
 

 

eISSN 2600-8408 

http://journals.iium.edu.my/al-fiqh 

Pp. 52 - 67 

Copyright (C) 2019 

IIUM Press 

International Islamic University Malaysia 
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 ملخص البحث
يطبقُيفُالرقيبةُُ.الرقيبةُاملرأةُيفُجمتمععلىُمرياثُاملرأةُبدائرةُالرقيبةُاجلزائرية،ُويهدفُإىلُالكشفُعنُمكانةُاُاملقالُتطبيقاتُالوقفُاِقشُهذنيُ 

العرفُالفاسدُأبُدونفقطُوقفُاملرياثُللذكورُ حكامُالّشريعةُاإلسالمية.ُكماُسيكشفُعنُدوافعُاإلانثُظلما،ُاألمرُالذيُيستوجبُتصحيحُهذُا
تمعُالعريبُواإلسالميُعلىُحدُفكرُاجملاليتُابتتُمتصلةُبةُوسياسةُالتفضيلُيفُالسلطةُالذُّكوريُييبُاجلزائريُالرتكابُهذاُالظلمُاملتمثلاجملتمعُالّرق

يفُُيعُعمليةُتطبيقُأحكامُالّشريعةُاإلسالميةُالصحيحة.ُواستخدمُالباحثان؛ُمماُميّهدُلتسُراء،ُوهلذهُاألسبابُجيبُالوقوفُعلىُمواطنُالظلمسُو
لُاستعراضُلتطبيقاتُوقفُاملرياثُللذكورُدونُاإلانث،ُيفُاجملتمعُهذاُاملقالُاملنهجُالتحليليُواالستنباطيُلرصدُالنتائجُاملتوخاة،ُوذلكُمنُخال

ُالرقييبُاجلزائريُحتتُمسمىُاملصلحةُالعامة.
 مكانة املرأة، تطبيقات الوقف، مرياث املرأة، الفقه.الكلمات املفتاحية: 

The Applications of Endowment on Women’s Inheritance in the Society of Reguiba District, Algeria: An 

Analytical Evaluative Study 

Abstract 

This article discusses the waqf applications on the inheritance of women in Reguiba District of Algeria and aims to reveal 

the status of women in the society of Reguiba. In Reguiba, the application of endowment of inheritance is only given to 

males; females are excluded unjustly. There is a need of correcting this corrupt custom according to the rulings of Islamic 

Shariah. It will also reveal the motives of the Algerian Reguiba society for applying this injustice that is carried out by the 

male authority and the policy of preference which has infiltrated the mindsets of the people of Arab and Islamic societies 

alike. For these reasons, it is necessary to know the points of injustice, which will pave the way for speeding up the process 

of applying the correct Islamic laws. In this article, the researchers used the analytical and deductive approaches to produce 

the expected results through the review of the application of endowment of inheritance for males excluding females in the 

Algerian Reguiba society that is occurring in the name of so called ‘public interest’.  

Keywords: Women’s Position, Applications of Endowment, Women’s Inheritance, Islamic Jurisprudence. 
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ُ.والصالةُوالسالمُعلىُرسولُهللا،ُوبعداحلمدُهللُ
ُ ُهللا ُلطف ُوتعاىل-من ُجعلُُ-سبحانه ُأنه بعباده

عرافُاإلنسانيةُمتنفساُيفُكثريُمنُأحكامهُالّشرعية؛ُمراعاةُألل
ُكلُزمانُومكان؛ُمماُحيققُ ألحوالُعبادهُولرفعُاحلرجُعنهمُيف
األعرافُحمطُمتحيصُفمنهاُ يفُالدارين،ُإالُّأنُهذُه هلمُالسعادُة
ماُحيتاجُللعالج،ُأوُالتغيريُاجلذريُلكنُابلّتدرجُاملرحلي،ُوهذاُ

العربيةُواإلسالميةُعلىُحدُسواء،ُوتتخبطُُماُتواجههُاجملتمعات
فيهُمنُخاللُتطبيقاتُوقفُاملرياثُعلىُوجهُالتأبيدُللذّكورُ
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ُالتجاوزاتُ ُهذه ُفيها ُت طَبق ُاليت ُالدول ُإحدى ُواجلزائر فقط،
ُالّشريعةُ ُملقاصد ُحتقيقا ُالعامة ُاملصلحة ُاسم ُحتت العرفية

ُك ثرية،ُاإلسالمية،ُوهذهُاألخريةُمؤسسةُعلىُأسبابُاجتماعية
ُاألسرةُ ُيف ُاإلانث ُعلى ُللذّكور ُالّتفضيل ُسياسية ُأمهها ولعل

ُواجملتمع.
ُاملاديُ ُحقها ُللمرأة ُحفظ ُاحلنيف ُديننا ُأن ُشك وال
ُكوهناُ واملعنويُيفُسورةُالنساء،ُمنُكوهناُيفُبطنُأمهاُإىلُغاية
ُاملختلفةُ ُاإلنسانية ُلفطرهتا ُومراعاة ُمحايةُحلقها ُكلُهذا جدة،

ُكماُأنُمقاصدُالّشريعةُُعنُفطرةُأخيهاُاليت خلقهاُهللاُعليها،
ُوهذاُ ُالّشرعي، ُابملنظور ُاملصاحل ُوجلب ُاملفاسد ُبدرأ تتحقق
ُتطبيقاتُوقفُاملرياثُ البحثُسيحاولُالكشفُعنُحقيقة
للذّكورُدونُاإلانثُيفُاجلزائر،ُوصوالُلعالجُمرحليُموّجهُحنوُ

ُحقُمواطنُالعوجُواخلطأُيفُهذهُالتطبيقاتُالعرفيةُاجلائرةُيف
ُاملرأة.

ُع رفاُ ُاملؤبد ُالوقف ُيكون ُأن ُاجلزائري ُاجملتمع ُيف شاع
مطبقاُعلىُاملرأةُيفُاملرياث،ُوهذاُالعر فُيرىُفيهُمنُيؤمنُبهُ
ُملقاصدُالّشريعةُاإلسالمية،ُمنُخاللُ ويطبقهُأنهُجاءُخادما
وقفُاملرياثُللذكورُدومناُاإلانثُعلىُوجهُالتأبيد،ُفماُاملكانةُ

املرأةُيفُاجملتمعُاجلزائري؟ُوماُالوقفُيفُالّشريعةُاليتُتتمتعُهباُ
اإلسالمية؟ُويفُماذاُتتمثلُتطبيقاتُالوقفُاملؤبدُعلىُمرياثُ
ُملنهجُ ُوإعادهتا ُعالجها ُآليات ُوما ُاجلزائري؟ ُاجملتمع ُيف املرأة

ُالّشارعُاحلكيم؟
حربُُاأنُكثرُيُمنُغمرُّعلىُال منُالباحثنيُاجلزائرينيُأسالوُا

اجلزائري،ُأقالمهمُيفُالدرا والبحثُلقانونُاألحوالُالّشخصيُة سُة
ُيفُاببُالّزواجُُالذيُملسناهُ ُلكنُّ ُكانُيصبُّ ُتركيزهم أنُج ّل

األوىل ابملرياثُُ؛والّطالقُابلدرجُة القضاايُاملتعلقُة جعلُدراسُة ممُا
جوانبُاجتماعيةُُمَيَسُُّماُُ،ُوخاصةهتماماُضعيفاُمنهماتلقىُ

بعنوان:ُُماجستري،ُفرسالةُريحّساسةُوخطريةُيفُاجملتمعُاجلزائ
دراسة فقهية قانونية -مسائل اخلالف يف الرتكات واملواريث

)سليماينُنبيلُ،ُ-مقارنة موضوعهُُ،م(2017للباحثُاجلزائريُ:
ُالفقهاء،ُاجتهاداتبنيُُفقهيُحبتُفيماُخيصُاملسائلُاخلالفية

ُوالوضعي ُاإلسالمي ُالفقهني ُبني ُاملقارنة كانتُوابلتايلُُُ؛مث

فلمُيطرقُاببُزمنُالصحابة؛ُُدراستهُبشكلُدقيقُيفُاملرياث
والّذيُتشهدهُ قضيُة فقطُ، بعضُُعرفُوقفُاملرياثُعلىُالذكوُر

ُأوساطُاجملتمعُاجلزائري،ُوهذاُماُأعطاانُدافعيةُأكربُلالجتهاد
ُال ُهلذه ُتقوميية ُحتليلية ُاخلطريةُبدراسة ُاالجتماعية قضية

ُواحلّساسة.
ُطريقون ُاملقالةُالبحثيُناسرتشد  ُاملاجستريُُهلذه برسالة
ُكتبتها ُ)ُاليت ُعاّلويالباحثة: ُمالك ُرقية ُبعنوان:2013ُ، م(

حقوق املرأة يف املرياث بني الّشريعة وقانون األحوال 
ُالباحثةُ-دراسة مقارنة-الّشخصية العراقي ُتعّرضت ُحيث .

ُ ُالعراقُلقضية ُيف ُبه ُمعمول ُكعرف ُاملرياث ُمن ُاملرأة حرمان
كجزئيةُيفُدراستها؛ُوابلتايلُسنجتهدُيفُدراستناُيفُبيانُحقيقةُ
عرفُالتوريث،ُوكشفُتطبيقاتهُمنُخاللُوصفُوحتليلُملكانةُ

ُاملرأةُاجلزائرية.
ُكتبها ُماجستري ُرسالة ُأيضا شكريُ)ُالباحث:ُومنها

حقوق املرأة بني الفقه اإلسالمي بعنوان:ُ م(2013،ُالّدرابيل
.ُحيثُملُيتعرَّضُالباحثُ-دراسة مقارنة-والقانون الّتونسي

لقضيةُحرمانُاملرأةُمنُاملرياثُيفُتونس،ُإاّلُمنُاببُالتوصيةُ
ّولُلناُاحلقُأكثرُهبذاُاالجتهادُالدراسيُيفُعرفُ فقط؛ُمماُخي 

وتطب علىُالذكورُدونُاإلانثُ، يفُبعضُوقفُاملرياثُحكرُا يقاتُه
ُأوساطُاجملتمعُاجلزائري.

ُكتبتهاُو محداينُ)ُالباحثةُاجلزائرية:ُرسالةُاملاجستريُاليت
ُمالية ،2010ُ ُبعنوان: مرياث املرأة القبائلية بني الّتحدي م(

 -ختصص علم االجتماع الريفي-لألعراف واحلاجة املادية 
ةُ.ُوعلىُالرغمُمنُأنُهذهُالدراس)دراسة ميدانية يف القبائل(

ُالّشرعيُيفُ متحورتُحولُقضيةُعرفُحرمانُاملرأةُمنُحقها
ُافتقرتُللدراسةُ ُحيث ُحبتة، ُاجتماعية ُكانت ُأهنا ُإاّل اجلزائر،
الفقهيةُوالقانونية؛ُهلذهُاألسبابُسنجتهدُيفُدراستناُيفُمعاجلةُ
ُفقهيُ ُمنُمنظور ُفقط، ُللذّكور ُاملرياث ُوقف ُتطبيقات قضية

اجلنوبُالشرقيُاجلزائري،ُُومقاصديُوقانوينُيفُنفسُالوقتُيف
ُهذهُ ُيف ُيتوفر ُمل ُما ُوهذا ُله، ُالعالجية ُاحللول ُاستحضار مع

ُالدراسة.
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ُالباحثُو ُاملاجستريُاليتُقدمها عبدُهللاُُداود)ُ:رسالة
بعنوانُ:2001دعمسُ،  مرياُث املرأة يف الّشريعة اإلسالميةم(ُ،

ُكانتُحمافظة رام هللا بفلسطني أمنوذجا" ُالدراسة ُوهذه ."
علىُدراسةُفقهيةُحبتةُحولُحرمانُاملرأةُمنُاملرياثُيفُُمؤسسة

لتطبيقاتُ املقاصديُة هيُالدراسُة القضيُة هلذُه وإضافتنُا فلسطنيُ،
معُتشخيصُاحللولُ دونُاإلانثُيفُاجلزائرُ، وقفُاملرياثُللذكوُر

ُاملرحليةُله.
ُ

مكانة املرأة يف اجملتمع اجلزائري عموما ويف املبحث األول: 
 اجملتمع الرقييب خصوصا ويف القانون اجلزائري

 مكانة املرأة يف اجملتمع اجلزائريل: املطلب األو
الفرع األول: املكانة االجتماعية للمرأة اجلزائرية أثناء 

ُاالحتالل الفرنسي
العشرينُامليالديُمأساوايُكانُوضعُاملرأةُاجلزائريةُبدايةُالقرنُ

ألبعدُاحلدود؛ُحيثُج علُالبيتُسجناُهلا،ُالُتغادرهُمنُيومُ
زواجها،ُوهذاُاحلصارُاالجتماعيُاخلانقُهلاُسببهُاخلوفُعليهاُ

