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 إهداء
 

إلى روح والدي رحمهم اهلل وأنار ظلمة قبرهما وجعله روضة من 

 رياض الجنة 

 إلى عائلتي الكريمة 

 إلى كل من ساعدني في إعداد هذا العمل 

لى كل قارئ   وا 

 أهدي هذا العمل المتواضع 

 وباهلل التوفيق  
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 الم ساجيع. د.أ

 :افتتاحية

الكالم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصالة والسالم على  رسوله إمام الذي الحمد هلل واليه يصعد 

 .يبلغون رساالت هللا ويخشونه وال يخشون أحدا إال هللا

باسمك هللا نستلهم الصواب ونستمد العون ونتقي  مواطن الذلل ونحمدك على ما أنعمت ونشكرك 

حق وطريق الهدى والصواب حيث قال عليه على ما أوليت ونثنى عليك ونسألك الهداية إلى شرعة ال

 وإن على سنته لسائرون" من تعلم بابًا من العلم ليعلم الناس عطي ثواب سبعين صديقا "الصالة والسالم 

جامعة مستغانم -وبعد فهذا الكتاب يحتوي المحاضرات التي ألقيتها على طلبة الليسانس بكلية الحقوق

م تخص موضوع الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون في األعوام السابقة في النظام القدي

األسرة الجزائري أملي أن ينتفع بها أبنائي الطلبة وتكون مرجًعا لهم في انتظار صدور الكتاب الثاني 

 "الميراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري"المعنون بـ

 لين بالقانون في محراب العلم والعدالةكما أتشرف بتقديمها لزمالئي األفاضل المشتغ

وأخيرا ال يفوتني أن أنبه هنا أن السالمة من األخطاء المطبعية وحتى غير المطبعية مما هو من 

سبق القلم أو غلبت الوهم أو سوء اإلدراك أو ضعف التصور لبعض القضايا أو المسائل التي ال توجد في 

القوة العلمية من جهة ومما ابتلي به الناس من العجلة في  مؤلف صغيرا أو كبيرا في هذا الزمان لضعف

 .مما سبب اضطرابات كبيرة في حياة الناس ،  األمور وترك التبصر واألنا من جهة أخرى

وال حول وال قوة إال باهلل ولذا فعلى القارئ الكريم أن يقف عند كل عبارة نابئة أو معنى خفي أو 

 و سقوط حرف أو كلمة حتى يتبين لنا الصواب تركيب قلق بسبب تقديم او تأخير أ

وفوق كل ذي علم عليم وهللا أسأل أن ينتفع بهذا العمل غيري وأن ينفع بها إنشاء هللا وما توفيقي إال 

 باهلل عليه توكلت واليه أنيب
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 مقدمة

الكريم والسنة النبوية المصدر األساسي لدى تعتبر األحكام الشريعة اإلسالمية المتمثلة في القرآن 

القضاء حيث كانت تطبق قبل عهد أبي يوسف قاضي القضاة في عهد هارون الرشيد على جميع المسائل 

المتعلقة باألحوال الشخصية بحيث كان القاضي إذ لم يجد الحكم فيهما اجتهد استشار الخليفة بينما كان 

ق عليها أما المختلف فيها فكان يختار منها الرأي األقرب إلى القرآن يرجع كذلك إلى فتاوى الفقهاء المتف

الكريم والسنة النبوية وإال اجتهد رأيه ولكن عندما تولى أبو يوسف القضاء في بغداد كان أهم ما ميّز هذا 

هذا  العهد هو أن المذهب الحنفي كان هو السائد مما دفع  باألشخاص الراغبين في تولي القضاء أن يعتنقوا

المذهب أي أن ينتقلوا من مذهبهم إلى مذهب أبي  حنيفة وأصبح هو المذهب الرسمي للدولة العباسية وهو 

نفس المذهب الذي كان في الدولة العثمانية فيما عدا ما كان القضاء في األندلس حيث كان على مذهب 

 .الزمن قبل انقراضهاإلمام مالك والشام كان القضاء فيها على مذهب اإلمام األوزعي مدة من 

واستمر الوضع على هذه الوتيرة حتى في الجزائر قبل سيطرة االستعمار الفرنسي إذ كانت أحكام 

الشريعة هي التي تطبق في جميع المسائل وكانت أغلبية األشخاص على مذهب اإلمام المالك باستثناء 

لجالية التركية وأحكام المذهب سكان الجزائر العاصمة الذين كانوا على مذهب أبي حنيفة بالنسبة ل

اإلباضي على الطائفة االباضية فيما يتعلق بعالقتهم ببعضهم البعض، ولما استولت الدولة الفرنسية  في 

حكم الجزائر صعب عليها توحيد قانون األسرة فكانت األعراف والتقاليد القبائلية تطبق على مكان القبائل 

ض التعديالت القترابها خاصة إلى القانون الفرنسي أو األحكام وهذا بعد أن أدخل عليها المستعمر ببع

المتعلق  10/10/0011: الشريعة اإلسالمية في بعض الحاالت النادرة وذلك بمقتضى المرسوم الصادر في

المتعلق بالطالق والميراث أما  11/10/0091: سنة والقانون المؤرخ في 01بالوالية حدد سن الزواج بـ

نسيون األصليون وغيرهم من المتجنسين بجنسية فرنسية وذلك بمقتضى مرسوم المستوطنون الفر

Greigneusc  0091  وبعض الجزائريين الذي اكتسبوا المواطنة بمرسوم ( اليهود)بالنسبة للجزائريين

Senatus consult   أو يحكم طبقا لقانون  الصادر   0080سنةJonnart  كانوا يخضعون  0000سنة

ي وكذلك فيما يتعلق بالمواد الجزائية والتجارية اإلدارية واإلجراءات دون أي تفرقة بينهم للقانون الفرنس

وبين أولئك األشخاص فكان يتعلق باألحوال الشخصية وكذلك المسائل المدنية بحيث قد تركهم المستعمر 

 .يخضعون ألحكام الشريعة اإلسالمية

المحاكم تجانس باألحكام اإلسالمية في مجال وهذا تأسيس ما يسمى بالمحاكم الشرعية فكانت هذه 

ولكن بالرغم من هذه األحكام المختلفة وخاصة ( الحبوس)الزواج والطالق والوصية والميراث والوقف 

منها األحكام المستنبطة من الشريعة اإلسالمية لم تكن مقننة مما دفع بالمستعمر الفرنسي إلى إجراء عدة 

 Mercelلمستنبطة من الشريعة اإلسالمية وفي هذا الشأن قد قام العميد محاوالت لتقنين هذه األحكام ا

Morand   بوضع مشروع قانون األحوال وأنه أصبح ال يعترف بزواج الصغار إذ أنه حدد  0008سنة

 .سنة بالنسبة للفتاة 00سنة بالنسبة للفتي و 00سنا معينا للزواج وهي 

سع السلطات آنذاك اإلثبات بنصوص قانونية تنظم لما استردت الجزائر استقاللها لم يكن في و

مقتضاها كل المسائل المتماسكة مع احتياجاتها وكذلك ال يمكن أن تبقى البالد بدون قوانين لذلك قد اكتفت 

قامت بمقتضاه على استمرارية العمل  0081-01-90: الجمعية الوطنية التأسيسية بإصدار قانون في

عمر الفرنسي مع استبعاد تلك التي تتنافى مع السيادة الوطنية أو لها طابع بالقوانين الموروثة عن المست

عنصري أو استعماري أو تمس بالحريات الديمقراطية ولكن لتغطية النقص التشريعي في المسائل المدنية 

على القانون المدني حيث قد نصت المادة األولى منه على أن مصادر  0090-10-18: بالتنصيص في
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من ذات القانون نصت على  0119التشريع ثم مبادئ الشريعة اإلسالمية ثم العرف والمادة  : يالقانون ه

 .0090-19-10أن يسري مفعول هذا األمر ابتداء من 

، 0089مشروع : أمام هذه المشاكل حاول المشرع أن يقنن قانون األسرة في المشاريع ومن بينها

لتيارين حيث أن التيار األول يريد استقالل قانون وقد قام نزاع بين ا 0000، 0090، 0099، 0088

األسرة أي أن تأخذ بعين االعتبار بما ذهبت به الدول العربية، بينما يرى االتجاه الثاني هو تقنين أحكام 

الشريعة اإلسالمية وتطبيقها تطبيقا سليما على الجزائريين بل يجب أن يمتد نطاق الشريعة إلى مجال 

 .الجنائية بقدر اإلمكان إلى غاية مصادقة البرلمان على قانون جديد على أن يكون عادالالقوانين المدنية و

أما بالنسبة للطالق العصمة بيد الزوج فيمنع طالق زوجته أما المرأة فيمكن أن تطلب التطليق 

نبي إذا يا أيّها ال:" شريطة أن يكون هناك سبب من األسباب التي حددتها الشريعة اإلسالمية لقوله تعالى

 ".طلقتم النساء فطلقومهن لعدتهن

بنسبة للميراث كيف يمكن أن نعطي للرجل حصتين بينما للمرأة حصة واحدة رغم أنه فيقول هللا 

 ".يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين:" تعالى

واج بالنسبة كما أن الشريعة اإلسالمية ال تبيح للشخص ممارسة العالقة الجنسية إال في حدود الز

ولكن هناك ( %01)للدول العربية فسمحوا بالتبني نتيجة وجود عدد كبير من األطفال الغير الشرعيين 

السبب الرئيسي هو أن اباحة العالقات الغير الشرعية طبقا للمادة . أسباب دفعت بالشريعة إلى منع التبني

يناير  09المرسوم التنفيذي الصادر في  إال أنه جاء في" التبني ممنوعا شرعا وقانونا:" من ق أ ج 08

فينحصر فقط في ( الكفالة)يسمح بإعطاء اللقب العائلي للطفل في حالة قيام بتربيته من شخص آخر  0000

 . منح االسم بغض النظر عن الميراث والزواج

وفيما يخص المهر قالوا ال يجوز للمرأة أن تشرى ألن المهر بمثابة شراء جسد المرأة لقوله 

أكثر الزواج (:" صلى هللا عليه وسلم)﴾ سورة النساء ويقول 0اآلية ﴿" َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً   :"عالىت

هناك تساؤل آخر يكمن ". التمس ولو خاتما من حديد(:" صلى هللا عليه وسلم)وقال " بركة هو أقله مهرا

كل الطوائف الموجودة في الجزائر أم أخضع كل في معرفة إذا كان قانون األسرة الجزائري يطبق على 

 .طائفة لقانونها الخاص

:" 110والمشرع الجزائري طبق قانون األسرة على كل الجزائريين، حيث أنه جاء في المادة 

يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين في الجزائر مع مراعاة 

 .الجنسية 10/01/08فالمشرع لم يأخذ بنظام الطائفية وإنما أخذ بنظام " انون المدنياألحكام الواردة في الق

وفي الشريعة اإلسالمية فال يمكن أن نجبر الشخص أن يخضع ألحكامها إذا لم يكن مسلما فله الخيار 

 بصرف النظر عن ديانته ألن قانون األسرة على خالف القوانين األخرى أحكامه مستنبطة من الشريعة

من قانون األسرة الجزائري مع مراعاة  110اإلسالمية إال أن المشرع في الفقرة األخيرة من المادة 

 .وتتعلق باألشخاص األجانب 09إلى  00األحكام الواردة في القانون المدني في المواد من 

 قانون المدني يرجى تكييف ما هو موضوعي لقانون قاضي عندما يطرح النزاع  10طبقا للمادة 

ق م تنص في لباسها الجديد على أنه  00فهو ال يكيف ما إذا كان الشرط موضوعي أو شكلي أما المادة 

سن التمييز )يسرى على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين 

: ين وهيفهذه الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج تطبق على كل من الزوج( سنة 09في الجزائر 

الرضا، األهلية، المهر الولي والموانع الشرعية ولكن يمكن أن يكون احد الزوج الزوجين أجنبي فما هو 

القانون الواجب التطبيق؟ قانون جنسية كل من الزوجين ولكن هل التطبيق الجامع أم الموزع فتطبق 

 .التطبيق الجامع
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: المؤرخ في 11.10ألمر رقم ا 1110والتعديالت التي جاء بها المشرع في فبراير  -

 .حيث كان ينظر للمرأة على أنها الطرف الضعيف 19/11/1110

فتعدد الزوجات كان يبيح بإعالن الزوجة السابقة والالحقة وبموجب هذا األمر يبيح إال بإذن 

لى كانت المرأة يتولى زواجها وليها وهو أبوها ولكن في التعديل األخير ينص ع 00وفي المادة . القاضي

وهنا المشرع . قاعدة أنه تعقد المرأة الراشدة زوجها بحكم وليها هو أبوها أو أي شخص آخر تختاره

الجزائري قد خرج عن قواعد الشريعة اإلسالمية وبذلك ارتكب خطأ فادح في حق األسرة الجزائرية 

سرة فسابقا كانت وبنسبة لحقوق وواجبات الزوجين ففي هذا األمر األخير حذف على أن الزوج هو رب األ

والمادة " يجب على الزوج نحو زوجته"  99والمادة " أنه يجب على الزوجين"تنص على   98المادة 

وسمح للمرأة أن تطلب الطالق لعدة ...". يجب على الزوجة" 90المادة ...." للزوجة الحق قي " 90

في حالة  09ي المادة ولكن المشرع جاء بمسألة أخرى وه 01ثم أصبحت  9أسباب كانت في السابق 

 .الطالق تسد الوالية إلى الحاضن
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 الزواج في الشريعة اإلسالمية : الفصل األول

 كما مقاصده، من عليها وجعلها اإلسالم حث التي النسل حفظ في تظهر ومقاصده الزواج فائدة

 فال اإلسالمية الشريعة لنا رسمته الذي مكانها الصحيح في الشهوة بوضع واللذة التمتع في أثره يظهر

جميع  في والرقي التقدم درجات أعلى إلى اإلنسانية النفس تصل فبه .تنتهك األعراض وال األنساب تخلط

َوِمْن آيَاتِِه أَْن "  : قال تعالى ومسكنها ومستقرها أمنها إلى الفاضلة النفس وصول من فيه لما الحياة مراحل

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْيهَا َوَجَعَل بَ  ةً َخلََق لَُكم مِّ َودَّ  ".َوَرْحَمةً  ْينَُكم مَّ

 الوجه على طبقت إذا كاهل الزوجين على تقع اجتماعية وواجبات حقوق إال هو ما فالزواج

 كما الزوجية، للحياة وهناء وسعادة، ونعمة خير كانت مصدر اإلسالمية الشريعة به جاءت الذي المشروع

 ال يحفظ الزنا ألن القوي، الشريف بالتناسل والكمال الرقي مدارج في بتدرجه النوع اإلنساني حفظ فيه أن

 .سليم كل مجتمع يلفظها الوصال مفككة وضيعة حياة ظل ففي حفظه وأن ، النوع هذا

 ماهية الزواج وأحكامه: المبحث األول 

 تعريف الزواج : المطلب األول 

البد من التطرق لتحديد ماهية الزواج كمصطلح ، وطبيعة تطبيقه كنظام ، ويتسنى ذلك من   

 :خالل تحديد مفاهيمه المختلفة على النحو التالي

 الزواج في اللغة : الفرع األول

 قرنت أي " زوجت النفوس وإذا" قوله تعالى ومنه به، قرنه أي ء بالشي الشيء زوج : يقال بالقران،_ 

 سبيل على بالمرأة الرجل اقتران في الزواج لفظ استعمال ثم شاع تزويج، اآلخرة في ليس ألنه بأعمالها

زوج  والمرأة المرأة، زوج الرجل فيقال الزوجين، كال على يطلق الزواج ولفظ .واالستمرار الدوام

.الرجل
1
 

الرغبة في دوامه في وفي الشهوة حكمة، وإحدى فوائد لذات الدنيا " :يقول اإلمام الغزالي

الجنة، ليكون باعثا على عبادة هللا، فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة، ثم إلى التعبية اإللهية، كيف عبيت 

تحت شهوة واحدة حياتان، حياة المرء ببقاء نسله، فإنه دوام الوجود، والحياة األخروية، فإن هذه اللذة 

لذة الكاملة بلذة الدوام، فيستحث على العبادة الموصلة الناقصة بسرعة االنصرام، تحرك الرغبة في ال

 ".إليها

والنكاح لغة هو الصم والجمع، تقول العرب تناكحت األشجار، إذا تمايلت، وانظم بعضها  إلى بعض-
2
. 

وسمي العقد المعروف بين الرجل المرأة باسم النكاح، ألن كل واحد من الزوجين يرتبط باآلخر، ويقترن 

سمي النكاح نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى اآلخر شرعا، إما وطأ، وإما  :"ونويبه، يقول الق

 ".عقدا، حتى صارا فيه كمصراعي الباب

 .واختلف الفقهاء تبعا الختالف اللغويين في النكاح إن كان األصل فيه العقد أو الوطء  

 :ذهب الحنفية إلى النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد

فيما نقله ابن منظور عنهم،  اللغة األزهري والجوهري وابن سيدهوذهب هذا المذهب من أئمة 

نكاح ألنه سبب الوطء، وقال : للتزويج: أصل النكاح في كالم العرب الوطء، وقيل" :األزهرييقول 

 ".النكاح الوطء، وقد يكون العقد: الجوهري

وسمي العقد نكاحا لمالبسته له، من ". اصةالنكاح البضع في نوع اإلنسان خ:" ابن سيدهوقال 

 .حيث أنه طريق له، ونظيره تسمية الخمر إثما، ألنه سبب القتراف اإلثم

                                                           
1
  .2الشحات إبراهيم محمد منصور، بحث حول أحكام الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة بنها، دون طبعة، دون سنة، ص -

2
 .71صم، 7991-هـ 1418النشر والتوزيع، األردن،، دار النفائس 0عمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط-
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طَلَّقََها فاََل فَإِن  " :، كما استدلوا بقوله تعالىواستدلوا لمذهبهم أن أكثر استعمال العرب للنكاح في الوطء

وقد جاءت األحاديث صريحة قاطعة ﴾ سورة البقرة، 231اآلية ﴿" ا َغْيَرهُ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح َزْوجً 

بأن النكاح الذي تحل معه المرأة لمطلقها األول هو الذي يكون معه وطء فأّما عقد بال وطء فال تحل معه 

 .لمطلقه األول

 :ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء

 :استدلوا بما يليوقد 

ليس في القرآن :أن األشهر استعمال لفظ النكاح بإزالة العقد في الكتاب والسنة ولسان العرف، وقد قيل. 0

 .سورة البقرة﴾  231﴿اآلية " َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ :" لفظ نكاح بمعنى الوطء إال قوله تعالى

وال يرد : رد اعتراض من اعترض باآلية قائال لشربينيلمذهب، إال أن ا ابن قدامةهكذا استدل 

: ألّن المراد العقد، والوطء مستفاد من خبر الصحيحين،"َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ  :"على ذلك قوله تعالى

 (.حتى تذوقي عسيلته)

ع، ثم أصل النكاح للعقد، ثّم استعير للجماع، ومحال أن يكون األصل للجما:" قال الراغب األصفهاني. 2

استعير للعقد، ألن أسماء الجماع كلها كنايات الستقباحه مذكره، كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من 

 ،ال يقصد فحشا اسم ما يستفطعونه لما يستحسنونه

"وانكحوا األيَاَمٰى ِمنُكمْ :" قال تعالى 
3
  

انِيَةُ  ُمْشِرَكةً  أَوْ  َزانِيَةً  إاِلَّ  يَْنِكحُ  اَل  "ُمْشِرك   أَوْ  َزان   إاِلَّ  يَْنِكُحَها اَل  َوالزَّ
4
   

الزاني ال يطأ إال زانية، : فيستدل بذلك على أن المراد بالنكاح في اآلية العقد، ألنه يبعد أن يقال

 .والزانية ال يطؤها إال زان، فالقرآن الذي بلغ القمة في الفصاحة ال يمكن أن يأتي بهذا المعنى المبتذل

َعلَْيهِ َصلَّٰى ٱهلل "ويروى عن النبي هذا سفاح وليس بنكاح، : يصح نفي النكاح عن الوطء، فيقال. 4

 .ويقال عن السريّة ليست بزوجة وال منكوحة" ولدت من نكاح ال من سفاح :"أنه قال" َوَسلَّمَ 

فيه، كما أنه حقيقة فيه، بأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما النكاح، فكان حقيقة  ابن قدامةواستدل .5

 .كما أنه حقيقة في اللفظ اآلخر

 ثمرة االختالف وفائدته 

في المسألة تظهر فيمن زنى بامرأة، فإنها تحرم على والده الشافعية والحنفية فائدة الخالف بين 

 .الشافعية، وال تحرم عليهما عند الحنفيةووالده عند 

ويحمل على الوطء الشافعية،  فإنه يحمل على العقد عندكما تظهر فيمن علق الطالق على النكاح، 

.الحنفيةعند 
5
 

فيما نقله  فابن حجراالختالف في هذه المسألة لم يقف عن هذين القولين، القول الراجح في المسألة 

الشرع  أن النكاح في لغة العرب الوطء، ويسمى به العقد مجاًزا لكونه سببا له، وفي" عنه اآلبي   يرى

 ".في العقد مجاز في الوطء لكثرة وروده في الكتاب والسنةحقيقة 

أنه مجاز في العقد والوطء، ألن النكاح مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره، أو من الفيومي ورجح 

 .تناكحت األشجار إذا نظم بعضها إلى بعض

المعنى الذي  والذي يظهر لي أنه حقيقة في كل منهما، فهو حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء، ألن

يدور عليه النكاح في لغة العرب كما سبق بيانه الضم والجمع، والضم في النكاح قد يكون بالعقد، وقد 

 .يكون بالوطء

                                                           
3

  91سورة النور،األية . 
4
 0و9سورة النور،األيتين.
5
 .72عمر سليمان األشقر، المرجع السابق، ص  -
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ويبدوا أن هذا الذي يراه شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى، فإنه قرر أن لفظ النكاح إذا أمر الشارع به 

َن النَِّساءِ  ": :"في قوله تعالىفإنّه يتناول الكامل، وهو العقد والوطء، كما  "فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ
6
وقوله  

"َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ  :"أيضا
7
يا معشر الشباب من استطاع منكم (:" صلى هللا عليه وسلم)وقوله ،  

كما لو  ألن اآلمر مقصوده تحصيل المصلحة، وتحصيل المحصلة إنما يكون بالدخول". الباءة فليتزوج

 .فالمقصود ما يحصل إال بالشراء والقبضاشتر لي طعاًما، : قال

وحيث حّرم الشارع أو نهى فإنه يكون تحريما ألبعاضه، وبذلك يحرم العقد مفرًدا والوطء مفرًدا، 

".َسلَفَ  إاِلَّ َما قَدْ  النَِّساءِ  ِمنَ  آبَاُؤُكمْ  نََكحَ  َما تَْنِكُحوا َوالَ  ":كما في قوله تعالى
8

   

َمْت َعلَْيُكمْ " :وقوله     َهاتُُكمْ  ُحرِّ " َوبَنَاتُُكمْ  أُمَّ
9

(:" صلى هللا عليه وسلم)وقوله . ﴾ سورة النساء23﴿اآلية 

وعلل شيخ اإلسالم لما قرر بأن الناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء ". ال ينكح المحرم وال ينكح

 .منه، ألن وجوده مفسدة

وينقل عن اإلمام ملك واإلمام أحمد في المشهور عنه أنهما فرقا بين من حلف ليفعلن شيئا ففعل بعضه أنه   

ال يبرأ، ومن حلف ال يفعل شيئا ففعل بعضه حنث
10
. 

 شرعا الزواج: الفرع الثاني  

 هذا على ويطلق المشروع، الوجه على المرأة بالرجل استمتاع وحل بالمرأة، الرجل استمتاع حل يفيد عقد 

.النكاح لفظ هو الفقهاء لدى الشائع االستعمال أن بل الزواج، عليه لفظ يطلق كما النكاح لفظ العقد
11

 

 الزواج بين االستدالل والحكمة منه : المطلب الثاني 

 دليل مشروعية الزواج : الفرع األول 

 :دالئل مشروعية الزواج أو النكاح من السنة والكتاب واإلجماع من

 :الكتاب

َن النَِّساِء َمْثنَٰى َوثاُلََث َوُربَاعَ  ":تعالى قوله ومنه  "  فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ
12
  

الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكمْ وا :"تعالى وقوله "نكحوا األيَاَمٰى ِمنُكْم َوالصَّ
13
  

 :السنة

 فعليه يستطع لم ومن الباءة فليتزوج منكم استطاع من الشباب معشر يا" وسلم عليه هللا صلى قوله .0

 "وجاء له فإنه بالصوم

 بن عكاف يقال رجل وسلم هللا عليه صلى هللا رسول على دخل قال عنه هللا رضي الغفاري ذر أبي عن .2

 بخير؟ موسر وأنت : قال ،ال قال ؟ زوجة من لك هل:) وسلم هللا عليه صلى )النبي له فقال التميمي بشر

 إن رهبانهم، من كنت من النصارى كنت لو الشياطين، إخوان من إذاً  أنت":قال بخير، موسر وأنا :قال

 ".عزابكم وأرازل موتاكم عزابكم شراركم النكاح سنتنا من

 عن سألوا" هللا عليه وسلم صلى "النبي أصحاب من نفراً  أن "عنه هللا رضي" مالك بن أنس وعن .3

 وال أصلي" : اآلخر وقال ،"النساء أتزوج ال :"فقال بعضهم تقالوها كأنهم بها أخبروا فلما النبي أفعال

                                                           
6

 9سورة النساء، اآلية . 
7
 .191سورة البقرة،األية .
8

 .11سورة النساء، األية . 
9

 .19سورة النساء، اآلية ، 
10
 .74-73عمر سليمان األشقر، المرجع السابق، ص  -

11
 2الشحات إبراهيم محمد منصور، المرجع السابق، ص  -

12
 .19، االية سورة النساء.
13

 .91اآلية  ،سورة النور. 
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 ما بال:" فقال "قالوا بما وسلم عليه هللا صلى النبي علم فلما أفطر، وال أصوم" : بعضهم وقال ،"أنام

 ."مني فليس سنتي عن رغب النساء فمن وأتزوج وأنام وأصلي وأفطر أصوم لكني وكذا كذا قالوا أقوام

 قبلك من ولقد أرسلنا رسالً " قتادة وقرأ التبتل عن نهى النبي "أن سمرة عن الحسن عن قتادة عن.4

 ولقد فيه، وترغب الزواج على تحض النبوية القرآنية واألحاديث اآليات فهذه ، "وذرية أزواجاً  لهم وجعلنا

 هذه إقامة علىالشارع  حرص مدى الشريفة واألحاديث الكريمة اآليات هذه من السلف الصالح فهم

 من لهم منيعاً  حصناً  باعتباره به وينصحون على الزواج يحرصون تراهم ولذلك فيها، والترغيب الرابطة

 .اإلنساني النوع على والمحافظة النسل حفظ إلى الرزيلة وطريقاً  في الوقوع

 :اإلجماع

 فكان الزواج مشروعيةعلى  هذا يومنا إلى وسلم عليه هللا صلى الرسول وقت من المسلمون أجمع

 .إجماعاً 

 واألحاديث القرآنية خالل اآليات من علمنا كما عليه وإذا كان اإلسالم قد رغب في الزواج وحث

 المالية مقدرته باختالف اآلخر عن يختلف كل مكلف يناسب الذي الشرعي الوصف أن إال الشريفة

 كما حراماً  اآلخر للبعض يكون وقد واجباً  الناس لبعض يكون قد والخلقية فالزواج الجسمانية واستعداداته

 من إذ أن النكاح التكليفية األحكام مشروعيته تعتري الزواج فإن ولذلك مستحباً، اآلخر يكون للبعض

 : هي المشروعية هذه التي تعتري األحكام وهذه الزواجية، والواجبات والحقوق المالية األعباء

 الوجوب.7

 الزواج تكاليف على وهو قادر النكاح إلى نفسه تتوق الشخص كان إذا واجباً   الزواج فيكون

 لم لو الزنا في الوقوع ظنه على ويغلب بالزوجية دون أضرار الزوجية والواجبات بالحقوق والقيام المالية

 .يتزوج

 الندب.2

 ولديه يتزوج، لم لو الزنا في من الوقوع نفسه على يأمن ولكن النكاح إلى يتوق الشخص كان إذا

 بين الغالبة الحالة هي وهذه – الزوجية بالحقوق اإلخالل يخشى منه وال النكاح مؤن تحمل على القدرة

 الظاهرية في ذلك خالف وقد . الفقهاء عامة يقرره ما هو الحالة هذه في وندبه النكاح والقول بسنة – الناس

   .الحالة هذه في النكاح بوجوب قالوا حيث

 الترغيب على التي تحث واألحاديث اآليات بعموم إليه ذهبوا ما على الفقهاء جمهور استدل وقد

 على الظاهرية استدل وقد الندب على محمول األمر فيها أن إال األمر، بصيغة بعضها ورد وأن الزواج في

 :يأتي بما االعتدال حالة واجب في الزواج بأن قولهم

َن النَِّساءِ  :"تعالى قوله  -  "انِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ

  "نكحوا األيَاَمٰى ِمنُكمْ وا:" تعالى قوله  -

 ".فليتزوج منكم الباءة استطاع من الشباب معشر يا" :قوله صلى هللا عليه وسلم-

 .الزواج واجباً  فيكون للوجوب فيها واألمر األمر، بصيغة وردت قد واألحاديث فاآليات

 التحريم، يفيد والنهي عن التبتل، نهى أنه ورد حيث وسلم عليه هللا صلى النبي حديث في الوارد النهي -

وجوبه على ذلك فدل الزواج، الذم وهو يستحق الذي الواجب لترك إال يكون ال والتحريم
14
. 

 : الظاهرية ألدلة الفقهاء جمهور أدلة مناقشة

َن النَِّساءِ  َ":تعالى هللا قول في األمر أن  للندب وذلك هو وإنما للوجوب "انِكُحوا َما طَاَب لَُكم مِّ

 أن ومعلوم "فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكمْ  "فيها  تعالى يقول هللا حيث والتسري النكاح بين التخيير بقرينة
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

في  األمر فيكون ومندوب واجب بين تخيير ال أنه إذ واجب، غير الزواج اتفاقاً فيكون واجباً  ليس التسري

 .النكاح عن بدالً  الصوم جعل وسلم عليه هللا صلى ألنه وذلك للوجوب، ليس اآلية

 غير ألن غير واجب، النكاح فيكون مندوب هو وإنما هنا واجباً  ليس الصوم أن ومعلوم الزواج، أو

  .عنه ويغني الواجب مقام يقوم ال الواجب

 ألن وذلك مدعاكم لكم أيضاً  نسلم فال التبتل، عن وسلم عليه هللا صلى النبي بنهي استداللكم عن أما

 له تكن لم الصحابة بعض أن بدليل مندوب بل لترك الواجب لترك ليس وسلم عليه هللا صلى النبي نهى

 حالة في بواجب ليس النكاح أن على ذلك فدل ،"وسلم عليه هللا صلى"الرسول  عليه ينكر ولم زوجة

 .واجب ترك على يسكت ال "وسلم عليه هللا صلى" الرسول أنإذ  االعتدال

 في النكاح بأن القائلين جمهور الفقهاء رأي نظرنا في يترجح األدلة ومناقشة الفريقين أدلة عرض وبعد  

 وإنما للوجوب ليس واألحاديث اآليات في األمر وذلك ألن إليه مندوباً  يكون بل واجباً  ليس االعتدال حالة

 .واجباً  وليس إليه مندوباً  فيكون بقرائن إلى الندب الوجوب من صرف

 :الكراهة

 إذا كما ذلك، ظنه يغلب على بحيث والميل الجور نفسه على يخاف لمن مكروهاً  الزواج يكون

 بزواجه ألنه وذلك الزواج، له يكره فهنا الزوجية الشرعية بالحقوق القيام على يقدر ال أنه ظنه على غلب

 والضرر بالزوجة اإلضرار إلى يؤدي وذلك بها القيام من يتمكن ال وحقوق لعله لواجبات نفسه يعرض

  .مكروهاً  له الزواج ممنوع فيكون

 نقدم فهنا تزوج لو وخوف الجور يتزوج لم لو الزنا في الوقوع خوف تعارض لو الحكم هو ما لكن

 والمنع بالعباد متعلقة معصية الجور ألن وذلك له الزواج، يحق فال مكروهاً  له الزواج يكون أي الزواج

العبد  الحتياج وذلك التعارض، عند تعالى هللا حق على مقدم العبد وحق هللا تعالى، حقوق من الزنا من

 فإن الزنا، إباحة الحالة وغيرها هذه في الزواج كراهية من يتوهم ال أنه على وتعالى سبحانه المولى وغنى

 وقد شهواته، ويقاوم قه أخال يقوم أن الحالة مثل هذه في اإلنسان وعلى حال، أي في يباح ال حرام الزنا

 استطاع من الشباب معشر يا: "قوله في الحالة هذه مثل عالج إلى (وسلم   عليه هللا صلى) النبي أرشد

 له وجاء أي فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه الباءة فليتزوج منكم

 ".وقاية

 :الحرمة

 الجور في الوقوع أو تحقق الزواج تكاليف على قادر غير الشخص كان إذا حراماً  الزواج يكون

 وما القطع، سبيل على الحرام إلى طريق الحالة ألنه هذه في حراماً  الزواج كان وإنما تزوج، لو والميل

 .حراماً  القطع يكون سبيل على الحرام إلى يؤدي

 :اإلباحة

 الوطء إلى نفسه فلم تتوق النكاح دواعي لديه انتفت الذي للشخص بالنسبة مباحاً  الزواج يكون

 الحالة انقسم هذه وفي .بواجباته والقيام مؤنة الزواج تحمل على بقدرته النكاح من يمنع ما عنده وليس

 :قسمين وهما إلى الفقهاء

 الحنابلة و الحنفية-

 الذي بالحديث ذلك على واستدلوا للعبادة من التخلي الشخص لهذا أفضل الزواج بأن القول إلى ذهبوا. 0

 عليه هللا صلى النبي أفعال عن يسألون وسلم عليه هللا صلى النبي بعض أصحاب جاء حيث أنس عن روى

 أصوم وأني:" اآلخر قال و "أبداً  الليل سأصلي أني :"أحدهم فقال .. تقالوها كأنهم بها أخبروا وسلم فلما

 وسلم عليه هللا صلى هللا بلغ ذلك رسول فلما ،"أتزوج فال النساء سأعتزل أني:" الثالث وقال "أفطر وال
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 الم ساجيع. د.أ

 رغب فمن النساء وأتزوج وأنام وأقوم وأفطر لكني أصوم له وأتقاكم هلل أخشاكم ال أني وهللا أما" : قال

للعبادة التخلي من أفضل الزواج أن على دليل وفي هذا "مني فليس سنتي عن
15
. 

 رسول لتركه أفضل التخلي للنوافل كان ولو عليه وداوم الزواج فعل وسلم عليه هللا صلى الرسول أن .1

 النكاح أفضلية ثبتت وحيث غيره، إلى األفضل ال يترك وسلم عليه هللا صلى النبي ألن للعبادة، وتخلى هللا

 .أمته في حق ثبت الرسول حق في

 نفس لصيانة سبب التطوع، ألنه عبادة عن مفضل مقصود إلى به يتوصل سبب نفسه في النكاح أن .9

 النسل لحصول وسبب الكسب، عن والسكنى لعجزها والكسوة بالنفقة الهالك عن يتزوجها التي المرأة

 إليها الموصل السبب فكذا النوافل على مفضل الثالثة المقاصد من هذه وكل الفاحشة، عن النفس وصيانة

 .النكاح وهو

 والمالكيةالشافعية -

 واستدلوا .الحالة هذه النكاح في من أفضل للعبادة التخلي بأن القول إلى والمالكية الشافعية وذهب

 : يأتي بما ذلك على

 يحيى هللا يمتدح اآلية ففي هذه  "الصالحين من ونبياً  وحصورا وسيداً "السالم  عليه ليحي تعالى قوله -0

 مدح لما أفضل النكاح كان فلو القدرة، مع النساء يأتي ال الذيهو  والحصور حصورا، بكونه السالم عليه

 .بتركه السالم يحيى عليه هللا

 فيكون الشهوة  قضاء يتوصل إلى بالنكاح إذ كالبيع، معاضة عقد فهو الدنيوية األمور من النكاح أن-1

 والشرب، كاألكل األصل في المباح قبيل من وهذا إلى النفس النفع إيصال فيه الشهوة قضاء أن ثم مباحا،

  النكاح من أفضل فتكون ثم ومن تعالى هلل فيها العمل فإن بخالف العبادة وهذا

 يحيى مدح وذلك ألن والحنابلة الحنفية إليه ذهب ما نظرنا في يترجح الفريقين أدلة عرض بعد

 تحث التي الشرعية بالنصوص في شريعتنا نسخ وقد شريعته بحسب ذلك إنما حصورا بكونه السالم عليه

 .النكاح في الرغبة على

 ألن مسلم غير األمور لمباحة من وغيرهما والشرب واألكل كالبيع الزواج بأن القول أن كما

 والعرض، والنسل النفس حفظ هي التي المقاصد لشرعية إلى موصل سبب أنه إذ العبادات قبيل من الزواج

الحنفية  إليه ذهب ما كان هنا فمن إليها، موصالً  سبباً  كان ما فكذلك الشارع عليها حث عبادة األمور وهذه

الراجح هو والحنابلة
16
 

 الحكمة من تشريع الزواج : الفرع الثاني

مما تقدم يتبين أن الغرض من الزواج في اإلسالم ليس هو قضاء الوطء الجنسي، بل الغرض 

 وما كان الزواج، "الحديث... النكاح سنتي" "َصلَّٰى ٱهللُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ "أسمى من ذلك، ولهذا اعتبره النبي 

 :ُسنة اإلسالم، ألن فيه قضاء الطبع الجنسي فقط، بل لمعان اجتماعي ونفساني وديني منها

أن الزواج هو عماد األسرة الثابتة التي تلتقي الحقوق والواجبات فيها باحترام العشرة الزوجية، فيشعر .0

زوج فيه بأن الزواج رابطة عظيمة، تعلو بها إنسانيته، فهو عالقة روحية نفسية تليق برقي اإلنسان ال

وتسمو به عن دركة الحيوانية التي تكون العالقة بين األنثى والذكر فيها هي الشهوة البهيمية فقط، ولعل 

ُهنَّ لِبَاس   "جين، وذكرها في قوله هذه الناحية النفسية الروحية هي المودة التي جعلها هللا تعالى بين الزو

" لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاس  لَُّهنَّ 
17
. 
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 الم ساجيع. د.أ

إبقاء النوع اإلنساني الذي جعل هللا خليفة األرض، وذلك باإلنجاب والنسل القوي الصالح النظيف، .1

ببناء المجد وإمداد المجتمع المسلم بمن يحمي الديار، ويذوذ عن أهله، ويحفظ راية اإلسالم، ويزيد األمة 

يا رسول هللا، : فقال، "َصلَّٰى ٱهلل َعلَْيِه َوَسلَّمَ  والحضارة، روى معقل بن يسار، أن رجال جاء إلى النبي

ومال، إال أنّها لم تلد، أفأ تزوجها فنهاه، ثم أتاه الثالثة  أصبت امرأة ذات حسن وجمال، وحسب ومنصب

 ".ممتزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم األ:" فقال

الزواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء، إذ أن المرأة تجد فيه من يكفل لها الرزق، فتعكف .9

 ":على البيت ترعاه، وعلى األوالد ترأمهم، وفي ذلك ما يتفق مع طبعها، وفي هذا يقول هللا تعالى

إنَّ فِي َذلَِك  إِلَْيَها لِتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  لَُكْم ِمنْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ  "يَتَفَكَُّرونَ  لِقَْوم    آِليَات  ِِ
18
.  

إعداد الجيل لمهام الحياة، وتحمل األعباء، واالنصراف إلى واجبات الدين، وتبعات الحياة الدنيا .0

ن ومسؤولياتها العظام، وذلك أن قضاء الوطء أمر غريزي في اإلنسان، وما لم يشبع اضطربت موازي

 .الفكر، واختلطت سبل العمل، فإذا تهيأ له االرتواء، كان ذلك سبيال إلى االعتدال

اعفاف الشباب والشابات، إليجاد المجتمع النظيف الذي ال تفسده اإلباحية، وال تعصف به الحيوانية .0

دد عفة الشيب المرسلة التي لم تهذبها تعاليم الدين، فأضحت تشكل خطًرا كبيًرا على الجماعة المسلمة، ته

 .والشباب، في كل فينة وآن

َصلَّٰى لهذه المعاني العالية في الزواج حث اإلسالم عليه، ودعى الشباب إليه، فقد جاء عن النبي 

أن ( رضي هللا عنه)وعن ابن عباس  "الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة :"قولهٱهللُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

أال أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها " :قال" َصلَّٰى ٱهللُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ "رسول هللا 

 ".سرته وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها إطاعته

 أحكام الخطبة :  المبحث الثاني

 التشريع نجد مكانا، ولذلك وأخطرها شأناً  الناس بين تبرم التي العقود أعظم من الزواج عقد

 المقدمات وهذه العقد، إتمام في التعاقد رغبة طرفي عن تكشف مقدمات من يسبقه بما اهتما اإلسالمي

.المرأة يد الرجل طلب وهي – الخاء بكسر – بالخطبة الفقهاء عرف في تسمى
19

 

 تعريف الخطبة وأنواعها : المطلب األول  

 .سنعرف الخطبة لغة وشرعا ونذكر أنواعها

 تعريف الخطبة : الفرع األول  

 الخطبة لغة : أوال

الخطبة بكسر الخاء وضمها مشتقة من المخاطبة، وهي الكالم والمحادثة التي تجري بين المتكلم والسامع،  

 .خاطبه مخاطبة وخطابا إذا كالمه وحادثه: تقول العرب

خطب فالن من على : حافل، تقولوقد جعل العرب الخطبة بضم الخاء لما يلقى من كلمات في المجامع والم

 .منبر المسجد ُخطبة، إذا ألقى عليهم كلمة منثورة بمواصفات معروفة

خطب فالن إلى فالن ابنته، أي طلب منه الزواج : أّما الخطبة بكسر الخاء فهي طلب المرأة للزواج، يقال

 .بها

:" وقال ابن عابدين" التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة: الِخطبة بكسر الخاء" :قال الشربيني

 ".الخطبة بكسر الخاء طلب التزوج

 الخطبة شرعا : ثانيا
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 الم ساجيع. د.أ

إذا استدعى نكاحها، فهذا اللفظ فالن يخطب فالنة، طلب زواج امرأة خالية من الموانع الشرعية، فيقال 

 .من القول، وإن لم يكن مؤلفا على نظم الخطبيستعمل في كل ما يستدعي به النكاح 

وقد يتقدم الخاطب المرأة  فال يجاب، وقد ينال وعدا من المرأة أو وليها، وقد يؤكد الوعد بقراءة 

الفاتحة كما اعتاده بعض المسلمين، وقد يسوق الخاطب للمخطوبة من الهدايا ما يؤكد به رغبته في 

لخاطب المهر أو بعضه للمخطوبة، وكل ذلك ال يعدو أن يكون الزواج، وقد تقضي الظروف بأن يقدم ا

خطبة وال ينعقد به الزواج
20
. 

 أنواع الخطبة : الفرع الثاني 

 الخطبة إما أن يصرح بها الخاطب أو يعرض بها : أوال

 كقول في الزواج، يقطع بالرغبة ما وهو مجاهرة، النفس في عما اإلفصاح :هو بالخطبة فالتصريح-

 .تزوجتك  انقضت عدتك إذا أو  تزوجيني، أو أتزوجك، أن أريد الخاطب

 يريد لمن الخاطب كأن يقول غيرها، ويحتمل الخطبة يحتمل كالماً  الخاطب يذكر أن هو : والتعريض-

 منها يفهم العبارات فهذه صالحة امرأة من أريد الزواج إني صالحة، أنك أو مهذبة، أنك : منها الزواج

  .بالخطبة تعريضاً  األلفاظ هذه سميت ولذا منها غيرها، ويفهم الخطبة قصد

 لمخطوبته  الخاطب رؤية: ثانيا 

 لما وذلك الخطبة إليها قبل ينظر أن شرعاً  يستحسن فإنه امرأة من يتزوج أن شخص عزم إذا

 :"قال" ؟إليها انظرت:" وسلم عليه هللا صلىهللا  رسول له فقال امرأة خطب شعبة بن المغيرة أن روى

 .والمالئمة الموافقة إلى يؤدي أي" بينكما يؤدم أن فإنه أحرى إليها انظر :"السالم عليه فقال "ال

 فإن المرأة أحدكم إذا خطب" قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي جابر وعن

 حميدة أو حميد أبي عن هللا عبد بن موسى وعن". فليفعل نكاحها إلى يدعوه ما بعض منها أن يرى قدر

 إذا منها ينظر أن عليه جناح فال امرأة أحدكم خطب إذا(:" وسلم هللا عليه صلى (هللا رسول قال ": قال

 "تعلم ال كانت وإن لخطبة إليها ينظر إنما كان

 صاحبه على الطرفين قبل أحد مخطوبته إلى الخاطب نظر أن على الحنفي المذهب فقهاء نص وقد

 فإن وازدهارها، الرابطة ونمو المعاملة حسن أساس في هو الذي األخالق حسن إلى النفوس واطمأنت

 مشاهدة الحس طريق عن االختيار خطوة الخطبة، خطوة هي بخطوة ثانية ذلك بعد يوصي اإلسالم

 لصاحبه ما من الطرفين كل يتعرف االختبار وبهذا حديثها ويستمع وقدميها ويديها وجهها واستماعاً، يرى

 القلوب اتجاهات وتعرف الرغبة التعريف تثبت هذا ومن والفكرية، والصوتية الجسمية المزايا من

اختلف منها تناكر وما ائتلف تعارف منها ما مجندة جنود قيل كما واألرواح
21
. 

 :هي بمعايير محددة هي بل مطلقة ليست الرؤية لكن

 أنها أو خطبته إلى يجاب أنه ال علم إذا أما خطبته، إلى سيجاب أنه للخاطب الظن على يغلب أو يعلم أن. 0

 .غيرها إلى النظر يحرم محرماً كما يكون إليها النظر فإن غيره إلى مخطوبة

 على خاللها من التزويج ليتعرف منها القصد نظرته تكون أن يجب بل والمتعة اللذة بنظرته يقصد أال. 1

 .خطبتها يريد من مالمح

من يريد خطبتها وهذا ما أباحت به الشريعة اإلسالمية للمرأة أن  كما يجيز للمرأة أن تنظر إلى

فإنه أحرى أن يؤدم :" للمغيرة(  وسلم هللا عليه صلى) تنظر إلى خاطبها، وهذا ما مأخوذ من قوله

 عمن يبحث الرجل كان فدوام األلفة غير مقصور على الرجل بل كل منهما عنصرا فيه،  فإذا" بينكما

                                                           
20

 .38-31عمر سليمان األشقر، المرجع السابق، ص  - 
21

 .77الشحات إبراهيم محمد منصور، المرجع السابق، ص  - 



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

18 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 حقها من كان فلذلك إذ منه التخلص بمن يناسبها، يمكنها ترتبط أن األخرى هي ترغب المرأة فإن تناسبه،

 فإنه القبول موقع نظرها في يقع ولم إليه قلبها يمل لمورأته  تراه ثم أن دون زواجها تم لو إذ إليه، تنظر أن

بالطالق  منها والتخلص الزواج إنهاء فباستطاعته هو أما بيدها، ليس إذ الطالق منه التخلص ال يمكنها

 .الرجل من بالنظر أولى هي بل إليه تنظر أن حقها من كان فلذلك

 النظر وقت:ثالثا

 وغير مفيدة غير تكون بعد العقد أنها إذ الزواج عقد إتمام قبل تكون الرؤية أن البديهية األمور من

 المخطوبة تكون أن الرؤية إباحة في يشترط وال على الزواج، العزم وبعد الخطبة قبل تتم فالرؤية منتجة،

أن  خطبته إلى يجاب أنه ظنه على غلب أو علم متى للخاطب بل فيها، وليها هي أو آذنة أو بها راضية

 على رؤيتها للخاطب فرصة يهيئ ذلك ولعل إعالمها، وبغير غفلتها في الشرع له حدده ما منها يرى

 ما غالباً  والتي الحديثة الصناعات بيوت التي هيأتها التجميل بأدوات التزين عن بعيداً  هللا خلقها كما حقيقتها

 خطبتها يريد من يرى أن للخاطب أبيح وإذا الرؤية من الغرض الحقيقية فيفوت هيئتها عن الفتاة تخرج

 وليعلم إليه له النظر يجوز ال ما إلى خلسة ينظر فال اإلسالم، آداب يراعي أن عليه إذنها ورضاها فإن دون

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم  ثم ومن:". تعالى خاطبنا بقوله عندما أبصارنا بغض أمرنا هللا أن قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َ َخبِير  بَِما يَْصنَعُونَ  لَِك أَْزَكٰى لَُهْم  إِنَّ هللاَّ
ٰ
َويَْحفَظُوا فُُروَجُهْم َذ

"22 

منزل  في الرؤية كانت وإذا أذنها، حتى وال للمرأة تنكشف أن يبيحه ال النظر محظوراً  يبقى

 حرمة يراعي أن على الخاطب ينبغي فإنه بينهما الموافقة تتم ولم أهلها ومن منها علم المخطوبة وعلى

 وفي وهناك، هنا لها رفضه تذيع أنباء وكالة وكأنه يريد خطبتها كان من بيت من يخرج فال الناس أعراض

 تسلية جاذب أداة الفتاة تكون ال وحتى الناس بيوت حرمة احترام وعدم األعراض مراعاة قدسية عدم ذلك

 .عنها الحديث أطراف الناس

 منع عليه يترتب أريدها وال ال يقول وال سكت تعجبه لم فإن : "البيجرمي الشيخ يقول ذلك يتوفي

 أريدها ال ضرر دون الطول وضرر جازت خطبتها باإلعراض وأشعر طال إذا السكوت ألن خطبتها

 ."المنهاج قاله صاحب ما هو أيضاً  وهذا فاحتمل

 ومداها  الرؤية حدود:رابعا

 :خطيبته من يراه أن للخاطب يباح الذي القدر في الفقهاء كلمة تتفق لم

 عند المالكية والشافعية  

 جمال على الوجه يدل ألن وذلك فقط، والكفين الوجه إلى النظر يباح أنه والشافعية المالكية فيرى 

  .ذلك عدم أو الجسم اليدين وبالتالي خصوبة على تدالن والكفين للمخطوبة، بالنسبة الخلقة

 هللا رسول على دخلت بكر بنت أبي أسماء أن عنها هللا رضي عائشة عن روى بما ذلك على واستدلوا-

 لم المحيض بلغت إذا المرأة إن أسماء يا وقال عنها، فأعرض – رقاق ثياب وعليها وسلم عليه هللا صلى

 له فال يحل عنه أجنبية المخطوبة أن وحيث وكفيه، وجهه إلى وأشار وهذا هذا إال يرى منها أن لها يصلح

 .بينهما الوفاق سبيل هما إذ والكفين الوجه إلى إال النظر

 الحنفية  عند  

 .والقدمين والكفين الوجه إلى ينظر أن للخاطب يجوز أنه ذهب إلى 

 عند الحنابلة  
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي
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 هللا صلى إلذنه وذلك والكفين والقدمين والرقبة كالوجه غالباً  الجسم من يظهر ما إلى النظر له يجوز أنه

 يظهر ما جميع إلى النظر في إذن أنه على دليل علمها، وهو دون المخطوبة إلى النظر في وسلم عليه

 .عادة

 حيث النظر بشأن الواردة األخبار تعضده الذي هو ألنه نرجحه الذي هو الحنابلة إليه ذهب وما

 يحرم فإنه مقصوده وحصل مخطوبته إلى نظر الخاطب وإذا .والكفين بالوجه مقيدة غير مطلقة وردت

له  تتبين ولم األولى النظرة من مقصوده يحصل لم إذا أما بينهما، العقد يتم النظر حتى تكرار ذلك بعد عليه

 له يحصل وبذلك معالمها وهيئتها له لتتأكد النظر تكرار له يباح هنا فإنه منها التزوج إلى يدعوه وما هيئتها

والنظر الرؤية من الغرض
23
. 

   بالمخطوبة الخلوة:  خامساـ

 بالنسبة أجنبية تعد فالمرأة المخطوبة بالزواج، وعد ولكنها زواجاً، تعتبر ال الخطبة أن المعلوم من

 يكون أن دون خلوة في تكون ال لمخطوبته الخاطب رؤيةأن  على اتفقوا قد الفقهاء أن نجد ولذلك لخاطبها

إباحته  في اإلسالم وسطية وتعتبر بالسوء، األمارة النفس لدواعي ومقاومة سداً للذرائع وذلك محرم معها

 الخاطب رؤية الذين يمنعون الجاهلين إفراط بين االعتدال موقف يقف باألجنبية الخلوة وتحريمه للرؤية

 فأباحوا أعمى تقليداً  اإلسالمية غير األمم راحوا يقلدون الذين اإلباحيين المسرفين يطتفر وبين لمخطوبته

 بمخطوبته يخلوا أن للخاطب

 سنة أن فيه ريب ال ومما .ذلك في شلتوت الشيخ فضيلة رأي سردنا أن سبق وقد – بها ويختلط

 فقال السليمة الفطرة تقتضيها التي المثلى الطريقة للتعرف هي هللا وما شرعه النساء خطبة في التشريع

 منها محرم ذو معها ليس بامرأة يخلون فال اآلخر واليوم باهلل يؤمن من كان":  (وسلم عليه هللا صلى)

 حفظاً  ذلك محرم وفي ذي مع إال بخطيبته يخلو أن للخاطب يجوز فال ذلك وعلى". الشيطان فإن ثالثهما

 والمتنزهات الحدائق في غيرها مع بأن تلتقي لنفسها تسمح التي الفتاة أن إذ وكرامتها، لحيائها وصوناً  لها

 .لالمتهان وعفتها نفسها وشرفه تعرض بذلك فإنها

 البحث سبيل فإن اآلخر وطباعه، الطرف أخالق على التعرف إلى سبيل ذلك أن من يقال ما أما

 الطرفين كال إليها ينتمي التي األسرة عن بل يكون بالسؤال المالهي ودور الحدائق في يكون ال ذلك عن

أو  مسها أولى باب من يحرم بالمخطوبة الخلوة يحرم كما و بأسرته منهما يتأسى كال الغالب في فإنه

 الحرمة لوجود يأمن نفسه كان ولو حرام وهو التمتع إال ذلك في ضرورة ال إذ تقبيلها، أو مصافحتها

 .الحاجة وعدم الضرورة حالة وانعدام

 موانع الخطبة : المطلب الثاني 

 شرطاً  ليست الزواج، والخطبة منها الغاية بل لذاتها مقصودة ليست وهي الزواج مقدمة الخطبة

 إال تكون ال فالخطبة شائبة، تشوبه ال يكون صحيحاً  فإنه خطبة دون تم لو الزواج أن بدليل للزواج

 األمور وهذه الخطبة من تمنع أموراً  هناك أن بل للخاطب العنان لم يطلقوا والفقهاء الزواج، إلى للوصول

هي
24

 : 

 الفرع األول المحرمات من النساء  

  :المؤبدات هن المحرمات: أوال

 :النسب من-

 .الرضاع ومثلهن من والعمة، واألخت والخالة والبنت األم 
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 :من المصاهرة-

 (وسلم عليه هللا صلى)النبي  ونساء،  الرضاع من ومثلهن واالبن، األب وزوجة وبنتها الزوجة أم

 . في العدة والمنكوحة والمالعنة 

   المحرمات غير المؤبدات: ثانيا

 واليتيمة وعمتها، وخالتها الزوجة،  وأخت والحامل والمتزوجة، والخامسة الكتابية، وغير المرتدة

 .والمريضة البالغ غير

 .في الحال منها الزواج تمنع التي الشرعية الموانع من خالية المخطوبة تكون أن فيجب

 خطبة المعتدة  

رجل بتزويج  يواعدها أن ويحرم ، طالق أو وفاة، عدة من المعتدة المرأة بخطبة التصريح يحرم

ْضتُمْ  َعلَْيُكْم فِيَما ُجنَاحَ  وال:" ولقوله تعالى .وليها يعده أو تعده وهي العدة بعد   ِخْطبَِة النَِّساءِ   ِمنْ   بِهِ  َعرَّ

ُ  َعلِمَ  أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكنَْنتُمْ  أَوْ  ِكْن اَل  أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَهُنَّ  هللاَّ ا تَُواِعُدوهُنَّ  َولَٰ  َمْعُروفًا قَْواًل   تَقُولُوا إاِلَّ أَنْ  ِسّرً

َ  أَنَّ  َواْعلَُموا أََجلَهُ  يَْبلَُغا ْلِكتَابُ  َحتَّىٰ  النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَْعِزُموا َواَل  َ  أَنَّ   َواْعلَُموا  فاحَذُروهُ  أَْنفُِسُكمْ  َما فِي يَْعلَمُ  هللاَّ هللاَّ

 . 25" َحلِيم   َغفُور  

 رجعي  طالق من المعتدة خطبة

 اتفق بطريق وال التصريح بطريق ال رجعي طالق من المعتدة خطبة يحرم أنه على الفقهاء اتفق

تصريحا أو  رجعي طالق من المعتدة خطبة حرمة على العلماء إجماع القرطبي اإلمام نقل وقد التعريض،

 الفقهاء بعض عن وقد نقل" وال يجوز التعريض لخطبة الرجعيين إجماعا ألنها كالزوجة :"تعريضا بقوله

 قال به، معتد غير القول هذا إال أن رجعي، طالق من المعتدة فيها بما مطلقا معتدة لكل التعريض جواز

وهو القول المفهم لمقصود الشيء من   ،"حرام، والتعريض جائز تدةالمع بخطبة والتصريح :"القرافي

ْضتُمْ  َعلَْيُكْم فِيَما ُجنَاحَ  وال:" غير تنصيص،لقوله تعالى   ِخْطبَِة النَِّساءِ   ِمنْ   بِهِ  َعرَّ

ُ  َعلِمَ  أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكنَْنتُمْ  أَوْ  ِكْن اَل  أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَهُنَّ  هللاَّ ا تَُواِعُدوهُنَّ  َولَٰ َمْعُروفًا  قَْواًل   تَقُولُوا إاِلَّ أَنْ  ِسّرً

َ   أَنَّ  أََجلَهُ َواْعلَُموا ْلِكتَابُ  يَْبلَُغا َحتَّىٰ  النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَْعِزُموا َواَل    َواْعلَُموا   فاحَذُروهُ  أَْنفُِسُكمْ  َما فِي يَْعلَمُ  هللاَّ

َ َغفُور   أَنَّ  "َحلِيم   هللاَّ
26
   

 .فدل على إباحة اإلكنان والتعريض وتحريم المواعدة، وبهذا قال األئمة

: غير أن الشافعية وابن حنبل منها من التعريض للرجعية ألنها زوجة ويجاب على قول القرافي

َوالَِّذيَن :" بأن اآلية الكريمة أباحت التعريض للمتوفى عنها زوجها بدليل التي سبقتها وفي قول تعالى

فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم ْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربََعةَ أَْشُهر  َوَعْشًرا  فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ يُتََوفَّ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِير "فِيَما فََعْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف  َوهللاَّ
27
 

 المنع ويقاس أصل على والتصريح زوجها، عنها للمتوفي الكريم النص بهذا جائز التعريض فكان

 .بينهما لالختالف نظرا الرجعي من الطالق كالمعتدة يشبهها ال غيرها مما عليها

 في حكم  رجعي طالق من المعتدة أن في رجعي طالق من المعتدة خطبة تحريم حكمة وتكمن

 رجعي لبقاء الزوجية، أو طالق من المعتدة خطبة يجوز ال الغير زوجة خطبة يجوز ال فكما الغير، زوجة

 الذي زوجها تفسدها على أثناء العدة قد لها الغير خطبة أن كما العدة، في مادامت ثابتة عليها الزوج حقوق

 بين والبغضاء للعداوة تسبب العدة أثناء طالقا رجعيا المطلقة يجعل مما له، ٕوإيذاء حقه على واعتداء طلقها
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 التحريم فليس ذلك، في الزوج أذن ولو وال تعريضا، وحتى تصريحا الخطبة هذه تجوز ال ولهذا ،الناس

 سبحانه هللا حق فيه ٕوإنما له خالصا حقا

 .وتعالى

 خطبة المعتدة من طالق بائن بينونة صغرى

 التصريح بخطبتها

كان الخاطب  إذا صغرى بينونة بائن طالق من المعتدة بخطبة التصريح تحريم على الفقهاء اتفق

 في عدتها يتزوجها أن له يحق كان فإن العدة، صاحب الخاطب كان إذا أما عنها، أجنبي

 انقضاء عدتها بعد إال يتزوجها أن له يحل ال كان ٕوإن بخطبتها، التصريح له فيجوز كالمختلعة

 قد يدفع المعتدة إلى أن بالخطبة التصريح ألن وذلك بخطبتها، يصرح ال كاألجنبي فهو بشبهة كالموطوءة 

 الزواج  آثار بعض فإن سبق، ما إلى باإلضافة عدتها، بانتهاء إخبارها في يكذب

 في بعض جديدين ومهر بعقد إليها الرجوع وجواز والحمل، العدة كنفقة قائمة زلت ال السابق  

 بائن اللتزامها  طالق من المعتدة رؤية إلى سبيل وال الرؤية تقتضي الخطبة أن كما األحوال، 

 .مطلقها بإذن إال أحد عليها يدخل وال تخرج ال فهي الزوجية، منزل 

 التعريض بخطبتها

 :إلى مذهبين صغرى بينونة بائن طالق من المعتدة بخطبة التعريض حكم في الفقهاء اختلف

 :جمهور الفقهاء: المذهب األول

طالق بائن بينونة صغرى، وقد استدلوا على ذلك بما ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التعريض للمعتدة من 

 :يلي

ْضتُمْ  َعلَْيُكْم فِيَما ُجنَاحَ  وال:" قوله تعالى.0 "  ِخْطبَِة النَِّساءِ   ِمنْ   بِهِ  َعرَّ
28
 

 أو وفاة من معتدة بين تفرقة دون النساء بخطبة التعريض الكريمة اآلية أجازت  :وجه الداللة-

 .طالق من

بخطبة فاطمة بنت قيس ألسامة بن زيد، وكانت مطلقة طالقا ( صلى هللا عليه وسلم)عّرض الرسول .1

 (.ال تسبيقني بنفسك)أو في رواية " إذا حللت فآذنيني :"بائنا بقوله لها

 أن كان له وإن العدة، في مراجعتها مطلقها يستطيع ال صغرى بينونة بائنا طالقا المطلقة ألن. 9

 اعتداء على التعريض لخطبتها في يكن ولم رجعيا، طالقا المطلقة عن فاختلفت جديدا، زواجا عليها يعقد

 . أحد

 الحنفية والشافعية والحنابلة: المذهب الثاني

ذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في وجه إلى حرمة التعريض بخطبة المعتدة من طالق 

 :البائن بينونة صغرى، وقد استدلوا على ذلك فيما يلي

 .العدة نفقة مثل قائمة زلت ا ال صغرى بينونة البائن الطالق في الزوجية آثار بعض إن .0

 قطع ألنه وذلك األول، والزوج الخاطب بين والشحناء والبغضاء العداوة توجب الخطبة إن.1

 .زوجته إلى الرجوع فرصة الزوج على

 في الزواج طمعا عدتها بانقضاء إخبارها على المطلقة حمل وهي مفسدة الخطبة إجازة في إن.9

 بانقضاء تصديقها دام بإمكان ما تكذيبها إلى سبيل ألحد وليس األمر، واقع في كاذبة تكون وقد الخاطب من

عدتها
29
. 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 الرد على أدلة المذهب األول بما يأتي

 آية سبقت التياآلية  بدليل زوجها عنها للمتوفى إال العدة في بالخطبة التعريض يجز لم الكريم القرآن إن.أ

 .زوجها عنها المتوفى في وردت فقد الخطبة،

 ال كبرى بينونة بائنا طالقا مطلقة كانت قيس بنت لفاطمة( صلى هللا عليه وسلم)الرسول خطبة .ب

 .صغرى

يعيد  أن المطلق له بأن عليه فيجاب العدة، في مطلقته مراجعة المطلق استطاعة بعدم االحتجاج أما.جـ

 بين العداوة إيجاد على خطبتها يترتب وقد صغرى، بينونة البائن الطالق في جديدين ومهر بعقد زوجته

 فلزوجها كالمختلعة، نكاحها له كان يحل فإن العدة، صاحب الخاطب كان إذا المطلق أما والزوج الخاطب

 بعد إال يتزوجها أن له يحل ال كان وإن  في عدتها، نكاحها له مباحة ألنها عدتها، في بخطبتها التعريض

 .بخطبتها كاألجنبي ال يعرض فهو بشبهة كالموطوءة عدتها انقضاء

 الفقهاء عند الراجح الرأي

 التعريض أجازت التي ألن اآلية وذلك صغرى بينونة بائن طالق من المعتدة خطبة تحريم يرجح

 في وردت حيث سبقتها، التي بدليل اآلية سواها دون زوجها عنها للمتوفى كانت العدة أثناء الخطبة في

 بينونة بائن طالق من المعتدة خطبة حرمة المنع، ومنه أصل على يبقى تبقى وما زوجها، عنها المتوفى

 دفعا عليه فيحرم والخاطب المطلق بين العداوة إلى يقود التعريض قد أن كما وتعريضا، تصريحا صغرى

 .العداوة هذه من المتوقع للفساد

 كبرى ائن بينونةخطبة المعتدة من طالق ب

 بينونة كبرى، بائن طالق من للمعتدة بالنسبة بالتعريض الخطبة إجازة إلى الفقهاء جمهور ذهب

قيس البتة وهو غائب  بنت فاطمة طلق حفصة بن عمرو أبا أن من مسلم رواه بما ذلك على ويستدلون

فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي ، "إذا حللت فاذنيني(:"صلى هللا عليه وسلم)عنها، فقال لها النبي 

أما أبو جهم فال يضع عصاه عن (:"صلى هللا عليه وسلم)سفيان، وأبا جهم خطابها، فقال رسول هللا 

عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له، انكحي أسامة بن زيد فكهرته، ثم قال أنحكى أساة بن زيد، 

فجعل هللا فيها خيرا كثيرا واغتبطت ،"فنكحته
30
.  

 يقتضي معرفة الخطبة وألن تعريضا، فآذنني، حللت إذا :والسالم الصالة عليه قوله اعتبروا وقد

 خطبة أن ٕواحتمال الكالم ، قبلت أنها بدليل تعريضا تفهمه لم هي ذلك وفوق الخاطب، يعرف الخاطب، ولم

غير  العدة في جهم وأبي الرسول معاوية ولقاء العدة من االنتهاء بين الفترة في جهم، وأبي معاوية مع

 بينونة بائن طالق من للمعدة بالنسبة قالوا أيضا وقد .تصريحا يعدها أنه والظاهرة عنه، دليل وال واضح

 فال آخر زوج بعد له إال تحل ال ألنها مفقودة وبين مطلقها بينها زوجية عالقة وجود في األمل أن كبرى،

 المدة و الرأي في الكذب خشية التعريض بمنع للعدة االحتياط .يبقى ولكن بالتعريض، تخطب أن يضره

 لحديث وذلك كبرى،  بينونة لها بائن طالق من للمعتدة التعريض بجواز الجمهور القائم مذهب هو الراجح

 ".فآذنيني حللت فإذا " الرسول بقوله فيه تعريض جاء ذكره الذي سبق الذي قيس بنت فاطمة

 فاسد نكاح أو فسخ من المعتدة خطبة

 أو من لعان كالمعتدة وشبههما فاسد نكاح أو فسخ من للمعتدة التصريح تحريم على الفقهاء اتفق

 في استدلوا وقد. وغيرها عنة أو لعيب، تفريق أو رضاع أو بشبهة، وطء أو زنا، مستبرأة من أو ردة

 :مذهبين على وشبههما فاسد نكاح أو فسخ من للمعتدة ريض التع بجواز

 جمهور الفقهاء: المذهب األول
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 أو برضاع فالفسخ فاسد، أو نكاح فسخ من المعتدة بخطبة التعريض بجواز القول إلى الفقهاء جمهور ذهب

 .نكاحها لزوجها يحل مما كانت إذا التعريض بخطبتها المالكية وأجاز لزوجها بعده تحل ال مما لعان ونحوه

 : وللشافعية والحنابلة في ذلك رأيان-

 .الجواز أي األظهر وهو الرأي األول 

 .انقطعت قد الزوج سلطة وأن ألنها بائن، ثالثا المطلقة على القياس الجمهور وحجة المنع :الرأي الثاني 

 الحنفية: المذهب الثاني

 وبنى شبههما، فاسد أو نكاح أو فسخ من المعتدة بخطبة التعريض تحريم إلى الحنفية عامة ذهب

 إن وٕ  لها، التعريض جاز جاز خروجها، فإن العدة، بيت من المعتدة خروج على التحريم والجواز بعضهم

 الخاطب بين العداوة علة على والجواز اآلخر كالتحريم البعض وبنى لها ، التعريض منع خروجها منع

التعريض منع العداوة توفرت فحيث والمطلق،
31
. 

 له تحل ال كانت مما إذا بخطبتها والتعريض التصريح عليه فيحرم العدة، صاحب الخاطب كان إذا أما  

 يحل له مما كانت إذا بخطبتها والتعريض التصريح ويجوز ،ونحوه كالفسخ برضاع

 .نحوه أو إعسار أو لغيبة كالفسخ نكاحها

 خطبة المعتدة متوفاة

 ألن صلة التصريح، دون العدة أثناء لخطبتها التعريض يجوز فإنه وفاة، من معتدة كانت إن

 ماتت إال ما التي بزوجته يتعلق حق للزوج يبق فلم الزوج موت أي بالموت، انقطعت قد الزوجية

" بَْينَُكمْ  اْلفَْضلَ  تَْنَسُوا َواَل :" بمعنى اآلية يتعلق مما كان
32
. 

ومن جانب  جانب من هذا و حدادها، الزوجة لحزن رعاية التصريح، بطريق خطبتها حرم إنماو

ْضتُمْ  َعلَْيُكْم فِيَما ُجنَاحَ  وال ":ورثته لذلك قال تعالى آخر، محافظة على شعور أهله، وأهل   ِمنْ   بِهِ  َعرَّ

" ِخْطبَِة النَِّساءِ 
33
  

 بالنساء الزواج طلب من به تلمحون فما الرجال، أيها عليكم، إثم ومن هذه اآلية يتضح أن ال

 أظهر تموه فيما أيضا عليكم ذنب وال عدتهن، أثناء في بائنا طالقا المطلقات أو عنهن أزواجهن، المتوفى

 عن ولن تصبروا المعتدات، النساء ستذكرون أنكم هللا علم العّدة، انتهاء بعد بهن الزواج نية من في أنفسكم

 على تواعدهن أن النفس واحذروا في إظهار أو تلميحا تذكروهن أن لكم أباح لذلك لضعفكم، عنهن السلوك

 فيها يرغب مثلها أن منه يفهم وال تقولوا قول أن إال العدة، أثناء الزواج على االتفاق أو سرا بالزنا،  النكاح

 في ما يعلم هللا أن واعلموا مدتها، حتى تنقضي العدة زمان في النكاح عقدة على تعزموا وال األزواج،

 .العقوبة عليهم يجعل ال عباده على حكيم من ذنوبه، تاب لمن غفور هللا أن  واعلموا فخافوه، أنفسكم

 فعدتها حامالً  كانت فإن تكن حامالً، لم إن أيام وعشرة أشهر أربعة زوجها عنها المتوفي عدة أن ومعلوم

َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ  " تعالى هللا لقول وذلك الحمل، وضع

"أَْشُهر  َوَعْشًرا
34
. 

"َو أُوالَُت اأْلَْحَماِل أََجلُهُنَّ أَن يََضْعَن َحْملَهُنَّ "تعالى وقوله
35
 

تلقيه  أو حملها تتكتم فلربما حامالً  كانت لو فإنها الوفاة المعتدة من بخطبة التصريح جوزنا فلو

 يحرم التصريح بأنه قالوا الفقهاء فإن سبق ولما فلهذا خطبتها، أراد بمن عدتها لتتزوج انقضاء لتتعجل
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 الم ساجيع. د.أ

 اتفقت أيضاً  المعتدة من الوفاة فإنهم بخطبة التصريح عن نهوا قد الفقهاء كان وإن .الوفاة من المعتدة بخطبة

بها يعرض لها أن خطبتها أراد لمن يجوز أن على كلمتهم
36
 زوجها عنها بالخطبة للمتوفى فالتعريض  ،

ْضتُمْ  فِيَماَعلَْيُكْم  ُجنَاحَ  وال"تعالى جائز لقوله العدة في تزال ال وهي   ِخْطبَِة النَِّساءِ   بِِه ِمنْ  َعرَّ

ُ  َعلِمَ  ۚ   أَْنفُِسُكمْ  فِي أَْكنَْنتُمْ  أَوْ  ِكْن اَل  َستَْذُكُرونَهُنَّ أَنَُّكْم  هللاَّ ا تَُواِعُد وهُنَّ  َولَٰ "َمْعُروفًا تَقُولُوا قَْواًل  إاِلَّ أَنْ  ِسّرً
37
  

 في والوزر اإلثم قد نفى تعالى هللا وأن زوجها عنها المتوفى عدة في واردة اآلية هذه كانت ولما

 ومعلوم الكريم، القرآن بنص جائز يكون فإن التعريض زوجها عنها المتوفى عدة في بالخطبة التعريض

 .سبق كما فيها األجل اختالف مراعاة مع حائالً  حامالً أو كانت المعتدة سواء جائز التعريض أن

   الخطبة على الخطبة أثر  

إذا كانت المرأة مخطوبة لشخص آخر يجب أال يتقدم أي شخص لخطبتها حيث قال الرسول هللا  

". ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له(:" صلى هللا عليه وسلم)

ب المؤمن أخو المؤمن فال يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه وال يخط(:" صلى هللا عليه وسلم)وقوله

وألن في خطبة المخطوبة للغير إيذاء واعتداء على حقه كما أنها تورث  "على خطبة أخيه حتى يذر

 .العداوة والبغضاء بين الخاطب األول والثاني وربما امتد لهذا العداء إلى أستريهما 

 المرأة قبوله و الرجل من كل فيها أبدى التي التامة الخطبة هي الخطبة على الخطبة بمنع يرادو

 عالما المخطوبة ويخطبها ما دام المرأة هذه إلى يتقدم أن ألحد يجوز ال أنه القول هذا على ويترتب للخطبة

 يتقدم شخص أن ألي ففي هذه الحالة يجوز خطبته رفضت ثم فتاة لخطبة شخص تقدم لو أما الخطبة، بهذه

  .لخطبتها

 فسكتت، أو ترددت بين األول خطبها وإن باتفاق، خطبتها للثاني جاز فرفضت، لخطبتها األول تقدم وأن

 لساكت ينسب ال بالجواز ألنه: " بعضهم وقال خطبتها، يكره أنه على الفقهاء فأكثر والرفض، القبول

 " .قول

 الثاني الخاطب كان إذا الراكنة لفاسق المرأة خطبة حرمة عدم إلى المالكية من جماعة وذهب

  .األول فسق لها من تخليصا لها الثاني خطبة في ألن الحال، مجهول أو صالحا

 وبعث العداوة اإليذاء من ذلك في لما المرأة على المرأة خطبة فيحرم كالرجل، هذا في والمرأة

 واحدة، بامرأة إال أال يتزوج أن في رغبته الخاطب أبدى إذا فيما هذا أن حجر ابن استظهر وقد .والبغضاء

 خطبتها له يحل ال التي الغير بمخطوبة الرجل تزوج إذا األولى و على الثانية المرأة خطبة تحرم فال و إال

 ".باطل الزواج عقد" :الظاهري داوود وقال اإلثم، مع عند الجمهور صحيحا الزواج عقد كان

 قبل العقد يفسخ :والثالث داوود، كقول: والثانية الجمهور، كقول :األولى: روايات ثالث مالك اإلمام وعن

 .بعده ال الدخول

 خطبة المرأة والحنابلة والشافعية المالكية من الجمهور وهم الفقهاء، من آخر بعض جوز ولقد

 على ينكر فلم روي، بما واستدلوا حق، له يترتب لم األول الخاطب أن بحجة آخر شخص المخطوبة من

 عليها وأشار إياها الرسول خطبته عهد على ثالث، لخطبتها تقدم قيس بنت فاطمة أن  الثالثة أحد من

 .ذكرها ألسباب بأسامة

 في اإلثم أثر لهذا ال ولكن الغير، مخطوبة من الزواج في الديني التأثيم على الفقهاء بين اختالف ال

 ألن الماء بغصبه صحيحة ويأثم صالته فإن به، فيتوضأ الماء يغتصب بمن يكون ما أشبه العقد، وهو

 .الوضوء إلى متوجها وليس الغصب إلى متوجه النهي
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قد  مادام عليها يبنى الذي العقد صحة في مباحة غير لخطبة أثر ال إذا الجمهور، رأي هو هذا

 وأوجب فسخه سواء الحالة هذه في العقد أبطل الظاهري داود أن إال الشرعية شرائطه و استوفى أركانه

 محرمة، خطبة على البتنائه عنه، منهي الزواج ألن يدخل لم أو بالمرأة الرجل دخل

فقد فصلوا  المالكية أما .الحقيقة عن خارج أمر إلى متوجها النهي كان ولو حتى باطل عنه والمنهي

 :ثالثة أقوال على المسألة في القول

 .الشرعية وشرائطه أركانه استوفى الذي العقد بصحة الفقهاء جمهور موافقة.0

 بما فوافقوا لم يدخل، أو بمرأة الرجل دخل فسخه، يجب باطل عقد فاسدة خطبة على المبني العقد إن.1

 .الظاهرية به استدل

 ال فإنه الدخول بالمرأة بعد أما بالمرأة، الرجل دخل يكن لم إن يفسخ فاسدة خطبة على المبني العقد أن.9

 أكثر وعليه مالك عن والمشهور:"الكافي في البر عبد ابن قال عندهم األقوال أشهر هو يفسخ وهذا

 بها دخل فإن صنع، ما وبئس إليه، ندب ما ألنه تعد استحبابا، الدخول قبل نكاحه يفسخ أنه أصحابه،

 ".يفسخ ولم النكاح مضى

 الزواج  في الخطبة معايير:  الفرع الثاني 

 مرحلة تسبق وهي ملزم غير بارتباط تنتهي التي واالختيار البحث مرحلة الخطبة مرحلة   

 .الزواج بعقد تتمثل التي الملزم االقتران

 أن تتصف ينبغي التي المواصفات تقدير في يتهاونون الرجال إذ ومقاييسه موازينه له واالختيار

 االختيار، يكون منها التي الدائرة اإلسالمية الشريعة حددت وقد بها، باالقتران يرغبون التي المرأة بها

 وجل عز ذلك يقول يجوز وفي المسلم والرجل مطلقا، المسلم بغير تقترن أن لها يجوز ال المسلمة فالمرأة

المسلمات والكتابيات وفي ذلك يقول  دائرة من االختيار له الكتابيات

َواَل  أَْعَجبَْتُكمْ  َولَوْ  ُمْشِرَكة   ِمنْ  َخْير   ُمْؤِمنَة   َوأَلََمة   يُْؤِمنَّ  َحتَّىٰ  اْلُمْشِرَكاتِ  تَْنِكُحوا َواَل ":تعالى تُْنِكُحوا  ِ 

"يُْؤِمنُوا َحتَّىٰ اْلُمْشِرِكيَن 
38
  

 في المسلمات يتفاوتن النساء أن إال عليه، يحرص أن ينبغي الذي األصل هو بالمسلمة االقتران إن

 الدين ذوات من اختيار الزوجة على المسلم يحرص أن وينبغي باإلسالم االلتزام ومدى التقى والصالح

مالها : تنكح المرأة ألربع(:" هللا عليه وسلمصلى )هللا، وفي ذلك يقول الرسول هللا  لحدود الحافظات

 ".ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدلك

 ليخطبها للمرأة اختيار الرجل: أوال

  : يلي بما تتصف التي المرأة من الزواج يستحب

 جاهها ، غناها أو أو لجمالها يخيرها فال بالدين المتمسكة الحميد، بالخلق المتحلية النساء من تكون أن. 0

 ذميمة المنظر قبيحة يختارها أن نعني وال شقائه مبعث تكون لئال والدينية، األخالقية الناحية مهمال

 بسلوك طيب معروف كريم بخلق متحلية جمالها مع تكون أن األفضل بل الصورة

 اختيار عند يتبع الذي السليم المنهاج الكريم الرسول وضع ولقد زوجها يعف مما المرأة جمال فإن

ال تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى (:" صلى هللا عليه وسلم)سلوكه، فقال ينبغي ما إلى وأرشد الزوجة

حسنهن أن يريدهن، وال تتزوجوهن ألموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين، 

 ".وألمة سوداء ذات دين أفضل

  .ربها بالطاعات إلى متقربة الريب عن بعيدة المعاصي من عفيفة المرأة تكون أن الدين بذات والمراد

                                                           
 

38
 سورة البقرة 110اآلية . 



