
  مـيـن الرحـمـسم اهللا الرحـــــب
  :المقدمة

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمـد وعلـى آلـه                

   .وصحبه أجمعين

  

 وال يترتـب  ,له، يستعمله أو ال يستعملهستغل ملكه أو ال ي    ستغاألصل أن اإلنسان حر في أن ي      

 أو  فيه، وهو إذا استعمله أو استغله كان حرا في اسـتعماله           سقوط حقه    استغاللهعلى عدم استعماله أو     

يراه مناسبا، وله الحرية المطلقة في التصرف في أمواله كلهـا،             أو ،له ول على الوجه الذي يح    استغالله

 فالتـصرف   ، المحتملين ثته حتى ور  ، من أحد  اعتراضعية بدون   برت بعضها، بتصرفات عوضية أو    أو

 االعتـراض  الورثة وليس ألي مـنهم       حق ونافذ في    ،فهو تصرف صحيح  طالما أنه صدر حال الحياة      

 مثل هذا الشخص الحق له فيه إال بعد          أن  إذ , وقد يضار من التصرف    ،عليه بدعوى أنه وارث محتمل    

  . يعرف بحق الملكية  هي تلك ما، وهذه السلطات الثالثة التي هي للشخص على جميع أمواله,الوفاة

  

 وقيدها الفقه اإلسالمي استثناء بما يتقرر للغير        ،يدتها القوانين الوضعية  إال أن هذه الحرية قد ق     

 وقيـود   ، فهناك قيود إرادية تفرضها اإلرادة بما لها من سلطان في هذا الـشأن             الشيء،من حقوق على    

  .هو مقرر للمصلحة الخاصة هو مقرر للمصلحة العامة ومنها ما  منها ما,قانونية

  

 يتصرف المالك في مرض موته بتصرفات تعود بالـضرر           فقد ودوفي سياق الحديث عن القي    

 فيتصرف  ،ونهاية حياته أجله،   بدنو وذلك ألنه في مرضه هذا يحس        ,على الدائنين والورثة كالبيع مثال    

ـ           بله غير مبال     في ملكه كما يروق ويحلو      دنتائج هذه التصرفات، ألنه يكون قد حقق مبتغاه، ثم يكون ق

 ويـؤثر   ،ي هـذا  برة، ولكن عندما يتصرف المريض في أثناء مرض الموت، فيحا         انتقل إلى الدار اآلخ   

ك، ويفضل بعض الورثة على بعض، فإن هذه التصرفات تكون مدعاة لبث الشك والسريعة وسـوء                اذ

الظن في نفوس الورثة، مما يورث العداوة والبغضاء في صدورهم، ويوعز الحقد والحسد في قلوبهم،               

  . رحام، التي أوصانا اهللا سبحانه وتعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بهافتنقطع بينهم صلة األ

  

 الجزءوقد نظمت الشريعة اإلسالمية أحكام تصرفات المريض مرض الموت، وذلك بتحديدها            

قه والمحافظة علـى   كل ذي حق حوإعطاءض لدرء الشبهة يالجزء الذي يتبرع به المر    أو ،ي به بالمحا

ريط فيها، وكذلك لكبح جمـاح      فبالت  عليها، أو  باالعتداءاعها،  ضيتكون عرضة ل    ال تىحقوق الورثة، ح  

  .ريم، ونهج الطريق القويمكرع الشالمريض، وجعله يلتزم حدود ال

ـ   شنون أحكام تصرفات المريض مرض الموت من ال       قاقد استمد ال  ل و لها صريعة اإلسالمية وف

  . ه اإليضاح، فجعلها تنضوي وتسير على هدي قواعدبشيء من



ي ضـع وعليه فال يمكن الحديث عن أحكام تصرفات المريض مرض الموت في القـانون الو             

دون التعرض إليها في الشريعة اإلسالمية ألنها األصل الذي استمدت منه أحكام وقواعـد تـصرفات                

  . المريض مرض الموت

وم هـذا   ما هو مفه  : إال أن التساؤالت التي تبقى مطروحة قبل تطرقنا إلى هذا الموضوع هي           

أي ما حكم التصرفات     , و بالمقابل على تصرفاته المبرمة     المرض؟ و هل له تأثير على أهلية المريض؟       

  ؟التي يبرمها المريض في خالل مرضه هذا

والتي سوف نحاول اإلجابة عنهـا      , هذا كله مقارنة بين الشريعة اإلسالمية و القانون المدني         

  :خطة المقترحة التاليةمن خالل التطرق إلى هذا الموضوع وفق ال

  

  ته ومدى تأثيره على أهلية المريضمرض الموت و دالال: الفصل األول

  

  ته مرض الموت و دالالمفهوم:المبحث األول

  تعريف مرض الموت فقها و قضاءا :المطلب األول   

  الملحقون بالمريض مرض الموت:  الثانيالمطلب   

  إثبات مرض الموت: المطلب الثالث   

  

  مدى تأثير مرض الموت على أهلية المريض:ث الثانيالمبح

  هلية المريض في الشريعة اإلسالميةأ:المطلب األول   

  أهلية المريض في القانون:المطلب الثاني   

  

  حكم تصرفات المريض مرض الموت في القانون المدني و الشريعة اإلسالمية:الفصل الثاني

  

  ته في القانون المدنيبيع المريض مرض الموت ووصي:المبحث األول

  بيع المريض مرض الموت لوارث:المطلب األول   

  بيع المريض مرض الموت لغير وارث :المطلب الثاني   

  وصية المريض مرض الموت: المطلب الثالث   

  

  تصرفات المريض مرض الموت في الشريعة اإلسالمية:المبحث الثاني

  نافذةتصرفات المريض مرض الموت ال: المطلب األول   

   تصرفات المريض مرض الموت الغير نافذة:المطلب الثاني   

  

                                 ما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرض الموت :الفصل األول

  ته ومدى تأثيره على أهلية المريضودالال

  

ويغيـر بعـض     ,صرفات المريض فيؤثر في ت   ,يراد بالمرض الذي هو من عوارض األهلية      

 ,ـ مرض الموت ـ وقد اختلف الفقهاء في تعريف مرض الموت اختالفا كبيـرا   أحكام األهلية الكاملة

وسنعرض في هذا الفصل لمفهوم مرض الموت ودالالته و ذلك في مبحث أول وإلى مدى تأثير هـذا                  

  .المرض على أهلية المريض في مبحث ثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ودالالتهمفهوم مرض الموت  :لاألوالمبحث 
  

ع إلـى أحكـام     وجرلم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف مرض الموت، ولهذا كان لزاما ال          

 من القـانون    ى الثاني في القانون طبقا لنص المادة األول        الرسمي تبارها المصدر اعالشريعة اإلسالمية ب  

  . المدني الجزائري

  

ا حسب القناعة   عي تختلف ضيقا واتسا   تلتعريفات وال ر على العديد من ا    ثعنوعند الرجوع إليها    

  . الشخصية والرؤية الخاصة لكل فقيه

  

تختلف عـن    كذلك وضع فقهاء القانون المدني المعاصر عدة تعريفات له، وهي في جملتها ال            

  . يعة اإلسالمية من قبلهمرتلك التي وضعها فقهاء الش

  

 هو اآلخر في وضع تعريـف       دبيا، بل اجته   القضاء لم يقف موقفا سل     نوتجدر اإلشارة أيضا أ   

  . له رغم قلة اجتهاده في هذه المسائل في القضاء الجزائري

  

أن يثبت ,يطعن في التصرف بصدوره في مرض الموت كما أنه لصاحب المصلحة الذي

  .واقعة المرض

  

ومن هم الملحقون به وعليه سنتطرق أوال لتعريف مرض الموت فقها وقضاءا في مطلب أول 

في  التصرفات الصادرة في خالله  مطلب ثاني وكيفية إثبات هذا المرض ممن له مصلحة في إبطالفي

  .مطلب ثالث

  

  تعريف مرض الموت فقها وقضاءا:المطلب األول
 
I – فقها مفهوم مرض الموت:  

يعرف فقهاء الشريعة اإلسالمية مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز صاحبه عـن القيـام               

مـوت   إن كان من الذكور وداخله إن كان من اإلناث، ويكـون الغالـب فيـه               بيتخارج ال  بمصالحه

  .)1(المريض

  

ويعرفه البعض اآلخر بأنه المرض الذي يكون فيه المريض في حالة يغلب عليه فيها الهالك               

  . هو فيه وإن يتصل الموت به، سواءا كان الموت بسببه أو نتيجة سبب آخر محالة بسبب ما ال
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تعريف مرض الموت بأنه المرض الذي يتصل به الموت مع غلبـة الهـالك              ويوجز البعض   

  .)2(هفي

  

ويعرفه البعض اآلخر بأنه المرض الذي يتحقق فيه أمران، أحدهما أ يكون مرضا من شـأنه                

  .)3( يموت الشخص بالفعل موتا متصال بهن وثانيهما أ, يحدث الموت غالبانأ

  

غلب فيه الهالك ويعجز الـشخص عـن القيـام          كما يرى البعض اآلخر بأنه المرض الذي ي       

حادث مثال مادامت وفاته قد     ك ,كان المريض قد توفي لسبب آخر      بمصالحه ويتصل الموت به فعال ولو     

  .)4(وقعت في أثناء هذا المرض

  

وعرفه البعض بأنه المرض الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن مباشـرة               

ا األصحاء عادة ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، أما إذا مـضت              مصالحه المألوفة التي يقوم به    

 إذا ظهـرت  عليه سنة ولم تتحقق الوفاة وبقي على حال واحدة فال يعتبر مريض مرض الموت، ولكن                

عفات بالموت فعال فيعتبر المرض مـرض       امضاعفات يغلب معها هالك المريض واتصلت هذه المض       

  .)5(موت

  

ه المرض الشديد الذي يغلب على الضن مـوت صـاحبه عرفـا أو         وعرفه البعض اآلخر بأن   

 الناس بأنه من    لدىت وإن لم يكن أمر المرض معروفا        المرض حتى المو  ذلك   هالزمي و ,قدير األطباء تب

 فضابط شدته واعتباره مرض الموت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه               ،العلل المهلكة 

  .)6(مع فيه تحقيق العجز وغلبه الهالك واتصال الموت به فيجت,الحقيقية خارج البيت

  

 ذلك المرض الـذي     هو شرعاومن خالل هذه التعريفات يتضح لنا أن مرض الموت المعتبر           

   :وهييجب أن تتوافر فيه شروط ثالثة 
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   :مصالحهد المرض المريض عن قضاء ع أن يق– 1

 صـاحبه عـن قـضاء       جـز ومفاد هذا الشرط لكي يعتبر المرض مرض موت يجب أن يع          

ي تدل على توفر هذا الشرط، فمـنهم        ت في تحديد األمارات واألوصاف ال     اختلفحوائجه، غير أن الفقه     

يقوم بقضاء حوائجه في البيـت كمـا يعتـاده     من يقول أن يكون الشخص صاحب فراش وهو الذي ال    

أن يستعين بغيره،   يخطو الشخص ثالث خطوات عن غير         عالمته أن ال   ناألصحاء، ومنهم من يقول أ    

 اإلشراف   عن  الشخص ومنهم من يقول أن أمارته أن ال يقدر على الصالة قائما، وآخر يقول أن يعجز              

  .)7( الدار خارج الدار إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى أن تعجز عن رؤية مصالحها داخل مصالحهعلى

  

دي من مـصالحه    ضاء المألوف والعا  ق يكون الشخص عاجزا عن      نأما البعض اآلخر فيرى أ    

مـال  عهاب إلى السوق لقضاء المـصالح وممارسـة أ  ذتها، مثل الوالتي يستطيع األصحاء عادة مباشر 

مريض محترفا لعمل شاق ال يستطيع مباشرته إال بكامل قواه وقـد أصـابه              الالمهنة، غير أنه إذا كان      

  .)8(مرض الموتمريض  فال يكون في هذه الحالة ،مرض يعجزه عن مباشرة المألوف من األعمال

  

 فقد يكون بسبب الشيخوخة،     ،يكون سببه دائما المرض    وعجز الشخص عن قضاء مصالحه ال     

 ويكون لتصرفاته حكم تصرفات األصحاء، وذلك ألن الـشيخوخة          ,يكون مريضا مرض الموت    فهذا ال 

  .)9(مرحلة طبيعية من مراحل حياة اإلنسان

  

   : أن يغلب في المرض خوف الموت– 2

موت أن يكون المرض خطيرا مما ينتهـي عـادة          مرض   حتى يعتبر المرض     حيث يشترط 

 عليـه فيهـا     ى بسيطا ثم يتطور حتى تصبح معه حالة المريض سئية يخش          تهبالموت، أو يكون في بداي    

  . الموت

  

أما إذا لم يصل المرض إلى هذا الحد من الخطورة سواءا أكانت في بدايته أو في منتصفه أو                  

مرض موت ولو أعجز المريض عن قضاء مصالحه، كأن يصاب شـخص برمـد    فال يعتبر    هفي آخر 

يعتبر المـرض     فهنا ال  ,يستطيع القيام بأعماله المألوفة     وال ن أو كسر في ساقه فيعجز عن المشي       العيو

  .مرض موت، وعليه تأخذ تصرفاته حكم تصرفات الصحيح

، غير أنها قد تطول     الةمحولكن اإلشكال يثور في بعض األمراض التي تؤدي إلى الموت ال            

مـراض  مراض المزمنة واأل  فترتها، وعلى هذا فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية السمحاء قد فرقوا بين األ           

 كالطاعون والكوليرا، ألن من يمرض بها إما أن         ،خيرة هي التي ال تستمر طويال     الغير مزمنة، فهذه األ   
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رض الشفاء سرت عليه أحكام األصـحاء،       يبرأ أو يموت، فإذا تصرف المريض في خاللها وأعقب الم         

ض من  ي في شأنهما أنه إذا كان ما بالمر       حالج، والرأي الراج  فوالثانية هي التي تستمر طويال كالسل وال      