أكرمكمُ: (كوهناُشرفُالعائلة،ُفمجردُذكرُامسهاُيتبعهُالرجلُبـــ
ُ ُالدين ُعن ُبعيدة ُعادات ُجراء ُمن ُكله ُهذا  واحلضارةهللا(،

ُ 2009ُ)بوعزيز، ُحياة24ُم، ُتعيش ُاجلزائرية ُاملرأة ُفباتت (؛
ُ ُ)الطاليب، ُاملطبق 1983ُاجلهل ُجندُُ،(1/118م، وهلذا

مشاركتهاُيفُاجملتمعُاقتصرتُعلىُإجنابُاألوالدُمعُاألعمالُ
ُكالغزلُونسجُالربانس،ُفلمُيكنُهلاُرأيُخيصهاُ التقليديةُاملنزلية

ُكماُأ )اخلطيب،ُ نهُالُحقُهلاُيفُالتعليميفُالزواج،ُأوُالطالق،
 .(231 م،1985

ُلطبيعةُ ُيعود ُاجلزائرية ُاملرأة ُعاشته ُالذي ُالواقع وهذا
اجملتمعُاجلزائريُاحملافظ،ُوخوفاُعليهاُمنُاملدنيةُالغربية،ُفكانُ

،ُ( ,1929Gandry ,112 (البيتُهوُاألنسبُهلاُمعُتربيةُأبناءها
أكرب ُكانُهناكُختوفُا منُدعاةُحتررُاملرأة،ُُيفُاجلهةُاملقابلة عليهُا

ُالوضعُ ُتدهور ُظل ُيف ُوترعرعت ُمنت ُالتحررية ُاملوجة هذه
ُ(.22م،2011ُاالجتماعيُللمجتمعُاجلزائريُ)مهديد،ُ

ُاجلهلُ ُإما ُكماشة ُفكي ُبني ُاجلزائرية ُاملرأة أضحت
ُوفقُ ُالتعليم ُوإما ُالفكري، ُوالوعي ُالثقايف ُاملستوى ُيف والتدين

ُعليهاُالنظمُالعلمانيةُاملغايرةُل نظمُالّشريعةُاإلسالميةُاليتُترَّبَّ
اجملتمعُاجلزائري؛ُفكانُالبدُمنُالسريُوفقُأحدمهاُأوُرفضهماُ

 معا.
ُاملسلمنيُاجلزائرينيُجلهتنيُ ُالعلماء ُتصّدتُمجعية لقّد
تستهدفانُاملرأةُاجلزائرية،ُفاالحتاللُالفرنسيُمنُجهة،ُودعاةُ

ُ(1) احلميد بن ابديسعبد التحّررُمنُجهةُاثنية،ُفصرَّحُالشيخُ
ُجملة ُفارفعواُُ(2)الشهاب يف ُاملرأة ُإصالح ُأردمت ُ"إذا بقوله:

ُحجابُاجلهلُعنُعقلها،ُقبلُرفعُحجابُالسرتُعنُوجهها"،
ُاجلزائريُ ُاجملتمع ُعلى ُأطبقت ُقد ُاألمية ُكانت ُالوقت ُهذا يف

ابلنسبةُللنساء،ُوالرجالُُ%99بشكلُرهيبُماُيعادلُنسبةُ
الذي%85بنسبُة األمُر اإلصالحُآنذاكُُُ، روادُحركُة لفتُانتباُه

ُ 2010ُ)فضالء، ُابنُابديس65ُم، ُالشيخ ُجعل ُما ُوهذا ،)
يربطُالواقعُالسياسيُللمجتمعُاجلزائريُبضرورةُتعليمُاملرأةُمنُ

،ُوذلكُيفُالوقتُالذيُ) 365م،2010ُبنُخليف،ُاالصغرُ)
ُ ُيعانون ُاجلزائريون ُفيه ُكان ُلتعليمُمن ُجمال ُوال ُوالعوز، الفقر

ُللبناتُ ُالتعليم ُجمانية ُعلى ُفحرص ُاألبناء ُابستثناء البنات،
(؛ُومنُمثةُع ممُالتعليمُبكاملُالرتاب65ُم،2009ُ)فضالء،ُ

اجلزائري،ُفكانتُاملساجدُلتعليمُالنساءُواملدارسُلتعليمُالبناتُ
ُ(.79م،2009ُيز،ُ)بوعُز

أّنُمجعيةُالعلماءُاملسلمنيُُيتَّضحُ،سبقُمنُخاللُما
ُإنقاذُ ُكيفية ُأدركت ُقد ُابديس، ُابن ُالعالّمة ُبقيادة اجلزائريني

بتسليطُالضوءُعلىُاملرأةُبدقةُالُمثيلُوذلكُاجملتمعُاجلزائري،ُ
هلاُآنذاك،ُويتضحُذلكُجلياُمنُخاللُبراجمهاُالعمليةُاجملانيةُ

ُتف ُمتَّ ُمعُاليت ُيتناسب ُبشكل ُاملرأة ُعلى ُتنزيلها ُمثَّ صيلها،
اإلسالمية،ُويتماشىُمعُاألوضاعُاالجتماعيةُُئاملقوماتُواملباد

واالقتصاديةُوالسياسيةُاحلرجةُجدا،ُاليتُكانتُتعصفُابجملتمعُ
ُعقود،ُُ؛اجلزائري ُبعد ُاملسلمني ُالعلماء ُمجعية ُختطيط فأنتج

ُاحتدتُزائري،ُبفضلهحصاداُمباركاُمنُأبناءُوبناتُاجملتمعُاجل
ُالفرنسي،ُ ُاالحتالل ُضد ُاملسّلح ُالعمل ُمع ُالّسياسية املقاومة

ُتـ وُِّ ُاليت ُالكربى ُالتحريرية ُالثورة ُاجلزائرُوكانت ُابستقالل َجت
ُ.الكليُوالنهائي،ُبعدُاحتاللُدامُقرنُونصفُالقرن

ُ
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الفرع الثاين: املكانة االجتماعية للمرأة اجلزائرية بعد 
 االستقالل

انطالقاُمنُالعنفُالذيُعاشتهُاملرأةُاجلزائريةُأثناءُفرتةُاالحتاللُ
الفرنسي،ُوماُتركُمنُآاثرُعميقةُيفُمجيعُجماالتُاحلياةُفحتماُ

ُ.وضعيتهاُستعرفُتغيرياتُجذرية
ُاالستقاللُ ُبعد ُاجلزائري ُالسياسي ُالنظام انتهج

ُالقائمونُُاسرتاتيجية ُاعتربها ُحديثة، ُب ىن ُإقامة ُهدفها تنموية،
ُ ُهذه ُُسرتاتيجيةاالعلى ُوعقالنية ُرشادة  ,1998Colin ,أكثر

تمعُيفُاجتاهُاجمل؛ُعلىُإثرُذلكُسعتُالدولةُلرتقيةُاملرأة،ُف(228(
التحديثُهوُجمتمعُيويلُالعنايةُالكربىُلوضعيةُاملرأةُإلدماجهاُ

ُ ُحيث ُمن ُالتنمية، ُعملية ُالرعايةُيف ُسبل ُوتوفري التعليم،
ُاملستوايت.ُ ُكافة ُيفُاجملتمعُعلى االجتماعية،ُودعمُمشاركتها
حيثُيكشفُالديوانُالوطينُلإلحصاءُعنُتطورُملحوظُيفُ

ُ%94،06مُلتصلُإىل1966ُسنةُُ%39،60تعليمُاملرأةُمنُ
ُ(.258م،1986ُزايد،ُ) م2006سنةُ

الستقالل،ُلقدُحققتُاملرأةُاجلزائريةُأموراُعديدةُبعدُا
دورُيفُالعمليةُالتنمويةُيفُاجلزائرُيفُجماالتُشىت،ُ حيثُكانُهلُا
 فتوّجه ُللنساءُمشاريعُخاصةُحتاولُأنُجتعلهنُجبانبُالرجل

ُ 2012ُ)العرّادي، ُمراكز3ُ، ُالحتالل ُاملرأة ُوصلت ُحيث (؛
السلطةُوالقرارُيفُمناصبُالدولةُمبختلفُاجملاالتُاحليوية،ُوهوُ

ُالتالية:ماُتعكسهُاملعطياتُ
 منُالعددُاإلمجايل.ُ%53الرتبيةُوالتعليم:ُنسبةُعملُاملرأةُ .1
2. ُ ُاملرأة ُعمل ُنسبة ُالصحة: ُالطبُُ%65قطاع يف

 يفُالصيدلة.ُ%73التخصصي،ُو
3. ُ ُاملرأة ُعمل ُنسبة ُالقضاء: ُالعددُُ%41،41قطاع من

 اإلمجايل.
منُالعددُُ%8،31الوظائفُالعمومية:ُنسبةُعملُاملرأةُ .4

(،ُوتؤكدُالتوقعاتُلسنة28ُم،2005ُعواشرية،ُاإلمجايلُ)
ُمرتني2020ُ ُستتضاعف ُالعامالت ُالنساء ُنسبة ُأن م

 (.189م،2013ُابلنسبةُللرجالُ)مباركية،ُ
إنُاإلفرازاتُالسلبيةُُمنُخاللُماُسبق،ُميكنُالقول

ُمؤشُر ُابتت ُاجملتمع ُيف ُاملرأة ُلرتقية ُالنهضة ُبوضعُُاهلذه ينبئ 
ُاألخُر ُاجملتمع ُلطاقات ُالتدابريُمتطرف ُيف ُذلك ُويتجلى ى،

االسرتاتيجيةُاملتخذةُمنُطرفُالدولةُاجلزائريةُهبذاُالشأن.ُفقدُ
أثبتتُالدراساتُاحلديثةُحسبُالدكتورةُنوالُالّسعداويُإىلُأنُ
"اشتغالُاملرأةُملُيؤثرُيفُقيادةُالرجل،ُوملُحيررهاُمنُالقيود،ُبلُ

ُمستغ ُفهي ُجديدة، ُأخرى ُومسؤوليات ُأعباء ُإليها لةُأضاف
اقتصادايُمنُطرفُالزوجُواألسرةُمعُخضوعهاُلسلطتهُالدائمة،ُ
ُ)الّسعداوي،ُ ُاملعاصر" ُاجلزائري ُاجملتمع ُيف ُجيري ُما وهذا

ُ(.129م،1982ُ
ُميكنُالقول ُسبق، ُالفعالةُُومنُخاللُما إنُاملشاركة

للمرأةُاجلزائريةُيفُالعمليةُالتنمويةُلوطنها،ُضمنُاإلطارُالقانوينُ
ُال ُحبماية ُللمجتمعُاملرسوم ُالفكرية ُاخللفية ُمع ُتصطدم دولة،

ي فرزُتطرفاُ يفُالغالبُإىلُالعاداتُوالتقاليد؛ُممُا اجلزائريُاملستندُة
ُاجتماعياُمنُالرجلُحنوُاملرأة.

ُ
الفرع الثالث: املكانة االجتماعية للمرأة اجلزائرية يف إطار 

ُقانون األسرة اجلزائري
ُ ُخاصة ُأولوية ُاجلزائري ُاملشرِّع ُأعطى ُأساسهاُ-لألسرة واليت

يفُموادهُاألوىل،ُحيثُعرَّفُاألسرةُيفُاملادةُالثانيةُأبهنا:ُُ-املرأة
"اخلليةُاألساسيةُللمجتمع،ُوتتكونُمنُأشخاصُجتمعُبينهمُ

،ُم1999،ُقانونُاألسرةُاجلزائريصلةُالزوجيةُوصلةُالقرابة"ُ)
ُ(.ُأماُفيماُخيصُالتعدد؛ُفقدُحددُاملشرعُاجلزائريُيفُاملادة5

ُاإلسالمية،ُ ُالشريعة ُوفق ُله ُالالزمة ُوالضوابط ُالشروط الثامنة
ُاجلزائريُعلىُأنه:ُ ُمنُقانونُاألسرة ُالثامنة حيثُتنصُاملادة
"يسمحُابلزواجُأبكثرُمنُواحدةُيفُحدودُالشريعة،ُمىتُو ِجَدُ
املربرُالشرعي،ُوتوفرتُشروطُونيةُالعدل،ُويتمُذلكُبعدُعلمُ

ُوالالح ُالسابقة ُالزوجة ُمن ُرفعُكل ُيف ُاحلق ُواحد ُولكل قة،
دعوىُقضائيةُضدُالزوجُيفُحالةُالغش،ُواملطالبةُابلطاّلقُيفُ

ُ(.7م،1999ُ،ُقانونُاألسرةُاجلزائريحالةُعدمُالرضا"ُ)
:462ُوماُنّصُعليهُقانونُاإلجراءاتُاملدنيةُيفُاملادةُ

ُاملرياث،ُ ُمواد ُيف ُالقضائية ُللهيئات ُاحمللي ُاالختصاص "على
ُأ ُالطالق ُالغذائية،ُودعاوي ُوالنفقة ُواحلضانة، ُالرجوع، و

ُ(.47م،2008ُ)قانونُاإلجراءاتُاملدنيةُواإلدارية،ُ والسكن"
قانونُالعقوابتُاجلزائري؛ُفلهُدورُمهمُيفُمحايةُاملرأةُ أمُا
منُخاللُمحايتهُلألسرة،ُفجاءُنصُذلكُيفُالفصلُالثاينُمنهُ
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ُحي ثُخبصوصُاجلناايتُواجلنحُضدُاألسرةُواآلدابُالعامة،
منُقانونُالعقوابتُعلى330ُُنصُاملشرّعُاجلزائريُيفُاملادةُ

ُتعاقبُعلىُجرميةُهجرُاألسرة،ُوكذلكُاملادةُ من331ُُأهنا
جتاوزُ وملدُة "معاقبةُكلُمنُامتنعُعمدُا نفسُالقانونُتنصُعلىُ:

ُالنفقة" ُ شهرينُعنُأداء م،2015ُ)قانونُالعقوابتُاجلزائري،
127.)ُ

هادئةُملوادُقانونُاألسرةُُأتسيساُعلىُماُسبق،ُوبقراءة
اجلزائري؛ُفاملالحظُأهناُتتناغمُمعُأحكامُالّشريعةُاإلسالميةُمعُ
ُاجملتمعُ ُألعراف ُملراعاته ُإضافة ُاملالكي، ُابملذهب ُالتقيد عدم

يعّدُمكسب يفُحدُذاتُه وهذُا للّشرعُ، ُكانتُموافقُة ُااجلزائريُطاملا
ُللمجتمعُعموماُوللمرأةُخصوصا.

