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  .مدخل إلى قانون األسرة الجزائري
  

  (Statut Personnel)مفهوم قانون األحوال الشخصية : أّوال
أفرد لألحوال  ع اجلزائرّية وأخرى شخصّية، إالّ أنّ املشّرنوعني من األحوال، أحوال عينّي ينظّم القانون املدينّ

ريعة نظرا لطبيعة األحكام الواردة فيه، والستمداده من أحكام الّش" قانون األسرة"ة منظومة خاّصة ّمساها الشخصّي
  .  1اإلسالمّية
اليت تكون بني اإلنسان وأفراد أسرته، وما يترتب عن ة مجلة العالقات واألوضاع خصّيقصد باألحوال الّشوُي

  .آثار قانونّيةهذه العالقات واألوضاع من 
القدمي، وكذا يف الفقه اإلسالمي، فهو  يكن مصطلح قانون األحوال الشخصّية معروفا يف الفقه القانوينّ ومل

  . الث عشر ميالدياين والثّيف القرنني الثّ مصطلح ابتدعه الفقه اإليطايلّ
األحكام إىل أحكام عبادات وأحكام معامالت، وجيعل األحكام املتعلّقة باألسرة  بينما يقّسم الفقه اإلسالمّي

  . 2اين من األحكامتندرج ضمن الصنف الثّ
  :تطّور قانون األحوال الشخصّية يف البالد اإلسالمّية: ثانيا

يف خمتلف جماالت احلياة خاّصة منها  يعتمد على أحكام الفقه اإلسالمّيظلّ القضاء يف البالد العربّية واإلسالمّية 
من نكبات وامتداد استيطاين فقد ظلّ قانون  واإلسالمّي ورغم ما أصاب العامل العرّيب، ما تعلّق باألحوال الشخصّية

  .رغم احملاوالت الكثرية األحوال الشخصّية بعيدا عن سيطرة احملتلّ
ة  اإلسالمي بالغرب إىل انفصال قضايا األحوال الشخصية عن بقية املنظومات القانونّيوقد أدى اّتصال العامل
ة على إبقاء أحكام األسرة يف ديد بأنظمتها القانونية املختلفة، وحلرص الشعوب اإلسالمّياألخرى نظرا لتأثرها الّش

يف احلقب االستعمارية  أو اإلسالمّي رعّيوهو ما دفع إىل ظهور مصطلح القضاء الّش ،ةريعة اإلسالمّينطاق أحكام الّش
وقد واكب ظهور قوانني األحوال الشخصّية يف العامل  .الّذي أسلم لترسانة االستيطان الغرّيب متييزا له عن القضاء املدينّ

  .3اإلسالمي استقالل هذه الدول عن االستعمار يف الغالب

                                                 
  .يضم القانون املدينّ الفرنسّي األحوال العينّية واألحوال الّشخصّية - 1
؛ الّزرقا 18ص. م1985دار الّنهضة العربّية، بريوت، لبنان، ط . املدخل يف الّتعريف بالفقه اإلسالمّي. شليب حممد مصطفى: راجع - 2

  .5ص. م1986، 9دار الفكر، بريوت، لبنان، ط. املدخل الفقهّي العاّم. مصطفى أمحد
م، مدّونة 1956م، جملّة األحوال الّشخصّية الّتونسّية 1953م، قانون األحوال الّشخصّية الّسوري 1951قانون حقوق العائلة األردينّ  - 3

 .م1967م، قانون احملاكم الشرعّية الّسوداين1959ّة العراقّي م، قانون األحوال الشخصّي1957األحوال الّشخصّية املغربّية
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انتها القانونّية اليت زحفت هبا على قيم وأعراف وقد سعت فرنسا يف اجلزائر إىل دمج هذا اجملال ضمن ترس
  : ، ومتثّلت خاّصة يفاجملتمع اجلزائرّي

 .واجالّز املتعلّق باخلطبة وسّن 1930ماي 2قانون  - 1
 .ةة للمرأة اجلزائرّيق باحلالة القانونّياملتعلّ 1931ماي  19مرسوم  - 2
 .املتعلّق بتنظيم القضاء اإلسالمّي 1944نوفمرب  23األمر  - 3
 .واجاملتعلّق بأحكام املفقود والوصاية واحلجر وكيفية إثبات الّز 1957جويلية 11 قانون - 4
 .واج واحنالله يف اجلزائراملتعلق بتنظيم الّز 1959سبتمرب 17األمر  - 5

بقي يف البداية القضاء املتعلّق وقد سعت اجلزائر بعد استقالهلا إىل تنظيم جمال قانون األحوال الشخصّية، فأُ
الّذي  1961- 12-31ادر يف وذلك يف األمر الّص شريعّيا للفراغ الّتة سّدظام يف املرحلة االستعمارّيالّنباألسرة وفق 

ة أو املخالفة للحقوق ة العنصرّيه االستعمارّيفيما عدا مواّد نّص على ضرورة استمرارية العمل بالقانون الفرنسّي
كما صدر  ،واج وإثبات العالقة الزوجّيةالّز املتعلّق بتنظيم سّنالقانون  1963جوان  29وصدر يف  ،ات العاّمةواحلرّي

وألغى ة بكيفية إثبات الزواج، أوامر خاّص 1971سبتمرب  22 مثّ 1969سبتمرب  16مث  1966جوان  23يف 
  .ةة الداخلّيالقوانني الفرنسّيالعمل ب 1973جويلية  05ادر يف مبقتضى األمر الّص ع اجلزائرّياملشّر

، وقد متّ تعديله باألمر األسرة اجلزائرّي املتضّمن قانون 11-84رقم  قانونالصدر  1984ان جو 09ويف 
  .   2005فيفري  27املؤّرخ يف  02-05رقم 

  .جلزائرّيميزات قانون األسرة ا: ثالثا
  :لقانون األسرة اجلزائرّي خصوصّيات وميزات ميكن إمجاهلا فيما يلي

 : لصنفني من األحكاممشوله  .1
يابة ة واحلجر والّنالق واألهلّيواج والطّأحكام الّزأحكام متعلّقة بنظام األسرة وما يرتبط هبا من : الصنف األّول

  .ة والوصاية على الصغريالشرعّي
على أساس ق املندوب إليه شرعا، صّدتقوم على فكرة الّت أحكام متعلّقة مبسائل مالّية، ولكنها: الصنف الثّاين

  :وقد جاءت مواّده مقّسمة على الّنحو الّتايلأّنها حتوي عنصرا دينّيا ذا أثر يف تقرير حكمها، 
 .الّزواج واحنالله: الكتاب األول 
 .الّنيابة الشرعّية: الكتاب الثاين 

 .املرياث: الكتاب الثالث 
 .الوصية ، الوقف، اهلبة: التّربعات: الكتاب الرابع 

ة عليه، وهذا يف املاّد يف مواده، وإحالته على أحكام الشريعة فيما مل ينّص اإلسالمّية ريعةّشاعتماده على ال .2
 ."ريعة اإلسالمّيةعليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الّش كلّ ما مل يرد النّص"إذ تنّص على أنّمنه  222
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، بل ائد يف املغرب العرّيبالّس املالكّيحيث مل يقتصر على املذهب  ،معّين عدم التقّيد مبذهب فقهي إسالمّي .3
توّسع يف اختياراته إىل سائر املذاهب وأقوال الفقهاء، وهذا املنهج يف عمومه أوفق مراعاة ملا هو أصلح للمجتمع 

 .اجلزائرّي وواقعه االجتماعّي املتغّير
 باجلزائر مع مراعاة النّص على تطبيق القانون على كلّ املواطنني اجلزائريني وعلى غريهم من املقيمني .4

يطبق هذا القانون على كل املواطنني اجلزائريني "منه على أّنه  221إذ تنّص املادة  ،األحكام الواردة يف القانون املدينّ
   "وعلى غريهم من املقيمني باجلزائر مع مراعاة األحكام الواردة يف القانون املدينّ

مكّرر من األمر  3مجيع دعاوى األحوال الشخصّية، إذ تنّص املاّدة  أنّ الّنيابة العاّمة تعترب طرفا أصلّيا يف .5
وهو ما ". تعّد الّنيابة العاّمة طرفا أصلّيا يف مجيع القضايا الّرامية إىل تطبيق أحكام هذا القانون"على أّنه  05-02

 يتطلّب تبليغ الدعوى من املّدعي وإالّ كانت خليقة بالّرفض شكال
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  .اخلطبة: املبحث األّول

إنّ أمهية احلديث عن اخلطبة وبيان أحكامها شرعا وقانونا ُتستمد من أمهية عقد الزواج الّذي وصفه املوىل عّز 
  ".وأخذنا منكم ميثاقا غليظا" :ىلوجلّ بامليثاق الغليظ، قال تعا

اخلاطب واملخطوبة ُيقدم أو ُيحجم فهي متهيد بني يدي هذا العقد تدع جماال للحرية واالختيار، وجتعل كال من 
وهي ة املسؤولية املدنية أو اجلزائية، عن هذا العقد دون أن يشعر بأنّ هناك التزاما على عاتقه ُيلزمه بعقده حتت طائل

  .فرصة ليتأكد كل منهما من صدق رغبته وصدق رغبة اآلخر، ومن اإلمكانية الواقعية هلذا االرتباط
  .ومشروعيتها طبة شرعا وقانونامفهوم اخل: املطلب األّول

  .رعي والقانوينّتتقارب معاين اخلطبة يف الوضع اللغوي، ويف املفهومني الّش
عوة إىل التزويج، قال صاحب يء، كما ترد مبعىن أخص وهو الّدترد مبعىن أعم وهو التماس الّشفهي يف اللّغة 

  .4"زويج صاحبتهمه إىل تْوَعواختطبوه َد...خطب املرأة خطبا وِخطبة: "القاموس
  .5فهي الكالم الذي يلقى -أي اخلُطبة-واِخلطبة بكسر اخلاء هي طلب الزواج، أما بضّمها 

، ذلك أنّ خطبة الّرجل للمرأة 6"زويجالتماس الّت"درج الفقهاء على تعريف اخلطبة بأّنها أّما اخلطبة شرعا فقد 
هي إظهار الرغبة يف الزواج بامرأة معينة وإعالم املرأة أو ": تزوجيه إّياها، وعرفها وهبة الزحيلي بقولهالتماس منه ل
    .7"وليها بذلك

وهو ما ، "خطبة وعد بالزواجاِل" :قولهاِخلطبة ب ة اخلامسة من قانون األسرة اجلزائرّيفت املاّدعّرأّما قانونا فقد 
، وهذا يف احلقيقة ليس من قبيل 8"ويجوعد بالتز"اعتمده بعض الّشارحني لقانون األسرة اجلزائرّي، حيث عّرفها بأّنها 

  .الّتعريف، ولكّنه بيان للّصفة الشرعّية والقانونّية للخطبة
وإّنه  منهما معا،" وعد بالزواج"من املتقّدم به، وباعتبار الرّد بالقبول " التماس التزويج"فهي باعتبار كوهنا طلبا 

ة، بينما الوعد به ينشئ واعدا وموعودا، واخلاطب من املعلوم أنّ طلب الّزواج والتماسه ينشئ خاطبا وخمطوب
  .واملخطوبة كالها واعد وموعود

حيدث فيها فاخلطبة يف احلقيقة متر مبرحلتني، مرحلة أوىل تقتصر على جمرد الطلب وااللتماس، ومرحلة ثانية 
  .القبول والتراكن، وهي ما ميكن تعريفه بالوعد

                                                 
  .63ص1م، ج1983هـ، 1403دار الفكر، بريوت، لبنان، ط . القاموس احمليط. الفريوزآبادي جمد الّدين حممد بن يعقوب- 4
، دار صادر، 1لسامرائي إبراهيم، ط، لسان العرب، حتقيق املخزومي مهدي وا)هـ711ت(ابن منظور حمّمد بن مكرم اإلفريقي املصرّي  - 5

  .1194ص2بريوت، لبنان، ج
  .167ص2ج. دار الفكر، بريوت، لبنان، د،ط. اخلرشي على خمتصر خليل. اخلرشي حممد بن عبد اهللا بن علي - 6
  .10ص7ج. م1985-هـ1405، 2دار الفكر، دمشق، ط. الفقه اإلسالمي وأدلته - 7
  .51ص.م 1994ديوان املطبوعات اجلامعية،سنة . ون األسرة اجلزائريالوجيز يف شح قان. بلحاج العريب  - 8
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وعدا، ألن جمرد االلتماس والطلب ال تنتظمه أحكام القانون، بينما  وقد قصد املشرع تعريف اِخلطبة باعتبارها
  .حينما يتحول إىل وعد بالزواج فينتظمه من حيث ما ميكن أن ينجّر عنه من آثار قد تلحق أحد الطرفني أو كالمها

ضتم به وال جناح عليكم فيما عر: "وتستمد اخلطبة مشروعيتها يف الشريعة من نصوص كثرية أمهها قوله تعاىل
إذا " :-صلى اهللا عليه وسلم-، فإن رفع التأثيم يدلّ على املشروعّية عموما، وقوله)234البقرة، " (من خطبة النساء

  ).رواه الترمذي" (خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إالّ تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عظيم
الزواج، ألهنا أحرى لدوام العشرة، وحىت تكون مهلة ليتأكد كل وهلذا فقد اعتربها الفقهاء مستحبة قبل انعقاد 

  .منهما من صدق رغبته وصدق رغبة اآلخر، ومن اإلمكانية الواقعية هلذا االرتباط
  .طبيعة اخلطبة شرعا وقانونا: املطلب الثاين

  .الطبيعة الشرعّية للخطبة :أّوال
دية وهذا بناء على أنّ الشارع مل يرّتب عليها أّي أثر من يّتفق فقهاء الشريعة على أن اِخلطبة ليس هلا صبغة عق

  .أثار عقد الزواج، بل فصل بينهما فصل تاما من حيث احلقيقة الشرعّية
  :من أدلة ذلك 

  .إالّ بالعقد نهبا نسب ألنّ ذلك ال يكو تأّنه ال يثبت هبا حّق من احلقوق الزوجية وال يثب •
استثناء من أصل حترمي النظر لألجنبية لقوله صلى اهللا عليه وسلم  النظر إليه من اخلطبة ورد حأنّ ما أبي •

  9"انظر إليها فإّنه أحرى أن ُيؤدم بينكما: "للمغرية بن شعبة حينما جاءه فذكر له أّنه خطب امرأة
بة إىل مرت يوهذا يدلّ على أنّ اِخلطبة ال ترتق 10.قال أكثر أهل العلم أّنه جيوز النظر إىل الوجه والكفني فقط

  .عقد الزواج
إىل  يفهي ال ترتق. إالّ أّنه ومما سبق ذكره ُيالحظ أنّ الشريعة منحت اِخلطبة خصوصية أخرجتها من العموم

مرتبة عقد الزواج ولكن ترتفع عن العموم برفعها بعض احلرج قصد حتقيق املقصد الشرعي املترتب على متام األلفة 
  . بالعقد

  .يف الفقه القانوين الطبيعة الفقهّية للخطبة: ثانيا
اختلف فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية للخطبة فمنهم من أضفى عليها الصبغة العقدّية، ومنهم من رأى 

  :أّنها عقد بناء على سببني مها 11أنّ اِخلطبة ال ترتقي إىل مرتبة العقد، فريى أصحاب االّتجاه األّول
                                                 

 -بريوت–دار اجليل . الشوكاين حممد بن علي بن حممد . نيل األوطار شرح منتقى األخبار : انظر . رواه اخلمسة إالّ أبو داود - 9
  .239ص6ج

  .240نفسه ، ص - 10
جون "و leon" ليون"و henri" هانري"وأّيده يف ذلك  JOSSERAND" جوسريان"من أنصار هذا االّتجاه الفقيه الفرنسي  -11
  .jean mazeaud "مازو

  :انظر(
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 .يف حال العدول حّق اخلاطبني يف املطالبة بالزواج والتعويض .1
 -إجياب وقبول –تتضّمن اخلطبة التعبري عن إرادتني متطابقتني  .2

عقد الوعد بالزواج بعقد العمل غري احملّدد املدة ، ففسخ هذا العقد  JOSSERAND" جوسريان"يشّبه الفقيه 
غري احملّدد أن يكّيف  باإلرادة املنفردة لرب العمل ال حيرك املسؤولية العقدية بالرغم من ذلك ميكن يف عقد العمل

اخلطبة تشكّل عقدا صحيحا : "فسخه باإلرادة املنفردة لرب العمل على أساس أنه تعّسف يف استعمال احلق، ويقول
ميكن نقضه باإلرادة املنفردة ألحد األطراف ، لكن هناك تعّسف يف استعمال احلّق إذا مت فسخه بدون سبب مشروع 

  .12"يف فسخه يؤدي إىل حتريك مسؤولية املتسّبب
  :إىل مرتبة العقد لسببني ييرى أصحاب االّتجاه الثاين أنّ اِخلطبة ال ترتق

  .كفالة احلرّية الشخصّية للخاطبني يف االختيار والرضا .1
 .كون اِخلطبة جمّرد فترة اختبار لكل من اخلطيبني جمّردة من كلّ تعّهد هنائي .2

يبة التّعلق أو ترك خطيبها فإنّ أّي خطيب له إذا كان من حّق اخلط: "LOYCEL" لويسل"يقول الفقيه 
  13"احلّق يف عدم الزواج

  .الطبيعة القانونية للخطبة: ثالثا
الشرعية وهي كوهنا جمرد  ااخلطبة بأية قوة إلزامية للطرفني ولو طال أمدها ألنّ القانون أقّر هلا صفته عال تتمت

جملرد عدوله أي تبعة  لحبيث ال يتحم. وعد بالزواج مع أحقية كل طرف يف العدول دون حاجة إىل بيان مربر له 
  "جيوز للطرفني العدول عن اخلطبةاخلطبة وعد بالزواج "قانونية، إذ تنص املادة اخلامسة من قانون األسرة اجلزائري بأن 

 بأية قوة إلزامية بالنسبة للطرفني ولو طال أمد تراكنها أو صبت يف قالب رمسي عال تتمت"وعلى هذا فإن اخلطبة 
بل أقّر هلا صفتها الشرعية وهي جمرد وعد بالزواج من الطرفني . هبا إىل مرتبة العقد ،  ذلك ألنّ القانون مل يرَقشكلي

  .14"مع أحقية العدول والتراجع عنها ورفض إبرام عقد الزواج
أّنه ال يغّير من الطبيعة القانونّية للخطبة أن تقترن مبا يعرف بالفاحتة، وهي ما ) 06(املشّرع يف املاّدة  وقد أكّد

مكّرر فإّنه ) 09(ُيقرأ للتّربك بعد وقوع اخلطبة، إالّ أّنه إذا توافر ركن الرضا وشروط الّزواج املنصوص عليها يف املاّدة 
إنّ اقتران الفاحتة باخلطبة ال يعّد زواجا، غري أنّ اقتران "على ) 06(املاّدة  عقد زواج ال جمّرد خطبة، فنّصتُيعترب 

مكرر ) 09(الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد يعترب زواجا مىت توافر ركن الرضا وشروط الزواج املنصوص عليها يف املاّدة 
  "من هذا القانون

                                                                                                                                                                            
 Leçons de droit civil.3vol. les personnes .6éd. montchreftien. h.l.j/ mazeaud. p78.              

                                     
12 -78  lecons de droit civil. ibid. p .  
10- . -78  lecons de droit civil. IBID.p  
  .28ص1ج. - باتنة–دار الشهاب . األحكام األساسية يف األحوال الشخصية. حمده حممد  - 14
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  :أثار العدول عن اِخلطبة: املطلب الثّالث
بأية قّوة إلزامية بالنسبة للطرفني ، فهي جمرد وعد بالزواج من الطرفني مع أحقية كل طرف يف اخلطبة  عال تتمت

اجلواز "تبعة قانونية بناء على القاعدة حبيث ال يتحمل جملرد عدوله أية . دون حاجة إىل بيان مربر العدول15العدول
  "الشرعي ينايف الضمان

 معاجلة، وفقد وخسارة حتتاجان إىل جرب بناء على املسألة املعنون هلا إالّ أّنه قد يقترن مع العدول أمور حتتاج إىل
  "الوعد الّذي أدخل املوعود يف التزام" بـ 

  :وتظهر أثار العدول عن اِخلطبة يف أمور ثالثة هي    
  :16 األضرار املادية واملعنوّية: أوال

إذا ترتب عن العدول عن اِخلطبة ضرر ألحد اخلطيبني فإّنه يتنازع مسألة إمكانية احلكم بالتعويض  :شرعا 
  :وجهان

  ".اجلواز ينايف الضمان"أنّ جواز العدول عن اخلطبة شرعا ينايف احلكم بالتعويض للقاعدة : الوجه األّول
ال "احلق فيه داخل يف القاعدة الشرعّية  أنّ الضرر الالحق بسبب العدول يف حال سوء استعمال: الوجه الثاين
  .ألنه جتاوز حلدود اجلواز" ضرر و ال ضرار
اإلشارة إليه ابتداء أنّ نصوص الفقهاء يف غري اهلدايا نادر جدا نظرا الستقامة أحوال الناس يف زمن  روما جتد

  .17كتابة هذه النصوص وقلّة أقضيتهم يف هذا الشأن أو انعدامها 
  .18عليه تعويض مطلقا  بالعدول يف ذاته ال يترتب عليه تعويض، واستعمال احلق ال يترت وبناء عليه فإنّ

إالّ أّنه إذا كان العدول قد رافقته ظروف أخرى مستقلّة، وكان من شأهنا أن ُتحدث خطأ سبب ضررا للطرف 
حقة لزمن العدول عن اخلطبة نتج اآلخر فسبب املسؤولية هنا يتمثّل يف تلك الظروف الطارئة أو الوقائع السابقة أو الال

التغرير يوجب "عنه ضرر مباشر للطرف اآلخر، حبيث ميكن وصفها بأهنا تغرير به نشأ عنه ضرر استنادا إىل القاعدة 
  ".الضمان

  :ولقد انقسم الفقه اإلسالمي املعاصر إىل ثالثة أراء

                                                 
معظم تقنينات األحوال الشخصية يف البالد العربية ُتطلق لفظ العدول على التراجع عن مشروع الزواج ، سواء من جهة  اخلاطب أو  - 15

انظر كتاب  األحكام الشرعية يف األحوال  –ر البعض عن التراجع من جهة اخلاطب بالعدول ومن جهة املخطوبة بالرد املخطوبة ويعّب
  .1980 2ط -بريوت–دار اآلفاق اجلديدة .حتقيق جلنة إحياء التراث العريب . الشخصية على مذهب اإلمام أيب حنيفة 

ترك دراستها أو االستقالة من وظيفتها أو قد يكون يف فسخ اخلطبة تفويت خلطاب مثال هذه األضرار أن يطلب اخلاطب من خمطوبته  - 16
  .آخرين بطول مّدة اخلطبة ، مث وقوع العدول 

  . 90ص. مباحث يف قانون األسرة اجلزائري . تقية عبد الفتاح - 17
  . 34ص 1ج. مرجع سابق . بدران أبو العينني - 18
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عقدا، وال إلزام يف الوعد، والعادل إّنما يرى أنه ال تعويض عن العدول ألنّ اخلطبة وعد وليست : الرأي األّول
وألنّ احلكم " اجلواز ينايف الّضمان"ميارس حقا من احلقوق املشروعة، وألّنه من القواعد املقّررة يف الفقه اإلسالمّي أنّ 

ألنّ بالّتعويض ال يكون إالّ بعد بيان الّضرر الّناتج عن العدول، وقد يكون ّمما جيب ستره كما أمرت الّشريعة، و
وعمر ) مفيت الديار املصرّية سابقا(ّممن رأى ذلك الشيخ حمّمد خبيت املطيعي . العدول قد يكون ألسباب نفسّية

  .19سليمان األشقر
يرى أنّ العدول عن اخلطبة يستوجب التعويض للطرف اآلخر عن األضرار الواقعة عليه سواء : الرأي الثّاين

  .21، وفتحي الدريين20ليه شيخ األزهر حمّمد شلتوتأكانت مادّية أم معنوّية، وهو ما ذهب إ
، وألنّ الضرر ُيزال، وطريقة "ال ضرر وال ضرار: "- صلى اهللا عليه وسلّم–وأساس هذا الرأي هو حديث النّيب 

  .22إزالته الّتعويض
يرى أنّ العدول يستوجب تعويضا إذا ترتب عنه ضرر مادي فقط، أما الّضرر املعنوّي فال : الرأي الثالث

  ).رمحه اهللا(ُيعوض، وميثله الشيخ حممد أبو زهرة 
  :23وُيشترط للّتعويض يف حالة وجود الّضرر بسبب العدول شرطان

  .ملن عدل مربر يرتع عن أفعاله صفة السلوك اخلاطئ، واملعترب أساسا للّتعويض نأن ال يكو: الّشرط األّول
ل للطرف اآلخر، كأن يطلب اخلاطب من أن يكون للعدول يد يف إحداث الّضرر احلاص: الشرط الثّاين

  .املخطوبة االستقالة من العمل لُيتم العقد مث يعدل عنها
إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي "نّصت املادة اخلامسة من قانون األسرة اجلزائري على أّنه  :قانونا 

   "أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له بالتعويض
لقواعد الشريعة ولقواعد املسؤولية التقصريية أن يكون للعادل دخل يف الضرر الّذي حلق  إال أنه يشترط إعماال

  .اآلخر بسبب عدوله
واملالحظ أن املشرع اجلزائري قد أخفق يف صياغة املادة اخلامسة الفقرة الثانية من قانون األسرة إذ أّنه أجاز 

 من القانون املدين 124املادة (تسبب يف الضرر ُيلزم بالتعويض احلكم بالتعويض ومل يوجبه، رغم أّنه من املعلوم أنّ امل
  )اجلزائري

من املقرر قانونا أنه يتوجب على املرأة املخطوبة عند عدوهلا عن إمتام الزواج أن "وقد قضت احملكمة العليا بأنه 
ت عن إمتام الزواج بدون وملا ثبت من قضية احلال أن الطاعنة هي اليت عدل...ترد ما مل يستهلك من هدايا وغريها

                                                 
  .78دار الّنفائس، األردن،ص. ةأحكام الّزواج يف ضوء الكتاب والسّن - 19

  20 -. 35ص. دار الفكر العريب، سوريا. شرح قانون األحوال الشخصية. نقال عن عبد الرمحان الصابوين 
   21-. 637ص2ج. دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان. دراسات وحبوث يف الفكر اإلسالمي املعاصر 
   36.22ص. دار الفكر، دمشق، سوريا. األحوال الشخصية. حممد أبو زهرة -

  . 28ص 7ج -دمشق–دار الفكر . الفقه اإلسالمي وأدلته . الزحيلي وهبه  - 23
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أحوال " (مربر شرعي أو قانوين فإنه ال ميكن واحلالة هذه حتيل املطعون ضده اخلسائر واألضرار املترتبة عن ذلك
  )128ص 01/1995 ع.ق.م 13/07/1993شخصية 

خلطيبني وقد استقر لدى خمتلف األنظمة القضائية بأن األفعال اليت ميكن أن تقترن بالعدول وتلحق ضررا بأحد ا
  ).أي على أساس املسؤولية التقصريية عن الفعل الضار(هي اليت ميكن جعلها أساسا لطلب التعويض 

وقد حددت بعض األنظمة القضائية أسبابا مشروعة للعدول ال يترتب عنها حق يف املطالبة بالتعويض ولو مع 
نفيذ الوعد بالزواج إذا كان مؤسسا على وقوع ضرر للطرف اآلخر، فقد ذهب الفقه والقضاء الفرنسي إىل أن عدم ت

