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ه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده إن احلمد هللا تعاىل حنمده ونستعينه ونتوب إلي  
اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 

  .عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين
األسرة وأحكامها يعد من املواضيع الفقهية املتجددة يف بعض مسائلها وبعد؛ فإن البحث يف قضايا   

اجلزئية تبعا لتجدد احلوادث والوقائع، وتغري الظروف واألحوال مبا تشهده احلياة املعاصرة من تطور يف خمتلف 
ات وطنية وهي كذلك من املواضيع االجتماعية اليت كثر احلديث فيها وانعقدت حوهلا ندوات وملتقي. ااالت

ودولية، وصدرت بشأا البحوث العديدة اليت أصبحت مراجع ملعرفة واقع النظام األسري يف حركيته وحتوالته 
غري أن مثل هذه الدراسات مل تستطع استيعاب كل جوانب املوضوع، وال يتصور أن . مبختلف أحناء العامل

جذرية تشمل كل املسائل املطروحة، من شأا توجيهات الباحثني قد أدت فعال إىل معاجلات قانونية وعلمية 
أن توفر االستقرار األسري من خالل التدخالت التنظيمية، ومرجع ذلك هو خضوع نظام األسرة احلايل 

  .للتطورات االجتماعية الواسعة وطنيا وعامليا مما جيعل بعض أحكامها حمل متابعة متواصلة وإصالح مستمر
تهد يف صيانة تشريعاا املتعلقة باألسرة، فإا متأثرة مع هذا بواقع وإذا كانت الدول اإلسالمية جت  

التحوالت العاملية املختلفة اليت تلمس على سبيل املثال يف االرتقاء باملرأة وتفعيل دورها السياسي واالجتماعي 
اإلنسان، وليس من والثقايف واكتساب حقوقها باملساواة مع الرجل، انطالقا مما تفرضه قوانني العاملية حلقوق 

قوانني الشريعة اإلسالمية اليت حتكم نظام العالقة بني الرجل واملرأة والقائمة أساسا على القوامة املسؤولة 
للرجل، واليت من شأا توفري احلماية واالستقرار للمرأة أيا كانت صفتها وموقعها، مما فرض على املشرع 

 املستطاع بني توجيهات الشريعة اإلسالمية وبني العالج القانوين ابتكار حلول قانونية تسعى إىل التوفيق قدر
وتبقى هذه النظرة اليت تفصل بني األصالة والتجديد نظرة عاجزة عن . والعلمي ملثل هذه األوضاع اجلديدة

صر استيعاب الواقع احلركي لنظام األسرة وتشعباا، األمر الذي يدفع إىل تفعيل دور االجتهاد املقاصدي املعا
  .للنفوذ إىل صلب القضايا ومعاجلتها

ومن جهة أخرى فإن االجتهاد القضائي وإسهاماته قصد حتقيق بعض اإلصالحات واملراجعات املتعلقة   
بنظام األسرة ما يزال يف بالدنا خاضعا لردود األفعال النامجة عن الضغوط اإليديولوجية املتطرفة، واليت حتاول 

ملتعلقة بأحكام األسرة، بدعوى قصورها وعجزها عن مواكبة التطورات الوطنية   التنصل من النصوص الثابتة ا
  :من أجل ذلك وقع احلرص على اختيار هذا املوضوع إلبراز مشاكل األسرة من وجهني. واإلقليمية والعاملية

ن وهو الوجه املبدئي؛ حيث نصت الشريعة اإلسالمية على أهم األحكام اليت حتفظ كيا: الوجه األول  
األسرة من املسخ والتشويه وتضمن استقرارها ورعايتها، مع االنفتاح على كل مكتسب إنساين يؤكد هذا 

  .املقصد ويرعاه
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 وهو الذي ميثل املعاجلات القانونية من قبل املشرع بغرض صيانة نظام األسرة بصفته :والوجه الثاين  
 يتعرض هذا النظام للتفكك الذي يتطلب سرعة النظام األساسي لألنظمة االجتماعية األخرى، إذ كثريا ما

  .التدخل والعالج
وعلى هذا فإن الشريعة اإلسالمية متثل املصدر األول للتشريع العام واخلاص، ومنه قانون األسرة، غري   

أن املعاجلات الفقهية القدمية أظهرت نوعا من القصور وأصبحت ال تتماشى مع بعض معطيات القضايا 
  . تاج إىل فتح باب االجتهاد الفقهي املقاصدي لتكييفها وفق التطورات احلاصلةاملستجدة اليت حت

هذا وملا اضطرت خمتلف الدول اإلسالمية إىل تقنني دساتريها وقوانينها امتد ذلك إىل قانون األسرة، وأدى 
  :االختالف يف وجهات النظر فيه إىل بروز تيارين

  .ك باملرجعية الدينية ألي تغيري أو تعديل أحدمها حمافظ يلح على احملافظة والتمس-   
 والثاين يدعو إىل التحرر من املرجعية الدينية ومن كل ما هو قدمي، والبحث عن مصادر خارجية -   

ومن مث راح يدعو إىل إلغاء بعض األحكام وتعديل بعضها، كتعدد . جديدة للتحرر من ضغوط التقليد
  . املرياث، متأثرا يف كل ذلك بالقوانني األجنبيةالزوجات، واملساواة بني الرجل واملرأة يف

واجلزائر واحدة من الدول اليت خضع نظام األسرة فيها قبل االحتالل الفرنسي ألحكام وقواعد الفقه   
اإلسالمي وللمعامالت واألعراف احمللية، وبعد االحتالل عمد املشرع الفرنسي عن طريق سلسلة من القوانني 

األسرة اإلسالمي ونظام العائلة اجلزائرية، إال أن حماوالته باءت بالفشل إال يف بعض إىل التدخل يف قانون 
وبعد االستقالل استمر القضاء املتعلق باألسرة يف اجلزائر وفق القواعد التنظيمية للنظام . املسائل التنظيمية

صداره سلسلة من القوانني، ابتداء الفرنسي، وقد ألغى املشرع اجلزائري العمل بالقوانني الفرنسية الداخلية بعد إ
 الذي اعترب الشريعة 1984 جوان 09، إىل أن صدر قانون األسرة اجلزائري يف 1975 جويلية 01من 

اإلسالمية مصدرا رمسيا أصليا ملسائل األحوال الشخصية دف التخلص من عيون التبعية الفكرية واستكماال 
مل يلق هذا القانون املستمدة أحكامه من الفقه اإلسالمي اإلمجاع هذا و. ملقومات الشخصية الوطنية اإلسالمية

 فيفري 27 املؤرخ يف 02- 05على قبوله وتباينت حوله اآلراء واملواقف بني مؤيد ومعارض إىل أن جاء األمر 
، والذي يبقى هو اآلخر حمل نظر ودراسة 1984 جوان 09 املؤرخ يف 11- 84 املعدل للقانون 2005

  .جة ضغوطات سياسية وظرفية استعجالية فكان قاصرا عن حلّ املشاكل احلقيقية لألسرةلكونه جاء نتي
لذلك يعترب البحث يف أصول وضوابط االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي املرجع يف إثراء قانون   

ستقرارها، األسرة من خالل التطبيقات العملية ذات األبعاد الروحية واألخالقية اليت تضمن سالمة األسرة وا
  .واليت يعطيها الشرعية والصالحية للتطبيق يف كل زمان ومكان
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  موضوع البحث و إشكاليته: أوال  
   موضوع البحث-1  
إن موضوع هذا البحث هو حماولة إلبراز دور القضاء الشرعي فيما جماله االجتهاد من خالل بيان   

تطبيقاته يف قانون األسرة فيما خيص أحكام عقد أصوله وضوابطه يف الفقه اإلسالمي وعالقته بنظام األسرة و
الزواج وآثار احنالله، والذي من خالله تتحدد العالقة بني الرجل واملرأة ويتحقق املقصد من تشريع الزواج 

  .والطالق دون تعارض بني أحكام الشريعة ومتطلبات العصر
سالمي من حيث أحكامه، ذلك أن موضوع األسرة وقضاياها يتطلب تنسيقا معمقا بني الفقه اإل  

والقانون الوضعي من حيث إجراءاته وتنظيماته، قصد معاجلة أحوال األسرة املعاصرة بكل مشاكلها اليت ختضع 
ملسايرة األوضاع السياسية لكل دولة، فاتصف أحيانا باحملافظة الفقهية املتشددة، وأحيانا باالنفتاح  على مراجع 

ذا النوع من التصرف قصد اخلروج بتصور موحد مبين على العناية وضعية جديدة، فهل ميكن استدراك ه
مبعاجلة أزمات النظام األسري، انطالقا من دراسة الواقع، واستلهاما من مبادئ الشريعة اإلسالمية بأبعادها 

  .الروحية واخللقية
نني املتعلقة وعليه ميكن للباحث احلريص على تأكيد املرجعية يف كل إصالح مستقبلي للفقهيات والقوا  

بنظام األسرة أن ينعم النظر يف أصول وضوابط القضاء الشرعي االجتهادي الواردة يف النصوص الشرعية، وأن 
يفرق بني املعاين العميقة هلذه األصول والضوابط وبني التطبيقات اليت تفرضها األحوال االجتماعية املتغرية بتغري 

االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف قانون ":األجيال، لذلك اخترت أن يكون موضوع حبثي
على أن املقصود بذلك إمنا هو القضاء الشرعي فيما جماله االجتهاد الفقهي واختالف ". األسرة اجلزائري

  . فتخرج بذلك املسائل الواردة يف شأا نصوص قطعية يف ثبوا وداللتها. الفقهاء
الجتهاد القضائي بدالً من االجتهاد الفقهي إمنا جاء يف مقابل السلطة كما أنّ تقييد عنوان البحث با  

القضائية اليت تضطلع بدور االجتهاد يف تفسري النصوص القانونية، وخيضع تطبيق أحكام قانون األسرة 
  .  إلجراءاا
   إشكالية البحث-2  
يت ختص نظام األسرة، ما جاءت نصوص الشريعة اإلسالمية على وفرا غري مفصلة جلميع األحكام ال  

جعل اال مفتوحا لالجتهاد القضائي الشرعي بغرض استنباط األحكام املالئمة للحوادث املستجدة، األمر 
وإن استمداد التشريع . الذي جيعل القضاء الشرعي يتسم باملرونة والصالحية للتطبيق يف كل زمان ومكان

جيعله قاصرا عن إجياد احللول املناسبة واستيعاب مجيع األسري من غري أصول االجتهاد القضائي الشرعي 
  .مشاكل األسرة، وال يسلم األمر من أن يكون حمل جدل فقهي عميق

  :وعلى هذا فإنّ إشكالية البحث يف هذا املوضوع تقوم على طرح جمموع األسئلة اآلتية  
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دى احلاجة إليه؟       وما  ما املقصود باالجتهاد القضائي األسري ؟ وما أهدافه وأغراضه ؟ وما م-   
  .مدى فعاليته يف عالج قضايا األسرة ؟

 ما هي أصول ومصادر االجتهاد القضائي الشرعي اخلاص بأحكام األسرة ؟ وهل املتغريات العرفية -   
  .والعلمية والبيئية تؤثر يف البحث عن مصادر إضافية جديدة ؟

ما مدى فعاليتها يف تطوير قانون األسرة مبا يتماشى  ما قيمة اإلسهامات الفقهية التراثية املذهبية و-   
  .وطموحات اتمع؟

 ما هي األسس والضوابط اليت ختضع هلا العملية االجتهادية يف قانون األسرة، خاصة يف ظل بروز -   
غيري خمتلف التيارات املطالبة بالتغيري والتعديل؟ و ما مدى مشروعية ومصداقية الدعوات املطالبة بالتعديل والت

  .لقانون األسرة يف العصر احلديث ؟
 هل ختضع كل أحكام األسرة للمراجعة القضائية واالجتهادية، أم أن ذلك قاصر على بعض القضايا -   

اليت ختضع للتغريات العرفية والبيئية ؟ وهل فصل اإلسالم يف كل أحكام األسرة وأغلق باب االجتهاد فيها، أم 
  .بحث واالجتهاد فيها وفق مقتضيات املصلحة ؟ترك مساحات للقاضي والفقيه لل

 هل خيضع االجتهاد القضائي يف قانون األسرة لنفس شروط االجتهاد العام يف الفقه اإلسالمي اليت -   
  .وضعها علماء األصول، أم أنه جيوز من غري شرط حبيث يتمكن أي باحث من اإلسهام فيه كما جيري حاليا؟

عليا اليت متثل مبادئ االجتهاد القضائي الوضعي اخلاص باألسرة ؟ وهل  ما قيمة قرارات احملكمة ال-   
تعترب كافية يف سد العجز التشريعي ؟ أم أنه ال بد من هيئة متخصصة يف هذا الشأن توكل هلا مهمة اإلشراف 

  .على االجتهاد القضائي والتعديل مبا يتفق وروح الشريعة ؟
عديالته األخرية لبعض مواد قانون األسرة مبا خيدم مصلحة  وأخريا هل وفق املشرع اجلزائري يف ت-   

  .األسرة واتمع ؟ وهل كان ذلك وفق ضوابط و أحكام الشريعة اإلسالمية؟
على أنّ اإلجابة على هذه التساؤالت تقتصر على أهم املسائل االجتهادية اخلاصة بأحكام الزواج   

 على 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 مبوجب األمر والطالق وآثارمها، وذلك من خالل املواد املعدلة
  . اخلصوص
ذلك أنّ أحكام الزواج والطالق هي اليت متثل حقيقة اجلدل الدائر يف قانون األسرة الذي ميس الفرد   

واألسرة واتمع، أما باقي أبواب القانون من النيابة الشرعية كالوالية والوصاية والتقدمي واحلجر والكفالة 
 فليست حمال للبحث لكوا تدخل غالبا يف دائرة األحوال الشخصية اليت ال خالف فيها إال يف بعض واملرياث

  .جزئياا الفقهية املذهبية واليت ال تتعدى نطاق الفرد يف جمملها
   فرضيات الدراسة- 3  
  . إنّ هذه الدراسة فرع من فروع الفقه اإلسالمي املعاصر فهي دراسة حتليلية مقارنة-   
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نّ االجتهاد يف مباحث األحوال الشخصية نشأ يف ظل جمتمعات متأثرة باملد الثقايف الغريب لكوا ال  إ-   
  .حتتكم إىل الشرع اإلسالمي يف العموم

 إنّ التجديد يف مباحث األحوال الشخصية موجود علميا يف جانب االجتهاد يف املسائل املستجدة -   
  . إىل املبادئ الشرعية كمصدر مرجعي يف ذلكويف اجلانب الشكلي، ويف ضرورة االحتكام

  .  يدخل ضمن إطار االجتهاد العام والتجديد انتقاء األحكام من املذاهب الفقهية املختلفة-   
  أمهية البحث وأسباب اختياره: ثانيا  
   أمهية البحث-1  
ي بضرورة احلفاظ تتصدر اليوم قضية األسرة معظم االهتمامات الفكرية باجلزائر، نتيجة الوعي املتنام  

على النظام األسري الذي أصبح مهددا بأنواع شىت من اآلراء املنحرفة الداعية إىل التنصل من أحكام الشريعة 
اإلسالمية، األمر الذي جعل وضع األسرة الراهن حيمل معه خطرا على اتمع، وإن اخلالص من هذا اخلطر 

ام الشريعة اإلسالمية، واستنادا إىل أصول وضوابط مرهون بتحقيق تغيري حقيقي وذلك بالرجوع إىل أحك
االجتهاد القضائي الشرعي للمقارنة بينه وبني غريه من االجتهادات الوضعية اليت تصدرها هيئة احملكمة العليا، 

  :ومن هنا تربز أمهية البحث من زوايا ثالثة وهي
يف فروعها واليت تتصل بنظام  وذلك ألن موضوع األسرة من املواضيع املتجددة : حداثة املوضوع-  

  .اتمع املتطور الذي يقتضي املتابعة واملراجعة املستمرة استنادا إىل ما ميليه االجتهاد القضائي الشرعي
 ويرجع ذلك لتأثر قضايا األسرة باإليديولوجيات الفكرية املختلفة، فهو بذلك خيدم : قيمة املوضوع-  

  .املستمرة لتطوير قانون األسرة واالستجابة للمستجدات املعاصرةرجال الشريعة والقانون يف حماوالم 
مبا أن نظام األسرة جمال واسع ومتشعب، فخصوصيته تفرض البحث :  اتساع املوضوع وتشعبه-  

عن اجتاهات جديدة تتالءم وتستجيب لدواعي محايتها، حيث مل تعد االجتاهات التقليدية يف القانون قادرة على 
لذلك البد من التأصيل الشرعي لقواعد وضوابط حتفظ األسرة وجودا . ضه محاية األسرةاستيعاب ما تفر

  .وعدما من خالل التقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية مقارنة هلا مبا هومنصوص عليه يف القانون احلايل
   أسباب اختيار املوضوع- 2  
المي وتطبيقاته يف قانون األسرة االجتهاد القضائي يف الفقه اإلس"لقد اخترت أن يكون موضوع حبثي   
، حىت أجري دراسة حتليلية مقارنة ألهم املسائل املنصوص عليها قانونا أو صدرت بشأا قرارات من "اجلزائري

احملكمة العليا متثل اجتهادات قضائية تفسريية، وذلك بغرض تأصيلها عن طريق ما يقره االجتهاد القضائي 
هاء الشريعة اإلسالمية، وذلك إلبراز مواطن التوافق والتعارض مع أحكام الشرعي الذي متثله اجتهادات فق

ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم توافر أهلية االجتهاد الفقهي . الشريعة اإلسالمية يف قانون األسرة اجلزائري
 والقضاء األمر الذي يستوجب النظر يف مدى موافقة التقنني. بالنسبة للمشرعني يف جمال األسرة تقنينا وقضاء

يف جمال األسرة ملا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية واجتهادات الفقهاء اليت يطبقها القضاة يف جمال األسرة على 
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غري أن اهلدف من هذا . تفاوت مراتبهم يف االجتهاد أو على اختالف مذاهبهم الفقهية بالنسبة للقضاة املقلدين
 يف كل زمان ومكان، فتلك حقيقة ثابتة ال تقبل اجلدال من ليس تأكيد صالحية التشريع اإلسالمي للتطبيق

  :منصف، ولكن للكشف عن أبعاد وفلسفة التشريع اإلسالمي يف حفظ األسرة ونظامها من جانبني
 من جانب الوجود؛ وذلك بإبراز أصوهلا الكلية وضوابط ترقيتها والوسائل العملية الواقعية اليت -   

  .وصول ا إىل الغاية املرجوة منهاتؤدي إىل إصالحها وتنميتها لل
 ومن جانب العدم؛ وذلك عن طريق البحث فيما حيفظ األسرة من كل ما يعود عليها بالضرر   أو -   

ينبئ دمها وعدم استقرارها، والذي يتناىف ويتناقض حتما مع مقصد الشريعة اإلسالمية يف عمارة األرض 
  .واستخالف اإلنسان فيها

 سيما مع شدة انبهار البعض من هيئات اتمع اجلزائري بالنظم والربامج الغربية كل هذا وغريه وال  
دفع يب إىل اختيار هذا املوضوع من أجل النظر يف أحكام قانون . اليت تسيطر بتصوراا الوضعية على ذهنيام

ون األسرة وتعاجل األسرة من خالل تأصيلها مبا تقرره أحكام االجتهادات القضائية الشرعية اليت تنظم شؤ
قضاياها مبا حيفظها وجودا وعدما، ومنه تظهر ميزة الشريعة يف صالحيتها ملعاجلة خمتلف املستجدات اليت 

فآثرت أن تكون الدراسة جامعة بني اجلانبني . تتطلب حلوال مناسبة حتقق املصلحة وتتماشى وروح التشريع
 واليت صودق عليها فيما -ألخرية املقترحة يف نظام األسرةالنظري والتطبيقي، خاصة ما تعلق منها بالتعديالت ا

 وذلك بغرض معرفة مدى قدرا على استيعاب - 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05بعد مبوجب األمر 
  .مستجدات احلياة األسرية وقضاياها مبا يضمن حقوق اإلنسان املشروعة ويكفل تطبيق أحكامها تطبيقا سليما

  أهداف البحث: ثالثا  
  : شك أن البحث يف موضوع ذه األمهية له أهداف تتمثل فيما يأيتال  
 حماولة التأصيل الشرعي حلفظ نظام األسرة يف الشريعة اإلسالمية وبيان مقاصدها ووسائلها يف - 1  

حفظها ودفع األخطار عنها مبا حيقق الوصول إىل تنشئة وتكوين أسرة سليمة مستقرة، فحماية األسرة 
فظة عليها ليست أمرا دخيال على مقاصد الشريعة اإلسالمية وليست من ابتكار الغرب يف هذا وإصالحها واحملا

العصر كما يتومهه من مل يتعمق يف معرفة التراث العلمي واحلضاري اإلسالميني، ومنه الدعوة إىل االلتزام 
  .بالقواعد الشرعية يف تنظيم األسرة

م الشريع اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، وبيان  الكشف عن مدى االرتباط الوثيق بني أحكا- 2  
مدى مسامهة قرارات احملكمة العليا اليت متثل مبادئ قضائية ميكن الرجوع إليها يف حل مشاكل األسرة 

  .اجلزائرية
 بيان أهم األسس والقواعد الشرعية حلفظ األسرة ورعايتها ومدى عناية اإلسالم ا، من خالل - 3  

  .لتجديد وأسبابه وضوابطه يف مباحث األحوال الشخصيةاستخالص قواعد ا
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 الوقوف على خلفيات أصوات املعارضني واملؤيدين ألحكام قانون األسرة وإبراز أهم السبل - 4  
  .الناجعة لرد هذه الصيحات مبا يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية

لى مزاياه يف املرونة ومسايرة  تأكيد صالحية التشريع اإلسالمي للتطبيق يف كل عصر، والوقوف ع- 5  
الواقع والتكيف مع املستجدات والقدرة على االستيعاب لكل ما هو نافع وصاحل ومفيد لإلنسانية، وبيان مدى 

  .السبق واالستقالل التشريعي يف هذا املوضوع، وإمكانية املسامهة وتقدمي احللول ملشكالت األسرة
  .ا خيص قضايا األسرة، وذلك بالتزام أصوله وضوابطه النهوض باالجتهاد القضائي الشرعي فيم- 6  
 تعزيز الوعي بأمهية حفظ األسرة ودفع األخطار عنها، وإبراز اجلانب األخالقي يف موضوع - 7  

  .األسرة مبا يعزز املشاركة الفردية والعائلية واجلماعية يف حفظها
رؤية معاصرة للمسلمني يف حفظ  اخلروج بنتائج علمية مؤصلة فقها وترتيال تتبلور من خالهلا - 8  

  .األسرة
 املسامهة يف إثراء املكتبة الفقهية والقانونية اجلزائرية يف جمال قضاء األسرة، حىت يتسىن ويسهل - 9  

  .الرجوع إليها من طرف املعنيني مبثل هذه األحباث
  منهج البحث: رابعا  
، استدعت طبيعة هذه الدراسة من أجل استيفاء املوضوع حقه من البحث وحتقيق أهدافه املرجوة  

النقدية واملركبة بطبيعتها استخدام عدة مناهج، منها املنهج االستقرائي لتتبع وتقصي النصوص الفقهية 
والقانونية والقضائية املتعلقة باألسرة ونظامها، بغرض اإلحاطة بعناصر املوضوع على اجلملة، ولعل هذا هو 

 األئمة والعلماء وأهل االختصاص، وذلك العتبارها مبثابة القرائن  من النقول عن-إىل حد ما-سبب إكثاري
كما استعنت باملنهج الوصفي يف دراسة املفاهيم النظرية . واألدلة على صحة الفكرة وسالمة االستنتاج

  .لالجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي ويف التشريع اجلزائري، وكذا ما تعلق باألسرة ومكوناا
ك املنهج املقارن كأساس يف الدراسة النقدية املقارنة بني االجتهاد القضائي الشرعي وبني  أضف إىل ذل  

قرارات احملكمة العليا من جهة، وكذا من خالل التطبيقات الفرعية ملسائل األسرة بني ما هو منصوص عليه 
األقوال واملختار من وذلك بغرض الوصول إىل الراجح من . قانونا وقضاء وبني موقف االجتهاد الشرعي فيها

اآلراء واألوىل بالتطبيق، إىل جانب استخدام املنهج التحليلي كأساس ملعرفة مضمون وعمق ما ذهب إليه 
االجتهاد الفقهي وقانون األسرة، ومتحيص النصوص ومناقشتها وبيان األساس الذي بنيت عليه بغرض الوصول 

 هذا املوضوع تستدعي التركيب بني عدة مناهج علمية إىل مقصودها؛ غري أنه كما سبقت اإلشارة فإن طبيعة
  .لالستفادة منها حبسب ما خيدم البحث

  الدراسات السابقة: خامسا  
بعد قراءيت ملا يتصل باملوضوع من حيث التأصيل الشرعي لنظام األسرة وبيان أهم االجتهادات الفقهية   

ت وحبوث علمية أكادميية متميزة، إال أن املالحظ وتطبيقاا يف قانون األسرة اجلزائري، مل أعثر على دراسا
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على جممل الكتابات واإلشارات الواردة حول املوضوع جاءت عامة لعدم تطرقها بالبحث والدراسة لتأصيل 
وتقعيد القواعد االجتهادية الشرعية املنظمة لألسرة مبا حيفظها ويضمن استمرار سالمتها، وإمنا جاءت بعض 

 غري، لكوا خالية من التأصيل للقواعد والضوابط اليت حتكم نظام األسرة يف تقنينه الكتابات رد فعل ال
قانون "على غرار ما كتبه بعض شراح قانون األسرة اجلزائري بعد تعديله، ومنها على سبيل املثال . ومرجعيته

للدكتور أمحد " زائريشرح قانون األسرة اجل"لألستاذ عبد العزيز سعد، و" األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد
  .نصر اجلندي

 فقد جاءت - حمل البحث-وأما البحوث األكادميية ذات الصلة إىل حد ما ببعض عناصر املوضوع   
، "مقاصد نظام األسرة يف التشريع اإلسالمي"مقتصرة على جزئيات ختص اجلانب الفقهي يف الغالب على حنو 

  . بقسم العلوم اإلسالمية، بوهران2005شت سنة رسالة دكتوراه، لصاحبها عبد القادر داودي، نوق
لصاحبتها " أحكام الصداق يف التشريع اإلسالمي وتقنني األسرة اجلزائري" ورسالة ماجستري بعنوان   

وهي رسالة غلب عليها الطابع . 1999سهام صقر، نوقشت جبامعة األمري عبد القادر، بقسنطينة، سنة 
وهناك بعض الدراسات واملقاالت يف موضوع . ن األسرة قبل تعديلهالفقهي، إال أا مدعمة بنصوص قانو

قانون األسرة منشورة يف بعض االت، وعلى مواقع اإلنترنت إال أا عاجلت املوضوع يف بعض جزئياته، مما 
  . جعلها تفتقر إىل البعد التكاملي يف الطرح

وف على مدى احتكام املشرع اجلزائري         وعلى هذا جاءت هذه الدراسة النقدية املقارنة حماولة للوق  
يف تقنني أحكام األسرة إىل املرجعية الشرعية يف أصوهلا وفروعها مبا يتماشى ومتطلبات العصر، وهي بذلك 
تفتح اال للبحث يف تفصيالت أخرى ختص جوانب عديدة يف قانون األسرة اجلزائري حتتاج إىل املناقشة 

  . واإلثراء
   البحثمصادر: سادسا  
اعتمدت يف حبثي هذا على كتب التفسري وكتب علم أصول الفقه املعتمدة، وأمهات املصادر الفقهية   

كما اطلعت على العديد من الدراسات والبحوث . القدمية واحلديثة املختلفة، وكذا املراجع القانونية املتنوعة
 بشكلها الصحيح، أم بشكل خيدم واملقاالت املعاصرة اليت عنيت ببسط جوانب من هذا املوضوع سواء

اجتاهات وأغراض أخرى، ورجعت كذلك إىل بعض االت الفقهية والعلمية لالطالع على عرضها وتكييفها 
لبعض املسائل املستجدة متهيدا للحكم عليها وللوصول إىل املعاجلة الفعالة اليت ختص بعض املسائل اهلامة مبا 

  .حيقق األهداف املرجوة من هذا البحث
  منهجية البحث: سابعا  
  :يغلب على هذه الدراسة الطابع النقدي الذي أساسه التحليل واملقارنة، فعمدت يف ذلك إىل  
 اختاذ فصل متهيدي يعترب مضمونه عبأ على صلب املوضوع، ويف الوقت نفسه يعترب اخللفية التارخيية -   

جي املستمر يف جمال تنظيم شؤون األسرة، ملضمون التجديد يف مباحث األسرة، وخلفيات الصراع اإليديولو
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، مما استدعى 11-84خاصة وأن موضوع البحث قد سجل قبل صدور التعديل اجلديد لقانون األسرة 
الوقوف عنده بنظرة حتليلية نقدية سريعة، مث التعريج إىل مضمون التعديالت اجلديدة متهيدا ملا يتناوله اجلانب 

  . التطبيقي من هذا البحث
رض للجانب النظري الذي خيص املفاهيم واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها االجتهاد القضائي يف  ع-   

الفقه اإلسالمي ويف التشريع اجلزائري، لبيان مفهوم وأصول االجتهاد القضائي وضوابطه الشرعية للوصول إىل 
اد القضائي قانونا على حل مشكالت معرفة مدى قدرة استيعاب قرارات احملكمة العليا واليت متثل مبادئ االجته

  :أما فيما خيص اجلانب التطبيقي من البحث فقد عمدت إىل. األسرة وضمان التطبيق السليم للقانون
 وحتليله ومناقشته لتحديد اإلشكاليات الفقهية والقانونية اليت -إن وجد-  عرض النص القانوين -   

  .اليت متثل حدود املشكلة وفق ما نص عليه القانونيطرحها، ومن مث تكون الدراسة وفقا ألهم املسائل 
 للوصول إىل الرأي الراجح فيها، مث - حمل املناقشة -  النص على اجلانب الفقهي خبصوص املسألة -   

إبراز اجلانب القانوين من خالل ما نص عليه قانون األسرة وما ورد بشأنه من قرارات للمحكمة العليا ومناقشة 
ة، وذلك بالرجوع إىل فقه املذاهب األربعة على اخلصوص ، وبيان الراجح منها ما ذلك عن طريق املقارن

  . أمكن، مع اإلشارة إىل أقوال بعض اتهدين يف مسائل معينة هلم فيها وجهة نظر
 ونظرا لعدم اشتمال قانون األسرة على مجيع املسائل الفرعية اليت تنظم أحكام األسرة كما هو -   

قه اإلسالمي، فإن املقارن به قد يكون أحيانا ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، وأحيانا أخرى الشأن بالنسبة للف
تكون املقارنة وفق ما هو منصوص عليه قانونا فيما مل ينص عليه الفقه اإلسالمي، أما يف حالة عدم ورود النص 

  .الشريعة اإلسالميةالقانوين يف املسألة املطروحة للبحث فإنه يكتفى مبا هو مقرر يف أحكام 
 الوقوف على ما استند إليه املشرع اجلزائري يف بعض مواقفه من خالل قانون األسرة، وبيان مدى -   

قوة الدليل املستند إليه ووجاهة العمل به، مع إبداء مالحظات تقوميية واقتراح صياغة جديدة لبعض املواد 
  .املصلحة احلقيقيةالقانونية من خالل ما يقره الفقه اإلسالمي وتتطلبه 

 االلتزام باحليدة والدقة يف نقل أقوال العلماء وحشدت من أقواهلم ما يربز بوضوح قوة آرائهم -   
ومقاصدها مع اإلجياز يف ذكر أدلتهم على مذاهبهم وأقواهلم ومناقشتها بالقدر الذي متثله أمهية املسألة من 

  .الوجهة العلمية والعملية، ومبا ال يثقل حجم البحث
  . عزو اآليات القرآنية إىل املصحف عن طريق ذكر السورة ورقم اآلية-   
 االلتزام يف ختريج األحاديث املذكورة يف البحث من مصادرها األصلية، فإن كان احلديث يف -   

الصحيحني اكتفيت بتخرجيه منهما، وإن كان يف أحدمها اكتفيت به دون بقية كتب احلديث األخرى لقبول 
أما إذا كان احلديث من غري الصحيحني فقد عمدت إىل خترجيه من الكتب الستة أن وجدت . همااألمة أحاديث

  .فيها أو من كتب السنن
  . شرح بعض املصطلحات اللغوية، وذلك بالرجوع إىل معاجم اللغة العربية-   
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  . ترمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف منت البحث، عدا املشتهرين منهم-   
  : فكان بالنظر إىل- حمل الدراسة التطبيقية- ار املسائل  أما أساس اختي-   
  . أمهية املسألة من الوجهة العلمية والعملية، وهو ما يفرض التوسع أحيانا واإلجياز أحيانا أخرى-   
  . التركيز على املواد املعدلة باخلصوص يف مسائل الزواج والطالق وآثارمها-   
  الصعوبات: ثامنا  
  :اليت ميكن حصرهالعلّ من أهم الصعوبات   
  . عدم وجود دراسات علمية أكادميية سابقة تتعلق باملوضوع-   
 صعوبة املوضوع يف حد ذاته جلدته وإشكالياته املعقدة، وتشعبه بني علم األصول واملقاصد والفقه -   

  .بوالقانون والدراسات احلديثة، إضافة إىل أن موضوعات البحث متفرقة يف مباحث متعددة من تلك الكت
 إمكانية تناول موضوع الدراسة بأكثر من طريقة مما جيعل الباحث يعيد النظر مرة إثر أخرى يف -   

جوانب الدراسة كلما ازداد عمقا يف القراءة والبحث، وجتمعت لديه مادة جديدة ليختار أسد تلك الطرق 
 .وأكثرها حتقيقا لغرض الدراسة مبا ال خيل خبطة البحث املعتمدة

  طة البحثخ: تاسعا    
  .لتحقيق أهداف البحث املرجوة جاءت اخلطة مقسمة إىل فصل متهيدي وبابني وخامتة    

فتناول تطور التقنني والتطبيق القضائي ألحكام األسرة، والذي تضمن بيان : أما الفصل التمهيدي  
يت مر ا التقنني مكانة األسرة يف اإلسالم ويف التشريع اجلزائري، وكذا إبراز أهم التطورات التارخيية ال

والتطبيق القضائي لألحوال الشخصية يف الدول العربية عامة واجلزائر خاصة، وصوال إىل مرحلة تعديل قانون 
  .27/2/2005 املؤرخ يف 02- 05 مبوجب األمر 09/6/1984 املؤرخ يف 11- 84األسرة اجلزائري 

ي يف الفقه اإلسالمي ويف التشريع فقد تضمن احلديث عن أحكام االجتهاد القضائ: وأما الباب األول  
  :اجلزائري، وذلك يف فصلني

فتناول احلديث عن أحكام االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي وذلك ببيان حقيقة : أما الفصل األول  
االجتهاد يف الفقه اإلسالمي متبوعا بالكالم عن نظام القضاء ومبادئه وخصائصه وشروط القاضي وصوال إىل 

  .جية األحكام القضائية يف الفقه اإلسالميبيان مدى ح
فخصص للحديث عن االجتهاد القضائي يف التشريع اجلزائري من خالل عرض : أما الفصل الثاين  

تطور التنظيم القضائي يف اجلزائر، وذلك باحلديث عن السلطة القضائية وهياكلها وبيان املبادئ األساسية 
ض إىل مفهوم االجتهاد القضائي وحجية األحكام القضائية، واجتهاد للقضاء يف التشريع اجلزائري، مع التعر

القاضي وضرورة التقنني يف العصر احلديث، مع بيان دور االجتهاد القضائي وأمهيته من الوجهة العلمية يف 
  .قانون األسرة اجلزائري
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جلزائري، وذلك يف فتناول تطبيقات االجتهاد القضائي الشرعي يف قانون األسرة ا: أما الباب الثاين  
  :فصلني

فشمل احلديث عن أهم املسائل االجتهادية اخلاصة بالزواج وآثاره، من خالل املواد : أما الفصل األول  
  .املعدلة باخلصوص، واملتعلقة مبسائل اخلطبة والعقد وآثارمها

ية وآثارها، من خالل فتناول أهم املسائل االجتهادية املتعلقة باحنالل الرابطة الزوج: وأما الفصل الثاين  
املواد املعدلة على اخلصوص واليت تشمل الطالق واخللع والتطليق، وكذا املسائل املتعلقة باحلضانة كأثر من 

  . آثار احنالل الرابطة الزوجية
  :ووفقا هلذا جاءت اخلطة مفصلة على النحو اآليت  

  مي والقوانين العربيةتطور النظام القضائي لألسرة في التشريع اإلسال: الفصل التمهيدي
  مكانة األسرة يف التشريع اإلسالمي و القانون اجلزائري :املبحث األول

   تطور التطبيق القضائي ألحكام األسرة يف القوانني العربية:لثاينملبحث اا
  لقانون اجلزائريتطور التطبيق القضائي ألحكام األسرة يف ا: لثاملبحث الثا

  05/02 باألمر 84/11سرة اجلزائري تعديل قانون األ: املبحث الرابع
  أ#"�م  ����د ا	����� �� ا	��� ا����� و�� ا	����� ا	�ا��: ا	��ب ا�ول

  أحكام االجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي: الفصل األول

   يف الفقه اإلسالمي القضائي االجتهاد أحكام:املبحث األول
  المي يف الفقه اإلسنظام القضاء :يناملبحث الثا
   وخصائصهيف الفقه اإلسالميمبادئ القضاء  :ثالثاملبحث ال
  أحكام القاضي يف الفقه اإلسالمي: رابعاملبحث ال

  سلطة ويل األمر يف تقييد القاضي مبذهب معني :امساملبحث اخل
  حجية األحكام القضائية يف الفقه اإلسالمي :ادسملبحث السا

   التشريع األسري الجزائريأحكام االجتهاد القضائي في: الفصل الثاني

  تطور التنظيم القضائي يف اجلزائر :املبحث األول
   التنظيم القضائي اجلزائريومبادئالسلطة القضائية : املبحث الثاين

  االجتهاد القضائي يف قانون األسرة اجلزائري :لثالثاملبحث ا
  حجية األحكام القضائية يف القانون الوضعي: لرابعاملبحث ا

  اجتهاد القاضي يف العصر احلديث وضرورة التقنني :امساملبحث اخل
  تطور االجتهاد القضائي وأمهيته يف قانون األسرة من الوجهة العملية :دساملبحث السا

  0/�.��ت ا ����د ا	����� ا	��,� �� +�%*ن ا���ة ا	�ا��ي: ا	��ب ا	&�%�
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  زواج وآثارهتطبيقات االجتهاد القضائي الشرعي في مسائل ال: الفصل األول

  مقدمات عقد الزواج: املبحث األول
  أركان عقد الزواج: املبحث الثاين

  د الزواج وأثر ختلفها مقارنة بقانون األسرةالشروط الشرعية لعق:املبحث الثالث
  الشروط القانونية لعقد الزواج مقارنة بالفقه اإلسالمي: املبحث الرابع

  آثاره يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائرياالشتراط يف عقد الزواج و: املبحث اخلامس
  آثار عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث السادس
تطبيقات االجتهاد القضائي الشرعي في مسائل انحالل الزواج وآثاره: الفصل الثاني

  ي وقانون األسرة اجلزائرياحنالل الرابطة الزوجية بالطالق يف الفقه اإلسالم: املبحث األول
  زائرياخللع يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجل: املبحث الثاين

  التفريق القضائي يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث الثالث
  آثار احنالل الرابطة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث الرابع

  .ن أهم التنائج والتوصياتوتتضم: خامتة
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  الفصل التمهيدي

  

  تطور النظام القضائي لألسرة 

  في التشريع اإلسالمي والقوانين العربية



 19

  متهيـد    
مما الشك فيه أن اإلسالم دين ونظام دولة وجمتمع، يقوم على العقيدة والشريعة، ويظهر أثر ذلك     

اليت يتعلق ما اجلانب الدياين والقضائي؛ لذلك كان جليا من خالل االنقياد ألحكامه الباطنة والظاهرة 
  . طبيعيا أن يعىن بشؤون الدولة والفرد واتمع بوصفه دستور حياة، ونظام جمتمع

 أحد أهم املؤسسات الرئيسية اليت عين ا اإلسالم يف الدولة هو القضاء، لذلك والشك أنّ    
 بنفسه، كما طلبه من بعض أصحابه، وباشره من � اهتمت به نصوص الشريعة اإلسالمية، وباشره النيب

بعده اخللفاء، فأصبح أحد وظائف اخلالفة؛ ألنه منصب الفصل بني الناس يف اخلصومات حسما للتداعي 
  .وقطعا للتنازع؛ إال أنه باألحكام الشرعية املتلقاة من الكتاب والسنة

 تاريخ اخلالفة اإلسالمية، ويف وقد كان القضاء الشرعي بوجه عام يشكل احملاكم العادية يف    
           أوائل اخلالفة العثمانية، فكان خيتص بالنظر يف القضايا سواء يف األحوال الشخصية، أم األحوال املالية، 

  . أم العقوبات، وذلك يف سائر البالد اإلسالمية اخلاضعة للخالفة العثمانية
 البالد اإلسالمية أنشئت احملاكم املختلطة ولكن يف بدء عهد االستعمار والتدخل األجنيب يف    

للنظر يف مجيع القضايا، عدا قضايا األحوال الشخصية، فقد كانت من اختصاص القضاء الشرعي، 
املتمثل يف احملاكم الشرعية والذي يعترب البقية الباقية من األنظمة الشرعية اإلسالمية اليت ما تزال حتكم 

ة، بعدما جنح االستعمار يف إبعاد الشريعة اإلسالمية عن كافة جماالت عالقات األسرة واألحوال الشخصي
  .احلكم والسياسة

وموضوع القضاء يف اإلسالم من أهم املوضوعات اليت حوا كتب الفقه والتاريخ اإلسالمي،     
  .ةحيث كان حمل اهتمام الفقهاء يف كل العصور، فكتبوا عنه كثريا يف مؤلفام الفقهية العامة واخلاص

 وملا كان قضاء األحوال الشخصية يف اجلزائر ميثل اجلزء املتبقي من نظام القضاء يف اإلسالم،     
الذي يعد مصدرا أساسيا يف تنظيم شؤون األسرة، إال أنه يغلب عليه الطابع السياسي واإليديولوجي 

 تغليب دعوى والقانوين من حيث عدم ختصيص حماكم شرعية تنظر يف قضايا األسرة، وكذا من حيث
مسايرة العصر استجابة لدعوات البعض ممن تأثروا باحلضارة الوافدة، على الراجح املقرر يف الفقه 
اإلسالمي يف بعض املسائل؛ األمر الذي جعل املشرع يقتفي أي أثر فقهي يستند إليه حىت ولو كان 

  .ضعيفا ومرجوحا
و الشريعة اإلسالمية، إمنا ذلك يف والقول بأن مصدر قضاء األحوال الشخصية يف اجلزائر ه    

 - ويف الغالب-األصول والقواعد الكلية للشريعة، وأما التفريعات الفقهية فتخضع الجتهادات املشرعني 
من غري أهل االختصاص يف الشريعة؛ لذلك فكثريا ما يكون أساس بعض املواد القانونية إما التلفيق بني 
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 يفتح الباب واسعا لتأويل النصوص الشرعية واخلروج ا عن أو األخذ برأي مرجوح، مما   املذاهب 
مرادها احلقيقي؛ ذلك أن مصدر القضاء الشرعي إمنا هو النصوص الظنية والقطعية، وهذه األخرية ال 
تقبل االجتهاد فيها بأي حال، وال يد للمشرع فيها، و إمنا الكالم حول املصادر االجتهادية للقضاء اليت 

الذي ) االجتهاد القضائي( لالجتهاد وإعمال الرأي، وهو ما يسمى بالقضاء االجتهادي يكون فيها جماال
يكون فيه للمشرع جمال واسع للبحث والنظر باستفراغ الوسع الستنباط احلكم الشرعي املناسب 
للواقعة، والذي يتوقف على توافر املؤهالت العلمية وقدر كبري من الكفاءة واخلربة والتخصص يف علوم 

وهذا أمر ال بد منه الختالف . الشريعة بالدرجة األوىل، باإلضافة إىل االستفادة من العلوم األخرى
 عن التقنني يف جمال القانون الوضعي لكونه عمال -حيث حتكمه قواعد شرعية-التقنني يف جمال الشريعة 

ي الذي يقوم على واملالحظ أن واضعي قانون األسرة اجلزائري يعوزهم التخصص الشرع. بشريا حبتا
العلم بأصول وفروع الشريعة اإلسالمية، األمر الذي أفقده املرونة والشمول، فكان عرضة للتعديل 

  . املستمر تداركا للنقص وسدا للثغرات لكون معظم مواده جاءت غري جامعة وال مانعة
ات املناهضني لتطبيق غري أن هذا إمنا هو توجه تبناه منظرو السياسة العامة للبالد مبا خيدم تطلع    

أحكام الشريعة حىت يف جمال األسرة وعالئقها، وليس عجزا منهم عن معرفة الراجح واملرجوح من اآلراء 
الفقهية، واألخذ مبا استقر عليه الفقه اإلسالمي الذي يستوعب مجيع متطلبات العصر مبا خيدم مصلحة 

  .الفرد واألسرة واتمع
ملوضوع على اجلانب االجتهادي للقضاء يف الفقه اإلسـالمي،         ومن هنا تركز البحث يف هذا ا      

وتطبيق آراء الفقهاء االجتهادية على بعض املسائل اليت جاء ا قانون األسرة اجلزائري، واليت تعترب مثارا                
  . للنقاش واجلدل، وذلك بالتأكيد على ما ذهب إليه املشرع اجلزائري، أو باملناقشة والتقومي

يان مقومات القضاء وضوابط االجتهاد فيه يف الفقه اإلسالمي، وكذا مبادئ           وقبل اخلوض يف ب   
النظام القضائي اجلزائري؛ ال بد من التعرض بالبيان ألهم املراحل التارخيية اليت صاحبت التطبيق القضائي           

ي وذلك الرتباطه العميق باجلانب التطبيق     -من خالل هذا الفصل التمهيدي    -ألحكام األسرة يف اجلزائر   
 وملعرفة طبيعته ومصادره وخصائصه، لكونه مر بعدة حمطات حامسة بدايـة بالعهـد              .من هذا البحث  

العثماين، مث مرحليت االحتالل واالستقالل، مث الوقوف عند مرحلة ما بعد االستقالل وخباصة قبل صدور        
 يف   املـؤرخ  02-05 مث التعديل الذي جـاء بـه األمـر           9/6/1984 املؤرخ يف    11-84القانون  

، وذلك ملعرفة فحوى ومضمون هذه التعديالت اليت مسته يف أغلب املـواد املتعلقـة               27/2/2005
  .بالزواج والطالق
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وإذا كان هذا التغيري والتعديل الذي عرفه التطبيق القضائي فيما خيص شؤون األسرة يف اجلزائر     
رجع ذلك إمنا هو قصور يف النظر، ينظر فيه دائما إىل حماولة تطوير وحتسني وضع املرأة، فال شك أن م

وحماولة يائسة للوصول باملرأة املسلمة إىل احلضيض الذي وصلت إليه املرأة الغربية؛ ذلك أنّ املرأة مل حتظ 
باملكانة الالئقة ا مثلما حظيت ا يف الشريعة اإلسالمية، وفيما يلي بيان عناية اإلسالم باملرأة واألسرة 

 التارخيية لتطور التقنني والتطبيق القضائي ألحكام األسرة يف النظامني التشريعي مع التطرق إىل اخللفية
  : والقضائي يف اجلزائر، وذلك من خالل املباحث اآلتية

   اجلزائريقانوناليف  وياإلسالمالتشريع مكانة األسرة يف : املبحث األول
شكالت مثلما واجهتها املرأة بداية؛ هل واجهت املرأة املسلمة عرب التاريخ اإلسالمي قضايا وم

الغربية واليت أدت إىل ثورا؟ وهل هناك ما يكفي من املربرات لكي تقوم املرأة املسلمة بتقليد النساء 
الغربيات ومطالبتها باملساواة والتحرر من قيود الشرع والعرف والتقاليد؟ وهل قصرت أحكام الدين 

 وإعطائها حقوقها كاملة ؟ هذا ما يتناوله هذا املطلب بإجياز اإلسالمي يف الرفع من مكانة املرأة وحتريرها
  .)1(خدمة للموضوع

  مكانة األسرة يف اإلسالم: املطلب األول
الواليـة   و الزواج واحنالله ونتائجهما،  (تناولت الشريعة اإلسالمية مواضيع األحوال الشخصية       

 بالدرجة األوىل، الذي يعترب املصدر  الكرمي ، يف أحكام عامة مبثوثة أساسا يف القرآن       )والوصاية، واملرياث 
واجلدير بالـذكر أن    . األول واألساسي من مصادر الفقه اإلسالمي، وتليه بالدرجة الثانية السنة النبوية          

اآليات القرآنية املتعلقة باألحوال الشخصية واليت تأيت ضمن نطاق آيات األحكام تصل إىل حنو سـبعني         
  .)2(آية

لقانونية اخلاصة باألحوال الشخصية تكاد تكون يف معظمها ثابتة مـستقرة           فاألحكام والقواعد ا  
لتعلقها حبالة اإلنسان يف األسرة، وهي مستقرة يف كلياا وجزئياا املنـصوص عليهمـا يف الـشريعة                 

ولذا فقد اشتمل القرآن الكرمي على نظام كامل مفـصل وشـامل      . اإلسالمية باختالف الزمان واملكان   
خصية من زواج وطالق ونفقات ومرياث، وما جد يف جماهلا حتكمه القواعـد الـشرعية               لألحوال الش 

                                                 
تأمالت حول مكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية : الدكتورة عزية علي طه: على هذه التساؤالت وغريها بشكل وافراجع اإلجابة  -1

 .واإلسالم، دار القلم، الكويت
آيات ال يتسع املقام لذكر مجيع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت جاءت قصد تنظيم شؤون األسرة والعناية ا، وما يذكر هنا من  -2

قرآنية وأحاديث نبوية  إمنا هو على سبيل التمثيل فحسب، للتدليل على مكانة األسرة يف الشريعة اإلسالمية ومتيزها عن وضعها يف باقي النظم 
 .الوضعية مهما تطورت وابتدعت من القوانني
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 بعناية وافرة تتناسب ودورها يف اتمع، ومن مظاهر         يةشريعة اإلسالم ال حظيت األسرة يف     ذاهلو. الكلية
  :تلك العناية ما يلي

 يقـول ، حيث   )3(ات اهللا واعتبارها آية من آي   واحلكمة من الزواج     بيان قدسية العالقة الزوجية      -
وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفـي                 �: تعاىل

ـ � : ويف احلث على اإلنكاح يقول تعاىل      .)4(�ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ    ِكحأَنو     كُمى ِمـنـاموا الْأَي
             ِليمع اِسعو اللَّهِلِه وفَض ِمن اللَّه ِنِهمغاَء يوا فُقَركُونِإنْ ي اِئكُمِإمو اِدكُمِعب ِمن اِلِحنيالصويف جواز  . )5 (�و

    .)6(� ِدلُوا فَواِحدةًفَِإنْ ِخفْتم أَلَّا تع� :تعدد الزوجات وحتديد عددهن وتقييده بشرط العدل يقول تعاىل
الرجـالُ  �: تعـاىل  هلوقوذلك ب ،  )7( بيان قوامة الرجل الشورية ال االستبدادية داخل األسرة        -

اِلِهموأَم ا أَنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضعب لَ اللّها فَضاء ِبمسلَى النونَ عام8(�قَو(.  

                                                 
األيامى للحفاظ على كيان األسرة و اتمع من من أدق صور املساواة بني الرجل و املرأة اليت شرعها اإلسالم ، هو احلث على تزويج  -3

و هذا املبدأ من أهم الوسائل يف محاية اتمع من ظواهر الفواحش ، ألن اتمع :"يوسف حامد العامل يف ذلك. يقول د. الفساد     و التهلكة 
و  األيامى ال ينجو من مظاهر الفسادلذي يهمل أمر ، و اتمع انفوس أفراده، ويف ذلك طهارة له بدون ريب الذي يهتم بتزويج أياماه يطهر

 . 465-464، ص 1996انظر، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، دار احلديث، القاهرة، ".لدنسا
 .21 اآلية: الروم -4
 .32اآلية  : النور-5
 .3اآلية  : النساء-6
و لعل أطرف ما , خالل آية القوامة كدليل على التمييز ضد املرأة  حاول الكثري من أعداء اإلسالم التشنيع على الدين اإلسالمي من - 7

  :قيل
وأن القوامة متثل بقايا من عهد استعباد املرأة و . أن اإلسالم قد سلب املرأة حريتها ، و أهليتها و ثقتها بنفسها إذ جعل الرجل قواما عليها 

ألسرة من دون املرأة، و هي قد حطمت أغالل الرق، و االستعباد، وتساوت مع فليس من العدل أن ينفرد الرجل بالقوامة، و رياسة ا, إذالهلا
أن :  أحدمها:وميكن رد هذه الشبهة بأن ما حكم به اإلسالم من جعل القوامة للرجل إمنا كان لسببني . الرجل يف كل احلقوق، و االلتزامات

يت تكون عادة  من املرأة ال-على وجه العموم-ت جسمية ، و عقلية أكرب بكثري  اهللا تعاىل عليها يتمتع بقدراالرجل بناء على طبيعته اليت خلقه
 أن اإلسالم فرض : وثانيهما.تحكم بانفعاالا و أفعاهلا  العواطف اإلجيابية و السلبية أكثر من حكمة العقل ورجحانه ت و   أقل حجما وقوة ،

و ليس من العدالة و اإلنصاف يف شيء , ر، و غريه من االلتزامات، و الواجباتو كلفه بدفع امله, لزوج اإلنفاق على أسرته باملعروفعلى ا
ريعة اإلسالمية هلا مدى كما أن القوامة يف الش.، و اإلشراف و التربية أسرته دون أن يكون له حق القوامةأن يكلف اإلنسان باإلنفاق على 

 أن قد ، فليس للزوج أن يكره زوجته على تبديل دينها إذا كانت كتابية و الاملعتو ،تقف عنده، و تنتهي إليه، فهي ال متتد إىل حرية الدين
أو اجتهاد حمدد من االجتهادات الفقهية إذا كانت من أهل القبلة مادام هذا الرأي ال يعترب بدعة             ،جيربها على اتباع مذهب معني

و ال يف املساواة بينها و الرجل يف احلقوق اليت أراد   ،ية املرأة يف أمواهلا اخلاصة حركما ال متتد القوامة إىل. مضلة ، و ال خيالف احلق و أهله
فما الذي خييف دعاة ما تد إىل احلقوق األساسية لإلنسان فإذا كانت قوامة الرجل ال مت ، معصيةفيما فيهو ليس هلا طاعته اهللا فيها املساواة ، 

. 122-121، ص )دت (لبنان،شبهات حول اإلسالم، دار الشروق، بريوت، : حممد قطبانظر، .يسمى بتحرير املرأة يف قوامة الرجل ؟
تلك القوامة سيف ومل يرد أن تكون , و ال بإرادة األسرة , مل يشرع استبداد الرجل باملرأة , فاإلسالم إذ جعل القوامة للرجل على املرأة 

 . املستمر بني الزوج و زوجته  و التعاون و التفاهملى الشورى ،و إمنا شرع القوامة القائمة ع, مسلط على املرأة
 .34اآلية :  النساء-8
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: ات واحلقوق املشتركة، والتأكيد على حقوق األوالد، قال تعـاىل          تقرير التوازن بني الواجب    -
والْواِلدات يرِضعن أَوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن      �:وقال أيضا  .)9(�ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروفِ    �

      لُوِد لَهوعلَى الْمةَ واعضالر ِتمأَن ي ادأَر           آرضا الَ تهعسِإالَّ و فْسن كَلَّفوِف الَ ترعِبالْم نهتوِكسو نقُهِرز 
  .)10(�واِلدةٌ ِبولَِدها والَ مولُود لَّه ِبولَِدِه 

 ومن أهم ما يتميز به نظام الطالق يف القرآن هو حماولة التوفيق بني الزوجني تفاديا لوقوعـه،          -
ـ وقحيـث يتجلـى ذلـك يف        عند وقوعها،   قبل و ر وسائل عالج املشكالت الزوجية      تقريوذلك ب   هل

والالَِّتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَالَ تبغواْ            �:تعاىل
فْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من أَهِلِه وحكَما من أَهِلها ِإن           وِإنْ خِ �: أيضا هلووق. )11(�علَيِهن سِبيال 

  .)12(�يِريدا ِإصالَحا يوفِِّق اللّه بينهما ِإنَّ اللّه كَانَ عِليما خِبريا
 لعدة ومدا  وبيان قواعد ا    والتأكيد على حقوق املطلقة عند حصوله،      )13(تنظيم أمر الطالق   -

والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن أَن         �:ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعاىل      
              نهولَتعبِم اآلِخِر ووالْيِباللِّه و ِمنؤي ِإن كُن اِمِهنحِفي أَر اللّه لَقا خم نمكْتِإنْ      ي ِفي ذَِلـك ِهندِبر قأَح

  .)14(�أَرادواْ ِإصالَحا
الطَّالَق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن والَ يِحلُّ لَكُم أَن تأْخـذُواْ             �:  أيضا هلووق

        ا حِقيمافَا أَالَّ يخئًا ِإالَّ أَن ييش نوهمتيا آتـا            ِممِهملَيع احناللِّه فَالَ ج وددا حِقيمأَالَّ ي ماللِّه فَِإنْ ِخفْت ودد
  .)15(�ِفيما افْتدت ِبِه ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تعتدوها ومن يتعد حدود اللِّه فَأُولَـِئك هم الظَّاِلمونَ

اء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو سرحوهن ِبمعروٍف والَ         وِإذَا طَلَّقْتم النس  �: أيضا هلووق
        هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذَِلكفْعن يمواْ ودتعا لَّتارِضر نِسكُوهموقال أيضا  )16(�ت  :�    وِتِهنيِمن ب نوهِرجخلَا ت

  .)17(� يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍةولَا يخرجن ِإلَّا أَن
                                                 

 .228اآلية :  البقرة-9
 .233اآلية :  البقرة-10
 .34اآلية :  النساء-11
 .35اآلية :  النساء-12
سعيدة مقبولة، فأباح للزوج  ساوى اإلسالم ما بني املرأة والرجل يف رغبة العيش املشترك، أو االفتراق إن مل يستطيعا أن يعيشا عيشة -13

كما أباح اإلسالم للزوجة أن تفارق زوجها إذا كان ظاملا هلا، . اخل...طالق زوجته بعد أن يدفع هلا كافة حقوقها املشروعة من مهر، و نفقة
التطليق للضرر بإذن سيئا يف معاشرا،  فلها أن تفارقه إذا أخفقت مجيع حماوالت اإلصالح بينهما، وذلك بتشريع اخللع، أو حق طلب 

 .القاضي
 .228اآلية :  البقرة-14
 .229اآلية :  البقرة-15
 .231اآلية :  البقرة-16
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، )18(�وِللْمطَلَّقَاِت متاع ِبالْمعروِف حقا علَـى الْمـتِقني       �: تعاىلقال  كما أقر حق النفقة ف     -
قة املـرأة  ، حيث ضمن اإلسالم نف)19(� وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروِف� :وقوله تعاىل 

على زوجها إن كانت متزوجة، وإال فنفقتها على أصوهلا، وفق التفـصيل الـذي أورده الفقهـاء يف                  
  .)20(كتبهم

كما أحكم القرآن قواعد املرياث وحدد أنصبة الورثة حتديدا حسابيا دقيقا يف آيات طوال من               -
  . )21(�  ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِنيوِصيكُم اللَّه ِفي أَولَاِدكُم �:سورة النساء، وهي قوله تعاىل

  ومن أمثلة عناية السنة النبوية بتنظيم األسرة يف حتديد عالقة الرجل باملرأة، والترغيب يف الزواج               
  .)22("معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا:"�قوله 

هللا عنهما أنه طلق زوجته وهـي       عن عبد اهللا بن عمر رضي ا       ما روي     ويف تقييد إيقاع الطالق   
مره فلرياجعها، مث ":� عن ذلك، فقال له رسول اهللا    �على حيض، فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا         

وعـن   .)23 ("ليمسكها حىت تطهر، مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس                 

                                                                                                                                                         
 .1اآلية :  الطالق-17
 .241اآلية :  البقرة-18
 .233اآلية : البقرة-19
طباعة والنشر والتوزيع، شرح خمتصر اخلرقي، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، دار عامل الكتب لل املغين،:  انظر، ابن قدامة-20

 . وما بعدها11/347، 1997، 3ط الرياض، السعودية،
 .11اآلية :  النساء-21
تصحيح وحتقيق حمب الدين -اجلامع الصحيح. 5065كتاب النكاح، باب من استطاع الباءة فليتزوج، حديث رقم : أخرجه البخاري -22

كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه :  ومسلم.355-3/354، 1979، 1املطبعة السلفية، القاهرة، ط-اخلطيب
 دار طيبة، - اعتىن به أبو قتيبة حممد الفاريايب-صحيح مسلم. 1400ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، حديث رقم 

 .1/630، 2006، 1السعودية، ط
. 1471اها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها، حديث رقم كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رض: أخرجه مسلم -2

تعليق عزت عبيد الدعاس -سنن أيب داود. 2179كتاب الطالق، باب يف طالق السنة، حديث رقم : وأبو داود. 1/674صحيح مسلم، 
. 2019ق السنة، حديث رقم كتاب الطالق، باب طال: ابن ماجة. 2/438، 1997، 1 دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط-وعادل السيد

  .501-2/500، 1996،  1 دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط-حتقيق خليل مأمون شيحا–سنن ابن ماجه 
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 ال يفرك":� هلووق. )24("تاق يف إغالقال طالق وال ع":قال � أن رسول اهللا -رضي اهللا عنها-عائشة 
  .)25(" مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر-أي ال يبغض-

كما جاءت أحاديث كثرية يف باب الزواج ، مبينة أحكامه ومقاصـده، وقواعـده وحقـوق                
  .وواجبات الزوجني، واحلث على رعاية األوالد وتربيتهم، واحلفاظ على االستقرار األسري

ل تلك النصوص الشرعية يتبني مدى حرص اإلسالم على محاية األسرة وحفظ كياا             من خال ف
، مثل األهداف االجتماعيـة واخللقيـة الروحيـة والـصحية           من أجل القيام برسالتها وحتقيق أهدافها     

 وأما النظرة املقاصدية للشريعة اإلسالمية يف حفظ األسرة وكياا وذلك بتنظيم          . واالقتصادية والسياسية 
، فقد شرع لتحقيق مقصد ضبط هذه العالقة وحصرها يف الزواج عـدد مـن               )26(العالقة بني اجلنسني  

، واجتناب العالقـات    )27(األحكام؛ منها احلض على الزواج، وإباحة التعدد بشروطه والطالق بشروطه         
  .خارج إطار الزواج، وسد طرق اإلغواء بالعفة واحلجاب ومنع اخللوة

قة بني اجلنسني تؤدي إىل اإلجناب مبا حيقق مقصد حفظ الـنفس، فـإن         وإذا كانت مطلق العال   
  .الشريعة أكدت على حتقيق هذا املقصد بأن رغبت يف اإلجناب وحرمت وأد البنات واإلجهاض

كما نبهت الشريعة إىل أن من مقاصد هذه العالقة أن يسكن كل من الزوجني لآلخـر، بـأن                  
و املعاشرة باملعروف، حىت ال تنحصر العالقة بني الزوجني يف          يكون بينهما مودة ورمحة، وطريق ذلك ه      

  .صورة جسدية حبتة

                                                 
كتاب اخللع : والبيهقي. 2/446سنن أيب داود، . 2193كتاب الطالق، باب الطالق على غلط، حديث رقم : أخرجه أبوداود -24

 دار الكتب العلمية، بريوت، -حتقيق حممد عبد القادر عطا-السنن الكربى. 15098يث رقم والطالق، باب ما جاء يف طالق املكره، حد
سنن ابن ماجه، . 2046كتاب الطالق، باب طالق املعتوه والصغري والنائم، حديث رقم : ابن ماجه. 7/585، 2003، 2لبنان، ط

2/514. 
كتاب القسم والنشوز، : والبيهقي. 1/673صحيح مسلم، . 1469كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم : أخرجه مسلم -25

 .7/482السنن الكربى، . 14727باب حق املرأة على الرجل، حديث رقم 
 اهتم الشيخ بن عاشور يف سياق بيان مقاصد أحكام العائلة ببيان مقاصد األحكام اجلزئية يف إطار عالقات األسرة اليت عرب عنها -26

النكاح ببيان ما مييز عقد النكاح يف اإلسالم عما كان سائدا يف اجلاهلية وهو اتضاح املخالفة والدميومة ال التوقيت، آصرة : باألواصر الثالث
ويف صدد املخالفة أشار إىل تويل ويل املرأة تزوجيها، وإىل شرطي املهر واإلشهار، وأما أحكام آصرة النسب والقرابة فقد أوضح فيه نسبة البنوة 

رمية بالنسب واملصاهرة والرضاع، والنفقة على الفروع واألصول، وجعل القرابة سببا للمرياث، وبني أحكام بر الوالدين وصلة واألبوة واحمل
حتقيق ودراسة حممد -مقاصد الشريعة. مث بني طرق احنالل هذه األواصر الثالث.األقارب وذوي األرحام، مث انتقل إىل بيان أحكام الصهر

وهذه األواصر من شأا حتقيق التميز يف نظام األسرة يف اإلسالم  .449-441، ص 2001، 2ر النفائس، األردن، ط دا-الطاهر امليساوي
 ..عن باقي النظم الوضعية اليت أصبحت تتخبط خبط عشواء جراء احنالل األخالق وفساد العالقات األسرية واالجتماعية، واختالط األنساب

ريات وسد طرق اإلغواء من األحكام املكملة له، فإن تعدد الزوجات بشروطه والطالق بشروطه من إذا كان الزواج من مرتبة الضرو -27
 .مرتبة احلاجيات لرفع احلرج احلادث يف احلاالت اليت شرعا ألجلها
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إىل جانب ذلك اهتمت الشريعة باألسرة باعتبارها مؤسسة؛ األصل فيها الدميومة ال التأقيـت،              
وتنتظم العالقات بني أطرافها يف احلقوق والواجبات، ويرأسها رب األسرة بالتشاور مع الزوجة فيمـا               

ا، ويف حالة اخلالف يتبعان األسلوب الذي رمسته الشريعة يف ذلك وهو التحكـيم قـصد                خيص شؤو 
  .أو فك االرتباط إذا احتدم الرتاع   اإلصالح، 

كما مل يقتصر األمر على اجلوانب االجتماعية والعاطفية بل تعداها إىل أدق اجلوانب املالية مبـا                
فشرع كحق للمرأة أنواع من النفقات على       .  والحق تفوقت به الشريعة اإلسالمية على كل نظام سابق       

حنو املهر ونفقة الزوجة واألوالد، ونفقة املطلقة واحلاضنة واملرضع، وجعلت هلا ذمة ماليـة مـستقلة،                
وشرع كحق لألسرة نفقة األقارب واملرياث والوصية والوقف، وحتمل العاقلة للدية وأحكام الوالية على   

  .)28(املال وغريها
  مكانة األسرة يف التشريع اجلزائري: لثايناملطلب ا

  :اهتم التشريع اجلزائري باألسرة كخلية أساسية يف اتمع، فهي
  يف الدستور: أوال

ء يف نص املادة نص الدستور اجلزائري على إضفاء احلماية لألسرة من قبل الدولة واتمع، فجا
 65، ونصت املادة "ة األساسية للمجتمعحتمي الدولة األسرة باعتبارها اخللي:"1963 من دستور 17

، كما "األسرة هي اخللية األساسية للمجتمع، وحتظى حبماية الدولة واتمع:" على أن1976ّمن دستور 
، وهو ما جاء به "حتظى األسرة حبماية الدولة واتمع:" على أن1989 من دستور 55نصت املادة 

  .1996 من دستور 58نص املادة 
  قوانني يف ال:ثانيا

 بشؤون األسرة، وقـد جـاء       -)29( إىل جانب بعض القوانني األخرى     -قد اهتم قانون األسرة     ل 
 األسرة هي اخللية األساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص جتمع بينهم صـلة             ":تعريفها يف املادة الثانية   
نص السرة، حيث ورد    أما قانون العقوبات فقد نص على احلماية اجلنائية لأل         .)30("الزوجية وصلة القرابة  

 مـن   330فاملـادة   . اجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب العامة      خبصوص   يف الفصل الثاين  على ذلك   

                                                 
 . وما بعدها149، ص 2003حنو تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، سورية، : انظر، مجال الدين عطية -28
-70األمر رقم  .77 إىل املادة 71انون احلالة املدنية الذي نص يف الفصل الثاين من الباب الثالث على عقود الزواج من املادة  منها ق-29
 على االختصاص احمللي للهيئات 426وكذا قانون اإلجراءات املدنية الذي نص يف املادة .  املتعلق باحلالة املدنية19/2/1970 املؤرخ يف 20

 املؤرخ يف 09-08قانون رقم  .واحلضانة والنفقة الغذائية والسكن على التوايلملرياث ودعاوى الطالق أو الرجوع مواد االقضائية يف 
 . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية25/2/2008
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر رقم 9/6/1984 املؤرخ يف 11-84 القانون -30
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 من نفس القانون تعاقب كل من امتنـع         331 تعاقب جرمية هجر األسرة، واملادة       )31(قانون العقوبات 
الكتـاب الثالـث يف قـانون       كما أفرد املشرع اجلزائـري      . عمدا وملدة جتاوز شهرين عن أداء النفقة      

 مادة خاصة بالتحقيق مع األحداث وكيفية 53، أي 494 إىل املادة 442اإلجراءات اجلزائية من املادة  
  .)32(معاملتهم وحماكمتهم

 حيث أصبح التحرش اجلنسي جرمية يعاقب عليهـا         )33(كما أدخل تعديال على قانون العقوبات     
سجن من شهرين إىل سنة كاملة و غرامة مالية على          العقوبة   بفرضالقانون باعتبارها عنفا ضد النساء،      

  .)34( ويف حالة العود تضاعف العقوبة،الفاعل
أما القانون املدين فهو كغريه من قوانني البالد العربية ترك تنظيم األحوال الشخـصية للقواعـد                

، وبوجه خاص   املستمدة من الشريعة اإلسالمية، ومع ذلك فقد تناول بعض مسائل األحوال الشخصية           
  .)35(احلالة املدنية واألهلية، فخصها بقواعد آمرة ال جيوز االتفاق على خمالفتها

                                                 
  .13/2/1982 املؤرخ يف 04-82 قانون رقم -31
 .  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم8/6/1966 املؤرخ يف 155-66:األمر رقم-32
 .10/11/2004 مؤرخ يف 04/15قانون رقم :  قانون العقوبات-33
 .10/11/2004 مؤرخ يف 04/15 من القانون رقم 341 املادة -34
كما اهتمت التشريعات . 85 ص،1999طبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان امل املدخل للعلوم القانونية،: يب إبراهيم اخلليليحب  انظر،-35

 الذي ورد فيه إثبات عقود الزواج السابقة املربمة 57-777القانون رقم :  منها1984الصادرة قبل صدور قانون األسرة اجلزائري لسنة 
 الذي حدد 63-224 الذي حدد أركان عقد الزواج، وكذا القانون رقم 59-272المية، وكذا األمر رقم طبقا ألحكام الشريعة اإلس

 .أهلية الزواج ونص على وجوب تسجيل عقود الزواج املغفلة
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  ألسرة يف القوانني العربيةحكام ا القضائي أللتطبيق تطور ا:يـلثانملبحث اا
تقلص دور القضاء الشرعي بعدما كان حيكم سائر التصرفات واحلقوق واملعامالت املالية وغريها 

بوة وزمن اخلالفة الراشدة ويف العهد األموي والعباسي وحىت أوائل اخلالفة العثمانية، مث اقتصر يف عهد الن
دوره على جمال األحوال الشخصية يف أواخر عهد اخلالفة العثمانية إىل الوقت احلايل، فبينما احتفظـت                

 يف -نـها اجلزائـر  وم-بعض الدول باحملاكم الشرعية يف جمال األحوال الشخصية، أدجمتها بعض الدول       
  . النظام القضائي العادي وأبقت على مصدريتها الشرعية لتعلقها باجلانب الدياين قبل القضائي

وفيما يلي بيان أهم األطوار التارخيية اليت مر ا التقنني والتطبيق القضائي لألحوال الشخـصية               
  . يف البالد العربية على اخلصوص) أحكام األسرة(

  احل تقنني األحوال الشخصية  مر:املطلب األول
كانت سلطة التشريع والقضاء والفتيا يف عهد النبوة يف كل ما كان يواجه املسلمني من قـضايا       

 باملنازعات املتعلقة باحلقوق فيما بينهم، مبا يف ذلك قضايا األحوال الشخصية، بيد             تصيومية وحياتية خت  
قها مدونا، وإمنا ترك مجلة من األصول والقواعـد          ف �ومل يترك النيب     .كونه املرجع يف ذلك   ل � النيب

الكلية، وبعض األحكام واألقضية اجلزئية، يرجع إليها القاضي اتهد للفصل فيما يعرض عليه من قضايا               
ومسائل مبا يفهمه من نصوص التشريع إن وجد يف موضوعه نصا من كتاب أو سنة، وإال اجتهد فقاس                  

  .)36(رأيه يف حدود ما حيقق املصلحة وال خيرج عن القواعد العامة أو اجتهد ب  الشبيه على شبيهه،
وبعد عصر الصحابة وجد القضاة مصدرا ثالثا بعد الكتاب والسنة يرجعون إليه ويأخذون منـه     

 .)37(وهو أقوال الصحابة، وما أفتوا به يتخريون من بينها ما يرونه األصلح للتطبيق فيما يعرض علـيهم                
سلمني إىل خارج اجلزيرة العربية، وجد املسلمون يف تلك اتمعات اجلديدة اليت           وبعد أن امتد سلطان امل    

فتحوها ثقافة جديدة ووقائع وعادات جديدة يف خمتلف جماالت املعامالت، وبشكل مل تستوعبها آيات              
ـ          ؛   األحكام اجلزئية الواردة يف القرآن     ا ولكون النصوص متناهية وحاجات الناس غري متناهية، كان لزام

ما أطلقوا عليه مقاصد الشريعة اإلسالمية إلجيـاد        هو  على فقهاء املسلمني الرجوع إىل األحكام العامة و       
وبالتايل فإن املصادر األخرى للشريعة اإلسالمية واليت تناوهلا أصول الفقه  أجوبة شافية لتلك املستجدات،

كل سوى جمهود بشري ضمن سياق      اإلسالمي كاإلمجاع والقياس واملصاحل املرسلة وسد الذرائع ال تش        
  .املنظومة الفكرية السائدة يف تلك اتمعات

                                                 
، 1 منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، ط-تنظيمه واختصاصاته- السينالقضاء الشرعي: احلاج موسىحسن موسى   انظر،-36

 .33-32 ص 2008
 . 118-117، ص 1969، 2ط أحكام األسرة يف اإلسالم، دار النهضة العربية، القاهرة، :حممد سالم مدكور  انظر،-37
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وعلى هذا األساس وعلى إثر احلاجات الضرورية اليت كانت تظهر تباعا بصورة تدرجيية دون أن    
يكون هلا حكم شرعي يف القرآن أو يف السنة، تطور الفقه اإلسالمي مبا يف ذلـك نطـاق األحـوال                    

هذا التطور يف جمال احلاالت اليت مل جيد الفقهاء حكما هلا يف املصدرين األساسيني              الشخصية، ومل يكن    
فقط، ففي ذروة تطور الفقه اإلسالمي وعلى ضوء املستجدات احلياتية اجلديدة وجد التنوع الفقهي يف               

وذلك انطالقا من التعامل مع النص كمعطى لغوي، إضـافة إىل ظهـور              فهم نصوص القرآن والسنة،   
  .اسات يف جمال احلديث وتقسيمه إىل املصنفات واآلثارالدر

لقد أوجدت هذه املستجدات تنوعا يف الفتاوى املتعلقة باحلالة أو القضية الواحـدة، وتتـابع            ف 
  .األمر إىل التنوع يف أحكام القضاء وخاصة بعد ظهور املدارس واملذاهب الفقهية

 من جهة   دولة اإلسالمية وحاجاا كدولة   ويف ظل هذا التنوع الفقهي من جهة واتساع رقعة ال         
، وجدت احلاجة لتقنني األحكام الشرعية حىت يتقيد القضاء اإلسالمي بأحكام مقننة معينة كـي               أخرى

يعلم الناس سلفا ما ختضع له معامالم وعقودهم من األحكام، فيكونوا على بـصرية مـن صـحتها                  
  .)38(وفسادها

 مرحلة ضعفها على اخلصوص، وتغلغل النفـوذ األجـنيب          إىل أن جاء عهد الدولة العثمانية ويف      
فيها، ما أدى إىل ظهور االمتيازات األجنبية وتعقد مسألة األقليات الدينية، مما اضطر الدولة العثمانية إىل                

أو االقتباس عن القوانني األجنبية، وذلك بإنشاء حماكم نظامية تطبق قوانني مقتبسة من قوانني       النقل 
   .)39(األجنبية اليت جنحت يف فرض سيطرا على العامل اإلسالميالدول 

وبذلك ضاق جمال تطبيق الشريعة اإلسالمية ومل يبق هلا سلطان إال يف جمال األحوال الشخصية               
  . )40(واألمر نفسه بالنسبة للبالد اليت خضعت لالحتالل األجنيب -إخل..الزواج والطالق-

                                                 
 . وما بعدها22، ص 1988 الشريعة اإلسالمية والقانون اإلجنليزي، دار الطباعة للجامعات، القاهرة، :حسن حسب اهللا  انظر،-38
 وما 30، ص 1956، 1ام األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي، دار الكتاب العريب، مصر، طأحك :انظر، حممد يوسف موسى -39

نشر معهد الدراسات اإلضافية، جامعة  تشريعات البالد العربية بني القوانني الغربية والشريعة اإلسالمية،: وحممد عبد اجلواد حممد .بعدها
 .6-5 ص،1966 اخلرطوم،

مية سائدة ومطبقة تطبيقا شامال ملعظم أوجه النشاط البشري يف اململكة العربية السعودية واليمن وبعض  ظلت أحكام الشريعة اإلسال-40
أما مصر فقد ترمجت جمموعات القوانني الفرنسية املدنية واجلنائية والتجارية ترمجة تكاد تكون حرفية إىل اللغة العربية،  أقطار اجلزيرة العربية،

أما القوانني  زء األكرب من املغرب وسوريا ولبنان حيث طبق القانون الفرنسي، ويف ليبيا طبق القانون اإليطايل،اجلزائر واجل و  ويف تونس
ومل خيرج من جمال تطبيق القوانني األجنبية يف . األجنلوسكسونية فقد أثرت يف البالد اليت خضعت حلكم إجنلترا مثل العراق واألردن وفلسطني

ار النهضة العربية، تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد العربية، د: انظر، صويف حسن أبو طالب .ال الشخصيةكل هذه البالد سوى األحو
 .264-263ص       ،4،2001القاهرة، ط
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  ن األحوال الشخصية تطور مفهوم قانو: املطلب الثاين
إن اللفظ قبل دخوله إىل اصطالح العلماء يف كل فرع من فروع العلم واملعرفة يكون له املعـىن         
احملدد يف اللغة اليت يستعملها العامل أو الباحث، مث يأخذ مراحل تارخيية معينة حىت يصري مستعمال يف جمال 

شأن بالنسبة ملصطلح األحوال الشخصية على ما العلم والعلماء كأمر مصطلح عليه بينهم، وهكذا كان ال
  .سيأيت بيانه

  مفهوم األحوال الشخصية :الفرع األول
كثرت وتعددت احملاوالت الفقهية والقضائية والتشريعية لوضع تعريف يبني املقصود مبـصطلح            

ا األحوال الشخصية، ولكن هذه احملاوالت مل تصل إىل وضع تعريف جامع مانع هلذا املـصطلح، نظـر               
لتشعب املسائل اليت تندرج ضمنه؛ هلذا كان االجتاه الراجح لبيان مدلول مصطلح األحوال الشخصية هو    

  .استعراض وتعداد مسائل األحوال الشخصية
األوضاع اليت تكون بني اإلنسان وأسرته،      :" املراد باألحوال الشخصية عند الفقهاء املعاصرين     و

قية والتزامات أدبية ومادية، وهذا اصطالح حقوقي حديث، وما يترتب على هذه األوضاع من آثار حقو
 حكما يف ذلك    1934وقد أصدرت حمكمة النقض املصرية سنة        .)41("أطلق يف مقابلة األحوال املدنية    

جمموعة ما يتميـز بـه      :"بينت فيه ما تراه يف مدلول هذا املصطلح ففسرت فيه األحوال الشخصية بأا            
أوالعائلية اليت رتب القانون عليهـا أثـرا قانونيـا يف حياتـه              لطبيعيةاإلنسان عن غريه من الصفات ا     

كونه لأو أرمال أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، و كونه زوجا لاالجتماعية، ككون اإلنسان ذكرا أو أنثى و      
   .)42("كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب من أسباا القانونيةلتام األهلية أو ناقصها، و

دخل املشرع املصري لتحديد املقصود باألحوال الشخصية يف كثري مـن النـصوص             مث تواىل ت  
 الصادر بالئحة التنظيم القضائي للمحاكم املختلطة حيث        1937 لسنة   49والقوانني منها القانون رقم     

متثل األحوال الشخصية املنازعات واملسائل املتعلقة حبالـة األشـخاص          :" منه على أنه   28نصت املادة   
 ..."م أو املتعلقة بنظام األسرة وعلى األخص اخلطبة والزواج وحقوق الزوجني وواجبام املتبادلةوأهليته

)43(.  

                                                 
 .1/8، 1963، 6شرح مدونة األحوال الشخصية السوري، دار الفكر، دمشق، ط :  مصطفى السباعي-41
لقضاء يف حتديد مفهوم األحوال الشخصية، واستمرت بعض القضايا كقضايا املهر واجلهاز واهلبة  مل ينه هذا احلكم الرتاع بني جهات ا-42

حائرة بني احملاكم الشرعية واحملاكم املدنية تتصدى كل منها لنظرها على أا صاحبة اختصاص فيها مع أن املهر واجلهاز يتصالن بعقد الزواج 
 . وشخصه، واهلبة كما قالت حمكمة النقض يغلب على طابعها فكرة التصدق املندوب إليه ديانةوهو عقد يتعلق بذات اإلنسان اتصاال وثيقا،

 .23أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : حممد سالم مدكور: انظر
 .20، ص 1997احمليط يف شرح مسائل األحوال الشخصية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  : انظر، حسن حسن منصور-43
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  تطور مفهوم األحوال الشخصية: الفرع الثاين    
مل تعرف النظم التشريعية القدمية مصطلح األحوال الشخصية، فلم يرد ذكر هذا املـصطلح يف                   

انون محورايب وال حىت يف القانون الروماين الذي يعترب املصدر التـارخيي  القوانني املصرية القدمية وال يف ق 
  .)44(لكثري من القوانني الوضعية السائدة يف البالد األوروبية اآلن

 على الفقه اإلسالمي، فلم يكن مصطلح األحوال        دخيال" األحوال الشخصية "هذا التعبري ويعترب  
وإن كانت مباحث هذا العلم موجودة يف كل كتب          ،)45(الشخصية معروفا من قبل عند فقهاء املسلمني      

الفقه، بل كانوا يبحثون يف أحكام األسرة ومتعلقاا موزعة بني أبواب الفقه املختلفة من زواج ومهـر                 
وعلى هذا ميكن القول بـأن مـسائل األحـوال          ...ونفقات، وطالق ونسب، وحجر ووصية ومرياث     

  :الشخصية تشمل
  . وأهليتهم ما يتعلق حبالة األشخاص-
، ونظام األموال بني الزوجني والبنـوة وثبـوت         يتبعه ما يتعلق بنظام األسرة من زواج وما         -

  .النسب، والعالقة بني األصول والفروع والنفقات
  . الوالية والوصاية واحلجر والقوامة و الغيبة و أحكام املفقود-
  .)46( ما بعد املوت املرياث والوصية والوقف وما يتعلق بالتصرفات املضافة إىل-

وأول من استعمل هذا االصطالح يف أواخر القرن التاسع عشر هو الفقيه املصري حممد قدري               
باشا الذي وضع عددا من الكتب الفقهية على النمط القانوين معتمدا يف ذلك عل املذهب احلنفي، ومن                 

ا الكتاب على أحكـام     ، وقد اشتمل هذ   "األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية    "  هذه الكتب كتاب  
مرشد احلـريان يف    " كذلك كتاب و. الزواج والطالق وما يتعلق ما، واملرياث والوصية، واهلبة واحلجر        

" العدل واإلنصاف يف مـشكالت األوقـاف      "وكتاب   وهو خاص باملعامالت،  " معرفة أحوال اإلنسان  

                                                 
 .16احمليط يف شرح مسائل األحوال الشخصية، ص  :ر، حسن حسن منصور انظ-44
، وإمنا هو اصطالح قانوين جاء نتيجة تقسيم القانونيني األحوال املدنية إىل أحوال  فهو ليس من مصطلحات الفقه اإلسالمي األصيلة-45

والنفقة وغريها والنسب واملرياث، فإن كون اإلنسان أبا شخصية وهي ما تتعلق بشخص اإلنسان وذاته كالزوجية وتوابعها من الطالق والعدة 
أحكام :  مصطفى شليبانظر، .أو ابنا      أولكونه وارثا أو حمروما من املرياث صفات شخصية، وإىل أحوال عينية وتتعلق بالعالقات املالية

، 1 يف األحوال الشخصية، دار السالم، مصر، طدراسات:  حممد بلتاجي.28، ص 1983، 4األسرة يف اإلسالم، الدار اجلامعية، بريوت، ط
 .7، ص 2006

الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، ديوان  :والعريب بلحاج. 25-24أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  انظر، حممد سالم مدكور-46
 .14-13، ص2004، 4املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط
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، فقد كانـت املرشـد للتـزود        ورغم أن هذه املؤلفات مل تأخذ الصفة الرمسية يف الدولة          .)47(وغريها
  .)48(باألحكام الفقهية املقننة

  وقد اختلف يف تفسري مدلول هذا املصطلح وحتديد موضوعاته، وكان الخـتالف جهـات              
االختصاص أثر يف توسيع دائرة االختالف، فكل جهة تريد أن تدخل يف اختصاصها ما أمكن أن يتحمله 

 تتجه إىل التوسع يف مدلول كلمة األحـوال         - القضاء وكانت أصل -التفسري، فجهات القضاء الشرعي     
الشخصية وما تشمله، بينما قضاة احملاكم األخرى حياولون التضييق من مدلول هذه العبارة، وكان هلذا               

  .االختالف أمهية قصوى وأثر بالغ يف التقاضي لتحديد جهة االختصاص
لقضائي لألحوال الشخصية يف العصر     وفيما يلي عرض ألهم املراحل اليت مر ا تطور التطبيق ا          

  .احلديث
  مراحل تطور التطبيق القضائي لألحوال الشخصية يف العصر احلديث: املطلب الثالث

مل يكن للقضاء الشرعي يف جمال األحوال الشخصية يف الصدر األول من اإلسالم مـصدر إال                
ان ال يلي القضاء إال فقيه جمتهد، أحكام الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة واجتهاد القضاة أنفسهم، إذ ك

ويف عهد الدولة العباسية مل يكن مرجع للقضاة إال كتب الفقه، وكان أكثر القضاة يف هذه العهود على                  
مذهب أيب حنيفة، إذ كان أبو يوسف قاضي القضاة هو من خيتار القضاة ويقصرهم على القضاء مبذهب 

لرمسي للدولة العثمانية يقتصر على املذهب احلنفي، إال ما         أيب حنيفة آنذاك، مث أصبح التطبيق القضائي ا       
كان من القضاء يف األندلس الذي كان يعتمد على املذهب املالكي، إذ كان السلطان ال يعني أحدا يف                  
القضاء هناك إال من يرشحه حيي بن حيي الليثي املالكي الذي كان ال يرشح إال من الفقهاء اآلخـذين                   

  .)49( له، وكان كثري من فقهاء الشام من أتباع األوزاعي يطبقون مذهبهمبذهب مالك املقلدين
وكان القضاء يف مسائل األحوال الشخصية جزءا من القضاء يف سائر األحكام الشرعية، إذ كان 
القاضي يف ظل الدولة اإلسالمية حيكم بالشريعة يف خمتلف القضايا املالية واجلزائية والتجارية وغريهـا،               

  .)50(مه من الشريعة اإلسالمية فحسبيستمد أحكا
وملا دب الضعف يف جسم الدولة العثمانية يف أواخر أيامها، وتطورت احلياة االجتماعية تطورا              
كبريا بعد اتصال العامل اإلسالمي باحلضارة الغربية، اجته القضاء إىل الفصل بني قضايا األحوال الشخصية      

املدنية مقتبسا من الفقه اإلسالمي مع التقيد باملذهب احلنفي،         وبني غريها، فتم إخراج قانون للمعامالت       
                                                 

 .404، ص )دت( ،4سالمي، مكتبة وهبة، القاهرة، طتاريخ التشريع اإل: مناع القطان  انظر،-47
  .233، ص2002، 1علي حممد جعفر، نشأة القوانني وتطورها، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط: انظر -48
 . 19أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  انظر، حممد سالم مدكور-49
 . 1/9، 1962، 6وال الشخصية، مطبعة جامعة دمشق، طشرح قانون األح:  انظر، مصطفى السباعي-50
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ومراعاة مصاحل الناس وروح العصر دون التقيد بالرأي الراجح يف املذهب، وقد ألفت جلنة لـذلك، ومت    
وضع جمموعة من األحكام الفقهية اليت تعترب أكثر من غريها مالءمة ملا جيد من احلوادث، وصـدر ـا           

  .)51(حكام العدليةقانون جملة األ
  ظهور جملة األحكام العدلية :الفرع األول

ورة يف كتب متفرقة للمذاهب املختلفة، وكانت آراء الفقهاء         ثكانت أحكام الفقه اإلسالمي من    
يف بعض األحيان يف املسألة الواحدة، ومل يكن الرجوع إىل الرأي القوي والراجح باألمر اليسري                ختتلف  

لفقهية واختالفها، ومن أجل تيسري رجوع احلكام املدنيني إىل األحكام الفقهية فقد            نتيجة لكثرة اآلراء ا   
صدرت اإلرادة السلطانية بتأليف جلنة لوضع جمموعة من األحكام الشرعية بصفة قانون مـدين عـام،                

 فكانت أول   .مأخوذة من أحكام املذهب احلنفي ومرتبطة أكثر من غريها باحلوادث والوقائع املستجدة           
  .)52(ظيم تشريعي يستمد أحكامه من الفقه اإلسالمي خالصاتن

  تطبيق الة بصفة قانون مدين عام
مل تبدأ حركة التقنني أوال يف جمال األحوال الشخصية، بل بدأت هذه احلركة يف أواخر العهـد                 

ة قانونا   هـ ، وأصبحت ال    1286العثماين يف جمال القانون املدين، بصدور جملة األحكام العدلية عام           
مدنيا عاما تضم جماالت املعامالت املدنية وغريها منتخبا من األحكام الفقهية اخلاصة باملعامالت للفقـه               
احلنفي وهو املذهب الرمسي للدولة العثمانية، وال يعول على ما خيالفه من أحكام فقهية يف حالة تواجد                 

ر السلطاين، ويرجع القضاة إىل نصوص الفقه       احلكم املطلوب يف الة، وذلك القتران صدور الة باألم        
كما . فيما ال نص فيه، وقد رتبت أحكامها يف صورة مواد خمتصرة يقتصر احلكم فيها على رأي واحد                

ولكنها فصلت األحكـام مبـواد ذات أرقـام          رتبت مباحثها على الكتب واألبواب الفقهية املعهودة،      
  . مادة1851إليها، وكان جمموعها متسلسلة كالقوانني احلديثة حىت يسهل الرجوع 

م، وأخذت حماكم الدولة تطبـق أحكامهـا        1876-هـ1293بدأ العمل بأحكام الة سنة          
باعتبارها قانونا مدنيا عاما ينظم املعامالت املالية، ومل تبحث الة يف مسائل العبادات، بـل اكتفـت                 

األحوال الشخصية من اختصاص الشريعة     باألحكام القانونية من معلومات الفقه، كذلك بقيت مسائل         
: حيث تناولت يف كتاـا التاسـع   وميكن أن متس بشكل أو بآخر جماهلا،     ،  )53(اإلسالمية بشكل مباشر  

  : ومل تدون غريها لألسباب اآلتية.)54(احلجر، وأهلية الصغار، وسائر فاقدي األهلية
                                                 

 . 1/9شرح قانون األحوال الشخصية، : السباعي. 25أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  انظر، حممد سالم مدكور-51
 . 404تاريخ التشريع اإلسالمي، ص : انظر، مناع القطان -52
 . 1/10ن األحوال الشخصية، شرح قانو: انظر، السباعي -53
 .38القضاء الشرعي، ص :  انظر، حسن موسى احلاج موسى.جملة األحكام العدليةمن ) 1007-914(ملواد  ا-54
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  .دة من قضايا األحوال الشخصيةاملربرات املتعلقة بوجود تعدد احلكم الشرعي يف قضية واح -    
  .تعدد امللل والطوائف يف الدولة العثمانية -    
سياسة التسامح اليت دفعت بالدولة العثمانية إىل أن تترك لغري املسلمني حريتهم يف أمـورهم                -    
  .)55(املذهبية

متـع  وقد سبق إصدار هذه الة تأسيس احملاكم النظامية يف الدولة العثمانية الـيت كانـت تت               
  .باختصاص النظر يف أنواع من الدعاوى اليت كانت ترجع إىل احملاكم الشرعية سابقا

وأتى إصدار جملة األحكام العدلية ضمن حركة إصالح الوضع املتدهور يف الدولـة العثمانيـة               
واملسعى الذي بذل يف سبيل حتديث الدولة، وخاصة بعد اتساع االتصاالت والعالقات االقتصادية بـني    

واطالع كبار موظفي الدولـة      لة العثمانية والدول األوروبية اليت شهدت تطورات سريعة وكبرية،        الدو
العثمانية على التجربة األوروبية، وحاجة الدولة العثمانية إىل ربط التصرفات والعقود العقاريـة بـنظم               

 مالية وحقوقية شكلية وإجراءات منها تنظيم السجل العقاري، لكي تكون حتت مراقبة احلكومة ألغراض
  .وسياسية

 إلصدار الة ضمن وجهة اإلصـالح الـسياسي واإلداري يف            الداعية  ومن األسباب األخرى  
الدولة هي أن أحكام الفقه اإلسالمي منثورة يف الكتب الفقهية، وقد تتواجد يف غري أماكن حبثها، كما                 

اوتة يف لغتها، إضافة إىل وجود آراء فقهية        أن الكتب الفقهية متفاوتة يف استيعاا لألحكام العملية، ومتف        
كما أن معرفة القوي الراجح من الضعيف املرجوح مـسألة          . متعارضة يف احلكم على القضية الواحدة     

نسبية حتتاج إىل قدرة ومرونة فقهية يصعب توفرها عند الكثريين بنفس الدرجة، وقد يرجح مؤلف ما ال   
 حبر من الفتاوى والتخرجيات وأقـوال جمتهـدي املـذهب           يرجحه آخر مما يؤدي إىل وضع القضاة يف       

  .)56(بترجيحات متباينة
  1917ظهور قانون العائلة  :الفرع الثاين

يف الوقت الذي بدأ فيه هذا املفهوم يف التبلور والوضوح، بادر العثمانيون بإصدار قانون حقوق               
ما مييز قانون األسرة العثماين     م مقتبسني هذا املصطلح املستحدث من الغرب، لكن         1917العائلة سنة   

يف منهجيته عن جملة األحكام العدلية أنه مل يعتمد الفقه احلنفي، بل أخذ بعض األحكام من املـذاهب                  
الثالثة األخرى، كاعتبار عقد الزواج صحيحا والشرط معتربا إذا اشترطت املرأة يف العقد أال يتـزوج                

 ومكن املرأة من التخلص من زوج       ،القضائي بني الزوجني  وأخذ هذا القانون بالتفريق اإلجباري      . عليها

                                                 
 .38ص ، القضاء الشرعي: حسن موسى احلاج موسى انظر، -55
 . وما بعدها230 نشأة القوانني وتطورها، ص : علي حممد جعفر، انظر-56
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السوء بطلبها التفريق، وقد أخذ من مذهب مالك إطالق حرية الزواج لزوجة املفقود بعد أربع سنني من 
فقدانه، بينما يقضي املذهب احلنفي بانتظار وفاة مجيع أقرانه يف العمر فتبقى زوجة املفقود معلقة حـىت                 

 املادة الثامنة منه أجازت زواج البالغة العاقلة بغري إذن وليها إذا مل يعترض وليها،        ،كما أن )57(شيخوختها
أو رئي أن اعتراضه غري وارد، كما منع القانون زواج انون وانونة إال عند الضرورة، فإذا وجـدت                  

مل عليهـا   إىل غري ذلك من األحكام املوضوعية الـيت اشـت   .الضرورة يعقد الويل النكاح بإذن احلاكم     
جيب إعالن  :" منه تقرر أنه   33أن املادة   : كما اشتمل هذا القانون على أحكام شكلية منها       . )58(القانون

  .)59("عقد الزواج قبل إجرائه
وقد كانت مسألة أخذ األحكام الفقهية يف قانون األسرة العثماين من املذاهب األخرى غري هذا، 

جود يف كل مذهب فردي من املذاهب اإلسالمية إذا مـا     املذهب احلنفي مسألة ملحة بسبب الضيق املو      
، حىت يف حالة تثبيت االجتهاد يف علم أصول الفقه للمذهب املعني، إضافة إىل  ةأخذت أحكامه على حد   

خطوة ضرورية ملعرفة حقوق املواطن الفرد بعد تثبيت احلدود القومية للـدول            كانت  أن خطوة التقنني    
  .)60(ة وسريان أحكام القانون من حيث املكاناملعاصرة ونشوء مفهوم اجلنسي

  تطور قانون األحوال الشخصية يف البالد العربية :املطلب الرابع
 كانت الغاية من الدراسات اإلسالمية هي استنباط األحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية فيما جيد

 هو األصل الذي حيكـم  للناس من حوادث، وما يعرض هلم من مشكالت، والقضاء اإلسالمي مبصادره 
قضايا األفراد ومنازعام، لكن الضعف السياسي الذي حلق األمة اإلسالمية يف عصورها األخرية بعـد               
تآمر أعدائها عليها، ومتزيق مشلها، وما تبع ذلك من ختلف فكري وغزو ثقايف، أتاح الفرصـة ألعـداء                  

لعصر، وال سيما أن الدراسات الفقهيـة       اإلسالم يف إشاعة اامه بالقصور، وعجزه عن تلبية حاجات ا         
ظلت جامدة، فبدأ التشريع اإلسالمي ينحصر تدرجييا عن الدولة اإلسالمية مبا فرضته قوى االستعمار من 

أما . )61(قوانني داخلية، وأنظمة أجنبية مست أحكام اجلنايات واحلدود، وأحكام العالقات املدنية عموما      
فقد ظلت وال تزال يف أحناء العامل اإلسالمي مأخوذة " حوال الشخصيةاأل"أحكام نظام األسرة اليت تسمى

                                                 
 .261-1/260، 2004، 2ط سورية، شق،دار القلم، دم املدخل الفقهي العام،:  مصطفى الزرقا-57
مل يكن قانون العائلة العثماين شامال لكل مسائل األحوال الشخصية، حيث بقي قسم من األحكام الشرعية ومنها بعض مسائل األحوال  -58

: حسن موسى احلاج موسى انظر،. الشخصية نافذا يف الدولة العثمانية من دون تدوين، ومثاله أحكام املواريث والوصايا واألوقاف والنفقات
 .39-38 ص ،القضاء الشرعي

 .39-38 ص ،القضاء الشرعي: حسن موسى احلاج موسى انظر، -59
 . 1/10قانون األحوال الشخصية، :  انظر، السباعي-60
 .37-36ص املرجع نفسه، : حسن موسى احلاج موسى. 399تاريخ التشريع اإلسالمي، ص :  انظر، مناع القطان-61
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من الفقه اإلسالمي، وظلت هلا حماكمها الشرعية اخلاصة حىت يف البالد اليت سادت فيها القوانني الوضعية 
ومل حيدث مساس ا، سوى ما كان من إدماجها مع احملاكم العادية مثل ما هو معمول به يف اجلزائـر                    

  . )62(اليا بتخصيص غرفة لألحوال الشخصيةومصر ح
 يف زمـن علـي باشـا        -سبيل املثال -املتتبع لتجربة البلدان العربية جيد أن مصر على         هذا، و 

خرية حلكم الدولة العثمانية، اقتصر أمر القضاء فيها علـى          م الذي تزامن حكمه مع الفترات األ      1849
وقـد أمـر    . مصر اإلسالمية حسب مذاهب احلكاماملذهب احلنفي بعد أن تغري هذا األمر طوال تاريخ 

م شـكلت يف    1915ويف أوائل عام    . حممد علي باشا علماء األزهر بوضع قانون ومل يفلحوا يف ذلك          
تقنني قانون األسرة يستنبط من املذاهب األربعة وخيتار        لمصر جلنة من كبار العلماء من املذاهب األربعة         

ن صاحلا وفقا لروح العصر، إال أن اللجنة مل تفلح يف األمـر             منها، حبيث يؤخذ من كل مذهب ما يكو       
رغم إعدادها الئحة ذا الشأن بسبب االنتقادات املوجهة للمشروع بعد عرضه على رجـال القـضاء                

إال أن جزءا قليال من الالئحة ظهر يف الئحة ترتيب احملاكم الـشرعية              .)63(واملتعاملني باملسائل الفقهية  
وهو خـاص بأحكـام   ، 1920 ديسمرب  10قة ا الصادر ما األمران املؤرخان يف        واإلجراءات املتعل 

وجاء الكثري من مواد هذا القانون وفق املـذهب املـالكي            النفقات وبعض أحكام األحوال الشخصية،    
  .)64(متأثرا بقانون األسرة العثماين

 اللتني تكـون     حدد مبوجبه سن الزواج حسب املادتني      56 صدر القانون رقم     1923ويف عام   
         ما أنه ال تسمع دعوى الزوجة إذا كان سنةها يقل عن ست عشر    القانون منهما،ومضمو   سنة، وسـن  

 سنة، وأنه ال جتوز مباشرة عقد الزواج، وال املصادقة على زواج أسـند إىل               ةالزوج يقل عن مثاين عشر    
 ويف ذروة تطور حركـة      1926ويف عام    .)65(زمن ماض ما مل يكن سن الزوجني يف هذا السن احملدد          

اإلصالح الديين تألفت جلنة من املختصني باملسائل الفقهية من تالمذة الشيخ حممد عبده، حيث وضعت               
وارتقـى عمـل     .اللجنة مقترحات جتاوزت املذاهب األربعة إىل آراء الفقهاء عامة مما هو نافع لألسرة            

 ما قاله السابقون، وقيدت اللجنـة رغبـة       اللجنة إىل االستنباط من القرآن والسنة حىت ولو ناقض ذلك         
الرجل يف تعدد الزوجات واشترطت لتزوج الرجل من أخرى أال يعقد الزواج أو يسجله إال بإذن مـن                  

                                                 
 . 1/16، يز يف شرح قانون األسرة اجلزائريالوج: والعريب بلحاج. 402، ص املرجع نفسه: ع القطان انظر، منا-62
 .  وما بعدها10-8ص ، 3،1957 ط القاهرة،األحوال الشخصية، دار الفكر العريب،: أبو زهرة انظر، -63
أحكام األحوال الشخصية يف الفقه  :سف موسىو حممد يو . وما بعدها20أحكام األسرة يف اإلسالم، ص  :حممد سالم مدكور  انظر،-64

 . وما بعدها30، ص 1956، 1اإلسالمي، دار الكتاب العريب، مصر، ط
 .37-36أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  مصطفى شليب.12األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة-65
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القاضي الشرعي، ومنع القاضي من اإلذن لغري القادر على القيام حبسن العشرة، واإلنفاق على أكثر ممن                
  .  وفروعهيف عصمته، ومن جتب نفقتهم عليه من أصوله

كما أخذت الالئحة املقترحة من هذه اللجنة مببدأ االلتزام بالشروط اليت تفرضها الزوجة علـى               
وأعطت الالئحة احلق للزوجة يف طلب التفريـق         .الزوج عند إبرام العقد، كاالشتراط بأال يتزوج عليها       

 الطالق لو غاب زوجها بسبب إضرار الزوج ا مبا ال يستطاع معه دوام العشرة، وكذلك طلب الزوجة
  .سنة فأكثر، ولو ترك ما ال تستطيع اإلنفاق منه

 1929 لـسنة    25على الرغم من عدم قبول الالئحة يف ذلك العام، فقد صدر القانون رقـم               
واقتصر على ما جاء يف املذاهب األربعة وترك ما مل يكن يف هذا النطاق، إال يف الطالق بلفظ الـثالث                    

 املشتمل علـى    1931 لسنة   78مث صدر املرسوم بقانون رقم       )66(.رطه الزوجة واإللزام بكل شرط تشت   
 لـسنة   77وجرى تنظيم املرياث بالقانون رقم       .الئحة ترتيب احملاكم الشرعية واإلجراءات املتعلقة ا      

 مل يتم تغيري قـانون      1929ومنذ عام   . )67(1946 لسنة   71، وأحكام الوصية بالقانون رقم      1943
لـسنة  100ة، وإن كان قد أدخل عليه الكثري من التعديالت آخرها القانون رقـم              األحوال الشخصي 

1985.  
 1وجرت تعديالت يف قانون إجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية بالقانون رقـم              

، وإن كان القانون مل يلب طموح الراغبني يف تعديل القوانني املنظمة للعالقات األسـرية،             2000لسنة  
كثر عدال وتؤكد قيم املودة والرمحة، اليت أكد عليها القرآن الكرمي، إال أنه استحدث بعض               حىت تصبح أ  

مث جاء القـانون     )68(.اخللع والطالق من الزواج العريف، واستحداث نظام حمكمة األسرة        بالنقاط تتعلق   
  .)69(2004 بشأن إنشاء حماكم األسرة واملعمول به من أول أكتوبر سنة 2004 لسنة 10رقم 

ويف سوريا بقي قانون حقوق العائلة العثماين ساريا إىل أن صدر أول قانون عـام لألحـوال                 
الزواج، األهلية، الوصية واملرياث،    : م، ويتضمن القانون املذكور األبواب التالية     1953الشخصية سنة   

حكـام  وقد استمد هذا القانون أحكامه من الفقه اإلسالمي مبختلف مذاهبه وآرائـه، إضـافة إىل األ               
اإلصالحية اليت أخذ ا قانون األسرة العثماين والقوانني املصرية املتفرقة اليت تناولت قـضايا األحـوال                

  .)70(الشخصية
                                                 

 .15، صاملرجع نفسه: أبو زهرةانظر،  -66
 .8-7خصية، ص دراسات يف األحوال الش:  حممد بلتاجي-67
 .20، ص 2007أحكام األسرة اخلاصة بالزواج، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، :  انظر، جابر عبد اهلادي الشافعي-68
 . 21، املرجع نفسه: جابر عبد اهلادي الشافعي  انظر،-69
 .1/11شرح قانون األحوال الشخصية، : السباعي انظر، -70
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 حيث صدر يف تلـك الـسنة        1947كما بقي قانون حقوق العائلة ساريا يف األردن إىل سنة           
، و أطلق على القانون     1976حقوق العائلة األردين، وقد أجريت عليه تعديالت كثرية آخرها يف سنة            

وقد طبق هذا القانون يف لبنان بشكل رمسي مبوجـب           .)71("قانون األحوال الشخصية األردين   "األخري  
، ولكنه أدخلت عليه تعديالت، وجل ما 1942 لسنة 241نظام احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم رقم 

ئل اليت مل ينص عليها فيه على املـذهب         أدخل عليه من تعديالت متس القانون األساسي، وأحيلت املسا        
احلنفي بالنسبة للمسلمني السنة، وعلى املذهب اجلعفري بالنسبة للشيعة، وكذلك بالنسة للمسائل الـيت        

 1957وأصدرت املغرب قانوا يف األحوال الشخـصية سـنة       . )72(يتعارض فيها القانون مع مذهبهم    
ـ  ، 1956س صدر قانون األحوال الشخصية يف عـام         ويف تون  ،"مدونة األحوال الشخصية  "وعنونته ب

، ووضع قانون لألحوال الشخصية يف ماليزيـا  1984وصدر قانون األحوال الشخصية الكوييت يف عام       
وال تزال احملاكم    وبعض البالد مل تضع هلا قانونا لألحوال الشخصية،       . قانون العائلة بومسي   ،1984عام  

ترجـع  الـيت   قضايا اليت تعرض عليها، كاململكة العربية السعودية،        فيها ترجع إىل الفقه اإلسالمي يف ال      
احملاكم فيها إىل القول املعتمد يف الفقه احلنبلي، وترجع احملاكم يف اليمن إىل املذهب الشافعي عند أهـل                 

 ويف )73(.السنة، وإىل الفقه الزيدي عند الزيدية، و املعتمد يف السودان هو القول الراجح يف الفقه احلنفي               
ها مما هو   ئ جلنة لوضع الئحة األحوال الشخصية استمدت مباد       1959لفت وزارة العدل سنة     كالعراق  

ما هو مقبول من قوانني البالد اإلسالمية، وما استقر عليـه القـضاء             ومتفق عليه من أحكام الشريعة،      
ف بالقانون  الشرعي يف العراق، واستطاعت اللجنة صياغة مشروع قانون لألحوال الشخصية والذي عر           

واشتمل القانون على أهم أبواب الفقـه يف األحكـام املتعلقـة بـاألحوال        . 1959 لسنة   188رقم  
  )74(.الشخصية اجلامعة ملسائل الزواج والطالق والوالدة والنسب واحلضانة والنفقة والوصية واملرياث

مها القانونية من   واملالحظ أن قوانني األحوال الشخصية ال تزال يف األعم األغلب تستمد أحكا            
ظلت الشريعة اإلسالمية حتكم األحوال الشخصية يف مجيـع          فقد   .الفقه اإلسالمي على اختالف مذاهبه    

البالد العربية، لذلك اعتربت معظم الدساتري العربية الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسيا للتشريع يف جمـال           
ضيلية على ما سواها، إذ أنه ليس من شأن         األحوال الشخصية، وختصيصها ذا اإلطار أعطاها مرتلة تف       

 ألن نصوص القوانني الدستورية مل جتعلها املصدر الوحيـد          ؛ذلك أن يستبعد املصادر التشريعية األخرى     
وإذا رجع إىل غريها فعليه أن يشرع من         للتشريع، واملشرع يرجع ابتداء إىل أحكام الشريعة اإلسالمية،       

                                                 
 . 13، ص1997، 1شرح قانون األحوال الشخصية األردين، دار النفائس، عمان، طالواضح يف  : عمر سليمان األشقر-71
 .39، ص املرجع السابق:  انظر، حسن موسى احلاج موسى-72
 .12الواضح يف شرح قانون األحوال الشخصية األردين، ص: عمر سليمان األشقر انظر، -73
 .1959 لسنة 188اقي املرقم  الئحة األسباب املوجبة لصدور قانون األحوال الشخصية العر-74
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 جمال القانون اخلاص يف البالد العربية اإلسالمية فإن تأثري الـشريعة            ويف.)75(ا ال يتناقض معها   ماألحكام  
باعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا أصليا خاصا ويشتمل مسائل        : األول :)76(اإلسالمية يكمن يف اجتاهني   

باعتبـار الـشريعة    :الثـاين  و .األوقاف واألسرة والوالية على النفس واملال واألهلية واملرياث والوصية        
   .أو الضمين ألحكام الة مالت املدنية بعد اإللغاء الصريحسالمية مصدرا احتياطيا يف نطاق املعااإل

ولذلك فإن دراسة أحكام الشريعة اإلسالمية وأصوهلا ومقاصدها يقابل ما يعرف بفلسفة القانون             
نونيـة وحـضارية   يف التشريعات الوضعية، ومل تعد تشكل أمهية دينية وتارخيية فحسب بل متثل أمهية قا       

 اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا رمسيـا أصـليا يف جمـال            علىوهو ما محل فريقا من الفقهاء        .كربى
  .)77(األحوال الشخصية

                                                 
 .15تشريعات البالد العربية بني القوانني الغربية والشريعة اإلسالمية، ص :  انظر، حممد عبد اجلواد حممد-75
املبادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، بريوت، : أنور سلطان .236-235 ص نشأة القوانني وتطورها، :علي حممد جعفر انظر، -76

 . وما بعدها81ص ، 1974
 تنفرد مسائل األحوال الشخصية يف غالبية الدول اإلسالمية بنظام قانوين مستقل عن األحوال املالية اليت ينظمها يف األصل القانون -77

م اليت املدين، يف حني ختضع مسائل األحوال الشخصية ألحكام ديانة الشخص التصال بعضها وتأثره بأحكام العقيدة، وبالتايل فإن األحكا
املرجع : انظر، جابر عبد اهلادي الشافعي. حتكم مسائل األحوال الشخصية تتعدد يف بعض األحيان حبسب تعدد األديان يف الدولة الواحدة

 .14، ص السابق
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  ألسرة يف القانون اجلزائريحكام ا القضائي أل التطبيقتطور: ثالثملبحث الا
 تارخيية حامسة، حيث    صاحب التطبيق القضائي يف جمال األحوال الشخصية يف اجلزائر تطورات         

مر التنظيم القضائي بشكل عام يف اجلزائر بثالثة مراحل هامة، وهي مرحلة ما قبل االحتالل، ومرحلـة                 
االحتالل، وما بعد االستقالل، فكان لكل مرحلة طبيعتها وخصوصياا يف جمال تقنني أحكام األسـرة،       

 حبسب ما تتطلبه كل مرحلة، وفيما يلي بيان         مما جعل بعض موادها عرضة للتعديل أواإللغاء أو التجديد        
  :ذلك بإجياز من خالل املطالب اآلتية

  1984ما قبل صدور القانون : املطلب األول
 عدة حمطات تارخيية    1984 جوان   9 املؤرخ يف    11-84تشمل مرحلة ما قبل صدور القانون       

 مرحلية على مستوى التقـنني      هامة، متيز فيها التطبيق القضائي يف مسائل األحوال الشخصية بتطورات         
ألحكام األسرة، وخاصة االنفتاح على املذاهب الفقهية السنية خصوصا مع صـدور قـانون العائلـة                

وما قيل بشأن البلدان العربية اليت كانت حتت لواء الدولة العثمانية ينطبق على اجلزائر من حيث -العثماين
 كما متيز القضاء يف مسائل األحـوال        -الشخصيةختصيص احملاكم الشرعية للقضاء يف مسائل األحوال        

  : الشخصية قبل صدور القانون مبرحليت االحتالل مث االستقالل، وفيما يلي تفصيل ذلك بإجياز
   قبل االحتالل مرحلة ما:الفرع األول

 يستمد أحكامه من الشريعة 1830كان التنظيم القضائي يف اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي عام 
 واألعراف احمللية يف مجيع ميادين احلياة العامة ومنها نظام األسرة، مثله مثل التنظيم القضائي يف    اإلسالمية

وكانت أحكام املذهب املالكي حتديدا هي املطبقة على األهايل يف كل أحنـاء              خمتلف البالد اإلسالمية،  
رمحه –وأما مالك   :"له يف مقدمته بقو   )78(الوطن، وذلك راجع لعوامل تارخيية كما أوضحها ابن خلدون        

 فاختص مبذهبه أهل املغرب واألندلس، وإن كان يوجد يف غريهم، إال أم مل يقلدوا غـريه إال يف                 -اهللا
، وقد استمر العمل باملذهب املالكي      )79("-رمحه اهللا -وأهل املغرب مجيعا مقلدون ملالك    : مث قال ...القليل

اء السكان األتراك فقد كانوا خيضعون للمـذهب         باستثن )80(.يف بالد تونس واجلزائر وطرابلس الغرب     
  .ن فقد كانوا حيتكمون للمذهب اإلباضيواحلنفي، وكذلك اإلباضي

                                                 
ه، وتويف سنة 732 هو ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن احلضرمي اإلشبيلي املشهور بابن خلدون، العالمة املؤرخ املالكي، ولد بتونس سنة -78

يف معرفة أخبار من ذهب،  شذرات الذهب،: ابن العماد احلنبلي. شرح الربدة، تلخيص حمصول الرازي:  هـ، له مؤلفات كثرية منها808
 .77-7/76،  )دط،دت(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 .449 ص ، 1986، 6دار القلم، بريوت، لبنان، ط املقدمة،:  ابن خلدون-79
 .137لبنان، ص  تاريخ الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، بريوت،: بدران أبو العينني بدرانر، انظ -80
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  مرحلة االحتالل  :الفرع الثاين
تبعا لظروف االحتالل اليت مرت ا اجلزائر، فقد عمدت اإليديولوجية االستعمارية إىل حماوالت  

 يف النظام الفرنسي خدمة لألغراض االسـتعمارية يف جمـال         يائسة هدفها دمج نظريات الفقه اإلسالمي     
وتفكيك وحدة التشريع اجلزائري، وملعرفة ذلك ال بـد مـن            تضييق العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية    

وإىل  التطرق إىل أهم املراحل اليت مر ا قانون األسرة اجلزائري أثناء فترة االحتالل وبعد االسـتقالل،               
  .نون األسرة اجلزائريغاية آخر تعديل لقا

فقد عرف نظام األسرة يف اجلزائر أثناء فترة االحتالل تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية يف جمال               
الزواج والطالق وكذا الوصية واملرياث، وذلك من خالل احملاكم الـشرعية الـيت كانـت موجـودة              

  .)81(آنذاك
 الشريعة اإلسالمية يف جمال الـزواج       ويف هذه األثناء كان قضاة احملاكم الشرعية يطبقون أحكام        

والطالق، ويف جمال الوصية واملرياث مع امليل إىل املذهب املالكي باعتبار أنه مل يكن هلـم أي قـانون                   
مكتوب يستندون إليه يف أحكامهم، وباعتبار أنه ال توجد هناك نصوص شرعية تنظم إجراءات التقاضي               

ذي نظم األحكام الواجبة التطبيق حـسب املـذهب          ال 29/12/1890باستثناء ما نص عليه مرسوم      
 بشأن تطبيق التقاليد القبائلية، وإنشاء ما       8/12/1922اإلباضي يف جنوب اجلزائر، وما تضمنه مرسوم        

  .)82(يسمى بالنظام القضائي يف منطقة القبائل
 274/ 59  لكن الوضع مل يبق على حاله، فبعد اندالع الثورة التحريرية صدر األمر حتت رقم             

 مادة، تضمن يف املادة الثانية منه أركان        ة عشر يت، ويتكون هذا األمر من اثن     04/02/1959 املؤرخ يف 
ينعقد الزواج برضا الزوجني وجيب أن يصدر الرضا شفويا وعلنيـا           :"عقد الزواج حيث نصت على أنه     

إال كان العقد وذلك أمام ضابط األحوال املدنية، و ومن صاحب الشأن شخصيا حبضور شاهدين بالغني،
لزوجني أن يطلب أن يكون اآلخر مسلما، وإن كان الرضا صادرا من قاصـر أو               حد ا باطال، وجيوز أل  

الثالثة على قواعد تسجيل    املادة  واشتمل يف    ،"القيم حمجور عليه قضائيا، وجب أن يكمله رضا الويل أو        
ـ كامـا تتع   قواعد وأح  8-7-6-5-4عقد الزواج وحفل الزواج، كما تضمن يف املواد          ق بالوعـد   ل

  .واحنالل عقد الزواج، وما ميكن اختاذه من إجراءات عاجلة مؤقتة بالزواج وسن أهلية الزواج،

                                                 
 وهي تعتربها جزء منها، وطبقت على الفور القوانني الفرنسية بواسطة حماكم أنشئت هلذا 1830 منذ احتالل فرنسا للجزائر عام -81

تشريعات البالد العربية بني :انظر، حممد عبد اجلواد حممد.ل األحوال الشخصيةالغرض، واحتفظت احملاكم الشرعية باختصاصها يف مسائ
 .18القوانني الغربية والشريعة اإلسالمية، ص 

 . 8، ص 2007قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، دار هومة، اجلزائر،  :عبد العزيز سعد  انظر،-82
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وعلى سبيل املثال ففي الباب املتعلق باحنالل الزواج الذي خصه بثالث مـواد نـصت املـادة               
وجيب إصدار قرار احنالل    السادسة على أن الزواج ال ينحل إال بقرار من القضاء فيما عدا حالة املوت،               

الزواج بناء على طلب يقدم من أي من الزوجني إىل القاضي املختص، كما أن احلكم الـذي يـصدر                   
مبناسبة احنالل الزواج جيب أن يفصل يف حضانة األوالد مبا يتفق ومصلحتهم، وكذا يف طلب التعويض                

 حني ألزمت املادة الثامنة منه الزوجني       يف .)83(أو النفقة اليت يبديها الزوجان عن نفسيهما وعن أوالدمها        
احلضور شخصيا إىل القاضي يف دعوى الطالق ما مل يأمر القاضي خبالف ذلك أو يعفي بعضهما مـن                  

  .احلضور
  :وهيإليها  قد محل نقاطا جديرة باإلشارة 274/ 59مما سبق يتبني بأن األمر 

، والفرق واضح   "احنالل الزواج " عبارة    ا واستبدل" الطالق"أن هذا األمر مل يستعمل عبارة        -    
 العبارتني انطالقا من أحكام الشريعة اإلسالمية من حيث اآلثار، فالطالق له آثار وهو يعد احنـالال                 من

للزواج، كما أن األنكحة الفاسدة والباطلة يعد فسخها احنالال للزواج كذلك، ولكن هلا آثارا أخـرى                
  .ختتلف عن آثار الطالق

  .هذا األمر الصور املختلفة لفك الرابطة الزوجية، فقد جتاهلها ومل يعترف امل يعرف  -    
    -         سواء، إال أنه يشترط تقـدمي طلـب         احلق يف فك الرابطة الزوجية أعطي للزوجني على حد 

  .)84(خطي من أحد الزوجني للقاضي للبت فيه
ضمن الالئحـة    الذي ت  17/09/1959 املؤرخ يف    7082-59ويلي هذا األمر املرسوم رقم      

التنفيذية هلذا األمر، حيث تناول توضيح نصوص األمر السابق، املتعلق بتنظيم الزواج واحنالله يف اجلزائر، 
تقـدميها إىل    الذي حدد أنواع الوثائق واملستندات اليت جيب         21/11/1959قرار الصادر بتاريخ    المث  

  .من أجل إمكانية إبرام عقد الزواج وتسجيلهلطاليب الزواج ) املوثق(القاضي  أو، ضابط احلالة املدنية
أما فيما يتعلق بقواعد األساس اخلاصة بالوصاية والوالية واحلجر والغياب والفقدان فقد تضمنها             

 وظلـت سـارية املفعـول إىل مـا بعـد            11/07/1957 الصادر بتاريخ    778-57القانون رقم   
  .)85(االستقالل

 عمد إىل التدخل يف قانون األسرة اجلزائـري عـن        ومن اجلدير بالذكر أن املشرع الفرنسي قد      
، واملتعلـق باخلطبـة وسـن    1930 ماي 02قانون : طريق سلسلة من القوانني منها على سبيل املثال      

                                                 
 .بعدها وما 8، صاملرجع السابق: عبد العزيز سعد،  انظر-83
               ،2007دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء يف اجلزائر،: باديس ذيايب:  انظر-84
 . وما بعدها8، صاملرجع السابق: و عبد العزيز سعد .71-70ص 
 .19-18، ص املرجع السابق: انظر، العريب بلحاج-85
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 23واألمر الـصادر يف       واملتعلق باحلالة القانونية للمرأة اجلزائرية،     1931 ماي   19ومرسوم   الزواج،
 ومن أهم ما تضمنه هذا األمر    .ي اإلسالمي يف اجلزائر بصفة عامة      واملتعلق بالنظام القضائ   1944نوفمرب  

وقواعد القضاء املستعجل، واحلجز االحتياطي وحجز مـا         هو قواعد االختصاص، وقواعد اإلجراءات،    
  . للمدين لدى الغري وقواعد قسمة التركات

ستمد أحكامه  وعلى الرغم من كل هذا بقي نظام األسرة اجلزائري بعيدا عن التدخل األجنيب ي             
ومبادئه وقواعده من الفقه اإلسالمي، نتيجة مقاومة الشعب اجلزائري عن عقيدته وأصالته وحـضارته              

  .)86(اإلسالمية
   بعد االستقالل :الفرع الثالث

بعد استرداد اجلزائر استقالهلا وحتررها من اهليمنة االستعمارية، أصبح من الضروري عليها وضع             
 من  ايادا، ويعد تطبيق القوانني الوطنية يف جمال األحوال الشخصية مظهر         منظومة تشريعية تتماشى وس   

مظاهر ممارسة السيادة الوطنية، وقد صدرت عدة قوانني ختص تنظيم شؤون األسرة يف الفترة ما بـني                 
 واليت تعترب مرحلة حامسة بصدور أول قانون جزائري خاص بتنظيم شـؤون             1984 إىل سنة    1962
  .األسرة

ائر نفسها بعد االستقالل يف فراغ تشريعي، وهذا بعد دخوهلا مرحلة القطيعة مـع              وجدت اجلز 
عهد االستعمار الفرنسي، ومن غري املنطقي أن تبقى خاضعة للنظام القانوين لالحتالل، لذلك عرفـت               

 ،1984  إىل 1962 يف الفترة املمتدة مـا بـني         املنظومة التشريعية اجلزائرية تدرجا يف مراحل تقنينها،      
  :ذلك كما يأيتو

   مبدأ سريان التشريع الفرنسي وتأثريه على جمال األحوال الشخصية -أوال    
ا للفـراغ   وفق قواعد النظام الفرنسي، وذلك سـد       بعد االستقالل استمر القضاء املتعلق باألسرة     

 القاضي مبواصلة   1962 ديسمرب   31 املؤرخ يف    62/157وعليه صدر قانون رقم      التشريعي والقانوين، 
أو املخالفة للحقوق واحلريـات      العمل بالتشريعات الفرنسية، فيما عدا مواده االستعمارية والعنصرية،       

  .العامة
 للقانون اإلسالمي يف جمال األحوال الشخصية خاصـة وأن          ا واختيار اويعترب هذا القانون تكريس   

         دف إىل جزأرة القوانني، كما يعد نون إبقاء لألمـر امللكـي       هذا القا  عملية االستقالل توبعت حبركة
  القاضي بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف جمـال األحـوال الشخـصية،           1834 أوت   10الصادر بتاريخ   

 املتضمن تطبيق الشريعة    1889 أفريل   17 ومرسوم   1859 ديسمرب   31الصادر يف   وكذلك املرسوم   
                                                 

 .19-18، ص املرجع السابق: العريب بلحاج.9، صاملرجع السابق: زيز سعد انظر، عبد الع-86
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 املتضمن إصالح وضـع     1931اإلسالمية يف هذا اال بالنسبة للجزائريني املسلمني، وكذلك القانون          
  .)87( املتضمن تنظيم زواج اإلناث1959املرأة يف منطقة القبائل، وقانون 

  62/157التشريعات اليت صدرت بعد قانون : ثانيا
يف السنوات األوىل من االستقالل بادر املشرع اجلزائري بالسعي للتخلص من االزدواجية والتبعية             

فكان  حماوال بذلك تغطية بعض الفراغات،     مع األوضاع اجلديدة،  القضائية وإنشاء جهاز قضائي يتالءم      
 ليلغي والية حمكمة النقض الفرنسية على       18/05/1963 املؤرخ يف    63-218أن صدر القانون رقم     

 مث سـن  . )88( الس القضائي األعلى   ا ولينشئ مكا  ،القرارات الصادرة عن حماكم االستئناف اجلزائرية     
 والذي جاء مببدأ شكلية عقد الزواج بتحديد سن         29/06/1963ؤرخ يف    امل 63/244القانون رقم   

 سنة كاملة، وذه الشروط 16 سنة وعند املرأة ببلوغ 18الزواج، حيث جعل السن عند الرجل ببلوغ 
 يتعلق بصحة الزواج، ويكون ذه      ا جوهري ااحملددة لسن الزواج يكون املشرع اجلزائري قد أرسى شرط        

مث صدر األمر رقـم   ،)89(، وهو بلوغ الزوجني سنا معينةا مؤقتا على عقد الزواج مانعالوسيلة قد أدخل  
فيما يتعلق بإثبـات     224/63 حيث عدل مبوجبه القانون رقم       16/09/1969 املؤرخ يف    69/72

  .)90(الزواج
 القوانني الفرنسية الداخلية    1973جويلية  5وقد ألغى املشرع اجلزائري مبقتضى األمر الصادر يف         

، بعد أن قام حبركة تشريعية شاملة دف القضاء على التبعيـة القانونيـة              1975 جويلية   1بتداء من   ا
  .)91(يه بعجلة القوانني الدخيلة عل اتمع اجلزائريوظاهرة االقتباس من التشريعات األجنبية اليت تربط

عة والعـرف،   حيث برزت وضعية قانونية تتمثل يف ترك كل ما يتعلق باألحوال الشخصية للشري            
 املؤرخ  75/58انون املدين مبوجب األمر     قوهذا ما يستخلص من الفقرة الثانية من نص املادة األوىل لل          

حيث أنه ال يوجد قانون ينظم األحوال الشخصية مما يستلزم على القاضي تطبيق              ،26/09/1975يف  
كما أن احملكمة  )92(.ذا القانونمبادئ الشريعة اإلسالمية يف هذا اال، وهو ما كان سائدا قبل صدور ه

                                                 
دار هومة،  املركز القانوين للمرأة يف قانون األسرة اجلزائري،:لوعيل حممد ملني .9، صنفس املرجع السابق:  انظر، عبد العزيز سعد-87

 . وما بعدها20ص ، 2006، 2ط اجلزائر،
  .9، صلسابقاملرجع ا:  انظر، عبد العزيز سعد-88
 .23ص  ، املرجع السابق:لوعيل حممد ملني:  انظر-89
 . 71، صاملرجع السابق: باديس ذيايب:  انظر-90
 .19، ص املرجع السابق:العريب بلحاج: انظر -91
  .25، ص  نفس املرجع السابق: انظر، لوعيل حممد ملني-92
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العليا أقرت يف كثري من قراراا القضائية مبدأ األسبقية املطلقة لتطبيق أحكام الفقه اإلسـالمي بـدون                 
  . )93(9/6/1984منازع، وهذا ما أخذ به قانون األسرة اجلزائري الصادر يف 

  1984مرحلة ما بعد صدور قانون األسرة لسنة  :املطلب الثاين
ذه املرحلة صدور أول قانون لألسرة يستمد أحكامه من الشريعة اإلسالمية، وخباصـة             عرفت ه 

وفيما يأيت بيان ذلك من خالل التعريف به وبيان . 11-84التركيز على الفقه املالكي، مبوجب القانون       
  .مصادره وطبيعته وأهم املالحظات اليت ميكن إبداؤها بشأنه، وكذا االنتقادات املثارة بشأنه

  1984صدور قانون األسرة لسنة  :فرع األولال
استمر الوضع على حاله إىل غاية بداية الثمانينات، تاريخ صدور أول قانون جزائري لألسـرة،               

وذلك بعد حماوالت تشريعية عديدة، حيث يعترب  ،1984 جوان 09 بتاريخ 11-84والذي محل رقم 
 تنظيم شؤون األسرة، بعدما كـان متروكـا          يف )94(أول وثيقة جتسد العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية      

 وهذا ما أكـده  )95(.لالجتهاد القضائي، وختتلف األحكام الصادرة يف هذا الشأن من حمكمة إىل أخرى       
كل ما مل يرد النص     :"اليت تنص على أنه    )96( من قانون األسرة اجلزائري    222املشرع اجلزائري يف املادة     

 مـادة   224يشتمل هذا القانون على     و". كام الشريعة اإلسالمية  عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أح       
  :مقسمة على أربعة كتب كما يلي

  ).3 م-1م(األحكام العامة -
وحقوق وواجبات  وبه مسائل الزواج والطالق،   ) 80 م   -4م  (الزواج واحنالله    :الكتاب األول -

  .والعدة، واحلضانة والنفقة الزوجني، والنسب،
وبه مسائل الواليـة والوصـاية والتقـدمي،        ) 125 م   -81م  (يابة الشرعية   الن :الكتاب الثاين -

  .واحلجر، واملفقود والغائب والكفالة
  ).183 م -126م (املرياث  :الكتاب الثالث-

  .وبه مسائل الوصية واهلبة والوقف) 224 م-184م (التربعات : الكتاب الرابع
  تهمصادر قانون األسرة اجلزائري وطبيع :الفرع الثاين

  مصادر قانون األسرة اجلزائري: أوال
                                                 

 .21، ص نفس املرجع السابق: العريب بلحاج،  انظر-93
األخرى جنده القانون الوحيد الذي جسد الشريعة اإلسالمية، بينما القوانني اجلزائرية نة قانون األسرة اجلزائري بالقوانني  عند مقار-94

 .األخرى استمدها املشرع اجلزائري من قوانني دول دميقراطية غربية
  .28، ص املرجع السابق: انظر، لوعيل حممد ملني-95
 . املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم9/6/1984 املؤرخ يف 11-84 القانون رقم -96
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 املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر       9/6/1984 املؤرخ يف    84/11عتمد القانون رقم    ا
 مـصدرا أساسـيا يف التـشريع    الشريعة اإلسـالمية أحكام  27/2/2005 املؤرخ يف  02-05رقم  

لـيت اعتمـدت كمرجعيـة يف الوثيقـة         املذهب املالكي على بقية املذاهب ا     بذلك  ، مغلبا   )97(األسري
 إضـافة إىل    كما أخذ بعض اآلراء من غري املذاهب األربعة للحاجة إىل ذلك،           التحضريية هلذا القانون،  

اعتمد املشرع على بعض القوانني العربية اليت سبقته، مع بعض التعديل أحيانـا أو خمالفتـها                ذلك فقد   
  .عراف السائدة يف اتمع اجلزائريأحيانا أخرى مبا يوافق املصلحة احمللية، واأل

 مـن الدسـتور     55دستورية فقد استند املشرع يف تقنينه لنظام األسرة إىل املادة           الناحية  ال ومن  
األسرة هي اخللية األساسية  للمجتمع وحتظى حبماية الدولة         " واليت تنص على أن      1989اجلزائري لسنة   

كما جاءت املادة الثانية من الدساتري اجلزائرية       ،  1996ر   من دستو  58 وهو ما أكدته املادة      ،"واتمع
 مـن  222، وهذا ما أكده املشرع اجلزائري يف املـادة       "دين الدولة الرمسي هو اإلسالم    "تنص على أن    

كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجـع فيـه إىل               :"قانون األسرة اجلزائري اليت تنص على أنه      
 دون حتديـد    )98(وهي املادة اليت جاءت أيضا مببدأ تعميم تطبيق الـشريعة         " يةأحكام الشريعة اإلسالم  

تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا     :" تعلن بأنه  223املذهب الفقهي الذي له أولوية التطبيق،كما أن املادة         
  ".القانون

م  يف عمـو   ومن هنا تعترب الشريعة اإلسالمية مصدرا رمسيا أصليا ملسائل األحـوال الشخـصية            
وهذا ما تناوله قانون األسرة اجلزائري، بعد سلسلة من املشاريع واحملـاوالت التـشريعية               ،)99(مسائلها

  .اهلادفة
  طبيعة قانون األسرة اجلزائري :ثانيا

، غري أن طبيعة مباحث )100(لقد استعيض عن األحكام الشرعية بأحكام وضعية يف خمتلف القوانني    
  :ا من التطبيق ألسباب منهااألحوال الشخصية حالت دون استبعاده

                                                 
البحث يف قضايا األسرة ال يقتصر على جمال العلوم الشرعية فحسب، فقد حيتاج إىل اختصاصات أخرى الختالف املفاهيم حول بعض  -97

وعليه  ن أنواع االضطراب النفسي،القضايا اليت متس صميم األسرة، فالطالق مثال يف علم االجتماع يعد مرضا خطريا، ويف علم النفس يعد م
 . فال بد أيضا من دراسة قضايا األسرة من منظور العلوم األخرى

 . يقصد ا املصادر األساسية للتشريع اإلسالمي وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واالجتهاد-98
تشريعيا ألحكام األسرة، إمنا عتباره الشريعة اإلسالمية مصدرا  جتدر اإلشارة أنه عند الدراسة الدقيقة جيد املتأمل لقانون األسرة يف مدى ا-99

ذلك يف املسائل القطعية اليت يعترب عدم األخذ ا خروجا عن أحكام الشريعة وخمالفة هلا، أما املسائل اليت جماهلا االجتهاد فيأخذ بكل رأي 
 حيتج له بدعوى احلاجة ومتطلبات العصر يقتضيان األخذ به، موافق ملقصوده من التشريع، فإن كان راجحا فبها ونعمت، وإن كان مرجوحا

والواقع أن العربة بالدليل، وقوة الدليل ال تتغري بتغري الزمان واملكان، وإمنا قد يتغري تكييف العمل به إذا مل يكن يف ذلك خمالفة للقواعد العامة 
 . للشريعة
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الصلة الوثيقة بني نظام األسرة والعقيدة، من حيث احلل واحلرمة، وعالقته الوطيـدة حبيـاة                -1
  .أمرا مستعصيابه مما جعل أمر استبدال شرعة ال دينية ..اإلنسان من زواج ونسب ومرياث

ىل مـا بعـد     إبل الوالدة   تكامل نظام األسرة يف اإلسالم، ومشوله حلياة الفرد وأحواله من ق           -2
  .املوت، وكذا تناوله ملختلف أحوال الناس، مع مراعاته ملصاحل الفرد واتمع على السواء

ل يف بعض أصوهلا من االجتهاد      مشول مباحث األسرة بالنصوص الشرعية الثابتة، واليت مل خت         -3
تحقيق املقاصد اليت شرعت مـن  فيها مبا يتفق وفهم النصوص وااللتزام بأحكامها والعمل على تطبيقها ل      

  .أجلها هذه األحكام
 وجود مدونات ومشاريع قوانني بصورة عصرية يف معظم البالد العربية واإلسـالمية علـى               -4

الطريقة القانونية احلديثة، مما سهل الرجوع إىل القواعد والنظم اإلسالمية يف جمال األسرة واالسـتفادة               
  .)101(منها

 اجلزائري متماشيا مع ما متليه مقاصد الشريعة اإلسالمية من حتقيـق            ومن هنا جاء قانون األسرة    
  .)102(للتكافل وحسن املعاشرة والتربية احلسنة وحسن اخللق ونبذ اآلفات االجتماعية

ختضع مجيع العالقات بني أفراد األسـرة ألحكـام هـذا           :"حيث تنص املادة األوىل منه على أنه      
هي اخللية األساسية للمجتمع وتتكون     :"ن نفس القانون األسرة بأا    ، كما تعرف املادة الثانية م     "القانون

، ومن خالل نصوص هذه املواد يتضح أن قـانون          "من أشخاص جتمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة       
األسرة اجلزائري مرتبط أساسا باملفاهيم االجتماعية واحلضارية وبالقيم األخالقيـة والدينيـة، وكـذا              

يد والعادات السائدة يف اتمع، وهذه دالالت هامة متيزه عن باقي فـروع القـانون               باألعراف والتقال 
املختلفة، وعلى هذا األساس بقي قانون األسرة اجلزائري أثناء املرحلة االستعمارية يستمد أصوله مـن               

  .)103(التشريع اإلسالمي حمافظا بذلك على شخصيته الوطنية العربية واإلسالمية
  11-84حظات حول قانون األسرة رقم مال :الفرع الثالث

  :من أهم ما يالحظ إجيابا على هذا القانون ما يلي
اجلزائري اعتمـد   وهي أوىل إجيابياته، حبيث أن املشرع        :املرجعية الشرعية لقانون األسرة    -1    

 اعتمـدت : أساسا عند تقنينه على الشرعية اإلسالمية، وقد ورد يف ديباجة املشروع التمهيدي ما يلي             
                                                                                                                                                         

 . مثل القانون املدين وقانون العقوبات وغريمها-100
 .ضاف إىل ذلك افتقاد القوانني الغربية إىل نظام األسرة، فاتمعات الغربية ختضع يف هذا اال لتعاليم الكنيسة والتقاليد الدينية ي-101

 .16-1/15، 1983، 1نظام األسرة يف اإلسالم، مكتبة الرسالة احلديثة، عمان، ط :انظر، حممد عقلة
 .ون األسرة اجلزائري عليه املادة الثالثة من قاننصت وهذا ما -102
 .26، ص  املرجع السابق:العريب بلحاج  انظر،-103
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النبوية الثابتة ثبوتـا  والسنة  ، القرآن الكرمي  :اللجنة يف وضع هذه النصوص على املصادر األساسية التالية        
 الفقه على املذاهب األربعة     وكذا اعتماد  .االجتهادو القياسع و اإلمجاو     ،مقبوال عند علماء احلديث   

  .وعلى غريها يف بعض املسائل
فهو مل يصطدم مبا تعارف عليه أفراد اتمع من أعـراف           : جماراته لعرف اتمع اجلزائري    -2    

يف املادة السادسة دليل على ذلك، إذا عرفنا أن املـراد مـن             " الفاحتة"لكلمة  : وأحكام، فاستعماله مثال  
استعماهلا هو التعبري عن عقد الزواج الذي يتم طبقا للشريعة اإلسالمية، إذ أِلف الناس قـراءة سـورة                  

  ".بالفاحتة"م العقد الشرعي، مث أصبح يعرب عنه الفاحتة بعد متا
 وذلك بصياغة قانونية مقبولة لألحكام الشرعية       :استيعابه ملعظم األحكام اخلاصة باألسرة     -3    

  .يسهل تطبيقها من قبل القضاة، والعودة إليها من قبل رجال الشريعة والقانون على السواء
فقد نـصت املـادة      )104(:عند عدم ورود النص    الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية       -4    
، "كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية              ":  على ما يلي   222

 إذا  – دون حتديد ملذهب فقهي معني       –فهذا النص يسمح للقاضي العودة إىل أحكام الشريعة اإلسالمية          
  . قانوينعِرضت عليه مسألة مل يرد بشأا نص

 يعترب من القوانني السباقة يف الوطن العريب إىل تقنني أحكام األسرة يف قانون واحد يشتمل                -5    
على مجيع أحكام األحوال الشخصية من زواج وطالق وأهلية ومرياث، وغري ذلك مما جيعله مميزا بصفته                

حوال الشخصية مثل قانون حقوق الشمولية اليت كانت تفتقدها بعض القوانني العربية السابقة يف جمال األ
، وقانون األحوال الشخـصية     1951 وقانون حقوق العائلة األردين لسنة       1917العائلة العثماين لسنة    

  . وغريها1953السوري لسنة 
رغم أن قانون األسرة اجلزائري جاء مستمدا من أحكام الشريعة اإلسالمية وجمسدا هلويـة               -6    

كونه ميثل انتصارا على املشككني يف أن أحكام الشريعة اإلسالمية تصلح أن  األسرة اجلزائرية، إضافة إىل     
  .تكون قانونا ميكن تطبيقه يف الواقع العملي كما هو الشأن مع القوانني الوضعية األخرى

  84/11االنتقادات املثارة بشأن قانون األسرة اجلزائري  :لفرع الرابعا

                                                 
 من مدونة األحوال 82 وجند خالف ذلك يف بعض القوانني العربية، إذ تقيد القاضي مبذهب معني، ومن أمثلة ذلك ما ورد يف الفصل -104

ونصت ". شهور أو ما جرى به العمل من مذهب اإلمام مالككل ما مل يشمله هذا القانون يرجع فيه إىل الراجح أو امل: "الشخصية املغربية
كل ما مل يرد عليه نص يف هذا القانون، يرجع فيه إىل القول األرجح يف : " من قانون األحوال الشخصية السوري على ما يلي205املادة 

 ".املذهب احلنفي
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، )105(اه بني عدة تيارات واجتاهات فكرية متضاربة       بقواعده وحمتو  11-84يتواجد قانون األسرة    
من هذه االجتاهات من تطالب بإلغائه باعتباره مل يعد متماشيا مع متطلبات العصر، انطالقا من التفـتح                 

، وباالجتاه املعاكس هلذا الرأي هنـاك       1989السياسي والدميقراطي الذي عرفته اجلزائر ابتداء من سنة         
القانون انعكاسا وتطبيقا ملبادئ الشريعة اإلسـالمية، وال سـيما القاعـدة            بعض االجتاهات تعترب هذا     

الدستورية اليت جتعل اإلسالم دين الدولة، يف حني أن الدستور يقوم على مبدأ الفصل بني الـسلطات،                 
وانطالقا من القواعد الدستورية ذهب االجتاه الرافض هلذا لقانون إىل كونه مل حيترم املبادئ الـواردة يف                 
الدستور فيما يتلق مبركز املرأة، بل تضمن أحكاما وقواعد قانونية متناقضة مع الدسـتور واالتفاقـات                
واملعاهدات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر، رغم إبدائها بعض التحفظات على بعض املبادئ الواردة              

  .)106(فيها
الف، عندما اعتربه قانون متييز  وقد ذهب هذا االجتاه الرافض لقانون األسرة إىل أبعد حد يف االخت           

عترف بالزواج  ي، كما أنه القانون الذي      )107(ميس مبركز املرأة، حبيث ال يعترف باألهلية الكاملة للمرأة        
العريف الذي عادة ما تكون له آثار وخيمة على اتمع، إذ يسهل للرجل هجر الزوجة واألوالد، كما أنه 

   اعترب الرضا جمرد إجراء شكلي يف إبرام عقد الزواج، وهذا ما يتناىف              رضا املرأة، إذ   ِمالقانون الذي مل حي 
 من القانون املدين اليت ال متيز بني الرجل واملـرأة يف جمـال إبـرام التـصرفات                  40مع أحكام املادة    

، كما أن هناك من اعتربه القانون الذي يكرس مبدأ هيمنة الرجل على املـرأة، واعتـرف     )108(القانونية
  .)110( ومبدأ عدم التساوي بني الرجل واملرأة يف املرياث)109 (جات،بتعدد الزو

                                                 
، ليس وليد الصدفة، بل هو اختالف إيديولوجي، سياسي  التضارب يف االجتاهات واالختالف بشأن قانون األسرة بني مؤيد ومعارض-105

 . بني احملافظني والعلمانيني، واملشكلة فيه ليست يف تعدد الزوجات وال يف الوالية يف عقد الزواج، بقدر ما هي صراع فكري عقائدي معروف
 . وما بعدها3، صاملرجع السابق: لوعيل حممد ملني:  انظر-106
 . وما بعدها29، صنفس املرجع السابق :لوعيل حممد ملني:  انظر-107
 املشكلة ليست يف تشريع التعدد يف ذاته، بل تكمن يف مدى االلتزام بتطبيق القيود الشرعية والقانونية يف ذلك، سيأيت تفصيل هذه -108

 . من الباب الثاين يف حمله   لةأاملس
كمها جانب من الفقه اإلسالمي التطبيقي، حياول بعض الناس العدوان اليت حي) قانون األسرة(  جتدر اإلشارة إىل أن هذه البقية الباقية-109

عليها فيما يتعلق بتعدد الزوجات وأحكام الطالق والتفاوت بني الذكر واألنثى يف املرياث، ولقد أحرزت هذه احملاوالت العدوانية شيئا من 
 .النجاح يف بعض البالد

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر :"لنص القطعي الداللة و الثبوت، وذلك يف قوله تعاىل وهذه أيضا دعوى مغرضة، ألنه ال اجتهاد مع ا-110
فال جمال لتأويله أو حتويره بالتشهي واالستحسان كما حيلو للبعض من دعاة التغيري حبجة أن النص ال . 11النساء، اآلية "مثل حظ األنثيني

احلة لكل زمان ومكان، ما دام أن العلة ثابتة غري متغرية متمثلة يف قوله يساير مقتضيات العصر، بل احلكمة من تشريع هذا احلكم ص
 .34النساء، اآلية "الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم:"تعاىل
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ومهما تعددت اآلراء واالنتقادات حول قانون األسرة فإنه يعترب خطوة إجيابية مـن املبـادرات               
التشريعية اليت قام ا املشرع اجلزائري، فليس طبيعيا أن يطرح قانون كقانون األسرة على النقاش مبعزل                

ة وعقائدية يف جمتمع ميتاز بالتنوع الفكري والثقايف، خاصة بعد ظهور جيل ما بعـد               عن صراعات فكري  
  .)111(االستقالل املتشبع بالثقافة العربية اإلسالمية

ومهما يكن فإن أي قانون شرع يف مرحلة زمنية يستوجب مراجعته إذا تغريت ظـروف تلـك                 
 من أحكام الشريعة اإلسالمية، مبا يف ذلك املرحلة اليت شرع فيها، كما أن أحكام قانون األسرة مستمدة 

األحكام االجتهادية اليت ال ينكر تغريها بتغري الظروف واألحوال تبعا لتحقيقها املقاصد الكلية للشريعة              
  . اإلسالمية

   11-84مالحظات تقوميية لقانون األسرة  : املطلب الثالث
 ينظم األحكام املتعلقة ـا، إذ تـشكل          اليت  يف ذاا  ارتبطت أمهية قانون األسرة بأمهية األسرة     

  .أساس بناء اتمع، فيقوى بقوا ويتماسك بتماسكها، ويضعف وينهار بضعفها وايارها
فهناك من يرى ضرورة اإلبقـاء علـى حالـه          :  اختالفا يف الرؤى   )112(وقد شهد منذ صدوره   

كونه مـستمدا مـن الـشريعة       ل، و باعتباره مكسبا من املكاسب اليت تدعم املنظومة القانونية اجلزائرية        
، وهناك من يرى    )113(اإلسالمية، وهناك من يرى ضرورة اإلسراع بإلغائه باعتباره قانونا جتاوزه الزمن          

  .ضرورة إثرائه وتعديل بعض مواده
السلبيات من حيث الشكل ومن حيث وإذ أعتقد صحة هذا الرأي األخري، أتناول بالدراسة أهم  

  .القتراح تعديلها ومعاجلتهاذا القانون اليت احتواها هو املضمون،
  من حيث الشكل :الفرع األول

 مناقشة وإثـراء    اليت حتتاج إىل  و  الشكلية )النقائص( حيتوي قانون األسرة على بعض السلبيات           
  : أمهها ما يليو ها تعديلقصد

  التسمية :أوال    
" قانون األسـرة  "خصية تسمية    أطلق املشرع اجلزائري على هذا القانون واملتعلق باألحوال الش            

  ".األحوال الشخصية"بدال من التسمية القدمية التقليدية 

                                                 
 . وما بعدها29، صاملرجع السابق:  لوعيل حممد ملني، انظر-111
 .م املتضمن قانون األسرة1984 جوان 09:  هـ املوافق ل1404 رمضان 09 املؤرخ يف 11/ 84 قانون رقم -112
 .مجعية ترقية املرأةواجلمعية من أجل مساواة الرجال والنساء أمام القانون، :  وممن يرى ذلك بعض اجلمعيات النسوية مثل-113
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واحلقيقة أن األحكام الواردة يف هذا القانون ليست مقصورة على األسرة، بـل مشلـت حالـة                 
الشخص، وترشيده وأحكام املفقود والغائب واحلجر والوصية واهلبة والوقف، كلـها موضـوعات ال              

  .، بل هي جمرد تصرفات مدنية عادية، مثلها مثل البيع والعارية واإلجيار والوديعة)114(سرةعالقة هلا باأل
كما أن هذه التسمية إىل جانب كوا غري واقعية وال حقيقية، فإا خمالفة لقـانون اإلجـراءات                 

غرفـة  املدنية ولقانون التنظيم القضائي الذي جعل يف احملكمة قسما لألحوال الشخصية ويف اـالس               
لألحوال الشخصية ويف احملكمة العليا غرفة لألحوال الشخصية، مما جيعل تـسميته بقـانون األحـوال                

  .الشخصية أكثر انطباقا مع باقي القوانني
  كونه قانونا أدبيا: ثانيا

 أن قانون األسرة اجلزائـري      -رمحه اهللا –على رأي بعض احلقوقيني، ومنهم الدكتور حممد حمده          
ونادى غريه من رجـال القـضاء       ،  )115(دبيا، كون األوامر والنواهي فيه غري متبوعة جبزاء       يعترب قانونا أ  

تحسني من مكانة املرأة اجتماعيا وقانونيـا داخـل         الوالذي من شأنه     بضرورة تطبيق اجلانب اجلزائي،   
  .)116(األسرة خللق جانب من املساواة بني الزوجني

  كونه ارجتاليا يف صياغته:ثالثا
 فإن صياغة هذا القانون كانت ارجتالية والدليل على         -رمحه اهللا –كتور حممد حمده     وعلى رأي الد  

وال يعرف القيمة القانونية للركن أو الشرط، وما  أن القانون ال مييز بني الركن والشرط، :ذلك كما قال
  .أثر ختلف الركن على العقد وما أثر ختلف الشرط عليه؟

كوا غري مدركة وال ملموسة، واعتربها القـانون        لاألركان  كما أتى بأمور مل يعدها الفقهاء من        
من األركان، ومن ذلك الرضا، والرضا يف ذاته ليس ركنا وإمنا يعرف عن طريق الصيغة، فالصيغة أصال                 

                                                 
 .15، ص املرجع السابق: العريب بلحاج،انظر -114
 .قانون األحوال الشخصية، حبث غري منشوردراسات قانونية ل:  حممد حمدة انظر،-115
 والواقع أن هذه دعوى ال تقوم على أسس قوية، ذلك أن اجلانب املوضوعي من األحوال الشخصية حتكمه قواعد شرعية ثابتة تتعلق -116

ة التقصريية، أو التعسف يف باحلالل واحلرام، وتترتب عليها جزاءات دنيوية كالتعويض عن األضرار املادية واملعنوية النامجة عن املسؤولي
وال عقوبة إال بنص، أما اجلانب اإلجرائي فيه  وكذا جزاءات أخروية تلحق صاحبها إذا كان فيها تعد على حقوق اهللا وعباده، استعمال احلق،

 أو غريه ألنه حمكوم بقواعد شرعية ومنه فإن طبيعة قانون األسرة ال يوصف بكونه قانونا أدبيا .فيتعلق أساسا بقواعد التنظيم العامة اليت حتكمه
تتعلق باحلالل واحلرام ال سلطة للقاضي أو غريه يف حتليل احلرام أو حترمي احلالل، ويبقى لويل األمر سلطة التنظيم اليت قد تتطلب تقييد املباح 

املزعوم - أن حتسني وضعية املرأة كما. يف بعض احلاالت، لكن بشرط أن يكون وفق ما تقتضيه املصلحة العامة وروح التشريع اإلسالمي
 ال يتأتى إال باالحتكام لنصوص الشريعة اليت جاءت برفع الغنب عن املرأة وأعطتها املكانة الالئقة ا يف األسرة واتمع، مل -بدعاوى مستوردة

 .تشهدها يف القوانني الوضعية على مر الزمان
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 ألن كل ما يطلب تـوفره يف        ؛ شرط انعقاد   ألن هذا األخري أمر نفسي، يعد      ؛وليس الرضا  هي الركن، 
  .)117(د يدخل ضمن شروط االنعقاداألركان عند انعقاد العق

  التناقض احلاصل يف بعض املواد :رابعا
وكمثال على ذلك فإن املشرع جعل الواليـة        ؛  يلحظ املتتبع لفحوى مواد القانون تناقضات عدة      

ولكن بالرجوع إىل باقي املواد جند بأن املشرع مل يعتمد الواليـة   ،09ركنا من أركان الزواج يف املادة  
، وعليه   "الزواج عقد يتم بني رجل وامرأة     " :تنص على أن   اليت   04كنا، ودليل ذلك املادة     ومل جيعلها ر  

  .فما دور الويل يف عقد الزواج
الرضا هـو    أن   10املادة  جاء يف   مث  " ... يتم عقد الزواج برضا الزوجني    ":09املادة  ما جاء يف    و

 وهذا خلـط يف      ؟ رضا هو الصيغة  فهل ال  عبارة عن إجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر،         
  .املفاهيم

مث إذا كان الرضا هو الصيغة، فاملعلوم فقها وقانونا أن اإلجياب والقبول مها مكونات العقد، فما                
  .دور الويل إذا كانت الزوجة والزوج مها من توليا اإلجياب والقبول؟

   وجود ثغرات يف نصوص بعض املواد:خامسا
  .يما سيأيت عند الكالم على اجلانب الذي خيص املضمونوهي اليت سنكشف عن بعضها ف 

  من حيث املضمون :الفرع الثاين
 ، ومن يف املواد اليت حتتاج إىل تعديل أو إثراء       ) النقائص(حيتوي هذا القانون على بعض السلبيات       

  :)118(ما يلي -ال احلصر-على سبيل املثالأمهها 
  ." أعاله 5نفس األحكام املبينة يف املادة ختضع اخلطبة والفاحتة ل ":السادسةاملادة  -1    

ال يصح إخضاع الفاحتة ألحكام اخلطبة لالختالف القائم بني اإلجراءين، فإذا كانت اخلطبـة              
يعترب زواجا من الناحية العرفية وال ينقصه سـوى التـسجيل علـى            " الفاحتة"وعدا بالزواج فإن إجراء     

يثبت الزواج مبستخرج من سـجل احلالـة        ": 22يف املادة   مستوى احلالة املدنية، وهو ما يقره القانون        
، وهو ما كانـت     "...املدنية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم إذا توافرت أركانه وفقا هلذا القانون            

  .تقضي به اجلهات القضائية قبل صدور قانون األسرة
يـث   ح 25/12/1989 ومن أمثلة ذلك ما جاء يف قرار احملكمة العليا حاليا الصادر بتاريخ             

مىت كان الزواج العريف متوفرا على أركانه التامة والصحيحة فإن القضاء بتصحيح هـذا             ": قضى مبا يلي  
                                                 

 ).حبث غري منشور(وال الشخصية دراسات قانونية لقانون األح :راجع، حممد حمدة -117
 .هذه املالحظات على سبيل التمثيل، وستأيت دراسته أمهها بالتفصيل حتليال ونقدا ومقارنة وتعديال يف اجلانب التطبيقي من هذا البحث -118
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تسجيله يف احلالة املدنية وإحلاق نسب األوالد بأبيهم يكون قضاء موافقا للشرع والقانون،                 و    الزواج  
  .)119("ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن

 21تكتمل أهلية الرجل يف الزواج بتمام       " : نصت على أهلية الزواج كما يلي      :السابعةاملادة   -  2  
  .)120(" سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذ لك ملصلحة أو ضرورة18سنة واملرأة بتمام 

    :ويالحظ على هذه املادة ما يأيت    
لوغ الزوجني أو أحـدمها   عدم بيان املادة لآلثار القانونية املترتبة عن الزواج احلاصل قبل ب    :أوال    

  .السن القانونية
  .إغفاهلا للعقوبة اليت تسلط على كل خمالف ملقتضاها: ثانيا    
إغفاهلا للحد األدىن الذي ال يصح للقاضي أن يرتل دونه عند تقرير اإلعفاء للـزوجني أو                : ثالثا    
    .)121(أحدمها
متها أو خالتها، سواء كانـت      وعوحيرم اجلمع بني األختني، وبني املرأة       ... ": 30 املادة   -3    

  . "أو ألب أو ألم أو من الرضاع ةشقيق
كما ينبغي أن تضاف إليهـا      ."حيرم اجلمع بني حمرمني   ": ميكن إعادة صياغة هذه الفقرة كاآليت         

  .)122("حيرم مؤقتا زواج املسلمة من غري املسلم:"الفقرة التالية

                                                 
 .110، ص 1991، العدد الرابع، الة القضائية: 58424 ملف رقم -119
 وحددا جملة األحوال -. سنة للمرأة16 سنة للرجل و21: بـ:جلزائري أهلية الزواج ااألسرة حدد املشروع التمهيدي لقانون -120

 سنة 15 سنة للرجل و18: بـ: وحددا مدونة األحوال الشخصية املغربية-. سنة للمرأة17 سنة للرجل و20: بـ:الشخصية التونسية
 .للمرأة
 سنة للمرأة، مثّ قيد القاضي عند تقريره لإلعفاء 17 سنة للرجل و18:  وحدد قانون األحوال الشخصية السوري أهلية الزواج بـ-121

يف الفصل األول من الباب الثاين عند احلديث عن ذلك وسيأيت تفصيل .  سنة13 سنة وبلوغ الفتاة 15من السن القانونية ببلوغ الفىت 
 .األهلية يف الزواج وفقا لقانون األسرة

      ، حيث نقل مضمون الفقرة األوىل 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 مبوجب األمر 30ه للمادة  وهو ما استدركه املشرع عند تعديل-122
 .30 وهو املانع املتعلق بتحرمي زواج املسلمة بغري املسلم إىل آخر املادة 31من املادة 
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املشرع اجلزائري أركان عقد الزواج يف       لقد حدد    )123 (:33،  32،  9التعليق على املواد   -4    
رضا الزوجني، ويل الزوجة وشاهدين وصداق، وكان من باب اللزوم املنطقي أن يرتب             :  وهي 9املادة  

  .33 و 32عند غياب أحد األركان ال حكم الفسخ كما جاء يف املادتني  نحكم البطال
، ويالحظ عدم ورود    33دة  ويكون العقد باطال يف حالة ختلف أكثر من ركن واحد طبقا للما           

ركن الرضا مما قد يفهم منه أنه الركن الوحيد الذي يؤدي ختلفه مبفرده إىل احلكم بالبطالن على عقـد                   
  .الزواج

 الفسخ واحد ركن ختلف على ورتب الركن، ختلف يف حالة أخلط قد اجلزائري املشرع ذلك أن
      حلاالت بطالن  بتقسيمه أخد الذي حلنفيا املذهب خالف وبالتايل البطالن، رتب ركنني وعند ختلف
 إذا أنه وهي للقانون، العامة املبادىء خالف أنه اجلزائري املشرع على يؤخذ وكذا الزواج، وفساد عقد

 الفسخ عليه رتب حني أن املشرع يف العقد، بطالن عليه يترتب الزواج عقد أركان من ركن ختلف
 يكن مل أنه اجلزائري املشرع على يؤخذ كما البطالن، عليه برت ركنني فقد  ختلف حالة يف باستثناء
 بطالن بترتيب الزواج عقد يف ركنني ختلف ربط ملا األسرة قانون من 33 املادة نص يف      واضحا

 املادة يف عليهما املنصوص الركنني ضمن يدخل الرضا ركن ختلف هل املطروح فالسؤال الزواج، عقد
  . من قانون األسرة؟33

  ".ال جيوز زواج املسلم بغري ذات الدين:"تضاف إليها الفقرة اآلتية: 31 املادة -5    
  .36لورود مضموا يف املادة  :39 من املادة 3 و2:  تلغى الفقرتان-6    
ال يثبت الطالق إال    ": على ما يلي   49نصت املادة   : )124 (50 و   49 التعليق على املادتني     -7    

  ."ف القاضي دون أن تتجاوز هذه املدة ثالثة أشهرحبكم بعد حماولة الصلح من طر
يفهم من هذه املادة حصر وسيلة إثبات الطالق يف احلكم الصادر من اجلهة القضائية، مما يفهم                

 الـيت   50منه جتريد الطالق الذي قد يلفظ به الزوج من كل قيمة قانونية، وهذا ما يناقض نص املادة                  
لة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور احلكـم             من راجع زوجته أثناء حماو    ": تقرر

  ."بالطالق حيتاج إىل عقد جديد
 طالقا – قبل صدور احلكم –يفهم منه اعتبار الطالق الذي تلفظ به الزوج " راجع"فورود لفظ 

  .رجعيا
                                                 

فسخ النكاح، إذا اختل أحد ي: "32 املادة -". يتم عقد الزواج برضا الزوجني، وبويل الزوجة، وشاهدين وصداق: "9 املادة -123
إذا مت الزواج بدون ويل أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد الدخول : "33 املادة -    ... ".أركانه

 ".بصداق املثل إذا ختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد
 .رجعي و البائن بنوعيه، وغريها من املسائل املتعلقة باحنالل الرابطة الزوجية جيب إضافة مواد أخرى خاصة ببيان أحكام الطالق ال-124
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تأجيل رفع وينتج عن تطبيق املادتني بروز ظاهرة ازدواجية العدة يف حالة تلفظ الزوج بالطالق و            
الدعوى أمام احملكمة الستصدار حكم الطالق، فيبدأ يف حساب العدة الشرعية من تـاريخ الطـالق                 
الصادر من قبل الزوج، وتبدأ العدة القانونية من تاريخ صدور حكم الطالق، وذلك يـؤدي إىل عـدة               

  .تإشكاالت وتناقضات حمتملة بني الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة على عدة مستويا
 ومت رفع دعوى قـضائية      01/01/2007: فإذا افترضنا وقوع الطالق من قبل الزوج بتاريخ       

فالقانون يتيح جماال   ) أي بعد فوات العدة الشرعية     (25/04/2007: الستصدار حكم الطالق بتاريخ   
 :للصلح يف أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد رفع الدعوى، فإذا عقد القاضي جلسة الصلح بني الزوجني يوم                

، وهذا ما ال يتفق 50ومت الصلح بينهما فإن الرجعة تتم بدون عقد جديد طبقا للمادة  25/05/2007
بعد انقضاء العدة الشرعية، فيحتاج الزوج يف هذه         -يبنونة صغرى -والشريعة اإلسالمية لبينونة الطالق   
  .احلالة إىل إبرام عقد شرعي جديد

  : لسابق منهاكما ميكن تصور تناقضات أخرى حسب االفتراض ا
  . شرعا وال جيوز ذلك قانونا– بعد فوات عدا الشرعية – جيوز خطبة املطلقة :أوال
 جيوز زواجها بعد ذلك شرعا، وال جيوز ذلك قانونا لقيام العالقة الزوجية، بـل جيـوز                 :ثانيا

  .لزوجها متابعتها جزائيا
  . حيل مؤخر صداقها شرعا ال قانونا:ثالثا
 فال مرياث ملطلقته شرعا، ولكنـها       -بعد فوات العدة الشرعية   -ها املطلق    إذا تويف زوج   :رابعا

  .ترثه قانونا لعدم انفكاك الرابطة الزوجية قضائيا
  : وميكن تفادي تلك التناقضات بأحد أمرين مها

 إصدار حكم الطالق بأثر رجعي يعود إىل وقت تلفظ الزوج بالطالق، ويبقى هذا احلل               :األول
  .مؤقتا وجزئيا

  . بفترة العدة الشرعية50  و49: ربط جلسة الصلح الواردة يف املادتني:اينالث
  : ويعاد صياغتها كاآليت

ال يثبت الطالق إال حبكم بعد حماولة الصلح من قبل القاضي خالل فتـرة العـدة                " :49املادة  
  ."الشرعية

حيتاج إىل عقـد    من راجع زوجته أثناء فترة العدة الشرعية يف الطالق الرجعي ال            " :50املادة  
  ."جديد، وحيتاج إىل عقد ومهر جديدين بعد فوات أو صدور احلكم بالطالق
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 املتعلقة باخللع بالشكل الذي ال يدع جماال للتأويل بشأن اشـتراط            54 تعاد صياغة املادة     -8    
  .موافقة الزوج على مبدأ اخللع من عدمه

 بالطالق والتطليـق، حبيـث يمنـع         بشكل مييز بني احلكم الصادر     57 تعاد صياغة املادة     -9    
يف أحكام الطالق باعتبارها كاشفة، وجييزه يف أحكام التطليق باعتبارها منشئة، ويبقـى         االستئناف  

  .يف املسائل املادية  االستئناف جائزا بإطالق 
   .االستقصاء ور وهذه النماذج على سبيل التمثيل ال احلص

  :ائج اآلتيةالنتميكن استخالص من خالل ما سبق و
  . ضرورة إثراء قانون األسرة اجلزائري:أوال
  .لشخصيةا ضرورة استعانة اهليئة التشريعية بأهل اخلربة الذين يتصلون مبسائل األحوال :ثانيا
 عدم املساس باملواد اليت احتوت على أحكام شرعية ثابتة بنصوص قطعية، فال اجتـهاد يف                :ثالثا

  .مورد النص
  .قضاة متخصصني يف مسائل األحوال الشخصية ضرورة إعداد :رابعا

  . ضرورة وضع قانون إجراءات خاص باألحوال الشخصية:خامسا
 ألن  ؛ ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة واتمع باألسرة، والسهر على حفـظ كياـا            :سادسا

  .القانون وحده ال يصنع األسرة القدوة مهما اكتمل
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  05/02 باألمر 84/11زائري تعديل قانون األسرة اجل: املبحث الرابع
يتم من خالل هذا املبحث احلديث عن مرحلة حامسة من مراحل تقنني أحكام األسرة يف التشريع 
اجلزائري، واليت جاءت استجابة ملطالب فئات معينة يف اتمع اجلزائري، حتت شعارات خمتلفة لتيارات 

  :يل ومضمونه، وذلك فيما يأيتمتعددة، لذا يستوجب املقام الوقوف على خلفيات هذا التعد
  الدعوة إىل التغيري :املطلب األول

 تقليـدا للغـرب، ومثـرة       - اجلزائر  يف ومنها–بدأت حركات حترير املرأة يف العامل اإلسالمي             
لالحتكاك احلضاري به يف الظهور يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد تبىن رجـال                 

املطالبة حبقوقها أيضا، وكانت هناك قضايا هامة تبنتها هذه احلركات، والتنظيمـات            الدفاع عن املرأة و   
  .النسائية، واليت أمثرت حتسينا يف وضع املرأة ورفع الظلم عنها

ومن أهم املطالب اليت نادت ا احلركات والتنظيمات النسائية وتأثرت ا قـوانني األحـوال                     
  : ومن أمهها ما يلي،لية يف جمال األحوال الشخصيةالشخصية من خالل تغيرياا املتتا

  .)125(إصالح تطبيق القوانني اخلاصة بالزواج -     
  .)126(وقاية املرأة من الظلم الذي يلحقها من تعدد الزوجات -
  .)127(وقاية املرأة من الظلم الذي يلحقها من الطالق -
وربط نفقة املرأة ومتعتها بعـدد       ن حضانة األم لألوالد،   ، وكذا رفع س   )128(رفع سن الزواج   -

  .)129(السنني اليت قضتها يف خدمة الرجل
، مل تأت لصاحل املرأة بل لتدمريها وهدم األسرة مجيعها )130(وهناك مطالب أخرى غاية يف السوء     

حتت دعوى املساواة والتطوير باسم إصالح األسرة، وذلك تأثرا بالقوانني الغربيـة منـهجا وتفكـريا                

                                                 
 .151، ص 1986، 2 دار الوفا، املنصورة، مصر، ط-تاريخ ووثائق-املؤامرة على املرأة املسلمة : السيد أمحد فرج-125
ىل والثانية، وجواز اشتراط الزوجة على الزوج يف  ومتثل رفع الظلم الواقع من إباحة التعدد باشتراط إذن الويل وإعالم الزوجة األو-126

 .19 و 8، املادتني 02-05قانون األسرة اجلزائري بعد التعديل مبوجب األمر : انظر. العقد أال يتزوج عليها
 . بأن جعلت عقوبة مالية على الطالق التعسفي، ومنع الزوج من إيقاع الطالق إال بإذن من القاضي-127
 من قانون 7املادة : انظر.  مينع تزويج الصغار وحيدد سنا أعلى من السابق ملن جيوز له الزواج من اجلنسني شرعا جاء أكثر من تعديل-128

 سنة بالنسبة 18، بعد أن كانت قبل التعديل " سنة19تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام :" األسرة اجلزائري املعدلة، واليت جاء فيها
غري أين ال أرى هذا التحديد متفقا مع مرحلة البلوغ اجلنسي لكل من الفىت والفتاة يف :"ي منتقدا حتديد سن الزواجقال السباع   .للمرأة

 ،1984، 6طاملرأة بني الفقه والقانون، املكتب اإلسالمي، بريوت، : مصطفى السباعي". بالدنا، وال يتفق مع املصلحة األخالقية العامة
 .59ص

       ، املرجع نفسه:السيد أمحد فرج: انظر . على اختالف تطبيقاته يف قوانني األحوال الشخصية لبعض الدول العربية وقد مت هلا ذلك فعال-129
 .151ص 
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ومسلكا يف احلياة، وهذه ظاهرة تعكس اهتزاز القيم وقلق احلالة االجتماعية يف األمة، مما كان نتيجـة                 
حتكاك باألمم الغربية، ما أدى إىل اهلجوم على بعض الثوابت اإلسالمية، والتنكـر لـبعض               التأثر واال 

  .)131(األحكام الشرعية حتت شعار حترير املرأة وانتزاع حقوقها
     ن عشرين سنة على تطبيق قـانون األسـرة        وبعد مرور أزيد م    وأما يف اجلزائر على اخلصوص،         

لت قضية فقد ظ، وأمام التغريات والتطورات اليت تشهدها اجلزائر يف ظل النظام العاملي اجلديد، 84-11
األحوال الشخصية باجلزائر من أبرز القضايا اليت استرعت االهتمام خالل السنوات األخرية، وجيـشت      

أو العام، الذي انقسم إىل تيارات متعددة، ووضعت اجلزائر من مث           الشارع اجلزائري سواء السياسي منه      
  .أمام خيار صعب متثل يف امللف املتعلق بإدخال تعديالت على قانون األسرة

فكانت أوىل الندوات اليت عقدت باجلزائر ملناقشة قانون األسرة، تلك الـيت نظمهـا الـس                     
  :انتهت بإصدار توصيات كان أبرزها، وهي الندوة اليت 1999اإلسالمي األعلى سنة 

 أن اإلسالم باعتباره دين الدولة ال مينع من ترقية القوانني واألفكار اخلاصة بترقية املرأة، وأن                -
  .قانون األسرة هو قانون وضعي مستوحى من الشريعة اإلسالمية، وكل قانون وضعي خيضع لالجتهاد

تعلق بالتكفل باالقتصاد املرتيل وترقيته مما ميكنـها        وأنه ال بد من إعطاء األولوية للمرأة فيما ي         -
من محاية شخصيتها، وحتديد اإلجراءات االجتماعية لصاحل املرأة العاملة، والتذكري حبق املرأة يف العمـل             
 ضمن قانون األسرة، ووضع قوانني تقمع التحرش اجلنسي يف مجيع امليادين وعلى مجيـع املـستويات،               

  . حقوق اإلنسان داخل األسرة مع النصوص الدستوريةواحلرص على تطابق مبادئ
كما أثارت بعض مواد قانون األسرة والتعديالت املرتبطة به جدال واسعا بـني التيـارات                -

واملتعلقة  .52-48-11-8 :اإلسالمية والعلمانية، وباقي التيارات األخرى، خصوصا ما تعلق باملواد        
كن احلاضنة بعد الطالق، وما مدى مطابقة هذه التعديالت         أساسا بتعدد الزوجات والويل والطالق ومس     

وقد  .للنصوص الشرعية واالجتهاد الفقهي اإلسالمي، أو جماراا للتشريعات الدولية والتوصيات العاملية          
انتهى هذا اجلدل باملصادقة على قانون األسرة اجلديد، وهو القانون الذي أثار جدال يف صيغته األوىل اليت 

  .الويل يف عقد الزواجتلغي شرط 
وأدى ذلك إىل رفض النسخة األوىل من مشروع القانون، مث عدل هذا املشروع بتثبيت شـرط      

  .الويل يف عقد الزواج
                                                                                                                                                         

املطالبة مبساواة املرأة بالرجل يف املرياث، وتقرير اإلباحية اجلنسية بعد سن السادسة عشر من عمر البنت، واملطالبة بتعدد : منها -130
 . 106، ص املرجع نفسه:السيد أمحد فرج: انظر.ولود إىل األم بدال من األدباألزواج ونسبة امل

 .كما حصل يف موضوع منع تعدد الزوجات-131
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ويعطي قانون األسرة اجلديد الزوجة املطلقة احلاضنة حق املسكن، كما يعزز حقها يف طلـب                    
  .م تعدد الزوجاتويضع شروطا قوية أما التطليق حلمايتها من تعسف الزوج،

ورغم هذا التقدم احلاصل يف جمال التشريع األسري باجلزائر وغريها من الدول العربية فإن ذلك                    
  .   كله يستلزم إرادة قوية لتطبيقه بشكل يكفل للمرأة حقوقها انسجاما مع اهلوية اإلسالمية احملضة

   05/02 باألمر 84/11تعديل قانون األسرة اجلزائري : املطلب الثاين
  اجلديدة املواد :الفرع األول

هـ املوافـق   1404 رمضان   09 املؤرخ يف    84/11قانون األسرة اجلديد الصادر مبوجب القانون رقم        
 حمرم عـام    08 املؤرخ يف    05/02 منقح بالتعديل الذي أدخل عليه مبوجب األمر رقم          1984 يونيو   09لـ  

 مـاي   04 املـؤرخ يف     09-05لقـانون   واملوافـق با   )132(2005 فيفـري    27 هـ املوافق لـ     1426
2005)133(.  

-20-12 إلغاء املـواد     05/02 حبيث مت مبوجب األمر رقم       84/11القانون اجلديد متم وعدل قانون      
-33-32-31-30-22-19-18-15-13-11-8-7-6-5-4:، ومتم وعدل املواد   38-39-67
36-37-40-48-49-52-53-54-57-64-67-72-87.  

 مكـرر   9، و 1 مكـرر    8 مكرر و  8 مكرر و  3ل مواد جديدة وهي املادة      كما أن التعديل اجلديد أدخ    
 مـادة بـني اإللغـاء والتعـديل         41 مكرر، مبعىن أن القانون اجلديد قد مس         57 مكرر و  53 مكرر و  45و

  .)134(واإلضافة
  02-05مالحظات حول مضمون التعديل اجلديد مبوجب األمر  :الفرع الثاين

اسيني من هذه التعديالت، فكل كان ينتظر أن جتـسد مقترحاتـه           لقد اختلفت مواقف القانونيني والسي    
  .ووجهات نظره يف مواد القانون السابق

إن التعديل اجلديد أزال الغموض على عدة نقاط كانت حمل نقاش، ومثال ذلك التنصيص صراحة على                
 غري قابلة للطعن فيها عن      أن األحكام الناطقة بفك الرابطة الزوجية سواء بالطالق أو بالتطليق أو بواسطة اخللع            

يف جوانبها املادية، كما أقر بوجوب تقدمي الزوجني عند إبرام عقد الزواج وثيقـة طبيـة                إال  طريق االستئناف   
  .تثبت خلومها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع مقاصد الزواج

                                                 
 .2005-02-27، بتاريخ 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -132
 .2005-07-22، بتاريخ 43اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -133
إلشارة إىل أن مبادئ واجتهادات احملكمة العليا كان هلا دور يف إعطاء بعض احللول اليت مل يرد النص عليها صراحة يف قانون جتدر ا -134

 كواقعة اخللع وحق األب يف احلضانة بعد األم وحق الزوجة يف املطالبة بالتطليق عند استحكام اخلالف بينهما، وهي املبادئ اليت 84-11
 .تعديالت اجلديدةكرستها وجسدا ال
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 كالنفقة الغذائيـة واحلـضانة      كما أن القانون اجلديد حل إشكال البت يف مسائل ذات طابع استعجايل           
  .02-05 مكرر املستحدثة مبوجب األمر رقم 57املؤقتة وحق الزيارة واملسكن، وهذا ما نصت عليه املادة 

، فقد صدر مرسـوم     02-05 بالتعديالت اجلديدة مبوجب األمر      11-84باإلضافة إىل تنقيح القانون     
 مكرر من   7 وكيفيات تطبيق أحكام املادة       حيدد شروط  2006 ماي   11 املؤرخ يف    154 -56تنفيذي رقم   

  .)135(11-84القانون 
  : فيما يأيتيف جمال عقد الزواجوميكن حصر ما جاء به قانون األسرة من تعديل 

  . وفقا للمادة السابعة سنة بالنسبة للرجل و املرأة19 ـحدد سن الزواج ب -
   . مكرر7 وفقا للمادة  شهادات طبية حفاظا على صحة الزوجني و األبناء ال يتم الزواج إال بتقدمي-
   . طبقا للمادة التاسعةلزواجعقد اسية لاس يعد الرضا من العناصر األ-
   .11-84 من القانون 20 بإلغاء املادة  إلغاء الزواج عن طريق الوكالة-
ـ             ي ، ما  حق املرأة يف إبرام عقد زواجها      - ل عين به أن املشرع أخذ مببدأ املساواة بـني اجلنـسني يف ك

  . اجلوانب املتعلقة بإبرام عقد الزواج أو فك الرابطة الزوجية
  .11 طبقا للمادة  إلغاء الصالحيات التقليدية للويل-
 مبوجب املادة   لتزامات النامجة عن عقد الزواج    ال االعتراف للقاصر بأهلية التقاضي يف جمال احلقوق و ا         -

  .السابعة
  .22و 18 باملادتني ي للزواج يف احلالة املدنيةالتسجيل الفعلب دعم اإلجراءات اليت تسمح -
  إخضاع مسألة تعدد الزوجات لشروط  حمددة و ملراقبة القاضي الذي يتمتـع بالـسلطة التقديريـة                 -

  .مبوجب املادة الثامنة
 ،)يف األدوار األسـرية   (  لتحقيق التوازن داخل األسـرة       ىسع فقد    العالقة بني الزوجني   وأما فيما خيص  

  .)136(36 وفقا للمادة ن بني الزوجني يف جمال احلقوق و االلتزامات الزوجية و العائلية و املاليةإجياد توازب
  : فيمكن تسجيل املالحظات اآلتية الطالق و آثارهوأما يف

  توسيع األسباب اليت تسمح للمرأة طلب الطالق وإمكانية احلصول على تعويضات من جراء الـضرر             -
  .53باملادة 

  .64 باملادة ب حضانة األبناء مباشرة بعد األم أصبح من حق األ-
  .72 باملادة  بقاء األم و األبناء يف بيت الزوجية يف انتظار القرار الفاصل فيما خيص السكن-
  .72 باملادة  إلزام الزوج بضمان بيت حمترم ألبنائه و أمهم احلاضنة أو تأجري سكن هلم-
     .67 باملادة لحضانة يف إسقاط حقها ل سببا ال يشكل عمل املرأة-

                                                 
 . خبصوص الشهادة الطبية ما قبل الزواج-135
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر ....".احملافظة على الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشتركة: جيب على الزوجني:" ونصها-136
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  :  فتقررلوصاية على األبناءوأما بالنسبة ل 
  .87 باملادة  حق املرأة استخالف األب يف احلاالت الطارئة كغياب األب أو عدم أهليته-
  .87 باملادة يف حالة الطالق) األب أو األم( ترجع الوصاية للحاضن -
ضايا املتعلقة بتطبيق قانون األسرة ألا متس بـاألمن          يف الق   طرفا  النيابة العامة   أصبحت ألسرةلمحاية  و 

  . مكرر3 باملادة العام
هذا وقد سجل العديد من القضاة بعض النقائص والثغرات اليت جاءت يف التعديالت األخـرية لقـانون         

وكذا تعدد الزوجات، حيث الحظ بعض القـضاة    النسب وفق الطرق العلمية، إثباتاألسرة يف قضايا متعلقة ب    
 ؛نه يف الوقت الذي اشترط فيه القانون اجلديد موافقة الزوجة األوىل وحصول املعين على رخصة من القاضـي                 أ

 غـري القاضي  يكون  فإن كثريا من األزواج يلجؤون إىل االحتيال على القانون عن طريق الزواج العريف، وهنا               
  .ملزم بطلب رخصة الزوجة األوىل خاصة إن أمثر الزواج العريف ذرية

 من القانون ذاته حتمل نقائص هامة، فهي تنص علـى بقـاء             72ذلك الحظ بعض القضاة أن املادة       ك
 بدل اإلجيـار، وهنـا ال        هلا دفعيالزوجة يف املسكن الزوجي إىل غاية تنفيذ احلكم وتوفري الزوج مسكنا هلا أو              

 بعـض األزواج للتحايـل      ميكن التأكد من النية احلقيقية للزوج إن كان سيوفر للحاضنة مسكنا، حيث يلجأ            
  .بدفعهم مقدم ستة أشهر أو سنة من اإلجيار، مث ميتنعون، وجتد املطلقة نفسها من دون مسكن

وأشار القضاة إىل عدم وضوح القانون يف مسألة إثبات النسب، حيث أنه يف حالة اعتراف طرفني بعالقة                 
سجل االبن يف السجالت املدنيـة بـشهادة     فإن القاضي ملزم بتثبيت النسب، وي     عنها والدة،    جنمغري شرعية،   

ميالد حتمل اسم والديه احلقيقيني، لكن يف حالة مطالبة هذا االبن عندما يكرب بقسطه من املـرياث، فإنـه ال                    
  .)137(يتحصل عليه بصفته ابن زنا حسب ما تنص عليه الشريعة اإلسالمية

 قانون األسـرة يف جوانـب ميكـن         كما أن املتأمل لفحوى التعديالت اجلديدة جيده حيصر املشكلة يف         
التحكم فيها، من ذلك مسألة تعدد الزوجات اليت تعد حال لكثري من املشاكل األسرية واالجتماعية يف واقـع                  
األمر، إذا التزمت فيها القيود الشرعية والقانونية، كما ال تعد الوالية يف الزواج مشكلة حقيقية بقدر ما هـي                   

  .ن شرفهامدعاة حلفظ كرامة املرأة وصو
 يف هذا الصدد، فإن املتأمل يف نصوص هذه املواد يالحظ           05/02رغم التعديالت اليت جاء ا األمر       ب و

  . تتطلب إعادة نظر ومزيد إثراءوجود ثغرات قانونية 
كونه تضمن العديد من الثغرات القانونية اليت ختلف آثارا اجتماعيـة           لومن مث يبقى هذا التعديل قاصرا       

  .أعرب عن ذلك جمموعة من رجال الشريعة والقانونسلبية، كما 

                                                 
صة يف أحكام الزواج والطالق، دار اخلال: انظر، عبد القادر بن حرز اهللا. 2007-03-08، بتاريخ 4956العدد : جريدة اخلرب -137

 .18، ص 2007، 1اخللدونية، ط
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األخـذ   الفقهية والقانونية من خالل اعتماد مرجعية شرعية تقـوم علـى          وميكن معاجلة هذه الثغرات     
. )138( مما يتماشى و متطلبات العصر     ا تناوله الفقه اإلسالمي من قضايا ومسائل ختص شؤون األسرة         مم بالراجح  

الجتهاد القضائي مل ترق ملستوى إجياد احللول الكافية ملـشكالت األسـرة يف             ما تضمنته إسهامات ا   أن   ذلك
  .   اتمع اجلزائري املعاصر
  مقارنة بني املواد املعدلة واملواد السابقة من قانون األسرة: الفرع الثالث

فحوى تتميما للفائدة يستحسن إجراء مقارنة بسيطة بني املواد السابقة و املعدلة وذلك للوقوف على 
  .، وذلك  من خالل املواد املعدلة واملضافة على النحو اآليت ذكره02- 05التعديل الذي مت مبوجب األمر 

وكما هو معلوم بأن عنصر الرضا ". الزواج هو عقد رضائي"أضاف املشرع كلمة رضائي : 4املادة 
د ما؛ ألن الرضا مهم جدا هو أحد أهم أركان أي عقد، وذا يكون املشرع قد أصاب يف هذا التعديل إىل ح

  .يف عقد الزواج من الناحية الشرعية، بغض النظر عن نية املشرع ووجهته القانونية
 يف فترة اخلطبة قد يكون تبادل اهلدايا بني املخطوبني، وإن كان يف الغالب يكون اإلهداء من :5املادة 

 التبادل من املخطوبة إىل خاطبها، مما جعل اخلاطب إىل خمطوبته، إال أنه ال مينع من وجود حاالت يكون فيها
املشرع يستدرك ما أغفله يف النص القدمي عن مصري اهلدايا املقدمة من طرف املخطوبة خلاطبها يف حال عدول 

  .أحد الطرفني عن اخلطبة
 سنة لكل من الرجل واملرأة، بعد أن 19 املادة اجلديدة عدلت سن أهلية الزواج وحددته بـ :7املادة 

 سنة للمرأة، وأضافت املادة اجلديدة اكتساب أهلية التقاضي للزوج 18 سنة للرجل و21ان حمددا بـ ك
  .القاصر فيما يتعلق بآثار عقد الزواج

 وهي مادة متممة للمادة السابقة، وقد اشترطت على كل من اخلاطب واملخطوبة : مكرر7املادة 
د تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، وهذا عند تسجيل عقد تقدمي وثيقة طبية تثبت خلومها من األمراض اليت ق

  .الزواج باحلالة املدنية، وأحالت هذه املادة شروط تطبيقها للتنظيم
 قيدت هذه املادة اجلديدة أكثر من حرية الزواج بأكثر من زوجة واحدة، حبيث أوكلت :8املادة 

من موافقة الزوجة السابقة والالحقة مع لرئيس احملكمة مهمة الترخيص للزواج اجلديد، وذلك بعد تأكده 
  .إثبات الزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل

  . املالحظ أن هذه املادة أفردت عنصر الرضا لصحة عقد الزواج:9املادة 
 أضافت باقي شروط صحة عقد الزواج، مبا فيها من شرط الويل وصداق وشاهدين : مكرر9املادة 

  .نع الشرعيةوأهلية وانعدام املوا
                                                 

 ذلك أن املتتبع لفحوى هذه التعديالت جيد أن املشرع قد اعتمد التلفيق بني املذاهب الفقهية، وأخذ يف كثري من األحيان باألقوال -138
ألة اجتهادية فال بأس من التعلق برأي أي فقيه إذا كان موافقا املرجوحة يف الفقه اإلسالمي طاملا أن هذه اآلراء من الفقه اإلسالمي، وأن املس

 .ملراد املشرع، وستأيت اإلشارة إىل ذلك يف حملها
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 املادة اجلديدة جعلت من املادة القدمية صاحلة فقط حلالة زواج املرأة القاصرة، أما املرأة :11املادة 
  .الراشدة حبسب النص اجلديد فإنه بإمكاا أن ختتار أي شخص حلضور عقد زواجها مبن فيهم أبوها أو غريه

 القاصرة على الزواج، بعد أن كانت عامة  أصبحت هذه املادة خاصة حبالة إجبار الفتاة:13املادة 
  .قبل تعديلها ختص الفتاة القاصرة أو الراشدة

 هذه املادة املعدلة نزعت صفة اإللزام على حتديد مقدار املهر يف العقد، إال أا ذكرت أنه :15املادة 
  .املثليف حال الرتاع بني الطرفني، ومل يكن مقدار املهر حمددا يف العقد فإن للمرأة صداق 

 ألزمت إثبات الزواج حبكم قضائي يف حال عدم تسجيله من قبل، حيث جاء النص عاما، :22املادة 
أما املادة القدمية فإا اشترطت حدوث ذلك يف حال توافر األركان، مث أضافت املادة اجلديدة أنه يف حال 

  .يابة العامةاإلثبات حبكم قضائي يسجل حكم التثبيت يف احلالة املدنية بسعي من الن
حيث حذفت من أصناف احملرمات من النساء مؤقتا تلك اليت تزيد على العدد : 31 و30املادتني 

 القدمية و هي متعلقة بزواج املسلمة من 31املرخص به شرعا، و باملقابل فإا أضافت فقرة مقتطعة من املادة 
  .غري املسلم

ها املشرع إىل استبدال عبارة البطالن بعبارة الفسخ      حمتوى هذه املادة جاء مطلقا و عمد في:32املادة 
  .وهذا بالنسبة للزواج الذي اختل أحد أركانه

؛ ألن املشرع قرر البطالن املطلق للزواج 32 هذه املادة ميكن اعتبارها استثناءات للمادة :33املادة 
 بعد الدخول أما - ون الرضا د-الذي اختل فيه ركن الرضا و صحح النكاح الفاسد الذي اختل أحد أركانه

  .إذا كان قبل الدخول فإنه يفسخ
أضافت هذه املادة أربع فقرات جديدة للفقرات الثالث الواردة يف املادة القدمية ليصبح : 36املادة 

  .جمموعها سبع فقرات خاصة بالواجبات لكل من الزوجني
ه، إال أن املادة اجلديدة جاءت  املادة القدمية كانت خمصصة لواجبات الزوج جتاه زوجت:37املادة 

مبحتوى آخر خاص باستقاللية الذمة املالية لكل من الزوجني و أحدثت ما يشبه عقد الشراكة بينهما فيما 
  .خيص األموال املشتركة هلما

 القدمية، حيث اختصت بشروط التلقيح 45 جاءت هذه املادة متممة للمادة : مكرر45املادة 
  .االصطناعي

جلديد يف هذه املادة أا خولت للقاضي إجراء عدة حماوالت صلح بني الزوجني قبل ا: 49املادة 
  .احلكم بالطالق بعد أن كان النص القدمي يشري حملاولة صلح واحدة جيريها القاضي

 أعاد املشرع صياغتها بنفس احملتوى؛ ألن هذه املادة من املواد اليت جعلها املشرع مرجعا :52املادة 
  .ذا التنظيم حىت ال حيدث التباس بني التنظيم القدمي و اجلديدلإلحالة يف ه
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 جاءت هذه املادة لتضيف فقرات أخرى جديدة من فقرات أسباب التطليق لتصبح يف :53املادة 
  .   اموع عشر فقرات بعد أن كانت سبعا يف املادة السابقة مع التعديل يف بعضها

   .ة احلق يف اخللع وال تشترط موافقة الزوجمبوجب هذه املادة أصبح للمرأ: 54املادة 
مبوجب هذه املادة أصبحت األحكام الصادرة يف دعاوى الطالق تشمل الصور األربع : 57املادة 

  .48الوارد ذكرها يف املادة 
أجازت للقاضي الفصل على وجه االستعجال مبوجب أمر على عريضة يف مجيع :  مكرر57املادة 

  .ما ما تعلق منها بالنفقة واحلضانة والزيارة والسكنالتدابري املؤقتة وال سي
أصبح مبوجبها األب أوىل باحلضانة بعد األم، بدل انتقاهلا من األم إىل اجلدة ألم يف املادة : 64املادة 

  .القدمية
 ال يعترب عمل املرأة سببا من أسباب سقوط احلق يف ممارسة احلضانة، وهذا ما مل تنص عليه :67املادة 

  .ة القدميةاملاد
 أصبح مسكن احلاضنة على املطلّق ، وإن تعذر فعليه دفع بدل اإلجيار، وتبقى احلاضنة يف :72املادة 

بيت الزوجية حىت تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن حىت ولو كانت حاضنة البن واحد      أو 
وذلك عند مقابلتها بالفقرة الثانية من املادة ، "وتبقى احلاضنة يف بيت الزوجية:"بنت واحدة؛ ألا جاءت بصيغة

  ".يضمن حقها يف السكن مع حمضونيها" القدمية، اليت جاء فيها52
  االختصاص القضائي وصالحيات قسم شؤون األسرة  :ثالثاملطلب ال 

وتتحدد احملكمة املختصة بنظر  ميكن تقسيم االختصاص بوضع التشريع اجلزائري إىل ثالثة أنواع،
  :)139(بعد املرور عرب مراحل ثالثةالرتاع 

  ).االختصاص الوظيفي(بيان اندراج الرتاع ضمن والية القضاء اجلزائري  :أوهلا
وطبيعة اجلهة القضائية ) حمكمة، جملس قضائي، حمكمة عليا(حتديد درجة احملكمة املختصة  :ثانيها

 القسم الذي ينظر يف الرتاع وبيان") حمكمة عسكرية، جملس قضائي خاص"عادية أو استثنائية(املختصة 
  ).االختصاص النوعي(

يأيت دور قواعد االختصاص احمللي لتبني أية حمكمة من بني حماكم الدرجة الواحدة ختتص : ثالثها
  .وهو املقصود من البحث-شؤون األسرة -  يويتضمن االختصاص احملل .)140(بالفصل يف الرتاع

  املقصود باالختصاص القضائي: الفرع األول
                                                 

 النظام القضائي اجلزائري،: بوبشري حمند أمقران .انظر تفصيل القول حول قواعد االختصاص القضائي يف النظام القضائي اجلزائري -139
 .  وما بعدها268ص  ،2003، 3ائر، طديوان املطبوعات اجلامعية، اجلز

اإلسكندرية،  منشأة املعارف، املرافعات املدنية والتجارية، :أمحد أبو الوفا . راجع النتائج املترتبة على خمالفة قواعد االختصاص-140
 .   وما بعدها415 ص ،   )دط،دت(
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. دد اختصاص حمكمة معينة بتمييز القضايا اليت هلا سلطة نظرها وفقا للقواعد املقررة قانونايتح
وتالحظ التفرقة بني فكرة االختصاص وفكرة والية القضاء، فجميع احملاكم يف الدولة هلا والية القضاء، وتوزع 

 حمدودة، وإمنا يتعلق االختصاص هذه الوالية على جهيت القضاء، إىل جانب ما للمحاكم االستثنائية من والية
بتحديد القضايا اليت تباشر احملكمة وظيفة القضاء بشأا من بني القضايا اليت تدخل يف والية جهة القضاء اليت 

  .تتبعها، فاالختصاص هو حد من والية احملكمة بسبب وجود حماكم أخرى تتبع نفس اجلهة
ص وفكرة التوزيع الداخلي للعمل داخل احملكمة ومن ناحية أخرى جيب التفرقة بني فكرة االختصا

الواحدة، فإذا وجدت يف احملكمة عدد من الدوائر، فإن توزيع العمل على هذه الدوائر ال يعترب توزيعا 
وعليه فإن االختصاص القضائي يقوم على أساس توزيع القضايا واملنازعات والدعاوى على  .)141(لالختصاص

  .ل حمكمة بأنواع معينة من املنازعات والقضاياعدد من احملاكم، حبيث ختتص ك
سلطة احملكمة للحكم يف قضية معينة، وقد عني القانون اختصاص احملاكم  :ويعين االختصاص القضائي

  .)142(آخذا بعني االعتبار توزيع هذه احملاكم وطبيعة الرتاع
ص وهو فقدان هذه سلطة احلكم مبقتضى القانون يف خصومة معينة، ويقابله عدم االختصا :أو هو

  .)143(نصيبها من املنازعات اليت جيوز هلا الفصل فيها: الصفة، واختصاص حمكمة ما معناه
وقوانني االختصاص هي القوانني اليت حتدد والية احملاكم املختلفة، ويستلزم تيسري التقاضي وحسن سري 

وم يف الدولة حمكمة واحدة تطرح أمامها العدالة أن تتنوع احملاكم وتنتشر يف أحناء الدولة، إذ ال يتصور أن تق
  .)144(مجيع املنازعات

  االختصاص احمللي لشؤون األسرة :الفرع الثاين
  :)145( من قانون اإلجراءات املدنية تكون احملكمة خمتصة إقليميا يف426طبقا للمادة 

  . موضوع العدول عن اخلطبة مبكان وجود موطن املدعى عليه- 1
  .ان وجود موطن املدعى عليه موضوع إثبات الزواج مبك- 2
ويف الطالق بالتراضي مبكان إقامة  . موضوع الطالق أو الرجوع مبكان وجود املسكن الزوجي- 3

  .أحد الزوجني حسب اختيارمها
  . موضوع احلضانة وحق الزيارة والرخص اإلدارية املسلمة للقاصر احملضون مبكان ممارسة احلضانة- 4

                                                 
 .266، ص 1970ة، القاهرة، الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربي : انظر، فتحي وايل-141
 . 245، ص 1961، 3مطبعة جامعة دمشق، ط أصول احملاكمات يف املواد املدنية والتجارية،: رزق اهللا األنطاكي -142
 . 276، ص املرجع نفسه:أمحد أبو الوفا -143
 . الصفحة نفسها، املرجع نفسه:أمحد أبو الوفا -144
أما ما يتعلق بالتركة فيؤول االختصاص يف دعاوى التركة إىل  .36، ص 23/4/2008، املؤرخة يف 21العدد  : اجلريدة الرمسية-145

حىت وإن وجدت بعض أمالك التركة خارج دائرة االختصاص اإلقليمي هلذه احملكمة ما مل ينص القانون  احملكمة اليت يقع فيها موطن املتوىف،
 . 41، ص 23/4/2008، املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية، العدد  .على خالف ذلك
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  .ن الدائن ا موضوع النفقة الغذائية مبوط- 5
  . موضوع متاع بيت الزوجية مبكان وجود املسكن الزوجي- 6
  . موضوع الترخيص بالزواج مبكان طالب الترخيص- 7
  . موضوع املنازعة حول الصداق مبكان املدعى عليه- 8
  . موضوع الوالية مبكان ممارسة الوالية- 9

  صالحيات قسم شؤون األسرة :الفرع الثالث
انون اإلجراءات املدنية، ينظر قسم شؤون األسرة على اخلصوص يف الدعاوى  من ق423طبقا للمادة 

  :)146(اآلتية
الدعاوى املتعلقة باخلطبة والزواج والرجوع إىل بيت الزوجية، واحنالل الرابطة الزوجية وتوابعها  - 1

  .حسب احلاالت والشروط املذكورة يف قانون األسرة
  .دعاوى النفقة واحلضانة وحق الزيارة - 2
  .دعاوى إثبات الزواج والنسب - 3
  .الدعاوى املتعلقة بالكفالة - 4

  . بالوالية وسقوطها واحلجر والغياب والفقدان والتقدميلقةالدعاوى املتع -5    
وما ميكن قوله يف ختام هذا الفصل التمهيدي أن دائرة املراجعة تبقى قائمة يف جمال أحكام الـشريعة                      

ا حيقق املصلحة ويدفع املفسدة ويقره العرف الصحيح فيما خيص تنظـيم شـؤون              اإلسالمية اليت تقبل التغيري مب    
  .األسرة وفق هذا النطاق

إال أن اام قانون األسرة املستمدة أحكامه من الشريعة اإلسالمية بالقصور، وأنه مل يعد يتماشى مـع                     
زائري انطالقا من التفتح الدميقراطي،     متطلبات العصر والتغريات السياسية واالجتماعية اليت يشهدها اتمع اجل        

فاألصل أن حتقيق التوازن احلقيقي الذي يكفل استقرار األسر ومتاسكها إمنا يرجع إىل التطبيق الصحيح للمنهج                
الرباين الذي تنقاد له املرأة والرجل على حد سواء على أساٍس تبادٍيل يف احلقوق والواجبات، وعلى هذا يكون                  

هـذا  . وجيه والتربية الصحيحة والنضج الفكري وليس يف قصور األحكام املنظمة لشؤوما          العيب يف قصور الت   
  .هو القدر الذي ال بد أن يكون مشتركا بني مجيع أفراد األمة

وال يكون ذلك إال بتفعيل دور القضاء الشرعي الذي من مبادئه العدالة املطلقة، والذي يـسن مـن                      
ازن ويكفل االستقرار األسري مبا يتماشى و متطلبات العصر الستيعابه مجيـع            القوانني واألحكام ما حيقق التو    

القضايا واحلوادث الطارئة لكونه يقوم على أساس من املرونة جتعله صاحلا إلجياد احللول املناسبة وتطبيقها زمانا                

                                                 
 . 36، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21العدد :اجلريدة الرمسية -146
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رقة بني القوامة اليت من     ومكانا، فتنعدم بذلك النظرة الضيقة القائمة على أساس التمييز بني اجلنسني، وعدم التف            
  .شأا توفري احلماية للغري، وبني اهليمنة القائمة على الظلم والقهر واليت ال تقرها الشريعة اإلسالمية بأي حال

وما دام األمر كذلك فال تعبتر هذه املسائل املعروضة اليوم إشكاالت أمام القضاء الـشرعي، إذا مـا                      
  .مهروعي يف ذلك التطبيق الصحيح ألحكا

وإذا أشرنا سلفا إىل أن قانون األسرة اجلزائري جاء موافقا للنصوص الـشرعية القطعيـة يف داللتـها                   
وثبوا، فإن األمر يف جمال القضاء الشرعي االجتهادي حيتاج إىل دراسة وحتليل ومناقشة للوصول إىل احلكـم                 

  . على ذلك
 القضاء الشرعي االجتهادي مع األخذ بعـني  وملعرفة ذلك ال بد من التطرق إىل معرفة أصول وضوابط      

االعتبار عليه احلال الذي عليه التشريع اجلزائري، وهذا ما يتناوله الباب األول بالتحديد، ويكون التأكيد علـى    
على ما هو منصوص عليـه يف قـانون         ) االجتهادي(احلكم املتوصل إليه من خالل تطبيقات القضاء الشرعي         

  . الباب الثاين من هذا البحثاألسرة، وهو ما يتناوله
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  الباب األول
  

أحكام االجتهاد القضائي في الفقه 

  اإلسالمي والتشريع الجزائري
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  الفصل األول
  

  أحكام االجتهاد القضائي 

  في الفقه اإلسالمي
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  دـمتهي
وصحابته الكرام والتـابعني،     �لالجتهاد أمهية كبرية يف التشريع اإلسالمي منذ زمن الرسول          

   .تابعيهم إىل عصرنا احلاضر، فهو امليدان الرحب للمستنبطني لألحكام، وذوي الفكر االجتهاديو
ه واملتفقه، وبه تعرف أدلـة  يوهو مناط لألحكام وأصل للفقه وعمدة لإلمجاع والنبع الثري للفق      

  .التشريع وتدرك أسرار الشريعة ودقائقها
ة لالجتـهاد والنظـر، حـىت تتأكـد     وكلما تطورت العصور وتغريت األحوال زادت احلاج   

 -رمحه اهللا -الصالحية املطلقة للشريعة يف كل زمان ومكان فقها وقضاء، وإىل هذا املعىن أشار الشافعي             
كل ما نزل مبسلم ففيه حكم الزم أو على سبيل احلق فيه داللة موجودة، وعليه إذا كان فيـه                    :"بقوله

147(" طلب الداللة على سبيل احلق فيه باالجتهادم باتباعه، وإذا مل يكن فيه بعينهِكبعينه ح(.  
وتضاعفت احلاجة إىل االجتهاد يف العصر احلاضر :" بضرورة االجتهاد بقوله وهبة الزحيلينوهوي 

بسبب تعقد املعامالت، وانعزال الدين عن اتمع، وطروء أنظمة جديدة للحياة مل تكـن موجـودة،                
ها املسائل الفقهية املدونة قليلة الشبه يف احلياة الواقعيـة،          وحدوث انقالب تام يف األوضاع أصبحت مع      

  .)148("وتغريت التصورات االجتماعية للنظام القانوين واجلنائي وغريمها
وملا كان منصب القضاء خيتص بالنظر يف أقضية الناس اليت ال تتنـاهى ال سـيما يف األمـور                    

ؤهال الستنباط األحكام الشرعية هلا، ووجب املستجدة واحلوادث النازلة وجب على القاضي أن يكون م  
العلـم  " أن من شروط والية القضاء       )149(أن يكون ذا قدرة على النظر واالجتهاد، كما ذكر املاوردي         

   .)150("باألحكام الشرعية
 ما يتناوله هذا الباب النظري الذي يبحث يف مفهوم وقواعد االجتهاد القضائي كنظريـة               وه و

م لالجتهاد يف الفقه اإلسالمي، وذلك بالتطرق إىل أهم العناصر الـيت ختـدم              داخلة ضمن املدلول العا   
البحث، ذلك أن موضوع االجتهاد وموضوع القضاء من املواضيع املتشعبة، وال يسع هذا البحث اإلملام               

   .، و يكون ذلك من خالل هذا الفصلجبميع متعلقاما

                                                 
 . بتصرف477، ص 1979، 2 ط بريوت، لبنان،، الرسالة، حتقيق أمحد حممد شاكر، دار التراث: الشافعي -147
، إدارة الثقافة والنشر )ميةضمن جمموعة حبوث باسم االجتهاد يف الشريعة اإلسال(االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، : وهبة الزحيلي -148

 .176-175، ص 1984، 4السعودية، ط جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
هـ، كان أقضى قضاة عصره، من العلماء 450هـ وتويف سنة 364 هو علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي، ولد سنة -149

دار العلم للماليني، بريوت،  األعالم،: الزركلي. أدب الدنيا والدين، النكت والعيون: الباحثني، ولد يف البصرة وانتقل إىل بغداد، من مؤلفاته
 .4/327،  )دط،دت(

 .89ص ،1989، 1مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، ط حتقيق أمحد مبارك البغدادي، األحكام السلطانية،: املاوردي -150
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 -كما سيأيت يف الباب الثاين    - والقضائي   وما دام احلديث يف هذا البحث يشمل اجلانب القانوين        
 - ولو بصفة مـوجزة    التنويهاملتعلقان باجلانب التطبيقي يف قانون األسرة اجلزائري، فإنه ينبغي التطرق و          

، والتعليق عليه   زائري وتنظيمه ومبادئه  بالنظام القضائي اجل   ألهم ما يتعلق     -حبسب ما خيدم طبيعة البحث    
يف وموقعه ضمن مصادر القانون، وجماله  بيان مضمون االجتهاد القضائي ، مع لذلكحيثما دعت احلاجة 

  .، وخباصة يف قانون األسرة، وذلك من خالل الفصل الثاين من هذا البابالتشريع اجلزائري
وفيما يلي التعرض ألهم املسائل األصولية املتعلقة مبباحث االجتهاد القضائي اليت تدخل ضـمن       

لفقهي يف الشريعة اإلسالمية من خالل هذا الفصل، والذي يشمل أيضا التطرق            اإلطار العام لالجتهاد ا   
ألصول وقواعد التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي من خالل بيان حقيقته و مبادئه األساسية وشروط               

ي، القاضي فيه وعالقته بالعملية االجتهادية حىت تكتمل النظرة التأصيلية للنظرية العامة لالجتهاد القضائ            
  :وذلك يف املباحث اآلتية

   يف الفقه اإلسالمي القضائي االجتهادحقيقة :املبحث األول  
   يف الفقه اإلسالميالنظام القضائي :يناملبحث الثا  
  أحكام القاضي يف الفقه اإلسالمي: الثالثاملبحث   
   يف تقييد القاضي مبذهب معنياحلاكمسلطة  :الرابعاملبحث   
  .ألحكام القضائية يف الفقه اإلسالميحجية ا :امسملبحث اخلا  
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   يف الفقه اإلسالمي القضائي االجتهاد حقيقة:املبحث األول
إن االجتهاد مصدر حيوي كبري للشريعة اإلسالمية، جيعل أحكامها تتماشى مع متطلبات كـل              

ة، وإذا  عصر، وال يكون إال بتحقق شروطه وضوابطه، ضمن اال الذي مسحت به الشريعة اإلسـالمي              
، وبالتايل يشترط فيمن انتصب لـسي       )151(كان االجتهاد واجبا فإن ذلك يقتضي أال خيلو منه عصر         

  .)152(القضاء والفتيا أن يكون جمتهدا
 وقبل هـذا    .لذلك ال بد من معرفة أحكام االجتهاد املتضمنة شروطه ومراتبه وجماله وضوابطه           

جتهاد ومشروعيته وحكمه وذلك من خـالل املطالـب         وذاك ال بد أوال من التعرض بالبيان ملفهوم اال        
  :اآلتية

   مفهوم االجتهاد القضائي:املطلب األول
ولتحديد معناه ال بد مـن     يف الفقه اإلسالمي   عىن هذا املبحث ببيان مفهوم االجتهاد القضائي      ي ،

اء نعـت   تعريفه باعتبار التالزم الوصفي بني االجتهاد والقضاء، فاالجتهاد منعوت، ومـصطلح القـض            
  .وصوال إىل تعريفه باعتباره لقبا مركبا حقيقي، وكل منهما له تعريف خاص حييط مبعناه احلقيقي،

  تعريف االجتهاد لغة واصطالحا: الفرع األول
  يف اللغة :أوال

 ،بـذل الوسـع   : والتجاهد..  ويضم ،اجلَهد بالفتح الطاقة والوسع   :" قال صاحب تاج العروس   
وقد تكرر لفظ اجلَهد واجلُهد يف احلـديث وهـو           .)153(" من اجلهد والطاقة   واهود كاالجتهاد افتعال  

مها لغتان يف الوسع والطاقة، فأمـا        :املبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقة، وقيل     : بالفتح املشقة، وقيل  
ألفعال، بذل اهود واستفراغ الوسع يف فعل من ا: فاالجتهاد يف اللغة .)154(املشقة والغاية فالفتح ال غري    

  . كلفة وجهد للوصول إىل أمر من األمور وال يستعمل إال فيما فيه

                                                 
إال أن أصل . ئلني بانقطاع االجتهاد، والقائلني باستمراره، ولكل فريق أدلته مسألة خلو العصر من جمتهد مسألة خالفية قدمية بني القا-151

وقد ذهب  .اخلالف يف هذا املوضوع ال يرجع إىل مطلق االجتهاد، وإمنا يرجع إىل نوعية هذا االجتهاد، وأقسام اتهدين، فاتهدون أقسام
حتصيل :  الطيب القنوجيوانظر، أب .ما نزل إليهم، و به قالت احلنابلةبني للناس تهد قائم حبجج اهللا يمجع إىل أنه ال جيوز خلو الزمان من جم

. 349، ص 2003، 1حتقيق أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -خمتصر إرشاد الفحول -املأمول من علم األصول
 م احلفناوي، مكتبة اإلميان للطبع والنشر، املنصورة،للسبكي، حتقيق حممد إبراهي -نظم مجع اجلوامع -شرح الكوكب الساطع: السيوطي

 .2/426، 2000 مصر،
 . تفصيل اخلالف يف اشتراط االجتهاد لتولية القضاء سيأيت الحقا-152
 .330-2/329، )دط،دت(تاج العروس، دار صادر، بريوت،لبنان، :  السيد مرتضى الزبيدي-153
 :القاضي زكريا بن حممد األنصاري. 1/320)دط،دت(محد الزاوي، بريوت، لبنان، حتقيق طاهر أ غريب احلديث واألثر،: ابن األثري -154

 .72، ص 1991، 1مازن املبارك، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط. احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، حتقيق د
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  يف االصطالح: ثانيا
 ألا يف مجلتها ال ختتلف إال يف        ؛ ذكر العلماء تعريفات كثرية لالجتهاد ال طائل من استقصائها        

  .العبارة، وإمنا املراد من ذلك الوقوف على حقيقة االجتهاد يف االصطالح
  :م هذه التعاريف إىل جمموعاتيوميكن تقس

  .تشمل االجتهاد الفقهي وغريه، كما تشمل القطعي والظين من األحكام :األوىل
هو استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه فيه لوم مـع اسـتفراغ الوسـع                :")155(قال الرازي 

  .)158("استفراغ اجلهد يف درك األحكام الشرعية:" بأنه)157(، وكتعريف البيضاوي)156("فيه
 .شامل للقطع والظن وهي اليت أخذ فيها قيد العلم يف التعريف، واملراد به مطلق اإلدراك ال:الثانية

صار اللفظ يف عرف العلماء خمصوصا ببذل اتهد وسعه يف طلـب العلـم              :" )159( قال الغزايل 
لعجز عـن  واالجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفسه با: مث قال . بأحكام الشريعة 

  .)160("مزيد طلب
استفراغ الوسع يف طلب الظن      :" بأنه )161(وهي اليت جعلت الظن قيدا، كتعريف اآلمدي       :الثالثة

   .)162("بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد عليه
 ظـين  وهذا التعريف خيرج األحكام القطعية، ويدخل ما كان مستفادا من دليل ظين الثبوت أو             

بذل الوسع يف نيل حكـم شـرعي عملـي بطريـق            :" وقيل هو يف االصطالح   . الداللة أو مها معا   
  .)163("االستنباط

                                                 
: ه، من مؤلفاته606ه، وتويف سنة 544 سنة  هو حممد بن عمر بن احلسني التيمي فخر الدين الرازي الشافعي، أصويل، متكلم، ولد-155

، )دط،دت(العرب يف خرب من غرب، حتقيق أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، : الذهيب. مفاتيح الغيب
3/142. 

 . 6/6، 1996، 1 طوت، بريطه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة،. احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق د: الرازي -156
املنهاج يف أصول : ه ، من مؤلفاته685هو عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي الشافعي ناصر الدين أبو اخلري، تويف سنة  -157

 . 393-3/392شذرات الذهب، : ابن العماد احلنبلي. الفقه، الطوالع يف علم الكالم
 . 3/246، 1995ر الكتب العلمية، بريوت، اإلاج يف شرح املنهاج، دا: البيضاوي -158
ابن . املنخول، شفاء الغليل: ه، من مؤلفاته505 هو حممد بن حممد الغزايل الطوسي أبو حامد، فقيه شافعي أصويل متصوف، تويف سنة -159

 .98-1/97، 1977وفيان األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، : خلكان
 املستصفى من علم األصول، حتقيق محزة بن زهري حافظ، اجلامعة اإلسالمية،كلية الشريعة، املدينة املنورة،: و حامد الغزايلأب -160

 .4/4 ،)دط،دت(
). ه631 ت –ه 551( هو علي بن أيب حممد بن سامل التغليب امللقب بسيف الدين اآلمدي، نشأ حنبليا مث متذهب مبذهب الشافعي، -161

 .141-13/140، )دط،دت(بداية والنهاية، دار الفكر، بريوت، ال: ابن كثري
، 1تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط اإلحكام يف أصول األحكام،: اآلمدي -162

2003 ،4/197. 
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بذل الفقيه الوسع،   : وقد زاد بعض األصوليني يف هذا لفظ الفقيه، فقالوا        :" )164( قال الشوكاين 
ال لتحصيل ظـن    والبد من ذلك، فإن بذل غري الفقيه وسعه ال يسمى اجتهاد اصطالحا، ومنهم من ق              

  .)165(" ألنه ال اجتهاد يف القطعيات؛حبكم شرعي، فزاد قيد الظن
  : خمتارا لالجتهاداونورد فيما يلي تعريف 
هو بذل اتهد وسعه يف طلب العلم باألحكام الـشرعية          :" االجتهاد يف اصطالح األصوليني    

  .)166("بطريق االستنباط
  :حي لالجتهاد ما يأيت يتبني من هذا التعريف االصطال:شرح التعريف 
 أن يبذل اتهد وسعه، أي يستفرغ غاية جهده، حبيث حيس من نفسه العجز عن املزيـد                 :أوال 

، فهو بذلك أعم من القياس، إذ القياس هو إحلاق الفرع باألصل، أما االجتهاد فإنه يشمل القياس                 عنه
  .وغريه

، أما غريه فال عربة ملـا       ة االستنباط منها   عاملا باألدلة وكيفي    أن يكون الباذل جهده جمتهدا     :ثانيا
  .يبذله من جهد

  . أن يكون هذا اجلهد لغرض التعرف على األحكام الشرعية العملية دون غريها:ثالثا
 أن يكون التعرف على األحكام الشرعية بطريق االستنباط من األدلة الظنية بالنظر والبحث :رابعا

  .)167(فيها
ان أن االجتهاد إمنا هو رأي اتهد واجتهاده، وذلك حماولة منه           تضمن قيد االستنباط بي   : خامسا

 ألن التشريع هو أحكام الكتاب والسنة، أمـا         ؛الكشف عن احلكم الشرعي، وال يسمى ذلك تشريعا       
  .االجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم القاضي

  تعريف القضاء لغة واصطالحا : الثاينالفرع
  يف اللغة: أوال  

                                                                                                                                                         
 .1026-1025ص  ،2000، 1ط ياض، السعودية،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، دار الفضيلة، الر: الشوكاين -163
ه، من 1250ه، وتويف سنة 1172 هو حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين الصنعاين اليمين الفقيه احملدث األصويل، ولد سنة -164

 .6/298األعالم، : الزركلي. نيل األوطار: مؤلفاته
 . 2/1026إرشاد الفحول، : الشوكاين -165
 . 402-401، ص 1994، 4الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: زيدانعبد الكرمي  -166
 أي من غري النصوص كاالستدالل بالقياس واالستحسان واملصاحل املرسلة، وسد الذرائع وغري ذلك، أو ؛طريق االستنباط إما معنوي -167

 :أمحد حممد احلصري انظر، .اتهد على دالالت األلفاظ ومعانيهابأن يكون طريقه لفظيا، فيتعرف وهو االستنباط من النصوص، بأن يتعرف 
 .9، ص 1981، 1استنباط األحكام من النصوص، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، ط
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صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه، وإنفاذه جلهته، ولذلك مسي القاضـي       أصل  ) قضى( مادة  
.  ألنه حيكم األحكام، وينفذها، ومسيت املنية قضاء؛ ألنه أمر ينفذ يف ابن آدم وغريه من اخللـق                 ؛قاضيا

قضاي؛ ألنه من قضيت، إال أن الياء ملا        : وأصل كلمة  )168(.وكل كلمة يف الباب جتري على هذا القياس       
  )169(.القطع والفصل: د األلف مهزت، وأصل معناهجاءت بع

  يأيت على وجوه عدة مرجعها إىل انقطاع الشيء ومتامه، وكل ما أحكم عمله             : والقضاء يف اللغة  
  .)170(أو أمضي فقد قضي أو أنفذ، ، أو ختم وأدي أداًء، أو أوجب، أو أعلم،أو أمتّ

  :رآن الكرمي ما يليومن أبرز معاين القضاء يف لغة العرب اليت نزل ا الق
 ولَولَا كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك ِإلَـى        �: وذلك يف القضاء قوله تعاىل     :احلكم واإللزام والفصل   -

   مهنيب ى لَقُِضيمسٍل موقوله تعاىل )171(�أَج:�           ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤلَا ي كبرفَلَا و 
  .)172(�ا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليمالَ

 فَقَضاهن سبع سمواٍت ِفي يوميِن وأَوحى ِفي كُـلِّ          �:وذلك يف قوله تعاىل    :اخللق والتقدير  -
  .)173(�اأَمره    سماٍء 

  .)174(�ك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا وقَضى رب�:وذلك يف قوله تعاىل: األمر -
  .)175(� ولَا تعجلْ ِبالْقُرَآِن ِمن قَبِل أَنْ يقْضى ِإلَيك وحيه�: يف قوله تعاىل:البيان -
  .)176(�ي الْأَرِض فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِف�:يف قوله تعاىل: الفراغ واالنتهاء -
 فَِإذَا قَضيتم مناِسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَِذكِْركُم َآبـاَءكُم أَو أَشـد            �: يف قوله تعاىل   :األداء -

  .)177(�ِذكْرا
ـ          �:يف قوله تعاىل  : املضي - غُم كُملَيع كُمرأَم كُنلَا ي ثُم كَاَءكُمرشو كُمروا أَمِمعفَأَج    ةً ثُـم

  .)178(�اقْضوا ِإلَي ولَا تنِظروِن

                                                 
 . 5/99، )دط، دت(معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر ، بريوت، : أبو احلسني أمحد بن فارس -168
 .187 ،186، ص 15، ج )قضى( مادة ،)دط،دت(ان العرب، دار الفكر، بريوت، لبنان،لس: ابن منظور -169
 . 9/211، )دت(، 1ذيب اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، الدار املصرية للتأليف والترمجة، ط: أبو منصور األزهري -170
 .14اآلية :  الشورى-171
 .65اآلية :  النساء-172
  12اآلية : فصلت -173
 . 23:اإلسراء -174
 .114اآلية :  طـه-175
 .10اآلية :  اجلمعة-176
 . 200اآلية : البقرة -177
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  .)179(� ِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ�: يف قوله تعاىل:التقدير واإلرادة -
وقد أفاض أهل اللغة القول يف معىن القضاء، ومؤدى أقواهلم مجيعها إىل أنه إمتام الشيء قـوال                 

  . القضاء هو احلكم لغةوفعال، واملراد هنا أن
  يف االصطالح: ثانيا

ومـن هـذه     وترجع كلها إىل معىن واحـد،       تعددت آراء فقهاء املذاهب يف تعريف القضاء،      
  :التعريفات
  :عرفوه بتعاريف متعددة منها حيث :تعريف احلنفية -أ

 مانع، إذ   ، وهذا التعريف غري جامع وال     )180("إلزام على الغري ببينة أو إقرار     :" أن القضاء هو   -
 ؛وال يشمل كذلك القضاء بغري الشهادة واإلقرار مما يكشف احلق ويظهره           يدخل فيه التحكيم والصلح،   

ألن البيا الشهادة واإلقرار فقط دون بقية وسائل اإلثبات الشرعيةنة ي 181(راد(.  
 ،)182("فصل اخلصومات وقطع املنازعات على وجه خمـصوص       :"كما عرفه ابن عابدين بأنه     -

ترض على هذا التعريف بأنه غري جامع القتصاره على قضايا التنازع واملخاصمة، والقضاء غري ذلك               ويع
وغري مانع، إذ يدخله إمكانية الصلح بـني         .فقد يبت يف غري قضايا اخلصومة كاحلكم باحلجر والوصاية        

  .اخلصمني
ملا فيه مـن منـع   اإللزام وفصل اخلصومات وقطع املنازعات، ومسي حكما       :" وعرفه العيين بأنه  

  .)183("الظامل عن املظلوم
اإلخبار عن حكم شـرعي علـى       " بأنه   )184( وقد عرفه ابن رشد احلفيد     :تعريف املالكية  -ب

ويعترض على هذا التعريـف      .)187( وأقره عليه  )186(، ونقل هذا التعريف ابن فرحون     )185("سبيل اإللزام 
                                                                                                                                                         

 .71اآلية :  يونس-178
 . 47اآلية : آل عمران -179
 ،1ط جدة، لتوزيع،واحتقيق أمحد الكبيسي، دار الوفاء للنشر  أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، :قاسم القونوي -180

 .228ص ،1985
 1997، 1لبنان، ط بريوت، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،اعتىن به حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، :يب الشربييناخلط -181

،4/613. 
 .4/296 ،1992 بريوت، لبنان، ،دار الفكر، حاشية رد احملتار على الدر املختار، :  ابن عابدين-182
 .8/4، 1990، 2 بريوت، لبنان ،طالبناية يف شرح اهلداية، دار الفكر،: العيين -183
بداية اتهد واية : ه، من مؤلفاته595ه، وتويف سنة 520 هو حممد بن أمحد ابن رشد املالكي أبو الوليد الشهري باحلفيد، ولد سنة -184

، 1الكتب العلمية، بريوت، طالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق مأمون بن حمي الدين اجلنان، دار : ابن فرحون. املقتصد
 .379-378،     ص 1996

  .6/86، 1992، 3مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، دار الفكر، بريوت، ط :احلطاب -185
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كمـا أن لفـظ    .احملتسب وغريمهـا بأنه يدخل فيه حكم احلكمني يف شقاق الزوجني، وحكم الوايل و 
اإلخبار يوحي بأنه خرب حمتمل للصدق والكذب، واملقصود على خالف ذلك، ألن حقيقـة القـضاء                

  .إصدار حكم شرعي على سبيل اإللزام
. )188("القضاء صفة حكمية توجب ملوصوفها نفوذ حكمه الـشرعي        :" وعرفه ابن عرفة بقوله   

  .)189(امةفخرج بذلك التحكيم ووالية الشرطة واإلم
حكم حاكم أو حمكم بأمر ثبت عنده، كدين وحـبس          :" وعرفه الدردير يف الشرح الصغري بأنه     

لريتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بـذلك          ..وقتل وجرح وضرب وسب، وترك صالة وحنوها      
  .  امفقد مجع عناصر القضاء املتمثلة يف اهليئة القضائية، وعنصر املنازعة، وصفة اإللز. )190("املقتضى

احلكم الذي يستفيده القاضي بالوالية؛ هو      :" عرفه ابن عبد السالم بقوله     :تعريف الشافعية  -ج
، وهذا التعريف غري مانع إذ يدخل فيه )191("إظهار حكم الشرع يف الواقعة، فيمن جيب عليه إمضاؤه فيه

  .الصلح واإلفتاء خللومها عن قيد اإللزام
هـو النظـر بـني املتـرافعني لـه لإللـزام، وفـصل              :" عرفوه بقوهلم  :تعريف احلنابلة  -د

تبيني احلكم الشرعي   :"  وعرفه البهويت بأنه   .، وهذا التعريف قريب مما عرفه به الشافعية       )192("اخلصومات
  .)193("واإللزام به وفصل احلكومات

ومن خالل ما سبق ذكره ميكن القول بأن االختالف يف هذه التعريفات اخـتالف لفظـي ال                 
فق يف مجلتها على أن القضاء املعتد به هو الذي يظهر حكـم الـشرع يف اخلـصومة                  حقيقي، فهي تت  

املطروحة أمامه مطبقا عليها األحكام الشرعية املستقاة من مصادرها األصلية، ومن مث فـإن أي قـضاء                 

                                                                                                                                                         
 هو إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون برهان الدين اليعمري، عامل من أعيان املذهب املالكي، ولد ونشأ ومات باملدينة، وا توىل -186

 .6/357شذرات الذهب، : ابن العماد. تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام:  ه، من مؤلفاته799يف سنة القضاء، تو
 .1/8 ،)دط،دت( تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت،:  ابن فرحون-187
 .6/86، مواهب اجلليل :احلطاب -188
وقول ابن عرفة أن التحكيم خيرج من تعريفه مل يظهر يل وجه خروجه، فإن احملكم ال حيكم :"ى تعريف ابن عرفةقال احلطاب تعقيبا عل -189

 .6/87مواهب اجلليل، ". ابتداء إال يف األموال وما يتعلق ا، وما يف معناها مما ال يتعلق بغري احلكمني
 .2/329، 1952ليب، مصر،  مطبعة احل-ومعه حاشية الصاوي -الشرح الصغري :أمحد الدردير -190
  .4/497،  احملتاج مغين:  الشربيين-191
القضاء إمنا يكون يف حادثة؛ أي من  .10/3، 1978، )دط(املبدع يف شرح املقنع، املكتب اإلسالمي ، بريوت، : ابن مفلح احلنبلي-192

دار  القضاء يف اإلسالم، :د سالم مدكورحمم .خصم على خصم بدعوى صحيحة، فيخرج عن القضاء ما ليس حبادثة وما كان من العبادات
 .18، ص 1964 القاهرة،النهضة العربية،

         ، )دط،دت( مؤسسة الرسالة، بريوت، ، تعليق عبد الرمحن بن ناصر السعدي،)للحجاوي( الروض املربع شرح زاد املستقنع:  البهويت-193
  .704ص 
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كما تتفق على أن الفصل يف اخلصومة الذي  .يصدر أحكاما ال تستمد من هذه املصادر ال يعتد به شرعا   
194( قضاء هو الذي يكون على وجه اإللزام متييزا للقضاء عن اإلفتاءيعد(.  