 
املطلب الثاين: املكانة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

ُللمرأة الرقيبية خالل القرن التاسع عشر امليالدي
شهدُالوضعُاالجتماعيُللسكانُيفُ"وادُسوف"ُالفقرُواجلهلُ
كغريهُمنُوالايتُاجلزائرُمنُجراءُاالحتاللُالفرنسي،ُولتوضيحُ

ُحوُاآليت:ذلكُقسمتُهذاُاملطلبُإىلُأربعةُفروعُعلىُالن
ُالفرع األول: املوقع اجلغرايف لوالية وادي سوف

ُوتعينُ ُبربرية، ُكلمة ُوهي ُأزوف، ُمن ُمأخوذة ُسوف: وادي
ومسيتُُ،"سوف"ُسمُمركبُمنُكلمتني:ُ"وادي"ُوواالُ.الوادي

ُاالسم ُواديُُ؛هبذا ُعن ُعبارة ُكانت ُاملاضي ُيف ُاملنطقة ألن
ُروافد ُله ُُسطحي 2007ُ)العوامر، ُ(41م، ُعنُ، ُعبارة وهي

ُوهيُ ُسطحها، ُمظاهر ُمعظم ُالرمال ُتشكل ُصحراوية منطقة
  ,Lucien, Davaiault)ُ"حبرُمنُالرمال"ُأمواجهُالكثبانُالرملية

.d,w)ُ، ُُوحارُجداُوتتميزُمبناخُقاسُجدا،ُشديدُالربودةُشتاء،
ُمماُيؤثرُعلىُحياةُاإلنسانُوممارستهُلنشاطاتهُاملختلفةُ؛صيفا

(15, 0201, Andre Voisin،)ُُُوتعترب ُإحدى أكربُالرقيبة
ُ ُالوالية ُعن ُتبعد ُسوف، ُوادي ُعلى30ُُُبلدايت ُترتبع كلم،

نسمة310،42ُُُيبلغُعددُسكاهناُو،2ُكلم5،1965ُُُمساحة
ُآل ُوفقا ُإحصاء، ُللتمورُُوخر ُاملنتجة ُاملناطق ُأكرب ُمن تعترب
ُسوفُسوالبطاط ُوادي ُالعشرين،ُ)ُبوالية ُالقرن مذكرة
 .م(2000

ُالثاين: الوضع االجتماعيالفرع 
ُكبارُالعروشُ متيّزُاجملتمعُالرقييبُابلعيشُوسطُنظامُيعتمدُعلى
واألعيان،ُبعيداُعنُضغوطُاحلكامُوالسالطني،ُفاألعيانُميثلونُ
ُاألوقاتُ ُيف ُدورهم ُأييت ُحيث ُللسكان، ُاالجتماعية املرجعية

ُ ُ)دريدي، ُاخلارجية ُأو ُالداخلية ُكالنزاعات م،2001ُالعصيبة
نظامُاألسرةُيفُاجملتمعُالرقييبُجندُأنُالقيادةُ ابلنظرُإىل(.ُُو18

فيهُتعودُإىلُاألبُدائما،ُوالُجيوزُألحدُأنُيتصرفُمنُغريُ
(،ُحيثُكانتُاملرأةُحتتلُاملرتبة131ُُم،2000ُإذنهُ)غنابزية،ُ

الثانوية،ُودورهاُينحصرُيفُتنظيمُالبيتُوالطبخُورعايةُاألطفالُ
فلمُيكنُخروجهاُمنُالبيتُ(،6/345ُم،1998ُ)سعدُهللا،ُ

إاّلُاندراُجدا،ُوالُيكونُهلاُذلكُإاّلُألغراضُالتهنئةُأوُالتعزيةُ
ُ ُت، ُد. ُ)املنصوري، ُإال90ُوابلليل ُالبيت ُمن ُخترج ُوال ،)

(،ُومنُخترجُمنُالبيت189ُم،2006ُهاُمغطىُ)زغب،ُهووج
(،ُ ,p.2004Voisin ,80(ُبغريُإذنُربُالبيتُتتعرضُللعقاب

مُا تنجبُإالُالبناتُوغالبُا أوُمُل ُكانتُعقيمُا تتعرضُللطالقُإذا
 (.134م،2000ُ)غنابزية،ُ

ُبنيُ ُيتم ُالرقييب ُالّسويف ُاجملتمع ُيف ُالزواج ُأن األصل
م،2007ُالطبقاتُاملتمايزةُومنُنفسُالقبيلةُوالعرشُ)العوامر،ُ

ُخيطفها،11ُ ُفإنه ُأهلها؛ ُورفضه ُفتاة ُالشاب ُطلب ُفإذا ،)
الوجهاء،ُأوُإىلُزاويةُدينية،ُوتبقىُمعهُويهربُهباُإىلُأسرةُأحدُ

ُ ُ)العوامر، ُتكون343ُم،2007ُوالُيقرهبا ُحيدثُملا ُوهذا ،)
املرأةُمنُعائلةُتنتميُلقبيلةُأخرىُحيثُالُتنتميُلنفسُقبيلةُ

ُالرجل.
ُ

ُالفرع الثالث: الوضع االقتصادي
ُعشرُ ُالتاسع ُالقرن ُيف ُسوف ُوادي ُيف ُالنخيل ُزراعة لعبت

ُكرُب ُالعمودُالفقريُالقتصادُاملنطقة،ُامليالديُأمهية ىُابعتبارها
وقوتُحياةُسكاهنا،ُحيثُيتمُاالعتناءُابلنخيلُأوُماُيسمونهُ

ُاالحندارُُ(3)الغيطان ُوهو ُأهواد، ُومجعها ُاهلود، ُأيضا ويسمونه
ويدلُُاإلبطاء،الشديدُيفُسطحُاألرض،ُفيتطلبُمنُالسائرُ

يفُالسري،ُحيثُاختارُسكانُواديُُواإلبطاءعلىُاملشيُالرويدُ
ُ ُ)زغب، ُالنخيل ُلغراسة ُاملنخفضات 2000ُسوف (.63ُم
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عبارةُعنُأحواضُذاتُامتداداتُواسعةُتبلغُُواألهوادُوالغواطني
م،ُوالُتتم16ُمئاتُاألمتارُطوالُوعرضا،ُوتصلُأعماقهاُإىلُ

ُ:مرحلتان،ُوفيهاُ  ,Trousset,W.D)312 (إالُابستخدامُالذكاء
نُالغوطُاملناسب،ُمعُمراعاةُاجلوانبُالقانونيةُاختيارُمكا .1

ُاألمر60ُم،1971ُوالعرفيةُواالقتصاديةُ)جناح،ُ (،ُوهذا
ي َكلَّفُبهُاخلرباءُالذينُيتقنونُجيداُاألمورُالعرفيةُالتقنية،ُ
تارُاملكانُبوجودُاملاءُالقريبُلسطحُاألرضُبعمقُ حيثُخي 

 م.1,75
ُكبرُي .2 ةُوعميقة؛ُمماُعمليةُإزاحةُالرمال،ُوذلكُحبفرُحفرة

ُمستمرُ ُلعمل ُذلك ُوحيتاج ُكبريين، ُووقتا ُجهدا يكلف
  ,Voisin)1914 ,ابلوسائلُاليتُيستعملهاُالفالحُالّسويف

)134-129. 
مُحوايل1860ُلقدُبلغُعددُالنخيلُبواديُسوفُسنةُ

خنلة202,300ُُمُحنو19ُألفُخنلة،ُووصلُآواخرُالقرن60ُُ
 .  ,Veroun)1963 ,105(ُم1900سنةُ

ُكبري،ُ إّنُعمليةُغراسةُالنخيلُيفُعرضُالرمالُوبعمق
أخذتُجهداُمادايُومعنوايُمنُاجملتمعُالرقييب،ُوهذاُمماُجيعلُ
ُحياهتم،ُ ُقوام ُكوهنا ُاهلواء؛ ُكتنفس ُهلم ُابلنسبة ُوخنيلها األهواد
ُيفُ ُأوقاهتم ُكل ُيسخرون ُهلذا ُوأحفادهم؛ ُأوالدهم ومستقبل

ُافرُهلم.خدمتها؛ُليبقىُعطاءُالنخيلُمصدرُرزقُُو
ُعلىُ ُانعكست ُالصحراوية ُاحلياة ُصالبة ُأن ُشك ال

ُويتجلىُذلكُيفُح ّبهُُسلوكياتُاجملتمعُالرقييب مادايُومعنواي،
ر يفسِّ ممُا لبقاءُالعائلة؛ُوهذُا ُالّشديدُلألرضُوالنخيلُكوهنماُرمزُا

ُخوفهمُعلىُأرزاقهمُبتوريثهاُللذكورُفقط.ُلنا
ُ

ُالفرع الرابع: الوضع الثقايف
تطورُاالهتمامُابملرأةُبعدُاحلربُالعامليةُاألوىل،ُفاهتمتُاحلركةُ

ُُو ُابملرأة، ُوكنموذجُاإلصالحية ُابديس، ُابن ُدروس ُرأسها على
يفُالشريعةُوالتاريخُاإلسالميُمبجلةُ علىُذلكُاحلديثُعنُاملرأُة

ُ الّشهاب ُهللا، 1998ُ)سعد ُالثقافة6/352ُم، ُأن ُغري .)
والزّاوية،ُ انبعةُمنُاألسرُة اجملتمعُمعظمهُا االجتماعيةُاليتُيتلقاهُا

األولياءُورجالُالطرقُالصوفية،ُبلُحىت ُالدجالنيُويشرفُعليهُا

ُكلُهذاُشكَّلُصورةُمتعددةُاألبعادُللمجتمعُ املروجنيُللخرافة؛
ُ ُالقرن ُخالل 19ُالّسويف ُ)غنابزية، 2000ُم ُفرغم149ُم، .)

تنوعُمصادرُالتعليمُيفُاجملتمعُالّسويفُإالُأنُاألشدُرواجاُهوُ
ُ)املدين،ُ ُوالّزوااي ُاملساجد ُيف ُي دّرس  ُكان ُالذي ُالقرآين التعليم

1931ُ 69ُم، ُميلليُ(، ُسيللي ُالفرنسية ُالكاتبة ُذلك ذكرت
"ُليسُغريباُأنُجندُواحداُمنُعشرةُحيفظُكاملُالقرآن"بقوهلا:ُ

)24, 1964Millie, (.ُ
سبق،ُيتضح ُامللمحُالبارزُيفُاجملتمعُالرقييبُ منُخاللُمُا
ُاملساجدُ ُثقافة ُمن ُمرجعيته ُيستمد ُلديه ُالثقايف ُالفكر كون

ُللطرقُالصوفية ،ُمعُاالعتقادُالكبريُابخلرافات؛ُوالّزواايُالتابعة
لكشفُاللِّثامُعنُمظاهرُالفكرُالثقايفُللمجتمعُ يدفعنُا مُا وهذُا

لطقوسُابتتُعاداتُعنده،19ُالرقييبُخاللُالقرنُ يفُممارستُه ُم
ُنذكرهاُعلىُالنحوُاآليت:

لألشخاصُالذينُيتوسمُفيهمُاجملتمعُالقباب واملزارات:  .1
اخلريُأثناءُحياهتم،ُمثاله:ُالصالح،ُويشهدُهلمُالكلُبفعلُ

ُيفُ ُاملتويف ُالدرويش، ُالقروي ُحممد ُالشيخ قبة
 .(69مُ)تليلي،ُد.ُت،1870ُه/1287

عندماُيتوىفُأحدُالصاحلنيُيفُاعتقادُالناس؛ُقباب الزوااي:  .2
حيثُش يدُالقبابُالعتقادُ فيدفنُيفُاملكانُالذيُتويفُفيهُ،

ُالشموع ُويوقدون ُالناس ُفيقصدها ُألصحاهبا، يفُُالربكة
 .(,1985Iberhardt ,88(املقابرُ

ُشيوخهمُالزايرات .3 ُلزايرة ُالصوفية ُالطرق ُأتباع ُمن ُتتم :
)58, 1920Gouvion,). 