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

26 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

تزوجوا الودود :" يقول( صلى هللا عليه وسلم)هللا  رسول كان أنس عن ورد كما ولودا تكون أن. 1

كثيرة الوالدة، ويعرف ذلك في البكر بحال : والمرأة الولود" الولود، فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة

.ودود محبوبة بكثرة لما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجهاقرابتها، وال
39
 

والتزوج بالمرأة الولود يحقق المقصود من الزواج وهو تحصيل التناسل فقد روي عن معقل بن يسار 

أني أحببت امرأة ذات حسب جمال وأنها ال تلد : فقال( صلى هللا عليه وسلم)جاء رجل إلى النبي :" قال

ثم أتاه الثانية فسأله فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال . ال(: صلى هللا عليه وسلم)أفأتزوجها؟ قال له الرسول 

 ".تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم األمم( " صلى هللا عليه وسلم)الرسول

 وقد بعد، تتزوجلم  التي هي والبكر األبكار من نكاحها يريد من اختيار للرجل ويستحب بكرا تكون أن. 9

 هللا رضي) جابر عن البخاري في صحيحه، اإلمام أخرجه الذي النبوي الحديث االستحباب هذا إلى أرشد

فهال جارية تالعبها (:" صلى هللا عليه وسلم)، فقال لي رسول هللا "تزوجت :" هللا رسول قال( عنه

 .الجارية من أبكر، كما جاء في رواية أخرى للحديثو" وتالعبك

 وبنات، من بنين له تلده بما فتستره له الذرية إنجاب مظنة وهي الرقيق، الحلو بالكالم إال تخاطبه ال فهي

 .وكسبه رزقه يقوى ال الكثيرة التي بطلباتها عليه تثقل فال وغيره، المال من بالقليل لها، يقدمه بما وترضى

 ونزع أشبه أهلها ربما فإنه نجيبا ولدها ليكون األصل، طيبة أي النسيبة وهي حسيبة المرأة تكون أن. 0

 يعده باآلباء وما يعني الشرف األصل في والحسب المرأة اختيار في اعتباره وللحسب الحنابلة قول إليهم،

 .الحسنة األفعال يعني الحسب وقيل مفاخرهم، من الناس

عن أبي هريرة رضي هللا عنه  عن  .لبصره وأغض لنفسه، أسكن ألنها صالحة، جميلة تكون أن. 0

التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه :" أي النساء أفضل؟ قال(:" صلى هللا عليه وسلم)النبي

 ".في نفسها ومالها بما يكره

روح  النسل، ويجعل ضعف يسبب ما غالبا بالقريبات التزوج ألن الخاطب، عن البعيدات من تكون أن. 8

وتقوية ألجسادهم وفي  لألوالد نجابة بالبعيدات التزوج أن :قالوا لقد بل الزوجين، ينب ساريا الفتور

.وغربوا النكاح" اغتربوا ال تضووا"الحديث 
40
 

دين  من بيت والنكاح، للخطبة المختارة رة أ الم تكون أن وصالح ويستحسن دين بيت من تكون أن. 9 

المعاني  هذه ودينها وستؤثر وأدبها تربيتها حسن مظنة الوصف بهذا بيت أهل من كونها ألنها وصالح،

 واألدب الحسن والفضيلة الدين معاني على ستربيهم ألنها أوالدها في والصفات

 زوجها على الصالحة ستعين المرأة هذه مثل أن شك وال بيتها في عليها هي نشأت التي الجيدة واألخالق

 دين ذات تكون ودين فإنها غالبا ال صالح بيت من المرأة تكن لم إذا وأما الصالحة، التربية أوالده تربية

 ال الشيء فاقد ألن الصفات وجميل الدين والصالح معاني على أوالدها تربي ال فإنها وبالتالي وصالح،

 .يعطيه

 ليتزوجها  أو ليخطبها للرجل المرأة اختيار: ثانيا

 كان هذا سواء نكاحها، يريد التي المرأة اختيار يتولى الذي هو العادة حسب الرجل أن األصل

 الشأن بالرجل وأن االختيار، لهذا اآلخرين إرشاد طريق عن أو مباشرة منه ورغبة االختيار باجتهاد

 صراحة الشريفة النبوية السنة إليها أرشدت التي الضوابط اختياره في يراعي أن المسلم

 .ترغب في أن يتزوجها وفق لشروط معينةأو داللة، كما يجوز للمرأة أن تختار الرجل الذي 

 عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح   
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كنت عند :سمعت ثابتا البناني قال: حدثا علي بن عبد هللا، حدثنا مرحوم قال" :قال البخاري رحمه هللا

 تعرض عليه إليها( صلى هللا عليه وسلم)جاءت امرأة إلى رسول هللا : انس وعندي ابنة له، قال أنس

هي خير : قال أنس.ما أقل حياءها و اسوأتاه: نفسها، قالت يا رسول هللا ألك بحاجة؟ فقالت بنت أنس

 ".فعرضت عليه نفسها( صلى هللا عليه وسلم)منك، رغبت في النبي 

 نفسها على المرأة عرض جواز على داللة الحديث في"  :تعالى هللا رحمه العسقالني حجر ابن قال

 ."الدين من خصال لخصلة أو وشرفه لعلمه أو وفضله لصالحه فيه رغبتها يفهوتعر الرجل الصالح،

 للرجل المرأة اختيار جواز شروط-

إليه  أشار ما الجواز لهذا فالشرط زواجه، في ترغب الذي الرجل تختار أن للمرأة جاز إذاو

 المختار الرجل يكون أن الجواز لهذا فيشترط الجواز على داللته في العلماء ذكره الحديث وما

 وتقوم لغرض دنيوي، اختيارها يكون وال الدين، خصال من بخصلة أو بالعلم، أو والصالح بالدين متصفا

.فيه برغبتها بإخباره هي
41
 

 وذا خلق متدين الرجل هذا يكون أن ليتزوجها الرجل على نفسها المرأة عرض لجواز والراجح

 الجواد، الموسر، وال الخلق، الحسن الدَّينْ  الزوج تختار والمرأة"  :هللا رحمه عابدين ابن قال حسن،

 بنفسها بإخباره تقوم هي فإنها بها، زواجه في المرأة برغبة إخباره كيفية أما ."فاسق تتزوج

 .ذلك على أنس حديث دل لما صراحة بذلك

  للرجل المباشر غير المرأة اختيار

مثال  وليها كأبيها من الرجل يخطبها بأن وذلك نكاحه، في ترغب التي للرجل المرأة اختيار وهناك

 منها بمنزلة  الرضا فهذا وتوافق، فترضى الخاطب، هذا من الزواج بهذا األب ويستأذنها

 .وليها طريق وإنما عن مباشرة منها يأت لم ألنه مباشر، غير اختيار ولكنه الخاطب، للرجل هي اختيارها

 ما  معرفة من ليتمكن بها التزوج يريد من بنفسه رى ي أن شرعا للرجل يستحسن الجملة وفي

 ويتحدث معها بها يجتمع أن له ويباح والرؤية بالنظر إال تعرف ال التي األمور من معرفته يريد

.عمها أو كأخيها أقاربها من لها محرم معها يوجد أن شرط 
42
 

 الخطبة عن العدول حكم: ثالثا

 هو كما شكلياً  عقداً  أنها ليست كما الزواج، بعقد ملزم غير وعد – قلنا كما – اإلسالم في الخطبة

 طلبه على والموافقة الخاطب إجابة بمجرد عليها أحكامها وتترتب تتم أنها بل المسلمين غير عند الحال

 جرت وإن صحتها في شرطاً  الخطبة خاتم إلباس أو الفاتحة قراءة معين، وليست شكل على توقف دون

 .ذلك على زماننا في العادة والعرف

 أن يرى أنه دام ما يعدل عنه أن منهما لكل فإن الطرفين ألحد ملزم غير وعد الخطبة كانت وإذا

 من األفضل ألنه الخطبة،  على بناء إتمام الزواج على يجبره أن أحد يستطيع وال ذلك في المصلحة

 مسوغ، لذلك كان إذا الخطبة عن الرجوع الطرفين لكال فيجوز اإلقدام عليه، قبل فيه األمر وترديد التروي

 هللا عند يكون مكروهاً  فإنه ذلك يقتضي مسوغ هناك يكون أن دون الطرفين أحد الخطبة من فإذا تحلل وإال

 .للعهد ونقض للوعد خلف من فيه لما

 أو كله المهر دفع قد كان الخاطب فإذا تمامها بعد الخطبة عن الطرفين أحد عدل فإذا ذلك وعلى

 من حكماً  لكونه الزواج، بعقد إال المهر ال تستحق المرأة ألن الفقهاء، باتفاق استرداده له فإن بعضه

 خالصاً  ًۚ  حقا يبقى فإنه الزواج عقد يتم لم وحيث وجوده إال بعد الشيء حكمه على يترتب وال أحكامه،

                                                           
41

 .31سعيدي كريمة، نفس المرجع السابق، ص  - 
42
 .37سعيدي كريمة، نفس المرجع السابق، ص  



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

28 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 التي المهر الهدايا من  ويعتبر منها أو منه العدول يكون أن ذلك في ويستوي استرداده، فكان له للخاطب

 .الشبكة باسم المعروفة الهدية مثل وذلك منه باعتبارها العرف جرى

جزءاً  يعد الشبكة باسم يعرف ما الهدايا و حكم تأخذ فإنها المهر من يعتبرها ال العرف كان إذا أما

 المهر هي – األرياف في خاصة – قيمتها إلى بالنسبة تكون بل أنها الزواج، مفاوضات أول ألنه المهر من

 في على الخاطب المخطوبة أهل اشتراط بسبب يفشل قد الزواج أن بل منه، كبيراً  تمثل جانباً  أو الحقيقي

.هدية وليست المهر من جزءاً  فهي لذلك ته واستطاع قدرته يفوق الذي الحد إلى بالشبكة يرتفع أن
43
 

 :وذلك فيما يلي لمخطوبته، الخاطب يقدمها التي الهدايا حكم في الفقهاء اختلف 

 عند الحنفية

 عن أن يرجع له الخطبة عن العدول فعند الهبة، قبيل من تعتبر الهدايا بأن القول إلى ذهب الحنفية

 موانع من ردها يمنع مانع حدث أي أو استهلكت أو هلكت إذا أما باقية، مادامت هداياه ويسترد هبته

 فلو فيه، الرجوع يمتنع قبضه بعد استهلك أو هلك فما الرجوع فيها حق للخاطب فليس  الهبة في الرجوع

 باعت الخاتم وإن استرداده، للخاطب جاز مثالً  ساعة أو خاتم أو كعقد حاله في يدها على باقياً  أهدى ما كان

 ألحكام تطبيقاً  ذلك من الخاطب شيئاً  يسترد لم ثوباً  فخاطته قماشاً  الهدية كانت أو العقد، منها ضاع أو

 .الهبة

 .وحدها جانبها من أو جانبه وحده، من أو معا، جانبهما من الخطبة فسخ كون فيه يستوي الحكم وهذا

 عند المالكية

 :اآلتي التفصيل على يكون الخطبة بعد فسخ الهدايا استرداد أن إلى قول في المالكية وذهب

 .به عمل الناس بين عرف أو الطرفين بين شرط وجد إذا -0

يدها  في موجوداً  كان ولو أهداه إليها مما شيئاً  يسترد فال الخاطب جانب من الخطبة عن العدول كان إذا-1

 .ذلك يقضي بخالف عرف أو شرط يوجد ال دام ما

 قائماً  كان فإن الهدايا، إليها من دفعه ما الخاطب استرد المخطوبة  من الخطبة عن العدول كان إذا-9

 في العرف أو الشرط فيتبع ذلك بغير يقضي عرف أو يكن شرط لم ما فبقيمته هالكاً  كان وإن بعينه، استرده

 .شرطاً  كالمشروط عرفاً  ألن المعروف ذلك

 وذلك الطرفين العدالة بين يحقق أنه حيث والمنطق العقل مع يتفق الذي هو المالكية إليه ذهب وما

 إذا وكذلك ..الهدايا واسترداد الفراق ألم عليهايجمع  فال للخطوبة إيذاء الخطبة عن الخاطب عدول في ألنه

ألموال  أخذاً  يكون فإنه ردها بعدم قيل لو ألنه وذلك شيء الهدايا من ال تستحق فإنها جانبها من العدول كان

 كان فلما الخطبة عن بسبب عدولها واأللم األذى من بالخاطب لحق عما زيادة مقابل دون بالباطل الناس

 .هالكاً  كان مثله إن أو قائماً  كان إن أهداه ما استرداد له كان ذلك

 حق الرجوع له ليثبت من المهر أنه لخطبة قيام أثناء مخطوبته إلى قدمه ما أن الخاطب ادعى إذا

 أو استهلك أو هلك لو فيما الرجوع حق له يثبت حتى ال هدية أنه المخطوبة وادعت األحوال، جميع في

بالبينة  وادعاه كالمه أثبت الطرفين من أي أن إلى ننتظر فهنا الهبة، في الرجوعموانع  من مانع أي أصابه

 بينة هي أقامت وإن له به، حكم المهر من جزءاً  كان قدمه ما أن على بينة هو أقام فإن ، به له يحكم فإنه

 .به لها حكم هدية كان قدمه ما أن على

 بينة بينته لكن قدم منهما كال ألن وذلك الخاطب بينة على إذا تقدم كل منهما بينة المخطوبةو

 هو إذ معها ال معه الظاهر، والظاهر خالف إلثبات شرعت و البينات الظاهر  خالف المخطوبة تثبت

 بينة، ألحدهما يكن لم إذا أما . ويتبرع يهدي ثم هو المهر هنا والواجب عليه، الواجب أداء في أوالً  يسعى
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القول  كان مهراً  يعد عليها المتنازع األشياء هذه مثل في يقدم ما أن على جارياً  كان فإن العرف نحكم فإننا

 .يمينه مع الخاطب قول

 مشتركاً  العرف كان لو يمينها أما مع قولها فالقول هدية عليه المتنازع مثل أن على جارياً  كان وإن

 .التمليك كيفية في قوله فالقول المملك ألنه يمينه قوله مع فالقول هدية يكون وأن مهراً  يكون أن يسوغ بأن

 عدول نتيجة الطرفين لحقت بأحد أضرار عن التعويض يجوز ال بأنه القول إلى الفقهاء بعض ذهب    

 من لكل حق الخطبة عن العدول ألن وذلك به يحكم فإنه ال الحاكم إلى األمر رفع ولو خطبته، عن الخاطب

لحقه اإلنسان استعمال في وال تعويض والمخطوبة الخاطب
44
. 

  ) وسلم عليه هللا صلى)لقوله بالتعويض أضرار لحقه لمن يحكم بأنه القول إلى آخرون وذهب

 قد أنه أساس على به ويحكم التعويض، هو يزيله إنما الذي فإن الضرر وقع ما فإذا  "ضرار وال ضرر ال"

 هذا في – تعالى هللا رحمه - أبو زهرة محمد الشيخ قال ولقد بالغير، إلحاق الضرر في الحق استعمال أساء

 الجهاز من معيناً  نوعاً  هو يطلب كان فيه دخل للعادل إن كان العدول عن ينشأ الذي الضرر أن : "الصدد

 ثم عدلت الخاطب فأعده معين نظام على بيت إعداد هي تطلب أو الخطبة، عن ثم عدل المخطوبة فأعدته

"الضمان والتغرير يوجب باآلخر، تغرير ألنه التعويض يجب الحالة هذه ففي الخطبة في
45
. 

 تكوين عقد الزواج وإنشاءه : المبحث الثالث

عقد الزواج من أهم وأخطر العقود في الفقه اإلسالمي، نظرا للمقاصد الشرعية التي توخاها 

األسرة الصالحة، الشارع الحكيم في مشروعيته والتي منها ابتغاء النسل، واإلعفاف واإلحصان، وتكوين 

ولهذا سنقوم بتعريف عقد الزواج وكيفية تكوينه و . وتكوين أسرة صالحة التي تعد نواة أولى للمجتمع

 .إنشاءه

 تعريف عقد الزواج وأركانه : المطلب األول 

 .سنعرف عقد الزواج لغة وشرعا وذكر أهم أركانه

 تعريف عقد الزواج  : الفرع األول  

 لغة  واصطالحا: أوال

هو ربط بين الشيئين سواء أكان حسيا، كربط الحبل، كعقد النية، وعقدت العقد، وهو يفيد التقوية، 

 .والتوثيق، والشد، واإلحكام

 اصطالحا :  ثانيا 

 .فهو االرتباط بين اإليجاب والقبول على وجه مشروع بحيث يرتب أثره الشرعي

ولي الزوجة اإليجاب، ويتولى الزوج القبول  يتولىالزوج، وولي الزوجة، وطرفي العقد في الزواج هما 

.بالصيغة وبالهيئة التي سيرد تفصيلها
46
 

 أركان عقد الزواج : الفرع الثاني  

: ويقال. في اللغة يقصد بركن الشيء جانبه األقوى، فأركان البيت هي زواياه التي تمسك بناءه

قال لو أن لي بكم " ى لسان نبيه لوط فالن يأوى إلى ركن شديد أي إلى عز ومنعة، ومنه قوله تعالى عل

 ".قوة أو أرى ركن شديد

 إلى بالنسبة والسجود به كالركوع إال الشيء ذلك يوجد وال الشيء من جزاء كان ما: أما اصطالحا

 .الصالة
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 أركان عقد الزواج عند الفقهاء المسلمين :أوال 

 عند األحناف  

 في تنحصر عند األحناف عليه منصوص هو لما وفقاً  وجوده بها يتحقق التي الزواج وأركان

 وإذا .شرعيا  عقدا باعتباره يسمى وجه باآلخر على أحدهما يرتبط اللذان والقبول اإليجاب وهي الصيغة

 .العقود من والقبول كغيره اإليجاب على عقد النكاح أركان قصروا قد األحناف كان

 عند المالكية 

  :هي الزواج أربعة أركان قالوا المالكية أن

 الولي. 7

 اشتراط في واختلف والذكورية، والعقل البلوغ اإلسالم :هي وشروطه بدونه، الزواج يصح وال

 .وليته على السفيه يعقد فقيل والرشد العدالة

 الصداق.2

 عقد فإنه التفويض لجواز نكاح النكاح عقد عند ذكره ال يشترط لكن صداق، بغير نكاح يصح فال

.يصح ال النكاح أصال فإن إسقاطه اشترطا أو إسقاطه على تراضيا فإن مهر، ذكر بال
47
 

 المحل.3

 أو الموانع الشرعية كاإلحرام من الخاليين والزوجة الزوج من إال تقوم ال وهي الحقيقة، به تقوم ما أي    

 إال بمتعدد، تقوم ال التي النسبية األمور من المحل ألن ذلك، غير و المرض

 مسلمة، في نكاح اإلسالم وهي النكاح صحة شروط هي المالكية عند الشروط من نوعان وللمحل

 والصحة والبلوغ، والرشد الحرية وهي النكاح انعقاد وشروط الذكورية، تحقيق و والتمييز والعقل

 .والكفاءة

 الصيغة.0

 هيالصيغة  الزواج، وشروط انعقاد على الدالة كليهما من أو الزوج ومن الولي من ما صدر وهي

 على معلقة تكون إال ويجري مجراهما، و والتمليك التزيج كلفظ والقبول، اإليجاب يقتضي بما تكون أن

 إن و جاز، يسيرا اإليجاب عن تراخى فيه القبول فإن الطرفين، من فورا تكون أن و محقق، غير شرط

 .التأييد على اللفظ يكون

 عند الشافعية 

 الحنابلة وذهب .وزوج وولي وشاهدان وزوجة صيغة: خمسة النكاح أركان أن الشافعية ويرى

 إال النكاح ينعقد وال والقبول واإليجاب من الموانع الخاليان الزوجان ثالثة الزواج أركان بأن القول إلى

 يصح لم اإليجاب على القبول تقدم فإذا القبول، ثم أوالً  اإليجاب مرتبين بهما

 عند الحنفية  

 بشأنه يرد لم فيما التطبيق المذهب الواجب أنه حيث الحنفية مذهب على األركان بحث في يقتصر

 أحد من يصدر لفظ باإليجاب والمراد .والقبول هي اإليجاب قلنا كما عندهم النكاح وأركان خاص نص

 القابل من الصادر اللفظ هو والقبول .التعاقد في رغبته على يدل أوالً  – والزوجة الزوج –العقد  طرفي

 .ثانياً 

 والقبول  اإليجاب يتحقق بما: ثانيا 

 إتمام في رغبتهما يدل على التعاقد طرفي من يصدر األخرى العقود سائر في لفظ أي أن معلوم

 لما مختلف األمر فإن النكاح عقد في أما عليه، الشرعية المترتبة اآلثار ويرتب به يعتد اللفظ هذا فإن العقد
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وأبرزوا  به الفقهاء اهتم ولذلك والمجتمع األسرة حياة في وخطره لعظمه طبيعة خاصة من العقد لهذا

 .النكاح بها ينعقد التي لأللفاظ تعرضهم ناحية من أهميته

 والقبول  اإليجاب صيغ

 تفيد والتي الماضي القابل بصيغة من والقبول الموجب من صدر إذا ينعقد الزواج عقد أن معلوم

 قبلت، له فقال ابنتي زوجتك : لخاطبها المرأة قال ولي إذا كما التكلم، زمان قبل موجود فعل عن اإلخبار

الفعل  وقوع تحقق على تدل الماضي صيغة أن كما قبل، من حاصالً  يكن معنى لم لوجود النكاح ينعقد فهنا

.بها انعقد فلذلك وثبوته
48

 

 الرجل يقول كأن بصيغة الماضي، والقبول األمر بصيغة اإليجاب كان إذا أيضاً  النكاح ينعقد

 تحصيل يفيد األمر أن مع األمر بصيغة النكاح وإنما انعقد نفسي، زوجتك : فتقول نفسك، زوجيني : للمرأة

بعد  إال يكون ال فهو المساومة يدخله ال الزواج ألن وذلك الحال، في مستقبالً وليس به المأمور الفعل

 الحال في الزواج تحق بها يقصد بل مستقبالً  بالزواج الوعد األمر بصيغة يراد ال كما ومراجعات مقدمات

 المرأة تقول فحين زواجها عقد إجراء في فكأنه وكلها نفسك زوجيني قوله ألن إيجاباً  تكون أن فتصح

 وعقد واحد، عاقد طرفيه تولى قد العقد هذا فيكون والقبول اإليجاب مقامتقوم  عبارتها فإن نفسي زوجتك

 ..سنبين كما واحد شخص يتواله أن الزواج صح

 قال إذا كما بصيغة الماضي، والقبول المضارع بصيغة اإليجاب كان إذا الزواج ينعقد كذلك

 بصيغة والقبول المضارع بصيغة كان اإليجاب إذا فهنا قبلت، فتقول نفسك تزوجيني للمرأة الرجل

 الشهود أحضر لو كما بالزواج الوعد احتمال وتنفي الحال في إنشاء العقد على تدل قرينة ووجدت الماضي

 صيغة هنا ألن بالقرينة قلنا وإنما العقد، ينعقد فهنا العقد مجلس إلى الناس بدعوة قام أو إجراء العقد، ساعة

 ما مستقبالً  الفعل حصول عن اإلخبار في استعمالها يكثر المضارعة

 .أي احتمال لنفي القرينة وجود من بد ال فكان المجاز سبيل على إما و الحقيقة سبيل على

   والقبول لفظا اإليجاب 

 وافقت، قبلت، رضيت،لقوله  القابل موافقة على يدل لفظ بأي يتم القبول أن على الفقهاء اتفق

 .له ميعن لفظ اشتراط قبوله دون على تدل التي األلفاظ من ذلك غير إلى أجزت،

 صريحة ألفاظ منهما، ألنها اشتق وما التزويج وبلفظ النكاح بلفظ يتم اإليجاب أن الفقهاء ولقد قال

 غير إلى ابنتك انكحني أو ابنتك، زوجني ابنتي أو زوجتك قال فإذا : بها فينعقد الزواج لمعنى موضوعة

 .العقد انعقد ذلك

 منهما اشتق وما أو التزويج النكاح – األلفاظ هذه بغير اإليجاب صدر إذا فيما اختلفوا الفقهاء ولكن

 النكاح بأن القول إلى عندهم الراجح في والحنابلة والمالكية الشافعية فيرى . والصدقة والهبة البيع كلفظ –

النكاح أو التزويج بلفظ إال ينعقد النكاح وال األلفاظ بهذه ينعقد ال
49
. 

 :واستدلوا بما يلي

 واستحللتم هللا بأمانة اتخذتموهن عوان عندكم فإنهن النساء في هللا تقواا :"وسلم عليه هللا صلى قوله-

 لفظ من الكريم كتابه في جاء ما الفروج بها هللا أحل هنا التي هللا بكلمة والمراد" هللا بكلمة فروجهن

" َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمٰى ِمنُكمْ  ":تعالى قوله ورد والتزويج فقط، حيث االنكاح
50
ا  :"وتعالى سبحانه قال . فَلَمَّ

ْنهَا  ْجنَاَكهَاقََضٰى َزْيد  مِّ " َوطًَرا َزوَّ
51
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 تفيد التي األلفاظ من بدونهما العقد ينعقد وال اإلنكاح أو بلفظ التزويج إال يكون ال اإليجاب أن على ذلك فدل

 .ذلك وغير أو الهبة التمليك

 يدل بلفظ اختصاصه فوجب آلية وسيلة يثبت والملك االزدواج هو للنكاح األصلي الحكم أن أيضاً  وقالوا-

 .دون غيرهما واإلنكاح التزويج لفظ وهو االزدواج على

 يكون التزويج أو اإلنكاح صحيحاً بلفظ يكون كما اإليجاب بأن القول إلى قول في والمالكية الحنفية وذهب-

 النكاح، على قرينة قامت إذا الحال في العين تمليك على تدل التي النكاح كنايات من بغيرهما أيضاً  صحيحاً 

 نكاح به فكذلك ينعقد الهبة بلفظ انعقد قد وسلم عليه هللا صلى النبي نكاح أن : يلي بما ذلك على واستدلوا

ْؤِمنَةً إِن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنَّبِيِّ  " تعالى قوله الوصف وداللة أمته، "َواْمَرأَةً مُّ
52
. 

 حق في مشروعاً  كان وما له، للنبي حالل نفسها وهبت التي المؤمنة المرأة أن تعالى هللا أخبر فقد

 . الخصوص على دليل يقوم حتى األصل هو إذ أمته حق في يكون مشروعاً  وسلم عليه هللا صلى النبي

"َخالَِصةً لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِينَ  :"الخصوص وهو قوله تعالى على دليل قام قد قيل فإن -
53
   

 لفظ إلى ال األجر إلى فالخلوص يرجع أجر، بغير المؤمنين دون من لك خالصة منه المراد أن : فالجواب

 "قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِهْم فِي أَْزَواِجِهمْ  :"بعدها تعالى لقوله وذلك الهبة،
54

 تلك خلوص أن على ذلك فدل

 .منه فرض بال كان بالنكاح له المرأة

 النكاح أمته فينعقد إلى يتعداه بل وسلم عليه هللا صلى النبي على مقصور غير األمر فيكون ذلك وعلى -

 وجود بشرط العقد انعقاد على تدل التي المعاني وغيرهما من والتمليك والهبة واإلنكاح التزويج بلفظ

قلنا كما واإلنكاح ألفاظ التزويج غير في القرينة
55

 . 

 أوصيت لرجل المرأة إذا قالت كما الحال في للعين التمليك على تدل ال التي األلفاظ أن نالحظ أن ويجب-

 هي وإنما الحال في تمليكاً  تفيد ال الوصية ألن ينعقد، وذلك ال النكاح فهنا قبلت الرجل فقال بنفسي لك

إلى  مضافاً  كان إذا ويبطل الحال في الملك يفيد أنه الزواج ومقتضى بعد الموت، لما مضاف تمليك

 .المستقبل

 امرأة قالت فلو واإلحالل، اإلباحة كألفاظ أصالً  التمليك على يدل ال بلفظ كان إذا النكاح ينعقد ال كذلك-

 التمليك تفيد ال األلفاظ هذه ألن ينعقد ال النكاح فإن فقال قبلت نفسي لك أحللت أو نفسي لك أبحت لرجل

 .فيه مجازاً  تكون أن تصلح فال ذلك النكاح يفيد بينما أصال

 نفسي أجرتك لرجل امرأة قالت فإذا اإليجارة، كلفظ المنفعة تمليك على تدل التي باأللفاظ ينعقد ال كذلك-

 مؤقت لتمليك وضعت اإلجارة ألن التمليك تفيد ال هذه األلفاظ ألن ينعقد ال النكاح فإن قبلت الرجل وقال

 بلفظ ينعقد النكاح وال البدائع صاحب قال .. فساده إلى يؤدي فالتوقيت التأبيد من البد فيه عقد والنكاح

 .العين لتمليك موضوع بلفظ إال ينعقد  ال النكاح أن عندهم واألصل مشايخنا عامة عند اإلجارة

 والمراسلة  والكتابة باإلشارة الزواج انعقاد_ 

 عبر فإذا العقد، ًۚ مجلس حاضرا وكان عليه قدر لمن باللفظ انعقاده هو الزواج عقد في األصل

 ينعقد، ال العقد فإن اإلشارة أو بالكتابة العقد في انعقاد رغبته عن العقد مجلس الحاضر النطق على القادر

.العقد بها ينعقد فال اإلشارة أو للكتابة ضرورة وحيث ال النطق على للقدرة وذلك
56
 

 

                                                           
52

 من سورة األحزاب 01األية .  
53

 من سورة األحزاب 01األية .  
54

 من سورة األحزاب 01األية .  
55

 .29الشحات إبراهيم محمد منصور، المرجع السابق، ص  . 
56

 .32الشحات إبراهيم محمد منصور، المرجع السابق، ص  - 



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

33 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 شروط عقد الزواج :المطلب الثاني

 فالطهارة الصالة، بالنسبة إلى كالطهارة ماهيته من جزاءاً  وليس الشيء وجود عليه يتوقف ما هو

 الزواج عقد في تشترط التي والشروط .بدونها فال تصح عليها تتوقف الصالة لكن الصالة من جزاءاً  ليست

 :الشروط هذه بيان يلي وفيما للزومه وشروط العقد، لنفاذ صحة، شروط انعقاد، شروط شروط :إلى تنقسم

 شروط االنعقاد   :الفرع األول

 لو بحيث والصيغة عليه والمعقود من العاقدين العقد أركان في توافرها يجب التي الشروط تلك وهي

 .باطال كان العقد الشروط هذه من شرط تخلف

 شروط العاقدين : أوال 

 :شرطان أو لغيره لنفسه يعقد كان سواء الزواج عقد يعقد فيمن يشترط

 التصرف أهلية له يكون أن.7

 سن يبلغ لم صبياً  كان أو مجنوناً  العاقد كان فإذا كانت ناقصة، ولو األداء أهلية له عاقالً  يكون بأن

 غير والصبي العاقد، والمجنون من واإلرادة القصد يعتمد العقد ألن وذلك بعبارته ينعقد العقد ال فإن التمييز

 .العقد النعقاد تصلح عبارتهما فال إرادة وال لهما قصد ال المميز

 مباشرة له يصح المميز ناقصة فالصبي كانت ولو التصرف أهلية له العاقد يكون أن العقد مباشرة فشرط

 .شرطاً  ليست تكون بالبلوغ التي الكاملة األهلية أن إذ الزواج عقد

 القابل  علم مع اآلخر كالم العاقدين من كل يسمع أن .2

 لكي عليه وذلك والموافقة به الرضا القابل قصد أن الموجب وعلم الزواج الموجب إنشاء قصد أن

.واحد شيء على إرادتهما وتتفق عبارتهما تتطابق
57
 

 ما يشترط في الصيغة :  ثانيا

 يشترط الصيغة وهذه – سبق بيانه كما األحناف عند العقد ركن وهي والقبول اإليجاب بالصيغة المراد

 :يلي ما فيها

 ( اإليجاب والقبول)أن تكون بألفاظ معينة في . 7

 .وإن اختلفوا في األلفاظ التي يتدأى بها عقد النكاحوهذا متفق عليه بين أهل العلم، 

 أن تدل على الدوام والتنجيز . 2

فإن كانت دالة على التوقيت واالستقبال لم يصح العقد، ومن هنا أبطل أهل العلم العقود المضافة 

:" (رحمة هللا عليه)إلى المستقبل والمعلقة على شرط غير متحقق، ألنها غير منجزة، يقول النووي 

الزواج المضاف إلى المستقبل أن : ومثال ذلك". إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك: النكاح ال يقبل التعليق

فإن كان الشرط متحققا فالنكاح . زوجتك ابنتي عندما يأتي الربيع، أو في السنة القادمة: يقول الولي لرجل

قد نجح فعال، والسبب في عدم جواز وكان زوجتك ابنتي إذا نجحت في االمتحان، : الصحيح، كأن يقول له

النكاح في حالة إضافته إلى المستقبل أو تعليقه على شرط غير متحقق أن عقد الزواج يجب أن يكون 

منجزا، بحيث تترتب عليه أثاره في الحال، ومن هذه اآلثار حل االستمتاع، وإذا كان مضافا للمستقبل أو 

 .امعلقا على شرط غير متحقق فإن ال يكون منجز

ويكون الزواج منجزا إذا لم تتقيد صيغته بشيء، وكانت دالة على الوقوع الجازم بصيغة الماضي، 

: أزوجك على أن يقول اآلخر قبلت، فإن قال زوجني بصيغة األمر، وقال آخرأو المضارع كأن يقول 

 .فالصواب صحة هذا العقد، وإن خالف في صحته بعض أهل العلمزوجتك، 

 لإليجاب من كل وجه موافقة القبول . 3
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 الم ساجيع. د.أ

زوجتك ابنتي خديجة على مهر مقداره ألف دينار، : فإن اختلفا لم يصح النكاح، فإذا قال الولي

لم يصح النكاح، الختالف قبلت نكاح ابنتك فاطمة على مهر مقداره خمسمائة دينار : فقال الخاطب

 .اإليجاب والقبول

 المواالة بين اإليجاب والقبول . 4

إن : القبول عن اإليجاب، والذين يشترطون هذا الشرط من أهل العلم يقولون بحيث ال يتراخى

تحقق العقد يتم باجتماع اإلرادتين، فإذا توالى اإليجاب والقبول جزمنا بأن اإلرادتين اتفقتا، فإذا وقع فصل 

جاب والقبول فال بين اإليجاب والقبول فال نستطيع أن نجزم باتفاق اإلرادتين اتفقتا، فإذا وقع فصل بين اإلي

نستطيع أن نجزم باتفاق اإلرادتين، إلمكان أن يكون الموجب قد تراجع عن إيجابه في فترة الفصل بين 

 .اإليجاب والقبول

تشترط  :"فإذا كان الفصل يسيرا فال يضر، وهذا هو المذهب عند الشافعية، وفي ذلك يقول النووي

 ".المواالة بين اإليجاب والقبول على الفور، وال يضر الفصل اليسير، ويضر الطويل

ولم يشترط الحنفية والحنابلة الفورية، وإنما يشترطوا أن يتم اإليجاب والقبول في مجلس واحد، 

بعد وقوع فإن وقع التفرق بعد اإليجاب وقبل القبول لم يصح العقد، حتى لو صّرح الطرف اآلخر بالقبول 

التفرق، ويشترط الحنابلة مع المجلس الواحد أن ال يتشاغل العاقدان عن العقد بغيره
58
. 

ولم يشترط الحنفية والحنابلة الفورية، وإنما اشترطوا أن يتم اإليجاب والقبول في مجلس واحد، 

لقبول بعد وقوع فإن وقع التفرق بعد اإليجاب وقبل القبول لم يصح العقد، حتى لو صّرح الطرف اآلخر با

 .التفرق، ويشترط الحنابلة مع المجلس الواحد أن ال يتشاغل العاقدان عن العقد بغيره

ويعبر كثير من الفقهاء عن هذا الشرط باتحاد المجلس، والسبب أن وقوع اإليجاب والقبول في  

أصبح وقوع مثل وقت واحد مع اختالف األمكنة وتباعد الديار لم يكن ممكنا في العصور الماضية، وفد 

هذا ممكنا في العصور بعد هذا التقادم الهائل في وسائل االتصاالت، وأصبحت العقود تجري عبر وسائل 

االتصال الحديثة والمتعاقدون في أماكن شتى، وال يوجد في الشريعة ما يمنع من إجراء العقود مع اختالف 

 .هوية الطرف اآلخر، وأمن التزوير المجالس إذا تحققت الفورية وتحقق كل واحد من العاقدين من

وقد بلغ األمر بفقهاء الحنفية أن أبطلوا العقود التي يعقدها العاقدان إذا كانا يسيران على أقدامها أو  

 .دوابهما إذا كان هناك فاصل ولو يسيرا بين اإليجاب والقبول، وعللوا البطالن بعدم اتحاد المجلس

اشترى جمل جابر بن عبد هللا وكانا على جمليهما ( سلمصلى هللا عليه و)قد صح أن الرسول  

عائدين إلى المدينة في إحدى الغزوات، وكان الصحابة يتبايعون وهو يسيرون على أقدامهم أو يركبون 

 .دوامهم

وقد أوقع الذين ذهبوا هذا المذهب أنفسهم في إشكال، فقد صحح الحنفية عقد الزواج بالكتابة مع 

:" وا تصحيحهم له بالضرورة، وجعلوا المجلس متحدا حكما، يقول الكاسانياختالف المجلس، وعلل

اشتراط اتحاد المجلس يؤدي إلى سد باب العقود، فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة 

 ".للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا تفرق الشطران حقيقة وحكما فال ينتظم العقد

 أن ال يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول اآلخر  .5

إذا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين، فالبّد من إصراره عليه حتى يوجد الشق :" يقول النووي 

 ".اآلخر، فلو رجع عنه لغا العقد
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 شروط صحة الزواج :  الفرع الثاني 

 فإذا عليه، الشرعي لترتب األثر صالحاً  العقد ليصير توافرها يجب التي هي الزواج صحة شروط

 التي الزواج صحة وشروط فاسداً، عقداً  يكون عليه بل اآلثار لترتب صالحاً  العقد يكن لم منها شيء تخلف

 هي فيه توافرها يجب

 العقد  على أوال اإلشهاد

 إحاطة والمجتمع حياة األسرة على الجليل أثرها لها والتي الخطيرة األمور من النكاح كان لما

 شرطاً  باعتبارها عليه الشهادة اشتراط من يتفق ومشروعيته ما الشروط من له وجعل منيع بسياج الشارع

 .59العقد صحة شروط من

 بين أمره ليعلن الزواج وتكريمه شأن إظهار هو العقد على الشهادة اشتراط من القصد كان وإذا

 في المعتبرة والشروط عليه الشهادة مراعاة البد من كان الزوجين أحد من إنكاره دون والحيلولة الناس

 وشروط هذا بينهم، خالف محل هو ما ومنها الفقهاء بين اتفاق محل ما هو منها الشروط وهذه الشهود،

 : هي الفقهاء اشترطها الشهود التي

  العقل.7

 بين عليه متفق الشرط والتمييز، وهذا العقل ناقص من حكمه في ومن المجنون شهادة تعتبر فال 

 النكاح أمر يلي أن له فليس الوالية مسلوب أنه كما غير مكلف حكمه في ومن المجنون ألن وذلك الفقهاء،

 .الوالية باب من الشهادة أن إذ أولى من باب فلغيره لنفسه

 البلوغ.2

 ثبوت وعدم تكليفهم لعدم الفقهاء وذلك باتفاق مميزين كانوا لو حتى الصبيان شهادة تعتبر فال

 .منهم الشهادة تصح فال لهم الوالية

 العقد من المراد وفهم العاقدين لكالم السماع.3

 من السماع يقع لم فإذا الناس، بين ويوزعونه العقد ليتحقق إعالن – والقبول اإليجاب أي 

 ال وكذلك واآلخر ل، اإليجاب أحدهما يسمع أن يصح ال وأيضاً  العقد، يصح ال من أحدهما أو الشاهدين

 من حينئذ فائدة ال إذ العقد، بها التي القبو وقع  العبارات يفهم ولم العاقدين كالم سمع من شهادة تعتبر

 أيضاً  عليه تفق م لشرط وهذا . العقد من المراد وأن يفهما كالم العاقدين يسمعا أن فيهما فالشرط سماعه،

 .بين الفقهاء

 اإلسالم .4

 باب من الشهادة ألن وذلك باتفاق الفقهاء، وهذا مسلمين، الزوجان كان إذا الشهود إسالم يشترط

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن  :"تعالى هللا قال على المسلم، المسلم لغير والية وال الوالية، َولَن يَْجَعَل هللاَّ

 بالشهادة إذا قام إال يتحقق ال وهذا المسلمين بين وإعالنه العقد إشهار الشهادة من أن الغرض كما 60"َسبِياًل 

 .كتابية والزوجة مسلماً  الزوج كان إذا أما . مسلمين العقد على

 الشهود في العدالة على اشتراط بناء وذلك أيضاً، الشهود في اإلسالم اشتراط الفقهاء جمهور فيرى

 وأن الحالة هذه في الشهود إسالم يشترط ال أنه وأبو يوسف حنيفة أبو ويرى – .لكفره بعدل ليس والكافر

 البضع إلثبات ملك تكون وذلك مخالفين، أو الملة في لها موافقين كانا سواء بشهادة الكتابيين تصح الشهادة

 كتابية فتجوز والزوجة الزوج على ال الزوجة على شهادة فهي للزوج
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.عليها الكتابيين شهادة
61
 

 كان إذا الشهادة اإلسالم في اشتراط من الفقهاء جمهور إليه ذهب ما هو الراجح أن نرى ونحن - 

 "عدل وشاهدي بولي إال نكاح ال:") عليه وسلم هللا صلى )لقوله وذلك كتابية والزوجة مسلماً  الزوج

 المسلم  على للكافر والية وال الوالية باب من الشهادة أن الكفر، ما مع تتحقق ال العدالة أن ومعلوم

 جازت فلو الكتابية، والزوجة المسلم بالزوج يتعلق وهو العقد على أيضاً تكون والشهادة

 ذهب ما هو الراجح هنا كان من المسلم، على المسلم غير لشهادة قبوالً  ذلك في لكان فيه الكتابي شهادة

 .الفقهاء جمهور إليه

 العدالة.5

 الفقهاء جمهور يرى قه حيث ساب مثل الفقهاء بين فيها المختلف الشروط من الشرط وهذا 

 .النكاح عقد على الشهود في العدالة اشتراط الروايتين عنه إحدى في وأحمد والمالكية الشافعية

 بشهادة العقد يصح وأن النكاح عقد الشهود في العدالة اشتراط بعدم القول إلى الحنفية وذهب

 عن مطلقة بالشهادة المتعلقة عموميات النكاح ألن وذلك أحمد، اإلمام عن الثانية الرواية وهي الفاسق

  ."إال بشاهدين نكاح ال" رواية وفي" بشهود نكاح إال ال:") وسلم عليه هللا صلى )قال فقد الشرط

 عمومها فتبقى على بالعدالة التقييد عن مطلقة الروايات وهذه ببينة إال نكاح ال أخرى وفي

 يملك والفاسق والفاسق، العدل يتحقق بحضور وهو اإلعالن هو الشهادة من الغرض أن كما .وإطالقها

 .اإلنشاء من أقل العقد على الشهادة ألن العقد على الشهادة يملك باب أولى فمن لغيره، أو بنفسه العقد إنشاء

 صلى) لقوله الشهادة وذلك في العدالة باشتراط القاضي الفقهاء جمهور رأي ترجيح نرى ونحن

 نص فقد  "باطل فهو ذلك غير نكاحمن  كان وما عدل وشاهدي بولي إال نكاح ال:") وسلم عليه هللا

 الفاسق بشهادة النكاح بطالن يفيد كما في الشهود، العدالة اشتراط على صراحة الحديث

 هنا وما والسبب الحكم اتحاد عند المقيد على يحمل المطلقة من الروايات األحناف به تمسك ما أما

 من شأنه وصيانته ورفعة العقد خطر إظهار هو النكاح عقد على الشهادة من المقصود كما أن كذلك،

 عقد إثبات في بقوله يعقد ال كما شأن العقد، به يرتفع فال للكرامة أهالً  ليس والفاسق واإلنكار، الجحود

 . للشهادة أهالً  ليس ألنه إنكاره عند النكاح

 الشاهدين في أنه يكتفي نلحظ الشهود من العدالة اشتراط في الفقهاء جمهور رأي ترجيح وبعد 

 والعوام الناس أواسط بين يجري النكاح العدالة، أن مستور يسمى بها يتصف من وهي الظاهرة بالعدالة

 المتخصصين بحضرة إال أنكحتهم تصبح لم الباطنة العدالة فيها ولو العتبر العدالة حقيقة يعرفون ال ممن

 تداركه ما يمكن األمر وطول المشقة من ذلك وفي الشهادة قبل بعدالتهم ليحكم العدالة معرفة شروط في

 .الظاهرة بالعدالة

 العدد.2

 ين شهيد واستشهدوا) لقوله تعالى وذلك واحد بشاهد ينعقد ال إذ الشهود تعدد النكاح في فيشترط

 فتذكر إحداهما تضل أن الشهداء من ممن ترضون وامرأتان فرجل رجلين يكونا لم فإن رجالكم من

 الشهادة فيها المطلوب المداينة باب في الشهود في التعدد طلب قد سبحانه وتعالى فاهلل  األخرى إحداهما

 ومكانته، النكاح لخطره عقد على الشهادة في التعدد يكون أولى باب فمن واالستحباب الندب على سبيل

 "بشهود إال نكاح ال :"وقوله "وشاهدي عدل بولي إال نكاح ال:") وسلم عليه هللا صلى )قوله  أن كما

 .شهادتهم تصح الرجال ممن من اثنين عن تقل ال الشهادة أن يفيد
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 شهادة ألن وحدهن، وذلك النساء بشهادة يصح ال النكاح عقد أن الفقهاء بين عليه المتفق من 

 .النكاح عقد منها وليس عليها الرجال يطلع ال التي المواضع في إال تكون ال وحدهن النساء

 البد ألنه وذلك ينعقد ال فإنه الرجال مع النساء بشهادة تم إذا النكاح عقدأن  الفقهاء جمهور يرى

 شهادة صحة الحنفية والزيدية ويرى األقل على رجلين بشهادة إال ينعقد فال العقد في الذكورة من اشتراط

 رجل بشهادة وقع إذا أما األقل، على رجل وامرأتين بشهادة صحيحاً  ويكون العقد فينعقد الرجال مع النساء

 عليه يشهد لم بزواج أتى قد أنه عنه هللا رضي عمر عن روى لما صحيحا، وذلك العقد يعتبر فال وامرأة

 .لرجمت فيه تقدمت كنت ولو أجيز وال السر نكاح هذا : فقال رجل وامرأة إال

 ألوقع ذلك قبل لدى الناس معلوماً  المنع كان ولو النكاح هذا مثل إجازة عدم يبين أن يريد بهذا وهو

 . فقط الرجل والمرأة بشهادة العقد صحة عدم على دليل وفيه الرجم فيه

 جل الر مع شهادة المرأتين جواز من وافقهم ومن الحنفية إليه ذهب ما ترجيح نرى جانبنا ومن

 يتحقق والمرأتين الرجل شهادة في كما أن ذكرها، السابق الكريمة اآلية بنص عمالً  النكاح عقد على

 القرآني للنص الراجح هو وافقهم ومن الحنفية رأي فلذلك كان اإلعالن وهو الشهادة من المقصود

 .الشهادة المقصود من وتحقق

 البصر.1

 .الشافعية عند المعتمد الزوجين وهو شخصي بين تمييزه لعدم األعمى بشهادة النكاح ينعقد فال

 ألن وذلك وجه الشافعية، وهو األعمى بشهادة النكاح بانعقاد القول إلى الفقهاء جمهور وذهب

 على الشهادة من المقصود وألن .باالستفاضة والشهرة كالشهادة األعمى من فصحت القول على الشهادة

 يعلم دام ما واألعمى البصير من يتحقق المعنى وهذا الناس، واشتهاره بين شأنه وإعالء تكريمه النكاح

  .يقبله وال الشك يحتمل ال وجه على بينهما ويميز صوت المتعاقدين

.األعمى الشهادة بشهادة من الغرض لتحقق وذلك الراجح هو الفقهاء جمهور إليه ذهب وما -
62

 

 أال تكون المرأة محرمة 

 .الفقهاء بين خالف أو شبهة فيه تحريماً  الرجل على محرمة المرأة تكون إال

  .الفقهاء خالف بين أو شبهة فيه تحريماً  عليه محرمة تكون أال عليها يعقد فيمن فيشترط -

 عمة يتزوج كأن الفقهاء خالف بين فيه التحريم كان أو ظني بدليل تحريماً  عليه محرمة المرأة كانت فإذا -

 هذه في الزواج فإن بائناً  طالقاً  مطلقة امرأة على أو يعقد العدة، في تزال ال التي مطلقته أخت أو امرأته

 وهي عليها عقد بمن دخل يكون أن أما أمرين بين نفرق وهنا فاسداً، صحته فيقع شرط يفقد الصورة

 .بها دخل قد يكون ال أو محرمة عليه

 عليه يترتب تم النكاح الذي وهذا اختياراً، التفريق يتم لم إن ًۚ  جبرا بينهما يفرق فإنه : بها دخل فإن -

 العدة وتجب حمل حصل إن الولد نسب والمسمى ويثبت المثل مهر عن يقل أال لها فيجب الشرعية، اآلثار

 .التفريق بعد

 أي العقد على يترتب وهنا ال اختياراً، التفريق يتم لم إن جبراً  أيضاً  بينهما يفرق فإنه :بها يدخل لم وإن -

 .أثر أي عليه يترتب ال الفاسد فاسد، والعقد العقد أن إذ توارث وال مهر فال النكاح آثار من أثر

   مؤقتاً  الزواج يكون أال 

 غير أو معين بمدة على التأقيت يدل ما فيها ليس مؤبدة فيه الصيغة تكون أن النكاح عقد في يشترط

 للمرأة، الرجل قال إذا كما التأقيت على تدل يه وكانت صيغة العقد انعقد فإذا ة، قصير أو طويلة معينة

  مؤقت عقد ألنه وذلك شرعاً، صحيح غير العقد هذا كان شاهدين، بشهادة وقبلت المرأة عام لمدة تزوجتك
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 في يتمثل الذي عقد الزواج مقصود مع يتنافى ما وهو الشهوات وإشباع االستمتاع هو منه الهدف بمدة

 .العقد تأقيت مع ينعدم وذلك والرحمة والمودة السكينة

 وهذا فساده، إلى ويؤدي العقد هذا طبيعة مع يتنافى والتأقيت فيها شرط العقد صيغة في التأبيد  إذا

 مع التمتع بلفظ امرأة على بالعقد رجل يقوم أن بنكاح المتعة ويراد .المتعة نكاح عن الحديث إلى بنا يؤدي

 .شهود فيه يشترط وال االستمتاع هذا على المرأة تتقاضاه واألجر الذي للعقد مدة يد تحد

 من أثر أي عيه يترتب ال وباطل حرام المتعة نكاح بأن القول إلى العلماء وجمهور األربعة األئمة ذهب-

 :"ودليل ذلك هو قوله تعالى  نسب، به يثبت وال التوارث به وال يجب الدخول به يحل فال الزواج، آثار

"والذين هم لفروجهم حافظون،إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
63
 .سورة المؤمنون ﴾0اآلية ﴿ 

 اآلية  من الداللة وجه-

 اليمين ملك وال بنكاح والمتعة ليست اليمين، ملك أو النكاح شيئين بأحد إال الجماع حرم تعالى هللا أن-0

 يجري وال فرقة وال طالق غير من ترتفع أنها ليست بنكاح أنها على والدليل أصله، على التحريم فيبقى

 .له زوجة هي تكن فلم بنكاح ليست على أنها فدل التوارث بينهما

 وإن بالنساء في االستمتاع لكم آذنت كنت أني الناس أيها:"  مكة فتح يوم (وسلم عليه هللا صلى) قوله-1

 شيئا آتيتموهن مما تأخذوا وال سبيله شيء فليخل منهن عنده كان فمن القيامة يوم إلى ذلك حرم هللا

 فعله يجوز ال حرام عنه والمنهي حجة الوداع في النهي هذا على أكد وقد ".ًِ 

 واستدلوا عنهما رضي هللا عباس ابن إلى ذلك ونسب العقد هذا صحة إلى الجعفرية الشيعة وذهبت

  "فََما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرُهنَّ فَِريَضةً  ":تعالى هللا بقول ذلك على

  لداللة  ا وجه-

 كما المهر، غير األجر إذ المهور دون وباألجور الزواج، دون باالستمتاع عبر وتعالى سبحانه هللا

االستمتاع  مقابل في للمرأة أجر إعطاء الرجل على أوجب أنه وحيث الزواج المعروف، غير االستمتاع أن

 .المتعة لجواز تقريراً  ذلك فيكون

 الشرعي الزواج في واردة اآلية الكريمة إن حيث به استدلوا فيما لهم حجة وال عليه مردود الرأي وهذا

اتُُكْم َوَخااَلتُُكْم َوبَنَاُت اأْلَخِ " :تعالى يقول حيث قبلها ما بدليل هَاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ُحرِّ

هَاُت نِ  َضاَعِة َوأُمَّ َن الرَّ تِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم مِّ هَاتُُكُم الالَّ تِي فِي َوبَنَاُت اأْلُْخِت َوأُمَّ َسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالَّ

تِي َدَخْلتُم بِِهنَّ فَإِن لَّْم تَُكونُوا َدَخْلتُم بِِهنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم َوحَ  ن نَِّسائُِكُم الالَّ اَلئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن ُحُجوِرُكم مِّ

ِحيًماأَْصاَلبُِكْم َوأَن تَْجَمُعوا بَْيَن اأْلُْختَْيِن  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ "إاِلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ هللاَّ
64
  

ْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن   فََما اْستَْمتَْعتُم " وقوله تعالى لُِكْم أَن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكم مُّ
ا َوَراَء َذٰ بِهِ َوأُِحلَّ لَُكم مَّ

"ِمْنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً 
65
   .﴾ سورة النساء10اآلية ﴿ 

 كما .الشرعية بالدخول بالزوجة الكامل التمتع وإنما المتعة نكاح ليس اآلية في باالستمتاع فالمراد

هذه  تعالى عقب قال اآلية هذه غير في المهر باألجر عن التعبير ورد حيث المهور باألجور المراد أن

وأيضا قوله -أي مهورهن﴾ سورة النساء 25اآلية ﴿ "فَانِكُحوُهنَّ بِإِْذِن أَْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ  :"اآلية

تِي آتَْيَت أُُجوَرُهنَّ  :"تعالى  .سورة األحزاب ﴾51اآلية ﴿ "يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ

َوالَِّذيَن ُهْم :" فيما قاله تعالى رأى أنه روى حيث المتعة بإباحة قوله عن رجع فقد عباس ابن عن أما-

 حيث والقاطع البات التحريم إلى يرشد ما، " إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم * لِفُُروِجِهْم َحافِظُونَ 

 .فحرام هذين سوى فرج كل : قال
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  .سورة النساء 10اآلية  .
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 سورة النساء 19األية . 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 بنص وباطل حرام المتعة، وأن نكاح وفساده إبطاله إلى يؤدي الزواج عقد في التأقيت أن لنا يتبين هنا ومن

 .النبوية والسنة الكريم القرآن

 الوالية  

 .معناها، وأنواعها، وحكمها، وشروط الولي :ونبين فيما يلي: نقصد هنا والية النكاح ال والة المال

 معنى الوالية-

َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم " :ومنه قوله تعالى بمعنى القرب والدنو. من الولى بسكون الالم باللغة  

 "أَْولِيَاُء بَْعٍض 
66
 

ولى الرجل البيع، : ولي الوالي حكم البالد، أو خاصة كقولك: عامة كانت كقولك: وتأتي بمعنى السلطة

ى ضد العدو، والوالية بكسر الواو ومنه تولى العمل أي تقلده، ويقال تولى عنه أي أعرض عنه، والول

ِ  اْلَواَليَةُ  هُنَالِكَ " :ومنه قوله تعالى. السلطان، ويفتحها النصرة "ُعْقبًا ثََوابًا َوَخْير   َخْير   ُهوَ  اْلَحقِّ  هلِلَّ
67
 . 

.صالحية الشخص لمباشرة التصرفات نافذة أي غير متوقفة على إجازة أحد: شرعا-
68
 

 حكم الوالية في عقد الزواج 

 جمهور الفقهاء .أ

لكن إن حكم بصحته . ذهب جمهور الفقهاء إلى أّن الولي شرط في صحة النكاح فإن عقدت المرأة لم يصح

 .حاكم ال ينقض على الصحيح، وال حّد فيه أيضا

 الحنفية .ب

 .ذهب إلى أن الولي ليس بشرط صحة النكاح لصحته بعبارة المرأة البالغة العاقلة

 أنواع الوالية 

 :ية هي نوعانالوال

 .هي والية الشخص على نفسه: والية قاصرة: النوع األول

واختلف فقهاء الشريعة في تقسيم هذا . هي والية الشخص على غيره: والية متعدية: النوع الثاني

 :النوع

 عند الحنفية -

 :ينقسم هذا النوع إلى قسمين عند الحنفية 

 القسم األول والية إجبار 

ى على الغير شاء أم أبى أو هي الوالية التي تجعل العقد نافذا من غير حاجة إلى إذن أو وهي نفاذ قول الول 

 .رضا من المولي عليه

 القسم الثاني والية ندب واستحباب  

 .وهي التي ينفذ فيها قول المولى عليه للحق يندب له ترك النكاح وليه

، وبين والية الشركة واالختيار التي يقول بها والفرق بين والية الندب واالستحباب التي يقوم بها الحنفية

 .جمهور الفقهاء

أن الولي عند الحنفية ليس شرطا في صحة النكاح لصحته بعبارة المرأة إذا كانت المرأة بالغة 

ألنها إن عقدت احتاجت إلى الخروج إلى . لكن لن يندب لها أن تجعل أمر مباشرة العقد لوليها: عاقلة

.والمرأة مخدرة مستورة، والخروج إلى محفل الرجال من النساء عيب في العادةمحافل الرجال، 
69
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 .سورة التوبة  90اآلية  .  
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 سورة الكهف 00اآلية  .
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 ( المالكية، الشافعية، والحنابلة)عند جمهور الفقهاء  

ذهب جمهور الفقهاء على أن الولي شرط في صحة النكاح لكن ال ينفرد بالعقد في والية الشركة 

ومن هنا كانت شركة واختيار بينهما،  -وج والمهرواالختيار بل يشترط أن تأذن له المرأة وترضى بالز

فإذا ما اتفقت المرأة مع وليها على الزوج والمهر باشره الولي وال يصح لها أن تباشره بنفسها وال عن 

واتفق الفقهاء على أنه ال والية مطلقا على الرجل البالغ العاقل لكمال أهليته وصحة مباشرته . غيرها

 .ح بعبارته إال إذا كان سفيها فقد قيد بعض الفقهاء زواجه بإذن وليهللتصرف، وصحة عقد النكا

 :و تنقسم الوالية إلى قسمين

 والية إجبار : القسم األول 

اتفق الفقهاء على أن والية اإلجبار تثبت على الصغير قبل البلوغ، وعلى الصغير البكر، وعلى 

 .المجنون الكبير، وعلى المجنونة الكبيرة بكرا أو ثيبا

رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، (:" صلى هللا عليه وسلم)ألن عبارة هؤالء ملغاة بالنص لقوله 

وألن إذنهم غير معتبر، وكذا رضائهم غير " وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستقيظ

 .متصور، وقد يكون الواحد منهم محتاجا إلى الزواج فجعل أمره إلى وليه ضرورة

 والية شركة واختيار  :القسم الثاني 

وال :" قال الكاساني. اتفق الفقهاء على أن والية اإلجبار ال تثبت على المرأة البالغة العاقلة الثيب

وإن كانت الثيب كبيرة  :"وقال الشيرازي، "خالف في أن الولى ال يملك إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها

هو إجماع ال خالف فيه وال يصح نكاحها إال بإذنها، وال و" لم يجز ألحد من األولياء إجبارها على النكاح

 .إذن لها إال بنطقها

 اختالف الفقهاء في الوالية على الثيب الصغيرة 

 :جمهور الفقهاء 

لعلة الصغر، إذ الصغر عجز عن مباشرة العقود إجماعا وقد تدعو . ثبوت والية اإلجبار عليها

 .وقد تقدم ...."رفع القلم عن ثالث(:" هللا عليه وسلمصلى )الضرورة إلى تزويجها ولعموم قوله 

 الشافعية 

عدم ثبوت والية اإلجبار عليها وأنها ال تزوج حتى تبلغ ثم تأذن وتعبر عما في نفسها، وال يجوز 

 .لوليها أن يزوجها جبرا عنها ألنها ثيب وال يزوجها بإذنها ورضاها قبل البلوغ لعدم االعتداء بهما شرعا

الثيب تستأمر أي يؤخذ أمرها بالزواج :" قال( صلى هللا عليه وسلم)بما روى أنه : واستدلوا بما يلي

وهو . وهذا األمر يتطلب أن تكون بالغة عاقلة، فوجب االنتظار حتى تبلغ ويؤخذ إذنها صراحة، "صراحة

 .الراجح

 لعاقلة اختالف الفقهاء في ثبوت والية اإلجبار على المرأة البكر البالغة ا 

ذهب إلى أنها ال تثبت عليها والية إجبار بل ثبت عليها والية ندب واستحباب لصحة النكاح  :الحنفية 

 .بعبارتها

أما والية الحتم ". والية حتم وإيجاب، ووالية ندب واستحباب: والوالية نوعان" :قال الكاساني

ا أو مجنونة كبيرة سواء كانت بكرا أو فشرط ثبوتها كون المولى عليه صغيرا، أو صغيرة أو مجنونا كبير

 .فال تثبت الوالية على البالغ العاقل وال على العاقلة البالغة. ثيبا

 .إلى ثبوت والية اإلجبار على البكر البالغة العاقلة: جمهور الفقهاء 
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 الم ساجيع. د.أ

الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها " :قال( صلى هللا عليه وسلم)بما روى أنه   :واستدلوا

 والن البكر وإن كانت بالغة فإنها ال تعلم. أطلق الحديث في البكر فشملت الصغيرة والكبيرة" أبوها

 .بمصالح النكاح، ألن العلم بها يتوقف على التجربة والممارسة وذلك بالثيوبة

ذن بالنكاح لما فيه من إظهار رغبتها في ويكتفي من البكر بالسكوت ألنها تستحي عن النطق باإل

 .الرجال

وإذا . وإن كان نطق البكر أبلغ من سكوتها ألن األصل في اإلذن، وإنما اكتفى في البكر بالصمت لالستحياء

ضحكت أو بكت بغير صياح أو لطم ضد فذلك كسكوتها ألن البكاء قد يكون لشدة الفرح، وإن بكت بصياح 

ذنا بل يعد رفضا فال يزوجها ألن البكاء بصياح ال يكون أال من شدة الحزن عادة، أو لطم خد فال يعد ذلك إ

فكان دليل السخط والكراهة ال دليل اإلذن
70
. 

 األولياء وترتيبهم وسلطاتهم

 :اختلفوا الفقهاء في ترتيب األولياء وسلطاتهم

 مذهب الحنفية.أ

األقرب فاألقرب على ترتيبهم في ذهب الحنفية إلى أن والية النكاح إلى العصبات من الذكور 

فاالبن وابن اإلبن مهما نزل، واألب والجد ألب وإن عال، واألخ ألبوين أو ألب، فابن األخ ألب، . الميراث

 .فالعم ألب، فابن العم ألبوين، فابن العم ألب. فالعم ألبوين

وألن األصل " إلى العصبات النكاح :"قال( صلى هللا عليه وسلم)وهذه الوالية ثابتة لهؤالء لما روى أنه

في الوالية هم العصابات كذلك فإن حسن الرأي وتدبير األمر والصيانة عما يوجب العار والشين موكل 

 .إليهم فكانوا هم الذين يكلفون بالنظر ولتأمل في أمر النكاح لخطورته

اإلجبار كالصغير، وأما سلطاتهم فهم جميعا سواء فلمن ثبتت له الوالية منهم تزويج المرأة بوالية 

فإن غاب األقرب غيبة بعيدة عقد من يليه . والصغيرة، والمجنون، والمجنونة، وبوالية الندب واالستحباب

( القاضي)في الرتبة لكن أن عضل أي امتنع ظلما مع توفر الكفء ومهر المثل انتقلت الوالية إلى الحاكم 

 .ألن العضل ظلم والقاضي نصب لرفع المظالم

 لمالكية مذهب ا. ب

إلى أن والية اإلجبار ال تثبت إال لألب ووصيه وجبر وصى األب مشروط بالكفء  ذهب المالكية

 .ومهر المثل فليس الوصى كاألب من كل وجه

ثم بعد األب ووصيه ال جبر ألحد من األولياء ألنثى ولو بكرا إال اليتيمة التي خيف فسادها وبلغت من 

 قول وشاوروا القاضي ليثبت عنده رضاها بالزوجالسن عشر سنين وأذنت لوليها بال

وأنه كفء لها في الدين والنسب والمال وأن الصداق مهر مثلها وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها 

.فيأذن القاضي للولي بتزويجها
71
 

ب فعم وأما الولي غير المجبر فيقدم عند االجتماع ابن فابنه وإن سفل، فأب فأخ ألب فابنه وإن سفل فجد أل

البنه وقدم في األخ أو ابنه والعم وابنه الشقيق على الذي لألب على األصح والمختار لقوة الشقيق على 

وأال تزوج بالوالية العامة . الذي لألب على األصح والمختار لقوة الشقيق فحاكم وهو السلطان أو القاضي

ي فإن لم يوجد من ذكر فيزوجها أي للمسلمين أي فإن لم يوجد من ذكر فيزوجها أي فرد من المسلمين أ

 .فرد من المسلمين بإذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح وصح النكاح بالوالية العامة
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 الم ساجيع. د.أ

وزوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة دون غيره من األولياء في غيبته البعيدة وغيبته األقرب نحو الثالث -

. إن أسر أو فقد األقرب زّوج األبعد من األولياء ال الحاكمأيام فما فوقها يزوجها الحاكم دون الولي األبعد و

 .وإن عضل األقرب زوج الحاكم أيضا

 مذهب الشافعية .جـ

مع شرط . ذهب الشافعية إلى أن والية اإلجبار ال تنعقد إال لألب أو للجد عند عدمه لوفور شفقتهما

 .أو الجد بغير الكفء لم يصح النكاحالكفاءة ومهر المثل وعدم الظاهرة بينه وبينها فإن زوجها األب 

وال تنعقد بسائر األولياء غير األب والجد والية إجبار بل تنعقد لهم والية الشركة واالختيار التي البد فيها 

 .من اإلذن والرضا من المرأة لعدم وفور الشفقة

و ثيبا بالوطء يغير والولى أب وعند عدمه حسا أو شرعا فأبوه وإن عال فيزوجان بكرا أ" قال الشافعية 

إذنها أي ال يشترط اإلذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقتهما ولخبر الدار قطنى الثيب أحق 

 .ويشترط توفر الكفاءة واليسار بالمهر وإال ال يصح النكاح". بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها

عصبتها فيقدم األخ " األب أو الجد"د األصل وتزوج الثيب البالغة بصريح اإلذن لألب أو غيره ثم بع

ألبوين فأخ ألب فبنوهما كذلك فعم ألبوين، ثم ألب ثم بنوهما، كذلك إذا فقدت عصبة النسب زوجها قاض 

 .فيزوجها القاضي بكفء" السلطان ولى من ال ولى له(:" صلى هللا عليه وسلم)أو نائبه لقوله 

.الخ...محرما بحج أو عمرة أو عضل الولى زوجها القاضيوإن غاب وليها إلى مسافة قصر أو كان 
72
 

 مذهب الحنابلة . د

ذهب الحنابلة إلى أن والية اإلجبار ال تثبت إال لألب إذا زوج بنيه الصغار أو المجانين ولو كانوا بالغين 

 .األب وصفيةومثل 

ولألب خاصة تزويج بنيه وليس سائر األولياء والية إجبار بل لهم والية شركة واختيار قال البهوتي 

 .الصغار أو المجانين ألنه ال قول لهم

ويزوج األب ابنه الصغير والمجنون بمهر المثل وغيره ولو كرها ألن لألب تزويج البكر بدون صداق 

مثلها وهذا مثله، فإنه قد يرى المصلحة في ذلك، وليس لهم أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم أبوهم 

 .بلغوا وعقلوا كما لو باع مالهمخيار إذا 

األيم أحق بنفسها من وليها " ولألب تزويج بناته األبكار ولو بعد البلوغ لحديث ابن عباس مرفوعا 

 ".والبكر تستأذن وأذنها صماتها

ولألب أيضا تزويج ثيب لها دون تسع سنين ألنه ال إذن لها وليس ذلك أي تزويج من ذكر للجد لعموم 

 .ه قاصر على األب فلم يملك اإلجبار كالعماألحاديث، وألن

 :وقد صرح بعض العلماء أنه يشترط لإلجبار شروط

 أن يزوجها من كفء ويمهر المثل-

 أال يكون الزوج معسًرا-

 .أال يكون بينهما وبين األب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلد-

ية له عليه إال أن يكون سفيها وكان النكاح أصلح وليس لألب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه ألنه ال وال

 .له

ال " بعد األب تزويج كبيرة بالغة ثيبا كانت أم بكرا إال بإذنها لحديث أبي هريرة  وال يجوز لسائر األولياء

إال المجنونة فلهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى " تنكح األيم حتى تسأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن
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 الم ساجيع. د.أ

أو قال أهل الطب إن علتها تزول بتزوجيها فلكل ولي تزويجها ألن ذلك من أعظم مصالحها الرجال، 

 .كالمداواة ولو لم يكن إال الحاكم زوجها

وليس سائر األولياء أي ما عدا األب ووصيه تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال، لما روى أن قدامة 

إنها يتيمة  :"فقال( عليه وسلم صلى هللا)ع ذلك للنبي بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد هللا بن عمر فرف

 .والصغيرة ال إذن لها بحال" وال تنكح إال بإذنها

ولهم أي سائر األولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها إذا كان لها إذن صحيح معتبر نصا لما روي 

" هي امرأة، ألنها تصلح للنكاحإذا بالغت الجارية تسع سنين ف" أحمد بسنده إلى عائشة رضي هللا عنها 

 .وتحتاج إليه أشبهت البالغة

 :وأما بيان األولياء وترتيبهم فيبين من النص التالي

أنت (: " صلى هللا عليه وسلم)وأحق الناس الذين لهم والية إنكاح المرأة األب ألنه أكمل شفقة ولقوله 

ثم اإلبن ثم ابنه وإن سفل لحديث -ثم الجد ألب وإن عال ألن الجد له إيالد تعصيب أشبه األب" رمالك ألبيك

( أي حاضرا)من أوليائي شاهدا  أحد ليس:" أرسل إليها فقالت( صلى هللا عليه وسلم)أم سلمه أن النبي 

مر ابنها عمر أن ليس أحد من أوليائك شاهد وال غائب بكره ذلك وأ(:" صلى هللا عليه وسلم)فقال النبي 

 ".يزوجها إياه فزوجها

ثم األخ ألبوين ثم األخ ألب كاإلرث ثم بنوها كذلك وإن نزلوا ثم العم ألبوين ثم العم ألب ثم بنوها كذلك 

وإن نزلوا األقرب فاألقرب ثم أقرب العصابات على ترتيب الميراث ألن الوالية مبناها على النظر 

 .والشفقة ومظنة ذلك القرابة

 ".اتفقوا على أن الوالية في النكاح ال تثبت إال لمن يرث بالتعصيب:" ابن الهريرةقال 

فإن لم يوجد أحد من األولياء ممن ذكرنا فالسلطان ولى من ال ولى له وال والية لغير العصابات النسبية من 

 .األقارب كاألخ من األم والخال وعم األم وأبيها ونحوهم

ًل وليها، ولم يوجد غيره زوجها ذو سلطان في بلدها كوالي البلد أو كبيرها فإن عدم الولي مطلقا أو َعضَ 

وأميرها فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل في المسلمين بإذنها ويحتاط لها بالكفء 

.والمهر
73
 

 شروط الولي 

 :تتمثل شروط الولي فيما يلي

 :وقد اشترط الفقهاء في ولي النكاح شروطا هي-

 والعقل  البلوغ.أ

 ".لهرم أو مرض أو معتوه"ومن ثم فال والية لصبي ولو مميزا وال لمجنون اتفاقا ومثلهما مختل النظر  

 االتحاد في الدين مع المولي عليه .ب

أن يكون الولي متحدا في الدين مع المولي عليه ومن ثم فإن كان الزوجان مسلمين اشترط في وليهما 

والزوجة كتابية اشترط في ولي الزوج اإلسالم وفي ولي الزوجة أن يكون  اإلسالم، وإن كان الزوج مسلما

 .كتابيا وال خالف بين الفقهاء في  هذا

 :واختلفوا في شرط الذكورة، والعدالة، والرشد-

 :والنكاح بعبارة المرأة فيه قوالن" النكاح بعبارة المرأة" والمسألة المشهورة تحت عنوان : الذكورة.7
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 الم ساجيع. د.أ

حيث اشترطوا ( المالكية، والشافعية، والحنابلة) أنه ال يصح وهو مذهب جمهور الفقهاء :القول األول-

أن يكون رجال سواء أكان يباشره باألصالة نفسه، أو بالوكالة عن ( وهو العاقد)فيمن يباشر عقد الزواج 

 :ات الفقهاءوالمعنى أن النكاح ال يصح بعبارة النساء عند جمهور الفقهاء وفيما يلي بعض عبار. غيره

فإن فعلت : ال تزوج المرأة نفسها بإذن وليها وال غيرها بوكالة وال تقبل نكاحا ألحد" :قال الشافعية 

 .انعقد فاسدا، ووجب فسخه

إذ يليق . أن المرأة ال تملك مباشرة عقد الزواج بجال ال بإذن وال بغيره سواء اإليجاب أو القبول: والمعنى

 .لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصال بمحاسن العادات دخولها فيه

والوطء في النكاح بال ولى يوجب مهر المثل لفساد النكاح وال يوجد الحد سواء أصدر ممن يعتقد تحريمه 

أوال لشبهة اختالف العلماء في صحة النكاح لكن يعزر معتقد تحريمه الرتكابه محرما ال حد فيه وال 

 .حاكم يراه ينقض حكمه، فلو وطئا بعد الحكم ببطالنه حدا ولو حكم بصحته أو ببطالنه. كفارة

 .أما الوطء في نكاح بال ولي وال شهود فإنه يوجد الحد قطعا النتفاء شبه اختالف العلماء

والولي ركن في النكاح والمرأة إن عقدت على نفسها أو غيرها فنكاحها فاسد وهو من  :قال المالكية

 .المختلف في فساده

ألن المرأة ال يثبت لها والية : فال يصح نكاح بال ولي وذكروا من شروط الولي الذكورة: ةقال الحنابل

 .على نفسها فعلى غيرها أولى

أنه يصح وهو مذهب الحنفية حيث لم يشترطوا في العاقد الذي يباشر عقد الزواج بنفسه : القول الثاني-

بلوغ والعقل يصح لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها أي والمعني أن المرأة التي لها أهلية التعاقد بال. الذكورة

أن النكاح يصح بعبارة المرأة كما يصح بعبارة الرجل، وإن كان يندب لها أن تجعل أمره إلى وليها صونا 

وينعقد نكاح الحرة " :لها عن ارتياد أماكن الرجال وهو ما يسمى بوالية الندب واالستحباب قال العيني

"برضاها وإن لم يعقد عليها وليها بكرا كانت أم ثيباالعاقبلة البالغة 
74
. 

 العدالة .ب

العدالة هي االستقامة في أمور الدين والدنيا بأن يكون المسلم مؤديا للفرائض ومجتنبا للكبائر وغير مصر 

 : على الصغائر وأن يكون تاركا لألمر المباح الذي يخدش الحياء، وتنقسم إلى

 عدالة ظاهرة  

 (.ويسمى دستور الحال)وتتحقق باإلسالم، فالمسلم عدل في الظاهر إذا لم يعلم عنه ما يفسقه 

 عدالة باطنة  

الخ، في الظاهر وفي الباطن وتعرف بالتحري عنه ...وهي أن يكون مؤديا للواجبات ممتنعا عن الكبائر 

 .الخ...بواسطة المزكين

 .ويفضى إلى بطالن غالب األنكحةوأن اشتراط العدالة في الباطن فيه حرج ومشقة 

 :وقد اختلف الفقهاء في حكم والية الفاسق للنكاح

 .إلى اشتراط العدالة في ولي النكاح ومن ثم فوالية الفاسق ال تصلح ويفسد بها العقد :الشافعية والحنابلة

 .المال وال يجوز أن يكون فاسقا على المنصوص، والية فلم تثبت مع الفسق كوالية: قال الشافعية-

 :وقال بعضهم في والية الفاسق قوالن-

ال يزوج الفاسق إن كان مجبرا كاألب والجد ألنه يزوج بالوالية، وإن كان غير مجير : "وقال بعضهم

 ".كسائر األولياء يزوج الفاسق ألنه يزوج بإذنها فهو كالوكيل

 ".دال نكاح إال بولى مرش" والمشهور أن الفاسق ال يكون وليا بحال لحديث 
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والمرشد من أسماء المدح والفاسق ليس بممدوح وألن الوالية في النكاح من باب الكرامة والفاسق ليس من 

 .أهل الكرامة

والشتراط العادلة في الشاهد والولي أقوى من الشاهد
75
. 