  .)10( عند حد فهي مرض صحةت فهي مرض الموت، أما إذا قدمت ووقفاالزديادعلة آخذا في 

  

 دون  ةتي يطول فيها المرض المزمن بسن     ي في الفقه اإلسالمي في تقديره للمدة ال       أوقد ذهب ر  

 الـسنة مـن     انقـضاء  بالموت فعال قبل     انتهىأن يشتد لم يعتبر مرض موت، وإذا اشتد بعد ذلك حتى            

 الفترة مرض موت وأخذت تصرفاته فيهـا حكـم تـصرفات            ذهتبر في هذه الحالة أو في ه      ع أ اشتداده

  .المريض

  

  :فعال أن ينتهي المرض بالموت -3

 وغلب فيه خوف الموت ولكنه مع ذلك        ،ن قضاء مصالحه  عده  عص بمرض أق  فإذا أصيب شخ  

اء مرضه، كان حكم تصرفه هذا هو حكم تصرف األصـحاء،           أثنبرئ منه، وكان قد تصرف في ماله        

 عن قضاء المصالح ويغلب فيه خوف الموت إذا تصرف في           هض بمرض يقعد  ي المر نونرى من ذلك أ   

 انتهـى  فـإذا    , عليه مـادام حيـا     االعتراض فال يجوز للورثة     ،هماله، كان تصرفه معتدا به حال حيات      

 نالمرض بالموت سواءا بسبب المرض أو بسبب آخر كالموت حرقا أو غرقـا يتبـين عنـد ذلـك أ                   

  .  الموت، وجاز الطعن فيه على هذا األساس مرضالتصرف وقع في

  

، فال يجـوز     التصرف الذي صدر منه لم يقع في مرض الموت         ن تبين أ  ,وإذا شفي المريض  

 ولكن يجوز لمن صدر منه التصرف نفسه أن يطعن في تصرفه بالغلط في              ،ك من الورثة  ذله ب فيالطعن  

كـان   قد أنه سيشفى مـا    اعت ولو   , بأن يثبت أنه إنما تصرف وهو معتقد أنه في مرض الموت           ,الباعث

  .)11(ليتصرف

  

ـ             رض مـوت، وهـذه     هذه هي الشروط الثالثة التي يجب توافرها للقول بأن المرض هو م

روط تعتبر أمورا موضوعية من شأنها أن تقيم في نفس المريض حالة نفسية مؤداها أنـه مـشرف                  شال

ـ  الحالة النفسية لكون   ذهأنه من العسير إطالع الغير على ه      ، ونظرا لكون    محالة على الموت ال   ا مـن   ه

 الماديـة نـستطيع القـول أن        األمور الذاتية فقد اعتبر الفقه اإلسالمي أنه بمجرد توافر هذه العالمات          

 فيفترض في تصرفه أيـا كـان        , أجله ونت تقوم به حالة نفسية أنه يشعر بد       المريض وهو يتصرف كان   

  . )12(شكله إنما يوصي
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II – قضاءا مفهوم مرض الموت:  
 القضاء الجزائري في كثير من المسائل المتعلقة بمرض الموت إلى تعريفه عكـس              قلم يتطر 

ما يتعلق بموقف القضاء الجزائري من مفهوم مرض الموت نجد القرار الـصادر             يف المصري، ف  هنظير

  : التي جاءت كما يليو  يعرف في حيثياته مرض الموت 1984 جويلية 09عن المحكمة العليا بتاريخ 

  

طال تصرف في حالة مرض صاحب مرض       بضية تدور حول إ   ق ال ن يتضح من الدعوى أ    …"

ف فقها واجتهادا أن المرض الذي يبطل التـصرف هـو المـرض             الموت وفي هذا الصدد فإن المعرو     

  . )13("…األخير إذا كان خطيرا يجر إلى الموت ويفقد به المتصرف وعيه وتمييزه 

  

 حالة المحبس  وأن   … ":حيثياته ينص في    1993 نوفمبر   23 صادر بتاريخ    خركما نجد قرار آ   

 من مرض خطير    1985يعاني منذ سنة     كان   1987الذي أقام الحبس موضوع النزاع في أوت        ) ع م (

  .)14("… 1987 نوفمبر 3 يوم وفاته في ى إلهالزم

  

   :حيثياته ينص في 2001 أفريل 18كما نجد في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ

 قبل وفـاة الواهبـة      12/09/1996 بينما عقد الهبة المحرر لفائدة المدعى عليهم في الطعن تم يوم             …"

 عاما وهي في حالة مرض أنهك قواها وأقعدها         90 وثالثة وعشرون يوما عن عمر يناهز        بشهر واحد 

  .)15("…وأثر على مداركها العقلية وأدى إلى وفاتها وتحققت بذلك عالقة السببية بين المرض والموت 

  

 1984 جويليـة    9رار الصادر بتـاريخ     قغير أنه يؤخذ على التعريف المنصوص عنه في ال        

طار الذي رسمه علماء الشريعة اإلسالمية لمرض الموت من كونه ال يؤثر على أهليـة     خروجه عن اإل  

مرض الموت   ":كاآلتي في حكمها الذي جاء نصه       االبتدائيةذهبت إليه محكمة مصر      المريض وهذا ما  

زم صاحبه الفـراش أم     ليرجى برؤه سواء أ    المعتبر عند علماء الشرع هو الذي نخاف منه الموت، وال         

 علـى القـوى     اسـتيالئه رج من بيته وسواء أطالت مدة المرض أم قصرت من غير نظر إلى              كان يخ 

  .)16("العقلية وعدمه، ألن األمراض العضالة تؤثر من طبعها في العقل كمرض السل وغيره
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   51 ص ثالثال العدد 1989لسنة 
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   302ص " أحوال بشخصية " عدد خاص  2001لسنة 
  " غير منشور "2001 أفريل 18اريخ  بت260066خصية تحت رقم  الشلاألحوا قرار صادر عن غرفة )15(
ـ  محمد كامل مرسي)16(  القاهرة – المصري والقوانين األجنبية نالقانو في الموت الوصية وتصرفات المريض مرض  

1950  



ليس من المهم أن يكون المـورث طـريح          ":أنه المصرية   االستئنافا وقد قررت محكمة     هذ

زله أو أن يعجز عجزا تاما عن       ن تاما عن الخروج من م     انقطاعانه ينقطع   الفراش طول مدة مرضه أو أ     

يكون اإلنسان مريضا بمرض ذاهب بحياته عاجال ومع          فكثيرا ما  ،ماله العادية عمباشرة أي عمل من أ    

 يلزم الفراش باستمرار واليتقطع انقطاعا تاما عن الخروج من منزله، وعلى العكس فكثيرا مـا               ذلك ال 

 ويحول بينه وبين مباشرة أي عمل من أعماله العاديـة           باستمرارن بمرض يلزمه الفراش     يصاب اإلنسا 

 فإذا فاجأ الشخص وهو فـي       ,يكون مريضا مرض موت، فالعبرة بمرض الموت هي غلبة الهالك          وال

ـ اتتجاوز الشهرين بعـد أن       ل حياته مرض في القلب وأودى بحياته في مدة ال         بمقت د بمـضاعفاته   تش

   ."  مريضا مرض موت وبطل تصرفهالخطرة أعتبر

  

 1976 جـانفي    07 المصرية مرض الموت في حكمها الصادر فـي          ضوتعرف محكمة النق  

تقدير األطبـاء ويالزمـه ذلـك       بأو   المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا         " :بأنه

 فضابط شدته   ،هلكةالمرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفا عند الناس بأنه من العلل الم              

ـ               اعتبارهأو   ارج البيـت    مرض موت هو أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خ

  .)17("بة الهالك واتصل الموت بهل وغفيجتمع فيه تحقق العجز

  

ظر في أمر يتعلق بتصرف طعن فيه بصدوره        نولذا وجب أن تكون كل عناية القاضي الذي ي        

 ليعلم أهـي    ، والشواهد التي تدل على حال المريض النفسية       األماراتث عن   في حال المرض في البح    

 الحياة صدر التصرف تحت تأثيرها؟ أم هي حال اطمئنان وقرار نفـس، ورجـاء فـي                 منحال يأس   

ة في تعرف ذلـك     ت ألنه إذا جعل القاضي كل عناي      ،الحياة، وأمل فيها قد استغرق النفس واستولى عليها       

فات المـريض  رد تصيه ومعناه في مرض الموت، إذ المناط في تقي       بقه وروحه ول  فقد سار على سمة الف    

 مرض الموت هو الخشية من أن يكون قد تصرف فيما تصرف، لينال من حقوق الورثة أو الدائنين ما                 

  . يقيدهم من بعد الوفاة

  

  : نومما تقدم يتضح لنا أن األساس في تحديد مرض الموت هو أن يجتمع أمرا

  . ضا مخوفا يغلب فيه الهالكأن يكون مر )1

  .يبرأ ثم يمرض مرة أخرى ثم يموت أن يتصل هذا المرض بالموت فعال بحيث ال )2

 بأن يكون المرض هو سبب الوفاة الحقيقي عند أكثر الفقهاء، بل إذا جـاء المـوت                 ةوال عبر 

  إلـى  السـتمراره يزال مريضا فإنه يعتبر هذا المرض مرض موت،          عقب سبب آخر طارئ وكان ال     

 وأنه يرجع في معرفة غلبة الهالك إلى أهل الخبرة، ونظرا للتقدم العلمي الهائـل فـي مجـال                   ,الموت

فقد أصبح علم الطب يصنع المعجزات، وبذلك فإن األطباء بخبرتهم وطبيعة عملهم ومعـرفتهم               الطب،

سية، فإذا أخبر   فجب مالحظة الحالة الن   ي قوة تأثير المرض وامتداده، كما        تقدير نيستطيعوبسر مهنتهم،   
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يرجى برؤه فإنه يصبح في حالة نفسية كئيبة يرتقب المـوت            الطبيب شخصا بأن عنده مثال سرطانا ال      

أمامه فسحة مـن الوقـت لظهـور        ن  بين الحين واآلخر إن لم يكن أخبره الطبيب بجدوى العالج أو بأ           

 مقدارا من الزمن لقوة تـأثير       رجاء في الحياة وال في العالج، ولم يعين        آثاره، فإذا قرر الطبيب أن ال     

المرض في الحياة، والمرض يزداد من وقت آلخر، ولم يثبت على حال واحـدة، فـالمريض مرتقـب      

الموت، فتكون تصرفاته مظنة اإليثار أو اإلضرار، فال يعتبر كالصحيح مهمـا طـال المـرض، ألن                 

  .)18( الورثة أو إضرار الدائنينيه هو إيثار بعضلتصرفه الذي يمس الورثة أو الدائنين يكون الدافع إ

  

  :الموت  مرضالملحقون بالمريض: المطلب الثاني

  
فه المـوت، ألحـق بـالمريض كـل         ولما كان سبب شرح األحكام المتعلقة بالمريض هو خ        

ن في أحوال تجعلهم يترقبون الموت ويغلب عليهم فيهـا اليـأس علـى              نواألصحاء األقوياء الذين يكو   

  :)19( ومن هؤالء,ياة والهالك على النجاةجاء والموت على الحرال

  

 الطائفة القاهرة والطائفة المقهورة، أو استبان القاهر وكان         ستبن الطائفتان، ولم ت   التحمتالمقاتلة إذا    )1

، ألنه يترقب الموت    ته الحالة يكون الشخص في حكم المريض مرض المو        ذ ففي ه  ,من المغلوبين 

يمـس   قع الموت عليه، فإن تصرف تصرفا فيـه مـا         يم  ال يدري أيقع على الموت أ      ن أو آفي كل   

حقوق الدائنين أو الورثة ثم مات في هذه الحال كان تصرفه موقوفا على إجازتهم إلى غير ذلك من                  

 . األحكام

  

 فهـو فـي     , بسيف ظالم عدوانا   وف الجالد قودا أو قصاصا أو حدا أ        للقتل سواء أكان بسي    م من قد  )2

 . ض وإن لم يكنهيد غلب عليه اليأس على الحياة، فهو كالمرقو ب التلف والهالك، قحال يتر

  

 أنهم  ، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا      باألذى واصطفق   من ركبوا البحر فتموج بهم واضطرب      )3

منجاة لهم مما هم فيه، ففـي هـذه الحـال             حتى غلب عليهم أن ال     أحيط بهم، وجاءتهم العواصف   

  . ، وإن لم يكونوا مرضىىيكونون كالمرض

ـ     الظالم المحبوس أو األسير إذا عرف الحابس      )4 لك إذا جـرى العـرف بـين      ذ بقتل المحبوسين، وك

 .ض مرض الموتي كالمرالحال أيضا يكون المحبوس واألسيره ذ، ففي ه األسرىاآلسرين بقتل

   

الحامل إذا أثقلت، وصار لها ستة أشهر، فإنها إذا وصلت إلى هذا الحد صارت تتوقع الوالدة مـن                   )5

خر، والوالدة حال تكون المرأة فيها بين الخوف والرجاء، وبين الحياة والموت، فربما كانت              وقت آل 
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دائنيها، وقد أخـذ بهـذا    المرأة تخشى الموت فيها فتتصرف تصرفات يكون فيها ضرر بورثتها أو  

ي، ومكحول، ويحي األنـصاري،  خع وخالفهم ابراهيم الن  ,سعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، ومالك     

 وقالوا إنها تتصرف تصرف الصحيح حتى تكون في         ,يفة والشافعي حنأبو  ووزاعي، والثوري،   واأل

ترقبه بسبب   تتوقع الموت، وال   ض، وذلك ألنها قبل ذلك ال     يففي هذه الحال تكون كالمر     المخاض،

مل على الخوف، وأحيانـا تكـون مـدة    امل تغلب األح النالمعروف أو  الحمل، بل المعتاد الغالب     

 تلد لستة أشهر، وإنها حتى قبيل الوالدة المعتادة         نمدة استبشار وسرور، وليس من المعتاد أ      الحمل  