ُالسكانُاملعتقدات الغيبية واخلرافية:  .4 ُحياة ُعلى يغلب
ُذاتُ ُالغيبية ُاالعتقادات ُيف ُواإلفراط ُوالسذاجة البساطة

املعتقداتُك وهذُه واخلوفُمنُالسحرُ، انتُالطابعُاخلرايفُ،
ُالشعبية ُاحلكاايت ُإضافةُ,Voisine)1914 ,8(ُقاعدة ،

ُيكثرُ ُكما ُواألشباح. ُوالشياطني ُاجلن ُيف العتقادهم
ُالقلوبُ ُأصحاب ُفيسموهنم ُاحلاسدة، ُالعني ُيف االعتقاد

،ُولتحصنيُأنفسهمُوأهاليهمُ),1920Mille ,237 (السوداء
ُيثبتونُجبدرانُاملنازلُ ُكانوا وممتلكاهتمُمنُالعنيُاحلاسدة،

(.ُأو43ُم،1998ُمتائم،ُمثالهُقرونُاحليواانتُ)التجاين،ُ
ُالرجلُالذيُيكتبُ ُوهو ُالعزّام: يلجؤونُإىلُالطالبُأو
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األحجبةُوالتمائم،ُويّدعيُأنهُيعتمدُعلىُالقرآنُالكرميُيفُ
لناسُلتحصنيُأنفسهمُأوُماُخيافونُعليهُعمله؛ُفيقصدهُا

ُ ُ)التجاين، ُواإلنس ُاجلن ُشر 1998ُمن (،45ُ-44م،
ويقومُالطالبُبكتابةُاحلجابُأوُالكتابُأوُاحلرز،ُوآخرُ
حرفُمنُاحلرزُيبنيُللعزّامُاسمُالشيطانُالذيُيعتمدُعليهُ

,1914Voisin ,لتحقيقُالغرضُاملطلوب،ُويقدمُلهُالقرابنُ

)87.) 
وحرصهُمنُاملالحظُأ بدينهُ، نُاجملتمعُالرقييبُرغمُمتسُّكُه

علىُتعليمُالقرآنُمنذُالصغر،ُإالُأّنُالعاداتُاليتُنشأُعليهاُ
ُجعلُ ُمما ُابلدِّين؛ ُهلا ُيستحلُمعتقداتُالُعالقة جعلتُمنه
سذاجةُالفكرُاالجتماعيُلديهُابرزة،ُمنُخاللُممارستهُجلملةُ

ُعلىُاإل ُللّشرع،ُوالُشكُأنُأمهها طالقُوقفُأعرافُخمالفة
ُللذكور،ُ ُوالوصية ُاإلانث، ُدون ُالذكور ُعلى ُالعقارات مرياث
وغريهاُمنُهذهُالصور،ُوهيُإنُتعددتُفاملقصدُواحد،ُوهذاُ
جوهرُدراستناُيفُهذاُالبحث،ُحيثُسنتناولهُيفُاملبحثُالثاينُ

ُإبذنهُتعاىل.
ُ

تطبيقات الوقف على مرياث املرأة الرقيبية املبحث الثاني: 
 وآليات عالجه

ُاتصالهُُيشهدُ  ُعلى ُاجلزائري ُالرقيبة ُجملتمع ُاالجتماعي التطور
ُكانُاألبُهوُ الوثيقُابلعاداتُوالتقاليدُاليتُنشأُعليها،ُفلما

كلُصغريةُوكبرية،ُهذاُاألمرُالذيُجيعلهُيفُُالعائلةُُناملسؤولُع
ُبحث؛فصيلُيفُهذاُاملبعدُموته،ُوللتُّيرسمُلثروتهُمسارُتوزيعهاُ

ُقسمته ُإىلُمطلبنيُعلىُالنحوُاآليت:
ُ

 الوقف يف الفقه اإلسالميمفهوم املطلب األول: 
ُيفُ ُاإلانث ُدون ُللذكور ُاملرياث ُوقف ُتطبيقات ُحقيقة لبيان

ُاجلزائري ُللوقفُيفُُ؛جمتمعُالرقيبة ُحتليلّية ُدراسة يتوجبُعلينا
ُكشفُاللّثامُعنُاألسبابُاخلفيةُوالفعليةُ الفقهُاإلسالمي،ُمع

األمرُالذيُجعلُتنزيلهُعلىُُ؛اليتُمّتُتفريغهاُيفُالوقفُاملؤبد
ُ.مرياثُاملرأةُيتخذ ُشكالُخمتلفاُعماُقررهُالّشارعُاحلكيم

ُ

ُالفرع األول: تعريف الوقف
م،1997ُنع،ُواحلبس،ُواملنعُ)ابنُمنظور،ُالوقفُلغة:ُمبعىنُامل

ُكذا،ُأي:ُحبسته،ُوالُيقالُأوقفته،9/359ُ (،ُيقال:ُوقفت
ُت،ُ ُد. ُ)الفراهيدي، ُعنه ُامتنعت ُإذا ُاألمر، ُعن وأوقفت

ُيف5/223ُ ُالفقهاء ُفذهبُمجهور ُالوقفُاصطالحا، ُوأما .)
 تعريفهُإىلُثالثةُتعاريف:

الواقف،ُوالتصدقُابملنفعةُ:ُحبسُالعنيُعلىُملكُاحلنفية .1
ُ ُجنيم، 2002ُ)ابن 5/202ُم، ُالعيين، ه،1420ُ؛

7/422). 
ُمدةُاملالكية .2 ُشيء ُمنفعة ُإعطاء ُبقوله: ُابنُعرفه ُفعرفه ؛

ُ)عليش،ُ ُولوُتقديرا ُيفُملكُمعطيه ُبقاؤه ُالزما وجوده،
؛ُالنفراوي،6/18ُم،1992ُ؛ُاحلطاب،4/72ُم،2003ُ
 (.2/150ُم،2000ُ

بسُمالُميكنُاالنتفاعُبهُمعُبقاءُحالشافعية واحلنابلة:  .3
عينه،ُبقطعُالتصرفُيفُرقبتهُعلىُمصرفُمباحُ)املرداوي،ُ

ُ ُت، 7/3ُد. ُالّشربيين، 2006ُ؛ ُالزبيدي،3/522ُم، ؛
 .(5/152م،1997ُ؛ُابنُمفلح،1/333ُم،2006ُ

 
ُالفرع الثاين: حجية الوقف

ُالوقفُ ُُمن الكتابي ستدلُعلىُحجية ﴿ايا :ُ-تعاىل-بقوله
ُتْم واِِمَّا أاْخراْجناا لاُكم  ب ْ سا ا الَِّذينا آماُنوا أانِفُقوا ِمن طايِّبااِت ماا كا أاي ُّها

نا اأْلاْرِض  ُموا اخْلاِبيثا ِمْنُه تُنِفُقونا والاْسُتم ِِبِخِذيِه ِإالَّ مِّ واالا ت ايامَّ
يٌد﴾لاُموا أانَّ اَّللَّا غاِني أان تُ ْغِمُضوا ِفيِه وااعْ  ،ُ[267البقرة:ُ]ُ َحِا

رْيٍ فاأِلانُفِسُكمْ وقولهُتعاىل:ُ ماا تُنِفُقونا ِإالَّ  ﴿واماا تُنِفُقوا ِمْن خا وا
فَّ ِإلاْيُكْم واأانُتْم الا  رْيٍ يُ وا ماا تُنِفُقوا ِمْن خا ابِْتغااءا واْجِه اَّللَِّ وا

تُووجهُاالستدالل:ُأنهُوردتُاآلاي. [272البقرة:ُ]ُ﴾ُتْظلاُمونا 
بلفظُالعمومُعلىُمشروعيةُالوقف،ُحيثُأمرُسبحانهُعبادهُ
ُكالزكاة،ُونفقةُ ابإلنفاق،ُواملقصودُبهُهناُالصدقة،ُوهيُواجبة
ُاخلري،ُ ُأبواب ُمجيع ُيف ُكالنفقة ُومندوبة ُوغريه، ُواألهل النفس

ُكثري،ُ ؛1/353ُم،2004ُوالوقفُاببُمنُأبوابُاخلريُ)ابن
 .(3/72م،2003ُ؛ُابنُعاشور،3/321ُم،1999ُالقرطيب،ُ
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أنُعمرُبنُاخلطابُُفعنُابنُعمروأما من السنة؛ 
يستأمرهُفيها،ُُأصابُأرضاُخبيرب،ُفأتىُالنيّبُُ-رضيُهللاُعنه-

فقال:ُايُرسولُهللا،ُإينُأصبتُأرضاُخبيرب،ُملُأصبُماالُقطُ
أتمرُبه؟ُقال:ُ)إنُشئتُحبستُأصلها،ُ أنفسُعنديُمنه،ُفمُا

مر،ُأنهُالُيباعُوالُيوهب،ُوتصدقتُهبا(.ُقال:ُفتصدقُهباُع
والُيورث،ُوتصدقُهباُيفُالفقراء،ُويفُالقرَّب،ُويفُالرقاب،ُويفُ
سبيلُهللا،ُوابنُالسبيل،ُوالضيف،ُالُجناحُعلىُمنُوليهاُأنُ
ُرقم:ُ ُ)الرتمذي، ُمتمول ُغري ُويطعم ُابملعروف، ُمنها أيكل

ُاحلديثُأصلُيفُحتبيس1375ُ (.ُووجهُاالستدالل:ُأنُهذا
ُق ُاألرض، ُاليتُرقاب ُاألرض ُنظري ُكان ُما ُوكل ُالطربي: ال

حبسهاُعمر،ُولهُمنافعُتدركُابلعمارةُواإلصالح،ُففيُحكمهاُ
ُ.(11/86ه،1392ُيفُجوازُحتبيسهُ)النووي،ُ

وانطالقاُمماُسبقُذكره،ُفالوقفُمنُاببُالنفقةُاملندوبةُ
ُعليهاُالّشارعُاحلكيم؛ُملاُفيهاُمنُحتقيقُملصاحلُالعبادُ اليتُحثَّ
ُالوقفُ ُرادُّ ُالقرطيب: ُذكر ُكما ُالّدارين، ُيف ُاخلاصة ُقبل العامة

ُ(.6/29ه،1413ُخمالٌفُلإلمجاعُفالُيلتفتُإليهُ)الّشوكاين،ُ
ُكونهُمؤبداُ)ابنُعابدين،ُ منُشروطُالصيغةُيفُالوقف

(،ُغريُأنُالفقهاءُاختلفواُيفُاشرتاطُالتأبيد4/348ُه،1404ُ
ُعلىُقولني:

ُاشرتطواُافعية واحلنابلةالقول األول: احلنفية والش :
ه،1428ُالتأبيدُيفُالوقف،ُوعدمُأتقيتهُمبدةُحمددةُ)اجلويين،ُ

8/345). 
ُيشرتطواُالقول الثاين: املالكية وقول للحنابلة ُمل :

ُ ُت، ُد. ُقدامة، ُ)ابن ُاملؤقت ُالوقف ُوأجازوا ؛6/22ُالتأبيد،
ُ(.6/21م،1992ُاحلطّاب،ُ

يهُاملالكيةُوالرأيُالذيُيبدوُلناُراجحاُهوُماُذهبُإل
منُعدمُاشرتاطُالتأبيدُيفُالوقف؛ُألنهُمنُاألعمالُاملندوبة،ُ
وألنُاملرادُمنهُخيتلفُمنُشخصُآلخر،ُوسداُللذريعةُحىتُالُ
يستخدمُاحلبسُاملؤبدُبقصدُاإلضرارُابلبناتُمنُخاللُحبسُ

ُ.املرياثُعلىُإخواهننُالذكورُفقط
وهذاُسيكونُمعرضُحديثناُحيثُنسلطُالضوءُعلىُ

ُتطبي ُاملرأة ُمرياث ُعلى ُابلتأبيد ُالوقف ُكانُُ-قات ُإذا خاصة

ُكثريُمنُأوساطُاجملتمعُاجلزائري،ُوماُحيدثُحلدُُ-ُعقارا يف
اآلنُيفُاجملتمعُالقبائليُاجلزائريُمنُممارساتُعرفيةُجائرةُهلوُ