  :أيت حول ما يرومنه فإن هذه التعريفات يف مجلتها تدو
  .أن هدف القضاء هو فصل اخلصومات واملنازعات -
  .هو اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام -
  .هو احلكم بني خصمني فأكثر حبكم اهللا -
  . والترافع)195(يكون إال بعد الدعوىأن القضاء ال  -

  التعريف املختار
املالحظ على تعريفات الفقهاء للقضاء اختالفهم يف وضع معيار لتعريفه، فمنهم من أخذ باملعيار              
الشكلي الذي يقصد به حتديد العمل القضائي على أساس اجلهة اليت تصدره، أو على أساس النظـر إىل                  

ومنهم من أخذ   .  العمل القضائي، ومن هذه التعريفات ما ذكره ابن رشد         القوة اإللزامية اليت تترتب على    
باملعيار املوضوعي الذي يقوم على أساس أن وظيفة القضاء وعمله هـو حـسم املنازعـات وقطـع                  

  .اخلصومات، وهو بذلك عكس املعيار الشكلي، منها ما ذكره ابن عابدين
لفقهاء وإن مل ختل من مالحظات على القيـود  املتأمل يف هذه التعريفات املتعددة للقضاء عند ا    و

هو أن القضاء يعين اإلخبار عن حكـم اهللا تعـاىل يف القـضية    : واحملترزات إال أنه جيمعها جامع واحد 
  .املعروضة أمام القاضي، وإلزام اخلصوم به، ولكنها ال تعرب عن معىن القضاء تعبريا دقيقا حيدد املراد منه

ن وضعه واختياره للقضاء مبعناه االصطالحي هو تعريف ابن خلدون ولذا فإن التعريف الذي ميك
منصب الفصل بني الناس يف اخلصومات حـسما        :"عرفه بأنه مجع بني معياري الشكل واملوضوع ف     الذي  

  .)196("للتداعي وقطعا للتنازع، باألحكام الشرعية املتلقاة من الكتاب والسنة
اء من أجلها، وهو فصل اخلـصومات حـسما         فهذا التعريف ينص على الغاية اليت شرع القض       

على وجه خمصوص يتمتع باإللزام، وال يكون ذلك إال بالرجوع إىل األحكام الشرعية مبـا يف                 للتداعي،
هو قيد حيترز به عن قضاء حيكم بـاألعراف الفاسـدة أو القـوانني              " الشرعية"ذلك االجتهاد، فنعت    

العـادي  : وهو أيضا يشمل سائر أنواع القضاء      .ى جمراها الوضعية يف األحكام املدنية واجلنائية وما جر      
                                                 

  .14-13، ص 1982، 1مي، مطبعة السعادة، مصر، طالتنظيم القضائي اإلسال:  انظر، حامد حممد أبو طالب-194
قول مقبول عند القاضي ومن يف حكمه، يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غريه حال  :الدعوى يف اصطالح فقهاء الشريعة هي -195

يوان املطبوعات اجلامعية، أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشخصية، د :أنور العمروسي .رفعه عن حق نفسه أو      املنازعة 
 .125ص ،1983اإلسكندرية، مصر، 

 .220املقدمة، ص :  ابن خلدون-196
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فهو عام يشمل كل وظيفة قضائية " منصب الفصل"يتمثل ذلك يف قوله ووقضاء املظامل، وقضاء احلسبة،     
  .)197(يتم الفصل فيها على الوجه الشرعي

وعلى هذا سار بعض الفقهاء املعاصرين يف تعريفهم للقضاء، فعرفه الدكتور حممـد مـصطفى               
  .)198("سلطة الفصل بني املتخاصمني، ومحاية احلقوق العامة باألحكام الشرعية:"لزحيلي بأنها

بعد هذا العرض املفاهيمي ملصطلحي االجتهاد والقضاء يف اللغة واالصطالح ميكن حتديد مفهوم         
  :االجتهاد القضائي باعتبار اللقبية على النحو اآليت

 وسعه يف درك األحكام الشرعية وترتيلـها علـى          استفراغ القاضي  :"االجتهاد القضائي هو    
  .)199("الواقع ترتيال حمكما يفضي إىل الفصل بني املتنازعني، وصيانة احلقوق العامة

أو هو القضاء الشرعي خارج نطاق النصوص القطعية يف ثبوا وداللتها؛ أي فيما فيـه جمـال                 
 أو عند عدم ورود النص، وهذا هو املقصود لالجتهاد سواء عند ورود النص الظين يف الداللة أو الثبوت،

  .باالجتهاد يف القضاء
ذلك أن القضاء الشرعي يشمل احلكم يف القطعيات، واليت ال جمال لالجتهاد فيها حبال، كمـا                
يشمل احلكم يف املسائل اليت قامت عليها أدلة ظنية، وهذا األخري هو املقصود بالبحث فيه، من خـالل                  

ولتأكيد هذا املفهوم ال بد من بيان الفرق بـني االجتـهاد            .  اجلانب التطبيقي  الباب الثاين الذي خيص   
  .الفقهي العام واالجتهاد القضائي وهو ما يتناوله املطلب اآليت

  الفرق بني االجتهاد الفقهي واالجتهاد القضائي :ثايناملطلب ال
ه من الفقهاء يكون ميكن التمييز بني نوعي االجتهاد بشكل ظاهري مبسط، فعندما يقوم به فقي

، وهذا )200(اجتهادا فقهيا، أو يقوم به القاضي عند النظر يف الرتاع املعروض عليه فيكون اجتهادا قضائيا
بني  ني أهم الفروق اجلوهرية إن وجدتأن يكون متييزا اصطالحيا وظيفيا، وحىت تتع التمييز ال يعدو

معىن املصطلحات اليت يتألف منها كل نوع االجتهاد الفقهي والقضائي، ال بد من التطرق إىل بيان 
  :وكذا العالقة بينها، كما يتضح يف ما يأيت باعتباره لقبا مركبا واملتصلة بنوعي االجتهاد،

                                                 
: حممد الزحيلي. 13-12، ص 2000، 3ط بريوت، نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة،: عبد الكرمي زيدان: انظر -197

االختصاص : ناصر بن مشري الغامدي. و د. 62-61، ص 2002، 2ط ة،التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوري
 . 40-39، ص 2000، 1يف الفقه اإلسالمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط   القضائي 

 .63ص ،املرجع نفسه: حممد الزحيلي -198
 .11، ص 2007، 1طن،  بريوت، لبنا دار ابن حزم،-ضرورته ووسائل النهوض به -االجتهاد القضائي املعاصر:  قطب الريسوين-199
هو بذل القاضي جهده يف استنباط " ويف جمال القانون الوضعي ميكن القول قياسا على تعريف الفقهاء لالجتهاد، أن االجتهاد القضائي -200

 ".األحكام القانونية من مصادرها الرمسية
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  الفرق بني الفتوى واالجتهاد، وبني املفيت واتهد:الفرع األول
  الفرق بني الفتوى واالجتهاد: أوال

 االجتهاد هو اسـتنباط      ألنّ ؛كون أخص من االجتهاد   ، في )201(اإلفتاء هو إخبار بثمرة االجتهاد    
األحكام سواء كان سؤاال يف املوضوع أم مل يكن، كما أن اإلفتاء ال يكـون إال إذا وجـدت واقعـة                 

القطعيـات   جمالـه     ألنّ ؛ من االجتهاد  يكون اإلفتاء أعم  من وجه آخر    فيتعرف الفقيه على حكمها، و    
من مفت يقتضي مع شروط اإلفتاء معرفـة واقعـة االسـتفتاء             الذي يكون والظنيات، واإلفتاء السليم    

ودراسة نفسية املستفيت واجلماعة اليت يعيش فيها ليعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإجيابا حىت ال يتخذ دين                 
  )202(.اهللا هزؤا ولعبا
  الفرق بني املفيت واتهد:ثانيا

  .فيت واملأما ملعرفة الفرق بينهما فال بد أوال من تعريف اتهد
 هو من قامت فيه ملكة االجتهاد، أي القدرة على استنباط األحكام الشرعية العملية من            :اتهد

  )203(.أدلتها التفصيلية، وهو الفقيه عند األصوليني
فهو من اتصف بصفة االجتهاد إما مطلقا، أو يف مذهب إمامه، بأن يكون عارفـا               : وأما املفيت 

  .)204(اعده، أهال للفرق واجلمع وحنوهمبدارك إمامه، قادرا على تقرير قو
وقد ذهب كثري من األصوليني إىل أنه ال فرق بني اتهد واملفيت، وأن اتهد هو املفيت، قـال                    

 املراد به اتهد يف مصطلح       ألنّ ؛أن املفيت هو الفقيه   : وأما املفيت فهو اتهد، وقول من قال      :"الشوكاين
فاملفيت ال يكون إال . )206("اتهد هو الفقيه املستفرغ لوسعه:" ر، وقال يف موضع آخ)205("أهل األصول

وأما املفيت فـال بـد أن يكـون مـن أهـل             :"قال اآلمدي  .)207(جمتهدا واتهد ال يكون إال فقيها     
وهذا هـو    .)209("فكل من اتصف بصفة االجتهاد    : وأما اتهد :"، وقال يف موضع آخر    )208("االجتهاد

                                                 
و علمها هو العلم بتلك األحكام مع , علم باألحكام الكليةفقه الفتيا هو ال.الفرق بني علم الفتيا و فقه الفتيا فرق بني األخص و األعم -201

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، نشر وزارة األوقاف باململكة  :الونشريسي. ترتيلها على النوازل
 .10/78، 1981املغربية، 

 .376 ص  ،)دط،دت( قاهرة،دار الفكر العريب، ال أصول الفقه،: انظر، أبو زهرة -202
 .402الوجيز يف أصول الفقه، ص :  عبد الكرمي زيدان-203
 .256، ص 2003، 1منتهى السول يف علم األصول، حتقيق أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:  اآلمدي-204
 .2/1082إرشاد الفحول ، :  الشوكاين-205
 .2/1027، املصدر نفسه:  الشوكاين-206
 .392/ 2شرح الكوكب الساطع،  : السيوطي-207
 .4/270 اإلحكام يف أصول األحكام،:  اآلمدي-208
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القول :"عندما حتدث عن اتهد وصفاته وأحكامه وآدابه، عرب عنه بقوله          )210(رأي احلافظ ابن الصالح   
فمن مجع  :"وقوله)212("املفيت املستقل وشروطه  :"، وقوله )211("يف شروط املفيت وصفاته وأحكامه وآدابه     

  .)213("هذه الفضائل فهو املفيت املطلق املستقل
وهـو رأي   )214(فيت هو اتهـد   ومن هذه النقول يتضح أنه ال فرق بني املفيت واتهد، وأن امل           

من هو املفيت؟ : يف اشتمال الزمان على املفتني اتهدين، ويف قوله       :  األوىل رتبةال:" عندما قال  )215(اجلويين
  .)216(.."محلة الشريعة واملستقلون ا هم املفتون املستجمعون لشرائط االجتهاد من العلوم: قال

 غري أنـه يوجـد فـرق        )217(،تهد وا املفيتني   وهذا بعرف علماء األصول الذين مل يفرقوا ب       
فكل جمتهد مفت، وليس كل مفت جمتهد اجتهادا مطلقا، إذ املفيت يكشف عن احلكـم  هما  جوهري بين 

  .أما اتهد فيستنبط احلكم ويؤسسه
  والقضاء) االجتهاد(الفرق بني الفتوى  :الفرع الثاين

روقا بني الفتوى والقضاء؛ فمنها ما يرجع إىل      قد يشتبه إفتاء املفيت بقضاء القاضي، ولكن هناك ف        
فهناك مجلة فروق بني     .ومنها ما يقع يف جماالما     فروق حقيقية بينهما، ومنها ما يعد توابع لكل منهما،        

وبني احلكم الذي يصدره القاضي، فقد عين كثري من األئمـة األعـالم              الفتوى اليت تصدر عن املفيت،    
  .ال أهم هذه الفروق اليت ذكرها العلماءوهذه إمجا. بالتفريق بينهما

  :)218(فأما الفروق اليت يف حقيقتهما فهي

                                                                                                                                                         
 .4/198، املصدر نفسه:  اآلمدي-209
 هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن موسى بن أيب نصر الكردي الشهرزوري املوصلي الشافعي، إمام حافظ، ولد سنة -210
 .5/221شذرات الذهب، : ابن العماد. األحاديث الكلية: ه على والده، من مؤلفاتهتفق. ه643ه، وتويف سنة 577
 .87أدب املفيت واملستفيت ، ص :  ابن الصالح-211
 .88 ص املصدر نفسه،:  ابن الصالح-212
 .89، ص املصدر نفسه:  ابن الصالح-213
 .ن مالبسات غري أن عمل املفيت أخص من عمل اتهد لتعلقه بالواقعة وما حييط ا م-214
هـ، من 478هـ، وتويف سنة 419، ولد سنة )إمام احلرمني( هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف أبو املعايل اجلويين الشافعي -215

 .359-3/357شذرات الذهب، : ابن العماد. النهاية يف الفقه: مؤلفاته
 .285، ص 1979، 1 ط،ملنعم، دار الدعوة، اإلسكندريةغياث األمم يف التياث الظلم،حتقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد ا:  اجلويين-216
-54، 1986، 1الفتوى يف اإلسالم، حتقيق حممد عبد احلكيم القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت،ط:  انظر، مجال الدين القامسي-217

55. 
مد سليمان األشقر، الفتيا وحم. 34-33 ص ،)دط،دت(عامر سعيد الزيباري، مباحث يف أحكام الفتوى، دار ابن حزم،. د:  انظر-218

 .18-15ومناهج اإلفتاء، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ص 
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إنشاء إباحة أو إلزام لشخص معني مبا يعلـم         : أن قضاء القاضي إنشاء ال إخبار؛ فالقضاء هو        -
ا أن شرع اهللا يأمره به، أما الفتوى فهي حمض إخبار عن اهللا تعاىل ملا هو مطلوب شرعا من املستفيت أو مب

  .هو مباح له
أما الفتوى فتكون بالقول أو بالفعل أو باإلشارة أو          كما أن القضاء ال يكون إال عن منطوق،        -

 مثـال   - وهللا املثل األعلى   -مثال احلاكم واملفيت مع اهللا تعاىل     :"  بقوله )219(بالكتابة، ومثّل لذلك القرايف   
فالترمجان : ان بينه وبني األعاجم، قال    قاضي القضاة يويل شخصني، أحدمها نائبه يف احلكم واآلخر ترمج         

عليه اتباع تلك احلروف والكلمات الصادرة عن احلاكم فيخرب مبقتضاها من غري زيادة وال نقص، فهذا                
ونائب احلاكم يف احلكـم     . هو املفيت، جيب عليه اتباع األدلة بعد استقرائها وخيرب اخللق مبا ظهر له منها             

لزام عنهم ما مل يقرره مستنيبه الذي هو القاضي األصل بل فوض ذلك             ينشئ من إلزام الناس وإبطال اإل     
  .)220(لنائبه فامتثل، فهذا مثال احلاكم مع اهللا فليس له أن ينشئ حكما باهلوى واتباع الشهوات

  :وأما الفروق اليت يف توابعهما فهي
ا، أما الفتـوى    يف القضاء يلزم احملكوم عليه قبول احلكم والعمل به سواء كان خطأ أم صواب              -

  .فهي خالف ذلك، حيث ال يلزم املستفيت قبوهلا أو العمل ا ما مل يتيقن صحتها وشرعيتها
كما أن احلكم يف مجتهد فيه يرفع اخلالف، فمىت حكم القاضي ولو بغري مذهب اخلـصوم                 -

فـع خالفـا    وجبت الطاعة ولزم اخلصوم يف القضية حمل النظر احملكوم به، خبالف الفتوى فإـا ال تر               
  .)221(وللمستفيت أن يتركها إىل ما يوافق مذهبه الذي مييل إليه ما مل يكن يف الترك مناقضة ألدلة الشرع

  :وأما الفروق اليت يف جماالما فهي
أن القضاء خيتص باملعامالت دون العبادات واألخالق واآلداب ويكون يف األمور الواجبة أو              -

.  املكروهة واملستحبة، خبالف الفتوى حيث تكون يف تلك األمور وغريها أو احملرمة دون األمور  املباحة
  :وهناك فروق أخرى ال بأس من ذكرها

                                                 
 هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرايف، من علماء املالكية، وهو مصري املولد واملنشأ -219

 .95-1/94األعالم، : الزركلي. الذخرية والفروق: هـ ، من مؤلفاته684والوفاة، تويف سنة 
اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، حتقيق حممود عرنوس، املكتبة األزهرية للتراث، مصر، :  القرايف-220

  .19، ص2005
يفيت حكما عاما كليا، أن من فعل وأما احلاكم فحكمه جزئي خاص ال يتعدى إىل غري احملكوم عليه وله، فاملفيت :" قال ابن القيم يف ذلك-2

كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا ألزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معني، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العامل عامة غري 
، )دط،دت(ت ،لبنان،حتقيق حممد حمي الدين، دار الفكر، بريو إعالم املوقعني عن رب العاملني،". ملزمة، فكالمها أجره عظيم وخطره كبري

  .70، )دط،دت( مصر، مطبعة احلليب، تاريخ القضاء يف اإلسالم،:حممود بن حممد بن عرنوس. فالقاضي ملزم واملفيت مظهر .4/22
 .79، ص 2006حبث من فقه القاضي يف اإلسالم ، كلية احلقوق، جامعة بين سويف، مصر،  :أمحد حممد خبيت انظر، -221
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كما أن فتوى املفيت أعظـم       )222(.كاشتراط احلرية والذكورة والسمع يف القاضي دون املفيت        -
حكم القاضي فهـو     الفتوى تعترب شريعة عامة تتعلق باملستفيت وغريه، أما           ألنّ ؛خطرا من حكم القاضي   

ى إىل غري احملكوم عليهخاص ال يتعد.  
حيث أن الفتوى هي حكم الشرع الذي خيرب عنه املفيت بإفتائه، أمـا             : وهناك فرق اصطالحي  

 فالفتوى أوسع من القضاء فتجوز فتوى العبد واحلـر،          .القضاء فهو الفصل بني الناس باحلكم الشرعي      
  .اءواملرأة، والرجل، واألعمى خبالف القض

ومن هنا يظهر الفرق بني القاضي واملفيت، فهذا األخري يبني احلكم الشرعي للمتنازعني لكن من               
وللمتنازعني تنفيذه باختيارمها، وإال اضطرا      دون إجراءات، ويكون احلكم الشرعي الذي يبينه غري ملزم،        

ألحكام الشرعية وإـاء     وعليه يكون دور املفيت بارزا يف بيان ا        -خبالف القاضي -للرجوع إىل القضاء    
 الوازع الديين عند املسلم يدفعه مبجرد معرفـة          ألنّ ؛اخلالفات بني األفراد مما خيفف العبء عن القاضي       
   .احلكم الشرعي إىل االلتزام ذاتيا به طوعا واختيارا

القاضي واملفيت مشتركان يف أن كال منهما جيب عليه إظهار حكم الشرع            :")223(قال ابن القيم  
اقعة، ويتميز احلاكم  باإللزام به وإمضائه، فشروط احلاكم ترجع إىل شـروط الـشاهد واملفـيت             يف الو 

  .)224("والوايل، فهو خمرب عن حكم الشارع بعلمه، مقبول بعدالته، منفذ بقدرته
وارتباطا بفكرة التميز بني اجلانب املدين واجلانب الديين، جند السلطة اإلسالمية ويف العـصور              

 بني وظيفة القاضي الذي يعتمد على االعتبار القضائي لألعمال واألحكام، وبني وظيفـة    املتأخرة ميزت 
  .)225(املفيت الذي يعتمد االعتبار الديين

  الفرق بني علم القضاء وفقه القضاء: الفرع الثالث
              ألنـه   ؛إن الفرق بني علم القضاء وفقه القضاء هو فرق بني األخص واألعم، ففقه القضاء أعم 

ألحكام الكلية، وعلم القضاء هو إعمال النظر يف احلـوادث اجلزئيـة، وكيفيـة الفـصل يف                 العلم با 
  .)226(اخلصومات، باستعمال األحكام الكلية وتطبيقها على تلك اجلزئيات

                                                 
 .اضي يف حمله وسيأيت ذكر شروط الق-222
هـ، وتويف سنة 691 هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مشس الدين أبو عبد اهللا بن قيم اجلوزية، فقيه حنبلي، ولد سنة -223
 .169-6/168شذرات الذهب، : ابن العماد. إعالم املوقعني عن رب العاملني، الطرق احلكمية، وغريها كثري: ه، من مؤلفاته751
 .7/140 ،2000، 1النشر، املنصورة، مصر، طمجع وتوثيق يسري السيد حممد، دار الوفاء للطباعة و جامع الفقه،: يم ابن الق-224
 القضاء إلزام باحلكم الشرعي وفصل للخصومات، فالقاضي له ثالث صفات، فهو من جهة اإلثبات شاهد، ومن جهة تبيني احلكم -225

توضيح األحكام من بلوغ :وعبد اهللا بن عبد الرمحن البسام .7/136جامع الفقه، :ن القيماب .مفت، وهو من جهة اإللزام بذلك ذو سلطان
 .وعلى هذا فإن وظيفة القاضي تشمل وظيفة املفيت.7/158، 2003، 5املرام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط
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وعلم القضاء حيتاج إىل فطنة وذكاء ومراس، فالقاضي هو اخلبري وهو العارف الكيفية اليت تطبق               
أقضاكم علـي   :"�قائع اجلزئية اليت تعرض عليه، والدليل على ذلك قوله          فيها األحكام الكلية على الو    

متميـز عـن    -كرم اهللا وجهـه   - أن عليا  �فلقد بني   . )227("وأعرفكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل     
الصحابة يف علم القضاء وأعرفهم بفصل اخلصومات، وأخربهم مبناورات اخلـصوم، وأقـدرهم علـى          

 فهو أفقـه الـصحابة   -رضي اهللا عنه  –زئية اليت تعرض عليه، وأما معاذ       استنباط األحكام للحوادث اجل   
  .)228(ملعرفته باحلالل واحلرام

قد يكون الرجل بصريا بأحكام األفعال عارفـا        :"  يف شرح هذا احلديث    )229(يقول ابن العريب  
ر من  باحلالل واحلرام، وال يقوم بفصل اخلطاب فيها، وقد يكون الرجل يأيت القضاء من وجهه باختصا              

فعلم القضاء و إن كان من أحد أنـواع         . )230("لفظه وإجياز يف طريقه حبذف التطويل، وإصابة املقصود       
و رمبا كان بعض الناس عارفا بفصل اخلصام و إن   , علم الفقه و لكنه يتميز بأمور ال حيسنها كل الفقهاء         

 القـضاء كغـريه مـن       وليس علم : وقال اإلمام مالك  . )231(مل يكن له باع غري ذلك من أبواب الفقه        
  . )232(العلم

فأما علم القضاء فلعمر أبيك أنه لنوع من العلم جمرد، وفصل منه مؤكد غري    :" ويقول ابن العريب  
  .)233("معرفة األحكام والبصر باحلالل واحلرام

 علـم القـضاء    ألنّ؛ال غرابة يف امتياز علم القضاء عن فقه فروع املذهب     :"ويقول ابن فرحون  
 أحكام جتري جمرى املقدمات بني يدي العلم بأحكام الوقائع واجلزئيات، وغالب تلـك              يفتقر إىل معرفة  

املقدمات مل جير هلا يف دواوين الفقه ذكر وال أحاط ا الفقيه خربا، وعليها مدار األحكام واجلاهل ـا        
  .)234("خيبط خبط عشواء يف الظالم

  اخلالصة
                                                                                                                                                         

ب، نشر وزارة األوقاف باململكة املغربية، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغر : الونشريسي-226
1981 ،10/78. 

 .1/102سنن ابن ماجه، . 154كتاب السنة، فضائل خباب، حديث رقم : ابن ماجه -227
 .111،  ص 1988، 1 ط مصر،الزهراء لإلعالم العريب، السلطة القضائية وشخصية القاضي،:  انظر، حممد عبد الرمحن البكر-228
. ه543ه، وتويف سنة 486 بن أمحد، املعروف بابن العريب األندلسي، القاضي احلافظ املشهور، ولد سنة  هو حممد بن عبد اهللا-229

 .2/167، )دط، دت(طبقات املفسرين، دار الكتب العلمية، بريوت، : الداوودي
 .4/1627، )دط،دت( لبنان، دار الفكر، بريوت،حتقيق حممد علي البجاوي،  أحكام القرآن،:  ابن العريب-230
 . 10/79املعيار املعرب، : الونشريسي -231
 . 10/79، املصدر نفسه: الونشريسي -232
 . 4/1627أحكام القرآن، : ابن العريب -233
 . 1/3تبصرة احلكام،  :ابن فرحون -234
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 الفقهي مبدلولـه العـام وبـني االجتـهاد          يصعب الفصل يف الشريعة اإلسالمية بني االجتهاد      
، حيث يستعني القاضي بفتوى الفقيـه يف        )236(، فالفقيه كان قاضيا والقاضي كان فقيها      )235(القضائي

قضائه كما كان يسترشد بقضاء أسالفه، وكان الفقيه يستعني يف إصدار فتاواه مبا يطرح أمام القضاء من 
النظر لقلة النصوص واألحكام الواردة يف األدلـة النقليـة      مشاكل وما ينتهون إليه من آراء وأحكام، وب       

ازداد االعتماد على االجتهاد يف استنباط احلكم املناسب سواء كان اتهد           ) الكتاب والسنة واإلمجاع  (
 حتت دليل من األدلة الشرعية املعروفة، كما أصـبح          ا، طاملا كان االجتهاد مندرج    )237(فقيها أم قاضيا  

يا بشروط معينة سواء يف ذلك اجتهاد الفقيه أم اجتهاد القاضي، وسواء يف عـصر               االجتهاد مصدرا رمس  
حرية االجتهاد أم بعد غلق باب االجتهاد الذي أصبح الفقه فيه مصدرا رمسيا وملزما للفقيه والقاضـي                 

  .على السواء
الفقيه فقبل غلق باب االجتهاد حيث سادت حرية االجتهاد كان من املسلّم به أن ما توصل إليه     

 ألنه حيتمل اخلطأ، كما حيتمل      ؛من حكم للحالة حمل حبثه ال يصبح قطعيا، ومن مث ال يكون بذاته ملزما             
إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ        "الصواب وله أجره يف احلالتني عمال باحلديث الشريف       

  .)238("فله أجر واحد
إليه اتهد سواء كان فقيها أم قاضيا ال يلزم غريه،           ومن املسلّم به أيضا أن الرأي الذي انتهى         

  .)239(وتطبيقا ملبدأ حرية االجتهاد يستطيع اتهد أن يغري رأيه إذا تبني له فيما بعد خطأ رأيه األول
                                                 

 ذات األصل ةيثجيب االحتراز يف مقارنة دور االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ودوره يف القوانني الوضعية احلديثة، ففي القوانني احلد -235
يقوم االجتهاد بدور تفسريي للقانون سواء يف ذلك اجتهاد القضاء ) مثل فرنسا وإيطاليا والبالد العربية(الالتيين حيث يغلب التشريع 

واهلند وأستراليا اجنلترا والواليات املتحدة األمريكية (أو الفقه، وال يرقى أبدا إىل درجة اإللزام، بينما القوانني األجنلوسكسونية ) احملاكم(
 جتعل من االجتهاد القضائي مصدرا رمسيا، إذ تلتزم احملاكم بالسوابق القضائية باعتبارها -حيث يغلب العرف والقضاء-) وجنوب إفريقيا
 .140تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد العربية، ص : أبو طالب    انظر، صويف حسن . قانونا ملزما هلا

 إذا تعينت، ومل يزل -يعين على القاضي– فرق بني القاضي وغريه يف جواز اإلفتاء مبا جيوز اإلفتاء به،ووجوا ال:" قال ابن القيم-236
اخللف والسلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل يف ضمن منصب القضاء عند اجلمهور، والذين ال جيوزون قضاء اجلاهل، فالقاضي مفٍت 

وذهب بعض الفقهاء من احلنابلة والشافعية إىل أنه يكره للقاضي أن يفيت يف  .140-6/139ملوقعني، إعالم ا". ومثبٍت ومنفذ ملا أفىت به
مسائل األحكام املتعلقة به دون مسائل العبادات، ألنه قد يعرض عليه املوضوع يف خصومة قضائية فيكون هذا إبداء رأي منه يف املسألة، وقيل 

، مواهب اجلليل: احلطاب .302/ 4،رد احملتار:انظر،ابن عابدين.فتاءق بينه وبني غريه يف جواز اإليصح أن يفيت فيما يستفىت فيه، إذ ال فر
 . 61-60القضاء يف اإلسالم، ص  :وحممد سالم مدكور .6/118-119

، والفرق بني ..اتهد إذا كان حاكما فهو يفيت باجتهاده، وحيكم باجتهاده، فاخلربان صادران عن اجتهاد:"يقول القرايف يف ذلك -237
اإلحكام ".احلالتني أنه يف الفتيا خيرب عن مقتضى الدليل عنده، فهو كاملترجم عن اهللا تعاىل، وهو يف احلكم منشئ إلزاما أو إطالقا للمحكوم عليه

 .44يف متييز الفتاوى عن األحكام ، ص 
 .11/91، 1930، 1شرح صحيح مسلم، املطبعة املصرية باألزهر، ط:  النووي-238
 .141-140ص  ،املرجع السابق: نظر، صويف حسن أبو طالبا -239
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وبناء على هذا ميكن استخالص الفرق الذي ال خيص االجتهاد يف ذاته بني الفقيه والقاضي وإمنا                  
أي واالجتهاد تبعا ملا إذا كان اتهد فقيها أو قاضيا، فإن كان فقيها وجب عليه أن     يتعلق بنتيجة تغري الر   

ن كان قاضيا فإنه يبقى حلكمه األول حجيته وآثاره، وال يطبق اجتـهاده             إيعمل باجتهاده اجلديد، أما     
   .اجلديد إال على الوقائع اجلديدة الالحقة حلكمه األول

  القاضي فيه   على االجتهاد يلزم طريف اخلصومة ويرقى اجتهاد       وعلى ذلك فاحلكم القضائي املبين      
  .)240(إىل مرتبة املصدر الرمسي يف اخلصومة اليت نظرها

  مشروعية االجتهاد وحكمه :الثالث املطلب
  تهمشروعي :الفرع األول

 أصل من أصوله اليت تثبت حيويته، وقدرته على إجياد احللول           واالجتهاد مشروع يف اإلسالم وه    
  .، دلّ على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول)241(سبة فيما استجد يف احلياة من وقائعاملنا

 ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللَّه ولَا    �: قوله تعاىل  :فمن الكتاب  -
  .)243( يتضمن إقرار االجتهاد بطريق القياس، فإنه)242 (�تكُن ِللْخاِئِنني خِصيما

 يا أَيها الَِّذين َآمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي �:وقوله تعاىل 
  .)244(�ِه والْيوِم الَْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّ

فاملراد بطاعة اهللا ورسوله اتباع ما علم من نصوص الكتاب والسنة، أما الرد إىل اهللا ورسوله عند 
التنازع فاملراد منه التحذير من اتباع اهلوى، ووجوب الرجوع إىل ما شرع اهللا ورسوله بالبحث عما قد                 

أو غائبا عن البال من النصوص أو بتطبيق القواعد العامة بإحلاق الشبيه بشبيهه أو التوجه إىل    ن خافيا يكو
  .)245(حتقيق املقاصد اليت اعتربها الشارع، فكل هذا رد إىل اهللا ورسوله

                                                 
 . وسيأيت الكالم عن نقض االجتهاد يف حمله-240
 ال خالف بني العلماء يف حجية االجتهاد إذا كان متعلقا بالنصوص الشرعية من جهة ثبوا أو داللتها وعمومها وخصوصها، أو -241

، أما إذا كان االجتهاد ملعرفة حكم شرعي يف حادثة مل ينص على حكمها فقد اختلف اجلزئيات من جهة دخوهلا يف النص أو عدم دخوهلا فيه
" ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيٍء:" فيه، فذهب الشيعة والنظام ومجاعة من املعتزلة والظاهرية إىل أنه ليس حبجة، واستدلوا مبثل قوله تعاىل

أصول : علي حسب اهللا. سلمني إىل أنه جائز عقال وشرعا، وعندما تدعو إليه احلاجة يكون واجبا وذهب مجهور امل       .38اآلية  :األنعام
 .88، ص 1982، 6التشريع اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط

 .105اآلية :  النساء-242
 .2/1067، 2004، 2أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط:  وهبة الزحيلي-243
 .59اآلية :  النساء-244
 .71، ص 1997، 7أصول التشريع اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ط:  انظر، علي حسب اهللا-245
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، الشورى تعين البحث عن الصواب فيما يعرض )246(� وأَمرهم شورى بينهم �:وقوله تعاىل
مور وفق أدلة الشرع منصوصة أو غري منصوصة، وهذا ال يكون إال من خالل االجتهاد من أهل من أ

  .)247(الرأي على اختالف ختصصام، وتنوع خربام
 ،)248(�ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى أُوِلي الْأَمِر ِمنهم لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم�: وقوله تعال 

  .واالستنباط املقصود يف اآلية هو االجتهاد
 إىل الـيمن قاضـيا،      � ملا بعثه النيب     -رضي اهللا عنه  –ما ورد يف حديث معاذ    : ومن السنة  -

احلمد هللا الذي وفق :  صدره، وقال�فضرب النيب . أجتهد رأيي وال آلوا: مب حتكم يا معاذ ؟ قال:"وفيه
  .)249("رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا

فاحلديث يبني وجوب االجتهاد إن مل يوجد يف الكتاب والسنة، وذلك برد القضية إىل القياس،               
  .فهو صريح الداللة على مشروعية االجتهاد

إذا حكم احلاكم فاجتهـد مث      :" يقول � وكذلك ما روي عن عمرو بن العاص أنه مسع النيب           
ووجه الداللة يف احلديث أن الـنيب  . )250("أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر واحد       

، ففيه داللة صـرحية علـى       )251( أثبت له األجر وإن أخطأ ما دام اجتهد، أما إذا أصاب فله أجران             �

                                                 
 .38اآلية :  الشورى-246
 .38-37، ص 1987، 1االجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية، دار الثقافة، الدوحة، قطر،ط:  انظر، حممد الدسوقي-247
 .83ة اآلي:  النساء-248
تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل -سنن أيب داود .3592كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، حديث رقم : أبو داود -249
اجلامع  .1342: باب ما جاء يف القاضي كيف يقضي، حديث رقم: الترمذي. 4/15، 1997، 1  دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط-السيد

 .3/607، 1968، 2  مطبعة احلليب، مصر، ط-د الباقيحتقيق حممد فؤاد عب-الصحيح
-اجلامع الصحيح .7352كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم : البخاري -250

باب يف القاضي خيطئ، كتاب األقضية، :  أبوداود.4/372، 1979، 1 املكتبة السلفية، القاهرة، ط-تصحيح وحتقيق، حمب الدين اخلطيب
-  سنن ابن ماجه.2314كتاب األحكام، باب احلاكم جيتهد فيصيب احلق، حديث رقم : ابن ماجة. 4/8سنن أيب داود، .3574حديث رقم 

 .3/92، 1996، 1 دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط-حتقيق خليل مأمون شيحا
 وهو من وافق احلق الذي عند اهللا تعاىل، وأن اآلخر خمطئ؟ فذهب اختلف العلماء هل كل جمتهد مصيب أم أن املصيب واحد،وقد  -251

بعضهم إىل أنه كال مصيب ألن اهللا جعل للمخطئ أجرا، فلوال إصابته احلق مل جيعل له أجرا، وذهب مجهور العلماء إىل أن املصيب واحد فقط، 
فعند الشافعي أن املصيب منهم  .حلرصه على احلق واجتهاده فيهوهو من وافق احلق الذي هو مراد اهللا تعاىل، وأما األجر الذي للمخطئ فهو 

واحد وإن مل يتعني، وأن مجيعهم خمطئ إال ذلك الواحد، وبه قال مالك وغريه، وقال أبو يوسف وغريه كل جمتهد مصيب، وإن كان احلق يف 
أصول الفقه، قام بتحريره، عبد الستار أبو غدة، دار يف  البحر احمليط،: الزركشي .واحد، فمن أصابه فقد أصاب احلق، ومن أخطأ فقد أخطأه

عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام، توضيح  انظر، .والراجح هو أن املصيب واحد. 6/241 1992، 2الصفوة للطباعة والنشر، مصر، ط
 .7/169، 2003، 5األحكام من بلوغ املرام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ط
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 وأن القاضي الذي حيكم بني الناس، وميـضي حكمـه هـو الـذي لديـه                 .)252(مشروعية االجتهاد 
  .)254(، فإن أفىت وهو غري جمتهد ووافق احلق فهو آمث)253(االجتهاد
فقد أمجع الصحابة وعموم األمة بكل مذاهبها على مشروعية االجتهاد، يقـول            : أما اإلمجاع  -  

يستدل بإمجاع الصحابة على احلكم بالرأي، االجتهاد يف كل واقعة وقعت هلم ومل جيدوا فيهـا    :"الغزايل
  .)255("نصا، وهذا ما تواتر إلينا تواترا ال شك فيه

لشريعة وقواعدها جاء معظمها كليا من غري تفصيل، مـع أـا            فإن نصوص ا  : وأما املعقول  -  
متناهية والوقائع غري متناهية، وال سـبيل إىل التعـرف علـى أحكـام احلـوادث واملـستجدات إال        

، وذلك بإعمال القياس يف نظرياا، أو توجيهها إىل حتقيق املصاحل الـيت ترمـي إليهـا                 )256(باالجتهاد
  .لشريعة حميطة بأفعال املكلفني، وال يكون ذلك إال باجتهادالشريعة، ومن املقطوع به أن ا

  هحكم: الفرع الثاين  
هو الصفة الشرعية له، واملراد ذه الصفة األحكام اليت تعتريه من وجوب            : املراد حبكم االجتهاد  

فال خالف بأن االجتهاد حكم شرعي، ولكن الذي يرد فيه السؤال هو ما حكم  .وحرمة وإباحة وندب
  .تهاد؟االج

 يف ذلك واختلفت، ولكنهم أمجعوا على أن ذا األهليـة إذا اجتهـد،               العلماء راءآلقد تشعبت     
ه أقوى من ظـن غـريه، وأن         ظن  ألنّ ؛وغلب على ظنه حكم، فال بد له أن يلتزم ذلك، وال يقلد غريه            

ملكلف ذي األهلية    هذا بالنسبة حلكم االجتهاد يف حق ا       )257(.تقليده لغريه إمنا هو اتباع لظن ذلك الغري       
  .لالجتهاد
أما حكم االجتهاد يف نفسه فهو دليل شرعي من األدلة يأيت بعد الكتاب والسنة واإلمجاع، إذ ما   

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي �:القياس إال االجتهاد، وال خيفى أن اهللا تعاىل ملا قال

                                                 
 .2/1067أصول الفقه اإلسالمي، : وهبة الزحيلي .7/144 جامع الفقه،:  ابن القيم-252
، دار ابن كثري، دمشق، )املشهور مبنت أيب شجاع يف الفقه الشافعي( التهذيب يف أدلة منت الغاية والتقريب، :مصطفى ديب البغا -253

 .261، ص 1989، 4ط بريوت،
التأسيس يف : و أبو إسالم مصطفى ابن سالمة. 3/219 ،)دط،دت( فقه السنة، دار الفتح لإلعالم العريب، القاهرة، :السيد سابق -254

 .490أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة، مكتبة احلرمني للعلوم النافعة، السعودية، ص 
 .507-3/506 املستصفى،:  الغزايل-255
 مسألة من املسائل اليت مل يقل ا  وهذا ما يسمى باالجتهاد اإلبداعي، وهو بذل املؤهل لالجتهاد وسعه يف استنباط حكم جديد، يف-256

دار الفكر املعاصر، بريوت،  معجم مصطلحات أصول الفقه، :قطب مصطفى سانو .أحد من السابقني، سواء أكانت املسألة قدمية أم جديدة
 .28ص  ،2000، 1ط لبنان،
 .4/247 اإلحكام يف أصول األحكام،: انظر، اآلمدي -257
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لَكُم ِضيتراوِدين لَامالدين من حيث القواعد األساسية واألصول العامة اليت   إمنا قصد إكمال)258(� الِْإس
حيتاج إليها الناس يف كل زمان ومكان، أما اجلزئيات فيجب ترتيلها على تلك الكليات، وإال فاحلوادث 

، يقول يف ذلك آن واحلديثاجلزئية غري حمدودة تتجدد كل يوم، أما ما أنزله اهللا تعاىل فهو حمدود بالقر
ويكفيك من ذلك أن الشريعة مل تنص على حكم كل جزئية على حدا، وإمنا أتت :")259(الشاطيب

  .)260("بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا ال تنحصر
ال بد أن يكون يف كل قطر من يقوم باالجتهاد على           :"ونقل الشوكاين عن بعض الفقهاء أنه قال        
  . )261(" االجتهاد من فروض الكفايات ألنّ؛الكفاية

االجتهاد فرض كفاية، حىت لـو اسـتقل   :" يف حكم االجتهادالشهرستاينالزركشي قول   ونقل  
بتحصيله واحد سقط الفرض عن اجلميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه، وأشرفوا على خطـر                 

ب املسبب علـى الـسبب، وإذا مل        عظيم، فإن األحكام االجتهادية إذا كانت مترتبة على االجتهاد ترت         
وعلى هذا فجميع   . )262("يوجد السبب كانت األحكام عاطلة، واآلراء كلها متماثلة فال بد من جمتهد           

الفقهاء متفقون على أن االجتهاد فرض من فروض الكفايات يف كل عصر، واجب على كل أهل زمان، 
   )263(.يقوم به بعضهم، وأنه مىت قصر فيه أهل عصر أمثوا كلهم

  :)264(وملخص ما ذكره علماء األصول أن االجتهاد تعتريه األحكام الثالثة اآلتية  
  : فرض عني، وذلك يف حالتني:أوال  
  .اجتهاد اتهد يف حق نفسه فيما نزل به، إذ ال يسوغ للمجتهد تقليد غريه -أ  
 يف هذه   اجتهاده يف حق غريه، وذلك إذا مل يوجد معه غريه وضاق الوقت، إذ يتعني عليه               -ب  

  .احلالة االجتهاد على الفور
 فرض كفاية، وذلك فيما إذا عرضت حادثة على عدد من اتهدين ففي هذه احلالـة إذا                 :ثانيا  

  .امتنعوا أمثوا مجيعا، وإذا تصدى لإلجابة أحدهم سقط الفرض عن باقيهم
                                                 

 .3اآلية : املائدة -258
املوافقات : ه، من مؤلفاته790 إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهري بالشاطيب، احملقق النظار األصويل املالكي، تويف سنة هو أبو -259

 .1/75األعالم، : انظر، الزركلي. واالعتصام
 .5/14، 1997، 1 دار ابن عفان للنشر والتوزيع، السعودية، ط-تقدمي بكر بن عبد اهللا أبو زيد-املوافقات:  الشاطيب-260
 .2/1035 إرشاد الفحول،:  الشوكاين-261
 .6/198البحر احمليط ، : الزركشي -262
وقد أثىن عليه الشيخ أبو زهرة يف . القول بعدم خلو العصر من جمتهد، وهو مذهب احلنابلة كما سبقت اإلشارة إليه:  ويلزم من هذا-263
 .227ص  ،)دط،دت(، دار الفكر، القاهرة، "اإلمام أمحد بن حنبل"كتابه 
 .367، ص 1969، 6أصول الفقه، املكتبة التجارية الكربى، ط: انظر، حممد اخلضري بك -264
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 اتهـد أم مل     ويكون مندوبا فيما إذا تصدى للنظر يف حادثة مل حتصل سواء سئل عنـها              :ثالثا  
  .)265(يسأل

وقد يكون االجتهاد حراما، وذلك إذا كان يف مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة أو يف                 : رابعا
  .)266(مقابلة إمجاع، حينئذ يكون االجتهاد حمرما

  شروط االجتهاد : الرابعاملطلب 
 كما قـال  � ال شك أن منصب االجتهاد من أمسى املناصب، واتهد قائم يف األمة مقام النيب            

، لذلك ال بد من شروط تتحقق فيه ليكون أهال هلذا املنصب، وقد نص العلماء على تلك                 )267(الشاطيب
، وتباينت فيما بينها بني عصر وآخر، مث إن طبيعة االجتهاد هي اليت حتدد شروط اتهد،                )268(الشروط

اخلاص الـذي جيتهـد يف بـاب        فقد فرقوا بني اتهد العام الذي يفيت يف كل أبواب الفقه، واتهد             
  )269(.معني

جاءت شروط االجتهاد لتؤكد سالمة املقاييس يف اتهد يف الفقه اإلسالمي الذي حيق له              وقد  
ستفرغ اجلهد يف فهم أصول التشريع، فال بد لبلوغ درجة االجتهاد من شروط يتعذر توفرهـا يف                 يأن  

ارات العلماء يف شروط اتهد، إال أا ترجع        آحاد العلماء، فضال على آحاد الناس، ومهما اختلفت عب        
   .كلها إىل مضمون واحد ومتماثل

ومما جتدر اإلشارة إليه أن شروط االجتهاد ال بد أن ختتلف باختالف اتهد فيـه، إذ حيتـاج                  
ص اتهد يف تعرفه على معاين النصوص إىل اللغة العربية، لكنه يف تعرفه على املرامي واملقاصد من النصو                

حيتاج إىل العلم مبقاصد الشارع، أما يف اجتهاده يف ما جيد من املسائل، فهو حيتاج إىل معرفـة العلـل                    
ومسالكها، وإىل التعرف على مناط العلة، وحتقيقه يف الصور واجلزئيات املختلفة، مما حيتاج فيه إىل علم                

انيات اليت تؤدي إىل اسـتنباطه،      لذا فإنه من طبيعة االجتهاد أنه يتطلب لكل حكم اإلمك         . أصول الفقه 
  .)270(، وإىل مثل هذا أشار الشاطيبفمرة يعتمد احلكم على اللغة، ومرة على القياس، ومرة على غريه

                                                 
- 337، ص1984، 1 دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط-نشأته وتطوره-االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية: انظر، الوايف املهدي -265
338. 
 .87، ص 1978دار اهلدى للطباعة، القاهرة،  فقه اإلسالمي،االجتهاد وأثره يف ال : أبو املكارم إمساعيل-266
 .5/253 املوافقات،:  الشاطيب-267
- 42، ص 1986، 1جالل عبد الرمحن، االجتهاد ضوابطه وأحكامه، دار الطباعة احلديثة، مصر، ط:  انظر تفصيال أكثر يف ذلك-268

52. 
 . سيأيت تفصيل ذلك عند الكالم على مراتب االجتهاد-269
 .5/124املوافقات، : طيبالشا -270
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وبناء عليه فإن أهم الشروط اليت يتحقق منها الغرض، واليت ينبغي توافرها يف اتهد لتتحقق له                
  :از كاآليترتبة االجتهاد ويصح منه النظر يف األدلة هي بإجي

شروط غري مكتسبة وهي شروط التكليف العامة، وشـروط         : تنقسم هذه الشروط إىل قسمني    
  : وبيان ذلك يكون وفق اآليت)تأهيلية (     مكتسبة

   الشروط العامة:الفرع األول
  .ويقصد ا الشروط املنوطة بالتكليف، وهي اإلسالم، والبلوغ والعقل

  إلسالما :أوال
بذل الوسع يف استنباط األحكام الشرعية من أدلتها        :" ألن االجتهاد إمنا هو    ؛موإمنا اشترط اإلسال  

 وآمن بأنه مبلّغ أحكام     �، وال يتحقق ذلك إال بالنسبة ملن عرف اهللا وصفاته وعرف رسوله             "التفصيلية
ـ              .اهللا مصدقا بكل ما جاء به      ا وال يشترط أن يكون متبحرا يف هذه املعارف والعلوم، بل يكفيه منها م

يف الشريعة اإلسالمية، ملا يلزم عليه من     وحينئذ فال جيوز للكافر أن يكون جمتهدا       .)271(تصح معه عقيدته  
 وألنه ال جيوز للمـسلم      ؛التضليل يف فتواه حىت ولو كانت له القدرة على ذلك، فإنه ال مثرة له يف ذلك               

ن الكـافر جمتهـدا يف الـشريعة        تقليد الكافر لعدم الثقة فيه، وعدم إميانه مبا يستنبطه، لـذا ال يكـو             
  .)272(اإلسالمية

   البلوغ والعقل:ثانيا
 ألن غريه ال متييز له يهتدي به، ولذلك وضع التكليف عن انون وعـن       ؛أما البلوغ فال بد منه    

هذا إال   ألن مقتضى التكليف الطاعة واالمتثال، وال حيصل       ؛الصغري حىت حيتلم وعن النائم حىت يستيقظ      
  .)273( وشرط القصد العلم باملقصود والفهم للتكليفبقصد االمتثال،

، بل )275( الذي يتعلق به التكليف باألحكام الشرعية)274(وال يكفي جمرد البلوغ الطبيعي والعقل   
 فال بد من العقل حىت يكون االجتهاد سليما،         .)276(يشترط النضج العقلي والقدرة على النظر يف األمور       

                                                 
 .4/198 اإلحكام يف أصول األحكام،: انظر، اآلمدي -271
 .64، ص املرجع السابق: انظر، عبد احلميد أبو املكارم إمساعيل -272
 .62-61 ص ،1985، 3ة الرسالة، بريوت، طمؤسس االجتهاد يف اإلسالم،: انظر، نادية شريف العمري -273
أنه نفس : أنه ملكة أي هيئة راسخة يف النفس، يدرك ا العلوم، الثاين: أحدها:" قال السيوطيويف حد العقل ثالثة أقوال كما -274

 .393-2/292شرح الكوكب الساطع،  ".أنه اإلدراك الضروري فقط: اإلدراك، سواء كان ضروريا أو نظريا، والثالث
انظر، عبد احلميد أبو . اشتراطها، ويف احلرية اشتراطهاوقد اختلف العلماء يف شرطي الذكورة واحلرية، فالراجح يف الذكورة عدم  -275

 .63-61، ص نفس املرجع السابق: املكارم إمساعيل
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اليت يستطيع صاحبها إدراك ما من شأنه أن يدرك بـه مـن املعـارف                ألنه امللكة    ؛ومعتربا عند العلماء  
  .)277(واملدارك العقلية

   الشروط التأهيلية:الفرع الثاين
إن من أهم الشروط الواجب توافرها       :معرفة آيات األحكام املذكورة يف القرآن الكرمي       :أوال

 من خلفه، فهو عمدة األحكام واملصدر يف اتهد معرفة كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
الرئيسي لالجتهاد، ولذلك ال بد من معرفة آيات أحكامه ومعانيها اللغوية والشرعية، والعلل اليت نيطت               

ومل  ا هذه األحكام، والغايات اليت قصد الشارع احلكيم حتقيقها من جلب املـصاحل ودرء املفاسـد،               
 بل يكفيه أن يكون عاملا ا يـستطيع         )278(شترط له حفظها  يعرف خالف بني العلماء يف ذلك، وال ي       

وهناك من العلماء من كان له قدم السبق يف مجع آيات األحكام وتفسريها              .)279(الرجوع إليها مىت شاء   
وأهم هذه الكتب اليت ظهرت للناس، أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القـرآن للجـصاص احلنفـي                

كما ينبغي للمجتهد أن يكون ملما بالعلوم املتعلقة        .  املالكي وغريهم  وأحكام القرآن البن العريب القرطيب    
  .)280(بالقرآن الكرمي كمعرفة أسباب الرتول

 وذلك مبعرفة مظاا متنا وسندا، وال يشترط حفظها، :معرفة األحاديث املتعلقة باألحكام    :ثانيا
 .)281(عن الفاسد واملقبول عن املردود    ، ومتييز الصحيح    بل ال بد من معرفة حال الرواة واجلرح والتعديل        

قال الشوكاين يف ذلك بعد أن ذكر أن كالم أهل العلم يف هذا الباب إمـا مـن قبيـل التفـريط أو                       
واحلق الذي ال شك فيه وال شبهة أن اتهد ال بد أن يكون عاملا مبا اشتملت عليه جماميع السنة :"اإلفراط

 يشترط يف هذا أن تكون حمفوظة له مستحضرة يف ذهنـه،          وال..اليت صنفها أهل الفن كاألمهات الست     
بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند احلاجة إىل ذلك، وأن يكون ممن                 

                                                                                                                                                         
وعلى ذلك يشترط فيه أن . 218، ص 2000، 1االجتهاد والتقليد، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت، لبنان، ط: انظر، حيي حممد -276

الذهن والقدرة على االستدالل أمران الزمان له، كي يستطيع املقارنة واالستنباط يكون صحيح الذهن قادرا على االستدالل، ألن صحة 
 .63، ص نفس املرجع السابق: انظر، عبد احلميد أبو املكارم إمساعيل. واستخراج املناط، ما إىل ذلك من األمور اليت يتطلبها االجتهاد

اط ذلك، ألن اشتراط صحة الذهن والقدرة على االستدالل على كما اختلف العلماء يف شرط معرفة املنطق، والراجح عدم اشتر-277
 .69-68االجتهاد وأثره يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، عبد احلميد أبو املكارم إمساعيل. احلكم يغين عن ذلك

إىل أنه يلزم أن يكون وإذا كان عاملا بأحكام القرآن، فهل يشترط أن يكون حافظا لتالوته؟ ذهب كثري من أهل العلم :"قال الزركشي -278
 .6/200البحر احمليط،  ".حافظا للقرآن ألن احلافظ أضبط ملعانيه من الناظر فيه، وقال آخرون ال يلزم أن حيفظ ما فيه من األمثال والزواجر

ة املكرمة، نفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، مكتبة مصطفى الباز، مك :القرايف -279
 .9/3804، )دط،دت(

 .4/503مغين احملتاج ، : الشربيين -280
 .6/203 البحر احمليط،: الزركشي -281
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له متييز بني الصحيح منها واحلسن والضعيف حبيث يعرف حال رجال اإلسناد معرفة يتمكن ـا مـن                
   )282(".كورةاحلكم على احلديث بأحد األوصاف املذ

 وإال النسد باب االجتهاد، وقد      ؛واملختار أنه ال يشترط اإلحاطة جبميع السنن      :"وقال الزركشي 
 وغريه من الصحابة يف مسائل كثرية مل يستحضروا فيها النـصوص حـىت           -رضي اهللا عنه  -اجتهد عمر 

ا ورد يف ذلـك     وال يشترط استحضاره مجيع م    :"، وقال أبو بكر الرازي    )283("رويت هلم، فرجعوا إليها   
، )284("الباب، إذ ال متكن به اإلحاطة به، ولو تصور ملا حضر ذهنه عند االجتهاد مجيع مـا روي فيـه                   

 إىل أنه يكفيه أن يكون عنده أصل جيمع أحاديث األحكام كسنن أيب داود ومعرفة               )285(وذهب الغزايل 
م، ويكتفي فيه مبواقع كل باب      السنن واآلثار للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه جبميع أحاديث األحكا          

  .)286(فرياجعه وقت احلاجة
واحلاصل من ظاهر كالم األصوليني كما قال الزركشي أنه ال يشترط حفظ السنن بال خالف               

  .)287(لعسره
أي أن يعرف أن هذا ناسخ فيقدمه وهـذا         :معرفة الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة      :ثالثا

وليس املراد أن يعرف تقدم الناسخ على       ،  )288( باملنسوخ املتروك   خمافة أن يقع يف احلكم     منسوخ فيهمله، 
 ألن معرفة هذا يغين عنه اشتراط العلم بأصول الفقه، ويكتفي من ذلك بالرجوع إىل السابقني                ،املنسوخ

 والتخفيف فيه أنه ال يشترط أن يكون مجيعه على حفظه، بل كل واقعة              .الذين دونوا يف هذا املوضوع    
أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك احلديث وتلك اآلية ليست من مجلة املنسوخ، وهـذا                يفيت فيها بآية    

  .)289(يعم الكتاب والسنة

                                                 
 .9/3804نفائس األصول يف شرح احملصول،  :القرايف. 2/1030 إرشاد الفحول،: الشوكاين -282
 .201-6/200 ،املصدر نفسه: الزركشي -283
 .6/23احملصول،  :الرازي -284
 .8 -4/7 صفى،املست :الغزايل -285
ال يصح التمثيل بسنن أيب داود فإنه مل يستوعب الصحيح من أحاديث األحكام، وال معظمها، فكم يف صحيح : ونازعه النووي وقال -286

 .6/201 ،املصدر نفسه: الزركشي .البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس يف سنن أيب داود
 .6/201 ،املصدر نفسه: الزركشي -287
 .6/203، ر السابقاملصد: الزركشي -288
 .13/ 4املستصفى، : الغزايل -289
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أي املسائل امع عليها واملختلف فيها حىت ال يفيت خبالف مـا             :معرفة مسائل اإلمجاع   :رابعا
سائل اليت وقع عليهـا     أمجعت عليه األمة فيكون قد خرق اإلمجاع باجتهاده، وليس املراد حفظ مجيع امل            

  .)290(اإلمجاع
 ألن القرآن نـزل بلـسان       ؛من لغة وحنو وصرف ومعان وبيان      :معرفة اللسان العريب   :خامسا

 .عريب مبني، فكان لزاما على اتهد معرفة علوم العربية، ليستطيع استنباط األحكام من الكتاب والسنة              
عادام يف االستعمال إىل حد مييز بني صـريح         أعين القدر الذي يفهم به خطاب العرب و       :"قال الغزايل 

، وال يشترط حفظ قواعدها عن ظهـر        )291(..."الكالم وظاهره وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه      
  .)292(قلب، بل يكفيه أن يكون متمكنا من استخراجها من مظاا

ما ومتقنا لعلوم اللغة    ومنه فإنه يتعذر على اتهد فهم القواعد األصولية االجتهادية ما مل يكن مل            
العربية كمباحث املفهوم واملنطوق واألمر والنهي واحلقيقة واـاز والتقييـد واإلطـالق، والعمـوم               

 ألن جل القواعد األصولية مشتقة من قواعد اللغة العربية، ما جيعله قادرا على فهم               ؛واخلصوص وغريها 
يحا لألصول ما مل يسبقه إتقان حمكم ملبادئ         ألنه ال إتقان صح    ؛نصوص الوحي واستنباط األحكام منها    

  .)293(اللغة العربية
واحلاصل أنه ال بد للمجتهد أن يكون حميطا بأدلة الشرع يف غالب األمر متمكنا مـن اقتبـاس    
األحكام منها، عارفا حبقائقها ورتبها، عاملا بتقدمي ما يتقدم منها، وتأخري ما يتأخر، وليس من شـرط                 

  .)294(ا بكل مسألة ترد عليهاتهد أن يكون عامل

                                                 
 .4/8املستصفى،: الغزايل .3/39، 1936 فتح الغفار بشرح املنار، مطبعة احلليب، مصر،: ابن جنيم -290
 .4/12املصدر نفسه، : الغزايل -291
 .2/1031 إرشاد الفحول،: انظر، الشوكاين -292
، 1بريوت، لبنان، ط املنشود يف ضوء الواقع املعاصر، دار الفكر املعاصر،أدوات النظر االجتهادي  :انظر، مصطفى قطب سانو -293

 .113ص       ، 2000
 .4/12، املصدر نفسه: الغزايل. 6/205 ،نفس املصدر السابق: الزركشي -294
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    الشروط التكميلية:الفرع الثالث
  معرفة علم أصول الفقه :أوال

كيفية االستفادة من هذه    وبأن يكون عاملا بأصول الفقه وقواعده العامة وأدلته اإلمجالية           وذلك  
شروطه، وحيجم  األدلة وحال املستفيد ليزن نفسه ذه املقاييس، فيقدم على االجتهاد إذا ما حتققت فيه               

 ،إذا اختل شرط حماوال الوصول إىل صفات اتهدين، وأن يعرف األدلة املتفق عليها واملختلـف فيهـا         
 ووجوه النص يف اخلصوص والعموم، واملفسر وامل واملبني واملقيـد           دالالت األلفاظ كذلك معرفة   و

ثه كلها حول فهم احلكم     ، الذي تدور مباح   )296(وغري ذلك من مباحث علم أصول الفقه       )295(واملطلق،
وكذا االطالع على مسالك العلمـاء يف الفـروع         . من األدلة الشرعية، وكيفية داللتها على األحكام      

الفقهية، وذلك عن طريق كيفية االستفادة من األدلة التفصيلية، وال يشترط فيه أن يستوعب كل هـذه                 
  .)297(بل يطلع على ما يكسبه الدربة واخلربة املسالك،

  فهم مقاصد الشريعة :ثانيا
واملراد بذلك أن يكون مدركا ألسرارها ومراجعها، خبريا مبصاحل الناس وأعرافهم حىت يكون              

فاملعرفة املقاصدية تتمثل يف متكن املتصدي       .اجتهاده مالئما ملقاصد الشرع جبلب املصاحل ودرء املفاسد       
الغايات واِحلكم  واألهداف الثابتة العامة للنظر االجتهادي يف هذا العصر من حسن إدراك جلملة املعاين و

واخلاصة، واليت الحظها الشارع احلكيم يف مجيع أحوال تشريعاته املتعلقة بالفرد واتمع سواء كانـت               
  .)298(تلك التشريعات عقدية أم خلقية أم عملية

م ذه   يتوقف على العل   -يف ضوء الواقع املعاصر   خصوصا  -فالغاية من النظر االجتهادي املنشود      
املعرفة املقاصدية وذلك الشتماهلا على مبادئ وكليات من شأا تسديد الفهم، وضمان حسن ترتيـل               

فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عـن       " :األحكام على الوقائع، وااللتفات إىل مآالت األفعال، يقول الشاطيب        

                                                 
 .6/203، نفس املصدر السابق: الزركشي -295
لك أن يكون عنده األدلة املعرفة باهللا وبصفاته،واملوصلة إىل وقدا اشترطوا مع هذا أن يكون عاملا بعلم الكالم، وذ:"قال ابن رشد -296

العلم حبدث العامل، وغري ذلك مما يتضمن علم الكالم، وهذا إمنا يلزم على رأي من يرى أن أول الواجبات النظر واالستدالل، وأما من ال يرى 
دار الغرب اإلسالمي،  حتقيق مجال الدين العلوي، ول الفقه، الضروري يف أص: ابن رشد".ذلك فيكفيه اإلميان مبجرد الشرع دون نظر العقل

-أما علم الكالم فغري معترب ألنا لو فرضنا إنسانا جازما باإلسالم:" وقال الرازي ذا اخلصوص .138، ص 1994، 1لبنان، ط بريوت،
ليها ألن هذه التفاريع ولّدها اتهدون بعد أن فازوا ألمكنه االستدالل بالدالئل الشرعية على األحكام، وأما تفاريع الفقه فال حاجة إ-تقليدا

 .6/25احملصول، : الرازي .مبنصب االجتهاد فكيف تكون شرطا فيه
 .4/11نفس املصدر السابق، : انظر، الغزايل -297
 .115أدوات النظر االجتهادي املنشود يف ضوء الواقع املعاصر، ص  : انظر، مصطفى قطب سانو-298
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، فقد حصل له وصف هو      الشارع فيه قصده يف كل مسألة من مسائل الشريعة ويف كل باب من أبواا             
  .)299 (.." يف التعليم والفتيا واحلكم مبا أراه اهللا�السبب يف ترتيله مرتلة اخلليفة للنيب 

فهم مقاصد الشريعة اإلسالمية، والـتمكن    : )300(لذا فقد بىن الشاطيب االجتهاد على أصلني مها       
وقد . وخالف الفقهاء وأوجه القياسمن االستنباط، مبعرفة اللغة العربية ومعرفة القرآن والسنة واإلمجاع، 

فكان من الالزم معرفة مقاصد الشريعة للمجتهـد  . )301(اعترب الشاطيب هذا األصل خادما لألصل األول    
  .حىت يتمكن من استنباط احلكم من الدليل يف ظل املقاصد التشريعية للشريعة اإلسالمية

ألمهية وإبراز ضرورة هذا العلـم       وقد عين كثري من العلماء بعد الشاطيب بالتنصيص على هذه ا          
ودوره يف فهم نصوص الوحي كتابا وسنة وذلك ألن مقاصد الشريعة هي املرجع األبدي الستقاء مـا                 
يتوقف عليه التشريع والقضاء يف الفقه اإلسالمي، وأا ليست مصدرا خارجا عن الـشرع اإلسـالمي                

  .)302(ولكنها من صميمه
قاصدية يف اشتماهلا على قواعد ومباحث قادرة على حسن         وعليه ميكن تلخيص أمهية املعرفة امل     

ضبط كثري من قضايا العصر و مستجداته، وتوجيهها وفق إرادة الشريعة اإلسالمية، إذ غدت احلاجة يف                
هذا العصر ملحة إىل إبراز األهداف واألسرار اليت حتتويها الشريعة اإلسالمية، واليت تدل على صالحيتها               

 .ربهن على مرونتها وقدرا على تسيري وتنظيم حياة البشر يف كل عصر ومـصر             لكل زمان ومكان وت   
ذلك أن املقاصد ليست أداة إلنضاج االجتهاد وتقوميه، ولكنها أيضا أداة لتوسيعه ومتكينه من استيعاب               

  .  )303( كما يقول الريسويناحلياة بكل تقلباا وتشعباا
  معرفة الرباءة األصلية: ثالثا

، أي أن يعرف العـامل أن ال حكـم إال           )304(يني من اشترط معرفة الرباءة األصلية      من األصول 
أو االمتناع عن عمل ما امتثاال حلكم الشرع من غري أن        ،بالشرع وأن ليس على اإلنسان اإلتيان بعمل ما       

ل فإن العقل قد د:"قال، حيث  كالغزايل)306(، وقد عرب عنه البعض بدليل العقل)305(يرد دليل من ِقبله به
                                                 

 .5/43قات، املواف : الشاطيب-299
 .42-41 /5، املصدر نفسه:  انظر، الشاطيب-300
 .5/43،املصدر نفسه:  انظر، الشاطيب-301
 .119أدوات النظر االجتهادي املنشود يف ضوء الواقع املعاصر، ص  : انظر، مصطفى قطب سانو-302
، ص 1992، 2 سالمي، الرياض، السعودية،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، الدار العاملية للكتاب اإل:  انظر، أمحد الريسوين-303
332. 
 .9/3805نفائس األصول يف شرح احملصول، :  انظر،القرايف-304
 .99االجتهاد يف اإلسالم، ص  : انظر، نادية شريف العمري-305
 .2/393 ،شرح الكوكب الساطع:  انظر، السيوطي-306
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استصحاب العـدم   بالبعض  عرب عنه   و .)307("على نفي احلرج يف األقوال واألفعال وعلى نفي األحكام        
  . )308(األصلي مثل الشوكاين

   ألن الكالم يف جمتهد توفرت لديه كافة الشروط ؛ولعل من مل يذكر هذا الشرط اكتفى بوضوحه
النصوص أو مما دلت النصوص علـى       ال يتصرف إال فيما ورد يف الشرع من أدلة، وال يستنبط إال من              

من جانب آخر فإن نتيجة تصرف من اشترط هذا الشرط ومن مل يشترطه من اتهدين                 كونه دليال، 
ن كل واحد منهم ال حيكم إال مبا حكم به الدليل السمعي، وبذلك فإن اشـتراط معرفـة          إال ختتلف، ف  

  .)309(الكتاب والسنة يغين عنه
  لعدالةا: رابعا

العدالة يف قبول ما خيرب به اتهد، أما االجتهاد فال يشترط فيه أن يكون اتهـد                 تشترط صفة   
جلواز االعتمـاد علـى     :"وإمنا اشترط هذا الشرط لقبول فتياه كما ذكر ذلك الغزايل بقوله           .)310(عدال

يت واملفيت  ألن االستفتاء ثقة بني املستف     ؛)311("فتواه، فمن ليس عدال فال تقبل فتواه، أما هو يف نفسه فال           
فما مل يغلب على الظن على أنه أهل هلذه الثقة، ومل تطمئن إليه الـنفس ال يؤخـذ بقولـه يف أمـور                       

  .)312(الدين
  معرفة شؤون العصر :خامسا

جتهاد مرادف لإلفتاء، واإلفتاء الصادر من اتهد يتطلب شرطا آخر عـدا الـشروط              الان   إ
ودراسة نفسية املستفيت واتمع الذي يعيش فيـه لتكـون          السابقة الذكر، وهو معرفة واقعة االستفتاء،       

لتجربـة احليـة    لظروف احلياة، وممارسـة     لالفتوى جدية تعاجل الواقع القائم، وال يتوفر ذلك بغري فهم           
  .)313(املتفاعلة مع أوضاع العصر واحملققة ملصلحة الناس

                                                 
 .4/9املستصفى،:  انظر، الغزايل-307
 .2/977ل،إرشاد الفحو : انظر، الشوكاين-308
 ، دار الكتب احلديثة، مصر،)أطروحة دكتوراه، جامعة األزهر( االجتهاد ومدى حاجتنا إليه يف هذا العصر،:  انظر، سيد حممد موسى-309

 .178، ص )دط،دت(
 .  والعدل هو الذي مل يرتكب كبرية، ومل يصر على صغرية، ويتحاشى ما خيل باملروءة-310
 .4/5 نفس املصدر السابق،: الغزايل -311
كونه صحيح النية سليم االعتقاد، مشهورا لكما اشترطوا إضافة إىل العدالة،  .4/282 اإلحكام يف أصول األحكام،: اآلمدي انظر، -312

املرجع : عبد احلميد أبو املكارم إمساعيل. 364ص  أصول الفقه، :أبو زهرة انظر،. بالورع والتقوى، قبل أن يكون مشهورا بالفقه واالجتهاد
غري أن هذا الشرط أمر باطين يطلبه اتهد يف نفسه، ألنا أمرنا أن حنكم بالظاهر واهللا يتوىل السرائر، وإمنا املقصود به ما . 73ص    ،قالساب

 .يكون عليه حاله يف الظاهر
 .185-184ص ، االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية :يوهبة الزحيل انظر، -313
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  معرفة مبادئ العلوم اإلنسانية املعاصرة :سادسا
العلوم اإلنسانية، من خمتلف اجلوانـب االجتماعيـة        يف   اليت تعىن بالبحث     وهي تلك املعارف   

والقانونية والتارخيية، حماولةً تقـدمي تفـسري        )314(والرياضيةوالنفسية والتربوية والسياسية واالقتصادية     
  .)315(معقول ومقبول لسائر الظواهر املؤثرة يف توجهات اإلنسان، ويف تطلعاته ورغباته ومشاكله

 متكنه يف   ا مببادئ هذه العلوم أ    -وخباصة يف هذا العصر   - على هذا، فإن أمهية إملام اتهد        وبناء
تيسري التوصل إىل اإلدراك الشمويل املؤسس واملؤصل ملرامي النصوص ومقاصدها وغاياا، ومن مث فإنه              

حلياة املعاصرة، ما مل يتم     من املتعذر ممارسة العملية االجتهادية يف ضوء التحديات والنوازل اليت تعرفها ا           
ملعرفة الشرعية، ويف هذا يقـول الـدكتور يوسـف          من ا التمكن من هذه املعرفة متكنا موازيا للتمكن        

 أو التحكم يف )316(ل اجلنني توكيف يستطيع الفقيه املسلم أن يفيت يف قضايا اإلجهاض أو ش          :"القرضاوي
ر من املعرفة مبا كشفه العلم احلـديث عـن          جنسه وغري ذلك من القضايا اجلديدة إذا مل يكن لديه قد          

  .)317(.."احليوانات املنوية الذكرية والبويضة األنثوية 
ويؤصل أمهية هذه املعارف وضرورا للنظر االجتهادي املعاصر األستاذ عمـر عبيـد حـسنة         

ـ      :"بقوله روض إن هذه املعرفة مبا تقدمه من معرفة تصبح ضرورة شرعية، وأعتقد أا تقع ضمن إطار الف
العينية للذي يتصدى لعملية االجتهاد وبيان املراد اإلهلي وبسطه على واقع الناس واحلكم على مسالكهم               

  .)318 (.."لتتم عملية املوافقة والتكيف بني احلكم وحمله بدقة
 أما االجتهاد اخلـاص أو      .)319(وخالصة القول أن هذه الشروط خاصة باالجتهاد الفقهي العام        

اجة إليه يف هذا العصر فال يتطلب هذه الشروط إال مبقدار ما خيص اجلزئية املستفىت           اجلزئي الذي تربز احل   
   .)320(فيها، ويتعلق باحلكم اخلاص الذي يراد التوصل إليه

                                                 
: الزركشي .ن منها ما ال ميكن استخراج اجلواب منه إال باحلساب، كمعرفة أصول الفرائضواملقصود ا معرفة علوم احلساب، أل -314

 .6/205 البحر احمليط،
 . وما بعدها130ص  أدوات النظر االجتهادي املنشود يف ضوء الواقع املعاصر،: مصطفى قطب سانو  انظر،-315
ينقل املاء منها إىل رحم امرأة ذات زوج بطريقة طبية، فتحمله إىل اية أن جيامع رجل امرأته اليت هي غري صاحلة للحمل مث :  وحقيقته-316

 .1/256، ص 1996، 1 ط لبنان،فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، بريوت،: بكر عبد اهللا أبو زيد. وضعه، وطريقة النقل هذه هي الشتل
 .49-48، ص 1985، 1الكويت، ط يع،دار القلم للنشر والتوز االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية،: القرضاوي  انظر،-317
 .20، ص 1990، 1 ط لبنان،تأمالت يف الواقع اإلسالمي، املكتب اإلسالمي، بريوت،:  انظر، عمر عبيد حسنة-318
هذه الشرائط إمنا هي يف حق اتهد املطلق الذي يفيت يف مجيع األحكام، وأما اتهد يف حكم دون حكم، فعليه معرفة :"قال ابن جنيم -319

له ابن رشد يف كتابه الضروري يف أصول الفقه، ص  قاوهو نفس ما .3/39فتح الغفار بشرح املنار،  :ابن جنيم ".ا يتعلق بذلك احلكمم
138. 
أحكام االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، دار  :عبد احلميد ميهوب. 185االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، ص : وهبة الزحيلي  انظر،-320

 . 30، ص 1978، 1عي، القاهرة، طالكتاب اجلام
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 أمـا يف  )321(ومما ينبغي مالحظته أن تلك الشروط والضوابط إمنا ظهرت يف العصور املتـأخرة         
 الصحابة والتابعون يفهمون نصوص الشريعة قرآنـا     صدر اإلسالم فلم يكن مثة حاجة إليها، حيث كان        

 فلم يكونوا حباجة    �وسنة بالسليقة، وكانوا يدركون مقاصد الشرع ومراميه حبكم معايشتهم للرسول           
، ومل خيل عصر مـن      )322(لوضع قواعد وشروط لالجتهاد، كما أم كانوا ال جيتهدون إال عند احلاجة           

تهاد هو الذي حيفظ دوام الشريعة وتفاعلها مع احلياة وجتاوا مع  ألن االج؛عصور اإلسالم من اتهدين
التطورات فيما ال يصادم نصا قطعيا أو يعارض مبدأ ثابتا من مبادئ الشريعة كـاألخالق والعبـادات                 
وأصول املعامالت األساسية، وإنه بدون استمرار االجتهاد تفقد الشريعة يف جمال التطبيق مرونتها ومشوهلا 

  .وخلودها
  مراتب االجتهاد :امس اخلاملطلب

إن منصب االجتهاد عال، وحيتاج إلمكانيات علمية كبرية، وبناء على توافر الشروط الالزمـة              
قد يكون اتهد : للعملية االجتهادية قسم أهل العلم اتهدين إىل أقسام، وجعلوا لالجتهاد مراتب فقالوا

تهد يف نوع من العلم، أو جمتهد يف مسألة أو مـسائل            مطلقا، وقد يكون جمتهد يف مذهب معني، أو جم        
  .)323(معينة

  . لذلك البد من التعريف ؤالء وبيان من يصلح منهم لالجتهاد ومن ال يصلح

                                                 
 وقد أصبحت اآلن الشهادات والدرجات العلمية املعاصرة يف الغالب األعم دليال على اإلتقان والتجويد الذي يتوقع من حامل هذه -321

وعليه  . بعمل معنيالشهادة يف ختصص معني، كما أا أصبحت حجة معوال عليها وأداة من أدوات الضبط والتمييز بني املؤهل العلمي للقيام
فتكون الشهادات العلمية يف العلوم الشرعية ودرجات االختصاص يف ذلك من الشروط واملؤهالت اليت يوجل ا باب البحث يف علوم الدين 

اصرة عند ونظري هذه الشهادات العلمية املع .وأصول التشريع، واستنباط األحكام، ومن مث يكون التفاوت بالتحصيل اجلاد واإلنتاج املثمر
القدامى هي اإلجازة اليت كانت دليال مقنعا لعامة الناس وسوادهم ألخذ العلم وطلب الفتوى عند هؤالء العلماء اازين املشهود هلم بذلك 

 77، ص 1998، 1االجتهاد والتجديد يف الشريعة اإلسالمية، دار اجليل، بريوت، ط :انظر، اخلواص الشيخ العقاد .من أشياخهم املعتربين
غري أنه يوجد من يقول بعدم ضرورة التعويل على مثل هذه الشهادات والتخصصات، كون احلصول على الشهادة ولو كان . وما بعدها

 . كمؤهل احلقيقيى العلميستواملأمر غري متعذر، ومن مث فاحلصول على الشهادة ال يعرب عن  العلمي الطالب هلا خائبا يف حتصيله
وقد ذهب بعضهم إىل منع الصحابة من االجتهاد يف .  واجتهادهم بعد وفاته����تهاد الصحابة يف عهد الرسول  يفرق الفقهاء بني اج-322

على أن االجتهاد جائز يف رأي البعض ملن هو غائب عن  . ألم قادرون على الرجوع إليه فال جمال لالجتهاد يف موضع النص����عهد الرسول 
و مع ذلك يذهب الكثريون إىل القول جبواز اجتهاد الصحابة يف . ����الوصول إىل الرسول  وكان عليه أن يقضي يف أمر قبل ����الرسول 

ورضي عنه، كما جاء يف احلديث عن معاذ بن جبل، الذي يعترب  ����قضائهم، سواء يف حضور الرسول أو يف غيبته، وقد أقر ذلك الرسول 
 96، ص 1986، 1د ضوابطه وأحكامه، دار الطباعة احلديثة، مصر، طاالجتها :انظر، جالل الدين عبد الرمحن. أساس يف اإلذن باالجتهاد

 .وما بعدها
 . وما بعدها78االجتهاد وأثره يف الفقه اإلسالمي، ص : عبد احلميد أبو املكارم إمساعيل : انظر تفصيل ذلك-323
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  اتهد املستقل : الفرع األول
وهو اتهد الذي يستطيع استخراج األحكام من الكتاب أو الـسنة، مـع علمـه بالـشريعة                   

وهو الذي يستقل بإدراك :" عرفه ابن الصالح بقولهوقد . )324( وأصوهلا ومقاصدهااإلسالمية، وقواعدها
ومنذ :" ، وقال يف موضع آخر    "األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غري تقليد وال تقيد مبذهب أحد           

، وأفضى أمر الفتـوى إىل      )325(املستقل املطلق واتهد املستقل   ) اتهد(دهر طويل طوي بساط املفيت      
  .)326("الفقهاء املنتسبني إىل أئمة املذاهب املتبوعة

ج عليها استقالل اتهد بقواعده اخلاصة اليت استنبطها وأقامها لنفسه وخر: فاالجتهاد املطلق هو
: وهذا الصنف من اتهدين اتـصفوا بـصفتني مهـا           .الفروع، بغض النظر عن قواعد غريه وأحكامه      

 وعدم تقليدهم أحدا ال يف الفروع وال يف األصول، كما ال ينايف يف              ،هااالستقالل بالقواعد اليت استنبطو   
  .)327(اجتهادهم تقليدهم لغريهم أحيانا كما قال ابن القيم

 وهؤالء ال خالف بني العلماء يف أهليتهم لإلفتاء والقضاء، ويسوغ اسـتفتاؤهم وقـضاؤهم و              
اء التابعني، والفقهاء اتهدون جعفـر      ، ومن هؤالء فقهاء الصحابة وفقه     )328(يتأدى م فرض االجتهاد   

                                                 
 .6/125 إعالم املوقعني، : انظر، ابن القيم-324
تهد املطلق، ال عن جمتهد يف مذهب أحد األئمة األربعة، وقد وقع االتفاق بني املسلمني واحلق أن العصر خال عن ا:"قال الزركشي -325

وقد ذهب . 6/209 البحر احمليط،".على أن احلق منحصر يف هذه املذاهب وحينئذ فال جيوز العمل بغريها، فال جيوز أن يقع االجتهاد إال فيها
 املطلق يف بعض العلماء املعاصرين، وفيهم من بلغ رتبة االجتهاد املذهيب ومرتبة الشيخ مصطفى املراغي إىل إمكان حتقق شروط االجتهاد

إدارة الثقافة والنشر، جامعة اإلمام  ،)ضمن جمموعة حبوث(االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، :انظر، زكريا الربي .الترجيح أو مرتبة االختيار
الشروط اليت قيد ا اتهد املطلق أحاطته الة من اجلالل، ولكنها مل تكن يف واحلق أن  .252، ص 1984، 4حممد بن سعود، السعودية، ط

معامل : انظر، صبحي الصاحل .ذاا كافية للحكم بفقده أو استحالته، بل تدل عند العلماء على أن العصر ال جيوز أن خيلو من أهل االجتهاد
 .37، ص 1975، 1الشريعة اإلسالمية، دار العلم للماليني، بريوت، ط

هلج كثري من الناس اليوم بأن : "وقد عقب السيوطي على هذا بقوله. 93 إىل 89ابن الصالح، أدب املفيت واملستفيت، ص : انظر -326
تهد اتهد املطلق فقد من قدمي، وأنه مل يوجد من دهر إال اتهد املقيد ، وهذا غلظ منهم، ما وقفوا على كالم العلماء وال عرفوا الفرق بني ا

املطلق واتهد املستقل وال بني اتهد املقيد وال اتهد املنتسب، وبني كل مما ذكر فرق، وهلذا ترى أن من وقع يف عبارته اتهد املستقل 
غري اتهد مفقود من دهر،  ينص يف موضع آخر على وجود اتهد املطلق، وللتحقيق يف ذلك أن اتهد املطلق أعم من اتهد املستقل و

املقيد، فإن املستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه بىن عليها الفقه خارجا عن قواعد املذاهب املقررة، وهذا شيء فقد من دهر لو أراده 
دينية، الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض، مكتبة الثقافة ال: انظر". اإلنسان اليوم المتنع عليه ومل جيز له

  .38،39مصر، ص 
وال ينايف يف اجتهاده تقليدا لغريه أحيانا، فال جتد من األئمة إال وهو مقلد من هو أعلم منه يف بعض األحكام، وقد قال ":ن القيم  قال اب-327

جيوز : قال ابن سريج:"مديوقال اآل .4/212إعالم املوقعني عن رب العاملني،  ".قليدا لعطاء يف موضع من احلج،  قلته ت-رمحه اهللا-الشافعي 
غري أنه إذا اجتهد يف مسألة وأداه اجتهاده إىل حكم ال جيوز له تقليد غريه يف .  منه إذا تعذر عليه وجه االجتهادللعامل أن يقلد ملن هو أعلم
  .253منتهى السول يف علم األصول، ص . "مقابل ذلك احلكم باالتفاق

  .155-154، ص1993، 3ط مؤسسة الرسالة، بريوت، ،أصول الدعوة: عبد الكرمي زيدان  انظر،-328
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وإن مل تـصلنا    ... الصادق وأبوه حممد الباقر وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد واألوزاعي والليـث           
مذاهبهم جممعة مدونة مبوبة، ولكن يف ثنايا كتب اختالف الفقهاء جتد آراءهم منقولة برواية ال دليـل                 

  .)329(على كذا والراجح صدقها
  .)اتهد يف مذهب معني(اتهد املنتسب : ثاينالفرع ال

وهو اتهد الذي وافق إمامه يف األصول، وخالفه يف الفروع، دون أن يؤسس لنفسه مـذهبا                 
وللمفـيت  : قال ابن الصالح  و. )330("إنه اتهد املقيد مبذهب من ائتم به      :"معينا، وقد قال عنه ابن القيم     

  :)331(املنتسب أحوال أربع) اتهد(
أن ال يكون مقلدا إلمامه يف املذهب وال يف دليله لكونه قد مجـع األوصـاف                : احلالة األوىل 

، وملثـل    والعلوم املشترطة يف املستقل، وإمنا ينتسب إليه لكونه سلك طريقه يف االجتهاد ودعا إىل سبيله              
إلمام حممد بن احلسن    هذا اتهد احلق يف أن يكون مفتيا أو قاضيا، ومن هذا النوع اإلمام أبو يوسف وا               

  .الشيباين صاحبا أبا حنيفة والقاضي أبو يعلى احلنبلي وابن سريج يف املذهب الشافعي
يف مذهب إمامه جمتهد مقيدا، فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل غري أنه ال             يكون أن: احلالة الثانية 

ط وإحلاق الفروع باألصول اليت يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده مع قدرته على التخريج  واالستنبا      
  .قررها إمامه، ولصاحب هذه احلالة األهلية يف اإلفتاء والقضاء

أنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية يف إحياء العلوم اليت منها استمداد : "قال ابن الصالح وأقول
  . )332(" ألنه قد قام يف فتواه مقام إمام مطلق؛الفتوى

، )333( رتبة أئمة املذهب أصحاب الوجوه والطرق، غري أنه فقيه النفس          أن ال يبلغ  : احلالة الثالثة 
حافظ ملذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها واالستدالل هلا، كما أنه قادر على الترجيح بني أقـوال                 
إمامه املذكورة يف املذهب، ولصاحب هذه احلالة احلق يف اإلفتاء والقضاء، وتكون فتواه مقبولة وإن مل                

  .فتوى أصحاب احلالة الثانيةتبلغ 
                                                 

  .366ص  أصول الفقه،: أبو زهرة - 329
 .126-6/125إعالم املوقعني،  : ابن القيم-330
 ص ،)دط،دت(،موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، دار الوفاء للنشر والتوزيع، اجلزائر. أدب املفيت واملستفيت، حتقيق د:  ابن الصالح-331

 . وما بعدها93
 .97أدب املفيت واملستفيت، ص :  ابن الصالح-332
مث يشترط وراء ذلك كله فقه النفس، فهو رأس مال اتهد وال يتأتى كسبه، فإن جبل على ذلك فهو : " قال اجلويين يف كتابه الربهان-333

 فقرة ،)دط، دت(ية الشريعة، جامعة قطر، حتقيق عبد العظيم الديب، كلالربهان يف أصول الفقه،" املراد، وإال فال يتأتى حتصيله حبفظ الكتب
واملقصود به االستعداد الفطري الذي يؤهل . 2/871املصدر نفسه، ".فقه النفس هو الدستور:"مث قال يف موضع آخر. 1332  ص،1490

 .العامل لالجتهاد
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يقوم حبفظه ونقله وفهمه يف واضحات املسائل ومشكالا غري أن عنده ضعفا             أن: احلالة الرابعة 
يف تقرير أدلته وحترير أقيسته، ويفهم ضوابطه وخترجيات أصحابه، ويـستطيع الرجـوع إىل  مـصادر                  

كن يف املسائل اليت بني أحكامها أصحاب       فصاحب هذه احلالة له احلق يف اإلفتاء والقضاء، ول        . املذهب
  .)334( وله اإلفتاء فيما يندرج حتت ضابط مفهوم وواضح من ضوابط املذهباملذهب اتهدون فيه،
  اتهدون يف نوع من العلم أو يف مسألة أو مسائل معينة: الفرع الثالث

تهاد البد من احلديث عن مسألة جتزؤ االجتهاد وآراء العلمـاء  ولبيان حكم هذا النوع من االج     
 إذايف هذه املسألة، فهل جيب أن يكون االجتهاد عاما غري مقيد، فال جيتهد اتهد يف جـزء منـها إال                     

  .أحاط بكلها؟
وتصوير املسألة أن اتهد قد حيصل له يف بعض املسائل ما هو مناط االجتهاد من األدلـة دون                  

معىن ذلك أنه جيوز أن يكون العـامل        و .)335( فإذا حصل له ذلك، فهل له أن جيتهد فيها أو ال؟           غريها،
جمتهدا يف بعض أحكام الدين دون بعضها اآلخر، بشرط أن تكون له قدرة على إعمال آالت االجتهاد                 

  .يف األحكام اليت جيتهد فيها
  :وقد اختلف العلماء يف ذلك على أقوال نوردها فيما يأيت 

ب فريق إىل أن االجتهاد يتجزأ، فمن كان جمتهدا يف مسألة معينة أو مسائل معينة من الفقه                 ذه
 املستصفى بعد أن فرغ من ذكر الشروط اليت البـد           يفقال الغزايل    . أن يفيت فيها دون غريها         فالبد

 الذي يفيت يف مجيع      تهد املطلق ااجتماع هذه العلوم الثمانية إمنا يشترط يف حق         :"منها للمجتهد ما نصه   
الشرع، وليس االجتهاد عندي منصبا ال يتجزأ، بل جيوز أن ينال العامل منصب االجتـهاد ويف بعـض                  

 فله أن يفيت يف مسألة قياسية، وإن مل يكـن           )336(القياسي األحكام دون بعض، فمن عرف طرق النظر      
 فقيه الـنفس، عارفـا بأصـول        ماهرا يف علم احلديث، فمن ينظر يف املسألة املشتركة يكفيه أن يكون           

  ل األخبار اليت وردت يف مسألة حترمي املسكرات، أو يف مـسألة  الفرائض ومعانيها، وإن مل يكن قد حص
النكاح بال ويل، فال استمداد لنظر هذه املسألة منها، وال تعلق  لتلك األحاديث ا، فمن أيـن تـصري                    

                                                 
أصول : وعبد الكرمي زيدان. عدها وما ب101أدب املفيت واملستفيت، ص : انظر تفصيال أكثر عن هذه التقسيمات عند ابن الصالح -334

حماضرات الفكر (، ملتقى االجتهاد، )شروطه، حكمه، جماالته، حاجتنا إليه اليوم(االجتهاد، : ويوسف القرضاوي. 156الدعوة، ص 
  .92-1/91، مؤسسة العصر، اجلزائر، )اإلسالمي السابع عشر، قسنطينة

 بن احلاجب، حتقيق حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،شرح خمتصر املنتهى األصويل ال : عضد الدين اإلجيي-335
 .3/582، 2004، 1ط

 يقصد به االجتهاد القياسي، وهو بذل الوسع من أجل التوصل إىل إثبات حكم أو نفيه لواقعة مل يرد فيها نص قطعي وال نص ظين -336
قطب  .ند بعض األصوليني االجتهاد بالرأي ألن مبناه على الرأي احملمود غالبامباشر، ومل يظهره إمجاع صحيح سابق، ويسمى هذا االجتهاد ع

 .33معجم مصطلحات أصول الفقه، ص :   مصطفى سانو
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 أحاديث قتل املسلم بالذمي وطرق التصرف فيـه  الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا، ومن عرف  
 وامسحوا ِبرُءوِسكُم وأَرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن      �:فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعاىل         

  .)338(" وقس عليه ما يف معناه)337(�
 مسألة، فقد   وليس من شرط املفيت أن جييب عن كل       : " االحتجاج ملا ذهب إليه    مث قال يف سياق   

ال أدري، وكم توقف الشافعي     :  عن أربعني مسألة فقال يف ست وثالثني منها        -رمحه اهللا –سئل مالك   
سائل، فإذا ال يشترط أن يكون على بصرية فيما يفيت، فيفيت مبـا             مالصحابة يف   وحىت   بل   -رمحه اهللا –

ما ال يدري ويفـيت فيمـا       يدري ويدري أنه يدري، ومييز بني ما يدري وبني ما ال يدري، فيتوقف في             
  .)339("يدري

: ، كما نقل ذلك الـشوكاين، حيـث قـال   )340(وما قاله الغزايل ذهب إليه مجاعة من الفقهاء    
 ألا قد متكن العناية بباب مـن        ؛وهو املختار  :)341(قال ابن دقيق العيد   ..  إىل أنه يتجزأ   اعةفذهب مج "

  .حصلت املعرفة باملآخذ أمكن االجتهاداألبواب الفقهية حىت حتصل املعرفة مبأخذ أحكامه، وإذا 
أن يكون اتهد عاملا جبميع املـسائل والـالزم           واحتج ايزون بأنه لو مل يتجزأ االجتهاد لزم       

جيوز أن يتبعض االجتهاد بأن يكون العامل جمتهدا يف باب دون           :" كما جاء يف مغين احملتاج     .)342("منتف
  .)343("تهد فيهآخر فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي اج

أن االجتهاد حالة تقبل التجزؤ واالنقسام فيكون الرجل جمتهدا يف نوع من            :"أما ابن القيم فريى   
العلم مقلدا يف غريه أو يف باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه يف نـوع العلـم بـالفرائض وأدلتـها          

 احلج أو غري ذلك، فهذا ليس واستنباطها من الكتاب والسنة دون غريها من العلوم، أو يف باب اجلهاد أو

                                                 
وما ترتب عنه من اختالف فقهي ) وأرجلكم بالفتح أو الكسر(أشار ذه اآلية إىل اختالف القراء يف قراءة . 6اآلية :  سورة املائدة-337

  .روعمعروف يف كتب الف
  .16-4/15املستصفى : الغزايل -338
أن يكون : واملهم يف األمر كما قال الغزايل: وهبة الزحيلي حيث قال. وأيد ذلك من احملدثني د. 17-4/16 املستصفى،: الغزايل -339

ماء ختفيف غلواء  سد باب علالوالقول بتجزؤ االجتهاد يف تقديري كان هو النافذة اليت استطاع ا : العامل على بصرية فيما يفيت، مث قال
أصول الفقه اإلسالمي، . االجتهاد نزوال حتت عامل الضرورة أو احلاجة اليت تصادف العلماء يف كل زمن لإلفتاء يف حكم  احلوادث املتجددة

2/1077.  
بأن يعلم أدلته باستقراء األصح جواز جتزؤ االجتهاد، بأن حيصل إلنسان قوة االجتهاد يف بعض األبواب أو املسائل، : قال السيوطي -340

  .401/ 2شرح الكوكب الساطع،  .منه أو من جمتهد كامل
شذرات الذهب، : ابن العماد. عمدة األحكام:  هـ، من مؤلفاته702 هو تقي الدين أيب الفتح الشهري بابن دقيق العيد، تويف سنة -341

6/5. 
  .2/1042 إرشاد الفحول،:  الشوكاين-342
 .4/504 ،مغين احملتاج:  الشربيين-343
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له الفتوى فيما مل جيتهد فيه، وال تكون معرفته مبا اجتهد فيه مسوغة له اإلفتاء مبا ال يعلم يف غريه، وهل                     
  :فيه ثالث أوجه ن يفيت يف النوع الذي اجتهد فيه؟له أ

  . أصحها اجلواز، بل هو الصواب املقطوع به-
  . والثاين املنع-
  . الفرائض دون غريها والثالث اجلواز يف-

أنه قد عرف احلق بدليله، وقد بذل جهده يف معرفة الصواب فحكمه يف ذلـك                : فحجة اجلواز 
عضها ببعض، فاجلهل بتعلق أبواب الشرع وأحكامها : وحجة املنع. حكم اتهد املطلق يف سائر األنواع

تباط بني كتاب النكاح والطـالق  ببعضها مظنة للتقصري يف الباب والنوع الذي قد عرفه، وال خيفى االر      
قـضية  ألوالعدة وكتاب الفرائض، وكذلك االرتباط بني كتاب اجلهاد وما يتعلق به وكتاب احلدود وا             

ومن فرق بني الفرائض وغريها، رأى انقطاع أحكـام قـسمة      . واألحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه
واإلجيارات والرهون وغريهـا، وعـدم      املواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقيها من كتاب البيوع         

فإن قيل فما    .ة وهي منصوص عليها يف الكتاب والسنة      يتعلقاا، وأيضا فإن عامة أحكام املواريث قطع      
  تقولون فيمن بذل جهده يف معرفة مسألة أو مسألتني هل له أن بفيت ما ؟

ا إال من التبليغ عن اهللا جيوز يف أصح القولني، ومها وجهان ألصحاب اإلمام أمحد، وهل هذ: قلنا
وجزى اهللا من أعان اإلسالم ولو بشطر كلمة خريا، ومنع هذا من اإلفتاء مبـا علـم خطـأ                   . ورسوله

  )344(".حمض
لة يف نوع من الفقه رمبا كان أصلها يف نوع أ ألن املس؛وذهب مجاعة من الفقهاء إىل القول باملنع

ر على االجتهاد يف بعض املسائل ال يقتدر عليه يف           ألن من ال يقتد    ؛آخر منه، ومال إىل ذلك الشوكاين     
 وال سيما ما كان من علومه مرجعه إىل ثبوته          ،البعض اآلخر، وأكثر علوم االجتهاد يتعلق بعضها ببعض       

ىل مزيد حبث وإن إ فإا إذا متت كان مقتدرا على االجتهاد يف مجيع املسائل، وإن احتاج بعضها        ،امللكةب
  .ء من ذلك وال يثق من نفسه لتقصريه وال يثق به الغري لذلكنقصت مل يقتدر على شي

م اتفقوا على أن اتهد ال جيوز له احلكم بالدليل حىت حيصل له غلبة              أ: وذكر الشوكاين أيضا  
عى اإلحاطة مبا حيتاج    ما من اد  أالظن حبصول املقتضي وعدم املنع، وإمنا حيصل ذلك للمجتهد املطلق، و          

                                                 
وجتزؤ االجتهاد يشبه ما عرفه : "يوسف القرضاوي حيث قال. وحنا حنوه من احملدثني د. 217، 4/216إعالم املوقعني، :  ابن القيم-344

عصرنا من أنواع التخصص الدقيق، فمثال يف القانون ال يوجد أستاذ يف كل فروع القانون، بل يف املدين أو اجلنائي، أو اإلداري، أو الدويل 
  .                1/84، )قسنطينة (اليت ألقاها الدكتور القرضاوي يف ملتقى االجتهاد) االجتهاد( حماضرة ،نظرا. مثال
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فإن قال قد غلب ظنه بذلك فهو       ...ن بذلك ظيف مسألة فال حيصل له شيء من غلبة ال        أو   إليه دون باب    
  .)345("جمازف وتتضح جمازفته بالبحث معه

 ألن  ؛حيث يرى أن االجتهاد ال يتجزأ       )346(وأيد ذلك من احملدثني الشيخ عبد الوهاب خالف       
الشارع يف خمتلف أحكامه وبـىن      االجتهاد هو أهلية تتطلب فهم املبادئ العامة وروح التشريع اليت بثها            

ها تشريعه، وهذه الروح التشريعية واملبادئ العامة ال ختص بابا دون باب من أبواب األحكام، فـال                 يعل
يتصور أن يكون العامل جمتهدا يف أحكام املعامالت دون العبادات، فاجلهل ببعضها مظنـة التقـصري يف                 

  .)347(غريها
  ح يرجتال

جتهاد اليت تدور بني اجلواز واملنع للوصول إىل احلكم على احلالـة             اال ؤملسألة جتز  بعد التطرق 
وعليه فمن قال  .لة أو يف مسائل معينة   أ وهي االجتهاد يف نوع من العلم أو يف مس         -اآلنفة الذكر -الثالثة  

جبواز جتزؤ االجتهاد فإنه ال مينع من االجتهاد يف مثل هذه احلالة، ومن قال بعدم جواز جتزؤ االجتـهاد                   
  .لة دون األخرىأفإنه مينع من االجتهاد يف مس

أن مدار األهلية يف االجتهاد هو العلم املقبـول والـذي حيـصله     : واملعول عليه يف هذه املسألة      
اتهد، وهو مبين على البحث ومعرفة الدليل واالجتهاد فيه، فمن حصل على مثل هذا العلم يف مسألة                 

ذا متوجه على القول بتجزؤ االجتهاد وهو األقرب إىل الـصواب           ن يفيت فيها، وه   أمن املسائل كان له     
من جهل حكم مسألة فليس له أن يفيت فيها، وإن كانت عنده أهلية اإلفتاء من جهة صالحية  ووالقبول،  

فإذا . )348(التعيني ملنصب اإلفتاء، فهذا املنصب حيتاج إىل أهلية االجتهاد على النحو الذي ذكره العلماء             
والـصحيح جـواز جتـزؤ      :" قال الزركشي  .لعلم مبسألة أو مبسائل جاز له اإلفتاء فيها       حصل للمفيت ا  

احلق أنه جيوز أن حتصل صفة      :"وقال الرازي . )349("االجتهاد، مبعىن أن يكون جمتهدا يف باب دون غريه        

                                                 
  .2/1044 إرشاد الفحول،: انظر الشوكاين-345
عربية، تويف عام  فقيه مصري، كان أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوق، ومفتشا يف احملاكم الشرعية، وأحد أعضاء جممع اللغة ال-346

 .4/174األعالم، : الزركلي. هـ1375
  .220عبد الوهاب خالف، أصول الفقه، مطبعة الزهراء، اجلزائر، ص: انظر -347
  .157، 156أصول الدعوة، ص : عبد الكرمي زيدان يف كتابه.  و هذا هو رأي د-348
 .6/209 البحر احمليط،: الزركشي -349
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وهذا ما ذهب إليه الرافعي يف       .)350("االجتهاد يف فن دون فن، بل يف مسألة دون مسألة خالفا لبعضهم           
  .)351(الشرح الكبري

  جمال االجتهاد وضوابطه: لسادساملطلب ا
إن العملية االجتهادية ال ينبغي أن خترج عن نطاقها وجماهلا يف احلادثة اليت يستفرغ اتهد فيهـا     
جهده، لينتج احلكم الشرعي لتلك احلادثة، ووفقا لذلك البد أن ينضبط العمل االجتهادي وفقـا ملـا                 

  . الشرعي مبا يتماشى وروح التشريعيتطلبه موافقة الدليل
   جمال االجتهاد :الفرع األول

هو كل حكم شرعي عملي أو علمي يقصد به العلم ليس فيه دليل :"قال الزركشي يف اتهد فيه
فخرج بالشرعي العقلي فاحلق فيها واحد، واملراد بالعمل ما هو كـسب للمكلـف إقـداما                . قطعي

م األصول من املظنونات اليت يستند إليها، وخرج مبا ليس فيه دليـل             وإحجاما، وبالعلمي ما تضمنه عل    
  .)352("قاطع، عما وجد فيه ذلك من األحكام، فإذا ظفر بالدليل حرم الرجوع إىل الظن

مما يعرف بني مجهور املسلمني هو أن اهللا تعاىل         :"يقول ذا الشأن الشيخ عبد الوهاب خالف      و
حكم يف كل ما حيدث للمسلمني من الوقائع، غري أنه تعاىل حلكمة            مل يترك الناس سدى، وأنه تعاىل له        

مل ينص على كل أحكامه، بل نص على أحكام بعض الوقائع بنصوص يف القرآن، أو على لسان رسول                  
، والواقعة اليت دلّ على حكمها نص قطعي يف اللفظ والداللة مثل هذا ال يكون للعقل اجتـهاد                  �اهللا  

 على حكمها نص ظين الداللة مبعىن أن النص حيتمل الداللة على حكمها أو أكثر               فيها، والواقعة اليت دلّ   
والواقعة اليت ما دلّ على حكمها نص أصال واتفق اتهدون          . للعقل فيها جمال ألن يدرك منه أي حكمة       

 على حكم فيها يف عصر من العصور ال جمال لالجتهاد فيها، والواقعة اليت ما دلّ على حكمها نص وال                  
  .)353("انعقد على حكمها إمجاع هي جمال لالجتهاد بالرأي

  :بثالثة أمور وهي كما حيدد أبو زهرة النطاق الذي يكون االجتهاد ضمنه،  
  .ج األحكام منهااالتعرف على معاين النصوص من ألفاظها واستخر -1  
ـ   -2   اء ـا  التعرف على مرامي ومقاصد النصوص الشرعية يف مجلتها، ومعرفة احلكمة اليت ج

  .احلكم يف كل نص شرعي
                                                 

 .6/25احملصول، : الرازي -350
، 1997، 1حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط الشرح الكبري،: ي الرافع-351

12/417. 
 .6/27احملصول، : الرازي. 4/18املستصفى، : الغزايل .6/227البحر احمليط،: الزركشي -352
  .9-8، ص 1993، 6م، الكويت، طمصادر التشريع اإلسالمي فيما نص فيه، دار القل: عبد الوهاب خالف -353
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 ألن احلوادث غري متناهية والنـصوص       ؛ االستنباط مما وراء النصوص فيما مل يوجد فيه نص         -3  
  )354(.متناهية

فاالجتهاد املعترب شرعا، هو املقيد بكونه واقعا يف جماله املسموح به ال غري، فالنصوص اآلمـرة                
 وال سيما يف العقائد والعبادات يف أصوهلا وكيفياا، أما يف            ألا ثوابت،  ؛والناهية ال جمال لالجتهاد فيها    

  . )355(فروعها وجزئياا وتطبيقاا املعتمدة فقها ففيها جمال لالجتهاد
، وعبارام يف   )356(ومن املتفق عليه عند علماء األصول عدم جواز االجتهاد فيما فيه نص قاطع            

، )")357تهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع        ا:"بيان اتهد فيه تؤكد هذا، حيث قال الرازي       
:" الـسبكي ، وقال )358("وأما ما فيه االجتهاد، فما كان من األحكام الشرعية دليله ظنيا   :"وقال اآلمدي 

  .)359("هو كل حكم ظين شرعي عليه دليل
عـي  فما ال جيوز فيه االجتهاد هو األحكام املعلومة من الدين بالضرورة، واليت ثبتت بدليل قط              

وكذلك بالنسبة للواقعة الـيت مل       .وهو املراد من قوهلم ال اجتهاد مع النص        .)360(الثبوت، قطعي الداللة  
يدل على حكمها نص أصال، لكن اتهدين اتفقوا على حكم فيها يف عصر من العصور، فـال جمـال                   

  .)361(لالجتهاد فيها عند القائلني حبجية اإلمجاع
 أمران، ما ال نص فيه أصال، أو ما فيه نص غري قطعـي، وال      أن جمال االجتهاد   :فملخص القول   

جيري االجتهاد يف القطعيات، وفيما جيب فيه االعتقاد اجلازم من أصول الدين، إذ ال مساغ لالجتهاد يف             
  .مورد النص

  :)362(أما االجتهاد فيما ال نص فيه فيكون بأحد أمرين -  

                                                 
 .237ص  ،)دط،دت( دار الفكر العريب، تاريخ املذاهب اإلسالمية،: نظر، أبو زهرةا -354
 . وما بعدها118، ص 2005، 1الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، دار النفائس، األردن،ط:  انظر، عبد اهللا حممد اجلبوري-355
 .1/504، 1996، 1السعودية، ط املتفقه، حتقيق عادل بن يوسف العزازي، دار ابن اجلوزي،الفقيه و:  انظر، اخلطيب البغدادي-356
 .6/27 احملصول،:  الرازي-357
 .4/200 اإلحكام يف أصول األحكام،:  اآلمدي-358
بريوت، عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب، -رفع احلاجب عن خمتصر بن احلاجب، حتقيق علي حممد معوض : عبد الوهاب السبكي-359

 .529/ 4، 1999، 1ط
 مثل وجوب الصلوات اخلمس والصيام والزكاة واحلج، وحترمي اجلرائم وعقوباا املقدرة هلا شرعا، وحنو ذلك مما ال جيوز االجتهاد -360

 .فيها
 . وما بعدها46، ص )دط،دت(االجتهاد ومقتضيات العصر، دار الفكر، األردن،:  انظر، حممد هشام األيويب-361
دار البحوث للدراسات  االجتهاد بني مسوغات االنقطاع وضوابط االستمرار، :، حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ انظر-362

 . وما بعدها78، ص2003، 1ط اإلمارات العربية، اإلسالمية،
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وهـي   ،"العفو " أو )363("قة الفراغ التشريعي  منط"يطلق البعض على االجتهاد فيما ال نص فيه           
الجتهاد أويل األمر والرأي، وأهل احلل والعقد يف األمة مبـا           -قصدا-تلك املنطقة اليت تركتها النصوص    

 :ويكون ذلك على النحو التايل .)364(حيقق املصلحة العامة، ويرعى املقاصد الشرعية
فاملرجع يف االهتداء    .ة اجلامعة بينهما  بالقياس على ما هو منصوص عليه إن وجدت العل         :أوهلما

إىل احلكم هو األمارات وطرق االستنباط، وهذا خيتلف باختالف عقول اتهدين، وما حييط م مـن                
مالبسات وأحوال، وليس أدل على هذا من أن القياس وهو أول طرق هذا االستنباط الذي أساسه تعليل 

اليت شرع احلكم ألجلها، والوصف الذي بين عليه باعتباره حكم النص، ومدار تعليله هو إدراك املصلحة 
  .مظنة هذه املصلحة، وتقدير ذلك مما تتفاوت فيه فهوم اتهدين

د أئمة االجتهاد، كاالستحـسان   عنباالستدالل للحكم بأحد األدلة االجتهادية املقررة        :ثانيهما
  .)365(إخل....واالستصحاب وسد الذرائع والعرف وشرع من قبلنا
  :وأما االجتهاد يف النص فيكون يف ثالثة أمور

، فيبحث اتهد يف سند احلديث، وطريق وصوله، ودرجة          كان ظين الثبوت   نيف ثبوته إ  : أوال
رواته من حيث العدالة والصدق والضبط والثقة، ويف هذا خيتلف تقدير اتهدين للدليل، فمنهم مـن                

وهذا باب من األبواب الـيت  . مئن إىل روايته وال يأخذ بهيطمئن إىل روايته ويأخذ به، ومنهم من ال يط      
اختلف فيها اتهدون يف كثري من األحكام العملية، فإذا أداه اجتهاده يف سند احلديث إىل االطمئنـان                 

  .لروايته وصدق رواته، اجتهد يف معرفة ما يدل عليه الدليل من األحكام
، ووجه )367(يبحث اتهد يف املعىن املراد من الدليلف ،)366(يف داللته إن كان ظين الداللة     : ثانيا

داللته على معناه، فقد يكون عاما، وقد يكون مطلقا، وقد يكون على صيغة األمر أو النهي، فاتهـد                  
يصل باجتهاده إىل معرفة أن الظاهر على ظاهره، أو هو مؤول، وأن العام باق على عمومـه، أو هـو                    

                                                 
 من -أي يف غياب نص-ال جيوز للقاضي أن يتوقف عن الفصل يف الرتاع، وعليه حينئذ أن جيتهد رأيه على مستوى الفراغ األصلي -363

النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، مطبعة  :انظر، مجال الدين عطية.-رضي اهللا عنه-كتاب أو سنة حيكم يف املسألة كما يف قصة معاذ بن جبل
 .209، ص 1988، 1ط املدينة املنورة،

 .241ص ،1993، 8ط اخلصائص العامة لإلسالم، مؤسسة الرسالة، بريوت،:انظر، القرضاوي -364
 . وما بعدها47االجتهاد ومقتضيات العصر، ص : حممد هشام األيويب  انظر،-365
اليت تتسع ألكثر من رأي وأكثر من فهم، ما بني موسع ومضيق، وما بني قياسي وظاهري، وما " منطقة النصوص احملتملة" ويطلق عليها-366

 .243سالم، صانظر، اخلصائص العامة لإل.بني متشدد و مرخص، وما بني واقعي ومفترض
، فقد اختلفوا ����واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء���� 228 وذلك على حنو االختالف الواقع يف آية العدة من سورة البقرة، اآلية -367

 .يف مدلول لفظ القرء، هل املراد به الطهر أم احليض على ما هو مبني يف كتب الفقه واألصول
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قه، أو هو مقيد، واألمر لإلجياب أو لغريه، والنهي للتحرمي أو لغريه،            خمصص، وكذلك املطلق على إطال    
  .)368(إىل غري ذلك من الدالالت املفصلة يف مباحث دالالت األلفاظ من كتب أصول الفقه

  يف حتقيق مناط النص: ثالثا
هو النظر يف وجود علة احلكم املعلومة بطريق من طرقها يف غري حمل احلكم  :حتقيق املناط

ويسأَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي �:صوص عليه أو امع عليه، مثل قوله تعاىلاملن
فقد دلّ هذا النص على أن علة اجتناب النساء يف احمليض هو األذى وهو موجود يف . )369(�الْمِحيِض

االجتهاد املتعلق :"ويف هذا يقول الشاطيب. )370(النفاس فيتعدى احلكم، وهو وجوب اعتزال النساء فيه
أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي لكن : بتحقيق املناط هو الذي ال خالف بني األمة يف قبوله، ومعناه

 وأَشِهدوا �: وذلك أن الشارع إذ قال-أي تطبيقه على اجلزئيات اخلارجية-يبقى النظر يف تعيني حمله
كُمٍل ِمندع يوثبت عندنا معىن العدالة شرعا، افتقرنا إىل تعيني من حصلت فيه هذه الصفة، ، )371(�ذَو

فال بد من بلوغ حد ..وليس الناس يف وصف العدالة على حد سواء، بل خيتلف ذلك اختالفا متباينا
  .)372("الوسع واالجتهاد

د إمنا هو  ألن املقصود من هذا االجتها؛ويف حتقيق املناط تظهر فعالية االجتهاد بشكل أوسع
العلم باملوضوع على ما هو عليه، وإمنا يفتقر فيه إىل العلم مبا ال يعرف ذلك املوضوع إال به من حيث 
قصدت املعرفة به، فال بد أن يكون اتهد عارفا وجمتهدا من تلك اجلهة اليت ينظر فيها، ليترتل احلكم 

  .)373(الشرعي على وفق ذلك املقتضى
ف به مناط احلكم الشرعي غري مضطر إىل العلم بالعربية، وال العلم كل هذا وما أشبهه مما يعر

  .)375(، وإن كان اجتماع ذلك كماال يف اتهد)374(مبقاصد الشريعة

                                                 
حممد هشام .  وما بعدها79االجتهاد بني مسوغات االنقطاع وضوابط االستمرار، ص: الشيخ انظر، حممد األمني ولد حممد سامل بن-368

 . وما بعدها46االجتهاد ومقتضيات العصر، ص : األيويب
 .222اآلية  : البقرة-369
 .261، ص 1983، 4أصول الفقه اإلسالمي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، مصر، ط: مصطفى شليب,  انظر-370
 .2اآلية : الطالق-371
 .13-5/12، املوافقات:  الشاطيب-372
 .5/128،  املصدر نفسه:الشاطيب انظر، -373
فتحقيق املناط مثال يف التدخني ال يقوم به الفقيه، وإمنا يقوم به العامل البيولوجي يف املخترب، فيبين الفقيه حكمه على ما توصل إليه العامل -374

 .البيولوجي
 .5/129، املصدر نفسه:الشاطيب -375
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 ألن الشريعة مل تنص على حكم كل ؛واالجتهاد يف حتقيق املناط ميتد بامتداد زمن التكليف
فكان حتقيق . )376(تناول أعدادا ال تنحصرجزئية على حدا، وإمنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة ت

 ألا ؛املناط ضروريا تتوقف عليه حياة الشريعة، وإال مل ترتل أحكامها على أفعال املكلفني إال يف الذهن
واألفعال ال تقع يف الوجود مطلقة، وإمنا تقع معينة . أحكام عامة مطلقة مرتلة على أفعال عامة مطلقة

ا عليها إال بعد املعرفة، بأن هذا املعني يشمله ذلك املطلق أو ذلك العام، مشخصة، فال يكون احلكم واقع
  .)377(وقد يكون ذلك سهال، وقد ال يكون ذلك سهال، وقد يكون وكله اجتهاد

ومعىن . )378(وحىت لو كان معينا، فإن لكل معني خصوصية ليست يف غريه ولو يف نفس التعيني
من الصور الوجودية املعينة إال وللعامل فيها نظر سهل أو ذلك كما يقول الشاطيب أنه ال يبقى صورة 

ذلك أن كل صورة من صور النازلة، نازلة مستأنفة يف . )379(صعب حىت حيقق حتت أي دليل تدخل
نفسها مل يتقدم هلا نظري، وإن تقدم هلا يف نفس األمر، فلم يتقدم لنا، فال بد من النظر فيها باالجتهاد، 

دم لنا مثلها، فال بد من النظر يف كوا مثلها أوال، وهو نظر اجتهادي وكذلك إن فرضنا أنه تق
فاخلمر مثال لكي حيكم فيها باحلرمة ال بد من النظر فيها ويف صفاا، واملاء لكي حيكم فيه . )380(أيضا

بصالحيته للوضوء ال بد من التأكد من عدم تغري لونه أو طعمه أو رحيه، وعلى هذا فتحقيق املناط ال 
  .)381(رج عنه أية نازلة يف الوجودخت

وبيان ذلك أن النص إذا كان عاما عموما مشوليا، فإنه حيتاج إىل حتقيق مناط احلكم فيه ليرتل 
وأَشِهدوا ذَوي عدٍل �:عليه إما بالنفي أو باإلثبات،كتحقيق صفة العدالة يف الشهود كما يف قوله تعاىل

كُمبناء على أن املصلحة هي العلة اليت بين )383(الجتهاد االستصالحيواألمر نفسه بالنسبة ل. )382(�ِمن ،
عليها احلكم، ويكون ذلك باستقراء اتهد اجلزئيات وتصفحها ليشكل منها كليا عاما كاحملافظة على 

إىل آخر ما . )385(، وجواز تناول مقدار احلاجة من احلرام)384(النفس، اليت تقتضي قتل اجلماعة بالواحد
                                                 

 .5/14، نفسه املصدر:الشاطيب انظر، -376
 .5/17، صدر نفسهامل: انظر، الشاطيب -377
 .5/14، صدر نفسهامل :الشاطيب -378
 .5/15، صدر نفسهامل :الشاطيب -379
 .5/14، صدر نفسهامل :الشاطيب -380
 . وما بعدها396، ص 1994، 1اخلطاب الشرعي وطرق استثماره، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط: انظر، إدريس محادي -381
 .2اآلية  :الطالق -382
 وهو بذل املؤهل لالجتهاد وسعه، من أجل التوصل إىل املراد اإلهلي من نصوص الوحي، وذلك بتطبيق القواعد الكلية العامة -383

 .28معجم مصطلحات أصول الفقه، ص:قطب مصطفى سانو.واملستنبطة من الكتاب والسنة يف جلب كل منفعة ودرء كل مفسدة
 .3/40، )دط،دت(تعليق، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار التوحيد، السعودية، االعتصام،: الشاطيب -384
 .3/37االعتصام،: الشاطيب -385
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وهذا النوع من االجتهاد ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف وذلك عند . سائلهنالك من امل
  . )386(قيام الساعة

  :ومما سبق بيانه، ميكن القول بأن ما ال جمال لالجتهاد فيه ينحصر إمجاال يف األمور التالية
 من أمـور     كاإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وحنو ذلك         :أصول العقيدة  -

  .العقيدة الثابتة بنصوص قطعية الثبوت والداللة
 كوجوب الصالة، والزكاة والصوم واحلج وحنوها، فهذه ثابتة         :املعلوم من الدين بالضرورة    -

  .باألدلة القطعية الثبوت والداللة أيضا
 اليت نص الشارع على حتديدها، كاحلـدود الـشرعية، والكفـارات،            : الشرعية املقدرات -

ير الزكاة، وأنصباء الورثة، وحنو ذلك من املقدرات الشرعية اليت ال تتغري بتغري الزمان واملكان، وال    ومقاد
  .جمال لالجتهاد فيها

  :)387(وهذا النوع من األحكام املعلومة من الدين بالضرورة خيتص بأمرين
ـ                : األول ن أن من أنكر أو جحد من املسلمني حكما من هذه األحكام، يكفّر ويرتد عـن دي

  .اإلسالم
  .  أن هذا النوع ال جمال لالجتهاد فيه ملعلومية أحكامه:الثاين

كما أنه ال جمال لالجتهاد يف األحكام الشرعية امـع عليهـا،            : أحكام شرعية جممع عليها    -
واختص بالعلم ا اخلاصة دون العامة، ومن أمثلتها استحقاق بنت االبن السدس مع البنت، فال جيـوز                 

   .أيت مبا يعد خرقا لإلمجاع، إال أن العلماء مل يتفقوا على تكفري املنكر حلكم من هذا النوعتهد أن ي
  ضوابطه :الفرع الثاين

هناك أسس وضوابط ال بد من مراعاا يف عملية االجتهاد، حىت يتحقق الغرض املنـشود مـن    
للشريعة مرونتها وصالحيتها   االجتهاد الفقهي الذي يضع احللول املناسبة للوقائع واملستجدات، ويثبت          

  :للتطبيق يف كل زمان ومكان، وأهم هذه الضوابط ما يلي

                                                 
على أن اإلمام الشاطيب ال يقف بتحقيق املناط عند هذا احلد، أي حتقيق حمل احلكم بالنظر العقلي عند  .5/11املوافقات، : الشاطيب-386
 بعد أن يثبت لديه احلكم مبدركه الشرعي، بل يتجاوز ذلك إىل ثالثة أنواع من االجتهاد يف حتقيق املناط الذي ميكن أن ينقطع، وهي اتهد

  .23-5/19انظر، املوافقات، .ونوع ثالث متعلق بتحقيق املناط وهو على ضربني، ال يسع البحث التفصيل يف ذلك. تنقيح املناط وخترجيه
 .194، ص 2000، 1ط دار الفكر املعاصر، بريوت، جتديد الفقه اإلسالمي،:  الزحيلي انظر، وهبة-387
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  أن يصدر االجتهاد عن أهله: الضابط األول
وهم الفقهاء من أهل النظر والكفاءة العلمية والصالح ممن تتـوفر فـيهم الـشروط الالزمـة          

 وإدراكها والبحث عنها يف مظاا، وبيان       ألن االجتهاد إمنا هو استفراغ للوسع يف تتبع األدلة        ؛  لالجتهاد
  .مرتلتها واملوازنة بينها إذا تعارضت باالستفادة مما وضعه أهل األصول من قواعد التعارض والترجيح

فال يكون من االجتهاد املعترب شرعا ما       . وال يتأتى هذا إال ملن توافرت لديه مؤهالت االجتهاد        
  .)388( فيه شرائطهتتحققمل يفيت به من مل يبلغ مرتبته، و

  أن يقع االجتهاد يف جماله :الضابط الثاين
أو يف النص نفسه إذا كان ظين الثبوت         وذلك بأن يكون جمال االجتهاد وحمله فيما ال نص فيه،         

فال جيوز إذن فتح باب االجتهاد يف حكـم          أما ما كان دليله قطعيا فال سبيل لالجتهاد فيه،         أو الداللة، 
قاطعة مثل فرضية الصيام على األمة، أو حترمي اخلمر، أو أكل الربا، وحنو ذلك من               ثبت بداللة القرآن ال   

فال جمال   أحكام القرآن والسنة اليقينية اليت أمجعت عليها األمة، وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة،            
  .)389(لالجتهاد يف املقدرات الشرعية واملسائل املعلومة من الدين بالضرورة

ومقتضى هذا أال ننساق وراء املتالعبني الذين يريدون حتويل         :"خ القرضاوي يقول يف ذلك الشي   
              ،ات، وقطعيات األحكام إىل ظنيات قابلة لألخذ والرد واإلرخاء والـشدحمكمات النصوص إىل متشا
فإن األصل يف هذه احملكمات أن ترد إليها املتشاات، ويف القطعيات أن ترجع إليها احملتمالت، فتكون                

ه هي احلكم عند التنازع واملقياس عند االختالف، فإذا أصبحت هي األخرى موضع خالف وحمـل             هذ
  .)390("تنازع مل يعد مثة مرجع يعول عليه، وال معيار حيتكم إليه

  احترام فقه األمة املتوارث :الضابط الثالث 
ة مصدرا أساسـيا    شكلت الثروة الفقهية بقواعدها العامة واجلزئية وفروعها الواقعية واالفتراضي        

تلجأ إليه األمة على مر العصور الستجالء حكم كل ما هو طارئ أو نازل، ورغم ما أفرزتـه الثـورة                    
التقنية احلديثة اليت بلغت ذروا يف التقدم العلمي مبختلف توجهاته، ومع ذلك فإن بعض الفقهاء قـد                 

  .ي احلديث إال يف وقت متأخر يصل إليها التطور العلمملبلغوا يف افتراضام الفقهية أمورا 

                                                 
 و حممد األمني. 178، ص 1989، 2دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط  االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية،: انظر، القرضاوي-388

ص  ،2003، 1، دار البحوث للدراسات، اإلمارات، طرار،ت االنقطاع وضوابط االستماالجتهاد بني مسوغا :ولد حممد سامل بن الشيخ
65. 

 .419-418 ص  املرجع السابق،: انظر، الوايف املهدي. جمال االجتهاد يف املطلب السابق قد سبق احلديث عن-389
 .179االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، ص  : القرضاوي-390
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واحترام فقه األمة املتوارث إمنا يكمن يف الرجوع إىل التراث الفقهي بالبحث فيه واالعتناء بـه                
عن طريق تبسيطه وتنقيحه وحتقيقه وخترجيه يف ثوبه اجلديد وفق مالءمته لتحقيق الغرض من إجياد أحكام                

ن قاصرا على األمور اليت مل يتناوهلـا األقـدمون، أو           غري أن االجتهاد يكو    لكثري من القضايا املعاصرة،   
  .تناولوها على حال معني

وليس عدم إغفال روح العصر متييع االجتهاد حىت يطال األمور املقررة لدى األمة واليت اجتهد               
فيها األئمة األعالم ومل يتغري حاهلا، فإن ذلك أمر خطري من شأنه أن يغري املفاهيم الثابتة لـدى األمـة،            

  . )391(ويزعزع الثقة باجتهاد األئمة الذين هم القادة املوثقون لألمة
أن جنعل كل مهنا مقاومة كل جديد وإن كـان          :" ومنه فال ينبغي كما يقول الشيخ القرضاوي      

نافعا، وال مطاردة كل غريب وإن كان صاحلا، وإمنا جيب أن نفرق بني ما حيسن اقتباسه وما ال حيسن،                   
ال جيب، وأن منيز بني ما يلزم فيه الثبات والتـشدد ومـا تقبـل فيـه املرونـة          وما جيب مقاومته وما     

  .)392("والتطور
  عدم الغلو يف اعتبار املصلحة :الضابط الرابع
إن الشريعة مبناها وأساسها على اِحلكَم ومصاحل العباد يف         :" يف ذلك  -رمحه اهللا -يقول ابن القيم  

ىل إصاحل وحكم كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل         املعاش واملعاد، وهي عدل كلها ورمحة كلها وم       
اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من الشريعة                
وإن أدخلت فيها بتأويل، فالشريعة عدل اهللا بني خلقه، ورمحته بني عباده، وظله يف أرضه، وحكمتـه                 

   .)393(" داللة وأصدقها أمت� الدالة عليه وعلى صدق رسوله
وقد نص العلماء على أن من شروط العمل باملصلحة أال تعارض نصا حمكما أو قاعدة قطعيـة،            

  .وأن تكون مالئمة ملقاصد الشريعة، وأن يكون يف األخذ ا رفع للحرج
وقد ظهر عرب تاريخ التشريع اإلسالمي اجتاه غاىل يف استعمال املصلحة حـىت قـدمها علـى                 

لقواعد القطعية، وظل هذا االجتاه قليال ونادرا حىت منا واستفحل يف هذا العـصر بـدعوى                النصوص وا 
التطور وما تتطلبه مقتضيات العصر فقدموا ما يظنونه مصلحة على حمكمات النصوص، وهذا من أشنع               

  .)394(مزالق االجتهاد املعاصر

                                                 
 .84-83 ص لسابق، املرجع ا: انظر، حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ-391
 .181االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، ص :  القرضاوي-392
 .4/337 إعالم املوقعني عن رب العاملني، : ابن القيم-393
 .94االجتهاد بني مسوغات االنقطاع وضوابط االستمرار، ص :  انظر، حممد األمني بن الشيخ-394
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   عدم اإلفراط يف التيسري: الضابط اخلامس
 إال أن هذا ال يعين أن تكاليف ، باحلنيفية السمحاء�وقد بعث النيب احلق أن دين اهللا يسر، 

 ألن التكليف ؛الشريعة ليست فيها مشقة وتعب، وإال ملا مسيت بتكاليف وملا مسي املطالب ا باملكلف
إمنا يكون مبا فيه مشقة مالزمة له ولكن املراد بيسر الشريعة أن تكاليفها دائما مناطة بقدرة املكلف 

ته، فال تكليف إال مبقدور، وعليه فالنظرة إىل نصوص اليسر يف الشريعة ال ينبغي أن تكون جمتزئة، وطاق
وإمنا تكون يف إطار النصوص األخرى الناطقة بوجود املشقة وابتالء يف كثري من التكاليف الشرعية، 

كاليف الشريعة، فالنظرة الشمولية لكل النصوص الشرعية هي اليت تعطي للمكلف تصورا متوازنا عن ت
فال يبالغ يف وصفها باليسر الذي يلغي كل ما فيه مشقة أو مزيد حتمل، وال يصفها بالعسر الذي يتحمل 

  . )395(فيه املكلف ما ال يطيق
  االنتقال إىل االجتهاد اجلماعي :الضابط السادس

 )396(فرديينبغي يف القضايا اجلديدة أن ننتقل من االجتهاد ال:"يقول الشيخ القرضاوي يف ذلك
 الذي يتشاور فيه أهل العلم يف القضايا املطروحة، وخصوصا فيما يكون له )397(إىل االجتهاد اجلماعي

يتمثل "كما يصور االجتهاد اجلماعي املنشود يف هذا العصر بأنه. )398("طابع العموم ويهم مجهور الناس
مني يف العامل دون نظر إىل يف صورة جممع علمي إسالمي عاملي يضم الكفاءات العليا من فقهاء املسل

إقليمية أو مذهبية أو جنسية، فإمنا يرشح الشخص لعضوية هذا امع فقهه وورعه، ال والؤه هلذه 
  .)399("احلكومة أو ذاك النظام أو قرابته أو قربه من احلاكم

                                                 
 .99-98، ص املرجع نفسه:  انظر، حممد األمني بن الشيخ-395
بذل الفرد املؤهل لالجتهاد وسعه، من أجل التوصل إىل حسن فهم لنصوص الوحي كتابا وسنة، من أجل  : يقصد باالجتهاد الفردي-396

معجم مصطلحات أصول الفقه، ص : قطب مصطفى سانو .ترتيل املراد اإلهلي يف الواقع املعيش، وذلك دومنا استعانة بغريه من أهل االجتهاد
33. 

ومنه اتفاق الصحابة على إمامة أيب بكر وموافقتهم . كل اجتهاد اتفق اتهدون فيه على رأي يف مسألة: هاد اجلماعي يقصد باالجت-397
على عهده باخلالفة إىل عمر بن اخلطاب، واتفاقهم على ما ذهب إليه أبو بكر من قتال مانعي الزكاة بعد تبادل الرأي فيه، وموافقتهم على ما 

أو هو استفراغ .7/151جامع الفقه، :ابن القيم انظر،.-رضي اهللا عنهم-ة املصاحف بعد أن عارضه أبو بكر الصديقذهب إليه عمر من كتاب
الوسع من جمموع املؤهلني لالجتهاد وذوي االختصاصات العلمية الدقيقة أهل املعرفة بالقضية املبحوثة من أجل حتصيل الظن حبكم شرعي يف 

فإذا صدر من جمتهدي قطر من األقطار  .ط حبياة عموم اجلماعة اإلسالمية أو بعض أفرادها يف قطر ما أو يف إقليممسألة قدمية أو حديثة هلا ارتبا
مسي اجتهادا مجاعيا حمليا، وإذا صدر من جمتهدي إقليم من األقاليم اإلسالمية مسي اجتهادا مجاعيا إقليميا، وإذا صدر من جمتهدي األمة من 

 .30معجم مصطلحات أصول الفقه، ص  :قطب مصطفى سانو. نه يسمى االجتهاد اجلماعي األمميأرجاء العامل اإلسالمي فإ
 .182ص  االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، : القرضاوي-398
 .183، ص  املرجع نفسه: القرضاوي-399
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دعا وقد ناقش هذا املوضوع جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة و
  :إىل ضرورة االجتهاد اجلماعي بناء على

أن حاجة العصر إىل االجتهاد حاجة أكيدة ملا يعرض من قضايا مل تعرض ملن تقدم عصرنا،  -
  .سيحدث من قضايا جديدة يف املستقبل وكذلك ما

أن يكون االجتهاد مجاعيا بصدوره عن جممع فقهي ميثل فيه علماء العامل اإلسالمي، وأن  -
 .ماعي هو ما كان عليه األمر يف عصور اخللفاء الراشديناالجتهاد اجل

 .ى اجتهاد بدون وسائله ألنه ال يتأت؛توافر شروط االجتهاد املطلوبة يف اتهدين -
االسترشاد مبا للسلف حىت يقع االجتهاد على الوجه الصحيح، واالستعانة مبا قدمه األئمة  -

 .املقتدى م
وذلك حني يكون النص قطعي الثبوت والداللة، "  مورد النصال اجتهاد يف"أن تراعى قاعدة أنه  -

 .)400(وإال ادمت أسس الشريعة
  :)401(وتنظيم االجتهاد يف العصر احلاضر حيتاج فيما يراه الدكتور زكريا الربي إىل ما يأيت

أن يكون أمر حتديد الشروط اليت جيب حتققها يف اتهدين واختيارهم من أهل العلم : أوال
  .، موكوال لويل األمر املسلم الذي يتوىل مبقتضى رئاسته حراسة الدين وسياسة الدنياوالصالح
أن يكون جبانب هؤالء مستشارون وخرباء يف كل علوم احلياة وفنوا للرجوع إليهم يف حدود  :ثانيا

  .اختصاصهم إذا اقتضى األمر ذلك
  .إنه أقرب إىل الصواب أن يؤخذ عند اختالف آراء اتهدين برأي األكثرية، ف:ثالثا
 أن يأمر ويل األمر بتنفيذ هذا الرأي يف املسائل االجتهادية عامة، حىت تكون له الصفة امللزمة، :رابعا

  .وإن مما قرره اإلسالم أن حكم احلاكم يرفع اخلالف بني العلماء
  :)402(وخالصة القول يف الضوابط اليت ينبغي مراعاا يف العملية االجتهادية ما يلي  

إذا كان يف الواقعة نص فال جمال لالجتهاد، فإن مسائل االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية هي  -
  .املسائل اليت ليس فيها نص قطعي الثبوت، قطعي الداللة وليس فيها إمجاع من الصحابة

  .جيب رد ما اختلف فيه من احلق إىل اهللا ورسوله -
                                                 

 .158، ص1992، 5، ط1985قرارات جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة الثامنة، :  رابطة العامل اإلسالمي-400
، إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود، )ضمن جمموعة حبوث( االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية،: زكريا الربي  انظر،-401

 . وما بعدها253 ص 1984، 4السعودية،ط
 إىل 128، ص 1999، السنة 90لم املعاصر،العدد االجتهاد يف حتقيق املناط وأنواعه وضوابطه، نشر جملة املس: انظر، رمضان احلسنني-402
140. 
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 قد يسأل عن مسألة ال حيتمل عقله اإلجابة  ليس كل ما يعرف مما هو حق يذاع، فإن السائل-
  .عنها، فيكون اجلواب له فتنة، وخري للمفيت يف هذه املسألة أن يوجه السائل بلطف إىل ما ينفعه

  وأسبابه يف العصر احلديثضرورة االجتهاد  :سابعاملطلب ال  
 باب االجتهاد إن باب االجتهاد مفتوح ملن تأهل له، وال خيلو عصر من اتهدين، وكان إغالق

يف أواخر القرن الرابع عشر لظروف وقتية، وأوضاع معينة، خشية أن يلج هذا الباب من ليس أهال له، 
وظهور بعض القرائن الدالة على إرادة نقض اإلسالم من الداخل، وتضييع الثروة الفقهية اليت أبدعها أئمة 

إمنا الدليل على العكس هو القائم، وهو بقاء االجتهاد العظام، وال دليل أصال على سد باب االجتهاد، و
  .)403(مشروعية االجتهاد، حىت تظل هذه الشريعة قائمة صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان

   ضرورة االجتهاد: الفرع األول  
تتمثل ضرورة االجتهاد يف ناحيتني أساسيتني تتعلق إحدامها بثمرته اليت تتطلبها املسائل املستجدة   

وأما الثانية فتتعلق ببعض الوظائف اليت تستوجب بلوغ درجة االجتهاد . ل املناسبة هلابإجياد احللو
  .للمنتصب هلا

  ضرورة العملية االجتهادية: أوال  
تتعلق ضرورة االجتهاد أساسا مبنطلقاته ودواعيه املختلفة اليت توجبه، بالنظر إىل أن أحكام 

ة بسبب تغري األحوال واألعراف والعادات، وما تتطلبه الشريعة اإلسالمية متناهية والوقائع غري متناهي
املصلحة والضرورة ومستجدات كل عصر، ومن مث تظهر أمهية االجتهاد وضرورته لترتيل األحكام 

ال ميكن ألي تشريع مساوي أو وضعي أن  و.املناسبة على الوقائع، وفق املبادئ الكلية للشريعة اإلسالمية
بيق يف كل زمان ومكان، إال باالجتهاد الذي متليه ضرورات الواقع يبقى معموال به، صاحلا للتط

وتطورات احلياة، وما يستجد من قضايا تتطلب حلوال مناسبة تتجاوب مع املقتضيات، وتواكب تطور 
لذا كان االجتهاد ضرورة تشريعية وفرضا كفائيا، وقد يصبح عينيا إذا خيف فوات احلادثة على . احلياة

  .يغري الوجه الشرع
وتتمثل ضرورة االجتهاد إما يف الترجيح بني األدلة املتعارضة، وإما ملعرفـة حكـم القـضايا                

 من بني آراء    )404(املستجدة اليت ال يوجد هلا نصا أو اجتهادا سابقا، وإما فيما يسمى باالجتهاد االنتقائي             

                                                 
 .196-195جتديد الفقه اإلسالمي، ص :  انظر، وهبة الزحيلي-403
          اختيار أحد اآلراء املنقولة يف تراثنا الفقهي العريض للفتوى أو القضاء به ترجيحا له على غريه من اآلراء، : يقصد باالجتهاد االنتقائي-404

أو هو اختيار  .115، ص 1989، 2االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، دار القلم، الكويت، ط: انظر، يوسف القرضاوي.خرىأو األقوال األ
املؤهل لالجتهاد أحد اآلراء املنقولة يف التراث الفقهي املدون للفتوى والقضاء به، ترجيحا له على غريه من اآلراء واألقوال، واعتبارا مبالءمة 
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 سواء يف جمال اإلفتاء أو املذاهب اإلسالمية، الختيار ما هو أنسب لظروف العصر، واحملقق ملصاحل الناس،
القضاء أو التقنني، ويسترشد اتهد يف ذلك مبقاصد الشريعة ومباين احلكام الشرعية من علل وحكـم                

 )405(�قد كان االجتهاد دائما ضرورة، حيـث اجتهـد الـنيب             و .تشريعية الستنباط احلكم املناسب   
ز أئمة االجتهاد من أصحاب املدارس      ، واجتهد من جاء بعدهم من التابعني، مث بر        )406(واجتهد الصحابة 

واستمر ركب اتهدين الذي مل ينقطـع وإن        . )407(الفقهية الذين وضعوا مناهج االستنباط واالستدالل     
بل الثابت هو الوجـود     . قلّ عددهم، ومل يثبت يف التاريخ العلمي هلذه األمة أن الزمان خال من جمتهد             

اب األمة، وضعف احلركة الفقهية وقلة عدد اتهـدين،         املستمر لالجتهاد رغم الضعف العام الذي أص      
  .)408(وميل الفقهاء إىل تقليد األئمة السابقني، وعدم اجلرأة على االستقالل الفكري

فاحلاجة إىل االجتهاد دائمة ومستمرة، ما دامت وقائع احلياة تتجدد وأحـوال اتمـع تـتغري          
 لكل زمان ومكان، وحاكمة يف كل أمر من أمـور           وتتطور، وما دامت شريعة اإلسالم صاحلة مبرونتها      

اإلنسان، فكان هذا العصر أحوج إىل االجتهاد من غريه، نظرا للتغري اهلائل الذي دخل احلياة االجتماعية                
بعد االنقالب الصناعي، والتطور التكنولوجي، والتواصل املادي العاملي، وكذا ظهور أشكاال وأعمـاال             

قتصاد واملال، كالشركات احلديثة مبختلف صورها املتعددة، والبنـوك         ومؤسسات جديدة يف ميدان اال    
ويف اال العلمي البحت مبا قدمه من اكتـشافات هائلـة وتكنولوجيـا متقدمـة،               . بأنواعها املختلفة 

وخصوصا يف اال الطيب الذي أثار مشكالت كثرية تبحث عن حلول شرعية، تقتضي مـن اتهـد                 
                                                                                                                                                         

لعصر ومتغرياته ومقتضياته الفكرية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، وانسجامها معها، وهذا النوع من االجتهاد أقرب ذلك الرأي روح ا
 .29معجم مصطلحات أصول الفقه، ص  :قطب مصطفى سانو انظر، .أن يكون تلفيقا مؤسسا على نظرة اجتهادية متعمقة

 كان بالوحي، وبالتايل فلم يكن له أن جيتهد، إذ ال جمال لذلك طاملا كانت له القدرة ���� ذهب بعض الفقهاء إىل اعتبار أن اجتهاد النيب -405
على معرفة احلكم اليقني، ومما يدل على ذلك أن ص كان يتوقف عن اجلواب فيما يسأل عنه انتظارا للوحي، غري أن مجهور العلماء من 

 يف أمور احلرب وسائر أمور احلياة، ويف حتقيق مناط احلكم، واألقضية وفصل  خاصة����األصوليني واحملدثني متفقون يف جواز اجتهاد النيب 
اجتهاد الرسول، املنشأة العامة للنشر والتوزيع، : وانظر، عبد اهللا حممد الصويعي . وما بعدها4/22املستصفى: انظر، الغزايل.اخلصومات

 . وما بعدها125ص  ،1986، 1طرابلس، ليبيا، ط
 .145-7/144جامع الفقه، :انظر، ابن القيم -406
 ، وبذلك انتقل الفقه اإلسالمي من دور التأسيس إىل دور البناء والكمال، الذي كان ���� اكتملت أصول الشريعة قبل وفاة النيب -407

لفقهاء والقضاة مطبوعا بطابع االجتهاد يف عصر األئمة األعالم، وإن احنصر هذا االجتهاد فيما مل يرد فيه النص، أما فيما عدا ذلك فقد توسع ا
يف االجتهاد سواء كان مجاعيا أم فرديا، وقد أدى هذا التوسع يف االجتهاد يف هذه الفترة إىل اختاذ االجتهاد بالرأي أشكاال عديدة كالقياس 

د العظيم شرف راجع، عب .واالستحسان واملصاحل املرسلة وسد الذرائع، وغريها مما اعتربت فيما بعد من املصادر التبعية للفقه اإلسالمي
معامل  :وانظر، صبحي الصاحل. وما بعدها143،ص 1993، 4تاريخ التشريع اإلسالمي،منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا،ط :الدين

 .15-12،ص 1975، 1الشريعة اإلسالمية، دار العلم للماليني، بريوت،ط
 :انظر، يوسف القرضاوي .واز خلو العصر من اتهدين من عدمهتعرض األصوليون من املذاهب املختلفة يف هذا املوضع إىل قضية ج -408

 . وما بعدها85االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، ص 
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ويستفرغ وسعه يف استنباط احلكم املناسب هلا، مثل مـسألة زرع األعـضاء،             املعاصر أن يبذل جهده     
  .)409(وبنوك اللنب، والتلقيح االصطناعي وغريها

  
  الوظائف اليت تتطلب درجة االجتهاد: ثانيا

اشترط الفقهاء بلوغ درجة االجتهاد ملن ينتصب ألمور عظيمة ومناصب خطرية، يعود نفعها 
ها عليهم، فدرجة االجتهاد هي املؤهل الطبيعي هلذه املناصب، حىت ال على املسلمني، كما يعود ضرر

تضيع حقوق املسلمني بني أصحاب هذه املناصب، فاشترطوا فيمن يتوالها أن يكون جمتهدا، ومنعوا غري 
  :اتهدين من توليتها، من ذلك

 أن اإلمام األعظم فقد اتفق الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة على: اإلمامة العظمى -أ
فذكر املاوردي أن من شروط اإلمام األعظم العلم . يشترط فيه رتبة االجتهاد، فال يصح هلا إال جمتهد

، وقال )412( يف روضة الطالبني)411(، وذكره النووي)410(املؤدي إىل االجتهاد يف النوازل واألحكام
عرف األحكام ويعلم الناس وال حيتاج لي:"الشربيين تعليقا على اشتراط النووي أن يكون جمتهدا ما يلي

 ألنه باملراجعة والسؤال خيرج عن رتبة االستقالل، وإذا تعذر هذا قدم ؛إىل استفتاء غريه يف احلوادث
وقد ذكر الشاطيب أن العلماء نقلوا االتفاق على أن اإلمامة الكربى ال تنعقد إال ملن نال . )413("األفضل

فلو فرض خلو الزمان عن جمتهد يظهر بني الناس، :"مث قال. )414(شرعرتبة االجتهاد والفتوى يف علوم ال
وافتقروا إىل إمام يقدمونه جلريان األحكام وتسكني ثورة الثائرين واحلياطة على دماء املسلمني وأمواهلم، 

 إما أن نترك الناس فوضى وهو عني الفساد : ألنا بني أمرين؛فال بد من إمامة األمثل عمن ليس مبجتهد
  .)415("رج، وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتةً، وال يبقى إال فوت االجتهاد، والتقليد كاف حبسبهواهل

                                                 
 . وما بعدها102، ص املرجع نفسه: انظر، القرضاوي -409
 .5األحكام السلطانية، ص  : املاوردي-410
ه، وتويف سنة 632افعي، ولقبه حمي الدين النووي، ولد سنة  هو حيي بن شرف الدين بن حزام الفقيه الشافعي، كنيته أبو زكريا الش-411
طبقات احلفاظ، دار الكتب العلمية، : السيوطي. شرح صحيح مسلم، رياض الصاحلني، اموع شرح املهذب: هـ، من أشهر مؤلفاته676

 .513، ص 1994، 2بريوت، ط
د معوض، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية، روضة الطالبني، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حمم : النووي-412

 .7/262، )دط( ،2003
 .4/168 مغين احملتاج، : الشربيين-413
 .3/42االعتصام،  : الشاطيب-414
 .3/43،  املصدر نفسه: الشاطيب-415
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وهي أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضائها على :  وزارة التفويض-ب
ممضي اآلراء ألنه "؛وقد ذكر املاوردي أنه يشترط فيها من شروط اإلمامة ما عدا النسب وحده. اجتهاده

  .)416("ومنفذ االجتهاد، فاقتضى أن يكون على صفات اتهدين
 فقد نص املالكية والشافعية واحلنابلة على أنه يشترط يف القاضي أن يكون جمتهدا، : القضاء-ج

وقد ذكر املاوردي أن من شروط والية القضاء العلم باألحكام . )417(وخالف يف ذلك احلنفية
 )419(-أو كادوا يتفقون-كما أم اتفقوا أيضا:" إىل ذلك الشاطيب أيضا بقولهكما أشار  . )418(الشرعية

  . )420("على أن القضاء بني الناس ال حيصل إال ملن رقى رتبة االجتهاد، وهذا صحيح على اجلملة
ال :"وكذلك اشترطوا يف املفيت أهلية االجتهاد، ليأخذ غريه بقوله، جاء يف املدونة:  املفيت-د

فمن اعتقد يف نفسه أنه :"وزاد ابن رشد. )421("العلم أن يفيت، حىت يراه الناس أهال للفتوىينبغي لطالب 
ويشترط :"، وقال النووي)422(" جاز له إن استفيت أن يفيت-عز وجل-ممن تصح له الفتوى مما آتاه اهللا  

ال لغريه أن يقلده فيه أهلية االجتهاد، فلو عرف العامي مسألة أو مسائل بدليلها مل يكن له أن يفيت ا و
ويأخذ بقوله فيها، وقيل جيوز، وقيل إن كان نقليا جاز، وإن كان قياسيا فال، والصحيح األول، والعامل 

 )424(وعد الزركشي. )423("الذي مل يبلغ غاية االجتهاد كالعامي يف أنه ال جيوز تقليده على الصحيح
  .  أهلية االجتهاد من شرائط املفيت)425(وكذا الرافعي

  ن يشاوره القاضي م-ـه
أحب للقاضي أن يشاور، وال يشاور يف أمره إال عاملا بكتاب وسنة وآثار :" قال الشافعي

وأقاويل الناس، وعاقال يعرف القياس، وال حيرف الكالم ووجوهه، وال يكون هذا يف رجل حىت يكون 

                                                 
 .30األحكام السلطانية، ص  : املاوردي-416
 .تولية القضاءوقد سبق تفصيل ذلك يف مبحث اشتراط االجتهاد يف  -417
 .89األحكام السلطانية، ص : املاوردي-418
 . إشارة إىل مذهب احلنفية يف عدم اشتراط االجتهاد فيمن يتوىل القضاء، وقد سبق بيان ذلك-419
 .43-3/42االعتصام،  : الشاطيب-420
 . 4/17، 1994، 4املدونة الكربى برواية سحنون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: اإلمام مالك -421
و يعقَّب على قول ابن رشد بأنه ال يكفي يف استحباب القضاء أن يرى نفسه أهال لذلك، بل . 10/34املعيار املعرب، : الونشريسي-422

حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق، دار ابن اجلوزي، السعودية،  من أسرار منتقى األخبار،نيل األوطار : الشوكاين. أن يراه الناس أهال له
 .15/431، 2006، 1ط

 .8/87روضة الطالبني، : النووي-423
 .6/305البحر احمليط،، : الزركشي -424
 .12/420الشرح الكبري، :الرافعي -425
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لتهمة وأطيب إىل نفوس  ألا أبعد من ا؛املشاورة مستحبة:"وقال الرافعي. )426("عاملا باللسان العريب
  .)427("اخلصوم، وإمنا يشاور العلماء األمناء

  احلسبة -و
  .)428("وهي أمر باملعروف إذا ظهر تركه، وي عن املنكر إذا ظهر فعله" 

هي وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فرض على القائم بأمور  و
  .)429(هاملسلمني يعني لذلك من يراه أهال ل

هل جيوز له أن حيمل الناس فيما ينكره : واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي:"قال املاوردي
أنّ له أن حيمل : أحدمها. من األمور اليت اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم ال؟ على وجهني

جتهاد يف أحكام فعلى هذا جيب على احملتسب أن يكون عاملا من أهل اال. الناس على رأيه واجتهاده
ليس له أن حيمل الناس على رأيه، واجتهاده يقودهم : والوجه الثاين. الدين، ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه

إىل مذهبه لتسويغ االجتهاد للكافة فيما اختلف فيه، فعلى هذا جيوز أن يكون احملتسب من غري أهل 
وهل يفتقر إىل أن يكون عاملا من :"ل الفراءوقا. )430("االجتهاد إذا كان عارفا باملنكرات املتفق عليها

أهل االجتهاد يف أحكام الدين، ليجتهد رأيه؟ حيتمل أن يكون من أهله، وحيتمل أال يكون ذلك شرطا 
  .)431("إذا كان عارفا باملنكرات املتفق عليها

   االجتهاد)أسباب(  منطلقات:الفرع الثاين  
  :)432(تتجلى منطلقات االجتهاد أو أسبابه فيما يأيت

  تأكيد خلود الشريعة اإلسالمية ومرونتها -1
إن من أهم خصائص الشريعة اإلسالمية وأبرز عوامل مرونتها سعة دائرة االجتهاد فيها، فقـد               
ترك الشارع احلكيم كثريا من األمور التفصيلية اليت تعرض للناس يف معاشهم وتعاملهم من غري نصوص                

 ويـالءم  أحكام هلا مبا حيقق مصلحة أهل هذا العـصر           حتكمها، وذلك ليقوم جمتهدو كل عصر بوضع      

                                                 
 .7/504،  2001، 1حتقيق، رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، مصر،ط األم،:  الشافعي-426
 .12/465الشرح الكبري، :الرافعي -427
 .284، ص 1983األحكام السلطانية، تعليق حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، :  انظر، الفراء-428
 .315األحكام السلطانية، ص :  انظر، املاوردي-429
 .316، ص  املصدر نفسه: املاوردي-430
 .285األحكام السلطانية، ص  : الفراء-431
منشورات كلية  ،"االجتهاد الفقهي منطلقاته واجتاهاته"ات االجتهاد وأسبابه يف مقال له بعنوان وهبة الزحيلي لبعض منطلق. تطرق د -432

 . 1996، 53سلسلة رقم  حممد الروكي،: ، تنسيق)االجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد(اآلداب، جامعة حممد اخلامس، املغرب، 
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مراعني يف ذلك املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ومستهدين باملبادئ املستمدة من الكتاب             أوضاعهم،
  .والسنة وهذه حكمة بالغة

هذا إضافة إىل أن كثريا من األمور قد اقتصرت النصوص على تقرير أصوهلا ومبادئها العامـة،                
اصيلها وجزئياا ألهل االجتهاد لصياغتها بالشكل الذي يالئم حال كل عصر وظروف كل             وتركت تف 

من ذلك مثال مبدأ الشورى، ومبدأ األمر باملعروف، ومبدأ القضاء بالعدل، فهذه أمور جـاءت                جمتمع،
بتقريرها نصوص عامة، وتركت حتديد الكيفية اليت تنفذ ا لتصاغ باألسلوب الذي يناسب كل عصر،               

كما أن بعض النصوص اليت تناولت أمورا تطبيقية قـد           .وتطبق بالصورة اليت تالئم أوضاع كل جمتمع      
صاغها الشارع احلكيم صياغة تتسع ألكثر من تفسري، وهذا ما ساعد على تعـدد املـدارس الفقهيـة                  

  .واملذاهب واآلراء يف الفقه اإلسالمي، ويف هذا رمحة بالعباد وتيسري عليهم
  غري األحكام بتغري األحوالمراعاة ت -2  

ال خالف يف أن التطور سنة احلياة، كما أن اإلنسان ينتقل من حال إىل حال، وعليه فإنه مـن                   
الطبيعي أن القواعد الشرعية اليت حتكمه وإن تضمنت مبادئ عامة ثابتة ومستقرة، إال أا حتتوي العديد                

وهذا التغري يف األحكام ال يعين تغري النصوص،         .حوالمن األحكام القابلة للتغري تبعا لتبدل األزمان واأل       
فالنصوص ثابتة ومستقرة، إمنا املقصود هو تغيري التفسري االجتهادي هلذه النصوص، وفق ما تدعو إليـه                
احلاجة والضرورة، أو بناء على تغري العلل اليت بنيت عليها األحكام، أو بسبب انتفاء الشروط الواجبـة                 

 بتغري الزمان رعاية ملصاحل العباد بات من البديهيات املسلّم          )434( أن تغري االجتهاد   ويبدو .)433(لتطبيقها
كثري :" يف جمموعة رسائله ذه العبارة الدقيقة احملكمة بقوله        -الفقيه احلنفي -ا حىت سلكه ابن عابدين      

مان، حبيث  من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله، أو حلدوث ضرورة أو لفساد أهل الز              
الف قوانني الشريعة املبنيـة     خللو يبقى احلكم على ما كان عليه أوال للزم عنه املشقة والضرر بالناس، و             

وبناء على هذا فإن سالمة االجتـهاد وصـواب         .)435("على التخفيف والتيسري، ودفع الضرر والفساد     
  .)436(ألعراف السائدةالفتوى يتوقفان على مدى مالءمتهما لروح العصر، وتقدير ظروف البيئة وا

                                                 
 .340-339 تاريخ التشريع اإلسالمي، ص: عبد العظيم شرف الدين  انظر،-433
 لقد نبه العلماء على إمكان تغري االجتهاد، ألن مناط هذا العمل الفكري الدقيق هو الدليل والربهان، وقد جيد اتهد من األدلة ما مل -434

شريعة معامل ال: انظر، صبحي الصاحل .جيده من قبل، فال ضري يف تراجعه عن موقفه السابق، ألن مراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل
 .36، ص 1975، 1اإلسالمية، دار العلم للماليني، بريوت، ط

 .2/125 ،)دط،دت(جمموعة رسائل ابن عابدين، : ابن عابدين-435
قد يكون تغري الزمان املوجب لتبديل األحكام الفقهية االجتهادية ناشئا عن فساد األخالق وفقدان الورع وضعف الوازع، مما يسمى  -436

ون ناشئا عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية، وترتيبات إدارية، وأساليب بفساد الزمان، وقد يك
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كوا تستند يف تشريعاا لوهذا ما يؤكد القول بصالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان،  
ملرونتها، واعتبار قواعدها إمنا وضعت جللب املصاحل للعباد ودفع املفاسد عنهم، وبالتـايل إذا تغـريت                

 .ال، فمن البديهي أن يتغري احلكـم      من حيث مفهومها وحسب الظروف واألحو         املصاحل أو املفاسد    
 لتغري األحكام بتغري األحـوال والعلـل   -ال يتسع املقام لذكرها -ويف الفقه اإلسالمي العديد من األمثلة     

  .)438(، مع وجوب احملافظة على روح التشريع وحكمته)437(والضرورات
  تفويت الفرصة على األخذ بالقوانني الوضعية -3  
ة املستوردة من الغرب حمل الشريعة اإلسالمية يف كثري من نـواحي            لقد احتلت القوانني الوضعي     

، سواء يف اإلجراءات كقوانني املرافعات واإلجـراءات        )439(احلياة التشريعية يف البالد العربية واإلسالمية     
زة أو يف املوضوعات كالقوانني املدنية والتجارية واجلنائية، وذلك لتقدميها مادة جاه             املدنية واجلنائية،   

مفصلة ومبسطة، وللمؤثرات اخلارجية، حيث اعترب العمل ذه القوانني مظهرا مـن مظـاهر الرقـي                
 ومنه فإن حتريك آليات االجتهاد الفقهي يف العصر احلديث من شأنه أن ينمي احلركة الفقهية                .والتمدن

األخـذ بـالقوانني    ويغطي كل املتطلبات واألوضاع الناشئة والظروف املعاصرة، ومن مث االستغناء عن            
  .)440(املستوردة
  التوفيق بني النص واملصلحة -4  
 يف جمـال االجتـهاد يف       تعترب املصلحة يف الفقه اإلسالمي وأصوله أحد أدلة األحكام الشرعية           

املسائل الفقهية العملية الظنية، أما املسائل امع عليها فليست جماال لالجتهاد املصلحي، إذ ال مـساغ                
ورد النص، وإذا وجد شيء من التعارض بني النصوص الظنيـة واملـصلحة احلقيقيـة،               لالجتهاد يف م  

فيخصص النص الظين يف داللته أو يف ثبوته باملصلحة القطعية اليت تقرها الشريعة، فيـؤدي ذلـك إىل                  
                                                                                                                                                         

وهذا النوع الثاين هو أيضا كاألول موجب لتغيري األحكام الفقهية االجتهادية املقررة إذا أصبحت ال تتالءم معه، ألا . اقتصادية وحنو ذلك
 .943-2/942املدخل الفقهي العام،: انظر، مصطفى الزرقا.  والشريعة مرتهة عن ذلكأو ضررا،  تصبح عندئذ عبثا 

 .ة مقارنة مع القانون الوضعينظرية الضرورة الشرعي: وهبة الزحيلي . راجع تفصيال أكثر حول الضرورة وأثرها يف تغري األحكام-437
 .1993، 1يل، بريوت،طدار اجل أثر االضطرار يف إباحة احملرمات الشرعية، :مجال نادر الفرا

 . وما بعدها179جتديد الفقه اإلسالمي، ص :  وهبة الزحيلي، انظر-438
 ما عدا جمال األسرة فلم يطله التقنني الغريب يف أصوله املستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية، غري أنه تأثر يف بعض جزئياته، تبعا لتأثر -439

وافدة على اتمع اإلسالمي بسبب تقاعس علماء الشريعة عن إعادة النظر يف األحكام الشرعية يف بعض املنتسبني لإلسالم باحلضارة الغربية ال
ضوء التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت صاحبت الثورة الصناعية وإحجامهم عن التصدي للعالقات االجتماعية واالقتصادية اجلديدة، 

عة اإلسالمية حلول القوانني األوروبية حمل الشريعة، وتعدد الشرائع وجهات التقاضي يف البالد وكان من آثار مزامحة القوانني األوروبية للشري
تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد : انظر، صويف حسن أبو طالب .العربية بسبب تعمد الدولة العثمانية اقتباس التقنينات عن القوانني األوروبية

 .وما بعدها 260 ص ،2001، 4رة، طهضة العربية، القاهدار الن العربية،
 . وما بعدها26ص  االجتهاد الفقهي احلديث، منطلقاته واجتاهاته، :انظر، وهبة الزحيلي-440
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 ألنـه  ؛ختصيص عام القرآن الظين باملصلحة، وإىل ترك األخذ خبرب اآلحاد إذا عارض املصلحة القطعيـة         
  .)441(ض ظين وقطعي، فيقدم القطعي، وهذا على رأي فقهاء املالكية واحلنفيةتعار

وهذا االجتاه يف الواقع ليس جتاوزا للنص وختطيا له، وإمنا هو تقدمي ملا دلت عليـه النـصوص                    
الكثرية اليت تشهد جلنس هذه املصلحة باالعتبار، والتقدمي بالكثرة النصية على ما دل عليه نص واحد هو      

  .)442(املعقولاألمر 
كما ميكن أن يسمى هذا االجتاه بالتفسري املقاصدي املصلحي للنصوص، وذلك بـالنظر والبحـث يف                
مقاصد النصوص واملصاحل املتوخاة من أحكامها، مث تفسريها واستخراج معانيها ومقتضياا وفق ما الح              

ل املقرر، وهـو أن     وهذا التفسري ليس سوى إعمال لألص     . من مقاصد ومصاحل دون تكلف وال تعسف      
  .الشريعة مصاحل كلها ورمحة كلها

وأما التطبيق املصلحي للنصوص فهو فرع وامتداد للتفسري املصلحي للنصوص، ويقصد به مراعاة   
مقاصد النصوص واملصاحل املتوخاة منها عند التطبيق، وهو ما يقتضي تكييفا معينا لترتيـل النـصوص،                

النصوص واليت ال تنطبق، واحلاالت اليت يتعني استثناؤها بصفة دائمة          وتكييفا للحاالت اليت تنطبق عليها      
  .)443(أو بصفة عارضة

  مصادر األحكام االجتهادية: ثامناملطلب ال
انطالقا من مبدأ حجية احلكم القضائي واستقالليته والذي مينح فيه القاضي من املـصادر الـيت     

أثري اجلهة اليت عينته غري خاضع يف أداء مهامه لغري يستقي منها حكمه ما جيعله مستقال بالرأي بعيدا عن ت
النص، فقد أمجلت نصوص القرآن القواعد العامة للفصل يف املنازعات، وجاءت السنة النبوية لتفصل يف               

وعلى  .بعضها وتوضح البعض اآلخر، ومع هذا التفصيل ترك للقاضي جمال لالجتهاد فيما مل يرد به نص              
 ع إليها القاضي يف إصدار أحكامه تتنوع إىل مصادر نقلية، وأخرى اجتهادية،           ذلك فإن املصادر اليت يرج    

  . وفيما يلي عرض موجز هلذه املصادر بغرض البيان فحسب
   النقليةاالجتهاديةمصادر األحكام  :الفرع األول

إنه مما ينبغي للمجتهد أن يعلمه يف اجتهاده ويعتمد عليه عند استنباطه احلكم، فعليـه أوال أن                 
نظر يف نصوص الكتاب والسنة، فإن وجد فيهما قدمه على غريه، فإذا مل جيده أخذ بالظاهر منهما وما                  ي

                                                 
 .69مقاصد الشريعة، ص : انظر، حسن حامد-441
يديهم، ووجوب دفع وجوب تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة كتضمني الصناع ما يتلف بأ: وتطبيقات هذا املبدأ كثرية منها -442

أشد الضررين، كتوظيف ضرائب اخلراج على األغنياء إذا خال بيت املال عما يفي حباجات اجلند، ووجوب احملافظة على النفس كقتل اجلماعة 
 .ها وما بعد27ص  االجتهاد الفقهي احلديث، منطلقاته واجتاهاته،:انظر، وهبة الزحيلي. ، وقبول شهادة الصبيان يف اجلراحبالواحد

 .55-53،ص 2000املصلحة، دار الفكر املعاصر، بريوت، -الواقع-النص-االجتهاد :انظر، أمحد الريسوين -443
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 مث تقريراته لبعض أمته، مث اإلمجاع إذا        �يستفاد مبنطوقهما ومفهومهما، فإن مل جيد نظر يف أفعال النيب           
 العلة كال أو بعضا، ويالحظ كان يقول حبجيته، مث يف القياس على ما يقتضيه اجتهاده من العمل مبسالك

وإذا أعوزه ذلك كله متسك بالرباءة األصلية، وعليه عنـد          , )444(القواعد الكلية ويقدمها على اجلزئيات    
 )445(التعارض بني األدلة أن يقدم طريق اجلمع على وجه مقبول، فإن أعوزه ذلك رجـع إىل التـرجيح       

  .)446(باملرجحات
وهي القرآن والسنة : شرعية املتفق عليها عند مجهور الفقهاءاملصادر النقلية األصلية هي األدلة الو

  .)447(واإلمجاع والقياس
  القرآن الكرمي :أوال

إذا كان الكتاب هو القرآن فهو معلوم ال حيتاج إىل تعريف املـراد منـه، ولكـن                 :  تعريفه -أ
ريفهم حول الغـرض  األصوليني عنوا بتعريفه لبيان خصائصه الثابتة واملميزة له عن غريه، وتدور كل تعا           
  .)448(الذي يبحث عنه األصويل وهو استنباط األحكام من األلفاظ الدالة على األحكام

كالم اهللا املرتل على خامت األنبياء باللفظ العـريب املتعبـد           :"ومن هذه التعاريف أن القرآن هو      
  .)449("بتالوته واملكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا نقال متواترا

بالنظر إىل القرآن الكرمي فهو األصل التشريعي األول، ومل خيتلـف            :األحكامداللته على    -ب
فقد بينـت فيـه أسـس الـشريعة          .فيه اثنان فهو املصدر األول، وهو عماد الشريعة إىل قيام الساعة          

وأوضحت معاملها يف العقائد تفصيال ويف العبادات واحلقوق إمجـاال، وهـو يف الـشريعة اإلسـالمية        
 نفسه وملن بعده، ولذا كان هو املصدر        � الشرائع الوضعية لدى األمم، وهو القدوة للنيب         كالدستور يف 

   .التشريعي األصلي
غري أن الكتاب بصفته الدستورية إمنا يتناول بيان األحكـام بـالنص اإلمجـايل وال يتـصدى                 

  .للجزئيات وتفصيل الكيفيات إال قليال

                                                 
 .6/229البحر احمليط،: الزركشي -444
 . وما بعدها261منتهى السول يف علم األصول،ص : اآلمدي. راجع ترجيحات األدلة الشرعية-445
 .350ألصول، ص حتصيل املأمول من علم ا:  الطيب القنوجيو أب-446
 .  غري أن القياس ال يدخل يف األدلة النقلية، وإمنا يدخل ضمن املصادر االجتهادية العقلية-447
 تفصيل الكالم حول القرآن الكرمي كمصدر للتشريع وداللته على األحكام مبسوط يف كتب أصول الفقه، ومل أر التوسع يف ذلك هنا -448

كما تناولته كتب تاريخ تشريع . وما بعدها107أصول الفقه اإلسالمي، ص : مصطفى شليب :ر يف ذلكينظ. بغية اإلجياز يف حبث مصادر الفقه
 .  الفقه اإلسالمي

 .  وما بعدها84أصول الفقه اإلسالمي، ص  : انظر، مصطفى شليب-449
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بالنسبة إىل أحكام املعامالت املدنية والنظم السياسية       وهلذا اإلمجال يف نصوص القرآن مزية هامة        
واالجتماعية، فإنه يساعد على فهم تلك النصوص املة وتطبيقها بصورة خمتلفة حيتملها النص، فيكون              
باتساعه قابال اراة املصاحل الزمنية وترتيل حكمه على مقتضياا مبا ال خيرج عـن أسـس الـشريعة                  

  .)450(ومقاصدها
ذا فما يوجد من اختالف بني العلماء إمنا يرجع إىل مدى وكيفية استنباط األحكام يف               وعلى ه  

ما يعترب ظنيا يف داللته، كامل والعام واخلاص وااز، واالختالف من جهة عالقة الكتاب بالسنة من                
  .)451(حيث ختصيص العام وتقييد املطلق، وهذا هو جمال االجتهاد

  السنة النبوية :ثانيا
 أو  -ليس جبليا - من قول أو فعل    �ما صدر من النيب      :عند األصوليني هي  : عريف السنة  ت -أ

ستنبط تستنبط منها األحكام كما     اليت ت فهي ذا املعىن املصدر الثاين من املصادر التشريعية          .)452(تقرير
  .من املصدر األول القرآن الكرمي، ويرجع إليها يف فهم املراد منه

املكانة فقد أفردها العلماء ببحوث خاصة ومسائل متنوعة تتعلق حبجيتـها        ونظرا ملا هلا من هذه      
وأقسامها من جهة القبول والرد، ومن جهة الصحة والضعف، ومن جهة ما يثبت ا من األحكام وما                 

  .)453(ال يثبت، ومن جهة مرتبتها من الكتاب وما إىل ذلك
 من قول أو فعل أو تقريـر،        � أمجع املسلمون على أن ما صدر عنه         :االحتجاج بالسنة  -ب

وكان مقصودا به التشريع واالقتداء، ونقل بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة 
  .)454(على املسلمني، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه األحكام الشرعية ألفعال املكلفني

رها ال يعترب من املسلمني     كوا أصال تشريعيا، وأن منك    للذا مل خيتلف املسلمون يف شأن السنة و       
كـاختالف   وإمنا ما يوجد من اختالف فهو يف كيفية اعتمادها، وكيفية االستدالل ا،            .وال من ملتهم  

  .)455(العلماء فيما كان منها ظين الداللة أو ظين الثبوت، وهذا هو جمال االجتهاد فيها
                                                 

 . 74-1/73املدخل الفقهي العام،  :انظر، مصطفى الزرقا -450
 .198-196، 1989، 1 اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، طاملدخل إىل التشريع : انظر، كامل موسى-451
اإلحكام  :اآلمدي. ���� وأما السنة عند الفقهاء فقد أخذت معىن آخر فإا تطلق عندهم على ما كان من العبادة نافلة منقولة عن النيب -452

ملطلوب طلبا غري جازم، حبيث يثاب املرء على فعله، وال فعلى هذا اإلطالق تكون مبعىن الصفة الشرعية للفعل ا .1/227 يف أصول األحكام،
مباحث االجتهاد عند األصوليني وأثرها يف اختالف األحكام، : أمحد عبد احلليم أمحد محام: انظر تفصيال أكثر يف ذلك .يعاقب على تركه

 .1987أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة األزهر، مصر، 
 . ول الفقه وعلوم احلديثيراجع يف ذلك كتب علم أص -453
 .  وما بعدها124أصول الفقه اإلسالمي، ص : مصطفى شليب  انظر،-454
 . 200-199املدخل إىل التشريع اإلسالمي، ص :  انظر،كامل موسى-455
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  اإلمجاع :ثالثا
منها ما ذكـره     ليني بتعاريف متعددة،  عرف اإلمجاع يف اصطالح األصو    :  تعريف اإلمجاع  -أ
، )456(" بعد وفاته يف عصر من األعصار على أمر من األمور          �هو اتفاق جمتهدي أمة حممد      :"الشوكاين

  .غري أن هذا التعريف يدخل فيه ما كان من اللغويات والعقليات
  تهدين من أمة حممد       :"ف به اإلمجاع هو   وأقرب ما عرعصر من    بعد وفاته يف   �اتفاق مجيع ا 

  .)457("العصور على حكم شرعي
ذهب اجلمهور إىل أن اإلمجاع إذا استوىف شروطه يكون حجة، وهـو املـصدر              : حجيته -ب

الثالث من مصادر التشريع، وقد وصف اآلمدي اجلمهور القائلني أن اإلمجـاع حجـة بـأم أهـل                  
  .)458(احلق

 مل ينقل الدليل معه، إذ ال يعقل        وإذا انعقد على حكم ال بد أن يكون مستندا إىل دليل فيه، وإن            
  . )459(وهو نوعان قويل وسكويت .أن جتتمع كلمة علماء األمة املوثوق م تشهيا بال دليل شرعي

   العقليةمصادر األحكام االجتهادية :الفرع الثاين
  :سواء كان االجتهاد فرديا أم مجاعيا فإن مرجعه واحد من أمرين

، فإذا عرضت للقاضي اتهد مسألة مل ينص على حكمهـا            قياس األشباه على أشباهها    :أوهلما
ولكن ورد يف الكتاب أو يف السنة حكم يف حادثة تشبهها فإن عليه أن يقيس ما عرض له على ما نص                     

  .على حكمه
رعاية مصاحل اخللق، وتقرير ما جيلب هلم النفع واخلري، ويدفع عنهم األذى والشر، وذلك               :ثانيا

الطارئة نظري ورد يف الكتاب أو السنة، وهذا أوسع جماال من القياس املشهور عند              حني ال يكون للحادثة     
  .)460("قياس املصلحة"األصوليني ويسمى 

                                                 
 . 1/348إرشاد الفحول، : الشوكاين-456
 .1/262 ، اإلحكام يف أصول األحكام:  اآلمدي-457
وشذ عن اجلمهور يف حجية اإلمجاع النظام والشيعة اإلمامية وبعض اخلوارج، فإم  .1/267 ،اإلحكام يف أصول األحكام:  اآلمدي-458

 .  1/266املصدر نفسه، :انظر،اآلمدي .ذهبوا إىل أن اإلمجاع ليس حبجة، وإمنا احلجة يف مستنده إذا ظهر لنا
يف عصره، ويسكت الباقون منهم وال يردوا عليهم هو أن يتفق بعض اتهدين على قول أو فعل، وينتشر ذلك :  اإلمجاع السكويت-459

وهو خمتلف يف حجيتة، والذي عليه اجلمهور أنه ليس حبجة وأنه ال خيرج عن كونه رأي بعض األفراد من  .بعد مضي مدة التأمل
 .202-201ص  املدخل إىل التشريع اإلسالمي،: انظر، كامل موسى.اتهدين

 . 131، ص 1982، 6يع اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، طأصول التشر:  انظر، علي حسب اهللا-460



 127

  القياس :أوال
إحلاق مسألة ال نص على حكمها مبسألة ورد النص حبكمها يف احلكم الـذي              هو  :  تعريفه -أ

   .)461(ورد به النص لتساوي املسألتني يف علة احلكم
القياس يف املرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة واإلمجاع، من حيـث حجيتـه يف إثبـات                و يأيت 

األحكام الفقهية، ويعترب املصدر االجتهادي األول لألحكام، فهو أعظم أثرا من اإلمجاع يف كثرة مـا                
ألحكام  أغزر املصادر الفقهية يف إثبات ا      هوو . ألن مسائل اإلمجاع حمصورة    ؛يرجع إليه من أحكام الفقه    

إذ نصوص الكتاب والسنة حمدودة متناهية واحلوادث الواقعة واملتوقعة غري متناهيـة،             الفرعية للحوادث، 
فال سبيل إىل إعطاء احلوادث واملعامالت اجلديدة أحكاما يف فقه الشريعة إال عن طريق االجتهاد بالرأي                

  .الذي رأسه القياس
لسنة تنص غالبا على علل األحكام الواردة فيها   كما أن أسلوب النصوص املعهودة يف الكتاب وا       

  .)462(والغايات الشرعية العامة املقصودة منها، ليمكن تطبيق أمثاهلا وأشباهها عليها يف كل زمان
ثبتت حجية القياس بأدلة كثرية منها نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع وعمـل            : حجيته -ب

ما قرره اجلمهور يف األخذ بالرأي وإن اختلفوا يف         السلف بالقياس عند وجود النص املقاس عليه، وهذا         
منهج األخذ به وكيفية استخدامه، وخالف يف ذلك الظاهرية والشيعة اإلمامية الذين نفوا القيـاس ومل                

   .)463(يعتربوه أصال من أصول التشريع
م ونظرا ملدى ما للقياس بالرأي من أمهية يف كيان التشريع ذهب الكثريون من الفقهاء إىل عـد                

وتتعلق بالقياس ضروب من العمل االجتـهادي العقلـي          .)464(االعتداد بقول من ينفي األخذ بالقياس     
  .)465(كاالستصالح واالستحسان وسد الذرائع اليت أخذ ا بعض الفقهاء، وشدد فيها آخرون

  املصلحة املرسلة :ثانيا
 املفاسد عنهم، ومـصاحل     املقصود بتشريع األحكام حتقيق املصاحل للناس وجلب املنافع هلم ودرأ         

  .)466(الناس ثالثة أنواع من حيث اعتبار الشارع هلا وعدم اعتباره هلا
                                                 

 ،)دت( دار عمر بن اخلطاب للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،:  انظر، عبد الكرمي زيدان-461
 .198ص 

 . وما بعدها203أصول الفقه اإلسالمي، ص :  انظر، مصطفى شليب-462
 .199املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ص : د الكرمي زيدان انظر، عب-463
 . 203املدخل إىل التشريع اإلسالمي، ص : انظر، كامل موسى-464
 . 31معامل الشريعة اإلسالمية، ص : انظر، صبحي الصاحل-465
بأن أمرت بتحصيل أسباا املوصلة إليها، املصاحل املعتربة وهي ما قامت األدلة الشرعية املعينة على رعايتها واعتبارها،  :النوع األول -466

فهي املصاحل امللغاة، وهي اليت قامت األدلة الشرعية : وأما النوع الثاين. وهذه جيوز التعليل ا باالتفاق وتعدية أحكامها إىل غري حمال النصوص
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تشريع احلكم يف واقعة ال نص فيها وال إمجاع بناء على مراعاة :واملراد ا يف اصطالح األصوليني
  .)467(مصلحة مرسلة

على مصلحة ال دليـل  استنباط للحكم يف واقعة ال نص فيها وال إمجاع بناء      : واالستصالح هو 
  .كاشتراط سن معينة للزوجني توثيقا لعقد الزواج بينهما.)468(من الشارع على اعتبارها وال على إلغائها

فكل واقعة ليس فيها نص وال إمجاع وال قياس وال استحسان وفيها مصلحة للنـاس، جيـوز                 
قواعـد الكليـة للـشريعة      للمجتهد إجياد احلكم املناسب لتحقيق هذه املصلحة للناس ما مل ختالف ال           

  .)469(اإلسالمية
ووجه املصلحة فيها أن بناء احلكم عليها مظنة دفع ضرر أو جلب نفع، وأما وجه اإلرسال فيها، 

  .فألنه ال يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغائها
ال هلا يف   واملذاهب األصولية يف اعتمادها كدليل يف األحكام الشرعية، فقد اتفقوا على أنه ال جم             

دائرة العبادات واملقادير الشرعية واحلدود، وكل ما شرع حمددا مقدرا، واستأثر الشارع بعلم املـصلحة    
وأما فيما عدا هذه فقد اختلف العلماء يف مدى األخذ ا كدليل ومـصدر تـشريعي،                 .فيما حدد فيه  

  .)470(من بعض كتبهمفاعتمدها املالكية واحلنابلة، ومنعها الشافعي واحلنفية يف املشهور 
  :وقد اشترط القائلون حبجية املصلحة املرسلة شروطا ثالثة حىت يؤخذ ا وإال فال، وهي

أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة ومهية، وذلك بالتأكد أن تشريع احلكم حيقـق               -أ
  .ال ظاهرية ومهية، أو يدفع ضررا حقيقيا ال ومهيا     مصلحة 

ذلك بأن حتقق منفعة ألكرب عدد من الناس، أو تـدفع ضـررا              أن تكون مصلحة عامة، و     -ب
  . ال ملصلحة فرد أو أفراد حمدودين       عنهم

  .)471( أن ال تعارض حكما أو أصال ثابتا بنص أو إمجاع-ج

                                                                                                                                                         
أصول الفقه : مصطفى شليب انظر،.ء األحكام عليهااملعينة على عدم اعتبارها وااللتفات إليها يف التشريع، وهذه ال يصح التعليل ا وبنا

 .299-298ص          اإلسالمي، 
راجع تفصيال . 39ص  ،1988، 1ط االستصالح واملصاحل املرسلة يف الشريعة اإلسالمية، دار القلم، دمشق،:  مصطفى أمحد الزرقا-467

 .1995، 1احل املرسلة، دار النهضة اإلسالمية، بريوت، لبنان، طاملص: حممود عبد الكرمي حسن: أكثر حول املصلحة يف التشريع اإلسالمي 
 وما 66، ص 1997املصاحل املرسلة وأثرها يف الفقه اإلسالمي، نشر كلية احلقوق، جامعة القاهرة، :  انظر،حممود حممد عوض سالمة-468
 .بعدها
 .203-202 صاملدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية،:  انظر، عبد الكرمي زيدان-469
هذه النسبة خمالفة للواقع يف املذاهب الفقهية، إذ ما من مذهب من هذه املذاهب إال وفيه القول ا، غري أم مل يتوسعوا فيها توسع  -470

 .302أصول الفقه اإلسالمي، ص : مصطفى شليب انظر،. اإلمام مالك كما صرح بذلك كثري من العلماء
 .211  ص،سالمياملدخل إىل التشريع اإل :سىكامل مو  انظر،-471
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وهناك أدلة تبعية أخرى خمتلف فيها مبنية على رعاية املصلحة تعترب من املصادر االجتهادية اليت               
والقاضي واملفيت األحكام الشرعية فيما يعرض عليهم من قضايا ومشكالت تتطلب           يستقي منها اتهد    
  :حلوال مناسبة، منها

أو هو ختصيص قياس بـدليل  . وهو العدول عن موجب قياس إىل قياس أقوى منه       :االستحسان
  .)472(أقوى منه

  .طلقاالذرائع مجع ذريعة، وهي لغة الوسيلة اليت يتوصل ا إىل شيء آخر م :سد الذرائع
هي ما تكون وسيلة وطريقا إىل الشيء املمنوع شرعا، وهـذا هـو             : ويف االصطالح الشرعي  

  . )473(الغالب املشهور يف استعماهلا، ومعىن سدها منعها بالنهي
 و هو ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقتـه الطبـائع بـالقبول، وهـو                 : العرف

  .)474(حجة
  عليه يف أمور حيام ومعامالم من قول أو فعـل أو تـرك،             هو ما اعتاده الناس وساروا     و أ

  .)475(ويسمى أيضا العادة على رأي كثري من الفقهاء
  .هو استبقاء احلكم الذي ثبت بدليل يف املاضي حىت يقوم الدليل على تغريه :االستصحاب

وجد دليـل   أو هو اعتبار احلكم الذي ثبت يف املاضي بدليل مصاحبا لواقعته ومالزما هلا حىت ي              
  .)476(يدل على قطع هذه املصاحبة

وهي األحكام اليت شرعها اهللا تعاىل ملن سبقنا من األمم وأنزهلا علـى أنبيائـه                :شرع من قبلنا  
  .)477(ورسله لتبليغها لتلك األمم
وهو قول الصحايب اتهد سواء كان إماما أم قاضيا أم فقيها، ليس حبجـة               :مذهب الصحايب 
  .كونه حجة على التابعني ومن بعدهمل وال خالف يف هذا، وإمنا اخلالف فيه على صحايب آخر مطلقا،

إال أنه ال خالف يف أن قول الصحايب فيما ال يدرك بالعقل والرأي، ومل يعرف له خمالف مـن                   
  .)478( ألنه عن مساع؛الصحابة يكون حجة على املسلمني

                                                 
، ص 1987، 1نظرية االستحسان يف التشريع اإلسالمي وصلتها باملصلحة املرسلة، دار دمشق، ط:  انظر، عبد اللطيف صاحل الفرفور-472

61. 
 .312أصول الفقه اإلسالمي، ص :  انظر، مصطفى شليب-473
 .72احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، ص :  زكريا بن حممد األنصاري-474
أثر العرف يف فهم النصوص، :رقية طه جابر العلواين. 206-205املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ص : نظر، عبد الكرمي زيدان ا-475

 .28، ص 2003، 1دار الفكر املعاصر، بريوت، ط
 .349أصول الفقه اإلسالمي، ص :  شليب انظر، -476
 .359، ص املرجع نفسه:  انظر، شليب-477
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 وردت يف أحكامها نصوصا من      أن الوقائع اليت   :وخالصة القول يف مصادر األحكام االجتهادية     
وأن الوقائع اليت مل ترد نصوص بشأا واتفق أهل العلم           القرآن والسنة تطبق فيها أحكام هذه النصوص،      

على حكم فيها يتبع حكمهم فيها، وإال فطريق معرفة حكمها هو االستنباط بالقياس أو بتطبيق قواعـد             
  .أ املفاسد دون خمالفة نص شرعي أو مبدأ عام شرعيالشريعة ومبادئها الكلية مبا جيلب املصاحل ويدر

وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على متيز التشريع اإلسالمي باملرونة يف احتواء احلكم والواقعة،               
  .حيث ال توجد قضية إال وهلا حكم يف شرع اهللا تعاىل

                                                                                                                                                         
 .208دخل إىل التشريع اإلسالمي، ص امل:مل موسى انظر، كا-478
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   يف الفقه اإلسالمي النظام القضائي:يناملبحث الثا
 هذا البحث هو القضاء الشرعي فيما جماله االجتهاد كان لزاما معرفة ملا كان حمور احلديث يف

 ألن ما يتطلبه االجتهاد الفقهي من -كما سبق بيان ذلك-حقيقة االجتهاد وأصوله وشروطه وضوابطه
وللوقوف أكثر على حقيقة االجتهاد القضائي . كل ذلك، ينطبق متاما على ما يتطلبه االجتهاد يف القضاء

 بد من التعرض ألصول ومبادئ التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، حىت تكتمل نظرية الشرعي ال
  :االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي، وذلك من خالل املطالب اآلتية

  مشروعية القضاء وحكمه واحلكمة من تشريعه :املطلب األول
 كان نوعها االستغناء عنه إذ      ، وال ميكن ألمة من األمم أيا      )479(لقد عرف القضاء منذ زمن بعيد     

 ألن  ؛به يتم الفصل يف الرتاع الذي ال خيلو منه اتمع البشري ومجيع األمم رغم اختالفها رقيا واحنطاطا                
مظلوم، وأداء احلق إىل مستحقه، ورد للظامل عـن         للأمرا باملعروف، ونصرة    :"فيه كما يقول ابن قدامة    

  .)480("م عن بعض، فإن الناس ال يستقيم أمرهم بدونهظلمه، وإصالحا بني الناس وختليصا لبعضه
واألموال يثبـت    واألبضاع حترم وتنكح،   فيه الدماء تعصم وتسفح،    :"وكما يقول ابن فرحون   

ومنه فإن القضاء ضرورة من  .)481(" واملعامالت يعلم ما جيوز منها وحيرم ويكره ويندب، ويسلباملكه
   .ت ال يستغين عنهضرورات البشر وأن أي جمتمع من اتمعا

آداب عنايـة  وومن املعلوم أن الشريعة اإلسالمية قد أولت القضاء وكل ما يتعلق به من أحكام               
 ألن القضاء جزءاً منها، وهو من أفضل الواليات اليت يتمثل فيها العدل الذي هو أساس امللـك                  ؛فائقة

ة من دعائم الدولة اإلسالمية، ومن      ومن أقوى الدعائم الستتباب األمن واستقرار النظام، والقضاء دعام        
أهم األسس اليت تبىن عليها حياة األمة، فعلى القضاء اإلسالمي تقع مسؤولية محاية النفوس واألعـراض                
واألموال وسائر احلقوق واملمتلكات، وال ريب أن الشريعة اإلسالمية جاءت شاملة ومتكاملة، ومل تغفل       

تمت بالقضاء ونظمته ليكون فيصال حامسا فيما حيـدث بـني            فاه ،ما يترتب عليه سعادة الناس وأمنهم     
  .الناس من قضايا

ومن له ذوق يف الشريعة واطالع على كماالا، وتضمنها لغاية          :"يقول ابن القيم يف هذا الشأن     
مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وجميئها بغاية العدل الذي يفصل بني اخلالئق، وأنه ال عدل فوق عدهلا،                 

                                                 
 سبق تعريف القضاء لغة واصطالحا يف سياق تعريف االجتهاد القضائي باعتبار التالزم الوصفي بني االجتهاد والقضاء، ومنه فال داعي -479

 .إلعادة ذكره يف هذا املوضع
 .14/5املغين : ابن قدامة -480
 .1/2تبصرة احلكام،: ابن فرحون -481
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صلحة فوق ما تضمنته من املصاحل تبني له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها،   وال م 
  .)482("وأن من له معرفة مبقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها مل حيتاج معها إىل سياسة غريها

 على  ملا كان القضاء من أعظم الواليات أولته الشريعة اإلسالمية العناية الفائقة فدلت نصوصها            و
  .مشروعيته وبينت أحكامه وِحكَمه، وفيما يأيت بيان ذلك

  مشروعية القضاء: الفرع األول
  .ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول

  من الكتاب: أوال
بإقامة فهذه اآلية أمرت  .)483 (�وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل�: قوله تعاىل-1  

  .العدل بني الناس حال احلكم بينهم
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس �:تعاىل وقوله-2  
  .)484(�ِبالِْقسِط
لى الغاية  على إنزال الكتاب وامليزان على الرسل، مث نصت ع صراحة هذه اآليةتنص فقد   

  .وهو العدل" ليقوم الناس بالقسط"واهلدف من إنزال امليزان
 فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفي �: وقوله تعاىل-3  

  .)485 (�أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما
والرسول، كما وصف القرآن املؤمنني بذلك، فقال   ربط اإلميان بقبول التحاكم إىل اهللا فقد  

 ِإنما كَانَ قَولَ الْمؤِمِنني ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سِمعنا وأَطَعنا �:تعاىل
  .)486(�وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ

وقد وردت آيات كثرية تنص على احلكم والقضاء، وتوجب على األنبياء والرسل أن حيكمـوا                 
  .بني الناس، ويفصلوا يف اخلالفات، وهذا شطر من وظيفتهم

  . وما ذكر من آيات بصدد االستدالل ملشروعية القضاء إمنا هو على سبيل التمثيل ال احلصر  

                                                 
 .5-4ص ، 1953مطبعة السنة احملمدية، القاهرة،  حتقيق حممد حامد الفقي،  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،:ابن القيم -482
 .58اآلية، : النساء -483
 .25اآلية : احلديد -484
 .65اآلية : النساء -485
 .51اآلية  :النور -486
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  من السنة: ثانيا
 القضاء  �ة على مشروعية القضاء يقوم على األحاديث الفعلية بتويل النيب           إن االستدالل بالسن  

  :بنفسه، مث بتعيني القضاة، وإقرار أحكام القضاة، كما يقوم على أحاديث قولية، من ذلك
  .)487("إذا حكم احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر :"�قوله  -
فيما يتعلق بالنفقة على فاطمة بنـت قـيس عنـدما            قضى   � أن النيب    :ومن السنة الفعلية   -

ال نفقة هلـا وال  ن قضى بأ (يف السكىن والنفقة  �خاصمت زوجها بعد أن طلقها ثالثا إىل رسول اهللا        
 يف احلضانة، عندما جاءته امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع منها ولدها             �كما قضى    .)488 ()سكىن
عاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، طلقين أبوه وأراد أن ينتزعه      يا رسول اهللا كان بطين له و      : فقالت

  .)489("أنت أحق به ما مل تتزوجي:"�مين، فقال 
 ملا بعثـه    � أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  –ومن السنة التقريرية ما روي عن معاذ بن جبل           -

إن مل يكن يف كتاب     ف:"قال. أقضي بكتاب اهللا  : قال" كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟     :" إىل اليمن قال  
أي ال  (أجتهد رأيي وال آلـو       :قال"فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا؟      :"فبسنة رسول اهللا، قال   : قال" اهللا؟

احلمد هللا الذي وفق رسـول اهللا ملـا يرضـي اهللا            :" على صدري وقال   �، فضرب رسول اهللا     )أقصر
  .)490("ورسوله

  اإلمجاع :ثالثا
مل خيالف أحد يف ذلك، وقد تقلده كثري من الصحابة          أمجع املسلمون على مشروعية القضاء، و     

 واهتموا به، وطلبوه من غريهم، وعني اخللفاء ومن بعدهم القضاة يف حاضرة الدولة              -رضي اهللا عنهم  –
واستمر األمر كـذلك يف اخلالفـة        .اإلسالمية ويف مجيع األمصار واألقطار اليت شع فيها نور اإلسالم         

وبرز من التـابعني القاضـي الـشعيب        . العباسي إىل اية اخلالفة اإلسالمية    الراشدة، مث العهد األموي و    
والقاضي إياس بن معاوية، كما ظهر قضاة عادلون كثريون يف خمتلف األزمان والبلدان، وسجل التاريخ               

  .)491(مآثرهم
                                                 

 .66 سبق خترجيه، ص -487
 دار طيبة، -اعتىن به أو قتيبة حممد الفاريايب-صحيح مسلم. 1480ا، حديث رقم كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هل:  مسلم-488

 .494-2/493سنن أيب داود، . 2284كتاب الطالق، باب يف نفقة املبتوتة، حديث رقم : أبو داود. 1/686، 2006، 1السعودية، ط
 مؤسسة الرسالة، بريوت، -يق شعيب األرنؤوطحتق-سنن الدارقطين. 3808كتاب النكاح،باب احلضانة، حديث رقم :  الدارقطين-489

كتاب النفقات، باب األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إىل جدته، حديث رقم : البيهقي. 4/468، 2004، 1لبنان، ط
 .8/7، 2003، 3 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-حتقيق حممد عبد القادر عطا-السنن الكربى. 15763

 .66خترجيه، ص  سبق -490
 .70التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممد الزحيلي -491
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  املعقول :رابعا
لـنفس البـشرية     ألن الظلم يف الطباع، وا     ؛إن العقل السليم يقضي مبشروعية القضاء وال يأباه       

جبلت على حب الغلبة، فمن املعقول تنصيب قضاة ينصفون املظلومني من الظاملني، ويقطعون املنازعات              
  .)492(اليت هي مادة الفساد، وكل ما يؤدي إىل إقامة العدل ومنع الفساد كان معقوال وضروريا

  حكم القضاء :الفرع الثاين
ي للقضاء من حيـث الوجـوب والنـدب         هو الوصف الشرعي التكليف    :كم القضاء حباملراد  

وهذا حيتاج إىل تفصيل لبيان احلكم التكليفي بشكل عام، وحكمه بالنسبة            .والكراهة واإلباحة والتحرمي  
  .لإلمام، وحكمه بالنسبة إىل أفراد املسلمني

  احلكم التكليفي العام : أوال
لى سبيل احلتم واإللـزام،   ألن اهللا تعاىل طلبه طلبا جازما، وع؛القضاء فرض وواجب على األمة   

وبني الثواب اجلزيل يف القيام به، وتوعد بالعقاب جزاء تركه، وأن اإلسالم ال يقوم وال تتحقق الشريعة                 
ولكن هذا الفرض والواجب هو فـرض كفايـة علـى جممـوع              .وال تقام العدالة إال بوجود القضاء     

ألمة، فإذا قام به بعض املسلمني سـقط         ألن املقصود منه وجود هذا املرفق من جمموع ا         ؛)493(املسلمني
  .)494(اإلمث عن الباقني، وإن تركوه وقعوا مجيعا يف اإلمث

  حكم القضاء بالنسبة لإلمام: ثانيا
اتفق الفقهاء على أن القضاء فرض عني على اإلمام، ألنه املسؤول األول عن إقامة الدين ورعاية                

ولذلك يعني اخلليفة أو نائبـه القـضاة يف املـدن     ألن اخلالفة هي حفظ وسياسة الدنيا،   ؛مصاحل الناس 
 أن  -وجوبا عينيا  - ألن القضاء جزء من الوالية العامة، واإلمام جيب عليه           ؛واألمصار للحكم بني الناس   

ومنه فال جيوز إخالء قطر من األقطار من قضاة          .يقوم جبميع شؤون الوالية، إما بنفسه وإما باإلنابة عنه        
  .)495(أن يتواىن احلاكم يف تنفيذ احلكم القضائي، وأن يتوىل شؤون التنفيذوحماكم، كما ال جيوز 

                                                 
 احلاوي الكبري يف فقه مذهب: املاوردي .7/2، 1986 ،2لكتب العلمية، بريوت، لبنان، طدار ا بدائع الصنائع،: انظر، الكاساين -492

، 1ريوت، لبنان، طدل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بحتقيق علي حممد معوض و عا-وهو شرح خمتصر املزين-اإلمام الشافعي
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، اعتىن به قاسم حممد النوري، دار املنهاج للطباعة والنشر  : احلسني العمراين الشافعيوأب. 16/7، 1994

 .13/9، 2000، 1والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
 .4/498مغين احملتاج،  : الشربيين-493
القضاء وشروط القاضي يف الشريعة اإلسالمية، : وانظر، حممد األمني بن حممد حممود أمحد ناجم. 16/9احلاوي الكبري : املاوردي -494

 .36، ص 2001اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 
 .85-84-83السلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي، ص : انظر، حممد عبد الرمحن البكر-495
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  حكم القضاء بالنسبة لألفراد: ثالثا
منهم من جيب عليه، وهو الذي يكون من        : الناس يف القضاء على ثالثة أضرب     :"جاء يف اموع  

توليته، وإذا واله لزمـه    أهل االجتهاد واألمانة، وليس هناك من يصلح للقضاء غريه، فيجب على اإلمام             
، وأما من ال جيوز له القضاء فهو أن ال يكون من أهل االجتهاد، أو كـان                 )496(القبول، فإن امتنع أجرب   

 وأما الذي ال جيب عليه      -خالفا أليب حنيفة  -من أهل االجتهاد، إال أنه فاسق، فهذا ال جيوز له القضاء            
  .)497(" قام به أحدهم سقط الفرض عن الباقنيالقضاء وجيوز له، فإنه يكون عند وجود غريه، فإذا

  :)498(القضاء بالنسبة لألفراد تعتريه األحكام الشرعية اخلمسة، وهيوعلى هذا ف
جيب على الشخص أن يتوىل القضاء إذا توافرت فيه شروط القضاء، وكان صاحلا             : اإلجياب -أ

 عينيا، وإن كانوا أكثر من واحد  غريه، فإن كان الصاحل للقضاء واحداً فيكون الوجوب لهله، وال يصلح
  . ألم متساوون فيه؛فالوجوب على الكفاية

 يكون القضاء مستحبا للشخص إذا وجد من يصلح للقضاء، ولكنه هو أصلح من           : الندب -ب
  .غريه وأقوم له

 ويكون القضاء مكروها إذا كان الشخص صاحلا له، ولكن يوجد من هو أصلح    : الكراهية -ج
  .منه

 ويصبح القضاء حمرما إذا مل تتوفر فيه شروط القاضي، أو توافرت فيه الـشروط،               : التحرمي -د
ولكنه يعلم من نفسه العجز عن القيام بشأنه أو يعلم من نفسه الظلم وامليل التباع اهلوى، والتأثر بذوي                  

  .النفوذ ظلما وجورا
ـ             : اإلباحة -هـ ني قبولـه    يكون القضاء مباحا إذا استوى الشخص هو وغريه فيه، فـيخري ب

  .ورفضه
  حكمة تشريع القضاء يف اإلسالم  :الفرع الثالث

إن القضاء من أعظم ِحكم اهللا يف خلقه، فهو دستور اإلنسانية الذي ينظم شؤوا اليومية وحيمي   
حرمات الفرد منها واجلماعة، ومع ذلك فهو من أعظم القربات وفضله غري منكور، كما صرح الفقهاء                

فضال عظيما معللني ذلك بأن القضاء وسيلة لألمر باملعروف والنهي عن املنكـر،             إن للقضاء    :إذ قالوا 

                                                 
وهل جيربه اإلمام عليه؟ قيل ال ، واألكثرون حكموا باإلجبار ألن الناس مضطرون إىل علمه ونظره، فأجرب على البذل :" قال الرافعي-496

 .412-12/411الشرح الكبري،  ".كما جيرب املالك على بذل الطعام للمضطر، وكما جيرب على القيام بسائر فروض الكفايات عند التعيني
 .316-22/315، )دط،دت(اموع شرح املهذب للشريازي، حتقيق حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، السعودية، : ي النوو-497
 .14/7املغين، : ابن قدامة .12-1/11تبصرة احلكام ، : ابن فرحون  انظر،-498
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وال شك أن والية القضاء من أهم الواليات شأنا وأعظمها           .)499(ونصرة املظلوم وردع الظامل عن ظلمه     
  ذلك ألن والية القضاء يف اتمع املعاصـر هلـا دور هـام يف     ؛أثرا وأعالها مرتبة يف اتمع اإلسالمي     

ألن القاضي بعمله النبيل يهيئ للمجتمع سبل األمن ليطمئن كل مسلم       ؛استقرار مبادئ العدل بني أفراده    
وغري مسلم يف دار اإلسالم على نفسه وماله وعرضه، فعن طريق القضاء تستقر احلقوق وحتفظ املبادئ                

ما أن ختلو مـن هـذه       ويعم األمن والطمأنينة ويسارع الناس إىل عمارة األرض، ولذا ال ميكن لدولة             
السلطة، وأضحى من الثابت أن السلطة القضائية ال تعدو أن تكون سلطة دستورية يف النظم احلديثة اليت                 
              حترص على تضمني املبادئ العامة اليت حتكمها بالدستور، فالقضاء ركن من أركان الدولة، وجزء مهم 

  .)500(باد وخترب البالد وينتشر الظلم والفسادفعند انعدام القضاء املهاب تفسد الع من مقومات اتمع،
  :وتتحقق حكمة مشروعية القضاء بتحقق اآليت

  .القاضي الصاحل ملنصب القضاء، القادر على القيام مبسؤولياته -1  
احلكم بالعدل، وهذا يستلزم حرص القاضي على احلكم بالعدل، وقصده له، وإرادته إياه،              -2  

بنظره يف الدعوى من حني رفعها إليه إىل حني صدور احلكـم وفقـا              وعزمه عليه وإصداره له بالفعل      
 .لقواعد املرافعات ووسائل اإلثبات الشرعية

استقالل القاضي بأن يكون بعيدا عن تدخل أصحاب النفوذ والسلطان يف شؤون عملـه               -3  
 .حىت يتمكن من إصدار حكمه العادل وفقا الجتهاده وبناء على البينات املقدمة إليه

إظهار املساندة للقاضي قوال وفعال من قبل رئيس الدولة واحلكومة واإلعالن عن معاقبة كل  -4  
من حياول التأثري عليه بأي شكل كان، ومن قبل أي شخص كان، ومهما كان مركـزه يف الدولـة،                   
فيمضي القاضي قدما يف عمله الشريف متوخيا احلق والعدل حسب اجتهاده دون التفات إىل أحـد أو                 

منه، وإمنا يراقب اهللا وحده، فيطمئن الناس إىل حكمه، وال يطمع ظامل يف حيفـه، وال خيـشى                  خوف  
  .)501(صاحب حق من ضياع حقه

  - واختصاصاتهتطوره -التنظيم القضائي يف اإلسالم  :املطلب الثاين
بريا،  الفقهاء املسلمون اهتماما ك    يعترب التنظيم القضائي يف اإلسالم من أهم املواضيع اليت أوالها         

والدراسة، ومنه ال بد من التطرق ألهم معامله الرئيسية واخلصائص اليت انفرد ـا              فائقة بالبحث   عناية  و

                                                 
 .7/2بدائع الصنائع،  :الكاساين  انظر،-499
 ،1ضي يف الفقه اإلسالمي وقانون السلطة القضائية، دار الفكر العريب، القاهرة، طانعزال وعزل القا:  انظر، رشدي شحاتة أبو زيد-500

 .23-22،         ص )دت(
 .42-41القضاء وشروط القاضي يف الشريعة اإلسالمية، ص : حممد األمني أمحد ناجم  انظر،-501
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وبيان ذلك يكون من خالل العناصر اآلتية، حبسب مـا           عن غريه، والنتائج اليت حققها تطبيقا وتنفيذا،      
  .خيدم هذا البحث

   وتطورهمفهوم التنظيم القضائي :الفرع األول
  مفهومـه: أوال

جمموعة من القواعد واألحكام اليت توصل إىل محاية احلقوق، وفصل اخلصومات،           "هو عبارة عن  
  .)502("وقطع املنازعات

  هورـتط :ثانيا
إن النظام القضائي يف اإلسالم مل ينشأ دفعة واحدة، وإمنا سار بالتـدرج يف طريـق التكامـل                  

القضاء العـادي وقـضاء     : ؤسسات رئيسية وهي  لتشكيل البنيان القضائي الشرعي املركب من ثالث م       
احلسبة وقضاء املظامل، إىل جانب أنواع أخرى مثل قضاء العسكر، وهذه نبذة وجيزة عن تطور النظـام    

  .)503(القضائي يف ظل العصور األوىل للدولة اإلسالمية
ية الفتيـة   عندما توىل رئاسة الدولة اإلسالم�فأول من قام بوظيفة القضاء يف اإلسالم هو النيب    

حيث توىل شؤون القضاء فيها، وباتساع رقعـة         اليت شيد بناءها يف املدينة املنورة عقب اهلجرة مباشرة،        
 القضاة يف األمصار، ومت وضع أسسه ومنطلقاته من الكتاب والسنة، مث            �عني النيب    الدولة اإلسالمية، 

لعادي يف هذه املرحلة هـو األصـل        وكان القضاء ا   سار التقدم فيه والرقي حسب ما تقتضيه املصلحة،       
  .)504(واألساس يف مجيع األنظمة القضائية

ويف عصر اخللفاء الراشدين ازدادت مسؤولية الوالة بتوسع الدولة اإلسالمية، وفصل القضاء عن             
الوالية، وتعيني أشخاص للقضاء غري الوالة، واستند القضاة يف قضائهم على ما ورد مـن أحكـام يف                  

فإن مل جيدوا نصا اجتهدوا اجتهادا مجاعيا إذا كان األمر له عالقة باملبادئ األساسـية               الكتاب والسنة،   
  .)505(للجماعة، أو اجتهادا فرديا يف املسائل اجلزئية اخلاصة باألفراد

                                                 
 .26التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص :  حممد الزحيلي-502
م القضائي يف صدر اإلسالمي إجراءات معينة لرفع املنازعة، بل كانت تعرض بطريقة مبسطة بعيدة عن التعقيدات مل يعرف النظا -503

اإلدارية اليت تطيل أمد التقاضي، وإذا كانت الشريعة ال تفرض طريقة معينة يف عرض املنازعة والفصل فيها، إال أا تفرض نظاما صارما ألداء 
حبوث يف قواعد : انظر، عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي.م يف جملس القضاء وإتاحة فرصة الدفاع ملن ادعي عليهالعدل باملساواة بني اخلصو

 .128-127املرافعات والقضاء يف اإلسالم، ص 
 .10تاريخ القضاء يف اإلسالم، ص : وحممود حممد بن عرنوس .42-41التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص :  حممد الزحيلي-504
 .28القضاء يف اإلسالم، ص : حممد سالم مدكور  انظر،-505
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كما استمر القضاء يف جه يف االعتماد على النص أو اإلمجاع أو االجتهاد، بعيدا عن السياسة                
ظل القضاة مستقلني يف أداء وظائفهم إىل حد بعيد غري متأثرين مبيول الدولـة              يف عصر الدولة األموية و    

  .)506(احلاكمة وسلطاا، وقد عرف يف هذا العهد تسجيل األحكام يف سجالت خاصة
ويف عهد الدولة العباسية اتسع النشاط العلمي واالقتصادي واالجتماعي والفقهـي، ونـشأت             

 اآلراء الفقهية، وتنوعت األحكام عند القضاة حبسب املـذهب          املذاهب الكربى يف اإلسالم، وتشعبت    
الذي ينتمون إليه، فكانوا يقضون يف العراق وفق املذهب احلنفي، ويف الشام واملغرب وفـق املـذهب                 
املالكي، ويف مصر وفق املذهب الشافعي، وإذا تقدم اخلصوم على غري املذهب السائد يف البلـد أنـاب              

  .)507(كم وفق مذهب املتخاصمنيالقاضي عنه قاضيا آخر حي
، ومن مهماتـه  )508(وقد أنشئت يف هذا العهد وظيفة قضائية جديدة، هي وظيفة قاضي القضاة      

  .اإلشراف على تعيني القضاة ومراجعة أحكامهم وعزهلم
كما ظهرت أيضا وظيفة قاضي العسكر الذي كان يفصل يف اخلصومات اليت تنشأ بني اجلنـد،     

  ).)509م من مكان إىل آخر، ويتابع قضاياهم داخل البالدويرافق حتركام وتنقال

  صلة القضاء بالدولة :ينالفرع الثا
القضاء يف اإلسالم جزء من كيان الدولة اإلسالمية وميثل أحد أركاا، ولكنه يف الوقت ذاتـه                

 وجود  يتمتع باالستقاللية والفصل عن بقية السلطات، ويشرف على تطبيق مجيع األحكام الشرعية، فال            
لتنظيم قضائي من دون دولة، كما ال قيام لدولة من دون القضاء والعدل، ومل يعرف التـاريخ وجـود    

فهو أحد سلطات الدولة، وعن طريقه تـضمن التنفيـذ العملـي             تنظيم قضائي من دون دولة حتميه،     

                                                 
 مل تكن أحكام القضاة تدون يف صدر اإلسالم لعدم احلاجة إىل ذلك، فقد تعاليم اإلسالم ثابتة يف النفوس بدرجة مل تتح للذمم أن -506

أنه : حت احلاجة ملحة لتدوينها، فقال الفقهاءتفسد، لكن ملا صارت األحكام حمال للنكران بانتشار احلضارات وكثرة املشاكل والقضايا،أصب
حبوث يف قواعد املرافعات والقضاء يف : انظر،عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي .على القاضي أن يتخذ له كاتبا، وذلك يف عهد األمويني

 .49القضاء يف اإلسالم، ص  :وسالم مدكور. 129، ص )دط،دت(اإلسالم، دار الفكر العريب، مصر، 
 .30-29القضاء يف اإلسالم، ص  :حممد سالم مدكور ظر، ان-507
 يعترب منصب القاضي هو األساس الذي خرج منه منصب قاضي القضاة، حيث خيتاره اخلليفة عادة بني القضاة، وكان اخلليفة هارون -508

ت منذ عصر اخلليفة املنصور تأكيد الرشيد أول من استحدث منصب قاضي القضاة، والذي يعترب من مستحدثات الدولة العباسية، واليت حاول
ويعترب أبو يوسف صاحب أيب . احلاجة إىل فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وذلك بتدعيم االستقالل القضائي والديين يف الدولة

ي القضاة يف اإلسالم، دار قاض:انظر، عصام حممد شبارو. حنيفة أول من تقلد منصب قاضي القضاة يف اإلسالم، وذلك يف عهد هارون الرشيد
 .20-18، ص 1988مصباح الفكر، بريوت، 

 . وما بعدها51، ص 1963 دار الفكر احلديث للطبع والنشر، القاهرة، املرجع الوايف يف قضاء األحوال الشخصية،:  أنور العمروسي-509
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قيق االستقرار   على حفظ األمن وحت    -مع السلطة التنفيذية  -ألنظمتها وقوانينها وأحكامها، كما يساعدها    
  . )510(على مجيع املستويات

 ألنه منـصب    ؛وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة حتت اخلالفة       :"ويف ذلك يقول ابن خلدون    
الفصل بني الناس يف اخلصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع، إال أنه باألحكام الشرعية املتلقاة مـن                

ندرجا يف عمومها، وكان اخللفاء يف صدر اإلسـالم    الكتاب والسنة، فكان ذلك من وظائف اخلالفة وم       
  .)511("يباشرونه بأنفسهم وال جيعلونه لغريهم

 هو القاضي األول يف الدولة اإلسالمية، وهو الذي يعني القضاة ويبعـثهم إىل              �فقد كان النيب    
  . حني بعثهما إىل اليمن-رضي اهللا عنه- ومعاذ-كرم اهللا وجهه-األمصار كما فعل مع علي

 اخللفاء الراشدون فساروا على اهلدي النبوي من جعل القضاء جزءاً من الدولة، فكان تعيني     وجاء
  .)512(القضاة بيد اخلليفة أو من يفوضه ممن له الوالية العامة واليت من اختصاصها تعيني القضاة

ال ، فق )513(وقد تعرض الفقهاء العتبار الدولة مصدرا للقضاء عندما حبثوا من ميلك تعيني القضاة            
 ال جتوز والية القضاء إال بتولية اإلمام أو تولية )517( واحلنابلة)516( والشافعية)515( واملالكية)514(األحناف

كما قال بعض الفقهاء بأن االستخالف يف القضاء        . )518( ألنه من املصاحل العظمى    ؛من فوض إليه اإلمام   
ألعظم للقاضي شـرط يف صـحة       وتولية اإلمام ا  :"جاء يف بداية اتهد    .)519(ال يصح بدون إذن اإلمام    

   .)520("قضائه ال خالف أعرف فيه
                                                 

السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص :ن البكرحممد عبد الرمح. 33ص  التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي،: انظر، حممد الزحيلي -510
125. 
 .220املقدمة، ص : ابن خلدون -511
 .16تاريخ القضاء يف اإلسالم، ص  :حممود بن حممد بن عرنوس -512
وتعيني القضاة للفصل بني . 93، ص 1981أصول علم القضاء، مطابع معهد اإلدارة العامة، السعودية، :  انظر، عبد الرمحن عياد-513
 فرض قضت به الشريعة اإلسالمية، فاإلمام عليه أن يتوىل أمر السلطة القضائية يف التشريع اإلسالمي، ألن والية القضاء من الواليات الناس

تعيني اهلامة اليت تتفرع عن الوالية العامة، لكن ملا تعذر على اإلمام القيام ذه املهمة بنفسه أناب عنه غريه، وقد أمجع فقهاء هذه األمة على أن 
انعزال وعزل القاضي يف الفقه : انظر، رشدي شحاتة أبو زيد .القضاة أمر منوط باإلمام أو رئيس الدولة كما يطلق عليه يف التشريعات احلديثة

 .102اإلسالمي وقانون السلطة القضائية، ص 
 .4/307، رد احملتار:ابن عابدين -514
 .2/461، 1982، 6عرفة، بريوت، ط، دار امل واية املقتصدبداية اتهد:ابن رشد -515
 .4/499مغين احملتاج،  :الشربيين -516
 .14/11املغين،  :ابن قدامة -517
 .13/22البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  : احلسني العمراين الشافعيوأب -518
 .13/27، املصدر نفسه: احلسني العمراين الشافعيوأب. 14/89املغين،  :ابن قدامة انظر، -519
 .2/461بداية اتهد، : ابن رشد -520
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ومن حرصهم على اعتبار القضاء جزءاً من الدولة أجازوا توليته من احلاكم اجلائر للضرورة حىت               
 وتنعقد التولية بألفاظ صرحية وبالكناية املقترنة بقرينة تدل على إسناد أمر            .)521(ال تتعطل مصاحل الناس   
  .)522(هالقضاء إىل شخص بعين

  نظيم احملاكم واختصاصاات: ثالثالفرع ال
القضاء، والشرطة واحلسبة : جاء اإلسالم بنظم قضائية فريدة مل يعرفها العامل من قبل، ومن أمهها

 وتفصيل  -املعروفة حاليا -ونظام النظر يف املظامل، كما عرف التنظيم القضائي نظام االختصاص بأنواعه            
  :ذلك فيما يأيت
   احملاكمتنظيم: أوال

مل يعرف النظام القضائي يف اإلسالم عند نشأته مبدأ ختصيص القاضي يف مسائل معينة، فكـان                
 وعندما توسعت   ،)القضاء العادي  (أو غري ذلك من املسائل     حيكم يف القضايا املدنية واجلزائية واإلدارية،     

ن يشق التخصص طريقـه يف      الدولة اإلسالمية، وتشعبت العالقات والقضايا يف اتمع كان البد من أ          
 اليت تتضمن   )523(ميدان القضاء، وبذلك عرف اإلسالم األحكام املدنية واألحكام اجلزائية وقضاء احلسبة          

اختصاصات هلا طبيعة إدارية كأعمال الشرطة يف ضبط األسعار واملوازين، واختصاصات قضائية، كنظر             
يف البيع والشراء، وهذا يـدخل يف نطـاق      احملتسب يف بعض الدعاوى العائدة لألفراد، كدعاوى الغش         

قضاء املخالفات اليت تضر حبق الفرد واجلماعة، فيفصل فيها القاضي دون أن يلتزم باإلجراءات والوسائل    
  .)524(اليت يتقيد ا القاضي العادي، كاشتراط جملس القضاء، ورفع الدعوى وما إىل ذلك

الذي كان ينظر ) القضاء اإلداري(املظامل كما عرف النظام القضائي يف اإلسالم اختصاص قضاء 
يف مظامل األفراد واجلماعات من ظلم ذوي النفوذ من احلكام والوالة والقادة وأصحاب السلطة، وأبناء               

ويتمتع من يتوىل هذا القضاء بسلطة أكرب من سلطات القاضي العادي، حيث بإمكان قاضـي                األمراء،
 وإحالة اخلصوم على جلنة وساطة يف بعض األحيان حلل الرتاع           املظامل التصدي للمظلمة من تلقاء نفسه،     

                                                 
 .14/121املغين، :  ابن قدامةانظر،-521
 .88 /6 ،1997، 1حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط ،الكايف: انظر، ابن قدامة -522
كما ذهب إىل ذلك الدكتور حممد الزحيلي -ة،يرى البعض أن جهات القضاء ثالثة وهي القضاء العادي وقضاء املظامل وقضاء احلسب -523

غري أن احلسبة ال تعترب من قبيل القضاء، فهي ال تعدو أن تكون وظيفة إدارية من . 42ص  يف كتابه التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي،
 .وظائف الدولة، ومتوليها ال يعترب قاضيا

 .43التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص : وحممد الزحيلي. ا وما بعده317األحكام السلطانية، ص :  انظر، املاوردي-524
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عن طريق الصلح، وله أن يستدعي ما يشاء من الشهود، وحيكم بعلمـه الشخـصي بـروح العـدل                   
  .)525(واإلنصاف

 واليمني والقرائن واإلثبات بعلم     )527( بالشهادة واإلقرار  )526(وعرف اإلسالم أيضا نظام اإلثبات    
ففي احلدود ال جيوز التنازل عنها أو تشديدها أو ختفيفها لتعلقهـا            . ينة واخلربة القاضي وبالكتابة واملعا  

 ألا تتعلق مبصلحة األفراد، ويقابل هـذا        ؛بينما جيوز التنازل عنها يف جرائم القصاص       باملصلحة العامة، 
بري، التشديد وجوب اإلثبات بوسائل معينة، وتوفر الشروط اخلاصة بذلك، مما يضيق تطبيقها بشكل ك             

ادرءوا احلـدود    :"�لقولـه    فكل شبهة تكون يف مصلحة املتهم، ويتعني درأ احلـدود بالـشبهات،           
  .)529(وهو مياثل ما يعرف يف األنظمة اجلزائية أن الشك يفسر لصاحل املتهم ،)528("بالشبهات

فمن أهم التدابري واألحكام اليت عرفها النظام القضائي اإلسـالمي واملؤسـسة علـى قاعـدة                
  :)530(  واليت متثل إجراءات تنظيمية يف اال القضائي ما يلي،الحاالستص

إنشاء قضاء املظامل يف املاضي لتحقيق الغاية اليت أسس ألجلها القضاء اإلداري يف عـصرنا                -أ
احلاضر، وهي التظلم من أعمال السلطات احلاكمة والوالة، واالنتصاف لألفراد منها إذا جارت عليهم              

  .بسلطاا
م سجالت وحماضر للقضاة تدون فيها وقائع احملاكمات والشهادات واألحكام للتوثيق       تنظي -ب

  .وصيانة احلقوق ومنع التالعب يف اإلثبات مما مل يكن موجودا يف العصر األول
 ختصيص القضاة اليوم من حيث املوضوع، حبيث يكون لكل نوع من الدعاوى حمكمـة               -ج

 سواه، وذلك كاحملاكم اجلنائية حملاكمة ارمني، واحملاكم احلقوقية         خمتصة تنظر فيه وميتنع عليها النظر يف      

                                                 
 . وما بعدها112األحكام السلطانية، ص :  انظر، املاوردي-525
 . وما بعدها335التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص:  انظر تفصيل طرق اإلثبات عند حممد الزحيلي-526
أصول املرافعات :أنور العمروسي . للغري على الغري، واإلقرار إخبار للغري على املقر ختتلف الشهادة عن اإلقرار، فالشهادة إخبار حبق-527

 .134الشرعية يف مسائل األحوال الشخصية، ص 
ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما "، ولفظه1757كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات، حديث رقم :البيهقي -528

هذه القاعدة نبوية ، وال بد يف الشبهة اليت تدرأ احلد أن تكون قوية، فإن كانت ضعيفة يصعب على . 8/413السنن الكربى، ".  استطعتم
ا ال تكون معتربة يف درأ احلدالقواعد الفقهية بني األصالة : انظر، حممد بكر إمساعيل .العقل تصديقها أو دلت القرائن على توهينها فإ

 .68، ص 1997، 1والتوجيه، دار املنار، مصر، ط
املتهم إن كان بريئا مل جتز عقوبته اتفاقا، واختلفوا يف عقوبة املتهم له على قولني، أصحهما يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر، والعدوان -529

 . 101الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ص :انظر،ابن القيم .على أعراض األبرياء
 .52 املرسلة، صاالستصالح واملصاحل : انظر، مصطفى الزرقا-530
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للنظر يف دعاوى احلقوق املالية، إىل غري ذلك من احملاكم املختصة حبسب الدواعي الزمنيـة، وكثـرة                 
  .الدعاوى واألنظمة وحاجتها إىل األخصاء يف العلم واالختصاص يف توزيع العمل

 على درجات، حبيث يكون أمام احملكوم عليه طريق للطعـن يف            جعل القضاء واحملاكم اليوم    -د
، فتكـون   احلكم الصادر عليه أمام حمكمة أعلى تستطيع فسخه أو تعديله إذا وجدت فيه جورا أو خطأ               

  .)531(مهمة اهليئة األعلى التأكد من سالمة أحكام اهليئة األدىن
وى حبق قدمي أمهل صاحبه االدعاء      منع القضاة بأمر السلطان وفتاوى الفقهاء من مساع الدعا         -ه

به زمنا طويال بال عذر، وذلك للشك عندئذ يف أصل احلق، ويف إثباته بعد التقادم، ولتخليص القضاء من 
وهـذا التـدبري     .)532(االرتباك يف نبش الوقائع القدمية، وحلمل الناس على متابعة حقوقهم وعدم إمهاهلا           

سألة مرور الزمان اليت أقرها متأخرو الفقهاء وصـدرت ـا         القضائي هو املعروف بقضية التقادم، أو م      
   .األوامر السلطانية وفتوى الفقهاء يف العهد العثماين

  االختصاص القضائي :ثانيا
يف الصدر األول من تاريخ اإلسالم يف احلدود والقصاص واجلروح حمصورا           القضائي  كان النظر   

ني يبني للقاضي جمال اختصاصه، ففي بعض األحيان يقتصر         وكان قرار التعي   باخلليفة أو الوايل ألمهيتها،   
عمل القاضي على الفصل يف قضايا الزواج والطالق وما يتفرع عنهما، وأحيانا أخرى يتحدد عمله يف                

  .البت يف مسائل العقود واملعامالت، مث يفوض النظر يف احلدود والقصاص واجلروح إىل قاض آخر
ا من القضاة يف بلد واحد، مع ختصيص كل منهم يف نوع معـني       وقد يعني اإلمام أو الوايل عدد     

من اخلصومات، أو يف زمن معني، أو مكان معني من البلد، كما جيوز أن تكون والية القاضي مقصورة                  
  .)533(على حكومة معينة، أو قضية خاصة بني شخصني، أو واقعة حمددة

 يف زمن واحد، ويف مكـان        بوجود عدد من احملاكم    )534( ومن هنا ظهر االختصاص القضائي    
واحد، وختتلف أعماهلا باختالف أنواع التخصص زمانا ومكانا وموضوعا، وعموما وخصوصا، قـال             

  .)535("قاضيني يف بلد واحد، وخص كال مبكان أو زمان أو نوع، جاز) اإلمام(ولو نصب :"النووي

                                                 
 كما ميكن وجود حمكمة عليا ملراقبة احترام مؤسسة االجتهاد اجلماعي، وتنظيمات اإلدارة وأحكام احملاكم مبا يكفل سيادة الشريعة -531

 . 245-244النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، ص : مجال الدين عطية .على كافة القواعد والسلطات
 اإلسالم ال ميانع من أي تطور حيقق املصلحة وال يتعارض مع نص من كتاب أو سنة وقد أوجد زمن عمر  اجلدير بالتنبيه عليه هو أن-532

 .كما اختذ السجن وحنوه ملا فيه مصلحة األمة.  اخل…ديوان اجلند حلصرهم وترتيب أعطيام ومجع القرآن يف الصحف وكتب املصحف
 . 98األحكام السلطانية، ص  : املاوردي-533
ويعين إسناد عمل من أعمال الدولة مما يترتب عليه فض . هاء املسلمني على االختصاص إطالق اصطالح التخصيصيطلق فق -534

املنازعات ودفع اخلصومات إىل شخص من األشخاص الذين هلم خربة باألحكام الشرعية، وجعل هذا العمل قاصرا على هذا الشخص 
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  أنواع االختصاص القضائي: ثالثا
  :من االختصاصات القضائية وهيظهر يف التاريخ اإلسالمي ثالثة أنواع 

وهو تقييد عمل القاضي يف بلدة معينة أو ناحية منها، وال تكون لـه              :  االختصاص املكاين  -أ
  .)536(الوالية على البلد اآلخر أو الناحية األخرى

ويتم هذا التخصيص بتعيني عدد من احملاكم يف بلد واحد أو يف بلدين خمتلفني، وحتدد والية كل          
مل بلدا كامال، أو مدينة وملحقاا أو جزءاً من بلد معني، ويكون اختصاصها شـامال               حمكمة بأن تش  

  .)537(جلميع احلقوق ولكن يف إطار ومكان معينني
، فيقلد النظـر يف     )أي املكان (وجيوز أن يكون القاضي عام النظر، خاص العمل         :"قال املاوردي 

نفذ مجيع أحكامه يف اجلانب الذي قلده واحمللة اليت         مجيع األحكام يف أحد جانيب البلد، أو يف حملّة منه، في          
وقال ابن أيب الدم يف جواز تولية قاضـيني يف بلـد             .)538("عينت له، وينظر بني ساكنيه والطارئني إليه      

  .)540("وهو جائز إن عني لكل واحد منهما عمال مستقال من البلد، منفردا به:")539(واحد
، )املكان(يويل قاضيا عموم النظر يف خصوص العمل        أن  ) أي لإلمام ( وجيوز  :"وقال ابن قدامة  

فيقلده النظر يف مجيع األحكام يف بلد بعينه، فينفذ حكمه فيمن سكنه، ومن أتى إليه من غري سـكانه،                   
  .)541("وجيوز أن يقلده خصوص النظر يف عموم العمل

 يف ذلـك  ويترتب على ختصيص والية القاضي باملكان أنه ال تكون للقاضي والية قـضائية إال             
 ألنه يعترب معزوال عن غري املكـان الـذي          ؛املكان، فله أن ينظر اخلصومات فيه دون غريه من األماكن         

 ألن القضاء   ؛خصت به واليته، ولو قضى يف غري ما خصص هلا من األماكن كان قضاؤه باطال ال ينفذ                

                                                                                                                                                         
انظر، عبد ).تقديرها إىل احلاكم( أم غري مقيد كما يف التعزيرات ) املقدرة شرعا( ديتصرف فيه سواء كان حق التصرف مقيدا كما يف احلدو

 .11، ص 1985قواعد االختصاص القضائي يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، : احلميد الشواريب
 .4/507مغين احملتاج، : الشربيين -535
 .34 ص ،1979دار الفكر العريب، مصر،  سالم ومحاية احلقوق،القضاء يف اإل: انظر،عبد العزيز خليل بديوي-536
 يف حالة تنازع االختصاص املكاين بأن تكون الدعوى بني مقيم يف منطقة القاضي وبني آخر مقيم يف منطقة أخرى، فالعربة ملكان -537

. ية واحلنابلة وبعض املالكية وأبو يوسف من احلنفيةاملدعى عليه عند احلنفية وبعض املالكية، والعربة ملكان املدعي عند اجلمهور من الشافع
 .53القضاء يف اإلسالم، ص : انظر،حممد سالم مدكور

 .97األحكام السلطانية، ص :  املاوردي-538
 . 57، ص1987، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، أدب القضاء، : ابن أيب الدم-539
لني باملنع بأن القاضيني يتعذر اتفاقهما يف الرأي مما يؤدي إىل تعطل الفصل يف اخلصومات، بل تعذره، لكن لو أجاز ويل  وعلة القائ-540

القضاء يف اإلسالم، ص :انظر، حممد سالم مدكور.األمر عند االختالف بني أكثر من ثالثة قضاة األخذ برأي األغلبية لكان اجلواز باالتفاق
56 . 