تكون في حال سرور وآمال فيمن ترجوه لها قرة عين، حتى إذا دخلت في المخـاض وأصـابتها                  

 انقباض النفس مما يمـضها      لم، ويعروها ألاآالمه، وهي مبرحة شديدة فقد يعروها اليأس من شدة          

 نقول إنها تخاف الموت وتتوقعـه، فقـد تتـصرف حينئـذ             ن يصح أ  الحال ففي هذه    ,همن ضروب 

  . ض في أحكامهيتصرفات تضر بالدائنين أو بالورثة فتكون كالمر

  

اني له أن الحامـل فـي تـصرفاتها         ثول ال قوقال الزهري والحسن البصري والشافعي في ال      

 واإللف والرغبة في الولد تجعلهـا   عتياداإل وقع الموت بل  تكالصحيح ولو كانت في المخاض، ألنها ال ت       

 األمل على اليأس والرغبة في الحياة، وبشرى الوالدة وتوقعها تبعد عنها فكرة الموت، وإن               حدائما ترج 

  . نت في أشد اآلالماك

  

المبارز إذا تقدم للقاء مع القرن، ففي هذه الحال يكون في حال يخاف منها الهالك غالبـا، فيكـون                   ) 6

 أو الدائن مظنـة اإلضـرار بهـا فتتوقـف علـى             ث، وتكون تصرفاته التي تمس الوار     كالمريض

  .)21(إجازتهما

  

   إثبات مرض الموت:الثالثالمطلب 
  

 وهـذه األخيـرة     ية بالشروط السالفة الذكر ال يمكن أن يكون إال واقعة ماد          تإن مرض المو  

دات األطباء المختصين، كما تثبـت       وخاصة شها  ن بكافة طرق اإلثبات بما في ذلك البينة والقرائ        بتتث

خلص بها  تي حياة المريض في آخر أيامه، ومن أمثلة القرائن التي يس          صتقبشهادة الشهود وذلك    بكذلك  

بائع يع محررا بخط المشتري ولم يسجل إال قبل وفاة ال         ب أن يكون ال   ,صدور التصرف في مرض الموت    

  .)22(مات فجأة لم يكن البائع قد ليلة ماحرر قبل الوفاة بأيام قبيومين، وأن يكون العقد قد 

  

 إثبات أن تصرف مورثهم قد صدر في مرض المـوت، ولمـا             ءويقع على عاتق الورثة عب    

ريخ التـصرف   تـا  من حيث ثبوت التاريخ فـإن        ريغكان الورثة يعتبرون خلفا لمورثهم وليسوا من ال       
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صرف مؤرخا تاريخا عرفيا وقـد      إذا كان الت  فالعرفي يكون حجة عليهم كما يكون حجة على مورثهم،          

 هـذا   ن يثبتوا أ  نكن لهم أ  ل المورث لم يكن فيه مريضا، كان هذا التاريخ العرفي حجة عليهم و            نثبت أ 

 التصرف قد صدر في مرض الموت وأن التاريخ الـذي صـدر فيـه               نخفاء أ التاريخ قد قدم عمدا إل    

كان فيه المـورث فـي       ي وقت التصرف متأخر عن التاريخ الصوري المذكور في التصرف، ويقع ف         

  .)23(ذا أثبتوا ذلك أصبحوا من الغير من سريان التصرف في حقهمإمرض الموت، ف

  

على  " :تنصقانون مدني، حيث    ) 2(فقرة  ) 776(وقد أخذ المشرع الجزائري بذلك في المادة        

هـم   التصرف القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض المـوت ول            نوا أ ثبت ي نورثة المتصرف أ  

  ."  ذلك بجميع الطرق وال يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاإثبات

  

ف ر أن التـص   باعتبـار  كما أعفى المشرع بعد إثبات صدور التصرف في مرض المـوت            

 التـصرف صـدر عـن       نإذا أثبت الورثة أ    ":مدنيقانون  ) 3(فقرة  ) 776(رعي، إذ نصت المادة     تب

لم يثبت من صدر له التصرف        الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما        مورثهم في مرض  

ة قانونيـة بـسيطة     نن المشرع قد أنشأ قري    أ أي   ," لم توجد أحكام خاصة تخالفه     خالف ذلك، كل هذا ما    

،  الوصية  مرض الموت يكون تبرعا، وبالتالي تسري عليه أحكام        يعلى أن كل تصرف يثبت وقوعه ف      

 بل بمقابل، وحينئذ ال يسري عليه حكـم المـادة           ارعتبيه أن التصرف لم يكن      للمتصرف إ لم يثبت ا   ما

  .الخاصة بالبيع في مرض الموت) 408(بل يسري عليه حكم المادة ) 776(

  

ة وذلـك وفقـا   نويجوز إثبات المعاوضة بكافة الطرق ولو كانت قيمة العقد تجاوز نصاب البي  

 في ذلك إلى نص العقد ذاتـه ولـو          ستناداإل وال يجوز    ،ئن القانونية في إثبات عكس القرا    للقاعدة العامة 

ة المـذكورة قـد     ن ألن المشرع بإنشائه القري    ,كان واردا فيه أن المتصرف قبض الثمن كله فور التعاقد         

  . )24( المعاوضة بغير هذا النصإثباتصبح يتعين  أأهدر نص العقد في هذا الشأن و

  

رار قت المحكمة العليا في عدة قرارات لها، فنجد من خالل ال          نجده من خالل اجتهادا    وهذا ما 

يـة ال تكفـي لـصحة       ن حيث أن مالحظات الموثق بأن البائع يتمتع بكافة ملكاته الذه          … "42316رقم  

فـادات الـشهود أو الـشهادات       أي إ ( على عناصر أخرى     االعتمادتعين على قضاة األساس     يالتعاقد، و 

  .)25(" )…الطبية

  

                                                           
   322 المرجع السابق ص – أحمد عبد الرزاق السنهوري )23(
   1980عالم الكتب القاهرة  الرابعة ة الطبع– عقد البيع – األولى المجلة – العقود المسماة –  سليمان مرقس)24(
  "منشورغير  "1987 ديسمبر 02 مؤرخ في 42316 قرار رقم )25(



 من قانون األسرة قد نصت على أن الهبة في مرض           204 المادة   ن حيث أ  …":رآخوفي قرار   

 إضافة إلى أن مرض الواهب هو حالة مادية ظاهرة ال يمكـن              وصية مراض المخيفة تعتبر  الموت واأل 

  . بهاحتجإخفاؤها ويجوز إثباتها بشهادة الشهود زيادة على الشهادات الطبية الم

  

  .)26("المجلسالة لنفس حرار المطعون فيه وإقي يتعين معه نقض العليه فالوجه مؤسس، األمر الذو 

  

 الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، ومن ثم فـإن           ن من المقرر قانونا أ    …"ي قرار آخر    فو

   .للقانونالقضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفا 

  

ثق والشهود   أن الواهب كان في مرض الموت بشهادة المو        – في قضية الحال     –ولما كان ثابتا    

   :الطبيةوالشهادات 

  

فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعن على أساس أن العقد التوثيقي ال يمكـن               

إبطاله إال في حالة الطعن بالتزوير مع أن الدعوى كانت ضد التصرف الذي أقامه الواهب وليس ضـد     

 فعال فإنهم بقضائهم كما فعلوا       الهبة موضوع النزاع كانت في مرض الموت       نشكلية العقد رغم ثبوت أ    

  .)27(خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

                                                           
 عن غرفة األحوال الشخصية منشور في المجلة القضائية عدد 1998 جوان 16 مؤرخ بتاريخ 197335قرار رقم  )26(

 281 ص2001لسنة " خصيةأحوال الش"خاص 
 عدد ةالقضائي الشخصية منشور في المجلة غرفة األحوال عن 1999 مارس 16 مؤرخ بتاريخ 219901 قرار رقم )27(

  287ص.2001لسنة " أحوال شخصية"خاص 



   مدى تأثير مرض الموت على أهليه المريض:الثانيالمبحث 
  

تـصرفات  بأتى القانون المدني الجزائري والقوانين العربية األخرى ببعض األحكام الخاصة           

هـي أهليـه      إال أنه لم يوضح مـا       ,ةيعة اإلسالمي ر معظمها من الش   تالمريض مرض الموت، استمد   

، وهل مرض الموت يفقدها أو ينقصها ومن ثم يكون المـريض غيـر أهـل                 المريض مرض الموت  

، ونرى أن نبحث أوال في أهليه المريض مرض الموت في            للتصرفات التي ينشئها أثناء مرض الموت     

  .لينون المدني وذلك في مطلبين على التوااالشريعة اإلسالمية وفي الق

  

   أهليه المريض مرض الموت في الشريعة اإلسالمية:األولالمطلب 
  

 وحال  هفه اهللا بما يترتب عليه صالح حال      ات هو الذي يكل   قنسان دون غيره من سائر المخلو     اإل

 واهللا سبحانه وتعالى ال يكلف النـاس  ال بطاعته فيما كلف به الثواب في اآلخرة،       ينالمجتمع في الدنيا، و   

  .ي الدنيا واآلخرةصالح حالهم فإال بما فيه 

   

 قادرا  ,بأن يكون قادرا على فهم أدلة التكليف      , لف إال من كان أهال لهذا التكليف      كما أنه ال يك   

  . أي بما كلف به, اإلتيان بهاعلى

  

  ألن العقل أداة الفهم، وإدراك ما      ,تحقق إذا كان عاقال   تفأما قدرته على فهم أدلة التكليف فإنما        

الشرع، ألن تكليف من ال عقل له مثله مثل تكليف البهائم، وحاش اهللا أن يـصدر عنـه                  يريده صاحب   

  )28(..هذامثل 

  

 صلى اهللا   يقطع بأن ال تكليف إال لعاقل، فقد روي عن رسول اهللا           رع ما شوقد ورد في أدلة ال     

جنون حتـى   لم عن ثالثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعلم، وعن الم            قرفع ال :"عليه وسلم 

: وقوله"  اهللا نفسا إال وسعها    فال يكل " يأتي بما كلفه به، فيشهد له قوله تعالى           أن  وأما قدرته على   ,"يفيق

  ". جرحمن جعل عليكم في الدين  ما"

  

 ,وأهليه التكليف إنما يراد بها صالحية اإلنسان لوجود الحقـوق المـشروعة لـه، أو عليـه                

ن أهليه اإلنـسان     أ ذإغوي،  ل مع معناها ال   ى شرعا، وهذا يتمش    على وجه يعتد به    ل منه اولصدور األفع 

ـ ره، وهذه األهلية ليست فـي د      ن عنه ولطبه م   الشيء ما في اللغة هي صالحيته لصدور ذلك         لشيء  ةج

                                                           
   محاضرات ألقيت على الطلبة دبلوم الشريعة اإلسالمية–الموت مرض  تصرفات المريض -:محمد الزفزاف )28(

   1986 القاهرة الحقوق                كلية         
 



وه عقال وبدنا، ومن هنا قـسم العلمـاء         نمواحدة في كل أطوار حياة اإلنسان، بل تنقص وتكمل حسب           

  .لية ناقصة وأهلية كاملةهقسم إلى أتن وكلتاهما ,)29( وأهلية أداءية وجوبهلأهلية التكليف إلى أ

  

 إذن يتضح من تتبع أحوال اإلنسان من حين كونه جنينا إلى حين البلوغ أنه يمـر بأربعـة                  

   :أدوار

   .جنينا حالة كونه :األول -

  .التمييز حالة الصبي من الوالدة إلى سن :الثاني -

  .غالبلوز إلى سن ي حالة التمي:الثالث -

   .الرشدوغ مع ل حالة الب:الرابع -

  

تـه أو   عيذهب بأهليته كلها كالجنون أو بعـضها كال         األهلية الكاملة قد يعرض له ما       ذا ولكن

  . يغير بعض أحكامها كالمرض

  

داء والعبارة، ولذلك    أهلية الوجوب واأل   هوالمريض مرض الموت هو شخص عاقل رشيد، ففي       

لك فإن القانون والشريعة اإلسالمية لم يحدا مـن عقـود المـريض             فهو أهل للتعاقد شرعا وقانونا، ولذ     

رث لتمكـين   ا وإنما للحفاظ على حق الـدائن والـو        ,ليته أو نقصها  ه أ النعداممرض الموت وتصرفاته    

 سـيرا وراء رغبـة      تهفاء ديونهم، ولكي ال يتمكن هو من تضييع حق الورثة في ترك           تيالدائنين من اس  

 وراء محبة أو شهوة بإعطـاء مـن ال   اندفاعاخالفا بذلك أحكام الورث، أو     دافعة إليثار بعض الورثة م    

  .)30(اضبة بعض الورثة محاولة حرمانه من ميراثه بعد موتهغله، أو تدفعه م يستحق أكثر مما

  

ومرض الموت عند الشرعيين، وإن كان من عوارض األهلية التي تقتضي تغييرا في بعض              

 تعالى  عية، سواء أكانت من حقوق اهللا     رجبات الش ازامه بالو للوجوب، أي إ  نافي أهليه ا  يحكام، فإنه ال    األ

ـ يزواج واألوالد، وال    كالصالة والزكاة، أم من حقوق العباد كالقصاص ونفقـة األ          ي كـذلك أهليـة     افن

 احترام األقوال التي تصدر عنه بغض النظر عن لزومها ونفاذها، ألنه ال يخل بالعقـل وال                 يأ, العبارة

يتعلـق   استعماله، حتى صح زواج المريض وطالقه وانعقدت جميع تصرفاته، وجميـع مـا          يمنعه من   

  .)31(هنباألقوال التي تصدر م
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   أهلية المريض مرض الموت في القانون المدني:الثانيالمطلب 

  
 مباشرة، أمـا إذا فقـد       ينفذ منقوصة و  غيرالعقد يكون صحيحا إذا كانت جميع شروطه كاملة         