قال أحمد أصح " ال نكاح إال بولي مرشد" ومن شروط الوالي العدالة لحديث ابن عباس  :الحنابلة -

أي العدل في الظاهر وهو المسلم الذي ال يعلم عنه ما . في هذا قال ابن عباس ويكفى مستور الحالشيء 

 .يفسقه، أو الذي ال يجاهر بفسقه

ففسق الولي ال يسلب –ذهب المالكية إلى أن العدالة ليست شرط صحة بل هي شرط كمال : المالكية- 

لو كان معه ولى في درجته عدل كان العدل أولى  الوالية على الواجب في المذهب بل يسلب كمالها بحيث

 .منه بالتقديم

وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال، فإن كان الولي األقرب فاسقا ال تنتقل الوالية لألبعد إذ :" قال الدسوقي

الفسق ال يسلبها على الراجح والفسق يسلب الكمال فإذا كان معه ولي في درجته فالعدل أولى بالتقديم 

 .فاسقمن ال

 .تصح والية الفاسق، وعقد النكاح بواليته صحيح: الحنفية - 

والعدالة ليس بشرط لثبوت الوالية عند أصحابنا وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته :" يقول الكاساني

 ".الصغيرين

 .شرط وليس للفاسق والية التزويج: الشافعية-

من " زوجوا بناتكم األكفاء(:" ليه وسلمصلى هللا ع)قوله "  وانكحوا األيامى منكم:" قوله تعالى 

صلى هللا )و إجماع األمة أيضا فإن الناس عن آخرهم عامهم و خاصهم من لدن رسول هللا . غير فصل 

 .إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد، وفيهم الفاسق قطعا( عليه وسلم

ل النظر وال في الداعي إليه وهو الشفقة على وألن هذه والية نظر والفسق ال يقدح في القدرة على تحصي

 .المولى عليه

 .وألن الفاسق من أهل الوالية على نفسه فيكون من أهل الوالية على غيره كالعدل ولهذا قبلنا شهادته

فقيل إنه لم يثبت بدون زيادة " ال نكاح إال بولي مرشد(:" صلى هللا عليه وسلم)وأما حديث الرسول هللا 

يثبت مع زيادتها ولو ثبت فنقول بموجبه والفاسق مرشد ألنه يرشد غيره لوجود آلة فكيف " مرشد"

 .اإلرشاد وهو العقل

هو مذهب اإلمام مالك وهو أن شرط العدالة شرط كمال ال شرط صحة لقوة الخالف : والراجح وهللا أعلم

 .       في المسألة

 الولي الراشد . جـ

 ".ي المحجور عليه لسفهواختلف أصحابنا ف:" قال الشافعية. 7

 .يجوز أن يكون وليا ألنه إنما حجر عليه في المال خوفا من إضاعته: فمنهم من قال-

 .ال يجوز ألنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه فلم يجز أن يكون وليا لغيره:"ومنهم من قال

 .قال الحنابلة من شروط الولي الرشد.2

الح النكاح وليس رشد المال، ألن الرشد في كل شيء والرشد في باب الوالية هو معرفة الكفء ومص

ومن ثم فالسفيه إذا كان يحسن معرفة الكفء، ومصالح . بحبسه، أما رشد المال فليس شرطا في الولي

 .النكاح صح النكاح بواليته
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ال يعد الرشد شرطا في الولي ال شرط صحة وال شرط كمال مطلقا ألن السفيه ال حجر : قال الحنفية.3

 .عند اإلمام أبي حنفية رحمه هللا تعالى عليه

 والية األعمى . د 

 للشافعية وجهان .7

 .ال يجوز ألنها والية تحتاج إلى البصر في اختيار الزوج: الوجه األول-

يجوز وهو الصحيح ألن شعيب عليه السالم كان أعمى وزوج ابنته من موسى عليه  :الوجه الثاني-

 .السالم

 .ومن ثم فيصح النكاح والية األعمى. فالبصر ليس شرطا في الوالية: جمهور الفقهاء.2

 :لكن هناك بعض حاالت متعلقة بخصوص الوالية من بعضها

أما إن . إذا لم يكن الولي األقرب أهال للوالية انتقلت الوالية انتقلت الوالية لألبعد وهو من يليه في الرتبة-

وهو ( القاضي)خباره أو عضل انتقلت الوالية إلى السلطان غاب الولي األقرب غيبية بعيدة أو انقطعت أ

 .مذهب الجمهور

 .والعضل هو امتناع الولي أن يزوج ابنته بكفء ومهر مثل ورضيت به ورغب كل منهما في صاحب

( كم 11)إن غاب األقرب عيبة منقطعة زوج األبعد إذا كانت الغيبة فوق مسافة القصر : قال الحنابلة-

 .قرب انتقلت الوالية لألبعدوكذا إن عضل األ

  :والراجح إنها في العضل تنتقل إلى القاضي ألنها مسألة اجتهادية-

ألن العضل امتناع ( القاضي)لما فيها من تحصيل الكفء، وإنما انتقلت الوالية في العضل إلى السلطان 

ها مع قياد الداعي عن حق وجب عليه، فناب القاضي منابه كطالق القاضي امرأة امتنع زوجها عن طالق

 (.الجنون والجذام والبرص)له كالمرض 

ولو زوج األبعد من غير عذر باألقرب لم يصح النكاح ولو أجازه األقرب، ألن األبعد ال والية له مع 

 .األقرب

 :وإذا استوي وليان فأكثر المرأة في الدرجة كإخوة لها كلهم ألبوين أو ألب أعمام كذلك نظر

 .ولم يصح نكاح غيره ممن لم تأذن له لعدم اإلذن. منهم بعينه تعينفإذا أذنت لواحد 

واألولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم، فإن . وإن أذنت لهم جميعا صح التزويج من كل واحد منهم

فزوج صح، وإن زوج اثنان وعلم السابق منهما صح نكاحه، وبطل . تشاجروا أقرع بينهم، فإن سبق أحدهم

 .ي وإن وقع النكاحان معا بطالنكاح الثان

وال لوالية لمختل النظر لهرم وتنتقل الوالية لمن يليه في الرتبة ألنه ليس أهال للنظر من الكفء ومصالح 

 .النكاح

ولو زوجت المرأة نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها لم يصح النكاح لعدم وجود الولي -

حاكم لم ينقض حكمه وكذا سائر األنكحة الفاسدة ألنه يسوغ فيه االجتهاد وهو مذهب الجمهور فإن حكم بها 

كما لو حكم بالشفعة للجار ونحوه مما لالجتهاد فيه مساغ، وليس فيه مخالفة نص قاطع
76
. 

 لزواج ا عقد لنفاذ شروط: ثانيا

 بعد أحد إجازة على وعدم توقفه العقد لنفاذ تشترط التي الشروط تلك الزواج عقد نفاذ بشروط يقصد 

 :وهما صحيحا انعقاده

 بالغا عاقالً  العاقدين من كل يكون أن
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 ينعقد العقد فإن معتوها، أو مميزاً  صبياً  كان بأن األهلية، أحدهما ناقص أو العاقدين من كل كان فإذا

 من كل كان إذا هذا .بطل رده وأن نفذ، إجازة فإن عليه، الوالية له من على إجازة موقوفاً 

 صبياً  أو مجنوناً  كان األهلية بأن فاقد أحدهما أو منهما كل كان إذا أما األهلية، ناقص أحدهما أو العاقدين

 لو فحتى فائدة بال يكون له النفاذ فإن أساسه من ال ينعقد العقد دام وما أصالً، ينعقد ال العقد فهنا مميز غير

 .صحيحاً  ينعقد لم أساسه من ألنه العقد، تصحح ال أجازته األهلية فإن فاقد ولى العقد أجاز

 نفاذ وتوقف األهلية كمال وإنما شرط األهلية، كامل العاقدين من كل يكون أن العقد نفاذ شرط فإن وعليه

 تأمله لقلة والصبي مصلحة على مشتمالً  كان لما نفاذ التصرف ألن الولي، إذن على األهلية لناقص العقد

 .وليه إجازة على يتوقف بل تصرفه ينفذ فال المصلحة على يقف واللعب ال باللهو الشتغاله

 فضولياً  أحدهما أو العاقدين من كل يكون أال

غير  امرأة من موكله زوج بأن فيه، وكل فيما خالف ولكن وكيالً، كان أو العاقدين فضولياً  أحد كان فلو 

 فيه أهلية ومتوفرة عليه مقدم منه أقرب ولي يوجد ولكن ولياً  كان أو له، عينها لتي

 على موقوفاً  يكون بل يكون نافذاً، ال العقد فإن أبيها وجود مع الصغيرة أخته األخ زوج إذا كما الوالية

 .إنشائه في الحق له من إجازة

 وعقد  إجازة موكله على الذي خالف الوكيل وعقد الزوج، إجازة على الفضولي عقد يتوقف ذلك وعلى 

 ردوه وأن الشرعي أثره عليه وترتب ونفذ صح العقد فإن أجازوا األقرب، الولي إجازة على األبعد الولي

 عليه، كان محجوراً  ولو الغفلة وذو السفيه يتواله أن فيصح الرشد الزواج عقد لنفاذ وال يشترط هذا . بطل

 التصرفات أما المالية، التصرفات في هو إنما عليهما الحجر ألن

 الزوج كان إذا مهر مثل من أكثر يثبت ال ولكن منهما الزواج فيجوز حجر، موضع فليست الشرعية

 .هو الزوجة السفيه كان إذا األقل على المثل مهر ويثبت سفيها،

 المكره زواج-

 : رأيين إلى المكره زواج في الفقهاء اختلف

 مذهب الحنفية : المذهب األول

.آثاره عليه وتترتب ينفذ المكره عقد أن
77

 :يأتي بما إليه ذهبوا ما على الحنفية استدل، و

  الكتاب من.7

ُ مِ " :تعالى قوله الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن يَُكونُوا فُقََراَء يُْغنِِهُم هللاَّ ن َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمٰى ِمنُكْم َوالصَّ

"فَْضلِهِ 
78

 

 والقبول باإليجاب ينعقد فالزواج والكره، الطوع ذلك ويستوي في الزواج مشروعية تفيد بعمومها فاآلية 

 .والكره الطوع عن النظر بغض وأصبح نافذاً  صح انعقد ومتى

 القياس من.2

 ونفاذه صحته يمنع ال على الطالق اإلكراه أن فكما قوي، تصرف منهما كل إذ الطالق على النكاح قياس

 .ونفاذه صحته يمنع النكاح على اإلكراه فكذلك

 والحنابلة   والشافعية المالكية :المذهب الثاني

 بما إليه ذهبوا ما على الفقهاء جمهور شرعي ، واستدل أثر أي عليه يترتب وال باطل المكره زواج أن

 :يأتي

                                                           
77

 .48إلى42الشحات إبراهيم محمد منصور، المرجع السابق، ص من  . 

 
78
 .سورة النور 32اآلية  .



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

48 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 هللا رسول فأتت فكرهت ذلك ثيب وهي زوجها آباها أن األنصارية خذام بنت الخنساء عن روى ما.0

 .نكاحها فرد (وسلم عليه هللا صلى)

 أباها أن فذكرت عليه وسلم هللا صلى هللا رسول أتت بكراً  جارية أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن .1

 .(وسلم عليه هللا صلى )النبي فخيرها كارهة زوجها وهي

 استكرهوا وما الخطأ والنسيان أمتي عن رفع:" قال (وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول أن روى ما.9

 .النكاح بطالن إلى يؤدي الزواج اإلكراه على أن على بمنطوقها دلت األحاديث فهذه" عليه

   الحنفية ألدلة الجمهور مناقشة

 على الشرعي األثر وترتب زواج المكره صحة على بها استدلوا التي األحناف أدلة الفقهاء جمهور ناقش

 :يأتي بما عقده

 أمتي عن رفع(:" وسلم هللا عليه صلى) بقوله خصص قد بها استدللتم التي اآلية في الموجود العموم أن.0

 نكاح منها أخرج الحديث ألن فيه إكراه ال الذي صحة الزواج على قاصرة اآلية تكون وبذلك.." الخطأ

 .المكره

 والقرآن الداللة ظني وخبر الواحد الواحد، خبر ألنه للكتاب مخصصاً  يصلح ال الحديث أن  :قيل فإن-

 .القطعي يخصص ال والظني الداللة قطعي

وهي  بها المستدل ألن اآلية للكتاب مخصصاً  يصلح – السابق الحديث مثل – الواحد خبر إن : نقول  -

َواَل تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى  :" تعالى أوال بقوله خصصت قد..."   َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمٰى ِمنُكمْ :" تعالى قوله

 "    يُْؤِمنَّ 

 في الستوائهما ذلك بعد الواحد خبر يخصصها أن فيصح ظنية بمثلها أصبحت اآلية خصصت ومتى   

 .المكره يجوز نكاح فال نزاع بال لآلية مخصص يصلح ذلك على بناء فالحديث ظنية الداللة،

 حكم ألن فاسد، به استدللتم القياس الذي أن فقالوا بالقياس استداللهم الحنفية على الفقهاء جمهور رد كما   

 األصل حكم يكون أن صحيحاً  يكون لكي القياس في عليه، ويشترط متفق غير المكره طالق وهو األصل

 .به ما استدللتم فبطل عليه متفقاً 

 جمهور إليه ذهب ما هو الرأي الراجح بأن نقول أن نستطيع األدلة ومناقشة الفريقين أدلة عرض وبعد

.المخالف الرأي استدالل وضعف وسالمتهاأدلتهم  لقوة وذلك المكره، نكاح بطالن من الفقهاء
79
 

 شروط اللزوم .د

يكون العقد الزما إذا كان غير قابل للفسخ وبالتالي يكون العقد غير الزم إذا كان قابال للفسخ من أحد من   

ولهذا، فإن شروط اللزوم تعني الشروط التي يجب توفرها حتى يكون العقد الزما بحيث . الولى أو الزوجة

ترط الفقهاء للزوم عقد الزواج ثالث وقد اش. لو تخلط شرط منها كان العقد غير الزم ويكون قابال للفسخ

 :شروط

 الكفاءة ومهر

o              الكفاءة 

 هي الممثالة والمقاربة: الكفاءة لغة-

أن : المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة، وحكمة اعتبارها في عقد الزواج: الكفاءة اصطالحا-

ت في النكاح ال يبقى النكاح بدون مصالح النكاح تختل عند عدمها ألن الزوجين يجري بينهما مباسطا

تحملها عادة، والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة فال يدوم النكاح مع عدم 

 .الكفاءة فلزم اعتبارها
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

o  محل اعتبار الكفاءة 

 .الكفاءة تعتبر في جانب الرجل حقا للمرأة، وألوليائها، وال تعتبر في جانب المرأة إال في حالتين

والحكمة في ذلك أن المرأة تستنكف أن تكون فراشا لغير الكفء، وتعير بذلك فتختل مصالح النكاح، 

وال يستنكف أن تكون فراشا له كما أن المرأة تتضرر . بخالف الزوج فإنه ال يتعير بنكاح من هي أدنى منه

 .لهما من نكاح غير الكفء، واألولياء يعيرون بنكاح غير الكفء فاعتبرت الكفاءة حقا

 :ويترتب على ذلك ما يلي

ومن ثم فلو رضيت المرأة وأولياؤها بزواج غير . أن للمرأة وألوليائها التنازل عن هذا الحق وإسقاطه -

 .الكفاءة كان العقد الزما وليس لواحد منهم حق نسخة بعد ذلك

أن الولي إذا زوج من هي في واليته بغير كفء بدون إذنها ورضاها ثبت لها حق فسخ العقد دفعا  -

بغير كفء ثبت ألوليائها كلهم القريب " عند الحنفية"للضرر عن نفسها، ولو زوجت المرأة نفسها 

بعد فسخ ألنه ولو زوج الولى القريب من غير كفء فللولي أ. والبعيد حق الفسخ العقد دفًعا للعار عنهم

 .حقهم جميعا

o  أراء الفقهاء في اعتبار الكفاءة 

 :اعتبار أن الكفاءة في عقد الزواج وأنها شرط لزوم ال شرط صحة : الرأي األول-

 :واستدلوا بما يلي

 من الحديث -

 ".ال تنكحوا إال األكفاء(:" وسلم هللا عليه صلى)قول الرسول هللا. 0

 "النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته(:" وسلم عليههللا  صلى)قول الرسول هللا. 1

قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، (:"وسلم هللا عليه صلى)وقوله. 9

 ".وقبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض

 من العقل -

االحتياط له، ومن شأن الحياة أن أن النكاح عقد يدوم، وقد تعلقت به مصالح ومقاصد عظيمة فناسب      

تستمر بين المتماثلين، وان تتعثر بين المختلفين، وهذه األمور جرى عليها  الناس قديما وحديثا، عالوة 

 هللا عليه صلى)على أنها أمر واقع وملموس فالخاطب يحاول جاهدا أن يحسن اختيار الزوجة لقوله

في البحث عن  لك المرأة وأولياؤها ال يقصرونوكذ". تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس(:" وسلم

الخاطب وعن دينه وعن نسبه وعمله، ويساره ونحو ذلك من األمور التي نعدها من دواعي الوفاق 

 .واالستقرار

واإلسالم ال يتصادم مع هذه األعراف والعادات المستقرة التي زلفها الناس وسارت عليها حياتهم ما دام 

ة الزوجية وسعادتها بل اإلسالم يؤكد عليها ويرعاها ويرشد إلى مواطنهاالهدف منها إدامة الحيا
80
. 

 عدم اعتبار الكفاءة في عقد الزواج : الرأي الثاني-

 :واستدلوا بما يلي

 من الكتاب  

ِ أَْتقَاُكمْ  ":قوله تعالى "إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
81
  

 من السنة-

 "ال فضل على عجمي إال بالتقوى(:" وسلم هللا عليه صلى)قول الرسول هللا  -
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

المسلمون تتكافأ دماؤكم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من (:" وسلم هللا عليه صلى)قوله -

 ".سواهم

 من اإلجماع   -

 .باإلجماع على أن المؤمنات والمؤمنين متساوون في الحقوق والواجبات

 الرد على أدلة من لم يشترطوا الكفاءة 

 :عليهم بما يلي يمكن الرد

ال ننكر أن هللا خلقنا من أب واحد وأم واحدة، واألكرم واألفضل عند هللا تعالى هو األتقى كما جاء في  :أوال

ِ أَْتقَاُكمْ  ": اآلية الكريمة    "إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

 ة وألولياءهاولهذا لم يجعل الشارع الحكيم الكفاءة شرطا في صحة الزواج بل جعلها حقا للمرأ

فلهم أن يتمسكوا بها ولهم أن يتنازلوا عنها كما تقدم بيانه، فإن رضي األولياء والمرأة بغير الكف فالزواج  

 .يكون الزما وليس ألحدهم حق فسخه

 :فإن الذي دفع الفقهاء رحمهم هللا إلى اعتبار الكفاءة في عقد الزواج عدة معاني أهمها ما يلي: ثانيا

ِ أَْتقَاُكمْ :" اآليات التي تنفي المماثلة بين الناس والتي منها قوله تعالى.0 فهذه اآلية " إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

نصت على أن األتقى هو األكرم واألفضل عند هللا ومن ثم فال يكون الشقي الفاسد كفؤا ومساويا للتقية 

 .الصالحة

"نًا َكَمن َكاَن فَاِسقًا  الَّ يَْستَُوونَ أَفََمن َكاَن ُمْؤمِ :" قوله تعالى.1
82
  

فهذه اآلية نصت على أن األتقى هو األكرم واألفضل عند هللا ومن ثم فال يكون الشقى الفاسد كفؤا  

 .ومساويا للتقية الصالحة

ْزقِ  :"قوله تعالى .9 َل بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض فِي الرِّ ُ فَضَّ "َوهللاَّ
83

اعتبار المال في  هذه اآلية دليل على. 

 .الكفاءة

"َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَتَِّخَذ بَْعُضهُم بَْعًضا ُسْخِريًّا ":قوله تعالى.0
84
  

 .هذه اآليات الكريمة تنفى المساواة بين الناس في الصفات واألخالق والرزق والعقل والحكمة

..... والتاجر، والصانع، والزارع، والعامل،، والقاضي، والمعلمولهذا، كان من بينهم األمير، والولي 

ومنهم ما يعمل في حرف ليست تصلح لذوي المروءات وأولوا النهى ونحو ذلك كثير من واقع الحياة 

.العملية، مما هو من عظم حكمة هللا تعالى
85
 

حوادث فردية وكانت في صدر فإن األحاديث واآلثار والواقع التي استدل بها من لم يشترطوا الكفاءة هي 

اإلسالم تأليفا للقلوب، وتطييبا للنفوس، واعترافا بفضل الصحبة التي تعلو النسب، والمال وغير ذلك من 

األمور التي تعتبر من الكفاءة كما كانت محاولة الستئصال النعرة الجاهلية التي كانت تفتخر باألنساب، 

 .ها من األخالق والدين وحسن الخلقالخ، على غير...واألحساب والشجاعة والكرم

ولبيان أن النكاح صحيح  كانت للتشريع( وسلم هللا عليه صلى)كما أن هذه الزيجات التي بأمر الرسول هللا 

رغم عدم توفر الكفاءة ونحن نقول ذلك يعني بصحته، ألن الكفاءة معتبرة حقا للمرأة وألوليائها فإذا ما 

وما تم من هذه الزيجات كان برضا من المرأة وأوليائها فال يعتبر دليال على . تنازلوا عنها كان العقد الزما

 .عدم اعتبار الكفاءة

 ر فيها الكفاءةاألمور التي تعتب
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

أمورا للكفاءة بين الزوجين والتي من شأنها أن تؤذي إلى دوام الحياة األسرية ( رحمهم هللا)لقد ذكر الفقهاء 

ومع ذلك فإنها ليست على سبيل الحصر، بل هي على سبيل التمثيل مراعا فيها أعراف . الزوجية السعيدة

 .الناس وعاداتهم

عليها في كل زمان ومكان مما يعده الناس تماثال بين الزوجين  ومن ثم، فيمكن أن تضاف أمور أخرى

 .ومما يعد الناس تفاضال بينهما

كما يمكن التجاوز عن بعض األمور إذا لم يكن لها االعتبار في زمان أو مكان لتحقيق المساواة وال يجري 

وفيما يلي نبين . ومكانفيها التفاضل وهذا يدل على مرونة وتطور الفقه اإلسالمي، وصالحيته لكل زمان 

 :هذه األمور عند الفقهاء

 الدين-

والمراد به التدين والصالح والمعنى أن الفاسق ال يكون كفؤا لذات الدين والصالح والعفاف لقيام الدليل  

"أَفََمن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن فَاِسقًا الَّ يَْستَُووَن  :"على عدم المساواة بينهما في قوله تعالى
86
  

وألن المرأة تتعير بالزواج من الفاسق، وينالها منه ضرر كبير، وكذلك أولياؤها، وألن التعبير بالفسق أشد 

 .وأقبح وجوده التعبير وال خالف بين العلماء في اعتبار الدين في الكفاءة

 النسب-

ء في الحديث وهو معرفة اآلباء واألجداد ومكانتهم ألن التفاخر والتعيير يقعان في األنساب كما جا 

قريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، وقبيلة بقبيلة، " :"الشريف

 ".والموالي بعضهم أكفاء لبعض

والتفاخر باألنساب كان يجري بين العرب ولهذا حاول البعض أن يجعله خاصا بالعرب لكن األصح اعتبار 

 .اب والمكرمات في الزواجبداد باألنساب و األحالنسب في كافة لجريان العرف العام على االعت

 الحرف أو الصنعة أو الوظيفة أو العمل الذي يكتسب منه الزوج-

 .هو أمر في غاية األهمية في الزواج فوجب أن يكون عمل الزوج متقاربا مع عمل المرأة وأولياؤها

كالحجام والكناس والحارس والراعي ( عرفا)بأن صاحب الحرف الدنيئة  :ولهذا ذهب العلماء إلى القول

ليسوا كفؤا لبنت األمير، أو الوالي، أو القاضي، او العالم، لجريان العرف على ذلك: ونحوهم
87
. 

 المهر

كالسن، هو مهر امرأة تماثلها من أسرة أبيها كأختها وعمتها وبنت أخيها والمماثلة تكون في أمور 

 .ونحو ذلك مما يكون له كبير األثر في مهر المرأةوالثقافة والجمال، 

ومهر المثل حق للمرأة ألنها تتعير بزواجها بأقل من مهر مثلها، ومن ثم، فإذا زوجها وليها، بمهر أقل من 

كما يعتبر مهر المثل حقا لألولياء . مهر مثلها بدون إذنها ورضاها فلها حق فسخ العقد لتضررها بذلك

 .يرون بذلك أيضاألنهم يتع

 : وهو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول وقد اختلف الفقهاء في تعريفه

 .بأنه ما يجعل للزوجة من المال في نظير االستمتاع :عرفه المالكية-

  .بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود :عرفه الشافعية-

  .بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء :ه الحنفيةعرف-

بأنه العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم،  :عرفه الحنابلة-

.أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة
88
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 أدلة حكم المهر

شرط من شروط الصحة وأنه ال يجوز التواطؤ على  أما حكم المهر فانم اتفقوا الفقهاء على انه

تركه
89
وأنه واجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين، إذا الوطء  على  

األول، بمجرد العقد الصحيح هو : تركه، في دار اإلسالم ال يخلو عن عقر أو مهر، احتراما إلنسانية المرأة

كما في حالة  الثاني، الدخول الحقيقي هو. يتأكد بالدخول أو بالموت أو بالخلوةوقد يسقط كله أو نصفه ما لم 

 :وأما دليله .الوطء بشبهة أو زواج الفاسد وال يسقط حينئذ إال باألداء أو باإلبراء

 من الكتاب-

"َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً  :"قول هللا تعالى.7
90
  

األولياء، ألنهم كانوا في : هدية، والمخاطب به  األزواج عند األكثرين، وقيلأي عطية من هللا مبتدأة 

و  .الجاهلية يأخذونه، ويسمونه نحلة، وهو دليل على أن المهر رمز إلكرام المرأة، والرغبة في االقتران

على وزاده اتصاال بالكالم و ما قبله جرى . أتوا النساء عطف على والقول في معنى اإليتاء فيه سواء

والمقصود بالخطاب ابتداء هم األزواج، لكيال . وجوب القسط في يتامى النساء فكان ذلك مناسبة االنتقال

يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن وطلبهن مرضاتهم إلى غمص حقوقهن في أكل مهورهم، أو يجعلوا 

مكن في أكل مهورهن حاجتهن للتزويج ألجل إيجاد كافل لهن ذريعة إلسقاط المهر في النكاح، فهذا ما ي

 قد وكلف متاعب األمور والة إلى الوصول دون ولكن المهور، وإال فلهن أولياء يطالبون األزواج بتعيين

.األزواج ذوات النساء وخاصة طلبه الحق فيترك صاحب يملها
91
 

"أُُجوَرُهنَّ  َوآتُوهُنَّ  أَْهلِِهنَّ  بِإِْذنِ  فَاْنِكُحوهُنَّ  :"قول هللا تعالى.2
92
  

 من رفع قد اإليمان ألن فيه، ورغبتم نكاحهن أحببتم فإذا لهن، أي المالكون الموالى هنا األهل

 ولو التزويج والية عليهن لهم من األهل من المراد الفقهاء، بعض وقال .بإذن موالهن فانكحوهن قدرهن

بإذن  مهورهن إليهن وأدوا .اليتيم أمة تزويج منهم لكل إذ والوصى، والقاضي والجد المالكين كاألب غير

 للزوجة حق المهر :مالك وقال ، االستمتاع إباحة في حقه عن بدل ألنه المولى حق هو المهر أن إذ أهلهن،

 الزوجة حق المهر ألن شيئا لنفسه ال يملك الرقيق كان وإن ال لمولها، لها فهو أمة كانت وإن الزوج على

 منها يأخذه أن بين مخير األمة وسيد الزوج عليها، رياسة مقابلة في لنفسها تطييبا ويكون شأنها به تصلح

 .واألكمل وهو األفضل شأنها به لتصلح لها يتركه أو الملك، بحق

"فََما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ فَِريَضةً :" قوله تعالى.3
93
.           

 تفرضوه أن بعد المهر وهو األجر، فأعطوها تزوجتموها أحللن لكم، اللواتي النساء من امرأة وأي

 تتفقون الذي المهر فأعطوها بتزوجها وتنتفعوا تتمتعوا أن طلبتم امرأة أي االستمتاع وإن ذلك مقابلة في

 إيتاء ويسمى ذلك النكاح عقد في ويعين يفرض المهر أن وذلك عليكم، هللا فرضها فريضة عند العقد، عليه

 أو كله يعطى بأن جرت العادة وقد المعطى، حكم في ويصير العقد في بفرضه يتعين فالمهر .وإعطاء
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 شيئا يعطى ولم كله، ال نصفه عليه وجب طلق قبله فمن بالدخول، إال كله ال يجب ولكن الدخول، قبل أكثره

.بعده كله عليه وجب الدخول قبل
94
 

 المهر حكم إعطاء على يدلّ  الحديث هناك المهر، إعطاء حكم في المذكور الكريم القرآن اآلية وسور

  .أيضا

 من الحديث -

 َجاَءْت :" قَالَ  الساِعِدي َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َحاِزمٍ  أَبِي ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  حدثنَا قتبية  .0

ِسي أََهبُ  ِجْئتُ  هللاِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَتْ  (َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى) هللاِ  َرُسولِ  اْمَرأَة  إِلَى  ِْ  إِلَْيَها فَنَظَرَ  قَالَ  لَك نَف

 (َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى) هللاِ  طَأْطَأَ َرُسولُ   ثُم َوَصوبَهُ  فِيَها النظَرَ  فََصعدَ  (َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى) هللاِ  َرُسولُ 

ضِ  لمَ  أَنهُ  اْلَمْرأَةُ  َرأَتْ  فَلما َرْأَسهُ  ِْ َِ  إِنْ  هللاِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  َرُجل   َجلََسْت َقَامَ  ئًاَشيْ  فِيَها يَق  لْم

 ْنظُرْ  فَا أَْهلِكَ  إِلَى اْذَهبْ  فَقَالَ  هللاِ  َرُسولَ  يَا َوهللاِ  اَل  قَالَ  َشْيء   ِمنْ  َوَهْل فِعْنَدكَ  فَقَالَ  فََزوْجنِيَها لََك َحاَجة   يَُكنْ 

 اْنظُْر َولَوْ  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى هللا َرُسولُ  فَقَالَ  َشْيئًا َوَجْدتُ  َما َوهللاِ  اَل  فَقَالَ  َرَجعَ  ثُم فََذَهبَ  َشْيئًا تَِجدُ  َهلْ 

 َما َسْهل   قَالَ  إَِزاِري َولَِكْن َذا َحِديد   ِمنْ  َخاتًَما َواَل  هللاِ  َرُسولَ  يَا َوهللاِ  اَل  فَقَالَ  َرَجعَ  ثُم فََذَهبَ  َحِديد   ِمنْ  َخاتًَما

َِ  لَبِْستَهُ  إِنْ  تَْصنَُع َبِإَِزاِركَ  َما َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  نِْصفُهُ  فَلََها ِرَداء   لَهُ   ِمْنهُ  َعلَْيَها يَُكنْ  لْم

َِ  لَبَِسْتهُ  َوإِنْ  َشْيء    َصلى هللاِ  َرُسولُ  فََرآهُ  قَامَ  َمْجلُِسهُ  طَالَ  إَِذا الرُجُل حتى فََجلَسَ  َشْيء   ِمْنهُ  َعلَْيكَ  يَُكنْ  لْم

 َكَذا َوُسوَرة َكَذا ُسوَرةُ  َمِعي قَالَ  اْلقُْرآنِ  ِمنْ  َمَعكَ  َماَذا قَالَ  ما َجاءَ  فَلَ  فَُدِعيَ  بِهِ  فَأََمرَ  ُمَوليًا َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ 

'اْلقُْرآنِ  ِمنْ  َمَعكَ  بَِما َملْكتَُكَها فَقَدْ  اْذَهبْ  قَالَ  نَعمْ  قَالَ  قَْلبِكَ  َعْن َظْهرِ  تَْقَرُؤهن فَقَالَ  عدَدَها
95
. 

 حدثَنِي ْبنِ  و أَُساَمةَ الْهاَدِ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  يَِزيدُ  دثَنِي  ُمَحمدٍ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  أَْخبََرنَا إِْبَراِهيمَ  ْبنُ  إِْسَحقُ  َحدثنَا. 1

 َعْبدِ  ْبنِ  أَبِي َسلََمةَ  َعنْ  إِْبَراِهيمَ  ْبنِ  َعْن ُمَحمدِ  يَِزيدَ  َعنْ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  حدثنَا لَهُ  َواللْفظُ  اْلمكي ُعَمرَ  أَبِي ْبنُ  ُمحمدُ 

نِ  ْۚ  هللاُ  َصلى هللاِ  َرُسولِ  َصَداقُ  َكانَ  َكمْ  َوَسلمَ  هللاُ َعلَْيهِ  َصلى النبي َزْوجَ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ :" قَالَ  أَنهُ  الرحَم

تُ  قَالَ  النشّ  َما أَتَْدِري قَالَتْ  َونَشا أُوقِيةً  َعْشَرةَ  أِلَْزَواِجِه ثِْنتَيْ  َصَداقُهُ  َكانَ  قَالَتْ  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  ِْ  قَالَتْ  اَل  قُل

ُس ِمائَةِ  فَتِْلكَ  أُوقِية   نِْصفُ  َِ أِلَْزَواِجهِ  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى هللاِ  َرُسولِ  َصَداقُ  فََهَذا ِدْرَهم   خْم
96
. 

 ولو (عليه وسلم هللا صلى) النبي على يحث فهو المهر إعطاء حكم على يدل األحاديث تلك إلى نظرا 

 .النكاح الصحة شروط من شرط انه على الفقهاء اتفقوا كما .قليل وقيمته مقداره

 أنواع المهر وحاالت وجوب كل نوع

 :عند الفقهاء المهر على نوعان

 المهر المسمى -

 وليس العقد، أثار من الصداق أثر ألن العقد، بتمام ويجب المتعاقدان، الطرفان عليه يتفق ما هو

 ولها تقبضه، لم دينا كان إن منه زوجها أو تبرئ الصداق هذا تسقط أن وللمرأة صحته، شروط من شرطا

 أكان وسواء كثيرا، أم قليال الصداق أكان سواء التبرع، أهل من ما دامت عينا، كان لو قبضته إن له به أن

 :أقرب األجلين أو سنة، أو كشهر معلوم أجل إلى يؤّجل أن يجوز ألنه بعضه، أو كله أو مؤّجال معّجال

تركه في ثبت المؤجل الموت كان وإذا المؤجل، وجب البائن الطالق كان فإذا .الوفاة أو الطالق
97
. 

 :ونجد المهر المسمى في الحاالت التالية-
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 عشر، الحادي الجزء صحيح بخاري، لشرح الساري إرشاد القسطالني، الشافعي محمد بن احمد العباس أبي الدين شهاب اإلمام - 
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َكاَن َزْوج  َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنطَاًرا  :" إذا حصل الدخول الحقيقي لقول هللا تعالى.7 إِْن أََردتُُّم اْستِْبَداَل َزْوج  مَّ

"فاََل تَأُْخُذوا ِمْنهُ َشْيئًا
98
  

 .عليه مجمع وهو الدخول، قبل الزوجين احد مات إذا.2

 في الزوجان بأن ينفرد وذلك .المسمى الصداق استحقت صحيحة، خلوة اختلى إذا انه  :حنيفة أبو ويرى

 صيام صائما أن يكون أحدهما مثل شرعي، مانع منهما بأحد يكن ولم عليهما، احد اطالع فيه مكان بأمنان

 الحقيقي، الدخول معه يستطيع مرضا ال احدهما مرض مثل حسي مانع أو .حائضا تكون أو عليه، فرض

 .ثالث معهما يكون بأن طبيعي مانع أو

 الراشدون المهديون انه الخلفاء قضى : قال أوفى أبي بن زائدة عن عبيدة أبو رواه بما حنيفة أبو واستدل

 رسول أصحاب كان : قال جابر بن نافع عن وكيع وروى .الصداق وجب فقد السر وأرخى الباب أغلق إذا

 جهدها من وجد المستحق التسليم وألن .الصداق وجب الباب فقد السر وأغلق أرخى إذا : يقولون هللا

 .البدل به فيستقر

بالخلوة  يجب وال بالوطء، إال كله المهر ال يستقر : فقالوا وداود ومالك الشافعي ذلك في وخالف 

    فََرْضتُمْ  َوقَدْ  تََمسُّوُهنَّ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  طَلَّْقتُُموهُنَّ  َوإِنْ   :"تعالى هللا لقول المهر الصحيحة إال نصف

 " فََرْضتُمْ  َما فَنِْصفُ  فَِريَضةً  لَُهنَّ 
99
 

 الدخول الحقيقي هو الذي المسيس قبل الطالق وقع إذا يجب المهر من فرض ما نصف أن أي  

 سترا، وال كتابه بابا في ذكر هللا اسمع لم: شريح قال .كله المهر يجب فال مسيس يقع لم الخلوة حالة وفي

 .الصداق نصف فلها يمسها لم انه زعم إذا

 طلقها ثم امرأته عليه دخلت رجل في يقول كان انه عباس ابن عن منصور بن سعيد وروى

حتى  وافيا الصداق ال يجب قال عنه الرزاق عبد وروى .الصداق نصف عليه يمسها، لم انه فزعم

.يجامعها
100

 

 الفاسد  الزواج في بالدخول المسمى المهر وجوب-

 كله لما المهر المسمى وجب األسباب من لسبب الزواج فساد تبين ثم ودخال المرأة على الرجل عقد إذا

 للنبي ذلك هي حبلى فكر فإذا عليها، فدخل كسرها في بكرا امرأة تزوج اكثم بن بصرة أن : داود أبو رواه

  .وفرق فذك بينهما فرجها من بما استحللت الصداق لها : فقال وسلم عليه هللا صلى

 تزوجها إذا النكاح وبطالنه فساد تضمن انه كما الفاسد النكاح في المسمى المهر وجوب الحديث هذا ففي

الزنا من حبلى فوجدها
101
. 

 مهر المثل   -

 والدين والعقل والمال السن والجمال في العقد وقت يماثلها من مهر مثل المرأة تستحقه الذي المهر هو

 للمرأة المهر قيمة أن إذ وجوده عدم أو الولد الصداق كوجود ألجله يختلف ما وكل والبلد والبكارة والثيوبة

 .هذه الصفات باختالف عادة تختلف

 معتبر هو احمد، وقال .أعمامها وبنات وعمتها كأختها عصبتها جهة من المماثلة في والمعتبر

 األب متصفة جهة اقربائها من من امرأة توجد لم وإذا .أرحامها ذوي من وغيرهم العصبات ا منتهبقرابا

أبيها  أسرة تماثل أسرة من أجنبية امرأة مهر المعتبر كان لها، المثل مهر تقدير نريد التي الزوجة بأوصاف
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 28 /162ص  السنة، فقه سابق، السيد  . 
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فيترك طلبه  بتعيين المهور، ولكن دون الوصول إلى والة األمور متاعب وكلف قد يملها صاحب الحق 

 .وخاصة النساء ذوات األزواج

   التالية األحوال في للزوجة المثل مهر وجوب-

 .المرأة مفّوضة وتسمى المهر، تسمية بدون ولكن صحيحا العقد يكون أن تفويض، نكاح.0

 مهر المثل لها فيجب فتقبل لها مهر إال على امرأة رجل يتزوج كأن المهر، عدم على االتفاق.1

 .بالموت أو بالدخول

الماء  القمح وقطرة وحبة كالميتة أصال مال غير المسمي يكون بأن للمهر، الصحيحة غير التسمية.9

 .به يعتد ال نحو علي به ينتفع أو أصال، به ينتفع ال مما ونحوها

  قبله بالموت أو بالدخول المثل مهر وجوب  -

 لما والميراث المثل مهر فللزوجة الحال هذه في الدخول بها، قبل مات أو الزواج بها دخل وإذا

 صوابا فمن كان فإن برأيي فيها أقول : المسألة هذه مثل في قال انه مسعود بن عبد هللا عن داود أبو رواه

 ولها الميراث العدة وعليها شطط وال وكس ال نسائها من امرأة صداقا لها أري فمني، خطأ كان وإن هللا

 .واشق بنت في بروع (وسلم عليه هللا صلى هللا )رسول بقضاء فيها لقضيت اشهد فقال يسار بن معقل فقام

 .الشافعي قول واصح وداود واحمد حنيفة أبو ذهب هذا والى

 المثل  مهر من بأقل الصغيرة زواج-

 ابنته يزوج أن لألب ال يجوز أنه إلى األحناف من والصاحبان حزم وابن وداود الشافعي ذهب   

 لها المهر حق أن إذ بد وال مثلها مهر إلى وتبلغ ذلك في أبيها حكم يلزمها وال مثلها مهر من بأقل الصغيرة

 ذلك مهرها، وجاز من ونقص الصغيرة ابنته األب زوج إذا: "حنيفة أبو وقال .مالها في ألبيها حكم وال

".والجد األب لغير ذلك يجوز وال عليها
102

  

 يصلح  ال ما أو مهرا يكون أن يصلح ما أو المهر شروط

 وهي شروط ثالثة الصداق في يشترط

 ونحوها  والعروض الذهب أو العين من وبيعه تملكه يجور مما يكون أن :الشرط األول-

 .يتملك ال مما وغيرهما بخمر وخنزير يجوز فال 

  معلوما يكون أن :الشرط الثاني  -

 أن وهو التفويض نكاح في بمجهول إال يجوز فال الثمن، فأشبه معاوضة حق في عوض الصداق ألن  

 .غيرهما إلى أو إلى احدهما التعيين ويفرض العقد، الصداق حين تعيين عن العاقدان يسكت

 الغرر  من يسلم أن :الشرط الثالث  -

 يكون أن يصلح لما ضوابط الفقهاء وضع عليه وبناء .وشبههما شارد بعير وال ابق عبد فيه يجوز فال   

 المهر كون فيصح .تسليمه على مقدور معاوم متقوم مال كل المهر هو الحنفية فقال يصلح، ال وما مهرا

 أوراقا أو فلوسا كونه ويصح عينا، أو دينا ونحوه، حلبا أو نقدا سبيكة، أي مضروبة أو فضا، أو ذهبا

 منفعة كونه أيضا ويصح .وغيرها كالثياب تجارية عروضا أو عقارا، حيوانا أو موزونا، أو مكيال نقدية،

.ونحوها السيّارة وركوب األرض وزراعة الدار كسكنى المال، في مقابلها يستحق عين أو شخص
103
 

 أو الخمر أو الدام أو التراب على مسلمة مسلم يتزوج كأن متقوما ماال ليس ما المهر كون يصح وال

 وال حق المسلم، في متقوم بمال ليس والخنزير والخمر احد، حق في بمال ليس والدم الميتة ألن الخنزير،
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 وكذا ليس بمال، الطالق ألن القصاص، عن العفو على أو أخرى امرأة طالق على امرأة زواج يصح

القصاص
104

. 

 المهر لفظ مترادف

وحباء،  وُعقر، وعالئق، وأجر، وفريضة، ونحلة، صدقة، أو صداق مهر،  :أسماء عشرة وله

.ونكاح وطول،
105
 

 حتىلزوجته  يقدمه الزوج جميعا عليها عائدة الزواج مصلحة ألن للمرأة واحترام تكريم رمز يعتبر المهر

 بسعادة اإلنسان يعيشه عمر من بقي ما الزوجة عند أثرا له ويترك الزوجية، عرى ويوثق المحبة يديم

 ولكن .تعالى هللا عينها وينعم بإذن تقر بأسرة وينعم حياته لتستقر منها بالزواج بقرا انس من مع وأنس

 .فقط الحديث في ومرادفه المهر لفظ يشرح أن الباحثة

 المهر مقدار

 ال حد أنه على متفقون والفقهاء صداقا، جعله جاز منفعة أو عين من ثمنا يكون أن جاز ما كل

"ُمبِينًا بُْهتَانًا َوإِْثًما أَتَأُْخُذونَهُ  َشْيئًا ِمْنهُ  تَأُْخُذوا فاََل  قِْنطَاًرا إِْحَداُهنَّ  َوآتَْيتُمْ :" تعالى لقوله ألكثره
106
  

 اقله، فيرى في مختلفة أراء وللفقهاء درهم، ألف أربعين علي بنت كلثوم أم أصدق عنه هللا رضي وعمر

 أقله أن اإلمام مالك ويرى ،  دراهم عشرة أقله أن حنيفة أبو اإلمام ويرى ألقله، ألحد أنه الشافعي اإلمام

 ولو التمس :سبيل المثال على ومنها الشأن، هذا في المروية األحاديث تؤيده الشافعية ورأي دراهم، ثالثة

 من فهناك المادية، بمقدرة الناس فالعبرة ألكثره، حد ال أنه كما الصداق، ألقل حد فال .حديد من خاتما

 الكثير دفع يستطيع

 امرأة صداق في زاد ما الذي هللا رسول هو ذلك والقدوة في القليل، دفع إال يستطيعون ال كثيرون وهناك 

درهم خمسمائة على نسائه من
107
. 

أعظم  إن(:"وسلم عليه هللا صلى) لقوله المهور، في المغاالة وعدم الصداق تخفيف يسن ولكن

وصححه  داود أبو وروى ،"صداقا أيسرهن النساء أعظم إن" رواية وفي ،"مؤونة أيسره بركة النكاح

 واضحة وهي في المهور المغاالة منع من والحكمة .أيسره الصداق خير :حديث عامر بن عقبة عن الحاكم

 خطاب ورد في وقد متعددة، واجتماعية خلقية مفاسد فتقع عنه، ينصرفوا ال حتى للشباب، الزواج تيسير

.قلبه في عداوة لها يكون حتى امرأة بصداق ليغلي الرجل وإن :السابق عمر
108
 

 الزواج فرص إتاحة على يحرص اإلسالم فإن شيء من يكن مهما المهور في المغالة وكراهة

 كانت وسيلته وقد إذا إال ذلك بتم وال .الطيب بالحالل كل ليستمتع والنساء، الرجال من ممكن عدد ألكثر

 )النبي أن عنها رضي هللا عن ذلك، من وكان وخفته يسره على النبوية اإلرشادات من بكثير الشريعة حثت

يمن :"  (وسلم عليه هللا صلي )وقال ."مؤنة أيسره بركة النكاح أعظم إن": قال (وسلم عليه هللا صلي

 ".خلقها وسوء نكاحها وعسر مهرها غالء وشؤمها خلقها وحسن نكاحها ويسر مهرها خفة المرأة

 طبقاتهم، جميع في الناس بين ذلك شاع كما المهر في بالغلو األزواج على التشديد أن والواقع   
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 في البيهقي وأسنده سننه، في البيهقي أخرجه .دراهم عشرة دون مهر وال ، األولياء يزوجهن وال ، األكفاء إال النساء تنكحوا

 :حبان ابن وقال قال كما وهو :كتابه في القطان ابن قال .كذب موضوعة عبيد بن مبشر أحاديث :قال أنه حنبل بن احمد عن المعرفة
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.الزوجية حياتهن في هناء تهن من وال الفتيات مصلحة من ليس
109

 هذه التعاليم جهل الناس من وكثير 

 كبيرا الزوج قدرا دفع إذا إال التزويج ورفض المهور، في التغالي من الجاهلية بعادات وتعلق عنها وحاد

  .عليها يساوم سلعة المرأة كأن ويضايقه، يرهقه المال من

 والنساء على بالرجال أضرت التي الزواج أزمة من الناس وعانى الشكوى، كثرة إلى ذلك أدى وقد   

 من أصعب مناال الحالل وأصبح الزواج، سوق وكسدت والمفاسد الشرور من كثير عنها ونتج السواء،

الحرام
110
. 

 المهر وجوب من الحكمة

الدليل  وإكرامها، وتقديم المرأة وإعزاز ومكانته، العقد هذا خطر إظهار هو المهر وجوب من إن الحكمة

 .الزواج معاشرها بالمعروف، ودوام قصد على النية حسن وتوفير معها، كريمة زوجية حياة بناء على

 .ونفقة لباس من لها يلزم بما للزواج التهيؤ من المرأة تمكين وفيه

 تكلف ال المرأة أن في التشريعي المبدأ مع ينسجم :المرأة دون الرجل على واجبا المهر وكون   

 سواء باإلنفاق، الرجل يكلف وإنما زوجة، أم بنتا أم أما أكانت سواء النفقة، واجبات من بشيء

 فوظيفتها إعداد المرأة وأما للرزق، والسعي الكسب على أقدر الرجل ألن وغيرها، المعيشة نفقة أم المهر

 بتقديم المهر، كلفت فإذا باليسير، وال بالهيّن ليس عبء وهو الذرية، وإنجاب األوالد وتربية المنزل

هذا السبيل في كرامتها تمتهن وقد جديدة، أعباء تحمل إلى اضطرت تحصيله في السعي وألزمت
111
. 

: الكريم القران إليه أشار كما والمحبة المودة إظهار من شيئا فيه أن الصداق حكمة من ولعل

سورة  ﴾27اآلية ﴿ "َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  بَْينَُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيَها لِتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  لَُكْم ِمنْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ "

      .الروم

 بطبيعتها والنفوس .ودنياها دينها في الزوجة على والخير بالنفع تعود معنوية أو صورة مادية نجد في

 لها أظهر فقد ويفيدها، ينفعها ما الزوجة بإعطاء الزوج بادر ما فإذا والنفع، الخير على محب مفطورة

التي قدم  الزوجة هذه االرتباط في األكيدة رغبته على صدق برهان ولعله كذلك، مودتها مودته واستجلب

.الصداق لها
112
 

 الفرق بين الركن و الشرط  

لقد تنوعت عند الفقهاء تصنيف شروط عقد النكاح لجهة ما أعتبره الفقهاء ركنا، وشروط ،ً هذه 

بعدم انعقاده أصال ال أنه انعقد العقد األركان لجهة انعقاد العقد من أصله، إذ مقتضى القول بالركنية القول 

ثم بطل، ألن الشيء ال يوجد بدون ركنه وسوى ذلك مما اختلف في ركنيه وكان للشرطية أقرب تنوع عند 

، وهذه األركان والشروط كلها وإن تغايرت يتركب منها عقد (لزوم –نفاذ  –صحة : )الفقهاء إلى شروط

ة الحكمية التي أعطيت لهذه العقود سواء صفة البطالن أو الفساد، النكاح، ومع ذلك اختلف الفقهاء في الصف

 .لكن األمر بالبطالن عند فقد الركن المتفق عليه وهو أقرب لمعنى الركن ال لمعنى الشرط

متغايرة  ألصل أن كل متركب من معانا":  "بين الركن والشرط مفرق"وقال اإلمام الكاساني 

البيت في المحسوس  للمركب، كأركان اجتماعها، فإن كل معنى منها ركنينطلق اسم المركب عليها عند 

وعلى هذا فكل من  به وال  ،واإليجاب والقبول في باب البيع في المشروعات، وكل ما يتغير الشيء

في حقيقة المسمى، الركن والشرط البد " كالشهود في باب النكاح ينطبق عليه اسم ذلك الشيء كان شرط

مى شرع، غير أن الركن يكون داخال، وقد صرح الشيخ ابن  فهو جزؤه، بخالف الشرط منه لتحقق المس
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 بأن األركان توقيفية وإن جعل بعض األمور ركن: عن المسمى وهو منه عبد الشكور فإنه يكون خارج

 .توقيفي ال يدرك بالعقل -شرعا – وبعضها شرط

 :الشرط الثاني الحقوق المترتبة على الزوجين

حقوق مشتركة بين الزوجين، حقوق تجب للزوج : وق المترتبة على الزوجين ثالث أنواع هيتترتب الحق

 :سنوضحها فيما يلي. على زوجته، وحقوق تجب للزوجة على زوجها

 حقوق مشتركة بين الزوجين.7

 :ويترتب على عقد الزواج الالزم حقوق مشتركة بين الزوجين هي

 :"ر ما لم يوجد مانع شرعي كالحيض لقوله تعالىواستمتاع كل منهما باآلخ :حل المعاشرة-

 .ومثل الحيض نفاسا

فيحرم على الزوج بمجرد العقد أصل زوجته،  أما فروع زوجته فيشترط لتحريمهن  :حرمةالمصاهرة-

 .الدخول باألم دخوال حقيقيا

 ثبوت النسب-

 :ولثبوت النسب شروط منها

ومن ثم، فإذا .من تاريخ العقد مع إمكان التالقي بينهماأن تضع حملها بعد عقد الزواج بستة أشهر فأكثر _

وضعته ألقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فال يثبت نسبه من الزوج إال أن يدعيه بنحو وطء بشبهة مثال، 

وكذا لو وضعته بعد ستة أشهر من تاريخ العقد ولم يثبت التالقي بينهما من تاريخ العقد حتى تاريخ 

 .الوضع

ومن ثم فلو وضعته ألكثر من . سنة أقل من تاريخ الطالق أو الوفاة، وهي أكثر مدة الحملأن تضعه ل_ 

 .من تاريخ الطالق أو الوفاة ال يثبت نسبه( يوم 325)سنة 

 .فإن العن الزوج انتفى نسب الطفل. أال ينفى نسبه باللعان_ 

ما لم يوجد مانع . حكما ورثة اآلخرثبوت التوارث بينهما، فإذا مات أحدهما والزوجية قائمة حقيقة أو _  

.كالقتل واختالف الدين سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده
113
 

 حقوق الزوج على زوجته .2

 .حق الطاعة، حق القيام على شئون المنزل: أن من حق من حقوق الزوج يوجد حقان

 .وهو حق مقرر للزوج على زوجته باتفاق أهل العلم :أوال حق الطاعة

 :ضد المعصية وهي نوعانوالطاعة 

الطاعة فيها يطلب منها مما يتعلق بالحياة الزوجية ما لم يكن معصية فإن كان معصية فال : النوع األول 

 .طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ومن أمثلة الطاعة الواجبة أن يدعوها إلى فراش ليال أو نهارا، أو يأمرها إال تخرج من بيتها إال بإذنه، أو 

 .أحدا بيتها إال بإذنه، وأن تكون أمينه على ماله، وعرضه، وولده حافظة لعهده، وودهال تدخل 

فإن امتنعت عن الدخول فيه بعد عودته . أال تمنع عن الدخول في منزل الزوجية الشرعى: النوع الثاني 

 .لها وعدم قيام العذر كانت ناشزا

 :وقد وضع العلماء شروطا للداخل في منزلة الزوجية

يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها، فإن لم يكن قد أوفاها عاجل صدقها فلها الحق في االمتناع  أن. 0

 .عن دخول في المنزل الزوجية

 أن يكون أمينا عليها في نفسها ومالها. 1
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 .أن يهيئ لها المسكن الشرعي. 9

 والمسكن يكون شرعيا إذا استوفى شروطه الثالثة  -

 :"لحال الزوج يسرا وعسرا لقوله تعالىأن يكون مناسبا : األول

أن يكون خاليا من سكن الغير ولو كانوا أباءه أو إخوته أو أبنائه البالغين من غيرها إال أن يشترط : الثاني

 .عليها في العقد

ومن ثم فإذا كان الزوج قد هيأ لها . أن يكون بين جيران الصالحين تأمن فيه على نفسها ومالها: الثالث

لشرعي وأوفاها عاجل نفادها وكان أمينا عليها وكان قادرا على نفقتها ال يحل لها االمتناع عن المسكن ا

عول في طاعته في منزل الزوجية
114
. 

وإعطاء الزوج هذا الحق أمر طبيعي تفرضه ضرورة الحياة، فال بد أن يكون لها راع والمرأة مشغولة 

قى بعده مجال للعمل خارج المنزل طلبا للرزق من باألعمال المنزلة التي تأخذ كل مجهودها حتى ال يب

 .أجل توفير حاجات األسرة، والدفاع عنها، ورعايتها في كل شئونها

أما الرجل الزوج فمهيأ لتحمل هذه المسؤولية لما حباه هللا من قوة في البدن ورجاحة في العقل، وحسن في 

 .التدابير غالبا

فخلق كل إنسان وغرس فيه من الملكات والطاقات والقدرات ما  وهذه أمور أبعدها الخال سبحانه وتعالى،

 . يجعله قادرا على المسؤولية التي نيطت به

 الوالية : القوامة-

الزوجة إذا عصت أمر زوجها، أو خرجت من بيتها بدون إذنه، أو ادخلت من يكرهه بيتها، أو 

بدون حق من الدخول في طاعة زوجها الخ تعد ناشزا كما تعد ناشزا إذا امتنعت .....كانت غير أمينة

واالنتقال إلى منزل الزوجية الشرعي المستوفي كل شروطه وكان قد أوفاها عاجل صداقها وكان قادرا 

 ......على نفقتها

 ومن ذلك يتضح أن نشوز المرأة نوعان ولكل نوع حكمه  

 .هنشوز عصيان ومخالفة مع كونها مقيمة في منزل الزوجية مع: النوع األول.7

 أنه يثبت للزوج على زوجته حق والية التأديب وهذه يصورها القرآن الكريم    :حكم النوع األول-

حيث أوضح أسلوب معالجة نشوز المرأة وعصيانها وتمّردها على الحياة الزوجية فحددت ثالث وسائل 

 .متدرجة بحسب حال الزوجة ودرجة العصيان

يبين لها خطورة العصيان، وأن ذلك يعرضها لعقاب هللا سبحانه الموعظة الحسنة بأن : الوسيلة األولى.أ

فإن لم تنجح . وتعالى، وأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا، وأن الحياة الزوجية ال تستقيم إال بالطاعة

هذه الوسيلة لجأ إلى الوسيلة الثانية
115
. 

م في الكالم وال يخاصم وال فال يهج. وهي الهجر في المضجع وهو فراش الزوجية: الوسيلة الثانية.ب

فال يهجر في الكالم وال يخاصم وال يهجر خارج الفراش بل يبيت في فراش . يهجر خارج فراش الزوجية

فإذا لم تنجح معها . بعيد عنها لعل ذلك يكون إنذار لها وتنبيها إلى خطورة موقفها واستمرارها في العصيان

 .ة واألخيرةهذه الوسيلة أيضا فيلجأ إلى الوسيلة الثالث

وهي الضرب المبرح أي غير الموجع وغير المؤلم، وأن يتجنب الوجه، وال : الوسيلة الثالثة واألخيرة.ج

 .يشينها وال يعيبها
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

إذا ضربت فال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في (:" صلى هللا عليه وسلم)لقول الرسول هللا 

 ".البيت

حل أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه وم(:" رحمه هللا تعالى)يقول الشافعي 

طاعته فإذا اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، وكلما أمكن الوصول إلى الغرض بالموعظة أو بالهجر أو 

بالتهديد والوعيد ال يعدل عنه إلى الفعل وهو الضرب لما في ذلك من وقوع النفرة المضادة لحسن 

 .ةالمعاشرة المطلوب

ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرأة له، وال خادما قط، :" وتقول السيدة عائشة رضي هللا عنها

ال (:" صلى هللا عليه وسلم)ويقول ، "وال ضرب بيده شيئا قط إال في سبيل هللا أو أن تنتهك محارم هللا

 ".كم امرأته جلد العبيدال يجلد أحد(:" صلى هللا عليه وسلم)ويقول ، "، " تضربوا إماء هللا

وعلى الزوج أال يلجأ إلى الضرب إال إذا أعيته جميع الحيل في إصالحها، وأن الستخدام ذلك إال عند 

 .الضرورة بدال من أن يطلق، وأن يعتبر أ ذلك رخصة ال يلجأ إليها إال عند وجود الداعى

للدخول فيه عن الدخول في منزل الزوجية إذا طلبها اإلمتناع:النوع الثاني. 2
116
. 

 القيام على شؤون المنزل : ثانيا

اختلف الفقهاء بل يجب عليها خدمة المنزل كالفرش، والكنس، والطبخ، :" يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ".يجب عليها، وقيل ال يجب عليها، وقيل يجب الخفيف منه: ونحو ذلك فقيل

المعاشرة بالمعروف، أو من باب مكارم والراجح أنه يجب عليها خدمة منزل الزوجية من منطلق 

 .األخالق

ونساء أصحابه كن يقمن بخدمة البيت، وكانت – (صلى هللا عليه وسلم)حيث قد ورد أن نساء النبي 

كنت " :وزوج الزبير بن العوام تخدم زوجها وتقول( رضي هللا عنها)السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق 

ت له فرس أسوسها وكنت أحش لها وأقوم عليها وروى أنها كانت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان

 .تعلف فرسه وتسقيها الماء، و تخرز الدلو، وتعجن الدقيق، وتنقل على رأسها إلى أرض له

تقوم بالخدمة ( رضي هللا عنه)وزوجة علي -(صلى هللا عليه وسلم)وقد كانت فاطمة بنت رسول هللا 

صلى هللا عليه )المنزلية، حتى إن الرحى كانت تؤثر في يدها من كثرة العمل وكانت تشتكي لوالدها 

العمل بينها وبين زوجها، وجعل عليها خدمة المنزل، وعلى  -(صلى هللا عليه وسلم)وقد قسم ،(وسلم

 .األعمال الخارجية( رضي هللا عنه)زوجها علي 

احتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم هللا سبحانه " يم ويقول العالمة ابن الق

 ".بكالمه

وأما ترفيه المرأة، وخدمة الزوج لها وكنسه، وعجنه، وطبخه، وغسله، وفرشه، وقيامه بخدمة 

 ( .يعني الذي يقابل المعروف) البيت كله فمن المنكر 

إذا لم تخدم المرأة زوجها بل يكون هو الخادم لها تكون و، "الرجال قوامون على النساء:" ويقول سبحانه 

 .في القوامة

وغيرهما كانت تطوعا مردود عليه بأن ( رضي هللا عنهما)بأن خدمة فاطمة، وأسماء،  وأما القول

وكذلك فإنه كان . كانت تفعلها الرحى في يدها الشريفة( صلى هللا عليه وسلم)فاطمة كانت تشتكي لوالدها 

 .وهي تخدم الزبير وبيته وفرسه ولم يقل إنه ال خدمة عليهايرى أسماء 

.هذا، وكالم العالمة ابن قيم يدل على أنه يؤيد الرأي القائل بأن خدمة المنزل واجبة على المرأة
117
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 حقوق الزوجة على زوجها.3

 :وحقوق الزوجة على زوجها هي

 المعاشرة بالمعروف 

وعاشروهن  :"ا أن يعاشرها بالمعروف كما قال تعالىمن المقرر شرعا أن من حق الزوجة على زوجه

 ".بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن اكرهو شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا

وأن يحسن إليها وأن يجعل بينه وبينها مودة رحمة حتى تكون له سكنا يأوي إليه وقت الشدة، وأن 

غليط القلب بل يكون رحيما رؤوفاً هينا لينًا يتالطف معها فال يكون خشن الطباع وال جاف الحديث، وال 

وأال يؤذيها في " فإن  اإلنسان عبد اإلحسان"وأن يكون كريما معها حتى يأسر قلبها ويفوز بحبها 

وال تضارهن لتضيقوا عليهن:"مشاعرها، وأن ال يضارها ألن هللا نهى عن المضارة في قوله تعالى
118
  

خيركم (:" صلى هللا عليه وسلم)وقوله " واستوصوا بالنساء خيرا:" ( صلى هللا عليه وسلم)وقوله 

ولنا في رسول هللا أسوة حسنة فقد كان كريما حليما ودودا بشوشا مع  " خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي

 (.صلى هللا عليه وسلم)أهله حتى إنه كان يداعبهن ويالطفهن ويؤاكلهن ويمزح معهن وال يقول إال صدقا 

 التعدد   العدل عند-

فإذا كان للزوج أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم في المبيت وفي المسكن، وفي 

المأكل، وفي الملبس، وفي كل شيء من المعاملة فال يميز واحدة على األخرى في النفقة، وال في المبيت، 

 .وال في عطية، وال في تعهد وعناية وإقبال ومفاكهة مؤانسة

يعدل بين نسائه في كل ذلك، وكان يحذر من الميل إلى إحداهن دون ( لى هللا عليه وسلمص)فقد كان 

 .األخرى أن يعطى إحداهن أكثر من حقها على حساب األخرى

إال أن الفقهاء خصوا الجديدة إن كانت بكرا . والعدل واجب بين الزوجات ال فرق بين جديدة وقديمة

رق بين كبيرة وصغيرة، وال بين جميلة ودميمة وال بين السليمة بأسبوع، ثم يعود بينهم بالعدل، وال ف

من كانت له إمرتآن  :"ومريضة فالكل سواء حتى ال يقع تحت طائلة عقاب هللا الوارد في الحديث الشريف

 ".فمال إلى إحداهن دون األخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل

لعدل فيها ألنها خارجة عن نطاق قدرته، وفي أما ما سوى ذلك من المحبة الباطنية فإنه ال يطالب با

اللهم هذا تسمى   :"هللا يقسم بين زوجاته فيعد ثم يقول كان رسول( رضي هللا عنها)هذا تقول السيدة عائشة 

حتى إنه كان يقسم بين نسائه وهو مريض حتى أذن له ". فيما أملك، فال تلمنى فيما تملك وال أملك

.رضي هللا عنها وتنازلن عن حقهن في المبيتزوجاته في البقاء عند عائشة 
119
 

وهذا العدل في المبيت ال يطالب به الزوج إال حالة إقامته، أما إذا كان مسافرا، فال يطالب به فله أن 

يصطحب معه من زوجاته ما يشاء ، وإن كان األولى أن يقرع بينهن فمن خرجت قرعتها سافرت معه 

فإن كان يقرع بينهن عند سفره والمراد السفر القصير ال السفر  تطيبيا لخاطرهن واقتداء برسول هللا

الطويل الذي يدوم حتى يشبه اإلقامة كالذي يسافر بإحدى نسائه إلى بلد يعمل بها وتقيم معه إقامة دائمة 

ويترك األخرى في بلدها فهذا من الظلم إال أن ترضى أو أن يقسم بينهم كل واحدة مدة من الزمن تقيم معه 

ية لألخرىمساو
120
. 

 النفقة الزوجية  -

 .واجبة للزوجة على زوجها إجماعا" الطعام، والكسوة، والسكنى"ونفقة الزوجة بأنواعها الثالثة 

 دليل وجوبها عليه 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 من القرآن الكريم  

ا :" قوله تعالى. 0 آتَاه هللّا نَْفًسا إالّ َما أَتَاَها لِيُْنفِْق ُذو ِسعة ِمْن ِسًعتِِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنفِْق ِممَّ

"َسيَْجَعُل هللّا بَْعَد ُعْسر  يُْسًرا
121
 . 

وُهنَّ ل تَُضيّقوا َعلَْيِهُن وإُن ُكنَّ أُوالَِت :"  قوله تعالى. 1 أَْسِكنُوهُْم ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوالَ تَُضارَّ

"ْعَن َحْملُُهنَّ َحْمل  فَاَْنفِقُوا َعلَْيُهنَّ َحتّى يَضَ 
122
  

ووجه الداللة من اآليتين األولى والثانية أن هللا سبحانه وتعالى أو جب النفقة بأنواعها الثالثة للمطلقات 

 .وهن في العدة

 .وإذا وجبت نفقة المعتدة على المطلق فأولى أن تجب نفقة الزوجة على زوجها

أَْوالَُدُهَن َحْولَْيِن َكاِملَْيِن نِْمَن أَراََد أََن يَتِمَّ الِرَضاَعة َوعلَى الَمْولُوْد لَهُ َوالَوالَِداُت يُْرِضْعَن :" وقوله تعالى.9

"ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بَالَمْعُروْف ال تَُكلُّف نَْفس  إالّ َوْسعَُها
123
  

نواعها الثالثة للمطلقات ووجه الداللة من اآليتين األولى والثانية وأن هللا سبحانه وتعالى أوجب النفقة بأ

 .وهن في العدة

 .وإذا وجبت نفقة المعتدة على المطلق فأولى أن تجب نفقة الزوجة على زوجها

َوعلَى الَمْولُوْد لَهُ ِرْزقُهُنَّ :" وفي اآلية الثالثة التصريح بوجوب النفقة على الزوج لزوجته في قوله تعالى

 ".َوِكْسَوتُُهنَّ بَالَمْعُروفْ 

 .له هو الزوج ألن الولد ينسب إليه والالم للملكية والمولود

 من السنة

اتقوا هللا في النساء فإن أخذتموهن بأمانة هللا " : قالأنه ( صلى هللا عليه وسلم)ما روى عنه    

واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، فلكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن 

 ".وكسوتهن بالمعروف

بخل ( صلى هللا عليه وسلم)وبما روى أن هندا بنت عتبة زوجة أبي سفيان اشتكت إلى رسول هللا    

صلى )فقال لها  -زوجها، وأنه ال يعطيها من النفقة ما يكفيها وأوالدها منه إال ما تأخذه من ماله بدون علمه

 ".خذى ما يكفيك وولد بالمعروف(:" هللا عليه وسلم

أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه ما يكفيها من النفقة ( صلى هللا عليه وسلم)هللا فقد رخص لها رسول   

وهذا دليل على أن النفقة واجبة على الزوج . هي وبينيها من بالمعروف أي بحسب العرف ال تزيد عليه

 .لزوجته وأوالدها منه، وإال لم يجز أن يصرح لها باألخذ من ماله بدون علمه

 من اإلجماع

 .مع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاوقد أج

 ومن العقل

 .فإن الزوجة متفرغة لحق الزوج، ومن تفرغ لحق غيره وجبت عليه نفقته

 سبب وجود النفقة

 .وسبب وجوب النفقة الزوجية هو تفرغ الزوجة للحياة الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح

.في المهروليس سبب وجوبها عقد الزواج كما هو الحال 
124
 

o شروط وجوب النفقة 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 :يشترط لوجوب النفقة الزوجية ثالثة شروط هي

 أن يكون عقد الزواج صحيحا: الشرط األول-

 أن تكون الزوجة صالحة للحياة الزوجية: الشرط الثاني-

 أن تتفرغ للحياة الزوجية، وذلك بالدخول في طاعته: الشرط الثالث-

 :ال تجب للزوجة في الحاالت اآلتيةويترتب على هذه الشروط أن النفقة -

صغرا ال يمكن معه استيفاء مقصود النكاح وال تستطيع القيام بمصالح الزوجة  :الزوجة الصغيرة-

 .وال بالحياة الزوجية

مرضا شديدا ال يمكن معه أن تزف إليه، فإن كان مرضها خفيفا ال يمنع  :الزوجة المريضة-

النفقة سواء زفت إليه أم لم تزف إليه ما دامت ال تمنع عن  االنتقال إلى منزل الزوجية وجبت لها

 .االنتقال إلى منزل الزوجية

أما إذا انتقلت إلى منزل الزوجية ثم مرضت عنده فإن نفقتها واجبة عليه، وكذا ما يلزم لعالجها 

 .يكون داخال في النفقة الواجبة عليه

سواء كان حبسها بسبب جناية لها أو  مدة حبسها بسبب ليس من قبل الزوج: الزوجة المحبوسة-

أما إذا حبست . ألنها هي التي فوتت على زوجها حق التفرغ الموجب للنفقة-في دين لم تقم بوفائه

 .بسبب من قبل الزوج فإن نفقتها ال تسقط عنه ألنه هو الذي فوت التفرغ على نفسه

هذه الحالة ال نفقة لها حتى سفرا فيه معصية كسفرها بدون إذن زوجها ففي  :الزوجة المسافرة-

 .تعود إلى منزل الزوجية

أما سفر حج الفريضة فهو سفر واجب شرعا فال يسقط حق النفقة الزوجية مدة السفر ألنه سفر 

 .مأذون فيه شرعا فال تعاقب بسببه بانقطاع نفقتها في هذه المدة

مل وجبت لها النفقة ويسقط إذا منعها زوجها منه، فإن لم يمنعها الزوج من الع:الزوجة العاملة-

حقه في منعها من العمل إن رضي به، أو اشترطت عليه ذلك في العقد ما دام العمل وال يضيع 

 .حق الزوج واألوالد

وهي التي تركت منزل الزوجية بدون عذر شرعي، أو امتنعت عن الدخول في  :الزوجة الناشز-

لطاعة سابقا أو منعته من دخول بيتها طاعته في منزل الزوجية، بالشروط الذي ذكرت في حق ا

.الذي يسكن معها فيه
125

 

والناشز ال نفقة لها على زوجها مدة النشوز لعدم التفرغ للحياة الزوجية، فإذا عادت إلى منزل 

 .الزوجية وجبت لها النفقة من تاريخ عودتها اليه، وال يعود حقها فيما سقط من نفقة مدة نشوزها

ا امتنعت عن الدخول في طاعة زوجها بعذر شرعي كما إذا كان لم يؤد وال تعد المرأة ناشزا إذ

إليها عاجل صداقها، أو لم يهيئ لها سكنا شرعيا، ومن ثم تجب لها النفقة ألن عدم دخولها في 

 .طاعته بسبب جهته هو

وإذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها من معاشرتها لم تكن بذلك ناشزا طالما هي مقيمة في 

لزوجية معه ومتفرغة لحقه فتجب لها النفقة، وإن كانت تسمى ناشزا بمعنى عاصية أمر منزل ا

زوجها تستحق العقوبة من الزوج بالهجر أو الضرب كما أسلفنا عالوة على معصية هللا في منع 

 .زوجها حقه
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وإذا أراد الزوج االنتقال بزوجته إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيمان فيه فليس من حقها االمتناع 

أَْسِكنُوُهْم ِمْن :" عن االنتقال معه إلى البلد الثاني، فإذا امتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها لقوله تعالى

وُهنَّ ل تَُضيّ  "قوا َعلَْيِهُن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوالَ تَُضارَّ
126
  

 .مادام السفر ليس بغرض اإلضرار بها أو بأوالدها أو بأبويها الكبيرين أو بمالها

 كيفية حصول الزوجة على نفقتها من زوجها-

قد تحصل الزوجة على النفقة من زوجها بالتمكين وذلك يكون بالعيش معه واألكل معه    

.والحصول على الكسوة المطلوبة بحيث تعيش عيشة أمثالها
127
 

وقد تحصل على نفقتها بطريق التمليك، وهي إما أن تكون بالتراضي بينهما بأن يتفقا على النفقة   

 .لقاضي إذا اختلفاومقدارها ومدتها، وإما تكون بقضاء ا

والمحاكم تسير على فرض مبلغ من المال نفقة شهرية للزوجة عند التنازع بأنواعها الثالثة  

 (.الطعام والكسوة، والسكنى)

 أساس تقدير النفقة الزوجية-

أساس تقدير النفقة الزوجية سواء أكانت بالتراضي أم بقضاء القاضي هو حال الزوج يسرا 

َكأَيِّْن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسناها حسابا شديدا وَ :"وعسرا لقوله تعالى

"وعذبناعا  عذابا نكرا
128

                                

 متى تعتبرالنفقة دينا الزما على الزوج-

تعتبر النفقة دينا الزما على الزوج من تاريخ امتناعه عنها سواء أكانت مقدرة بالتراضي أم    

 .ومعنى كونها دينا الزما في ذمة الزوج أنها ال تسقط إال باألداء أو باإلبراء. بقضاء القاضي

ولم يحدد الفقه اإلسالمي زمنا لهذه النفقة إال أن القانون قد حّددها بسنة واحدة من تاريخ رفع 

 .الدعوى

يف وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكساء والمسكن ومصار  

 .العالج وغير ذلك مما يقضي به العرف

وال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق أو اضطرت إلى 

 .ذلك بسبب ليس من قبل الزوج

وال يعتبر سببا لسقوط النفقة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها في األحوال التي   

يباح فيها ذلك بحكم الشرع، أو يجري بها العرف أو عند الضرورة، أو لخروجها للعمل المشروع 

ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة الحق أو مناف لمصلحة األسرة، 

 .منها االمتناع عن العملوطلب 

 الحبس في دين النفقة-

إذا حكم للزوجة ينفقه على زوجها فامتنع عن أدائها إليها مع مقدرته ويساره كان لها الحق في 

 .طلب حبسه وعلى القاضي أن يجيبها إلى ذلك حمال له على أداء النفقة

تنفيذ عليه بالطرق االعتيادية أي والحبس ال يمنع الزوجة من اتخاذ إجراءات استيفاء النفقة ومن ال

أن الحبس ليس بديال عن الوفاء بل هو جزاء االمتناع عن أداء النفقة الواجبة عليه مع قدرته 

ويساره
129
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 حقوق األوالد-

 : ويثبت لألوالد حقان

 حق ثبوت النسب

"ِصْهًرا  َوَكاَن َربَُّك قَِديًراَوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا فََجَعلَهُ نََسبًا وَ :"قال هللا تعالى
130

                               

خلق هللا البشر من الماء وجعل منه الزوجين الذكر الذي ينسب إليه الولد يعرف به واألنثى التي  

يظهر بها ويرتبط مع اآلخرين عن طريقها وكان ربك قديرا حيث خلق هذه الرابطة الكريمة 

رة ليجد األطفال الضعفاء في ظاللها من العطف والرحمة والحنان ما يكفل رابطة النسب والمصاه

 . لهم التربية الحسنة والنشأة الكريمة الصالحة 

وكان ربك قديرا حيث اقتضت حكمته أن يحيط هذه الرابطة القوية ذات األثر البعيد في كيان 

ظها مؤيده بهدى رسول اإلسالم المجتمع كله بجمله من األحكام التي تقيم حولها سياجا منيعا يحف

 .وخير البشرية كلها

يولد : ولقد كان النسب في الجاهلية قبل اإلسالم يبنى على الفراش، والوالدة، واإلدعاء، أو التبني

الولد على فراش الزوجية فينسب إلى صاحبه، ويولد الولد من سفاح فيدعيه رجل ويقول أصبت 

  ويولد الولد ألبيه فيتبناه رجل أجنبي ويستلحقه فيكون له. أّمه وهو يشبهني فيكون له وينسب إليه

 .ويكون لديه كاالبن النسبي على السواء. وينسب إليه

وغير هذا أو ذلك صور وأوضاع توارثها وأقاموا عليها حتى جاء اإلسالم و سار في عالج هذا 

يتدرج بهم ويسير في ف.األمر سيرته في عالج سائر األمور التي عدلها أو قضى عليها من األساس

 .الطريق خطوة خطوة حتى إذا ما صلحت النفوس قضى حسم وحكم فقطع

الولد (:" صلى هللا عليه وسلم) وأبطل أن يكون الزنا طريقا لثبوت النسب فقال الرسول هللا 

( الزوج)والمراد بالعاهر الزاني أي أن الولد يكون لصاحب الفراش ، "للفراش وللعاهر الحجر

 .إليه أما الزاني فليس له إال له الرجم بالحجارةوينسب 

والشارع اإلسالمي يتشوف إلى ثبوت الولد حتى ال يضع ويتعرض للضرر وال يصاب المجتمع 

اآلباء عن إنكار نسب األوالد ( صلى هللا عليه وسلم) بالضرر إذا فسد الولد فقد نهى الرسول 

رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب هللا منه أيّما  "وتوعدهم على ذلك بالعقاب الشديد فقال 

ولما كان من شأن هذه الروح السمحة الكريمة أن  "يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخالئق

تغرى البعض بإلصاق األوالد بغير آبائهم نهى الرسول الكريم األبناء عن أن ينتسبوا إلى غير 

كما نهى " أبيه فالجنة عليه الحرام غيرمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه :" آبائهم فقال

أيما امرأة أدخلت على قوم من :" أن تنسب إلى زوجها ولدا تعلم أنه ليس منه فقال  المرأة عن

"ليس منهم فليست من هللا في شيء ولن يدخلها الجنة
131
. 