 .14/89 املغين،: ابن قدامة -541
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هذا ال خالف فيه بني الفقهاء      استنابة والقاضي نائب عن املولّي، والنائب ال يتعدى ما ال يستناب فيه، و            
  .)542(كما قال املاوردي

وأساس جواز ختصيص والية القاضي مبكان معني هو املصلحة، لذلك فإن الفقهاء مل حيـددوا               
مساحة ذلك املكان الذي جيوز ختصيص والية القضاء، وهذا يعين أن األمر متروك للمولِّي فيخـصص                

  .ة، وحبسب الظروف واألحوالوالية القضاء مكانيا حبسب احلاجة واملصلح
واملصلحة واحلاجة يف الوقت احلاضر تستدعي ختصيص والية القضاء باملكان، حبيـث يكـون              
القضاة موزعني على كل واليات الدولة ونواحيها، ومن خالل ما قرره الفقهاء من جواز ختصيص والية     

كما هو يف الوقـت     " حمكمة" فظالقضاء باملكان يتضح أن الفقهاء وإن مل يطلقوا على مكان القضاء ل           
  .)543(احلاضر، إال أم قد عرفوا أساس ذلك من خالل تقييد القاضي يف مكان معني

أما تعيني عدد من القضاة يف مكان واحد من دون التحديد الختصاص كل منهم، ففيه قـوالن     
ى تقدير عموم   واختلف الفقهاء يف جواز نصب قاضيني يف بلدة واحدة، عل         :"، قال اجلويين  )544(للفقهاء

   .)545("والية كل واحد منهما يف مجيع التبعة، واألصح منع ذلك يف القاضيني
د اثنني القضاء يف بلد واحد كل منهما يقضي يف مجيع البلـدين             أما إن قلّ   :"وقال ابن أيب الدم   

مجيع أهله، ومن يرد إليه، هل جيوز له ذلك؟ فيه خالف مشهور وأصحهما اجلواز والعمـل عليـه يف                   
  .)547(اجلواز يف األصح-رمحه اهللا-، ورجح النووي)546("ألمصارا

ذلك بوجود عدد من احملاكم تعمل كلها معـا يف مكـان            يكون  و: االختصاص الزماين  -ب
واحد، ولكن مع توزيع العمل بينها بالتناوب، فيعني قاض للنظر يف أول النهار، ويعني آخر للنظـر يف                  

  .)548(ام معينة من األسبوع وآخر يف أيام أخرىآخر النهار، أو يعني قاض للقضاء يف أي
قلدتك النظر بني اخلصوم يف كل يوم سبت جـاز، وكـان            ): اإلمام(ولو قال   :"قال املاوردي 

مقصور النظر فيه، فإذا خرج يوم السبت مل تزل واليته قائمة لبقائها على أمثاهلا من األيام، وإن كـان                   

                                                 
 .15-16/14احلاوي الكبري،  :املاوردي  انظر،-542
، 1تولية القاضي وحدود واليته القضائية وانتهاؤها يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط:  انظر، محود حممد العزاين-543

 .170-169، ص 2004
 .13/25 م الشافعي،البيان يف مذهب اإلما:  احلسني العمراين الشافعيوأب -544
 . 131غياث األمم يف التياث الظلم، ص  : اجلويين-545
 .57أدب القضاء، ص  :ابن أيب الدم -546
 .4/507مغين احملتاج، : الشربيين-547
 .34القضاء يف اإلسالم ومحاية احلقوق، ص : انظر،عبد العزيز خليل بديوي-548
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رتب على التخصيص الزماين أن السلطان إذا قيد القاضـي          ويت .)549("ممنوع النظر فيما عداه من األيام     
بزمن معني عليه أن يتقيد بذلك، فال جيوز له أن يقضي قبل هذا الزمن أو بعده، فإذا فعل وقضى خارج                    

  .)550( ألنه ال والية له؛الزمان احملدد له فإن قضاءه ال يعتد به
 العدالة، حيث قيد القاضـي يف       والفقه اإلسالمي يف نظرته لالختصاص الزماين قد راعى جانب        

القضاء مبدة معينة يقضي فيها، مث ترك له جماال من الوقت للبحث والنظر وطلب العلم حىت يكـون يف                   
  .)551(قضائه على بينة عندما يرجع للقضاء مرة أخرى

إن القاضي إما أن يكون عام النظر يف مجيع احلقـوق           : )املوضوعي(االختصاص النوعي    -ج
وإما أن يكون خاص النظر يف نوع معني منها،  ت يف املعامالت واملناكحات واجلنايات،وأنواع اخلصوما

أو فئة خاصة دون غريها، وذلك بتخصيص حمكمة للحدود والقصاص واجلروح مثال، وحمكمة للنظر يف               
 املعامالت والعقود واألموال، وحمكمة للزواج والطالق واملرياث وما يتعلق ا من أحكـام األسـرة،               

 ومجيع هذه االختصاصات كانت موجودة يف الدولة اإلسالمية،        كمة للنظر يف قضايا العقارات مثال،     وحم
  .)552(طاملا ال يوجد نص شرعي أو إمجاع مينع املويل من ذلك

كما جيوز إنشاء احملاكم يف قضية معينة، وينتهي اختصاصها بانتهاء النظر فيها، كما جيري اليوم،           
  . )553(� وهو ثابت يف سرية الرسول

وهناك االختصاص بنصاب أو مقدار من املال ومعناه؛ أن خيصص القضاء يف األموال بنـصاب               
معني بالنسبة لقاض، واآلخر بنصاب أكرب أو أقل، فيقضي يف اخلصومة ويف املنازعات اليت ال تزيد قيمتها 

  .)554(عن قدر حمدد من املال، واآلخر ما يزيد أو يقل عن تلك القيمة
ختصيص والية القاضي بالقضاء بني خصوم بعينهم، أو طائفة          ومعناه؛ باألشخاصو االختصاص   

من الناس، حبيث يتقيد القاضي بالقضاء بينهم دون غريهم، وال ينفذ حكمه إال على من ختصصت ـم    
                                                 

حثني وبعض الفقهاء القدامى إىل أن التخصيص بالزمان يعين أن يقيد ذهب بعض البا وقد .98األحكام السلطانية، ص : املاوردي-549
قلدتك القضاء يف أيام معلومة من كل أسبوع، فهذا ال يعد :السلطان القاضي يف قضائه بأيام معينة يف األسبوع أو الشهر، كأن يقول له

 .هد ألحدهم بالقضاء يف أيام معينة ولآلخر أياما غريهااختصاصا باملعىن املقصود، وإمنا هو تنظيم ملمارسة القضاء لتعدد القضاة، فيع
دراسة مقارنة بالفقه -قواعد االختصاص القضائي: وانظر، عالء الدين علي إبراهيم أمحد. 16/18احلاوي الكبري، :املاوردي -550

 .356، ص 1996 كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، - رسالة ماجستري-اإلسالمي
 .360دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ص -قواعد االختصاص القضائي: دين علي إبراهيم أمحدعالء ال  انظر،-551
          .35-34القضاء يف اإلسالم ومحاية احلقوق، ص :وعبد العزيز خليل بديوي.54انظر، حممد سالم مدكور، القضاء يف اإلسالم،  -552

 .173  صية وانتهاؤها يف الشريعة اإلسالمية،تولية القاضي وحدود واليته القضائ :ومحود حممد العزاين
 .142التنظيم القضائي، ص : وحممد الزحيلي. 98 انظر، املاوردي، األحكام السلطانية، ص -553
انعزال وعزل القاضي يف الفقه اإلسالمي وقانون السلطة : وانظر، رشدي شحاتة أبو زيد. 16/20احلاوي الكبري،: املاوردي -554

 .115ص      القضائية، 
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وميثل الفقهاء لذلك التخصيص بأن جيعل املولّي والية القضاء خاصة باملقيمني مـن أهـل                ،)555(واليته
  .)556(قط، أو باألجانب فقط، أو بالنساء دون الرجال أو العكسالبلدة ف

قيدة متنعه من مسـاع بعـض        وكذا االختصاص باالستثناء ومعناه؛ أن تكون والية القاضي م        
  .)557(أو خصومة بعينها اخلصومات

وخالصة ذلك أنه ميكن أن يتخصص القضاء باملكان فتكون والية القاضي قاصرة على مكـان               
 أن يتخصص باملوضوع، حبيث تكون مهمة القاضي قاصرة على أنواع معينـة مـن               حمدد، كما ميكن  

  .األقضية كاملعامالت املالية أو األقضية اجلزائية، أو مسائل األسرة
كما ميكن أن خيتص نوع من احملاكم بالنظر يف الرتاع بني األفراد والسلطة، وهو مـا يعـرف                  

  .)558(باحملاكم اإلدارية
   يف الفقه اإلسالميوخصائصه   القضاءمبادئ :ثالث الاملطلب

خيتص القضاء يف اإلسالم مببادئ فريدة، وميتاز يف التنظيم والتطبيق العملـي يف ظـل الدولـة                 
اإلسالمية خبصائص كثرية متيزه عن غريه من األنظمة القضائية الوضعية، مما يؤكد مسوه، ويواكب سريه               

ته، ويكفل تنفيذه، وفيما يلي عـرض ألهـم مبادئـه    يف إقامة احلق والعدل بني الناس، ويضمن استقام       
، وذلك من خالل املطالـب  األساسية اليت يقوم عليها أوال، مث التعريج بالذكر ألهم خصائصه املميزة له        

  :اآلتية
  يف الفقه اإلسالمياملبادئ األساسية للقضاء : األولالفرع 

ها أثرا وأعالها مرتبة يف اتمـع       مما الشك فيه أن والية القضاء من أهم الواليات شأنا وأعظم          
اإلسالمي ملا هلا من دور هام يف استقرار مبادئ العدل بني أفراده مما حيقق هلم األمـن واالطمئنـان يف                    

ومما ال ريب فيه أن املبادئ األساسية اليت يقوم عليها القضاء يف اإلسالم تكفل كل هذا للفـرد                  . حيام
لى عاتق الدولة اليت يتأكد يف حقها الفصل بني الـسلطات وعلـى          واتمع، وتقع مسؤولية جتسيدها ع    
  :يتوهذه املبادئ هي كاآل. القاضي يف نزاهته وكفاءته وحياده

                                                 
 .16/15احلاوي الكبري، :املاوردي -555
 .175تولية القاضي وحدود واليته القضائية وانتهاؤها يف الشريعة اإلسالمية، ص :انظر، محود حممد العزاين -556
 .176تولية القاضي وحدود واليته القضائية وانتهاؤها يف الشريعة اإلسالمية، ص :انظر، محود حممد العزاين -557
 نشأة احملاكم اإلدارية يف فرنسا كان بقصد محاية اإلدارة من اخلضوع للقضاء العادي، بينما قضاء املظامل نشأ يف جدير بالذكر أن -558

مجال الدين  . احترام الشرعيةالتاريخ اإلسالمي حلماية األفراد من طغيان اإلدارة، واخلشية من عدم متكن القضاء العادي من إجبار اإلدارة على
 . 245 ص،مة للشريعة اإلسالميةالنظرية العا: عطية
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  استقالل القضاء: أوال
هو أن يكون القضاة أحرارا يف البحث عن احلق والعدل دون أن يكون : يقصد باستقالل القضاء

  .تدخل من ذوي النفوذ وأال خيافوا يف اهللا لومة الئمهناك تأثري من سلطة أو ضغط من حاكم أو 
واستقالل القضاة حيتم ويستوجب أال يتدخل يف اختصاصات القاضي أية سلطة حبيث يكـون              
القاضي حرا يف قضائه دون توجيه أو تعديل أو توقيف، وهذا ما يسمى باالستقالل الـوظيفي، كمـا                  

 اختيار القضاة، وااللتزام ا، وعدم العمل على عزل         يتطلب عدم خمالفة الشروط والصفات املطلوبة يف      
  .)559(القضاة، وهذا يسمى باستقالل القضاة من الناحية العضوية

وكذلك يقصد باستقالل القضاء هو أن يكون القضاة آمنني على أنفسهم وعلـى مقومـات               
  .)560(حيام يعيشون يف مأمن من كيد رجال اإلدارة أو األفراد هلم

 القضاء بنفسه ومل خيصص رجاال لذلك، وملا اتسعت الدولة اإلسالمية           �اهللا  وقد توىل رسول    
نسبيا أسند القضاء لبعض والته، كما أذن لبعض أصحابه بالنظر يف بعض القضايا مـع حـضرته أو يف          

 عندما ولّى � ألنه ؛ هو حرية القاضي يف قضائه�وأظهر ما ميتاز به القضاء يف عهده  .)561(مكان آخر
ويف عهد اخلليفة    اء مل يقيده بشيء معني، وظل األمر كذلك يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق             غريه القض 

مت فصل القضاء عن الوالية، وذلك التساع الدولة اإلسـالمية            -مارضي اهللا عنه  -بن اخلطاب   عمر  
وتشابك العالقات بني الناس، حيث أصبحت وظيفة الفصل يف اخلصومات بني الناس من اختـصاص                

  .ضاةالق
وظل القضاة يف اإلسالم مستقلني عن أي مؤثر سواء من قبل رجال السلطة التنفيذية أو غريهم                

  .)562(من ذوي النفوذ أو األقارب، وقد أورد املؤرخون الكثري من الشواهد الدالة على ذلك
  :ولتحقيق استقالل القضاء ال بد أن يتوفر فيه أمران

ت الدولة الثالث، وليس جمرد وظيفـة يتوالهـا          جيب أن يكون القضاء سلطة من سلطا       :أوال
  .احلاكم

حترر أفراد القضاء أثناء قيامهم مبهامهم من أي تدخل بوعد أو وعيد أو إشراف أو رقابة،                 :ثانيا
، بل وجيب أن تكون السلطة القضائية هي أعلـى          )563(وميارسون واجبهم دون تدخل أي جهة أخرى      

  .)564(يع األفراد دون استثناء مبا فيهم رئيس الدولة نفسه حاكمة على مجا أل؛السلطات يف الدولة
                                                 

 . وما بعدها581انظر،  حممد عبد الرمحن البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص  -559
 .45، ص 1982، 1التنظيم القضائي اإلسالمي، ط: انظر، حامد حممد أبو طالب -560
 .22القضاء يف اإلسالم، ص  :انظر،  حممد سالم مدكور -561
 .46، ص 1982، 1التنظيم القضائي اإلسالمي، ط: طالبانظر، حامد حممد أبو  -562
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  مبدأ احلياد: ثانيا
يقصد باحلياد أن يكون القاضي بعيدا عن التحيز واحملاباة لفريق دون فريق، أو خصم دون آخر                

  .)565(مطبقا القوانني على مجيع الناس على حد سواء، بعيدا عن االنتماء وامليول السياسية
     :م على القاضي االلتزام باحليدة واحلكم باحلق، وذلك كما يف قوله تعـاىل      وقد أو جب اإلسال    

 يوصي اهللا تعاىل احلكام أن حيكموا       :ففي هذه اآلية  ،  )566(� فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق ولَا تتِبِع الْهوى       �
  .بني الناس باحلق املرتل من عنده وال يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل اهللا

عز - ويف هذه اآلية أمر من اهللا،)567(�وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل� وقوله تعاىل
  . باحلكم بالعدل بني الناس، وهي خطاب ملن بيده احلكم يف أمور الناس-وجل

ي بالقضاء  من بل :" قال �  أن رسول اهللا   -رضي اهللا عنها   - ما روته أم سلمة    :ومن السنة النبوية  
بني املسلمني فليعدل بينهم يف لفظه وإشارته ومقعده وال يرفع صوته إىل أحد اخلصمني ما ال يرفع على                  

   .)568("اآلخر
ففي احلديث داللة على أنه ينبغي للقاضي أن يعدل يف حكمه وأن يساوي بني اخلـصمني، وال               

، وأن يعدل بينهما يف حلظه       بالعاطفة حيكم على أحدمها حىت يسمع من اآلخر حبياد تام دون ميل أو تأثر            
  :ومن أهم العناصر املؤثرة يف احلياد واحملققة الستقالل القضاء .)569(ولفظه وجملسه ودخوهلما عليه

وأال  .وال متأثرا باعتبارات وضـغوط خارجيـة       أال يصدر القاضي حكمه متأثرا بعواطفه،      -1  
 .عخيضع للتيارات الفكرية والعقدية املوجودة يف اتم

وأن حييد بأفكاره ومعتقداته الشخصية      .أال تؤثر جتربته اخلاصة يف حماباة خصم دون خصم         -2  
 .وأن ال خيضع لقوة الرأي العام وخاصة وسائل اإلعالم املختلفة حىت ال يؤيد خصما على آخر،

                                                                                                                                                         
يعد استقالل القضاء ضرورة ال بد منها حلماية سيادة القانون واحلرص على تأكيده ومحايته، وهو أداة لتحقيق العدل يف اتمع وضبط  -563

ن هدف القضاء الذي ينبع من العدالة مساره، واستقالل القضاء ال يستمد وجوده من النصوص التشريعية فحسب، وإمنا يستمد وجوده م
استقالل : انظر، فاروق الكيالين.املطلقة منذ بدء اخلليقة يف النفس البشرية واليت ترفض بطبيعتها الظلم والقهر والضيم وتتوق إىل العدل

 . 8،  ص 1977، 1دار املنظمة العربية، القاهرة، ط القضاء،
 .وما بعدها16 ص استقالل القضاء، :انظر، فاروق الكيالين -564
 .وما بعدها16استقالل القضاء، ص  :انظر، فاروق الكيالين -565
 .26اآلية  :سورة ص -566
 .58اآلية : النساء -567
 .5/366سنن الدارقطين، . 4466كتاب يف األقضية واألحكام وغري ذلك، حديث رقم :  الدارقطين-568
 .707ص  الروض املربع شرح زاد املستقنع، : البهويت-569
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مبـدأ  ذهب سياسي، وأال يأمتر مبا تصدره الدولة من أوامر لتنفيذها إذا خالفت    مل ينحازأال   -3  
  :وبناء على هذه املؤثرات يترتب على حياد القاضي نتيجتان .)570(استقالله وحياده
أن يكون القضاء حمايدا فال يستطبع بطابع سياسي أو عقائدي أو مذهيب، فـال جيـوز                 :األوىل

 ألن ذلك يتناىف مع حياده، وجيعله ينتصر لرأيه السياسي ويلزمه،           ؛للقاضي أن ينحاز لألحزاب السياسية    
  .ا يؤدي إىل فقدانه احلياد واالستقاللمم

 ألن طبيعة القضاء    ؛ أنه ال جيوز للقضاة أو احملاكم إبداء اآلراء وامليول السياسية يف احلكم            :الثانية
  .)571(تقتضي ارتفاعه فوق اخلصوم، وفصله يف املنازعات حبرية

  عالنية اجللسات : ثالثا
 وهو  ؛ية، فاألصل يف القضاء اإلسالمي هو العالنية      الواقع أن هذا املبدأ مقرر يف الشريعة اإلسالم       

  .، وهو مقرر أيضا يف أقوال كبار اتهدين األولني)572(ما يتفق عليه مجيع الفقهاء املعاصرين
 فقد اجته الفكر اإلسالمي منذ وقت مبكر إىل ضرورة احملاكمة العلنية، حيث صرح الـشافعي               

بذلك ابن فرحون بقوله عن القاضـي ومـسلكه مـع    ،كما صرح )573(بأن احلكم ال يكون إال عالنية 
وال يساررمها مجيعا وال أحدمها فإن ذلك جيرئهما عليه، ويطمعهما فيه، وما جر إىل التـهاون              :"اخلصوم

  .)574("حبدود اهللا فممنوع
  

وهلذا األصل تطبيقات كـثرية يف      . )575("ألن احلكم ال يكون إال باإلعالن     :" ويعلل ذلك بقوله  
  . )576(الفقه اإلسالمي

                                                 
 .1/27، 1976، 1النظام القضائي املدين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط :ر، حممد عبد اخلالق عمرانظ -570
 .23-20استقالل القضاء،  :انظر، فاروق الكيالين -571
 .252السلطة القضائية وشخصية القاضي ، ص :  انظر، حممد عبد الرمحن البكر-572
أحب أن يقضي القاضي يف موضع :" آخر من كتابه األم، وفيه ما يدل على العالنيةوقال الشافعي يف موضع .7/487األم، :  الشافعي-573

األم، ". بارز للناس ال يكون دونه حجاب، وأن يكون متوسطا للمصر، وأن يكون يف غري املسجد، ليكثر من يغشاه لغري ما بنيت له املساجد
7/490. 

 .1/32تبصرة احلكام،  : ابن فرحون-574
 .1/32ة احلكام، تبصر : ابن فرحون-575
 من تطبيقات مبدأ علنية القضاء يف الفقه اإلسالمي، اختاذ املسجد واألماكن العامة جملسا للقضاء، والنهي عن القضاء يف الدار، والنطق -576

 وما 253السلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي، ص : انظر، حممد عبد الرمحن البكر. باحلكم يف اجللسة وبصورة علنية
ال يكره إال يف أنه وقد حكي القول بالكراهة يف اختاذ املسجد مكانا للحكم، وممن قال بذلك ابن املسيب، وعن أيب حنيفة          .بعدها

جاء يف . 13/38البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، :  أيب احلسني العمراين.املسجد األعظم، وقال الشعيب ومالك وأمحد وإسحاق ال يكره
 .4/13". القضاء يف املسجد من احلق وهو من األمر القدمي:"ملدونة لإلمام مالكا
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يعين مبدأ عالنية اجللسات أن يتم نظر الدعوى واملرافعة فيها يف جلسات مفتوحـة للجميـع                و
يكون لكل شخص احلق يف حضورها، وأن يصدر احلكم يف جلسة علنية وأن يسمح بنشر ما حيدث يف                  

  . اجللسات من مناقشة، وأن يسمح بنشر األحكام اليت تصدر
 االطالع على ما يدور داخل احملاكم، وتبعث يف نفـوس           وهذه العالنية تضمن حق اجلمهور يف     

  .)577(الناس الطمأنينة إىل عدالة القضاء، وحتث القضاة على االهتمام والعناية بأعماهلم
   املساواة أمام القضاء:رابعا

املساواة بني مجيع الناس يف محاية حقوقهم املشروعة وإعطـاء          : يقصد مببدأ املساواة أمام القضاء    
احلق يف اللجوء إىل القضاء حلماية حقه، ودفع ما يقع عليه من اعتداء، ويكون هـذا احلـق                  كل إنسان   

مقررا جلميع املواطنني على السواء ال فرق يف ذلك بني أبيض وأسود وال بني عريب أو أعجمي، فال متييز                   
مـام القـضاء    بني الناس يف حق اللجوء إىل القضاء بسبب اجلنس أو الدين أو اللون أو اللغة، فالكل أ                

  .)578(سواء
ولقد اهتم اإلسالم مببدأ املساواة يف القضاء اهتماما عظيما،واعتربه أساسا من األسس املتينة اليت              

كما . تبىن عليها قواعد العدالة وأصول احلق، ذلك أن مبدأ املساواة يبعث االطمئنان يف نفوس املتقاضني              
هتماما كبريا أيضا، وأولوه عناية فائقة مـن البحـث          اهتم الفقه اإلسالمي مببدأ املساواة بني اخلصوم ا       

  .)579(والدراسة والشرح، ووضعوا لذلك قيودا وضوابط يلتزم ا القاضي يف قضائه بني اخلصوم
   جمانية القضاء :خامسا

يقصد مببدأ جمانية القضاء أن القضاة ال يتناولون أجراً من اخلصوم مقابل الفصل يف منازعـام،                
   .)580(مهم لقاء مرتبات تدفعها هلم الدولة شأم يف ذلك شأن سائر العاملني يف الدولةوإمنا يؤدون مها

وإن اهلدف واحلكمة من اانية هو حيدة القضاء، وكفالة نزاهته حىت ال حيمل القـضاة علـى             
املساومة أمام اخلصوم هذا من جهة، ومن جهة أخرى لإلعالم بأن القضاء والية من واليات الدولـة ال    

ب املساس بسلطاته من ِقبل األفراد، فيمتنع على األفراد أن ينصبوا من أنفسهم قضاة للفـصل بـني                  جي
  .)581(الناس، ولقد أدرك اإلسالم هذا املبدأ فقرره وصانه ومحاه

                                                 
 . وما بعدها251السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص  : انظر، حممد عبد الرمحن البكر-577
 .51التنظيم القضائي اإلسالمي، ص: انظر، حامد حممد أبو طالب -578
السلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي، ص : مد عبد الرمحن البكرو انظر، حم .12/493الشرح الكبري،  : الرافعي-579
 . وما بعدها301
 . وما بعدها161السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص  :انظر، حممد عبد الرمحن البكر -580
 .53التنظيم القضائي اإلسالمي، ص :انظر، حامد حممد أبو طالب -581
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وقد نص بعض الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة على مبدأ اانية فذهبوا إىل أن من تعني                
 ألنه فرض تعني عليه، فال جيوز أن يأخذ عليه          ؛ كفاية مل جيز له أن يأخذ عليه رزقا        عليه القضاء وهو يف   
فإن مل يتعني عليه، فإن كانت له كفاية كره أن يأخـذ عليـه              : ، وقالوا أيضا  )582(ماال من غري ضرورة   

فجاءت نصوص الفقهاء صـرحية يف أن        .)583( ألنه قربة فكره أخذ الرزق عليها من غري حاجة         ؛الرزق
ألن ذلك أبلغ يف املهابة      :"قال ابن فرحون   ضاء ال بد أن يكون باان ملن تعني عليه وعنده الكفاية،          الق

  .)584("وأدعى للنفوس إىل اعتقاد التعظيم واجلالل
وتعترب هذه الصورة ناطقة ومعربة أمجل تعبري على تقرير مبدأ جمانية القضاء عند املسلمني منـذ                

ر بوضوح أسبقية اإلسالم على غريه من النظم يف إرساء هذا املبدأ، حىت             الصدر األول لإلسالم، كما تقر    
الذين قالوا جبواز أخذ األجرة على القضاء، قالوا ال بد أن يكون باان، مبعىن أن تكون أجرة القضاة من 

ال ، وأنه ال جيوز أن يأخذ أجرته من اخلصوم وال من امل           )585( ألنه من املصاحل العامة    ؛بيت مال املسلمني  
أما الرسوم القضائية الـيت     .اخلاص لإلمام، وال من مال املوسرين األغنياء وال من مال األوقاف واليتامى           

تؤخذ لتغطية بعض مـا تتحملـه   بل يدفعها اخلصوم عند رفع الدعوى فليست من قبيل أجرة القاضي،       
  . )586(الدولة من أعباء جانبية يف القضاء نفسه

                                                 
 .12/458الشرح الكبري، : الرافعي-582
 .10-14/9املغين، : ابن قدامة. 58-57أدب القضاء، ص  :انظر، ابن أيب الدم -583
 .1/23تبصرة احلكام، :ابن فرحون -584
القضاء : كان أبو حنيفة ال يرى بأسا أن يأخذ القاضي رزقا على القضاء، وكانت ملن كره أخذ األجر على القضاء من احلجة أن قال -585

ن منكر، فكما ال جيوز ملن أمر مبعروف وى عن منكر أن يأخذ على فعله أجرا، فكذلك القاضي ال يأخذ على إمنا هو أمر مبعروف وي ع
وكانت احلجة ملن أجاز ذلك أنه . وكما ال جيوز ملفيت أن يأخذ على فتيا له أجرا ألنه يأمر حبق وينهى عن باطل، فكذلك القضاء.فعله أجرا

اهللا له رزقا وجعل له سهما، وقد قام بفرض من فروض اهللا وكذلك القاضي، وهو فعل اخللفاء أن العامل على الصدقة قد أوجب :قال
فرحات الدشراوي، الشركة .أدب القاضي والقضاة، حتقيق، د: انظر، أبو املهلب هيثم بن سليمان القيسي .الراشدين ومن بعدهم الصحابة

 .20-19، ص )دط،دت( التونسية للتوزيع،
 . وما بعدها173-172السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص : الرمحن البكرانظر، حممد عبد -586
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  واجهة اخلصوم حصول اإلجراءات يف م:سادسا
يقصد حبصول اإلجراءات يف مواجهة اخلصوم أن كل إجراء من إجراءات اخلصومة يتخذه أحد              
اخلصوم جيب أن يكون يف مواجهة الطرف اآلخر يف اخلصومة، وجيب إخبار كل خصم مبا جيريه اخلصم                 

لرد على كل   اآلخر حىت يتمكن من الرد على خصمه محاية ملصلحته، ويعطي هذا املبدأ للخصم فرصة ل              
ادعاء يوجه إليه إن كان لديه رد، كما يكفل حقه يف مناقشة اخلصم يف دفاعه، ومن مث فال يؤخذ خصم                 

  .)587(على غرة وهو أمام القضاء
وقد سار الفقه اإلسالمي على أن األصل يف القضاء هو مواجهة اخلصوم بإجراءات الـدعوى،               

أو غري ذلك مـن اإلجـراءات إال حبـضور اخلـصم     وأنه ال جيوز أن يسمع القاضي البينة أو الشهادة     
  :، ويترتب على ذلك)588(اآلخر

 أنه ال جيوز للقاضي أن حيكم دون أن يسمع طريف اخلصومة يف جملس احلكم، وبـني يـدي                  -
  .)589(القاضي حىت يتمكن من معرفة احلقيقة

قـدمها   ال بد من أن ميكن اخلصم من االطالع على األوراق واملستندات والوثـائق الـيت ي                -
  .)590(خصمه

 أال يقضي القاضي بعلمه بل يعتمد على أدلة اإلثبات اليت يقدمها األطراف، وأنه ال بد مـن                  -
  .)591(ترافع اخلصوم أمامه واإلدالء حبججهم وما لديهم من وسائل اإلثبات

                                                 
 . وما بعدها293السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص :وحممد عبد الرمحن البكر. 4/535مغين احملتاج،: انظر،الشربيين -587
ة، وأجازه اجلمهور إذا كان الغائب بعيدا أو امتنع و هذا حمل اتفاق بني الفقهاء، إال أم اختلفوا يف احلكم على الغائب فمنعه احلنفي -588

القضاء على الغائب يف حقوق اآلدميني :"قال الصنعاين. 472 /2بداية اتهد،:ابن رشد. املدعى عليه عن احلضور، وتعذر حضوره بنائب عنه
 دون القطع، والقضاء على الغائب فيه خالف،دون حقوق اهللا تعاىل باالتفاق حىت لو قامت البينة على الغائب بالسرقة مثال حكم باملال 

أن يكون -عند اجلمهور-وشرط القضاء . فأجازه مالك والشافعي والليث ومجاعة، وقال ابن أيب ليلي وأبو حنيفة ال يقضي على الغائب مطلقا
بن دقيق العيد، حتقيق علي بن حممد العدة على إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ال: الصنعاين". غائبا عن البلد أو مستترا ال يقدر عليه

فأما احلاضر يف البلد أو قريب منه إذا مل مينع من احلضور، فال :"وقال ابن قدامة. 4/429، 1988، 2اهلندي، املكتبة السلفية، القاهرة، ط
حيضر جملس احلكم ألنه ميكن حىت :"قال البهويت يف احلكم على الغائب. 14/96املغين،". يقضى عليه قبل حضوره يف قول أكثر أهل العلم

 . 714الروض املربع شرح زاد املستقنع، ص ".سؤاله فلم جيز احلكم عليه قبله
، 1997، 1الشرح الكبري، حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط : الرافعي-589

12/495. 
 .14/69املغين، : انظر، ابن قدامة -590
، 1973، 2مطبعة احلليب، ط معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام، : احلسن علي ين خليل الطرابلسيونظر، أبا -591

 .121ص
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فإن كان يف البلد أو مبقربة منه أحضره        :" إعالن اخلصم وإحضاره ولو بالقوة، قال ابن جزي        -
، وإىل هذا ذهب مجهـور      )592("وإن تغيب لغري عذر أحضره بالقوة     .. خبامت أو كتاب أو رسول     القاضي

  .)593(الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة
  حرية الدفاع واملناقشة: سابعا

يقصد مببدأ حرية الدفاع واملناقشة إعطاء فرصة كافية لكل خصم ليبدي وجهة نظـره أمـام                
 وضمانا هلذا احلق جيب على القاضي أن يستمع إىل          . هو أو قدمه خصمه من ادعاءات      القضاء فيما قدمه  

أقوال اخلصوم خالل املرافعة وال يقاطعهم أثناء إبداء طلبام، أو دفوعهم إال إذا خرجوا عن موضـوع                 
بعضهم يف حق شـخص    الدعوى و جتاوزوا حدود الدفاع املقررة، أو وجه بعضهم لبعض سبا أو طعن              

كما جيب على القاضي أن ميهل اخلصوم للحصول على أوراق أو مستندات تكون             ،   عن الدعوى  أجنيب
  .)594(نتيجة يف الدعوى املقامة إذا طلب أحدهم ذلك

ومبدأ حرية الدفاع واملناقشة ضمانة هامة من ضمانات العدالة، ذلك أن القاضي إذا تـأىنّ يف                
ن يتبني له وجه القضاء، وال يكون لواحد من         إصدار حكمه حىت يسمع كالم كل اخلصوم فهو أحرى أ         

 ومن مظاهر هذا املبدأ يف الفقه اإلسالمي اإلمهال والتأجيل لكـل مـن              .)595(اخلصوم عذر بعد احلكم   
املدعي واملدعى عليه، ما قاله الفقهاء من أنه ينبغي على القاضي أن يوسع على اخلصوم وميهلهم وأن ال                  

ل باحلكم، ويعطيهم الوقت الكايف لتمكني أطراف الرتاع من يئة          ، وال يتعج  )596(يضيق عليهم يف املدة   
  .)597(حججهم ودفوعهم، وبسط ادعاءام وتدعيمها باحلجج القوية

  تعدد درجات التقاضي : ثامنا

                                                 
، ص 1985، 1قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، حتقيق عبد الرمحن حسن حممود،عامل الفكر، القاهرة، ط: ابن جزي -592
306. 
 .145-6/144مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل،  :احلطاب. 302-16/301 احلاوي الكبري، :انظر، املاوردي -593
 .58التنظيم القضائي اإلسالمي، ص  :انظر، حامد حممد أبو طالب -594
ويكمله، فاألخري يتطلب حضور املدعى عليه أو ) حصول اإلجراءات يف مواجهة اخلصوم(هذا املبدأ أوسع وأمشل من املبدأ السابق  -595

نائبه جملس القضاء ليكون على علم مبا يتخذ ضده من إجراءات، بينما األول يتطلب إعطاء اخلصم بعد حضوره فرصة إلبداء وجهة نظره 
 .وأسانيدها

 .6/122الكايف،  : ابن قدامة-596
 موجب احلكم هل له ما سؤال احلاكم من توجه عليه :ويعين  وقد ابتكر املالكية مظهرا آخر من مظاهر حرية الدفاع وهو اإلعذار،-597

اإلعذار واجب واحلكم بدونه باطل فينقض ويستأنف، فهو شرط صحة على املذهب، لكن اإلعذار ال يكون إال بعد استيفاء  :فقالوا. يسقطه؟
 وجد احملكوم فإذا حكم القاضي على من توجه عليه احلكم من غري إعذار مث .الشروط، ومتام النظر، فإن اإلعذار يف شيء ناقص ال يفيد شيئا

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، دار الفكر، بريوت،  :احلطاب .1/132تبصرة احلكام، ص،: انظر، ابن فرحون .عليه حجة فله القيام ا
 .6/131، 1992، 3ط
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يقصد مببدأ تعدد درجات التقاضي أن احلكم الصادر من حمكمة الدرجة األوىل ال يكون انتهائيا               
مح يف خالهلا للخصم الذي خسر الدعوى بالطعن يف احلكم أمام حمكمـة             يس إال بعد مرور مدة معينة،    

هذا املبدأ خيالف   و . حيث تطرح الدعوى أمامها من جديد لتفصل فيه حبكم انتهائي            ،من الدرجة الثانية  
و لكل  حيث يكون احلكم الصادر من احملكمة ائيا من حني صدوره، ,مبدأ التقاضي على درجة واحدة

 مزاياه و تعترب مزايا كل نظام عيوبا -التقاضي على درجتني و التقاضي على درجة واحدة -من النظامني   
فمن مزايا نظام التقاضي على درجتني أنه يعطي فرصة لتدارك ما            .)598(أو انتقادات توجه للنظام اآلخر    

كمة قد تقع فيه حمكمة الدرجة األوىل من األخطاء، أو ما يشوب أحكامها من عيوب، حيث تتكون حم                
الدرجة الثانية من قضاة أكثر عددا وأوفر خربة من قضاة حمكمة الدرجة األوىل، كما أن هـذا النظـام    
يبعث قضاة حماكم الدرجة األوىل على االهتمام بدراسة املوضوع وتدقيق األسباب، والتأين يف إصـدار               

 حيثياته ومنطوقه جيعله     ألن القاضي حني يعلم أن حكمه ميكن أن يعاد فيه النظر، وأن تناقش             ؛األحكام
كما أن نظام التقاضي على درجتني يعطي اخلصم فرصة لتعديل مـسار             .)599(دقيقا يف حتديد األسباب   

دفاعه إذا تبني له أن خصمه كان أحلن حبجته منه، ولتكملة ما فاته من نقص يف الدفاع أمـام حمكمـة                     
  .   )600(الدرجة األوىل
  القاضي الفرد وتعدد القضاة: تاسعا
د مببدأ القاضي الفرد أن تعرض اخلصومة على حمكمة مشكلة من قاض واحد يقوم مبفرده               يقص

وأما نظام تعدد القضاة فيقصد به أن تعرض اخلصومة علـى حمكمـة      . بدراستها وحتقيقها والفصل فيها   
 مشكلة من عدة قضاة يقومون بدراستها وحتقيقها والفصل فيها، ولكل من النظامني القاضي الفرد وتعدد

  .القضاة مزاياه اليت تعترب عيوبا يف النظام اآلخر
فمن مزايا نظام القاضي الفرد أنه أدعى للشعور باملسؤولية من ناحية القاضي، فهو الذي يصدر               
احلكم وينسب إليه ويتحمل مسؤوليته مما يدعوه إىل االجتهاد يف حبث املوضوع، والتروي يف إصـدار                

على القضاء، وحيقق سرعة الفصل يف املنازعات، ذلـك أن نظـام   كما يقلل من نفقات الدولة     احلكم،

                                                 
لنفقات، كما أنه  فمن مزايا نظام التقاضي على درجة واحدة أنه يؤدي إىل سرعة الفصل يف املنازعات وتقصري مدة اخلصومة وتوفري ا-598

يبعث الثقة بني املتقاضني يف أحكام احملاكم، ذلك أن عرض الرتاع على حمكمة ثانية من شأنه أن يزعزع ثقة الناس يف احلكم األول، ال سيما 
 .إذا اختلفت آراء القضاة واجتاهام

 .62-61التنظيم القضائي اإلسالمي، ص : انظر، حامد حممد أبو طالب -599
 . وما بعدها215السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص : عبد الرمحن البكرانظر، حممد -600
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وأما مزايا   .)601(القاضي الفرد ميكّن من توزيع القضاة ووض كل واحد منهم بعدد معقول من القضايا             
نظام التعدد فهو ميثل ضمانة من ضمانات العدالة، حيث يعطي لدراسة املوضوع من وجهـات نظـر                 

يع جوانبه، فيصدر احلكم بعد البحث والتمحيص أقرب ما يكون إليه إىل متعددة، وميكّن من مالحظة مج
 ألنه إذا أمكن تصور حتيز القاضي لشخص ما فال يتصور حتيز            ؛الصواب، كما أنه يدفع احتمال التحيز     

جمموعة من القضاة لذات الشخص، وأيضا فإن تعدد القضاة يساهم يف حتقيق استقالل القضاء، ذلك أن                
سم هيئة منسوبا إليها جمتمعة ليكون القضاة يف أمان وحرية يف إبداء رأيهـم وإصـدار                احلكم يصدر با  

  .)602(حكمهم
  خصائص القضاء الشرعي:  الثاينالفرع

يتميز القضاء يف اإلسالم مبيزات وخصائص جتعله غاية يف الرتاهة إلحقاق احلق وتثبيت قواعـد               
 القاضي على قدر كبري من الورع والتـأين عنـد           العدالة مما يبعث يف نفس املتقاضني الطمأنينة، وجيعل       

إصدار احلكم، ذلك أن مصدر قواعد القضاء مستمدة أساسا من أحكام الشريعة اإلسالمية اليت ترتـب                
  :وأهم هذه اخلصائص ما يلي .جزاءات دنيوية وأخروية لشرف املهنة وخطرها يف آن واحد

  االعتماد على العقيدة: أوال
اإلسالم عن غريه من األنظمة القضائية الوضعية باعتماده علـى العقيـدة   يتميز نظام القضاء يف    

أو يف معاملـة القاضـي       ويظهر ذلك عند اختيار القاضي أو عند رفع الدعوى من املدعي،           اإلسالمية،
فالـشريعة   أو يف اإلثبات بالشهادة و اليمني و اإلقرار و الكتابـة،           للخصوم يف أثناء النظر يف الدعوى،     

 و متتاز عنها و تنفرد باالعتبار الدياين        -من حيث الظاهر  -قوانني الوضعية يف االعتبار القضائي    تشارك ال 
 مع وجود املعىن الروحي و أساس فكرة احلالل و احلرام، و الثـواب و               -من حيث الواقع و احلقيقية    -

و يف   لم يف حياته عامة،   العقاب اليت تقوم عليها العقيدة اإلسالمية، واليت جتعل الوازع الديين مراقبا للمس           
لذلك تستند أحكام الفقه اإلسالمي إىل دعامة متينة و          .القضاء و الدعوى و اإلثبات و األحكام خاصة       

ألـا   ؛قد حرص اإلسالم على غرس العقيدة قبل التكليف باألحكـام         و .هي العقيدة أو الوازع الديين    
االحنراف و هي الرقيب يف الطاعة احلقيقية       البعد عن    و حسن السلوك، و احلامي و الضامن لصحة التنفيذ    

وللعقيدة تأثري على الفرد من خالل أدائه احلقوق طواعية من دون     التطبيق،و      على مستوى املمارسة    

                                                 
 بينما يف نظام تعدد القضاة يصدر احلكم منسوبا إىل هيئة ال إىل فرد مما يدعو كل واحد منهم إىل االعتماد على غريه،كما أنه ال ميكّن -601

  .القضايا مما يكون سببا يف تراكم القضايا، وإطالة مدة التقاضيمن توزيعهم بل جيتمعون يف مكان واحد وينهضون مجيعا بعدد قليل من 
 .68التنظيم القضائي اإلسالمي، : انظر، حامد حممد أبو طالب -1
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ومعاملة اخلصوم و تطبيق الشرع و إصدار احلكم بالعدل          تعسف، كما هلا تأثري على القاضي يف تعيينه،       
  .)603(هادة و اليمنيو احلق، وكذلك يف اإلثبات بالش

   االلتزام باألخالق:ثانيا   
كما يتميز القضاء اإلسالمي عن القضاء الوضعي باعتماده على األخالق اليت جيب أن يلتزم ا               

وأطراف اخلصومة و أعوان القضاة و القائمون على تنفيذ األحكام، خالفا للقوانني الوضعية اليت       القاضي
        القيم إال ما نص عليه القانون، و إن أحكام القضاء مجيعها تقترن بـالقيم  ال تلتفت ائيا إىل األخالق و 

والقواعد التشريعية   األخالق يف مجيع مراحل القضاء، فالقواعد األخالقية يف اإلسالم متتزج         والفضائل و 
خلصم واألخالق قواعد عامة و شاملة ال تعرف احلدود و ال تقف يف زاوية حىت مع ا               , فال تنفصل عنها  

  .  و العدو و احملكوم عليه
   املوضوعية وجتنب الشكليات:ثالثا

لـذلك   ميتاز القضاء اإلسالمي باملوضوعية يف تطبيق العدالة على مجيع الناس دون متييز بينهم،            
  .كان القضاة املسلمون مضرب املثل يف العدالة و التجرد و املوضوعية و ال خيافون يف اهللا لومة الئم

ء يف اإلسالم يتميز بتجنب الشكليات يف الدعوى والتخفيف من اإلجراءات مـا             كما أن القضا  
    وجود الرتاع بني األشخاص، مث مرحلة الدعوى       : أمكن، و أن املوضوع حمصور بني مرحلتني أساسيتني       

   ف  و إصدار احلكم ثانيا، و تكون النتيجة إاء اخلال         ، ومساع أقوال اخلصوم و اإلثبات     ،النظر فيها فورا  و
استقرار األحكام و حفظ احلقوق و صيانة األموال و الدماء، خالفا لألنظمة القضائية الوضعية الـيت                و

تكثر فيها الشكليات اليت تعرقل سري العدالة و تنصب العقبات أمام الشخص للوصول إىل حقه أو دفع                 
  .)604(حلقوقحىت ييأس من ذلك أو ميلّ من املثابرة فيسود الظلم و تضيع ا العدوان عنه،
  اإلسراع يف القضاء: رابعا

ميتاز القضاء الشرعي خباصية اإلسراع يف النظر يف الدعوى والتحقيق فيها فور رفعها، مث الـسري    
يف إجراءاا من دون مماطلة وال تسويف، وإصدار احلكم لفصل الرتاع وإاء اخلـالف ورد احلقـوق                 

قات، ويف هذا مصلحة للفرد بإاء اخلصومة مع        ألصحاا بأسرع وقت ممكن دون تأجيل وضياع لألو       
خصمه والوصول إىل حقه ورد العدوان، وفيه مصلحة للمجتمع والدولة يف بتر أسباب الرتاع والعداوة               
والشحناء بني الناس دون أن تطول ألشهر وسنوات، وهذا اإلسراع منحصر يف جمال اإلجراءات وأصول 

                                                 
 .29-28التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممد الزحيلي -603
 .32-30التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممد الزحيلي -604
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د، وليس على حساب الناحية املوضوعية اليت جيب على القاضـي           احملاكمات، وحتديد األوقات واملواعي   
  .)605(فيها التأين والبحث والتقصي والسؤال عن الشهود، ودراسة القضية واستشارة العلماء فيها

  العدالة املطلقة: خامسا
مبا أن األحكام الشرعية اليت يعتمد عليها القضاء الشرعي ويطبقها هي أحكام ربانية املـصدر،               

كام عادلة عدالة مطلقة زمانا ومكانا وأشخاصا، خبالف األحكام الوضعية والتشريعات البشرية            فهي أح 
اليت تتغري بتغري احلكومات واحلكام واألشخاص على مراكز احلكم والسلطة، فما كان حقـا يف يـوم                 

 تعـرض   ينقلب واجبا أو باطال يف يوم آخر، مما يوحي بعدم اطمئنان القضاة واخلصوم إىل األحكام مع               
  .)606(األحكام للتبدل والتناقض يف القضية الواحدة

                                                 
 أما يف القوانني الوضعية؛ فإن اإلجراءات فيها طويلة، وأساليب التحايل يف إطالة أمد الدعوى، وتأجيل اجللسات ألتفه األسباب، -605

وتأخري البت وإصدار احلكم فيها متعددة ومعقدة، وكثريا ما تضيع احلقوق، أو ميوت أصحاا قبل الوصول إىل اية الدعوى واحلكم 
التنظيم : انظر، حممد الزحيلي.لدعاوى اليوم شهورا كثرية وسنوات عدة، وتؤجل الدعوى عدة مرات ألقل األسبابوالتنفيذ، وتستمر ا

 .33القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص 
 .34التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص: انظر، حممد الزحيلي -606
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  أحكام القاضي يف الفقه اإلسالمي: لثالثاملبحث ا
حظي القاضي يف النظام القضائي اإلسالمي مبرتلة رفيعة، حماطة باملهابة والسمو التصاله بشرف             

لشروط التأهيلية لذلك،   منصب القضاء وخطره، فكان ال بد ملن ينتصب للقضاء أن تتوافر فيه مجلة من ا              
  :، وذلك من خالل املطالب اآلتيةوقبل بياا ال بد أوال من تعريف القاضي ووصفه يف الفقه اإلسالمي

  تعريف القاضي: املطلب األول
  يف اللغة: أوال  
قـضى بـني    :  حكم وفصل، ويقـال    ؛ أي هو القاطع لألمور احملكم هلا، من باب قضى قضاءً         

عليه بكذا فهو قاض، وهو من يقضي بني الناس بالشرع ومن تعينه الدولة             اخلصمني، وقضى له وقضى     
  .)608( ألنه حيكم األحكام وينفذها؛ ومسي القاضي قاضيا.)607(للقضاء

  يف االصطالح :ثانيا      
 مل يقف الفقه اإلسالمي يف تعريفه للقاضي عند الربط بينه وبني والية القضاء ذاا، والقول يف                  

. د إليه هذه الوالية، بل وجدت بعض التعريفات الفقهية اليت قيل ا يف هذا الصدد              القاضي هو من تسن   
كل من يفصل يف خصومة أو      : فقد ذهب البعض إىل القول بأن لفظ القاضي يطلق بصفة عامة ويراد به            

  . )609(نزاع أيا كان نوعها
        نهما سواء كان خليفة القاضي اسم لكل من قضى بني اثنني وحكم بي :"بقوله كما عرفه ابن تيمية

  .)610(" أو نائبا له،كان منصوبا ليقضي بالشرعأو  واليا،أوسلطانا أو نائبا أو
هو املنفذ بالشرع لألحكام له نيابة عن اإلمام وهو املنفذ :"كما عرفه عبد الكرمي زيدان بقوله

 فيجوز عزله، وهو امللزم احلق كونه نائباللألحكام مبقتضى الشرع وموافقته له نيابة عن اإلمام يف ذلك و
، وقيل هو الدخول بني اخللق واخلالق ليؤدي فيهم )611(�فَلَما قَضينا علَيِه الْموت�:أهله بدليل قوله تعاىل

  .)612("أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة

                                                 
 .742، مصر، ص 2004، 4مكتبة الشروق الدولية، طاملعجم الوسيط،  -607
 .5/99معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت، لبنان، : ابن فارس -608
 .6، ص 1987، 1الشريعة اإلسالمية أصل أحكام القضاء، دار األقصر للكتاب، مصر، ط: انظر، فاروق عبد العليم مرسي -609
 .16-15، ص 1969، 4ملعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، طالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، دار ا: ابن تيمية -610
 .14اآلية  :سبأ -611
 .11نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، ص  :عبد الكرمي زيدان -612
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ته، مبا مؤداه   ويستفاد من هذه التعريفات أا تربط بني مفهوم القاضي وممارسة العمل القضائي ذا            
القول بأن القاضي هو من تسند إليه والية القضاء، أي من له احلكم حكم أم مل حيكم طاملا اسـتحقه                    

  :ومن هنا ميكن استخالص مالحظتني مها .بتوافر أهلية القضاء فيه شرعا
أن القاضي يف ضوء الشرع اإلسالمي ال ينعت ذا الوصف إال إذا استقى أحكامه من املصادر       -

  .شرعية املستمدة من الكتاب والسنةال
 أن والية القضاء يف الشريعة اإلسالمية ال تسند إال ملن توافرت فيه األهلية الكاملة لتقلد هـذا                  -

  . فما هي تلك الشروط اليت جيب توافرها يف القاضي؟ .املنصب، وذلك بتحقق شروط معينة
   وضوابطهشروط القاضي :املطلب الثاين

 كغريه من واليات الدولة كالرئاسة والوزارة وحنومها، فال يصلح للتعيني فيـه             القضاء والية عامة  
إال من كان مستكمال أوصافا معينة مستلهمة من الكتاب والسنة وصنيع اخللفاء الراشدين الذين كانوا               

ال يتشددون يف القضاء وفقا ألهلية معينة، وذلك ألن للقضاء رقابة فعالة على أعمال السلطات العامة، و               
 إال إذا كان على درجة عالية من الرتاهة واملؤهالت اليت جتعله يدور             امميكن ألحد أن يقوم ذا الدور اهل      

وحىت يطمئن الناس إىل القضاء اشترط الفقه اإلسـالمي          .)613(مع احلق حيثما دار، وال مييل لغري العدل       
  .شروطا يف القاضي ووضع له دستورا يعمل به يف قضائه بني الناس

  تولية القضاءشروط : رع األولالف
حيـث   ،)615( منصب القاضي   فيمن يتوىل  )614(واملقومات الفقهاء جمموعة من الشروط      اشترط 

 القضاء أن يكون بالغا عاقال حرا مسلما عدال جمتهدا ذكرا سليم احلواس، مع              يشترط فيمن يوىلّ   :قالوا
  .بعضها، على ما سيأيت بيانهشروط أخرى ذكروها، اتفقوا على أكثرها يف اجلملة واختلفوا يف 

                                                 
 دار الفرقان، عمان، روضة القضاة وطريق النجاة، حتقيق صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بريوت،:  القاسم السمناينوأب  انظر،-613

، 2األردن، ط النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدول القانونية، دار البشر للنشر والتوزيع،: منري البيايت.  وما بعدها52/ 1984،1 ،2ط
           .295، ص 1994

فاألدلة تعرفه احلكم معرفة األدلة واألسباب والبينات، : احلاكم حمتاج إىل ثالثة أشياء ال يصلح له احلكم إال ا:"قال ابن القيم -614
الشرعي الكلي، واألسباب تعرفه ثبوته يف هذا احملل املعني أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق احلكم عند التنازع، ومىت أخطأ واحد من هذه 

مقومات القاضي عند وهذه هي . 168-7/167جامع الفقه،".الثالثة أخطأ يف احلكم، ومجيع خطأ احلكام مداره على اخلطأ فيها أو يف بعضها
 .ابن القيم

     .اشترط الشافعية يف القاضي أن يكون ذكرا حرا جمتهدا بصريا عدال، فال جيوز قضاء املرأة واألعمى والصيب والفاسق واجلاهل واملقلد -615
 .8/4البناية يف شرح اهلداية، : انظر، العيين
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  الشروط املتفق عليها: أوال
اتفق مجهور الفقهاء يف اجلملة على جمموعة من الشروط اليت جيب توافرها يف القاضي، والـيت                

  : تؤهله لتويل منصب القضاء وهي كاآليت
ية  ذلك أن القضاء والية، وال جتوز واليشترط يف القاضي أن يكون مسلما، ومرد :اإلسالم -1

 وألن القصد من ؛)616(�ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا�:الكافر على املسلم، لقوله تعاىل
القضاء تطبيق األحكام الشرعية، وال يتأتى ذلك لغري املسلم الذي قد حيمله كفره باإلسالم على تعمده 

ني الفقهاء يف اشتراط اإلسالم فيمن يتوىل القضاء بني خمالفة أحكامه أو العبث ا، وال خالف ب
  .املسلمني

 ألن شرط   ؛أما تولية القاضي الذمي للقضاء بني غري املسلمني فقد منعه ومل جيزه مجهور الفقهاء             
 بـني غـري     ماإلسالم شرط ضروري ال بد منه فيمن يوىل القضاء سواء كان قضاؤه بني املـسلمني أ               

  . املسلمني
 جيوز تعيني غري املسلم قاضيا على غري املسلمني، ويكون ذلك من ختـصيص              )617(وقال احلنفية 

ن أهلية القضاء كأهلية الشهادة، وغري      أالقضاء بنوع معني، واستدلوا على ذلك بالقياس على الشهادة، و         
  .)618(املسلم جتوز شهادته على غري املسلم، فكذلك القضاء

أن يتوىل سلطة القضاء يف دار اإلسالم إال املسلم،         والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور، فال جيوز         
 ألن القانون الواجب تطبيقه يف دار اإلسالم هـو          ؛سواء كان قضاؤه بني املسلمني أو بني غري املسلمني        

القانون اإلسالمي هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن دار اإلسالم تقوم على أساس مبدأ وحدة القـانون        
  .)619(ووحدة جهة القضاء

ألن انون والصغري واملعتوه  ؛ يشترط أن يكون القاضي بالغا عاقال:البلوغ والعقل واحلرية -2  
ومل يكتف بعض الفقهاء عند هذا احلد،  .)620(ال والية له على نفسه، فأوىل أال يكون له والية على غريه

                                                 
 .141اآلية :  النساء-616
 القضاء بني أهل دينه، وهذا إن عرف الوالة بتقليده جاريا، فهو تقليد -أي تقليد الذمي–وز تقليده وقال أبو حنيفة جي:" قال املاوردي-617

زعامة ورياسة وليس تقليد حكم وقضاء، وإمنا يلزمهم حكمه اللتزامهم له ال للزومه عليهم، وال يقبل اإلمام قوله فيما حكم به بينهم، وإذا 
 .89األحكام السلطانية، ". ليه وكان حكم اإلسالم عليهم أنفذامتنعوا من حتاكمهم إليه مل جيربوا ع

 .88، ص 2002، 2 انظر، التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، سورية، ط-618
ا قيل  إذا قيل بأن الذمي حيكم بقانون ديانته بالنسبة لغري املسلمني، فإن هذا يعترب خروجا على مبدأ وحدة القانون وجهة القضاء، وإذ-619

نظام  :عبد الكرمي زيدان: انظر. إن الذمي حيكم بالقانون اإلسالمي، فهو ال يصلح هلذا التطبيق لكفره باإلسالم الذي قد حيمله على خمالفته
 .25-24، ص 2000، 3بريوت، ط مؤسسة الرسالة، القضاء يف الشريعة اإلسالمية،

 .12/415الشرح الكبري، :  الرافعي-620
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نة، بعيدا عن السهو صحيح التمييز، جيد الفط:"بل قرروا فيمن يتوىل القضاء أن يكون كما قال املاوردي
  )621(".وفصل ما أعضل يتوصل بذكائه إىل إيضاح ما أشكل، الغفلة،و

 وألن القضاء من باب الواليات، وهـي        ؛ ألنه ال والية له    ؛ العبد وأما اشتراط احلرية، فال يوىلّ    
  .)622(أعلى من غريها وأوىل

لشهادة فللقـضاء    فإن الفاسق ال يصلح ل     ،)623(يشترط يف القاضي أن يكون عدال      :العدالة -3  
 االمتناع عن الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر، وفـسرها املـاوردي            : وهو عند الفقهاء   ،)624(أوىل

أن يكون صادق اللهجة، ظاهر األمانة، عفيفا عن احملارم، متوقيا املآمث، بعيدا عن الريب، مأمونا               :"بقوله
  .)625("يف الرضا والغضب، مستعمال ملروءة مثله يف دينه ودنياه

، وينفذ قضاؤه إذا مل جياوز )626(وقال فقهاء احلنفية أن العدالة شرط كمال، وجيوز تقليد الفاسق
  )627(.واألفضل أال يقلده احلاكم، فإن قلده جاز ونفذ حكمه الشرع،

 يف السمع والبصر والكالم، ليصح أمامه       ايشترط أن يكون القاضي سليم     :سالمة احلواس  -4
ومييز بني املقر واملنكر، ويعاين حمل الرتاع، ليظهر احلق          املدعي واملدعى عليه،  ويفرق بني    إثبات احلقوق، 

  . )628(على الباطل

                                                 
 .88كام السلطانية، ص األح:  املاوردي-621
، وقد وافقت عليها 1956، واتفاقية جنيف عام 1815عام " فيينا" أصبح شرط احلرية ملغى بعد إلغاء الرق يف العامل مبوجب مؤمتر -622

 .الدول وصدقتها
يف مذهب اإلمام البيان  : احلسني العمراين الشافعيوأب. لت واليته على مذهب الشافعيةفإن توىل القضاء وهو عدل مث فسق بط -623

 .13/20الشافعي، 
 .12/417الشرح الكبري،  : الرافعي-624
 .89األحكام السلطانية، ص:  املاوردي-625
قال  .2/460بداية اتهد ".  أن الفسق يوجب العزل وميضي ما حكم به-يعين املالكي -وقد وقيل يف املذهب:" قال ابن رشد-626

 القضاء يتضمن الواليات يف التزويج والنظر يف أموال السفهاء واليتامى والوقوف، والفسق ينايف دليلنا أن:"النووي تعقيبا على مذهب احلنفية
-حكم والية الفاسق:عبد الفتاح حممود إدريس: راجع تفصيال أكثر حول والية الفاسق .22/321اموع، ". هذه الواليات فلم ينعقد به

 .1993القاهرة،  ،1  ط-حبث فقهي مقارن
 .7/3بدائع الصنائع،  : الكاساين-627
 .12/417الشرح الكبري، :  الرافعي-628
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، وقد يكون ذلك للضرورة، ويسمى )629(وذهب بعض الشافعية إىل جواز تقليد القضاء لألعمى
   )630(.قاضي الضرورة

 أحكامهم هذه تنفذ     واألصم القضاء وأصدروا أحكاما، فإن     )631(وقال املالكية لو ولّي األعمى    
فالذي مسعته أن الرجل إذا كان أصم أو أعمـى  :" قال ابن العريب يف هذا الشأن      )632(.ولكن جيب عزهلم  

أن الناس اختلفوا يف توليته القضاء، والذي عندي أن واحدا منهم ال جيوز أن يكون قاضيا، وأقـول إن                   
ن بصريا فال خالف نعلمـه بـني        وأما أن يكو  :"وقال الباجي . )633("ذلك إمجاع، وذلك على اإلطالق    

املسلمني يف املنع من كون األعمى حاكما، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وقد بلغين ذلـك عـن                  
مالك، والدليل على صحة هذا القول أن يف تقدميه للقضاء تضييقا على املسلمني يف طرق القضاء وإنفاذ                 

مطلبا من مطالب احلق، واألعمى وإن كان   األحكام، واحلاكم مضطر إىل أن ينظر لكل من يطلب عنده           
  . )634("مييز األصوات، فال مييز إال صوت من تكرر عليه صوته

   ه إليها الفقهاء، وجعلوها يف دائرة املستحب، وهي غاية الكمال، ورفعة           وهناك شروط أخرى نب
لفقهيـة  واقفا علـى املـسائل ا      وحصافة العقل، وأن يكون موثوقا يف عفافه وفهمه وصالحه،         النفس،

واحلكم فيها ومراقبـة   اخلالفية، قادرا على فصل املنازعات، والنظر والبت يف الدعوى، ومتابعة أعماهلا،        
وأن يكون قويا من غري عنف، لينا من غري ضعف، حليمـا ذا أنـاة                .)635(إىل آخر ما قالوه   ...تنفيذها
  .)636(وفطنة

ملا باألحكام الشرعية، عارفا    ومقتضى ذلك أن يكون القاضي عا     : العلم باألحكام الشرعية   -5
 على هذا الشرط فلـم      )637(ملا يقضي به، حىت ال يقضي بني الناس بغري ما أنزل اهللا، وقد اتفق الفقهاء              

واحد يف اجلنة واثنان يف     : القضاة ثالثة :"�جييزوا والية اجلاهل بال خالف، واستدلوا على ذلك بقوله          
                                                 

و املشهور عند الشافعية عدم جواز تويل األعمى واألصم واألخرس القضاء، ألن فقد هذه احلواس مينع من استيفاء احلكم بني -629
 .13/21البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، : احلسني العمراين الشافعيو  أب     .اخلصمني

 .14/13املغين، : ن قدامةاب -630
 .اإلمجاع على اشتراط السمع والبصر إال ما حكي عن مالك يف جواز قضاء العمى فغري معروف وال يصح عن مالك:  قال القرايف-631

 .10/19، 1994، 1الذخرية، حتقيق حممد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 .6/99مواهب اجلليل، : احلطاب -632
لعبد السند حسن ميامة، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن ) ضمن موسوعة شراح املوطأ(القبس شرح موطأ مالك بن أنس، :  ابن العريب-633

 .18/26، 2005، 1التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، ط
 .7/131، 1999، 1كتب العلمية، بريوت، لبنان، طاملنتقى شرح موطأ مالك، حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، دار ال :الباجي -634
 .12/418الشرح الكبري، . ومساها الرافعي شروط الكفاية .7/3بدائع الصنائع، ". شرائط الفضيلة والكمال"مساها الكاساين  -635
 .707، ص )دط،دت(مؤسسة الرسالة، بريوت، الروض املربع شرح زاد املستقنع، تعليق عبد الرمحن بن ناصر السعدي، : البهويت-636
 .90األحكام السلطانية، ص : املاوردي-637
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ضى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار،           فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فق        النار،
  .)638("ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار

وعلمه ا يشتمل على علم أصوهلا واالرتباط        أن يكون عاملا باألحكام الشرعية،     :"قال املاوردي 
يقـوى علـى     ألنـه ال     ؛ا حىت يكتب ويقرأ   وال تصح واليته إذا كان أمي     :"، وقال أيضا  )639("بفروعها

االجتهاد، إال مبا يقرأه من العلوم، وال حيفظ ما علمه من شرع وأمضاه من حكم إال مبا يرجع إليه مـن   
  .)640("كتابه، ويتذكره من خطه

وهو قول شاذ بعيد من الصواب، والقاضي أحـوج         :"وقال ابن فرحون فيمن ال يشترط العلم      
ختلفوا يف األمي، هل جيوز أن يكون قاضيا؟ واألبني         وقد ا :"وجاء يف بداية اتهد    .)641("الناس إىل العلم  
ألنه حيتمل أن يكون ذلك      ؛)642(ال جيوز، وعن الشافعي القوالن مجيعا      :ا، قال قوم   أمي �جوازه لكونه   

  .)643("خاصا به ملوضع العجز
 ألن اجلهل مانع من إيصال احلقوق، كما أنه سد لبـاب            ؛والرأي الراجح وجوب هذا الشرط    

ل يف القضاء، وجتنبا إلمالء ما يود أن يفرضه صاحب السلطة على القاضي اجلاهل، وهـو                ذريعة التدخ 
  .ضمانة الستقالل القضاء وحياده

   الشروط املختلف فيها للقاضي:ثانيا
  :اختلف العلماء يف وجوب توفر بعض الشروط يف القاضي من عدمها، وهي على النحو اآليت

  الذكورية -1
لقاضي من الشروط اليت احتلت مكانا واسعا بني ثنايا كتـب الفقـه             يعترب شرط الذكورة يف ا    

اإلسالمي، لذا آثرت أن أعرض هلذا الشرط بالتفصيل حىت تتضح الرؤية، وذلك من خالل عرض آراء                
العلماء قدميا وحديثا يف تولية املرأة منصب القضاء مع بيان أدلتهم يف ذلك ومناقشتها ما أمكن، مث عرض 

  .وال يف املسألةالراجح من األق

                                                 
كتاب األحكام، باب احلاكم : ابن ماجه. 4/8سنن أيب داود، . 3573كتاب األقضية، باب يف القاضي خيطئ، حديث رقم : أبو داود -638

من أفىت أو قضى باجلهل، حديث            كتاب آداب القاضي، باب إمث : البيهقي. 3/93: سنن ابن ماجة. 2315جيتهد فيصيب احلق، حديث رقم 
 .10/199السنن الكربى، . 20354رقم 

 .89األحكام السلطانية، ص :  املاوردي-639
 .16/207احلاوي الكبري، :  املاوردي-640
 .1/19تبصرة احلكام، : ابن فرحون-641
 .13/21البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  : احلسني العمراين الشافعيبوأ -642
 .461-2/460بداية اتهد، : رشد ابن -643
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  :)644(اختلف فقهاء املذاهب يف اشتراط الذكورية يف القضاء على ثالثة أقوالوقد   
  اشتراط الذكورية يف القاضي: القول األول

 )646( والـشافعية  )645(املالكيـة من  الذكورة شرط لتولية القضاء، وهو مذهب مجهور الفقهاء          
 يف قضايا األموال أم يف قضايا القصاص واحلـدود أم           ال جيوز تقليد املرأة القضاء، سواء      ف ،)647(واحلنابلة

 ومعىن ذلك أن اإلمام إذا قام بتولية املرأة القضاء فإنه يؤمث عند أصـحاب هـذا                 ؛غري ذلك من القضايا   
 وتكون والية املرأة للقضاء باطلة، وتؤمث املرأة أيضا لرضاها بأمر ال جيوز وال ينفذ قضاؤها يف أي          ،الرأي

 وأدلتهم يف ذلك مـن      ، ألن الذكورة عندهم شرط للجواز والصحة      ؛تقبل فيه شهادا  قضية، ولو فيما    
  .الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول

  الكتاب :أوال
  .)648(� الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعٍض�: قوله تعاىل-

امون عليهن يف العقل والرأي ولو وامة يف الرجال فهم قو ووجه الداللة أن اآلية حصرت الق
تولّت النساء القضاء لتبدل األمر وكان هلن القوامة على الرجال، وهذا خمالف لآلية فلزم من ذلك عدم 

  .)649(جواز تويل املرأة القضاء
ة األسرية  ونوقش استدالهلم بأن املراد بالقوامة يف اآلية قوامة رب األسرة على أسرته، أي الوالي             

، ورد عليهم بأن العـربة بعمـوم        )650(فتكون اآلية يف غري حمل الرتاع، ويشهد لذلك سبب نزول اآلية          
  .)651(اللفظ ال خبصوص السبب كما هو مقرر عند األصوليني

رأَتاِن ِممن واستشِهدوا شِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم فَِإنْ لَم يكُونا رجلَيِن فَرجلٌ وام�:وقوله تعاىل -
، ووجه الداللة يف اآلية أن اهللا )652(�ترضونَ ِمن الشهداِء أَنْ تِضلَّ ِإحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما الْأُخرى

                                                 
 حممد عبد .2007دار املعرفة للطباعة، مصر، جلوي مبارك اجلميعة، تولية املرأة القضاء يف الفقه اإلسالمي، . د:  انظر تفصيل ذلك-644

م القضائي يف الفقه النظا:  حممد رأفت عثمان. وما بعدها354  صالسلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي،: الرمحن البكر
 . وما بعدها78، ص 1989، 1اإلسالمي، مكتبة الفالح، القاهرة، ط

 .1/18تبصرة احلكام، : ابن فرحون -645
 .502-4/501مغين احملتاج، : الشربيين -646
 .13-14/12املغين، : ابن قدامة -647
 .34اآلية  : النساء-648
 .88األحكام السلطانية، ص : املاوردي-649
أفرشته كرمييت فلطمها، فقال النيب :  فقال����أن سعد بن الربيع نشزت امرأته فلطمها، فانطلق أبوها معها إىل النيب : ةسبب نزول اآلي -650
, "أتاين وأنزل اهللا هذه اآلية -عليه السالم-ارجعوا هذا جربيل  :"����وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النيب "لتقتص من زوجها "����

 .2/293تفسري القرآن العظيم، : ابن كثري .والشاهد من ذلك رفع القصاص
 .3/258املستصفى، : الغزايل  انظر،-651
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فليأت برجل وامرأتني يقومان مقامهما  تعاىل جعل الشهادة يف اآلية للرجال، فإن مل يأت الطالب برجلني
جل معها وهذا يف األموال لكثرة جهات حتصيلها عموم البلوى ا، وال تنفرد املرأة والبد من وجود الر

  .بالشهادة مطلقا إال فيما ال يطلع عليه الرجال
وإذا مل تصح شهادة املرأة منفردة عن الرجل فكيف تتوىل منصب القضاء، مع أا قد تضل وقد 

  .)653 (ىل ضياع أموال الناس وحقوقهمإتنسى فيؤدي ذلك 
  السنة :انياث

 ووجـه الداللـة يف      )654(". يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     ال:" قال � ما روى أبو بكرة أن النيب     
احلديث أن املرأة ليست من أهل الواليات ومنها والية القضاء، ولوال أن اإلمجاع قائم على جواز تويل                 

 ؛ويل الواليات العامة واخلاصة   املرأة لبعض الواليات اخلاصة مثل الوصاية على اليتيم لكانت ممنوعة من ت           
 قال الباجي يف توجيه هذا احلديث       .)655(الوارد يف احلديث عام يشمل مجيع الواليات      " أمرهم" ألن لفظ 

  .)656(هو أمر يتضمن فصل القضاء، فوجب أن تنافيه األنوثة كاإلمامة
 وإمنا هو وارد    ونوقش استدالهلم بأن احلديث ليس واردا يف حمل الرتاع وهو تولية املرأة القضاء،            

  .)657(يف تويل املرأة منصب احلاكم األعلى فال يصح االستدالل به
  اإلمجاع :ثالثا

أمجعت األمة سلفا وخلفا على عدم جواز تويل املرأة القضاء، وقد نقل هذا اإلمجاع املاوردي يف      
 رده علـى    ، وهذا يف معرض   )658("وال اعتبار بقول يرده اإلمجاع    :"كتابه األحكام السلطانية حيث قال    

  .املخالفني الشتراط الذكورة يف القاضي
ورد عليهم بأن    .ونوقش ذلك بأن هذا اإلمجاع غري صحيح لثبوت اخلالف يف ذلك بني الفقهاء            

  .)659(اإلمجاع كان ثابتا قبل حدوث هذا اخلالف

                                                                                                                                                         
 .282اآلية  : البقرة-652
 .13-14/12املغين،  : انظر، ابن قدامة-653
كتاب : البيهقي. 3/181اجلامع الصحيح، .4425 إىل كسرى وقيصر، حديث رقم ����كتاب املغازي، باب كتاب النيب : البخاري -654

 .10/201السنن الكربى، . 20362باب ال يويل الوايل امرأة وال فاسقا وال جاهال أمر القضاء، حديث رقم آداب القاضي، 
 .15/429، نيل األوطار : انظر، الشوكاين -655
 .7/130املنتقى،: الباجي -656
 .1/201، 1984، 1، طحتقيق ودراسة، ، مطبعة اإلرشاد، بغداد كتاب أدب القضاء البن أيب الدم،: انظر، حمي هالل السرحان -657
 .88األحكام السلطانية، ص  :املاوردي -658
  دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،-دراسة مقارنة-محاية القاضي وضمانات نزاهته : انظر، عادل حممد جرب أمحد الشريف-659

 . 97ص    ، 2008
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  املعقول: رابعا
ومتـام العقـل    أن القاضي حيضر حمافل اخلصوم والرجال، وحيتاج إىل كمال الرأي،            :قالوا -

              ألن كالمها رمبا كان فتنة      ؛واملرأة ناقصة احلزم، قليلة الرأي، ليست أهال حلضور حمافل الرجال          والفطنة،
  .)660 (أو حضورهـا فتنة

واملرأة ليست أهال لرتبة الوالية، فال تصلح لإلمامة العظمـى، وال            القضاء من الوالية العامة،    -
، وال أحد من خلفائه، وال من بعدهم امرأة قط، وال والية بلـد،              �مل يولّ النيب    لتولية البلدان، وهلذا    

  .والتاريخ مل يرشدنا إىل امرأة وليت القضاء يف اإلسالم، ولو جاز ذلك مل خيل منه مجيع الزمان
فمن رد قضاء املرأة شبهه بقضاء اإلمامة الكربى، وقاسها أيضا على العبد            :")661( قال ابن رشد  

  ".حرمتهالنقصان 
فهذا نـص    ،)662("واحد يف اجلنة واثنان يف النار     : القضاة ثالثة  "�كما استدلوا أيضا بقوله      -

على كون القاضي رجال، ويدل مبفهومه على خروج املرأة، وعدم صالحيتها للقضاء، واشتراط كـون               
  )663(.القاضي رجال

ا بالكلية وليس يف الشرع ونوقش هذا بأن نقصان املرأة عن الرجل مل يصل إىل حد سلب واليته    
سوى نقصان عقلها بدليل أا تصلح شاهدة وناظرة على األوقاف ووصية على اليتامى، وما دام أن هلا                 
أهلية تويل الواليات اخلاصة، فيكون هلا أهلية تويل الواليات العامة، إال أن اإلمجاع قائم على عدم جواز                 

  .)664(تويل املرأة لإلمامة العظمى
 ألن ؛بأنه ال يلزم من أهلية املرأة لتويل الواليات اخلاصة أهليتها لتويل الواليات العامة      ورد عليهم   

الوالية اخلاصة يكفي فيها جمرد القدرة، أما الواليات العامة كالقضاء فإا حتتاج إىل كمال الرأي ومتام                
  .)665(ذه الواليةالعقل، واملرأة ناقصة العقل وضعيفة الرأي وال يتوافر فيها القيام بأعباء ه

  عدم اشتراط الذكورية يف القاضي :القول الثاين
 ؛الذكورة ليست شرطا لتولية القضاء، فيجوز للمرأة أن تتوىل القضاء مطلقا يف مجيع اخلصومات

ألن وفيجوز أن تكون قاضيا باألوىل،  ألن املرأة جيوز أن تكون مفتيا يف مجيع األمور يف األموال وغريها،    

                                                 
 .13-14/12املغين، : ابن قدامة -660
 .2/460بداية اتهد، : ابن رشد -661
  .136 سبق خترجيه، ص -662
 .15/430نيل األوطار، : الشوكاين -663
 .53-8/52البناية يف شرح اهلداية، :  انظر، العيين-664
 .21-13/20البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، :احلسني العمراين الشافعيو أب.13-14/12املغين،  : انظر، ابن قدامة-665
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، واحلسن  )667( الطربي )666(وهو قول ابن جرير   . اء، غري أن القضاء يكون بسلطة الدولة      القضاء كاإلفت 
  .)670( املالكي)669(، وابن القاسم)668(البصري، وابن حزم الظاهري

 ألنه يصادم األدلـة  ؛جمرد رأي ال دليل له )671(وقد اعترب الفقهاء ما ذهب إليه بن جرير الطربي        
ذ ابن جرير الطربي، فجوز قضاءها يف مجيع األحكام، وال          وش:"الشرعية، فهو قول شاذ، قال املاوردي     

 الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى          �:، مع قوله تعاىل   )672(اعتبار بقول يرده اإلمجاع   
  .)673(�بعٍض

 : كل شيء قال   ومن رأى حكمها نافذا يف    :"قال ابن رشد تعليقا على ما ذهب إليه ابن جرير         و
إن األصل هو أن كل من يتأتى منه الفصل بني الناس فحكمه جائز إال ما خصصه اإلمجاع من اإلمامة                    

  .)674("الكربى

                                                 
الطربي، اإلمام أبو جعفر، رأس املفسرين على اإلطالق، وحمدث فقيه ومقرئ ومؤرخ،  هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب -666

طبقات املفسرين، حتقيق سليمان بن صاحل : أمحد بن حممد األدنروي. بسيط القول يف أحكام شرائع اإلسالم:  ه، من مؤلفاته320تويف سنة 
 . وما بعدها48، ص 1997، 1اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم، ط

ا نقل عن الطربي حمل نظر، وقد رد ابن العريب نسبة القول إليه، وتأوله إن صح بأنه جتوز واليتها فيما عدا احلدود والقصاص، كما  م-667
ونقل عن حممد بن جرير الطربي إمام الدين أنه جيوز أن تكون املرأة قاضية، ومل يصح ذلك عنه، ولعله كما :"عند احلنفية، ويف ذلك يقولهو 

وقال يف  .3/1457أحكام القرآن، : ابن العريب".يب حنيفة أا إمنا تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على اإلطالقنقل عن أ
إمنا أشار الطربي إىل مذهب أيب حنيفة، ومذهب أيب حنيفة إمنا هو إذا حكمت، فأما أن يقدمها اإلمام لتكون منصوبة للناس، فما :"موضع آخر

ا ألحد، وقد اتفقت األمة على أا ال تؤذن ألن صوا عورة، فأوىل وأحرى أال جيوز جمالستها وحمادثتها ابتداًء من قبل كان ذلك قط مذهب
لعبد السند حسن ميامة، ) ضمن موسوعة شراح املوطأ(القبس شرح موطأ مالك بن أنس، : ابن العريب ".نفسها، فكيف أن يبيحها اإلمام لذلك

18/26. 
 .هـ384محد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة سنة  هو علي بن أ-668
 هو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة، ويكىن بأيب عبد اهللا، وهو من أصحاب مالك، ومن كبار املصريني وفقهائهم، تويف سنة -669
صحراوي، وزارة األوقاف، اململكة ترتيب املدارك وتقريب املسائل ملعرفة أعالم مذهب مالك، حتقيق عبد القادر ال: القاضي عياض. ه191

 .4/244، 2املغربية،   ط
 ذهب ابن زرقون إىل القول بأنه يظن أن ابن القاسم قصد بقوله تلي املرأة القضاء فيما جيوز فيه شهادا بناء على قول ابن القاسم يف -670

وقد رجح ابن . اح وطالق وعتق ونقض عتق وحد وقصاصشهادة النساء، حيث قال ابن القاسم بأنه ال جتوز شهادة النساء فيما يؤدي إىل نك
غري أن ابن القاسم يرى جواز . األظهر قول ابن زرقون بأن ابن القاسم يبدو أنه أجازها فيما جتوز فيه شهادا :عرفة قول ابن زرقون فقال

ا يف قصاص اجلروح خالفا للمالكية، ألن الواجب فيها األموال، واملرأة جتوز شهادالثمر  :عبد السميع اآليب األزهري. ا يف األموالشهاد
 .وبناء على هذا يكون رأي ابن القاسم يف تولية املرأة القضاء هو اجلواز فيما عدا احلدود والقصاص. 510بريوت ص  الداين، دار الفكر،

 .88-6/87، 1992، 3التاج واإلكليل ملختصر خليل،دار الفكر،بريوت، ط:املواق
 .2/460بداية اتهد، : ابن رشد". جيوز أن تكون املرأة حاكما على اإلطالق يف كل شيء:" قال الطربي-671
 .88األحكام السلطانية، ص :  املاوردي-672
 .34اآلية  : النساء-673
 .2/460بداية اتهد، :  ابن رشد-674
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بأن منع املرأة من تويل اإلمامة العظمى وارد بالنص          :وجممل أدلتهم مرجعها القياس، حيث قالوا     
رأة للقضاء، وكما جيوز هلا اإلفتاء جيوز هلـا          أي إباحة تويل امل    ؛فيبقى ما عداه على األصل وهو اإلباحة      

القضاء جبامع أن كليهما مظهر للحكم الشرعي، كما قاسوا جواز تويل املرأة احلسبة على القضاء جبامع                
  .أن كليهما والية عامة

وهو قول أيب حنيفة، وقـد روي أن    وجاز أن تلي املرأة احلكم،    :" فقد جاء يف احمللى البن حزم     
  . )675( السوق-امرأة من قومه-ب وىل الشفاءعمر بن اخلطا

 يف  �، قلنا إمنا قال ذلك رسول اهللا        )676("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     :"�فإن قيل قد قال     
  .)677("األمر العام الذي هو اخلالفة، ومل يأت نص يف منعها أن تلي بعض األمور

تبطل قوهلم أن تويل املرأة القـضاء       ونوقش استدالهلم بأن قوة األدلة اليت متنع تويل املرأة القضاء           
باٍق على الرباءة األصلية وهو اإلباحة، أما قياسهم القضاء على الفتوى فهو قياس مع الفارق، ذلـك أن                  

  .)678(القضاء ملزم للخصوم أما الفتوى فال إلزام فيها
 للشفاء، فلم يصح، وإمنا هـو مـن         -رضي اهللا عنه  -أما ما استدل به ابن حزم من تولية عمر        

  .)679(دسائس املبتدعة يف احلديث
، وهو اشتراط الذكورية يف حاالت وعـدم اشـتراطها يف حـاالت             التفصيل:القول الثالث 

جيوز أن تكون املرأة قاضية يف غري احلدود        : ، حيث قالوا  )681(وهو ما ذهب إليه األحناف     ،)680(أخرى
وأهلية القضاء تدور مع أهليـة        ألنه ال شهادة هلا يف هذه اجلنايات، وهلا شهادة يف غريها،           ؛والقصاص

  )682(.الشهادة
  :واستدلوا على رأيهم مبا يلي

                                                 
 .10/22رية، الذخ .فذلك يف أمر جرى من احلسبة على قوم خمصوصني فال يلحق به القضاء:  قال القرايف-675
 .3/181اجلامع الصحيح، . 4425 إىل كسرى وقيصر، حديث رقم ����كتاب املغازي، باب كتاب النيب :  البخاري-676
 .430-9/429 ، 1929، 1مصر، ط إدارة الطباعة املنريية، احمللى باآلثار، حتقيق حممد منري الدمشقي،: ابن حزم -677
 .16/156احلاوي الكبري، : املاوردي.14/13املغين، :  انظر، ابن قدامة-678
 .3/1457أحكام القرآن، :  ابن العريب-679
انظر، حممد عبد .  توىل األحناف رئاسة القضاة يف بلدان عديدة وكان مذهبهم هو احلاكم، ومل ينقل عنهم أم عينوا امرأة على القضاء-680

 .361السلطة القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي، ص  :الرمحن البكر
يوجد غموض يف الكتب املعتمدة يف املذهب احلنفي من تويل املرأة للقضاء عدا احلدود والقصاص، من حيث تصريح البعض باجلواز  -681

املطلق فيما عدا احلدود والقصاص، وتصريح البعض اآلخر بنفاذ قضائها وإمث من والّها، لذلك حتاشت بعض كتب املذهب احلنفي احلديث عن 
 . وغريمهااملبسوط، واملرغيناين يف اهلدايةويل القضاء، كما فعل السرخسي يف شرط الذكورة يف ت

 .7/3بدائع الصنائع،  : الكاساين-682
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حيث قاسوا القضاء على الشهادة، فكما جتوز شهادا يف مـسائل الرضـاع و األمـوال                 -
امرأَتاِن ِممـن    واستشِهدوا شِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم فَِإنْ لَم يكُونا رجلَيِن فَرجلٌ و          �:والوالدة، لقوله تعاىل  

وأحكام القضاء تـستقى مـن       )683 (�ترضونَ ِمن الشهداِء أَنْ تِضلَّ ِإحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما الْأُخرى        
 .)684(أحكام الشهادة فكليهما من باب الوالية فما كانت فيه املرأة أهال للشهادة كانت فيه أهال للقضاء

وهذا ينتقض عليه بالكافر فإنه جيوز أن يكون عنده شاهدا،          :" على رأي أيب حنيفة    قال ابن العريب تعقيبا   
  .)685("وال جيوز أن يكون قاضيا

        ألن املرأة ال تقبل شهادا منفردة، فاألصـل يف الـشاهد            ؛ونوقش ذلك بأنه قياس غري صحيح     
  .)686(ية خاصةأن يكون رجال، ووجه الفرق بينهما أن القضاء والية عامة والشهادة وال

 ألا تصح شهادا دون اإلمامة العظمى، والعـدل         ؛كما أن الشهادة أخفض رتبة من القضاء      
 ؛يصح منه األمران، ولذلك مل يسمع يف عصر من األعصار أن امرأة وليت القضاء، فكان ذلك إمجاعـا                 

  .)687(ألنه غري سبيل املؤمنني
 حباكم، وإمنا هو قاض منفذ، وخمرب عـن          ألنه ليس  ؛جيوز أن يكون القاضي امرأة    : كما قالوا  -

، فإن  )688("لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     "احلكم الشرعي كاإلفتاء والشهادة، فال ينطبق عليها حديث         
  .ذلك يف الوالية وهي احلكم

 -رضي اهللا عنه-وأن سبب ورود احلديث هو حادثة متليك فارس عليهم امرأة، فعن أيب بكرة         -
لن يفلح قوم ولوا أمـرهم      :"  أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى، قال        �  ملا بلغ رسول اهللا   : قال

  .)689("امرأة
مـن الواليـة،    " واولّ"فهذا احلديث معلق حبادثة، وهو احلكم، فال يشمل القضاء، وإن كلمة             

ويكفي يف ذلك عندي عمل املسلمني من عهد :" قال الباجي.والقاضي ليس واليا، فال يدخل يف احلديث 

                                                 
 .282اآلية  : البقرة-683
. 7/234، 1995، 1تعليق عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط شرح فتح القدير، : انظر، ابن اهلمام-684

 . من املصدر نفسه7/279وانظر، 
 .18/25القبس شرح موطأ مالك بن أنس، :  ابن العريب-685
 .88األحكام السلطانية، ص  : املاوردي-686
 .10/22الذخرية، :  القرايف-687
 .141 سبق خترجيه، ص -688
 .141، ص سبق خترجيه -689
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 ال نعلم أنه قدم لذلك يف عصر من األعصار، وال بلد من البالد امرأة كما مل يقـدم لإلمامـة                     �  النيب
  .)690("امرأة

أن القاضي أجري وعامل لألمة كباقي املوظفني، فكما جيوز أن يكون األجري  :وقالوا أيضا -
وعلى هذا ينطبق  .)691(�ن أُجورهن فَِإنْ أَرضعن لَكُم فََآتوه�:رجال، جيوز أن يكون امرأة، لقوله تعاىل

  .وهو عقد على منفعة بعوض على القاضي تعريف اإلجارة،
ومن أجاز حكمها يف األموال، فتشبيها جبواز شهادا        :"قال ابن رشد تعليقا على مذهب احلنفية      

  )692(".يف األموال
  املعاصرين حول تولية املرأة القضاءلبعض آراء 

 املرأة القضاء، وقد سبق عرض مناقشات الفقهاء القدامى حول هذا كثر احلديث عن حكم تولية
راء بعض املعاصرين من فقهاء وباحثني حول حكـم توليـة املـرأة       آلوجز   م املوضوع، وفيما يلي بيان   

  :القضاء، ومن آرائهم يف ذلك ما يأيت
اشتراط الـذكورة   ال جيوز تولية املرأة القضاء، وأن رأي مجهور الفقهاء القائلني ب          : الرأي األول 

  .)693(فيمن يلي القضاء كشرط صحة وجواز يف ذلك هو الراجح
جيوز تولية املرأة القضاء مطلقا، وأنه مل يرد نص مينعها من ذلك اعتمادا على رأي                :الرأي الثاين 

  .)694(ابن حزم يف املسألة
بـشروط  اعتبار األصل عدم اجلواز كما قال اجلمهور، واستثناء حاالت خاصة           : الرأي الثالث 

الضرورة، وفيما ال والية فيه كقضاء التحكيم، وفيما ال جيلّ خطره، وفيما حيصل بني النساء     : معينة منها 
  .)695(مما ال يطلع عليه الرجال عادة

 ألن  ؛صحة تولية املرأة القضاء يف القضايا اليت تكون فيها املرأة طرفا يف اخلصومة             :الرأي الرابع 
لحكم الشرعي يف قضية من القضايا باعتبار أن املرأة والرجل يتساويان يف            القضاء يف احلقيقة هو إظهار ل     

  .)696(هذا اجلانب، بشرط أن يكون ذلك يف غري مسائل القصاص واحلدود
                                                 

 .7/131املنتقى، : الباجي-690
 .6اآلية :  الطالق-691
 .2/460بداية اتهد، :  ابن رشد-692
 ،)دت(،1، دار الغد العريب، مصر، ط"أحسن كالم يف الفتوى واألحكام" من القائلني ذا الرأي الشيخ عطية صقر يف كتابه -693

 . وما بعدها315، ص 1998، 1املرأة والوالية، دار الكتب املصرية، ط: طه الدسوقي حبيش الدمياطي و.4/354-355
 .273، ص "مكانة املرأة يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة"كتابه  من القائلني ذا الرأي حممد بلتاجي يف -694
القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، :  انظر، عبد الرمحن إبراهيم عبد العزيز احلميضي-695

 .131-130، ص 1989، 1جامعة أم القرى، السعودية، ط
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جواز تولية املرأة القضاء يف املسائل النسائية، كمسائل األنكحة وما يتعلق ا،            : الرأي اخلامس 
عض أطرافها أو كلهم نسوة، وأنه جيوز هلا أيضا أن تتوىل قضاء            وما ينتج عنها، أو الدعاوى اليت يكون ب       

األحداث، وأنه يشترط يف قاضي األحداث أن يكون من النساء، وأن يقصر قضاء األحداث على النساء                
  .)697(ما أمكن ذلك باعتبار أن قلب املرأة أقرب إىل قلب الصغري وضمريه وأكثر تفهما لسلوكه وعاداته

  :ولكن بشرطني ز للمرأة تويل وظيفة القضاء عامة،جيو: الرأي السادس
أن ال يزاحم متتعها حبق تويل الوظائف العامة كالقضاء ما هو واجب عليها على حنو جيعلها عاجزة  -

  .عن القيام ذا الواجب أو مقصرة يف أدائه
 املـربر   أن تكون حمتاجة إىل الكسب واالرتزاق ذه الوظيفة، فإن مل تكن حمتاجة فقـد انتفـى                -

  .)698(النشغاهلا بالوظيفة
  الترجيح

ويعنينا أن نسجل هنا أن اخلالف بني الفقهاء حول تويل املرأة القضاء، مل             :"قال أنور العمروسي  
 حىت اليوم أن املرأة اعتلت      � يتعد جمرد إبداء الرأي، فلم يرشدنا تاريخ القضاء اإلسالمي منذ عهد النيب           

 عمل القاضي وما يقوم به ويواجهه من اإلرهاق يف البحث ال يناسب     فطبيعة ":مث قال    "منصب القضاء 
كما أن القاضي ال يتأثر مبا يسمع، بل يقضي يف الرتاع يف حدود القانون وطبقـا ملقـاييس                  .املرأة حبال 

  .العدل
فإا أعمال ال حتتاج إىل عناء      ..وإن كان مما يتفق وطبيعة املرأة تويل الوظائف الكتابية واحلسابية         

أما جماـة اجلمـاهري ومسـاع        .بري، كما أا ال تستغرق الوقت املخصص للزوج واألوالد والبيت         ك
مشكالم واخلوض يف حبث أقضية حساسة ودقيقة متس العرض واألخالق، ال يتالءم كل ذلـك مـع                 

ط يف القاضي   ولعل ما ميكن إبداؤه يف هذا الصدد أنه يشتر         .طبيعة املرأة اليت تز عواطفها ألتفه املؤثرات      
ومن مث كان من     .أن يكون على دراية كاملة مبشكالت الناس ومنازعام، واملرأة بطبيعتها قليلة التجربة           

   .)699("احلكمة القول بعدم صالحية املرأة لتويل منصب القضاء

                                                                                                                                                         
 .151-150النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص :  انظر، حممد رأفت عثمان-696
مدى حق ويل األمر يف تنظيم القضاء وتقييده، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، :  انظر، عبد الرمحن عبد العزيز القاسم-697

 .275، ص 2006، 1عربية، القاهرة، طأحكام تصرفات املرأة يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة ال: وكوثر كامل علي. 183، ص 1973
، 1993، 1املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة،بريوت، ط:  انظر، عبد الكرمي زيدان-698

4/303. 
السلطة :البكرحممد عبد الرمحن  انظر،و .24-23أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشخصية، ص  : أنور العمروسي-699

 .361-360القضائية وشخصية القاضي يف النظام اإلسالمي، ص 
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والراجح هو القول األول للجمهور باشتراط الذكورية لقوة أدلته، ولذلك :" قال حممد الزحيليو
 اخللفاء واحلكام وقاضي القضاة يف الدولة اليت تتبىن املذهب احلنفي مل يعينوا امرأة قط يف التاريخ                 مل يعني 

   .)700("اإلسالمي، ولكن إن رأى إمام املسلمني ترجيح قول آخر فله ذلك
هذا ومن خالل ما سبق بيانه من عرض آلراء الفقهاء يف مسألة حكم تويل املرأة القضاء وأدلـة            

 وألن منع تويل املرأة القـضاء       ؛اقشتها، ونظرا لقوة أدلة اجلمهور وسالمتها عن املعارض       كل فريق ومن  
يتفق وطبيعتها اليت خلقها اهللا عليها، وهي ليست أهال حلضور حمافل الرجال واخلصوم، والواقع العلمي               

جلمهور فيمـا   والتطبيقي يدالن على إمجاع املسلمني على منع املرأة من تويل القضاء، فإين أرجح رأي ا              
  . ذهبوا إليه من منع تويل املرأة القضاء

   االجتهاد-2
، )701(االجتهاد شرط أساسي من شروط والية القضاء كما ذهب إىل ذلك مجهـور الفقهـاء              

وعلى ذلك فيشترط يف القاضي أن يكون جمتهدا، وهذا يتطلب أن يكون عاملـا باألحكـام الـشرعية                  
  )702(:وأصول األحكام يف الشرع أربعة. الجتهاد يف فهم فروعهاوأصوهلا والقدرة على البحث والنظر وا

 املعرفة من كتاب اهللا مبا تضمنه من األحكام ناسخا ومنسوخا، وحمكما ومتـشاا،              :أحدها -
  .وعموما وخصوصا، وجممال ومفسرا

د الثابتة من أفعاله وأقواله وطرق جميئها يف التواتر واآلحـا          � علمه بسنة رسول اهللا      :الثاين -
  .والصحة والفساد، وما كان على سبب أو إطالق

 علمه بأقاويل السلف فيما أمجعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع اإلمجاع وجيتهد رأيه مـع               :الثالث -
  .االختالف
علمه بالقياس املوجب لرد الفروع املسكوت عنها إىل األصول املنطوق ا واجلمـع             : الرابع-

  .عليها
االجتهاد وجاز له أن يفيت ويقضي، ومن مل يعرف ذلك مل يكن            فإذا عرف ذلك صار من أهل       

  .من أهل االجتهاد ومل جيز له أن يفيت وال يقضي

                                                 
محاية القاضي وضمانات نزاهته، ص :و عادل حممد جرب أمحد الشريف.93التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص:  حممد الزحيلي-700
104. 
 . وخالفهم غريهم كما سيأيت بيان ذلك-701
 .90األحكام السلطانية، ص :املاوردي .62-61األحكام السلطانية، ص :  الفراء-702
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وقد اختلف الفقهاء يف اشتراط االجتهاد يف صحة تولية القضاء من عدمه على ثالثـة أقـوال                 
  :نوردها فيما يأيت

كن جمتهدا مل تـصح توليتـه       أنه يشترط يف القاضي أن يكون جمتهدا، فإن مل ي          :القول األول 
واستدلوا على . )705( واحلنابلة، وبعض احلنفية)704( والشافعية)703(القضاء، وإىل هذا القول ذهب املالكية

  :ذلك مبا يلي
   الكتاب:أوال

  :استدلوا من الكتاب مبا يلي
    ناِس ِبما أَراك اللَّه ولَا تكُن ِللْخاِئِنني  ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين ال�:بقوله تعاىل -

 �:وقوله أيضا ،)707(� وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم� :،وقوله أيضا)706(�خِصيما 
 وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه يا أَيها الَِّذين َآمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ

  .)708(�والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا
 ، وما أنزله اهللا     �نزل على رسوله    ووجه االستدالل ذه اآليات أن اهللا تعاىل أمر باحلكم مبا أ          

على رسوله ال يعرفه متام املعرفة إال العلماء اتهدون الذين يستطيعون بذل الوسع، واستنباط احلكم من                
  .)709(دليله، وال يتأتى ذلك من املقلد

  .)710(�لَمونَ قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين لَا يع�:كما استدلوا بقوله تعاىل -
ووجه الداللة من هذه اآلية، أن اهللا تعاىل منع املساواة بني العامل واجلاهل، فدل ذلـك علـى                  

، كما أن اهللا تعاىل قال ذلـك        )711(تفضيل العامل على اجلاهل، واألفضل مقدم على املفضول بال ريب         
  .)712(حتذيرا من اجلهل، فصار أمرا بضده وهو العلم

                                                 
 . 2/460بداية اتهد، :  ابن رشد-703
 .13/17 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، : احلسني العمراين الشافعيو أب-704
 .14/14املغين، :  ابن قدامة-705
 .105اآلية :  النساء-706
 .49اآلية :  املائدة-707
 .59اآلية :  النساء-708
 .ة عن العمل بقول الغري من غري حجة ملزمة، كأخذ العامي بقول مثله أو اتهد بقول مثله يف األحكام الشرعيةعبار:  التقليد-709

 .256منتهى السول يف علم األصول، ص : اآلمدي
 .9اآلية :  الزمر-710
املنع وأخذ به القاضي بن :ثانيهااجلواز، ورجحه ابن احلاجب، و:أوهلا:  ذكر السيوطي يف تقليد املفضول من اتهدين أقواال ثالثة-711

شرح الكوكب الساطع،  .وهو اختيار السبكي بأنه جيوز ملن يعتقده فاضال أو مساويا لغريه خبالف من يعتقده مفضوال: سريج، وثالثها
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   السنة النبوية:ثانيا

  :ستدلوا من السنة مبا يليا
مب حتكم يـا    :" إىل اليمن قاضيا، وفيه    � ملا بعثه النيب     -رضي اهللا عنه  -حديث معاذ بن جبل      -

احلمد هللا الذي وفق رسول رسـول    :  صدره، وقال  �فضرب النيب   . أجتهد رأيي وال آلوا   : معاذ ؟ قال  
  .)713("اهللا ملا يرضي رسول اهللا

 على ما أراد فعله عندما      -رضي اهللا عنه   -  أقر معاذا  �النيب  ووجه االستدالل ذا احلديث أن      
 بذلك، مما يدل على أن صفة       �يعرض له قضاء ال جيد حكمه يف الكتاب وال يف السنة، واستبشر النيب              

  .االجتهاد يف القضاء مطلوبة، ملا هلا من أمهية واضحة يف التعرف على احلق املؤدي إىل احلكم بالعدل
رجل علم احلق فقضى به فهو يف اجلنـة،         :القضاة ثالثة "ا مبا جاء يف احلديث      كما استدلوا أيض  

  .)714("يف النار ورجل عرف احلق وجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو
ألنه قضى للناس على جهل، فدلّ ذلـك         ؛دخول العامي يف الوعيد   : ووجه الداللة يف احلديث   

ن جمتهدا، حىت ال يدخل يف الوعيد، وحـىت ال يقـضي للنـاس علـى                على أن القاضي جيب أن يكو     
  .)715(جهل

   املعقول:ثالثا
 ألن  ؛قياسا على الفتوى، فكما ال جيوز للعامي اإلفتاء، فال جيوز له القضاء من باب أوىل              : قالوا

  .)716(القضاء إخبار وإلزام، فهو آكد من الفتوى، اليت هي جمرد إخبار وبيان للحكم الشرعي
 ألنه ميكن لغري اتهد أن يقـضي بعلـم          ؛ال يشترط يف القاضي أن يكون جمتهدا       : الثاين القول

رض من القضاء فصل اخلصومات، فإذا أمكـن        غ وألن ال  ؛غريه، بالرجوع إىل فتوى غريه من أهل العلم       
  .)717(ذلك بالتقليد جاز، وهو ممكن بالرجوع إىل فتاوى العلماء وأقواهلم، ومنه يصح قضاؤه

                                                                                                                                                         
شرح منهىت  ".نكريجيوز تقليد املفضول ، فقد كان املفضول من الصحابة والسلف بفيت مع وجود األفضل بال :"قال البهويت        .2/419

 .6/461اإلرادات، 
 .16/159احلاوي الكبري، :  املاوردي-712
 .66سبق خترجيه، ص  -713
 .136 سبق خترجيه، ص -714
 .16/160احلاوي الكبري، :  املاوردي-715
 .16/160احلاوي الكبري، : املاوردي-716
 .7/3 ،بدائع الصنائع:  انظر، الكاساين-717
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فالصحيح أا ليست شرطا للوالية، بل لألولوية،       : وأما اشتراط أهلية االجتهاد   :" اهلمام قال ابن 
  )718(".فأما تقليد اجلاهل فيصح عندنا، وحيكم بفتوى غريه

  :واستدلوا على ذلك مبا يلي 
   الكتاب:أوال

، ووجه االسـتدالل  )719(�ناِت والزبِر فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ ِبالْبي �:قوله تعاىل 
من اآلية أا أجازت، بل وحثت على سؤال أهل العلم عند عدم املعرفة، واآلية عامة يدخل فيها القاضي 

 ألن فصل القـضاء     ؛وغريه، فإذا سأل القاضي املقلّد، عاملا فأفتاه، فحكم بقوله، فقد أدى ما جيب عليه             
  )720(.بفتوى غريه أدى الواجب، كما لو استفىت يف حق نفسهفرض توجه عليه فعله، فإذا فصله 

   السنة النبوية:ثانيا
 بعثه إىل اليمن وهـو حـديث الـسن،          � أن النيب    -كرم اهللا وجهه  –استدلوا حبديث علي    

 يف صـدره،  �ال علم يل بالقضاء، فـدفع رسـول اهللا        : ، فقال "علمهم الشرائع، واقض بينهم   :"وقال
  .)721(يف قضاء بني اثننيبعد فما شككت : قال علي". بت لسانهاهد قلبه وثاللهم :"وقال

  املعقول :ثالثا
إن مقصود القضاء حيصل باملقلد، فإنه يستطيع أن يقضي بفتوى غريه، مما ميكنه من إيصال : قالوا

احلق إىل مستحقه، وأنه إذا جاز له أن حيكم يف االستفتاء يف حق نفسه، جاز له أن حيكم بـه يف حـق                  
بأن من جاز أن   : كما أعملوا القياس يف ذلك على الشهادة، فقالوا       .ما معا حكم بعلم، فاستويا     أل ؛غريه

  )722(.كالعامل يكون شاهدا جاز أن يكون قاضيا
       ، فيقضي بفتوى غريه الذي قلـده       )723(جيوز تقليد القضاء للمقلد عند الضرورة      :القول الثالث 

وإليـه   .)725(تهد فال جيوز تولية املقلد مع وجود اتهد       لكن إذا وجد ا    و)724(أو باملشهور من مذهبه   
   .)726(ذهب أكثر الشافعية، وكثري من فقهاء املذاهب املتأخرين

                                                 
 .7/237شرح فتح القدير، : ابن اهلمام-718
 .44-43اآليتني :  النحل-719
 .239-7/238فتح القدير، : ابن اهلمام،  انظر-720
كتاب األقضية، باب كيف : أبو داود. 3/90سنن ابن ماجة، . 2310كتاب األحكام، باب ذكر القضاة، حديث رقم : ابن ماجه -721

 .12-4/11سنن أيب داود، . 3582القضاء، حديث رقم 
 .7/5صنائع، بدائع ال: الكاساين  انظر،-722
 .10/16الذخرية، : القرايف-723
 .1/18تبصرة احلكام،:  ابن فرحون، انظر-724
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واستدل أصحاب هذا القول عموما بأدلة نفي احلرج واملشقة يف الشريعة اإلسـالمية، تطبيقـا               
  .)727("الضرورات تبيح احملظورات"للقاعدة الفقهية 

أن االجتهاد املطلق أو املقيد،     : والذي أراه بعد هذا كله    :"-رمحه اهللا -احلمويقال ابن أيب الدم     
إمنا يشترط يف الزمن األول الذي ما يعرى فيه كل إقليم عن مجاعة من اتهدين الـصاحلني للقـضاء                   

ع والفتوى، فأما يف زماننا هذا، وقد خلت الدنيا منهم، وشغر الزمان عنهم، فال بد من جزم القول والقط
حبجة تولية من اتصف بصفة العلم يف مذهب إمام من األئمة، وهو أن يكون عارفا بغالـب مذهبـه،                   
ومنصوصاته، وأقواله املخرجة، وأقاويل أصحابه، عاملا بذلك، جيد الذهن، سليم الفطنة، صحيح الفكرة             

ذي جيـوز   والذي يفهم من كالمه هذا، أن ال       .)728("والفطرة، حافظا للمذهب، صوابه أكثر من خطئه      
توليته يف حال الضرورة هو املقلد الذي لديه نوع من العلم، وأهلية فهم يف مذهب من املذاهب، وكذا                  

، وأما العامي املقلد فال جيوز توليته القضاء مطلقا، لفقده          )729(األصلح من املوجودين، وكل زمان حبسبه     
ستكمل شروط االجتهاد فهو علـى      اجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ مل ي       :" قال الشاطيب  .الجتهادأهلية ا 

   .)730("أصل العمومية
  املناقشة والترجيح

  :وقد ناقش كل فريق أدلة الفريق اآلخر، وهذه خالصة ما دار من مناقشات
  :نوقشت أدلة أصحاب القول األول القائلني باشتراط االجتهاد فيمن يوىل القضاء مبا يأيت :أوال

مردود بأن  : يستطيع معرفة األحكام حىت حيكم بالعدل     ما ذكروه من أن اجلاهل واملقلد ال         -1  
فاشتراط . حيصل بذلك وهو إيصال احلق إىل مستحقه       املقلد ميكنه القضاء بفتوى غريه، ومقصود القضاء      

، واملراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه، بل ما يظنه اتهد، فإنه ال قطـع يف مـسائل                  غري الزم االجتهاد  
  .يف جمتهد فيه فقد قضى بذلك العلم، وهو املطلوبالفقه، وإذا قضى بقوله 

                                                                                                                                                         
 وذكر اخلصاف ما يدل على جواز تولية املقلد ملنصب القضاء بقوله القاضي يقضي باجتهاد نفسه، إذا كان له رأي، فإن مل يكن له -725

نظام القضاء يف الشريعة "وهو ما رجحه عبد الكرمي زيدان يف كتابه . 8/4اية، البناية يف شرح اهلد: انظر، العيين. رأي وسأل فقيها أخذ بقوله
 .27،    ص "اإلسالمية

 .21السياسة الشرعية، ص : ابن تيمية: انظر-726
 .60ص  ،)دط،دت( بريوت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، األشباه والنظائر يف الفروع،:  السيوطي-727
 .41ب القضاء، ص أد:  ابن أيب الدم احلموي-728
 .95، ص "التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي" وهذا ما رجحه حممد الزحيلي يف كتابه -729
 .1/246االعتصام، : الشاطيب-730



 177

أجتهد رأيي، وأنه يدل على كون القاضي جمتهدا، فال         :  قال -رضي اهللا عنه  - أما كون معاذ   -2  
  .)731( ألنه مل يكن حجة يف زمانه؛ اإلمجاع-رضي اهللا عنه-يلزم منه اشتراطه، وإمنا مل يذكر معاذ

ين القائلني بعدم اشتراط االجتهاد يف تولية القضاء مبـا           نوقشت أدلة ألصحاب القول الثا     :ثانيا  
  :يأيت

 مردود بـأن املقلـد      ؛إن تقليد املقلد القضاء حيصل به الغرض املقصود من القضاء         : قوهلم -1  
جاهل بطريق العلم، وليس لديه علم يقضي به، وليس له أن يعلم أنه قضى باحلق وهو جاهل ال يستطيع                   

 يفيت خطأ فيضل يف احلكم ويقضي باجلور والباطل، فتولية املقلد واجلاهـل             إذ قد  يقضي به، معرفة ما   
  .)732(القضاء ذريعة للحكم بالباطل، وكل ما أفضى إىل املمنوع فهو ممنوع

 فمردود بأن العامي مضطر، والقاضي غـري        ؛ وأما استدالهلم بالعامي املستفيت يف حق نفسه       -2  
نفسه، والقاضي يوجبها على غريه، وإذا ثبت الفرق فال حجة    مضطر، وبأن العامي يلتزم الفتوى يف حق        

  .هلم يف ذلك
ـ         ؛ وأما استدالهلم بالقياس على الشهادة     -3    يف  ي فمردود بأنه ملا روعي يف الشهادة آلتها، وه
وهـو  : العقل واللسان، وجب أن يراعى يف احلكم آلتـه        : العقل والسمع والبصر، ويف األداء    : التحمل

أن حيكـم،   له  أن يفيت جاز    له  مث أن العامل ملا جاز       .الشهادة دليال، ال حجة هلم فيه     االجتهاد، فصارت   
  .)733(والعامي ملا مل جيز له أن يفيت مل جيز له أن حيكم، فافترقا

 وألن يف قوا ؛الراجح يف هذه املسألة من حيث قوة األدلة وسالمتها من االعتراضات الوجيهة        و  
 ألن االجتهاد أعون للقاضي على إصـابة       ؛ى صوره هو مذهب اجلمهور    احتياطا لتحقيق العدل على أمس    

وقد صار حتقيق هذا الشرط متعذرا يف  .احلق، ونصب موازين القسط، وحتقيق قيومية الشرع على الواقع      
 الذي مل يبق فيه جمال واسع لالجتهاد، أو للمجتهد املطلق، وذلك راجع لضعف اهلمم               )734(هذا العصر 

والرأي الوسط كما سارت على ذلك مجيع املذاهب يف          .العلم يف العصور املتأخرة   والعزائم على طلب    
العصور املتأخرة هو اشتراط االجتهاد املطلق يف القاضي، فإن عدم اتهد املطلق جاز تولية اتهد املقيد                

                                                 
 .7/237فتح القدير،:  انظر، ابن اهلمام-731
 .16/159احلاوي الكبري، : انظر، املاوردي -732
 .16/160احلاوي الكبري،:  املاوردي-733
وقد صار شرط االجتهاد اليوم متعينا أكثر من تعينه :" إليه قطب الريسوين يف كتابه االجتهاد القضائي املعاصر إذ يقول خبالف ما ذهب-734

يف العصور الغابرة، وال يعتذر عنه بانقراض اتهدين من جهة، وسد الذريعة إىل الفوضى يف دين اهللا من جهة ثانية، ألن احلياة املعاصرة تدور 
وهذا . 15-14ص ". مما يستدعي املواكبة الشرعية املوصولة للنوازل احلضارية واملستجدات العلمية...ت متالحقة حثيثةيف فلك تطورا

 .ينطبق على االجتهاد اجلماعي ال االجتهاد الفردي للقاضي
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اهب مبذهب معني، فإن عدما جاز تولية املقلد الذي لديه نوع علم وأهلية يف فهم مـذهب مـن املـذ              
مع الـسعي يف   للضرورة، ومتاشيا مع مقاصد الشريعة الكلية اليت جاءت برفع احلرج واملشقة عن العباد، 

قـال   .)735(إصالح األحوال حىت يكمل للناس ما ال بد هلم منه من أمور الواليات واإلمارات وغريها              
لنـاس دون قـاض     كما أن ترك ا   .)736("إنه ال بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس        :"اإلمام أمحد 

يفصل يف خصومام ومنازعام، يؤدي إىل مفاسد عظيمة، والشريعة جاءت بسد الـذرائع املوصـلة               
للفساد، وهذا مقرر يف أصل مذهب اإلمام مالك كما هو الشأن يف مسألة جواز إمامة املفـضول مـع                

لد القضاء للضرورة   فإذا جاز تولية املق    .)737(وجود الفاضل، إذا كان ذلك حيقق مصلحة ويدرأ مفسدة        
  .)738(يف عصر االجتهاد واتهدون، ففي هذه األعصار أوىل، وإال تعطلت أحكام الناس ومصاحلهم

  ضوابط القاضي يف قضائه: الفرع الثاين
إذا كان العدل هو أساس احلكم يف اإلسالم، وحتقيق العدل ال يتأتى إال برتاهة القاضي، فإنه من                 

مي بصالحية القاضي ونزاهته ضمانا حليدته، وذلك بإبعاده عن كل ما قد            الطبيعي أن يهتم الفقه اإلسال    
  .يؤدي إىل االام   أوالتحيز، فوضع الفقهاء ضوابط وقيود جيب مراعاا لصحة قضاء القاضي ونفاذه

وميكن إمجال هذه الضوابط اليت جيب على القاضي التقيد ا يف قضائه، واملستخلصة من ثنايـا                
  : فيما يأيت-من خالل هذا الفصل-لقة بالتنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمياملباحث املتع

 عدم القضاء ألصوله وإن علوا وفروعه وإن نزلوا ، وال لزوجته وأقاربه على عمود النسب                -1
ألجل التهمة، ولكن جيوز له أن حيكم على أحد أبويه أو أحد أبنائه النتفاء التهمة مىت كانت شـهادته                   

  .)739(عليهم جائزة
وال ملن كانت بينه وبني القاضي مودة؛ أي        .  عدم احلكم على عدوه، وجيوز له أن حيكم له         -2

ملن كان القاضي قد تلقى منه رشوة أو هدية، فاهلدية دليل املودة، والرشوة حمرمة، حىت ولو مل يأخذها                  
  .)740(القاضي لنفسه     أو بنفسه

                                                 
 .21السياسة الشرعية، ص :  ابن تيمية-735
 .6-14/5 املغين،:  ابن قدامة-736
 .46-3/44االعتصام، :  الشاطيب-737
               االختصاص القضائي يف الفقه اإلسالمي، : و ناصر بن مشري الغامدي. 96-95التنظيم القضائي، ص :  انظر، حممد الزحيلي-738
 . ا وما بعده365ص 

 وقيل جيوز .16/202احلاوي الكبري، : واملاوردي. 6/134، مواهب اجلليل :احلطاب .12/473، الشرح الكبري:الرافعي  انظر،-739
 .6/93الكايف، : انظر، ابن قدامة .حكمه هلما، ألما من رعيته فجاز حكمه هلما كاألجانب

 .12/473 الشرح الكبري، :الرافعي. 71ص أدب القضاء، : ابن أيب الدم-740
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3-         لس وال أن خيلو بأحد اخلصوم دون اآلخر،         ال جيوز للقاضي أن يفاضل بني اخلصوم يف ا
  .)741(ملا يف ذلك من ترك العدل وكسر قلب اخلصم اآلخر، ويؤدي إىل التهمة

  .)742( على القاضي أن ينظم وقته الذي يقضي فيه بني الناس ليعطي لنفسه وقتا للراحة-4
ى ما هو أرفق به   ويتخذ القاضي أوقاتا جيلس فيها للناس عل       )743(قال ابن املاجشون  :"قال الباجي 

    .  إين أخاف أن يكثر فيخطـئ      :وليس له أن يتعب نفسه فيقضي النهار كله، قال مالك         . )744("وبالناس
    ويكره للقاضي أن يقضي إذا دخله هم أو نعاس أو ضجر شديد، أو جوع خياف على فهمه منه اإلبطال             

  .)745("أو التقصري
ي يف الغالب مشغوال بـسماع دعـوى         ألن القاض  ؛ يستحب له أن يتخذ كاتبا يكتب له       -5

اخلصوم ومتابعة أقواهلم، وهلذا فإنه يكون حمتاجا لكاتب يكتب له الوقائع، حىت ال يقع القاضي يف خطأ                 
  .)746(بسبب النسيان

ومن شرط الكاتب أن يكون عارفا مبا يكاتب به القضاة من األحكام، وما يكتبه من احملاضـر                 
 ألن الكتابة موضـع أمانـة، وال   ؛ ما يكتبه جبهله، وأن يكون عدال ألنه إذا مل يعرفه أفسد  ؛والسجالت

 ألن اإلسالم من شروط العدالة، ويستحب أن يكـون ورعـا            ؛تؤمن خيانة الفاسق، وأن يكون مسلما     
  .)747(نزها، لئال يستمال بالطمع، جيد اخلط ليكون أكمل، حرا ليخرج من اخلالف

 إحضار اخلصوم وتنفيذ أحكامه، بـشرط أن         ينبغي للقاضي أن يتخذ أعوانا يساعدونه يف       -6
يكون هؤالء األعوان من املعروفني بالتقوى والصالح واألمانة والبعد عن الطمع،كما له أن يتخذ مترمجا            

  .)748( ألن القاضي قد ال يعرف لغتهما، فال بد ممن يطلعه على ذلك؛يفسر له لغة املتخاصمني

                                                 
 .473-2/472 بداية اتهد،: ابن رشد .95 السلطانية، ص ألحكاما:املاوردي .4/534مغين احملتاج،  : الشربيين-741
األحكام السلطانية، " ال جيوز للقاضي أن حيجب إال يف أوقات االستراحة:"قال املاوردي .12/485الشرح الكبري، :لرافعي ا-742

 .360دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ص -قواعد االختصاص القضائي: عالء الدين علي إبراهيم أمحد وانظر،. 100ص
د اهللا بن أيب سلمة املاجشون، الفقيه املالكي، تفقه على اإلمام مالك وعلى والده عبد هو أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عب -743

 . 10/359ه، 1413سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، : الذهيب. ه213العزيز وغريمها، تويف سنة 
 .7/135املنتقى،: الباجي -744
مور اليت خياف فواا ويطرأ منها ذلك الوقت ما تدعو الضرورة إىل النظر فيه يلزمه ذلك كما قال وأما األ.7/136:املنتقى:الباجي -745

 .7/135املنتقى،.الباجي
حبوث يف قواعد : عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي انظر،. 13/41 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،:  احلسني العمراين الشافعيو أب-746

 . 129ص  إلسالم،املرافعات والقضاء يف ا
 .6/100الكايف،  : ابن قدامة-747
 .6/115مواهب اجلليل،  :احلطاب .4/519مغين احملتاج،:  انظر، الشربيين-748
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الريبة ولرجاء صلح األقارب، وإذا طلـب       : الث ال جيوز للقاضي تأخري اخلصومة إال يف ث        -7
  .)749(أحد اخلصوم مهلة لتقدمي ما يؤكد قوله أمام القاضي

ألن القـانون الواجـب      ؛ على القاضي أن ال مييز بني مسلم وغري مسلم يف جملس القضاء            -8
بدأ وحـدة   مالعدالة و ن دار اإلسالم تقوم على أساس        وأل ؛تطبيقه يف دار اإلسالم هو القانون اإلسالمي      

  .)750(القانون ووحدة جهة القضاء
 ال جيوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي الذي استقاه من خارج جملس القضاء، وذلك               -9

رفعا للشبهة والتهمة، فال جيوز للحاكم أن حيكم يف حد و ال حق، فإذا علم شيئا من ذلك كان شاهدا                    
ويتصل ذا عدم جلوس    . )751(حد من الشهود  فيه، وله أن يشهد به عند غريه من احلكام، ويكون كوا          

القاضي لإلفتاء فليس له أن يفيت أحد اخلصوم، أو أن يبدي رأيه يف مسألة مرفوعة إليه، فإن أبدى رأيـا                 
  .)752(فليس له أن حيكم فيها

وعلة النهي تشويش الفكر عـن      :"ال جيوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان، قال الشاطيب        -10
نهي مع كل مشوش، وانتفى عند انتفائه، حىت إنه منتٍف مع وجود الغـضب              استيفاء احلجج، واطرد ال   

  . )753("اليسري الذي ال مينع من استيفاء احلجج، وهذا صحيح جار على األصول
 وتعاملـه مـع   )754(باإلضافة إىل مجلة من اآلداب اليت جيب على القاضي مراعاا يف معاملتـه       

علق أساسا باحليطة والتحرز والورع، مما يضفي على قضائه اخلصوم، مبثوثة يف كتب الفقه اإلسالمي، وتت
 .طابع الرتاهة واحلياد

                                                 
 .100األحكام السلطانية، ص  : املاوردي-749
 .25-24نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، ص  :عبد الكرمي زيدان: انظر-750
 .2/245، 1987، 1فريع، حتقيق حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طالت:  القاسم عبيد اهللا البصريو أب-751

 .15/486نيل األوطار، : الشوكاين
واختلفوا يف حكمه بعلمه يف احلقوق واحلدود . ال اختالف بني الفقهاء أن للقاضي أن حيكم بعلمه يف اجلرح والتعديل:" قال املاوردي-752

وقال مالك ال حيكم بعلمه يف حال .. حنيفة حيكم مبا علمه يف زمان واليته، ويف مواضع عمله يف حقوق اآلدمينيعلى مذاهب شىت، فقال أبو
من األحوال، وبه قال من التابعني شريح والشعيب، ومن الفقهاء األوزاعي وأمحد وإسحاق، وأما الشافعي فقد نص يف كتابه األم على قولني، 

وذهب إىل القول خبالف ذلك من املعاصرين الشيخ األلباين . 14/31املغين، : وابن قدامة. 322-16/321، احلاوي الكبري ".اجلواز واملنع
التعليقات الرضية على الروضة الندية : األلباين". حكم القاضي بعلمه هذا هو احلق، ومن منع من ذلك مل يأت حبجة واضحة: "حيث قال

وال حيكم  :قال البهويت .3/251، 2003، 1ليب، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر، طلصديق حسن خان، حتقيق علي بن عبد احلميد احل
ص  الروض املربع شرح زاد املستقنع،. القاضي بعلمه ولو يف غري حد ألن جتويز القضاء بعلم القاضي يفضي إىل مته وحكمه مبا يشتهي

710. 
 .2/174 االعتصام، : الشاطيب-753
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  سلطة ويل األمر يف تقييد القاضي مبذهب معني :الرابعاملبحث   
جماله العـصور   يف اشتراط االجتهاد يف القاضي      على أساس الترجيح الذي يرى بأن االختالف        

 ، هذا العصر الذي مل يبق فيه جمال واسـع لالجتـهاد           القدمية عند وجود اتهدين بكثرة، على خالف      
وبالتايل جواز تولية القاضي املقلد عند عدم وجود القاضي اتهد، وعليه البد من بيان مدى إلزاميـة                  

  .  القاضي اتهد واملقلدالتقيد باملذهب لكل من
 له من حق الطاعة،     الشك أن التقيد مبا يلزم به ويل األمر من أمور اجتهادية يدخل فيما جيب             و

فله أن يتخذ التدابري، ويصدر التنظيمات، ويقوم بالتصرفات اليت متكنه من تأدية واجباته، وهذه السلطة               
يعتمد يف تنفيذها على ما له من حق الطاعة على رعيته، لكن هذه السلطة ليست مطلقة بال حـد وال                    

وال تعديا حلدوده، وهذا ما دلت عليه النـصوص         قيد، وإمنا هي حمددة ومقيدة مبا ال خمالفة فيه للشرع،           
من معرفة حدود سلطة ويل األمر يف تقييـد         بد  لذلك ال    .من الكتاب والسنة وعمل اخللفاء الراشدين     

  : من خالل املطلب اآليتالقاضي بأحكام معينة
  حدود سلطة ويل األمر يف تقييد القاضي بأحكام معينة :املطلب األول

طة ويل األمر هي سلطته يف إصدار األوامر والتنظيمات، ووضع التـدابري          إن من أبرز مظاهر سل    
لتصريف شؤون األمة وتسيري نظام احلكم، وهي سلطة ميتزج فيها احلق والواجب، فهي حق لويل األمر                
من حيث إصدار األوامر وتقرير األحكام ووضع التنظيمات مبا يراه سبيال للنهوض بواجباتـه يف إدارة                

  .، على ما سيتضح مما يأيت بيانه)755(ورعاية مصاحلها، ولكن هذا ليس على إطالقهشؤون األمة 
  ما خيرج عن سلطة ويل األمر من األحكام: الفرع األول

ال جمال لالجتهاد يف مورد النص و فيما علم من الدين بالضرورة، أو فيما ال يتغري من األحكام                  
يت جاءت ا نصوص قاطعة ال جمـال للـرأي فيهـا وال             بتغري األزمنة واألمكنة والبيئات واتمعات ال     

                                                                                                                                                         
 أمر بإجابة الداعي، وال خيص بإجابته قوما دون قوم ألنه جور، فإن كثرت عليه ���� حضور الوالئم ألن النيب  غري أنه جيوز للقاضي-754

: ابن قدامة.وشغلته ترك اجلميع ألنه يشتغل ا عما هو أوىل منها، وله عيادة املرضى وشهود اجلنائز، ويأيت مقدم الغائب ألنه قربة وطاعة
 .6/96الكايف، 

إن إعطاء هذه الصالحية لويل األمر العام يؤدي إىل إمكان أن يتصرف هذا احلاكم حبسب هواه يف تغيري األحكام :"رقاقال مصطفى الز -755
االجتهادية، وتقييدها بأوامر وقوانني زمنية يصدرها، وقد ال يهمه موافقتها لقواعد الشريعة، فكيف جتب طاعته، واجلواب أن هذه النصوص 

إما أن يكون احلاكم نفسه من أهل العلم والتقوى واالجتهاد يف الشريعة كما كان يف الصدر األول من العهد  :الفقهية مفروضة يف حالتني
اإلسالمي، وإما أن ال يكون عاملا جمتهدا، وعندئذ ال يكون ألوامره هذه احلرمة الشرعية إال إذا صدرت بعد مشورة أهل العلم يف الشريعة 

 مشكلة أخرى وهي أن موافقة أهل العلم قد حتصل ممن خيضعون للحكام أنفسهم وميالئوم رغبة أو رهبة، وها هنا تربز :مث قال..وموافقتهم
-1/221املدخل الفقهي العام،".وال يتجاسرون أن يردوا للحاكم طلبا أو يعصوا له أمرا، فهؤالء ال قيمة ملوافقتهم حىت ولو كانوا ذوي علم

222. 
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لالجتهاد، فليس للمجتهد املتأهل، أو لويل األمر اخلوض فيها بالرأي، ذلك أن مهمة ويل األمر التطبيق                
فليس له أن يعدل يف الثوابت الشرعية أو يغري فيها أو يتعرض هلا مبا قد ينال منها أو  .والتنظيم ال التشريع

حىت ال يتجاوز شريعة اهللا  .ن يقول حبكم يناقضها بعد ورود النص الصريح يف ذلك أو فهاأن جيتهد خبال
  .)756(حتت أي ذريعة وال طاعة له إن فعل ذلك

  ما يدخل يف سلطة ويل األمر من األحكام: الفرع الثاين
  أن يسلك طرقا حمكمة لتنظيم مـصاحل األمـة         -فيما عدا األحكام القطعية الثابتة     -لويل األمر 

 ويقيم القسط تبعا لقاعدة )757(وتدبري شؤوا، فيما جماله الرأي واالجتهاد مبا حيقق املصاحل ويدرأ املفاسد
تغري الفتوى بتغري الزمان واحلال، وكذا مراعاة الضرورات والظروف االستثنائية بنـاء علـى قاعـدة                

اما يعتمد عليه ويل األمر     ، وهي قاعدة أساسية تصلح مبدأ تنظيميا ه       )758("الضرورات تبيح احملظورات  "
ويستند إليه يف بناء كثري من األحكام اليت ينظم ا أمور األمة، فلويل األمر عند الضرورة أن يفعل كل ما 
تقتضيه سالمة األمة واحملافظة على كياا وسيادا وأمنها واستقرارها حىت ولو كان ذلك غري مباح يف                

   .الظروف العادية
أحكاما ملعاجلة حاالت الضرورة وملوجهة حاالت الطوارئ، فإن على القضاة فإذا قرر ويل األمر   

التقيد ا حسب ما تقتضيه األصول واملبادئ الشرعية اخلاصة حباالت الضرورة ودفع املفسدة، وأن تقدر  
  فله أن يغري- فيما عدا الواجب واحملرم -كما أن لويل األمر التصرف يف دائرة التخيري .الضرورة بقدرها

 من أوصاف هذه األحكام فيجعل منها واجبا أو ممنوعا وفق ما تقتضيه الضرورة وتتطلبه املصلحة العامة،  
مراعيا يف ذلك املقاصد العامة للتشريع وأال يكون يف هذا التنظيم مصادرة ألصل احلق، وإمنا جيـب أن                  

  .)759(ومنع الضرر الذي يترتب على ذلك يكون لتيسري استعمال احلق،

                                                 
 سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي،: حممد بن عبد اهللا املرزوقي. 419د يف الشريعة اإلسالمية، ص االجتها :املهدي الوايف  انظر،-756

 .331ص  ،2004، 1مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية،ط
وهذه ، "التصرف على الرعية منوط باملصلحة" ذلك أن تصرف ويل األمر على الرعية مناط باملصلحة كما تقرره القاعدة الفقهية -757

مهمة ذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة اإلسالمية، تضع حدا ووازعا للحاكم يف كافة تصرفاته، ولكل من يتوىل أمرا من أمور 
 .111، ص 1997، 1القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، دار املنار، مصر،ط :حممد بكر إمساعيل انظر، .املسلمني

 .185،ص 1989، 2تنسيق ومراجعة عبد الستار أبو غدة، دار القلم، دمشق، ط ح القواعد الفقهية،شر: حممد الزرقا  انظر،-758
 .331سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي،ص : حممد بن عبد اهللا املرزوقي. 419، ص املرجع نفسه: انظر،املهدي الوايف-759
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  تقييد القاضي اتهد مبذهب معني: ب الثايناملطل  
الواجب يف حق القاضي اتهد أن يقضي مبا يؤديه إليه اجتهاده فهو غري مقيد مبذهب وال برأي                 

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة له فهل ميلك ويل األمر أن يلزمـه بالقـضاء                .غري ما يراه هو باجتهاده    
  .مبذهب معني؟

  ه مبذهب معنيحكم تقييد: الفرع األول
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن القاضي اتهد ال يتقيد مبذهب معني، وال جيوز لإلمام أن خيصص                  

 ألن اتهد مأمور باحلكم مبا يؤدي إليه اجتهاده، فحرم ؛عمله ويقيده باحلكم مبذهب معني أو رأي معني
 ؛ مذهب ما قانونا واجب التطبيق     وال تكون أحكام   ،)760(عليه تقليد غريه، واحلق ال يتقيد مبذهب معني       

، ذلـك ألن املـذاهب      )761(ألنه ال ميثل الشريعة اإلسالمية اليت هي أكرب وأوسع من أي مذهب فقهي            
الفقهية هي وجوه لتفسري نصوص الكتاب والسنة واجتهادات معينة الستنباط األحكام من مـصادرها              

 اجتهاد معني مـن اجتـهادات الفقهـاء         املعتربة، وال ميكن أن يكون وجه معني من وجوه التفسري أو          
الستنباط األحكام هو الوجه الوحيد لتفسري نصوص الشريعة اإلسالمية، أو االجتهاد الوحيد الستنباط             

وهلذا نص الفقهاء على أنه ال جيوز تقييد القاضي مبذهب معني، وال أن يشترط عليه ذلك عند   . أحكامها
وال جيوز أن يقلد القضاء لواحد على أن حيكم مبذهب بعينه،           :"قال ابن قدامة    )762(.تقليده والية القضاء  

واحلـق ال    �فاحكم بني الناس باحلق   �: ألن اهللا تعاىل قال    ؛وهذا مذهب الشافعي، وال أعلم فيه خالفا      
 وقد يظهر له احلق يف غري ذلك املذهب، فإن قلده على هذا الشرط بطـل                 إمام بعينه،  يتعني يف مذهب  

واجب على القاضي اتهد عند تقرير أي حكم من األحكام الشرعية، الرجوع            ومنه فال  .)763("الشرط
إىل مصادر الشريعة اإلسالمية، فإن مل جيد فيها نصا، اجتهد رأيه حبسب األصول الشرعية، والـضوابط                

  .)764(األصولية، الستنباط احلكم من أدلته الشرعية
  حكم التولية عند التقليد مبذهب معني :الفرع الثاين

ا اشترط ويل األمر على القاضي اتهد أن يقضي مبذهب معني، سواء كان هذا املذهب الذي                إذ
وأما عقد التوليـة     .)765(اشترطه وقيده به هو مذهب ويل األمر نفسه أو مذهب غريه فإن الشرط باطل             

                                                 
 .14/91 املغين،:  انظر، ابن قدامة-760
 .13/25البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  :مراين الشافعي احلسني العو انظر، أب-761
 .209-208نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، ص :  انظر، عبد الكرمي زيدان-762
 .14/91املغين،:  ابن قدامة-763
 .229/ 6البحر احمليط، : الزركشي  انظر،-764
 .92ص األحكام السلطانية، : املاوردي .1/16 تبصرة احلكام،:  ابن فرحون-765
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كان هذا  فإن   .فال خيلو إما أن يكون التقييد مبذهب معني شرطا فيه، وإما أن خيرج خمرج األمر والنهي               
  :التقييد شرطا يف عقد التولية ففي بطالن العقد قوالن

يبطل وهو قول اجلمهور، وعللوا هذا البطالن بأن هذا الشرط ينـايف مقتـضى              : القول األول 
العقد، فإن العقد يقتضي أن حيكم باحلق عنده، وهذا الشرط قد حجر عليه واقتضى أن حيكم مبـذهب                  

 وألن التولية معلقة على شـرط، وحيـث بطـل الـشرط بطلـت               ؛معني، وإن بان له احلق يف سواه      
وعلل بطـالن   :"قال ابن فرحون   .وتبطل التولية سواء اقترن الشرط بالعقد أو تقدمه أو وقع بعده          .التولية

 ألن عقد تولية القضاء، يقـضي       ؛شرط احلكم مبذهب معني، بأن هذا الشرط شرط ينايف مقتضى العقد          
 ألنه يلزمه احلكم مبذهب معني، وإن       ؛عنده، وهذا الشرط مينعه من ذلك     بأن حيكم القاضي باحلق الذي      

   .)766("ظهر له احلق يف غري هذا املذهب
وهو ما نص عليه املاوردي من بطالن شرط تقييد القاضي باحلكم مبذهب معني، وعلل البطالن               

  .)767(بأن هذا الشرط مينعه من االجتهاد فيما جيب فيه االجتهاد
 ووجـه عنـد     )768(ح عقد التولية ويبطل الشرط، وهو قول لبعض املالكيـة         يص: القول الثاين 

وأما إن كـان هـذا       .والراجح قول اجلمهور لظهور دليلهم     . ونسب هذا إىل أهل العراق     )769(احلنابلة
التقييد قد أخرج خمرج األمر أو خمرج النهي، فالتقييد ال اعتبار له وال تأثري، وعقد التولية صحيح، وجيب 

  .)770(ي حينئذ أن حيكم مبا يؤديه إليه اجتهاده سواء وافق ما قيده أم خالفهعلى القاض
  تقييد القاضي املقلد مبذهب معني :املطلب الثالث  

خيتلف موقف ويل األمر من القاضي املقلد عن موقفه من القاضي اتهد من حيث الـسلطة يف                 
وا املنع من التقييد الفقهاء حيث خص  ، وهذا ما صرح به كثري من        )771(تقييده مبذهب معني أو رأي معني     

  : مبذهب معني بالقاضي اتهد، أما القاضي املقلد فإن تقييد ويل األمر له يأخذ إحدى صورتني
  أن يقيده بالقضاء مبذهبه :الفرع األول

  :اختلف الفقهاء يف حكم هذه الصورة على قولني  
                                                 

 .1/17،املصدر نفسه:  ابن فرحون-766
 .16/25 احلاوي الكبري،:  املاوردي-767
 .6/98 مواهب اجلليل، :احلطاب -768
 .14/91 املغين،: ابن قدامة -769
 .1/17 تبصرة احلكام،:  ابن فرحون-770
لماء ليتم القضاء مبقتضاه يف مجيع جزئياته،  املقصود بالتقييد برأي معني هو أن يعني ويل األمر رأيا معينا بوصفه أو بنسبته إىل بعض الع-771

ويف كل ما يعرض من وقائع، كأن يقيد ويل األمر القاضي بأن حيكم بالرأي املشهور يف مذهب كذا، أو بالرأي الذي اعتمده فالن، أو بالرأي 
 .299 ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي، ص سلطة: انظر، حممد بن عبد اهللا بن حممد املرزوقي. أو املنصوص عليه يف كتاب كذا      املعتمد 
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ويعترب التزامه هذا واجبا عليه حبكـم        جيب على القاضي املقلد أن يلتزم مبذهبه،         :القول األول 
الشرع، سواء ألزمه ويل األمر بذلك أم فهم من العرف أم أطلق توليته، ففي كل حال جيب عليـه أن                    

 ألنه حينما ولّي القضاء وهو ذه الصفة فإا كانت حمـل اعتبـار يف حقـه لـيحكم                   ؛حيكم مبذهبه 
 ليحكم مبذهب أيب حنيفة مثال فال       - أي اإلمام  -ا واله فأما املقلد فإمن  :"قال الكمال بن اهلمام   .مبقتضاها

 وعليه فإلزام ويل األمر     -أي بتقليد إمامه   -كما أنه ال حيسن القضاء إال ذه الصفة        .)772("ميلك املخالفة 
  .للقاضي املقلد بالقضاء مبذهبه ال يزيد األمر إال تأكيدا

ولية املقلد للضرورة ونفذ قضاؤه، كمـا       إذا تعذر وجود اتهد لتقليده والية القضاء، جاز ت        ف 
  .)773(إن عليه أن حيكم باملشهور من مذهبه: وعللوا ذلك بالضرورة، وقالوا نص على ذلك الفقهاء،

ال جيب على القاضي املقلد أن يلتزم مبذهبه، إال إذا ألزمه ويل األمر به، وال يصح                 :القول الثاين   
لو حكم   :")774(قال السيوطي  .هذا اإللزام باللفظ أو بالعرف    له القضاء بغريه بعدما ألزمه به سواء كان         

بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه، فإن مل يشترط عليه اإلمام يف التولية التزام مذهب جـاز،   
 ألن التولية مل    ؛على عادة من تقدمه وحنو ذلك،مل يصح احلكم       : وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله      

  .)775("تشمله
هر رجحانه هو القول الثاين جبواز إلزام ويل األمر للقاضي بالقضاء مبذهبـه، وعلـى               والذي يظ 

ذلك أن هذا القول يتفـق   .أن يتقيد مبا ألزمه به ويل األمر من القضاء مبذهبه وأال خيرج عنه      القاضي  
  .لف بينهمايف النتيجة مع القول األول من حيث إلزام القاضي القضاء مبذهبه إال أن مبىن اإللزام خمت

  أن يقيده بالقضاء مبذهب غري مذهبه :الفرع الثاين
      وقد تقدم أن القول     -كالصورة األوىل -د القاضي مبذهبه  حكم هذه الصورة مبين على حكم تقي 

على القول األول بوجوب  ف.د القاضي مبذهبه، والقول الثاين هو عدم وجوب ذلكاألول هو وجوب تقي
مل يلزمه ويل األمر، ليس لويل األمر أن يلزمه بالقضاء مبذهب غري مذهبه؛              د القاضي مبذهبه حىت ولو    تقي 

ولذا كان تقييد القاضي بغـري مذهبـه    ألن القاضي مأمور بأن حيكم باحلق، واحلق ما يعتقده صحيحا،       

                                                 
 .7/285فتح القدير، شرح : ابن اهلمام-772
 .1/18 تبصرة احلكام،:  ابن فرحون-773
هـ، وتويف سنة 849 هو عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي الشافعي إمام حافظ، ومؤرخ أديب، ولد بالقاهرة سنة -774
 .52-8/51شذرات الذهب، : ابن العماد. املزهر يف اللغة، اإلتقان يف علوم القرآن: ؤلفاتهه، كتب يف كثري من الفنون، من م911
 .74 األشباه والنظائر،:  السيوطي-775
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وأما عقد التولية فيظهر من قول بعضهم أن هذا يبطـل            .إلزاما له بالقضاء مبا ال يعتقده، وهذا ال يصح        
  .)776(ال يبطله قد، ويظهر من قول بعضهم اآلخر أنهالع

      د القاضي مبذهبه إال أن يلزمه ويل األمر بـذلك، فقـد            وأما على القول الثاين بعدم وجوب تقي
 صحة تقييده مبذهب آخر، إال أنه يرد على هذا أن بينـهما             -من حيث املبدأ   -يؤخذ من صحة التقييد     

ته، وأما غري مذهبه فليس كذلك، وعليه فال يكون القول الثـاين             ألنه يعتقد صح   ؛فرقا، فإلزامه مبذهبه  
مستلزما بالضرورة جلواز تقييد القاضي مبذهب غري مذهبه، وإن كان هذا اجلواز متفرعا عنه، إال أنه مع                 

  .هذا جاء عن بعض احلنفية واملالكية والشافعية ما يدل على جواز هذا التقليد
وإن كان اإلمام مقلدا وكان متبعا ملذهب مالك        :")777(يزرا عن امل  نقال جاء يف مواهب اجلليل     

رضي اهللا -واضطر إىل والية قاض مقلد فال حيرم على اإلمام أن يأمره أن يقضي بني الناس مبذهب مالك             
 وأن ال يتعدى يف قضائه مذهب مالك، ملا يراه من املصلحة يف أن يقضي بني الناس مبا عليه أهـل                 -عنه

 رجال مسع بعض كالم أهل العراق وأمره     )778( سحنون وقد وىلّ .  ويل القاضي عليهم   اإلقليم والبلد الذي  
، ما يدل على أن لإلمام      )قاض مقلد (ففي إطالق كلمة     .)779("أن ال يتعدى احلكم مبذهب أهل املدينة      

املالكي املذهب أن يقيد القاضي مبذهب مالك حىت ولو كان القاضي مقلدا ملذهب آخر غري مـذهب                 
  .مالك

 حيث إنه وىل رجال مسع بعض كالم أهل العراق          ، االستشهاد بفعل سحنون ما يؤيد ذلك      ويف 
وأمره أال يتعدى احلكم مبـذهب أهـل املدينـة، وهـو املـذهب               -والغالب فيهم املذهب احلنفي    -

وخالصة ما ترجح من األقوال يف سلطة ويل األمر يف تقييد القاضي مبـذهب معـني أن                  .)780(املالكي
ن جمتهداً فليس لويل األمر تقييده، وإن كان مقلداً جاز لويل األمر تقييده سواء مبذهبه أو                القاضي إن كا  

  .)781(مبذهب غريه
                                                 

 .99-6/98 مواهب اجلليل، :احلطاب -776
زيرة صقلية، ه، واملازري نسبة إىل مدينة مازر يف ج536ه  وتويف سنة 453هو حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، ولد سنة  -777

كشف الظنون عن أسامي الكتب : حاجي خليفة. كنيته أبو عبد اهللا، فقيه مالكي وحمدث، من تصانيفه إيضاح احملصول من برهان األصول
 .6/88، 1992والفنون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ة األوىل الذين انتهى إليهم فقه مالك،  هو  أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي من أهل إفريقية وأقصى املغرب، وهو من الطبق-778
 . وما بعدها4/45ترتيب املدارك، : القاضي عياض. ه240والتزموا مذهبه ممن مل يره ومل يسمع منه، تويف سنة 

 .6/98 مواهب اجلليل، : احلطاب-779
 .295-294ص سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي،:  انظر، حممد بن عبد اهللا املرزوقي-780
يف عصور الفقهاء القدامى إىل شيء من منشأ ذلك  من آراء للفقهاء يف تقييد القاضي مبذهب أو عدم تقييده، إمنا يرجع سبق عرضهما  -781

االضطراب يف التطبيق القضائي لعدم معرفة احلكم الواجب التطبيق مع تعدد احلكام وتنوعها يف املسألة الواحدة نتيجة اختالف آراء اتهدين، 
هو السر يف أن كثريا من األصوليني والعلماء أفتوا بغلق باب االجتهاد سدا لذريعة الفوضى واالضطراب، وكانوا حمقني يف ذلك ولعل هذا 
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  حجية األحكام القضائية يف الفقه اإلسالمي :امسملبحث اخلا
عرفت الشريعة اإلسالمية مبدأ حجية األحكام، إذ أن فقهاءها قد اعتربوا احلكم القضائي قرينة   

الته، إذ حيمل القضاء على الصحة ما مل يتبني اجلور، وليس للقاضي أن يتعقب أحكام على صحته وعد
ى هذا أنه جيب تنفيذ األحكام وإمضاؤها وعدم جواز ؤدوم .)782( ألن الظاهر صحتها وصواا؛من قبله

  .)783(البحث فيما قضت به، واعتبار احلكم حجة فيما فصل فيه
سالم باألثر اإلجيايب حلجية األحكام، وهو احترام ما ومن ناحية أخرى فقد اعترف فقهاء اإل  

قضت       به أحكام القضاء مستقبال دون إعادة حبثها من جديد، وعرب هؤالء الفقهاء عن هذا األثر 
، إذ أن القاضي املكتوب )784(، واعتربوه طريقا للحكم يف الرأي الغالب"بكتاب القاضي إىل القاضي"

 ذا الكتاب، ومبا ورد فيه، يعتمد على -كتاب بالبينة أو باخلط أو التوقيع مىت حتقق من صحة ال-إليه 
  .)785(ما جاء به من شهادة أو حكم

أن يقوم قاض بكتابة حكم، إما حكم قضائي موضوعي : وكتاب القاضي إىل القاضي معناه  
يقوم القاضي كامل، كما لو كان حكما غيابيا، أو كان حكما حبضور اخلصم بعد احلكم وقبل تنفيذه، ف

 لكي يقوم القاضي )786(الذي أصدر احلكم بكتابة صورة ما حكم به القاضي على اخلصم الغائب
  .)787(املكتوب إليه بتنفيذ احلكم عليه

وقد يكون احلكم إجرائيا كما لو كان القاضي قد مسع شهودا، وقام بتعديلهم والسؤال عنهم،   
 القاضي بكتابة ما مسعه من الشهود إىل قاض غريه أو كان قد مسع شهودا دون تعديل أو سؤال، فيقوم

                                                                                                                                                         
حىت يكون القاضي يف أحكامه ملزما بأحكام مذهبه فال حييد عنه، وملزما للناس ا حىت يعرفوها ويقدر كل إنسان يف تصرفاته حكم تصرفه 

 :انظر، حممد سالم مدكور . كان هذا االجتاه أساسا يف وضع األحكام الشرعية يف مواد قانونية حمددة وواضحة ما أمكنأمام القضاء، وقد
 .115-114القضاء يف اإلسالم، ص 

 . 14/34 املغين، :ابن قدامة. وما بعدها 16/174 احلاوي الكبري،: املاوردي -782
 أن فقهاء اإلسالم قد أجازوا نقض األحكام إذا قامت أدلة قوية على جمانبتها للصواب  وهذا هو معىن احلجية يف األنظمة الوضعية، إال-783
 .واحلق
 . 10/58املعيار املعرب، : الونشريسي -784
 . 10/62املعيار املعرب، : الونشريسي -785
 . مع مالحظة أن األحناف ال جييزون القضاء على الغائب كما سبقت اإلشارة إىل ذلك -786
، ص 1988، 1القضاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية، مطابع جامعة اإلمام سعود، ط :اشم حممود حممد ه-787
385   . 
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لكي حيكم مبوجب هذه الشهادة وتلك األقوال بدون تعديل أو سؤال يف احلالة األوىل، أو بعد تعديل 
  .)788(الشهود وسؤاهلم يف احلالة الثانية

ففي كل هذه الصور يلتزم القاضي مبا جاء يف حكم القاضي الذي كتب إليه، وهذا هو املعىن   
ألن حكم :"احلقيقي حلجية األحكام يف وجهها اإلجيايب، ويف هذا يقول صاحب حاشية الروض املربع

    .)789("احلاكم جيب إمضاؤه على كل حال
 اإلسالم مبدأ استقالل القضاء باعتباره إحدى السمات األساسية للنظام القضائي كما توج  

سببا يف إضفاء محاية معنوية له مبا جيعل له  أمانة القاضي لكانت عظمة رسالة القضاء وثقفاإلسالمي، 
املهابة بني الناس، خاصة أن أعالم اإلسالم وفقهاؤه أكدوا أن التمرد على القضاء يعين التمرد على 

 ألن الظاهر حجيتها فال يتعرض هلا بالنقض ؛اخلالفة، فما يصدره القاضي من أحكام هلا حصانتها
 من كان أهال هلذه الوالية من ذوي الكفاءة واالقتدار والعقول  القضاء إال ألنه ال يوىلّ؛واإلبطال
  .)790(الراجحة

هلا شـواهدها    -وهي مبدأ أصيل يف فقه الشريعة اإلسالمية      -إن فكرة حجية األمر املقضي فيه       
الثابتة يف نصوص الشرع من الكتاب والسنة، كما يوجد إىل جانب ذلك فقه للعلماء اتهـدين مـن                  

الذين تعهدوها بالرعاية والتنظري يف أطوار       ني وأئمة املذاهب، واجتهاد القضاة احلاكمني،     الصحابة والتابع 
وألا تتعلق باحلكم القضائي     ؛)791(الفقه اإلسالمي حىت استوت نظرية عامة يف حجية األمر املقضي فيه          

  :، وذلك من خالل ما يأيتال بد أوال من التعريف به وبيان مثرته
   احلكم القضائيتعريف :املطلب األول

  .)792(هو فصل اخلصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي على سبيل اإللزام: احلكم القضائي 
                                                 

الرأي الراجح على العمل به، واملرجوح على عدم  :اختلف الفقهاء يف مشروعية كتاب القاضي إىل القاضي واحلكم به إىل فريقني -788
ه اشترط أن يشهد عدالن أمام القاضي املكتوب إليه، كما اختلفوا فيما جيوز فيه كتاب القاضي، فقال العمل به، على أن من قال مبشروعيت

األحناف جبوازه يف مجيع احلقوق عدا احلدود والقصاص ألا تدرأ بالشبهات، واملالكية وبعض الشافعية على جوازه يف مجيع احلقوق، واحلنابلة 
حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي،  شرح منتهى اإلرادات، :البهويت .ازه يف حقوق اهللا تعاىلعلى جوازه يف حقوق اآلدميني وعدم جو

القضاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة  :حممود حممد هاشم. 6/564 ، 2000، 1ط بريوت، لبنان، -ناشرون-مؤسسة الرسالة
 .   386الوضعية، ص 

 .714 ، ص الروض املربع : البهويت-789
 .92انعزال وعزل القاضي يف الفقه اإلسالمي وقانون السلطة القضائية، ص :  انظر، رشدي شحاتة أبو زيد-790
حجية احلكم القضائي يف الشريعة اإلسالمية، أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق،  :حسن أمحد علي احلمادي:  راجع تفصيال أكثر عند-791

حجية احلكم القضائي بني الشريعة والقانون، : و حممد نعيم ياسني. 2001عة والنشر، اإلسكندرية،دار الفتح للطبا جامعة اإلسكندرية، مصر،
 .  1984، 1دار الفرقان، عمان، األردن،ط

 . وما بعدها461التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممد الزحيلي -792
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 عليه املعروض للرتاع القاضي نفس يف يقع الذي  احلل  هو معىن فصل اخلصومة  على هذا يكون    و 

 اخلـصمني  من لكل اإللزام يتضمن فعل أو بقول عنه ويعرب ،الوقائع على الشرعية األحكام تطبيق على بناء

  .احلل ذلك يف القاضي يراها اليت احلقوقية باألوضاع
 تلك عن ختتلف جديدة شرعية مبراكز اخلصومة طريف من كل خروج هو :القضائي احلكم ومثرة

 الفقهاء فصلها بشروط إال اإلسالمي الفقه يف الثمرة تلك ينتج وال .احلكم صدور قبل عليها كانوا اليت

 يف واضحا يكون وأن اإللزام بصيغة يصدر وأن صحيحة، ودعوى خصومة احلكم قدميت أن     :أمهها
  .)793(اإلسالمية الشريعة ألحكام موافقا يكون وأن التولية صحيح قاض عن صادرا اخلصوم، حضرة

  املقصود حبجية احلكم القضائي :املطلب الثاين
حكم صدر وفق الـشروط  يقصد حبجية احلكم القضائي عند فقهاء الشريعة أن الظاهر من كل          

  .الشرعية هو كون احلكم صحيحا وحمققا للعدالة وبالتايل يستحق التنفيذ
ومحل احلكم القضائي على الصحة يف الظاهر مقتضاه عند الفقهاء أن هذا احلكم جيب تنفيـذه                

 ناحية والعمل به وعدم إعادة البحث فيه لغري دليل، واعتباره حجة إىل أن يقوم الدليل على بطالنه، ومن           
أخرى  فإن محل احلكم القضائي على الصحة يف الظاهر يقتضي أن ال يعترب احلكم مقدسا إىل حـد ال                    
ميكن معه نقضه، وإمنا هو معرض للنقض والتغري إذا قامت أدلة قوية على أنـه قـد جانـب احلـق                     

املسألة املعروضـة   سواء كان اخلطأ يف استنباط احلل التشريعي االجتهادي املنطبق على            .)794(والصواب
  .على احملكمة يف الدعوى، أم كان اخلطأ راجعا إىل تقدير الواقعة وأدلتها

وعلى هذا ميكن رد اخلالف يف املسألة إىل معرفة مناط حجية احلكم القضائي ويرجع ذلك إىل                
  :نظريتني

ناط حجيـة  وممن قال ا أبو ثور، وداود، وبعض فقهاء املالكية وفحواها؛ أن م   : النظرية األوىل 
  ".نظرية احلجية املقيدة"احلكم القضائي هو صحته، ويطلق عليها 

أن احملكمة إذا أعلنت حكمها يف موضوع الرتاع، وكان احلكم مستوفيا لشروطه            :  ومضموا
املرعية شرعا، فإنه حيوز حجية احلكم القضائي، ولكن إذا تبني أن هذا احلكم القضائي قد شابه اخلطأ يف      

التقديرية االجتهادية يف استخالص احلل التشريعي للمسألة املعروضة عليه، فإنه ال يتمتع حبجيـة              العملية  

                                                 
القانون الوضعي هذه الشروط مع تعديل يف  أقر .9-8ة والقانون، ص حجية احلكم القضائي بني الشريع: انظر، حممد نعيم ياسني -793

 .شرط موافقة احلكم لألحكام الشرعية، بأن يكون موافقا للقانون الوضعي
و عادل  .15-14، ص1988، 1ط حجية األحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية،: عبد احلكم شرف  انظر،-794

 .  وما بعدها169ص ، محاية القاضي وضمانات نزاهته :فحممد جرب أمحد الشري
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األمر املقضي فيه، وجيوز إعادة رفع املنازعة مرة أخرى أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم، كما ينبغـي                 
  .على احملكمة أن تعدل عن قضائها اخلاطئ، وذلك بالرجوع إىل احلكم الصواب

 مجيع مـا بـان لـه        -أي احلكم -وحكي عن أيب ثور، وداود، أنه ينقض      :"اء يف املغين  فقد ج 
-وأخربين مطرف وابن املاجشون عن مالـك      : قال ابن حبيب   :"وجاء يف تبصرة احلكام    .)795("خطؤه

 وغريه من علماء املدينة، يف القاضي يقضي بالقضاء، مث يرى ما هو أحسن منه، فرييد الرجوع -رمحه اهللا
 .)796(" ما أرى، فذلك له ما كان على واليته اليت قضى بذلك القضاء الذي يريد الرجوع عنـه                عنه إىل 

  .)797("ال ينكر تغري األحكام بتغري االجتهاد:"وهذا رأي ابن القيم حيث يقول
يرى مجهور الفقهاء من أصحاب املذاهب اإلسالمية أن مناط حجيـة احلكـم             : النظرية الثانية 

  ".نظرية احلجية املطلقة"ته ألحكام الشريعة القطعية، ويطلق عليها  هو عدم خمالف   القضائي
أن احلكم الصادر عن هيئة احملكمة يف املسائل املعروضة عليها، حيوز حجية األمـر             : ومضموا

احملكوم فيه، سواء أكانت احملكمة عند إصدارها احلكم مصيبة وجه احلق أم بعيدة عنه، ما مل ختالف يف                  
  .التشريعية القطعية للشريعة اإلسالميةحكمها النصوص 

قضاء القاضي األول ال خيلو إما إن وقع يف فصل فيه نص مفسر مـن                :"جاء يف بدائع الصنائع   
الكتاب العزيز والسنة املتواترة واإلمجاع، وإما أن وقع يف فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص والقياس، 

اخلرب املتواتر أو اإلمجاع فإن وافق قضاؤه ذلك نفذ وال          فإن وقع يف فصل فيه نص مفسر من الكتاب أو           
  .)798(" ألنه وقع صحيحا؛حيل له النقض

فأما العامل العدل فال يتعرض ألحكامه إال على وجه التجويز    :"وقال ابن فرحون نقال عن املالكية     
اخلـصم  هلا، وإن عرض فيها عارض بوجه خصومه، فأما على وجه الكشف هلا والتعقب فال وإن سأله                 

 ألن الظاهر فيها    ؛قبلهمن  ليس على القاضي تتبع أحكام      :"وقال ابن قدامة نقال عن احلنابلة      .)799("ذلك
ليس على القاضي أن يتعقب حكم من قبلـه ألن          :" وروي عن الشافعية قوهلم    .)800("السداد والصواب 

                                                 
 . 14/34 املغين،:  ابن قدامة-795
 . 1/57 تبصرة احلكام،:  ابن فرحون-796
 . 206/ 2إعالم املوقعني،:  ابن القيم-797
 .7/14بدائع الصنائع، :  الكاساين-798
 . 1/58تبصرة احلكام، :  ابن فرحون-799
 .14/37 املغين،: ابن قدامة -800
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م فيه، فإن كان احلكـم      الظاهر من أحكامه الصحة إال أن يتظلم إليه حمكوم عليه قبله، فينظر فيما تظل             
  .)801(" للنقض نقضه، وإن كان جمتهدا فيه أبقاه ومل ينقضهأو حمالّ خمالفا للشرع 

  تأسيس احلجية على قاعدة االجتهاد ال ينقض مبثله :املطلب الثالث
  أساس القاعدة الفقهية :الفرع األول

ضائي يف فقه الـشريعة     تعترب هذه القاعدة الفقهية صياغة تشريعية كلية لفكرة حجية احلكم الق          
ينحصر نطاق تطبيقها يف املسائل واألحكام التشريعية االجتهادية، أما األحكام التـشريعية            و اإلسالمية،

وأساس سن هذه القاعدة هي السنة النبوية يف احلديث الذي رواه . )802(القطعية الداللة فال جمال إلعماهلا
، و  )803("د فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجـر        إذا حكم احلاكم فاجته   :" قال �البخاري أن النيب    

  .)805(" وال يقضني أحد بني خصمني وهو غضبان)804(ال يقضني أحد يف قضاء بقضاءين:"� قوله 
   وأحكامها القاعدةمضمون : الفرع الثاين

 بإعمال فيها ن الدعوى إذا ما عرضت على القاضي عرضا صحيحا، تعني على القاضي الفصل   إ
عملية االجتهادية التحليلية، من مجع األفكار واستخالص النتائج، للتوصل إىل اسـتنباط          فكره وممارسة ال  

وهذا ما يسمى باالجتهاد القضائي الذي ال        احلل التشريعي الصائب للمسألة املعروضة عليه يف الدعوى،       
وأن  ي فيـه، ى هذا أن احلكم القضائي يف املسائل االجتهادية حيوز حجية األمر املقض         ومؤد .ينقض مبثله 

للقاضي أن يستنفذ واليته يف املسألة اليت حكم فيها، فال يستطيع التراجع عن حكمه، ولو تغري اجتهاده                 
اتفقوا على أن حكم احلاكم ال جيوز نقـضه  " :)806(قال اآلمدي .أو تبدل رأيه يف املسألة اليت فصل فيها 
 إما بتغري اجتهاده أو حبكم حاكم آخر، فإنه لو جاز نقض حكمه، يف املسائل االجتهادية ملصلحة احلكم،

وملا كان األصل يف األحكام القضائية أن تكون حامسة وملزمـة           . )807 (.."ألمكن نقض احلكم بالنقض   
                                                 

 . 7/505األم، : شافعي ال-801
، ومن مث فإن احلكم القضائي إذا "ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص القطعي"  إذ توجد قاعدة فقهية أخرى تسري عليها وهي قاعدة-802

 . خالف النصوص القطعية فإنه يتجرد من احلجية
 .66سبق خترجيه، ص  -803
 إذا فصلت يف األمر املتنازع عليه، فإن قضاءها حيوز حجية األمر احملكوم فيه،  ومفاد احلديث أنه سن قاعدة تشريعية، وهي أن احملكمة-804

حبيث ميتنع على احملكمة معاودة مساع الدعوى فيما فصلت فيه، وميتنع على اخلصوم أيضا جتديد الدعوى يف املسألة نفسها اليت حكم القاضي 
 .فيها

كما .5/421السنن الكربى، . 5942يف قضاء بقضاءين، حديث رقم كتاب أدب القضاة، باب النهي عن أن يقضى : النسائي -805
يتشوش فيها فهمه، وال بد للقاضي من استيفاء حاجاته أو يستفاد من احلديث كراهية القضاء يف حالة الغضب أو يف كل حالة تتغري فيها حاله، 

 .13/37البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، : العمراين احلسنيووأب. 16/34احلاوي الكبري، : وردياملا .األساسية قبل أن جيلس للقضاء
 .246-4/245 اإلحكام يف أصول األحكام،:  اآلمدي-806
 .63القضاء يف اإلسالم، ص : انظر، حممد سالم مدكور . واتفقوا على نقض حكم اتهد الذي خالف اجتهاده، وقضى باجتهاد غريه-807
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ألطراف الرتاع، غري أنه يف حال احتمال اخلطأ يف حكم القاضي، جاز لقاضي القضاة أو من ينوبه النظر              
 ما حيتاج إىل إبطال، ويعدل ما حيتاج إىل تعديل، ويصدق           يف األحكام الصادرة عن قضاته، فيبطل منها      

  .)808(ما كان منها صحيحا
وإذا حكم القاضي حسب اجتهاده يف قضية ما، فليس له الرجوع عن هذا االجتهاد يف ذات 

، ويترتب على هذه القاعدة بالنسبة لنقض )809("أن االجتهاد ال ينقض مبثله "القضية عمال بقاعدة 
  :اناألحكام نتيجت
أن ما حكم به القاضي بناء على اجتهاده السائغ املقبول يف املسائل االجتهادية، ليس له  :األوىل

  .)810(نقضه باجتهاده اجلديد يف املسألة اليت حكم فيها
ال يسوغ ألي قاض أن ينقض باجتهاده حكما اجتهاديا أصدره قاض آخر، ما دام هذا  :الثانية

  .)811(بولاحلكم قد صدر عن اجتهاد سائغ مق
 ولكن هذا االجتهاد ال يلزم القاضي بقضية أخرى مماثلة لألوىل، فيجوز له تغيري اجتهاده إىل ما 
 هو أصوب وأصح، وال يلزم حكم القاضي االجتهادي غريه من القضاة للحكم يف مسائل متشاة،

 إمجاعا، أو إذا وأمجع اخللفاء الراشدون على أنه إذا تغري اجتهاد أحدهم من غري أن خيالف نصا وال
  .خالف اجتهاده اجتهاد من قبله، فال ينقض االجتهاد الالحق االجتهاد السابق

إذا ادعى اخلصوم بأن الدعوى سبق وحكم فيها، فإن القاضي يتوقف عن تكرار مساع  و
الدعوى مرة ثانية، وميكن دفع اخلصم باحلجة املدونة يف ديوان القاضي أو بشهادة شاهدين على 

  .)812(ذلك

                                                 
القضاء يف  :وحممد سالم مدكور . وما بعدها136ص ،1986م، دار جمد، بريوت، القضاء والعرف يف اإلسال : انظر، مسري عالية-808

 .57اإلسالم، ص
أو كان حكما ال دليل عليه، نقله السبكي : قال احلنفية. ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إمجاعا أو قياسا جليا:" قال السيوطي-809

املنهج الفريد : راجع كذلك، وميض بن رمزي العمري.هاد شروطا ال بد من معرفتهاغري أن لنقض االجت .74األشباه والنظائر،ص". يف فتاويه
 .  وما بعدها173، ص 1999، 1دار النفائس، األردن،ط يف االجتهاد والتقليد،

ه من  إذا عرض للقاضي اتهد أمر اجتهادي فإن استطاع الوصول إليه باجتهاده إىل نتيجة دون عناء حكم ا وإن خالف رأي غري-810
 .105القضاء يف اإلسالم، ص :حممد سالم مدكور .اتهدين، بل إنه ال جيوز له أن يأخذ برأي غريه، ألن اهللا تعاىل طالبه بالقضاء باحلق

وقد اتفق العلماء على امتناع نقض حكم احلاكم يف املسائل . 226نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، ص :  انظر، عبد الكرمي زيدان-811
منتهى : اآلمدي .جتهادية، إال أن يكون حكمه خمالفا لدليل قاطع من نص أو إمجاع أو قياس جلي أو على خالف اجتهاده مقلدا لغريهاال

 .2/409شرح الكوكب الساطع، : السيوطي و.253السول يف علم األصول، ص 
 .عدها وما ب179السلطة القضائية وشخصية القاضي، ص :  انظر، حممد عبد الرمحن البكر-812
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وجيمع الفقهاء على أن القاضي إذا تعمد اخلطأ واجلور واالحنراف عن مقتضى العدل يف حكمه               
، وإذا كان اخلطأ غـري      )813(لزمه الضمان يف ماله، وعوقب بالعقوبة اليت يستحقها، ويفصل من القضاء          

  .)814(متعمد فإنه ال يسأل عنه وال عن آثاره
خطأ السلطان يف األمـوال علـى االجتـهاد          ألن   ؛وال شيء على القاضي   :"  قال ابن فرحون  

وإذا كان األمر املقضي فيه حقا من حقوق اهللا تعاىل اخلاصة كحد السرقة بطل القضاء                 ، )815("هدر
ووجب الضمان من بيت مال املسلمني، وإذا كان من حقوق العباد وأمكن تدارك األمر بطل احلكـم،                 

ليس املدعي فيما أثبت به الدعوى، كان الضمان يف         وإذا كان احلكم مربما ونفذ، وكان أساس اخلطأ تد        
 ألن حكم القضاء    ؛مال املقضي له، حىت ولو كان احلكم بالقصاص، فإنه يلزمه التعويض وال يقتص منه             

شبهة مانعة من القصاص، وإذا مل يكن منشأ اخلطاء ما ذكر، وإمنا كان من اجتـهاد القاضـي فـال                    
  .)816(يبطل

 عمل إنساين تقديري متارسه احملكمة، فإن احتمال اخلطأ يرد عليها            ومبا أن العمل القضائي    ؛هذا
سواء يف تفسري واستنباط احلل القانوين من النصوص الظنية، أو يف تكييف الواقعة تكييفا دقيقا، وما دام                 
األمر كذلك فقد أعطى الفقهاء للمتقاضني حق التظلم من احلكم والطعن فيه، ذلك ألن الشريعة جاءت           

  :)817(ظلم وإن كان يف صورة حكم قضائي جانب الصواب كما يف احلاالت اآلتيةبرفع ال
إذا صدر احلكم خمالفا لنص يف كتاب أو سنة أو إمجاع فإنه يف هذه احلالة جيب نقضه و حيرم                -

  .تنفيذه
إذا صدر احلكم على غري األصول الشرعية املعتربة لصحة احلكم مثل صدور احلكم يف حقوق  -

  . رفع دعوى للمطالبة بهالعباد من غري
                                                 

 .1/63تبصرة احلكام،: ابن فرحون  انظر،-813
 وقد سلكت القوانني الوضعية مسلكا قريبا من مسلك الفقهاء املسلمني يف عدم حتميل القاضي مسؤولية ما يقع فيه من اخلطأ، إذا مل -814

ة احلكم القضائي بني الشريعة والقانون، حجي :انظر، حممد نعيم ياسني .يصاحب هذا اخلطأ سوء نية بأن مل يكن متعمدا ومل يكن اخلطأ جسيما
 .31ص 

قال عبد الكرمي  .1/67، 1995، 1، تعليق مجال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طتبصرة احلكام:  انظر، ابن فرحون-815
تتعداها إىل النفوس أيضا ما دام وإمنا  ويبدو يل أن عدم مسؤولية القاضي ال تنحصر يف األموال فقط،:"زيدان تعليقا على كالم ابن فرحون

 .71نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية، ص ". حكمه صدر عن اجتهاد سائغ
 .14/37 املغين،: ابن قدامة. 7/16بدائع الصنائع،:  انظر، الكاساين-816
 فلو حكم خبالفه ينقض وإن وافق  ما ذكر هو يف حق القاضي اتهد، أما املقلد الذي تقلد القضاء مقيدا مبذهب معني فإنه يتقيد به،-817

: حممد الزرقا: انظر .، مث ظهر أن النقل الشرعي خبالفه فإن حكمه ينقضالشرعيأصال جمتهدا فيه، ولذا لو أخطأ يف تطبيق احلادثة على احلكم 
انظر،  .وال يصح قضاؤهويعللون ذلك بأنه ال يعدل عن مذهب إمامه إال هلوى يف نفسه، فيكون متهما  .156شرح القواعد الفقهية، ص 

 .91األحكام السلطانية، ص : املاوردي
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  .إذا قدم احملكوم عليه دفعا صحيحا ظهر بعد احلكم األول و ذلك لوجوب مراجعة احلق -
  بطالن األحكام القضائية املخالفة ملبدأ احلجية :الفرع الثالث

اتفق الفقهاء على أن احلكم القضائي الصادر يف مواضع االجتهاد ال جيوز نقضه ما دام سـليما                 
لك، فإن قام أحد القضاة بنقضه أو حكم خبالفه فرفع األمر إىل قاض ثالث، وجب على هذا                 ومبناه كذ 

 ألن احلكم الثاين صدر غري صحيح بسبب تعرضه حلكـم           ؛)818(األخري أن ينقضه وميضي احلكم األول     
وينفذ ما فيه خالف بني الفقهاء فإن نقضه الثاين مث ارتفـع إىل             :"صحيح واجب التنفيذ، قال السمناين    

ثالث نفذ قضاء األول وأبطل قضاء الثاين، مثل طالق املكره إذا أبطله قاض، مث رفعه إىل قـاض آخـر                   
  .)819("فأوقعه، مث رفع إىل ثالث نفذ األول وأبطل الثاين

يتبني مما سبق أن األحكام القضائية يف الفقه اإلسالمي تتمتع باحلجية طاملا كانت هذه األحكام               
 املعتربة شرعا لصحة احلكم مما يكفل للقاضي إضفاء احلماية املعنوية لـه،          صادرة وفقا لألصول الشرعية   

إال إذا قامت أدلة قوية على أنه        ،)820(وجيعل له مهابة بني الناس وتكفل له احلماية يف مواجهة السلطات          
  .)821(قد جانب الصواب ففي هذه احلالة جيوز نقض هذا احلكم وبالتايل ال يتمتع باحلجية

                                                 
 وقد ذهبت القوانني الوضعية إىل عني ما قرره فقهاء اإلسالم يف هذه املسألة، حيث قررت أنه إذا صدر حكم ائي على خالف حكم -818

حجية  :انظر، حممد نعيم ياسني .اذ احلكم األولسابق حاز حجية األمر املقضي برفع األمر إىل حمكمة النقض فتلغي احلكم الثاين وتقرر نف
 .35احلكم القضائي، ص 

 .324-1/323روضة القضاة وطريق النجاة، :  السمناين-819
 . 7/14بدائع الصنائع،:  انظر، الكاساين-820
األحكام قد تتغري بسبب تغري  كل ما ذكر يتعلق بتغري االجتهاد بالنسبة لنفس اتهد، أما بالنسبة لتغري الزمان فذلك أمر آخر، إذ أن -821

العرف أو تغري مصاحل الناس أو ملراعاة الضرورة، أو لفساد األخالق وضعف الوازع الديين، أو لتطور الزمن وتنظيماته املستجدة، فيجب تغري 
احل املرسلة منها إىل نظرية أقرب إىل نظرية املص"تغري األحكام"احلكم الشرعي لتحقيق املصلحة ودفع املفسدة وإحقاق احلق وهذا جيعل مبدأ 

العرف، وذلك كائن بالنسبة لألحكام االجتهادية املتعلقة باملعامالت أو األحوال املدنية، أما املقدرات الشرعية وأصول الشريعة الثابتة فال تقبل 
 . وما بعدها2/1116أصول الفقه اإلسالمي، : انظر، وهبة الزحيلي. التغيري مطلقا
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  نتائج الفصل
  :ميكن تلخيص أهم نتائج هذا الفصل يف النقاط اآلتية

 إن القاضي يف اإلسالم عليه أن يرجع يف أحكامه اليت يصدرها إىل كتاب اهللا تعاىل وسـنة                  -1
، فإن مل جيد فإىل األمور امع عليها، فإن مل جيد فإىل قياس معترب، وكل ما عدا ذلك فهـو                    �رسوله  

سخ أبدا إذا حكم به حاكم، ومن مث فإن أي قضاء يصدر أحكاما ال              جور وظلم ال حيلّ احلكم به، ويف      
ذلك أنه يشترط يف القاضي أن      . تستمد من هذه املصادر، ال يعتد به شرعا وهذا ما قرره فقهاء الشريعة            

يكون جمتهدا فهو كاملفيت يف احلاجة إىل معرفة وجه احلق فيما حيكم به، بل هو من جهـة أحـوج إىل                     
  . نه ملزم، واملفيت يبني وجه احلق فقط أل؛حتري احلق
 إن أصول وضوابط االجتهاد القضائي الشرعي إمنا مرجعها إىل األصول والضوابط العامـة              -2

لالجتهاد الفقهي يف الشريعة اإلسالمية، ومن مث فال فرق بني ما يقضي به القاضي وما يفيت به املفيت، إال                   
 ملزما وحائزا حلجية األمر املقضى فيـه خبـالف وظيفـة            من حيث الوظيفة القضائية اليت جتعل احلكم      

 ألن  ؛الفتوى، والدليل على ذلك أن القاضي إما أن يكون جمتهدا فال حيتاج إىل فتوى غريه من اتهدين                
وإما أن يكـون    . اجتهاده يكون إنشائيا، إال أنه يستحب له مشاورة أهل االجتهاد من الفقهاء واملفتني            

 أو  -على رأي احلنفية الذين جييزون تولية املقلد للقـضاء        - احلكم فتوى املفيت     مقلدا فيكون مرجعه يف   
ذهب غري إمامه إذا كان بأمر من ويل األمر، أو كان شرطا يف توليته، ويكـون                 تقليد مذهب إمامه أو   

 الشريعة  وذا ال خيرج االجتهاد القضائي عن النظرية العامة لالجتهاد يف         . اجتهاده انتقائيا يف هذه احلالة    
  .اإلسالمية

من خالل مـا سـيأيت يف اجلانـب         - إن املقصود باالجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي         -3
والذي ال خيـرج عنـه القـضاة يف         ) سواء كان إنشائيا أم انتقائيا    ( إمنا هو االجتهاد الفقهي      -التطبيقي

فلم خيتلف األمر   .  وفروعها  ألن املرجع واحد وهو أصول الشريعة      ؛أحكامهم جمتهدين كانوا أم مقلدين    
 ألن القاضي هو الفقيه اتهد،      ؛عند الفقهاء القدامى بني اجتهاد القاضي واجتهاد املفيت من هذا اجلانب          

وإمنا عرف هذا املصطلح حديثا بناء على ما تصدره احملاكم العليا من قرارات توفيقية ال ترقى لدرجـة                  
اط األحكام، وإمنا جاءت على إثر التناقض احلاصل يف بعض          االجتهاد الذي هو استفراغ اجلهد يف استنب      

األحكام القضائية اليت تصدرها احملاكم االبتدائية واالس القضائية بسبب غموض النص أو سـكوت              
املشرع أو االختالف يف تكييف املسائل، فأصبحت بذلك ما تصدره احملكمة العليا ذا الـشأن مبثابـة                 

رجع إليها احملاكم يف القضايا املشاة هلا إال أا ال تتخذ صفة اإللزام يف بعض               مبادئ أو سوابق قضائية ت    
  .القوانني الوضعية
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فيكون بذلك معىن االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي أمشل من معناه يف القانون الوضعي يف               
ه يف الفصل الثاين من     وهذا ما سيأيت بيان   . جمال شؤون األسرة املستمدة أحكامها من الشريعة اإلسالمية       

  .هذا الباب
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  الفصل الثاني 
  

  أحكام االجتهاد القضائي

   في التشريع الجزائري
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  متهيد
إن النهوض باالجتهاد القضائي املعاصر حيتاج إىل صياغة رؤية إصالحية حمكمة شاملة ملنـاحي              

ي إىل احليز التطبيقي،    القصور، ومستوفية ألغراض العالج، فضال عن إخراج هذه الرؤية من احليز النظر           
يف جمـال   ومن مث فإن النهوض املرجو للعملية االجتهادية .بغية حتقيق القوة يف الفعل والفاعلية يف اإلجناز  

، واجلهـد   املتخصصنيعلماء  لاجلهد التأسيسي ل  : ال يستقيم إال بتظافر جهدين    -على اخلصوص -األسرة  
 ما جيعلهم    التنفيذية والقضائية  ، إذ بيدهم من السلطة    ء والتطبيقي املنوط برجال القضا    هل احلكم أل فعليال

وال شك أن النهوض واإلصالح والتطوير     . والتعديل اجلوهري املنشود   قادرين على اإلجناز الفوري املثمر    
                يف جمال التطبيق القضائي يف شؤون األسرة على اخلصوص، يستدعي بذل اجلهد يف تدارك النقص، وسد

مت فيه عوامل وظروف    إذ حتكّ ؛  يف الشريعة اإلسالمية   االجتهاد الفقهي املعترب  الثغرات، وحتكيم أصول    
لت أبعاده اإلصالحية، فكان من الـضرورة  داخلية وخارجية أمدا طويال، عاقت مسريته التطبيقية، وعطّ   

تطلبه مبكان أن تعاد صياغة معامله النظرية املستندة إىل أصول شرعية واملنظمة للعالقات األسرية وفق ما ت               
  .، والتقدم العلمي الذي يطرح إشكاليات تتطلب حلوال مناسبةمقتضيات العصر

ويعترب هذا حلقة من حلقات التطور التارخيي الذي صاحب التطبيق القضائي يف جمال األسرة، يف 
مية خمتلف املراحل اليت مر ا التشريع اجلزائري، إذ بقي قانون األسرة يستمد أحكامه من الشريعة اإلسال

ومن الواضح اجللي أن تدارك ثغرات التقنني األسري يف التشريع اجلزائري . خالفا لباقي القوانني األخرى
            مواده املخالفة ألحكام الـشريعة اإلسـالمية تـارة،          بعض مرتبط أوثق االرتباط بالتعديل اجلوهري يف     

دة صياغتها وفق ما يتماشى وروح العصر، فكان من الالزم إعا املستندة إىل آراء مرجوحة تارة أخرى،أو
وتطلعات األسرة وحاجات األفراد، بشرط عدم خمالفتها للنصوص الشرعية، وما أمجعت عليـه األمـة               

 يقـوم  قضائي معاصر وثيق الصلة بالشرع وفقه الواقع، وال يتأتى ذلك إال باتباع منهج اجتهادي         .سلفا
 والترجيح القومي بني املوروث القدمي واملوفد اجلديد، يقوده         على املوازنة والبحث املتعمق والنظر السديد     

كل ذلك بعيدا عن االرجتالية والتأثر باإليديولوجيات       -املتأهلني علميا وعمليا  -يف ذلك أهل االختصاص   
  .احلديثة املختلفة

ومن املعلوم بداهة أن أمر تنظيم عالقة الرجل باملرأة خاصة، واألسرة عامة، موكول إىل أحكام               
الشريعة اإلسالمية بكلياا وجزئياا، وبقطعياا وظنياا، هذه األخرية هي اليت تربز مرونـة الـشريعة               
اإلسالمية وصالحيتها للتشريع يف كل زمان ومكان، وهي جمال االجتهاد الذي يبتكر احللول املالئمـة               

مجيع املتطلبات املعاصرة، مبا    للمشكالت والوقائع املستجدة على مستوى الفرد واألسرة واتمع، ويليب          
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ال يدع جماال لدعاوى املغرضني وجحود املتشككني ممن هلم قصر نظر يف فهم املراد اإلهلي من وضـع                  
  .الشريعة

 ال بد   ؛وقبل احلديث عن االجتهاد القضائي يف التشريع اجلزائري فيما خيص قانون األسرة           هذا،  
إىل التعريف بالتنظيم القضائي اجلزائري وبيان طبيعته        -البحثحبسب ما خيدم    -أوال من التطرق بإجياز     

مـع التعـرض     ن منها، وأهم املبادئ األساسية اليت يقوم عليهـا،        وهيئاته املكو  وأهم مراحل تطوره،  
 وذلك بغية الربط بني العملية .ألشخاص السلطة القضائية وبيان شروطهم وصفام يف التشريع اجلزائري       

هلية ذلك يف القاضي يف العصر احلديث من جهة، وملعرفة بعض أوجه االتفاق             االجتهادية ومدى توافر أ   
واالختالف بني أصول التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ويف التشريع اجلزائري، كون قانون األسـرة               
اجلزائري يستمد أحكامه يف اجلملة من الشريعة اإلسالمية، وخيضع يف تطبيقه لقواعد النظام التـشريعي               

  .قضائي الوضعينيوال
 ومن هنا تربز صعوبة االجتهاد يف التقنني والقضاء يف جمال شؤون األسرة مبا يتوافق وأحكـام                
الشريعة اإلسالمية، األمر الذي يستوجب تكوينا علميا وعمليا يقوم على التخصص يف علوم الـشريعة               

  . احلديثوالقانون مبا يضمن القيام بالدور الريادي لالجتهاد القضائي يف العصر
  : وهو ما تتناوله املباحث اآلتية

    تطور التنظيم القضائي يف اجلزائر :املبحث األول
   التنظيم القضائي اجلزائريومبادئالسلطة القضائية : املبحث الثاين  
  االجتهاد القضائي يف قانون األسرة اجلزائري :الثالثاملبحث   
  نون الوضعيحجية األحكام القضائية يف القا: رابعاملبحث ال  
  اجتهاد القاضي يف العصر احلديث وضرورة التقنني: امساملبحث اخل  
  .تطور االجتهاد القضائي وأمهيته يف قانون األسرة من الوجهة العملية: دساملبحث السا  
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  تطور التنظيم القضائي يف اجلزائر :املبحث األول
نظيم القضائي يف اجلزائر، بدءا بالعهـد       ال يسع اال لذكر أهم املراحل التارخيية اليت عرفها الت         

مرحلـة  (، مث مرحلة االحتالل الفرنسي اليت عرفت عدة حتوالت يف جمال التنظيم القضائي              )822(العثماين
، مرورا باملرحلة االنتقالية أثناء     )824()1962-1870ومرحلة اإلدماج    ،)823(1870-1830التردد  

لنسبة الختصاص القضاء اجلزائري، وكذا األجهزة      حرب التحرير، وما جرى فيها من تعديالت جزئية با        
لـذا ينبغـي     القضائية املدنية واجلزائية، وصوال إىل مرحلة اإلصالحات القضائية بعد نيل االسـتقالل،           

الوقوف عند أهم احملطات التارخيية اليت مر ا النظام القضائي اجلزائري وذلك ملعرفة طبيعته وأهم قواعده 
  .اليت انبىن عليها

 لنا دراسة النظام القضائي اجلزائري يف الفترة ما بعد االستقالل و معرفـة التطـور                ىت يتسىن وح
جهـزة  و أسبابه و نتائجه و انعكاساته على احلقوق األساسية للمتقاضـي و علـى األ                     احلادث  

خالل املطالـب   ، وذلك من    إىل احملاور التالية  بإجياز   من التطرق     أوال ال بد ؛  القضائية و العمل القضائي   
  :اآلتية

  1965-1962املرحلة االنتقالية ابتداء من  :املطلب األول
 وجدت الدولة اجلزائرية نفسها أمام جمموعـة مـن          1962غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة      

العوائق من خملفات العهد االستعماري على مجيع املستويات، وكان عليها أن ختتار بني أحد الطريقني،               
ستمر يف تطبيق التشريع الفرنسي ملدة زمنية معينة أو أن تستغين عن هذا التشريع الـذي جيعـل   إما أن ت  

 املـؤرخ يف    157-62وقد حسم القانون رقـم       .اجلزائر تدخل يف فراغ قانوين على مجيع املستويات       
ادة  املوقف فقضى باستمرارية تطبيق التشريع الفرنسي، إال ما كان يتناىف منه مع السي             31/12/1962

              ر الوطنية، كأن يتعلق األمر بالسيادة الداخلية واخلارجية للدولة اجلزائرية أو التفرقة العنصرية، ولقد بـر
إذا كانت الظروف ال تسمح بإعطـاء الـبالد         ":املشرع هذا التمديد يف ديباجة القانون املذكور بقوله       

كها تسري بدون قانون، ولذلك كان      تشريعا يتماشى مع احتياجاا وطموحاا، فإنه من غري املعقول تر         
                                                 

النظام القضائي اجلزائري، ديوان املطبوعات : بوبشري حمند أمقران.  عن النظام القضائي اجلزائري يف العهد العثماين راجع تفصيال أكثر-822
 . وما بعدها169، ص 2003، 3اجلامعية، اجلزائر، ط

دت تطبيق مبدأ وحدة  ترددت فرنسا يف السنوات األوىل لالحتالل بشأن التنظيم القضائي الواجب إقراره يف اجلزائر، ففي األول أرا-823
 نص على إنشاء حمكمة يشمل 9/9/1830اجلهات القضائية لكل املقيمني يف اجلزائر، أوروبيني أو مسلمني، فأصدرت قرارا بتاريخ 

الرئيس، قاضيني، ووكيل عن امللك، ويضاف إليهم مساعدون مسلمون : اختصاصها كل القضايا املدنية واجلزائية، وتتشكل من فرنسيني هم
 .174، ص املرجع نفسه: انظر، بوبشري حمند أمقران . يتعلق الرتاع بأحد املواطنني اجلزائرينيحني

 بعد تزايد نفوذ فرنسا باجلزائر بدأت يف تنفيذ سياسة اإلدماج كي تقضي على الروح الوطنية للجزائريني، وذلك بإدماج األجهزة -824
 .181، ص املرجع نفسه: ظر، بوبشري حمند أمقرانان .القضائية اإلسالمية ضمن التنظيم القضائي الفرنسي
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من الضروري متديد مفعول القانون القدمي واستبعاد األحكام اليت تتناىف والسيادة الوطنيـة إىل أن يـتم                 
  .)825("التمكن من وضع تشريع جديد

ومن هنا كان الوضع غاية يف التعقيد على مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية والقانونية، مما              
قاء مؤقتا على التشريع الفرنسي يف حدود معينة والتفكري يف إعداد تشريع جديد يالئم اتمع               فرض اإلب 

 18/6/1963 املـؤرخ يف     218-63اجلزائري وظروفه االنتقالية، وجتسيدا لذلك جاء القانون رقم         
لـة  الذي أنشأ الس األعلى وأسندت إليه مهمة حمكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي وجملـس الدو              

  .بالنسبة للمنازعات اإلدارية
 مت االحتفاظ كذلك باحملاكم اإلدارية املتواجدة -املذكور أعاله - 157-62 بالقانون رقم    عمالو

     هد إليها الفصل يف املنازعات اإلدارية حبكم قابل لالستئناف         على مستوى اجلزائر وقسنطينة ووهران، وع
حلة االنتقالية االزدواجية يف النظام القضائي اجلزائـري        وبذلك حتققت يف هذه املر     .أمام الس األعلى  

مبوجب هذا القانون ولو على مستوى الدرجات الدنيا من درجات التقاضي، حبيث فصل املشرع بـني                
منازعات القضاء العادي ومنازعات القضاء اإلداري، فتفصل يف النوع األول من القضايا كل من احملاكم  

، والـس األعلـى   )االس القضائية ()826(لم القضائي وحماكم االستئناف  باعتبارها أول درجة يف الس    
  .باعتباره حمكمة نقض حتل حمل حمكمة النقض الفرنسية

أما املنازعات اإلدارية فتفصل فيها احملاكم اإلدارية الثالث حبكم قابل للطعن أمام الس األعلى،              
  .)827(دواجية على مستوى القاعدةوبذلك حتققت الوحدة يف أعلى اهلرم القضائي، واالز

 وعليه ميكن القول بأن النظام القضائي اجلزائري يف هذه املرحلة، وإن بدا منوذجا فرنسيا فيمـا                
ثل ازدواجية من نوع خاص، لـيس       مي هيتعلق بالفصل بني املنازعات اإلدارية واملنازعات العادية، إال أن        

واجية تفترض يف اهلياكل العليا جملس الدولة وحمكمة تنازع         ازدواجية باملعىن الفين املتعارف عليه، فاالزد     
تفصل يف تنازع االختصاص اإلجيايب والسليب بني جهة القضاء العادي والقضاء اإلداري، وهذا ما مل يكن 

  .آنذاك

                                                 
 . وما بعدها17،ص 1989، 41 العدد  اجلزائر،النظام القانوين اجلزائري خالل ربع قرن، جملة الشرطة، : عبد العزيز نويوي-825
 من احملكمة اليت طريق طعن عادي يف األحكام اليت تصدر من حماكم الدرجة األوىل، وهو يرفع إىل حمكمة أعلى: االستئناف هو -826

أصول املرافعات، دار الفكر العريب، مصر، : انظر، أمحد مسلم .أصدرت احلكم، وإباحة االستئناف كقاعدة يعرب عنها بالتقاضي على درجتني
 .197ص    ، 1978

ألغي هذا و. 18، ص 2، رقم 1963لسنة ) باللغة الفرنسية(اجلريدة الرمسية . 31/12/1962 مؤرخ يف 157-62 قانون رقم -827
 . 62اجلريدة الرمسية رقم . 25/7/1973:  املؤرخ يف29-73القانون بواسطة األمر رقم 
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الذي مل يكـن وليـد      األمر  هذه االزدواجية يف اإلبقاء على ثالث حماكم إدارية،         وقد جتسدت    
، 5/7/1962زائري، وإمنا وليد ظروف تارخيية متثلت يف االستقالل الـسياسي يف            قناعات املشرع اجل  

   )828(.ومن الصعب حتقيق االستقالل القانوين ذه البساطة
   وما بعدها1965مرحلة اإلصالحات القضائية ابتداء من سنة  :املطلب الثاين

 خمتلـف اإلصـالحات     قبل تناول التنظيم القضائي احلايل، ال بد من إلقاء نظرة خاطفة علـى            
 مبوجب األمر رقم    1965والتعديالت اليت مهدت هلذا التنظيم، وأمهها اإلصالح القضائي الذي مت سنة            

 حتت األرقام 17/11/1965 واملراسيم الثالثة الصادرة بتاريخ 16/11/1965 املؤرخ يف 65-278
ة على النحو اآليت    ، والذي مس مستويات اجلهات القضائي     281-65،  280-65 ،279-65 :التالية
  :)829(ذكره

  على مستوى الدرجة األوىل: الفرع األول
  . املدين واجلزائي؛وهنا ال بد من التمييز بني نوعي القضاء

 أصبحت احملكمة جهة قضائية ذات اختصاص عام، تعـرض عليهـا كـل              :القضاء املدين  -أ
حماكم املرافعة واملرافعة الكـربى     ، وهذا بعد إلغاء     )830(املنازعات، مدنية كانت أو جتارية أو اجتماعية      

 ، واالس االجتماعية مبوجب املادة اخلامسة من نفـس األمـر،        1965مر  األمبوجب املادة الرابعة من     
وإلغاء اجلهات القضائية املتعلقة باإلجيارات التجارية، ونزع امللكية، حبيـث مل تبـق سـوى القـضايا           

 رئيس اجلهة القضائية للدرجة األوىل املختـصة بنظـر          االستعجالية اليت خول اختصاص النظر فيها إىل      
  )831(.موضوع الرتاع

  :أجريت خبصوصه التعديالت اآلتية :القضاء اجلزائي -ب
ألغيت حماكم املخالفات واحملاكم الشعبية للجنح، وخول اختصاص النظـر يف املخالفـات              -

  ).القسم اجلزائي(واجلنح للمحاكم 
  )832(.ا الشعيبنزع من احملاكم اجلنائية وصفه -

                                                 
احملاكم اإلدارية وجملس (على احلل املناسب للقضايا القائمة أمام اهليئات القضائية ) اجلزائر وفرنسا( ويف هذا الصدد اتفق الطرفان -828
 املتضمن نشر بروتوكوالت واتفاقات 7/9/1962 املؤرخ يف 62/515شر يف املرسوم رقم  ن28/8/1962، فتم إبرام اتفاق بتاريخ )الدولة

 الرمسية باللغة الفرنسية رقم اجلريدة.  بني السلطات اجلزائرية املؤقتة وحكومة اجلمهورية الفرنسية7/9/1962 و28/8/1962ممضاة بتاريخ 
 .أمام جملس الدولة، واملتعلقة بالدولة اجلزائرية تنص على مصري القضايا املطروحة 181-170ص .           14

 .205، ص املرجع السابق:  انظر، بوبشري حمند أمقران-829
 . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية1966 يونيو 8 املؤرخ يف 66األمر  . من قانون اإلجراءات املدنية1 املادة -830
 . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية1966 يونيو 8ؤرخ يف  امل66األمر .  من قانون اإلجراءات املدنية183 املادة -831
 . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية1966 يونيو 8 املؤرخ يف 66األمر .  من قانون اإلجراءات اجلزائية248 املادة -832
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وبالنسبة للجهة القضائية اليت ختتص بالنظر يف جرائم األحداث، فبعد أن كانت تسمى حمكمة  -
، تـسمى قـسم األحـداث يف    1975األحداث، أصبحت منذ تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية سنة        

  .)834(وغرفة األحداث يف الس القضائي ،)833(احملكمة
   الثانيةعلى مستوى الدرجة: الفرع الثاين

ويالحظ   لتحل حمل حماكم االستئناف،    278-65أنشئت االس القضائية مبوجب األمر رقم       
أن أهم التعديالت اليت طرأت على مستواها تتعلق باجلهة املختصة بالفصل يف املنازعات اإلدارية واجلرائم 

  .االقتصادية
ن اختصاص حمـاكم إداريـة      بعد أن كانت هذه املنازعات م     : يف جمال املنازعات اإلدارية    -أ

 02-98مستقلة، أنشئت بدال منها غرفا إدارية يف االس القضائية، ومبوجب القانون العضوي رقـم               
 أنشئت حماكم إدارية كجهات قضائية      )835( املتعلق باحملاكم اإلدارية   1998-05-30        املؤرخ يف 

ية للمجالس القضائية، ويف هذا رجـوع إىل        للقانون العام يف املادة اإلدارية كي حتل حمل الغرف اإلدار         
  .1965نظام القضاء املزدوج الذي أخذت به اجلزائر قبل اإلصالح القضائي لسنة 

ميز املشرع اجلزائري خالل فترة طويلة نسبيا بني اجلهـة           : فيما خيص اجلرائم االقتصادية    -ب
 أجـاز   1975ففي سـنة     .القتصاديةالقضائية املختصة بنظر اجلرائم العادية وتلك اليت تنظر اجلرائم ا         

املشرع إنشاء قسم اقتصادي إىل جانب القسم العادي ضمن حماكم اجلنايات، يكون لـه االختـصاص            
 فلم ترد أية إشـارة إىل تقـسيم حمكمـة           1990 أما يف تعديل     )836(.املانع يف نظر اجلرائم االقتصادية    

ا يعين توحيد اجلهة القضائية الـيت تنظـر يف          مم  من قانون اإلجراءات اجلزائية،    248اجلنايات يف املادة    
  .)837(اجلنايات

                                                 
، 1975 يونيو 17  املؤرخ يف46-75األمر ". يوجد يف كل حمكمة قسم لألحداث:" من قانون اإلجراءات اجلزائية447 املادة -833

 .749،ص1975 لسنة 53اجلريدة الرمسية رقم 
 يونيو 8 املؤرخ يف 155-66األمر رقم ".توجد بكل جملس قضائي غرفة األحداث:" من قانون اإلجراءات اجلزائية472 املادة -834

 . املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم1966
 املؤرخ يف 02-98القانون رقم  ".إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلداريةتنشأ حماكم  :" تنص املادة األوىل-835

 . واملتعلق باحملاكم اإلدارية30/5/1998
، اجلريدة الرمسية رقم 1995 فيفري 25 املؤرخ يف 10-95وعدلت باألمر  . من قانون اإلجراءات اجلزائية، قبل تعديلها248 املادة -836

 .4 ، ص1995 لسنة 11
 .207ص املرجع السابق، : بوبشري حمند أمقران،  انظر-837
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  على مستوى قمة اهلرم القضائي: الفرع الثالث
، أمهها زيادة عـدد غرفـه إىل        )838(1974أدخلت على الس األعلى عدة تعديالت يف سنة           

دد غرفه   أصبح ع  1989والغرفة املدنية وغريمها، وبصدور قانون       سبعة منها غرفة األحوال الشخصية،    
 أضيفت الغرفة العقارية ليصبح     1996 باحملكمة العليا، ويف سنة      ة الس األعلى  واستبدلت تسمي  مثانية،

 ترتب عن إنشاء جملس الدولة إلغاء الغرفة اإلدارية ليصبح عدد غرف       1998عدد غرفه تسعة، ويف سنة      
  .احملكمة العليا مثانية جمددا

      توحيد التنظيم القضائي مبوجب األمر      إىلزائري قد سعى    الحظ أن املشرع اجل   من كل ما سبق ي 
 154-66وكذا األمر رقـم       املتعلق بالتنظيم القضائي،   16/11/1965 املؤرخ يف    278-65رقم  

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية والذي حيتوي على إجراءات التقاضي املتعلقة           8/6/1966املؤرخ يف   
ن ثالثني سنة رجع إىل نقطة االنطالق مبوجب كل من القـانون            مبنازعات اإلدارة، وبعد مضي أكثر م     

 املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله،       30/5/1998 املؤرخ يف    01-98العضوي رقم   
 أي إىل نظـام     ؛ املتعلق باحملاكم اإلدارية   30/05/1998 املؤرخ يف    02-98والقانون العضوي رقم    

  .)839(1965ئر قبل اإلصالح القضائي لسنة القضاء املزدوج الذي أخذت به اجلزا
  م1996مرحلة اإلصالح القضائي لسنة  :املطلب الثالث  

 مت اإلعالن وألول مرة بعد االستقالل عن حقوق جديدة للمواطن مل            )840(1996مبجيء دستور   
جب تكن موجودة من قبل، من ذلك احلقوق االقتصادية واملتمثلة يف حرية الصناعة والتجارة املكرسة مبو

 منه، وحقوق تكرسـت مبوجـب التعدديـة         23 منه، وحياد اإلدارة املكرس مبوجب املادة        37املادة  
السياسية اليت أدت إىل إعادة النظر يف منظومة احلقوق واحلريات اليت اقتضت ضرورة احلماية القـضائية                

  .وضرورة إلغاء نصوص قدمية مت إقرارها يف مرحلة سابقة ،)841(هلا
 بل تعداها إىل جمـال الـسلطة        ؛دث ليس على مستوى السلطة القضائية فحسب      هذا التغيري احلا  

الس الشعيب الوطين وجملس األمة، وبذلك مت       : التشريعية، فأعلن الدستور اجلديد عن وجود غرفتني مها       

                                                 
 .1974 لسنة 58اجلريدة الرمسية رقم  .12/7/1974 املؤرخ يف 72-74 األمر رقم -838
 .209-208، ص  نفس املرجع السابق: انظر، بوبشري حمند أمقران-839
 يف  املؤرخ،02/03لقانون ، املعدل با8/12/1996 :ة يف املؤرخ76رقم :اجلريدة الرمسية.1996دستور اجلمهورية اجلزائرية لسنة  -840

 .14/4/2002 : املؤرخة يف25رقم : اجلريدة الرمسية .10/4/2002
القاضي مسؤول أمام الس األعلى للقضاء عن كيفية قيامه مبهمته، حسب األشكال :" 1996 من دستور 149وفقا للمادة  -841

 ".املنصوص عليها يف القانون
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 إىل نظام الغرفتني املعمول به مبوجب       1963االنتقال من نظام الغرفة الواحدة املعمول به وفقا لدستور          
  .)842(1996ستور د

 1965أما ما تعلق بالسلطة القضائية فإنه مت االنتقال من نظام وحدة القضاء املطبق يف البالد منذ                 
، مما اقتضى إنشاء هيئات قـضائية       1996 إىل نظام ازدواجية القضاء الذي أقره دستور         1996ولغاية  

كمة التنازع وحماكم إدارية، وذلك     جديدة تالئم طبيعة اإلصالح املعلن عنه، فتم إنشاء جملس الدولة وحم          
جتسيدا للتغيري النوعي على مستوى هياكل التنظيم القضائي، فتم رمسيا الفصل بني أجهزة القضاء العادي               

مت اإلعالن عن تنظيم قضائي جديد، واملتمثل يف حمكمة متخصـصة               وأجهزة القضاء اإلداري، كما     
 إليها اختصاص الفصل يف اجلرائم املرتكبة من قبـل رئـيس     حتت مسمى احملكمة العليا للدولة اليت عهد      

  .اجلمهورية ورئيس احلكومة مبناسبة تأديتهما لوظائفهما
ومن املؤكد أن إنشاء احملاكم املتخصصة مل يتوقف عند هذا احلد، بل مت اإلعالن يف عديد املرات                 

حيدث نقلة نوعية فيما يتعلـق       على ضرورة إنشاء األقطاب املتخصصة، مما قد         الوزارة الوصية من قبل   
فالتغيري على مستوى اهلياكل يتبعه حتما تغـيريا علـى مـستوى قواعـد               .بالتنظيم القضائي يف البالد   

 وقانون احملاكم اإلداريـة     1998 ماي   30 املؤرخ يف    01-98االختصاص فجاء قانون جملس الدولة      
لة لقواعـد االختـصاص      مدرجة قواعد اختصاص جديدة مكم     1998 ماي   30 املؤرخ يف    98-02

  . من قانون اإلجراءات املدنية7املنصوص عليها يف املادة 
-98رقم   من القانون العضوي     40أما على مستوى القواعد اإلجرائية فإنه بعدما أحالت املادة          

 للعمل مبقتضى أحكام قانون اإلجراءات املدنية بالنسبة لس الدولة واحملاكم اإلدارية فيما خيـص               01
مت الفصل بني اإلجراءات اإلدارية واملدنية مبوجب فقد  سنة 11ئل اإلجرائية، وبعد مضي ما يقارب املسا

 واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فتكـرس        2008 املؤرخ يف أفريل     09-08القانون رقم   
ل نظام لوحـده    ليشكل ك للقضاء اإلداري قواعد إجرائية ختتلف عن القواعد اإلجرائية للقضاء العادي           

  .استكماال لسلسلة ومسار اإلصالح التشريعي يف التنظيم القضائي اجلزائري هرما ذاتيا متميزا عن اآلخر
  

                                                 
، اجلريدة 10/4/2002 املمضي يف 03-02 املعدل بالقانون 8/12/1996 املؤرخة يف 76اجلريدة الرمسية رقم  :1996دستور  -842

 . 14/4/2002 : املؤرخة يف25الرمسية رقم 
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   التنظيم القضائي اجلزائريومبادئالسلطة القضائية : املبحث الثاين
م يف ة الفصل يف املنازعات مبختلف أنواعها قضاة حمترفون ومعينون، يساعده القيام مبهميتوىلّ

 يتولون عملية تلقي الدعاوى وترقيم  الذينالقيام مبهمتهم أعوان عموميون، يطلق عليهم كتاب الضبط
امللفات وتنظيمها وتدوين ما يدور يف اجللسات وكتابة األحكام وحفظ امللفات، وتسليم األحكام 

   .أو وكالئهم أو حماميهم، وغريها من املهام اإلدارية       للمعنيني 
 هذا املبحث يقتصر على احلديث عن القضاة دون غريهم من أعوان القضاء، بالنظر غري أنّ

  :، وذلك يف املطالب اآلتيةألمهية دور القاضي يف عملية االجتهاد القضائي
   يف التشريع اجلزائريعيينهالقاضي وشروط ت :املطلب األول

ة اليت يقـوم ـا رجـال القـضاء      اليت تتم فيها األعمال القضائي     الّتعترب اجلهات القضائية احمل   
 وقبل احلديث عن القاضي وشروط تعيينه يف النظام القضائي اجلزائري البد أوال من الوقوف               .وأعوام

  .القانون الوضعيعند مدلول والية القضاء يف 
   الوضعي القضاء يف القانوينتعريف :الفرع األول

؛ إال  )843( كذلك يف القانون الوضعي     تعددت ،كما تعددت تعريفات القضاء يف الفقه اإلسالمي      
أنه ميكن تعريف القضاء يف القانون الوضعي على ضوء تعريف قانون املرافعات؛ ألنه العلم الذي يدرس                

  .شؤون القضاة والتقاضي من أصول وأوضاع، ويهتم بدراسة النظام القضائي
اء، وتبني وظيفته، ووسيلة    جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم القض     :" ومن هنا ميكن تعريفه بأنه    

جمموعة القواعد اليت تبني التنظيم القضائي يف الدولة وحتدد         :"؛ فيكون معناه ذا   )844("أدائه هلذه الوظيفة  
اختصاص احملاكم، واليت تنظم اإلجراءات واملواعيد الواجبة االتباع واحملاكمة والفصل يف اخلـصومات             

  .)845("وتنفيذ األحكام
 طبقـا ملـا يقـرره       نياحلكم بالعدل بني املتنازع   " : يف القانون بأنه   ضاءالقوعليه ميكن تعريف    

  . للمحاكم من سلطة احلكم مبقتضى القانون يف املنازعات اليت ترفع إليهايكون ما مبعىن؛ . )846("القانون

                                                 
وإن اختلفت ألفاظهما، فكالمها يدور حول معىن واحدا يتمثل يف أن  يتفق القانون الوضعي مع الفقه اإلسالمي يف مضمون القضاء، -843

القضاء هو الفصل يف اخلصومات بأحكام ملزمة، كما يتفقان يف الغرض، فكل منهما يرى أن الغرض من القضاء حتقيق العدالة والصاحل العام 
 .للمجتمع، ويفترقان يف مصدرية اإلخبار عن احلكم عند فصل املنازعات

 .5، ص 1980اهرة، الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، الق:  فتحي وايل-844
 .20، ص 2008محاية القاضي وضمانات نزاهته، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، :  انظر، عادل حممد جرب أمحد شريف-845
 .1/235 ،)دط،دت(القانون القضائي اخلاص، منشأة املعارف، اإلسكندرية،: إبراهيم جنيب سعد -846
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صفة تلحق  " : بتعريف مستقى من الفقه اإلسالمي، على أا       فهناك من عرفها  :  والية القضاء  أما
توجب نفوذ ما يصدره من أحكام، أو هي سلطة تثبت للفرد أو جلماعة ختوهلـا الدولـة                 بالشخص تس 

  .)847("رعاية مصاحل رعاياها وغريهم عن طريق ما تنشئه لذلك من هيئات وفقا للضوابط احملددة شرعا
  :)848(ومنه فقد يطلق القضاء للداللة على أحد معنيني

وعليه  .اء، فينظر بذلك إىل القاضي كفرد      كل شخص تكون وظيفته العادية والية القض       :األول
 مستشارا يف حماكم    مفالقاضي هو كل من يتوىل منصب القضاء سواء كان قاضيا يف احملاكم االبتدائية أ             

  .)849()احملكمة العليا ( يف حمكمة النقضماالستئناف، أ
؛ أي  مهمـة القـضاء  -وحده أو مع غـريه   -اجلهاز الذي يباشر من خالله هذا الفرد         :الثاين

  :)851(2004والذي يشمل وفق املادة الثانية من القانون األساسي للقضاء لسنة  ،)850(احملكمة
قضاة احلكم والنيابة العامة للمحكمة العليا واالس القضائية واحملـاكم التابعـة للنظـام               -1

  .القضائي العادي
  .قضاة احلكم وحمافظي الدولة لس الدولة واحملاكم اإلدارية -2
  .قضاة العاملون يف املصاحل اإلدارية ال-3

  :، متارسهما عن طريق فئتني من القضاة مها)852(والذي حتتكر فيه الدولة سلطيت االام واحلكم
، ألم يؤدون أعماهلم وهـم      "رجال القضاء اجلالس  "وتطلق عليهم تسمية     :قضاة احلكم  -1  

  .جلوس

                                                 
سبقت اإلشارة إىل أن أحكام القضاء اإلسالمي جيب أن تكون  .67ص  اإلسالم،حبث من فقه القاضي يف :أمحد حممد خبيت انظر، -847

مستمدة من الشريعة اإلسالمية، وال شك يف أن األنظمة القضائية الوضعية ال تشترط نفس الشروط اليت يشترطها الفقه اإلسالمي فيمن يتوىل 
. بأن يكون حكمه مستمدا من الشريعة اإلسالمية بل من القوانني الوضعيةالقضاء، كما أنه ال يوجد التزام على القاضي يف ظل هذه األنظمة، 

 .134، ص 1984، 1النظام القضائي اإلسالمي، دار التوفيق النموذجية، مصر،ط: انظر، أمحد حممد مليجي
احلقوق، جامعة القاهرة، القاضي الطبيعي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية :  صالح سامل جودةانظر، -848

 .18، ص 1997
 .62 ص ،)دط،دت(اإلسكندرية، املرافعات املدنية والتجارية، منشأة املعارف،: أمحد أبو الوفا انظر، -849
 .1/155، 1992الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، القاهرة، : انظر، فتحي وايل -850
 . املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004  املؤرخ يف11-04 القانون العضوي -851
 وهناك فئة احملامني اليت تنتمي إىل سلك القضاء وال تدخل يف سلطيت احلكم أو االام، وجتمعهم مع القضاة ذات الغاية وهي حتقيق -852

هم، ذلك أن احملامي يعكف على القضية ينون القضاة فيقدمون هلم مادة أحكامِعالعدالة، ويربطهم نبل املقصد وهو تأكيد سيادة القانون، ي
املوكل فيها باسطا أمام القاضي ما تثريه من مشاكل قانونية وآراء فقهية بشأا، عارضا حلجج كل طرف وأسانيده، فيسهل على القاضي 

دار النهضة العربية، القاهرة،  الوسيط يف شرح قانون املرافعات، :صاويانظر، السيد أمحد  . إىل احلقيقةمهمته وينري طريقه وييسر له الوصول
 .181، ص 1981



 208

، ألم يؤدون أعماهلم    " القضاء الواقف  رجال" يهم تسمية لوتطلق ع  :أعضاء النيابة العامة   -2  
  .وهم وقوف

  تعيني القضاة ومباشرة مهامهم  :الفرع الثاين
أخذت بعض التشريعات مببدأ اختيار القضاة عن طريق االنتخاب العام، وذلك حرصـا علـى               
 استقالهلم عن السلطة التنفيذية، ومتاشيا مع مبدأ أن الشعب هو وحده مصدر مجيع السلطات، وال شك               

، هلذا أخذت معظم الدول ومنها اجلزائر مببدأ التعيني         )853(أن هلذه القاعدة يف اختيار القضاة عيوبا كثرية       
كونـه  لبالنسبة للقضاة عامة، ويتم تعيني القاضي من قبل السلطة التنفيذية ممثلة يف شخص رئيس الدولة   

  .ممثال للشعب
 القضاء متماثلة، فالوظيفة اليت تقـوم       وإذا كانت قواعد تعيني كل الفئات اليت تنتمي إىل سلك         

  .بأدائها كل فئة ختتلف عن األخرى
 أو  ،)854(فإذا عني القاضي يف اإلدارة املركزية لوزارة العدل أو يف أمانة الس األعلى للقضاء              -

يف املصاحل اإلدارية للمحكمة العليا أو جملس الدولة، فإنه يقوم باألعمال اليت تكون من اختصاصه حبسب 
  .نصبه، فيكون مبثابة موظف عامم

  .وإذا كان قاضي حكم، فيضطلع أساسا مبهمة حل الرتاعات املعروضة أمام القضاء -
أما إذا كان القاضي عضوا يف النيابة العامة أو من حمافظي الدولة، فتتمثل مهمته يف الدفاع عن  -

  .)855(املصلحة العامة والسهر على تطبيق القانون يف الدولة
  يني القضاة تع:أوال

  :)856(يعني القاضي بطريقتني مها 
 يتم التعيني األول بصفة قاض مبوجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير : التعيني باملسابقة-أ

العدل وبعد مداولة الس األعلى للقضاء طبقا للمادة الثالثة من القانون العضوي املتـضمن القـانون                
                                                 

إن االعتماد يف تعيني القضاة بطريق االنتخاب املباشر أو عن طريق اهليئة التشريعية أو عن السلطة القضائية تنتج عنه مساوئ حتول  -853
ه يستلزم إعادة انتخاب القضاة مما جيعل دون حتقيق الغرض املقصود من وظيفة القضاء، إذ يستلزم أن يكون تويل املنصب ملدة معينة، كما أن

القاضي يعمل لصاحل الناخبني لضمان جتديد انتخابه، أما انتخاب السلطة التشريعية للقاضي فمن شأنه أن جيعله يف قبضتها، وبالتايل يؤثر على 
و احتكار منصب القاضي أو توريثه، ويف هذا استقالل القضاء ، أما التقليد من قبل السلطة القضائية ففيه إمكانية تغليب املصاحل الشخصية أ

 .62املرافعات املدنية والتجارية، ص : انظر، أمحد أبو الوفا .هدم ملبدأ احلياد واالستقالل
 . املتعلق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمله وصالحياته6/9/2004 املؤرخ يف 12-04 راجع القانون العضوي رقم -854
 . وما بعدها149، ص نفس املرجع السابق: انبوبشري حمند أمقر  انظر،-855
انظر، عبد  . تأخذ الشريعة اإلسالمية مببدأ تعيني القضاة بواسطة ويل األمر، وذلك باختياره القضاة من بني أفضل الرعية علما وخلقا-856

 .22القضاء يف اإلسالم ومحاية احلقوق، ص : العزيز خليل بديوي
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وذلك بعد فـوزهم يف املـسابقة        ،)857( املدرسة العليا للقضاء   دةاألساسي للقضاء، من بني حاملي شها     
  .)858(وتلقيهم تكوينا خالل مدة ثالث سنوات

تنظم املدرسة العليا للقضاء حتت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لتوظيف الطلبة القـضاة طبقـا                
بقرار من وزير  )859( من القانون العضوي املتضمن القانون األساسي للقضاء،36للفقرة األوىل من املادة 

  . )860(العدل
 بالنسبة تعيني مباشرةال من القانون األساسي للقضاء ميكن    41طبقا للمادة    :التعيني املباشر  -ب

 بصفتهم مستشارين باحملكمة العليا أو مستشاري الدولـة         -ةوبصفة استثنائي - لفئة معينة من األشخاص   
  :اولة الس األعلى للقضاءمبجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، وبعد مد

حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العايل يف احلقوق أو الشريعة والقانون أو العلوم               - 
أواالقتصادية أو التجارية، والذين مارسوا فعليا عشر سنوات على األقل يف االختصاصات ذات                املالية  

  .الصلة بامليدان القضائي
ن لدى احملكمة العليا وجملس الدولة، الذين مارسوا فعليا ملدة عشر سـنوات             احملامني املعتمدي  -

  )861(.على األقل ذه الصفة
  مباشرة املهام: ثانيا

 اليمني، ليبدأ فترة التربص اليت تنتهي بترسـيمه يف          ئه أدا ملباشرة مهامه بعد  يتم تنصيب القاضي    
  .سلك القضاء

ه األول وقبل توليه وظائفه طبقا للمادة الرابعة مـن          يؤدي القاضي اليمني عند تعيين    : اليمني -أ  
، وخيتلف مكان أداء اليمني حبسب اجلهة القضائية اليت عني فيها القاضي،            )862(القانون األساسي للقضاء  

                                                 
   الديوان الوطين لألشغال  .املتضمن القانون األساسي للقضاء 6/9/2004 املؤرخ يف 11-04  من القانون العضوي39-38 املادة -857

 .9صالتربوية، 
 139-90 املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2000-7-6 املؤرخ يف 84-2000 انظر، املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم -858

 .2000 سنة 41اجلريدة الرمسية، العدد . ق الطلبة القضاة وواجباماملتعلق بتنظيم املعهد الوطين للقضاء وتسيريه وحقو
 .9 ، الديوان الوطين لألشغال التربوية، ص 6/9/2004 املؤرخ يف 11-04القانون العضوي  : وزارة العدل-859
اجلريدة . 2005اة، لسنة  املتضمن فتح املسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القض2005-1-9 راجع على سبيل املثال القرار املؤرخ يف -860

 .2005 سنة 7الرمسية العدد 
 .10 ، الديوان الوطين لألشغال التربوية، ص 6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -861
      ، 2004الديوان الوطين لألشغال التربوية،. املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي رقم -862

: انظر، الزحيلي .ويعترب أداء اليمني شرط أساسي لصحة تصرفات القاضي، وإال عد عمله باطال بطالنا مطلقا يف األنظمة الوضعية. 4-3 ص
 . 167التنظيم القضائي، ص 
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وبعدها يقلد القاضي وظائفه أثناء جلسة احتفالية تعقدها اجلهة القضائية اليت يعني ا وحيرر حمضر تنصيبه 
  .)863(امسة من القانون األساسي للقضاءطبقا للمادة اخل

 بعد تنصيب القاضي، خيضع لفترة عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة، خيضع للتنقيط             :التربص -ب  
أثناءها، وبعد انتهاء هذه الفترة يقوم الس األعلى للقضاء، إما بترسيمه أو متديد فترة تأهيله ملدة سـنة                  

 الذي قضى فيه الفترة التأهيليـة األوىل، أو إعادتـه إىل            أخرى يف جهة قضائية خارج اختصاص الس      
  .)864(لقانون األساسي للقضاء لسلكه األصلي أو تسرحيه طبقا

  شروط توظيف القاضي  :الفرع الثالث
  : يشترط يف املترشح ملسابقة توظيف القضاة ما يلي

  :اجلنسية اجلزائرية األصلية أو املكتسبة منذ عشر سنوات على األقل -1  
ا أن القضاء يشكل مظهرا من مظاهر ممارسة السيادة الوطنية استوجب قصره علـى حـاملي      مب

و إذا كان ذلك يلزم االستعانة باألجانب فينبغي أن يكون ذلك خارج            ،)865(جنسية الدولة دون سواهم   
  .)866(ساحة القضاء

اعات مـن   ومن هنا فقد نظر املشرع اجلزائري لقطاع العدالة نظرة خاصة ميزته عن بقية القط             
 قد اشترطت يف القاضـي      1969 من القانون األساسي للقضاء لسنة       13حيث شرط اجلنسية، فاملادة     

-66 من األمر    25املرشح للوظيفة متتعه باجلنسية اجلزائرية ملدة مخس سنوات على األقل رغم أن املادة              
ية قـد اشـترطت      املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموم      1966 جوان   2 املؤرخ يف    133

  .لاللتحاق بالوظيفة عامني فقط
 جاء أكثر صرامة حينما اشترط يف املرشح        )867(1989غري أن القانون األساسي للقضاء لسنة       

وهذا أكثـر دقـة و       . ملدة قدرها عشر سنوات    )868( منه، التمتع باجلنسية اجلزائرية    27مبوجب املادة   

                                                 
 .4-3ص .  املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي رقم -863
 .10ص .  املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي رقم -864
بل يشترط أن يكون القاضي مسلما وهذا أمر متفق  د منصب القضاء جمرد محل اجلنسية لدولة ما،ال يكفي يف الفقه اإلسالمي لتقلّ -865

 . 84األحكام السلطانية، ص : ، املاورديانظر. جيوز أن يقلد الكافر القضاء على املسلمني فال .عليه بني فقهاء املسلمني
قد يدق األمر بالنسبة للمتجنسني و حقهم يف تقلد مهمة القضاء و األصل العام هلذه أنه مبجرد حصوهلم على جنسية الدولة اجلديدة  -866

كد من والء املتجنس بالنسبة إذ ينبغي أن يتم التأ ،ا بااللتحاق ببعض الوظائف العامةتنصرف هلم كل حقوق املواطنة، سوى ما تعلق منه
 . لدولته اجلديدة حقبة زمنية معينة قبل أن يوكل إليه مهمة يف الوظيفة العامة 

 . ، املتضمن القانون األساسي للقضاء12/12/1989 املؤرخ يف 21-89قانون رقم  -867
كما أن شرط .لة اجلزائرية حبكم الدستور شرط اجلنسية ينطوي على شرط آخر هو اإلسالم حبكم أن اإلسالم هو الدين الرمسي للدو-868

اجلنسية مل يتضمن اشتراط الذكورة فحسب، بل مسح للمرأة تقلدها منصب القضاء خبالف ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من اشتراط الذكورة 
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قبل أن يعهد إليـه مهمـة الفـصل يف نزاعـات            صوابا حىت يتمكن من معرفة عادات اتمع اجلديد         
  .)869(أفراده

 اكتفت مبجرد اشتراط اجلنـسية      2004 من القانون األساسي للقضاء لسنة       37غري أن املادة    
كما يشترط قانون الوظيفة العامة اإلعفـاء  .)870(اجلزائرية األصلية أو املكتسبة دون حتديد ملدة التمتع ا   

  .)871(وطنية، وهو شرط خاص بالذكورالنهائي من التزامات اخلدمة ال
  املؤهل العلمي  -2  

 إىل شرط املؤهل العلمي 1958 أكتوبر13أشار املؤمتر الدويل للقضاة املنعقد بروما يف 
ديثة املتبعة إن قاضي املستقبل ينبغي أن يكون ممن حيملون شهادة احلقوق و خيضعون للنظم احل:"بقوله

ويشترط املشرع اجلزائري يف املترشح ملنصب القاضي أن يكون  .)872 (..."القضائي  لتمرينه على العمل
أو حامال لشهادة  ،)874()بعد إجراء فترة تكوينية ختصصية()873(حائزا على شهادة الليسانس يف احلقوق

  .)875(املعهد الوطين العايل للقضاء الذي يعد معهدا ختصصيا
اء الوظيفة بل جيب أن خيضع لتكوين و ال يكفي أن حيصل املرشح على املؤهل العلمي للقيام بأعب

و قد أوصى وزراء العدل العرب بالنسبة للتكوين  .إعدادي ميكنه من التطبع على العمل القضائي
                                                                                                                                                         

ربية السعودية واإلمارات العربية يف تولية منصب القضاء وعدم جواز تويل املرأة القضاء، وهو ما قضت به بعض الدول العربية مثل اململكة الع
السلطة : انظر، حممد عبد الرمحن البكر.املتحدة، وهذا ما يتالءم مع طبيعة واحلفاظ على األسرة، وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء املعاصرين

 . 366-365القاضي وشخصية القاضي، ص 
 .47 ص زائر،دار الرحيانة، اجلالنظام القضائي اجلزائري،: انظر، عمار بوضياف -869
 . املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04القانون العضوي  -870
 .وهذا الشرط يتغري تبعا للظروف العادية واالستثنائية -871
 .49النظام القضائي اجلزائري، ص :انظر، عمار بوضياف -872
 تكوينه يف األنظمة القضائية الوضعية، وقد مضت اإلشارة إىل أن  هناك اختالف بني تكوين القاضي يف النظام القضائي اإلسالمي وبني-873

بعض فقهاء املسلمني يشترطون فيمن يتوىل القضاء بني الناس أن يبلغ مرتبة االجتهاد بأحد أقسامه، ويشترطون لذلك مخسة عشر 
لى اهتمام الفقه اإلسالمي وعنايته بتكوين ويف هذا داللة ع. 259ص ، التهذيب يف أدلة منت الغاية والتقريب: مصطفى ديب البغا.شرطا

انظر، أمحد حممد  .القاضي، حبيث ال يتوىل القضاء بني الناس إال من كان جديرا بذلك، ويف ذلك ضمانة هامة لتحقيق العدالة واحليدة والرتاهة
 .134، ص 4 النظام القضائي اإلسالمي،: مليجي
يقوم على حصر والية فض الرتاع برجال متفرغني هلذا العمل : القضاء، فاألول ال بد أن نفرق هنا بني التخصص والتخصيص يف -874

فيقصد به تقييد القاضي أو احملكمة بالنظر يف نوع معني :ولديهم من املؤهالت ما ميكنهم من أداء هذه الوظيفة على الوجه األكمل، أما الثاين
 .من القضايا

قصر العمل القضائي على فئات معينة مؤهلة : وهو أيضا. قيا ليتوىل منصب القضاءأن يكون القاضي مؤهال علميا وخل :التخصص هو -875
: انظر، فاروق الكيالين .تأهيال قانونيا خاصا، ولديها من اخلربة والتجربة واملزايا الشخصية ما ميكنها من أداء مهمة القضاء بكفاءة وشرف

أال يتواله غري املتخصص، وأن مبدأ التخصص ليس لضمان مستوى ذلك أن القضاء جهاز متخصص وجيب . 26-25استقالل القضاء، ص
 .راٍق من الفهم فحسب، وإمنا لضمان احلياد واالستقالل
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مل )876(اإلعدادي للقاضي ضرورة إخضاعه لفترة تكوينية يتم فيها التركيز على مواد شرعية وقانونية
دراسة مواد نفسية واجتماعية واقتصادية من شأا أو الشريعة، و ق للطالب دراستها يف كلية احلقوقيسب

  .)877(أن تكمل ثقافته وتنمي قدرته على تفهم املشاكل االجتماعية وحتليل الظروف العامة
التنويه بضرورة إعداد القضاة وتكوينهم تكوينا يؤهلهم إىل وجتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق 

ادة الليسانس يف احلقوق وإن كان من شأا  ذلك أن احلصول على شه؛)878(لتقلد منصب القضاء
تكوين امللكة القانونية واخلربة، وإن كان من شأا صقل هذه امللكة يف اال القانوين الذي بوشرت فيه، 

 فالقضاء خيتلف عن غريه من جماالت العمل، ويتطلب إعدادا ؛فكالمها ال يكفي لشغل وظيفة القضاء
جيب على :" بقوهلا2004 من القانون األساسي للقضاء لسنة 13 وهذا ما نصت عليه املادة، خاصا

القاضي أن حيسن مداركه العلمية، وهو ملزم باملشاركة يف أي برنامج تكويين، وبالتحلي باملواضبة 
  .)879(واجلدية خالل التكوين

وإعداد القاضي يعد أحد الضمانات اهلامة للمتقاضني، إذ ال يصح أن جيلس على منصة القضاء 
 من كان مؤهال لذلك، حىت ال تضيع مصاحل املتقاضني نتيجة نقصان اخلربة بالعمل القضائي، وقد إال

يقال إن التقاضي على درجتني يكفل إصالح ما قد يقع فيه قاضي أول درجة من أخطاء، وهو قول 
الطعن يف مردود عليه، بأنه من املنازعات ما يقتصر فيه التقاضي على درجة واحدة، فال جييز القانون 

احلكم الصادر فيها باالستئناف، وهنا تربز أمهية كفاءة القاضي الذي أصدر احلكم حىت يكون حكمه 
  .حمل ثقة للمتقاضني

  3- معينةبلوغ سن   
فـال   ,إن أمهية الوظيفة القضائية و مسو مكانتها مسألة تفرض بلوغ املرشح للوظيفة سنا معينة               

دا بل جيب فوق ذلك أن يبلغ سنا معقولة تتناسب و أمهية الوظيفة             يكفي أن يكون هذا األخري بالغا راش      

                                                 
مل شهادة يف الشريعة تعادل شهادة الليسانس يف احلقوق االلتحاق بسلك القضاة يف النظام القضائي اجلزائري،  يتعني السماح ملن حي-876

ية، جريا مع قواعد التخصص والكفاءة الفنية اليت سادت العامل، ودخلت يف معظم الوظائف واألعمال وخاصة يف جمال األحوال الشخص
 .واملهمات

 . املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04القانون العضوي  -877
يستند على شيء إال لوجود املستعمر رسم اخلطة ملا مل يكن للقانون الوضعي الغريب ما يسانده يف هذه البالد وكان مفروضا فرضا ومل  -878

وأعلى من شأم يف . لتدعيمه ومساندته فأنشأ كليات احلقوق لدراسة القانون وهيأ املراتب والوظائف يف الدول خلرجييها ليتولوا زمام احلكم
حىت ال يتجه . همتبالفقه والشريعة وقلل من مرالوظائف واملرتبات، مما صرف النظر إليها ورغب فيها، بينما قلل من فرص العمل أمام رجال ا

 .إىل تعليم الشريعة اإلسالمية، ومن مث حتل حملها األحكام القضائية الوضعية
 .47النظام القضائي اجلزائري، ص : انظر، عمار بوضياف -879
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 )880(1989 من القانون األساسي للقضاء يف فقرا الثالثة لسنة          27رجوعا لنص املادة    و املراد شغلها، 
فإا قد حددت سن االلتحاق بالوظيفة القضائية مبا ال يقل عن ثالث و عشرين سنة وما ال يزيد عـن                    

  .)881(أربعني سنة
 قليل جدا ال يتناسب و أمهية الوظيفة و جالل منصب           27و هذا احلد األدىن الذي رمسته املادة        

   ينبغي أن يتصف بالنضج و الورع      .. ذلك أن من جيلس ليقضي بني الناس يف أمواهلم و أعراضهم           ،القضاء
بظـاهرة  وال شك أن خصاال كهذه ال ميكن أن يكتسبها املرشح و هو حديث العهـد            كمال العقل، و

   .)882(البلوغ
  الكفاءة البدنية الالزمة ملمارسة وظيفة القضاء -4

إذا كان منوطا بالقاضي الفصل يف اخلصومات اليت تثار بني أفراد اتمع فإن عبء الرسالة 
امللقاة على عاتقه تفرض توافر مواصفات جسمانية أو بدنية فيه، أو كما أطلق عليها فقهاء اإلسالم 

 وال ميكن دوا للقاضي النهوض بأعباء إدارة العدالة و يقصد بكمال اخللقة سالمة ،"كمال اخللقة"
  .احلواس اليت تساعد القاضي على القيام مبهامه كحاسة البصر و السمع و النطق 

 يف فقرا 1989 من القانون األساسي للقضاء لسنة 27و رجوعا للتشريع اجلزائري فإن املادة 
ة لتوافر شروط الكفاءة البدنية ملمارسة الوظيفة دون وصف أو ختصيص، وهو اخلامسة اكتفت باإلشار

  .1969 من القانون األساسي للقضاء لسنة 13أيضا ما ذهبت إليه املادة 
ع قصد بشرط الكفاءة البدنية سالمة احلواس نظرا ملا هلا من أمهية يف مساعدة  املشرال شك أنّ و

ل يف الرتاعات املعروضة عليه حبسب ما توجبه قواعد القاضي يف الكشف عن احلقيقة و الفص
  .)883(العدالة

                                                 
 .12/12/1989 املؤرخ يف 21-89القانون رقم  -880
فإذا كان . 73األحكام السلطانية، ص : املاوردي انظر،. ا يشترط توافر البلوغ الشرعي ال يشترط يف الفقه اإلسالمي سنا حمددة، وإمن-881

إال أنه مقرون بشرط .الشخص بالغا وتوافرت فيه بقية الشروط الواجب توافرها فيه، يكون صاحلا لتويل القضاء حىت ولو كان حديث السن
 من جودة الفهم وحسن الفطنة والبعد عن السهو والغفلة، وأن يكون موثوقا مكمل له أال وهو الرشد، ويقصد به شرط الكفاية عند الفقهاء

وذا يكون الفقه اإلسالمي قد عاجل اجلانب الشخصي للقاضي ذا الشرط، والذي مل . 14/17املغين،: انظر، ابن قدامة.لنظره يف نفسه ودينه
 .يصل إليه أي تشريع وضعي اآلن مما حيقق العدل

قانونية قرينة وضعها املشرع على اكتمال النضج وتوافر التجربة الالزمة لشغل وظائف القضاء مبختلف مستوياا اشتراط السن ال -882
وفيما يبدو فإن احلد األدىن لتويل منصب القضاء ال بد أن يرفع بالقدر الذي يكتسب فيه املترشح القدر الكايف من الكفاءة العلمية واخلربة 

 .ملعريف لتحمل أعباء هذا املنصب اهلامالالزمة، والنضج العقلي وا
اشترط مجهور الفقهاء سالمة احلواس، ويف قول لبعض املالكية والشافعية أنه جيوز لألعمى تقلد منصب القضاء، والراجح ما ذهب إليه  -883

 تقتضي اشتراط التحقيقاتاجلمهور من اشتراط سالمة البصر، خصوصا يف هذا الزمان، فهناك حماضر للشرطة القضائية والبحث والتحري و
 .البصر
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 االلتحاق بوظيفة القضاء يفرض أن تتوافر يف املرشح أوال الشروط الصحية غين عن البيان أنّو
  .   )884(اليت تقتضي خلوه من أي عاهة أو مرض ال تالئم طبيعة الوظيفة املراد شغلها   و الالزمة