   .صحيحالمطلوبة فإنه يكون باطال أو غير روط ششرطا من ال

  

ثاره في الحال، وال يتوقف على إجـازة غيـر العاقـد،    آ يترتب عليه من نفاذ العقد أن   ويراد  

ستقالل في إصدار هذا العقد، بأن كان حرا بالغا         إلل عقد عليه، أهال     ماذلك يكون إذا كان العاقد مالكا ل      و

ا إذا  م كالولي والوصي والوكيل، أ    ,إصدارهه ولكنه ذو والية في       كان غير مالك لما تعاقد علي      وأعاقال،  

ـ        ستقالل بإصدار العقد، كال   لإلكان مالكا ولكنه غير أهل        النفـع   ينصبي المميز في العقـود الـدائرة ب

لـك  يم شرعية أو قانونيـة علـى مـن          ةوالي ال ذا و  اقد ولكنه ليس مالكا     ال للتع ه أو كان أ   ,والضرر

  .و لكنه يكون موقوفا, ال يكون نافذا فان العقد ,كالفضولي

  

و متى عقد   , دقاع المريض وجدنا أن المريض أهل للت      إذا نظرنا إلى هذا األصل بالنسبة إلى      و  

  .  فيلزم أن يكون نافذا, على ما يملك كان عقده صحيحا

  

  أهلية المريض مرض الموت أهلية كاملة كأهلية الصحيح تمامـا يرجـع لألسـباب              فاعتبار

    :التالية

  

 لكان تصرفه بالوصية في حدود الثلـث        األهلية،لو كان المريض مرض الموت ناقص       : أوال

 أن تصرفه في    باطال بطالنا مطلقا، ألنه تصرف ضار به ضررا محضا، وهناك إجماع على           

  .صحيح نهائياحدود الثلث ألجنبي 

  

 في حدود الثلث     لكان تصرفه ألجنبي   ,كان تصرفه يدور بين النفع والضرر كالبيع مثال        لو و

  . وهناك إجماع على أنه صحيح نهائيالإلبطال،قابال 

  

 فإنه يكون باطال بطالنا مطلقا وال يستطيع        تبرعا، وكان تصرفه    ,لو كان ناقص األهلية   : ثانيا

 وهناك إجماع علـى     اإلجازة، ألن التصرف الباطل بطالنا مطلقا ال ترد عليه          إجازته،ورثته  

  .رفالتصأن للورثة إجازة هذا 

  

 لكان تصرفه تبرعا باطال بطالنا مطلقا األهلية،لو كان المريض مرض الموت ناقص       : ثالثـا 

   وهناك إجماع على أن تصرفه في كل ماله صحيح إذا لم يكن له وارثوارث،إذا لم يكن له 

.  



ة وهي الجنون والعتـه     إن نقص األهلية يرجع قانونا إلى عارض من عوارض األهلي         : رابعا

الغلـط والتـدليس واإلكـراه      :  أو إلى عيب في الرضا، وعيوب الرضا هي        لة،لغفا ووالسفه  

 ولم يقل أحد من فقهاء الشريعة اإلسالمية التي هي مصدر تصرفات المـريض              ,واالستغالل

  .أن إرادته معيبة بأحد هذه العيوب، أو الموت أنه مصاب بأحد هذه العوارضمرض 

  

، فإن طلب اإلبطـال ال      ن النفع والضرر قابلة لإلبطال     بي لو قلنا أن تصرفاته الدائرة    : خامسا

انتهى بموته هذا الحق وصـار التـصرف         وإذا مات    ,يكون إال لمن شرع اإلبطال لمصلحته     

  .صحيحا نهائيا

  

 وإذا كان للورثة حق إبطال تصرفه فإن حقهم هذا حق شخصي لم يرثوه عن مورثهم                :سادسا

  . ال عن حق مورثهم  همبل أنهم يستعملونه للدفاع عن حقوقهم

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

   حكم تصرفات المريض مرض الموت في:الثانيالفصل 

  القانون المدني والشريعة اإلسالمية
  

أم إخبارية الـصادرة    سواء كانت إنشائية     ، اإلسالمية بأن التصرفات المنجزة    تقضي الشريعة 

لغير وارث، بمقابل أو بغيـر      لوارث أم   ، سواء أكانت    ، تنفذ في جميع مال المتصرف     في حال الصحة  

  .مقابل

، إال أن تصرفات المريض مـرض المـوت قـد     في الشريعة ورد أيضا في القانونوما جاء 

ه من شك لغرض يقصده أو هوى        بأحكام دقيقة لما تتسم ب     ضعيخصتها الشريعة اإلسالمية والقانون الو    

  .يميله

  :سنتناوله في هذا الفصل في مبحثينوهذا ما 

  

 في القانون   تهوصي وسنخصصه لتصرفات المريض مرض الموت من بيع و       : مبحث األول لا

  .ضعيالو

   في الشريعة اإلسالمية وتلحكم تصرفات المريض مرض المخصصناه : المبحث الثاني

  

   

  

  

  

  

  

  



   في القانون المدنيتهبيع المريض مرض الموت ووصي: المبحث األول
  

 و حرصه على أن ال يتجرد من        ,واله لمن يريد  إن أي شخص يمكن أن يتصرف في جميع أم        

 أو  ,له أو بعضها دون أن يكون ألحد حق مراجعته        ان يبيع أو يهب كل أمو     أه   ل  فيجوز ,ماله حال حياته  

  .ما يتصرف في خالص حقهن ألنه إ,عتراض عليهإلامجرد 

  

 بعـد   تصرف فيها كلها أو بعضها تـصرفا ال ينفـذ إال          ا إن احتفظ بأمواله طول حياته و         أم

 و إنما يقتـصر     ,فذ حال حياته  ليه منها أي ضرر طالما أنها لن تن        فان هذه التصرفات ال يعود ع      ,موته

  . فيضار الورثة بذلك من دونه,رها على إخراج المال المتصرف فيه من تركتهثأ

  

حـق فـي    ال لذلك فرض المشرعون في أكثر البلدان قيـودا علـى            ,ن الوصية أو هذا هو ش   

وز عن القدر الجـائز  ا أراد أي شخص أن يتصرف إلى غيره تبرعا بكل ماله أو بما يج              و إذا  ,ءاإليصا

 فتنفذ الهبة في حقـه      ,أن يهب غيره هذا المال حال حياته      إال   لم يكن له من سبيل إلى ذلك         , به ءاإليصا

  . ثم في حق ورثته من بعده,الأ

  

 ألنه قدر حرص المرء على      ,حق الشخص في التبرع حال حياته     لتقييد  و لم ير المشرع داعيا      

 طالما بقي له أمل في حياتـه ال يعـرف           , كفيل بالحد من رغبته في التبرع      ,أن ال يجرد نفسه من ماله     

نتقال أمواله إلـى    جله و قرب إ   أالحرص يزول متى يشعر الشخص بدنو       ن هذا   أ لكنه قدر أيضا     ,مداها

خر أو بعض الناس على ورثتـه       بعض اآل ي إيثار بعض الورثة على ال     رغبته ف طلق حينئذ    إذ تن  ,ورثته

 فيتـأثر بـذلك     , به ءثر من القدر الذي يجوز له اإليصا       فيهب للمأثورين من أمواله أك     , أو بعضهم  ,كلهم

 و يكون هذا    , التركة التي كان يجب أن تؤول إليهم لوال هذه الهبة           بقدر ما ينقص من أموال     ق الورثة ح

جلـه و يغلـب فيـه       أ فيه المريض بدنو     ض الذي يشعر  التصرف غالبا أثناء مرض الموت و هو المر       

  .الوفاة

 ,و لذلك رأى المشرع الجزائري أن يفرض على تصرفات المريض مرض المـوت قيـودا              

  . كالتي قيد بها الوصية,م بيعاأكانت تبرعا أسواء 

  

إذا باع المريض مـرض      " : من القانون المدني الجزائري على انه      )408(و قد نصت المادة     

  .قره باقي الورثةأال يكون ناجزا إال إذا  فان البيع ,لوارثالموت 

  

جل ذلك يكـون    أفانه يعتبر غير مصادق عليه و من         ,م البيع للغير في نفس الظروف     تما إذا   أ

  "قابال لإلبطال

  



  :ل هذا المبحث من خالل ثالث مطالبوعلى هذا سنتناو

  بيع المريض مرض الموت لوارثه:المطلب األول

  بيع المريض مرض الموت لغير وارثه: نيالمطلب الثا

  وصية المريض مرض الموت:المطلب الثالث

  

   بيع المريض مرض الموت لوارثه:األولالمطلب 
  

 المـريض   إذا باع " :هأن من القانون المدني الجزائري على       )408( األولى من المادة     ةتنص الفقر 

  "اقي الورثة قره بأ إذا إالناجزا ال يكون مرض الموت لوارث فان البيع 

  

ن بيع المريض مرض الموت لوارثه يكـون صـحيحا بـين    نص هذه الفقرة أ    من   يستشفو  

 باقي الورثـة للبيـع    إقرار و بالنص على     ,هو اقر إذا إالو لكنه غير نافذ في حق باقي الورثة         , العاقدين

 عـن التـصوير      يعبـر  اإلجازة فلفظ   ,اإلقرار و   اإلجازة بين   الخلطيكون المشرع الجزائري قد تفادى      

قرار فانه يعبـر عـن تـصوير         لفظ اإل  أما ,ال من طرف في التصرف    إ اإلجازةكون  ت و ال    ,الشرعي

  .)32(ضعيالقانون الو

  

 نحصر فيهم إرث   الذين ي  األشخاص ,التصرفإقرار  و المقصود بالورثة الذين يثبت لهم حق        

رض الموت هو مـن يكـون        بيع المريض م   أحكام و المراد بالوارث في جميع       ,المتصرف وقت موته  

 غيـر   أصبح من كان وارثا وقت البيع و        أما ,قت البيع  و لو لم يكن وارثا و      وارثا وقت موت المورث   

  )33(. فال يعتبر وارثا في هذه االحكام,وارث وقت موت المورث

  

بـن   اعتبـر اإل   , ثم رزق بعد البيع مولودا ذكرا      ,أختاكمن كان له وقت البيع بنتا و زوجة و          

 ت كان إن ال ترث وقت الموت و       ألنها وارثة   األخت و لم تعتبر     , لو لم يكن موجودا وقت البيع      وارثا و 

  .وارثة و قت البيع

  

ذيـل المحـرر    ه كتابة فـي     وون د والسابق على موت المتصرف و ل     الورثة   رقراد بإ تو ال يع  

 إال يثبت لهـم      ال  تصرفات مورثهم  إقرار و بالتالي في     ثن حقهم في اإلر   أل ,المثبت لتصرف المريض  

إقرار الورثـة    و يشترط في صحة      ,ه النزول عن هذا الحق قبل قيام      هم ل وزيج و ال    ,األخيرموت  بعد  

 يكـون   أن ,بعد موتـه   إضافة إلى صدور هذا اإلقرار        مورثهم الصادرة منه في مرض موته      تصرفات
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إال  و ,ال بالغـا راشـدا   يكون الوارث المقر عاقأن فيجب  ,زونهي عالمين بما يج   , التبرع أهلالورثة من   

 دون مقابل لحق ثابـت فـي        إسقاط ألنه)34(,ا مطلقا ن باطال بطال  إقراره يقع   للتبرع و  الهأنه ال يكون    إف

 يكون هـو نفـسه      أن أو , محجوزا عليه  أو , مجنونا أو , يكون الوارث المقر صبيا    أن فال يصح    ,التركة

   )35(.مريضا مرض 

  

ن أأن يكون الوارث عالما ب    أي  , األمر من   نةوارث عن بي   صادرا من ال   اإلقرارن   يكو أنو يجب   

 و  هذنه يملك التمسك بعدم نفـا     أ و   ,مرض الموت غير نافذ في حقه بسبب صدوره في        تصرف مورثه   

  )36(.لإلبطال قابال اإلقرار كان إال و ,إقرارهعدم 

  

 إذا إال ز الوصـية لـوارث    ي التي ال تج   اإلسالمية الشريعة   حكام أ إلىو يرجع سبب البطالن     

 تكون الوصـية     ": الجزائري على مايلي   األسرةقانون   من   )185( تنص المادة    إذ , باقي الورثة  أجازها

  ." الورثة إجازة توقف على لى الثلث و ما زاد ع,في حدود ثلث التركة

  

ع  البي إلى أ البائع ما التج   أن و   , مرض الموت يعتبر مخفيا لوصية     أثناءفالبيع لوارث البائع في     

  .مقابل ب حتى لو حصل في صورة عقد اإلجازةشترط وجوب  فا,اإلجازة للتهرب من شرط إال

  

 فان البيع ينفذ في حق من اقروه فقـط          اآلخرقر البيع بعض الورثة و لم يقره البعض         أ إذا أما

رار إقب على عدم    رتيت و   ,همتب بالنسبة إلى أنص   اآلخرينذ في حق     و ال ينف   ,هم في الميراث  تنسبة انصب ب

 التركة ذلك القدر كلـه أو بعـضه الـذي           إلىن يرد   أن يلتزم المشتري ب   ألبيع كلهم أو بعضهم     للورثة  ا

 الجزء الواجب رده يعتبـر      أن هذا االلتزام بالرد     ىو مؤد ,  أو قيمته  , البيع ايخص الورثة الذين لم يقرو    

 فإذا  , التركة إلىقيمته  دفع  ى   في حقهم عل    موقوفا نفاذه  –بالنسبة إلى الورثة الذين لم يقروا البيع         -بيعه  

المشتري بدفع هذه القيمة اعتبر القدر المذكور باقيـا علـى ذمـة التركـة و جـاز للورثـة                     لم  يقم  

  )37(.استرداده
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 فنجد في قـرار المبـدأ       ,كما نجد هذا من خالل إجتهادات المحكمة العليا في بعض قراراتها          

 نـاجزا إال إذا     نال يكو لوارث فإن البيع    مرض الموت   من المقرر قانونا أنه إذا باع المريض        :" التالي