ُ ُكليا ُوطأة،ُوذلكُمنُخاللُحرمانُاملرأةُمنُاملرياث -أشدُّ
أّنُماُيهمناُيفُحبثناُهذاُُ،ُغري-مهماُبلغتهُقيمتهُعلتُأمُدنت

ُهوُاجملتمعُالرقييبُاجلزائري.
ُ

املطلب الثاين: تطبيقات الوقف املؤبد على مرياث املرأة 
ُالرقيبية

الفرع األول: تطبيقات الوقف املؤبد على مرياث املرأة من 
ُخالل الواثئق التارخيية

ُ)غنابزية،ُ ُعدة ُبطرق ُيتم ُحياته ُيف ُللرتكة ُاألب ُتقسيم كان
ُ(،ُإالُّأنُأكثرهاُإعماالُهي:132م،2000ُ

"ثبتُلدىُالقاضيُأوال: احلبس للذكور دون البنات: 
ُاملذكوُر ُالشهود ُبشهادة ُقمار ُأنُاألخوينُُؤأمساُةمبحكمة هم،

عبدُالقادرُوعليُولديُعبدُهللاُبنُماينُيفُحوزمهاُوتصرفهماُ
سعيدانُحبوزُنُخنلةُمميزةُهلماُابلقسمةُبغوطُأوالدُُوأربعةُوعشُر

ُاألخوينُ ُأحباس ُمن ُحبس ُاملذكور ُالنخيل ُوهذا قمار،
ُدونُ ُللذكور ُحبرمتها، ُوحيرتم ُاألحباس ُحبوز از ُحي  املذكورين،
اإلانثُحيثُالُمدخلُفيهُلإلانثُبوجهُمنُالوجوه،ُومازالُ

ُ(4).حمرتماُحبرمةُاألحباسُإىلُاآلن"
حبس مشروط بعدم تزوج زوجات الواقف ُاثنيا:

ُبشراءُُي شهد"بعده:  ُله ُالذيُاستقر ُعلىُملكه سيُبلقاسم
بعضهُمنُأخيهُعبدُهللا،ُوبعضهُابإلرثُمنُوالدمها،ُشاهديهُ

مجيعُأرضهُمباهلاُمنُاحلرمُواالحرتامُوكافةُاملنافعُُأنهُحبسُوأبدَُّ
ُزوجتيه ُعلى: ُواخلارجة ُمنُُ.الداخلة ُنسائه ُمن ُتزوجت ومن

ُ(5)".بعده،ُفيسقطُحقهاُمنُاحلبسُاملذكور
تتبعُالباحثةُهلذهُالواثئقُالرمسية،ُواليتُمتُاحلصولُوبعدُ

ُكبرية،ُخلصتُإىلُأنُتطبيقُاجملتمعُالرقييبُاجلزائريُ مبشقة عليهُا
للوقفُاملؤبدُعلىُمرياثُاملرأة،ُيتخذُأشكاالُعديدة،ُومرجعهُ

ُكاآليت: ُلسببني،ُمها
ُالرقييبُُسبب شرعي: .1 ُاجملتمع ُلدى ُبه ُاملعمول ُأن ذلك

ُالوقفُ ُجواز ُيف ُاألخرى ُابملذاهب ُاالقتداء ُهو اجلزائري
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معُأنُاملذهبُاملالكيُهوُاملعمولُبهُيفُاملغربُاملؤبد،ُ
 العريبُعامةُواجلزائرُخاصة.

 أسباب اجتماعية: .2
م،19ُاحلبسُاملؤبدُلهُجذورُاترخييةُعميقةُممتدةُمنُالقرنُ -

عّدة،ُحبسبُالواثئقُالتارخييةُاملسجلةُابحملكمةُولهُصورُ
ُ.الشرعيةُبواديُسوف

ُأراضيهمُ - ُحلماية ُوسيلة ُاملؤبد ُاحلبس ُالرقييب ُاجملتمع اختذ
وخنيلهمُمنُمشاركةُالغري؛ُحيثُتتفرقُأمالكهمُبنيُعوائلُ

ُ.أخرىُحبكمُزواجُالبنات،ُأوُاألخوات
توريثهاُحتبيسُاألراضيُوالنخيلُواألمالكُعلىُوجهُالتأبيدُب -

حمضةُألنّهُي لِحق ُالّضررُابإلانث.  للذّكورُفقط،ُهوُمفسدُة
ُ

الفرع الثاين: موقف املرأة الرقيبية من تطبيقات الوقف املؤبد 
ُعلى حقها يف املرياث

منُدائرةُالرقيبةُبواديُ-منُخاللُاختيارانُلعيناتُمنُالنساءُ
ُاجلزائري ُالشرقي ُابجلنوب ُلتطبيقاتُُ-سوف ُتعرضن الالئي

وقفُاملؤبد،ُمنُخالهلنُمتتُدراستناُمعُاستخدامُمعيارُمثاينُال
ُيفُتصنيفُاألجوبة،ُضمنُاجلدولُاآليت:

جدول ميثل دراسة الوضع االجتماعي لكل حالة وتصنيف 
ُموقفها

ُ

بعدُتتبعناُللحالةُاالجتماعيةُللمبحواثت،ُواليتُتبنيُلناُ
حالتهنُالنفسية،ُفخلصنا وهيُعلىُُإىلُمنُخالهلُا نقاطُمهمةُ،

ُالنحوُاآليت:
طاعةُالوالدينُابعتبارهاُواجبةُوالُنقاشُفيها،ُمعُاالنتماءُ .1

ُامللمحُ لوسطُحتكمهُالسلطةُاألبويةُوالذُّكوريةُمعا،ُفهذا
 يتميزُبهُاجملتمعُاجلزائريُككل.

اجلانبُالنفسيُهوُاألكثرُبروزاُمنُبنيُالعواملُاألخرى؛ُ .2
رياثُللذكورُدونُاإلانث،ُكونهُالفيصلُيفُقضيةُوقفُامل

ويتجلىُذلكُيفُجتسدُمعيارُالتسامحُلدىُاملرأةُبتفوقُ
ُ ُعن12/9ُمبعدل ُاملرأة ُتنازل ُخالل ُمن ُذلك ُويتضح ،

حقهاُيفُاملرياثُألجلُحفظُالودُواحملبةُألهلهاُوخاصةُ
ُبضرورةُ ُإحساسها ُإىل ُإضافة ُوالديها، ُوإلرضاء اإلخوة،

ن،ُيوازيهُإحساسُإشباعُاحتياجهاُالنفسيُللشعورُابألما
بعدُوفاةُُ-وهمُإخوهتا-الضعفُوافتقادهاُمصدرُاحلمايةُ

أوُاألرملة،ُ بشكلُخاصُيفُاملطلقةُ، يظهُر وهوُمُا والديهاُ،
تزوجة،ُفيأيتُتنازهلاُأمامُأتمنيُاالطمئنانُالنفسيُاملأوُغريُ

هلاُمدىُحياهتا.ُبيدُأنهُإذاُسلمناُهبذا؛ُنكونُأمامُموافقةُ
ُع رف ُلتطبيقات ُالرقييبُُصرحية ُاجملتمع ُكان ُولو فاسد،

اجلزائريُيرىُفيهُحتقيقاُملصلحتني:ُإحدامها:ُخاصةُابملرأةُ
مدىُحياهتا منُخاللُتواثنيُ؛يفُأتمنيُاألمانُهلُا عامُة هماُ:

ُالصددُ ُالرحمُوترابطُالعائلة.ُويفُهذا احملافظةُعلىُصلة
ُينبعي: ُرضوان ُالسيد ُهلذهُُ(6)يقول ُعمدوا "فأجدادان

ُالعرفُالطريقةُيفُم ُهذا َم رياثُاإلانث،ُومنُبعدهمُع مِّ
ُاملرجعُ ُحىتُابتُالوقفُاملؤبدُهو ُواديُسوف؛ مبنطقة
األساسيُيفُتوريثُالبناتُمعُأنُالصوابُأنُالّشرعُيسبقُ
 الع رف،ُومردُُّهذاُجلملةُأسباب،ُأذكرهاُعلىُالّنحوُاآليت:

ُكانُمهما،ُليسُمنُاببُ - عدمُتوريثُالبناتُيفُالعقارُما
ُفقط،ُ ُالعامة ُللمصلحة ُمحاية ُهو ُوإمنا ُللّشرع، املخالفة

 فاملرأةُإنُطلقتُأوُترملتُكانُهلاُبيتُالعائلةُأيويها.
للذكرُمثلُحظُ - اإلانثُملاُيتزوجنُهذهُالعقاراتُبتقسيمهُا

ُاألنثيني ُأخرىُ، ُعوائل ُدخول ُمشكلة ُيف ُالعائلة تقع
 تشاركهمُأمالكهم.
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ُاأل ُلتوفري ُابلنسبة ُأنه ُالباحثة ُفليسُوترى ُللمرأة، مان
أعطىُللذكرُُ-سبحانهُوتعاىل-للناسُفيهُفضل؛ُذلكُأنُهللاُ ملُا

مثلُحظُاألنثينيُفذلكُحلكمةُأّنُالذكرُأبحواله:ُزوج،ُابن،ُ
أب،ُأخ،ُمسؤولُعنهاُيفُالّنفقةُواحلماية،ُوماُإىلُغريُذلكُمنُ

ُاملهدُإىلُاللحد.
ُمنُ ُللمجتمع ُالعامة ُاملصلحة ُحتقيق ُخيص ُفيما وأما
ُكانُحمموداُيفُظاهره،ُ خاللُالرتابطُاألسري؛ُفهذاُحىتُوإن
فالُميكنُاعتبارهُمعياراُشرعياُاثبتاُللع رفُليضفيُعليهُالصبغةُ
ُيستندُإليهُيفُإجازةُ الّشرعية؛ُوابلتايلُالُميكنُاعتبارهُإمجاعا

ُكعرف،ُمادام علىُحسابُتنازلُاملرأةُُتطبيقاتُالوقفُاملؤبد
عنُحقهاُالّشرعي.ُوعليه:ُفإنُهذهُاملصلحةُالعامةُيفُحتقيقُ
الرتابطُاألسريُبنيُاإلخوةُواألخواتُأجدهاُمفسدةُأكثرُمنهاُ
مصلحة؛ُألهناُمؤسسةُعلىُخطأُالوالدينُيفُاحلياة،ُوالواجبُ
أتملناُيفُجوهرُ تصحيحهُوتقوميُاعوجاجه.ُومنُجهةُأخرىُإذُا

يفُاملرياثُتنازلُهذُه عنُحقهُا ابلتعويضُأوُالتسليمُ-املرأُة سواُء
ُإلخواهنا ُالكبريُُ-الكلي ُوح بُّها ُلوالديها ُمرضاة ُهو ُإمنا جنده 

إلخواهنا؛ُمماُي وطد ُصلةُالرحمُبنيُأفرادُالعائلةُبلُاجملتمعُككل.ُ
ُيفُ ُشائعا ُاخل لقُالكرميُالنادرُوجدته ُهذا ُأّن ُالقول: وخالصة

ُيؤكدُأنهُعالمةُعمليةُمنُاألخواتُجمتمعُالرقيبةُالعفوي ؛ُمما
ُحسابُ ُعلى ُالعامة ُاملصلحة ُحتقيق ُيف ُللّسعي ُإخواهنن حنو

﴿وان ازاْعناا ماا يف ُصُدورِِهم مصداقاُلقولهُتعاىل:ُاملصلحةُاخلاصة،ُ
﴾ قاابِِلنيا اًنا عالاٰى ُسُرٍر مُّت ا ْن ِغلٍّ ِإْخوا ُ[.47]احلجر:ُُمِّ
ُبنُعلي: ُفؤاد ُللعقاراتُُ"إنُ(7)ويقولُالسيد القسمة

تؤديُلتلفها،ُوتعطيلُاألبناءُعنُالعمل،ُخاصةُبدخولُالغريُ
لألرزاق،ُهلذاُالُضريُملاُتعّوضُالبنتُمكانُالعقاراتُوغريه،ُ
ولوُإبعطائهاُحقهاُمنجماُليسُدفعةُواحدة،ُلكنُالُيتمُهضمُ

ُحقوقهن".
ُاإلانثُ ُتعويض ُمسألة ُأبّن ُالقول ُهذا ُمناقشة وميكن

ُاجملتمعُالرقييبُاجلزائري،ُتطرحُتساؤالُهنا،ُكعرفُمعمولُبهُيف
التعويضُ ليصّحُهذُا التنازلُابلضوابطُالشرعيةُ؟ أالُيقيدُهذُا وهُو
ُعبدُ ُالسيد ُذكرها ُكما ُالضوابط ُوهذه ُوعرفا؟ ُوقانوان شرعا

لثمنُحصتهاُُايينبغيُأنُيكونُالتعويضُكامال،ُومساُوُ(8)الباقي
ُيفُالعقار،ُوأنُيكونُبرضاُاملرأة.