ولما كان الكثير من أحكام النسب يبنى على تحديد مدة الحمل كان من الحتم أن نتكلم عن ذلك 

 (.أقلها وأقصاها)ونبين آراء الفقهاء في مدة الحمل 

 مدة الحمل_ 

 :"اتفق األئمة األربعة وغيرهم من الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرلقوله تعالى 

ْنَسانَ  هُ  َحَملَْتهُ إِْحَسانًا  بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ َحتَّٰى َشْهًرا ثاََلثُونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ ُكْرًها  َوَوَضَعْتهُ  ُكْرهًا أُمُّ
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أَ وَ  َوالَِديَّ  َوَعلَىٰ  َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ  قَالَ  َسنَةً  أَْربَِعينَ  َوبَلَغَ  أَُشدَّهُ  بَلَغَ إَِذا

يَّتِي لِي فِي َوأَْصلِحْ   تَْرَضاهُ  أَْعَمَل َصالًِحا نْ  "إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  تُْبتُ  إِنِّي ُذرِّ
132
  

. فدرأ عثمان الحد وأثبت النسب من الزوج. فإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للحمل إال ستة أشهر

 (.رضي هللا عنه)وروى مثله عن علي 

 :واختلف الفقهاء في أقصى مدة الحمل اختالفا كبيرا :أقصى مدة الحمل - 

رضي هللا "ذهب إلى أنها تسعة أشهر حكاه ابن حزم في المحلي ونسبة إلى عمر  :الظاهرية -

 .استنادا إلى المواقع المشاهد والمستقر على مدى السنين واألعوام" عنه

 .نة قمريةذهب محمد بن الحكم إلى أنها س :المالكية- 

ال يبقى الولد :" إذ قالت( رضي هللا عنها)ذهب إلى أنها سنتان ، مستدلين بحديث عائشة :الحنفية-

 ".في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بلحظة

إال أن مثل هذا األمر ( صلى هللا عليه وسلم) ويقول الحنفية إن هذا الحديث وإن لم يرفع إلى النبي 

إنما قالت ذلك سماعا من ( رضي هللا عنها)أن السيدة عائشة  ال يعرف بالرأي فدل ذلك على

 .فكان حجة( صلى هللا عليه وسلم) رسول هللا 

 ذهب إلى أنها ثالث سنين :الليث بن سعد-

 .ذهب إلى أنها أربع سنين وهو نفس الرأي للحنابلة والمالكية  :الشافعية -

آراءهم على حوادث الفردية، وهي ومن ذهب إلى أن أقصى مدة الحمل أكثر من سنتين بنوا 

 .حوادث إن صحت ال عموم لها وهي نادة فال يمكن أن تتخذ أساسا تبنى عليه األحكام

 أسباب ثبوت النسب-

وسبب ثبوت النسب للمرأة هو الوالدة فمتى جاءت المرأة بولد ثبت نسبه منها دون توقف على    

بين أن تكون الوالدة من زواج صحيح، أو وفال فرق . شيء آخر من فراش، أو إقرار، أو ادعاء

وإذا ثبت النسب منها بالوالدة كان الزما وال يمكن نفيه. فاسد، أو وطء بشبهة أو من زنا
133
. 

أما بالنسبة للرجل فإن النسب يثبت في حقه بالفراش الصحيح وما ألحق به والمراد بالفراش   

فالزواج صحيح يثبت به . اج صحيحالصحيح أن تكون المرأة حالال للرجل بناء على عقد زو

متى توافرت الشروط المعتبرة في هذه . الفراش ويعتبر العقد فيه سببا لثبوت النسب باتفاق الفقهاء

 .الحالة

 .والمراد بما ألحق بالفراش الصحيح الدخول الحقيقي بناء على زواج فاسد أو وطء بشبهة

 الزواج الصحيح -

زواج الصحيح هو السبب في ثبوت نسب الولد الذي يولد أثناء قيام اتفق الفقهاء على أن العقد في ال

 :الزوجية إذا توفرت الشروط الالزمة في هذه الحالة وهي

أن تلده لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج فإن جاءت به لهذه المدة ثبت نسبه سواء أقر : أوال 

 .بيونته أو سكت وال يقبل منه نفى النسب إال باللعان

قرار الصريح أن يقر حال حملها وقبل الوالدة بأن الحمل منه إذا كانت المدة بين اإلقرار اإل ومن

 .والوالدة أقل من سنة لتأكد ورود اإلقرار على الحمل الذي ولدته فال يقبل نفيه بعد ذلك

ومن اإلقرار الصريح أن يقر حال حملها وقب الوالدة بأن الحمل منه إذا كانت المدة بين اإلقرار 

 .والوالدة أقل من سنة لتأكد ورود اإلقرار على الحمل الذي ولدته فال يقبل نفيه بعد ذلك
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فشرط قبول نفى النسب . ومن اإلقرار الضمني إعداد معدات الوالدة وقبول التهنئة بالمولود

 .باللعان أال يسبقه إقرار معتبر بالولد يعني صريحا أو ضمنيا

نه فيما يتعلق بحقوق العباد كاإلرث والنفقة ونحو ذلك أما فيما وإذا تم اللعان انتفى نسب الولد ع

 .يتعلق بحقوق هللا تعالى كحرمة المصاهرة فإنها ثابتة مع نفيه احتياطيا

أما إذا جاءت به ألقل من سنة أشهر من وقت عقد الزواج فال يثبت نسبه لتحقيق حصول الحمل به 

ومن ثم يكون العقد على المرأة وقت . باتفاق الفقهاءقبل عقد الزواج ألن أقل مدة الحمل ستة أشهر 

و بالتالي ال ..الحمل بهذا الولد فاسدا ألنه عقد على امرأة حال قيام عدتها والعقد على المعتدة باطل

يثبت من الزوج الجديد إال إذا ادعى هذا الزوج نسبه إليه ولم يصرح بأنه من الزنا فحينئذ يثبت 

عاء تصحيحا لكالمه ومراعاة للولد ويحمل على أنها قد حملت به منه قبل نسب الولد منه بهذا االد

هذا الزواج بناء على عقد سابق صحيح، أو فاسد حصل فيه دخول أو على حصول اتصال جنسي 

 .الشبهة معتبرة شرعا

أن يكون الزوج بحيث يتصور منه الحمل بأن يكون بالغا أو مراهقا على األقل فإن كان : ثانيا 

ال يتصور منه الحمل ال يثبت النسب منه ألنه قرينة قاطعة على أن الحمل ليس منه وهذا  صغيرا

باتفاق الفقهاء وألن الشرط األساسي في النسب أن يولد مثل الولد المولود لمثل من ينسب إليه وال 

 .يتوفر هذا الشرط إذا ولد مولود والزوج صغير ال يتصور منه الحمل

لثبوت النسب في الزواج الصحيح ( مالك والشافعي وأحمد) لفقهاء واشترط جمهور ا: ثالثا-

فإذا تزوج رجل بامرأة وأتت بولد لستة أشهر . أماكن التالقي بين الزوجين بعد العقد الصحيح

فأكثر من وقت الزواج وكان الزوج يتصور منه الحمل ولكن ثبت أن الزوجين لم يلتقيا أو أنه لم 

 .فإنه لم يثبت نسب هذا الولد عندهميكن من الممكن أن يتالقيا 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية إنه ال يكفي إمكان الدخول بل يشترط الدخول بالفعل  وقرر أن اإلمام 

أحمد رضي هللا عنه أشار إلى ذلك في رواية حرب عنه بغير لعان فإن معنى ذلك أن نسب الولد 

ك دليل على زنا المرأة واإلتيان بالولد قبل لم يثبت لعدل الدخول ألن شرط اللعان إال يكون هنا

 .الدخول دليل على الزنا

وقد رجح ابن القيم هذا القول في زاد الميعاد إذ قال هذا هو الصحيح وإال فكيف تصير المرأة 

 .فراشا ولم يدخل الزوج بها لمجرد إمكان الدخول

الوالدة حال قيام الزوجة وقال أبو حنيفة إن العقد الصحيح كاف في ثبوت النسب متى كانت 

وكانت لستة أشهر فأكثر من وقت العقد وكان الزوج يتصور منه الحمل فيثبت النسب في هذه 

الحالة ولم يتلق الزوجان فعال بناء على جواز التالقي بينهما عقال فإذا تزوج مشرقي بمغربية 

وكان الزوج بالغا أو  بطريق المراسلة أو الوكالة وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت الزوج

.مراهقا ثبت نسبه من الزوج ولو لم يتالق الزوجان بعد العقد بالفعل
134
 

 حق النفقة والحضانة والتربية والتعليم 

 حق الحضانة  -

وحضانة الصغير ثابتة شرعا لمصلحته ورعايته وهي تكون للنساء ألنهن أقدر على تحملها،     

 .وأكثر شفقة ورحمة للصغير

 اضنات ترتيب الح
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

يثبت الحق في الحضانة لألم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي باألم على من يدلي    

 :باألب ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التالي

األم، فأم األم وإن علت، فاألخوات الشقيقات، فاألخوات األم، فاألخوات األب، فبنت األخت 

فبنت األخت ألب، فبنت األخ . ، فالخاالت بالترتيب المقدم في األخواتالشقيقة، فبنت األخت ألم

فإذا لم توجد . المذكور فخاالت األم بالترتيب المذكور بالترتيب المذكور، فالصمات بالترتيب

حاضنة من هؤالء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت حضانة النساء انتقل الحق في 

من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث مع مراعاة تقديم الجد الحضانة إلى العصبات 

 .الصحيح على األخوة

فإذا لم يوجد أحد من هؤالء انتقال الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير 

 :العصبات على الترتيب اآلتي

 .فالخال ألب، فالخال ألم الجد ألم، ثم األخ ألم، ثم ابن األخ ألم، ثم العم ألم، ثم الحال الشقيق،

 حق النفقة -

وذلك أن الولد جزء من . األصل أن نفقة األوالد الصغار الفقراء على أبيهم ال يشاركه فيها غيره

 .أبيه فكما تجب نفقة اإلنسان على نفسه تجب على جزئه

المستوى  ويلتزم األب بنفقة أوالده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لألوالد العيش في

واألصل في وجوب نفقة الصغير . والرضاع من النفقة الواجبة على والد الصغير. الالئق بأمثالهم

فكان ذلك دليال على أن سبب . الفقير على أبيه والمولود له هو األب أضاف الولد لألب بالم الملك

 .إيجاب النفقة الوالدة له

o   استحقاق األم األجرة على إرضاع ولدها 

إذا كانت الرضاعة حال قيام الزوجية حقيقة أو حكمها وهي المطلقة رجعيا في :" فقهاءيقول ال

 ".عدتها ال تستحق أم الصبي أجرة على إرضاعه لقيام الزوج بنفقتها في هذه الحالة

وإن كانت الزوجية قد انقطعت بخروجها من العدة فلها الحق في أخذ أجرة إرضاع ولدها من 

 . المطلق الرتفاع نفقتها
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 :الطالق في الشريعة اإلسالمية: الفصل الثاني

 ماهية الطالق : المبحث األول

تعد األسرة كيان اجتماعي ضروري وحتمي لبقاء الجنس ودوام الوجود االجتماعي، وذلك باجتماع الرجل 

".إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا " والمرأة معا، حيث قال جل وشأنه 
135
  

وإذا ما حدث شقاق رتب الالستقرار منحت الشريعة اإلسالمية آلية لفض الشقاق وإنهائه عن طريق 

 .الطالق الذي رغم كونه وسيلة شرعية إال أنه أبغض الحالل عند هللا 

 مفهوم الطالق : المطلب األول

 تعريف الطالق: الفرع األول

 .واالنحالل الحل على يدل  (ق.ل.ط)التركيب  :الفيومي قال.واإلرسال والتخلية، والفك، الحل: لغة. أ

 عنه، وخليت وثاقه حللت إذا األسير وأطلقت شرط، وال قيد غير من أرسلته القول، أطلقت :يقال

شاءت حيث ترعى :طالق .سبيله في ذهب أي :فانطلق
136

  . 

في  ما أو الطالق مادة من مشتق بلفظ المآل، أو الحال في الزوجية الرابطة فك الطالق  :اصطالحا.ب

 .داللة أو صراحة معناها،

  :التعريف شرح . ج

 .الزواج عقد حل أي: فك -

 .بالمرأة الرجل يربط الذي الشرعي العقد: الزوجية الرابطة-

 .البائن الطالق وهو وقوعه، بمجرد الزوجية الرابطة وتنحل الحين، في يقع قد الطالق: الحال فيِ -

الطالق  وهو العدة، انتهاء حين إلى تستمر بل الطالق، إيقاع بمجرد الزوجية الرابطة تنحل ال :المآل أو-

 .الرجعي

 .بلفظ ليس ألنه يقع ال إذ النفسي، الطالق به خرج : بلفظ-

 .مطلقة أنت أو طلقتك، قد أو طالق، أنت :الزوج كقول: الطالق مادة من مشتق-

 .وغيرها والتسريح، كالفراق،: معناها فيِ  ما أو-

 .الصريح الطالق في ويكون تأويل، إلى يحتاج وال معناه، يفهم الذي الكالم وهو : صراحة-

يقع  ال فهنا رؤيتك؛ أريد ال أو أهلك، إلى اذهبي :الزوج كقول محتملة، ألفاظ استعمال وهو : داللة أو-

 .الزوج نواه إذا إال الطالق

حكم الطالق: الفرع الثاني 
137
 

له  تعرض أن يمكن أنه إال الشمل، وتشتيت الروابط، قطع من فيه لما مكروه، أنه الطالق في األصل

 :الخمسة األحكام

 أو جرم ارتكاب أو حرام، من كاإلنفاق حرام، إلى يؤدي الزوجية الحياة استمرار كان إذا :واجبا يكون-

 .غيره

 .الطرفين بأحد فاحش ضرر بسببه حصل أو الزنا، في يقع أنه تيقن إذا :حراما يكون-

 .األخالق أو السمعة سيئة الزوجة كانت إذا :مندوبا يكون-

 :أدلة مشروعية الطالق.7
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

  :الكتاب من. أ

تَانِ  الطَّالقُ " :تعالى قوله "بِإِحَسان   تَسِريح   أو بَِمعُروف   إِمَساك   َمرَّ
138
 . 

لِّقُوهُنَّ  النَِّساءَ  قتُمُ  طَلَّ  إَِذا النَّبِيُّ  َها أَيُّ  يَا"  :عز وجل وقوله َِ َِ " لِِعدَّتِِهنَّ  ِط
139
  

 :السنة من .ب

 صلى وقوله عليه، متفق  "طلق شاء وإن أمسك، شاء إن ثم " عمر البن وسلم عليه هللا صلى النبي قول

 .ماجه ابن رواه "الطالق هللا إلى الحالل أبغض" :وسلم عليه هللا

  اإلجماع .ج

الطالق جواز على اإلجماع قدامة ابن نقل 
140
. 

 الطالق  مشروعية حكمة. 2

الفرقة  شرعت ذلك ومع واستقرارها، واستمرارها األسرة قيام على الشديد الشريعة حرص المعلوم من

 وتعرض قبول، بعد تتنافر قد النفوس أن ذلك ومن واآلجلة، العاجلة المصالح من تحققه لما الزوجين بين

 الزوجين، بين والنزاع الشقاق يستمر أن ومنها بالفراق، الزوجين لكال مخرجا تعالى هللا فجعل بعد اإلقبال،

قَا َوإِن:" وغنى، وفي ذلك يقول سبحانه سعة الطالق في فيكون الصلح، وال يفيد ُ  يغُنِ  يتَفَرَّ  ِمن ُكالّ  هللاَّ

ُ  َسَعتِِه َوَكانَ  "َحِكيًما َواِسًعا هللاَّ
141
  

 أن من هنا مناص فال ثانية، بزوجة ترضى وال عاقرا هي تكون أو عقيما، زوجها ويكون الولد، تريدو

 .يتفرقا

 زوجها ويكون الولد، كالزوجة تريد له، يحققه أن لآلخر يمكن ال فيما الزوجين أحد يرغب أن ومنها

 .يتفرقا أن من هنا مناص فال ثانية، بزوجة ترضى وال عاقرا هي تكون أو عقيما،

  :الرجل بيد الطالق جعل حكمة.3

  :منها عديد لحكم الرجل بيد الرجل اإلسالمي الشرع جعل

 بعد يكلف أنه كما الزوجية، بيت وإعداد مهر من الزواج، سبيل في المشاق يتحمل الذي هو الزوج أن-أ

 .بسهولة الزوجية الحياة في يفرط ال األعباء هذه كل تحمل ومن والحفظ، بالنفقة الزواج

مع  واالنفعال التأثر سريعة تكون التي للمرأة خالفا األمور، معالجة في عقله يعمل الغالب في الرجل أن-ب

 .العقل على عاطفتها غلبة

الطالق شروط : المطلب الثاني 
142
 وأقسامه 

 شروط الطالق :الفرع األول   

 :  شروط الزوج المطلق. 7

 .صحيح زواج عقد بالمرأة تربطه أي :الزوجية-

ليس  ممن صدر إذا اعتباره ينبغي فال خطير، تصرف الطالق ألن الفقهاء، جمهور شرط وهو :البلوغ-

 والثانية عشرة العاشرة بين سنه يكون الذي وهو يعقل، الذي الصبي طالق وقوع الحنابلة وأجاز ببالغ،
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 229سورة البقرة اآلية  . 
139

 .7اآلية  الطالقسورة  . 
140

جزء  عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب،، تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور  قدامة ،المغني ابن . 

 323 ص ،71
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

كالنوم  لعذر، عقله زال ومن المعتوه، به ويلحق الفقهاء، بإجماع الطالق منه يصح ال فالمجنون  :العقل -

 .واإلغماء

صحة  على الفقهاء اتفق وقد .بالوفاة المتصل المرض :أي الموت، مرض به فالمقصود المرض، وأما 

أو  منها طلب بغير بائنا، طالقا هذا مرضه في زوجته طلق إن أنه إال الموت، مرض المريض طالق

 ولو انتهت ترثه أنها المالكية وأضاف الميراث، من فارا يعد ألنه ترثه، فإنها العدة، أثناء في ومات رضا،

 .بالوفاة اتصل قد المرض دام ما بغيره، تزوجت ولو بل عدتها،

 ألن اإلكراه إكراه، يشوبها ال كاملة وإرادة رغبة عن للطالق الموجب اللفظ قصد وهو  :واالختيار القصد-

 .الطالق به يقع فال واالختيار، الرضا يفسد

 يحكيه عن لمن وال أحكامه، تعليم أثناء في طالق يقع ال ولذلك ينوه، لم وإن بالطالق التلفظ إرادة والقصد

 .لمعناه مدرك غير به تلفظ لمن وال غيره،

 هللا عليه صلى لقوله طالقه، صحة على اتفقوا الفقهاء أن إال الطالق إيقاع يقصد لم وإن فهو والهازل،

 . الترمذي رواه "والرجعة والطالق، النكاح، :جد وهزلهن جد، جدهن ثالث" :وسلم

وما  والنسيان الخطأ أمتي عن وضع هللا إن" :لحديث الجمهور، عند طالقه يقع فال المخطئ، وأما

ول  بتنا سكر إذا كما منه، اختيار بغير عقله غاب إذا السكران ومثله ،ماجه ابن رواه "عليه استكرهوا

 .مسكر أنه يعلم لم أو العالج، بقصد دواء

 أقواله وتصرفاته، على فيها يسيطر يعد لم التي الحال وهي اإلغالق، حال إلى وصل فإن الغضبان، وأما

 .الجمهور عند يقع ال طالقه فإن أعصابه، فيها وفقد

 : المطلقة الزوجة شروط. 2

فإن  رجعي، طالق عدة في أو للمطلق، زوجة المطلقة المرأة تكون بأن :حكما أو حقيقة الزوجية قيام-

 .الطالق إليقاع محال فليس فسخ، أو بائن طالق من معتدة كانت

 .بالنية أو بالصفة، أو باإلشارة، طالقها يريد التي المرأة الزوج يعين أن من بد ال :المطلقة المرأة تعيين-

  : الطالق صيغة شروط.3

 :شروط منها ولكل باإلشارة، أو بالكتابة يقع وقد األصل، وهو باللفظ، يقع الطالق

  :الطالق لفظ شروط. أ

 بغيره، فال أم بطالق حلفه أكان شك ثم بشيء حلف فمن  :معناه وفهم اللفظ بحصول الظن أو القطع-

 الطلقات، في عدد وشك الطالق تيقن من وكذا شيء، عليه يقع ال ال، أم أطلق شك من ومثله عليه، طالق

 .المتيقن ألنه األقل على يبني فإنه

 النية لداللته فيه يشترط فال الصريح أما األلفاظ، من بالكنايات خاص وهذا  :باللفظ الطالق وقوع نية-

 .الطالق على القاطعة

 :الكتابة شروط. ب

 :شرطان الطالق بها يقع التي الكتابة في يشترط

 أو الورق على كالكتابة به، تثبت أثر للكتابة يبقى بحيث مكتوبة تكون أن أي  :مستبينة الكتابة تكون أن-

 .مستبينة غير ألنها طالق، بها يقع فال الهواء، في أو الماء على الكتابة بخالف األرض،

وقع  امرأته، بطالق صريحة كتابة كتب فلو مفهومة، واضحة كتابة أي :مرسومة الكتابة تكون أن-

 .يقع ال فإنه تبينه، يمكن ال بشيء الطالق صريح كتب لو ما بخالف ينوه، لم وإن الطالق
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 : اإلشارة شروط. جـ

 أما الكالم، على كان قادرا ممن يقع ال باإلشارة الطالق أن إلى للمالكية خالفا الفقهاء جمهور ذهب

 عن عاجزا يكون أن الحنفية لقبول اإلشارة واشترط بإشارته، الطالق وقوع على الفقهاء فجمهور األخرس

 .الكتابة

  :الطالق أقسام: الفرع الثاني 

 :مختلفة باعتبارات أقسام عدة إلى اإلسالمي الفقه في الطالق ينقسم

  :مشروعيته باعتبار الطالق أقسام: أوال

  مكروه بدعي إلى البدعي ينقسم كما بدعي، وطالق سني طالق ينقسم إلى

 -السني الطالق : 

 فيه تتوفر الذي وهو الطالق .عليه اإلقدام إباحة منها وعلم السنة، فيه أذنت الذي الطالق به والمقصود

 :اآلتية الشروط

 .واحدة من أكثر ال واحدة طلقة زوجته يطلق أن-

 .فيه يمسها لم طهر في الطالق يوقع أن-

 .كاملة طلقة يطلقها أن-

 .المرأة جملة على الطالق يوقع أن-

 .عدتها انتهاء قبل رجعي في آخر طالقا يلحقها ال أن-

 .الطالق إلى الحاجة لشدة إال زوجته يطلق ال الشروط بهذه يلتزم الذي الزوج أن بالمالحظة و جدير

 منها، نفوره على داللة فيه يقربها لم طهر في وكونها والتروي، الحكمة على يدل بواحدة فطالقها

 أنه على داللة المرأة جملة على كاملة طلقة وإيقاع فيها، الرغبة زمان أنه يفترض وقت في واستغنائه عنها

 نهائيا، منها التخلص يريد ال أنه إلى يشير العدة في أخرى بطلقة يلحقها لم وكونه تصرفه هذا، في جاد

 .حين بعد ولو مجاريها إلى المياه ينصلح فتعود أمرها فلعل

 -البدعي الطالق: 

 واحد، مجلس في ثالثا طلقتين أو يطلقها كأن بدعيا، الطالق كان السني، الطالق شروط من شرط اختل إذا

 .عدتها انتهاء قبل رجعي في آخر طالقا يلحقها أو

 .ومحرم مكروه :نوعان البدعي والطالق

 .فيه مسها قد طهر في زوجته طلق إذا مكروها بدعيا الطالق يعد :المكروه البدعي الطالق-

 الحال يجبر هذه وفي حائض، وهي زوجته طلق إذا محرما بدعيا الطالق يعد :المحرم البدعي الطالق-

 إرجاعها على

  :المراجعة إمكانية باعتبار الطالق أقسام:ثانيا

 :بائن وطالق رجعي طالق إلى ينقسم

 - الرجعي الطالق: 

 عقد إلى دون حاجة الفعل أو بالقول زوجته إرجاع حق الزوج فيه يملك الذي هو الرجعي الطالق

 :الطالق، لقوله تعالى في األصل هو النوع وهذا .ترض لم أم أرضيت سواء جديد،

تَانِ  الطَّالقُ " مَساك   َمرَّ ِِ َِ        .229سورة البقرة اآلية " بِإِحَسان   تَسِريح   أو بَِمعُروف   إِ

مكمال  يكن لم ما رجعيا، يقع بها المدخول زوجته على الزوج يوقعه طالق كل أن النوع هذا وضابط

 وبين بينها الجمع وحرمة والميراث النفقة حيث من الزوجة حكم في تكون العدة في و المرأة .للثالث

 .الزوجية بيت في المطلقة اعتداد وجوب إلى إضافة بخامسة، التزوج أختها، وحرمة
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 ميسورة؛ سهلة المراجعة وتجعل الزوجين، بين الجسدي للفراق تجربة الطالق هذا تجعل الضوابط وهذه

عامل  العدة، فترة طوال االمتياز هذا وامتداد .راجعها قد فيكون أرجعتك، :للمرأة يقول أن الزوج إذ يكفي

 .األوان فوات قبل استغالله إلى الزوج يدفع آخر

  البائن الطالق:   

 طالقا فيسمى مؤقتا، أن يكون إما العصمة من الخروج وهذا الزوجية، العصمة معه تنفك الذي الطالق هو

 هذا نوعا وهما كبرى، بائنا بينونة طالقا فيسمى مؤبدا، خروجا يكون أن وإما صغرى، بينونة بائنا

 :الطالق

  صغرى بينونة البائن الطالق  :األول النوع:  

 ما جديد، بعقد إال مراجعتها يمكنه ال زوجها، بحيث عصمة من الزوجة بمقتضاه تخرج الذي الطالق هو

 .للثالث مكملة الطلقة هذه تكن لم

 :صغرى بينونة بائنا الطالق يِها يقع التي الحاالت-

 .الرجعي الطالق من العدة انقضاء-

 .الدخول قبل الطالق-

 .الخلع وهو مال، على الطالق-

القاضي طالق-
143
 .المرأة طلب على بناء 

إن  قائمة تزال ال الرجوع إمكانية أن إال الحاالت، هذه في صغرى بينونة بائنا الطالق وقوع من وبالرغم

فيكون  بذلك، هي رضيت إن جديد بعقد زوجته بإرجاع أولى الزوج كان ولذا الصادقة، النية توفرت

 .النكاح عقدة النحالل حقيقية تجربة لهما بالنسبة الطالق

 : صغرى بينونة البائن الطالق أحكام -

 .تنته لم أم العدة انتهت سواء الزوجين، بين توارث ال-

 انتهائها، بعد أو العدة أثناء سواء جديد، ومهر جديد بعقد لكن عصمته، إلى زوجته يرجع أن للزوج يمكن -

 .بذلك هي رضيت إن

.بها والدخول عليها العقد حين إلى طلقها، الذي زوجها عن تماما أجنبية المطلقة المرأة تعد-
144

 

  كبرى بينونة البائن الطالق :الثاني النوع:  

 ولو يرجعها أن للزوج يمكنه ال زوجها، بحيث عصمة من الزوجة بمقتضاه تخرج الذي الطالق هو

 أو طلقها ثم الثاني ، الزوج ودخل بها ودون اتفاق، صحيحا، زواجا غيره تزوجت إذا إال جديد، بعقد

 .. طلقها فإن" :تعالى قوله في المذكور الطالق وهو .كبرى بينونة بالبائن سمي ولهذا عنها، توفي

" غيره
145
  

  :وقوعه زمن باعتبار الطالق أقسام: ثالثا 

 :المستقبل إلى ومضاف ومعلق، منجز، إلى ينقسم

  المنجز الطالق :  

 ويسمى الحين، اآلثار في جميع عليه وتترتب به، الزوج تلفظ بمجرد الحال، في يقع الذي الطالق هو

 ".المعجل الطالق"

  المعلق الطالق : 

 :حاالت وله صفة، أو شرط وقوع أو المستقبل، زمن إلى يعلق الذي الطالق هو

                                                           
143

 .بالنفقة واإلعسار إليالء،ا :حالتين في إال المالكية، عند بائنا القاضي طالق يقع- 
144

 .100-101المرجع السابق، ص  القادر، عبد داودي  - 
145

 .231سورة البقرة اآلية  . 
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فأنت  الدار، من خرجت إن" :كقوله يكون، ال أن ويمكن يكون أن يمكن أمر على الطالق يعلق أن-

 .عليه علق الذي الشرط بوقوع يقع الطالق فهذا ،"طالق

 يلزمه طالق،فهنا فأنت فالن، مات إذا أو الشهر، دخل إذا :كقوله عادة، العمر يبلغه بأجل الطالق يعلق أن-

 .بقدومه ومجزوم معلوم وقت ألنه الطالق، عليه علق الذي الوقت ينتظر وال الحال، في الطالق

الحال،  في عليه تطلق فإنها علمه إلى سبيل ال مما كان فإن وقوعه، يجهل شيء على الطالق يعلق أن-

 الطالق يتوقف فإن ممكنا، علمه إلى السبيل كان إن أما ،"طالق فأنت جديدا، كوكبا هللا خلق إذا" :كقوله

 ."طالق فأنت أنثى ولدت إن" :كقوله حصوله، على

 ال سبيل ألنه الحال، في الطالق فيقع ،"هللا شاء إن طالق أنت" :كقوله تعالى، هللا بمشيئة الطالق يعلق أن-

 .سبحانه هللا مشيئة على لالطالع

 .الشخص هذا شاء إذا إال يقع ال فإنه إنسان، مشيئة على الطالق يعلق أن - 

 :وهذا جاء على التزوج، بشرط الطالق يعلق أن - 

 تلك  من أو فالن، عائلة من تزوجت إن أو فالنة، تزوجت إن" :كقوله النساء، بعض يخصص أن.0

 .تزوج إذا الطالق يلزمه فهنا ،"طالق فامرأتي المدينة،

 الطالق يلزمه ال وهنا ،"طالق فهي أتزوجها، امرأة كل" :يقول بأن النساء، جميع يعمم. 1

 حيث تيمية، وابن والجعفرية للظاهرية خالفا المعلق، الطالق وقوع على المالكية مثل الفقهاء وجمهور

 طالق به يقع ال اليمين معنى في التعليق أن تيمية ابن ويرى باطل، المنجز غير الطالق أن يرى الظاهرية

 .اليمين بكفارة الحنث عن يكفر أن وحكمه الطالق، ال الحلف به كان يقصد إذا

 : صيغته باعتبار الطالق تقسيم: رابعا

 :وكناية صريح إلى االعتبار بهذا الطالق ينقسم

 -الصريح باللفظ الطالق:   

 لفظ :ومثاله عرفية أو شرعية أكانت داللته سواء غيرها، تحتمل ال داللة معناه على يدل الذي الطالق هو

 معنى إال منها يفهم وال ال تحتمل التأويل، الصريحة األلفاظ هذه فمثل والسراح، والفراق، الطالق،

 .الطالق مباشرة بها يقع بل المتلفظ، نية عن معها يبحث ال ولذلك الطالق،

 -بالكناية الطالق:  

 على وهي ذلك، ينفي بها أن للمتكلم يمكن بحيث مباشرة، داللة المقصود على تدل ال ألفاظ باستعمال وذلك

 :قسمين

 ظاهرة كتاية:  

 ألفاظ مباشر من لفظ فيه ليس مما ذلك وغير ،"سبيلك خليت"و ،"اعتدي"و ،"بائنة أنت" :كقوله

 .لنية المتكلم فيه يرجع وال المالكية، عند الطالق به يقع أنه القسم هذا وحكم .الفراق أو الطالق

 خفية كتاية:  

 ال" أو ،"داريمن  اخرجي" أو ،"أهلك إلى اذهبي" :كقوله الطالق، في تستعمل ال التي األلفاظ وتشمل

 طالق، بها يقع ال القائلين بأنه للجمهور خالفا نواه، إذا إال الطالق بها يقع ال األلفاظ وهذه، "رؤيتك أريد

ينّوي فيها  وال أصال، له موضوعة غير ألنها
146
. 
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 : للزوجين المشتركة باإلرادة الطالق: المبحث الثاني  

 .والخلع بالتراضي، الطالق ويشمل

 :بالتراضي الطالق.أ

 أحدهما من على طلب بناءا أو بينهما، الزوجية الرابطة حل على الزوجان فيه يتفق الذي الطالق هو

 الخاصة الكاملة تتضمن المعلومات لمحكمة، الضبط كتابة إلى تقدم عريضة بواسطة ويتم .اآلخر وموافقة

 .الطالق بالتراضي على اتفاقهما تفيد التي الواضحة والعبارات بالزوجين،

 :الخلع بواسطة الطالق.ب

 يمكن وال الزوجين، بين العشرة تسوء عندما الزوجية الرابطة لفك الطالق تعالى هللا شرع

 آخر سبيال الحكيم الشارع لها جعل فقد المرأة أما لوحده؛ أمره يملك الزوج بيد الطالق اإلصالح، وجعل

الخلع هو السبيل وهذا ترتضيها، ال زوجية حياة للتخلص من
147

 الزوجة تدفعه بدلٍ  طريق عن ويتم ، 

عصمته من نظير َخلعها لزوجها
148

 قد أو لها، دفعه قد الزوج كان الذي المهر هو البدل هذا يكون وقد .  

 .الطرفان عليه يتفق مبلغا آخر يكون

 : الخلع تعريف: المطلب األول 

أطلقها  :الدابة وخلع نزعه، :قائده وخلع ونعله، ثوبه، خلع :يقال ،"َخلَعَ " الفعل من مشتق الخلع: لغة -

 على طالقها أرادته :زوجها المرأة وخالعت ، بالضم خلعاً  امرأته وخلع عزله، :الوالي وخلع ،قيدها من

 .ومختلعة خالع، فهي له، منها ببدل

 :منصور أبو قال .بينهم والعهد الحلف نقضوا :القوم وتخالع عهده، نقض :عنقه عن الربقة وخلع

منه  افتدت فإذا لهن، لباسا والرجال للرجال، لباسا النساء جعل تعالى هللا ألن خلعا، الفراق وسمي ذلك"

 الَخلع ، والمصدر بالضم لع الخ ذلك كل من واالسم صاحبه، لباس منهما كل وخلع منه، بانت فقد ليطلقها،

بالفتح
149
. 

 .غيره أو الصداق مؤخر العوض هذا أكان سواء طالقها، عن للزوج عوضا المرأة بذل الخلع :اصطالحا-

".مخصوصة بألفاظ لزوجها، الزوجة تدفعه بمال النكاح ملك إزالة" :بأنه أيضا وعرف
150

 

 : الخلع مشروعية: الفرع األول  

 .والمعقول واإلجماع والسنة بالكتاب مشروع الخلع

 -الكتاب : 

تَانِ  الطَّالقُ  :تعالى قال     ا آَتيتموهُنَّ  تَأُخُذوا أَن لَُكم يَِحلُّ  َواَل  بِإِحَسان   تسِريح   أَو بَِمعُروف   إِمَساك   َمرَّ  ِممَّ

ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما فاِأاَل يََخا أَن إاِلّ  شيئًا ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أاَلّ  خفتُم فإِن هللاَّ َما افتدت به َعلَيِهَما ُجنَاحَ  ال هللاَّ ِِ "ِي
151

   ،

                                                           
147

 لصاحبه، لبس الزوجين من كل إذ بائنة؛ طلقة بذلك فتقع عصمته، من يخلعها أن على ماال للرجل غيرها أو المرأة تبذل أن الخلع - 

 جزي،  ابن الفقهية، القوانين:يراجع   187اآلية   البقرة سورة"  لَهُنَّ  لِبَاس   َوأَنتُم لَكم لِبَاس   ُهنَّ " :تعالى قوله وذلك معنوي، ستر - أي

  .19 ص ،2  ج /بري حسنين بن عثمان /السالك .782ص 
148

 عليه هللا صلى النبي أتت قيس بن ثابت امرأة أن"واألصل في مشروعية الخلع حديث ابن عباس رضي هللا عنهما في البخاري،   - 

عليه هللا  صلى هللا رسول فقال. اإلسالم في الكفر أكره ولكني دين، وال خلق في عليه أعتب ما قيس بن ثابت هللا، رسول يا :وسلم فقالت

 :، رواه البخاري، كتاب"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة:" قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. نعم:" ، فقالت"أتريدين عليه حديقته:" وسلم

، والنسائي، 7144ص  ،5713رقم  الخلع، في جاء ما :باب الطالق، :كتاب والنسائي،. 4400 ص ، 2472 :رقم الخلع، :باب الطالق،

: المختلعة، تأخذ ما أعطاها، رقم: وابن ماجه، كتاب الطالق، باب. 325، ص 3423ما جاء في الخلع، رقم : الطالق، باب: كتاب

 .222، ص 1108
149

 492 ص ع،.ل.خ( مادة الصحاح،الرازي، ومختار ، 76 ص ،8 ج منظور، ابن العرب، لسان . 
150

 في والمفصل ،329ص  ، مكتبة وهبة، القاهرة ،2اإلسالم، مشكالت األسرة، جزء رعاية تحت األسرة موسوعة عطية صقر،. 

 .775  ص ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 8جزء  زيدان، الكريم عبد األسرةّ، أحكام
151

 229سورة البقرة اآلية  . 
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 ببذل يكون الذي وبعده الخلع أحكامه، بعض وبينت الزوج، من يكون الذي الطالق ذكرت الكريمة فاآلية

 على جناح وال الطالق، في طلب عليها جناح ال الزوجة أن اآلية ومعنى نفسها، به تفتدي الزوجة من مال

العوض وأخذ طلبها إجابة في الزوج
152
.  

 -السنة: 

 عليه هللا صلى النبي إلى قيس بن ثابت امرأة جاءت" :قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن

 رسول هللا فقال الكفر، أخاف أني إال خلق، وال دين في ثابت على أنقم ما هللا، رسول يا :فقالت وسلم

 .البخاري أخرجه ."ففارقها وأمره عليه، فردت نعم، :فقالت حديقته؟ عليه فتردين :وسلم عليه هللا صلى

 معه أن بقيت هي إن تخشى ولكنها دين، لنقصان وال خلق، لسوء مفارقته تريد ال أنها هذا، قولها ومعنى

 .حقوقه في التقصير أي العشير، كفران بالكفر تريد أنها أو الكفر؛ يقتضي فيما تقع

الخلع جواز على والشام بالحجاز الفقهاء إجماع قدامة ابن اإلمام نقل :اإلجماع-
153

. 

كالقصاص عنه، العوض أخذ له فجاز الزوج، حق النكاح ملك إن :قالوا :المعقول-
154

. 

 -الخلع أركان:  

 والعوض، والمعوض والقابل، الموجب، :أي والصيغة، والعوضان العاقدان :خمسة أركان للخلع  

 :شروط منها ولكل والصيغة،

 .الطالق حق يملك ممن يكون أن فيه ويشترط مقامه، يقوم من أو الزوج وهو الموجب، :األول الركن-

 .المال اللتزام أهال يكون أن يصح من وهو ،القابل :الثاني الركن-

طالقا  كالمطلقة حقيقة، بزوجة ليست من خلع يصح فال الزوجية، العصمة وهو ،المعوَّض : الثالث الركن-

 .العقد لفساد نكاحها فسخ من أو المختلعة، أو بائنا،

 في ما يشترط فيه ويشترط .عنها ينوب من أو الزوجة تدفعه الذي المال وهو ،العوض: الرابع الركن-

 .جهالة أو غرر فيه بما يجوز بأنه عليه المهر، ويزيد

 .المفهمة باإلشارة أو بالكتابة أو بالكالم وتكون والقبول، اإليجاب وهي الصيغة، :الخامس الركن-

 الصلح في الشريعة اإلسالمية : الفرع الثاني

 حدث فإذا بواجباته، فيها طرف كل التزام بمدى مرهون واستقرارها الزوجية الحياة استمرار إن

تتم  لم إن وشقاق نزاع إلى يتطور الذي الخالف بوادر ظهرت الواجبات، بهذه كالهما أو أحدهما أخلوأن 

 .األسرة ويدمر الزوجية بالحياة يعصف أن أوشك وإال بدايته، في معالجته

 يكون واألفضل أن بسيطا، كان مهما بينهما يقع خالف أي حل إلى يبادرا أن الزوجين على يجب هنا ومن

 فقط عليهما حله، عندئذ واستحال الخالف، تفاقم إذا إال أجنبي، طرف تدخل دون األسرة داخل الحل

 .والحكمة والمشورة الرأي بأهل االستعانة يمكنهما

 عالجا ناجعا ويكون األسرية، العالقات الستقرار ضمانا ليكون الزوجين، بين الصلح اإلسالم شرع وقد

 :يأتي فيما ذلك وبيان األسرة، كيان تهدد التي لألمراض

أن  الزوج على كان النشوز، أمارات الزوجة من بدر فإذا توقعه؛ أي النشوز، خوف عند الصلح شرع -

تِي"  :تعالى قوله في الواردة العالجية المراحل متبعا الصلح إلى يلجأ نَ  َوالالَّ ُِ ِعظُوهُنَّ  نُُشوَزهُنَّ  تََخافِو

َ  إِنَّ  َسبِيال َعلَيهنَّ  أَطَعنَُكم فالَ تَبغوا إِن اضِربُوهُنَّ  وَ  الَمَضاِجعِ  في َواهُجُروهُنَّ  " َعلِيًّا َكبِيًرا َكانَ  هللاَّ
155
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 طبيعة وفق بالتدرج وذلك العالج، لفعالية آخر ضمان الكريمة اآلية في المبينة للمراحل الزوج وإتباع-

إلى  ثم المضجع، في الهجر إلى انتقل وإال به، اكتفى أكله الوعظ آتى فإذا .المرض أعراض المرأة وطبيعة

  .المبرح غير الخفيف الضرب

قد  أخرى أطراف تدخل وألن أمرهما، بحقيقة أدرى ألنهما الزوجين، بين تكون إنما المراحل هذه كل-

 .بينهما التقريب بدل بعدا الهوة وتزداد بلة، الطين يزيد

في  الزوجة وعلى النشوز، أمارات منه تبدو قد أيضا الزوج فإن فقط، الزوجة بنشوز خاصا ليس الصلح-

 و أَ  نُُشوًزا بَعلَِها ِمن َخافت امَرأَة    َوإِنِ " :تعالى  قال .أيضا جانبها من الصلح تحاول أن الحال هذه

لحُ  ُصلحا بَينَُهَما يُصلَِحا أَن َعلَيهَما إِعَراًضا الَ ُجنَاحَ    "َخير َوالصُّ

بين  الشقاق وخيف نفعا، الذكر السالفة المراحل تجد لم بحيث الزوجين، بين الصلح عملية فشلت إذا-

التي  التحكيم مرحلة هي وهذه اإلصالح، عملية في لإلسهام أخرى أطراف تدخل من بد فال الزوجين،

بعثوا نبيِنِهَما  ِشقَاقَ  َوإِنِخفتم :وجل عز قوله في الكريم القرآن ذكرها َِ  َوَحَكًما ِمن أَهلِهِ  ِمن َحَكًما اِ

ُ  يوفق صالًحا إِ  يُِريَدا أَهلَِها ِن َ  إِنَّ  بَينَهَُما هللاَّ   َخبِيًرا َعلِيًما َكانَ  هللاَّ

 يعلما وأن النظر، وجهات بين التقريب ومحاولة الخالف، أسباب في البحث هو الحكمين ودور

 .الزوجين

بالشرف  تخل ال التي األمور من ألمر لها كراهية طالقها وال امرأته، يمسك أن شرعا للزوج يندب-

 األمور ما من الزوجة هذه في فلعل جهده، قدر الزوجية الحياة على يبقي وأن النكاح، ومقاصد والفضيلة

 خيرا كثيرا يِه هللا ويجعل شيئا تكرهوا أن ِعسى كرهتموهن فإن" :تعالى قال عليها، اإلبقاء في يرغب

"
156
رواه مسلم "آخر منها رضي خلقا منها كره إن مؤمنة، مؤمن يفرك ال" :السالم عليه وقال ، 

157
. 

 : الطالق آثار: المبحث الثالث 

يتعلق  ما ومنها المطلقة، بالزوجة يتعلق ما منها اآلثار، من جملة عليه ترتبت الطالق، وقع إذا

 .النسب ثم الحضانة ثم النفقة ثم بالعدة، بدءا اآلثار هذه عن باألوالد، وسنتكلم

 العدة والنفقة : المطلب األول 

 :العدة: الفرع األول  

 : تعريف العدة: أوال

 :لغة–أ 

وا َوإِن :"تعالى كقوله واإلحصاء، الحساب والعد عدا، يعد عد فعل من مشتقة ال  هللّاِ  نِعمة تعدُّ

" تُحُصوَها
158

" َعّدًا َوَعدَُّهم أَحَصاُهم لَقَد" :وجل عز وقوله، 
159
ُهوِر  ِعدَّةَ  إِنَّ " :سبحانه وقوله ،  الشُّ

ِ  ِعندَ  ِِ  َشهًرا َعَشرَ  اثنا هللاَّ ِ  ِكتَابِ  فِي َماَواتِ  َخلَقَ  يومَ  هللاَّ "التوبة ُحُرم أربََعة   ِمنَها رضَ  َو األ السَّ
160
 

 .غالبا واألقراء األشهر من العدد على الشتمالها العدة كذلك ، وسميت

 :اصطالحا -ب

 الزواج آثار بقي من ما النقضاء زوجها، فارقها التي الزوجة على الحكيم الشارع أوجبه الذي األجل هي

 .الفراق بعد

 .الفراق بعد النكاح آثار من بقي ما النقضاء الحكيم الشارع ضربه أجل :بأنها أيضا وعرفت
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من  بقي ما النقضاء وفاة، أو بطالق زوجها فارقها التي بها، المدخول المرأة تتربصها التي المدة هي :قلت

 .الفراق آثار

".استبراء " الفسخ تسمى عدة أن إال فسخ، أو وفاة أو بطالق الزوج فراق ببسبب العدة تجب
161
 

 :حكمة مشروعية العدة:أوال 

وتختلف  بوفاة، أو بفسخ أو بطالق سواء زوجها، فارقها والتي بها، المدخول المرأة على العدة تجب

 :الفرقة سبب باختالف الحكمة

 أمورهما، ليراجعا للزوجين كافية ومهلة فرصة إعطاء تشريعها من الحكمة  :رجعي طالق من المعتدة-

 .خاللها زوجته إرجاع من الزوج بحيث يتمكن

عدمه،  من المرأة حمل من التأكد منها الحكمة :بشبهة  ووطء  فاسد عقد أو بائن طالق من المعتدة-

 خالل غيره على له األولوية بقاء مع جديد، بعقد ولو عصمته، إلى زوجته ليرجع للزوج فرصة وترك

 .فترة العدة

 .الزوجية لحق رعاية حزنهم أهله ومشاركة له، وفاء الزوج على اإلحداد منها الحكمة :وفاة  من المعتدة-

 -العد معرفة أهمية:  

 :يلي فيما العدة أهمية معرفة تكمن

 العدة إرجاع خالل للزوج يمكن إذ رجعيا، الطالق كان ما إذا واستمراره، الزواج عقد بقاء عليها يتوقف-

 .جديد عقد إلى حاجة دون زوجته

 ألن له العدة، في دامت ما جديد بعقد ولو بائنا، طالقا طلقها التي زوجته إرجاع في المطلق الزوج حق-

 .غيره على األولوية

 .حائال أم حامال كانت إن المطلق المرأة وضعية من التأكد-

 .المعتدة للمرأة بالنسبة الجديد النكاح صحة العدة انتهاء على يتوقف-

عدمه من واإلرث النفقة حق العدة على يتوقف-
162
.  

 -العدة أنواع: 

 .الحمل بوضع أو معين، زمن بمضي أو باألقراء، تكون أن إما العدة

 : باألقراء العدة. أ

 من والجمع، واالنتقال الشيء، وقت دنو أو الوقت، العرب لغة معانيه في ومن قرء، جمع األقراء

 انطالقا المرأة في عدة الفقهاء اختلف االشتراك، لهذا ونظرا .  المشتركة األلفاظ من فهو .أخرى إلى حالة

"قُُروء   ثاَلثَةَ  فُِسِهنَّ  بِأَن يَتََربَّصنَ  َوالُمطَلَّقَاتُ :"تعالى قوله تفسير في اختالفهم من
163
 اإلمامان فذهب ، 

 حنيفة أبو ذهب اإلمامان بينما األطهار، هي األقراء أن إلى الفقهاء من وجماعة والشافعي مالك

 الممتدة الفترة ذوات الحيض، وهي من كانت إذا فالمرأة الحيض، هي األقراء أن إلى وجماعة واألوزاعي

 حكما، ولو الدخول بالطالق بعد زوجها وبين بينها الفرقة ووقعت حامال، تكن ولم واليأس، البلوغ بين ما

 عند تنتهي قروء، بثالثة تعتد بشبهة، فإنها بالوطء أو الدخول، بعد الفاسد العقد في بالتفريق أو بالفسخ، أو

 .طالق السنة طلقت قد كانت إذا الثالثة، الحيضة بانتهاء مالك اإلمام

  : زمن بمضي العدة. ب

 .عشر شهرا اثنا أو وعشر، أشهر أربعة أو أشهر، ثالثة :أحوال ثالثة المسألة هذه وفي
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 العدة  أحكام: ثانيا 

العصمة  النفكاك فيه توارث فال البائن الطالق أما الرجعي؛ الطالق عدة في الزوجين بين التوارث يقع-

 .اإلرث من ليحرمها طلقها إنما الزوج أن تبين إذا إال الزوجية؛

 .الوفاة أو بالطالق الفرقة تاريخ من أشهر عشرة خالل ولدته إذا ألبيه الولد نسب يثبت-

 .لضرورة إال الزوجية، بيت في تعتد أن األحوال كل في المرأة يجب على-

 .الزوجية منزل في دامت ما العدة أثناء والسكنى النفقة المطلقة تستحق-

يتزوج  أن وال العدة، فترة خالل فارقها لمن محرم بامرأة يتزوج أن رجعيا طالقا المطلقة لزوج يجوز ال-

 .رابعة زوجة المطلقة كانت إن بخامسة

ال  تعريضا خطبتها يجوز وفاة من المعتدة إال مطلقا، طالق من المعتدة خطبة العدة فترة خالل يجوز ال-

 .تصريحا

 النفقة : الفرع  الثاني 

 :تعريف النفقة وحكمة مشروعيتها للمطلقة: أوال

 :تعريف النفقة-7

 :لغة-أ

والفاء والقاف أصالن صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء وذهابه فالنون " نفق "النفقة مأخوذة من 

 .واآلخر على إخفاء الشيء وإغماضه

 :اصطالحا-ب

 ".اإلدرار على الشيء بما به بقاؤه:" عرفها الحنفية بأنها-

 ".ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون سرف": كما عرفها ابن عرفه من المالكية بأنها-

وبذلك خرج ما به قوام معتاد . نظام الشيء وعماده والمعنى ما به نظام حال اآلدمي المعتادوالقوام بالكسر 

غير اآلدبي أو ما به حصول قوة غير آدمي كالتبن للبهائم، وخرج أيضا ما ليس بمعتاد في قوت اآلدمي 

 .كالحلوى والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعية

 .فإنه ليس بنفقة شرعية وال يحكم بها حاكمما كان سرفا " دون سرف"وخرج أيضا بقوله 

والمراد بالسرف الزائد على العادة بين الناس بأن يكون زائدا على ما ينبغي وعلى هذا فالحد شامل للكسوة 

 .والطعام والشراب

"كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها:" أما الحنابلة فعرفوها بأنها-
164
. 

 -للمطلقة حكمة مشروعية النفقة: 

كرم الحق تبارك وتعالى المرأة أعظم تكريم سواء كانت أما أو أختا أو زوجة وكفل لها ضمان 

بل لم يكتف بايجابها . حقوقها، ومن ضمن تلك الحقوق التي كفلها لها النفقة فقد أوجبها للزوجة على زوجها

 .على الرجل لزوجته بل أوجبها حتى لمطلقته

حتى تنقضي  -فترة العدة-عدة على المطلقة ومنعها من الزواج في هذه الفترةفقد فرض الشارع الحكيم ال

 .ولكنه لم يتركها بدون أن يضمن ويكفل لها مؤنة طعامها وشرابها وسكانها وملبسها

فأوجب على المطلق اإلنفاق عليها ألنه هو الذي بيده عقدة النكاح وهو المتسبب في الطالق، وألن العدة 

 .من الزواج حتى تنقضي العدة صيانة لمائهلحقه فهي ممنوعة 
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وأيضا فقد تكون المطلقة فقيرة وال عائل لها فإذا ألزمناها بالعدة ومنعناها من الزواج مع عدم إنفاق الزواج 

عليها قد يؤدي ذلك إلى هالكها أو انحرافها لتضمن لقمة عيشها وهذا ما ال يرضاه اإلسالم لذلك ألزم 

 .تى تنتهي فترة العدة التي حق من حقوقهالمطلق بالنفقة عليها ح

 :نفقة المعتدة من طالق الرجعي-2

اتفق العلماء على أن المعتدة من طالق رجعي تجب لها النفقة،الطعام، والشارب والكسوة والسكنى، 

 .سواء كانت حامال أو حائال

 :وذلك لألدلة التالية

 -من الكتاب: 

ْف نَْفس  إالّ َوسَعَها:"   قوله تعالى-0 ًِ سورة ". َوعلَى الَمْولُوْد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بَالَمْعُروْف الً تَُكَل

 .233البقرة اآلية 

 :وجه الداللة-

أن هذه اآلية كما يرى بعض المفسرين وردت في شأن المطلقات وفيها بيان بأنه يجب على والد 

عروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف وال الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالم

 .إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره

 -من السنة النبوية: 

إال أن لكم على :" قالصلى هللا عليه وسلم ما رواه الترميذي باسناده عن عمرو بن األحوص أن النبي -0

لى نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكروهرون وال يأذن في نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فا ما حقكم ع

"بيوتكم لمن تكرهون أال وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن
165
. 

 :وجه من الداللة من هذا الحديث-

يقتضي الوجوب ألنه ليس في ألفاظ .." أال وحقهن عليكم:" صلى هللا عليه وسلمأن قول الرسول 

كلمة إلزام وإثبات والجمع " على"ألن الحقية تقضي الثبوت و" حقهن عليكم:" اإليجاب أكد من قوله

 .بينهما تأكيد للوجب

 -اإلجماع: 

 .فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إال الناشز منهن

النفقة الغذائية والكسوى وعموما يكون مقدار النفقة حسب وبعد أن بينا اتفاق الفقهاء على وجوب 

حال الزوج من الناحية المادية وقد اختلف الفقهاء في مسألة تقدير النفقة حيث أوجب األحناف على أن 

أما بالنسبة للمالكية فقد قالوا بأن النفقة تكون حسب احتياجات . يكون مقدار النفقة ما يكفي الزوجة وأبنائها

أما بالنسبة للشافعية فقالوا . مع األخذ بعين األعراف والعادات المنطقة ومن حيث الزمان والمكانالزوجة 

على وجوب النفقة حسب ظروف الزوج المادية فإذ كان ميسورا فيكون اإلنفاق على حسب يسره أما إذا 

وم المخصصة للزوجة وبالنسبة للحنابلة فقد أقروا النفقة حسب مقدار مؤونة الي. كان معسرا فيكون كذلك

التي ال تقل عن رطل أو رطلين من الخبز، والظاهرية فقد اعتبروا النفقة أكثر النفقة رطالن
166
. 

 

 

 

 

                                                           
165

 .372-371وفاء معتوق حمزة فراش، المرجع السابق، ص  - 
166

 .375-373وفاء معتوق حمزة فراش، المرجع السابق، ص  - 
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 الحضانة : المطلب الثاني 

 : الحضانة تعريف: الفرع األول 

 .الجنب وهو الحضن، من مشتقة  :لغة-أ

ومصالحه بشئونه والقيام وتربيته، بأموره، يستقل ال من ورعاية حفظ الحضانة :اصطالحا-ب
167
 وهي ،

اختصاص  من كانت ولذلك المحضون، مصلحة مراعاة منها المقصود ألن نفسه، الوقت في حق وواجب

 وأحقهم بحضانة الناس أولى األم وكانت مشقتها، على والتحمل الصبر من فيهن لما الرجال، دون النساء

 في إليها حقها ويعود المحضون، من محرم قريب بغير تزوجت إذا عنها يسقط الحق هذا أن غير أوالدها؛

 .زوج عن خلت هي إن جديد من الحضانة

 :الحضانة استحقاق شروط: الفرع الثاني

 وقد اتفق أمينة، يد في المحضون الطفل تجعل الشروط من مجموعة فيه توافرت لمن إال الحضانة تسند ال

 .الحاضن في توافرها الواجب الشروط أهم على الفقهاء

 توسعا المذاهب أكثر أن غير المحضون، مصلحة تحري اجتهادهم في بحسب بعض الشروط في واختلفوا

المذهب هذا وفق سأذكر الشروط ولذا المالكي، المذهب هو الشروط هذه في
168
:  

 .عته أو خفة به من وكذا األحيان، بعض في يفيق كان ولو لمجنون، حضانة فال: العقل-7

يكون  أن إال العاجزة؛ أو المسنة، كالمرأة المحضون، صيانة على له قدرة ال لمن حضانة فال : الكفاءة-2

 .الحضانة على تقدر من النساء من عندها

 .لفاسق حضانة فال :الدين في األمانة-3

على  منهم يخشى بحيث لهم، مجاورا كان أو للفساق، مأوى بيته كان لمن حضانة فال :المكان أمن-4

 .أنثى المحضون كان إذا وبخاصة المحضون،

 .فيهلكه المحضون مال على يتسلط لئال لسفيه، حضانة فال :الرشد-5

 .ونحوه كالجذام الخطيرة، األمراض من السالمة-2

 .خبره بها ينقطع مسافة وهي القصر، مسافة المحضون عن الولي سفر عدم-1

 .آخر بلد إلى بلد من وانقطاع نقلة سفر الحاضنة سفر عدم-0

 :غيره وهما أو األب أكان سواء الحاضن، الذكر يخصان آخران شرطان الشروط هذه إلى ويضاف-

                                                           
167

ومصالحه  بشئونه والقيام وتربيته، بأموره، يستقل ال من ورعاية حفظ حول كلها تدور متقاربة، بتعاريف الحضانة الفقهاء عرف - 

الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ  بدائع .اإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،

واإلمام ابن عرفة الوافية، شرح حدود بن عرفة الموسوم  . 41 ، سنة   ص0 ،  دار الكتب العلمية، بيروت،ج عادل أحمد عبد الموجود

، ص 7993الهدافية الكافية الشافية، تحقيق محمد أبو األجفان والطاهر المعموري، دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة األولى، سنة 

المبجل أحمد بن حنبل، تحقيق أبي الحسن بن سليمان المرداوي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام  . 231

  472 .ص  7951،الطبعة األولى، دار األحياء التراث العربي، بيروت، سنة 0 محمد حامد الفقي، ج
168

 لمختصر بادي ابن نظم - شرح بالدليل الحجة وإقامة  529بدون السنة ،ص  ، دار الحياة الكتب العربية ،2جالدسوقي،  حاشية- 

 بالغة، ،  حرة، تكون أن الحاضنة في يشترط األحناف وعند ،  238-232ص  (كتاب مبتور)، 3 ج /بلعالم باي محمد الحاج /خليل

المحتار على الدر  أنظر ابن عابدين رد .األخير الشرط سوى الذكر الحاضن في وكذا أجنبي، زوج من تخلو وأن قادرة، أمينة، عاقلة،

 الحاضن في يشترط الشافِعية وعند ، 552-555 ، ص 2113دار العالم الكتب، الرياض، سنة ، 3 ج المختار شرح تنوير األبصار،

 بالحاضن يكون ال وأن للطفل، مرضعا الحاضنة تكون - وأن أجنبي، زوج من الحاضنة تخلو وأن واإلسالم، واألمانة، والعقل، الحرية،

 ال وأن والبرص، كالجذام األمراض المنفرة، من يخلو وأن أموره، وتدبر المحضون نظر عن يشغله بحيث كالفالج، مزمن، مرض

 ، 452-454 ص ،3 جالشربيني،  المحتاج، مغني :يراجع .صغيرا يكون ال وأن مغفال، يكون ال وأن رشيدا، يكون وأن أعمى، يكون

 فال والصحة، كأعمى ونحوه، لعاجز، حضانة فال والقدرة والعقل، واإلسالم، الفسق، وعدم الحرية، الحاضن في يشترط الحنابلة وعند

 أبو المحضون رضي إذا إال المحضون، عن بأجنبي متزوجة الحاضنة تكون ال وأن كالجذام، للمحضون ضرره يتعدى لمريض تثبت

، دار الكتب العلمية،بيروت، سنة 5 القناع، ج كشاف ،و البيهوتي، 797 ص ،8 ج /قدامة ابن /لمغنيا :يراجع .زوجها ورضي بذلك،

  .511-499ص 7917
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رعاية  على لهم صبر ال الرجال ألن ؛ بأجرة ولو اإلناث من الصغير حضانة يمكنه من عنده يكون أن-

 .الصغار

 .يحضنها التي المطيقة لألنثى محرما يكون أن -

 :أيضا شرطان الحاضنة للمرأة ويزاد-

 .بالزواج حضانتها سقطت التي األم مع الجدة تسكن كأن حضانتها، سقطت من مع تسكن ال أن-

 .حضانتها سقطت الزوج بها دخل فإن بها، مدخول غير تكون أو أصال، متزوجة تكون ال أن-

وجه،  أكمل على به والعناية الصغير رعاية ألجل هي إنما الفقهاء ذكرها التي الشروط هذه أن ويالحظ

يكون  أن األمانة ومعنى األمانة، الفقهاء جميع من وتفصيل اتفاق محل كان والذي منها، شرط أهم ولعل

أما أو أبا كان ولو نفسه، في مأمونا الحاضن
169
الدين حفظ بها والمقصود ، 

170
 تكون أن بد ال فالحاضنة ، 

 حق على متعدية كانت وأهملته، الواجب هذا ضيعت هي فإن ودينه، نفسه في المحضون أمينة على

 .ورعايته تعاهده على وأقدر أولى هو من إلى ودفعه منها، المحضون ولزم انتزاع المحضون،

 : اإلسالمي الفقه فيِ  الحضانة مستحقي ترتيب: أوال 

 لمصلحة مراعاتهم بحسب األم بعد الحضانة مستحقي ترتيب في طريقته فقهي مذهب لكل

المحضون
171
: 

 ثم ألم، ثم األخت الشقيقة، وتقدم األخوات، ثم األب، أم ثم األم، أم ثم لألم، الحضانة تكون الحنفية فعند- 

 .ألب األخت

 زوجها عنها المتوفى المطلقة أو األم أما الزوجية؛ قيام حال معا للوالدين حق الحضانة المالكية وعند -

 الولد جدة إلى أمها، ثم إلى الحضانة انتقلت األم توجد لم فإن فيه، غيرها ينازعها ال لها حق فالحضانة

 أمه، أم ثم أبيه، جدته أم ثم أمه، خالة إلى ثم أمه، أخت المحضون الولد خالة إلى ثم األم، جدة إلى ثم ألمه،

 فعمة عمة الولد، إلى ثم المحضون، الولد أخت أي أخته، ثم أبيه، إلى الولد حضانة تنتقل ثم أبيه، أم ثم

 أن المذهب، واألظهر في أقوال أخته بنت أو المحضون أخ بنت إلى ذلك بعد انتقالها وفي .فخالته أبيه،

 ألخ ثم أو أنثى، ذكرا للوصي تثبت الحضانة فإن ذكر، ممن أحد يوجد لم فإذا منهن، لألكفأ تكون الحضانة

 المحضون، أخ الولد ابن ثم فاألقرب، األقرب األب جهة من للجد ثم ألب، أو ألم أو كان شقيقا المحضون

 قدم تساووا ألب، فإن الذي ثم ألم، الذي ثم الشقيق، يقدم الحاضنين هؤالء جميع وفي .عمه ابن ثم عمه، ثم

 .عليه وشفقة للمحضون صيانة أكثرهم

 المدليات وجداته األب أم ثم بالذكور، ال باإلناث أمهاتها المدليات ثم لألم عندهم فالحضانةالشافعية  أما-

 اإلخوة، بنات ثم الخاالت، ثم األخوات، ثم وجداته، الجد أم أب ثم وجداته، الجد أم ثم علون، وإن باإلناث

 فالقربى، القربى أمهاتها ثم األم الحنابلة وعند ألب، الذي ثم ألم، الذي ثم الشقيق، يقدم الحواضن كل وفي

 ثم األخت، ثم فالقربى، القربى أمهاته ثم فاألقرب، الجد األقرب ثم فالقربى، القربى أمهاته ثم األب، ثم

 ثم األخت، وبنت األخ بنت ثم األب، عمة ثم األم، ثم عمة األب، خالة ثم األم، خالة ثم العمة، ثم الخالة،

 لذوي ثم فاألقرب، األقرب العصبات، لباقي ثم األب، عمة ثم بنت األب، عم بنت ثم العمة، وبنت العم بنت

للحاكم ثم األرحام،
172
 . 

المحضون  رعاية على أكثر الحرص فيه يفترض لمن الحضانة إسناد الترتيب هذا من والغرض 

 ألنه سواه على الشقيق ويقدم المحضون، إلى فاألقرب األقرب الحاضنين هؤالء فَروعَي في وصيانته،

                                                           
169
 .272 ص ،هـ 7378، الطبعة الثانية، مصر، سنة 4 ج خليج مختصر شرح .الخرشي -

170
 .528 ص ،  الدسوقي، المرجع السابق  - 
171
 742 ص ،7 وأدلته ،ج اإلسالمي الفقه وهبه الزحيلي، -

172
 .00 ص ، 0098بيروت، الكاساني، الطبعة الثانية، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية،  الصنائع، بدائع -
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 هذه على وأصبر أقدر ألنهن النساء من الحاضنين أكثر وكان ألب، الذي ثم الذي ألم، ويليه بقرابتين، يدلي

 .للصغير وصيانة شفقة األكثر يقدم نفسها الدرجة في حاضنين تنازع أنه عند كما الشاقة، المهمة

 :اإلسالمي الفقه فيِ  الزيارة وحق الحضانة مدة: ثانيا 

بشؤونه،  والقيام حفظه تعني الذكر حضانة كانت وإذا منها، الغرض إلى بالنظر الحضانة مدة تحدد

الزواج،  سن لبلوغها حضانتها تمتد األنثى فإن بنفسه، ذلك من يتمكن إلى تمتد أن ينبغي حضانته فترة فإن

 .اآلخر للطرف مضمونا المحضون زيارة حق يكون المدة هذه وخالل

 أن غاية إلى تمتد الذكر حضانة أن يرون فاألحناف المسألة، هذه في المذاهب فقهاء اختلف وقد

 بالبلوغ، حضانتها فتنقضي األنثى وأما وحده، ويتوضأ وحده ويلبس وحده ويشرب وحده أن يأكل يمكنه

 بحاجة أنها إال التربية عن استغنت وإن األنثى بأن للقياس مخالفته رغم واألنثى الذكر بين وعللوا التفريق

 إلى الذكر حضانة استمرار المالكية، مذهب في وأكفأ والمشهور أقدر ذلك على واألم البيت، تعلم تدبير إلى

الزوج بها ودخول زواجها غاية إلى واألنثى البلوغ،
173
 وهو التمييز، سن إلى الحضانة جعلوا والشافعية ؛

كفالة عندهم فهو إلى البلوغ التمييز بعد ما أما تقريبا؛ ثمان أو سنين سبع غالبا
174
 ففي الحنابلة، وأما ؛

 سبع البنت بلغت وإذا منهما، اختار من ويكون مع أبويه، بين خير سنين سبع بلغ إذا الغالم أن مذهبهم

بحضانتها أحق فاألب سنين،
175
. 

 للطرف يتيح أن الحاضن وعلى الفقهاء، باتفاق للمحضون شرعا مضمون حق فهي الزيارة، أما

 من الحاضن يمنع وال البيت، خارج ليراه المحضون له يخرج بأن أو بيته، داخل إما الحق، هذا اآلخر

.ضرر إليه ذهابه في يكن لم ما أراد، إن الذهاب إليه
176

 

 :الحضانة مسقطات: الفرع الثالث 

 له ثبتت عمن تسقط فإنها المحضون، بمصلحة تتعلق ألسباب مستحقيها إلى تسند الحضانة كان إذا

 :اآلتية األسباب من بسبب

 : اإلسالمية الشريعة فيِ  المحضون عن بأجنبي الحاضنة زواج. أ

المحضون يسلب  عن بأجنبي تزوجت الحاضنة إذا األم أن إلى األربعة المذاهب فقهاء ذهب وقد

 وألن  العلم أهل من عنه أحفظ من كل هذا على أجمع : المنذر ابن قال .  في الحضانة الحق منها منها

 ألنها تعاهده، في التقصير إلى الضرورة تدعوها واألم به، وضجره له، الزوج الضرر بتكّره يلحقه الولد

 وتسقط والمذلة الجفاء فيلحقه حضانته، عن مرضاته وطلب زوجها اشتغلت بخدمة تزوجت إذا المرأة

 المالكية وعند العقد عليها؛ بمجرد الحنابلة مذهب من والصحيح والشافعية، الحنفية، عند األم عن الحضانة

  .حضانتها بطلت دخل، فإذا الزوج، بها ويدخل تتزوج لم ما لألم الحضانة تثبت

الحنابلة  وعند زوجها؛ توفي أو طلقت بأن زوج، من خلت متى الحاضنة إلى يعود الحق هذا أن غير

زوال  بسبب العدة، انتظار ودون رجعيا، أم بائنا أكان سواء الطالق، وقوع فور الحضانة في الحق يعود

 فور يعود الحضانة في الحق إن :الشافعية من والمزني الحنفية وقال الشافعية، عند المذهب وهو المانع،

 وأما العدة؛ انتهاء بعد إال الحضانة في الحق فيه يعود فال الرجعي الطالق أما البائن، وقوع الطالق

 من الحاضنة بشفاء فتعود الحج، أو كالمرض اضطراري، لعذر الحضانة زوال بين فإنهم يفرقون المالكية

 أو الحضانة، عن الحاضنة كتنازل اختياري، لسبب الحضانة زوال وبين الحج، رجوعها من أو مرضها،

                                                           
173
 .190  ص ، دار ابن الحزم،9ج ، خليل لمختصر بادي ابن نظم شرح بالدليل الحجة إقامة بلعالم، باي محمد الحاج  -

174
 وحاشية ، 010ص ،المكتب اإلسالمي، الشركة الجزائرية اللبنانية، الجزائر، 6 جالطبعة الثالثة، الطالبين، روضة النووي، -

 415 ص ،7345دار مصطفى البناني الجبلي وأوالده، بمصر، سنة   4 البجيرمي،ج البجيرمي،
175
 .792 المرجع السابق ،ص ، المغني بن قدامة،- 
176
 374ص  ، 71 ج اإلسالمية،  والشؤون األوقاف وزارة الكويتية،  الفقهية الموسوعة .-
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 الحضانة أن على بناء وذلك السقوط، سبب بزوال فيها الحق لها يعود محرم، فال قريب غير من زواجها

 حق الحضانة أن على بناء الحضانة في الحق يعود :وقيل في المذهب، المشهور وهو للحاضن، حق

للمحضون
177
. 

 : اإلسالمي الفقه فيِ  الحضانة فيِ  حقه عن الحاضن تنازل. ب   

سواء  يسقط، فيها حقها فإن الحضانة، عن تنازلت إذا الحاضنة أن إلى المالكية فقهاء ذهب وقد

 لمن تنتقل وإنما إليه، الحضانة تنتقل ال آخر، لشخص تنازلت لو وأنها عوض، بغير أو بعوض تنازلت

 الحنفية قال وبه للغير، تعطيه أن تملك فال التنازل، بمجرد إليه انتقل الحق هذا ألن الرتبة، يليها في

 .والشافعية والحنابلة

 أو المحضون أخذ عن ويسكت للشخص، الحضانة حق بثبوت فيكون الضمني، التنازل وأما

 الحاضنة األم تتزوج أن ذلك ومثال .كاملة بسنة الفقهاء قدرها طويلة مدة الحضانة في المطالبة بحقه

 وفاة، أو بطالق ذلك بعد زوج من خلت إذا فإنها منها، الولد بأخذ األب يطالب وال عن المحضون، بأجنبي

 .عنه ضمنيا تنازال هذا فيعد األمر، أول حقه ترك ألنه الولد؛ أخذ في األب يسقط حق

 العذر زال ثم طويلة، مدة الفراش ألزمها كمرض لعذر، األم عن الحضانة تسقط أن أيضا ومثاله

 كانت لو ما بخالف يسقط، حقها فإن سنة، مدة الحضانة في بحقها تطالب لم لكنها واستعادت عافيتها،

 عذرت وإنما ، بجهلها وتعذر إليها، تسند الحال هذه في فإنها بها، طالبت ثم بالحضانة، أنها أحق جاهلة

العوام يعرفه ال مما األمر هذا ألن بجهلها هنا الحاضنة
178
. 

 :فِي الشريعة اإلسالمية أجنبي بلد فيِ  استيطانه أو الحاضن سفر. ج

يسقط  القصر مسافة المحضون وأولياء األب مقر عن يبعد بلد إلى الحاضنة انتقلت إذا المالكية فعند

 بها ينقطع ال التي وهي القريبة المسافة أما ميال؛ وسبعين باثنين المسافة هذه قدرت وقد الحضانة، في حقها

الحق هذا بها يسقط فال وأوليائه األب عن المحضون خبر
179

 وعللوا والحنابلة؛ الشافعية مذهب وهو ،  

 فإن ذلك على وبناء مقامه، يقوم أن ألحد يمكن وال والتأديب، النسب حفظ األب مهمة بأن رأيهم هذا

ضاع األب بلد في يكن لم المحضون إذا
180
.  

يسقط  فال وغيرها، التجارة أو للنزهة السفر أو القصر، مسافة دون كان ما وهو القريب، السفر وأما

 الحاضنة سفر أن الحنابلة وأضاف .الصغير على أشفق األم ألن والحنابلة؛ المالكية عند الحضانة حق به

في  ألن بعيدا، أم قريبا السفر كان سواء منهما، للمقيم تكون الحضانة فإن لإلقامة، ال حاجة لقضاء إذا كان

 لقضاء السفر كان وإن السفر، مشقة من عليه حفاظ أحدهما مع إبقائه وفي بالمحضون، إضرارا السفر

 وأما ؛ الشافعية قول وهو السفر، مشقة المحضون لتجنيب بالولد، أحق منهما فالمقيم لإلقامة حاجة ال

 األب كان الذي هو البلد هذا كان فإن آخر، بلد إلى بالمحضون تسافر أن الحاضنة أرادت إذا :الحنفية فقالوا

 وأما المحضون، على خطر السفر في يكون أن إال المسافة بعدت ولو يمنعها أن له فليس فيه، عليها قد عقد

 المسافة قريبة، تكون أن إال إليه، السفر من منعها فله العقد، فيه وقع الذي البلد غير المقصود البلد كان إذا

 .نفسه اليوم في قريته أو أهله إلى والعودة المحضون زيارة لألب يمكن بحيث

                                                           
177
باألدلة، التواتي ابن  المالكي الفقه في والمبسط ، 374 ص ، 71 ج اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة /الكويتية الفقهية الموسوعة-

 .889-888 ص  2171، دار الوعي، الجزائر، سنة 0التواتي، ج 
178
 والفقه 212-598، ص   7995،  دار الكتب العلمية، الطبعة اأّلولى، الجزء الخامس، بيروت، سنة  الجليل مواهب الحطاب، -

 .728ص  ، مؤسسة الريان، بدون سنة3 الغرياني،ج الصادق وأدلته، المالكي
179
منصور بن  المربع، والروض ، 729 ص ،7917، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 9الشافعي،ج  فقه في المهذب .الشيرازي-

 231-229 ،ص(كتاب مبتور)يونس البهوتي ،
180
 ،  897-891ص  2119، سنة  الطبعة األولى دار الوعي التواتي، الجزء الرابع، بن التواتي باألدلة، المالكي الفقه في المبسط-

 .080 ص ،9 ج الشافعي،الشيرازي، فقه في والمهذب  231-229ص  البهوتي،  المربع، والروض
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 التبني  تحريم-د 

 حرمت ثم ومن عليه، والحفاظ النسب على اإلسالمية الشريعة حرص يتبين سبق ما خالل من

الصلبيون،  أوالدها بها يتمتع التي الحقوق وكافة لقبها وإعطائه باألسرة أجنبي ولد إلحاق هو الذي التبني،

كون  من األمر هذا عظمة على أدل وال .المجتمع في العام وللنظام التشريع لمقاصد مخالفا التبني واعتبرت

صلى  النبي كان فقد وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول الفعلية السنة وجسدته العظيم، القرآن به نزل تحريمه

 بن زيد" يدعى كان إنه حتى الجاهلية، عرف على جريا هللا رضي حارثة بن زيد تبنى وسلم عليه هللا

ُ  بِأفَواِهكم قَولُُكم َذلُِكم أَبنَاءَكم أَدِعيَاءكم َجَعلَ  َوَما :تعالى قوله نزل حتى الحال ، واستمر"محمد  يَقُولُ  َوهللاَّ

بِيلَ  َوُهَو يَهِدي الحقَّ  بَائِِهم دُعوهم ا السَّ َِ َِ ِ فإِن ِعندَ  أَقَسطُ  ُهوَ  ِل الِّديِن   في إِخَوانُُكم آَبَاَءهم تَعلَُموا لم  هللاَّ

"َوَمَوالِيكم
181
د   كانَ  َما - :تعالى وقوله  ِ  َرُسولَ  َولَِكن ِرَجالُِكم ِمن أََحد   أَبا ُمَحمَّ " النَّبِيِّينَ  خاتَمَ  وَ  هللاَّ

182
  

 الحكم، لهذا وتأكيدا ،"حارثة بن زيد" يدعى الحين ذلك منذ وأصبح التبني، عادة والسنة فأبطل القرآن

 حارثة بن زيد طليقة عنها هللا رضي زينب يتزوج أن وسلم عليه هللا صلى الكريم نبيه عز وجل هللا أمر

 لَِكي َزّوجنَاَكَها  َوطًرا ِمنها زيد   قََضى لَمَّاف" :تعالى هللا فأنزل الجاهلية، في ممنوعا عنه، وكان هللا رضي

ِ  أَمرُ  َوَكانَ  َوطًَرا ِمنهن قَضوا إَِذا دِعيَائِِهم أ زَواجِ  أ فيِ  الُمؤِمنِيَن َحَرج   َعلى ال يَُكونَ  "مفُعوالَ   هللاَّ
183
. 
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 .5-4سورة األحزاب  . 
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 .91 سورة األحزاب اآلية  . 
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 31 سورة األحزاب اآلية "  . 
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 قانون األسرة الزواج في : الفصل األول

       

 ماهية الزواج في قانون األسرة الجزائري :  المبحث األول
 انحالله غاية إلى من مقدماته ابتداء األسرة قانون في للزواج القانونية األحكام الجزائري المشرع نظم لقد

 .ذلك عن المترتبة واآلثار

 تعريف الزواج : المطلب األول
 :قانوني أثر بما يحدثه من المشرع نظر وجهة من اصطالحيا تعريفا و لغويا تعريفا يعرف

 زوجته :ونقول مثله معه له جعلت إذ الشيء ثنيت نقول جنسه، من بآخر الشيء تثنية هو :لغة الزواج.أ

  .آخر واحد له أضفنا إذا فتحها و الواو بتضعيف

 والذي زهرة أبو عرفه اإلمام ما ومنها التشريعية و الفقهية التعاريف بشأنه تعددت  :اصطالحا الزواج .ب

 من عليهما ما و حقوق من ما لكليهما يحدد تعاونهما و المرأة و الرجل بين العشرة حل يفيد عقد بأنه يرى

 . واجبات

 تعريف عقد الزواج. ج

 وهواألسرة  قانون من المعدلة 4المادة  في الزواج لعقد تعريف وضع الجزائري المشرع حاول   

 المادة هذه وبموجب.....".  الشرعي الوجه امرأة على و جل ر بين تم رضائي عقد هو الزواج ":كالتالي

 .الزواج عقد في الجوهري العنصر الرضا أصبح

 الزواج  مقدمات: المطاب الثاني 
 ورغباته،  المتعاقدين طلباته من طرف كل فيها ويبين مقدمات، تسبقها المهمة العقود من عقد كل إن     

 .والقبول اإليجاب ووجوب اإلرادتين بتالقي العقد فيتم

 كال بقي ما الدوام والبقاء نية على يعقد إذ اإلنسانية، الحياة موضوعه ألن العقود أخطر هو الزواج فعقد   

 قانون وال اإلسالمية الشريعة ولم تعنى وأهميتها، شأنها لها مقدماته كانت لهذا الحياة، قيد على الزوجين

 :سواه، ومن بين هذه هي العقود من عقد أي بمقدمات األسرة

 الخطبة : الفرع األول
 تعريف الخطبة : أوال

 لغة 

 المتكلم بين التي تجري والمحادثة الكالم وهي المخاطبة، من مشتقة وضمها الخاء بكسر الخطبة   

 .وحادثه كالمه إذا وخطابا مخاطبة خاطبه :العرب تقول والسامع،

 من فالن خطب :تقول والمحافل المجامع في كلمات من يلقى لما الخاء بضم الخطبة العرب جعلت وقد

 فهي الخاء بكسر الخطبة معروفة أما بمواصفات منثورة كلمة عليهم ألقى إذا خطبة، المسجد منبر على

بها الزواج منه أي طلب ابنته، فالن إلى فالن خطب :يقال للزواج، المرأة طلب
184
. 