  دنية والسياسية والسمعة الطيبةالتمتع باحلقوق امل -5  
يقتضي هذا الشرط أن ال يكون املرشح للوظيفة القضائية قد صدر ضده حكم يقضي حبرمانـه                

فاحملروم من ممارسة حقوقه املدنية ال ميلك والية نفسه فمن باب            سياسية،المن ممارسة حقوقه املدنية أو      
 من القانون األساسي للوظيفة العامة على أنه        25ة  أوىل ال ميكن أن تعقد له والية غريه، فقد نصت املاد          

": ال ميكن ألين يف وظيفة عمومية إذا مل يكن يتمتع حبقوقه الوطنية شخص أن يعي."  
كما يتعني على القاضي أن يتحلى بأخالق رفيعة حتفظ مكانته و جتعله حمل تقـدير اجلميـع و              

خلصال يتحلى ا الشخص فتجعله موضع ثقة       جمموعة من الصفات و ا     :"يقصد حبسن السرية و السلوك    
ا عرف عنه من صفات محيدة أو       مماتمع و جتنبه ما يشيعه البعض مما يسيء إىل اخللق و سرية الشخص              

  .)885("غري محيدة تتناقلها األلسن و تستقر يف األذهان على أا صحيحة
  حقوق وواجبات القضاة :املطلب الثاين   

قضائية على القاضي متتعه مبجموعة من احلقوق، وتكليفه مبجموعة         يترتب على إضفاء الصفة ال    
  :واجبات، تتلخص فيما يلي

  حقوق القاضي: الفرع األول
  :يتمتع القضاة طبقا للقانون األساسي للقضاء جبملة من احلقوق هي

األصل أن القضاء غري حمدد بوقت، فقد يعـرض علـى            :احلق يف االستقرار وعدم العزل     -1  
ومات يف غري األوقات احملددة مما يفرض تواجده يف مقر عمله، لذلك حرصت التشريعات              القاضي خص 

                                                 
 و املتعلق بشروط اللياقة البدنية يف الوظائف 1966 جوان 02 الصادر يف 144-66 فقد نصت املادة األوىل من املرسوم رقم -884

الطب العام تثبت ال يعني يف وظيفة عمومية من ال يقدم لإلدارة شهادة طبية صادرة عن حملّف يف :"و تنظيم اللجان على ما يلي     العمومية 
وتثبت عالوة على ذلك بعد الفحص اجلاري املوجه بصورة خاصة حنو اكتشاف  خلو املعين من أي مرض أو عاهة ال تالئم مهام الوظائف،

و شهادة صادرة عن طبيب األمراض  ,مل يكشف أية أعراض مرضية"الشلل"أمراض عقلية أو إصابة بالسرطان أو التهاب النخاع السنجايب 
 ".رية تثبت خلو املرشح من إصابة بالسل أو شفائه النهائي منهالصد
 غري أن حسن .152، ص 1989، 2مذكرات يف الوظيفة العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط: انظر، حممد أنس قاسم -885

مها يف الشريعة أمشل من مفهومها يف القانون السرية والسلوك يقابله يف الشريعة اإلسالمية اشتراط العدالة يف القاضي، واليت يعترب مفهو
الوضعي لعدم اتفاقه مع الشريعة يف جترمي بعض األفعال اليت تعتربها الشريعة كبائر تستلزم احلد والوعيد الشديد، مثل شرب اخلمر وارتكاب 

ت حمدودة، والتايل ال تقدح يف أخالق املتقدم للقضاء، وال تعد جرمية يف نظر القانون مثل ارتكاب الزنا بني بالغني وبرضامها، إال يف حاال. الزنا
أصول التنظيم القضائي يف : انظر، حممد أمحد لطفي أمحد. بينما حتظر الشريعة على مرتكيب مثل هذه اجلرائم تويل الواليات العامة ومنها القضاء

 .128، ص 2006الفقه اإلسالمي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
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احلديثة على وجوب توفري حق اإلقامة يف مقر عمل القاضي، وهو يف الوقت نفسه واجب عليـه، ألن                  
 مـن   26وطبقا للمادة    .)886(الواجب هو إقامة العدل، وال يتم إال بإقامة القاضي، إذاً فاإلقامة واجبة           

القانون األساسي للقضاء اليت تضمن لقاضي احلكم حق االستقرار بعدم نقلـه أو تعيينـه يف منـصب                  
 فقد ألزم املشرع اجلزائري القاضي باإلقامة يف مقر اجلهة القضائية اليت يعمل ا مبوجب               لذا .)887(جديد
   .)888( من القانون األساسي للقضاء20املادة 

، فطاملا سخر القاضي جهده يف خدمة قطـاع العدالـة،           وهذا أمر طبيعي  : احلق يف األجر   -2  
 20وجب أن تتحمل الدولة عبء دفع أجور العاملني يف هذا املرفق وعلى رأسهم القضاة، طبقا للمادة                 

يتقاضى القضاة أجرة تتضمن املرتبات والتعويـضات،       :"من القانون األساسي للقضاء اليت تنص على أنه       
  .)889("بضمان استقاللية القاضي وأن تتالءم مع مهنتهجيب أن تسمح نوعية هذه األجرة 

وذلك مبنع التعرض هلم بسبب األحكام اليت يصدروا، وكذا منع األفراد            :احلق يف احلماية   -3  
، ولقد أحسن املشرع اجلزائري حني كفل احلماية للقاضي من كل أشكال الضغط             )890(من خماصمتهم 

القاضي حممي مـن كـل أشـكال الـضغوط     " :1996 من دستور 148والتهديد فقد نصت املادة   
 مـن القـانون     29وجسدت هذه احلماية املادة     ". والتدخالت اليت قد تضر بأداء مهنته ونزاهة حكمه       

يتعني على الدولة أن تقوم حبمايـة القاضـي مـن    :" حيث نصت على   2004األساسي للقضاة لسنة    
نوع اليت ميكن أن يتعرض هلا أثناء قيامـه         التهديدات واإلهانات والسب والقذف واالعتداءات من أي        

  .)891("بوظائفه أو مبناسبتها أو بسببها حىت بعد اإلحالة على التقاعد
  .وتتكفل الدولة بناء على هذه احلماية بتعويض اخلسائر الناجتة عن ذلك، وتطالب حبقوقهم

                                                 
 .332، ص 1985، 1القضاء يف الشريعة اإلسالمية، عامل املعرفة، بريوت، ط: العليم مرسي انظر، عبد -886
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04القانون العضوي  -887
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -888
 إن الراجح يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي جواز . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -889

من بيت املال، وذلك حىت ال يتطلع إىل ما يف أيدي الناس، وال بد أن يكون ذلك بقدر كفايته، ليستغين عما يف ) األجرة(أخذ القاضي للرزق 
 حىت إجابة الدعوات دفعا للتهمة، وذلك دف حتقيق نزاهته، وكفالة مبدأ أيدي الناس فال يقبل رشوة وال هدية من أحد اخلصوم، وال

 .املساواة وجمانية القضاء وحق التقاضي بالنسبة للمتقاضني
 كما تتحمل الدولة مسؤولية األحكام اليت يصدرها القضاة، وما قد ينتج عنها من أضرار، سواء ذلك يف تنفيذ احلكم، أو الضمان -890

 من القانون 31ال القضاة إذا كانت مبنية على اجتهاد، ومل يكن سببها اإلمهال أو التقصري أو تعمد الضرر لذاته طبقا للمادة املترتب على أعم
ال يكون القاضي مسؤوال إال عن خطئه الشخصي، ال يتحمل القاضي مسؤولية خطئه الشخصي املرتبط باملهنة إال عن :"األساسي للقضاء

 . املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04القانون العضوي رقم  ".ارسها الدولة ضدهطريق دعوى الرجوع اليت مت
 .  املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي رقم -891
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احلـق  ":1989 من القانون األساسي للقضاء لـسنة        21نصت املادة   : )892( احلق النقايب  -4  
 من القانون األساسي للقضاء لسنة      32،كما نصت على ذلك املادة      )893 (..."النقايب معترف به للقاضي   

، ومن هنا أصبح بإمكان القضاة ممارسة احلق النقايب بواسطة نقابة تتـوىل الـدفاع عـن                 )894(2004
  . حقوقهم
رره له القـانون أن     حيق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر حبرمانه من حق ق         : احلق يف التظلم   -5  

 مـن القـانون   33خيطر الس األعلى للقضاء مبوجب عريضة يرفعها القاضي املعين أمامه طبقا للمادة     
  .)895(األساسي للقضاء

من املعلوم أن العمل القضائي من األعمال اليت تفرض         : احلق يف العطل اليت أقرها القانون      -6  
شديد و البحث الشاق، سواء علـى املـستوى الفقهـي أو            على القائمني ا اجلهد الكبري والتركيز ال      

 من 34القضائي، ومن هنا حيتاج القاضي إىل أن يتمتع بقدر من الراحة، وقد اعترفت له ذا احلق املادة        
  .)896(القانون األساسي للقضاء

  واجبات القاضي: الفرع الثاين
ريد السلطة التنفيذية من ممارسة ال يكفي إلقامة صرح العدالة ونشر العدل بني أفراد اتمع جت

سلطات قد متس باستقالل القضاء، وال يكفي إلزام املتقاضي باحترام القواعد اإلجرائية اليت تنظم عالقته 
بل ينبغي إلزام القاضي هو اآلخر مبجموعة قواعد من شأا احملافظة على الوظيفة القضائية . مبرفق القضاء

  .ومكانتها
واعد واألحكام يف خمتلف التشريعات جندها قد ركزت على واجب عدم وبالرجوع إىل هذه الق

إفشاء السر املهين وواجب اإلقامة مبقر احملكمة اليت يعمل ا، تاركة بذلك ما حييط بالقاضي من حياة 
  .خاصة ملطلق تقديره، وفيما يأيت بيان أهم واجبات القاضي

  واجب عدم إفشاء األسرار املهنية -1  
اليت ما كان  ،رفة القاضي تتيح لصاحبها معرفة الكثري من األسرار و دقائق األموال شك أن وظي

للقاضي معرفتها واإلطالع عليها لوال وظيفته واحتراما ملراكز أصحاا أيا كان وضعهم االجتماعي و 

                                                 
القضاء، والدفاع عن القضاة فيما يتعلق حبقوقهم  فالنقابة على هذا النحو جتمع مهين اجتماعي يرمي إىل احملافظة على استقالل مهنة -892

 . املادية واملعنوية
 . املتضمن القانون األساسي للقضاء12/12/1989 املؤرخ يف 21-89قانون رقم -893
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -894
 .لقانون األساسي املتضمن ا6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -895
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -896
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 عدم إحاطة زمالئه يف من مثو .لذا وجب على القاضي عدم إفشاء ما متكن من اإلطالع عليه املايل،
املهنة ذه األسرار إال إذا كان على سبيل الرأي و ليس املقصود من ذلك الشك يف نزاهة بعض القضاة 

وتطبيقا  .)897( من القانون األساسي للقضاء11بل و احتراما ألسرار املتقاضني ال غري، طبقا للمادة 
اض مثله، كما ال لذلك فإنه ال جيوز لقاض يف األحوال الشخصية أن يفشي سر زوج أو زوجة ولو لق

جيوز لقاض يف األمور التجارية أن يذيع وضعية مالية لتاجر ولو لقاض آخر، إذ جيب أن يظل وضع 
املتقاضني سرا ال يعلمه غري القاضي املكلف بالفصل دون سواه، من أجل ذلك اجتمعت خمتلف نصوص 

 إن هو اقترف ذنبا بأن أذاع قوانني العقوبات على إخضاع القاضي باعتباره موضعا للمساءلة والعقاب،
  .أسرار املتقاضني

  عدم إنكار العدالة -2
يقصد بإنكار العدالة رفض القاضي صراحة أو ضمنا الفصل يف الدعاوى أو تأخريه الفصل فيها 

وما يهم هو . رغم صالحيتها للفصل أو رفضه أو تأخريه البت يف إصدار األمر املطلوب على عريضة
 من 136وقد نصت املادة . )898(بصرف النظر عن إرادة القاضي يف إنكار العدالةثبوت واقعة االمتناع، 

جيوز حماكمة كل قاض أو موظف إداري ميتنع بأية حجة كانت عن ":قانون العقوبات اجلزائري بأنه
الفصل فيما جيب عليه أن يقضي فيه بني األطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه 

   ". عليه أو أمره بذلك من رؤسائهبعد التنبيه
كما ألزم املشرع اجلزائري القاضي بنص املادة العاشرة من القانون األساسي للقضاء، بأن ال 

  .)899(بأي عمل من شأنه أن يوقف سري العدالةالقاضي يقوم 
  عدم االشتغال بالتجارة أو ممارسة السياسة -3

 حوله وبسببه الشكوك، ومن مث ينبغي أن القاعدة يف سلوك القاضي أن يكون مرضيا ال تثار
 نظرا ألمهية وعظمة القضاء ومرتلة القاضي يف ؛يترته عما قد يشوبه ويدنس حرمته مثل البيع والشراء

  .)900(نفوس الناس

                                                 
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -897
 .103، ص 1989رد وخماصمة أعضاء اهليئات القضائية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، :  انظر، علي عوض حسن-898
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -899
،  لنفسه أو لغريه وهذا سلوك مقرر يف التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي، حيث يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء بنفسه-900

وانظر، رشدي شحاتة أبو . 96-6/95الكايف، : ابن قدامة .ويستحب أن يوكل من ال يعرف أنه وكيله، فإذا عرف استبدل به حىت ال حياىب
 .220انعزال وعزل القاضي يف الفقه اإلسالمي وقانون السلطة القضائية، ص :زيد
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وعليه فقد أمجعت التشريعات احلديثة على أنه ال جيوز للقاضي االشتغال بالتجارة سواء بامسه 
لك أن ممارسة القاضي لألعمال التجارية تفقده أهم خاصية يف العمل ذ أو بأمساء مستعارة،ص اخلا

القضائي أال و هي احليدة و جتعله عرضة لدعاوى كثرية ترفع ضده من قبل املتعاملني معه وهو ما يفقد 
فضال على أن التجارة تشغل الفكر و تشتت الذهن، و قد نصت املادة ، )901(القضاء مهابة بني املتقاضني

مينع على كل قاض مهما كان وضعه القانوين أن ميلك  :"انون األساسي للقضاء على أنه من الق18
بواسطة الغري حتت أية تسمية مصاحل ميكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية أو        مؤسسة بنفسه 

  .)902("ملهامه و بصفة عامة متس باستقاللية القضاء
نقاد إىل تفضيل من يوالونه سياسيا و هو ما يتناىف كما منع القاضي من ممارسة السياسة حىت ال ي

مع ما جيب أن يكون عليه القاضي من حيدة و استقالل، و ألن السياسة ال تتعايش مع العدالة يف ضمري 
واحد، هلذا السبب منع املشرع اجلزائري القاضي من االنتماء ألية مجعية ذات طابع سياسي طبقا 

  .)904( حفاظا على حيدته و استقالله)903(  األساسي للقضاء من القانون15-14    للمادتني 
  هياكل القضاء احلايل: املطلب الثالث

تأخذ اجلزائر مببدأ درجيت التقاضي، حيث تعرض الدعوى يف البداية على احملكمة لتفصل فيهـا               
قدمة ضد  حبكم قابل لالستئناف أمام الس القضائي، أما احملكمة العليا فتكتفي بفحص أوجه الطعن امل             

  .األحكام النهائية الصادرة عن احملاكم واالس القضائية
  احملكمة االبتدائية :الفرع األول

تعد احملكمة قاعدة اهلرم القضائي ألا أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب املنازعات، وقـد               
 املدنية على   ، وتنص املادة األوىل من قانون اإلجراءات      )905(1984حدد املشرع مقراا مبوجب قانون      

، وبذلك مل تعد توجد أجهـزة قـضائية         )906("أن احملاكم هي اجلهات القضائية اخلاصة بالقانون العام       "

                                                 
 .93، ص 1981أصول علم القضاء، مطابع معهد اإلدارة العامة، السعودية، :  انظر، عبد الرمحن عياد-901
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -902
 . املتضمن القانون األساسي6/9/2004 املؤرخ يف 11-04 القانون العضوي -903
 غري أن هذا ال يعين ميش القاضي، وصرف النظر عن حتسني وضعه املايل واالجتماعي، بل جيب العمل على توفري كل الظروف -904

 .القضاء أن يكون قويا مستقالاملادية واالجتماعية له، بقدر ما ينتظر من جهاز 
 .22/12/1990: املؤرخ يف412-90 املعدل واملتمم باملرسوم رقم 21/12/1984: املؤرخ يف384-84 راجع املرسوم رقم -905

 .23/7/1984: املؤرخ يف13-84:املتضمنان تطبيق القانون رقم
ائية األوىل، وهو حتديد ملفهوم احملكمة بسبب تردد البعض يف  تعرب الفقرة األوىل هلذه املادة على املصطلح اخلاص ذه الدرجة القض-906

 .الكلمة اليت جاءت يف املادة األوىل" احملكمة"بدال من" احملكمة االبتدائية"استعمال مصطلح خاطئ للحديث عن احملاكم مثل عبارة 
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متعددة على مستوى الدرجة األوىل، كما هو احلال بالنسبة للتنظيم القضائي الـسائد يف كـل مـن                  
  .)908( ومصر)907(فرنسا

  :)909(منهاويتراوح عدد أقسام احملاكم بني سبعة و إحدى عشر قسما 
الذي خيتص بالنظر يف اجلرائم اليت يرتكبها البالغون حني توصـف بأـا              :القسم اجلزائي  -

خمالفات أو جنحة مبوجب قانون العقوبات أو نصوص قانونية خاصة ،كما ينظر يف االدعاء املدين املقدم                
).                           ون اإلجراءات املدنيةاملادة الثالثة من قان(أمامه حني ارتباطه بالدعاوى اجلزائية اليت فصل فيها 

و خيتص بالفصل يف القضايا املدنية مثل املنازعات املترتبة عن العقود املدنيـة              :القسم املدين  -
أصلية أو تبعية مثل حق امللكيـة        اإلجيار و الوكالة وكذلك املنازعات املتعلقة باحلقوق العينية،        كالبيع،

  .وحق االرتفاق
و ينظر يف املنازعات الناشئة عن التركات و عقـود الـزواج و              :م األحوال الشخصية  قس -

  .)910(اخل...الطالق و اهلبة و الوصية و أحكام الغائب واملفقود 
، و القاعـدة العامـة أن   )911(كما خيتلف تشكيل هيئة حكم احملكمة حسب موضوع الـرتاع      

 من قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص على        255، واملادة   )912(تتشكل هيئة حكم احملكمة من قاض فرد      
  . )913("تصدر أحكام احملاكم بقاض فرد ما مل ينص القانون على خالف ذلك" :أنه

  الس القضائي :الفرع الثاين
يعد الس القضائي اجلهة القضائية ذات الدرجة الثانية الـيت ختـتص بالفـصل يف الطعـون                 

ومبوجب املادة السادسة من القانون العـضوي        .رة عن احملاكم  باالستئناف املقدمة ضد األحكام الصاد    
 املتعلق بالتنظيم القضائي يتكون الس القضائي مـن عـشرة           2005 يوليو   17 املؤرخ يف    05-11

                                                 
 الصادر يف نفس 1284-58م رقم  املتعلق بالتنظيم القضائي واملرسو22/12/1958: املؤرخ يف1273-58: راجع األمر رقم-907

 .التاريخ
 وما بعدها من قانون املرافعات اليت حتدد االختصاص 974راجع املواد .  مييز املشرع املصري بني احملاكم اجلزئية واحملاكم االبتدائية-908

 .النوعي هلذه احملاكم
 .لق بالتنظيم القضائي املتع2005 يوليو 17 املؤرخ يف 11-05 من القانون العضوي 13 راجع املادة -909
 . وما بعدها210ص  ،املرجع السابق: بوبشري حمند أمقران،  انظر-910
 . املتعلق بالتنظيم القضائي2005 يوليو 17 املؤرخ يف 11-05 من القانون العضوي 12 راجع املادة -911
 . القضائي املتعلق بالتنظيم2005 يوليو 17 املؤرخ يف 11-05 من القانون العضوي 15 راجع املادة -912
 .22، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم -913
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منها غرفة شؤون األسرة، والغرفة املدنية، والغرفة اجلزائية، وغرفة االام والغرفة االسـتعجالية،              غرف،
  .)914(..حداثوتضاف إليها غرفة األ

 وهـي   1966ويالحظ أنه قد أنشئت يف أغلب االس القضائية غرف مل تذكر يف مرسـوم               
الغرفة االجتماعية والغرفة التجارية وغرفة األحوال الشخصية، بغرض توزيع العمل عليها، وإجياد جتانس             

ندما يفـصل يف    كما تتشكل هيئة حكم الس القضائي ع       .بني أقسام احملكمة وغرف الس القضائي     
  .)915(املنازعات املعروضة عليه من ثالثة مستشارين أيا كان موضوعها

  احملكمة العليا :الفرع الثالث
 اهليئة املقومة ألعمال االس القضائية      1996 من دستور    152متثل احملكمة العليا طبقا للمادة      

روضة أمامها، وبكل استقاللية، يأيت     فبعد أن تفصل احملكمة والس القضائي يف املنازعات املع        .واحملاكم
دور احملكمة العليا لتقوم بطلب من اخلصوم أو النيابة العامة بالرقابة الالحقة لألحكام القضائية الصادرة،               
فتبني احلكم القانوين السليم الواجب تطبيقه يف الدعوى املعروضة أمامها، وذلك بغرض توحيد احللـول     

  .القانونية
 ألـا تكتفـي مبراقبـة       )916(العليا ال تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي       وعليه فإن احملكمة    

األحكام القضائية الصادرة من اجلهات القضائية الدنيا، عادية كانت أو استثنائية، من ناحية القانون دون      
 علـى   )918(مما يؤدي إىل القول أن احملكمة العليا فيما عدا احلاالت اليت يـنص القـانون              . )917(الوقائع

بارها حمكمة موضوع وقانون يف الوقت نفسه تفصل يف األحكام ال القضايا، وحىت يف حالة قبوهلـا                 اعت
الطعن املقدم، ونقض احلكم املطعون فيه أو جزءا منه فإا ال تنظر يف موضوع الرتاع بل حتيل الدعوى                  

 جهة قضائية أخرى    إىل اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم املنقوض مشكلة تشكيال آخر، أو حتيلها إىل            
من نوع ودرجة احلكم املنقوض، واليت تلتزم بتطبيق قرار اإلحالة فيما يتعلق باملسائل القانونيـة الـيت                 

  .)919(قطعت فيها احملكمة العليا
                                                 

 . املتعلق بالتنظيم القضائي2005 يوليو 17 املؤرخ يف 11-05 راجع املادة السادسة من القانون العضوي -914
 . املتعلق بالتنظيم القضائي2005 يوليو 17 املؤرخ يف 11-05 راجع املادة السابعة من القانون العضوي -915
 هناك من يرى أنه وإن مل يقصد باحملكمة العليا أن تكون درجة ثالثة من التقاضي إال أا يف نظر املتقاضني على األقل درجة فعلية من -916

درجات التقاضي، رغم أا ال تتعرض للوقائع فإا درجة تقاضي مطلقة عن كل قيد وشرط، وهو ما جيعلها مرحلة ثالثة من مراحل التقاضي 
 .182أصول املرافعات، ص  :أمحد مسلم.راجع د .دالبال ج
 تتحقق احملكمة العليا هل هناك خمالفة للقانون، وال تراقب أوجه الطعن إذا كانت خاصة بالوقائع اليت تدخل حتت السلطة التقديرية -917

 .81، ص 1988-23، نشرة القضاة العدد 24/4/1982 الصادر يف 24416قرار الس األعلى رقم  .لقضاة املوضوع
 .1989، 53اجلريدة الرمسية عدد .  املتعلق بصالحيات احملكمة العليا12/12/1989 من القانون املؤرخ يف 2-4 املادة -918
 .22، ص 23/4/2008، املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم . من قانون اإلجراءات املدنية364 راجع املادة -919
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الغرفة املدنية، غرفة األحوال الشخصية واملواريث، الغرفة       : وتتكون احملكمة العليا من مثاين غرف     
  .)920(اإلدارية، وغرفة العرائضواجلنح واملخالفات، ، واجلنائيةو ،تماعيةاالج، والتجارية والبحرية

 من ثالثة قضاة، وتنظر دعـوى املخاصـمة         -كقاعدة عامة -كما تتشكل هيئة احملكمة العليا      
، أما طلب اإلحالة لـداعي األمـن        ) من قانون اإلجراءات املدنية    218املادة  (مشكلة من مخسة قضاة     
 ) من قانون اإلجراءات املدنية    248املادة  (نة من الرئيس األول ورؤساء الغرف       العمومي، فتنظر فيه مكو   

)921( .  
  املبادئ األساسية للنظام القضائي اجلزائري: املطلب الرابع

تقوم أغلبية النظم القانونية املقارنة على مبادئ متماثلة، ومنها النظام القضائي اجلزائـري الـذي               
ها قاسم مشترك واحد هو وحدة الغرض الذي يتمثل يف حسن سري            يرتكز على مبادئ متعددة جيمع بين     

العدالة، وذلك عن طريق حتقيق االستقرار يف الدولة، وحصول األشخاص على قضاء عادل بـإجراءات               
  :مبسطة ونفقات قليلة، وفيما يلي بيان أمهها

  حق اللجوء إىل القضاء -1
طبيعيـا  - معترف به لكل شخص    2فقرة   131جوء إىل القضاء حق دستوري طبقا للمادة         اللّ إنّ

 بال متييز بسبب اجلنس أو الدين، فال يسأل رافع الدعوى حني يستعمله إال إذا أخطأ أو                 -كان أو معنويا  
تعسف يف ذلك، وال تعد جمرد خسارة الدعوى داعيا ملساءلته إال يف حاالت استثنائية، حيث قرر املشرع 

اوى ألمهيتها قصد منع التعسف يف رفعها، مثل دعـوى رد  تسليط عقوبة الغرامة على خاسر بعض الدع  
  ). من قانون اإلجراءات املدنية219املادة ( وخماصمتهم )922(القضاة

، فال جيوز التنازل عنه بصفة مطلقـة، وإن         )923( ويعد حق اللجوء إىل القضاء من احلقوق العامة       
اضي األطراف علـى اللجـوء إىل       كان جيوز تقييده إما عن طريق النص التشريعي أو باالتفاق مثل تر           

  . حمكمني حلل نزاع معني

                                                 
، وخول هلا اختصاص فحص الطعون وتلمس جديتها 12/12/1989 املؤرخ يف 22-89أنشئت هذه الغرفة مبوجب القانون رقم  -920

و الغريب يف األمر أن املشرع املصري قد أنشأ غرفة العرائض بعد إلغائها يف فرنسا، وأخذ ا . قبل إحالتها على الغرف املختصة للحكم فيها
 .104فعات، ص أصول املرا:أمحد مسلم.انظر،د .يف اجلزائر بعد أن ألغيت يف مصر

 .50النظام القضائي اجلزائري، ص :انظر، عمار بوضياف -921
عبد انظر، . منعه من النظر يف الدعوى، كلما قام سبب يدعو إىل الشك يف قضائه بغري ميل أو حتيز:  يقصد برد القاضي عن احلكم-922

 .213،ص 1955، 2 مصر، طشرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، املطبعة العاملية،:املنعم الشرقاوي
يتضمن مبدأ املساواة أمام القضاء يف الفقه اإلسالمي حق اللجوء إىل القضاء، وقد حتدث الفقهاء املسلمون حديثا طويال مفصال عن  -923

البن واملسلم يعم الصغري والكبري واخلليفة والرعية والوضيع والشريف واألب وا: مبدأ املساواة بني اخلصمني، وخالصة قوهلم أن إطالقه
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  جمانية القضاء -2
إن طبيعة مرفق القضاء، وعظمة رسالته داخل اتمع تفرض أن ال يتلقى القضاة أجورهم من قبل                

، وإمنا يقومون بعملهم مقابل راتـب تدفعـه         )924(اخلصوم مقابل فصلهم يف الدعاوى املطروحة عليهم      
ال لشيء إال إلرساء معامل االستقرار       ،)925( العامة شأم يف ذلك شأن بقية املوظفني       الدولة من خزينتها  

االجتماعي داخل اتمع الواحد، ذلك أن فرض أعباء مالية على املتقاضي من شأنه أن جيعـل مرفـق                  
ادئ وهذا متييز يتناىف ومب   . القضاء يف خدمة فئة اجتماعية ميسورة ماليا على حساب فئة اجتماعية أخرى           

من أجل ذلك اختذت معظم التشريعات موقفا وسطا جبعلها  .العدالة، كما يتناىف ورسالة القضاء وعظمته
  :اخلصوم يدفعون رسوما رمزية مقابل استفادم من اخلدمات القضائية، وذلك مراعاة العتبارين

  .أال تكون جمانية القضاء سببا يف تشجيع األفراد على رفع دعاوى كيدية -أ
أال تكون املصاريف القضائية عائقا حتول دون اللجوء إىل القضاء، ألن هذا يذهب عكـس                -ب     

  .غرض املشرع، واملتمثل يف إيصال احلقوق ألصحاا
ومن اجلدير بالذكر أن املشرع اجلزائري قد كفل محاية قانونية لألشخاص معدومي الدخل الذين   

  .)926(نون املساعدة القضائية ال يستطيعون دفع املصاريف القضائية مبوجب قا
    

                                                                                                                                                         
-51التنظيم القضائي اإلسالمي، ص  :حامد حممد أبو طالب: انظر .والكافر، فال جيوز للقاضي أن مينع أحدا من حقه يف اللجوء إىل القضاء

52 . 
دخول  ليس ملن توىل القضاء أن يقبل هدية من اخلصم، ألن اهلدية تورث إذالل املُهدي وإغضاء املُهدى له ويف ذلك ضرر القاضي و-924

  .14/59املغين،:ابن قدامة .كما أا رشوة، وال جيوز أن يرتشي على احلكم. 100األحكام السلطانية، ص  :انظر، املاوردي. الفساد عليه
وقد اتفق فقهاء املذاهب اإلسالمية على أن من تقلد منصب القضاء بالرشوة ال يصري قاضيا، وتكون الرشوة حراما على الراشي وعلى اآلخذ، 

انظر، عبد الغين .ا إذا دفع أحد اخلصوم رشوة إىل القاضي ليقضي له فهذه الرشوة حرام من اجلانبني، سواء كان القضاء حبق أو بغري حقوكذ
، ص 1993، 3حتقيق القضية يف الفرق بني الرشوة واهلدية، مراجعة عبد الستار أبو غدة، مطبعة الفيصل، الكويت، ط :بن إمساعيل النابلسي

 .عدها وما ب175
وهذا ما يتفق مع مبدأ جمانية القضاء يف الفقه اإلسالمي،وقد ذهب بعض الفقهاء إىل القول بأن من تعني عليه القضاء، وكانت له كفاية  -925

 تكن له من أمواله اخلاصة، فال جيوز له أن يأخذ شيئا من بيت مال املسلمني، اعتمادا على أن القضاء يف هذه احلالة فرض عني عليه، أما إذا مل
 .1/86روضة القضاة، : انظر، السمناين. كفاية فيجوز له أخذ األجرة

 .  املتعلق باملساعدة القضائية5/8/1971 املؤرخ يف 57-71: من األمر رقم28 راجع املادة -926
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  املساواة أمام القضاء -3  
من 12احتل مبدأ املساواة بشكل عام أمهية خاصة يف النظام القانوين اجلزائري، فقد نصت املادة 

 39، ونصت املادة    "كل اجلزائريني هلم نفس احلقوق ونفس الواجبات السياسية       " : على 1963دستور  
، وأكدت هذا املبدأ املادة     "ملواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات    كل ا " : على أن  1976من دستور   

 من دسـتور    140، واملادة   1989 من دستور    28 منه، وذات املبدأ مت تأكيده يف املادة         41و    40
ونصت الفقـرة    ،"أساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة    "  اليت تنص يف فقرا األوىل على أن       1996

الكل سواسية أمام القضاء وهو يف متناول اجلميـع وجيـسده احتـرام    "نفسها على أن الثانية من املادة   
وترتيبا على ذلك فإن مبدأ املساواة أمام القضاء يعين أن يقف مجيع املتقاضني أمام ذات احملاكم     . "القانون

ص اليت تفصل يف املنازعات واخلصومات، وبذات اإلجراءات مهما اختلف الوضع االجتماعي لألشـخا       
  .)927(املتقاضني بال متييز من حيث األصل أو اجلنس أو اللغة والعقيدة أو أي اعتبار آخر

وعليه فالتطبيق السليم هلذا املبدأ ال يتأتى سوى بتحقيق املساواة بني اخلصوم أمام القضاء، وذلك    
ـ               رتاع عن طريق وحدة اجلهات القضائية املختصة، واليت ينبغي أن خيتلف اختصاصها بسبب موضوع ال

دون النظر إىل أشخاص املتقاضني، وكذلك وحدة القانون املطبق الذي يقتضي أن تكون املعاملة أمـام                
القضاء متماثلة بني كل اخلصوم، حيث ال يكون القاضي خمال مببدأ املساواة أمام القضاء حني يـستعمل                 

تالف ظروف املتهمني ولو سلطته التقديرية ويقضي بأحكام خمتلفة تبعا الختالف كل قضية، أو تبعا الخ     
  .)928(كانت اجلرمية واحدة

  درجتا التقاضي -4
ـ )929(ال شك أن مبدأ التقاضي على درجتني حيقق فوائد عديدة  ق ، فهو حيث القضاة على التعم      

دراسة القضية املعروضة عليهم، كما أنه يؤمن حسن تطبيق القانون، إذ متكن املتقاضني من تصحيح                يف

                                                 
ما غري املسلمني الذين  يعترب اإلسالم معيارا للتفريق بني األشخاص يف القضاء اإلسالمي، فاملسلمون خيضعون لوالية هذا القضاء، أ-927

يقطنون دار اإلسالم فقد اختلفت اآلراء بشأن مدى خضوعهم لوالية القضاء اإلسالمي، والراجح خضوعهم لوالية هذا القضاء حىت ال تتعدد 
النظام القضائي أما يف ظل .األنظمة القضائية داخل دار اإلسالم، لتمكني تطبيق شريعة اهللا العادلة عليهم وهي مرتلة أساسا لكافة البشر

الوضعي فليس هناك تفريق بالنظر إىل عقائد املتقاضني، وإمنا على أساس رابطة اجلنسية، إذ يكفي أن ينتمي الشخص جبنسيته لدولة ما حىت 
 .137-136النظام القضائي اإلسالمي، ص : أمحد حممد مليجي: انظر .تنبسط والية قضاء تلك الدولة عليه

 .16، ص 1983مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، : ين عبد اهللانظر، عبد الغين بسيو -928
املبدأ أن التقاضي يقوم على درجتني ما مل ينص القانون على  ": طبقا للمادة السادسة من قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص على-929

 .3، ص 23/4/2008رخة يف  املؤ21اجلريدة الرمسية رقم  ".خالف ذلك
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فقد خيطئ القاضي يف فهـم أو تكييـف الوقـائع            ؛)930( حبقهم نتيجة خطأ أو جهل     األحكام الصادرة 
هلذا و؛  )931(املعروضة عليه، كما قد خيطئ يف فهم وتطبيق القانون سواء كان قانونا موضوعيا أم إجرائيا              

 نفسه أن يعيـد النظـر يف        كل النظم القانونية للمتقاضي أن يطلب من القاضي مصدر احلكم         أجازت  
، )932(أن يطلب ذلك من قاض أعلى منه درجة فيحول امللف من درجة أوىل إىل درجة ثانية                حكمه، أو 

ويعود أساس منح التقاضي فرصة يف طلب مراجعة احلكم االبتدائي إىل فكرة العدالة يف حد ذاا، ألن                  
 ، وهو ما جيعل هلا حجيـة      )933(القول خبالف ذلك يعين حتصني األحكام ضد نظام الطعن وإعادة النظر          

مطلقة وعنوانا للحقيقة رغم صدورها على مستوى قضاء درجة واحدة، ومن هنا فإن املشرع عندما يقر      
مبدأ التقاضي على درجتني فهو بذلك يريد بال شك حتقيق مجلة من املقاصد عن طريق التطبيق الـسليم          

ـ              ق الـدفاع   والصحيح للقانون للوصول إىل حتقيق عدالة األحكام والقرارات القضائية مبا يـضمن ح
  .)934(للمتقاضي

والقاعدة العامة يف التشريع اجلزائري هي األخذ مببدأ درجيت التقاضي، حيث تقضي احملكمة يف              
 من قانون   416الدعاوى املدنية طبقا للمادة الثالثة من قانون اإلجراءات املدنية، واجلزائية طبقا للمادة             

      لس القضائي يف منازعات       اإلجراءات اجلزائية بأحكام قابلة لالستئناف أمام الس القضائي، ويفصل ا
  .)935(اإلدارة بأحكام قابلة لالستئناف أمام احملكمة العليا

                                                 
على الرغم من وجاهة هذه االعتبارات القى نظام التقاضي على درجتني بعض النقد، فقد قيل يف ذلك إن هذا النظام يزيد يف النفقات  -930

 .54أصول احملاكمات يف املواد املدنية والتجارية، ص : انظر، رزق اهللا أنطاكي .ويؤخر البت يف املنازعات
جيوز للجهة القضائية اليت أصدرت احلكم ولو بعد حيازة :" من قانون اإلجراءات املدنية على أنه286 األوىل من املادة تنص الفقرة -931

ذلك احلكم قوة الشيء املقضي به أن تصحح اخلطأ املادي أو اإلغفال الذي يشوبه، كما جيوز للجهة القضائية اليت يطعن يف احلكم أمامها 
 من نفس القانون، ونصت 891كما نصت على ذلك املادة .24، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21ة الرمسية رقم اجلريد ".القيام بتصحيحه

إذا كان احلكم املصحح حائزا لقوة الشيء املقضي به فال يكون حكم التصحيح قابال ألي  :" يف فقرا الثانية على أنه892املادة 
 .82، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم ".طعن

كونه يطيل أمد املنازعات ويتيح الفرصة لصدور أحكام متعارضة بسبب إمكانية اخلطأ بالنسبة للقد وجهت عدة انتقادات هلذا املبدأ  -932
 ولكن كل هذه االنتقادات يعوزها التحليل الدقيق، ذلك أن افتراض وقوع حمكمة الدرجة الثانية يف اخلطأ ليس هو حملكمة الدرجة الثانية،

 .53، ص 1986، 14املرافعات املدنية والتجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط: انظر يف ذلك، أمحد أبو الوفا .الغالب الذي يقاس عليه
والواقع أن ألنواع الطعون املختلفة كاملعارضة واالستئناف والنقض أسسا يف الفقه اإلسالمي ويف مسائله ما يتسع لذلك، وقد وقع  -933

يف العصور املختلفة على صور وأشكال متعددة، وما جد اآلن من تنظيم لطرق الطعن وحتديد مواعيده، وإن مل يكن معروفا لدى كثري منه 
 .58القضاء يف اإلسالم، ص : حممد سالم مدكور. الفقهاء من قبل، إال أن قواعد الفقه اإلسالمي ال تنافيه بل تتفق معه

 . وما بعدها18ئي اجلزائري، ص النظام القضا: انظر، عمار بوضياف -934
 وهذا املبدأ مقرر يف الشريعة اإلسالمية، حيث جيوز عرض حكم القاضي األول على قاض آخر سواء لتنفيذ احلكم أو لوقوع خصومة -935

د اخلصوم مل فيه، أو بظهور جور القاضي الذي أصدره وحيفه يف أحكامه كلها أو بعضها، أو ألن هذا القاضي ال يصلح للقضاء، أو ألن أح
يقتنع باحلكم، وللقاضي الثاين أن ينقض حكم األول إن كان هذا احلكم خمالفا للنصوص أو اإلمجاع أو القياس اجللي أو خمالفا للقواعد 
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  عالنية اجللسات -5
وذلك يعين أن تكون قاعات احملاكم اليت تعقد فيها اجللسات مفتوحة للجمهور، حبيث يستطيع              

          من املبادئ األساسية اليت     و .الس القضاء حضورها كل من يشاء، مع مراعاة النظام واالحترام الواجب
 من  144من أجل ذلك نصت املادة      ؛  )936(يرتكز عليها النظام القضائي اجلزائري مبدأ عالنية اجللسات       

الدستور على وجوبية تعليل األحكام وأن ينطق ا يف جلسات عالنية،فالسلطة القضائية يف ظل دستور               
 من  275وكذلك املادة     منه، 141 طبقا للمادة    )937(ي تصدر أحكامها باسم الشعب اجلزائر     1996

، فإنه من حق الشعب الذي تصدر األحكام بامسه أن ميارس رقابة شـعبية              )938(قانون اإلجراءات املدنية  
   .)939(على جهاز القضاء، وال يكون ذلك إال بنظام عالنية اجللسات

كون اجللسة سرية رعايـة     وإذا كان ملبدأ عالنية اجللسات حماسن، وجب يف مواضع معينة أن ت           
 كأن يكون موضوع الدعوى ميس بالنظام العام أو خيدش اآلداب العامة، ويف كل             ؛)940(للمصلحة العامة 

  . )941(احلاالت جيب النطق باحلكم يف جلسة عالنية
  تسبيب األحكام -6

بيان ما أقنع القاضي ملا قضى به وجعله يتجه يف حكمه االجتاه الـذي اطمـأن إليـه،          : ومعناه
فاألسباب إذاً تشمل احلجج القانونية واألدلة الواقعية اليت بىن احلكم عليها، ولقد أو جب القانون تسبيب 
األحكام ليضمن عدم حتيز القضاة يف قضائهم، وليضمن عنايتهم يف تقدير ادعاءات اخلصوم ويف فهم ما                

                                                                                                                                                         
انظر، .أم أمام قاض آخر, الشرعية يف نظر الدعوى، وعليه جيوز للمحكوم عليه أن يطعن يف احلكم، سواء أمام نفس القاضي الذي أصدره 

 .67-66التنظيم القضائي اإلسالمي، ص : حامد حممد أبو طالب
اجللسات علنية ما مل متس العلنية بالنظام العام واآلداب العامة أو حرمة :" طبقا ملا تنص عليه املادة السابعة من قانون اإلجراءات املدنية-936

 .4، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية، رقم  ".األسرة
السلطة القضائية أحكامها باسم الشعب يف حال تعيني القضاة عن طريق االنتخاب الذي يكون فيه القضاة ممثلني من طرف تصدر  -937

 .22القضاء يف اإلسالم ومحاية احلقوق، ص  :انظر، عبد العزيز خليل بديوي .الشعب، فيستمدون سلطتهم منهم
 .24، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم  -938
نص أئمة املذاهب على حضور الفقهاء جملس القضاء ومشاورم فيما أشكل  فقد وهذا مبدأ مقرر يف التنظيم القضائي اإلسالمي، -939
 . عليهم
 على طلب احد اخلصوم احملكمة من تلقاء نفسها، أو بناء من املبادئ املقررة يف املرافعات بصفة عامة أن املرافعة تكون علنية ما مل تر -940

راءها سرا حمافظة على النظام أو مراعاة لآلداب، أو حلرمة األسرة وذلك صيانة لكرامة األسرة من أن تعرض أحواهلا اخلاصة يف جلسة إج
 .81-80أصول املرافعات الشرعية، ص : أنور العمروسي          .علنية
 .57دنية والتجارية، ص املرافعات امل: أمحد أبو الوفا .30املرجع السابق، ص :  انظر، عمار بوضياف-941
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اكم حىت تشرف على تطبيق     أحاط ا من مسائل قانونية، وليمكن حمكمة النقض من مراقبة أحكام احمل           
  .)942(القانون

، كمـا   )943( على وجوب تسبيب وتعليل األحكام     1996 من دستور  144وقد نصت املادة    
، )944( من قانون اإلجراءات املدنية بالنسبة لألحكام الصادرة عن احملـاكم          277نصت على ذلك املادة     

  .)945(ة عن االس القضائية من قانون اإلجراءات املدنية بالنسبة للقرارات الصادر554واملادة 
والشك أن املشرع عندما فرض تسبيب األحكام أياً كان نوعها، واجلهة الصادرة عنها إمنا قصد  

  .)946(توفري احلماية للقاضي واملتقاضي ومتكني جهة الرقابة القضائية من ممارسة حقها يف الرقابة
  استقاللية القضاء  -7

اكم حينما تقوم بعملها فإا تكون مستقلة عن سـائر          أن هيئات احمل   :يقصد باستقالل القضاء  
اهليئات احلكومية يف الدولة، ومن مث فليس ألي هيئة استخراج دعوى من احملكمة املختصة بالفصل فيها                
لتقوم هي ذا العمل، كما ال جيوز ألية هيئة إمالء ما تريـد علـى احملكمـة إزاء دعـوى منظـورة                      

  .)947(أمامها
كون القضاء يف مأمن من تدخل غري رجاله فيه، فـال جيـوز للـسلطتني                أن ي  :كما يقصد به  

التشريعية والتنفيذية التدخل يف شؤون القضاء أو التأثري عليه، كما ال جيوز للقضاء التـدخل يف مهـام                  
  )948(.السلطتني التشريعية والتنفيذية

به ، وق بهون تطبو نصوص القان كانت احلقوق حتفظ بالقضاء، و احلريات تصان بالقضاء ،    وإذا
هـو  وفينبغي باملقابل أن يكون له مظهر يناسب عظمة رسالته          ؛  يتحقق استقرار األوضاع و املعامالت    

  .مظهر االستقالل

                                                 
يعترب تسبيب األحكام مظهرا من مظاهر علنية أداء القضاة يف أدق وختام  .753املرافعات املدنية والتجارية، ص :انظر، أمحد أبو الوفا -942

مئنان يف نزاهة مراحل هذا األداء، فهو علنية لضمري القاضي يف اقتناعه ويف قضائه، وليس أبلغ من ذلك يف يئة وسائل التعرف واالط
 .48أصول املرافعات، ص :انظر، أمحد مسلم .القاضي
، 4نظرية األحكام يف قانون املرافعات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط: راجع تفصيال أكثر حول تسبيب األحكام عند أمحد أبو الوفا-943

 . وما بعدها169، ص 1980
 .24، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم  -944
 .45، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21 اجلريدة الرمسية رقم -945
 . وما بعدها12، ص 1991 راجع الة القضائية، العدد الرابع، -946
 .45، ص 31، بند )دط، دت(الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، : انظر، رمزي سيف -947
أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، منشأة املعارف : و حممد عبد اجلواد حممد .51ة، ص املرافعات املدنية والتجاري: أمحد أبو الوفا -948

 .169ص  ،1991اإلسكندرية، 
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 نصت  اليت من أجل ذلك أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حق التقاضي يف املادة الثامنة منه،              
 الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء على احلقوق         لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملاكم       " :على أنه 

  ."األساسية اليت مينحها له القانون
لكل إنسان احلـق    " :اكما أقر إىل جانبها مبدأ استقالل القضاء يف نص املادة العاشرة منه بقوهل            

ال علنيـا   على قدم املساواة  التامة مع اآلخرين يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظرا عـاد                 
رته هيئة األمـم املتحـدة يف       ، وهذا ما قر   )949("للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية مة جنائية توجه إليه        

  .)950(مبادئها
 مبدأ استقالل القضاء نتيجة طبيعية ملبدأ الفصل بني السلطات الذي يقتضي أن متارس كل         و يعد 

وأي سلطة   ن آثار عالقة التبعية بني القاضي     ذلك أ ؛  سلطة عملها مبنأى عن تأثري و نفوذ السلطة األخرى        
و هو ما من شأنه      من شأنه املساس بطبيعة وظيفة القضاء يف حد ذاا داخل اتمع،           أخرى مهما علت،  

   .بل و بسيادة القانون املساس أيضا حبقوق املتقاضني و مببادئ العدالة،
بل ينبغي فضال     القضاة اإلدارية،  ال يكفي لتجسيد هذا املبدأ إنشاء هيئة تتكفل بتسيري شؤون         و

عن ذلك تأمني القاضي يف رزقه، أو ضمان حق بقائه يف الوظيفة طاملا مل يصدر عنه ما يـسيء إليهـا،           
  .)951(وكان أهال هلذا البقاء، وهذا ما اصطلح عليه مببدأ احلصانة ضد العزل

ال ":  منـه  62دة   الذي نص يف املا    1963ومل يكن القضاء يف اجلزائر مستقال يف ظل دستور          
 يف  1976، وكذا دستور    "خيضع القضاة يف ممارستهم لوظائفهم إال للقانون ومصاحل الثورة االشتراكية         

                                                 
 .17، ص 1985، 1بريوت، ط دراسة مقارنة حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مؤسسة الرسالة،:سعيد حممد أمحد باناجة انظر، -949
 املؤرخ يف 40/32أن استقالل السلطة القضائية واملعتمدة بقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقممبادئ األمم املتحدة األساسية بش -950

تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد ) 1 : 1985 ديسمرب 13 املؤرخ يف 40/146 ورقم 1985 نوفمرب 29
تفصل السلطة ) 2 .ومراعاة استقالل السلطة القضائيةها من املؤسسات احترام ومن واجب مجيع املؤسسات احلكومية وغري. أو قوانينه 

القضائية يف املسائل املعروضة عليها دون حتيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثريات غري سليمة أو أية إغراءات 
تكون للسلطة القضائية الوالية على مجيع ) 3. سبب، من أي جهة أو ألي أو ضغوط أو ديدات أو تدخالت، مباشرة كانت أو غري مباشرة

ا املسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل يف نطاق اختصاصه
أو ال مربر هلا، يف اإلجراءات القضائية، وال ختضع األحكام ال جيوز أن حتدث أية تدخالت غري الئقة، ) 4 .حسب التعريف الوارد يف القانون

القضائية الىت تصدرها احملاكم إلعادة النظر، وال خيل هذا املبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات املختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو 
اكم أمام احملاكم العادية أو اهليئات القضائية الىت تطبق اإلجراءات لكل فرد احلق يف أن حي) 5 .تعديل األحكام الىت تصدرها السلطة القضائية

القانونية املقررة، وال جيوز إنشاء هيئات قضائية، ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة حسب األصول واخلاصة بالتدابري القضائية، لتنتزع 
يكفل مبدأ استقالل السلطة القضائية هلذه السلطة ويتطلب منها أن ) 6 .لقضائية الوالية القضائية الىت تتمتع ا احملاكم العادية أو اهليئات ا

من واجب كل دولة عضو أن توفر املوارد الكافية لتمكني السلطة ) 7 .ية بعدالة، واحترام حقوق األطرافتضمن سري اإلجراءات القضائ
 .القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة

 . وما بعدها11ظام القضائي اجلزائري، ص الن: انظر، عمار بوضياف -951
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 فكان القـضاء جمـرد      ،"يساهم القضاء يف الدفاع عن مكتسبات الثورة ومحاية مصاحلها         ":166املادة  
 ،129 يف املادة  ة القضاء لي الذي نص على استقال    1989ستور   إىل أن جاء د    ؛وظيفة من وظائف الثورة   

ال خيـضع   ":  من نفس الدستور ونصها    138، واملادة   "السلطة القضائية مستقلة   ": أن واليت نصت على  
السلطة  ":على أن  138 حيث نص يف املادة      1996وهو ما أكده أيضا دستور       ،"القاضي إال للقانون  

ال خيضع القاضـي إال     ": على أنه   أيضا 147 املادة    يف ، ونص "القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانون     
  .1996وتأكد ذلك بعد صدور القانون األساسي للقضاء يف السنة نفسها  ،"للقانون

  حياد القضاء -8  
 ذلك أن اخلصوم عندما يرفعون أمرهم و نـزاعهم          )952(إن احلياد صفة يتطلبها العمل القضائي     

ى القاضي أن يكون بعيدا عن مظنة التحيز ليصبح         و من هنا يتعني عل     للقاضي فإمنا يقصدونه لعدم حتيزه،    
  .بذلك موضع طمأنينة من جانب املتقاضني و حيظى باحترامهم

 و لذلك أباح القانون للمتقاضني حق تقدمي طلب لرد القاضي عن النظر يف اخلصومة إذا تبني له 
حلياد ،فإذا أثبـت    أن هناك أسبابا جتعل القاضي يف موضع الشبهة و حكمه غري خال من شوائب عدم ا               

املتقاضي أن للقاضي مصلحة يف الرتاع املعروض عليه، أو أن للقاضي قرابة مع خصمه فإنه يف مثل هذه                  
ألن القاضي إذا مل يبعد عن       غريها جيوز له أن يطلب إبعاد القاضي عن النظر يف خصومته،          و    احلاالت  

وهو ما ينعكس سلبا على حكمه      .ها حياده النظر يف هذه اخلصومة فيستأثر ال شك مبيوله و سيفقد عند          
  . )953(و عدالته، لذا تعني إبعاده يف حاالت حمددة

 احلياد أمـر    أنّب ذهب فريق من الفقهاء إىل القول        ؛و نظرا ألمهية مبدأ احلياد يف العمل القضائي       
حليـاد  فالقاضي ملزم با   مطلوب يف العمل القضائي، و من هنا ال حيتاج إىل نص يقرره و يثبت وجوده،              

 و ترتيبا على ذلك ال جيوز       ؛ألساسي للقضاء أو املرافعات بذلك    حىت ولو مل يلزمه الدستور أو القانون ا       
  .للقاضي أن يتحيز ألحد اخلصوم حتت حجة و مربر غياب نص حمدد يلزمه باحلياد

و نصوص يف القـانون األساسـي         و مع ذلك فقد حرص املشرع مبوجب أحكام دستورية،        
و أن يلزم القاضي     ى يف قانون اإلجراءات املدنية أن يرسخ مبدأ احلياد يف احلياة القضائي،           للقضاء و أخر  

 144فهذه املادة ؛ بسلوك معني جيعله بعيدا عن مظنة كل شبهة حرصا على هيبة القضاء و محاية للقضاة
  منه كفلـت للمتقاضـي     150 فرضت النطق باألحكام يف جلسات عالنية و املادة          1996من دستور 

                                                 
 17، ص 1990مفهوم العمل القضائي يف ضوء الفقه وأحكام القضاء، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، : راجع، هاشم خالد -952

 .وما بعدها
 .60املرافعات املدنية والتجارية، ص : انظر، أمحد أبو الوفا -953
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 من القانون األساسي للقضاء لـسنة       7واملادة   محاية من أي تعسف أو أي احنراف يصدر عن القاضي،         
 مـن   9و منعته املادة      فرضت على القاضي أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقالله وحياده،           1989

 كـل هـذه     و . من ممارسة التجارة   12ذات القانون من االنتماء لألحزاب السياسية،كما منعته املادة         
   .األحكام و املوانع و القيود الغرض منها احملافظة على حياد القاضي

و على صعيد آخر أجاز املشرع اجلزائري للمتقاضي أن يطلب رد القاضـي عـن النظـر يف                  
و يثبـت    حني يفقد القاضي حيـاده،    و ،)954( من قانون اإلجراءات املدنية    241اخلصومة طبقا للمادة    

 فإنه طبقـا للمـادة      ؛أوغش أو غدر  ،  ن صدر منه تدليس   حتيزه خلصم معني كأ   تورطه يف قضية معينة و      
 جيوز خماصمته أمام الغرفة املدنية باحملكمة العليا بعـد تطبيـق            )955( من قانون اإلجراءات املدنية    249

جتسيدا ملبدأ حياد القاضي منع القضاة من أي عمل جتاري أو أي عمل             و          .)956(إجراءات خاصة 
  . )958(وكذا السياسة حىت ال يتهم بامليل ملن يوالونه سياسيا، )957( استقالل القضاءيتناىف و

  حصول اإلجراءات يف مواجهة اخلصوم -9
ومقتضى هذا املبدأ أن كل ما جيريه أحد اخلصوم يف الدعوى جيب أن يكون اخلصم اآلخر على                 

على كل خصم أن ميكـن      القانون   وذلك ليستعمل حقه يف الدفاع عن مصاحله، ويوجب       . )959(علم به 
، وكذلك يلزم القاضي بأال يبين حكمه      )960(خصمه من االطالع على األوراق اليت يقدمها تأييدا لدعواه        

                                                 
954- أو لزوجه مصلحة شخصية إذا كان له -1: من قانون اإلجراءات املدنية241ة طبقا للمادة  القاضي يف األحوال التاليجيوز رد               

وعهما خصومة  إذا كان له أو لزوجته أو أصوهلما أو فر-3 .إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه و بني زوجه و بني أحد اخلصوم-2 .يف الرتاع
إذا كان سبق أن أفىت أو أدى شهادة يف الرتاع أو سبق له نظره -5 .دائنا أو مدينا ألحد اخلصومقاضي إذا كان ال-4 .قائمة مع أحد اخلصوم

إذا كان بني -8 .م يف خدمتهإذا كان أحد اخلصو-7.إذا كان قد سبق له أن كان ممثال قانونيا ألحد اخلصوم يف الدعوى-6 .يف أول درجة
عند التمعن يف هذه احلاالت املوجبة و .21، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21 العدد:يةاجلريدة الرمس .أحد اخلصوم عداوة شديدةو  القاضي 

اضي إن توافرت من شأا أن تفقد الق، ن احلاالت الواردة يف النص أعالهلطلب الرد جندها كلها تدور حول مبدأ احلياد ألن كل حالة م
 .حياده
 .22، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم  -955
 وما 35، ص 2002شرح قانون اإلجراءات املدنية، دعوى املخاصمة، درا رحيانة للنشر والتوزيع، اجلزائر، : راجع، عمار بوضياف -956
 .بعدها
 . من القانون األساسي للقضاء اجلزائري13طبقا للمادة  -957
 .46، ص 1996، 531بني القضاء والسياسة، جملة املنهل، السعودية، العدد، : انظر، عمار بوضياف -958
هذا املبدأ مقرر يف أصول وقواعد التنظيم القضائي اإلسالمي، فال يصح للقاضي أن ينظر الدعوى مع غيبة أحد اخلصوم عن جملس  -959

انظر،  .القضاء، مع حضوره يف البلد وعدم علمه بالدعوى، وال يصح للقاضي أن يستقبل أحد اخلصوم حىت ولو كان ضيفا إال ومعه خصمه
 .59املرافعات املدنية والتجارية، ص : أمحد أبو الوفا انظر، .56التنظيم القضائي اإلسالمي، ص : مد أبو طالبحامد حم

يتبادل اخلصوم املستندات املودعة أثناء اجللسة أو خارجها بواسطة أمني :" من قانون اإلجراءات املدنية على أنه23حيث تنص املادة  -960
 .5، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم  ".الضبط
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إال على األقوال اليت مسعها واملستندات اليت قدمت إليه أثناء املرافعة، وأن ميتنع بعد إقفال باب املرافعـة،     
ة الطرف اآلخر، وعن قبول أية ورقة منه ما مل يطلع           عن مساع أي أقوال من أحد طريف اخلصومة يف غيب         

  .)961(عليه خصمه
 بعض الباحثني ذكروا مبادئ أخرى غري املبادئ املشار إليها كمبـدأ            ومن املفيد اإلشارة إىل أنّ    

  .)962( ومبدأ وحدة اجلهاز القضائي،تعريب القضاء، ومبدأ ال مركزية القضاء

                                                 
 .170أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص : حممد عبد اجلواد حممد راجع، -961
القانون القضائي اجلزائري، ديوان املطبوعات : الغوثي بن ملحةو .43النظام القضائي اجلزائري، ص  :انظر، بوبشري حمند أمقران -962

 .ها وما بعد47، ص 1995اجلامعية، اجلزائر، 
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  نون األسرة اجلزائرياالجتهاد القضائي يف قا :لثالثاملبحث ا
الثابت من تاريخ القضاء يف اإلسالم أنه كان له دور هام جدا يف وضع املبادئ الفقهية، ال سيما                  

 الواردة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وما وصل         شرعيةوالقاضي كان فقيها، وكان يلتزم بالقواعد ال      
صا يطبقه على املسألة املعروضة عليه فإنه كان جيتهد       فإذا مل جيد فيها ن     .إليه الفقهاء السابقون باجتهادهم   

بنفسه ويضع قاعدة فقهية جديدة طبقا للقواعد األصولية يف استنباط األحكام الشرعية، غري أن األمـر                
  : بيانه يف املطالب اآلتيةخيتلف عن ذلك يف القانون الوضعي احلديث على غرار ما سيأيت

  ائي قانونامفهوم االجتهاد القض :املطلب األول
  تعريف االجتهاد القضائي: الفرع األول

 بذل  ":أنهبميكن تعريف االجتهاد القضائي يف جمال القانون قياسا على تعريف الفقهاء لالجتهاد،             
  ."القاضي جهده يف استنباط األحكام القانونية من مصادرها الرمسية

ية اليت تستخلص من األحكـام       جمموع املبادئ القانون   ":فاالجتهاد القضائي كمصدر للقانون هو    
واملبادئ القانونية اليت تعترب مصدرا قانونيا هـي        . )963("اليت تصدرها احملاكم يف املسائل اليت تفصل فيها       

  .)964(املبادئ اليت تفصل يف مسائل ال حيكمها نص قانوين واضح ويستقر القضاء على اتباعها
الذي يتوصل إليه القاضـي يف مـسألة        على أن مصطلح االجتهاد القضائي يقصد به غالبا الرأي          

  .قانونية والذي يقضي به
 أي رأي احملـاكم     ؛)965( جمموعة األحكام الصادرة عن احملـاكم يف مـسألة معينـة           :ويقصد به 

 مبعىن اآلراء الـيت     ؛ اجتهادات احملاكم  :واجتهادها يف املسائل القانونية املعروضة عليها، وعلى هذا يقال        
  .حكامهاأخذت ا هذه احملاكم يف أ

                                                 
اصطالح  والذي يظهر من" ما جرى به العمل" االجتهاد القضائي الوضعي ال يرادف االجتهاد القضائي الشرعي، وإمنا يقابله قاعدة -963
األقوال الفقهية، يف قطر من األقطار، ويتتابع أهل العلم فيه على األخذ بذلك  أن يشتهر قول من :وه" ما جرى به العمل " ء يف عبارة الفقها

و هلذا النوع من االستدالل أصل يف عمل أهل الفتيا قدميا وحديثا،  .من غري نكري بينهم، حىت يصري ذلك بينهم عرفا علميا مستقرا ول،الق
: ، ومعناه"االستصحاب املقلوب: "يسميه األصوليون ، إذ هو يشبه أن يكون نوعا مما"هكذا أدركنا علماءنا يفعلون :" يعربون بقوهلم حيث

أن استقرار قول  وال شك .استصحاب املاضي يف احلاضر: وهو عكس االستصحاب املعروف، الذي هو حلال احلاضر يف املاضي،استصحاب ا
مطرد، ال بد له من مرور مدة طويلة من الزمن، يكتسب خالهلا رسوخا  ما لدى علماء بلد من البلدان، واتساق العمل به بينهم على حنو

مبجرد إنزاهلا على الوقائع، ووضعها على حمك   الضعيفة واملرجوحة غالبا ما تنكشف، وتستغلق على املكلفني،فإن األقوال. واطرادا وتنقيحا
قال أليب جعفر املنصور   هذه الظاهرة يف عصره، مع قرب عهده بعصر صدر اإلسالم، وذلك أنه-رمحه اهللا-مالك  وقد لَحظَ اإلمام  .التطبيق

يا أمري املؤمنني قد رسخ يف قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه، وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا :"املوطأملا طلب منه أن حيمل الناس على 
  ".عسري
 .164-163أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص : حممد عبد اجلواد حممد راجع، -964
 .244،ص 1972رة، مبادئ القانون، مكتبة سيد عبد اهللا وهبة، القاه: انظر، عبد املنعم البدراوي -965
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 :)966(وكلمة القضاء تفيد يف أحـد معانيهـا        ؛ ويطلق على االجتهاد القضائي أيضا اسم القضاء      
والقاضي ليس يف حاجة إىل أن جيتهد يف كل حكم يصدره، بل            . احلكم الصادر عن القاضي يف قضية ما      

  .)967(إن عمله يقتصر يف كثري من القضايا على جمرد تطبيق نصوص التشريع الصرحية الواضحة
 :وذا املعىن يقـال مـثال   استقرار أحكام احملاكم يف مسالة معينة على حنو معني،      :كما يقصد به  

   .)968 (استقر القضاء على احلكم بالتعويض حال حدوث ضرر نتيجة عمل معني
 ولذا فإن كلمة القضاء ال يقصد ا هنا مجيع أحكام احملاكم، وإمنا األحكـام الـيت تتـضمن                   

  .فيما يعرض للقاضي من منازعات يستوجب عليه الفصل فيها فحسباجتهادات قضائية 
وحدها ) احملكمة العليا (ومن مث كان اليوم يف عامل القانون والنظم القضائية أن رأي حمكمة النقض              

رأيـا  ) كالنص القانوين(يف تفسري النص القانوين هو االجتهاد القضائي امللزم، ليكون االجتهاد القضائي           
  .)969(ا معروفاتفسرييا واحد

  االجتهاد يف العرف القضائي :الفرع الثاين
 ال يتمكن احلاكم فيها من احلكم ":كما قال ابن القيمالقضائي احلادثة حمل الرتاع يف العرف 
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن : باحلق إال بنوعني من الفهم، أحدمها

فهم الواجب يف الواقع أي فهم حكم الشارع يف هذا : يط به علما، والثاينواألمارات والعالمات حىت حي
 والشك أن كال من فهم الواقع وفهم حكم الشرع فيه قد .)970("الواقع مث يطبق أحدمها على اآلخر

كما لو ادعى رجل على امرأة دعوى . يكون جليا فيبدو وجه القضاء يف احلادثة واضحا ال خفاء فيه
شرائطها الشرعية والقانونية فأقرت املرأة بدعواه أو أنكرت فأثبتها بالبينة فقضى له نكاح مستوفية 

  .القاضي بالزوجية، ويف هذه احلالة تكون القضية عادية ال تدخل يف عداد القضايا ذات املبادئ

                                                 
جمموعة احملاكم داخل الدولة اليت تشكل السلطة القضائية واليت تنظر يف خمتلف املنازعات وتطبق عليها : كما يقصد مبصطلح القضاء-966

م الصادرة جمموعة األحكا: كما يقصد به أيضا. القواعد القانونية وتصدر بشأا أحكاما، وذا املعىن يقال القضاء العادي والقضاء اإلداري
من إحدى اجلهات القضائية، إما يف مجيع املسائل اليت تدخل يف اختصاصها أو يف مسألة معينة من هذه املسائل، وذا املعىن يقال مثال القضاء 

 .142-141، ص 1987، 6مبادئ العلوم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط :ياسني حممد حيي .اجلنائي والتجاري
 :حممود نعمان و.211-208، ص 2007، 14املدخل إىل العلوم القانونية، دار هومة، اجلزائر، ط: حممد سعيد جعفور:  انظر-967

املدخل للعلوم القانونية، ديوان املطبوعات اجلامعية، : إبراهيم اخلليلي. 112، ص 1975املدخل للقانون، دار النهضة العربية، بريوت، 
 . ا وما بعده117، ص 1999اجلزائر، 

 . 142-141، ص 1987، 6القاهرة، ط مبادئ العلوم القانونية، دار النهضة العربية،: انظر، ياسني حممد حيي -968
 . 1/316، 2004، 2املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط: مصطفى الزرقا انظر، -969
 .7/121:بن القيمو جامع الفقه ال.4، ص الشرعيةالطرق احلكمية يف السياسة : ابن القيم راجع، -970
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 وقد يعترض هذين الفهمني أو أحدمها نوع من اخلفاء فيشتبه فهم الواقع أو يشتبه فهم النص 
أو القانوين الذي يرى تطبيقه على هذا الواقع الختالف فيه أو إمجال أو إشكال، فتدعو     ي الشرع

احلال حينئذ إىل إعمال الرؤية والتفكري وتشتد احلاجة إىل البحث والتنقيب اللتماس تصور احلادثة أو 
ا لرفع االشتباه استنباط حكمها من بني تلك املشكالت، وما يبدو للباحث يف هذا املقام ويتخذه أساس

أو ترجيح بعض اآلراء أو إزالة اخلفاء ويرتب عليه حكمه يف احلادثة هو الذي مسي باالجتهاد القضائي 
ذا املعىن هو ) املبدأ(، وإليه يرجع يف مثلها ويحتذى يف نظائرها وتفسري االجتهاد )مبادئ القضاء(

  .املشهور يف الدوائر القضائية
بأا قضية اشتبه ا وجه القضاء فبىن ) القضية ذات املبدأ( املُجتهد فيها  وبناء عليه تعرف القضية

   .)971(احلكم فيها على توجيه يرفع اإلشكال ويزيل اخلفاء 
ومن املقرر أن أحكام احملاكم ال تعترب حجة إال يف املسألة اليت فصلت فيها، وذلك يعين أن احملاكم 

تها من قبل، ولكن الذي حيدث عمليا أنه إذا عرض على احملاكم ال تكون ملزمة باتباع املبادئ اليت وضع
نزاع ال يوجد نص قانوين حيكمه، أو يكون تطبيق هذا النص حمل خالف، فإن هذه احملاكم تسري كلها 
يف نفس االجتاه، أو ختتلف احملاكم فيما بينها فتقوم احملكمة العليا وهذا دورها الرئيسي، بتوحيد املبدأ 

  .)972( هذه املسألة عندما تعرض عليهاالقانوين يف
 ومما سبق بيانه ميكن القول بأن االجتهاد القضائي يف القانون الوضعي هو ما يعرب عنه باملبـادئ                 

  .القضائية أو السابقة القضائية
  جمال االجتهاد القضائي ومصادره :املطلب الثاين  
، فيما إذا ورد فيها نص تشريعي أو مل          جمال االجتهاد خيتلف تبعا للوقائع املعروضة على القضاء        إنّ

  :وفق التفصيل اآليتوذلك ،  فيها نصيرد
   عند وجود النصجمال االجتهاد القضائي: الفرع األول

األصل يف سلطة القاضي تقييده بالنص القانوين، وإطالقها فيما مل يرد فيه نص قـانوين صـريح،    
 يلتزم تطبيقها أو من خارج هذه النصوص، فعند         وعليه فقد جيتهد إما من خالل النصوص التشريعية اليت        

  :)973(تطبيق النصوص التشريعية يضطر القاضي إىل أن جيتهد يف حالتني أساسيتني
  .عند غموض النص أو إامه من جهة -

                                                 
 .16-15ص  ،1938، 1احلياة القضائية، مطبعة النصر،مصر، ط: انظر، حممد ضاحي -971
 . 164أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص: انظر،حممد عبد اجلواد حممد -972
 .ا بعدها وم181ص  ،2007، 3املدخل إىل العلوم القانونية، دار جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط:  عمار بوضياف-973
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  .وعند النقص يف النص أو سكوته عن بعض املسائل من جهة ثانية -
وعلـى   إمنا حيتمل أكثر من تأويـل،  أن النص ليس له معىن واضح حمدد، و       :وغموض النص يعين  

القاضي يف هذه احلالة أن جيتهد يف فهم النص وحتديد معناه، وهو حني يفعل ذلك إمنا حيدد احلكم الذي               
يتضمنه هذا النص، ولذا قد ختتلف االجتهادات القضائية تبعا الختالف القـضاة يف فهـم النـصوص                 

  .وتفسريها
غفل  املشرع لبعض املسائل مباشرة ويتناوهلا بالتنظيم، وي        فيقع عندما يتعرض   :وأما النقص يف النص   

يف الوقت نفسه مسائل أخرى فال يبني أحكامها، وحياول القاضي يف هذه احلالة أن يـستخلص مـن                  
نصوص التشريع أو التشريعات النافذة احللول املناسبة للمسائل اليت سكت عنها املشرع مستعينا يف ذلك             

   .)974(له، وال سيما طرائق االستنتاج املختلفةبطرائق التفسري املتاحة 
التشريعية حمددا معانيها أو مستخلـصا       يف اجتهاده عند تفسري النصوص    ال يقف    القاضي    أن كما

منها أحكاما جديدة، بل قد يتخذ من التفسري أحيانا وسيلة لتغيري معـاين هـذه النـصوص وتعـديل              
 إليه االجتهاد القضائي يف الوقت الذي وضعت فيه،   فنصوص التشريع متثل غالبا آخر ما وصل      . أحكامها

ولكن هذه النصوص تبقى ثابتة، ويستمر اتمع يف تطوره فتنشأ فيه ظروف وأوضاع مادية واقتصادية               
واجتماعية جديدة، بل قد تتغري فيه املثل واملبادئ، فتصبح النصوص التشريعية إذا مل تعدل متخلفة عـن                

ة حاجاته، وحيرص القضاء يف مثل هذه احلالة على التوفيق بني نصوص التشريع مواكبة تطور اتمع وتلبي
 إرادة املشرع الـذي     -ترى املدرسة التارخيية يف التفسري    -الثابتة وأوضاع اتمع املتغرية، فيتجاوز كما       

وضع تلك النصوص، ويعطي النصوص معاين جديدة ختتلف عن معانيها األصلية، وأحكاما مغايرة ملـا               
  .)975(اده واضعوها كي تصبح أكثر مالءمة ألوضاع اتمع الذي تطبق فيهأر

  مصادر االجتهاد القضائي فيما ال نص فيه  :الفرع الثاين
إذا مل جيد القاضي يف نصوص التشريع قاعدة يقضي مبوجبها كان ال بد له من البحث عن القاعدة 

  .ية األخرىخارج هذه النصوص، وذلك بالرجوع إىل مصادر القانون الرمس

                                                 
 واملقصود بذلك التفسري التشريعي، وهو ما يصدر عن املشرع من تشريعات تتضمن توضيح مسائل معينة شاا غموض يف تشريعات -974
كما يعترب التفسري التشريعي استثناء من األصل، إذ يفترض يف النص التشريعي عند وضعه وضوح معانيه مبا تنتفي معه احلاجة إىل تدخل .نافذة

 .إال أنه تفسري ملزم للكافة مبا يف ذلك القضاة حبكم كونه نصا تشريعيا. ي الحق لتفسري النصتشريع
 .166-165أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص :  انظر، حممد عبد اجلواد حممد-975
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 والقاضي ال يصنع العرف، كما أنه ال يكسبه قوته اإللزامية، ؛)976( العرف:ومن أهم هذه املصادر
ألن العرف ملزم بذاته قبل أن يطبقه القضاء، ولكن للقاضي مع ذلك دورا مهما يف األخذ بالعرف ألنه                  

اليت أحال عليها كل مـن      ، ومن املصادر الرمسية     )977(هو الذي يتحقق من توافر شروطه ويثبت وجوده       
مبـادئ القـانون الطبيعـي وقواعـد        "القانون املصري والسوري وبعض القوانني العربية األخـرى         

  . )978("العدالة
وهذه املبادئ والقواعد ليست مدونة يف مرجع معني، فإذا احتاج القاضي الرجوع إليها كان عليه               

إلـزام  " هذه املبادئ والقواعد إمنا يقصد منـها         حتديد ما يراه موافقا منها، لذا فإن إحالة القاضي على         
  )979(".القاضي أن جيتهد رأيه حىت يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء

إذا مل  :"املادة األوىل يف فقرا الثانية من القانون املدين على أنـه          يف  نص  أما املشرع اجلزائري فقد     
ية، فإذا مل يوجد فبمقتضى العـرف،     يوجد نص تشريعي حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالم        

  .)980("فإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
   دور االجتهاد القضائي يف وضع القواعد القانونية :الفرع الثالث

لالجتهاد القضائي يف جمال القانون دور بالغ األمهية واألثر، ال يكاد يقـل يف أمهيتـه عـن دور                   
، فاالجتهاد القضائي هو الذي يضفي على القانون طابعه العملي احلي، وهو الـذي              )981(التشريع نفسه 

  .حيدد مداه وأبعاده

                                                 
 انظر، ".السلوك ملزم هلم قانونااطراد أو تكرار سلوك الناس يف مسألة ما بطريقة معينة، مع االعتقاد بأن هذا " : ميكن تعريفه بأنه-976

ومن املبادئ املقررة يف الشريعة .102، ص 1999املدخل للعلوم القانونية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : حبيب إبراهيم اخلليلي
يف قضائه أن يكون عرفا اإلسالمية أن العادة حمكمة، وأن املعروف عرفا كاملشروط شرطا، وال ريب أن مناط وجوب مراعاة القاضي للعرف 

صحيحا ال عرفا فاسدا، فالعرف الفاسد أي املخالف ألصل شرعي أو حكم ثابت بالنص ال يراعيه اتهد يف اجتهاده، وال القاضي يف 
   .104،ص 1996هيمنة مبادئ الشريعة اإلسالمية على القانون املدين، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  :عصام أنور سليم انظر،.قضائه
 اشترط الفقهاء يف القاضي العلم باألعراف اجلارية يف زمانه، وهو أمر غري متيسر حاليا لتنقل القضاة من إقليم إىل آخر، بل من دولة -977

ولذلك يعتمد يف حتديد العرف على اجلهات اليت هلا اطالع على عادات الناس وأعرافهم يف كل جمال، وإذا كان دور القاضي  إىل أخرى،
 حتديد العرف، فإن دوره األساسي ينصب على فحص األدلة اليت تقدم إليه على وجود القاعدة العرفية، وعلى توافر الشروط حمدودا يف

انظر،  .الالزمة العتبارها مصدرا للحكم الشرعي، سواء يف ذلك ما تعلق بالعرف العام أو العرف اخلاص وبالعرف القويل أو العرف العملي
 .235رية العامة للشريعة اإلسالمية، ص مجال الدين عطية، النظ

 وهي ليست قواعد حمددة مثل القواعد التشريعية والعرفية، ولكنها مبادئ عامة يستخلص منها القاضي حسب اجتهاده مستلهما -978
 يف نظرية القانون، املؤسسة الوجيز: انظر، حممد حسنني. أفكار اجلماعة ومعتقداا عندما ال جيد نصا تشريعيا ينطبق على الرتاع املطروح أمامه

 .52، ص1986 الوطنية للكتاب ، اجلزائر،
 .83-82، ص 1974املبادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، بريوت، : انظر، أنور سلطان-979
 .  31/2007اجلريدة الرمسية رقم . املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم26/9/1975 املؤرخ يف 58-75 األمر رقم -980
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 وال يزال هذا الدور باقيـا يف        ،فقد كان القضاء قدميا يقوم بدور كبري يف وضع القواعد القانونية          
اء مصدر رمسيا مـن مـصادر       اليت تعترب القض  البالد اليت تطبق النظم القانونية األجنلوسكسونية كإجنلترا        

القانون، بل إن القانون هناك قائم أساسا وبصفة رئيسية على أساس السوابق القضائية، فالقانون العـام                
اإلجنليزي يكون تكوينا قضائيا، وملعرفة أحكام هذا القانون جيب الرجوع إىل القـضاء واستخالصـه               

  .)982(منه
  نني وتدخل الدولة يف امليادين االقتصادية وغريها  ع احلديث وكثرة إصدار القوا     ولكن نشاط املشر

قد ضيق كثريا من تدخل القضاء لوضع املبادئ القانونية، وجعل القضاء مرجعـا تفـسرييا لنـصوص                 
  .، وهذا يف النظم الالتينية على اخلصوص)983(القانون

رورة وقد نادى بعض مفكري الثورة الفرنسية ورجاهلا بإلغاء كل دور لالجتهاد القضائي وبـض             
قصر عمل القاضي يف مجيع األحوال على تطبيق أحكام التشريع تطبيقا آليا، ولكن هذا االجتاه الذي جاء 
كرد فعل على تدخل القضاء الفرنسي قبل الثورة يف أمور التشريع، فلم يكتب له النجاح، ألنه ال ميكن                  

ل يف اخلصومات صعذر عليه الفوإال تعطل عمله وت حبال من األحوال جتريد القاضي من سلطة االجتهاد،      
  )984(.يف بعض األحيان

، )985(وعليه فقد اختلف موقع االجتهاد القضائي بني مصادر القانون باختالف النظم القانونيـة            
ففي النظم اليت ميكن أن يضع القضاء فيها قواعد عامة وملزمة، كما هو احلال يف القانون الرومـاين ويف   

                                                                                                                                                         
مل تثر التفرقة بني العمل القضائي والعمل التشريعي مشكلة كبرية، فبالتشريع حتدد الدولة نطاق احلماية اليت تريد منحها ملصاحل معينة،  -981

ترم وذلك بواسطة قواعد سلوك عامة، أما بالقضاء فإن الدولة تعمل مباشرة على إشباع هذه املصاحل يف النطاق الذي حدده القانون إذا مل حت
قواعده، فالقضاء يتضمن تطبيقا للقاعدة العامة اردة، وإذا حدث وكان للقاضي سلطة يف خلق القانون كما لو سكت املشرع عن إيراد 
 قاعدة عامة حتكم القضية املعروضة، فإنه يبقى أيضا فارق بني العمل التشريعي والعمل القضائي، فالقاضي إمنا خيلق القانون الواجب التطبيق يف

الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، القاهرة، : فتحي وايل. القضية املعروضة، ولكنه ال ينشئ قاعدة قانونية عامة وجمردة
 .28-27، ص 1970

ذي تكون تكوينا قضائيا  وهلذا ما زال التشريع يف إجنلترا يعترب حدثا استثنائيا، ال يلجأ إليه أال بقصد تكملة أو تعديل القانون العام ال-982
وهلذا يسمى القانون  حبتا،وعليه فإن دراسة القضاء يف هذه البالد تقوم مقام دراسة النصوص التشريعية يف البالد ذات النظام الالتيين،

 . 246مبادئ القانون، :انظر، عبد املنعم البدراوي .اإلجنليزي بالقانون القضائي، وتقوم السابقة القضائية مقام القانون
 .164أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص : راجع،حممد عبد اجلواد حممد -983
 .211-208، ص 2007، 14املدخل إىل العلوم القانونية، دار هومة، اجلزائر، ط:  انظر، حممد سعيد جعفور-984
، ص 1983ث، اململكة العربية السعودية،التفسري القضائي يف القانون املدين، إدارة البحو :راجع، رضا املزغين، عبد ايد عبودة -985
 هناك ثالثة مذاهب فقهية جتاه االجتهاد القضائي كمصدر للقواعد القانونية، فهناك من يرى أن القضاء ميكن اعتباره مصدرا .219-220

ال ميكن االعتراف به كمصدر رمسي رمسيا للقواعد القانونية، وأن دوره يف خلقها ال يقل أمهية عن دور السلطة التشريعية، وهناك من يرى بأنه 
للقواعد القانونية، ولكنه يقوم بدور كبري يف خلق هذه القواعد من الناحية الواقعية أو الفعلية، يرى جانب آخر من الفقه أن دوره ال يتعدى 
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حلاالت، وكما هو عليه حاليا يف القانون اإلجنليزي الذي يعد السوابق           القانون الفرنسي القدمي يف بعض ا     
  .)987( اليت تصدر عن القضاء من قرارات أو اجتهادات من املصادر الرمسية للقانون)986(القضائية

فالطبيعة امللزمة لنظرية السوابق القضائية االجنليزية ترجع للقواعد املتبعة عمال، وهي اليت يطلـق              
واليت روعي يف صياغتها ما يؤكد فعالية القاعدة األساسية اليت تقضي بأن القانون             "  السابقة قواعد" عليها

اإلجنليزي يرتكز إىل حد بعيد على قانون القضايا، ويتكون قانون القضايا من قواعد وضعها القضاة يف                
د فصلهم يف قضايا    أحكام معينة، ويتعني عليهم يف هذا النظام وضع تلك القواعد يف اعتبارهم، وذلك عن             

  .)988(الحقة
 أما يف النظم اليت ال جيوز فيها للقضاء وضع قواعد عامة وملزمة وإمنا يرجع إىل اجتهاداته علـى                  

 وبعض القوانني العربية الـيت      )989(سبيل االستئناس، كما هو احلال يف القانون الفرنسي املعمول به اليوم          
قضائي فيها من املصادر غري الرمسية للقـانون أو مـن           ، فيعد االجتهاد ال   )990(ومنها اجلزائر  تأثرت به، 

، كما عد رجال الثورة الفرنـسية       )991(املصادر التفسريية، وال جيوز للقاضي إصدار قواعد عامة وملزمة        
هذا األمر من النتائج احلتمية ملبدأ الفصل بني السلطات، ولذا فاالجتهاد القضائي يف هذه النظم ليست له 

                                                                                                                                                         
دستورية بني السلطتني الدستورية احلدود ال: انظر، عادل الطبطبائي. أن يكون مصدرا تفسرييا للقواعد القانونية وهذا هو االجتاه الغالب

 .309، ص 2000 جلنة التأليف والتعريف والنشر، جامعة الكويت، -دراسة مقارنة-والقضائية
 يقوم مبدأ السابقة القضائية على أساس أنه إذا قضى احلكم يف وقائع معينة على حنو معني فإنه جيب اتباع ما قضى به هذا احلكم يف -986

 .62،ص )دط،دت(حممد عبد اخلالق عمر، الفقه والقضاء يف قانون املرافعات،مكتبة القاهرة احلديثة،. قبلوقائع مماثلة يف املست
 أن القاضي حني يفصل يف الرتاع املعروض -فيما عدا بريطانيا وبعض الدول اليت تتبع نظامها القضائي - األصل يف الدول احلديثة-987

خرى هي السلطة التشريعية، وحىت يف بريطانيا حيث االجتهادات القضائية هي املصدر عليه يطبق القانون الذي ختتص بإصداره سلطة أ
األساسي للقانون، فإن هذه االجتهادات هي عبارة عن أحكام صدرت يف قضايا حمددة عرضت على احملاكم، وكان قصد احملكمة من إصدارها 

 صفتها -خاصة إذا تكررت واستقرت– وإمنا تكتسب هذه األحكام هو الفصل يف هذه القضايا، وليس وضع قانون عام يطبق على الكافة،
، 1ط النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، مطبعة املدينة املنورة،: انظر، مجال الدين عطية. كقانون حني يلتزم القاضي ا يف قضية أخرى مماثلة

 .201، ص 1988
حممد الشيخ عمر، دار اجليل، بريوت، لبنان، . د:ليزي، ترمجةالسوابق القضائية يف القانون اإلجن: روبرت كروس  انظر،-988

 . 15،ص )دت(،2ط
 خيتلف األمر بالنسبة للنظام القضائي الفرنسي من وجهة النظر العملية، وهو أن القاضي يف النظام الفرنسي ال يعترب نفسه ملزما بصفة -989

حممد . د:السوابق القضائية يف القانون اإلجنليزي، ترمجة: روبرت كروسانظر، .مطلقة بقرارات احملاكم اليت صدرت يف شأن أمر معني سابق
 .24الشيخ عمر، ص 

 .78، ص 1999ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  دروس يف املدخل للعلوم القانونية،: نادية فوضيل:  انظر-990
ن القضاء أوجد قواعد مستقرة أصبح هلا من  ومع ذلك فقد ذهب بعض الشراح إىل اعتبار القضاء مصدرا للقانون على أساس أ-991

االحترام ما للتشريع، ولذلك قالوا إن القضاء يصنع القانون عن طريق عرف قضائي أو قاعدة نظامية، وهم يستندون يف ذلك إىل أنه يف كثري 
 ،مبادئ القانون: عبد املنعم البدراوي ظر،ان .من األحوال ال جيد القاضي قاعدة يف التشريع أو يف املصادر األخرى فيصنع بذلك قاعدة قانونية

 .248ص 
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 وهذا هو االجتاه الغالب الذي يرى أن الدور الـذي           .)992(يف القضية اليت يصدر فيها    أية قوة ملزمة إال     
  .يقوم به االجتهاد القضائي حاليا ال يعدو أن يكون مصدرا تفسرييا للقواعد القانونية

 وحجة هذا الرأي أنه ال ميكن التسليم باعتبار القضاء مصدرا رمسيا للقواعد القانونية يف ظل نظام                
 يعترف بوجود سوابق قضائية ملزمة، ذلك أن وظيفة القضاء تنحصر يف جمرد تطبيق القواعـد                قانوين ال 

القانونية مما يفترض وجود هذه القواعد سلفا، وأا وضعت وتكونت من قبل سلطات أخـرى غـري                 
السلطة القضائية، وحىت يف حالة عدم وجود قواعد قانونية وضعية يستطيع القاضي أن يطبقبـها علـى                 

ة الرتاع، واضطراره إىل ابتداع حلول هلا، ال ميكن أن تتمتع هذه احللول بالصفة القانونية، ألـا ال      واقع
  . تتصف بصفة العموم والتجريد واإللزام، فتبقى هذه احللول حمدودة بالرتاع الذي صدرت بشأنه

ها، كما أنـه يف     والواقع أن القاضي ال خيلق القانون للحالة املعروضة عليه، بل يطبق القانون علي            
تفسريه للنصوص الغامضة أو سده نقصا يف القانون أو عند فصله يف املسائل اجلديدة إمنـا يوسـع يف                   
مضمون القاعدة القانونية، فهو ال يستمد القانون من اجتهاده، بل يكشف عنه يف ثنايا التشريع، وإن ما                 

 معناها الدقيق، ألن هذه االجتـهادات ال        خيلق من قواعد جديدة ال يعترب من قبيل القواعد القانونية يف          
  .)993(تتعدى األحكام اليت صدرت بشأا

أما يف الفقه اإلسالمي فعلى الرغم مما كان لالجتهاد الفقهي والقضائي من دور كبري يف وضـع                 
املبادئ الفقهية و إثراء هذا التراث الفقهي حىت عد أحد مصادره، فإنه ال ميكن عد االجتهاد مـصدرا                  

يا فيه، فاالجتهادات الفقهية ليست سوى آراء ألصحاا قد يؤخذ ا أو ال يؤخذ، واالجتـهادات                رمس
القضائية ال تتمتع بصفة اإللزام إال يف القضايا اليت صدرت فيها، ومن اجلائز للقاضي الذي صدر عنـه                  

  .)994(اجتهاد ما، ولغريه من القضاة عدم التقيد باجتهاده يف القضايا املماثلة
هنا يتبني الدور احلقيقي الذي يقوم به االجتهاد القضائي يف النظام القانوين اجلزائـري مـن      ومن  

إرساء لقواعد القانون، فرغم أنه ال يعترب مصدرا رمسيا من مصادر القانون، إال أنه يصنع القانون، ولكن                 
 تطبيقها بالفعـل بواسـطة      تبقى هذه القواعد القانونية اليت يبتكرها القضاء مستندة يف قوا امللزمة إىل           

احملاكم نفسها، دون أن ترقى إىل مرتبة اإللزام التشريعي، فإذا اطردت احملاكم على مقتـضى مبـادئ                 

                                                 
احلدود الدستورية بني السلطتني : عادل الطبطبائي. 167أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص: حممد عبد اجلواد حممد انظر، -992

 .307-306التشريعية والقضائية، ص 
 .320-319عية والقضائية،ص احلدود الدستورية بني السلطتني التشري:  انظر، عادل الطبطبائي-993
التفسري القضائي يف القانون  :ورضا املزغين، عبد ايد عبودة .164أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص:  حممد عبد اجلواد حممد-994

 . 220-219املدين، ص 
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وما دام هذا الدور االجتهادي منوطا باحملكمة العليـا          االجتهاد أمكن القول باستقرارها عمال ال قانونا،      
  .يستلزم ذلك معرفة وظيفتها يف العملية االجتهادية

  وظيفة احملكمة العليا :الفرع الرابع  
حرصت كثريا من الدول على أن توجد على رأس اجلهات القضائية حمكمة عليا تسهر على   

   .)995(تفسري القانون وتطبيقه، وتعمل على توحيد هذا التطبيق وذلك التفسري بني احملاكم
من الناحية العملية أو الفعليـة،  والتوحيد الذي تؤدي إليه أحكام احملكمة العليا هو توحيد يتحقق           

   .)996(فليس قضاء احملكمة العليا ملزما ألي حمكمة أدىن إلزاما قانونيا
ولكن احملاكم حترص على حتري اجتاهات احملكمة العليا يف كل مسألة تعرض عليها واتبـاع مـا                 

ره سيكون مصريه يف قضت به، ذلك أا تعلم أا إذا خالفت قضاء احملكمة العليا، فإن احلكم الذي تصد
النهاية إىل أن يعرض على حمكمة النقض فتنقضه، وذا يتحقق نوع من التوحيد واالستقرار يف تفـسري                 

وتقتصر وظيفة احملكمة العليا على رقابـة القاضـي يف تطبيقـه             ،)997(القانون وتطبيقه بواسطة احملاكم   
ه للوقائع حسب ما استخلصه منـها،       وع يف تقدير  ضالقانون، فال يدخل يف وظيفتها مراجعة قاضي املو       

فإذا نظرت احملكمة العليا يف مسألة معينة وجب عليها أن تسلم بالوقائع كما ثبتت لدى قاضي املوضوع                 
وكما حصله منها، وهي تقتصر على مراقبته يف تطبيق القانون على هذه الوقائع، فإن طبقه تطبيقا سليما                 

أخطأ يف هذا التطبيق نقضت احلكم وبينـت وجـه هـذا            رفضت الطعن، وإن تبني هلا أن القاضي قد         
  .)998(اخلطأ

 وهي التمييز بني ما يعترب من الوقائع        ؛وهنا تثور أمام احملكمة العليا مسألة من أدق املسائل وأمهها          
  .وما يعترب من القانون

                                                 
 بينهما و ذلك بانتهاج أسلوب جديد يف الفقهي و القضائي، لتحقيق االنسجام : يعمد الفقه احلديث ايل تضييق اهلوة بني نوعي التفسري-995

  .التفسري يعتمد علي دراسة أحكام القضاء بدال من دراسة نصوص التشريع ارد 
انظر، عبد  .يالحظ أنه إذا نقضت احملكمة العليا حكما وأعادته إىل حمكمة املوضوع وجب على هذه احملكمة التقيد برأي احملكمة العليا -996

  .250دئ القانون، صمبا :املنعم البدراوي
 بالرغم من الدور الذي تلعبه احملكمة العليا يف مراقبة األحكام الصادرة عن احملاكم األدىن ويف توحيد القضاء ، فال ميكن هلا أن تلزم -997

 قوة إلزامية أدبية ال قانونية، هذا احملاكم باتباع ما تذهب إليه وما تقره من حلول، إال أن ما تأخذه هذه احملاكم عن احملكمة العليا إمنا يرجع إىل
فقد خيشى قاض احملكمة األدىن أن ينقض حكمه املخالف ملا جاءت به احملكمة العليا، علما أن هذه احملكمة إن نقضت احلكم املخالف لرأي 

التفسري القضائي :رضا املزغينانظر،  .احملكمة العليا فهي ال تؤسس نقضها على خمالفة قضائها، بل على خمالفة النص التشريعي وخرق القانون
 .223-222يف القانون املدين، ص 

 .   251مبادئ القانون،ص :  انظر، عبد املنعم البدراوي-998
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ان هو  ا كان مصدرها سواء أك     كل ما يعترب قاعدة قانونية أي      :واملقصود بالقانون يف هذا اخلصوص    
 فكـل   ؛ أم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالـة       ، أم مبادئ الشريعة اإلسالمية    ،أم العرف  ،التشريع

أما  .ريها أو تأويلها يعرض حكمه للنقض     خروج من القاضي على حكم قاعدة قانونية أو خطأ يف تفس          
تقل بـه القاضـي دون      فهمه للوقائع املعروضة عليه وهي مرحلة سابقة على تطبيق القانون فهو أمر يس            

ذلك أن وظيفة احملكمة العليا هي وظيفة قانونية حمضة، فهي حمكمة قانون ال واقع أي                .)999(رقيب عليه 
أن دورها يقتصر على الفصل يف قانونية األحكام املطعون فيها أمامها دون الفصل يف املنازعـات الـيت            

لعليـا تفـصل يف احلكـم ولـيس يف      صدرت مبناسبتها هذه األحكام، وبعبارة أخرى فإن احملكمـة ا         
، وهي ال تفصل يف موضوع الدعوى ألا ال تعترب درجة ثالثة من درجات التقاضـي،                )1000(اخلصومة

ولكن وظيفة احملكمة العليـا يف بعـض         .فالقاعدة السائدة يف اجلزائر هي قاعدة التقاضي على درجتني        
حلكم النهائي املطعون فيه أمامهـا، بـل    وال يقتصر دورها على جمرد خماصمة ا.الدول قد تتجاوز ذلك  

  .)1001(تفصل يف خصومة الطعن من حيث الواقع والقانون، شأا يف ذلك شأن قاضي املوضوع
وعليه فإنه من حيث وظيفتها ميكن رد األنظمة القضائية بشأن الوضع القانوين للمحكمة العليـا                

  :إىل نظامني أساسيني
، )1003(كمة العليا درجة ثالثة من درجـات التقاضـي        مقتضاه ال تعترب احمل   : )1002(النظام األول 

وينحصر اختصاصها يف مراقبة مدى مطابقة احلكم املطعون فيه للقانون دون حبث يف مسائل الواقع اليت                
  .تعترب من إطالقات قاضي املوضوع، ومن أمثلة الدول اليت تأخذ ذا النظام فرنسا ومصر واجلزائر

ترب هذه احملكمة درجة أخرية من درجات التقاضي، وهي تفصل          وفقا له تع  : )1004(والنظام الثاين 
  .)1005(يف الواقع والقانون معا، ومن أمثلة الدول اليت تأخذ ذا النظام اجنلترا

                                                 
 .  252-251مبادئ القانون،ص  : انظر، عبد املنعم البدراوي-999

 .225النظام القضائي اجلزائري، ص  : انظر، بوبشري حمند أمقران-1000
دة على قمة التنظيم القضائي العادي يف أغلب بلدان العامل، إال أن تسمية هذه احملكمة قد خيتلف من  رغم وجود حمكمة عليا واح-1001

دولة إىل أخرى، كما أن نطاق عملها وكيفيته خيتلف من بلد إىل آخر، ويصعب وجود حمكميت نقض متماثلتني يف التنظيم العادي البحت مثل 
 .ية تسمى يف فرنسا ومصر وإيطاليا وبلجيكا حمكمة النقض، وتسمى باجلزائر احملكمة العلياعدد املستشارين يف احملكمة، فمن حيث التسم

حبث منشور يف جملة الشريعة والقانون اليت تصدرها كلية (تصدي حمكمة النقض للفصل يف موضوع الدعوى املدنية، : انظر، أمحد حممد املليجي
 . 9-4، ص )1987ة، العدد األول، ماي الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحد

 ذلك أن االجتاه الالتيين ال يعترب القضاء مصدرا من مصادر القانون الرمسية، إذ تقتصر وظيفة القاضي على تطبيق القانون ال صنعه -1002
ون يتكون يف معظم أجزائه وخلقه، وال يكون القاضي مقيدا بالقضاء السابق، ولذلك مسيت هذه البالد ببالد القانون املكتوب ألن القان

 .246مبادئ القانون، : انظر، عبد املنعم البدراوي .بواسطة التشريع
 .225النظام القضائي اجلزائري، ص : انظر، بوبشري حمند أمقران-1003
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  دور االجتهاد القضائي يف استقرار األحكام القضائية: الفرع اخلامس  
إذ أا  , ام ثروة حقوقية  تعد األحكام القضائية الصادرة من احملاكم واجلهات القضائية بشكل ع           

 فالقانون مبواده عبارة عن مادة خام   , وهي اليت تشكل مداه وأبعاده    , تشكل الطابع العملي احلي  للقانون     
احملكمـة  فاألحكام املؤيدة من قبل      تصبح يف حالتها النشطة عندما تتحول إىل أحكام قضائية؛        , جامدة
توجه القضاء وتوضيح للمنهج الذي يسري عليـه أثنـاء   ها هي تعبري عن ؤ واليت يستقر عليها قضا    العليا،

املبـادئ  ب على األخذ ا      العليا وتسمى األحكام اليت تستقر احملاكم    . فصله يف املنازعات املعروضة عليه    
  . القضائية
أو حىت بالنسبة   , وللمبادئ القضائية أمهية كربى سواء بالنسبة للمحامني واملترافعني أمام احملاكم           

وإن كانـت هـي     , وذلك أن القوانني واألنظمة واللوائح    , فسهم خاصة قضاة الدرجة األوىل    للقضاة أن 
 مهما مت االجتهاد عند إعدادها ووضعها وحماولة   -إال أن تلك القوانني   , املرجع يف تقرير احلقوق وترتيبها    

ة يف بعـض    أو أن تكون قاصر   , ما الغموض واإلام  إإال أا قد يعتري بعض موادها       -أن تكون شاملة    
ويف هذه احلالة فإن القاضي واحملـامي يـستأنس بـالرجوع      , حبيث يصبح هناك فراغ قانوين    , احلاالت

 بسبب وجود مواد مبهمة     أواملبادئ القضائية تنش  . للمبادئ واألحكام القضائية السابقة حلاالت مشاة     
ن القاضي حياول أن جيد تفـسريا       ويف هذه احلالة فإ   , أو حاالت مل يتم تناوهلا عند سن القانون أو النظام         

 يف ذلك بالعرف    امستعين, أو أن يبتدع حكما جديدا للحالة غري املتناولة بالتنظيم        , مناسبا للنص الغامض  
ومما يؤكد   .حماوال الوصول حلكم مرض   , و احلاالت املشاة    , ومبادئ العدالة , ومببادئ القانون الطبيعي  

هو غياب القوانني املنظمـة     يف جمال األحوال الشخصية،       القضائي يف العمل على أمهية املبادئ القضائية     
حيث إن جمال االجتـهاد  , لفقه اإلسالميمتثله أحكام ا   شامل يف ظل عدم وجود تقنني     ,ألغلب احلقوق 

وكما هو معلوم فإن املذاهب .  أمام القاضي ليحكم مبا يرجحه من املذاهب الفقهية املختلفةامفتوحيبقى 
بل هي متجددة وجمال االجتهاد فيهـا       , تهادات الفقهية كثرية ومتنوعة وال ميكن حصرها      واآلراء واالج 

لذلك فإن , والنصوص الشرعية من املرونة حبيث ميكن االحتجاج ا لكثري من األقوال واملذاهب, مفتوح
يسري فيـه   حىت يعرف املترافع أمام القضاء التوجه الذي        , املبادئ القضائية تصبح ضرورة يف هذه احلالة      

ومع أن السوابق واملبادئ القضائية غري      . مما ميكنه من املطالبة حبقوقه يف ضوء األحكام السابقة        , القاضي
خالفـا  , ملزمة كما هو املعمول به يف القضاء الفرنسي والذي تسري على خطاه معظم الدول العربيـة               

                                                                                                                                                         
تسمى ببالد ذلك أن االجتاه األجنلوسكسوين وعلى رأسه النظام اإلجنليزي يعترب القضاء مصدرا من مصادر القانون يقيد القاضي، و -1004

 .  246مبادئ القانون، ص : انظر، عبد املنعم البدراوي .ألن معظم أجزاء القانون تتكون من السوابق القضائية القانون غري املكتوب،
 . 9-4ص  تصدي حمكمة النقض للفصل يف موضوع الدعوى املدنية،: انظر، أمحد حممد املليجي -1005
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 -أا ليست ملزمة من الناحية النظرية     مع  -للقضاء االجنليزي الذي يعترب املبادئ القضائية قواعد ملزمة         
احملكمة ذلك أن   , وذلك بفضل وجود درجات للتقاضي    , إال أا تعرب يف الغالب األعم عن توجه القضاء        

مما جيعل قاضي الدرجة األوىل يراعـي       ,  تقوم بنقض األحكام اليت ال تتوافق مع املبادئ اليت قررا          العليا
حىت ال يعرض   , حبيث ال خيرج عن ما قررته احملاكم األعلى منه درجة         , ذلك يف القضايا املعروضة أمامه    

مع أن بإمكان دوائـر     , مما يضفي على املبادئ القضائية املستقرة صفة القواعد امللزمة        , أحكامه للنقض 
ويتم ذلك , حبيث تقرر مبادئ جديدة , واملبادئ اليت سبق وقررا   , النقض العدول عن اجتهاداا السابقة    

  .ها املشرعحيدد يةوفق آل
 وال شك أن الصعوبات األساسية اليت تقف أمام االعتراف باالجتهاد القضائي كمصدر للقواعد   

القانونية تكمن يف مبدأ احلجية النسبية لألمر املقضي، ويقصد به أن احلكم الصادر يف قضية معينة تكون                 
ري نسبية احلجية بالنـسبة للواقـع       حجيته مقتصرة على أطراف الرتاع وحدهم، فال متتد لغريهم، وتس         

فلو عرضت يف املستقبل قضية مماثلة أمام نفس احملكمة فال يوجـد أي             . )1006(والقانون على حد سواء   
التزام قانوين على احملكمة أن تطبق حكمها السابق على وقائع القضية اجلديدة، كما ال جيوز للخـصوم                 

ابق يف مواجهتهم، ويترتب على ذلك أنه طاملـا كـان   أطراف الرتاع اجلديد املطالبة بإعمال احلكم الس     
احلكم ال يتمتع باحلجية إال بصدد الرتاع الذي فصل فيه، فال ميكن إذاً أن تنشأ قاعدة عامة من أحكام                   

  .احملاكم

                                                 
 .307ية بني السلطتني التشريعية والقضائية، دراسة مقارنة، ص احلدود الدستور:  انظر، عادل الطبطبائي-1006
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  حجية األحكام القضائية يف القانون الوضعي: رابعاملبحث ال
كام القضائية حجية معينـة، إال أمـا        يتفق الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على إعطاء األح       

خيتلفان يف مداا وقوا، وقد سبق بيان نظرة الشريعة اإلسالمية ملفهوم احلجية اليت تتمتع ا األحكـام                 
مىت صدرت صحيحة ومستوفية لشرائطها، وفيما يأيت بيان ذلك يف القانون الوضعي من خالل املطالب               

  :اآلتية
  ة احلكم القضائياملقصود حبجي :املطلب األول

ا        عرفكرة قانونية مفادهـا أن احلكـم       : ف جانب من الفقه القانوين حجية احلكم القضائي بأ
القضائي حني يطبق إرادة القانون يف احلالة املعينة فإنه حيوز االحترام سواء أمام احملكمة اليت أصـدرته أو     

ليت فصل فيها مرة أخرى تعـني عـدم   أمام احملاكم األخرى حبيث إذا رفع أحد اخلصوم نفس الدعوى ا    
  .)1007(و إذا أثري ما قضى به أمام القضاء وجب التسليم به دون حبث جمدد قبوهلا،

و حجية احلكم القضائي قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس مؤداها أن احلكم إذا صدر صحيحا                
  .)1008(من ناحية الشكل و على حق من ناحية املوضوع فهو حجة على ما قضى به

و يفرق بني وصف احلكم بأنه حيوز حجية األمر املقضي و وصفه بأنه حيوز قوة الشئ املقضي به،           
فيكون معناه أن للحكم حجية فيما بني اخلصوم بالنسبة إىل ذات احلق حمال و سببا، و تبقى هذه احلجية                   

 هذه احلجية، فـإذا     قائمة مادام احلكم قائما، إال إذا طعن فيه بطرق الطعن العادية كاالستئناف أوقفت            
ألغي هذا احلكم يف االستئناف بقيت له احلجية بل يوصف بوصف زائد و هو قوة األمر املقضى بـه،                    

  .)1009(فكل أمر حيوز قوة األمر املقضى به تكون له احلجية و ليس العكس
 فصل إضافة إىل هذا، ال بد من متييز احلجية القضائية عن استنفاذ سلطة القاضي بشأن املسألة اليت 

فتشترك فكرة احلجية القضائية مع فكرة استنفاذ سلطة القاضي بشأن املسألة اليت فصل فيهـا يف                . فيها
اعتبارمها من اخلصائص املميزة للعمل القضائي باملعىن الفين الدقيق، إال أما خيتلفان مـن حيـث دور                 

                                                 
ودف يف الواقع إىل ضمان استقرار احلقوق واملراكز القانونية  .161-160الوسيط يف قانون القضاء املدين، ص : انظر، فتحي وايل-1007

تفادي : ىت ال يتكرر إىل ما ال اية أمام القضاء، وثانيهماوضع حد ائي للرتاع ح: اليت أكدا أحكام القضاء، وحتقق اعتبارين عمليني، أوهلما
 .2/288القانون القضائي اخلاص، : يب سعدإبراهيم جن انظر، .صدور أحكام متعارضة

 . وما بعدها694نظرية األحكام يف قانون املرافعات، ص : انظر، أمحد أبو الوفا-1008
نظرية األحكام يف قانون : وأمحد أبو الوفا .174-173ضمانات نزاهته، ص محاية القاضي و:  انظر، عادل حممد جرب أمحد الشريف-1009

حجية األحكام املدنية واجلنائية يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، : وعبد احلميد الشواريب .780املرافعات،   ص 
ستقبل خارج اخلصومة اليت صدر فيها احلكم القضائي، أما قوة ويبدو الفرق بينهما يف أن احلجية القضائية تكون بالنسبة للم .12،ص 1986

نظام القضاء املدين، ديوان  :انظر، حممود السيد عمر التحيوي .األمر املقضى فيكمن دورها داخل اخلصومة اليت صدر فيها احلكم القضائي
 .51، ص2001املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
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احلكم القـضائي، أي بعـد      فاحلجية القضائية تعمل خارج اخلصومة اليت صدر فيها          .وجمال كل منهما  
انتهائها وتكفل للحكم القضائي الصادر فاعلية خارج اخلصومة القضائية اليت صدر فيها بتقييد اخلصوم              

  .باحلكم القضائي الصادر مما حيول دون إعادة طرح الرتاع الذي صدر فيه من جديد
ا حتقق           أمضمان الـسري املنـتظم      ا فكرة استنفاذ سلطة القاضي بشأن املسألة اليت فصل فيها فإ 

لإلجراءات القضائية عن طريق إزالة ما يعترض سري اخلصومة القضائية من عقبـات ومـسائل يثريهـا               
اخلصوم أو الغري متهيدا للفصل يف موضوع الدعوى القضائية، ووضع حدا للمناقشات عن طريق عـدم                

  .)1010(بشأاالسماح بإثارة املسائل اليت سبق إثارا من قبل وأبدى القاضي رأيه 
  تقسيم األحكام من حيث احلجية املترتبة عليها: املطلب الثاين

 ال بد من معرفة أقـسام احلكـم القـضائي           )1011(وملعرفة مدى متتع األحكام القضائية باحلجية     
  :وشروطه، فتنقسم األحكام القضائية من حيث احلجية املترتبة عليها إىل ما يلي

  أحكام قطعية: أوال
 حتسم الرتاع يف موضوع الدعوى أو يف شق منه أو يف مسألة متفرعة عنه سواء             وهي األحكام اليت  

تعلقت املسألة بالقانون أو بالوقائع، وتستنفذ احملكمة واليتها بإصدار احلكم القطعي خبصوص ما فـصل   
فيه كاحلكم بإجابة طلبات املدعي أو برفضها واحلكم بثبوت خطأ املدعى عليه ومسؤوليته عن تعويض               

  .)1012(ر الذي ترتب على عمله غري املشروعالضر
ومنه فإن احلكم القضائي القطعي هو وحده الذي حيوز حجية الشيء احملكوم فيـه، وال يـسقط        

  .)1013(بسقوط اخلصومة أو بانقضائها بالتقادم، فهو ال يسقط إال مبضي املدة الطويلة
  أحكام غري قطعية :ثانيا

ال كله وال جزء منه، وال حتسم مسألة متفرعة عنه،           وهي األحكام اليت ال حتسم موضوع الرتاع        
وتنقسم إىل أحكام وقتية وأخرى متعلقة بسري الدعوى وحتقيقها، واحلكم الوقيت هو الـذي يـصدر يف        

                                                 
 .52-51ص، 2001ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  القضاء املدين،نظام  : حممود السيد عمر التحيوي-1010
 وال شك أن يف -وإن اختلفت يف مداها- يتفق القانون الوضعي مع الشريعة اإلسالمية يف ضرورة متتع األحكام القضائية باحلجية -1011

عادل , انظر .الكافة، طاملا كانت األحكام اليت يصدرها هلا حجيتهاذلك إضفاء محاية معنوية للقاضي مما يكفل له املهابة بني الناس ومحايته من 
 .182محاية القاضي وضمانات نزاهته، ص : حممد جرب أمحد الشريف

 .37ص  ،1986حجية األحكام املدنية واجلنائية يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف،اإلسكندرية، :عبد احلميد الشواريب  انظر،-1012
 . وما بعدها2/200 قضائي اخلاص،القانون ال:  جنيب سعدإبراهيم  انظر،-1013
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طلب وقيت والغرض منه اختاذ إجراء حتفظي مثل األحكام املستعجلة، أما األحكام املتعلقة بسري الدعوى               
  . )1014(يف الرتاع مثل احلكم بضم دعويني أو الفصل فيهماوحتقيقها فهي أحكام ال تفصل 

ومنه تبقى حجية احلكم القضائي غري القطعي مؤقتة كاألحكام الوقتية فإذا تغريت الظروف الـيت            
صدرت فيها هذه األحكام زالت حجيتها املوقوتة وجاز العدول عنها، كما أن احلكم غـري القطعـي                 

  .)1015(اء كان حكما وقتيا أم متهيديا أو حتضرييايسقط بسقوط اخلصومة أو بانقضائها سو
  األحكام الفاصلة يف املوضوع :ثالثا

يقصد ا األحكام اليت تفصل يف الطلبات والدفوع املوضوعية مثل األحكام اليت تقـرر مركـزا                
ولكوا قضاء موضوعيا فهي تتمتع حبجيـة        .موضوعيا أو تلزم احملكوم عليه بأداء املطلوب يف الدعوى        

احلكم يف املوضوع هو احلكم الفاصل كليا أو  ":269وهو ما نصت عليه املادة       .)1016(مر املقضى به  األ
جزئيا يف موضوع أو يف أي دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو يف طلب أي عارض، ويكون هذا احلكم  

  .)1017("مبجرد النطق به حائزا حلجية الشيء املقضي فيه يف الرتاع املفصول فيه
  كام اإلجرائيةاألح :رابعا

يقصد ا األحكام اليت تفصل يف مسائل املرافعات اليت تسري أثناء سري اخلصومة مثل احلكم الصادر 
يف مسألة االختصاص أو بطالن اإلجراءات وسائر األحكام املنظمة لسري اخلصومة، وتنقسم األحكام إىل           

طالن اإلجراءات أو احلكم بـسقوط      أحكام قطعية مثل األحكام اإلجرائية املنهية للخصومة كاحلكم بب        
اخلصومة، وإىل أحكام غري قطعية مثل األحكام التمهيدية كاحلكم بندب خبري يف الدعوى وهذه األخرية           

احلكـم   ": من قانون اإلجراءات املدنية    298وهو ما نصت عليه املادة       .)1018(ال تتمتع باحلجية املطلقة   
بإجراء حتقيق أو بتدبري مؤقت ال حيوز هذا احلكم حجية الصادر قبل الفصل يف املوضوع هو احلكم اآلمر 

  )1019("الشيء املقضي فيه
  تقسيم األحكام من حيث قابليتها للطعن  :املطلب الثالث

  :كما تنقسم األحكام من حيث قابليتها للطعن إىل

                                                 
 .536الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص : أمحد السيد صاوي  انظر،-1014
، ص )دط،دت(، دار الفكر العريب، مصر،1981لسنة الوجيز يف املرافعات مركزا على قضاء النقض :  انظر، حممد حممود إبراهيم-1015

 .723-722نظرية األحكام يف قانون املرافعات، ص : د أبو الوفاوأمح .833
 .176محاية القاضي وضمانات نزاهته، ص :  انظر، عادل حممد جرب أمحد الشريف-1016
 .25، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية رقم -1017
 .2/193 ،ون القضائي اخلاصالقان: إبراهيم جنيب سعد  انظر،-1018
 .25، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21ية رقم اجلريدة الرمس -1019
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وهي األحكام اليت تصدر من حمكمة الدرجة األوىل، وتقبـل الطعـن فيهـا              :أحكام ابتدائية  -أ
  .ئنافباالست

 وهي األحكام اليت ال تقبل الطعن فيها باالستئناف، ويشمل ذلك األحكام            :أحكام انتهائية  -ب
الصادرة من حماكم الدرجة األوىل يف حدود نصاا االنتهائي، وكذلك األحكام الصادرة من حمـاكم                

عترب حكمـا   الدرجة األوىل وكانت تقبل الطعن فيها باالستئناف، ولكن فات ميعاد الطعن، وكذلك ي            
انتهائيا احلكم الصادر من حماكم الدرجة الثانية، وذلك ألن هذا احلكم غري قابل لالستئناف، وال خيـل                 

، فاحلكم يعترب ائيا طاملا أنه ال يقبل )1020(بوصف احلكم أنه انتهائيا أن يكون قابال للطعن فيه باملعارضة
  .)1021(ضةالطعن فيه باالستئناف ولو كان قابال للطعن فيه باملعار

وهي األحكام اليت ال تقبل الطعن بالطرق العاديـة          :أحكام حائزة لقوة الشيء احملكوم يف      -ج
وهي املعارضة واالستئناف، ولو كان احلكم قابال للطعن فيه بطرق الطعن غري العادية، وهي التمـاس                

  .)1022(إعادة النظر والنقض بل ولو طعن فيها بالفعل أحد هذين الطريقني
وهي األحكام اليت ال تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغري               :تة أحكام با  -د

  .)1023(العادية وهو أقوى أنواع األحكام
وتظهر أمهية تقسيم األحكام من حيث قابليتها للطعن يف معرفة مدى صالحية احلكـم للتنفيـذ                

 اليت جيوز تنفيـذها جربيـا وفقـا     اجلربي، فاألحكام احلائزة لقوة األمر املقضى به واألحكام الباتة هي         
  .)1024(للقاعدة العامة يف تنفيذ األحكام يف القانون الوضعي

كما يشترط القانون الوضعي شروطا جيب توافرها يف احلق املدعى به حىت حيوز احلكم الصادر به                
 احلجية، ومن هذه الشروط احتاد اخلصوم و املقصود به هو احتاد اخلصوم بصفام وليس بأشخاصـهم               

  .)1025(فاحلكم الذي يصدر يف دعوى يرفعها الوكيل حيوز حجية الشيء احملكوم فيه بالنسبة لألصيل

                                                 
هي طريق طعن عادي يف حكم غيايب يرفع إىل نفس احملكمة اليت أصدرت احلكم، ال إىل حمكمة أعلى، فهي بذلك ال تعد : املعارضة -1020

 .293أصول املرافعات، ص  :انظر، أمحد مسلم .درجة ثانية من درجات التقاضي
 .2/206، ضائي اخلاصالقانون الق: إبراهيم جنيب سعد -1021
 .224نظرية األحكام يف قانون املرافعات، ص : أمحد أبو الوفا -1022
 .224نظرية األحكام يف قانون املرافعات، ص :  انظر، أبو الوفا-1023
ة، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجاري: أمحد السيد صاوي .2/207 ،القانون القضائي اخلاص: يبإبراهيم جن  انظر،-1024

 .528ص 
 مما هو جدير بالذكر أن احلكم ال يكون حجة على اخلصوم وحدهم، بل هو حجة أيضا على خلف اخلصوم اخلاص بشرط أن يكون -1025

احلكم متعلقا بالعني اليت انتقلت إىل اخللف اخلاص وأن يكون احلكم سابقا على انتقال العني إىل اخللف اخلاص، وكذلك اخللف العام 
 . 247ص  الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية،: محد السيد صاويانظر، أ.كالورثة



 247

 أما وحدة املوضوع أو احملل فهو أن يكون موضوع الدعوى اجلديدة هو ذات املوضوع الـذي                
فصل فيه احلكم السابق، فاحلكم عن بتعويض عن ضرر مينع من جتديد املطالبة بالتعويض عـن نفـس                  

  .ر، ولكنه ال مينع من احلكم بتعويض آخر عن ضرر استجد عن نفس الفعل الضارالضر
إذ العربة يف حجية الشيء املقضى به هو توافر وحدة املوضوع بأن يكون أساس الدعويني واحد                

  .فال يؤثر يف وحدة املوضوع اختالف الطلبات يف الدعويني
دة مع احلكـم الـسابق صـدوره يف         وأما وحدة السبب فهو أن يتحد السبب يف الدعوى اجلدي         

  .)1026(حىت يكون للحكم حجية األمر املقضى به الدعوى الالحقة
  :وأما الشروط الواجب توافرها يف احلكم نفسه حىت يتمتع باحلجية فهي

أن يكون احلكم قضائيا أي صادرا من جهة قضائية مبوجب سلطتها القضائية ال مبوجـب                -1  
كمة على القسمة يف حال غياب أحد الشركاء أو كان بينـهم مـن مل           سلطتها الوالئية مثل تصديق احمل    

  .تتوفر فيه األهلية
 أن يكون احلكم صادرا من حمكمة خمتصة اختصاصا جيعل هلا والية يف إصداره، فـاحلكم                -2  

  .الذي يصدر من حمكمة مدنية يف مسألة خيتص ا القضاء اجلنائي ال يتمتع باحلجية
 أي فاصال يف املوضوع بالبت فيه، ولو كان حكما ابتدائيا، فإذا مل              أن يكون احلكم قطعيا    -3  

  .)1027(يبت احلكم يف اخلصومة على وجه حاسم مل حيز حجية األمر املقضى كاحلكم بغرامة ديدية
ومن هنا ميكن القول أن األحكام القضائية يف القانون الوضعي تتمتع باحلجية لتحقيق اسـتقرار               

وهذا الوجـه يتفـق مـع الفقـه      ومحاية احلقوق وطمأنة الناس وثقتهم بالقضاء،  األحكام ورد املظامل    
، فاحلكم مبجرد صدوره يتمتع حبجيـة       )1029( ختتلف يف مداها   -أي احلجية –ولكنها  , )1028(اإلسالمي

األمر املقضى به، فإذا مل يطعن أحد من اخلصوم على هذا احلكم باالستئناف أو فاتت مواعيد الطعن أو                  
  .)1030(لطعن يف هذا احلكم فإنه يتمتع باحلجية املطلقة اليت ال ميكن املساس ااستنفذت طرق ا

                                                 
 . 180-179محاية القاضي وضمانات نزاهته، ص : انظر، عادل حممد جرب أمحد الشريف -1026
 .838 انظر، حممد حممود إبراهيم، الوجيز يف املرافعات، ص-1027
قه اإلسالمي، وال وجود هلا يف النظم الوضعية مثل ظهور أثر هذه احلجية على  هناك جماالت تظهر فيها حجية احلكم القضائي يف الف-1028

اعتقادات أطراف الدعوى، ويتمثل أثرها يف حتليل وحترمي ما يقرره احلكم، وذلك بسبب اختالف طبيعة التشريع اإلسالمي عن التشريعات 
 .99انظر، حممد نعيم ياسني، حجية احلكم القضائي، ص . ىالوضعية من حيث وجود اجلانب الدياين يف األول، وعدم وجوده يف األخر

احلجية يف الفقه اإلسالمي مالزمة لكل حكم قضائي صدر عن قاض خمتص وفق األصول الشرعية، وال تتفاوت بني مرحلة وأخرى  -1029
 .97حجية احلكم القضائي، ص :انظر، حممد نعيم ياسني. كما هو احلال يف القوانني الوضعية

كرة ختتلف أيضا عما ذهب إليه الفقهاء املسلمون إذ كلهم جممعون على أن احلكم القضائي إذا وقع فيه اخلطأ واجلور  هذه الف-1030
 .21حجية احلكم القضائي، ص : انظر، حممد نعيم ياسني.وقامت على ذلك أدلة مقبولة شرعا وجب نقضه وإبطاله
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  اجتهاد القاضي يف العصر احلديث وضرورة التقنني :امساملبحث اخل
يشترط فيمن يولّى القضاء يف الفقه اإلسالمي أن تكون له أهلية االجتهاد فيما قد يعترضه من   

تاب والسنة واإلمجاع، فيعمد إىل استنباط احلكم الشرعي قضايا ومسائل ال جيد هلا حكما يف الك
 عن طريق القياس املعترب وأوجه االستدالل املختلفة، وال يتأتى ذلك -حمل الرتاع-املناسب للواقعة 

موع القضاة الشرعيني خصوصا يف عصرنا هذا الذي يتعني فيه االقتصار على اشتراط كون من يريد 
ا باألحكام الشرعية من الفقه وأصوله والتفسري وعلوم احلديث وما إىل منصب القضاء أن يكون عامل

  .حىت يتمكن من انتقاء احلكم الراجح املناسب للمسألة. ذلك
وبالنظر إىل .  يف العصر احلديث-يف جمال األحوال الشخصية-وهذا ينطبق على القاضي الشرعي 

تشريع اجلزائري، فإن مفهوم االجتهاد عدم ختصيص قضاة شرعيني يف جمال األحوال الشخصية يف ال
القضائي يف جمال شؤون األسرة خيتلف عن مفهوم االجتهاد القضائي الشرعي بوجه عام، وسيتضح ذلك 

  :من خالل ما يأيت بيانه يف املطالب اآلتية
  مدى حرية القاضي يف االجتهاد يف القانون الوضعي :املطلب األول

 ئيالقضااالجتهاد ولعدة قرون متتالية كان جمتهدا حقا، وقام  إذا كان القاضي يف صدر اإلسالم   
بدور رئيسي يف تكوين الفقه اإلسالمي، فإنه ال ميكن القول اآلن بعدم جواز تقنني الفقه اإلسالمي 

، وذلك ألن القاضي اآلن ال ميلك يف اجلملة وسائل )1031(ألسباب منها احلجر على اجتهاد القاضي
الوقت الكايف للبحث واالستقصاء مع كثرة عدد القضايا اليت جيب عليه ، ومن أمهها )1032(االجتهاد

مث بالرجوع إىل  ،، وعليه فإن القاضي مقيد يف التفسري بلفظ النص وبإرادة املشرع)1033(الفصل فيها
   .ةياملصادر االحتياط

                                                 
وتأهيلهم علميا، وتدريبهم عمليا على أعمال القضاء، ولو بدورات دراسية لذلك ينبغي واحلال هذه إعداد القضاة، والعناية م،  -1031

مع حسن اختيار القضاة مبراعاة ما حتلوا به من قوة يف العلم ، ورجاحة يف العقل، مع حلم . وتدريبية ملن حيتاج لذلك ممن على رأس العمل
 غري ذلك من الصفات اليت ينبغي أن تتوفر يف القاضي،مث البد من تأليف إىل. . وأناة ، وبعد نظر ، وصدق وأمانة ، وابتعاد عن مظان الريبة 

جلنة من العلماء ؛ لبحث املسائل القضائية اهلامة اليت رمبا يشتبه احلكم فيها على بعض القضاة ، فتبني باألدلة وجه احلكم فيها ، وتوضح 
لزام القضاة مبا انتهى إليه البحث ، بل ليكون عونا هلم يف القيام مبهمتهم تطبيقها بأمثلة ، خاصة القضايا اليت حدثت يف عصرنا ، وليس هذا إل

 .، ومنوذجا هلم يف دراسة القضايا وحل مشكلها ، والدقة يف تطبيق األحكام فيها ، فبذلك تضيق شقة اخلالف ، وتتحقق املصلحة املرجوة
غلق باب االجتهاد القضائي بالنسبة للمحكمة العليا عند وجود  إذا كان هذا ينطبق على االجتهاد الفردي للقاضي، فإنه ال يعين -1032

 .فراغ تشريعي،أو عند الفصل يف مسائل ال حيكمها نص قانوين واضح، ويستقر القضاء على اتباعها
قيها بل جمتهدا  كان القاضي هو الفقيه منذ صدر اإلسالم إىل أواخر اخلالفة العثمانية ، وكان ال يعني إال بعد أن يثبت أنه قد أصبح ف-1033

يف بعض األحيان، وخري مثال للقاضي الفقيه اتهد هو أبو يوسف صاحب أيب حنيفة، ولذلك كانت أحكام القضاة وقدرام تضع بل تقرر 
والثقافة ولذا جيب أن يعد القضاة إعدادا خاصا من حيث الدراسة القانونية  .مبادئ شرعية للتطبيق، كما حيدث اآلن بالنسبة ألحكام احملاكم
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  واملصلحة تقتضي واحلال هذه أن يكون أمام القاضي قانون مكتوب يسهل تطبيقه على القضايا             
املعروضة عليه، كما أن القضاة يف مجيع البالد اإلسالمية قد تعودوا على تطبيق نصوص قانونية واضحة                

وبالتايل فمن البديهي أن عملية التفسري واالجتهاد ال تتم إال إذا كانت القاعـدة املـراد                 .وسهلة الفهم 
باط احلكم املالئم منها، تفسريها موضوعة وموجودة عند عرض احلالة على القاضي حىت يتمكن من استن           
فما مدى حرية القاضي     إال أنه قد حيدث أن تعرض على القاضي حالة مل ينص املشرع على حكم هلا،              

  .يف االجتهاد القضائي هنا؟
كما أنه من املعروف أن القاضي يقوم يف اجتهاده بتفسري النص القانوين بإزالة الغموض الذي قد 

 حد ذاته، أي إىل ألفاظه وعباراته وتراكيبه، وكذلك مراد الشرع           يشوبه، وذلك بالرجوع إىل النص يف     
من وضعه، ومن هنا تربز مكانة وأمهية اللفظ من جهة، وإرادة املشرع من جهة أخرى يف تفسري القاضي 

  .للقوانني الوضعية
  تقييد القاضي بلفظ النص وبإرادة املشرع :الفرع األول

نص وإرادة املشرع، واعتربوها األساس الذي يرتكز عليه        أوىل العديد من الفقهاء أمهية قصوى لل      
، وقد كان ملدرستهم تأثري بالغ      )1035("الشراح على املتون  "ويعرف هؤالء الفقهاء باسم      ،)1034(التفسري

على القوانني الوضعية يف العديد من النظم اليت اعتمدت تقييد القاضي بلفظ النص وإرادة املشرع عنـد                 
  .)1036(شريعية وتطبيقهاقيامه بتفسري النصوص الت

وعليه فإذا كان النص غامضا وغري واضح فإنه يتأكد على القاضي تفسريه والرجوع إىل اللفظ               
يف مفهومه وتركيبه اللغوي والنحوي، كما يتعني عليه يف حالة االلتباس الرجوع إىل إرادة املشرع حىت                

                                                                                                                                                         
تشريعات البالد العربية بني القوانني الغربية والشريعة :انظر،حممد عبد اجلواد حممد .العامة، وأن يدقق يف اختيار من يلي منصب القضاء

 .31-30، ص 1966 اإلسالمية، نشر معهد الدراسات اإلضافية، جامعة اخلرطوم،
ؤلفام اليت يتناولون فيها نصوص التشريع بالتحليل بقصد الكشف عن  يقصد به هو التفسري الفقهي الذي يباشره الشراح يف م-1034

 .معانيها و ما تشتمله من أحكام 
 ظهرت مدرسة الشرح على املتون يف القرن التاسع عشر بفرنسا، ومن أسسها أن تقوم على نظرية كمال التشريع وتقديسه من -1035

على أن بعض الفقهاء ذهبوا إىل خالف هذا الرأي .ن يترك حالة دون حل نصيحيث لفظه وإرادة واضعه، حبيث ترى أن املشرع ال ميكن أ
النظرية العامة وتطبيقاا يف -تفسري النصوص يف القانون والشريعة اإلسالمية :حممد صربي السعدي :انظر .ووجهت هلا انتقادات عديدة
كما ظهرت املدرسة التارخيية اليت تقوم على أساس  .ا بعدها وم34، ص 1979دار النهضة العربية، القاهرة، -الفقهني الوضعي واإلسالمي

أن املصدر الوحيد للقاعدة القانونية يكمن يف ضمري الشعب وهو مثرة للتطور التارخيي لألمة، فال يتقيد القاضي يف تفسري القاعدة القانونية 
وف االجتماعية واالقتصادية وقت تفسري النص وتطبيقه، بالبحث عن إرادة املشرع وقت وضع النص، بل جيب أن يأيت التفسري مالئما للظر

كما برزت مدرسة البحث العلمي احلر اليت ترى منح القاضي حرية البحث العلمي يف حالة عدم وجود قاعدة يطبقها على الرتاع املعروض 
  . 204-200التفسري القضائي للقانون املدين، ص  :رضا املزغين وعبد ايد عبودة انظر، .عليه

 .   وما بعدها47تفسري النصوص يف القانون والشريعة اإلسالمية، ص  :حممد صربي السعدي: انظر-1036
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كأول وسيلة للتفسري، إذ يتعني عليه      فيلزم القاضي بالرجوع إىل اللفظ       .يهتدي إىل معىن النص الصحيح    
أن حيلل ألفاظ النص ومنطوق العبارة مستندا يف ذلك إىل املعاين اللغوية للكلمات وما جرى عليه عرف                 
االستعمال، وعند متكنه من التوصل إىل تفسري النص عن طريق تفسري اللفظ يقيد القاضي بالرجوع إىل                

  .إرادة املشرع
إىل عدم تقييد القاضي املفسر تقييدا مطلقـا بـالنص وال بـإرادة       وقد ذهب املشرع اجلزائري     

، بل ترك له بعض اال إلعمال الرأي واالجتهاد والبحث العلمي، فالقاضي اجلزائـري              )1037(املشرع
وهذا ما   .يفسر النص يف لفظه وفحواه، فيتوقف عند اللفظ وإذا اقتضته احلاجة يتعداه إىل فحوى النص              

يسري القانون على مجيع املسائل اليت تتناوهلا نـصوصه يف          " :وىل من القانون املدين   نصت عليه املادة األ   
  .)1038("لفظها أو يف فحواها

فإن عليه   وعند انعدام النص وسكوت املشرع حبيث ال ميكن للقاضي أن يتقيد بلفظ أو عبارة،             
  .الرجوع إىل مصادر خارجة عن النص وهي املصادر االحتياطية

  يد القاضي باملصادر االحتياطية  تقي: الفرع الثاين
إذا مل يوجـد نـص      :" على أنـه    اجلزائري تنص املادة األوىل يف فقرا الثانية من القانون املدين        

تشريعي حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا مل يوجد فبمقتضى العرف، فإذا مل يوجد               
  .)1039("فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

يتضح من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد نص على القيود اليت جيب علـى القاضـي                  
االلتزام ا يف حالة عدم وجد نص، وذلك بذكر املصادر اليت يتحتم على القاضي الرجوع إليها حبسب                 

ن أنه مل جيد ترتيبها، فال ميكن للقاضي أن يرجع إىل مصدر من املصادر املنصوص عليها إال بعد التحقق م
  .احلكم يف املصدر السابق

وعليه فالقاضي يف التشريع اجلزائري يتقيد يف حالة انعدام النص التشريعي مببـادئ الـشريعة               
  .اإلسالمية أوال وبالعرف ثانيا ومببادئ القانون الطبيعي ثالثا وبقواعد العدالة رابعا

                                                 
 يالحظ أن املشرع اجلزائري قد تأثر يف جمال التفسري القضائي بكل مدارس التفسري، فأخذ مبدرسة الشرح على املتون فيما تنادي به -1037

ا سلمت به مدرسة البحث العلمي احلر من تعدد مصادر القانون وإعطاء القاضي بعض من تفسري النصوص مبنطوقها وفحواها، كما سلم مب
 .احلرية للتوصل إىل حل الرتاع املعروض عليه، كما تأثر باملدرسة التارخيية ولو بصورة غري مباشرة ومسايرته الظروف االجتماعية واالقتصادية

 .213، ص التفسري القضائي يف القانون املدين :انظر، رضا املزغين
 .  31/2007اجلريدة الرمسية رقم  . املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم26/9/1975 املؤرخ يف 58-75 األمر رقم -1038
 .  31/2007اجلريدة الرمسية رقم  . املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم26/9/1975 املؤرخ يف 58-75 األمر رقم -1039
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ة مثل مبدأ نفي احلرج ومبدأ الضرورة وقد قصد املشرع مببادئ الشريعة اإلسالمية قواعدها العام       
واملصلحة وغريها، ألن الرجوع إىل الشريعة اإلسالمية ككل جيعل منها مصدرا أساسـيا ال مـصدرا                

  .احتياطيا
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الشأن أن األمر خمتلف يف الرجوع إىل الشريعة اإلسالمية كمصدر    

 على  222 بالنسبة لقانون األسرة الذي ينص يف املادة         ارا أساسي احتياطي بالنسبة للقانون املدين، ومصد    
  .)1040("كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية" :أنه

فقد اكتفى املشرع اجلزائري يف القانون املدين مبجرد مبادئ الشريعة اليت متثل قواعدها وكلياا              
الشريعة اليت متثل جزئياا وكلياا، وهذا ما نص عليها قانون األسرة يف املـادة              العامة، خبالف أحكام    

222)1041(.  
  مدى حرية القاضي يف تفسري الوقائع وتقديرها :الفرع الثالث

، فعلى القاضي أن    )1042(ينحصر دور القضاء يف حل أي مشكلة على مستوى الوقائع والقانون          
بعد ذلك عن القاعدة القانونية املالئمة، وهـذا يتطلـب          يبحث ويتحقق من وجود الوقائع، مث يبحث        

  .تسلسال منطقيا وتداخال يف كل فترات العمل الفكري من مالحظة وبرهان وتعليل وتقدير
ا بالقوانني اليت يطبقها، إال أن تطور احلياة االجتماعية وإذا كان يفترض يف القاضي أن يكون ملم

ا بكـل  تلف ااالت، جعل من الصعب على القاضي أن يكون ملم       واالقتصادية والتقدم يف العلوم يف خم     
ميادين املعرفة، لذلك فهو حياول أوال أن يقدر والوقائع ويفسرها بنفسه، مما أدى إىل تطور دور القاضي                 
األصل يف تقدير الوقائع مع التوسع يف احلرية اليت حيظى ا يف هذا اال بناء على تقـدير املـصلحة أو    

 يف حتديد احلل املالئم للرتاع املعروض عليه، وفقا ملا نص عليه القانون املدين اجلزائري يف املادة                 الضرورة
                                                 

 املؤرخ يف 02-05 املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر رقم 1984 يوليو 29  املؤرخ يف11-84 قانون رقم -1040
 .27/2/2005، املؤرخة يف 15اجلريدة الرمسية، رقم  . 27/2/2005

 و طبقا ملؤهالته العلمية وحبكم ختصصه يف القانون أساسا ال  والواقع أن قاضي األحوال الشخصية يف النظام القضائي يف اجلزائر،-1041
ميلك أهلية الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية واستقاء األحكام منها عند عدم وجود النص القانوين، وذلك راجع إىل ضعف تكوينه 

 من قانون األسرة اجلزائري جاءت مطلقة، فلم 222كما أن نص املادة . العلمي وختصصه يف علوم الشريعة اإلسالمية اليت حتكم قضايا األسرة
با معينا، وال كيفية حمددة، وال ملن تعود األهلية يف ذلك، هل للمشرع نفسه، أم إىل اجتهاد احملكمة العليا، أم إىل اجتهاد القاضي، حتدد مذه

واألمر ال يستقيم يف كل ذلك، فكان على املشرع أن يستوعب مجيع القضايا األساسية والفرعية املتعلقة بنظام األسرة حىت ال يترك جماال 
لذلك كان من الضروري إعداد قضاة متخصصني يف الشريعة والقانون مؤهلني للقضاء الشرعي يف جمال األحوال  .التشريعيللفراغ 

 .الشخصية
جاءت تشريعات عديدة بالتفرقة بني الوقائع والقانون، وذلك فيما يتعلق مبوضوع اختصاص احملاكم، فالوقائع هي من اختصاص  -1042

العليا يف الوقائع، وإمنا تنحصر رقابتها يف النظر يف تطبيق القانون، ويبقى للقاضي حرية تقدير الوقائع احملاكم، وال تتدخل احملكمة 
 .226التفسري القضائي يف القانون املدين، ص : انظر، رضا املزغين.وتفسريها
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إذا مت العقد بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعـدل    " : على أنه  110
يقع باطال كل اتفاق    هذه الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن منها، وذلك وفقا ملا تقضي به العدالة، و              

  .)1043("على خالف ذلك
لذا رأت أغلب القوانني الوضعية أنه يتعني عليها أن متنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة وكبرية               

،وله أن يتخذ كـل التـدابري       )1044(وحرية كفيلة بتحقيق القاضي يف الرتاع املدين، وهو قاضي الوقائع         
 من قـانون اإلجـراءات      28ما تنص عليه املادة      وفق   )1045(واإلجراءات لالزمة يف التحقيق القضائي    

 : على أنـه   126كاالستعانة باخلرباء وفقا ملا نص عليه قانون اإلجراءات املدنية يف املادة            . )1046(املدنية
جيوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد اخلصوم تعيني خيرب أو عدة خرباء من نفس التخصص أو                  "

دف اخلربة إىل توضيح واقعة عادية تقنيـة أو  " :ن نفس القانون   م 125، واملادة   "من ختصصات خمتلفة  
  .)1047("علمية حمضة للقاضي

 فال يقبل العقل بعد ذلك أن تلغى هذه القوانني الوضعية ذات األصل األجنيب، ويكلف القضاة               
بالفصل يف الدعاوى طبقا لألحكام الشرعية يف الفقه اإلسالمي ومن هذا املـذهب أو ذاك وصـعوبة                 

  .)1048(حث يف كتب الفقه القدمية ال ختفى على أحدالب
ولكل بلد إسالمي أن يقنن يف إطار املذهب السائد فيه، حيث ائتلفه أهله وأنسوا به، كما فعلت 
الدولة العثمانية يف تقنني الة من املذهب احلنفي، وله أيضا أن خيتار أحكام اموعة الفقهية القـضائية                 

  .ة حبسب ما يراه أكثر مالءمة حلاجة البلد وتطورها يف كل عصرمن خمتلف املذاهب املعترب
فاملهم إمنا هو توحيد احلكم القضائي من بني اآلراء الفقهية املتعددة بصورة إلزاميـة للقـضاة                
واملتقاضني يف الدولة الواحدة، وحتقيق علنيته بأحسن الوسائل وأوثقها كما توجبه أصـول التـشريع،               

  .)1049(القضاءوذلك للقضاء على فوضى 
                                                 

 . املتضمن القانون املدين26/9/1975 املؤرخ يف 58-75األمر رقم  -1043
 األصل عدم تدخل احملكمة العليا وعدم مراقبتها فيما يتعلق بالوقائع، إال أنه خيضع لرقابة احملكمة العليا  يعد من مظاهر حرية قاضي-1044

فيما يتعلق بتكييف هذه الوقائع، وبتحديد القاعدة القانونية املطبقة عليها، ألن القاعدة القانونية عامة وجمردة، أما الوقائع فهي خاصة باحلالة 
 .232-229التفسري القضائي يف القانون املدين، ص : انظر، رضا املزغين وعبد ايد عبودة. لفصل الرتاع فيهااملعروضة على القاضي

غري أنه ال ينبغي أن تؤدي حرية القاضي يف اختاذ هذه اإلجراءات إىل املساس باملبدأ األساسي يف التقاضي الذي يتمثل يف احلياد  -1045
 .وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف مبحث املبادئ األساسية للقضاء .لمهوالرتاهة واملساواة وعدم القضاء بع

 21اجلريدة الرمسية رقم ".جيوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق اجلائزة قانونا ":حيث نصت على أنه -1046
 .6ص  ،23/4/2008املؤرخة يف 

 .13، ص 23/4/2008 املؤرخة يف 21العدد  :اجلريدة الرمسية -1047
 . 165أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص: حممد عبد اجلواد حممد -1048
 .1/316املدخل الفقهي العام، :  انظر، مصطفى الزرقا-1049



 253

  التقنني يف جمال األحوال الشخصية :املطلب الثاين
املسألة األساسية اليت تثار بصدد التقنني هي موقع القاضي بني حرية االجتهاد وااللتزام بالتقنني،              

  .وعليه ال بد من معرفة معىن التقنني وضرورته يف جمال القضاء األسري
  )1050(ااملراد بالتقنني لغة واصطالح: الفرع األول

  يف اللغة :أوال
وقانون كل شيء   :"قال ابن منظور   . تعين وضع القوانني   ؛وهي كلمة مولدة   مصدر قنن،  :التقنني
ويصطلح استخدامها على األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته اليت تعـرف             ،)1051("طريقه ومقياسه 

  .)1052(أحكامه منه، كما يطلق مبعىن األصل
  عام يف االصطالح الفقهي ال:ثانيا

يعين صياغة األحكام الفقهية ذات املوضوع الواحد اليت مل يترك تطبيقها الختيار الناس، بعبارات 
  .)1053("آمرة مييز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا، بعيدا عن التكرار واالضطراب

ن يف شكل   مجع القواعد القانونية املتعلقة بفرع من فروع القانو       " :)1054( وعلى هذا فالتقنني هو   
وتبويبها حبسب املوضوعات اليت تنظمها، واموعة تظهر يف شكل          كتاب أو مدونة أو جمموعة واحدة،     

  .)1055("مواد، وتشمل خمتلف النصوص اخلاصة باألحكام القانونية املتصلة بفرع من فروع القانون
  :ويكون التقنني بأحد السبيلني

 فيه فيلتزم رأي إمامه، أو أرجح األقوال فيه أو          التزام مذهب واحد، وإذا تعددت اآلراء      :أوهلما
  .املُفىت به

  .األخذ عن مذهب مبا يصح منه، إذ الصحيح ليس حمصورا يف مذهب معني :ثانيهما

                                                 
 للراغب يف االطالع على موضوع التقنني سيجد شيئا من بغيته عند الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد الذي عرض للمسألة حتت -1050
تقنني الشريعة بني "ضمن حبوثه يف فقه النوازل، والشيخ عبد الرمحن بن سعد الشتري الذي مجع رسالة حتت عنوان"  واإللزامالتقنني"عنوان 

تقنني األحكام الشرعية بني املانعني "، والدكتور عبد الرمحن بن أمحد الذي استقرأ أقوال العلماء يف حبثه املعنون بـ"التحليل والتحرمي
 .ذكر أن مجهور الفقهاء املعاصرين جييزون التقنني ومنهم بعض أعضاء هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، حيث "وايزين
 .13/349 لسان العرب، : ابن منظور-1051
 .763ص :  املعجم الوسيط-1052
 .1/313املدخل الفقهي العام، :  انظر، مصطفى الزرقا-1053
اختاذ األحكام الشرعية املتعلقة باألحوال الشخصية الصياغة القانونية يفقدها األثر الذي ولعل . ميكن تسميته باالجتهاد الشكلي-1054

حتدثه النصوص الشرعية يف نفوس املتحاكمني واحملامني، وهو سبب قوي للخروج عن الضوابط الشرعية يف تفسري النصوص وعدم التحرج 
 .من خمالفتها

 .234، ص 1953، )دط(، دار النهضة العربية، القاهرة، حماضرات يف نظرية القانون:  حممد علي إمام-1055



 254

والسبيل األوسط يف التقنني هو األخذ يف بلد ما باملذهب السائد فيه أصال، واخلروج عليـه إىل                 
 فيكون األصل معروفا واالستثناء بينا حبيث يتبني الطريق إىل          غريه استثناء عندما تدعو املصلحة إىل ذلك،      

  .)1056(التفسري عند لزومه
 إىل مذهب آخر إذا ، واالنتقال  يؤخذ باملذهب املالكي أساسا مع اخلروج عليه       ؛ففي اجلزائر مثال  

 )1057(اشتراط الويل مثال يف عقد الزواج، فقد تدعو املصلحة        عدم تأكيد   دعت املصلحة، كما يف مسألة      
  .)1058( أو غريه من اآلراء الفقهيةإىل األخذ فيها باملذهب احلنفي

  يف االصطالح القانوين :ثالثا
يعين مجع القواعد اخلاصة بفرع من فروع القانون بعد تبويبها وترتيبها وإزالة ما قد يكون بينها                

ـ                 ق اهليئـة   من تناقض أو غموض يف مدونة واحدة، مث إصدارها يف شكل قانون تفرضه الدولة عن طري
التشريعية بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع أو العرف أو العادة أو القضاء أو غري                  

  :فهو يقوم على .ذلك من مصادر القانون
 تقسيم القانون مبعناه العام إىل فروع مثل القانون املدين والقـانون التجـاري وقـانون                :أوال

  .املرافعات املدنية والتجارية
مجع القواعد القانونية اخلاصة بكل فرع وتبويبها وترتيبها والتنسيق بينها، برفع ما قد يتبني              : ياثان

  .من تناقض بني بعضها البعض، وإزالة ما قد يكون فيها من غموض وصياغتها يف عبارات موجزة
ا الكافة  إصدارها يف شكل قانون من السلطة التشريعية يف الدولة لتطبقها احملاكم، ويلزم              :ثالثا

  .من أفراد وهيئات وسلطات
فالتقنني أو املدونة القانونية تشريع كغريه من التشريعات، وال خيتلف عنـها إال يف ضـخامته                
وخطورة شأنه اليت تعود إىل أنه ينظم بوجه عام فرعا من فروع العالقات القانونية وما يقتـضيه هـذا                   

قانونية اخلاصة به وتبويبها وترتيبها ورفع التناقض بينـها         التنظيم الشامل هلذا الفرع من جتميع القواعد ال       
  .)1059(وإزالة الغموض

                                                 
 .80، ص 1986، 2تقنني الفقه اإلسالمي، دار إحياء التراث اإلسالمي، قطر، ط:  انظر، حممد زكي عبد الرب-1056
 . وعدم العدول عنه يف اشتراط الويل- ومنهم املالكية- إال أنّ املصلحة احلقيقية تدعو إىل التمسك برأي اجلمهور -1057
 .سيأيت تفصيل ذلك يف الباب التطبيقي -1058
 .22-21تقنني الفقه اإلسالمي، ص :  انظر، حممد زكي عبد الرب-1059
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  حماسن ومساوئ التقنني :الفرع الثاين
يرى مجهور الفقهاء املعاصرين أن مزايا التقنني وموجباته تفوق كثريا ما يـراه الـبعض مـن                 

زين له ومساوئه وفق وجهة     ، وحيسن يف هذا املقام ذكر بعض حماسنه وفق وجهة نظر اي           )1060(حماذيره
  :، وذلك وفق اآليتنظر املانعني

   حماسن التقنني:أوال
  :)1061(وميكن ذكر أمهها فيما يلي 

حبيث أنه يسهل لألفراد وللقضاة التعرف على حكـم          :سهولة الرجوع إىل أحكام التقنني     -
يف جمموعة واحدة يـسهل     القانون وتطبيقه، إذ جيمع القواعد القانونية املتعلقة بفرع من فروع القانون            

وعليه فإذا ما قننت أحكام الفقه بعبارة سهلة مألوفة صار ميسورا على القاضي واحملامي               .الرجوع إليها 
والشخص املسلم العادي معرفة أحكام الشريعة يف دائرة العقود واملعامالت، بدال من التخبط والتعقيد يف 

  .التراث الفقهي املتشعب
جيعلها معروفة من الناس الذين تطبق عليهم، إذ أن معرفة القانون شرط            كما أن تقنني األحكام     

أساسي لنفاذه، وهذا ما يعرب عنه حديثا بنشر القوانني يف اجلريدة الرمسية وإعالا مبختلف طرق اإلعالم                
  .)1062("ال يعذر أحد جبهله بالقانون"األخرى، وحينئذ حيق تطبيق قاعدة

إذ أنه يضبط األحكام الشرعية ويبني الراجح منـها      :راجحضبط األحكام الشرعية وبيان ال     -
واملعتمد، وذلك ألن أكثر القضاة املعاصرين ال يتيسر هلم فهم أو معرفة احلكم الشرعي الواجب تطبيقه                
لكثرة اخلالفات بني املذاهب الفقهية، وحىت يف املذهب الواحد ملعرفة الراجح أو الرأي املُفىت به، كما أن 

م يضيق عن النظر الستخالص احلكم، وأن االجتهاد املطلوب هو سالمة تطبيـق احلكـم               وقت احملاك 
  .الشرعي على الوقائع املعقدة والشائكة

                                                 
 ثار جدل واسع بني ايزين الذين يعتربون التقنني من بوادر النشاط التشريعي وأنه األفضل بسبب تعدد آراء الفقهاء، وممن انتصر -1060

، والزرقا يف "الفقه اإلسالمي وأدلته"، وكذا الشيخ وهبة الزحيلي يف مؤلفه "خالصة تاريخ التشريع"هلذا الشيخ عبد الوهاب خالف يف كتابه 
وأما املانعني  .الذي انتصر له بقوة" الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد"، والدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه "املدخل الفقهي العام"كتابه 

 أنه يقيد مرونة الشريعة واالجتهاد والتطور، فليس من احلق وضع القانون األساسي الذي يعين جتميد للتقنني يف العصر احلديث فدعواهم
االستنباط وحصره على مجاعة خاصة من الفقهاء، إال ما كان من نصوص الشريعة غري القابلة ملختلف االستنباطات، أما التقنني الذي يرونه 

أن يكون التقنني من طريق جملس شورى الفقهاء منتخبا انتخابا حرا، وأن ال يكون للتقنني صفة  :امناسبا ومفيدا فال بد أن يتقيد بشروط منه
 .الدوام والثبات

 . وما بعدها27، ص 1987، 1جهود تقنني الفقه اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، دمشق،سورية، ط:  انظر، وهبة الزحيلي-1061
 .15اآلية :اإلسراء����وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال����:اىلوهذه القاعدة جتد أساسها يف اإلسالم يف قوله تع -1062
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فضال عما يف إطالق حرية القاضي من خطر، إذ ال تؤمن كفاءة القاضي أو نزاهتـه ويـصبح                  
 .مصدر خطر على العدالة   ) جلديديف حالة االجتهاد ا   ( حتكمه املطلق يف تبني القاعدة القانونية أو وضعها       

وأن ترك احلرية للقضاة يقتضي توافر شروط االجتهاد فيهم، وهذا متعذر نظرا للحاجة إىل جهاز كبري                
  .  )1063(يضم عشرات اآلالف من القضاة اتهدين يف العامل اإلسالمي

كما يؤدي إىل التوحيـد القـانوين والقـضائي داخـل الدولـة              :وحدة أحكام القضاء   -
فإذا مل يكن احلكم موحداً      .، ولذلك فهو من أهم وسائل التوحيد السياسي واالجتماعي        )1064(واحدةال

أو ترك أمر التطبيق الجتهاد القضاة يف أرجاء البالد املختلفة، واألخذ مبا يرونه مناسبا أصبحت أحكام                
  .)1065(كم بصفة عامةالقضاء يف الدولة الواحدة متعارضة مما حيدث بلبلة واضطرابا يهدر الثقة باحملا

إذ بعد أن يدون القانون يف جمموعة بينة احلدود واملعامل،  :اإلعانة على دراسة القانون املقارن -
  .)1066(تسهل مقارنته بالقانون يف الدول األخرى، وهذه املقارنة تظهر مزايا وعيوب كل قانون

  مساوئ التقنني :ثانيا  
  :وميكن اإلشارة إىل أمهها   

ذلك أن القاضي أو الفقيه يكون عادة أمام النص القانوين املوحـد             :جتهادإيقاف حركة اال   -
مقيدا، فال مساغ لالجتهاد يف مورد النص، وحينئذ يتوقف النشاط الفكري واإلبداع التشريعي لتلبيـة               

يضاف إىل ذلك أن الواقـع       .مطالب احلياة املتغرية، ومواجهة األنظمة واألعراف واملعامالت املتجددة       
  .ي مل يستطع االستغناء عن حرية القاضي وسلطته يف التقديرالعمل

حيث تكون القوانني عادة ملزمة للمواطنني والقضاة بتطبيق رأي واحد          : اإللزام برأي واحد   -
ونظام واحد ال جمال للحياد عنه، وذلك يف دائرة األحكام اليت جيوز لألفراد االتفاق على خالفها، فإذا مل 

  . القانونااق فيطبق النص القانوين الذي ارتآه منظموحيدث مثل هذا االتف
فالتقنني يضع القاعدة القانونية يف قوالب حمددة، بينما احلاالت العملية اليت تطبق عليهـا هـذه               
القاعدة ليست متماثلة، مما جيعل القاعدة مناسبة لبعض احلاالت اليت تصورها املشرع عند التقنني وغـري         

إال بشيء من التجاوز، خبالف احلال عند عدم وجود تقنني إذ يكـون أمـام        مناسبة للحاالت األخرى    
  .القاضي حرية معاجلة كل حالة مبا يناسبها

                                                 
 .207-206النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، ص : انظر، مجال الدين عطية -1063
 . كما يفيد يف االقتباس من القوانني األجنبية-1064
 . وما بعدها26جهود تقنني الفقه اإلسالمي، ص : انظر، وهبة الزحيلي-1065
 .25تقنني الفقه اإلسالمي، ص :  الرب انظر، حممد زكي عبد-1066
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-    فمن املعروف أن احلياة تتطور وتتطور معها األنظمة، فـإذا          : نةاجلمود على النصوص املقن
تطور والتغري، وهـذا أمـر      قننت أحكام التعامل أصيب القانون باجلمود، ومل يعد يتفاعل مع مسرية ال           

  .ملموس يف واقع تطور احلياة اإلنسانية وخباصة يف هذا العصر
فالتقنني ال حيدد القاعدة القانونية فحسب، وإمنا جيمدها أيضا، إذ أن التطور االجتماعي املستمر              

لتطور فتعمد  تقف أمامه القاعدة القانونية جامدة، حىت يتبني لألجهزة التشريعية ختلفها عن مسايرة هذا ا             
إىل تعديلها،بينما القاضي يستطيع مسايرة هذا التطور يف حالة عدم وجود تقنني دون انتظار مضي وقت                

  .)1067(طويل وما يصحبه من وقوع مظامل نتيجة عدم مالءمة القاعدة اجلامدة للتطور املستمر
 ومن ناحية أخرى يعاب على التقنني أنه يستعمل مـصطلحات دون حتديـد معناهـا مثـل                

وقصوره عن استيعاب كل  ،)1068("األحوال العينية"، "حسن النية "،  "األحوال الشخصية "،"احلق"عبارات
وحماولة صياغة مبادئ القرآن وآياتـه يف       :"علي جريشة األستاذ  يقول   .)1069(األحكام القانونية ومشوهلا  

 تعاىل للراسخني يف نصوص جافة غري قابلة للتعديل حماولة فاشلة وإغالق لباب االجتهاد الذي أذن به اهللا
وحنـن نفـضل يف تطبيـق القـرآن األسـلوب           . �العلم االستنباط من آيات اهللا وأحاديث رسوله        

، وفيه للقاضي حرية واسعة يف االجتهاد والتقدير، فإن االجتـهاد يف نـصوص              )1070(األجنلوسكسوين
لعلماء يف جمال احلكم    القرآن أحرى أن يثري الفقه اإلسالمي بثروة ضخمة كما أثراها من قبل، فأدى ا             

  .)1071("والقضاء والفقه دورهم، وخلد هلم التاريخ جهدهم واجتهادهم
وبعد هذا العرض املوجز لتجاذب الرأيني يف مسألة التقنني، ال بأس من إيراد رأي للدكتور مجال    

لّ وسط جيمع ولذلك منيل إىل اختيار ح" :الدين عطية خبصوص حماولته التوفيق بني الرأيني املتقابلني بقوله
بني مزايا الرأيني ويتلخص يف قيام مؤسسة االجتهاد بوضع تقنينات إسالمية تقتصر على الكليـات دون         
التفاصيل، وعلى املعايري املرنة دون القواعد اجلامدة كي يسمح للقضاء باملرونة الالزمة لتطوير األحكام              

العقاب يف جمال التعزير مبا يالئم كل حالـة،         بسهولة مبا يقابل حاجات احلياة املتجددة، ولتنويع وتفريد         
  .)1072("واالهتمام يف نفس الوقت بإعداد القضاة إعدادا يؤهلهم ملهمة االجتهاد يف إطار وظيفة القضاء

                                                 
 .205-204النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، ص : انظر، مجال الدين عطية -1067
غري أنه قد يكون هذا حسنة ال عيبا، فترك التعريف للفقه والقضاء يكسب القانون املرونة اليت ينبغي توافرها فيه، حىت يترك للقضاء  -1068

 .ولة فيكون للتقنني قدرا من املرونة يتجاوب به مع احلاجات والظروف االجتماعية الطارئةحرية التقدير يف دائرة معق
 .28تقنني الفقه اإلسالمي، ص :  انظر، حممد زكي عبد الرب-1069
وسكسوين والواقع أن أقرب النظم القانونية احلديثة شبها إىل الشريعة اإلسالمية فيما خيتص بسلطة القاضي هو النظام القانوين األجنل-1070

 .167أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص : حممد عبد اجلواد حممد انظر،. بوجه عام
 .15-14،ص 1987، 2دار التراث العريب، مصر، ط املصادر الشرعية اإلسالمية مقارنة باملصادر الدستورية،:علي جريشة -1071
 .207النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، ص :مجال الدين عطية -1072
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هذا، وإذا كان التقنني يف جمال األسرة ضرورة وحتمية بالنظر إىل بعض االعتبـارات الـسابقة                
، وكذا كثـرة التفريعـات      )1073(اد بالنسبة للهيئة القضائية   الذكر، ومنها نقص التأهيل للنظر واالجته     

الفقهية يف املذهب الواحد وحىت يف املسألة الواحدة، فينبغي إجياد مؤسسة منظمـة تباشـر االجتـهاد                 
اجلماعي الشرعي مبا يضفي عليها طابع الوظيفة التشريعية حيث تعتمد يف الفتوى والقضاء وذلـك يف                

  :أمرين أساسيني
ئل اليت سبق حبثها من قبل الفقهاء السابقني فيما خيص قضايا األسرة، حيـث تقـوم    يف املسا  -

  .مؤسسة االجتهاد باالختيار بني اآلراء املتعددة للرأي الذي تراه مناسبا ملقتضيات العصر ومتطلباته
يف املسائل املستجدة واليت مل تبحث من قبل، فتقوم مؤسسة االجتهاد بالتوصل إىل احلكـم                -

  .)1074(ي هلا باملنهج الشرعي لالجتهادالشرع
ومنه ميكن الوصول إىل نتيجة مفادها أن التقنني يف جمال األسرة ينبغي أن يقوم على االجتـهاد                 

تكمـن يف موافقـة     العربة يف جمال تقنني أحكام األسرة        ذلك أن    .الشرعي الذي يوافق الدليل الشرعي    
 مستمدة أساسا من كليـات الـشريعة اإلسـالمية          من املعلوم أن أحكام األسرة    ، ألنه   الدليل الشرعي 

وال خـالف يف أن العـربة يف         ،)1076(، فال جيوز املساس فيها بنظام التعاقد الشرعي       )1075(ومقاصدها
 مع أحكام القرآن     القضائي أو احلكم     االجتهادي اإلسالم هي الدليل الشرعي، أي مبدى اتفاق الرأي       

ومـن   .)1077(حكام من أويل األمر أم من اتهـدين       والسنة ومقاصد الشريعة، سواء صدرت هذه األ      
                                                 

لعل من نافلة القول اإلمياء هنا إىل من يضطلع للقيام بوظيفة القضاء يف األحوال الشخصية يشترط فيه أول ما يشترط الكفاءة  -1073
العلمية و القيام التام على التخصص يف القضاء الشرعي، ومن هنا تلوح ضرورة إنشاء مؤسسات للتأهيل االجتهادي يرتادها خرجيي الكليات 

أما عن العلوم  استدراك ما فام من علوم العصر،قصد استكمال عدم االجتهادية، وون يف ولوج السلك القضائي الشرعي بالشرعية، الراغب
االجتهاد القضائي :انظر، قطب الريسوين .اليت تدرس ذه املؤسسات التأهيلية فال بد أن ترتبط بنوعية التحديات الفكرية السائدة يف العصر

 . 35-34املعاصر، ص
 .195النظرية العامة للشريعة اإلسالمية، ص  :مجال الدين عطية -1074
مع مراعاة ما تستقر عليه احلال يف األخذ مبذهب اإلمام املختار من واقع املذاهب األربعة وفقا للعرف والتقاليد اجلارية يف البلد،  -1075

يعية املتخصصة، والذي ختتص بتطبيقه السلطة القضائية على أن يتم وضع هذا التقنني حبيث يصبح قانونا يدخل يف نطاق السلطة التشر
 .املتخصصة أيضا

 .177-175جتديد الفقه اإلسالمي، ص : وهبة الزحيلي  انظر،-1076
فإذا شهد شاهدا زور إلنسان مبال وحكم به احلاكم  حكم احلاكم ال حيل الباطل وال حيل حراما، : قال األئمة مالك والشافعي وأمحد-1077

 له ذلك املال، ولو شهدا عليه بقتل مل حيل للويل قتله مع علمه بكذما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته مل حيل ملن علم مل حيل للمحكوم
القاهرة، دار قتيبة  االستذكار، توثيق عبد املعطي أمني قلعجي، دار الوعي،: ابن عبد الرب .بكذما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطالق

وما يؤيد ذلك ما . 4/530مغين احملتاج،: الشربيين .462-2/461بداية اتهد،: ابن رشد. 22/8، 1993، 1ط ، دمشق،للطباعة والنشر
 حبجته من بعض فأقضي -أبلغ-إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم يكون أحلن" : قال����جاء يف الصحيحني عن أم سلمة أن النيب 

كتاب احليل، باب إذا غصب جارية فزعم : البخاري ".أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من الناربنحو ما أمسع فمن قضيت له من حق 
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فإذا تبني أن   . املعروف أن االستنباط من القرآن والسنة حمكوم بقواعد دقيقة مستقرة يف علم أصول الفقه             
القانون أو نصا منه خمالف للقرآن أو السنة كان خمالفا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وكان بالتـايل غـري                  

كم بعدم الدستورية أن يوافق عليه الس اإلسالمي األعلى أو أي هيئة دينية             دستوري وال حيصنه من احل    
أو علمية أخرى، ألن األدلة الشرعية معروفة وحمددة يف أصول الفقه، وليس من بينـها ذاك الـرأي أو                   

  .غريه، إمنا هو جمرد اجتهاد حيتمل اخلطأ والصواب
ا كان خمالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية أن كذلك ال حيصن القانون من احلكم بعدم دستوريته إذ

يوافق عليه الربملان ولو باإلمجاع، ألن اإلمجاع الذي يعترب من مصادر الشريعة اإلسالمية هـو إمجـاع                 
مه اهللا أو حترم ما  ما حر أو ألي هيئة أخرى أن حتلّ)1078(فليس لويل األمر اتهدين من علماء املسلمني،

  .  خمالفة ألحكام الشريعةأحله اهللا، ألن ذلك يعترب
كما أن اتفاق الرأي مع الشريعة اإلسالمية أو اختالفه عنها أمر ال حيسمه إىل األبـد حكـم                  

  .احملكمة العليا ألن أحكام احملاكم يف مجيع الدول تكون عرضة لتعليق الفقهاء وحتليل الباحثني ونقدهم

                                                                                                                                                         
كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، حديث رقم : مسلم. 291-4/290اجلامع الصحيح، . 6967أا ماتت، حديث رقم 

التعليقات  :ناصر الدين األلباين. اع على أن حكم احلاكم ال حيل احلراموقد حكى الشافعي اإلمج. 819-2/818صحيح مسلم، . 1713
 .3/237، 2003، 1الرضية على الروضة الندية، حتقيق علي بن عبد احلميد احلليب، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر، ط

مية، وعدم مصادرته ألصل احلق بإساءة استعمال  جيوز لويل األمر أن يتصرف يف دائرة التخيري مبا يتالءم مع مقاصد الشريعة اإلسال-1078
فالواجب واحملرم ليس ألحد سلطة يف أن يغري يف وصفهما، فال حيل حراما وال يبيح التحلل من واجب إال . احلق وما يترتب عليه من ضرر

انظر، حممد . أخفهما وحنو ذلكبالطرق اليت حددها الشارع احلكيم، وبني حدودها وشروطها كالضرورات واألعذار ودفع أعظم الضررين ب
 .338-337سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي، ص  :بن عبد اهللا بن حممد املرزوقي
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  ون األسرة من الوجهة العمليةتطور االجتهاد القضائي وأمهيته يف قان :دساملبحث السا
إن مسايرة القضاء الشرعي يف جمال األحوال الشخصية ملا تتطلبه األوضاع املختلفة للمجتمـع يف        
خمتلف مراحل تطوره إمنا يدل على مرونة التشريع اإلسالمي بوجه عام وصالحيته الستيعاب ما جيد من                

، أو ناجتة عن الظروف السياسية واالجتماعيـة        قضايا ناجتة عن التطور العلمي الذي يشهده هذا العصر        
مما جعل الدور مناطا باحملاكم الشرعية      . وكذا األوضاع الثقافية اليت استحكمت يف بعض الدول العربية        

للنهوض باالجتهاد يف جمال قضاء األحوال الشخصية، األمر الذي أسهم يف احملافظة على إبقاء الـشريعة           
  :رة، وفيما يأيت بيان ذلك من خالل املطالب اآلتيةاإلسالمية مصدرا ألحكام األس

  العوامل املساعدة على تطور االجتهاد يف قضايا األسرة :املطلب األول
ويراد ا العوامل اليت كان هلا تأثري يف قضايا األحوال الشخصية، مما ساعد على تطور االجتـهاد                 

اج إىل بيان احلكـم الـشرعي الـذي          حتت -نتيجة عوامل معينة  -فيها، وذلك بظهور مسائل مستجدة      
  :يناسبها، ومن هذه العوامل

  التطور العلمي -1
إن غزارة الدراسات االجتماعية واألحباث الطبية واالبتكارات العلمية املتسارعة، الـيت مكنـت             
البشرية من الوصول إىل كثري من احلقائق اليت كانت جمهولة سابقا، ومنها بعـض اجلوانـب املتعلقـة                  

، وإثبات النسب، وأطفال األنابيب، وبنوك احلليب )1079( الشخصية، كتقدير أطول مدة احلمل    باألحوال
فظهور مثل هذه املسائل اليت حتتاج إىل بيان حكمها الشرعي املناسب هلـا، ال              . يف الرضاع، وغري ذلك   

  .يكون إال عن طريق االجتهاد فيها
  الوضع السياسي واالجتماعي -2

الجتماعي السائدين، بعدما   اية كغريه من القوانني بالوضع السياسي و      تأثر قانون األحوال الشخص   
حل حمل حكم الدولة العثمانية بالشريعة اإلسالمية يف كثري من الدول العربية واإلسـالمية االحـتالل                
األجنيب الذي أقصى تطبيق الشريعة اإلسالمية يف خمتلف مناحي احلياة املدنية على اخلصوص، وأبقى على         

 الشخصية حتكمها قواعد الفقه اإلسالمي، غري أنه مل يبق األمر على حاله بعدما تـأثر بعـض                  األحوال
، فانعكس ذلك على فهمه لدينه، وعلى مدى التزامه بتطبيقه على الوجـه             )1080(املسلمني مبناهج احملتل  

                                                 
 365(وقد رئي يف القوانني املعمول ا االعتماد على رأي األطباء، فاعترب أقصى مدة احلمل سنة مشسية :" يقول وهبة الزحيلي-1079

 .7/678، 1996، 7دار الفكر، بريوت،ط الفقه اإلسالمي وأدلته، ".، ليشمل كل احلاالت النادرة)يوما
 جنحت الدول األوروبية االستعمارية يف فرض سطرا على بعض دول العامل اإلسالمي، نتيجة ضعف الدولة العثمانية وتغلغل النفوذ -1080

قتصادية واالجتماعية، وانتشار تقنني نابليون، األمر الذي دفع األجنيب فيها، وحماكاة الدول األوروبية يف األخذ بأساليبها احلديثة يف ضتها اال
ببعض املثقفني ثقافة أوروبية إىل التماس اإلصالح من أيسر سبيل، وهو النقل أو االقتباس عن أوروبا، وبذلك اختلطت مفاهيم التحديث 
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نسبة ما  وضياع اهلوية، وظهرت مسات لألسرة املسلمة مماثلة ب        الصحيح، فغدا التفكك األسري والتشرد،    
لألسرة يف اتمع الغريب، وعلى املستوى السياسي اختريت الطبقة احلاكمة من الطائفة املتأثرة بثقافة غري               
إسالمية، فأصبح التوجه العام يالمس املشاكل يف كل اجلوانب، ويبحث عن احللول األجنبيـة خـارج       

  .)1081(جتماعي والنظام العقايبنطاق أحكام الشريعة اإلسالمية يف جانب السلوك الفردي والنظام اال
فكان من دواعي النهوض باالجتهاد السعي حلماية األسرة من غوائل املفاسد االجتماعية الـيت               

أفرزا احلضارة الوافدة، لوضع البدائل واحللول املناسبة اليت من شأا احملافظة على النظام األسـري يف                
  .اتمعات اإلسالمية

  افدةالتأثر باحلضارات الو -3
إن أهم ما خلفه تالقي احلضارات وتعارف الشعوب على اتمع اإلسالمي هو زعزعـة الثقـة                

ى إىل العمـل    ما أد  ،)1082(باألحكام الشرعية وخاصة يف قضايا األسرة اليت تعترب اللبنة األوىل للمجتمع          
نية على حتميـة     بالتعديل وتربيرام مب   )1083(على تغيريها ولو تدرجييا، ومن هنا كانت حجج املطالبني        

، )1084(استنباط أحكام تتماشى مع روح العصر، واستجابة مليوهلم لتقاليد األمم األخرى يف هذا االجتاه             
أو جتنبا الامهم بالتخلف ألن الشريعة اإلسالمية تبيح تعدد الزوجات والطالق ولـو كـان ذلـك                  

  .)1085(للمصلحة

                                                                                                                                                         
هل على اتمع وأمهلت الدراسات الفقهية يف خصوص مبفاهيم النقل، كما زال التمييز بني التجديد واألصالة،ومن ناحية ثانية خيم اجل

املعامالت، مما أدى إىل تزايد ضعف امللكات الفقهية، وتصدى للقتوى أناس ال يطمئن بعلمهم، ومن ناحية أخرى أباح فريق منهم للحكام 
 .260-258د العربية، ص تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البال: انظر، صويف حسن أبو طالب. اقتباس ونقل القوانني األجنبية

قوانني : و سامل البهنساوي.139-138، 1986، 2املؤامرة على املرأة املسلمة، تاريخ ووثائق، املنصورة، ط: انظر،السيد أمحد فرج-1081
 .57، ص 1980، 1األسرة بني عجز النساء وضعف العلماء، دار آفاق الغد، مصر، ط

1082-وليس هلذا التحديد :"خصية بالقوانني الغربية كما يف مسألة حتديد سن الزواج، فيقولن السباعي مدى تأثر قانون األحوال الش بي
 .59املرأة بني الفقه والقانون، ص : السباعي". مستند من آراء الفقهاء، ولكنه أخذ عن القوانني الغربية، وللغربيني بيئتهم وأوضاعهم اخلاصة

املطالبة  ،- ومنه اجلزائر-ات النسائية يف العامل اإلسالمي ر املرأة والتنظيم كان من نتاج االحتكاك احلضاري ظهور حركات حتري-1083
  .باملساواة بني الرجل واملرأة حىت ولو أدى ذلك إىل خمالفة أحكام الشريعة

دهش التغري والتطور املستمر باسم إصالح األسرة، ويف فترات قصرية ومتقاربة، األمر الذي أ" : يقول عبد الوهاب أبو سليمان-1084
القانونيني، وأدى م إىل التساؤل واالستغراب، وهي ظاهرة تعكس اهتزاز القيم، وقلق احلالة االجتماعية يف األمة مبا كان نتيجة التأثر 

التشريع اإلسالمي يف القرن الرابع عشر اهلجري، جملة كلية الشريعة والدراسات : عبد الوهاب أبو سليمان ".واالحتكاك باألمم الغربية
 .77 هـ، ص 1394-1393، السنة األوىل، 1سالمية، جامعة امللك عبد العزيز، مكة املكرمة، العدداإل

 .152وكذا ص  .24-23املؤامرة على املرأة املسلمة، ص : انظر،السيد أمحد فرج-1085
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جوانبه على ما لدى اآلخـرين مـن        فكان لالجتهاد دور يف بيان تفوق النظام اإلسالمي بكل           
أنظمة، فما أعطته األحكام الشرعية للمرأة يفوق ما أعطته القوانني واألنظمة يف دول الغرب، وهذا ما                

  .)1086(صرح به الكثري منهم
  أمهية االجتهاد القضائي يف قانون األسرة من الوجهة العملية :املطلب الثاين

نون الفرنسي والقوانني العربية اليت سارت على خطاه تعد         إذا مل تكن االجتهادات القضائية يف القا      
من الوجهة النظرية قواعد قانونية عامة وملزمة، فإا يف الواقع تتمتع من الوجهة العملية بقوة ملزمة تكاد 
ال تقل أمهية عما تتمتع به قواعد القانون الناشئة عن مصادره الرمسية، وكثري مـن االجتـهادات الـيت               

  .قضاء الفرنسي وال تزال تطبق حىت اليوم كأا قواعد ملزمة مع أا ليست قواعد قانونيةصدرت عن ال
 ولعل السبب الرئيس هلذه القوة اليت يتمتع ا االجتهاد القضائي من الناحية العملية يكمـن يف                

درجة  دىن منها األ احملاكمتسلسل أنواع احملاكم من جهة، ووجود رقابة من حمكمة النقض على أحكام             
فحني تتبىن حمكمة النقض يف أحكامها رأيا معينا وتستقر عليه تتبىن بعدها سائر احملـاكم               . من جهة ثانية  

هذا الرأي وتطبقه بانتظام، وال شك يف أن اجتهاد حمكمة النقض ليست له من الوجهة النظرية أية قـوة    
هي أدىن من حمكمة النقض تدرك أن ال إلزامية، وميكن ألية حمكمة خمالفته إذا شاءت، ولكن احملاكم اليت        

 ألن أحكامها ستنقض إن هي فعلت ذلك، لذا فهي تلزم نفـسها             ؛فائدة من خمالفة اجتهاداا املستقرة    
تلك االجتهادات سواء اقتنعت ا أم مل تقتنع، حىت ال تكون أحكامها عرضة للنقض، وعلى هذا                بغالبا  

، وهكـذا   "األحكام املبادئ "نونية، يطلق عليها اسم     تصدر عن حمكمة النقض أحكام تتضمن مبادئ قا       
وليس ما مينع حمكمة النقض من       .ينشأ اجتهاد ثابت مستقر تطبقه مجيع احملاكم كما تطبق قواعد القانون          

وينشأ اجتهاد جديـد      حيصل تغري يف االجتهاد،    ذتغيري اجتهادها الثابت إذا دعت احلاجة لتغيريه، وعندئ       
    )1087(.ربعد اجتهادها املستقر الذي تتقيد به احملاكم األخفيما لدى حمكمة النقض يصبح 

 األثر الكـبري علـى      -ومنها اجلزائر –وقد كان للتطبيق العملي ألحكام األسرة يف البالد العربية          
االجتهاد القضائي، فحينما توجد مشكلة مل يتناوهلا القانون املعمول به يقترح ما يغطي هذه املشكلة عن                

د، وعندما تظهر صعوبة يف تطبيق مادة ما، أو يف حال تعدد األفهام حوهلا، يأيت التعـديل                 طريق االجتها 

                                                 
 .23-22قوانني األسرة، ص :  انظر، سامل البهنساوي-1086
شرح النظرية العامة : خليل أمحد حسن قدادةو . وما بعدها208قانونية، ص املدخل إىل العلوم ال: حممد سعيد جعفور:  انظر-1087

 .121للقانون، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 
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اجلديد عن طريق االجتهاد ليضح حدا لالختالف، وينقل القانون إىل صياغة أمثل تـساعد يف ضـبط                 
  :)1088(ومن أمثلة ذلك ما يلي. التطبيق حنو األفضل

و غيابه عنها بالسجن أو الـسفر، وفقـا         ليس للمرأة حق طلب التطليق بسبب فقد زوجها أ         -
جاء التعديل ليأخذ برأي اجلمهور الـذي       حيث  للمذهب احلنفي املطبق يف كثري من األقطار اإلسالمية،         

 112يعطي املرأة حق طلب التفريق هلذه األسباب، وذلك رفعا للضرر عنها، وهو ما نصت عليه املادة                 
  .)1089(من قانون األسرة اجلزائري

ة احلق يف طلب فسخ عقد الزواج بسبب اإلعسار بالنفقة اعتمادا علـى املـذهب               ليس للمرأ  -
ليأخذ برأي اجلمهور الذي يعطي للمرأة حق طلب        ) االجتهاد(احلنفي الذي ال جييز ذلك، فجاء التعديل        

  )1090(. من قانون األسرة اجلزائري53الفسخ هلذا السبب، وهو ما نصت عليه املادة 
زوجات بعدم اإلنفاق عليهن ملدة طويلة سابقة على رفع الـدعوى           وخبصوص كثرة دعاوى ال    -

يصعب إثباا أحيانا، جاء التعديل ليعطي املرأة حقها يف النفقة املستحقة سابقا إذا ثبت ذلك بالبينـة،                 
 املعـدل    قانون األسـرة    املتضمن 1984 لسنة   11-84 األمر رقم     من 80وهو ما نصت عليه املادة      

  )1091(.واملتمم
 يتضح دور االجتهاد القضائي عمليا من خالل املسامهة الفعالة يف حل ما أشـكل مـن                 ومن هنا 

  . غري أنه ال يرتقي يف مفهومه إىل معىن االجتهاد القضائي الشرعي.قضايا ختص نظام األسرة واتمع
  أحكام األسرة  يفوجمالهالشرعي سعة فضاء االجتهاد القضائي  :املطلب الثالث

  : )1092(ية االجتهاد يف الفقه اإلسالمي بعاملني أساسينييرتبط استمرار عمل
 جتديده يف كل عصر حىت يالئم ما استجد من القضايا، ويضع احللول الناجعة هلا وفقا                :أحدمها

  .ملراد الشارع، بال تسيب وال حتجر

                                                 
 إال أنه وبالرغم من أن االجتهاد القضائي جاء ليحل بعض املشكالت يف عدد من نصوصه، فقد ساعد ذلك يف خلق مشكالت -1088

 لتعاجل اإلضرار بأحد الزوجني، مبا يسمى بقضايا الشقاق والرتاع اليت أوجدت حالة من كشف األسرار أخرى، على حنو النصوص اليت جاءت
 .الزوجية،كما أدى التعويض عن الطالق التعسفي إىل اختالق الزوج يف زوجته ما ليس فيها للهروب من دفع هذا التعويض

وانظر الة  ". من هذا القانون53ى الفقرة اخلامسة من املادة لزوجة املفقود أو الغائب أن تطلب الطالق بناء عل" : ونصها-1089
 :..القضائية
 عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه ما مل تكن عاملة بإعساره وقت -1: جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب اآلتية:" ونصها-1090

 .27/2/2005ؤرخ يف  امل02-05األمر ".  من هذا القانون80و79و78الزواج، مع مراعاة املواد 
 ".حيكم باستحقاقها بناء على بينة ملدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوىة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أتستحق النفق:"  ونصها-1091
االجتهاد ":بعنوان منشورات كلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس، الرباط، التجديد يف التعليل الفقهي،: انظر، احلسني آيت سعيد -1092

 .119، ص 1996، 1حممد الروكي، ط:، تنسيق53سلسلة ندوات، رقم، " الفقهي أي دور وأي جديد
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جتديد وتطوير أدوات فهمه، اليت هي أصول الفقه، وخاصة باب القياس، الذي يعترب             : وثانيهما
  .  افد احلقيقي للعملية االجتهادية، حىت يكون فضاء يسع أكرب قدر من القضايا املعاصرةالر

  سعة فضاء االجتهاد القضائي: الفرع األول
لعالقات بني اإلنسان وخالقه، وبني اإلنسان وقرينه يف مجيع جمـاالت           االتشريع اإلسالمي   ضبط  
والقصد األساسي من الشريعة ضمان العدالة واحلقوق       دستوريا ومدنيا وجنائيا وجتاريا،      احلياة اتمعية، 

كما أن القصد منها أيضا بناء اإلنسان بناء        . يف الضروريات اخلمس، وما يقابلها من واجبات والتزامات       
سويا، وحتصني اتمع، وهذا ما جيعلها ذات أبعاد تربوية وأخالقية ألا مبنية على رعاية املصاحل ملا تتسم 

  . وتوجيهاا من مرونة جتعلها صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكانبه يف أحكامها
فالفقيه ملزم يف اجتهاداته باعتماد هذه املقاصد والضوابط والتوجيهات، كـي حيـتفظ علـى               
األصول واملقاصد ويعمل على حل ما يطرح على الناس يف حيام من قضايا ومـشاكل يف سـلوكهم          

  .ومعامالم
يث عن مجيع احملاور اليت يعاجلها الفقه اإلسالمي، وعليه فإن حمور البحث            وال يسمح املقام باحلد   

  .هو قضايا األحوال الشخصية وما تتسم به من مستجدات على املستوى الفردي واالجتماعي
 وحقـوق   ، وإرث ووصـية   ،ن االجتهاد يف جمال األحوال الشخصية من نكاح وطالق ونفقة         إ

 امتد على قرون من حياة املسلمني وما زال قائمـا لـضمان             ،ةالطفل من رضاع ووالية وحضانة وتربي     
  .التكافل االجتماعي والوحدة والتماسك يف البناء األسري واتمعي

، التقييد بـالزمن والعـدد     ففيما يتعلق بالطالق مثال، فإن االجتاه العام للشريعة اإلسالمية هو           
 لَا تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعـد       � :قوله تعاىل  يفكما  التماسا إىل إبقاء الزوجية وإصالح ما فسد منها،         

  .)1093(�ذَِلك أَمرا
ِللَِّذين يؤلُونَ ِمن ِنساِئِهم تربص أَربعِة أَشهٍر فَِإنْ فَاُءوا فَِإنَّ اللَّه � :ويف التوقيت يف العدة واإليالء 

ِحيمر ائيمهلة هي رمحة بامرأة ورخص)1094(�غَفُور ة للرجل قبل اإلقدام على اختاذ قرار.  
.  يوازن اإلسالم بني الضرر الواقع على املذنب والضرر الواقـع علـى اتمـع      اويف حكم الزن  

  .ويقضي بارتكاب أخف الضررين، ويدرأ احلدود بالشبهات حفاظا على األسرة وسالمتها

                                                 
 .1اآلية  : الطالق-1093
 .226اآلية  : البقرة-1094
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 احلماية بوضـع ترتيـب      ويف موضوع حضانة الطفل حييط اإلسالم املوضوع بسياج قوي من         
للحاضنني وشروط للحاضن من عقل وبلوغ واستقامة وقدرة على تربية احملـضون وصـيانته صـحيا                

  .وخلقيا
ومحى اإلسالم الطفل من عبث والديه بأن جعل النسب لألب بالفراش أو البينة أو االستلحاق، كمـا                 

انب محاية الطفل ال يـضيع حقـوق        وجب .محاه يف حقوقه يف اإلرث ويف سالمة األسرة، بتحرمي التبين         
  .الوالدين، واألم أحق باحلضانة ما مل تتزوج، فوازن بني حقوق الولد وحقوق األم

فجميع هذه القضايا املتعلقة باحلياة األسرية وغريها كثري تطرح يف الوقت الراهن قضايا فرعيـة               
ام ا ودراستها وحماولـة إجيـاد       أفرزا التطورات والتحوالت االجتماعية، ويتعني على الفقهاء االهتم       

  .)1095(احللول الناجعة هلا، دون خمالفة أحكام الشريعة ومقاصدها
فقضايا اإلجهاض وقتل املواليد أو تركهم لقطاء، واستغالل موانع احلمل يف ارتكاب الفاحشة،             

              تمع، كلها  وما ينتج من احنرافات عن التلقيح االصطناعي خارج الرحم، وغريها مما أصبح يتكاثر يف ا
  .قضايا اجتماعية خطرية يف أشد احلاجة إىل حبثها وإجياد العالج الناجع هلا قبل استفحاهلا

  فقه الواقع و  الشرعيتوثيق الصلة بني االجتهاد القضائي :الفرع الثاين
إن توثيق الصلة بني االجتهاد القضائي يف الشريعة اإلسالمية وفقه الواقع عموما والواقع األسري              

صا، مسلك اجتهادي حممود، يضمن حسن ترتيل األحكام على املستجدات اليت تفرزها التطورات      خصو
العلمية احلديثة، ذلك أن فقه النص ليس بكاف وحده يف تسديد العملية االجتهادية وتفعيل احلياة معها،                

  .ما مل يلتحم بفقه الواقع يف تطبيق األحكام الشرعية على الوقائع واحلوادث
  :)1096(ى ذلك إال عن طريق أمرينوال يتأت

 فهم الواقع االجتماعي بتركيباته املعقدة ومساته املتداخلة، وذلك عن طريـق اإلحاطـة               :أوال
باألعراف الشائعة والعادات املستحكمة لفهم البنية الفكرية ألبناء اتمع، وهلذا اشترط بعض الفقهـاء              

راف البلد، حىت يتسىن له احلكم على أسـاس         فيمن ينتصب للقضاء أن يكون حميطا بعادات الناس وأع        
  .البينة والربهان
 اإلملام مببادئ العلوم اإلنسانية املعاصرة، بوصفها مفاتيح لتحقيق املناط اخلاص يف املسائل             :ثانيا

املستجدة، وأدوات لسرب فقه الواقع على حنو يتيح الفهم العميق للحقائق الواقعة، والتفـسري املعقـول                
                                                 

منشورات كلية اآلداب جبامعة حممد  دور االجتهاد الفقهي يف تدعيم االنتساب احلضاري لإلسالم،: انظر، حممد بلبشري احلسين -1095
 -83، ص 1996، 1حممد الروكي، ط:، تنسيق53سلسلة ندوات، رقم، " االجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد":بعنوان اخلامس، الرباط،

85. 
 . وما بعدها46االجتهاد القضائي املعاصر، ص : انظر، قطب الريسوين-1096
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ماعية واالقتصادية والعلمية، فيلزم على هذا استيعاب كل جديد وافد، وتأصـيله علـى              للظواهر االجت 
  .املستوى الشرعي تأصيال سديدا تتوثق فيه الصلة بني فقه النص وفقه الواقع

ولعل من أهم املسائل الفقهية املعاصرة اليت تتطلب االستعانة مبا توصل إليه العلم احلديث مسألة               
، ويتحدد من خالهلـا     )1097( البصمة الوراثية واليت جماهلا العلوم الطبية واملخربية       إثبات النسب عن طريق   

ومنه . نسب الولد بصفة قطعية، فإنه ال ينهض من الشرع مانع من استثمار هذه التقنية يف إثبات النسب                
  .ميكن للقاضي الرجوع يف مسائل إثبات النسب إىل ما تقره اخلربة الطبية نفيا وإثباتا

 قوله يف هذا الصدد أنه ال سبيل إىل النهوض باالجتهاد القـضائي وتفعيـل دوره يف                 وما ميكن 
صياغة الواقع وفق منظور شرعي، إال بامتالك اآلليات اليت تساعد على فهم الواقع واحتـواء القـضايا                 

حللول املستجدة، وذا تتأكد مرونة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها الستيعاب الوقائع واحلوادث وإجياد ا           
  .املناسبة هلا

   األسرةأحكامجمال االجتهاد القضائي يف  :لثالفرع الثا
ما جاءت به : نصوص القرآن الكرمي، والثاين: ترجع أحكام الشرع اإلسالمي إىل مصدرين، األول

السنة النبوية، وقد تضمنت تلك النصوص كل ما حيتاج إليه يف التشريع من جلب املصاحل ودرأ املفاسد، 
عض ذلك بنص واضح وسائره يعرف بطريق االستنباط من النصوص على ما هو مبني وحمرر يف يعرف ب

وملا كانت عقول الناس ومداركهم متفاوتة ووجهات أنظارهم خمتلفة اختلفت . كتب علم األصول
األحكام املستنبطة باالجتهاد تبعا لذلك، ومن هذا يفهم أن جمموعة األحكام الشرعية مؤلفة من 

  :)1098(قسمني

                                                 
يتضمن هذا ( ،2002، 1طدار النفائس،األردن،  دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة، : انظر، عمر سليمان األشقر وآخرون-1097

األم البديلة  :وحبث للدكتور عارف علي عارف. 2/687)اهلندسة الوراثية من املنظور الشرعي: كتور عبد الناصر أبو البصلدالكتاب حبث لل
 .2/805 ،)أو الرحم املستأجر(

ارم، قوامة الرجل وواليته على املرأة ونفقته  من مناذج األحكام الثابتة يف جمال أحكام األسرة، وال تقبل التغيري، حترمي نكاح احمل-1098
. أنصبة الورثة يف املرياث و أنواع العدد الشرعية، واعتداد املطلقة يف بيت الزوجية، إباحة الطالق للحاجة، و إباحة التعدد يف الزواج، عليها،

مدى حرية الزوجني يف االشتراط يف عقد الزواج، ومن النماذج اليت تقبل االجتهاد يف مسائل األسرة، تقدير النفقة املستحقة للزوجة، و
وإثبات النسب بالطرق العلمية احلديثة، واالختالف يف املهر من حيث قدره وأصل التسمية، وكل ما أمر تقديره موكوال إىل القاضي أو 

 . الزوجني
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 ما دلت عليه النصوص الواضحة القطعية، كتحرمي التزوج باألمهات والبنات، وكجعل :ام أوهل
 فإضافة إىل .)1099(وهذا ال جمال لالجتهاد فيه نصيب البنت من املرياث على النصف من نصيب االبن،

ن النظام كوا قد وردت بنصوص قطعية ال تقبل االجتهاد فيها، فال تقبل املساس ا أيضا لكوا م
  :)1100(العام، ومن أمثلة ذلك ما يلي

 تعترب اخلطبة وعدا غري ملزم، ألا مقدمة لعقد الزواج، وشرعت ليتعرف كل من الزوجني :أوال
على اآلخر، متهيدا إلبرام العقد على أساس من التفاهم، ولو كانت ملزمة لعادت على أصل مشروعيتها 

 هي عقد الزواج بعينها، وال ريب أا مل تشرع لذلك يف بالنقض؛ أي النتفى كوا مقدمة، وألصبحت
  .األصل

أمر متعلق بالنظام الشرعي العام، فال جيوز " مقدمة للزواج أو جمرد وعد"وعلى هذا فاعتبار اخلطبة 
  .تغيري تكييفها الشرعي أو االتفاق على خالفه

العام، ألا مقتضاه، فال جيوز حقوق الزوجني املترتبة على عقد الزواج، من النظام الشرعي : ثانيا
فاالتفاق على أن ال مهر للزوجة مثال، أو أنه ال نفقة هلا باطل ملنافاته ملقتضى . االتفاق على ما ينافيه

  .العقد، ونظامه الشرعي
 نسب األوالد ألبيهم، حق ثابت شرعا مبقتضى نصوص قاطعة يف القرآن، وبالتايل ال جيوز :ثالثا

  .كما ال جيوز تنازل األب عن أبوته ألبنائه، وال أن يتبىن غري ابنه الذي من صلبهاالتفاق على خالفه، 
  .حق األب يف الوالية على أبنائه، ال جيوز االتفاق على خالفها، أو التنازل عنها: رابعا

 تغيري نظام الطالق يف اإلسالم، يف عدده، أو أنواعه غري جائز، ألنه نظام ثابت يف وصفه :خامسا
  .مقرر شرعا بنصوص قاطعة يف القرآن الكرمي، فهو من النظام الشرعي العاموعدده، 

 حق الطالق شرعا بيد الرجل، ألنه مسند إليه بنص قاطع ال جمال فيه للتأويل، فال جيوز :سادسا
  .جعله بيد القاضي أصال، إال يف األحوال اليت جعل للقاضي فيها حق التطليق

  .حقها يف طلب التطليق للضرر أمام القضاء؛ ألن الضرر واجب ال جيوز حرمان املرأة من :سابعا
  . زواج املسلمة بغري املسلم باطل شرعا بنص قاطع يف القرآن الكرمي وباإلمجاع:ثامنا

                                                 
 اجتهاد فيه، والقضاة مكلفون بتنفيذ  وهذا األصل أو القاعدة جار ومقرر يف القوانني الوضعية، فمىت كان القانون صرحيا فال-1099

جتديد الفقه : انظر، وهبة الزحيلي.أحكامه، حسبما وردت، وألن تفسريه يرجع إىل املشرع نفسه، وال مساغ لالجتهاد يف موضع النص
 .193اإلسالمي، ص 

، 2 املتحدة للتوزيع، دمشق، سورية، طاملناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي، الشركة: انظر، فتحي الدريين -1100
 .153-151، ص 1985
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وكذلك حترمي . احملرمات من النساء وحترمي اجلمع بني األختني من النظام الشرعي العام: تاسعا
  .وخالتها؛ لثبوته بالسنة املشهورةاجلمع بني املرأة وعمتها، أو املرأة 

 العدة والنفقات الواجبة امع عليها بني األصول والفروع، وقواعد اإلرث، كلها ثابتة :عاشرا
ومثلها ال مساغ . بنصوص صرحية قاطعة، فهي من النظام الشرعي العام، ال جيوز االتفاق على خالفها

  .لالجتهاد فيها
تهاد، وهذا النوع الثاين كان يتكاثر تبعا للحوادث اليت جتد، ما استخرج بطريق االج: ثانيهما 

ومما تتطلبه حاجة الناس يف تعاملهم ويف كل أحواهلم االجتماعية يف كل زمان ومكان، فكان ال بد من 
 على حكمه، وهكذا كان كل ما ال صريحالتماس أحكام شرعية جديدة لكل ما جيد مما ال يوجد نص 

  .د يف التماس احلكم الشرعي لهنص فيه يلجأ لالجتها
ومن جماالت هذا النوع أحكام األحوال الشخصية اليت وردت بشأا أدلة ظنية الثبوت أو  

نوع ال يتغري : األحكام نوعان": يقول ابن القيم .الداللة، أو مل يرد يف حكمها نص أصال وأمثلتها كثرية
نة، وال اجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات، عن حالة واحدة مر عليها، ال حبسب األزمنة وال األمك

وحترمي احملرمات، واحلدود املقدرة بالشرع على اجلرائم، وحنو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري، وال 
  . اجتهاد خيالف ما وضع عليه

ما يتميز حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال، كمقادير التعزيرات : والنوع الثاين
  .)1101("اا، فإن الشارع ينوع فيها حسب املصلحةوأجناسها وصف

      وقد كان علماء الشريعة اتهدون يف كل عصر يرون يف استنباطهم لألحكام الشرعية اجلزئية 
وضع القواعد العامة والضوابط على ضوء الكتاب والسنة، مستصحبني مقاصد الشريعة، مهتدين مبا  أو

العامة واخلاصة من املعاين واحتوته من تلك املقاصد، غري أنه ملا دلت عليه النصوص الكلية واجلزئية و
كانت األفهام واملدارك خمتلفة حصل بسبب ذلك اختالف بني اتهدين يف األحكام الشرعية املستنبطة 
باالجتهاد، كما حصل خالف بينهم أيضا من ناحية أخرى وهي أخذ بعضهم احلكم الشرعي من 

 مع إنكار غريه له أو تأويله إياه، وعليه فينما حيرم البعض الزواج بسبب حديث يرى بأنه ثابت عنده
الرضاع برضعة واحدة فقط، يشترط غريه لذلك مخس رضعات مشبعات متفرقات، وفيما يشرك 
بعضهم اإلخوة مع اجلد يف املرياث حيجب بعضهم اإلخوة باجلد، وبينما يوجب بعض اتهدين نفقات 

 بالشروط اليت ارتآها لذلك، فإن غريه يقصر ذلك على األصول والفروع األقارب بعضهم على بعض

                                                 
 .331-1/330،)دط،دت(دار اجليل للطباعة، مصر، تصحيح حممد حامد الفقي، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،:  ابن القيم-1101



 269

وبغض النظر عن االجتهاد فإن  .)1102(وكل راجع ألسباب اختالف الفقهاء املعروفة.. فقط، وهكذا
االنتقال عن الرأي املذهيب السائد إىل غريه من املذاهب، كان حلل مشكلة ظهرت بتطبيق هذا الرأي، 

يت كان للفقهاء فيها رأي،و قد تكون هلم آراء يف مسائل مل حتصل يف زمام، وهو من املسائل ال
وحصلت يف األزمان الالحقة، واألخذ ا يكون من قبيل احللول القدمية ملسائل جديدة، كما ميكن 
التخريج على أقوال الفقهاء القدامى يف وضع أحكام للمسائل املستجدة أو املزج بني آرائهم للوصول إىل 

وقد حتتاج بعض املسائل إىل اجتهاد جديد، مل يكن معروف من ذي قبل، وال . )1103(ي جديدرأ
يتعارض مع أحكام الشريعة، ألنه أخذ بالطرق نفسها اليت استنبطت منها األحكام الشرعية يف األحوال 

 أو الشخصية، ومعلوم أن االجتهاد يصح يف املسائل اليت اجتهد فيها الفقهاء، إذا بنيت على مصلحة
ومن النصوص  ".ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان"عرف أو حكم متغري تطبيقا للقاعدة الفقهية 

القانونية اليت احتوت على أحكام شرعية مل تذكر يف كتب الفقه املدون، بل قامت على اجتهاد فقهي 
  :جديد ما يلي

 الضوابط اليت ذكـرت يف       العدول عن اخلطبة وفق    دعنعن الضرر   النصوص املتعلقة بالتعويض     -
  .)1104("ال ضرر وال ضرار"عدد من قوانني األحوال الشرعية استنادا إىل قاعدة 

كذلك النصوص املتعلقة بوجوب تسجيل عقد الزواج بناء على قاعـدة املـصلحة املرسـلة،               -
  .)1105(وبالقياس على الدين

 تـذكر يف قـوانني األحـوال        اليت للفقهاء املعاصرون آراء فيها، ومل     وومن املسائل املستجدة     -
وزواج املسيار، وإثبات النسب عـن طريـق         الزواج بوسائل االتصال احلديثة،   : )1106(الشخصية نصا 

                                                 
 أن يكون احلديث قد بلغه أال يكون احلديث قد بلغ الواحد منهم، أو أن يكون احلديث قد بلغه لكنه مل يثبت عنده، أو :ومنها -1102

وثبت عنده لكن نسيه، أو باعتقاده أن ال داللة يف اآلية أو احلديث، أو بسبب اعتقاده أن داللة النص صحيحة لكنه يعتقد أن تلك الداللة قد 
بحي السامرائي، عامل اختالف العلماء، حتقيق السيد ص :انظر، أبو عبد اهللا املروزي .عارضها ما يدل على ضعف النص أو نسخه أو تأويله

معامل أصول الفقه عند أهل السنة : وانظر، حممد بن حسني بن حسن اجليزاين.  وما بعدها7،ص 1985، 1ط الكتب، بريوت، لبنان،
منها  .ويراجع يف ذلك أيضا كتب أسباب اختالف الفقهاء. 494-493، ص 1996، 1ط واجلماعة، دار ابن اجلوزي، السعودية،

 .1956 اختالف الفقهاء للشيخ علي اخلفيف، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، حماضرات يف أسباب
 قد  بعض القوانني أنيالحظ يف موضوع احلضانة للصغري بعد سن معينة، هل تستمر لألم أم تعود لألب، أم خيري الطفل بينهما؟ -1103
أما قانون األسرة اجلزائري فقد عاجل موضوع سقوط  . لالبن بعودة احلضانة لألب، وأخذت أخرى مبا يرى القاضي فيه مصلحةأخذت

 .70-66احلضانة و عودا يف املواد 
 .11-84 املعدل واملتمم للقانون 02-05 من قانون األسرة 5املادة :  انظر-1104
 .02-05 من قانون األسرة اجلزائري 22-21-18: املواد-1105
 .2005، 2ت يف قضايا الزواج والطالق، دار النفائس، األردن، طمستجدا:  انظر يف ذلك، أسامة عمر سليمان األشقر-1106
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 وغري ذلـك مـن      )1107(والفحص الطيب قبل الزواج   والتلقيح االصطناعي   اهلندسة الوراثية، بنوك اللنب،     
  .اصرةاملسائل اليت تعترب جماال للبحث واالجتهاد يف قضايا األسرة املع

  آثاره-ضوابطه-دواعيه- األسرة أحكاماالجتهاد القضائي يف  :املطلب الرابع
    مع وجود سـلبيات     ة لالجتهاد القضائي فيما خيص شؤون األسرة،      إن اإلقرار بوجود حاجة ماس

  :عند تطبيقه يستدعي وضع أسس وضوابط لالجتهاد، وميكن تأسيسها على النحو اآليت
  اد يف شؤون األسرة دواعي االجته: الفرع األول

  :يستند االجتهاد يف قضايا األسرة إىل الدواعي اآلتية
احلاجة اليت تقتضيها حياة الناس،وجتدد أعرافهم وعادام وتقاليدهم، فإذا دعت احلاجـة إىل             -1

إجراء تعديل على نص سابق، استند على عرف أو أدى تطبيقه إىل مناقضة الغاية اليت شرع احلكم مـن       
ز لويل األمر إعادة األمر إىل نصابه، بوضع التدابري والنصوص اليت حتقق غايات الشرع مـن                أجلها، جا 

  .أحكامه معتمدا على أسس شرعية
التيسري ورفع احلرج عن الناس، فإذا ثبت وقوع الناس يف الضيق واحلرج باتباع رأي فقهـي                 -2

 النصوص الشرعية، جاز العدول عـن        للرأي املتبع دون خمالفته     آخر ما، وكان يف الفقه اإلسالمي بديل     
املادة القانونية املؤدية إىل احلرج إىل مادة أخرى مكاا مستمدة من أيسر املذاهب الفقهية، ما مل يـؤد                  

  .)1108(تطبيقها إىل مفاسد أكرب منها
االستفادة من املناهج القانونية احلديثة، مع االحتفاظ وية الفقه اإلسالمي واالقتصاد يف جمال              -3

الستفادة من اجلانب الشكلي املتعلق بالتبويب والتقسيم، وعدم اإلكثار من اسـتعمال املـصطلحات              ا
  .القانونية بديال عن املصطلحات الفقهية

االنطالق من أن االجتهاد هو اجتهاد يف تطبيق النـصوص الـشرعية إذا وجـدت حماهلـا                  -4
 توجد حماهلا فال أثر له على بقاء أحكـام          ومواردها، وليس هو نسخ للنصوص أو إمهال هلا ، أما إذا مل           

وإمنا يزول احلكم بزوال علتـه يف حمالـه         :"قال ابن تيمية   .هذه النصوص وال جيوز النص على خمالفتها      
وموارده، وأما زوال نفس احلكم الذي هو النسخ فال يزول إال بالشرع، وفرق بني ارتفاع احملل احملكوم                 

                                                 
 على بعض من هذه القضايا املستجدة كإثبات النسب بالطرق العلمية من 02-05 وقد نص قانون األسرة املعدل مبوجب األمر -1107

املرسوم التنفيذي رقم  ذا ما نص عليه مكرر، وك45، وجواز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي من خالل املادة 40خالل ما ورد يف املادة 
وجوب تقدمي شهادة طبية من طرف الزوجني قبل إبرام عقد الزواج تثبت خلومها من األمراض اليت حتول دون حتقيق أغراض من  06-154

 .الزواج
، 2000، 1، بريوت، دمشق، طالتقليد والتلفيق يف الفقه اإلسالمي، جملة املسلم املعاصر، دار الفكر:  انظر، سيد معني الدين قدري-1108

 .119ص
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 احلكم، ومن سلك هذا املسلك أزال ما شرعه اهللا برأيه، وأثبت ما             فيه مع بقاء احلكم، وبني زوال نفس      
  .)1109("مل يشرعه اهللا برأيه وهذا هو تبديل الشرائع

  ضوابط االجتهاد يف قضايا األسرة: الفرع الثاين
  :إن أي اجتهاد ينبغي أن يقوم على ضوابط منها

1-       ا يف كل أمر أو تشريع، والتقيد االلتزام بالنصوص الشرعية الواردة يف نظام األسرة، واألخذ
 بـني النـصوص املتعارضـة        والترجيح بقواعد تفسري النصوص الشرعية، واليت عليها التعويل يف اجلمع        

  .واملختلفة
االستفادة من التراث الفقهي واستيعابه والتمكن من فهمه، وفهم القواعد اليت قام عليهـا،               -2  

 أمهية هذا التراث الفقهي يف مباحث األحـوال الشخـصية           وتنبع .واالنطالق لبناء اجتهاد فقهي جديد    
معرفة الرأي الذي يعـد هـو       : واألخذ من املذاهب له ضوابط منها      خلصوصيتها وسعة الثوابت فيها،   

املذهب، واآلراء املرجحة األخرى، وإذا أخذ حكم من مذهب وجب أخذ حكم املسألة كـامال مـن         
  .)1111(رعا املمنوع ش)1110(املذهب حىت ال يقع التلفيق

االجتهاد اجلماعي يف املسائل املستجدة واألحكام الشرعية املستمدة من أدلة ظنية الداللة أو             -3  
الثبوت مبا يراعي حال املكلفني وظروفهم وفق ضوابط السياسة الشرعية، وال مينع ذلك من اسـتمرار                

 ال يتم إال بعد االتفاق بـني        االجتهاد الفردي الذي يعد ركيزة االجتهاد اجلماعي، ولكن اإللزام بثماره         
  .)1112(اتهدين على صالحه وخرييته لألمة

أن يكون القائمون على االجتهاد فيما خيص قانون األسرة من العلماء املختصني، خاصة يف               -4  
  .وال بأس من االستئناس بباقي العلوم األخرى اليت هلا صلة مبوضوع األسرة علوم الشريعة،

هويتها وأعرافها وتقاليدها، ذلك ألن غايـة القـوانني هـي إصـالح              مراعاة قيم األمة و    -5  
  .اتمعات، وقد يكون بعضها مناسبا للحضارة الغربية وغري مناسب هلوية جمتمعاتنا

                                                 
 .200، ص)دط،دت(املسودة يف أصول الفقه، حتقيق حمي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة، :  ابن تيمية-1109
هو أن جيتهد جمتهد يف بعض املواضيع اليت تكلم فيها أكثر من جمتهد قبله وكان هلم فيها أكثر من قول، فيؤدي : معىن التلفيق -1110

االجتهاد :انظر،سيد حممد موسى.اده إىل األخذ ببعض ما أخذ به اتهدين السابقني، وإىل األخذ ببعض ما أخذ به البعض اآلخر منهماجته
اإلتيان بكيفية ال يقول ا جمتهد، وذلك بأن يلفق : أو هو. 548،ص )دط،دت(دار الكتب احلديثة، مصر  ومدى حاجتنا إليه يف هذا العصر،

أحكام الفتوى، ص مباحث يف : عامر سعيد الزيباري انظر،. ة بني قولني أو أكثر، يتولد منها حقيقة مركبة ال يقول ا جمتهديف قضية واحد
57 . 