أسباب مشروعة تتمثل يف حادث مفاجئ وجسيم ميس شرف األشخاص ويؤثر على احلياة املستقبلية لألطراف فإنه ال 
ميكن للمتضررين طلب التعويض، فمثال يف فرنسا ال يستطيع خاطب فتاة أن يطلب منها تعويضا عن عدوهلا عن 

ومن املهم . ا هو رفض أبيها وأمها منح الترخيص أو اإلذن هلا بالزواج إذا كانت قاصرااخلطبة إذا كان سبب عدوهل
من  423أخريا اإلشارة إىل أن الدعاوى املتعلقة باخلطبة تكون من نظر قسم شؤون األسرة وفق ما نصت عليه املادة 

ختصاص اإلقليمي يف مسائل ، كما أن اال2008- 02-25املؤرخ يف  09-08قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 
تكون احملكمة خمتصة إقليميا " 426العدول عن اخلطبة يعود ملكان وجود موطن املدعى عليه وفق ما تنص عليه املادة 

  ".يف موضوع العدول عن اخلطبة مبكان وجود موطن املدعى عليه
  .اهلدايا: ثانيا
  . اه للمخطوبة يف حال العدولمل يتفق فقهاء الشريعة يف حكم استرداد اخلاطب هلداي: شرعا

فرأى الشافعية واحلنابلة أّنه ليس للخاطب الرجوع يف شيء مما أهداه سواء أكانت موجودة أم هالكة، ألنّ 
  .عندهم للواهب أن يرجع يف هبته بعد قبضها إالّ الوالد فيما أعطى ولده زللهدية حكم اهلبة، وال جيو

واهب أن يرجع يف هبته إالّ إذا وجد مانع من موانع الرجوع باهلبة هدايا اِخلطبة هبة، ولل: 24وقال احلنفية
اخلاطب قائما فإنّ له أن يسترّده وإن كان قد هلك أو اسُتهلك أو  هكهالك الشيء أو استهالكه، فإذا كان ما أهدا

  .طرأ عليه تغيري فال حيق للخاطب االسترداد
كان موجودا، وإذا عدلت املخطوبة فللخاطب أن  إذا عدل اخلاطب فال يرجع بشيء ولو: 25وقال املالكّية

اخلاطب بني أمل العدول عنه وأمل  عيسترّد اهلدايا سواء أكانت قائمة بردها أو استهلكت برد قيمتها، وهذا حىت ال جيم
  .ضياع أمواله
يف عدم  ، إالّ أّنه عدل إىل رأي األحناف26أخذ املشرع اجلزائري بتفصيل املالكية يف مسألة العدول: قانونا

 دال يستر"يف فقرهتا الثالثة على أّنه ) 05(أحقية اخلاطب يف استرداد هداياه اليت مت استهالكها وهذا يف نّصت املادة 

                                                 
  599ص2ج. م 1979-هـ1399ط سنة .  -بريوت–دار الفكر . حاشية رد احملتار على الدر املختار . ابن عابدين حممد أمني - 24
  .456ص 2ج -مصر–دار املعارف . غري للدردير حباشية الصاوي الشرح الص - 25
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اخلاطب من املخطوبة  شيئا مما أهداها إن كان العدول منه وعليه أن يرد للمخطوبة ما مل ُيستهلك ّمما أهدته له أو 
وإن كان العدول من املخطوبة فعليها أن ترّد للخاطب ما مل ُيستهلك : "ابعة على أّنه، كما نّصت يف فقرهتا الر"قيمته

  "من هدايا أو قيمته
  :ومن املهّم جدا أن نسّجل مجلة مالحظات حول منهج املشرع يف التعامل مع هدايا اخلطبة

واألصل أن سكت املشرع عن هدايا املخطوبة للخاطب وحكم استردادها يف حالة كون العدول منها،  •
، فيكون "أنّ اإلهداء كان لغاية وهي الزواج"ُتقاس هذه على األخرى يف احلكم القانوين لالشتراك يف العلة وهي 

 ".احلكم بأن ال تسترّد شيئا ّمما أهدته له إن كان العدول منها
يتقدم به أهل  مل يتعّرض املشرع اجلزائري حلكم اهلدايا اليت يتقّدم هبا أهل اخلاطب للمخطوبة، وال وما •

 .27املخطوبة للخاطب ، والصحيح أن ُتطّبق بشأهنا أحكام اهلبة
كل هبة متت ألجل الّزواج تكون باطلة إذا : "دينّ الفرنسّي على أنّمن القانون امل) 1088(وقد نّصت املادة 

  "مل يتّم الّزواج
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage 

ne se suit pas  
وبالّتايل فاملاّدة مل حتّدد اجلهة الّيت قّدمت اهلدية، وال جهة العدول، وإّنما بّينت أنّ اهلدية تكون باطلة وجيب أن 

  .يعود األطراف إىل احلالة االبتدائّية إذا مل يتّم الّزواج
ة اجلزائري أنّ حتميل تبعة املالحظ على نصوص فقهاء الشريعة، وكذا نص املادة اخلامسة من قانون األسر  •

العدول فيما يتعلق برد اهلدايا من عدمه كان مبجرد الّنظر إىل القائم بفعل العدول دون الّنظر إىل سبب العدول، وال 
يبدو معقوال االكتفاء بالّنظر إىل من أعلن العدول عن اخلطبة دون األخذ بعني احلسبان من تسبب يف هذا العدول، 

من القانون املدينّ اجلزائرّي تنّص على إلزام املتسّبب يف ) 124(ملسؤولية التقصريّية، إذ أنّ املادة وهو مقتضى قواعد ا
كلّ فعل يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا للغري ُيلزم من كان سببا يف حدوثه " إحداث الضرر بالتعويض

بة وتسبب اآلخر يف العدول، ألجل ذلك أنه قد يكون أحد اخلطيبني عدل عن اخلط ى، وذلك أّنه ال خيف"بالتعويض
اخلاطب شيئا ّمما  دال يستر: "أن ُيجرى على نص املادة تعديل على الّنحو الّتايل -رمحه اهللا–اقترح األستاذ حممد حمده 

 .28"أهداه إن كان سبب العدول منه، وإن كان سبب العدول من املخطوبة فعليها رد ما مل يستهلك

                                                                                                                                                                            
على أنه جتري على  4/3بينما نص القانون السوري لألحوال الشخصية يف م,سار املشرع اجلزائري حذو املشرع املغريب والتونسي - 26

عطاها الطرفان لبعضهما بعضا هدية فتجري عليها أحكام أما األشياء اليت أ" على  2/2اهلدايا أحكام اهلبة ، وكذا نص القانون اللبناين يف املادة
  ".اهلبة حبقّها

  .87سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص - 27
  .35ص. األحكام األساسية ، مرجع سابق  - 28
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احلنفية، وكذا املاّدة اخلامسة من قانون األسرة اجلزائرّي أنّ العربة يف رّد اهلدية ما يفهم من نصوص فقهاء   •
وعدمه يف حال كون العدول من املخطوبة هو استهالكها  من عدمه دون الّنظر إىل طبيعتها من حيث هي قابلة 

كها ببيعها واستهالك مثنها مل وعلى هذا األساس فإّنها لو اّدعت املخطوبة هالك اهلدية أو استهال. لالستهالك أم ال
يف حال كون العدول من اخلاطب فيما يتعلق هبدايا  ييصح للخاطب املطالبة هبا أو بقيمتها، وهو نفس ما جير

 .29املخطوبة له 
وهذا املعىن املتبادر غري صحيح، ألّنه  ال ميكن اّدعاء استهالك ما هو غري موضوع أساسا لالستهالك كاحللّي، 

ال يسترّد اخلاطب من املخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه : "على املشّرع أن يعّبر عن ذلك بقولهوهلذا فكان 
  "وعليه أن يرد هلا ما أهدته له أو قيمته إال ما سُتهلك وكان قابال لالستهالك

  .سُيّتفق على كونه مهرا يف العقد ما يدفع للمرأة على اعتبار أّنه: ثالثا
مبجّرد  روهلذا فال جيب الصداق وال يتقّر ،30ال جيب املهر عند الفقهاء اّتفاقا بغري عقد أو دخول  :شرعا

اِخلطبة، وأّنه يف حال اهلالك أو االستهالك يرجع بقيمته إن كان قيميا ومبثله إن كان مثليا سواء أكان العدول من 
  . اخلاطب أو من املخطوبة

ذمة املخطوبة يربأ بالدين الثابت بقيمة املهر يف ذمة الزوج عند إبرام العقد،  فهو قبل العدول جمّرد دين ثابت يف
  .يون عندهاضائية يف الّدفتحدث املقاّصة الّر

ر هذا احلديث يف حال تعجيل املهر قبل العقد وأثناء اخلطبة رغبة يف أن تقوم املرأة بتجهيز نفسها، ويتصّو
العقد عن الدخول احتياطا حلاالت الطالق الواقع بسبب  لتفّضل أن ال ينفصكثريا من املناطق يف اجلزائر  خاّصة وأنّ

  .من عواقب سيئة ونزاع هطول املدة بني األمرين وما جيلب
  .وُيطرح اإلشكال يف حال قيام املرأة باستعمال املهر يف هتيئة جهازها مث يقع العدول من طرف اخلاطب

  :واألمر هنا يتنازعه وجهان
  .ّق اخلاطب يف استرداد املهر، ألّنه ال حيّق للمرأة إالّ بعقدح: الوجه األّول
   ).فراش، حلي، لباس( انتفاء مسؤولّية املخطوبة فيما طرأ على املهر من التبديل: اينالوجه الثّ

ه احلال من أجل ذلك فإنّ بعض املشتغلني بعلوم الشريعة يذهبون إىل أّنه جيوز للمخطوبة أن تعطيه املهر يف هذ
  .31"راءباحتساب قيمته يوم الّش توذلك بأن تعطيه بدل املهر بعض ما اشتر"، الوضع الّذي آل إليهعلى 

                                                 
جيب عليها أن  إذا كان الرجوع عن اِخلطبة قد حصل من املخطوبة نفسها فإّنه" فارق األستاذ عبد العزيز سعد بني احلالتني ، فرأى أّنه  - 29

أو ترّد كل ما أخذته من هدايا تكون ما تزال قائمة عينا مل ُتستهلك، سواء كانت قابلة لالستهالك مثل املأكوالت أو بعض أنواع امللبوسات 
دمتها إىل عريسها بينما يف حال كون الرجوع من اخلاطب فإّنه ال جيوز للعروس أن ُتطالب برّد اهلدايا اليت كانت قد ق" غري قابلة لالستهالك 

  .87- 86ص. مرجع سابق . الزواج والطالق : انظر " إذا كانت مما ُيستهلك واسُتهلك فعال سواء وقع التراجع منها أو منه
  .22ص 2ج. بداية اجملتهد وهناية املقتصد. ابن رشد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد - 30
  32ص1ج. دط .دار النهضة العربية . الشخصية بني املذاهب األربعة الفقه املقارن لألحوال.بدران أبو العينني بدران  - 31
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وينجر عن ذلك القول بأّنه إذا أصبحت املخطوبة مدينة بتصرفها يف جتهيز نفسها وحدث العدول أصبح 
ك هذه األشياء حيث كانت اخلطبة ر إلجبارها على متلّاخلاطب ملتزما بدهلا بأداء ذلك احلق، وذلك أنّ املرأة ال مّرب

  .32دافعها إىل هذا التصّرف
من  هرتريعة للخطبة وما قّراهر أنّ هذا احلل الّذي اقترحه بعضهم متناسبا مع اخلصوصية اليت منحتها الّشوالظّ

  .أحكام استثناء من القواعد األصلية اليت سبقت اإلشارة إليها
  : قانونا

ملا ُيدفع للمرأة من مال على اعتبار أّنه سُيّتفق على اعتباره مهرا يف العقد ال  اجلزائرّيمل يتعّرض قانون األسرة 
بالدخول أو بوفاة الّزوج، فقد نّصت على  صراحة وال ضمنا بناء على أّنه يثبت كما نّصت عليه املادة السادسة عشر

  ."خولنصفه عند الطالق قبل الّدستحق وج وتداق كامال بالدخول أو بوفاة الّزتستحق الزوجة الّص" أّنه
  .من املسائل الفقهية املهمة يف موضوع اخلطبة أمور :فوائد شرعية يف حمور اخلطبة

وال جناح عليكم :"إباحة اِخلطبة تعريضا ملن مل تستوف العّدة من املتوىف لتعلّق حقّه هبا لقوله تعاىل: األمر األول
وال : "رغم حترمي الزواج من املعتدة حىت تستويف عّدهتا لقوله تعاىل) 234البقرة " (فيما عرضتم به من ِخطبة النساء

 ).235البقرة " (عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله اتعزمو
حّرم اهللا تعاىل النكاح يف العّدة ، وأوجب الترّبص على الزوجة ، وقد علم سبحانه أنّ اخللق :" قال ابن العريب 

اح والتكلّم فيه فأذن بالتصريح ذلك مع مجيع اخللق ، وأذن يف ذكر ذلك بالتعريض الصرب عن ذكر النك نال يستطيعو
  .  33"مع العاقد له ، وهو املرأة أو الويل ، وهو يف املرأة آكد

صلى –قال : قال -رضي اهللا عنهما–حلديث ابن عمر  .النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه: األمر الثاين
  .34"أحدكم على بيع أخيه وال خيطب على خطبة أخيه إالّ أن يأذن لهال يبع : "-اهللا عليه وسلم

وحترميها حمل إمجاع إذا متت املوافقة على اخلاطب األول ملا يف ذلك من التعدي على حق الغري وتوريث الرتاع، 
  .أما إذا مل تتم املوافقة فجمهور الفقهاء على إباحتها وكرهها احلنفية

املعتدة من طالق رجعي لقيام الزوجية احلكمية إمجاعا، وإن كان الطالق بائنا  ال جيوز خطبة: األمر الثالث
بينونة صغرى جاز تعريضا عند اجلمهور النقطاع الزوجية، وحترم عند احلنفية إلمكانية تراجعهما بعقد جديد، أما إن 

نفية خوفا من أن يظن أن كان الطالق بائنا بينونة كربى فجاز تعريضا عند اجلمهور لذات السبب، وحترم عند احل
  .اخلاطب كان سببا يف انتهاء الزوجية من األول منعا للرتاع

                                                 
  .33ص. مرجع سابق . حمده حممد  - 32
  .212ص 1ج. د ط  -بريوت–دار املعرفة . حتقيق البجاوي علي حممد . أحكام القرآن . ابن العريب أبو بكر حممد بن عبد اهللا   - 33
   34.رواه مسلم -
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فجازت النتهاء الزوجية، وُشرعت تعريضا حلرمة . أما يف حالة الوفاة فتجوز اخلطبة تعريضا لآلية السابقة
  .35املتويف

  .وإثباته عقد الزواجتكوين : املبحث الثاين
  :متهيد

انتهى احلديث عن مرحلة اخلطبة اليت تعترب جمرد متهيدا له، وبوجوده تنتهي مجيع أثارها  إذا مت عقد الزواج فقد
  :ويظهر ذلك يف أمور أمههاقانونية، وذلك أّنه الغاية منها، سواء الشرعية أم ال

ينتهي احلديث عن مسألة اخلطبة على اخلطبة وما تعلّق هبا من أحكام، وذلك أنّ املرأة املتزوجة من احملرمات  •
 .   املؤقتات على الغري، ووقوع اخلطبة على املعقود عليها بزواج يعترب حمرما شرعا، وفيه اعتداء على العالقة الزوجّية

ة مما يسميه البعض صداقا معجال يف اخلطبة، وبالتايل ينتهي ينتهي احلديث عن املال املمنوح يف فترة اخلطب •
فى الشرعّية على ما ضاحلديث عن مسألة استرداده حال تغريه بتصرف املرأة فيه بالتجهيز، وذلك ألنّ قيام العقد أ

طالق بعد أحدثته املرأة فيه بالتغيري من جهة ومنحتها حقا فيه إّما نصفه حال الطالق قبل الدخول أو كلّه حال ال
 .الدخول أو بالوفاة

وذلك أنّ الصداق املعّجل يف اخلطبة هو يف حقيقته دين ثابت يف ذمة املخطوبة خلاطبها، فإذا فرض مثله يف 
 .    فتقابلت الديون ومتاثلت فحدثت املقاصة الرضائية ،العقد فقد ثبت دين مماثل يف ذمة اخلاطب ملخطوبته

بني الطرفني يف مرحلة اخلطبة مبجرد إبرام العقد ولو وقع بعده طالق أو  ينتهي احلديث عن اهلدايا املقدمة •
فسخ أو وفاة، وذلك أن قيام العقد يعترب حتقيقا ملا كان من أجله اخلطبة والتهادي، وبالتايل فال جتوز املطالبة بشيء من 

 .اهلدايا اليت منحت يف اخلطبة مبجرد قيام العقد
ملادية واملعنوية اليت حلقت أحد الطرفني بسبب تصرف اخلاطب األخر مما وكذلك األمر بالنسبة لألضرار ا

من قانون األسرة اجلزائري، وذلك أنّ املطالبة بالتعويض عنها مشترط بوقوع العدول عن  )5(أشارت إليه املادة 
  .   اخلطبة، ومىت مل يتم بإبرام العقد فقد سقطت املطالبة هنائيا

سورة التكوير، " (وإذا النفوس زوجت: "مطلق االقتران واالرتباط، ومنه قوله تعاىل هبأنالزواج يف اللغة  ُيعّرف
  .أي قرناءهم يف العمل واملصري" احشروا الذين ظلموا وأزواجهم: "أي قرنت بأبداهنا، وقوله تعاىل) 7اآلية

ا حيقق ما يتقاضاه عقد يفيد حل العشرة بني الرجل واملرأة مب: "عرفه أبو زهرة بقولهأما يف االصطالح فقد 
  .36"الطبع اإلنساين وتعاوهنما مدى احلياة وحيدد مل لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه : "بقوهلا) 04(املادة به  هعرفتوهو تقريبا نفس ما 
  ."ون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنسابالشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعا

                                                 
  17.35-16ص 7ج. اإلسالمي وأدلتهالفقه . وهبة الزحيلي -
   44.36ص. حماضرات يف عقد الزواج وآثاره -
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وهو هبذا التعريف يركز على كون الزواج عقدا رضائيا ليستبعد كل أشكال اإلجبار واإلكراه، كما يؤكد 
على شرعية العالقة ومقاصدها متمثلة يف تكوين األسرة وإحصان الزوجني ومنع اختالط األنساب املفضي إىل 

  .ضياعها
  .عقد الزواجالرضا يف ركن : ولاملطلب األ

ينعقد الزواج "أن الركن الوحيد للزواج هو الرضا، حيث تنص على أنه ) 09(اعترب املشرع اجلزائري يف املادة 
مكرر، حيث تنص على ) 09(، بينما اعترب باقي عناصر العقد شروطا، وهو ما ورد يف املادة "بتبادل رضا الزوجني

انعدام املوانع –شاهدان  –الويل –الصداق  –أهلية الزواج -: واج الشروط اآلتيةجيب أن تتوفر يف عقد الز"أنه 
  ".الشرعية للزواج

حيد، مث لباقي العناصر حسب الترتيب ووهلذا سيكون التعرض هلذه العناصر ابتداء بالرضا على أنه ركن العقد ال
  .مكرر) 09(املذكور يف املادة 

  .يف عقد الّزواج الرضا ّيةركن: أوال
إذا كان الرضا ركنا جوهريا يف كل عقد، فمن باب أوىل أن يكون ذلك يف عقد الزواج وهو رباط بالغ 

، ومن مثة جاءت نصوص الشريعة مؤسسة لركن الرضا، ففي " وأخذنا منكم ميثاقا غليظا" :األمهية، قال تعاىل
نعم ، وقال للمرأة : قال" وجك فالنة ؟أترضى أن أز:" قال لرجل  -صلى اهللا عليه وسلّم - احلديث الشريف أنّ النيب

 .   37فزّوج أحدمها صاحبه. نعم: قالت" أترضني أن أزوجك فالنا؟:" 
على ) 9(كما نّص يف املادة " الّزواج هو عقد رضائّي"ونّص قانون األسرة اجلزائري يف املادة الّرابعة على أنّ 

  ".ينعقد الّزواج بتبادل رضا الزوجني"أّنه 
ار عقد الزواج االجتماعّية تتجاوز يف نظر الّشريعة عادة إطار الزوجني، خاصة جانب املرأة، فقد وملّا كانت آث

تراوحت نصوصها بني جعل الويل شريكا يف الرضا مع الزوجة يف أحوال قليلة، واالكتفاء غالبا برضا الزوجني على 
  .أساس أّنهما طرفا العقد احلقيقيني

  
  :اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائرّي الرضا املعترب يف الفقه: ثانيا
مل خيتلف فقهاء اإلسالم يف اعتبار رضا الزوج البالغ، إذ هو ويل نفسه، : الرضا املعترب يف الفقه اإلسالمي .1

إالّ أّنهم اختلفوا يف اعتبار رضا البكر البالغ، فرأى احلنفّية أنّ الرضا املعترب هو  وكذا الثيب البالغ فال رضا إالّ رضاها،
  .ضاها فقط، واشترط املالكّية والشافعّية واحلنابلة رضا الويل أيضا متمثّال يف األب، أو األب واجلدر

                                                 
  .رواه أبو داود - 37
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صلى اهللا عليه  –وقد استندوا فيما ذكروه على فهم لألحاديث املتضافرة يف بيان املعىن واحلكم، منها قوله 
  .39"م حّتى تستأمر وال البكر حّتى تستأذننكح األّيُت ال:" وقوله ،38"الثّيب أحّق بنفسها من ولّيها: "-وسلّم

عّبر للثّيب باالستئمار والبكر باالستئذان فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أنّ االستئمار يدلّ " :قال الشوكاين 
على تأكيد املشاورة وجعل األمر إىل املستأمرة، وهلذا حيتاج الويل إىل صريح إذهنا فإذا صرحت مبنعه امتنع اّتفاقا، 

  .40"بكر خبالف ذلك، واإلذن دائر بني القول والسكوت خبالف األمر فإّنه صريح يف القولوال
البكر " :كا باحلديث الشريفمتّس 41وأكثر أهل العلم على أّنه ال يصح عقد زواج البكر البالغ إالّ بإذهنا

صلى اهللا عليه  –لنيب وكذا حديث الفتاة األنصارية اليت زّوجها أبوها فكرهت ذلك فأتت ا ،42"يستأمرها أبوها
  .  43فرّد نكاحها -وسلم

ر فقهاء اإلسالم على أّنه إذا وقع عضل، وهو منع الويل املرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا طلبت كما قّر
  .44ذلك فإنّ ذلك يكون سببا لسقوط والية العاضل

زّوجت أختا يل من رجل فطلّقها، حّتى إذا انقضت عدهتا : واستدلوا مبا رواه البخاري عن معقل بن يسار قال
زّوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها مثّ جئت ختطبها، ال واهللا ال تعود إليك أبدا، وكان : جاء خيطبها، فقلت له

اآلن أفعل يا : فقلت" وال تعضلوهّن: " تعاىل هذه اآليةرجال ال بأس به، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اهللا
  . فزّوجها إّياه" رسول اهللا
  : يرى املالكّية أنّ العضل يتحقّق يف حالتني و
  .إذا طلبها كفء ورضيت به - 1
 .إذا طلبها كفء ودعت إليه، ودعا ولّيها إىل كفء آخر - 2

                                                 
  . رواه مسلم - 38
  .متفق عليه   39
  .254ص 6ج.دار اجليل، بريوت. نيل األوطار . الشوكاين حممد بن علي  - 40
وظاهر أحاديث الباب أنّ البكر البالغة إذا زّوجت بغري إذهنا مل يصّح العقد، وإليه ذهب : "قال الشوكاين .255ص 6ج. نفسه - 41

أّنه األوزاعي والثوري والعترة واحلنفّية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أيب ليلى وأمحد وإسحاق إىل 
وأّما "...والبكر يستأمرها أبوها: "...- صلى اهللا عليه وسلم–ستئذان، ويرّد عليهم ما يف أحاديث الباب من قوله جيوز لألب أن يزّوجها بغري ا

فدلّ على أنّ ويل البكر أحّق هبا منها، فيجاب عنه بأنّ " الثيب أحّق بنفسها من ولّيها: "-صلى اهللا عليه وسلم–-ما احتجوا به من قوله 
  )نفسه" (به يف مقابلة املنطوقاملفهوم ال ينتهض للتمّسك 

  .ملرواه مس - 42
  .رواه البخاري - 43
زوجتك : فقلت له . زوجت أختا يل من رجل فطلقها، حىت إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها: روى البخاري عن معقل بن يسار قال  - 44

فأنزل .  بأس به ، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليهوكان رجال ال. وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، مث جئت ختطبها، ال واهللا التعود إليك أبدا 
  .   فزوجه إياها: قال . اآلن أفعل يا رسول اهللا : فقلت " والتعضلوهن:" اهللا تعاىل هذه اآلية 
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عضل بسبب   احلالة األوىل فقط، وليس للويلواحلنابلة إىل أنّ العضل يتحقق يف )يف األصّح(وذهب الشافعية
  .وذهب احلنفّية إىل أنّ العضل يتحقّق يف حال كون اخلاطب كفء ومبهر املثلاملهر ألّنه حمض حقّها، 

  .تنتقل إىل القاضي: إذا وقع العضل تنتقل الوالية إىل من يلي العاضل، وقال اجلمهور: وقال احلنابلة 
  :  رة اجلزائريالرضا املعترب يف قانون األس .2

الزواج "اعترب املشرع اجلزائري رضا الزوجني هو الركن الوحيد يف الزواج، حيث نصت املادة الرابعة على أنّ 
وأدرجها حتت عنوان أركان " ينعقد الّزواج بتبادل رضا الزوجني"على أّنه ) 9(، كما نصت املادة "هو عقد رضائي

  .الزواج
أّي دور للويلّ يف مسألة الّرضا بغّض الّنظر عن كونه أبا أو جدا أو غريمها،  ولقد أهنى قانون األسرة اجلزائرّي

منه أنّ املرأة الّراشدة هي من تتولّى إبرام عقد زواجها، وهلا أن ختتار من تشاء من األولياء، ) 11(وقد وّضحت املاّدة 
ها وهو أبوها أو أحد أقارهبا أو أّي شخص آخر تعقد املرأة الّراشدة زواجها حبضور ولّي"فقد نصت هذه املاّدة على أّنه 

  ".هرختتا
القاصر عليه فإنّ قانون  ت، ومىت حصلمنه) 7(بنّص املاّدة  كما اشترط القانون لزواج القاصر إذنا قضائّيا

ال جيوز "ه تنص على أّنف، لهإلبرام الويل  اموافقته )13(واج، حيث تشترط املادة على الّز اهمينع الويل من جيرب األسرة
  ".للويل أبا كان أو غريه أن جيرب القاصرة اليت هي يف واليته على الزواج وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها

  :يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائرّي الصيغة يف عقد الزواج: ثالثا
واألصل أنّ التعبري عن آلخر، من أحد العاقدين وقبول من ا الزواج من العقود الثنائية الطرف، فتتم بإجياب

اإلرادة ختتلف طرقه وتتنّوع، والعربة يف العقود يف داللته على توافق اإلرادتني، وذلك أنّ العربة يف العقود باملقاصد 
  .45واملعاين ال باأللفاظ واملباين

رع اجلزائري تضييق هو معلوم، فقد قصد الفقه اإلسالمي واملش وملّا كان لعقد الزواج من األمهّية واخلطورة ما
  .دائرة طرق التعبري عن اإلرادة يف الزواج إمعانا يف بيان ما هلذا العقد من خصوصّية ومتييزا له عن سائر العقود

  :يف الفقه اإلسالمي يف عقد الّزواج فظيةالصيغة اللّ .1
اإلجياب والقبول ألّنهما ينعقد مبا يصاغ منهما لفظا " النكاح" و" الزواج"اّتفق فقهاء اإلسالم على أن لفظي 