 اصطالحا 

 . "حاله ببيان ذويها إلى أو إليها والتقدم منها، للتزوج معينة امرأة يد الرجل طلب هي"

 وليها أو المرأة وإعالم معينة، بامرأة الزواج في الرغبة إظهار" :بأنها الزحيلي وهبه الدكتور وعرفها

 .أهله بواسطة أو الخاطب، من مباشرة اإلعالم هذا وقد يتم بذلك،
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 تعريف الخطبة قانونا

 – الفقهاء رأي على حتى العقد قوة بالزواج للوعد وليس بالتعاقد، وعد هي بل عقدا؛ ليست الخطبة  

  يمكنهما بحيث للزوجين، الكاملة االختيار حرية لتوافر وذلك ، العقد إلنشاء ملزما الوعد يعتبرون الذين

 .العقد إتمام قبل شاءا متى الخطبة عن العدول

وإذا كان المشرع الجزائري لم يعرف الخطبة مثلما عرف عقد الزواج، فإنه اكتفى باإلشارة إلى كونها 

الخطبة وعد :" ج على أن.أ. من ق 15وعدا بالتعاقد ليست له أية قوة إلزامية للعقد، فقد نصت المادة 

لفاتحة إذا اقترنت ا:" منه أن 12كما جاء في المادة ، "بالزواج يجوز للطرفين العدول عن الخطبة

مكرر من  19بالخطبة ال يعد زواجا إال إذا بتوافر ركن الرضا والشروط المنصوص عليها في المادة 

 .قانون األسرة

 أنواع الخطبة وشروطها : ثانيا
 .بالتعريض وخطبة بالتصريح، خطبة نوعان؛ الخطبة

 : الخطبة بالتصريح

 :قوله نحو وذلك بالمرأة، الزواج في الرجل رغبة غير معنى تحتمل ال صريحة بألفاظ تكون التي وهي

 ."كريمتكم من الزواج في أرغب" :قوله أو ،"خاطبا جئتكم"

 : بالتعريض الخطبة

 ظاهر في المعنى يشير إلى أن دون قصده إلى الخاطب بها يلمح مباشرة، غير بألفاظ تكون التي وهي

 امرأة لي تتيسر لو وددت" :كقوله وذلك المقصود، المعنى ينكر أن يمكنه بحيث كالمه،

أم  إلى بحاج أوالدي" :زوجته فقد من قول أو ،"ديني نصف إتمام في ألرغب إني" :قوله أو ،"صالحة

عبارات تحتمل  هي وإنما المتكلم، مراد على صراح يدل ما فيها بيس وغيرها العبارات فهذه ،"ترعاهم

 .وغيره المقصود

 شروط الخطبة : 
 :الخطبة لجواز شرطين من بد ال بل للخطبة؛ تصلح امرأة كل ليست

 الخطبة وقت عليها للعقد صالحة المرأة تكون أن :األول الشرط-

 للغير مخطوبة المرأة تكون ال أن :الثاني الشرط-

 العدول عن الخطبة وآثاره: الفرع الثاني
مرتبة  إلى ترقى ال فإنها ثم ومن مقدماته، من ومقدمة بالعقد، وعد هي وإنما عقدا، ليست الخطبة

 .العقد إلنشاء ملزما الوعد يعتبرون الذين الفقهاء رأي على حتى العقد وقوة اإللزام

 ومن مصلحتهما من ألنه للطرفين، كاملة االختيار حرية تتوافر أن ألجل ملزمة الخطبة تكن لم وإنما

 .مصلحة المجتمع

وجود فكرة العقد واإللزام، غير أنه يستحب ومن ثم، فإنه يجوز العدل عن الخطبة على أساس عدم 

.الوفاء بالوعد، ألن إخالف الوعد من عالمات النفاق
185
 

يتبادل  قد كما مخطوبته، إلى بعضه أو كله الصداق تقديم على الرجل يقدم فقد الخطبة، تمت ما وإذا

 :األمور هذه في النظر من بد ال عدول، حصل وإذا الهدايا، الطرفان

o الصداق: 

 غير كامال استرداده في الحق له أن بعضه، أو كله الصداق لخطيبته دفع إذا الرجل أن على الفقهاء اتفق 

 أو كان هالكا وإن بعينه، رده وجب قائما، كان فإن العقد؛ إتمام قبل الخطبة عن العدول تم متى منقوص،

 وال في العقد، ركن الصداق ألن وذلك قيميا؛ كان إن قيمته رد أو مثليا، كان إن مثله رد وجب مستهلكا

 . بالدخول إال كامال المرأة تستحقه

                                                           

محاضرات في قانون األسرة، الزواج والطالق، إعداد حيدرة محمد، محاضرات موجهة لطلبة الحقوق، كلية الحقوق، -1
 .جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

89 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 :قال حيث الصداق المرأة فيها تستحق التي الحاالت على 72المادة  في الجزائري األسرة قانون نص وقد

 ."الدخول قبل الطالق عند نصفه وتستحق الزوج، بوفاة أو بالدخول، كامال الصداق الزوجة تستحق"

o الهدايا: 

 ما 5 و 4 فقرة ،5 المادة في جاء حيث المسألة، هذه في المالكية بمذهب الجزائري األسرة قانون أخذ ولقد

للمخطوبة  يرد أن وعليه منه، العدول كان إن أهداها مما شيئا المخطوبة من الخاطب يسترد ال" :نصه

 لم ما للخاطب ترد أن فعليها المخطوبة، من العدول كان وإن .قيمته أو له أهدته مما يستهلك لم ما

 ."قيمته أو هدايا من يستهلك

قول  وهذا .ذلك يخالف عرف أو شرط يوجد لم ما تسري األحكام هذه أن العربي بلحاج الدكتور ويضيف

المالكية
186
. 

o والمعنوي المادي الضرر عن التعويض 

 يكلف كأن المرأة، أو الرجل يصيب معنوي أو مادي ضرر الخطبة عن العدول على يترتب قد

ترك  منها الخاطب يطلب قد أو سبب، بغير المخطوبة فتعدل الزوجية، بيت إعداد مشقة نفسه الخاطب

يمس  ما العدول في يكون أو آخرين، خطاب فرصة عليها يفوِّت قد كما وظيفتها، من االستقالة أو دراستها

 .الطرفين أحد كرامة

عن  العدول عن ترتب إذا" :فيها جاء والتي 3 فقرة ،5 المادة في الجزائري المشرع به أخذ ما وهذا

 ."بالتعويض له الحكم جاز الطرفين، ألحد معنوي أو مادي ضرر الخطبة
 فإن معنوي، أو مادي ضرر الخطبة عن العدول عن ترتب إذا ما حال في أنه النص هذا ومعنى

 غير معنويا، أو ماديا الضرر أكان سواء أصابه، الذي الضرر عن بتعويض يطالب أن حقه من المتضرر

 صحة في ينظر الذي للقاضي، التقديرية للسلطة فيه األمر يرجع الضرر عن التعويض على أن الحصول

 وإذا .الضرر لهذا المناسب التعويض تقدير ثم ومقداره، الضرر نوع ثم أوال، الضرر االدعاء بحصول

 .وتقديره الضرر لمعاينة قضائي بخبير استعان القاضي األمر لزم

وإنما  الطرفين، لكال وقانونا شرعا مقرر حق ألنه العدول، مجرد على يكون ال هنا بالتعويض والحكم

 .سبقته أو العدول صاحبت نتائج أو أفعال عن الناجم الضرر عن يكون التعويض

 فقد الخطيبين، ضد الغير بها يقوم التي األضرار عن بالتعويض الحكم إلى الفرنسي القضاء ذهب وقد

 خطيبها فقتله، صدم شخص طرف من للمخطوبة التعويضات دفع ضرورة الفرنسية النقض محكمةقررت 

فرصة وتفويت عزيز، شخص وفقدان المعنوي، الضرر أساس وذلك على
187
. 

o الخطبة  إثبات 

من الناحية  إثباتها يخضع ولذلك والتقاليد، لألعراف خاضعة هي وإنما خاصة، إجراءات للخطبة ليس

 الشرعية والقانونية، الشروط فيها وتحققت الشرعي، الوجه على كانت متى الموضوع، قضاة إلى القانونية

 أن التعويض عن الضرر أو الهدايا، أو الصداق باسترداد يطالب من أو خطبة، وجود يدعى من وعلى

 .الخطبة قيام الوسائل بجميع يثبت

  الجزائري  األسرة قانون فيِ  الكفاءة 

 ولعل القانون .الزوجين بين العالقة استقرار في أهميته رغم الزواج في الكفاءة شرط على ج.أ.ق ينص لم

 .الموضوع بخصوص هذا المجتمع في السائدة األعراف على اعتمادا الكفاءة مسألة على النص أغفل

 كل عند ببعضها األخذ في اختالف مع الشروط، هذه في الكفاءة اعتبروا قديما الفقهاء كان وإذا  

نجاح  عوامل من وعامال الزوجين، بين والتآلف لالنسجام داعيا الفقهاء رآه إلى مرده ذلك فإن منهم،

إعادة  ينبغي هذا، أجل ومن .زمانهم في الناس عليه تعارف ما إلى باإلضافة الزوجية، الحياة واستمرار

 بعض إسقاط ذلك ومن والعرف، والمكان بالزمان تتحدد نظرة الكفاءة شروط في والنظر االجتهاد

                                                           

 .95ص   دون سنة، ،،  دار الفكر العربي وآثاره الزواج عقدمحمد أبو زهرة ، محاضرات في -2
ص  5009الجزائر، سنة  ديوان المطبوعات الجامعية، ،4 ج الجزائري، األسرة قانون شرح في الوجيز ، العربي بلحاج-1

99-95.  
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 المستجدة، وظروفه العصر نوازل تمليها جديدة مقومات وإضافة اعتبار، لها يعد لم المقومات التي

 .الطرفين بين العلمي المستوى السن، واعتبار عامل كاعتبار

 أركان عقد الزواج وشروطه: المبحث الثاني 
خالل التعديل  من القديم األسرة قانون أحكام تعتري كانت التي التناقضات تدارك المشرع حاول      

والذي أبقى فيه على ركن وحيد وأساس في عقد الزواج  12-15الجديد الذي جاء به بموجب األمر رقم 

ينعقد الزواج بتبادل :" المعدلة بنصها على أنه 19وهذا من خالل المادة وهو الرضا أي اإليجاب والقبول، 

 ركنا يعد ما بين فاصال حدا ليضع له شروطا الباقي اعتبر و مساير بذلك المذهب الحنفي،" رضا الزوجين

 .عقد الزواج في شرطا يعد وما

 ركن الرضا: المطلب األول 

 الرضا  ركن ماهية:الفرع األول 
 لغة الرضا بتعريف خاص،سنقوم الزواج بوجه وعقد عام، بوجه العقود لسائر المميزة السمة الرضا يعتبر

 :اآلتي النحو على اصطالحا و

 لغة  الرضا ركن تعريف  

معين فيقال رضي عنه ورضي عليه ورضا  بأمر الذاتية القناعة على للداللة الرضا كلمة تستعمل   

ضد سخط، وأرضاه بمعنى أعطاه ما يرضيه، واسترضاه وترضاه أي طلب رضاه، : ورضوانا ومرضاة

 .ورضي بها ارتضاها لصحبته وخدمته

  :اصطالحا الرضا تعريف 

 ويتمثل وإيجاده االرتباط إنشاء على التصميم عن الدال التعبير بواسطة في االرتباط الطرفين رادةإ توافق

 من الصادرين والقبول اإليجاب هو أو ، وقبول إيجاب من المتعاقدين بين عبارات من فيما يجري التعبير

 اإلرادة وتوافق الرضا كان ولماصدورهما  من المراد تحقق فيفيدان باآلخر أحدهما يرتبط الذين المتعاقدين

ملموس، تنوب الصيغة عنه بمظهر  إال عليه اإلطالع يمكن ال وباطني خفي أمر فهو النفس، في كامنا شيئا

 .في إبرازه وإظهاره، ألنها هي المعبرة عنه وتتخذ شكل اإليجاب والقبول

 شخصان يرتبط فيه عقد في جوهريا أمرا الرضا فاعتبر اإلسالمي، الفقه منوال على المشرع سار وقد

 عقد الزواج":أن ج على.أ.ق من الرابعة المادة في نص حيث التالية المواد في عرفه مؤبدا، ارتباطا

 "الزوجين بتبادل رضا الزواج ينعقد":أنه على نهم التاسعة المادة في نص كما"رضائي

 بكل اآلخر من الطرف وقبول الطرفين أحد من بإيجاب الرضا يكون": فأنه 10 المادة نص في جاء كما

 ."شرعا النكاح معنى يفيد لفظ

 هما من شقّين يتحقق الزواج عقد في الرضا ركن بأن نجد التعاريف هذه على الوقوف خالل من و

 .تعرفهما أن دون قسمي الرضا حددت أنها العاشرة المادة نص على ما يالحظ ولكن والقبول اإليجاب

 بالعقد، رضاه على داال أحد المتعاقدين من أوال يصدر ما هو فاإليجاب الحنفي المذهب ساير فقد المشرع

على موافقته وقبوله فيما رغب فيه األول، وبهذه  به داال اآلخر المتعاقد من ثانيا يصدر ما هو والقبول

 . الموافقة وذلك القبول يحدث التطابق بين اإليجاب والقبول ومن ثم ينعقد العقد

 

 

 

 

 

 

 شروط ركن الرضا وآثار تخلفه : الفرع الثاني 
 والصحيحة ولهذا الكلية ما للموافقة يرجع ألنه الزواج عقد في وجوهريا أساسيا ركنا الرضا ركن يعتبر  

 والقانون الشريعة من كل دو أحاطته يكتمل ال والذي العقد في عنصر أهم باعتبارهما العقد لطرفي

 .توفره ضرورة على أكدا كما الشروط، من بمجموعة
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 شروط ركن الرضا :  أوال 

 الطرف من الطرفين وقبول أحد من بإيجاب الرضا يكون":الجزائري األسرة قانون من 71 المادة تنص   

 لغة النكاح معنى يفيد ما بكل العاجز والقبول من اإليجاب شرعا،ويصح النكاح معنى يفيد لفظ بكل اآلخر

 ". واإلشارة كالكتابة عرفا أو

 يكون فقد مختلفة، صور الزواج عقد في الصيغة أو والقبول لإليجاب أن المادة خالل نص من نالحظ

 اللفظية أوال ثم الصيغة إلى سنتعرض واإلشارة، لذلك كالكتابة اللفظ غير أخرى بطرق ينعقد كما قد لفظا،

 ثانيا وثالثا شروط الصيغة اللفظية غير الصيغة

 الصيغة اللفظية . 7

 من الطرفين وقبول أحد من بإيجاب الرضا يكون":الجزائري األسرة قانون من 71 المادة تنص    

 يحدد لم الجزائري المشرع أن النص هذا من يستشف ماشرعا،  النكاح معنى يفيد لفظ بكل اآلخر الطرف

يتم  التي اللغة وال والقبول، اإليجاب عن التعبير عند الفعل صيغة حتى وال يتم العقد، التي األلفاظ ال

 قانون من 222 المادة  لنص وفقا اإلسالمي الفقه أحكام إلى الرجوع يستلزم ما والقبول،وهذا اإليجاب

 .الجزائري األسرة

 الصيغة غير اللفظية . 2

 ،والتي77-84رقم  _ القانون من العاشرة المادة في الكالم بغير الزواج انعقاد الجزائري المشرع تناول    

 كالكتابة أوعرفا لغة معنى النكاح يفيد ما بكل العاجز من والقبول اإليجاب ويصح"أنه فيها جاء

العاجز  الشخص حالة على النص على الجزائري اقتصر المشرع أن الفقرة هذه في يالحظ ،وما"واإلشارة

الرسالة  طريق عن الزواج انعقاد إلى يتطرق لم حين الكتابة، في أو باإلشارة زواجه وانعقاد الكالم عن

 .االتصال الحديثة بوسائل بالتعاطي وال والرسول

o  انعقاد الزواج باإلشارة والكتابة 

 كاألخرس فيه لعائق أو النطق عن لعجزه في الزواج إرادته عن يعبر أن المتعاقدين أحد على يتعذر قد

 الزواج إرادة على الدالة المفهمة باإلشارة زواجه ينعقد الحالة ففي هذه الكتابة على القدرة عدم مع واألبكم،

 حقه في اللفظ اشتراط وألن العقود جميع في الناطق عبارة مقام قائمة ألن إشارته قصده، عن والمعبرة

 .ممكن غير

o  انعقاد الزواج بالمراسلة 

 أحد أطراف غياب حالة في الرسائل المكتوبة بواسطة الرضا عن التعبير على الجزائري المشرع ينص لم

 .إال بإبرامه أمام الموظف المختص في ذلك بالزواج يعترف ال الجزائري فالمشرع الزواج عقد

o   انعقاد الزواج بالوكالة 

 يصح":أنه على إلغائها قبل األسرة الجزائري قانون من 20 المادة في صراحة الجزائري المشرع نص    

 ألن الحق هذا لديها يكن لم الزوجة ،بينما"بوكالة خاصة الزواج عقد إبرام في وكيله الزوج عن ينوب أن

 وليها المرأة زواج يتولى":الجزائري األسرة قانون من 11 طبقا للمادة وليها هو زواجها يتولى كان الذي

 "له ولي ال من ولي والقاضي أقاربها األولين فأحد أبوها وهو

 يعترف ال الجزائري المشرع أصبح  11 المادة التعديالت على بعض الجزائري المشرع إدخال بعد لكن و

  .الرسمي الزواج عقد إلبرام إجباري الزوجين حضور فإن عقد الزواج،وعليه في بالوكالة

 

 

 

o  انعقاد الزواج بوسائل االتصال الحديثة 

 هذا في اإلسالمية الشريعة فقهاء أقر الوسائل،وقد هذه الزواج بمثل انعقاد على ينص لم الجزائري المشرع

 منزلة و قدسية من للزواج لما نظرا شبكة األنترنت، خالل من عقد الزواج إجراء صحة عدم الخصوص

 .الشارع لدى

 شروط الصيغة . 3
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الشريعة  ذلك هو في المرجع أن منه يفهم مما الزواج عقد صيغة في معنية شروط على المشرع ينص لم

 :النحو اآلتي على وهي الجزائري األسرة قانون من 222 المادة نص حسب اإلسالمية

o العقد  بمجلس المتعلقة الشروط 

القبول يصدر حتى قائما أن يظل اإليجاب وكذا والقبول، اإليجاب مجلس اتحاد في تتمثل و 
188
 ،وكذا 

واتصالهم والقبول اإليجاب بين الكامل التطابق
189
. 

o  الصيغة  بصحة المتعلقة الشروط 

 :يقول كأن الحال في ألثرها ومنتجة منجزة تكون جدية،وأن على الزواج الدالة الصيغة تكون أن يتوجب   

 إلى أية دائما مستمر الزواج عقد أن دالة أي ، مؤبدة تكون أن يشترط ،كما قبلت:زوجتك ابنتي،فيقول

 عليها نصت الزواج في الرضا تشوب التي اإلرادة عيوب من وخالية سليمة الصيغة تكون الحياة،وأن

  "الغلط،اإلكراه،التدليس":في تتمثل و 88 إلى 86 من والمواد ، 82 المواد

 أن حين في إلى التعاقد، تدفعه رهبة الشخص نفس في يولد معنوي أو مادي ضغط كل به يقصد فاإلكراه

 بقصد الحيلة استعمال فهو أما التدليس الواقع، غير اعتقاد على يحمله الشخص ذهن في يقوم وهم هو الغلط

 .التعاقد على يحمله غلط في المتعاقد إيقاع

 الرضا ركن تخلف اثر: ثانيا

 من 32المادة  نص في الجزائري األسرة قانون في الرضا ركن تخلف أثر الجزائري المشرع تناول  

 يتنافى شرط أو على مانع اشتمل إذا الزواج يبطل":أنه على 2005 فبراير 27 في المؤرخ 12-15 األمر

 ."الرضا ركن اختل إذا الزواج يبطل"أنه  على القانون نفس من 33 المادة ونصت هذا "العقد ومقتضيات

 لغة  بالبطالن المقصود 

.القيمة عديم خاسر أو أو ضائع عمل الباطل فالعمل الحكم، وسقوط الفساد 
190
 

  اصطالحا  بالبطالن المقصود 

 مستوفية كاملة ألركانه العقد استجماع عدم القانوني على الجزاء هو العقد بطالن بأن"السنهوري عرفه

".لشروطها
191
 

 عند مخالفة المشرع وضعه صارم جزاء البطالن أن إلى زكي الدين جمال محمد الدكتور ذهب كما

 .التزام حق أو عنه ينشأ وال أثرا، عنه ال ينتج أنه أي العقد، إبرام في إتباعها أوجب القواعد التي

 

 

 شروط إنعقاد الزواج : المطلب الثاني 

 الزواج  لعقد الموضوعية الشروط: الفرع األول 

األسرة وبالتالي تتثمل  لقانون له تعديل آخر في الموضوع هذا في كبيرة تعديالت األسرة قانون أحدث

 :وهيمن قانون األسرة الجزائري  12-15مكرر من األمر  19الشروط الموضوعية في المادة 

 أهلية الزواج : أوال

 إبرام ال يجوز وبالتالي والمرأة، للطرفين الرجل سنة 19 بـ الزواج أهلية المعدلة ةالسابع المادة حددت  

 جاء كما المختصة، المحكمة رئيس من ترخيص مسبق يصدر على بناءا أو سنة 19 ببلوغ إال الزواج عقد
                                                           

 .945ص  ، 1977 مصر، الجامعية، المطبوعات اإلسالمية،دار الشريعة في الزواج ،أحكام حسين فراج أحمد-1
 العلمية البازوري دار مقارنة، فقهية دراسة :الوصية و الطالق و الزواج أحكام في اإلدارة دور قادر، خضر محمد-2
 149 .ص ،2010 التوزيع، األردن، و للنشر .
ص  ، 2008 ،مصر– اإلسكندرية الجامعية، المطبوعات المدنية،دار المرافعات قانون في البطالن هليل، علواني فرج-1
5. 
 الطبعة  ،9عام،مصادر المجلد  بوجه االلتزام ظريةن الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد-2
 .532 ص ، 2000 الحقوقية،بيروت، الحلي ، منشورات3



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

93 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 الدكتور قال له الصالحية لألمر واألهلية األهل إلى واألهلي المنسوب األهلي، مؤنث الوسيط المعجم في

التعريفات وإن تنوعت ألفاظها إال أنها متفقة في مدلولها الذي مفاده صالحية  إن"الجابوري  خلف

اإلنسان لما يجب عليه من الحقوق وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط الالزمة في المكلف لصحة 

فمن عقل ال عقل وهو المجنون فإنه فاقد األهلية، "الثبوت الحقوق عليه
192
وبالتالي تعرف األهلية  ،

بالجدارة والكفاءة ألمر من األمور، وتعني في االصطالح قدرة الشخص تحمل التزامات واكتساب الحقوق 

.وممارستها
193
 

 :الزواج عقد عن األهلية شرط تخلف أثر

 العائلية، االجتماعية الواجبات وكذا مالية التزامات من يترتب عليه لما الكاملة األهلية توفر زواج يقتضي

 طرف من الدخول قبل فيه الطعن ويمكن مطلقا، بطالنا باطال األهلية قبل اكتمال الزواج يكون وبالتالي

ويمكن  نسبيا بطالنا البطالن يصبح الدخول بعد أما مصلحة، له شخص أي أو النيابة الزوجين، أو أحد

 .فقط الزوجين طرف من فيه الطعن

 الصداق في عقد الزواج :ثانيا 

 أو نقود الزوجة من إلى نحلة ما يدفع هو الصداق": أن على الجزائري األسرة قانون من 14 المادة نص

 جعل أي مهرا المرأة وهو مهر ،"تشاء كما فيه تتصرف لها ملك وهو شرعا، مباح ماهو كل غيرها من

.مهرا وأعطاها مهرا، لها
194

 

 :وهو نوعان: أنواع الصداق -

    الصداق المسمى 
 معجال يكون المهر وهذاهو الذي يعين ويسمى وقت إبرام العقد، أو فرض للزوجة بالتراضي بعد العقد، 

على الزوج بمجرد العقد الصحيح، وال بد من تحديده سواء  للزوجة للزوجة ويثبت واجب يكون مؤجل، أو

دخل بها أو لم يدخل بها
195
. 

  صداق المثل 

 يمكن الصداق، ذكر غاب وأغفل إذا لكن العقد، مجلس أثناء الزواج عقد في يذكر أنه العادة جرت   

 الزوجتين بين للتساوي مراعاة أبيها من أسرة الزوجة يماثل صداق كل به ونعني المثل، صداق إلى اللجوء

.والثيوبة والثقافة والبكارة والجمال السن حداثة من العقد، وقت
196

 

 

 

 

 أثر تخلف ركن الصداق في عقد الزواج  

 نصت التي و الجزائري األسرة قانون من 33 في المادة الصداق تخلف أثر الجزائري المشرع تناول     

 صداق وال الدخول قبل يفسخ وجوبه، حالة في ولي أو صداق شاهدين أو بدون الزواج تم إذا "أنه على

فسخ  عليه يترتب بأنه الدخول قبل الصداق شرط تخلف حالة الخصوص على المادة حددت هذه فقد ،" فيه

 أنه كما قبل الدخول، الصداق شرط تخلف على الفسخ رتب المشرع أن منها يستنتج وما الزواج، عقد

الحالة، وهو ما جاء في قرار المحكمة العليا  هذه في للصداق الزوجة استحقاق عدم وهي مسألة في فصل

أنه من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق :" جاء فيه 45317: تحت رقم، 19/13/7981الصادر بتاريخ 

                                                           

 .905ن، .س.د األردن، للنشر والتوزيع، النفائس دار السنة، و الكتاب ضوء في الزواج أحكام سليمان، عمر األشقر-1
 90 .ص ، 2009 ،مزوار،الجزائر مطبعة ،1 والتطبيق،ط النظرية بين العقارية القوانين عرارم، العزيز عبد بن جعفر-2
 .954، ص 5009ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، -1
  .19 ص، 5095 ،األردن .الثقافة، عمان ،دار1 ط .الجديد االسرة قانون ضوء في الزواج حكامأ العربي، بلحاج -2

 .901العربي، المرجع السابق،ص  بلحاج-3
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"كامل الصداق إذا توفي زوجها قبل الدخول بها، وإن لم يكن قد وقع حكم بفسخ العقد وبالطالق
197

فإذا ، 

تم الدخول فالزواج يثبت ويكون صحيحا وتستحق الزوجة بذلك صداق المثل، وهذا ما نجده في قرار 

إن عدم تحديد الصداق ال :" الذي جاء فيه 27422رقم تحت  71/77/7998: المحكمة العليا المؤرخ في

ومتى تبين في قضية الحال فإنهم عرضوا " يبطل الزواج ألنه عند النزاع يقضى للزوجة بصداق المثل

 .قرارهم للتناقض والقصور في التسيب ألن عدم تحديد الصداق ال يبطل الزواج

 الزواج  عقد في الولي شرط: ثالثا

 الولي و األسرة، قانون من مكرر 9المادة  نص ورد في ما حسب الزواج عقد شروط من شرطا الولي يعد

 عليه هللا صلى لقوله السلطان أو أهلها، من الرأي ذو أو عصبتها األقرب من الوصي،أو أو الزوجة أبو هو

 ".  إال بولي نكاح ال "وسلم

 .غيره تزويج في القانون الشخص منحها سلطة وهي النفس، على ووالئية قانونية سلطة الولي فيملك

 الولي  شروط .7

 : حق الوالية له يكن لم منها واحد فقد لو بحيث شروط أربعة الولي في يشترط   

 مميز غير أو كان مميزا الصبي والية تجوز فال بالغا، يكون أن_

 .مطلقا العبد والية تجوز فال ، حرا يكون أن-

 المجنون أو المعتوهأن يكون عاقال فال تجوز والية -

 .المسلم على المسلم غير والية تجوز فال عليه، للمولى موافقا يكون أن -

 أو أبوها وهو وليها، زواجها بحضور الراشدة المرأة تعقد« : على الجزائري األسرة قانون من 77تنص 

 زواج يتولى« القانون هذا من 1 المادة اإلخالل بأحكام دون ،« تختاره آخر شخص أي أو أقاربها أحد

 أن نجد المواد نص من« له ولي ال من ولي والقاضي األولين، فأحد األقارب األب، وهم أولياؤهم، القصر

 .الفقهاء أغلب رأي وهو الذكورة يشترط بالرأي الذي أخذ المشرع

 ترتيب األولياء . 2

  ترتيب الوالية بالنسبة للراشدة 

 القانون الوالية لألب فقطوهنا حصر : قرابة األبوة   -

 .الدرجة دون تحديد األقارب أحد اختيار في للمرأة الحرية ترك أنه المشرع نية من يفهم : القرابة -  

خول المشرع الحق للمرأة في اختيار الولي، وبهذا لها أن تختار أي شخص من غير  :الولي المختار -

 .المشرع أعطى الحرية للمرأة في اختيارها للوليالعائلة وبعيدا عليها، لذا يفهم من النص أن 

 أمرا باعتباره الوالية   02- 05  األمر من عشر الحادية المادة على يعترض الجديد التعديل خالل من

 أن غريب بإمكان كل شخص جعل كما زواجها، عقد في معين ولي بإحضار ملزمة غير فالمرأة شكليا ،

 أو تأثير دور أي للولي يبقي لم إذ الجزائري المشرع وتوسع بل وليا، يكون

المنع أو اإلذن في
198
 من الولي بالشاهد التباس إلى أدى المشرع طرف من مبرر الغير التوسع هذا إن ، 

 تنتفي وبذلك المرأة الراشدة، تباشره الذي  الزواج عقد في دور للقاضي يعد لم أخرى جهة ومن جهة ،

 .تشريعه من والحكمة الولي فوائد

 للقاصرة  بالنسبة الوالية ترتيب 

 مسألة في الحنفي بالمذهب تأثر المشرع الجزائر ينجد أن األسرة قانون من 154 المادة بتفحص

 أكثر العصبة من الموجود كان إذا"على نصت الميراث، والتي درجة حسب وذلك ترتيب األولياء،

 من على قدم قرابتين ذا كان فمن القرابة بقوة الترجيح كان الجهة والدرجة في واتحدوا واحد من

                                                           

 دار ، ط التعديل، بعد و الطالق الزواج أحكام الجديد، ثوبه الجزائري، في األسرة قانون في والطالق الزواج العزيز، عبد سعد -1
 .179 ص،2009 الجزائر، الهومة،

 كلية الشريعة، قسم دكتوراه، رسالة الجزائري، قانون األسرة في تطبيقاته و اإلسالمي الفقه في القضائي االجتهاد محفوظ، صغير بن-1
 .597ص  ،2009 باتنة، لخضر، الحاج جامعة اإلسالمية، والعلوم االجتماعية العلوم
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المال  في واشتركوا بالتعصيب ورثو والقرابة والدرجة الجهة في اتحدوا وإذا قرابة واحدة، ذا كان

 .األبعد تحجب األقرب قاعدة ما تقره وهذا ،"بالسوية

 .بينهما ال فرق والجد األب عال،ألن وإن الجد أو األب وهو :األبوة -

 154 للمادة وفقا األخ ألم قرابة على األخيرة وهذه ألب، األخ قرابة على الشقيق األخ قرابة تقدم :األخوة -

 .الجزائري األسرة قانون من
 .مما ذكروا واحد لها يكن لم من تولي في الحق له ألب،حيث العم أو الشقيق العم :العمومة -

 .سابقا ذكروا من انعدام بعد مرتبة في ويكون :الكافل -

 .والية عامة ذات باعتبارها يزوجها أن حقه من فالقاضي له ولي ال من ولي وهو :القاضي -

 حيث 15/12األمر من 11 المادة لنص قراءتنا القاصرة والراشدة فعند المرأة بين ميز المشرع أن نجد

 في العقد الولي حضور بشرط بنفسها، زواجها مباشرة في الحق األخيرة لهذه أعطى

 أن في األخير فنجد.وليها اختيار حرية لها وليس بنفسها، زواجها تعقد أن يمكنها فال القاصرة أما

 ألي يجوز ثمة ال الصحيح، ومن اإلسالمي بمدلوله الشرعي الولي بدور األسرة قانون في احتفظ المشرع

الكثير من السبب في ضياع  وكان سابقا شاع الذي األمر رضاها بدون الزواج على ابنته يجبر أن جزائري

الفتيات وكذا سببا في ارتفاع نسب الطالق في المجتمع الجزائري، غير أن هذه الثقافة أو القانون ال يصل 

 .إلى بعض النطاق في الجزائر لنقص الوعي الثقافة ونشر مثل هذه المعلومات

 

  أثر تخلف ركن الولي في قانون األسرة 

 أن والمرأة نص على الرجل بين المساواة محاولته في و الجزائري األسرة لقانون المشرع تعديل بعد

 أو صداق أو بدون شاهدين الزواج تم إذا ..."  33المادة  في الزواج ،جاء عقد في صحة شرط الولي

 ، بقراءتنا"المثل بصداق الدخول ويثبت بعد فيه، صداق وال الدخول قبل يفسخ وجوبه، حالة في ولي

 القاصرة، المرأة الوجوب بكلمة يقصد المشرع الجزائري هنا "وجوبه حالة في" مصطلح نالحظ للمادة

 الثانية في حضوره حين في واجب األولى في الولي فحضوره اختيار في الراشدة للمرأة الحرية منح ألنه

 .شكلي

 دون من الزواج أنقص وإن أنه نجد الجزائري األسرة لقانون تحسين إلضفاء المشرع من محاولة في

والتقاليد  الدين والعادات أغفل والمرأة الرجل بين مساواة لوضع محاولته وسط وفي أنه المرأة، إال رضا

 المخالف لديننا األمر تختار، الذي بالولي تختار بمن الزواج حرية للمرأة فمنح

 .السابق االستنجاد بالترتيب يجب وجوده عدم حال وفي األب وجود ضرورة على أكد الذي الحنيف

 

 

 

 الشهود في الزواج وفقا للقانون: 

 أن القول يمكن لذا محدد تعريف بأي اإلشهاد الشاهدين أو أو الشهادة الجزائري المشرع يخص لم

 تعتبر الزواج، عقد بمجلس ما يدور كل على فيشهد العقد يحضران مجلس أكثر أو رجالن هما الشاهدين

 .العقد مجلس في اختالف أو العقد طرفي بين نزاع حصول عند وسيلة لإلثبات الشاهدين شهادة

 :شروط الشهود في عقد الزواج

 المادة نص إلى الرجوع بنا يجدر في الشهود، بالتالي توفرها الواجب الشروط الجزائري يذكر المشرع لم

 الشريعة أحكام إلى فيه يرجع القانون هذا في عليه يرد النص لم ما كل":أنه على نصت التي 222

 :الشروط هي وبالتالي، "اإلسالمية

 النزاع حال في واإلثبات اإلعالن هو الشهادة من فالهدف :العقل. 

 لذلك أهال ليس وهو الزواج عقد على يشهد أن بالغ الغير للصبي يمكن فال :البلوغ. 

 مسلمين الزوجين كان إذا مسلمين الشهود يكون أن على الفقهاء اتفق: اإلسالم. 

 مجلس العقد في وجودهما من الهدف تحقيق أي:منه المراد وفهم المتعاقدين كالم :الشهود سماع. 
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 في السائد العرف أنه كما والطالق، والنكاح الحدود في النساء شهادة يجوز فال :الشاهدين ذكورة 

 .الجزائر

 الشهود على يجب "الجزائري المدني القانون من 33 المادة في جاء:فأكثر 21 سن بلوغ 

 من كانوا األقل،سواء على سنة 21 بالغين يكونوا أن المدنية الحالة شهادات في المذكورين

 .."المعنيين األشخاص قبل من ويختارون الجنس، يخص فيما ميز دون غيرهم أو األقارب
 .للشهود كاملة سنة 21 بلوغ اشترط الجزائري المشرع أن نجد السابق المادة نص استقراء عند

 القانون في الشهادة شرط تخلف آثار-
 الزواج عقد مجلس انعقد إذا فإنه ذكرها لجزائري ا قانون األسرة من 33 المادة نص في ما جاء حسب    

 تم إذا أما الصداق الزوجة تستحق وال العقد يفسخ الحالة هذه في قبل الدخول، اكتشافه وتم شهود دون

 .المثل بصداق يثبت هذه الحالة في الدخول

  الزواج عقد فيِ  االتفاقية الشروط:الفرع الثاني
أباح  الزواج، عقد في الشرعية الشروط إلى وباإلضافة الشرعية، وشروطه أركانه بتوافر الزواج ينعقد

 تضفي و خاصة، مصالح له تحقق أخرى شروط الزواج عقد في يشترطا أن للزوجين الحكيم الشارع

 .الزوجية الحياة على واالستقرار من الثبات مزيدا

 به جرى أو الشرع، به جاء أو لمقتضاه، مؤكدا أو العقد، لمقتضى موافقا يكون الذي هو المقبول والشرط

 .الزما به الوفاء ويكون صحيحا، يكون الشرط هذا فمثل العرف،

  االتفاقية الشروط تعريف: أوال
 عند القولي التصرف في وارد التزام"بأنه بالعقد المقترن التقييدي الشرط الدريني فتحي الدكتور عرف   

."شرعا مقتضاه أصل عن تكوينه، زائد
199

 

قولي،  تصرف في تكليفا يوجب شرط هو بالعقد المقترن التقييدي الشرط أن التعريف خالل من ويتضح

 وهو والوصية، كالهبة انفراديا، تصرفا كان أم المالية، المبادالت عقود من طرفين بين عقدا أكان سواء

 معنى هو وهذا نقصا، أو زيادة العقد آثار من التعديل بهدف إنشائه عند العقد صلب في عنه شرط يعبر

 مقتضى من هو التزاما يتضمن الذي الشرط يخرج به كما والالحق، السابق الشرط به االقتران، فيخرج

العقد
200
. 

  الزواج عقد فيِ  االشتراط حكم  

 النفقة الشرعية، أو الزوجة كاشتراط وذلك جائز، العقد يقتضيه الذي الشرط أن في الفقهاء بين خالف ال

 كاشتراط الزوجة باطل، العقد مقتضى ينافي الذي الشرط أن في أيضا يختلفوا ولم بالمعروف، المعاشرة

 فهي محل من الشروط، ذلك عدا ما أما بينهما؛ التوارث عدم اشتراطه أو األزواج، معاشرة يعاشرها أال

اآلتي التفصيل على الفقهاء بين خالف
201
:  

قبل  ويبطله وأحمد، الشافعي اإلمامين عند مطلقا النكاح عقد يبطل العقد لجوهر المخالف الشرط .7

 .حنيفة أبي اإلمام عند مطلقا يبطله وال مالك، اإلمام عند بعده ال الدخول

وأحمد،  والشافعي حنيفة أبي األئمة عند صحيحا العقد ويبقى يبطل، العقد لمقتضى المخالف الشرط .2 

 .مالك اإلمام عند بعده ال الدخول قبل ويبطله

وال  حنيفة، أبي اإلمام عند ديانة به الوفاء ينبغي لمشترطه، منفعة وفيه العقد، له يتعرض الذي الشرط.3 

اإلمام  عند التعاقد بموجب به الوفاء ويجب مالك، اإلمام عند به الوفاء ويسن الشافعي، اإلمام عند به عبرة

 .الوفاء عدم عند الفسخ حق اآلخر للطرف يكون بحيث أحمد،

                                                           

ص  هـ، 9455مؤسسة الرسالة، سنة الطبع  ، 5، جزء وأصوله اإلسالمي الفقه في مقارنة بحوث . فتحي الدريني--0
494 

  .491-494ص  ، المرجع السابقفتحي الدريني. 200
مع مقدمة في بيان أسباب اختالف الفقهاء وأهمية دراسة  المقارن الفقه في محاضرات البوطي، رمضان سعيد محمد .201

 .55-50  ص 9559الفقه المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، سنة 
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 هذا العقد على يقدمان تجعلهما للمتعاقدين، الحكيم الشارع كفلها التي االشتراط حرية أن القول وخالصة

يبقى  فال أمامهما، واضحة المستقبلية حياتهما معالم ويجعل يريحهما، ما الوسائل من تزودا وقد الخطير

 .بالجهل اعتذار أو لإلنكار، مجال ذلك بعد

 الجزائري األسرة قانون فيِ  بالعقد المقترنة التقييدية الشروط:ثانيا  

 :موضعين في بالعقد المقترنة الشروط مسألة الجزائري األسرة قانون تناول

 الزواج، عقد في يشترطا أن للزوجين" :ونصها وإثباته، الزواج بعقد المتعلقة 42 المادة :األول الموضع-

 وعمل الزوجات، تعدد شرط سيما وال ضرورية، يريانها التي الشروط كل الحق، رسمي في عقد أو

 ."القانون هذا أحكام مع الشروط هذه لم تتناف ما المرأة،
 .35والمادة  ، 32 المادة مادتين؛ ويشمل  :الثاني الموضع-

 ."العقد ومقتضيات يتنافى شرط أو مانع على اشتمل إذا الزواج يبطل":32المادة 

والعقد  باطال الشرط ذلك كان ينافيه، بشرط الزواج عقد اقترن إذا" :يلي ما على تنص  35 المادة

 ."صحيحا

 :يلي ما يستنتج النصوص هذه خالل ومن

وجعل  الفقهاء، عامة عليه ما وهذا الزواج، عقد إلى التقييدية الشروط إضافة الجزائري المشرع أجاز. 0

 .االشتراط حرية في الحنابلة مذهب يوافق بهذا وهو المنع، ال اإلباحة االشتراط في األصل

اإلمام  إال الفقهاء، عليه ينص لم ما وهذا الزواج، بعد آخر رسمي عقد في الشروط هذه إلحاق جواز. 1

 .الزم غير العقد بعد عليه يتفق الذي الشرط أن على نص فإنه أحمد،

 إبرامه؛ أما وقت العقد يقيد ألنه كذلك سمي إنما التقييدي الشرط إن حيث وجاهته، الرأي لهذا أن ويبدو

 .بعد فيما يلحقه الذي التقييدي للشرط أثر فال أبرم قد العقد وأن

عليه  نصت ما وهو األسرة، قانون أحكام مع التقييدية الشروط تتنافى ال أن الجزائري المشرع اشترط. 9

 .العقد ومقتضى تتنافى ال كونها من الشروط من أجازته فيما الفقهية المذاهب كل

 التي تشغل المسائل من المرأة عمل كان ولئن .المرأة عمل ومسألة الزوجات، تعدد مسألة بالذكر خص. 0

 ألن بحيث يحتاج األهمية من يعد ال التعدد فإن بينهم، التنازع في وتتسبب اليوم، األزواج يرمن كث بال

 .عليه ينبه

قبوله  وجعل شرعية، قاعدة وال نصا يخالف وال المتعاقد، مصلحة في كان متى جائزا االشتراط جعل. 0

له  يحق المشترط الطرف إن بل التزامه؛ عن التراجع له يسوغ ال بحيث له، ملزما اآلخر الطرف من

بالعقد،  المقترنة التقييدية الشروط في الحنابلة مذهب وهذا القانون، بحكم اشترطه بما بالوفاء المطالبة

 ال سيما لألشخاص، العامة المصلحة مع تماشيا وأكثرها المجال، هذا في الفقهية المذاهب أوسع يعد والذي

 في مختلف الرجال النساء وسابق الحياة، أمور فيه وتعقدت االلتزامات، فيه كثرت الذي العصر هذا في

 .لالشتراطات ميدانا الزواج عقد وأصبح المجاالت،

 يراه ما أن باعتبار للخالف، مثارا يكون قد بهذه الصفة التقييد ألن بالضرورية، الشروط المادة قيدت.8

 .كذلك اآلخر الطرف يراه ال قد ضروريا العاقد

في  نص حيث العقد، لمقتضى المخالف الشرط أثر مسألة في تناقض في القانون الجزائري المشرع وقع. 9

 من يأخذ بأي لم هذا في وهو باإلبطال، العقد على يعود العقد لمقتضى المخالف الشرط أن على 29 المادة

 أو عليها يكن منصوصا لم ما بالشروط العقد يبطل الذي الظاهري بالمذهب حتى وال األربعة، المذاهب

 ويصح باطال، الغيا العقد يعد لمقتضى المنافي الشرط أن على 22 المادة في نص حين في عليها، مجمعا

 .أحمد  والشافعي أبي حنيفة األئمة بمذهب أخذ قد يكون بهذا وهو عليه؛ للشرط أثر وال العقد،

داودي الدكتور وأضاف
202
 لمقتضاه مناف شرط على المشتمل العقد على حكم الجزائري المشرع بأن 

33 المادة أن رغم وبعده، الدخول قبل حالة بين تفريق بالفسخ، دونما
203
  الحالتين بين التفريق على تنص  

. 

                                                           

، دار البصائر، الجزائر، (دراسة شرعية قانونية مقارنة) الشخصية األحوال في الشرعية األحكام  القادر، عبد داودي -1
 .919-914 ص، 5007الطبعة األولى، سنة 
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أن  إال للرجل ليس حين في عليها، المتفق الشروط مخالفة بسبب التطليق طلب الزوجة حق من جعل

 .التقييدية بالشروط تحقيقه يفترض الذي العقدي بالتوازن يخل وهذا يطلِّق، أو بالمخالفة يرضى

 

 الزواج عقد فيِ  الطبية الشهادة: 
ونظرا  أنه غير لألسرة، العامة بالصحة يتعلق ما 7984 سنة الصادر الجزائري األسرة قانون في يرد لم

 الشخصية، األحوال مجال في التشريعية السياسة فإن والمعدية، الخطيرة األمراض شوِّ  وف الحال، لتغير

 الصحية بالحالة بينة على ليكونوا الزواج، في للراغبين طبية فحوصات إجراء ضرورة اتجهت إلى

 مكرر 47 المادة في 2115 سنة األسرة قانون تعديل في جاء ما وهذا به، االرتباط يودونالذين  للشخص

 منه

  :الزواج قبل الطبي الفحص معنى-
 .الصحية حالته تبين الفحوصات، من مجموعة بإجراء الزواج على المقبل الشخص قيام هو

 حيث األسرة، حماية يهدف إلى وقائيا، إجراءا كونه في الزواج قبل الطبي الفحص إجراء أهمية تتمثلو

 بينة على به يتم االرتباط حتى شريكه، وحالة الصحية بحالته علم على يكون أن من طرف كل يمكِّن

 تلحق قد التي واألضرار السلبيات بعض فيه يكون قد اإلجراء هذا أن على وبصيرة،

والسلبيات اإليجابيات بمجمل استعراض يلي وفيما بشريكه، أو المعني بالشخص
204
: 

 .عالجها إلى والسعي عنها، المبكر بالكشف وذلك والمعدية، الوراثية األمراض من الحد  :أوال -

 ألن األمة؛ مال على والحفاظ والوراثية، والمعدية الخطيرة األمراض انتشار من المجتمع حماية :ثانيا -

 .العالج خير من الوقاية

 وشيوعها الوراثية األمراض انتقال بمنع والعقلية، الجسمية وسالمته النسل صحة على المحافظة :ثالثا -

 .جسد األمة في

 الطبي فالفحص والنفسية، العضوية الطرفين سالمة من التحقق طريق عن الزوجية العالقة حماية :رابعا -

 الزوجين بين االرتباط ألن المرض؛ وجود مع ولو األسرة، استقرار في تساهم التي الضمانات يوفر أحد

 .وبصيرة عن بينة يكون

 واستقرارها، الزوجية الحياة استمرار على تؤثر خطيرة أو مزمنة أمراض وجود من التحقق :خامسا -

 .ممكنا ذلك كان متى الزواج قبل للعالج الفرصة ثَمَّ إتاحة ومن

 المرض؛ وجود مع ولو األسرة، استقرار في تساهم التي الضمانات أحد الطبي الفحص يوفر: سادسا -

 .وبصيرة بينة عن كان الزوجين بين ألن االرتباط

 :يلي بما مستدلين البعض ورفضه الزواج، قبل الطبي الفحص على اعترض فقد هذا، ورغم   

 ترقى إلى ال احتمالية، نتائج تكون أن تعدو ال فإنها دقت، مهما الطبية والتحاليل الفحوصات نتائج إن .7

قلقه  إلى يؤدي المآل، في أو الحال في بإصابته للفحص المتقدم الشخص إعالم وإن واليقين، القطع درجة

األحيان  بعض في أنه هذا، على ويدل .ذلك خالف تكون قد الحقيقة أن مع واجتماعيا، نفسيا واضطرابه

 .الجسد على المرض أعراض تظهر ال حينما وبخاصة والفحوصات، التحاليل نتائج تتباين

إال  الفحص ينصب ال بينما آالف، الثالثة منها المصنَّف عدد يتجاوز جدا، كثيرة الوراثية األمراض إن .2

 .قائما األمراض ببقية اإلصابة احتمال فيبقى منها، قليل عدد على
                                                                                                                                                                                     

 قبل يفسخ وجوبه حالة في ولي أو صداق أو شاهدين بدون الزواج عقد تم إذا" :الجزائري األسرة قانون من 22 المادة نص-2
 ."المثل بصداق الدخول بعد ويثبت فيه، صداق وال الدخول

 م،5000، الطبعة األولى، دار النفائس، األردن، سنة والطالق الزواج قضايا في فقهية مستجدات ،األشقر سليمان عمر أسامة-1
، دار الجامعية (مقارنةدراسة ) الزواج قبل الطبي بالفحص اإللزام مشروعية الصغير، مدى صالح حسن اهلل و عبد ، 59-54 ص 

، الطبعة السادسة، دار المعرفة الزوجية الحياة آداب،العك  الرحمن عبد خالد و،  59-95  ص 5007الجديدة، اإلسكندرية، سنة 
بلحاج العربي، بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات  و، 75-77 ص    5005 للطباعة والنشر، سنة

 .بعدها وما 949 ص، 5094الجامعية، سنة 
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من  الخوف من نفوسهم يعتور لما الزواج، عن الكثيرين عزوف نتائجه من يكون قد الطبي الفحص إن .3

 .عنها سيفصح التي والنتيجة الفحص، نتائج

ما  لمرض تعرضها احتمال أو إصابتها، عن الطبية الفحوصات كشفت التي المرأة إلى اإلساءة إن .4

 .مرضها إفشاء سر تم ما إذا الضرر ويزداد عنها، الزواج في الراغبين بإعراض وذلك كبيرة، تكون

 التواطؤ للحصول أو التزوير، على لهم خالق ال الذين بعض الطبي الفحص نتائج من التخوف يحمل قد .0

 .مضمونها من المسألة تفرغ وبهذا وسالمتهم، صحتهم يثبت ما على

 الراغبين على الطبي الفحص فرض الالزم من أنه رأت اليوم الحكومات بعض فإن العامة، رأي كان وأيا

 اختلفت وإن وبصيرة، بينة على ارتباطهم يكون حتى بنتائجه، وإعالمهم به، وإلزامهم في الزواج،

 ألمانيا، من كل في إجبارية األمراض من الزوجين سالمة فشهادة وموسع، مضيق بين في ذلك تشريعاتهم

  .وتركيا وروسيا، والدانمارك، وأستوانيا، واألرجنتين، وبوليفيا،

 الجزائري  األسرة قانون فيِ  الطبي الفحص 

 طبي لفحص يخضعوا بأن الزواج على المقبلين كل الجزائري المشرع ألزم األسرة، لصحة اعتبارا   

 من وقائيا إجراءا هذا ويعتبر الزواج، عقد ملف في تدرج طبية شهادة على بمقتضاه يحصلون إلزامي،

المؤرخ   02-05 األمر من مكرر  07 المادة لنص وفقا وذلك األسرة، وسالمة صحة على الحفاظ أجل

حيث جاء ، 7984 جوان 19المؤرخ في  77-84والمتضمن تعديل قانون األسرة رقم  2115فبراير  21

يجب على طالبي الزواج أن يقدمها شهادة طبية ال يزيد تاريخها عن ثالثة أشهر، تثبت خلوهما من :" فيه

أي مرض أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج، يتعين على الموثق أو  ضابط لحالة المدنية أن 

كد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية، ومن علمهما بما قد تكشف عنه من يتأ

 .أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج

 :يلي ما المادة هذه نص من ويفهم

حالتهم  تبين طبية ادةشه على خالله من يحصلون طبي، فحص بإجراء الزواج على المقبلون يلزم. 0

 .الصحية

 .تجديدها لزم المدة هذه تجاوزت فإذا أشهر، ثالثة الطبية الشهادة هذه صالحية مدة. 1

 يشكل قد عامل أو مرض أي من صاحبها خلو تثبت أن بد ال الطبية الشهادة فإن المادة، نص حسب. 9

 أنه الطبي الفحص خالل من يكتشف الذي فإن للمادة، الصياغة هذه وبحسب .الزواج مع يتعارض خطرا

 أن غير بحالته تلك، اآلخر الطرف رضي ولو يتزوج أن يحق ال الزواج مع يتعارض مرضا مريض

  ،2112 ماي 77المؤرخ في  754-12التنفيذي  المرسوم في األمر هذا استدرك الجزائري المشرع

 يجب" :ما يلي منه 12 المادة نص في جاء حيث ،مكرر  11 المادة أحكام تطبيق وكيفيات شروط المحدد

 خضوعه أشهر، تثبت ثالثة عن تاريخها يزيد ال طبية شهادة يقدم أن الزواج طالبي من طالب كل على

 ملزما طالب الزواج أصبح المادة هذه وبمقتضى ."المرسوم هذا في عليها المنصوص الطبية للفحوصات

 تكون أن دون اشتراط المرسوم، هذا في المقررة الطبية للفحوصات خضوعه تثبت طبية شهادة يقدم بأن

 .وسالمته لصحته مثبتة الفحوصات

 قد الطرفين أن من الزواج عقد تحرير قبل يتأكد بأن ملزما المدنية الحالة ضابط أو الموثق يكون. 0

من  عنه تكشف أن يمكن وما الفحوصات، هذه نتائج على اطلعا قد وأنهما الطبية، خضعا للفحوصات

 .الزواج على خطرا تشكل أن شأنها من يكون قد عوامل أو أمراض

 الزوجين وأن الزواج، عقد على المذكورة بالوقائع يؤشر أن المدنية الحالة ضابط أو الموثق على يجب. 0.

 .وآثاره الفحص هذا بنتائج وأعلما الطبي، للفحص قد خضعا

 :يلي ما تضمن فقد ،754-12 التنفيذي المرسوم أما-

 شهادة  لهم وتسلم المرسوم، هذا في الواردة الطبية للفحوصات يخضعا أن الزواج طالبي على يجب. 0

 (.2المادة )  المرسوم بهذا المرفق النموذج حسب طبيب من طبية

 .12المادة  تجديدها لزم وإال القران، لعقد تقديمها يوم أشهر ثالثة الشهادة تاريخ يتجاوز أن ينبغي ال.1

 (.3 المادة) الدم  لفصيلة وتحليل شامل، عيادي فحص على بناء الطبية الشهادة تسلم. 9
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 يقترح إجراء أن للطبيب يمكن كما والعائلية، الوراثية كالسوابق أخرى، جوانب البحث يشمل أن يمكن. 0

 حسب .وذلك  الذرية، أو الزوج إلى تنتقل قد التي المعدية األمراض بعض عن للكشف فحوصات

 (.4 المادة)ذلك  في الطبيب يراها التي المصلحة

 (.5  المادة)بذلك   شهادة له ويسلم للمعني، الفحوصات ونتائج مالحظاته بتبيلغ الطبيب يلزم. 0

الطبية  للشهادة الطرفين تقديم بعد إال الزواج عقد يحرر أن المدنية الحالة ضابط أو للموثق يجوز ال. 8

 أنهما من التأكد الطرفين كال إلى االستماع خالل عليه يجب كما ،754-12 المرسوم في عليها المنصوص

 عقد الزواج  في بذلك ويؤشر آثارها، بجميع علم على وأنهما الفحوصات، نتائج على اطلعا قد

 (.11و 12المادتان)

عقد  إبرام يرفض أن المدنية الحالة ضابط أو للموثق يجوز ال فإنه الطبي، الفحص نتائج تكن مهما. 9

لمنع  التدخل صالحياته من ليس المدنية الحالة ضابط أو الموثق أن أي الطرفين، إلرادة خالفا الزواج

 أو عوامل أمراض وجود أثبتت الطبية الفحوصات نتائج أن إلى استنادا قرانهما، يعقدا أن من الطرفين

 ولهما وآثارها،الفحوصات  بنتائج وإطالعهما فقط الطرفين إبالغ فمهمته الزواج، على خطرا تشكل

 .ال أم االرتباط يقررا أن ذلك بعد وحدهما

 الجزائري  األسرة قانون فيِ  الفاسدة األنكحة 

يعرف  أن دون ،األسرة قانون من 22 إلى 29 المواد في والباطل الفاسد النكاح الجزائري المشرع أورد

غير  العقد يقسم الجزائري المشرع أن المواد هذه مجموع من ويفهم بينهما، يفرق أو والباطل الفاسد العقد

 :وفاسد باطل قسمين، إلى الصحيح

 :حالتان له وذكر: الباطل  العقد 7

مانع  على العقد فاشتمال العقد، ومقتضيات يتنافى شرط أو مانع على الزواج عقد اشتمال: األولى الحالة-

 النسب ثبوت عليه يترتب العقد وهذا المؤقتة، أو المؤبدة المحرمات، بإحدى ككونه الزواج، موانع من

 يجعل اإلنجاب، عدم كاشتراط الزواج، عقد مقتضى ينافي شرط على العقد اشتمال أو ووجوب االستبراء،

 32 المادة في الجزائري المشرع جعله الزواج، عقد لمقتضى المخالف الفاسد الشرط أن غير العقد باطال،

 .35  المادة في الفاسد الشرط إبطال مع الدخول بعد صححه حين في مبطال للعقد،

 الوحيد الركن هو بل الزواج، عقد في جوهر ركن الرضا ألن وذلك الرضا، ركن اختالل :الثانية الحالة-

 .كاإلكراه اإلرادة، عيوب من عيب الرضا شاب إذا العقد يبطل ولذلك الجزائري، األسرة وفقا لقانون

 الفاسد  العقد.2

 األسرة، قانون من مكرر 19 المادة في عليها المنصوص شروطه بعض إلى الخلل تطرق الذي العقد هو

 فيه، صداق وال قبل الدخول يفسخ أنه العقد هذا وحكم والشاهدان، وجوبه، حال في والولي الصداق وهي

 .المثل بصداق الدخول بعد ويثبت

 

 الزوجين  حقوق 
 من كل حقوق بين يفرق ولم األسرة، قانون من 32المادة  في الزوجين حقوق الجزائري المشرع أورد

 :هناك وردت كما جملة الحقوق هذه وسنذكر الزوج والزوجة،

 الزوجة  حقوق. 7

:يلي فيما ألخصها حقا عشر ثالثة في زوجها على الزوجة حقوق صقر عطية الشيخ لخص
205

  

 .المشتركة الحياة وواجبات الزوجية، الروابط على المحافظة -0

 .والرحمة والمودة االحترام وتبادل بالمعروف، المعاشرة-1

 .تربيتهم وحسن األوالد ورعاية األسرة مصلحة على التعاون-9

 .الوالدات وتباعد األسرة شؤون في التشاور-0

 .وزيارتهم واحترامهم وأقاربه، اآلخر ألبوي منهما كل معاملة حسن-0

 .والمعروف بالحسنى واألقربين الوالدين مع والتعامل القرابة روابط على المحافظة-8

                                                           
 .49-40ص  ،1 اإلسالم،ج رعاية تحت األسرة موسوعة  صقر، عطية. 205
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 .بالمعروف واستضافتهم وأقاربه، ألبويه منهما كل زيارة-9

 المال في التصرف حرية وهو الزوجية، الحقوق من آخر حقا األسرة قانون من 31المادة  وأضافت

 الزوجين وأن اآلخر، ذمة عن مستقلة مالية بذمة يتمتع الزوجين من كال بأن المادة أقرت الخاص، حيث

 يكتسبانها التي المشتركة األموال تسيير حول الحق رسمي عقد في أو الزواج عقد في أن يتفقا بإمكانهما

 خالفات أية تفادي أجل من وذلك منهما، واحد كل إلى تؤول التي النسب وتحديد الحياة الزوجية، خالل

 .بينهما قد تحدث مالية

 الزوجية النفقة
206
: 

 :النفقة تعريف 

 اإلهداء أو بالبيع صاحبها ملك من خرجت إذا الدابة نفقت :يقال والذهاب، اإلخراج :لغة. 

  اصطالحا 

 تحتاج اللوازم، مما من ذلك وغير وسكنى، وكسوة طعام من لزوجته تقديمه الزوج على يجب ما النفقة :

 .العادة في إليه

 - والقرابة النكاح :بسببين النفقة تجب  :النفقة وجوب أسباب

 :اآلتية بالشروط زوجها على للزوجة النفقة تجب : الزوجية النفقة وجوب شروط .أ

 .للزوجة نفقة فال فاسدا، العقد كان فلو صحيح، الزواج عقد يكون أن

 .الدخول إلى يدعوها أو زوجها، بها يدخل وأن الزوجية، للمعاشرة صالحة الزوجة تكون أن

 .شرعي مبرر دون االحتباس في الزوج حق يفوت ال أن

 تجب" :نصها والتي الجزائري، األسرة قانون من 70 المادة في الشروط هذه الجزائري المشرع أورد وقد

 " ببينة إليه دعوتها أو بها، بالدخول زوجها على نفقة الزوجة

 الزوجية  النفقة مشموالت.ب

 .الناس بين عليه متعارف هو ما وفق العالج وكذا والسكنى، واللباس الطعام الشرعية النفقة تشمل

 أو والسكن والعالج، والكسوة الغذاء النفقة تشمل" :الجزائري األسرة قانون من 18 المادة في وجاء

 ."والعادة العرف في الضروريات من يعتبر أجرته، وما

 الزوجية النفقة مقدار.ج
 تقدير في القاضي يراعي" :ما يلي على األسرة قانون من 19 بنص المادة الجزائري المشرع أخذ لقد   

 النفقة فتقدير ،"من الحكم سنة مضي قبل تقديره يراجع وال المعاش، وظروف الطرفين حال النفقة

 وأسعار األسواق، المالية، الزوج حال إلى بالنظر الطلب، يوم من اعتبارا الطرفين حال فيه يراعى

 مهما كانت ظروف الحياة ضروريات عن النفقة لهذه القاضي تقدير يقل ال أن على المعيشة، وظروف

 أنه البلد، غير في األسعار لتغير تبعا النفقة مقدار من اإلنقاص أو الزيادة جازت هذا، من وانطالقا .الزوج

 األسعار وثباتها استقرار هو الغالب ألن بها، الحكم على سنة مضي قبل مقدارها في النظر بإعادة يسمح ال

 .السنة مدة خالل

 ويمكن الدعوى، رفع تاريخ من النفقة تستحق" :أنه على األسرة قانون من 81 المادة نصت كما   

 الزوجة فإن ثم ومن ،"الدعوى رفع قبل سنة تتجاوز ال لمدة بينة على بناء باستحقاقها يحكم للقاضي أن

 وال الحكم، صدور تاريخ إلى الضبط كتابة لدى وتسجيلها الدعوى رفع تاريخ من ابتداء تستحق النفقة

 بنفقة المحكمة تحكم أن إال الحكم، صدور بعد نفقة وال الدعوى، لرفع سابقة بنفقة يحكم أن يجوز للقاضي

 مع نهائية بصفة فيها تفصل ثم المرافعة، إجراءات أثناء تمهيدي حكم بموجب لألوالد أو مؤقتة للزوجة

 .النزاع في موضوع الفصل

                                                           
 ص ،المرجع السابقالقادر عبد داودي و بعدها، وما 462 ص ،4 ج ، الجزائري األسرة قانون شرح في الوجيز ،العربي بلحاج . 206

 .بعدها وما 20 ص ، 04 ج ،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية والموسوعة بعدها، وما 482

 



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

102 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 اعتبارا ذلك، تثبت أن على الدعوى، رفع قبل سنة لمدة بالنفقة القاضي يحكم أن استثناء القانون وأجاز   

امتناع  امتد ولو سنة، من ألكثر سابقة بنفقة يحكم أن له يجوز وال المرأة، فيها تكون قد التي للظروف

 .لسنوات اإلنفاق عن الزوج

 القرابة  بسبب النفقة ثبوت.د
 قانون من 77 على أصولهم، حيث نصت المادة وللفروع فروعهم، على لألصول القرابة بسبب نفقة تجب

 ودرجة واالحتياج حسب القدرة األصول على والفروع الفروع، على األصول نفقة تجب" :األسرة

 .األصول نفقة في الشافعية برأي أخذ الجزائري المشرع أن ويظهر ."اإلرث في القرابة

 :النفقة وقت. هـ

 البنت الكسب،أما على قادرا عاقال يبلغ حتى الكسب عن العاجز الصغير الذكر ولده على األب نفقة تجب

بها الزوج ودخول زواجها حين إلى عليها األب نفقة وجوب فيستمر
207
. 

 األب، على الولد نفقة تجب" :بقولها الجزائري األسرة قانون من 15 المادة األحكام هذه إلى أشارت وقد

 إذا كان ما حالة في وتستمر الدخول، إلى واإلناث الرشد، سن إلى للذكور فبالنسبة مال، له يكن ما لم

 ."بالكسب عنها باالستغناء وتسقط للدراسة، مزاوال أو بدنية، أو عقلية آلفة الولد عاجزا

 الزوجات في قانون األسرة الجزائري  تعدد 

  :هي مواد ثالث في التعدد مسألة ج.أ.ق تناول

 وجد متى اإلسالمية، الشريعة حدود في واحدة زوجة من بأكثر بالزواج يسمح" :ونصها 8 المادة-

 يقبل التي والمرأة السابقة الزوجة إخبار الزوج على يجب .العدل ونية شروط وتوافرت المبرر الشرعي

 يمكن .الزوجية مسكن لمكان المحكمة رئيس إلى بالزواج الترخيص طلب يقدم بها، وأن الزواج على

 ."الزوجية للحياة الضروريةيرخص  أن المحكمة لرئيس

الزوج  ضد قضائية دعوى رفع زوجة لكل يجوز التدليس حالة في" :فيها جاء وقد (مكرر) 18 المادة-

 ."بالتطليق للمطالبة

القاضي  من ترخيصا الزوج يستصدر لم إذا الدخول قبل الجديد الزواج يفسخ( 7مكرر ) 18تنص المادة -

 (.أعاله 18المادة  في عليها المنصوص للشروط وفقا

 :هي التعدد أحكام أن المواد هذه من ويؤخذ

 .اإلسالمية الشريعة أحكام وفق التعدد يباح -0

 يحدد المبررات لم القانون أن رغم العدل، ونية وشروط الشرعي، المبرر وجود للتعدد يشترط -1

لتقدير  خاضعا هذا كل يجعل مما عليها، االطالع يمكن ال العدل نية أن كما بالتعدد، للسماح. المقبولة

 .القاضي

 التعدد على بها الزواج يريد التي والمرأة زوجته، من كل بموافقة يحظى أن الزوج على يجب-9

والمقصود هنا بالموافقة هو إعالم الزوجة السابقة والالحقة بهذا الزواج التعددي وال يشترط حصول )

 .( الزوج على الموافقة الصريحة من إحدى الزوجات

السابقة لكن الظاهر أن  الشروط صحة من تأكد إذا بالتعدد للزوج يرخص أن المحكمة لرئيس يمكن-0

المشرع في هذه الحالة قد حمل القاضي ما ال يطيق ألن مسألة الزواج بزوجة ثانية أو ثالثة هي مسألة 

 .لمجرد سماع أزواجذاتية وتتعلق بشخصية الزوج لوحده وال يتسنى للقاضي الوقوف على هذه الظروف 

 .التطليق لطلب ضده قضائية دعوى رفع يمكن كليهما، أو الزوجتين إحدى على الزوج تدليس ثبت إذا-0

 الدخول، قبل يفسخ نكاحه فإن المحكمة، رئيس من ترخيص على الحصول دون الرجل تزوج إذا -8

مكرر من قانون  18بشهادة شهود وكذلك هنا وقع المشرع في تناقض بائن بين نص المادة  .ويثبت بعده

ويتضح ذلك من خالل استقراء النصين إذ نجد أن . من نفس القانون 22األسرة الجزائري والمادة 

على شروط التعدد وهي شروط يتوقف عليها الزواج التعددي مكرر  18المشرع ينص في المادة المادة 

على إمكانية اثبات الزواج العرفي الذي لم تتوفر فيه من نفس القانون  22نجده ينص في المادة  لكن

الشروط المنصوص عليها قانونا وفي ذلك تضارب بين نصين في نفس القانون فمعناه الزوج الذي تتوفر 

                                                           

 .551-555 ص ، المرجع السابق،القادر عبد داودي-1
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العملي لرفع هذا فيه شروط التعدد يتزوج عرفيا ثم يلجأ أمام المحكمة إلثباته وعليه يجب على المشرع 

 .التضارب بين النصين وذلك باإلبقاء على الزواج التعددي كما جاء في قواعد الشريعة اإلسالمية

 اإلباحة إلى من ينقله يكاد ما القيود من عليه وضع لكن التعدد، أباح القانون أن األحكام هذه من ويستنتج

 .الحظر

 :الطالق في قانون األسرة: الفصل الثاني

 األسباب من بسبب الزوجية العصمة وانفكاك الزواج عقد انتهاء ومعناها بالتفرقة، الزوجية الرابطة تنتهي 

 :يلي فيما بينهما الفرق ويتمثل الفسخ، وإما الطالق، إما وهي ذلك، توجب التي

 إنهاء فهو الطالق أما واستمراره، بقاءه يمنع الزواج، عقد على طارئ عارض أمر بسبب ويكون :الفسخ-

 .الزواج لعقد

  .بائنا طالقا كان إذا إال يقطعها فال الطالق أما الحال، في الزوجية الرابطة يقطع الفسخ-

 العقد في إال يكون ال الطالق بينما الفاسد، العقد في يكون وقد الصحيح، الزواج عقد في يكون قد الفسخ-

 .الصحيح

 ينقص معين بعدد محدود الطالق بينما زوجته، على الزوج يملكها التي الطلقات عدد من ينقص ال الفسخ-

 .الزوج أوقعه كلما

  .باإلرادة إال يكون ال الطالق بينما ذلك، الطرفان يرد لم ولو الزوجية الرابطة يحل الفسخ-

 :الزوجية الرابطة انحالل أسباب-

 .الخلع الطالق، التطليق  :اآلتية األسباب من بسبب الزوجية الرابطة تنحل-

 طرق فك الرابطة األسرية : المبحث األول 

 مفهوم الطالق  : المطلب األول 

 :تعريف الطالق: الفرع األول

 :فيها جاء والتي األسرة، قانون من 48 المادة في الطالق على الجزائري المشرع جاء نص 

 من بطلب أو الزوجين، بتراضي أو الزوج، بإرادة يتم الذي بالطالق الزواج يحل عقد....."