 .120التقليد والتلفيق يف الفقه اإلسالمي، ص: قدري:  انظر-1111
 . 422، ص )دت(،4تاريخ التشريع اإلسالمي، مكتبة وهبة، ط:انظر، مناع القطان -1112
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  آثار االجتهاد القضائي يف قضايا األسرة :الفرع الثالث  
  :)1113(لعل من أهم اآلثار اإلجيابية لالجتهاد القضائي يف جمال األسرة ما يلي  
 إن االجتهاد وفق الضوابط الشرعية، فيه مناء للفقه اإلسالمي، ومواكبة لتطـورات احليـاة              -1  

  .ومستجداا
إن االجتهاد حيقق املقاصد الشرعية اليت من أجلها شرعت األحكام يف موضوع األحـوال               -2  

  .األحكامالشخصية، ذلك ألن الغاية من االجتهاد إمنا هو حتقيق مقاصد الشريعة من تشريع 
إن االجتهاد هو رد فعلي على املشككني يف مرونة أحكام الشريعة وصالحيتها لكل زمان               -3  
  .وقدرا على معاجلة املشاكل الطارئة، وإعطاء احللول لكل ما يستجد من أمور ومكان،
إن االجتهاد حيمي الفقه اإلسالمي يف قضايا األحوال الشخصية من اللجـوء إىل احليـل                -4  

خدام املخارج غري املشروعة، فوجود االجتهاد حيل املشاكل اليت تظهر نتيجة التطبيق، ببناء األحكام  واست
  .الشرعية املناسبة هلا

ن االجتهاد من االستفادة من مجيع املذاهب الفقهية والتخفيف من حـدة التعـصب               ميكّ -5  
  .)1114(املذهيب، وآثاره السيئة، إلعادة بناء الفقه اإلسالمي من جديد

حتريك الطاقات الفاعلة لدى الفقهاء وفتح باب االجتهاد إلعادة الدور الريـادي للفقـه               -6  
   . )1115(اإلسالمي يف جمال القضاء

    

                                                 
يشوب االجتهاد القضائي عدم صحة تقدير املصلحة احلقيقة للفرد و األسرة واتمع يف عدد من الترجيحات أو االجتهادات يف قد  -1113

وكذا مراعاة  بعض قضايا األحوال الشخصية، كتحديد سن الزواج ورفعه بالنسبة للبالغ، مبا خيالف حقوقه الفطرية يف إشباع حاجته اجلنسية،
 . بالدنا و تأخره لدى الغربتقدم سن البلوغ يف

كان من آثار االجتهاد القضائي التحرر من االلتزام املذهيب يف قضايا األحوال الشخصية، لذلك كانت وجهة اإلصالح العمل على  -1114
شريطة عدم تطلبات العصر، وم لتلبية حاجاتقرب األتسطري قانون لألسرة يستنبط من املذاهب األربعة املشهورة، وخيتار منها ما يكون 

 .11ص  صية،األحوال الشخ: أبو زهرة انظر، .ادمته للنصوص الشرعيةمص
 .366-365، ص )دط،دت(املدخل للتشريع اإلسالمي، وكالة املطبوعات، الكويت،: حممد فاروق النبهان انظر، -1115



 273

  نتائج الباب  
ميكن تلخيص أهم نتائج هذا الباب الذي تناول أصول وضوابط االجتهاد القـضائي يف الفقـه                  

 نظرتيهما إىل القضاء على أنه أحد املؤسسات اهلامة اإلسالمي والتشريع اجلزائري، وذلك من خالل بيان    
  :يف الدولة، ودوره يف العملية االجتهادية يف النقاط اآلتية

  بالنسبة لتعريف القضاء: أوال   
   إن الناظر إىل تعريف القضاء يف الفقه اإلسالمي وتعريفه يف القانون الوضعي جيد أما ال خيتلفان                  

     فكالمها يدور حول معىن واحد يتمثل يف أن القضاء هو فـصل             -لفاظهما وإن اختلفت أ   -يف املضمون 
وعلى هذا يتفق الفقه اإلسالمي مع القانون الوضعي يف خصيصة كـون            . يف اخلصومات بأحكام ملزمة   

   الفصل يف اخلصومات يكون على سبيل اإللزام، إال أما خيتلفان يف مصدرية احلكم، فال يكون الفصل                
  ات يف الفقه اإلسالمي إال باإلخبار عن حكم الشارع فيها، فهذه اخلصيصة هي اليت متيز القضاءاملنازعيف 

  .يف اإلسالم عنه يف القانون الوضعي، وهي الفاصلة بينه وبني غريه من األنظمة القضائية األخرى
  بالنسة للمشروعية: ثانيا  
علـيهم الـصالة    - أعمال الرسـل   إن القضاء يف الفقه اإلسالمي من األمور املشروعة فهو من           
 وقد اهتم به اإلسالم وأواله عناية فائقة، إذ ثبتت مشروعيته بالكتـاب والـسنة واإلمجـاع                 -والسالم
كما اهتمت به القوانني الوضعية أيضا، إذ اعتربت السلطة القضائية إحدى سلطات الدولـة              , واملعقول

ياين، إذ رتب عليه جزاءات أخرويـة بـالثواب أو          غري أن الفقه اإلسالمي اعترب فيه اجلانب الد       . الثالث
  .بالعقاب، وجزاءات دنيوية بالعزل وما إىل ذلك

  بالنسة للغرض من القضاء: ثالثا  
إن الغرض من القضاء يف كل من الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية هو حتقيق العدالة والصاحل                 

صون األعراض، واحترام احلقوق مما جيعل األفراد       العام للمجتمع، ورد املظامل إىل أهلها، وحقن الدماء و        
  .يف ظله ينعمون باألمان، ويتمتعون باهلدوء واالستقرار

  شروط تويل منصب القضاء: رابعا  
 -على الرأي الـراجح   -من الشروط الواجب توافرها يف القاضي يف الفقه اإلسالمي الذكورة             

ذ مل ينص صراحة على ذلك، وبالتايل يكون الفقـه      بينما ال يشترط ذلك يف النظام القضائي اجلزائري، إ        
اإلسالمي أمشل وأوضح يف اشتراط مثل هذا الشرط صراحة من التشريع اجلزائري، ويعترب هذا قصور فيه     

  .يف هذه اجلزئية
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    حجية احلكم القضائي: خامسا  
 فإنـه  إن احلكم القضائي يف الفقه اإلسالمي مىت صدر من قاض خمتص وفق األصول الـشرعية            

يتمتع باحلجية ألن الظاهر صحته، وبالتايل جيب تنفيذه والعمل به وعدم إعادة البحث فيه لغري دليل، إال                 
إذا قامت أدلة قوية على أنه قد جانب الصواب، ففي هذه احلالة جيوز نقض هذا احلكـم، وبالتـايل ال             

تمتع باحلجية، ولكـن احلجيـة      يتمتع باحلجية، كذلك احلال يف القانون الوضعي فإن احلكم القضائي ي          
القانون الوضعي ختتلف يف مداها، فاحلكم مبجرد صدوره يتمتع حبجية األمر املقضي به، فإذا مل يطعـن                 
أحد من اخلصوم على هذا احلكم باالستئناف أو فاتت مواعيد الطعن، أو استنفذت طرق الطعن يف هذا                 

  .ملقضي بهاحلكم فإنه يتمتع باحلجية املطلقة وهي حجية األمر ا
  االجتهاد: سادسا  
إن االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي يعين استفراغ القاضي جهده لترتيل احلكم الشرعي على   

القضية املطروحة أمامه عند عدم وجود النص الذي يستند إليه من الكتاب أو السنة، وذلك باالستدالل                
يكون عند وجود النص الظين يف الثبوت أو الداللة، كما . أو بأحد األدلة االجتهادية األخرى بالقياس له

وختتلف درجة االجتهاد باختالف أهلية القاضي فيه،       . فيجتهد القاضي يف فهم مراد النص وحتقيق مناطه       
مـع  أو منتسبا ملذهب معني يف أصوله       . فقد يكون القاضي جمتهدا مطلقا فيكون بذلك اجتهاده إنشائيا        

 وقد  ؛، فيكون اجتهاده انتقائيا   ط وإحلاق الفروع باألصول اليت قررها إمامه      واالستنباقدرته على التخريج    
 وقد ينطبق هذا على اجتهاد احملـاكم        ؛يكون مقلدا ملذهب معني يف أصوله وفروعه فيعترب ناقال للفتوى         

 يف جمال القضاء الشرعي بالنسبة لألحوال الشخصية،        -كما هو احلال يف بعض الدول العربية      -الشرعية  
كانت مقيـدة يف قـضائها       خترج أحكامها عما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي بوجه عام، حىت ولو              فال

 خيتلف مفهومه عـن     -يف جمال األسرة  -غري أن االجتهاد القضائي يف التشريع اجلزائري        مبذهب معني؛   
جلمهور، أما  االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي، الذي يكون القاضي فيه هو الفقيه اتهد على رأي ا              

يف التشريع اجلزائري فالقاضي مقلد غايته تصحيح احلكم بنقضه أو تأكيده، وذلك بـالرجوع إىل آراء                
وهو بذلك ال خيرج    .  والترجيح بينها لألخذ مبا يراه مناسبا هلا       -حمل الرتاع -وأقوال الفقهاء يف القضية     

 جيد يف أقوال الفقهاء القدامى رجع إىل فإن مل. عن تقليد مذهب معني، وال يعدو أن يكون ناقال للفتوى      
الفقه اإلسالمي املعاصر، وقد جيمع بني آراء القدامى واحملدثني، وقد يرجح األخذ برأي املعاصـرين إذا                

  .وجد فيه ما يناسب القضية حمل الرتاع
يف -وعلى هذا يكمن الفرق بني االجتهاد القضائي يف الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضـعية                

 يف مصدر العملية االجتهادية؛ فمصادر االجتهاد بالنسبة للقاضي الشرعي هي الكتـاب             - األسرة جمال
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أما مصدر اجتهاد احملكمة العليا عند انعـدام الـنص          . والسنة والقياس وباقي أدلة األحكام االجتهادية     
  .  الفرقالقانوين فهو األخذ مبا أقره الفقهاء قدميا أوحديثا يف مسألة معينة، ومن هنا يتعني

 اجتهادا إال جتـوزا      -يف قانون األسرة  -ومنه فال يعترب االجتهاد القضائي يف التشريع اجلزائري           
فال يعـدو أن    . متييزا له عن باقي القرارات الصادرة عن احملاكم األخرى ملا يتمتع به من احلجية املطلقة              

 االبتدائية واالس القـضائية عنـد      يكون جمرد مراقبة وتصحيح لألحكام القضائية الصادرة عن احملاكم        
قرارات أو بالتأكيد، كما ال يعدو أن يكون تفسريا لبعض األحكام القضائية وال            التعارض بينهما بالنقض  

أوالس القضائي، وذلك عند وجود غموض يف النص، ويكون تفسريها          الصادرة عن حمكمة املوضوع     
يف الفقه اإلسالمي فإن اجتهاد القاضي ال خيرج عن كونه          وأما   .بالرجوع إىل أقوال الفقهاء وتفسريام    

يعترب اجتهاد احملكمة العليا إضافة فقهية للقضاء الشرعي، لكونـه           الومن مث    ؛أو انتقائيا  اجتهادا إنشائيا   
يقول :"24/9/1984يرجع يف تصحيح احلكم إىل ما نص عليه الفقهاء كما يف القرار الصادر بتاريخ               

وكما يف القرار الصادر    . )1116(" يف رسالته ال نكاح إال بويل وصداق وشاهدي عدل         أيب زيد القريواين  
مىت كان من املقرر فقها وقضاء يف أحكام الـشريعة اإلسـالمية أن عـدم        :"19/11/1984: بتاريخ

اإلنفاق على الزوجة ملدة تزيد على شهرين متتابعني يكون مربرا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا                
الزوج إن عجز عن إنفاق ألجل شهرين ذو اسـتحقاق بعـدمها            : عليه الفقيه ابن عصام، بقوله    ملا نص   

الطالق من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء مبا خيالف أحكام هذه املبادئ يعد خرقا لقواعـد       
ـ           . )1117("فقهية مستمدة من الشريعة اإلسالمية     ال ومن هنا فإن قضاء احملكمة العليا ال يعدو كونـه نق

ولو كان قضاة الدرجة األوىل والثاين على قدر كبري          .للفتوى، وليس من قبيل االجتهاد الفقهي املعروف      
من التخصص يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ملا دعت احلاجة لتدخل احملكمة العليا بالتصويب أو التخطئة،               

عمل ال يرقى لدرجة االجتهاد وذلك عن طريق التوفيق بني النصوص القانونية والنصوص الفقهية، وهذا ال
 تعترب  - لقضايا مستجدة  -ذلك أن االجتهاد القضائي الشرعي من شأنه أن يعطي حلوال           . )1118(بأنواعه

إضافة جديدة إىل رصيد الفقه اإلسالمي بوجه عام، أما قرارات احملكمة العليا فال تعدو أن تكون احلكم                 
 فال -حمل الرتاع-نية أو الفقهية الواردة بشأن القضية النهائي الذي ميثل التطبيق الصحيح للنصوص القانو   

                                                 
 .64، ص 1990الة القضائية، العدد األول، : 34438 ملف رقم -1116
 .1989القضائية، العدد الثالث، الة : 34791ملف رقم  -1117
 هذا بالنسبة لقانون األسرة كون أحكامه مستمدة من الشريعة اإلسالمية، فيجب إخضاع العملية االجتهادية فيه لشروط وضوابط -1118

رية القاضي وتقييده أما االجتهاد القضائي يف باقي القوانني فيأخذ مفهوما آخر يرجع إىل مدى ح. االجتهاد القضائي الشرعي حىت يكون معتربا
وقد سبقت اإلشارة . يف تفسري النصوص القانونية عند غموضها، أو تقدير احلكم عند سكوت املشرع وكيفية األخذ من املصادر االحتياطية

 .إىل ذلك
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تظهر فيها مسة التجديد الفقهي، األمر الذي جعل إسهامات احملكمة العليا ضئيلة يف جمال تقنني أحكـام                 
  .األسرة

ومنه فإن االجتهاد القضائي يف جمال القانون ال يعدو أن يكون مصدرا تفسرييا للقواعد القانونية،   
، على الرأي الغالب واملعمول بـه يف التـشريع          ية قوة ملزمة إال يف القضية اليت يصدر فيها        ليست له أ  و

  .اجلزائري
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  الباب الثاني
  

تطبيقات االجتهاد القضائي الشرعي 

  في قانون األسرة الجزائري



 278

  

  

  

  

  الفصل األول
  

تطبيقات االجتهاد القضائي الشرعي 

  في مسائل الزواج وآثاره
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  متهيد
ن الروابط األسرية والعالقات االجتماعية تقوم على حتقيق املصلحة العامة وتعترب من ال شك أ  

النظام العام، فال جيوز لألفراد تعديلها باتفاقات فيما بينهم، ومن هذه الروابط عالقة الشخص بأسرته، 
والواجبات  ومثل ذلك احلقوق -إذا مل تكن حقوقا مالية حبتة -وما له من حقوق وما عليه من واجبات 

 على تعديل ما للزوج من حقوق على - ما بني الزوجني-اليت تنشأ عن عقد الزواج، فال جيوز االتفاق 
  . أو تعديل ما للزوجة على زوجها من النفقة واملعاشرة باملعروف، زوجته يف الطاعة واألمانة الزوجية

ة ومقاصد الشريعة اليت ذلك أن أحكام األسرة حتكمها قواعد شرعية مرعية يف الكتاب والسن  
طريقها األصول العامة والقواعد الكلية للشريعة اإلسالمية، واليت تعترب بابا واسعا لالجتهاد القضائي 

  . يف جمال شؤون األسرة وقضاياها املتجددة- الذي ميثل حمور هذا البحث -الشرعي
ها النصوص القطعية الداللة  وعليه فإن املسائل الواردة يف قانون األسرة اجلزائري، واليت حتكم  

والثبوت، أو اليت استقر على حكمها إمجاع أو كانت حمل اتفاق يف األصول والفروع بني جمتهدي 
مثل األحكام . املذاهب اإلسالمية ليست حمال لتناوهلا يف هذا البحث، لكوا المساغ لالجتهاد فيها

 وكذا املسائل املتعلقة بالنيابة الشرعية واملرياث القطعية اليت تنظم بعض مسائل الزواج والطالق وآثارمها،
و التربعات املتضمنة يف قانون األسرة اجلزائري، لضيق جمال االختالف فيها بني فقهاء الشريعة ورجال 
القانون، وألا متعلقة أساسا باألحوال الشخصية اليت تنظمها القوانني املدنية، وحتكمها قواعد وآداب 

  .النظام العام
منه فإن جمال تطبيق االجتهاد القضائي الشرعي يف مسائل األسرة خيص أهم األحكام  و  

االجتهادية القائمة على أساس الظنية يف ثبوت النص أوداللته، أو عند انعدام النص يف ذلك، واملتعلقة 
ا، بالزواج واحنالله واآلثار املترتبة عن ذلك، وكذا الوقوف عند أهم املستجدات اليت ال نص فيه

وللفقهاء املعاصرين رأي فيها، وبيان مدى مسايرة قانون األسرة اجلزائري ملا استقر عليه االجتهاد 
  .القضائي الشرعي

وقد اهتم املشرع اجلزائري باألسرة كأصل عام، وحاول مواكبة التطورات والتغريات اليت 
دور بارز يف فرض إعادة النظر يف طرأت على اتمع اجلزائري، واليت كان للمؤثرات الداخلية واخلارجية 

بعض املواد القانونية اليت متس بالدرجة األوىل املركز القانوين للمرأة، مستجيبا يف ذلك للدعوات املطالبة 
 يف طريقها إىل حتقيق املساواة مع الرجل يف خمتلف -على غرار ما عليه املرأة الغربية-بترقية دور املرأة

  .  ميادين احلياة
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، الذي مس 2005 فيفري 27 املؤرخ يف 02-05كسه التعديل الذي جاء به األمر وهذا ما ع
 حماوال بذلك سد بعض الثغرات والنقائص اليت كان عليها - هلا عالقة مبركز املرأة القانوين-موادا معينة

  .1984 يونيو 09 املؤرخ يف 11-84قانون 
 إىل 02-05ب األول من األمر  حيث أعيد تقسيم الفصل األول من الباب األول من الكتا

  : ثالثة أقسام
  . 6 إىل 4يف اخلطبة، ويتضمن املواد من : القسم األول
  .17 إىل 7 يف الزواج، ويتضمن املواد من :القسم الثاين

  .22 إىل 18 يف عقد الزواج وإثباته، ويتضمن املواد من : والقسم الثالث
بني اإللغاء أو التعديل            -قة منها بعقد الزواجوخاصة املتعل- هذا التعديل أغلب املواد وقد مس 

أو اإلثراء، مبا ينسجم وتطلعات الداعني لعصرنة األسرة اجلزائرية وفق ما متليه القوانني الوضعية احلديثة 
حلماية حقوق اإلنسان، فكان لزاما على املشرع اجلزائري حماولة التوفيق بني ما هو مقرر يف الفقه 

ما تتطلبه املصلحة ومقتضيات العصر، مما أوقعه يف التعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف اإلسالمي و
بعض املسائل، والتناقض يف بعض املواد القانونية، والتذبذب يف بعض املواقف، فجاء القانون بصياغة 

 األمر الذي ؛ةركيكة يف بعض مواده اليت جاءت مطلقة غري مقيدة مما جعلها غامضة غري جامعة وال مانع
  .يستوجب الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية، وإىل ما يقره االجتهاد القضائي الشرعي يف ذلك

وسيكون حمور احلديث يف هذا الفصل مقتصرا على أهم املواد املتعلقة مبسائل الزواج يف قانون 
سها بقوة على ساحة  واليت طرحت نف- اليت مشلها التعديل اجلديد على اخلصوص-األسرة اجلزائري

النقاش الفقهي والقانوين والقضائي املعاصر يف جمال األسرة وقضاياها، وتستدعي دراسة معطياا وبيان 
أحكامها الفقهية للوصول إىل إبراز قدرة الفقه اإلسالمي وفاعليته لتقدمي احللول املناسبة لبعض 

 ومدى مسايرة أحكامه ومتاشيها مع ما تقتضيه اإلشكاالت القانونية والقضائية والواقعية يف حياة الناس
  .طبيعة العصر من جهة

ومن جهة أخرى تعترب مثارا للرتاع والنقاش بني خمتلف التيارات الفكرية واإليديولوجية، بالنظر 
إىل أمهيتها وطبيعتها، وذلك استنادا على ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، ومتاشيا مع ما هو منصوص 

وذلك مسائل الزواج .  األسرة اجلزائري، وما استقرت عليه مبادئ االجتهاد القضائيعليه يف قانون
  :وآثاره من خالل املباحث اآلتية

  مقدمات عقد الزواج: املبحث األول
  أركان عقد الزواج: املبحث الثاين  
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  د الزواج وأثر ختلفها مقارنة بقانون األسرةالشروط الشرعية لعق:املبحث الثالث
  الشروط القانونية لعقد الزواج مقارنة بالفقه اإلسالمي: ابعاملبحث الر

  االشتراط يف عقد الزواج وآثاره يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث اخلامس
  .آثار عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث السادس
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  مقدمـات عقـد الـزواج: املبحث األول
اإلسالم نظاما حمكما للزواج يقوم على أقوى املبادئ والقيم اليت من شأا حتقيق االستقرار وضع 

األسري، وانتشار الفضيلة يف اتمع، فأضفى عليه قدسية جتعله فريدا بني سائر العقود األخرى، ملا 
 بل ميتد إىل يترتب عليه من آثار خطرية ال تقتصر على عاقديه وال على األسرة اليت توجد بوجوده،

اتمع، فهو األسلوب الذي اختاره اهللا تعاىل للتوالد والتكاثر، واستمرار احلياة بعد أن أعد كال الزوجني 
وهيأمها حبيث يقوم كلّ منهما بدوره اإلجيايب يف حتقيق هذه الغاية، فجعل اتصال الرجل باملرأة اتصاال 

 منهما  كالّين هلذا الرضا، وعلى إشهاد على أنّكرميا مبنيا على رضامها وعلى إجياب وقبول كمظهر
ه الشارع بالرعاية من حني فهو أهم عالقة ينشئها اإلنسان يف حياته، لذلك توالّ       . أصبح لآلخر

ومن مث ال بد من التطرق إىل التعريف بالزواج وبيان  .ابتداء التفكري فيه إىل أن ينتهي باملوت أو الطالق
 مشروعيته، مث احلديث عن اخلطبة كمقدمة متهيدية لعقد الزواج، وآثار العدول مميزاته وحكمه وحكمة

عنها يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، وما استقرت عليه مبادئ االجتهاد القضائي، وذلك 
  :من خالل املطالب اآلتية
  تعريف عقد الزواج وبيان حقيقته ومميزاته: املطلب األول

يف وبيان حقيقة الزواج يف الفقه اإلسالمي، ومفهومه يف قانون األسرة قبل التطرق لتعر
  .اجلزائري، ال بد أوال من تعريف العقد لغة واصطالحا

  تعريف العقد لغة واصطالحا: الفرع األول
 مصدر عقده يعقده بكسر القاف، ويستعمل امسا فيجمع على عقود، وله :العقد :لغة: أوال

  )1119 (:كثرية منها         معان 
  .وهو نقيض احلل، فيقال عقد احلبل أي شده:  الشد والربط-
  .عقد العهد واليمني أكدمها: فيقال:  التأكيد واإلحكام والتوثيق-
  .)1120(�أَوفُوا ِبالْعقُوِد�:ومنه قوله تعاىل:  العزم واجلمع-

يقول ابن ولذلك . وتأسيسا على ذلك فالعقد قد أطلق كثريا على العهد وهو حقيقة فيه أيضا
العقد هو العهد واجلمع عقود وهي أوكد العهود، فيقال عهدت إىل فالن كذا وكذا :")1121(منظور

  .)1122("تأويله ألزمته، فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليه فمعناه أنك ألزمته ذلك باستيثاق
                                                 

 .614ص :  املعجم الوسيط-1
 .1اآلية  :املائدة -2

هـ، وتويف 630صاري اإلفريقي، صاحب لسان العرب، ولد سنة هو حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األن -1121
 .7/108األعالم، : الزركلي. ه717سنة 
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  العقد يف اصطالح الفقهاء: ثانيا
  .يني؛ عام وخاصيدور العقد يف اصطالح فقهاء الشريعة اإلسالمية حول معن 

بل التزام آخر، كالبيع هو كل التزام تعهد اإلنسان بالوفاء به سواء كان التزام يف مقا: املعىن العام
  . أم ال؛ كالطالق واليمني، وسواء كان التزامه دينيا كأداء الفرائض والواجبات، أم التزاما دنيوياوحنوه

وهذا هو املراد يف الغالب لدى معظم . لنيوهو االلتزام الصادر من طرفني متقاب: املعىن اخلاص
  .)1123(الفقهاء عند إطالق لفظ العقد على هذا املعىن اخلاص

وعلى ضوء هذا املعىن اخلاص للعقد عرفه كثري من الفقهاء املتأخرين، فهو عند ابن 
  .)1124("جمموع إجياب أحد املتكلمني مع قبول اآلخر أو كالم الواحد القائم مقامهما:"اهلمام

العقد ارتباط اإلجياب الصادر من أحد العاقدين بقبول :" من احملدثني قدري باشا بقولهوعرفه
  .)1126(وهو اختيار الشيخ أبو زهرة. )1125("اآلخر على وجه يثبت أثرا يف املعقود عليه

وتعريفه .  التزام بشيء بارتباط اإلجياب بالقبول:بأنهميكن تعريفه على ضوء هذه التعاريف و
العقد ما يعقده العاقد على أمر، ألن العقد إمنا أريد به إلزام :"يث عرفه به اجلصاص بقولهبااللتزام وارد ح

خيرج به االلتزام احلاصل من غري ارتباط : ارتباط اإلجياب بالقبول و.)1127("الوفاء مبا ذكره وإجيابه عليه
أو توافق إرادتني :" بأنهوناكما ميكن تعريفه قان .اإلجياب بالقبول، كاإلرادة املنفردة مثل النذر وحنو ذلك

أكثر على إحداث أثر قانوين، يستوي يف هذا األثر أن يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو 
   .)1128("إائه

                                                                                                                                                         
 .297-3/296 لسان العرب،: ابن منظور -4
، 1 دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط-دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي-مبدأ الرضا يف العقود :انظر، حمي الدين علي القرداعي -1

1985 ،1/125-126. 
 .3/182 ،شرح فتح القدير :ابن اهلمام -2
 .49، ص 1908مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان، املطبعة األمريية ببوالق، مصر، : قدري باشا -3
 . وما بعدها199، ص1977القاهرة،  دار الفكر العريب، امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية،: أبو زهرة انظر، -4
 .2/294، 1986دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، أحكام القرآن،: اصاجلص -5
 .47، ص 1995، 1العقد واإلرادة املنفردة، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،ط: إبراهيم الدسوقي أبو الليل-6
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  تعريف الزواج لغة واصطالحا : الفرع الثاين
  يف اللغة: أوال

رن بعضها ببعض،  أي ق؛زوج فالن إبله: هو االقتران واالختالط، تقول العرب: الزواج يف اللغة
؛ أي )1129(�احشروا الَِّذين ظَلَموا وأَزواجهم�:وتقول تزوجه النوم؛ أي خالطه، ومنه قوله تعاىل

  . )1130(قرناءهم الذين كانوا حيضوم ويغروم
والزواج لفظ عريب موضوع القتران أحد الشيئني باآلخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما 

؛ أي يقرن كل واحد مبن كانوا )1131(� وِإذَا النفُوس زوجت�:نه قوله تعاىلمنفردا عن اآلخر، وم
أو قرنت األرواح بأبداا عند البعث . يعملون كعمله، فيقرن الصاحل مع الصاحل، والفاجر مع الفاجر

ومنه . )1132(لألجساد؛ أي ردت إليها، وقيل قرنت النفوس بأعماهلا فصارت الختصاصها ا كالتزويج
مث شاع استعماله يف اقتران . )1134(؛ أي قرناهم ن)1133(�وزوجناهم ِبحوٍر ِعٍني�:أيضا قوله تعاىل

الرجل باملرأة على وجه خمصوص لتكوين أسرة حىت أصبح عند إطالقه ال يفهم منه إال ذلك املعىن، بعد 
  .اأن كان يستعمل يف كل اقتران سواء كان بني الرجل واملرأة أم بني غريمه

الضم والتداخل، ومنه نكحت البر يف األرض إذا حرثتها : ويرادفه لفظ النكاح وهو يف اللغة
. وبذرته فيها، ونكح املطر األرض إذا خالط ثراها، ونكحت احلصى أخفاق اإلبل إذا دخلت فيها

  . )1135(ويكون التداخل حسيا كما ذكر، ومعنويا كنكح النعاس العني
  يف االصطالح: ثانيا

ه الفقهاء بتعريفات كثرية متقاربة تدور كلها حول الغرض املبدئي منه، وهو حل استمتاع عرف  
  :الرجل باملرأة، وفيما يلي بيان بعض تعريفام

                                                 
 .22اآلية : الصافات -1129
 . 4/5 ،1988، 1،ط والنشر، بريوت، لبناندار الندى للطباعة تفسري القرآن العظيم، :ابن كثري -1130
 .7اآلية  :التكوير -1131
- 22/101 ،2006، 1حتقيق عبد اهللا عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، طاجلامع ألحكام القرآن،  :القرطيب -1132

102. 
 .20اآلية  :الطور -1133
 .19/523 ، املصدر نفسه:القرطيب -1134
 . 626-625، املصدر السابق: ابن منظور -1135
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   تعريف احلنفية-1
جنس يف " عقد"فقوله . )1136("عقد وضع لتملك املتعة باألنثى قصدا:"عرفه ابن اهلمام بأنه

خيرج به العقد على املنافع كاإلجارة، " وضع لتملك املتعة باألنثى"التعريف يشمل سائر العقود، وقوله 
  .وعلى الذوات كالبيع واهلبة

حيترز به عن عقد متلك به املتعة ضمنا، " قصدا" واملراد وضع الشارع ال وضع املتعاقدين، وقوله 
          ا إذا مل يوجد كما يف البيع واهلبة، ألن املقصود فيهما ملك الرقبة، ويدخل ملك املتعة فيهما ضمن

 ؛)1138("عقد يفيد ملك املتعة من امرأة مل مينع من نكاحها مانع شرعي:"كما عرفوه بأنه .)1137(ما مينعه
  .)1139(أي حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من نكاحها مانع شرعي بالقصد املباشر

   تعريف املالكية-2
فالعقد . )1140("وجموسية وأمة كتابية بصيغةعقد حلل متتع بأنثى غري حمرم :"عرفه الدردير بأنه

مصدر عقد؛ أي متسك وتوثق، واملراد به هنا ارتباط أحد الكالمني باآلخر، أي ارتباط كالم الزوج 
  .بكالم ويل الزوجة على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا يستعقب أحكامه

علة باعثة " حلل متتع" :وقوله. جنس يف التعريف يشمل النكاح وغريه من العقود" عقد ":وقوله
، "مة كتابيةغري حمرم وجموسية وأ ":على العقد، وهو فصل خمرج لكل عقد ليس لذلك، وخرج بقوله

. أومصاهرة واوسيات واإلمياء الكتابيات، فال يصح العقد على واحدة منهناحملرم بنسب أو رضاع 
  .)1141( أركان النكاحمتعلق بعقد وهو من متام التعريف، ألن الصيغ أحد" بصيغة":وقوله

                                                 
 .3/177فتح القدير، شرح : هلمامبن ا -1136
 . 43ص  ،)دط،دت(دار الفكر العريب، ، حماضرات يف عقد الزواج: انظر، أبو زهرة -1137
 .4-3/3، رد احملتار :ابن عابدين -1138
الفقه : وهبة الزحيلي .30، ص 1965، 1األحكام اإلسالمية يف األحوال الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط : الربديسي-1139

 .7/29اإلسالمي وأدلته، 
 .1/374الشرح الصغري، : الدردير -1140
وال يقال أن هذا التعريف غري مانع ألنه يدخل فيه املالعنة واملبتوتة واملعتدة من الغري واحملرمة حبج أو عمرة، ألنه قصد مبا ذكره  -1141

انظر،  . بعد احلل خبالف احملرمة واوسية واألمة الكتابيةإخراج من قام به مانع أصلي، وأما املالعنة وما عطف عليها، فمانعهن عرضي طارئ
 .7/427الشرح الكبري، : الرافعي
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   تعريف الشافعية-3
جنس يف " عقد":فقوهلم. )1142("عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج:"عرفوه بأنه

خرج به ما ال يتضمن إباحة الوطء، كاإلجارة وغريها، " إباحة وطء" يتضمن:التعريف، وقوهلم
  .)1143( كاهلبة والتمليكخرج به ما مل يكن ذا اللفظ" بلفظ اإلنكاح أوالتزويج":وقوهلم

   تعريف احلنابلة-4
عقد التزويج، فعند إطالق لفظه ينصرف إليه، ما مل يصرفه عنه : "النكاح عندهم هو

  .)1144("دليل
وعلى هذا ميكن القول بأن هذه التعريفات متقاربة يف املعىن، وهي تؤدي يف مجلتها إىل أن 

وع، وإىل أن الغرض منه يف العرف والشرع هو موضوع عقد الزواج هو امتالك املتعة على الوجه املشر
جعل هذه املتعة حالال، والشك أن ذلك من أغراضه، ولكن ليست كلها، بل أن غرضه األمسى هو 

  .التناسل وحفظ والنوع اإلنساين
ليس املقصود ذا العقد قضاء الشهوة، :"والفقهاء أنفسهم الحظوا هذا املعىن، فقال السرخسي

بيناه من أسباب املصلحة، ولكن اهللا تعاىل علق به قضاء الشهوة أيضا لريغب فيه املطيع وإمنا املقصود ما 
والعاصي، املطيع للمعاين الدينية، والعاصي لقضاء الشهوة، مبرتلة اإلمارة، ففيها قضاء شهوة اجلاه 

ملقصود ا والنفوس ترغب فيها هلذا املعىن، ولكن ليس املقصود ا يف الشرع قضاء شهوة اجلاه، بل ا
  .)1145("إظهار احلق والعدل

كما أن هذه التعريفات تفيد بظاهرها أن االستمتاع بالزواج قاصر على الرجل، مع أنه ثابت 
للمرأة أيضا، ولعلهم فعلوا ذلك نظرا ألن الرجل هو الذي يسعى إىل الزواج ويطلبه، واالستمتاع من 

أحد، وأما من جانبها فهي تتمتع به بدون جانبه أقوى من جهة اختصاصه بزوجته ال يشاركه فيها 
  .)1146(اختصاص، حيث حيل له التمتع بغريها يف احلد الذي قرره الشارع

                                                 
 .3/165مغين احملتاج، : الشربيين -1142
 . 7/427الشرح الكبري، : الرافعي -1143
 . 9/339املغين، : ابن قدامة -1144
 .4/194، 1993، 1ط ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،املبسوط: السرخسي -1145
 .30-7/29الفقه اإلسالمي وأدلته،: وهبة الزحيلي. 46أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، مصطفى شليب -1146
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عقد زوج يصح طالقه، أو القائم مقامه بإجياب وقبول بلفظ :" التعريف املختار لذلك هو ولعلّ
النسل والذرية، بويل أو حنوه على امرأة خلية عن نكاح وعدة وحمرمية، ألجل التحصن وحتصيل  النكاح

  .)1147("مرشد وشاهدي عدل
عقد يفيد حل العشرة بني الرجل واملرأة وتعاوما، :"وقد عرفه من املعاصرين أبو زهرة بأنه

وقريبا من هذا ما ذكره الشيخ عبد الرمحن . )1148("وحيدد ما لكليهما من حقوق، وما عليه من واجبات
  . )1149(الصابوين

وضعه الشارع ليفيد بطريق األصالة اختصاص الرجل بالتمتع عقد :"وعرفه مصطفى شليب بأنه
  .)1150("بامرأة مل مينع مانع شرعي من العقد عليها، وحل استمتاع املرأة به

فهذا التعريف يفيد أن الزواج حيل استمتاع كل من الزوجني باآلخر، مىت مت العقد، وأن الزوج 
ا دام العقد قائما ولو حكما، أما الزوجة فيحل هلا خيتص بالتمتع بزوجته، فال حيل ألحد أن يتمتع ا، م

  .التمتع بزوجها دون أن ختتص بذلك التمتع
   حقيقة النكاح: الفرع الثالث

إن الفقهاء مع اتفاقهم على أن لفظ الزواج حقيقة يف العقد، اختلفوا يف لفظ النكاح هل هو 
 جيد أن الفقهاء -على اختالف مذاهبه- فالناظر يف كتب الفقه اإلسالمي. حقيقة يف العقد كذلك أم ال؟

أن النكاح حقيقة يف العقد جماز يف الوطء، : فمنهم من قال. اختلفوا يف هذه القضية اختالفا متباينا
أنه حقيقة يف كل منهما على سبيل : أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد، ومنهم من قال: ومنهم من قال

 حقيقة يف كل منهما على سبيل االجتماع ال على سبيل أنه: االشتراك اللفظي، ومنهم من قال
  .)1151(االنفراد

  .)1153( إىل أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد اعتبارا لألصل اللغوي)1152(فذهب احلنفية

                                                 
 .9/105البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، :  احلسني العمراينوأب -1147
 .17األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة -1148
 .69، ص 1965لب، سورية، األحوال الشخصية، كلية احلقوق، جامعة ح: عبد الرمحن الصابوين -1149
 . 46أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : مصطفى شليب  انظر،-1150
أثر : انظر، مصطفى سعيد اخلن.  وأثره يرجع اختالف الفقهاء يف هذه املسألة إىل اختالفهم يف داللة املشترك اللفظي على األحكام-1151

 .81-80، ص 1998، 7لة، بريوت، لبنان،طاالختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، مؤسسة الرسا
الشرح : انظر، الدردير.از يف الوطء، وقيل حقيقة فيهما لكن األصح عندهم أنه حقيقة يف العقد جم.4/192املبسوط، :  السرخسي-1152

 .1/375الصغري، 
عىن العقد، ألن كونه مبعىن الوطء من مل يرد النكاح يف القرآن إال مب:" قوله- وهو من علماء احلنفية -نقل الشربيين عن الزخمشري  -1153

 .165/ 3مغين احملتاج، ".باب التصريح، ومن أراد به الكناية عنه أتى بلفظ املالمسة أو املماسة
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 إىل أن النكاح حقيقة يف العقد جماز يف الوطء لصحة نفيه )1155(والشافعية) 1154( وذهب املالكية
، فيقال هذا الوطء ليس نكاحا، ولو كان النكاح حقيقة يف الوطء عنه، والستحالة أن يكون حقيقة فيه

ملا صح نفيه عنه، ولكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد، حىت أنه قيل مل يرد يف القرآن إال يف العقد، 
، ألن شرط )1156(�غَيرهفَِإنْ طَلَّقَها فَلَا تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى تنِكح زوجا �:وال يرد عليه قوله تعاىل

، حىت تتزوج ويعقد عليها، �حىت تنكح�:الوطء يف التحليل إمنا ثبت يف السنة، فيكون معىن قوله تعاىل
  .)1157(وقد بينت السنة أنه ال بد مع العقد من تذوق العسيلة

    األشبه بأصلنا أنه حقيقة يف العقد:" وذهب بعض احلنابلة إىل أنه حقيقة يف كليهما، حيث قالوا
ولَا تنِكحوا ما نكَح �:والوطء مجيعا، لقولنا بتحرمي موطوءة األب من غري تزويج لدخوله يف قوله تعاىل

لَفس ا قَداِء ِإلَّا مسالن ِمن كُماؤوقيل . )1159("، وقيل بل هو حقيقة يف الوطء جماز يف العقد)1158(�َآب
 ويتعني املقصود بالقرائن، ودليلهم على هذا أنه شاع ،)1160(هو مشترك بني العقد والوطء اشتراكا لفظيا

فهو :"وأما لفظ النكاح اصطالحا. )1161(االستعمال يف العقد تارة، ويف الوطء تارة أخرى دون قرينة
  . )1162("عقد بني الزوجني حيل به الوطء

 وحترم وتظهر مثرة اخلالف بني احلنفية واجلمهور، فيمن زىن بامرأة فإا حترم على والده وولده،
ولَا تنِكحوا �:، واستدلوا بقوله تعاىل)1164(، وكذا حترم عند احلنابلة)1163(عليه أمها وبنتها عند احلنفية

لَفس ا قَداِء ِإلَّا مسالن ِمن كُماؤَآب كَحا نوالنكاح حقيقة يف الوطء، فاقتضى عموم الوطء )1165(�م ،

                                                 
 .1/375الشرح الصغري، : انظر، الدردير.  لكن األصح عندهم أنه حقيقة يف العقد جماز يف الوطء، وقيل حقيقة فيهما-1154
 .165/ 3،مغين احملتاج:  الشربيين-1155
 . 230اآلية : البقرة -1156
، 1 طلبنان،الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، حتقيق علي معوض و عادل عبد املوجود، دار األرقم، بريوت،: أبو حامد الغزايل -1157
1997 ،2/4 . 
 . 22اآلية  :النساء -1158
 . 9/339املغين، : ابن قدامة -1159
آلخر أوىل من الذهاب إىل االشتراك اللفظي، وذلك ملا هو مقرر يف كتب األصول من  والقول أن النكاح حقيقة يف أحدمها جماز يف ا-1160

أصول الفقه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : انظر، حممد زكريا الربديسي. أنه إذا دار اللفظ بني االشتراك وااز، فااز أوىل ألنه أبلغ وأغلب
 .396، ص )دط،دت(القاهرة، 
 .3/165مغين احملتاج، : الشربيين. 4/471 البناية يف شرح اهلداية ،: العيين. 340-9/339 ،املغين: ابن قدامة -1161
 .12/20 نيل األوطار،: الشوكاين -1162
 .4/530  ،املصدر نفسه: العيين انظر، -1163
 .9/526املصدر نفسه، :  انظر، ابن قدامة-1164
 . 22اآلية  :النساء -1165
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، وفيما لو علق الطالق على )1166(ب من الزنا عند اجلمهورحترمي اليت وطئها األب، وال حترم موطوءة األ
، كمن علق طالق زوجته على )1167(النكاح فإنه حيمل على العقد عند اجلمهور ال الوطء إال إن نواه

نكاح أخرى، فإا تطلق مبجرد العقد على الثانية عند الشافعية إال إذا نوى بلفظ النكاح الوطء، وال 
  .لوطءتطلق عند احلنفية إال با
  تعريف الزواج يف قانون األسرة اجلزائري: الفرع الرابع

عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة :"ف قانون األسرة اجلزائري الزواج يف مادته الرابعة بأنهعر
على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني 

  .)1168("واحملافظة على األنساب
  :يالحظ على هذا التعريف القانوين أمور

اعترب املشرع اجلزائري الزواج عقد رضائي؛ مبعىن أنه ال جيوز اإلكراه فيه، وهذا أمر مسلّم  -1
اعتباره ركنا يقوم عليه الزواج؛ مبعىن أن الرضا هو األصل الذي تدور حوله أركان العقد، به، أما 

ق الصيغة  اليت هي الركن، وألن الرضا أمر خفي ال ميكن فالرضا ليس ركنا ألنه ال يعرف إال عن طري
. االطالع عليه فتنوب الصيغة عنه يف إبرازه وإظهاره، ألا هي التعبري عنه يف شكل اإلجياب والقبول

فيكون بذلك الرضا شرط يف انعقاد الزواج ألن كل ما يطلب توفره يف األركان عند انعقاد العقد يدخل 
  .)1169(ضمن شروط االنعقاد

أنه صرح بالطرفني املتعاقدين يف عقد الزواج ومها الرجل واملرأة، كما نص على ضرورة -2
واالستمتاع , "املتعة"احترام الشروط الشرعية، بينما جاء تعريف بعض الفقهاء مبهما بإطالق لفظ 

 من ذكر ذلك املقصود يف عقد الزواج، وإن كان هو استمتاع الرجل باملرأة بداهة، إال أن خلو التعريف
  .جيعله غري مانع، ومن شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا

                                                 
  .215-9/214احلاوي الكبري، : املاوردي -1166
 حممد حممد تامر، دار السالم، مصر، -حتقيق وتعليق -الوسيط يف املذهب:  حامد الغزايلوأب. 3/166 ، املصدر نفسه:الشربيين -1167

 .5/3، 1997، 1ط
 كما 9/6/1984 املؤرخ يف 11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر رقم -1168

وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني الزواج عقد يتم بني رجل :"يلي
 ".واحملافظة على األنساب

نظرية العقد والتعسف يف  :حممد أمحد سراج .دراسات قانونية لقانون األحوال الشخصية، حبث غري منشور: حممد حمدة انظر، -1169
 . 41ص ،1998 اإلسكندرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، إلسالمي،استعمال احلق من وجهة الفقه ا
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 وهذا ما ذهبت إليه أغلب تشريعات البالد - أنه مل يتعرض حمللّ عقد الزواج وآثاره القانونية-3
، وموضوع العقد هو االستمتاع، وآثاره اإلباحة، أما ما جاء يف القانون فهو غاية للعقد، )1170(-العربية

ذلك قد أمهل موضوع العقد، واكتفى بذكر غايته وهي تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة، فيكون ب
  . والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب

 يرد عليه، حملّتعريف الفقهاء للزواج تعريف علمي، فإن كل عقد ال بد له من وعلى هذ فإن 
االستمتاع واملعاشرة، وأثره هو حل االستمتاع على فموضوع عقد الزواج هو . وأثره الذي يترتب عليه

 ولعل عذر القانون يف هذا اإلغفال هو اخلشية .الوجه املشروع، وإغفال القانون ذلك يف تعريفه قصور
من أن يظن أن عقد الزواج موضوع يف اإلسالم رد االستمتاع واللذة، فعدل عن ذلك إىل ذكر الغاية 

  .منه
   عقد الزواج وطبيعتهمميزات: الفرع اخلامس

ميتاز عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي جبملة خصائص متيزه عن باقي العقود، مما جيعل له طبيعة 
  :خاصة وبيان ذلك فيما يأيت

   مميزات عقد الزواج-أ
 أن األصل فيه أن يكون أبديا فهو غري قابل للتوقيت، فأي توقيت فيه يفسده؛ ألن اهللا :أوال

قد ليكون عقدا أبديا بني رجل وامرأة حتل له، فإذا اشترط أحد الزوجني التوقيت فيه تعاىل شرع هذا الع
  .)1171(كان عقدا غري صحيح

، وهذا ما استقر عليه الفقه اإلسالمي على أن رباط )1172(أنه عقد مدين حيمل طابعا دينيا: ثانيا
إال أنه ال خيضع لطقوس . االزواج ليس إال عقدا من العقود املدنية، وإن كان مع ذلك حيمل طابعا ديني

                                                 
عقد بني رجل وامرأة حتل له شرعا، غايته إنشاء رابطة للحياة املشتركة :"حيث عرفته املادة األوىل من القانون السوري بأنه -1170
: عيمصطفى السباانظر، . 7/9/1953 تاريخ 59األحوال الشخصية يف اجلمهورية العربية السورية املرسوم التشريعي رقم  قانون".والنسل

 .1/29شرح قانون األحوال الشخصية ،
 .70األحوال الشخصية، ص :  انظر، عبد الرمحن الصابوين-1171
1172-مقدس ال يتم إال أمام رجل الدين، فالزواج يف اإلسالم عمل مدين حبت، ال حيتاج إىل تدخل رجل الدين  ال يقصد بذلك أنه سر 

أنه ال جيوز للمسلم الزواج من غري : ا املقصود بذلك اعتبار الدين اإلهلي يف الزواج اإلسالمي، وتترتب على ذلك نتائج منهاومباركته، وإمن
 يضر شخص، فكل قيد على إمكانية الزواجذات الدين، وال يعترف بزواج املرتد، كما أن الدين اإلسالمي يعترب الزواج حقا طبيعيا لصيقا بال

مع على السواء، ويعترب غري مشروع يف النظام اإلهلي للزواج، وهذا ال مينع ويل األمر من تنظيم هذه احلرية، مثل منع املسلم من بالفرد وات
فكل منع للزواج يعين خمالفة  .زواج الكتابية يف بعض اتمعات اإلسالمية، أو منع بعض السياسيني من التزوج باألجنبيات فهذا تنظيم ال منع

 :انظر، حممد كمال الدين إمام. اإلهلي من ناحية، ودعوة إىل العالقات غري املشروعة من ناحية أخرى وكالمها حمرم يف حكم اإلسالمالنظام 
 .93-92، ص 2000أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
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دينية وال تقاليد خاصة، بل يتم بأي شكل كان سواء باملسجد أو بالبيت، وسواء أمام مجوع أو أفراد 
من الناس، وال يشترط فيه كالم معني، أو عبارات خاصة، فكل كالم يعرب عن إرادة الزوجني يف الزواج 

  .)1173(تعبريا صادقا صح به عقد الزواج
ين فألنه يشترط فيه ما يشترط يف كل عقد من الرضا الذي يدل عليه اإلجياب أما أنه عقد مد

  .)1174(والقبول، وهو بذلك ال يزيد عن كونه عقداً من العقود املدنية األخرى
وأما أنه مطبوع بطابع ديين فألنه ال يرتل إىل املستوى العادي لسائر العقود املدنية، فالواقع أن 

ظى بشيء كبري من التقدير الديين، فالقرآن الكرمي وهو املصدر الرئيسي يف عقد الزواج يف اإلسالم حي
مصادر التشريع اإلسالمي يتحدث عن عقد الزواج بتسميته ميثاقا غليظا، ومصداق ذلك قوله 

  . )1175(�وقَد أَفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وأَخذْنَ ِمنكُم ِميثَاقًا غَِليظًا�:تعاىل
قد جعله من سنته، وهذا يعين أنه مطلوب يف نظر الشريعة، ولذلك شرع له  �كما أن النيب 

احتفاال خاصا ال يوجد يف العقود األخرى، ويبدأ عقده بالتمهيد له باالختيار املنظم يف الغاية واهلدف، 
عينة ا ما عداه من التنظيمات باتباع إجراءات مذلك هو كل ما يف الزواج من الطابع الديين، أم. وباخلطبة

  .فهي ليست إال من قبيل التنظيم اإلداري الذي تشرعه الدولة لضمان حقوق الناس
 ومما سلف ميكن القول بأن عقد الزواج يف اإلسالم جاء موقفا وسطا بني اجتاهني 

  )1176(:متعارضني
أن عقد الزواج عقد ديين حبيث ال ينعقد إال حتت إشراف رجال الدين : االجتاه األول

ا عقد خارجا عن ذلك مل يكن معترفا به يف الدين وال تترتب عليه آثاره، وهذا ما قررته وبواسطتهم، فإذ
  .بعض الشرائع الدينية

                                                 
 .70األحوال الشخصية، ص :  انظر، عبد الرمحن الصابوين-1173
لكن ذلك ليس إال حفاظا وضمانا للنتائج املترتبة عليه، وهذه النتائج ذات أمهية م يشترط يف هذا العقد اإلشهاد، ن اإلسال صحيح أ-1174

كبرية يف اتمع اإلسالمي، فمعاشرة الرجل للمرأة معاشرة مستدمية قد خيتلط األمر فيها بني أن يكون زواجا، وبني أن يكون سفاحا لذلك 
وهذه الزوجية ذات آثار خاصة وهي متعلقة باحلقوق والواجبات املتبادلة . شهاد على احلياة الزوجية، ومعيشة الزوجني معااشترط اإلسالم اإل

بني الزوجني، وهي عرضة للجحود من أحد الزوجني، كما أن ثبوت النسب وما يتفرع عنه من اإلرث حيتاج إىل أن يكون عقد الزوجني الذي 
 .1/31شرح قانون األحوال الشخصية، :  انظر، السباعي.به وطريق ذلك اإلشهادجاء بسبب عقد موثق معترف 

 .21اآلية  : النساء-1175
 مصر، الزواج املدين وموقف اإلسالم منه، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة،جامعة األزهر،:  انظر، عبد الفتاح حممد ظافر كباره-1176
 .141-140ص   ، 1980
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أن عقد الزواج عقد مدين حبت ال عالقة له بالدين وال صلة له به، وهذا ما ذهبت : االجتاه الثاين
 تتفاوت فيما بينها حول إلزامية إليه بعض القوانني األوروبية وعلى رأسها فرنسا، وإن كانت هذه الدول

  .العقد املدين
واإلسالم يف موقفه الوسط هذا ينسجم مع مبادئه العامة، فاإلسالم مل يعرف وال يعترف بطبقة 

، إذ أن املسلمني مجيعا يتساوون فيما بينهم يف احلقوق والواجبات واملكانة )1177(رجال الدين
  . االجتماعية

مستقر يف الشريعة اليت مل حتطه بإطار الطقوس الرمسية، واليت مل واخلالصة أن مدنية الزواج أمر 
. تطلب تدخل سلطة دينية أيا كانت صفتها بأمره، فالزواج يف اإلسالم عقد مدين حماط بإطار ديين

وبذلك تكون الشريعة اإلسالمية أول مؤسس للزواج املدين الذي أخذت به مجيع الدول ذات الشرائع 
  .)1178(الوضعية احلديثة

 أنه عقد يقوم على الرضائية فال جيوز اإلكراه فيه، وأنه يتم دون إجراءات شكلية :ثالثا
، فيكفي النعقاده جمرد اإلجياب والقبول دون أن يشترط لتمامه شكال معينا، واألصل يف )1179(معينة

و اشترط القانون أن العقود رضائية ما مل ينص القانون على اعتبارها شكلية، ويعترب العقد رضائيا ول
القانون إلثباته طريقة معينة، إذ شروط إثبات العقد غري شروط انعقاده، فالعقد الذي يشترط القانون 
طريقة معينة إلثباته يعترب موجودا ولكن ال يتم إثباته إال عن طريق عينها القانون، بينما العقد يعترب غري 

  .)1180(موجود إذا اشترط النعقاده إجراء شكليا معينا
  .يل أكثر ال بد من بيان طبيعة عقد الزواج وللتفص

  
   طبيعة عقد الزواج بني الرضائية والشكلية-ب

ما يكفي يف انعقاده اقتران اإلجياب بالقبول، : الباحثون يف نظرية العقد عرفوا العقد الرضائي بأنه
  .)1181(ويكون رضا الطرفني وحده موجدا ومكونا للعقد كاإلجارة والوكالة وأكثر العقود

                                                 
 إطالق اسم رجال الدين على علماء الشريعة، إال أم ال يفترقون عن غريهم من رجال التخصص  على-باخلطأ- وقد درج الناس-1177

 .يف ااالت العلمية األخرى، فهم خيتصون بعلم الشريعة وتعليمها للناس من غري أن يستتبع هذا امتيازهم يف حق أو مكانة
 .1/52املدخل الفقهي العام،  : مصطفى الزرقا-1178
رطت الشهادة فيه فهي للتوثيق والعالنية، وليست الشكلية فيه ركن انعقاد، فعقد الزواج األصل فيه رضا الزوجني  حىت وإن اشت-1179

أما إجراءات توثيقه فتدخل يف إطار . 70األحوال الشخصية، :انظر، عبد الرمحن الصابوين .رضاء تاما يصدر عن إرادما بتكوين هذا العقد
 .التنظيم اإلداري

 .19ص  ،1985العراق، التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، :يد فتيان انظر، فر-1180
   .59، ص 1995، 1العقد واإلرادة املنفردة، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،ط : انظر، إبراهيم الدسوقي أبو الليل-1181
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ما ال يتم مبجرد تالقي القبول باإلجياب، بل جيب النعقاده اتباع شكل : فهو  العقد الشكليأما
من ذلك عقد الزواج الذي يشترط اجلمهور لصحته حضور شاهدين . )1182(خمصوص نص عليه القانون

وويل خبالف األحناف الذين يشترطون الشاهدين دون الويل إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة وزوجت 
  .)1183( بكفء ومبهر املثلنفسها

على عظيم رعاية الشارع للعالقة :" وهذه الشكلية يف عقد الزواج دليل فيما يقول أبو زهرة
الزوجية، فإن العشرة الزوجية بني الرجل واملرأة ال تكون بإباحة الشارع وبكلمة اهللا ورمحته، فال تناط 

د، بل ال بد من أمور يشترطها الشارع ليبيح تلك تلك اإلباحة بإرادة العاقدين اردة وال برضامها املنفر
العالقة اليت كان األصل فيها التحرمي صونا لألعراض وحفظا للحرمات ومنعا للسفاح، فوضع الشارع 
حدودا ورسوما تكون حدا حاجزا بني احلالل واحلرام وفيصال للتفرقة بني النكاح والسفاح وكان ذلك 

  .)1184("تكون هذه الشكليات مقترنة بإرادة العاقدينبالشهرة واإلعالن، فكان ال بد أن 
وعلى هذا يرى أبو زهرة أن عقد الزواج عقد شكلي ال رضائي، ألن الشارع ينفي اعتباره وال 
يرتب أحكامه حبمايته مبجرد تراضي الطرفني عليه، بل ال بد من اإلشهاد على مذهب اجلمهور، 

 وإن كان الرضا أساسي فيه عند اجلمهور، وال ،)1185(وباإلعالن واإلشهاد على املشهور عند مالك
جدوى يف أن يقال أن الشهادة يف النكاح شرط صحة ال شرط انعقاد ألنه ال فرق بني باطل النكاح 
وفاسده من جهة، وألنه على أي اعتبار ال يعترف الشارع اإلسالمي بوجود العقد، ويرتب األحكام 

  .)1186(عليه جمردا إذا مل ينشأ بشهادة الشهود
واحلقيقة أن الناظر يف عقد الزواج جيد تكوينه وانعقاده يتم بتحقق ركن وشرائط انعقاده، وهذه 
الشرائط مرجعها إىل التحقق من تراضي الطرفني وتوافق إرادما على شيء واحد، وإذا كان انعقاد 

جهة عقد الزواج يكفي فيه تراضي الطرفني وال يتوقف على شيء آخر غري رضامها، فهو من هذه الو
 لكن إذا كان جمرد االنعقاد ال يرتب عليه كل آثاره الشرعية من صحته بعد انعقاده، وأن من ،رضائي

شرائط صحته شرط زائد عن رضا الطرفني، وهو إعالنه حبضور الشهود ينتج عنه أنه عقد شكلي، ألنه 

                                                 
  .19التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي، ص  :فريد فتيان .59، ص املرجع نفسه:إبراهيم الدسوقي أبو الليل -1182
   .على تفصيل يف ذلك سيأيت يف موضعه -1183
 . وما بعدها52األحوال الشخصية، ص : انظر، أبو زهرة.  يقصد بذلك اإلشهار واإلعالن مع اإلشهاد-1184
   .59، ص املرجع نفسه: انظر، إبراهيم الدسوقي أبو الليل-1185
 .57 األحوال الشخصية، ص :أبو زهرة -1186
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 من هذه الناحية عقد ال تترتب عليه كل آثاره الشرعية إال بتوفر شيء خارج عن رضا الطرفني، فهو
  .)1187(شكلي

  مشروعيته وحكمه واحلكمة منه: املطلب الثاين
  مشروعية النكاح: الفرع األول

  .ثبتت مشروعية النكاح بالكتاب والسنة واإلمجاع
  الكتاب: أوال

يكُونوا فُقَراَء يغِنِهم وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم والصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُم ِإنْ �: قوله تعاىل
ففي هذه اآلية خطاب لألولياء بأن يزوجوا من ال زوج له من الرجال والنساء، . )1188(�اللَّه ِمن فَضِلِه

. )1189(ألن األيامى مجع أمي، وهو من ال زوج له من النساء والرجال، وإن كان أكثر استعماله يف النساء
ل الزواج سبيال إىل الغىن، وأنه سيحمل عنه هذه األعباء، وميده فاإلسالم يلفت النظر إىل أن اهللا جع

  .)1190(بالقوة اليت جتعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر
فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا تعِدلُوا �:وقوله تعاىل

وِمن َآياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم �:ه أيضاوقول. )1191(�فَواِحدةً
فاهللا تعاىل خلق سائر األزواج من أمثاهلم من . )1192(� مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

  .)1193(أنسوا إليها؛ ألنه جعل بني الزوجني من األنس ما مل جيعل من غريمهاالرجال والنساء ليست
  السنة النبوية: ثانيا

يا معشر  :"� فقد وردت أحاديث كثرية حتض على الزواج وترغب فيه، من ذلك قوله 
  .)1194("الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

                                                 
 .27، ص 1990، 2أحكام األحوال الشخصية، دار القلم، الكويت، ط:  انظر، عبد الوهاب خالف-1187
 . 32اآلية  :النور -1188
 .15/229اجلامع ألحكام القرآن،  :القرطيب -1189
 . 2/7، )دط،دت(فقه السنة، دار الفتح لإلعالم العريب، القاهرة، : السيد سابق -1190
 . 3اآلية : النساء -1191
 . 21اآلية  :الروم -1192
 . 9/3احلاوي الكبري، : املاوردي -1193
  .7 سبق خترجيه، ص -1194
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من :"، وقوله أيضا)1195("م يوم القيامةتزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األم :"� وقوله 
كما وردت أحاديث أخرى حتذر من ترك الزواج . )1196("أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح

  .)1197("النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت فليس مين:"�منها قوله 
يث هذا ومن يتتبع نصوص التشريع يف القرآن والسنة جيد هذا العقد قد ظفر بعدد كبري منها، ح

  . سنة من سننه�مساه القرآن بامليثاق الغليظ، وجعله النيب 
  .)1198(فقد أمجع املسلمون على أن النكاح مشروع: وأما اإلمجاع
  التكييف الشرعي للزواج: الفرع الثاين

يقصد بالتكييف الشرعي للزواج حكمه من الناحية الشرعية، أو ما يسمى يف اصطالح 
  .ا يثبت له شرعا من جهة لكونه مطلوبا فعله، أو مطلوبا تركهاألصوليني باحلكم التكليفي؛ أي م

والزواج ال يأخذ حكما واحدا يف مجيع احلاالت، بل خيتلف حكمه باختالف أحوال الناس، ألن 
منهم القادر على تكاليفه والعاجز عنها، وفيهم من حيسن العشرة الزوجية، ومن ال حيسنها، ومنهم من 

وتبعا هلذا االختالف خيتلف حكمه فتتعدد أحكامه باختالف . الفاحشةخيشى على نفسه الوقوع يف 
  . أحوال الناس

  .وعلى هذا فإن حكم الزواج تعتريه األحكام اخلمسة من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة
غري أن العلماء قد اختلفوا يف حكمه حال كون املكلف معتدال قادرا على تكاليف الزواج، واثقا 

ؤدي حقوق الزوجة دون جور أو ظلم، وال خيشى على نفسه الوقوع يف الفاحشة إذا مل من نفسه أنه ي
يتزوج، وهذه احلالة هي األصل يف الزواج، وسبب اختالفهم هو تباين وجهات نظرهم يف دالالت 

  :وبيان ذلك كاآليت, النصوص الواردة يف حكمه، والغرض املقصود منه
 ووافقهم احلنابلة )1201( وبعض الشافعية)1200(الكية وامل)1199(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

 يف أكثر �، إىل أنه سنة مندوب إليه؛ ألن القرآن أمر به، وحض عليه الرسول )1202(يف املشهور عندهم
                                                 

. 161-5/160السنن الكربى، . 5323كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج املرأة اليت ال تلد، حديث رقم :  أخرجه النسائي-1195
 .7/131السنن الكربى، . 13475 رقم كتاب النكاح، باب استحباب تزوج بالودود الولود، حديث:البيهقي
 .7/124السنن الكربى، . 13451كتاب النكاح، باب الرغبة يف النكاح، حديث رقم :  أخرجه البيهقي-1196
 . 3/354اجلامع الصحيح، . 5063كتاب النكاح، باب الترغيب يف النكاح، حديث :  أخرجه البخاري-1197
 .9/340،  نفس املصدر السابق:ابن قدامة -1198
 .4/475، نفس املصدر السابق: ظر، العيينان -1199
، 1985، 1ط القاهرة، د، عامل الفكر،حتقيق عبد الرمحن حسن حممو ومسائل الفروع الفقهية، قوانني األحكام الشرعية:ابن جزي -1200

 .193ص 
 .9/109البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، :  احلسني العمراينوأب -1201
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 فَانِكحوا ما طَاب لَكُم �: فقوله تعاىل؛فاألوامر الواردة فيه مصروفة عن الوجوب بقرائن. من حديث
، باعتبار أا مسوقة لبيان العدد املباح من النساء ال إلجيابه، )1203(�ثْنى وثُلَاثَ ورباعم     ِمن النساِء 

 �:وإذا كان األمر فيها لإلجياب للزم أن يكون تزوج العدد واجبا ومل يقل به أحد، ويف قوله تعاىل
كُمى ِمناموا الْأَيِكحأَنالنكاح :"�قوله ، ليس األمر للوجوب بل هو مصروف عنه ب)1204(� و

  .، وألا واردة لبيان أن الفقر ال يصلح مانعا من التزويج)1205("سنيت
 ذكر أركان الدين وبني الفرائض والواجبات، ومل يذكر النكاح من بينها، كما � النيب كما أنّ

  .-رضي اهللا عنهم-أنه مل ينكر عدم الزواج على بعض الصحابة
 عقد يقصد به منفعة للعبد، وهي قضاء شهوته، فيكون وذهب بعض الشافعية إىل أنه مباح؛ ألنه

واستحبوا تركه للعبادة، اهتماما بشأا، فهي مفضلة عليه لقوله . مباحا كاألكل والشرب
، فطلب العفة بترك )1206(�ولْيستعِفِف الَِّذين لَا يِجدونَ ِنكَاحا حتى يغِنيهم اللَّه ِمن فَضِلِه�:تعاىل

  .)1207(ملن استحب له أو كان مكروها يف حقه، مفضل عليهالنكاح 
 ما ذهبوا إليه من القول باإلباحة استنادا إىل أنه أمر دنيوي يقصد به قضاء الشهوة؛ ألن غري أنّ

التخلي للعبادة أفضل، ترده األدلة القطعية من القرآن والسنة، ذلك ألن الزواج فيه إعفاف للنفس عن 
 األسرة وتربية األوالد، مما يثاب عليه الشخص فيكون عبادة تشمل املتعبد ا الفاحشة، والقيام بشؤون

  .)1208(وغريه، وحتقق قصد الشارع من تشريع النكاح
وذهب الظاهرية إىل أنه فرض عني على كل قادر استنادا إىل ظواهر النصوص اآلمرة به، واليت 

يا معشر  :"�، وقوله )1209(�م ِمن النساء فَانِكحوا ما طَاب لَكُ�:تفيد الوجوب مثل قوله تعاىل
، فهذه النصوص وردت يف طلب الزواج واحلث عليه )1210("الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

                                                                                                                                                         
  .9/341املغين، :  ابن قدامة-1202
 .3اآلية : النساء -1203
 .32اآلية :النور -1204
 .259 سبق خترجيه، ص -1205
 .33اآلية  :النور -1206
 .169/ 3مغين احملتاج، : الشربيين -1207
 .63أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، مصطفى شليب -1208
 .3اآلية : النساء -1209
 .7 سبق خترجيه، ص -1210
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 التزموه ومل يتركوه، ومن تركه منهم كان لعجزه عن -رضي اهللا عنهم-بصيغة األمر، وألن الصحابة
  .)1211(تكاليفه

هاد؛ ألن املقصود األصلي من الزواج هو بقاء النوع ومنهم من قال إنه فرض كفاية كاجل
اإلنساين بالتناسل والتوالد، ويكفي يف حتقق ذلك أن يفعله البعض، وهذا حمكي عن بعض فقهاء 

  .)1212(احلنفية
ومما سبق ذكره يترجح ما ذهب إليه اجلمهور من أنه مستحب مندوب إليه شرعا يف حالة 

  .)1213(االعتدال
ما جيعله واجبا أو حراما أو مكروها أو مندوبا أو مباحا، وهذه هذا، وقد يعرض للزواج 

  )1214(:احلاالت كاآليت
إذا خاف الشخص على نفسه الوقوع يف الفاحشة إذا مل يتزوج، وكان قادرا عليه : الوجوب

باملال، واثقا من العدل مع أهله، فإذا مل يتزوج كان آمثا مستحقا للعقاب؛ ألن صيانة نفسه من الوقوع 
  .)1215(حلرام واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وهذا قول عامة الفقهاءيف ا

من خياف على نفسه الوقوع يف حمظور إن ترك النكاح، فهذا جيب عليه :" فقد جاء يف املغين
والظاهرية يوجبون الزواج على القادر عليه دون تعليقه على اخلوف يف الوقوع يف . )1216("النكاح

  .)1217(الفاحشة
 إذا كان الشخص غري قادر على التكاليف أو كان قادرا عليها، ولكنه يقطع بأنه يظلم :رمةاحل

، فيكون الزواج )1218(زوجته باإليذاء أو لعدم قدرته على املعاشرة الزوجية أو عدم قدرته على النفقة

                                                 
 .24حوال الشخصية، ص األ: وانظر، أبو زهرة. 441-9/440احمللى، : ابن حزم -1211
 . 4/477البناية يف شرح اهلداية، : انظر، العيين -1212
 .63أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، مصطفى شليب -1213
عبد . أن النكاح يف حالة االعتدال سنة مؤكدة مرغوبة، وحالة التوقان واجب، وحالة اخلوف من اجلور مكروهاحلنفية  جاء يف فقه -1214

 .3/83، )دط،دت(االختيار لتعليل املختار، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : وصلياهللا بن حممود امل
-6/14 ،1993، 1 مؤسسة الرسالة، بريوت، طاملفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية،: عبد الكرمي زيدان -1215

15. 
 .9/341املغين، : ابن قدامة -1216
 .9/440احمللى، : ابن حزم -1217
وعبد . 17/206اموع شرح املهذب، : النووي ،انظر.مل أعباء الزواج ورضيت جاز لكن إذا علمت املرأة بعدم قدرته على حت -1218
 .19-6/18، املفصل: يدانالكرمي ز
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تكون حراما ألنه طريق للوقوع يف احلرام، وكل ما يتعني ذريعة للحرام يكون حراما، ولكن حرمته 
  .)1219(لغريه

 إذا خاف الوقوع يف الظلم إن تزوج إما لعجزه عن اإلنفاق، أو إساءة العشرة :الكراهة
النكاح :"قال ابن جزي املالكي. )1220(الزوجية، فإذا خاف الوقوع يف واحدة من ذلك كره له التزوج

-إن خاف به:"ييف حاشية الصاو جاء ، و)1221("املكروه هو ملن مل خيف الزنا، وخاف أال يقوم حبقوقه
وقال . )1222(" قطعه عبادة غري واجبة كره له النكاح، سواء رجا النسل ذا النكاح أم ال-أي النكاح

  .)1223("يكون النكاح مكروها كراهة حترمي إذا خاف من اجلور على زوجته، فإن تيقنه حرم:"احلنفية
وىل له من التخلي لنوافل ملن له شهوة يأمن معها الوقوع يف احملظور، فهذا االشتغال به أ: الندب

التخلي له : يستحب له النكاح لعموم ما ذكر، والثاين: العبادة، وأما من ال شهوة له ففيه وجهان، األول
  .)1224(أفضل ألنه مل حيصل مصاحل النكاح، وهذا على هو املشهور عند احلنابلة

وال خياف إذا تزوج وعند املالكية بالنسبة لغري الراغب يف النكاح، ولكن عنده مؤنة النكاح 
  .)1225(انقطاعه عن عبادة مندوبة ورجا بزواجه النسل، فالنكاح يف حقه مندوب

إذا كان الشخص غري راغب يف الزواج، وال يصرفه عن مندوب وال يرجو به نسال، : اإلباحة
 إما وكان قادرا على مؤنة الزواج، ومن الواضح أن غري الراغب فيه هو من ال شهوة له يف النكاح غالبا،

  .)1226(لكرب أو مرض أو علة وهو مذهب املالكية
أما عند احلنفية فيكون الزواج مباحا إذا مل يقصد به إقامة السنة، بل قصد به جمرد التوصل إىل 
قضاء الشهوة، ومل خيش شيئا من عدم اإليفاء مبوجب الزواج، أو خاف من ذلك خوفا غري 

  .)1227(راجح

                                                 
 .64أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : ، ومصطفى شليب23األحوال الشخصية، ص  :نظر، أبو زهرة ا-1219
 .ية أو ترتيهية حسب ما خيشاه من أنواع الظلمقد تكون الكراهة حترمي -1220
 .193 ص،قوانني األحكام الشرعية: ابن جزي -1221
 .1/374بلغة السالك، : الصاوي -1222
 .3/7 رد احملتار ،: ابن عابدين -1223
 .9/342املغين، : ابن قدامة -1224
 .1/374، املصدر نفسه:  الصاوي-1225
 .1/374، املصدر نفسه:  الصاوي-1226
 .4/476ية يف شرح اهلداية، البنا: العيين -1227
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ا عند من مل حيتج إىل النكاح لعدم توقانه للوطء، ووجد وأما الشافعية فعلى رأيهم يكون مباح
القدرة املالية على الزواج، فال يكره له الزواج لقدرته عليه، وألن مقاصد النكاح ال تنحصر يف الرغبة يف 

  .)1228(الوطء، ومعىن ذلك أن الزواج يف حقه مباح
والتخلي له أفضل ألنه مل وأما احلنابلة فريون أن النكاح يكون مباحا يف حق من ال شهوة له، 

حيصل مصاحل النكاح، ومينع زوجته من التحصني بغريه، ويضر ا حببسها على نفسه، ويعرض نفسه 
  .)1229(لواجبات وحقوق لعله ال يتمكن من القيام ا، ويشتغل عن العلم والعبادة مبا ال فائدة فيه

نفسه الوقوع يف الفاحشة، يتلخص مما سبق اتفاق الفقهاء على وجوب النكاح ملن خاف على 
وكان قادرا على تكاليف الزواج، كما اتفقت كلمة اجلمهور على ندبه فيما وراء ذلك على اجلملة، أما 

فيكره يف حق غري القادر على اإلنفاق، وهذا يكسر شهوته بالصوم، وحيرم على فاقد : على التفصيل
ى ذمته، األمر الذي يترتب عليه إحلاق القدرة على النكاح واإلنفاق ودرءا ملفسدة حبس زوجته عل

  .الضرر ا وحرماا من النسل
  حكمة مشروعية الزواج: الفرع الثالث

     كل حكم من أحكام الشريعة اإلسالمية شرع ملصلحة، وهي ما يترتب عليه من حتقيق منفعة 
  .ا ما يعود على اتمعأو دفع مفسدة عن العباد، وللزواج ِحكم كثرية منها ما يعود على الزوجني، ومنه

 واملتتبع للنصوص الشرعية الواردة بشأنه يستطيع أن يستنبط منها بعضها، يقول الشاطيب يف هذا  
النكاح مشروع للتناسل بالقصد األول، ويليه طلب السكن واالزدواج والتعاون على املصاحل :"الصدد

خلق اهللا من احملاسن يف النساء، والتجمل مبال الدنيوية واألخروية من االستمتاع باحلالل، والنظر إىل ما 
املرأة أو قيامها عليه وعلى أوالده منها أو من غريها أو إخوته، والتحفظ من الوقوع يف احملظور من 
شهوة الفرج ونظر العني واالزدياد من الشكر مبزيد النعم من اهللا على العبد وما أشبه ذلك، فجميع هذا 

اح بالقصد الثاين، وهذه املقاصد إما منصوص عليها أو مشار إليها، ولو مقصود للشارع من شرع النك
تأملنا هذه املقاصد الثانوية جندها مثبتة ومقوية للمقصد األصلي، وعلى هذا ميكن أن جيعل كل ما أشبه 

 يف نكاح أم كلثوم -رضي اهللا عنه-ذلك مقصود للشارع أيضا، كما روي عن فعل عمر بن اخلطاب
  .)1230(" طلبا لشرف النسب، ومواصلة أرفع البيوتات-اهللا وجههكرم -بنت علي

                                                 
 .363/ 5روضة الطالبني، : النووي -1228
 .344-9/343، املصدر نفسه: ابن قدامة -1229
 .3/139املوافقات،: الشاطيب -1230
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وتتجلى احلكمة من تشريع النكاح مبا تظهر له من مصاحل دينية ودنيوية تترتب عليه، وهي 
  :مقصودة للشارع منه، وأهم هذه املصاحل

 ويتحقق ذلك بنظام الزواج الشرعي، الذي هو ضروري لبقاء الدنيا :حفظ النوع اإلنساين -1  
إىل األجل الذي قدره اهللا هلا، واستمرار بقاء اجلنس البشري ال يتحقق أيضا خارج نظام الزواج وقيوده؛ 
ألن املطلوب وجود وبقاء اجلنس البشري على النحو الالئق بالبشر، وليس على حنو استمرار وجود 

 األزيل على الوجه سبب مشروعية النكاح تعلق البقاء املقدر يف العلم:"احليوانات، قال ابن اهلمام
األكمل، وإال فيمكن إبقاء النوع البشري بالوطء على غري الوجه املشروع، لكنه مستلزم للتظامل وسفك 

  .)1231("الدماء وضياع األنساب خبالفه على الوجه املشروع
إن تشريع الزواج يف اإلسالم حيقق األنس واالستقرار : حتقيق األنس والراحة بني الزوجني -2  

وِمن َآياِتِه أَنْ خلَق لَكُم �:كونه إىل زوجته، وحيقق املودة والرمحة بني الزوجني، لقوله تعاىلللرجل بس
ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لََآياٍت ِلقَوٍم 

أن اهللا تعاىل خلق للرجال من جنسهم إناثا تكون : "تفسري هذه اآلية الكرمية، وجاء يف )1232(�يتفَكَّرونَ
هلم أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل بني الزوجني مودة وهي احملبة، ورمحة وهي الرأفة من غري أن تكون 

 عقد بينهما سابق معرفة وال لقاء، وال رابطة تستدعي مثل هذه احملبة والرأفة اليت يشعر ا الزوجان بعد
  .)1233("الزواج

حيث خيتص الرجل بزوجته ال يزامحه فيها : حتصني النفس من الوقوع يف مهالك الرذيلة -3  
غريه، ومن آثار هذا االختصاص إجياد النسل الثابت النسب منهما، وما يتبع ذلك من رعاية مادية 

 االحنراف، خبالف ما ومعنوية هلذا النسل من قبل الزوجني، فينشأ هذا النسل سويا خاليا من مظاهر
تنشئه العالقات غري الشرعية القائمة بني رجل وامرأة من نسل يرفضه اتمع، وال يعترف له حبق وال 

  .جيد حنان الوالدين وال رعايتهما
 فبكثرم حتصل القوة لألمة، وهلذا ندب اإلسالم إىل نكاح :تكثري أفراد األمة اإلسالمية -4  

تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم يوم :" احلديث الشريفاملرأة الولود، فقد جاء يف
  . بأمته يوم القيامة�، وفيه أيضا حتقيقا ملباهاته )1234("القيامة

                                                 
مدونة الفقه املالكي وأدلته، مؤسسة الريان، بريوت، : وانظر، الصادق عبد الرمحن الغرياين.3/177 فتح القدير،شرح : ابن اهلمام -1231

 .493-2/492، 2002، 1لبنان، ط
 .21اآلية : الروم -1232
 .3/430 تفسري القرآن العظيم،: ابن كثري -1233
 . 259 سبق خترجيه، ص -1234
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 فاألسرة هي الوحدة األساسية لبناء اتمع وهي اخللية اليت تترىب فيها : تكوين أسرة صاحلة-5  
 استقباله للدنيا، وفيها يعرف ما له من حقوق وما عليه أنواع النوازع االجتماعية يف اإلنسان عند أول

من واجبات، وفيها تتكون مشاعر األلفة واألخوة اإلنسانية، وتبذر بذرة اإليثار، فتنمو أو ختبو مبا 
يصادفها من أجواء يف احلياة العامة، ويف اجلملة فإن اتمع القوي إمنا يتكون من أسر قوية، ألا وحدة 

  .)1235(البناء فيه
وخالصة تشريع الزواج يف اإلسالم هو إجياد النسل لبقاء اجلنس البشري عن طريق اتصال الرجل 
باملرأة على الوجه الشرعي، فيحصل بذلك مقصود الزواج من إجياد النسل، وتكوين األسرة املتماسكة 

 أنواع من -عقد الزواج-مث يتعلق ذا العقد :"يقول السرخسي يف ذلك. اليت ينشأ فيها هذا النسل
املصاحل الدينية والدنيوية من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن، واإلنفاق عليهن، ومن ذلك صيانة النفس 

 يوم � وحتقيق مباهاة الرسول �عن الزنا، ومن ذلك تكثري عباد اهللا تعاىل وأمة رسول اهللا 
  . )1236(القيامة

  اخلطبة يف عقد الزواج: املطلب الثالث
إذا ترتب . جيوز للطرفني العدول عن اخلطبة. اخلطبة وعد بالزواج:"ة على أننصت املادة اخلامس

ال يسترد اخلاطب . عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له بالتعويض
    من املخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما مل يستهلك مما أهدته له 

وإن كان العدول من املخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما مل يستهلك من هدايا أو . أو قيمته
  .)1237("قيمته

يسبق كل عقد من العقود ذات الشأن واخلطر مقدمات، يبني كل واحد من املتعاقدين مطالبه 
  . الدالتني على ذلكورغائبه، فإذا تالقت الرغبات أقدما، فيتم العقد بتالقي اإلرادتني ووجود العبارتني

وعقد الزواج هو أخطر عقد لعاقديه، إذ هو عقد موضوعه احلياة اإلنسانية، وهو عقد يعقد على 
وإن الشريعة . أساس الدوام إىل اية احلياة، وهلذا كانت ملقدماته أمهية بالغة ملا له من خطورة وشأن

                                                 
الفقه املقارن لألحوال الشخصية، دار النهضة العربية،  :بدران أبو العينني بدران. 19األحوال الشخصية، ص: بو زهرةانظر، أ -1235

 .13-1/12، 1967بريوت، لبنان، 
 .4/192املبسوط، : رخسيالس -1236
اخلطبة وعد بالزواج ولكل من :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -1237

ال يسترد اخلاطب شيئا مما أهداه إن . إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم بالتعويض. الطرفني العدول عنها
 ".وإن كان العدول من املخطوبة فعليها رد ما مل يستهلك. لعدول منهكان ا
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سواه، فقد عنيت ا وجعلت هلا أحكاما اإلسالمية كسائر الشرائع مل تعن مبقدمات أي عقد من العقود 
  .خاصة

 فقد أقر التشريع اإلسالمي القيام مبقدمات متهيدية للزواج أو ما يسمى باخلطبة أو الوعد 
بالزواج حىت تنشأ الرابطة الزوجية على دعائم قوية، وأسس ثابتة حتقق الراحة والسعادة، والصفاء 

  . والوئام فتدوم العشرة ويشيع الوفاق
ا يلي بيان ملفهوم اخلطبة وآثار العدول عنها من وجهة نظر الفقه اإلسالمي والتشريع وفيم

  :)1238(اجلزائري، وذلك من خالل ما يأيت
  اخلطبة وطبيعتها الفقهية والقانونية: الفرع األول

  تعريف اخلطبة لغة واصطالحا: أوال
 عليهم خطبة، وخطب خطب الناس وفيهم وعليهم خطابة وخطبة؛ أي ألقى: يقال:  يف اللغة-أ

  .)1239(خطبها إىل أهلها طلبها منهم للزواج: طلبها للزواج، ويقال: فالنة ِخطبة
  .فهي ذا املعىن التماس الزواج من امرأة معينة بتوجيه هذا االلتماس إليها أو إىل وليها

  :يتتعددت تعريفات اخلطبة لدى الفقهاء قدميا وحديثا على النحو اآل:  يف االصطالح-ب       
اخلطبة بكسر اخلاء فعل :"وعرفها املالكية بقوهلم. )1240("طلب التزوج:"فقد عرفها احلنفية بأا

   .)1241("اخلاطب من كالم وقصد واستلطاف بفعل أو قول
 وقال احلنابلة .)1242("التماس اخلاطب النكاح من جهة املخطوبة:"يف حني عرفها الشافعية بأا

  .)1243("هاهي خطبة الرجل املرأة لينكح:"فيها
هي طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج ا :"كما عرفها من املعاصرين الشيخ أبو زهرة بقوله

  .)1244("والتقدم إليها أو إىل ذويها ببيان حاله، ومفاوضتهم يف أمر العقد ومطالبه ومطالبهم بشأنه

                                                 
  فصل فقهاء الشريعة اإلسالمية احلديث يف أحكام اخلطبة وشروطها وضوابط النظر إىل املخطوبة وأثرها، ومنه فال داعي للتعرض -1238

 . بالتفصيل ألحكامها عدا ما خيص مسائلها املتعلقة بالبحث
 . 361-1/360العرب،لسان  :ابن منظور -1239
 .3/8 رد احملتار،: ابن عابدين -1240
 .3/407مواهب اجلليل ،  :احلطاب -1241
 .3/183 مغين احملتاج ، :الشربيين -1242
 .9/567 املغين،:  ابن قدامة-1243
 .26األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة-1244
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   تعريف املشرع اجلزائري-ج
من  يتضح حيث ".اخلطبة وعد بالزواج:"أنجاء يف املادة اخلامسة من قانون األسرة اجلزائري 

  .لخطبة، بل اكتفى ببيان طبيعتها القانونيةل عط تعريفا دقيقان املشرع اجلزائري مل يأنص هذا ال
  .  ومؤدى ذلك أنه جيوز لكل من اخلاطبني أن يعدل عن وعده يف أي وقت شاء

لورود النهي عن ذلك يف غري أن هذه الفقرة أغفلت النص على عدم جواز اخلطبة على اخلطبة 
  .)1245(السنة النبوية

اخلطبة وعد بالزواج، ليس هلا من أثر إال أا متنع الغري : "فيستحسن تعريفها على النحو اآليت
  ".إتياا

  .وعلى هذا ميكن أن يستنتج من تعريفات اخلطبة قدميا وحديثا التكييف الفقهي والقانوين هلا
   للخطبةالتكييف الفقهي والقانوين: ثانيا
   التكييف الفقهي للخطبة-1

، يتم بإجياب من املتقدم أو امللتمس )1246(تعترب اخلطبة مبثابة شبه عقد مبدئي رضائي على الزواج
للزواج وقبول من املتقدم إليه أو امللتمس منه الزواج، فإذا مت اإلجياب والقبول تكون اخلطبة تامة، وإذا مل 

  : ومن مث فللخطبة صورتان؛قصة، أو غري تامةيالق اإلجياب قبوال كانت اخلطبة نا
 إما أن تكون اخلطبة تامة وهي اليت يقابل فيها طلب مريد الزواج بالقبول سواء من املرأة أو -  

  .من أهلها
 وإما أن تكون غري تامة وهي اليت تتردد فيها املخطوبة بني رفض اخلاطب أو قبوله لقصد -  

ومن مث فالتقدم بطلب الزواج وعرضه .  باإلعراض من قبل املرأة وذويهاالتحري واملشاورة، أو اليت تالقَى
                                                 

 14029حدكم على خطبة أخيه حديث رقمكتاب النكاح باب ال خيطب أ: البيهقي".ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه:" حلديث-1245
. 5/165، السنن الكربى، 5335كتاب النكاح، باب النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه، حديث رقم:النسائي. 7/291السنن الكربى

 .                2/389،390، سنن أيب داود، 2080كتاب النكاح، باب، باب يف كراهية أن خيطب الرجل على خطبة أخيه، حديث رقم : أبو داود
 لقد تعددت اآلراء واالجتاهات يف هذا الشأن فظهرت نظرية املسؤولية العقدية اليت تقوم على اعتبار أن اخلطبة عقد يترتب عليها -1246

نفيذ العيين هلذا حتمل كل من اخلاطبني التزام بعمل وهو إبرام الزواج املوعود به، فإذا نكل أحد اخلاطبني اعترب خمال بااللتزام، وملا كان الت
االلتزام مستحيال الصطدامه باحلرية اقتصر األمر على التعويض، وأما نظرية التعسف يف استعمال احلق فملخصها أن اخلطبة ليست جمرد عملية 

ا إال أن حق الناكل اجتماعية بل هي عقد يترتب عليه حتمل كل من الطرفني التزاما بعمل وهو إبرام الزواج، ومع أن اخلطبة متتاز بفكرة إائه
ليس مطلقا وإمنا هو حق نسيب مقيد بوجوب استناده إىل مربرات مشروعة، وأما نظرية املسؤولية التقصريية ومؤداها أن العدول عن اخلطبة 

 يف إمتامه أو العزوف حق مطلق لكل من اخلاطبني ألنه ال يعدو أن يكون إاء لوضع ال ينشأ عنه أي التزام بإبرام الزواج إعماال للحرية املطلقة
انظر، توفيق حسن  .كن أن ينشأ عنه السبب يف التعويضعنه، وإذا كان العدول يف ذاته ال يعترب خطأ إال أن احتمال اقترانه باألفعال الضارة مي

 الفتاح حممد ظافر وعبد .12، ص 1963الطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض يف حالة العدول عنها، مطبعة جامعة اإلسكندرية، :فرج
 . 71- 67الزواج املدين وموقف اإلسالم منه، ص :كباره
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وعليه فإذا مت التفاهم بني الطرفني على الزواج، ال يعترب . يسمى خطبة سواء قوبل بالقبول أو الرفض
ذلك عقدا يلتزم فيه الرجل واملرأة بالتزامات هلا قوة اإللزام، وال يترتب على ذلك حق ما ألحدمها حنو 

أو قدم اخلاطب شيئا من اهلدايا، أو قدم جزءا من املهر، فذلك  ،)1247(خر، حىت ولو قرئت الفاحتةاآل
  .)1248(ه ال يعترب عقداكلّ

وغاية ما ميكن أن يقال يف اخلطبة إذا متت أا وعد بعقد، ولكل من الطرفني العدول عنها، وهذا 
ا ليست جزءا من عقد الزواج، وال ركنا ومن مث فال إلزام وال التزام؛ أل. )1249(حمل اتفاق بني الفقهاء

  . فيه، وال شرطا النعقاده أو نفاذه أو لزومه
 الشارع يرى الفشل يف اخلطبة بالعدول عنها  داللة واضحة أنّ هذا التكييف يدلّعلى أنّ

. )1250(وفسخها، خري من الفشل يف الزواج خلطورة آثاره؛ لذا كانت بوضع الشارع جمرد وعد غري ملزم
  .)1251(احلكم متفق عليه بني الفقهاء ال يعلم خالف يف ذلكوهذا 

   التكييف القانوين للخطبة-2 
، ومنها قانون )1252( اتفق النظر القانوين يف مجيع البالد العربية على أن اخلطبة جمرد وعد بالزواج

-05 األمر األسرة اجلزائري الذي نص يف فقرته األوىل من املادة اخلامسة املعدلة تعديال شكليا مبوجب
، حيث يتضح من هذا النص أن اخلطبة ال ترقى إىل "وعد بالزواج جيوز للطرفني العدول عنها:" بأا02

  .)1253(مرتبة العقد، وال يترتب عليها ما يترتب على العقد من التزامات وأحكام وآثار
  حكم العدول عن اخلطبة وآثاره: الفرع الثاين

 الوضعية يف جواز العدول عن اخلطبة، كون جمرد الوعد ال خالف يف الفقه اإلسالمي والقوانني
، وقد أفاض الفقهاء والقدامى واحملدثني من رجال الشريعة والقانون يف مسألة )1254(ال يرقى ملرتبة العقد

                                                 
يقصد بقراءة الفاحتة هنا جمرد التربك عند إمتام اخلطبة بالركون كما جرت العادة تأكيدا هلا، وكذا تقدمي اهلدايا وغريها للداللة على  -1247

 .19، ص )دط،دت(تهد يف أحكام األسرة املسلمة، مطبعة دار التأليف، مصر،بداية ا: انظر، زكريا الربي .قوة الرغبة واملودة بني اخلطيبني
 .56ص  شرح قانون األحوال الشخصية،: السباعي ر، انظ-1248
 .24، ص1984، 1 انظر، عبد العزيز عامر، األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية فقها وقضاء، دار الفكر العريب، القاهرة، ط-1249
 .2/514، 1994، 1ط لبنان، بريوت، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة، :يينفتحي الدر  انظر،-1250
 .67الطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض يف حالة العدول عنها، ص  : انظر، توفيق حسن فرج-1251
 اخلطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاحتة وقبض":فعلى سبيل املثال ما نص عليه قانون األحوال الشخصية السوري يف مادته الثانية -1252

 .18/2003 املعدل بالقانون رقم 7/9/1953 املؤرخ يف 59املرسوم التشريعي رقم ". املهر وقبول اهلدية ال تكون زواجا
 .1/51الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري ،  : انظر، العريب بلحاج-1253
اء تصرف يف احلال مع اجلزم والتأكيد، أما الوعد فهو إظهار الرغبة يف فعل شيء يف العقد هو إنش:  الفرق بني الوعد والعقد-1254

خبالف العقد، وإمنا اإللزام يف الوعد أديب فقط، والعقود املعلقة على شرط ) قانوين(فليس الوعد إلزام قضائي . املستقبل، قد حيصل أو ال حيصل
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العدول عن اخلطبة وآثاره النامجة عن تقدمي املهر واهلدايا واألحقية يف االسترداد بعد الفسخ من عدمه، مبا 
التعويض عن الضرر " التفصيل فيه، غري أنه من املستجدات اليت ينبغي الوقوف عندها مسألة ال طائل من

الذي يلحق املعدول عنه، وذلك من خالل عرض االجتاهات الفقهية املعاصرة يف ذلك، " املادي واألديب
  .مع التنويه مبوقف املشرع اجلزائري وما استقر عليه االجتهاد القضائي

   اخلطبة وأثره حكم العدول عن-أ
  اجلانب الفقهي: أوال

 إن العدول عن اخلطبة يعين جواز رجوع أحد اخلطيبني والتخلي ائيا عن مشروع الزواج 
وال جيوز للمعدول عنه إن مل . باخلطيب اآلخر، والتوقف عن اإلجراءات املؤدية إىل إبرام عقد الزواج

ستمرار يف اخلطبة؛ ذلك أن عقد الزواج هو عقد يقبل بالعدول طلب احلكم له بإلزام الطرف العادل باال
  .رضائي وليس عقد إذعان

وملا كانت اخلطبة جمرد وعد بالزواج وال ترقى إىل درجة العقد الرمسي فإنه من املمكن العدول 
عنها يف أي وقت، وال يترتب على العدول عن اخلطبة ما ميكن أن يترتب على فسخ عقد الزواج، وهذا 

اخلطبة "ي تضمنته الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من قانون األسرة، حيث نصت على أن هو املعىن الذ
  .)1255("وعد بالزواج، جيوز للطرفني العدول عنها

وعليه فاخلطبة ليست عقدا قد التزم طرفاه التزامات هلا قوة اإللزام، ولكن أقصى ما تؤديه اخلطبة 
د قوة إلزام عند مجهور الفقهاء خالفا للمالكية يف بعض إذا متت أن تكون وعدا بعقد، وليس للوعد بعق

، وإذا مل تكن يف اخلطبة قوة اإللزام ألحد الطرفني فلكل منهما أن يرجع عن قوله، وإن )1256(األقوال
ولكن ينبغي أدبيا أال يعدل املرء عن . )1257(فعل فهو يستعمل خالص حقه، وليس ألحد عليه من سبيل

صرف طائش، فمن يفعل هذا يعترب يف نظر األخالق مرتكبا لفعل ال يتفق اخلطبة نتيجة هوى عارض أو ت
  .و ما تقتضيه املروءة اإلنسانية

                                                                                                                                                         
أمحد إبراهيم بك وواصل عالء الدين أمحد  .ق عمليا إال عند وجود الشرط أو حلول األجلأو املضافة إىل أجل هلا وجود يف احلال لكن ال تطب

 .67، ص2003، 5أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، مطابع دار اجلمهورية، مصر،ط: إبراهيم
 .18-17، ص املرجع السابق:  انظر، عبد العزيز سعد-1255
لك أن الوعد جيب الوفاء به قضاء، لكن هذا ال جيري على اخلطبة ألن الوفاء ذا العقد يقتضي أن يربم  يف بعض أقوال اإلمام ما-1256

انظر، أبو  .الزواج ويتم بالنسبة لشخص ال يرضى عنه، ورأي اجلمهور هو املعترب، وألن إلزام أحد الطرفني بإجراء العقد يتضمن اإلكراه
 .35األحوال الشخصية، ص : زهرة

 .34األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة انظر،-1257
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ولكن ما حكم ما يقدمه اخلاطب من مهر أو هدايا للمخطوبة، وكذا ما تقدمه املخطوبة 
  .للخاطب من هدايا إذا ما فسخت اخلطبة برجوعهما أو رجوع أحدمها؟

 ما أخذته ا عدل الطرفان أو أحدمها عن اخلطبة فعلى املخطوبة أن ترداتفق الفقهاء على أنه إذ
من الصداق، سواء أكان العدول عن اخلطبة من كليهما أم من أحدمها فترد إليه عينه إن كان قائما، فإن 

ا ت إليه مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، ذلك أن املهر ال جيب إال بالعقد، وممل يكن قائما رد
  .دام العقد مل يتم فإن املهر يبقى ملكا له

 الفقهاء قد اختلفوا يف حكم ما يقدمه اخلاطب للمخطوبة من هدايا، فذهب احلنفية إىل غري أنّ
أن هذه اهلدايا تعد هبة فتأخذ حكمها وحكم اهلبة جواز الرجوع فيها ما مل يوجد مانع مينع من الرجوع 

 وال فرق يف هذا يف  والزيادة املتصلة اليت ال ميكن فصلها،ن امللك،فيها كاهلالك واالستهالك واخلروج ع
  .)1258(أو املرأةيكون الرجوع عن اخلطبة من الرجل أن 

 املُهدي له أن يسترد هديته كاملة بعينها إن كانت  أنّ إىل الشافعية يف بعض أقواهلمذهبو
ن على أساس متام الزواج، وقد قائمة، وبعوضها إن كانت هالكة أو استهلكت، وذلك ألن اإلهداء كا

  .)1259(بعد فزال السبب الذي محل على اإلهداء، وإذا زال السبب كان له االستردادأُ
وذهب فقهاء احلنابلة وغريهم من فقهاء التابعني إىل أنه ليس للخاطب الرجوع يف شيء مما 

بة بعد قبضها إال لألب أهداه، سواء كانت قائمة أو هالكة؛ ألا هبة، وال جيوز عندهم الرجوع يف اهل
  .)1260(وحده

فإن .  إىل التفرقة بني رجوع اخلاطب عن اخلطبة، ورجوع املخطوبة عنها)1261(وذهب املالكية
كان العدول عن اخلطبة من جانب اخلاطب مل يسترد شيئا مما أهداه، وإن كان العدول من جانب 

خذ عينها إن كانت قائمة، وإن هلكت م من اهلدايا، فيأاملخطوبة كان للخاطب احلق يف استرداد ما قد

                                                 
أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية : أمحد إبراهيم بك. 83أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، مصطفى شليب -1258

 .59والقانون،    ص 
قه اإلسالمي والقانون أحكام األسرة يف الف: و عبد العزيز رمضان مسك. 66حماضرات يف عقد الزواج، ص :  انظر، أبو زهرة-1259

 .43، ص 2007املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .1/61شرح قانون األحوال الشخصية، : السباعي انظر، -1260
، فقد كان فيه هذا النص، 1915 فكرت مصر يف األخذ مبذهب مالك يف هذه املسألة مرتني، إحدامها يف املشروع الذي قدم سنة -1261

، ومل يقدر لكل من هذين 1956 منه سنة 17لذي أعده املكتب الفين لرئاسة اجلمهورية، وقد نص على ذلك يف املادة والثانية يف املشروع ا
أحكام : عبد العظيم شرف الدينو .67حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص : أبو زهرة انظر، .االقتراحني حىت اآلن أن جيد سبيله حنو النور

 .52-51  ص،1967، 2إلسالمية، مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة، طاألحوال الشخصية يف الشريعة ا
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أخذ مثلها إن كانت مثلية وقيمتها عن كانت قيمية، إال إذا كان هناك شرط أو عرف يقتضي غري هذا 
  .)1262(فيعمل به

  الترجيح
 ما يفىت به يف مذهب املالكية هو الراجح؛ ملا يف ذلك من العدالة وملا فيه من إنصاف ولعلّ

ويالحظ أن ما . عن اخلطبة، وملا فيه من زجر ملن كان متسببا يف العدولالطرف غري املتسبب يف العدول 
هبة مطلقة، بل هو هبة مقيدة، فاهلدايا قدمت للمخطوبة باعتبار أن قد مه اخلاطب للمخطوبة ال يعد

  .)1263(اخلطبة متهيد للزواج، فإن مل حيصل الزواج مل يتحقق الغرض الذي قدمت من أجله اهلدايا
  ب القانوين اجلان: ثانيا

   بالنسبة للهدايا-أ
ال يسترد :" على أنه02-05تنص الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة بعد تعديلها مبوجب األمر 

اخلاطب من املخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما مل يستهلك مما 
عليها أن ترد للخاطب ما مل يستهلك من هدايا أو أهدته له أو قيمته، وإن كان العدول من املخطوبة ف

  .)1264("قيمته
 قانون األسرة اجلزائري قد فرق بني احلالة اليت يكون فيها العدول من اخلاطب، ومنه يتضح أنّ

وبناء على إرادته ورغبته وحده، وبني احلالة اليت يكون فيها العدول من املخطوبة بناًء على رغبتها 
  . فرق بني ما استهلك من اهلدايا وما مل يستهلك منهاوإرادا وحدها،كما

فإذا عدل اخلاطب سقط حقه يف استرداد ما أهداه إياها، وعليه رد ما أهدته املخطوبة أثناء فترة 
وإن كان العدول من املخطوبة فعليها رد ما أهداها . اخلطوبة ما مل تستهلك، فإن استهلكت رد قيمتها

وما يالحظ يف هذا الشأن أن  .وبة ما مل تستهلك، فإن هلكت ردت قيمتهااخلاطب أثناء فترة اخلط
  .املشرع مل يذكر صراحة احلق يف استرداد ما أهدته املخطوبة للخاطب من هدايا يف حال عدوهلا عنه

ومما يؤخذ على املشرع أيضا أنه مل يفرق بني ما إذا كان عدول اخلاطب بسبب من أحد 
وال اضطراريا، كأن يدفع أحدمها باآلخر إىل العدول، فيكون املعدول عنه هو الطرفني ميكن أن يكون عد

ويقيد . وكان على املشرع أن يربط مسألة التعويض بسبب العدول ال باملعدول عنه. املتسبب يف ذلك
                                                 

 .83أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : مصطفى شليب انظر، -1262
 44مي والقانون املصري، ص أحكام األسرة يف الفقه اإلسال: : عبد العزيز رمضان مسك.84-83املرجع نفسه، ص :  شليب انظر،-1263

 .عدهاوما ب
ع اجلزائري بالتفريق بني أن يكون العدول من جانب اخلاطب أو من جانب املخطوبة وفق ما هو منصوص عليه يف  حيث أخذ املشر-1264

 .املذهب املالكي
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احلكم السابق يف حال عدول اخلاطب مبا إذا كان العدول بسبب منه ال منها، كما يقيد احلكم السابق 
 عدول املخطوبة مبا إذا كان العدول بسبب منها ال منه، ويترك التحقق من ذلك إىل السلطة يف حال

  .التقديرية للقاضي
   و يالحظ كذلك أن املشرع اجلزائري قد أغفل مسألة العدول الال إرادي كموت أحد اخلطيبني 

  .)1265(أو حبسه أو مرضه، وبيان أثر ذلك فيما خيص احلق يف استرداد اهلدايا
   بالنسبة للمهر-ب

مل يتعرض املشرع اجلزائري صراحة وال ضمنا ملسألة تقدمي املهر من اخلاطب أثناء فترة اخلطوبة، 
  .ومل يبني حكمه بعد عدول أحد الطرفني، ذلك أن الصداق ال جيب للمرأة إال بالعقد الصحيح

و بعضه مث عدل عن وما هو متفق عليه بني الفقهاء أنه إذا قدم اخلاطب عند اخلطبة كل املهر أ
اخلطبة كان له أن يسترد ما دفعه ما مل يستهلك فإن هلك استرد مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان 

ومل يفرق الفقهاء بني ما إذا كان العدول من جهة اخلاطب، وبني ما إذا كان العدول من جهة . قيميا
  .)1266(املخطوبة

  موقف القضاء : ثالثا
من املقرر شرعا وقانونا أنه ال :"23/4/1991احملكمة العليا بتاريخ جاء يف القرار الصادر عن 

يسترد اخلاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه، ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه بتناقض 
  . األسباب غري سديد يستوجب رفضه

الزواج والدخول  أن الطاعن تراجع عن إمتام إجراءات -يف قضية احلال-وملا كان من الثابت 
على الرغم من طلبه من طرف الزوجة، فإن قضاة املوضوع برفضهم طلب الطاعن السترجاع اهلدايا 

  .)1267("طبقوا صحيح القانون، ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن

                                                 
 كل ما قيل يف الرجوع يف اهلبة وموانعها، يقال متاما يف الرجوع يف اهلدية ألا نوع منها، كما هو منصوص عليه يف كتب املذاهب -1265

 من مشروع القانون العريب املوحد لألحوال 32اخلطبة بالوفاة فال يسترد شيء من اهلدايا، كما هو مدون يف املادة الفقهية، فإذا انتهت 
 .60أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، ص: إبراهيم بكأمحد انظر، . الشخصية

 االجتماعية، يقتضي التفريق بني عدول اخلاطب وبني عدول والنظر ومبادئ العدالة وتغري األوضاع:" السباعييقول يف ذلك -1266
املخطوبة، فإن العدول إن كان من جهة اخلاطب كان من الظلم أن تلزم املرأة برد مثل النقد أو قيمته، وهي يف الغالب تتصرف يف املهر بعد 

 فقد ألزمناها بأن بأن ترد إليه مثل النقد أو قيمتهطب اخلطبة فتشتري به جهازها من ثياب وأثاث وغري ذلك، فإذا ألزمناها عند عدول اخلا
تتحمل األضرار اليت حلقتها من شراء اجلهاز أو األثاث، وإن كان العدول من جهتها فمن العدل أن تتحمل هذه اخلسائر ألا كانت سببا 

". ك كما أطلقه الفقهاء، وفرق بني احلالتنيفتكون راضية باخلسارة، وهلذا عدل قانون األحوال الشخصية السوري عن إطالق احلكم يف ذل
 .59-1/58شرح قانون األحوال الشخصية، 

 .58، ص 1993العدد الثاين ، : الة القضائية :73919 ملف رقم -1267
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من املقرر قانونا أنه يتوجب على املرأة املخطوبة عند :"13/7/1993وجاء يف القرار املؤرخ يف 
ام الزواج أن ترد ما مل يستهلك من هدايا وغريها، وال تستحق الزوجة نصف الصداق إال عدوهلا عن إمت

  .عند الطالق قبل الدخول
        أن الطاعنة هي اليت عدلت عن إمتام الزواج وبدون مربر شرعي -يف قضية احلال-وملا ثبت

ضرار املترتبة عن ذلك وأن دفع  باخلسائر واأل-املطعون ضده-قانوين، فإنه ال ميكن واحلالة هذه حتميلأو 
الطاعنة املتعلق بأحقيتها يف نصف الصداق إمنا يتحقق لو مت الطالق بإرادة الزوج مما يتعني القول أن 

  .)1268("قضاة املوضوع أصابوا يف قضائهم، ويتوجب رفض الطعن
أن، ومل وعلى هذا فإن مبادئ االجتهاد القضائي قد استقرت على تطبيق النص القانوين ذا الش

  .خترج عما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي
  التعويض عن الضرر املادي واألديب بسبب العدول عن اخلطبة :  املطلب الرابع

  اجلانب الفقهي: أوال
أما الضرر األديب . هو الضرر الذي يصيب الشخص يف ذمته املالية: املقصود بالضرر املادي هنا

  . )1269( شعوره، أو يف شرفه أو يف عاطفته أو يف مسعتهفهو كل ما يصيب الشخص معنويا كخدش يف
وال جمال لالختالف بني الفقهاء يف أن اخلطبة والوعد بالزواج وتقدمي املهر أو بعضه ليس عقدا، 
ولكل واحد من اخلاطبني العدول عن اخلطبة، إال أن الفقهاء القدامى مل يتعرضوا ملسألة التعويض عما قد 

وعليه ال بد من معرفة النظر الفقهي يف . طبة من أضرار مادية أو معنويةينشأ بسبب العدول عن اخل
  .التعويض عن هذه األضرار

  صور الضرر املادي واألديب عند العدول عن اخلطبة: الفرع األول
يذكر بعض العلماء املعاصرين صورا متعددة تنتج عن جمرد العدول عن اخلطبة، مع مالحظة أن 

  .)1270(ري أن يتفق عليها القائلون بالتعويض عن األضرار املادية أو املعنويةهذه الصور ليس من الضرو

                                                 
 .128 ، ص1995 العدد األول، ،الة القضائية  :92714رقم   ملف -1268
فلو شتم إنسان آخر ال يكون هلذا األخري حق يف طلب التعويض من الشامت، هناك من مل يعترب الضرر األديب ضررا ألنه غري متقوم،  -1269

التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي،مطابع دار الكتاب العريب، : انظر، حممد وحيد الدين سوار.وإن كان له احلق يف طلب معاقبته
 .22 ص      ،)دط،دت(مصر،

لتعويض عند احلديث عن جرب الضرر، وإمنا استعملوا مصطلح الضمان أو التضمني،  مل يستعمل فقهاء الشريعة اإلسالمية مصطلح ا-1270
وقد ذكر الشيخ علي اخلفيف أن الضمان مبعناه األعم يف  .فالضمان عندهم حيمل يف طياته ما يقصد به يف اصطالح التعويض يف القانون املدين

انظر، علي ". مل، واملراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند حتقق شرط أدائهشغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال أو ع:"لسان الفقهاء هو 
االلتزام بتعويض الغري عما أحلقه من تلف املال أو "أو هو  .5، ص 1971الضمان يف الفقه اإلسالمي، املطبعة الفنية احلديثة، مصر،  :اخلفيف



 310

وال شك يف أن املخطوبة قد تتضرر أدبيا أو ماديا ضررا بالغا :" يقول يف ذلك مصطفى السباعي
       بالعدول عن خطبتها، كأن يفوت اخلاطب عليها خاطبا آخر كان مستعدا ألن يدفع هلا مهرا أكثر، 

معها يف مستوى من املعيشة أعلى وأكرم، أو كان صاحب مرتلة اجتماعية أرقى وأعلى، وإذا أو يعيش 
 فإنه يفوت عليها اخلاطبني بعد أن تصبح يف سن يقل -كما يقع كثريا-استمر اخلاطب يف خطبتها سنني

عتها الراغبون يف زواجها، ومن األضرار املعنوية ما تلوكه األلسنة عن أسباب العدول مما يؤذي مس
  .)1271("ويعرضها لكثري من الشائعات

مما ال شك فيه أن ضررا :" كما يقول حممد بلتاجي يف تصويره طبيعة الضرر عند فسخ اخلطبة
حقيقيا قد يلحق بالطرف اآلخر عند فسخ اخلطبة الذي قام به غريه، مثل أن حيبس الرجل املرأة على 

يساويه أو يفضله، وبعد أن توطن نفسها على الزواج نفسه خبطبتها فيحرمها من أن يتقدم إليها غريه ممن 
به، ويقومون خبطوات عملية تكلفهم ماال، مث إذا باخلاطب يعلمهم بفسخه للخطبة وعزمه على عدم 
اإلقدام على العقد، ويف هذا ما فيه من اإلضرار احلقيقي م ماليا، ونفسيا مبا يقع للمخطوبة وأهلها من 

  .)1272(" من بعض الناسالكرب الشديد وسوء التقول
إن اخلطبة إذا فسخت بعدول :"كما يصور زكي الدين شعبان أشكاال أخرى من األضرار يف قوله

أحد الطرفني عنها، وترتب على فسخها حلوق ضرر مادي بالطرف اآلخر، كما إذا قامت املخطوبة 
ا أو قام اخلاطب أو تركت عملها الذي كانت تكتسب منه، مث عدل اخلاطب عن خطبتهاجلهاز بإعداد 

بإعداد مسكن خاص مث عدلت املخطوبة عن اخلطبة، أو ترتب عليه حلوق ضرر معنوي، كجرح الشعور 
ويضيف عبد الرمحن  .)1273("واإلحساس وتعريض الطرف اآلخر لألقاويل واالفتراء عليه وما أشبه ذلك

  .)1274(الصابوين كل ما ميس الشرف واخللق ألنواع هذا الضرر
دول يف حق كل واحد من الطرفني قد يتسبب يف العديد من األضرار اليت ألحد  العوعموما فإنّ

اخلاطبني دخل فيها، فمنها املادي مثل تفويت املنافع، ومنها املعنوي الذي ميس جوانب السمعة واخللق 
  .واإلحساس بكال الطرفني

                                                                                                                                                         
نظرية الضمان، دراسة مقارنة، دار الفكر، : وهبة الزحيلي ".اإلنسانيةضياع املنافع أو عن الضرر اجلزئي أو الكلي احلادث بالنفس 

 .15،ص1982دمشق،
 .1/62شرح قانون األحوال الشخصية،  : مصطفى السباعي-1271
 . بتصرف215، ص 1990 ،)دط(مكتبة الشباب، القاهرة،  دراسات يف أحكام األسرة، : حممد بلتاجي-1272
 .79، ص 1996، 6ط ليبيا، ألحوال الشخصية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،األحكام الشرعية ل:  زكي الدين شعبان-1273
 .87ص ،1987، 1أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة الفالح، الكويت، ط:  انظر، عبد الرمحن الصابوين-1274
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   العدولاجتاهات الفقه اإلسالمي القدمي واحلديث يف التعويض عن ضرر: الفرع الثاين
  يف الفقه اإلسالمي القدمي: أوال

ليس يف كتب الفقه اإلسالمي القدمية وال عند فقهاء املذاهب االجتهادية املتعددة تعرض ملبدأ 
  :، ولعل ذلك راجع ألسباب متعددة منها)1275(التعويض عن الضرر عند العدول

من البساطة واليسر؛ لعدم  أن مثل هذه األمور كانت جتري يف عهود الفقهاء القدامى على حنٍو -1
استمرار اخلطبة فترة طويلة، ومل يكن أحد الطرفني قد تكلف يف معظم األحوال ما يستحق التعويض من 
مال أو غريه، كما أن التعفف عن أخذ العوض يف مثل هذه األمور مل تكن لتفسح اال لطلب التعويض 

  .)1276(القضائي
 أن حق العدول مقرر له شرعا فكان لزاما عليه أن مث إن كال من طريف اخلطبة يعلم مسبقا -2

يتوقع العدول من جانب الطرف اآلخر يف أي وقت، فال يعترب وقوعه مفاجأة له وليس اعتداء على حق 
أحد، وإذا كان األمر كذلك فينبغي أن يتريث حىت تتبني له حقيقة األمر وال يتسرع يف شراء جهاز 

  .)1277(لنسبة للمرأة للتفرغ لشؤون األسرة قبل أن يبت يف أمر العقدالبيت أو االستقالة من الوظيفة با
كما أن الزواج ال يتم إال بالرضا الكامل من كل من الرجل واملرأة، فلو لزم احلكم بالتعويض -3

عند العدول لكان يف ذلك إلزام ضمين للخاطب بالزواج من خمطوبته مع رغبته عنها، وهذا ال جيوز يف 
  .)1278(كيف يف عقد الزواج؟العقود مطلقا، ف

كما أن احلياة االجتماعية يف زمن أولئك الفقهاء مل يكن من شأا أن تترك جماال لإلضرار -4
باملخطوبة عند العدول، فاإلسالم ال يبيح للخاطب إال النظر واحلديث إىل خمطوبته حبضور احملارم، وال 

        .اطب مبخطوبته إال حبضور أحد حمارمهايتصور يف جمتمع يقوم على اآلداب اإلسالمية أن يلتقي اخل
أما الظهور أمام الناس مبظهر الزوجية وما ينشأ عن ذلك من إضرار باملخطوبة عند العدول، فذلك ما ال 
وجود له يف تلك العصور وال يف البيئات اليت تتمسك بتعاليم اإلسالم، ولكن ملا احنرف املسلمون عن 

ترتب على ذلك .. انب فسمحوا للخاطب أن خيرج مع خطيبته وحدمهاتعاليم اإلسالم وقلدوا األج
   )1279(.إحلاق الضرر باملخطوبة عند عدول اخلاطب

                                                 
 .86أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : شليب انظر، -1275
 .216-215ص  األسرة،دراسات يف أحكام  : انظر، حممد بلتاجي-1276
 .30، ص 1998القاهرة،  حماضرات يف األحوال الشخصية، مكتبة النصر، : حممد فهيم اجلندي-1277
 .63شرح قانون األحوال الشخصية، ص : السباعي-1278
 .80-79ص  األحكام الشرعية لألحوال الشخصية،:  زكي الدين شعبان-1279
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هلذا كله مل يتعرض الفقهاء القدامى هلذا املوضوع، وخالفا لذلك فقد نالت هذه القضية اهتمام 
رها باحلضارة الغربية، وفساد بعض الفقهاء والقانونيني املعاصرين، نظرا لتطور احلياة االجتماعية وتأث

األخالق، وضعف الوازع الديين، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إىل اإلضرار باملخطوبة عند العدول، مما 
ال ضرر وال :"�أوجب على فقهاء الشريعة ورجال القضاء التفكري يف مبدأ التعويض، تطبيقا لقوله 

  . هو رأي الفقه املعاصر يف ذلك ؟، وعمال بنظرية التعسف يف استعمال احلق، فما)1280("ضرار
  يف الفقه اإلسالمي احلديث: ثانيا

اختلف الفقهاء حديثا يف هذا املوضوع، وبانت اجتاهام بني مؤيد ومعارض ملبدأ عدم التعويض 
  :مطلقا، واجتاه ثالث ذهب إىل القول بالتفصيل، ولكل وجهة نظره فيما ذهب إليه، وفيما يأيت بيان ذلك

  عدم التعويض: لاالجتاه األو
وممن ذهب إىل هذا الرأي . يؤيد أصحاب هذا االجتاه مبدأ عدم التعويض عند العدول عن اخلطبة

ومن ذلك :" حيث يقول يف فتواه ألحد السائلني- من كبار علماء األزهر-الشيخ حممد خبيت املطيعي 
ملخطوبة بتعويض؛ ألن كل يعلم أنه ال وجه أن يلزم من ميتنع عن العقد بعد اخلطبة من اخلاطب أو ا

واحد منهما ال يفوت على اآلخر حقا حىت يلزم بالتعويض، بل بعد اخلطبة لكل واحد منهما احلرية 
  . )1281("التامة شرعا يف أن يتزوج مبن شاء

وبناء على هذا االجتاه ليس لقاض أن حيكم بالتعويض؛ ألن العدول حق للخاطب واملخطوبة بال 
ل حبكم الفقه والقانون يسترد هداياه فكيف يغرم ماال، وألن املقرر فقها قيد وال شرط، وألن العاد

وقانونا أنه ال ضمان يف استعمال احلق، وألن الذي وقع يف الضرر من الطرفني يعلم أن الطرف اآلخر له 
العدول يف أي وقت شاء، فإن أقدم على عمل بناء على اخلطبة مث حصل عدول، فالضرر نتيجة 

 وألنه لو حمل العادل عن اخلطبة ؛ يغرر به أحد، والضمان عند التغرير، ال عند االغترارالغتراره، ومل
مغارم لكان يف ذلك بعض اإلكراه على الزواج، وجيب أن يتوافر يف عقد الزواج كامل الرضا، وكامل 

  .)1282(احلرية

                                                 
كتاب الصلح، باب ال :والبيهقي. 2/290املوطأ، .2171 املرفق، حديث رقم كتاب األقضية، باب القضاء يف:أخرجه اإلمام مالك -1280

 .6/115السنن الكربى، . 11384ضرر وال ضرار، حديث رقم 
 .45-44 ص  القاهرة،،)د ت(جملة احملاماة الشرعية، العدد األول، السنة الثانية، :  حممد خبيت املطيعي-1281
 .ما بعدها و35ص  األحوال الشخصية،:أبو زهرة  انظر،-1282
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ارس حقا مشروعا له ؛ أي أن من مي"أن اجلواز ينايف الضمان"كما أنه من املقرر يف الفقه اإلسالمي 
ال يكون مسؤوال عما يترتب على ذلك من ضرر؛ ألن اجلواز ينايف املسؤولية، وإمنا تنشأ املسؤولية عن 

  .)1283(ااوزة واالعتداء، واخلاطب ال يعترب معتديا إذا استعمل حقه يف العدول
  وجوب التعويض مطلقا: االجتاه الثاين

يض مطلقا، وممن تبىن هذا املبدأ الشيخ حممود أصحاب هذا االجتاه يقولون بوجوب التعو
 ألنه من املقرر يف الشريعة ؛إذا نال أحد الطرفني بسبب عدول اآلخر عن الزواج ضرر، )1284(شلتوت

  .)1285(كما ورد يف احلديث الصحيح، والضرر يزال وطريقة إزالته هو التعويض" ال ضرر وال ضرار"أنه 
اط قد ينشأ عنه تصرفات يتحمل أحدمها بسببه مغارم  وألن اخلطبة وإن مل تكن عقدا فهي ارتب

مالية، وقد تكون قد متت مبعرفة العادل أو برأيه، فالعدول بعد ذلك ال خيلو من تغرير، وال تعارض عند 
صاحب هذا الرأي بني كون العدول حقا، وبني تعويض الضرر؛ ألن التعويض ليس عن العدول ارد، 

عدول بعد أخذ اُألهبة والسري يف األسباب، فاألحوال اليت أحاطت ولكنه تعويض لضرر ناشئ عن ال
بالعدول وللخاطب العادل دخل فيها، هي اليت أوجدت الضرر ويزال الضرر بالتعويض، فليس التعويض 

  .)1286(ألنه استعمل حقا، ولكن ألنه استعِمل يف وقت يرتل فيه الضرر بغريه
يقرر أن مبدأ التعويض مبدأ عادل تقره مبادئ وقد سار على هذا النهج مصطفى السباعي حيث 

  :الشريعة   يف أصلني شرعيني
 وقد، وهو مبدأ مسلّم به يف الفقه اإلسالمي، )1287(مبدأ إساءة استعمال احلق: األصل األول

ما به اليوم يف قوانني معظم البالد العربية ويف أكثر قوانني العامل، ومن املعترف به يف تاريخ أصبح مسلّ
  .بقروننظرية أن فقهاء اإلسالم سبقوا إىل القول ا فقهاء الغرب حديثا هذه ال

مبدأ االلتزام يف الفقه املالكي، الذي يرى يف بعض أقواله لزوم الوعد إذا ترتبت عليه : األصل الثاين
ببه وعليه فإن الوعد إذا لزم منه ارتباط املوعود بعمل ومثله ما إذا ارتبط بعقد أو قول كان س. )1288(آثار

                                                 
 .2/541حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، : فتحي الدريين  انظر،-1283
 .1/64شرح قانون األحوال الشخصية،: السباعي -1284
، 2002حق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،: انظر، حممد عبد الفتاح النشار -1285

 . بعدها وما163ص 
 . وما بعدها36ص  األحوال الشخصية،:أبو زهرة انظر، -1286
 . وما بعدها87حق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، ص : انظر، حممد عبد الفتاح النشار -1287
أن الوعد ملزم ويقضى به يف كل : اينأنه ال إلزام فيه، وال يقضي مبقتضاه بشيء، والث: أوهلا: الوعد عند اإلمام مالك فيه أربعة أقوال -1288

أنه جيب : أنه جيب الوفاء بالوعد الذي يكون سببا ألمر ال يستطيع من بذل له الوعد القيام به بدون حتقيق الوعد،الرابع: األحوال، والثالث
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ذلك الوعد، ونشأ عن ختلف الواعد بتنفيذ وعده ضرر ما حكم عليه قضاء بتنفيذ ذلك الوعد، هذا هو 
   )1289(.يف مذهب املالكية املشهور املعتمد عليه
  التعويض عن الضرر مع التفصيل فيه: االجتاه الثالث

ي الوسط ذهب فريق ثالث من الفقهاء إىل التفصيل يف التعويض عن الضرر، وميثل هذا الرأ
 أن العدول عن اخلطبة يف ذاته ال يكون سببا للتعويض؛ ألنه :"الشيخ        أبو زهرة من خالل قوله

حق، واحلق ال يترتب عليه تعويض قط، ولكن رمبا يكون اخلاطب قد تسبب يف أضرار نزلت باملخطوبة، 
ملسكن، مث يكون العدول ال رد اخلطبة والعدول، كأن يطلب نوعا من اجلهاز أو تطلب هي إعداد ا

والضرر، فالضرر نزل بسبب عمل كان من الطرف الذي عدل غري جمرد اخلطبة، فيعوض وإن مل يكن 
  .كذلك فال يعوض

، )1290(ضرر ينشأ وللخاطب دخل فيه غري جمرد اخلطبة والعدول: وعلى هذا يكون الضرر قسمني
عادل، فاألول يعوض والثاين ال يعوض وضرر ينشأ عن جمرد اخلطبة والعدول من غري عمل من جانب ال

كما هو مقرر يف قواعد الفقه احلنفي وغريه، إذ األول كان فيه تغرير والتغرير يوجب الضمان، والثاين مل 
  .)1291 ("يكن فيه تغرير، بل اغترار ممن وقع الضرر عليه واالغترار ال يوجب الضمان

ذا واضحا يف اعتبار أن رأيه هذا مشابه ومل يفرق هنا بني نوعي الضرر املادي واألديب، يظهر ه
إذا الزمت الوعد بالزواج "م، واليت تعترب أنه 1939للقرار الذي انتهت إليه حمكمة النقض املصرية عام 

والعدول عنه أفعال مستقلة عنهما استقالال بينا حبكم أما جمرد وعد بالزواج فعدول عنه، وتكون هذه 
درت منه باعتبارها أفعاال ضارة يف ذاا ال نتيجة عن األفعال موجبة للتضمني على من ص

  .)1292("العدول
وقد عدل أبو زهرة عن هذا الرأي وقصر التعويض على الضرر املادي دون األديب حني العدول 

إن التمسك باآلداب اإلسالمية اخلاصة باخلطبة يترتب عليه أن يقتصر النظر يف :"عن اخلطبة، حيث قال

                                                                                                                                                         
، ص األحوال الشخصية:  زهرةانظر، أبو. الوفاء إذا كان الوعد له سببا للتصرف، ودخل من بذل له الوعد يف التصرف بسبب ذلك الوعد

35 . 
 .66-1/64شرح قانون األحوال الشخصية،  :السباعي -1289
ساس التعويض يف حالة العدول الطبيعة القانونية للخطبة وأ: انظر، توفيق حسن فرج. على أساس املسؤولية التقصريية ويكون ذلك -1290

 .134، صعنها
 .37-36ص  األحوال الشخصية، :أبو زهرة انظر، -1291
 .1/830، )دط، دت(الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، مصادر االلتزام، :عبد الرزاق السنهوري -1292
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، وحنو ذلك )1293(ن األضرار األدبية اليت متس السمعة، وسببها االستهواء واالستغواءاألضرار املادية؛ أل
  .)1294("ال حمل له يف الفقه اإلسالمي

أما عبد الرمحن الصابوين فريى عدم التفريق بني الضرر املادي واملعنوي، ألن املرء كما يتضرر 
يض هو الذي يرافقه الغش واخلديعة، ماديا يتضرر معنويا، كما يرى أيضا أن اإلغواء الذي يوجب التعو

  .)1295(فإذا كان بعلم املخطوبة وأقارا فال تعويض
  :ومن مث فالتعويض عن العدول يالزمه ثالثة شروط جمتمعة لتقريره

  .أن يثبت أن العدول مل يكن بسبب من املخطوبة: أوال
  . أن العدول قد أضر ا ماديا أو معنويا غري االستهواء اجلنسي:ثانيا

أن اخلاطب قد أكد رغبته يف الزواج من املخطوبة مبا يستدل به عادة وعقال على تأكيد : لثاثا
  .)1296(خطبته وتصميمه على إجراء عقد الزواج

  الترجيح
بعد عرض االجتاهات الفقهية يف مسألة التعويض عن الضرر عند العدول عن اخلطبة، والذي يتفق 

لثالث القائل بالتعويض للضرر الناشئ عن العادل، ال جمرد ومقاصد الشريعة يف رفع الضرر هو االجتاه ا
  :العدول عن اخلطبة ملا يلي

مراعاة هذا االجتاه للتشريع اإلسالمي بكون اخلطبة وعدا غري ملزم، ومن مث جواز الفسخ هلا : أوال
  .والرجوع عنها، وإن كان لغري مربر

لذين مينعون التعويض عن العدول مطلقا، أن هذا االجتاه يعد أعدل اآلراء وأوسطها، بني ا: ثانيا
سواء حلق املعدول عنه ضرر أم ال، وبني الذين جيوزون التعويض مطلقا عند وقوع الضرر سواء أكان 
العادل سببا فيه أم ال، وذلك بتقييده إلزام العادل بالتعويض عند كونه سببا حقيقيا يف إحلاق الضرر 

  .باملعدول عنه

                                                 
غري أن الضرر األديب ال ينحصر يف ذلك، بل كثري منه يقع يف حاالت مباحة، ومن أمثلتها أن :" يقول السباعي تعقيبا على ذلك -1293

 مث يعدل اخلاطب عن اخلطبة بعد أن فاا -كما يقع كثريا-دا منهم، مث متتد اخلطبة سننيتكون الفتاة يف سن يكثر معها اخلاطبون فتختار واح
شرح قانون األحوال الشخصية، ".اعدد من اخلاطبني األكفاء قد يكونون أحسن مستقبال وأعظم مكانة اجتماعية من خطيبها الذي عدل أخري

 .67ص

 .75حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص  :أبو زهرة -1294

 .1/55األحوال الشخصية، : عبد الرمحن الصابوين انظر، -1295

 .68قانون األحوال الشخصية، شرح : السباعيانظر،  -1296
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لرأي فيه مراعاة ملا تقتضيه املصلحة والقواعد الشرعية؛ ألن العادل الذي نشأ أن األخذ ذا ا: ثالثا
الضرر بسببه يصري مغررا للمعدول عنه، والتغرير يوجب الضمان، أما إذا مل يكن سببا يف الضرر فال 

  . يكون مغررا، ومن مث ال يلزم التعويض
  اجلانب القانوين : ثانيا

إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة :"امسة من قانون األسرة على أنهتنص الفقرة الثالثة من املادة اخل
  ".ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز له احلكم بالتعويض

من خالل بيان الطبيعة القانونية للخطبة بأا جمرد وعد وليست عقد، وأن العدول عنها مقرر 
 فإن التراجع من أحد اخلطيبني أمر مباح لكل  من اخلطيبني؛ لكونه مباحا شرعا، جائزا قانونا، ومن مث

واحلكمة من هذا التجويز متكني اخلطيبني من تفادي االرتباط بزواج ال حيقق الغاية املقصودة، . يف ذاته
  .وإزالة اإلكراه والضغط على اإلرادة قبل انعقاد العقد

تعويض عن األضرار وهذا اجلواز يف العدول تعارضه الفقرة الثانية من نفس املادة اليت رتبت ال
على  املادية واملعنوية اليت تنتج عن العدول ذاته، وهو يتناىف أيضا مع القواعد الفقهية والقانونية اليت تنص

، وعليه ال يكون التعويض عن العدول ذاته باعتباره واقعة أو تصرف أجازه "اجلواز ينايف الضمان"أن 
  .ذلك العدول من أضرار مادية أو معنويةالقانون والشرع، وإمنا يكون التعويض عما صاحب 

ولكن قد يترتب على العدول عن الزواج بعد متام اخلطبة ضرر ينال الطرف اآلخر الذي مل يعدل، 
فقد ينال املرأة ضرر بسبب عدول الرجل، ألا أعدت اجلهاز مثال، فهل يغرم العادل من ماله عوضا 

  .لألضرار املالية وغري املالية ؟
شرع اجلزائري يف هذا الشأن على إطالقه دون حتديده لألضرار املادية واملعنوية، جاء موقف امل

 على أساس أن التعويض سببه إحلاق الضرر بالطرف اآلخر وليس هو استعمال احلق يف العدول يف حد
ص ذاته؛ ألن اخلطبة ال تعدو أن تكون جمرد وعد غري ملزم بالزواج، وهو ما أكدته املادة اخلامسة بالن

  ".اخلطبة وعد بالزواج، جيوز للطرفني العدول عنها "على أنّ
 ومنه يالحظ أن املشرع اجلزائري قد أخذ مببدأ التعويض عند العدول عند اخلطبة إذا نشأ عن 
ذلك ضرر مادي أو معنوي على أساس املسؤولية التقصريية كسائر األفعال غري املشروعة األخرى واليت 

  .تقع ألسباب خمتلفة
ذا كان املشرع اجلزائري قد أحسن صنعا عندما قرر األخذ مببدأ التعويض عن الضرر املادي وإ 

الذي يلحق باملعدول عنه، فإن األمر خيتلف بالنسبة للضرر املعنوي يف حالة االستهواء اجلنسي الذي ينشأ 
 بل توجب العقوبة عن خمالفة أحكام الشريعة والوقوع يف احملرم الذي ى اهللا عنه، فال يستحق تعويضا



 317

على ذلك كما هو معلوم شرعا، فليس مما يتفق مع مبادئ اإلسالم يف شيء أن يحكم للمعدول عنها 
بالتعويض عن وقوعها يف احلرام نتيجة نزوات نفسية طائشة غري متبصرة بالعواقب، وال متقيدة حبدود 

  . )1297(الشريعة ومبادئ األخالق
الة يشجع مرتكبيها على التمادي فيها؛ لكوا إحدى صور وألن احلكم بالتعويض يف مثل هذه احل

  . الضرر املعنوي ضمن إطالق النص القانوين يف احلق يف التعويض
وعلى ذلك كان األجدر باملشرع اجلزائري تقييد إطالق املادة اخلامسة فيما خيص التعويض عن 

وذلك بتعديل الفقرة . ألخالق العامةالضرر املعنوي بعدم خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية واآلداب وا
 غري -إذا ترتب عن العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي:"الثانية من املادة اخلامسة على النحو اآليت

  ". حلق بأحد الطرفني، جاز احلكم له بالتعويض-خمالف ألحكام الشريعة ومبادئها
  موقف القضاء  : ثالثا

جتهاد فيما خيص التعويض عن األضرار املادية واملعنوية اليت مل يستقر القضاء اجلزائري على أي ا
قد تصاحب استعمال احلق يف العدول عن اخلطبة، فقد عمد إىل تطبيق النص املتضمن يف املادة اخلامسة 

  .)1298(من قانون األسرة، دون تقييد صور الضرر املعنوي املوجب للتعويض
من :"25/12/1989 حملكمة العليا و املؤرخ يفالقرار الصادر عن ا: ومن أمثلة ما ورد يف ذلك

املقرر قانونا أن اإلقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى ا عليه أمام القضاء، وهو 
حجة قاطعة على املقر، ومن املقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول اخلطوبة ضرر مادي أو معنوي ألحد 

  . ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذين املبدأين يعد خرقا للقانونالطرفني جاز احلكم بالتعويض،
أن الس القضائي بإلغائه احلكم املستأنف ورفضه الدعوى ا كان من الثابت يف قضية احلال؛ ومل

املتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار املطعون ضدها بفسخ 
ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون . ونوا قد خالفوا القانوناخلطبة أمام القضاء يك

  :وعليه فإن املستقر عليه يف هذا الشأن يف اجلزائر قضاء أن. )1299("فيه

                                                 
وممن قال بذلك الشيخ أبو زهرة يف كتابه حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، حيث  .1/67قانون األحوال الشخصية، شرح : السباعي -1

 .75 انظر، ص . اجلنسي وخمالفة اآلداب اإلسالمية اليت ال تستوجب التعويض بل العقوبة عليهاقصر الضرر املعنوي على حالة االستهواء
 . يف هذا الشأنى القضاءرجع إىل قلة الدعاوى املطروحة علولعل السبب يف ذلك قد ي -1298

لقضائي وفقا ألحكام االجتـهاد ا:وانظر، عمر بن سعيد.102 ،ص 1991ية، العدد الرابع ، الة القضائ:56097ملف رقم  -1299
 .10،ص 2004دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، قانون األسرة،
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  . اخلطبة ليست بعقد ملزم-1  
 . جمرد العدول عن اخلطبة ال يكون سببا للتعويض-2  
حد الطرفني جاز احلكم بالتعويض على  إذا اقترن بالعدول عن اخلطبة أفعال أحلقت ضررا بأ-3  

  .أساس املسؤولية التقصريية
  اقتران الفاحتة باخلطبة: املطلب اخلامس

غري أن اقتران الفاحتة . إن اقتران الفاحتة باخلطبة ال يعد زواجا:"نصت املادة السادسة على ما يلي
 9املنصوص عليها يف املادة باخلطبة مبجلس العقد يعترب زواجا مىت توافر ركن الرضا وشروط الزواج 

  .)1300("مكرر من هذا القانون
 يتضح من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد اعتمد النص على هذه املادة متاشيا مع العرف 
اجلاري يف اتمع اجلزائري، وذلك بنية التفريق بني اخلطبة وعقد الزواج عند اقتران الفاحتة ما، 

  :و اآليتوتفصيل ذلك يكون على النح
  اجلانب الفقهي: الفرع األول

يعترب الزواج صحيحا إذا استكمل أركانه وشروطه، وانتفت عنه مجيع موانع الصحة، سواء 
يستحب تقدمي خطبة عند اِخلطبة، وهي الكالم املفتتح :"جاء يف مغين احملتاج. اقترنت به الفاحتة أم ال

كما يستحب تقدمي خطبة أخرى قبل ..لوصية والدعاء، املختتم با�حبمد اهللا والصالة على رسول اهللا 
ويسن أن خيطُب :"وجاء يف الروض املربع. )1301("العقد وهي آكد من األوىل، وتسمى خطبة احلاجة

  . )1302("-أي العقد-قبله
وعلى هذا فإن الفقهاء مل يعتربوا الفاحتة من ماهية عقد الزواج وال من شروطه، وإمنا تستحب 

ومنه فاقتران الفاحتة باخلطبة ال يرتقي ا إىل . زواج يف نظر الشريعة اإلسالميةتربكا لقدسية عقد ال
العقد، كما أن ختلف الفاحتة يف العقد التام األركان والشروط ال يرتب عليه البطالن وال الفساد، فيكون 

  .العقد نافذا والزما

                                                 
ميكن أن تقترن اخلطبة مع الفاحتة :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -1300

قبل -وقد سبق حتليل ومناقشة مضمون هذه املادة ".  أعاله5ادة ختضع اخلطبة والفاحتة لنفس األحكام املبينة يف امل. أو تسبقها مبدة غري حمددة
 .      يف الفصل التمهيدي-تعديلها
 .187-3/186 مغين احملتاج،: الشربيين -1301

 .510الروض املربع، ص : البهويت -1302
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 هذا عريف، فيه داللة على أنّغري أنه اصطلح على تسمية عقد الزواج املقترن بالفاحتة بالزواج ال
وصحابته الكرام، وما بعد �اه من كونه عرفا اعتاد عليه الناس، منذ عهد النيب العقد اكتسب مسم 

1303(ا بالنسبة هلمذلك من مراحل متعاقبة، فلم يكن التوثيق أمرا ملزما ومهم(.  
وقبول من الطرفني ما يتم بإجياب:" ف الزواج العريف من الناحية الشرعية بأنه ولذلك يعر 

مبباشرة الويل لعقد الزواج ملن حتت واليته وحضور شاهدي عدل مع إعالن وإشهار هذا الزواج وعلم 
  .)1304("الناس به

ومنه فال فرق بني الزواج العريف .  وإن كان يعاب عليه من الناحية القانونية عدم توثيقه رمسيا
  .)1305(والزواج الشرعي

لعريف والزواج الرمسي من حيث شرعيتهما، إال أما يفترقان يف أن كما أنه ال فرق بني الزواج ا
الزواج الرمسي تصدر به وثيقة رمسية من الدولة خبالف الزواج العريف الذي يعقد مشافهة، أو تكتب فيه 

  .)1306(ورقة عرفية
وتسجيل عقد الزواج جيعله عقدا رمسيا حيتج به يف مواجهة الغري، وبه حتفظ احلقوق وحيفظ 

  . واج من اجلحود والنكرانالز
من الشروط القانونية، إال أنه ال يؤثر يف شرعية العقد وصحته عند ختلفهوهذا األخري يعد .  

  اجلانب القانوين: الفرع الثاين
جرت عادة كثري من الناس أن يقرأوا الفاحتة عند قبول اخلطبة، مع عدم توافر أركان الزواج 

، وعليه )1307( يف هذه احلالة ال تعدو أن تكون تأكيدا للوعد بالزواجوعدم حتقق شروطه، فقراءة الفاحتة
فما تزال املخطوبة أجنبية، فلو عدل اخلاطب مل يكن ذلك رجوعا؛ ألنه مل يتم أي عقد بينهما حىت يعترب 

  .ذلك رجوعا عن عقد، بل إخالف لوعد قطعه

                                                 
 .130مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق، ص : أسامة عمر سليمان األشقر انظر، -1303

 .21، ص 2001، 1الزواج العريف، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ط: ن فارس حممدعمرا انظر، -1304

الصورة األوىل وهي الغالبة، وفيها أن يتم عقد الزواج العريف بإجياب وقبول : ، له صورتان)نكاح السر(الزواج العريف غري الشرعي  -1305
ور شاهدين مستأجرين، أو من أصدقاء الزوجني، يوقعان على العقد العريف، من الطرفني من خالل ورقة عرفية يوقعان عليها بامسيهما، مع حض

أما الصورة . مع عدم إعالن وإشهار هذا الزواج العريف، أو علم األهل به، إذ غالبا ما يتم يف سرية تامة، وغالبا ما يؤمر الشاهدين بكتمانه
ني من خالل ورقة عرفية فقط، دون حضور شهود للتوقيع عليه، ودون إعالنه فهي أن يتم عقد الزواج العريف بإجياب وقبول من الطرف: الثانية

الزواج العريف، ص : انظر، عمران فارس حممد. وإشهاره بني الناس، ويتم هذا الزواج يف سرية تامة جدا، ال يعلم به أحد إال الزوجني فقط
20. 

 . وما بعدها130واج والطالق، ص مستجدات فقهية يف قضايا الز: أسامة عمر سليمان األشقر انظر، -1306

 .املقصود بالفاحتة هنا قراءة السورة من باب التربك والدعاء بالتوفيق -1307
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"  زواجاعدالفاحتة باخلطبة ال يإن اقتران :" وهذا ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة السادسة
 .ويستوي يف ذلك أن يكون االقتران قبل اخلطبة أو بعدها. فيكون اقتران الفاحتة باخلطبة تربكا ال عقدا

 وحضور شهود، -كما هي العادة غالبا-أما إذا اقترنت الفاحتة باخلطبة يف جملس العقد حبضور إمام 
 احلالة تعترب املرأة زوجة شرعية لتوافر أركان الزواج وغالبا ما يكون ذلك يف املسجد، ففي هذه

   .)1308(وشروطه، فلو تويف ورثته، وعليها العدة، ولو توفت ورثها
غري أن اقتران الفاحتة باخلطبة مبجلس :"وهذا ما عدلته الفقرة الثانية من املادة السادسة بقوهلا

 مكرر من هذا 9نصوص عليها يف املادة العقد يعترب زواجا مىت توافر ركن الرضا وشروط الزواج امل
أما بعد الدخول . )1309(، حىت ولو مل يكن مسجال يف سجالت احلالة املدنية قبل الدخول"القانون

   .)1310 (فيجب تسجيله وتوثيقه
كذكر -ولقد أحسن املشرع صنعا عندما اعترب العقد الشرعي املتوفر على األركان والشروط 

 زواجا صحيحا استنادا منه إىل - املخطوبة واخلاطب والشهودالصيغة وتسمية املهر، وحضور ويل
الشريعة اإلسالمية اليت تعترب الزواج يف حال توافر أركانه وشروطه صحيحا؛ لذلك جاء التعديل اجلديد 

  .توضيحا للمادة القدمية؛ ذلك أن الفاحتة يف العرف اجلزائري عقد شرعي ختتلف يف احلكم عن اخلطبة

                                                 
عقد يفيد حل استمتاع كل من :"فقد اجتمعت اآلراء الفقهية على تعريف الزواج بأنه:  وهنا تطرح قضية الزواج العريف وحكمه-1308

بالطريق الشرعي راض الزواج من هذا التعريف هو امتالك املتعة املتبادلة بني العاقدين وذلك وأهم أغ ".العاقدين باآلخر على الوجه املشروع
وبالنظر إىل تعريف الزواج فإنه مل يفرق بني ما إذا كان الزواج موثقا أو غري موثق رمسيا أو عرفيا مكتوبا أو غري مكتوب،  .وباألسلوب القومي

قهاء قد اتفقوا على أنه ال فرق يف التعريف بني الزواج املوثق والزواج العريف خاصة من النواحي ألن الف.فتلك ليست فروق يف تعريف الزواج
الشرعية، وذلك ألن الزواج عقد رضائي وليس من العقود الشكلية اليت يستلزم هلا التوثيق، فالتوثيق غري الزم  لشرعية الزواج أو لصحته أو 

شهاد واإلشهار كنعصر شكلي، وإمنا تقوم مشكلة التوثيق كشرط يف حالة مساع الدعوى عند اإلنكار لنفاذه أو للزومه، غاية ما يشترط فيه اإل
، 1الزواج العريف من النواحي الشرعية والقانونية واالجتماعية، املكتبة القانونية، القاهرة، ط: انظر، حامد عبد احلليم الشريف. فقط

 . وما بعدها15،ص 1987
ؤون الدينية واألوقاف تعليمة إدارية موجهة لألئمة مفادها عدم قراءة الفاحتة وإبرام عقد الزواج الشرعي  وقد أصدرت وزارة الش-1309

 فحوى هذه التعليمة - رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني-إال بعد تقدمي شهادة عقد الزواج املدنية، وقد انتقد الشيخ عبد الرمحن شيبان
 .بشدة

م املوثق أو ضابط احلالة قانوين التنظيمي ال يتم إال قبل الدخول إلعطاء العقد املربم الصفة الشكلية والقانونية أماالتسجيل مبعناه ال -1310
، أما إذا حصل دخول بالزوجة فإنه جيب لتسجيل الزواج تقدمي ) من قانون احلالة الدنية72-71 من قانون األسرة، و 18:املواد(. املدنية

 .1/143الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، : العريب بلحاج. جل احلصول على حكم من رئيس احملكمةاألدلة واإلثباتات من أ
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 اعتبار اقتران الفاحتة باخلطبة يف جملس العقد زواجا جاء غري موفق غري أن النص على
  :)1311(لسببني

 ال يعترب ذلك -سواء وقت جملس العقد أو بعده- أن قراءة الفاحتة وقت اخلطبة أو بعدها:األول
  .)1312(من الزواج يف شيء، ومل يتعرض الفقهاء ملسألة اقتران الفاحتة باخلطبة أو العقد إال من باب التربك

 املشرع قد خرج على عرف الناس وعادام يف اعتبار قراءة الفاحتة من قبيل التربك  أنّ:الثاين
 فأراد املشرع أن يعطي قراءة الفاحتة -والدعاء بتيسري أمر الزواج واستمراره، وليس من قبيل انعقاده 

  .  وهذا ليس من الشرع يف شيء-جزءا من انعقاد الزواج
فر أركان الزواج وشروطه، فيكون بذلك عقدا صحيحا مرتبا آلثاره وعلى ذلك فالعربة بتوا

  .)1313(الشرعية، حىت ولومل يقترن بالفاحتة، أومل يسجل إداريا
  موقف القضاء : الفرع الثالث

استقر القضاء على اعتبار اقتران الفاحتة باخلطبة يف جملس العقد مع توافر األركان والشروط 
   .سعة من قانون األسرة اجلزائريزواجا صحيحا طبقا للمادة التا

من املقرر شرعا و قانونا :"17/3/1992فقد جاء االجتهاد القضائي يف قراره الصادر بتاريخ 
أن اخلطبة هي جمرد وعد بالزواج و لكل من الطرفني العدول عنها، و أن لصحة عقد الزواج ال بد من 

   .لزوجة، حضور الشاهدين و صداقتوفره على مجيع أركانه املتمثلة يف رضا الزوجني، ويل ا
ورهم للوليمة،        حوا حضدوا و صر أن شهود القضية أكّ- من أوراق امللف احلايل-و ملا ثبت

 على ذلك، علما - القاضي بصحة الزواج-أو فاحتة اخلطبة ، واكتفى قضاة املوضوع يف تأسيس قرارهم 
 باب التربك و الدعاء وأن جملس اخلطبة خيتلف عن أن الفاحتة ليست من بني أركان الزواج و إمنا هي من

  .  )1314("لذا فإن القرار املنتقد جاء خاليا من األساس القانوين السليم و يتعني نقضه .جملس العقد

                                                 
غري أنه .25، ص 2009، 1شرح قانون األسرة اجلزائري، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، ط: انظر، أمحد نصر اجلندي -1311

صياغة لغته القانونية والفقهية، ملا يشوب هذه الطبعة من نقائص وأخطاء يلحظها يستحسن إعادة مراجعته وتصحيح أخطائه اإلمالئية وإعادة 
 . القارئ يف مواضع كثرية

 اقتران الفاحتة باخلطبة من غري -: قراءة الفاحتة يف عرف اتمع اجلزائري تعد عقدا شرعيا؛ فال بد من التفريق بني عدة حاالت وهي -1312
 العقد من غري اقتران – اقتران اخلطبة بالعقد وبالفاحتة تعترب عقدا شرعيا –لفاحتة بالعقد تعترب عقد شرعيا  اقتران ا–عقد ليست عقدا شرعيا 

 .باخلطبة وال بالفاحتة يعد عقدا شرعيا

وعلى . الفاحتةكما يعترب عقدا صحيحا إذا مت أمام املوثق أو ضابط احلالة املدنية بتوافر شروطه الشرعية والقانونية حىت ولو مل يقترن ب -1313
 .هذا حيتمل أن يكون قصد املشرع اجلزائري هو االعتراف بالزواج العريف التام األركان والشروط، والذي يستوجب تسجيله حبكم قضائي

 .62، 1994 العدد الثالث،، الة القضائية :81129ملف رقم  -1314
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إن إثبات الزواج أو نفيه خيضع :"19/11/1984 وكذا ما جاء يف القرار الصادر بتاريخ -
على النحو الشرعي، ومن املقرر كذلك أن األصل يف اخلطبة لتقدير قضاة املوضوع طاملا كان ذلك قائما 

ويف غالب األحيان هي مقدمة للزواج وليست زواجا، غري أا قد تتجاوز مرحلة التماس النكاح إىل 
ومن مث فإن . النكاح الشرعي وتصبح فعال زواجا شرعيا إذا واكبها حتديد شروطه وحتققت أركانه

  .)1315("أ يعد قضاء صحيحاالقضاء مبا يتفق مع هذا املبد
إن اقتران اخلطبة مع الفاحتة مبجلس العقد ال يعد :"14/4/1992وجاء يف القرار الصادر بتاريخ 

    خطبة بل هو زواج صحيح؛ لتوافر مجيع أركانه بقراءة الفاحتة بعد اخلطبة أو اقتراا مع اخلطبة يف جممع 
ه وال ينقص سوى الدخول وتسجيل العقد اإلداري أو جملس يعد مبثابة زواج صحيح وينتج كافة آثار

  .)1316("باحلالة املدنية للبلدية
وعلى هذا ميكن القول بأن احملكمة العليا يف قراراا ذا الشأن جعلت املعول عليه يف قيام 

  .عقدالزواج وصحته هو توافر أركانه وشروطه، وبغريها ال ينعقد الزواج حىت ولو قرئت الفاحتة
ت ومبادئ قضائية مشاة كثرية، ومنه يالحظ بأن مبادئ االجتهاد القضائي قد وهناك قرارا

استندت فيما أقرته من مبادئ وأحكام تعترب من خالهلا أن اقتران الفاحتة باخلطبة يف جملس العقد زواجا 
  .صحيحا إىل أحكام الشريعة اإلسالمية

                                                 
 .67، ص 1990 العدد األول، ،الة القضائية: 34046ملف رقم  -1315

 .33، ص 2001، خاصعدد  ،الة القضائية: 81877ملف رقم  -1316
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  أركـان عقـد الـزواج : املبحث الثاين
تمهيد بالكالم عن أركان عقد الزواج وشروط صحته ببيان معىن كل من بداية ال بد من ال

الركن والشرط يف لغة العرب ويف اصطالح العلماء، وذلك ألن مالحظة العلماء ملعىن كل من الركن 
والشرط قد ترتب عليها اعتبارهم لبعض األمور أركانا يف النكاح وبعضها شروطا فيه، وتبعا لذلك فقد 

 اآلثار الشرعية املترتبة على االختالف يف حتديد األركان والشروط، وفيما يلي تفصيل اختلفوا يف بعض
  :ذلك من خالل املطالب اآلتية

   يف الفقه والقانونأركان عقد الزواجحتديد : املطلب األول
قبل احلديث عن أركان عقد الزواج يف املذاهب الفقهية ويف قانون األسرة اجلزائري، ال بد أوال 

  : رفة حقيقة الركن، وذلك من خالل تعريفه لغة واصطالحا وفق ما يأيتمن مع
  تعريف الركن لغة واصطالحا: الفرع األول

  يف اللغة: أوال
: اجلانب األقوى من كل شيء، واجلمع أركان وأركن، وأركان العبادات:" الركن بالضم

ء الذي يستند إليه ويقوم به، كأركان واملعىن هو جانب الشي. جوانبها اليت عليها مبناها وبتركها بطالا
  .)1317("البيت وهي زواياه اليت متسك بناءه

  يف االصطالح: ثانيا
خالف فقهاء احلنفية مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يف تعريف الركن على النحو 

  :اآليت
، أو ما تتوقف عليه هو ما ال توجد املاهية الشرعية إال به، أو ما كان منه:" عند اجلمهور-أ

  .أو هو ما ال بد منه لتصور العقد ووجوده. )1318("املاهية الشرعية سواء كان جزءاً منه أم خارجا عنه
هو ما ال وجود لذلك الشيء إال به، وهو جزء من ماهيته كالقيام والركوع :" عند احلنفية-ب

اح إال به وكذلك واإلجياب يف النكاح ركن ألنه جزء منه وال يوجد النك. )1319("والسجود
وهكذا كل ما كان ركنا لشيء ال يكون وجوده يف نظر الشارع إال إذا حتقق ذلك . )1320(القبول
  .الركن

                                                 
 .371-370ص :  املعجم الوسيط-1317
 .40-39،  ص )دط،دت(األحوال الشخصية، مكتبة سيد عبد اهللا وهبة، القاهرة،:  الربديسي-1318
 .94أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  مصطفى شليب-1319
 .39األحوال الشخصية، ص  : انظر، زكريا الربديسي-1320
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وبناء على اختالفهم يف حتديد معىن الركن، مل يتفق الفقهاء على أركان الزواج بصفة مطلقة، 
  .ق بينهمحيث ذكر كل فريق ما يراه أركانا للزواج، وإن كان منها ما هو حمل اتفا

  أركان الزواج يف املذاهب الفقهية: الفرع الثاين
  )عند الفقهاء(اجلانب الفقهي : أوال

عدد اجلمهور من املالكية والشافعية وبعض احلنابلة أركان :  أركان الزواج عند اجلمهور-أ
  .الزواج على اختالف ظاهري فيما بينهم

، ومل )1321(يل، والصداق، واحملل والصيغةفذهب بعض املالكية إىل أن أركان عقد الزواج هي الو
كما هو تعبري الشيخ –ويعللون هذا الرأي . يعدو الشهود من األركان؛ ألن ماهية العقد ال تتوقف عليهم

 بأن العقد ال يتصور من دون عاقدين ومها شرعا الويل والزوج ومن معقود عليه وهو -حممد البناين
  .)1323( وال يتصور العقد إال بصيغة)1322( جيب ذكرهالزوجة، والعوض فال بد من وجوده وإن مل

 الويل، -زوج وزوجة-العاقدان ( وإذا كان بعض فقهاء املالكية يعدون أركان الزواج مخسة 
، فإن بعضهم يعدوا ثالثة كما ذهب إىل ذلك العالمة أمحد الدردير، فإنه قد )1324 ()الصداق، الصيغة

الويل والصيغة، وإن كان قد اعترب الزوج والزوجة ركنا احملل و: صرح بأن أركان النكاح ثالثة هي
وقد علّل احنصار األركان فيما ذكره من الويل . واحدا وعرب عنهما باحملل، فهي يف احلقيقة تعترب أربعة

واحملل والصيغة بأن العقد ال حيصل إال من اثنني على حلّ شيء مبا يدل عليه، ومل يعترب املهر ركنا كما 
وأما الصداق فال يتوقف عليه العقد، بدليل صحة نكاح :"، حيث يقول)1325(لماء املذهباعتربه بعض ع

  .)1327("، وإن كان ال بد منه فيكون شرطا يف صحته)1326(التفويض باإلمجاع

                                                 
عبد السميع . 3/22، 1986مواهب اجلليل من أدلة خليل، إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر، :  أمحد بن أمحد اجلكين الشنقيطي-1321

 .1/277،)دط،دت( لبنان، جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، املكتبة الثقافية، بريوت،: اآليب األزهري
جواهر : عبد السميع اآليب األزهري .ره عند العقد لصحة نكاح التفويض والتحكيم ال ينعقد النكاح بإسقاط املهر، وال يشترط ذك-1322

 .1/277اإلكليل شرح خمتصر خليل، 
 .2/168،)دط،دت(حاشية البناين على شرح الزرقاين ،دار الفكر، بريوت،  :حممد البناين -1323
 .195 الشرعية، ص قوانني األحكام :ابن جزي .3/419مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل، :  احلطاب-1324
األول ويل والثاين صداق  :أركانه أربعة:" حيث يزيد الدسوقي ركنا رابعا وهو الصداق، فقد جاء يف حاشيته على الشرح الكبري-1325

ومل  .220/ 2، )دط،دت(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، انظر، حاشية الدسوقي،".والثالث حمل زوج وزوجة، والرابع صيغة
انظر،  .ويرد عليه أن الصداق كذلك فاألوىل جعلهما شرطني . الشهود من األركان ألن ماهية العقد ال تتوقف على الشهادةيعد

 . 40-39األحوال الشخصية، ص: الربديسي. 1/375الشرح الصغري،:الدردير
حتقيق حممد أبو األجفان  رفة،شرح حدود ابن ع :الرصاع. هو ما عقد دون تسمية مهر وال صرفه حلكم أحد:  نكاح التفويض-1326

 .256 ص ،1993، 1ط ي، بريوت، لبنان،والطاهر املعموري، دار الغرب اإلسالم
 .1/375الشرح الصغري، :  الدردير-1327
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أما الويل والزوجة والزوج والصيغة فال بد منها، وال يكون نكاحا شرعيا إال ا، :"قال احلطاب
وأما الشهود والصداق فال ينبغي أن ". نان، والويل والصيغة شرطانلكن الظاهر أن الزوج والزوجة رك

يعدا يف األركان وال يف الشروط لوجود النكاح الشرعي بدوما، غاية األمر أنه شرط يف صحة النكاح 
  .)1328("أن ال يشترط فيه سقوط الصداق، ويشترط يف جواز الدخول اإلشهاد

إىل اعتبار -إضافة إىل األركان املذكورة-ية كما يذهب بعض الفقهاء وهم غالبية الشافع
الشاهدين ركنا من أركان عقد الزواج، ويعتربوما ركنا واحدا ال ركنني كما فعلوا بالنسبة للزوجني، 

إما ألم نظروا إىل أن أحد الشاهدين ال . إذ عدوا الزوج ركنا مستقال والزوجة كذلك ركنا مستقال
 وإما ألن عقد الزواج يتعلق بالشاهدين معا، وال يتعلق بواحد منهما خيتص بشروط دون الشاهد اآلخر،

وأما . )1329(الصيغة والزوجة والشاهدان والزوج والويل: فعدوا أركان الزواج مخسة وهي. فحسب
  .)1330(الصداق فقد جعلوه حكما من أحكام الزواج

مية الشاهدين ويرى بعض من الشافعية أن حضور الشاهدين شرط ولكن تساهل العلماء يف تس
، ولعلهم يف هذا نظروا إىل أن الشاهدين وإن كانا خارجني عن حقيقة عقد الزواج، فإن هلما )1331(ركنا

. مع هذا زيادة تعلق واعتبار يف عقد الزواج، حبيث صارا مبرتلة اجلزء فاعتربومها ركنا نظرا إىل هذا املعىن
  .)1332(لزواجهذا هو االجتاه بالنسبة للفقه الشافعي يف عد أركان ا

الزوجان واإلجياب والقبول، جاء يف الروض : وذهب بعض احلنابلة إىل عد األركان ثالثة وهي
؛ )1333("القبول: اإلجياب، والثالث: الزوجان، والثاين:  ثالثة، أحدمها- أي النكاح-وأركانه :"املربع

وجاء يف شرح منتهى . ألن ماهية النكاح متركبة منها ومتوقفة عليها، وال ينعقد النكاح إال ا
  .)1335( وهو رأي احلنفية)1334(" إجياب وقبول- أي النكاح-ركناه :"اإلرادات

                                                 
 . 3/419مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل،  : احلطاب-1328
 .3/188مغين احملتاج ،: انظر، الشربيين -1329
 .3/291مغين احملتاج ،: انظر، الشربيين -1330
 .3/194مغين احملتاج ،: وانظر، الشربيين. 5/53ذكره الغزايل يف الوسيط يف املذهب،  -1331
، 1977، 1دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، ط-أركانه وشروط صحته يف الفقه اإلسالمي-عقد الزواج:انظر، حممد رأفت عثمان -1332

 . 298ص 
 . 511الروض املربع شرح زاد املستقنع، ص : البهويت -1333
 .119-5/118شرح منتهى اإلرادات ، :البهويت -1334
 .6/229بدائع الصنائع، : انظر، الكاساين -1335
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يرى األحناف أن ركن الزواج هو اإلجياب والقبول :  أركان عقد الزواج عند احلنفية-ب
وقوهلم أن ركن النكاح هو اإلجياب والقبول يتضمن يف الواقع . )1337(، وبه قال بعض احلنابلة)1336(فقط

العاقدان والصيغة واملعقود عليه وهو الزوجة، وذلك ألن وجود الصيغة اليت : ركان أربعة هيكون األ
، والصيغة )1338(هي اإلجياب والقبول يقتضي وجود من صدر عنه اإلجياب ووجود من صدر عنه القبول

  .ال بد أن تكون مبينة للمعقود عليه
  :رجع إىلوسبب االختالف بني الفقهاء يف عد أركان عقد الزواج ي

اختالفهم يف األمور اليت ال بد منها يف عقد النكاح، ولذلك اعترب املالكية والشافعية : أوال
واحلنابلة الويل مما ال بد منه يف النكاح جبانب كونه مما تتوقف عليه حقيقته فعدوه ركنا من أركان 

  .ح فلم يعتربوه ركنا فيهخبالف احلنفية فإم ال يعدون الويل مما ال بد منه يف النكا. النكاح
كذلك فإن الفقهاء مع اتفاقهم يف أمر من األمور على اعتباره مما ال بد منه يف النكاح فإم : ثانيا

قد خيتلفون يف املراد بالركن هنا، فلعل بعضهم قد أراد بالركن حقيقته اللغوية، وهي جانب الشيء الذي 
قول بعض املالكية أن الزوج والزوجة ركنان؛ ألن حقيقة يستند إليه ويقوم به، وعلى هذا ميكن أن حيمل 

وأما الصداق :" النكاح إمنا توجد ما والويل والصيغة شرطان خلروجهما عن ذات النكاح، قال الزرقاين
والشهود فال ينبغي عدمها من األركان وال من الشروط لوجود النكاح بدوما، ألن املضر إسقاط 

  .)1339("الصداق والدخول بال شهود
 وبعض العلماء أراد بالركن ما ال توجد احلقيقة الشرعية إال به، وهلذا فإن بعضا آخر من املالكية 

  .)1340(يعدون الزوجة والزوج والويل والصيغة والصداق أركانا يف النكاح
التجوز يف لفظ الركن من باب زيادة التعلق واالعتبار يف الشيء حبيث صار مبرتلة اجلزء، : ثالثا

 أن )1342(، وكما جاء يف مغين احملتاج)1341(ذكر الدسوقي املالكي يف حاشيته أن الصداق ركنكما 
  .الشهادة ركن عند الشافعية خبالف احلنفية الذين يعتربون الشهادة من الشروط

                                                 
 .6/229بدائع الصنائع، : انظر، الكاساين -1336
 .119-5/118، شرح منتهى اإلرادات: البهويت -1337
واحد كما إذا زوج اجلد ابن  وإن كان جيوز عندهم كما جيوز عند بعض املذاهب األخرى أن ينعقد النكاح يف بعض األحوال بعاقد -1338

 .وسيأيت احلديث عن ذلك الحقا.ابنه الصغري من بنت ابنه الصغرية، فهنا يكون العاقد الواحد قد قام مبا يقوم به عاقدان
 .2/168شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل، دار الفكر، بريوت، : الزرقاين -1339
 .195قوانني األحكام الشرعية، ص :ابن جزي. 2/168 حاشية البناين على شرح الزرقاين،: البناين -1340
 .2/220 حاشية الدسوقي، : الدسوقي-1341
 .3/194 مغين احملتاج، : الشربيين-1342
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ومن مث فقد اتفق الفقهاء على أن اإلجياب والقبول ركنان للعقد، على أن اخلالف بني اجلمهور 
  .)1343( يف األلفاظ ال حقيقي يف املعاينواحلنفية خالف ظاهري

  اجلانب القانوين: ثانيا
 اليت نصت   و التاسعة من قانون األسرة،   د املشرع اجلزائري أركان عقد الزواج يف املادة         لقد حد

حكـم  عليه  رتب  ت ي وعليه فإذا اختل ركن الرضا    . )1344("رضا الزوجني ينعقد الزواج بتبادل    ":على أنه 
يبطـل الـزواج إذا اختـل ركـن         :" اليت تنص على أنـه     33 وىل من املادة  وفقا للفقرة األ   ن،البطال
  : ومما ميكن مالحظته يف هذا الصدد ما يلي.)1345("الرضا

لقد سار املشرع اجلزائري وفق مذهب احلنفية وما ذهب إليه بعض احلنابلة يف جعل ركن               : أوال
قد، وهي األسلوب الـذي يلجـأ إليـه         الزواج اإلجياب والقبول املعرب عنهما بالصيغة اليت ينشأ ا الع         

  .املتعاقدان للتعبري عن رضامها بالعقد سواء جرى ذلك بطريق اللفظ أو الكتابة أو اإلشارة أو الفعل
 وقد عين الفقهاء عناية فائقة مبوضوع الصيغة اليت اعتربها األحناف الركن الوحيد يف انعقـاد               

رضا هو املعىن الذي تدور حوله أركان العقد، والرضا         العقد، كما عين ا اجلمهور كذلك باعتبار أن ال        
أمر خفي ال ميكن االطالع عليه وتنوب الصيغة عنه يف إبرازه وإظهاره ألا هي التعبري عنه وهي الشكل                  

  .)1346(الذي يعتد به وتتخذ هذه الصيغة شكل اإلجياب والقبول
لي نفسي ال جمال إلدراكه وال ومنه فإن الرضا ال يعد ركنا من األركان؛ ألنه أمر معنوي داخ

اإلحساس به، وإمنا يعرب عنه بالصيغة اليت متثل الركن، واملعرب عنها باإلجياب والقبول؛ ألن الرضا يف 
حقيقته شرط انعقاد وليس ركنا، ذلك ألن شروط االنعقاد هي تلك الشروط اليت يطلب توافرها يف 

ومن هنا . )1347(ند الزوجني حال إبرام عقد الزواجأركان العقد عند انعقاده، والرضا مطلوب توافره ع

                                                 
االشتراط يف وثيقة الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، القاهرة، :  انظر، رشدي شحاتة أبوزيد-1343

ولإلشارة فال فرق عند . يت بيان أثر ختلف الركن والشرط يف العقد عند احلديث عن حكم الزواج وسيأ.36-35، ص 2001، 1ط
اجلمهور بني ختلف الركن والشرط، فالكل باطل ال أثر له، وأما احلنفية فيفرقون بني ختلف الركن الذي جيعل العقد باطال، وختلف الشرط 

 .جيعله فاسدا
يتم عقد :" كما يلي9/6/1984 املؤرخ يف 11-84، وحرر يف ظل القانون 27/2/2005  املؤرخ يف02-05 عدلت باألمر رقم -1344

 ".الزواج برضا الزوجني وبويل الزوجة وشاهدين وصداق
إذا مت الزواج :" كما يلي9/6/1984 املؤرخ يف 11-84، وحرر يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 باألمر رقم -1345

ق يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل بدون ويل أو شاهدين أو صدا
 ".أكثر من ركن واحد

 .41نظرية العقد والتعسف يف استعمال احلق من وجهة الفقه اإلسالمي، ص:حممد أمحد سراج انظر، -1346
 .لشخصية، حبث غري منشوردراسات قانونية يف قانون األحوال ا: انظر، حممد حمدة -1347
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وإىل هذا املعىن تشري ..يتبني أن الركن احلقيقي للعقد هو املعرب عنه بالقول أو الفعل أو الكتابة أو اإلشارة
الصيغة هي اإلجياب والقبول الداالن على جزم الرضا داللة :"عبارات الفقهاء القدامى، جاء يف الوسيط

الصيغة املطلوبة من الزوج هي كل ما دل على القبول، :" وجاء يف مواهب اجلليل،)1348("صرحية قاطعة
  .)1349("ورضيت واخترت: وقال يف الشرح الكبري. كقبلت

وعليه يكون من األفضل صياغة املادة التاسعة على اعتبار أن ركن الزواج هو الصيغة وفق النحو 
  ". على الرضاينعقد الزواج بتبادل اإلجياب والقبول الدالني:"اآليت

يكون الرضا :" على أنه بالرجوع إىل املادة العاشرة اليت جاءت مفسرة ملعىن الرضا  بنصها
بإجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا، ويصح اإلجياب 

فإن املشرع . )1350("والقبول من العاجز بكل ما يفيد معىن النكاح لغة أو عرفا كالكتابة واإلشارة
اجلزائري قد سكت عن ذكر الطريقة اليت يعرب ا الطرفان عن إرادما ورضامها بالزواج، ما إذا كان 
التعبري عن الرضا صادرا عنهما شخصيا يف جملس العقد،   أو عن طريق الويل أو املفوض أو الوكيل 

  .)1351(اخلاص
الركن الوحيد الذي ينعقد به الزواج، ) لقبولاإلجياب وا( أن املشرع اجلزائري جبعله الرضا :ثانيا

فإنه بذلك يكون قد عدل عن اعتماده مذهب املالكية الذين يعتربون الويل كذلك من أركان الزواج، 
يتم عقد الزواج برضا :" يف املادة التاسعة منه قبل تعديلها11-84كما كان عليه األمر يف ظل قانون 

وهو بذلك يتجه إىل إلغاء دور الويل يف عقد الزواج ". داقالزوجني، وبويل الزوجة، وشاهدين وص
  .-كما سيأيت بيان ذلك يف موضعه-تدرجييا 

 املشرع اجلزائري قد ذكر حتت عنوان أركان الزواج الشروط الالزم توافرها يف عقد  أنّ:ثالثا
ج الشروط جيب أن تتوفر يف عقد الزوا:" الزواج حسب املادة التاسعة مكرر، واليت نصت على أنه

وكان عليه أن . )1352("أهلية الزواج، الصداق، الويل، شاهدان، انعدام املوانع الشرعية للزواج: اآلتية
  .يفرد ذكر هذه الشروط حتت مسمى شروط عقد الزواج

وعلى هذا يكون احلديث يف هذا املبحث عن أركان عقد الزواج وفق ما انتهجه املشرع 
بقصره أركان الزواج على ركن الرضا املعرب عنه باإلجياب والقبول، اجلزائري       يف قانون األسرة، 

                                                 
 .5/44الوسيط يف املذهب، : الغزايل -1348
 .3/422مواهب اجلليل،  :احلطاب -1349
 .11-84 املعدل واملتمم للقانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر رقم  -1350
 .39قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص : عبد العزيز سعد انظر، -1351
 .وهي مادة جديدة .11-84 املعدل واملتمم للقانون 27/2/2005  املؤرخ يف02-05األمر رقم  -1352
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إال أنه مل يبني عناصره ومكوناته، مما يستدعي الرجوع إىل . وذلك من خالل املادتني التاسعة والعاشرة
  .أحكامه املقررة يف الفقه اإلسالمي

  ختلفه  وأثر الزواج عقد يف الرضا ركن: املطلب الثاين
ونصت املادة العاشرة . )1353("ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجني:"اسعة على أنهنصت املادة الت

يكون الرضا بإجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح :"على أنه
  ".شرعا، ويصح اإلجياب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معىن النكاح لغة أو عرفا كالكتابة واإلشارة

 أن الوضعية، على التشريعات يف خمتلف القانون وفقهاء اإلسالمية الشريعة فقهاء من كل اتفق
 تسميته يف واختلفوا ، وجوده عقد الزواج ويتوقف عليه عليه يقوم األساسي الذي الركن هو الرضا
 ماأ فقط، لفظي اختالف وهذا الصيغة، يسميه من وهناك والقبول اإلجياب تسمية عليه يطلق من فهناك
  .واحد فهو املعىن

إن ركن عقد الزواج هو اإلجياب والقبول، فإذا حتقق هذا الركن وجد عقد : واملختار أن يقال
، فال )الزوج والزوجة(الزواج، بعد توافر شروطه األخرى، فيكتفَى بذكره؛ ألنه يستلزم وجود العاقدين 

  .حاجة لذكرمها عند بيان ركن أو أركان عقد الزواج
  الزواج عقد يف الرضا بركن املقصود: ولاأل الفرع

 بتحديد العاشرة املادة من األوىل الفقرة يف فقط اكتفى وإمنا الرضا ركن األسرة قانون يعرف مل
 املشرع تعريف وبعدم والقبول، اإلجياب عن التعبري به جيوز الذي عامة بصفة واللفظ الرضا قسمي

  .الفقهي له فالتعري ميكن الرجوع إىل الرضا لركن اجلزائري
 االرتباط يف الطرفني إرادة توافق بأنه:"بقوله سابق السيد ما عرفه به التعريفات تلك بني ومن 

 وما إجيابا يعترب األول من صدر ما وأنه وإجياده، االرتباط إنشاء على التصميم على الدال التعبري بواسطة
 من الصادرين والقبول اإلجياب:"بقوله بدران العينني أبو بدران وعرفه ،)1354("قبوال يعترب الثاين من صدر

  .)1355("صدورمها من املراد حتقق فيفيدان باآلخر، أحدمها يرتبط اللذين املتعاقدين
 األسرة قانون من 10 الفقرة األوىل من املادة ونص التعاريف هذه الوقوف على خالل ومن 

 .والقبول اإلجياب سيني مهايتمثل يف عنصرين أسا الزواج عقد يف الرضا ركن ميكن القول بأن

                                                 
يتم عقد الزواج برضا :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05ر رقم األم عدلت ب-1353

 ".الزوجني، وبويل الزوجة، وشاهدين وصداق
 .2/22فقه السنة، : السيد سابق -1354
 .56،ص 1964أحكام الزواج والطالق يف اإلسالم، دار املعارف، القاهرة، : بدران أبو العينني بدران -1355
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 والقبول اإلجياب: الثاين الفرع
 اإلسالمية، الشريعة فقهاء إليه ذهب ما مع متاما متفقة جاءت يف فقرا األوىل 10 املادة نص إن

 حددت أا املادة هذه على يؤخذ ما لكن والقبول، اإلجياب شقني من يتكون الرضا ركن أن وهو
 قانون من 222 املادة لنص ووفقا وهلذا شروطهما، حتدد ومل تعرفهما نأ دون من والقبول اإلجياب
املوضوع، وبيان ذلك يكون وفق  هذا يف اإلسالمية الشريعة فقهاء إليه ما ذهب فاملعول عليه األسرة

 :اآليت
  )الصيغة(والقبول  اإلجياب تعريف: أوال

  .)1356("ا وقبوالهي اللفظ الدال على حصول النكاح وحتققه إجياب:"تعريف الصيغة
واملراد باإلجياب هنا إثبات الفعل اخلاص الدال على الرضا، ولفقهاء الشريعة اإلسالمية مذهبان 

  :يف حتديد معىن اإلجياب والقبول
 االرتباط يود أنه على مبا يدل العاقدين أحد من يصدر ما هو اإلجياب أن يرى: املذهب األول

 املتعاقد يصدره الذي الكالم هو القبول  وأن.موجبا بالتايل ويسمى اآلخر العقد طرف مع زوجية بعالقة
  .)1357(القابل ويسمى املوجب أوجبه ما على موافقته على يدل اإلجياب مبا له وجه الذي الثاين

وهذا مذهب احلنفية، وبناء عليه فاملعول عليه عندهم يف حتديد كون اللفظ إجيابا أو قبوال هو 
هة اليت صدر عنها، فما صدر أوال هو اإلجياب، وما صدر ثانيا هو وقت الصدور بصرف النظر عن اجل

اإلجياب هو الصيغة الصاحلة إلفادة معىن العقد الواقعة أوال، والقبول هو :"جاء يف فتح القدير. القبول
  .)1358("الصيغة الصاحلة إلفادة معىن العقد الواقعة ثانيا من أي جانب كان منهما

ا صدر من  ويل املرأة يف عقد الزواج، وأن القبول ما صدر من أن اإلجياب م: املذهب الثاين
، فالعربة على رأيهم جبهة )1361( واحلنابلة)1360( والشافعية)1359(وذا يقول اجلمهور من املالكية. الزوج

قال . )1362(الصدور بصرف النظر عن الوقت، إال أم قالوا إذا تقدم القبول على اإلجياب صح العقد
ال يشترط الترتيب يف صيغة النكاح، مبعىن أنه ال يشترط أن يكون كالم الزوج بعد إنه :"اخلرشي املالكي

                                                 
 .106 ص -ه وشروط صحته يف الفقه اإلسالميأركان-عقد الزواج :حممد رأفت عثمان انظر، -1356
 .3/182 شرح فتح القدير، :ابن اهلمام -1357
 .3/182شرح فتح القدير، :ابن اهلمام -1358
 .1/380الشرح الصغري، : الدردير -1359
 .189-9/188 مغين احملتاج، :الشربيين -1360
 .511الروض املربع، ص : البهويت -1361
 .9/462املغين،: ابن قدامة. غري أنه ال يصح تقدمي القبول على اإلجياب عند احلنابلة -1362
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زوجتكها به، فإن : زوجين وليتك بكذا، فقال الويل: كالم ويل املرأة، فلو بدأ الزوج فقال لويل املرأة
 أو واإلجياب هو اللفظ الصادر من الويل:"وجاء يف الروض املربع احلنبلي. )1363("النكاح ينعقد بذلك

  .)1364("من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه
موافقة املوجب له على اإلجياب املوجه إليه بالشروط اليت ضمنها، دون :" ا القبول فهووأم

  .)1365("تعديل، ويترتب عليه انعقاد العقد
 والقبول اإلجياب صحة شروط: الفرع الثالث

 ما منها معينة شروط فيهما تتوافر أن الشريعة اإلسالمية فقهاء اشترط والقبول اإلجياب لصحة
 : كاآليت وهي فيها اختلفوا ما ومنها عليها اتفقوا

 والقبول اإلجياب صيغة: أوال
 أحد من بإجياب الرضا يكون :"أنه على األسرة قانون من العاشرة الفقرة األوىل من املادة تنص

 هذه من نص يستخلص وما ،"شرعا النكاح معىن يفيد لفظ بكل اآلخر الطرف من وقبول الطرفني
 اليت اللغة حيدد ومل والقبول، اإلجياب عن التعبري ا يتم اليت األلفاظ حيدد مل اجلزائري املشرع أن الفقرة

أحكام الفقه  إىل الرجوع يستلزم ما وهذا والقبول، اإلجياب عن التعبري عند الفعل وصيغة العقد ا يتم
 وهي املسألة هذه عن احلديث يف الفقهاء أفاض فقد األسرة، قانون من 222 املادة لنص المي وفقااإلس

 :كاآليت
  النكاح عن شرعا املعربة األلفاظ -أ

 أساسيتني نقطتني ميكن التعرض هلا يف النكاح، واليت عن شرعا املعربة اختلف الفقهاء يف األلفاظ
 :يأيت ملا وفقا

  شرعا النكاح معىن تؤدي أا يهاعل املتفق األلفاظ -1
اآليات  معظم بأن ذلك يف مستدلني النكاح، الزواج أو بألفاظ ينعقد الزواج بأن الفقهاء اتفق

 ينعقد ال الزواج أن على اتفقوا كما اللفظني، ذين جاءت بالزواج املتعلقة واألحاديث النبوية القرآنية
 ال أا بسبب وذلك اإلجارة، الوصية، الرهن، اإلعارة، داع،اإلي اإلحالل، اإلباحة،: التالية باأللفاظ

  .)1366(حقا، وال تقتضي البقاء مدة احلياة الزواج مفهوم تؤدي

                                                 
 .3/174 ،)دط،دت(دار صادر، بريوت، اخلرشي على خمتصر سيدي خليل،: اخلرشي -1363
 .511الروض املربع، ص : البهويت -1364
 .115العقد واإلرادة املنفردة، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل-1365
 .6/81املفصل، : انظر، عبد الكرمي زيدان -1366
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  النكاح ملعىن أدائها يف املختلف األلفاظ -2
 اهلبة،: التالية باأللفاظ اإلجياب والقبول يكون أن ويصح جيوز :بأنه إىل القول) 1367(ذهب احلنفية

  .احلياة مدى الزوجية احلياة بقاء على األلفاظ هذه تدل ع، الصدقة، شريطة أنالبي التمليك،
اإلجياب والقبول بغري لفظي  صحة إىل القول بعدم )1369(واحلنابلة)1368(ذهب الشافعية حني يف 

  .)1370 (التزويج واإلنكاح، وبه قال سعيد بن املسيب، وعطاء والزهري، وربيعة
والقبول بلفظ التمليك إضافة إىل لفظي التزويج  إىل جواز اإلجياب )1371(وذهب الظاهرية

   .)1372(واإلنكاح لورود لفظ التمليك يف احلديث
  :)1373(وعند املالكية األلفاظ من جهة انعقاد النكاح ا أربعة أقسام

تصلح لإلجياب والقبول وينعقد ا النكاح مطلقا، سواء مسي معها مهر أم ال، وهذه : األول
  .ويجاأللفاظ هي اإلنكاح والتز

 يصح ا اإلجياب والقبول وينعقد ا النكاح إن ذكر معها املهر، وهذه األلفاظ هي لفظ :الثاين
 إن كانت الصيغة أنكحت وزوجت ال وهبت -أي ذكر الصداق-وحمل ندبه:"وهبت، قال الصاوي

  . )1374("فيجب
ياة، ما يف صحة اإلجياب والقبول به خالف، وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدى احل: الثالث

  .كبعت أو ملكت، فبعض املالكية جعلها مثل وهبت، وبعضهم مل جيعلها مبرتلة وهبت فال ينعقد ا
 ما ال ينعقد به النكاح مطلقا، وال يصلح أن يعرب به عن اإلجياب والقبول، وهو كل لفظ :الرابع

  .ال يقتضي البقاء مدى احلياة، كلفظ اإلجارة والعارية

                                                 
 .186-3/185شرح فتح القدير، : ابن اهلمام. 2/229بدائع الصنائع، : الكاساين -1367
 .3/190 مغين احملتاج،: الشربيين -1368
 .9/460 املغين،: ابن قدامة -1369
 اشتراط الفقهاء لأللفاظ الىت يتم ا عقد الزواج أا تشترط فقط أن يستعملها املوجب يف إجيابه، أما القابل فال  وما يالحظ يف-1370

تشترط فيه وإمنا يكفيه أن يقول قبلت أو رفضت، وهو ما جرت عليه العادة والعرف يف اجلزائر أن يقول املوجب جئت أطلب ابنتك مثال 
 .1/380الشرح الصغري،:  الدرديرانظر،. فيقول القابل إين قبلت

 .9/464احمللى، : ابن حزم -1371
كتاب فضائل القرآن، :  البخاري".ملكتكها مبا معك من القرآن:" قال للرجل����حلديث سهل بن سعد الساعدي، وفيه أن النيب  -1372

 . 3/347اجلامع الصحيح، . 5030باب القراءة عن ظهر قلب، حديث رقم 
 .3/420مواهب اجلليل، : احلطاب. 1/380قرب املسالك، بلغة السالك أل: الصاوي -1373
 . 1/376بلغة السالك ألقرب املسالك، : الصاوي -1374
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جياب والقبول بأي لفظ يعتربه الناس إجيابا وقبوال يف النكاح، وبالتايل واختار ابن تيمية صحة اإل
وينعقد النكاح مبا عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان ومثله :"-رمحه اهللا-ينعقد النكاح به، فقد قال

 . )1375("كل عقد
  الزواج عقد إبرام لغة -ب

 اليت اللغة على إطالقا ينص مل سرةاأل قانون يف اجلزائري املشرع فإن إليه اإلشارة سبقت كما
 مل يغفل حني يف شرعا، النكاح معىن يفيد لفظ كل بذكر فقط اكتفى بل الزواج، عقد ا يربم أن جيب

من قدر على لفظ النكاح أو الزواج باللغة :"التطرق إىل هذه املسألة، فقد جاء يف املغين الفقهاء مجهور
، وعند أيب حنيفة يصح وينعقد، ألنه أتى بلفظه اخلاص فانعقد )1376("العربية مل يصح بغري هذين اللفظني
 الزواج وأن ، واملباين األلفاظ على ال املعاين على تقوم العربة يف العقود به كما ينعقد بلفظ العربية، وألن

بأنه من عدل عن :"واحتج ابن قدامة بقوله. )1377 (العربية باللغة أركانه تعلم جيب حىت تعبديا أمرا ليس
أما من ال يعرف . )1378("فظ اإلنكاح والتزويج مع القدرة، فلم يصح كما لو استعمل لفظ اإلحاللل

العربية فيصح منه عقد النكاح بلغته، ألنه ال يعرف العربية، فتسقط عنه كاألخرس، وليس على من ال 
  .)1379(يعرف العربية تعلم ألفاظ النكاح بالعربية

 يفهمها العاقد كان إذا العربية اللغة بغري الزواج عقد إبرام يصح ال أنه إىل الشافعية وذهب  
 تسقط فإا عنها عاجز أنه ومبا العربية، اللغة بغري يعقد أن ا النطق يستطيع ال ملن وجيوز ا، وينطق

  .)1380(عنه
 أنه هو العقد ا يتم اليت للغة حتديده عدم يف اجلزائري املشرع إليه ذهب ما على يالحظ وما

 أراد على من تيسريا وذلك -رأيي  حسب- فيه وفق موقف وهو الفقهاء مجهور إليه هبذ مبا أخذ
  .الزواج

                                                 
 .5/450، 1987، 1الفتاوى الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط: ابن تيمية -1375
 .9/461املغين، : ابن قدامة -1376
 .79ص  يف عقد الزواج وآثاره، اضراتحم: و زهرةبأ انظر، -1377
 . 9/461املغين،: ابن قدامة -1378
 . 5/39، 1982عن منت اإلقناع، دار الفكر، بريوت، لبنان،  كشاف القناع: البهويت -1379
ه لفظ ال  قال الشافعية يصح عقد النكاح باللغة غري العربية يف األصح من أقواهلم، وإن عرف قائلها اللغة العربية اعتبارا باملعىن، ألن-1380

 . 3/190مغين احملتاج،: انظر،الشربيين. يتعلق به إعجاز فاكتفي بترمجته
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 الفعل صيغة: ثانيا
والقبول، واملعول عليه يف هذه  اإلجياب عند ا يعرب اليت الفعل صيغة اجلزائري املشرع حيدد مل

  .صيغة اإلجياب والقبول دلتحدي اإلسالمية الشريعة فقهاء إليه ذهب ما إىل املسألة هو الرجوع
فال خالف بني الفقهاء يف صحة اإلجياب والقبول بلفظني يعرب ما عن املاضي، كقول األب  
زوجتك ابنيت، فيقول اخلاطب قبلت التزويج، وهذا هو األصل يف العقود، وإمنا اختري لفظ : للخاطب

 تفيد املاضي صيغة ، ألن)1381(بلاملاضي لداللته على التحقيق والثبوت، دون اللفظ املوضوع للمستق
 .)1382(املستقبل إىل مضافني غري منجزين والقبول اإلجياب بالتايل ويكون الطرفني رضا على قطعية داللة

وكذلك يتحقق اإلجياب والقبول إذا كانت صيغة العقد إحدامها باملاضي واألخرى بصيغة 
هر كذا، أو تزوجيين، فتقول قبلت، املضارع، كأن يقول الرجل للمرأة يف جملس العقد أتزوجك على م

وذلك إذا كانت داللة احلال على أن صيغة املضارع لإلجياب ال للوعد، أي أما يريدان التنجيز، 
وكذلك إذا كان أحد اللفظني بصيغة املاضي، واآلخر بصيغة األمر، كأن يقول هلا زوجيين نفسك فتقول 

 .)1383(له قبلت فالعقد صحيح
 العقدالتلفظ بصيغة : ثالثا

األسرة  قانون يف فقرا الثانية من 10 املادة يف الكالم بغري الزواج انعقاد اجلزائري املشرع تناول
، حيث اقتصر "يصح اإلجياب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معىن النكاح شرعا:"اليت نصت على أنه

 طريق عن الزواج إىل يتطرق الكتابة، ومل أو الكالم عن العاجز الشخص حالة على الفقرة هذه يف النص
من طرف شخص واحد، وفيما  يتم الذي والقبول اإلجياب إىل يتطرق أنه مل الرسول، كما أو الرسالة

 :من خالل ما أقره الفقه اإلسالمي وفق ما يأيت املسالة هلذه عرض يلي
  الكالم عن العاجز طرف من والقبول باإلجياب التعبري -أ

تلفظ العاقدان بصيغة العقد، واليت تتكون من اإلجياب والقبول، لعدم يشترط النعقاد الزواج أن ي
انعقاد زواج العاقدين اللذين ميكنهما النطق إال بالتعبري عن ركين العقد الفتقار الزواج إىل التصريح ليقع 

  . )1384(اإلشهار عليه
واألبكم  ألخرسكا فيه لعائق الزواج يف إرادته عن يعرب أن املتعاقدين أحد على يتعذر ولكن قد

وال يعرف الكتابة، فمثل هذا يكون إجيابه وقبوله باإلشارة املعلومة واملفهومة واملعربة عن قصده، ألن 
                                                 

 .2/221 حاشية الدسوقي،: الدسوقي .3/9 رد احملتار، :ابن عابدين -1381
 .42-7/41الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي -1382
 .1/380حاشية الشرح الصغري، :الدردير .2/231بدائع الصنائع، :الكاساين -1383
 .3/419مواهب اجلليل، : احلطاب .9/459املغين، :ابن قدامة .3/189مغين احملتاج، : الشربيين-1384
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 التعبري عن عاجزا أحدمها أو العاقدين كان إذا أنه على. )1385(اشتراط اللفظ يف حقه غري ممكن باالتفاق
اإلشارة؛ ألا  من بيانا أكثر تعبري طريقة ألا ة؛الكتاب بواسطة إرادته عن يعرب فإنه الكتابة، حيسن وكان

أوضح وأدل على املراد وأبعد عن االحتمال والوقوع يف الشك، وهذا ما ذهب إليه الشافعية 
  .)1386(واحلنابلة

 كان ولو حىت باإلشارة يعقد أن جيوز  أنه:أحدمها :يف املسألة قوالن)1387(ويف مذهب احلنفية
ن كل من الكتابة واإلشارة تصلح كوسيلة لتحقيق الغاية واملقصود ما دام بالكتابة، أل يعقد أن بإمكانه

 أنه ال يصح من األخرس اإلشارة إذا كان قادرا على الكتابة، ألن :وثانيهما .يلتقيان يف حتقيق اإلفهام
 .)1388(الكتابة أبني وأوضح من اإلشارة، ومن يستطيع األعلى ال يقبل منه األدىن

فإنه  الذكر السابقة العاشرة املادة من الثانية الفقرة لنص وفقا اجلزائري املشرع على يالحظ وما
 على مقدرته رغم باإلشارة يعقد أن الشخص بإمكان أي احلنفي، املذهب عن األوىل أخذ بالرواية قد

 خالل من التام االختيار للمتعاقد أعطت وإمنا بالترتيب تأت مل الثانية الفقرة باعتبار أن بالكتابة التعبري
  ".اإلشارة أو كالكتابـة "عبارة

 األخرس الذي يستطيع الكتابة ينعقد  والراجح ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول من أنّ
 .زواجه ا دون اإلشارة، لكوا األحوط واألبعد عن الشك واالرتياب

 واملراسلة الرسول طريق عن القبول و اإلجياب عن التعبري -ب
املراسلة يف حالة عدم  أو الرسول طريق عن الرضا عن التعبري على رياجلزائ املشرع ينص مل

 األسرة قانون من 222 املادة واملعول عليه يف هذه املسألة وفقا لنص. العقد جملس العاقدين أحد حضور
  .املكتوبة املراسلة أو الرسول طريق عن الزواج أجاز الذي الفقه اإلسالمي إليه ذهب ما إىل هو الرجوع

  :على مذهبني) الكتابة(يف انعقاد النكاح باملراسلة  اختلف الفقهاءوقد 
 عن يعرب أن فله مثال، لغيابه العقد جملس حضور يستطيع ال من أن  ذهب احلنفية إىل:األول

 يعلمون شهود حضور اشترطوا ولكنهم الرسول، طريق عن أو باملكاتبة الزواج عقد إبرام يف إرادته
 جاء يف بدائع .)1389(املكاتبة أو القول طريق عن القابل رد وكذا ب،املوج أوكتاب قول مضمون
 فقبلت حبضرة شاهدين مسعا كالم الرسول -أي يف طلب زواجها منه-ولو أرسل إليها رسوال:"الصنائع

                                                 
 .  9/462املغين،: ابن قدامة .3/190مغين احملتاج:  الشربيين-1385
 .3/191مغين احملتاج،: الشربيين .3/189شرح فتح القدير،  :ابن اهلمام -1386
 .3/190شرح فتح القدير،  :ابن اهلمام -1387
 .80حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص : أبو زهرة انظر، -1388
 .496-7/495الشرح الكبري، : الرافعي. 3/190شرح فتح القدير، :ابن اهلمام .13-3/12 ،رد احملتار: ابن عابدين -1389
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جاز ذلك الحتاد الس من حيث املعىن، ألن كالم الرسول كالم املرسل، ألنه ينقل عبارة املرسل، فكان 
  .)1390("رسول مساع قول املرسل معىنمساع قول ال

 ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل عدم انعقاده بالكتابة مع القدرة على النطق؛ ألن :الثاين
وال تكفي اإلشارة :"جاء يف بلغة السالك. الكتابة من الكناية، وال ينعقد النكاح بألفاظ الكنايات عندهم

وال ينعقد بكتابة يف غيبة أو حضور ألا :"غين احملتاج، ويف م)1391("وال الكتابة إال لضرورة خرس
وال يصح إجياب وال قبول بكتابة وال إشارة مفهومة إال :"، وجاء يف شرح منتهى اإلرادات)1392("كناية

  .)1393("من أخرس
   التعبري عن اإلجياب والقبول بوسائل االتصال احلديثة-ج

االتصال احلديثة، مما يستوجب الرجوع إىل مل ينص املشرع اجلزائري على انعقاد الزواج بوسائل 
  .ما نص عليه فقهاء الشريعة يف هذه املسألة

 فعقد الزواج كسائر العقود قد يتم بني حاضرين يف الس أو غائبني عنه، ويف حالة انعقاده بني 
والزواج :"نغائبني ينطبق عليه ما ينطبق على إجراء عقد البيع بني غائبني، يقول بدران أبو العينني بدرا

باهلاتف جائز، وتعترب احملادثة جملس العقد، ما دام الكالم من املتعاقدين يف شأن الزواج، فإذا انتقل من 
  .)1394("حديث الزواج إىل حديث يف موضوع آخر انتهى جملس العقد ويبطل اإلجياب

بالتايل  غري أن عقد الزواج يتميز بشرط خاص خيالف به سائر العقود، وهو اشتراط الشهود، و
وحضور الشهود ومساعهم ممكن يف :"يقول شليب. )1395(حىت يكون جائزا ال بد من مراعاة هذا الشرط

حالة اجتماع العاقدين يف مكان واحد ويف حالة إرسال الرسول أو الكتاب، ألن السماع ممكن فيها، أما 
ا اإلجياب وحده أو يف التكلم يف اهلاتف فإن الشاهدين يسمعان كالم أحد العاقدين فقط، ومساعهم

القبول وحده غري كاف يف صحة العقد، وكذلك لو شهدا اثنان على كالم أحدمها وآخران على كالم 
اآلخر، ألن الشهادة مل توجد على العقد، وأما عند من مل يشترط الشهادة فيمكن أن يقال إنه ينعقد 

                                                 
 .2/233بدائع الصنائع، : الكاساين -1390
 .2/223، 1995، 1وت، لبنان، طبلغة السالك ألقرب املسالك، دار الكتب العلمية، بري:  الصاوي-1391
 .3/190مغين احملتاج، :  انظر، الشربيين-1392
 .5/120شرح منتهى اإلرادات، :  البهويت-1393
 .41 ص ،)دط،دت(الزواج والطالق يف اإلسالم، مؤسسة شباب جامعة اإلسكندرية، مصر،: بدران أبو العينني بدران -1394
حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، دار الضياء للنشر : لة اإلبراهيمراجع  هذه املسألة بتفصيل أكثر عند  حممد عق -1395

 .1986، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط
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من ذلك عسري الشتباه مىت تأكد كل من الطرفني من شخصية اآلخر، ووضوح عبارته، والتأكد 
  .)1396("األصوات وإمكان تقليدها

  احتاد جملس اإلجياب والقبول: رابعا
مل ينص املشرع اجلزائري على شروط اإلجياب والقبول، كما هو الشأن يف بعض قوانني البالد 

  .، بل جاء النص عاما، مما يفهم منه أن املرجع يف ذلك هو الشريعة اإلسالمية)1397(العربية
 اإلجياب والقبول يف عقد الزواج  ختلف أثر: ابعالر الفرع

 اجلانب الفقهي: أوال
 ملا ومنعدما باطال جيعله الزواج عقد يف ختلف اإلجياب والقبول أن إىل الفقهاء مجهور يذهب

 بني التفريق وجوب على الدخول، واتفقوا به حيلّوا ومل آثار، أية عليه يرتبوا ومل خلل، من أصابه
 فاملالكية عليهما، الزنا حد إقامة وجوب يف اختلفوا لكنهم زنا، باعتباره الدخول مت إذا الزوجني

 يف ، إن كانا عاقلني وعاملني بالتحرمي،)1398(بإقامته يقولون يوسف وحممد وأبو     واحلنابلة والشافعية
 إنزال من مينع ال هذا ولكن احلدود، تدرأ شبهة ذاته حد يف الباطل الزواج بأن يرى أبو حنيفة حني

، وذلك يثبت يف كل األنكحة املختلف فيها، أما الدخول من غري شبهة أو )1399(عليهما التعزير عقوبة
اشتباه يؤثر يف الوصف أو يف احلد ألنه ال توجد شبهة يف التحرمي قط، وذلك هو عقد يكون أحد 

 وال حكما فإن هذا الطرفني فيه فاقد األهلية، أو ال يكون اإلجياب والقبول يف جملس واحد ال حقيقة
العقد ال وجود له، وليست مثة صورة عقد تعترب شبهة عند أيب حنيفة الذي يعترب صورة العقد شبهة، إذ 
العبارات ملغاة ال اعتبار هلا، فال وجود للعقد ال صورة وال حكما، فالدخول يف هذه احلال يوجب 

  .)1400(عقوبة الزنا املقدرة يف الشريعة اإلسالمية، إذ ال شبهة قط
ويترتب على الدخول حرمة املصاهرة، باتفاق أيب حنيفة وأصحابه، ألن حرمة املصاهرة تثبت يف 

  .)1401(املذهب احلنفي مبحض الزنا

                                                 
 .108-107أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : مصطفى شليب -1396
جملس واحد وأن يشترط يف اإلجياب والقبول أن يكونا متفقني من كل وجه ويف :"كما جاء يف قانون األحوال الشخصية السوري -1397

 ".يكون كل من املتعاقدين سامعاً كالم اآلخر وفامهاً أن املقصود به الزواج، وأن ال يوجد من أحد الطرفني قبل القبول ما يبطل اإلجياب

 .119-118أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص : زكريا الربي انظر، -1398
 .152األحوال الشخصية، ص : انظر، أبو زهرة -1399
 .152األحوال الشخصية، ص :  انظر، أبو زهرة-1400
 .119أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية، ص: زكريا الربي انظر، -1401
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 أما عليه الطالق، يرد ال أنه كما الطاعة وال النفقة وال املهر يثبت ال أنه أيضا عليه املتفق  ومن
  .)1403(بثبوته قالوا احلنفية الذين عكس على وتهثب عدم يرون )1402(فاجلمهور فيه، اختلف فقد النسب

 اجلانب القانوين: ثانيا
 من 33 الفقرة األوىل من املادة نص يف )1404(الرضا عنصر ختلف أثر اجلزائري املشرع تناول

 إذا البطالن يترتب؛ ومفادها أنه )1405("يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا:"جاء فيها واليت األسرة قانون
رضا، وال ينتج عن العقد أي أثر، وال ينشأ عنه أي التزام على أحد الزوجني جتاه ال ركن ختلف ما

  .اآلخر، سواء قبل الدخول أم بعده
ويف مجيع األحوال فإن مثل هذا العقد الباطل جيوز للنيابة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطعن يف 

  .)1406(هذا العقد بالبطالن أمام القضاء
   عنصر الرضا، يشمل باألساس ختلف رضا املرأة صغرية كانت غري أن مقصود املشرع من ختلف

ومن يف -أم كبرية، وأما عند مجهور الفقهاء فإن ختلف عنصر الرضا بالنسبة للصغرية وانونة 
  . ال يبطل به العقد-حكمهما

؛ ألن اإلجياب "الرضا"بدل استخدامه عبارة " باإلجياب والقبول"واألجدر باملشرع أن يعرب 
أما ختلف عنصر الرضا؛ فمعناه اإلكراه . بول ركن يف عقد الزواج وختلفه يعرض العقد للبطالنوالق

على الزواج، وهذه مسألة خالفية بني الفقهاء يتم تناوهلا عند احلديث عن الوالية يف ) والية اإلجبار(
 .الزواج وأقسامها

                                                 
 .4/526البناية يف شرح اهلداية،: العيين انظر، -1402
 ملصلحة الويل، وألن الشبهة إذا أسقطت أما ثبوت النسب فموضع خالف بني فقهاء املذهب احلنفي، فبعضهم أثبت النسب احتياطا -1403

احلد كان ذلك دليال على اعتبارها يف اجلملة، وبعضهم قال ال يثبت، وقد استظهر ابن اهلمام عدم ثبوت النسب ورجح ذلك، ألن الزنا ال 
 .152ل الشخصية، ص األحوا: انظر، أبو زهرة. يثبت النسب، ووصف الزنا مل يزل ذه الشبهة، فالنسب كالعدة على السواء عنده

 وغري الرضا، وعيوب باإلكراه مشوبة غري أي وحرة واعية جدية،اإلرادة  تكون أن الزواج عقد يف الرضا لصحة الفقهاء  يشترط-1404
 الشريعة فقهاء خوض عدم وكذا ،بالتفصيل اإلرادة لعيوب األسرة قانون يف اجلزائري املشرع يتعرض  ومل.مؤبدة و أجل وال بشرط مقيدة

 إىل 86 من  واملواد82 املادة املدين طبقا للفقرة الثانية من القانون يف العامة القواعد إىل مما يستوجب اللجوء املسألة، هذه يف كثريا سالميةاإل
 .التدليس و والغلط اإلكراه هي الزواج عقد يف اإلرادة تشوب اليت العيوب وعموما فإن ،88

  .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -1405
 .77نفس املرجع السابق، ص :  انظر، عبد العزيز سعد-1406
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  نة بقانون األسرةد الزواج وأثر ختلفها مقارالشروط الشرعية لعق: املبحث الثالث
يتناول هذا املبحث الشروط الشرعية لعقد الزواج وأثر ختلفها، وفقا ملا هو مقرر يف الفقه 
اإلسالمي، وما نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة التاسعة مكرر من قانون األسرة وما استقر عليه 

  :االجتهاد القضائي، وذلك من خالل املطالب اآلتية
  وط عقد الزواج شر: املطلب األول

قبل احلديث عن شروط عقد الزواج، ال بد أوال من تعريف الشرط، وبيان اختالف الفقهاء يف 
 وذلك -كما سبق بيانه-حتديدهم للشروط اخلاصة بعقد الزواج، بناء على اختالفهم يف حتديد أركانه

  :على النحو اآليت
  تعريف الشرط لغة واصطالحا: الفرع األول

  لغـة: أوال
رط بفتحتني هو العالمة، وهو إلزام شيء والتزامه، ومجعه شروط وأشرط، ومنها أشراط الش 

ترتيب : وهو عند النحاة. )1408(� فَقَد جاَء أَشراطُها�:، كما يف قوله تعاىل)1407(الساعة؛ أي عالماا
  )1409(.أمر على آخر بأداة

  اصطالحا:  ثانيا
دمه العدم للحكم، وال يلزم من وجوده وجود هو الذي يتوقف عليه تأثري املؤثر، ويلزم من ع"

أو هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه ال يكون سببا . وال عدم، وهو خارج عن حقيقة املشروط
؛ مبعىن أنه أمر خارج عن ماهية الشيء وحقيقته يتوقف عليه وجود )1410("لوجوده وال داخال يف السبب

زواج عند مجهور الفقهاء، فإنه أمر خارج عن حقيقة ذلك الشيء شرعا، مثل حضور الشهود يف ال
الزواج لكنه يتوقف عليه وجود الزواج واعتباره صحيحا يف نظر الشارع عندهم، فقد يوجدان وال 
يوجد الزواج، وكون املرأة حمال للزواج بأال تكون حمرمة على الرجل حترميا مؤبدا أو مؤقتا عند الفقهاء 

 حقيقة العقد، وهكذا كل شرط لشيء ال يتحقق ذلك الشيء وال يعتد به مجيعا، فإن هذا أمر خارج عن
  .)1411(إال إذا حتقق الشرط، وإن مل يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء

                                                 
 .7/329لسان العرب، :  ابن منظور-1407
 .18اآلية :  حممد-1408
 .479-478ص : املعجم الوسيط-1409
 .3/327البحر احمليط، : الزركشي. 380-2/379اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي -1410
 .68األحكام اإلسالمية يف األحوال الشخصية، ص : الربديسي. 95م، ص أحكام األسرة يف اإلسال: انظر، مصطفى شليب -1411
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فالركن والشرط يتفقان يف أن احلكم يتوقف على وجودمها، فعدم كل منهما يستلزم عدم 
ما ال يتم الشيء إال به رج عنه؛ مبعىن احلكم، ويفترقان يف أن الركن جزء من ماهية الشيء، والشرط خا

  .وال يكون داخال يف حقيقته
  املذاهب األربعةفقهاء شروط الزواج عند : الفرع الثاين

بالنظر إىل الشروط اليت يقوم عليها عقد الزواج يف املذاهب املختلفة فإن بعضها متفق عليه عند   
 بعض الفقهاء دون بعضهم اآلخر، اجلميع، وبعضها اآلخر خمتلف فيه، وهناك شروط أخرى عند

 .)1412(والشروط املتفق عليها خمتلف يف نوعها، وال يسع اال للتفصيل يف ذلك

هذا وينعقد الزواج صحيحا نافذا الزما إذا حتققت جمموعة من الشروط على خالف بني الفقهاء 
. )1416( وشروط اللزوم)1415( وشروط النفاذ)1414(، وشروط الصحة)1413(شروط االنعقاد: فيها وهي

وتنوع هذه الشروط إىل هذه األنواع األربعة إمنا هو على رأي فقهاء احلنفية الذين يفرقون بني الفاسد 
والباطل يف الزواج، فجعلوا لالنعقاد شروطا يترتب على ختلفها البطالن، وجعلوا للصحة شروطا يترتب 

  .على ختلفها الفساد

                                                 
.  وما بعدها7/80الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي.  وما بعدها113أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : راجع، مصطفى شليب -1412
 . 2/571مدونة الفقه املالكي وأدلته،: الغرياين
 الشروط الىت يلزم توافرها يف أركان عقد الزواج أثناء االنعقاد واإلنشاء وذلك بسبب ارتباطها تلك:  تعرف شروط االنعقاد بأا-1413

فإذا ختلف أحدها فإن .الشروط الىت يلزم توافرها لترتب األثر الشرعي على العقد: ويعرفها البعض بأا. كليا باألركان الىت يقوم عليها العقد
ومن هذه الشروط ما يتعلق بالعاقدين كإسالم الزوج إذا كانت ,تب عليه أي حكم من أحكام العقدالعقد ال يكون له وجود شرعي، وال يتر

الزوجة مسلمة، وأن تكون املرأة حمققة األنوثة مسلمة أو كتابية إذا كان الزوج مسلما وغري حمرمة عليه حترميا قطعيا، وكالبلوغ، وأما الشروط 
 . 113أحكام األسرة يف اإلسالم،: مصطفى شليبانظر، .املتعلقة بالصيغة فقد سبق بياا

، )عدم التواطؤ مع الشهود على كتمان النكاح( اشترط املالكية لصحة عقد النكاح باإلضافة إىل شرط الويل والصداق واإلشهار،-1414
ني من املوانع كاإلحرام وأال يكون أحد الزوجني مريضا مرضا خموفا، ملا فيه من إدخال وارث يف تركة أحدمها على ورثته، وخلو الزوج

 عبد القادر .82-7/80الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 4/208الذخرية،: انظر، القرايف.واحملرمية الثابتة بدليل قطعي أو ظين
 . وما بعدها54، ص 2007، 1األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، دار البصائر، اجلزائر، ط: داودي
وذلك بأن تكون ملتويل إنشاء ".تلك الشروط الىت ال تنفذ أحكام العقد على كل من عاقديه بغري وجودها:" بأا تعرف شروط النفاذ-1415

وأال يكون العاقد وليا أبعدا مع .العقد والية إنشائية، فإذا قام ناقص األهلية بإبرام العقد فال يكون نافذا ويكون موقوفا على إجازة وليه مثال
فهنا إذا أبرم الويل األبعد عقد الزواج للموىل عليها فيكون هذا العقد موقوفا على إجازة الويل : قدم عليهوجود الويل األقرب امل

 .6/125املفصل،: وعبد الكرمي زيدان. 7/86الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر،وهبة الزحيلي.األقرب
، وعلى ذلك فالعقد غري الالزم "مستمرا مرتبا جلميع آثارهتلك الشروط الىت يتوقف عليها بقاء العقد :" تعريف شروط اللزوم بأا-1416

. ، كتحقق شرط الكفاءة، وخلو الزوجني من والعيوب"هو الذي ال يستطيع أحد طرفيه أن يستقل بفسخه دون موافقة الطرف اآلخر
 .138-137أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر،مصطفى شليب
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قد غري الصحيح نوعا واحد يسمى بالباطل أو  أما اجلمهور الذين مل يفرقوا بينها وجعلوا الع
الفاسد، فليس عندهم شروط االنعقاد، وأخرى للصحة، بل كلها شروط للصحة، فأنواع الشروط 

  .)1417(للزواج عندهم ثالثة
، فتخلف شروط )1418(ويتوقف على هذه الشروط وصف العقد تبعا لنوع الشروط املتخلفة

لف شروط الصحة أو بعضها جيعل العقد فاسدا، بينما ختلف االنعقاد  أو بعضها جيعل العقد باطال، وخت
شروط النفاذ جيعل العقد موقوفا، وأما ختلف شروط اللزوم فيجعل العقد جائزا غري الزم، أي قابال 

  .)1419(للفسخ باختيار من له حق اخليار
 الشروط اليت تتوقف عليها صالحية العقد وصحته إن كانت هذه :ويقصد بشروط الصحة

ط صحيحة، أو فساد العقد عند احلنفية، وبطالنه عند اجلمهور إن كانت غري صحيحة، وال الشرو
تترتب على ذلك أية آثار شرعية، وإن كانت الشروط صحيحة، فإن مجيع اآلثار الشرعية تترتب على 

  .)1420(هذا العقد
 أركانا  فهي الشروط اليت متثل-واملقصودة يف هذا البحث-أما الشروط اخلاصة بعقد الزواج، 

  -كما سبق بيانه-للزواج عند اجلمهور، وعلى اخلصوص املالكية والشافعية خالفا للحنفية وبعض احلنابلة
حيث ذهب بعض املالكية إىل أن أركان عقد الزواج هي الويل، والصداق، واحملل 

، )1422 () الويل، الصداق، الصيغة-زوج وزوجة-العاقدين ( ،كما عدها بعضهم مخسة )1421(والصيغة
يف حني صرح العالمة أمحد الدردير بأن أركان النكاح ثالثة، وهي احملل والويل والصيغة، ومل يعترب املهر 

ويف املقابل فإن بعض املالكية جعل الزوج والزوجة ركنان، . )1423(ركنا كما اعتربه بعض علماء املذهب
رط يف املهر عدم إسقاطه، ويف والويل والصيغة شرطان، وأما الشهود والصداق فغاية األمر فيهما أنه يشت

  . )1424 (جواز الدخول اإلشهاد كما قال احلطاب
                                                 

 .114اإلسالم، ص أحكام األسرة يف : انظر، مصطفى شليب -1417
 .وسيأيت بيان ذلك عند الكالم عن حكم عقد الزواج وأنواعه -1418
أركان الزواج " ويف اجلملة فقد اعترب الفقه اإلسالمي هذه الشروط موضوعية ألنه جيمع ما يلزم لتكوين الزواج حتت عباريت -1419

يف عقد الزواج وفقا للفقه اإلسالمي، ألنه يبقى شرط حضور ومع ذلك ال مينع من متييز الشروط املوضوعية عن الشروط الشكلية " وشروطه
 .الشاهدين الذي يتعذر وصفه بالشرط املوضوعي، ألنه وإن كان يف األصل عقد رضائيا، إال أنه مشوب بشكلية العالنية

 .2/37فقه السنة،: السيد سابق.120أحكام األسرة يف اإلسالم، ص:  انظر، شليب-1420
جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، : عبد السميع اآليب األزهري. ل من أدلة خليلمواهب اجللي: الشنقيطي أمحد بن أمحد اجلكين -1421

1/277. 
 .3/419مواهب اجلليل ، :  احلطاب-1422
 .1/375الشرح الصغري، :  الدردير-1423
 . 3/419مواهب اجلليل ،  : احلطاب-1424



 342

يف حني فإن املذاهب الثالثة األخرى جيعلون الشهود شرط لصحة الزواج، وأما الصداق فهو 
  .حكم من أحكام الزواج

ويف اجلملة ميكن جتوزا أن يقال بأن الفقهاء متفقون على اشتراط الويل وعلى عدم إسقاط 
اق وعلى حضور الشهود، عدا احلنفية يف مسألة عدم اشتراط الويل يف الزواج بالنسبة للبالغة العاقلة الصد

 على شروط صحة -يف هذا املقام-وعليه يقتصر احلديث . إذا زوجت نفسها من كفء ومبهر املثل
ن تتوفر يف عقد جيب أ:" وفقا ملا نص عليه املشرع اجلزائري يف املادة التاسعة مكرر)1425(الزواج الشرعية

  .)1426("أهلية الزواج، الصداق، الويل، شاهدان، انعدام املوانع الشرعية للزواج: الزواج الشروط اآلتية
 أما توفر شرط األهلية فيعد من الشروط القانونية اليت حدد من خالهلا املشرع سناّ معينة جتعل 

إلسالمي يف عدم حتديد سن معينة الشخص أهال إلبرام عقد الزواج، خبالف ما هو مقرر يف الفقه ا
، ومنه فإن احلديث عن األهلية كشرط يف الزواج، يندرج ضمن احلديث عن الشروط )1427(للزواج

  .املوضوعية القانونية
ومن هنا كان لزاما التمييز بني الشروط الشرعية املقررة يف الفقه اإلسالمي، وبني الشروط 

  .ادة التاسعة مكرر من قانون األسرة اجلزائرياملوضوعية القانونية املنصوص عليهما يف امل
واملتضمنة يف املادة , أما الشروط الشرعية، فيقصد ا الشروط اليت ال يد للمشرع يف وضعها

شرط الصداق والويل والشاهدان، باإلضافة إىل شرط انعدام املوانع الشرعية : التاسعة مكرر وهي
ملتفق على اعتبار اشتراطها؛ لكوا من الثوابت يف جمال أحكام للزواج، واليت تعترب من املسائل الشرعية ا

  .األسرة، ومنه فإن تناوهلا يقتصر على اجلانب القانوين فحسب
وفيما يلي تفصيل القول يف شروط صحة الزواج وفق ما جاء يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة 

 والويل والشهود، وتفصيل ذلك يكون ، وما استقرت عليه التطبيقات القضائية، وهي الصداقاجلزائري
  :من خالل  املطالب اآلتية

                                                 
 الزواج، وضع املشرع شروطا موضوعية أخرى، سيتم تناوهلا وبيان أثر اليت يتطلبها عقد) اإلجرائية(إضافة إىل الشروط الشكلية  -1425

 . ختلفها على العقد يف الفصل الثاين من هذا الباب
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 أضيفت باألمر -1426
 الصغري املميز موقوفا، تعد األهلية شرط انعقاد ال شرط صحة يف الفقه اإلسالمي؛ فال ينعقد زواج الصغري غري املميز، وينعقد زواج -1427

 .كما ينعقد زواج البالغ املميز استقالال
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 ختلفه يف عقد الزواج وأثر الصداق :املطلب الثاين
 ركنا ليس الصداق أن العربية التشريعات خمتلف وكذا اإلسالمية الشريعة فقهاء مجهور اعترب لقد

 شرط اعتربه الذي املالكي املذهب ناءباستث متامه، بعد آثاره من أثر هو وإمنا الزواج، عقد يف شرطا وال
  .صحة

 من شرطا األسرة قانون مكرر من التاسعة املادة يف إىل اعتباره اجلزائري املشرع ذهب حني يف 
 من قانون 17و16و15 و14 مكرر و9: املواد الصداق وقد تناولت موضوع الزواج، عقد شروط

وعلى هذا يكون تناول موضوع .  27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األسرة اجلزائري مبوجب األمر 
الصداق وأثر ختلفه وفق ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، متبوعا بتحليل ومناقشة ما نص عليه املشرع 

  :اجلزائري وما استقر عليه االجتهاد القضائي يف كل مسألة من مسائله، وذلك على النحو اآليت
  مفهوم الصداق ومشروعيته وحكمته: األول الفرع

 :ان مفهوم الصداق يف عقد الزواج ال بد أوال من تعريفه لغة واصطالحا على النحو اآليتلبي
 الصداق لغة واصطالحا تعريف: أوال

الزواج، أو هو مهر الزوجة،  يف بالرغبة املُشِهر مال دفع :"بأنه لغة الصداق يعرف: يف اللغة -أ
  .)1428("ومجعه أصدقة وصدق

الفقهية للصداق، وكلها تدور حول معىن واحد، وهذه  التعاريف  تعددت:يف االصطالح -ب
  :بعضها

اسم للمال الذي جيب يف عقد النكاح على الزوج يف مقابلة البضع:"فه احلنفية بأنهحيث عر" ،
اسم ملا تستحقه املرأة بعقد : "واعترض بعدم مشوله للواجب بالوطء بشبهة، ومن مث عرفه بعضهم بأنه

  .)1429("النكاح أو الوطء
ا االستمتاع نظري يف للزوجة جيعل ما:"فه املالكية بأنهوعر")1430( .املال امللتزم "أو هو

  .)1431("للمخطوبة مللك عصمتها
مسي بذلك إلشعاره ". قهرا بضع تفويت أو وطء أو بنكاح وجب ما :"وعند الشافعية هو

العوض املستحق :"كما عرفوه بأنه.)1432(بصدق رغبة باذله يف النكاح الذي هو األصل يف إجياب املهر
                                                 

 .510ص :  املعجم الوسيط-1428
 .101-3/100، رد احملتار:  ابن عابدين-1429
 .1/409الشرح الصغري،  : الدردير-1430
 .1/305 ،جواهر اإلكليل: يع اآليب األزهري عبد السم-1431
 .3/291مغين احملتاج، : الشربيين -1432
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هو اسم ملا وجب بسبب عقد أو وطء أو : األحسن أن يقال:"قال البلقيين. )1433("يف عقد النكاح
ملا وجب يشمل املال وغريه من تعلم صنعة وحنوها، وقولنا بسبب عقد أو وطء : فقولنا. تفويت بضع

    .)1434( بالشبهةأو تفويت بضع، يدخل فيه الرضاع والشهود الراجعون، والوطء   : واضح، وقولنا
العوض يف النكاح سواء مسي يف العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو احلاكم :"وعرفه احلنابلة بأنه

  .)1435(" كوطء شبهة- أي النكاح-وحنوه
اسم للمال الذي تستحقه الزوجة على : "وعرفه من املعاصرين بدران أبو العينني بدران بأنه

 الذي املال :"بأنه سعد العزيز عبد وعرفه. )1436(" حقيقيازوجها بالعقد عليها أو بالدخول ا دخوال
  .)")1437ا االقتران لرغبته يف عربونا ورمزا للمرأة الرجل يدفعه

  تعريف املشرع اجلزائري
 حنلة يدفع ما هو :"بأنه األسرة قانون من 14 املادة نص يف اجلزائري الصداق املشرع عرف

  ".شرعا وهو ملك هلا تتصرف فيه كما تشاء احمب هو ما كل من غريها أو نقود من للزوجة
  التكييف الفقهي والقانوين للصداق: ثانيا

  التكييف الفقهي-أ
 ركنا الصداق إىل عدم اعتبار )1440(واحلنابلة )1439(والشافعية)1438(احلنفية من ذهب اجلمهور  

الزواج وإمنا هو واجب على أنه حكم من أحكام .  وال نفاذه وال لزومهالزواجصحة شرطا يف  وال
ومن هنا جيب املهر بالزواج، وإن مل يسم وينص . املترتبة عليه بعد متامه وأثر من آثاره اليت تثبت بعده

عليه يف العقد أصال، فمن تزوج امرأة دون أن يسمي هلا مهرا عند العقد، أو مسي يف العقد ما ال يصلح 
اشترط الزوجان عدم املهر، فإن العقد ، أو )1441(مهرا، أو حصل اتفاق بني الزوجني أن يتزوجا بغري مهر

                                                 
 .9/393احلاوي الكبري، : املاوردي -1433
 .232-8/231الشرح الكبري، :  الرافعي-1434
 .5/128كشاف القناع، :  البهويت-1435
 .1/181الفقه املقارن لألحوال الشخصية، : بدران أبو العينني بدران -1436
 .46قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص :  عبد العزيز سعد-1437
 .2/274بدائع الصنائع، : الكاساين.  نكاح املسلم قال احلنفية أن املهر هو شرط  جواز-1438
 حتقيق وتعليق كامل حممد حممد عويضة، دار الكتب العلمية، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار،: تقي الدين احلصين الشافعي -1439

 .490 ص ،2001بريوت، لبنان، 
 .5/233شرح منتهى اإلرادات، :البهويت -1440
 وال أولياؤها إخالء الزواج من املهر، فلو اتفقوا على عقد زواج بغري مهر فال قيمة التفاقهم، وكان املهر  ال ميلك الزوج وال الزوجة-1441

انظر، عبد . الزما، ويكون الواجب حينئذ مهر املثل، فال جيوز أن يصطلح الناس على أن تكون عقود الزواج بغري مهر يدفعه الرجل للمرأة
 .62، ص 1996 املكتبة األزهرية للتراث، مصر، -أحكام األسرة-إلسالميالوسيط يف الفقه ا: الرمحن العدوي
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؛ ألن عقد  وجيب للزوجة يف كل هذه الصور مهر املثل،يف كل تلك الصور صحيح والشرط باطل
  . )1442(الزواج ال خيلو من الصداق سواء ذكر يف العقد أم مل يذكر

النفاذ، و الصحة حيث من ال فيه يؤثر ال تسمية املهر من العقد خلو بأن هذا لرأيهم ويستدلون  
لَا جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفِْرضوا �:تعاىل يف قوله وذلك اللزوم، حيث من وال

 تسميته وال الصداق حتديد بدون الزواج صحة على واضحة داللة تدل اآلية فهذه ،)1443(�لَهن فَِريضةً
لصداق يف عقد النكاح واجب فإن تزوجها على غري صداق مسياه يف العقد ا:"العقد، قال املاوردي يف

ويستحب أن ال يعرى النكاح عن :"وقال ابن قدامة .)1444("صح العقد، وإن كرهنا ترك التسمية فيه
  .)1445(" كان يزوج بناته وغريهن ويتزوج، فلم يكن خيلي ذلك من صداق�تسمية الصداق؛ ألن النيب 

 بعدم وذلك الزواج، عقد أركان من ركن أنه على كيفه املالكي اء املذهبغري أن بعضا من فقه   
 نفي بشرط يفسد معاوضة عقد هو الزواج فعقد املهر، إسقاط اشتراط فيه يتم الذي العقد صحة

 :أركانه أربعة:"العوض، حيث جيعله الدسوقي ركنا رابعا، فقد جاء يف حاشيته على الشرح الكبري
ومل يعتربه الدردير ركنا . )1446(" حمل زوج وزوجة، والرابع صيغة: والثالث، صداق: والثاين، ويل:األول

وشروط صحة النكاح أن يكون بصداق ولو مل يذكر حال العقد فال بد من :"بل جعله شرطا، فقال
وأما الشهود :"وهو ما مال إليه احلطاب بقوله. )1447("ذكره عند الدخول أو تقرير صداق املثل بالدخول

فال ينبغي أن يعدا يف األركان وال يف الشروط لوجود النكاح الشرعي بدوما، غاية األمر أنه والصداق 
. )1448("شرط يف صحة النكاح أن ال يشترط فيه سقوط الصداق، ويشترط يف جواز الدخول اإلشهاد

وهو شرط بإمجاع، وال جيوز التراضي على إسقاطه، وال اشتراط :"وقال ابن جزي يف حكم الصداق

                                                 
أحكام األسرة يف : رمضان علي السيد الشرنباصي. 1/183الفقه املقارن لألحوال الشخصية، : انظر، بدران أبو العينني بدران -1442

االتفاق على إسقاط املهر، أو الزواج بغري مهر جيعل  غري أن .163 ص ،)دط،دت(الشريعة اإلسالمية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،
العقد باطال عند املالكية والشافعية واحلنابلة؛ ألنه شرط مناقض ملقتضى العقد، واحلنفية جيعلون العقد صحيحا والشرط باطال؛ ألن العقد ال 

أحدمها؛ جيب، : ويف املوت للشافعي قوالن.  حنيفةيبطل بالشرط الفاسد، ويف هذه الصورة يتقرر مهر املثل بعد الدخول أو املوت عند أيب
 .4/659البناية شرح اهلداية، : العيين. والثاين ال جيب، وهو قول مالك يف صورة نفي املهر

 .236اآلية  :البقرة -1443
 .9/393احلاوي الكبري، :  املاوردي-1444
 .10/98املغين، : ابن قدامة -1445
 . 2/220بري، حاشية الدسوقي على الشرح الك: الدسوقي -1446
 . 1/375الشرح الصغري، :  الدردير-1447
 . 3/419مواهب اجلليل ،  : احلطاب-1448
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. )1450( وإذا وقع العقد على شرط إسقاطه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق املثل.)1449("وطهسق
  .)1451(وهو مذهب الظاهرية أيضا

   التكييف القانوين-ب  
 الزواج عقد أركان من ركن بأنه الصداق كيف اجلزائري املشرع فإن أيضا ذكره سبق وكما 

 هو الصداق أن على 11-84التاسعة من القانون  دةاملا يف صراحة ونص املالكي املذهب بذلك موافقا
 17 يف املؤرخ العليا احملكمة قرار يف القضائية التطبيقات كرسته ما الزواج، وهذا عقد أركان من ركن

 عقد أركان شهادم يف مبينني بشهود أتت املستأنفة أن احلال قضية يف تبني ومىت :" 1998 مارس
 مل 02-05وعن طريق تعديل املادة التاسعة مبوجب األمر  .)1452("وصداق وشهود ويل من الزواج

يعدل املشرع عما هو مقرر عند بعض فقهاء املالكية فجعل الصداق شرطا لصحة عقد الزواج مبوجب 
 التشريعات  على غرار ما ذهبت إليه معظم، وذلكاملادة التاسعة مكرر من قانون األسرة اجلزائري

  .)1453(العربية
يف حالة عدم حتديد :" املعدلة من نفس القانون بقوهلا15 الفقرة الثانية من املادة دتههذا ما أكّو 

اذا :" على أنه33، كما نصت الفقرة الثانية من املادة )1454("قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق املثل
، و ، يفسخ قبل الدخول و ال صداق فيه بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه مت الزواج

   ".بت بعد الدخول بصداق املثليث
 الصداق وحكمته مشروعية  دليل:ثالثا

  :واإلمجاع بالكتاب والسنة الصداق ثبتت مشروعية
  الكتاب: أوال

.  أي عطية من اهللا تعاىل مبتدأة أو هدية؛)1455(�وَآتوا النساَء صدقَاِتِهن ِنحلَةً�:قوله تعاىل 
وقيل األولياء ألم كانوا يف اجلاهلية يأخذونه ويسمونه حنلة، وهو واملخاطب ا األزواج عند األكثرين، 

                                                 
 . 200قوانني األحكام الشرعية، ص  : ابن جزي-1449
  .2/441، )دط،دت(الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، دار املعارف، القاهرة،: الدردير -1450
  .9/466احمللى، : ابن حزم -1451
 .50، ص 2001الة القضائية، عدد خاص : 188707 ملف رقم -1452
عند العقد  جيب للزوجة املهر مبجرد العقد الصحيح سواء أمسي :" 53املادة مثل ما نص عليه قانون األحوال الشخصية السوري يف  -1453

 ".أم مل يسم أو نفي أصال
جيب حتديد الصداق يف العقد سواء :" كما يلي11-84نون وحررت يف ظل القا. 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -1454

 ".كان معجال أو مؤجال
 . 4اآلية : النساء -1455
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وَآتوهن أُجورهن  �:تعاىل وقوله. دليل على أن املهر رمز إلكرام املرأة والرغبة يف االقتران
بتغوا ِبأَمواِلكُم وأُِحلَّ لَكُم ما وراَء ذَِلكُم أَنْ ت�:، أجورهن أي مهورهن، وقوله تعاىل)1456(�ِبالْمعروِف

  .)1457(�محِصِنني غَير مساِفِحني فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن فََآتوهن أُجورهن فَِريضةً
  النبوية السنة :ثانيا 
 أيسرهن بركة النساء أعظم إن:"�قوله  :منها كثرية أحاديث فقد وردت يف شأن الصداق 

 أنه مل خيل زواجا من �كما ثبت عنه .)1459("حديد من خامتا ولو التمس:"ضاأي وقوله ،)1458("صداقا
  .)1460(مهر

  .)1461( فقد أمجع املسلمون على مشروعية املهر يف النكاح؛ اإلمجاع:ثالثا
واحلكمة من وجوب املهر هي إظهار خطر هذا العقد ومكانته وإعزاز املرأة وإكرامها وتقدمي 

معها وتوفري حسن النية على قصد معاشرا باملعروف، ودوام الدليل على بناء حياة زوجية كرمية 
  .)1462(الزواج، وفيه متكني املرأة من التهيأ للزواج مبا يلزم هلا من لباس ونفقة

 بدال كالثمن للمبيع          أو ف حمل عقد النكاح، ومل يشرع عوضا رع إلظهار شركما أنه ش
 تقدمي تسميته، وملا صح عقد النكاح بدون هذه أو كاألجرة للمأجور، ألنه لو كان كذلك لوجب

  .)1463(التسمية

                                                 
 . 25اآلية : النساء -1456
 .24اآلية :  النساء-1457
كتاب : البيهقي.519، ص 1995، 1دار احلديث، القاهرة، ط: املسند. 24999حديث رقم ) مسند عائشة: (اإلمام أمحد -1458

 .385-7/384السنن الكربى، . 14356 القصد يف الصداق، حديث رقم الصداق، باب يستحب
املوطأ، حتقيق بشار عواد معروف، دار الغرب . 1498كتاب النكاح، باب ما جاء يف الصداق واحلباء،حديث رقم :  اإلمام مالك-1459

اجلامع الصحيح، . 5087ث رقم كتاب النكاح، باب تزويج املعسر، حدي: البخاري. 2/28، 1997، 2اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
3/359. 

 .10/98املغين، : انظر، ابن قدامة -1460
 .10/97املغين، : ابن قدامة -1461
 .7/253الفقه اإلسالمي وأدلته،:  وهبة الزحيلي-1462
 .228حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص :  انظر، أبو زهرة-1463
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 يف عقد الزواج الصداق أحوال: الثاين الفرع
ويتضمن هذا الفرع احلديث عن أحوال الصداق بذكر مقداره وأنواعه وحاالته على النحو 

  :اآليت
  الصداق مقدار: أوال

 اجلانب الفقهي-أ
د يف الشرع ما يدل على حتديده حبد أعلى لقوله ليس للمهر حد أقصى باالتفاق؛ ألنه مل ير

 املغاالة ينبغي ال أنه على الفقهاء  كما اتفق،)1464(�وَآتيتم ِإحداهن ِقنطَارا فَلَا تأْخذُوا ِمنه شيئًا�:تعاىل
  : على النحو اآليتللصداق األدىن يف تقدير احلد واختلفت آراؤهم، )1465(املهور يف

ال مهر أقل من عشرة :"� املهر عشرة دراهم لقوله  إىل أن أقلّ)1466(ذهب احلنفية
التمس ولو خامتا "، وقياسا على نصاب السرقة وهو ما تقطع به يد السارق، أما حديث )1467("دراهم

  .)1468(، فحملوه على املهر املعجل"من حديد
أو من كل طاهر ال ه ربع دينار أو ما يساويها، مما يقوم ا من عروض  أقلّ)1469( وعند املالكية

جنس، متموال شرعا من عرض أو حيوان أو عقار منتفع به شرعا مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم 
، ودليلهم أن املهر وجب يف الزواج إظهارا لكرامة املرأة ومكانتها، فال يقل عن )1470(قدرا وصنفا وأجال

  . )1471(هذا املقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم

                                                 
 .20اآلية :  النساء-1464
وقد فصل القول . لتحديد املهور،كوا من األمور املباحة اليت مل يرد نص يف أدناها وال أعالهاال ضرورة من باب السياسة الشرعية  -1465

  . وما بعدها7/75,يف هذه املسألة الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم
 .3/305شرح فتح القدير، :ابن اهلمام. 4/647شرح اهلداية، البناية يف : العيين .276-2/275بدائع الصنائع، : الكاساين  انظر،-1466
كتاب النكاح، : الدارقطين.7/392السنن الكربى، . 14384كتاب الصداق، باب ما جيوز أن يكون مهرا، حديث رقم : البيهقي -1467

 .4/358سنن الدارقطين، . 3601باب املهر، حديث رقم 
 . 2/276بدائع الصنائع، :  الكاساين-1468
 .201قوانني األحكام الشرعية، ص :ابن جزي .2/18بداية اتهد،: ،ابن رشد انظر-1469
إذا وقع الفساد يف النكاح لفساد املهر ال خالف :"قال الباجي .410-1/409حاشية الشرح الصغري على بلغة السالك،:  الدردير-1470

 واألخرى يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وجيب صداق املثل، خالفا يف منعه ابتداء، فإن وقع ففيه روايتان، إحدامها أنه يفسخ قبل البناء وبعده،
شرح موطأ مالك، دار الكتب العلمية،  املنتقى". أليب حنيفة والشافعي يف قوهلما أن النكاح صحيح وال يفسد بفساد املهر وجيب فيه مهر املثل

 .5/57، 1999، 1بريوت، لبنان،ط
الدخول إن أىب الزوج تكملة املهر إىل ربع دينار، وإن دخل ا أكمل هلا ربع دينار عند اإلمام  إن قلّ املهر عن ربع دينار يفسخ قبل -1471

 .2/152املدونة، .مالك
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 ال حد ألقل املهر، وال تتقدر صحة الصداق بشيء، فصح )1473( واحلنابلة)1472(وقال الشافعية
. )1474("فهو يعترب مبا تراضى عليه الزوجان من قليل وكثري:"كون املهر ماال قليال أو كثريا، قال املاوردي

  .)1475("وليس ألقل الصداق وال ألكثره حد:"وجاء يف التهذيب
صح كونه صداقا، ما مل ينته يف القلة إىل حد  -أي له قيمة- وضابطه كل ما صح كونه مبيعا 

ال يتمول، فإن عقد مبا ال يتمول فسدت التسمية ووجب مهر املثل، ودليلهم أن املهر حق املرأة شرعه 
 وألن املهر بدل االستمتاع باملرأة فكان تقدير العوض ؛اهللا إظهارا ملكانتها، فيكون تقديره برضا الطرفني

  .)1477(وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك ،)1476(إليها كأجرة منافعها
   اجلانب القانوين-ب
 إليه ذهب مبا ذلك يف آخذا أعلى، وال أدىن حدا للصداق جيعل فلم اجلزائري املشرع أما

 من قانون األسرة اليت جاءت مطلقة يف هذا الشأن، يفهم ذلك من 14الشافعية واحلنابلة، وفقا للمادة 
يتماشى وروح  اجلزائري املشرع اختذه الذي املوقف وهذا". ن نقود وحنوهاما يدفع حنلة للزوجة م"عبارة

 يعجز ال أنه أي فقريها، و غنيها اتمع طبقات و مجيع التشريع يف التيسري ورفع احلرج، مبا يتناسب
  .الصداق مبلغ من الرفع يف اآلخر البعض إرادة يقيد وال الفقراء،

  الصداق أنواع: ثانيا
  قهي اجلانب الف-أ

 .مسمى وغري مسمى :قسمني إىل األنواع حيث من الصداق يقسم
   الزوجني، بأن اتفق عليه صراحة  بني العقد أو بعده بالتراضي ي يفما مس هو :املسمى املهر -1

وقَد �:، وذلك لعموم قوله تعاىل)1478(العقد أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه احلاكميف 
ونص املالكية على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال . )1479(�ِريضةً فَِنصف ما فَرضتمفَرضتم لَهن فَ

العقد يعد من املهر، ولو مل يشترط، وكذا ما أهدي إىل وليها، قبل العقد فلو طلقت قبل الدخول كان 

                                                 
 . 3/292مغين احملتاج، : الشربيين  انظر،-1472
 .10/99املغين، :  ابن قدامة-1473
 .9/400احلاوي الكبري، : املاوردي -1474
 .168لغاية والتقريب، ص التهذيب يف أدلة منت ا: مصطفى ديب البغا -1475
 .3/292 مغين احملتاج،:  الشربيين-1476
 .2/18بداية اتهد، :  ابن رشد-1477
 .266-265/ 7الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 370أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : مصطفى شليب -1478
 .237اآلية :  البقرة-1479
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زوجة وال للزوج للزوج أن يرجع بنصف ما أهداه، أما ما أهدي للويل بعد العقد فيختص به، وليس لل
  .)1480(أخذه منه

ذكر اهللا :"قال الشافعي. )1481(ويستحب تسمية املهر يف النكاح، فإن مل يسم صح العقد
لَا جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو �:الصداق واألجر يف كتابه وهو املهر، قال تعاىل

 على أن عقدة النكاح بالكالم، وأن ترك الصداق ال يفسدها، فلو ، فدلّ)1482(�تفِْرضوا لَهن فَِريضةً
الكاساين لذلك باآلية نفسها واستدل . )1483("عقد مبجهول أو حبرام ثبت النكاح وهلا مهر مثلها

" ال جناح:"لقوله تعاىل) عدم تسميته(وال خالف يف أن النكاح يصح من غري ذكر املهر ومع نفيه :"فقال
 على  اجلناح عمن طلق يف نكاح ال تسمية فيه، والطالق ال يكون إال بعد النكاح فدلّ-انهسبح-رفع 

  .)1484("جواز النكاح بال تسمية
وعندي أن وجه التعلق من اآلية أنه مبعىن نفي اجلناح عمن طلق ما مل ميس أو :"قال الباجي  

   .)1485("لى إباحتهيفرض فريضة، وهذا يقتضي رفع املأمث بعقده، وإذا ارتفع املأمث دل ع
النكاح جائز ويفرض هلا صداق مثلها إن دخل ا، وإن :"وقال مالك عند عدم تسمية املهر

طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها املتعة، وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق فال متعة هلا وال 
   .)1486("صداق وهلا املرياث

 تنص اليت األسرة قانون  من15األوىل من املادة يف الفقرة  اجلزائري وهذا ما ذهب إليه املشرع 
 "حيدد"  من عبارة، وما يفهم أيضا)1487("مؤجال أو معجال كان سواء العقد يف الصداق حيدد:"أنه على
  . أنه جيوز تسمية املهر بعد إبرام العقدبعد تعديلها 15 املادة نصمن 

 أبيها جهة من العقد وقت الزوجة متاثل امرأة مهر:"بأنه احلنفية فقد عرفه :املهر غري املسمى -2
، وتعترب املماثلة باتفاق املذاهب يف التدين واملال واجلمال )1488("والدين والعقل والسن واجلمال املال يف

                                                 
 .1/419حاشية الشرح الصغري،:انظر، الدردير -1480
التهذيب يف أدلة : مصطفى ديب البغا. 489كفاية األخيار يف حل غاية االختصار،ص :  الدمشقيصينأيب بكر بن حممد احل ظر،ان -1481

 . 167منت الغاية والتقريب،ص 
 .236اآلية :  البقرة-1482
، 1،1998بريوت، لبنان، طلكتب العلمية، خمتصر املزين يف فروع الشافعية، وضع حواشيه، حممد عبد القادر شاهني، دار ا:  املزين-1483

 .239ص 
 .3/304شرح فتح القدير، :ابن اهلمام. 2/274بدائع الصنائع، :  الكاساين-1484
 .5/36املنتقى ، :  الباجي-1485
 .2/163، املدونة:  اإلمام مالك-1486
لعقد سواء جيب حتديد الصداق يف ا:" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 17/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -1487

 ".كان معجال أو مؤجال
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، وهو ما يعد من مفاخر اآلباء من كرم )1489(والعقل واألدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد واحلسب
وتالحظ هذه األوصاف . وها من كل ما خيتلف ألجله الصداقوعلم وحلم وجندة وصالح وإمارة وحن

يف النكاح الصحيح يوم العقد، ويف النكاح الفاسد يوم الوطء، ألنه الوقت الذي يتقرر به صداق املثل 
  . )1490(كوطء الشبهة فإنه جيب صداق املثل فيه حبسب األوصاف يوم الوطء

نظر يف هذا إىل نساء يف قدرها ومجاهلا ال ينظر يف هذا إىل نساء قومها ولكن ي:"قال مالك
  .)1491("واألختان تفترقان ها هنا يف الصداق: وموضعها وغناها، قال ابن القاسم

   اجلانب القانوين-ب
    من قانون األسرة، 15الصداق طبقا للمادة  حتديد على العقد يف يتفق مل مىت املثل صداق يطبق
 الفقرة الثانية من املادة نص يف اجلزائري املشرع إليه بذه ما وهذا صداق، العقد بدون أو عند إبرام

إذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه يفسخ قبل :"األسرة قانون من 33
 املثل لصداق الزوجة استحقاق قرنت حيث ،"الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل

 .صداق بدون ا الدخول مت مىت
  الصداق حاالت: الثاث

 اجلانب الفقهي: أوال
 أو كليا، المؤج أو كليا المعج يكون أن إما :حاالت ثالث للصداق أن على الفقهاء اتفق

  .)1492(اآلخر اجلزء يف ومؤجال جزء يف معجال
ال كله أو بعضه إىل أجل قريب أو ال أو مؤج كون املهر معج يصح إىل أنه)1493( فذهب احلنفية

 عمال بالعرف، ولكن بشرط أن ال يشتمل التأجيل -الطالق أو الوفاة- أو أقرب األجلني بعيد       
وإذا اتفقا صراحة على تقسيط املهر عمل به؛ ألن االتفاق من . على جهالة فاحشة يف القدر أو الصفة

                                                                                                                                                         
 .370أحكام األسرة يف اإلسالم، : شليب. 2/286بدائع الصنائع ،: الكاساين انظر، -1488
الدين واجلمال واملال واحلسب، ومن شرط التساوي مع ذلك األزمنة : أما ما يعترب يف مهر املثل فإنه أربع صفات:" قال الباجي-1489

 .5/39املنتقى، ". ات ردت إليها يف مهر املثل، وإن مل تكن من أقاراوالبالد، فمن ساواها يف هذه الصف
 .7/268الفقه اإلسالمي وأدلته، :  وهبة الزحيلي-1490
 .2/162املدونة، :  اإلمام مالك-1491
ا أن متتنع عن معرفة ما تستحقه املرأة من معجل مهرها، وبالتايل هل: األوىل:معرفة مقدار املعجل واملؤجل من املهر مهمة من ناحيتني -1492

معرفة وقت استحقاق املؤجل بالتصريح بوقته أو بالرجوع إىل العرف يف تعيني وقته : الثانية .تسليم نفسها إىل زوجها ما مل تستلم معجل مهرها
 .7/85املفصل، : عبد الكرمي زيدان. حىت ميكن املطالبة باملؤجل حني حلول وقته

كتب العلمية، بريوت، لبنان، دار ال،  الفقه على املذاهب األربعة:اجلزيري. 702-4/701البناية يف شرح اهلداية،: العيين-1493
1990،4/138-139. 
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املهر أو قبيل الصريح، والعرف من قبيل الداللة، والصريح أقوى يف الداللة، وإذا مل يتفقا على تعجيل 
مل يكن هناك عرف بالتعجيل أو إذا و-ألن املعروف عرفا كاملشروط شرطا-تأجيله عمال بعرف البلد 

 -أي املهر-التأجيل استحق املهر حاال؛ ألن حكم املسكوت عنه يأخذ حكم املعجل، وألن األصل 
ل؛ ألنه عقد معاوضة، جيب بتمام العقد؛ لكونه أثرا من آثاره، فإذا مل يؤجل صراحة أو عرفا عمل باألص

  .)1494(فيقتضي املساواة بني اجلانبني
نا حاضرا يف البلد وجب تسليمه إن كان املهر معي: )1495(وفصل املالكية يف حكم التأجيل فقالوا

ها يوم العقد، وال جيوز تأخريه يف العقد ولو رضيت بالتأخري، فإن اشترط التأجيل يف لولي  أوللمرأة 
إذا كان األجل قريبا كاليومني واخلمسة، وجيوز للمرأة التأجيل من غري شرط، العقد فسد العقد، إال 

ن غائبا عن بلد العقد صح النكاح، وإن أجل قبضه بأجل ويكون تعجيله من حقها، وإن كان املهر املعي
  .قريب، حبيث ال يتغري فيه غالبا وإال فسد النكاح

ه، وجيوز التأجيل إىل الدخول إن علم وقته، وإن كان املهر غري معني فيجوز تأجيله كله أو بعض
والتأجيل إىل امليسرة إذا كان الزوج غنيا؛ بأن كان له سلعة ينتظر قبض مثنها، وإن كان فقريا مل يصح 
العقد، وجيوز التأجيل إىل أن تطلبه املرأة منه، فهو تأجيل للميسرة، وعليه يشترط جلواز التأجيل أن 

  .)1496(ديكون األجل معلوما وغري بعي
، )1497(وأجاز الشافعية واحلنابلة تأجيل املهر كله أو بعضه ألجل معلوم؛ ألنه عوض يف معاوضة

فإن أطلق ذكره اقتضى احللول، وإن أُجلّ ألجل جمهول مل يصح، وإن أُجلّ ومل يذكر األجل فاملهر عند 
ه هو وقت الفرقة، ألن املهر صحيح ووقت حلول:"احلنابلة صحيح وحملّه الفرقة أو املوت، قال ابن قدامة

أو  حيل األجل إال مبوت أحد الزوجني إذا تزوج على مهر عاجل وآجل ال:  قال-رمحه اهللا-اإلمام أمحد 
  .)1498("بالفرقة يف حال حياما

                                                 
 .7/84املفصل،: عبد الكرمي زيدان. 4/138الفقه على املذاهب األربعة، : اجلزيري. 2/105فقه السنة، :  السيد سابق-1494
 .2/280 ،1995، 1بلغة السالك،دار الكتب العلمية، بريوت، ط: الصاوي -1495
 .140-4/139الفقه على املذاهب األربعة، :  اجلزيري.2/22بداية اتهد، :  ابن رشد انظر،-1496
 .10/115املغين،: ابن قدامة. 3/304مغين احملتاج، : الشربيين -1497
 .10/115 املغين،:  ابن قدامة-1498
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  اجلانب القانوين: ثانيا
   حيدد الصداق يف العقد سواء كان معجال       :" من قانون األسرة اجلزائري على أنه15نصت املادة 

  .)1499("يف حالة عدم حتديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق املثل. أو مؤجال
يتضح من خالل نص هذه املادة أن حتديد الصداق يف العقد قد يكون مؤجال أو معجال، ويف 

وقد أخذ املشرع اجلزائري مبذهب اجلمهور يف .  تستحق الزوجة صداق املثل قيمتهحالة عدم حتديد
وعليه ميكن عرض أوضاع الصداق من حيث . )1500( تأجيل املهر كله أو بعضهأو   جواز تعجيل 

  :التعجيل والتأجيل يف ثالث حاالت هي
 كليا لاملعج الصداق: األوىل احلالة

 وهو مباشرة، الزواج عقد إبرام بعد أو الدخول قبل كامال الصداق يدفع أن احلالة ذه ويقصد
 ." معجال كان سواء" رةاألس قانون من 15 املادة نص يف جاء ما

 كليا لاملؤج الصداق: الثانية احلالة
بعد تسميته وحتديد قيمته أو نوعه أثناء إبرام - الصداق ليؤج أن على العقد طرفا يتفق أن وهو

 بعد يستحق فإنه التاريخ على الطرفان يتفق مل وإذا الحق، تاريخ إىل أو الدخول بعد ما  إىل-العقد
 ." مؤجال أو" 15 املادة لنص وفقا الوفاة عدب أو مباشرة الطالق

 .اآلخر اجلزء يف لواملعج منه جزء يف لاملؤج الصداق: الثالثة احلالة
 وتأجيل الباقي منه إىل تاريخ  قبل الدخول، العقد على دفع جزء من الصداقوهو أن يتفق طرفا

، فإنه  ريخ معني لدفع املؤجل وإذا مل حيدد تا:" يقول األستاذ عبد العزيز سعد، بعد الدخولحمدد
 وهذا ينطبق على حالة االتفاق بني الزوجني على أن .)1501(تاريخ الوفاةتاريخ الطالق أو ينصرف إىل 

  . مؤخر الصداق يكون عند وقوع الطالق
وهذا  ذلك أن الصداق جيب كامال بالدخول إذا مل يتفق الطرفان على التاريخ،كما جيب بالوفاة

 ألنه دين يف ذمة الزوج، والدين املعجل يصري حاال باملوت، وجيب أداؤه من ؛)1502(باتفاق الفقهاء

                                                 
جيب حتديد الصداق يف :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت مبوجب األمر -1499

 ".العقد سواء كان معجال أو مؤجال
) حيدد(هلا بعبارة واستبد) جيب( عندما حذف عبارة  وهو بذلك يعدل عن أخذه مبذهب املالكية الذين يرون كراهية تأجيل الصداق-1500

 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 من قانون األسرة مبوجب األمر 15عند تعديله للمادة 
 .48-47نفس املرجع السابق، ص :  انظر، عبد العزيز سعد-1501
 .2/22بداية اتهد، :  انظر، ابن رشد-1502
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وال يقاس املوت على الطالق؛ ألن املوت يتم به النكاح كالدخول . )1503(التركة قبل الوصية واملرياث
فيكمل به الصداق، والطالق يقطعه ويزيله قبل إمتامه، ولذلك وجبت العدة باملوت قبل الدخول ومل 

  .)1504(الطالق قبل الدخول، وكمل الصداق املسمى باملوت ومل يكمل بالطالقجتب ب
 الصداق استحقاق: الثالث الفرع
 وفيما يلي عرض للصداق، الزوجة استحقاق مسألة األسرة قانون الفقه اإلسالمي وكذا تناول

 .األسرة قانون يف تنظيمه مث للصداق الزوجة استحقاق من اإلسالمي الفقه ملوقف
  اجلانب الفقهي :أوال

اتفق الفقهاء على بعض مؤكدات املهر، واختلفوا يف البعض اآلخر، فاتفقوا على أنه يتأكد بأحد 
  :أمرين

الدخول احلقيقي بالزوجة؛ ألن الزوج بدخوله بزوجته يستويف حقه منها، فيتقرر حقها : أوال
أما إذا . نهما، أو بقضاء القاضيكامال يف املهر، سواء كان مسمى وقت العقد أو قدر بعده بالتراضي بي

1505(ى، فيجب هلا مهر املثل بقيت الزوجية أو حصلت الفرقة بينهما باتفاق مجيع الفقهاءمل يكن مسم(. 
أنه ال يسقط شيء منه بعدئذ إال باألداء لصاحبه، أو اإلبراء من : ويترتب على استقرار املهر بالدخول

  .)1506(صاحب احلق
، باتفاق املذاهب األربعة، وإن قصره ل الدخول يف نكاح صحيح قبموت أحد الزوجني: ثانيا

؛ أي يف نكاح التفويض، قياسا ى، حيث ال يوجبون هلا شيئا عند عدم التسميةاملالكية على املهر املسم
  .)1507(للموت على الطالق، والطالق قبل الدخول واخللوة وقبل تسمية املهر، ال شيء فيه، فمثله املوت

                                                 
 .71-70أحكام األسرة، ص :  انظر، عبد الرمحن العدوي-1503
 .159-10/149املغين، :  ابن قدامة-1504
. 3/297مغين احملتاج، : الشربيين .202-201قوانني األحكام الشرعية، ص : ابن جزي. 2/22بداية اتهد،: ابن رشد انظر، -1505
 .391أحكام األسرة يف اإلسالم، : شليب. 4/101الفقه على املذاهب األربعة، : اجلزيري
 .7/289الفقه اإلسالمي وأدلته، :  انظر، وهبة الزحيلي-1506
أحكام :شليب.4/101ب األربعة، الفقه على املذاه: انظر،اجلزيري. 3/297مغين احملتاج،: الشربيين.2/22بداية اتهد،: ابن رشد -1507

 .7/290الفقه اإلسالمي وأدلته، :  وهبة الزحيلي.392األسرة يف اإلسالم، ص 
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 إىل أا ال )1509( بعد العقد الصحيح، فذهب املالكية والشافعية)1508(ده باخللوةواختلفوا يف تأكّ
تقوم مقام الدخول يف تأكيد املهر، فإن طلقها بعد اخللوة وقبل الدخول وجب ا نصف املهر املسمى، 

، وكان لو أقامت معه يف بيت الزوجية سنة: فإن مل يسم هلا مهرا وجبت هلا املتعة، غري أن املالكية قالوا
وذهب . )1510(بالغا، وهي تطيق املخالطة، ومل يفعل شيئا وجب هلا كل املهر لو انفسخ العقد بعد ذلك

، وتسمى عندهم )1513( اخللوة بالزوجة يتأكد ا املهر كلهإىل أنّ    )1512(واحلنابلة) 1511(احلنفية
 أحدمها ، فإن كان)1514(بالدخول احلكمي، غري أن احلنفية يشترطون يف اخللوة أن تكون صحيحة

مريضا أو صائما يف رمضان أو محرما حبج فرض        أو نفل أوبعمرة، أو كانت حائضا، فليست 
لو ملسها بشهوة ولو حبضرة : ، وأما احلنابلة فال يشترطون ذلك، بدليل أم قالوا)1515(اخللوة صحيحة

لزواج الفاسد موجبة للمهر د هلا كل املهر وال يسقط، بل زادوا على ذلك وجعلوا اخللوة يف االناس تأكّ
 .)1516(يف إحدى الروايتني

 اجلانب القانوين: ثانيا
 املعدلة، 15يف الفقرة الثانية من املادة  للصداق الزوجة استحقاق على اجلزائري املشرع نص

 : ثالثةحاالت إىل تقسيمها وميكن ،األسرة قانون من 16واملادة 
 الصداق كامل استحقاق حالة: أوال
 .بالوفاة أو بالدخول كامال الصداق تستحق الزوجة فإن األسرة قانون من 16 ادةامل لنص وفقا

                                                 
اجتماع الزوجني وحدمها بعد العقد الصحيح يف مكان يأمنان فيه من دخول الغري عليهما، أو اطالعه على : املراد باخللوة الصحيحة -1508

انظر، حممود حممد . للمهر كله للزوجة أال يكون هناك مانع مينع الزوج من التمتع الكامل اسرمها، ويشترط يف اعتبار اخللوة مؤكدة 
 .208-207، ص 1972، 2األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط: الطنطاوي

 .3/297مغين احملتاج،: الشربيين. 2/22بداية اتهد،: ابن رشد -1509
أحكام األسرة يف اإلسالم، : شليب.4/102الفقه على املذاهب األربعة، : اجلزيري.201قوانني األحكام الشرعية، : ي ابن جز-1510

 .      394ص
 .4/668البناية يف شرح اهلداية،:  العيين-1511
 .10/153املغين، : ابن قدامة-1512
 املقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح من:"18/6/1991وهذا ما جاء يف القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ  -1513

وتأكدت اخللوة بني الزوجني أصبح للزوجة احلق يف مجيع توابع العصمة وكامل صداقها حىت ولو مل يقع احتفال بالدخول، ومن مث فإن النعي 
 .61، ص 1993عدد األول، الة القضائية، ال: 74475ملف رقم ". على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون غري سديد

 أما اخللوة الفاسدة فال تعترب كالدخول باتفاق الفقهاء، وأوجب فقهاء احلنفية العدة يف الطالق بعد اخللوة الفاسدة يف العقد الصحيح -1514
 .1/192شرح قانون األحوال الشخصية،: السباعي. احتياطا، ويف العقد الفاسد ال جتب العدة إال بالدخول

 .4/670لبناية يف شرح اهلداية،ا:  العيين-1515
 .395أحكام األسرة يف اإلسالم، : شليب. 10/157املغين،:  ابن قدامة-1516
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 األسرة، قانون من 16 املادة لنص طبقا بالدخول الصداق كامل الزوجة تستحق: الدخول -
 احلالة هذه و قد أخذ املشرع اجلزائري يف بالزوجة، الدخول ومتام صحيحا الزواج عقد إبرام بعد وذلك

 .عامة الفقهاء يهإل ذهب مبا
 الصداق للزوجة كامل اجلزائري املشرع أعطى األسرة قانون من 16 املادة لنص وفقا :الوفاة -

 فقهاء إليه ذهب ما خبالف والقتل الطبيعية الوفاة بني يفرق مل واملشرع الزوجني، أحد وفاة أي ؛بالوفاة
     إذا كانت وفاا غري طبيعية كاالنتحار حيث مل ينص املشرع اجلزائري يف حالة ما  .اإلسالمية الشريعة

  . )1517(أو القتل على حكم استحقاقها للمهر
 الصداق نصف استحقاق :ثانيا
نص قانون من 16 املادة نص يف الصداق لنصف الزوجة استحقاق حالة على اجلزائري عاملشر 

يح شرعا؛ ألن الطالق ى ذلك أنه يوجد عقد زواج صحومؤد. الدخول قبل الطالق حالة وهو ، األسرة
جاء  ذلك على وكمثال القضائية، التطبيقات يف احلالة هذه ستكُر وقد. ال يكون إال يف زواج صحيح

 البناء قبل الطالق عند أنه قانونا املقرر من:"16/10/1993 بتاريخ االجتهاد القضائي يف قراره الصادر
 من:"فيه جاء والذي 24/9/1994 يف القرار املؤرخ وكذا .)1518(.."الصداق نصف الزوجة تستحق

 الطالق عند نصفه تستحق و الزوج بوفاة أو بالدخول كامال الصداق الزوجة تستحق أنه قانونا املقرر
 باعتبارهم املوضوع قضاة فإن البناء قبل طلقت الزوجة أن احلال قضية يف ثابتا كان وملا الدخول، قبل

 .)1519(.."نصفه تستحق أا مع الصداق كامل بإرجاع الطاعنة على واحلكم فسخا به احملكوم الطالق
وعليه فإن هذا القرار قد جاء موافقا ملا عليه املذهب املالكي من استحقاق املطلقة قبل الدخول نصف 

 .)1520(الصداق املسمى

                                                 
 وقد اختلفت اآلراء الفقهية فيماإذا قتلت الزوجة نفسها عمدا قبل الدخول ا، فريى مجهور الفقهاء أا تستحق كل املهر؛ ألنه حق -1517
 أنه ليس هلا شيء على أساس أنّ القتل جناية، و ذه اجلناية تكون قد فوتت على الزوج - احلنفية من- ويرى زفر  فال يسقط بفعلها للورثة 

بينما يرى احلنفية . أما إذا قتلت زوجها عمدا فريى املالكية والشافعية أن حقها يسقط و حترم يف هذا الصدد من املرياث. حقه يف الدخول ا
ألا قد ارتكبت جناية أو جرمية، وهذه اجلرمية ليست عقوبتها إسقاط املهر و إمنا هلا عقوبة    بل يتأكد؛واحلنابلة أنه ال يسقط حقها يف املهر

 . 394-393أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، شليب .القصاص
 .266، ص 2001الة القضائية،عدد خاص،:26801 ملف رقم -1518
 .269، ص 2001الة القضائية، عدد خاص، :143725 ملف رقم -1519
 .2/600مدونة الفقه املالكي، : انظر، الغرياين -1520
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 املثل لصداق الزوجة استحقاق: ثالثا
اق صداق املثل، وتكون استحق حالة األسرة قانون من 15 املادة نص يف اجلزائري املشرع تناول

يف نص الفقرة جاء املثل، و صداق الزوجة تستحق  فهنا،الدخول بعد تسميته أو حتديد الصداق عند عدم
   .دون صداق  أنه يثبت صداق املثل بعد الدخول إذا مت الزواج33الثانية من املادة 
 ما إىل الرجوع عييستد ما وهو وكيفية حتديده، املثل، صداق ن ماهيةمل يبي املشرع غري أن

  .-سبق بيانه  والذي- املثل صداق حتديد يف اإلسالمية الشريعة فقهاء إليه ذهب
 عدم أن "فيه جاء إذ 17/11/1998 يف املؤرخ االجتهاد القضائي ذلك يف قراره جسد ولقد

  .)1521("املثل بصداق للزوجة يقضي الرتاع عند ألنه ؛الزواج يبطل ال الصداق حتديد
 ما وهو أحكام اخللوة إىل إطالقا يتعرض مل أنه اجلزائري املشرع على حظتهمال ميكن وما

 إال أنه يفهم .األسرة قانون من 222 املادة لنص وفقا اإلسالمية الشريعة إىل أحكام الرجوع يستدعي
  .)1522(من ذلك أن املشرع قد اعتمد املذهب املالكي يف عدم جعل اخللوة سببا الستحقاق الصداق

من :" والذي جاء فيه19/11/1984سه االجتهاد القضائي يف قراره املؤرخ يف وهذا ما كر
املقرر شرعا أن الزوجة املطلقة بعد الدخول ا تستحق كامل صداقها، أما إذا مل يقع الدخول ا فال 
تستحق إال نصفه، وال يعترب دخوال ما يقع بني الزوجني قبل إبرام عقد الزواج من عالقات جنسية، بل 

و جمرد عمل غري شرعي ال يثبت عنه نسب الولد، وعليه فإنه ال وجود ألي تناقض إلثبات الزواج ه
  .ونفي نسب الولد عن الزوج

 وملا كان القرار املطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي 
 أما من حيث قضائه بكامل .نسب الولد، فإنه بقضائه هذا كان مطبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

الصداق للزوجة املطلقة قبل الدخول ا فإنه يعد خروجا عن هذه املبادئ مما يؤدي إىل نقضه وإبطاله يف 
  .)1523("هذه اجلزئية فقط

                                                 
 .53، ص 2000الة القضائية، عدد خاص،  :210422 ملف رقم -1521
استحقاق الزوجة مجيع الصداق قبل الدخول قد يفتح بابا لالستغالل فإن  األخذ مبذهب احلنفية جبعل اخللوة مقام الدخول، ومن مث -1522

إال أن اإلشكال .  تأخذ نصف ما فرض هلا املرأةأنفيه  األصل الذي يكونصل الطالق  وحييكتمل الزواج بالدخول،فقد ال  من طرف املرأة،
، فهل يكون هلا كامل الدخول على سبيل الزيارة والترته بعد العقد وقبل  الزوجنيبني لوة اخل حصولويكمن يف حال الطالق قبل الدخول 

 .املهر أم نصفه؟
 دار اهلدى، عني قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا،: انظر،نبيل صقر. 1990 الة القضائية، العدد األول، :34046 ملف رقم -1523

 .34 ص ،2006مليلة، اجلزائر، 
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كما أن القانون مل يتطرق حلاالت سقوط حق املرأة يف الصداق، ومن هذه احلاالت ما يأيت 
  :)1524(ذكره بإجياز

 تقع الفرقة بني الزوجني قبل الدخول واخللوة الصحيحة بسبب من جهة أن: احلالة األوىل
  .الزوجة، كأن ترتد عن اإلسالم

أن تقع الفرقة بني الزوجني من جهة الزوج لعيب أو علّة يف الزوجة، فإنه يسقط : احلالة الثانية
  .مجيع املهر؛ ألا كالفرقة من جهتها، فكأا هي الفاسخة للعقد

  .أن تقع الفرقة بني الزوجني من جهة الزوجة لعيب أو علّة يف الزوج: احلالة الثالثة
 أن تقع الفرقة قبل الدخول واخللوة الصحيحة من جهة الزوجة بسبب عدم كفاءة :احلالة الرابعة

  .الزوج
 أن تقع الفرقة قبل الدخول واخللوة الصحيحة بسبب خيار البلوغ أو اإلفاقة من :احلالة اخلامسة

  .اجلنون
 الصداق يف االختالف: فرع الرابعال

االختالف يف املهر له أحوال تناوهلا الفقه اإلسالمي، فقد يكون االختالف يف أصل التسمية، 
على ما -وقد يكون يف مقدار املهر أو جنسه أو نوعه أو صفته، كما قد يكون االختالف يف قبضه 

  -سيأيت بيانه
اأم االختالف بني الزوجني أو  على األسرة قانون من 17 املادة يف فقد نص اجلزائري عاملشر

  .أم بعده الدخول قبل بني أحد الزوجني وورثة اآلخر، وفرق يف احلكم فيه مبا إذا حصل
 :من خالل ما يأيت الصداق يف االختالف ملسألة التعرض ميكن و 

   اجلانب الفقهي:أوال
كون االختالف يف تسمية املهر، أو يف إذا اختلف الزوجان يف الصداق وتنازعا، فال خيلو إما أن ي

 .أو يف صفته قدره،
 يف أصل التسمية االختالف -1

عي أحدمها تسمية املهر وقت  أن خيتلف الزوجان يف تسمية املهر وقت العقد، فيد:وصورته
  .العقد، فالواجب املهر املسمى، ويدعي اآلخر عدم تسمية املهر وقت العقد، فالواجب مهر املثل

  :لف الفقهاء يف هذه املسألة على النحو اآليتوقد اخت

                                                 
 . 3/102االختيار لتعليل املختار، :  انظر، املوصلي-1524
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 عند اختالف  ألنه هو األصل؛ إىل القول بأنه جيب مهر املثل)1525(ذهب احلنفية: املذهب األول
  .ى يصار إليه، وعند تعذر القضاء باملسمالزوجني

 كان قمهاي مل له، وإن قضي أقامها فإن البينة عياملد على هأن  ذهب املالكية إىل:املذهب الثاين
  .)1526(ميينه مع وعدمها التسمية يف العرف له يشهد ملن القول

 يف الصحيح إىل القول بأما يتحالفان، فإن حلف أحدمها )1527(ذهب الشافعية: املذهب الثالث
 إىل أنه يصدق الزوج بيمينه -يف قول-كما ذهبوا .ونكل اآلخر ثبت ما قاله، وإن حلفا وجب مهر املثل

  .جيب مهر املثلملوافقته األصل و
 إىل القول بأنه إذا كان االختالف يف أصل التسمية بعد )1528( ذهب احلنابلة:املذهب الرابع

الدخول، فإن ادعت املرأة مهر املثل أو أقل منه وجب ذلك من غري ميني؛ ألا لو صدقته يف ذلك لوجب 
فهي مقرة بنقصها عما جيب هلا هلا مهر املثل، فال فائدة يف االختالف، وإن ادعت أقل من مهر املثل 

بدعوى الزوج، فيجب أن يقبل قوهلا بغري ميني، وإن ادعت أكثر من مهر املثل لزمته اليمني على نفي 
  .ذلك، وجيب هلا مهر املثل

أما إن كان االختالف بعد الدخول فقد ذهب احلنابلة إىل أن هلا مهر املثل ما مل يطلقها، فإن 
أحدمها، القول قول من يدعي مهر املثل منهما :  يف ذلك إىل قولني-بلة احلنا-طلقها فقد اختلفوا 

  .القول قول الزوج وهلا املتعة: بيمينه، والثاين
  الصداق مقدار يف االختالف -2

 أن يتفق الزوجان على أصل التسمية وخيتلفان يف مقدار املهر املسمى، بأن تدعي :وصورته
  :وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه الصورة على النحو اآليت.  منهالزوجة مهرا ويدعي الزوج مهرا أقلّ

إىل أن القول قول من يدعي مهر املثل منهما، -يف رواية-ذهب احلنفية واحلنابلة : املذهب األول
فإن ادعت الزوجة مهر مثلها أو أقل منه فالقول قوهلا، وإن ادعى مهر املثل أو أكثر منه فالقول قوله، 

  .)1529(الزوجة بينة قدمت البينة أقاما إذا ى املنكر يف سائر الدعاوى، أماوذلك قياسا عل

                                                 
أحكام األسرة يف اإلسالم، : شليب. 4/151ربعة، الفقه على املذاهب األ: اجلزيري .4/723البناية يف شرح اهلداية، : انظر، العيين -1525

 .423ص 
 .2/602مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. 166-2/165املدونة، :  انظر، اإلمام مالك-1526
 .7/308الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 3/319مغين احملتاج، :  الشربيينانظر، -1527
 .7/308الفقه اإلسالمي وأدلته، :  وهبة الزحيلي.5/268شرح منتهى اإلرادات، : يتالبهو. 10/137املغين، :  ابن قدامةانظر، -1528
 .10/132 املغين،: ابن قدامة. 4/724البناية يف شرح اهلداية، : انظر، العيين -1529
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 وأبو يوسف من احلنفية إىل أن القول قول الزوج بكل -يف رواية–ذهب احلنابلة : املذهب الثاين
  .)1530(حال، إال أن يدعي مستنكَرا، بأن يدعي مهرا ال يتزوج مبثله عادة

 اليمني يؤديانل بأنه إذا كان االختالف قبل الدخول إىل القو ذهب املالكية: املذهب الثالث
 الدخول بعد أما ضده، قضي حيلف مل ومن بلديهما أهل بني املعتاد و باملتعارف أشبه قوله ملن ويقضى
  .)1531(ميينه مع الزوج قول فالقول

 ذهب الشافعية إىل القول بأما يتحالفان، فإن حلف أحدمها ونكل اآلخر ثبت :املذهب الرابع
ما قاله، وإن حلفا وجب مهر املثل، ألما اختلفا يف العوض املستحق يف العقد وال بينة فيتحالفا قياسا 
على املتبايعني إذا اختلفا يف الثمن، أما إذا كان مدعي الزيادة الزوج فال حتالف ألنه معترف مبا يدعيه 

  .)1532(ويبقى الزائد يف يده
  الصداق يف قبض  االختالف-3

  عي الزوج أنه سلّم زوجته املهر أو قدرا منه وتنكر الزوجة أنه سلّمها شيئا منه، يد أن :وصورته
منهعي الزوج أنه سلّم زوجته قدرا من املهر، وتدعي أنه سلّمها أقلّأو أن يد .  