  .اللّفظان املوضوعان شرعا للداللة على هذا العقد، ومها املستعمالن يف أكثر نصوص القرآن والسنة

                                                 
ة عرفا كما يكون التعبريعن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة املتداول" من القانون املدين اجلزائري على أنّ 60نّصت املادة  - 45

فان باّتخاذ موقف ال يدع  أي شك يف داللته على مقصود صاحبه وجيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنيا إذا مل ينّص القانون أو يّتفق الطر
  "على أن يكون صرحيا
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اّتفق مجهور الفقهاء على ذلك ومنعوا انعقاد الزواج بغري ما يصاغ من هذين اللفظني، وزاد املالكّية كلّ لفظ 
بشرط اقتراهنا بذكر املهر ليكون قرينة على إرادة الزواج من " التمليك"و" ةاهلب"و" املنح" يدلّ على التمليك كألفاظ 

  .     هذه األلفاظ
  .ورأى األحناف أنّ التعبري عن اإلرادة يف الزواج يكون بكل لفظ يفيد معىن الزواج شرعا

أو أن تكون معلّقة كما اشترط الفقهاء أن تدلّ الصيغة على الدوام والتنجيز، فال جيوز أن تدلّ على التأقيت، 
على املستقبل أو على شرط يف املستقبل، وأن يّتصال اإلجياب بالقبول ويوافقه من كلّ وجه، وأن ال يرجع املوجب 

  .عن إجيابه قبل القبول
  :الصيغة اللفظية يف قانون األسرة اجلزائري .2

فنّص يف املادة العاشرة يف  اختار املشرع اجلزائري رأي األحناف يف مسألة الصيغة اللفظية يف عقد الزواج،
اآلخر بكل لفظ يفيد معىن الطرف يكون الرضا بإجياب من أحد الطرفني وقبول من " قانون األسرة اجلزائري على أّنه 

  " النكاح شرعا
  :واملالحظ ما يلي 

يف  قصر املشرع طرق التعبري بالنسبة لغري العاجز عن الكالم على اللفظ دون غريه موافقة ملنهج الشريعة •
 ) الكتابة واإلشارة(ذلك، وهذا يعين أّنه ال جيوز للقادر على الكالم االكتفاء بطرق التعبري األخرى 

يفهم من نّص املادة أنّ املشرع مل يشترط التعبري بألفاظ اللغة العربّية، فيكون عقد الزواج بكل لغة ميكن  •
لعربّية، خالفا للّشافعّية الذين يرون أنّ الزواج ال ينعقد بغري االّتفاق به، ولو كان العاقدان قادرين على الّتحدث باللغة ا

 .العربّية إذا كان العاقدان يفهماهنا
يصّح "إذ كانت تنّص على أّنه اليت كانت تنص على إمكانية إبرام العقد بالوكالة،  20املادة ألغى املشّرع  •

 "أن ينوب عن الّزوج وكيله يف إبرام عقد الّزواج بوكالة خاّصة
يعترب هذا العنصر جمرد تطبيق للقواعد العامة الواجبة (تتمثل شروط الصيغة يف عقد الزواج فيما يلي  :مالحظة

  ).يف صيغة العقد

اتصال اإلجياب بالقبول من حيث الزمن، وال يضر الفاصل القليل، فان طال خرج القبول عن أن يكون  

  .عن القبول جوابا لإلجياب، ويعرف الطول باإلشعار بكونه إعراضا 

  ) إال إذا كان إىل خري( توافق اإلجياب والقبول يف الزوجني واملهر إن ذكر 

  .بقاء املوجب على إجياب، فان رجع بطل اإلجياب ومل جيد القبول شيئا يوافقه 

  .التنجيز يف احلال  فال يصح إذا كان مضافا إىل املستقبل أو معلقا على أمر يف املستقبل 
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  :بالكتابة أو اإلشارة انعقاد الزواج: رابعا

إال أنه قد توجد من  .األصل أن ينعقد الزواج بالصيغة اللفظية وال ينعقد بغريها ملا له من خطورة وأمهية

  .العوارض ما يدفع إىل قبول الكتابة واإلشارة

 :انعقاد الزواج بالكتابة و اإلشارة يف الفقه اإلسالمي  .1

بالكتابة و اإلشارة للناطق يف حال احلضور ، ألن األصل يف التعبري  اتفق الفقهاء على انه ال ينعقد عقد الزواج

  .وال ضرورة هنا , إال لضرورة هعن اإلرادة يف عقد الزواج هو اللفظ، و ال يلجأ إىل غري

وخالف احلنفية اجلمهور يف انعقاد الزواج بالكتابة أو بالرسول من الغائب عن جملس العقد إذا حضر شاهدان 

   46"الكتابة من الغائب مبرتلة اخلطاب من احلاضر:" قال احلنفية.تاب أو الرسولعند وصول الك

و تتعني الكتابة ,      و ينعقد زواج األخرس بالكتابة أو اإلشارة املفهمة عند  سائر الفقهاء و األفضل الكتابة

  .حتمالألن الكتابة أقوى يف الداللة على املراد و أبعد عن اال.عند احلنفية إذا قدر عليها

  :انعقاد الزواج بالكتابة أو اإلشارة يف قانون األسرة اجلزائري .2

و يصح اإلجياب و القبول من العاجز :"اختار املشرع اجلزائري رأي اجلمهور يف الفقرة الثانية من املادة العاشرة

  "بكل ما يفيد معىن النكاح لغة أو عرفا كالكتابة أو اإلشارة

  :و املالحظ ما يلـــــي 

 يفرق املشرع اجلزائري بني الكتابة و اإلشارة يف املرتبة موافقة لرأي اجلمهور بل جعلهما يف مرتبة مل - 1

  .واحدة، و للعاجز عن النطق حق اخليار بينها، وان كانت الكتابة أوىل يف الداللة على اإلشارة

و الظاهر أنه اختار رأي مل يبني املشرع اجلزائري موقفه من الزواج بالكتابة أو الرسول من الغائب،  - 2

  . 47اجلمهور بعد انعقاده مالءمة الختياراته يف املسألة

                                                 
  .فمىت وصل وعلم به املخاطب فإن رد عليه فهو قبول, يعترب إجيابا قائما ال ينقصه إال القبول  - 46
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  :48االشتراط يف عقد الزواج : خامسا

راجع ( وبالتايل فيجب على املتعاقدين تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه " العقد شريعة املتعاقدين" األصل أن 

  .الطرفني يف عقد الزواج ماال يتناسب مع هذا العقدإال أنه قد يشترط أحد ) م. ق 107- 106نص املادة 

  :االشتراط يف عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي .1

ن الزواج اتفق الفقهاء على صحة الشروط اليت تالئم مقتضى العقد وعلى بطالن الشروط اليت تنايف املقصود م

العقد وال ختالف حكما من أحكام الزواج واختلفوا يف الشروط اليت ال تكون من مقتضى أو ختالف أحكام الشريعة، 

  .وفيها منفعة ألحد العاقدين كاشتراط املرأة أال يتزوج عليها، أو ال خيرجها من دارها أو بلدها

  .فاحلنابلة يرون أهنا شروط صحيحة يلزم الوفاء هبا، ورأى احلنفية أهنا شروط ملغاة و العقد صحيح 

يلزم الوفاء هبا، بل يستحب و الشافعية يرون أهنا شروط باطلة و يصح واملالكية يقولون أهنا شروط مكروهة ال 

  .الزواج دوهنا

أما الشروط الفاسدة املخالفة ملقتضى العقد أو أحكام الشريعة فرأى احلنفية أن الشرط ال يفسد العقد وإمنا 

الكية أنه جيب فسخ العقد أما الشافعية فالشرط الفاسد عندهم يفسد العقد ورأى امل.يلغي الشرط وحده ويصح العقد

  .ما دام الرجل مل يدخل باملرأة فان دخل هبا مضى العقد وألغي الشرط وبطل املسمى ووجب للمرأة مهر املثل

 
                                                                                                                                                                            

للدكتور بلحاج العريب بني الزواج بالكتابة أو الرسول من الغائب والتوكيل يف "  الوجيز يف شرح قانون األسرة" وقع خلط يف كتاب - 47

والرسول ...". أما إذا كان أحد املتعاقدين غائبا)  ..."66راجع ص(عقد الزواج فاعترب األول عبارة عن توكيل وبالتايل ينعقد به الزواج 

ّداها يف الّذي ذكره األحناف ال يرقى إىل مرتبة الوكيل، إذ أنّ مهّمته تقتصر على إبالغ الرسالة الشفوّية باأللفاظ اليت ّمحل إّياها، فإذا أ باملعىن

  .اجمللس مّرة مل يصح منه أن يعيدها مّرة أخرى إن مل تصادف قبوال ممن وّجهت إليه
ميكن أن يشترط البائع (قدين تعديل االلتزامات اليت حددها القانون بالشكل الذي يريانه مناسباوللمتعا,األصل أن العقد شريعة املتعاقدين  - 48

  )مثال بقاء حق حيازة املبيع واالنتفاع به مدة حياته
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  :االشتراط يف عقد الزواج يف قانون األسرة اجلزائري  .2

ط اليت يرياهنا كل الشروأو يف عقد رمسّي الحق للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج "منه ) 19(نصت املادة 

كما " هذا القانونأحكام  معهذه الّشروط ما مل تتناف ضرورّية وال سيما شرط عدم تعّدد الّزوجات وعمل املرأة 

  "إذا اقترن  عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطال والعقد صحيحا" ج . أ.من ق ) 35(نصت املادة 

  :و املالحظ ما يلي

ال االشتراط للزوجني ما مل يكن خمالفا للوارد يف قانون األسرة على أساس أن مجلة أن املشرع اجلزائري فتح جم

يبطل الّزواج إذا اشتمل "على أّنه ) 32(، وقد نصت املاّدة من مواده قد بينت اختياراته فيما يكون من مقتضى العقد

 "على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد

ملزما للمشترط عليه خالفا ملا رآه املالكية من أن الشرط إذا ) 19(يف املادة يعترب الشرط الذي أذن به القانون 

  .مل يكن مما يقتضيه العقد و ال ينافيه فالشرط مكروه وال يلزم

اعترب املشرع خمالفة الشروط املّتفق عليها يف عقد الّزواج سببا جميزا لطلب التطليق من الّزوجة، وهو السبب 

  ).53(املاّدة  التاسع املنصوص عليه يف

  .شرط األهلية يف عقد الزواج: املطلب الثاين

حتتاج مباشرة التصرفات القانونية إىل أهلّية معّينة حىت تكون مرتبة ألثارها، وترتبط هذه األهلية بعنصري السّن 
  .والعقل، وفيما يلي بيان ألهلية الزواج فقها وقانونا

  .اإلسالمّيشرط األهلية يف عقد الزواج يف الفقه  :أوال
مل حيّدد الفقه اإلسالمي سنا معينة تتم هبا أهلية الشخص للزواج، وربطها مبرحلة البلوغ، وهي تظهر بعالمات 

ولقد مت حتديدها إمجاال بالبلوغ الرتباط سائر التكاليف ، طبيعية كاالحتالم بالنسبة للفىت واحليض بالنسبة للفتاة
رفع القلم عن ثالث، عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم "ريف الشرعّية به استنادا للحديث النبوي الش

  "وعن اجملنون حىت يفيق
وابتلوا اليتامى حىت " :ولقد ربطت اآلية الكرمية مسألة رفع احلجر عن الصغري ببلوغه سن الزواج يف قوله تعاىل

  ."إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم
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كان اشتراط البلوغ إّنما وضع كشرط لوجوب التكاليف ألّنه يصاحبه غالبا منو عقلي ونضج يؤّهل  وملّا
فإن آنستم " صاحبه لتحّمل املسؤولية فيشترط مع البلوغ العقل، وهو ما أشار إليه النّص السابق الذكر يف قوله تعاىل

  "   رشدامنهم 
ده بعضهم بشروط، وقد استدلّوا على يف أحوال معّينة وقي إالّ أنّ أغلب الفقهاء صّححوا زواج الصغري خاّصة

والالّئي يئسن من احمليض من نسائكم فعدهتن ثالثة أشهر "ذلك بإجازة الشرع لذلك، وهو ما ُيفهم من اآلية الكرمية 
تتزّوج وُتطلّق فإنّ عدم احليض إما أن يكون ليأس أو يكون لعلّة أو صغر، فاعترب النّص إمكانّية أن " والالّئي مل حيضن

  .الّصغرية وهي مل تبلغ سّن احليض، فدلّ ذلك على جواز تزوجيها
رضي اهللا –من عائشة  -صلى اهللا عليه وسلّم-كما استدلّ الفقهاء بورود ذلك يف السّنة الفعلّية كزواج النيب

  ، 49صغرية -عنها
  . املنعكما استدلوا بأنه قد يكون يف ذلك مصلحة وتدعو إليه ضرورة، فال تفّوت ب

رأى املالكّية واحلنابلة أّنه لألب أو وصّيه أو احلاكم تزويج الصغار لتوافر شفقة األب وصدق رغبته يف حتقيق و
مصلحة الولد، وقصرها الشافعّية على األب واجلّد، ألنّ اجلّد عندهم كاألب عند عدمه، وأجاز احلنفّية لألب واجلّد 

  .50وغريمها من العصبات تزويج الصغار
تزويج غري العاقل فقد اّتفقوا على جوازه، ورأى املالكّية أّنه لألب وحده تزويج غري العاقل، وأطلق احلنفّية  أما

  .األمر لكلّ ويل، ورأى الشافعّية أّنه ال يزّوج إالّ لضرورة من األب أو احلاكم
لحة يف تزوجيهما، مث اختلفوا واخلالصة أنّ فقهاء الشريعة أجازوا زواج الصغري وغري العاقل إلمكانية توفر املص

والظاهر أّنها مسألة متروك تقديرها للويل بشروط قد حتددها . يف من يكون له تزوجيهما، وكذا يف شروط ذلك
  .القوانني، وقد حيتاج األمر إىل إذن قضائي إضافة إىل ما ذكرنا

  .شرط األهلية يف قانون األسرة اجلزائري :ثانيا
سنة،  19بتمام واملرأة يف الّزواج  تكتمل أهلّية الرجل"نون األسرة اجلزائري على أّنه نّصت املادة السابعة من قا

يكتسب الّزوج . مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج وللقاضي أن يرّخص بالزواج قبل ذلك للمصلحة أو للضرورة
  "القاصر أهلّية الّتقاضي فيما يتعلّق بآثار عقد الّزواج من حقوق والتزامات

والّذي حّدد أهلّية الزواج خبمسة  1930التنظيم يف الفترة االستيطانية بالقانون الصادر يف سنة د سبق هذا وق
عشر سنة للرجل واملرأة على السواء مع إمكانّية إعفاء صادر عن احلاكم العام وألسباب خطرية للزواج قبل ذلك، 

  .قاضي الصلح وطبيب مع تصريح مسبق باخلطبةوبأخذ رأي جلنة تتألف من مستشار لدى جملس قضاء اجلزائر و

                                                 
  متفق عليه" وأنا ابنة سّت، وبىن يب وأنا ابنة تسع -صلى اهللا عليه وسلّم–تزوجين النيب :" عن عائشة قالت - 49
 183-179ص7ج.م1،1984دار الفكر، ط. وهبة الزحيلي. الفقه اإلسالمي وأدلته: راجع  - 50
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حّدد القانون السّن بالنسبة للرجل بثمانية عشر سنة، وخبمسة عشر للمرأة مع إمكانّية  1959ويف سنة 
  .اإلعفاء

ال جيوز للرجل الّذي مل يكمل " نّص يف املادة األوىل منه على أّنه  1963-06-29ويف القانون الصادر يف 
وال املرأة اليت مل تكمل السادسة عشر سنة أن يعقدا زواجا، وجيوز لرئيس احملكمة االبتدائية الكربى الثامنة عشر سنة، 

  "   أن يعفيهما من شرط السّن إذا رأى لذلك أسبابا خطرية، وذلك بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورّية
أهلية الرجل للزواج بتمام تكتمل "تنص على أنه ) 07(قبل التعديل كانت املادة  1984ويف قانون األسرة 

  "الواحد والعشرين سنة، واملرأة بتمام الثامنة عشر سنة، وللقاضي أن يرّخص بالّزواج قبل ذلك للمصلحة أو الّضرورة
  :واملتأمل لنص املادة السابعة من القانون احلايل ومقارنتها مبا سبقها من تنظيم لنفس املسألة يالحظ أمورا أمهها

اجلزائري يف حتديده لسّن معّينة للزواج قد قّدر كون هذا السّن يقترن عادة بنضج عقلي إنّ قانون األسرة  •
ونفسي مؤّهل للزواج، كما أّنه ملا مسح بالزواج دون السّن احملّددة قد راعى العادات السائدة يف بعض مناطق الوطن، 

 .واحتاط لبعض احلاالت اليت قد تكون الضرورة فيها دافعة إىل هذا اإلعفاء
 1984من قانون  السابعةاملادة  02-05من األمر ألغت املادة السابعة من قانون األسرة اجلزائري  •

منه على  223ولنّص القانون احلايل صراحة يف املادة . الشتماهلما على موضوع واحد فيما تعلّق بسّن أهلّية الزواج
 ."تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون" أّنه 

سنة بني الرجل واملرأة من سّن األهلّية، ووّحد بني سّن أهلّية الّزواج  19ع بتحديده لسّن وّحد املشّر •
سنة، أي  18واألهلّية يف القانون املدينّ، وبالّتايل أهنى التناقض املوجود سابقا، حيث كان جييز للمرأة الّزواج يف سّن 

  .دون سّن الّرشد يف القانون املدينّ
 1963رة احلايل أّي نّص على معاقبة املخالف لسّن األهلّية احملّدد خبالف قانون مل يتضّمن قانون األس •

حيث تنص املادة الثانية منه على معاقبة ضابط احلالة املدنّية واملوثّق والزوجني وممثليهما والشركاء الّذين مل حيترموا 
 .فرنك جديد أو بإحدى العقوبتني 1000ىل إ 400يوما إىل ثالثة أشهر وبغرامة من  15الّسن القانونّية باحلبس من 

 1963مل يتعّرض قانون األسرة اجلزائري إىل حكم عقد الزواج يف حال خمالفة سّن األهلّية خبالف قانون  •
يكون باطال إذا  -املتعلّق باألهلّية –كلّ زواج أبرم خالفا ألحكام املادة األوىل "حيث نّص يف املادة الثالثة منه على أنّ 

مل يلحقه دخول، وجيوز الطعن فيه من الزوجني شخصيا أو من النيابة العامة أو ممن تكون له مصلحة فيه، على أّنه 
 ".يكون قابال للبطالن إذا حلقه دخول وذلك بناء على طلب كلّ واحد من الزوجني دون غريمها

مل يعاجلها القانون احلايل فهي ال  3و2يف املادة األوىل منه الفقرة  1963ومبا أنّ األحكام اليت عاجلها قانون  
  . تزال سارية املفعول

نّص املشّرع على اكتساب القاصر أهلّية الّتقاضي فيما يتعلّق بآثار عقد الّزواج من حقوق والتزامات، وهو  •
، إذ ال ُيعقل أن ُيمنح القاصر إذنا بالّزواج مثّ ال ُيمنح أهلّية الّتقاضي فيما يتعلّق 2005ما مل يكن موجودا قبل تعديل 

 . بآثار الّزواج
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أي سن أدىن إلمكانية منح الترخيص  –مل حيّدد قانون األسرة اجلزائري حّدا لسلطة القاضي يف اإلعفاء  •
ن أن مينح اإلعفاء يف سّن مبكرة كالعاشرة مثال، مما حيمل على االعتقاد بأنّ القاضي حسب ظاهر النّص ميك -للزواج

 .51.....)ملن-ممن( كما أّنه مل يوّضح الطريقة اليت يقّدم هبا اإلعفاء 
من ) 42(سنة على اعتبار أّنه سّن الّتمييز وفق ما نّصت عليه املاّدة  13إالّ أّنه ميكن القول أنّ السّن األدىن هو 

ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنّية من كان فاقد الّتمييز لصغر يف السّن أوعته أو "ه القانون املدينّ، حيث تنّص على أّن
  ".ُيعترب غري ممّيز من مل يبلغ ثالثة عشر سنة. جنون

من قانون األسرة ) 84(وألنّ الترشيد ميكن أن ُيتحّصل عليه يف حدود سّن الّتمييز وفق ما بّينته املاّدة 
للقاضي أن يأذن ملن يبلغ سّن الّتمييز يف الّتصّرف جزئّيا أو كلّيا يف أمواله بناء على "ّنه اجلزائري، حيث تنّص على أ

 .، فُيقاس عليه الترشيد املتعلّق بالّزواج"طلب من له مصلحة
مل يتعّرض قانون األسرة اجلزائري لزواج غري العاقل ملا رآه من ضرورة التمتع بالقوى العقلية يف الزواج، إالّ   •

لضرورة قد تدفع إىل تزويج غري العاقل، وقد نّص املشرع على أنّ من كان فاقد األهلّية أو ناقصها لصغر سّن أو أنّ ا
، وأنّ من بلغ سّن 81جنون أو عته أو سفه ينوب عنه قانونا ويل أو وصي أو مقّدم طبقا ألحكام قانون األسرة املادة 

من القانون املدين تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة  34التمييز ومل يبلغ سّن الرشد طبقا ألحكام املادة 
، كما )سرةقانون األ 83املادة (إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الويل، ويف حالة الرتاع يرفع األمر للقضاء 

كام الشريعة اإلسالمّيةّ  من قانون األسرة اجلزائري اليت حتيل القاضي على أح )222(للقاضي االعتماد على املادة  أنه
 .أن يأذن بزواج غري العاقل مىت تبّين له أنّ فيه مصلحة وضرورة ال ينبغي تفويتها

إنّ حتديد املشّرع لسّن معّينة ألهلّية الزواج ال يعترب خمالفة للشريعة اليت اكتفت نصوصها بسّن البلوغ، : تعليق
حلاكم بتقييد املباح للمصلحة العاّمة، وهي مسألة حال وزمان ألّنه من املستقّر يف قواعد الشريعة جواز تصّرف ا

 .خمتلف
  
  

  

  

  

  

                                                 
  .سنة للفتاة 13سنة للفىت و15منه وهو  18نص القانون السوري على احلّد األدىن لإلعفاء يف املادة  - 51
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  .شرط الصداق يف عقد الزواج: املطلب الثالث

  .الصداق يف عقد الزواج صفة :أوال

  .52يف الفقه اإلسالمّيصفة الصداق يف عقد الّزواج  - 1

الزوج وجعله حقا للزوجة، كما عرف داق يف الفقه اإلسالمّي بأّنه املال الذي أوجبه الشرع على يعّرف الّص
  .بأنه ما جيعل للمرأة يف نظري الزواج منها

: ، وقوله53"وآتوا النساء صدقاهتن حنلة: "وهو واجب على الزوج وحق للزوجة بأدلة كثرية أمهها قوله تعاىل
متا من التمس ولو خا: "-صلى اهللا عليه وسلم–، وقوله 54"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"

  . 55"حديد
  وقد اختلف فقهاء الشريعة يف صفة املهر، هل هو عوض حلق االستمتاع املمنوح بالعقد أم على سبيل اهلدية؟

وما يشاهبه من " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة: "ما يسند االجتاه األّول هو قوله تعاىل
  .بالنساءالنصوص، فقد مسته أجرا، وجعلته مقابل االستمتاع 

، فقد وصفته اآلية بكونه "وآتوا النساء صدقاهتن حنلة: "ويسند االجتاه الثاين نصوص كثرية منها قوله تعاىل
  .هدية

  :كما اختلف فقهاء الشريعة حول صفة الصداق يف عقد الزواج إىل اجتاهني
يعتربون املهر ركنا وال شرطا يف  وهو رأي مجهور الفقهاء مبا فيهم اجتاه يف املذهب املالكي إذ ال: االجتاه األول

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا : "الزواج وإمنا هو أثر من آثار العقد، ودليلهم قوله تعاىل
، وعلى هذا 57، فقد أباح النص الطالق قبل فرض املهر، مما يدل على كون املهر ليس ركنا وال شرطا56"هلن فريضة

  .الزوجان على إسقاط املهر، أو مل يتفقا عليه يف العقد صح عقد الزواج ووجب للمرأة مهر املثل األساس فلو اتفق

                                                 
  . طولاملهر ، الصداق ، صدقة ، حنلة ، أجر ، فريضة ، حباء ، عقر ، عالئق ، : له أمساء كثرية منها  - 52
  .4سورة النساء، اآلية  - 53
  .24سورة النساء، اآلية  - 54
  متفق عليه - 55
  .236سورة البقرة، اآلية  - 56
أيت عبد اهللا أي ابن مسعود يف امرأة تزوجها رجل، مث مات عنها ومل يفرض هلا صداقا ومل يكن قد دخل " :روى اخلمسة عن علقمة قال - 57

هلا مثل مهر نسائها وهلا املرياث، وعليها العدة فشهد معقل بن سنان األشجعي أن النيب صلى اهللا عليه وسلك  أرى: هبا، قال فاختلفوا إليه فقال
  "قضى يف بروع ابنة واشق مبثل ما قضى
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وهو رأي مشهور املذهب املالكي، إذ يعترب املهر ركنا من أركان عقد الزواج، مما استدلوا به : االجتاه الثاين
وعلى هذا " لك أزواجك الاليت أتيت أجورهنيا أيها النيب إنا أحللنا : "عمومات النصوص املوجبة له، وقوله تعاىل

األساس رتبوا قوهلم بفساد الزواج يف حالة االتفاق على إسقاط املهر ووجوب فسخه قبل الدخول، أما بعده فيمضى 
  .العقد وجيب املهر املثل

  :صفة الصداق يف عقد الّزواج يف قانون األسرة اجلزائري - 2
ه عل من) 14(املادة  ، فقد نصت)حنلة(وعرب عنه بكونه  عريفه للمهراختار املشرع اجلزائري اعتباره هدية يف ت

الصداق هو ما يدفع حنلة للزوجة من نقود أو غريها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك هلا تتصرف فيه كما "أنّ 
  ."تشاء

ما مييز منهج وأهم مكّرر، ) 09(اعتبار الصداق شرطا من شروط العقد يف املادة اختار املشرع اجلزائري وقد 
  :املشرع يف التعامل مع ركن املهر ما يلي

يف ويل شاهدين أو صداق أو إذا مت الزواج بدون ): "33(احلد من أثر ختلف املهر يف عقد الزواج يف املادة - 1
  "فسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق املثلُيحالة وجوبه 

األخرى فإنه  الشروطدون صداق باالتفاق على إسقاطه مع وجود وعلى هذا األساس فإن مت عقد زواج ب
  .يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق املثل أخذا برأي املالكية

  .صداقروط الش: ثانيا
  .شروط الصداق يف الفقه اإلسالمي - 1

     :كالتايلبإجياز للفقهاء يف حتديد شروط ما يصح أن يكون مهرا آراء خمتلفة، وهلذا فسنحاول التعرض هلا 
يرى املالكية أن الصداق منه ما هو حق هللا تعاىل، ومنه ما هو حق للمرأة، : أن يكون ماال أو متقوم مبال-أ

غ 1.125(وهلذا ال جييزون إسقاط املهر من العقد، وحق اهللا فيه أن ال يرتل عن احلد األدىن وهو ربع دينار ذهيب 
كماله إىل أقل املهر ليصح الزواج وإال وجب فسخه بطالق ، فإن نقص الصداق عن احلد األدىن وجب إ)ذهب

  .د األدىن وال جيب هلا مهر املثلوإن مت الدخول وجب عليه إمتامه إىل احل ،)مراعاة اخلالف(ووجب هلا نصف املسمى 
واملهم  ،ألقل املهر ورأى الشافعية أن ال حّد) غ ذهب4.5حوايل (ن حده األدىن عشرة دراهم أورأى احلنفية 