  .)38("أقره باقي الورثة و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون

  

, من المقرر قانونا أن عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت لفائدة الـوارث             ":و في قرار آخر   

  .لورثة نافذا إال إذا أقره باقي ان يكوال

  

ـ   مرضه إلبرام عقد البيع قبل استغلتالحال ـ أن زوجة المورث قد  في قضية  و لما تبين 

 العقد المذكور من التركة أثناء القسمة دون        استثنىوأن القرار المطعون فيه قد      , وفاته بثالثة عشر يوما   

  )39(." النقضوجباست هفإن, ون حين إجراء القسمةنأن يبين في حيثياته المرض الذي أثاره الطاع

  

 هو نص معيب بحيث انه لم       ,جزائري مدني   )408(و يالحظ أن نص الفقرة األولى من المادة       

ـ     , فلم يبين البيع المقصود في هذه الفقرة       ,األخرىحذو القوانين العربية    المشرع  يحذو فيه    ذكر  و لـم ي

 و مـن جهـة      , هذا من جهـة    أصال بدون ثمن    أو منها   بأقل أومثل القيمة   ب كان البيع    إذاالفرق بين ما    

 و يكون   ,وز ثلث التركة  ايج ال  ما اإلسالمية الشريعة    الجزء المحابي به و هو كما ترى        لم يذكر  أخرى

  .البيع في هذه الحالة صحيحا حتى و لم يجزه باقي الورثة

  

و لعل المشرع الجزائري قد قصد في هذه الفقرة البيع المنطوي على التبرع ال البيع الجـدي                 

 يفهـم   التيمدني الجزائري   ) 776( ذلك في المادة     أبدى و قد    , أي دون محاباة   , يكون بمثل القيمة   الذي

  . حكم الوصية هو البيع المنطوي على التبرع ال البيع الجدييأخذ البيع الذي أنمنها 

  
   بيع المريض مرض الموت لغير وارثه:الثانيالمطلب 

  

م البيـع  ت إذا أما" :نهأقانون المدني الجزائري على من ال) 408(تنص الفقرة الثانية من المادة      

  ".لإلبطال يعتبر غير مصادق عليه و من اجل ذلك يكون قابال نهإالظروف فللغير في نفس 

  

وارث في مـرض المـوت قـابال        لغير   قد جعل البيع     الجزائري المشرع   أنو يبدو من ذلك     

  .عليه ما لم يكن مصدقا لإلبطال
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نتقاد و خاصـة مـن      إلموضعا ل تميز باللبس و الغموض مما جعله        هذا النص ي   أن يالحظو  

  :فيص هذه االنتقادات لختتسليمان و علي  و الدكتور علي األستاذطرف 

  

 يتم البيع في    أن فاشترطت   ,ربيع فيه بشرط لم يرد في النص ال       أتت النسخة الفرنسية    أن:أوال

 النـسخة   أن كما   , لم يقبل بهذا الشرط    الميةاإلسفقهاء الشريعة   حد  أ أناشتداده في حين    حدة المرض و    

م دون رضا   تيعتبر البيع قد    "  فقالت   ,ربيعالثانية عبارة لم ترد في النص ال       في الفقرة    أضافتالفرنسية  

 "....غير مصادق عليه.... "ارة الواردة في القانون المدني  العبأما, " sans consentement صحيح

  .عامةبصورة ليست معروفة في القانون المدني 

  

بين  باقي الورثة و   قرارإلوارث فعلق صحته على     بيع  الفرق بين   ) 408( المادة   نص نأ: ثانيا

 sans ألجنبي فجعله قابال لإلبطال إمـا لعيـب فـي الرضـا كمـا يقـول الـنص الفرنـسي        البيع 

consentement, ربيعغير مصادق عليه كما يقول النص النه أإما و.  

  

 كان المشرع الجزائـري     إذا و   , الوصية أحكام عليه   يعتبر وصية و تجر    هذا البيع ي   إن: ثالثا

ال القانون  و   به القانون المصري     يأخذ و لم    ,ختالفإنه محل   أمع  " ال وصية لوارث    "نه  أ بحكم   دأخقد  

 الورثة فيما يجاوز الثلث؟     إقرار على   ذهاانف و يتعلق    أيضاة   و صي  لألجنبيذا لم يعتبر البيع      فلما ,الليبي

 و لم يكن البيع قابال      , عيب في الرضا   إلى ترجع   إبطالهلماذا كانت العلة في قابلية التصرف للغير في         و  

فلمن حالة الثانية   ال في   لإلبطال كان التصرف قابال     إذاو    في حالة تصرف لوارث لنفس العلة ؟       لإلبطال

 و لم   , لتدليس أو ,ستغاللإل أو لغلط   أووالمعروف قانونا أن اإلبطال يكون إما لقصر        , الحق في اإلبطال  

  . فهل هو احد العيوب المذكورة ؟,لإلبطاليصرح النص الجزائري عن السبب في قابلية العقد 

  

 عدم صـحة الرضـا      أسباب و لكن    ,صحيحم بدون رضا    تيقول النص الفرنسي انه يعتبر قد       

علمـاء   احـد مـن       لم يقل   في حين  ,القانون و هي التي سبق ذكرها     محصورة في العيوب التي ذكرها      

 و  , هذه العيوب  ألحد الورثة   إجازة تصرف المريض مرض الموت يتوقف على        أن اإلسالمية ةالشريع

 و  , يمس هذه الحقوق   أن فليس له    ,ثلثي التركة ب تتعلق الن حقوقهم قد     إجازتهمنه يتوقف على    أ قالو   إنما

 أجيز و   ,الة ال يعتبرون خلفا عاما له     هذه الح في   و   , مورثهم إلىلذلك اعتبرهم القانون من الغير بالنسبة       

 رضا المريض كـان     أن و لو فرضا جدال      , التصرف بناءا على اعتبارهم من الغير      الهم الطعن في هذ   

 ألحـد مشوبا بنفس العيوب حـين ينـصرف        يكون  غير صحيح كما تقول النسخة الفرنسية فان رضاه         

 لمصلحته هو وحده الذي يـستطيع       بطالاإل الن من شرع     ,اآلخرين الورثة   إجازةحه   و ال تصح   الورثة

 التـصرف ال    أنروض هنـا    ف و الم  ,لإلبطال يجيز التصرف القابل     أو إعماله يطلب   أو يتنازل عنه    أن

  .؟ للورثةاإلبطال فهل يكون ,إليه ممكنا بالنسبة اإلبطال فليس إذا , بعد موت المورثإالينفذ 



 مـات   إذا " :رسميا بالجزائر وجدناه يقول    مالك الذي يعمل بمذهبه      اإلمام رأي إلىجعنا   ر إذا

مت الوصية و ليس لغيره     لز  ." بغيرهدلهك و ال يبطله وال يب يغير شيئا من ذلأنالموصي 

 لهـم هـذا     أنضنا جدال   رف إذا و   , تصرف ما  إبطالو على ذلك فليس للورثة الحق في طلب         

 أن فمن المقرر قانونا     ,رض الموت  تصرف المريض م   إلىالحق الن القانون يعتبرهم من الغير بالنسبة        

تنازل عـن طلـب      ي أو يجيز التصرف    أن أيضا في حق   له ال  , تصرف ما  إبطالن له الحق في طلب      م

 صح هذا الفرض يكون تـصرف المـريض         فإذا , القانونية هآثار فيصح التصرف و ينتج كل       ,اإلبطال

ذا فرق القانون بـين      فلما ,ر للغي أو الورثة سواء كان التصرف لوارث       إجازةمرض الموت معلق على     

   )40(التصرفين ؟

  

 و مفاد ذلك انه يجب تعديل هذا الـنص          , واضحة األمور لهذه االنتقادات لتكون     ناو قد عرض  

 بـاع   إذا :"مـدني مـصري   ) 1(فقرة  ) 477( حيث تنص المادة     ,األخرىليتفق مع النصوص العربية     

 فان البيع يسري    ,مة المبيع وقت الموت    لغير وارث بثمن يقل عن قي      أوالمريض مرض الموت لوارث     

  . داخال فيها المبيع ذاته, المبيع على الثمن ال تجاوز ثلث التركة كانت زيادة قيمتإذافي حق الورثة 

  

 فان البيع فيما يجاوز الثلث ال يسري فـي حـق            ,ثلث التركة  كانت هذه الزيادة تجاوز      إذا أما

  ." يفي بالثلثينة ما للتركالمشتريرد  أوقروه أ إذا إالالورثة 

  

  :عدم اإلضرار بحقوق الغير حسن النية-

  

 على الغير الحسن    408 المادة   أحكامال تسري    " :نهأجزائري على   مدني  ) 409( تنص المادة 

 إذا و يستنتج من نص هذه المادة انه         , كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع          إذاالنية  

ن موقف الورثة يكون مغـايرا       فإ ,نا لمشتر و كان المشتري حسن النية      باع المريض مرض الموت عي    

في ألن الغالب أن تمضي فترة غير قصيرة بين صدور البيع           ,  بفقريتها )408(لما جاء في نص المادة      

 و, فيما يجاوز ثلث التركة    المتصرف، وظهور عدم نفاذ البيع في حق الورثة          مرض الموت وبين وفاة   

 هذه األحوال يحدث كثيرا أن يتصرف المشتري في المبيع إلى آخر، أو يرتب حقا عينيـا عليـه،                   في

وكان مكتسب هذا الحق حسن النية بأن كان ال يعلم بصدور البيع األول في مرض الموت، بـل كـان                    

فة الـذكر   يعتقد بأن العين المبيعة ملك خالص للبائع، فإن األحكام المتعلقة بالبيع في مرض الموت السال              

ال تؤثر على حقه الذي كسبه، فال يسقط الرهن أو االنتفاع وال يفسخ البيع الثاني، وإنما يكون للورثـة                   

  .الرجوع بحقهم على من تصرف له المريض
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ومنه فمن كسب حقا عينيا على المبيع الذي يطالب الورثة باسترداده تطبيقـا ألحكـام البيـع                 

  :   ضد هذا االسترداد ولكن بتوافر شرطانالصادر في مرض الموت يحميه القانون

  

 أن يكون هذا الغير قد كسب حقه على المبيع بعوض، حيث تقـضي المـادة                :األولالشرط  -

و إال فـإن    . " إذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيـع           ..:".جزائريمدني  ) 409(

 بحيث يجوز للورثة أن يتبعوا العـين فـي يـد            ,الورثة يكونون أولى منه بالحماية إذا انتقل إليه تبرعا        

  )41(.بحسن نيهالمتبرع له وأن يستوفوا منها حقهم، وذلك ما لم تكن العين منقوال وحازه المتبرع له 

  

كما يالحظ أنه إذا كان البيع عقارا فإن الغير ال يعتبر أنه كسب عليه حقا ما لم يقم بتـسجيل                    

  .السند المنشئ لحقه

  

 أن يكون الغير حسن النية، وهذا معناه أن يكون جاهال وقـت تعاملـه مـع                 :الثانيالشرط  -

المشتري بأن التصرف السابق كان فيه البائع في مرض الموت، أما إذا كان المشتري سيئ النية بـأن                  

 لتصرف مورثهم الذي تم في مرض موتـه، فـال   إجازتهمأخبره الورثة قبل أن يقدم على الشراء بعدم   

  )42(. أن يطلب الحمايةيجوز لهذا الغير

  

يطالبونـه  وعليه متى توافر هذان الشرطان جاز للغير أن يرفع دعوى ضد الورثـة الـذين                

 و أن يحتفظ بحقه الذي كسبه، فإن كان قد تلقى الملكية عن المشتري لـم يجـز                  باسترداد العين المبيعة  

 استرد الورثة ملكية المبيـع مـن        , المبيع الشيءنزعها منه، وإذا كان قد ترتب له حقا عينيا تبعيا على            

  )43(.المشتري مشتملة لهذا الحق األخير لمصلحة هذا الغير

  

   وصية المريض مرض الموت:الثالثالمطلب 

  
كـل  " :يلـي من القانون المدني الجزائري علـى مـا         ) 776(نصت الفقرة األولى من المادة      

بر تبرعا مضافا إلى ما بعد      تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعت           

  . " وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف,الموت

  

ويستنتج من نص هذه الفقرة أن التصرف الصادر عن المورث في مرض المـوت ويكـون                

ثـل هـذا     ولذلك فإن م   , يعتبره القانون وصية مستترة، وتسري عليه أحكام الوصية        ,مقصودا به التبرع  
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التصرف ال ينفذ في حق الورثة إال باعتباره وصية في حدود الثلث، و ال ينفذ فيما عـاد ذلـك إال إذا                      

أجازوه، فالنص إذا عمم، فأعطى حكم الوصية لكل عمل قانوني يصدر في مرض المـوت، كـالبيع،                 

  )44(.ى غير ذلك من التصرفات التي يقصد بها التبرعإل...والهبة، واإلقرار، واإلبراء

  

  :شرطان في التصرفولذلك وجب أن يتوافر 

  

   أن يكون تصرفا صادرا في مرض الموت:األولالشرط 

   أن يكون مقصودا به التبرع:الثانيالشرط 

  

   :الموت أن يصدر التصرف من المورث في مرض :األولالشرط -

ك ل ولـذ  ،)45(تتسع للتبرعات والمعاوضات ألنها كلمة عادية     " تصرف  " من الواضح أن كلمة     

فالنص ال يقتصر على البيع، بل يشمل كل تصرف أو عمل قانوني صدر من المورث، و أيا كان هـذا          

وهـو المـرض    التصرف واإلسم الذي أعطي له من أطرافه، وأن يصدر التصرف في مرض الموت              

الذي يتصل بالموت فعال، ويقع عبء اإلثبات بأن التصرف قد تم أثناء مرض الموت علـى الورثـة،                  

قومون بإثبات ذلك بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن، إذ أنهم يثبتون واقعة مادية، فيصبح اإلثبات                وي