فإذا كان اخلالف بني الزوجني قبل الدخول، فقد اتفق الفقهاء على أن القول قول الزوجة مع 
  .وج أن يقيم البينة على صحة دعواهميينها، وعلى الز

  :أما إذا كان اخلالف بني الزوجني بعد الدخول، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على النحو اآليت
 القول قول  إىل أنّ)1534( وأبو ثور)1533(ذهب الشافعي وأمحد وسفيان الثوري: املذهب األول

  .)1535(الزوجة
 أنه إذا كان االختالف يف أصل القبض  إىل)1536(وذهب اإلمام مالك يف املشهور: املذهب الثاين

عى أنه سلّفادسمع قوهلا والقول قول الزوج مع ميينهمها معجألن ؛ل الصداق، وأنكرت ذلك، فال ي 

                                                 
 .10/132 املغين،: انظر، ابن قدامة -1530
الفقه على املذاهب األربعة، : اجلزيري. 203ص قوانني األحكام الشرعية،:ابن جزي .2/30بداية اتهد،: انظر، ابن رشد-1531

4/153 . 
دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان،  ،ضبط وتصحيح، الشيخ زكريا عمريت املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،:  الشريازي-1532

 .7/309الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي .10/132املغين، : ابن قدامة .473-2/472 ،1،1995ط
ه، كان بارعا يف الفقه 161ه وتويف سنة 97عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف من تابعي التابعني، ولد سنة هو أبو  -1533

 .6/356حلية األولياء، : أيب نعيم. واحلديث، مشهورا بالزهد والورع وقول احلق، من كتبه اجلامع الكبري
طبقات الفقهاء، : الشريازي. ه240ادي، أخذ الفقه عن اإلمام الشافعي، تويف سنة  هو إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغد-1534

 .101، ص )دط، دت(حتقيق خليل امليس، دار القلم، بريوت، لبنان، 
 .135، 10/134املغين، :ابن قدامة .2/473املهذب، : الشريازي. 2/31بداية اتهد،  :انظر، ابن رشد -1535
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ل الصداق قبل الدخول إن جرى عرف أهل البلد على أن الزوج ال يدخل العادة جرت بدفع معج
ا العرف فالقول قول الزوجة مع ميينها، فإن أقام بالزوجة حىت يدفع الصداق، فإن كان بلد ليس فيه هذ

  .)1537(الزوج بينة حكم ا، وإن مل تكن له بينة حكم هلا إذا حلفت اليمني، وهو مذهب احلنفية أيضا
وإن كان االختالف يف مقدار املقبوض بأن ادعى مقدار معينا، وادعت أقلّ منه فعلى الزوج 

 ألن الظاهر يشهد هلا، حيث ثبت حقها يف املهر مبقتضى ؛نهاإقامة البينة، وإال فالقول قوهلا بيمي
  .)1538(العقد

  اجلانب القانوين: ثانيا
يف حالة :"األسرة قانون من 17 املادة نص يف اجلزائري االختالف يف الصداق املشرع تناول

جة أو الرتاع يف الصداق بني الزوجني أو ورثتهما وليس ألحدمها بينة، وكان قبل الدخول فالقول للزو
هذه املادة  قسمت حيث ".ورثتها مع اليمني، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمني

 بالصداق املتعلقة اخلالفات هي ما حتدد أن دون وبعده، الدخول قبل ما إىل الصداق االختالف حول
 القاعدة تطبق هذه ايلوبالت نفسها، املادة نص يف عليها املنصوص اإلثبات قاعدة عليها تطبق اليت

 يف أو نوعه أو صنفه أو مقداره الصداق أو بتسمية متعلقة كان سواء الرتاع حاالت مجيع على املذكورة
 :حالتني إىل تقسيمها وميكن قبضه،

 الدخول قبل الصداق يف االختالف حالة -1
    الزوجني بني الصداق يف الرتاع حالة يف" أنه على 17 املادة نص يف اجلزائري املشرع نص لقد

  .)1539(" …اليمني مع ورثتها أو للزوجة فالقول الدخول، قبل وكان بينة ألحدمها وليس ورثتهما أو
 بني أو الزوجني بني نزاع وثار دخول هناك يكن مل إذا أنه املادة هذه من استخالصه ميكن وما 

 عليه، للمدعى أو للمدعي ينةب هناك تكن ومل الزوجني، ورثة بني أو اآلخر الزوج وورثة الزوجني أحد
 الصادر القرار منها القضائية، واليت التطبيقات جسدته وهذا ما .اليمني مع ورثتها أو للزوجة هنا فالقول

 على الرتاع حالة يف أنه قانونا املقرر من:"فيه جاء والذي 1991/ 06/ 18 يف املؤرخ العليا احملكمة عن
 مع ورثتها أو للزوجة فالقول الدخول قبل وكان بينة ألحدمها وليس ورثتهما أو الزوجني بني الصداق

 . )1540 (.."اليمني
                                                                                                                                                         

 .       2/31تهد، بداية ا :انظر، ابن رشد -1536
 .204آثار عقد الزواج يف الفقه والقانون، ص : مجيل فخري .427أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، مصطفى شليب -1537
 .204آثار عقد الزواج يف الفقه والقانون، ص : مجيل فخريانظر،  -1538
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -1539
 .69، ص 1992 العدد الرابع، الة القضائية،:73515 رقم ملف -1540
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 الدخول بعد الصداق يف االختالف حالة -2
 وإذا ... "األسرة قانون من 17 املادة نص يف احلالة هذه على أيضا اجلزائري املشرع نص لقد

  ".اليمني مع ورثته أو للزوج فالقول البناء بعد كان
 الزوج وورثة الزوجني أحد بني أو الزوجني بني الصداق حول نزاع كان إذا نهأ وهذا يعين 

 ما جاء وهذا اليمني، مع ورثته أو للزوج القول فهنا بينة ألحدمها تكن ومل الزوجني، ورثة بني أو اآلخر
 فالقول البناء بعد كان وإذا… " قضى والذي 18/06/1991 بتاريخ الصادر العليا احملكمة قرار يف
  .)1541("للقانون خمالفا يعد املبدأ هذا خيالف مبا فالقضاء مث ومن اليمني مع ورثته أو       لزوجل

 اليت األحكام األسرة قانون من 17 املادة نص يف خالف أنه اجلزائري املشرع على يالحظ وما
 اعالرت حاالت مجيع على وطبقها واحدة عامة قاعدة وضع حبيث اإلسالمية الشريعة فقهاء وضعها
 نزاع حالة لكل خصصوا -ذكره سبق كما- اإلسالمية الشريعة أن فقهاء حني يف بالصداق املتعلقة
 .))1542ا خاصة إثبات قاعدة

 الصداق يف عقد الزواج ختلف أثر: اخلامس الفرع
املترتبة عن  اآلثار يف اختالفهم إىل أدى الصداق تكييف الشريعة اإلسالمية يف فقهاء اختالف إن

 غري أخرى آثار إىل ترتيب األسرة قانون من 33 املادة نص يف اجلزائري املشرع  حني ذهبيف ختلفه،
 :من خالل ما يأيت الصداق شرط ختلف ألثر التطرق ميكن وعليه الفقهاء، مجهور إليها ذهب اليت

 اجلانب الفقهي: أوال
 أثناء يسم مل إذا يلوبالتا الزواج، أحكام من حكم هو الصداق أن إىل واحلنابلة ذهب الشافعية

املثل، غري أنه ال  مهر الزوجة صحيحا وتستحق العقد يكون إسقاط التسمية على اتفق أو العقد، إبرام
 مل خيل نكاحا عنه، وألنه أدفع للخصومة، ولئال يشبه نكاح �جيوز االتفاق على إسقاط املهر؛ ألنه 

 أن يتزوج بال �وكان له :"نتهى اإلرادات، وجاء يف م)1543( كما قال الشربيين�الواهبة نفسها للنيب 
  .�؛ يعين بذلك أن خلو الزواج من املهر من خصوصيات النيب )1544("مهر

 ألن ؛)أي اتفق على إسقاطه(،  بينما ذهب احلنفية إىل صحة النكاح مبهر املثل إن خال من املهر
  .)1545(وجوبه ليس لصحة النكاح؛ وإمنا إظهارا لشرف احمللّ

                                                 
 .69، ص 1992الة القضائية، العدد الرابع، :73515رقم ملف  -1541
 .  إال أن املشرع اجلزائري قد اتفق مع ما ذهب إليه املذهب املالكي يف التفريق يف الرتاع بني الزوجني  قبل الدخول وبعده-1542
 .292-3/291مغين احملتاج، : انظر، الشربيين -1543
 .5/235شرح منتهى اإلرادات، : يتالبهو -1544
 .4/647البناية يف شرح اهلداية، : العيين انظر، -1545
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أو شرطَ ( الزواج  عقد أركان من ركنا الصداق -ذكره سبق كما- يعتربون ذينال املالكية أما
        العقد جيعل إسقاطه على باالتفاق أو تسميته بعدم فتخلفه وبالتايل ،)صحٍة يف رأي بعض علمائهم

دخل ا ثبت  إن:"صداق بغري نكح قال فيمن أنه مالك اإلمام عن ، غري أنه يف رواية)1546(غري صحيح
 .)1547("اح و هلا صداق مثلها، و إن مل يدخل ا فرق بينهما، فهذا رأيي و الذي استحسنتالنك

  اجلانب القانوين:ثانيا
 واليت منه 33 املادة نص يف الزواج عقد يف شرط الصداق ختلف أثر على األسرة قانون نص لقد

 :حالتني إىل تقسيمها ميكن
فإن الفقرة الثانية من  الدخول، قبل  ذلكمعرفة مت الصداق و ختلف شرط إذا ما حالة يف -أ

 احملكمة قرار جسده ما  وهو.الصداق الزوجة تستحق وال العقد يفسخ نصت على أنه قد 33 املادة
 كامل تستحق الزوجة أن شرعا املقرر من أنه:"فيه والذي جاء 09/03/1987 بتاريخ الصادر العليا

  . )1548("بالطالق أو العقد بفسخ حكم وقع قد يكن ومل ا الدخول قبل زوجها تويف إذا الصداق
من املقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق :" أنه24/9/1986كما جاء يف القرار املؤرخ يف 

  .كامال بالدخول أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطالق قبل الدخول
ملوضوع باعتبارهم  أن الزوجة طلقت قبل البناء، فإن قضاة ا-يف قضية احلال-وملا كان ثابتا

الطالق احملكوم به فسخا واحلكم على الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع أا تستحق نصفه خالفوا 
 .  )1549("مما يستوجب نقض القرار فيه.  من قانون األسرة16أحكام املادة 

 فإن الفقرة الثانية الدخول، بعد إال معرفة ذلك يتم ومل الصداق شرط ختلف يف حالة ما إذا -ب
 ما  وهذا.الصحيح العقد عليه آثار وتترتب املثل، بصداق يثبت الزواج  قد نصت على أن33 املادة من

 يبطل ال الصداق حتديد عدم إن :"فيه جاء والذي 17/11/1998 يف املؤرخ العليا احملكمة قرار جسده
قضائهم بتأييد احلكم الزواج العريف، ما عدا الصداق بقي مؤجال حسب عادة املنطقة، فإن قضاة الس ب

 للتناقض القاضي برفض الدعوى الرامية إىل إثبات الزواج رغم توافر أركانه، فإم عرضوا قرارهم
    .)1550(الزواج يبطل ال الصداق حتديد عدم ألن التسبيب يف والقصور

                                                 
فإن وقع فسخ النكاح قبل الدخول وبعده على املشهور، ويدفع :"قال ابن جزي.  كما هو احلال يف نكاح الشغار املنهي عنه شرعا-1546

 . 203عية، ص قوانني األحكام الشر..".ملن دخل ا صداق املثل، وتقع به احلرمة
 .2/164املدونة الكربى، : اإلمام مالك -1547
 . 35قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا، ص : انظر، نبيل صقر. 1992الة القضائية،العدد الثالث،  :45301ملف رقم  -1548
 . 269، ص 2001الة القضائية،عدد خاص،  :143725ملف رقم  -1549
 .53،ص 2000دد خاص،الة القضائية، ع :210422ملف رقم  -1550
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وعليه فإن املشرع اجلزائري قد رتب على ختلف الصداق فسخ العقد إذا مل يتم الدخول، وإذا مت 
الدخول فإنه يثبت مبهر املثل، وكون الصداق يف قانون األسرة اجلزائري شرط صحة فإن ختلفه يف العقد 

وهو بذلك قد أخذ بالرأي املستحسن عند اإلمام مالك والذي يفرق يف . )1551(جيعله قابال لإلبطال
  .)1552(حكم ختلف الصداق يف النكاح قبل الدخول وبعده

تحدث عن املتعة كبدل عن الصداق يف بعض األحوال، كما يف وما يالحظ أيضا أن املشرع مل ي
حال عدم تسمية املهر يف العقد وال بعده، وحصلت الفرقة بتراضي الزوجني أو حبكم القاضي قبل 

، ودليل وجوا )1553(الدخول أو اخللوة الصحيحة، فال جيب للمرأة شيء من املهر؛ وإمنا جتب هلا املتعة
 لَا جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفِْرضوا لَهن فَِريضةً � ::يف هذه احلالة قوله تعاىل

ِسِننيحلَى الْما عقوِف حرعا ِبالْماعتم هرقِْتِر قَدلَى الْمعو هروِسِع قَدلَى الْمع نوهعتم1554(�و(.  
  الوالية يف عقد الزواج: املطلب الثالث

إن من شروط صحة عقد النكاح أال يكون كل من العاقدين أو أحدمها فضوليا، فال ينعقد هذا 
العقد إال إذا كان العاقدان هلما والية إنشاء، وهذه الوالية إما أن تثبت باألصالة أو بإنابة الشرع وهي 

  . اليت تسمى يف الفقه اإلسالمي باسم الوالية
 النكاح أمهية كبرية؛ لكثرة األحكام املترتبة عليها، فقد شهدت مسألة الوالية يف وللوالية يف

تزويج املرأة نقاشا حادا وطويال بني خمتلف املعنيني باملوضوع من رجال الشريعة والقانون والرأي العام 
  .مبختلف توجهاته
ودور الويل يف التزويج من  من تعريف الوالية وبيان أقسامها، وشروطها، ومعرفة موقع لذا ال بد

خالل ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، وتنظيمه يف قانون األسرة اجلزائري، وكذا ما استقر عليه 
وذلك بالتركيز على أهم املسائل اليت متثل حمورا للنقاش واجلدل الفقهي والقانوين . االجتهاد القضائي

  :ويكون ذلك على النحو اآليتوحىت القضائي، تبعا ملا نص عليه املشرع اجلزائري، 
  مفهوم الوالية يف عقد الزواج وبيان أقسامها وشروطها: الفرع األول

  تعريف الوالية لغة واصطالحا: أوال
: بفتح الواو وكسر الالم، وهي بكسر الواو" وِلي"الوالية مأخوذة من الفعل :  يف اللغة-أ

هو الناصر واحملب واملعني، أو مبعىن القائم بأمر الشخص الِوالية؛ فتأيت إما مبعىن النصرة واحملبة، والويل 
                                                 

 .1/117الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، : انظر، العريب بلحاج -1551
 .2/164املدونة الكربى، : اإلمام مالك -1552
 .409أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  انظر، شليب-1553
 .236اآلية : البقرة -1554
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واملتويل لشؤونه، وكال املعنيني مراعى يف الوالية؛ ألا حتتاج من الويل إىل التدبري والقدرة، كما حتتاج 
ويسمى متويل العقد الويل ومنه قوله . )1555(إىل نصرة املوىل عليه والنسب أدعى إىل حتقيق هذا

  .وويل املرأة من يلي عقد نكاحها. )1556(�لْ وِليه ِبالْعدِلفَلْيمِل�:تعاىل
  :من التعريفات اليت وردت يف الوالية يف االصطالح الفقهي ما يأيت: يف االصطالح -ب

سلطة شرعية ختول لصاحبها "، أو هي )1557("تنفيذ القول على الغري شاء أو أىب:"الوالية هي  
، سواء كان موضوع التصرف خيصه أو كان خيص من يف واليته إنشاء العقود والتصرفات وجعلها نافذة

  .)1558("ممن له عليه سلطة مستمدة من الغري مبا يف ذلك تصرفات الوكيل يف حدود عقد الوكالة
من له على املرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو :"والويل يف عقد الزواج هو  

  .)1559("سلطنة أو ذو إسالم
 الوالية يف عقد الزواج تتمثل يف قدرة الشخص على إنشاء عقد الزواج لغريه وعلى هذا فإن

  .)1560(بسلطة خوهلا له الشارع
مل خيتلف تعريفها قانونا عن تعريفها اصطالحا؛ فهي سلطة شرعية : يف االصطالح القانوين-ج

من احلقوق وهي تشمل سلطة التزويج والتربية والتعليم وغريها . جتعل تصرف اإلنسان نافذا شرعا
  . )1561(الشخصية

  . والذي يهم يف هذا املقام هو الوالية على النفس اليت هي باب من أبواب األحوال الشخصية
  حكمة مشروعية الوالية: ثانيا

  :تبدو حكمة مشروعية الوالية يف الزواج من خالل ما يأيت بإجياز  

                                                 
 .15/407لسان العرب، : ابن منظور -1555
 .282اآلية : البقرة -1556
 ويف احلقيقة ال يوجد هناك وجه ألن يقال يف التعريف شاء أو أىب، وذلك ألن املوىل عليه إما أن .3/55 رد احملتار ،: عابدينابن  -1557

. يكون عدمي األهلية كانون أو ناقصها كالصيب املميز، ففي احلالة األوىل ليس له مشيئة أو إباء يف نظر الشرع إللغاء تصرفاته القولية شرعا
أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية : انظر، أمحد إبراهيم بك.  احلالة الثانية فال تعترب مشيئته وال إباؤه من حيث النفاذوأما يف

 .120والقانون، ص 
 .170، ص 1967، 1أحكام األسرة يف اإلسالم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط: حممد سالم مدكور -1558
 .ويالحظ من خالل هذا التعريف ترتيب األولياء عند عدم وجود األقرب. 241شرح حدود بن عرفة، ص  :أيب عبد اهللا الرصاع -1559
 .153حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص : انظر، أبو زهرة -1560
 .601، صتاريخ التشريع اإلسالمي :رف الدينانظر، عبد العظيم ش -1561
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افظة على حوائجهم وقضائها،  حتقيق مصاحل املغلوبني على عقوهلم، كالصغار واانني باحمل-1  
فقد حتتاج انونة إىل الزواج إلعفافها أو لطلب شفائها، ولكنها ال تقوى القيام ذا األمر على وجه 

  .الصحة والرشاد، فكان للويل معها دور
 أن يف مشروعية الوالية محاية للمرأة، فالويل حني يقوم على تويل مصاحل موليته كتزوجيها -2  

ه وهلا، وال يقدم على تزوجيها إال ممن يتحقق فيه شرط الكفاءة والكفاية صيانة لنفسه من حيتاط لنفس
  .حلوق العار به وباألسرة كلها

 تويل الويل ألمور موليته خاصة عقد زواجها حيميها ويصوا عما يشعر بوقاحتها ورعونتها -3  
  .مون مع الواليةوميلها للرجال إذا ما انفردت مبباشرة عقد زواجها، واألمر مأ

  أقسام الوالية: ثالثا
والية الشخص على نفسه ما دام أهال للتعاقد فهي ال تنفك عن : قد تكون الوالية قاصرة وهي

  .)1562(األهلية مطلقا، كإجراء عقد الزواج
والية الشخص على الغري، فتكون والية على املال أو على : وقد تكون الوالية متعدية وهي

وهي إما أن تكون مستمدة من الشارع ابتداء كوالية األب واجلد الصحيح . يهما معاالنفس        أو عل
، وإما أن تكون مستمدة من الغري كوالية القاضي والوصي )1563(فال ميلك أحدمها التنازل عنها

  .والوكيل
وهذا هو املقصود بالبحث واملناقشة من خالل .والية إجبار ووالية اختيار: وتنقسم إىل قسمني

أهم االجتهادات الفقهية اليت عاجلت موضوع اشتراط الويل يف عقد الزواج، وبيان مدى متاشي عرض 
قانون األسرة اجلزائري وفق ما يقره االجتهاد القضائي الشرعي يف هذا املوضوع، وإىل أي مدى وفق 

لقواعد الكلية املشرع اجلزائري يف االستناد إىل آراء واجتهادات فقهية قوية مبا حيقق عدم اخلروج عن ا
ومبا أن موضوع الوالية متشعب، فإن . املرعية يف الشريعة اإلسالمية، ومبا يساير مقتضيات العصر

  .احلديث يقتصر على أهم املسائل املتعلقة بوالية التزويج، واملنصوص عليها يف قانون األسرة فحسب
  شروط والية التزويج: رابعا

ها يف الويل، وهلذا جيب الرجوع إىل ما حدده فقهاء مل حيدد املشرع اجلزائري الواجب توافر
  : من قانون األسرة، وهذه الشروط على اجلملة كاآليت222الشريعة اإلسالمية، وفقا لنص املادة 

                                                 
لبالغ العاقل الراشد فله أن يزوج نفسه مبن ارتضت الزواج منه، وعلى ما اتفق تثبت الوالية القاصرة يف عقد الزواج يف حق الرجل ا -1562

 .عليه من مهر، كما تثبت وفق مذهب األحناف للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة، كما سيأيت تفصيل ذلك الحقا
 .3/55 رد احملتار،: ابن عابدين -1563
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 أي كامل األهلية فال تثبت هذه الوالية نون )1565(، عاقال، ذكرا)1564( أن يكون الويل بالغا-
  .ية هلم على أنفسهمأو معتوه أو صيب ولو مميزا، إذ ال وال

لَا يتِخِذ �: احتاد الدين بني الويل ومن يف واليته، فال والية لغري املسلم على املسلم لقوله تعاىل-
ِمِننيؤوِن الْمد اَء ِمنِليأَو ونَ الْكَاِفِرينِمنؤوكذا فال والية للمسلم على غري املسلم لقوله )1566(�الْم ،

، غري أن هذا ال يشترط يف الوالية العامة فإن )1567(� كَفَروا بعضهم أَوِلياُء بعٍضوالَِّذين�     :تعاىل
  .)1568(احلاكم تثبت واليته على رعاياه من غري املسلمني أيضا

 كما روي عن أمحد )1570(-يف رواية-،والشافعية )1569(-يف رواية-اشترطها املالكية :  العدالة-
, )1572("ال نكاح إال بويل مرشد و شاهدي عدل" حبديث  اشتراطها أيضا مستدلني)1571(بن حنبل

 ومن وافقهم ال يشترطون يف الويل العدالة؛ )1574(، ولكن احلنفية)1573(إن الفاسق ليس مبرشد: وقالوا
ألن أساسها الشفقة واحلرص على حتقيق املصلحة، وهو املقصود من لفظ مرشد يف احلديث املذكور، 

ذا كان مستهترا ماجنا فإنه ِليصح عقده يشترط أن يكون الزواج وهذا ال يتوقف على العدالة، وأما إ
  . )1575(بالكفء ومبهر املثل

  والية التزويج يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: الفرع الثاين

                                                 
 .368-9/367املغين،: ابن قدامة. ثبوت الوالية خمالفا بذلك مجهور الفقهاء أن البلوغ ال يعد شرطا ل-يف رواية-يرى اإلمام أمحد  -1564
ذهب احلنفية إىل عدم اشتراط الذكورة يف ثبوت الوالية يف التزويج، ومرجع هذا صحة انفراد املرأة بعقد زواجها إذا كانت بالغة  -1565

 .7/196الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي. عاقلة
 .28اآلية  :انآل عمر -1566
 .73اآلية : األنفال -1567
 .7/196الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي -1568
 .2/12بداية اتهد،:انظر،ابن رشد -1569
 .3/209مغين احملتاج، :انظر،الشربيين -1570
 .9/368املغين : ابن قدامة -1571
بشرح  فتح الباري،: ابن حجر.7/182ن الكربى، ، السن13650: البيهقي كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل حديث رقم-1572

 .11/456 ،2005، 1،ططيبة، الرياض، دار  تعليق عبد الرمحن بن ناصر الرباكصحيح البخاري،
اختلف الفقهاء يف اشتراط الرشد يف الويل فذهب احلنابلة إىل اعتبار الرشد شرطا يف الويل لضرورة كمال النظر والتدبر منه يف أمر  -1573

شرح منتهى :انظر،البهويت.لقصورهوليه، وهو األمر املنعدم لدى السفيه الذي ال يلي عقد نفسه، فكان غريه أوىل بعدم واليته الزواج مل
 .والشافعية يف أحد القولني إىل أن الرشد ال يشترط لثبوت الوالية واملالكية يف رواية على املشهور،وذهب احلنفية . 5/135اإلرادات،

 .3/209مغين احملتاج،: الشربيين. 2/12بداية اتهد، :ابن رشد .6/239 ع الصنائع،بدائ:انظر،الكاساين
 .6/239بدائع الصنائع،  :الكاساين -1574
والراجح يف اشتراط العدالة ما ذهب إليه احلنفية ومن وافقهم ألن فسق اإلنسان يف نفسه ال ينعكس بالضرورة على املوجودين من  -1575

 .وخي احلذر واملراقبة يف اختيار الكفءحوله، بل قد يكون داعيا لت
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إن الطريق السليم والسبيل األرشد لتقرير لزوم هذه الوالية أو عدم لزومها إمنا هو التماس ذلك 
وأصوله، والتمسك حبجيته وإقراره، وذلك لترمجة التصور اإلسالمي لنظام األسرة يف مصادر الشرع 

وارتباطها باتمع، واعتبار الويل عنصرا أساسيا من العناصر اليت تتكون منها احلقيقة الشرعية للزواج، 
  .يضفي على هذا البناء األسري معاين الوحدة والتماسك والترابط األسري

قصود من اعتبار الويل يف التزويج إمنا هو معىن ثابتا مبا حيققه من جلب  والشك أن املعىن امل
  .املصاحل ودرء املفاسد عن األسرة واتمع

 مسألة الوالية يف التزويج من أهم املسائل اليت تتجاذا التيارات الفكرية واإليديولوجيات ولعلّ
فكان قانون األسرة يف هذه املسألة , واملؤثراتاملختلفة يف احلجج والرباهني تبعا الختالفها يف املصادر 

وسطا بني طريف نقيض بناء على عوامل خارجة عن األطر الشرعية اليت حتكم هذه املسألة اليت تتفرع 
عنها قضيتني أساسيتني ينبغي معاجلتهما بكل جزئياما اهلامة من منظور االجتهاد الفقهي الشرعي، ومن 

  :رع اجلزائري وذلك على النحو اآليتمث التحقيق يف وجهة نظر املش
  زواج املرأة الراشدة يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: القضية األوىل

تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها :" من قانون األسرة يف فقرا األوىل11تنص املادة 
  .)1576("وهو أبوها  أو أحد أقارا أو أي شخص آخر ختتاره

ن نص هذه الفقرة أن املشرع اجلزائري مل يفرق بني كون املرأة بكرا أو ثيبا كما فرق يستشف م
؛ مبعىن هل مراده بذلك أن "تعقد املرأة الراشدة زواجها"الفقهاء يف حكم كل منهما، وأطلق داللة 

اشرة عقد زواجها للمرأة البالغة الراشدة كامل احلرية يف االختيار والرضا مبوافقة الويل، أم أنه أجاز هلا مب
  .بنفسها وأمهل بذلك أي دور للويل سوى احلضور ؟

فهم من خالل تأويل معىن احلضور بالنسبة للويل أنه حيتمل أن يكون حضوره مطلوبا  كما ي
على سبيل اإللزام ملباشرته العقد، أو أنه على سبيل االختيار رد مساع العقد، فيكون حضوره بذلك 

  . شكليا
قد " حبضور وليها وهو أبوها أو أحد أقارا أو أي شخص ختتاره"ذه الفقرة  نص هكما أنّ

اليت تفيد التخيري يف " أو"ساوت بني حضور األب أو غريه ممن ختتاره املرأة لعقد زواجها، وذلك حبرف 
                                                 

يتوىل زواج املرأة وليها وهو أبوها فأحد أقارا األولني، :" كما يلي11-84 وحررت يف ظل القانون 02-05عدلت باألمر  -1576
وات بإلغاء دعهلم فقد حاول املشرع اجلزائري من خالل هذا التعديل أن يرضي بعض األطراف ممن كانت ". والقاضي ويل من ال ويل له

الويل، ويف املقابل حاول أن يرضي الطرف املصر على إبقاء شرط الويل، فاختار أن جيمع بني املتناقضني، فجاء موقفه متذبذبا، فال هو ألغى 
األمة الويل صراحة وال أبقى عليه صراحة، فهذه املادة وإن كانت تنسجم مع التشريعات الفرنسية، فإا ال تنسجم مع تقاليد وموروثات 

 .42-41قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص  :انظر، عبد العزيز سعد.اجلزائرية



 369

، كما أنه مل يبني فيما إذا كان ذلك يف حالة عدم وجود األب أو أحد "ختتاره"هذا السياق، وكذا لفظ 
  .األقارب، أو حىت يف حالة وجودهم، وسواء امتنعوا عن تزوجيها أم ال؟

من نص هذه الفقرة أنه ال سبيل للويل يف عضل موليته إذا أرادت كفؤا وأراد أيضا فهم  ومما ي
  .هو غريه

وعليه فإن هذه الفقرة تطرح عدة إشكاليات ومسائل ختص دور الويل يف عقد الزواج جييب 
لفقهي من خالل عرضها ومناقشتها واالحتكام إىل الراجح فيها، وذلك من خالل عليها االجتهاد ا

  :املسائل اآلتية
  إجبار البكر البالغة: املسألة األوىل

  :اختلف الفقهاء يف جواز تزويج الويل ارب للبالغة البكر على مذهبني
إىل أنه )1579(لة واحلناب)1578(والشافعية) 1577( ذهب مجهور الفقهاء من املالكية:املذهب األول

جيوز للويل تزويج البكر البالغة وإجبارها على الزواج، فيزوجها بغري إذا على أن يكون الزوج كفؤا، 
لألب فقط : فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أيب ليلى:" جاء يف بداية اتهد.واملهر مهر املثل

ولألب الويل والية اإلجبار، وهي تزويج ابنته ":جاء يف مغين احملتاجو. )1580("أن جيربها على النكاح
 بغري -إن مل يكن بينه وبينها عداوة ظاهرة-كبرية، عاقلة أو جمنونة     أوالبكر صغرية كانت 

  .)1582("وجيرب أب بكرا ولو بالغة مكلفة:" وجاء يف شرح منتهى اإلرادات. )1581("إذا
  : البكر البالغة باألدلة اآلتيةواستدل  أصحاب هذا الرأي على جواز تزويج الويل ارب

األيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها :"�ما روي عن النيب : من السنة -أ
  .)1583("وإذا صماا

على أن البكر ليست كذلك، فيكون وليها أحق " األيم أحق بنفسها من وليها "� فدلّ قوله 
قال . )1584(ملخالفة الذي يعترب دليال عند هؤالءمنها ا، فيكون االستدالل عن طريق مفهوم ا

                                                 
 .9-2/8بداية اتهد،: ابن رشد -1577
 .3/200مغين احملتاج، : الشربيين -1578
 .9/345املغين، : ابن قدامة-1579
 .2/5بداية اتهد، : ابن رشد -1580
 .3/200مغين احملتاج،: الشربيين -1581
 .5/124 شرح منتهى اإلرادات، :البهويت -1582
.        1/641صحيح مسلم، . 1421كتاب النكاح، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت،حديث رقم : مسلم -1583
 .3/408سنن الترمذي، . 1108كتاب النكاح، باب ما جاء يف استئمار البكر والثيب، حديث رقم : الترمذي
 .6/47 األم، : الشافعي-1584
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وأثبت احلق ألحدمها، فدلّ على نفيه عن اآلخر، وهي البكر؛ فيكون : فقسم النساء قسمني:"البهويت
  .)1585("وليها أحق منها ا

هي امرأة ال زوج هلا بكرا كانت أو ثيبا، ومن مث صراحة " األيم "�ونوقش استدالهلم بأن قوله 
  .)1586(بات األحقية للبكر يف نفسها، كما يثبتها للثيب، مث ختصيصها باالستئذانالدليل يف إث
ة يف إجبار الصغرية البكر هي البكارة، مث قاس عليها الكبرية جعل الشافعي العلّ: القياس -ب

  .ة يف اإلجبار هي أحد الوصفني الصغر والبكارةالبكر، واملالكية جيعلون العلّ
؛ لعلم مبصاحل النكاح ال يتحقق يف البكر وإن كانت عاقلة بالغة كما أن ا: دليل املصلحة-ج

  .ألن العلم ا يقف على التجربة واملمارسة اليت تتحقق بالثيوبة
ة ونوقش هذا الوجه من االستدالل بأن اجلهل بأمر النكاح وعاقبته علة غري حقيقية، بل علّ

  .)1587( النكاح وحكمه ألن البالغة العاقلة البكر قلّما جتهل معىن عقدمنتفية؛
 إىل وجوب )1590( والظاهرية-يف رواية- )1589( وأمحد)1588(ذهب األحناف: املذهب الثاين

  :استئذان البكر البالغة وإىل عدم جواز إجبارها، واستدلوا على ذلك مبا يلي
 � أن جارية بكرا أتت رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-ما روي عن ابن عباس:  السنة-أ

فدل ذلك على اعتبار إذن البكر . )1591( نكاحها� وهي كارهة، فرد النيب فذكرت أن أباها زوجها
ونوقش هذا االستدالل بأن احلديث خمتلف يف وصله وإرساله فال . )1592(البالغة العاقلة اليت يراد تزوجيها

 أن الزوج مل يكن كفؤا هلا، يفهم ذلك من �يصح االستدالل به، وحيتمل كون املرأة اليت خريها النيب 
  .)1593(-رضي اهللا عنها-يف احلديث الذي روته عائشة" لريفع يب خسيسته"ا قوهل

                                                 
 .124/ 5شرح منتهى اإلرادات، : البهويت -1585
 .3/254فتح القدير،: الشوكاين -1586
 .3/252فتح القدير، شرح : ابن اهلمام-1587
 .3/252شرح فتح القدير، : ابن اهلمام .5/2املبسوط، :  السرخسي-1588
 .5/124شرح منتهى اإلرادات، : البهويت.  االستئذان عند احلنابلة مستحب غري واجب-1589
 .9/459احمللى،:زم ابن ح-1590
كتاب : النسائي.424-2/423سنن ابن ماجه، . 1783كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث رقم : ابن ماجه -1591

 .177-5/176السنن الكربى، . 5366النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، حديث رقم 
 .12/87 نيل األوطار،: الشوكاين-1592
كتاب : ابن ماجه.5/177، السنن الكربى، 5369نكاح، باب البكر يزوجها أبو ها وهي كارهة، حديث رقم كتاب ال: النسائي-1593

 .5/424سنن ابن ماجه، . 1874النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث رقم 
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قياس انتفاء والية الويل بالتصرف يف مال موليته البكر البالغة العاقلة إال بإذا على :  القياس-ب
  )1594(.ضرورة إذا لعقد زواجها

ج بانتظام املصاحل أن مشروعية استئذان البكر العاقلة حيقق مقصود مشروعية الزوا:  املعقول-ج
بني الزوجني، فإذا قام سبب انتفاء املقصود الشرعي من الزواج قبل الشروع فيه بعدم رضا املرأة وجب 

  .)1595(عدم إجبارها على الزواج، ألنه حينئذ يصبح عقدا بال فائدة ظاهرا
  الترجيح

ند تزوجيها، أرى ما ذهب إليه أصحاب املذهب الثاين، وهو ثبوت االستئذان للبكر البالغة ع 
فاحلياة الزوجية ال ميكن استمرارها إال بوجود املودة والرمحة بني الزوجني اليت ال تتحقق إال بالرضا، 

  .والذي يعين كامل إرادا يف االختيار حىت يتحقق الغرض املقصود من الزواج
ة لنفسها، أو وأما املشرع اجلزائري فلم يعترب البكر والبلوغ أسباب كافية جلواز أن تعقد املرأ

  . سنة19يعقد هلا أبوها، ألن العربة عنده ببلوغ الزوجة السن القانونية احملددة ألهلية الزواج وهي 
  انفراد املرأة البالغة العاقلة بعقد زواجها: املسألة الثانية

  اجلانب الفقهي: أوال
نكاحها برضاها وبإذا اتفق الفقهاء على أن املرأة احلرة البالغة العاقلة إذا عقد وليها الشرعي 

  .كان هذا العقد صحيحا ونافذا
ووقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم مباشرة البالغة العاقلة الرشيدة عقد زواجها باإلرادة املنفردة 

  :على أقوال نوردها فيما يأيت
 و اإلمام أيب -يف رواية-من املالكية والشافعية واحلنابلة  ذهب مجهور الفقهاء: القول األول

 إىل عدم جواز انفراد املرأة مبباشرة عقد زواجها لصحة شرط الويل يف حقها )1596(- يف رواية-يوسف
جاء يف بداية . إال أن الويل يشاركها يف اختيار الزوج، وينفرد بتويل الصيغة بعد اتفاقهما على الزواج

ال يصح النكاح :" يف املهذبجاءو ،)1597("أن النكاح ال يصح إال بويل وال ينِكح املرأة إال وليها:"اتهد

                                                 
 .3/255فتح القدير، شرح : ابن اهلمام-1594
 .3/255،املصدر نفسه: ابن اهلمام-1595
 .9/399املغين،:  ابن قدامة-1596
 .2/8بداية اتهد،:  ابن رشد-1597
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النكاح ال يصح إال بويل، وال متلك املرأة تزويج :"، ويف املغين)1598("إال بويل، فإن عقدت املرأة مل يصح
  .)1599("نفسها وال غريها، وال توكيل غري وليها يف الزواج، فإن فعلت، مل يصح النكاح

  :واستدل على ذلك جبملة من األدلة منها
  :الكتاب -أ  
  .)1600(�  وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم والصاِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُم�: تعاىل قوله-1  
 ووجه االستدالل يف هذه اآلية أنه ال جيوز للمرأة أن تنفرد بتزويج نفسها دون ويل أو وكيل   

 �وأنكحوا�:ىل يف قوله تعا- الذي يفيد الوجوب لعدم وجود دليل خيرجه عنه-عنه، إلضافة األمر
  .)1601(لألولياء الرجال دون النساء

واخلطاب لألولياء، وقيل لألزواج، والصحيح األول، ويف هذا دليل على أن :")1602(قال القرطيب  
فلم خياطب :"وقال يف موضع آخر. )1603("املرأة ليس هلا أن تنكح نفسها بغري ويل وهو قول أكثر العلماء

  .)1604(" النساء لذكرهنتعاىل بالنكاح غري الرجال، ولو كان إىل
ونوقش هذا الدليل بأن توجه اخلطاب لألولياء بالتزويج ال يدل حتما ووجوبا على أن الويل 
شرط جواز الزواج وصحته، وإمنا خرج اخلطاب باألمر باإلنكاح لألولياء خمرج العادة والعرف على 

ملا فيه من احلاجة إىل اخلروج إىل الندب واالستحباب؛ ألن النساء ال يتولني عقد الزواج بأنفسهن عادة؛ 
حمافل الرجال ومن نسبتهن للوقاحة، بل األولياء هم الذين يتولون العقد عليهن بعد حتصيل 

  .)1605(رضاهن
وأجيب عن ذلك بأن اخلطاب ال يتوجه حقيقة إال ملن يؤدي الفعل على الوجه الصحيح، ومن 

للنساء حقا لتوجه اخلُطّاب إليهن مباشرة من غري مث فاخلطاب يتوجه لألولياء؛ ألن أمر التزويج لو كان 

                                                 
 .2/426املهذب، : الشريازي-1598
 .9/345املغين، : بن قدامة ا-1599
 .32اآلية :  النور-1600
 .3/1376، )دط،دت(بريوت، لبنان، دار الفكر، أحكام القرآن،:  ابن العريب-1601
الديباج، : ابن فرحون. ه671فسرين، تويف سنة هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي األندلسي، من كبار امل -1602

 .406ص 
 .15/229اجلامع ألحكام القرآن،: القرطيب -1603
 .3/463املصدر نفسه، : القرطيب -1604
 .6/248بدائع الصنائع، :  انظر، الكاساين-1605
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واسطة، أما كون األمر خرج خمرج العرف والعادة فإنه ال خيرجه عن الوجوب؛ ألن ما كان ممنوعا إذا 
  . )1606(جاز وجب، والواجب ال يترك إال بالواجب

تعضلُوهن أَنْ ينِكحن أَزواجهن ِإذَا وِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا �: وقوله تعاىل-2  
  .)1607(�تراضوا بينهم ِبالْمعروِف

 ووجه الداللة من هذه اآلية اعتبار الويل شرط يف الزواج، وأنه هو الذي يتوىل ويباشر عقد   
ر يف صحته، ولثبت للمرأة زواج موليته دوا، وإال ملا عاتب اهللا مانعه، أو ملا كان ملنع الويل لعقدها أث

 �فال تعضلوهن�:فاخلطاب يف قوله تعاىل. االنفراد بعقد زواجها ومباشرته دون احلاجة إىل وليها
  .)1608(لألولياء، واألمر إليهم بالتزويج مع رضاهن

ورد عليهم بأن مقصود اآلية احلقيقي هو ي األولياء عن منع النساء عن مباشرة العقد مما يدل   
  .)1609(ملرأة متلك الزواج واالنفراد بإجراء عقد زواجهاعلى أن ا
حيث تدل اآلية على أن الويل . )1610(�ولَا تنِكحوا الْمشِرِكني حتى يؤِمنوا�: وقوله تعاىل-3  

شرط يف الزواج لصحته، ومن مث عدم صحة انفراد املرأة بعقد زواجها بغري الويل للنهي الصريح الوارد 
 بعدم تزويج املسلمات باملشركني، ولوال ثبوت هذا احلق هلم ملا اهم اهللا عز وجل عن يف حق األولياء

  .)1611(ذلك
، وهذا القول من اهللا تعاىل )1612()"تنكحوا ( وأمجع القراء على ضم التاء من :" قال الشوكاين  

   .)1613(داللة على أن أولياء املرأة أحق بتزوجيها من املرأة
على أا خطاب لألولياء بتزويج نسائهن من املؤمنني ال املشركني، بأنه ونوقش استدالهلم باآلية   

استدالل يف غري موضعه؛ ألا لو كانت خطابا هلم لبني اهللا صفام ومراتبهم، وإمنا مقصود اآلية 
احلقيقي هو اشتراط الكفاءة يف الدين بني الزوجني، فإميان الرجل شرط يف حق املرأة املؤمنة، بل وحيرم 

                                                 
، ص 2005م، جامعة القاهرة، إرادة املرأة يف عقد الزواج والطالق، ماجستري، كلية دار العلو: جنالء مجعة حممد حساننيانظر،  -1606

244. 
 .232اآلية  : البقرة-1607
 .4/104اجلامع ألحكام القرآن، :  القرطيب-1608
 .3/249 انظر، ابن اهلمام، فتح القدير،-1609
 .221اآلية :  البقرة-1610
 .1/158أحكام القرآن، :  ابن العريب-1611
 .1/224، 1983فتح القدير، دار الفكر، بريوت، لبنان،  : الشوكاين-1612
 .2/379، 1984جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بريوت، لبنان،  : الطربي-1613
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ويج املؤمنة بغري املؤمن، ومن مث ال يعد الويل شرطا لصحة زواج املرأة، وال مانع من جواز انفراد املرأة تز
  .بعقد زواجها بدونه

وأجيب عن هذا بأن هذا املعىن جمازي ال يصار إليه إال بدليل فكان اخلطاب يف هذه اآلية 
  .)1614(لألولياء

هي ي جلميع املسلمني عن تزويج بنام للمشركني وباجلمع بني الرأيني يف توجيه اآلية فإن الن 
نظرا لشركهم، وهو ي للنساء أيضا أن يزوجن أنفسهن للمشركني، إذ النهي موجه جلميع 

  .)1615(املسلمني
  .)1616(�قَالَ ِإني أُِريد أَنْ أُنِكحك ِإحدى ابنتي هاتيِن�: وقوله تعاىل أيضا-4  
أن تويل عقد الزواج ومباشرته يكون للويل وال حق فيه للمرأة باالنفراد  ووجه الداللة يف اآلية   

  .)1617( هو الذي توىل تزويج ابنته-عليه السالم-واالنعقاد؛ ألن شعيبا
ونوقشت هذه اآلية بأا خالية من استدالهلم، فليس ا ما يدل على مباشرة الويل لعقد الزواج   

 اآلية ومقصودها جواز عقد الزواج بغري مهر أو تسمية دون صحة انفراد املرأة به، حيث إن مراد
  .)1618(له

    السنة -ب
  .)1619("ال نكاح إال بويل:" أنه قال� ما روي عن النيب -1  
 ووجه الداللة أن النهي الوارد يف احلديث يدل على عدم جواز انفراد املرأة بعقد زواجها   

  .)1620(ومباشرته بنفسها الشتراط الويل يف صحة نكاحهن
  :ورض استدالهلم ذا احلديث من وجهنيوع  

                                                 
 .245إرادة املرأة يف عقد الزواج والطالق، ص :  انظر، جنالء مجعة حممد حسانني-1614
 .112 ، ص1966الوالية على القاصرين ومن يف حكمهم، مطبوعات كلية احلقوق، جامعة القاهرة، : انظر، حممد الزفزاف -1615
 . 27اآلية : القصص -1616
 .3/1467أحكام القرآن، :  ابن العريب-1617
  .3/349 أحكام القرآن،:  انظر، اجلصاص-1618
كتاب النكاح، باب ال : ابن ماجه.7/170السنن الكربى، . 13603كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث رقم : البيهقي -1619

. 1101كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، حديث رقم : الترمذي.2/428جه، سنن ابن ما. 1880نكاح إال بويل، حديث رقم 
صحيح ابن حبان، . 4075كتاب النكاح، باب نفي إجازة النكاح بغري ويل وشاهدي عدل، حديث رقم :ابن حبان.3/399سنن الترمذي 

سنن . 3514كتاب النكاح من السنن، حديث رقم : الدارقطين. 9/386، 1993، 2حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .4/310الدارقطين، 

 .2002،3/157مصر،  القاهرة، دار املنار، سبل السالم،:  الصنعاين-1620



 375

 أن استدالهلم به يف غري موضعه لعدم تعرضه ملوضوع اخلالف؛ ألن انفراد املرأة :األول
ومباشرا لعقد زواجها ليس زواجا بغري ويل لصريورا ولية نفسها عند إجراء العقد كما هو احلال يف 

  .)1621(الرجل الذي يلي عقد زواجه
  . وهلذا مل خيرج يف الصحيحني�ديث مل يصح عن النيب  أن هذا احل:الثاين

  .بأن عدم ختريج احلديث يف الصحيحني ال يوجب نفي الصحة عنه: وميكن رد هذا الوجه
أميا امرأة نكحت بغري :"�قال رسول اهللا :  أا قالت-رضي اهللا عنها- ما روي عن عائشة-2

باطل، فإذا دخل ا فلها املهر مبا استحل من إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها 
   .)1622("فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

ووجه االستدالل من هذا احلديث أنه يعترب الويل يف الزواج شرطا لصحة العقد؛ ملا للويل من   
كد ذلك بتكرار حق مع املرأة يف نفسها، ومن مث عدم صحة انفراد املرأة مبباشرة عقد زواجها، ويتأ

-أي الويل- صحته بإذنه-أي احلديث-فمفهومه :" قال ابن قدامة.)1623(حكم العقد عند انفرادها به
")1624(.  

 حني سئل -راوي احلديث-ونوقش استدالهلم بأن احلديث ال يصح االحتجاج به؛ ألن الزهري 
رضي اهللا - عائشةكما أن .)1625(عنه مل يعرفه وأنكره مما يدل على ضعف ثبوته وسقوطه من االعتبار

 عملت خبالف ما روت بتزوجيها حفصة بنت أخيها عبد الرمحن، وهو غائب من املنذر بن الزبري، -عنها
  .)1626(وعمل الراوي خبالف روايته يسقطها؛ ألنه يدل على نسخ احلديث

وأجيب على هذا النقاش بأن احلديث صحيح ثابت فقد رواه اجلماعة عن الزهري، ومل يذكروا 
وأن قوهلم بأن عمل الراوي خبالف ما روى يسقط . )1627(كما أن النسيان مل يعصم منه إنساننسيانه، 

                                                 
 .1/402،املصدر نفسه: اجلصاص  انظر،-1621
النكاح، باب ال كتاب : ابن ماجه. 392-2/391سنن أيب داود، . 2083كتاب النكاح، باب يف الويل، حديث رقم : أبو داود -1622

سنن . 1102كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث رقم : الترمذي.2/427سنن ابن ماجه، . 1879نكاح إال بويل، حديث رقم 
: الدارقطين.7/169السنن الكربى، . 13599كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث رقم : البيهقي.400-3/399الترمذي، 

 .4/314سنن الدارقطين، . 3520رقم كتاب النكاح، حديث 
 .12/75نيل األوطار،:  انظر،الشوكاين-1623
 .9/346املغين، : ابن قدامة -1624
 .3/158سبل السالم،:  انظر،الصنعاين-1625
 .6/249بدائع الصنائع، :  انظر، الكاساين-1626
 .346-9/345املغين،:  انظر، ابن قدامة-1627
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 أمرنا بوجوب اتباع وقبول ما صح عندنا عن رسول اهللا � ورسوله -عز وجل-روايته مردود بأن اهللا 
  .� وبسقوط اتباع قول من دونه �

 من أنه ال جيوز انفراد املرأة  ما روت-رضي اهللا عنها-ومع افتراض صحة قوهلم مبخالفة عائشة
بعقد زواجها فإا قد رجعت عن عملها؛ ملا روي أا أنكحت رجال من بين أخيها جارية من بين 

ليس إىل : أخيها، فضربت بينهم سترا، مث تكلمت حىت إذا مل يبق إال العقد أمرت رجال فزوج، مث قالت
  .)1628(النساء النكاح

ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية هي ": أنه قال� ما روي عن النيب -3  
 عن انفراد املرأة بتزويج نفسها، ومن مث عدم �ووجه الداللة يف ي النيب . )1629("اليت تزوج نفسها

جوازه، بل وال تزوج غريها بوالية وال وكالة لعدم صحة عبارا يف الزواج إجيابا وقبوال، وألن من ال 
  .)1630(ه بنفسه ال ميلكه لغريه من باب أوىلميلك تصرف

ونوقش هذا الدليل بأن النهي الوارد يف احلديث غايته الكراهة والتنفري ال حترمي مباشرة املرأة 
العقد لنفسها، وذلك ملا يتطلبه االنعقاد من اجتماع الناس لألمر بإعالنه وإشهاره وكراهة حضور املرأة 

  .لس الرجال
هي ظاهر يف عدم صحة انفراد املرأة ومباشرا لعقد زواجها، وليس املراد منه وأجيب عنه بأن الن

  .)1631(الكراهة والتنفري
  املعقول -ج

إن املرأة بطبيعتها شديدة العاطفة وسرعان ما تتأثر بزخرف القول ومظاهر األمور مما قد يوقعها 
هم ذلك والتعرف على أحوال من يف زواج ال تتحقق فيه الغاية من الزواج، بينما الرجال أقدر على تف

وألن املرأة إمنا منعت االستقالل بالنكاح؛ لقصور :" قال ابن قدامة.)1632(يتقدم للزواج من أُسرهم
  .)1633("عقلها، فال يؤمن اخنداعها ووقوعه منها على وجه املفسدة، وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها

                                                 
 .9/454احمللى،:  ابن حزم-1628
كتاب النكاح، باب ال : البيهقي.2/429سنن ابن ماجه، . 1882 النكاح، باب ال نكاح إال بويل،حديث رقمكتاب: ابن ماجه -1629

سنن . 3535كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، حديث رقم : الدراقطين.7/178السنن الكربى، . 13634نكاح إال بويل، حديث رقم 
 .4/325الدارقطين، 

 .3/160،سبل السالم:  انظر، الصنعاين-1630
 .3/198مغين احملتاج،: الشربيين انظر، -1631
 .175أحكام األسرة يف اإلسالم، : حممد سالم مدكور انظر، -1632
 .9/346املغين، :  ابن قدامة-1633



 377

ادها عن مثل هذه اامع  حياء يقتضي ابتعكما أن أنوثة املرأة وما يفترض أن تكون عليه من
أو مشاركة الرجل إجراء عقد الزواج حىت ال تنسب إىل الوقاحة، ناهيك عما يلحق أسرا من للرجال، 

  .آثار سلبية نتيجة لزواج قد يكون فاشال بسبب عدم الكفاءة وحنوه
ج لقرم من الزوج من ويف املقابل تكون هذه املساوئ حماسن إذا ما توىلّ الرجال عقد الزوا

حيث الطبيعة، فيستطيعون الوقوف على حاله دون االغترار الذي قد تتعرض له املرأة إذا ما انفردت 
بعقد زواجها، وألجل هذا االختالف الطبيعي بني الرجل واملرأة وتداركا لتحصيل مقاصد الزواج على 

  .)1634(د إليهاالوجه األكمل، والبعد عن شروره ومفاسده مل جيز تفويض العق
جاب عن هذا بأن هذا النوع من النقصان لألنوثة ال مينع العلم مبصاحل الزواج ومقاصده، فال وي

يسلب أهلية الزواج كما أنه ال يسلب أهلية سائر التصرفات املالية، واليت للمرأة االنفراد ا مع ما قد 
النظر، بل ويؤخذ منها اإلقرار باحلدود حيف ا من بعض اخليانات اخلفية واليت ال تدرك إال بالتأمل و

  .والقصاص، مما يدل على أن ما هلا من العقل كاف لالنفراد بعقد زواجها ومباشرته
د ذلك اعتبار عقلها يف اختيار األزواج، فلو طلبت من الويل أن يزوجها من كفء يفرض ويؤكّ

  .)1635(يف العقد والتزويجعليه التزويج، فإن امتنع عن ذلك يصبح عاضال، وينوب عنه القاضي 
وميكن رد هذا بأن اآلثار السلبية للتصرفات املالية اليت تقوم ا املرأة مبفردها يعود ضررها عليها 
فحسب، خبالف ما قد ينجم من آثار وخيمة عن عقد زواج فاشل تباشره املرأة بنفسها فإا تعود على 

  .األسرة بأكملها
 جواز انفراد املرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا إىل) 1636(ذهب احلنفية: القول الثاين

بعقد زواجها بغري ويل أو وكيل، وإن كان يستحب هلا تقدمي وليها لتويل مباشرة العقد عليها بعد حتقق 
إال أن لزومه بانتفاء حق األولياء يف االعتراض والفسخ برفع األمر إىل القاضي مقيد . رضاها بإذا

  .)1637(كفاءة الزوج ومهر املثل:بشرطني
واستدل احلنفية لقوهلم على صحة انفراد املرأة بعقد زواجها بغري ويل أو وكيل بأدلة متعددة   

  :منها

                                                 
 .3/198مغين احملتاج، :انظر، الشربيين -1634
 .2/252بدائع الصنائع،:  انظر، الكاساين-1635
 .2/247، املصدر نفسه: الكاساين-1636
واستثىن احلنفية من هذا احلكم ما إذا ولدت املرأة من الزوج فليس لألولياء حق الفسخ . 3/284شرح فتح القدير، : ابن اهلمام -1637

 .4/620البناية يف شرح العناية،:انظر، العيين .كي ال يضيع الولد عمن يربيه
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   الكتاب-أ
 تراضوا وِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينِكحن أَزواجهن ِإذَا�:قوله تعاىل-1

  .)1638(�بينهم ِبالْمعروِف
  : ووجه الداللة من هذه اآلية جواز مباشرة املرأة تزويج نفسها بغري ويل من وجهني

أن اهللا تعاىل أضاف ونسب عقد الزواج للمرأة من غري شرط إذن الويل يف قوله تعاىل          : األول
  . وهذا صريح يف أن الزواج صادر منها�أن ينكحن�

  .)1639( أن اهللا تعاىل ى األولياء عن منع املرأة من مباشرا العقد إذا تراضى الزوجان:الثاين
ونوقش استدالهلم بأنه يف غري موضعه، فاآلية ال تدل على صحة تزويج املرأة نفسها، بل على أن 

 أخت كانت يل:  ما روي عن معقل بن يسار قال)1640(نكاحها إىل الويل ألن سبب نزول هذه اآلية
ما تخطب إيل فأتاين ابن عم يل فأنكحتها إياه مث طلقها طالقا الرجعة، مث تركها حىت انقضت عدا فل

، "وإذا طلقتم النساء"ففي نزلت هذه اآلية :  ال واهللا ال أنكحها أبدا، قال:خطبت إيل أتاين خيطبها فقلت
  .)1641(فكفرت عن مييين وأنكحتها إياه: قال

 عنه، وملا بادر -عز وجل-ط يف الزواج ولو مل ميلك منعها منه ملا اه اهللاومن هنا فإن الويل شر
معقل بالتكفري عن ميينه وتزويج أخته، فلو كان ال سبيل لألولياء َألبان اهللا عز وجل ذلك، بل على 
اخلالف من هذا كرر اهللا تعاىل كون األمر يف مباشرة عقد الزواج لألولياء يف عدة آيات ومل يأت ما 

 بالتزويج �يدل على أن للمرأة االنفراد بعقد زواجها، فلو كان يثبت هلا يف هذا إرادة ألمرها النيب 
  .)1642(وَألبان ملعقل دوره وأنه ال والية له عليها ومل يبح له التكفري عن ميينه

  .)1643(�ي أَنفُِسِهن ِبالْمعروِففَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم ِفيما فَعلْن ِف�: قوله تعاىل-2
ووجه الداللة من اآلية جواز فعل املرأة يف نفسها وانتفاء شرط الويل لصحة العقد، ومن مث جواز 

  :ونوقش االستدالل باآلية من وجهني. )1644(انفرادها بعقدها على نفسها بنفسها

                                                 
 .232اآلية  :البقرة -1638
 .1/402أحكام القرآن، : انظر، اجلصاص -1639
 .49-48ص  القاهرة، أسباب الرتول، دار التقوى،: النيسابوريانظر، أبو احلسني  -1640
 .3/370اجلامع الصحيح، .5130ال نكاح إال بويل، حديث رقم : كتاب النكاح، باب من قال:  البخاري-1641
 .3/161سبل السالم،: الصنعاين .1/201أحكام القرآن، : ابن العريب -1642
 .234اآلية :  البقرة-1643
 . 1/400 ،أحكام القرآن: اجلصاص -1644
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ها انفراد املرأة بتزويج أن سياق اآلية يقتضي خالف ما استدلوا به من أن املراد من: األول
 يف عدة الوفاة، واليت تكون املرأة فيها �فيما فعلن يف أنفسهن�نفسها، ألن سياق اآلية قبل قوله تعاىل

 )1645(ممنوعة من الزينة واخلروج؛ ألا مأمورة باإلحداد، فرفع اهللا عنها هذه القيود اليت التزمتها يف العدة
  .�فعلن يف أنفسهن باملعروففال جناح عليكم فيما �  :بقوله تعاىل

أن مراد اآلية ثبوت إرادة املرأة فيما هو جائز شرعا يف الزواج، كاختيار األزواج وتقدير : الثاين
  .)1646(الصداق والعقد عليها بإذا دون االنفراد مبباشرة عقدها، ألنه لألولياء

  :)1647(بأن هذا غلط من وجهني: وأجيب عن هذا الوجه
  . اختيار األزواج ويف غريه عموم اللفظ يف:أحدمها
 أن اختيار األزواج ال حيصل للمرأة به فعل يف نفسها، وإمنا حيصل ذلك بالعقد الذي :ثانيهما

  .يترتب عليه أحكام النكاح
ا خاِلصةً لَك  وامرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد النِبي أَنْ يستنِكحه�: قال تعاىل-3  

ووجه االستدالل أن اآلية تدل بصريح النص على صحة انفراد املرأة بعقد . )1648(� ِمن دوِن الْمؤِمِنني
ونوقش هذا االستدالل بأن الزواج بلفظ اهلبة خصوصية للنيب  .)1649(زواجها وانعقاده بعبارا بلفظ اهلبة

  )1650(. وال جيوز انعقاد الزواج به لغريه�
فَِإنْ طَلَّقَها فَلَا تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى تنِكح زوجا غَيره فَِإنْ طَلَّقَها فَلَا جناح �:تعاىل قوله -4  

   .)1651(�علَيِهما أَنْ يتراجعا ِإنْ ظَنا أَنْ يِقيما حدود اللَِّه
  :)1652( وذلك من جهتني اآلية على ثبوت إرادة املرأة يف إجراء عقد الزواجتدلّفقد   
  .�حىت تنكح زوجا غريه�أن اهللا تعاىل أضاف عقد الزواج للمرأة يف قوله تعاىل: األوىل  

فال " أنه تعاىل نسب التراجع يف الزواج إىل الزوجني من غري ذكر الويل يف قوله تعاىل:الثانية
  .، ومن مث جواز انفراد املرأة بعقد زواجها"جناح عليهما أن يتراجعا

                                                 
 . 7/527الشرح الكبري،: الرافعي -1645
 .1/212أحكام القرآن،:  ابن العريب-1646
 .1/400أحكام القرآن ،: اجلصاص -1647
 .50اآلية :  األحزاب-1648
 .2/248بدائع الصنائع،:  الكاساين-1649
 .3/190مغين احملتاج،  : الشربيين-1650
 . 230اآلية : البقرة -1651
 .1/400أحكام القرآن ،: اجلصاص -1652
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ش االستدالل بأن إضافة النكاح للمرأة إضافة اإلسناد اازي، ال النص يف جواز انفراد ونوق
. )1653(املرأة بعقد زواجها بغري ويل، وإمنا هو نص يف حتصيل العقد لكن مبباشرة من؟ هذا مسكوت عنه

  .)1654("أن النكاح ها هنا هو الوطء فال يصح االستدالل به:"قال بن العريب
   السنة-ب  
األيم أحق بنفسها من :"�قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنهما-روي عن ابن عباس ما -1  

  :)1656(ووجه الداللة يف احلديث من وجهني. )1655("وليها والبكر تستأذن يف نفسها وإذا صماا
، فلما كان إجراء "أحق بنفسها" شارك بني املرأة والويل مث قدمها عليه بقوله � أن النيب :األول

  .من الويل صحيحا، صارت صحته منها أوىل إذا باشرته وانفردت به دون غريهاالعقد 
 يدل احلديث بروايته صراحة على توقف العقد على اعتبار الرضا من املرأة اليت يراد :الثاين

تزوجيها، وليس من املعقول وال املعهود شرعا أن يعترب رضا شخص يف صحة تصرف مث يحكم عليه 
  .شره بنفسه، ومن مث صحة انفراد املرأة بعقد زواجهابالفساد إذا ما با

ونوقش هذا االستدالل بأن احلديث يدل على اعتبار الويل فأثبت لكل من املرأة والويل أحقيته 
يف عقد الزواج، فللويل حق الوالية وللمرأة حق نفسها يف أن الويل ال يعقد عليها إال بإذا ورضاها، أما 

  .)1657(جع لتوقف حقه على رضاها، ال أا تباشر العقد بنفسها لنفسهاكون حقها آكد من حقه ير
  .)1658("ليس للويل مع الثيب أمر:" أنه قال� ما روي عن النيب -2

االستدالل باحلديث أن فيه رفعا ومنعا لوالية الويل عن املرأة، ومن مث صحة انفراد املرأة ووجه 
  .)1659(طا يف صحة العقدبعقد زواجها لصحة عبارا ولعدم اعتبار الويل شر

ونوقش استدالهلم بأنه يف غري حمله؛ ألن مراد احلديث ليس انفراد املرأة بعقد زواجها، وكذلك   
  .)1660(عدم إجبارها عليه، بل املراد إذا بالزواج مع ترك تويل العقد للويل

                                                 
 . 7/526الشرح الكبري، : الرافعي -1653
 .1/198 أحكام القرآن، :ابن العريب -1654
  .331 سبق خترجيه، ص -1655
 .2/248 بدائع الصنائع،:  الكاساين-1656
 .3/159 سبل السالم، :انظر، الصنعاين -1657
كتاب النكاح، باب : هقيالبي.5/178السنن الكربى، . 5370كتاب النكاح، باب استئذان البكر يف نفسها،حديث رقم : النسائي -1658

 .192-7/191السنن الكربى، . 13680ما جاء يف إنكاح الثيب، حديث رقم 
 . 1/401أحكام القرآن، : اجلصاص -1659
 .3/160 سبل السالم،:  انظر، الصنعاين-1660
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 من ليس أحد:  خيطبها قالت� أا ملا بعث النيب -رضي اهللا عنها- ما روي عن أم سلمة-3  
فقالت " ليس أحد من أوليائك ال شاهد وال غائب إال سريضاين :"�أوليائي شاهد، فقال رسول اهللا 

  .)1661(قم يا عمر فزوج رسول اهللا فزوجه: البنها
      : بغري ويل، لقوهلا� النيب -رضي اهللا عنها-ووجه االستدالل من هذا احلديث تزوج أم سلمة  

          لى صحة انفراد املرأة بعقد زواجها وانعقاده بعبارا بغري ويل  يدل ع،"ليس أحد من أوليائي شاهد"
  .)1662(أو وكيل

  :ونوقش استدالهلم هذا من جهتني
 الزواج بغري ويل، ألنه � فقد كان من خصائصه � أن احلديث من خصوصيات النيب :األوىل

النِبي أَولَى �:قوله تعاىلب) 1663( ال يفتقر يف نكاحه لويل ألنه ويل أم سلمة وغريها من املؤمنني�
فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤ1664(�ِبالْم(.  

 أوىل باملؤمنني فيما يلزمهم من اتباعه وطاعته فيما يأمرهم به �وأجيب عن هذا بأن النيب 
  .)1665(وينهاهم عنه، فأما أن يتصرف عليهم يف أنفسهم وأمواهلم فهذا ال يلزم

واج شرط لرعاية مصلحة املرأة؛ ألا قد تنخدع لطبيعة  أن شرط الويل يف عقد الز:الثانية
ليس أحد من أوليائك :" بقوله�أنوثتها من نقصان عقل وسرعة عاطفة، األمر الذي ينتفي يف حق النيب 

، ومن مث فهو خري زوج، فال يصح ألحد أن ينظر بعد نظره أو يقاس "ال شاهد وال غائب إال سريضاين
  .)1666(من الرجالعليه يف هذه املسألة غريه 

   القياس-ج
  :ويستدل به من وجهني 

ملا كان للمرأة البالغة الرشيدة أن تستقل بالبيع بغري إذن وليها، كبيع أمتها وهو تصرف : األول
يف رقبتها وسائر منافعها صح منها االنفراد بعقد زواجها وانعقاده بعبارا ألنه عقد على بعض منافعها 

                                                 
 النكاح، كتاب: البيهقي. 180-5/179السنن الكربى، . 5375كتاب النكاح، باب إنكاح االبن أمه، حديث رقم :  النسائي-1661

 .7/212السنن الكربى، . 13752باب االبن يزوجها إذا كان عصبة هلا بغري البنوة، حديث رقم 
 .1/402 أحكام القرآن،:  اجلصاص-1662
 .3/204 مغين احملتاج ، :انظر، الشربيين -1663
 .6اآلية :  األحزاب-1664
 . 1/402 أحكام القرآن،: اجلصاص -1665
 .3/204مغين احملتاج،  :الشربيين -1666
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لدليل بأنه قياس مع الفارق ألن عقد الزواج خيتلف عن التصرفات املالية ونوقش هذا ا .)1667(فصار أوىل
  :)1668(من بيوع وحنوها يف أمور

 أن خطر الزواج أشد وأعظم أمرا من املال؛ لذا وجب أن يتم مبشاركة الويل املرأة يف اختيار -أ
  .الزوج  وتوليه العقد، واملسبوق بإذن ورضا موليته

 حنو الرجال أو الزواج يستتر معها العقل خبالف احلال مع املال، فهي  أنوثة املرأة يف طبيعتها-ب
  .ال تتصرف فيه إال بعد كثري من التفكري والتدبر

 الضرر الناشئ عن الزواج والذي يلحق غالبا اجلانب املعنوي بغري كفء ال يقتصر على  أنّ-ج
ي بناء األسر واحملافظة على املرأة بل يتعداها إىل أوليائها، ألن مشروعية الزواج يف األصل ه

أما ضرر خسارة املال أو فقده تلزمها مبفردها، ومن مث فهو قياس فاسد االعتبار إذ   . )1669(األعراض
  . )1670(هو قياس مع نص

قياس إرادة املرأة يف االنفراد بعقد زواجها بغري ويل أو وكيل بثبوت إرادا يف إقرارها : الثاين
  . بالنكاح لصحته

ذا بأن إمضاء املرأة لعقد زواجها بإقرارها بعد تويل الويل ومباشرته له خالف انفراد وميكن رد ه
املرأة بعقدها وانعقاده بعبارا من األصل، ألن رضاها ملا قام به الويل ال يشترط أن يكون يف جممع من 

 يثبت للمرأة الناس، يف حني أن هذا اجلمع يعد شرطا إلجراء العقد، لذلك فهو قياس مع الفارق، فال
  .االنفراد بعقد زواجها دون ويل أو وكيل

   املعقول -د  
إن انفراد املرأة بعقد زواجها ومباشرته بنفسها لنفسها من التصرف يف خالص حقها لكمال 
أهليتها بكوا عاقلة مميزة، وهلذا كان هلا التصرف يف املال وكذلك اختيار األزواج باالتفاق، وكل 

، أما مطالبة الويل بتويل عقد الزواج فهو من باب صيانة املرأة عن النسبة إىل تصرف هذا شأنه صحيح
  .)1671(الوقاحة

ونوقش استدالهلم هذا بأن مباشرة املرأة لعقد زواجها بإرادة منفردة ال يعد تصرفا يف خالص 
ل إمنا حقها ملا للويل من حق االعتراض والفسخ عند زواجها بغري كفء، وألن مشروعية الزواج يف األص

                                                 
 .9/345 املغين،: ابن قدامة -1667
 .2/11 بداية اتهد،:  ابن رشد-1668
 . 7/527الشرح الكبري، :الرافعي انظر، -1669
 .3/157سبل السالم ،: الصنعاين انظر، -1670
 .2/249 بدائع الصنائع،: الكاساين انظر، -1671
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هي بناء األسر واحملافظة على األعراض واليت ال يصوا إال ويل خاص يؤمن على العرض من تلويثه وهذا 
  .)1672( مع انفراد املرأة بتزويج نفسها فوجب رده مقدما-غالبا-ال يتحقق

 التفرقة بني املرأة الشريفة و املرأة الوضيعة، -يف رواية-)1673(رأى اإلمام مالك: القول الثالث
فالشريفة ال جيوز هلا االنفراد بتزويج نفسها ، وال ينعقد زواجها بعبارا مطلقا خبالف الوضيعة فيجوز 
هلا أن تستخلف رجال من الناس ليزوجها و من مث جيوز هلا االنفراد بعقد زواجها جلواز توكيلها غريها 

  .ليعقد هلا ألن من ملك التوكيل ملك املباشرة للشيء
 بأنه قول مردود لغياب الدليل من الكتاب أو السنة أو غريمها؛ ألن التشريع مل ويناقش هذا القول

يا أَيها الناس �: مصداقا لقوله تعاىل)1674(يفرق بني شريف و وضيع، فاجلميع أمام اهللا يف األعمال سواء
تعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم ِإنَّ اللَّه عِليم ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِل

ِبري1675(�خ( .  
        - و احلنابلة -يف رواية- و أبو يوسف -يف رواية-ذهب اإلمام حممد بن احلسن : القول الرابع

عقد زواجها و انعقاده  إىل جواز تويل املرأة )1677( و ابن سريين)1676( و أبو ثور واألوزاعي-يف رواية
                  . )1678(و إن مل يرض مل ينفذ, بعبارا منفردة، إال أنه يكون موقوفا على إجازة الويل إن رضي نفذ

فقال حممد ينعقد النكاح بعبارا وينفذ بإذن الويل و إجازته، و ينعقد :" جاء يف بدائع الصنائع
  .)1679("و إجازا  بعبارة الويل و ينفذ بإذا 

  :و استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة و املعقول 

                                                 
 .7/527 الشرح الكبري، : الرافعي-1672
 . 2/9  بداية اتهد،: ابن رشدانظر، -1673
حتقيق حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، السعودية،  اموع شرح املهذب،: النووي. 9/456احمللى، : ر، ابن حزمانظ -1674

 .17/244 ،)دط،دت(
 . 13اآلية : احلجرات -1675
 وعلو ه، أمجع العلماء على جاللته وإمامته157ه وتويف سنة 88هو أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو من قبيلة األوزاع، ولد سنة  -1676

 .7/107سري أعالم النبالء، : الذهيب. مرتبته وكمال فضله، إمام جمتهد، له كتاب السنن يف الفقه واملسائل
 هو أبو بكر حممد بن سريين البصري، التابعي الكبري واإلمام القدير يف التفسري واحلديث والفقه وتعبري الرؤى، ولد يف خالفة -1677
، 1991، 1سري أعالم النبالء، ذيب أمحد فايز احلمصي، مؤسسة الرسالة، بريوت،ط: الذهيب. هـ110 وتويف سنة -رضي اهللا عنه-عثمان

1/170. 
 .9/455احمللى، :انظر، ابن حزم -1678
 . 2/247بدائع الصنائع،: انظر، الكاساين -1679
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   من السنة-أ  
. )1680("أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل:" أنه قال �ما روي عن النيب 

 على صحة انفراد املرأة العاقلة البالغة الرشيدة بتزويج نفسها بعد حتقق إذن )1681(فاحلديث يدل مبفهومه
ا كان اإلذن سابقا أو الحقا للعقد، ومن مث فإرادة املرأة يف االنفراد بعقد وليها بغض النظر عما إذ

  :ونوقش هذا الدليل من وجهني. زواجها إرادة ناقصة أو مشتركة لتوقفها على إذن الويل ورضاه لعقدها
أن املراد باإلذن غري املرأة من الرجال ممن يتولون إجراء العقد، فإذن الويل ال يصلح إال : األول

ملن ينوب عنه، واملرأة ال تنوب عنه يف ذلك ألن احلق هلا، حيث أن الويل لو أذن هلا يف تزويج نفسها 
ال تزوج املرأة :" �ويؤكد ذلك قوله . )1682(صارت كمن أذن هلا يف البيع من نفسها وهذا ال يصح

أو لنفسها بإذن الويل  بغري تفريق بني أن يكون تزويج املرأة لغريها )1683("املرأة وال تزوج املرأة نفسها 
  .)1684(أو بغري إذنه

أن االستدالل يف احلديث باملفهوم، واملفهوم ال يقوى على معارضة املنطوق باشتراط : الثاين
  .)1686("ال نكاح إال بويل: " �يف قوله ) 1685(الويل لصحة العقد

  :)1687(وأجيب عن هذا النقاش مبا يلي
ميكن محله على قيام املرأة بإنشاء "  املرأة نفسهاال تزوج املرأة املرأة وال تزوج"� أن قوله :أوال

  .عقد النكاح لنفسها أو لغريها من النساء بغري إذن الويل
إن اشتراط الويل لصحة العقد شرط متحقق مع إذن الويل بتويل املرأة إجراء عقد الزواج : ثانيا

 أن شرط الويل واملنطوق به يف بعبارا لنفسها أو لغريها من النساء؛ ألن العقد موقوف حلني إذنه، كما
  :حيتمل وجهني من الداللة مها" ال نكاح إال بويل"حديث 
  .أن املراد منه ال نكاح إال بعبارة الويل وتوليه العقد -أ
  . أن املراد ال نكاح إال بإذنه -      ب

                                                 
 .337 سبق خترجيه، ص -1680
 .3/158سبل السالم،: انظر، الصنعاين -1681
 .12/92 نيل األوطار،: انظر،الشوكاين -1682
 .338 سبق خترجيه، ص -1683
وال جيوز عقد املرأة على نفسها وال على غريها بكرا كانت :"قال القرايف. 241-17/240، اموع شرح املهذب: النووي نظر،ا -1684

 .4/201 الذخرية، ".أو ثيبا رشيدة أو سفيهة أذن الويل أم ال
 .3/158 سالم،سبل ال:الصنعاين. 7/527الشرح الكبري، : انظر، الرافعي -1685
 .336 سبق خترجيه، ص -1686
 .6/455املفصل : انظر، عبد الكرمي زيدان -1687
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  :ويستدل به من وجوه ثالثة:  املعقول-      ب
رأة وأوليائها بدليل ثبوت حقهم يف االعتراض والفسخ  يعد الزواج حقا مشتركا بني امل:األول

عند زواجها من غري كفء، ومن ال حق له يف عقد كيف ميلك فسخه؟ والتصرف يف حق اإلنسان يقف 
جوازه على جواز أداء صاحب احلق له، لذا فصحة انفراد املرأة مبباشرة عقد زواجها وانعقاده بعبارا 

  .)1688(جازتهيكون موقوفا على إذن الويل وإ
أن قصور عقل املرأة والذي ال يؤمن معه اخنداعها، ومن مث وقوعها يف ضرر تنقلب معه : الثاين

  .)1689(مقاصد الزواج ومصاحله إىل مفاسد، يكون مأمونا إذا حتقق إذن الويل بانفراد املرأة بعقد زواجها
ادها بإجراء عقود البيع أن املرأة البالغة العاقلة الرشيدة من أهل التصرف فيجوز انفر: الثالث

واإلجارة وغريها، وإمنا منعت من االنفراد بعقد الزواج بنفسها لنفسها حلق الويل، فإذا ما انفردت 
ال نكاح إال :"� يف قوله )1690(بإجرائه وبإذن الويل زال املانع ونفذ العقد لتحقق الشرط املذكور

  .)1691("بويل
ثبوت إرادة املرأة يف االنفراد بعقد زواجها ليس وميكن مناقشة هذا الدليل بأن السبب يف عدم   

مقصورا على نقصان عقل املرأة وطبيعتها أو عدم حتقق الكفاءة يف الزوج األمور اليت تقلب مصاحل 
الزواج إىل مفاسد ميكن منعها بإذن الويل وإجازته للعقد، بل هناك سبب آخر هو احلياء املفترض باملرأة 

ب مع شرط اإلعالن واإلشهار الذي يتطلب حضور املرأة حمافل الرجال مما يف مثل هذه األمر الذي يغي
  .يعقبه نسبتها إىل الوقاحة
 إىل التفريق يف حكم -يف رواية ثالثة-)1692(ذهب حممد بن احلسن الشيباين: القول اخلامس

ذا كان هلا ويل انفراد املرأة بعقد زواجها تبعا لوجود الويل وانعدامه، فال جيوز انفرادها بتزويج نفسها إ
  .إال بإذنه، ومنه تثبت إرادا يف مباشرة عقد زواجها وانعقاده بعبارا إذا مل يكن هلا ويل

                                                 
 . 2/247 بدائع الصنائع،: انظر، الكاساين -1688
 . 9/346املغين، : انظر، ابن قدامة -1689
 .2/242 بدائع الصنائع ،: انظر، الكاساين -1690
  .336، ص سبق خترجيه -1691
رقد الشيباين، الفقيه احلنفي، نشأ بالكوفة، وطلب احلديث، ولقي مجاعة من أعالم األئمة، تفقه هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن ف -1692

سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب األرناؤوط، : الذهيب. اجلامع الكبري واجلامع الصغري: وصنف كتبا كثرية منها. على أيب حنيفة وإيب يوسف
 .9/134ه، 1413مؤسسة الرسلة، بريوت، 
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    والسبب يف وقوف العقد الذي انفردت املرأة مبباشرته على إذن الويل وإجازته يرجع حلق الويل 
 انعدام الويل سببه أا تصرفت يف يف إجراء العقد ال حلق نفسها، أما نفاذ عقدها إذا زوجت نفسها مع

  . )1693(خالص حقها
ونوقش هذا بأن احلق يف الزواج للمرأة على الويل ال للويل عليها، بدليل أا إذا غاب الويل غيبة 
منقطعة تزوج عليه، بينما إذا كان حاضرا وأرادت الزواج من كفء جيرب على تزوجيها، فإن أىب وامتنع 

 من ذلك أا إذا أبت الزواج وأراد الويل، فإا ال جترب مما يدل على ثبوت تزوجت بدونه، على اخلالف
  . احلق هلا عليه

أما حق الويل فأثره يبدو يف املنع من لزوم العقد إذا تزوجت من غري كفء ال يف نفاذ العقد 
  .)1694(وجوازه

ملرأة بإجراء  إىل جواز انفراد ا-يف رواية ثالثة-ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف : القول السادس
، ويستدل )1695(عقد زواجها إذا تزوجت من كفء وعدم انعقاده بعبارا عند الزواج من غري كفء

ملا كان كل ويل ال حيسن املرافعة إىل القاضي لدفع ضرر العار النفراد موليته : هلذا القول باملعقول وهو
 يف حكمه بدفع األشياء بعد بإجراء عقدها وتزويج نفسها بعبارا من غري كفء، وال كل قاض يعدل

الوقوع وجب االحتياط عن هذه املفاسد لفساد الزمان بعدم جواز عقدها عند الزواج من غري 
  . )1696(كفء

ذهب الظاهرية إىل التفريق بني البكر والثيب يف حكم انفراد املرأة بعقد زواجها : القول السابع
فسها، وإمنا يتوىل عقدها بإذا وليها، أما الثيب بغري ويل أو وكيل، فالبكر ال جيوز انفرادها بتزويج ن

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر :"�مستدلني على ذلك بقوله . فيجوز عقدها بعبارة منفردة
ووجه الداللة يف احلديث أنه دلّ صراحة على جواز انفراد الثيب ، )1697("يستأذا أبوها وإذا صماا

ويل لكوا أحق بنفسها منه، هذا خبالف البكر فالويل يتوىل مباشرة مبباشرة إجراء عقد زواجها بدون 

                                                 
 .2/247 بدائع الصنائع ،: الكاساين. 5/12 املبسوط،: السرخسي ،انظر -1693
 .2/249 بدائع الصنائع ،: انظر، الكاساين -1694
 .284-3/283شرح فتح القدير، : ابن اهلمام -1695
 . 4/620البناية يف شرح اهلداية،  :انظر، العيين -1696
كتاب النكاح، : النسائي. 1/461السكوت،صحيح مسلم،كتاب النكاح، باب اسئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر ب:  مسلم-1697

 .173-5/172السنن الكربى، . 5355باب استئمار البكر يف نفسها، حديث رقم 
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و اعترض على هذا . )1698(عقدها بعد حتصيل إذا، ومنه ال جيوز للبكر أن تنفرد بعقد زواجها بغري ويل
  :الدليل من وجهني

"  أثبت للثيب حقا يف عقدها بقوله� أن النيب - خالف املستدل به-أن املراد باحلديث : األول
هو أن ال يعقد عليها الويل بغري صريح إذا ورضاها مع بقاء حقه يف تويل إجراء العقد " أحق بنفسها

  .)1699( أن الثيب أحق بنفسها يف االنفراد مبباشرة عقدها بعبارا وبغري ويل-ال كما قالوا-ومباشرته
ا بغري ويل أو وكيل تبعا أن األدلة مل تشر إىل هذا التفريق يف انفراد املرأة بعقد زواجه: الثاين

  .حلالتها من الثيوبة والبكارة
  الترجيح

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشام يف حكم انفراد املرأة البالغة العاقلة مبباشرة عقد 
 أن الراجح هو قول اجلمهور، وهو القول الذي يرى أن الويل شرط يف - واهللا أعلم-زواجها، تبني يل 

، وال جيوز للمرأة أن تستقل بعقد زواجها بنفسها من غري رضا وليها، لقوة أدلتهم صحة عقد النكاح
ولعدم سالمة أدلة املذاهب يف هذه . اليت قام عليها موقفهم، وهذا هو رأي كبار الصحابة والتابعني

  :املسألة حيث مل ختل من قول، وضعف ما متسك به احلنفية وذلك يف أمور
 يرون أن األصل يف النكاح أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد، فقوهلم  حقيقة النكاح، فاحلنفية-

هذا يعد حجة عليهم يف هذه املسألة، ألن اإلسناد إىل املرأة حينئذ يكون الوطء ال العقد، وعلى فرض 
  .التسليم أن املراد باإلسناد العقد فاملقصود منه رضا املرأة ومباشرة الويل للعقد

حتى تنِكح زوجا �:نفية من إسناد النكاح إىل املرأة كما يف قوله تعاىل وما استدل به احل-
هرفإنه يراد به اإلنكاح بعقد الويل)1700(�غَي .  

 وقياس النكاح على التصرفات املالية، قياس غري صحيح؛ ألنه قياس مع وجود نص، ومعلوم -
 داللة الشتراط الويل، فهي أدلة واضحة مثل حيث أن دالئل القرآن والسنة أبني. أنه ال اجتهاد مع النص

  .)1701(�ولَا تنِكحوا الْمشِرِكني حتى يؤِمنوا�:قوله تعاىل
 هذا باإلضافة إىل أن التاريخ اإلسالمي بأجياله املتتابعة واملتالحقة مل يألف مباشرة املرأة لعقد -

ي صيانة كفلها اإلسالم للمرأة مل تكن هلا يف زواجها، إذ أن حضورها حمافل الرجال يتناىف وطبيعتها، وه
  .)1702(أي ديانة أخرى

                                                 
 .461-9/460 احمللى،: ابن حزم انظر، -1698
 . 7/527الشرح الكبري،: انظر، الرافعي -1699
 .230اآلية  : البقرة-1700
 .221اآلية  : البقرة-1701
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وهذه النظرة من اجلمهور ليست نابعة من نظرهم إىل نقص أهلية املرأة، وإمنا نظروا إىل والية 
النكاح بأا م املرأة وأولياءها وهم يشتركون يف حتمل نتائج هذا العقد فيما إذا مل حيقق أهدافه، 

  .ولياء حق إنشاء هذا العقد، وأعطيت املرأة حق الرضا واإلذن الكاملولذلك أعطي األ
هذا هو الراجح الذي يدعمه الدليل، فأدلة اجلمهور من الكتاب والسنة ناهضة على دعواهم يف 
حني أن أدلة املخالفني مل تستطع أن تصمد أمام املناقشة والرد من جهة، ومن جهة العقد فإن عقد 

ه أحد فال ميكن قياسه على األموال، كما أن األولياء يشاطرون املرأة يف مشاكلها النكاح ال ينكر خطر
  .)1703(وأضرارها حيث يعود عليهم العقد إما باالستقرار وإما باألمل

  اجلانب القانوين: ثانيا
اليت بلغت السن (يتخذ املشرع اجلزائري موقفا متذبذبا يف حكم انفراد املرأة البالغة الراشدة 

مبباشرة عقد زواجها بنفسها، فلم يقرر إلغاء إذن الويل صراحة ومل يقرر اشتراطه ) ة ألهلية الزواجالقانوني
تعقد املرأة الراشدة :"  من قانون األسرة11صراحة، ويتبني ذلك من خالل نص الفقرة األوىل من املادة 

فيها إسناد الفعل " تعقد"، فعبارة "زواجها حبضور وليها وهو أبوها أو أحد أقارا أو أي شخص ختتاره
  :، والدليل على ذلك ما يلي)1704( ال تدل على الفعل-الويل-"حضور"املرأة، بينما عبارة إىل 

الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل :"نصت املادة الرابعة من قانون األسرة على أن : أوال  
 قصر عقد الزواج على فاملالحظ من خالل هذه الفقرة أن املشرع قد". وامرأة على الوجه الشرعي

، فإذا )دون اعتبار شرط رضا الويل(الرضا الذي يتم بني الرجل واملرأة وليس بني الرجل وويل املرأة، 
  .كان عقد بني رجل وامرأة فأي دور للويل؟

                                                                                                                                                         
أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي : انظر، عبد العزيز رمضان مسك.أي اجلمهور كثري من الباحثني املعاصرين وقد ذهب إىل ترجيح ر-1702

موقف الشريعة اإلسالمية من تويل املرأة لعقد النكاح، دار اجلامعة اجلديدة، :ناصر أمحد إبراهيم النشوي.147-146والقانون املصري، ص
دراسة مقارنة مع القانون الوضعي -املقاصد الشرعية يف الفقه اإلسالمي:ظيم حممد األجطلو عبد الع.516-512،ص 2005اإلسكندرية، 

والية املرأة يف :وأمحد بن سعيد بن حممد قليصي. 369، ص 2006أطروحة دكتوراه،كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، -يف باب النكاح
 .105، ص 2003قاهرة، التشريع اإلسالمي، رسالة ماجستري،كلية دار العلوم، جامعة ال

 .313-1/312 ،مبدأ الرضا يف العقود :حمي الدين علي القرداعي  انظر،-1703
الدليل على تذبذب املشرع يف هذه املادة أن القارئ هلا قراءة بسيطة يتبني له أن املشرع قد أخذ بالرأي القائل بأنه جيوز للمرأة أن  -1704

، فحضوره )حضور وليها( بـ 11 فيكون إذن الويل هو املعرب عنه يف املادة -لبعض الفقهاءوهو رأي -تنفرد بعقد زواجها بشرط إذن الويل 
غري أنه بتحليل نص املادة كامال واستقراء آراء الفقهاء يف هذه املسألة يتضح أن . معناه؛ إذنه وموافقته، وإال ملا كان هلذا احلضور أي معىن

 .ن للمرأة أن ختتار أي شخصا بديال عن وليها األصيلمراد املشرع حبضور الويل جمرد إجراء شكلي؛ أل
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، فإذا "يكون الرضا بإجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر:" نص املادة العاشرة: ثانيا
 ركنا طبقا لنص املادة التاسعة، واملقصود بالطرفني يف نص -عرب عنه باإلجياب والقبول امل-كان الرضا 

  . اليت عربت عن دوره باحلضور؟11املادة العاشرة مها الزوجني، فأي دور للويل طبقا للمادة 
فرق املشرع يف التعبري عن الوالية على الراشدة باحلضور، ويف الوالية على القاصرة : ثالثا

  .يل، مما يفهم منه أنه قصد إلغاء أي دور أو تأثري لسلطة الويل يف إنشاء عقد الزواجبالتو
ال جيوز للويل أن مينع من يف واليته :" يف فقرا األوىل12كما يفهم من إلغائه لنص املادة :رابعا

 9كام املادة من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح هلا، وإذا وقع املنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أح
  .، أنه مل يبق للويل أي دور أو تأثري يف اإلذن أو املنع)1705("من هذا القانون
 املشرع ستشف من جمموع النصوص القانونية املتعلقة بالوالية يف التزويج أنّا يومم: خامسا

ها صحيحا ها فال يكون زواج فمن زوجها ولياجلزائري قد اعترب رضا املرأة واختيارها يف عقد زواجها؛
إال برضاها إذا كانت بالغة راشدة، وتعترب واليته والية إذن واستحباب وفقا للمذهب احلنفي، ومن مث 

 من قانون األسرة 33جواز تويل املرأة عقد زواجها و انعقاده بعبارا منفردة، مادام يفهم من املادة 
اهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه إذا مت الزواج بدون ش:" واليت تنص يف فقرا الثانية على أنه

أنه عند غياب الويل أو . )1706("يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق املثل
 عدم تعرض العقد للفسخ قبل الدخول أو 11تغييبه عن جملس العقد يف حالة عدم وجوبه طبقا للمادة 

  .بعده
تمد املذهب احلنفي يف عدم اشتراط الويل وجواز هذا و على اعتبار أن املشرع اجلزائري قد اع

انفراد املرأة البالغة الراشدة سواء كانت بكرا أم ثيبا مبباشرة عقد زواجها بنفسها، فإنه يعترض عليه من 
  :أوجه

 يف حكم انفراد املرأة البالغة )1707(بالرغم من تعدد الروايات يف املذهب احلنفي: الوجه األول -
  . بنفسها، إال أن املشرع اجلزائري مل يتقيد بواحدة منها مجلة وتفصيالالراشدة بعقد زواجها

                                                 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 ألغيت باألمر -1705
إذا مت الزواج بدون ويل أو :" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -1706

 الدخول بصداق املثل إذا اختل ركن واحد ويبطل إذا اختل أكثر أو صداق يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد        شاهدين 
 ". من ركن واحد

ومل يأخذ .3/246انظر،شرح فتح القدير، . ذكر ابن اهلمام يف عدم اشتراط الويل يف املرأة البكر البالغة العاقلة سبع روايات للحنفية -1707
ى فسو الروايات عند احلنفية، مع عدم مراعاة ترتيب األولياء من جهة القرابة،املشرع اجلزائري بواحدة منها، بل عمد إىل التلفيق بني أضعف 

أن يأيت املقلد يف : والتلفيق هو. بني الويل القريب والبعيد واألجنيب، بصرف النظر عن وجود الويل من عدمه، وهذا خمالف ملا عليه اجلمهور
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أن احلنفية بقوهلم جبواز انفراد املرأة البالغة الراشدة بعقد زواجها، فقد أعطوا مع : الوجه الثاين -
ذلك للويل احلق يف االعتراض والفسخ برفع األمر إىل القاضي عند عدم كفاءة الزوج ومهر املثل، وهذا 

  .ما مل يلتفت إليه املشرع اجلزائري
أن بعض احلنفية القائلني بانفراد املرأة البالغة الراشدة بتزويج نفسها، ومنهم : الوجه الثالث -

حممد بن احلسن ال يكون هلا ذلك إال عند انعدام الويل، فإن كان هلا ويل فال جيوز هلا االنفراد بتزويج 
  .نفسها إال بإذنه

 رواية أليب وحنيفة وأيب يوسف أنه ال جيوز للمرأة االنفراد بعقد زواجها إذا يف: الوجه الرابع -
  .كان من غري كفء

أن انفراد املرأة بتويل عقد زواجها موقوف على إجازة وليها، وهو ما ذهب : الوجه اخلامس -
  .-يف رواية- وأبو يوسف -يف رواية-إليه حممد بن احلسن 

مل يعتمد رأي احلنفية مبختلف روايام، وال أخذ مبذهب ومنه يتضح بأن املشرع اجلزائري 
اجلمهور يف اشتراط إذن الويل، وال حىت برأي الظاهرية الذين يفرقون بني البكر والثيب، فجاء برأي 

  .جديد مل يستقر عليه االجتهاد الفقهي يف والية التزويج
ليد اجلارية يف البلد يف جمال ومن وجهة نظر أخرى فإن هذه املسألة تلعب فيها األعراف والتقا  

اال يف التمسك بأحكام الفقه اإلسالمي بغض النظر عما هو منصوص عليه قانونا، تنظيم األسرة دورا فع
  . يف عقد زواج موليته-سواء كان أبا أم قريبا مفوضا-وذلك بتأكيد دور الويل

  تزويج األبعد مع وجود األقرب : املسألة الثالثة
حبضور وليها وهو أبوها أو أحد " من قانون األسرة 11األوىل من املادة جاء يف نص الفقرة 

  ".أقارا أو أي شخص ختتاره
 واحلقيقة أن هذا النص حيتاج إىل مناقشة وتعقيب، يستدعي التطرق إىل بيان معىن القرابة 

 ال خترج عن ومعرفة موقع الشخص املختار من قبل املرأة لتويل تزوجيها، ذلك أن أسباب الوالية شرعا
، وعند انعدام هذه األسباب فهل تنتقل )1709( أو الوصية)1708(أو امللك أو الوالء أو اإلمامة      القرابة 

                                                                                                                                                         
التلفيق بني الرفض : انظر، جابر عبد اهلادي الشافعي. د ممن قلدهم يف تلك املسألةمسألة ذات فرعني مترابطني فأكثر بكيفية ال يقول ا جمته

 .21، ص 2005والقبول، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 .1/312الفتاوى اهلندية، :  الشيخ نظام-1708
 . تزويج الصغار بني الويل والوصي وسيأيت احلديث عنها عند ذكر اختالف الفقهاء يف-يف رواية- يقول ا املالكية واحلنابلة -1709
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الوالية إىل أي شخص ختتاره املرأة ؟ لإلجابة على ذلك ال بد من بيان مراتب األولياء، وحاالت تزويج 
  : يأيت بإجيازاألبعد سواء يف حضرة األقرب أم يف غيبته، وذلك من خالل ما

  اجلانب الفقهي: أوال
  أسباب انتقال الوالية من األقرب إىل األبعد: الفرع األول

 من قانون األسرة، وبالتحديد 11إن الداعي للوقوف عند هذه املسألة هو ما جاءت به املادة 
  .بعد، واليت تستدعي معرفة أسباب انتقال الوالية من األقرب إىل األ"أو أي شخص ختتاره:"عبارة

 مع وجود األقرب ألسباب تدعو إىل ذلك، )1710(قد توجد حاالت تكون فيها الوالية لألبعدف
  :وهي كاآليت

  فقد بعض شروط الوالية يف الويل األقرب: السبب األول
 واملقصود بذلك أن تتحقق هذه الشروط يف الويل مث تزول كلها أو بعضها عنه، وهذه احلاالت 

ط الوالية يف الشخص ابتداًء، ومن مث عدم ثبوت الوالية له أصال، أما يف ختتلف عن حالة عدم توفر شرو
حالة فقد شروط الوالية كلها أو بعضها فيترتب عليه فقد الوالية، وبالتايل انتقاهلا إىل الويل األبعد الذي 

بعد خلروج ومىت كان األقرب ببعض هذه الصفات املانعة للوالية، فالوالية لأل:"جاء يف مغين احملتاج. يليه
  .)1711("األقرب عن أن يكون وليا، فأشبه املعدوم

، أو اختالف الدين، أو )1713( أو الفسق)1712(وزوال شروط الوالية قد يكون بسبب فقد العقل
  .)1715( أو إحرام الويل)1714(ارتداد الويل املسلم، أو عدم الرشد

  غيبة الويل األقرب: السبب الثاين
قرب غيبة منقطعة بأن يكون يف بلد ال تصل إليه القوافل ذهب احلنفية إىل أنه إذا غاب الويل األ

يف السنة إال مرة واحدة، فلألبعد أن يزوج املوىل عليها؛ ألن ثبوت الوالية لألبعد زيادة نظر يف حق 

                                                 
 . املراد باألبعد املؤخر يف الرتبة، واملراد باألقرب املتقدم فيها ولو كانت جهتهما متحدة-1710
 .3/208مغين احملتاج،:  الشربيين-1711
شرح :البهويت.4/228،املبسوط: السرخسي ،انظر.  واحلنابلة إىل أن اجلنون غري املطبق ال يؤثر يف الوالية-يف رواية-  ذهب احلنفية-1712

أما الشافعية فتزول الوالية عندهم باجلنون غري املطبق، ولكن إذا كان زمن اجلنون املتقطع قصريا جدا مل تنتقل . 5/133منتهى اإلرادات،
 .3/208مغين احملتاج،:ينالشربي". أو قصر زمن اجلنون كيوم يف سنة مل تنتقل الوالية بل ينتظر إفاقته كاإلغماء:"الوالية إىل األبعد، حيث قالوا

 . ال تزول الوالية بالفسق عند احلنفية خبالف الشافعية فإا تزول -1713
ال والية :"وقال الشربيين. 9/367املغين، ".عرف موضع احلظ هلا ال والية لهوالشيخ الذي قد ضعف لكربه فال ي:" قال ابن قدامة-1714

 .208-3/207 احملتاج، مغين". لرقيق وصيب وجمنون أو خمتل النظر رم أو خبل
 .2/558مدونة الفقه املالكي، : انظر، الغرياين -1715
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املوىل عليها، وألنه أقدر على حتصيل مصاحلها يف النكاح من األقرب الغائب، فكان أوىل بثبوت الوالية 
  .)1716(نله دون السلطا

وعند املالكية تفصيل حبسب غيبة الويل ارب وغيبة الويل غري ارب ، فإن كانت غيبة الويل ارب 
 ومل - أي الغيبة-وهو األب أو وصيه قريبة فال تزوج املرأة اليت يف واليته حىت يعود، وإن كانت بعيدة

 كانت بالغة، فإن مل تكن بالغة ال يرج قدومه، فللقاضي دون غريه من األولياء أن يتوىل تزوجيها إن
يزوجها ما مل خيف عليها الفساد، فإن خيف فسادها زوجها ولو جربا على املعتمد، سواء كانت بالغة أم 

  .غري بالغة حىت ولو كانت غيبة الويل قريبة
وإن كان الغائب هو الويل غري ارب كاألخ واجلد، وكانت الغيبة قريبة ودعت إىل الزواج 

أثبتت ما تدعيه من الغيبة واملسافة والكفاءة زوجها احلاكم دون الويل األبعد؛ ألن احلاكم ويل بكفء و
ولكن لو زوجها األبعد فعال صح تزوجيه، هذا إذا مل يكن للغائب وكيل، فإن كان له وكيل . الغائب

أنه إذا غاب : الواوأما الشافعية فق .)1717(مفوض توىل الزواج؛ ألنه مقدم على غريه إذ هو مبثابة األصيل
الويل األقرب وال وكيل له حاضر يف البلد، كان للسلطان أو نائبه تزويج مولية الويل الغائب، وال تنتقل 
إىل الويل األبعد، ويعللون قوهلم هذا بأن الغائب ال يزال متمتعا بصفة الويل، ووالية التزويج حق له، فإذا 

به القاضي مقامه وناب عنه، وهذا على القول األظهر يف تعذر استيفاؤه من قبله قام السلطان أو نائ
  .)1718(مذهب الشافعية

وعند احلنابلة إذا غاب الويل غيبة منقطعة ومل يوكل وكيال عنه ليزوج موليته انتقلت الوالية إىل 
، وهذه هلا ويل، والغيبة املنقطعة )1719("السلطان ويل من ال ويل له:"�الويل األبعد دون السلطان، لقوله 

عندهم هي ما ال تقطع إال بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر الصالة، كذلك تكون غيبة منقطعة 
  .)1720(إذا مل يعرف مكانه أو تعذرت مراجعته

أن هذه الغيبة تتحقق حيث يكون الويل األقرب يف مكان ال ميكن : والراجح يف ذلك أن يقال
السفر إليه؛ لبعد املسافة أو خلفاء مكانه وعدم معرفته االتصال به، أو مراجعته واستطالع رأيه، إما لتعذر 

  .مع خشية فوات اخلاطب الكفء إذا انتظر قدوم الويل الغائب

                                                 
 .613-4/612البناية يف شرح اهلداية، : العيين .279-3/277، شرح فتح القدير: ابن اهلمام -1716
 .2/566مدونة الفقه املالكي، :  الغرياين.15-2/14ابن رشد بداية اتهد ، -1717
 .7/561، الشرح الكبري: الرافعي  انظر،-1718
 .337 سبق خترجيه، ص -1719
 .7/385املغين،:  ابن قدامة-1720
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  عضل الويل: السبب الثالث
كما سبق -إذا كان الويل شرطا يف عقد زواج البالغة عند مجهور الفقهاء، والصغرية عند احلنفية

؟ ومنه ثبوت إرادة املرأة يف عقد زواجها مع عضله أم ال؟  فهل يكون للويل عضل موليته أم ال-بيانه
  :األمر الذي يتم تناوله على النحو اآليت

  تعريف العضل لغة واصطالحا: أوال
عضل املرأة عن الزواج، مبعىن حبسها و عضل الرجل موليته : احلبس و املنع يقال : يف اللغة-أ

 فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينِكحن �: تعاىلومنه قوله) 1721(يعضلها؛ أي مينعها من الزواج ظلما
نهاجو1722(�أَز(.        

منع املرأة البالغة العاقلة من الزواج بكفء هلا إذا طلبت ذلك، و رغب :" يف االصطالح-ب
والعاضل هو الراد األكفاء مرة بعد مرة، وقيل الراد أول . )1723("كل واحد منهما يف صاحبه اآلخر

  .)1724(كفء
  حكم عضل املرأة البالغة: ثانيا

على أن الويل ليس له عضل موليته غري اربة إذا دعت إىل زواجها من كفء ) 1725(اتفق الفقهاء
ومبهر مثلها، بل جيب عليه تزوجيها منه، ومنه ثبوت إرادة املرأة مع عضل الويل، واستدلوا على ذلك 

   .)1726(�أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينِكحن أَزواجهن وِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن �:بقوله تعاىل
زوجت أختا يل من رجل فطلقها، حىت إذا انقضت عدا : ومبا روي عن معقل بن يسار قال

 ال تعود حىت جئت ختطبها، ال واهللا, زوجتك و أفرشتك و أكرمتك فطلقتها: جاء خيطبها، فقلت له
فال �فأنزل اهللا تعاىل قوله , ال بأس به و كانت املرأة تريد أن ترجع إليه إليك أبدا  و كان رجال

  .)1727(" فزوجها إياه�اآلن أفعل يا رسول اهللا، قال :  فقلت�تعضلوهن

                                                 
 .607 ص  املعجم الوسيط،-1721
  .232:اآلية البقرة ، -1722
 .9/383املغين، : ابن قدامة -1723
 .246شرح حدود ابن عرفة، ص :الرصاع -1724
مغين : الشربيين.3/439،)ليلامش مواهب اجل(التاج واإلكليل ملختصر خليل :املواق.2/248بدائع الصنائع،:  الكاساين-1725
 .9/384املغين،: ابن قدامة  .3/207احملتاج،
  .232:اآلية: البقرة -1726
 .340، ص سبق خترجيه -1727
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 ووجه الداللة يف اآلية و احلديث أما ينهيان مجيع األولياء عن الظلم حببس و منع مواليهن عن 
اضى الزوجان بالرجوع، ومن مث ليس للويل منع موليته عن زواجهن أو بالرجعة ألزواجهن إذا تر

  .)1729(وثبوت إرادة املرأة فيه مع العضل) 1728(الزواج
  عضل الويل األقرب موليته واختيارها لنفسها: ثالثا

 على أنه إذا ما عضل الويل األقرب موليته تنتقل الوالية إىل غريه، فيكون )1730(اتفق الفقهاء
نع الويل تزوجيها، وذلك برفع أمرها إىل القاضي إذا طلبت التزويج مبهر للمرأة اختيار نفسها عند م

  . مثلها
واتفقوا على أنه ليس للويل أن يعضل موليته إذا دعت إىل كفء وبصداق :"جاء يف بداية اتهد

  . )1731("مثلها، وأا ترفع أمرها إىل السلطان
  :يه والية التزويج على قولنيوبالرغم من هذا االتفاق إال أم اختلفوا فيمن تنتقل إل

 أن املرأة -يف رواية- من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة)1732(يرى اجلمهور: القول األول
اليت منعها وليها من الزواج بالكفء الذي ارتضته تنتقل الوالية عليها من الويل العاضل إىل القاضي الذي 

  .)1733(، فإن أجابه فذاك، وإن أصر على عضله زوجها ال يزوج إال بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل
  : واستدلوا على ذلك مبا يأيت

  السنة: أوال
ووجه . )1734("فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له:"  قوله� ما روي عن النيب -أ

 إىل الداللة من احلديث أنه إذا وقع التنازع بني األولياء واملوىلّ عليهن فإن األمر يف هذه احلالة يرجع
القاضي للنظر يف اخلالف، وملا كان عضل الويل ملوليته مما يوقع الرتاع، فاألمر يرفع للقاضي الذي يتوىل 

  .عقد زواجها

                                                 
 .1/283تفسري القرآن العظيم، : ابن كثري -1728
يسيء استعماهلا  الوالية حق شرعي للويل كما هي حق للموىل عليه، لذلك جيب على الويل أن يستعملها على النحو املشروع، وال -1729

حبيث يضر مبصاحل املوىل عليه، فال مينعه من الزواج دون مربر مشروع ودون وجه حق، وخاصة إذا كانت املوىل عليها امرأة مطلقة، فال جيوز 
 .93، ص 1989، 1إساءة استعمال حق الطالق، مطبعة األمانة، القاهرة، ط: اهلادي السعيد عرفة: انظر. له عضلها دون سبب مشروع

 .9/384 املغين، :ابن قدامة -1730
 .2/15 بداية اتهد، :ابن رشد -1731
               .3/206مغين احملتاج،:الشربيين. 2/232حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، : الدسوقي .2/248بدائع الصنائع،: الكاساين -1732

 .9/384املغين، :ابن قدامة
 .12/92نيل األوطار،: انظر، الشوكاين -1733
 .337ق خترجيه، ص  سب-1734
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  :)1735(ونوقش هذا االستدالل باآليت
واملرأة هلا " فالسلطان ويل من ال ويل له"أن احلديث ليس حبجة يف رأيهم؛ ألن احلديث فيه : أوال

  . فوجب تقدميه على القاضيويل وهو الويل األبعد
 أنه ميكن محل احلديث إذا ما كان العضل من مجيع األولياء؛ ألن ضمري اجلمع :ثانيا

  .يتناول كل األولياء، وليس الويل األقرب على وجه اخلصوص" اشتجروا"يف
فهذا احلديث يدل على أن . )1736(..."زوجت أختا يل:" ما روي عن معقل بن يسار قال-ب

  .)1737(بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل، فإن امتنع زوج عنهالسلطان يزوج 
  املعقول: ثانيا

  :يستدل به من وجهني
أن تزويج املرأة ممن رغبت فيه ورضيت به حق على الويل، فإن امتنع عن أدائه قام : الوجه األول

لذي يقوم بدفعه من القاضي مقامه، كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه، فإنه ينتقل إىل احلاكم ا
  .)1738(مال املدين املُمتنع عن الدفع

 والنهي عن الشيء أمر �فال تعضلوهن�:أن العضل ظلم منهي عنه لقوله تعاىل: الوجه الثاين
بضده، فإذا امتنع الويل عن تزويج موليته أضر ا وظلمها، والقاضي نصب لدفع الضرر فتنتقل الوالية 

  .)1739(إليه
من املعقول بأن الوالية ختتلف عن الدين من حيث أا حق للويل والدين ونوقش الوجه األول 

حق عليه، كما أن الدين ال ينتقل عنه خبالف الوالية فإا تنتقل عنه إذا ما أصابه عارض من عوارض 
األهلية، وكذلك فإن الدين ليس من شروط بقائه على املدين بقاء صفة العدالة فيه، ولكن الوالية من 

  .شروطها أن تبقى صفة العدالة يف الويل، وقد زالت صفة العدالة بعضله
واعترض على هذا بأن والية األقرب لو زالت ملا صح منه عقده على موليته إذا رضي بعد ذلك 

  .)1740(بتزوجيها

                                                 
 .9/383املغين،: انظر، ابن قدامة -1735
 .340، خترجيه سبق -1736
 .12/92نيل األوطار،: انظر، الشوكاين -1737
 .9/383املغين، : وابن قدامة.3/212مغين احملتاج، :انظر، الشربيين -1738
 .2/248بدائع الصنائع،: انظر، الكاساين -1739
 .9/383املغين،: انظر، ابن قدامة -1740
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وأجيب عن ذلك بأن فسق الويل نتيجة المتناعه من تزويج موليته والعقد عليها، فإذا رضي 
  .)1741(رك املعصية ورجع إىل احلق، ومن مث زال فسقه فصح تزوجيهبالتزويج فقد ت

 أن الوالية -يف رواية أخرى-)1743( واحلنابلة-يف رواية ثانية-)1742(يرى املالكية: القول الثاين
  .عند عضل الويل األقرب ملوليته تنتقل للويل األبعد وال يزوج احلاكم إال إذا عضل األولياء كلهم

منا يزوجها احلاكم عند عدم الويل غري العاضل، وأما عند وجوده إ:"جاء يف حاشية الدسوقي
فينتقل احلق لألبعد، ألن عضل األقرب واستمراره على االمتناع صريه مبرتلة العدم فينتقل احلق 

  .)1744("لألبعد
  :)1745 (واستدل أصحاب هذا الرأي باملعقول من وجهني

رب ملكه األبعد كما لو جن الويل األقرب أنه ملا تعذر التزويج من جهة الويل األق: الوجه األول
  .فإن الوالية تنتقل إىل الويل األبعد النعدام والية األقرب

أن الويل األقرب يصري فاسقا بعضله ملوليته، األمر الذي تنتقل الوالية معه كما لو : الوجه الثاين
  .شرب مخرا

ال الوالية إىل القاضي عند الراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، والذي يرى انتق: الترجيح
عضل الويل األقرب ملوليته؛ ألن انتقال الوالية من الويل األقرب إىل األبعد داٍع إىل وقوع الرتاع 
واخلالف بني األولياء إذا ما عارض الويل األبعد الويل األقرب باملوافقة يف مقابل رفض الويل األقرب 

  .للخاطب الكفء
 من 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 من األمر 11 يف املادة وما ذهب إليه املشرع اجلزائري

 12إسناد العقد إىل املرأة وإلغاء سلطة الويل يف اإلجبار واملنع بالنسبة للمرأة البالغة، استلزم إلغاء املادة 
  . لعدم جدوى العضل من الويل11-84من القانون 

                                                 
 . املصدر نفسه، الصفحة نفسها:دامةابن ق -1741
 .2/232حاشية الدسوقي ، : الدسوقي -1742
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسهاانظر،  -1743
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها: الدسوقي -1744
 . املصدر نفسه، الصفحة نفسها:ابن قدامة -1745
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  انتقال الوالية ألي شخص من املسلمني: الفرع الثاين
الفقهاء على عدم انتقال الوالية من األقرب إىل األبعد عند توفر شروط الوالية يف األقرب، اتفق 

كما اتفقوا على عدم جواز انتقاهلا إىل األبعد دون عذر، فيكون ترتيب األولياء وفق مذهب احلنفية 
  .)1746(بتقدمي العصبة النسبية مث العصبة السببية مث األقارب غري العصبات مث السلطان

أما ترتيبهم عند املالكية فالويل ارب عندهم هو األب مث وصيه، وأما الذي ليس له سلطة  و
اإلجبار على من حتت واليته فالويل املقدم من القرابة جهة البنوة فاألبوة، فاألخوة فالعمومة، مث موىل 

  .)1747( إذن املرأةمث الكافل إن وجد مث السلطان، فإن عدموا مجيعا فلرجل من املسلمني بعد العتاقة،
 وعند الشافعية أحق األولياء يف والية الزواج جهة األبوة مث البنوة، مث األخوة، مث العمومة، فإن 

  . )1748(مل يوجد أحد من العصبة النسبية فلموىل العتاقة، مث لعصبته حبق الوالء، مث للسلطان يف حمل واليته
        ة السببية مث السلطان وهو اإلمام أو نائبه، وأما عند احلنابلة فاألوىل للعصبة النسبية مث للعصب

مث الشخص الذي يكون له السلطان يف املكان الذي توجد فيه املرأة، فإن تعذر هذا أيضا زوجها رجل 
  .)1749(عدل بإذا

ويف هذه اآلراء الفقهية للمذاهب اإلسالمية، ما يصلح أن يكون ضابطا النتقال الوالية من 
ختتاره املرأة، وتفصيل ذلك عند املالكية أنه إن مل يوجد للمرأة أحد من العصبة األقرب إىل أي شخص 

وال موىل عتاقة وال كافل وال حاكم شرعي توىل عقد نكاحها أي رجل من عامة املسلمني بإذا، حيث 
علم خلوها من موانع النكاح، ويدخل يف هذه الوالية اخلال واجلد من جهة األم، واألخ ألم فهم من 

  .هل الوالية العامة بإذا ورضاهاأ
إذا عدم األولياء انتقلت الوالية إىل السلطان، ويستحب للمرأة إذا مل يكن هلا :"جاء يف الذخرية

  .)1750("ويل أن توكل عدال
إذا عدمت املرأة وليا مناسبا هلا، وكانت يف بلد ال حاكم :" وعند الشافعية كما قال املاوردي

ليس هلا أن تنكح حىت جتد وليا حبكم أو بنسب، كما لو : أحدمها.  وجهانفيه وأرادت نكاح زوج ففيه
حيوز للضرورة أن تتزوج؛ ألن الويل : الوجه الثاين. عدمت الشهود مل جيز أن تتزوج حىت جتد الشهود

                                                 
 .251-2/250بدائع الصنائع، : انظر، الكاساين-1746
 .4/246الذخرية، :  القرايف-1747
 . وما بعدها3/203مغين احملتاج، :  الشربيين-1748
شرح منتهى اإلرادات، : البهويت.  وما بعدها355/ 9املغين، : ابن قدامة. ترتيب األولياء عند احلنابلة  راجع تفيصال أكثر يف-1749

 . وما بعدها5/131
 .4/248الذخرية، :  القرايف-1750
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يراد لنفي العار عنه بتزويج غري الكفء، فإذا عدم زال معناه وخالف الشهود املعقود م االستيثاق 
أا تتواله بنفسها؛ ألن فقد الويل : أحدمها. فعلى هذا إذا جوز هلا التزويج ففيه وجهان. نسابحلفظ األ

أا تويل أمرها رجال يكون بدال من وليها حىت ال خيلو العقد من : قد أسقط حكمه، والوجه الثاين
جال جمتهدا لو عدم الويل واحلاكم فولت مع خاطبها أمرها ر:" وجاء يف مغين احملتاج. )1751("عدده

ليزوجها صح؛ ألنه حمكّم، واحملكّم كاحلاكم، وكذا لو ولّت معه عدالً صح على املختار، وإن مل يكن 
  .)1752("جمتهدا لشدة احلاجة إىل ذلك

وأما احلنابلة فريون انتقال الوالية ألي شخص ختتاره املرأة يف حال انعدام أسباب الوالية من 
موا مجيعا فإن الوالية تنتقل للسلطان يف املكان الذي توجد فيه املرأة القرابة واإلمامة وغريمها، فإن عد

اليت يراد تزوجيها، كوايل البلد أو كبريه، أو أمري القافلة وحنو هؤالء ممن له سلطة يف مكانه، فإن تعذر 
ة، فلم هذا أيضا ومل يوجد زوجها رجل عدل بإذا ألن اشتراط الوالية يف هذه احلالة مينع النكاح بالكلي

  .)1753(جيز ملا فيه من ضرر يلحق باملرأة
وأما الظاهرية فقد ذهبوا إىل أنه إذا مل يكن للمرأة ويل من نسب أو سبب ومل يكن إمام أو 
حاكم       أو كانوا موجودين وحصل عذر يف عدم إمكان ممارسة واليتهم، وأرادت املرأة أن تزوج 

 إذا كانت بالغة عاقلة، وأما إذا كانت صغرية فوليها رجل نفسها، فإا توكل رجال بالغا عاقال يزوجها
  . )1754(صاحل من املسلمني

  اجلانب القانوين: ثانيا
تعقد املرأة الراشدة زواجها "  من قانون األسرة 11يتضح من نص الفقرة األوىل من املادة 

قد خالف مذهب أن املشرع اجلزائري " حبضور وليها وهو أبوها أو أحد أقارا أو أي شخص ختتاره
يف انتقال الوالية إىل األبعد مع وجود األقرب أو حال غيبته، وذلك باعتبار أن للويل دورا يف    اجلمهور 

إنشاء العقد، فقد اتفق الفقهاء على عدم انتقال الوالية من األقرب إىل األبعد إال يف حالة عدم توافر 
أو كلها، أو غيبة األقرب املنقطعة أو عضله شروط الوالية يف األقرب وهي فقد بعض شروط الوالية 

                                                 
 .9/50احلاوي الكبري، :  املاوردي-1751
 .3/198ين احملتاج، مغ:  الشربيين-1752
حاشية الروض املربع شرح : وعبد الرمحن النجدي. 5/133شرح منتهى اإلرادات، : البهويت.363-9/362املغين،:  ابن قدامة-1753

 .6/269، 1978، 1 ط القاهرة،زاد املستقنع، املطابع األهلية لألوفست،
 دون إذن من أحد ؟ ويبدو يف هذه احلالة إعطاء الوالية على  ولكن كيف ميارس رجل صاحل من املسلمني هذه الوالية على الصغرية-1754

انظر، . الصغرية لذوي األرحام باعتبارهم من عامة املسلمني، ويزيدون عليهم بصلة القرابة، وتكون الوالية هلم األقرب فاألقرب من الصغرية
 .6/371املفصل ، : عبد الكرمي زيدان
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، أو إىل الويل األبعد )القاضي( واختلفوا يف اجلملة يف انتقال الوالية إىل السلطان . ملوليته البالغة الراشدة
  .حال عدم وجود الويل األقرب كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

د عند عدم وجود األقرب بالنسبة إال أن املشرع اجلزائري مل ينص على انتقال الوالية إىل األبع
لتويل زواج املرأة الراشدة، وهذا ما يؤكد إمهال دور الويل األقرب، مع اعتبار صحة تفرد املرأة باختيار 

  .الويل األبعد
  ي شخص أل ومن هنا ميكن القول أن املشرع قد انفرد ذا الرأي عندما اعترب صحة اختيار املرأة

 وهذا . كما هو على إطالقه يف قانون األسرة،أو األبعدوجود الويل األقرب ها حال  له بتزوجيأو اإلذن
وليس أي -الذي ليس عليه مجهور الفقهاء الذين حرصوا على اختيارها العدل واألصلح أو كبري القوم 

 حال انعدام الويل األقرب واألبعد ومن له صلة قرابة باملرأة من ذوي األرحام، وحال انعدام -شخص
  . والقاضي كما سبق بيان ذلك عند أئمة املذاهبالكافل 

 مجهور الفقهاء يف أسباب الوالية وحاالا ومراتب وبذلك فإن املشرع قد خالف ما عليه
  .األولياء يف انتقاهلا، وضوابطها عند انتقاهلا لشخص من املسلمني

ومن مث صحة وهذا يتناسب مع إلغاء أي تأثري للويل يف العقد، فيكون حضوره وعدمه سواء، 
  .)1755(انفرادها مبباشرة عقد زواجها بنفسها، فيستوي األمر حينئذ يف اختيارها للويل أيا كانت صفته

ومما سبق بيانه وتفصيله يف مسألة حضور الويل عقد موليته البالغة الراشدة، وانتقال الوالية من 
رة اجلزائري، ميكن على غرار ذلك األقرب إىل األبعد القريب واألجنيب يف الفقه اإلسالمي وقانون األس

  :القول
 أنه إذا كانت إرادة املشرع متجهة إىل اعتبار حضور الويل واشتراط إذنه فعلى ذلك يكون -

يتوىل زواج املرأة الراشدة وليها وهو أبوها، فأحد أقارا األولني، :"صياغة نص املادة على النحو اآليت
  ".ال ويل هلا، فإن عدموا مجيعا، فعدل من املسلمني فواحد من ذوي األرحام، والقاضي ويل من 

تتوىل :" أما إذا كانت إرادته متجهة إىل إلغاء أي دور للويل فتكون صياغتها على النحو اآليت-
املرأة الراشدة عقد زواجها بنفسها، ولألولياء حق االعتراض بطلب الفسخ عند عدم الكفاءة ومهر 

  ".  املثل

                                                 
وأرادت الرجوع إىل -اليت انقضت عدا  -ري يف حال العقد اجلديد على املطلقة الراشدة قد يتناسب ما ذهب إليه املشرع اجلزائ-1755
 .زوحها
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  ج القاصرة يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائريتزوي: القضية الثانية
 من هذا القانون يتوىل زواج 7دون اإلخالل بأحكام املادة :"11نصت الفقرة الثانية من املادة 

  .)1756("القصر أولياؤهم، وهم األب فأحد األقارب األولني والقاضي ويل من ال ويل له
باشر عقد زواجها بنفسها، بل يتوىل ذلك وليها فهم من نص هذه الفقرة أنه ليس للقاصر أن تي

دون اإلخالل بأحكام املادة السابعة من . وهو األب فأحد األقارب األولني، والقاضي ويل من ال ويل له
 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل 19تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام :" هذا القانون

على خالف املرأة الراشدة , )1757(..."ت قدرة الطرفني على الزواجذلك ملصلحة أو ضرورة مىت تأكد
ال جيوز للويل :"13كما يفهم من نص املادة . اليت ميكنها اختيار من يتوىل عقد زواجها ممن تأذن له به

أبا كان أو غريه أن جيرب القاصرة اليت هي يف واليته على الزواج، وال جيوز له أن يزوجها بدون 
أنه ليس للويل أبا كان أو غريه إجبار القاصر على الزواج، وال يكون ذلك إال مبوافقتها . )1758("موافقتها
  .)1759(ورضاها

  . إال أنه يف حال رغبتها يف الزواج فهل للويل أن مينعها وخباصة إذا مل يكن أصلح هلا ؟
ل بذلك ، فهل يشم)عدمي األهلية أو ناقصها(ن املقصود بالقاصر صراحة ع مل يبي املشرحيث أنّ

وإذا كان األمر كذلك فهل ميلك الويل سلطة اإلجبار يف . ؟-الصغري والصغرية وانون وانونة-القاصر 
من كان فاقد األهلية أو ناقصها :" من قانون األسرة واليت تنص على أنه81تزويج القصر طبقا للمادة 

أو مقدم طبقا ألحكام هذا أو سفه ينوب عنه قانونا ويل أو وصي  لصغر السن أو جنون أو عته
ومبفهوم املخالفة فهل جيوز للويل عضل موليته القاصر إذا أرادت كفؤا وأراد هو غريه أم . )1760("القانون

  .ال؟
 من قانون األسرة عدة 13، وكذا نص املادة 11 ويتفرع من نص الفقرة الثانية من املادة 

  : على النحو اآليت، وذلكه املسائلإشكاالت وتساؤالت يعاجلها االجتهاد الفقهي من خالل هذ

                                                 
يتوىل زواج املرأة وليها وهو أبوها فأحد أقارا األولني :" كما يلي11-84 وحررت يف ظل القانون 02-05عدلت باألمر  -1756

 ".والقاضـي ويل من ال ويل له
 سنة، واملرأة بتمام 21تكتمل أهلية الرجل يف الزواج بتمام  :" كما يلي11-84ظل القانون  وحررت يف 02-05عدلت باألمر  -1757

 ". سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة18
ال جيوز للويل أبا كان أو غربه أن جيرب من يف واليته على :" كما يلي11-84 وحررت يف ظل القانون 02-05عدلت باألمر  -1758

 "وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها    اج، الزو
 .سيأيت احلديث عن تزويج القاصر يف مطلب شرط األهلية-1759
 . املعدل واملتمم27/2/2005 املؤرخ يف 02-05ألمر ا-1760
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  والية اإلجبار يف التزويج : املسألة األوىل
  والية اإلجبار: أوال

وهي الوالية على فاقد األهلية أو ناقصها، مبعىن أنّ من تثبت له هذه الوالية ميلك االستبداد 
ية اليت ال يكون ومن مث فهي الوال. )1761(بتزويج من يف واليته واجلرب على ذلك ويكون العقد نافذا

للمولَى عليه إرادة يف إجراء عقد الزواج، فالرضا والكراهة من املعقود له أو عليه سواء يف لزوم العقد 
ونفاذه مع ثبوت الوالية الكاملة عليه من قبل الويل يف تزوجيه النعدام أثر حق الرفض، واالعتراض من 

  .)1762(املُوىل عليه
  جبارمن تثبت عليها والية اإل: ثانيا

، أم ال بد من استئذاا )1763(إذا كان للمرأة ويل فهل حيق لألب إجبار ابنته على الزواج
  .ومعرفة رضاها؟

اختلف الفقهاء يف حكم تزويج الويل املُجرب املوىل عليها، ومن مث ثبوت والية اإلجبار تبعا 
  :يف مناط ثبوا على قولني الختالفهم

اإلجبار هو الصغر واجلنون، ومن مث فعلّة اإلجبار هي  إىل أن مناط )1764( ذهب احلنفية:أوال
واألصل أن هذه الوالية على أصل أصحابنا تدور مع :"قال الكاساين. العجز لغياب العقل أو نقصانه

الصغر وجودا وعدما يف الصغري والصغرية ويف الكبري والكبرية تدور مع اجلنون وجودا وعدما سواء كان 
  .)1765("ونا أو عارضا بأن طرأ بعد البلوغاجلنون أصليا بأن بلغ جمن

 واحلنابلة وفيه تدور علة اإلجبار وتثبت )1766(مذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية: ثانيا
  .)1767(مع البكارة يف األنثى والصغر يف الغالم، واجلنون يف األنثى والذكر وجودا وعدما

                                                 
 .178أحكام األسرة يف اإلسالم، : انظر، حممد سالم مدكور -1761
 .154حماضرات يف عقد الزواج وآثاره،ص : انظر، أبو زهرة .أو االستبداد" والية احلتم واإلجياب"هذه الوالية يسميها احلنفية  -1762
أن  والية اإلجبار ال تكون إال لألب وكذا اجلد وإن عال عند فقد األب دون غريمها من األولياء، فإن الفقهاء قد استدلوا عليها ب-1763

 إذ األب يطلق على األصل من الذكور، سواء كان أبا مباشرا احلديث الذي دلّ على والية اإلجبار، جعل األب هو الذي ميلكها، واجلد أب
ميلك اجلد ما ميلك : أم جدا وإن عال، وألن مناط ثبوت الوالية لألب هو اإليالد، واإليالد متحقق يف اجلد كما هو يف األب، ولذلك قالوا

لتزويج لألب فال يكون لغري األب واجلد تلك ، ومن حيث نص على أن ا"والبكر يزوجها أبوها"األب من والية اإلجبار مبقتضى حديث
 . 131حماضرات يف الوالية على القاصرين ومن يف حكمهم، ص :حممد الزفزاف انظر، .الوالية

 . وما بعدها179أحكام األسرة يف اإلسالم، ص  :وانظر، حممد سالم مدكور. 3/252شرح فتح القدير، : ابن اهلمام -1764
 .2/241 بدائع الصنائع،: الكاساين -1765
العلة يف ثبوا على املرأة عند الشافعية هي البكارة فقط، أما املالكية فالعلة عندهم الصغر أو البكارة، ولذا فإم وافقوا احلنفية يف  -1766

 كانت بالغة ثبوت والية اإلجبار على الصغرية مطلقا حىت لو كانت أنثى ثيبا خالفا للشافعية، ووافقوا الشافعية يف ثبوا على البكر حىت لو
 .180أحكام األسرة يف اإلسالم، ص  :انظر، سالم مدكور .عاقلة خالفا للحنفية
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زائري فهو الصغر دون بلوغ تسع عشرة  وفق موقف املشرع اجل-وليس اإلجبار-ة املنع وأما علّ
  .وأما اإلجبار فليس للويل ذلك سواء كانت املرأة صغرية أم راشدة. سنة بالنسبة للمرأة

  حكم انفراد القاصرة بعقد زواجها: املسألة الثانية 
  اجلانب الفقهي: أوال

  :نيجاء الرأي الفقهي يف انفراد الصغرية بعقد زواجها بغري ويل أو وكيل على مذهب
من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية إىل أنه ال ) 1768(ذهب مجهور الفقهاء: املذهب األول

يصح مباشرة املرأة ناقصة أو عدمية األهلية كالصغرية وانونة عقد زواجها بإرادة منفردة لصحة شرط 
أن األنثى إذا كانت صغرية اتفق العلماء على :"قال الرافعي. الويل يف زواجها، وثبوت اإلجبار يف حقها

أو أمة ال يصح أن تباشر عقد الزواج؛ ألم اتفقوا على أن الويل شرط يف صحة    أو جمنونة 
  .)1769("نكاحهن

 وفيه تفصيل؛ وهو أن الصغرية غري املميزة ال تزوج نفسها لصحة )1770(للحنفية: املذهب الثاين
لة إذا زوجت نفسها من كفء ومبهر املثل كان شرط الويل يف زواجها، وأما الصغرية املميزة أو العاق

عقدها صحيحا موقوفا على إذن األب أو اجلد؛ ألما ميلكان العقد، والقاضي إذا مل يكن هلا ويل، 
  .وينفذ بإجازا بعد البلوغ

صغرية زوجت نفسها وال ويل وال حاكم مثة توقف، ونفذ بإجازا بعد :"جاء يف رد احملتار  
صبية زوجت نفسها من كفء وهي :"وجاء يف موضع آخر. )1771("يزا وهو السلطانبلوغها ألن له جم

تعقل النكاح وال ويل هلا، فالعقد يتوقف على أجازة القاضي، فإن كان يف موضع مل يكن فيه قاض، إن 
. كان ذلك املوضع حتت والية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي وإال فال ينعقد

  .)1772("ينعقد ويتوقف على إجازا بعد البلوغ:  املتأخرينوقال بعض
 أرى ما ذهب إليه مجهور الفقهاء وهو عدم صحة انفراد الصغرية بعقد زواجها بغري :الترجيح

ويل لعدم الفائدة املرجوة من ناقصة أو عدمية األهلية، وإال ما كان العقد موقوفا وكان الزما، سواء 
  .كانت مميزة أم غري مميزة

                                                                                                                                                         
 .2/6 ،بداية اتهد: انظر، ابن رشد -1767
 .11-2/10 بداية اتهد،:  انظر، ابن رشد-1768
 .7/525الشرح الكبري، : الرافعي-1769
 .88-3/61، 1995، دار الفكر ، بريوت، لبنان، رد احملتار: ابن عابدين يراجع -1770
 .3/80 املصدر نفسه، :ابن عابدين -1771
 .228/ 5 املصدر نفسه، :ابن عابدين -1772
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  اجلانب القانوين: انياث
يذهب املشرع اجلزائري إىل عدم تزويج الصغرية إال لضرورة أو مصلحة يقدرها القاضي، مع 
ثبوت الوالية لألب يف هذه احلالة بإعطائه اإلذن بالنسبة للقاصر اليت ال تتمتع بأهلية الزواج املنصوص 

نفراد القاصرة مبباشرة عقد زواجها بنفسها عليها يف املادة السابعة من قانون األسرة، ومن مث ال يصح ا
يتوىل زواج القصر أولياؤهم وهم  "02-05 من األمر 11شرعا وقانونا طبقا للفقرة الثانية من املادة 

  ..".األب
  حكم عضل القاصر وانتقال الوالية: املسألة الثالثة

  اجلانب الفقهي: أوال
  :اد وليها املُجرب كفؤا غريه على قولنياختلف الفقهاء يف حكم اربة إذا أرادت كفؤا وأر

 وفيه يزوج الويل املُجرب موليته )1774(-على األصح- والشافعية )1773(للحنفية: القول األول
. املُجبرة ممن أراد هو من األكفاء، وال عربة بإرادا ألنه أكمل نظر منها وأكثر تدبري ألمورها وشؤوا

  .علق بإرادة الويل به حاضرا فيزوجه موليته اربةوشرط احلنفية هذا احلكم بكون الكفء املت
 وفيه يلزم الويل ارب إذا -يف رواية مرجوحة- )1776(والشافعية) 1775(للحنفية: القول الثاين

وقيد احلنفية . أرادت موليته اربة الزواج من كفء إجابتها ملا أرادت إعفافا هلا وإال كان الويل عاضال
ربة غائباهذا احلكم بعضل الويل ارب إذا كان الكفء الذي يرغب فيه دون موليته ا.  

  الترجيح
أقول مبا ذهب إليه أصحاب القول الثاين، وهو إلزام الويل ارب بتزويج موليته ممن رضيت 

 ؛ورغبت من األكفاء إذا حتقق شرط الكفاءة ومهر املثل فيمن أرادت املرأة وال يلحق باألولياء ضرر
  .لزواج السكن واملودة والرمحة، وال سبيل إىل ذلك إال بتحقيق رضا الزوجةوألن القصد من ا

  اجلانب القانوين: ثانيا
غري أن لألب أن مينع ابنته البكر من الزواج :" 12يفهم من إلغاء املشرع للفقرة الثانية من املادة 

، غري أنه ما دام ال )صرةالقا(أنه جيوز للويل عضل موليته البكر . )1777("إذا كان يف املنع مصلحة للبنت
تكتمل :" يف فقرا األوىل7يسمح بالزواج بالنسبة للقاصر حىت بلوغ السن القانونية املقررة يف املادة 

                                                 
 .3/83، رد احملتار: ابن عابدين -1773
 .3/207مغين احملتاج،  :انظر، الشربيين -1774
 .3/82، رد احملتار: ابن عابدين -1775
 .3/207 مغين احملتاج، :الشربيين انظر، -1776
 .27/2/2005خ يف  املؤر02-05 ملغاة باألمر -1777
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، ألنه 11-84 من القانون 12استلزم إلغاء املادة ، )1778(" سنة19أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام 
أما يف حال ترخيص القاضي للقاصر بالزواج   . اج أساساال معىن لعضل املرأة غري املسموح هلا بالزو

إذ ليس . لضرورة أو مصلحة فإن القانون مل يبني دور الويل صراحة يف توليه لعقد موليته القاصر أو منعها
 -يف رواية- والشافعية-يف رواية-نفية للويل منعها إذا حتقق شرط الكفاءة ومهر املثل، وهو مذهب احل

للمرأة أن متنع نفسها من إنكاح من له من األولياء جربها :" وجاء يف بداية اتهد. كما سبق بيان ذلك
  . )1779("إذا مل تكن فيها الكفاءة موجودة كاألب يف ابنته البكر

كما أن ترخيص القاضي بالزواج للقاصرة عند املصلحة أو الضرورة يعترب شأنا تنظيميا فحسب، 
ا ملذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية والظاهرية، ومنه إذ ال والية للقاضي على الصغرية وفق

  .)1780(جواز تزويج األب البنته الصغرية شرعا
 الويل يف عقد الزواج  شرط ختلف أثر: الثالث الفرع

  اجلانب الفقهي:أوال
 باطال، يكون العقد العقد، وبالتايل صحة عدم الويل ختلف على الفقهاء مجهور رتب لقد

  .)1781("ثالثا قاهلا باطل فنكاحها وليها بغري نكحت امرأة أميا :"�بأدلة كثرية من ذلك قوله  مستدلني
     ثيبا كانت سواء وليها إذن بدون نفسها البالغة العاقلة احلرة زوجت إذا بأنه فريون احلنفية أما 

 رضا عدم أو لرضا عربة وال املثل، ومهر حتقق شرط الكفاءة مىت والزم ونافذ صحيح فزواجها بكرا أو
 .)1782(الويل موقوفا على إجازة صحيحا يكون الزواج أن إىل احلنفية ويذهب بعض الويل،

 اجلانب القانوين: ثانيا
اختلف املقصود بالويل عما كان عليه األمر قبل التعديل، إذ أصبح مفهومه كل شخص تأذن له 

ا أم بعيدا، إال أن املشرع جعل حضوره املرأة بتزوجيها أو حضور عقد زواجها، سواء بصفته وليا قريب
 يف الزواج عقد يف الويل ختلف أثر على األسرة قانون نص  فلقد-على األصح -شرطا لتمام العقد 

 :حالتني إىل تقسيمها ميكن واليت 33 املادة الفقرة الثانية من

                                                 
تكتمل أهلية الرجل يف :" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر رقم -1778

 ". سنة18 سنة واملرأة بتمام 21الزواج بتمام 
 .2/15بداية اتهد، :  ابن رشد-1779
 . وسيأيت تفصيل ذلك عند احلديث عن األهلية-1780
 .337سبق خترجيه، ص  -1781
 . وقد سبق احلديث عن آراء الفقهاء وبيان أدلتهم ومناقشام يف اشتراط الويل يف النكاح-1782
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 انية من املادةفإن الفقرة الث الدخول، قبل معرفة ذلك مت و الويل ختلف شرط إذا ما حالة يف -أ
 .الصداق الزوجة تستحق وال العقد يفسخ نصت على أنه قد 33

 33 املادة فإن الفقرة الثانية من الدخول، بعد إال معرفة ذلك يتم ومل الويل شرط ختلف إذا -ب
 وهو بذلك يوافق ما ذهب .الصحيح العقد آثار ويرتب املثل، بصداق يثبت الزواج قد نصت على أن

  .يف ترتيب أثر ختلف الويل يف عقد الزواج قبل الدخول وبعدهإليه األحناف 
، مع )1783(ومما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري قد أمهل ذكر الوكالة يف عقد الزواج

 20، حيث خصها بالزوج دون الزوجة يف املادة )1784(صحة انعقاد الزواج ا شرعا كما هو معروف
يصح أن ينوب عن الزوج :"، واليت كان نصها02-05 رقم ، وامللغاة باألمر11-84من القانون 

  . )1785(، فأصبح الزوج جمربا على حضور عقد الزواج بنفسه"وكيله يف إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة
 لكن بالرجوع إىل نص املادة العاشرة من قانون األسرة واليت جاء فيها أن الرضا يكون بإجياب 

 أن تقيد ذلك بذات الطرفني، ومنه ميكن أن يكون التعبري عن من طرف وقبول من الطرف اآلخر دون
  .)1786(الرضا شخصيا أو أن يكون بواسطة الوكيل وال مانع مينع من ذلك ويكون العقد صحيحا

  اإلشهاد على النكاح يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب الرابع
جيب أن تتوفر يف عقد الزواج :"ئري على ما يليتنص املادة التاسعة مكرر من قانون األسرة اجلزا

  .)1787("أهلية الزواج، الصداق، الويل، شاهدان، انعدام املوانع الشرعية: الشروط اآلتية
مما ميكن مالحظته من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري اكتفى بذكر الشاهدين كشرط من 

ب توافرها يف الشاهدين، واليت نص عليها شروط صحة عقد الزواج، ومل يعر أي اهتمام للشروط الواج
، ومنها ما يتعلق بسالمة )1788(الفقه اإلسالمي منها ما يتعلق باألهلية وهي البلوغ والعقل واحلرية

                                                 
 إن إلغاء الوكالة يتماشى والتعديالت اليت أدخلت على قانون األسرة بالنسبة للمرأة البالغة ما دامت قادرة على أن تتزوج مع من -1783

 .سبة للزوج فإن إلغاء الوكالة قد يؤدي إىل القول أن يف ذلك خرق ألحكام الوكالةختتاره، وحبضور الويل الذي ختتاره، غري أنه بالن
 .9/363املغين، : ابن قدامة انظر،.  اتفق الفقهاء على مشروعية و جواز الوكالة يف الزواج ، واختلفوا يف إطالقها وتقييدها-1784
 أن ختتار أي شخص وليا هلا يف تزوجيها، وهذا األخري ينطبق عليه  وقد ألغى املشرع اجلزائري الوكالة يف عقد الزواج، وأجاز للمرأة-1785

 .وصف الوكيل ال الويل لعدم اكتسابه ألسباب الوالية املعروفة شرعا وقانونا
 . 80قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص :  انظر، عبد العزيز سعد-1786
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05أضيفت  باألمر  -1787
ليست شرطا يف شاهد النكاح وذا صرح احلنابلة والظاهرية، خالفا للحنفية والشافعية، فعندهم ال يصح النكاح بشهادة  احلرية -1788
 .3/194مغين احملتاج، : الشربيين. 4/491البناية، : العيين. 9/351املغين، :  انظر، ابن قدامة.عبدين
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، وعدم عداوة )1789(احلواس، ومنها ما يتعلق بالعدد، باإلضافة إىل شرط اإلسالم والعدالة والذكورة
  .)1790(الشاهد أو بنوته ألحد الزوجني

 11-84 من القانون 9ه جعل حضور الشاهدين شرطا لصحة الزواج، خالفا للمادة كما أن
واليت اعتربت حضور الشاهدين ركنا من أركان الزواج، ومنه فإن ختلف شرط اإلشهاد يف جملس عقد 

يت  ال33الزواج ال ينتج عنه البطالن املطلق، وإمنا ميكن أن ينتج عنه الفسخ طبقا للفقرة الثانية من املادة 
إذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول :"نصت على ما يلي

وما ذهب إليه املشرع اجلزائري جاء موافقا ملا . )1791("وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق املثل
اشتراط الشهود ، من )1795( واحلنابلة)1794( والشافعية)1793( واملالكية)1792(عليه أئمة املذاهب من احلنفية

 أنه �لصحة الزواج، وإال كان العقد فاسدا، واألصل يف اشتراط اإلشهاد يف الزواج ما روي عن النيب 
  .)1796("ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل:"قال

ذهب مجهور العلماء إىل أن الزواج ال ينعقد إال ببينة، وال ينعقد حىت يكون :" يقول السيد سابق
   .)1797("، ولو حصل اإلعالن عنه بوسيلة أخرىالشهود حضورا حالة العقد

  يف لزوم الشهادة يف عقد الزواج أن له شأنا عظيما يف نظر اإلسالم ويف النظام االجتماعي والسر 
ملا يترتب عليه من املصاحل الدينية والدنيوية، فهو جدير أن يظهر شأنه ويذاع أمره، وأن يشهده الناس 

 يف الشهادة منعا للظنون والشبهات، ودفعا ملقاالت السوء عن الزوجني تكرميا له وإعالء ملكانته، وألن
  .)1798(عندما يرى الرجل مقيما مع املرأة يف عشرة واحدة

                                                 
 فأجازوا أن تكون الشهادة برجلني أو برجل وامرأتني عدوال كانوا أو غري  اشترط اجلمهور الذكورة والعدالة ومل يشترطهما احلنفية-1789
 .3/193شرح فتح القدير،:ابن اهلمام.4/491البناية يف شرح اهلداية، : العيين. أو حمدودين يف القذف    عدول 
سع البحث التعرض هلا بالتفصيل، لتهم وشروطهم يف الشهود واختالفهم يف وقت الشهادة مما ال يد على أن ذكر أقوال الفقهاء وأ-1790

 .فهي مبثوثة يف كتب الفقه اإلسالمي لالستزادة يف االطالع
إذا مت الزواج بدون ويل أو :" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -1791

 بصداق املثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر أو صداق يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت بعد الدخول       شاهدين 
 ".من ركن
 .4/490البناية يف شرح اهلداية، :  العيين-1792
 .1/375الشرح الصغري، : الدردير-1793
 .5/53الوسيط يف مذهب اإلمام الشافعي، : أبو حامد الغزايل. 7/515الشرح الكبري، : الرافعي. 17/271اموع، : النووي -1794
 .5/148شرح منتهى اإلرادات، : يت البهو-1795
كتاب : الدارقطين. 7/202، السنن الكربى، 13719: كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بشاهدين عدلني حديث رقم:  البيهقي-1796

 .4/322سنن الدارقطين، . 3531النكاح، حديث رقم 
 .2/37فقه السنة، :  السيد سابق-1797
 .42، ص 1952، 2مية يف األحوال الشخصية، مطبعة دار التأليف، القاهرة، طالشريعة اإلسال:  انظر، عبد الرمحن تاج-1798
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أعلنوا هذا النكاح :"ومبا أن الشهادة يتحقق ا اإلعالن املأمور به يف عقد النكاح يف احلديث  
فع الشبهات والشكوك، وتنتج على إثر ، فبه ترت)1799("واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه بالدفوف

وما يهم يف . ختلف شرط الشهادة آثار شرعية وقانونية، ويأخذ الزواج يف هذه احلالة حكم نكاح السر
هذا الصدد هو معرفة موقع الشهادة يف عقد الزواج وأثر ختلفها؛ لذا نقتصر على بيان التكييف الشرعي 

  .ادةهلا وحكم نكاح السر كأثر لتخلف شرط الشه
  تكييف شرط اإلشهاد يف عقد الزواج: الفرع األول  
  التكييف الفقهي: أوال  

األصل العام يف الشريعة اإلسالمية أا تأخذ مببدأ سلطان اإلرادة يف غالبية العقود اليت تتم بإجياب 
عامة وقبول، دون حاجة إىل إجراءات شكلية معينة، وبناء على ذلك فالشريعة اإلسالمية ال تعرف بصفة 

الشكلية يف العقود، خبالف بعض احلاالت اليت يكون للشكلية فيها أثر واضح يف تكوين العقد جبانب 
  .)1800(اإلرادة

ومن أمهها عقد الزواج الذي اختلف الفقهاء يف حتديد طبيعته بني الشكلية والرضائية، ومرجع 
، وهي اإلعالن ذلك أنه يشترط لوقوعه صحيحا بعض الشروط الشكلية جبانب تراضي الطرفني

والشهادة، كما اختلفوا أيضا يف تكييف هذه الشروط، فمنهم من اعتربها ركنا يف العقد ال يتم إبرامه 
إال بتحققها، وهلذا قرر أنه عقد شكلي خالف األصل العام يف الشريعة اإلسالمية وهو مبدأ الرضائية، 

، وهذا يعين ب على ختلفها فساد العقدومنهم من اعترب هذه الشروط شروطا لصحة العقد، ومن مث يترت
أو رضائيا، ومنهم من اعترب هذه الشروط على وضوح ما إذا كان هذا العقد شكليا أم مل حيددوا ب

وعلى هذا ميكن عرض . سبيل الندب دون االشتراط، فقرر أنه ليس عقدا شكليا، بل هو عقد رضائي
  :آرائهم املختلفة كاآليت
ه إىل القول بأن الشهادة شرط لصحة النكاح وليست شرطا يذهب أصحاب: الرأي األول

  .، ومن مث فهل يعتربونه عقدا شكليا أم رضائيا؟)1801(النعقاده، وهو أليب حنيفة وأصحابه
عقد الزواج عند أيب حنيفة وأصحابه ينطبق عليه اسم العقد :"جييب عن ذلك أبو زهرة بقوله

ى عدم حضور الشهود أن يكون عقد النكاح فاسدا ال الشكلي، وألمهيته ما حيتج به من أنه يترتب عل

                                                 
 . 7/473، 14699كتاب الصداق، باب ما يستحب من اظهارالنكاح، حديث رقم :  البيهقي-1799
 .538-1/537املدخل الفقهي العام، : مصطفى الزرقا  انظر،-1800
 .191-3/190شرح فتح القدير،  :ابن اهلمام-1801
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باطال، وذلك ألن من فقهاء احلنفية من ال يفرق بني الفساد والبطالن يف نطاق عقد النكاح، كما أنه ال 
  .)1802("يوجد فرق بني آثار العقد الفاسد والعقد الباطل يف عقد النكاح

 ذلك أنه ال يكفي لتكوينه رضا يرى أصحابه أن عقد الزواج هو عقد شكلي،: الرأي الثاين
املتعاقدين، بل ال بد أن يتوافر مع الرضا شرط اإلشهاد واإلعالن، باعتباره غرضا مقصودا يف الزواج، 

مستدلني . )1803(صيانة له من اجلحود حىت ال يرتاب الناس ويسيئوا الظن، وهو اجتاه الشافعية واحلنابلة
، ويعتربون أن هذين الشرطني ركنان أساسيان يف )1804("ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل:"�بقوله 

، حيث قرروا أنه ال يتم النكاح إال )1805(العقد، وبدوما يعترب العقد باطال، ووافقهم يف ذلك الظاهرية
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها وشاهدي عدل :"�أو بإعالن، مستدلني بقوله  بإشهاد عدلني فأكثر 

  .)1806("فنكاحها باطل
  :للمالكية وفيه تفصيل: الثالرأي الث

الشهادة ليست شرطا إلنشاء العقد وصحته ابتداًء، بل شرط انتهاء عند الدخول، مبعىن : األول
أا شرط حللّ الدخول وترتيب آثار العقد، وأا شرط متام يؤمر به عند العقد، فاإلعالن هنا جيب توافره 

  .)1807( على العقدالنعقاد العقد، أما الشهادة فواجبة لترتيب اآلثار
 الشهادة ال جتزئ عن اإلعالن، وال بد يف االنعقاد من العالنية، فاإلعالن جيزئ مىت حصل :الثاين

وعليه فاملالكية يتفقون مع اجلمهور على اشتراط اإلشهاد يف النكاح على اجلملة، إال . )1808(بأية وسيلة
د فاسدا إذا مل يقع اإلشهاد عند أن اجلمهور يرون أن الشهادة شرط لصحة العقد، حبيث يكون العق

إجرائه، ويرى املالكية أنه شرط لتمام العقد ال لصحته، حبيث يصري العقد فاسدا إذا مل يقع اإلشهاد قبل 
  .)1809(الدخول

                                                 
 .231مللكية ونظرية العقد، ص ا:  أبو زهرة-1802
 . 5/148شرح منتهى اإلرادات، : البهويت. 3/194مغين احملتاج، :  الشربيين-1803
 . 367سبق خترجيه، ص  -1804
 .9/465احمللى، : ابن حزم -1805
 .367 سبق خترجيه، ص -1806
 جملس العقد، أما اإلشهار فهو ذيوع هناك فرق بني اإلشهاد واإلشهار يف عقد النكاح، فاإلشهاد هو حضور الشاهدين ومساعهما يف -1807

 . وشهرة العقد بني الناس، وال خالف بني الفقهاء يف أن اشتراط اإلعالن يف عقد الزواج هو اإلشهار
 .3/408مواهب اجلليل، : احلطاب. 1/376الشرح الصغري، :  الدردير-1808
: انظر، ابن قدامة. اية عن أمحد وبه قال أبو ثور وذهب آخرون إىل عدم اشتراط اإلشهاد يف النكاح وأنه مستحب فقط وهي رو-1809

 .3/191شرح فتح القدير، :ابن اهلمام. 2/436املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، : الشريازي. 2/18بداية اتهد، : ، ابن رشد9/347،املغين
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حاصله أن أصل اإلشهاد على النكاح واجب، وإحظارمها عند العقد :"جاء يف بلغة السالك
ن الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد األمرا

الدخول فقد حصل الواجب وفات املندوب، وإن مل يوجد إشهاد عند الدخول والعقد، ولكن وجد 
الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا ويأمث أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن مل يوجد شهود 

  .)1810("أصال فالفساد قطعا
أن املعول عليه يف الفقه اإلسالمي هو أن عقد الزواج ال يكتفى فيه بتراضي يتضح مما سبق بيانه 

الطرفني، وإمنا جيب توافر شرط الشهود واإلعالن، وذلك بغرض استقرار العالقة الزوجية، ومن ناحية 
عقد :"أخرى تتوفر احلماية القانونية الالزمة يف حالة اجلحود والنكران، يقول يف ذلك السيد سابق

اج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده، إال أنه ال تترتب عليه آثاره الشرعية إال بشهادة الشهود، الزو
وحضور الشهود خارج عن رضا الطرفني، فهو من هذه الوجهة عقد شكلي، وهو خيالف العقد 

لزواج ومنه فإذا أمكن القول بأن عقد ا .)1811("الرضائي الذي يكفي يف انعقاده اقتران اإلجياب بالقبول
  .، فما أثر ختلف هذه الشكلية يف صحة النكاح؟)1812(عقد شكلي
  التكييف القانوين : ثانيا

مما سبقت اإلشارة إليه فإن املشرع اجلزائري وفق التعديل اجلديد قد كيف الشهادة يف عقد 
اج الزواج على أا شرط صحة فيه طبقا للمادة التاسعة مكرر، وختلف هذا الشرط يرتب فسخ عقد الزو

 من القانون 33قبل الدخول وال تستحق الزوجة صداقا، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل طبقا للمادة 
  .نفسه

                                                 
 . 1/376بلغة السالك ألقرب املسالك، :  الصاوي-1810
 .2/39فقه السنة، :  السيد سابق-1811
لية يف القانون تعين بيان اجلهة املختصة بإبرام عقد الزواج وتقدمي املستندات املطلوبة لذلك، فإن كان مدنيا فاجلهة املختصة  الشك-1812

هي موظف احلالة املدنية كما هو احلال يف القانون الفرنسي، وإن كان دينيا فاملختص بعقد الزواج هو رجل الدين كما هو احلال يف اليونان، 
خبالف  .رضائية وشكلية: ألن القانون الوضعي يقسم العقود إىل قسمني . ختلف الشكلية اعتبار العقد معيبا من حيث الشكلويترتب على

الشكلية يف الفقه اإلسالمي فال تعين إبرام عقد الزواج أمام موثق رمسي، بل املقصود ا الشهر واإلعالن، وأداته الشهادة على مذهب 
 .سيلة عند اإلمام مالكاجلمهور، واإلعالن بأي و
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  نكاح السر: الفرع الثاين
  اجلانب الفقهي: أوال

إن ما يتفرع عن موضوع الشهادة يف النكاح، حالة التواصي من قبل الشهود أو الويل أو 
وهلذه الظاهرة وجود يف .  إحدى صفات الشهود كاجلنس أو العددالعاقدين على كتمانه، أو أن تتخلف

  .اتمعات العربية عموما؛ لذا يستحسن التوقف عندها لبيان مدى مشروعيتها وآراء الفقهاء يف ذلك
الشهود حني عقده بكتمه:" هوونكاح السر أن يتزوج الرجل :" أو هو. )1813("هو ما أسر

واحدة، أو أن يعقد العاقدان عقد النكاح ويوصيا بكتمانه عن بدون شهود أو بشهادة رجل وامرأة 
  . )1814("الناس

اتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شروط النكاح، :" جاء يف بداية اتهد
ال جيوز نكاح السر، واختلفوا إذا : واختلفوا هل هي شرط متام يؤمر به عند العقد؟ واتفقوا على أنه

. )1815 (.."هو سر ويفسخ: ووصيا بالكتمان هل هو سر؟ أم ليس بسر؟ فقال مالكأشهد شاهدين 
لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك مل جيز النكاح؛ ألنه نكاح سر، وإن : وقال ابن القاسم عن مالك

تزوج بغري بينة على غري استتار جاز، وأشهدا فيما يستقبالن، وروى ابن وهب عن مالك يف رجل 
يفرق بينهما بتطليقة، وال جيوز النكاح، وهلا صداقها إن : رأة بشهادة رجلني، ويستكتمهما قاليتزوج امل

  .)1816(كان أصاا وال يعاقب
  :واستدلوا على عدم جواز نكاح السر باألدلة اآلتية

، )1817("أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه بالدفوف :"�قوله : أوال
  .زواج خمالف هلذا احلديثوالتواصي بكتمان ال

ما ذكره اإلمام مالك يف املوطأ عن أيب الزبري املكي أن عمر بن اخلطاب أُيت بنكاح مل : ثانيا
  .)1818("هذا نكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت:"يشهد فيه إال رجل وامرأة فقال

                                                 
 .246شرح حدود ابن عرفة، ص  :الرصاع -1813
 .172، ص 2007، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط الوالية والشهادة يف النكاح وحكم الزواج العريف،: انظر، مجال الضمراوي -1814
 .2/17 بداية اتهد،: ابن رشد -1815
 .3/472اجلامع ألحكام القرآن، :  القرطيب-1816
 .367 خترجيه، ص  سبق-1817
 . 2/42املوطأ، . 1531كتاب النكاح، جامع ما ال جيوز من النكاح،حديث رقم :  اإلمام مالك-1818
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 معه ذريعة إىل إضاعة أن التواصي بالكتمان من صفة الزنا، ففي إباحة عقد النكاح: ثالثا
األنساب؛ ألن الزوج قد ينكر النكاح، وتكون املرأة حامال فال يكون هلا سبيل إىل إثباته فيؤدي إىل 

  .)1819(إضاعة النسب
غري أن بعض الفقهاء يرون أنه إذا تواصى الشهود بالكتمان فال يبطل عقد النكاح، حيث يقول 

 ألنه ال يكون مع الشهادة عليه مكتوما، فإن كتمه وال يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه؛:"البهويت
وقال ابن . )1820("الزوجان والويل والشهود قصدا صح العقد وكره كتمام له؛ ألن السنة إعالن النكاح

  .)1821("فإن عقده بويل وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح:"قدامة
     ؟ هل الشهادة يف النكاح حكم شرعي:"بن رشدوسبب اختالفهم حول هذا األمر كما يقول ا

هي من شروط الصحة، ومن قال : حكم شرعي، قال:  املقصود منها سد ذريعة اإلنكار، فمن قالأم أنّ
رض اهللا -واألصل يف هذا ما روي عن ابن عباس. هي من شروط التمام: بأن الشهادة هي توثيق، قال

وال خمالف له من الصحابة، ) 1822("ويل مرشد و شاهدي عدلال نكاح إال ب:" قال� أن النيب -عنهما
ورأي املالكية هو الراجح خاصة يف هذا . )1823("وكثري من الناس رأى هذا داخال يف باب اإلمجاع

العصر الذي اتسم بضعف الوازع الديين، وضياع األمانة وانتشار اخليانة، ذلك على الرغم من وجاهة ما 
ر إذا خرج عن اثنني مل يعد سرا، إال أن ما للزواج من أمهية خاصة وآثار استند إليه اجلمهور من أن الس

  .خطرية توجب أن يكون علنا واضحا ال خفاء فيه وال كتمان
  اجلانب القانوين: ثانيا   
مل يعترف املشرع اجلزائري بالزواج الذي يعقد خارج الدوائر الرمسية املنصوص عليها يف املادة    

يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد يف :"   من قانون األسرة18
  .)1824(" مكرر من هذا القانون9 و9  املادتني 

وما ميكن مالحظته يف هذا الشأن أن املشرع من خالل نص هذه املادة قد أوجب على حمرري    
من نفس القانون، وهو أنه جيب على  مكرر 9 و 9عقد الزواج مراعاة ما ورد النص عليه يف املادتني 

                                                 
 .108-1/107، 2000، 1أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي،دار الثقافة العربية، جامعة القاهرة،ط :انظر،حممود بالل مهران -1819
 .5/66كشاف القناع،: البهويت -1820
 .9/469املغين،: ابن قدامة -1821
 .367 سبق خترجيه، ص -1822
 .2/17بداية اتهد،: ابن رشد -1823
يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -1824

 ". من هذا القانون9موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد يف املادة 
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كل واحد منهم أن يتأكد من صحة تطبيق هاتني املادتني تطبيقا صحيحا، أي ضرورة توافر رضا 
الطرفني من خالل املادة التاسعة، وأهلية الزواج والصداق والويل والشاهدان وانعدام املوانع الشرعية 

ومن مث . ه ال ميكن أن يعاب العقد بالسر أو الكتمانوعن طريق حتقق هذه الشروط القانونية فإن. للزواج
فإنه يكون أمام الزوجني جهتان فقط إلشهار عقد زواجهما، ومها احملكمة والبلدية، وما عدامها ال يعتد 

  .)1825(به وال يقوم حجة يف مواجهة الغري
 الزواج  عقد يف اإلشهاد شرط ختلف أثر : الفرع الثالث

 الزواج، يف اإلشهاد شرط ختلف أثر األسرة قانون من 33 املادة نص يف اجلزائري املشرع تناول
 وهلذا كيفوه، ما حسب الزواج يف اإلشهاد ختلف عن ورتبوا آثارا اإلسالمية، الشريعة فقهاء كما تناوله

 :اآلتيتني النقطتني يف املسألة هلذه التطرق ميكن

 اجلانب الفقهي: أوال

 شرط اعتباره املالكي املذهب يف واملشهور صحة، شرط زواجال يف اعترب مجهور الفقهاء اإلشهاد
 يقول عبد صحيح، العقد غري جيعل ملا عليه اجلمهور وفقا الزواج يف اإلشهاد ختلف أثر ومن مث فإن نفاذ،

 شاهدان يشهد مل فإذا العقد، عند الشهود وجود ضرورة على الثالثة اتفق:"اجلزيري يف ذلك الرمحن
وال  البطالن، الزواج يف اإلشهاد شرط ختلف على ويرتب املالكية ،)1826("بطل لوالقبو اإلجياب عند

 فسخ جيب وبالتايل الدخول، أثناء ختلف إذا وإمنا يقع إبرام العقد، أثناء اإلشهار ختلف إذا يقع البطالن
 . )1827(الزوجني على حد وال بائنة بطلقة الزواج عقد

 اجلانب القانوين: ثانيا

 ميكن واليت منه 33 املادة نص يف الزواج عقد يف اإلشهاد ختلف أثر على رةاألس قانون نص لقد
 :حالتني إىل تقسيمها
فإن الفقرة الثانية من  الدخول، قبل معرفة ذلك مت و اإلشهاد ختلف شرط إذا ما حالة يف -أ

 .الصداق الزوجة تستحق وال العقد يفسخ نصت على أنه قد 33 املادة
 املادة فإن الفقرة الثانية من الدخول، بعد إال معرفة ذلك يتم ومل داإلشها شرط ختلف إذا -ب

 .آثاره العقد ويرتب املثل، بصداق يثبت الزواج  قد نصت على أن33
                                                 

 غري أنه ال بد من التفريق بني الزواج .70، ص املرجع السابق: عبد العزيز سعد. 1/136 املرجع السابق: عريب بلحاج انظر، ال-1825
وال ينبغي جعله يف حكم زواج السر بنظرة قانونية كونه . العريف التام األركان والشروط الشرعية والغري موثق رمسيا، فإنه يعترب صحيحا شرعا

 . من عدمه–على مذهب املالكية -إذا الفرق بينهما يف حضور الشهود من عدمه، وتوفر اإلعالن . املختصمل يعقد أمام املوظف 
 .4/28الفقه على املذاهب األربعة، :  عبد الرمحن اجلزيري-1826
 .573-2/572مدونة الفقه املالكي، : انظر، الغرياين -1827
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  الشروط القانونية لعقد الزواج مقارنة بالفقه اإلسالمي: املبحث الرابع
 ميكن التمييز بينها، وتقسيمها إىل باستقراء املواد القانونية املتعلقة بشروط انعقاد الزواج وصحته،  

  .، وأخرى قانونية تنقسم بدورها إىل شروط موضوعية وشكلية)1828 ()وقد سبق ذكرها(شروط شرعية 
يقصد بالشروط املوضوعية يف عقد الزواج؛ الشروط اليت ختضع يف : الشروط املوضوعية  

فإذا ثار االختالف . يف عملية التكييفتكييفها لسلطة القاضي، وحتديد مفهومها يعترب من األجزاء اهلامة 
يف تكييف شرط من الشروط بني وصفه بأنه شرط موضوعي أو شرط شكلي، فإن املرجع يف ذلك هو 

ومن الشروط املوضوعية اليت تنص عليها خمتلف . قانون القاضي وهو املختص بتكييف شروط الزواج
لوالدين حىت سن معينة وضرورة الفحص الطيب القوانني املقارنة شرط األهلية ورضا الزوجني وموافقة ا

وعليه ميكن . )1829(بقصد الزواج وعدم وجود زواج سابق قائم، وعدم وجود قرابة أو مصاهرة حمرمة
، 7توافر األهلية وفقا للمادة : حصر الشروط املوضوعية اليت نص عليها املشرع اجلزائري فيما يلي

حلصول على رخصة القاضي عند وجود زواج سابق  مكرر، وا7وضرورة الفحص الطيب وفقا للمادة 
  . مكرر9، وانعدام املوانع الشرعية طبقا للمادة 1مكرر     8 مكرر و8 و8قائم وفقا للمواد 

ويقصد ا املسائل املتعلقة بضرورة اتباع إجراءات إدارية وتنظيمية لتسجيل : الشروط الشكلية  
إلدارية الالزمة وتسجيل البيانات من طرف املوظف عقد الزواج وإثباته عن طريق تقدمي الوثائق ا

 77 إىل 71، واملواد من )1830( من قانون األسرة اجلزائري31-22-18: املختص بذلك، وفقا للمواد
 التفصيل فيها لكوا ختضع للتنظيم اإلداري -البحث-، وال يسع )1831(من قانون احلالة املدنية

  . )1832(املألوف

                                                 
جيب أن تتوافر يف عقد الزواج :" ما تضمنته املادة التاسعة مكرر أما الشروط الشرعية لصحة عقد الزواج فقد سبق بياا وفق-1828

ونقصد ا الصداق والويل والشاهدان وانعدام ". أهلية الزواج، الصداق، الويل، شاهدان، انعدام املوانع الشرعية للزواج:الشروط اآلتية
 .املوانع الشرعية

ومثال ذلك القانون الفرنسي باعتباره منوذجا . ات املقارنة املختلفةاصطالح الشروط املوضوعية لصحة الزواج معروف يف التشريع-1829
موضوعية : للقوانني الالتينية فقد نص عليها يف القانون املدين، وعلى ذلك فهو جيمع الشروط الالزمة النعقاد الزواج يف نوعني من الشروط

أطروحة دكتوراه، لى الزواج يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، القانون الواجب التطبيق ع:  انظر، مرمي عبد اهللا أمحد اجلويف.وشكلية
 .28-27 ص ،1998كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -1830
 . املتعلق باحلالة املدنية19/2/1970 املؤرخ يف 20-70 األمر -1831
ق الزواج يف سجالت موثقة تشرف عليها أجهزة إدارية، وذلك ملنع ادعاء  أوىل املصلحون احملدثون عناية خاصة ملوضوع توثي-1832
أو جحده وإنكاره بعد اتساع اتمعات واملدن وصعوبة حتقق القاضي من صحة دعاوى الزواج، والنسب والتوارث، والنفقة،         الزواج 

ظام للتوثيق يعني القضاة على احلكم جبهد يسري، وال خيفى يف هذه الظروف وخطورة ضياع احلقوق يف هذه ااالت، فمست احلاجة إىل ن
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  : تناوهلا من خالل املطالب اآلتيةوأما الشروط املوضوعية فيتم  
  األهلية يف عقد الزواج : املطلب األول  
من الشروط املوضوعية اليت تنص عليها خمتلف القوانني املقارنة شرط األهلية، اليت تعترب يف طليعة   

الشروط املوضوعية لصحة الزواج، ونظرا ألمهية عقد الزواج وما يترتب عليه من أعباء، فقد فرضت 
ل سنا ال يسوغ دونه اإلقدام على الزواج، وروعي يف حتديده االعتبارات اخلاصة بالنمو الطبيعي الدو

  .)1833(واألديب يف كل بلد من حيث اجلنس، والطقس، والبيئة االجتماعية
  ففي اجلزائر )1834( القانونية خيتلف بالنسبة للرجل عن املرأة من بلد آلخركما أن حتديد السن ،

  .  الزواجمر بني الرجل واملرأة يف حتديد سنمثال ال خيتلف األ
 19تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام :" تنص املادة السابعة من قانون األسرة حيث  

سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج، 
   .)1835(" يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزاماتيكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما

اعترب قانون األسرة اجلزائري الزواج من التصرفات اليت تقتضي توفر األهلية الكاملة ملا فقد   
يترتب عليه من التزامات مالية وواجبات اجتماعية عائلية، ذلك أنه ليس من املصلحة اخلاصة والعامة 

من غري نضج فكري وقدرة مالية ومعرفة بشؤون احلياة واألعباء السماح لكل فرد اإلقدام عليه 
    .)1836(الزوجية
  الزواج الوارد يف تعديل املادة السابعة أن املشرع قد ساوى وما جتدر مالحظته بشأن حتديد سن 

  .)1837(بني الرجل واملرأة يف سن أهلية الزواج

                                                                                                                                                         
وضوح االجتاه يف التشريع اإلسالمي إىل توثيق احلقوق باالعتماد على الكتابة يف هذا التوثيق، وهذه نظرة استصالحية اهتم ا املشرع 

 .ة مصاحل الناساجلزائري وأوالها عناية فائقة نظرا ألمهيتها يف ضمان احلقوق وإثبات الدعاوى حلماي
 .30القانون الواجب التطبيق على الزواج يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، ص :  انظر، مرمي عبد اهللا أمحد اجلويف-1833
فتاة  تكمل أهلية الزواج يف الفىت بتمام الثامنة عشرة ويف ال:"16املادة يف  كما هو الشأن مثال يف قانون األحوال الشخصية السوري -1834

 ".مام السابعة عشر من العمربت
تكتمل أهلية الرجل يف :" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر رقم -1835

 ". سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة 18 سنة واملرأة بتمام 21الزواج بتمام 
زواج جعل أهلية الزواج تتطابق مع أهلية الشخص الراشد ملباشرة كامل حقوقه املدنية وفق ما تنص  إن التعديل اجلديد فيما يتعلق بال-1836

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه :"ونصها كاآليت.  من القانون املدين اجلزائري، واليت مل تفرق بني الذكر واألنثى40على ذلك املادة 
 املؤرخ يف 58-75األمر رقم ". وسن الرشد تسع عشر سنة كاملة. باشرة حقوقه املدنيةالعقلية ومل حيجر عليه يكون كامل األهلية مل

 .20/6/2005 املؤرخ يف 10-05 املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم بالقانون رقم 26/9/1975
 املترتبة على عقد الزواج، خمالفا  املالحظ أن التعديل اجلديد أعطى للزوج القاصر دون الزوجة أهلية التقاضي فيما يتعلق باآلثار-1837

والسؤال الذي ميكن طرحه هو ملاذا مل يعط .  من القانون املدين، واليت حتدد أهلية التقاضي بتسعة عشر سنة كاملة40بذلك أحكام املادة 
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ا، واليت منحت للزوج القاصر الذي مل  وأن اجلديد يف هذه املادة ما تضمنته الفقرة األخرية منه  
يبلغ سن الرشد املدين صالحية وأهلية التقاضي فقط فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من نفقة وإثبات 

  .  النسب وحضانة وطلب الطالق واخللع وغريه
لوغ  لآلثار القانونية املترتبة عن الزواج احلاصل قبل بابياعدم  هذه املادة  أيضا علىيالحظكما   

 وكذا عدم .إغفاهلا للعقوبة اليت تسلط على كل خمالف ملقتضاهامع  ،الزوجني أو أحدمها السن القانونية
 وذلك . للحد األدىن الذي ال يصح للقاضي أن يرتل دونه عند تقرير اإلعفاء للزوجني أو أحدمهاحتديدها

هلذا فإننا :"يز سعد، لذلك كما يقول عبد العز)1838(224/63جاء يف القانون رقم على عكس ما 
 ومل يتضمن مؤيدات 63-224نعتقد أنه ما دام قانون األسرة مل ينص صراحة على إلغاء القانون رقم 

  .)1839("جديدة فإنه يبقى قابال للتطبيق على كل من خيالف سن أهلية الزواج
الصغار هذا وإن مسألة حتديد سن معينة للزواج يف قانون األسرة تطرح عدة إشكاليات منها منع   

من الزواج قبل بلوغ السن القانونية، ومنها دور القاضي يف الترخيص بالتزويج، وإمهال دور األب يف 
تقدير مصلحة ابنه وابنته، مما يتعارض وأحكام الفقه اإلسالمي الذي يعاجل هذه اإلشكاالت على النحو 

  :اآليت
  اجلانب الفقهي: أوال  

 أن -اليت سبق تفصيل القول عنها-قق صيغة العقدال خالف بني الفقهاء يف أنه يشترط لتح
يكون املباشر هلا متمتعا بصالحيات إصدارها، وإال كانت لغوا ال يترتب عليها أثر، يستوي يف ذلك أن 

  . يكون العاقد أصيال أو وليا أو وصيا أو وكيال، أو أنه ليس كذلك بأن كان فضوليا
  :ها أوالوقبل التفصيل يف شرط األهلية ال بد من تعريف

                                                                                                                                                         
ن طرح سؤال آخر يتعلق حبالة رفع القانون نفس احلق للزوجة القاصرة ما دام األمر يقتصر على اآلثار املترتبة على عقد الزواج، كما أنه ميك

الدعوى من قبل الزوج القاصر، فهل حتضر الزوجة إجراءات املرافعة بصفتها زوجة قاصرة أو أن وليها يتوىل احلضور واملرافعة عنها ذه 
ن يسمع القاضي الزوجة الصفة ، وهل ميكن لويل الزوجة حضور جلسة الصلح يف قضايا الطالق أم ال؟ ويف حالة اإلجابة بالنفي هل جيوز أ

. خاصة بالزوجني القاصرين وحبقهما يف التقاضي" الزوج القاصر"إال أن األستاذ عبد العزيز سعد اعترب عبارة . القاصرة دون حضور وليها
 .26-25قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص : انظر،عبد العزيز سعد

 .63-224 من القانون 4-3-2-1: راجع املواد.1963 يونيو 29:  الصادر بتاريخ-1838
 .28، ص املرجع السابق: عبد العزيز سعد -1839
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  تعريف األهلية يف عقد الزواج : الفرع األول
صفة يقدرها الشارع جتعل الشخص حمال صاحلا للخطاب :" ميكن تعريفها بأا

أوهي عبارة عن صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق من قبل الغري، وتثبت يف ذمته . )1840("التشريعي
  .اء هذه االلتزاماتالتزامات حنوهم، وصالحيته الستعمال هذه احلقوق وأد

وتتدرج األهلية يف اإلنسان منذ أن يبدأ وجوده إىل أن يكتمل منوه فتثبت له بعض احلقوق أوال 
كحق املرياث الذي يتهيأ له وهو ما يزال جنينا، مث تكتمل حقوقه كلها وجترب عليه بعض احلقوق بعد 

عقلي اكتملت أهليته، وتثبت األهلية والدته، مث تصح منه بعض التصرفات، فإذا اكتمل منوه اجلسمي وال
  .)1841(يف درجاا املختلفة بتقدير الشارع ألنه هو الذي يعود إليه التكليف باألحكام

  :وتفصيل ذلك يكون على النحو اآليت
  ثبوت والية التزويج على الصغار : الفرع الثاين

  اجلانب الفقهي: أوال
كامه العامة قاضية ببلوغ الرشد حني البلوغ ليس يف الفقه اإلسالمي حتديد لسن الزواج، بل أح
واخلالف الواقع بني الفقهاء خيص تزويج . اجلنسي فعال، أو تقديرا خبمس عشرة سنة على الراجح

  :الصغار ما دون البلوغ، من حيث جوازه وصحته ومن مث نفاذه، وميكن إجياز أقواهلم فيما يأيت
 )1845( واحلنابلة)1844( والشافعية)1843(الكية وامل)1842(ذهب اجلمهور من احلنفية: القول األول

  :إىل ثبوت الوالية على الصغري والصغرية، وجيوز لوليهما الشرعي تزوجيهما، واستدلوا على ذلك مبا يلي
واللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن ِنساِئكُم ِإِن �: دل على جواز تزويج الصغرية قوله تعاىل:أوال
هتفَِعد متبتارنِحضي اللَّاِئي لَمٍر وهثَلَاثَةُ أَش فهذه اآلية جعلت عدة الالئي مل حيضن ثالثة )1846(�ن ،

أشهر والصغرية اليت ال حتيض فعدا ثالثة أشهر، والعدة ال تكون إال من طالق يف نكاح أو يف فسخ 
  )1847(.النكاح، فدل ذلك على أن الصغرية تزوج وتطلق وزواجها صحيح

                                                 
 .2/783املدخل الفقهي العام، :  انظر، مصطفى الزرقا-1840
 .72-71نظرية العقد والتعسف يف استعمال احلق من وجهة الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممد أمحد سراج-1841
 .4/597البناية يف شرح اهلداية، : العيين -1842
 .2/6بداية اتهد، : ابن رشد -1843
 .201-3/200مغين احملتاج، : الشربيين -1844
 .9/398املغين،: ابن قدامة -1845
 .4اآلية :الطالق -1846
 .9/398املغين، : ابن قدامة. 4/1838 أحكام القرآن،: انظر، ابن العريب -1847
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، بل ورد ما � تزوج عائشة وهي صغرية وال دليل على خصوصية ذلك بالنيب �لنيب  أن ا:ثانيا
يدل على عدم اخلصوصية، وقد نقل عن عدد من الصحابة ما يدل على أن زواج الصغار كان جائزا 

رضي اهللا - ابنته أم كلثوم وهي صغرية من عمر بن اخلطاب-كرم اهللا وجهه-عندهم، فقد زوج علي
 بن الزبري بنت أخيه من ابن أخيه ومها صغريان، ووجه الداللة أن وقوع ذلك من ، وزوج عروة-عنه

  .)1848(الصحابة دليل على جوازه، ولو كان غري جائز ملا فعلوه
 يف هذا السن املبكر -رضي اهللا عنها- من عائشة�ونوقش استدالهلم هذا بأن زواج النيب   

  .)1849( بأكثر من أربع وليس تشريعا عاما، كاملوهوبة والزواج�خصوصية له 
 لذا ال يصح االستدالل به، بأنه غري �وأجيب عن قوهلم بأن يف احلديث خصوصية للنيب 

 خصال �حيث أن أفعاله . )1850(�لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ�: صحيح لقوله تعاىل
ا دون غريه من عامة املسلمني، قال ابن  �حسنة لنا أن نتأسى ا ما دام مل يأت نص يقصرها وخيصه 

ومن مث صحة . )1851(" مل تكن يف تلك احلال ممن يعترب إذا- يعين عائشة-ومعلوم أا:"قدامة
  .االستدالل ذا احلديث يف جواز تزويج الويل ملوليته الصغرية لكونه تشريعا عاما

الصغرية وإجباره هلا وإن كرهت أمجعت األمة اإلسالمية على جواز تزويج الويل ملوليته : ثالثا
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح األب ابنته : قال ابن املنذر:")1852(جاء يف املغين. الزواج

  . )1853("البكر الصغرية جائز إذا زوجها من كفء، وجيوز له تزوجيها مع كراهيتها وامتناعها
 يف حق الذكر أو األنثى ملا اشتمل عليه من ومن املعقول أن الزواج من مجلة املصاحل سواء: رابعا  

أغراض ومقاصد، األمر الذي ال يتحقق إال بني األكفاء، ومعلوم أن الكفء ال يتوفر يف كل وقت، وإمنا 
يف وقت دون وقت، وعساه يتوفر يف الصغر ويفوت بعد البلوغ واحللم، فوجب االحتياط ملصلحة 

  .)1854(الصغرية بتزوجيها

                                                 
 .4/212املبسوط، : يالسرخس .16/59االستذكار، : ابن عبد الرب. 399-9/398املغين، : ابن قدامة -1848
 . 9/459احمللى،: انظر، ابن حزم -1849
 . 21 اآلية :األحزاب -1850
  .6/390عبد الكرمي زيدان، املفصل، . 9/398املغين، : ابن قدامة .17/264اموع،: النوويانظر، -1851
 .9/398املغين،:  ابن قدامة-1852
صحيح أن اإلمجاع رواه مجع من الفقهاء منهم اإلمام أمحد يف مسائله،  وقد انتقد السباعي دعوى اإلمجاع ونسبتها إىل ابن املنذر، وال-1853

، ونقله عنهم عدد من كبار فقهاء املذاهب، "التمهيد"وابن عبد الرب يف كتابه" شرح السنة"والبغوي يف " اختالف الفقهاء"واملروزي يف كتابه
 .1/115شرح قانون األحوال الشخصية، : السباعي. هممنهم الباجي والنووي وابن قدامة، واخلرشي والكاساين  وابن رشد وغري

 .4/598البناية يف شرح اهلداية،: العيين-1854
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 جواز تزويج الصغار، واختلفوا فيمن له حق إجراء هذا العقد ومدى لزومه هذه أدلة الفقهاء يف
  :إىل عدة آراء

أن والية تزويج الصغرية ال تثبت لغري األب وبه قال سفيان الثوري وأيب ثور وابن : الرأي األول
جتهم وح. ، واإلمام مالك يف املشهور عنه، واإلمام أمحد يف رواية رجحها أكثر أصحابه)1855(أيب ليلى

يف ذلك أن األصل عدم صحة عقد الصغرية مطلقا، لكن االستثناء جاء جبوازه لألب لفرط شفقته 
  .)1856(وصدق رغبته يف مصلحة ولده، فال تثبت الوالية على الصغرية لغريه من األولياء

يرى الشافعي أن والية اإلجبار يف التزويج تثبت للجد عند غياب األب، فاجلد : الرأي الثاين
وال تصح منهما إذا كانا معروفني بسوء . )1857( ألن واليته والية إيالد فملك إجبارها كاألبكاألب

  .)1858(االختيار أو فساد اخللق    أو العداوة لألبناء
تثبت والية التزويج على الصغرية لكل األولياء، ولكنه عقد غري الزم، فلها اخليار : الرأي الثالث

ال خيار :  أو غريمها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إال أم قالواإذا بلغت، سواء باشره األب أو اجلد
  .)1859(للصغرية إذا زوجها جدها ألبيها

 أنه جيوز لغري األب أن يزوج الصغرية وهلا اخليار )1860(يرى إسحاق بن راهويه: الرأي الرابع
  .)1861(إذا بلغت، وليس للزوج أن يدخل ا قبل أن تبلغ وختتار

 أنه جيوز لغري األب أن يزوج الصغرية - صاحب أيب حنيفة-بو يوسف يرى أ: الرأي اخلامس
وال خيار هلا إذا بلغت ألنه عقد بوالية مستحقة بالقرابة، فال يثبت فيه خيار البلوغ كعقد األب، ألن 
القرابة سبب كامل الستحقاق الوالية، والقريب هنا قائم مقام األب يف الوالية على النفس، كالوصي يف 

  .)1862(ة على املال، وكما أن عقد الوصي يلزم، ويكون كعقد األب، فكذلك عقد الويلالوالي

                                                 
ه، ويل القضاء واحلكم بالكوفة، وكان 148ه وتويف سنة 74هو حممد بن عبد الرمحن بن يسار أيب ليلى األنصاري الكويف، ولد سنة  -1855

 .6/310م النبالء، سري أعال: الذهيب. أفقه أهل زمانه، جائز احلديث صدوقا
 .16/58االستذكار، : ابن عبد الرب. 9/399املغين، : ابن قدامة -1856
 .9/52احلاوي الكبري، : املاوردي.7/537الشرح الكبري، : الرافعي -1857
 .3/201مغين احملتاج، : الشربيين -1858
 .408-6/407املفصل، : انظر، عبد الكرمي زيدان -1859
ه، حمدث فقيه، رحل إىل 238ه وتويف سنة 166بن خملد، املعروف بابن راهويه، ولد سنة هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم  -1860

 .1968،1/80وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، : ابن خلكان. املسند وكتاب التفسري: احلجاز، من تصانيفه
 .126، ص 1975، 1الكتب، بريوت، طعامل  حتقيق السيد صبحي السامرائي، اختالف العلماء،: املروزي -1861
 .4/602البناية يف شرح اهلداية، : العيين -1862
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 إىل أنه ال والية )1865( وعثمان البيت)1864( وأبو بكر األصم)1863(ذهب ابن شربمة: القول الثاين
، وهم بذلك ال يفرقون بني الصغري والصغرية، )1866(ألحد يف تزويج الصغري أو الصغرية حىت يبلغا ويأذنا

قون بني األب وغريه من األولياء، فزواج الصغار عندهم باطل ال يترتب عليه أي أثر، ودليلهم يف وال يفر
  :ذلك املنقول واملعقول

وابتلُوا الْيتامى حتى ِإذَا بلَغوا النكَاح فَِإنْ َآنستم ِمنهم �:استدلوا من املنقول بقوله تعاىل: أوال
ووجه الداللة أن اآلية جعلت البلوغ عالمة النتهاء الصغر، فلو . )1867(�يِهم أَموالَهمرشدا فَادفَعوا ِإلَ

  .)1868(كان يصح الزواج يف سن الصغر ملا كان لآلية معىن
 واستندوا إىل املعقول بقوهلم ال فائدة للصغري من هذا العقد، إذ الزواج للمعاشرة والسكن :ثانيا

ى زواج الصغار، بل قد يكون فيه إضرار م، وإجبار هلم على حياة والتناسل، وكل ذلك ال يترتب عل
أبدية دون التأكد من االنسجام بني الزوجني، فما وجه احلكمة يف جواز هذا العقد، والوالية إمنا شرعت 

  .)1869(لرعاية مصاحل الصغار، ودفع األذى عنهم
بلوغ ال مينع ثبوت الوالية املالية بأن كون العقد ال تظهر مثرته إال بعد الونوقش هذا االستدالل   

اليت ال تظهر مثرته إال بعد الكرب، واحلاجة إىل الزواج ثابتة يف الصغر؛ ألن الكفء قد ال يتوفر يف كل 
وقت، فوجب االحتياط واحملافظة على مصلحة الصغرية، األمر الداعي إىل صحة العقد وجوازه مىت 

  .)1870(وجد
 وهي صغرية �ج حبديث عائشة، وزواجها من الرسول وقد رد أصحاب هذا الرأي االحتجا

  :بأمرين
وقد اعترض .  ببعض األحكام�، وال ينكر اختصاصه �أن هذا الزواج من خصائصه : األول

  .-كما سيأيت-ابن حزم على هذا الوجه من االحتجاج 

                                                 
 .6/347سري أعالم النبالء، : الذهيب. ه144ه وتويف سنة 92هو عبد اهللا بن شربمة الكويف أحد القضاة املشهورين، ولد سنة  -1863
األعالم، : الزركلي. إبراهيم بن إمساعيل بن علية: ذتههو عبد الرمحن بن كيسان املعتزيل صاحب املقاالت يف األصول، ومن تالم -1864

3/323. 
سري : الذهيب. ه، كان صاحب رأي وفقه، صدوق ثقة143هو أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البيت من أهل البصرة، تويف سنة  -1865

 .6/148أعالم النبالء، 
 .9/459احمللى، :  ابن حزم-1866
 .6اآلية  : النساء-1867
 .4/597اية يف شرح اهلداية، البن:  العيين-1868
 .4/597البناية يف شرح اهلداية، : العيين. 4/212املبسوط، :  انظر، السرخسي-1869
 .109األحوال الشخصية،ص  :انظر، أبو زهرة -1870
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 األبكار  بعائشة كان يف مكة قبل اهلجرة، وذلك قبل أن يتقرر استئذان�أن زواج النيب : الثاين
  .واستئمار الثيبات كما يف احلديث املعروف، فال يكون يف زواج عائشة دليل للجمهور

 وميكن رد هذا االعتراض أن احلديث مقيد بالكبرية، وال ميتد حكمه للصغرية، خاصة وأنه يعترب 
  .)1871(اإلذن، والصغرية ال اعتبار إلذا

 عدم ثبوت والية اإلجبار على الصغرية، والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاين وهو
ومن مث عدم جواز عقدها، حىت وإن مل تسلم أدلتهم من املعارضة؛ ألن زواج الصغرية زواج ال فائدة هلا 
منه على اإلطالق ألا ما زالت يف حالة ال يسمح هلا فيها باعتبار إذا لقصور عقلها، فأوىل ا أال 

  . حياة جديدة هلا آثارها اخلطريةتزوج لقصورها عن حتمل مسؤوليات
  اجلانب القانوين: ثانيا

ال جيوز للويل أبا كان أو غريه أن :" من نفس القانون13أما اجلانب القانوين فقد جاء يف املادة 
حيث نصت على ". جيرب القاصرة اليت هي يف واليته على الزواج، وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها

سواء كان أبا أم غريه أن جيرب القاصر اليت يف واليته على الزواج، وال جيوز له أن أنه ال جيوز للويل 
  .)1872(يزوجها بدون موافقتها، واملراد بالقاصرة هنا حسب سياق نص املادة هو الصغرية

 ويتضح من حتليل هذا النص أن املشرع اجلزائري قد عدل عن مذهب اجلمهور القائلني جبواز 
لزواج، وأخذ بالرأي الثاين القائل بعدم ثبوت والية اإلجبار على الصغرية؛ ألن إجبار الصغرية على ا

زواجها ال فائدة هلا منه على اإلطالق، وألا ما زالت يف حالة ال يسمح هلا فيها باعتبار إذا لقصور 
ل ما عقلها، فأوىل ا أال تزوج لقصورها عن حتمل مسؤوليات حياة جديدة هلا آثارها اخلطرية، ولع

 .اختاره املشرع فيه نظر وتقدير ملصلحة القاصرة مبنع تزوجيها قبل بلوغ السن القانونية
فرق بعض الفقهاء يف احلكم عند القول جبواز زواج الصغار العتبارات متعددة : القول الثالث

  .التفرقة بني الصغري والصغرية، وبني البكر و الثيب، ومنها التفرقة بني الويل والوصي: منها
  التفريق بني الصغري والصغرية: أوال

يرى ابن حزم التفريق بني زواج الصغري والصغرية، فتزويج األب للصغرية جائز عمال باآلثار 
لألب أن :" املروية يف ذلك، أما تزوجيه للصغري فباطل، وإذا وقع فهو مفسوخ، حيث يقول يف ذلك

                                                 
 .9/407املغين، :  ابن قدامة-1871
 مع مراعاة خالف الفقهاء فيما أذا الويل .ا وأما بالنسبة لتزويج انونة فلم خيصها املشرع بالذكر ألا تدخل يف حكم القاصر عموم-1872

 . ارب هو األب أو الوصي أو القاضي أو غريهم
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 خيار هلا إذا بلغت، وأما الصغرية البكر اليت ال أب هلا يزوج ابنته البكر الصغرية ما مل تبلغ بغري إذا وال
  .)1873(فليس ألحد أن يزوجها ال من ضرورة وال من غري ضرورة حىت تبلغ

 زوج ابنته عائشة وهي صغرية إىل النيب -رضي اهللا عنه- واحلجة هلذا القول أن أبا بكر الصديق 
مل يأت بدليل اخلصوص؛ ألننا مأمورون  ال يلتفت إىل قوله ما � فمن ادعى أن هذا من خصائصه �

 خاصة، وإمنا � فلنا أن نتأسى به فيه إال أن يأيت نص بأنه له �، فكل ما فعله �بالتأسي برسول اهللا 
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذا :"خصصنا قولنا بالصغرية البكر اليت ال أب هلا حي للحديث

ت أو كبرية، وخرجت البكر البالغ؛ ألن االستئذان ال يكون إال  فخرجت الثيب صغرية كان)1874("أبوها
للبالغ العاقل، وخرجت البكر اليت ال أب هلا ذا احلديث، فلم تبق إال الصغرية البكر ذات األب 

  .)1875("فقط
أما الصغري فال والية ألحد عليه يف تزوجيه، وال يصح قياسه على الصغرية؛ ألن القياس ال حجة 

 القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله، وهو أم قد أمجعوا على أن فيه، ولو كان
الذكر إذا بلغ ال مدخل ألبيه وال لغريه يف تزوجيه أصال، وأنه يف ذلك خبالف األنثى إذا بلغت إذ تبقى 

ج الصغري وذكر ابن حزم أن هناك من منع تزوي. )1876(الوالية عليها إما والية إجبار أو والية استحباب
  .)1877(وذكر منهم سفيان الثوري

  التفرقة يف احلكم يف زواج الصغريات بني البكر والثيب: ثانيا
  : وقد اختلفت أقوال الفقهاء يف هذه املسألة

 إىل أنه جيوز للويل أن جيرب -يف رواية-و أمحد) 1879( واملالكية)1878( ذهب احلنفية:القول األول
 تزوجيها -أي الثيب-ألبيها :" جاء يف املغين.لغريه من األولياء وليس ذلك الثيب الصغرية على الزواج،

ويرى وجه يف مذهب احلنابلة أنه جيوز تزويج الثيب بنت تسع سنني بإذا، وال  .)1880("وال يستأمرها
جيوز تزوجيها قبل ذلك؛ ألن من مت هلا تسع سنني هلا إذن صحيح عندهم، فال يصح تزوجيها بغري 

                                                 
 .9/459احمللى،  : ابن حزم-1873
 .348سبق خترجيه، ص  -1874
 .9/460احمللى،  : ابن حزم-1875
 .9/462،  املصدر نفسه: ابن حزم-1876
 .9/463،  املصدر نفسه: ابن حزم-1877
وعندهم لغري  .3/261فتح القدير،شرح :  ابن اهلمام.4/597البناية يف شرح اهلداية، : عيينال. 4/212املبسوط، :  السرخسي-1878

 .األب أن يزوجها، غري أن هلا اخليار إذا بلغت
 .6-2/5 بداية اتهد،:  ابن رشد-1879
 .9/407 املغين،:  ابن قدامة-1880
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خر يف مذهب احلنابلة أن الثيب دون تسع سنني جيوز ألبيها أن يزوجها، أما ويرى وجه آ. )1881(إذا
  .)1882(الثيب بنت تسع سنني فأكثر فال تزوج إال بإذا

إىل أنه ال جيوز ) 1885( والظاهرية-يف رواية- )1884(واحلنابلة)1883( ذهب الشافعية:القول الثاين
و متعذر مع صغرها، ومن مث عدم ثبوت للويل تزويج الثيب الصغرية حىت تبلغ وختتار لوجوب إذا وه

 جاء يف مغين .)1886( وهذا صحيح عقال؛ ألنه ال يعتد برضاء الصغرية.والية اإلجبار يف حقها
فإن كانت تلك الثيب صغرية غري جمنونة وغري أمة مل تزوج سواء احتملت الوطء أم ال حىت :"احملتاج

فإن كانت ثيبا من :" وجاء يف احمللى. )1887(" البلوغتبلغ؛ ألن إذن الصغرية غري معترب فامتنع تزوجيها إىل
  .)1888("زوج مات عنها أو طلقها مل جيز لألب وال لغريه أن يزوجها حىت تبلغ، وال إذن هلا قبل أن تبلغ

  :وقد استدل أصحاب هذا القول بكل من السنة واملعقول على النحو التايل
 من وليها والبكر يستأذا أبوها يف الثيب أحق بنفسها:" أنه قال� ما روي عن النيب :السنة

ووجه الداللة يف احلديث اعتبار رضا الثيب يف الزواج على العموم صغرية . )1889("نفسها وإذا صماا
  .)1890(أو كبرية، ومن مث ال جيوز للويل تزوجيها أو إجبارها على الزواج      كانت 

رأي يف أمر الزواج املخرب به يف ونوقش بأنه استدالل غري صحيح؛ ألن حق املشاورة وأخذ ال  
احلديث للثيب الكبرية لصحة إذا، ولذا فإا أحق بنفسها من وليها، بينما الثيب الصغرية سلب منها 

  .، ومن مث جيوز لوليها تزوجيها لعدم احتاد العلة مع الثيب البالغة)1891(هذا احلق لنقصان عقلها
 ال بالصغر والكرب وهذه املرأة ثيب فال جترب، بل أن اإلجبار خيتلف بالبكارة والثيوبة: املعقول

  .)1892(تؤخر ألن يف تأخريها فائدة ومصلحة، وهي أن تبلغ فتختار األصلح لنفسها، ويعترب إذا

                                                 
 .9/404، املصدر نفسه:  ابن قدامة-1881
شرح الكبري لشمس الدين بن وال ومعه املقنع ملوفق الدين بن قدامة،(راجح من اخلالف اإلنصاف يف معرفة ال :املرداوي -1882

 .124-20/123،)قدامة
 .3/201 مغين احملتاج،: الشربيين-1883
 .9/407 ،املصدر نفسه:  ابن قدامة-1884
 .459- 9/458 ،املصدر نفسه:  ابن حزم-1885
 .2/430قه اإلمام الشافعي، املهذب يف ف: الشريازي. 3/201مغين احملتاج، :  الشربيين-1886
 .3/201 ،املصدر  نفسه: الشربيين -1887
 .459- 9/458 ،املصدر السابق:  ابن حزم-1888
 .348سبق خترجيه، ص  -1889
 .12/87 نيل األوطار،: انظر، الشوكاين -1890
 .9/407 املغين،:  انظر، ابن قدامة-1891
 .9/407 ،املصدر نفسه:  ابن قدامة-1892
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  الترجيح
الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين، وهو عدم جواز تزويج الويل للثيب الصغرية، ومن 

كر الصغرية؛ الحتّاد العلّة فيهما، وهي قصور الرأي لنقصان عقلهما مث امتناع إجبارها على الزواج كالب
  .والذي ينعكس يف عجزمها عن تدبري أمورمها اخلاصة

  التفرقة يف تزويج الصغار بني الويل والوصي: ثالثا
  اجلانب الفقهي: أوال

  :وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على أقوال
 أن التزويج خاص )1895( والظاهرية)1894( والشافعية)1893(فريى مجهور الفقهاء من احلنفية

  .باألولياء، فال يصح ألحدهم أن يوصي بالتزويج
، وهو قول شريح، وقد رجح ابن قدامة )1896(ويرى املالكية أنه يصح للويل أن يوصي بالتزويج

فعلى هذا جتوز الوصية بالنكاح من كل ذي والية، سواء كان جمربا كاألب، وغري :"هذا القول فقال
  .)1897(" ووصي كل ويل يقوم مقامهجمرب كغريه،

 أنه إن كان للصغرية عصبة فال جيوز للوصي أن يسقط حقهم - يف رواية-وقال اإلمام أمحد
استدالال يزوجها الوصي بكل حال : وقال أبو ثور. )1898(بوصيته، وإن مل يكن هلا عصبة جازت وصيته

 يوصي بالوالية على ماهلا جاز أن أن لألب والية على ماهلا ونكاحها، فلما جاز أن: على ذلك بأمرين
وأنه ملا جاز لألب أن يستنيب يف حياته وكيال، جاز له أن يستنيب بعد . يوصي بالوالية على نكاحها

  .)1899(موته وصيا كاملال
  :أما حكم تزويج الوصي للصغرية فقد اختلف فيه القائلون بصحة الوصية للتزويج على رأيني

م املُوصي، فإذا كان املوصي جيوز له تزويج الصغرية املوصى أن الوصي يقوم مقا: الرأي األول
  .)1901(وهو قول أكثر احلنابلة)1900(-يف رواية-بتزوجيها، جاز ذلك للوصي، وذا قال أبوحنيفة 

                                                 
 .3/93تعليل املختار، االختيار ل: نظر،املوصلي ا-1893
 .9/51احلاوي الكبري،  : املاوردي-1894
 .9/460احمللى، : ابن حزم  انظر،-1895
 .2/30التفريع، : أيب القاسم عبيد اهللا البصري. 4/223الذخرية،: القرايف-1896
 .9/366املغين، :  ابن قدامة-1897
 .9/365، املصدر نفسه: ابن قدامة-1898
 .9/51احلاوي الكبري، :  املاوردي-1899
 .4/616البناية يف شرح اهلداية ، : العيين-1900
 . 9/366، املصدر نفسه:  ابن قدامة-1901
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أن الوصي ال ميلك اإلجبار إال إذا عني له األب الزوج، أو أذن له يف اإلجبار، وال : الرأي الثاين
  .)1902(املالكيةيوصي غري األب، وهذا مذهب 

  اجلانب القانوين: ثانيا
أما اجلانب القانوين فيتضح موقف املشرع اجلزائري من خالل نص الفقرة الثانية من املادة 

 من هذا القانون يتوىل زواج القصر أولياؤهم وهم األب فأحد 7دون اإلخالل بأحكام املادة :"11
يف حال - أن يتوىل تزويج الفتاة القاصرة ، أنه جيب"األقارب األولني والقاضي ويل من ال ويل له

 وليها وهو أبوها أو أحد أقارا األولني إن وجدوا، وإذا عدموا مجيعا ومل يثبت وجود -الترخيص هلا
  .أحدهم، فإن ويل القاصرة بشأن تزوجيها هو القاضي باعتبار أن القاضي ويل من ال ويل له

القاصرة بترخيص من القاضي ملصلحة أو ضرورة وما يفهم من هذا النص أيضا أنه جيوز تزويج 
وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة مىت :"طبقا للفقرة الثانية من املادة السابعة
وهو بذلك خيالف مذهب املالكية الذين يقصرون الوالية على ". تأكدت قدرة الطرفني على الزواج

قال مالك ال يزوجها إال األب فقط، أو من جعل له :" تهدالصغرية لألب أو وصيه،   جاء يف بداية ا
وذلك ملا يف األب من كمال . )1903("األب ذلك إذا عني الزوج إال أن خياف عليها الضيعة والفساد

  .الشفقة واحلرص على مصلحتها
 منه 7 املادة نص يف الزواج قد حدد أهلية -كما سبق بيانه-األسرة اجلزائري غري أن قانون

 ، بشرط)1904(لذلك احملددة السن يبلغ مل ملن وأجاز الزواج واملرأة، للرجل  سنة بالنسبة19 ببلوغ
وفقا للجانب  الزواج يف األهلية ملسألة التطرق وهذا ما يستدعي .القاضي من قبلية رخصة على احلصول

 :اآلتية القانوين من خالل النقاط

                                                 
 .2/13بداية اتهد ،  : ابن رشد-1902
يزوج الصغرية كل من له عليها والية من أب وقريب وغري ذلك، وهلا اخليار إذا : وقال أبو حنيفة. 2/6بداية اتهد،:  ابن رشد-1903

 .3/214 مغين احملتاج،:الشربيين انظر،.يزوجها اجلد أبو األب واألب فقط: وقال الشافعي. 4/602 اهلداية، البناية يف شرح: العيين. بلغت
  :على خالف ما ذهب إليه فقهاء الشريعة من تقسيم املراحل اليت مير ا اإلنسان منذ والدته حىت سن البلوغ إىل ثالثة مراحل هي -1904

وتبدأ من سن السابعة غالبا :  سن السابعة، ويكون الشخص فيها صبيا غري مميز، وتأيت املرحلة الثانيةوتبدأ منذ الوالدة حىت: مرحلة الطفولة
حىت سن البلوغ، ويكون الشخص فيها صبيا مميزا، مث املرحلة الثالثة اليت تبدأ منذ البلوغ، الذي اختلف الفقهاء يف حتديد سنه، فذهب مجهور 

كر اثنتا عشرة سنة، ولألنثى تسع سنوات، وأكثره مخس عشرة سنة للذكر واألنثى، وذهب أبو حنيفة إىل الفقهاء إىل أن أقل سن البلوغ للذ
مجيل فخري . 122-1/121شرح قانون األحوال الشخصية، : انظر، السباعي. أن ايته مثاين عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة لألنثى

 .199-198، 2009، 1دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طمقومات عقد الزواج يف الفقه والقانون، : حممد جامن
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  زائريأهلية الزواج وفقا لقانون األسرة اجل: الفرع الثالث
  املقصود بأهلية الزواج: أوال

اعترب املشرع اجلزائري متام األهلية يف الزواج بالسن اليت حددها بالنسبة للرجل واملرأة، ومل 
يعتربها بالبلوغ، ومنه فهل يقصد بذلك املشرع باألهلية أهلية إبرام عقد الزواج، أم أهلية صالحية 

ملشرع باكتمال األهلية بتمام التاسعة عشرة هو اكتمال أهلية والواقع أن قصد ا. الرجل واملرأة للزوجية؟
عقد الزواج، وليس أهلية صالحية كل منهما ألن يكون زوجا؛ ألن هذه الصالحية تثبت بالبلوغ، 

  :)1905(والدليل على ذلك ما يلي
كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون :" من قانون األسرة على أن222 نصت املادة -أ
ومبا أن القانون مل ينص على احلكم إذا مت زواج من مل يكتمل ". ه إىل أحكام الشريعة اإلسالميةيرجع في

  .التاسعة عشرة من عمره، فإن هذا يقتضي وحبكم القانون الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية
  لو كانت األهلية املقصودة هي أهلية زواج ملا أجازت املادة للقاضي أن يرخص بالزواج-ب

  .ملن مل يبلغ السن احملددة إذا دعت لذلك مصلحة أو ضرورة
وهذا يعين أن القاصر ..". يتوىل زواج القصر أولياؤهم:"11 نصت الفقرة الثانية من املادة -ج

جيوز له أن يكون زوجا؛ مبا مؤداه أن السن احملددة ليست سنا الكتساب صالحية الزواج، وإمنا 
  ". أهلية الزواج"ا عربت عنه املادة السابعة بـالكتساب أهلية االنعقاد، وهو م

 حتديد املشرع للسن القانونية للزواج من الغاية :ثانيا
 للذكر  سنة بالنسبة19بـ  الزواج لسن حتديده يف اجلزائري املشرع اختذه الذي املوقف إن

 اجلنسي وغالبل عن النظر فبغض الزواج، لعقد كربى أمهية إعطاء ورائه من يقصد كان )1906(واألنثى
 الذي السن تنظيم وجب هلذا الزواج؛ عقد كاف إلبرام غري احلايل عصرنا يف خصوصا أصبح الذي

 وعلم الطب يف ثبت ملا نظرا واتمع الفرد سالمة لتحقيق وذلك الزواج أهداف ورائه من تتحقق
 اجلسم على ريةكث عليه أضرار وتترتب فيها مرغوب غري آثار عليه يترتب الصغار زواج أن االجتماع
فيه كثري  املشرع إليه ذهب ما فإن وهلذا احلالية، املعيشية احلياة صعوبة االجتماعية الناحية ومن والنفس،

 جامدة بصفة يكن مل املشرع طرف من الزواج سن وحتديد للزواج، األدىن السن حتديد يف من الصواب

                                                 
 .31شرح قانون األسرة اجلزائري، ص : انظر، أمحد نصر اجلندي -1905
 واملالحظ أن املشرع قد ساوى من خالل تعديل املادة السابعة بني الرجل واملرأة يف سن أهلية الزواج، وهي مساواة شكلية أكثر -1906

، ألن املشكلة اليت يعاين منها اتمع اجلزائري ال تتمثل يف الزواج املبكر، بل يف مشكلة العنوسة بالنسبة للمرأة ومشكلة منها مساواة جوهرية
 .العجز الناجم عن البطالة وأزمة السكن بالنسبة للرجل
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 عن من الرتول واملصلحة الضرورة بهحسب ما تتطل األحيان بعض يف الوضع يستدعيه قد ما راعى بل
 احلصول احلد هذا عن الرتول يريد من على االشتراط طريق عن احلالة هذه املشرع ونظم احلد، ذلك
  .)1907(القاضي طرف من ترخيص على

وجاء هذا اإلجراء من جانب املشرع اجلزائري ملعاجلة املطالب اليت تترتب على زواج صغار 
ضرار أفدحها تلك اليت تقع على كاهل طريف العقد، وما يتسبب عنه من آالم السن، وما ينشأ عنه من أ

فشل الزوجية يف هذه السن املبكرة وأثره على نفسية الزوجني، وما يؤدي إليه يف النهاية من ضعف 
  .)1908(وتفكك بنيان اتمع

على وإذا كان املشرع قد وضع قيودا على تزويج الصغار ومن يف حكمهم، فليس هذا جديدا 
كما سبق -الفقه اإلسالمي، بل ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن شربمة وعثمان البيت وأبو بكر األصم

 إىل عدم ثبوت الوالية يف الزواج على الصغار ذكورا أو إناثا لعدم احلاجة إىل زواجهم قبل -اإلشارة إليه
ود القانونية على تزويج الصغار ومل يهدف املشرع اجلزائري من وضع القي. البلوغ ملا فيه من اإلضرار م

ومن يف حكمهم إال حرصا منه على حفظ حقوقهم، وعدم ضياعها، كما أن هذه القيود مل تسلب 
األولياء حقهم يف الوالية، ومل متنع صحة العقد الذي جيريه هؤالء األولياء إذا استوىف شروطه الشرعية 

 .)1909(والقانونية
 بالزواج يالقضائي القبل معيار الترخيص :ثالثا
 وحالة وضعية راعى الزواج أهلية الكتمال معينة سنا اشترط ملا املشرع فإن ذكره سبق كما

 بالزواج يرخص أن للقاضي و… " أنه على السابقة املادة من الفقرة الثانية يف ونص األشخاص بعض
 :مالحظة ما يلي ميكن املادة هذه خالل ومن" ضرورة أو ملصلحة ذلك قبل

 املختص لقاضيا حيث من -1
 بالزواج الترخيص مبنح املخول هو القاضي أن على نصت قد الثانية فقرا يف السابقة املادة إن

غري أن  احملكمة؟ رئيس أم الشخصية باألحوال أهو القاضي املكلف القاضي املختص حتدد أن دون من
 مل ملن بالزواج الترخيص مبنح املختص هو احملكمة رئيس أن على يف الغالب جرت القضائية التطبيقات

                                                 
 .26-25ص  ،املرجع السابق:  انظر، عبد العزيز سعد-1907
بكر نسبيا، فالزواج املبكر أحفظ ألخالق الشباب وأدعى إىل شعورهم باملسؤولية، وهو إنين من أنصار الزواج امل:" يقول السباعي-1908

غري أن هذه املسألة حتكمها الظروف البيئية واالجتماعية . 40املرأة بني الفقه والقانون، ص ". أفضل لصحة الزوجني وللزوجة بصورة خاصة
 .واالقتصادية والثقافية وعوامل أخرى قد تكون خارجية

 غري أنه ال توجد فائدة من تدخل القاضي يف هذا املوضوع فاآلباء الراغبون يف زواج أوالدهم قبل بلوغهم سن الزواج القانوين -1909
 .يلتمسون من احليل ما يفسد احتياط القانون لذلك
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 أجلها من اليت واملصلحة الغاية حيقق احملكمة لرئيس الصالحية هذه منح أن باعتبار القانونية، السن يبلغوا
 احملدد السن عن اخلروج يف األصل ألن سرعة يف حتصيل الترخيص بالزواج، من فيه ملا الترخيص وضع
  .مستعجلة مصلحة لتحقيق هو للزواج قانونا

 الترخيص منح حالة يف األدىن السن حيث من -2
 على جيب الذي األدىن احلد األسرة قانون من السابعة املادة من خالل اجلزائري املشرع حيدد مل

 لسلطة القاضي ذلك ترك بل عنه، اليرتل أن بالزواج الترخيص منح قرر إذا ما حالة يف القاضي
 أو بغري البالغة بغري الزواج ألن إليه؛ ذهب فيما موفق ريغ هنا اجلزائري املشرع موقف أن إال التقديرية،

 كان من األسرة، وبالتايل وتكوين يف اإلجناب أساسا املتمثلة الزواج من األغراض فيه تنتفي البالغ
 مثل العربية التشريعات بعض يف هو ما على حنو الترخيص منح حالة يف أدىن حدا جيعل أن األجدر
 .)1910(لألنثى سنة 13 و للذكر سنة 15 بـ الزواج لسن األدىن احلد ددح الذي السوري التشريع

 والضرورة املصلحة به حتدد الذي املعيار حيث من - 3
وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك :"جاء يف الفقرة الثانية من املادة السابعة من قانون األسرة    

  ".ملصلحة أو ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج
 والضرورة، غري أنه مبا تتطلبه املصلحة قيد املشرع منح الترخيص بالزواج بالنسبة للقاصرحيث 

 اعتماده ميكن املعيار الذي ومل يقدر الضرورة بقدرها، كما أنه مل حيدد املصلحة حدود هذه يبني مل
 نظرا بعيد حد إىل صائب املوقف وهذا .التقديرية لسلطته وفقا للقاضي اال يف ذلك وترك لتحديدمها،

 عليه نصت ما ومثال ذلك .بتغري الزمان واملكان والظروف واألحوال والضرورة املصلحة من كل لتغري
 تدخل احلالة  فهذه-حالة خطف القاصر واالعتداء عليها - )1911(العقوبات قانون من 326 املادة

                                                 
قة بعد إكماهلا الثالثة عشرة وطلبا إذا ادعى املراهق البلوغ بعد إكماله اخلامسة عشرة أو املراه :"18 طبقا للفقرة األوىل من املادة -1910

 تاريخ 59املرسوم التشريعي رقم .قانون األحوال الشخصية السوري "الزواج يأذن به القاضي إذا تبني له صدق دعوامها واحتمال جسميهما
7/9/1953. 