  .أن يكون متقوما، وأجاز احلنابلة أن يكون املهر أمرا معنويا
  .وجيوز املهر منفعة إذا كانت متقومة مبال كسكىن الدار وزراعة األرض ملدة زمنية معينة 

  .وال جيوز متلكه وال نقل ملكيته, يف نظر الشرع وذلك ألنه ال قيمة للمحرم: أن يكون مباحا -ب
هو الغرر الذي يترتب عنه عدم املهر كجعل املهر مثرة مل يبد و: لشديدأن يكون خاليا من الغرر ا -ج
أما الغرر اليسري فال يضر كأن جيعل مهرها سبعني غراما من إىل أمد بعيد كوفاة أحد الزوجني،  أو تأجيله, صالحها

لة غرر يسري يؤخذ ويف كل حا, دون يعني هلا النوع والصفة, أو أثاث بيت, الذهب دون أن يعني هلا احللي املقصود
  .وال يضر الغرر اليسري ألن الزواج مبين على املكارمة والتسامح, الزوج بالوسط
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  .أن يكون معلوما يف حالة الصداق املسمى إال يف زواج التفويض -د
  .أن يكون مقدورا على تسليمه  -هـ
  :شروط الصداق يف قانون األسرة اجلزائرّي - 2

كما , وهو كونه مباحا شرعا) 14(صرح املشرع اجلزائري بشرطني يف املهر أحدمها ذكره يف نص املادة 
دد الصداق يف العقد سواء كان حي"): 15(أوجب أن يكون معلوما وذلك بوجوب حتديده يف العقد يف نص املادة 

متقوما مبال يف عبارة وهو ملك هلا يف كما أشار ضمنا إىل باقي الشروط األخرى ككونه ماال أو , "معجال أو مؤجال
  .نص املادة
   .موجبات الصداق :ثالثا

  .وما يتبع العقد من دخول, خيتلف الصداق من حيث موجبه وما يلزم منه حبسب نوع العقد
  : موجبات الصداق يف الفقه اإلسالمي - 1
طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد وإن " :نصف املهر يف حالة الطالق لقوله تعاىل بهجيب  :العقد الصحيح -أ

مل يسم مهر فال جيب للمرأة ق ال يكون إال بعد عقد صحيح فإن ألن الطال ،58"فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم
  . 59وإمنا جتب املتعة, شيء

الدخول سواء أكان مسمى يف العقد أو فرض من الصداق بيتأكد النصف الثاين : الدخول بالعقد الصحيح -ب
  . بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي

وقال  ،وقال املالكية الشيء هلا إذا مل يسم مهرا ،حال كون املهر مسمى باتفاق الفقهاءوهذا  :وفاة الزوج -ج
  . اجلمهور جيب فيه مهر املثل

 ،دوم شرعا كاملعدوم حسا من حيث اآلثارواملع, النكاح الفاسد يف نظر الشارع معدوم: العقد الفاسد -د
أما بعد الدخول فيجب , مىوال مهر هلا قبل الدخول ولو كان مس, ومثاله الزواج بإحدى احملرمات فيجب فسخه

  .املسمى
  :موجبات الصداق يف قانون األسرة اجلزائرّي - 2

 مها الدخول ووفاة الزوج قصر املشرع اجلزائري احلاالت اليت تستحق فيها الزوجة املهر كامال على حالتني
تستحق الزوجة الصداق كامال " ):16(وهذا يف نص املادة , بينما أوجب نصف املهر يف حالة الطالق قبل الدخول

–، كما عاجل مجيع حاالت عدم حتديد الصداق "بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحقه نصفه عند الطالق قبل الدخول
                                                 

  .137سورة البقرة، اآلية  - 58
ل التفويض وتستحب عند املالكية يف املتعة هي ما مينح للمطلقة من كسوة أو مال من املطلق زيادة على الصداق أو بدال عنه كما يف حا) 59

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم : "حال الطالق قبل الدخول دون تسمية، كما تسحب يف حال الطالق بعد الدخول ودليل املتعة قوله تعاىل
إن طلقتم النساء ما مل ال جناح عليكم : "وقوله " املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متّسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن

  ".سننيباملعروف حقا على احمل على املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن
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يف "حيث تنص على أنه  )15/2(ستحقاق املرأة لصداق املثل، وهذا يف املادة ببيان ا -وهو ما يسمى بزواج التفويض
  "حالة عدم حتديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق املثل

  : واملالحظ ما يلي
أن املشرع سكت عن حال وفاة الزوجة بعد العقد وقبل الدخول مما يدل على عدم استحقاق ورثتها -أ

  . لقاعدة االكتفاء يف موضع االستفصال يدل على احلصرللنصف الثاين من املهر إعماال 
بينما أوجب صداق , يف حالة فسخ الزواج قبل الدخول بأنه ال صداق فيه) 33(قرر املشرع يف املادة  -ب

ومل يوضح الواجب من الصداق إذا كان مما حيكم بفسخه , أحد شروطهاملثل يف حال إمضائه بعد الدخول الختالل 
كل زواج بإحدى احملرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت ) "34(الدخول مما ذكره يف املادةقبل وبعد 

وقياس األوىل يقتضي وجوب مهر املثل يف احلالتني بعد الدخول يف حال زواج التفويض ، "النسب ووجوب االسترباء
  .أو املسمى يف حال التسمية 

  .تأجيل املهر: رابعا
ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز تعجيل املهر كله أو تأجيله بعضه : الفقه اإلسالمي تأجيل املهر يف  - 1
  : رط املالكية جلواز التأجيل شرطنيوإذا عني ومل يتفق فيه على وقت معني للدفع روعيت أعراف الناس واشت, أو كله

  .مهر املثل وجب بعد الدخول , وإال فسد العقد وفسخ قبل الدخول, أن يكون األجل معلوما -األول
  .أال يكون أجال بعيدا كخمسني سنة فأكثر ألنه مظنة إسقاط الصداق وهذا مفسد للزواج  -الثاين

على جواز ) 15(ع اجلزائري يف املادة نص املشّر :تأجيل املهر يف قانون األسرة اجلزائري  - 2
وهذا يدل على أنه مل يلتزم مبا " دد الصداق يف العقد سواء كان معجال أو مؤجالحي"التعجيل أو التأجيل يف الصداق 

  .اشترطه املالكية بل أخذ برأي اجلمهور
  .التنازع يف الصداق: خامسا

فيقع نزاع حوله بعد العقد سواء قبل , قد يقع لبس يف فهم أحد الزوجني إلرادة األخر فيما يتعلق بالصداق
  .الدخول أو بعده وليس ألحدمها بينة

  : وفيه حاالت أمهها: سالميالتنازع يف الصداق يف الفقه اإل - 1
وإن حلف أحدمها , التنازع يف مقدار الصداق إن كان قبل الدخول فإن حلفا كالمها فسخ العقد: احلالة األوىل

  . وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج, ونكل األخر فالقول قول احلالف
وإن كان بعده فالقول قول , قول الزوجةالتنازع يف قبض الصداق إن كان قبل الدخول فالقول : احلالة الثانية

  .الزوج
إن كان قبل الدخول فالقول قول الزوج ألنه الغارم أما بعد الدخول , التنازع يف وقت القبض: احلالة الثالثة
  .فاختلف الرأي فيه
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بّين املشرع اجلزائري مسألة التنازع يف الصداق  :قانون األسرة اجلزائريالتنازع يف الصداق يف  - 2
يف حالة الرتاع يف ) "17(فنص يف املادة , مبختلف حاالته بالتفريق بني حالتني أساسيتني مها قبل الدخول وبعده

ذا وإ, الصداق بني الزوجني أو ورثتهما وليس ألحدمها بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمني
  .املشرع قد متاشى مع املذهب املالكي يف أغلب ما اجته إليه، ف"بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمني كان

من قانون األسرة قد ) 15(واملالحظ أن املشرع اجلزائري بفرضه مهر املثل حال عدم حتديد الصداق يف املادة 

ر الصداق على اعتبار أّنه قضى بذلك حال انعدام أحد أكّد على أنّ الّزواج ال ُيفسخ قبل الدخول جملّرد عدم ذك

  .منه) 33(شروط عقد الزواج وفق ما تنص عليه املادة 

أن  210422يف ملف رقم  1998-11-17وقد فصلت غرفة األحوال الشخصية يف قرارها املؤرخ يف 
  .عدم حتديد الصداق ال يبطل الزواج، ألنه عند الرتاع يقضى للزوجة بصداق املثل

فهم مما تقدم أن احلال الوحيدة الّيت ُيفسخ فيها العقد بسبب الصداق هي حالة االتفاق على إسقاطه، ويكون فُي
  .ذلك قبل الدخول، بينما يثبت بعده بصداق املثل

  .الويل يف عقد الّزواج: املطلب الّرابع

  .عقد الّزواج يف الفقه اإلسالميالوالية يف : أّوال

الوالية يف عقد الزواج هي القدرة على إنشاء عقد الزواج نافذا دون ، والنصرة و التأييداللغة هي الوالية يف 

  ."من يتوىل عن املرأة إبرام عقد الزواج" :عرف الويل بأنهوُي، توقف على إجازة أحد

  :اختلف الفقهاء يف ثبوت الوالية يف عقد الزواج على قولني أساسيني وقد

أنه ليس للمرأة أن تتوىل : والشافعية واحلنابلة وكثري من الصحابة ومفاده وهو قول املالكية: القول األول •

  :عقد زواج نفسها أو غريها ألدلة أمهها

فاخلطاب يف النصني موجه " وال ُتنكحوا املشركني حىت يؤمنوا" :وقوله"  وانكحوا األيامى منكم:"قوله تعاىل -

  .لنساء إىل األولياء فكان دليال على أن الزواج إليهم ال ل

  .ففيه نفي للحقيقة الشرعية للزواج يف حالة عدم الويل, 60"ال نكاح إال بويل" :قوله صلى اهللا عليه و سلم-

                                                 
  رواه أمحد وأصحاب السنن  - 60
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أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها "  :قوله صلى اهللا عليه وسلم -

  .61"باطل

" ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها فان الزانية هي اليت تزوج نفسها"  :قوله صلى اهللا عليه وسلم-
62. 

ومفاده أنه جيوز للمرأة العاقلة البالغة أن  ،وهو قول أىب حنيفة وأيب يوسف وزفر من املالكية: القول الثاين •

  :كوا هبامن األدلة اليت متّس ، تباشر عقد زواجها بنفسها ويستحب مباشرته من طرف الويل

  .فقد نسبت اآلية التزويج للمرأة" ن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريهإف" :قوله تعاىل -

فأحقية األمي تعين مما تعنيه أن للمرأة مباشرة " األمي أحق بنفسها من وليها" :-قوله صلى اهللا عليه وسلم -

 .عقدها بنفسها

للحنفّية متمّسك، فأّما اآلية فإّنها إّنما وصفت احلال حّتى يتبّين مىت جيوز واملالحظ أنّ هذه النصوص ليس فيها 

ومل يقصد نسبة التزويج للمرأة كما يتبادر من ظاهره، وأّما احلديث فإّنه قد سبق بيان  ،للمطلّقة ثالثا أن تعود ملطلّقها

احلديث إّنما يف الرضا ال يف الوالية، وشطر  ما فيه من داللة على التفريق بني رضا البكر والثّيب، فأحقّية األّيم يف

  .احلديث الثاين يبّين شطره األّول

ويعترب مجهور الفقهاء ختلف ركن الويل سببا لبطالن عقد الزواج، أما األحناف فالعقد عندهم صحيح ألن 
  . الويل ال يعد ركنا وال حىت شرطا يف عقد الزواج

مسألة الرضا على ثالثة اجتاهات، حيث يرى األحناف أن  وقد اختلف الفقهاء حول مدى تدخل الويل يف
ولو كانت ثيبا، أما املالكية فريون أن للويل احلق يف إجبار البكر سواء أكانت ) القاصر(للويل احلق يف إجبار الصغرية 

ق يف إجبار راشدة أم قاصرة، وميلك كذلك حق إجبار الصغرية بكرا كانت أو ثيبا، أما الشافعية فريون أن للويل احل
  . البكر ولو كانت بالغة، وما سوى ذلك فال حيق للويل إجبارهن

                                                 
  )رواه أمحد و الترمذي وصححه( - 61
  رواه ابن ماجه -62
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األولياء على ، فهو يرتب للمذاهب الفقهية اختالفات طفيفة يف ترتيب األولياء وستقتصر على املذهب املالكيو

  :الشكل التايل

 - )أب األب(اجلد  –ابن األخ شقيقا أو ألب  -األخ  الشقيق أو األخ ألب  -األب  -االبن : األقارب •

  .ابن العم شقيقا أو ألب- ا أو ألب العم شقيق

   .)إن استمرت كفالته أربع سنوات(الكافل لليتيمة  •

   .القاضي •

  ).الوالية العامة( عامة املسلمني  •

  .63و تكون الوالية العامة يف حال انعدام الوالية اخلاصة 

مع وجود )  يف غري حالة األب(املرأة األبعد ويف كل احلاالت فان الترتيب ليس شرطا حبيث لو توىل زواج

  .جاز العقد و كان صحيحا ).ها وليها وكون الزوج كفؤا هلا وكون املهر مهر مثلها األقرب

  واشترط املالكية لتويل القاضي والية الزواج أن تكون املرأة صحيحة بالغة غري موىل عليها أو عضل

  .األسرة اجلزائريالوالية يف عقد الّزواج يف قانون : ثانيا

  :يتوضح منهج قانون األسرة اجلزائري يف التعامل مع عنصر الويل كما يلي
  . من حيث طبيعة عنصر الويل - 1

الويل شرطا من شروط عد الزواج ليس ركنا  02-05مكر من األمر ) 9(اعترب املشرع اجلزائري يف املادة 
  )نقطة01). (9املادة (ألنه قصر األركان على ركن واحد فقط وهو الرضا 

صلى اهللا –وهو بذلك يكون قد خالف رأي مجهور الفقهاء الذين يعتربون الويل ركنا يف عقد الزواج لقوله 
  . ، كما خالف رأي األحناف الذين مل يعتربوه ال ركنا وال شرطا"ال نكاح إال بويل: " -عليه وسلم
  .من حيث مباشرة العقد - 2

لراشدة والقاصر، حيث قصر دور الويل على حضور جملس العقد، بينما ميز قانون األسرة اجلزائري بني املرأة ا
، أما "تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها: "بقوهلا 11/1تباشر هي العقد بنفسها، وهو ما نصت عليه املادة 

                                                 
  .يقّدم احلنابلة اجلّد على اإلبن - 63
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زواج القصر  يتوىل"...بقوهلا  11/2بالنسبة للقاصر فإن الويل هو الذي يباشر العقد، وهو ما نصت عليه املادة 
  "أولياؤهم
  .من حيث حتديد األولياء وترتيبهم - 3

مييز قانون األسرة اجلزائري بني املرأة الراشدة والقاصر، فبالنسبة للراشدة ليس هناك حتديد وال ترتيب لألولياء، 
أحد أقارهبا  تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها وهو أبوها أو"اليت تنص على أنه  11/1وهو ما ورد يف املادة 

، ومن مث فلها أن ختتار من تشاء ليكون وليا، أما القاصر فقد حدد القانون األولياء، وهم "أو أي شخص آخر ختتاره
اليت تنص على  11/2األب مث أحد األقارب األولني، والقاضي ويل من ال ويل له، وهم مرتبون وفق ما ورد يف املادة 

  " وهم األب فأحد األقارب األولني والقاضي ويل من ال ويل له يتوىل زواج القصر أولياؤهم"...أنه 
  .من حيث عالقة الويل بركن الرضا - 4

وألهنا تباشر العقد ) 9، 4املادتان (ليس لويل املرأة الراشدة دخل يف مسألة الرضا، ألن الزواج عقد رضائي 
موافقتها  13لى الزواج، حيث تشترط املادة ، أما بالنسبة للقاصر فإن الويل ال ميلك إجبارها ع)11/1املادة(بنفسها 

ال جيوز للويل أبا كان أو غريه أن جيرب القاصرة اليت هي يف واليته على "إلبرام الويل عقد زواجها، حيث تنص على أنه 
فال ) 7املادة(ومبا أن القانون قد اشترط ترخيصا قضائيا لزواج القصر ". الزواج وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها

  . دخل للويل كذلك يف مسألة الرضا مىت حصلت على الترخيص
  .من حيث أثر ختلف عنصر الويل على صحة العقد - 5

إذا مت الزواج بدون "من قانون األسرة اجلزائري على أنه  33/2نصت املادة ن بني حالتني، حيث ميز القانو
  ". فيه ويثبت بعد الدخول بصداق املثل شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول وال صداق

  .شرط اإلشهاد يف عقد الزواج: املطلب اخلامس

تشريع اإلشهاد يف عقد الّزواج كان لغاية إثباته عند التجاحد وكذا إلعالن الّزواج متييزا له عن العالقات غري 

  .املشروعة

  .حكم اإلشهاد يف عقد الّزواج: الأّو  

 :يف الفقه اإلسالمّيحكم اإلشهاد يف عقد الّزواج  .1

  :اّتفق الفقهاء على وجوب الّشهادة يف الّزواج مثّ اختلفوا يف حقيقتها بالنسبة للعقد على الّنحو الّتايل
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مجهور الفقهاء ذهبوا إىل أنّ الّشهادة شرط لصّحة عقد الّزواج، فتلزم حني إجراء العقد ليسمع الّشهود اإلجياب 

ال : "-صلى اهللا عليه وسلّم–ن، فإن متّ العقد بدون الّشهادة وقع فاسدا يدليل قوله والقبول عند صدورمها من املتعاقدي

  ".نكاح إالّ بويل وشاهدي عدل

أّما املالكّية فقد رأوا أنّ الّشهادة شرط لنفاذ عقد الّزواج، سواء أكانت عند إبرام العقد أم بعد العقد وقبل 

كما ُيفسخ زواج السّر سخ بطلقة، هد يف العقد وال قبل الّدخول فُالّدخول، وُيستحّب كوهنا عند العقد، فإن مل يش

بطلقة بائنة إن دخل الّزوجان، وهو الّذي يوصي الّزوج فيه الّشهود على كتمه عن امرأته أو عن مجاعة ولو أهل 

 .مرتل

 :حكم اإلشهاد يف عقد الّزواج يف قانون األسرة اجلزائرّي .2

مكّرر تغليبا لرأي اجلمهور، وهذا ) 09(دة شرطا من شروط العقد يف املاّدة اعترب املشّرع اجلزائرّي الّشها   

االختيار أفضل من حيث إثبات العقد وما متّ فيه من اّتفاق على الصداق والّشروط عند االختالف أو وفاة أحدمها 

ة املدنّية ال يسجل العقد إالّ حفظا للحقوق الّيت ال تتعلّق بدخول، ومن الّناحية العملّية فإنّ املوثّق أو ضابط احلال

يتّم عقد الّزواج أمام املوثّق أو أمام موظّف مؤّهل "من قانون األسرة اجلزائرّي ) 18(حبضور شاهدين لنّص املاّدة 

  "مكّرر من هذا القانون) 9(قانونا مع مراعاة ما ورد يف املاّدة 

فقد نّصت املاّدة  من قانون األسرة اجلزائرّي،) 33( إالّ أنّ املشّرع عاد فحّد من أثر ختلّف اإلشهاد يف املاّدة

إذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه يفسخ "من قانون األسرة اجلزائري على أنه ) 33/2(

  ".قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق املثل

شتراطه يف العقد ألّنهم يبطلونه دونه، وخالف رأي وهو هبذا خالف رأي اجلمهور الّّذين اعتمد قوهلم يف ا

  .املالكّية الّذين حيكمون بالفرقة بطلقة بائنة إذا متّ الّدخول دون إشهاد

  .شروط الّشهود: ثانيا  
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  :شروط الّشهود يف الفقه اإلسالمّي .1

 .العقل والبلوغ 

 .التعّدد 

 .شهادهتا يف احلدود والّزواج والطّالق وهو شرط عند اجلمهور غري احلنفّية ألّنهم ال جييزون .الذّكورة 

، "ال نكاح إالّ بويلّ وشاهدي عدل: "- صلى اهللا عليه وسلّم–شرط عند اجلمهور حلديث النّيب . العدالة 

 .وقال احلنفّية يصّح العقد بشهادة غري العدول

شرط مّتفق عليه إن كان الّزوجان مسلمني، وأجاز احلنفّية شهادة الذميني إن تزّوج املسلم من : اإلسالم 

 .على بعضذمّية، وكذا شهادة الذميني بعضهم 

 .شرط عند الّشافعّية يف األصّح، وقال اجلمهور إن مّيز األعمى صوت املتعاقدين صّحت شهادته: البصر 

  :األسرة اجلزائرّيشروط الّشهود يف قانون  .2

مكّرر ) 09(مل يتعّرض املشّرع اجلزائرّي يف قانون األسرة يف مسألة اإلشهاد إىل أكثر ّمما ذكره يف املادتني 

  :، وميكن إمجاهلا كما يلي)33(و

املتضّمن قانون احلالة املدنّية يف  20-70وذلك باجتماع عنصري السّن والعقل، وقد بّين األمر : األهلّية 

جيب على الّشهود املذكورين يف "سنة، حيث تنّص على أّنه  21منه أنّ سّن الّشاهد جيب أن ال يقلّ عن  33 املاّدة

 ."سنة على األقل سواء أكانوا من األقارب أو غريهم 21شهادات احلالة املدنّية أن يكونوا بالغني 

 ".شاهدان"مكّرر بلفظ ) 9(وهو ما ذكرته املاّدة : التعّدد 

يف ملف رقم  1986-12-15و شرط قّررته غرفة األحوال الشخصّية يف قرارها املؤّرخ يف وه: الذّكورة 

جيب على الّشهود "من قانون احلالة املدنّية الّيت تنّص على أّنه ) 33(، إالّ أنّ ذلك ال يستقيم مع نّص املاّدة 43889
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قل سواء كانوا من األقارب أو غريهم دون ميز سنة على األ 21املذكورين يف شهادات احلالة املدنّية أن يكونوا بالغني 

 ."فيما خيّص اجلنس وخيتارون من قبل األشخاص املعنيني

لباقي الّشروط املذكورة يف الفقه اإلسالمّي، فقد أغفل احلديث عن شرط العدالة  ومل يتعّرض املشّرع اجلزائرّي

ما شرط اإلسالم فهو واجب مبقتضى نّص املاّدة ، أ)22(يف الّشهود ولعلّ ذلك بسبب اشتراطه التسجيل يف املادة 

الّيت حتيل على أحكام الّشريعة اإلسالمّية فيما مل تنّص عليه نصوص قانون األسرة اجلزائري على اعتبار أّنه ) 22(

 .شرط مّتفق عليه

  .شرط انعدام املوانع الشرعية يف عقد الزواج: املطلب السادس

  .اإلسالمّي بصور الّتحرمي، وميّيز نوعان من الّنساء احملّرماتيعّبر عن املوانع يف الفقه 
  .64حمّرمات مؤقّتات/ ب  حمّرمات مؤّبدات/ أ

بينما يقصد بالّتحرمي املؤقّت هو املرتبط مبانع  ،)كالقرابة(ويقصد بالّتحرمي املؤّبد هو املرتبط مبانع دائم ال يزول 
  ).كون املرأة زوجة للغري: كاإلحصان(ممكن الّزوال 

ألّنه يوحي " احملّرمات"وقد اختار املشّرع الّتعبري عن الّتحرمي بعبارة املوانع، وهذا أصوب من الّتعبري الّتقليدّي 
ن وصفا مشتركا يف الّزوجني كالّتحرمي بالقرابة، وقد يكون متعلّقا بينما ميكن أن يكو ،بأنّ الّتحرمي مرتبط باملرأة فقط

ألنّ العادة أن يكون الّرجل طالبا " احملّرمات"وإّنما جرى هذا الّتعبري  ،بالّرجل وحده ككونه متزّوجا من أربعة نسوة
  .فُيراعي هو من حترم عليه ومن ال حترم

  :يليوبناء على ما تقّدم سيتّم عرض هذه املوانع كما 
    .املوانع املؤّبدة :أّوال

  )24نّص املاّدة . (القرابة، الّرضاع، املصاهرة: ةوهي ثالث
من قانون ) 25(املادة  ، وأعادت ذكرهّن65)وقد ورد يف آية احملّرمات من سورة الّنساء :مانع القرابة  - أ 

 .األسرة اجلزائرّي

األطماع بالّتحرمي، ومنع قطع الّرحم بسبب ما حيدث واحلكمة من الّتحرمي هو احملافظة على كيان األسرة وقطع 
 .عادة بني الّزوجني من الّنزاع

                                                 
  .الّتعبري بالّتحرمي املؤقّت غري دقيق ألّنه يوهم بأّنه ال ميكن أن يستمّر، بينما هو ميكن أن يستمّر باستمرار قيام املانع  64
  ).23آية " (حّرمت عليكم أّمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعّماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت:"قوله تعاىل  65
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 ).26(وحيرم به أربع نساء، ورد ذكرهّن يف املاّدة  :مانع املصاهرة  - ب 

 .وحترم مبجّرد العقد على الّزوجة ،"وأّمهات نسائكم"لآلية الّسابقة ) أم الّزوجة(أصول الّزوجة  -

وربائبكم الالّيت يف حجوركم من نسائكم الالّيت دخلتم هبّن "لآلية الّسابقة ) ةبنت الّزوج(فروع الّزوجة  -
لّقت قبل الّدخول فتحرم بنت الّزوجة فقط عند الّدخول باألم، أّما لو طُ ،"فإن مل تكونوا دخلتم هبّن فال جناح عليكم

 .أو توفّيت فيجوز ملن كان زوجا هلا بالعقد أن يصري زوجا لبنتها

  .العقد على البنات حيّرم األّمهات، والّدخول باألّمهات حيّرم البنات: والقاعدة
 :ويالحظ هنا أمران •

رج خمال أثر له يف احلكم الّتفاق العلماء على أّنه خرج " يت يف حجوركمالالّ"أن القيد الوارد يف اآلية  
 .الّتغليب يف حالة الّربيبة حيث تنتقل عادة مع أّمها

 ألنّ عاطفة األمومة قوّية بشكل تتحّمل معه األّم أن يتزّوج من كان قد عقد عليها فارق الّشرع بني احلالتني 
 .بابنتها، والعكس غري صحيح

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من " :لقوله تعاىل ،)زوجة األب(أرامل أو مطلّقات أصول الّزوج وإن علوا  -
 " الّنساء إالّ ما قد سلف إّنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال

وسبب الّتحرمي تكرمي األصول واحترامهم، واحملافظة على األسرة مبنع الّتطلّع إىل زوجة األصل يف حالة 
 .االختالط الّيت حتدث عادة بني األب وابنه

 .)زوجة االبن(أرامل ومطلّقات فروع الّزوج وإن نزلوا  -

  .أي زوجات أبنائكم" وحالئل أبنائكم الّذين من أصالبكم"...  :لقوله تعاىل يف آية الّتحرمي
 : ويالحظ هنا أمران •

مل اهو اإلمعان يف إبطال الّتبّني بالّتذكري جبواز الّزواج من أر" من أصالبكم"أنّ غاية الّنص من ذكر قيد  
 ).زوجة االبن بالّتبّني(ومطلّقات األدعياء 

 "اع ما حيرم من الّنسبحيرم من الّرض"حترم زوجة االبن من الّرضاع على زوج املرضع للحديث املّتفق عليه  

 .مانع الّرضاع-ج

 : -صلى اهللا عليه وسلم–وقوله ، "وأّمهاتكم الالّيت أرضعنكم وأخواتكم من الّرضاعة..." :دليله قوله  تعاىل
   .66"حيرم ومن الّرضاع ما حيرم من الّنسب"