نُمنُالّشرعُوالقانونُإلُماُسبق؛ُميكنُالقولُومنُخال
يفُكيفيةُأخذُحقهاُالّشرعيُ واملنطقُتركُاحلريةُالّشخصيةُللمرأُة
منُاملرياث،ُويكونُذلكُإماُأبخذُنصيبهاُمعُإخواهناُالذكورُ

،ُأوُابلتنازلُمنهاُ-األصلهوُوهذاُ-للذكرُمثلُحظُاألنثينيُ
ُبرضاه ُأوُتعويضها ُمعُالعدلُيفُأوُمنهمُويسمىُالتخارج، ا

ُقيمةُنصيبها.
وماُأراهُأّنُمتاشيُهذهُالضوابطُاملستنبطةُمنُالوحينيُ
ابلتوازيُاملستقيمُمعُعمليةُتعويضُاملرأةُعنُحقهاُالّشرعيُيفُ
املرياث،ُحتررُّانُمنُإشكاالتُالوقوعُيفُمنزلقاتُاملصاحلُالومهيةُ
ُاحلكمةُ ُحتقيق ُيعين ُمما ُجائرة؛ ُعرفية ُتطبيقات ُخالل من

الواحدةُاملق العائلُة بنيُأفراُد الرحُم منُتوطيدُصلُة املنشودُة اصديُة
ُككل،ُحيثُيتمُُّاالمتثالُألمرُالّشرعُكماُحيبهُسبحانهُ واجملتمع

ُويرضاه.
واحلقيقةُأنُماُأاثرُعجيبُوإعجايبُيفُنفسُالوقت،ُأنُ
نساءُجمتمعُالرقيبةُجلهنُمتساحماتُمعُالتعويضُاملنجم،ُأوُمعُ

ُم ُالعقار ُعن ُمنُالتنازل ُفحىت ُقيمة، ُمياثله ُمل ُوإن ُاملال قابل
صّرحنُقوالُبعدمُالّسماح،ُفصلتهنُإلخواهننُكافيةُلتشهدُعلىُ
إخواهننُ جتاُه قمنُبُه هلنُأنُمُا وخلصتُعندُاإلصغاُء تساحمهنُ،

ن ازاْعناا ماا :ُ:ُقولهُتعاىل-تعاىل-ماُهوُإاّلُترمجةُفعليةُلقولهُ وا
اًنا  ْن ِغلٍّ ِإْخوا قاابِِلنيا يف ُصُدورِِهم مِّ ]احلجر:ُ   عالاٰى ُسُرٍر مُّت ا

47ُ ُتعاىل: ُوقوله انا ِِبِْم [، يُ ْؤثُِرونا عالاٰى أانُفِسِهْم والاْو كا ﴿وا
مان يُوقا ُشحَّ ن اْفِسِه فاُأولٰاِئكا ُهُم اْلُمْفِلُحونا  ٌة وا صااصا  خا

.ُوهذاُماُيعطيينُالشجاعةُألقطعُقولُكلُخطيبُ[9]احلجر:ُ
قائلةُأبنُهذاُالّتصرفُإمناُهوُمنُمكارمُاألخالقُاليتُتشّبعتُ
ُهذهُ ُأّن ُبصدق ُملسته  ُوما ُاجلزائري، ُالرقييب ُاجملتمع ُنساء هبا
األخالقُابتتُضرابُمنُاخليالُيفُجمتمعاتناُالعربيةُواإلسالميةُ

ُيفُعصرانُاحلايل.
ُ
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ليات عالج عرف توريث الذكور وحرمان املطلب الثالث: آ
ُاإلًنث

مباُأنُجمالُالعرفُالُيتعدَّىُدائرةُاألحكامُالّشرعيةُاالجتهاديةُ
املتغريةُبتغريُالزمانُواملكانُمماُجيعلُمنهُضيقُالنطاق؛ُفبالتايلُ
يبقىُدورهُمعّطالُشرعاُوقانوانُيفُدائرةُاألحكامُاالجتهاديةُماملُ

الشريعةُأوُمنُقوةُاإللزامُاملعنويُيفُيستمدُقوتهُمنُاإلمجاعُيفُ
ُقانونيةُ ُللّشرعُأوُقاعدة ُموافقا ُليكونُعرفا ُيؤهله ُمما القانون؛
ُليستُ ُأنّه ُيعين ُمما ُالوضعية؛ ُالّتشريعات ُيف ُعليها منصوصا
ُكلهاُتتصفُابملوافقةُللّشرع،ُإذُإّنُالتطبيقاتُ األعرافُاملطبقة

ُاملرياث، ُمن ُاإلانث ُحرمان ُأو ُخبس ُيف ُحكماُُالعرفية ابتت
ُكثريُمنُالبالدُاإلسالمية،ُوعليهُفقّسمناُهذاُامل ُطلبشرعياُيف

ُاملرحليُ ُالعالج ُبداية ُهي ُتكون ُأساسية ُحماور ُإىل األخري
لتطبيقاتُوقفُاملرياثُعلىُالذكورُدونُاإلانثُاملخالفُللّشرعُ

ُبالُريب،ُوهيُعلىُالنحوُاآليت:
 

ُاجملتمعالفرع األول: البد من مراعاة واقع 
ُاملسلم ُأن ُالشُّنيمبا ُأحكام ُمعرفة ُيف ُواالنقيادُُيتفاوتون رع

ألحكامه،ُفالبعضُحيصرونهُيفُالعباداتُواألخالقُفقط.ُوكثريُ
ُالشُّ وابلتايلُالبدُمنُاإلصالحُُ؛ريعةمنهمُالُيلتزمونُأبحكام

هلذهُاجملتمعاتُوتغيريُواقعها،ُوهذاُالُيكونُدفعةُواحدة،ُبلُ
يتمُُ،منُخاللُوضعُجداولُزمنيةُمرحليةتدرّجُالالبدُلهُمنُ

ه،1420ُةُ)الزحيلي،ُخالهلاُتطبيقُأحكامُالشرعُخطوةُخطُو
درّجُيفُالتشريعُاإلسالميُواحدُمنُوجديرُابلذكرُأنُالتُّ(.87ُ

قبلُاإلسالم،ُ العواملُاليتُسامهتُيفُتغيريُاألعرافُالفاسدُة أهُم
-29م،1983ُ)هبنسي،ُُواجتثاثهاُمنُجذورهاُحبكمةُوروية

(؛ُوابلتايلُيتوجبُعلىُالقائمني58ُم،2003ُ؛ُالعلواين،31ُ
مبشروعُالتغيريُواإلصالحُضرورةُانتهاجُمنهجُالشريعةُيفُكيفيةُ
التدرّجُيفُتطبيقهاُلألحكامُاليتُدرجُعليهاُالعربُيفُاجلاهلية،ُ
الّتدرّجُ تؤخذُخطُة املنهجُالرابينُاحلكيُم ومنُهذُا كشربُاخلمرُ،

ُاملرح ُاحللول ُتطبيق ُواإلسالميةُيف ُالعربية ُاجملتمعات ُلعالج لية
 .املريضةُبتطبيقاتُعرفيةُتبخسُاملرأةُحقهاُيفُاملرياث

ُ

الفرع الثاين: تصحيح املفاهيم لدى اجملتمع يف عدم التمييز 
ُبني األبناء والبنات

 ويكونُمسارُتصحيحُاملفاهيمُيفُاجملتمعُعلىُقسمني:
احلقيقةُأنُحقُاملرأةُيفُاملرياثُالُُعلى مستوى األسرة: .1

ُالشارعُ ُحلجب ُكذلك ُكان ُفلو ُاملادية، ُابحلاجة يرتبط
ُكلُوارثُميتلكُالثروات،ُويتقلبُيفُأعطافُ اإلرثُعن

بلُيتعداهُألبعادُنفسيةُُ(،202م،1996ُالنعيمُ)البوطي،ُ
يعززُثقتهاُ مطمئنة؛ُممُا يفُجعلُاملرأُة عظيمُة ومعنويةُغايتهُا

تمدُإشعاعهاُمنُالّشريعةُاإلسالمية،ُغريُبنفسهاُاليتُتس
ُحماابةُ ُ ُاستثناء ُبال ُاإلسالمية ُاجملتمعات ُجيريُيف أنُما
الذكورُعلىُاإلانثُيفُاألعطياتُواهلبات،ُوهذاُالُشكُ
منُأخطرُالعاداتُاملخالفةُللشرّع؛ُمماُيرسخُالنظرةُالدونيةُ

 (.101م،2011ُللمرأةُعلىُأهناُامرأةُ)القرداغي،ُ
ُأن ُهذهُُواحلاصل ُمن ُوانطالقا ُتطرفا، ُخيلق التطرف

ُواملنظماتُ ُالنّسوية ُاجلمعيات ُتتغذى ُللمرأة، ُالدونية النظرة
ُوبنيُ ُبينها ُوابملساواة ُالظلم، ُمن ُاملرأة ُبتحرير ُاملطالبة العاملية
الرجلُيفُاملرياث،ُحبجةُأهناُمهدورةُاحلقوق،ُوأنُاملرأةُالغربيةُ

ُكلُهذاُُتعيشُاحلريةُاحلقيقية،ُوهذاُماُحيدثُيف تونسُحاليا،
ُإثباتُ ُتريد ُواليت ُلإلسالم، ُاملعادية ُالتيارات ُأمام ُالباب فتح
ُمنُ ُيفُاملرياث، ُعنُطريقُخبسُحقها ُللمرأة احتقارُاإلسالم

ُخاللُالتطبيقاتُالواسعةُلوقفُاملرياثُللذكورُدونُاإلانث.
منُجذورُ العرفُاملخالفُللّشرعُمستمدُة ومرجعيةُهذُا

ُصلةُفيه،ُأذكرهاُعلىُالنحوُاآليت:اجتماعيةُوثقافيةُمتأ
اجملتمعُالذكوري:ُفالرجلُربُالبيت،ُوالقيمُعلىُاألسرة،ُ -

بيدُأنهُيفُأغلبُاألحيانُنظنُالرايسةُلوانُمنُالفرعونيةُأوُ
التفّردُيفُالسلطة؛ُفالُتفاهمُوالُشورى.ُفالرئيسُالُيعرتفُ
برأيُأوُإرادةُأخرى،ُفتقاليدُالشرقُواألعرافُالشائعةُفيهُ

ُُمن ُ)الغزايل، ُالفكري ُالعوج ُهذا 1992ُوراء (.58ُم،
ُ ُقاسمُإحيث ُهي ُاإلانث ُعلى ُالذكور ُتفضيل ُظاهرة ن

ُ.مشرتكُبنيُالدولُالعربيةُواإلسالمية
ُبنيُالذكرُواألنثى،ُفالذكرُهوُ - سياسةُالتفضيل:ُيفُاحلبُّ

عمودُالنسب،ُويرجىُبهُالشرفُكزعامةُالقومُماُالُيرجىُ
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ُ ُإىل ُإضافة ُاألنثى، ُبيتُمن ُمكاهنا ُاألنثى ُأبن الشعور
فيهُ)القُر وستكونُعضوُا (.103ُم،2011ُداغي،ُُهزوجهُا

عنُاملساواةُبنيُالذكرُواألنثى؛ُفهيُيفُشريعتناُ حبثنُا إذُا أمُا
ن ُالّسمحة؛ُلقولهُتعاىل: لاْقنااُكم مِّ ا النَّاُس ِإًنَّ خا ﴿ايا أاي ُّها

ٍر واأُنثاىٰ  عااراُفوا ِإنَّ أاْكراماُكْم  ذاكا ق اباائِلا لِت ا عاْلنااُكْم ُشُعوابا وا واجا
ِبرٌي﴾   [.13]الروم:ُِعندا اَّللَِّ أاتْ قااُكْم ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم خا

الُشكُأنُالفردُيتكيفُمعُعاداتُعلى مستوى اجملتمع:  .2
ُيصقلُلديهُاإلطارُالثقايفُوالرتبويُ وأعرافُاجلماعة؛ُمما

ُلشخصيت ُواجتماعيُالعام ُأسري ُمنشأ ُمن ُاملستمد ه،
ُكوهنماُ توحدهُقواسمُمشرتكة،ُولعلُأمههاُالعرفُوالعادة؛
املعنوي،ُ اإللزاُم بقوُة حتتُوصايتهمُا واجلماعُة حيكمانُالفرُد
فبمجردُقيامُعددُمنُأفرادُاجملتمعُبتطبيقُلعرفُأوُعادةُ
خمالفةُللشرّع،ُوكانُاجملتمعُأرضاُخصبةُللتفكريُالسليبُيفُ

ملرأةُليستُأهالُللمرياثُحبجةُأنُالعقارُواألرزاقُالُأنُا
خترجُمنُأحضانُالعائلة،ُإضافةُلسيطرةُالعقليةُالذكوريةُ
علىُاجملتمع،ُاألمرُالذيُجيعلُاحلوارُمنحصراُبنيُاآلابءُ
ُتطبيقُ ُانتشار ُمهمة ُيسّهل ُمما ُاجملتمع؛ ُيف ُفقط واألبناء