 ...". الزوجة

 مما الطالق، في توافرها الواجب للشروط ذكر فيها يرد لم ودراسة قواعد قانون األسرة تبين لنا أنه

 .القانون هذا من 222 للمادة طبقا اإلسالمية، الشريعة إلى أحكام الرجوع يستوجب

 الجزائري   األسرة قانون أقسام الطالق فيِ : الفرع الثاني

 : الطالق الرجعي. أ

 في ورد لما وفقا الزوجين، بين القاضي يجريها التي الصلح مرحلة في تكون الواقع في الرجعة وهذه

 إلى يحتاج ال الصلح محاولة أثناء زوجته راجع من" :الجزائري األسرة قانون من 17 فقرة 51  المادة

 ."جديد عقد

 :الطالق البائن .ب

 .بينونة الصغرى، والطالق البائن بينونة كبرىالطالق البائن : هو الطالق ينقسم إلى نوعين

 الطالق البائن بينونة الصغرى : النوع األول 

بعد  راجعها ومن :"....األسرة قانون من 12 فقرة ، 51 المادة في ذكره ورد الطالق من النوع وهذا

 ".جديد عقد إلى يحتاج بالطالق الحكم صدور
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 كبرى بينونة البائن الطالق  :الثاني النوع  

 طلقها من الرجل يراجع أن يمكن ال" :ونصها ،الجزائري األسرة قانون من 57 المادة في جاء ما وهذا

 .."البناء بعد عنها يموت أو منه، وتطلق غيره، تتزوج بعد أن إال متتالية، مرات ثالث

في  أنه إال جذوره؛ من الزوجية لرباط قاطعا كونه من يظهر وما الطالق، هذا حكم صرامة من وبالرغم

الشارع  أن ذلك وبيان .كان سبب ألي فيها التفريط وعدم الزوجية، الحياة الستمرار ضمان األمر حقيقة

أن  استطاع األقل، على إحداهما استغالل أو استغاللهما، أحسن إن للطالق، فرصتين الزوج أعطى الحكيم

 طلق فإذا .منه بدر ما على ويندم زوجته، يراجع بأن الفراق؛ مخاطر ويجنبها النجاة، سبيل بأسرته يسلك

 األحوال، من حال بأي بينهما العشرة استمرار يمكن ال أنه علم الثالثة، أردف ثم والثانية المرة األولى

 .كبرى منه بينونة فتبين

 مع الغيرة غيره، تتزوج حتى بعدها له تحل ال زوجته أن ويعلم الثالثة، الطلقة خطر يدرك الذي والزوج

فإذا  الطالق؛ إيقاع عن له رادعا هذا يكون الحالل، في ولو لغيره زوجته تكون أن من عليها جبل التي

 .واستهتاره تهوره عاقبة فليتحمل أوقعه

 هي قد وتكون الحياة، خبر قد المدة هذه في يكون األول الزوج أن ":عتر الدين نور الدكتور ويضيف-

 األول الزوج رغب فإذا جدا، قوية معرفة اآلخر حقيقة منهما كل فيعرف زوجها، غير زوج مع خبرتها

 اتفاقهما في الرجاء فإن إليه، بالعودة هي ورضيت لغيره فراشا صارت أنها علم وقد بها أن يتزوج

 ."الثاني الزوج من عدتها بعد له أحلت لذلك .جدا قويا حينئذ يكون تعالى هللا حدود وإقامتهما

 : طالق اليمين والمعلق. جـ 

 إلى أحكام يستوجب الرجوع مما بالطالق، واليمين المعلق الطالق يتعرض المشرع الجزائري لمسألة لم

 .األسرة الجزائري قانون من 222 للمادة وفقا اإلسالمية الشريعة

 طرق التي يتم بها الطالق في القانون األسرة الجزائري: الفرع الثالث

  :وهي األسرة، قانون في الجزائري المشرع عليها نص طرق ثالث عبر الطالق يتم

 الطالق" المسمى وهو للزوجين، المشتركة باإلرادة والطالق للزوج، المنفردة باإلرادة الطالق

 في ويكون ،"التطليق"و الخلع، وهو مال، على الطالق ويشمل الزوجة، من بطلب والطالق .، "بالتراضي

 بالطالق الزواج عقد يحل ..." األسرة قانون من 48 المادة في هذا جاء .عليها خاصة منصوص حاالت

 ."... الزوجة من بطلب أو الزوجين، بتراضي أو بإرادة الزوج، يتم الذي

 للزوج  المنفردة باإلرادة الطالق.أ

 وبين بينه الزوجية الرابطة حل منها طالبا المحكمة، هيئة إلى الزوج بموجبه يتقدم الذي الطالق وهو

 الزوجين، بين بمسعى المصالحة القيام حينئذ القاضي ويلزم .وقانونية شرعية أسباب إلى مستندا زوجته،

 تاريخ من أشهر ثالثة الصلح إجراءات تتجاوز ال أن على بينهما، التوفيق ومحاولة

 موقعا ويكون ونتائجه، مساعيه فيه يبين الذي الصلح محضر بتحرير القاضي ويلزم الطالق، دعوى رفع

 .األسرة قانون من 49 المادة ألحكام وفقا وذلك الزوجين، وطرفي الضبط كاتب منه ومن

فألزم  الضرر، يثبت ولم الزوجين، بين الخصام اشتد إذا ما حالة في الصلح على األسرة قانون نص كما

الزوجين،  بين التوفيق بغرض وذلك الزوجة، أهل من وحكم الزوج، أهل ن حكم حكمين، بتعيين القاضي

 يقوم التقرير هذا ضوء وعلى ،األسرة قانون من 52للمادة  وفقا شهرين، أجل في تقريرهما ويقدما

 فإن الزوجين، بين اإلصالح مساعي فشلت فإذا أخرى، صلح بمحاولة للقيام الزوجين القاضي باستدعاء

 .للزوج المنفردة اإلرادة وفق بالطالق حكمه فيها يصدر مستقبلة، جلسة في الدعوى ملف القاضي يدرج
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جوانبها  في عدا ما لالستئناف، قابلة غير بالطالق األحكام فإن األسرة، قانون من 51المادة  وحسب

 .الطالق بأصل يمس ال مما وغيرها السكن، أو الحضانة أو التعويض، أو النفقة، المبلغ مثل المادية،

 

 للزوجين  المشتركة باإلرادة الطالق.ب

 .والخلع بالتراضي، الطالق ويشمل

 بالتراضي  الطالق: 

 أحدهما من على طلب بناءا أو بينهما، الزوجية الرابطة حل على الزوجان فيه يتفق الذي الطالق هو

 الخاصة الكاملة تتضمن المعلومات لمحكمة، الضبط كتابة إلى تقدم عريضة بواسطة اآلخر ويتم وموافقة

 .بالتراضي الطالق على اتفاقهما تفيد التي الواضحة والعبارات بالزوجين،

للمادة  وفقا بينهما، الصلح بإجراء المحكمة يلزم القانون أن إال الطالق، على الزوجين اتفاق من وبالرغم

 على الرغبة بناء بينهما بالطالق المحكم حكمت بينهما، اإلصالح محاولة فشلت فإن األسرة، قانون من 49

 .لهما المشتركة

 الخلع بواسطة الطالق  : 

إلى  الرجوع يستوجب مما أحكامه، بعض المشرع أورد وإنما للخلع، تعريف األسرة قانون في يرد لم

 .التفصيل من للمزيد اإلسالمية الشريعة أحكام

 .مالي بمقابل نفسها تخالع أن الزوج موافقة دون للزوجة، يجوز" :يلي ما على ،  54 المادة نصت فقد

وقت  المثل صداق قيمة يتجاوز ال بما القاضي يحكم للخلع، المالي المقابل على الزوجان لم يتفق إذا

 ."صدور الحكم

 :يلي ما المادة هذه نص من ويفهم

 .القانون بنص مشروع الخلع-

 بالخلع يرض لم ولو زوجها، مخالعة للزوجة يجوز-

 .للزوج تدفعه مالي لمقابل ببذلها الزوجة طرف من الخلع يكون

 .القاضي إلى التحديد رجع معين، مبلغ على يتفقا لم وإذا كثر، أو قل الزوجين، باتفاق الخلع بدل يحدد-

 .الحكم صدور وقت المثل صداق قيمة تتجاوز أن ينبغي ال الخلع بدل قيمة-

(ئيالقضا التفريق( التطليق: المطلب الثاني 
208
 

أن تتخلص  للزوجة يمكن كما سابقا، ذكرناها التي العديدة للحَكم الرجل بيد الطالق يكون أن األصل

سبيال  تجد ولم الزوجية، الحياة من الزوجة تضررت لو أما الخلع، بطريق تطيقها ال زوجية حياة من

وبين  بينها بالتفريق لتطالب القاضي إلى أمرها ترفع أن من مكنها الشرع فإن بالخلع، ولو منها للخالص

 اصطالح والتطليق ،"التطليق" أو ،"القضائي التفريق" أو ،"القاضي طالق" المسمى وهو زوجها،

 الشريعة فقهاء فإن وإال الزوجة، من بطلب الطالق على للداللة القانون فقهاء استعمله قانوني حديث،

 في "التطليق" مصطلح استعمل الجزائري والمشرع الطالق، مصطلح الحال هذه في اإلسالمية يستعملون

 .األسرة قانون من 772 المادة في "لطالقا" مصطلح استعمل بينما 53 المادة

 ومنحها أثناءه، أو بعده أو العقد قبل نفسها بطالق المرأة تفويض إن :الزحيلي وهبه الدكتور يقول

 هذا الطالق، حق الزوج منح يقابل يكاد سبعة أو أحوال ستة في القضائي والتفريق في الخلع، الحق

 منتقدي على رد وهذا الظهار، أو اللعان أو اإليالء بسبب أخرى ثالث حاالت في إلى التفريق باإلضافة

                                                           
208

 ص /العربي بلحاج /الجزائري قانون األسرة شرح في والوجيز ، 332 ص المعاصر العالم في المسلمة الزحيلي، األسرة وهبه - 

 وما بعدها 323 ص /القادر عبد داودي /الشحصية األحوال في الشرعية واألحكام .بعدها وما 199



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

106 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 القاضي، بحكم يقع أنه في الطالق عن يختلف القضائي والتفريق .اإلسالم في الرجل بيد مشروعية الطالق

 أو طالق من االختيارية الوسائل تفلح لم إذا الزوج عن جبرا الزوجية الرابطة إنهاء من لتمكين المرأة

 .خلع

 في الجزائري األسرة قانون أوردها قد عشر   فهي التطليق طلب فيها للزوجة يحق التي الحاالت أما -

 نوجز ونحن ،"... اآلتية لألسباب التطليق تطلب أن للزوجة يجوز" :بقوله وصدرها منه، 53 المادة

 :يلي فيما نشرحها

 :  بالنفقة اإلعسار" الفقهاء عليه ويطلق اإلنفاق، لعدم التطليق: الفرع األول

 في وقع :أي بالنفقة، أعسر أو عليها، اإلنفاق عن امتنع فإذا زوجها، على المرأة حقوق من الزوجية النفقة

 في الحالة هذه على الجزائري المشرع نص التطليق، وقد تطلب أن الزوجة حق من فإن مالية، ضائقة

 عالمة تكن لم ما بوجوبه، الحكم صدور بعد عدم اإلنفاق" :فيها جاء والتي ، 53 المادة من 17 الفقرة

 ."الزواج وقت ]الزوج :أي[ بإعساره

 :ثالثة اإلنفاق لعدم التطليق شروط أن الفقرة هذه نص من ويستفاد

 :األول  الشرط-

 يلزمه وصدر حكم بالنفقة، المطالبة دعوى زوجته ورفعت عمدا، اإلنفاق عن امتنع قد الزوج يكون أن    

 .التنفيذ عن امتنع ولكنه بدفعها،

 :الثاني الشرط-

  .المالية حاله وضيق عسره إلى راجعا اإلنفاق عن الزوج امتناع سبب يكون ال أن    

   :الثالث الشرط-

 المادية ورضيت بحالته علم على كانت فإن الزواج، وقت وفقره بإعساره عالمة الزوجة تكون ال أن  

 .التطليق في حقها سقط منه، بالزواج

 وامتناع بالنفقة لها الحكم بعد الزوجة تنتظرها التي المدة على الجزائري المشرع ينص لم :مالحظة-

 معاقبة على تنص وبات العق قانون من 337 المادة أن غير التطليق، دعوى ترفع حتى عن التنفيذ، الزوج

 الشرعية النفقة أداء وعن أسرته، إلعالة قضاء المقررة المبالغ تقديم عن شهرين ولمدة امتنع عمدا، من كل

 أن ويفترض ،دج 5111 إلى دج 511 من مالية وبغرامة سنوات، ثالث إلى من شهرين الحبس بعقوبة

 أو الكسل أو السيء السلوك على االعتياد عن الناتج اإلعسار وأن العكس، يثبت عمدي مالم الدفع عدم

.مقبوال يعتبر عذرا ال السكر
209
  

 للعيوب  التطليق: الفرع الثاني

واإلحصان  والرحمة المودة في المتمثلة الزواج، أهداف تحقيق دون تحول التي العلل بالعيوب والمقصود

 واألمراض كاإليدز، الخطيرة، واألمراض والعنة، والخصاء كالجب الجنسية، األمراض فتشمل وغيرها،

 الحياة على تأثير لها برئها،بحيث يكون زمن يطول أو شفاؤها يرجى ال التي المزمنة المعدية واألمراض

 وأخفاها بها مصابا كان أو الزواج، بعد األمراض هذه بمثل الزوج أصيب فإذا كالجنون والجذام، الزوجية،

 إذا أما ؛ 12 فقرة ، 53 المادة نص إلى استنادا العيوب بسبب التطليق تطلب أن من حقها فإن المرأة، عن

 .بائنا طالقا يقع هنا والتفريق .التطليق طلب لها يحق فال ورضيت، الزواج قبل بها على علم المرأة كانت

أجل  من الزواج، لطالبي الطبي الفحص اشتراطه األسرة قانون تعديل بها جاء التي المحاسن من ولعل

 .تغرير أو تدليس أي وتفادي للطرفين، الصحية الحالة على االطالع

                                                           
209

 .بعدها وما 214 ص ،2 الجزائري ج األسرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج  - 
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علته؛  من نفسه الزوج ليعالج الزوجة تنتظرها التي المهلة على ينص لم الجزائري المشرع أن إلى ويشار

يمر  بحيث كاملة، سنة وجعلها عليها، اإلسالمي الفقه نص حين في الجنسية، باألمراض تعلق ما وبخاصة

 .السنة فصول كل الزوج على

 أشهر  أربعة المضجع فوق فيِ  التطليق لهجر: الفرع الثالث

 متصال، وأن يكون وأن منه، يخرج وال البيت في يكون بأن المضجع، في يكون أن الهجر هذا في ويشترط

 للزوجة أن أمكن هذا، حصل فإذا أشهر، أربعة يتجاوز وأن قانونا، أو شرعا ره يبر ما له ليس عمديا يكون

مطالبة  أنها غير ، 53 المادة من الفقرة هذه ألحكام وفقا المضجع في الهجر بسبب التطليق دعوى ترفع

 .طلبها يقبل فلن وإال المذكورة، شروطه بجميع الهجر هذا بإثبات

 غير أنه باإليالء، اإلسالمي الفقه في معروف هو بما شبيه الجزائري األسرة قانون ذكره الذي الهجر وهذا

القانون  بينما أشهر، أربعة تفوق أو تساوي مدة زوجته يهجر أن يحلف المولي ألن اليمين، في عنه يفترق

 .فقط المدة اشترط وإنما الحلف، يشترط لم

 :األسرة بشرف مساس يِها جريمة عن الزوج على الحكم بسبب التطليق:الفرع الرابع 

كالخيانة  واآلداب، بالشرف الماسة الجرائم من جريمة ارتكب قد الزوج يكون أن الحالة هذه ومعنى

 الزوج يكون وأن الزوجة، يمس معنويا ضررا يعتبر مما االغتصاب وجرائم العظمى، والخيانة الزوجية،

 .ال أم بحبسه قاضيا كان سواء فيها، حكم ضده وصدر الجريمة، لهذه بارتكابه أدين فعال قد

 نفقة  وال عذر بدون سنة مرور بعد الزوج غياب بسبب التطليق :الفرع الخامس

 الذي الغائب" :بقوله األسرة قانون من 771  المادة في ذكره الذي هو هنا المشرع يقصده الذي الغائب

وتسبب  سنة، مدة بواسطة أو بنفسه شؤونه إدارة أو إقامته، محل إلى الرجوع من قاهرة ظروف منعته

 أن الغائب أو المفقود الزوجة" أن على  772 المادة نصت كما ،"كالمفقود يعتبر الغير، ضرر في غيابه

 ."القانون هذا من 22 المادة من الخامسة الفقرة على بناء تطلب الطالق

ألهله،  نفقة يترك أن غير من السنة، تجاوز لمدة أخباره وانقطعت زوجته، عن الزوج غاب إذا هنا، ومن

خارج  دراسته يزاول أو مثال، العسكرية الخدمة يؤدي ككونه الغياب، هذا في عذر له يكون أن ودون

 دعوى ترفع أن السنة مرور بعد لها يحق زوجته فإن الطويل، العالج لغرض سافر كونه أو الوطن،

 :يلي ما الدعوى هذه لرفع يشترط أنه أي التطليق للغياب،

 .نفقة لها يترك أن دون كاملة، سنة مدة زوجته عن الزوج يغيب أن-

 .وقانوني شرعي مبرر دون الزوج غياب يكون أن-

 .المدة هذه غيابه تثبت أن الزوجة وعلى الدعوى، رفع يوم إلى الغياب يوم من األقل على سنة تمر أن-

 : التعدد بشروط المتعلقة 18 المادة أحكام مخالفة :الفرع السادس

 حدود في واحدة زوجة من بأكثر بالزواج يسمح" :أنه على األسرة قانون من 8 المادة نصت

إخبار  الزوج على يجب .العدل ونية شروط وتوافرت الشرعي المبرر وجد متى اإلسالمية، الشريعة

 رئيس إلى بالزواج الترخيص طلب يقدم وأن بها، الزواج على يقبل التي والمرأة الزوجة السابقة

 من تأكد إذا الجديد بالزواج يرخص أن المحكمة لرئيس يمكن .الزوجية لمكان مسكن المحكمة

 للحياة الضرورية والشروط العدل توفير على وقدرته المبرر الشرعي، الزوج وأثبت موافقتهما،

 دعوى رفع زوجة لكل يجوز التدليس حالة في" : على أنه )مكرر) 48 المادة نصت كما، "الزوجية

 الدخول قبل الجديد الزواج يفسخ") مكرر( 48المادة  في وجاء ،"بالتطليق للمطالبة الزوج ضد قضائية

 ."أعاله 48 المادة في عليها المنصوص وفقا للشروط القاضي من ترخيصا الزوج يستصدر لم إذا
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 أو عدم الثاني، بالزواج السابقة الزوجة إخبار عدم في تتمثل التعدد أحكام مخالفة أن يتبين المواد هذه ومن

 .المادة في المذكور التدليس وهو متزوج، بأنه بها الزواج يريد التي المرأة إخبار

 يكونأن ال  شأنه من العادي الخالف ألن واالنسجام، التفاهم عدم على داللة الزوجين بين المستمر الشقاق

 في الشقاق المقصود أما أخرى؛ أطراف بتدخل أو أنفسهما وجين الز بين إما بالصلح، ينتهي ألنه مستمرا،

 يحق هذه الدرجة، إلى األمر وصل فإذا يطاق، ال جحيما الزوجية الحياة معه تصبح الذي فهو الفقر، هذه

 أغلب في عليها كما لكن الفقرة، هذه إلى استنادا زوجها، من بالتطليق فيها تطالب دعوى ترفع أن للزوجة

 سيما اإلثبات، ال وسائل بكافة لها متاح وذلك زوجها، وبين بينها المستمر الشقاق تثبت أن الحاالت

 .وغيرها الطبية والشهادات الجيران، وشهادات الشرطة، محاضر

 الزواج  عقد فيِ  عليها المتفق الشروط مخالفة: الفرع السابع

للزوجين  أن منه 79 المادة في جاء حيث الزواج، عقد في االتفاقية الشروط على األسرة قانون نص

 تحقق أن شأنها من التي الشروط كل الحق رسمي عقد في أو الزواج، عقد في يشترطا أن في الحرية

 االتفاق تم متى ملزمة تصبح الشروط فهذه المرأة، وعمل الزوجات بتعدد تعلق ما سيما ال مصلحة لهما،

 .السبب لهذا التطليق تطلب أن الزوجة حق من فإن عليه، اتفق ما الزوج خالف أن وإذا حدث عليها،

 :شرعا معتبر ضرر كل بسبب التطليق: الفرع الثامن

 األضرار كل تستوعب ال فإنها الزوجة، تصيب معتبرة أضرار على كلها تشتمل السابقة الحاالت كانت إذا

 منها الزوجة، تتضرر حاالت من القانون عليه ينص لم ما كل لتشمل الفقرة هذه جاءت ولذلك الممكنة،

القانون  عليها ينص لم التي األضرار تقدير في األمر ويرجع التطليق، طلب في الحق بموجبها وأعطاها

 .للقاضي التقديرية السلطة إلى

 الحصر سبيل على ذكرها تم حاالت في التطليق طلب في الحق الزوجة أعطى القانون أن القول وخالصة

 المادة، عن الحصر لنتفي العاشرة الفقرة أضاف بينما األسرة، قانون من 53 المادة من فقرات في تسع

 التطليق لتطلب للزوجة شرعا معتبرا ضررا يسبب فعل كل وتدخل فيها

 آثار فك الرابطة األسرية :  المبحث الثاني  

 العدة والنفقة : المطلب األول 

 العدة: األول الفرع 

 أنواع العدة : أوال  

 باألقراء النوع العدة 

 الحامل غير بها المدخول المطلق تعتد" :بقولها األسرة قانون من 58المادة  الحالة هذه على نصت وقد

 ."قروء بثالثة

 زمن بمضي النوع الثاني العدة  

 .عشر شهرا اثنا أو وعشر، أشهر أربعة أو أشهر، ثالثة :أحوال ثالثة المسألة هذه وفي

 لكبر، وهي أو البلوغ، دون أنها أي السن، لصغر إما تحيض ال التي للمرأة تكون :أشهر بثالثة االعتداد-

 قانون األسرة من 58 المادة عليها نصت وقد ،"اآليسة" أو "اليائسة" وتسمى اليأس، سن بلغت التي

 ."بالطالق التصريح تاريخ من أشهر بثالثة المحيض من اليائس ... المرأة تعتد" :بقولها

أو  الدخول قبل سواء زوجها، عنها المتوفى المرأة حق في وتكون  :أيام وعشرة أشهر بأربعة االعتداد-

 وعشرة أشهر أربعة بمضي زوجها عنها المتوفى تعتد" :األسرة قانون من 59  المادة في وجاء بعده،

 .بموته الحكم ور صد تاريخ من المفقود زوجة بها ويلحق" أيام
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وتسمى  الحمل، غير بسبب حيضها ارتفع التي وهي المرتابة، للمرأة وتكون :شهرا  عشر باثني االعتداد-

 ."الطهر ممتدة"

 الحمل بوضع االعتداد :النوع الثالث 

 بوضع تنتهي عدتها بينهما، فإن بالتفريق حكم أو طلقها، أو زوجها، فتوفي حامال، الزوجة كانت إذا

 األسرة قانون الحالة على هذه نص وقد الحمل، ووضع الفراق بين طالت أو المدة قصرت مهما الحمل،

 من أشهر عشرة مدة الحمل وأقصى حملها، وضع الحامل عدة" :بقولها منه 21 المادة في الجزائري

 ".الوفاة  أو الطالق تاريخ

 : العدة أحكام :ثانيا

العصمة  النفكاك فيه توارث فال البائن الطالق أما الرجعي؛ الطالق عدة في الزوجين بين التوارث يقع .أ

 .اإلرث من ليحرمها طلقها إنما الزوج أن تبين إذا إال الزوجية؛

 كانت أو بالطالق، الحكم صدور قبل الزوجين أحد توفي إذا" :األسرة قانون من 732 المادة في جاء وقد

 ."اإلرث منهما استحق الحي الطالق، عدة في الوفاة

حسب  وذلك الوفاة، أو بالطالق الفرقة تاريخ من أشهر عشرة خالل ولدته إذا ألبيه الولد نسب يثبت.ب

عشرة  خالل الحمل وضع إذا ألبيه الولد ينسب" أنه على تنص التي األسرة، قانون من 43 المادة نص

 ."الوفاة أو االنفصال تاريخ من أشهر

 المادة نص في جاء ما وهو لضرورة، إال الزوجية، بيت في تعتد أن األحوال كل في المرأة على يجب. ج

 العائلي السكن من زوجها عنها المتوفى وال المطلقة الزوجة تحرج ال" :الجزائري األسرة قانون من 27

 ."... المبينة الفاحشة حالة في إال زوجها، وفاة أو طالقها عدة دامت في ما

 27 المادة آخر في جاء ما وهو الزوجية، منزل في دامت ما العدة أثناء والسكنى النفقة المطلقة تستحق. د

 ."الطالق عدة في النفقة في الحق ولها ... " األسرة قانون من

يتزوج  أن وال العدة، فترة خالل فارقها لمن محرم بامرأة يتزوج أن رجعيا طالقا المطلقة لزوج يجوز ال-

 .رابعة زوجة المطلقة كانت إن بخامسة

ال  تعريضا خطبتها يجوز وفاة من المعتدة إال مطلقا، طالق من المعتدة خطبة العدة فترة خالل يجوز ال - 

 .تصريحا

 النفقة : الفرع الثاني

 :الزوجية بيت ومتاع النفقة أحكام:أوال

 متعلقة فالنفقة الرابطة الزوجية، حل عن المترتبة اآلثار أهم من الزوجية بيت متاع حول والنزاع النفقة تعد

 المطروحة المسائل أعقد من يعتبر البيت متاع حول األوالد، كما أن النزاع وكذلك المطلقة من كل بحق

 في معا الزوجان يساهم ما وعادة للزوجين المشتركة الحقوق من يعد البيت ألن متاع ذلك القضاء، أمام

 تقديم الصعب لكليهما من فيكون الطالق وقوع عند بشأنها نزاع نشأ إذا وعليه البيت، ومتاع اقتناء األثاث

 .القضاء أمام إثبات

 :أحكام النفقة-7

 :تعريف النفقة ومشتمالتها-أ

 مشتمالتها بيان ثم تعريفها إلى التطرق النفقة دراسة  تقتضي

 -تعريف النفقة: 

 -التعريف اللغوي: 
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( النون بفتح) من النفاق ٕوإما هلك، أي الفرس نفق ونقول الهالك أي (النون بضم)النفوق من النفقة اشتقت

 أو المنفق، للمال إهالكا عليهم في إنفاقه ألن عياله، على اإلنسان ينفقه الذي المال بها وسمي الزواج، وهو

 إذا الدابة نفقت يقال والذهاب، اإلخراج أيضا بها يقصد  كما عليه، المنفق لحال رواجا اإلنفاق في ألن

 .بالبيع صاحبها ملك من خرجت

 -التعريف االصطالحي: 

عرفها  كما  "والسكن والكسوة الطعام" أنها عرفها من فمنهم اختلف الفقهاء في عدة تعريفات للنفقة،

 يلزم ذلك ما ونحو وخدمة ومسكن شراب و طعام من معيشتها في إليها تحتاج كلما :"بأنها  آخرون

 الفقهاء بين خالف وال ، العرف به وجرى الناس اعتاده حسبما لها توفره

 الزوجية للحياة نفسها فرغت قد الزوجة مادام زوجها على شرعا تجب الزوجة نفقة أن في

 .بنفقتها يقوم أن زوجها فعلى لذلك وخصصتها .

  المادة  في نص وذلك النفقة مشتمالت ذكر ولكنه النفقة يعرف فلم الجزائري األسرة لقانون بالنسبة

 .األسرة من قانون المادة نص بموجب الزوج على واجبة جعلها كما األسرة، قانون من

 -مشتمالت النفقة: 

 :النفقة تشمل":على أنه تنص التي األسرة قانون من المادة خالل من النفقة عناصر المشرع حدد

 .'والعادة في العرف الضروريات من وما يعتبر أجرته، أو والسكن والعالج والكسوة الغذاء

 أن بدليل ال الحصر، المثال سبيل على وردت النفقة عناصر تعداد أن النص، هذا خالل من يالحظ ما

 ، وعاداتهم عرف الناس يعتبر ضروري في شيء كل إليها يضاف أن يمكن أنه قرر الجزائري المشرع

 .األوالد وتعليم المدرسة كمصاريف .عامة بصفة المعيشة على تطرأ التي المستجدات ذلك في بما

 :النفقةأنواع  -ب 

 :يلي فيما النفقة أنواع تتمثل

 -اإلهمال نفقة: 

 من   نص المادة إلى وبالرجوع ببينة، إليه دعوتها أو بها بالدخول زوجها على الزوجة نفقة تجب

 و القضاء أمام الدعوى يوم رفع من النفقة تستحق الزوجة أن في وواضحة صريحة نجدها األسرة قانون

 إذا ذلك و الدعوى رفع قبل سنة لمدة الحق لها بهذا يحكم أن للقاضي يجوز ٕواستثناءا ، عام كأصل ذلك

 .المدة تلك خالل لها  اللتزامه ٕوإهماله الزوج أداء عدم الزوجة أثبتت

 وتدوم لبيت الزوجية الزوجين أحد فيها يغادر التي العديدة للحاالت مراعاة االستثناء هذا المشرع وضع

 زوجته، على يلتزم الزوج باإلنفاق أن دون بالطالق القضائية المطالبة قبل زمنية مدة بينهما الفرقة فيها

 .بالطالق النطق حين إلى الزوج على واجبة فالنفقة

 نشوز الزوجة يعتبر كان األسرة لقانون تعديله قبل الجزائري المشرع أن إلى اإلشارة تجدر

 أحكام به تقضي ذلك ما في وساير منه، المادة خالل من وذلك عليها النفقة سقوط أسباب من سبب

 من سبب النشوز ٕواكتفى باعتبار  المادة  المشرع ألغى األسرة قانون تعديل بعد لكن اإلسالمي، الفقه

 المتضرر للطرف بالتعويض والحكم الطالق طلب أسباب

 .األسرة قانون من للمادة طبقا الزوج أو الزوجة كانت سواء

 -العدة نفقة: 

 عدتها  مدة أثناء النفقة الدخول بعد طالق من المعتدة تستحق

 :األوالد نفقة -9
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 نفقة تجب ":األسرة أنه قانون من المادة نص في جاء ما وهو أوالده على باإلنفاق األب يلزم     

 حالة في وتستمر الدخول واإلناث إلى الرشد سن إلى للذكور فبالنسبة مال، له يكن لم األب ما على الولد

 ."بالكسب عنها وتسقط مزاوال للدراسة، أو بدنية أو عقلية آلفة عاجزا  الولد كان إذا ما

 في الولد بين نفقة يفرق لم الجزائري المشرع أن يتبين األسرة قانون من المادة نص خالل من    

 ، الحالتين في المادة يستدعي تطبيق مما انحاللها، حال في ونفقته أبويه بين الزوجية قيام الرابطة حالة

 :وهي من الشروط مجموعة النفقة توفر الولد الستحقاق يشترط أنه خاللها من ويستخلص

 شهادة سيما الحالة المدنية وثائق تقديم ويكفي عليه، بالنفقة األب يلتزم لكي أبيه إلى الولد نسب يثبت أن-

 نزاع وجود حالة وفي ذلك، المدنية إلثبات للحالة العائلية البطاقة وكذا الوالدين هوية تحدد التي الميالد

 .قضائي حكم بموجب النسب إثبات من فالبد بشأنه

 التزام فإن الزوجية بينهما الرابطة فك تم ثم ومن بطفل الزوجين أحد تكفل حالة في أنه المالحظة تجدر     

 المادة وليس نص  قانون األسرة من المادة ألحكام المكفول يخضع الولد على باإلنفاق الكفيل

-بتاريخ  قرار  العليا المحكمة أصدرت وقد القانون، ذات من  نفقة ":فيه جاء -

 وال المطلق، الزوج الكفالة وليس عقد في الكافل المذكور الشخص الطالق بعد يتحملها المكفول الطفل

 ".عليه المطلق ٕوإنفاق للمطلقة المكفول كفالة إسناد على بين الطرفين الحاصل باالتفاق المحكمة تأخذ

 مال من النفقة حقه في فإن ومتطلباته حاجياته لتوفير كاف مال للولد كان إذا أما مال، الولد لهذا يكون أال

 في ذمته الذي المال من نفسه على ينفق أن هو واجبه من سيسقط ويصبح أبيه

حاضرا  يكون الصغير أن مال في ويشترط أوال ماله في الشخص نفقة تقتضي التي للقاعدة وفقا وذلك     

 .الصغير مال يحضر األب حتى على النفقة كانت و ٕإال غائبا، ماال أو نزاع محل وليس وليه يد في

 ببلوغه تسقط نفقة الذكر فإن عام، كأصل قانونا المحددة المدة خالل أوالده على ينفق أن األب على يجب

 كان إذا سنةبلوغ الذكر رغم مستمرة تظل قد ولكن ، بها والدخول بزواجها والبنتسنة 

 رزقه كسب من تمكنه دون تحول بدنية أو عقلية بآفة مصابا الطفل

 هذا السن القانونية تجاوز أنه رغم عليه باإلنفاق ملزم يبقى األب الحاالت هذه ففي بالدراسة ينشغل قد كما

 عمل على الحصول من يتمكن الولد فقد السن، لهذه بلوغه قبل النفقة تسقط فقد أخرى جهة ومن جهة، من

  .بالكسب عنها قد استغنى يكون النفقة فإن وبالتالي سنة العمر من يبلغ أن قبل

 أوالده على اإلنفاق عن عاجزا األب كان فإذا الحال، ميسور يكون أن المنفق في يشترط -

أصدرت المحكمة  وقد األسرة، قانون من المادة عليه تنص ما وهذا النفقة بأداء التزامه يسقط     

ولما ثبت ذلك فإن  مال، لهم يكن لم األوالد أن تأسيسه معرض في جاء 2114-11-27العليا قرارا في 

األب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله وأن شهادة عدم العمل بأجر التي يتذرع بها الطاعن ال تعفيه من النفقة 

 .أوالده هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن األم الحاضنة ال تملك حق التنازل عن نفقة األوالدعلى 

خالف  على األم هذا إلى ينتقل النفقة التزام فإن أوالده على اإلنفاق عجزه عن الدليل األب قدم إذا وعليه

 كال  ذلك على قادرة األخيرة هذه تكون أن بشرطألزم، الذي الفرنسي المشرع

 .دخله بحسب منهما واحد كل مساهمة وحدد النفقة بدفع المطلقين

 حال ذلك يراعي في الذي القاضي لتقدير يخضع فإنه المستحقة النفقة مبلغ بتحديد يتعلق فيما أما     

 من المادة الحكم حسب من سنة مرور بعد إال تقديرها يراجع ال و المعيشية وظروفهما الطرفين

 .األسرة قانون
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 :النفقة دفع عدم آثار-جـ

أمام  سواء باللجوء وذلك حقه حماية النفقة في الحق صاحب لتمكين آليات الجزائري المشرع وضع      

 النفقة ولحماية مبلغ عن تسديد االمتناع حالة جزاء في  وضع أنه كما بدفعها بالنفقة القضاء إللزام الدائن

 .النفقة صندوق استحدث الطرف الضعيف الغالب في يعد الذي النفقة في الحق لصاحب

 - النفقة مبلغ تسديد عن االمتناع جزاء: 

 نص المادة أحكام بموجب وذلك النفقة تسديد عن االمتناع عن جزاء الجزائري المشرع وضع

 ستة أشهر من بالحبس يعاقب ":أنه على تنص التي العقوبات قانون منفقرة 

عمدا  امتنع من كل دج، إلى دج من وبغرامة سنوات ثالث إلى

 النفقة كامل قيمة أداء وعن أسرته إلعالة قضاء المقررة المبالغ تقديم عن تتجاوز الشهرين ولمدة

 ".إليه نفقة بدفع ضده بإلزامه حكم صدور رغم وذلك فروعه أو أصوله أو زوجه عليه إلى المقررة

 االمتناع في شروط تتمثل توافر من البد النفقة، تسديد عدم جنحة لتقوم أنه المادة نص خالل من يتضح     

 يلزمه ضده حكم صدور أسرته رغم إلعالة قضاء المقررة المبالغ تقديم عن شهرين تتجاوز ولمدة عمدا

 الشيء لقوة حائزة نهائية أحكام بالنفقة بموجب لها المحكوم المطلقة بإمكان فإنه بالتالي النفقة، بدفع

 بدائرة يقع التي المحكمة وهي المختصة القضائية الجمهورية للجهة وكيل للسيد شكوى تقديم فيه، المقضي

 إدعائها صحة إثبات عبء األخيرة هذه على ويقع المطلقة أي موطن بالنفقة الدائن موطن اختصاصها

 .القضائي المحضر يحرره الذي التنفيذ عن محضر اإلمتناع بموجب وذلك

 -النفقة صندوق من المستحقة النفقة مبلغ قبض في المطلقة حق: 

الزوج  حالة امتناع في المحضونين واألطفال المطلقة لحماية جديدة الجزائري آلية المشرع استحدث      

 عائدات من االستفادة الحق في لهم منح حيث النفقة، صندوق في وتتمثل النفقة مبالغ أداء عن المطلق

 لمبلغ المحدد القضائي الحكم أو لألمر أو الجزئي الكلي التنفيذ عن المطلق الزوج حال امتنع في الصندوق

 ألحكام وفقا وذلك دفعها الواجب النفقة

 المستحقة 7- رقم القانون من و المادتين - المبالغ جميع بتسديد وتقوم محله الدولة وتحل   

 .الحقا عليه بقيمتها تعود أن على

 شؤون قسم طلب لرئيس تقديم الصندوق هذا خدمات من لالستفادة النفقة في الحق صاحب على يتعين     

 أقصاه أجل في ألي طعن غير قابل والئي أمر بموجب الطلب في يفصل والذي إقليميا، المختص األسرة

 األمر تبليغ تاريخ من يوم  في أجل للمستفيد المالية المستحقات صرف يتم أن على ،أيام

 في المختصة المصالح وتستمر الذكر، سالف 7-75 القانون من و المادتين عليه نصت ما وهو

 المادة لنص طبقا منها االستفادة في حقه سقوط حين شهريا إلى منها للمستفيد المالية المستحقات صرف

 .7-75رقم  القانون من

 :الزوجية بيت متاع حول النزاع-2

 قانون في متاع البيت النزاع حول مسألة بتنظيم فقط البيت واكتفى متاع الجزائري المشرع يعرف لم     

 .المسائل المثارة أعقد من القضاء أمام بشأنها المطروحة النزاعات وتعد األسرة،

 عند قواعد اإلثبات البيت ثم بمتاع التطرق المقصود البيت متاع حول النزاع دراسة مسألة يستدعي     

 .البيت متاع حول نزاع وجود

 :نزاعه إثبات البيت وقواعد متاع تعريف.أ

 -البيت تعريف متاع 

 .يقتضي تعريف متاع البيت التعرض إلى تعريفه لغة، ثم اصطالحا
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 -البيت التعريف اللغوي متاع: 

يعرف المتاع لغويا بأنه كل ما ينتفع به من الحوائج كالطعام وأثاب البيت واألدوات والسلع
210

، ولفظ 

كلمة األثاثالمتاع أعم وأشمل من 
211
. 

 -البيت التعريف االصطالحي متاع: 

يقصد بمتاع البيت، أو هو البيت اصطالحا بأنه كل ما يجب على الزوج أن يوفره لزوجته من متاع، ما 

يجب على الزوج لزوجته في البيت
212
. 

 -قواعد اإلثبات في النزاع حول متاع البيت: 

البيت إذا تقدم أحدهما بطلب استرداد المتاع وبالمقابل ينشأ بين الزوجين عند طالقهما نزاع حول متاع 

 .ينازع الطرف اآلخر في الطلب سواء بادعاء عدم وجوده أو بادعائه ملكية المتاع

 -البيت النزاع حول وجود متاع: 

يثور النزاع حول وجود متاع البيت إذا طلب أحد الزوجين تمكنه من متاع البيت في حين ينكر الطرف     

جوده أصال، وعادة فإن الزوجة هي التي تتقدم بطلب استرجاع المتاع المتواجد ببيت الزوج ألنه اآلخر و

 .غالبا عند مغادرتها البيت المشترك ال تأخذ كامل أغراضها

فإذا كانت الزوجة لم تقم البينة على صحة إدعائها وأنكر الزوج إدعائها يتعين على الزوج أداء اليمين 

لوضع حد للنزاع
213

بيقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهو ما قضت به المحكمة ، تط

.7999-13-72العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
214
 

وجوده ( المطلق)في حالة ما إذا ادعت المطلقة وجود متاعها بالبيت الزوجية وال ينكر المدعى عليه      

هذه الحالة يتم تطبيق نفس القاعدة في اإلثبات البينة على من لكنه يدعي أنها تسلمته وأخذته إليها، ففي 

ادعى واليمين على من أنكر، ويصبح المطلق مدعيا بشيء جديد فإذا أقام البينة قضي لصالحه وإذا عجز 

عن اإلتيان بذبك توجه له المحكمة يمني النفي
215

، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر 

7988-11-78بتاريخ 
216

وهو ما كرسته أيضا محكمة مستغانم في عدة أحكام نذكر منها الصادر بتاريخ ، 

الذي قضى بإلزام المدعى عليه بأن يمكن المدعية من أغراضها،  7244/74تحت رقم  31-12-2174
                                                           

210
جانفي  1الصادر في ، 7يتضمن إنشاء صندوق النفقة، جريدة رسمية، عدد ، 2175-17-14مؤرخ في ، 17-75قانون رقم -

2175. 
211
 .42ص  ، 2008 األردن، سنة والتوزيع، للنشر الجامد دار الزوجية، بيت أثاث ملكية ، الحيالي الوهاب عبد قيس .-

212
 الماجستير شهادة لنيل مذكرة األسرة الجزائري، قانون خالل من والخلع التطليق أحكام في للمرأة القانوني المركز سمية، صغيري -

 .251ص 2015 الوادي، لخضر، حمه الشهيد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق الشخصية، كلية أحوال تخصص الخاص، القانون في
213
 41دونه، المرجع السابق،ص  حفصية  -

-
 اإلثبات العامة في القاعدة تطبق الزوجين أحد عند به المطالب المتاع وجود إنكار حالة في أنه قانونا المقرر من":فيه جاء الذي 214

 فإن بها، المطالب األمتعة وجود أنكر عليه المدعى أن -الحال قضية في– تبين أنكر ومتى من على واليمين ادعى من على البينة'

 خالفوا عليه للمدعى اليمين بتوجيه اإلثبات في العامة القاعدة تطبيق دون الحال في برفض الدعوى قضوا لما الموضوع قضاة

 ، 216836 رقم ملف ."فيه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى القانوني، األساس وعرضوا قراراهم النعدام القانون

 ص ، 2001 والمواريث، الشخصية األحوال غرفة باجتهاد خاص عدد قضائية، مجلة ، الشخصية األحوال عن غرفة صادر  قررا

-128 ص  ، 2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان والقضاء، الفقه ضوء على األسرة قانون ملحة بن الغوثي :نقال عن 245

729  
215
 225تبودوشت، المرجع السابق، ص  نعيمة -

216
 إدعاء فإن ثم ومن أنكر، من على واليمين ادعى من على البينة أن شرعا مقررا  كان متى" :يلي ما فيه جاء الذي -

 بما ثم القضاء ومن يمينها، مع للزوجة القول عجز فإن دعواه، بإثبات مكلفا يصير ومالبسها وأثاثها مصوغها أخذت زوجته الزوج

 . الشرعية للقواعد مخالفا يعد المبدأ هذا يخالف

 إدعاء حول كان بل الزوجية، بمنزل وجوده حول يكن لم البيت متاع حول الخالف أن – الحال قضية في-ثابتا كان ولما

 منه وتلقوها مدع وهو للزوج اليمين ووجهوا األمر عكسوا حينما الموضوع قضاة فإن معها، أخذته زوجته أن الزوج

 ملف .فيه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان الشرعية، ومتى القواعد خالفوا فعلوا كما بقضائهم يكونوا مباشرة

المرجع السابق،  ديابي، باديس :عن نقال ،1990 ، 4 عدد قضائية، مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار  ، 50075 رقم

 .711ص 
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وفي معرض تأسيسها أكدت المحكمة أن الثابت أصال وجود متاع الزوج بالبيت الزوج وبالتالي فإنه يقع 

يدعي خالف ما هو ثابت أصال عبء إثبات إدعائه، وطالما المدعى عليه لم يقدم للمحكمة ما  على من

يثبت بأن المدعية أخذت أغراضها وهو ما أنكرته هذه األخيرة، وبناء عليه أدت المدعية اليمين القانونية 

 .لإلنكار واستجابت المحكمة للطلب

 -النزاع حول ملكية المتاع: 

لجزائري قواعد للفصل في النزاع الذي يثور بين الزوجين بشأن ملكية متاع البيت وضع المشرع ا      

إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في : " التي تنصمن قانون األسرة  13وذلك بموجب المادة 

وج متاع البيت وليس ألحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتهما مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للز

وعليه فغن المشرع " أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين

 :ميز بين الحاالت التالية للفصل في النزاع حول ملكية المتاع

إذا قدم أحد الزوجين بينة على ملكيته للمتاع فيقضي له به، سواء أكان من المعتاد للرجال أو من       

د للنساءالمعتا
217

، فيمكن للزوج أن يقيم الدليل على تملكه ما هو معتاد للنساء كما يمكن للزوجة أن تقيم 

الدليل على تملكها ما هو معتاد أن الرجل هو من يشتريه لبيته كغرفة النوم مثال
218
. 

لتي امن قانون األسرة الجزائري  13وفي حالة انعدام الدليل ففي هذه الحالة نطبق أحكام نص المادة 

 :ميزت بين الحاالت التالية

إذا ادعى الزوج ملكيته للمتاع وكان من المعتاد للرجال ولم يقدم بشأنه أي دليل تماما مثل الزوجة توجه -

 .له اليمين للحكم به له

إذا ادعت الزوجة ملكيتها للمتاع وكان من المعتاد للنساء ولم تقدم بشأنها أي دليل مثل الزوج توجه لها -

 .لها بهللحكم 

من   13المشتركات بين الزوجين يتقسمانها مع اليمين وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من نص المادة        

ذلك ألن المتاع المشترك قد يستعمل من الرجل ومن المرأة وتطبيقا لهذه الفقرة صدرت قانون األسرة، 

يتقاسم الزوجان :" الذي جاء فيه 2112-13-73عدت قرارات للمحكمة العليا منها القرار الصادر بتاريخ 

".في حالة النزاع، األثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين
219
  

تعتبر مسألة تفريق بين ما هو ملك للزوج عادة وعرفا وبين ما هو ملك للزوجة عادة وعرفا، مسألة 

.يم المتقاضينموضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي استنادا إلى التقاليد المعروفة لدى إقل
220
. 

 الحضانة  والنسب في قانون األسرة الجزائري : المطلب الثاني 

 الحضانة : الفرع األول 

 :شروط التي تترتب على الحضانة :أوال

 في باشتراط األهلية إجماال اكتفى وإنما الحضانة، استحقاق شروط في يفصل لم الجزائري األسرة قانون

 للقيام يكون أهال أن الحاضن في ويشترط ..." :يلي ما 62 المادة من ، 12 الفقرة في جاء حيث الحاضن،

 يعتبر استحقاق الحضانة شروط من اختالل شرط أن على 67 المادة من األولى الفقرة ونصت ،"بذلك

 لم األسرة إن قانون وحيث .الشروط أحد باختالل حتما تضطرب المحضون مصلحة إن حيث لها، مسقطا

                                                           
217

 درجة لنيل مذكرة الجزائري، وقانون األسرة اإلسالمية الشريعة بين وآثارها الزوجية الرابطة انحالل طرق ،سمية العزيز عبد - 

 227.ص 2015 البويرة، أولحاج، محند أكلي العقيد جامعة السياسية، الحقوق والعلوم كلية العقود، قانون فرع القانون، في الماجستير
218

 713ديابي،المرجع السابق، ص  باديس - 
219

 جمال:، نقال عن359، ص 2114، 2العليا، عدد المحكمة مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار ، 277411 رقم ملف - 

 57 ص السابق، المرجع ،3 الجزء  الشخصية، األحوال مادة في الجزائري االجتهاد سايس،
220

 78 ص ، دونه، المرجع السابق حفصية - 
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يستشف  كما ،  منه 222 للمادة  وفقا اإلسالمية، الشريعة أحكام إلى يحيلنا فإنه الحاضن،أهلية  شروط يبين

 :يلي ما مراعاة من فيها بد ال الحاضن أهلية شروط أن العليا المحكمة اجتهادات من

فإنه  الحاضن، أهلية شروط يبين لم األسرة قانون إن وحيث اإلسالمية، الشريعة أحكام وفق تكون أن. 0

 .منه 222 للمادة وفقا اإلسالمية الشريعة أحكام على يحيل

 .قطعي بدليل إال يثبت ال وانعدامها للحاضنة، األهلية ثبوت األصل -1

المادة  من الثانية الفقرة به صرحت ما وذلك األحوال، كل في المحضون مصلحة الشروط في يراعى أن-9

 .الجزائري األسرة قانون من 67

 :الحضانة مستحقي ترتيب: ثانيا

 ألم ثم لألم، تسند الحضانة أن على منه 64 المادة في ينص 1984 لسنة الجزائري األسرة قانون كان      

وقد  ذلك، كل في المحضون مصلحة مراعاة مع درجة، األقربون ثم األب، أم ثم األب، ثم الخالة، ثم األم،

 األم إلى الحضانة فأسندت ، 2175فبراير 27 في المؤرخ 12-15 رقم األمر بموجب المادة هذه عدلت

الً، مراعاة  وجوب مع درجة األقربون ثم العمة، ثم الخالة، ثم ألب، الجدة ثم ألم، الجدة ثم األب، إلى ثم أوَّ

 .ذلك كل في المحضون مصلحة

كان  مباشرة األم بعد الثانية المرتبة إلى األب مركز بمقتضاه انتقل الذي الجديد االجتهاد أن والظاهر      

األصول،  عن مستقلة حياة أغلبها تعيش اليوم األسر أن ذلك الجزائرية، واألسرة المجتمع واقع تغير بسبب

 في األوالد ويتربى الصغيرة، األسر كل تحتضن الكبيرة العائلة كانت حيث قبل من سائدا كان لما خالفا

حضانة  في صعوبة الجدات تجد فال والخاالت، األخوال وربما والعمات، واألعمام واألجداد، كنف اآلباء

مع  وهنّ  بيوتهن، في وحيدات يعشن الجدات أغلب فإن اليوم، أما لهم، الرعاية واجب وتقديم أحفادهن،

والبنات،  األبناء عنهم تفرق أن بعد شؤونهن، على ويقوم يرعاهن من إلى أحوج والمرض والضعف الكبر

الجديد  التشريع كان هنا، ومن يطاق، ال بما التكليف من ضربا إليهن األطفال حضانة إسناد يكون ولذلك

تقدم  فكيف ..." :فقال األب، على األم قرابة تقديم واستغرب مطوال، وناقشها المسألة، هذه في األئمة

 من لمصلحته وأرعى الطفل على أشفق وأقاربه األب أن مع قرابته، وعلى نفسه األب على األم قرابة

ومخالفة  البعد غاية في أيضا وهذا ... وقواعدها، الشريعة أصول تأباه مما القول فهذا "... قرابة األم؟

القياس
221
. 

 مراعاة مصلحة بمدى مرهون هو بل العام، النظام من ليس للحواضن الترتيب هذا احترام أن على      

 من إلى منه وانتقلت سلبت فقدت ومتى للشخص، الحضانة أسندت المصلحة هذه وجدت المحضون، فمتى

 قانونا المقرر من" :بقولها العليا المحكمة هذا أكدت وقد المحضون، مصلحة يحقق كان إذا في الرتبة يليه

 إذا إال للحاضنين، بالنسبة األسرة قانون من 64 المادة في عليه المنصوص الترتيب يمكن مخالفة ال أنه

 والرعاية للمحضون الحماية بدور للقيام أجدر من هو بالدليل ثبت
222

 ..." :آخر قرار في وجاء ،  "

 المصلحة تقدير وأن أ،.ق من 64 المادة في الوارد الترتيب وليس مصلحة المحضون، الحضانة مدار

لقضاة الموضوع التقديرية للسلطة يخضع
223
. 

 الزيارة  وحق الحضانة مدة: ثالثا

                                                           
221

 .بعدها وما 442 ص ،2 ج ابن القيم، زاد المعاد، - 
222

، ص 2، ج23/12/7993 في المؤرخ ، 89212 رقم القرار الشخصية، األحوال مادة في الجزائري االجتهاد سايس، جمال - 

7125-7122. 
223

 .7595-7592، ص 3، ج71/13/2177المؤرخ في ، 273429رقم  القرار- - 
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 عشر ببلوغه الذكر حضانة تنقضي" :يلي ما على منه 65 المادة في الجزائري األسرة قانون نص     

كانت  إذا سنة 72إلى للذكر بالنسبة الحضانة يمدد أن وللقاضي الزواج، سن ببلوغها واألنثى سنوات،

 ."المحضون مصلحة بانتهائها الحكم في يراعي أن على ثانية، تتزوج لم أما الحاضنة

 وهي العمر، من العاشرة بلوغه إلى تمتد أن الذكر حضانة في األصل أن المادة هذه نص من ويفهم    

 بتمديدها يحكم أن للقاضي ويمكن البسيطة، الشؤون في نفسه على االعتماد الطفل فيها التي يستطيع السن

 قد األم تكون ال أن والثاني األم، هي الحاضنة تكون أن األول :شروط بثالثة عشرة سن السادسة إلى

 ..الحضانة فترة بتمديد حكمه في القاضي يراها مصلحة ثمة يكون أن والثالثثانية،  تزوجت

 حددته الذي عشرة، التاسعة سن ببلوغها وذلك للزواج، أهليتها باكتمال حضانتها فتنقضي األنثى أما-

 الزوجية للحياة وإعدادها وتنشئتها البنت تربية على الحرص في زيادة وهذا األسرة، قانون من 11المادة 

 منه لم يطلب ولو الزيارة بحق يحكم بأن ملزم فإنه الحضانة، بإسناد يحكم حينما القاضي أن بالذكر وجدير

 ال يجوز أنه تفيد التي القانونية القاعدة عن المشرع من خروج هذا وفي معيبا، حكمه كان وإال ذلك،

الخصوم يطلبه لم بما يحكم أن للقاضي
224
مشاعره  على بالمحافظة المحضون، لمصلحة رعاية ذلك وإنما ،

.وقوية ومتوازنة سوية وجعلها شخصيته، بناء في يسهم مما رحمه، وبين بينه القرابة صلة وتوطيد
225
 

 :الحضانة في قانون األسرة الجزائري مسقطات:رابعا

 له ثبتت عمن تسقط فإنها المحضون، بمصلحة تتعلق ألسباب مستحقيها إلى تسند الحضانة كان إذا     

 :اآلتية األسباب من بسبب

 المحضون  عن بأجنبي الحاضنة زواج .أ

 الجزائري، األسرة قانون في المحضون عن أجنبي برجل الحاضنة بتزوج الحضانة في الحق يسقط      

 بمحرم الزواج أن منه ويفهم المحرم، غير بالقريب بالزواج القانون هذا من 66 المادة عنه ما عبرت وهو

 ما وهو مصالحه، وتضييع المحضون، عن انشغالها ذلك في والعلة الحضانة، في حقها ال يسقط قريب

 تزوجت حاضنة كل على الحكم هذا ويسري الشأن هذا في الصادرة القضائية األحكام العديد من في ورد

 تسقط أن فأَْولَى السبب لهذا األم عن سقطت إذا الحضانة وألن نفسها، العلة لوجود عن المحضون بأجنبي

 .وأخرى حاضنة بين يفرق ولم الحاضنة، األم يستثن لم 66 المادة نص غيرها؛ ألن عن

 المادة عليه نصت ما وذلك االختياري، غير سقوطه سبب زال متى يعود الحضانة في الحق هذا أن غير

 غير سقوطه سبب زال إذا الحضانة في الحق يعود" :فيها جاء حيث الجزائري، األسرة قانون من 17

 السبب وبين بينه تفرق لم كما االختياري، غير السبب معنى المادة هذه توضح ولم ."االختياري

 .االختياري

 الحضانة  فيِ  حقه عن الحاضن تنازل. ب

 ... الحاضنة حق يسقط" :ونصها الجزائري، األسرة قانون من 66 المادة في المسألة هذه وردت     

 الحضانة، عن تنازلت إذا الحاضنة فإن المادة، هذه وبحسب ."المحضون بمصلحة يضر لم ما بالتنازل،

 في وكان منها، التنازل وقع فإن المحضون، بمصلحة المساس بعدم مشروط ذلك لكن فيها، سقط حقها

 وإال التنازل، منها ل ب ق المحضون، مصلحة على محافظة الرتبة في يليها من إلى انتقال الحضانة

 .تسقط ولم حقهافي  الحضانة تعينت

                                                           
224 
 وخاصة أحواله، على والرقابة واإلشراف معه، والتواصل عليه، االطمئنان الطفل ألقارب يضمن الزيارة حق أن هذا إلى سضاف -

.األب أو األم بالزيارة  المعني كان إذا
 

225
، ص 2، ج73/13/7989في  المؤرخ ، 52227  رقم الشخصية، القرار األحوال مادة في الجزائري االجتهاد ، /سايس جمال /- 
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لألب،  المريضة ابنتها حضانة عن تنازلت حاضنة أم قضية في األعلى للمجلس قرار في جاء ما وهذا      

قانون  من  66 المادة على بناء وذلك بالبنت، يضر ألنه إليه يلتفت ال التنازل هذا أن المجلس قرر حيث

 األم، رعاية إلى فيه تحتاج مزمنا مرضا الطفلة مرض تثبت طبية شهادة إلى واستنادا المذكورة، األسرة

عمله ظروف إلى بالنظر لها، يوفره أن لألب يمكن ال ما وهو بالمستشفى، السيما مالزمتها
226
. 

 األسرة  قانون من 62 المادة فيِ  عليها المنصوص الشروط اختالل. ج

اختل  فإذا الذكر  سالفة الشروط بمراعاة أهليته وتثبت لها، أهال كان لمن وقانونا شرعا الحضانة تسند      

 وأضافت األسرة، قانون من 67 المادة في جاء ما وهو الحضانة، في الشخص حق سقط منها، شرط

 في عنها الحق سقوط أسباب من سببا يشكل أن المرأة لعمل يمكن وال" :21المادة  من الفقرة الثانية

"المحضون مصلحة مراعاة الحاالت جميع في يجب أنه غير ممارسة الحضانة،
227
  

 سقوط أسباب من سببا يشكل ال الحاضنة المرأة عمل أن العام هو المبدأ فإن الفقرة، هذه وبحسب       

 في كان إذا العاملة المرأة عن الحضانة بإسقاط الحكم يجوز هذا المبدأ من استثناء ولكن الحضانة، في حقها

.المحضون بمصلحة يخل ما عملها
228
  

 أغلب في تكررت جملة وهي  )المحضون مصلحة مراعاة( أن له يظهر المسألة هذه في والناظر      

 يتعارض حال أو أمر أي فإن كذلك األمر دام وما القضية، محور أنها على تدل بالحضانة المواد الخاصة

 أو المرأة بعمل تعلق سواء بسببه؛ الحضانة وإسقاط االعتبار، بعين أخذه وجب المحضون، مع مصلحة

 مصلحة بتحري ملزم   القاضي ألن زائدة، المرأة عمل عن تتحدث التي الفقرة أن يتبين هنا بغيره، ومن

 ومصلحة يتنافى وهل ذاته، حد في المرأة عمل في النظر خالل من وذلك األحوال، في كل المحضون

 بكل واالستعانة للقضية، دقيقا فحصا القاضي من يستلزم األهمية، غاية في وهو أمر ال، أم المحضون

 تكون نتيجة إلى كله ذلك خالل من يتوصل لكي خبرة، وإجراء تحقيٍق ومعاينةٍ  من القضائية الطرق

 يجعل شك بال وهذا القضية، موضوع في تفيد التي طبيعة المالبسات ذلك ومن المحضون، لمصلحة

 يجعل شك بال وهذا القضية، موضوع في تفيد التي حاضنة المالبسات من تختلف القضائية األحكام

 حاضنة ألخرى، من تختلف القضائية األحكام

 مع تقيم فيه الذي بيتها في يقع ومتجرها بالتجارة، تشتغل التي المرأة فحكم نفسه، العمل لهما كان ولو     

 ألجل عقد وهناك هنا باستمرار وتتنقل بيتها، عن بعيدا تعمل التي التاجرة عن حتما يختلف المحضون،

 بالنهار، وهكذا تعمل التي تلك عن حكمها يختلف بالليل تداوم التي والممرضة السلع؛ وجلب الصفقات

 .أخرى حالة على يقاس ال والذي بها الخاص حكمها حالة لكل يكون

 أجنبي  بلد فيِ  استيطانه أو الحاضن سفر. د

 الحضانة له الموكل الشخص أراد إذا" :يلي ما على الجزائري األسرة قانون من 29 المادة نصت      

 مراعاة مع عنه، إسقاطها أو له الحضانة إثبات في للقاضي األمر رجع أجنبي، بلد في أن يستوطن

 ."مصلحة المحضون

 ليقرر القاضي إلى أمره يرجع أجنبي، بلد في يستوطن أن يريد الذي الحاضن أن النص هذا من ويفهم      

إسقاط  يقرر أو األجنبية، البالد إلى المحضون الطفل معه يصطحب أن يمكنه ثَمَّ  ومن له، الحضانة إبقاء

 المصلحة من للقاضي يتبين ما على بناء وهذا معه، المحضون اصطحاب من يمنع ثَمَّ  ومن عنه، الحضانة

 .ببالده بقائه في تكون أو البالد خارج المحضون سفر في تكون التي قد

                                                           
226

-525،ص 2،ج13/11/7989، المؤرخ في 54353الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري سايس، الجتهاد ا جمال - 

522. 
227

 .19/12/7984المؤرخ في ، 77-84المعدل والمتمم للقانون رقم  21/12/2115المؤرخ في ، 12-15األمر رقم - 
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  .458، ص /األسرة شؤون لقاضي التقديرية أحمد، السلطة شامي - 
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 إقليم خارج المقيمة لألم األبناء حضانة إسناد يمكن أنه العليا المحكمة قررت ذلك، على وبناء       

لمصلحتهم مراعاة الجزائرية الجمهورية
229

  . 

     ألنه عنها، الحضانة سقوط أسباب من سببا يعد بفرنسا األم إقامة أن العليا للمحكمة قرار في وجاء      

المسافة بعد بسبب وزيارتهم أبنائه على اإلشراف الجزائر في المقيم األب على يتعذر
230

  . 

 عن وابتعدوا القانون، تطبيق في أخطؤوا الموضوع قضاة أن العليا للمحكمة آخر قرار في وجاء      

أن  ذلك فرنسا، في أهلها عند تسكن التي األم إلى الحضانة بإسناد حكموا حينما اإلسالمية الشريعة مقاصد

 22 عليه المادة تنص لما وفقا الصغار، األطفال لمصلحة تكون أن يجب شخص ألي تسند حينما الحضانة

 األب رقابة تحت ليكونوا الجزائر، في أطفالها تحضن أن األم على الواجب وكان ،األسرة قانون من

ممكنة لهم وتكون زيارته
231

  . 

 أو الحاضنة سفر أن ذلك المسألة، هذه في معينة مسافة يحدد لم إذ الجزائري، المشرع أحسن ولقد       

 فمن قبل، من موجودة تكن لم األمور من جملة فيه يراعى أن ينبغي الحالي وقتنا في بالمحضون انتقالها

 في لكن قصير، وقت في طويلة لمسافات التنقل سهل مما وتعددت، تنوعت النقل وسائل أن جهة نجد

 الخلقي، واالنحالل واإلنترنت، المخدرات، مثل خطيرة، وآفات فتنا الزمان هذا في األطفال المقابل يعيش

 إشراف تحت المحضون الطفل يكون أن يتطلب الوضع وهذا وغيرها، اإلجرامية الشبكات والتجنيد في

 بمسافة القاضي يتقيد ال أن المحضون مصلحة مراعاة من يكون هنا ومن الولي، صارمة من ورقابة

 يتحرى أن عليه وإنما إليه، أوكلت عمن الحضانة بإسقاط ليحكم األب والمحضون بين تفصل معينة

 .عليه والرقابة اإلشراف بمهمة والقيام متابعته على قدرة األب ومدى المحضون مصلحة

 النسب  :الفرع الثاني  

بين  اشتهروا إنهم حتى خاصة، والعرب وما، عم األمم مختلف عند بالغة أهمية النسب مسألة تكتسي      

 .األنساب بعلم الشعوب

ولدا  كونه عن النظر بغض( المعلومة والوالدة المرئي الحمل بقرينة يعلم أمه إلى الولد نسب كان وإذا     

 .ذاتها بالسهولة ليس أبيه إلى الولد نسب فإن ال، أم شرعيا

الوطء  أو الفاسد، الزواج أو الصحيح، الزواج إال النسب إلثبات طريق منم يجعل لم والقانون والشرع      

 .البينة أو اإلقرار، أو بشبهة،

 .الفرع بأصله اتصال بهما اتصاله خاللها من يثبت بوالديه، الطفل تربط سامية رابطة هو :

 أوال تعريف النسب 

 .الفرع بأصله اتصال بهما اتصاله خاللها من يثبت بوالديه، الطفل تربط سامية رابطة هو     

 النسب حقوق:ثانيا

 تتعلق فألنه حقا تعالى، كونه أما للولد؛ وحق للوالدين، وحق تعالى، هللا حق فهو مشترك، حق النسب     

  كونه  وأما تغييره؛ على هلل التواطؤ أو عنه التنازل يجوز فال للمجتمع، العامة المصلحة به

 به عن تدفع فألنها لألم، حقا كونه وأما فيه؛ ينازعه أن ألحد وليس فراشه، على ولد الولد فألن لألب، حقا

 العار نفسه عن به ليدفع إليه محتاج فألنه للولد، حقا كونه وأما ألبيه؛ بنسبته التهمة نفسها

                                                           
229

،ص 3،ج72/13/2118، المؤرخ في /422437الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري سايس، الجتهاد جمال - 

7441-7449. 
230

 .827-821ص ، 2، ج27/77/7995المؤرخ في ، 777148 رقم القرار نفسه، المرجع - 
231
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 الولد نسب ثبوت: ثالثا

المولود  نسبة فيها يصح التي الحمل مدة معرفة لزم والوالدة، الحمل على يتوقف النسب إثبات كان لما     

 وتعيينه والدته تحقق وكذا ألبيه،

 الحمل .أ

 أو تلك المدة من ألقل يولد قليلة حاالت وفي الغالب، في أشهر تسعة مدة بطنها في ولدها األم تحمل     

 .أكثر

 أقل مدة الحمل-

 به لحق أشهر وولدت لستة امرأة، تزوج رجال أن فلو أشهر، ستة الحمل مدة أقل على الفقهاء اتفق     

 .الولد

 الحمل مدة  أكثر-

 إجماع المسلمين ، عليه لما وفقا أشهر ستة الحمل مدة أقل أن على نص فقد الجزائري، األسرة قانون     

 األجنة، التي طب علوم الحالي عصرنا في ذلك مستند ولعل أشهر، عشرة فجعلها الحمل مدة أكثر أما

 .عالية بدقة ومدته الحمل وجود تحديد بواسطتها يمكن

 الوالدة-ب

 .المولود وتعيين الوالدة، تحقق :أمرين على المولود نسب يتوقف 

ادعى  إذا أما الفراش؛ صاحب ألنه األب، ينكره لم ما والدته، بمجرد ألبيه الولد ينسب  :الوالدة تحقق-

 تثبت بشهادة كما امرأتين، بشهادة تثبت الوالدة فإن تلده، لم زوجته أن أو ابنه، ليس المولود هذا أن الزوج

 .للوالدة المباشر الطبيب أو القابلة،

يدعي  كأن الوالدة، حصول على اتفاقهما مع المولود تعيين حول الزوجان يختلف قد  :المولود تعيين-

 بين أيديهم الذي المولود هذا أن األب يدعي أن أو أنثى، المولود أن الزوجة وتدعي ذكر، المولود أن األب

امرأتين شهادة أو عدل شاهد بشهادة تعيينه في يكتفى األحوال هذه ففي ولده، هو ليس
232
. 

 أسباب ثبوت النسب: رابعا

 عليه نصت ما وهو بالبينة، أو باإلقرار أو الشبهة، بنكاح أو الفاسد، أو الصحيح بالزواج النسب يثبت

 أو بالبينة، أو باإلقرار أو الصحيح، بالزواج النسب يثبت" :فيها جاء والتي األسرة قانون من 41 المادة

يجوز  .القانون هذا من 34 و 33 و 32 للمواد طبقا الدخول، قبل فسخه تم زواج بكل أو الشبهة، بنكاح

  :يلي فيما األسباب هذه وتفصيل ."النسب إلثبات العلمية الطرق إلى اللجوء للقاضي

 :شروط ثالثة بالزواج النسب لثبوت يشترط:الصحيح بالزواج النسب ثبوت .أ

 زواجا كان أم توثيقه تم سواء الشرعية، وشروطه أركانه استوفى الذي وهو:صحيحا الزواج يكون أن -

 .عرفيا

 كان ما إذا النسب ثبوت يمكن ال إذ تالقيهما، إمكانية أي :الزوجين بين االتصال إمكانية -

 معه يستحيل مرضا مريضا كان أو بعيد، سفر في كان أو السجن، في بالغ، غير الزوج

 .بزوجته االتصال

 .اللعان هو النسب لنفي الشرعي والطريق الشرعية، بالطرق الولد نفي عدم -

 .الحمل مدة وأقصى أقل بين الولد والدة -

 الفاسد بالزواج النسب ثبوت. ب

                                                           
232

 198 ص ، الشخصية، األحوال في الشرعية األحكام .القادر عبد داودي.  
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 قبل يفسخ فاسدا، يكون فإنه من الشروط، شرط أو األركان من ركن فيه اختل بعقد امرأة الرجل إذا تزوج 

 .النسب عليه ثبوت ويترتب الدخول، بعد يفسخ أو له، أثر وال الدخول

 الشبهة بنكاح النسب ثبوت .ج

 :نوعان الشبهة تكون وعليه الفعل، من قبَل أو العقد بَل ق من إما الشخص، فيه يقع غلط عن تنتج والشبهة

 على واطلع فاسد، العقد أن أو عليه، محرمة أنها يتبين ثم بها، ويدخل امرأة على يعقد كأن :عقد شبهة -

 .العقد بعد الفساد

 امرأة تزوج من وكذا إليه، ينسب الولد فإن منه، وحملت زوجته، يظنها أجنبية وطئ كمن :فِعل شبهة -

 استحق منه حملت إن لكن بينهما، يفرق فإنه بها، ودخل له، تحل أنها منه اعتقادا عدتها، في ثالثا مطلقة

 .النسب الولد

  باإلقرار النسب ثبوت -د

 قانون من 45 و 44 في المادتين الجزائري المشرع ذكرهما نوعان بالنسب واإلقرار االعتراف، اإلقرار

 :الجزائري األسرة

 به النسب يثبت فهذا النسب، لمجهول المباشرة األمومة أو البنوة أو باألبوة كاإلقرار  :النسب بأصل إقرار-

 .والعادة العقل يصدقه أن بشرط له، المقر من تصديق إلى حاجة ودون مباشرة،

إال  المقر غير على على يسري ال اإلقرار وهذا والعمومة، األخوة كاإلقرار  :النسب أصل بغير قرار-

 ألبيه، الشخص هذا ببنوة اإلقرار يقتضي مثال فالن بأخوة إقراره أن ذلك بتصديقه،

 .النسب يصح حتى اإلقرار هذا األب أن يصدق فالبد 

 بالبينة النسب ثبوت .هـ 

 وتطلب لفالن، ابن هو أن فالن يشهدون وامرأتين، رجل شهادة أو عدلين رجلين بشهادة البينة وتكون     

 كان ومتى .نفيه أو إثباته إما حول أطراف عدة أو طرفين بين النسب بشأن نزاع وقوع حال في البينة

 هذه ألن ،النفقة أو الدين كالميراث أو آخر، بحق مصحوبة الدعوى سماع وجب ميتا، عليه المدعى

 .النزاع موضوع الحقيقة في تكون التي هي الحقوق

 االصطناعي  بالتلقيح النسب ثبوت. و

يجوز  وأن الزوجين االصطناعي، التلقيح مسألة منه مكرر 45 المادة في الجزائري األسرة قانون أضاف

  :اآلتية بالشروط اإلنجاب أجل من التقنية هذه إلى اللجوء لهما

 .شرعيا الزواج يكون أن -

 .حياتهما أثناء وفي الزوجين برضا التلقيح يكون أن -

 .غيرهما دون الزوجة رحم وبويضة الزوج بمني يتم أن -

 وتم الشروط، هذه توافرت إذا البديلة وعليه، األم باستعمال االصطناعي التلقيح المادة هذه منعت كما

 .لألب ينسب الولد فإن الزوجة، وولدت الحمل،

 منع التبني في قانون األسرة الجزائري  .8

 "وقانونا شرعا التبني يمنع" :نصها والتي ، 06 للمادة وفقا التبني يمنع الجزائري األسرة قانون وفي

أحكامها  نظم وقد .الكفالة وهو وتربيتهم رعايتهم أجل من اليتامى لفائدة بديل تشريع قالبه المنع هذا على أن

   األسرة، قانون من 725 إلى 772 المواد في الجزائري األسرة قانون

 وتربية نفقة من قاصر، بولد بالقيام التبرع وجه التزام على" :بأنها 772 المادة في عرفها حيث

 وأن الموثق، أمام أو المحكمة أمام الكفالة أن تكون 771المادة  في وأوجبت، "بابنه األب قيام ورعاية،
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 باألهلية يتمتع عاقال، مسلما، يكون أن الشخص الكافل في 778 المادة واشترطت أبوان، له من برضا تتم

 .بشؤونه والقيام المكفول رعاية على وقادرا الكاملة،

النسب،  مجهول كان فإن النسب، معلوم كان إن األصلي بنسبه يحتفظ المكفول أن 721 المادة وأضافت

 .المدنية الحالة قانون من 24 المادة أحكام عليه تطبق

 أمام يكون إال ال الكفالة عن التخلي أن على نصت 725 المادة فإن المكفول، ألمر االحتياط باب ومن

 تبعا لألهواء الكفالة عن التخلي يكون ال حتى وذلك العامة، النيابة بعلم يكون وأن أقرتها، التي الجهة

 .الشخصية المصالح أو والرغبات

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 القرآن الكريم-1
 :القوانين واألوامر

، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، جريدة رسمية، 2111-11-10، مؤرخ في 11-11القانون رقم  .1
 2111جانفي  10، الصادر في 1عدد 

، المؤرخ في 11-40المعدل والمتمم للقانون رقم  20/12/2111، المؤرخ في 12-11األمر رقم   .2
10/10/1040. 

قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون  نيتضم .،1000جوان  4مؤرخ في  110-00أمر رقم  .3
 0مؤرخ في 11-10والمتمم أيضا بالقانون رقم  ل، والمعد2110ديسمبر  21مؤرخ في  23-10رقم 

 .2110أفريل  10، صادرة في 0، جريدة رسمية عدد 2110أفريل 
، المؤرخ في 11-40المعدل والمتمم للقانون رقم  20/12/2111، المؤرخ في 12-11األمر رقم  .0

10/10/1040. 
 الكتب

تحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد  ،قدامة، المغني ابن .1
 11زء ج الحلو، دار عالم الكتب،

تحقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد  ،المغني بن قدامة، .0
 4زء ج الكتب،الحلو، دار عالم 

 2111ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  .0
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في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل  اإلنصافأبي الحسن بن سليمان المرداوي  .4
العربي، بيروت،  الطبعة األولى، دار األحياء التراث،0 جأحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، 

 1010سنة 
، دار العالم الكتب، الرياض، 3 ج على الدر المختار شرح تنوير األبصار، المحتار ردابن عابدين  .0

 . 2113سنة 
 1001دار الكتب العلمية،بيروت، سنة  ،1 ج، القناع كشاف البيهوتي، .11
الشحات إبراهيم محمد منصور، بحث حول أحكام الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة بنها،  .11

 دون طبعة، دون سنة، 
 الكويت األميري، الديوان الثاني، الجزء األسرة، موسوعة الخرافي، عبداهلل المحسن عبد لشيخا  .12
الكافية الشافية، تحقيق محمد أبو اإلمام ابن عرفة الوافية، شرح حدود بن عرفة الموسوم الهدافية  .13

 ،1003األجفان والطاهر المعموري، دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة األولى، سنة 
اإلمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي األندلسي، بداية  .10

 .، سورابايا2، جزء 01نومر -0المجتهد ونهاية المقتصد، توكو كتاب الهداية، جالن ساساك 
صحيح  لشرح الساري إرشاد القسطالني، الشافعي محمد بن احمد العباس أبي الدين شهاب اإلمام .11

 عشر الحادي الجزء بخاري،
 تونس سحنون، دار والتنحير، التحرير تفسير عاشور، ابن الطاهر محمد الشيخ إلمام .10
 التاسع الجزء النووي، بشرح مسلم صحيح الّشافعي، الّدمشقي النووي شرف بن يجيى إلمام .10
 1977 الجامعية،مصر، المطبوعات اإلسالمية،دار الشريعة في الزواج ،أحكام حسين فراج أحمد .14
 2008 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار الزوجية، الرابطة فك آثار ديابي، باديس .10
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،4 الجزائري، ج األسرة قانون شرح في الوجيز ، العربي بلحاج .21

 2111الجزائر، سنة 
 ،األردن .الثقافة، عمان ،دار1 ط .الجديد األسرة قانون ضوء في الزواج أحكام العربي، بلحاج .21

2112 
بلحاج العربي، بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  .22

2110 
 2111دار الوعي، الجزائر، سنة  ،0باألدلة، ، ج  المالكي الفقه في سطالمب،التواتي ابن التواتي  .23
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 .هـ 1301دار مصطفى البناني الجبلي وأوالده، بمصر، سنة   0 ج،البجيرمي ،البجيرمي حاشية .20
دار ابن  ،3ج ، خليل لمختصر بادي ابن نظم شرح بالدليل الحجة إقامة بلعالم، باي محمد الحاج .21

 .الحزم، بدون سنة
 الّدارقطني، سنن من الّضعاف األحاديث تخريج كتاب الغّساني سحيى عبداهلل بن محمد أبي الحافظ .20

 لبنان بيروت العلمية الكتب دار الجزائر،
 بدون السنة   ،2جزء ، ، دار الحياة الكتب العربية الدسوقي حاشية .20
،  دار الكتب العلمية، الطبعة اأّلولى، الجزء الخامس، بيروت، سنة  الجليل مواهب الحطاب، .24

1001   
، الطبعة السادسة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بدون الزوجية الحياة آداب،العك  الرحمن عبد خالد .20

 .سنة
 ،مزوار،الجزائر مطبعة ،1 والتطبيق،ط النظرية بين العقارية القوانين عرارم، العزيز عبد بن جعفر .31

2009 
 في المؤرخ ، 40002 رقم القرار الشخصية، األحوال مادة في الجزائري االجتهاد سايس، جمال .31

 ،2، ج23/12/1003
في  المؤرخ ، 12221  رقم الشخصية، القرار األحوال مادة في الجزائري االجتهاد ، سايس جمال .32

 ،3، ج10/11/2110، المؤرخ في 300010، والقرار رقم 000-000، ص 2، ج13/13/1040
، المؤرخ في 10313الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري سايس، الجتهاد جمال .33

 2،ج13/10/1040
المؤرخ في ، 020031الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري سايس، الجتهاد جمال .30

 .3،ج12/13/2114
، دار (دراسة شرعية قانونية مقارنة) شخصيةال األحوال في الشرعية األحكام  القادر، عبد داودي .31

 .2110البصائر، الجزائر، الطبعة األولى، سنة 
و  الزواج أحكام الجديد، ثوبه الجزائري، في األسرة قانون في والطالق الزواج العزيز، عبد سعد .30

 الجزائر الهومة، دار ، ط التعديل، بعد الطالق
الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة بنها، الشحات إبراهيم محمد منصور، بحث حول أحكام  .30

 .دون طبعة، دون سنة
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 .، مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون سنة 4زء ج ، ،األسرةّ  أحكام في المفصل زيدان ، الكريم عبد .34
 لبنان، العلمية، المكتبة اإلسالمية، الشريعة في الشخصية األحوال الدين، محي محمد الحميد عبد .30

2007 ، 
 بوجه االلتزام ظريةن الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد .01

 2111 الحقوقية،بيروت الحلي ، منشورات3 الطبعة  ،1عام،مصادر المجلد 
، (دراسة مقارنة) الزواج قبل الطبي بالفحص اإللزام مشروعية الصغير، مدى صالح حسن اهلل عبد .01

 .2110سنة دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، 
عبد الغفار إبراهيم صالح، الزواج وأحكامه في الشريعة اإلسالمية وفي المحاكم المصرية، بدون  .02

 2110هـ،  1024طبعة،
، دار النفائس النشر والتوزيع، 1عمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط .03

 1000-هـ 1418األردن،
، مكتبة وهبة، القاهرة، 0مشكالت األسرة، جزء اإلسالم، رعاية تحت األسرة عطية صقر، موسوعة .00

 .دون سنة
دار : دار النشر الطبعة الثالثة،  والمعاصرة، والقضايا اإلسالمي الفقه موسوعة زهيلي، وهبه الشيخ .01

 2112 -هـ 1033: سنة النشر. الفكر، دمشق
الرسالة، سنة الطبع  مؤسسة ، 5، جزء وأصوله اإلسالمي الفقه في مقارنة بحوث . فتحي الدريني .00

 .هـ 9455
– اإلسكندرية الجامعية، المطبوعات المدنية،دار المرافعات قانون في البطالن هليل، علواني فرج .00

 .2008 ،مصر
 األردن، سنة  والتوزيع، للنشر الجامد دار الزوجية، بيت أثاث ملكية ، الحيالي الوهاب عبد قيس .04

2008. 
 بوجه االلتزام نظرية)الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد   .00

 ، 2000 الحقوقية،بيروت، الحلي ، منشورات3 ،الطبعة 1عام،مصادر المجلد 
، دار النفائس النشر والتوزيع، 1عمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط .11

 م،7991-هـ 1418األردن،
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 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان والقضاء، الفقه ضوء على األسرة قانون ملحة بن الغوثي .11

2005  
محاضرات في قانون األسرة، الزواج والطالق، إعداد حيدرة محمد، محاضرات موجهة لطلبة  .12

 .الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
 دار مقارنة، فقهية دراسة الوصية و قالطال و الزواج أحكام في اإلدارة دور قادر، خضر محمد .13

 .التوزيع، األردن و العلمية للنشر البازوري
مع مقدمة في بيان أسباب اختالف  المقارن الفقه في محاضرات البوطي، رمضان سعيد محمد .10

 9559الفقهاء وأهمية دراسة الفقه المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، سنة 
   .دون سنة ،،  دار الفكر العربي وآثاره الزواج عقدمحمد أبو زهرة ، محاضرات في  .11
 97 ج اإلسالمية،  والشؤون األوقاف وزارة الكويتية،  الفقهية الموسوعة .10
 10  ج،اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة .10
 مؤسسة الريان، بدون سنة ،1 ج، ،وأدلته المالكي الفقه ،الغرياني الصادق .14
 0000  مصر، الذهبي، الكتاب دار والطاعة، والحضانة النفقة قضايا موريس، صادق .10
  ،هـ 9195الطبعة الثانية، مصر، سنة  ،4 ج جخلي مختصر شرح .الخرشي .01
في ترتيب الشرائع، تحقيق  الصنائع بدائع .، الطبعة الثانية، الجزء الرابع،الصنائع بدائع ،الكاساني .01

، سنة 4 جدار الكتب العلمية، بيروت،  ،الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
9571. 