من خطف أو :"ى أن حيث نصت عل  املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم،8/6/1966 املؤرخ يف 156-66 مبوجب األمر -1911
أبعد قاصرا مل يكمل الثامنة عشرة، وذلك بغري عنف أو ديد أو حتايل، أو شرع يف ذلك، فيعاقب باحلبس ملدة سنة إىل مخس سنوات وبغرامة 

هذا األخري إال وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة  اجلزائية ضد . دج2000 إىل 500مالية من 
وهذا ما أكده االجتهاد القضائي ". بناء على شكوى األشخاص الذين هلم صفة يف إبطال الزواج وال جيوز احلكم عليه إال بعد القضاء بإبطاله

 بغري من املقرر قانونا أن يعاقب كل من اختطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها،:" الذي جاء فيه3/1/1995الصادر بتاريخ 
عنف أو شرع يف ذلك، وإذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو املبعدة من خاطفها، فال تتخذ إجراءات املتابعة اجلزائية ضده إال بناء على شكوى 
األشخاص الذين هلم صفة إبطال العقد املذكور، ومن مث فإن قضاة املوضوع بإدانتهم للمتهمني طبقا للنص املذكور باملرجع دون مراعاة 

زواج الذي أبرمه املتهم مع الضحية على أساس الوجه املثار من قبل النائب العام ومأخوذ من اشتراط إمتام إجراءات إبطال الزواج قبل ال
 .1995الة القضائية، العدد األول، : 128928ملف رقم ". احلكم وجيه وينجر عنه نقض القرار املنتقد
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 البعض خالف على وهذا باجلاين، بالزواج بعد فيما الضحية الفتاة رضيت مىت والضرورة املصلحة ضمن
  .)1912(مطلقا احلالة هذه الفقرة الثانية من املادة السابعة على نص تطبيق استبعاد إىل يذهبون الذين

لكن املالحظ أن املادة مل تنص على اعتبار إذن الويل من عدمه عند ترخيص القاضي للزواج 
لسماح بالزواج لدون السن عن طريق فرأى البعض أنه جيب أن يالحظ يف هذا املقام أن ا. بالنسة للقاصر

القضاء ال يعين استقالله بإرادته وحده يف عقد الزواج إذا كان دون سن الرشد املايل، بل يكون يف هذه 
احلالة خاضعا لقواعد األهلية والوالية على املال، فال يكون زواجه نافذا دون موافقة ويل املال أبا أو جدا 

  .)1913(ريمها يشترط مع ذلك موافقة القاضيعصبيا، فإذا كان ويل املال غ
وقد عقب على هذا الطرح بأنه ليس له ما يربره قانونا، ذلك أن القانون قد خول للقاضي أمر 

غاية ما يف األمر . التزويج عن طريق الترخيص أو املنع، ومن مث فال سلطة للويل يف اإلجازة أو االعتراض
إال بعد أن يتقدم الويل أو املمثل القانوين للقاصر بطلب أن القاضي ال يصدر ترخيصا بذلك الزواج 

الترخيص القضائي بالزواج، وللقاضي واسع النظر يف ذلك، وإجازته كافية لنفاذ الزواج على رأي أمحد 
  .)1914(نصر اجلندي

 أنه يتوىل زواج 11يفهم من نص الفقرة الثانية من املادة غري أن هذا التعقيب غري موفق؛ إذ 
دون اإلخالل بأحكام . يها وهو األب فأحد األقارب األولني، والقاضي ويل من ال ويل لهالقاصر ول

 سنة وللقاضي أن 19تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام :" املادة السابعة من هذا القانون
أنه مبعىن ...". يرخص بالزواج قبل ذلك ملصلحة   أو ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج

 .يتوقف على إذن القاضي مث تويل الويل للعقد
   بالزواج الترخيص وانعدام األهلية شرط ختلف أثر: رابعا

مل ينص املشرع اجلزائري صراحة وال ضمنا عما يترتب من آثار على خمالفة سن أهلية 
  الصادر224/63، وعقد أي زواج قبل بلوغ السن احملددة، وذلك على عكس القانون )1915(الزواج

                                                 
ملنح الترخيص فلم حيدد املشرع اجلزائري اإلجراءات والوثائق املطلوبة لتقدمي طلب منح  أما من حيث اإلجراءات الواجب اتباعها -1912

 ولقد جرت التطبيقات العملية على أن يقدم ويل الطرف القاصر الذي يريد الزواج طلب إىل رئيس احملكمة الىت يتواجد ا ،الترخيص بالزواج
ت الىت دفعته لتقدمي طلب ا لترخيص بالزواج قبل السن القانوين ويرفقه بشهادة  ويذكر فيه التربيرا،مسكن صاحب الطلب موقعا ومؤرخا

ميالد كل من الطرفني اللذين يريدان الزواج مع وصل تسديد الرسوم القضائية، وهناك يف بعض اجلهات القضائية يطلبون إرفاق الطلب أيضا 
 . اجلسمانية للزواجبشهادة طبية تثبت مقدرة الطرفني على حتمل األعباء النفسانية و

 .21قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا، ص : انظر، نبيل صقر -1913
 .32شرح قانون األسرة اجلزائري، ص :  انظر، أمحد نصر اجلندي-1914
 سنة أو كانت سن الزوج 16قضى املشرع املصري بعدم مساع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة وقت رفع الدعوى تقل عن  -1915

إال أن النص القانوين ال يبطل الزواج، وباملقابل ال حيميه بالدعوى، وتعليله هذا املنع من مساع الدعوى ما رآه املشرع من . ة سن18تقل عن 
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 سنة 16 و للذكر سنة 18 بـ الزواج سن وحدد املسألة هذه  الذي تناول1963 جوان 29يف 
  :ما يليه جاء فيالترخيص، حيث  أو األهلية شروط خمالفة حالة يف معينة آثارا ورتب لألنثى،

ليس للرجل قبل بلوغه مثاين عشرة سنة كاملة وال للمرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة               ":1ادة  امل
أن يعقد زواجهما، ومع ذلك فلرئيس احملكمة الكلية أن مينح بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي                 كاملة  

  ."مفوض الدولة اإلذن باإلعفاء من شرط السن
والزوجـان وممثلومهـا    ) املأذون(يعاقب كل من ضابط األحوال املدنية أو القاضي         ": 2ادة  امل

 باحلبس من مخسة عشر يوما إىل ثالثة أشهر، وبغرامة          القانونيون ومن أسهم معهم الذين مل يراعوا السن       
  ."من أربعمائة إىل ألف فرنك جديد، أو بإحدى هاتني العقوبتني

يبطل كل زواج مل حيصل فيه دخول مت عقده على خالف ما تقضي به املادة األوىل،                ": 3ادة  امل
من جانب السلطة العامة،   وجيوز الطعن فيه من قبل الزوجني أنفسهما أو من جانب كل ذي مصلحة أو               
  .)1916("فإن كان قد حصل فيه دخول مل يصح الطعن فيه إال من جانب الزوج فحسب

ومع هذا فإن الزواج املعقود من زوجني مل يبلغا السن املقررة، أو الذي مل يبلغ فيـه                 ": 4ادة  امل
  :أحدمها هذه السن ال يصح الطعن فيه يف احلالتني اآلتيتني

  .ان قد بلغا السن القانونيةإذا كان الزوج: أوال
  ."إذا كانت الزوجة مل تبلغ السن وقد محلت: ثانيا

 وما  27/2/2005 املؤرخ يف    02-05 مبوجب األمر    وباملقارنة بني ما ورد يف قانون األسرة      
  : إىل النتائج اآلتيةميكن الوصول 224/63جاء يف القانون رقم 

  .224/63 من قانون 01دة  من قانون األسرة حكم املا7تلغي املادة : أوال
 وذلك لعدم وجود ما مياثلها من األحكام يف قانون 4، 3، 2:  جواز تطبيق أحكام املواد:ثانيا

 بإلغاء األحكام املخالفة دون 223األسرة احلايل، إضافة إىل عدم وجود نص يلغيها، إذ تقضي املادة 
  .)1917(غريها

                                                                                                                                                         
يف الصياغة التشريعية، دراسة لبعض أحكام األسرة : انظر، حممد كمال الدين إمام. أن الزواج قبل السن القانونية تنتج عنه أضرارا اجتماعية

 .35، ص 1997هجية التقنني، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، يف ضوء من
 . فهو عقد قابل للبطالن-1916
 ".تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون " فجاء نصها كاآليت -1917
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نون األسرة مل ينص صراحة على إلغاء القانون  قاعبد العزيز سعد أنه ما دام أنّاألستاذ ويرى 
، ومل يتضمن مؤيدات جديدة فإنه يبقى قابال للتطبيق على كل من خيالف سن أهلية 224/63

  .)1918(الزواج
كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون :" من قانون األسرة نصت على أن222غري أن املادة 

ومبا أن القانون مل ينص على احلكم إذا مت زواج من مل يكمل ". يرجع فيه إىل أحكام الشريعة اإلسالمية
التاسعة عشرة من عمره، فإن هذا يقتضي وحبكم القانون الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية وليس 

 كما ذهب إىل ذلك األستاذ عبد العزيز سعد، ألنه لو كان كذلك جلاء 224/63إىل أحكام القانون 
  .النص بذلك

ند خمالفة هذا الشرط القانوين فإن الزواج يرتب مجيع آثاره الشرعية قبل الـدخول              وعليه فإنه ع  
ومن الناحية القانونية يثبت حبكم قضائي بعد الدخول طبقا للمـادة           . ، من الناحية الشرعية   )1919(وبعده

  .)1920("يف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائي: ".. من قانون األسرة22
  قبل الزواج يف القانون والطب والفقهالفحص الطيب : املطلب الثاين

هو حبث واستقصاء حالة الشخص من املرض وأعراضه لديه عن طريق الكشف : الفحص الطيب
  .عليه وسؤاله عما جيد من أعراض وحنو ذلك

أما الفحص الطيب قبل الزواج فيعين دراسة احلالة الصحية العامة لدى كل من الزوجني ،   
ة أو معدية أو وبائية أو حنو ذلك ، ويقتصر الفحص قبل الزواج عادة والكشف عن وجود أمراض مزمن

  .)1921 (..على الكشف عن األمراض املعدية أو الوراثية املنتشرة 
  اجلانب القانوين: الفرع األول  
جيب على طاليب الزواج أن :")1922( مكرر من قانون األسرة اجلزائري على أنه7نصت املادة   

تارخيها عن ثالثة أشهر تثبت خلومها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل يقدما وثيقة طبية ال يزيد 
خطرا يتعارض مع الزواج، يتعني على املوثق أو ضابط احلالة املدنية أن يتأكد قبل حترير عقد الزواج من 
خضوع الطرفني للفحوصات الطبية ومن علمهما مبا قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل 

                                                 
 .28قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص : انظر، عبد العزيز سعد -1918
 .ة اإلسالمية حتديد لسن معينة للزواج وذلك ملا سبق بيانه من أنه ليس يف الشريع-1919
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -1920
الضوابط الشرعية الستنباط األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة :  انظر، كمال طه مسلم-1921

 .557، ص 2006القاهرة، 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 أضيفت باألمر رقم -1922
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حتدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن . الزواج ويؤشر بذلك يف عقد الزواجخطرا يتعارض مع 
  .)1923("طريق التنظيم

فمن خالل نص هذه املادة يف فقرا األوىل يتعني على طاليب الزواج تقدمي وثيقة طبية ال يزيد   
 الزواج، تارخيها على ثالثة أشهر تثبت خلومها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع

كما أا تنص يف فقرا الثانية على أنه يتعني على املوثق أو ضابط احلالة املدنية أن يتأكد قبل حترير عقد 
الزواج من خضوع الطرفني للفحوصات الطبية، ومن علمهما مبا قد تكشفه من أمراض أو عوامل 

  .تتعارض مع مقاصد الزواج، ويؤشر بذلك يف عقد الزواج
تعني على املوثق أو ضابط احلالة املدنية االمتناع عن حترير عقد الزواج عند عدم وعليه فإنه ي  

تقدمي الشهادة الطبية من أحدمها أو كليهما، واليت تثبت فحصهما وخلومها من أي مرض يشكل خطرا 
  .على الزواج

إنه يتحمل  ويف حال جتاهل املوثق أو ضابط احلالة املدنية هذا الشرط وقام بتحرير عقد الزواج ف  
مسؤوليته عن خمالفته القانون، وميكن أن يتعرض للعقاب اإلداري والعقاب اجلزائي طبقا للمادة السادسة 

ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية حترير عقد الزواج، إال :"154-06من املرسوم التنفيذي رقم 
  . )1924("ا املرسومبعد أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية املنصوص عليها يف هذ

ومع ذلك فإنه إذا مل ميتثل ضابط احلالة املدنية أو املوثق حلكم القانون وقام بتحرير عقد الزواج   
دون تقدمي الشهادة الطبية فإن العقد يكون صحيحا شرعا، وال ميكن اعتباره عقدا باطال أو فاسدا قانونا 

  . مكرر7ط وكيفيات تطبيق أحكام املادة لعدم النص على ذلك يف املرسوم التنفيذي الذي حيدد شرو
جيب على املوثق أو :"كما نص املرسوم التنفيذي يف مادته السابعة يف فقرا األوىل على أنه  

ضابط احلالة املدنية التأكد من خالل االستماع إىل كال الطرفني يف آن واحد من علمهما بنتائج 
لعوامل اليت قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج الفحوصات اليت خضع هلا كل منهما وباألمراض أو ا

  .)1925("ويؤشر بذلك يف عقد الزواج
فمن خالل نص هذه الفقرة يتعني على املوثق أو ضابط احلالة أن يتأكد من علم الطرفني بنتائج   

الفحوصات حىت ال يقع أحد طريف العقد يف غش أو تدليس، ويكون هلما كامل احلرية يف إمتام عقد 

                                                 
 .2006 ماي 11 املؤرخ يف 154-06 مكرر عن طريق املرسوم التنفيذي رقم 7حتدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام املادة  -1923
 .2006 ماي 11 املؤرخ يف 154-06 املرسوم التنفيذي رقم -1924
 .2006 ماي 11 املؤرخ يف 154-06 املرسوم التنفيذي رقم -1925
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ال جيوز للموثق :"   أو الرجوع عنه طبقا للفقرة الثانية من املادة السابعة من املرسوم التنفيذيالزواج    
  ". أو ضابط احلالة املدنية رفض إبرام عقد الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة املعنيني

وما ذهب إليه املشرع اجلزائري إمنا كان بسبب ضعف الوازع الديين واألخالقي من نقص يف   
مانة والصدق، وكذا ما يشهده العصر من انتشار لألمراض اخلطرية و اليت تكون سببا يف تعطيل األ

، وهذا ما كشفه الطب احلديث والتقدم العلمي )1926(مقاصد الزواج وإحلاق الضرر بأحد طريف العقد
 الناس يف حىت حيتاط لذلك، وهذا ما ذهبت إليه معظم التشريعات الوضعية احلديثة، خبالف ما كان عليه

العصور األوىل لإلسالم، أين كانوا يتميزون بالصدق واألمانة يف اإلخبار عن عيوم النفسية واجلسدية 
  .عموما

 لذلك كانت هذه املسألة من املستجدات الفقهية اليت نالت نصيبا من التأييد والنقد، حبسب ما   
آلراء املختلفة فيها من اجلانب الفقهي يكتنفها من إجيابيات وسلبيات، وعليه ميكن مناقشتها ببيان ا

  :والطيب وفق ما يأيت
  الرأي الطيب: الفرع الثاين  
 اليت تنتج عن إجراء )1927(توصل الرأي الطيب يف هذه املسألة إىل إبراز أهم السلبيات واإلجيابيات  

مراض الوراثية عملية الفحص الطيب قبل الزواج، فمن أهم إحيابياته أنه وسيلة وقائية فعالة للحد من األ
واملعدية اخلطرية، والذي يشكل محاية لألسرة واتمع من حيث أنه يضمن إجناب أطفال أصحاء عقليا 
وجسديا، مما حيد من نسبة املعاقني يف اتمع، كما حيدد قابلية الزوجني لإلجناب من عدمه، ومعرفة 

  .)1928(مل احلرية يف إمتام الزواج من عدمهاألسباب احملتملة للعقم حىت يطمئن اخلاطبني، فيكون هلما كا
وأما أهم سلبياته فإن الفحص الطيب قبل الزواج قد يؤدي إىل اإلحباط االجتماعي وجيعل حياة   

الناس قلقة مكتئبة، مث تبقى نتائج الفحوصات احتمالية يف العديد من األمراض، مما يفوت فرصة الزواج 
كيدة، وقلّما خيلو إنسان من أمراض وراثية على اخلصوص، على الكثريين نتيجة فحوصات قد ال تكون أ

                                                 
دا من املشاكل االجتماعية منها فيما خيص مسألة الشهادة الطبية اليت كان يقصد املشرع  من جهة أخرى أثارت هذه التعديالت عد-1926

ب بواليت كيفها بعض ضباط احلالة املدنية على أا شهادة عذارة فعدد من عقود الزواج مل تتم بس" األمراض اخلبيثة و الوراثية "ا الوقاية من 
كما اصطدم األطباء مببدأ أساسي ينظم أخالقيات مهنتهم و هو السر . ألسرية انفكت بسببهاعدم إحضار هذه الشهادة و عدد من العالقات ا

 .القانون يف اجلزائر مينع على األطباء البوح حبالة مرضاهمفالطيب يف حالة اكتشاف مرض خطري، 
 صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح :أبو مالك كمال بن السيد سامل: راجع مزيدا من التفصيل حول إجيابيات وسلبيات الفحص الطيب-1927

 .129-3/128مذاهب األئمة، 
، 3 انظر، ندوة الفحص الطيب قبل الزواج من منظور طيب وشرعي، حترير فاروق بدران وآخرون، مجعية العفاف األردنية، ط-1928
 . وما بعدها84، ص 1994
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كما أنه قد يساء إىل األشخاص اخلاضعني للفحص بإفشاء معلومات الفحص واستخدامها استخداما 
  .)1929 (ضارا

وقد اجته الرأي الطيب عند إلزام الناس وإجبارهم على إجراء الفحص الطيب إىل ضرورة حتديد   
؛ ألن هذا اإلجبار يهدف للحد من انتشار بعض األمراض الوراثية، )1930(أنواع معينة من األمراض

  .وميكن الكشف عن حاملها قبل الزواج مما حيقق سالمة األطفال
على أن األطباء يرون أن اإللزام بالفحص الطيب ال بد فيه من التوعية العامة بأمهيته لدى اجلمهور   

سرية املعلومات فيما يتعلق حبياة الناس بأن تكون قبل فرض القانون إلمكانية التهرب منه، مع ضمان 
  .)1931(هذه الفحوصات من أشخاص مؤهلني يتميزون بالرتاهة

  اجلانب الفقهي: الفرع الثالث  
من املعلوم أنه مل تكن هناك حاجة لبحث هذا املوضوع قدميا من قبل فقهاء الشريعة اإلسالمية ملا   

بار عن العيوب، ولعدم وجود اإلمكانيات العلمية اليت متكنهم متيز به املسلمون من صفة األمانة يف اإلخ
  .)1932(من إجراء الفحص الطيب، أما العلماء املعاصرون فقد ذهبوا يف ذلك مذهبني بني التأييد وعدمه

إصابة أحد :"يقول يف ذلك الشيخ عبد الرمحن الصابوين يف توضيحه لضرورة الفحص الطيب  
 اآلخر فيه من الضرر ما ال خيفى، كما أن فيه تغريرا للسليم منهما، إذ الزوجني مبرض معٍد  ينتقل للزوج

رمبا لو علم مبرض زوجه ملا وافق على الزواج به، وإين أقترح أن يضيف املشرع إىل هذه الشهادة تقريرا 
يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجني، فقد أثبت الطب احلديث مبا توصل إليه املخترب من دقة يف 

 على أن فصيلة دم الزوجة إذا مل تكن على وفاق مع فصيلة دم الزوج فقد حيصل تشويه يف التحليل
اجلنني أو إجهاض قبل األوان أو ينشأ الولد مريضا إىل غري ذلك من األمور اليت ميكن للطب حاليا أن 

طي إن تقريرا من طبيب ال يؤخر زواجا ولكنه يع. ينبئ عنها نتيجة فحص زمرة دم كل من الزوجني
صورة واضحة لكل من راغيب الزواج عن شريك حياته املقبل، والشريعة اإلسالمية تتقبل كل ما هو نافع 

  . )1933("ومفيد للفرد واألسرة يف هذا املضمار، ولو مل ينص عليه الفقهاء بعينه
                                                 

من منظور إسالمي، جملة التجديد، تصدر عن اجلامعية االختبار اجليين والوقاية من األمراض الوراثية :  انظر، عارف علي عارف-1929
 .133-130، ص 1999اإلسالمية العاملية مباليزيا، العدد اخلامس، السنة الثالثة، فيفري، 

 .2006 ماي 11 املؤرخ يف 154-06 طبقا للمادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم -1930
 .87 قضايا الزواج والطالق، ص مستجدات فقهية يف:  انظر، أسامة عمر سليمان األشقر-1931
بني اجلواز والوجوب واملنع، ولكل أدلته فيما :  ترجع أقوال الباحثني املعاصرين يف حكم الفحص الطيب قبل الزواج إىل ثالثة أقوال-1932

 . 562-558الضوابط الشرعية الستنباط األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة، ص : كمال طه مسلم:راجع. ذهب إليه
قد :"وهو رأي عارف علي عارف بقوله أن الفحص الطيب. 237أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية، ص : عبد الرمحن الصابوين -1933

 .124املرجع السابق، ص ". حيقق مصاحل شرعية راجحة ويدرأ مفسدة متوقعة، وليس يف هذا مضادة لقضاء اهللا وقدره
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ومنه فإن الفحص الطيب ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية وال مع مقاصد الزواج، وألن زواج   
اء يدوم ويستمر أكثر من زواج املرضى وميكن تنظيمه حبيث ال يترتب عليه ضرر بالرجل أو األصح

  .)1934(املرأة
ويف مقابل هذا االجتاه الذي يرى اجلواز، يرى امع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل   

، وألن عقد )1936(، بأنه ال حاجة هلذا الكشف الطيب؛ ألنه يعطي نتائج غري صحيحة)1935(اإلسالمي
النكاح من العقود اليت توىل الشارع احلكيم وضع شروطها ورتب عليها آثارها الشرعية، وفتح الباب 

  .)1937(للزيادة على ما جاء به الشرع كاإللزام بالفحوص الطبية قبل الزواج أمر غري جائز
ل  بأن الفحص الطيب أمر ال تعارضه الشريعة اإلسالمية، ب-بنظرة مقاصدية-إال أنه ميكن القول   

تؤيده ملا فيه من املصاحل العديدة للفرد واألسرة واتمع، ولويل األمر من باب السياسة الشرعية إجبار 
  .)1938(الناس عليه للمصلحة العامة

  :وعليه فإن الراجح يف هذه املسألة هو القول باجلواز لالعتبارات التالية  
ول بأن عقد النكاح يدخله خيار  على الق)1939( نص العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة-  

العيب كغريه من العقود املدنية، وإن اختلفوا يف حتديد العيوب اليت يفسخ ا العقد، مما يدل على أنه من 
الواجب على اخلاطبني معرفة عيوب كل منهما اجلسدية حىت ال حيدث الفسخ وما ينبين عليه من 

  .)1940(إشكاالت مادية ونفسية وإنسانية
لطيب قبل الزواج حيقق مصاحل مشروعة للفرد ولألسرة واتمع، ويدرأ مفاسد  الفحص ا-  

  .اجتماعية ومالية على املستوى االجتماعي
 هناك من األمراض ما يعد خميفا، وخيشى على الزوجني منه فيعد اإلقدام على الزواج دون -  

  ".ال ضرر وال ضرار:"معرفة من اآلخر ضرر، والقاعدة الفقهية تقول
                                                 

 .210، ص 1995مراض الوراثية، جملة احلكمة، تصدر يف لندن، العدد السادس ، موقف اإلسالم من األ: حممد عثمان شبري  انظر،-1934
 .2003 املنعقد مبكة املكرمة يف دورته السابعة عشر، لسنة -1935
  من القائلني مبنع هذا الفحص وأنه ال حاجة إليه، ألنه ينايف إحسان الظن باهللا، ويعطي نتائج غري صحيحة الشيخ عبد العزيز بن -1936

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، : أبو مالك كمال بن السيد سامل: انظر. -ه اهللارمح-باز
 .3/130، )دط،دت(

 .347-346، ص 2006، 2 دار ابن اجلوزي، السعودية، ط-دراسة تأصيلية تطبيقية-فقه النوازل:  حممد بن حسني اجليزاين-1937
الفحص :  عبد الفتاح أمحد أبو كيلة.97-96مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق، ص : مة عمر سليمان األشقر انظر، أسا-1938

 .157-156، ص 2008الطيب قبل الزواج، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
. نسي، أما الزوج فال ميلك هذا احلقذهب احلنفية إىل أنه للزوجة أن ترد النكاح إذا وجدت بزوجها عيبا تناسليا مينع االتصال اجل -1939

 .10/109احمللى، : ابن حزم. 3/115االختيار، : املوصلي. ال تفريق بني الزوجني لعيب يف أحدمها: وأما الظاهرية فقالوا
 .5/510روضة الطالبني، : النووي. 100-16/92االستذكار، : ابن عبد الرب  انظر،-1940
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 ومما يؤيد هذا ما توصل إليه الطب احلديث والتقدم العلمي املخربي من اكتشافات علمية -  
  .جديدة

نتشار ال بالنظرعند ترجح مصاحله وذلك بالفحص الطيب قبل الزواج  الراجح جواز اإللزام ولعلّ  
 السياسة ، فيكون اإللزام بالفحص من مسائل وغريها مما قد تعطل مقاصد الزواجاألمراض الوراثية

  .الشرعية
 )1941( ومنه فما ذهب إليه التشريع اجلزائري خبصوص ضرورة إجراء الفحص الطيب قبل الزواج  

مالئمة للقواعد املقاصدية املرعية يف الشريعة اإلسالمية، ومتاشيا يف ذلك مع ما  يعد نظرة استصالحية
ويتأكد القول باإللزام يف . صوصتتطلبه ضرورة احلياة العصرية وما تشهده من تطورات علمية على اخل
  .حالة زواج املرأة بأجنيب، أو زواج الرجل بأجنبية من بلد غري بلديهما

  أثر ختلف الفحص الطيب قبل الزواج: الفرع الرابع  
  اجلانب الفقهي: أوال  
، فإن عقد )1942(نص علماء املالكية على اشتراط خلو أحد الزوجني من األمراض املخوفة  

ضني مرض املوت، أو كان أحدمها مريضا مرض املوت، كان العقد فاسدا، ويترتب عليه النكاح بني مري
الفسخ فور االطالع على املرض قبل الدخول أو بعده، فإذا مت فسخه وحصل التفريق قبل الدخول فال 
شيء للزوجة، وإذا فسخ النكاح بعد الدخول فللزوجة الصداق املسمى يف العقد، وإذا مات الزوج 

الصداق املسمى هلا، أو صداق مثلها من النساء، أو :  قبل الفسخ فللزوجة أقل أحد األمور الثالثةاملريض
ثلث التركة؛ ألن االلتزام بالصداق يف املرض تربع، واملريض ال حق له يف التربع بأزيد من الثلث، 

  .فروعيت مصلحة الورثة بإعطاء الزوجة األقل مما ذكر
ريضة ونكحت يف املرض فلها الصداق املسمى إذا حصل الفسخ قبل أما إذا كانت الزوجة هي امل  

الدخول، وكذلك هلا الصداق إذا ماتت هي أو هو قبل فسخ النكاح ولو مل يدخل ا الزوج، وال 
مرياث ملن بقي حيا بعد موت صاحبه معاملة للناكح يف املرض بنقيض مقصوده، فإذا صح الناكح يف 

                                                 
تأكيد على هذا الشرط عندما جعله من شروط صحة الزواج، وذلك ملا نص عليه فقهاء املالكية لقد كان للفقه املالكي السبق يف ال -1941

 .2/548مدونة الفقه املالكي وأدلته، : انظر، الغرياين. باشتراط أن ال يكون أحد الزوجني مريضا مرضا خموفا
 النكاح ومل خيص يف القرآن وال يف السنة ����سوله أباح اهللا تعاىل ور:"وقد رد ابن حزم على املالكية خبصوص هذا الشرط بقوله -1942

صحيحا وصحيحة من مريض ومريضة، وما كان ربك نسيا، وما نعلم للمخالف حجة أصال ال من قرآن وال من سنة، وال قول صاحب، وال  
ة األجانب، وانتشار األمراض إال أن هذا الشرط يتأكد يف هذا العصر الختالط األجناس ومعامل. 10/27احمللى، : ابن حزم". من رأي يعقل

 .فال يعقل أن يذهب الصحيح ضحية املريض. اخلطرية اليت كشفها الطب احلديث
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عدم االطالع عليه صح نكاحه وأقر عليه، ألن اخلوف من إدخال وارث املرض قبل أن يفسخ النكاح ل
  .)1943(يف حال املرض قد زال

  اجلانب القانوين: ثانيا  
مل ينص املشرع اجلزائري على أثر ختلف الفحص الطيب؛ لكونه مل يسمح بتسجيل عقد الزواج   

 يشكل خطر عليهما، وتفوت دون تقدمي طريف العقد للشهادة الطبية اليت تثبت خلومها من أي مرض قد
ال جيوز :"154-06بذلك مقاصد الزواج، وذلك طبقا للمادة السادسة من املرسوم التنفيذي رقم 

للموثق أو ضابط احلالة املدنية حترير عقد الزواج، إال بعد أن يقدم طالبا الزواج الشهادة الطبية املنصوص 
  .)1944("عليها يف هذا املرسوم

  ترتيب العقوبة اجلزائية أو اإلدارية على املوثق أو ضابط احلالة املدنية يف فهم منه إمكانيةمما ي 
إال أن العقد . حالة جتاهلهما هذا الشرط وقيامهما بتحرير عقد الزواج دون أن يستلما هذه الشهادة

  .)1945(يكون صحيحا وال ميكن اعتباره باطال أو فاسدا ألن القانون مل ينص على ذلك
ينص على حالة ما إذا مت الزواج دون أن يسجل العقد يف احلالة املدنية؛ إال أنه كما أن املشرع مل   

ميكن أن يفهم أنه يتعني عند إثبات الزواج حبكم قضائي اشتراط تقدمي وثيقة طبية، تثبت خلو الطرفني 
من أي مرض، فإن ثبت إصابة أحدمها أو كليهما بأي مرض يشكل خطرا على الزواج، ففي هذه احلالة 
يتوقف األمر على رضا الطرفني بعد علمهما بنتائج الفحوصات الطبية قياسا على ما جاء يف الفقرة 

ال جيوز للموثق أو ضابط احلالة املدنية رفض إبرام عقد :"األخرية من املادة السابعة من املرسوم التنفذي
  ".الزواج ألسباب طبية خالفا إلرادة املعنيني

 هو فسخ الزواج قبل الدخول إذا ثبت أن أحدمها -حسب رأيي-واألنسب للتطبيق القضائي   
مريض مرضا خطريا يهدد حياة اآلخرين، وعدم توقف صحة العقد يف هذه احلالة على رضا الطرفني ملا 

وأما بعد الدخول فيحق للمرأة   .قد ينجم عنه من أضرار على حياة ومستقبل األبناء الذين سيولدون
 إذا تبني أن أحدمها مريض، 53ضائي تطبيقا لنص الفقرة الثانية من املادة كما للرجل طلب التفريق الق

وذلك ألن مجلة العيوب الذي ذكرها الفقهاء قدميا، تدخل فيها مجيع األمراض اليت يشهدها هذا العصر، 
العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من :"واليت تشكل خطرا على الزواج، كما هو نص هذه الفقرة 

  ."الزواج

                                                 
 .2/549مدونة الفقه املالكي وأدلته، : انظر، الغرياين -1943
 .2006 ماي 11 املؤرخ يف 154-06 املرسوم التنفيذي رقم -1944
 .53املرجع السابق، ص : انظر، عبد العزيز سعد -1945
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األمراض والعيوب اليت حتول دون حتقيق :" فاألوىل أن تعاد صياغة هذه الفقرة على النحو اآليت  
  ".اهلدف من الزواج

  شرط عدم وجود زواج سابق قائم: املطلب الثالث  
نال هذا املوضوع قسطا أوفرا من اهتمام املشرع اجلزائري من خالل التطرق إليه يف أكثر من   

ة، مسايرا بذلك اجتاه حركة التقنني يف التشريعات العربية احلديثة إىل استخالص موضع من قانون األسر
بعض القواعد اليت تنظم األسرة من الشرائع الدينية والقوانني الوضعية الغربية يف عالقات األسرة وإصدار 

  ضجة فكرية تنادي بوضع قيود على تعدد- بصدد تعدد الزوجات-ويصاحب هذه احلركة. تشريع هلا
الزوجات غري تلك القيود اليت حددا الشريعة اإلسالمية، كتقييد ترخيص التعدد بإذن القاضي، وبوجود 
مربر شرعي، وإجازة التطليق بسببه، وقد صدرت قوانني بعض الدول العربية ببعض هذه القيود، ومنها 

  .قانون األسرة اجلزائري
يسمح :"وقد تضمنتها املادة الثامنة بنصهاوهذه القيود مصرح ا يف قانون األسرة اجلزائري،   

بالزواج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مىت وجد املربر الشرعي وتوفرت شروط 
  .ونية العدل

 جيب على الزوج إخبار الزوجة السابقة واملرأة اليت يقبل على الزواج ا، وأن يقدم طلب   
ميكن لرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج . ملكان مسكن الزوجيةالترخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة 

اجلديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية 
  .)1946("للحياة الزوجية

 ا من قانون األسرة فقد ذكر يف فقرهذه املادة به املشرع اجلزائري يف جاءا مأما فيما خيص   
أما الفقرة الثانية فقد اجتهد املشرع و رأى أن .  ما يوافق الشريعة اإلسالمية دون أي شك     األوىل

 ألنه حرص على احملافظة على الزوجة األوىل و حفظ ؛ضروري و إلزاميأمر موافقة الزوجة األوىل 
يؤدي إىل هالك مما  ،ليهامت الزواج ع  ما تطلب الزوجة األوىل الطالق الكتشافها أنه قدفكثريا ،أسرا
أو ظلم زوج األم أو عدم  ظلم زوجة األب (واقع املعاش عليه ال ، وهذا ما يدلوضياع األطفال األسر

يؤدي   فإن موافقة الزوجة األوىل، فعلى رأي املشرع...)كفاية النفقة أو عدم محاية الطفل يف الشارع
  .إىل احلفاظ على األسرة بكاملها

                                                 
يسمح بالزواج بأكثر من :" كما يلي11-84 وحررت يف ظل القانون .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 باألمر رقم تعدل -1946

زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مىت وجد املربر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل، ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة 
 ".ضائية ضد الزوج يف حالة الغش واملطالبة بالتطليق يف حالة عدم الرضاوالالحقة ولكل واحدة احلق يف رفع دعوى ق
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قرة الثالثة ففرض ترخيص رئيس احملكمة من أجل السماح بالتعدد و هو أمر أما فيما خيص الف  
 . ومل يأت مبا خيالف الشريعة،و ذلك من أجل تنظيم تعدد الزواج - يف نظر دعاة منع التعدد- معقول

أثبت الزوج املربر املطلوبة، و مىت  من توفرت فيه الشروط  إال حيصل على الترخيصالفقد ذكر املشرع 
ويترتب على عدم احلصول . ي و قدرته على توفري العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجيةالشرع

يفسخ الزواج اجلديد :"1 مكرر8على الترخيص املسبق للزواج اجلديد الفسخ قبل الدخول طبقا للمادة 
 8قبل الدخول إذا مل يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

  .)1947("أعاله
       8كما أنه جيوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج يف حالة التدليس طبقا للمادة   

  .)1948("يف حالة التدليس جيوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق:"مكرر 
 احلفاظ  ومقاصده يف الشرعمناقض ألحكام مكرر 8 يف املادة  املشرع اجلزائريو ما أتى به  

و تتميز بالغرية الكبرية و إعطائها هذه الفرصة يف   ألن املرأة تعترب ناقصة عقلعلى احلياة الزوجية؛
و هذا ما  -احلصول على التطليق يف حالة الزواج عليها فإنه سيؤدي بكل سهولة إىل هدم أسرة بأكملها

منح تخطأ الزوج بالزواج سرا فال فال جيب مواجهة خطأ خبطأ فإن أ .-الحظ حاليا يف الواقع املعاشي
  .الزوجة أداة هلدم زواجها خاصة إن نتج عن هذا الزواج أبناء

  :ومن جمموع النصوص الواردة ذا الشأن ميكن مالحظة ما يأيت  
 أن املشرع اجلزائري بتقييده وتضييقه إباحة التعدد يف الزوجات، إمنا جاء استجابة لدعاة :أوال  

  .روطا دف إىل منع أو عرقلة ممارستهمنع التعدد، بوضعه ش
جاءت هذه القيود مبهمة يف كيفياا وطرق تطبيقها كما هو احلال بالنسبة للمربر : ثانيا  

  .الشرعي، ونية العدل، وكيفية التأكد من علم الزوجة السابقة والالحقة بالنسبة للقاضي
ت والتحقق من وجود نية العدل، جعل السلطة التقديرية للقاضي مطلقة لتقييم املربرا: ثالثا  

   .واختاذ ما يراه مناسبا وفقا لتقديره ونظره
أعطى املشرع اجلزائري للزوجتني يف حال تدليس الزوج احلق يف رفع دعوى قضائية : رابعا  

  .للمطالبة بالتطليق، وهذا ليس تطليقا للضرر كما تقضي به الشريعة اإلسالمية

                                                 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 أضيفت باألمر رقم -1947
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 باألمر رقم أضيفت -1948
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ه الزواج اجلديد قبل الدخول بسبب عدم تقدمي ترخيص أن املشرع اجلزائري بفسخ: خامسا  
وكثرة وقوع الطالق التعسفي يف بعض  )1949 (القاضي، إمنا فتح بابا للتحايل بالزواج العريف

  .)1950(األحيان
ومن هنا ميكن القول بأن هذه املادة تطرح عدة إشكاالت فقهية وقانونية وقضائية واجتماعية   

  :الشريعة اإلسالمية وفق ما يأيتجييب عنها االجتهاد الفقهي يف 
  تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري: الفرع األول  
يشن الغربيون املتعصبون من رجال الدين واالستشراق واالستعمار محلة قاسية على اإلسالم   

أة، واستغالل واملسلمني بسبب تعدد الزوجات، ويتخذون منها دليال على اضطهاد اإلسالم للمر
، فراحت بعض التشريعات العربية متأثرة مبا عليه الغرب )1951(املسلمني هلا يف إرضاء نزوام وشهوام

مبنع أو تقييد التعدد بدعوى حتقيق املساواة والرفع من مكانة املرأة العصرية، بالرغم من أن اإلسالم مل 
ة كلها تقريبا، ومل يكن له عند أكثر األمم يكن أول من شرع التعدد، بل كان موجودا يف األمم القدمي

  .، وفيما يلي بيان ذلك)1953(، فجاء اإلسالم بنظام تشريعي للتعدد)1952(حد حمدود وال حيكمه نظام

                                                 
أصبح لزاما على من : 02-05مبوجب األمر  11-84ن األسرة  من العوائق القانونية اليت أفرزا التعديالت اجلديدة على قانو-1949

يريد التعدد احلصول على موافقة الزوجة األوىل، كما أعطى املشرع اجلزائري للقاضي سلطة تقديرية يستطيع مبوجبها منع تسجيل الزوجة 
لعريف الذي يصبح الثانية، وهو األمر الذي أثار حفيظة أنصار التعدد ودفع بأغلبهم إىل أن يلجأ إىل االحتيال على القانون عن طريق الزواج ا

 من قانون األسرة 22 طبقا للفقرة األوىل من املادة ، يف حالة إجناب األوالدت هذا القران مكتمل األركان خاصةالقاضي أمامه جمربا على تثبي
م يثبت الزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنية، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبك:"27/2/2005 املؤرخ يف 02-05مبوجب األمر 

 ".قضائي
 ذلك أن كثريين ممن يرغبون يف الزواج على زوجام، سيحجمون عن كشف املربر الذي دفعهم إىل تعدد الزوجات، ملا فيه من -1950

املساس بأسرارهم، وعندئذ يقدمون على طالق زوجام ليتزوجوا من جديد، األمر الذي سيؤدي إىل كثرة الطالق، وليس يف هذا مصلحة 
تعدد الزوجات يف الشريعة : انظر، توفيق العطار. رأة وال لألوالد، ألن تعدد الزوجات أقل خطرا من الطالق بال شكللمجتمع وال للم

 .126اإلسالمية، ص 
 .71ص ،املرأة بني الفقه والقانون:سباعيمصطفى ال  انظر،- 1951
 وما 146، ص 2000، 1ر، بريوت، لبنان، طاملرأة ماضيها وحاضرها، أوراق شرقية للطباعة والنش:  راجع، عبيد منصور الرفاعي-1952

  .بعدها
مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف احلياة، وهي ليست تشريعا جديدا انفرد به اإلسالم، وإمنا :" قال حممد علي الصابوين- 1953

االت االضطرارية اليت يعاين منها جاء اإلسالم فوجده بال قيود وال حدود، وبصورة غري إنسانية فنظمه وهذبه وجعله عالجا ودواء لبعض احل
اتمع، ويف احلقيقة فإن تشريع التعدد مفخرة من مفاخر اإلسالم، ألنه استطاع أن حيل مشكلة اجتماعية هي من أعقد املشاكل اليت تعاين منها 

 .1/261 ،1981صفوة التفاسري، دار القرآن الكرمي، بريوت، ".األمم واتمعات اليوم
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  اجلانب الفقهي: أوال  
   مشروعية تعدد الزوجات-أ  
حواْ ما فَانِك�:جاء تشريعه يف سورة النساء بقوله تعاىلو، اتلقد أباح اإلسالم التعدد يف الزوج  

طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُالَثَ ورباع فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ تعِدلُواْ فَواِحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَِلك أَدنى 
و حرصتم فَالَ تِميلُواْ كُلَّ الْميِل ولَن تستِطيعواْ أَن تعِدلُواْ بين النساء ولَ�:و قوله أيضاً ،)1954(�أَالَّ تعولُواْ

فتفيد هاتان اآليتان إباحة  .)1955(�فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإن تصِلحواْ وتتقُواْ فَِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما
ني وذلك مشروط بالعدل ب. )1956(تعدد الزوجات حىت أربع كحد أقصى وعدم الزيادة على ذلك

وقـوله :"قال الصابوين. )1957(الزوجات، فأصبحت اإلباحة مقيدة بعـد أن كانت مطلقة يف اجلاهلية
�اعبرثُالثَ وى وثْنأي أنكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتني وإن شاء ثالثا وإن �م 

أسلمت وعندي :" وجاءت السنة مؤكدة لذلك فقد روي عن احلارث بن قيس قوله. )1958("شاء أربعا
   .)1959("اختر منهن أربعا �النيب    فقال  �مثان نسوة فذكرت ذلك للنيب 

جاء يف .  على إباحة التعدد، وعدم الزيادة على أربع-رمحهم اهللا-     كما أمجع العلماء والفقهاء 
رم الزيادة وحت...وجيوز للحر والعبد املسلمني نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات:"الفواكه الدواين

   .)1960("على األربع بإمجاع أهل السنة
  شروط التعدد  -ب  

     اتفق الفقهاء واملفسرون على أنه البد من توافر شروط معينة إلباحة التعدد، وهذه الضوابط هي 
  :)1961(كما يلي

                                                 
 .3ية اآل:  النساء-1954
 .129اآلية  : النساء-1955
للوجوب أم لإلباحة، ذهب اجلمهور إىل أن األمر لإلباحة، وقال أهل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء" هل األمر يف قوله تعاىل -1956

حكام، دار تفسري آيات األ :حممد علي الصابوين انظر، ".ومن مل يستطع منكم طوال:"الظاهر األمر للوجوب وهم حمجوجون بقوله تعاىل
 .1/426 ،1986، 5الصابوين، دمشق، ط

  . وما بعدها155املرأة ماضيها وحاضرها،ص : راجع، عبيد منصور الرفاعي -1957
   .1/259، 1981دار القرآن الكرمي، بريوت، صفوة التفاسري، : الصابوين-1

كتاب : ابن ماجه. 7/242سنن الكربى، ال. 13845كتاب النكاح، باب عدد ما حيل من احلرائر واإلماء، حديث رقم :  البيهقي-1959
كتاب النكاح، حديث : الدراقطين. 2/464سنن ابن ماجه، . 1952النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث رقم 

  .4/407سنن الدارقطين، . 3690رقم 
   .2/44، 1955 مصر،  احلليب،الفواكه الدواىن على رسالة أليب زيد القريواين، مطبعة: أمحد النفراوى املالكى -1960
  . وما بعدها37ص  ،2002، 1تعدد الزوجات يف األديان، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط:  راجع،كرم حلمي فرحات-1961
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ِء مثْنى فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النسا�:عدم الزيادة على أربع، لقوله تعاىل: الشرط األول  
اعبرثُالثَ وأي أنكحوا من شئتم من النساء إن شاء أحدكم :" ، قال ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية�و

جاِعِل الْملَاِئكَِة رسلًا أُوِلي أَجِنحٍة مثْنى وثُلَاثَ �:اثنني وإن شاء ثالثا وإن شاء أربعا،كما قال تعاىل
اعبرناحان، ومنهم من له ثالثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة ، أي منهم من له ج)1962(�و ..

 ومجهور العلماء هو مقام امتنان وإباحة، فلو كان -رضي اهللا عنهما-واملقام هنا كما يقول ابن عباس 
  .)1963("جيوز للرجال اجلمع بني أكثر من أربع زوجات لذكره تعاىل

 سلمة بن غيالن أن:"-رضي اهللا عنه- بن عمرا رواه هذا، من ذلك ما د      وقد ورد يف السنة ما يؤك
  . )1964("منهن أربعا يتخري أن � النيب فأمره معه فأسلمن اجلاهلية يف نسوة عشر وله أسلم الثقفي

 مبفارقة �أمره :"       كما نص الفقهاء على إباحة التعدد وعدم الزيادة على أربع، قال الكاساين
. )1965 (ربع حالال ملا أمره، فدل أنه منتهى العدد املشروع وهو األربع الزيادة على األتالبواقي ولو كان
 بفانكحوا ما طا�:وحيرم على احلر أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، لقوله تعاىل:")1966(وقال الشريازي

وإن أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن :"، وقال بن قدامة�لكم من النساء مثىن وثالث ورباع
  . )1967("ق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهنأربعا وفار
فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ تعِدلُوا فَواِحدةً أَو ما ملَكَت �:العدل بني الزوجات، قال اهللا تعاىل: الشرط الثاين  

 تعدلوا بينهن كما قال اهللا ؛ أي إن خفتم من تعداد النساء أال)1968(�أَيمانكُم ذَِلك أَدنى أَالَّ تعولُوا
 فمن خاف من ذلك فليقتصر على )1969(�حرصتم ولَو النساء تعِدلُواْ بين أَن تستِطيعواْ ولَن�:تعاىل

، ولكن الصحيح كما )1970(، أي ذلك أدىن أن ال تكثر عيالكم�ذَِلك أَدنى أَالَّ تعولُوا�وقوله. واحدة
  .)1971(، يقال عال يف احلكم إذا قسط وظلم وجارال جتوروامهور أي قال ابن كثري هو قول اجل

                                                 
 . 1اآلية  : فاطر-1962
 .1/426تفسري آيات األحكام،:وحممد علي الصابوين .1/451تفسري القرآن العظيم، : ابن كثري-1963
كتاب : ابن ماجه. 7/241، السنن الكربى، 13845: كاح، باب عدد ما حيل من احلرائر واإلماء، حديث رقمكتاب الن: البيهقي - 1964

كتاب النكاح، حديث رقم : الدراقطين.2/464سنن ابن ماجه، . 1953النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث رقم 
 .4/403سنن الدارقطين، . 3683
  . 2/266  الصنائع،بدائع: الكاساين - 1965
  .2/445 املهذب ،: الشريازي -  1966
  . 92، ص)دط،دت( عمدة الفقه، مكتبة الطرفني، الطائف،السعودية، :عبد اهللا بن أمحد بن قدامه املقدسي - 1967
 .3اآلية :  النساء-1968
 .129اآلية  : النساء-1969
 .98ص ،املرأة بني الفقه والقانون :مصطفى السباعي - 1970
   .1/451ن العظيم،آري القرتفس: بن كثريا -1971
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وقد أرشدت السنة إىل وجوب العدل بني الزوجات وحذرت من اجلور والظلم فعن أىب هريرة   
من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه :" قال� أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-

  .)1972("مائل
دل هنا هو العدل الذي يستطيعه اإلنسان ويقدر على حتقيقه، وهو التسوية بني واملقصود بالع  

أما العدل . الزوجات يف املأكل واملشرب وامللبس واملسكن واملبيت واملعاملة مبا يليق بكل واحدة منهن
البا به؛ ألن يف األمور اليت ال يستطيعها اإلنسان، وال يقدر عليها مثل احملبة وامليل القليب، فالزوج ليس مط

 ال يكلف إال - بال شك-هذا األمر ال يندرج حتت االختيار، وهو خارج عن إرادة اإلنسان، واإلنسان 
 �لذلك كان . )1974(�لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإلَّا وسعها�:، كما يظهر يف قوله تعاىل)1973(مبا يقدر عليه

  . )1975("لك وال أملكاللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما مت:"يقول
 ولَن�:وذا وفق العلماء بني العدل املطلوب يف آية إباحة التعدد وبني العدل املنفي يف قوله تعاىل  

، فالعدل )1976(�كَالْمعلَّقَِة الْميِل فَتذَروها كُلَّ تِميلُواْ فَالَ حرصتم ولَو النساء تعِدلُواْ بين أَن تستِطيعواْ
املنفي هنا هو العدل القليب وبذلك تتالقى اآليتان، ويكون العدل املطلوب يف اآلية األوىل غري املطلوب يف 
اآلية الثانية الىت أكدت نفيه، فلو محل العدل يف اآليتني على معىن واحد لكان اجلمع بينهما يدل على 

وحياول بعض الناس . )1977( يستطاع التحرمي؛ ألن اآلية األوىل اشترطت العدل، والثانية أخربت بأنه ال
أن يتخذ من هذه اآلية الكرمية دليالً على حترمي التعدد، وهذا غري صحيح فشريعة اهللا ال ميكن أن تبيح 

  .)1978(األمر يف آية وحترمه يف آية أخرى
 أما النفقة فهي أيضا من أهم الشروط اليت جيب أن تتوفر القدرة عليها قبل :الشرط الثالث  

، وتشمل الطعام والشراب والكسوة واملسكن واألثاث الالزم له، وجيب أن تكون لى التعدداإلقبال ع
وإذا مل يكن لديه . لدى الرجل الذي يقدم على الزواج القدرة املالية على اإلنفاق على املرأة اليت يتزوجها

ويظهر هذا واضحا . من أسباب الرزق ما ميكنه من اإلنفاق عليها فال جيوز له شرعا اإلقدام على الزواج
                                                 

كتاب القسم : البيهقي. 2/415سنن أيب داود، . 2133كتاب النكاح، باب يف القسم بني النساء، حديث رقم : أبو داود -1972
 .7/485السنن الكربى، . 14738،حديث رقم "وشقه ساقط"والنشوز، باب الرجل ال يفارق اليت رغب عنها وال يعدل هلا، بلفظ 

   . 34دار أنصار السنة، القاهرة، ص  تعدد الزوجات يف اإلسالم،: ر الطويل حممد بن مسف-1973
 .286اآلية : البقرة-1974
السنن . 14745حديث رقم .." ولن تستطيعوا أن تعدلوا:"كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء يف قول اهللا عز وجل:  البيهقي-1975

 .2/415سنن أيب داود، . 2134لنساء، حديث رقم أبو داود كتاب النكاح، باب يف القسم بني ا. 7/487الكربى، 
 .129اآلية  : النساء-1976
   . و ما بعدها112، ص 3 ط ليبيا،الزواج والطالق يف القانون اللييب، منشورات جامعة قاريونس،:  عبد السالم الشريف- 1977
 .99ص املرأة بني الفقه والقانون، : السباعي- 1978
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يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، :"�جليا يف قوله 
  .)1979("ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

     وهكذا األمر بالنسبة للرجل الذي ال يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة، فإنه ال حيل له 
  . )1980(يتزوج بأخرى، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة باإلمجاعشرعا     أن 

ومن هنا فال خالف بني الفقهاء يف أنه جيب على الرجل القيام بكل ما يلزم زوجته أو زوجاته   
  .من طعام مناسب ولباس ومسكن مناسب وما يتبع ذلك من احتياجات

  :)1981(اإلسالمية يف النقاط التاليةويكن إمجال نظام التعدد بشروطه وقيوده يف الشريعة   
  . إباحة تعدد الزوجات حىت أربع كحد أقصى-1  
 أن التعدد مشروط بالعدل بني الزوجات، ومن مل يكن متأكدا من قدرته على حتقيق العدل -2  

ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق . بني زوجاته فإنه ال جيوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة
  .درته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آمثمن عدم ق

 العدل املشروط يف اآلية األوىل هو العدل املادي يف املسكن واملأكل واملشرب وامللبس -3  
  .واملبيت واملعاملة

 تضمنت اآلية األوىل كذلك شرطا ثالثا هو القدرة على اإلنفاق على الزوجة الثانية -4  
 أي ال تكثر عيالكم فتصبحوا غري قادرين على �أال تعولوا�: قوله تعاىلوأوالدها، كما يظهر يف تفسري

  .تأمني النفقة هلم، واألرجح أن العول هو اجلور 
 تفيد اآلية الثانية أن العدل يف احلب وامليل القليب بني النساء غري مستطاع، وأنه جيب على -5  

ذات زوج وال هي مطلقة، بل عليه أن الزوج أال ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كاملعلقة، فال هي 
يعاملها باحلسىن حىت يكسب مودا ، وأن اهللا ال يؤاخذه على بعض امليل إال إذا أفرط يف اجلفاء ، ومال 

  .كل امليل عن الزوجة األوىل
  اجلانب القانوين: ثانيا  
 الثامنة من قانون اجته املشرع اجلزائري إىل وضع قيود جديدة غري القيود املنصوص عليها يف املادة  

  .02-05األسرة قبل تعديلها مبوجب األمر 

                                                 
  .7سبق خترجيه، ص  -1979
 .11/348املغين، :دامةابن ق انظر، - 1980
 . وما بعدها44تعدد الزوجات يف األديان، ص : و كرم حلمي فرحات. 98-97ص ،املرأة بني الفقه والقانون :سباعيال - 1981
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  القيود القانونية للتعدد   
جاء قانون األسرة اجلزائري بقيود ضيق من خالهلا جمال التعدد يف الزوجات، وهذه القيود   

 من كون التعدد مشكلة - حسب نظرة املشرع-، انطالقا1 مكرر8 مكرر و8 و 8متضمنة يف املواد 
ية دد حرية املرأة ومتس من كرامتها؛ لذلك ال بد من وضع قيود من شأا أن تقضي على هذه اجتماع

املشكلة أو حتد منها، غري أن الصحيح هو عكس ما تصوره املشرع، فإذا كان مراد املشرع بتقييد التعدد 
واملربرات عند زواجه هو التضييق على الرجل عند التفكري يف الزواج بأخرى، فِلم مل يشترط هذه القيود 

  .؟..باألوىل
ذلك إن مشكالت الزواج األول هي غالبا الدافع إىل تعدد الزوجات، فكان الزواج األول أوىل   

بالتقييد من الزواج الثاين الذي يتم عادة بعد جتربة وخطأ، وعدم تقييد الزواج األول إمنا سببه اإلميان 
وملناقشة ما ذهب إليه .  احلال يف تعدد الزوجاتحبرية كل شخص يف الزواج، وهكذا جيب أن يكون

املشرع اجلزائري، ال بد أوال من بيان هذه القيود املنصوص عليها يف قانون األسرة، مث مناقشتها 
 :والتعقيب عليها، وفق اآليت

  وجود املربر الشرعي: أوال  
 لديه يتوافر نأ واحدة من بأكثر يتزوج أن يريد الذي الشخص على اجلزائري املشرع اشترط  

يسمح :"، وفق الفقرة األوىل من نص املادة الثامنة اليت جاء فيها)1982(ذلك إىل دفعه الذي الشرعي املربر
 قال الشرعي،كما املربر ماهية يوضح مل لكنه ،"بالزواج بأكثر من واحدة مىت وجد املربر الشرعي

غري أن ما ميكن ..الشرعي وغري الشرعيمل يضع أي معيار للتفريق بني املربر :"سعد العزيز عبد األستاذ
أن نضعه ضمن قائمة املربرات الشرعية إلمكانية الزواج بامرأة ثانية أثناء قيام حالة الزواج السابق هو أن 
تكون الزوجة السابقة عاقرا، وال توفر أحد أهداف الزواج، أو أا مريضة مرضا حادا ال يسمح هلا 

  . )1983("بالقيام بااللتزامات الزوجية

                                                 
ذلك أن كثريين ممن يرغبون يف الزواج على   اشتراط املربر يؤدي إىل كثرة الطالق والزواج العريف، كما يفشل عند التطبيق،- 1982

مون عن كشف املربر الذي دفعهم إىل تعدد الزوجات، ملا فيه من املساس بأسرارهم وعندئذ يقدمون على طالق زوجام زوجام سيحج
ليتزوجوا من جديد، األمر الذي سيؤدي إىل كثرة الطالق، وليس يف هذا مصلحة للمجتمع، وال للمرأة وال لألوالد، ألن تعدد الزوجات أقل 

 .126تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية، كلية احلقوق، أسيوط، مصر، ص : عبد الناصر توفيق العطار،  انظر.خطرا من الطالق بال شك
 .86، ص نفس املرجع السابق:  عبد العزيز سعد-1983
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غري أن من املربرات ما ال يستطيع القاضي الوصول إىل معرفته واالطالع عليه، ذلك أنه قد   
  .)1984(يستند إىل عوامل شخصية حبتة وقد يكون من األسرار الزوجية اليت ال يطلع عليها غري الزوجني

  توفر شروط ونية العدل : ثانيا  
 دون توفر نية العدل، واحدة زوجة من بأكثر التزوج يريد ملن اجلزائري املشرع اشترط لقد  

به، ذلك أن النية أمر داخلي يف نفس اإلنسان ليس بإمكان القاضي االطالع والتأكد منه،  املقصود حتديد
مث إن العدل بني الزوجات هو تصرف مادي يتعلق باملسكن والنفقة واملبيت، ويظهر بعد قيام احلياة 

 الزواج، مما يؤدي إىل القول بأن شرط توفر نية العدل كشرط الزوجية وليس قبلها، وال قبل إبرام عقد
مسبق إلبرام عقد الزواج شرط يف غري حمله، وال يسلّم به كقيد على الزواج الثاين، ألن ما يشك يف 

  .)1985(إثباته وحتققه ال ميكن جعله شرطا أو قيدا ملا هو جائز شرعا، وواقع فعال
  رورية للحياةالقدرة على توفري الشروط الض: ثالثا

توفري العدل :" الشرط يف نص الفقرة الثالثة من املادة الثامنة هذا إىل اجلزائري املشرع تطرق  
، إال أنه مل يبني املعيار الذي ميكن استعماله لتقييم هذا الشرط،كما "والشروط الضرورية للحياة الزوجية

قى من أحكام الفقه اإلسالمي، إذ يست ما وهذا أنه مل يوضح املقصود بالشروط الضرورية للحياة،
 الزواج مؤن على قادرا يكون الزوج بأن اإلنفاق على القدرة الفقهاء مجهور حسب املقصود بذلك

 من الشباب يا معشر  :"�بدليل قوله  لألزواج الواجبة النفقة أداء على الدائمة والقدرة وتكاليفه،
  .مؤنة النكاح به يقصد حلديثا هذا يف والباءة )1986("فليتزوج الباءة منكم استطاع

  إخبار الزوجة السابقة والالحقة: رابعا
 أو منهما كل يعلم أن واحدة من بأكثر الزواج يود الذي الزوج على اجلزائري املشرع اشترط  

 يتزوج أن يريد الىت الزوجات أو للزوجة بالنسبة قبل من متزوج أنه أو واحدة من بأكثر تزوج بأنه منهن
اإلعالم وال كيفية تأكد القاضي من  كيفية األسرة قانون الثامنة من املادة نص يف حيدد نأ دون من ن

  .علمهما
 أن يشترطون حبيث حيتمل، مما أكثر األسرة قانون من الثامنة املادة نص حيملون البعض غري أن   

الثامنة، ومما  ملادةا تشترطه ما ال وهذا العائلية وضعيته عن عامة معلومات الالحقة للزوجة الزوج يعطي
رتبه املشرع على ختلف شرط اإلخبار حق طلب التطليق للزوجة، وال ختفى خمالفة ذلك للشريعة اليت مل 

                                                 
ا  وم80املرأة بني الفقه والقانون ،ص:مصطفى السباعي.  راجع تفصيال أكثر حول املربرات الشخصية واملؤيدات االجتماعية للتعدد- 1984

 .بعدها
 .87، ص نفس املرجع السابق: عبد العزيز سعد  انظر،-1985
 .7 سبق خترجيه، ص -1986
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 ومل جتعله الشريعة اإلسالمية -ألنه شرط ملحوظ وإن مل يكن ملفوظا-تنص على هذا الشرط أصال 
 .سببا يف طلب التطليق

  طلب الترخيص بالزواج من القضاء: خامسا
ميكن لرئيس احملكمة إذا تأكد من موافقة الزوجتني واستطاع الزوج أن يثبت املربر الشرعي      

وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية وفقا للفقرة الثالثة من املادة الثامنة من 
من تنع مبا أبداه الزوج قانون األسرة اجلزائري، فيقدر القاضي املربرات اليت قدمها الزوج، حبيث إذا اق

 يقتنع رفض اإلذن له بالزواج اجلديد، وأصبح هذا الزواج ممنوعا عليه أسباب أذن له يف التعدد، وإذامل
قانونا، فمطلق السلطة التقديرية للقاضي مشوبة بعدم التيقن من حقائق األمور اخلاصة بالظروف النفسية 

  .واالجتماعية واالقتصادية للزوج
دم احلصول على الترخيص املسبق للزواج اجلديد الفسخ قبل الدخول، ويف حالة ويترتب على ع

  .)1987(التدليس جيوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق
  إخضاع هذه القيود لتقدير القضاء: سادسا

 الثالثة من املادة إن تقييد التعدد بقيد رقابة القاضي على توفر الشروط املطلوبة قانونا طبقا للفقرة   
ميكن لرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد إذا تأكد :" الثامنة من قانون األسرة اليت تنص على أنه

من موافقتهما وأثبت الزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة 
يد التعدد يكون مستعدا من الناحية املالية ، ليس له فائدة من الوجهة النظرية، ذلك ألن الذي ير"الزوجية

وأن اإلشراف الوحيد املعقول . مبا يتالءم ووضعه االجتماعي، وإن القانون يعترب حال الزوج يف النفقة
واملمكن للمحكمة يف موضوع تعدد الزوجات هو إشرافها ورقابتها على قيام الزوج بواجباته الشرعية 

املة، وهذه الرقابة القضائية ال ختتص حبالة التعدد بل تشمل حالة جتاه نسائه مجيعا من عدل وحسن مع
  .)1988(الزوجة الواحدة

ولكون مسألة التعدد يف الزوجات حتكمها عوامل خمتلفة؛ فقد ظهرت ثالث اجتاهات عند    
  :الفقهاء املعاصرين خبصوص جعل التعدد بيد القاضي مرجعها إىل

ي مطلقا؛ وقد كان سوء التطبيق، وعدم رعاية تعاليم القول جبواز تقييد التعدد بإذن القاض-   
اإلسالم حجة ناهضة للذين يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات، وأال يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إال 

  .بعد دراسة القاضي حلالة الشخص ومعرفة قدرته املالية، واإلذن له بالزواج

                                                 
 .29، ص 2007دليل املتقاضي يف مادة شؤون األسرة، دار هومة، اجلزائر،: يوسف دالندة - 1987

 .26-25قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا، ص:  انظر، نبيل صقر-1988
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اضي؛ ذلك أن الذين ذهبوا إىل حظر التعدد إال  القول جبواز التعدد مطلقا دون التقيد بإذن الق-   
بإذن من القاضي مستدلني بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة، جهلوا أو جتاهلوا املفاسد 
اليت تنجم من احلظر؛ فإن الضرر احلاصل من تعدد الزوجات أخف من ضرر حظره، والواجب أن يتقّى 

دة ارتكاب أخف الضررين، وترك األمر للقاضي مما ال ميكنه ضبطه، أشدمها بإباحة أخفهما تبعا لقاع
  .)1989(فليست هناك مقاييس صحيحة ميكن أن يعرف ا ظروف الناس وأحواهلم

، واليت تتمثل يف العدل واإلنفاق، وأساس )مراقبة القدرة املادية( القول باجلواز املقيد بالقضاء -   
 يف اآلية الكرمية خيرجان عن التكليفات الدينية اليت تكون بني هذا االجتاه هو جعل القيدين املذكورين

العبد وربه إىل التطبيق القضائي، فيمنع القاضي توثيق عقد زواج من له زوجة؛ إال إذا تأكد من عدالته 
  . )1990(وقدرته على اإلنفاق على زوجته وأوالده، وسائر من جتب عليه نفقته

 إىل عصر الشيخ حممد �لث إمجاع املسلمني من لدن النيب ويبقى أمام االجتاهني األول والثا   
 منع زواج �وما علمنا أن النيب :" عبده الذي نادى بفكرة تقييد تعدد الزوجات، كما يقول أبو زهرة

أحد لعدم قدرته على اإلنفاق أو لعدم إثباته العدالة، ومل نعرف أحدا من الصحابة أمر أن يتحرى هذا 
ال ميكن أن نفرض العدالة املطلقة، والقدرة املطلقة يف عهدهم، فإن الناس يف كل التحري عند التعدد، و

  .)1991("عصر فيهم الرب والفاجر، والعاجز والقادر
 الزوجات تعدد حالة يف املتطلبة الشروط ختلف آثار: الثاين الفرع  

 يود الذي صالشخ على األسرة قانون من الثامنة املادة نص يف اشترط ملا اجلزائري املشرع إن  
 الزواج عقد صحة على أثر أي ختلفها على يرتب مل الذكر، السابقة الشروط واحدة من بأكثر الزواج
 أن يف الزوجة حق الشروط تلك ختلف على رتب ولكنه آثاره، ومرتبا جلميع ونافذا صحيحا واعتربه
وهذا ما أيده . السادسة يف فقرة 53 املادة نص يف ورد ما وهذا ذلك، من لتضررها نظرا التطليق تطلب

إن املادة الثامنة من قانون :"، والذي جاء فيه26/9/1995االجتهاد القضائي يف قراره الصادر بتاريخ 
األسرة تعطي احلق للزوجة السابقة يف طلب التطليق عندما يتزوج زوجها بثانية دون علمها، ألن هذا 

  .)1992(يعترب ضررا أصاا

                                                 
 .81-2/80فقه السنة، : انظر، السيد سابق -1989
 .137-136حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص : انظر، أبو زهرة -1990
 .138-137املرجع نفسه، ص : أبو زهرة -1991
 وسيأيت تفصيل أكثر حول موضوع طلب التطليق بسبب التعدد يف .171 ص 55نشرة القضاة العدد  : 122443 ملف رقم -1992

 .الفصل الثاين
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موقف الشريعة اإلسالمية وما ذهب إليه املشرع اجلزائري أن نظام وما ميكن قوله بعد استعراض   
التعدد أبيح وأقر ملقاصد وحكم سامية، ومنه كان على املشرع أن ال يضيق من هذه اإلباحة املشروطة 

وال ينكر أن هناك إساءة يف . شرعا، وأن ال يقيده بشروط أخرى من شأا أن تؤدي إىل مفسدة أكرب
إال أن احلل ال يكمن يف إلغائه أو تضييقه، ولو ألغي كل أمر أساء الناس استعماله وتطبيقه ممارسة التعدد، 

لصار الناس يف حرج كبري، فيكون الواجب معاجلة اخللل وتبيني وجه اإلساءة يف املمارسة، وذلك بنشر 
من هذه وعلى هذا ال يستوجب األمر أن يجعل . الوعي بني الناس مبراعاة شروط وواجبات التعدد

  .القضية مشكلة اجتماعية تستدعي تدخل املشرع لوضع مزيد من الشروط
يف قانون األسرة لزواج وأثر خمالفة ذلك ل الشرعية شرط انعدام املوانع: املطلب الرابع  

  اجلزائري
تعترب املوانع الشرعية للزواج يف الفقه اإلسالمي من املسائل الثابتة اليت ال جمال لالجتهاد فيها،   

واء كانت موانع مؤبدة أم موانع مؤقتة، ومنه يقتصر احلديث عن هذه املوانع وفقا لقانون األسرة، س
  :وذلك على النحو اآليت

  املوانع الشرعية يف قانون األسرة: الفرع األول  
من املعلوم أن شرط انعدام املوانع الشرعية، واملقصود به على وجه الدقة أال تكون املرأة حمرمة   
جل حترميا مؤبدا أو مؤقتا، فال تكون املرأة صاحلة للزواج أو حمال للعقد إال إذ كانت خالية من على الر

املوانع الشرعية للزواج، وهذه املوانع إما أن تكون سببا يف حرمتها حرمة مؤبدة حبيث ال تصلح حمال 
نع سببا يف حرمتها ، وإما أن تكون املوا)1993(للعقد أصال، وذلك لبقاء املانع واستمراره على الدوام

كما يعترب هذا من الثوابت . )1994(حرمة مؤقتة، حبيث لو زالت أصبحت املرأة حمال صحيحا للعقد
الشرعية املشروطة يف الشريعة اإلسالمية يف جمال الزواج اليت ال تقبل التغيري أو االجتهاد، لورود النصوص 

 كذلك، فإن احلديث على هذا املانع يقتصر وملا كان األمر. القطعية من الكتاب والسنة اليت تفيد ذلك
على ما جاء به قانون األسرة يف هذا الشأن، وذلك ملعرفة مدى موافقته ألحكام الشريعة اإلسالمية يف 

 .هذه املسألة من عدمه
جاء التعديل اجلديد لقانون األسرة للمادة التاسعة بشرط إضايف إلبرام عقد الزواج واملتمثل يف   

  . )1995(ع الشرعية للزواج، وهو ما نصت عليه املادة التاسعة مكررانعدام املوان
                                                 

 .سب واملصاهرة والرضاع ويقصد بذلك احملرمات من النساء بالن-1993
 ويقصد بذلك احملرمات من النساء حرمة مؤقتة كاحملصنة و معتدة الغري وغريمها مما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية ومنصوص عليه يف -1994

 .قانون األسرة اجلزائري
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 أضيفت باألمر -1995
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 من قانون األسرة، 32 إىل 23ويقصد مبوانع الزواج تلك املنصوص عليها يف أحكام املواد من   
جيب أن يكون كل من الزوجني خلوا من املوانع الشرعية املؤبدة :" على أنه23حيث تنص املادة 

  ".واملؤقتة
موانع النكاح املؤبدة هي القرابة، املصاهرة، :" املوانع املؤبدة، بنصها24 وحددت املادة   
 نصت على احملرمات 26 ونصت على احملرمات بالقرابة، واملادة 25مث جاءت املادة .       "الرضاع

 :"ملا جاء يف احلديثجاءت مطابقة واليت  )1996( األصناف احملرمة رضاعا27باملصاهرة، وبينت املادة 
     .)1997("الرضاع ما حيرم من النسبحيرم من 
 املشرع شرط التحرمي بالرضاع ال يقع إال على الطفل الرضيع وحده دون إخوته جعل كما  

 . من قانون األسرة28عتربه ولدا للمرضعة و زوجها وأخا ألوالدها وفقا لنص املادة اوأخواته و
ع حىت حيرم الزواج به وهي الشروط الىت جيب أن تتوافر يف الرضا 29كما يستنتج من املادة   
 :كما يلي
 .مرأةا جيب أن تكون املرضعة -1  
   . جيب أن يكون الرضاع يف مدة احلولني أو قبل الفطام-2  
ومنه ميكن القول بأن ، )1998( كثريامعتبار كمية اللنب سواء كانت قليال أال بعني اذ ال يؤخ-3  

   .نفية واملالكيةذهب احلماملشرع قد اعتمد يف املقدار احملرم من الرضاع 
احملصنة، املعتدة من طالق أو : حيرم من النساء مؤقتا:" املوانع املؤقتة بنصها30كما حددت املادة   

 خالتها، سواء كانت كما حيرم مؤقتا اجلمع بني األختني أو بني املرأة وعمتها أو. وفاة، واملطلقة ثالثا
وهذه املوانع واحملرمات . )1999("غري املسلمزواج املسلمة من . أو ألم أو من رضاعشقيقة أو ألب 

  .جاءت متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

                                                 
ذ باملذهب احلنبلي الذي قصر حمرمات الرضاع على حمرمات النسب وميكن حتديد  وقد خالف املشرع اجلزائري مجهور الفقهاء وأخ-1996

األم بالرضاع مهما علت، الفروع رضاعا، األخت رضاعا، بنت األخت رضاعا، بنت األخ رضاعا، اخلالة  :األصناف احملرمة رضاعا كما يأيت
 .رضاعرضاعا، العمة رضاعا، أم األخت من الرضاع، أخت االبن أو البنت من ال

 .2/249اجلامع الصحيح، . 2645كتاب الشهادات، باب الشهادة على األنساب والرضاع ، حديث رقم : البخاري -1997
ال حيرم الرضاع إال ما حصل قبل الفطام أو يف احلولني سواء كان اللنب قليال أو :" على أنه02-05 مبوجب األمر 29 نصت املادة -1998

 .هور يف مدة الرضاعمبذهب اجلمحيث أخذ املشرع ". كثريا
حيرم من النساء مؤقتا احملصنة :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -1999

اء واملعتدة من طالق أو وفاة واملطلقة ثالثا واليت تزيد على العدد املرخص به شرعا وحيرم اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها أو خالتها سو
 ".كانت شقيقة أو ألب أو ألم أو من الرضاع
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 جاءت موافقة أيضا ملا هو مقرر شرعا يف النهي عن زواج 30كما أن العبارة األخرية من املادة   
وأي املسلمة بغري املسلم ي حترمي، وهذا يعين أن أي عقد زواج أبرم بني أية امرأة جزائرية مسلمة، 

  .)2000(رجل غري مسلم يعترب عقدا باطال بطالنا مطلقا، وال يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح
 من قانون األسرة إىل أن املسلمة حمرمة مؤقتا 30 ذهب املشرع اجلزائري يف نص املادة حيث   

المية الذين حرموا على غري املسلم إىل غاية إسالمه، أخذا يف ذلك مبا ذهب إليه فقهاء الشريعة اإلس
ولَا تنِكحوا الْمشِرِكني حتى يؤِمنوا �:ه تعاىللقول مصداقازواج املسلمة بغري املسلم مهما كانت ديانته 

كُمبجأَع لَوِرٍك وشم ِمن ريخ ِمنؤم دبلَع2001(�و( .  
ت باألجانب من اجلنسني إىل خيضع زواج اجلزائريني واجلزائريا:" على أنه31كما نصت املادة   

 31-30غري أن ما ميكن مالحظته أن املشرع اكتفى بإعادة صياغة املادتني  .)2002("أحكام تنظيمية
واليت تزيد على العدد "وحبذف عبارة . 30 إىل املادة 31بشكل مسح بنقل الفقرة األوىل من املادة 

واج بامرأة خامسة مع بقاء األربعة، مع وهي عبارة تتعلق بالز. 30من صلب املادة " املرخص به شرعا
 واليت تزيد على -أنه وضع نادر الوقوع حاليا، إال أنه كان على املشرع عدم تعمد حذف هذه العبارة

ال جيوز كما كان األجدر باملشرع أن ينص على أنه .)2003(30 من نص املادة -العدد املرخص به شرعا
 املرأة حال للزواج بالنسبة للذي يريد أن يعقد عليها إذا تكونوعليه  .)2004(زواج املسلم بغري ذات الدين

                                                 
 إذا وقع إبرام عقد زواج املسلمة بغري املسلم أمام موثق أو ضابط احلالة املدنية، ومت تسجيل الزواج يف سجالت احلالة املدنية فإنه مع -2000

مة قانونية أو شرعية، وميكن ملمثل النيابة العامة ذلك يبقى عقدا باطال، وال ميكن أن حيتج به ال من الزوجني وال من غريمها، وليست له أي قي
ولكل ذي مصلحة من الزوجني أو غريمها أن يطلب احلكم بإعالن بطالنه، وكذا لو حرر يف بلد أجنيب وسجل يف سجالت أجنبية فإنه ال حيتج 

 .35-34ر اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص قانون األس: انظر، عبد العزيز سعد. به أمام القضاء اجلزائري، ويكون مصريه البطالن املطلق
 .221اآلية : البقرة-2001
. ال جيوز زواج املسلمة بغري مسلم:" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون  .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -2002

 ".خيضع زواج اجلزائريني واجلزائريات باألجانب من اجلنسني إىل إجراءات تنظيمية
واليت تزيد على العدد "اجتاه املشرع حنو التضييق ومن مث عدم االعتراف بتعدد الزوجات، لذلك تعمد حذف عبارة  وهو ما يعكس -2003

 ".املرخص به شرعا
أما املشرع اجلزائري فلم يتطرق للكتابيات . هذا هو عرف  الشريعة  املقصود باألجنبيات الكتابيات وهن نساء اليهود والنصارى،-2004

كما ال خيفى أن للزواج بالكتابيات أضرار كثرية على  .تابيات وغريهن ممن لسن جبزائرياتعرب باألجنبيات ليشمل الكعلى وجه اخلصوص بل 
ى زوجها فتؤثر على دينه األسرة واتمع والدولة اإلسالمية ، فمن أضرارها عدم تربية األوالد تربية إسالمية صاحلة وقد تؤثر املرأة عل

، كما أا تؤثر على الدولة  له أثر كبري على اتمع املسلم، مث إن تكاثرهنا وتقاليدها يف اتمع املسلم لدينه، كما أا تروجوتقاليده
، وإذا كان زوجها ذا نفوذ تستغل نفوذه يف تنفيذ املؤامرات والدسائس على ستغالهلا يف التجسس على املسلمنياإلسالمية حيث يسهل ا

والذي يظهر أن نكاح الكتابيات من أظهر جماالت  .يرجع إىل شخصية الرجل قوة وضعفاًوكل ذلك ..ضرارإىل غري ذلك من األ... الدولة 
وعلى هذا  .ن اخلطاب مع حذيفة رضي اهللا عنهمالسياسة الشرعية ، حيث ينظر فيه إىل ترجح املصاحل واملفاسد ويعضده بقوة قصة عمر ب

 .مومات عفالقانون اجلزائري ال مينع الزواج من األجنبيا
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 فقهاء الشريعة اإلسالمية قد فإن وإذا ختلف هذا الشرط .مؤبدا أو مؤقتاحترميا كانت غري حمرمة عليه 
 .البطالن على ذلكرتبوا 

  يف قانون األسرة اجلزائريالزواج بإحدى احملرمات أثر: الفرع الثاين  
 من 34زائري على اآلثار الىت تترتب على الزواج بإحدى احملرمات يف املادة لقد نص املشرع اجل  

كل زواج بإحدى احملرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه :"، حيث جاء فيهاقانون األسرة
 : وهذه اآلثار تتمثل فيما يلي)2005("ثبوت النسب، ووجوب االسترباء

ذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء بعكس املذهب وه: فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده -  
 ويفسخ عقد الزواج إذا ،)ثابتة بنص قطعي (احلنفي الذي يبطل عقد الزواج إذا كانت احلرمة أصلية

 .)ثابتة بنص ظين (كانت احلرمة فرعية
أي أن األوالد الذين ينتجون عن هذه العالقة الفاسدة يثبت نسبهم ألبيهم : ثبوت النسب -  

 .وأمهم
أي جيب على املرأة الىت تزوجت يف هذا الزواج الفاسد أن تعتد حىت : سترباءالوجوب ا -  

  . رمحهائتسترب
واملالحظ أن املشرع مل يفرق بني البطالن والفساد يف ترتيب اآلثار على الزواج بإحدى   

تزوج ا، فإذا كانت احملرمات، حيث مل مييز بني كون التحرمي قطعيا أو ظنيا، يف املرأة اليت يريد الرجل ال
حرمتها ثابتة بدليل ظين أو مما خيفى حترميها لالشتباه يف أمره، كتزوج املرأة على عمتها أو خالتها فإنه 
ثابت بدليل ظين، وتزوج املعتدة من طالق بائن، وتزوج أخت الزوجة اليت طلقها يف أثناء عدا خلفاء 

قدا ألن املرأة حمل للزواج يف اجلملة، حيث يرى بعض كل منهما واالشتباه فيه، فهذا الزواج يكون منع
فقهاء احلنفية صحته، لكنه يكون فاسدا لعدم صالحيته يف ذاته لترتب اآلثار عليه، وما يترتب عليه من 
بعض اآلثار جاء نتيجة الدخول بتلك املرأة بعد العقد، فإن وقع هذا العقد وجب التفريق بينهما إن مل 

وال جيب به شيء إن وقع التفريق قبل الدخول، فإن أعقبه دخول ترتبت بعض اآلثار يفترقا باختيارمها، 
من وجوب املهر والعدة وثبوت النسب إن أمثر هذا الزواج، وذا يعلم أن الزواج باملرأة احملرمة خيتلف 

  .حكمه باختالف نوع التحرمي
حلرمة شرطا النعقاد العقد، وإن فإن كان قطعيا متفقا عليه جعل العقد باطال، وكان انتفاء هذه ا  

كان ظنيا أو خمتلفا فيه كان للعقد وجود غري أنه ال يصلح يف ذاته لترتب اآلثار عليه، فإن أعقبه دخول 

                                                 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -2005
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ترتب على هذا الدخول بعض آثار الزواج لوجود العقد صورة، وكان انتفاء هذه احلرمة شرطا لصحة 
  .داالعقد حبيث إذا ختلف هذا الشرط كان العقد فاس

وهذه التفرقة مبنية على التفرقة بني الباطل والفاسد يف الزواج كما يرى فقهاء احلنفية، وهي اليت   
تتفق مع اختالف صور الزواج غري الصحيح، وأما من ال يفرق بني الزواج الباطل والفاسد فقد سوى 

 أو ظنية خمتلفا فيها، أو بني احملرمات كلها وجعل انتفاء احملرمية شرطا لصحة العقد، سواء كانت قطعية
  .)2006(مما خيفى أمرها لالشتباه فيها

    

                                                 
 وسيأيت تفصيل ذلك عند احلديث عن البطالن والفساد يف عقد .121-120أحكام األسرة يف اإلسالم، ص: انظر، مصطفى شليب-2006
 .الزواج
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  االشتراط يف عقد الزواج وآثاره يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث اخلامس
الزواج ال يدخله خيار الشروط املعروف يف عقد البيع، وذلك كأن يتزوج الرجل املرأة ويشترط   

ألن -ثة أيام مثال؛ ملا يف ذلك الشرط من منافاة وضع النكاح للدوام واللزوم أحدمها اخليار لنفسه ثال
 وألن شرط هذا اخليار يفيد التمكن من فسخ العقد يف مدة -وجوب اخليار يتناىف وأصل املشروعية

  .)2007(االختيار، أما الزواج فال ميكن فيه الفسخ ذا الشرط فيلغو
 ذلك من الشروط، ويقبله الطرف اآلخر كأن تقول لكن ميكن أن يشترط يف عقد الزواج غري  

املرأة تزوجتك بشرط أن تعجل مجيع املهر، أو يقول الرجل تزوجتك على أال مهر لك وال نفقة أو حنو 
  .ذلك من الشروط، فهل مثل هذه الشروط جيب الوفاء ا أم ال؟ وهل هلا تأثري على العقد أم ال؟

 من قانون األسرة اليت 19االشتراط يف عقد الزواج يف املادة وقد تناول املشرع اجلزائري مسألة   
للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت :" نصت على ما يلي

يرياا ضرورية، السيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل املرأة، ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام 
  .)2008("هذا القانون

ح من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري أجاز وبصريح النص للزوجني أن يتفقا حيث يتض  
على كل الشروط اليت يرياا ضرورية ما مل تكن خمالفة للقانون، وقد خص بالذكر اشتراط املرأة على 

ففي حالة االتفاق مثال على أن الزوج يسمح . )2009(الرجل أال يتزوج عليها، وأن ال مينعها من العمل
وجته بالعمل أو عدم تعدد الزوجات، وأخل الزوج بالتزاماته التعاقدية فإنه واستنادا ألحكام الفقرة لز

 من قانون األسرة فإن للزوجة أن تقيم ضد زوجها دعوى قضائية تتضمن طلب 53التاسعة من املادة 
  .تطليقها

انه ضروريا، بغض النظر ع قد أطلق العنان للزوجني يف حرية اشتراط ما يري املشركما يالحظ أنّ  
عن موافقة هذه الشروط للضوابط الشرعية من عدمها، حىت ولو جاءت مقيدة بعدم منافاا ألحكام 

                                                 
 النكاح، دار الطباعة حبوث مقارنة يف الشريعة اإلسالمية يف: وانظر، يوسف حممود عبد املقصود. 9/464املغين،: ابن قدامة -2007

 .115، ص 1975، 1احملمدية، القاهرة، ط
للزوجني أن يشترطا يف عقد :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -2008

 يذكر عدا النص على شرطي العمل  والواضح أن املشرع مل يأت جبديد".الزواج كل الشروط اليت يرياا ضرورية ما مل تتناىف مع هذا القانون
وتعدد الزوجات على سبيل املثال ال احلصر، وذلك راجع يف نظر املشرع أن الشرطني األخريين مها أساس كل خالف عائلي، والصحيح غري 

 .إذ أن الوعي والنضج الفكري والتربية الصحيحة لدى الزوجني، كل ذلك كفيل حبل مشاكل العالقة الزوجية. هذا
ل السبب يف ذلك يرجع إىل كثرة وقوع الشقاق والرتاع بني الزوجني بعد قيام احلياة الزوجية بسبب زواج الرجل على امرأته  ولع-2009

كما سيأيت -أو منعها من االستمرار يف العمل، إال أن اإلخالل ذين الشرطني ال يعطي للمرأة احلق يف طلب التطليق وفقا لرأي اجلمهور 
 .-بيانه



 454

القانون، إال أن القانون نفسه جاء منافيا ألحكام الشريعة يف هذه اجلزئية عندما جعل للمرأة احلق يف 
الزواج عليها، أو ملنعها من العمل لضرورة أو  من القانون نفسه رد 53طلب التطليق من خالل املادة 

  .مصلحة
 ومنه يفهم أن للزوج مثال أن يشترط على الزوجة إسقاط حقها يف النفقة أو أن تنفق على نفسها من 

  .)2010(ماهلا، أو أن تتنازل عن حقها يف التصرف يف ماهلا إذا رضيت بذلك
دم التقيد بالضوابط الشرعية يف نطاق وال شك أن التوسع يف جمال االشتراط يف عقد الزواج وع  

 قد تنجم عنه آثارا ومفاسد عند اإلخالل ا من - اليت سيأيت ذكرها-الشروط املختلف فيها بني الفقهاء
 عندما جعلت طلب التطليق جزاء )2011( يف فقرا التاسعة53أحد الطرفني كما ذهبت إىل ذلك املادة 

  .عليها عند إبرام العقدإلخالل الزوج بأي شرط من الشروط املتفق 
ومنه فإن هذه املادة تطرح عدة إشكاليات فقهية؛ لكوا مل متيز بني أنواع الشروط وأقسامها                

 من حيث وجوب الوفاء ا من عدمه، فلم تفرق بني اآلثار املترتبة على جزاء -بني صحيحها وفاسدها-
  .ناء العقداإلخالل بشرط من هذه الشروط املتفق عليها أث

 من قانون 35على أنه ال إشكال يف بطالن الشروط املنافية ملقتضى عقد الزواج بنص املادة   
  .)2012("إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان الشرط باطال والعقد صحيحا:"األسرة اليت جاء فيها

 الزواج وما ترتبه  وعليه ال بد من بيان وجهة الفقه اإلسالمي يف تقسميه الشروط املقترنة بعقد  
  :من آثار عند اإلخالل ا على النحو اآليت

  اجلانب الفقهي: أوال  
  الشروط املقترنة بعقد الزواج : املطلب األول  
أن يقترن العقد أو التصرف بالتزام أحد الطرفني بالوفاء : يقصد بالشروط املقترنة بعقد الزواج  

  .على اشتراط الطرف اآلخر بأية عبارة تفيد ذلكبأمر زائد عما يقتضيه العقد أو التصرف، بناء 

                                                 
 .76قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، ص  :د العزيز سعدانظر، عب -2010
غري أن ما .  من نفس القانون املعدلة هي األخرى19 ومصدرها يف األساس املادة 02-05استحدثت هذه الفقرة مبوجب األمر  -2011

 املتعلقة 53وكذا الفقرة املستحدثة يف املادة  املعدلة 19يؤخذ على هذا التعديل أنه جاء غري دقيق يف حماولة الربط واالنسجام بني املادة 
 املعدلة حتدثت عن الشروط اليت ميكن إدراجها يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق إذا كانت 19مبخالفة الشروط املتفق عليها، فاملادة 

ة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج فقط، وليس  اليت  حتدثت عن خمالف53الزوجية قائمة، وهذا ما مل يراع بدقة يف الفقرة التاسعة من املادة 
 .يف عقد رمسي الحق

 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -2012
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ويتميز الشرط املقترن بالعقد بكونه أمرا زائدا على أصل العقد أو التصرف، وأنه أمر مستقبلي   
  .)2013(يكون يف مقدور املشترط عليه

وقد حثت نصوص الشريعة اإلسالمية على الوفاء بالشروط اليت يأخذها العباد على أنفسهم   
كما فصل .  حنو غريهم على وجه العموم، وما يتعلق منها بعقد الزواج على وجه اخلصوصويلتزمون ا

الفقهاء وبينوا أقسام وأحكام هذه الشروط مع تباين بينهم يف بعض أنواعها ويف وضع احلدود والقواعد 
  .)2014(اليت ا يعرف صحة الشرط من فساده

وفاء به باتفاق الفقهاء، كاشتراط العشرة فمنها ما جيب ال: والشروط يف الزواج أنواع خمتلفة  
باملعروف، واإلنفاق عليها وأال يقصر يف شيء من حقوقها وحنو ذلك مما هو من مقتضيات عقد الزواج 

. ومقاصده، ومنها ما ال جيوز الوفاء به باتفاق الفقهاء، كأن تشترط عليه أن يطلق ضرا وحنو ذلك
 أجازه ومنهم من مل جيزه، كاشتراط أال يتزوج عليها، أو ومنها ما اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من

وهذا النوع األخري هو حمل . تشترط الزوجة خروجها للعمل بعد الزواج   أو استمرارها فيه وحنو ذلك
بقصد -وأما النوع األول والثاين فال بأس من التطرق إليهما بشيء من اإلجياز. )2015(البحث واملناقشة

  :حو اآليت على الن-التعريف ما
  الشروط الصحيحة باتفاق الفقهاء: الفرع األول  
وهي الشروط اليت تكون موافقة ملقتضى عقد الزواج، بأن تكون موجبة حلكم من أحكام العقد،          

  .أو مؤكدة حلكم يقتضيه العقد، أو تكون هذه الشروط قد دل على صحتها واعتبارها دليل من الشرع
  ملقتضى العقدالشروط املوافقة  :أوال  
 وهذه الشروط قد تكون موجبة حلكم من أحكام عقد الزواج، أو مؤكدة حلكم يقتضيه هذا   

  .العقد
وهي اليت جتب بالعقد من غري شرط، كأن :  الشروط املوجبة حلكم من أحكام عقد الزواج-أ  

     إال بإذن منه، يشترط الزوج على زوجته أن تكون ذات دين، أو أن تقر يف بيت الزوجية وال خترج منه
أو أن تكون له القوامة عليها، أو أن تكون مطيعة له يف غري معصية، أو أن تكون خالية من املوانع 

                                                 
 .15، ص 1985الشروط املقترنة بعقد الزواج يف الفقه اإلسالمي، دار الثقافة العربية، القاهرة، :انظر، حممود بالل مهران -2013
الشروط يف عقد الزواج يف : كوثر كامل علي. ند فقهاء املذاهب األربعة وغريهمراجع تقسيمات الشروط وأنواعها وآثارها ع -2014

 .  وما بعدها59 الشريعة اإلسالمية، دار االعتصام، القاهرة،
إذا كانت آثار عقد الزواج من عمل الشارع عند فقهاء املذاهب األربعة يف اجلملة، فإن الشروط املقترنة بالعقد ال :" قال أبو زهرة-2015

 ملزمة للطرفني، إال إذا كانت متفقة مع اآلثار اليت رتبها الشارع احلكيم على ذلك العقد املقدس، فما يشترطه العاقدان يف الشروط ال تكون
 .210-209حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص ". يلزم إال إذا كان الشارع يقره أو ال ينايف مقاصده
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وأن تشترط الزوجة على زوجها أن يدفع هلا . الشرعية، فال تكون زوجة للغري أو يف عدا، وحنو ذلك
  .)2016(مهرا، أو أن ينفق عليها، أو أن يعاشرها باملعروف وحنو ذلك

فهذه الشروط إذا اقترنت بعقد الزواج، فهي صحيحة باتفاق الفقهاء والوفاء ا واجب، وذلك   
ألن كال منها يوجب حكما من أحكام عقد الزواج، اليت رتبها الشارع على هذا العقد، وجعلها من 

  .)2017(شترطآثاره، فالوفاء ا واجب من الطرف امللتزم ا شرعا، سواء اشترطت يف العقد أم مل ت
 وهذه الشروط ال توجب حكما من أحكام :الشروط املؤكدة حلكم يقتضيه عقد الزواج -ب  

  .عقد الزواج، وإمنا تؤكد حكما من األحكام اليت يقتضيها هذا العقد
 -وقد مثل الفقهاء هلذا النوع من الشروط باشتراط الزوجة أو وليها أن يكون والد الزوج   

ر املالية املترتبة على عقد الزواج، بأن يضمن وفاء الزوج باملهر كامال، أو يضمن  ضامنا لتنفيذ اآلثا-مثال
  .)2018( باإلنفاق على الزوجة مبا يتناسب مع أمثاهلا-أي الزوج-قيامه 

وملا كان هذا الشرط مؤكّدا حلكم يقتضيه عقد الزواج، فهو شرط صحيح باتفاق الفقهاء، ألنه   
ه املالية املترتبة عليه، وهو مما حيرص عليه الشارع باعتباره من العوامل يضمن الوفاء بأحكام العقد، وآثار

  .)2019(اليت تؤدي إىل ترابط األسرة ومتاسكها، واستقرار العالقة بني الزوجني
  الشروط اليت دل على اعتبارها دليل شرعي: ثانيا  
سنة أو وهي الشروط اليت دل على صحتها واعتبارها دليل من الشرع، من الكتاب أو ال  

اإلمجاع، فإذا اشترط أحد الزوجني على اآلخر شرطا من هذا النوع من الشروط، كان شرطا صحيحا 
كأن يشترط الزوج على زوجته أن يكون الطالق بيده، . )2020(معتربا، والوفاء به واجب باتفاق الفقهاء

 الزوجة على زوجها أن أو أن يشترط عليها التزام احلجاب خارج البيت أو مع غري احملارم، أو أن تشترط
  . وحنو ذلك)2021(تكمل دراستها بعد الزواج

                                                 
 .116ارنة يف الشريعة اإلسالمية يف النكاح، ص حبوث مق: انظر، يوسف حممود عبد املقصود -2016
 .24الشروط املقترنة بعقد الزواج يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممود بالل مهران -2017
 .116ص  حبوث مقارنة يف الشريعة اإلسالمية يف النكاح،: يوسف حممود عبد املقصود انظر، -2018
 .30، ص املرجع نفسه: انظر، حممود بالل مهران -2019
 .31، ص املرجع نفسه: انظر، حممود بالل مهران -2020
 وهذا شرط صحيح باتفاق الفقهاء إذا وافق عليه الزوج، ألنه حينئذ يكون قد رضي باالحتباس الناقص، وعليه أن ميكنها من ذلك، -2021

ء ألنه يتعلق بطلب العلم الذي دلت طاملا ال يؤثر على أدائها لواجباا حنو رعاية شؤون بيتها، وقد كان هذا الشرط صحيحا باتفاق الفقها
على صحته واعتباره كثري من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة اليت حثت على طلب العلم والسعي من أجله على وجه العموم دون متييز 

 .بني الرجال والنساء
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  الشروط غري الصحيحة باتفاق الفقهاء: الفرع الثاين  
الشروط اليت تناقض : الشروط غري الصحيحة باتفاق الفقهاء، تشمل نوعني من الشروط مها  

  :مقتضى عقد الزواج، والشروط اليت ورد ي الشارع عنها، وبياا كاآليت
  الشروط املناقضة ملقتضى العقد: أوال  
وهي اليت ال يقتضيها عقد الزواج وال تؤكد ما يقتضيه ومل يرد الشرع جبوازها ومل جير ا   

العرف، فإذا اقترن عقد الزواج بشرط يناقض مقتضاه، كان هذا الشرط باطال باتفاق الفقهاء، كأن 
وكأن . ينفق عليها، أو أال يعاشرها باملعروفيشترط الزوج على زوجته أال يكون هلا مهر، أو أال 

تشترط الزوجة على زوجها حق اخلروج من البيت مىت شاءت دون استئذان منه، أو أن تكون هلا 
فهذه الشروط . )2022(القوامة عليه، أو أا غري ملزمة بطاعته، أو أن يكون هلا أكثر من ضرا عند القسم

؛ ألا تتضمن إسقاط حقوق جتب )2023(لة باتفاق الفقهاءتناقض مقتضى عقد الزواج، ولذا فهي باط
بالعقد قبل انعقاده فال تصح، وصح عقد الزواج مع بطالن هذه الشروط، ألا شروط تعود إىل معىن 

ما يبطل الشرط : القسم الثاين:"جاء يف املغين. )2024(زائد يف العقد ال يشترط ذكره وال يضر اجلهل به
ن ال مهر هلا، أو أن ال ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط ويصح العقد، مثل أن يشترط أ

عليه أن ال يطأها أو يعزل عنها، أو يقسم هلا أقل من قسم صاحبتها أو أكثر، أو ال يكون عندها يف 
اجلملة إال ليلة، أو شرط هلا النهار دون الليل، أو شرط على املرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، فهذه 
الشروط كلها باطلة يف نفسها؛ ألا تنايف مقتضى العقد، وألا تتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل 

فأما العقد يف نفسه فصحيح، ألن هذه الشروط تعود إىل معىن زائد يف العقد، ال ..انعقاده فلم تصح
وألن النكاح يصح يشترط ذكره وال يضر اجلهل به، فلم يبطل، كما لو اشترط يف العقد صداقا حمرما، 

  .)2025("مع اجلهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق

                                                 
ص  لشريعة اإلسالمية يف النكاح،حبوث مقارنة يف ا: يوسف حممود عبد املقصود. 158ص األحوال الشخصية،: انظر، أبو زهرة -2022

 .1/212 األحوال الشخصية، :عبد الرمحن الصابوين      . 117
غري أن هناك من الشروط اليت تناقض مقتضى عقد الزواج ما يترتب عليه بطالن العقد نفسه، وهو اقتران العقد بشرط اخليار أبدا  -2023

و لشخص آخر، فهذا الشرط يناقض مقتضى عقد الزواج، ألنه عقد شرع لتترتب عليه أو ملدة معينة، سواء كان اخليار للزوجني أو ألحدمها أ
 .9/488، املغين :انظر، ابن قدامة. آثاره فور إنشائه بدون تأخري، فيجب أن تكون الصيغة قاطعة يف اإلنشاء يف احلال

 .34-2/33فقه السنة،  :السيد سابق. 9/486 املغين، :ابن قدامة انظر، -2024
 .487-9/486 املغين، :امةابن قد -2025
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  الشروط املنهي عنها شرعا: ثانيا  
، مثل أن تشترط الزوجة طالق )2026(وهي الشروط اليت ورد ي الشارع عنها بنصوص صرحية  

ته أو أخته أو أي أو يزوج شخص ابنته أو أخته مثال لشخص آخر على أن يزوجه هو ابن ،)2027(ضرا
، وكأن يشترط )2028(امرأة يف واليته وجيعال صداق هذه بصداق تلك، وهو ما يسمى بنكاح الشغار

، وكأن يتزوج مطلقة )2029(الزوج والزوجة تأقيت النكاح وهو ما يسمى بنكاح املتعة أو النكاح املؤقت
  . )2030(ثالثا بشرط إحالهلا لزوجها، وهو ما يسمى بنكاح احمللل

نواع من األنكحة قد وردت نصوص عن الشارع بالنهي عنها، فتكون باطلة بسبب فهذه األ  
ذلك النهي، باإلضافة إىل أن البعض منها قد اشتمل على ما يناقض مقتضى عقد الزواج، وما يتعارض 

  .مع احلكمة من تشريعه
  الشروط املختلف فيها: الفرع الثالث  
 وغري الصحيحة باتفاق الفقهاء كذلك، وهي  وهي ما عدا الشروط الصحيحة باتفاق الفقهاء  

اليت يشترطها أحد الزوجني على اآلخر وال تكون موافقة ملقتضى عقد الزواج، وال منافية ملقتضاه ومل 

                                                 
 .36-2/35فقه السنة، : انظر، السيد سابق -2026
كتاب : البخاري". ال حيل المرأة تسأل طالق أختها لتستفرغ صحفتها فإن هلا ما قدر هلا:"����لورود النهي عن ذلك يف قوله  -2027

والنهي يقتضي فساد :"قال ابن قدامة. 376-3/375اجلامع الصحيح، . 5152النكاح، باب الشروط اليت ال حتل يف النكاح، حديث رقم 
إذا تزوج امرأة فشرط عليها :"وقال ابن القيم .9/486املغين،".املنهي عنه، وألا شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته فلم يصح

جامع ". يتزوج عليها يرد عليها املال إذا تزوجأال يبيت عندها إال ليلة اجلمعة، فإن طالبته كان هلا املقامسة، وإن أعطته ماال واشترطت عليه أال 
 .5/183الفقه، 
أن ينكح الرجل موليته رجال آخر على أن ينكحه اآلخر موليته وال صداق بينهما :  فأما نكاح الشغار فإم اتفقوا على أن صفته هو-2028

ال :فوا إذا وقع هل يصح مبهر املثل أم ال؟ فقال مالكإال بضع هذه ببضع األخرى، واتفقوا على أنه نكاح غري جائز لثبوت النهي عنه، واختل
إن مسي إلحدامها صداقا أو هلما معا فالنكاح ثابت مبهر املثل واملهر الذي : يصح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده وبه قال الشافعي، إال أنه قال

بداية : ابن رشد.  وأمحد وإسحاق وأبو ثور والطربينكاح الشغار يصح بفرض صداق املثل وبه قال الليث: مسيناه فاسد، وقال أبو حنيفة
 .5/48الوسيط يف املذهب، : الغزايل. 193-3/192 مغين احملتاج،: الشربيين .2/57اتهد،
تواترت األحاديث بتحرميه إال أا اختلفت يف الوقت الذي وقع فيه التحرمي، ففي بعض الروايات أا حرمت يوم :  نكاح املتعة-2029

 بعضها يوم الفتح، ويف بعضها يف غزوة تبوك، ويف بعضها يف حجة الوداع، ويف بعضها يف عمرة القضاء، وأكثر الصحابة ومجيع خيرب، ويف
 . وما بعدها2/27فقه السنة،: السيد سابق. 2/58بداية اتهد،: ابن رشد. فقهاء األمصار على حترميها

أنه نكاح : قال مالك. 251شرح حدود ابن عرفة، ص :الرصاع.  املثلثة وهو نكاح عقده الزوج الثاين قاصدا حتليل املطلقة-2030
، فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، "لعن اهللا احمللل:"����مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي هو نكاح صحيح، وسبب اختالفهم يف مفهوم قوله 

بداية : ابن رشد.النكاح فاسد:  على فساد املنهي عنه قالالنكاح صحيح، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل: قال
وقال . 10/49,املغين: ابن قدامة انظر،".وحكمه أنه باطل وعلى ذلك مجهور الفقهاء:" قال ابن قدامة .59-2/58اتهد، 

ألول فعند أيب حنيفة يكره هذا نكاح احمللل، إن مل يشترط ذلك يف العقد صح النكاح ويثبت احلل لألول، فإن شرط أن حيللها ل:"السرخسي
 .6/10املبسوط  ".الشرط، وعند أيب يوسف النكاح جائز ولكن ال حتل به لألول، وعند حممد النكاح فاسد
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كأن . )2031(يرد عن الشارع دليل خاص باعتبارها أو عدم اعتبارها، ويكون فيها منفعة للمشترط
 أال ينقلها من دارها أو بلدها، أو أال يسافر ا إىل بلد تشترط الزوجة على زوجها أال يتزوج عليها أو

وكأن يشترط الزوج على زوجته أن تكون . آخر، أو أن تشترط عليه خروجها إىل العمل بعد الزواج
  .)2032(بكرا أو مجيلة أو نسيبة أو متعلمة وحنو ذلك

   ا أم غري صحيحة ال يلزم الوفاء ا؟ اختلف الفقهاء يف فهل هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء
  .ذلك على ثالثة مذاهب

 أن هذه الشروط صحيحة الزمة جيب الوفاء ا، فإن مل يف ا من اشترطت :املذهب األول  
املشترط فسخ العقد، وقد روي هذا عن عمر بن اخلطاب وبعض الصحابة والتابعني عليه كان من حق 

           وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه . )2033(وهو مذهب احلنابلة واألوزاعي وإسحاق بن راهويه
  .)2034(ابن القيم
  :واستدل أصحاب هذا املذهب باألدلة اآلتية  
ووجه . )2035("أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا مبا استحللتم به الفروج :"� قوله :أوال  

و مل يكن له نص خاص أو الداللة من احلديث أنه أوجب الوفاء بكل شرط يذكر يف عقد الزواج، ول
دليل خاص؛ ألن ما ال دليل له من الشروط يكون هذا احلديث دليله مبقتضى عموم لفظه ومشول ما يدل 

  .)2036(عليه وتأكيد طلب الوفاء به
وهذه . )2037("املسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال:"� قوله :ثانيا  

  .تكون صحيحة، والوفاء ا واجب بنص هذا احلديثالشروط مل حتل حراما أو حترم حالال، ف
يا أمري املؤمنني تزوجت هذه، :  فقال-رضي اهللا عنه- جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب:ثالثا  

، فقال "هلا شرطها:"وشرطت هلا دارها، وإين أمجع ألمري أن أنتقل إىل أرض كذا وكذا، فقال عمر

                                                 
 .1/313  أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي،: انظر، حممود بالل مهران -2031
 .35-2/34فقه السنة، : انظر، السيد سابق -2032
 .484-9/483املغين، : ابن قدامة-2033
 . 5/176 جامع الفقه،: ابن القيم. 5/461 الفتاوى الكربى،: ابن تيمية -2034
كتاب النكاح، باب : مسلم. 3/375اجلامع الصحيح، . 5151كتاب النكاح، باب الشروط يف النكاح، حديث رقم :  البخاري-2035

 .1/641صحيح مسلم، . 1418الوفاء بالشروط يف النكاح، حديث رقم 
 .160األحوال الشخصية، ص  :ةأبو زهر انظر، -2036
كتاب :البيهقي. 2/135اجلامع الصحيح، ".املسلمون عند شروطهم"كتاب اإلجارة، باب أجرة السمسرة، بلفظ :  البخاري-2037

 . 7/406، السنن الكربى، 14433الصداق، باب الشروط يف النكاح، حديث رقم 
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املؤمنون على شروطهم :"ق زوجها إال طلقته، فقال عمرهلك الرجال، إذ ال تشاء امرأة أن تطل: الرجل
  .)2038("عند مقاطع حقوقهم

أن ما يشترطه الزوج أو الزوجة على اآلخر عند إجراء عقد الزواج ال خيلو من منفعة : رابعا  
، وكان رضاه بالعقد على أساسها، وهي ال متنع حتقق مقاصد النكاح اليت قام الدليل )2039(للمشترط

بها، فكان ال بد من الوفاء ا إجابة لألمر العام الذي تظافرت النصوص عليه، وهو الشرعي على طل
وجوب الوفاء بالعهود والعقود، وإن حصل خلل يف الوفاء فقد حصل خلل يف الرضا الذي كان قوام 
العقد، فكان حقا أن ينظر يف رضا املشترط من جديد، أيرضى بالعقد مع ختلف الشرط أم ال يرضى 

  .)2040(لعقدفيفسخ ا
أن هذه الشروط باطلة والعقد صحيح، فبطالا ال تأثري له يف صحة العقد، : املذهب الثاين  

أن :  والشافعية وبعض الفقهاء؛ ألن القاعدة عندهم)2041(وعليه فال يلزم الوفاء ا، وهو مذهب احلنفية
 يدل على وجوب كل شرط ال يكون من مقتضى العقد، وال مؤكدا ملقتضاه، ومل يرد عن الشارع ما

واستدل أصحاب هذا املذهب باألدلة . )2042(الوفاء به فيكون شرطا الغيا، وال تأثري له يف صحة العقد
  :اآلتية

ما بال أقوام يشترطون :"�قال رسول اهللا :  قالت-رضي اهللا عنها-ما روي عن عائشة: أوال  
له وإن اشترط مائة شروطا ليست يف كتاب اهللا ؟ من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس 

ومن ذلك يتبني أن كل شرط مل يقم دليل من الشرع على صحته فهو باطل، ألنه ليس . )2043("شرط
  . )2044(يف كتاب اهللا تعاىل

                                                 
  .11/497 ،فتح الباري:  ابن حجر. 3/375لصحيح، اجلامع ا. كتاب النكاح، باب الشروط يف النكاح:  البخاري-2038
 .1/317أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، : ناحممود بالل مهر .9/485املغين، : ابن قدامة-2039
 .160ص  األحوال الشخصية، :انظر، أبو زهرة -2040
وفاء ا، نظرا للقواعد العامة اليت تأمر  غري أن احلنفية يرون أن مثل هذه الشروط ال مانع من الوفاء ا، بل الشارع يطالب بال-2041

انظر، حممد سعيد . بالوفاء بالعهد والتزام املواثيق املتفق عليها، وإن كان إمهاهلا ال يضر بالعقد ضررا ما، إال أنه ينبغي الوفاء ا ديانة ال قضاء
 .94-86 ، ص1981، 2حماضرات يف الفقه املقارن، دار الفكر، دمشق، سورية، ط: رمضان البوطي

أحكام : شليب. 158األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة.9/484 املغين،:ابن قدامة. 5/229 الوسيط يف املذهب،: انظر، الغزايل -2042
 . 174األسرة يف اإلسالم، ص 

ح، اجلامع الصحي. 2561كتاب الشروط، باب املكاتب وما ال حيل من الشروط اليت ختالف كتاب اهللا، حديث رقم :  البخاري-2043
2/225. 

 .159األحوال الشخصية، ص  :انظر، أبو زهرة -2044
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الشرط الذي ليس يف حكم : وقد أجيب عن ذلك بأن املراد بالشرط الذي ليس يف كتاب اهللا  
  .ت كذلك؛ألا مشروعةاهللا تعاىل وشرعه، وهذه الشروط اليت هي حمل اخلالف ليس

ووجه . )2045("املسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال:"� قوله :ثانيا  
ولو قلنا :"داللة هذا النص على بطالن الشروط اليت مل يرد ما يدل عليها من الشرع، قال أبو زهرة

نع من حق كان إلنسان، باإللزام بالشرط من غري دليل خاص يثبته لكان الشرط حمرما للحالل، إذ مي
  .)2046("وجيعل ما مل يكن الزما يف مرتبة الوجوب

وأجيب عن ذلك بأن اإللزام بالشرط ال يترتب عليه حترمي احلالل؛ ألن امللتزم بالشرط يف   
، فإذا اشترطت أال يتزوج )2047(مقدوره عدم الوفاء به، وحينئذ يكون من حق املشترط أن يفسخ العقد

عقد الثاين يصح، ولكن يكون للزوجة األوىل حق الفسخ، أما إذا كان الشرط ميكن عليها مث تزوج فإن ال
محل املخالف عليه قضاء، كأن تشترط أال خترج من بيتها فلها أال تنتقل إىل مرتله، وتستحق كل حقوقها 

  .)2048(يف العقد مع امتناعها عن االنتقال، ألن امتناعها حبق شرعي هلا
ج هي من صنع الشارع وترتيبه، وذلك حىت يصان هذا العقد من أي  أن آثار عقد الزوا:ثالثا  

اضطراب يلحق به، وحىت ال تكون احلياة الزوجية خاضعة ألهواء الناس ومآرم، فتخرج عن معناها 
  .)2049(وما أحاطها به الشارع من رعاية وتقديس

 باالتفاق، وبني وأجيب عن ذلك بأنه ال تعارض بني آثار عقد الزواج اليت هي من صنع الشارع  
القول بصحة الشروط اليت يشترطها الزوجان طاملا أا ال تتناىف مع مقتضيات هذا العقد، ومل يرد عن 
الشارع ما يدل على عدم اعتبارها، ألن من يشترط شيئا من ذلك دافعه إىل هذا االشتراط هو حتقيق 

ا الشارع، وال شك أن احترام هذه مصلحة ال تتعارض مع مقاصد الشريعة ومبادئها العامة اليت قرره
الشروط يكون عامال هاما وأساسيا من عوامل استقرار احلياة الزوجية ومتاسكها وعدم اضطراا، أو 

  .)2050(إصابتها باخللل وهو ما تسعى النصوص الشرعية املتعلقة بالزواج إىل تأكيده ودعمه ورعايته

                                                 
 .418 سبق خترجيه، ص -2045
 .159األحوال الشخصية، ص  :أبو زهرة -2046
 .9/485 املغين، :انظر، ابن قدامة -2047
 .1/319أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، : حممود بالل مهران .160األحوال الشخصية، ص  :انظر، أبو زهرة -2048
 .159األحوال الشخصية، ص  :أبو زهرةانظر،  -2049
 .82الشروط املقترنة بعقد الزواج يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، بالل مهران -2050
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ا غري الزم، بل مستحب، ما مل تقترن مبا أن هذه الشروط مكروهة، والوفاء : املذهب الثالث  
يستلزم الوفاء ا، كاليمني بالطالق والعتاق والتمليك واحلطّ من الصداق وحنوه، وهو مذهب 

    .)2051(املالكية
  :واستدل أصحاب هذا املذهب باألدلة اآلتية  
دل ف. )2052("أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا مبا استحللتم به الفروج:"� قوله :أوال  

من :"�احلديث على أن احلث على الوفاء حممول على الندب، وذلك مجعا بني هذا احلديث وبني وقوله 
  .)2053("اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فليس له، وإن اشترط مائة شرط

- ما روي أن رجال تزوج امرأة وشرطت عليه أال خيرجها من دارها، فتخاصما إىل علي :ثانيا  
فجمعا بني هذه النصوص قال . )2054( ير هلا شيئا، ومل"شرط اهللا قبل شرطها": فقال-هكرم اهللا وجه

قال . إن الوفاء ذه الشروط مستحب وليس بواجب، وإن كان يكره اشتراطها أصال: املالكية
ولقد أشرت منذ زمان أن أى الناس أن يتزوجوا بالشروط وأال يتزوجوا إال على دين الرجل :"مالك

  .)2055("وأمانته
ب عن هذا بأن التعارض بني النصوص منتف هنا، ألن املراد بالشرط الذي ليس يف كتاب وأجي  

الشرط الذي ليس يف حكم اهللا هو ) 2056(.."من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا:"�اهللا تعاىل يف قوله 
  .تعاىل وشرعه، وهذه الشروط اليت هي حمل اخلالف ليست كذلك ألا مشروعة

أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا مبا استحللتم :"�فيه جبانب قوله وأما قول علي فال حجة   
  .، فيكون الوفاء ذه الشروط واجبا وليس مستحبا كما قال املالكية)2057("به الفروج
  الترجيح   
بعد عرض مذاهب الفقهاء يف الشروط املقترنة بعقد الزواج، وذلك فيما عدا الشروط املتفق   

بطالا، واألدلة اليت استند إليها كل مذهب فيما ذهب إليه، يتبني أن املذهب على صحتها، واملتفق على 
القائل بصحة هذه الشروط ولزومها ووجوب الوفاء ا هو األقوى كأصل عام، طاملا قبلها الطرف 

                                                 
 .2/59بداية اتهد،:ابن رشد. 5/67املنتقى : انظر،الباجي -2051
 .418 سبق خترجيه، ص -2052
 .419 سبق خترجيه، ص -2053
 .3/137، 1981ت، لبنان، ، دار الفكر، بريوشرح املوطأ :انظر، الزرقاين -2054
 .5/68املنتقى، : الباجي -2055
 .119 سبق خترجيه، ص -2056
 .118 سبق خترجيه، ص -2057
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ِرطت عليه، كان من حقا من اشت املشترط فسخ العقد، ما دام مل يرد عن الشارع اآلخر، فإن مل يف 
 خاص باعتبارها أو عدم اعتبارها، ومل تكن موافقة ملقتضى عقد الزواج، وال منافية ملقتضاه، وذلك دليل

وها عن املعارض الصحيح، وهو مذهب عمر  املذهب، وخلّاليت اعتمد عليها أصحاب هذالسالمة األدلة 
حممود بالل يخ ، وهو ما رجحه الشبن اخلطاب وبعض الصحابة والتابعني، واإلمام أمحد وبعض الفقهاء

  .)2058 (مهران
 إال أنه ال ينبغي التوسع يف االشتراط إال بالقدر الذي يضمن حتقيق االستقرار ودوام الزوجية   

  .القائمة على أساس املودة والعشرة باملعروف
أن األوىل :"وأما الشيخ أبو زهرة فريى عدم لزوم الوفاء مبثل هذه الشروط، إذ يقول يف ذلك  

 الشروط خاضعة ملذهب أيب حنيفة، إذ هو مذهب مجهور الفقهاء، ولو أخذنا مبذهب والصاحل أن تبقى
أمحد يف الشروط املقترحة بالزواج، لكانت آثار الزواج متأثرة بإرادة العاقدين، ويذهب عن احلياة 

وألننا لو جعلنا باب ...الزوجية ما حياط  ا من قدسية ويقارب الزواج اإلسالمي من الزواج املدين
  .)2059("الشروط مفتوحا والوفاء ا الزما الضطربت احلياة الزوجية أميا اضطراب

أما :")2060(ولعلّ الرأي احلسن يف ذلك ما ذهب إليه الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي بقوله  
الشروط اليت ال متس طبيعة العقد ولكن فيها مصلحة للمشترط، فالذي تدل عليه القواعد هو ضرورة 

 الشروط ديانة، إذ املشروط يف أصله وإن مل يكن من الواجب القيام به، ولكن االلتزام به االلتزام ذه
واالتفاق عليه صيره واجبا، بداللة عموم ما جاء من النصوص على وجوب الوفاء باملواثيق والعهود، 

وآداا ولكن هذا ال يستلزم ثبوت حق الفسخ للطرف اآلخر، إذ ليس كل تقصري يف الواجبات الزوجية 
  .)2061("يكون سببا لثبوت حق الفسخ فيه

  أثر االختالف الفقهي يف االشتراط يف عقد الزواج: املطلب الثاين  
 ومها شرط عدم 19ويتفرع عن هذا مسألتان خصهما املشرع اجلزائري بالذكر يف نص املادة   

  .تعدد الزوجات وشرط عمل املرأة

                                                 
 .323-1/322أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، : انظر، حممود بالل مهران -2058
 .162-161األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة-2059
 .98حماضرات يف الفقه املقارن، ص :  سعيد رمضان البوطي-2060
 . على خالف ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من جعل حق الفسخ كأثر يترتب على عدم الوفاء مبثل هذه الشروط، كما سيأيت بيانه-2061
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  شرط عدم تعدد الزوجات: الفرع األول  
 من قانون األسرة إىل جواز اشتراط املرأة على الرجل 19املشرع اجلزائري يف نص املادة ذهب   

، وإذا أخل الزوج ذا الشرط أثناء قيام )2062(عند إبرام عقد الزوج عدم الزواج عليها بامرأة أخرى
ون  من قان53احلياة الزوجية كان للزوجة احلق يف طلب التطليق وفقا للفقرة السادسة من املادة 

  .)2063(األسرة
  :وخالصة املذاهب الفقهية يف هذه املسألة على النحو اآليت  
ذهب احلنفية إىل أن اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها، هي من الشروط اليت ال   

يقتضيها عقد الزواج، وليست مؤكدة له، ومل يرد ا أثر، ومل جير ا العرف، وإمنا اشتملت على منفعة 
وحكم هذا النوع من الشروط أن العقد ال يتأثر مبثل هذه الشروط، فيلغو .  أحد العاقدينتعود على

  .)2064(الشرط ويبقى العقد صحيحا، ومن مث ال يلزم وفاء الزوج ذا الشرط
أما املالكية فريون أن هذا الشرط مما ال يقتضيه العقد وإن كان ال ينافيه، وبالتايل يكون مكروها،   

قال . )2065( به ابتداًء، ولكن إن وقع صح العقد وبطل الشرط، إال أنه يستحب الوفاء بهوال يلزم الوفاء
إذا شرط هلا أال يتزوج عليها، فإن كان دون ميني مل يلزمه، وجاز له أن يتزوج حسبما :"ابن جزي

  .)2066("تقدم
ودة ملن وأما الشافعية فاعتربوا أن هذا الشرط مما خيالف مقتضى العقد، إال أن فيه منفعة مقص  

يشترطه، واملشهور عندهم أن العقد ال يفسد بفساد الشرط، فيصح النكاح ويفسد الشرط، وذلك لعدم 
  .)2067(اإلخالل مبقصود النكاح وهو الوطء واالستمتاع

وحكمه أنه صحيح يلزم الوفاء . ويرى احلنابلة أن هذا الشرط ال يقتضيه عقد الزواج وال ينافيه  
  .)2068(احب الشرط اخليار بني فسخ العقد أو إمضائهبه، وإذا فات الشرط كان لص

                                                 
 وتعمد النص على هذا الشرط من قبل املشرع اجلزائري إمنا هو تأكيد على اجتاهه إىل تضييق مساحة التعدد، حيث أكد على هذا -2062

 من قانون األسرة، فجعل بذلك من التعدد مشكلة قانونية واجتماعية، يف حني أن األمر خبالف ذلك عند التقيد التوجه يف أكثر من موضع
 . بضوابطه الشرعية

 . يف الفصل الثاين من هذا الباب عند احلديث عن التطليق وأسبابه53 وسيأيت مناقشة الفقرة السادسة من املادة -2063
 .2/59 بداية اتهد،: ابن رشد  انظر،-2064
 .5/68املنتقى،  :الباجي  انظر،-2065
 . 219ص  قوانني األحكام الشرعية، : ابن جزي-2066
 . وما بعدها3/570مغين احملتاج،  : انظر، الشربيين-2067
 .5/176جامع الفقه، : ابن القيم.484-9/483 املغين، : انظر، ابن قدامة-2068
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. وذهب الظاهرية إىل أن هذا الشرط مل يرد جبوازه واعتباره نص من كتاب أو سنة أو إمجاع  
وذلك كما يعلل . ومن مث حيرم على املرأة مثل هذا الشرط، وال جيوز الوفاء به، وإذا اقترن بالعقد أبطله

حة الشرط، والشرط ال صحة له ألنه ال دليل عليه فال صحة ملا عِقد، ابن حزم بأن العقد ال يصح إال بص
  .)2069(ألن ما انبىن على باطل فهو باطل

  الترجيح  
 بناء على ما سبق بيانه من أدلة املذاهب وتباين آرائهم يف وجوب الوفاء بالشروط من عدمه،   

 من جهة ثانية، فإن -وا يف الشروط الذين توسع-خصوصا بني احلنفية والشافعية من جهة، وبني احلنابلة 
الرأي األقرب للواقع التطبيقي هو رأي املالكية الذي جيمع بني الرأيني، فيقرر استحباب الوفاء ذا 

فهذا الرأي أقرب إىل . الشرط، ولكن إذا مل يف الزوج ذا الشرط ال يكون للمرأة اخليار يف الفسخ
تعترضه أسباب خارجة عن إرادة الزوج، كأن تكون متعلقة الواقع باعتبار أن الوفاء ذا الشرط قد 

بالزوجة يف ذاا، بأن تكون عقيما أو مترض مرضا مزمنا، فليس للزوجة احلق يف طلب التطليق بدعوى 
  . اشتراطها عدم التزوج عليها، إذ ال ضرر وال ضرار

  شرط عمل املرأة بعد الزواج: الفرع الثاين  
 إىل جواز اشتراط املرأة 19 يف نص املادة - سبقت اإلشارة لذلككما-ذهب املشرع اجلزائري   

، وأن اإلخالل ذا الشرط من طرف الزوج )2070(على الرجل عند إبرام عقد الزواج خروجها إىل العمل
، وقد ذهب إىل أبعد من ذلك 53جيعل للمرأة احلق يف طلب التطليق وفقا للفقرة التاسعة من املادة 

 من 67ملرأة سببا كافيا لسقوط حقها يف احلضانة طبقا للفقرة الثانية من املادة عندما مل جيعل عمل ا
  .)2071(قانون األسرة

ولبيان حكم هذا الشرط واآلثار املترتبة على جزاء اإلخالل به عند قيام احلياة الزوجية، ال بد   
  .ا ذلك عند العقدمن التطرق أوال إىل مسألة خروج املرأة إىل العمل بغري رضا الزوج ودون اشتراطه

    

                                                 
 .9/491 احمللى، : ابن حزم-2069
 إليه بعد الزواج بني أن يكون مشروعا يلزم الزوج الوفاء اخلروج مييز يف العمل الذي تشترط املرأة  يالحظ أن املشرع اجلزائري مل-2070

 .، فال يكون هلا احلق يف طلب التطليق، أو غري مشروع حبيث يكون اشتراطها باطال ال يلزم الوفاء به  الزوجبه إذا وافق عليه
 . بالنسبة للمرأة العاملة يف الفصل الثاين وسيأيت احلديث عن مسألة سقوط احلق يف احلضانة-2071
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  خروج املرأة إىل العمل الكسيب: أوال  

يف احلق لزوج ولاألصل هو قرار الزوجة يف بيت الزوجية، وقيامها على شؤون بيتها و زوجها،   
منع زوجته من العمل بأجر أو بغري أجر مادام الزوج قائما بكفايتها، وال يوجد رأي فقهي يقرر حق 

 ألن حق الزوج واجب فال جيوز تركه مبا ليس بواجب، وبالتايل فال ؛وجهااملرأة يف العمل دون إذن ز
يزاحم مباح املرأة واجبها، فإن أرادت اخلروج للتكسب من عمل مشروع خارج البيت فال حيق هلا 

  .أو يف حالة عدم قيامه باإلنفاق عليها، فتخرج للضرورة ذلك إال بإذن الزوج،
، )2072("من الغزل وكل عمل ولو تربعا ألجنيب ولو قابلة ومغسلةأن له منعها :"جاء يف رد احملتار  

فيفهم من كالمه أنه إذا كان له منعها من ذلك فإن عصته وخرجت بال إذنه كانت ناشزة ما دامت 
وينبغي عدم ختصيص الغزل بالذكر، بل له أن مينعها من :"مث قال. خارجة وإن مل مينعها مل تكن ناشزة

للكسب؛ ألا مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه، وكذا له أن مينعها من العمل األعمال كلها املقتضية 
  .)2073("تربعا ألجنيب من باب أوىل

حني خروجها -ومن املالحظ أن الفقهاء مل يفرقوا بني عمل وعمل آخر العتبار الزوجة ناشزة   
لعمل من األعمال  مادام الزوج ال يرضى هلا العمل خارج البيت، حىت ولو كان هذا ا-إىل العمل

الضرورية للمجتمع، كالطبيبة والقابلة واملغسلة وحنو ذلك من األعمال اليت يكون اخلروج إليها من قبيل 
فرض الكفاية؛ ألن حق اإلقامة يف مرتل الزوجية فرض عني وهو مقدم على فرض الكفاية، أضف إىل 

واملرأة اليت حتترف وتكتسب مل ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فال يصح هلا االكتساب، 
  .)2074(تفرغ نفسها لزوجها ومل تسلمها تسليما كامال، وبالتايل فله منعها من اخلروج

أما إذا مل ينفق عليها فلها حتصيل النفقة بكسب أو جتارة أو سؤال، وليس للزوج منعها من   
إلنفاق من ماهلا أو كسب يف  للشافعية أنه لو أمكنها ا- ويف رواية-ذلك، سواء كانت فقرية أم غنية، 

وهلا اخلروج من بيتها ارا لتحصيل النفقة بكسب أو :"جاء يف مغين احملتاج. بيته امتنع عليها اخلروج
جتارة أو سؤال وليس له منعها سواء كانت فقرية أم غنية؛ ألن التمكني والطاعة يف مقابلة النفقة، فإذا مل 

قضية كالمه أنه لو أمكنها :"قال الشربيين تعليقا على هذا، "يوفها ما عليه مل يستحق عليها حجرا

                                                 
 .3/603رد احملتار، : ابن عابدين -2072
 .3/603 رد احملتار،:ابن عابدين -2073
، ص 2004دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، -أسبابه وعالجه يف الفقه اإلسالمي-نشوز املرأة :انظر، علي حممد علي قاسم -2074

71 . 
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اإلنفاق من ماهلا أو كسب يف بيته امتنع عليها اخلروج وهو وجه، والصحيح املنصوص عليه 
  .)2075("األول

إذا كان بغري -ة ذلك أن القرار يعين الطاعة، واالحتراف للعمل يف حد ذاته نشوز وعصيانوعلّ  
أمورة بالتكسب بل مأمورة بالقرار يف بيت الزوجية، أما بالنسبة لألعمال  واملرأة غري م-إذن الزوج

املرتلية اليت حتتمها ظروف احلياة ومتطلبات العصر، كمزاولة مهنة اخلياطة وأعمال النسيج وغريمها فليس 
ذه للزوج أن مينع زوجته من القيام ا ما دام أا ال تتناىف مع قيامها حبقوق الزوجية، وما دامت ه

األعمال ال تضعفها أو تنقص من مجاهلا، فإن طلب عدم قيامها ذه األعمال وخالفته فله أن يؤدا 
  .)2076(لعصياا إياه، غري أنه ال حيكم بنشوزها

والذي ينبغي حتريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إىل تنقيص حقه :"جاء يف رد احملتار   
ا العمل الذي ال ضرر له فيه فال وجه ملنعها عنه خصوصا يف حال أو ضرره أو إىل خروجها من بيته، أم

غيبته من بيته، فإن ترك املرأة بال عمل يف بيتها يؤدي إىل وساوس النفس والشيطان أو االنشغال مبا ال 
  .)2077("يعين مع األجانب واجلريان

  اشتراط الزوجة عدم منعها من العمل خارج البيت عند العقد: ثانيا  
طت املرأة على الرجل عند عقد الزواج عدم منعها من العمل أو االستمرار فيه، أو إذا اشتر  

كانت تعمل وسكت عن ذلك، فقد اختلف الفقهاء يف مدى إلزام الزوج الوفاء ذا الشرط على عدة 
  :أقوال

يرى احلنفية أن هذا الشرط فاسد ملغى، والعقد صحيح، وللزوج أن مينعها من : القول األول  
  .)2078(، فإن استمرت رغم منعها فهي ناشزةالعمل

 يرى املالكية أن هذا الشرط صحيح، ولكنه مكروه، وال يلزم الوفاء به ولكن :القول الثاين  
  .)2079(يستحب، وبالتايل فللزوج أن مينع زوجته من العمل، فإن رفضت رغم منعه هلا فهي ناشزة

 له؛ ألن النفقة عندهم إمنا جتب يرى الشافعية أن مثل هذا الشرط ال قيمة: القول الثالث  
بالتمكني التام، ال بالعقد، وأن هذا العمل يترتب عليه خروجها من البيت بغري إذن الزوج، وبالتايل فإا 

  .)2080(تكون ناشزة
                                                 

 .3/582ج، مغين احملتا :الشربيين -2075
 .73نشوز املرأة ، ص  :انظر، علي حممد علي قاسم -2076
 .3/603رد احملتار، :ابن عابدين -2077
 .3/603 املصدر نفسه، :ابن عابدين -2078
 .4/188مواهب اجلليل، : احلطاب-2079
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 يرى احلنابلة أن هذا الشرط ملزم للزوج، بناء على أصلهم يف لزوم الوفاء :القول الرابع  
العقد، فيجب على الزوج الوفاء ذا الشرط، وال حيق له أن مينعها من بالشروط اليت ال تناقض مقتضى 

العمل، فإن أراد منعها فلم متتنع فال تكون ناشزة بناء على هذا الشرط، إذ ليس فيه إخالال بالطاعة 
  .)2081(الواجبة عليها، وألنه شرط هلا فيه منفعة ومقصود ال مينع املقصود من النكاح فكان الزما

  الترجيح   
إن من مقتضى العقد طاعة الزوجة لزوجها باملعروف، والقرار يف البيت من صلب مقتضياته    

 ومنه فال يلزم الزوج الوفاء ذا الشرط شريطة أن )2082(�  وقَرنَ ِفي بيوِتكُن�:لألمر به يف قوله تعاىل
حلق مبنع الزوجة من استعمال ا فال جيوز للزوج أن يسيء. ال يتعسف يف استعمال سلطته يف هذا األمر

ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على املصلحة  العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد اإلضرار، أو
بالزوج أو  املرجوة من ذلك، كما ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء يف عملها اإلضرار

  . األسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على املصلحة املرجوة منه
وإذا كان اإلسالم قد كفل حق املرأة يف العمل لكنه يشترط من ناحية أخرى عدم وقوع تعارض   

بني هذا احلق وبني وظيفتها األساسية كزوجة وأم، وأال يؤدي خروجها إىل االختالط أو اخللوة بأجنيب 
ر والبيع ليس للزوج منعها من التج:"قال الدسوقياملنهي عنهما شرعا، وأن يكون العمل مشروعا، 

 فإن كان العمل .)2083("والشراء حيث كانت ال خترج وال ختلو بأجنيب وال خيشى عليها الفساد بذلك
؛ إال أن خمالفة )2084(غري مشروع كان الشرط باطال مع صحة العقد، ومن مث ال يلزم الوفاء ذا الشرط

يكون للمشتِرط اخليار يف الشروط املختلف فيها بصفة عامة ال يبطل صحة العقد باتفاق الفقهاء وإمنا 
  .طلب الفسخ أو إمضاء العقد على رأي فقهاء احلنابلة

                                                                                                                                                         
 . وما بعدها3/570مغين احملتاج،  :الشربيين-2080
 .9/485املغين، :انظر، ابن قدامة -2081
 .33اآلية  :األحزاب -2082
 .2/345  حاشية الدسوقي،:الدسوقي-2083
نشوز املرأة، ص :وعلي حممد علي قاسم .90-89الشروط املقترنة بعقد الزواج يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حممود بالل مهران-2084

جله وهو السكن الذي ويف رأيي أن االحتباس الكامل هو األصل والقاعدة يف احلياة الزوجية؛ ألنه هو الذي حيقق ما شرع الزواج من أ  . 75
 واالستثناء ال يلغي القاعدة -استثناء من القاعدة- وإن رضي به الزوج وأذن فيه -يتحقق بقرار الزوجة يف بيت الزوجية، واالحتباس الناقص 

 األصلي القاضي حبقه ر إىل احلكم يقطع حالة االستثناء ويرجع األماألصلية، فإذن الزوج يوجد االستثناء يف فترة اإلذن، وإلغاؤه هذا اإلذن
 للقاعدة األصلية فأمر مل يعرفه الفكر  الفور، أما جعل االستثناء ملغياالكامل يف دعوا إىل االحتباس الكامل، وواجبها يف طاعة ذلك على
 .الفقهي اإلسالمي وال يتفق مع قواعده العامة وال األقيسة الصحيحة فيه
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  اشتراط الزوج منعها من العمل وعدم امتثاهلا: ثالثا  
إذا مل يرض الزوج بعملها واها عن اخلروج للعمل من أول احلياة الزوجية أو شرط عليها عند   

وذلك ألن  .تها، فعندئذ يسقط حقها عليه يف النفقةالعقد ترك الوظيفة، فلم متتثل، واستمرت يف وظيف
 يف بيت الزوجية، ملصاحل الزوج وتعهد والقراروجوب النفقة على الزوج منوط باالحتباس الكامل 

  .اخلروج للعمل خمل ذه املصاحل، فيسقط بذلك حقها يف النفقةألن األطفال، و
سها له، فتستوجب الكفاية عليه يف ماله، ألا حمبوسة حلق الزوج ومفرغة نف :"جاء يف املبسوط  

كالعامل على الصدقات ملا فرغ نفسه لعمل املساكني استوجب كفايته يف ماهلم، والقاضي ملا فرغ نفسه 
  .)2085("لعمله للمسلمني استوجب الكفاية يف ماهلم

 وإذا تغيبت أو أبت أن تتحول معه إىل مرتله أو إىل حيث يريد من:" مث قال يف موضع آخر  
     .)2086("البلدان وقد أوفاها مهرها فال نفقة هلا ألا ناشزة، وال نفقة للناشزة

وإن نشزت فال نفقة هلا حىت تعود إىل مرتله، والناشزة هي اخلارجة :"الفتاوى اهلنديةوجاء يف   
عن مرتل زوجها املانعة نفسها عنه، خبالف ما لو امتنعت عن التمكن يف بيت الزوج ألن االحتباس 

   .)2087("قائم
    أن املرأة إذا منعت زوجها الوطء أو االستمتاع، ":اهب اجلليل لشرح خمتصر خليلووجاء يف م  

  . )2088("أو خرجت من بيت زوجها بغري إذنه إذا مل يقدر على ردها فإن نفقتها تسقط
ي أ-وإذا سافرت زوجته بغري إذنه فال نفقة هلا وال قسم : قال: مسألة:"وجاء يف املغين ما نصه  

 ألن القسم لألنس والنفقة للتمكني من االستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من -سافرت يف حاجتها
جهتها فتسقط، ويف هذا تنبيه على سقوطها إذا سافرت بغري إذنه، فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم 

  .)2089("التمكني بأمر ليس فيه نشوز وال معصية فألن يسقط بالنشوز واملعصية أوىل
مقابل قرارها يف مرتل الزوجية وتفرغها إمنا شرعت أن نفقة الزوجة على زوجها  ا سبقويظهر مم  

إذا اشتغلت بعمل خارج مرتل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من األعمال ف. لصاحل الزوج
الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها؛ ألن احلقوق 

  .ملترتبة على العقد متقابلةا
                                                 

 .5/181 املبسوط،: السرخسي -2085
 .5/186، املصدر نفسه :السرخسي -2086
 . 1/568الفتاوى اهلندية، :  الشيخ نظام-2087
 .188-4/187مواهب اجلليل،  :احلطاب -2088
 .10/251 املغين، :ابن قدامة -2089
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  اجلانب القانوين: ثانيا  
إن االشتراط يف العقود بصفة عامة أمر جائز شرعا وقانونا مادام حيقق منفعة أو مصلحة ألحد   

  .الطرفني وال يضر مبصلحة الطرف اآلخر، وذلك تطبيقا للمبدأ القائل بأن العقد شريعة املتعاقدين
ب احلنابلة يف أصل االشتراط يف عقد الزواج ووجوب الوفاء وقد أخذ املشرع اجلزائري مبذه  

           ضرورية يف العقد لكوا تعود مبنفعة مقصودة ألحدمها - الزوج والزوجة-بالشروط، اليت يرياا
 ومها تعدد الزوجات وعمل ؛ قد خص بالذكر صورتني لالشتراط اجلزائريغري أن املشرع. أو كليهما

  .اإلخالل ما منح احلق للمرأة يف طلب التفريقاملرأة، ورتب على 
 وقد خالف بذلك ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من القدامى واحملدثني من عدم ثبوت حق الفسخ   

  .-كما سلف بيانه-من جهة عند عدم الوفاء مبثل هذه الشروط ملا ينجم عن ذلك من مفاسد وأضرار
زوج عند خمالفة املرأة إلحدى الشروط املتفق عليها  مل يوضح املركز القانوين للومن جهة أخرى   

أثناء إبرام عقد الزواج، ومنه فهل يكون طلبه الطالق طلبا تعسفيا، ومن مث يلزم بالتعويض، أم أن املرأة 
  .يف هذه احلالة تعترب ناشزا، وعليه يسقط حقها يف التعويض؟

  حكم عقد الزواج وأقسامه : املطلب الثالث
 احلكم التكليفي؛ أي ما يعتريه من - يف هذا املوضع-كم الشرعي لعقد الزواجليس املقصود باحل

أحكام الوجوب والندب واإلباحة واحلرمة والكراهة، كما أنه ال يقصد به األثر املترتب على الزواج 
  .مبجرد انعقاده

إمنا املقصود به هنا صفة العقد من حيث الصحة والبطالن والفساد، أو ما يسمى باحلكم 
  .الوضعي

ومن املقرر يف الفقه اإلسالمي أن الشارع ال يرتب حقوقا شرعية على عقد من العقود إال حني 
يستكمل العقد شروط انعقاده وشروط صحته، فبدوما ال تترتب عليه اآلثار واألحكام، وحكم الزواج 

  .اء أركانه وشروطهذا املعىن خمتلف باختالف األنواع اليت يتنوع إليها عقد الزواج تبعا الستيف
 وعليه فإن عقد الزواج إما أن يكون صحيحا أو غري صحيح، وغري الصحيح يقسم إىل باطل 

 أما العقد الصحيح فيقسم إىل عقد صحيح - سيأيت ذكره-وفاسد، على خالف بني اجلمهور واحلنفية 
  .نافذ وعقد صحيح موقوف، والعقد الصحيح النافذ إما أن يكون الزما أو غري الزم
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  الزواج غري الصحيح: الفرع األول
  اجلانب الفقهي: أوال

يقسم بعض فقهاء احلنفية خالفا جلمهور الفقهاء عقد الزواج غري الصحيح إىل باطل وفاسد، 
 ومنه ال بد أوال من بيان الفرق بني .)2090(بينما يذهب اجلمهور إىل أن العقد إما صحيح أو باطل

  : )2091(الزواج الباطل والفاسد
  الزواج الباطل: أوال

كزواج فاقد األهلية إذا .  أساسي أو فقد شرطا من شروط االنعقادركنوهو الذي اختل فيه 
باشر العقد بنفسه، وتزوج الرجل مبن هي حمرمة عليه حترميا ال يشتبه األمر فيه على الناس وهو يعلم ذلك 

،  باملسلمة لعدم حملية املرأة فيهاكالعقد على إحدى حمارمه أو زوجة الغري، وتزوج غري املسلمو ،التحرمي
أو أن تكون صيغة العقد معلقة على شرط أو مضافة إىل املستقبل، فإن الزواج يف مثل هذه احلاالت يعترب 

  .)2092(باطال؛ ألنه مل ينعقد أصال
 باتفاق  ألن وجوده كعدمه؛)2093(الزواج الباطل ال يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج: حكمه

ل به الدخول، وال جيب به مهر وال نفقة وال طاعة، وال يرد عليه طالق، وال يثبت به ، فال حيالفقهاء
                                                 

 الباطل والفاسد مبعىن واحد عند اجلمهور غري احلنفية، فالزواج الباطل أو الفاسد عند املالكية هو ما حصل خلل يف ركن من أركانه - 2090
زواج متفق على فساده كالزواج بإحدى احملارم، وزواج اختلف الفقهاء يف فساده، وهو :  من شروط صحته، وهو ينقسم إىل نوعنيأو شرط

ما يكون فاسد عند املالكية وصحيحا عند بعض الفقهاء بشرط أن يكون اخلالف قويا كزواج املريض مرضا خموفا، فإنه ال جيوز على املشهور 
الفقه اإلسالمي :انظر، وهبة الزحيلي. خلالف ضعيفا كزواج املتعة وزواج املرأة اخلامسة كان من امع على فسادهعند مالك، وإن كان ا

 .164-1/163أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، :حممود بالل مهران. 7،112/113وأدلته،
 .241-2/236الشرح الكبري، : الدردير. راجع األحكام املتعلقة بالزواج الباطل -2091 

 :حممود بالل مهران .1/198األحوال الشخصية،  :عبد الرمحن الصابوين.7/112الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي انظر،- 2092
 .1/166، فقه اإلسالميأحكام األسرة يف ال

 ال يترتب عليه أي أثر، يذهب الشيخ مصطفى الزرقا إىل تسمية العقد الذي فقد أحد مقوماته بالعقد الباطل، وفرق بني العقد الذي -2093
ويسمى بالعقد الباطل غري املشتبه، وأما العقد الذي تترتب عليه بعض اآلثار، فيسمى بالعقد الباطل املشتبه، وذلك ألن سبب ترتب بعض 

جيهل احلكم أو اآلثار عليه قيام الشبهة كشبهة احلل مثل النكاح بال شهود أو شبهة االشتباه، كمن اعتقد أن أخته من الرضاع حالال وهو 
 ال )املشتبه (فعقد النكاح الباطل:"حيث يقول يف ذلك . شبهة العقد مثل صدور اإلجياب والقبول من العاقدين مع كون أحدمها فاقد األهلية

ثبت به يثبت حكمه األصلي من حل االستمتاع والنفقة والتوارث حبال من األحوال، ولكنه إذا أعقبه دخول فإن املرأة تستحق به مهرا، وي
نسب الولد من الرجل، وجتب فيه على املرأة العدة من تاريخ املفارقة، ذلك ألن الشرع حيتاط يف إثبات األنساب وإجياب العدة مبجرد الشبهة، 

 حمضا، ازنإما عقوبة احلد إذا كان :يجتنيويستلزم ذلك لزوم املهر، فإن اتصال الرجل باملرأة يف شريعة اإلسالم ال ميكن أن خيلو عن إحدى نت
ويلحظ هنا أن .. يورث شبهة تثبت ا األحكام االحتياطية-وإن مل يكن صحيحا-والعقد.  أو بشبهة         وإما املهر إذا كان بنكاح صحيح

ذا العقد  تكن لتثبت لوال هول، ال على جمرد العقد، ولكنها ملهذه األحكام االستثنائية يف النكاح الباطل مل تترتب إال بناء على فعل الدخ
".  ال تأويل فيه لوال استناده إىل هذا العقد، ومن مث اعتربت أثرا للعقد الباطلاعندئذ بني الرجل واملرأة جمرد زنالباطل، إذ يكون االتصال 

 . 717-2/716 املدخل الفقهي العام،
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 .)2094(انسب، وال عدة فيه بعد املفارقة، وال يثبت به توارث وال حرمة املصاهرة إال عند من يثبتها بالزن
باملرأة بناء وإذا دخل الرجل . )2095(وتعترب الصلة بني الرجل واملرأة يف العقد الباطل صلة غري مشروعة

على هذا العقد كانت املخالطة بينهما حراما، وجيب عليهما االفتراق، فإن مل يفترقا فرق القاضي بينهما، 
، وعلى القاضي أن يفرق بطريق احلسبة وعلى كل من يعلم بذلك الدخول أن يرفع األمر إىل القاضي

  .)2096( وهو معصية كبرية جيب رفعهاا ألن هذا الدخول زن؛بينهما
إىل مجهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من احلنفية فذهب  :الفقهاء يف وجوب احلد بهد اختلف قو

   .)2097( مىت كان الفاعل عاقال عاملا بالتحرمياأنه موجب حلد الزن
ا احلد عنه، ؛وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال يوجب احلد ألن صورة العقد شبهة تكفي ألن يدرأ 

وإذا سقط عنه احلد وجب  .إنه يعزر أشد أنواع التعزير لقبح فعله: ل قالومع ذلك مل يعفه من العقوبة ب
 طبقا للقاعدة  أو مهردعليه مهر املثل بالغا ما بلغ، ألن الدخول باملرأة يف اإلسالم ال خيلو من ح

 ؛ وال جتب العدة بعد التفريق،"-أي حد- أو عقر-أي مهر-الدخول باملرأة ال خيلو من عقر:" الفقهية
 حيث إا جتب حمافظة على األنساب من االختالط، وال يثبت ذا العقد نسب انه ال عدة يف الزنأل

  .)2098(حيافظ عليه
 ا حمرمة عليه على أنه ال حيدهذا وقد اتفق الفقهاء فيما إذا دخل مبن تزوجها وهو جاهل بأ 

 وجب مهر ر وحيث ال حد احلد أو امله: ألنه البد من أحد أمرين؛وال يلزمه مهرها ذا الدخول
    .)2099(املثل

                                                 
 انظر، .لزنا يثبت به حرمة املصاهرة عندهملو حصل دخول يف ظل العقد الباطل فإن احلنفية يثبتون به حرمة املصاهرة بسببه، ألن ا -2094

أحكام األسرة يف  :حممود بالل مهران. 198أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : حممد سالم مدكور. 4/526 البناية يف شرح اهلداية،: العيين
 .1/166الفقه اإلسالمي، 

 .7/112الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي -2095
أحكام األسرة يف الفقه : عبد العزيز رمضان مسك. 119-118ص أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية،:يزكريا الرب انظر، -2096

 .189-188، ص 2006اإلسالمي والقانون املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
- 1/166لفقه اإلسالمي،أحكام األسرة يف ا:حممود بالل مهران. 198أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، حممد سالم مدكور -2097

167. 
حممد سالم .7/47الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 199-1/198األحوال الشخصية، : انظر، عبد الرمحن الصابوين -2098
 .198أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :مدكور
 .198أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، حممد سالم مدكور -2099
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  الزواج الفاسد: ثانيا
هو عند و.  وهو الذي ختلف فيه شرط من شروط الصحة بعد استيفائه ألركانه وشروط انعقاده

احلنفية كل عقد توافرت فيه عناصر االنعقاد ولكن فقد شرطا من شروط الصحة، كالزواج بغري شهود 
  .)2100(ذه احلرمة مث علم ا بعد الدخولوالزواج مبن حترم عليه وهو جيهل ه

إن الزواج الفاسد قبل الدخول ال يرتب عليه شيء من آثار الزواج : حكم الزواج الفاسد
، وملا كان فساد العقد يرجع إىل )2101(الصحيح، فال حيل به الدخول باملرأة وال أثر له قبل الدخول

 فقد ترتب على الدخول احلقيقي يف -أي أركانه وشروط انعقاده-وصف العقد وال يرجع إىل أصله 
، لكنه يكون )2102(العقد الفاسد بعض آثار الزواج، فيكون منعقدا ألن املرأة حمل للزواج يف اجلملة

  .فاسدا لعدم صالحيته يف ذاته لترتب اآلثار عليه
 فإذا حصل دخول باملرأة فال يقام حد الزنا عليهما، وجيب املهر لوجود شبهة العقد، وهي 

 وجب املهر، واملهر الواجب هو مهر املثل مهما بلغ، فإن مسي هلا مهرا  لدرء احلد، وإذا سقط احلدكافية
، وجتب العدة )2103(وجب عليه األقل من املهر املسمى، ومهر املثل على الرأي الراجح يف الفقه احلنفي

، وال جتب نفقة )2104(لولدبعد التفريق بينهما، ويثبت به نسب الولد ألن النسب حيتاط يف إثباته إحياء ل
طاعة وال توارث بينهما، ويالحظ أن العدة اليت جتب بالدخول يف الزواج الفاسد عدة طالق وال 

أو األشهر إن مل تكن حامال، وهذه العدة تكون يف حالة وفاة الزوج أيضا ألا         حتتسب باألقراء 
  .)2105(، وال تثبت هلا نفقة أثناء العدةللتعرف على براءة الرحم وليس إلظهار التأسف على النكاح

                                                 
 .191أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، ص:  مسكانظر، عبد العزيز رمضان -2100
 .1/179شرح قانون األحوال الشخصية، :السباعي.2/335بدائع الصنائع، : الكاساين -2101
 ومن هنا يعلم أن الزواج باملرأة احملرمة خيتلف حكمه باختالف نوع التحرمي، فإن كان قطعيا متفقا عليه جعل العقد باطال، وإن كان -2102

 يفهذا وفق مذهب احلنفية أما اجلمهور فإم ال يفرقون  .فا فيه كان للعقد وجود غري أنه ال يصلح يف ذاته لترتب اآلثار عليهظنيا أو خمتل
 . 121-120أحكام األسرة يف اإلسالم،: انظر، شليب. التحرمي بني القطعي والظين

 .2/335بدائع الصنائع، :الكاساين -2103
شرح قانون  :السباعي .120ص أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية، :زكريا الربيوانظر، .2/335 بدائع الصنائع، :الكاساين -2104

 .1/179األحوال الشخصية،
حممود  .7/47الفقه اإلسالمي وأدلته،: وهبة الزحيلي. 192أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، ص  :عبد العزيز رمضان مسك انظر، -2105

 .166-1/165 اإلسالمي، أحكام األسرة يف الفقه :بالل مهران
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ومن هنا كان األوىل التفريق بني النكاح الفاسد والباطل حىت ال ختفى صور الزواج الباطل الذي 
ال تترتب عليه أية آثار شرعية؛ ألجل فصلها وتعيينها وحتديد صور الزواج الفاسد غري الصحيح عن 

  . )2106(وال يثبت منها شيء قبلهالذي تترتب عليه اآلثار الشرعية بعد الدخول، 
غري أن احملققني من احلنفية ال يفرقون بني النكاح الباطل والفاسد، حيث يقول يف ذلك ابن 

، فاحلكم واحد سواء أكان اخللل يف ركن )2107("إن العقد الباطل والفاسد يف النكاح سواء:"اهلمام
  .ما يعرب عنه بالفاسدالعقد، وهو ما يعرب عنه بالباطل أم كان اخللل يف وصفه، وهو 

:  وعلى ذلك يكون باطل النكاح هو فاسده، وفاسده هو باطله، فليس النكاح إذن إال قسمني
  .)2108(أبو زهرةا صحيح واآلخر غري صحيح، كما قال أحدمه

 ال وبالتايل الزواج، عقد فساد الصحة شروط من شرط ختلف على الفقهاء مجهور رتب  وقد
  .)2109(جربا أو اختيارا سواء بينهما التفرقة جيب الدخول مت وإذا باملرأة الدخول حيل

  سبب اخلالف بني اجلمهور واحلنفية
  :)2110(يعود سبب اخلالف إىل أحد أمرين

  .إن النهي عند مينع ترتب آثار العقد: األول
  .إن فقد الشروط اليت أمر ا الشارع لترتيب األحكام مينع ذلك الترتيب: الثاين

أن العقد مع وجود النهي عنه عصيان ألمر الشارع، فال يرتب : )2111(وحجة اجلمهور يف ذلك
الشارع أي أثر من اآلثار، إذ النهي ال يرد من الشارع على تصرف إال لبيان أن ذلك التصرف قد خرج 

   .عن شرعيته
أما احلنفية فقد اعتربوا اإلجياب والقبول وحملّ العقد أركان للعقد، واعتربوها السبب املنشئ 

 فكل خلل حيدث يف هذه األركان، سواء أكان اخللل يف ركن العقد أم يف شرط مكمل هلذا للعقد،
الركن فإن العقد يكون باطال؛ ألن السببية مل تنعقد، إذ ركن العقد هو السبب الذي جعله الشارع  

                                                 
 .121أحكام األسرة يف اإلسالم، ص: انظر، مصطفى شليب -2106
 .3/234 فتح القدير،شرح : ابن اهلمام -2107
 .194ص  أحكام األسرة يف اإلسالم،: حممد سالم مدكور. 148األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة -2108
آثار عقد الزواج يف الفقه والقانون، دار احلامد للنشر : امنمجيل فخري حممد ج:  انظر، تفصيال أكثر حول آثار عقد الزواج-2109

 . وما بعدها31، ص 2009، 1والتوزيع، عمان األردن، ط
 .68-67، ص )دط،دت(أصول الفقه،دار الفكر العريب، : أبو زهرة انظر، -2110
 .19آثار عقد الزواج يف الفقه والقانون، ص : مجيل فخري حممد جامن انظر، -2111
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ثر أمارة على وجود األحكام، وإذا كان اخللل قد حدث يف شرط من الشروط املكملة للحكم، وهو األ
  . املترتب على العقد، فإن العقد ال يكون باطال ال وجود له، بل يكون العقد موجودا، ولكنه فاسد

  اجلانب القانوين: ثانيا  
يقسم املشرع اجلزائري عقد الزواج غري الصحيح إىل باطل وفاسد، وهو ما جاء يف الفصل 

 البطالن أقوى من الفساد يف الثالث من الباب األول من الكتاب األول، وقد ذهب املشرع إىل أن
  .السبب، وكلما قوي السبب كان الزواج باطال

هو كل عقد اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد، وفق املادة : الزواج الباطل -أ
يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات :" من قانون األسرة اليت تنص على أنه32

  .)2112("العقد
 واليت جاء 33ا يبطل بسبب فقدان ركن الرضا وفق ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة كم

والزواج الباطل ال يترتب عليه شيء من آثار الزواج . )2113("يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا:"فيها
  .الصحيح ولو بعد الدخول، وجيب على الزوجني أن يفترفا

برامه مستوفيا الرضا باإلجياب والقبول وفاقدا لشروط  وهو كل عقد وقع إ:الزواج الفاسد -ب
صحته، كالعقد بدون شاهدين أو دون صداق أو دون ويل يف حالة وجوبه، ومثله الزواج بإحدى 

  .احملرمات
أما ما يترتب من آثار على إبرام عقد الزوج بدون شاهدين أو بدون صداق أو بدون ويل عند 

 تنص على وجوب التفريق بني الزوجني وفسخ عقد زواجهما إذا 33دة وجوبه فإن الفقرة الثانية من املا
   .، وأما بعد الدخول فيثبت بصداق املثلاكتشف األمر قبل الدخول وال أثر له

 نصت صراحة 34وأما ما يترتب من آثار على إبرام عقد الزواج مع إحدى احملرمات فإن املادة 
اجهما قبل الدخول، وال تنتج عنه أية آثار أخرى، على وجوب التفريق بني الزوجني، وفسخ عقد زو

 .)2114(وبعد الدخول يترتب عليه ثبوت النسب واالسترباء، كما جتب للزوجة نفقة العدة

                                                 
يفسخ النكاح إذا اختل أحد :" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05ر رقم  عدلت باألم-2112
 ". أو اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج    أركانه

الزواج بدون ويل أو إذا مت :" كما يلي11-84 ، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -2113
أو صداق يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، يثبت بعد الدخول بصداق املثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من       شاهدين 

 ".ركن واحد
 .78-77، ص املرجع السابق:  انظر، عبد العزيز سعد-2114
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  الزواج الصحيح: الفرع الثاين
الزواج الصحيح إما أن يكون نافذا أو موقوفا، والنافذ إما أن يكون الزما أو غري الزم، وفيما 

  .من هذه األنواع بعد تعريفهايلي بيان آثار كل 
  )النافذ(الزواج الالزم : أوال

وهو العقد الذي توافرت له شروط الصحة والنفاذ واللزوم، فكان عقدا تاما، وتترتب عليه اآلثار 
  :التالية

  . حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر على الوجه املأذون فيه شرعا ما مل مينع منه مانع شرعي- 1
  .املسمى يف العقد للزوجة على زوجها، أو مهر املثل عند عدم التسمية وجوب املهر - 2
  .  وجوب النفقة بأنواعها ما مل متتنع الزوجة من طاعة زوجها بغري حق- 3
  . ثبوت حرمة املصاهرة- 4
  . ثبوت نسب األوالد من الزوج، إذا مت ذلك يف مدة احلمل املقررة شرعا- 5
  .)2115( مات أحدمها يف حال قيام الزوجية أو ما يف حكمها ثبوت حق التوارث بني الزوجني إذا- 6

  الزواج الصحيح غري الالزم: ثانيا
  . )2116(وهو الذي استوىف أركانه وشروط الصحة والنفاذ ولكنه فقد شرطا من شروط اللزوم

وحكم هذا النوع من الزواج هو بعينه حكم الزواج الالزم وال فرق بينهما إال من جهة أن الزواج 
ال ميلك أحد حق فسخه، أو االعتراض عليه، والزواج غري الالزم يثبت فيه هذا احلق ويكون قابال الالزم 

  :للفسخ ممن ميلكه كما يف احلاالت اآلتية
  .إذا زوجت املرأة نفسها من غري كفء، أو دون مهر املثل، فلوليها حق الفسخ: أوال
  . فلها حق الفسخ حني البلوغ إذا زوج الويل غري األب واجلد القاصر من غري كفء:ثانيا
  . إذا زوجت املرأة نفسها واشترطت الكفاءة مث تبني هلا أن الزوج غري كفء فلها حق الفسخ:ثالثا

                                                 
 .130-129 ص  ،1962مطبعة دار التأليف، مصر،  ة،األحكام الشرعية لألحوال الشخصي: كي الدين شعبان زانظر، -2115
الفرق بني العقد الصحيح املوقوف والعقد الصحيح غري الالزم هو أن رفض العقد الصحيح املوقوف وعدم إجازته يقضي برفع  -2116

 العقد املوقوف ال يثبت به العقد ويلغي وجوده، أما فسخ العقد الصحيح غري الالزم فال يقضي برفع العقد، وال يلغي وجوده، ومن هنا فإن
. حق التوارث، إذا مات أحد الزوجني يف العقد املوقوف قبل إجازته، أما يف عقد الزواج غري الالزم فإنه يثبت حق التوارث ألن الزوجية قائمة

ة املصاهرة مبجرد العقد كما ال تثبت حرمة املصاهرة يف العقد املوقوف عند عدم إجازته، ألن البطالن أزاله من أصله، بينما تثبت حرم
الصحيح غري الالزم، إذا كان جمرد العقد موجبا للحرمة، وكذلك إذا رفض صاحب الشأن إجازة العقد املوقوف بعد الدخول، فإنه يأخذ 

يه ما يترتب حكم العقد الفاسد وما يترتب عليه من آثار، أما فسخ من له حق الفسخ يف عقد الزواج غري الالزم بعد الدخول، فإنه يترتب عل
آثار : انظر، مجيل فخري حممد جامن.على العقد الصحيح النافذ الالزم من آثار كوجوب املهر والعدة وثبوت النسب وحرمة املصاهرة وغريها

 .46عقد الزواج يف الفقه والقانون، ص 



 477

إذا تزوجا على شرط السالمة من العيوب واألمراض فلمن وجد صاحبه على خالف ما شرط :رابعا
  . )2117(احلق يف فسخ العقد

جل الدخول بزوجته، وجتب عليها طاعته، وجيب هلا املهر كما أن العقد غري الالزم حيل فيه للر
والنفقة، وإذا مات أحدمها قبل الفسخ ورثه اآلخر، ولو كان املوت بعد طلب الفسخ من القضاء، وتترتب على 

  .)2118(العقد حرمة املصاهرة يف احلالة اليت يكفي فيها جمرد العقد يف التحرمي
  الزواج الصحيح املوقوف: ثالثا

الزواج الذي استوىف أركانه وشروط صحته، ولكنه فقد من الشروط املعتربة يف النفاذ ما وهو عقد 
جيعله موقوفا على إجازة من له الوالية بإجازته، كأن يكون العاقد كامل األهلية، لكنه ليس بصاحب الشأن 

ناقص األهلية، ، وتزويج الويل البعيد مع وجود الويل القريب، أو أن يكون )2119(يف هذا العقد كالفضويل
. )2120(فيزوج نفسه من كفء ومبهر املثل كالصغري املميز، فيكون عقده موقوفا على إجازة صاحب الشأن

وهذا الزواج مع كونه صحيحا إال أنه ال يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل إجازته ممن له حق 
اعة، ولو مات أحد الزوجني ال يرثه ، فال حيل فيه الدخول بالزوجة، وال جتب فيه نفقة وال ط)2121(اإلجازة

اآلخر، فإن أجازه من له حق اإلجازة أصبح نافذا، وترتبت عليه أحكام الزواج، ولو حصل دخول قبل 
  .)2122(اإلجازة كان معصية، ولكن تترتب عليه اآلثار اليت تترتب على الدخول يف الزواج الفاسد

                                                 
 وما 45 يف الفقه والقانون، ص آثار عقد الزواج: مجيل فخري حممد جامن. 1/202األحوال الشخصية، : عبد الرمحن الصابوين -2117

 .بعدها
واحلكم هنا خيتلف عن احلكم فيما إذا كان عقد الزواج على البنت عقدا موقوفا مل جيزه صاحب الشأن يف اإلجازة، فإن الزواج  -2118

ف عقد الزواج النافذ غري الالزم، باألم يف هذه احلالة يكون جائزا، ألن العقد املوقوف ال تترتب عليه اآلثار فعال إال باإلجازة، ومل حتصل، خبال
-121، ص ام األسرة يف الشريعة اإلسالميةأحك: زكريا الربي انظر،. فإن آثاره تترتب عليه فورا مبجرد اإلنشاء، ومن آثاره حرمة املصاهرة

122. 
ا أو إذن وليها، مث يستأذا بعد أن يتعدى الويل غري ارب، فيعقد للمرأة من غري إذ:  ويسمى العقد الفضويل باالفتيات؛ ومعناه-2119

العقد، وكذلك األب أو من يزعم يف النكاح أنه وكيل الزوج يعقد له من غري إذنه، مث يستأذنه بعد العقد، واالفتيات من غري خوف فوات 
 .2/568مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. مصلحة منهي عنه شرعا، ألنه من اشتغال املرء مبا ال يعنيه

 .42آثار عقد الزواج يف الفقه والقانون، ص : ر، مجيل فخري حممد جامنانظ -2120
يقول املالكية بالنكاح املوقوف مثل احلنفية، وذلك بأن يعقد الويل نكاح موليته ويوقفه على إجازا ويذكر أنه مل يعلمها بذلك، أو  -2121

شرح حدود ابن عرفة، :الرصاع . قى موقوفا على خيار الزوجةأن يقع العقد من جانب الزوج والويل وحتصل صورة اإلجياب والقبول، ويب
 كان عقده -أي زوج نفسه-كما قالوا بعدم صحة عقد الصغري أوالسفيه على نفسه إال بإذن وليه الرشيد، فإذا عقد أحدمها . 243/244ص

بة للسفيه الكبري، فإنه يف النكاح مثل الصغري؛ موقوفا على إجازة وليه، فإن أمضاه صح وإن مل يمضه فسخ، وكان طلقة، وكذلك األمر بالنس
ألما متفقان يف أمورمها إال يف الطالق، فال طالق على الصغري، بينما يلزم الكبري السفيه طالقه، وهو مثله يف إنكاح األب إياه، كما ال يعتد 

األحكام الشرعية يف  :عبد القادر داودي. 2/568لته، مدونة الفقه املالكي وأد: انظر، الغرياين. بنكاح الفضويل إال إذا رضي صاحب الشأن
 .113-112األحوال الشخصية، ص 

عبد . 130-129ص  ،1962مطبعة دار التأليف، مصر،  األحكام الشرعية لألحوال الشخصية،: زكي الدين شعبان  انظر،-2122
 . وما بعدها42اج يف الفقه والقانون، ص آثار عقد الزو: مجيل فخري حممد جامن. 1/203األحوال الشخصية، : الرمحن الصابوين



 478

  وقانون األسرة اجلزائريآثار عقد الزواج يف الفقه اإلسالمي : املبحث السادس
إنّ القاعدة العامة يف كل العقود، وخاصة عقد الزواج أن اآلثار املترتبة على العقد هي من عمل 
الشارع، حفظا للحياة الزوجية من أن تتعرض لعوامل الفساد مبا يشترطه العاقدان من شروط قد تكون 

 أنه جيوز ألحد العاقدين أن يشترط ، إال)2123(منافية ملقاصد الشارع ومرماه من ذلك العقد املقدس
  .شرطا يف العقد ال ينايف هذه اآلثار، وال خيالف طبيعة العقد أو أحكام قانون األسرة

. وعلى هذا، فاملقصود بآثار عقد الزواج هي النتائج اليت تترتب على العقد مبجرد انعقاده
  .)2124(لزمة للطرفنيواألصل يف هذه اآلثار أن تكون حبكم الشارع ملا رتبه من آثار م

 مجلة - وفقا ملا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية-وقد رتب املشرع اجلزائري على عقد الزواج 
 من قانون األسرة، ونفقة 36من اآلثار تتمثل يف احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني مبوجب املادة 

، وإثبات النسب مبوجب املواد 76 و75، ونفقة األوالد مبوجب املادتني 74الزوجة مبوجب املادة 
، والتوارث 26، وحرمة املصاهرة مبوجب املادة 46 - مكرر40-41-42-43-44-45-45

. )2125( من قانون األسرة اجلزائري132-131-130-126كأثر من آثار عقد الزواج مبوجب املواد 
  .وما دامت هذه اآلثار من عمل الشارع فهي من الثوابت اليت ال تتغري كأصل عام

 وعلى ذلك فإن احلديث عن هذه اآلثار إمنا خيص بعض اجلزئيات اليت هي حمل اجتهاد يف الفقه 
ومن هنا فإن ما يرتبه عقد الزواج من . اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، وما كرسته مبادئ القضاء

  . األمة كأصل عامآثار وفق قانون األسرة اجلزائري، إمنا هي آثار شرعية أساسها الكتاب والسنة وإمجاع
 من قانون 26 ففي موضوع التحرمي باملصاهرة كأثر من آثار عقد الزواج جاءت املادة 

أصول الزوجة مبجرد العقد عليها، فروعها إن حصل الدخول ا، : احملرمات باملصاهرة هي:"األسرة
وهي ذا . )2126("أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا، أرامل ومطلقات فروع الشخص وإن نزلوا

  .)2127(متفقة مع األمر الثابت يف الشريعة اإلسالمية، والذي ال جمال لالجتهاد فيه

                                                 
 .209حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص :  انظر، أبو زهرة-2123
 .157الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، ص :  انظر، العريب بلحاج-2124
  أحكامه يثبت للمرأة كحق هلا ومما جتدر اإلشارة إليه أن معظم الفقهاء قد جعلوا املهر أثرا من أثار عقد الزواج ، كونه حكما من-2125

الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 229حماضرات يف عقد الزواج وآثاره،ص : انظر، أبو زهرة.  تستحق نصفه بالعقد وكله بالدخول
 ومنه فال يعد -كما سبق بيانه-غري أن املشرع اجلزائري جعله شرطا من شروط الصحة وفق ما ذهب إليه بعض املالكية.  وما بعدها7/250

 . أثرا من آثار عقد الزواج
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 املتضمن قانون األسرة، املعدل واملتمم باألمر 9/6/1984 املؤرخ يف 11-84 قانون -2126
 .2/439 املهذب،: الشريازي. 33-2/32بداية اتهد، :  انظر، ابن رشد-2127
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 من نفس القانون 36أما فيما خيص احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني فقد نصت املادة 
عروف،  املعاشرة بامل-احملافظة على الروابط وواجبات احلياة املشتركة: جيب على الزوجني:"على أنه

 التشاور - التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم-وتبادل االحترام واملودة والرمحة
 حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر وأقاربه واحترامهم -يف تسيري شؤون األسرة وتباعد الوالدات

زيارة كل - باحلسىن واملعروف احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربني-وزيارم
  . )2128("منهما ألبويه وأقاربه واستضافتهم باملعروف

و املالحظ أن هذه املادة بعد تعديلها مل متيز بني حقوق وواجبات الزوج، وبني واجبات الزوجة 
وحقوقها، إال أن هذه احلقوق والواجبات املتبادلة بينهما مقررة وثابتة يف الشريعة اإلسالمية على 

  .)2129(ملةاجل
 من 126، فقد نصت املادة )2130(وأما يف موضوع التوارث بني الزوجني كأثر من آثار الزواج

، وحق التوارث بني الزوجني من األمور )2131("القرابة والزوجية: أسباب اإلرث:"نفس القانون على أن
  .)2132(الثابتة شرعا، ومنه فال جمال لالختالف فيها

 من نفس القانون على 40 الزواج، فقد نصت املادة ويف موضوع النسب كأثر من آثار عقد
يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج مت فسخه بعد :"أنه

جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات .  من هذا القانون34 و 33 و 32الدخول طبقا للمواد 
  . )2133("النسب

به وفق شروط ثبوت النسب و ون على جواز اللجوء إىل التلقيح االصطناعيكما نص القان
  . مكرر45وضوابط حمددة يف نفس القانون، وذلك يف املادة 

                                                 
احملافظة على : جيب على الزوجني:" كما يلي11-84حررت يف ظل القانون و. 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -2128

الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشتركة، التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم، احملافظة على روابط القرابة والتعامل 
 ".مع الوالدين واألقربني باحلسىن واملعروف

الفقه :وهبة الزحيلي . وما بعدها218حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص : انظر، أبو زهرة. 10/220 املغين،:  انظر، ابن قدامة-2129
 .7/327اإلسالمي وأدلته، 

 . وما بعدها218حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص :  انظر، أبو زهرة-2130
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05مم باألمر  املتضمن قانون األسرة، املعدل واملت9/6/1984 املؤرخ يف 11-84 قانون -2131
 . وسيأيت بيان اختالف الفقهاء يف حكم توريث املطلقة يف مرض املوت يف الفصل الثاين-2132
يثبت النسب بالزواج الصحيح :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -2133

 ". من هذا القانون34 و33و  32  مت فسخه بعد الدخول طبقا للموادكل نكاحوباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وب
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 أن املشرع اجلزائري قد ساير التطور - بعد تعديلها-وما يالحظ من خالل نص هذه املادة 
اعتماد الطرق العلمية إلثبات النسب أو العلمي وجماله يف إثبات النسب، حيث أجاز للقاضي اللجوء إىل 

ومنه فال بد من التطرق إىل موضوع إثبات النسب بالطرق العلمية احلديثة، . نفيه دون قيد أو شرط
  .وكذا ضوابط اللجوء إىل التلقيح االصطناعي وموقف الفقه اإلسالمي من ذلك
جتب نفقة :"  على أنه74ويف موضوع النفقة كأثر من آثار عقد الزواج نص املشرع يف املادة 
 من هذا 80 و79 و78الزوجة على زوجها بالدخول ا أو دعوا إليه ببينة مع مراعاة أحكام املواد 

  ". القانون
ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، وتفصيل ذلك مدون يف 

  .)2134(كتب الفقه اإلسالمي
الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما : فقةتشمل الن:" على أنه78ونصت املادة 

وهذا يتفق مع ذهب إليه فقهاء الشريعة اإلسالمية، إال أم ". يعترب من الضروريات يف العرف والعادة
  . اختلفوا يف نفقة العالج، مما يستوجب الوقوف عند هذه املسألة وبيان موقف الفقه اإلسالمي يف ذلك

ص على جزاء االمتناع عن تسديد النفقة احملكوم ا قضائيا من خالل كما أن املشرع مل ين
 من 331 من نفس القانون، مما يستوجب احلديث عن ذلك من خالل نص املادة 80 و79املادتني 

 أعطى املشرع احلق للزوجة يف 53إال أنه ومن خالل الفقرة األوىل من املادة . )2135(قانون العقوبات
فاق بعد صدور احلكم بوجوبه ما مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج، وهو ما طلب التطليق لعدم اإلن

  .يستوجب التطرق إليه من خالل ما أقره الفقه اإلسالمي خبصوص التفريق بسبب عدم اإلنفاق
 واملختلف فيها بني -املشار إليها-ومنه فإن احلديث عن آثار الزواج يقتصر على بعض اجلزئيات

  : اإلسالمي وما ذهب إليه املشرع اجلزائري، وذلك يف املطالب اآلتيةما هو مقرر يف الفقه

                                                 
 وما 11/414 احلاوي الكبري،: املاوردي.  وما بعدها3/148 املهذب،: الشريازي.  وما بعدها11/347 املغين،:  انظر، ابن قدامة-2134

 .295اج، ص حماضرات يف عقد الزو: أبو زهرة.  وما بعدها10/88 احمللى،: ابن حزم . بعدها
 سنوات 3 أشهر إىل 6يعاقب باحلبس من :"حيث نصت على أنه .20/12/2006 املؤرخ يف 23-06 مبوجب القانون رقم -2135

 دج كل من امتنع عمدا وملدة جتاوز شهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته وعن 300.000 دج إىل 50.000وبغرامة مالية من 
وهذا مقرر من ". ة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهمأداء كامل قيمة النفق

من املقرر قانونا أن يتحمل املسؤولية اجلزائية كل من امتنع عمدا :" والذي جاء فيه16/4/1995خالل االجتهاد القضائي الصادر بتاريخ 
ملبالغ املالية املقررة قضاء إلعالة أسرته ويبقى االفتراض عن عمد الدفع عمدي ما مل يثبت العكس، ومىت ثبت وملدة تفوق الشهرين عن تقدمي ا

 يلزم املتهم بدفع النفقة فإن قضاة الس قد خرقوا القانون عندما قضوا بالرباءة لصاحله بدعوى أنه ال يوجد -استعجايل-صدور أمر قضائي
 .1995الة القضائية، العدد الثاين، : 124382ملف رقم ". مما يتعني نقض وإبطال قرارهم املنتقدحكم أو قرار ائي يف الرتاع 
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  إثبات النسب يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب األول
لقد حرصت الشريعة اإلسالمية على حفظ األنساب من الضياع أو االفتراء، ووضعت أحكاما 

لقرابات، حىت تنشأ األسرة على أسس قوية جيمع بني لثبوت النسب، وجعلته حقا للولد وألبويه وسائر ا
أفرادها صلة الدم والقرابة اليت تقوي عزمها وتشد أزرها ليكون هلا دورها الفعال يف اتمع، ولتثبت هلا 

  . )2136(احلقوق وتلتزم بالواجبات الشرعية املتبادلة بني أفرادها
 يف موضوع ة اإلسالميةعيترف الشرتعمل   األنساباختالط و نظرا ألمهية املوضوع و منها 

 أقر الفقهاء بأن ،كماأصليا يف ثبوت النسب ا ينتج عن الزواج الصحيح و جعله طريقامب ىالنسب سو
يثبت :" على أنه40 وتطبيقا هلذا نص قانون األسرة يف املادة ،بالبينة وأ باإلقرار أيضايثبت  النسب

 مت فسخه بعد الدخول زواج بكل  أو بنكاح الشبهة أوأو بالبينة النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار
جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات . من هذا القانون 34 و33و 32طبقا للمادة 

  .)2137("النسب
   للنسب ةئاألسباب املنش: الفرع األول

  .قبل التطرق لألسباب املنشئة للنسب ال بد من التعريف به أوال يف اللغة واالصطالح
  تعريف النسب لغة واصطالحا: أوال

  .مصدر نسب، يقال نسبته إىل أبيه نسبا من باب طلب، عزوته إليه:  يف اللغة-أ
 النسبة بالكسر، فتجمع على نسب، واستعمل النسب وهو املصدر يف مطلق الوصلة : واالسم

  .)2138(بينهما نسب أي قرابة: بالقرابة، فيقال
  .)2139(ل األب أو من قبل األميكون النسب من قب:  قال ابن السكيت

                                                 
طال كالم الفقهاء يف موضوع النسب وثبوته وانتهوا إىل قاعدة عامة هي أنه حيتاط يف النسب ما ال حيتاط يف غريه، وذلك ألن  -2136

ول النسب، وحىت تثبت له احلقوق على أبويه وأسرتيهما، فإنه يتعلق به أيضا حق اهللا النسب وإن كان حق الولد فيه ظاهرا حىت ال يكون جمه
تعاىل ألنه أساس بناء األسرة وتكوينها، وترتبط به حرمة الزواج الذي شرعه اهللا وجعل من مقاصده األصلية التناسل، وهلذا فإنه يثبت بني 

ومع ذلك فإنه   أي محل حيدث نتيجة هذا العقد، كما أن الشهادة تقبل فيه حسبة،الزوجني ولو اتفقا عند إجراء عقد الزواج على نفي ثبوت
أما األم فمصلحتها الشخصية يف أن ال تلوكها األلسنة وال يظن ا السوء، وأما األب فهو السبب املباشر . يتعلق به أيضا حق كل من األبوين

الوجيز : حممد سالم مدكور انظر،. ه لغريه، وهذا أمر فطري بالنسبة لكل منهمايف اإلجناب مبا أحدثه من تلقيح فإن من حقه أال ينسب نتاج
 . 397-396ص  ،1975 النهضة العربية، القاهرة، دار ألحكام األسرة يف اإلسالم،

يثبت النسب بالزواج الصحيح و باإلقرار :" 11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -2137
 ". من هذا القانون 34 و 33 و 32بكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقا للمادة   و بنكاح الشبهة و   لبينةو با

 .916املعجم الوسيط، ص  -2138
 .2/602، )دط،دت(املصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، : الفيومي -2139



 482

 هو القرابة وهو االتصال بني إنسانني باالشتراك يف والدة قريبة أو : يف االصطالح-ب
  .)2141(ومن األلفاظ اليت هلا صلة بالنسب الرضاع واملصاهرة. )2140(بعيدة

  األسباب املنشئة للنسب: ثانيا
ا ثبوت نسبه من أمه فإنه أم. ثبوت نسب الولد إما أن يكون من أمه وإما أن يكون من أبيه

حيصل مبجرد الوالدة، سواء كانت الوالدة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطء بشبهة أو من زنا، وال 
أما ثبوت النسب من أبيه فإنه يتم بأحد األسباب اآليت . ميكن نفي النسب من أمه بعد ثبوته بالوالدة

  :ذكرها بإجياز
  الفراش: أوال

ئمة حقيقة أو حكما بني الرجل واملرأة عند ابتداء محلها بالولد، وال يكون ويراد به الزوجية القا 
، والوطء بشبهة، ويسمى )2142(إال بالعقد الصحيح، ويلحق بالزواج الصحيح الدخول بالعقد الفاسد

وعلى هذا فعقد الزواج الباطل ال يعد فراشا، وال يثبت به نسب، وكذلك الوطء . )2143(بشبهة الفراش
فإذا محلت الزوجة فإن الولد الذي تأيت . )2144(شبهة ألنه زنا، والزنا ال يثبت به نسببدون حلّ وال 

. )2145(به ينسب إىل زوجها صاحب الفراش دون حاجة إىل إقرار منه بذلك، وال إىل أي بينة إلثباته
، )2146("الولد للفراش وللعاهر احلجر:"�والدليل على اعتبار الفراش سببا يثبت به النسب قوله 

 وهو ما نص عليه قانون األسرة يف املادة .)2147(ث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من األبواحلدي
  : واليت تستشف منها شروط ثبوت النسب بالفراش، وذلك كما يأيت41

     
                                                 

 .186القضاء الشرعي، ص : حسن موسى انظر، -2140
 .40/232: ة الكويتيةاملوسوعة الفقهي -2141
يثبت النسب يف النكاح الفاسد إذا كان خمتلف يف فساده بني العلماء مثل النكاح بغري ويل ونكاح السر والشغار، فإن الولد يلحق  -2142

إذا كان كما يثبت . بأبيه يف النكاح املختلف فيه، ألن االختالف شبهة، والشبهة يف باب النسب تفسر لصاحل الولد صيانة له من الضياع
النكاح الفاسد به شبهة تدرأ حد الزنا عن الزوجني، كما إذا تزوج الرجل إحدى حمارمه غري عامل بذلك، ألن عدم العلم شبهة، وما دامت 

 .3/62مدونة الفقه املالكي وأدلته، : الغرياين. الشبهة يف النكاح تدرأ احلد، فإا تلحق الولد أيضا بأبيه صيانة له عن الضياع
ذا وطئ الرجل امرأة أجنبية غلطا يظنها زوجته، فهذا الوطء ال هو زنا جيب فيه احلد وال هو وطء مستند إىل عقد نكاح، فهو إ -2143

وطء مستند إىل شبهة نكاح، ولذلك يلحق فيه الولد بأبيه، ألن الشبهة تفسر لصاحل النسب ما مل يكن هناك مانع، كأن تلد قبل ستة أشهر من 
  .3/62مدونة الفقه املالكي وأدلته، : رياينالغ. تاريخ الوطء

 .388األحوال الشخصية، ص : انظر،أبو زهرة -2144
 .484أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي والقانون املصري، ص : انظر، عبد العزيز رمضان مسك -2145
 .2/75اجلامع الصحيح، . 2053كتاب البيوع، باب تفسري املشبهات، حديث رقم :  البخاري-2146
 .38-10/37شرح النووي على صحيح مسلم، : ظر، النووي ان-2147
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  شروط ثبوت النسب بالفراش يف قانون األسرة   
ها املشرع اجلزائري صاحلا لثبوت النسب ال بد من توافر شروط نص علي  يكون هذا الفراشحىت   

تصال و مل الينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن ا":من قانون األسرة 41من خالل املادة 
   :)2149(اآلتية فر الشروطاوعليه إلثبات النسب يف الزواج الصحيح جيب تو. )2148(املشروعة ينفه بالطرق

 مكرر 9 و 9هو وارد يف املادة  أي مطابقا ملا -كما سبق الذكر-يكون الزواج شرعيا  أن -1
   .من قانون األسرة اجلزائري

وذلك بأن يكون ممن يتأتى منه احلمل، وال : )2150( أن يكون محل الزوجة من زوجها ممكنا-2
يكون ذلك إال إذا ثبت بلوغه وقدرته على اإلجناب، فإذا كان صغريا ال يتصور منه احلمل فال يثبت 

 .)2151(نسب الولد منه
 والذي يتأكد ومعناه حدوث التالقي بني الزوجني فعال :)2152(ممكنا تصالاالأن يكون  -3  
 أو بلدين متقاربني، أو )2153(، وهذا عند مجهور الفقهاء بأن يكونا يف بلد واحدلصحيحةاباخللوة 

  . )2154(متباعدين وكان االتصال ممكنا عادة
نفي , لنفي النسباملشروعة  ويقصد بالطرق :أن ال ينفيه الزوج عنه بالطرق املشروعة -4

، وذلك إذا العن الزوج زوجته اللعان الشرعي، وال بد من حكم القاضي بنفي النسب؛ النسب باللعان
  .)2155(ألن اللعان وحده ال ينتفي به النسب

                                                 
 . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2148
. استعمال املرأة ملوانع احلمل، أو العزل بالنسبة للرجل، أو عدم مشاة الولد: من األمور اليت ال يصح االعتماد عليها يف نفي النسب-2149

، 1عة اإلسالمية والقانون الكوييت، جلنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، طالنسب وأحكامه يف الشري: راجع، حممود حممد حسن
 . وما بعدها183، ص 1999
 .390 صاألحوال الشخصية، :أبو زهرة انظر، -2150
سنة  19 وهذا الشرط مل ينص عليه املشرع اجلزائري، ألنه مينع تزويج الصغار، ويشترط البلوغ من خالل حتديده سن الزواج بـ -2151

 .اليت يكون فيها الشخص بالغا يف الغالب
 .391األحوال الشخصية، ص  :أبو زهرة انظر، -2152
 .وإذا كانا يف بلد واحد إال أن أحدمها كان حمبوسا أو مفقودا، فالتالقي غري ممكن بينهما -2153
العتباره ممكنا عقال، وأن جمرد مظنة التالقي بينما يرى فقهاء احلنفية أن املرأة تكون فراشا مبجرد العقد عليها يف الزواج الصحيح،  -2154

ورد عليهم بأن املظنة ال حتصل مبجرد العقد، وال بد من إمكان . 1/564الفتاوى اهلندية، .-لكن الصحيح أم يشترطون حتقق اخللوة-كافية
الف أنه لو تزوج رجل يف الغرب  ويترتب على هذا اخل.537-12/536نيل األوطار، :الشوكاين. 2/118بداية اتهد،: ابن رشد.الوطء

بامرأة يف الشرق عن طريق املراسلة والتوكيل حبيث ال يتصور تالقيهما يف العادة، مث أتت بولد فإنه ال يثبت نسبه عند اجلمهور لعدم إمكان 
 أن املشرع اجلزائري قد أخذ واملالحظ. التالقي بني الزوجني، وعند احلنفية يثبت نسب هذا الولد إذا أتت به لستة أشهر من تاريخ العقد

 .مبذهب اجلمهور يف جعل الدخول سببا من أسباب ثبوت النسب
 .391األحوال الشخصية، : أبو زهرة انظر، -2155
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من  138يفهم من خالل املادة  إن مل ينص عليه املشرع صراحة إال أنهنفي النسب باللعان وو 
  .)2156("من اإلرث اللعان و الردةمينع :"الىت تنص قانون األسرة 

طبقا :"20/10/1992 أقر به من خالل ما جاء يف القرار الصادر يف االجتهاد القضائيإال أن 
 فنصت على أن الولد 41 من قانون األسرة فإن أقل مدة احلمل هي ستة أشهر، أما املادة 42للمادة 

أن اللعان ال يكون إال باملسجد العتيق، ويف ينسب ألبيه مىت كان الزواج شرعيا، ومل ينفه باللعان، حيث 
 .)2157("أجل ال يتجاوز مثانية أيام من يوم العلم باحلمل الذي يراد نفيه

وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُونَ �:؛ لقوله تعاىل)2158(أن يولد الولد بني أقل و أقصى مدة للحمل -5
  ).2159(�شهرا

 من 42خالل املادة  املشرع اجلزائري منوقد ذهب  .)2160(�وِفصالُه ِفي عاميِن�:وقوله تعاىل 
 فلو مت الوضع بعد مرور ،أشهر عشرة  أشهر و أقصاهاستة أن أقل مدة للحمل هي قانون األسرة إىل

خر كاحلكم آبطالق أو وفاة أو بأي طريق   بني الزوجني سواء كاناالنفصال أشهر من تاريخ عشرة
  .)2161( فال يثبت بذلك نسبعليه بعقوبة

   يف الفقه والقانونصطناعيثبوت النسب بالتلقيح اال: ثانيا   
ساير املشرع اجلزائري ما توصل إليه العلم احلديث من استعمال التقنيات اجلديدة املعاصرة؛    

إلجياد حلّ ملعضلة عسر اإلجناب لدى عدد معترب من األزواج، فقرر اعتماد التلقيح االصطناعي كطريقة 
  .  مكرر45كلما توفرت الشروط املنصوص عليها يف املادة من طرق إثبات النسب 

دخال حيوانات منوية مستخرجة من الزوج يف إهو عبارة عن : املقصود بالتلقيح الصناعي -أ   
جناب، وال يتم ذلك عن طريق املمارسة اجلنسية املباشرة إلخصاب واإلاملسالك التناسلية للزوجة دف ا

                                                 
 . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2156
 . 103، ص 54العدد : نشرة القضاة -2157
 .387-386  صاألحوال الشخصية،: انظر، أبو زهرة -2158
 .15ة اآلي :األحقاف -2159
 .14اآلية  :لقمان -2160
 وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر، واختلفوا يف أقصى مدته فذهب الظاهرية إىل أن احلد األقصى للحمل تسعة -2161

. اها أربع سننيأشهر، يف حني ذهب احلنفية إىل أن أقصى مدة احلمل سنتني، ويرى اإلمام مالك أا أربع سنني أو مخس، وقال الشافعي أن أقص
واحلق يف هذه القضية أن هذه :"قال أبو زهرة. وما ذهب إليه املشرع يقترب مما ذهب إليه الظاهرية. 118-2/117 بداية اتهد،: ابن رشد

التقدير بتسعة وإمنا الوقائع تؤيد ..وإن االستقراء يف عصرنا احلاضر ال جيد ما يؤيد التقدير خبمس وال أربع..التقديرات مل تنب على النصوص
 بداية اتهد،. وهذا ما رجحه ابن رشد من الفقهاء املتقدمني. 387األحوال الشخصية، ص ".أشهر، وقد يوجب االحتياط التقدير بسنة

2/117 . 
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قن السائل املنوي بطريقة اصطناعية بواسطة احملقن املخصص لذلك، ويلجأ بني الزوج والزوجة، وإمنا حب
. )2162(الولدالطبيب إىل هذه الطريقة يف حالة الفشل يف معاجلة العقم، وكتدبري مساعد للحصول على 

باعتبار أن تلقيح بويضة األنثى " أطفال األنابيب" يعرفون أو يسمون ة الطريقهواألوالد الذين يولدون ذ
2163( الرجل يتم داخل األنابيبمبين(.  

جيوز للزوجني :" 02-05 من األمر مكرر45على ذلك يف املادة اجلزائري نص املشرع وقد    
   :لشروط التاليةأخضعه يف الفقرة الثانية لو". اللجوء إىل التلقيح االصطناعي

  .أن يكون الزواج شرعيا -1   
  .ما الزوجني و أثناء حيااالتلقيح برض أن يكون -2   
   . دون غريمهارحم الزوجة تم التلقيح مبين الزوج و بويضةيأن -3   
  .األم البديلة ستعمالاصطناعي بالأنه ال جيوز اللجوء إىل التلقيح ا مع اشتراط -4   
يتضح من خالل الفقرة األوىل من نص هذه املادة أن احلكم جاء عاما ومطلقا من كل قيد جلواز    

صطناعي، ومعىن هذا فتح الباب مطلقا التباع هذه الطريقة، ولو مل يكن هناك اللجوء إىل التلقيح اال
  .سبب يدعو لذلك

إضافة إىل ذلك فإن النص مل يبني إن كانت عملية التلقيح تتم داخل رحم الزوجة، مما يعين أنه    
عن طريق جيوز أن يكون التلقيح خارج رحم الزوجة، مث تعاد اللقيحة إىل رمحها، كما جيوز أن يكون 

  .إدخال ماء الزوج بآلة معينة يف رحم زوجته
-كما أن املشرع مل يوضح اجلزاء املترتب على ختلف إحدى هذه الشروط، وهو ما سنعرض له    

  .  من خالل بيان صور وأساليب التلقيح االصطناعي احملظورة واملباحة شرعا-فيما يأيت
  ي أثر ختلف إحدى شروط عملية التلقيح االصطناع-ب   
 املعدل 02-05أجاز املشرع اجلزائري اللجوء إىل عملية التلقيح االصطناعي مبوجب األمر    

واملتمم لقانون األسرة، ووضع شروطا لذلك، إال أنه مل يتعرض للجزاء املترتب على ختلف إحدى هذه 
  . مكرر نظرا العتبارها شروطا يف غاية األمهية45الشروط الواردة يف املادة 

عملية التلقيح االصطناعي من غري مين الزوج أو من غري عقد زواج شرعي أو بتخلف فلو متت    
  .شرط موافقة الزوج الصرحية فما أثر ذلك؟ وما موقف املشرع اجلزائري يف هذه املسألة ؟

                                                 
أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة : انظر، أمحد أبراهيم بك. 263-1/262فقه النوازل، :  انظر، بكر عبد اهللا أبو زيد-2162

 .606سالمية والقانون، ص اإل
 19، 2008، 1 دار النهضة العربية، القاهرة، ط-أحكامه القانونية وحدوده الشرعية-اإلجناب الصناعي:  حممد مرسي زهرة انظر،-2163

 .621أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، ص :  أمحد أبراهيم بك.وما بعدها
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وقد وضع املشرع اجلزائري إطارا قانونيا ملسألة التلقيح االصطناعي دون أن يوضح ما يرتبه    
 من آثار على العالقة الزوجية من جهة، و بالنسبة لثبوت و نفي النسب من جهة ختلف إحدى شروطه

  .أخرى
  صور التلقيح االصطناعي وحكمها يف الفقه اإلسالمي املعاصر -ج   

  صور التلقيح الصناعي احملظور: أوال   
ن البحوث قسم جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف مؤمتره الثالث بعما   

  :)2165( إىل سبعة صور، وهي أهم الطرق املستعملة)2164(املقدمة يف موضوع التلقيح الصناعي
أن جيرى التلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج، وبيضة مأخوذة من امرأة ليست : الصورة األوىل   

  .زوجته، مث تزرع تلك اللقيحة يف رحم زوجته
جل غري الزوج، وبيضة الزوجة، مث تزرع تلك  أن جيرى التلقيح بني نطفة ر:الصورة الثانية   

  .اللقيحة يف رحم الزوجة
أن جيرى تلقيح خارجي بني بذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة : الصورة الثالثة   

  .متطوعة حبملها
 أن جيرى تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنيب، وامرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة :الصورة الرابعة   

  . الزوجةيف رحم
 أن جيرى تلقيح خارجي بني بذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة يف رحم زوجة :الصورة اخلامسة   

  .أخرى
  صورتا التلقيح االصطناعي املباح شرعا   
 أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيا، مث تزرع :الصورة األوىل   

  .اللقيحة يف رحم الزوجة
  . أن تؤخذ بذرة الزوج، وحتقن يف رحم زوجته، ويتم التلقيح داخليا:ةالصورة الثاني   

                                                 
التلقيح الداخلي أو اإلخصاب الداخلي، وهو ما أخذ فيه ماء الرجل : اع التلقيح االصطناعي إىل نوعني ج الباحثون يف تقسيم أنو-2164

تلقيح خارجي، أو اإلخصاب املعملي، حيث يتم اإلخصاب يف وسط : والنوع الثاين. وحقن يف حمله املناسب داخل رحم املرأة، زوجة أو غريها
. مرأة زوجني أو غريمها، وجعال يف أنبوب أو طبق اختبار، مث تزرع يف مكاا املناسب يف رحم املرأةمعملي، وهو ما أخذ فيه املاءان من رجل وا

 . 263-1/262فقه النوازل، :  أبو زيد   بكر عبد اهللا
 وانظر تفصيال أكثر .35-34، ص 16، قرار رقم 1986 جمموع قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثالثة، عمان، -2165

التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء الفقهاء، دار الفكر اجلامعي، : أمحد حممد لطفي أمحد. حول صور التلقيح الصناعي وحكمها
 .277-276، ص 2006اإلسكندرية، 



 487

  موقف الفقه املعاصر: ثانيا     
، وذلك ملا تتضمنه من )2166(اتفق أكثر الفقهاء املعاصرين على حرمة الصور اخلمسة األوىل   

من ماء إدخال بيضة زوجة لقحت مباء زوجها، أو رجل آخر، يف رحم أجنبية، أو يف رحم تلك الزوجة 
رجل أجنيب عنها، مما يؤدي إىل التقاء تلك العمليات حبقيقة الزنا احملرم، فالطفل املنتج منها كولد الزنا، 
فال يثبت له نسب من زوجها؛ ألن البذرة الذكرية ليست منه،كما ال يثبت للطفل نسب من صاحب 

 حالة شبهة، وإمنا يلحق ، وال هو يف)2167("الولد للفراش:"البذرة الذكرية؛ ألنه ليس بزوج للحديث
نسب الطفل بأمه حينئذ كما يف الزنا احلقيقي، واحلاالت األخرى أدعى لتحقق صورة الزنا، وضياع 

  .نسب الطفل، وإفساد معىن األمومة كما فطرها اهللا تعاىل عليه
 ومقاصد الشرع جاءت حبفظ العرض والنسب، وهذه األنواع من التلقيحات الصناعية ضياع    

  .ملقاصد، وخطر على كيان اتمع اإلسالميلتلك ا
، من منع أساليب )2168(وهذا ما قرره امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي   

عدم اللجوء إليها : التلقيح الصناعي اخلمس األوىل، وإباحة الصورتني األخريتني، إال أنه زاد شرطني ومها
وهو ما . يتم مبنتهى االحتياط واحلذر من اختالط النطف واللقائحإال يف حالة الضرورة القصوى، وأن 
  :واستدلوا مبا يأيت. )2169(ذهب إليه كثريا من الفقهاء املعاصرين

 أن عملية التلقيح تتم بني مائي الزوجني وتعاد إىل رحم الزوجة، وهي كاملعاشرة الطبيعية -1   
فراش؛ ألن الولد خلق من مائه وولد على بني الزوجني؛ لذا يثبت فيها النسب من الزوج صاحب ال

فراشه، وألن اإلجناب ذه الطريقة يعد عمال مشروعا ال إمث فيه و ال حرج و هو بعد هذا يكون يف تلك 

                                                 
حترمي : ولاأل.  على أقوالواختلفوا يف حكم الصورتني السادسة والسابعة. 1/269فقه النوازل، :  انظر، بكر عبد اهللا أبو زيد-2166

أنه من مواطن الضرورات، فال يفىت فيه بفتوى عامة، : التوقف، الرابع: التلقيح بنوعيه الداخلي واخلارجي، الثاين اجلواز بشروط، الثالث
ييفها يف اخلطأ يف مع اتفاق القائلني باجلواز أن هذه العملية حتفّها املخاطر واحملاذير، ميكن تك. وعلى املكلف املبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه

النسب، بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، ويف العرض، فإن هذا املولود الذي حصل بطريقة يكتنفها اإلخالل سيعرض هذه 
ات البنية اإلنسانية إىل توجيه الشكوك حوهلا وتوسيع دائرة الكالم يف الوسط االجتماعي تصرحيا أو تعريضا، واحملافظة على العرض من ضروري

 .1/271 فقه النوازل،: انظر، بكر عبد اهللا أبو زيد. الشرع
 .440سبق خترجيه، ص  -2167
 .1984، 2امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، الدورة الثامنة، قرار رقم  -2168
إن :" التوقف يف املسألة حيث قال-رمحه اهللا- وقدا اختار الشيخ بن باز.271-1/270فقه النوازل، : انظر، بكر عبد اهللا أبو زيد -2169

 ولكن أنا ممن توقف يف ذلك، -عز وجل-التلقيح الصناعي أجازه بعض العلماء املعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حىت ال يقع ما حرم اهللا 
ر، إدارة جملة البحوث مجع وترتيب حممد بن سعد الشويع: جمموع فتاوى ابن باز". وأنصح بعدم فعله، ألنه قد يفتح باب شر ال اية له

 .21/192، 2002، 1اإلسالمية، السعودية، ط
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احلالة سبيال للحصول على ولد شرعي يذكر والداه به و متتد به حياما وتكتمل سعادما النفسية و 
  .)2170(عشرة و بقاء املودة بينهمااالجتماعية، ويطمئنان على دوام ال

 قواعد الشرع و مقاصده الكلية جاءت مبا يكفل للعباد حفظ أنفسهم، و استمرار تعاقبهم، -2   
وحفظ نسلهم بأن ال يشوبه اختالط مياه غري األزواج أو ضياع أواصر األنساب، ويف إباحة الطريقتني 

  . النفسية واالجتماعية للزوجنياألخريتني تأكيد على حفظ تلك املقاصد، وحتقق السعادة
أما ما قد يشوب حكم اإلباحة لتلك الصورتني من احتمال اختالط النطف أو اللقائح يف أوعية    

االختبار والسيما إذا كثرت ممارسته و شاعت، كذلك ما قد حيصل من تكشف للعورات املغلظة للزوج 
  :)2171(يتأو الزوجة أمام األجانب اشترط جممع الفقه اإلسالمي اآل

  . عدم اللجوء إليها إال يف حالة الضرورة القصوى-أ   
 . أن تكون العملية مبنتهى االحتياط واحلذر من اختالط النطف أو اللقائح-ب   
 . التأكد من خالل أطباء ثقات على جناح العملية أو حصول غلبة الظن على جناحها-ج   
  .مة أو رجل عند عدمها و الضرورة قائمة احلرص على أال تكشف عورة املرأة إال طبيبة مسل-د   
 وهوحقن ماء -مصطلح فقهي قدمي- قياس التلقيح االصطناعي على مسألة االستدخال-ه   

  .)2172(الرجل يف قبل املرأة، وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل ثبوت النسب باالستدخال
 مكرر من 45 وعلى هذا فال يثبت النسب عند ختلف إحدى الشروط املنصوص عليها يف املادة   

  .قانون األسرة اجلزائري، حىت ولو مل ينص املشرع على ذلك صراحة
وباملقابل فإذا أنكر الزوج أبوته للمولود الناتج من زواج صحيح، أو فاسد وقام نزاع يف ذلك    

 قد أجازت للقاضي الذي يعرض عليه نزاع من هذا 40بني الزوج والزوجة، فإن الفقرة الثانية من املادة 
نوع أن يلجأ إىل كافة الطرق العلمية املمكنة إلثبات النسب، مبا يف ذلك ما يسمى باحلمض النووي، ال

  .ويدخل ضمن األسباب الكاشفة للنسب، وسيأيت بيان ذلك
  ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح: ثالثا   
ل خالل عشرة ينسب الولد ألبيه إذا وضع احلم:"  من قانون األسرة على أنه43نصت املادة    

حيث يتضح من نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد أغفل ". أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة
  :التفصيل يف مجلة أمور أساسية

                                                 
 .553الضوابط الشرعية الستنباط األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة، ص : كمال طه مسلم انظر، -2170
 .554-553الضوابط الشرعية الستنباط األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة، ص : انظر،كمال طه مسلم -2171
 .4/712  مغين احملتاج،:الشربيين.4/124، 2000، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط الفتاوى اهلندية،: نطام انظر، الشيخ -2172
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، هل يقصد ا االنفصال احلقيقي بني الزوجني من "االنفصال"مل يبني املقصود من كلمة :أوال   
غري . هو حكم الطالق الصادر حبكم قضائي" االنفصال"ارة يوم تلفظ الزوج بالطالق، أم أن املراد بعب

 من نفس القانون قد نصت صراحة على أن أقصى مدة احلمل عشرة أشهر من تاريخ 60أن املادة 
  .الطالق أو الوفاة

 يطرح 49فالقول أن االنفصال هو الطالق الذي يقع بصدور حكم قضائي به وفقا للمادة    
رة أشهر من يوم صدور احلكم القضائي بالطالق، ويترتب على ذلك أن إشكالية بدء حساب مدة العش

الطفل الذي ينجب قد يكون خالل مدة أكرب من عشرة أشهر إذا مت بدء حساب مدة العشرة أشهر من 
لذلك يكون املعىن . يوم تلفظ الزوج بالطالق، وهذا ما يتناقض واملبادئ األساسية للنسب شرعا وقانونا

والذي يتماشى وأحكام النسب الشرعية هو االنفصال الفعلي بني الزوجني بغض النظر األصح لالنفصال 
عن الطالق الذي يصدر حبكم قضائي، والذي قد يتأخر صدوره عن تاريخ االنفصال احلقيقي للزوجني؛ 

  .أي من يوم تلفظ الزوج بالطالق وفراقه لزوجته
نفصال قياسا على القواعد العامة يف إثبات وعلى هذا يرجع األمر إىل القاضي لتفسريه كلمة اال   

  .النسب
كما أنه مل يفرق بني ما إذا كانت الفرقة قبل الدخول أو بعده، فإذا طلق الرجل زوجته : الثانية   

قبل الدخول واخللوة، مث ولدت ولدا بعد الطالق، فإن أتت به قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطالق 
ا محلت به قبل الفرقة، وإن أتت به بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من ثبت نسبه من الزوج للتيقن بأ

تاريخ الطالق فال يثبت نسبه من الزوج، الحتمال أا محلت بعد الطالق من غريه، واحتمال أا محلت 
  .قبل الطالق ال يكفي إلثبات النسب هنا؛ ألن زوجيتها انقطعت ذا الطالق البائن حيث ال عدة عليها

ق الرجل زوجته بعد الدخول أو اخللوة سواء أكان الطالق رجعيا أم بائنا أم توىف عنها وإذا طل   
زوجها، فإن أتت بالولد قبل مضي أقصى مدة احلمل من يوم الطالق أو الوفاة ثبت نسبه من الزوج، أما 

ق أو إن ولدته بعد مضي أقصى مدة احلمل من يوم الطالق أو الوفاة فال يثبت نسبه من الزوج املطل
  .)2173(املتوىف، وهذا رأي اجلمهور

حيث  .مل مييز املشرع اجلزائري بني ما إذا كان الطالق رجعيا أو بائنا كما فعل الفقهاء:الثالثة   
إن كان الطالق رجعيا ومل تقر املرأة بانقضاء عدا : فصل احلنفية بني الطالق الرجعي والبائن، فقالوا

 به قبل مضي أقصى مدة احلمل من تاريخ الطالق، أم بعد مضي يثبت نسب الولد من الزوج، سواء أتت
أقصى مدة احلمل؛ ألن الطالق الرجعي ال حيرم املرأة على زوجها، فيجوز له االستمتاع ا، ويكون 

                                                 
 .7/685الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 710-709أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  مصطفى شليبانظر، -2173
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ذلك رجعة، فإن أقرت املرأة بانقضاء العدة، وكانت املدة حتتمل انقضاءها، فال يثبت نسب الولد من 
ملدة بني اإلقرار والوالدة أقل من ستة أشهر لتبني كذا أو خطئها يف إقرارها، فإن الزوج إال إذا كانت ا

  .كانت ستة أشهر فأكثر فال يثبت نسبه من الزوج إال إذا ادعاه
وإن كان الطالق بائنا أو كانت الفرقة بسبب وفاة الزوج، ومل تقر بانقضاء العدة فال يثبت    

 أقصى مدة احلمل من تاريخ الطالق أو الوفاة، أما إن أتت به بعد نسب الولد إال أذا أتت به قبل مضي
مضي هذه املدة ومل يكن هناك احتمال بأا محلت به قبل الطالق أو الوفاة، فإن أقرت بانقضاء العدة 
واملدة حتتمل انتهاء العدة فيها فال يثبت نسب الولد من الزوج إال إذا جاءت به قبل مضي ستة أشهر من 

  .)2174(قراروقت اإل
 أن املشرع اجلزائري قد وضع شرطا واحدا لثبوت 43هذا، واملالحظ من خالل نص املادة    

النسب يف حالة الفرقة بني الزوجني من زواج صحيح، وهو الوالدة خالل عشرة أشهر من تاريخ 
ت نسبه إىل أبيه، غري أنه إذا أتت املرأة بالولد بعد مرور أكثر من عشرة أشهر فال يثب. االنفصال أو الوفاة

وعليه يكون ألي شخص ذي مصلحة . إال إذا نسبته الزوجة دون علم الزوج املطلق أو املتوىف أو ورثته
. )2175(أن يطعن يف هذا النسب ويرفع دعوى أمام القضاء تتعلق بإسناد نسب املولود إىل الزوج زورا

   .وهنا يثور التساؤل حول مدى حجية شهادة امليالد يف ثبوت النسب؟
 مل يبني املعيار املعتمد يف اعتبار النسب من يوم 43الواقع أن املشرع اجلزائري من خالل املادة    

ذلك أنه من املعلوم أن شهادة . الوالدة احلقيقي أم من يوم تسجيل املولود يف سجالت احلالة املدنية
يخ ميالده وحمل الوالدة، وهي امليالد تعد ورقة رمسية تشتمل على اسم املولود وجنسه واسم والديه وتار

حجة على البيانات الواردة ا ما مل يثبت العكس؛ أي أا ليست حجة قاطعة يف ثبوت النسب بل هي 
قرينة قابلة إلثبات عكسها ما مل يقر الرجل بصحة البيانات املدونة ا، ألا مل توضع أصال إلثبات 

يتميز به عن غريه من األفراد، فيجوز إثبات عكسها أو النسب، وإمنا الغرض منها أن يكون للمولود اسم 
بطالا، ألن بياناا تثبتها اجلهات املختصة طبقا للبيانات اليت يقدمها من بلغ عن واقعة امليالد أيا كان 

                                                 
: العريب بلحاج. 7/686الفقه اإلسالمي وأدلته، :  وهبة الزحيلي. وما بعدها393األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة انظر، -2174

 .1/193الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، 
 أن دعوى النسب حسبة هللا تعاىل، فلذا جيوز رفعها دون طلب من أحد ألن النسب يتعلق به حق  إىلجتدر اإلشارة يف هذا الصدد -2175

 .  احلقوق هي مما جيب على كل مسلم احملافظة عليها والدفاع عنهااهللا تعاىل وحق العباد باعتبار أن هذه 
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وعلى هذا ال تصلح مبجردها لثبوت . شخصه وصلته باملولود دون التحقق من صحتها أو التثبت منها
  .)2176(د قرينة ال مينع دحضها وإقامة الدليل على عكسهاالنسب وأن كانت تع

  األسباب الكاشفة للنسب:  الفرع الثاين   
 أو البينة وأاإلقرار يف و تتمثل هذه الوسيلة  ، ألا تكشف عن واقعة سابقةبالكاشفة؛ ىتسمو   

  )2177(. بإجيازاللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب عند االقتضاء، وفيما يلي عرض هلذه األسباب
  اإلقرار :أوال   
 وهو حجة قاصرة على املقر ال ،بإحلاق نسب ولد جمهول النسب به عتراف شخص معنياهو و    

 ويثبت له النسب من غري حاجة إىل بيان سبب ،حاليت الصحة أو املرض تتعداه سواء كان ذلك يف
 ،هذا الولد ابنه ثبت نسبه منه وعلى هذا لو أقر شخص بأن ،له والية على نفسه  ألن اإلنسان؛النسب

املعتربة   توافرت الشروطىت اإلرث موالنفقة : باء مثلمجيع احلقوق الىت تثبت لألبناء على اآل وكان له
  . )2178(لصحته

       , ألبوةة، أو بايكون بالبنو  أن اإلقرار قدمن قانون األسرة 44و يتبني من خالل نص املادة    
   .األمومةأو ب

   :يلي  فيما، وذلك بإجيازنواع اإلقرارأل  التطرق من خالليأيت ذكرهادة شروط ويشترط فيه ع
  اإلقرار بالبنوة -1   
اعتراف صريح من األب أو   فهو،هو إعالن الشخص صراحة أن شخصا معني ابنه أو ابنتهو    

فر ا جيب تواعاء صحيحدال يكون هذا احىتو، كقول الرجل هذا ابين أو هذه ابنيت،األم ببنوة املقر له
   :هيواإلقرار  جمموعة من الشروط تسمح بتصديق هذا

  .خمتارا, عاقال, أن يكون املقر بالغا -   
  .نسبه إليه  فإن كان معلوم النسب ال يصح؛أن يكون الولد جمهول النسب -   

                                                 
أحكام األسرة : انظر، عبد العزيز رمضان مسك. 24/2/1975 يف جلسة 9 وهو ما قضت به حمكمة النقض املصرية يف الطعن رقم -2176

 .509-508يف الفقه اإلسالمي والقانون املصري، ص 
راجع تفصيال . حكم القاضي والسماع والتحكيم والقرعة على خالف بني الفقهاء يف ذلككما يثبت بالقيافة و احلمل الظاهر و -2177

 . وما بعدها61النسب وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون الكوييت، ص : حممود حممد حسن. أكثر
 .691-7/690الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي .397-396األحوال الشخصية، ص : بو زهرة أانظر، -2178
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املقر له بالنسب أكرب  و تكذيب العقل يأيت من كون الشخص؛ أن ال يكذبه العقل و العادة -   
أما التكذيب بالعادة كأن ، سنة اثنيت عشرة يف السن أو بينهما فارق نسيب أقل من  لهملقر أو مساويامن ا

  )2179(.إليه أبدا يدعي شخص ببنوة شخص من بلد أجنيب مل يسافر
  باألبوة أو باألمومة اإلقرار -2   
   "أمي ةفالن" أو " أيب فالن" و يكون بتصريح شخص معني له به عالقة أو أب أو أم كقوله   

  :بشروط هي
  

  .له أن يكون املقر جمهول النسب و ليس املقر -   
      يقبله العقل وله  بنااعتباره اأن يوجد بينه و بني املقر بأبوته أو أمومته فارق يف السن يسمح ب -   

  .)2180(و العادة
  اإلقرار باألخوة و العمومة -3   
 وإمنا تربطهما ،خر و ال فرعا لهليس أصال لآلاإلقرار يتم بني شخصني كالمها  هذا النوع منو    

  ويسمي باإلقرار،"هذا عمي" ,"يهذا أخ:" و يكون اإلقرار بلفظ،ا أصل مشتركمحواشي أي هل قرابة
أن يصدقه  وله جمهول النسب يكون املقر ثاره جيب أن الآ ينتج حىتو .احملمول على الغري وهو املقر عليه

  .)2181(عليه رأن يصدقه املق والعقل و العادة
 45اإلقرار و ال يثبت به النسب إال بتصديق املقر عليه و هذا ما أكدته املادة  فال يصدق هذا   

  غري املقر إالىاإلقرار بالنسب يف غري البنوة و األبوة و األمومة ال يسري عل":من قانون األسرة
  .بالعمومة د عند اإلقرارو املقر عليه هنا هو األب عند اإلقرار باألخوة و اجل     ". بتصديقه

  البينة: ثانيا   
، وسواء أكان شهادة الطبيب أو املستشفى يثبت النسب بالبينة الشرعية، وهي مرادفة للشهادة ك   

 بينما ،على التصديقيقوم  ألن اإلقرار إلثبات النسب على النفس أو على الغري، وهي أقوى من اإلقرار؛
ة، فإذا ادعى شخص على آخر بأنه ابنه أو أخوه وأنكر املدعى عليه ، فهي أقوى األدلذلك البينة ال تلزم

ذلك، فعبء اإلثبات على املدعي، فإذا أثبتها بالبينة فإنه حيكم له ببنوة النسب إذا توفرت شروط صحة 
  .)2182(هذه الدعوى، وتترتب عليه مجيع آثاره الشرعية

                                                 
 .692-7/691الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 716-715أحكام األسرة يف اإلسالم، : انظر، شليب -2179
 .719أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : انظر، شليب -2180
 .7/693الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 720-719املرجع نفسه، : انظر، شليب -2181
 .7/695املرجع نفسه، : وهبة الزحيلي .725-724رجع نفسه، امل: انظر، مصطفى شليب -2182
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 ي مجيع ما يكون حجة أم هي ما ذهباملشرع اجلزائري مل يبني املقصود بالبينة فهل ه إال أن   
وامرأتان كما   الشهادة و الىت تكون برجلني عند املالكية أو رجلاإليه اجلمهور من الفقهاء على أ

  )2183(.ذهب إىل ذلك احلنفية
  اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب يف الفقه والقانون: ثالثا   
طعة النظري وأولته عناية فائقة، وجعلته من ضمن أحاطت الشريعة اإلسالمية النسب برعاية منق   

 كما نظمته من خالل عالقة الزواج، إذ يعد - حسب تعبري الفقهاء واألصوليني-الضرورات اخلمس 
عقد الزواج الصحيح الذي توافرت أركانه وشروطه وانتفت فيه موانعه سببا لصحة األنساب، فنسب 

ا صحيحا بعد ستة أشهر من الدخول ثابت باإلمجاع لقوله الولد الذي أجنبته املرأة املتزوجة زواج
فأما ثبوت النسب بالفراش فأمجعت :"يقول ابن القيم يف ذلك. )2184("الولد للفراش وللعاهر احلجر:"�

  . )2185("عليه األمة
        ومنه فإن القاعدة األساسية يف هذا الباب أن ال يعلو على الفراش شيء من األدلة سوى اللعان 

حصر اهللا فيه جواز نفي النسب الثابت منه، وليس يف اإلسالم طريقة أخرى لنفي النسب بعد ثبوته الذي 
بالفراش غري اللعان، وهو خاص بالزوج فقط، وبذلك محى اإلسالم النسب واألسرة من االهتزاز 

ن خالل واالضطراب وأغلق أبواب نفي النسب بعد ثبوته بالفراش إغالقا حمكما، ومل يسمح بفتحه إال م
إنه ملا كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إىل :"اللعان، ويف هذا يقول ابن رشد

  . )2186("طريق ينفونه به إذا حتققوا فساده، وتلك الطرق هي اللعان
هذا، ويشهد العصر احلديث بتقنياته العلمية املتطورة أسلوبا آخر إلثبات النسب أو نفيه، مما    

بات النسب بالطرق العلمية حملّ جدل فقهي، تباينت من خالله آراء الفقهاء بني املنع جعل مسألة إث
  .والتوقف واجلواز

                                                 
اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت بالبينة، كما اتفقوا على عدم ثبوته بشهادة عدل واحد وميني، وال بشهادة امرأتني وميني،  -2183

أتني، وإمنا يثبت بشهادة رجلني عدلني، واختلفوا يف ثبوته بشهادة عدل وامرأتني، فذهب اجلمهور إىل عدم ثبوت النسب بشهادة عدل وامر
ووجه ذلك عندهم أن النسب ليس مبال، وال يقصد به املال، ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء يف شهادته مدخل كاحلدود والقصاص، 

:  حممود حممد حسنانظر،. وذهب احلنفية إىل أن النسب يثبت بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني، ألن هذا هو األصل يف نصاب الشهادة
 .91-90النسب وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون الكوييت، ص 

 .440سبق خترجيه، ص -2184
 .5/410زاد املعاد، : ابن القيم-2185
 .2/115بداية اتهد، :  ابن رشد-2186
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والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء �:ومرجع املنع يف ذلك االعتماد على قوله تعاىل   
أَر ِدِهمةُ أَحادهفَش مهفُسِإلَّا أَناِدِقنيالص لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عأن اللعان يعترب  باعتبار .)2187(�ب

 اآلية قد ذكرت أن الزوج ال ميلك إال شهادة نفسه فيلجأ الوسيلة الوحيدة إلثبات النسب، ذلك أن
. الميةللعان، وأي اعتماد على طرق علمية دون ذلك فهو خروج عن األحكام املقررة يف الشريعة اإلس

  .)2188(فأهدر بذلك الشبه البني، وهو الذي يعتمد على البصمات الوراثية
، إذ مل يعتمد سوى الطرق الشرعية 1984وهذا ما تبناه املشرع اجلزائري أثناء سنه لقانون    

إلثبات النسب الواردة يف القرآن والسنة، و هو ماكرسه االجتهاد القضائي، بالتزامه تطبيق النص القانوين 
لذي ال يقبل أي تأويل أو اجتهاد، وذلك من خالل القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ ا

وهذا نص ما جاء .  حيث قضى بأن إثبات النسب عن طريق حتليل الدم طبيا غري جائز15/6/1999
 الدم حيث أن القرار املنتقد القاضي بتأييد احلكم املستأنف القاضي بتعيني خربة طبية قصد حتليل:"فيه

حيث أن إثبات النسب قد حددته املادة . للوصول إىل حتديد نسب الولدين بأن ينسبا للطاعن   أم ال؟
 وما بعدها من قانون األسرة الذي جعل له قواعد إثبات مسطرة وضوابط حمددة تفي بكل احلاالت 40

قضاة املوضوع، فدل اليت ميكن أن حتدث، ومل يكن من بني هذه القواعد حتليل الدم الذي ذهب إليه 
ذلك أنه قد جتاوزوا سلطتهم احلاكمة إىل التشريعية، األمر الذي يتعني معه نقض القرار املطعون فيه 

  .)2189(وإحالته لنفس الس
 40حيث يتضح من خالل ما ذهب إليه قضاة احملكمة العليا أم قد طبقوا النص احلريف للمادة    

ت النسب قبل تعديلها، إذ تعترب جلوء القاضي ألي خربة علمية من قانون األسرة اليت حتدد طرق إثبا
  .تستهدف إثبات أو نفي النسب بأي طريقة من الطرق العلمية جتاوزا للسلطة احلاكمة إىل التشريعية

 و الرافض للطرق العلمية إلثبات النسب متفقا -املذكور أعاله-إىل جانب ذلك، مل يكن الرأي    
، حيث رأى فريق آخر من فقهاء الشريعة والقانون يف استعمال هذه الطرق عليه بني فقهاء القانون

  .وسيلة علمية تعطي نتائج صحيحة، طبقا ملا أثبته العلم احلديث
واعتبارا لكل ذلك وحماولة من املشرع اجلزائري االستجابة للتطورات العلمية احلديثة اليت نتج    

مية، فإنه قد أدرج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات عنها استحداث تقنيات جديدة يف املعرفة العل

                                                 
 .6  اآلية:النور -2187
: سفيان بن عمر بورقعة: الفقه اإلسالمي من ذلك راجع تفصيال أكثر حول مسألة إثبات النسب بالطرق العلمية احلديثة وموقف -2188

 . وما بعدها33، ص 2007، 1النسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف إثباته، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، ط
 .88، ص 2002الة القضائية، عدد خاص، : 222674 ملف رقم -2189
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 واليت جاء 40 يف الفقرة الثانية من املادة 05/02النسب أثناء تعديل قانون األسرة مبوجب األمر 
  ".و جيوز للقاضي اللجوء للطرق العلمية إلثبات النسب:"فيها

بات النسب ذه الطرق دون إال أن ذلك ال يفهم على إطالقه؛ ألن إطالق العنان للقاضي يف إث   
حصرها أو توضيح ال تطبيقها وحجيتها، قد يفتح الباب على مصراعيه الختالف فقهي حول هذه 

السابق -ذلك أن املادة . الطبيعة، وحتديدا مسألة سلطة القاضي يف تقدير اللجوء إىل الطرق العلمية
لمية يف إثبات النسب دون حتديد املقصود  قد اكتفت باإلشارة إىل جواز اللجوء إىل الطرق الع-ذكرها

  .منها أو حصر لصورها
وعلى هذا فاألمر ليس على إطالقه؛ ألن إعمال القضاء للنص القانوين ال حيول دون وجود    

  .عقبات وعوائق قد تؤدي إىل عدم تكريسها عمليا
 على 1996  من دستور34 فمن هذه العوائق ما ميس حرمة احلياة اخلاصة، إذ تنص املادة -   

  .)2190("تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان، وحيظر أي عنف بدين أو مساس بالكرامة:"أنه
فهذه املادة تشكل إحدى أهم العقبات األساسية أمام تطبيق الطرق العلمية احلديثة يف النسب،    

  .وخصوصا فحص احلمض النووي الذي يشكل تدخال يف احلياة اخلاصة للفرد
 على 1996 من دستور 35 يؤدي إىل انتهاك السالمة اجلسدية، إذ تنص املادة  ومنها ما-   

يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات وعلى كل ما ميس سالمة :"أنه
  .)2191("اإلنسان

 كما أا تؤدي إىل إجبار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسه، وهذا يتناىف مع ما كرسته -   
ظمة اإلجرائية مبدأ عاما ال جيوز مبوجبه اللجوء إلجبار الشخص على تقدمي دليل ضد خمتلف األن

  .)2192(نفسه
وانطالقا من أن النص على جواز اللجوء إىل الطرق العلمية يف إثبات النسب جاء مطلقا غري    

يما منضبط بالشروط الشرعية، مما يستوجب الوقوف عندها من خالل ما أقره الفقه اإلسالمي، وذلك ف
  :يأيت

                                                 
 .14/4/2002 املؤرخة يف 25العدد : اجلريدة الرمسية -2190
 .14/4/2002 املؤرخة يف 25العدد : اجلريدة الرمسية -2191
إضافة إىل العوائق املادية اليت تتمثل يف قلة املخابر املتخصصة يف جمال البصمة الوراثية، وكذا املصاريف الباهضة اليت تثقل كاهل  -2192

 .أطراف الدعوى



 496

  إثبات النسب ونفيه عن طريق البصمة الوراثية من منظور شرعي: أوال   
اليت جتعل كل  هي املادة الوراثية املوجودة يف خاليا مجيع الكائنات احلية، وهي :الوراثية البصمة   

  .)2193(إنسان خمتلفا عن غريه، وهو ما يعرف باحلمض النووي
وية اإلنسان عن طريق حتليل جزء أو أجزاء من احلمض تعيني ه:"  كما ميكن تعريفها بأا   

  .)2194("النووي املتمركز يف نواة خلية من خاليا جسمه
امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي  ونظرا ألمهية املوضوع فقد مت عرضه على   

امسة عشرة من دورات امع اختاذ قرار بشأن هذا املوضوع يف الدورة اخل مبكة املكرمة، وقد مت إرجاء
 مزيد من البحث والدراسة الطبية والشرعية، مث صدر القرار يف الدورة السادسة عشرة، للحاجة إىل

وإمنا طريق  وخالصته أنه ال جيوز للزوج أن يعتمد على البصمة الوراثية لنفي نسب من تلده زوجته،
بدعوى االستيثاق من صحة من  بصمة الوراثيةذلك اللعان بشروطه الشرعية، وال جيوز االعتماد على ال

  .ثبت نسبهم شرعا
على جمهول النسب ، سواء  ولكن ال بأس باالعتماد على البصمة الوراثية يف حاالت التنازع   

أكان التنازع على جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أم تساويها، أم كان بسبب االشتراك يف وطء 
رعاية األطفال وحنوها،   االشتباه يف املواليد يف املستشفيات، ومراكزوكذلك يف حاالت .الشبهة وحنوه

واختالطهم، بسبب احلوادث أو  يف حاالت ضياع األطفال و.وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب
ميكن التعرف على هويتها، أو بقصد  أو احلروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث مل  الكوارث

 فكان امع الفقهي اإلسالمي سباقا لالعتداد بالطرق .احلروب واملفقودينالتحقق من هويات أسرى 
العلمية كوسيلة إلثبات النسب، وقد توصل إىل حتديد الضوابط الشرعية اليت من خالهلا ميكن اللجوء إىل 

  :)2195(الطرق العلمية يف إثبات النسب أو نفيه، وهي كما يلي

                                                 
داثة هذا املصطلح، والفقه اإلسالمي إمنا يتعامل مع الواقع يف ضوء ال يوجد يف الفقه اإلسالمي تعريف حمدد للبصمة الوراثية حل -2193

القواعد واألدلة الشرعية، وليس هناك ما مينع من استحداث تعريف فقهي للبصمة الوراثية بعد التعرف على حقيقتها العلمية، وللتعرف على 
 واإلرشاد اجليين، وهو من العلوم احلديثة اليت توصل إليها علماء هذا حقيقة البصمة الوراثية من الناحية العلمية ميكن الرجوع إىل علم الوراثة

العصر، ومل يعرف سابقا بتفاصيله ودقائقه، ولعل من العوامل املساعدة على اكتشاف تلك التقنية احلديثة الفائقة الدقة اهر وأجهزة التحليل 
البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية، جملس النشر :  سعد الدين مسعد هاليلانظر،.واألشعة وغريها مع الصرب والعمل الشاق خلدمة اإلنسانية

 .26، ص 2001العلمي، جامعة الكويت، 
 .35البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية، ص : انظر، سعد الدين مسعد هاليل -2194
فاسألوا أهل "موقع. م10/1/2002-5ة من مبكة املكرمة، يف املد  جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة-2195
 www.islamonline.net .إسالم أو الين، نت". الذكر
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لبصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي، واعتبارها وسيلة على ا ال مانع شرعا من االعتماد :أوال   
ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما :"اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص؛ للحديث إثبــات يف

 وذلك حيقق العدالة واألمن للمجتمع، ويؤدي إىل نيل ارم عقابه وتربئة املتهم، وهذا .)2196("استطعتم
  .عةمقصد مهم من مقاصد الشري

أن حياط مبنتهى احلذر واحليطة والسرية،  يف جمال النسب البد إن استعمال البصمة الوراثية :ثانيا   
  .على البصمة الوراثية ولذلك البد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية

 .نفي النسب، وال جيوز تقدميها على اللعان على البصمة الوراثية يف ال جيوز شرعا االعتماد: ثالثا   
 األنساب الثابتة شرعا، وجيب بقصد التأكد من صحة  ال جيوز استخدام البصمة الوراثية:رابعا   

الناس وصونا  على اجلهات املختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ ألن يف ذلك املنع محاية ألعراض
 .ألنسام

  :ت التاليةالنسب يف احلاال  جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف جمال إثبات:خامسا   
ذكرها الفقهاء، سواء أكان  حاالت التنازع على جمهول النسب مبختلف صور التنازع اليت -أ   

أم كان بسبب االشتراك يف وطء الشبهة  التنازع على جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساويها،
  .وحنوه

 طفال وحنوها، وكذا االشتباهاالشتباه يف املواليد يف املستشفيات، ومراكز رعاية األ حاالت -ب   
  .يف أطفال األنابيب

احلوادث أو الكوارث أو احلروب، وتعذر  حاالت ضياع األطفال واختالطهم، بسبب -ج   
على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى  معرفة أهلهم، أو وجود جثث مل ميكن التعرف

          .احلروب واملفقودين
لبشرية جلنس، أو لشعب، أو لفرد، ألي غرض، كما ال جتوز ا بيع اجلينات ال جيوز :سادسا   

   :)2197 ( كما يوصي امع مبا يلي.جهة، ملا يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد هبتها ألي
بالبصمة الوراثية إال بطلب من القضاء؛ وأن يكون يف  أن متنع الدولة إجراء الفحص اخلاص -أ   

القطاع اخلاص اهلادف للربح من مزاولة هذا الفحص، ملا يترتب متنع  خمتربات للجهات املختصة، وأن
  .الكربى على ذلك من املخاطر

                                                 
 .8/413السنن الكربى، . 17057كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود بالشبهات، حديث رقم : البيهقي -2196
فاسألوا أهل "موقع .م10/1/2002-5يف املدة من مبكة املكرمة،   جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة-2197
 www.islamonline.net .إسالم أو الين، نت". الذكر
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بالبصمة الوراثية يف كل دولة، يشترك فيها املتخصصون الشرعيون،  تكوين جلنة خاصة -ب   
  .واإلداريون، وتكون مهمتها اإلشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها واألطباء،

والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق باجلهد البشري يف  أن توضع آلية دقيقة ملنع االنتحال -ج   
حىت تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة املختربات، وأن  حقل خمتربات البصمة الوراثية،

  .للشك ا دفعابالقدر الذي يراه املختصون ضروري) اجلينات املستعملة للفحص(املورثات  يكون عدد
 حبوث املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت من خالل الندوة - سلفا-وهذا ما أكدته   

: الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين"الفقهية الطبية احلادية عشرة، حتت عنوان 
  .)2198("رؤية إسالمية

، )2199(صمة الوراثية ترقى إىل حجية القيافةحيث اتفقت البحوث املقدمة للندوة على أن الب   
وكادت تتفق على أن البصمة الوراثية ال تغين عن اللعان يف إثبات النسب أو نفيه، فتظل أدلة إثبات 
النسب ونفيه املعروفة يف الفقه اإلسالمي منذ عصر الرسالة، واملقدمة على القيافة، مقدمة أيضا على 

  .البصمة الوراثية
 بالوالدة املشهودة أو املقر ا، كما تثبت األبوة بالفراش الذي هو عالقة وتثبت األمومة   

الزوجية، كما تثبت باإلقرار والبينة، فإن وجدت كلها أو بعضها فال جيوز اللجوء إىل البصمة الوراثية إال 
القيافة أو عند التنازع؛ ألنه يف هذه احلال حيتكم إىل القيافة حلل الرتاع، و البصمة الوراثية يف حكم 

  .أوىل
يقصد البصمة (وأما اجلواب عن السؤال الثاين، وهو مرتلة هذه الوسيلة :"يقول سليمان األشقر   

إا ال جيوز أن تقدم عند التعارض على : بني الطرق الشرعية األربعة إلثبات األبوة، فنقول) الوراثية
ن تقدم على القيافة، بل القيافة طريقة ولكن جيب أ, الفراش وال على شهادة التسامع وال على الشاهدين

كما نص على أن جمال . )2200("بدائية بالنسبة إىل هذه الطريقة املتقنة اليت يكاد جيزم بصدق نتائجها

                                                 
، "اإليسسكو" بالكويت، وذلك بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 1998 أكتوبر 15 إىل 13املنعقدة من  -2198

 . وما بعدها70املرجع السابق، ص : انظر، سعد الدين مسعد هاليل. وجممع الفقه اإلسالمي جبدة، ومنظمة الصحة العاملية
وقد اختلف الفقهاء يف ثبوت النسب . هم قوم يعرفون األنساب بالشبه، والقائف هو الذي يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه: القافة -2199

ند التنازع وعدم توفر الدليل األقوى منها، وذهب احلنفية بالقيافة، فذهب اجلمهور إىل أن النسب يثبت ا، وجيوز االعتماد عليها يف إثباته ع
إىل أنه ال يثبت النسب بقول القائف، ألن الشرع حصر دليل النسب يف الفراش، وغاية القيافة إثبات املخلوقية من املاء ال إثبات الفراش، فال 

 .بعدها وما 67املرجع السابق، ص : انظر، حممود حممد حسن. تكون حجة يف إثبات النسب
إثبات النسب بالبصمة الوراثية، حبث مقدم للندوة الفقهية احلادية عشر املنبثقة عن أعمال املنظمة اإلسالمية للعلوم : سليمان األشقر -2200

 .17، ص 1998 أكتوبر 15 إىل 13الطبية بالكويت، من 
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العمل بالبصمة الوراثية يكون يف إثبات أو نفي أبوة من مل تثبت أبوته بطريق شرعي صحيح كحالة 
  .)2201(الشخص اهول النسب

 الشاذيل أن البصمة الوراثية تلتقي مع القيافة يف عدة جوانب حبسب ما نص واعترب حسن علي   
عليه الفقهاء، فالقيافة علم من العلوم يقوم على معرفة الشبه بني الولد والوالدين على أساس الصفات 
الظاهرة          أو الباطنة، وكذلك البصمة الوراثية ولكن عن طريق النمط الوراثي للحامض 

  .ومعلوم أن القيافة ال تسقط اللعان باإلمجاع. )2202(النووي
العتماد البصمة الوراثية يف إثبات النسب جيب التأكد من ثقة :"ويقول حممد املختار السالمي   

القائمني عليها، وال تكون إال عند تنازع اآلباء يف األطفال املختلطني، وهذا أمر وإن كان قليل احلدوث 
والَِّذين �:يف حبثه إىل أن البصمة الوراثية تغين عن اللعان لقوله تعاىلوقد ذهب  .)2203("إال أنه ممكن

لَمو مهاجوونَ أَزمري مهاء ِإلَّا أَنفُسدهش مكُن لَّهفالزوج يلجأ للّعان لنفي النسب عند فقد من : ، قال�ي
يف هذا امليدان مل يبق الزوج يشهد له مبا رمى به زوجته من أن احلمل ليس منه، فمع التقدم العلمي 

  .)2204(وحيدا ال سند له، بل أصبح معه شاهد
إن البصمة : بعد بيان النتيجة العلمية حلقيقة البصمة الوراثية، نقول:"أما سعد العرتي فيقول   

الوراثية تعترب دليال تكميليا ومساندا إلثبات النسب، وهو اختيار له مصداقية علمية، وخاصة يف حالة 
وقد ذهب إىل أن البصمة ال تغين عن اللعان، وفرق بني . )2205("الزوجني يف دعوى نسب االبناختالف 

  :حالتني
إذا أثبتت البصمة الوراثية نفي النسب فيتأكد اللعان عند إصرار الزوجة على نسبة الولد ألبيه،  -

  .وتكون البصمة الوراثية يف هذه احلال من األدلة املساندة لدعوى األب

                                                 
 .14إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ص : سليمان األشقر -2201
البصمة اجلينية وأثرها يف إثبات النسب، حبث مقدم للندوة الفقهية احلادية عشر املنبثقة عن أعمال : اذيلانظر، حسن علي الش -2202

 .27، ص 1998 أكتوبر 15 إىل 13املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت، من 
عشر املنبثقة عن أعمال املنظمة اإلسالمية إثبات النسب بالبصمة الوراثية، حبث مقدم للندوة الفقهية احلادية  :حممد خمتار السالمي -2203

 .11-10، ص 1998 أكتوبر 15 إىل 13للعلوم الطبية بالكويت، من 
 .12إثبات النسب بالبصمة الوراثية ، ص  :حممد خمتار السالمي -2204
لندوة الفقهية احلادية البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات النسب، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، حبث مقدم ل:سعد العرتي -2205

 .15-14، ص 1998 أكتوبر 15 إىل 13عشر املنبثقة عن أعمال املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت، من 
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لبصمة الوراثية نسب الولد ألبيه مع إصرار األب يف النفي، فينصح األب بالعدول عن وإذا أثبتت ا -
وال شك أن . )2206(نفيه، أما إذا استمر األب يف نفيه للنسب فالصحيح بقاء اللعان لثبوته يف الشرع

  .)2207(العمل ذا الرأي األخري يستوجب تأخري اللعان إىل ما بعد الوالدة
  :)2208( من ثالثة أوجهوحجتهم يف هذا التوجه    
 - أي يف حايل الزواج و عدمه-أن اعتماد البصمة الوراثية أساسا إلثبات النسب مطلقا : أوال   

يعين اعتبار النسب لصاحب املاء وليس لصاحب الفراش، والفراش الذي ينسب إليه الولد عند أيب حنيفة 
أمكن الدخول، أما ابن الزنا فال ينسب وعند غريهم ال ينسب إىل الفراش إال إذا . هو جمرد عقد الزواج

  .ألب يف اإلسالم على سبيل األصل حىت ال حيظى الزاين بشرف األبوة وتستخدم اجلرمية إلثبات النسب
 فيه كشف -حبال الزواج-أن اعتماد البصمة الوراثية أساسا إلثبات النسب مقيدة : ثانيا   

عقباه، خاصة إذا كانت الزوجة خمطئة، مما يترتب وفيه من املخاطر واإلشكاالت ما ال حتمد , للمستور
وهو ما . عليه عدم ثبوت نسب الكثريين ممن ال تنطبق بصمتهم مع بصمة آبائهم أصحاب الفراش

  .يتعارض مع القاعدة الشرعية يف تشوف الشارع إلحلاق النسب و عدم انقطاعه
تشوف اإلسالم إىل وضع احلقائق يف أن األمر عند الرتاع حيتكم فيه للعدل واحلق املطلق ل: ثالثا   

مكاا الصحيح كإقرار مبدأ القيافة، فعند تعارض أدلة الفراش والبينة و اإلقرار اليت هي األصل يف إثبات 
وملا كانت البصمة . النسب، يرجع إىل حتكيم القيافة اليت تعتمد على الشبه وذلك حلل الرتاع و اخلالف

  .دليال حيل حمل القيافة إن توافرتتعتمد على الشبه العلمي اعتمدت 
وبعد هذا العرض املوجز ملدى اعتبار البصمة الوراثية وضوابط العمل ا يف إثبات النسب أو    

 - سبقت اإلشارة إليها-نفيه يف الفقه اإلسالمي املعاصر، وأا ال تغين عن اللعان إال يف حاالت معينة
اللعان أوال، مث األخذ بعني االعتبار هذه الضوابط الشرعية حيسن باملشرع اجلزائري التأكيد على العمل ب

اخلاصة بالبصمة الوراثية ، وحصر احلاالت اليت جيوز فيها اللجوء إىل الطرق العلمية يف إثبات النسب أو 
نفيه، حىت ال يترك األمر على إطالقه ملا فيه من املخاطر واحملاذير الشرعية، كما هو احلال بالنسبة للفقرة 

                                                                                                                                                                                                                               . من قانون األسرة40ثانية من املادة ال

                                                 
 .21البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات النسب، ص : سعد العرتي -2206
 .81املرجع السابق، ص : انظر، سعد الدين مسعد هاليل -2207
 .78-77املرجع السابق، ص : مسعد هاليلانظر، سعد الدين  -2208



 501

  إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية حق للمرأة ال للرجل: ياثان   
من الناس بالزنا، وشرع اللعان بني الزوجني إذا ما  شرع اهللا تعاىل حد القذف ملن يرمي غريه   

والتحاكم للبصمة الوراثية جائز إذا كان . الزوجة، ومل يكن معه شهود أراد الزوج نفي الولد أو اام
جياب إليه  جة؛ ألنه حيقق براءا وطمأنينة الزوج ونسب الولد، أما إن كان من الزوج فالالزو الطلب من

  .إالّ إن وافقت الزوجة ألنه يضيع حقها يف الستر الذي يكون باللعان
وقد أجاب الدكتور يوسف القرضاوي عن سؤال ذا الصدد يستحسن نقله كامال لالستفادة 

شرع اهللا حد القذف ملن رمى إنسانا بالزنا ":، حيث يقول يف ذلكمنه يف حكم هذه املسألة املستجدة
  .  ومل يقم بينة على ذلك-رجال كان أو امرأة-

بأعينهم، دون جتسس منهم على  والبينة أن يأيت بأربعة شهداء رأوا عملية الزىن وهي حتدث
يأْتوا ِبأَربعِة شهداء فَاجِلدوهم  م لَموالَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُ�: قال تعاىل.الزاين ومن يزين ا

الَِّذين تابوا ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا  تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ ِإلَّا ثَماِنني جلْدةً ولَا
ِحيمرغَفُور 2209(�فَِإنَّ اللَّه(.  
األزواج الذين يرمون زوجام ومل يكن هلم شهداء إال : تثىن من هذا احلكماس ولكن القرآن

باهللا إنه ملن  أربع شهادات: فمن ام امرأته بالزنا، فقد جعل اهللا له بديال عن الشهود األربعة أنفسهم،
. ورالقرآن ذلك يف سورة الن كما فصل. أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني: الصادقني، واخلامسة

يكُن لَّهم شهداء ِإلَّا أَنفُسهم  والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم�: قال تعاىل.وذا يسقط عنه حد القذف
عبأَر ِدِهمةُ أَحادهةُ أَنَّ فَشاِمسالْخو اِدِقنيالص لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهِه ِإ شلَياللَِّه ع تنلَع ن كَانَ ِمن
الْكَاِذِبني والْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه  الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه لَِمن الْكَاِذِبني ويدرأُ عنها

ا ِإن كَانَ ِمنهلَيع اِدِقنيم الزوج زوجته با وهذا اللعان مشروع فيما إذا. )2210(�الصمها الزىن أو ا
  .بنفي الولد منها

ستر على املرأة، فلم يعرف إن   أن يفترق الزوجان، وينسب الولد إىل أمه، وقد:وفائدة اللعان
ويف هذا من . ابنه حقيقة أو مل يكن ابنه كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ومل يعرف إن كان الولد

  .املصلحة ما فيه
ومعرفة الولد إن كان من صلب  بح ممكنا معها حتليل الدم،وبعد أن ظهرت البصمة الوراثية وأص

طلب االحتكام إىل البصمة   فقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا.هذا الرجل أو مل يكن من صلبه

                                                 
 .5-4  اآليتني:النور-2209
 .9-6  اآليات:النور-2210
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اللعان من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا  الوراثية مل يستجب له؛ ألنه يفوت على املرأة ما يوفره هلا
العلماء هو ما إذا   ولكن الذي اختلف فيه.ومصلحة ولدها ا فيه من مصلحتهاالستر مقصود للشارع مل

  إىل طلبها أو ال؟ طلبت املرأة املقذوفة االحتكام إىل البصمة الوراثية، هل جتاب
 ال جياب طلبها، ويكتفى باللعان؛ ألنه هو الذي شرعه اهللا لعالج مثل هذه: قالوا أكثر العلماء

  .قتصر عليه، وال نتعداهاحلالة، فيوقف عنده، وي
ال تفعل ذلك إال إذا  ولكن الذي أرجحه أن يستجاب للمرأة يف هذا الطلب، على أساس أا

ا، تدفع التهمة ا عنها، وحتفظ  كانت مستيقنة من براءا، وتطلب اللجوء إىل وسيلة علمية مقطوع
 البصمة إثبات أمور ثالثة يف باالحتكام إىل ا حقها، وال تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب

  :غاية األمهية شرعا
حيرص  براءة نفسها من التهمة املنسوبة إليها، وهي جازمة بأا غري كاذبة، وهذا أمر :أوهلما

  .عليه الشارع أال يتهم بريء مبا ليس فيه
أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إىل إثبات األنساب  إثبات نسب ولدها من :وثانيهما

  .الضرورات الشرعية اخلمس ما أمكن، وحفظ األنساب من
أن : أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد :الثالث

 وبذلك حيل اليقني يف نفسه حمل الشك، والطمأنينة مكان .الولد الذي امها بنفيه منه هو ابنه حقا
  .الريبة

 وأمر حيقق هذه املصاحل .الزوجة والزوج والولد: اإلجراء  الثالثة ذاوذا يستفيد األطراف
  .لنص ال ترفضه الشريعة، بل هم يتفق مع مقاصدها كلها، وليس فيه ضرر ألحد، وال مصادمة

االحتكام إىل البصمة الوراثية،  وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من احملكمة الشرعية
براءا، وحق ولدها يف إثبات نسبه، وعمال على   رعاية حلقها يف إثباتفالواجب أن نستجيب هلا،

  .)2211("عنه إراحة ضمري زوجها، وإزالة الشك
     

                                                 
فاسألوا أهل "موقع . إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة ال للرجل:  يوسف القرضاوي-2211
 www.islamonline.net".الذكر
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   باللعاننفي النسب: الفرع الثالث   
اللعان بنفي النسب أمر له خطورته البالغة ملا يرتبه من حقوق وأحكام تلحق باآلخرين، كحقوق    

قبل -ملرياث واحملرمية، ولذلك ال بد للزوج أن يستند إىل برهان قوي األبوة والبنوة واحلجاب وا
وقبل بيان األحكام املتعلقة به، ال بد من تعريفه .  وليس إىل جمرد شك يف أن الولد ليس منه-املالعنة

  .أوال
  تعريف اللعان لغة واصطالحا: أوال   
  .)2212( اإلبعاد والطردمصدر العن، يالعن، مالعنة، وهو من اللعن، وهو: يف اللغة-أ   
حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي محلها الالزم له، وحلفها على :" يف االصطالح-ب   

  .)2213("تكذيبه إن أوجب نكوهلا حدها حبكم قاض
أميان خمصوصة جتري بني الزوجني أمام القاضي مقرونة باللعن من جهة الزوج :"  أو هو   

بسبب رمي الرجل امرأته اليت دخل ا بالزنا، وينفي ويكون ذلك . )2214("وبالغضب من جهة الزوجة
  .)2215(نسب ولده منها، وانتفاء البينة اليت تثبت ادعاءه

 والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء ِإلَّا أَنفُسهم فَشهادةُ �:واألصل فيه قوله تعاىل
اللَِّه ِإنه لَِمن الصاِدِقني والْخاِمسةُ أَنَّ لَعنةَ اللَِّه علَيِه ِإنْ كَانَ ِمن الْكَاِذِبني ويدرأُ أَحِدِهم أَربع شهاداٍت ِب

يها ِإنْ كَانَ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه لَِمن الْكَاِذِبني والْخاِمسةَ أَنَّ غَضب اللَِّه علَ
اِدِقنيالص 2216(�ِمن(.  

