذلك بتحقق شروط االستفادة 

من النظام وانعدام القيود التي تحرمهم من ذلك فيكون لألحفاد إثبات صفتهم بأنهم أبناء ابن 

ل جدهم ويبقى للورثة المدعي عليهم أن يثبتوا عكس  صحب التركة وأن أبوهم توفي قب

ذلك، كان يكون صاحب التركة قد أوصى للحفدة مقدار يساوي نصيبهم من التركة 

بالتنزيل، ذلك أن البينة من أدعى، والقانون قد أعطى الحق للحفدة بتنزيلهم وجوبا، ومن 

عة،  ويبقى للقاضي دور ادعى عكس ذلك يثبت توفر الشروط المنصوص عليها قانونا المان

التحقق من ذلك باالستعـانة الـغبراء لجرد التركـة أو بسماعه ألقوال الشهود والتحري 

  .من كل ذلك
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      وهذا ما تأخذ به المحاكم في مسألة اإلثبات إذ تخضع عبء اإلثبات على المدعي 

اء في حيثية حكم عليهم عندما ينفون عدم توفر الشروط المقيدة الستحقاق األحفاد، وقد ج

 حول دعوى 2002-03-04صادر عن فرع األحوال الشخصية بمحكمة غرداية بتاريخ 

  .تنزيل وقسمة تركة رفعها أحفاد المتوفي ضد الورثة

حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بالتنزيل وحصر تركة يزعم المدعون أن والدهم     " 

 مما أدى إلى حرمانهم من نصيب إال أن اإلجراءات التنزيل لم تتم: قد توفي قبل جدهم

  .والدهم في تركة جدهم

    حيث انه ومن المقرر قانونا أنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه  

  .وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشروط القانونية

في      حيث ثبت للمحكمة بعد اطالعها على فريضة مورث المدعي وشهادة وفاته انه تو

وطبقا لما تثبته الفريضة ) ب، م( في حين أن جدهم ألبيهم المسمى 17/01/1995بتاريخ 

-03-20انه توفي بتاريخ ) ب.م( من طرف األستاذ 09/06/1997المحررة بتاريخ 

1997.  

    حيث ثبت  للمحكمة من خالل فحصها الفريضة أنها لم تتضمن والد المدعي كورثة 

ستجابة لطلبهم خصوصا وأنه ال يوجد بملف الدعوى ما يفيد قيام األمر الذي يتعين معه اال

فالمحكمة في هذه القضية سببت استحقاق األحفاد لنصيب من " الشروط المانعة من التنزيل

خصوصا وانه ال يوجد بملف الدعوى ما يفيد قيام "تركه الجد بموجب التنزيل بذكرها 

أن المدعي عليهم هم الذين يضعون في فبهذه الصياغة نفهم " شروط مانعة من التنزيل

الملف ما يثبت عدم استحقاق األحفاد بالتنزيل يتوفر الشروط التي تحرمهم من نظامه، فال 

يمكننا نتصور أن األحفاد يضعون بالملف ما ينفي أحقيتهم بنصيب وفق أحكام التنزيل 

باعتباره وصية وبالتالي فإن القضاء قد طبق أحكام التنزيل قبل صدور قانون األسرة 

وبالمقدار الذي أوصى به، لكن في . اختيارية، ال تنفذ إال إذا أوصى بها الجد قبل وفاته

اغلب األحيان عندما يريد أن يوصي ألحفاده يذكر أن ينزل أبناء ابنه منزلة ولده المتوفى 

وز في التركة، فال يقدر النصيب نقدا أو عينا محددة، فيستحقون ذلك حيينها مع عدم تجا

وكان اإلثبات وقتها مقتصرا على واقعة تنزيل الجد لألحفاد وكان ذلك غير . الثلث دائما

  .مقيدا بالرسمية
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 أصبح ينفذ في حق األحفاد ولو لم ينشئه 1984أما بعد صدور قانون األسرة سنة      

الجد، وأصبح اإلثبات يقع على من ينفي شروط االستحقاق المنصوص عليها على سبيل 

بعدما كان يقع على األحفاد إثبات وصية الجد لهم، .  في المواد المتضمنة ألحكامهالحصر

وقد طبق القضاء هذه األحكام  بأثر فوري ولم تسري على ما وقع قبل صدورها آخذا 

  . بواقعة وفاة الجد ال وفاة األب
  

  

المـــراجع  
  

  

  

  : القــوانين
  

 1984 يونيو 09لـ  الموافق 1404 رمضان 09 المؤرخ في 11 84 القانون رقم - 1

  .المتضمن قانون اآلسرة الجزائري
  .1946 يونيو 24 الصادر في 81 القانون الوصية المصري رقم -2

 .1956 أوت 13 مجلة األحوال الشخصية التونسية، اآلمر - 3
  .1958 مدونة األحوال الشخصية المغربية -4

  

  :الكـــتب 
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  .1946 مطبعة دار الفكر –اإلمام أبو زهرة ، أحكام التركات والمواريث  -1