، كـأن يكـون البيـع    )46(بتقارير األطباء وبغيرها من األدلة والقرائن المستخلصة من ظروف المرض     

العقد تـسجيال يكـون     منها أيضا تسجيل     قبل وفاة البائع بأيام، و     يحرر إال محررا بخط المشتري و لم      

البائع قد حرر العقد قبل وفاته بأيام قليلة ما لم يكن قد مات فجأة، و ال مانع أيضا مـن الطعـن فـي                        

  )47(.الموت بعد الطعن فيه بالتزوير التصرف بأنه صادر في مرض

  

  :التبرع أن يكون القصد من التصرف هو :الثانيالشرط -

 ,ان قد صدر عن المورث في مرض المـوت        يتضح أن التصرف وإن ك     فقد يحدث العكس و   

 وأكثر ما يقع ذلك في عقد البيع، فإن كان الثمن ال محاباة فيـه، فـإن                 ,ض مقابال لما تصرف   -أنه قب 

، ولكن إذا كـان فـي هـذا المقابـل محابـاة      البيع ينفذ في حق الورثة، وتسري عليه أحكام عقد البيع         

  )48(. ذي تسري عليه أحكام الوصيةللمتصرف إليه فإن هذا القدر المحابي فيه هو ال
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ويالحظ في هذا الشأن أن المشرع قد أقام قرينة على أنه إذا صدر التصرف من المورث في                 

مرض الموت فإنه يعد قد صدر تبرعا، فاإلنسان عادة ال يتصرف في مرض موتـه إال علـى سـبيل                    

قع عبء إثبات التصرف الغير     التبرع، لذلك أعفى المشرع الورثة من إثبات تبرعية التصرف، ولكن ي          

تبرعي على عاتق المتصرف إليه، فيجوز لمن صدر له التصرف أن يدحض هذه القرينة القانونية بأن                

ثبت ذلك نفذ التصرف في حق الورثة، أما إذا اثبت العوض وكان            يثبت أنه دفع عوضا للمورث، فإذا أ      

  .)49(.سري عليه أحكام الوصيةفي العوض محاباة له، فإن هذا القدر المحابي به هو الذي ت

  

  :ونجد في هذا الجانب بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العليا منها ما يلي

  

 مـن   204 المادة   ن حيث أ  …" : الذي جاء في حيثياته    1998 جوان   16القرار الصادر بتاريخ    

ضافة إلـى    إ , وصية مراض المخيفة تعتبر  قانون األسرة قد نصت على أن الهبة في مرض الموت واأل          

أن مرض الواهب هو حالة مادية ظاهرة ال يمكن إخفاؤها ويجوز إثباتها بشهادة الشهود زيـادة علـى                  

رار المطعون فيـه    قعليه فالوجه مؤسس، األمر الذي يتعين معه نقض ال        و بها   حتجالشهادات الطبية الم  

  )50(."المجلسالة لنفس حوإ

  

 في مرض الموت تعتبر وصية، ومن ثم فإن          الهبة ن من المقرر قانونا أ    …" :و في قرار آخر   

   .للقانونالقضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفا 

  

 أن الواهب كان في مرض الموت بشهادة الموثق والشهود          – في قضية الحال     –ولما كان ثابتا    

  .الطبيةوالشهادات 
  

يمكـن  فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعن على أساس أن العقد التوثيقي ال              

إبطاله إال في حالة الطعن بالتزوير مع أن الدعوى كانت ضد التصرف الذي أقامه الواهب وليس ضـد     

شكلية العقد رغم ثبوت أن الهبة موضوع النزاع كانت في مرض الموت فعال فإنهم بقضائهم كما فعلوا                 

  )51(."خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
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   الشريعة اإلسالمية فيرض الموتتصرفات المريض م: المبحث الثاني
  

 أكثر تنظيما و تفصيال ألحكام       جاءت الشريعة اإلسالمية السمحاء    على خالف القانون المدني   

 حيث جعلت المرض سببا في تعلق حق الـدائنين و الورثـة بمـال               الموت،تصرفات المريض مرض    

 في كل ما يتعلق بحقوقهم       حجر على تصرفه في أمواله     و ,حصول الوفاة المريض أثناء المرض و قبل      

د بتصرفه فيما ال يمـس حـق الـدائن و     و اعتللسبب،ا إلى مرض اعتبارا   مستند اعليها، حجر حفاظا  

ض ي تبعا لذلك تنوعت تصرفات المـر      وإجازتهم،  الورثة، أما ما يمس حقوقهم فإنه يكون موقوفا على          

  .افذة قابلة للفسخ تصرفات غير نو للنقض،مرض الموت إلى تصرفات نافذة غير قابلة 

  

و فيما يلي سوف نتعرض في هذا المبحث إلى التصرفات النافذة التي يبرمها المريض و التي                

ل التصرفات الغير نافـذة و التـي        وان و في المطلب الثاني نت     األول، ال تكون محال للنقض في المطلب     

  .الدائنين الطعن فيهاو يمكن للورثة 

  

  لنافذةتصرفات المريض ا: المطلب األول
  

جـوز  يض مرض الموت النافذة، و التي ال        لقد قسم فقهاء الشريعة اإلسالمية تصرفات المري      

  :للوارث أو الدائن نقضها إلى

  

بقضاء حاجات المريض األصلية من زواج و طالق و شراء األدوية و دفـع              تصرفات تتعلق   

  .أجرة الطبيب و غيرها

  

لية و رغم أنها من طبيعة مالية محـضة         و تصرفات ال تتعلق بقضاء حاجات المريض األص       

  . ألنها ال تؤدي إلى نقص في رأس مالهكذلك،فإنها ال تكون محال للنقض 

  

  

  .أولىولذلك سوف نتناول التصرفات المتعلقة بقضاء حاجات المريض األصلية في نقطة 

  .األصليةالمريض و في نقطة ثانية نتناول التصرفات الغير متعلقة بقضاء حاجات 

  

    التصرفات المتعلقة بقضاء حاجات المريض األصلية:أوال

   



، إال أنه لـيس      بأموال المريض من وقت نزول المرض      رغم أن حق الدائنين و الورثة يتعلق      

أن يتصرف فيها في حدود ما يفـي        له   ل، ب رف في أمواله  ذلك معناه غل يد المريض مطلقا عن التص       

  )52(.زمه نفقتهلتفي النفقة عليه و على من أساسا  هذه الحاجات تتمثل واألصلية، بسبب حاجاته 

  

 محابـاة، ن عنها مالم تكن فيها غاء األدوية و حاجاته التي ال يستبال للنقض شراكما ال يكون ق 

نافـذ   فعادة، فالتصر ن الناس في مثله     باغتين يسير   بو بغ  اشتراها بقيمتها أ   ن، بأ ةفإن خلت من المحابا   

التصرف محاباة بغبن فاحش ال يتغابن فيه الناس عادة كان ذلك تبرعـا             ، فإن كان في     غير قابل للنقض  

  53(.ه كل لحفظ حقةقابال للنقض من الدائنين و من الورث
(  

فينعقد النكاح من المريض نافذا      ،عتراض و طلب النقض كذلك النكاح     إلو ليس من مواضع ا    

لزواجه بنقض و    أن يتعرضوا    هت ما كان لورث   , في مرضه هذا   ر متوقف على إجازة أحد، و لو مات       غي

 الزيادة حكم التبرع ،و إن مات       ت، فإن زاد أحدث   يزيد عن مهر المثل   ال  رط أن   شبيثبت لزوجه مهرها    

نه أو لم يـسم شـيئا        بمهر المثل أو أقل م     ، و إن تزوجها   ج له فالزيادة حكم الوصية للوارث     و هي زو  

ديون الصحة، وهي التي تثبـت عليـه فـي           أو مهر المثل ، و يكون دينا في حكم           سمي،يثبت لها ما    

بينة صحيحة ، و لم تثبت بإقراره منفردا ، وإنما جاز نكاحـه ألن النكـاح مـن                  بصحته أوفي مرضه    

لـى   كما أن تصرفاته الغير مالية تثبت كلها من غير حاجة إ           ,التصرفات التي ال يعد المال فيها مقصودا      

  )54(.هاإجازة أحد قبل الوفاة أو بعد

  

كان رجعيـا أو    أصح زواجه يصح طالقه و لم يختلف الفقهاء في أنه صحيح، سواء             و كما ي  

  . تصرف صدر من أهله مضافا إلى محله وإنما اختلفوا في استحقاق اإلرثهبائنا، ألن

  

 كـان   ذا فإ بائنا،ريض من كونه رجعيا أم      طالق الم  صفة   ختالفو استحقاق اإلرث يختلف با    

 سـواء كـان الطـالق الرجعـي         صحته، حالة   طلقها في  كما لو    هتعدة ورث الرجعيا و مات و هي في       

 فإن كان برضاها فال نزاع      كبرى، أو   بيونة صغرى  أما إذا كان الطالق بائنا       رضاها، أم بغير    برضاها

  .رار منهف و هي في عدة لعدم تحقق الفي أنها ال ترث و لو مات

  

 بعـد،  لم تكن عدتها انقضت       و هذا، فإنها ترثه إذا مات في مرضه        رضاها،و إن كان بغير     

  )55(بماله من أول وقت مرض موته فقها لتعلق حقها 
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 مهما كانت خطورته    إن المرض  " :و في هذا نجد قرار للمحكمة العليا جاء في مبدئه ما يلي           

 الزوج من إيقاع الطالق ما عدا إذا كان القصد من الطالق في مرض الموت حرمان الزوجـة                  عال يمن 

  .)56("....من الميراث

  

 و مقيـد    أصحابه، مقيد بموت المريض في العدة عند أبي حنيفة و           ثستحقاق الميرا غير أن إ  

 وقال الشافعي ال    مالك، و غير مقيد بشيء عند       ,لىقبل موته عند أحمد و ابن أبى لي       بعدم زواجها بغيره    

  )57(تستحق الميراث 
  

 بذلك كأن يكون لهـا      , الزوج  إن لم يرض   أيضاو كما يكون الزوج فارا تكون الزوجة فارة         .

 مختارة بأحد  إذا فعلت     فارة وكذلك  ننفسها، تكو  بلغت و هي مريضة فاختارت       نبالبلوغ، فإ حق الخيار   

 موتها،هي في مرض    و  ه من نفسها    تن كأن تكون قد مك    المصاهرة، أصوله أو فروعه ما أوجب حرمة     

العدة، جها الميراث إن ماتت و هي في    رمة عليه وتعتبر فارة من الميراث و يستحق زو        ألنها تصبح مح  

  )58(فيرد عليها قصدها بفعلها  قصدت الحرمان من الميراث األنه

  

و بالنسبة للخلع فالمرأة كالرجل في التبرعات و على هذا إذا خلعت المرأة المريضة زوجهـا                

  . الوصية التبرعات تأخذ حكموأو طلقها على مال يكون هذا التزاما منها بالعوض تبرعا منجزا، 

  

 وال  الديون،سداد  ها بعد   ت حدود ثلث ترك   فيالفقهاء إلى أن هذه الوصية تنفد       و قد ذهب بعض     

 الثلـث،  ما يخرج من     كون للزوج الذي خالعها إال    يثلث إال بإجازة الورثة و إذن ال        تصح الزيادة على    

العدة فإن الـزوج إنمـا       و كانت و فاتها في       ولد، كان ما يرثه الزوج منها النصف بأن ماتت دون           ذافإ

الربع بأن ماتت عن ولد و كانت وفاتها في          أما إذا كان ميراثه منها       الثلث،يستحق بدل الخلع في حدود      

 هو الربع و ذلك دفعا لتهمة أنها إنما خالعته          و،  العدة فيجب أال يزيد بدل الخلع على مقدار ميراثه منها         

  .بالميراثفي مرض موتها لتزيده على ما يستحق من التركة 

 فإن الزوج يستحق البدل في حدود الثلث دون النظر إلى           ,العدة انتهاءأما إذا كانت وفاتها بعد      

  . صلة الزوجية انقطاعا تامابانقطاع سبب اإلرث قد زال نأل, منهامقدار ما يرثه 
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لع قـد    قد ظهر أن الخ    هبالثلث، ألن بلغ دون تقيد    غا ما   الع ب بدل الخل يستحق  أما إذا برئت فإنه     

  )59( الصحة تم في حال

  

  ء حاجات المريض األصليةالتصرفات الغير متعلقة بقضا:ثانيا

  

 مع ذلك ال تكون محال      وقد يبرم المريض تصرفات ال تمت بصلة بقضاء حوائجه األصلية،           

نافع و  م و حسب المذهب الحنفي هذه التصرفات تقع على األعيان كما تقع على ال             ,عتراض و النقض  لإل

  .احاألرب

  

اة و كان تصرف    و لم يكن فيها محاب    ) رقبة ومنفعة   (فبالنسبة للتصرفات الواقعة على األعيان      

 فإن تصرفه هذا يقع صحيحا و يكون نافـذا فـي            فصاعدا،ث كالبيع بمثل قيمته     رواالمريض مع غير    

 وفيـه،   تهمة   حقا من حقوقهم و ال       سائنين أو الورثة حق إبطاله بعد موته ألنه ال يم         حياته و ليس للد   

 المالية باقية في المبايعة بمثـل القيمـة و إن           و, بالصورةألن حق الغرماء أو الورثة تعلق بالمالية ال         

تحويل حقهم من محل إلى محـل       إنشاء ذلك إبطال شيء من حقهم بل فيه         في  فلم يكن    الصورة،فاتت  

   )60(عدله و للبدل حكم المبدلي

  

ونافذا و بمثل القيمة فإن تصرفه كذلك يكون صحيحا         أما إذا كان تصرف المريض مع وارث        

 بالماليـة،  حقهم متعلق     ألحد من بقية الورثة ألن     ضعترا إ  ال ومحمد،   ما ذهب إليه أبو يوسف و        ىعل

  . في ذلك سواءألجنبي فكان الوارث و ا التركة ال بأعيانهاأي بقيمة

  