انونية،ُالعرفُبيسرُودونُضوابطُشرعيةُوالُمقاصديةُوالُق
ُكانتُغالبيةُاجملتمعُتنتهجُهذاُ وتسودُسياسةُالقطيع،ُفإذا

 النهجُفأكيدُأنهُهوُاألصح.
وانطالقاُمماُسبق،ُوحيثُإنُذوابنُاجملتمعُاإلسالميُ
يفُتطبيقاتُعاداتُوتقاليدُالُعالقةُهلاُابلشريعةُوالُمبقاصدهاُ
ُالعرف،ُ هوُمؤشرُخطريُينبؤُوميهدُلظهورُأعرافُمماثلةُهلذا

لتايلُفاجملتمعُاإلسالميُبنيُفكيُكماشةُالتفكريُالسليبُجتاهُواب
املرأةُوسلطانُالعرفُاملخالفُللّشرع،ُاألمرُالذيُجيعلُتقدميُ

ُالدواءُاستحالةُألنهُيقتل،ُفيكونُعلىُالنحوُاآليت:
مراعاةُالطبيعةُالنفسيةُوالرتبويةُوالفكريةُللمجتمع:ُفيتوازىُ -

ُطب ُتقلبات ُمع ُمبرونته ُالعالج ُاإلنساينُمسار ُاجملتمع يعة
التغيريُ ويفُنفسُالوقتُيتمكنُمنُجتنبُصدمُة اإلسالميُ،
اجلذريُابلنسبةُملاُصارُعادةُحمّكمةُيفُاجملتمع؛ُمماُجيعلُ
السيطرةُعليهُأتخذُوقتاُوجهداُأقل،ُويثمرُنتائجُمرضيةُ

ُ.علىُالصعيدينُاألسريُواجلماعي

ليتُتنشطُتوحيدُاجلهودُبنيُاجلمعياتُالثقافيةُوالوقفيةُوا -
ُتصحيحُ ُيتم ُخالهلا ُفمن ُاإلسالمية، ُالدعوة ُجمال يف
املفاهيمُاالجتماعيةُوالقيمُاخللقيةُلدىُاجملتمعُاإلسالمي،ُ
وذلكُعربُتكثيفُالدورات،ُمعُمراعاةُاملستوايتُالفكريةُ
ُاجملتمعُ ُأن ُذلك ُللجنسني؛ ُالعمرية ُوالفئات والتعليمية

ُكثرية،ُختتلفُوتتنوعُتركيباته؛ُمماُينتجُعنُذلكُف روقُفردية
فبالتايلُتتضحُمعاملُالتغيريُانطالقاُمنُهذاُاملعيار؛ُحيثُ
يكونُالرتكيزُعلىُالفئاتُاألميةُللجنسنيُبشكلُخاص،ُ
يفُجعلُتطبيقاتُ هيُبيتُالقصيُد األخريُة يعينُأنُهذُه ممُا

ُ.هذاُالعرفُتندثرُوتتالشىُشيئاُفشيئا
فيهُأنُدورُالوعاظُواملصلحنيُاالجتماعيني:ُفمماُالُشكُ -

املصلحُاالجتماعيُلهُأتثريُالسحرُعلىُجمتمعهُالذيُيؤمنُ
ُكونهُميتلكُوجاهةُوسلطةُ ويثقُأبفكاره،ُويتبعهاُويطبقها؛
ُحلُ ُيف ُيركنُله ُكما ُاجملتمع، ُإليها ُيطمئن ُقيادية معنوية
ُغالبُ ُيف ُحيدث ُالذي ُوهذا ُوالعامة، ُاخلاصة مشاكله

نُمنوطُهبمُُواجملتمعاتُالعربيةُواإلسالمية.ُفهؤالءُاملصلح
األخريُ يوجبُعلىُهذُا دورُالتغيريُمنُاأللفُإىلُالياء؛ُممُا
عدمُالتهاونُابملوضوع،ُومتابعةُالتطوراتُاملرحليةُللعالجُ
دوراي،ُفالُيكتفيُاملصلحُبسماعُمنُعرضُعليهُمنُالورثةُ
مشكلتهُيفُعدمُرضاهُيفُقسمةُاملرياث،ُبلُالواجبُأنُ

رفُحبدسهُوفراستهُهلُيستفهمُاألمرُمنُمجيعُالورثة،ُفيع
اإلانثُموافقاتُعلىُعدمُإعطائهنُمنُالعقار؟ُوهلُمتُ
تعويضهن؟ُوهلُالتعويضُيتناسبُقيمة ُمعُنصيبهنُمنُ

هنُحلضورُُؤالعقارُأوُغريهُمنُاألرزاق؟ُولذلكُفاستدعا
 جملسُالقسمةُضروري.

ُ
ُالفرع الثالث: على مستوى اجملتمع املدين

ُ ُيف ُقدسيتها ُهلا ُابلتطبيقُالدولة ُواحرتامها ُللقوانني، فرضها
واإلذعانُمنُقبلُاجملتمع،ُطاملاُأنُاملصلحةُالعامةُهيُالغايةُ
ُأنُ ُاألمر ُلويل ُالبد ُالرتهيب ُأو ُالرتغيب ُفسياسية املنشودة،
ُاجملتمعُويفُالوقتُاملناسب،ُ ُإزاءُالوضعُالذيُيعيشه يتخذها

ُوذلكُمنُخاللُنقاطُأساسية،ُأذكرهاُعلىُالنحوُاآليت:
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جعلُقضاءُخاصُمباُيسمىُابلقضاءُالعريف؛ُحيثُهناكُ .1
أمورُيفُأعرافُاجملتمعُحىتُالقانونُملُيطلعُعليها،ُفكيفُ
لقضاةُاملوضوعُيفُاحملاكمُجبميعُمستوايهتاُحبلُالنزاعُبنيُ
املتنازعني؟ُحيثُإنُتفرغُالقضاةُهلذهُاملهامُصعبُجداُ

ىُأشخاصُيفُالواقعُامليداين؛ُألنهُيعتمدُابلدرجةُاألوىلُعل
معيننيُيفُاجملتمع،ُهلمُاخلربةُواخللفيةُاملعرفيةُلطبيعةُاجملتمع،ُ
والغوصُيفُدقائقُتفاصيلُأعرافهُوعاداتهُيفُكلُاجملاالت:ُ
الفالحية،ُالعقارية،ُواجلغرافيةُوغريها؛ُمماُيستدعيُإحداثُ
ُهذاُ ُلتويل ُاجملتمع ُيف ُوالكفاءة ُاألهلية ُهلم ُملن مناصب

 املنصبُاحلساس.
الدولةُابلقضاءُالعريف،ُوذلكُبضمهُحتتُمظلتهاُاعرتافُ .2

ُالّرمسية.
ُ

 اخلامتة
 منُأهمُالنتائجُاليتُتوصلُإليهاُالبحث:

ملُتنعمُاملرأةُاجلزائريةُإابنُفرتةُاالحتاللُالفرنسيُمبكانتهاُ .1
ُ.كماُقّررتُالّشريعةُاإلسالمية

جناحُمجعيةُالعلماءُاملسلمنيُاجلزائرينيُبقيادةُالعالمةُابنُ .2
ابديسُيفُالتصّديُجلبهتنيُموجهتنيُضدُاملرأةُاجلزائرية،ُ

ُ.ومها:ُاجلهلُاملطبق،ُوالتعليمُالعلماينُالبحت
حرصُاملشرعُاجلزائريُعلىُأتمنيُاحلمايةُواالستقرارُللمرأةُ .3

ُيف:ُ ُالشريعة ُأحكام ُمن ُاملنظّرة ُتشريعاته ُخالل من
ُيعّدُ ُوهذا ُاألسرة، ُوقانون ُالعقوابت، ُوقانون الدساتري،

ُ.سبُللمجتمعُعموماُوللمرأةُخصوصامك
السلطةُاألبويةُتعدُُّمظهراُسلوكياُواجتماعياُابرزاُيفُحياةُ .4

ُ.اجملتمعُاجلزائريُعموماُوالرقييبُخصوصا
الوقفُأوُاحلبسُمنُاببُالنفقةُاملندوبةُاليتُحّثُعليهاُ .5

ُ.الشارعُاحلكيم
حبسُأوُوقفُاملرياثُللذكورُدونُاإلانثُيفُاجملتمعُالرقييبُ .6

ُعلىُاجل ُوأمهها ُكثرية، ُاجتماعية ُألسباب ُيعود زائري
ُحتتُ ُالعائلة ُحضن ُيف ُواألرزاق ُاألمالك ُبقاء اإلطالق

ُ.السلطةُالذكورية

يربزُالعاملُالتساحميُبقوةُيفُتطبيقاتُالوقفُعلىُمرياثُ .7
 :املرأةُالرقيبيةُاجلزائرية،ُوماُهوُإاّلُترمجةُفعليةُلقولهُتعاىل

 ِن ازاْعناا ماا يف ُصُدور ْن ِغلٍّ وا ُ[.47احلجر:ُ]ُِهم مِّ
ُمرحلةُ .8 ُالتغيري ُمراحل ُاجملتمع ُمناولة ُيف ُاملرحلي التدرج

مبرحلة،ُفالدواءُالُيعطىُمرةُواحدة؛ُألنهُالُينفعُبلُيضرُ
ُ.ويقتل

ُإىلُ .9 ُاألسرة ُمن ُواإلانثُانطالقا ُالذكور ُبني ُالتمييز عدم
اجملتمعُهوُآليةُمنُاآللياتُالفعالةُلعالجُخبسُأوُحرمانُ
ُاجملتمعاتُ ُويف ُاجلزائري، ُاجملتمع ُيف ُالّشرعي ُحقها املرأة

ُ.العربيةُواإلسالميةُعلىُحدُسواء
ُالّشرعيُ .10 ُكيفيةُأخذُحقها تركُاحلريةُالشخصيةُللمرأةُيف

منُاملرياثُإما:ُللذكرُمثلُحظُاألنثيني،ُأوُابلتنازلُاملطلقُ
شرطُالتعويضُبمنهاُأوُمنهمُويسمىُالتخارج،ُأوُالتنازلُ

ررُّانُمنُإشكاالتُُ،معُالعدلُيفُقيمةُنصيبهابرضاهاُ مماُحي 
منُخاللُتطبيقاتُعرفيةُ الوقوعُيفُمنزلقاتُاملصاحلُالومهيُة
جائرة،ُفنحققُمقاصدُالّشريعةُاإلسالميةُمنُخاللُتطبيقُ

ُكماُحيبُّهُسبحانهُويرضاه.  أمرُالّشرع
 

 املراجع
ه(.ُردُاحملتار1404ُ)ابنُعابدين،ُحممدُأمنيُبنُعمرُبنُعبدُالعزيز.ُ

ُط ُابنُعابدين. ُاملختارُوحاشية ُرشيدية.2ُعلىُالدر ُمكتبة .
 ابكستان.

.1ُم(.ُالتحريرُوالتنوير.ُط2000ه/1420ابنُعاشور،ُحممدُالطاهر.ُ)
ُمؤسسةُالتاريخ.ُبريوت.

م(.2004ُُه/1424ابنُكثري،ُعمادُالدينُأيبُالفداءُإمساعيلُبنُعمر.ُ)
قّدمه :ُعبدُالقادرُاألرانؤوط.ُدارُالسالمُ.6ُ،ُطتفسري ابن كثري

ُللنشرُوالتوزيع.ُالرايض.
ابنُمفلح،ُإبراهيمُبنُحممدُبنُعبدُهللاُبنُحممدُأبوُإسحاقُبرهانُالدين.ُ

م(.ُاملبدعُيفُشرحُاملقنع.ُحتقيق:ُحممدُحسن1997ُه/1418)
ُ.ُدارُالكتبُالعلمية.ُبريوت.1إمساعيلُالشافعي.ُُط

م(.1997ُرمُبنُعليُأبوُالفضلُمجالُالدين.ُ)ابنُمنظور،ُحممدُبنُمك
 .ُدارُصادر.ُبريوت.6لسانُالعرب.ُط

(ُ ُعبدُالرمحنُبنُعثمانُالطوري. ُالبحر2002ُه/1422ابنُجنيم، م(.
،1ُالرائقُشرحُكنزُالدقائق.ُحتقيق:ُأمحدُعزوُعناية.ُبريوت،ُط

ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُبريوت.



 

65 
 تطبيقات الوقف على ميراث املرأة في مجتمع الرقيبة الجزائري: دراسة تحليلية تقويمية

 عبد الباري بن أوانج، بشير لخولة غوريا

اعيل.ُ)د.ت(.صحيحُالبخاري.ُترتيبُالبخاري،ُأيبُعبدُهللاُحممدُبنُإمس
.ُالقاهرة:1ُوترقيم:ُحممدُفؤادُعبدُالباقيُوأمحدُحممدُشاكر.ُط

ُدارُابنُاهليثم.ُالقاهرة.
م(.ُالطرقُالصوفيةُونشرُاإلسالمُوالثقافةُالعربيةُيف1984ُ)ُبالل،ُعمار.