 ،9579دار الكتب العلمية، بيروت، سنة  ،3الشافعي،ج  فقه في المهذب .الشيرازي .02
 للنشر، بلقيس دار الجزائري، األسرة قانون في المباحث من سلسلة بوفرورة، كمال شريقي، نسرين .03

 ،2013 الجزائر، سنة 
المكتب اإلسالمي، الشركة الجزائرية اللبنانية، ،6 جالطبعة الثالثة، الطالبين، روضة النووي،  .00

 الجزائر
 .م7911وفاء معتوق حمزة فراش،اآلثار الطالق المادية والمعنوية في الفقه اإلسالمي، سنة   .01

 المذكرات
 القانون في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة األسرة، شؤون لقاضي التقديرية السلطة شامي، أحمد .7

 2014 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم كلية الحقوق الخاص،
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 القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري، األسرة قانون في النفقة وجوب بوترفة، أوريدة .2

 الجزائر يوسف، خدة بن جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية مسؤولية، و عقود فرع

 الجزائري، قانون األسرة في تطبيقاته و اإلسالمي الفقه في القضائي االجتهاد محفوظ، صغير بن .3

 لخضر، الحاج جامعة اإلسالمية، والعلوم االجتماعية العلوم كلية الشريعة، قسم دكتوراه، رسالة

 9002باتنة، 

 مذكرة الجزائري، األسرة قانون في الطالق آثار من كأثر البيت ومتاع النفقة أحكام دونه، حفصية .4

 والعلوم الحقوق كلية شخصية، أحوال تخصص واإلدارية، القانونية العلوم الماجستير في شهادة لنيل

 ، 2015 .الوادي، لخضر، حمة جامعة السياسية،

، مذكرة لتخرج لنيل شهادة ماستر في -دراسة فقهية قانونية مقارنة-سعيدي كريمة، أحكام الخطبة .1
-2173القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، سنة 

2174. 

 وقانون األسرة اإلسالمية الشريعة بين وآثارها الزوجية الرابطة انحالل طرق ،سمية العزيز عبد .6

 الحقوق والعلوم كلية العقود، قانون فرع القانون، في الماجستير درجة لنيل مذكرة الجزائري،

 .2015 البويرة، أولحاج، محند أكلي العقيد جامعة السياسية،

عبيد فاطمة زهرة، عقد الزواج في ظل الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري،  مذكرة ماستر،  .1
 ،2172-2171ق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة كلية الحقو 

لموشي عادل، الرضائية في عقد الزواج في القوانين الوضعية والفقه اإلسالمي، رسالة لنيل درجة  .2
الدكتورة في العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 2172وزو، سنة 

فوزية بوجاجة وغنية غوناي، األحكام القانونية النعقاد الزواج، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  .9
الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق،  جامعة الجياللي بونعامة، بخميس مليانة، 

 2171-2174سنة 

األسرة  قانون لخال من والخلع التطليق أحكام في للمرأة القانوني المركز ،سمية صغيري .71
 الشخصية، كلية أحوال تخصص الخاص، القانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري،

 2015 الوادي، لخضر، حمه الشهيد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

127 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيع. د.أ

 شهادة لنيل مذكرة الجزائري، األسرة قانون في للقاصر المالية الحقوق حماية غربي، صورية .77

 بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية المعمق، الخاص .القانون  في الماجستير

 2015 تلمسان،

 لنيل والعرفي،مذكرة الرسمي الزواج عقد إثبات وطرق الرسمي الزواج عقد إجراءات سالمي، سميرة .72

 2007عشر،الجزائر،  الخامسة للقضاء،الدفعة - :العليا، المدرسة إجازة

 الماستر،كلية شهادة لنيل مذكرة فيه، واالشتراط الزواج عقد زياني، تسجيل الميةزيان،  مريم .73

 2177-2010 بجاية،   السياسية،جامعة ، والعلوم الحقوق

 كلية الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الزوجية، العصمة فك وتوابع الطالق تبودوشت، نعيمة .74

  2000 ،الجزائر بن خده، يوسف جامعة .السياسية،  والعلوم الحقوق

 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة والقانون، الشريعة بين الطفل حقوق هجيرة، مداني نشيدة .71

 ، 2012 الجزائر، كلية الحقوق، الخاص، القانون
 األحكام القضائية 

، 2العليا، عدد المحكمة مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار ، 277411 رقم ملف .1
2114 

 1990 ، 4 عدد قضائية، مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار  ، 50075 ملف رقم .2
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 الصفحة العنوان
 0 افتتاحية
 0 مقدمة

 0 الزواج والطالق من منظور الشريعة اإلسالمية: الباب األول
 11 الزواج في الشريعة االسالمية  : الفصل األول 

 11 مفهوم الزواج  : المبحث األول  
 11 تعريف الزواج   : المطلب األول 
 10 الحكمة من تشريع الزواج   : المطلب الثاني 
 10 أحكام الخطبة  :  المبحث الثاني 
 10 مفهوم الخطبة وأنواعها :   المطلب األول 
 10   موانع الخطبة  : المطلب الثاني 

نشاء عقد الزواج :   ثالثالمبحث ال  20  تكوين وا 
 20     تعريف عقد الزواج وأركانه: المطلب األول 
 33  شروط عقد الزواج : المطلب الثاني 

 00  الطالق في الشريعة االسالمية: لثنيالفصل ا
 00 ماهية الطالق في الشريعة االسالمية : المبحث األول  
 00 مفهوم الطالق   : المطلب األول 
 01       شروط الطالق :المطلب الثاني 
 01 الطالق باالرادة المنفردة  : المبحث الثاني 
 01   مفهوم الخلع  : المطلب األول 
 00 أركان الخلع   : المطلب الثاني 
 00  آثار الطالق:  المبحث الثالث
 00 النفقة والعدة :  المطلب األول 
 41 الحضانة : المطلب الثاني
 40  الزواج والطالق من منظور قانون األسرة  الجزائري :  الباب الثاني

 40    الزواج في قانون األسرة : الفصل األول 
 40    ماهية الزواج في قانون األسرة الجزائري  : المبحث األول  
 40    تعريف الزواج : المطلب األول 
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 40    مقدمات الزواج : المطلب الثاني 
 110  عقد الزواج وشروطه أركان: المبحث الثاني 
 110  األركان :  المطلب األول 
 111  الشروط : المطلب الثاني 

 100        الطالق في قانون األسرة :  ثانيالفصل ال
 100      طرق فك الرابطة األسرية: المبحث األول  
 100        الطالق: المطلب األول 
 100 التطليق : المطلب الثاني 
 112  أثار فك الرابطة االسرية : المبحث الثاني 
 112 النفقة والعدة : المطلب األول 
 114 الحضانة والنسب : المطلب الثاني 
 101 قائمة المراجع 
 102 الفهرس العام 
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 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيعد. 

 المهر حكم إعطاء على يدلّ  الحديث هناك المهر، إعطاء حكم في المذكور الكريم القرآن اآلية وسور

  أيضا.

 من الحديث -

يزِّ  َعْبدُ  حدثنَا قتبية  .1 مٍ  أَبِّي ْبنُ  اْلعَزِّ دِّي َسْعدٍ  ْبنِّ  َسْهلِّ  َعنْ  أَبِّيهِّ  َعنْ  َحازِّ  َجاَءْت قَاَل:"  الساعِّ

ِسي أََهبُ  ِجئْتُ  هللاِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَتْ  َوَسلَم( َعلَْيهِ  هللاُ  )َصلى هللاِ  َرُسولِ  اْمَرأَةٌ إِلَى  ِْ  إِلَْيَها فَنََظرَ  قَالَ  لَك نَف

 َوَسلَم( َعلَْيهِ  هللاُ  )َصلى هللاِ  َطأَْطأَ َرُسولُ   ثُم َوَصوبَهُ  فِيَها النَظرَ  فََصعدَ  َوَسلَم( َعلَْيهِ  هللاُ  )َصلى هللاِ  َرُسولُ 

ِض  لمَ  أَنهُ  اْلَمْرأَةُ  َرأَتْ  فَلما َرأَْسهُ  ِْ َِ  إِنْ  هللاِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َجلََسْت َقَامَ  َشْيئًا فِيَها يَق  لْم

 ْنُظرْ  فَا أَْهِلكَ  إِلَى اْذَهبْ  فَقَالَ  هللاِ  َرُسولَ  يَا َوهللاِ  الَ  قَالَ  َشْيء   ِمنْ  َوَهْل فِعْنَدكَ  فَقَالَ  فََزوْجنِيَها لََك َحاَجةٌ  يَُكنْ 

 اْنُظْر َولَوْ  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى هللا َرُسولُ  فَقَالَ  َشْيئًا َوَجْدتُ  َما َوهللاِ  الَ  فَقَالَ  َرَجعَ  ثُم فَذََهبَ  َشْيئًا تَِجدُ  َهلْ 

 َما َسْهلٌ  قَالَ  إَِزاِري ذَا َولَِكنْ  َحِديد   ِمنْ  َخاتًَما َوالَ  هللاِ  َرُسولَ  يَا َوهللاِ  الَ  فَقَالَ  َرَجعَ  ثُم فَذََهبَ  َحِديد   ِمنْ  َخاتًَما

َِ  لَبِْستَهُ  إِنْ  تَْصنَُع َبِِإَزاِركَ  َما َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ  نِْصفُهُ  فَلََها ِرَداءٌ  لَهُ   ِمْنهُ  َعلَْيَها يَُكنْ  لْم

َِ  لَبَِستْهُ  َوإِنْ  َشْيءٌ   َصلى هللاِ  َرُسولُ  فََرآهُ  قَامَ  َمْجِلُسهُ  َطالَ  إِذَا الرُجُل حتى فََجلَسَ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َعلَْيكَ  يَُكنْ  لْم

 َكذَا َوُسوَرة َكذَا ُسوَرةُ  َمِعي قَالَ  اْلقُْرآنِ  ِمنْ  َمعَكَ  َماذَا قَالَ  ما َجاءَ  فَلَ  فَُدِعيَ  بِهِ  فَأََمرَ  ُمَوليًا َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ 

 .277اْلقُْرآِن' ِمنْ  َمعَكَ  بَِما َملْكتَُكَها فَقَدْ  اْذَهبْ  قَالَ  نعَمْ  قَالَ  قَْلبِكَ  َعْن َظْهرِ  تَْقَرُؤهن فَقَالَ  عدَدَها

يمَ  ْبنُ  إِّْسَحقُ  . َحدثنَا2 يزِّ  َعْبدُ  أَْخبََرنَا إِّْبَراهِّ يدُ  دثَنِّي  ُمَحمدٍ  ْبنُ  اْلعَزِّ  حدثَنِّي ْبنِّ  و أَُساَمةَ الْهاَدِّ  ْبنِّ  هللاِّ  َعْبدِّ  ْبنُ  يَزِّ

يزِّ  َعْبدُ  حدثنَا لَهُ  َواللْفظُ  اْلمكي ُعَمرَ  أَبِّي ْبنُ  ُمحمدُ  يدَ  َعنْ  اْلعَزِّ يمَ  ْبنِّ  َعْن ُمَحمدِّ  يَزِّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  أَبِّي َسلََمةَ  َعنْ  إِّْبَراهِّ

نِّ  ْۚ  هللاُ  َصلى هللاِ  َرُسولِ  َصَداقُ  َكانَ  َكمْ  َوَسلمَ  هللاُ َعلَْيهِ  َصلى النبي َزْوجَ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ :" قَالَ  أَنهُ  الرحَم

تُ  قَالَ  النش   َما أَتَْدِري قَالَتْ  َونَشا أُوقِيةً  َعْشَرةَ  أِلَْزَواِجِه ثِْنتَيْ  َصَداقُهُ  َكانَ  قَالَتْ  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  ِْ  قَالَتْ  الَ  قُل

ُس ِمائَةِ  فَتِْلكَ  أُوقِية   نِْصفُ  َِ  .278أِلَْزَواِجهِ  َوَسلمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلى هللاِ  َرُسولِ  َصَداقُ  فََهذَا ِدْرَهم   خْم

 ولو عليه وسلم( هللا صلى) النبي على يحث فهو المهر إعطاء حكم على يدل األحاديث تلك إلى نظرا 

 النكاح. الصحة شروط من شرط انه على الفقهاء اتفقوا كما .قليل وقيمته مقداره

 أنواع المهر وحاالت وجوب كل نوع

 عند الفقهاء المهر على نوعان:

 المهر المسمى -

 من شرطا وليس العقد، أثار من الصداق أثر ألن العقد، بتمام ويجب المتعاقدان، الطرفان عليه يتفق ما هو

 إن له به أن ولها تقبضه، لم دينا كان إن منه زوجها أو تبرئ الصداق هذا تسقط أن وللمرأة صحته، شروط

أو  معّجال أكان وسواء كثيرا، أم قليال الصداق أكان سواء التبرع، أهل من ما دامت عينا، كان لو قبضته

 أو الطالق :أقرب األجلين أو سنة، أو كشهر معلوم أجل إلى يؤّجل أن يجوز ألنه بعضه، أو كله مؤّجال

 .279تركه في ثبت المؤجل الموت كان وإذا المؤجل، وجب البائن الطالق كان فإذا .الوفاة

 التالية:ونجد المهر المسمى في الحاالت -

َكاَن َزْوج  َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاًرا  .إذا حصل الدخول الحقيقي لقول هللا تعالى:" 1 إِْن أََردتُُّم اْستِْبَداَل َزْوج  مَّ

  280فاََل تَأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئًا"

 .عليه مجمع وهو الدخول، قبل الزوجين احد مات إذا.2

                                                           
 عشر، الحادي الجزء صحيح بخاري، لشرح الساري إرشاد القسطالني، الشافعي محمد بن احمد العباس أبي الدين شهاب اإلمام - 277

 .35 ص
 184ص  التاسع، الجزء النووي، بشرح مسلم صحيح الّشافعي، الدّمشقي النووي شرف بن يجيى إلمام - 278
 100ص  األميري، الديوان الكويت األسرة، موسوعة الخرافي، هللا عبد المحسن عبد - 279
              سورة النساء. 24اآلية  . 280
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 في الزوجان بأن ينفرد وذلك .المسمى الصداق استحقت صحيحة، خلوة اختلى إذا انه  حنيفة: أبو ويرى

 صيام صائما أن يكون أحدهما مثل شرعي، مانع منهما بأحد يكن ولم عليهما، احد اطالع فيه مكان بأمنان

 الحقيقي، الدخول معه يستطيع مرضا ال احدهما مرض مثل حسي مانع أو .حائضا تكون أو عليه، فرض

 .ثالث معهما يكون بأن طبيعي مانع أو

 الراشدون المهديون انه الخلفاء قضى : قال أوفى أبي بن زائدة عن عبيدة أبو رواه بما حنيفة أبو واستدل

 رسول أصحاب كان : قال جابر بن نافع عن وكيع وروى .الصداق وجب فقد السر وأرخى الباب أغلق إذا

 جهدها من وجد المستحق التسليم وألن .الصداق وجب الباب فقد السر وأغلق أرخى إذا : يقولون هللا

 البدل. به فيستقر

بالخلوة  يجب وال بالوطء، إال كله المهر ال يستقر : فقالوا وداود ومالك الشافعي ذلك في وخالف 

    فََرْضتُمْ  َوقَدْ  تََمسُّوُهنَّ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقتُُموُهنَّ  َوإِنْ   تعالى:" هللا لقول المهر الصحيحة إال نصف

 281 " فََرْضتُمْ  َما فَنِْصفُ  فَِريَضةً  لَُهنَّ 

 الدخول الحقيقي هو الذي المسيس قبل الطالق وقع إذا يجب المهر من فرض ما نصف أن أي  

 سترا، وال كتابه بابا في ذكر هللا اسمع لم: شريح قال .كله المهر يجب فال مسيس يقع لم الخلوة حالة وفي

 .الصداق نصف فلها يمسها لم انه زعم إذا

 طلقها ثم امرأته عليه دخلت رجل في يقول كان انه عباس ابن عن منصور بن سعيد وروى

حتى  وافيا الصداق ال يجب قال عنه الرزاق عبد وروى .الصداق نصف عليه يمسها، لم انه فزعم

 282يجامعها.

 الفاسد  الزواج في بالدخول المسمى المهر وجوب-

 كله لما المهر المسمى وجب األسباب من لسبب الزواج فساد تبين ثم ودخال المرأة على الرجل عقد إذا

 للنبي ذلك هي حبلى فكر فإذا عليها، فدخل كسرها في بكرا امرأة تزوج اكثم بن بصرة أن : داود أبو رواه

  .وفرق فذك بينهما فرجها من بما استحللت الصداق لها : فقال وسلم عليه هللا صلى

 تزوجها إذا النكاح وبطالنه فساد تضمن انه كما الفاسد النكاح في المسمى المهر وجوب الحديث هذا ففي

 .283الزنا من حبلى فوجدها

 مهر المثل   -

 والدين والعقل والمال السن والجمال في العقد وقت يماثلها من مهر مثل المرأة تستحقه الذي المهر هو

 للمرأة المهر قيمة أن إذ وجوده عدم أو الولد الصداق كوجود ألجله يختلف ما وكل والبلد والبكارة والثيوبة

 .هذه الصفات باختالف عادة تختلف

 معتبر هو احمد، وقال .أعمامها وبنات وعمتها كأختها عصبتها جهة من المماثلة في والمعتبر

 األب متصفة جهة اقربائها من من امرأة توجد لم وإذا .أرحامها ذوي من وغيرهم العصبات ا منتهبقرابا

أبيها  أسرة تماثل أسرة من أجنبية امرأة مهر المعتبر كان لها، المثل مهر تقدير نريد التي الزوجة بأوصاف

فيترك طلبه  بتعيين المهور، ولكن دون الوصول إلى والة األمور متاعب وكلف قد يملها صاحب الحق 

 وخاصة النساء ذوات األزواج.

   التالية األحوال في للزوجة المثل مهر وجوب-

 .المرأة مفّوضة وتسمى المهر، تسمية بدون ولكن صحيحا العقد يكون أن تفويض، .نكاح1

 مهر المثل لها فيجب فتقبل لها مهر إال على امرأة رجل يتزوج كأن المهر، عدم على .االتفاق2
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 .بالموت أو بالدخول

الماء  القمح وقطرة وحبة كالميتة أصال مال غير المسمي يكون بأن للمهر، الصحيحة غير .التسمية3

 به. يعتد ال نحو علي به ينتفع أو أصال، به ينتفع ال مما ونحوها

  قبله بالموت أو بالدخول المثل مهر وجوب  -

 لما والميراث المثل مهر فللزوجة الحال هذه في الدخول بها، قبل مات أو الزواج بها دخل وإذا

 صوابا فمن كان فإن برأيي فيها أقول : المسألة هذه مثل في قال انه مسعود بن عبد هللا عن داود أبو رواه

 ولها الميراث العدة وعليها شطط وال وكس ال نسائها من امرأة صداقا لها أري فمني، خطأ كان وإن هللا

 .واشق بنت في بروع وسلم( عليه هللا صلى هللا رسول) بقضاء فيها لقضيت اشهد فقال يسار بن معقل فقام

 الشافعي. قول واصح وداود واحمد حنيفة أبو ذهب هذا والى

 المثل  مهر من بأقل الصغيرة زواج-

 ابنته يزوج أن لألب ال يجوز أنه إلى األحناف من والصاحبان حزم وابن وداود الشافعي ذهب   

 لها المهر حق أن إذ بد وال مثلها مهر إلى وتبلغ ذلك في أبيها حكم يلزمها وال مثلها مهر من بأقل الصغيرة

 ذلك مهرها، وجاز من ونقص الصغيرة ابنته األب زوج إذاحنيفة: " أبو وقال .مالها في ألبيها حكم وال

  284والجد". األب لغير ذلك يجوز وال عليها

 يصلح  ال ما أو مهرا يكون أن يصلح ما أو المهر شروط

 وهي شروط ثالثة الصداق في يشترط

 ونحوها  والعروض الذهب أو العين من وبيعه تملكه يجور مما يكون أن الشرط األول:-

 .يتملك ال مما وغيرهما بخمر وخنزير يجوز فال 

  معلوما يكون أن الشرط الثاني : -

 أن وهو التفويض نكاح في بمجهول إال يجوز فال الثمن، فأشبه معاوضة حق في عوض الصداق ألن  

 .غيرهما إلى أو إلى احدهما التعيين ويفرض العقد، الصداق حين تعيين عن العاقدان يسكت

 الغرر  من يسلم أن الشرط الثالث : -

 يكون أن يصلح لما ضوابط الفقهاء وضع عليه وبناء .وشبههما شارد بعير وال ابق عبد فيه يجوز فال   

 المهر كون فيصح .تسليمه على مقدور معاوم متقوم مال كل المهر هو الحنفية فقال يصلح، ال وما مهرا

 أوراقا أو فلوسا كونه ويصح عينا، أو دينا ونحوه، حلبا أو نقدا سبيكة، أي مضروبة أو فضا، أو ذهبا

 منفعة كونه أيضا ويصح .وغيرها كالثياب تجارية عروضا أو عقارا، حيوانا أو موزونا، أو مكيال نقدية،

 285ونحوها. السيّارة وركوب األرض وزراعة الدار كسكنى المال، في مقابلها يستحق عين أو شخص

 أو الخمر أو الدام أو التراب على مسلمة مسلم يتزوج كأن متقوما ماال ليس ما المهر كون يصح وال

 وال حق المسلم، في متقوم بمال ليس والخنزير والخمر احد، حق في بمال ليس والدم الميتة ألن الخنزير،

 وكذا ليس بمال، الطالق ألن القصاص، عن العفو على أو أخرى امرأة طالق على امرأة زواج يصح

 .286القصاص
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 المهر لفظ مترادف

وحباء،  وُعقر، وعالئق، وأجر، وفريضة، ونحلة، صدقة، أو صداق مهر،  أسماء: عشرة وله

 287ونكاح. وطول،

 حتى لزوجته يقدمه الزوج جميعا عليها عائدة الزواج مصلحة ألن للمرأة واحترام تكريم رمز يعتبر المهر

 بسعادة اإلنسان يعيشه عمر من بقي ما الزوجة عند أثرا له ويترك الزوجية، عرى ويوثق المحبة يديم

 ولكن .تعالى هللا عينها وينعم بإذن تقر بأسرة وينعم حياته لتستقر منها بالزواج بقرا انس من مع وأنس

 فقط. الحديث في ومرادفه المهر لفظ يشرح أن الباحثة

 المهر مقدار

 ال حد أنه على متفقون والفقهاء صداقا، جعله جاز منفعة أو عين من ثمنا يكون أن جاز ما كل

  288ُمبِينًا" بُْهتَانًا َوإِثًْما أَتَأُْخذُونَهُ  َشْيئًا ِمْنهُ  تَأُْخذُوا فاََل  قِْنَطاًرا إِْحَداُهنَّ  َوآتَْيتُمْ :" تعالى لقوله ألكثره

 اقله، فيرى في مختلفة أراء وللفقهاء درهم، ألف أربعين علي بنت كلثوم أم أصدق عنه هللا رضي وعمر

 أقله أن اإلمام مالك ويرى ،  دراهم عشرة أقله أن حنيفة أبو اإلمام ويرى ألقله، ألحد أنه الشافعي اإلمام

 ولو التمس :سبيل المثال على ومنها الشأن، هذا في المروية األحاديث تؤيده الشافعية ورأي دراهم، ثالثة

 من فهناك المادية، بمقدرة الناس فالعبرة ألكثره، حد ال أنه كما الصداق، ألقل حد فال .حديد من خاتما

 الكثير دفع يستطيع

 امرأة صداق في زاد ما الذي هللا رسول هو ذلك والقدوة في القليل، دفع إال يستطيعون ال كثيرون وهناك 

 .289درهم خمسمائة على نسائه من

 أعظم النكاح إن(:"وسلم عليه هللا صلى) لقوله المهور، في المغاالة وعدم الصداق تخفيف يسن ولكن 

 وصححه الحاكم داود أبو وروى "،صداقا أيسرهن النساء أعظم إن" رواية وفي "،مؤونة أيسره بركة

 تيسير واضحة وهي في المهور المغاالة منع من والحكمة .أيسره الصداق خير :حديث عامر بن عقبة عن

 عمر خطاب ورد في وقد متعددة، واجتماعية خلقية مفاسد فتقع عنه، ينصرفوا ال حتى للشباب، الزواج

 290قلبه. في عداوة لها يكون حتى امرأة بصداق ليغلي الرجل وإن :السابق

 الزواج فرص إتاحة على يحرص اإلسالم فإن شيء من يكن مهما المهور في المغالة وكراهة

 كانت وسيلته وقد إذا إال ذلك بتم وال .الطيب بالحالل كل ليستمتع والنساء، الرجال من ممكن عدد ألكثر

 النبي) أن عنها رضي هللا عن ذلك، من وكان وخفته يسره على النبوية اإلرشادات من بكثير الشريعة حثت

يمن :"  وسلم( عليه هللا صلي وقال) ."مؤنة أيسره بركة النكاح أعظم "إنقال:  وسلم( عليه هللا صلي

 خلقها". وسوء نكاحها وعسر مهرها غالء وشؤمها خلقها وحسن نكاحها ويسر مهرها خفة المرأة

 طبقاتهم، جميع في الناس بين ذلك شاع كما المهر في بالغلو األزواج على التشديد أن والواقع   

                                                           
 .247المرجع نفسه، ص  .287
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 هذه التعاليم جهل الناس من وكثير.291 الزوجية حياتهن في هناء تهن من وال الفتيات مصلحة من ليس

 كبيرا الزوج قدرا دفع إذا إال التزويج ورفض المهور، في التغالي من الجاهلية بعادات وتعلق عنها وحاد

  عليها. يساوم سلعة المرأة كأن ويضايقه، يرهقه المال من

 والنساء على بالرجال أضرت التي الزواج أزمة من الناس وعانى الشكوى، كثرة إلى ذلك أدى وقد   

 من أصعب مناال الحالل وأصبح الزواج، سوق وكسدت والمفاسد الشرور من كثير عنها ونتج السواء،

 .292الحرام

 المهر وجوب من الحكمة

الدليل  وإكرامها، وتقديم المرأة وإعزاز ومكانته، العقد هذا خطر إظهار هو المهر وجوب من إن الحكمة  

 .الزواج معاشرها بالمعروف، ودوام قصد على النية حسن وتوفير معها، كريمة زوجية حياة بناء على

 ونفقة. لباس من لها يلزم بما للزواج التهيؤ من المرأة تمكين وفيه

 تكلف ال المرأة أن في التشريعي المبدأ مع ينسجم :المرأة دون الرجل على واجبا المهر وكون   

 سواء باإلنفاق، الرجل يكلف وإنما زوجة، أم بنتا أم أما أكانت سواء النفقة، واجبات من بشيء

 فوظيفتها إعداد المرأة وأما للرزق، والسعي الكسب على أقدر الرجل ألن وغيرها، المعيشة نفقة أم المهر

 بتقديم المهر، كلفت فإذا باليسير، وال بالهيّن ليس عبء وهو الذرية، وإنجاب األوالد وتربية المنزل

 .293هذا السبيل في كرامتها تمتهن وقد جديدة، أعباء تحمل إلى اضطرت تحصيله في السعي وألزمت

الكريم:  القران إليه أشار كما والمحبة المودة إظهار من شيئا فيه أن الصداق حكمة من ولعل

سورة  ﴾21اآلية ﴿ "َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  بَْينَُكمْ  َوَجعَلَ  إَِلْيَها ِلتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  لَُكْم ِمنْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ "

      الروم.

 بطبيعتها والنفوس .ودنياها دينها في الزوجة على والخير بالنفع تعود معنوية أو صورة مادية نجد في

 لها أظهر فقد ويفيدها، ينفعها ما الزوجة بإعطاء الزوج بادر ما فإذا والنفع، الخير على محب مفطورة

التي قدم  الزوجة هذه االرتباط في األكيدة رغبته على صدق برهان ولعله كذلك، مودتها مودته واستجلب

 294الصداق. لها

 الفرق بين الركن و الشرط  

لقد تنوعت عند الفقهاء تصنيف شروط عقد النكاح لجهة ما أعتبره الفقهاء ركنا، وشروط ،ً هذه األركان    

ول بعدم انعقاده أصال ال أنه انعقد العقد ثم بطل، لجهة انعقاد العقد من أصله، إذ مقتضى القول بالركنية الق

ألن الشيء ال يوجد بدون ركنه وسوى ذلك مما اختلف في ركنيه وكان للشرطية أقرب تنوع عند الفقهاء 

(، وهذه األركان والشروط كلها وإن تغايرت يتركب منها عقد النكاح، لزوم –نفاذ  –صحة إلى شروط: )

لصفة الحكمية التي أعطيت لهذه العقود سواء صفة البطالن أو الفساد، لكن ومع ذلك اختلف الفقهاء في ا

 األمر بالبطالن عند فقد الركن المتفق عليه وهو أقرب لمعنى الركن ال لمعنى الشرط.

متغايرة ينطلق  ألصل أن كل متركب من معان":  "ابين الركن والشرط "مفرقوقال اإلمام الكاساني   

البيت في المحسوس  للمركب، كأركان اجتماعها، فإن كل معنى منها ركن اسم المركب عليها عند

وعلى هذا فكل من  به وال  ،واإليجاب والقبول في باب البيع في المشروعات، وكل ما يتغير الشيء

في حقيقة المسمى، الركن والشرط البد كالشهود في باب النكاح"  ينطبق عليه اسم ذلك الشيء كان شرط

سمى شرع، غير أن الركن يكون داخال، وقد صرح الشيخ ابن  فهو جزؤه، بخالف الشرط منه لتحقق الم
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 عن المسمى وهو منه عبد الشكور: بأن األركان توقيفية وإن جعل بعض األمور ركن فإنه يكون خارج

 توقيفي ال يدرك بالعقل. -شرعا – وبعضها شرط

 الشرط الثاني الحقوق المترتبة على الزوجين:

حقوق مشتركة بين الزوجين، حقوق تجب للزوج قوق المترتبة على الزوجين ثالث أنواع هي: تترتب الح

 سنوضحها فيما يلي:على زوجته، وحقوق تجب للزوجة على زوجها. 

 .حقوق مشتركة بين الزوجين1

 ويترتب على عقد الزواج الالزم حقوق مشتركة بين الزوجين هي:

 خر ما لم يوجد مانع شرعي كالحيض لقوله تعالى:"واستمتاع كل منهما باآل حل المعاشرة:-

 ومثل الحيض نفاسا.

فيحرم على الزوج بمجرد العقد أصل زوجته،  أما فروع زوجته فيشترط لتحريمهن  حرمةالمصاهرة:-

 الدخول باألم دخوال حقيقيا.

 ثبوت النسب-

 ولثبوت النسب شروط منها:

من تاريخ العقد مع إمكان التالقي بينهما.ومن ثم، فإذا  _أن تضع حملها بعد عقد الزواج بستة أشهر فأكثر

وضعته ألقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فال يثبت نسبه من الزوج إال أن يدعيه بنحو وطء بشبهة مثال، 

وكذا لو وضعته بعد ستة أشهر من تاريخ العقد ولم يثبت التالقي بينهما من تاريخ العقد حتى تاريخ 

 الوضع.

لسنة أقل من تاريخ الطالق أو الوفاة، وهي أكثر مدة الحمل. ومن ثم فلو وضعته ألكثر من _ أن تضعه 

 من تاريخ الطالق أو الوفاة ال يثبت نسبه.يوم(  365)سنة 

 _ أال ينفى نسبه باللعان. فإن العن الزوج انتفى نسب الطفل.

حكما ورثة اآلخر. ما لم يوجد مانع  _  ثبوت التوارث بينهما، فإذا مات أحدهما والزوجية قائمة حقيقة أو

 295كالقتل واختالف الدين سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده.

 .حقوق الزوج على زوجته 2

 حق الطاعة، حق القيام على شئون المنزل.أن من حق من حقوق الزوج يوجد حقان: 

 وهو حق مقرر للزوج على زوجته باتفاق أهل العلم. أوال حق الطاعة:

 ضد المعصية وهي نوعان: والطاعة

الطاعة فيها يطلب منها مما يتعلق بالحياة الزوجية ما لم يكن معصية فإن كان معصية فال النوع األول:  

 طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ومن أمثلة الطاعة الواجبة أن يدعوها إلى فراش ليال أو نهارا، أو يأمرها إال تخرج من بيتها إال بإذنه، أو 

 أحدا بيتها إال بإذنه، وأن تكون أمينه على ماله، وعرضه، وولده حافظة لعهده، ووده. ال تدخل

أال تمنع عن الدخول في منزل الزوجية الشرعى. فإن امتنعت عن الدخول فيه بعد عودته النوع الثاني:  

 لها وعدم قيام العذر كانت ناشزا.

 وقد وضع العلماء شروطا للداخل في منزلة الزوجية:

ن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها، فإن لم يكن قد أوفاها عاجل صدقها فلها الحق في االمتناع . أ1

 عن دخول في المنزل الزوجية.

 . أن يكون أمينا عليها في نفسها ومالها2
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 . أن يهيئ لها المسكن الشرعي.3

 والمسكن يكون شرعيا إذا استوفى شروطه الثالثة  -

 لحال الزوج يسرا وعسرا لقوله تعالى:"أن يكون مناسبا األول: 

أن يكون خاليا من سكن الغير ولو كانوا أباءه أو إخوته أو أبنائه البالغين من غيرها إال أن يشترط الثاني: 

 عليها في العقد.

أن يكون بين جيران الصالحين تأمن فيه على نفسها ومالها. ومن ثم فإذا كان الزوج قد هيأ لها الثالث: 

لشرعي وأوفاها عاجل نفادها وكان أمينا عليها وكان قادرا على نفقتها ال يحل لها االمتناع عن المسكن ا

 .296عول في طاعته في منزل الزوجية

وإعطاء الزوج هذا الحق أمر طبيعي تفرضه ضرورة الحياة، فال بد أن يكون لها راع والمرأة مشغولة 

قى بعده مجال للعمل خارج المنزل طلبا للرزق من باألعمال المنزلة التي تأخذ كل مجهودها حتى ال يب

 أجل توفير حاجات األسرة، والدفاع عنها، ورعايتها في كل شئونها.

أما الرجل الزوج فمهيأ لتحمل هذه المسؤولية لما حباه هللا من قوة في البدن ورجاحة في العقل، وحسن في 

 التدابير غالبا.

فخلق كل إنسان وغرس فيه من الملكات والطاقات والقدرات ما  وهذه أمور أبعدها الخال سبحانه وتعالى،

 يجعله قادرا على المسؤولية التي نيطت به. 

 القوامة: الوالية -

الزوجة إذا عصت أمر زوجها، أو خرجت من بيتها بدون إذنه، أو ادخلت من يكرهه بيتها، أو كانت      

تنعت بدون حق من الدخول في طاعة زوجها واالنتقال غير أمينة.....الخ تعد ناشزا كما تعد ناشزا إذا ام

إلى منزل الزوجية الشرعي المستوفي كل شروطه وكان قد أوفاها عاجل صداقها وكان قادرا على 

 نفقتها......

 ومن ذلك يتضح أن نشوز المرأة نوعان ولكل نوع حكمه  

 ية معه.نشوز عصيان ومخالفة مع كونها مقيمة في منزل الزوج.النوع األول: 1

 أنه يثبت للزوج على زوجته حق والية التأديب وهذه يصورها القرآن الكريم    حكم النوع األول:-

حيث أوضح أسلوب معالجة نشوز المرأة وعصيانها وتمّردها على الحياة الزوجية فحددت ثالث وسائل 

 متدرجة بحسب حال الزوجة ودرجة العصيان.

بأن يبين لها خطورة العصيان، وأن ذلك يعرضها لعقاب هللا سبحانه الموعظة الحسنة أ.الوسيلة األولى: 

وتعالى، وأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا، وأن الحياة الزوجية ال تستقيم إال بالطاعة. فإن لم تنجح 

 .297هذه الوسيلة لجأ إلى الوسيلة الثانية

يهجم في الكالم وال يخاصم وال  وهي الهجر في المضجع وهو فراش الزوجية. فالب.الوسيلة الثانية: 

يهجر خارج فراش الزوجية. فال يهجر في الكالم وال يخاصم وال يهجر خارج الفراش بل يبيت في فراش 

بعيد عنها لعل ذلك يكون إنذار لها وتنبيها إلى خطورة موقفها واستمرارها في العصيان. فإذا لم تنجح معها 

 ثالثة واألخيرة.هذه الوسيلة أيضا فيلجأ إلى الوسيلة ال

وهي الضرب المبرح أي غير الموجع وغير المؤلم، وأن يتجنب الوجه، وال ج.الوسيلة الثالثة واألخيرة: 

 يشينها وال يعيبها.
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)صلى هللا عليه وسلم(:" إذا ضربت فال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في لقول الرسول هللا      

 البيت".

هللا تعالى(:" ومحل أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها )رحمه يقول الشافعي      

فيه طاعته فإذا اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، وكلما أمكن الوصول إلى الغرض بالموعظة أو بالهجر 

أو بالتهديد والوعيد ال يعدل عنه إلى الفعل وهو الضرب لما في ذلك من وقوع النفرة المضادة لحسن 

 المعاشرة المطلوبة.

ما ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرأة له، وال خادما وتقول السيدة عائشة رضي هللا عنها:"      

)صلى هللا عليه وسلم(:" ويقول قط، وال ضرب بيده شيئا قط إال في سبيل هللا أو أن تنتهك محارم هللا"، 

 ه وسلم(:" ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد".)صلى هللا عليويقول ال تضربوا إماء هللا" ، "، 

وعلى الزوج أال يلجأ إلى الضرب إال إذا أعيته جميع الحيل في إصالحها، وأن الستخدام ذلك إال عند     

 الضرورة بدال من أن يطلق، وأن يعتبر أ ذلك رخصة ال يلجأ إليها إال عند وجود الداعى.

 .298في منزل الزوجية إذا طلبها للدخول فيهعن الدخول  . النوع الثاني:اإلمتناع2

 ثانيا: القيام على شؤون المنزل 

اختلف الفقهاء بل يجب عليها خدمة المنزل كالفرش، والكنس، :" يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية     

 والطبخ، ونحو ذلك فقيل: يجب عليها، وقيل ال يجب عليها، وقيل يجب الخفيف منه".

عليها خدمة منزل الزوجية من منطلق المعاشرة بالمعروف، أو من باب مكارم والراجح أنه يجب      

 األخالق.

ونساء أصحابه كن يقمن بخدمة البيت، وكانت – )صلى هللا عليه وسلم(حيث قد ورد أن نساء النبي      

" كنت وزوج الزبير بن العوام تخدم زوجها وتقول:رضي هللا عنها( السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق )

أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكانت له فرس أسوسها وكنت أحش لها وأقوم عليها وروى أنها كانت 

 تعلف فرسه وتسقيها الماء، و تخرز الدلو، وتعجن الدقيق، وتنقل على رأسها إلى أرض له.

قوم بالخدمة ترضي هللا عنه( وزوجة علي )-)صلى هللا عليه وسلم(وقد كانت فاطمة بنت رسول هللا      

)صلى هللا عليه المنزلية، حتى إن الرحى كانت تؤثر في يدها من كثرة العمل وكانت تشتكي لوالدها 

العمل بينها وبين زوجها، وجعل عليها خدمة المنزل، وعلى  -)صلى هللا عليه وسلم(وقد قسم وسلم(،

 األعمال الخارجية.رضي هللا عنه( زوجها علي )

" احتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم هللا سبحانه القيم  ويقول العالمة ابن     

 بكالمه".

وأما ترفيه المرأة، وخدمة الزوج لها وكنسه، وعجنه، وطبخه، وغسله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت      

 ) يعني الذي يقابل المعروف( .كله فمن المنكر 

وإذا لم تخدم المرأة زوجها بل يكون هو الخادم لها لى النساء"، الرجال قوامون عويقول سبحانه:"      

 تكون في القوامة.

وغيرهما كانت تطوعا مردود عليه بأن )رضي هللا عنهما( بأن خدمة فاطمة، وأسماء،  وأما القول    

نه كان كانت تفعلها الرحى في يدها الشريفة. وكذلك فإ)صلى هللا عليه وسلم( فاطمة كانت تشتكي لوالدها 

 يرى أسماء وهي تخدم الزبير وبيته وفرسه ولم يقل إنه ال خدمة عليها.

 299هذا، وكالم العالمة ابن قيم يدل على أنه يؤيد الرأي القائل بأن خدمة المنزل واجبة على المرأة.
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 .حقوق الزوجة على زوجها3

 وحقوق الزوجة على زوجها هي:

 المعاشرة بالمعروف 

 أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف كما قال تعالى:"من المقرر شرعا       

 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن اكرهو شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا".

وأن يحسن إليها وأن يجعل بينه وبينها مودة رحمة حتى تكون له سكنا يأوي إليه وقت الشدة، وأن      

ن الطباع وال جاف الحديث، وال غليط القلب بل يكون رحيما رؤوفاً هينا لينًا يتالطف معها فال يكون خش

وأال يؤذيها في "فإن  اإلنسان عبد اإلحسان" وأن يكون كريما معها حتى يأسر قلبها ويفوز بحبها 

  300وال تضارهن لتضيقوا عليهنمشاعرها، وأن ال يضارها ألن هللا نهى عن المضارة في قوله تعالى:"

)صلى هللا عليه وسلم(:" خيركم وقوله واستوصوا بالنساء خيرا" :" )صلى هللا عليه وسلم( وقوله 

ولنا في رسول هللا أسوة حسنة فقد كان كريما حليما ودودا بشوشا مع  خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي" 

  عليه وسلم(.)صلى هللاأهله حتى إنه كان يداعبهن ويالطفهن ويؤاكلهن ويمزح معهن وال يقول إال صدقا 

 العدل عند التعدد  -

فإذا كان للزوج أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم في المبيت وفي المسكن، وفي       

المأكل، وفي الملبس، وفي كل شيء من المعاملة فال يميز واحدة على األخرى في النفقة، وال في المبيت، 

 وإقبال ومفاكهة مؤانسة.وال في عطية، وال في تعهد وعناية 

يعدل بين نسائه في كل ذلك، وكان يحذر من الميل إلى إحداهن دون )صلى هللا عليه وسلم( فقد كان       

 األخرى أن يعطى إحداهن أكثر من حقها على حساب األخرى.

كرا والعدل واجب بين الزوجات ال فرق بين جديدة وقديمة. إال أن الفقهاء خصوا الجديدة إن كانت ب

بأسبوع، ثم يعود بينهم بالعدل، وال فرق بين كبيرة وصغيرة، وال بين جميلة ودميمة وال بين السليمة 

من كانت له إمرتآن  ومريضة فالكل سواء حتى ال يقع تحت طائلة عقاب هللا الوارد في الحديث الشريف:"

 فمال إلى إحداهن دون األخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل".

ما سوى ذلك من المحبة الباطنية فإنه ال يطالب بالعدل فيها ألنها خارجة عن نطاق قدرته، وفي أما        

اللهم هذا تسمى   هللا يقسم بين زوجاته فيعد ثم يقول:" كان رسولرضي هللا عنها( هذا تقول السيدة عائشة )

هو مريض حتى أذن له زوجاته حتى إنه كان يقسم بين نسائه وفيما أملك، فال تلمنى فيما تملك وال أملك". 

 301في البقاء عند عائشة رضي هللا عنها وتنازلن عن حقهن في المبيت.

وهذا العدل في المبيت ال يطالب به الزوج إال حالة إقامته، أما إذا كان مسافرا، فال يطالب به فله أن 

ها سافرت معه يصطحب معه من زوجاته ما يشاء ، وإن كان األولى أن يقرع بينهن فمن خرجت قرعت

تطيبيا لخاطرهن واقتداء برسول هللا فإن كان يقرع بينهن عند سفره والمراد السفر القصير ال السفر 

الطويل الذي يدوم حتى يشبه اإلقامة كالذي يسافر بإحدى نسائه إلى بلد يعمل بها وتقيم معه إقامة دائمة 

يقسم بينهم كل واحدة مدة من الزمن تقيم معه ويترك األخرى في بلدها فهذا من الظلم إال أن ترضى أو أن 

 .302مساوية لألخرى

 النفقة الزوجية  -

 واجبة للزوجة على زوجها إجماعا.الطعام، والكسوة، والسكنى" ونفقة الزوجة بأنواعها الثالثة "
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 دليل وجوبها عليه 

 من القرآن الكريم  

ا آتَاه َّللا  نَْفًسا إال  َما أَتَاَها ِليُْنِفْق ذُو ِسعة ِمْن ِسعًتِِه . قوله تعالى:" 1 َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممَّ

َسيَْجعَُل َّللا  بَْعَد ُعْسر  يُْسًرا"
303 . 

وُهنَّ ل تَُضي قوا َعلَْيِهُن وإُن ُكنَّ . قوله تعالى:"  2 أُوالَِت  أَْسِكنُوُهْم ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوالَ تَُضارَّ

" َحْمل  فَاَْنِفقُوا َعلَْيُهنَّ َحت ى يََضْعَن َحْملُُهنَّ
304  

ووجه الداللة من اآليتين األولى والثانية أن هللا سبحانه وتعالى أو جب النفقة بأنواعها الثالثة للمطلقات 

 وهن في العدة.

 وإذا وجبت نفقة المعتدة على المطلق فأولى أن تجب نفقة الزوجة على زوجها.

 َوالَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالَُدُهَن َحْولَْيِن َكاِملَْيِن نِْمَن أَراََد أََن يَتِمَّ الِرَضاَعة َوعلَى الَمْولُوْد لَهُ .وقوله تعالى:" 3

  305ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بَالَمْعُروْف ال تَُكل ُف نَْفٌس إال  َوْسعَُها"

ثانية وأن هللا سبحانه وتعالى أوجب النفقة بأنواعها الثالثة للمطلقات ووجه الداللة من اآليتين األولى وال

 وهن في العدة.

 وإذا وجبت نفقة المعتدة على المطلق فأولى أن تجب نفقة الزوجة على زوجها.

ِرْزقُُهنَّ َوعلَى الَمْولُوْد لَهُ وفي اآلية الثالثة التصريح بوجوب النفقة على الزوج لزوجته في قوله تعالى:" 

 َوِكْسَوتُُهنَّ بَالَمْعُروْف".

 والمولود له هو الزوج ألن الولد ينسب إليه والالم للملكية.

 من السنة

"اتقوا هللا في النساء فإن أخذتموهن بأمانة هللا  قال: صلى هللا عليه وسلم( أنه ما روى عنه )       

فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، فلكم عليهن أال يوطئن 

 وكسوتهن بالمعروف".

بخل صلى هللا عليه وسلم( وبما روى أن هندا بنت عتبة زوجة أبي سفيان اشتكت إلى رسول هللا )     

صلى فقال لها ) -زوجها، وأنه ال يعطيها من النفقة ما يكفيها وأوالدها منه إال ما تأخذه من ماله بدون علمه

 ه وسلم(:" خذى ما يكفيك وولد بالمعروف".هللا علي

أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه ما يكفيها من صلى هللا عليه وسلم( فقد رخص لها رسول هللا )    

النفقة هي وبينيها من بالمعروف أي بحسب العرف ال تزيد عليه. وهذا دليل على أن النفقة واجبة على 

 يجز أن يصرح لها باألخذ من ماله بدون علمه. الزوج لزوجته وأوالدها منه، وإال لم

 من اإلجماع

 وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

 ومن العقل

 فإن الزوجة متفرغة لحق الزوج، ومن تفرغ لحق غيره وجبت عليه نفقته.

 سبب وجود النفقة

 عقد الزواج الصحيح. وسبب وجوب النفقة الزوجية هو تفرغ الزوجة للحياة الزوجية بناء على
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 306وليس سبب وجوبها عقد الزواج كما هو الحال في المهر.

o شروط وجوب النفقة 

 يشترط لوجوب النفقة الزوجية ثالثة شروط هي:

 الشرط األول: أن يكون عقد الزواج صحيحا-

 الشرط الثاني: أن تكون الزوجة صالحة للحياة الزوجية-

 الزوجية، وذلك بالدخول في طاعتهالشرط الثالث: أن تتفرغ للحياة -

 ويترتب على هذه الشروط أن النفقة ال تجب للزوجة في الحاالت اآلتية:-

صغرا ال يمكن معه استيفاء مقصود النكاح وال تستطيع القيام بمصالح الزوجة  الزوجة الصغيرة:-

 وال بالحياة الزوجية.

، فإن كان مرضها خفيفا ال يمنع مرضا شديدا ال يمكن معه أن تزف إليه الزوجة المريضة:-

االنتقال إلى منزل الزوجية وجبت لها النفقة سواء زفت إليه أم لم تزف إليه ما دامت ال تمنع عن 

 االنتقال إلى منزل الزوجية.

أما إذا انتقلت إلى منزل الزوجية ثم مرضت عنده فإن نفقتها واجبة عليه، وكذا ما يلزم لعالجها 

 الواجبة عليه. يكون داخال في النفقة

مدة حبسها بسبب ليس من قبل الزوج سواء كان حبسها بسبب جناية لها أو الزوجة المحبوسة: -

ألنها هي التي فوتت على زوجها حق التفرغ الموجب للنفقة. أما إذا حبست -في دين لم تقم بوفائه

 نفسه.بسبب من قبل الزوج فإن نفقتها ال تسقط عنه ألنه هو الذي فوت التفرغ على 

سفرا فيه معصية كسفرها بدون إذن زوجها ففي هذه الحالة ال نفقة لها حتى  الزوجة المسافرة:-

 تعود إلى منزل الزوجية.

أما سفر حج الفريضة فهو سفر واجب شرعا فال يسقط حق النفقة الزوجية مدة السفر ألنه سفر 

 .مأذون فيه شرعا فال تعاقب بسببه بانقطاع نفقتها في هذه المدة

إذا منعها زوجها منه، فإن لم يمنعها الزوج من العمل وجبت لها النفقة ويسقط الزوجة العاملة:-

حقه في منعها من العمل إن رضي به، أو اشترطت عليه ذلك في العقد ما دام العمل وال يضيع 

 حق الزوج واألوالد.

نعت عن الدخول في وهي التي تركت منزل الزوجية بدون عذر شرعي، أو امت الزوجة الناشز:-

طاعته في منزل الزوجية، بالشروط الذي ذكرت في حق الطاعة سابقا أو منعته من دخول بيتها 

 307الذي يسكن معها فيه.

والناشز ال نفقة لها على زوجها مدة النشوز لعدم التفرغ للحياة الزوجية، فإذا عادت إلى منزل 

 ال يعود حقها فيما سقط من نفقة مدة نشوزها.الزوجية وجبت لها النفقة من تاريخ عودتها اليه، و

وال تعد المرأة ناشزا إذا امتنعت عن الدخول في طاعة زوجها بعذر شرعي كما إذا كان لم يؤد 

إليها عاجل صداقها، أو لم يهيئ لها سكنا شرعيا، ومن ثم تجب لها النفقة ألن عدم دخولها في 

 طاعته بسبب جهته هو.

مكين زوجها من معاشرتها لم تكن بذلك ناشزا طالما هي مقيمة في وإذا امتنعت الزوجة من ت

منزل الزوجية معه ومتفرغة لحقه فتجب لها النفقة، وإن كانت تسمى ناشزا بمعنى عاصية أمر 
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زوجها تستحق العقوبة من الزوج بالهجر أو الضرب كما أسلفنا عالوة على معصية هللا في منع 

 زوجها حقه.

نتقال بزوجته إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيمان فيه فليس من حقها االمتناع وإذا أراد الزوج اال

أَْسِكنُوُهْم ِمْن عن االنتقال معه إلى البلد الثاني، فإذا امتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها لقوله تعالى:" 

وُهنَّ ل تَُضي قوا َعلَْيِهُن " َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوالَ تَُضارَّ
308  

 مادام السفر ليس بغرض اإلضرار بها أو بأوالدها أو بأبويها الكبيرين أو بمالها.

 كيفية حصول الزوجة على نفقتها من زوجها-

قد تحصل الزوجة على النفقة من زوجها بالتمكين وذلك يكون بالعيش معه واألكل معه    

 309والحصول على الكسوة المطلوبة بحيث تعيش عيشة أمثالها.

وقد تحصل على نفقتها بطريق التمليك، وهي إما أن تكون بالتراضي بينهما بأن يتفقا على النفقة   

 ومقدارها ومدتها، وإما تكون بقضاء القاضي إذا اختلفا.

والمحاكم تسير على فرض مبلغ من المال نفقة شهرية للزوجة عند التنازع بأنواعها الثالثة  

 الطعام والكسوة، والسكنى(.)

 اس تقدير النفقة الزوجيةأس-

أساس تقدير النفقة الزوجية سواء أكانت بالتراضي أم بقضاء القاضي هو حال الزوج يسرا 

َوَكأَي ِْن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسناها حسابا شديدا وعسرا لقوله تعالى:"

                                310وعذبناعا  عذابا نكرا"

 دينا الزما على الزوج متى تعتبرالنفقة-

تعتبر النفقة دينا الزما على الزوج من تاريخ امتناعه عنها سواء أكانت مقدرة بالتراضي أم    

 بقضاء القاضي. ومعنى كونها دينا الزما في ذمة الزوج أنها ال تسقط إال باألداء أو باإلبراء.

حدّدها بسنة واحدة من تاريخ رفع  ولم يحدد الفقه اإلسالمي زمنا لهذه النفقة إال أن القانون قد

 الدعوى.

وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف   

 العالج وغير ذلك مما يقضي به العرف.

وال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق أو اضطرت إلى 

 ليس من قبل الزوج.ذلك بسبب 

وال يعتبر سببا لسقوط النفقة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها في األحوال التي   

يباح فيها ذلك بحكم الشرع، أو يجري بها العرف أو عند الضرورة، أو لخروجها للعمل المشروع 

صلحة األسرة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة الحق أو مناف لم

 وطلب منها االمتناع عن العمل.

 الحبس في دين النفقة-

إذا حكم للزوجة ينفقه على زوجها فامتنع عن أدائها إليها مع مقدرته ويساره كان لها الحق في 

 طلب حبسه وعلى القاضي أن يجيبها إلى ذلك حمال له على أداء النفقة.
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يفاء النفقة ومن التنفيذ عليه بالطرق االعتيادية أي والحبس ال يمنع الزوجة من اتخاذ إجراءات است

أن الحبس ليس بديال عن الوفاء بل هو جزاء االمتناع عن أداء النفقة الواجبة عليه مع قدرته 

 .311ويساره

 حقوق األوالد-

 ويثبت لألوالد حقان: 

 حق ثبوت النسب

                               312َجعَلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا  َوَكاَن َربَُّك قَِديًرا"َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء بََشًرا فَ قال هللا تعالى:"

خلق هللا البشر من الماء وجعل منه الزوجين الذكر الذي ينسب إليه الولد يعرف به واألنثى      

مة التي يظهر بها ويرتبط مع اآلخرين عن طريقها وكان ربك قديرا حيث خلق هذه الرابطة الكري

رابطة النسب والمصاهرة ليجد األطفال الضعفاء في ظاللها من العطف والرحمة والحنان ما يكفل 

 لهم التربية الحسنة والنشأة الكريمة الصالحة . 

وكان ربك قديرا حيث اقتضت حكمته أن يحيط هذه الرابطة القوية ذات األثر البعيد في كيان       

ي تقيم حولها سياجا منيعا يحفظها مؤيده بهدى رسول اإلسالم المجتمع كله بجمله من األحكام الت

 وخير البشرية كلها.

ولقد كان النسب في الجاهلية قبل اإلسالم يبنى على الفراش، والوالدة، واإلدعاء، أو التبني:      

يولد الولد على فراش الزوجية فينسب إلى صاحبه، ويولد الولد من سفاح فيدعيه رجل ويقول 

ه وهو يشبهني فيكون له وينسب إليه. ويولد الولد ألبيه فيتبناه رجل أجنبي ويستلحقه أصبت أمّ 

 وينسب إليه. ويكون لديه كاالبن النسبي على السواء.  فيكون له

وغير هذا أو ذلك صور وأوضاع توارثها وأقاموا عليها حتى جاء اإلسالم و سار في عالج       

مور التي عدلها أو قضى عليها من األساس.فيتدرج بهم ويسير هذا األمر سيرته في عالج سائر األ

 في الطريق خطوة خطوة حتى إذا ما صلحت النفوس قضى حسم وحكم فقطع.

) صلى هللا عليه وسلم(:" الولد وأبطل أن يكون الزنا طريقا لثبوت النسب فقال الرسول هللا 

ولد يكون لصاحب الفراش )الزوج( والمراد بالعاهر الزاني أي أن الللفراش وللعاهر الحجر"، 

 وينسب إليه أما الزاني فليس له إال له الرجم بالحجارة.

والشارع اإلسالمي يتشوف إلى ثبوت الولد حتى ال يضع ويتعرض للضرر وال يصاب       

اآلباء عن إنكار نسب ) صلى هللا عليه وسلم( المجتمع بالضرر إذا فسد الولد فقد نهى الرسول 

أي ما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب هللا  وتوعدهم على ذلك بالعقاب الشديد فقال "األوالد 

ولما كان من شأن هذه الروح السمحة الكريمة  منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخالئق"

أن تغرى البعض بإلصاق األوالد بغير آبائهم نهى الرسول الكريم األبناء عن أن ينتسبوا إلى غير 

كما نهى أبيه فالجنة عليه الحرام"  من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرهم فقال:" آبائ

أيما امرأة أدخلت على قوم من أن تنسب إلى زوجها ولدا تعلم أنه ليس منه فقال:"   المرأة عن

 .313ليس منهم فليست من هللا في شيء ولن يدخلها الجنة"

تحديد مدة الحمل كان من الحتم أن نتكلم عن ذلك  ولما كان الكثير من أحكام النسب يبنى على

 )أقلها وأقصاها(.ونبين آراء الفقهاء في مدة الحمل 

 _ مدة الحمل
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 اتفق األئمة األربعة وغيرهم من الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرلقوله تعالى:"     

ْنَسانَ  هُ  َحَملَتْهُ إِْحَسانًا  بَِواِلَدْيهِ  اإْلِ َحتَّٰى َشْهًرا ثاََلثُونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ ُكْرًها  َوَوَضعَتْهُ  ُكْرًها أُمُّ

َوأَ  َواِلَديَّ  َوَعلَىٰ  َعلَيَّ  أَْنعَْمتَ  الَّتِّي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َرب ِ  قَالَ  َسنَةً  أَْربَِعينَ  َوبَلَغَ  أَُشدَّهُ  بَلَغَ إِّذَا

يَّتِي لِّي فِّي َوأَْصِلحْ   هُ تَْرَضا أَْعَمَل َصاِلًحا نْ  ينَ  تُْبتُ  إِّنِّّي ذُر ِ َن اْلُمْسلِّمِّ   314"إِّلَْيَك َوإِّنِّّي مِّ

فإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للحمل إال ستة أشهر. فدرأ عثمان الحد وأثبت النسب من الزوج. 

 رضي هللا عنه(.وروى مثله عن علي )

 الحمل اختالفا كبيرا:واختلف الفقهاء في أقصى مدة  أقصى مدة الحمل: - 

"رضي هللا ذهب إلى أنها تسعة أشهر حكاه ابن حزم في المحلي ونسبة إلى عمر  الظاهرية: -

 استنادا إلى المواقع المشاهد والمستقر على مدى السنين واألعوام.عنه" 

 ذهب محمد بن الحكم إلى أنها سنة قمرية. المالكية:- 

مستدلين بحديث عائشة)رضي هللا عنها( إذ قالت:" ال يبقى الولد ذهب إلى أنها سنتان ،  الحنفية:-

 في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بلحظة".

إال أن مثل هذا األمر ) صلى هللا عليه وسلم( ويقول الحنفية إن هذا الحديث وإن لم يرفع إلى النبي 

ت ذلك سماعا من إنما قالرضي هللا عنها( ال يعرف بالرأي فدل ذلك على أن السيدة عائشة )

 فكان حجة.) صلى هللا عليه وسلم( رسول هللا 

 ذهب إلى أنها ثالث سنين الليث بن سعد:-

 ذهب إلى أنها أربع سنين وهو نفس الرأي للحنابلة والمالكية.  الشافعية: -

ومن ذهب إلى أن أقصى مدة الحمل أكثر من سنتين بنوا آراءهم على حوادث الفردية، وهي 

 ال عموم لها وهي نادة فال يمكن أن تتخذ أساسا تبنى عليه األحكام. حوادث إن صحت

 أسباب ثبوت النسب-

وسبب ثبوت النسب للمرأة هو الوالدة فمتى جاءت المرأة بولد ثبت نسبه منها دون توقف على    

شيء آخر من فراش، أو إقرار، أو ادعاء. وفال فرق بين أن تكون الوالدة من زواج صحيح، أو 

 .315أو وطء بشبهة أو من زنا. وإذا ثبت النسب منها بالوالدة كان الزما وال يمكن نفيه فاسد،

أما بالنسبة للرجل فإن النسب يثبت في حقه بالفراش الصحيح وما ألحق به والمراد بالفراش   

الصحيح أن تكون المرأة حالال للرجل بناء على عقد زواج صحيح. فالزواج صحيح يثبت به 

ر العقد فيه سببا لثبوت النسب باتفاق الفقهاء. متى توافرت الشروط المعتبرة في هذه الفراش ويعتب

 الحالة.

 والمراد بما ألحق بالفراش الصحيح الدخول الحقيقي بناء على زواج فاسد أو وطء بشبهة.

 الزواج الصحيح -

ي يولد أثناء قيام اتفق الفقهاء على أن العقد في الزواج الصحيح هو السبب في ثبوت نسب الولد الذ

 الزوجية إذا توفرت الشروط الالزمة في هذه الحالة وهي:

أن تلده لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج فإن جاءت به لهذه المدة ثبت نسبه سواء أقر أوال:  

 بيونته أو سكت وال يقبل منه نفى النسب إال باللعان.

الوالدة بأن الحمل منه إذا كانت المدة بين اإلقرار الصريح أن يقر حال حملها وقبل  ومن      

 اإلقرار والوالدة أقل من سنة لتأكد ورود اإلقرار على الحمل الذي ولدته فال يقبل نفيه بعد ذلك.
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ومن اإلقرار الصريح أن يقر حال حملها وقب الوالدة بأن الحمل منه إذا كانت المدة بين       

 د اإلقرار على الحمل الذي ولدته فال يقبل نفيه بعد ذلك.اإلقرار والوالدة أقل من سنة لتأكد ورو

ومن اإلقرار الضمني إعداد معدات الوالدة وقبول التهنئة بالمولود. فشرط قبول نفى النسب      

 باللعان أال يسبقه إقرار معتبر بالولد يعني صريحا أو ضمنيا.

ق العباد كاإلرث والنفقة ونحو ذلك أما وإذا تم اللعان انتفى نسب الولد عنه فيما يتعلق بحقو      

 فيما يتعلق بحقوق هللا تعالى كحرمة المصاهرة فإنها ثابتة مع نفيه احتياطيا.

أما إذا جاءت به ألقل من سنة أشهر من وقت عقد الزواج فال يثبت نسبه لتحقيق حصول       

اء. ومن ثم يكون العقد على الحمل به قبل عقد الزواج ألن أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الفقه

المرأة وقت الحمل بهذا الولد فاسدا ألنه عقد على امرأة حال قيام عدتها والعقد على المعتدة 

باطل..و بالتالي ال يثبت من الزوج الجديد إال إذا ادعى هذا الزوج نسبه إليه ولم يصرح بأنه من 

كالمه ومراعاة للولد ويحمل على أنها قد الزنا فحينئذ يثبت نسب الولد منه بهذا االدعاء تصحيحا ل

حملت به منه قبل هذا الزواج بناء على عقد سابق صحيح، أو فاسد حصل فيه دخول أو على 

 حصول اتصال جنسي الشبهة معتبرة شرعا.

أن يكون الزوج بحيث يتصور منه الحمل بأن يكون بالغا أو مراهقا على األقل فإن كان ثانيا:  

ه الحمل ال يثبت النسب منه ألنه قرينة قاطعة على أن الحمل ليس منه وهذا صغيرا ال يتصور من

باتفاق الفقهاء وألن الشرط األساسي في النسب أن يولد مثل الولد المولود لمثل من ينسب إليه وال 

 يتوفر هذا الشرط إذا ولد مولود والزوج صغير ال يتصور منه الحمل.

لثبوت النسب في الزواج الصحيح ك والشافعي وأحمد( مالواشترط جمهور الفقهاء ) ثالثا: -

أماكن التالقي بين الزوجين بعد العقد الصحيح. فإذا تزوج رجل بامرأة وأتت بولد لستة أشهر 

فأكثر من وقت الزواج وكان الزوج يتصور منه الحمل ولكن ثبت أن الزوجين لم يلتقيا أو أنه لم 

 نسب هذا الولد عندهم. يكن من الممكن أن يتالقيا فإنه لم يثبت

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية إنه ال يكفي إمكان الدخول بل يشترط الدخول بالفعل  وقرر أن       

اإلمام أحمد رضي هللا عنه أشار إلى ذلك في رواية حرب عنه بغير لعان فإن معنى ذلك أن نسب 

على زنا المرأة واإلتيان بالولد  الولد لم يثبت لعدل الدخول ألن شرط اللعان إال يكون هناك دليل

 قبل الدخول دليل على الزنا.

وقد رجح ابن القيم هذا القول في زاد الميعاد إذ قال هذا هو الصحيح وإال فكيف تصير المرأة      

 فراشا ولم يدخل الزوج بها لمجرد إمكان الدخول.

كانت الوالدة حال قيام الزوجة وقال أبو حنيفة إن العقد الصحيح كاف في ثبوت النسب متى      

وكانت لستة أشهر فأكثر من وقت العقد وكان الزوج يتصور منه الحمل فيثبت النسب في هذه 

الحالة ولم يتلق الزوجان فعال بناء على جواز التالقي بينهما عقال فإذا تزوج مشرقي بمغربية 

الزوج وكان الزوج بالغا أو بطريق المراسلة أو الوكالة وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وقت 

 316مراهقا ثبت نسبه من الزوج ولو لم يتالق الزوجان بعد العقد بالفعل.

 حق النفقة والحضانة والتربية والتعليم 

 حق الحضانة  -

وحضانة الصغير ثابتة شرعا لمصلحته ورعايته وهي تكون للنساء ألنهن أقدر على تحملها،        

 وأكثر شفقة ورحمة للصغير.
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 ترتيب الحاضنات 

يثبت الحق في الحضانة لألم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي باألم على من يدلي       

 باألب ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

األم، فأم األم وإن علت، فاألخوات الشقيقات، فاألخوات األم، فاألخوات األب، فبنت األخت 

نت األخت ألم، فالخاالت بالترتيب المقدم في األخوات. فبنت األخت ألب، فبنت األخ الشقيقة، فب

المذكور فخاالت األم بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد  بالترتيب المذكور، فالصمات بالترتيب

حاضنة من هؤالء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت حضانة النساء انتقل الحق في 

إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث مع مراعاة تقديم الجد الحضانة 

 الصحيح على األخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤالء انتقال الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير 

 العصبات على الترتيب اآلتي:

 لحال الشقيق، فالخال ألب، فالخال ألم.الجد ألم، ثم األخ ألم، ثم ابن األخ ألم، ثم العم ألم، ثم ا

 حق النفقة -

األصل أن نفقة األوالد الصغار الفقراء على أبيهم ال يشاركه فيها غيره. وذلك أن الولد جزء من 

 أبيه فكما تجب نفقة اإلنسان على نفسه تجب على جزئه.

الد العيش في المستوى ويلتزم األب بنفقة أوالده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لألو

الالئق بأمثالهم. والرضاع من النفقة الواجبة على والد الصغير. واألصل في وجوب نفقة الصغير 

الفقير على أبيه والمولود له هو األب أضاف الولد لألب بالم الملك. فكان ذلك دليال على أن سبب 

 إيجاب النفقة الوالدة له.

o ها  استحقاق األم األجرة على إرضاع ولد 

يقول الفقهاء:" إذا كانت الرضاعة حال قيام الزوجية حقيقة أو حكمها وهي المطلقة رجعيا       

 في عدتها ال تستحق أم الصبي أجرة على إرضاعه لقيام الزوج بنفقتها في هذه الحالة".

وإن كانت الزوجية قد انقطعت بخروجها من العدة فلها الحق في أخذ أجرة إرضاع ولدها من 

 طلق الرتفاع نفقتها. الم
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 الفصل الثاني: الطالق في قانون األسرة:

 األسباب من بسبب الزوجية العصمة وانفكاك الزواج عقد انتهاء ومعناها بالتفرقة، الزوجية الرابطة تنتهي 

 :يلي فيما بينهما الفرق ويتمثل الفسخ، وإما الطالق، إما وهي ذلك، توجب التي

 إنهاء فهو الطالق أما واستمراره، بقاءه يمنع الزواج، عقد على طارئ عارض أمر بسبب ويكون :الفسخ-

 .الزواج لعقد

  .بائنا طالقا كان إذا إال يقطعها فال الطالق أما الحال، في الزوجية الرابطة يقطع الفسخ-

 العقد في إال يكون ال الطالق بينما الفاسد، العقد في يكون وقد الصحيح، الزواج عقد في يكون قد الفسخ-

 .الصحيح

 ينقص معين بعدد محدود الطالق بينما زوجته، على الزوج يملكها التي الطلقات عدد من ينقص ال الفسخ-

 .الزوج أوقعه كلما

  .باإلرادة إال يكون ال الطالق بينما ذلك، الطرفان يرد لم ولو الزوجية الرابطة يحل الفسخ-

 :الزوجية الرابطة انحالل أسباب-

 الخلع. الطالق، التطليق  :اآلتية األسباب من بسبب الزوجية الرابطة تنحل-

 طرق فك الرابطة األسرية المبحث األول : 

 المطلب األول : مفهوم الطالق  

 الفرع األول: تعريف الطالق:

 :فيها جاء والتي األسرة، قانون من 48 المادة في الطالق على الجزائري المشرع جاء نص 

 من بطلب أو الزوجين، بتراضي أو الزوج، بإرادة يتم الذي بالطالق الزواج عقد .....يحل"

 الزوجة...". 

 مما الطالق، في توافرها الواجب للشروط ذكر فيها يرد لم ودراسة قواعد قانون األسرة تبين لنا أنه

 .القانون هذا من 222 للمادة طبقا اإلسالمية، الشريعة إلى أحكام الرجوع يستوجب

 الجزائري   األسرة قانون الفرع الثاني: أقسام الطالق فيِ 

 أ. الطالق الرجعي: 

 في ورد لما وفقا الزوجين، بين القاضي يجريها التي الصلح مرحلة في تكون الواقع في الرجعة وهذه

 إلى يحتاج ال الصلح محاولة أثناء زوجته راجع من" :الجزائري األسرة قانون من 01 فقرة 50  المادة

 ."جديد عقد

 ب.الطالق البائن :

 الطالق البائن بينونة الصغرى، والطالق البائن بينونة كبرى.هو الطالق ينقسم إلى نوعين: 

  النوع األول: الطالق البائن بينونة الصغرى 

بعد  راجعها ومن :"....األسرة قانون من 02 فقرة ، 50 المادة في ذكره ورد الطالق من النوع وهذا

 جديد". عقد إلى يحتاج بالطالق الحكم صدور

 كبرى بينونة البائن الطالق  :الثاني النوع  

 طلقها من الرجل يراجع أن يمكن ال" :ونصها ،الجزائري األسرة قانون من 51 المادة في جاء ما وهذا

 .."البناء بعد عنها يموت أو منه، وتطلق غيره، تتزوج بعد أن إال متتالية، مرات ثالث

في  أنه إال جذوره؛ من الزوجية لرباط قاطعا كونه من يظهر وما الطالق، هذا حكم صرامة من وبالرغم

الشارع  أن ذلك وبيان .كان سبب ألي فيها التفريط وعدم الزوجية، الحياة الستمرار ضمان األمر حقيقة
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أن  استطاع األقل، على إحداهما استغالل أو استغاللهما، أحسن إن للطالق، فرصتين الزوج أعطى الحكيم

 طلق فإذا .منه بدر ما على ويندم زوجته، يراجع بأن الفراق؛ مخاطر ويجنبها النجاة، سبيل بأسرته يسلك

 األحوال، من حال بأي بينهما العشرة استمرار يمكن ال أنه علم الثالثة، أردف ثم والثانية المرة األولى

 كبرى. منه بينونة فتبين

 مع الغيرة غيره، تتزوج حتى بعدها له تحل ال زوجته أن ويعلم الثالثة، الطلقة خطر يدرك الذي والزوج

فإذا  الطالق؛ إيقاع عن له رادعا هذا يكون الحالل، في ولو لغيره زوجته تكون أن من عليها جبل التي

 .واستهتاره تهوره عاقبة فليتحمل أوقعه

 هي قد وتكون الحياة، خبر قد المدة هذه في يكون األول الزوج أن ":عتر الدين نور الدكتور ويضيف-

 األول الزوج رغب فإذا جدا، قوية معرفة اآلخر حقيقة منهما كل فيعرف زوجها، غير زوج مع خبرتها

 اتفاقهما في الرجاء فإن إليه، بالعودة هي ورضيت لغيره فراشا صارت أنها علم وقد بها أن يتزوج

 ."الثاني الزوج من عدتها بعد له أحلت لذلك .جدا قويا حينئذ يكون تعالى هللا حدود وإقامتهما

 جـ . طالق اليمين والمعلق: 

 إلى أحكام يستوجب الرجوع مما بالطالق، واليمين المعلق الطالق يتعرض المشرع الجزائري لمسألة لم

 األسرة الجزائري. قانون من 222 للمادة وفقا اإلسالمية الشريعة

 الطالق في القانون األسرة الجزائريالفرع الثالث: طرق التي يتم بها 

  :وهي األسرة، قانون في الجزائري المشرع عليها نص طرق ثالث عبر الطالق يتم

 الطالق" المسمى وهو للزوجين، المشتركة باإلرادة والطالق للزوج، المنفردة باإلرادة الطالق

 في ويكون ،"التطليق"و الخلع، وهو مال، على الطالق ويشمل الزوجة، من بطلب والطالق .، "بالتراضي

 بالطالق الزواج عقد يحل ..." األسرة قانون من 48 المادة في هذا جاء .عليها خاصة منصوص حاالت

 ."... الزوجة من بطلب أو الزوجين، بتراضي أو بإرادة الزوج، يتم الذي

 للزوج  المنفردة باإلرادة أ.الطالق

 وبين بينه الزوجية الرابطة حل منها طالبا المحكمة، هيئة إلى الزوج بموجبه يتقدم الذي الطالق وهو

 الزوجين، بين بمسعى المصالحة القيام حينئذ القاضي ويلزم .وقانونية شرعية أسباب إلى مستندا زوجته،

 تاريخ من أشهر ثالثة الصلح إجراءات تتجاوز ال أن على بينهما، التوفيق ومحاولة

 موقعا ويكون ونتائجه، مساعيه فيه يبين الذي الصلح محضر بتحرير القاضي ويلزم الطالق، دعوى رفع

 األسرة. قانون من 49 المادة ألحكام وفقا وذلك الزوجين، وطرفي الضبط كاتب منه ومن

فألزم  الضرر، يثبت ولم الزوجين، بين الخصام اشتد إذا ما حالة في الصلح على األسرة قانون نص كما

الزوجين،  بين التوفيق بغرض وذلك الزوجة، أهل من وحكم الزوج، أهل ن حكم حكمين، بتعيين القاضي

 يقوم التقرير هذا ضوء وعلى ،األسرة قانون من 56للمادة  وفقا شهرين، أجل في تقريرهما ويقدما

 فإن الزوجين، بين اإلصالح مساعي فشلت فإذا أخرى، صلح بمحاولة للقيام الزوجين القاضي باستدعاء

 .للزوج المنفردة اإلرادة وفق بالطالق حكمه فيها يصدر مستقبلة، جلسة في الدعوى ملف القاضي يدرج

جوانبها  في عدا ما لالستئناف، قابلة غير بالطالق األحكام فإن األسرة، قانون من 57المادة  وحسب

 .الطالق بأصل يمس ال مما وغيرها السكن، أو الحضانة أو التعويض، أو النفقة، المبلغ مثل المادية،

 

 للزوجين  المشتركة باإلرادة ب.الطالق

 .والخلع بالتراضي، الطالق ويشمل

 بالتراضي : الطالق 
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 أحدهما من على طلب بناءا أو بينهما، الزوجية الرابطة حل على الزوجان فيه يتفق الذي الطالق هو

 الخاصة الكاملة المعلوماتتتضمن  لمحكمة، الضبط كتابة إلى تقدم عريضة بواسطة اآلخر ويتم وموافقة

 .بالتراضي الطالق على اتفاقهما تفيد التي الواضحة والعبارات بالزوجين،

للمادة  وفقا بينهما، الصلح بإجراء المحكمة يلزم القانون أن إال الطالق، على الزوجين اتفاق من وبالرغم

 على الرغبة بناء بينهما بالطالق المحكم حكمت بينهما، اإلصالح محاولة فشلت فإن األسرة، قانون من 49

 لهما. المشتركة

 الخلع:   بواسطة الطالق 

إلى  الرجوع يستوجب مما أحكامه، بعض المشرع أورد وإنما للخلع، تعريف األسرة قانون في يرد لم

 .التفصيل من للمزيد اإلسالمية الشريعة أحكام

 .مالي بمقابل نفسها تخالع أن الزوج موافقة دون للزوجة، يجوز" :يلي ما على ،  54 المادة نصت فقد

وقت  المثل صداق قيمة يتجاوز ال بما القاضي يحكم للخلع، المالي المقابل على الزوجان لم يتفق إذا

 ."صدور الحكم

 :يلي ما المادة هذه نص من ويفهم

 .القانون بنص مشروع الخلع-

 بالخلع يرض لم ولو زوجها، مخالعة للزوجة يجوز-

 .للزوج تدفعه مالي لمقابل ببذلها الزوجة طرف من الخلع يكون

 .القاضي إلى التحديد رجع معين، مبلغ على يتفقا لم وإذا كثر، أو قل الزوجين، باتفاق الخلع بدل يحدد-

 .الحكم صدور وقت المثل صداق قيمة تتجاوز أن ينبغي ال الخلع بدل قيمة-

 317ئي(القضا التفريق (المطلب الثاني: التطليق 

أن تتخلص  للزوجة يمكن كما سابقا، ذكرناها التي العديدة للحَكم الرجل بيد الطالق يكون أن األصل

سبيال  تجد ولم الزوجية، الحياة من الزوجة تضررت لو أما الخلع، بطريق تطيقها ال زوجية حياة من

وبين  بينها بالتفريق لتطالب القاضي إلى أمرها ترفع أن من مكنها الشرع فإن بالخلع، ولو منها للخالص

 اصطالح والتطليق ،"التطليق" أو ،"القضائي التفريق" أو ،"القاضي طالق" المسمى وهو زوجها،

 الشريعة فقهاء فإن وإال الزوجة، من بطلب الطالق على للداللة القانون فقهاء استعمله قانوني حديث،

 في "التطليق" مصطلح استعمل الجزائري والمشرع الطالق، مصطلح الحال هذه في اإلسالمية يستعملون

 .األسرة قانون من 112 المادة في "لطالقا" مصطلح استعمل بينما 53 المادة

 ومنحها أثناءه، أو بعده أو العقد قبل نفسها بطالق المرأة تفويض إن :الزحيلي وهبه الدكتور يقول

 هذا الطالق، حق الزوج منح يقابل يكاد سبعة أو أحوال ستة في القضائي والتفريق في الخلع، الحق

 منتقدي على رد وهذا الظهار، أو اللعان أو اإليالء بسبب أخرى ثالث حاالت في إلى التفريق باإلضافة

 القاضي، بحكم يقع أنه في الطالق عن يختلف القضائي والتفريق .اإلسالم في الرجل بيد مشروعية الطالق

 أو طالق من االختيارية الوسائل تفلح لم إذا الزوج عن جبرا الزوجية الرابطة إنهاء من لتمكين المرأة

 خلع.