 يهم أن يطلبوا إبطاله ولو كان      المريض مع أحد ورثته كان لباق      ف إذا تصر  ":ةو قال أبو حنيف   

 كان تصرف   نبذاتها، فإ مال مورثهم تارة يتعلق بماليتها و تارة يتعلق         ألن حق الورثة في      ،بثمن المثل 

 تعلـق حقهـم بعـين       ثالوار تصرفه مع    ن كا  إن وة،  بالماليالمريض مع غير وارث كان تعلق حقهم        

 بالعطـاء بغيـر     ار كما يكـون   بث اإل نالقيمة، أل  بالبيع له بمثل   فال يؤثر أحد بشيء منها و لو         التركة،

  )61(".قيمةاله من األعيان و لو كان بمثل  لما يختار لن، يكوعوض

  

                                                           
  ريعة اإلسالميةطلبة دبلوم الشت ألقيت على  محاضرا–تصرفات المريض الموت : محمد الزفزاف )59(

  1986 القاهرة -كلية الحقوق                              
  261 المرجع السابق ص –محمد فراج حسين  )60(
  262 المرجع السابق ص –محمد فراج حسين  )61(



 أن رأي أبي حنيفة مبني على التهمة بالمحاباة و          كأبو يوسف، ذل  و   هو رأي محمد     حو الراج 

 ال يصح البيع لـوارث و إن        ها، و حقها لهذا الحق    يتأن حق الورثة يتعلق بأعيان التركة كما يتعلق بمال        

  .كان بمثل قيمته

  

ة على المنافع كاإلجارة    هذا فيما يخص التصرفات الواقعة على األعيان أما التصرفات الواقع         

 و ليس لورثتـه بعـد       لغيره،ر األعيان من تركته     و أن يعي  فالمريض يملك أن يؤجر لغيره       ,ةو اإلعار 

انتفـع،   من أعار له عينا مدة أن يطالبوه بعوض مـا             على وفينقضوها،   على إجارته    اويعودموته أن   

 إذ حق الورثة متعلق بأعيان التركة و حق الدائنين متعلـق            المنافع، ألن له التصرف المطلق في       كوذل

 واألمـوال،    خالصة لصاحب    عبالمنافع، فالمناف متعلقا   ق واحد من الفريقين    فليس ح  ,بقيمة هذه األعيان  

 أن العقود على المنافع تبطـل بمجـرد مـوت أحـد             أبي حنيفة و أصحابه   من جهة ثانية فالمقرر عند      

  .)62(العاقدين

  

  فالعقود علـى     ته،اإعارته و   ا إجار , فقد بطلت من تلقاء نفسها     مرضه،فإذا مات المريض في     

 و  ,ة فال حاجة إلى إجازتهم    يف أي حال من األحوال في مذهب الحن       منافع إذا ال تمس حقوق الورثة في      ال

 ألن هذه كلها عقود على المنافع و هي سائغة له ال يتصل             قاة،االمسرعة و   ا المز , اإلعارة ,جارةمثل اإل 

  .)63(بها حجر 

  

اإلرث فإن التصرف فيها    أما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المنافع أموال و أنها تنتقل ب             

  )64(. يخضع له التصرف في األعيانايخضع لم

  

رأس المال كعقدي الـشركة و      لى األرباح و التي ال تمس       و بخصوص التصرفات الواردة ع    

 نللربح، أل ن عليه بالنسبة    غبصحيح و لو كان فيه       فالعقد   غيرهة فإذا عقد المريض شركة مع       بالمضار

ـ   ا أرب إذ ، الشركة و ال تتعلـق بأرباحهـا       حقوق الورثة و الدائنين تتعلق برؤوس أموال        ةحهـا كمنافع

أمـوال  ففي هذه الحال تصير جزءا من رؤوس         ،ي ذمته  ملكيتها ف  تدخلو  أ إذا استعملها    لصاحبها، إال 

بمجرد وفاتـه    و إن عقد الشركة في ذاته ال يضر الورثة في شيء ألنه              غيب،التركة و قبل ذلك فهي      

 كيال عنه   كل واحد من الشريكين و     يكون   هألن,  عقود الشركات جميعا تتضمن التوكيل     نأل, العقديبطل  

ـ  نعزل الحي عن وكالة الميت فيبطل عقد الشركة المتضمنة          موت أحدهما ي  بو    ذلـك إذا    ىللوكالة، وعل

 صـحت   ,يعمل فيه و يكون الربح بينهما مناصفة مثال       لضارب المريض بأن دفع جزءا من مال لغيره         

                                                           
ـ  األئمة الذين قرروا جميعا أن عقد اإليجار لوارث كعقد البيع ألنه عقد الزم و العقـود                  ةخالف أبو حنيف   )62(  ال  ةالالزم

  تبطل بموت أحد العاقدين
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  263ص   المرجع السابق-د فراج حسينمحم )64(



 ألن ذلـك ربـح، و ال حـق          ,ن على المريض   كان في ذلك غب    ومناصفة، ول  الربح    وكان ة،بالمضار

  )65(.ة في الربح قبل دخوله في ملك المريضللدائنين أو الورث

  

  تصرفات المريض الغير النافذة:الثانيالمطلب 
  

و في األحـوال التـي      بالقيود  بعد استعراض مختلف التصرفات التي ال يرد عليها الحجر إال           

 فتلـك هـي   ,صة التي تمس رأس مال التركة بـالنق     إلى بيان التصرفات المالية الخالص     يذكرناها، نأت 

 و ال يصادم أهلية المـريض  وارث بالقدر الذي ال يضار معه دائن و ال    ضع الحجر و موضع المنع      مو

 بإعطائه الحـق    , فهو يثبت بمقدار ما يدفع الضرر عمن يحتمل أن يناله الضرر           ,من حيث ثبوت أصلها   

ن كان ال يمس حقه فهو بمنجاة مـن رفـضه أو            إ و   , كان التصرف يمس حقه    رف إن في إجازة التص  

  .ازته إج

فقهاء الشريعة اإلسالمية تصرفات المريض التي تمس حق الدائنين و الورثة إلـى             ولقد قسم   

  :قسمين

  

  .تصرفات إخبارية تثبت حقوقا مالية و هي جميع إقرارات المريض-

  .تصرفات إنشائية تثبت حقوقا مالية لم تكن ثابتة من قبل-

  :و سنتناول هاته التصرفات في نقطتين

  

  .فات اإلخباريةالتصر: أوال

  

ـ         و إقـرار المـريض أو   ,هو تتمثل التصرفات اإلخبارية للمريض مرض الموت في إقرارات

 بالمدعى به هو أقـوى األدلـة إلثبـات          فعترااإل: رعالصحيح هو إخبار بحق لغير عليه ، و في الش         

  .)66(دعوى المدعي عليه 

  

ال إذا أقر المـريض أو الـصحيح   لم فاإلقرار با,و عيناأدينا بالمال و يندرج في ذلك اإلقرار   

 لكن اختلف الفقهاء    وقسمتها،  تركة قبل   به من    بت ما أقر  فإن إقراره يكون حجة عليه فث      ،بدين أو عين  

  .الموتفي إقرار المريض مرض 

  

ألجنـي و قـد يكـون       خر فإن إقراره قد يكون      فقد ذهب الحنفية إلى أنه إذا أقر المريض آل        

 و لكنهم يقولون أن هذا      , ماله فإقراره صحيح ولو استغرق جميع     ، أو دين  لوارث، فإن أقر ألجنبي بعين    
                                                           

  263ص   المرجع السابق-محمد فراج حسين )65(
 421المجلد الثالث دار الفكر العربي بيروت ص-السيد سابق  )66(



تبرع كالوصـية و     ألنه   , إال في دائرة الثلث    ان يقضي بأن ال يصح هذا اإلقرار      استحسانا ألن القياس ك   

 قد تـصدق    إن اهللا " :سلمتبرع المريض يجب أن يقتصر على الثلث لحديث الرسول صلى اهللا عليه و              

 أن  و مقتضى هذا الحديث   " خر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم         والكم في آ  عليكم ثلث أم  

إال فـي الثلـث    يحق له التصرف في أواخر حياته     و أن المورث ال    لهم، فهي حق    ,ثلثي التركة للورثة  

 فالعدول عنه يكون    , فكذلك يكون إقراره   , مرض الموت  تصرفات المريض الباقي و هذا هو األصل في       

 القياس و هو ما روي عن ابن        ياألصل، أ دوا إلى دليل يوجب العدول عن هذا        ن است ددليل، وق عن  إال  

 و إن   , وارث فإنـه جـائز     لرجل غير ن  يإذا أقر الرجل في مرضه بد     " :القعمر رضي اهللا عنهما أنه      

لرسول أنه سمعه من ا   على  فيحمل  " لوارث فغير جائز إال أن يصدقه الورثة         وإن أقر    ,أحاط ذلك بماله  

  .سلمصلى اهللا عليه و 

  

نفذ من  ي وإقرار المريض لغير الوارث كإقرار الصحيح،       أن   إلى   و ذهب المالكية و الشافعية    

  .دل به الحنيفةكل المال كما ذهب الحنفية و دليلهم على ذلك هو ما است

  

 ن من ذلك المرض، يكـو     ه وأفاق بعد إقراره   ت ألحد ورث  لأما إقرار الشخص حال مرضه بما     

  .موت مرضه تحقق أن مرضه لم يكن مرض  معتبرا ألنه لما أفاق منهقرارإ

  

صدقه باقي الورثة و قد سلموا      يقرار المريض لوارث باطل إال أن       إى أن   ة إل و قد ذهب الحنفي   

  ."ال وصية لوارث و ال إقرار بالدين "  عليه و سلم قال على هذا بما روي أن الرسول صلى اهللا

  

وارث فإنه جائز    غير أقر الرجل في مرضه بدين لرجل        إذا":هللا عنه   و قول ابن عمر رضي ا     

وا من هـذا إذا  ثن ولكنهم است ," أن يصدقه الورثة     و إن أحاط ذلك بماله و إن أقر لوارث فغير جائز إلى           

 ألن هذا الدين    , الحال إلى مهر المثل مع أنها وارثة       ه فإنه يصح إقراره في هذ     ,ه بدين المهر  تأقر إلمرأ 

 لم يـزد    , فال يمنع صحة اإلقرار لوارث و إنما كان دينا ال تهمة فيه ألنه معروف السبب               ,مة فيه ال ته 

  )67(.على مهر المثل

  

 فإذا أتهم بطل كمن لـه       ,و ذهب الملكية إلى أنه يصح و إن مات من ذلك المرض إذا لم يتهم              

قبل ألنه ال يتهم في أنه يقر بالمال        بن عمه فإنه ي    أما إذا أقر إل    يبطل،بنته فإنه   ت و ابن عم فإن أقر إل      بن

  .ابنتهإلى ابن عمه دون 

  

انتهى و عند الشافعي إن كان إقرار المريض لوارث فالراجع عندهم صحة اإلقرار ألن المقر               

 و الظاهر في مثل هذه الحال أنـه ال يقـر إال عـن       ,وب فيها الفاجر  ت و ي  إلى حالة يصدق فيها الكاذب    
                                                           

 329تصرفات المريض مرض الموت في القانون المصري و القوانين األجنبية ص الوصية و - كامل مرسي محمد )67(



 ألنه قد يقصد الحرمان بعـض       ,و فيه قول آخر عندهم و هو عدم الصحة         ,تحقيق و ال يقصد الحرمان    

  .األولا و ال يقدم مإذا أقر في صحته بدين ثم أقر آلخر في مرضه تقاس و عندهم كذلك أنه الورثة

  

 ال يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا و احتج بأنه ال يؤمن بعـد المنـع مـن                  ":أحمدو قال   

  )68(".الوصية أن يجعلها إقرارا

  

 ,ه ثالث مسائل  ثنه يستثني من عدم نفاذ إقرار المريض لوار       أو يقول فقهاء الشريعة اإلسالمية      

  :اإلقرار فيها نافذ و إن لم يصدقه الورثة
  

 للوارث وديعة معروفة عند موته، فأقر المريض بأنه استهلك أمانة وارثه المعلومة             نإذا كا -1

  . الوديعةإقراره باستهالكفيقبل التي أودعها عنده 

  

 إقـراره و    ح، فأقر و هو مريض بأنه قبضها منه، ص         وديعة عند الوارث   إذا كان للمورث  -2

  . الورثةهإن لم يصدق

  

 فالنا فلو قال أن ابني      ،همدينضه الوارث بطريق الوكالة من       ما قب   إذا أقر المريض بقبض    -3

  )69(. يكون إقراره معتبرا,قبض دينا من فالن بالوكالة عني و سلمه لي

  

 سبب اإلرث عند اإلقرار و كـان وارثـا           به قامو الوارث الذي ال يصح اإلقرار له هو من          

لعدم قيام سـبب اإلرث عنـد       تكن زوجا له ثم تزوجها نفذ إقراره        لم   ةاإلمر أقر    فإذا ,بالفعل عند الوفاة  

 ,فورثه األخ المقر له    ألخيه و له ابن يحجبه عند اإلقرار ثم مات ذلك االبن قبل أبيه                إذا اقر  و ,اإلقرار

حمد ابن حنبل إن الوارث الذي ال يصح اإلقرار له هو من كان وارثـا وقـت                 أ و قال    ,لم ينفذ اإلقرار  

 الن العبرة في ذلك هي فـي        ,رمثه إلى الوفاة أم لم يست     رإ سواء استمر    ,اإلقرار لو مات ساعتها المقر    

 وارثـا   ققت التهمة وقت اإلقرار بان كـان      حكون ذلك إال إذا ت    يور اإلقرار مصحوبا بالتهمة و ال       صد

له ابن حجبـه     على ذلك ال ينفذ اإلقرار ألخيه إذا كان وارثا له وقت اإلقرار ثم جاء                و ,بالفعل ساعتها 