ُالثقافةُوالسياحة.ُ ُالسمراء.ُدُط.ُمنشوراتُوزارة غربُإفريقيا
 اجلزائر.

الفكرُالسياسيُعندُالعالمةُعبدُاحلميدُُم(.2010ليف،ُمالك.ُ)بنُخا
 .ُُدارُطليطلة.ُاجلزائر.1بنُابديس.ُط
م(.ُالسياسةُاجلنائيةُيفُالشريعةُاإلسالمية.1983ُهبنسي،ُأمحدُفتحي.ُ)

ُدط.ُدارُالشروق.ُبريوت.ُ
كشفُالقناعُعلىُمنتُُُم(.1997ه/1418البه ويت،ُمنصورُبنُيونس.ُ)

ُحتقيق ُطاإلقناع. ُحممد. ُحسن ُهللا ُعبد ُأبو ُالكتب1ُ: ُدار .
ُالعلمية.ُبريوت.

م(.ُاملرأةُبنيُطغيانُالنظامُالغريب1996ُالب وطي،ُحممدُسعيدُرمضان.ُ)
ُالرابين.ُدط.ُدارُالفكر.ُدمشق. ولطائفُالتشريع

(ُ ُحيي. ُوحركة2009ُبوعزيز، ُاجلزائرية ُاملرأة ُوقضااي ُموضوعات م(.
ُعاملُاملعرفة.ُاجلزائر.اإلصالحُوالتنويرُالعربية.ُدط.ُ

م(.ُدراسةُاجتماعيةُلغويةُللقصةُالشعبيةُيفُمنطقة1998ُ)ُالتجاين،ُثراي.
ُ)واديُسوفُمنوذجا(.ُدط.ُدارُهومة.ُاجلزائر.ُاجلنوبُاجلزائري

 م(.1998الرّتمذي،ُحممدُبنُعيسىُبنُسيورةُبنُموسىُبنُالّضحاك.ُ)
ُا ُدار ُدط. ُمعروف. ُعواد ُبشار ُحتقيق: ُالرتمذي. لغربُسنن

ُاإلسالمي.ُبريوت.
الطاهر اجلزائر.. )تليليُ، دارُاهلدىُ. دطُ. منُاتريخُواديُسوفُ. ت(ُ.  دُ.

ه(.ُهنايةُاملطلبُيف1428ُاجلويين،ُعبدُامللكُبنُعبدُهللاُبنُيوسف.ُ)
ُالذيب.ُط ُعبدُالعظيم ُاملذهب.ُحتقيق: ُاملنهاج.1ُدراية ُدار .

ُدم.
الشهاب.ُ داُر دطُ. منُالرتاثُالغنائيُبسوفُ. ت(ُ. )دُ. حسانُ. اجليالينُ،

 اجلزائر.
-ه1412احلطّاب،ُمشسُالدينُأبوُعبدُهللاُبنُحممدُبنُعبدُالرمحن.ُ)

ُط مواهب م(.1992 ُخليل. ُخمتصر ُشرح ُيف دارُ. 3اجلليل
ُالفكر.ُبريوت.

 م(.ُُمعجمُالبلدان.ُدط.ُدارُصادر.ُبريوت.1977احلموي،ُايقوت.ُ)
(ُ ُأمحد. ُوأثرها1985ُاخلطيب، ُاجلزائريني ُاملسلمني ُالعلماء ُمجعية م(.

 اإلصالحيُيفُاجلزائر.ُدط.ُاملؤسسةُالوطنيةُللكتاب.ُاجلزائر.
(ُ ُالسعيد. ُ ُسوف2001دريدي، ُوادي ُمنُاجلزائرُُ-م(. ُدطـ.ُ-كنوز .

ُالوادي.ُاملطبعةُالعصرية.

م(.ُالتنميةُاالجتماعيةُونظامُالتعليمُالرمسيُيف1986ُزايد،ُمصطفى.ُ)
ُاجلامعية.1982ُ-م1962اجلزائر ُاملطبوعات ُديوان ُدط. م.

 اجلزائر.
ُالعبادي.ُ ُاحلدادي ُحممد ُبن ُعلي ُبن ُبكر ُأبو الّزبيدي،

ُيف2006ُه/1427) ُالقدوري ُخمتصر ُشرح ُالنرية ُاجلوهرة م(.
ُإ .ُدارُالكتبُالعلمية.1ُلياسُقبالن.ُطفروعُاحلنفية.ُحتقيق:

ُبريوت.
(ُ ُمصطفى. ُحممد ُيف1420ُالزحيلي، ُوالتطبيق ُالتشريع ُيف ُالتدرّج ه(.
ُاإلسالمية ُط-الشريعة ُاللجنة1ُ. ُوالدراسات ُالبحوث ُإدارة .

ُالشريعةُ ُللعملُعلىُاستكمالُتطبيقُأحكام ُالعليا االستشارية
ُاإلسالمية.ُدم.

ُ ُحممود ُبن ُالدين ُخري ُفارس.ُالزركلي، ُبن ُعلي ُبن ُحممد بن
ُم(.ُاألعالم.ُدط.ُدارُاملاليني.ُبريوت.2006ه/1427)

م.ُالتطورُالداليلُيفُهلجةُمنطقةُسوف،ُحبثُلنيل2000ُزغب،ُأمحد.ُ
ُدرجةُماجستري،ُجامعةُاجلزائر.

م.ُاألوضاعُاالقتصاديةُواالجتماعيةُيفُمنطقة2006ُزقب،ُعثمانُزقب.ُ
ىُالعالقاتُمعُتونسُوأتثريهاُعل1947ُ-م1918واديُسوف

 وليبيا،ُحبثُلنيلُدرجةُاملاجستري،ُجامعةُابتنة.
م(.ُاتريخُاجلزائرُالثقايف.ُدط.ُدارُالغرب1998ُسعدُهللا،ُأبوُالقاسم.ُ)

 اإلسالمي.ُبريوت.
.ُاملؤسسة1ُم(.ُالوجهُالعاريُللمرأةُالعربية،ُط1982السعداوي،ُنوال.ُ)

 العربيةُللدراساتُوالنشر.ُبريوت.
ُ)الشربيينُ م(.2006ُه/1427،ُمشسُالدينُحممدُبنُحممدُاخلطيب.

مغينُاحملتاجُإىلُمعرفةُمعاينُألفاظُاملنهاج،ُحتقيق:ُحممدُحممدُ
ُاتمر.ُوشريفُعبدُهللا.ُدط.ُدارُاحلديث.ُالقاهرة.ُ

الشربيين،ُحممدُبنُأمحدُبنُخطيبُالشربيين.ُ)د.ُت(.ُاإلقناعُيفُحلُ
والدراسات.ُدط.ُدارُألفاظُأيبُشجاع.ُحتقيق:ُمكتبُالبحوثُ

ُبريوت.ُالفكر.
ه(.ُنيلُاألوطار.1413ُالشوكاين،ُحممدُبنُعليُبنُحممدُبنُعبدُهللا.ُ)

 .ُدارُاحلديث.ُمصر.1حتقيق:ُعصامُالدينُالصبابطي.ُط
.ُدارُالغربُاإلسالمي.2ُم(.ُآاثرُابنُابديس،ُط1983عمار.ُ)، الطاليب

ُبريوت.
ُُ ُجملة. ُاجلباري ُم2012عثماين، ُ"مظاهر ُيفُم. ُاالجتماعية ُالعادات ن

ُالقرن ُآواخر ُيف ُسوف ُبوادي ُاملرأة ُلدى ُوالزينة م".19ُاللباس
 .2ُالبحوثُوالدراساتُاالجتماعية،ُجامعةُالوادي.ُالعدد

م.ُ"العوملةُاملتمركزةُعلىُالتنميةُالشاملة2012ُالعرادي،ُعليُعبدُهللا.ُ
".ُمؤمترُ(-جتربةُمملكةُالبحرين-دورُاملرأةُيفُالتنمية-واملستدامةُ

ُ-األممُاملتحدةُللتجارةُوالتنميةُاالجتماعُالثالثُعشر،ُالدوحة
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ُ
 واشياحل

عبدُاحلميدُبنُابديس:ُهوُعبدُاحلميدُحممدُبنُمصطفىُبنُاملكيُ (1)
بنُابديس،ُمنُكبارُروادُحركةُالفكرُواإلصالحُابملغربُالعريب،ُمنُ

ُعام ُاجلزائر ُيف ُبقسنطينة ُولد ُصنهاجة، ُهبا1889ُقبيلة ُوتويف م،
ُالتذكري،1940ُعام ُجمالس ُيف ُابديس ُابن ُتفسري ُمؤلفاته: ُمن م،

نظر:ُعبدُأالدعوة،ُرجالُالسلفُونساؤه.ُُوالدررُالغاليةُيفُآداب
واثئق جديدة عن جوانب خفية من حياة ابن ابديس العزيزُفياليل،ُ

ُ.12م(،2012ُ،ُ)اجلزائر:ُدارُاهلدى،ُد،ُط،ُالدراسية
هاب:ُوهيُجملةُجزائريةُأسسهاُالشيخُعبدُاحلميدُبنُابديس،ُ (2) الشِّ

م،ُاستمرتُيفُالصدور1925ُنوفمرب1ُصدرُالعددُاألولُمنهاُيفُ
ُلصاحلها،1939ُلغاية ُفرنسا ُتستغلها ُال ُحىت ُالشيخ ُأوقفها م،

العربية14ُُاستطاعتُخاللُ يفُالصحافُة عميقُا أنُحتدثُأتثريُا عامُا
الصحف العربية نظر:ُحممدُانصر،ُأُحلربني.ابجلزائرُيفُفرتةُمابنيُا

،ُ)اجلزائر:ُالشركةُالوطنيةُللنشرُم1939مإىل1847اجلزائرية من
ُ.58،ُ(م1980والتوزيع،ُد،ُط،ُ

الغيطان:ُالبستانُالذيُيزرعُفيهُالسويفُخنيلهُوجتمعُعندُالسكانُ (3)
والغوطُاملتسعُ يغوطُغوطاُ، غاطُ، منُفعلُ: غيطانُ، بلفظُغواطنيُأُو

ُم ُاألرض ُاألبعدُمن ُاألرض ُعمق ُوهو ُأغواط، ُومجعه ُطمأنينة ع
احندرُمنُاألرض ابنُاملنظورُ،ُ.والغيطانُكلُمُا ،ُلسان العربانظرُ:

ُط ُصادر، ُدار 6ُ)بريوت: ،1997ُ ُوايقوت240ُ-9/239م(، ،
م(،1977ُ،ُ)بريوت:ُدارُصادر،ُد،ُط،ُمعجم البلداناحلموي،ُ

4/219. 
ُبعقارُحمبس،ُحتتُرقم (4) ُإشهاد ُعقد ُب578وثيقة ،ُ أبريل3ُُتاريخ:

م،ُمسجلُابحملكمةُالشرعيةُابلوادي،ُعندُاملوثق:ُرزاقُبعرة1917ُ
ُعبدُاملالك،ُ)نسخةُطبقُاألصل(.

ُابلوادي،ُحتتُرقم (5) ُالشرعية ُابحملكمة ُمسجلة ُبتاريخ:351ُوثيقة ،
م،ُعندُاملوثق:ُرزاقُبعرةُعبدُاملالك،ُ)نسخةُطبق1897ُمارس18ُ

ُاألصل(.
ُابل (6) ُمقدم ُرضوان: ُينبعي ُبواديُالسيد ُتغزوت ُببلدية ُالتجانية زاوية

09ُصباحا،ُاملوافقُليوم10:00صباحاُإىل9:00منُالساعةُسوف
ُ.(م2018يوليوُ

ُواديُ (7) ُبوالية ُابلرقيبة ُالتيجانية ُابلزاوية ُمقدم ُعلي: ُبن ُفؤاد السيد
ُعلىُ ُالتيجانية ُالزاوية ُمبقر ُالثانية ُالزايرة ُمتت سوف،

9:00ُالساعة ُإىل ُاملواف10:00ُصباحا ُصباحا، ُليوم: 05ُق
ُم.2018يوليو

وهوُعبدُالباقيُمفتاحُ: (8) واديُسوفُ، بقمارُبواليُة اهلربيُة شيخُالزاويُة
،ُابحثُأكادمييُجزائريُيفُالعلومُالفيزايئية،ُمتخصصُيفُالّتصوف

االسمُ لهُالعديدُمنُاملؤلفاتُمنها:ُختمُالقرآنُحميُالّدينُابنُعريبُ،
ُُو ُاملاألعظم، ُعرفة ُيوم ُسكنه، ُمبقر ُزايرته ُل:ُمتت وافق

2018ُأغسطس20 ُالساعة ُعلى ُغاية10:00ُُم، ُإىل صباحا
 .صباحا11:00ُ