                                                 
  .مّتفق عليه - 66
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  .ما حيرم باملصاهرة أيضاملّا كان الّتحرمي باملصاهرة منشأه القرابة، فيحرم بالّرضاع : قال مجهور الفقهاء
بلفظ احلديث متاما دون ذكر للمحّرمات بالّرضاع، ّمما يدلّ على ) ج-س-ق(من ) 27(وقد جاء نّص املاّدة 

  .أنّ املشّرع اجلزائرّي اكتفى بالّتحرمي بالّرضاع ما حّرم بالّنسب أخذا برأي باّتجاه يف الفقه املالكّي واحلنبلّي
  :ّنفتكون احملّرمات بالّرضاع ه

 .وهي األّم املرضعة: األّم 

 .وهي رضيعة الّزوجة: البنت 

 .وهي بنت املرضعة: األخت 

 .أخت زوج املرضعة: العّمة 

 .أخت املرضعة: اخلالة 

 .وهي بنت ابن املرضعة: بنت األخ 

 .وهي بنت بنت املرضعة: بنت األخت 

  :أّما احملّرمات يف قول اجلمهور فهّن
 .األّم من الّرضاع 

 .وهذا حال الّدخول باملرضع) رضيعة الّزوجة(الّرضاع البنت من  

 ).بنت املرضع(األخت من الّرضاع  

 ).أخت زوج املرضع(العّمة من الرضاع  

  ).أخت املرضع(اخلالة من الّرضاع  

 ).بنت ابن املرضع(بنت األخ من الّرضاع  

 ).بنت بنت املرضع(بنت األخت من الّرضاع  

 ).املرضعة على الّرضيع زوجة زوج(زوجة األب من الّرضاع  

 ).زوجة الّرضيع على زوج املرضع(زوجة االبن من الّرضاع  

 .مبجّرد العقد على البنت) مرضعة الّزوجة على الّزوج(أّم الّزوجة من الّرضاع  

وهو مقتضى ما  ،ألّنه حاصل بسببه فال يتعّدى إىل غري الّرضيع ،على من رضع االّتحرمي بالّرضاع قاصرويعترب 
وبالّتايل فال يسري الّتحرمي إىل إخوة وأخوات الّرضيع خبالف  ،من قانون األسرة اجلزائرّي) 28(عليه املادة نّصت 

  .فروعه فيسري عليهم
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 ):االقتصار على املذهب املالكّي(للرضاع حّتى يكون حمّرما شروطا هي شرعا شترط ُيو
ال رضاع إالّ ما كان يف " :-عليه وسلّمصلّى اهللا –أن يكون الّرضاع يف احلولني وقبل الفطام، لقوله  -
لّى اهللا عليه ص–، وأحلق به املالكّية الشهر والّشهرين والثّالثة بعد احلولني بشرط أالّ يكون قد فطم لقوله 67"احلولني
 .68"ال حيرم من الّرضاع إال ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام" :-وسلّم

ولو كان ) من األنف(أو الّسعوط ) الّصّب يف الفم(أو الوجور  أن يصل اللّنب إىل اجلوف أو احللق بالّرضاع -
 .قطرة واحدة

فإن اختلط وكان هو الغالب أو مساو ملا ُخلك به فهو حمّرم، وإالّ فاألرجح أّنه ال  ،أن ال خيتلط اللّنب بغريه -
 .حيّرم

 .أن يثبت الّرضاع بإقرار وبّينة -

 ،يف احلولني أو قبل الفطام سواء أكان اللّنب قليال أو كثريا على اشتراط كون الّرضاع) 29(وقد نّصت املاّدة 
كما اقتصر  ،"ه يف عامنيصالوف" :اشترط كون الفطام يف احلولني ألّنه معلوم شرعا، لقوله تعاىل نوقد سكت الّنّص ع

هذين الّشرطني ليبّين  وإّنما ذكر ،على شرطني فقط ّمما يدلّ على أّنه حييل على الفقه اإلسالمّي يف تبّين شروط الّرضاع
 .69اختياره املوافق للجمهور يف مّدة الّرضاع واملرّجح لرأي املالكّية فيما يتعلّق بقدر اللّنب احملّرم

  .املوانع املؤقّتة :ثانيا
  :هي من قانون األسرة اجلزائرّي على املوانع املؤقّتة للزواج) 30(نّصت املاّدة 

 .مانع اإلحصان -1

 .مانع العّدة -2

 .الطّالق ثالثامانع  -3

 .مانع اجلمع -4

 مانع الكفر -5

على مانع آخر وهو مانع العدد، إذ أجازت التعّدد يف حدود الّشريعة اإلسالمّية، وحّد ) 8(وقد دلّت املاّدة 
  ".فانكحوا ما طاب لكم من الّنساء مثىن وثالثا ورباعا"العدد املشار إليه يف اآلية الكرمية 

                                                 
  .طينواه الدارقر  - 67
  .حسن صحيح: رواه الّترمذّي، وقال - 68

كما زاد اجلمهور زاد املالكّية على الّتحرمي املؤّبد حالة الّزواج باملرأة وهي يف عّدهتا، إذ تنتقل به من الّتحرمي املؤقّت إىل الّتحرمي املؤّبد،  - 69 
  .مؤّبداحالة املالعنة، وهي حالة نفي الّزوج نسب ابن زوجته وهي يف عصمته، فتحرم 
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  :الّنساءوحترم هباته املوانع ما يلي من 
واحملصنات من الّنساء إالّ ما ملكت " :وهي زوجة الغري ولو كان غري مسلم لقوله تعاىل: احملصنة -1
 ".أميانكم

وال " :لقوله تعاىل ،يف حال عّدهتا سواء من طالق أو وفاة، وسواء أكان رجعّيا أم بائنا: املعتّدة -2
 ".تعزموا عقدة الّنكاح حّتى يبلغ الكتاب أجله

الطّالق مّرتان " :هذا ألنّ الّشريعة قّيدت حّق الّزوج يف ثالث تطليقات لقوله تعاىلو: ثااملطلّقة ثال -3
أي للمّرة (" فإن طلّقها فال حتلّ له من بعد حّتى تنكح زوجا غريه" :مثّ قال" فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان

لعن اهللا احمللّل واحمللّل " :-اهللا عليه وسلّم صلّى–، واشترطت الّشريعة أن يكون الّزواج ليس للّتحليل لقوله )الثّالثة
 . ، فإن وقع بنّية الّتحليل مل يعتّد به يف إعادة املطلّقة ثالثا إىل طليقها األّول عند املالكّية واحلنابلة70"له

 :واج خبامسة، القتصار آية إباحة الّتعّدد على أربع لقوله تعاىلزلرجل اللفال جيوز : اخلامسة -4
 :ملن أسلم وله مثان زوجات -صلّى اهللا عليه وسلّم–، ولقوله "اب لكم من الّنساء مثىن وثالثا ورباعانكحوا ما طف"
 .71"منهّن أربعا اختر"

وأن جتمعوا بني األختني إالّ ما :"...وقد دلّ على األّول قوله تعاىل: أخت الّزوجة وعّمتها وخالتها -5
هنى أن تنكح " -صلّى اهللا عليه وسلّم–رضي اهللا عنه أنّ الّنّيب  ودلّ على األخريتني ما ُروي عن أيب هريرة ،"قد سلف

 .72"املرأة على عّمتها أو العّمة على ابنة أخيها، أو املرأة على خالتها، أو اخلالة على ابنة أختها

 ."نكحوا املشركني حّتى يؤمنواوال ُت:"لقوله تعاىل: املسلمة على غري املسلم -6

وال " :حالة املشركة غري ذات دين مساوّي رغم صريح الّنصوص كقوله تعاىل وقد سكت املشّرع اجلزائرّي عن
  .ورغم أّنها حملّ اّتفاق" نكحوا املشركات حّتى يؤمّنَت

  
  .حكم الّزواج الواقع خالفا هلذه املوانع وأثره: ثالثا

إحدى كلّ زواج ب" باحملّرماتمن قانون األسرة اجلزائرّي على البطالن املطلق لكلّ زواج ) 34(نّصت املاّدة 
  ".احملّرمات يفسخ قبل الّدخول وبعده

                                                 
  .رواه الّترمذّي وصّححه  - 70
  .رواه أبو داود  - 71
  .رواه الّترمذّي وحّسنه  - 72
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وبالّتايل فإّنه حّتى لو سّجل هذا الّزواج فإّنه يظلّ عقدا باطال ال أثر له، وعلى املوثّق أو ضابط احلالة املدنّية يف 
ال ألنّ حترير مثل هذا العقد حالة أن طُلب منه إبرام مثل هذا الّزواج أن يرفض وأن ُيعلم وكيل اجلمهورّية بذلك حا

  .وتسجيله ُيعترب خمالفة للّنظام العاّم
) 10(وحّتى يف حالة إبرام الّزواج يف بلد أجنّيب فإنّ مصريه البطالن لتعلّقه حبالة األشخاص ملخالفته املادتني 

  .من القانون املدينّ اجلزائرّي) 11(و
  

   .إثبات عقد الّزواج وتسجيله: الّسابعاملطلب 
فيكون  ،الّتوثيق يف عصرنا يندرج ضمن املصاحل املرسلة، وهي مصاحل مل يشهد هلا الّشرع باالعتبار وال بالّنفي

  . اعتمادها بناء على تقدير مصلحة عاّمة للمجتمع
وإّنما دعت ضرورة  ،وذلك أنّ الّشرع مل يتطلّب يف إبرام عقد الّزواج سوى اجتماع عناصر العقد العادّية

الّنسب أو نفي ما وظ مصاحل الّناس إىل ضرورة توثيق العقد حلماية احلقوق املختلفة الّيت تثبت هبا الّنفقة احلياة وحف
وبالّتايل أصبح عقد الّزواج من العقود الّشكلّية أو الّرمسّية الّيت ال بّد فيها من الّتوثيق والّشهود  ،73ينقطع بالّزوجّية

  .واإلعالن حلماية العقد وترتيب آثاره
من قانون األسرة اجلزائرّي أنّ الّزواج يثبت بعقد مدينّ، وهو عبارة عن سند توثيقّي ) 18(قد قّررت املادة و

يتّم عقد الّزواج "، إذ تنّص على أّنه يقوم بتحريره وتسجيله ضابط احلالة املدنّية أو املوثّق املختّص بتحرير عقد الّزواج
  ).مكّرر من هذا القانون) 9(و) 9(مع مراعاة ما ورد يف املاّدتني  أمام املوثّق أو أمام موظّف مؤّهل قانونا

وقد حاول املشّرع الفرنسّي قبل االستقالل إدخال نظام تسجيل عقد الّزواج يف سجلّ احلالة املدنّية ليكون 
 املستعمر والّشعب أبقت نظام إالّ أنّ العالقة الّتنافرّية القائمة بني ،أساس إثبات العالقة الّزوجّية وترتيب آثارها القانونّية

  .74الفاحتة الّشرعّية هو الغالب األعّم
وبعد االستقالل تدّخل املشّرع اجلزائرّي مبرونة عن طريق سلسلة من القوانني إلشعار اجملتمع بأمهّّية تسجيل 

  .75عقد الّزواج وإثباته رمسّيا
  

                                                 
غالبا ما يترك بعض الناس الّتسجيل إّما النعدام األهلّية للّزواج، أو لتحصيل معاش من زوج سابق، أو إبقاء حضانة انتهت بالّزوجّية  - 73

  ).8املاّدة (قضائيأو يف حالة الّتعّدد دون ترخيص ) 52/4املادة(
  .1959سبتمرب  17، 1959فيفري  4، 1957جويلية  11، 1930أفريل  2، 1882مارس  23راجع قانون  - 74
املتعلّق بضرورة  166-62، املرسوم )8-7-1مواد (املتعلّق باحلالة املدنّية  1962ديسمرب  13بتاريخ  26-62راجع املرسوم  - 75

املتعلّق بضرورة تسجيل عقود  1969سبتمرب  16الّصادر يف  72- 69ناء ثورة الّتحرير، األمر رقم تسجيل عقود الّزواج الّيت أبرمت أث
وأخريا املادة ) 77-71م(املتعلّق بقانون احلالة املدنّية  1970فرباير  19بتاريخ  20-70، األمر )2و 1م(الّزواج الّسابقة عن حكم قضائي 

  )ج-س-ق(من  18
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  :طرق إثبات عقد الّزواج: أوال
حلالة املدنّية قبل الّدخول، وإالّ ثبت تسجيله بعده حبكم قضائّي لنّص املاّدة يثبت عقد الّزواج بتسجيله يف ا

، جيب تسجيل يثبت الّزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنّية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائّي): 22(
  ."حكم تثبيت الّزواج يف احلالة املدنّية بسعي من الّنيابة العاّمة

  :طريقتني إلثبات عقد الّزواجوقد حّدد القانون 
  .ّتسجيل قبل الّدخولال :الطّريقة األوىل

خيضع الّتسجيل إلجراءات وترتيبات إدارّية يشترطها القانون يف العقد ذاته لتسجيله وإشهاره حّتى يوجد العقد 
  .وحيدث آثاره يف مواجهة الغري

تطبيق (، إذ تنص على أّنه تسجيل عقد الّزواجعلى قانون احلالة املدنّية يف ) ج.س.ق(من ) 21(حتيل املاّدة 
فيفري  19 الّصادر بتاريخ 20-70ينظّم األمر رقم ، و)ة يف إجراءات تسجيل عقد الّزواجأحكام قانون احلالة املدنّي

ة الوثائق الّيت يقدمها الّزوجان إلجراء عقد الّزواج بصفة رمسّي 76-75-74املتعلّق باحلالة املدنّية يف مواده  1970
  :وهي كالّتايل ،أمام املوثّق أو أمام موظّف احلالة املدنّية

شهادة ميالد الّزوج والّزوجة، إن تعذّر عليهما قّدمت بطاقة الّتعريف الوطنّية أو الّدفتر العائلّي لألبوين أو  )1
 ).م.ح.ق 74املاّدة (الّدفتر العسكرّي 

 .حكمة واملوثّق أو البلدّيةشهادة اإلقامة للّزوج الّذي ينتمي لالختصاص احمللّي للم )2

 ).س.ق( 7شهادة اإلعفاء من الّسّن الّذي نّصت عليه املاّدة  )3

 .رخصة الّزواج الّيت ينّص عليها القانون العسكرّي أو اجليش أو األمن الوطّين )4

 75ّدة املا(نسخة من وثيقة وفاة الّزوج الّسابق أو حكم الطّالق الّذي صار هنائّيا للمرأة الّيت سبق هلا زواج  )5
 ).م.ح.ق

من وجوب تقدمي طاليب الّزواج  27/02/2005املؤّرخ يف  02-05وُيضاف إىل ذلك ما أضافه األمر رقم 
أشهر تثبت خلّومها من أي مرض أو أّي عامل قد يشكّل خطرا يتعارض مع ) 3(لوثيقة طّبّية ال يزيد تارخيها عن ثالثة 

  .الّزواج
املدنّية أن يتأكّد قبل حترير عقد الّزواج من خضوع الطّرفني للفحوصات ويتعّين على املوثّق أو ضابط احلالة 

ر بذلك يف ّشالطّّبّية ومن علمهما مبا قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكّل خطرا يتعارض مع الّزواج، ويؤ
  .عقد الّزواج
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مكّرر  7وتتحّدد وظيفة املوثق أو ضابط احلالة املدنية إزاء ما تتضّمنه الشهادة الطبّية املقّررة بنّص الفقرة الثّانية من املاّدة 
 : من نفس األمر من معلومات فيما يلي

- 06ملرسوم من ا 06عدم حترير عقد الزواج إال بتقدمي الطرفني للشهادة الطبية الواجبة قانونا بناء على نص املادة  .1
ال جيوز للموثق أو ضابط "مكّرر من قانون األسرة على أنه 7احملّدد لكيفّيات وشروط تطبيق أحكام املادة  154

 . احلالة املدنية حترير عقد الزواج إال بعد أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذا املرسوم

مكّرر من قانون  7الطّرفني للفحوصات الطّّبّية احملددة قانونا لنّص املاّدة التأكّد قبل حترير عقد الّزواج من خضوع  .2
يتعني على املوثق أو ضابط احلالة املدنية أن يتأكّد قبل حترير عقد الّزواج من خضوع الطّرفني "األسرة على أّنه 
 ".للفحوصات الطبّية

و عوامل قد تشكّل خطرا يتعارض مع الّزواج إعالم الطرفني مبا تكون قد كشفت عنه هذه الفحوصات من أمراض أ .3
يتعني على املوثق أو ضابط احلالة املدنية أن يتأكّد قبل حترير عقد "مكرر من قانون األسرة على أّنه  7لنّص املادة 

الّزواج من خضوع الطّرفني للفحوصات الطبّية ومن علمهما مبا قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكّل 
ويتم ذلك عرب االستماع لكال الطّرفني يف آن واحد للّتأكّد من ذلك وهذا لنّص املاّدة ". مع الّزواج خطرا يتعارض

جيب على املوثق أو ضابط احلالة املدنية الّتأكّد من خالل "املشار إليه أعاله على أّنه  154-06من املرسوم  7
وصات الّيت خضع هلا كلّ منهما وباألمراض أو االستماع إىل كال الطّرفني يف آن واحد من علمهما بنتائج الفح

 .العوامل الّيت قد تشكّل خطرا يتعارض مع الّزواج

مكرر من قانون  7التأشري على عقد الزواج مبا يدل على علم الزوجني مبا تتضمنه هذه الشهادة الطبّية لنص املادة  .4
املشار إليه  154-06من املرسوم  7املادة  نفس العبارة يف" (ويؤشر بذلك يف عقد الّزواج"...األسرة على أّنه 

 )أعاله

من ذات املرسوم على أّنه  7/2عدم االمتناع عن إبرام عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة الطرفني لنّص املاّدة  .5
 ".ال جيوز للموثّق أو ضابط احلالة املدنّية رفض إبرام عقد الّزواج ألسباب طبّية خالفا إلرادة املعنيني"

  

على أنّ ضابط احلالة املدنّية أو القاضي هو املختّص بتحرير عقد الّزواج وهو إّما ) م.ح.ق( 71تنّص املاّدة 
الّذي يوجد بدائرة اختصاصه حملّ إقامة طاليب الّزواج أو أحدمها، وإّما الّذي يوجد بدائرة اختصاصه مقّر إقامة أحد 

  .تاريخ الّزواج الّزوجني باستمرار منذ شهر واحد على األقلّ إىل
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على أنّ الّزواج الّذي ينعقد يف اخلارج حيّرره املوظّفون ) م.ح.ق) (104و96و76(وتنّص املواد 
  .الّدبلوماسيون أو القنصليون أو الّسلطة احمللّية الّيت هلا حّق حترير العقود الّرمسّية

من ) 73(ديد الّصداق، فإنّ املاّدة الّيت تنّص على وجوب حت) ج.س.ق(من ) 15(إضافة إىل ما حّددته املاّدة و
  :ر العناصر والبيانات الّيت جيب أن يراعيها املوثّق أو املوظّف املؤّهل لتحرير العقد وهيئحّددت سا) م.ح.ق(

 .لقب واسم وتاريخ ومكان والدة الّزوجني -

 .لقب واسم أبوي الّزوجني -

 .ألقاب وأمساء وأعمار الّشهود -

 .فاء من سّن الّزواج عند االقتضاءاإلشارة إىل الّترخيص أو اإلع -

كما جيب إثبات احلالة املدنّية للّزوجني بتقدمي شهادة ميالد أو تسجيل احلكم الفردّي أو اجلماعّي املثبت 
  .للوالدة وكذلك دفتر عائلّي يتعلّق بزواج سابق

  .الّتسجيل بعد الّدخول: الطّريقة الثّانية
وتتلّخص هذه الطّريقة يف تقدمي طلب من الّزوج املعّين إىل وكيل اجلمهورّية يكون ذلك يف حالة الّزواج العريفّ 

يذكر فيه  ،اجلزائرّية الدميقراطّية الّشعبّية لدى احملكمة الّيت كان الّزواج العريفّ قد انعقد يف دائرة اختصاصها اإلقليمّي
ل واألدلّة الّيت تثبت إبرام عقد الّزواج وفقا ملا هوّية الّزوج والّزوجة ومكان وتاريخ والدة كلّ منهما مرفوقا بالوسائ

ورد الّنّص عليه يف أحكام قانون األسرة، وبعد حتقيق وكيل اجلمهورّية اجلزائرّية الّدميقراطّية الّشعبّية يف األمر يسّجل 
واج بأثر عريضة لرئيس احملكمة ليقّرر قبول أو رفض تسجيل هذا العقد، ويف حال القبول يأمر بتسجيل عقد الّز

رجعّي حسب الّتاريخ واملكان املنعقد فيهما إذا تبّين له أنّ الّزواج قد انعقد وفق الّشريعة والقانون وهو مضمون املاّدة 
  .من قانون احلالة املدنّية) 39(

 الّزوجني من قانون احللة املدنّية يف فقرهتا األوىل على أن يسلّم ضابط احلالة املدنّية إىل) 58(بينما تنّص املاّدة 
دفترا عائلّيا يثبت الّزواج، أّما إن كان قد متّ أمام موثّق فيجب على املوثّق بعد حترير العقد يف سجلّه أن يسلّم للّزوجني 
شهادة تثبت انعقاد الّزواج وأن يرسل إىل ضابط احلالة املدنّية الّيت حّرر هبا العقد ملّخصا عن العقد يف مهلة ثالثة أّيام 

ين عقد الّزواج يف سجلّ عقود الّزواج ويسلّم للّزوجني دفترا عائلّيا كما جيب على ضابط احلالة املدنّية أن ليقوم بتدو
يشري إىل هذا الّزواج يف هامش وثيقة ميالد كلّ واحد من الّزوجني وإن كان أحدمها أو كالمها سّجلت والدته يف 

يتعّين عليه أن يرسل بيانا بذلك إىل ضابط احلالة املدنّية لبلدّية مكان  بلدّية أخرى غري البلدّية الّيت متّ فيها إبرام العقد
  .الوالدة وأخرى لنيابة الّضبط باجمللس القضائّي الّيت توجد بدائرة بلدّية العقد
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  .آثار عقد الّزواج: ملبحث الثّالثا
رفني أشارت إليها كثري من الّنصوص الّزواج كغريه من العقود الثّنائّية االلتزام ينشئ التزامات متبادلة بني الطّ

أال إنّ لكم على نسائكم حقا " :وقوله صلّى اهللا عليه وسلّم" وهلّن مثل الّذي عليهّن باملعروف:"منها قوله تعاىل
  .واجباتالقوق بقدر ما عليهّن من احلللّنساء من : أي .76"ولنسائكم عليكم حقا

  .الّزوجني، كإثبات النسب الّذي يعترب ابتداء حقّا للولدإضافة إىل أنّ للّزواج آثارا تتجاوز حقوق 
، كما تضّمنت نصوص أخرى الزوجية على احلقوق 37و36 املاّدتني يف نصي اجلزائرّي وقد نّص املشّرع

حقّني مهّمني أحدمها للّزوجة وهو حّق الّنفقة واآلخر للّزوج وهو حّق الّتعّدد، وقد متّ تنظيم هذين احلقّني بشكل 
على الّنحو  بيان ذلكوميكن كما اهتم مبسألة إثبات النسب وأفرد لبيان الطرق اليت يثبت هبا نصوصا خاصة، ، دقيق
  :الّتايل

  .الّنفقة الّزوجّيةحّق الّزوجة يف : املطلب األّول
  .فقة وحكمهاتعريف الّن: أّوال

كفاية الّزوج لزوجته يف  بأّنها اصطالحا، وُتعّرف اإلخراج وال تستعمل إالّ يف خريتعّرف الّنفقة يف اللّغة بأّنها 
ق س  78(تشمل ضرورّيات احلياة املأكل، امللبس، املسكن والعالج، وهو ما نّصت عليه املاّدة ، وضرورات احلياة

  ).ج

جتب نفقة الّزوجة على "الّيت تنّص على أّنه ) ج.س.ق 74(واجبة شرعا وحّق قانوينّ للمرأة بنّص املاّدة وهي 
  ".نةزوجها بالّدخول هبا أو دعوهتا بي

اّتخذوا هلّن مساكن حبسب : أي" سكنوهّن من حيث سكنتم من وجدكما" :قوله تعاىل ومن أدلّتها الّشرعّية
هلند زوج أيب  وقوله صلّى اهللا عليه وسلّم ".وعلى املولود له رزقهّن وكسوهتّن باملعروف:"وقوله تعاىل .قدرتكم
يا رسول اهللا إنّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيين ما " :ملّا قالت" وولدك باملعروفخذي ما يكفيك " :سفيان

  .77"يكفيين وولدي إالّ ما أخذت منه وهو ال يعلم
ستحّق الّنفقة من ُت"على أّنه ) ق س ج 80(ويشترط للمطالبة بالّنفقة أن ال ميّر على وجوهبا سنة لنّص املاّدة 

  ."حيكم باستحقاقها بناء على بّينة ملّدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الّدعوى تاريخ رفع الّدعوى وللقاضي أن
  .تقدير الّنفقة: نياثا

  :املتتّبع لنصوص الّشريعة يدرك أّنها راعت أمرين أساسيني

                                                 
  .رواه الّترمذّي -  76
  .مّتفق عليه - 77
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لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه " :وهو املعىن املفهوم من قوله تعاىل: حال اليسر والعسر -1
اّتخذوا هلّن : أي". سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكما"، وقوله "اهللا ال يكلّف اهللا نفسا إالّ وسعهافلينفق ّمما أتاه 

 .مساكن ّمما تستطيعون

خذي ما يكفيك وولدك " :وهو املعىن املفهوم من احلديث املـّتفق عليه. حّد الكفاية من الّضرورّيات -2
  ".باملعروف

) ق س ج 79(على اعتبار حال الّزوجني يف تقدير الّنفقة يف نّص املاّدة  وهو ما دفع املشّرع اجلزائرّي إىل الّنّص
  ."يراعي القاضي يف تقدير الّنفقة حال الطّرفني وظروف املعاش وال يراجع تقديره قبل مضّي سنة من احلكم"

الّسكن أو كما نّصت على الّضرورّيات الّيت يتعلّق هبا تقدير الّنفقة وهي الغذاء، الكسوة، نفقات العالج، 
تشمل الّنفقة الغذاء، "على أّنه ) ق س ج 78(أجرته، وما يعتربه العرف أو العادة من ضرورّيات احلياة لنّص املاّدة 

  ."الكسوة، العالج والّسكن أو أجرته وما يعترب من الّضرورّيات يف العرف والعادة
من قانون  74وتستحق الزوجة حق اإلنفاق عليها بالدخول هبا أو بدعوهتا للزوج لذلك كما نصت عليه املادة 

  "جتب نفقة الّزوجة على زوجها بالّدخول هبا أو دعوهتا بينة"األسرة 
  .الّتعّددحّق : املطلب الثّاين

يسمح بالّزواج بأكثر من " إذ تنص على أّنه )ق س ج(من  8أقّر املشّرع اجلزائرّي مبدأ الّتعّدد يف نّص املاّدة 
  ."زوجة واحدة يف حدود الّشريعة اإلسالمّية مىت وجد املّربر الّشرعّي وتوفّرت شروط ونّية العدل

  ".فانكحوا ما طاب لكم من الّنساء مثىن وثالثا ورباع:"وقد أقّرت الّشريعة اإلسالمّية نظام الّتعّدد يف قوله تعاىل
يف الّشريعة اإلسالمّية أن ال يزيد على أربع، وأن ال خياف الّزوج عدم العدل وأن يستطيع  لّتعّددويشترط ل

  .وهو ما يفهم من نّص اآلية الّسابقة والّنصوص احملّددة للواجبات الّزوجّية، الّنفقة على زوجاته بعددهّن
  :، هي08ّدة املشّرع اجلزائرّي استعمال حّق الّتعّدد بشروط نّص عليها يف املا دوقد قّي