  )70(. فيصدر باطال,هصدوروقت قرار إذا أبطل فللتهمة ووقتها هو  ألن اإلتمن الميراث وقت المو

  

   التصرفات اإلنشائية :ثانيا

  

                                                           
 .425-424 فقه السنة ص –السيد السابق  )68(
   و ما بعدها327المربع السابق ص –محمد كامل مرسى  )69(
   و ما بعدها327المربع السابق ص –محمد كامل مرسى  )70(



  التصرفات التي يقصد مـن ورائهـا       الموت تلك  اإلنشائية لمريض مرض     تلتصرفايقصد با 

 هذه التصرفات إما أن تكون معاوضـة أو بغيـر معاوضـة و              و ،إنشاء حق لم يكن موجودا من قبل      

قدها بالغا راشدا مع عدم العلـم       عا  حال إنشائها طالما كان    يحة في صحاألصل في هذه التصرفات أنّها      

 تكون قابلة للفسخ و النقض إذا اتصل الموت بالمرض و ذلـك             أنها غير   ,ا المرض باتصال الموت بهذ  

ذا كانت تؤثر في رأس مـال       إ و ذلك    , طالما كان فيها مساس بحقوقهم     ,حماية لصالح الدائنين و الورثة    

زيد أو الشراء ب  المثل   و الوصية و البيع بأقل من ثمن         , و الوقف  , و الصدقة  , كالهبة بالنقصان،المريض  

  )71(.منه

  

و  إلى غيـر وارث      ء إلى وارث و اإليصا    ءبين اإليصا في الوصية   فالشريعة اإلسالمية تفرق    

 به و في الثانية تجعلها      ىدر الموص قالفي األولى تجعل الوصية معلقا نفاذها على إجازة الورثة أيا كان            

 و المعـول    , بإجـازتهم   و فيما يجاوز ذلك    ,التركة دون إجازة منهم    نافذة في حق الورثة في حدود ثلث      

  . وفاة الموصي ثة لهم وقتاكون اإلجازة ثبوت الورعليه في تعيين الورثة الذين يمل

  

حكم الوصية   تصدر من الشخص في مرض موته في         و تعتبر الشريعة اإلسالمية الهبات التي     

ن الواهـب   نافذة و لو صدرت م     فالهبة تكون وقت إبرامها صحيحة و        ,و تطبق عليها األحكام المتقدمة    

نفاذها و إال أصبحت غير نافذة في حق ورثة          شفي الواهب بقيت للهبة صحتها و         فإذا ,اء مرضه في أثن 

  .الواهب الذين تثبت لهم هذه الصفة وقت موته بالقيود التي تقدم ذكرها في شان الوصية 

  

ن خـالل   و في السياق نفسه نالحظ إنتهاج اإلجتهاد القضائي لنفس نهج الشريعة اإلسالمية م            

من المقرر قانونا أن الهبة فـي       " : الذي جاء بالمبدأ التالي    197335بعض القرارات ومنها القرار رقم      

   )72(..."مرض الموت و األمراض المخيفة و الحاالت المخيفة تعتبر وصية

  

تعتبر وصية و من ثـم فـإن        من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت         " و في قرار آخر     

  )73(..." هذا المبدأ يعد مخالفا للقانونالقضاء بخالف

  

                                                           
  263 السابق صلمربع ا-محمد فراج حسين  )71(
 عن غرفة األحوال الشخصية منشور بالمجلة القـضائية عـدد           1998جوان  16 مؤرخ بتاريخ    197335قرار رقم    )72(

 281ص2001لسنة " أحوال شخصية"خاص 
 عن غرفة األحوال الشخصية منشور بالمجلة القـضائية عـدد           1999مارس16 مؤرخ بتاريخ    219901قرار رقم    )73(

 287ص2001لسنة " يةأحوال شخص"خاص 



و قد طبقت الشريعة اإلسالمية هذه األحكام على البيع الذي يصدر من الشخص في مـرض                

موته مع بعض التعديالت البسيطة اقتضتها طبيعة البيع ففرقت بين البيع إلى غير وارث و البيع إلـى                  

  .وارث

 كـذلك إذا    و ,نه بقليل و د وألمثل  ام بثمن   تا إذا    البيع صحيحا و نافذ    رو في الحالة األولى اعتب    

كـان   ,ما إذا كان الفرق أكثر من الثلث      أ ,ثلث التركة ن الفرق يخرج من     ام بثمن دون المثل بكثير و ك      ت

  .البيعأو يفسخ إلى ثلث التركة للورثة حق مطالبة المشتري بتكملة الثمن بحيث ينقص هذا الفرق 

  

 و تكون اإلجـازة     , حق سائر الورثة إال إذا أجاوزه      فيالبيع نافذا   لة الثانية ال يكون     و في الحا  

المثل لثبوت حق الورثة جميعا في أعيـان  بثمن ضرورية وفقا لمذهب اإلمام أبي حنيفة و لو كان البيع   

  .ذاتهاالتركة 

  

ا يعتبـران حـق     أما الصاحبان فال يشترطان اإلجازة إال إذا كان البيع محاباة في الثمن ألنهم            

  )74( التركة ال بأعيانها يةرثة متعلقا بمالالو

  

ذا وقف أرضا أو بيتا و استوفى الوقف شرائطه         إن المريض   أما الوقف فقد ذهب الحنفية إلى       أ

  . العقود المنجزة التي تقبل الفسخفانه ينفذ في الحال ألنه من

  

لـك حكـم    كـم ذ   أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن المريض إذا وقف على بعض الورثة كان ح             

الـك ذهـب    هب م ذا   فان لم يجيزوا بطل الوقف كلية و إلى م         , إجازة باقي الورثة   ه فيلزم لنفاذ  الوصية،

 تجـز   جوز ما لم  ت و الوصية لوارث ال      ,ن الوقف تبرع كالوصية فيأخذ حكمها     إليه الشافعي و دليلهما أ    

  )75(. فالوقف كذلك,الورثة

  

مـن المقـرر    " :حيث جاء في المبدأ    96675قم  و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها ر        

  )76(.."وصيةقانونا أنه يبطل الحبس في مرض الموت و يعتبر 

  

  :روايتانروي عنه في هذا  نه قدإما اإلمام احمد فأو 

   على إجازة الورثة ن فعل توقفإانه ال يجوز ف: ألولىا

                                                           
 565.566 عقد البيع  ص – المجلد األول – العقود المسماة -سسليمان مر ق )74(
 123 ص ابق المرجع الس-فمحمد الزفرا )75(
ائية عـدد    عن غرفة األحوال الشخصية منشور بالمجلـة القـض         1993نوفمبر23 مؤرخ بتاريخ    96675قرار رقم    )76(

 302 ص2001لسنة " أحوال شخصية"خاص 
 



الوقف غير الوصية    ن أل ,ن يقف على الوارث ثلثه كما يقف على األجانب        أانه يجوز   : الثانية

  ، و هذا ما اختاره أكثر الحنابلة نما ينتفع الورثة بغلتهيباع و ال يورث و إ نه الأهو 

  

  : هذه التصرفات تحكمها قواعد البد من الرجوع إليها و هذه القواعد هيو الحقيقة أن

  

ـ ت هذه التصرفات إن كانت لوارث ال   )1 ا صـرف أم  نفذ إال بإجازة الورثة سواء كانت تبرع

   أم مبادلة ال محاباة فيها عقد مبادلة فيه محاباة 

  

أو لم يكن فحق الدائنين فيها أن       ذا كانت التركة مستغرقة بالديون و فيها سداد لكل الديون           إ) 2

ض ال يمس هذه القيمة فهو نافذ و إن لم يجيزوه و على ذلك ال               تصرف من المري   فكل   ,تسلم قيمتها لهم  

 فـسخه إال إذا زاد      ن يسيرا لهم حق   شراء فيه غبن و لو كا      و كل بيع أو      ,إذا أجاوزها ه إال   تبرعاتتنفذ  

و إذا بـاع أو     ،تعلق بالقيمة فيجب أن تسلم لهـم       ألن حقهم م   ,نقص البائع مما يزيل الغبن    أالمشتري أو   

فـال   لهـم    ن حقهم متعلق بالقيمة و المالية و قد سلمت         لم يكن لهم أن ينقضوه أل      أصال ناشترى بال غب  

  .عتراضهم و ال لنقضهم ما أبرموجه إل

  

 فال شأن للورثة بالتركة ما دامت مـستغرقة         الورثة،و يالحظ أن حق الدائنين مقدم على حق         

ين أجبر الدائنون على أخذ القيمـة و        دخالصها بقيمتها و كانت مساوية لل     بالدين بيد أنهم إذا أرادوا است     

 من الدين لم يكن للورثة استخالصـها بقيمتهـا إال برضـا           ل  أق و إن كانت قيمة التركة       ,تسليم التركة 

ى يستطيعوا بيعهـا    تو عساهم يبقون العين في أيديهم ح       ديونهم كاملة    الدائنين ألن لهم الحق في استفاء     

  في وقت تعلو فيه قيمتها و يكون فيها و فاء لديونهم 

  

ـ ة أصال أن لم تكن مدينأ لم تكن التركة مستغرقة بالدين ب  إذ -)3  بـدين غيـر  ة و كانت مدين

 فكل تصرف المـريض     , فمن حق الورثة أن يسلم لهم ثلثا قيمتها بعد الدين          ,وقد استوفى منها  .مستغرق

  .الثلثين يمس حقهم في  ال فللورثة منعه حتىن تبرعا أم مبادلة يمس هذين الثلثيسواء كان

مبادلة مع أجنبي بيـع     كل عقد    و   , ما دام في حدود الثلث     غو على ذلك فكل تبرع ألجنبي سائ      

محاباة يتسع لها ثلث    شراء نافذ من غير حاجة إلى إجازتهم إذا لم تكن فيه محاباة أصال أو كانت فيه                 أو  

 التصرف حتى تزول الزيـادة التـي        الحق في منع  فللورثة  , التركة فإن كانت تزيد المحاباة عن الثلث      

  )77(  الثلثين الذين يجب أن يسلما لهمتسم
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ر نخلص إلى نتيجة مؤداها أن الشريعة اإلسالمية كانت أكثر حرصا في احتياطها             و في األخي  

 فجعلت لهم حـق  رضه،من أن يمس مرض الموت بتصرفاته حقا من حقوقهم أثناء            و الورثة م   نللدائني

  . يمس حقوقهمنقض كل تصرف

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخـاتـمة

  
ة السمحاء كانت هي المصدر األول في تنظـيم          موضوعنا أن الشريعة اإلسالمي    عرفنا من خالل  

 استمد المشرع الجزائري و المصري وغيـرهم مـن          اومنه, أحكام تصرفات المريض مرض الموت    

 أما غيرهم من المشرعين الغربيين الذين ال يأخـذون بأحكـام            ,المشرعين العرب أحكام مرض الموت    

وا من أحكام مرض الموت سـوى الحكـم         الشريعة اإلسالمية وعلى رأسهم المشرع الفرنسي فلم يعرف       



 فضال عن ذلك فقد كانت الشريعة       و, ببطالن تصرفات هذا األخير الصادرة لصالح أطبائه و الصيادلة        

اإلسالمية أكثر توسعا عن التشريعات العربية الحديثة في تنظيم أحكام تصرفات المريض مرض الموت              

 هذا اعتراف   و,  لمعرفة ما لم يتناوله المشرع بنص      لذلك كان يتعين الرجوع إليها في كثير من األحيان        

للشريعة اإلسالمية بفضلها كمصدر رسمي للقانون في المادة األولى من القانون المدني الجزائري التي              

  . فيه نصدتحيل إلى مبادىء الشريعة اإلسالمية فيما ال يوج

  

كانت أوصـافه تنبـىء     يمكن أن نقوله كخالصة لهذا البحث أنه طالما حل بالشخص مرض             اوم

بدنو األجل فيؤدي إلى عجزه عن القيام بمصالحه المعتادة جزئيا أو كليا سواء ألزمه البيت أو لم يلزمه                  

و تأكد له من خالل شهادات األطباء و األعراف أنه من األمراض الخطيرة التي تنتهـي بـالموت ال                   

 نفـإ ,  المرض كالموت غرقا أو خوفا      مات بسبب آخر غير    وأ,  يموت بالفعل موتا متصال به     و, ةمحال

جميع تصرفاته التي يبرمها في فترة المرض تأخذ أحكاما تختلف عن أحكام تـصرفات األصـحاء و                 

السبب في ذلك يرجع إلى تعلق حق الغير و هم الورثة و الدائنين بأموال المريض منذ حلول المـرض                   

  .به

  

ضيان بأنه إذا اتخذت تصرفات المريض شكال       و عليه فإن الشريعة اإلسالمية و القانون المدني يق        

ـ              إ وأ, من أشكال التبرعات كالهبة    وز ثلـث   ابراء دين أو اإلقرار به أو البيع بثمن فيه محاباة بمـا يج

 ما دام األمر كذلك توقف نفاذها على سداد الـديون أوال            و,  هذه التصرفات حكم الوصية    تأخذ, التركة

 كانت ألحد الورثـة     اوإذ, صية ثلث التركة إذا كانت لغير وارث      ثم على إجازة الورثة إذا تجاوزت الو      

 المقابـل تبقـى     يوف, توقفت كلها على إجازتهم و ذلك للحيلولة دون إيثار بعضهم على البعض اآلخر            

 الطعن فيهـا كـالبيع      زتصرفات المريض األخرى التي تعد تأييدا لحقيقة ثابتة صحيحة و نافذة ال يجو            

  .ديبمثل القيمة أي بثمن ج

  

و في األخير يمكن القول أن جميع أحكام تصرفات المريض مرض الموت إنما جاءت من أجـل     

 حتى يستوفي الدائنين ديونهم و الورثة حقهم فـي حـدود ثلثـي              كوذل, حماية حقوق الورثة و الدائنين    

  .                                              التركة

   و توفيقهتم بحمد اهللا                                                           
  

  قائمة المراجع
  

  :المؤلفات
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