 في الجزائري األسرة قانون أوردها قد عشر   فهي التطليق طلب فيها للزوجة يحق التي الحاالت أما -

 نوجز ونحن ،"... اآلتية لألسباب التطليق تطلب أن للزوجة يجوز" :بقوله وصدرها منه، 53 المادة

 يلي: فيما نشرحها

                                                           
 ص/ العربي بلحاج/ الجزائري قانون األسرة شرح في والوجيز ، 332 ص المعاصر العالم في المسلمة الزحيلي، األسرة وهبه - 317

 وما بعدها 323 ص /القادر عبد داودي /الشحصية األحوال في الشرعية واألحكام .بعدها وما 273
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 بالنفقة:   اإلعسار" الفقهاء عليه ويطلق اإلنفاق، لعدم الفرع األول: التطليق

 في وقع :أي بالنفقة، أعسر أو عليها، اإلنفاق عن امتنع فإذا زوجها، على المرأة حقوق من الزوجية النفقة

 في الحالة هذه على الجزائري المشرع نص التطليق، وقد تطلب أن الزوجة حق من فإن مالية، ضائقة

 عالمة تكن لم ما بوجوبه، الحكم صدور بعد عدم اإلنفاق" :فيها جاء والتي ، 53 المادة من 01 الفقرة

 ."الزواج وقت ]الزوج :أي[ بإعساره

 :ثالثة اإلنفاق لعدم التطليق شروط أن الفقرة هذه نص من ويستفاد

 األول : الشرط-

 يلزمه وصدر حكم بالنفقة، المطالبة دعوى زوجته ورفعت عمدا، اإلنفاق عن امتنع قد الزوج يكون أن    

 .التنفيذ عن امتنع ولكنه بدفعها،

 الثاني: الشرط-

  .المالية حاله وضيق عسره إلى راجعا اإلنفاق عن الزوج امتناع سبب يكون ال أن    

   الثالث: الشرط-

 المادية ورضيت بحالته علم على كانت فإن الزواج، وقت وفقره بإعساره عالمة الزوجة تكون ال أن  

 .التطليق في حقها سقط منه، بالزواج

 وامتناع بالنفقة لها الحكم بعد الزوجة تنتظرها التي المدة على الجزائري المشرع ينص لم مالحظة:-

 معاقبة على تنص وبات العق قانون من 331 المادة أن غير التطليق، دعوى ترفع حتى عن التنفيذ، الزوج

 الشرعية النفقة أداء وعن أسرته، إلعالة قضاء المقررة المبالغ تقديم عن شهرين ولمدة امتنع عمدا، من كل

 أن ويفترض ،دج 5000 إلى دج 500 من مالية وبغرامة سنوات، ثالث إلى من شهرين الحبس بعقوبة

 أو الكسل أو السيء السلوك على االعتياد عن الناتج اإلعسار وأن العكس، يثبت عمدي مالم الدفع عدم

  318مقبوال. يعتبر عذرا ال السكر

 للعيوب  الفرع الثاني: التطليق

واإلحصان  والرحمة المودة في المتمثلة الزواج، أهداف تحقيق دون تحول التي العلل بالعيوب والمقصود

 واألمراض كاإليدز، الخطيرة، واألمراض والعنة، والخصاء كالجب الجنسية، األمراض فتشمل وغيرها،

 الحياة على تأثير لها برئها،بحيث يكون زمن يطول أو شفاؤها يرجى ال التي المزمنة المعدية واألمراض

 وأخفاها بها مصابا كان أو الزواج، بعد األمراض هذه بمثل الزوج أصيب فإذا كالجنون والجذام، الزوجية،

 إذا أما ؛ 02 فقرة ، 53 المادة نص إلى ااستناد العيوب بسبب التطليق تطلب أن من حقها فإن المرأة، عن

 .بائنا طالقا يقع هنا والتفريق .التطليق طلب لها يحق فال ورضيت، الزواج قبل بها على علم المرأة كانت

أجل  من الزواج، لطالبي الطبي الفحص اشتراطه األسرة قانون تعديل بها جاء التي المحاسن من ولعل

 .تغرير أو تدليس أي وتفادي للطرفين، الصحية الحالة على االطالع

علته؛  من نفسه الزوج ليعالج الزوجة تنتظرها التي المهلة على ينص لم الجزائري المشرع أن إلى ويشار

يمر  بحيث كاملة، سنة وجعلها عليها، اإلسالمي الفقه نص حين في الجنسية، باألمراض تعلق ما وبخاصة

 .السنة فصول كل الزوج على

 أشهر  أربعة المضجع فوق فيِ  الثالث: التطليق لهجرالفرع 

 متصال، وأن يكون وأن منه، يخرج وال البيت في يكون بأن المضجع، في يكون أن الهجر هذا في ويشترط

 للزوجة أن أمكن هذا، حصل فإذا أشهر، أربعة يتجاوز وأن قانونا، أو شرعا ره يبر ما له ليس عمديا يكون

                                                           
 .بعدها وما 274 ص ،2 الجزائري ج األسرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج  - 318
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مطالبة  أنها غير ، 53 المادة من الفقرة هذه ألحكام وفقا المضجع في الهجر بسبب التطليق دعوى ترفع

 .طلبها يقبل فلن وإال المذكورة، شروطه بجميع الهجر هذا بإثبات

 غير أنه باإليالء، اإلسالمي الفقه في معروف هو بما شبيه الجزائري األسرة قانون ذكره الذي الهجر وهذا

القانون  بينما أشهر، أربعة تفوق أو تساوي مدة زوجته يهجر أن يحلف المولي ألن اليمين، في عنه يفترق

 .فقط المدة اشترط وإنما الحلف، يشترط لم

 األسرة: بشرف مساس يِها جريمة عن الزوج على الحكم بسبب الفرع الرابع :التطليق

كالخيانة  واآلداب، بالشرف الماسة الجرائم من جريمة ارتكب قد الزوج يكون أن الحالة هذه ومعنى

 الزوج يكون وأن الزوجة، يمس معنويا ضررا يعتبر مما االغتصاب وجرائم العظمى، والخيانة الزوجية،

 .ال أم بحبسه قاضيا كان سواء فيها، حكم ضده وصدر الجريمة، لهذه بارتكابه أدين فعال قد

 نفقة  وال عذر بدون سنة مرور بعد الزوج غياب بسبب التطليق :الفرع الخامس

 الذي الغائب" :بقوله األسرة قانون من 110  المادة في ذكره الذي هو هنا المشرع يقصده الذي الغائب

وتسبب  سنة، مدة بواسطة أو بنفسه شؤونه إدارة أو إقامته، محل إلى الرجوع من قاهرة ظروف منعته

 أن الغائب أو المفقود الزوجة" أن على  112 المادة نصت كما ،"كالمفقود يعتبر الغير، ضرر في غيابه

 ."القانون هذا من 22 المادة من الخامسة الفقرة على بناء تطلب الطالق

ألهله،  نفقة يترك أن غير من السنة، تجاوز لمدة أخباره وانقطعت زوجته، عن الزوج غاب إذا هنا، ومن

خارج  دراسته يزاول أو مثال، العسكرية الخدمة يؤدي ككونه الغياب، هذا في عذر له يكون أن ودون

 دعوى ترفع أن السنة مرور بعد لها يحق زوجته فإن الطويل، العالج لغرض سافر كونه أو الوطن،

 يلي: ما الدعوى هذه لرفع يشترط أنه أي التطليق للغياب،

 .نفقة لها يترك أن دون كاملة، سنة مدة زوجته عن الزوج يغيب أن-

 .وقانوني شرعي مبرر دون الزوج غياب يكون أن-

 .المدة هذه غيابه تثبت أن الزوجة وعلى الدعوى، رفع يوم إلى الغياب يوم من األقل على سنة تمر أن-

 التعدد:  بشروط المتعلقة 18 المادة أحكام مخالفة الفرع السادس:

 حدود في واحدة زوجة من بأكثر بالزواج يسمح" :أنه على األسرة قانون من 8 المادة نصت

إخبار  الزوج على يجب .العدل ونية شروط وتوافرت الشرعي المبرر وجد متى اإلسالمية، الشريعة

 رئيس إلى بالزواج الترخيص طلب يقدم وأن بها، الزواج على يقبل والمرأة التي الزوجة السابقة

 من تأكد إذا الجديد بالزواج يرخص أن المحكمة لرئيس يمكن .الزوجية لمكان مسكن المحكمة

 للحياة الضرورية والشروط العدل توفير على وقدرته المبرر الشرعي، الزوج وأثبت موافقتهما،

 دعوى رفع زوجة لكل يجوز التدليس حالة في" : على أنه ))مكرر 48 المادة نصت كما، "الزوجية

 الدخول قبل الجديد الزواج يفسخ") مكرر( 48المادة  في وجاء ،"بالتطليق للمطالبة الزوج ضد قضائية

 ."أعاله 48 المادة في عليها المنصوص وفقا للشروط القاضي من ترخيصا الزوج يستصدر لم إذا

 أو عدم الثاني، بالزواج السابقة الزوجة إخبار عدم في تتمثل التعدد أحكام مخالفة أن يتبين المواد هذه ومن

 .المادة في المذكور التدليس وهو متزوج، بأنه بها الزواج يريد التي المرأة إخبار

 أن ال يكون شأنه من العادي الخالف ألن واالنسجام، التفاهم عدم على داللة الزوجين بين المستمر الشقاق

 في الشقاق المقصود أما أخرى؛ أطراف بتدخل أو أنفسهما وجين الز بين إما بالصلح، ينتهي ألنه مستمرا،

 يحق هذه الدرجة، إلى األمر وصل فإذا يطاق، ال جحيما الزوجية الحياة معه تصبح الذي فهو الفقر، هذه

 أغلب في عليها كما لكن الفقرة، هذه إلى استنادا زوجها، من بالتطليق فيها تطالب دعوى ترفع أن للزوجة



  مختصر في الزواج والطالق بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري 

152 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 

 الم ساجيعد. 

 سيما اإلثبات، ال وسائل بكافة لها متاح وذلك زوجها، وبين بينها المستمر الشقاق تثبت أن الحاالت

 .وغيرها الطبية والشهادات الجيران، وشهادات الشرطة، محاضر

 الزواج  عقد فيِ  عليها المتفق الشروط الفرع السابع: مخالفة

للزوجين  أن منه 19 المادة في جاء حيث الزواج، عقد في االتفاقية الشروط على األسرة قانون نص

 تحقق أن شأنها من التي الشروط كل الحق رسمي عقد في أو الزواج، عقد في يشترطا أن في الحرية

 االتفاق تم متى ملزمة تصبح الشروط فهذه المرأة، وعمل الزوجات بتعدد تعلق ما سيما ال مصلحة لهما،

 .السبب لهذا التطليق تطلب أن الزوجة حق من فإن عليه، اتفق ما الزوج خالف أن وإذا حدث عليها،

 :شرعا معتبر ضرر كل بسبب الفرع الثامن: التطليق

 األضرار كل تستوعب ال فإنها الزوجة، تصيب معتبرة أضرار على كلها تشتمل السابقة الحاالت كانت إذا

 منها الزوجة، تتضرر حاالت من القانون عليه ينص لم ما كل لتشمل الفقرة هذه جاءت ولذلك الممكنة،

القانون  عليها ينص لم التي األضرار تقدير في األمر ويرجع التطليق، طلب في الحق بموجبها وأعطاها

 .للقاضي التقديرية السلطة إلى

 الحصر سبيل على ذكرها تم حاالت في التطليق طلب في الحق الزوجة أعطى القانون أن القول وخالصة

 المادة، عن الحصر لنتفي العاشرة الفقرة أضاف بينما األسرة، قانون من 53 المادة من فقرات في تسع

 التطليق لتطلب للزوجة شرعا معتبرا ضررا يسبب فعل كل وتدخل فيها

 المبحث الثاني :  آثار فك الرابطة األسرية  

 المطلب األول : العدة والنفقة 

 الفرع األول : العدة

 أوال : أنواع العدة  

 باألقراء النوع العدة 

 الحامل غير بها المدخول المطلق تعتد" :بقولها األسرة قانون من 58المادة  الحالة هذه على نصت وقد

 ."قروء بثالثة

 زمن بمضي النوع الثاني العدة  

 .عشر شهرا اثنا أو وعشر، أشهر أربعة أو أشهر، ثالثة :أحوال ثالثة المسألة هذه وفي

 لكبر، وهي أو البلوغ، دون أنها أي السن، لصغر إما تحيض ال التي للمرأة تكون :أشهر بثالثة االعتداد-

 قانون األسرة من 58 المادة عليها نصت وقد ،"اآليسة" أو "اليائسة" وتسمى اليأس، سن بلغت التي

 ."بالطالق التصريح تاريخ من أشهر بثالثة المحيض من اليائس ... المرأة تعتد" :بقولها

أو  الدخول قبل سواء زوجها، عنها المتوفى المرأة حق في وتكون  :أيام وعشرة أشهر بأربعة االعتداد-

 وعشرة أشهر أربعة بمضي زوجها عنها المتوفى تعتد" :األسرة قانون من 59  المادة في وجاء بعده،

 .بموته الحكم ور صد تاريخ من المفقود زوجة بها ويلحقأيام" 

وتسمى  الحمل، غير بسبب حيضها ارتفع التي وهي المرتابة، للمرأة وتكون :شهرا  عشر باثني االعتداد-

 ."الطهر ممتدة"

 :الحمل بوضع االعتداد النوع الثالث 

 بوضع تنتهي عدتها بينهما، فإن بالتفريق حكم أو طلقها، أو زوجها، فتوفي حامال، الزوجة كانت إذا

 األسرة قانون الحالة على هذه نص وقد الحمل، ووضع الفراق بين طالت أو المدة قصرت مهما الحمل،

 من أشهر عشرة مدة الحمل وأقصى حملها، وضع الحامل عدة" :بقولها منه 60 المادة في الجزائري

 الوفاة ". أو الطالق تاريخ
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 العدة:  أحكام ثانيا:

العصمة  النفكاك فيه توارث فال البائن الطالق أما الرجعي؛ الطالق عدة في الزوجين بين التوارث يقع أ.

 .اإلرث من ليحرمها طلقها إنما الزوج أن تبين إذا إال الزوجية؛

 كانت أو بالطالق، الحكم صدور قبل الزوجين أحد توفي إذا" :األسرة قانون من 132 المادة في جاء وقد

 ."اإلرث منهما استحق الحي الطالق، عدة في الوفاة

حسب  وذلك الوفاة، أو بالطالق الفرقة تاريخ من أشهر عشرة خالل ولدته إذا ألبيه الولد نسب ب.يثبت

عشرة  خالل الحمل وضع إذا ألبيه الولد ينسب" أنه على تنص التي األسرة، قانون من 43 المادة نص

 ."الوفاة أو االنفصال تاريخ من أشهر

 المادة نص في جاء ما وهو لضرورة، إال الزوجية، بيت في تعتد أن األحوال كل في المرأة على ج. يجب

 العائلي السكن من زوجها عنها المتوفى وال المطلقة الزوجة تحرج ال" :الجزائري األسرة قانون من 61

 ."... المبينة الفاحشة حالة في إال زوجها، وفاة أو طالقها عدة دامت في ما

 61 المادة آخر في جاء ما وهو الزوجية، منزل في دامت ما العدة أثناء والسكنى النفقة المطلقة د. تستحق

 ."الطالق عدة في النفقة في الحق ولها ... " األسرة قانون من

يتزوج  أن وال العدة، فترة خالل فارقها لمن محرم بامرأة يتزوج أن رجعيا طالقا المطلقة لزوج يجوز ال-

 .رابعة زوجة المطلقة كانت إن بخامسة

ال  تعريضا خطبتها يجوز وفاة من المعتدة إال مطلقا، طالق من المعتدة خطبة العدة فترة خالل يجوز ال - 

 .تصريحا

 الفرع الثاني: النفقة 

 الزوجية: بيت ومتاع النفقة أوال:أحكام

 متعلقة فالنفقة الرابطة الزوجية، حل عن المترتبة اآلثار أهم من الزوجية بيت متاع حول والنزاع النفقة تعد

 المطروحة المسائل أعقد من يعتبر البيت متاع حول األوالد، كما أن النزاع وكذلك المطلقة من كل بحق

 في معا الزوجان يساهم ما وعادة للزوجين المشتركة الحقوق من يعد البيت ألن متاع ذلك القضاء، أمام

 تقديم الصعب لكليهما من فيكون الطالق وقوع عند بشأنها نزاع نشأ إذا وعليه البيت، ومتاع اقتناء األثاث

 القضاء. أمام إثبات

 أحكام النفقة:-1

 تعريف النفقة ومشتمالتها:-أ

 مشتمالتها بيان ثم تعريفها إلى التطرق النفقة دراسة  تقتضي

 -:تعريف النفقة 

 -:التعريف اللغوي 

النون(  )بفتح من النفاق ٕوإما هلك، أي الفرس نفق ونقول الهالك أي النون( )بضمالنفوق من النفقة اشتقت

 أو المنفق، للمال إهالكا عليهم في إنفاقه ألن عياله، على اإلنسان ينفقه الذي المال بها وسمي الزواج، وهو

 إذا الدابة نفقت يقال والذهاب، اإلخراج أيضا بها يقصد  كما عليه، المنفق لحال رواجا اإلنفاق في ألن

 بالبيع. صاحبها ملك من خرجت

 -:التعريف االصطالحي 

عرفها  كما  والسكن" والكسوة الطعام" أنها عرفها من فمنهم اختلف الفقهاء في عدة تعريفات للنفقة،

 يلزم ذلك ما ونحو وخدمة ومسكن شراب و طعام من معيشتها في إليها تحتاج كلما :"بأنها  آخرون

 الفقهاء بين خالف وال ، العرف به وجرى الناس اعتاده حسبما لها توفره
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 الزوجية للحياة نفسها فرغت قد الزوجة مادام زوجها على شرعا تجب الزوجة نفقة أن في

 بنفقتها. يقوم أن زوجها فعلى لذلك وخصصتها .

  المادة  في نص وذلك النفقة مشتمالت ذكر ولكنه النفقة يعرف فلم الجزائري األسرة لقانون بالنسبة

 .األسرة من قانون المادة نص بموجب الزوج على واجبة جعلها كما األسرة، قانون من

 -:مشتمالت النفقة 

 :النفقة تشمل":على أنه تنص التي األسرة قانون من المادة خالل من النفقة عناصر المشرع حدد

 .والعادة' في العرف الضروريات من وما يعتبر أجرته، أو والسكن والعالج والكسوة الغذاء

 أن بدليل ال الحصر، المثال سبيل على وردت النفقة عناصر تعداد أن النص، هذا خالل من يالحظ ما

 ، وعاداتهم عرف الناس يعتبر ضروري في شيء كل إليها يضاف أن يمكن أنه قرر الجزائري المشرع

 األوالد. وتعليم المدرسة كمصاريف .عامة بصفة المعيشة على تطرأ التي المستجدات ذلك في بما

 أنواع النفقة: -ب 

 :يلي فيما النفقة أنواع تتمثل

 -اإلهمال: نفقة 

 من   نص المادة إلى وبالرجوع ببينة، إليه دعوتها أو بها بالدخول زوجها على الزوجة نفقة تجب

 و القضاء أمام الدعوى يوم رفع من النفقة تستحق الزوجة أن في وواضحة صريحة نجدها األسرة قانون

 إذا ذلك و الدعوى رفع قبل سنة لمدة الحق لها بهذا يحكم أن للقاضي يجوز ٕواستثناءا ، عام كأصل ذلك

 .المدة تلك خالل لها  اللتزامه ٕوإهماله الزوج أداء عدم الزوجة أثبتت

 وتدوم لبيت الزوجية الزوجين أحد فيها يغادر التي العديدة للحاالت مراعاة االستثناء هذا المشرع وضع

 زوجته، على يلتزم الزوج باإلنفاق أن دون بالطالق القضائية المطالبة قبل زمنية مدة بينهما الفرقة فيها

 بالطالق. النطق حين إلى الزوج على واجبة فالنفقة

 نشوز الزوجة يعتبر كان األسرة لقانون تعديله قبل الجزائري المشرع أن إلى اإلشارة تجدر

 أحكام به تقضي ذلك ما في وساير منه، المادة خالل من وذلك عليها النفقة سقوط أسباب من سبب

 من سبب النشوز ٕواكتفى باعتبار  المادة  المشرع ألغى األسرة قانون تعديل بعد لكن اإلسالمي، الفقه

 المتضرر للطرف بالتعويض والحكم الطالق طلب أسباب

 .األسرة قانون من للمادة طبقا الزوج أو الزوجة كانت سواء

 -العدة: نفقة 

 عدتها  مدة أثناء النفقة الدخول بعد طالق من المعتدة تستحق

 األوالد: نفقة -3

 نفقة تجب ":األسرة أنه قانون من المادة نص في جاء ما وهو أوالده على باإلنفاق األب يلزم     

 حالة في وتستمر الدخول واإلناث إلى الرشد سن إلى للذكور فبالنسبة مال، له يكن لم األب ما على الولد

 ."بالكسب عنها وتسقط مزاوال للدراسة، أو بدنية أو عقلية آلفة عاجزا  الولد كان إذا ما

 في الولد بين نفقة يفرق لم الجزائري المشرع أن يتبين األسرة قانون من المادة نص خالل من    

 ، الحالتين في المادة يستدعي تطبيق مما انحاللها، حال في ونفقته أبويه بين الزوجية قيام الرابطة حالة

 :وهي من الشروط مجموعة النفقة توفر الولد الستحقاق يشترط أنه خاللها من ويستخلص

 شهادة سيما الحالة المدنية وثائق تقديم ويكفي عليه، بالنفقة األب يلتزم لكي أبيه إلى الولد نسب يثبت أن-

 نزاع وجود حالة وفي ذلك، المدنية إلثبات للحالة العائلية البطاقة وكذا الوالدين هوية تحدد التي الميالد

 .قضائي حكم بموجب النسب إثبات من فالبد بشأنه
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 التزام فإن الزوجية بينهما الرابطة فك تم ثم ومن بطفل الزوجين أحد تكفل حالة في أنه المالحظة تجدر     

 المادة وليس نص  قانون األسرة من المادة ألحكام المكفول يخضع الولد على باإلنفاق الكفيل

-بتاريخ  قرار  العليا المحكمة أصدرت وقد القانون، ذات من  نفقة ":فيه جاء -

 وال المطلق، الزوج الكفالة وليس عقد في الكافل المذكور الشخص الطالق بعد يتحملها المكفول الطفل

 ".عليه المطلق ٕوإنفاق للمطلقة المكفول كفالة إسناد على بين الطرفين الحاصل باالتفاق المحكمة تأخذ

 مال من النفقة حقه في فإن ومتطلباته حاجياته لتوفير كاف مال للولد كان إذا أما مال، الولد لهذا يكون أال

 في ذمته الذي المال من نفسه على ينفق أن هو واجبه من سيسقط ويصبح أبيه

حاضرا  يكون الصغير أن مال في ويشترط أوال ماله في الشخص نفقة تقتضي التي للقاعدة وفقا وذلك     

 الصغير. مال يحضر األب حتى على النفقة كانت و ٕإال غائبا، ماال أو نزاع محل وليس وليه يد في

 ببلوغه تسقط نفقة الذكر فإن عام، كأصل قانونا المحددة المدة خالل أوالده على ينفق أن األب على يجب

 كان إذا سنةبلوغ الذكر رغم مستمرة تظل قد ولكن ، بها والدخول بزواجها والبنتسنة 

 رزقه كسب من تمكنه دون تحول بدنية أو عقلية بآفة مصابا الطفل

 هذا السن القانونية تجاوز أنه رغم عليه باإلنفاق ملزم يبقى األب الحاالت هذه ففي بالدراسة ينشغل قد كما

 عمل على الحصول من يتمكن الولد فقد السن، لهذه بلوغه قبل النفقة تسقط فقد أخرى جهة ومن جهة، من

  بالكسب. عنها قد استغنى يكون النفقة فإن وبالتالي سنة العمر من يبلغ أن قبل

 أوالده على اإلنفاق عن عاجزا األب كان فإذا الحال، ميسور يكون أن المنفق في يشترط -

أصدرت المحكمة  وقد األسرة، قانون من المادة عليه تنص ما وهذا النفقة بأداء التزامه يسقط     

ولما ثبت ذلك فإن  مال، لهم يكن لم األوالد أن تأسيسه معرض في جاء 2004-07-21العليا قرارا في 

األب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله وأن شهادة عدم العمل بأجر التي يتذرع بها الطاعن ال تعفيه من النفقة 

 على أوالده هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن األم الحاضنة ال تملك حق التنازل عن نفقة األوالد.

خالف  على األم هذا إلى ينتقل قةالنف التزام فإن أوالده على اإلنفاق عجزه عن الدليل األب قدم إذا وعليه

 كال  ذلك على قادرة األخيرة هذه تكون أن بشرط ألزم، الذي الفرنسي المشرع

 دخله. بحسب منهما واحد كل مساهمة وحدد النفقة بدفع المطلقين

 حال ذلك يراعي في الذي القاضي لتقدير يخضع فإنه المستحقة النفقة مبلغ بتحديد يتعلق فيما أما     

 من المادة الحكم حسب من سنة مرور بعد إال تقديرها يراجع ال و المعيشية وظروفهما الطرفين

 األسرة. قانون

 النفقة: دفع عدم آثار-جـ

أمام  سواء باللجوء وذلك حقه حماية النفقة في الحق صاحب لتمكين آليات الجزائري المشرع وضع      

 النفقة ولحماية مبلغ عن تسديد االمتناع حالة جزاء في  وضع أنه كما بدفعها بالنفقة القضاء إللزام الدائن

 النفقة. صندوق استحدث الطرف الضعيف الغالب في يعد الذي النفقة في الحق لصاحب

 - النفقة: مبلغ تسديد عن االمتناع جزاء 

 نص المادة أحكام بموجب وذلك النفقة تسديد عن االمتناع عن جزاء الجزائري المشرع وضع

 ستة أشهر من بالحبس يعاقب ":أنه على تنص التي العقوبات قانون منفقرة 

عمدا  امتنع من كل دج، إلى دج من وبغرامة سنوات ثالث إلى

 النفقة كامل قيمة أداء وعن أسرته إلعالة قضاء المقررة المبالغ تقديم عن تتجاوز الشهرين ولمدة

 إليه". نفقة بدفع ضده بإلزامه حكم صدور رغم وذلك فروعه أو أصوله أو زوجه عليه إلى المقررة
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 االمتناع في شروط تتمثل توافر من البد النفقة، تسديد عدم جنحة لتقوم أنه المادة نص خالل من يتضح     

 يلزمه ضده حكم صدور أسرته رغم إلعالة قضاء المقررة المبالغ تقديم عن شهرين تتجاوز ولمدة عمدا

 الشيء لقوة حائزة نهائية أحكام بالنفقة بموجب لها المحكوم المطلقة بإمكان فإنه بالتالي النفقة، بدفع

 بدائرة يقع التي المحكمة وهي المختصة القضائية الجمهورية للجهة وكيل للسيد شكوى تقديم فيه، المقضي

 إدعائها صحة إثبات عبء األخيرة هذه على ويقع المطلقة أي موطن بالنفقة الدائن موطن اختصاصها

 القضائي. المحضر يحرره الذي التنفيذ عن محضر اإلمتناع بموجب وذلك

 -النفقة: صندوق من المستحقة النفقة مبلغ قبض في المطلقة حق 

الزوج  حالة امتناع في المحضونين واألطفال المطلقة لحماية جديدة الجزائري آلية المشرع استحدث      

 عائدات من االستفادة الحق في لهم منح حيث النفقة، صندوق في وتتمثل النفقة مبالغ أداء عن المطلق

 لمبلغ المحدد القضائي الحكم أو لألمر أو الجزئي الكلي التنفيذ عن المطلق الزوج حال امتنع في الصندوق

 ألحكام وفقا وذلك دفعها الواجب النفقة

 المستحقة 1- رقم القانون من و المادتين - المبالغ جميع بتسديد وتقوم محله الدولة وتحل   

 .الحقا عليه بقيمتها تعود أن على

 شؤون قسم طلب لرئيس تقديم الصندوق هذا خدمات من لالستفادة النفقة في الحق صاحب على يتعين     

 أقصاه أجل في ألي طعن غير قابل والئي أمر بموجب الطلب في يفصل والذي إقليميا، المختص األسرة

 األمر تبليغ تاريخ من يوم  في أجل للمستفيد المالية المستحقات صرف يتم أن على ،أيام

 في المختصة المصالح وتستمر الذكر، سالف 1-15 القانون من و المادتين عليه نصت ما وهو

 المادة لنص طبقا منها االستفادة في حقه سقوط حين شهريا إلى منها للمستفيد المالية المستحقات صرف

 .1-15رقم  القانون من

 الزوجية: بيت متاع حول النزاع-2

 قانون في متاع البيت النزاع حول مسألة بتنظيم فقط البيت واكتفى متاع الجزائري المشرع يعرف لم     

 .المسائل المثارة أعقد من القضاء أمام بشأنها المطروحة النزاعات وتعد األسرة،

 عند قواعد اإلثبات البيت ثم بمتاع التطرق المقصود البيت متاع حول النزاع مسألةدراسة  يستدعي     

 البيت. متاع حول نزاع وجود

 نزاعه: إثبات البيت وقواعد متاع أ.تعريف

 -البيت تعريف متاع 

 يقتضي تعريف متاع البيت التعرض إلى تعريفه لغة، ثم اصطالحا.

 -البيت: التعريف اللغوي متاع 

، ولفظ 319لغويا بأنه كل ما ينتفع به من الحوائج كالطعام وأثاب البيت واألدوات والسلع يعرف المتاع

 .320المتاع أعم وأشمل من كلمة األثاث

 -البيت: التعريف االصطالحي متاع 

يقصد بمتاع البيت، أو هو البيت اصطالحا بأنه كل ما يجب على الزوج أن يوفره لزوجته من متاع، ما 

 .321لزوجته في البيتيجب على الزوج 

                                                           
جانفي  7الصادر في ، 1يتضمن إنشاء صندوق النفقة، جريدة رسمية، عدد ، 2015-01-04مؤرخ في ، 01-15قانون رقم -319

2015. 
 .46ص  ، 2008 األردن، سنة والتوزيع، للنشر الجامد دار الزوجية، بيت أثاث ملكية ، الحيالي الوهاب عبد قيس .-320
 الماجستير شهادة لنيل مذكرة األسرة الجزائري، قانون خالل من والخلع التطليق أحكام في للمرأة القانوني المركز سمية، صغيري -321

 .257ص 2015 الوادي، لخضر، حمه الشهيد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق الشخصية، كلية أحوال تخصص الخاص، القانون في
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 -:قواعد اإلثبات في النزاع حول متاع البيت 

ينشأ بين الزوجين عند طالقهما نزاع حول متاع البيت إذا تقدم أحدهما بطلب استرداد المتاع وبالمقابل 

 ينازع الطرف اآلخر في الطلب سواء بادعاء عدم وجوده أو بادعائه ملكية المتاع.

 -البيت: النزاع حول وجود متاع 

يثور النزاع حول وجود متاع البيت إذا طلب أحد الزوجين تمكنه من متاع البيت في حين ينكر الطرف     

اآلخر وجوده أصال، وعادة فإن الزوجة هي التي تتقدم بطلب استرجاع المتاع المتواجد ببيت الزوج ألنه 

 غالبا عند مغادرتها البيت المشترك ال تأخذ كامل أغراضها.

زوجة لم تقم البينة على صحة إدعائها وأنكر الزوج إدعائها يتعين على الزوج أداء اليمين فإذا كانت ال

، تطبيقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهو ما قضت به المحكمة 322لوضع حد للنزاع

 1999.323-03-16العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

وجوده )المطلق( في حالة ما إذا ادعت المطلقة وجود متاعها بالبيت الزوجية وال ينكر المدعى عليه      

لكنه يدعي أنها تسلمته وأخذته إليها، ففي هذه الحالة يتم تطبيق نفس القاعدة في اإلثبات البينة على من 

بينة قضي لصالحه وإذا عجز ادعى واليمين على من أنكر، ويصبح المطلق مدعيا بشيء جديد فإذا أقام ال

، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر 324عن اإلتيان بذبك توجه له المحكمة يمني النفي

وهو ما كرسته أيضا محكمة مستغانم في عدة أحكام نذكر منها الصادر بتاريخ ، 1988325-07-18بتاريخ 

ليه بأن يمكن المدعية من أغراضها، الذي قضى بإلزام المدعى ع 1644/14تحت رقم  30-06-2014

وفي معرض تأسيسها أكدت المحكمة أن الثابت أصال وجود متاع الزوج بالبيت الزوج وبالتالي فإنه يقع 

على من يدعي خالف ما هو ثابت أصال عبء إثبات إدعائه، وطالما المدعى عليه لم يقدم للمحكمة ما 

ه هذه األخيرة، وبناء عليه أدت المدعية اليمين القانونية يثبت بأن المدعية أخذت أغراضها وهو ما أنكرت

 لإلنكار واستجابت المحكمة للطلب.

 -:النزاع حول ملكية المتاع 

وضع المشرع الجزائري قواعد للفصل في النزاع الذي يثور بين الزوجين بشأن ملكية متاع البيت       

ا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في إذالتي تنص: " من قانون األسرة  73وذلك بموجب المادة 

متاع البيت وليس ألحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتهما مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج 

                                                           
 40دونه، المرجع السابق،ص  حفصية  -322
 اإلثبات العامة في القاعدة تطبق الزوجين أحد عند به المطالب المتاع وجود إنكار حالة في أنه قانونا المقرر من":فيه جاء الذي -323

 فإن بها، المطالب األمتعة وجود أنكر عليه المدعى أن -الحال قضية في– تبين أنكر ومتى من على واليمين ادعى من على البينة'

 خالفوا عليه للمدعى اليمين بتوجيه اإلثبات في العامة القاعدة تطبيق دون الحال في برفض الدعوى قضوا لما الموضوع قضاة

 ، 216836 رقم ملف .فيه" المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى القانوني، األساس وعرضوا قراراهم النعدام القانون

 ص ، 2001 والمواريث، الشخصية األحوال غرفة باجتهاد خاص عدد قضائية، مجلة ، الشخصية األحوال عن غرفة صادر  قررا

-128 ص  ، 2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان والقضاء، الفقه ضوء على األسرة قانون ملحة بن الغوثي :نقال عن 245

129  
 265تبودوشت، المرجع السابق، ص  نعيمة -324
 إدعاء فإن ثم ومن أنكر، من على واليمين ادعى من على البينة أن شرعا مقررا  كان متى" :يلي ما فيه جاء الذي -325

 بما ثم القضاء ومن يمينها، مع للزوجة القول عجز فإن دعواه، بإثبات مكلفا يصير ومالبسها وأثاثها مصوغها أخذت زوجته الزوج

 الشرعية.  للقواعد مخالفا يعد المبدأ هذا يخالف

 إدعاء حول كان بل الزوجية، بمنزل وجوده حول يكن لم البيت متاع حول الخالف أن – الحال قضية في-ثابتا كان ولما

 منه وتلقوها مدع وهو للزوج اليمين ووجهوا األمر عكسوا حينما الموضوع قضاة فإن معها، أخذته زوجته أن الزوج

 ملف .فيه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان الشرعية، ومتى القواعد خالفوا فعلوا كما بقضائهم يكونوا مباشرة

المرجع السابق،  ديابي، باديس :عن نقال ،1990 ، 4 عدد قضائية، مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار  ، 50075 رقم

 .100ص 
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وعليه فغن المشرع أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين" 

 في النزاع حول ملكية المتاع: ميز بين الحاالت التالية للفصل

إذا قدم أحد الزوجين بينة على ملكيته للمتاع فيقضي له به، سواء أكان من المعتاد للرجال أو من       

، فيمكن للزوج أن يقيم الدليل على تملكه ما هو معتاد للنساء كما يمكن للزوجة أن تقيم 326المعتاد للنساء

 .327لرجل هو من يشتريه لبيته كغرفة النوم مثالالدليل على تملكها ما هو معتاد أن ا

التي من قانون األسرة الجزائري  73وفي حالة انعدام الدليل ففي هذه الحالة نطبق أحكام نص المادة 

 ميزت بين الحاالت التالية:

توجه إذا ادعى الزوج ملكيته للمتاع وكان من المعتاد للرجال ولم يقدم بشأنه أي دليل تماما مثل الزوجة -

 له اليمين للحكم به له.

إذا ادعت الزوجة ملكيتها للمتاع وكان من المعتاد للنساء ولم تقدم بشأنها أي دليل مثل الزوج توجه لها -

 للحكم لها به.

من   73المشتركات بين الزوجين يتقسمانها مع اليمين وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من نص المادة        

ألن المتاع المشترك قد يستعمل من الرجل ومن المرأة وتطبيقا لهذه الفقرة صدرت ذلك قانون األسرة، 

يتقاسم الزوجان الذي جاء فيه:"  2002-03-13عدت قرارات للمحكمة العليا منها القرار الصادر بتاريخ 

  328في حالة النزاع، األثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين".

للزوج عادة وعرفا وبين ما هو ملك للزوجة عادة وعرفا، مسألة  تعتبر مسألة تفريق بين ما هو ملك

 .329موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي استنادا إلى التقاليد المعروفة لدى إقليم المتقاضين.

 الحضانة  والنسب في قانون األسرة الجزائري المطلب الثاني : 

 الفرع األول : الحضانة 

 الحضانة :أوال:شروط التي تترتب على 

 في باشتراط األهلية إجماال اكتفى وإنما الحضانة، استحقاق شروط في يفصل لم الجزائري األسرة قانون

 للقيام يكون أهال أن الحاضن في ويشترط ..." :يلي ما 62 المادة من ، 02 الفقرة في جاء حيث الحاضن،

 يعتبر استحقاق الحضانة شروط من اختالل شرط أن على 67 المادة من األولى الفقرة ونصت ،"بذلك

 لم األسرة إن قانون وحيث .الشروط أحد باختالل حتما تضطرب المحضون مصلحة إن حيث لها، مسقطا

يستشف  كما ،  منه 222 للمادة  وفقا اإلسالمية، الشريعة أحكام إلى يحيلنا فإنه أهلية الحاضن، شروط يبين

 :يلي ما مراعاة من فيها بد ال الحاضن أهلية شروط أن العليا المحكمة اجتهادات من

فإنه  الحاضن، أهلية شروط يبين لم األسرة قانون إن وحيث اإلسالمية، الشريعة أحكام وفق تكون . أن1

 .منه 222 للمادة وفقا اإلسالمية الشريعة أحكام على يحيل

 .قطعي بدليل إال يثبت ال وانعدامها للحاضنة، األهلية ثبوت األصل -2

المادة  من الثانية الفقرة به صرحت ما وذلك األحوال، كل في المحضون مصلحة الشروط في يراعى أن-3

 الجزائري. األسرة قانون من 67

 :الحضانة مستحقي ثانيا: ترتيب

                                                           
 درجة لنيل مذكرة الجزائري، وقانون األسرة اإلسالمية الشريعة بين وآثارها الزوجية الرابطة انحالل طرق ،سمية العزيز عبد - 326

 221ص .2015 البويرة، أولحاج، محند أكلي العقيد جامعة السياسية، الحقوق والعلوم كلية العقود، قانون فرع القانون، في الماجستير
 103ديابي،المرجع السابق، ص  باديس - 327
 جمال:، نقال عن359، ص 2004، 2العليا، عدد المحكمة مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار ، 277411 رقم ملف - 328

 57 ص السابق، المرجع ،3 الجزء  الشخصية، األحوال مادة في الجزائري االجتهاد سايس،
  78ص ، دونه، المرجع السابق حفصية - 329
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 ألم ثم لألم، تسند الحضانة أن على منه 64 المادة في ينص 1984 لسنة الجزائري األسرة قانون كان      

وقد  ذلك، كل في المحضون مصلحة مراعاة مع درجة، األقربون ثم األب، أم ثم األب، ثم الخالة، ثم األم،

 األم إلى الحضانة فأسندت ، 2015فبراير 27 في المؤرخ 02-05 رقم األمر بموجب المادة هذه عدلت

الً، مراعاة  وجوب مع درجة األقربون ثم العمة، ثم الخالة، ثم ألب، الجدة ثم ألم، الجدة ثم األب، إلى ثم أوَّ

 .ذلك كل في المحضون مصلحة

كان  مباشرة األم بعد الثانية المرتبة إلى األب مركز بمقتضاه انتقل الذي الجديد االجتهاد أن والظاهر      

األصول،  عن مستقلة حياة أغلبها تعيش اليوم األسر أن ذلك الجزائرية، واألسرة المجتمع واقع تغير بسبب

 في األوالد ويتربى الصغيرة، األسر كل تحتضن الكبيرة العائلة كانت حيث قبل من سائدا كان لما خالفا

حضانة  في صعوبة الجدات تجد فال والخاالت، األخوال وربما والعمات، واألعمام واألجداد، كنف اآلباء

مع  وهنّ  بيوتهن، في وحيدات يعشن الجدات أغلب فإن اليوم، أما لهم، الرعاية واجب وتقديم أحفادهن،

والبنات،  األبناء عنهم تفرق أن بعد شؤونهن، على ويقوم يرعاهن من إلى أحوج والمرض والضعف الكبر

الجديد  التشريع كان هنا، ومن يطاق، ال بما التكليف من ضربا إليهن األطفال حضانة إسناد يكون ولذلك

تقدم  فكيف ..." :فقال األب، على األم قرابة تقديم واستغرب مطوال، وناقشها المسألة، هذه في األئمة

 من لمصلحته وأرعى الطفل على أشفق وأقاربه األب أن مع قرابته، وعلى نفسه األب على األم قرابة

ومخالفة  البعد غاية في أيضا وهذا ... وقواعدها، الشريعة أصول تأباه مما القول فهذا "... قرابة األم؟

 .330القياس

 مراعاة مصلحة بمدى مرهون هو بل العام، النظام من ليس للحواضن الترتيب هذا احترام أن على      

 من إلى منه وانتقلت سلبت فقدت ومتى للشخص، الحضانة أسندت المصلحة هذه وجدت المحضون، فمتى

 قانونا المقرر من" :بقولها العليا المحكمة هذا أكدت وقد المحضون، مصلحة يحقق كان إذا في الرتبة يليه

 إذا إال للحاضنين، بالنسبة األسرة قانون من 64 المادة في عليه المنصوص الترتيب يمكن مخالفة ال أنه

 ..." :آخر قرار في وجاء ، 331  "والرعاية للمحضون الحماية بدور للقيام أجدر من هو بالدليل ثبت

 المصلحة تقدير وأن أ،.ق من 64 المادة في الوارد الترتيب وليس مصلحة المحضون، الحضانة مدار

 .332لقضاة الموضوع التقديرية للسلطة يخضع

 الزيارة  وحق الحضانة ثالثا: مدة

 عشر ببلوغه الذكر حضانة تنقضي" :يلي ما على منه 65 المادة في الجزائري األسرة قانون نص     

كانت  إذا سنة 16إلى للذكر بالنسبة الحضانة يمدد أن وللقاضي الزواج، سن ببلوغها واألنثى سنوات،

 ."المحضون مصلحة بانتهائها الحكم في يراعي أن على ثانية، تتزوج لم أما الحاضنة

 وهي العمر، من العاشرة بلوغه إلى تمتد أن الذكر حضانة في األصل أن المادة هذه نص من ويفهم    

 بتمديدها يحكم أن للقاضي ويمكن البسيطة، الشؤون في نفسه على االعتماد الطفل فيها التي يستطيع السن

 قد األم تكون ال أن والثاني األم، هي الحاضنة تكون أن األول :شروط بثالثة عشرة سن السادسة إلى

 .الحضانة. فترة بتمديد حكمه في القاضي يراها مصلحة ثمة يكون أن ثانية، والثالث تزوجت

 حددته الذي عشرة، التاسعة سن ببلوغها وذلك للزواج، أهليتها باكتمال حضانتها فتنقضي األنثى أما-

الزوجية  للحياة وإعدادها وتنشئتها البنت تربية على الحرص في زيادة وهذا األسرة، قانون من 07المادة 

 منه لم يطلب ولو الزيارة بحق يحكم بأن ملزم فإنه الحضانة، بإسناد يحكم حينما القاضي أن بالذكر وجدير

                                                           
 .بعدها وما 442 ص ، 2ج ابن القيم، زاد المعاد، - 330
، ص 2، ج23/02/1993 في المؤرخ ، 89672 رقم القرار الشخصية، األحوال مادة في الجزائري االجتهاد سايس، جمال - 331

1065-1066. 
 .1595-1592، ص 3، ج10/03/2011المؤرخ في ، 613469رقم  القرار- - 332
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 ال يجوز أنه تفيد التي القانونية القاعدة عن المشرع من خروج هذا وفي معيبا، حكمه كان وإال ذلك،

مشاعره  على بالمحافظة المحضون، لمصلحة رعاية ذلك وإنما ،333الخصوم يطلبه لم بما يحكم أن للقاضي

 334وقوية. ومتوازنة سوية وجعلها شخصيته، بناء في يسهم مما رحمه، وبين بينه القرابة صلة وتوطيد

 قانون األسرة الجزائري: الحضانة في رابعا:مسقطات

 له ثبتت عمن تسقط فإنها المحضون، بمصلحة تتعلق ألسباب مستحقيها إلى تسند الحضانة كان إذا     

 :اآلتية األسباب من بسبب

 المحضون  عن بأجنبي الحاضنة زواج أ.

 الجزائري، األسرة قانون في المحضون عن أجنبي برجل الحاضنة بتزوج الحضانة في الحق يسقط      

 بمحرم الزواج أن منه ويفهم المحرم، غير بالقريب بالزواج القانون هذا من 66 المادة عنه ما عبرت وهو

 ما وهو مصالحه، وتضييع المحضون، عن انشغالها ذلك في والعلة الحضانة، في حقها ال يسقط قريب

 تزوجت حاضنة كل على الحكم هذا ويسري الشأن هذا في الصادرة القضائية األحكام العديد من في ورد

 تسقط أن فأَْولَى السبب لهذا األم عن سقطت إذا الحضانة وألن نفسها، العلة لوجود عن المحضون بأجنبي

 .وأخرى حاضنة بين يفرق ولم الحاضنة، األم يستثن لم 66 المادة نص غيرها؛ ألن عن

 المادة عليه نصت ما وذلك االختياري، غير سقوطه سبب زال متى يعود الحضانة في الحق هذا أن غير

غير  سقوطه سبب زال إذا الحضانة في الحق يعود" :فيها جاء حيث الجزائري، األسرة قانون من 71

 السبب وبين بينه تفرق لم كما االختياري، غير السبب معنى المادة هذه توضح ولم ."االختياري

 االختياري.

 الحضانة  فيِ  حقه عن الحاضن ب. تنازل

 ... الحاضنة حق يسقط" :ونصها الجزائري، األسرة قانون من 66 المادة في المسألة هذه وردت     

 الحضانة، عن تنازلت إذا الحاضنة فإن المادة، هذه وبحسب ."المحضون بمصلحة يضر لم ما بالتنازل،

 في وكان منها، التنازل وقع فإن المحضون، بمصلحة المساس بعدم مشروط ذلك لكن فيها، سقط حقها

 وإال التنازل، منها ل ب ق المحضون، مصلحة على محافظة الرتبة في يليها من إلى انتقال الحضانة

 .تسقط ولم في حقها الحضانة تعينت

لألب،  المريضة ابنتها حضانة عن تنازلت حاضنة أم قضية في األعلى للمجلس قرار في جاء ما وهذا      

قانون  من  66 المادة على بناء وذلك بالبنت، يضر ألنه إليه يلتفت ال التنازل هذا أن المجلس قرر حيث

 األم، رعاية إلى فيه تحتاج مزمنا مرضا الطفلة مرض تثبت طبية شهادة إلى واستنادا المذكورة، األسرة

 .335عمله ظروف إلى بالنظر لها، يوفره أن لألب يمكن ال ما وهو بالمستشفى، السيما مالزمتها

 األسرة  قانون من 62 المادة فيِ  عليها المنصوص الشروط اختاللج. 

اختل  فإذا الذكر  سالفة الشروط بمراعاة أهليته وتثبت لها، أهال كان لمن وقانونا شرعا الحضانة تسند      

 وأضافت األسرة، قانون من 67 المادة في جاء ما وهو الحضانة، في الشخص حق سقط منها، شرط

 في عنها الحق سقوط أسباب من سببا يشكل أن المرأة لعمل يمكن وال" :67المادة  من الثانيةالفقرة 

  336المحضون" مصلحة مراعاة الحاالت جميع في يجب أنه غير ممارسة الحضانة،

                                                           
 وخاصة أحواله، على والرقابة واإلشراف معه، والتواصل عليه، االطمئنان الطفل ألقارب يضمن الزيارة حق أن هذا إلى سضاف - 333

 .األب أو األم بالزيارة  المعني كان إذا

، ص 2، ج13/03/1989في  المؤرخ ، 52221  رقم الشخصية، القرار األحوال مادة في الجزائري االجتهاد ،/ سايس جمال/ - 334

 .1333-1332ص ، 3ج، 04/01/2006المؤرخ في ، 347914والقرار رقم ، 644-646
-565،ص 2،ج03/07/1989، المؤرخ في 54353الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري سايس، الجتهاد ا جمال - 335

566. 
 .09/06/1984المؤرخ في ، 11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  27/02/2005المؤرخ في ، 02-05األمر رقم - 336
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 سقوط أسباب من سببا يشكل ال الحاضنة المرأة عمل أن العام هو المبدأ فإن الفقرة، هذه وبحسب       

 في كان إذا العاملة المرأة عن الحضانة بإسقاط الحكم يجوز هذا المبدأ من استثناء ولكن الحضانة، في حقها

  337المحضون. بمصلحة يخل ما عملها

 أغلب في تكررت جملة وهي  )المحضون مصلحة مراعاة( أن له يظهر المسألة هذه في والناظر      

 يتعارض حال أو أمر أي فإن كذلك األمر دام وما القضية، محور أنها على تدل بالحضانة المواد الخاصة

 أو المرأة بعمل تعلق سواء بسببه؛ الحضانة وإسقاط االعتبار، بعين أخذه وجب المحضون، مع مصلحة

 مصلحة بتحري ملزم   القاضي ألن زائدة، المرأة عمل عن تتحدث التي الفقرة أن يتبين هنا بغيره، ومن

 ومصلحة يتنافى وهل ذاته، حد في المرأة عمل في النظر خالل من وذلك األحوال، في كل المحضون

 بكل واالستعانة للقضية، دقيقا فحصا القاضي من يستلزم األهمية، غاية في وهو أمر ال، أم المحضون

 تكون نتيجة إلى كله ذلك خالل من يتوصل لكي خبرة، وإجراء تحقيٍق ومعاينةٍ  من القضائية الطرق

 يجعل شك بال وهذا القضية، موضوع في تفيد التي طبيعة المالبسات ذلك ومن المحضون، لمصلحة

 يجعل شك بال وهذا القضية، موضوع في تفيد التي حاضنة المالبسات من تختلف القضائية األحكام

 حاضنة ألخرى، من تختلف القضائية األحكام

 مع تقيم فيه الذي بيتها في يقع ومتجرها بالتجارة، تشتغل التي المرأة فحكم نفسه، العمل لهما كان ولو     

 ألجل عقد وهناك هنا باستمرار وتتنقل بيتها، عن بعيدا تعمل التي التاجرة عن حتما يختلف المحضون،

 بالنهار، وهكذا تعمل التي تلك عن حكمها يختلف بالليل تداوم التي والممرضة السلع؛ وجلب الصفقات

 .أخرى حالة على يقاس ال والذي بها الخاص حكمها حالة لكل يكون

 أجنبي  بلد فيِ  استيطانه أو الحاضن د. سفر

 الحضانة له الموكل الشخص أراد إذا" :يلي ما على الجزائري األسرة قانون من 69 المادة نصت      

 مراعاة مع عنه، إسقاطها أو له الحضانة إثبات في للقاضي األمر رجع أجنبي، بلد في أن يستوطن

 ."مصلحة المحضون

 ليقرر القاضي إلى أمره يرجع أجنبي، بلد في يستوطن أن يريد الذي الحاضن أن النص هذا من ويفهم      

إسقاط  يقرر أو األجنبية، البالد إلى المحضون الطفل معه يصطحب أن يمكنه ثَمَّ  ومن له، الحضانة إبقاء

 المصلحة من للقاضي يتبين ما على بناء وهذا معه، المحضون اصطحاب من يمنع ثَمَّ  ومن عنه، الحضانة

 .ببالده بقائه في تكون أو البالد خارج المحضون سفر في تكون التي قد

 إقليم خارج المقيمة لألم األبناء حضانة إسناد يمكن أنه العليا المحكمة قررت ذلك، على وبناء       

   .338لمصلحتهم مراعاة الجزائرية الجمهورية

     ألنه عنها، الحضانة سقوط أسباب من سببا يعد بفرنسا األم إقامة أن العليا للمحكمة قرار في وجاء      

   .339المسافة بعد بسبب وزيارتهم أبنائه على اإلشراف الجزائر في المقيم األب على يتعذر

 عن وابتعدوا القانون، تطبيق في أخطؤوا الموضوع قضاة أن العليا للمحكمة آخر قرار في وجاء      

أن  ذلك فرنسا، في أهلها عند تسكن التي األم إلى الحضانة بإسناد حكموا حينما اإلسالمية الشريعة مقاصد

 62 عليه المادة تنص لما وفقا الصغار، األطفال لمصلحة تكون أن يجب شخص ألي تسند حينما الحضانة

                                                           
  .458، ص /األسرة شؤون لقاضي التقديرية أحمد، السلطة شامي - 337
،ص 3،ج12/03/2008، المؤرخ في /426431الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري سايس، الجتهاد جمال - 338

1447-1449. 
 .861-860ص ، 2، ج21/11/1995المؤرخ في ، 111048 رقم القرار نفسه، المرجع - 339
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 األب رقابة تحت ليكونوا الجزائر، في أطفالها تحضن أن األم على الواجب وكان ،األسرة قانون من

   .340ممكنة لهم وتكون زيارته

 أو الحاضنة سفر أن ذلك المسألة، هذه في معينة مسافة يحدد لم إذ الجزائري، المشرع أحسن ولقد       

 فمن قبل، من موجودة تكن لم األمور من جملة فيه يراعى أن ينبغي الحالي وقتنا في بالمحضون انتقالها

 في لكن قصير، وقت في طويلة لمسافات التنقل سهل مما وتعددت، تنوعت النقل وسائل أن جهة نجد

 الخلقي، واالنحالل واإلنترنت، المخدرات، مثل خطيرة، وآفات فتنا الزمان هذا في األطفال المقابل يعيش

 إشراف تحت المحضون الطفل يكون أن يتطلب الوضع وهذا وغيرها، اإلجرامية الشبكات والتجنيد في

 بمسافة القاضي يتقيد ال أن المحضون مصلحة مراعاة من يكون هنا ومن الولي، صارمة من ورقابة

 يتحرى أن عليه وإنما إليه، أوكلت عمن الحضانة بإسقاط ليحكم األب والمحضون بين تفصل معينة

 .عليه والرقابة اإلشراف بمهمة والقيام متابعته على قدرة األب ومدى المحضون مصلحة

 النسب  الفرع الثاني : 

بين  اشتهروا إنهم حتى خاصة، والعرب وما، عم األمم مختلف عند بالغة أهمية النسب مسألة تكتسي      

 .األنساب بعلم الشعوب

ولدا  كونه عن النظر بغض( المعلومة والوالدة المرئي الحمل بقرينة يعلم أمه إلى الولد نسب كان وإذا     

 .ذاتها بالسهولة ليس أبيه إلى الولد نسب فإن ال، أم شرعيا

الوطء  أو الفاسد، الزواج أو الصحيح، الزواج إال النسب إلثبات طريق منم يجعل لم والقانون والشرع      

 .البينة أو اإلقرار، أو بشبهة،

 .الفرع بأصله اتصال بهما اتصاله خاللها من يثبت بوالديه، الطفل تربط سامية رابطة هو :

 أوال تعريف النسب 

 .الفرع بأصله اتصال بهما اتصاله خاللها من يثبت بوالديه، الطفل تربط سامية رابطة هو     

 النسب ثانيا:حقوق

 تتعلق فألنه حقا تعالى، كونه أما للولد؛ وحق للوالدين، وحق تعالى، هللا حق فهو مشترك، حق النسب     

  كونه  وأما تغييره؛ على هلل التواطؤ أو عنه التنازل يجوز فال للمجتمع، العامة المصلحة به

 به عن تدفع فألنها لألم، حقا كونه وأما فيه؛ ينازعه أن ألحد وليس فراشه، على ولد الولد فألن لألب، حقا

 العار نفسه عن به ليدفع إليه محتاج فألنه للولد، حقا كونه وأما ألبيه؛ بنسبته التهمة نفسها

 الولد نسب ثالثا: ثبوت

المولود  نسبة فيها يصح التي الحمل مدة معرفة لزم والوالدة، الحمل على يتوقف النسب إثبات كان لما     

 وتعيينه والدته تحقق وكذا ألبيه،

 الحمل أ.

 أو تلك المدة من ألقل يولد قليلة حاالت وفي الغالب، في أشهر تسعة مدة بطنها في ولدها األم تحمل     

 أكثر.

 الحمل أقل مدة-

 به لحق أشهر وولدت لستة امرأة، تزوج رجال أن فلو أشهر، ستة الحمل مدة أقل على الفقهاء اتفق     

 الولد.

 الحمل مدة  أكثر-
                                                           

المؤرخ في ، 201336والقرار رقم  ،625-623، ص 2، ج19/02/1990لمؤرخ في ، ا59013رقم  القرار نفسه، المرجع - 340

 .993-992، ص 2، ج21/11/2000مؤرخ في ، 252308والقرار رقم: ، 1073-1072، ص 2، ج21/07/1998
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 إجماع المسلمين ، عليه لما وفقا أشهر ستة الحمل مدة أقل أن على نص فقد الجزائري، األسرة قانون     

 األجنة، التي طب علوم الحالي عصرنا في ذلك مستند ولعل أشهر، عشرة فجعلها الحمل مدة أكثر أما

 .عالية بدقة ومدته الحمل وجود تحديد بواسطتها يمكن

 الوالدة-ب

 .المولود وتعيين الوالدة، تحقق :أمرين على المولود نسب يتوقف 

ادعى  إذا أما الفراش؛ صاحب ألنه األب، ينكره لم ما والدته، بمجرد ألبيه الولد ينسب  :الوالدة تحقق-

 تثبت بشهادة كما امرأتين، بشهادة تثبت الوالدة فإن تلده، لم زوجته أن أو ابنه، ليس المولود هذا أن الزوج

 .للوالدة المباشر الطبيب أو القابلة،

يدعي  كأن الوالدة، حصول على اتفاقهما مع المولود تعيين حول الزوجان يختلف قد  :المولود تعيين-

 بين أيديهم الذي المولود هذا أن األب يدعي أن أو أنثى، المولود أن الزوجة وتدعي ذكر، المولود أن األب

 .341امرأتين شهادة أو عدل شاهد بشهادة تعيينه في يكتفى األحوال هذه ففي ولده، هو ليس

 رابعا: أسباب ثبوت النسب

 عليه نصت ما وهو بالبينة، أو باإلقرار أو الشبهة، بنكاح أو الفاسد، أو الصحيح بالزواج النسب يثبت

أو  بالبينة، أو باإلقرار أو الصحيح، بالزواج النسب يثبت" :فيها جاء والتي األسرة قانون من 40 المادة

يجوز  .القانون هذا من 34 و 33 و 32 للمواد طبقا الدخول، قبل فسخه تم زواج بكل أو الشبهة، بنكاح

  يلي: فيما األسباب هذه وتفصيل ."النسب إلثبات العلمية الطرق إلى اللجوء للقاضي

 :شروط ثالثة بالزواج النسب لثبوت يشترط:الصحيح بالزواج النسب ثبوت أ.

 زواجا كان أم توثيقه تم سواء الشرعية، وشروطه أركانه استوفى الذي وهو:صحيحا الزواج يكون أن -

 .عرفيا

 كان ما إذا النسب ثبوت يمكن ال إذ تالقيهما، إمكانية أي :الزوجين بين االتصال إمكانية -

 معه يستحيل مرضا مريضا كان أو بعيد، سفر في كان أو السجن، في بالغ، غير الزوج

 .بزوجته االتصال

 .اللعان هو النسب لنفي الشرعي والطريق الشرعية، بالطرق الولد نفي عدم -

 .الحمل مدة وأقصى أقل بين الولد والدة -

 الفاسد بالزواج النسب ثبوتب. 

 قبل يفسخ فاسدا، يكون فإنه من الشروط، شرط أو األركان من ركن فيه اختل بعقد امرأة الرجل إذا تزوج 

 .النسب عليه ثبوت ويترتب الدخول، بعد يفسخ أو له، أثر وال الدخول

 الشبهة بنكاح النسب ثبوت ج.

 نوعان: الشبهة تكون وعليه الفعل، من قبَل أو العقد بَل ق من إما الشخص، فيه يقع غلط عن تنتج والشبهة

 واطلع على فاسد، العقد أن أو عليه، محرمة أنها يتبين ثم بها، ويدخل امرأة على يعقد كأن :عقد شبهة -

 العقد. بعد الفساد

 امرأة تزوج من وكذا إليه، ينسب الولد فإن منه، وحملت زوجته، يظنها أجنبية وطئ كمن :فِعل شبهة -

 استحق منه حملت إن لكن بينهما، يفرق فإنه بها، ودخل له، تحل أنها منه اعتقادا عدتها، في ثالثا مطلقة

 .النسب الولد

  باإلقرار النسب ثبوت -د

                                                           
  198ص ، الشخصية، األحوال في الشرعية األحكام .القادر عبد داودي.  341
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 قانون من 45 و 44 في المادتين الجزائري المشرع ذكرهما نوعان بالنسب واإلقرار االعتراف، اإلقرار

 :الجزائري األسرة

 به النسب يثبت فهذا النسب، لمجهول المباشرة األمومة أو البنوة أو باألبوة كاإلقرار  :النسب بأصل إقرار-

 .والعادة العقل يصدقه أن بشرط له، المقر من تصديق إلى حاجة ودون مباشرة،

إال  المقر غير على على يسري ال اإلقرار وهذا والعمومة، األخوة كاإلقرار  النسب: أصل بغير قرار-

 ألبيه، الشخص هذا ببنوة اإلقرار يقتضي مثال فالن بأخوة إقراره أن ذلك بتصديقه،

 .النسب يصح حتى اإلقرار هذا األب أن يصدق فالبد 

 بالبينة النسب ثبوت هـ. 

 وتطلب لفالن، ابن هو أن فالن يشهدون وامرأتين، رجل شهادة أو عدلين رجلين بشهادة البينة وتكون     

 كان ومتى .نفيه أو إثباته إما حول أطراف عدة أو طرفين بين النسب بشأن نزاع وقوع حال في البينة

 هذه ألن ،النفقة أو الدين كالميراث أو آخر، بحق مصحوبة الدعوى سماع وجب ميتا، عليه المدعى

 .النزاع موضوع الحقيقة في تكون التي هي الحقوق

 االصطناعي  بالتلقيح النسب و. ثبوت

يجوز  وأن الزوجين االصطناعي، التلقيح مسألة منه مكرر 45 المادة في الجزائري األسرة قانون أضاف

  :اآلتية بالشروط اإلنجاب أجل من التقنية هذه إلى اللجوء لهما

 .شرعيا الزواج يكون أن -

 .حياتهما أثناء وفي الزوجين برضا التلقيح يكون أن -

 .غيرهما دون الزوجة رحم وبويضة الزوج بمني يتم أن -

 وتم الشروط، هذه توافرت إذا البديلة وعليه، األم باستعمال االصطناعي التلقيح المادة هذه منعت كما

 .لألب ينسب الولد فإن الزوجة، وولدت الحمل،

 منع التبني في قانون األسرة الجزائري  .6

 "وقانونا شرعا التبني يمنع" :نصها والتي ، 06 للمادة وفقا التبني يمنع الجزائري األسرة قانون وفي

أحكامها  نظم وقد .الكفالة وهو وتربيتهم رعايتهم أجل من اليتامى لفائدة بديل تشريع قالبه المنع هذا على أن

   األسرة، قانون من 125 إلى 116 المواد في الجزائري األسرة قانون

 وتربية نفقة من قاصر، بولد بالقيام التبرع وجه التزام على" :بأنها 116 المادة في عرفها حيث

 وأن الموثق، أمام أو المحكمة أمام الكفالة أن تكون 117المادة  في وأوجبت، "بابنه األب قيام ورعاية،

 باألهلية يتمتع عاقال، مسلما، يكون أن الشخص الكافل في 118 المادة واشترطت أبوان، له من برضا تتم

 .بشؤونه والقيام المكفول رعاية على وقادرا الكاملة،

النسب،  مجهول كان فإن النسب، معلوم كان إن األصلي بنسبه يحتفظ المكفول أن 120 المادة وأضافت

 .المدنية الحالة قانون من 64 المادة أحكام عليه تطبق

 أمام يكون إال ال الكفالة عن التخلي أن على نصت 125 المادة فإن المكفول، ألمر االحتياط باب ومن

 تبعا لألهواء الكفالة عن التخلي يكون ال حتى وذلك العامة، النيابة بعلم يكون وأن أقرتها، التي الجهة

 .الشخصية المصالح أو والرغبات
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09/06/1984. 

قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون  نيتضم .،1966جوان  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  .3
 4مؤرخ في 01-14والمتمم أيضا بالقانون رقم  ل، والمعد2006ديسمبر  20مؤرخ في  23-06رقم 

 .2014أفريل  16، صادرة في 7، جريدة رسمية عدد 2014أفريل 
، المؤرخ في 11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  27/02/2005، المؤرخ في 02-05األمر رقم  .4

09/06/1984. 
 الكتب

تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد  ،قدامة، المغني ابن .5
 10زء ج الحلو، دار عالم الكتب،

تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد  ،المغني بن قدامة، .6
 8زء ج الحلو، دار عالم الكتب،

 2005ار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول، د .7
في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل  اإلنصافأبي الحسن بن سليمان المرداوي  .8

الطبعة األولى، دار األحياء التراث العربي، بيروت، ،9 جأحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، 
 1957سنة 

، دار العالم الكتب، الرياض، 3 ج الدر المختار شرح تنوير األبصار،على  المحتار ردابن عابدين  .9
 . 2003سنة 

 1971دار الكتب العلمية،بيروت، سنة  ،5 ج، القناع كشاف البيهوتي، .10
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الشحات إبراهيم محمد منصور، بحث حول أحكام الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة بنها،  .11
 دون طبعة، دون سنة، 

 الكويت األميري، الديوان الثاني، الجزء األسرة، موسوعة الخرافي، عبدهللا المحسن عبد لشيخا  .12
اإلمام ابن عرفة الوافية، شرح حدود بن عرفة الموسوم الهدافية الكافية الشافية، تحقيق محمد أبو  .13

 ،1993األجفان والطاهر المعموري، دار الغرب اإلسالمي، بيروت الطبعة األولى، سنة 
ضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي األندلسي، بداية اإلمام القا .14

 ، سورابايا.2، جزء 75نومر -6المجتهد ونهاية المقتصد، توكو كتاب الهداية، جالن ساساك 
صحيح  لشرح الساري  إرشاد القسطالني، الشافعي محمد بن احمد العباس أبي الدين شهاب اإلمام .15

 عشر اديالح الجزء بخاري،
 تونس سحنون، دار والتنحير، التحرير تفسير عاشور، ابن الطاهر محمد الشيخ إلمام .16
 التاسع الجزء النووي، بشرح مسلم صحيح الّشافعي، الّدمشقي النووي  شرف بن يجيى إلمام .17
 1977 الجامعية،مصر، المطبوعات اإلسالمية،دار الشريعة في الزواج ،أحكام حسين فراج أحمد .18
 2008 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار الزوجية، الرابطة فك آثار ديابي، باديس .19
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،4 الجزائري، ج األسرة قانون  شرح في الوجيز ، العربي بلحاج .20

 2005الجزائر، سنة 
 ،األردن .عمانالثقافة،  ،دار1 ط .الجديد األسرة قانون  ضوء في الزواج أحكام العربي، بلحاج .21

2012 
بلحاج العربي، بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  .22

2014 
 2010دار الوعي، الجزائر، سنة  ،4باألدلة، ، ج  المالكي الفقه في المبسط،التواتي ابن التواتي  .23
 هـ. 1345لي وأوالده، بمصر، سنة دار مصطفى البناني الجب  4 ج،البجيرمي ،البجيرمي حاشية .24
دار ابن  ،3ج ، خليل لمختصر بادي ابن نظم شرح بالدليل الحجة إقامة بلعالم، باي محمد الحاج .25

 الحزم، بدون سنة.
 الّدارقطني، سنن من الّضعاف األحاديث تخريج كتاب الغّساني سحيى عبدهللا بن محمد أبي الحافظ .26

 لبنان بيروت العلمية الكتب دار الجزائر،
 بدون السنة   ،2جزء ، ، دار الحياة الكتب العربية الدسوقي حاشية .27
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،  دار الكتب العلمية، الطبعة اأّلولى، الجزء الخامس، بيروت، سنة  الجليل مواهب الحطاب، .28
1995   

، الطبعة السادسة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بدون الزوجية الحياة آداب،العك  الرحمن عبد خالد .29
 سنة.

 مزوار،الجزائر، مطبعة ،1 والتطبيق،ط النظرية بين العقارية القوانين عرارم، العزيز عبد بن جعفر .30
2009 

 في المؤرخ ، 89672 رقم القرار الشخصية، األحوال مادة في الجزائري  االجتهاد سايس، جمال .31
 ،2، ج23/02/1993

في  المؤرخ ، 52221  رقم الشخصية، القرار األحوال مادة في الجزائري  االجتهاد ، سايس جمال .32
 ،3، ج04/01/2006، المؤرخ في 347914، والقرار رقم 646-644، ص 2، ج13/03/1989

، المؤرخ في 54353الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري  سايس، الجتهاد جمال .33
 2،ج03/07/1989

المؤرخ في ، 426431الشخصية، القرار رقم  األحوال مادة في الجزائري  سايس، الجتهاد جمال .34
 .3،ج12/03/2008

)دراسة شرعية قانونية مقارنة(، دار  الشخصية األحوال في الشرعية األحكام  القادر، عبد داودي .35
 .2007البصائر، الجزائر، الطبعة األولى، سنة 

و  الزواج أحكام الجديد، ثوبه الجزائري، في األسرة قانون  في والطالق الزواج العزيز، عبد سعد .36
 الجزائر الهومة، دار ، ط التعديل، بعد الطالق

الشحات إبراهيم محمد منصور، بحث حول أحكام الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة بنها،  .37
 دون طبعة، دون سنة.

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون سنة. 8زء ج ، ،األسرةّ  أحكام في المفصل زيدان ، الكريم عبد .38
 لبنان، العلمية، المكتبة اإلسالمية، الشريعة في الشخصية األحوال الدين، محي محمد الحميد عبد .39

2007 ، 
 بوجه االلتزام ظريةن الجديد المدني القانون  شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد .40

 2000 الحقوقية،بيروت الحلي ، منشورات3 الطبعة  ،1عام،مصادر المجلد 
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)دراسة مقارنة(،  الزواج قبل الطبي بالفحص اإللزام مشروعية الصغير، مدى صالح حسن هللا عبد .41
 .2007دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، سنة 

عبد الغفار إبراهيم صالح، الزواج وأحكامه في الشريعة اإلسالمية وفي المحاكم المصرية، بدون  .42
 2006هـ،  1428طبعة،

، دار النفائس النشر والتوزيع، 1نة، طعمر سليمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والس .43
 1997-هـ 1418األردن،

، مكتبة وهبة، القاهرة، 6مشكالت األسرة، جزء اإلسالم، رعاية تحت األسرة عطية صقر، موسوعة .44
 دون سنة.

دار النشر: دار  الطبعة الثالثة،  والمعاصرة، والقضايا اإلسالمي الفقه موسوعة زهيلي، وهبه الشيخ .45
 2012 -هـ 1433الفكر، دمشق. سنة النشر: 

مؤسسة الرسالة، سنة الطبع  ، 2، جزء وأصوله اإلسالمي الفقه في مقارنة بحوث . فتحي الدريني .46
 هـ. 1429

– اإلسكندرية الجامعية، المطبوعات المدنية،دار المرافعات قانون  في البطالن هليل، علواني فرج .47

 .2008 ،مصر
 األردن، سنة  والتوزيع، للنشر الجامد دار الزوجية، بيت أثاث ملكية ، الحيالي الوهاب عبد قيس .48

2008. 
 بوجه االلتزام نظرية)الجديد المدني القانون  شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد   .49

 ، 2000 الحقوقية،بيروت، الحلي ، منشورات3 ،الطبعة 1عام،مصادر المجلد 
، دار النفائس النشر والتوزيع، 1أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط عمر سليمان األشقر، .50

 م،1997-هـ 1418األردن،
 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان والقضاء، الفقه ضوء على األسرة قانون  ملحة بن الغوثي .51

2005  
لطلبة محاضرات في قانون األسرة، الزواج والطالق، إعداد حيدرة محمد، محاضرات موجهة  .52

 الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
 دار مقارنة، فقهية دراسة الوصية و الطالق و الزواج أحكام في اإلدارة دور قادر، خضر محمد .53

 .التوزيع، األردن و العلمية للنشر البازوري 
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مع مقدمة في بيان أسباب اختالف  المقارن  الفقه في محاضرات البوطي، رمضان سعيد محمد .54
 1981الفقهاء وأهمية دراسة الفقه المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، سنة 

   دون سنة. ،،  دار الفكر العربي وآثاره الزواج عقدمحمد أبو زهرة ، محاضرات في  .55
 17 ج اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف وزارة الكويتية،  الفقهية الموسوعة .56
 19  ج،اإلسالمية والشؤون  األوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة .57
 مؤسسة الريان، بدون سنة ،3 ج، ،وأدلته المالكي الفقه ،الغرياني الصادق .58
 1999  مصر، الذهبي، الكتاب دار والطاعة، والحضانة النفقة قضايا موريس، صادق .59
  ،هـ 1318الطبعة الثانية، مصر، سنة  ،4 ج جخلي مختصر شرح .الخرشي .60
في ترتيب الشرائع، تحقيق  الصنائع بدائع .، الطبعة الثانية، الجزء الرابع،الصنائع بدائع ،الكاساني .61

، سنة 4 جدار الكتب العلمية، بيروت،  ،الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
1976. 

 ،1971دار الكتب العلمية، بيروت، سنة  ،3الشافعي،ج  فقه في المهذب .الشيرازي  .62
 للنشر، بلقيس دار الجزائري، األسرة قانون  في المباحث من سلسلة بوفرورة، كمال شريقي، نسرين .63

 ،2013 الجزائر، سنة 
المكتب اإلسالمي، الشركة الجزائرية اللبنانية، ،6 جالطبعة الثالثة، الطالبين، روضة النووي،  .64

 الجزائر
 م.1975وفاء معتوق حمزة فراش،اآلثار الطالق المادية والمعنوية في الفقه اإلسالمي، سنة   .65

 المذكرات
 القانون  في الدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة رسالة األسرة، شؤون  لقاضي التقديرية السلطة شامي، أحمد .1

 2014 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم كلية الحقوق  الخاص،

 القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري، األسرة قانون  في النفقة وجوب بوترفة، أوريدة .2

 الجزائر يوسف، خدة بن جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  مسؤولية، كلية و عقود فرع

 الجزائري، قانون األسرة في تطبيقاته و اإلسالمي الفقه في القضائي االجتهاد محفوظ، صغير بن .3

باتنة،  لخضر، الحاج جامعة اإلسالمية، والعلوم االجتماعية العلوم كلية الشريعة، قسم دكتوراه، رسالة
2009 
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 مذكرة الجزائري، األسرة قانون  في الطالق آثار من كأثر البيت ومتاع النفقة أحكام دونه، حفصية .4

 والعلوم الحقوق  كلية شخصية، أحوال تخصص واإلدارية، القانونية العلوم الماجستير في شهادة لنيل

 ، 2015 .الوادي، لخضر، حمة جامعة السياسية،

، مذكرة لتخرج لنيل شهادة ماستر في -دراسة فقهية قانونية مقارنة-سعيدي كريمة، أحكام الخطبة .5
-2013القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، سنة 

2014. 

 وقانون األسرة اإلسالمية الشريعة بين وآثارها الزوجية الرابطة انحالل طرق  ،سمية العزيز عبد .6

 الحقوق والعلوم كلية العقود، قانون  فرع القانون، في الماجستير درجة لنيل مذكرة الجزائري،

 .2015 البويرة، أولحاج، محند أكلي العقيد جامعة السياسية،

عبيد فاطمة زهرة، عقد الزواج في ظل الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري،  مذكرة ماستر،  .7
 ،2018-2017كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 

لموشي عادل، الرضائية في عقد الزواج في القوانين الوضعية والفقه اإلسالمي، رسالة لنيل درجة  .8
علوم تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي الدكتورة في ال

 2018وزو، سنة 

فوزية بوجاجة وغنية غوناي، األحكام القانونية النعقاد الزواج، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  .9
الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق،  جامعة الجياللي بونعامة، بخميس مليانة، 

 2015-2014سنة 

األسرة  قانون  لخال من والخلع التطليق أحكام في للمرأة  القانوني المركز ،سمية صغيري  .10
 الشخصية، كلية أحوال تخصص الخاص، القانون  في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري،

 2015 الوادي، لخضر، حمه الشهيد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق 

 شهادة لنيل مذكرة الجزائري، األسرة قانون  في للقاصر المالية الحقوق  حماية غربي، صورية .11

 بلقايد، بكر أبو جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية المعمق، الخاص .القانون  في الماجستير

 2015 تلمسان،

 لنيل والعرفي،مذكرة الرسمي الزواج عقد إثبات وطرق  الرسمي الزواج عقد إجراءات سالمي، سميرة .12

 2007عشر،الجزائر،  الخامسة للقضاء،الدفعة - :العليا، المدرسة إجازة
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 الماستر،كلية شهادة لنيل مذكرة فيه، واالشتراط الزواج عقد زياني، تسجيل الميةزيان،  مريم .13

 2011-2010 بجاية،   السياسية،جامعة ، والعلوم الحقوق 

 كلية الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الزوجية، العصمة فك وتوابع الطالق تبودوشت، نعيمة .14

  2000 ،الجزائر بن خده، يوسف جامعة .السياسية،  والعلوم الحقوق 

 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة والقانون، الشريعة بين الطفل حقوق  هجيرة، مداني نشيدة .15

 ، 2012 الجزائر، كلية الحقوق، الخاص، القانون 
 األحكام القضائية 

، 2العليا، عدد المحكمة مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار ، 277411 رقم ملف .1
2004 

 1990 ، 4 عدد قضائية، مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار  ، 50075 ملف رقم .2

 عدد العليا، المحكمة مجلة الشخصية، األحوال غرفة عن صادر قرار  ، 0813942 رقم ملف .3

2014 ،01 
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 الصفحة العنوان
 4 افتتاحية
 6 مقدمة
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