عدم جتاوز عدد أربع زوجات، عدم اجلمع بني املرأة (أن يكون الّتعّدد يف حدود الّشريعة اإلسالمّية  -1
 ).وأختها أو عّمتها أو خالتها من الّنسب أو الّرضاع

 .أن يوجد مّربر شرعّي للّتعّدد، وهو حملّ تقدير من القاضي -2

املقدرة على الّتعّدد سواء أكانت مالّية أم غريها، أّما نّية أن تتوفّر شروط ونّية العدل، فأّما شروطه فهو  -3
العدل فهي أمر باطّين ليس للقاضي أن يطّلع عليه، ولكن له أن يقّدر مدى استعداد الّزوج للعدل بني الّزوجات حال 

 .منح الّرخصة له

 .أن خيرب الّزوج الّزوجة الّسابقة والّزوجة الالّحقة برغبته يف الّتعّدد -4
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 .افق الّزوجة الّسابقة والالّحقة على الّتعّددأن تو -5

 .أن حيصل الّزوج أخريا على ترخيص من رئيس احملكمة بعد استيفاء الّشروط املذكورة سابقا -6

كما ) مكّرر 08نص املاّدة (وقد منح املشّرع للّزوجتني الّسابقة والالّحقة حّق طلب الّتطليق حال الّتدليس 
 8مل يستصدر الّزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط املنصوص عليها يف املاّدة  حكم بفسخ الّزواج اجلديد إذا

  ).1مكّرر  8املاّدة (أعاله 
  .)طرق إثباته(ثبوت الّنسب : املطلب الثّالث

من أهّم مقاصد الّشريعة يف الّزواج احملافظة على األنساب ومنع اختالطها حمافظة على كيان األسرة كخلّية 
  ".وهو الّذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان رّبك قديرا" :قال تعاىل ،اجملتمع أساسّية لتكوين

وألجله  ،"وال تعزموا عقدة الّنكاح حّتى يبلغ الكتاب أجله" :من أجل ذلك منع الّزواج يف العّدة، قال تعاىل
بأنفسهّن ثالثة قروء وال حيلّ هلّن أن يكتمن ما  واملطلّقات يتربصن" :مرت املعتّدة باإلقرار مبا يف رمحها يف قوله تعاىلأُ

  ".خلق اهللا يف أرحامهّن إن كّن يؤمّن باهللا واليوم اآلخر
، أو أن ينسب 79أو أن يّدعي نسب من ليس ابنا له 78ومن أجل ذلك حّرم على املسلم أن ينفي نسب ابنه إليه

  .80نفسه إىل من هو ليس أبا له أو أما
  .اجلزائرّي بتحرمي الّتبّني وبيان طرق ثبوت الّنسب وشروطهألجل ذلك اهتّم املشّرع 

يثبت الّنسب بالّزواج الّصحيح أو اإلقرار أو البّينة أو بنكاح " على أّنه) ق س ج(من  40وقد نّصت املاّدة 
ء إىل جيوز للقاضي اللّجو. من هذا القانون 34و 33و 32الّشبهة أو بكلّ زواج متّ فسخه بعد الّدخول طبقا للمواد 

  ".ات الّنسبالطّرق العلمّية إلثب
  :وميكن بيان هذه الطّرق على الّنحو الّتايل

. مّتفق عليه "الولد للفراش": -ص-يثبت به الّنسب دون اشتراط دليل أو اعتراف لقوله  :الّصحيح ّزواجال  -أ 
 )ق س 42-41مضمون املاّدتني (ي ويشترط فيه ما يل

                                                 
أّيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهللا : "قال - صلّى اهللا عليه وسلّم- أنّ الّنّيب   -رضي اهللا عنه-ما رواه أبو هريرة   78-

" رين يوم القّيامةيف شيء ولن يدخلها اهللا جّنته وأّيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا تعاىل منه وفضحه على رؤوس األّولني واآلخ
  .رواه أبو دود والّنسائّي

وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلّق وهو يهدي الّسبيل، ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند : "قوله تعاىل -  79
فيقال زيد بن حمّمد حّتى نزلت  -ص-ىل الّنّيب نزلت يف زيد بن حارثة كان ينتسب إ" (اهللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الّدين ومواليكم

  .)269ص . الّصابوين. القّصة كاملة روائع البيان:انظر. (آية حترمي الّتبّني
 من اّدعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والّناس أمجعني ال يقبل اهللا تعاىل منه: "قوله صلّى اهللا عليه وسلّم  80

  .مّتفق عليه" صرفا وال عدال
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كان أحد (إمكانّية التقاء الّزوجني فعال وعادة فإذا كان االّتصال غري ممكن أي : أن يكون االّتصال ممكنا -
الّزوجني غائبا يف بلد بعيد امتّدت إىل أكثر من مّدة احلمل أو كان سجينا كذلك فينتفي الّنسب دون لعان يف رأي 

عليا بأنّ الغيبة ال تضّر وقد قضت احملكمة ال، )وكذلك يف قطع الطّّب املختّص بعدم إمكان الولد منه( )اجلمهور
 ).165408ملف  08/07/97(بالّنسب وال ميكن الّتمّسك هبا 

اللّعان هو إنكار الّزوج نسب ابن زوجته الّيت يف عصمته مىت علم به، فإن أنكره فُّرق : عدم نفيه باللّعان -
وقد استقّر االجتهاد القضائّي على أنّ مّدة نفي احلمل ال تتجاوز مثانية أّيام من العلم  ،بينهما ونسب اإلبن إىل أّمه

 .81به

وأقلّ مّدة احلمل باتفاق ا أقصى، أدىن وأمد اوذلك أنّ للحمل حّد :أن يكون ملّدة يتصّور جميء الولد منها -
  .هورالفقهاء والعلم هو سّتة أشهر من وقت الّدخول وإمكان الوطء يف رأي اجلم

وفصاله يف " :وقوله" اله ثالثون شهراصومحله وف" :ودليل إمجاع العلماء العمل مبجموع آيتني مها، قوله تعاىل
فاآلية األوىل حّددت احلمل والفصال معا بثالثني شهرا وحّددت الثّانية مّدة الفصال بعامني فبقى للحمل  ."عامني

  .أشهر) 06(أقلّ مّدة احلمل  على أنّ) 42(وقد نّصت املاّدة  ،وحده سّتة أشهر
وأّما أكثر احلمل فللفقهاء فيه آراء خمتلفة ومتنّوعة، استقّر الفقه املعاصر على اعتماد اثين عشر شهرا أو عشرة 

بأنّ أقصى مّدة احلمل هي عشرة أشهر وأخذ ) ق س 42(أشهر مطابقة للعلم، وقد جزم املشّرع اجلزائرّي يف املاّدة 
الّتونسّي واملغرّيب سنة كاملة مشسّية وقد قّرر املشّرع اجلزائرّي ثبوت نسب اإلبن من أبيه إذا ولد القانون الّسورّي و

ينسب الولد ألبيه إذا وضع احلمل خالل عشرة ") ق س 43(خالل عشرة أشهر من االنفصال أو الوفاة يف نّص املاّدة 
 ".أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة) 10(

 .وهو نوعان :اإلقرار  -ب 

 )املالكّيةتعريف (اّدعاء املّدعي أّنه أب لغريه  ):االستلحاق(اإلقرار بالّنسب على الّنفس  -1

وكانت املّدعية خالية من األزواج وعّدهتم،  ق أّم معروفةوأجاز احلنفّية أن تستلحق املرأة إذا مل يكن للمستلح
  .أّما بالّنسبة للمتزّوجة واملعتّدة فإّنه ال بّد إذا اّدعت أنّ ولدها منها من تصديق الّزوج ألّنه سيلحق به

يثبت الّنسب باإلقرار بالبنّوة أو األبّوة أو األمومة جملهول الّنسب ولو يف " :على أّنه) 44(وقد نّصت املاّدة 
  ".املوت مىت صّدقه العقل أو العادةمرض 

                                                 
  .99000يف ملف رقم  23/11/1993: قرار احملكمة العليا املؤّرخ يف: أنظر  81

  )28/10/1997قرار احملكمة العليا (يتّم اللّعان أمام املسجد العتيق : مالحظة
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وبناء عليه فإنّ اإلقرار على الّنفس يثبت بإقرار األب أو األّم وحّتى االبن املستلحق وهذا لقصد املشّرع حفظ 
  :األنساب إالّ أّنه اشترط لذلك

به عقوبة ألنّ ثابت الّنسب يعترب اّدعاء األبّوة عليه قذفا يستحّق صاح ،أن يكون املنسوب جمهول الّنسب -
 .القذف

أن ال يكذّبه العقل أو العادة، كفارق الّسّن القليل الّذي ال يسمح باألبّوة ملّدعيها أو العقم الّذي ال يسمح  -
 .باألمومة ملّدعيتها

وزاد اجلمهور غري املالكّية شرط تصديق املقّر له على إقرار املّدعي إن كان أهال لذلك ومل يشترط املالكّية ذلك 
إذا مل يكن هناك  -أي اإلبن–بناء على أنّ الّنسب حّق للولد على األب فثبت بإقراره دون توقّف على تصديق منه 

  .دليل على كذب املقّر
ف الّتبّني ألنّ االستلحاق نسب حقيقّي أظهره اإلقرار خبالف الّتبّني فهو عالقة واالستلحاق هبذا املعىن خال

صورّية مبنّية ألبّوة وبنّوة غري حقيقيني، وهلذا أجاز املشّرع االستلحاق ولو يف مرض املوت حرصا على احملافظة على 
 ).46نّص املاّدة " (الّتبّني شرعا وقانونا ُيمنع" :بينما منع الّتبّني بقوله 82األنساب رغم ما فيه من شبهة إدخال وارث

فقد محل الّنسب إىل  .هذا أخي :هو محل نسب على الغري، كأن يقول أحد :اإلقرار بالّنسب إىل الغري  -2
اإلقرار بالّنسب يف غري " على أنّ) 45(هذا االّدعاء لنّص املاّدة  ويشترط له تصديق الغري احملمول عليه الّنسب. أبيه

 ."واألبّوة واألمومة ال يسري على غري املقّر إالّ بتصديقهالبنّوة 

وبناء عليه فإنّ اإلقرار بالّنسب على الغري ال ميلكه املقّر وال يلزم غريه إالّ بالّتصديق له كما أنّ آثار هذا 
ه فال يسري فإذا أقّر شخص بأخّوة جمهول الّنسب، وأنكر إخوت، الّتصديق منصرفة إىل املقّر دون غريه من األقارب

  .هذا اإلقرار عليهم وبالّتايل فال يرث منهم ويرث من املقّر

 . اإلقرار باألبّوة يسري على األبناء وعلى غريهم وكذا اإلقرار بالبنّوة أو األمومة :مالحظة
. بعضهم أّنها كلّ ما تقوم به احلّجة من طرق اإلثبات ىالبّينة عند مجهور الفقهاء هي الّشهادة ورأ :البّينة  -ج 

ألّنها مىت تثبت دلّ ذلك على  ،ثبات الّنسبإوالبّينة أقوى من اإلقرار يف املعىن األّول،  املشّرع اجلزائرّي قصد قدو
  .كذب املقّر فصّح وثبت الّنسب بالبّينة

                                                 
عقد الّزواج املستخرجة من سجالّت احلالة املدنّية جيب على مّدعي األبّوة أو البنّوة أو األمومة أن يقّدم رفقة طلب إثبات الّنسب وثيقة  - 82

املتعلّقة بعدم قبول أي دعوى للحكم بأي أثر من آثار الّزواج ما مل يقّدم املّدعي عقد زواج  224-63تطبيقا لنّص املاّدة اخلامسة من القانون 
  .واج سابق لتاريخ اإلقرارمسّجل أو مقّيد يف سجالّت احلالة املدنّية وبالّتايل فيشترط ثبوت وجود عالقة ز
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فيثبت به الّنسب إذا أتت بولد لسّتة أشهر فأكثر  ،وهو الّنكاح الّناشئ عن خطأ يف القرين :الّشبهة نكاح  -د 
 .الة مبّدة العّدة حسب حال املرأةوذلك لوجوب االسترباء يف مثل هذه احل ،وأدىن من عشرة لتأكّد احلمل منه

وهو الّذي حكم القانون بفسخه بعد الّدخول لكون املرأة من احملّرمات، أو اختلّ ركن  :الّنكاح الباطل  -ه 
  .به الّنسب إذا توافرت الّشروط الواجب توفّرها يف الّزواج الّصحيحالّرضا، فيثبت 

واملالحظ أنّ املشّرع اجلزائرّي أجاز اللّجوء على الّتلقيح االصطناعّي وبالّتايل فهو يثبت بالّنسب الّناشئ عنه، 
  :مكّرر كالّتايل) 45(إالّ أّنه اشترط لذلك شروطا حّددهتا املاّدة 

 .اأن يكون الّزواج شرعّي -1

 .أن يكون الّتلقيح برضا الّزوجني وأثناء حياهتما -2

 .ج وبويضة رحم الّزوجة دون غريمهاأن يتّم مبّين الّزو -3

 .أن ال يتّم الّتلقيح االصطناعّي باستعمال األّم البديلة -4

ذلك ال اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب، إالّ أنّ ) 40(وقد أجاز قانون األسرة اجلزائري يف نص املادة 

  :يعين استغناء املشرع عن شرعية العالقة الزوجية وبيان ذلك كما يلي

  .بيان منهج قانون األسرة اجلزائري يف تطلب الشرعية
 .بالنسبة للطريق األول فهو صريح يف اشتراط شرعية العالقة .1
األم فال تطرح إشكاال بالنسبة للطريق الثاين، فإذا كان ثبوت النسب باألمومة أو البنوة اليت ينتسب هبا إىل  .2

وأما ثبوت النسب باألبوة أو البنوة اليت ينتسب هبا . ألن النسب ال يكون لألنثى، وبالتايل فال حتتاج إىل شرعية عالقة
 ".مينع التبين شرعا وقانونا"على أنه ) 46(إىل األب فتحتاج إىل شرعية العالقة لنص املادة 

 .، وبالتايل فتحتاج إلثبات شرعية العالقة46و 41مة باملادتني بالنسبة للطريق الثالث، فهي بدورها حمكو .3
فمن املؤكد أن شرعية العالقة غائبة هنا، ) النكاح الباطل(واخلامس ) نكاح الشبهة(بالنسبة للطريق الرابع  .4

ج يف وإمنا قرر املشرع ثبوت النسب هبما حفظا حلق الولد يف النسب بناء على وجود عقد انصرف أثره إىل غري الزو
 .احلالة األوىل، وأصابه خلل يف احلالة الثانية قصر به عن العقد الصحيح

اشتراط وبالتايل فإن اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب يف قانون األسرة اجلزائري ال يعترب استغناء عن 
  :وتوضيحه كما يليكونه ناشئا عن زواج شرعّي، 

 ".لولد ألبيه مىت كان الزواج شرعياينسب ا"كقاعدة عامة بأنه  41نص املادة  .1
 "مينع التبين شرعا وقانونا" 46منع التبين يف نص املادة  .2
 .إن دور الطرق العلمية قاصر على إثبات النسب البيولوجي .3
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طريقني إلثبات النسب كان لشبهة  34و33و32إن اعتبار نكاح الشبهة والنكاح الباطل مبفهوم املواد  .4
 .انون بطالنهاخلطأ مع وجود عقد قرر الق

مما تقدم فإن اللجوء للطرق العلمية إلثبات النسب ال ميكن االستغناء به عن شرعية العالقة، وإمنا ميكن أن 
   .تكون عامال مساعدا يف طرق إثبات النسب باإلقرار أو البينة

  الطّالق وآثاره: املبحث الرابع
  

ا يف إطالق اإلرادة يف إيقاعه أو على خالف بينه ضية بشرعية الطالقاعترفت غالب الشرائع مساوية كانت أو أر

من إهناء العالقة الزوجية وهدم الكيان املادي  فيهة، فكرهه ملا وقد نظر اإلسالم إىل الطالق نظرة واقعّي، (1)تقييدها

كن ول. 83"أبغض احلالل عند اهللا الطالق "  :-صلى اهللا عليه وسلم- لألسرة وهو ما يفهم من احلديث الشهري قوله 

، اهنارت فيها كل األسباب والعوامل املعنويةلعالقة ، وإهناء  كونه دفعا لضرر مستدمي غالب مل حيرمه وهذا الحتمال

  .84"اهللا كال من سعته وإن يتفرقا يغين"وهو ما يفهم من اآلية الكرمية  

   .الق ومتييزه عن الفسخالطّ تعريف: املطلب األول

   .تعريف الطالق: أوال

  :رف تعريفات كثرية منهاُعفقد شرعا  ، أّماةة كانت أو معنوّيابطة حسّيالقيد والّر لغة هو حلّالّالطّالق يف 

ابطة ، إذ تستمر الّرّرجعيالق اله ال يشمل حال الطّعريف أّنيؤخذ على هذا الّت .ةوجّيابطة الّزإهناء الّر .1

  .ةة حكما حىت هناية العّدّيوجالّز

وج يف عدد وهذا على اعتبار أن ايقاع الطالق ينقص من حق الّز: الق بلفظ خمصوصالطّ نقصان حلّ .2

ه ال يشمل حال وقوع وكذا أّن ،)يء بنفسهتعريف الّش(ور ويؤخذ على هذا التعريف الّد ،التطليقات املمنوحة له

 .د إنقاصالق ال جمّرإذ فيه إهناء حلل الطّ ،الطالق ثالثا

                                                 
. ، ومل تسمح املذهب الكاثوليكي إال بالتفريق اجلسديحية الطالق تفريقا ملا مجعه اهللاعتربت الديانة املسي  (1)  
  .رواه أبو داود - 83
  .120سورة الّنساء، اآلية  - 84
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وهذا  ،عريف أنه قد ال يرتفع قيد النكاح مطلقاويؤخذ على هذا الّت .يف احلال أو يف املال الّزواج رابطةرفع  .3

 .ةجعي باملراجعة يف العّدالق الّريف حال الطّ

ومما  ،من قانون األسرة اجلزائري أن الطالق هو حل عقد الزواج 48فهم من املادة ُيأّما تعريف الطّالق قانونا فما 

أّنه باملذكورة وهلذا فقد وضحت املادة  ،غري وفاة أو فسخبالزوجية جيب اإلشارة إليه أن الطالق شامل ألنواع حل 

ويشمل الطالق بإرادة ، "حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجني أو بطلب من الزوجة "

( طلب الزوجة  وذلك حبكم قضائي بناء على ،التطليق، كما يشمل )48املادة (الزوج املنفردة أو بتراضي الزوجني 

  ).53املادة 

  .متييز الطالق عن الفسخ: ثانيا

 :على أنه) ج . س. ق( من " 47"الفرقة الزوجية إما أن تكون بوفاة أو بفسخ أو بطالق وقد نصت املادة 

   :خيتلف الطالق عن الفسخ يف أوجه مخسة، و)تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة"

وبالتايل إقرار  ،خالفا للطالق الذي هو إهناء للعقد ،املترتب عنه وإزالة للحلّالفسخ حكم ببطالن العقد  .1

  .باحللّ الّذي نشأ عن العقد قبل وقوع الطّالق

وهو ما  ،بينما الفسخ يكون تقريرا لبطالن العقد من األصل ،الطالق ال يكون إال بعد عقد صحيح الزم .2

وهو نفس  "اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقدذا إيبطل الزواج ") ج.س.ق) (32(يقره نص املادة 

 ).ج.س.ق(من ) 34و33(نصوص املواد  املعىن الذي تضمنته

  .أما الطالق  فينقص به بعقد الّزواج، الفسخ ال ينقص عدد الطلقات اليت ميلكها الرجل .3

 ) 33و 16نص املادة ( املهر  نصفخبالف الطالق يوجب  ،قبل الدخول ال يوجب للمرأة شيئاالفسخ  .4

  . بالّنسبة للّشريعة اإلسالمّية اخالفا للطالق الذي قد يكون رجعّي الفسخ فرقة بائنة ال رجعة فيها، .5
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  .حكم الطالق وأدلة مشروعيته واحلكمة منه: املطلب الثاين

  .حكم الطّالق وأدلّة مشروعّيته: أّوال

الطالق " :وقوله 85"إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن ّيبها الّنيا أّي" :أدلة مشروعية الطالق كثرية منها قوله تعاىل

  .86"مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان

طلق النيب صلى : "- رضي اهللا عنه-وقال عمر ،  87"أبغض احلالل إىل اهللا الطالق " :وقوله صلى اهللا عليه وسلم

   .88"اهللا عليه وسلم حفصة مث راجعها

ترتب عنه من طلب وتعتريه األحكام اخلمسة حبسب الدافع إليه وما ي ،العلماء الطالق خالف األوىلقال مجهور 

وال متسكوهن " :فيكون واجبا يف حال كون الزوجية جملبة للضرر الغالب املستدمي لقوله تعاىلنفع أو دفع ضرر، 

  .جملبة للضرر للزوجني أو أحدمها -أي الطالق –ويكون حمرما يف حال انتفاء الدافع وكونه  ،"ضرار لتعتدوا

  .احلكمة من مشروعّية الطّالق: ثانيا  

  من أهم احلكم املترتبة عن تشريع الطالق املراعي حلدود وأحكام الشريعة 

  إهناء الرتاع الدائم بني الزوجني  - 1

 منع الضرر الغالب املستدمي كحالة عسر الزوج وعجزه عن النفقة  - 2

وإن يتفرقا يغن اهللا " :للمفارقة وهو ما أشارت إليه اآلية السابقة الذكرإعطاء فرصة حياة جديدة  - 3

 .89"كال من سعته

  

  

                                                 
  .1سورة الّطالق، اآلية -  85
  .229سورة البقرة، اآلية  - 86

  .رواه أبو داود -  87
  .رواه أبو داود -  88
  .120سورة الّنساء، اآلية  -  89
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  .أقسام الطّالق: لثملطلب الثّاا

  .الق يف الّشريعة اإلسالمّيةالطّأقسام : أّوال

  :باعتبار زمنه أقسام الطّالق -أ

  .أنت طالق: صدوره كقول املطلقهو ما قصد وقوعه يف احلال، وتترتب آثاره مبجرد : الطالق املنجز. 1

ويقع عند جميء أول جزء من أجزاء الزمن  ،هو ما أضيف حدوثه إىل وقت يف املستقبل: الطالق املضاف .2

   .فتصري طالقا منه بطلوع الفجر. أنت طالق غدا : الذي أضيف إليه كقول املطلق

إن خرجت من دون إذن : كقول املطلقوهو ما رتب حدوثه على حصول أمر يف املستقبل : قالطالق املعلّ .3

  .رط حتقق املشروط على قول مجهور العلماءفمىت حتقق الّش. فأنت طالق

  :فظالق باعتبار اللّأقسام الطّ -ب

كاأللفاظ ، الق عرفافظ الذي غلب استعماله يف الطّاللّالطّالق الّذي يكون بهو : ريحفظ الّصاللّالطّالق ب .1

  .القاملشتقة من كلمة الطّ

ذي جرت العادة أن يقصد هبا الطالق شرعا أو عرفا فظ الّاللّالطّالق بهو : اهرةلفظ الكناية الظّالطّالق ب .2

  .سريحكالفرقة والّت

الق ة الطّراداس يف إومل يتعارفه الّن ،الق وغريهكل لفظ حيتمل الطّالطّالق بهو : ةلفظ الكناية اخلفّيالطّالق ب .3

ويفهم املقصود منه بداللة احلال، كحال الغضب وذكر أمر  .حبلك على غاربك ،أحلقي بأهلك: كقول املطلق

  . وج على ما يذكره بيمينهقبل الّزوُي ،ةوال يلزم الطالق منه إال بنّي. الطالق

  :)الفقه املالكّي( تهّيالق باعتبار سنأقسام الطّ -ب

   :شروط أربعةة وهو ما توافر فيه املوافق للسّن الطّالق هو: يالق السّنالطّ. 1

  ، طلقة واحدةيكون أن : لرط األّوالّش -
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   .أن يكون يف حال طهر املرأة يف غري حيض وال نفاس: اينرط الثّالّش -

   .أن يكون يف حال طهر املرأة الذي مل جيامعها فيه: الثرط الثّالّش -

   .أن ال يتبع الزوج طالقا ثانيا وهي يف عدهتا من طالق سابق: ابعرط الّرالّش -

 ،أو أكثر فيه أحد شروط الطالق السّين اختلّوهو الذي  ،ةاملخالف للسّن الطّالق هو: الق البدعّيالطّ. 2

  .ويكره يف باقي احلاالت ،فيحرم طالق احلائض والنفساء ،وخيتلف من حيث احلكم

وأصل هذا  ،ويترتب على طالق املرأة يف غري طهر وجوب إرجاعها شرعا ما مل يستوف املطلق ثالث تطليقات

رضي اهللا -فذكر عمر  ،ق زوجته وهي حائضذي طلّاحلكم واألحكام السابقة املتعلقة بالشروط حديث ابن عمر الّ

ى تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء فلريجعها مث ميسكها حّت همر" :فقال -صلى اهللا عليه وسلم- لنّيبلذلك  -عنه

   .90"ساءطلق هلا الّنة اليت أمر اهللا أن ُتعّدفتلك القبل أن ميس ق أمسك بعد ذلك وإن شاء طلّ

إذ ال مراجعة إال  ،"فلرياجعها"ليل من احلديث لفظ والّد ،سبحتقع وتومجهور العلماء على أن طلقة البدعة 

  .بطالق

  :أقسام الطالق باعتبار أثره -ج

اجة إىل عقد ة دون حالعّدوج مراجعة زوجته ما دامت يف ذي ميلك فيه الّزالق الّهو الطّ: جعيالق الّرالطّ .1

يف ذلك إن  بردهّن وبعولتهن أحّق: "اين لقوله تعاىلل أو الثّالق األّوويكون يف حال الطّجديد وال إذن الّزوجة، 

  .وهو نوعان: الطالق البائن .2" أرادوا إصالحا

وجية بعقد جديد  الّزقة إىلاملطلّاملطلّق إرجاع ذي يستطيع فيه الّ الطّالق هو: الطالق البائن بينونة صغرى -

  . وإذهنا

                                                 
  .رواه الجماعة -  90
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ذي ال ميلك فيه املطلق مراجعة مطلقته إال بعد أن تتزوج من غريه الّ الطّالق هو: الطالق البائن بينونة كربى -

فإن طلّقها فال حتلّ له : "...منه على حنو طبيعي أو يتوىف عنه، وهو الّذي وضحته اآلية الكرمية يف قوله تعاىل وتطلق

  ".تنكح زوجا غريهمن بعد حّتى 

  .القانون الوضعّيالق يف أقسام الطّ: ثانيا

  :فقط على الّنحو الّتايل باعتبار أثره نله تقسيما  

 ،وجية بعقد جديد وإذهناقة إىل الّزاملطلّاملطلّق إرجاع ذي يستطيع فيه الّ الطّالق هو: الطالق البائن بينونة صغرى .1

زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد  من راجع"قانون األسرة اجلزائري من  50ة ت عليه املاّدوهو ما نّص

  ".صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديدجديد ومن راجعها بعد 

 ذي ال ميلك فيه املطلق مراجعة مطلقته إال بعد أن تتزوج من غريه وتطلقالّ الطّالق هو: الطالق البائن بينونة كربى .2

ال ميكن أن يراجع " قانون األسرة اجلزائريمن  51وهو ما ذكره نص املادة  .عي أو يتوىف عنهمنه على حنو طبي

  " الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أن تتزوج غريه وتطلق منه أو ميوت عنها بعد البناء

 احلاالت املذكورة يف نّصوجة يف إحدى الق الذي حيكم به القاضي بطلب من الّزالطّ ومما جيب مالحظته هنا أنّ