.1978 دار الفكر العربي مام أبو زهرة ، شرح قانون الوصية   اإل2  -–

-

ا-

-–

 الدكتور بدران أبو العينين بدارن، المواريث والوصية والهبة في الشريعة اإلسالمية والقانون 3
.1985مؤسسة شباب الجامعة   

م اإلرث في التشريع اإلسالمي4 . الدكتور ، أحمد فراج حسين ، نظ  

بي، أحكام المواريث في التشريع اإلسالمي وقانون اآلسرة الجزائري،  الدكتور بلحاج العر-5
.ديوان المطبوعات الجامعية  

.1998 المواريث والهبة والوصية  الدكتور كمال حمدي 6   



  

 

 –  المدني الجزائري والشريعة اإلسالمية  الوصية في القانون األستاذ محمد زهدور 11
.1991المؤسسة الوطنية للكتاب    

-–

-–

ا- ح

-––

-

–

–

   1994 الطبعة الثانية 2000 شهاب – التركات والمواريث  الدكتور محمد محدة 12

لمواريث والتركات والوصايا– األستاذ صبحي نجم  13 اضرات في   ديوان المطبوعات - م
.1996طبعة . الجامعية   

. دار الميزان للنشر مجلة األحوال الشخصية ذ محمد الحبيب الشريف  األستا14  

 المؤسسة - الميراث في الفقه اإلسالمي وقانون اآلسرة الجزائري– األستاذ محمد العمراني 15
. 2000الوطنية التصال والنشر واإلشهار   

الطبعة األولى . ر الفكر الدكتور وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي أدلته ، الجزء الثامن ، دا-16
1991   

 

 

:المـجــالت   

 

 االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخـصية العـدد الخـاص مجلة األحوال الشخصية  -1
  .2001لسنـة 

 .1999جويلية 07 العدد مجلة الموثق  -2

  .1999أفريل /06 العدد – مجلة الموثق  -3
  .1998مارس /02 العدد –مجلة الموثق  -4

  .    1997نوفمبر 01عدد  ال–مجلة الموثق  -5
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:الخاتـمـة   
  

وتباعا لكل ما سبق يعتبر التنزيل إحالل األحفاد الذين توفي والهم قبل أو مع 

جدهم محل والدهم في تركة الجد أو الجدة بمقدار حصته مورثهم لو بقي حيا على أن 

 فيهم الشروط يتجاوز ذلك الثالث، فهو حلول قانوني واجب في التركة لألحفاد الذين تتوفر

  .المحددة الستحقاقهم

  

ولم يؤخذ بهذا النظام في التشريع الجزائري إال بعد  صدور قانون اآلسرة سنة 

 ومع ذلك عرف قبل هذا التاريخ كوصية اختيارية ال واجبة إن أوصى بها الجد أو 1984

خيرة هي الجدة استحقها األحفاد وإن لم يفعل يحرموا من نصيب في التركة، وكانت هذه األ

اآلمر الذي جعل معه المشرع يتبناه من اآلراء الفقهية . اغلب الحاالت التي عمت حيينها

الشرعية  التي تقر بوجوبه، وكذلك الحال بالنسبة للتشريعات العربية أين يعتبر المشرع 

  .المصري هو الرائد في ذلك

  

 من حيث وتجدر اإلشارة أن واضعي هذه التشريعات لم يكونوا منشئين لتنزيل

المبدأ، بل كانوا منظمين فقط لكيفيات تطبيقه، اآلمر الذي جعل النصوص الموضحة له 

متباينة في أحكامها غير محكمة وال ملمة بكافة جوانبه، مما انعكس على الواقع العملي من 

  .اختالفات في فهم هذه المواد وكيفية تطبيقها

  

أتى عامة ومجردة، فهي قد تضع ومع ذلك نرى أن القاعدة القانونية بحد ذاتها ت

القواعد العامة التي تحكم هذا النظام، وتترك التفاصيل بما توحي به صياغتها، وكذا أصول 

المبدأ الذي أقرت به، إال أن المشرع الجزائري  وفي تقريره للتنزيل بث الشك واالختالف 

نصوص المواد كيفية في تفسير كلمة األحفاد بمعناها اللغوي أو االصطالحي، ولم يذكر في 

استخراج هذا النصيب، خاصة وأنه قد نص عليه ضمن أحكام للميراث ال الوصية، مما 

  .نرى عند المطبقين له تباين ظاهر وخطير
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وعليه كان على المشرع الجزائري إزالة الشك الذي قد توحيه كلمة األحفاد 

ين بأبناء االبن كالمشرع بمعناها اللغوي، بالتوضيح صراحة أنه قد قصد بذلك قصر المنزل

المغربي وخاصة يبين أن استخراج مقدار التنزيل يتم قبل قسمة التركة، مما يتضح من 

طبيعته القانونية بإعتباره وصية القانون بعد إدراجه ضمن أحكام الوصايا ال المواريث، 

  .والنص بتقديمها على غيرها من الوصايا

  

نزيل كوصية واجبة كما نادى بها الفقهاء ويحدث بذلك التطبيق السليم ألحكام الت

المؤيدين لوجوبها في الواقع العملي عند الموثقين ورجال القضاء وبالتالي الوصول للحكمة 

  .من تقريره
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