يعترب بائنا بينونة صغرى، بينما ما يكون تقريرا لإلدارة املنفردة للزوج فهو ال يغري من رجعيته ألنه ) 53(املادة 

القاضي إمنا نزل عند رغبة الزوج نظرا ألن قانون األسرة اجلزائري ال يثبت الطالق إال حبكم قضائي على ما نصت 

راضي بناء على عوض تدفعه املرأة لزوجها بائنا الق بالّتبينما يعترب الطّون األسرة اجلزائرّي، قانمن  49عليه املادة 

يا أيها " :ة عليها لقوله تعاىلة وهي ال عّدة مرتبطة بالعّدالرجعّي ألنّ ،وكذا طالق املرأة غري املدخول هبا ،بينونة صغرى

  " .أن متسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدوهنا الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل 

بنقض القرار الذي اعترب الطالق  39463ملف رقم  1986فيفري  10وقد قضت احملكمة العليا بتاريخ 

 حيث تقضي األوىل بأنّ ،50و 49بإرادة الزوج طالقا بائنا وهو ما يرفع اإلشكال الذي يطرحه ظاهر نص املادة 
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مما يوهم . ه جيب توفر العقد اجلديد للمراجعة بعد احلكم القضائيانية بأّنوتقضي الثّ ،قضائيالق ال يثبت إال حبكم الطّ

  .ريعةابت بنصوص الّشإلغاء املادتني حلق املراجعة الثّب

  . الطالق باإلرادة املنفردة للزوج: ّرابعاملطلب ال

وبالتايل فهذا النوع يصح عليه لفظ األصل أن العصمة الزوجية بيد الزوج وهو من ميلك إهناءها مىت شاء ، 

دون تقييد ونصوص الشريعة إمنا نسبت الطالق إىل الزوج وحده من باب التغليب حلال اإلرادة املنفردة يف " الطالق"

التفريق . إيقاعه وذلك بناء على أن الطالق بناء على تراضي الزوجني مؤسس ابتداء على رضا الزوج كما أن التطليق 

بعد استنفاذ طرق الصلح ) س.ق( 53لك القاضي إيقاعه إال يف أحوال حمددة على سبيل احلصر املادة القضائي ال مي

  ) .ج.س.ق( 46اليت وجهت إليها املادة 

  .كيفّية إيقاع الطّالق باإلرادة املنفردة للّزوج: أّوال

واحلكم بالطالق استنادا إىل  يتم هذا الطالق بأن يتقدم الزوج إىل احملكمة ويطلب من القضاء حل الرابطة الزوجية

وبعد املرور باجللسة السرية  يف كتابة الضبط باحملكمة املختصة،أسباب معينة يضمنها رفقة الطلب يف عريضة يضعها 

فإن فشل الصلح ) س. ق. 56( للمصاحلة وتعيني حكمني حملاولة الوفاق بينهما أجل ال يتجاوز شهرين طبقا للمادة 

  .مستقبلية إلصدار احلكم أدرج دعوامها يف جلسة 

وقد بني قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن دور القاضي يف هذه احلالة هو التأكد إرادة الزوج يف إيقاع هذا 

  " يتأكد القاضي من إرادة الزوج يف طلب الطالق"منه على أنه  450الطالق، فقد نصت املادة 

  .احلكمة من جعل الطالق بيد الزوج: ثانيا

مبقتضى نصوص الشريعة  والقانون مكونة الزواج والنفقة وتبعات الطالق وبالتايل   ن الزوج هو من يتحملأ. 1

  .الغنم بقدر الغرم –فهو أحق بإهناء العالقة إن شاء 

  .ما املرأة أشد انفعاال يف الغالبأن الرجل أشد متاسكا أمام عواطفه ومشاعره حال الظروف الطارئة بين. 2
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  .الطّالقشروط : ثالثا

  :ُيشترط لوقوع الطّالق أن تتوافر شروط هي كالّتايل  

  :شروط املطلق  - أ

أن يكون زوجا فال يصح طالق غريه وال يقع منه ألنه حق شخصي للزوج ثبت له بالعقد الذي : الشرط األول  

  .ح توكيله للغري أو تفويضه للزوجةعقده بإرادته فال ينتهي من جهته إال بإرادته ويص

فال ميلك الصيب واجملنون حق إيقاع الطالق عند مجهور العلماء وال يصح منه ، أن يكون ذا أهلية: اينالشرط الث

  .وأجازه املالكية يف حال الضرورة ة،ة وليه ألنه من التصرفات الضارة اليت ال متضي ولو بإجاززولو بإجا

هور العلماء على أن الطالق ال يقع ومج(أن يكون خمتارا أي يقصد الطالق باختيار دون إكراه : الشرط الثالث

  .91)حال اإلكراه

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن طالق املدهوش الذي وصلت به الدهشة إىل حالة من االنفعال ال يدري فيها ما يقول  

ال طالق يف " :-صلى اهللا عليه وسلم-ال يقع كالمها لقوله  –نفس احلالة  –وكذا طالق الغضبان املطبق  ،أو يفعل

وذهب مجهور الفقهاء إىل أن طالق السكران مبحرم كشارب مخر مع العلم واالختيار يقع على الراجح  ،92"إغالق

   ."ال يقع لعدم توافر القصد" :وقال بعض العلماء ،عقوبة له

زل وحلديث ومجهور الفقهاء على وقوع طالق اهلازل سدا لذريعة االحتيال والتهرب من تبعات الطالق مبربر اهل

  ."ثالث جدهن جد، وهزهلن جد، الطالق واإلعتاق واإلبراء"

واملالحظ أن املشرع اجلزائري سكت عن كل ما يتعلق بشروط املطلق مما يدع جمال االختيار واالجتهاد واسعا 

إذ أن قانون األسرة اجلزائري فرع  ،على أن يعمل قواعد القانون اخلاص) س.ق( 222أمام القاضي طبقا لنص املادة 

                                                 
  .رأى احلنفية خالفا للجمهور وقوع طالق املكره ألنه رغم اإلكراه قصد الطالق واختياره وملن يرض به -  91
  .رواه أحمد وأبو داود -  92
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كما أن املشرع اجلزائري حني جعل الطالق خاضعا إلشراف القضاء وحتت مراقبة القاضي خول له أن ، 93من فروعه

  .يتأكد من توافر الشروط الواجبة يف املطلق

حلكمية يشترط  يف املطلقة أن تكون حمال للطالق بأن تكون زوجة حقيقية أو حكمية وا :شروط املطلقة  - ب

وبالتايل فال يقع طالق على املطلقة غري املدخول هبا ألنه ال عدة عليها وكذا على ي املطلقة طالقا رجعيا حال العدة، ه

  .جلزائري مل يتعر ض لشروط املطلقةاملطلقة طالقا بائنا واملالحظ أن املشرع ا

وقد  ،وغريه كما يقع بالكتابة أو اإلشارةاتفق الفقهاء على أن الطالق يقع باللفظ العريب : شروط الصيغة -ج

ن الطالق يقع باللفظ الصريح كما يقع بلفظ الكناية أسبق أن تعرضنا يف احلديث عن أقسام الطالق باعتبار لفظه 

كما اتفقوا على وقوع الطالق بالكتابة ة إن قصد الزوج ايقاع الطالق هبا، الظاهرة كما يقع بلفظ الكناية اخلفي

ام املطلق عازما عليه ويقع باإلشارة املفهمة عند العجز عن النطق اتفاقا، وقال احلنفية إن كان حيسن والرسول ما د

  .94الكتابة مل تصح إشارته وال يصح الطالق باإلشارة للقادر على الكالم

  .التوكيل والتفويض يف الطالق: رابعا

ن ميلك ألن األصل يف احلقوق أن م ،قيام بهيقاع الطالق بنفسه أو أن يوكل غريه للإللزوج أن يستعمل حقه يف 

وخيتلف  ،كما أنه ميكن أن يفوض للغري أمر إيقاعه إن رأى هذا الغري صواب التصرفحقا ميلك توكيل غريه فيه، 

كما أن التفويض يسقط  ،أن التفويض ال يسقط بانعدام أهلية املفوض خالف الوكيليف التفويض عن التوكيل 

  . فيه ما مل يكن مضافا لزمن معني خبالف التوكيل فهو دائم ما مل يتم عزل الوكيلبانفضاض اجمللس الذي مت

  

  

                                                 
ان إذا كان مطبقا أو طالق السكران الطافح واملكره وكذا الغضبال يقع "من مدونة األحوال الشخصية  49نص القانون املغريب يف املادة  -  93

  "ال يقع طالق السكران وال املدهوش وال املكره"على أنه  89ونص قانون االحوال الشخصية السوري يف املادة ، "اشتد غضبه 

  ."بإشارته املعلومة يقع الطالق باللفظ وبالكناية ويقع من العاجز عنهما"من القانون السوري  87/1نص املادة  -  94
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   .)الطالق بطلب الزوجة(التطليق : املطلب اخلامس

هو احلكم القضائي بالفرقة بني الزوجني بناء على طلب من الزوجة ألسباب معينة وهو حق  .مفهوم الّتطليق: أّوال

إال أن التطليق  ،الرابطة الزوجية يف نظري حق الزوج يف إيقاع الطالق باإلرادة املنفردة لهمنح للزوجة يف التخلص من 

  :وهي) 53نص املادة ( خيتلف عنه بكونه حيتاج إىل أحد األسباب اليت تستحق هبا املرأة احلكم القضائي 

 .عدم اإلنفاق .1

 .العيوب الّيت حتول دون حتقيق اهلدف من الّزواج .2

 .فوق أربعة أشهراهلجر يف املضجع  .3

 .احلكم على الّزوج عن جرمية فيها مساس بشرف األسرة .4

 .الغياب .5

 .خمالفة األحكام املتعلّقة بالتعّدد .6

 .ارتكاب فاحشة مبّينة .7

 .الشقاق املستمّر بني الّزوجني .8

 .خمالفة الّشروط املّتفق عليها يف عقد الّزواج .9

  .الّضرر املعترب شرعا .10

ائع اليت تستند عليها الزوجة يف طلب الطالق وتكييفها، وهو ما نصت عليه ويظهر دور القاضي يف معاينة الوق

يعاين القاضي ويكيف الوقائع املعتمد عليها يف تأسيس األسباب "من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  451املادة 

االعتبار الظروف اليت املدعمة لطلب التطليق طبقا ألحكام قانون األسرة ويفصل يف مدى تأسيس الطلب آخذا بعني 

  "قدم فيها
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من قانون األسرة  53ة وفق ما نّصت عليه املاّد شترط العتبار قيام هذا السببُي .التطليق لعدم النفقة .1

أن ال تكون عاملة بإعساره وقت إبرام و متناعه عن تنفيذهاصدور حكم بالنفقة مع و عدم اإلنفاق فعالاجلزائرّي 

   .من النفقة الضرورية مبشتمالهتا املراعية لظروفه أن يكون امتناعه، و95الزواج

والذي اختاره املشرع اجلزائري هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من استحقاق املرأة الطالق لعدم النفقة خالفا 

ن كان موسرا بيع إفإن كان معسرا فال تستحق نفقة، و ،أليب حنيفة الذي يرى عدم استحقاقها له يف حال عدم النفقة

  .عليه ماله ألجل نفقتها

سكت املشرع اجلزائري عن املدة اليت ميكن التمسك هبا إلثبات وضعيته عدم اإلنفاق وقد قضى قانون وقد 

كل من امتنع عمدا وملدة تتجاوز شهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته وعن أداء كامل "العقوبات بأن 

ته أو أصوله أو فروعه رغم صدور حكم ضده بإلزامه يدفع نفقة إليهم يعاقب باحلبس قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوج

  )331املادة ( "دج 5000إىل  500من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة مالية من 

ريى املالكية انه طالق رجعي وللزوج رجعة املرأة إن أيسر أّما فيما خيّص بنوع الطّالق الواقع بسبب عدم الّنفقة ف

 50املشرع برأي الشافعية واحلنابلة بناء على نص املادة قد متّسك و ،وقال الشافعية واحلنابلة ال رجعة فيها ،يف عدهتا

  .اليت تشترط العقد اجلديد للمراجعة بعد صدور احلكم بالطالق

   :96لعيوبل التطليق.2

أمراض منفردة كاجلنون والسل وعيوب جنسية متنع أو تفسد العالقة اجلنسية بني الزوجني  :وهذه العيوب نوعان

  ... والزهري

                                                 
ال  ،األصل أن النفقة حق للزوجة ال يتوقف على سبق علم بإعسار أو بيسر فهو أثر للعقد كما أن استحقاق الثمن حق للبائع كأثر للعقد -  95

   .تحالة  اإللتزام يتوقف على العلم بعسر أو يسر املشترى وال مينحه حق امتالك املبيع والتمسك به يف حال مطالبة البائع بفسخ العقد ال س

الفرقة بالعيب فسخ ال طالق والفسخ ال ينقص : قال الشافعية واحلنابلة و ،هذه الفرقة طالق بائن ينقص عدد الطالق: قال املالكية واحلنفية -  96
  .عدد التطليقات
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ال جيوز، وقد اختار  :، وقال الظاهريةجواز طلب الزوجة للطالق بسبب العيوباإلسالم أغلب فقهاء ويرى 

أن العيوب اليت حتول دون حتقيق املشرع اجلزائري رأي مجهور العلماء يف املسألة من حيث املبدأ حيث نص على 

  .97اهلدف من الزواج تكون سببا الستحقاق املرأة التطليق

، أال يكون قد رضي به بعد العقدالتفريق عاملا بالعيب وقت العقد، و لتفريق بالعيب أال يكون طالبلرط تشوُي

الشرطني ما دام غالب الفقهاء والظاهر أن املشرع اجلزائري بسكوته عن التفصيل يف املسالة قد اعترب هذين 

  .اشترطوها

املهر قبل الدخول وكل املهر بعده ولو مبجرد  صفجيب هلا ن: ال احلنفيةفقد ق أثر التفريق بالعيب على املهروأّما 

قال ، وال شيء للمرأة إن كان الطالق قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فلها كل املهر: قال املالكية، واخللوة

وبعده فلها مهر املثل إن كان العيب مقارنا للعقد أو حادثا بني العقد والوطء  ،بل الدخول يسقط املهرق: الشافعية

ال جيب هلا شيء قبل الدخول : قال احلنابلةر إن حدث العيب بعد العقد والوطء، ووهلا مسمى امله ،وجهله الواطئ

   .وهلا مهر املسمى بعده

ل منح املرأة كامل الصداق بالدخول ونصفه بالطالق قبل الدخو) 16( وقد سبق أن املشرع اجلزائري يف املادة

، كما يالحظ أنّ املشّرع قد تطلّب تقدمي شهادة طبّية عند تسجيل العقد إلثبات خلّو وبالتايل فقد أخذ برأي األحناف

  . يتعارض مع الّزواج الّزوجني من كل مرض ميكن أن يسبب خطرا

تصال هبا ملدة أربعة و احلكم بالطالق بطلب من الزوجة لقيام زوجها بترك االهاملقصود به . التطليق للهجر.3

  :أن اهلجر املقصود هو ما توفر يف ثالثة شروط 53/3ويفهم من نص املادة ، أشهر فأكثر دون مربر سائغ

  ) ميتنع عن اإلتصال هبا(الزوجية  أن يهجرها فعال يف فراش •

 متتالية  أن يدوم هذا اهلجر مدة تفوق أربعة أشهر •

                                                 
التفريق بالعيب لكل من الزوجني لتضرر كل منهما هبا حىت ال يلزم الزوج إىل ) ابن حنبل  –الشافعي  –مالك ( أجاز األئمة الثالثة  -  97

  .اللجوء للطالق بإرادته املنفردة وحتمل تبعاته خالفا أليب حنيفة الذي مل جيعله إال للزوجة
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 .أن يكون هذا الترك عمديا يقصد به النكاية بالزوجة دون مربر كمرض أو غريه  •

ن فعظوهن والاليت ختافون نشوزه" :كوسيلة من وسائل التأديب يف قوله تعاىلوخيتلف اهلجر هنا عن اهلجر املذكور 

ميني " :لغة احللف، ومعناه شرعا ، وهواإليالءويقترب اهلجر الذي عناه املشرع اجلزائري مبفهوم ، "واهجروهن يف املضاجع

الذين " :دليله قوله تعاىلنه ميني على ترك واجب حنو الزوجة، وحرام عند اجلمهور لإليذاء وأل، وهو "تصال باملرأةبترك اال

  ".يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم

إذا عاد الزوج عن ميينه بأن اتصل بزوجته قبل مضي املدة أو بعدها يف رأي اجلمهور زال اإليالء ولزم  أّنه حكمهو

إذا مل يعد عن هجره يف أربعة أشهر حق للزوجة التطليق برفع األمر إىل القاضي وقال احلنفية يقع ، واحلانث كفارة اليمني

  .الطالق الذي يوقعه القاضي يقع رجعيا وقال احلنفية يقع بائناالطالق مبجرد مضي املدة ويرى اجلمهور أن 

ويفهم من ذلك  ،معها مواصلة العشرة الزوجية ستحيلوت ،وج جبرمية فيها مساس بشرف األسرةاحلكم على الز. 4

  .حق التطليقأنه إذا مل تكن اجلرمية متس بشرف األسرة أو ال تستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية فإنه ال يكون للمرأة 

أن يكون ، و)سنة(املدة  وهذا السبب مقيد أيضا بثالثة شروط هي ،الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة .5

  .أن ال تتوافر هلا نفقة، والغياب بغري عذر

رى ، واملقصود هنا الغش يف الّزواج بأخمكرر 8وهو ما نصت عليه املادة . 8خمالفة األحكام الواردة يف املادة  .6

  .الناشئ عن عدم استصدار ترخيص قضائي بالّزواج بأخرى

   .رتكاب فاحشة مبينةإ .7

   .الشقاق املستمر بني الزوجني. 8

  .شروط املتفق عليها يف عقد الزواجخمالفة ال. 9

  .كل ضرر معترب شرعا. 10
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  .الطالق بالتراضي: املطلب السادس

على احنالل عقد  48هناء العالقة الزوجية وقد أشارت املادة إوهو الطالق الذي يتم بناء على اتفاق بني الزوجني على 

تفاق اليت تكون حمل مراقبة من الزواج بناء على تراضي الزوجني وحيدد الزوجان الراغبان يف هذا الطالق سائر بنود اال

  .49يها القاضي بناء على نص املادة القضاء دون إخالل مبحاولة الصلح اليت جير

رقم ملقّرر مبوجب اقانون اإلجراءات املدنّية واإلدارّية وقد تصّدى املشّرع اجلزائرّي لتعريف الطّالق بالّتراضي يف 

الطّالق بالّتراضي هو إجراء يرمي إىل حل الّرابطة الّزوجّية بإرادة الّزوجني "منه بأنّ  427إذ ذكر يف املاّدة  08-0998

  "املشتركة

أنّ القاضي يف حالة الطّالق بالّتراضي يسمع كلّ طرف منفردا، مثّ يسمعهما جمتمعني، حيث وقد بّين 
لّتاريخ احملّدد للحضور من قبول العريضة، ويستمع للّزوجني على انفراد يتأكّد القاضي يف ا"على أّنه  431/1املاّدة  تنّص

وهو يبّين يف ذلك احلكمة من هذا اإلجراء ". مثّ جمتمعني، يتأكّد من رضائهما وحياول الّصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا
ا ميكن أن يكون قد وقع فيه أحد الطّرفني وهو الّتأكّد من رضائهما هبذا الطّالق مبا تضّمنه هذا االّتفاق من بنود احتياطا مل

 .من حرج وإكراه أدّيب من الطّرف اآلخر أو من األهل) خاّصة الّزوجة(

وحّتى يف حالة الّتأكّد من رضا الطّرفني ببنود االّتفاق فإنّ هذا ال مينع من سلطة القاضي يف تعديل بنود االّتفاق إذا 
ينظر " 431/2ظام العاّم، أو يتعارض مع مصلحة األوالد، وهو ما تنّص عليه املاّدة رأى أنّ ما متّ االّتفاق عليه خيالف الّن

مع الزوجني أو وكالئهما يف االّتفاق وله أن يلغي أو يعّدل يف شروطه إذا كانت تتعارض مع مصلحة األوالد أو خالفت 
 ".الّنظام العاّم

  .اخللع: املطلب السابع

   .مفهوم اخللع: أوال
خلع الرجل ثوبه خلعا، أي أزاله عن بدنه : قاليستعمل يف األمور احلسية فُي مبعىن الرتع واإلزالة، اخلاءاخلَلع بفتح 

واخلُلع بالضم مصدر مساعي يستعمل يف األمرين ، البيعة، أي تنّصل منهاخلع : كقوهلمونزعه عنه، و يف األمور املعنوية 

                                                 
 21اجلريدة الرمسّية، العدد (اءات املدنّية واإلدارّية متضّمن قانون اإلجر 2008فرباير  25هـ املوافق لـ 1429صفر  18مؤرخ يف  09- 08قانون رقم ) 98(

  .)م2008أفريل  23هـ املوافق لـ 1429ربيع الثاين  17بتاريخ 
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ُهنَّ ِلباٌس لَكُم و أَْنُتم : "اعتبار أن املرأة لباس للرجل و بالعكس لقوله تعاىلحقيقة يف إزالة الزوجية أو جماز ب إالّ أّنه ،أيضا
  ."ِلباٌس لَُهنَّ
 )99(.ن العرف خص استعمال اخللع بالفتح يف إزالة غري الزوجية، واخللع بالضم يف إزالة الزوجيةأ إالّ

كما  .يف مقابل عوض تلتزم به املرأةحل لعقدة الزوجية : بأنهأّما يف اصطالح فقهاء الّشريعة فقد ُعّرف  
بأنه إهناء احلياة الزوجية بالتراضي بني "و قد عرفه الدكتور عبد الرمحن الصابوين  ".طالق بعوض" هُعرِّف بأّن

 .الزوجني أو حبكم القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغا من املال ال يتجاوز ما دفعه إليها مهراً
 .مشروعيته: ثانيا

الطَّالَُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن : "، من ذلك قوله تعاىلالكتاب والسنةمشروع بنصوص اخللع 
الَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللِّه فَالَ ُجَناَح ِخفُْتْم أَ َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُواْ ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِالَّ أَن َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللِّه فَإِنْ

 100"الظَّاِلُمونََعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه ِتلَْك ُحُدوُد اللِّه فَالَ َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللِّه فَأُْولَـِئَك ُهُم 
أعطاها  للزوج أن يأخذ من زوجته مافقد دلت اآلية على مشروعية االفتداء، وإمنا يكون ذلك حال اخللع إذ ال حيل 

للزوج أن يأخذ من زوجته ماال  ، واملقصود هنا حقوق الزوج، فيجوزإال يف حالة اخلوف من عدم إقامة حدود اهللا
  .ويسرحها

صلى اهللا عليه  -جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن مشاس إىل رسول اهللا : ما رواه البخاري عن ابن عباس قالة من السّنو
  رسول اهللا ثابت ابن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين يا: قالتف -وسلم

نعم، فقال : أتردين عليه حديقته؟ فقالت:  -صلى اهللا عليه و سلم- و لكن أكره الكفر يف اإلسالم، فقال  رسول اهللا 
  ."قها تطليقةاقبل احلديقة وطلّ: " -صلى اهللا عليه و سلم - رسول اهللا 

أهنا تكره زوجها ثابت بالرغم من أنه ال يسيء إليها  -صلى اهللا عليه و سلم-ذكرت لرسول اهللا  او معىن احلديث أهن
و ال يقصر فيما يفرضه عليه اإلسالم حنوها وأهنا ختشى أن تؤدي كراهيتها له إىل التقصري يف احلقوق اليت أوجبها اهللا على 

  .لع من خالل إرشادمها ونصحهما بسلوك سبيلهوقد دل التوجيه النبوي على مشروعية اخل، الزوجة حنو زوجها
دون موافقة جيوز للزوجة "تنص على أنه منه اليت ) 54/1(وأساس مشروعية اخللع يف قانون األسرة اجلزائري هو املادة 

  "مبقابل مايلأن ختالع نفسها الزوج 
  :طبيعة اخللع ونوع الطالق الواقع به :ثالثا

فرأى مجهور الفقهاء  ،حول طبيعة اخللع من حيث كونه فسخا أو طالقا ةريعة اإلسالمّياختلف فقهاء الّش
حيتمل الفسخ الّزواج ال  ألنّو ،"قبل احلديقة وطلقها تطليقةا" :-صلى اهللا عليه وسلم- أنّ اخللع طالق لقوله 

                                                 
  .552-551ص   ،1982، الطبعة الرابعة ،الدار اجلامعية  للطباعة والنشر .أحكام األسرة يف اإلسالم. حممد مصطفى شليب) 99(

  .229اآلية  ،سورة البقرة - 100
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جناح فال " :، مث قال"الطالق مرتان" :قوله تعاىلواستدلوا بأنه فسخ، بعضهم  وقال ،مادام قد نشأ صحيحا
فذكر تطليقتني  ".فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه" :، مث قال"عليهما فيما افتدت به

  .واخللع بعدها، فلو كان اخللع طالقا لكان أربعا
 .وقد أمجع العلماء على أنّ الّزوج ال ميلك فيه املراجعة

وحيسب ضمن عدد الطلقات الثالث اليت ميلكها الزوج فهو ليس  ،طالقافقد عّده  ع اجلزائرّيأما املشّر
 .يف الفصل املعنون بالطالق) 54(أورد أحكامه يف املادة حيث  ،جمرد فسخ
  .وتتلخص أمهها فيما يلي .أحكام اخللع: رابعا

هل يكون مبعىن اختلف الفقهاء حول اشتراط رضا الزوج إلمكانية املخالعة، : اشتراط رضا الزوج .1
للخلع صفة العقد يستلزم قبول الزوج، أم هو مكنة ختضع للسلطة التقديرية للقاضي؟ أم هو حق إرادي 

  متارس من خالله الزوجة حقها يف فك الرابطة الزوجية بإرادهتا املنفردة؟
 ،"عقد ينعقد باإلجياب والقبول": بقوله الدكتور حممد أبو زهرةومن ذلك تعريف عقداً  البعض هفاعترب

و هبذا صورة للطالق بالتراضي، بينما وه ،ينحصر يف تثبيت ما اتفق عليه الزوجان وبالتايل فإن دور القاضي
 .مكنة للزوجة ختضع للسلطة التقديرية للقاضياعتربه البعض اآلخر 

حول اشتراط رضا الزوج أو عدمه، حيث  1984ولئن مل يكن املشرع اجلزائري واضحا يف ظل قانون 
جيوز للزوجة أن ختالع نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق عليه، فإذا مل يتفقا على "كانت تنّص على أّنه 

ح إن كان االتفاق حول مبدأ يتوضدون " شيء حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت احلكم
فإن تعديل  .101ويف االجتهاد بشأهناا أدى إىل االختالف يف تطبيقها عمليا، اخللع يف حد ذاته أو على بدله مم

                                                 
  : انقسم قضاء احملكمة العليا يف هذه املسألة إىل اجتاهني - 101

حتت رقم  21/12/1988يف القرار الصادر بتاريخ يشترط رضا الزوج لصحة اخللع، من أهم القرارات اليت توضحه ما ورد  :االجتاه األول
يس للقاضي سلطة خمالعة الزوجني دون رضى من املقرر فقهاً وقضاًء أن قبول الزوج للخلع أمر وجويب وأنه ل: "والذي جاء فيه 51728

التطليق الزوج ومن مث فإن القضاء فيما خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا ألحكام الفقه، وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن املطعون ضدها طلبت 
ري، فإن القضاء بتطليق املطعون ضدها على وملا مل يكن هلا سبب فيه أظهرت استعدادها ملخالعة زوجها دون أن جيد ذلك قبول من هذا األخ

، اجمللة القضائية(" احلكم املطعون فيه  دون إحالته سبيل اخللع يعد خرقا للقواعد الفقهية اخلاصة باخللع ومىت كان كذلك استوجب نقض
رر شرعا وقانونا أنه من املق" :جاء فيه 73885و حتت رقم  03/04/1991والقرار الصادر بتاريخ ، )32ص  ،العدد الثالث ،1990

يشترط لصحة اخللع قبوله من طرف الزوج وال جيوز فرضه عليه من طرف القاضي ومن مثة فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام 
  )55ص ، 2العدد، 1993، اجمللة القضائية( "اخللع وخطأ يف تطبيق القانون
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جيوز "على أّنه  54إذ نصت املادة قطع الّشك باليقني بالنّص صراحة على أّنه ال ُيشترط رضا الّزوج  2005
   ."للزوجة دون موافقة الزوج أن ختالع نفسها مبقابل مايل

 :قيمة بدل اخللع .2
أما إذا  يف اخللع، أخذهلزوج حل ل أو أقل ذا كان البدل مساوياً ملا دفع للزوجة من مهرإاتفق الفقهاء أنه 

أخذ الزيادة جائز ال شيء فيه، إلطالق اآلية فقال بعضهم ، فقد اختلفوا كان البدل أكثر مما قدم إليها من مهر
. يرجع إىل تراضي الطرفنيألن اخللع معاوضة والبدل فيها ، و"فال جناح عليهما فيما افتدت به" :السابقة

ألن آخر اآلية  ،"فال جناح عليهما فيما افتدت به" :ن أخذ الزيادة مكروه لآلية السابقةإ: وقال البعض اآلخر
مردود إىل أوهلا واليت تنهى األزواج أن يأخذوا من زوجاهتم مما آتوهن من مهور، واستثىن منها األخذ يف 

صلى اهللا عليه –ك ما جاء يف حديث امرأة قيس بن ثابت أن رسول اهللا ويؤيد ذل. حالة ترك إقامة حدود اهللا
–وبذلك هنى الرسول " أما الزيادة فال: "، فقال"نعم وزيادة: "فقالت" أتردين عليه حديقته؟:"قال -وسلم

  )102(.عن الزيادة مع كون النشوز من قبلها - صلى اهللا عليه وسلم
إذا مل يتفق الزوجان "ه على أّن من قانون األسرة اجلزائري) 54(قد نصت املادة أما املشرع اجلزائري ف

يجوز وبالتايل ف "على املقابل املايل للخلع حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم
أما إذا وميكن أن يزيد على املهر مهما بلغ، حسب االتفاق، للزوجة أن ختالع نفسها من زوجها على مال 

ال حيكم مبا لقاضي أن يلزم ااتفقا على الطالق باخللع ومل حيصل اتفاق على املقدار املايل املقابل للخلع فإنه 

                                                                                                                                                                            
وقد وجد تطبيقه كذلك يف عدة قرارات للمحكمة  ،اخللع بل يكفي عرض الزوجة مقابل اخللعال يشترط موافقة الزوج لصحة : االجتاه الثاين
من املقرر قانونا أنه جيوز للزوجة أن ختالع نفسها " :والذي جاء فيه 83603حتت رقم  21/07/1992القرار الصادر بتاريخ  :العليا أمهها

إن املادة املذكورة من  ،يء حيكم القاضي مبا ال يتجاوز صداق املثل وقت احلكممن زوجها على مال يتم االتفاق عليه فإن مل يتفقا على ش
قانون األسرة تسمح للزوجة مبخالعة نفسها من زوجها على مال دون حتديد نوعه كما يتفق الطرف على نوع املال وقدره ويف حالة عدم 

، وقت احلكم دون االلتفات إىل عدم قبول الزوج باخللع الذي تطلبه اتفقامها يتدخل القاضي لتحديده على أال يتجاوز ذلك قيمة صداق املثل
ملا قضوا بتطليق الزوجة خلعا  -يف قضية احلال–وعليه فإن قضاة املوضوع . الزوجة ألن ذلك يفتح الباب لالبتزاز والتعسف املمنوعني شرعا

عدد ، 2001، هاد القضائي لغرفة األحوال الشخصيةاالجت( "دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون و مىت كان كذلك رفض الطعن
اخللع رخصة للزوجة تستعملها لفدية " :والذي جاء فيه 216239حتت رقم  16/03/1999القرار الصادر بتاريخ ، و)134ص ، خاص

وافقة الزوج طبقوا صحيح نفسها من الزوج مقابل مبلغ مايل تعرضه عليه، ومن مثة فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون م
  "القانون ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن

  )138، عدد خاص، ص 2001االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، (
571- 570ص  - آمرجع سابق -"الدآتور محمد مصطفى شلبي" -102  
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تجاوز قيمته قيمة الصداق الذي يقدم عادة ملثل الزوجة وقت صدور احلكم بالطالق على أساس اخللع ي
  .حسب أعراف كل منطقة

من املتفق عليه فقهاً "بأنه  36709حتت رقم  1985-04-22ريخ قرار بتايف احملكمة العليا وقد قضت 
  اإلسالمية أنه يف حالة االتفاق بني الزوجني على مبدأ اخللع  أحكام الشريعة يف

عود لقاضي املوضوع، باعتبار أن ذلك يعترب اتفاقاً على مبدأ يو االختالف على مقداره فإن أمر تقديره 
وتأكيداً هلذا املبدأ يستوجب ، القاضي تقدير قيمة اخللع مث احلكم بالطالق الطالق خبلع و من مثة يتعني على

نقض القرار الذي قضي برجوع الزوجة حملل الزوجية إذا طلبت الطالق خبلع على مقدار صداقها واشترط 
رغم انصراف إرادة الطرفني إىل الطالق خبلع و طلبهما ) دج50 000(الزوج مبلغاً قدره مخسني  ألف دج 

  )103(" ه معاًل
  احلكم بالتعويض وإجراءات دعوى الطالق: املبحث السابع

  .احلكم بالتعويض عند الطالق: ولاملطلب األ

من حق من تضرر أن ُيعوض بقدر الضّرر الّذي حلق به، وقد بّين قانون األسرة ذلك فيما يتعلّق حباالت الطالق 

  . املختلفة

إذا قّدر كون الطالق الّذي يطلبه الّزوج ويتمّسك به ال يّربره بأسباب  نّص قانون األسرة اجلزائري على أنّ القاضي

معقولة ومنطقّية فإّنه يكّيفه بأّنه طالق تعسفّي، وبالّتايل حيكم بتعويض للمطلقة بالّنظر إىل الضّرر الّذي يلحقها من هذا 

لطّالق حكم للمطلّقة بالّتعويض عن الّضرر إذا تبني للقاضي تعّسف الّزوج يف ا" 52وهو ما نّصت عليه املاّدة . الطّالق

  ".الالّحق هبا

 53كما أنّ احلكم بالّتطليق قد يقترن به احلكم بالّتعويض حال ترّتب أضرار على الّزوجة، وهو ما نّصت عليه املاّدة 

  ".هبا جيوز للقاضي يف حالة احلكم بالّتطليق أن حيكم للمطلقة بالّتعويض عن الّضرر الالّحق"مكّرر بقوهلا 

                                                 
  .92، ص 1، العدد 1989اجمللة القضائية،  - 103
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ومل  53ولعلّ املالحظة الّيت ُتسّجل على املشّرع من حيث صياغة نّص املاّدة هو أّنه أجاز احلكم بالّتعويض يف املاّدة 

من القانون  124املاّدة (يوجبه، وهذا غري صحيح من حيث القواعد الّيت يقّررها القانون فيما يتعلّق باملسؤولّية التقصريّية 

  . املذكورة أعاله 52تسّبب يف الّضرر بالّتعويض، وهو ما دلّت عليه أيضا املاّدة إذ ُيلزم امل) املدين

من قانون األسرة على أّنه حالة نشوز أحد الّزوجني وهذا بإخالله حبقوق الطّرف  55كما نّصت املاّدة 

على أّنه  ، إذ تنّصاآلخر بشكل واضح فإن القاضي عند احلكم بالطّالق حيكم بالّتعويض للطّرف املتضّرر

  "عند نشوز أحد الّزوجني حيكم القاضي بالطّالق وبالّتعويض للطّرف املتضّرر"

  .إجراءات الطالق يف قانون األسرة اجلزائري: املطلب الثاين
ختضع دعوى الطالق يف إجراءاهتا العامة إىل القواعد العامة يف إجراءات الدعوى املدنية، واملقصود هنا 

ذات األمهية فيما يتعلق هبذه اإلجراءات خاصة وأن املشرع اجلزائري قد خّص  هو تسجيل بعض املالحظات
إجراءات قسم شؤون األسرة بفصل خاص يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إضافة إىل ما نص عليه يف 

  .قانون األسرة
  :وميكن بياهنا كما يليوقد تقّررت هذه اإلجراءات يف قانون األسرة وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 

يشترط قانون األسرة اجلزائري أن يسبق احلكم بالطالق عدة حماوالت صلح يقوم هبا القاضي يف  .1
حمضر يبني فيه املساعي اليت مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون القاضي ملزما بتحرير 

يثبت  ال"من القانون  49/1ما نصت عليه املادة  وهوُبذلت يف حتقيق الصلح والنتائج اليت خلصت إليها، 
الطالق إال حبكم بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ 

، يتعني على القاضي حترير حمضر يبّين مساعي ونتائج حماوالت الصلح يوقعه مع كاتب الضبط رفع الدعوى
 ."والطرفني

حماوالت الصلح "منه على أن  439ه قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث تنص املادة دوهو ما أكّ
يف مجيع احلاالت جيب أالّ تتجاوز "على أنه  442/2كما تنص املادة ". وجوبية وتتم يف جلسة سرية

  ".حماوالت الصلح ثالثة أشهر من تاريخ رفع دعوى الطالق
دارّية أنّ الّصلح بني الّزوجني يثبت مبحضر واعتربه سندا تنفيذيا، بّين قانون اإلجراءات املدنّية واإل .2

يثبت الصلح بني الزوجني مبوجب حمضر حيرر يف احلال من أمني الضبط "منه على أنه  443فقد نصت املادة 
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يعّد . يوقع احملضر من طرف القاضي وأمني الضبط والزوجني ويودع بأمانة الضبط. حتت إشراف القاضي
  "لح سندا تنفيذياحمضر الص

يشترط قانون األسرة اجلزائري حال اشتداد الّنزاع بني الّزوجني والّنشوز دون إمكانّية حتديد  .3
املتسّبب والّضرر الواقع أن يعّين القاضي حكمني أحدمها من أهل الّزوج واآلخر من أهل الّزوجة حملاولة 

إذا اشتّد اخلصام بني "منه  57ّصت عليه املاّدة الّصلح على أن ال تتعّدى مهّمتهما مّدة شهرين، وهو ما ن
، حكما من أهل الّزوج الّزوجني ومل يثبت الّضرر وجب تعيني حكمني للّتوفيق بينهما، يعّين القاضي احلكمني

، كما أكدته "وحكما من أهل الّزوجة وعلى هذين احلكمني أن يقّدما تقريرا عن مهّمتهما يف أجل شهرين
إذا مل يثبت أي ضرر أثناء اخلصومة جاز للقاضي "قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقوهلا من  446املادة 

 "أن يعني حكمني اثنني حملاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون األسرة
ال يسمح قانون األسرة اجلزائري بالطّعن يف احلكم بالطّالق فيما يتعلّق بقرار إهناء العالقة الّزوجّية،  .4
منعا من االضطراب الّذي قد يلحق األسرة بسبب إلغاء األحكام املنهية للّزوجية، وألنّ اإللغاء يكون  وهذا

بأثر رجعّيا، وهو ما يعين أنّ املرأة قد ُوجدت يف مرحلة ال تعرف فيها إن كانت زوجة أم ال ألهنا ال تعرف 
، وهو ما ال يستقيم مع نظام األسرة مصري الطّعن املقّدم منها أو من زوجها يف احلكم القاضي بالطّالق

تكون األحكام الّصادرة يف "منه بأّنه  57ألجل ذلك فقد نّصت املاّدة . وقواعد الّشريعة يف احللّ واحلرمة
دعاوى الطّالق والّتطليق واخللع غري قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها املادّية، تكون األحكام املتعلّقة 

 ئ، وحرصا من املشرع على تفادي الظن بإمكانية الطعن يف احلكم بالطالق الناش"افباحلضانة قابلة لالستئن
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بالذكر إذ جاء فيها  433الطالق بالتراضي فقد خصه يف املادة عن 

 "أحكام الطالق بالتراضي غري قابلة لالستئناف"
االستعجالّية جلملة من املسائل الّيت ترتبط بالطّالق عادة نّص قانون األسرة اجلزائرّي على الطّبيعة  .5

وهي الّنفقة واحلضانة والزيارة واملسكن، وهلذا فقد فتح اجملال أمام الفصل فيها بأوامر إىل غاية الفصل يف أصل 
 جيوز للقاضي الفصل على وجه االستعجال"مكرر بأنه  57املوضوع املعروض أمام القضاء، وقد نّصت املاّدة 

 "مبوجب أمر على عريضة يف مجيع التدابري املؤقتة والسيما ما تعلق منها بالنفقة واحلضانة والزيارة واملسكن
قانون أنّ القاضي يف حالة الطّالق بالّتراضي يسمع كلّ طرف منفردا، مثّ يسمعهما جمتمعني، البّين  .6

يتأكّد القاضي يف الّتاريخ احملّدد "على أّنه من قانون اإلجراءات املدنّية واإلدارّية  431/1حيث تنّص املاّدة 
للحضور من قبول العريضة، ويستمع للّزوجني على انفراد مثّ جمتمعني، يتأكّد من رضائهما وحياول الّصلح 
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وهو يبّين يف ذلك احلكمة من هذا اإلجراء وهو الّتأكّد من رضائهما هبذا الطّالق ". بينهما إذا كان ذلك ممكنا
من ) خاّصة الّزوجة(ا االّتفاق من بنود احتياطا ملا ميكن أن يكون قد وقع فيه أحد الطّرفني مبا تضّمنه هذ

 .حرج وإكراه أدّيب من الطّرف اآلخر أو من األهل

وحّتى يف حالة الّتأكّد من رضا الطّرفني ببنود االّتفاق فإنّ هذا ال مينع من سلطة القاضي يف تعديل بنود 
متّ االّتفاق عليه خيالف الّنظام العاّم، أو يتعارض مع مصلحة األوالد، وهو ما تنّص عليه  االّتفاق إذا رأى أنّ ما

ينظر مع الزوجني أو وكالئهما يف االّتفاق وله أن يلغي أو يعّدل يف شروطه إذا كانت " 431/2املاّدة 
 ".تتعارض مع مصلحة األوالد أو خالفت الّنظام العاّم

نّية واإلدارّية أنّ تاريخ الطّعن بالّنقض يبدأ من تاريخ احلكم، حيث يوّضح قانون اإلجراءات املد .7
، واحلكمة من ذلك هو منع "يسري أجل الطّعن بالّنقض من تاريخ الّنطق باحلكم"على أّنه  434تنّص املاّدة 

إىل طول إطالة عمر الّنزاع ألّنه لو ُعلّق سريان أجل الطّعن بالّنقض على تاريخ التبليغ للحكم ألّدى ذلك 
 .وقت الّنزاع من جهة، وحتكّم اخلصوم فيه من جهة أخرى

قّرر قانون اإلجراءات املدنّية واإلدارّية أّنه يف حالة كون أحد الّزوجني ناقص األهلّية فإنّ طلب  .8
عندما "، إذ تنّص على أّنه 437الطّالق ُيقّدم من طرف ولّيه أو املقدَّم حسب احلالة، وهو ما تبّينه املاّدة 

 ".يكون الّزوج ناقص األهلّية، ُيقدَّم الطّلب بامسه من قبل ولّيه أو مقّدمه حسب احلالة

أن يطلب الطّالق رغم كونه طرفا  - سنة 19و 13أي ما بني –ومعىن هذا أّنه ال ميكن لناقص األهلّية 
 03-05-ّرره يف األمر يف العالقة الّزوجّية، واحلقيقة أنّ ما فعله املشّرع اجلزائرّي ُيعّد انتكاسا عّما ق

يكتسب الّزوج القاصر أهلّية الّتقاضي فيما يتعلّق "على أّنه  7/2املتضّمن تعديل قانون األسرة، إذ تنّص املاّدة 
يف مباشرة  -أي الّزوج ناقص األهلّية–ّمما يعين أن يكون له احلّق ". بآثار عقد الّزواج من حقوق والتزامات

آثار عقد الّزواج من حقوق والتزامات مبا فيها حّق طلب الطّالق، إذ ُيعترب حقّا أّي دعوى ترمي إىل تطبيق 
  .ناشئا عن عقد الّزواج ولو كان يهدف إىل إهناء العقد ذاته

فيتبّين من جمموع الّنصني أنّ املشّرع رغم منحه الترشيد القضائّي لناقص األهلّية ملباشرة الّدعاوى الّرامية 
من قانون األسرة اجلزائرّي  7/2واج بكلّ ما تتضّمنه من حقوق والتزامات يف نّص املاّدة إىل تطبيق آثار الّز
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عاد فحّد من هذا الّترشيد املمنوح له بإخراج حّق طلب الطّالق منه، مبعىن أنّ للّزوجة ناقصة األهلّية أن تباشر 
أن تطلب الطّالق إذا امتنع الّزوج عن بنفسها دعوى الّنفقة باعتبارها حقّا ناشئا عن الّزوجّية ولكن ليس هلا 

  .اإلنفاق
من  7/2ورغم أّنه ميكن أن يعتذر للمشّرع بأعذار أمهّها أنّ ناقص األهلّية إّنما اكتسب بنّص املاّدة 
وأنّ القاصر . قانون األسرة أهلّية الّتقاضي فيما يتعلّق بآثار عقد الّزواج فقط، وليس الطّالق أثرا لعقد الّزواج

ومل جيعله له رغم اشتراطه حصوله على  11/2نون األسرة للويلّ مباشرة إبرام عقد زواجه بنّص املاّدة جعل قا
فإنّ هذه األعذار ال تكفي ملنعه من طلب الطّالق واشتراط قيام ولّيه أو مقّدمه بذلك ما . الّترخيص وموافقته

لّزواج من حقوق والتزامات، خاّصة وأنّ الطّالق دام قد منحه قانون األسرة أهلّية الّتقاضي فيما يتعلّق بآثار ا
  .قد يرتبط بإضاعة هذه احلقوق خصوصا، كامتناع الّزوج عن الّنفقة على زوجته

ضف إىل ذلك أنّ مثل هذا يفتح احتمال أن ميتنع الويلّ أو املقدَّم عن تقدمي طلب الطّالق رغم حاجة 
  .من قانون األسرة 53يق املنصوص عليها يف املاّدة الّزوج القاصر إليه ووجود ما يّربره كحاالت التطل

يؤكّد قانون اإلجراءات املدنّية واإلدارّية مبا يتوافق مع قانون األسرة اجلزائرّي على مهّمة الّصلح   .9
، كما حيرص على حتقيق "حماوالت الّصلح وجوبّية"على أّنه  439الّيت جيريها القاضي، فهو ينّص يف املاّدة 

الوسائل املمكنة من الوصول إليه، من ذلك النّص على االستماع للّزوجني على انفراد قبل ذلك، وتقرير 
يف الّتاريخ احملّدد إلجراء حماولة الّصلح يستمع "على أّنه  440/1االستماع إليهما جمتمعني، إذ تنّص املاّدة 
 ". القاضي إىل كلّ زوج على انفراد مثّ معا

 440/2د األقارب بناء على طلب أحد الّزوجني، فقد نّصت املاّدة ومن ذلك أيضا إمكانّية حضور أح
، وكلّ ذلك "ميكن بناء على طلب الّزوجني حضور أحد أفراد العائلة واملشاركة يف حماولة الّصلح"على أّنه 

ّد إضافة إىل مهّمة احلكمني املقّررة يف قانون األسرة اجلزائرّي الّيت زادها هذا القانون توضيحا يف املوا
  .449و 446،447،448
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يؤكّد قانون اإلجراءات املدنّية واإلدارّية على معاينة القاضي للوقائع املعتمدة يف الطّالق بطلب  .10
الّزوج وتكييفها، إضافة إىل الفصل يف مدى تأسيس طلبه مع ما ميكن من اللّجوء إىل األمر بالّتحقيق أو 

 .منها 1،2،3يف الفقرات  451ّصت عليه املاّدة بإجراء خربة طبّية أو انتقال للمعاينة، وهو ما ن

وال يقتصر األمر عند ذلك، . واهلدف من ذلك بطبيعة احلال هو الّتأكّد من وقوع الطّالق تعسفّيا أم ال
بل يتعّدى إىل طلب اخللع من الّزوجة، إذ يعاين القاضي ويكّيف الوقائع املعتمد عليها يف طلب اخللع، وهذا 

من قانون األسرة  53املاّدة  حّتى يتحقّق من عدم وجود سبب من أسباب التطليق املنصوص عليها يف
  . اجلزائرّي

  الطالق بني قواعد الشريعة ونصوص قانون األسرة وقرارات احملكمة العليا

يف ظل قواعد الشريعة يف  51، 50، 49إن املتأمل لنصوص قانون األسرة، خاصة منها املواد 

يلحظ ) 61، 60، 59، 58املواد (أحكام الطالق وما تعلق به من رجعية وارتباط ذلك مبسألة العدة 

وهو معلوم من ) 50، 49(ختبطا كبريا وتناقضا صارخا بني بعض األحكام اليت تقررها نصوص املواد 

قواعد الشريعة اليت التزمها املشرع اجلزائري كمرجعية لنصوص قانون األسرة وهو ما دفع باحملكمة العليا 

اولة استدراك ما ميكن تصحيحه من فهم لقصد إىل اجتهادات قضائية كثرية لرد األمور إىل نصاهبا وحم

  .املشرع

  :ويظهر ذلك يف مجلة نقاط نلخصها بالشكل التايل

ال يثبت "تنص على أنه ) ج.س.ق(من  49رغم أن املادة : طبيعة احلكم القضائي بالطالق -1

 .فإن طبيعة احلكم القضائي بالطالق خيتلف حبسب احلال"  الطالق إال حبكم
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حكم الطالق هو نزول عند رغبة الزوج وهو ماقررته احملكمة : املنفردة للزوجالطالق باإلرادة   . أ

وأن حكم "... إذ جاء فيه  39463ملف رقم  1986-02- 10العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 

وكذا قضت يف قرارها الصادر بتاريخ " القاضي به ال يغري من رجعيته ألنه إمنا نزل على طلب  الطالق

العصمة بيد الزوج وله الطالق بإرادته املنفردة من دون "بأن  41255رقم  ملف 1986- 24-03

  ".حاجة إىل تربيره، فالقرار الذي خالف هذه القاعدة يستوجب نقضه

حكم الطالق هنا ليس نزوال عند رغبة الزوجة، وإمنا استجابة لطلبها : التطليق بطلب الزوجة  . ب

 .53 املادة  إذا توفرت أحد أسباب التطليق املنصوص عليها يف

إن توقف الطالق على احلكم به ال يعىن أبدا مصادرة حق الزوج يف إيقاع الطالق بإرادته : النتيجة 

املنفرة مبقتضى العصمة الزوجية دون حاجة إىل تربير طالقه الستحقاق احلكم به، وإمنا ميكن اعتباره 

  .52يف مثل هذه احلال طالقا تعسفيا بنص املادة 

جيعل حق املراجعة دون عقد جديد معلقا على إعالن  50رغم أن نص املادة : حق املراجعة -2

الزوج عن رغبته للمراجعة خالل حماولة  الصلح، فإن هناك أمورا أهم وأوىل باالعتبار مبقتضى قواعد 

الشريعة وقرارات احملكمة العليا، وأمهها مسالة العدة، بل إن احلكم القضائي نفسه ال يلغي حق الزوج يف 

  .ملراجعةا

  هل يلغي احلكم بالطالق حق الزوج يف املراجعة؟ : أوال

إن حق الزوج يف املراجعة يف حال الطالق الرجعي مرتبط بوقوع الرجعية يف املهلة احملددة شرعا، 

وهلذا لو صدر احلكم القضائي بالطالق بناء على اإلرادة املنفردة للزوج رغم عدم انتهاء العدة ال حيرم 
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وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن : "ملراجعة بناء على قواعد الشريعة يف ذلك قال تعاىلاملطلق حق ا

يف ملف رقم  1986.02.10، ولذلك قررت احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ "أرادوا إصالحا

زوج من املتفق عليه فقها وقضاء يف أحكام الشريعة اإلسالمية أن الطالق الذي يقع من ال"بأنه  39463

هو الطالق الرجعي وأن حكم القاضي به ال يغري من رجعيته ألنه إمنا نزل على طلب الطالق، إن القضاء 

مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ولذلك يستوجب نقض القرار الذي 

  ".اعترب الطالق بإرادة الزوج طالقا بائنا

  طلق ثالثا مطلقته خالل حماولة الصلح ؟هل ميكن أن يراجع امل: ثانيا 

إن إمكانية املراجعة بعقد جديد أو دون عقد جديد مرتبط شرعا بعدم استنفاذ املطلق حلقه يف ثالث 

تطليقات، كما أنه من املعلوم شرعا أنه من طلق زوجته ثالث مرات مفترقات فإنه ال ميكن مراجعتها إال 

يعي أو يتوىف عنها وهذا ال يتوقف على حكم القاضي بالطالق بأن تتزوج غريه وتطلق منه على حنو طب

ألنه حيكم بالطالق نزوال عند رغبة املطلق وعلماء املسلمني إن اختلفوا فيمن طلق زوجته ثالث تطليقات 

دفعة واحدة هل يقع طلقة واحدة أو ثالثا، فقد أمجعوا على أن الطالق يف ثالث مرات متفرقات يقع به 

  . 51مبانع الطالق الثالث وهو مضمون املادة  التحرمي املؤقت

هل ميكن أن حتدث مراجعة دون عقد جديد قبل صدور احلكم ولو جتاوزت مدة العدة : ثالثا 

  الشرعية؟

الثابت من قواعد الشريعة أن حق املراجعة يف حال الطالق الرجعي قائم بإبداء الزوج لرغبته يف 

املراجعة خالل مدة العدة الشرعية، وهلذا لو تركها املطلق حىت أهنت عدهتا فال ميكن أن يراجعها إال بعقد 
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واليت  50عنها املادة  جديد إن رضت وهلا أن تتزوج من غريه، وهلذا فإن حماولة الصلح اليت  تتحدث

متنح املطلق حق مراجعة مطلقته دون حاجة إىل عقد جديد دون اعتبار النقضاء مدة العدة الشريعة أو 

  .استمرارها يعد خرقا خطريا لقواعد الشريعة

بأنه  41100ملف رقم  1986.04.21وهلذا فقد قررت احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 

احلكم بالطالق الواقع برضا الزوج والذي استغرق ميعاد العدة ال جيوز استئنافه  من املقرر شرعا أن"

  ". بغرض التراجع عن الطالق الذي مت قبوله أمام القاضي

  :النتيجة

إن حق الزوج املطلق يف املراجعة قائم باستمرار العدة ومنته بانتهائها دون النظر إىل وقت  -1

  . ىل صدور احلكم القضائي أم الودون النظر إ) حماولة الصلح(املصلحة 

يعترب ) مرات ثالث(إن شروع القاضي يف حماولة الصلح يف حال تبينه وجود طالق ثالث  -2

رغم أنه ال يعترب الطالق إال ما ثبت حبكم قضائي  51خرقا ألحكام وقواعد الشريعة وخمالفة لنص املادة 

   .عد الشريعة اليت تلزمه بقوا 222، وإمنا هو إعمال للمادة )49املادة (