  حاالت نفي النسب باللعان: ثانيا
 و أمكن ا كان الزواج شرعيألبيه مىت ينسب الولد":بأنه  من قانون األسرة41 املادة قضت   
يستفاد ضمنيا من هذه املادة أن نسب الولد ألمه ثابت مهما فإنه  ".تصال ومل ينفه بالطرق املشروعةالا

  :ملشروعة و جنملها فيما يليافيمكنه نفي ذلك بالطرق   أما األب،حلالكان ا

                                                 
 .829 ص : املعجم الوسيط-2212
 .301شرح حدود ابن عرفة، ص : الرصاع-2213
 .1/529موسوعة األحوال الشخصية للمسلمني، : أنور العمروسي. 2/294فقه السنة، : السيد سابق نظر، ا-2214
 واللعان ال يكون إال بني الزوجني بعقد صحيح وحال قيام الزوجية، فإذا انقطعت الزوجية بطالق بائن غري رجعي أو حنوه من -2215

الوجيز يف أحكام األسرة : حممد سالم مكور.نسب وإمنا ال بد لذلك من حكم القاضيالفرق، فال يقع اللعان،كما أن اللعان نفسه ال يقطع ال
 .441، ص1975 دار النهضة العربية، القاهرة،        يف اإلسالم، 

 .9-6اآليات من  : النور-2216
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 وهي أقل -وذلك بأن تلد املرأة بعد ستة أشهر فأكثر: عدم الوطء بعد االسترباء باحليض -   
  . من حيضتها دون أن يطاها الزوج مطلقا بعد احليضة-مدة احلمل

يت املرأة بولد بعد الوالدة بستة أشهر وذلك بأن تأ:  عدم الوطء بعد االسترباء بالوالدة-   
  .فأكثر، ومل يطأها الزوج مطلقا بعد ميالد الطفل األول

وذلك بأن تأيت املرأة بولد بعد الوطء :  الوالدة بعد الوطء مبدة ال يلحق فيها الولد بالزوج-   
ل، أو لكثرا مبدة ال ميكن أن يكون فيها الولد ناشئا عن ذلك الوطء، إما لقلتها كخمسة أشهر فأق

  .كخمس سنني فأكثر
الزوج عقيم أو أنه مصاب  ثبات التحاليل الطبية بأنإمثل : نفي النسب بعدم إمكان اإلجناب -   

  . النوويباحلامضيف ذلك مبرض جنسي مينعه من اإلجناب وقد يستعني الزوج 
 فأكثر من تاريخ وذلك بأن تأيت املرأة بولد بعد ستة أشهر:  اتفاق الزوجني على نفي الولد-   

عقد النكاح، فينفيه الزوج عنه وتصدقه املرأة يف ذلك، فإن الولد ال ينتفي إال بلعان الزوج، فإن مل 
  .)2217(يالعن حلق الولد به؛ ألن النسب ال يسقط مبجرد االتفاق على إسقاطه من الزوجني

  كيفية اللعان ودور القاضي يف إجرائه :ثالثا   
 الرجل باهللا أمام القاضي أربع مرات أنه صادق يف رميه لزوجته بالزنا، يتحقق اللعان بأن يقسم    

وتقسم املرأة أيضا أربع . ويقول يف املرة اخلامسة أن عليه لعنة اهللا إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا
من أميان باهللا أنه كاذب فيما رماها به، مث حتلف اخلامسة وتقول فيها أن عليها غضب اهللا إن كان 

وإمنا وجب االبتداء بالرجل؛ ألنه املدعي فبينته بينة . الصادقني، فإذا مت احللف بينهما يكون اللعان قد مت
إثبات، وبينتها بينة إنكار ألا منكرة، وإمنا كانت أربع شهادات؛ ألن الزنا ال يثبت إال إذا شهد عليه 

الشهادات منه قائمة مقام شهادة الشهود أربعة من الرجال أو أقر به صاحبه أربع مرات، فكانت هذه 
  . )2218(فإذا فعل ذلك سقط عن الزوج حد القذف، وإذا عارضته بشهادا سقط عنها حد الزنا. األربعة

وال تقع الفرقة بني املتالعنني إال حبكم من القاضي عند أيب حنيفة وصاحبيه، فلو تالعنا وتأخر     
ما يف بعض األحكام، فلو مات أحدمها ورثه اآلخر، ولو طلقها تفريق القاضي كانت الزوجية قائمة بينه

وذهب اجلمهور إىل . )2219(وقع عليها الطالق، ولو أكذب نفسه حلّت له من غري جتديد عقد الزواج

                                                 
 .64-3/63مدونة الفقه املالكي وأدلته، : انظر، الغرياين -2217
 .619-618ص أحكام األسرة يف اإلسالم، : انظر، شليب -2218
 . 5/375البناية يف شرح اهلداية، : انظر، العيين -2219
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وقوع الفرقة مبجرد املالعنة، وحكم القاضي منفذ هلا، ألن سبب الفرقة هو اللعان، وقد وجد ولواله ما 
  .)2220(وقعت

  ار اللعانآث: رابعا    
إذا قذف الرجل زوجته وجب عليه حد القذف ما مل يالعنها، فإذا العنها أمام القاضي سقط     

ومن هنا يتبني أن . عنه احلد، وعلى املرأة أن تالعنه هي األخرى لتنفي عنها التهمة وتسقط احلد عنها
 نفي نسب الولد منه، حق املطالبة باللعان ثابت لكل من الرجل واملرأة، فالرجل يالعن من أجل

وإلسقاط ما هو ثابت لزوجته من حقوق تتمثل يف النفقة من كسوة وغريها، نتيجة لفسخ الزواج 
باللعان، كما أن الزوجة تالعن إلثبات حد القذف على الزوج ودفعه عنها، كما أنه يترتب على 

فجمهور الفقهاء . )2221(ملتالعننيمالعنتها للزوج نفي الولد عنه ونسبته إىل أمه، وانتهاء الزوجية بني ا
املتالعنان إذا افترقا ال جيتمعان  :"� استنادا لقوله )2222(يعتربون الزوجية قد انتهت إىل األبد بينهما

    .)2223("أبدا
وذهب أبو حنيفة وحممد إىل اعتبار الفرقة باللعان طلقة بائنة ال ترتب حترميا أبديا بني املتالعنني؛     

 مالعنته يصري كاذبا يف ميينه ويف قذفه فيقام عليه حد القذف، فإن رغب أن ألن املتالعن إن عدل عن
وال تقع الفرقة قبل احلكم فلو مات أحدمها قبل التفريق . )2224(يتقدم هلا ورضيت عقد عليها مبهر جديد

  .)2225(ورثه اآلخر
  دور القاضي يف اللعان: خامسا    
فيتم احللف من . ى كل من الزوج والزوجةيتثبت القاضي من شروط اللعان ومدى انطباقها عل    

كال الزوجني أمامه وبإذنه، وال يعتد حبلفه دون إذنه، كما يندب للقاضي أن يقوم بتذكري املتالعنني 
  .)2226(بعذاب اآلخرة وحيثهما على الصدق، وأن عذاب الدنيا ال يقارن بعذاب اآلخرة

                                                 
 .624-623أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : شليب .2/121بداية اتهد، : انظر، ابن رشد -2220
 .1/532موسوعة األحوال الشخصية للمسلمني، :أنور العمروسي انظر، -2221
 . 11/147املغين، : ابن قدامة. 91/ 3هذب، امل: الشريازي. 122-2/121بداية اتهد، :  ابن رشد-2222
كتاب اللعان، باب ما يكون بعد التعان : باب البيهقي. 4/416سنن الدارقطين، . 3706كتاب النكاح، حديث رقم :  الدارقطين-2223

 .7/674السنن الكربى، . 15354الزوج من الفرقة ونفي الولد، حديث رقم 
  .5/377البناية يف شرح اهلداية، :  العيين-2224
 .3/169االختيار لتعليل املختار، : املوصلي -2225
 .1/531موسوعة األحوال الشخصية للمسلمني، : انظر، أنور العمروسي-2226
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  موقف املشرع اجلزائري    
عرض أو النص على موضوع املالعنة، بالرغم من أمهيته وخاصة يف أغفل املشرع اجلزائري الت    

    وواضح أن املشرع هلذا القانون ال يعاجل إال ما يرى أنه واقع حتت ضغط اتمع، . موضوع نفي النسب
أو يتماشى وفق توجهات معينة بغض النظر عن االحتياج هلا أو آلثارها السلبية على األسرة واتمع، 

الفارق بني االهتمام مبوضوع اخللع بعد االرتقاء حبق املرأة فيه من الرخصة إىل احلق األصيل، وإال فما 
وعليه فمن األوىل دعوة القائمني على التشريع يف جمال . وبني غريه من موضوعات شرعية م الزوجني

لى أطراف أحكام األسرة أن تشمل هذه التشريعات األمور اليت عاجلها الشرع، وتعود باملصلحة ع
  .األسرة، ومن بني هذه املوضوعات اللعان خاصة وأن للقاضي دور املراقب واملنفذ

  أمهية إدراج موضوع اللعان ضمن قانون األسرة: سادسا
وعلى كل مسلم أن يطبقها دون انتظار لتقنينها، , قد يقول قائل أن نصوص الشريعة واضحة   

ام الشريعة اإلسالمية خياطب به القاضي ليطبقه، ويرد على ذلك أن قانون األسرة مستخلص من أحك
وبالتايل فإن ما يهمله التقنني ال يطبق قضاء عند الرتاع، وقد ظهرت احلاجة املاسة إىل موضوع اللعان 
وذلك لكثرة دعاوى النسب ونفيه بني الزوجني، فقد ينفي رجل نسب ولده من زوجته، بالرغم من 

واليت ينتهي فيه األمر بالفرقة أمام القاضي بعد األميان من الطرفني وجود املخرج الشرعي يف املالعنة، 
  . )2227(ويف ستر من الشرع

  النفقة كأثر من آثار عقد الزواج: املطلب الثاين   
جتب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول :" من قانون األسرة اجلزائري على أنه74نصت املادة    

    ". من هذا القانون80 و79 و78عاة أحكام املواد ا       أو دعوا إليه ببينة مع مرا
وما يالحظ من خالل هذا النص أن املشرع اجلزائري قد قصر موجبات نفقة الزوج على زوجته    

بالدخول ا أو دعوا إليه ببينة، كما أنه مل يتطرق إىل مسقطات النفقة، ومنه فإنه يرجع يف ذلك إىل 
  .)2228( من نفس القانون222مادة أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا لل

                                                 
 ولذلك فهناك من يذهب إىل ضرورة مواجهة إنكار الزوج لنسب ولده ،وكأن هذا احلل غائب عن املسلمني لعدم تنظيم القانون له -2227

ة، بدال من املالعنة أمام القاضي اليت تكون يف صمت وستر، فكيف تستمر احلياة بني زوجني يفرض عليهم هذا من زوجته بإجراء حتاليل وراثي
 .التحليل نسبا وإن كان صحيحا مع ما حييط به من اختراق لستر األسرة

 على -اة الزوجية، ومل يفصل فيها أمهل املشرع النص على مسقطات النفقة، وأمهها حالة نشوز املرأة اليت تعترب مسألة أساسية يف احلي-2228
 .أن حالة النشوز تعترب من موجبات إسقاط النفقة يف الفقه اإلسالمي
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  التعريف بنفقة الزوجة وبيان حكمها: الفرع األول   
ما حتتاج إليه الزوجة يف معيشتها من طعام وشراب ومسكن وخدمة :  املراد بنفقة الزوجة-أ   

وهي حق ثابت للزوجة . وحنو ذلك، مما يلزم توفره هلا حسبما اعتاده الناس وجرى به العرف الصحيح
جها، باعتبارها من اآلثار املترتبة على عقد الزواج الصحيح، مقابل احتباسها وتفرغها للزوج، على زو

  .)2229(وعدم انشغاهلا بأي أمر آخر إال برضاه وموافقته، باستثناء التكاليف والواجبات الشرعية
وحكمها أا واجبة للزوجة على زوجها، ولو كانت غنية وموسرة، :  حكم نفقة الزوجة-ب   

ولو كانت غري مسلمة؛ ألن استحقاقها للنفقة ثابت هلا باعتبارها زوجة، وقد ثبت وجوب نفقة بل 
  .)2230(الزوجة بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول

وسبب وجوا هو الزوجية الصحيحة، غري أن الوجوب ال يثبت مبجرد :  سبب وجوا-ج   
اس الزوجة وقصرها نفسها على زوجها، بشرط العقد، كما يف وجوب املهر، بل مبا يترتب عليه من احتب

أال يفوت حق الزوج يف استقرار الزوجة يف بيت الزوجية وتفرغها له، بسبب ليس من جهة الزوج، وأن 
  .)2231(تكون صاحلة للمعاشرة الزوجية، والقيام بواجباا حنو الزوج

عد االحتباس؛ ألن العقد إذا كان العقد باطال أو فاسدا، حىت ولو ب: وتسقط النفقة بعد وجوا   
واجب الفسخ، فيكون التسليم بعده غري مشروع، كما تسقط النفقة إذا كانت الزوجة صغرية غري 
صاحلة للعشرة الزوجية؛ ألن احتباسها وعدمه سواء، أما حالة مرض الزوجة بعد االنتقال إىل بيت 

نفقة عالجها فهو حمل خالف بني أما . )2232(الزوجية، فالنفقة واجبة هلا على زوجها ما مل تكن ناشزا
  :الفقهاء، وفيما يأيت عرض آلرئهم بإجياز

                                                 
أحكام األسرة يف الفقه : عبد العزيز رمضان مسك. 403-1/402أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، : انظر، حممود بالل مهران-2229

 .251اإلسالمي والقانون املصري، ص 
أحكام األسرة يف اإلسالم، : مصطفى شليب . وما بعدها11/347 املغين،: ابن قدامة :ب النفقة على الزوج لزوجتهراجع أدلة وجو -2230

أحكام النفقة :  حممد يعقوب طالب عبيدي. وما بعدها1/403أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، : حممود بالل مهران.  وما بعدها438ص 
 .2004الزوجية، دار الفضيلة، السعودية، 

فإن  : وقد حتدث الفقهاء عند تعرضهم هلذا الشرط األخري عن الزوجة املريضة، وفرقوا بني أن يكون مرضها قبل الزفاف أو بعده-2231
 فنفقتها أمكنها االنتقال إىل بيت الزوجيةكان مرضها قبل الزفاف، وال ميكنها االنتقال إىل بيت الزوجية فال نفقة هلا باتفاق الفقهاء، وإن 

وأما بعد الزفاف، بأن زفت إليه صحيحة سليمة مث مرضت، فإن نفقتها واجبة على الزوج ما دامت يف بيت الزوجية، ولو كان مرضها . واجبة
انظر، حممود .  أن احلقوق الدائمة ال تسقط باألمور العارضةرر شرعامزمنا، لتحقق االحتباس، واملرض أمر عارض قابل للزوال، ألنه من املق

 .257أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، ص : عبد العزيز رمضان مسك. 1/406 أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، :بالل مهران
نشوز : وقد ذكر الفقهاء حاالت أخرى ال جتب فيها النفقة من أمهها. 443-442أحكام األسرة يف اإلسالم، ص  : انظر، شليب-2232

أحكام األسرة يف الفقه : انظر، عبد العزيز رمضان مسك. ها بغري رضا الزوج أو بسبب رداالزوجة أو حبسها أو سفرها بغري زوجها، أو عمل
 . وما بعدها255اإلسالمي والقانون املصري، ص 
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  نفقة عالج الزوجة املريضة : الفرع الثاين   
  اجلانب الفقهي: أوال   
مل خيتلف الفقهاء يف وجوب نفقة الزوج على زوجته املريضة غري الناشز واحملتبسة يف بيت    

 ما تشمله النفقة، فحصرها مجهور الفقهاء يف املطعم وامللبس  وإمنا وقع اخلالف بينهم يف تعيني،الزوجية
واملسكن، وتوسع فيها الزيدية من الشيعة فأضافوا نفقة عالج الزوجة إذا مرضت، وإىل رأيهم ذهب 

  :أغلب الفقهاء املعاصرين، وذلك كما يأيت
النفقة على زوجته  ذهب مجهور الفقهاء من األئمة األربعة إىل أنه ال جيب على الزوج يف :أوال   

والنفقة الواجبة؛ املأكول وامللبوس :"جاء يف الفتاوى اهلندية. إال الطعام والكسوة والسكن
وال جيب الدواء للمرض وال أجرة .. وأما الطبيب فال جيب:"، وجاء فيها أيضا)2233("والسكىن
لو :" الزوجة، فال جيب على الزوج غري هذه األمور من النفقة، وصرح الكاساين بأن)2234("الطبيب

وأجرة :"وقال احلطاب عند قول املختصر. )2235("مرضت يف احلضر كانت املداواة عليها ال على الزوج
ال يكلف غري الطعام :"كما صرح الشافعي أن الزوج.)2236("فعليها..، وأما أجرة الطبيب واحلجامة"قابلة

ليس على :" يف احلاوي الكبري، وجاء)2237("العام ببلده الذي يقتاته مثلها ومن الكسوة واألدم بقدر ذلك
ل الشريازي قول الشافعية ، وعلّ)2238("رجل أن يضحي المرأته، وال يؤدي عنها أجر طبيب، وال حجام

وأما األدوية وأجرة الطبيب واحلجام فال :"بعدم استحقاق الزوجة الدواء للمرض وألجرة الطبيب بقوله
ليه لعارض، وأنه يراد إلصالح اجلسم، فال يلزم جتب عليه ألنه ليس من النفقة الثابتة، وإمنا حيتاج إ

  . )2239("املستأجر إصالح ما ادم من الدار
ال جيب عليه شراء األدوية، وال أجرة الطبيب، ألنه يراد إلصالح :"وجاء يف املغين أن الزوج   

  .)2240("وجتب عليه كسوا بإمجاع أهل العلم...اجلسم فال يلزمه
ملذاهب فإن الزوج ال يلزمه لزوجته غري إطعامها وإكسائها ومن جمموع أقوال أصحاب هذه ا   

وإسكاا، وإىل هذا ذهب الشيخ حممد أبو زهرة، فإنه حصر النفقة يف اإلطعام والكسوة واملسكن، 
                                                 

 .1/571الفتاوى اهلندية، : لشيخ نظام ا-2233
 .1/571الفتاوى اهلندية، : لشيخ نظام ا-2234
 .4/20 بدائع الصنائع، : الكاساين-2235
 .4/184ليل، مواهب اجل: احلطاب-2236
 .6/229 األم،:  الشافعي-2237
 .11/435احلاوي الكبري،: املاوردي-2238
 .152-3/151املهذب،:  الشريازي-2239
 .11/354املغين،  : ابن قدامة-2240
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فوجوب التمكني يكون بأن يعد هلا النفقة بأنواعها الثالثة، فيقدم هلا الطعام الذي حتتاج إليه، :"حيث قال
قَد �:واستدلوا لذلك من الكتاب بقوله تعاىل .)2241("ليق ا، ويعد املسكن الذي تسكنهوالكسوة اليت ت

مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضا فَرا منِلما الشافعي على أن الزوج ال . )2242(�ع احتج
وقوله . نساء، ومن الكسوة واألدم بقدر ذلكيكلف غري الطعام العام ببلد الزوج الذي يقتاته مثلها من ال

، احتجوا ا إلجياب سكىن الزوجة على قدر )2243(�أَسِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم ِمن وجِدكُم�:تعاىل
  ".إذا وجبت السكىن للمطلقة، فاليت يف صلب النكاح أوىل:"طاقة زوجها، فأخذ منها ابن قدامة أنه

، فإنه يفيد وجوب )2244("وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف :"�فقوله : أما من السنة   
إنفاق الزوج على زوجته باملعروف، ووردت النفقة فيه حمصورة يف الرزق والكسوة ألما تتجددان، 

أن تطعمها إذا طعمت، :"� ملن سأله عن حق الزوجة، فقال �كما ورد تأكيد ذلك يف جواب النيب 
  .)2245("وتكسوها إذا اكتسيت

 يرى بعض فقهاء الشيعة أن الدواء إذا كان من النوع الذي تكثر احلاجة إليه بسبب :ثانيا   
األمراض اليت قلما خيلو منها إنسان فهي من النفقة الواجبة على الزوج، وإن كان من العالجات الصعبة 

والذي يستقيم  .)2246(اليت قلما تقع وحتتاج إىل مال كثري فليست من النفقة يف شيء وال يلزم ا الزوج
مع مقاصد الشرع وحماسن العشرة أن نفقة العالج واجبة على الزوج إن كان موسرا، وتسقط إن كان 
معسرا بصرف النظر إىل صعوبة العالج أو يسره، فإذا كان وجوب إطعامها لإلبقاء على حياا، 

حه الدكتور يوسف وهو الرأي الذي رج .فحاجتها إىل العالج أشد من حاجتها إىل الطعام والشراب
فظاهره أن ذلك غري خمتص ) 2248("خذي ما يكفيك وولدك باملعروف:"�لقوله ) 2247(القرضاوي

مبجرد الطعام والشراب، بل يعم مجيع ما حيتاج إليه، فيدخل حتته الكماليات اليت قد صارت باالستمرار 
ذلك باختالف األشخاص عليها مألوفة، حبيث حيصل التعذر مبفارقتها، أو التضجر أو التكدر، وخيتلف 

                                                 
 .304حماضرات يف عقد الزواج وآثاره، ص  : أبو زهرة-2241
 .50اآلية  : األحزاب-2242
 .6اآلية  : الطالق-2243
فتح : ابن حجر. 7/481السنن الكربى، . 14724 باب حق املرأة على الرجل، حديث رقم كتاب القسم والنشوز،: البيهقي -2244
 . 12/254الباري، 
 .419-2/418سنن أيب داود، . 2142كتاب النكاح، باب يف حق املرأة على زوجها، حديث رقم :  أبو داود-2245
 .445 أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :شليب  انظر،-2246
 www.istisharaat.com .لى شبكة االنترنت موسوعة االستشارات ع-2247
ويف كتاب األحكام، . 2/115. 2211كتاب البيوع، باب من أجرى أمر األنصار على ما يتعارفون بينهم، حديث رقم :البخاري -2248

الصحيح، اجلامع . 7161حديث رقم ". ال حرج عليك أن تطعميهم من معروف"بلفظ .باب من رأى للقاضي أن حيكم بعلمه يف أمر الناس
4/333. 
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ولعلّ األئمة الفقهاء مل يذكروا نفقات التطبيب  .واألزمنة واألمكنة، واألحوال مبا فيه األدوية وحنوها
ضمن ما جيب للزوجة على زوجها؛ ألن املداواة مل تكن يف عصرهم حاجة أساسية، فال حيتاج اإلنسان 

 فاجتهاد الفقهاء مبين على عرف قائم يف غالبا إىل العالج؛ ألنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية،
  . )2249(عصرهم

 الشرع قد ترك أمر تقدير النفقة إىل العرف، وقد تعارف الناس وساروا على أن الرجل مث إنّ   
وما من شك أن . كما ينفق من أجل إطعام زوجته وإسكاا وإكسائها، فإنه ينفق من أجل تطبيبها

وهذا ما رجحه . )2250(يب الزوجة إذا احتاجت إىل العالجالعرف ينكر على الزوج القادر عدم تطب
مسألة نفقة العالج :"الدكتور سعيد رمضان البوطي يف إجابة له عن سؤال حول املوضوع نفسه بقوله

  .)2251("الطيب على الزوجة كمسألة خدمتها املرتلية تابعة للعرف الساري يف تلك البلدة
  اجلانب القانوين: ثانيا   
        الغذاء والكسوة والعالج، والسكن : تشمل النفقة:"على مشتمالت النفقة 78نصت املادة    

  ".أو أجرته، وما يعترب من الضروريات يف العرف
نص املشرع اجلزائري صراحة من خالل هذا املادة على أن تطبيب الزوجة وعالجها مما جيب    

، ومعلوم أن اإلنفاق على أحد ال على الزوج؛ ألن ضرورته أكثر من ضرورة الطعام والشراب والزينة
وأي ضرر يصيب الزوجة أكرب من أن مترض مرضا قد يكون سببه كثرة . يكون إال لدفع الضرر عنه

اشتغاهلا يف بيتها أو يصيبها أثناء محلها أو بعد والدا، فال ميكن دفعه بالطعام والكسوة، وإمنا ميكن دفعه 
، )2252(األحكام الكلية للشريعة اإلسالمية، واألعراف الصحيحةبالدرجة األوىل بالعالج، وهذا مما تقره 

  . )2253(وهو ما ذهبت إليه معظم التشريعات العربية احلديثة
  االمتناع عن تسديد النفقة احملكوم ا قانونا وقضاء: الفرع الثالث   
د قرر الفقهاء أن النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفاية، بال إسراف وال تقتري يف حدو   

املعروف، ويف حدود طاقة الزوج، مع مراعاة حال الزوجة على أال تقل عن حد الكفاية، ويراعى يف 
يراعي القاضي يف :"79تقديرها عرف وعادة أهل البلد، وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف املادة 

                                                 
 .177القضاء الشرعي السين، ص :  انظر، حسن موسى احلاج موسى-2249
 .2/642مدونة الفقه املالكي وأدلته، : الغرياين انظر، -2250
 .www.bouti.net موقع الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي على شبكة االنترنت -2251
  .445-444أحكام األسرة يف اإلسالم، ص :  انظر، شليب-2252
النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكىن :"71لى سبيل املثال ما نص عليه القانون السوري يف الفقرة األوىل من املادة فع -2253

  ".والتطبيب بالقدر املعروف وخدمة الزوجة اليت يكون ألمثاهلا خادم
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وعليه   ".كمتقدير النفقة حال الطرفني، وظروف املعاش، وال يراجع تقديره قبل مضي سنة من احل
فإن تقدير النفقة من خالل نص هذه املادة خيضع للسلطة التقديرية للقاضي املختص، على حسب حال 

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، وللقاضي أن :"80الطرفني اعتبارا من يوم الطلب طبقا للمادة 
 املشرع اجلزائري مل واملالحظ أنّ". حيكم باستحقاقها بناء على بينة ملدة ال تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

ينص على اجلزاء املترتب عن االمتناع عن دفع النفقة املستحقة للزوجة عند صدور احلكم بوجوا إال 
  .  من قانون العقوبات331من خالل املادة 

 اليت تعطي احلق للزوجة يف طلب التطليق بسبب 53وكذا من خالل الفقرة األوىل من املادة    
وعليه فإن أول أثر يترتب على االمتناع عن تسديد النفقة احملكوم ا قضائيا ويستوجب . اقعدم اإلنف

 من قانون العقوبات، واليت جاء فيها أن كل من امتنع عمدا ملدة 331العقاب، هو ما نصت عليه املادة 
لنفقة احملكوم ا جتاوزت الشهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة ا

فإذا . )2254(عليه لصاحل زوجته رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة إليها يعاقب باحلبس وبالغرامة
أقامت الزوجة دعوى أمام احملكمة املختصة وكان الغرض منها إلزام املدعى عليه بالنفقة املستحقة قانونا، 

 بلغ إىل احملكوم عليه وامتنع عن التنفيذ مدة أكثر وحكمت بإلزامه بالنفقة املطلوبة، وأن هذا احلكم قد
من شهرين، فإنه من حق الزوجة احملكوم هلا بالنفقة أن تتقدم إىل القضاء مصحوبة بنسخة تنفيذية من 
احلكم تكون قد حازت قوة القضية املقضى فيها، ومبحضر امتناع عن التنفيذ حيرره العون املكلف 

 عليه املمتنع عن تسديد النفقة املقررة قضاء، فإن احملكمة بعد حتققها من بالتنفيذ، وبعد إحالة احملكوم
 من قانون العقوبات أن حتكم بإدانته جبنحة االمتناع عن دفع مبالغ النفقة 331توفر كل شروط املادة 

عليا وهذا ما أكده القرار الصادر عن احملكمة ال .املقررة قضاء، وأن تسلط عليه اجلزاء القانوين املناسب
من املقرر قانونا أن يتحمل املسؤولية اجلزائية كل من امتنع :" والذي جاء فيه16/4/1995بتاريخ 

عمدا وملدة تفوق الشهرين عن تقدمي املبالغ املالية املقررة قضاء إلعالة أسرته، ويبقى االفتراض عن عدم 
 يلزم املتهم بدفع  -استعجايل-أمر قضائي ومىت ثبت صدور   .بت العكسالدفع العمدي ما مل يث

النفقة فإن القضاة قد خرقوا القانون عندما قضوا بالرباءة لصاحله بدعوى أنه ال يوجد حكم أو قرار 
ومنه فإن اجلزاء املترتب عن عدم اإلنفاق يتمثل يف اجلانب اجلزائي الذي يعترب  .)")2255ائي يف الرتاع

                                                 
 . املتضمن قانون العقوبات20/12/2006 املؤرخ يف 23-06قانون رقم  -2254
 .192، ص 1995 الة القضائية، العدد الثاين،: 124382ملف رقم  -2255
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ي الذي يعترب حقا مكتسبا للمرأة جييز هلا طلب من النظام العام من جهة، كما يتمثل يف اجلانب الشخص
  .)2256( من قانون األسرة53التطليق لعدم اإلنفاق من جهة أخرى وفق املادة 

  فصلنتائج ال   
ميكن تلخيص نتائج هذا الباب الذي اشتمل على أهم املسائل املتعلقة بالزواج وآثاره، والواردة    

  : األسرة اجلزائري يف النقاط اآلتية من قانون- على اخلصوص-ضمن املواد املعدلة 
إن املشرع اجلزائري قد راعى يف تعديله اجلوانب املتعلقة باملرأة كطرف يف عقد الزواج، : أوال   

مدعما بذلك مركزها القانوين واالجتماعي، مبا يتماشى والدعوات املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة 
وكان . قات األسرية اليت نظمت أحكامها الشريعة اإلسالميةيف كل مناحي احلياة مبا يف ذلك العال

  :اهلدف من ذلك هو محاية حرية املرأة، ويظهر ذلك جليا يف النقاط اآلتية
    بالنسبة لألهلية-1   
ولعل املشرع إمنا .  وفقا للمادة السابعة سنة بالنسبة للرجل و املرأة19 ـحدد سن الزواج بفقد    

حىت يعطيها املربر ) سن األهلية املدنية( سنة 19 سنة إىل 18سبة للمرأة من عمد إىل رفع السن بالن
الكايف للقيام على نفسها يف عقد الزوج باعتبار كمال أهليتها على أساس اكتمال الرشد الذي يفترض 

الذي معه اعتبار إرادة املرأة كاملة الوعي وقادرة على أن تباشر كافة التصرفات القانونية، ومنها الزواج 
   .11 فيه طبقا للمادة إلغاء الصالحيات التقليدية للويلعمد فيه املشرع إىل 

للقاصر بأهلية التقاضي يف جمال احلقوق و التزامات النامجة املشرع اعترف إىل جانب ذلك فقد    
  . مبوجب املادة السابعةعن عقد الزواج

                                                 
ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن إعسار الزوج بالنفقة يعطي املرأة اخليار بني البقاء مع الزوج والصرب  -2256

 عنه الشريعة، وإن اإلمساك مع عدم اإلنفاق مضارة، عليه، وبني أن ختتار الفرقة ،ألن اإلمساك باملرأة مع عدم اإلنفاق عليها ضرر ا ت
كما أنه إذا وقع االتفاق على جواز التفريق بالعيب الذي .وعلى القاضي أن يزيل الضرر بفك تلك العقدة اليت أصبحت ضررا ال مصلحة فيها

أما األحناف فقد ذهبوا إىل أن الزوجة ال متلك فراقه . ال يفوت معه إال املتعة، فيجوز التفريق بعدم اإلنفاق الذي تقوم به احلياة من باب أوىل
بسبب كونه معسرا، وإمنا يأمرها القاضي أن تستدين مث تعود عليه مبا استدانته عند يساره، أو يأمر القاضي من كان جيب عليه نفقتها من أهلها 

عاجز عن النفقة ألنه عاجز ال ظامل حىت يزجر باحلبس، أما قبل زواجها أن يقوم بإقراضها مث يرجع على الزوج عند يساره، وال حيبس املعسر ال
ابن حزم فريى عدم جواز الفسخ لإلعسار مطلقا، وهو يف هذا كاألحناف، وزاد عليهم أن املرأة إذا كان زوجها معسرا، وكانت قادرة 

لزوجة لو علمت بإعسار الزوج عند ويقترب قول ابن القيم من رأي األحناف حيث ذهب إىل أن ا.  وموسرة وجب عليها اإلنفاق عليه
زواجها أو تزوجته موسرا، وطرأ عليه اإلعسار ألمر ال يد له فيه فليس هلا حق طلب الفسخ، أما لو غرر ا وأعلمها أنه موسر ويف احلقيقة 

هور لقوة أدلتهم، ودفعا والراجح هو مذهب اجلم.وهو بذلك يأخذ رأيا وسطا. كان معسرا، فيكون من حقها طلب فسخ الزواج ألنه غرر ا
بداية : ابن رشد .5/187املبسوط، : السرخسي انظر،. للضرر عن املرأة، وال ضرر وال ضرار يف اإلسالم، وهذا رأي الدكتور وهبة الزحيلي

ه اإلسالمي الفق: وهبة الزحيلي.5/521زاد املعاد،: ابن القيم .10/92احمللى،: ابن حزم. 11/361املغين،: ابن قدامة .2/52اتهد، 
 .7/513وأدلته،
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   بالنسبة للرضا-2
 طبقا للمادة التاسعة، ومن مث فإن عقـد الـزواج           زواجلعقد ا سية ل اس يعد الرضا من العناصر األ    

أصبح حيكمه سلطان اإلرادة سواء بالنسبة للمرأة الراشدة أم بالنسبة للقاصرة فال سبيل لإلجبـار، مبـا                 
يضمن حرية املرأة الراشدة يف توقف انعقاد الزواج على عبارا، ومكانتها يف حتديد مركزها يف هـذا                 

  .العقد
س للويل عليها سلطة اجلرب، بل له عليها سلطة املنع بشرط أال تتعارض مع ترخيص  أما القاصر فلي

  . القاضي بالزواج بالنسبة للقاصر
و  .11-84 من القانون    20 بإلغاء املادة     إلغاء الزواج عن طريق الوكالة     وهلذا عمد املشرع إىل   

اواة بني اجلنسني يف كـل اجلوانـب    أخذ مببدأ املس أنهعين  ي ، ما  يف إبرام عقد زواجها     احلق لمرأةل جعل
  .املتعلقة بإبرام عقد الزواج أو فك الرابطة الزوجية

   حق االشتراط-3
 احلق يف وضع أي شرط ترى فيه -كطرف يف العقد- 19واملقصود بذلك أن للمرأة طبقا للمادة 

ـ                 ى للمـرأة   محايتها من تعسفات الزوج، وقد ساوى املشرع يف ذلك بني الرجل واملرأة، إال أنـه أعط
  .االحتفاظ حبق الطالق إذا مل يتم الوفاء ذه الشروط املتفق عليها أثناء إبرام العقد

 وعلى هذا فقد جاءت حرية املرأة يف االشتراط مطلقة، فلها أن تضع شرط عدم الزواج عليهـا                 
 تعـدد   مسألةوحتتفظ حبق الطالق عند خمالفة الزوج هلذا الشرط، لذلك خصه املشرع بالذكر، وأخضع  

كما هلـا  . مبوجب املادة الثامنةالزوجات لشروط  حمددة و ملراقبة القاضي الذي يتمتع بالسلطة التقديرية    
إال أن هذه الشروط جـاءت مقيـدة يف         . شرط اخلروج للعمل وشرط السكن بعيدا عن عائلة الزوج        

  .الشريعة اإلسالمية
يف األدوار  ( ازن داخـل األسـرة       لتحقيق التـو   ىسع فقد    العالقة بني الزوجني   وأما فيما خيص  

 وفقا للمادة إجياد توازن بني الزوجني يف جمال احلقوق و االلتزامات الزوجية و العائلية و املاليةب ،)األسرية
36.  

  مسايرة املشرع للتطورات العلمية: ثانيا
.  مكرر 7 وفقا للمادة    حفاظا على صحة الزوجني و األبناء ال يتم الزواج إال بتقدمي شهادات طبية             -

  .وما قرره فقهاؤها وهذا أمر له ما يستند إليه يف مقاصد الشريعة اإلسالمية
 .أجاز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي، دون بيان لضوابطه وحدوده، لذلك ال بد من مراعاة ذلك -
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أجاز اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب، على أن النص جاء مطلقا مما يستدعي إعادة النظـر         -
 .ه، وتقييده بضوابط وقيود من شأنه أن حيقق الغاية منه ويكون وسيلة علمية ناجعةفي

-84وعليه ميكن القول أن املشرع بقدر ما عاجل من النقائص والثغرات اليت كان عليها قانون                     
، الذي  02-05 بقدر ما فتح الباب واسعا أمام مناقشات فقهية عميقة من خالل ما جاء به األمر                 11
  . اال مفتوحا للتعديل واإلثراء و اإللغاءيبقي
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  الفصل الثاني
  

تطبيقات االجتهاد القضائي الشرعي 

  في مسائل الطالق وآثاره
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      متهيد   
األصل يف عقد الزواج أنه للتأبيد واالستمرار، ومن مث كان التأقيت فيه مفسدا له، فتكون العالقة    

 اإلسالم وهو دين الفطرة واحلياة يعاجل ة أحدمها أو كليهما، غري أنّالزوجية ممتدة بني الزوجني إىل وفا
بات نفسية ومعنوية، املشكالت اإلنسانية من منظور واقعي، ولذا راعى ما قد يعتري اإلنسان من تقلّ

وقدر ما قد جيد بني الزوجني من مشكالت ال ميكن للحياة الزوجية أن تستمر معها، ومن هنا مل يكن 
بيد يف عقد الزواج مانعا دون انتهاء هذا العقد، إذا حالت موانع دون بقائه على الوجه الذي أصل التأ

  .حيقق رسالة الزواج
وانتهاء عقد الزواج أو الفرقة بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي قد تكون باإلرادة املنفردة للزوج    

اللعان أو اإليالء أو الظهار أو الردة، ، أو حبكم الشرع ك)اخللع(، وقد تكون باتفاق الطرفني )الطالق(
               لضرر قد يلحق بالزوجة بسبب إعسار الزوج عن النفقة أو لعيب فيه ) التطليق(وقد تكون حبكم القاضي 

  . أو لغيبته، أو إيذائه لزوجته بالفعل أو القول، أو غري ذلك من أوجه الضرر املعترب شرعا
قانونية الواردة بشأن الطالق وأحكامه يف قانون األسرة اجلزائري،  املتتبع للنصوص الغري أنّ   

  .يلحظ بوضوح بعض املخالفات الشرعية يف تطبيق بعض األحكام القضائية من وجهة النظر القانوين
 فجاءت بعض هذه املواد يف جزئياا خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية، إن مل تكن املخالفة    

  . تشريع الطالق بصفة عامةلنصوصها فلمقاصدها يف
 ذلك أن موضوع الطالق وما يترتب عليه من أحكام وآثار قد حددا ونظمتها الشريعة    

اإلسالمية سلفا، ومل تبق جماال لالجتهاد فيها من باب السياسة الشرعية من حيث حتليل احلرام أو حترمي 
كوقوع الطالق .دياين قبل اجلانب القضائياحلالل، كون هذه األحكام واآلثار تتعلق أساسا باجلانب ال

مبجرد التلفظ به قصدا من قبل الزوج، وبدء حساب العدة، وحتول الطالق الرجعي إىل طالق بائن 
  .وما إىل ذلك..بانقضاء العدة، وحرمة املطلقة ثالثا على مطلقها حىت تنكح زوجا غريه

 واليت تبقى حمل تقدير ونظر القاضي  جمال االجتهاد يكون يف بعض املسائل اجلزئية، غري أنّ   
الشرعي مما مل يأت بشأا نص، أو جاءت بأدلة ظنية الداللة أو الثبوت، كاالستصالح وسد الذرائع 

بتغري الزمان واملكان، كما يكون للقاضي السلطة يف تغري أحكامها والعرف، فمثل هذه املسائل ال ينكر 
  .التقدير والنظر

ألة التعويض يف الطالق التعسفي، وجعل الطالق الثالث بلفظ واحد طلقة  ومن هذه املسائل مس   
  .واحدة، وتقدير النفقة، وإسناد احلق يف احلضانة، وغري ذلك من املسائل اليت هلا حمل يف هذا البحث
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ومن خالل هذا الفصل ميكن معاجلة بعض النقائص اليت تعد ثغرات قانونية يستوجب تداركها،    
  .ع ما تقره أحكام الشريعة اإلسالميةوذلك متاشيا م

 وعلى اخلصوص - على معاجلة أهم النصوص القانونية-يف هذا الفصل-وهلذا يقتصر احلديث    
 املتعلقة بالتطبيق القانوين و القضائي ألحكام الطالق والرجعة واخللع والتطليق، وكذا -املواد املعدلة

ا حمل اختالف الفقهاء، كاحلضانة ومسائلها املطروحة تناول بعض آثارالطالق اليت تعد يف بعض جزئيا
وذلك بالرجوع إىل ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، وإىل ما نص عليه قانون . باستمرار على القضاء

األسرة اجلزائري واستقرت عليه التطبيقات القضائية، قصد معرفة مدى توافق ما ذهب إليه املشرع 
لشريعة اإلسالمية أو تناوله فقهاء الشريعة يف اجتهادام، وذلك وفق ما اجلزائري مع ما هو ثابت يف ا

    :تتضمنه املباحث اآلتية
  يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري احنالل الرابطة الزوجية بالطالق: املبحث األول

  اخللع يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث الثاين   
  التفريق القضائي يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: لثاملبحث الثا   
  .آثار احنالل الرابطة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث الرابع   
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  احنالل الرابطة الزوجية بالطالق: املبحث األول
 الزوجية، حيث جاء  من قانون األسرة اجلزائري طرق احنالل الرابطة47تناولت املادة    

ومن هنا يتضح بأن املشرع قد حصر أنواع . )2257("تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة:"فيها
أو الوفاة كأسباب عامة، غري أن هذه املادة قد أغفلت النص على كون قة بني الزوجني يف الطالق الفر

احنالل الرابطة الزوجية بالوفاة أما . )2258(الفسخ صورة من صور احنالل الزواج الختالفه عن الطالق
. فليس إلرادة أحد األطراف دخل يف ذلك، ويترتب عنها كافة اآلثار الشرعية والقانونية وهذا باالتفاق

ومن هنا ال بد من بيان طرق احنالل الرابطة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري بصورة 
  :موجزة، وذلك من خالل املطالب اآلتية

  الفُرق وأنواعها يف الفقه اإلسالمي: املطلب األول   
  معىن الفرقة وأنواعها: الفرع األول   
   معىن الفرقة: أوال   
إاء عقد الزواج، والتفريق بني الزوجني النقطاع العالقة الزوجية :" الفرقة يف باب النكاح هي   

طة التفريق القضائي، وحنو ذلك من بينهما ألي سبب يقتضي ذلك كطالق، أو خلع، أو لعان، أو بواس
أسباب الفرقة، كموت أحد الزوجني، أوفسخ عقد الزواج ألي سبب من األسباب الشرعية اليت توجب 

  .)2259("ذلك
 ومن هنا يتبني أن الفرقة أعم من الطالق؛ ألا تشمله كما تشمل غريه من أنواع الفرق    

  .األخرى
  أنواع الفُرق: ثانيا   
  :بني الزوجني بأحد أمور ثالثةتكون الفرقة    
 تكون بالطالق من الزوج، وقد ثبت حقه فيه بنصوص خاصة قطعية الثبوت والداللة ال :أوال   

حتتمل تأويال، وال حتتاج إىل تفسري، فهي من احملكم الذي مل يتناوله نسخ كلي أو جزئي، وجيب العمل 
  .بالضرورةبه كما هو، ومن أنكر ذلك فقد أنكر شيئا علم من الدين 

                                                 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2257
 من قانون األسرة، وكان األجدر أن جيعل الفسخ صورة من صور 34 و33تطرق املشرع اجلزائري إىل فسخ الزواج يف املادتني  -2258

ولعل . ءه بعد أن نشأ صحيحا كردة أحد الزوجنياحنالل الرابطة الزوجية لقيام العقد يف بعض احلاالت صحيحا مث يطرأ عليه عارض مينع بقا
 .34 و33 كونه قد خصه بالزواج غري الصحيح يف املادتني 47عدم ذكره يف املادة 

الوجيز ألحكام األسرة يف اإلسالم، ص  :حممد سالم مدكور .2/11 فقه اإلسالمي،أحكام األسرة يف ال :انظر، حممود بالل مهران -2259
208. 
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تكون بالفسخ من القاضي، وقد ثبت حقه يف التفريق بأدلة عامة ترجع إىل قاعدة منع : ثانيا   
  .الضرر

أن يوجد عند العقد ما ينايف قيام الزوجية شرعا أو يطرأ بعده ما ينايف بقاءها، وحينئذ : ثالثا   
  .)2260(ينفسخ الزواج من غري طالق من الزوج وال فسخ من القاضي

 ال بد من بيان الفرق بني الطالق والفسخ واختالف املذاهب يف ذلك بإجياز من خالل ما  ومنه   
  : يأيت

  أهم الفروق بني الطالق والفسخ: الفرع الثاين   
      .ملعرفة الفرق بني الطالق والفسخ، البد أوال من تعريف الفسخ وبيان معناه   
  معىن الفسخ: أوال   
ن أحكام، وقد يكون الفسخ خللل صاحب نشوء العقد، كما لو هو إزالة ما يترتب على العقد م   

وفسخ عقد . )2261(نشأ العقد غري الزم، وقد يكون الفسخ خللل طرأ على العقد بعد نشوئه تاما صحيحا
ويكون فسخ عقد . )2262(الزواج عبارة عن نقضه ورفعه وإزالة ما يترتب عليه من األحكام يف احلال

قد،كما لو تبني أن العقد كان فاسدا بسبب أن املرأة املعقود عليها الزواج إما بسبب خلل مقارن للع
ليست حمال للعقد بالنسبة ملن تزوجها بأن ظهر أا أخته من الرضاع، أو كانت زوجة للغري أو معتدة 
وقت إنشاء العقد،كما يكون الفسخ بسبب خلل طارئ على العقد بعد متامه، كارتداد أحد الزوجني 

  .)2263( اإلسالماملسلمني عن دين
  الفرق بني الطالق والفسخ: ثانيا   
إن حقيقة الطالق توجب :" ختتلف حقيقة الطالق عن حقيقة الفسخ، ويف ذلك يقول أبو زهرة   

إاء الزواج وتقرير احلقوق السابقة، وهو ال يكون إال يف نكاح صحيح، وهو من آثاره اليت قررها 
يه أال يطلق الزوج زوجته كان الشرط الغيا ألنه شرط الشرع حىت لو عقدا عقد النكاح واشترطا ف

أما الفسخ فحقيقته أنه عارض مينع بقاء النكاح، أو يكون   . فاسد إذ هو مناف ملقتضى العقد
تداركا ألمر اقترن بإنشاء العقد فجعله غري الزم، وهذا الفسخ يكون لنقض العقد من أصله، ومثال 

                                                 
 .21-20، ص 1968، 1الفرقة بني الزوجني، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: هللانظر، علي حسب ا -2260
 .1/206 ،املرجع السابق: العريب بلحاج. 2/202فقه السنة، : انظر، السيد سابق -2261
 .114، ص1997، 3ط فسخ العقد يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،: انظر، عبد احلميد الشواريب -2262
 .115-114، ص1997، املرجع نفسه:  انظر، عبد احلميد الشواريب-2263
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ويفترق الفسخ عن الطالق من . )2264(" الفسخ خبيار البلوغاألول ردة أحد الزوجني، ومثال الثاين
  :)2265(وجوه

    يعترب الطالق إاء لعقد الزواج، أما الفسخ فقد يكون نقضا لعقد الزواج خللل رافق نشوءه -أ   
أو عارض طرأ على الزواج فمنع بقاءه بعد أن نشأ صحيحا، أو حادث أصاب أحد الزوجني فأعطى 

  .لآلخر حق طلب الفسخ
 يكون الطالق بائنا ال رجعة فيه، ورجعيا جيوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت يف العدة، -ب   

  .أما الفسخ فهو فرقة بائنة ال رجعة فيها
 الفرقة اليت تعد طالقا تنقص من عدد الطلقات الثالث اليت ميلكها الزوج، أما الفسخ فال -ج   

  .يعترب من الطلقات الثالث، أي ال ينقص العدد
 أن الطالق ال يكون إال يف نكاح صحيح، أما الفسخ فقد يكون يف نكاح صحيح أو غري -د   

  .صحيح
  ضابط ما يعترب طالقا وما يعترب فسخا: ثالثا   
ضابط ما يتميز به الفسخ عن الطالق عند أيب حنيفة وحممد أن كل فرقة من جانب الزوج، وال    

، وكل فرقة من قبل الزوجة وال )2266(ة بسبب اإليالءميكن أن تقوم من قبل املرأة فهي طالق، كالفرق
إال أن أبا . )2267(ميكن أن تكون من قبل الزوج فهي فسخ كالفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته

حنيفة خالفا حملمد يعترب الفرقة بسبب ردة الزوج فسخ؛ ألنه يرى أن الردة كاملوت من حيث أن 
  .)2268(والفرقة باملوت ال ميكن جعلها طالقاصاحبها مهدر الدم، فتشبه الفرقة باملوت، 

، فإن كان راجعا إىل الزوجني )2269(وأما ضابطه عند املالكية فيتمثل يف السبب املوجب للفرقة   
فهو طالق، أما إذا مل يكن راجعا ألحد الزوجني، حبيث لو أرادا االستمرار على حياما الزوجية 

                                                 
 .117-116 ،املرجع نفسه: انظر، عبد احلميد الشواريب. 277األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة -2264
مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة : وعبد الرمحن الصابوين .278-277أبو زهرة األحوال الشخصية، ص نظر،ا -2265
 .7/348دلته، أالفقه اإلسالمي و: وهبة الزحيلي .75، ص1968، 2دار الفكر، بريوت، ط مية،اإلسال

 .291شرح حدود ابن عرفة، ص  :الرصاع. حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها يف طالقه:  اإليالء هو-2266
 . 1/316الفتاوى اهلندية، : الشيخ نظام انظر، -2267
 .7/350سالمي وأدلته، الفقه اإل: انظر، وهبة الزحيلي -2268
إن االعتبار يف ذلك هو بالسبب املوجب للتفرق، فإن كان غري راجع إىل الزوجني مما لو أرادا اإلقامة على :" جاء يف بداية اتهد-2269

رد بالعيب كان الزوجية معه مل يصح كان فسخا مثل نكاح احملرمة بالرضاع أو النكاح يف العدة، وإن كان جيوز هلما أن يقيما عليه مثل ال
 .2/71 بداية اتهد،: ابن رشد. "طالقا
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 وأما الشافعية واحلنابلة فقد ذهبوا إىل أن الفرقة اليت .)2270(املشتركة ملا جاز هلما ذلك كان هذا فسخا
  .)2271(تقع بني الزوجني تعترب طالقا إذا أوقعها الزوج أو نائبه وما عدا ذلك من الفُرق فهي فسخ

  اآلثار املترتبة على هذه الفروق: رابعا     
يست ذات طبيعة ختتلف اآلثار املترتبة على هذه الفروق باختالف أسباا؛ ألن فرق النكاح ل   

  .واحدة
 فبعضها يوجب حرمة مؤبدة، ال حتل املرأة للرجل بعدها أبدا، كالفرقة احلادثة بسبب اتصال -   

  .أحد الزوجني بأصول اآلخر أو فروعه
 وبعضها يوجب حرمة مؤقتة، تزول بزوال سببها وتعود املرأة حالال للزوج مىت عقد عليها -   

لوغ، أو الردة، أو اإلباء عن اإلسالم، فإنه مىت زال السبب حلت بعد ذلك، كالفرقة بسبب خيار الب
  .املرأة للرجل

 وبعضها حمل خالف بني الفقهاء يف كونه يوجب حرمة مؤبدة، أو مؤقتة، مثل اللعان عند أيب -   
حنيفة وحممد ومن وافقهما، حيث يرون أن الفرقة به ال تكون مؤبدة وأن للزوجني أن يستأنفا احلياة 

  .)2272(ية بينهما إذا كذّب الرجل نفسه فيما قذف به امرأته، أو فقد أحدمها أهلية اللعانالزوج
 أن الفرقة )2273(بينما يرى مجهور الفقهاء من أصحاب املذاهب املختلفة، وبعض فقهاء احلنفية   

 كما أن منها ما هو فسخ باالتفاق،.)2274(بسببه تكون مؤبدة، ال حيل للمتالعنني بعدها أن يعودا أبدا
كالردة، ومنها ما هو طالق باالتفاق كالفرقة الواقعة بصريح اللفظ أو كناياته، ومنها ما هو حمل خالف 

  .بني الفقهاء يف كونه فسخا أو طالقا
      موقف املشرع اجلزائري   
كما سبقت اإلشارة إليه فإن املشرع مل جيعل الفسخ صورة من صور احنالل الرابطة الزوجية،    

حلياة الزوجية كما يكون بالطالق يكون بالفسخ، وهذا ال خالف فيه بني الفقهاء، إمنا ذلك ألن إاء ا

                                                 
 .78مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية، ص: عبد الرمحن الصابوين انظر، -2270
 .77، ص املرجع نفسه: الصابوين .7/343املفصل، : بد الكرمي زيدانانظر، ع -2271
 .3/245 بدائع الصنائع، :الكاساينانظر،  -2272
بدائع :الكاساين. هي فرقة بغري طالق وأا توجب حرمة مؤبدة :-من فقهاء احلنفية-بو يوسف وزفر واحلسن بن زياد قال أ-2273

 .3/245الصنائع،
 .2/208فقه السنة، :  انظر، السيد سابق-2274
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اخلالف بينهم فيما يتناوله كل من الفسخ أو الطالق من فرق الزواج، فما يعد فسخا يف بعض املذاهب 
  . -كما سبق بيان ذلك- )2275(قد يعد طالقا يف مذاهب أخرى

مع مراعاة :" واليت نصت على ما يلي48ق فقد تناولته املادة وأما احنالل رابطة الزوجية بالطال   
 أدناه حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجني أو بطلب 49أحكام املادة 

  .)2276(" من هذا القانون54 و 53من الزوجة يف حدود ما ورد يف املادتني 
 الفرقة بني الزوجني يف الطالق بإرادة الزوج  ومن هذا النص يتضح أن املشرع قد حصر طرق   

 ، أو 53وباإلرادة املشتركة بني الزوجني، و بطلب من الزوجة عن طريق التفريق القضائي طبقا للمادة 
 أضافت حالة الطالق بسبب نشوز أحد الزوجني 55كما أن املادة . 54عن طريق اخللع طبقا للمادة 

    :الصورة األوىل من صور فك الرابطة من خالل ما يأيتوفيما يلي نتناول . كأسباب قانونية
  الطالق بإرادة الزوج يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب الثاين   
  ".حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج:" من قانون األسرة48جاء يف املادة    

دة للزوج صورة من صور فك الرابطة الزوجية، حيث اعتربت هذه املادة الطالق باإلرادة املنفر  
إال أنه يالحظ من خالل هذا النص أن املشرع قد عزف عن تبين تعريف قانوين للطالق، واكتفى ببيان 
إحدى حاالت احنالل الرابطة الزوجية بالطالق، ومل يتطرق حقيقة إىل تعريفه وبيان أركانه وشروطه 

من أي التزام يقع عليه لتبنيه إحدى التعاريف الفقهية، وترك وضوابطه، ويف ذلك حماولة منه التملص 
 من 222 ضمنها يف املادة )2277(ذلك ملا هو مقرر يف الفقه اإلسالمي على غرار مسائل فقهية أخرى

كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام :"قانون األسرة عندما نص على أنه
  .)2278("الشريعة اإلسالمية

   من خالل املواد ) الطالق باإلرادة املنفردة للزوج ( وقد تناول املشرع أحكام هذه الصورة    
ال يثبت الطالق إال ": على ما يلي49 املادة  الفقرة األوىل مننصتحيث ). 49-50-51-52(

                                                 
 .1، ص1958حماضرات يف فُرق الزواج، معهد الدراسات العربية العاملية، القاهرة، : انظر، علي اخلفيف -2275
الطالق حل عقد الزواج ويتم :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون  .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -2276

 ". من هذا القانون54 و53و بتراضي الزوجني أو بطلب من الزوجة يف حدود ما ورد يف املادتني    أبإرادة الزوج 
، ص 2007القانون والقضاء يف اجلزائر، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء : انظر، باديس ذيايب -2277

7-8. 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2278
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مدته ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع  القاضي دون أن تتجاوز جيريها صلح تحبكم بعد حماوال
  .)2279("عوىالد

من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد، ومن :" على أنه50ونصت املادة     
  .)2280("راجعها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد

 أن الطالق ال يثبت إال مبوجب حكم 49وما ميكن مالحظته بشأن الفقرة األوىل من املادة    
يقع شفهيا ضمن قواعد الفقه اإلسالمي ال يعتد به قانونا، وال حيتج به جتاه قضائي وأن أي طالق عريف 

، كما يفهم أيضا من هذا النص أنه إذا حصل الطالق حبكم قضائي مث راجع الزوج زوجته )2281(الغري
دون توثيق عقد الزواج من جديد، فإن هذا الزواج ال حيتج به قانونا جتاه الغري من حيث ترتب اآلثار 

نية عليه، وهذا خمالف ملا هو مقرر يف الفقه اإلسالمي من حيث ترتب اآلثار الشرعية على الطالق القانو
  .- وسيأيت بيان ذلك يف موضعه-أو الرجعة

  :أما ما ميكن إبداؤه كإشكاليات فقهية بشأن املادتني فهو   
  لذلك ينبغي. بينونة صغرىبائنال  ورجعيال صراحة على نوعي الطالق ني مل تنص املادت:أوال   

  .إعادة صياغة مواد الطالق بالشكل الذي يستجيب ألحكام كل من الطالق الرجعي والبائن
، وقد تنعقد 49 ميكن للزوج أن يتلفظ بالطالق، وتطول إجراءات احلكم به طبقا للمادة :ثانيا   

ق، فإذا جنحت  الزوج بالطالوقت تلفظجلسة الصلح بعد اية العدة الشرعية، اليت يبدأ حساا من 
، فقد حصل تعارض بني القانون 50هذه اجللسة وراجع املطلق مطلقته بال عقد جديد طبقا للمادة 

 الشريعة اإلسالمية، إذ أن الطالق صار بائنا بينونة صغرى من الناحية الشرعية، حيتاج املطلقأحكام و
  .50إلرجاع زوجته إىل عقد جديد، بينما ال حيتاج إليه مبقتضى املادة 

عدة شرعية تبدأ من تاريخ تلفظ :  قد يؤدي تطبيق املادتني إىل بروز ظاهرة ازدواجية العدة:ثالثا   
وهذا يؤدي إىل تعارض بني  الزوج بالطالق، وعدة قانونية تبدأ من تاريخ صدور احلكم بالطالق،

  .  القانونية خاصة بعد فوات العدة الشرعية واستمرار العدة،القانون والشريعة على عدة مستويات

                                                 
ال يثبت الطالق إال حبكم بعد :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون  .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -2279

 ".ه املدة ثالثة أشهرحماولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذ
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2280
، )مبعىن بعد صدور احلكم القضائي(والواقع فإن ترتب أحكام الطالق من عدة وغريها يكون من يوم الوقوع ال من يوم اإلجازة  -2281

نهما أن املوقع وايز هنا واحد، وأما يف الفضويل خبالف طالق الفضويل إذا أجازه الزوج فإن أحكام الطالق تعترب من يوم اإلجازة، والفرق بي
 ومنه فإن صدور احلكم القضائي بالطالق عن طريق إرادة الزوج املنفردة ال ينشئ .2/370حاشية الدسوقي، : الدسوقي. فاملوقع له غري ايز

 .حكما بذلك، بل يثبته فحسب مىت صدر الطالق من قبل الزوج
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ال ميكن أن يراجع :" على أنه51أما ما يتعلق حبكم الرجعة يف الطالق الثالث فقد نصت املادة    
الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أن تتزوج غريه، وتطلق منه أو ميوت عنها بعد 

  . )2282("البناء
د ثالثا، وهذا خمالف حيث يفهم من نص هذه املادة عدم وقوع الطالق الثالث بلفظ واح   

  .ملذهب اجلمهور القائلني بوقوع الطالق بلفظ الثالث ثالثا، وسيأيت تفصيل ذلك يف موضعه
وأما فيما خيص استعمال الرجل حلقه األصيل يف إيقاع الطالق حبكم أنه خمول يف الشريعة    

ملطلقة ملؤخر صداقها، اإلسالمية للزوج، وال يترتب على استعماله من األحكام سوى استحقاق الزوجة ا
إذا تبني :" على أنه52، فقد نصت املادة )2283(ونفقة عدا، اليت يراعى يف تقديرها حالة املطلق املالية

حيث يفهم . )2284("للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا
-ال إذا دعت احلاجة إليه، فيعد متعسفامن نص هذه املادة أن املشرع قد جعل األصل يف الطالق احلظر إ

ومنه جيوز للقاضي أن حيكم للزوجة  . من طلق زوجته دومنا سبب معقول-إال إذا أثبت العكس
بالتعويض على مطلّقها حبسب حالة ودرجة تعسفه، إال أن املشرع مل يبني حدود جماوزة استعمال احلق 

الذي يقع على عاتقه إثبات التعسف من عدمه، ومل يف الطالق بالنسبة للزوج،كما أنه مل يبني الطرف 
يضع حدا للتعويض املايل الذي ينشأ يف ذمة الزوج املتعسف، بل تركه لسلطة القاضي التقديرية، وفقا 

كما أنه مل يوضح مقصوده من التعويض هل هو حق . لطبيعة الطالق التعسفي، وحلالة الزوج املالية
 يف الشريعة اإلسالمية، أم أنه التعويض بسبب التعسف يف استعمال الزوجة يف متعة الطالق املقررة

  .؟)2285(احلق

                                                 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2282
 .1/335، املرجع السابق: انظر، العريب بلحاج -2283
إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -2284

 يضمن حقها يف السكن مع الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا، وإذا كانت حاضنة ومل يكن هلا ويل يقبل أيواءها،
تفقد املطلقة حقها يف السكن يف حالة زواجها أو . حمضونيها حسب وسع الزوج، ويستثىن من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا

 ".ثبوت احنرافها
ة، فإن غالبية األحكام الصادرة يف  غري أن الواقع يف احملاكم اجلزائرية على غرار ما هو حاصل يف باقي حماكم الدول العربية واإلسالمي-2285

الطالق يتحمل الزوج تبعاا ومسؤولياا، مبجرد إيقاع الطالق باإلرادة املنفرد للزوج، وقد ذهب املشرع اجلزائري إىل أبعد من ذلك يف حالة 
أنه يف حالة نشوز أحد الزوجني حيكم  مكرر، غري 53التطليق استنادا لطلب الزوجة، فإنه جيوز احلكم هلذه األخرية بالتعويض طبقا للمادة 

 . القاضي بالتعويض للطرف املتضرر
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 واملتعلقة بالطالق تطرح عدة إشكاالت 52-51-50-49ومن مث ميكن القول بأن هذه املواد    
خبصوص وقوع الطالق وأحكام الرجعة ومعيار تقدير التعسف يف إيقاع -فقهية وقانونية وقضائية 

  : الفقه اإلسالمي وفق ما يأيت جييب عليها-الطالق
  اجلانب الفقهي: أوال   
مما ال شك فيه أن فقهاء الشريعة اإلسالمية من القدامى واملعاصرين قد تناولوا موضوع الطالق    

وبينوا مجيع أحكامه وآثاره، وفصلوها على قدر كبري من البيان والوضوح، مبا ال يدع جماال للبحث 
 إال ما جد أو جيد من قضايا ووقائع تتطلب حلوال جديدة مالئمة -كتبهم وهي مثبتة يف -واالستقصاء 

ومنه فإن املسائل اليت تكون حمل البحث . لروح الشريعة ومقاصدها، فإا تكون حمل حبث واجتهاد
 هي القضايا اليت هلا عالقة مبا هو منصوص عليه يف قانون األسرة من - يف موضوع الطالق-والدراسة 

ون حمل مناقشة وتقومي حبسب موافقتها       أو خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، مواد قد تك
  .والتعرض لبعض ما خيص الطالق من أحكام إمنا يكون بقدر احلاجة وحبسب ما خيدم املوضوع

وقبل اخلوض يف حتليل هذه اإلشكاليات ومناقشتها واإلجابة عليها وفق ما قررته أحكام الشريعة    
  .ية، البد أوال من التطرق إىل تعريف الطالق شرعا وبيان حكمته وحكمهاإلسالم

  تعريف الطالق لغة واصطالحا: الفرع األول   
  :  )2286(الطالق لغة يرجع لعدة معاينيف اللغة، : أوال    
  .طَلَّق البالد تركها وطَلّقْت القوم تركتهمومنه  :  الترك -   
  .تهاطَلَّقت البالد فارقومنه :  الفراق -   
 .يته أَطْلَقْت اَألسري أَي خلّومنه   :التخلية -   
 وهي اليت ترسل يف احلي فترعى من جناِبهم حيث ،ناقة طالق بال خطامومنه   :اإلرسال -   

 .شاءت ال تعقَل إذا راحت وال تنحى يف املسرح
اليت ال ..  من اإلبل الطالق، و أي بغري قيد؛وحبسوه يف السجن طَلْقاومنه :  من ال قيد عليه -   

؛ مبعىن حل القيد واإلطالق، ومنه ناقة طالق؛ أي مرسلة بال قيد، وأسري مطلق؛ أي حل قيده قيد عليها
  .  وخلي عنه

مبعىن التخلية واإلرسال : واآلخر. حل عقدة النكاح :أحدمها: ) 2287(ملعنينييأيت وطالق النساء     
.  

                                                 
 .226-10/225لسان العرب،  :ابن منظور -2286
 .10/226 ، املصدر نفسه:ابن منظور -2287
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طلق الرجل زوجته، فهي :  وهو يف املرأة، فيقاللكن العرف خص الطالق حبل القيد املعنوي   
  . )2288(طالق، وطَلَقت املرأة من زوجها طالقاً؛ أي حتلّلت من قيد الزواج وخرجت من عصمته

  :عرف فقهاء املذاهب الطالق بتعاريف عديدة متقاربةيف االصطالح، : ثانيا   
عن " شرعا"فيحترز بلفظ . )2289("هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح:" حيث عرفه احلنفية بأنه   

وحيترز بالنكاح عن العتق ألنه رفع قيد ثابت شرعا، لكنه ال . رفع القيد الثابت حسا، وهو حلّ الوثاق
رفع قيد النكاح يف احلال بالبائن، أو يف املآل بالرجعي بلفظ خمصوص "أو هو. يثبت ذلك القيد بالنكاح

  .)2290("وهو ما اشتمل على الطالق
إزالة القيد "، أو هو)2291("صفة حكمية ترفع حلّية متعة الزوج بزوجته:"الكية بأنوعرفه امل   

  .)2292("وإرسال العصمة ألن الزوجة تزول عن الزوج
  .)2293("حلّ عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه:"كما عرفه الشافعية بأنه    
ها طلقة وبعض قيد النكاح إذا طلق". حلّ قيد النكاح أو بعضه:"وعرفه احلنابلة بأنه   

  .)2294(رجعية
  الصيغة الدالة على إاء احلياة الزوجية يف احلال :" وعرفه من املعاصرين عبد الرمحن الصابوين بأنه   

وقد راعى يف هذا التعريف تضييق . )2295("أو املآل الصادرة من أهله يف حمله، قاصدا ملعناه أمام الشهود
  .نطاق الطالق كما شرع يف الكتاب والسنة

إاء عقد الزواج الصحيح يف احلال أو يف املآل بالصيغة :" )2296(ار يف تعريفه أن يقالواملخت   
  .)2297("الدالة عليه

                                                 
 .10/226 ، املصدر نفسه:ابن منظور -2288
 . 3/447شرح فتح القدير،  :ابن اهلمام .3/227 رد احملتار، :ابن عابدين -2289
 .227-3/226 ، املصدر نفسه:نابن عابدي -2290
 .4/18 مواهب اجلليل،: احلطاب -2291
 .4/11اخلرشي على خمتصر سيدي خليل، :اخلرشي -2292
 .3/368 مغين احملتاج،: الشربيين -2293
 .5/232كشاف القناع، : البهويت -2294
 .74مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية، ص  :عبد الرمحن الصابوين -2295
 .7/347املفصل،  :كرمي زيدانعبد ال -2296
 قانون األسرة اجلزائري فكان متذبذبا بني التطرق للتعريف وغض النظر عنه، ففي الوقت الذي ألف ترك التعاريف القانونية أما -2297

 بني ، مث..."الطالق حل عقد الزواج:" إذ نص صراحة على أن11-84 من القانون رقم 48للفقه للخوض فيها، مل جيسد ذلك يف املادة 
 من 54 و 53بعدها الصور اليت يكون عليها الطالق من إرادة منفردة أو بتراضي الزوجني أو بطلب من الزوجة يف حدود ما أوردته املادتان 
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  مشروعية الطالق وحكمته وحكمه: الفرع الثاين   
  :وبيان ذلك بإجياز فيما يأيت   
  مشروعية الطالق: أوال   
  .الطالق مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع   
الطَّلَاق �:آيات كثرية تدل على جواز الطالق وحله منها قوله تعاىلفقد وردت : أما الكتاب   

يا أَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساَء �: وقوله تعاىل)2298(�مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن
ِتِهنِلِعد ن2299(�فَطَلِّقُوه( .  

أن عبد اهللا بن عمر :" ار كثرية بوقوع الطالق تدل على مشروعيته، منها ففيها أخب:وأما السنة   
 عن ذلك � طلّق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي اهللا عنه رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-

مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل :"فقال
2300("ة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساءأن ميس، فتلك العد(.  

  .)2301(ونقل البهويت اإلمجاع على جوازه. فقد أمجع املسلمون على جواز الطالق: وأما اإلمجاع   
  حكمة مشروعية الطالق: ثانيا   
هلا مصاحل الناس نظام الطالق يف الشريعة اإلسالمية من حماسنها ومن دالئل واقعيتها وعدم إغفا   

يف خمتلف ظروفهم وأحواهلم، إذ طبيعة النفوس وما يعتريها من تغيرات منها ما يؤدي إىل التنافر 
واخلالف، وقد يستعصى حل اخلالف وإزالة النفرة فيما بني الزوجني فتكون املصلحة يف هذه احلالة هو 

ه فتغلب مصلحة الطالق؛ ألن يف بقاء وقوع الطالق والفرقة، حيث ال يبقى مصلحة يف النكاح ومقاصد
وقد يكون . الرابطة الزوجية بعد فساد احلال بني الزوجني مفسدة ومضرة وسوء معاشرة من غري فائدة

العقم وعدم النسل بسبب من الزوج، واملرأة تتطلع إىل الذرية والنسل فتطلب الطالق باخللع أو بدون 
  . )2302(عوض لتحقق أمنيتها مع زوج آخر

                                                                                                                                                         
 بذكر بعض 48 مل يتطرق إىل تعريف قانوين للطالق، واكتفى من خالل املادة 02-05نفس القانون، غري أن التعديل اجلديد مبوجب األمر 

 .ت احنالل الرابطة الزوجيةحاال
 .229اآلية  :البقرة -2298
 .1اآلية  :الطالق -2299
 .7 سبق خترجيه، ص -2300
 .5/232كشاف القناع، : البهويت -2301
الفقه املقارن : بدران أبو العينني بدران. 7/347املفصل،:عبد الكرمي زيدان .280ص األحوال الشخصية،: نظر، أبو زهرةا -2302

 .1/304، 1967هضة العربية، بريوت، لبنان، دار الن لألحوال الشخصية،
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شرع الطالق يف األصل ملكان املصلحة ألن الزوجني قد ختتلف أخالقهما وعند :"الكاساينقال    
 فتغلب -أي مقاصد النكاح-اختالف األخالق ال يبقى للنكاح مصلحة، ألنه ال يبقى وسيلة إىل املقاصد

ل ، وقا)2303("املصلحة إىل الطالق ليصل كل واحد منهما إىل زوج يوافقه فيستويف مصاحل النكاح منه
رمبا فسدت احلال بني الزوجني فيصري بقاء النكاح مفسدة حمضة وضررا حمضا بإلزام الزوج :"ابن قدامة

النفقة والسكىن وحبس املرأة مع سوء العشرة واخلصومة الدائمة من غري فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما 
  .)2304("يزيل النكاح لتزول املفسدة احلاصلة منه

  حكم الطالق: ثالثا   
تصرف شرعي يقوم به الزوج، وتعتريه األحكام الشرعية من الوجوب واحلرمة واإلباحة الطالق    

والكراهة، فهو يباح عند احلاجة لسوء خلق الزوجة ولسوء عشرا، ويكره يف غري حاجة، وحيرم يف 
احليض والنفاس، وجيب كطالق املُويل بعد التربص أربعة أشهر من حلفه إذا مل يفيء، وطالق احلكمني 

 الشقاق إذا رأياه، ويستحب عند التفريط يف حقوق اهللا تعاىل كترك الصالة، أو يف التفريط يف حقوق يف
  .)2305(أو للبغض الشديد للزوجة       الزوج 

وهنا تعرض مسألة بيان األصل يف حكم الطالق بني احلظر و اإلباحة، وقد اختلف الفقهاء يف    
ة، وقال البعض باحلظر، واخلالف هنا متعلق حبكم أصل احلكم األصلي للطالق فقال بعضهم باإلباح
 يف  الطالق من حيث هو طالق جائز، وذلك على قولنيالطالق قبل أن تعتريه األحكام اخلمسة؛ ألنّ

  : اجلملة
دلّ الكتاب والسنة :"قال اإلمام القرطيب يف تفسريه: األصل يف الطالق اإلباحة: القول األول   

وقال ". ليس يف منع الطالق خرب يثبت: وقال ابن املنذر. طالق مباح غري حمظوروإمجاع األمة على أن ال
وقال ابن . )2306("وإيقاع الطالق مباح وإن كان مبغضا يف األصل عند عامة العلماء:"السرخسي

 أي عند احلنفية وغريهم، ؛)2307("إيقاع الطالق مباح عند العامة إلطالق اآليات وهو املذهب:"عابدين
  . )2308( احلنفية من ذهب إىل أن األصل يف الطالق احلظرولكن هناك من

                                                 
 .3/95 بدائع الصنائع،: الكاساين -2303
 .10/223 املغين،: ابن قدامة -2304
املصدر : ابن قدامة . 6/423اية احملتاج،: الرملي .2/361حاشية الدسوقي،:الدسوقي .3/227 رد احملتار،:ابن عابدين انظر، -2305

 .10/224 ،نفسه
 .6/2املبسوط، : السرخسي -2306
 .3/227 رد احملتار،: ابن عابدين -2307
 .3/228 ،املصدر نفسه: ابن عابدين -2308
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، وقوله )2309(�لَا جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء�:واحلجة هلذا الرأي قوله تعاىل   
 وذلك يقتضي إباحة إيقاع الطالق، وأن األصل فيه اإلباحة ال ،)2310(�فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن�:تعاىل

كما . حفصة رضي اهللا عنها حىت نزل عليه الوحي مبراجعتها ألا صوامة قوامة�ق النيب وقد طلّ. احلظر
  . )2311(-رضي اهللا عنهم-ق غري واحد من الصحابةطلّ

أنّ الزواج :  واحلجة لذلك.أن األصل يف الطالق احلظر، وذا قال أكثر الفقهاء: القول الثاين   
طالق قطعا للسنة، وتفويتا للواجب، فيكون األصل فيه عقد مسنون، بل هو واجب أحيانا، فكان ال

جاء يف روضة . )2312(احلظر والكراهة إال أنه رخص للتأديب أو التخليص كما قال الكاساين
ومكروه كمستقيمة :"، وجاء يف مغين احملتاج)2313("وأما املكروه فهو الطالق عند سالمة احلال:"الطالبني

ألصل يف الطالق عند الشافعية هو احلظر، وإال ملا كان مكروها فيفهم من هذا القول أن ا. )2314("احلال
ويباح الطالق عند احلاجة :"وجاء يف كشاف القناع. بالنسبة للزوجة املستقيمة، وعند سالمة احلال

  .)2315("ويكره الطالق من غري احلاجة إليه.. إليه
ور إال لعارض يبيحه، وهو وأما الطالق فإن األصل فيه احلظر، مبعىن أنه حمظ:"وقال ابن عابدين   

األصل فيه احلظر واإلباحة للحاجة إىل اخلالص، بل يكون محقا وسفاهة رأي وجمرد كفران : معىن قوهلم
إن سببه احلاجة إىل اخلالص عند تباين : النعمة، وإخالص اإليذاء ا وبأهلها وألوالدها، وهلذا قالوا

اهللا تعاىل، فليست احلاجة خمتصة بالكرب والريبة، األخالق وعروض البغضاء املوجبة عدم إقامة حدود 
 فَِإنْ أَطَعنكُم فَلَا �:فحيث جترد عن احلاجة املبيحة له شرعا يبقى على أصله من احلظر، وهلذا قال تعاىل

ومعىن ذلك أنّ الزوجة إذا تركت النشوز  .)2317("أي ال تطلبوا الفراق) 2316(�تبغوا علَيِهن سِبيلًا
جها فإن طالقها بعد ذلك يكون اعتداء عليها وظلما هلا، وإيذاء ألهلها وأوالدها، وهذا ال وأطاعت زو

  .)2318(جيوز لعدم وجود سبب
                                                 

 .236اآلية  :رةقالب -2309
 .1اآلية  :الطالق -2310
 .6/3 ،املصدر نفسه: السرخسي -2311
 .3/95 بدائع الصنائع،: الكاساين -2312
 .6/4روضة الطالبني، :النووي -2313
 .3/404مغين احملتاج، :  الشربيين-2314
 .5/232شاف القناع،ك: البهويت -2315
 .34اآلية :النساء -2316
ورحج هذا الرأي الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم،  .3/228 رد احملتار، :ابن عابدين -2317

7/355               . 
 .28، ص 2004كندرية، أحكام األسرة يف اإلسالم، دار اجلامعة اجلديدة، اإلس: انظر، أمحد فراج حسني -2318
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لوال أن احلاجة داعية إىل الطالق لكان الدليل يقتضي حترميه، ولكن اهللا :")2319( وقال ابن تيمية   
بغض الطالق وإمنا يأمر به الشياطني والسحرة تعاىل أباحه رمحة منه بعباده حلاجتهم إليه أحيانا، وإن اهللا ي

ويف الصحيح عن النيب  ،)2320(�فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه �: كما قال اهللا تعاىل
إن الشيطان ينصب عرشه على املاء ويبعث جنوده، فأقرم إليه مرتلة أعظمهم فتنة، فيأيت :" قال�

مازلت به حىت : الساعة يتوب، ويأيت اآلخر فيقول: مازلت به حىت شرب اخلمر، فيقول: حدهم فيقولأ
قت بينه وبني امرأته فيقبله بني عينيه ويقولفر :أنت أميا امرأة سألت زوجها :" � ولقوله ،)2321("أنت

  .)2322("الطالق من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة
يرى بأن احلظر يف الطالق دياين ال قضائي؛ مبعىن أن الزوج املوقع للطالق بغري وهناك اجتاه ثالث    

مربر شرعي يكون آمثا، وعلى هذا فإن املوضوع يتعلق بأمر نفساين قد ال يستحسن معرفته، فاألمر 
أما قضاء فالطالق واقع، وال جيوز للقاضي التدخل ملعرفة السبب حرصا على . موكول إىل ضمري الزوج

  .)2323( األسرةمسعة
 األصل يف الطالق احلظر وعلى هذا فالراجح يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه الرأي الثاين من أنّ   

لعموم األدلة اليت تنفر من الفرقة وترغب يف استقرار احلياة الزوجية واستمرارها بشكل يتالءم و مقصد 
  .الدميومة يف الزواج

 من قانون األسرة اجلزائري، واليت 52ن خالل املادة وقد أخذ املشرع اجلزائري ذا الرأي م   
إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق :"جاء فيها

  .)")2324ا

                                                 
 .49-33/48 جمموع الفتاوى، :ابن تيمية -2319
 .102اآلية  :البقرة -2320
كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب حتريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا، صحيح : مسلم-2321
 .1292/ 2مسلم،
كتاب الطالق، باب كراهية اخللع :ابن ماجه.2/463نن أيب داود،، س2226كتاب الطالق، باب اخللع،حديث رقم : أبو داود-2322

كتاب اخللع والطالق، باب مايكره للمرأة من مسألتها طالق زوجها،حديث :البيهقي. 2/518سنن أبن ماجه، . 2055للمرأة، حديث رقم 
 .7/517السنن الكربى، . 14860رقم 

 .103-102مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص :  انظر، الصابوين-2323
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -2324
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  جعل الطالق بيد الرجل واحلكمة من ذلك: الفرع الثالث   
  تقرير حق الطالق للرجل واحلكمة منه: أوال   
 لَا �:يل يف الطالق هو الرجل واألدلة على ذلك كثرية منها قوله تعاىلإن صاحب احلق األص   

، فاخلطاب يف هذه اآلية )2325(�جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفِْرضوا لَهن فَِريضةً
  .موجه إىل األزواج

  .)2326("مره فلرياجعها:"ى ذلك وفيه عل-رضي اهللا عنهما- حديث ابن عمر كما دلّ   
فليس لغري الزوج من ويل أو وصي أن يوقع الطالق حىت وإن كان هو الذي توىل عقد    

  :)2328(فِلم اشترك الزوجان يف النكاح وتفرد الزوج بالطالق؟ قيل ألمرين: فإن قيل. )2327(النكاح
عقد النكاح، وملا اختص  أنه ملا اشترك الزوجان يف االستمتاع جاز أن يشتركا يف :أحدمها   

  .الزوج بالتزام املؤنة جاز أن خيتص الزوج بإيقاع الفرقة
 شهوا تغلبها فلم تؤمن منها معاجلة الطالق عند  املرأة مل جيعل الطالق إليها؛ ألنّ أنّ:والثاين   

  .التنافر، والرجل أغلب لشهوته منها، وأنه يؤمن منه معاجلة الطالق عند التنافر
ور املقررة شرعا أن اهللا تعاىل راعى يف تشريع األحكام لعباده ما هو غالب من أمورهم فمن األم   

وأحواهلم، وما يناسب طبائعهم، وجعل املناط يف أحكامه املظان الكلية دون الفردية، وراعى ما هو 
د الرجل له الشأن يف املكلفني من الرجال؛ ألن الوقائع الفردية ال تنتهي عند حد، فلهذا جعل الطالق بي

ذلك أن . ، ودون أن يكون أمام القاضي)2329(حق إيقاعه مستقال دون أن يتوقف على رضا الزوجة
فصم رابطة الزوجية أمر له خطره تترتب عليه آثار هلا أمهيتها يف حياة اجلماعات واألسر، فال بد أن 

 تأثر برغبة عارضة أو غضبة يوضع بيد من يقدر هذه العواقب ويفكر يف األمور ويزا مبيزان العقل، دون
 ومبا كلف به من دفع املهر هلا قوامته القيام على املرأة بسبب  للرجل جعل تعاىلألن اهللاو. )2330(ثائرة

                                                 
 .236اآلية  : البقرة-2325
 . 7ه، ص  خترجي سبق-2326
 .هاإلي شارةأيت اإلت الزوج مسألة خالفية س وطالق غري-2327
حياء التراث حبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق أمحد عز وعناية الدمشقي، دار إ:  عبد الواحد بن إمساعيل الروياين-2328

 .8-10/7، 2002، 1العريب، بريوت، لبنان، ط
 الطالق الذي هو بيد الرجل ليس مطلقا بغري قيد، بل هو مقيد يف عدده ومقيد يف زمانه ومقيد يف حكم وقوعه، وكل هذه القيود -2329

ه ويردع على جوره مبا يتفق واحلكمة حتمي املرأة من تعسف الرجل أو ظلمه، فإذا خرج الرجل عن حدوده وأساء استعمال حقه، ترد إساءت
أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، :انظر، حممد كمال الدين إمام. اليت دعت إىل تشريعه، ومبا فيه من منع اإلضرار باملرأة زوجة أو مطلقة

 . 18-17،ص 2001منشأة املعارف، اإلسكندرية،
 .307-1/306ل الشخصية، الفقه املقارن لألحوا: انظر، بدران أبو العينني بدران -2330
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الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعٍض �: تعاىلوذلك لقوله، )2331(واإلنفاق عليها
ا أَنِبمواِلِهموأَم ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده، إن شاء أمسك وإن شاء ، )2332(�فَقُوا ِمن

 وقوله، )2334(�يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِإذَا نكَحتم الْمؤِمناِت ثُم طَلَّقْتموهن�:ولقوله تعاىل. )2333(طلق
حيث ، )2335(� أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو سرحوهن ِبمعروٍف وِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن�:تعاىل

وألن الرجل أعقل من املرأة وأضبط لعواطفه ؛ جعل اهللا الطالق ملن ينكح، إن شاء أمسك وإن شاء طلق
  .)2336(خبالف املرأةوأدرى بالتبعات الىت تترتب على الطالق 

  .)2338(، يفيد جعل الطالق بيد الرجل)2337(" ملن أخذ بالساقإمنا الطالق ":�كما أن قوله    
فمن تتبع النصوص الشرعية الواردة يف الكتاب والسنة جيدها تدل داللة صرحية على أن الطالق    

حق للزوج وليس حقا للزوجة بالرغم من أا شريكة يف العقد حفاظا على الزواج، وتقديرا ملخاطر 
لزوجية اليت عقدت يف األصل لتكون طوال العمر، فال جيوز التعجل يف إائه بنحو سريع حبل الرابطة ا

  .إائها
 واملالحظ الذي يؤيده الواقع أن الرجل أكثر احتماال وصربا على ضبط عواطفه وانفعاالته عند    

الغضب ودواعيه من املرأة، وال يقدح يف هذا أن بعض النساء قد يكن أقدر وأكمل، ولكن هذا على 
مما -بأصل قوامته-وألن الزواج والطالق حيمل الزوج تبعات مالية . واألحكام تبىن على الغالبالنادر 

  . )2339(حيمله على التأني وعدم العجلة يف تطليق زوجته
                                                 

 لقد جعل اهللا تعاىل من الطالق مغنما للرجل وربطه باملهر والنفقة اللذين جعلهما اهللا مغرما عليه، ويف املقابل فقد جعل اهللا من املهر -2331
ام الغريب ولطائف التشريع املرأة بني طغيان النظ:حممد سعيد رمضان البوطي. والنفقة مغنما للزوجة وربطهما بالطالق الذي جعله مغرما عليها

 .136،ص 2002الرباين، دار الفكر، دمشق، بريوت، 
 .34اآلية  :النساء -2332
 القوامة على األسرة يف نظام اإلسالم وشرعه، قوامة رعاية وإدارة، وليست قوامة هيمنة وتسلط، مث إا ليست عنوانا على أفضلية -2333

وإن فهم األفضلية الذاتية للرجال على ...وانا على كفاءة يتمتع ا القائم بأعباء هذه املسؤوليةذاتية عند اهللا تعاىل، وإمنا ينبغي أن تكون عن
فاألفضلية إمنا هي أفضلية التناسب املصلحي مع الوظيفة اليت جيب ..النساء مما يتناقض بشكل حاد مع صريح كتاب اهللا يف نصوص كثرية

 .101-100ص  املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين، :يحممد سعيد رمضان البوط انظر،. النهوض بأعبائها
 .49اآلية  :األحزاب -2334
 .231اآلية  :البقرة -2335
 .2/158فقه السنة، : نظر، السيد سابق ا-2336
ابن .591-7/590السنن الكربى، . 15116كتاب الطالق،باب االستثناء يف الطالق والعتق والنذور، حديث رقم :  البيهقي-2337

. 3991كتاب الطالق وغريه،حديث رقم: الدراقطين.2/532سنن ابن ماجه، .2081كتاب الطالق، باب طالق العبد، حديث رقم :ماجه
 .5/67سنن الدارقطين، 

 .5/395 جامع الفقه،: ابن القيم -2338
 .361-7/360الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي -2339
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على أن الشريعة اإلسالمية مل مل جانب املرأة وحقها يف موضوع الطالق، فمنحتها احلق يف    
أن جييبها إىل طلبها ويفرق بينها وبني زوجها، إذا كان هناك من طلب التطليق وأوجبت على القاضي 

األسباب ما تقره العدالة وتؤيده الشريعة، كما إذا تضررت من الزوج، وثبت أنه يؤذيها مبا ال يليق 
وجعل هلا أن تفتدي نفسها مبال تدفعه للزوج وهو ما يسمى باخللع، وأجاز الشارع . )2340(بأمثاهلا

من ملك تصرفا ميلك "ته يف إيقاع الطالق؛ ألن القاعدة الشرعية تنص على أنه للزوج أن يفوض زوج
  .)2341("اإلنابة فيه إن كان قابال لإلنابة

وذا يكون الشرع قد وازن بني املصلحتني من جانب الزوج يف أن يكون صاحب احلق يف    
ب التطليق إذا توافرت أسبابه الطالق، وراعى أيضا جانب املرأة أمام ظلم الزوج هلا فأعطاها احلق يف طل

  .الشرعية فيستجيب هلا القاضي
وال يصح أن يقال بأن الطالق ال يقع إال باتفاق الزوجني؛ ألنه لو كان األمر كذلك لتعنت    

كما ال ينبغي القول بأن الطالق يتوقف على .)2342(أحدمها ليوقع اآلخر يف ضرر ال ميكنه التخلص منه
لزوج مبقتضى النصوص الشرعية، وتقييد وقوعه بأن يكون صادرا من حكم القاضي ألن الطالق حق ل
  : وفيما يلي بيان ذلك. القاضي أو بإذنه يفتقر إىل الدليل

  تقييد الطالق بالقضاء: ثانيا   
من املعروف أن الشريعة اإلسالمية أعطت الزوج احلق يف طالق زوجته بإرادته املنفردة، وقد    

ادى بأن يكون الطالق حبكم القاضي بعد إثبات مربر له، كما هو احلال يف انتقد البعض هذا االجتاه ون
معظم القوانني الوضعية، حىت يتاح فرصة للتفكري يف الطالق وللصلح بني الزوجني قبل الطالق، وحىت 

  .مينع الزوج من ظلم زوجته عند طالقه إياها دون مربر
 أوىل بالعمل به لصاحل - يف األصل-لقاضيومسلك الشريعة يف جعل الطالق بيد الرجل ال بيد ا   

ذلك أن مفتاح بقاء احلياة الزوجية جيب أن يكون بيد الرجل يف األصل . املرأة ولصاحل الرجل واألسرة
باعتبار أنه هو الذي أنشأ األسرة وهو القيم األول عنها واملكلف باإلنفاق عليها، فإذا طلّق فال يستساغ 

التعاون معها، وبالتايل ال يتحقق يف األسرة السكن واملودة والرمحة إذا أن تفرض عليه زوجة ال يقبل 
  .)2343(أجرب القاضي الزوج الكاره على أن يستمر يف احلياة الزوجية، وهلذا عدلت الشريعة بينهما

                                                 
 .352، ص 1962مطبعة دار التأليف، مصر،  كام الشرعية لألحوال الشخصية،األح: انظر، زكي الدين شعبان -2340
 .301أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي، ص : عبد العزيز رمضان مسك. 282األحوال الشخصية، ص  :انظر، أبو زهرة -2341
 .302، ص املرجع نفسه: انظر، عبد العزيز رمضان مسك -2342
 . وما بعدها18أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، ص :  حممد كمال الدين إمام.285املرجع نفسه، ص :  أبو زهرةانظر، -2343



 534

وتكليف الزوج بأن يلجأ للقاضي للحكم له بالطالق إذا كان هناك مربر له، أمر ليس يف صاحل    
 من كشف لعيوب الزوجة بإثبات سوء سلوكها، وهلذا وغريه مل جتعل الشريعة اإلسالمية املرأة؛ ملا فيه

الطالق بيد القاضي، وإمنا جعلته بيد الرجل يف األصل، وألزمته بكافة أعباء الطالق سواء كان خمطئا يف 
قد كان طالقه، أم كان خطأ زوجته هو الذي أدى إىل الطالق، وذلك رمحة بالنساء وسترا لعيون، و

العدل أن يباح للرجل أن يلجأ إىل القاضي طالبا إعفاءه من أعباء الطالق إذا أثبت أن خطأ زوجته هو 
السبب يف الطالق، كما لو أثبت سوء سلوكها، ولكن الشريعة اإلسالمية قدمت الرمحة بالنساء على 

  .)2344(قضاءالعدل مع الرجال، والستر يف جمال األسرة والعائالت على الفضيحة أمام ال
وإذا أقدمت الزوجة الكارهة على الطالق كان عليها أن تأخذ تفويضا من زوجها أو تتفق معه    

فيه على ذلك، فإذا مل يتم هلا ذلك كان هلا أن تلجأ إىل القاضي لينوب شرعا عن زوجها يف تطليقها، 
 للزوجة أن تطلب وهنا نالحظ أن للزوج طالق زوجته دون أن يسأل عن مربر للطالق، بينما ال حق

الطالق إال مبربر خيضع لتقدير القاضي، وهذه التفرقة بني الرجل واملرأة ليس فيها تفضيل الرجل على 
املرأة، بل على العكس فيها تفضيل املرأة على الرجل، ذلك أن عدم مساءلة الرجل عن مربر الطالق يعين 

والشرع ال يبغي كشف . ف عيوب الزوجستر عيوب الزوجة، بينما سؤال املرأة عن مربر الطالق يكش
عيوب الرجل، إذ حسب الرجل إذا أراد أن يستر عيبه أن يطلق زوجته بإرادته املنفردة إذا طلبت الزوجة 
الطالق، وعندئذ لن تلجأ الزوجة إىل القضاء لطلب الطالق، أو لن يتصدى القضاء للبحث عن مربر 

 من أجل هذا ترفض الشريعة فكرة الطالق )2345(.قهاالطالق إذا كانت الزوجة قد جلأت إليه قبل طال
  .)2347(فالطالق حق فردي ال يتوقف على التراضي وال على القضاء. )2346(بيد القاضي

                                                 
الطالق يف الشريعة اإلسالمية :أمحد الغندور. 353-352األحكام الشرعية لألحوال الشخصية،  :انظر، زكي الدين شعبان -2344

 .309-308، ص 1967، 1مصر، ط دار املعارف، والقانون،
 . وما بعدها97األسرة وقانون األحوال الشخصية، ص  :ق العطارعبد الناصر توفي  انظر،-2345
، ص )دط،دت(أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، : انظر، رمضان علي السيد الشرنباصي-2346

11-12. 
يف ساحة القضاء محاية لألسرة من االيار يدعو بعض الناس إىل جعل الطالق بيد القاضي واحلجر على الزوج، فال يطلق إال  -2347

وضمان عدم إساءة الرجال استعمال هذا احلق، وهذه دعوى غري صحيحة ألا حتكم على مجيع الرجال بالسفه، وعدم التقدير وسوء 
تفويض، كما دلت على  اهللا تعاىل جعل الطالق بيد الرجل كحق شخصي له ال ميكن  ألحد سواه أن يوقعه إال بتوكيل منه أو ألنالتصرف، 

 مث ماذا يفعل القاضي إذا كان سبب الطالق هو عدم التوافق الطبيعي والنفور وعدم توافق األخالق بني الزوجني،    .ذلك النصوص الشرعية
ألسر ونشر فهذه األمور النفسية من العسري على القاضي إثباا، كما أنه ليس من املصلحة االجتماعية كشف خبايا البيوت وفضح أمور ا

املستور يف دار القضاء على رؤوس األشهاد يف حماضر اجللسات، ال شك أن ذلك أمر له خطره، جيب أن تصان األسرة واتمع من شروره 
 .309 -1/308الفقه املقارن لألحوال الشخصية، : انظر، بدران أبو العينني بدران. وحتفظ من ضرره
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أنه ال جدال يف أن اإلسالم جعل الطالق بأصل الشرع إىل الرجل يوقعه حني : وخالصة القول   
ال إىل الرجال، إال أن هذه السلطة ليست يوقعه دون حاجة إىل قضاء، ولذا مل يسند الطالق يف القرآن إ

مطلقة من كل قيد وشرط حىت تعترب يف يد الرجل سالح استبداد قد يستعمله يف غري موضعه، بل لذلك 
حاالت وأوقات جتردها سلطة الرجل من التعسف وحتميها من العبث فال يستعمل الطالق إال يف 

  . موضعه
  اجلانب القانوين: ثانيا   
 على صور حلّ عقد الزواج، ومنها الطالق الذي يتم بإرادة 48جلزائري يف املادة نص املشرع ا   

الزوج املنفردة، حيث خيتص الزوج بإيقاع الطالق وال حيق للقاضي أن يطلق امرأة وهي يف عصمة رجل 
إال إذا طلب الزوج ذلك صراحة؛ إال أنه ليس للزوج مطلق احلرية يف استعمال هذا احلق، بل خيضع هذا 
إلشراف القضاء وحتت مراقبة القاضي؛ مما خيول هلذا األخري سلطة التأكد من توافر الشروط الواجب 
توافرها يف املطلق وصحة القصد يف الطالق بكل وعي وإدراك وإرادة واختيار بعيدا عن التعسف أو سوء 

  .استعمال حق الطالق، وذلك استنادا إىل أسباب شرعية وقانونية
ع الطالق خارج الدوائر القضائية ال يكون معتدا به وال حيتج به يف مواجهة الغري، ومنه فإن إيقا   

ال يثبت :" من قانون األسرة يف فقرا على أنه 49وال يرتب آثارا قانونية، وذلك من خالل نص املادة 
  .)2348"(الطالق إال حبكم

 فحسب، أما وقوع ويظهر أثر هذا النص من جهة إثبات الضرر واستحقاق التعويض للمطلقة   
الطالق فتترتب عليه آثاره الشرعية من وقت التلفظ به من قبل الزوج، فال يقبل أي تعديل أو مراجعة 

  . عند وقوعه اعتمادا على ما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية
وهذا ما أقره املشرع اجلزائري بعد صدور احلكم بالطالق، إال أنه فسح اال أمام الطرف    

:" )2349( من قانون األسرة57 من احلكم بالطعن يف جوانبه املادية، وهذا ما نصت عليه املادة املتضرر
تكون األحكام الصادرة يف دعاوى الطالق والتطليق واخللع غري قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها 

                                                 
 أمام القضاء وفيما جيري عليه العمل يف الظاهر يف دنيا الناس، أما وقوعه ديانة فيقصد به  وقوع الطالق قضاء معناه االعتداد به-2348

االعتداد به يف العالقة مع اهللا تعاىل، ولو مل يثبت قضاء، ومل تقم به البينة الظاهرة، فلو أن امرأة مثال على يقني من أن زوجها قد أبت طالقها 
 تنكح زوجا غريه، فيلزمها مفارقته وعدم متكينه من نفسها ولو مل تسطع أن تثبت ذلك أمام القضاء، ولو ثالث مرات فإا ديانة ال حتل له حىت

 .جحد ذلك وأقام البينة الكاذبة على خالفه
األحكام بالطالق غري قابلة :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -2349

 ".يف جوانبها املاديةلالستئناف ما عدا 
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قرر قانونا من امل":20/03/1991 وهو ما أكده القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ. )2350("املادية
أن األحكام بالطالق غري قابلة لالستئناف، ما عدا جوانبها املادية، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا 

  .املبدأ يعد خمالفا للقانون
 أن قضاة الس عدلوا احلكم املستأنف لديهم القاضي – يف قضية احلال –وملا كان من الثابت    

لزوج يكونوا قد تطرقوا إىل موضوع الطالق الذي ال جيوز هلم بالطالق للخلع إىل الطالق بتظليم ا
ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون . مناقشته إال يف جوانبه املادية خمالفني بذلك القانون

  .)2351("فيه

كما أن املشرع اجلزائري مل يورد أي نص يتعلق بشروط املطلق مما يوجب الرجوع إىل أحكام    
 من قانون األسرة، إال أنه وبالرجوع إىل نص الفقرة 222ية طبقا ملا نصت عليه املادة الشريعة اإلسالم

األخرية من املادة السابعة فإن املشرع اجلزائري قد منح الزوجني اللذين مل يبلغا سن الرشد املدين 
واحلضانة صالحية وأهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من نفقة وإثبات النسب ) القاصرين(

  .)2352(وطلب الطالق واخللع وغري ذلك
  شروط املطلق: الفرع الرابع   
وِإذَا طَلَّقْتم �:لقوله تعاىل. هو الذي ميلك إيقاع الطالق ويوقعه فعال وهو الزوج: املطلِّق   

طالق ملن أخذ ال:"� ولقوله )2354(�فَِإنْ طَلَّقَها فَلَا تِحلُّ لَه ِمن بعد�: ويقول تعاىل)2353(�النساَء
  . أي الزوج)2355("بالساق

وإذا كان الطالق بيد الزوج، فال ميكن إيقاعه على وجه تترتب عليه آثاره، إال إذا توافرت فيه    
  :مجلة شروط وهي بإجيازكاآليت

البلوغ والعقل، بأن يكون املطلق بالغا عاقال، فال يقع طالق الصيب وإن كان : الشرط األول   
يصح الطالق من زوج عاقل ولو : وقال احلنابلة. )2356(الق من غري مكلَّف كصيبعاقال، وال يصح الط

                                                 
 من قانون األسرة أا مل تلغي الطرق األخرى للطعن، ولو أراد املشرع غري ذلك جلاءت صيغة 57 وما ميكن مالحظته حول املادة -2350

  ".األحكام بالطالق غري قابلة لالستئناف جبميع طرق الطعن:"املادة كاآليت
 .57، ص 1993، الة القضائية، العدد األول:  72858 ملف رقم -2351
 . 26-25، صنفس املرجع السابق: انظر، عبد العزيز سعد-2352
 .232اآلية  :البقرة -2353
 .230اآلية  :البقرة -2354
 .487 سبق خترجيه، ص -2355
 .3/368 مغين احملتاج،: الشربيين -2356
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، ومعىن )2357("الطالق ملن أخذ بالساق:" �مميزا يعقل الطالق ولو كان دون عشر سنني لعموم قوله 
  . )2358(كون الصيب املميز يعقل الطالق هو أن يعلم أن زوجته تبني منه وحترم عليه إذا طلقها

أن كليات الشريعة ال جتيز التصرفات إال : صحة طالق الصيب املميز عند اجلمهوروتعليل عدم    
  .ممن له أهلية التصرف، وأدناها العقل والبلوغ خصوصا ما هو دائر بني الضرر والنفع

رفع القلم عن :" �كما يشترط يف الزوج املطلق أن يكون عاقال فال يقع طالق انون لقوله    
:"  قال ابن قدامة)2359("ىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن انون حىت يفيقعن النائم ح: ثالث

، ويلحق )2361(" أو ما يف معناه ال يقع طالقه)2360(أمجع أهل العلم على أن الزائل العقل بغري سكر
  . )2362(بانون النائم واملعتوه واملغمى عليه واملدهوش

  رهأن يكون املطلق خمتارا غري مك:  الشرط الثاين   
ذهب اجلمهور إىل أن طالق املكره ال يقع، وهذا مذهب    

، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر )2366( والظاهرية)2365(واحلنابلة)2364(والشافعية)2363(املالكية
 إىل أنه يقع طالق املكره، )2367(وابن عباس وابن الزبري وغريهم من الصحابة والتابعني، وذهب احلنفية

حيث قالوا بأن العلّة يف وقوع طالق املكره هي حاجته .  والثوريووافقهم الشعيب والنخعي والزهري
                                                 

 .487 سبق خترجيه، -2357
 .349-10/348 املغين، :ابن قدامة -2358
كتاب الطالق، باب طالق املعتوه :ابن ماجه. 4/363. 4398نون يسرق، حديث رقم كتاب احلدود، باب يف ا:  أبوداود-2359

. 5596كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج، حديث رقم : النسائي. 2/512. 2041والصغري والنائم، حديث رقم 
5/265 . 

رقون بني سكر بطريق حمظور، وبني سكران بطريق غري زائل العقل هل يقع طالقه ؟ مجهور الفقهاء يفالالسكران  :طالق السكران -2360
 ومل يعلم أنه مسكر فأسكره دواء فغيب عقله، أو تناول مسكرافمن سكر بطريق غري حمظور كالذي يشرب شراباً فيسكره، أو تناول . حمظور

: الشربيين. 4/43مواهب اجلليل،: احلطاب.حلنابلةوهو قول احلنفية واملالكية والشافعية وا. ففي هذه احلاالت إذا طلق مل يقع طالقه بال خالف
وهذا القول . طالق السكران ال يلزم سواء بطريق حمظور أو غري حمظور: وقال الظاهرية. 3/99:الكاساين .384-3/383مغين احملتاج، 

مشروع عقوبة غري العقوبة املقدرة جلرمية معاقبة من سكر بطريق غري : وقالوا. اختاره ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن أمحد وبعض التابعني
 . وما بعدها14/71 جمموع الفتاوى،: انظر،       ابن تيمية .السكر وأذى باملرأة

 .10/345 املغين، :ابن قدامة -2361
ِخفَّة : والسفَه. فمعترب ألن السفه ال يؤثر يف العقل من جهة إدراكه األمور، فليس يف عقله خلل يلحقه بانون:  أما طالق السفيه-2362

 .3/368 مغين احملتاج،: الشربيين انظر،.تبعث اإلنسان على العمل يف ماله خبالف مقتضى العقل
 .2/81 بداية اتهد،: ابن رشد -2363
 .382-3/381 مغين احملتاج،: الشربيين -2364
 .10/350 املغين، :ابن قدامة -2365
 .10/202 احمللى، :ابن حزم -2366
 .3/100ائع، بدائع الصن :الكاساين -2367
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: إىل التخلص مما توعد به من القتل أو اجلرح أو األذى الذي ال يطيقه، فاملكره عرف الشرين والضررين
ضرر إيقاع الطالق، والضرر املهدد به فاختار أهوما وهو إيقاعه للطالق فهو خمتارا اختيارا 

  . )2368(كامال
اإلكراه ال يكون مع االختيار إلفساده إياه، والتصرف الشرعي إمنا يعترب : )2369(قال اجلمهور   

شرعا باالختيار، فإن فات االختيار مل يكن للتصرف اعتبار، وطالق املكره يف احلقيقة قول أكره عليه 
ا أنه ال يريد الطالق وكيف يصح إيقاع طالق املكره مع العلم يقين. بغري حق فال جيوز أن يثبت له حكم

إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا :" �وال يقصده وال حاجة له فيه؛ لقوله 
اإلغالق انسداد باب :"قال ابن تيمية. )2371("ال طالق وال عتاق يف إغالق:"�، وقوله )2370("عليه

كره والغضبان الذي ال يعقل ما العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طالق املعتوه وانون والسكران وامل
يقول؛ ألن كال من هؤالء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطالق إمنا يقع من قاصد له عامل 

    .)2372("به
ويتحقق اإلكراه بأن يكون املكِره قاهرا للمكره وال يقدر على دفعه، وأن يغلب على ظن املكره    

القتل والقطع :  ما يهدده به املِكره مما يلحق به ضررا، مثلوأن يكون. أن ما خيافه من املِكره واقع به
 . )2373(والضرب املربح واحلبس الطويل وحنوه

  أن يكون املطلق قاصدا الطالق: الشرط الثالث   
فالطالق إمنا يكون بلفظ ونية أو . )2374( وهو كونه ناويا إيقاع الطالق مريدا له عازما عليه   

ردة، بأن نوى الزوج يف قلبه تطليق زوجته أو طلقها يف نفسه دون أن بلفظ فقط، وأما  الطالق بالنية ا

                                                 
 .26-5/25البناية يف شرح اهلداية، : العيين -2368
املغين، :ابن قدامة .120-10/119حبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الشافعي،: الروياين .82-2/81بداية اتهد،: ابن رشد -2369

 .203-10/202احمللى، : ابن حزم. 10/351
 .2/523. 2043، حديث رقم كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي:  ابن ماجه-2370
 .7 سبق خترجيه، ص -2371
 .33/65جمموع الفتاوى، :ابن تيمية -2372
 .10/351املغين، : ابن قدامة -2373
كأن يريد أن ينادي زوجته بامسها فيسبق لسانه إىل النطق بكلمة طالق خماطبا إياها ذا اللفظ، أو يتكلم :ومنه فال يقع طالق املخطئ -2374

ال يقع طالق املخطئ إن ثبت سبق لسانه وإن مل :قال اجلمهور.و ال يقصد مبا نطق به ولكن لسانه سبق إىل ما نطق بهمبا يدل على الطالق وه
يقع طالق املخطئ بالتلفظ بلفظ الطالق وال يقبل منه أنه أخطأ ألنه أمر باطين وقد يتخذ : وقال احلنفية.يثبت قُبل يف الفتوى دون القضاء

وقال .اهللا وهذا يف القضاء أما يف الفتوى والديانة فإن الطالق ال يقع إذا علم من نفسه أنه أخطأ ومل يقصد الطالقوسيلة إىل إحالل ما حرم 
مغين : انظر، الشربيين. إن الشرع منع اهلزل يف الطالق واعتربه كاِجلد فيه محاية للفروج، أما املخطئ فمعذور ومل خيتر التلفظ: اجلمهور
 .3/379احملتاج، 
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قال . ، وهذا قول عامة الفقهاء خالفا للزهري وابن سريين)2375(يتلفظ بلفظ الطالق فإن طالقه ال يقع
أليس قد : إذا عزم على الطالق طلّقت زوجته، وقال ابن سريين وقد سئل عمن طلق يف نفسه: الزهري

  . )2376(فال أقول فيها شيئا: قال ابن سريين. بلى:  ؟ قال السائلعلمه اهللا
   ثت به أنفسها ما مل :"� مجهور الفقهاء ذلك بصريح قوله وقد ردإن اهللا جتاوز عن أميت ما حد

 ومنه فال بد يف الطالق من لفظ وقصد يدالّن عليه، فإذا افترق اللفظ عن .)2377("أو تتكلم  تعمل
ق، وكذلك ال يقع الطالق مبجرد النية، وهذا الرأي أقرب إىل املصلحة وروح القصد فال يقع به طال

   .التشريع
الطالق من القاصر الذي قد ال يعقل معىن الطالق، وال يدرك ومما سبق تتفرع مسألة وقوع    

  : وفيما يأيت بيان ذلك بإجيازره، فهل يقع طالقه؟ أم جيوز أن يطلق عليه وليه؟خماط
  طالق القاصر     
، ويتحقق )2378("إمنا الطالق ملن أخذ بالساق:"�األصل يف الطالق أن يكون بيد الزوج لقوله    

  .)2379(ذلك بأن يطلق الزوج بنفسه أو مبن ينوب عنه بالنيابة العامة أو اخلاصة
  .)2381(وتفويض الزوجة)2380( وللفقهاء كالم يف التوكيل بالطالق   

                                                 
 وكذا . يفهمها كاألعجمي، فالطالق ال يقع لعدم قصده إيقاع الطالقدون أن لُقِّن عبارة الطالق الذي: ليه فال يقع طالق امللقَّنوع -2375

 .7/387املفصل، : عبد الكرمي زيدان انظر،. طالق احلاكي كالفقيه أو للتعليم ال يقع به طالق
 .10/355املغين،: ابن قدامة -2376
كتاب اإلميان، باب جتاوز اهللا : مسلم. 3/405. 5269ق، باب الطالق يف اإلكراه والكره، حديث رقم كتاب الطال:  البخاري-2377

 .1/69. 127عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر، حديث رقم 
 .487سبق خترجيه، ص  -2378
والفُرق اليت تتوقف على  .ة العامة للقاضي هناك ويل خاص وهو الويل على النفس بالنسبة للصغري وانون كاألب، وهناك الوالي-2379

فرق الطالق وفرق الفسخ، وفرق الطالق اليت تتوقف على القضاء عند احلنفية هي الفرقة بسبب اللعان، وقال املالكية يف :القضاء نوعان
ر بسبب هذه العيوب بعد رفع املشهور ال تتوقف ذه الفرقة على القضاء، والفرقة بسبب عيوب الزوج اجلنسية، ويفسخ العقد عند اجلمهو

وزيد يف . 354/ 7الفقه اإلسالمي وأدلته،: انظر، وهبة الزحيلي. األمر للحاكم، والفرقة بسبب إباء الزوج اإلسالم يف رأي أيب حنيفة وحممد
 . من قانون األسرة عدة أسباب جتعل الفرقة متوقفة على القضاء53اجلزائر عن طريق املادة 

 توكيله فيه، كما له أن يوكل وكل من يطلق عليه زوجته، فمن صح طالقه صحجه وله أن يزوج أن يوكل من يزولل : تطليق الوكيل-2380
 يف طالق لة يف الطالق، ومل يأتال جتوز الوكاإىل أنه :  ابن حزم الظاهري وذهب.وهذا مذهب األئمة األربعة. زوجته بتفويضها طالق نفسها

 فإذا أرسل الزوج رسوال. د عن أحدكما ال جيوز أن يظاهر أحد عن أحد أو يالعن أح. سنة فهو باطلأحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن وال 
 فاملرأة يقع عليها الطالق بعبارة زوجها ال بعبارة الرسول، بينما يف الوكالة يقع ، فال يعترب الرسول وكيال يف الطالق، طالقهايبلغ الزوجة

 من 48وقد سكت املشرع اجلزائري عن ذكر طالق الوكيل، إال أن نص املادة  .10/196 احمللى،:ابن حزم انظر، .الطالق بعبارة الوكيل
 .قانون األسرة اجلزائري، حددت وقوع الطالق من الزوج أو الزوجة ومل تذكر أي حالة أخرى مما ال ميكن معه تصور قبول طالق الوكيل

 . وسيأيت الكالم عنه يف موضعه-2381
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، وإن كان له أن يزوجه، )2382(غريا أو جمنونافليس للويل مطلقا أن يطلق على من يف واليته ص   
، وأجاز املالكية لويل )2385( يف مذهب أمحد-ورواية- )2384( والشافعية)2383(وهذا هو مذهب احلنفية

وذهب اإلمام . )2386(الصغري وانون ذلك إذا كان التطليق بعوض أو فيه مصلحة للصغري أو انون
جة ابنه الصغري أو انون، ألن ابن عمر طلق على ابن  إىل أنه جيوز للويل تطليق زو-يف قول ثان-أمحد 

  )2387(.له معتوه
وقد ذهب املشرع اجلزائري إىل جواز مساع دعوى الزوجية للزوج الذي مل يبلغ السن القانونية    

وقت رفع الدعوى، فال يتصور أن يقوم القاضي مقام الصيب يف الطالق إن طلبت الزوجة التطليق، طبقا 
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق :" من املادة السابعة من قانون األسرةللفقرة األخرية

، وأما بالنسبة للمجنون فإن القاضي ينوب عنه إذا ما )2388("بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات
  .طلبت زوجته التطليق

  شروط املطلّقة: الفرع اخلامس   
طالق يف عقد النكاح الصحيح، ويشترط لوقوع الطالق الزوجة اليت يقع عليها ال: املطلقة هي   

  :عليها
       فيقع عليها الطالق حال قيام الزوجية الصحيحة قبل الدخول :  قيام الزوجية وقت الطالق-   

  .أو بعده، وال يقع على امرأة غري متزوجة
 .فال يقع على امرأة متزوجة زواجا غري صحيح:  صحة الزواج بالعقد-   
فال يقع الطالق على من تزوجت زواجا صحيحا مث طلقت : كون مطلقة قبل الدخول أال ت-   

 .  قبل الدخول وال يلحقها طالق آخر، ألا مل تكن من ذوات العدد
  . أال تكون منتهية العدة، أو مطلقة ثالثا-   

                                                 
: ابن قدامة. مام أمحد أن الصيب إذا عقل الطالق وعلم أن زوجته تبني منه وحترم فإن طالقه يقع أكثر الرويات عن اإل-2382
 .10/348املغين،

 .6/178املبسوط،  :السرخسي -2383
 .18/151اموع شرح املهذب، :  النووي-2384
 .10/312املغين، : قدامة  ابن-2385
د نكاحه دون طالقه، ألن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهو أهل الصيب ينعق:"قال القرايف. 2/365حاشية الدسوقي، :الدسوقي -2386

للخطاب باإلباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحرمي، ألا للتكليف، والطالق سبب التحرمي بإسقاط عصمة الزوج، وهو ليس أهال 
 .4/206 الذخرية،".للتحرمي فلم ينعقد سببه يف حقه

 .10/312 املغين،:ابن قدامة -2387
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2388
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كون حمال إذا كانت معتدة من طالق رجعي أو بائن بينونة صغرى فإا ت: وأما املعتدة فقد قالوا   
للطالق لبقاء الزواج حكما، وإذا كانت معتدة من طالق بائن بينونة كربى ال تكون حمال له، ألن 

 وإذا كانت معتدة من فسخ بسبب طارئ ال .)2389(الزوج ال ميلك عليها بعد الطلقات الثالث شيئا
دة أحد الزوجني، التفريق بسبب ر: ينقض العقد بل مينع استمراره كانت حمال للطالق وذلك يف حالتني

أو بسبب إباء املرأة املشركة اإلسالم، وإذا كانت معتدة من فسخ هو نقض للعقد من أصله ال تكون 
ومن هنا تبني أن    .)2390(حمال للطالق، وذلك فيما عدا الفسخ لتبني فساد العقد، أو خيار البلوغ

 أو بإباء املرأة املشركة اإلسالم، الفرقة بسبب ردة أحد الزوجني: الطالق ال يلحق الفسخ إال يف صورتني
الطالق قبل الدخول والطالق : وهذا هو رأي مجهور الفقهاء، وأن الطالق يلحق الطالق إال يف حالتني

  .)2391(البائن بينونة كربى
  :وتفصيل ذلك كما يلي   
  الطالق يف العدة من طالق رجعي: أوال   
ن يردها إذا شاء بإرادته دون توقف على الطالق الرجعي ال يزيل امللك وال احلل، فلزوجها أ   

رضاها مادامت يف العدة فيزول كل أثر للطالق سوى فقدان الزوج طلقة من طلقاته الثالث اليت ميلك 
  ومنه فهل جيوز للزوج أن يوقع عليها طلقة أخرى ما دامت يف العدة؟ .إيقاعها على زوجته

عي يقع عليها الطالق مادامت يف العدة؛  إىل أن املعتدة من طالق رج)2392(ذهب مجهور الفقهاء   
الزوجة الرجعية :" ألا تعترب حبكم الزوجة وألن الطالق الرجعي ال يزيل امللك وال احلل، قال ابن قدامة

  . )2393("زوجة يلحقها طالقه وظهاره وإيالؤه ولعانه، ويرث أحدمها صاحبه باإلمجاع
  رى الطالق يف العدة من طالق بائن بينونة صغ: ثانيا   
ال يلحقها الطالق؛ ألن : ال يقع الطالق يف هذه العدة، وهذا قول اجلمهور، قال الشافعي   

وقال ابن . )2394(الطالق تصرف يف امللك باإلزالة، وامللك قد زال باخللع واإلبانة وإزالة الزائل حمال

                                                 
 .3/134بدائع الصنائع، :الكاساين -2389
 .74-2/73أحكام األسرة يف اإلسالم،  :حممد سالم مدكور -2390
 . 177-176عيون املسائل الشرعية يف األحوال الشخصية، ص : حممد علي حسب اهللا  انظر،-2391
 .3/134بدائع الصنائع، :الكاساين -2392
 .10/354 ،املغين :ابن قدامة -2393
 .6/464األم، : الشافعي -2394
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 طالق بائن بينونة يقع الطالق يف العدة من: وقال احلنفية.)2395("املختلعة ال يلحقها طالق حبال:"قدامة
  .)2396(صغرى؛ ألا باخللع واإلبانة مل خترج من أن تكون حمالً للطالق

أما الطالق يف عدة البينونة الكربى فال تكون املرأة حمال إليقاع الطالق عليها لزوال امللك واحلل     
  .للزوج، ومن مث ال يقع عليها طالقه

   من قانون األسرة 51 إىل 49 أحكام الطالق من خالل املواد: املطلب الثالث   
يتناول هذا املطلب حتليل ومناقشة املواد القانونية املتضمنة يف قانون األسرة اجلزائري واملتعلقة    

بأحكام الطالق، وذلك من خالل ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، ملعرفة مدى موافقة ما ذهب إليه 
  : تقرير هذه األحكام، و ذلك على النحو اآليتاملشرع اجلزائري مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف

  اجلانب الفقهي: أوال   
  :ينقسم الطالق إىل عدة تقسيمات نظرا العتبارات خمتلفة   
فمن حيث صيغة اللفظ وداللته على معناه، واحتياجه إىل النية من عدمه ينقسم إىل طالق صريح    

، وبالنظر )2398(الق سين وطالق بدعيومن حيث وصفه الشرعي ينقسم إىل ط. )2397(وطالق بالكناية
إىل اشتمال صيغته على التعليق على أمر مستقبل أو إضافته إىل زمن مستقبل من عدمه ينقسم إىل طالق 

  .)2399(منجز وطالق معلق وطالق مضاف
ومن حيث إاء رابطة الزوجية وإمكان الرجعة بعده بدون عقد من عدمه، ينقسم إىل طالق    

 من قانون 50 و 49ا القسم األخري هو املقصود بالبحث طبقا للمادتني وهذ. رجعي وطالق بائن
  .األسرة اجلزائري، واملتعلقتني بأحكام هذا القسم من الطالق الرجعي والبائن

                                                 
 .10/278،املصدر نفسه:ابن قدامة -2395
 .3/135،املصدر نفسه:الكاساين -2396
ظاهرة وخفية،  :أما الكناية فنوعان. ما ال تنفع فيه النية يف رفعه: ما ال ينصرف عنه بنية صرفه، ومعناه: الطالق باللفظ الصريح هو -2397

ما تتوقف داللته عليها، أي لفظ تتوقف : تلفظ ينفع صرفه عن الطالق بالنية، وأما اخلفية فهي: عنه ا، معناهما يصرفه : فالكناية الظاهرة هي
 .281شرح حدود ابن عرفة، ص  :الرصاع. داللته على الطالق على وجود النية من الالفظ

 . وسيأيت بيان ذلك عند احلديث على صور الطالق التعسفي-2398
هو ما كان بصيغة مطلقة، غري مقيدة بشرط وال مضافة إىل زمن، : ر صيغته إىل منجز ومضاف ومعلق، فاملنجز ينقسم الطالق باعتبا-2399

فهو ما قرنت صيغته بزمن  :وأما املضاف. وحكمه أنه يقع به الطالق يف احلال مىت كان الزوج أهال إليقاع الطالق والزوجة حمال لوقوعه
حلوله، وحكمه أنه ال يقع الطالق يف احلال، بل يف أول الوقت الذي أضيف إليه مىت كان الزوج مستقبل، يقصد املطلق إيقاع الطالق عند 

فهو ما كانت صيغته معلقا فيها حصول الطالق على حصول : وأما املعلق. أهال إليقاع الطالق والزوجة حمال لوقوعه عند حلول ذلك الوقت
انظر، أمحد .  الفقهاء، إال أن مذهب األئمة األربعة أنه يقع مىت وجد املعلق عليهشيء آخر بأداة من أدوات الشرط، وهذا حمل اختالف بني

 .  وما بعدها86، ص 1998أحكام األسرة يف اإلسالم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، : فراج حسني
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  الطالق الرجعي والبائن: الفرع األول   
جديد ينقسم الطالق بالنظر إىل إاء رابطة الزوجية وإمكان الرجعة بعد الطالق من غري عقد    

  .وعدم إمكان ذلك إىل طالق رجعي وطالق بائن
  الطالق الرجعي: أوال   
هو الذي ميلك الرجل فيه أن يعيد مطلقته إىل الزوجية أثناء عدا بدون عقد جديد رضيت    

وذلك بعد الطالق األول والثاين غري البائن إذا متت املراجعة قبل انقضاء العدة، . بذلك املرأة أم كرهت
هت العدة انقلب الطالق الرجعي إىل بائن، فال ميلك الزوج إرجاع زوجته املطلقة إال بعقد فإذا انت
  .جديد

والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا يِحلُّ لَهن أَنْ �:والطالق الرجعي هو األصل؛ لقوله تعاىل 
رحاِمِهن ِإنْ كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ِفي أَ

لطَّلَاق مرتاِن أَرادوا ِإصلَاحا ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ واللَّه عِزيز حِكيم ا
  .)2400(�فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن

  حكم الطالق الرجعي وحكمته   
الطالق الرجعي هو الذي يوقعه الزوج على زوجته اليت دخل ا حقيقة، إيقاعا :  حكمه-أ   

كما -قا بطلقة واحدةجمردا عن أن يكون يف مقابلة مال، ومل يكن مسبوقا بطلقة أصال، أو كان مسبو
  -سبق بيانه

وحكمه أنه سواء أكان أول الطلقات أم ثانيها، فإنه ال يغري شيئا من أحكام الزوجية، ما دامت    
الزوجة يف العدة، إال أنه ينقص عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج على زوجته، مبعىن أنه مىت وقعت طلقة 

تان، وإن كانت الثانية مل يبق له إال واحدة، وعلى ذلك رجعية فإن كانت األوىل مل يبق للزوج إال طلق
، ويترتب على عدم زوال امللك أنّ له أن يعاشرها معاشرة األزواج )2401(ال يزيل امللك وال يرفع احلل

  .بدون عقد ومهر جديدين، ويكون بذلك مراجعا هلا ما دامت يف العدة
 حيل بالطالق الرجعي املهر املؤجل وإذا مات أحدمها يف أثناء العدة ورثه اآلخر، كذلك ال   

ألقرب األجلني بالطالق أو الوفاة ألن هذا الطالق ال ينهي الزواج مبجرد صدوره بل ينهيه بعد انتهاء 
  .)2402(العدة من غري مراجعة، وإذا مضت العدة من غري مراجعة كان الرجعي بائنا من كل الوجوه

                                                 
 .229-228اآليتني، :  البقرة-2400
دة لكال الزوجني، ومعىن أنه ال يزيل احلل أن املطلقة ال تزال حال  معىن أنه ال يزيل امللك، بقاء احلقوق الزوجية ثابتة يف مدة الع-2401

 .ملطلقها، فله أن يراجعها إن كان له حق املراجعة، وإال فله أن يعقد عليها من جديد إذا خرجت من العدة بدون مراجعة
 .2/692مدونة الفقه املالكي، : الغرياين انظر، -2402
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هي إعطاء الزوج املطلق فرصة لتدارك ما  احلكمة من مشروعية الطالق الرجعي : حكمته-ب   
قد عسى أن يكون قد وقع فيه من خطأ وسوء تقدير يف تطليق زوجته، وذلك بتمكينه من إرجاعها 
بإرادته ما دامت يف العدة، ويف إرجاعها فرصة للزوجة لتدارك ما قد عسى أن تكون قد وقعت فيه من 

 ألن ؛)2403(اة الزوجية بينهما يف وئام وعشرة طيبةخطأ ونشوزها، وتقوم حبق الزوج عليها فتدوم احلي
األصل يف الطالق احلظر، وإمنا شرع للحاجة واحلاجة تندفع بالطالق الرجعي، ويف هذا يقول 

 وال حاجة إىل الطالق -على ما بينا-إن الطالق شرع يف األصل بطريق احلظر للحاجة :"الكاساين
كان البائن طالقا من غري حاجة، فلم يكن من السنة، وألن البائن؛ ألن احلاجة تندفع بالطالق الرجعي، ف

  .)2404("فيه احتمال الوقوع يف احلرام الحتمال الندم وال ميكنه املراجعة
  :يترتب على الطالق الرجعي األحكام اآلتية:  األحكام املترتبة على الطالق الرجعي-ج   
 أن الطالق الرجعي ال يزيل نقص عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج على زوجته، ومعلوم -أ   

  .امللك وال يرفع احلل
 انقضاء الزوجية بني الزوجني عند عدم مراجعتها أثناء العدة؛ ألن الطالق الرجعي يصري -ب   

بائنا بانقضاء العدة، أما قبل انقضائها فإن للزوج احلق يف مراجعة زوجته يف أي وقت شاء رضيت بذلك 
  .املرأة أم كرهت، وبدون عقد جديد

 الطالق الرجعي ال مينع التوارث بني الزوجني، فإذا مات أحدمها يف العدة فإن اآلخر يرثه -ج   
ألن الزوجية يف الطالق الرجعي تظل قائمة حكما يف العدة، وال توارث بينهما يف الطالق البائن إال إذا 

  .)2405(كما يلحقها ظهاره ولعانه وإيالؤه. كان فارا من املرياث
ال حيل بالطالق الرجعي، وإمنا ) املوت أو الطالق(صداق املؤجل ألقرب األجلني  كما أن ال-د   

  .حيل إذا بانت املرأة بانقضاء العدة
 وهو الذي ال ميلك الرجل فيه أن يعيد مطلقته إىل الزوجية بعد انقضاء الطالق البائن،: ثانيا   

  . عدا إال مبهر وعقد جديدين وبرضا املرأة
  .بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كربى: نوعان وهو :أنواعه -أ   

                                                 
 .8/8املفصل، :  انظر، عبد الكرمي زيدان-2403
 .96-3/95بدائع الصنائع،:  الكاساين-2404
 .10/554املغين، : ابن قدامة -2405
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وهو الذي ال يستطيع فيه الرجل أن يعيد مطلقته إىل الزوجية :  الطالق البائن بينونة صغرى-1   
إال بعقد ومهر جديدين، سواء يف ذلك أن يكون يف عدا أو بعد انتهاء عدا، وهلذا كانت البينونة 

  .)2406(صغرى وليست كربى
وهو الذي ال يستطيع الرجل بعده أن يعيد مطلقته إىل : لبائن بينونة كربى الطالق ا-2   

الزوجية يف العدة كالطالق الرجعي و ال إعادا إىل عصمته بعقد ومهر جديدين كالطالق البائن بينونة 
صغرى، بل حترم عليه مطلقته، وال تنتهي هذه احلرمة إال بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا، 

 ا فإنه جيوز ويدخلا الثاين دخوال حقيقيا، فإذا حدثت فرقة بينهما أو مات عنها زوجها وانقضت عد
  .أن تعود إىل األول بعقد ومهر جديدين

 إذا كان الطالق بائنا بينونة صغرى فحكمه أنه يزيل : حكم الطالق البائن بينونة صغرى-ب   
حيل ألحد الزوجني االستمتاع باآلخر أو اخللوة امللك وال يرفع احلل، ويترتب على زوال امللك أنه ال 

به، وتكون منه مبرتلة األجنبية ولو كانت يف العدة، وحيل بالطالق البائن مؤخر الصداق، وميتنع التوارث 
بينهما، فإذا مات أحدمها ولو يف العدة ال يرث أحدمها اآلخر، سواء كان الطالق يف الصحة أو يف 

مرض املوت قصد بطالق زوجته حرماا من املرياث وتوافرت الشروط املرض، إال إذا كان املريض 
  .العتبار الزوج فارا من أن ترث منه بطالقه إياها، فإنه يف هذه احلالة يعامل بنقيض مقصوده وترث منه

   األحكام املترتبة عن الطالق البائن بينونة صغرى-ج   
  :)2407(يةيترتب على الطالق البائن بينونة صغرى األحكام اآلت   
 يزيل امللك ال احلل بانقطاع الزوجية بني الزوجني مبجرد وقوعه، وال يستطيع املطلق إعادة -أ   

مطلقته إال برضاها بعقد ومهر جديدين يف أثناء العدة وبعدها، كما أنه ال يلحقها ظهار وال لعان وال 
 إذا مات أحدمها مل يرثه اآلخر إيالء وال توارث بينهما يف الطالق البائن بينونة صغرى، وعلى ذلك فإنه

  .ولو كان املوت يف العدة، إال إذا كان الطالق فرارا من املرياث
  . يصبح الصداق املؤجل ألقرب األجلني واجب األداء-ب   
  .إنقاص عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج كالطالق الرجعي -ج   

                                                 
،ص 1993الفرق بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي والقانون املصري، دار الثقافة العربية، القاهرة، :  انظر، عبد العزيز رمضان مسك-2406

61. 
للمطلقة وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق ويهدم الزواج وجوب نفقة العدة :  يشترك الطالق الرجعي والبائن يف أحكام منها-2407

الثاين إذا تزوجت املطلقة بزوج آخر ما كان من الطالق يف الزواج األول عند أيب حنيفة وأيب يوسف سواء كان الطالق ثالثا أم أقل، وقال 
الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي. ث طلقاتإنه يهدم الثالث ال غري فتعود إىل األول بزوجية جديدة ميلك يف ثال: باقي الفقهاء

7/438. 
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   األحكام املترتبة على الطالق البائن بينونة كربى-د   
 مجيع األحكام املترتبة على الطالق البائن بينونة )2408(تب على الطالق البائن بينونة كربىيتر   

صغرى، ويزيد عليها يف حالة البينونة الكربى أنه ينتهي ما ميلكه الزوج على زوجته من طالق، وحترم 
دث الفرقة عليه املطلقة حىت تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا، ويدخل ا الثاين دخوال حقيقيا، مث حت

فَِإنْ  �:بينهما أو ميوت عنها، وتنقضي عدا منه، مث يتم العقد عليها من جديد ومبهر جديد؛ لقوله تعاىل
هرا غَيجوز ِكحنى تتح دعب ِمن ِحلُّ لَها فَلَا ت2409(�طَلَّقَه(.  

لشارع يريد أن يعطي والعلة يف هذا التحرمي املؤقت يف حالة الطالق املكمل للثالث هي أن ا   
الرجل واملرأة درسا واقعيا بعد استنفاذ عدد الطلقات ليضمن عدم تعثر احلياة الزوجية بينهما بعد ذلك، 
فليس من املصلحة إعادة احلياة الزوجية بينهما بعد الطالق الثالث إال إذا حدث شيء يكون له أثره 

فيما بعد، وهذا ال يكون إال إذا تزوجت املطلقة الفعال فيهما، األمر الذي يضمن معه جناح هذه احلياة 
، مث حتدث الفرقة بينهما بالطالق أو )2410(ثالثا زوجا آخر زواجا شرعيا بنية الدوام ال بنية التحليل

  . الوفاة وتنتهي عدا، فيجوز حينئذ أن يتزوجها األول بعقد ومهر جديدين
  أحكام الرجعة وشروطها: الفرع الثاين   
   الرجعة لغة وشرعاتعريف: أوال   
 الرجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، وهي املرة من الرجوع، وفعلها رجع، : يف اللغة-أ   

ولَما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبانَ  �:، ومنه قوله تعاىل)إىل(ويستعمل تارة الزما، فيتعدى بـ 
؛ أي ردك، كما )2412(�فَِإنْ رجعك اللَّه�:تعاىلوتارة أخرى متعديا بنفسه، ومنه قوله . )2411(�أَِسفًا
ارجتع إيل األمر؛ أي رده إيل، وارجتع املرأة :ويقال. رجعه إىل أهله وأرجعه إليهم مبعىن رده إليهم: يقال

بتشديد الراء مع الفتح ) الرجعة(رجعها إىل نفسه بعد الطالق، واالسم : وراجعها مراجعة ورجاعا
  .)2413(والكسر

                                                 
 . يتعلق بالطالق البائن بينونة كربى مسألة وقوع الطالق الثالث بلفظ واحد، وسيأيت احلديث يف ذلك-2408
 .230اآلية :  البقرة-2409
تزوجها الثاين طلقها بقصد أن حيلها للزوج  وهو أن يتزوج الرجل املرأة املطلقة ثالثا بعد أن بانت بينونة كربى بشرط أنه مىت -2410
 .فواضح يف هذه الصورة عنصر التأقيت وال يقصد منه الدوام واالستمرار، وإمنا هدفه فقط حتليل املطلقة ثالثا لزوجها األول. األول

 .150اآلية :  األعراف-2411
 .83اآلية :  التوبة-2412
 .8/115لسان العرب،: ابن منظور-2413
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   االصطالح الشرعي يف-ب   
أن الرجعة : عرف فقهاء املذاهب الرجعة بتعاريف تكاد تتفق فيما بينهم على معىن واحد وهو   

  .إبقاء على عقد الزواج ومنع لزواله، وذلك من طالق غري بائن يف العدة على وجه خمصوص
  : وفيما يلي ذكر هذه التعاريف مفصلة على النحو اآليت   
استدامة امللك القائم من غري عوض يدفعه الزوج لزوجته، وذلك قبل :"بأاحيث عرفها احلنفية    

  .)2414("انتهاء العدة
) عود(، فقوله )2415("عود الزوجة املطلقة للعصمة من غري جتديد عقد:"كما عرفها املالكية بأا   

ضا يفهم منه عود البائن للعصمة بتجديد عقد ال يسمى رجعة بل يسمى مراجعة، لتوقف ذلك على ر
  .الزوجني، فاملفاعلة تقتضي احلصول من اجلانبني

رد املرأة إىل النكاح من طالق غري بائن يف العدة على وجه :"وعرفها الشافعية بأا   
  .)2416("خمصوص

  .)2417("إعادة مطلقة غري بائن إىل ما كانت عليه بغري عقد:"وأما احلنابلة فقد عرفوها بأا   
   نظرة يف التعريفات-ج   
امللك القائم من غري عوض يدفعه الزوج، وذلك " استدامة"حناف على أن الرجعة هي نص األ   

وتعريف احلنفية أوىل؛ ألنه يتفق مع . )2418("إعادة"أو " رد"قبل انتهاء العدة، بينما عرب غريهم عنها بأا 
ال إعادة واقع األمر، فالرجعة إبقاء للزواج السابق على الطالق الرجعي، وليست إنشاء لعقد جديد و

  .للزواج السابق بعد زواله بالطالق
  .ونص تعريف احلنفية والشافعية على أن تكون الرجعة قبل انتهاء العدة إذ بعدها ال يكون رجعة   
ونص تعريف الشافعية واحلنابلة على أن تكون الرجعة من طالق غري بائن؛ ألنه ال رجعة بعده    

اجعة بعقد ومهر جديدين، أم كانت البينونة كربى فال حتل سواء كانت البينونة صغرى فتعترب حينئذ مر
  .بينما سكتت التعاريف األخرى عن ذلك ملعلوميته. لزوجها إال بعد أن تتزوج بغريه

                                                 
 .3/181لصنائع،  بدائع ا: الكاساين-2414
 .2/415 الشرح الكبري،: الدردير-2415
 .3/439 مغين احملتاج،:  الشربيين-2416
 .5/505شرح منتهى اإلرادات، : انظر، البهويت-2417
ا تعمل على بقاء النكاح الذي مل ينقطع، أما الشافعي فإنه يعتربها إعادة للنكاح الذي أزاله أيعترب احلنفية العدة استدامة أي  -2418
، فهو عرب عنها بالرد، والرد معناه اإلعادة، أما احلنفية فيستدلون بنفس اآلية إذ "وبعولتهن أحق بردهن:" وحجته يف ذلك قوله تعاىلالطالق،

 .313األحوال الشخصية، ص :أبوزهرة. مسي املطلق بعال، والبعل هو الزوج فالزوجية قائمة



 548

، بينما مل "كراجعتك و رددتك"كما نص تعريف الشافعية على أن تكون بصيغة خمصوصة    
  .)2419(ون قوال أو فعالتذكره التعاريف األخرى لتوسعهم فيما تتحقق به فقد تك

  مشروعية الرجعة: ثانيا   
  .)2420( الرجعة مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول   
 وبعولَتهن أَحق ِبردِهن �:فقد دلت آيات عديدة على مشروعيتها منها قوله تعاىل: أما الكتاب   

أن اهللا تعاىل بني أن األزواج أحق مبراجعة الزوجات ، ووجه الداللة )2421(�ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا ِإصلَاحا
املطلقات رجعيا يف العدة، وغري الزوج ال حق له، والبعل هو الزوج، وذلك يدل على بقاء النكاح، إذ ال 

  .)2422(قدرة ألحد على متلك األجنبية بغري رضاها
أتاين جربيل " :�قوله :  فهناك أحاديث كثرية تدل على مشروعية الرجعة منها:وأما السنة   

، فدل )2423(" فإا صوامة قوامة وأا زوجتك يف اجلنة-وكان قد طلقها رجعيا-راجع حفصة:فقال
  .احلديث بلفظه ومعناه على مشروعية الرجعة

 أمجع العلماء على أنه إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول ا طالقا رجعيا فهو :وأما اإلمجاع   
ك، فإن مل يراجع حىت انقضت العدة صارت أجنبية عنه فال حتل له أحق برجعتها ولو كرهت املرأة ذل

وأمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق احلرة دون الثالث أو :"قال ابن قدامة. )2424(إال بنكاح مستأنف
  .)2425("ذكره ابن املنذر. العبد إذا طلق دون االثنتني أن هلما الرجعة يف العدة

 متس إىل الرجعة حني يقع الطالق مث يندم املطلّق على فعله  فهو أن احلاجة قد:وأما املعقول   
ويرغب يف إعادة زوجته إليه، فكانت الرجعة فتحا لباب التدارك وتكميال للمصلحة بإبطال عمل 

                                                 
ريقتها، فاحلنفية أجازوا أن تكون بالقول والفعل، فإذا قال هلا راجعتك  لقد ترتب على هذا اخلالف يف حقيقة الرجعة خالف يف ط-2419

متت الرجعة، وإذا دخل ا أو كانت منه مقدمات الدخول اعترب ذلك رجعة، أما الشافعي وأمحد فرييان أن الرجعة ال تكون إال بالقول، وذلك 
الرجعة، فإذا دخل ا قبل قوله راجعتك فقد ارتكب أمرا حمرما عليه، ألن حقوق الزوجية قد زالت بالطالق ولو كان رجعيا، وال تعود إال ب

 .10/559: املغين: انظر، ابن قدامة .313األحوال الشخصية، : أبو زهرة .اواألمر احملرم ال يوجد حقا وال يعيد حق
 اإلصالح، مبعىن إقامة حياة  إذا كان الرجعة حقا مشروعا للزوج، والذي له احلق يف الطالق، فيجب أن يكون القصد فيها هو-2420

، ص إساءة استعمال حق الطالق :اهلادي السعيد عرفة انظر،. زوجية حقيقية مستقرة، وليس القصد اإلضرار بالزوجة بإطالة أمد العدة عليها
91. 

 .228اآلية : البقرة-2421
 .5/505شرح منتهى اإلرادات،  :البهويت. 10/547 ،ملصدر نفسها:  انظر، ابن قدامة-2422
. 2283كتاب الطالق، باب يف املراجعة، حديث رقم : أبوداود. 2/499. 2016كتاب الطالق، حديث رقم : ابن ماجه -2423

2/493      . 
 .2/85بداية اتهد،:ابن رشد  انظر،-2424
 .10/547، املصدر نفسه:  ابن قدامة-2425
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الطالق، فلو مل تثبت الرجعة بعد ندم الرجل عليها ومل ميكنه التدارك حينها ال ميكنه الصرب عنها فيقع يف 
  . )2426(الزنا

  شروط صحة الرجعة: ثاثال   
  :)2427(حىت تكون الرجعة صحيحة ال بد من توافر شروط أمهها   
 فإذا - بأن يكون الطالق رجعيا-أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة الشرعية : الشرط األول   

انقضت العدة صار الطالق الرجعي بائنا، وبالتايل ال يكون للمطلق حق يف عودا بطريق الرجعة، بل ال 
إلعادة زوجيتهما من عقد ومهر جديدين يف حالة البينونة الصغرى، وأما البينونة الكربى فال حتل بد 

  . مراجعتها حىت تنكح زوجا غريه
      وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا �:واألصل يف كون الرجعة يف أثناء العدة قوله تعاىل   

 فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينِكحن �:أي يف مدة التربص، وهي العدة، وقوله تعاىل: يف ذلك، و)2428(�ِإصلَاحا
 نهاجوفلو كان حق الرجعة باقيا بعد العدة ملا كان يباح للمطلقة النكاح، والرجعة يف أول )2429(�أَز ،

  .العدة أفضل من آخرها
 سلطان وزال حق الرجعة وانقطعت حقوق وإذا انتهت العدة مل يعد للمطلق:"  قال أبو زهرة   

الزوجية انقطاعا تاما، فإذا أراد أن يستأنف معها حياة زوجية جديدة فال بد من عقد ومهر جديدين ما 
  .)2430("دام احلل ثابتا أي مل تكمل الطلقات الثالث اليت ميلكها الرجل على زوجته

ل تصرف يفيد االمتالك ال يقع إال أن تكون منجزة؛ ألا استدامة للملك، وك: الشرط الثاين   
منجزا، فإذا كانت الرجعة مضافة إىل زمن مستقبل أو معلقة على شرط فال تصح؛ ألن الرجعة وإن مل 

  .)2431(تكن إنشاء زواج جديد فهي شبيهة بالزواج من حيث أا إنشاء ملا يفيد دوام الزواج واستمراره
رضاها؛ ألن الرجعة ليست إنشاء زواج جديد وال يشترط لصحة الرجعة إعالم الزوجة ا أو    

بل هي استدامة ملك الزواج األول، غايته أنه يستحب للزوج أن حييطها علما بأنه راجعها حىت ال 
كما ال يشترط لصحتها الطواعية . )2432(تتزوج غريه بعد انقضاء العدة ظنا منها أا بانت بانقضائها

                                                 
 .3/181بدائع الصنائع، : الكاساين-2426
الفقه اإلسالمي : وهبة الزحيلي: يراجع.  املرأة وإعالمها واإلشهاد على الرجعةرضا:  ال يشترط يف الرجعة أمور أمهها-2427
 . وما بعدها7/469وأدلته،
 .228اآلية : البقرة-2428
 .232اآلية : البقرة-2429
 .314األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة-2430
 .10/562املغين، :  ابن قدامة-2431
 . 575-10/574املغين، : انظر، ابن قدامة -2432
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ثالث جدهن جد وهزهلن جد :"�ازل واملخطئ؛ لقوله واجلد والقصد، فتصح الرجعة من املكره واهل
  . )2433("النكاح والطالق والرجعة

  :وهو متعلق بالطالق: الشرط الثالث   
 بأن يكون واقعا فعال متيقنا منه، فلو شك يف طالق امرأته مل تلزمه رجعتها؛ ألن الطالق -   

  .بالشك ملغى، فيسقط حكمه يف التحرمي مسقط حكمه يف الرجعة
أن يكون الطالق بغري عوض، فإن كان بعوض كان خلعا، واخللع ال رجعة فيه، قال ابن  و-   

أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق احلرة بعد دخوله ا أقل من ثالث بغري عوض وال أمر :" قدامة
  .)2434("يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت يف عدا

ن كان قبله فال رجعة؛ ألنه ال عدة على غري املدخول ا  وأن يكون الطالق بعد الدخول، فإ-   
 .وال تربص يف حقها يرجتعها فيه، والرجعة متلك يف العدة

 وأن يكون الطالق يف نكاح صحيح؛ ألن الطالق رفع للنكاح فإذا مل يصح النكاح مل يصح -    
جعة يراد ا استدامة النكاح الطالق ألنه فرعه، فإذا كان النكاح فاسدا مل تثبت فيه الرجعة؛ ألن الر

القائم ومنع زواله، والنكاح الفاسد واجب اإلزالة حبكم الشرع فال جتوز فيه الرجعة حىت ولو حصل فيه 
  . دخول ووجبت على املرأة العدة وذا صرح الفقهاء

، )2435("يصح ارجتاع من فيه أهلية النكاح طالقا غري بائن يف عدة نكاح صحيح:"قال الدردير    
 أي -وخرج بالنكاح الصحيح الفاسد فإذا فسخ هذا النكاح:"ال الدسوقي تعليقا على هذا القولوق

  .)2436(" بطالق أو بغريه فليس للزوج رجعتها يف عدة ذلك النكاح-الفاسد
أن يكون النكاح صحيحا ألن من نكاحها فاسد تبني بالطالق فال :" وجاء يف كشاف القناع    

عادة إىل النكاح فإذا مل حتل بالنكاح لعدم صحته وجب أن ال حتل الرجعة متكن رجعتها، وألن الرجعة إ
  .)2437("إليه

     

                                                 
كتاب الطالق واللعان، باب ما : الترمذي. 2/511. 2039كتاب الطالق، باب من طلق أو نكح العبا، حديث رقم : جهابن ما -2433

 .3/481. 1184جاء يف اجلد واهلزل يف الطالق، حديث رقم 
   .10/553املغين،  : ابن قدامة-2434
 .2/415 الشرح الكبري، : الدردير-2435
 .2/416 حاشية الدسوقي،:  الدسوقي-2436
 .5/342 كشاف القناع،: بهويت ال-2437
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  اجلانب القانوين: ثانيا    
انطالقا من أن الطالق بيد الرجل يوقعه إذا دعت احلاجة إىل ذلك مىت توافرت أسبابه وشروطه    

 وتترتب -كما سبق بيانه-غري مكرهالشرعية، وأن إيقاعه يثبت مبجرد التلفظ به إذا كان املطلق قاصدا 
  .عليه آثاره الشرعية، و اليت تتمثل يف بدء حساب العدة الشرعية وغريها من اآلثار

هي األجل الذي أوجبه الشارع على الزوجة اليت فارقها زوجها :" والعدة يف االصطالح الشرعي   
املرأة عند زوال النكاح، فال أو هي تربص يلزم . )2438("النقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفراق

وإذا تزوجت قبل اية مدة العدة فإا تكون قد خالفت الشريعة . تستطيع أن تتزوج قبل انقضاء عدا
  .)2439( من قانون األسرة30وخالفت املادة 

فالعدة واجبة شرعا ثبت ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا يف أنواع    
  . من النظام العام فال جيوز خمالفة أحكامها أو إسقاطها أو التنازل عنهامنها، وهي

كما أن املشرع اجلزائري قد تناول أحكامها من خالل بيان أنواعها ومدا وحقوق املطلقة يف    
  .61-60-59-58 طبقا للمواد )2440(أثناء العدة

ئري مل  يقيد فترة الصلح غري أن ما جيب الوقوف عنده يف هذا املقام هو أن املشرع اجلزا   
والرجعة دون عقد ومهر جديدين أو املراجعة بعقد ومهر جديدين بالعدة الشرعية حسب ما نصت عليه 

من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد ومن راجعها :" من قانون األسرة50املادة 
تطول إجراءات احلكم به طبقا للمادة د ، إذ ق)2441("بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد

 الزوج بالطالق، وقت تلفظ، وقد تنعقد جلسة الصلح بعد اية العدة الشرعية، اليت يبدأ حساا من 49
، فقد حصل تعارض بني 50فإذا جنحت هذه اجللسة وراجع املطلق مطلقته بال عقد جديد طبقا للمادة 

ن الطالق صار بائنا بينونة صغرى من الناحية الشرعية، حيتاج الشريعة اإلسالمية، إذ أأحكام القانون و
   . من نفس القانون50إلرجاع زوجته إىل عقد جديد، بينما ال حيتاج إليه مبقتضى املادة  املطلق

                                                 
 .3/504مغين احملتاج، : الشربيين  انظر،-2438
 . املتضمن قانون األسرة27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -2439
 لعل أهم احلقوق املترتبة للمرأة املعتدة هو احلق يف النفقة والسكن واملرياث يف حال وفاة الزوج إذا كانت معتدة من طالق رجعي، -2440

ال خترج :" من قانون األسرة61كما نصت أيضا على ذلك املادة .الطالق الرجعي ال يزيل امللك وال يرفع احلل كما سبق بيانهوهذا ألن 
الزوجة املطلقة وال املتوىف عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت يف عدة طالقها أو وفاة زوجها إال يف حالة الفاحشة املبينة وهلا احلق يف 

 ".ة الطالقالنفقة يف عد
 .وقد سبق مناقشة هذه املادة والتعقيب عليها يف الباب األول -2441
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ة شرعية تبدأ من تاريخ تلفظ عد:  قد يؤدي تطبيق املادتني إىل بروز ظاهرة ازدواجية العدةكما   
وهذا يؤدي إىل تعارض بني  قانونية تبدأ من تاريخ صدور احلكم بالطالق،ة الزوج بالطالق، وعد

، ويترتب ة القانونية خاصة بعد فوات العدة الشرعية واستمرار العدأوجه، عدة منالقانون والشريعة 
  :على هذه التعارض ما يلي

  .)2442(رة من قانون األس61 طبقا للمادة لزوم املطلقة لبيت الزوجية قانونا ال شرعا -1   
  . حلول مؤخر الصداق شرعا ال قانونا-2   
  . يستحق احلي منهما مرياث املتوىف قانونا ال شرعا لعدم احنالل الرابطة الزوجية قضائيا-3   
   4-ذلك قانونا عند هلا ة شرعا أن تتزوج برجل آخر، وال جيوز  جيوز للزوجة املطلقة املنتهية العد

  .)2443(طلقها أن يتابعها جزائياقيام العدة القانونية، بل ميكن مل
 من قانون األسرة اجلزائري يف أثر 50كما يظهر التعارض بني أحكام الشريعة اإلسالمية واملادة     

كل من  الطالق الرجعي والبائن، ذلك أن من طلق زوجته طالقا رجعيا مث راجعها قبل انتهاء عدا، 
قة واحدة، فإذا طلقها مرة أخرى مث راجعها يف فإنه ال حيتاج إىل عقد ومهر جديدين، وحتسب له طل

عدا، فإنه حيتاج إىل عقد ومهر جديدين، وال حيتاج إىل ذلك يف قانون األسرة إذا راجعها يف فترة 
  .الصلح دون تفريق بني الطالق الرجعي والبائن

 قراره الصادر بتاريخ إال ما جاء به االجتهاد القضائي يف التفرقة بني الطالق الرجعي والطالق البائن يف  
من املتفق عليه فقها وقضاء يف أحكام الشريعة اإلسالمية أن الطالق الذي يقع من :" 10/2/1986

أما . الزوج هو طالق رجعي، وأن حكم القاضي به ال يغري من رجعيته؛ ألنه إمنا نزل على طلب الطالق
فعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الطالق البائن، فهو الذي ما قبل الدخول أو بناء على عوض تد

ا وحسم الزوجية معه، وكذلك الطالق الذي يوقعه القاضي بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر عنه
إن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، .الرتاع بينها وبني زوجها

  .)2444("الق بإرادة الزوج طالقا بائناولذلك يستوجب نقض القرار الذي اعترب الط

                                                 
ال خترج الزوجة املطلقة وال املتوىف عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت يف عدة طالقها أو وفاة زوجها إال يف :"ونصها كاآليت -2442

 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر. "حالة الفاحشة املبينة وهلا احلق يف النفقة يف عدة الطالق
 عند فشل جلسة الصلح، يصدر القاضي حكم الطالق بأثر رجعي يعود إىل التاريخ احلقيقي -أ : بأحد أمرين50 ميكن صياغة املادة -2443

 جيريها ال يثبت الطالق إال حبكم بعد حماوالت صلح:" كاآليت49ربط جلسة بالعدة الشرعية، فتصاغ املادة -ب .لتلفظ الزوج بالطالق
من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد مامل :"  على النحو اآليت50كما تصاغ املادة ".القاضي خالل فترة العدة الشرعية

 ".تنته العدة الشرعية، ومن راجعها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد إذا انتهت العدة الشرعية 
 .115، ص 1989لة القضائية، العدد األول، ا: 39463 ملف رقم -2444
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أما ما يتعلق مبحاولة الصلح، فإن األصل فيه أن يتدخل احلكمان عند عجز الطرفني عن االتفاق    
على إزالة أسباب الشقاق ومهمة احلكمني يف هذا واجبة، واألفضل أن يكونا من ذوي القرابة؛ ألم 

ى الزوجني وتفحص أحواهلما والتعرف على رغباما أدرى ببواطن األمور وعمل احلكمني هو التردد عل
وِإنْ �:، لقوله تعاىل)2445(ال بصفة وكيلني عنهما، بل حاكمني عليهما، وحكمهما نافذ حتكيما ال قضاء

  .)2446(�ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَهِلها
احلكم بالطالق طبقا لنص  قد جعل الصلح وجوبيا على القاضي قبل غري أن املشرع اجلزائري    

، وقد قضت بأن )2447( من قانون األسرة اليت اشترطت حماولة احملكمة اإلصالح بني الزوجني49املادة 
اهلدف من إلزام القاضي بالعمل على اإلصالح بني الزوجني قبل قضائه بالتفريق هو حماولة إزالة أسباب 

حلياة الزوجية إىل ما كانت عليه من نقاء السكينة وحسن املعاشرة، كما أنه يشترط الشقاق وعودة ا
حضور الزوجني بشخصيهما أمام القاضي لعرض الصلح بينهما، وال يكفي أن ميثل أحدمها بشخصه 
واآلخر بوكيله أو ميثل الطرفني بوكيليهما املفوضني بالصلح عنهما، غري أنه وطبقا للفقرة األخرية من 

ميكن بناء على طلب الزوجني حضور أحد أفراد العائلة :"  من قانون اإلجراءات املدنية440ادة امل
  .)2448("واملشاركة يف حماولة الصلح

كما أنه إذا عرضت احملكمة الصلح على الطرفني وقبله طرف ورفضه اآلخر اعترب عجزا من     
 من قانون اإلجراءات 443 من املادة احملكمة يف اإلصالح بني الزوجني كما جاء يف الفقرة األخرية

يف حالة عدم الصلح أو ختلف أحد الزوجني بالرغم من مهلة التفكري املمنوحة له يشرع يف :" املدنية أنه
وهذا ما أقره االجتهاد القضائي يف قراره الصادر بتاريخ  .)2449("مناقشة موضوع الدعوى

جللسة الصلح رغم تأجيل إجرائها عدة إن عدم حضور أحد الطرفني : ، حيث جاء فيه23/10/1997
  .)2450(مرات جيعل القاضي ملزما بالفصل يف الدعوى رغم عدم حضور أحدمها

على أن النص على وجوب حماولة الصلح قبل احلكم بالطالق يعترب نصا إجرائيا، أي أنه يتعلق     
صادر بالطالق يكون باطال، بإجراءات الطالق، وإذا مل يتم هذا اإلجراء قبل النطق بالطالق فإن احلكم ال

                                                 
 ومعىن حتكيما ال قضاء أن حكم احلكمني ينفذ .21أحكام األحوال الشخصية للمسلمني، ص :  انظر،حممد كمال الدين إمام-2445

 .بصفتهما حكمني ال قاضيني
 .35اآلية  : النساء-2446
 املؤرخة يف 21العدد : اجلريدة الرمسية"ة سرية حماوالت الصلح وجوبية و تتم يف جلس:"439وكذلك طبقا للمادة  -2447

23/4/2008. 
 .23/4/2008 املؤرخة يف 21العدد :  اجلريدة الرمسية-2448
 .23/4/2008 املؤرخة يف 21العدد :  اجلريدة الرمسية-2449
 .179، ص 1997، 55نشرة القضاة، العدد : 174132 ملف رقم -2450
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 من قانون األسرة اجلزائري على الرغم من أا قد جاءت عامة، إال أن 49وهذا ما يفهم من نص املادة 
 من قانون اإلجراءات املدنية 439بطالن حكم الطالق يف حالة ختلف إجراء الصلح يفهم من نص املادة 

 حيث 18/6/1991ضائي يف قراره الصادر يف وهذا ما أكده االجتهاد الق. اليت تفيد وجوب الصلح
وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن قضاة املوضوع الذين قضوا بالطالق بني الزوجني دون :" جاء فيه

وعلى هذا فإن . )2451("القيام بإجراء حماولة الصلح بني الطرفني يكونوا قد أخطأوا يف تطبيق القانون
دون إجراء الصلح بعرضه على الزوجني، فإن حكمها يكون أغفلت احملكمة ذلك وقضت يف الدعوى 

  . مشوبا باخلطأ يف تطبيق القانون وينحدر به إىل درجة االنعدام
وجيب أن يتضمن حمضر اجللسة ما يدل على قيام احملكمة بعرض الصلح على الطرفني فال يكفي     

  . من قانون األسرة49عرض الصلح على الزوجني مشافهة طبقا للفقرة الثانية من املادة 
واملالحظ يف كل هذا أن املشرع اجلزائري قد أمهل أثر انتهاء العدة الشرعية وصريورة الطالق     

 أن العدة -عند مساءلة املطلق-وعليه فما الفائدة من إجراء الصلح إذا تبني للقاضي . من رجعي إىل بائن
الثالثة للصلح وايتها، فهل تبدأ من تاريخ الشرعية قد انتهت؟ ذلك أن املشرع مل يبني بداية األشهر 

  .تلفظ الزوج بالطالق أم من تاريخ رفع الدعوى؟
 ومبا أنه ال وجود للطالق يف نظر املشرع اجلزائري إال إذا صدر به حكم قضائي وفقا لنص     

رعا إذا  من قانون األسرة، فإن الثالثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ تلفظ الزوج بالطالق ش49املادة 
كان قد نطق به قبل عرض الرتاع على احملكمة، فإن مل ينطق به حىت تاريخ احلكم فإن العدة تبتدئ من 

  . تاريخ احلكم؛ ألنه ميثل تاريخ النطق بالطالق فعال
من :" 17/12/1984والصحيح ما أقره االجتهاد القضائي الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ     

ى به قضاء الس األعلى أن تلفظ الزوج بالطالق يلزمه، ومن املقرر أيضا أن املقرر شرعا وعلى ما جر
الرجعة ال تعترب شرعا إال أثناء قيام العدة، ومن مث فإن القضاء خبالف ذلك يعد خرقا ملبادئ وأحكام 

عد  أن الزوج املطلق ندم أو تراجع يف طالقه ب-يف قضية احلال-الشريعة اإلسالمية، وإذا كان الثابت 
انتهاء مدة العدة، فإن هذا ال يشفع له شرعا يف عدم احتساب الطالق الذي تلفظ به، وبناء عليه فإن 
أراد أن يراجع زوجته كان عليه اتباع القواعد الفقهية كما فعل قاضي حمكمة الدرجة األوىل، إال أم 

                                                 
 .65ص  ،1993ول، الة القضائية، العدد األ: 75141ملف رقم  -2451
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كان ذلك استوجب نقض بقضائهم برجوع الزوجة إىل بيت الزوجية خالفوا أحكام هذا املبدأ، ومىت 
  .)2452("القرار املطعون فيه بدون إحالة

 كله إمنا كان نتيجة لعدم التفريق بني الطالق الرجعي والطالق البائن بينونة الغموضهذا     
صغرى، أما البائن بينونة كربى فإن املشرع اجلزائري قد حكم فيه مبا هو مقرر شرعا، وهو ما جاء يف 

ال ميكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث :"ة اجلزائري واليت نصت على أنه من قانون األسر51املادة 
  ". مرات متتالية إال بعد أن تتزوج غريه وتطلق منه أو ميوت عنها بعد البناء

من :"17/02/1998:  بتاريخوهذا ما ذهب إليه القضاء اجلزائري حيث جاء يف القرار الصادر    
       من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أن تتزوج غريه وتطلق منه ال ميكن أن يراجع  املقرر شرعا أنه

  .أو ميوت عنها بعد البناء
لثابت من القرار املطعون فيه أن قضاة الس ملا قضوا بالطالق البائن بناء على تصريح الزوج  ا    

سرة وطبقوا القانون تطبيقا  من قانون األ57أمامهم بطالقه لزوجته ثالثا، فإم مل خيرقوا أحكام املادة 
  .)2453("سليما مما يتعني التصريح برفض الطعن

  الطالق التعسفي يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب الرابع   
نشأت نظرية التعسف يف استعمال احلق إلقامة التوازن بني احلقوق الفردية املتعارضة، أو بني    

ناء على هذا فإن اإلخالل ذا التوازن بني املصاحل اخلاصة املتعارضة غري احلق الفردي واحلق اجلماعي، وب
مشروع، فإذا أفضى استعمال حق فردي ولو كان مشروعا يف ذاته إىل إحلاق مضرة راجحة كان هذا 
مناقضا ملقصود الشارع، ألنه مل يشرع احلق ليكون مصدرا ملفاسد راجحة، وإمنا شرعه لتحقيق املصاحل 

  .)2454(اسدودرأ املف
ومنه ال بد أوال من بيان معىن التعسف يف الطالق ملعرفة وجه الفرق فيه بني املشروع وغري    

  :املشروع، وذلك من خالل ما يأيت

                                                 
 على أن املشرع حاول أن يقلل 49 وميكن محل نص املادة .91، ص 1984 العدد الرابع، ،الة القضائية: 35322ملف رقم  -2452

من فرص الطالق االنفرادي الذي يقع بيد الزوج، ومن مث فهو يسعى ألن يكون الطالق بعد حماوالت الصلح من طرف القاضي، وعليه فمن 
لكن إذا طلق الزوج زوجته انفراديا، وجب عليه رفع دعوى الطالق حىت . طلّق زوجته، عليه أن يطلقها منفردا قبل رفع الدعوىأراد أن ي

يباشر القاضي عملية الصلح يف أجل العدة، فإذا مت الصلح عادت الزوجية من غري عقد وال مهر، وإذا فشل الصلح أعلن القاضي الطالق من 
 .، فيكون حكم القاضي إعالنا بأثر رجعيتاريخ صدوره من الزوج

 .171،ص 2000العدد األول، :  الة القضائية-2453
 .85-84إساءة استعمال حق الطالق، : انظر، اهلادي السعيد عرفة -2454
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  اجلانب الفقهي: أوال   
  مفهوم التعسف يف الطالق وضابطه: الفرع األول   
  مفهوم التعسف يف الطالق: أوال   
، وهو يعين بوجه عام )2455(يث يؤدي إىل ضرر بالغريالتعسف هو إساءة استعمال احلق حب   

استعمال احلق لتحقيق مصلحة غري مقصودة شرعا أو لإلضرار بالغري مما يفوت مقصود الشارع من 
  .)2456(شرع احلق

يقوم التعسف يف استعمال احلق على فعل مشروع :"يقول فتحي الدريين يف بيان حقيقته وطبيعته   
و إباحة، ولكن هذا احلق استعمل على وجه خيالف احلكمة اليت من أجلها لذاته، ألنه يستند إىل حق أ

  :شرع احلق، واملخالفة أو املناقضة تظهر من وجهني
من حيث الباعث الدافع الذي حرك إرادة ذي احلق إىل أن يتصرف حبقه لتحقيق غرض : األوىل   

م، أو إسقاط واجب، حتت ستار غري مشروع، من اإلضرار بالغري، أو هدم قواعد الشرع، بتحليل حمر
  .احلق

 من جهة النتيجة أو الواقعة املادية أو الثمرة اليت تترتب على استعمال احلق حبد ذاا، :الثانية   
بقطع النظر عن العوامل النفسية، فإذا كانت تلك النتائج أضرارا أو مفاسد راجحة منع التسبب فيها؛ 

اهر؛ ألن احلقوق مل تشرع وسائل لتحقيق مضار أو مفاسد أي مباشرة احلق، ووجه املناقضة هنا ظ
  .)2457("غالبة، األمر الذي ال يتفق مع أصل الشريعة، من أا مبنية على جلب املصاحل ودرء املفاسد

والتعسف يف استعمال الطالق هو اخلروج به عن احلكمة اليت اقتضت تشريعه، مبعىن مناقضة    
  .)2458( أو مآال بلفظ خمصوصقصد الشارع يف رفع قيد النكاح حاال

  . وفيما يلي بيان لضابط التفريق بني الطالق التعسفي والطالق املشروع   
  ضابط التعسف يف الطالق: ثانيا   
، )2459(مما سبقت اإلشارة إليه يف تقسيمات الطالق أنه ينقسم إىل طالق سين وطالق بدعي   

حاجة، والشارع مل يترك األمر للتعسف يف ومع أن الطالق جعل بيد الرجل إال أنه مقيد بأن يكون لل

                                                 
 .1/265شرح قانون األحوال الشخصية،  :السباعي -2455
، )دط،دت(سالمي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،نظرية العقد والتعسف يف استعمال احلق من وجهة الفقه اإل:  حممد سراج-2456

274. 
 .27-26ص  ،1984، 3احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مؤسسة الرسالة،بريوت،ط : فتحي الدريين-2457
وزيع، عمان، التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي يف الفقه والقانون، دار احلامد للنشر والت:  انظر، مجيل فخري حممد جامن-2458

 .123، ص 2009، 1اآلردن، ط
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 لو اتبعت على وجهها الصحيح ما كان -سيأيت ذكرها-استعمال هذا احلق، بل جعل له قيودا شرعية 
طالق إال حيث احلاجة النفسية احلقيقية، ومسي الطالق يف هذه احلدود بطالق السنة، أي الذي جاء 

  .لشرعية ويسمى بطالق البدعةعلى طريقة السنة، ويقابله ما خرج عن قيوده ا
 وصورته أن يطلق )2460(.�وهو ما كان موافقا لكتاب اهللا وسنة رسوله :  طالق السنة-أ   

الرجل امرأته يف طهر مل ميسها فيه، وأن يطلقها طلقة واحدة، ويتركها حىت تنتهي عدا، مبعىن أنه ال 
  .)2461(يتبعها طالقا آخر قبل انتهاء عدا

، وصورته أن يطلق )2462(�وهو ما كان خمالفا لكتاب اهللا وسنة رسوله :  طالق البدعة-ب   
، أو أن يطلقها ثالثا بلفظ واحد يف طهر )2463(الرجل امرأته يف احليض أو يف طهر مسها فيه

  . )2464(واحد
وضابط التفريق بني طالق السنة وطالق البدعة يتحقق مبدى التقيد بالقيود الشرعية يف إيقاع    

أمجع العلماء على أن املطلق للسنة يف املدخول ا هو الذي يطلق امرأته يف طهر :" شدالطالق، قال ابن ر
. )2465("مل ميسها فيه طلقة واحدة، وأن املطلق يف احليض أو الطهر الذي مسها فيه غري مطلق للسنة

وعليه يكون الطالق سنيا ومشروعا إذا مل خيرج الزوج يف إيقاعه الطالق عن القيدين اآليت 
  :)2466(اذكرمه

 ويتعلق  بالزمن، وهو أن يوقع الزوج الطالق يف حال طهر الزوجة ال يف حال :القيد األول   
  .حيضها، وأن يوقعه يف طهر مل ميسها فيه

                                                                                                                                                         
 وهناك قسم ثالث وهو الطالق الذي ال وصف له أي غري سين وغري بدعي، وهو يف حالة طالق الصغرية واآليسة اليت بلغت سن -2459

تكون بوضع احلمل اليأس ألن عدا باألشهر وليست باألقراء، فال ضرر يلحقها وال ولد يندم على فراقه، وكذلك طالق احلامل ألن عدا 
فال ختتلف العدة يف حقها حىت ولو كانت حتيض مدة احلمل وطلقها يف احليض فإنه ال حيرم هذا الطالق أيضا، فإن مل يظهر محلها فطالقها 

دل على بدعي، وألنه إذا طلقها قبل ظهور احلمل فقد يترتب عليه ندم عند ظهور احلمل، وكذلك طالق املختلعة مباهلا ألن دفعها املال ي
احتياجها للخالص من الزوج، كذلك يباح طالق املرأة قبل الدخول ألنه ال عدة عليها، كما يباح الطالق إذا طلبته زمن البدعة ألن املنع إمنا 

لزوجني الفُرق بني ا:  عبد العزيز رمضان مسك.3/404مغين احملتاج، :  الشربيينانظر، .شرع حلق املرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال املنع
 .80، ص 1993يف الفقه اإلسالمي، دار الثقافة العربية، القاهرة، 

 .10/325 ، املصدر السابق:ابن قدامة -2460
 . 227قوانني األحكام الشرعية، ص  : ابن جزي-2461
 .10/327، صدر السابقامل :ابن قدامة -2462
 .14-13، ص 1988، 1 تيمية، القاهرة، طأحكام الطالق يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة ابن:  انظر، مصطفى بن العدوي-2463
 .7/426الفقه اإلسالمي وأدلته، :  انظر، وهبة الزحيلي-2464
 .2/63بداية اتهد، : ابن رشد -2465
: حامد عبده الفقي.426-7/425الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 287-286األحوال الشخصية، ص : أبوزهرة انظر، -2466

 .99، ص 2003سالمي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، أحكام الرجعة يف الفقه اإل
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ويتعلق بالعدد والوصف، بأن يطلق الزوج زوجته املدخول ا ثالثا يف ثالثة أطهار : القيد الثاين   
  .ال، فإن طلقها ثالثا بلفظ واحد كان بدعيايف كل طهر تطليقة يستقبل الطهر استقبا

  حكم الطالق التعسفي: ثالثا   
 يف أصل الطالق احلظر أم اإلباحة، خالف الفقهاء يف -السابق ذكره-يترتب على اخلالف    

حكم استعمال الزوج هلذا احلق لغري حاجة ودون سبب مشروع، فهل يكون بذلك قد ناقض مقصد 
  .ق، وبذلك يكون متعسفا يف استعمال حقه؟الشارع من مشروعية حق الطال

غري أنه مل يرد يف كتب الفقهاء القدامى لفظ الطالق التعسفي، ولكنه مصطلح جديد، حيث    
تطرق الفقهاء احملدثون للحديث عن الطالق التعسفي يف كتب األحوال الشخصية، ولكنهم اختلفوا فيما 

 االختالف يف حكم أصل الطالق هل هو احلظر أم بينهم هل هناك تعسف يف الطالق أم ال، بناء على
  :اإلباحة على مذهبني

 ذهب بعض الفقهاء احملدثني، إىل أنه ليس هناك تعسف يف الطالق، وذلك بناء :املذهب األول   
على أن األصل يف الطالق اإلباحة، وأن اهللا تعاىل ملك الزوج حق الطالق باإلرادة املنفردة فهو حر 

  .)2467(التصرف فيه
ق الزوج زوجته ذهب عامة الفقهاء احملدثني إىل أن هناك تعسفا يف الطالق إذا طلّ: املذهب الثاين   

بغري مسوغ شرعي، مستدلني على ذلك بأن األصل يف الطالق احلظر، سواء من قال منهم بأن احلظر 
  .)2468(دياين            أم قضائي

  صور التعسف يف إيقاع الطالق: الفرع الثاين   
لطالق الذي ال خالف يف وقوعه هو أن يطلق الزوج امرأته يف طهر مل ميسسها فيه طلقة إن ا   

واحدة، ويتركها حىت تنقضي عدا فتصري هذه الطلقة الرجعية طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، إن مل 
لف والطالق املخت. تكن هذه الطلقة مكملة للطالق الثالث، وهو الطالق املشروع ويسمى طالق السنة

 بأن طلقها يف طهر قد مسها فيه، أو طلقها وهي -الذي ذُكر-يف وقوعه هو ما خالف طالق السنة 
وهذا الطالق يسمى بالطالق البدعي، أو طلقها . حائض، أو طلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد

 حقه ويف أي صورة من هذه الصور يكون الزوج املوقع للطالق مسيئا يف استعمال. يف مرض املوت

                                                 
دراسة لتشريع الطالق يف إطار واقعه عند األمم يف القدمي واحلديث - وممن قال بذلك نور الدين عتر يف كتابه أبغض احلالل-2467

 .160-156، ص 1983، 2 مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط-واصطالحات اإلسالم وحكمته يف تشريعه
 .284وممن قال بذلك أبو زهرة يف كتابه األحوال الشخصية، ص . 101مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص : الصابوين -2468
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األصيل يف إيقاع الطالق، ومن مث يكون متعسفا، وهذه صور الطالق التعسفي يف الفقه اإلسالمي على 
  :النحو التايل

  الطالق يف احليض: الصورة األوىل   
فهو طالق بدعي؛ ألا طلقت يف زمان ال حيتسب به من عدا فبقية :  أما طالق احلائض-أ   

هي األطهار، وعند من جعلها احليض فصارت :  من جعل األقراءحيضها غري حمتسب به من عدا عند
  .بالطالق فيه غري زوجة وال معتدة

إنه :  وطالق الزوجة وهي حائض حمظور شرعا لنهي الشرع عنه، ومن مث قال الفقهاء-ب   
 . حرام، وقد دلّ على حترميه الكتاب والسنة واإلمجاع

نِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وأَحصوا الِْعدةَ يا أَيها ال�:قوله تعاىل: فمن الكتاب   
كُمبر قُوا اللَّهاتأي إذا أردمت تطليقهن ومهمتم به فطلقوهن :"  قال الزخمشري يف تفسريه)2469(�و

ر قد جامعها أي ال يطلقها وهي حائض، وال يف طه:" قال ابن كثري. )2470("مستقبالت لعدن
  . )2471("فيه

أنه طلق امرأته وهي حائض :" -رضي اهللا عنهما-ما روي عن عبد اهللا بن عمر : ومن السنة   
مره :"� عن ذلك، فقال رسول اهللا � فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا �على عهد رسول اهللا 

وإن شاء طلق قبل أن فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر، مث حتيض مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، 
فتلك العدة اليت أمر اهللا :")2473(، قال ابن حجر)2472("ميس، فتلك الِعدة اليت أمر اهللا أن يطلَّق هلا النساء

أن يطلق هلا النساء، أي فتلك العدة اليت أذن اهللا أن يطلق هلا النساء، وهذا مراد بيان اآلية وهي قوله 
  .)2474(�ا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهنيا أَيها النِبي ِإذَ�:تعاىل

أمجعت األمة على حترمي طالق احلائض احلائل بغري رضاها، فلو :" قال النووي: ومن اإلمجاع   
فإن :" ، وقال ابن قدامة)2476("إن الطالق يف احليض حرام باإلمجاع:" ونقل احلطاب. )2475("طلَّق أمث

                                                 
 .1اآلية  :الطالق -2469
 .4/107، )دط،دت(الكشاف، دار عامل املعرفة، بريوت، لبنان، :الزخمشري -2470
 .4/379تفسري القرآن العظيم،  :ابن كثري -2471
 . 7 سبق خترجيه، ص -2472
 .12/14،املصدر السابق: ن حجراب -2473
 .1اآلية  :الطالق -2474
 .10/60، 1929، 1، املطبعة املصرية، ط)شرح النووي على صحيح مسلم( املنهاج، :النووي -2475
 .4/39، املصدر السابق:احلطاب -2476
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كما أنه ال خالف يف أن الطالق . )2477("طلقها حائضاً أو يف طهر أصاا فيه أمثطلقها للبدعة وهو أن ي
  . )2478(يف النفاس له حكم الطالق يف احليض عند املالكية والشافعية والظاهرية

  :ويستثىن من حظر الطالق يف احليض   
     .    غري املدخول ا، ألنه ال عدة عليها، فال يراعى يف طالقها كوا غري حائض-1   
  .  التطليق من احلاكم يف اإليالء إذا اتفق وقوع تطليقه يف حال حيض الزوجة-2    
 إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح اخللع سواء كانت الزوجة حائضا أم غري حائض؛ ألن -3   

علة حترمي الطالق يف احليض هي لئال تتضرر الزوجة يف إطالة عدا، وهذا املعىن غري موجود يف حالة 
    . )2479(تفاق على الفرقة عن طريق اخللعاال

  :)2480(وترجع حكمة حترمي الطالق يف احليض إىل أمرين   
  . لئال تطول عدة املرأة املطلقة ويف إطالتها إضرار ا:األول   
لغرض التأكد من أن الطالق كان حلاجة الزوج إليه وليس مرده إىل نزوة طارئة وغضب : الثاين    

وقد أمر اهللا عز وجل باإلمساك باملعروف والتسريح باإلحسان، :"الشافعيقال . سريع وقرار متعجل
ألن فيه تطويل العدة :" وجاء يف بدائع الصنائع. )2481("وى عن الضرر، وطالق احلائض ضرر عليها

عليها؛ ألن احليضة اليت صادفها الطالق فيه غري حمسوبة من العدة، فتطول العدة عليها وذلك إضرار ا، 
طالق للحاجة هو الطالق يف زمان كمال الرغبة وزمان احليض زمان النفرة، فيكون اإلقدام عليه وألن ال

  . )2482("فيه دليل احلاجة إىل الطالق، فال يكون الطالق فيه سنة بل سفها
   وقوع الطالق يف احليض -ج   
الق البدعة  إىل وقوع ط)2484( والشافعية واحلنابلة وعامة الفقهاء)2483(ذهب احلنفية واملالكية   

أمجعت األمة على :" قال اإلمام النووي. وهو أن يطلقها حائضاً أو يف طهر مسها فيه، ويأمث للتحرمي

                                                 
 .10/327،صدر السابقامل :ابن قدامة -2477
املرجع :  الغرياين.10/176،ملصدر السابقا : ابن حزم.3/404املصدر السابق، :  الشربيين.6/4روضة الطالبني،  : النووي-2478

 .7/428الفقه اإلسالمي وأدلته،:  وهبة الزحيلي.2/669السابق، 
 .7/485،  املرجع نفسه:وهبة الزحيلي.6/4روضة الطالبني، :  النووي-2479
عيون املسائل الشرعية يف :هللاحممد علي حسب ا. 359-358األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، ص:زكي الدين شعبان انظر، -2480

 .150-149األحوال الشخصية، ص 
 .6/461األم، : الشافعي -2481
 .3/94،  املصدر السابق:الكاساين -2482
 .2/64، املصدر السابق: ابن رشد انظر، -2483
 .10/327 ،املصدر السابق: انظر، ابن قدامة -2484
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ال : حترمي طالق احلائض احلائل بغري رضاها، فلو طلقها أمث ووقع طالقه، وشذَّ أهل الظاهر فقالوا
  .)2485("يقع

فَِإنْ طَلَّقَها فَلَا تِحلُّ �:مي بقوله تعاىل واستدل اجلمهور على وقوع طالق احلائض من القرآن الكر   
هرا غَيجوز ِكحنى تتح دعب ِمن ومنه الطالق البدعي، وكذلك قوله .  وهذا يعم كل طالق)2486(�لَه

بني مطلقة يف  ومل يفرق بني مطلقة يف حيض و،)2487(�والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء�:تعاىل
طهر، إذ ال جيوز إخراج بعض املطلقات من هذا العموم الوارد يف هذه اآليات إال بنص أو إمجاع، وال 

  . يوجد نص وال إمجاع يف إخراج املطلقات يف احليض من هذا العموم 
 بشأن طالق زوجته يف احليض، وفيه أن -رضي اهللا عنهما-ومن السنة حديث عبد اهللا بن عمر    

ولو مل يقع طالقه مل تكن رجعة، فإن :"قال النووي يف هذا احلديث. )2488( أمره أن يراجعها� النيب
هذا غلط : الرجعة اللغوية وهي الرد إىل حاهلا األول ال أا حتسب عليها طلقة، قلنا: املراد بالرجعة: قيل

  :من الوجهني
  .على احلقيقة اللغوية أن محل اللفظ على احلقيقة الشرعية يقدم على محله :أحدمها    
  .)2489("أن ابن عمر صرح يف رواية ملسلم بأنه حسبها عليه طلقة: والثاين    
قال ابن تيمية وقد سئل عن . ال يقع الطالق يف احليض: وقال الظاهرية وابن تيمية وابن القيم   

طالق احملرم، بل وال ريب أن األصل بقاء النكاح وال يقوم دليل شرعي على زواله بال:"الطالق يف احليض
 لعبد اهللا �واحتج أصحاب هذا الرأي بأن أمر النيب . )2490("النصوص واألصول تقتضي خالف ذلك

بن عمر أن يراجع زوجته، أن املراد بالرجعة معناها اللغوي وليس معناها االصطالحي؛ أي الرجوع 
  .)2491(حلالتهما اليت كانا عليها من االجتماع قبل الطالق

  الطالق يف طهر مسها فيه: الصورة الثانية    
 طالق السنة أن يطلقها يف طهر مل ميسها فيه، أي طاهر من غري مجاع، فإن طلقها يف طهر    

مره فلرياجعها مث "مسها فيه أمث وهو طالق حمظور شرعا للحديث السابق يف طالق احلائض وفيه 

                                                 
 .10/60املنهاج، :النووي -2485
 .230اآلية  :البقرة -2486
 .228األية  :البقرة -2487
 .7، ص سبق خترجيه -2488
 .10/60املنهاج ، : النووي -2489
 .5/474جامع الفقه، :ابن القيم .59-33/58 جمموع الفتاوى، :ابن تيمية -2490
 . وما بعدها5/474 جامع الفقه،: ابن القيم.33/59جمموع الفتاوى، :انظر، ابن تيمية -2491
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شاء طلق قبل أن ميس، فتلك ليمسكها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن 
ففيه حترمي الطالق يف :"  قال اإلمام النووي يف هذا احلديث)2492("العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء

  .)2493("طهر جامعها فيه
  :وأما طالقها يف طهر مسها فيه، فلتحرميه علتان   
  .اأا رمبا علقت من وطئه فصارت حامال فلحقه ندم من طالقه: إحدامها   
أا تصري مرتابة يف عدا، هل علقت من وطئه فتكون عدا بوضع احلمل، أم مل تعلق : ثانيهما   

 كما أن الطالق للحاجة، واحلاجة تظهر يف الطالق يف طهر مل فتكون باألقراء، لكنها تعتد ببقية طهرها،
قا بدعيا حمرما، وهو فإذا طلق الرجل يف إحدى هاتني احلالتني فقد طلقها طال   .)2494(جيامعها فيه

، حلديث ابن عمر )2495(مع إمث موقعه عند اجلمهور الذين أوقعوا الطالق يف احليض مع إمث موقعهواقع 
وألن الفروج كالدماء مما ينبغي االحتياط فيه، واألصل فيها احلرمة، فيجب أن تبقى حمرمة )2496(السابق

سفا يف استعمال حقه يف  ويكون بذلك متع)2497(حىت يقوم على احلل دليل ال احتمال فيه
 .)2498(الطالق

  الطالق الثالث بلفظ واحد: الصورة الثالثة   
إن حق الطالق الذي منحته الشريعة للزوج مقصور وحمصور يف عدد معني من الطلقات، وليس    

مطلقا دون عدد فهو مقيد بكونه ثالث تطليقات، فيجب عليه أن يتروى ويتأنى عند استعمال كل طلقة 
يث ال يقْدم عليها إال إذا كان الدافع إليها قويا يتناسب مع اآلثار املترتبة عليها، فإذا استنفذ منهن، حب

املرات الثالث بانت منه زوجته البتة، وتظهر صورة التعسف يف هذه احلالة بإيقاع الطالق الثالث دفعة 
  :أو بألفاظ متتالية يف جملس واحد، فالطالق الثالث له صورتان  واحدة، 

  . أنت طالق ثالثا:  أن يصدر الطالق مقترنا بلفظ الثالث، كقول الزوج:األوىل   
أنت طالق أنت طالق : أن يطلق املرأة بثالث طلقات متتابعات يف حمل واحد، كقوله: والثانية   

  .أنت طالق

                                                 
 .7، ص سبق خترجيه -2492
 .10/61املنهاج ،  :النووي -2493
 .150ص  عيون املسائل الشرعية يف األحوال الشخصية،:حممد علي حسب اهللا انظر، -2494
 .99أحكام الرجعة يف الفقه اإلسالمي، ص : انظر، حامد عبده الفقي -2495
 .7سبق خترجيه، ص .." سكها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهرمره فلرياجعها مث ليم"  وفيه -2496
 . 154ل الشرعية يف األحوال الشخصية، ص عيون املسائ:  حممد علي حسب اهللا-2497
 .، واألثر املترتب على خمالفة هذه القيود الطالققيود إيقاع سيأيت تفصيل ذلك عند احلديث عن -2498
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له واألصل يف إيقاع الطالق أن يطلّق الرجل املرأة يف طهر مل ميسها فيه بطلقة واحدة عمال بقو 
مره فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث :" يف حديث ابن عمر�، وقوله �فطلقوهن لعدن�:تعاىل

، فإذا خالف الزوج ذلك بأن أوقع الطالق الثالث "حتيض فتطهر مث إن شاء طلقها طاهرا قبل أن ميس
  . ؟) 2499(بلفظ واحد أي دفعة واحدة، فهل يقع طلقة واحدة أم ثالث طلقات

مجهور فقهاء األمصار على أن الطالق بلفظ الثالث حكمه حكم الطلقة الثالثة، ":قال ابن رشد   
  .)2500("حكمه حكم الواحدة وال تأثري للفظ يف ذلك: وقال أهل الظاهر ومجاعة

  :)2501(وفيما يلي عرض موجز آلراء العلماء يف ذلك وأشهرها   
ن الطالق بلفظ الثالث يقع  إىل أ)2502(ذهب مجهور الفقهاء ومنهم األئمة األربعة: الرأي األول   

. )2503(ثالثا وحترم عليه امرأته حىت تنكح زوجا غريه، وال فرق يف هذا بني الطالق قبل الدخول أو بعده
فإذا قال الرجل المرأته اليت مل يدخل ا أنت طالق ثالثا، فقد حرمت عليه حىت تنكح :" قال الشافعي

  . )2504("زوجا غريه
     جعل للزوج ثالث تطليقات فله أن يوقعها باختياره متفرقة وحجتهم يف ذلك أن الشارع قد    

  .)2505(أو جمتمعة، والنكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح جمتمعا كسائر ما ميلكه اإلنسان
                                                 

اختلف الفقهاء يف بدعية الطالق الثالث بلفظ واحد، فذهب مالك إىل أن املطلق ثالثا بلفظ واحد مطلق لغري سنة، وهو رواية عن  -2499
 املغين،: ابن قدامة. 2/64 بداية اتهد،: ابن رشد. 17/10االستذكار، :ابن عبد الرب انظر،. ب الشافعي إىل أنه مطلق للسنةأمحد، وذه

 .3/409مغين احملتاج، : الشربيين.   10/331
  .2/61، املصدر نفسه:ابن رشد -2500
أنه : املذهب األول:  فيه الناس على أربع مذاهب بكلمة واحدة اختلف-أي الطلقات الثالث–وقوع الثالث :" قال ابن القيم -2501

أنه يقع طلقة واحدة رجعية،  :املذهب الثاين . وهذا قول األئمة األربعة ومجهور التابعني وكثري من الصحابة-أي يقع الطلقات الثالث-يقع
خالف السنة فريد إىل السنة، وهو قول :ولوهذا مذهب ابن إسحاق إذ يق :وهذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه، وقال اإلمام أمحد

أنه يفرق بني املدخول ا وغريه، فتقع الثالث باملدخول ا، وتقع : املذهب الثالث .طاووس وعكرمة وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
 نصر املروزي يف كتاب بغريها واحدة، وهذا قول مجاعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه حممد بن

ال يقع الطالق ألنه ذه الصيغة بدعة حمرمة، والبدعة مردودة، وهذا املذهب حكاه أبو حممد بن حزم وحكي : املذهب الرابع .اختالف العلماء
. 248-5/247، 1985، 7ط زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، :ابن القيم". لإلمام أمحد فأنكره

و عمر  . وما بعدها8/63 املفصل ،: عبد الكرمي زيدان. م وردودهمومناقشا يف هذه املسألةبإسهاب  وأدلتهم آراء العلماءوانظر تفصيل 
ان  حممد سعيد رمض. وما بعدها179، 1997، 2مسائل يف الفقه املقارن، دار النفائس، األردن،ط: سليمان األشقر وعبد الناصر أبو البصل

 .حماضرات يف الفقه املقارن: البوطي
اية : الرملي.10/334،املصدر نفسه:ابن قدامة. 4/39مواهب اجلليل، : احلطاب. 3/137 املصدر نفسه، :الكاساين انظر، -2502
 .6/455احملتاج، 
 .10/334 ،املصدر نفسه: ابن قدامة انظر، -2503
 .6/467األم، : الشافعي -2504
 .7/413الفقه اإلسالمي وأدلته،: وهبة الزحيلي. 10/334املغين،: ابن قدامة انظر، -2505
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إن عمي طلق :  أنه أتاه رجل فقال-رضي اهللا عنهما- وكذلك استدلوا مبا روي عن ابن عباس   
  .)2506( الشيطان فلم جيعل له خمرجاك عصى اهللا وأطاع عمإنّ: ثالثا، فقال

ابن عباس وأبو هريرة وعبد : وقد ذكر ابن قدامة أن هذا القول روي عن مجع من الصحابة وهم   
  .)2507(-رضي اهللا عنهم-اهللا بن عمر وعبد اهللا بن مسعود وأنس 

وكأن اجلمهور غلبوا حكم التغليظ يف :"فقد قال اجلمهور بذلك سدا للذريعة، قال ابن رشد   
  .)2508("لطالق سدا للذريعةا
ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية وابن القيم إىل أن الطالق الثالث بلفظ واحد : الرأي الثاين   

  .)2509(يقع طلقة واحدة رجعية، وال تأثري للفظ يف ذلك
  :واحتج أصحاب هذا الرأي مبا يأيت   
، واملطلق بلفظ الثالث )2510(�أَو تسِريح ِبِإحساٍن الطَّلَاق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف �:قوله تعاىل   

، أي أن الطالق كما شرعه اهللا تعاىل ال يكون إال مرة مث مرة كما ورد )2511(مطلق واحدة وليس ثالثا
  .تني بلفظ واحد كانت واحدة وليست مرتني فتقع ا طلقة واحدةيف اآلية، فإذا طلق مر

 وأيب �كان الطالق على عهد رسول اهللا :"  قال-ارضي اهللا عنهم-وما روي عن ابن عباس   
إن الناس قد : -رضي اهللا عنه-بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة فقال عمر بن اخلطاب

  .)2512("استعجلوا يف أمر كان هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
ث بلفظ واحد على عهد رسول اهللا فاحلديث صريح يف أم كانوا يعدون الطالق الثال:  قالوا   

 ومت إمجاع الصحابة عليه، وما � وأيب بكر طلقة واحدة، وهو احلكم األصلي الذي أقره رسول اهللا �
كان إلزام عمر الناس فيما بعد بالثالث وإمضاؤها عليهم إال عقوبة رأى أن من املصلحة أن يعاقبهم ا 

  .)2513(لتماديهم يف الطالق واستهانتهم بأمره

                                                 
 .10/331، املصدر نفسه: ابن قدامة انظر، -2506
 .10/331،  املصدر نفسه:ابن قدامة -2507
 .2/62بداية اتهد،: ابن رشد -2508
 .100، ص 1981، 2حماضرات يف الفقه املقارن، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ط:انظر، حممد سعيد رمضان البوطي -2509
 .229اآلية  :البقرة -2510
 .105، ص  املرجع نفسه:حممد سعيد رمضان البوطي نظر، ا-2511
 .    2/677. 1472كتاب الطالق، باب طالق الثالث، حديث رقم :  مسلم-2512
 .106، ص  املرجع نفسه:حممد سعيد رمضان البوطي انظر، -2513
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 حممود شلتوت وأمحد شاكر وحممد السايس وعبد )2514(وممن قال به من الفقهاء املعاصرين   
وقد :"الوهاب خالف واملراغي وعبد الرمحن الصابوين وحممد عقلة اإلبراهيم، وحممد أبو زهرة إذ يقول

ث كان املعمول به هو مذهب أيب حنيفة الذي هو مذهب األئمة األربعة وهو أن يكون الطالق الثال
بلفظ الثالث يقع ثالثا، واالثنتني تقع اثنتني بلفظ واحد فكان هذا يدفع إىل احلرج الديين، إذ يندفع 
الزوج يف نوبة غضب جاحمة فيطلق ثالثا وال جيعل لنفسه من أمره يسرا، فإذا ناب إليه رشده كان إما أن 

ضمري الديين، وإما أن يتحايال يعيش مع امرأته عيشة يعتقد أا حرام وأما زانيان ويف ذلك موت ال
بطرق مل حيلها الشارع إلعادة احلل والعقد عليها من جديد، ويف ذلك ما فيه من املفاسد فكان من 

  .)2515("املستحسن عالج هذه احلال
  الطالق يف مرض املوت: الصورة الرابعة   
وجته وهو مريض وهذه الصورة مبنية على نظرية التعسف يف استعمال احلق، فإذا طلق الزوج ز    

مرضا انتهى به إىل املوت، أو كان يف حالة يغلب فيها اهلالك، مث اتصل باهلالك من غري رضا الزوجة، 
فإن كانت املرأة ال تزال يف عدا من طالقه ترث منه ولو كان الطالق بائنا ألنه أراد إبطال حقها يف 

الزوجية، وإذا قام الدليل على أنه مل يرد من املرياث فريد عليه قصده ما دامت العدة قائمة لبقاء آثار 
طالقها حرماا من اإلرث مل يكن فارا فترث منه ما دامت يف العدة من طالق رجعي، وال ترث يف 
العدة من الطالق البائن، ومن أمارات عدم الفرار يف طالقه أن يكون الطالق برضاها، أو أن ختالعه على 

 لإلرث منه عند الطالق، كأن تكون كتابية، فإن اختالف الدين مانع الطالق، أو أن تكون غري مستحقة
  .)2516(من اإلرث كما هو معلوم

وأما املريض الذي يطلق طالقا بائنا وميوت من مرضه، فإن مالكا ومجاعة :")2517(قال ابن رشد   
ففرقة : قيقول ترث زوجته، والشافعي ومجاعة ال يورثها، والذين قالوا بتوريثها انقسموا إىل ثالث فر

هلا املرياث : قالت هلا املرياث ما دامت يف العدة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقال قوم

                                                 
 .181ن، ص مسائل يف الفقه املقار: عبد الناصر أبو البصل انظر، -2514
 .306األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة-2515
أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، :أمحد أبراهيم بك .1/266شرح قانون األحوال الشخصية، : السباعي-2516

 . وما بعدها332ص 
 .83-2/82بداية اتهد، :  ابن رشد-2517
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ما مل تتزوج، وممن قال ذا أمحد وابن أيب ليلى، وقال قوم بل ترث كانت يف العدة أم مل تكن، تزوجت 
      ".)2518(أم مل تتزوج وهو مذهب مالك والليث

  طالق املرتد : ةالصورة اخلامس   
زوجته، منه اتفق الفقهاء على أن املرتد ال يرث أحدا البتة، كما أنه إذا ارتد أحد الزوجني بانت    

 ومن املعروف أن الزوج إذا ارتد .ولذلك فالزوج املرتد ال يرث زوجته، والزوجة املرتدة ال ترث زوجها
 إال أن الفقهاء أحلقوا املرتد حبكم ؛)2519(بانت زوجته منه، وفقدت حقها يف املرياث؛ الختالف الدين

املريض مرض املوت، واعتربوه فاراّ بالردة من توريث زوجته، فريد عليه قصده، ولذلك فإن الزوجة 
املسلمة ترث زوجها املرتد إذا مات أو قتل على ردته وهي يف العدة؛ ألنه يصري فارا، وإن كان صحيحا 

  .)2520(وقت الردة
إذا ارتدت وهي يف مرض موا، فإن زوجها املسلم يرثها إذا ماتت وهي يف أما الزوجة املسلمة    

 لقصدها إبطال حقه، فتعامل بنقيض قصدها، وال يرثها زوجها إن ارتدت حال )2521(العدة عند احلنفية
صحتها؛ ألا بانت بالردة، ومل تكن مشرفة على اهلالك فال تكون فارة، ولزوجها أن يتزوج بأختها 

 فلم يتعلق حقه يف ماهلا بالردة )2522(ة هلا كامليتة، وألا ال تقتلا بدار احلرب، ألا ال عدعقيب حلاقه
  .)2523(خبالف املرتد

  طالق اهلازل: الصورة السادسة   
  . فهل يقع طالقه؟. )2524( وهو من يقصد التلفظ بلفظ الطالق ولكن ال يريد حكم هذا اللفظ   
تاج إىل نية، بل يقع من غري قصد وال خالف يف ذلك إن صريح الطالق ال حي:" قال ابن قدامة   

أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطالق : قال ابن املنذر. سواء قصد املزاح أو اجلد

                                                 
ه، أمجع العلماء 165ه وتويف سنة 94ن الفهمي، جمتهد من تابعي التابعني، ولد سنة هو أبو احلارث الليث بن سعد بن عبد الرمح -2518

شذرات : ابن العماد. على جاللته وعلو مرتبته يف الفقه واحلديث، وكان إمام أهل مصر يف زمانه، له كتاب يف التاريخ وكتاب يف مسائل الفقه
 .1/285، )دط،دت(ان، الذهب يف أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبن

 .3/35 مغين احملتاج،: انظر، الشربيين -2519
 .11/257املفصل، : انظر، عبد الكرمي زيدان -2520
 .1/497الفتاوى اهلندية، :  الشيخ نظام ومجاعةانظر، -2521
ال تقتل، وشبهها : يفةوقال أبو جن. تقتل املرأة: واختلفوا يف قتل املرأة، وهل تستتاب قبل أن تقتل، فقال اجلمهور:" قال ابن رشد-2522

 .2/459 بداية اتهد،". بالكافرة األصلية
 .11/257املفصل،:انظر، عبد الكرمي زيدان -2523
 .-كما سبقت اإلشارة إىل ذلك- ويلحق به طالق السكران يف احلكم وما يترتب عليه من آثار-2524



 567

ثالث ِجدهن :" �لقوله . )2525("وهزله سواء، روى ذلك عن عمر بن اخلطاب وابن مسعود وغريهم
  .)2526("جعةِجد وهزهلن جد النكاح والطالق والر

فاهلازل مكلف وقد اختار التلفظ بالطالق ولو أُطلق للناس جواز االحتجاج باهلزل لتعطلت    
األحكام وهذا يؤدي إىل الفوضى وارتكاب احملرم، والنكاح والطالق والرجعة واجب فيها صيانة 

 العبث به، وإمنا يقع طالق اهلازل؛ ألنه حكم شرعي ال ينبغي اهلزل فيه وال. )2527(الفروج من العبث
 على أحكام اهللا مستهزئ بآياته فوجب أن ال يؤخذ بالشفقة والرمحة حبجة أنه مل يقصد فاهلازل معتٍد

 وقد رجح .)2528(ترتيب أثر العبارة عليها، حىت ال يفتح الباب أمام أمثاله للعبث بأحكام الشرع
 ال خيتلف فيه اثنان أن أي الصابوين عدم وقوع طالق اهلازل فيما لو كان الس جملس هلو وهزل مما

  .)2529(لفظ يصدر فيه ال يقصد به إال اهلزل
  اجلانب القانوين: ثانيا   
 إيقاعيف  فالزوج ميلك احلق, ولكنه أبغض احلالل إىل اهللا , الطالق حملل شرعا وجماز قانونا    

اط هذا احلق  أحاألسرة اجلزائريولكن قانون , وهذا احلق كفله الشرع والقانون, الطالق على زوجته
فالبد ألي طالق من أن يكون له سبب  ،ببعض من الضمانات حفاظا على قدسية احلياة الزوجية

للقاضي تعسف إذا تبني :" من قانون األسرة 52 وقانونا، حيث يتضح من نص املادة مستساغ شرعا
ئري أوجب  أن املشرع اجلزا،)2530("الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا

  :التعويض عن الطالق التعسفي، والذي جيب أن يتوافر فيه شرطان أساسيان ومها
  . أن يتبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق، كأن يطلق زوجته لغري سبب معقول-   
 . أن يتحقق القاضي من حلوق الضرر باملطلقة-   

                                                 
 .373-10/372 املغين، :ابن قدامة -2525
 .504 سبق خترجيه، ص -2526
 .4/44 مواهب اجلليل،: احلطاب .3/100بدائع الصنائع،  : الكاساين-2527
إساءة استعمال حق : اهلادي السعيد عرفة. 166عيون املسائل الشرعية يف األحوال الشخصية، ص  :حممد علي حسب اهللا انظر، -2528

 .235ص   الطالق، 
 .317/ 1مدى حرية الزوجني يف الطالق، :  انظر، عبد الرمحن الصابوين-2529
إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05ألمر عدلت با -2530

الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا وإذا كانت حاضنة ومل يكن هلا ويل يقبل إيواءها يضمن حقها يف السكن مع حمضونيها 
تفقد املطلقة حقها يف السكن يف حالة زواجها أو ثبوت . لسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيداويستثىن من القرار با. حسب وسع الزوج

 ".احنرافها
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 جمتمعني ومتالزمني بذات ايكونالشرطني البد وأن هذين إىل أن توافر هنا  اإلشارةوالبد من     
  .-على ما سيأيت بيانه-  التعويضيكيف الطالق على أنه تعسفي، ومن مث تستحق الزوجةالوقت حىت 

وانطالقا من الواقع العملي للمحاكم يف جمال األحوال الشخصية ميكن اعتبار األسباب اآلتية    
  . صورا للتعسف يف الغالب وهي على سبيل التمثيل ال احلصر

قدم الزوج على طالق زوجته دومنا  بأن ي)2531(إذا كان الطالق من غري سبب معقول: أوال   
وتستحق حينئذ الزوجة املطلقة طالقا تعسفيا ،  هذا الطالق تعسفياسبب مسوغ لذلك الطالق عد

فإذا تبني للقاضي أن الزوجة قد . يغاىل باستخدام هذا احلق  وذلك حىت ال،تعويضا عن هذا الطالق
قها ضرر بسبب هذا الطالق، جاز له أن حيكم هلا على مطلقها بالتعويض حبسب نسبة التعسف حل

  .)2532(ودرجته
إذا طلبت الزوجة املطلقة الرجوع إىل بيت الزوجية بأن تنازلت الزوجة عن حقها يف : ثانيا   

فإنه يعد متعسفا التعويض وتشبثت بالعودة إىل احلياة الزوجية، ومتادى الزوج يف متسكه بطلب الطالق، 
يف استعمال احلق يف هذه احلالة يف نظر القضاء، ومن مث فإنه يكون من حق الزوج إيقاع الطالق مع 

  .إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي حلق باملرأة
يكون الزوج متعسفا يف طالق زوجته إذا طلقها يف مرض موته؛ ألنه يعترب فارا من مرياث : ثالثا   

طبقا ملا جاء . صده بتوريثها منه، وهذا األخري يعترب تعويضا هلا عن تعسفه يف الطالقزوجته فريد عليه ق
إن املرض مهما كانت :" والذي جاء فيه17/3/1998به االجتهاد القضائي يف قراره الصادر بتاريخ 

خطورته ال مينع الزوج من إيقاع الطالق ما عدا إذا كان القصد من الطالق يف مرض املوت حرمان 
ومن مث فإن قضاة املوضوع بقضائهم بطالق الطاعنة طبقوا صحيح القانون، ومىت . زوجة من املرياثال

  .)2533("كان ذلك استوجب رفض الطعن
حيث يفهم من هذا القرار أن الطالق يف مرض املوت يعد تعسفا إذا كان القصد منه حرمان    

  . اخلصوصالزوجة من املرياث عمال مبا هو مقرر يف الفقه املالكي على
 وبناء على ما سبق بيانه ميكن القول بأن النظرة الشرعية يف تكييف التعسف وصوره يف    

الطالق، ختتلف عن نظرة القانون، فمعيار التعسف يف نظر الشريعة إمنا يرجع إىل مدى املخالفة الشرعية 

                                                 
مناقضة قصد الشارع يف رفع قيد :  إال أنه ميكن تعريفه بأنه-فيما قرأت- مل يضع الفقهاء تعريفا اصطالحيا للطالق من غري سبب -2531

 .ته لغري سبب مشروع، ودون حاجة داعية إليهالنكاح يف احلال أو املآل، بتطليق الزوج زوج
 .236-1/235، املرجع السابق:العريب بلحاج. 1/267شرح قانون األحوال الشخصية،  :السباعي انظر، -2532
 .331انظر، نبيل صقر، قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا، ص . 179696 ملف رقم -2533
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انوين فيكون بقدر الضرر يف إيقاع الطالق، ومنه يفقد وجه احلكمة يف تشريعه، وأما معياره بالنظر الق
  .الذي ينتجه الطالق

  قيود إيقاع الطالق وأثر جماوزا: الفرع الثالث   
يتضمن هذا الفرع احلديث عن قيود إيقاع الطالق يف الفقه اإلسالمي واألثر املترتب على جماوزة    

  :حدود إيقاع الطالق، وذلك على النحو اآليت
  اإلسالميقيود إيقاع الطالق يف الفقه : أوال   
انطالقا مما هو مقرر فقها وقانونا أن الطالق بيد الرجل، فهو حق أصيل له يستعمله دون اعتماد    

على إرادة املرأة يف إحداث هذا األثر، فتكون إرادة الزوج وحدها حمل اعتبار، غري أنه ال بد من حتديد 
أو بإحسان، واملعروف ضده طبيعة حق الزوج يف إيقاع الطالق، فيجب أن يكون استعماله مبعروف 

املنكر، واإلحسان ضده اإلساءة، فإذا خالف املعروف يف استعماله حلق الطالق يكون قد أتى منكرا، 
فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو �:، لقوله تعاىل)2534(وإذا خالف اإلحسان يف استعماله يكون قد أساء استعماله

فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح �:، وقوله تعاىل)2535(�وهن ِضرارا ِلتعتدواسرحوهن ِبمعروٍف ولَا تمِسكُ
  .)2536(�ِبِإحساٍن

فقد قيد فقهاء الشريعة حق الزوج يف إيقاع الطالق مبا يتفق واحلكمة اليت دعت لتشريعه، ومبا    
 الطالق يف ذاته مضرا بالزوجة يف فيه منع اإلضرار باملطلقة غري ما يصيبها من جمرد الطالق، وملا كان

  .أغلب احلاالت، فقد رتبت الشريعة على وقوعه أحكاما ترمي إىل ختفيف هذا الضرر
فيتقيد حق الزوج يف إيقاع الطالق مبا تتقيد به احلقوق على وجه العموم يف الشريعة اإلسالمية،    

رع ألجلها، وأال يكون بطريقة هي فهو يتقيد بوجوب أن يكون استعماله متجها لتحقيق احلكمة اليت ش
وقد اصطلح فقهاء . يف حد ذاا مسببة لضرر يلحق باملطلقة فوق ما يصيبها من حل الرابطة الزوجية

الشريعة على تقسيمه إىل طالق السنة وطالق البدعة، وهم يقصدون باألول الطالق املشروع وبالثاين 
 يشوب هذا احلق من الكراهية ملا فيه من حل الرابطة ولعل الذي دعاهم إىل ذلك هو ما. الطالق احملرم

  .)2537(الزوجية، وهو يف الغالب مضر باملرأة
 يتقيد استعمال الزوج حلق إيقاع الطالق بوجوب مطابقته للحكمة اليت دعت إىل تشريعه، :أوال   

ق وعروض واحلكمة اليت دعت إىل مشروعية الطالق هي اخلالص من الرابطة الزوجية عند تباين األخال
                                                 

 .92ق، ص إساءة استعمال حق الطال:  انظر، اهلادي السعيد عرفة-2534
 .232اآلية  : البقرة-2535
 .228اآلية  :البقرة -2536
 .355أحكام األحوال الشخصية، ص :  انظر، أمحد إبراهيم بك-2537
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البغضاء املوجبة عدم إقامة حدود اهللا تعاىل، حبيث يفوت املقصود من النكاح وينقلب إىل مضرة، وقيام 
  .هذه احلكمة شرط إلباحة الطالق، فإذا مل تقم كان إيقاع الطالق على غري الوجه املباح شرعا فيحرم

  :)2538(وتطبيقا لذلك ذكر الفقهاء من األحكام ما يأيت   
 فَِإنْ أَطَعنكُم �:قاع الطالق مكروها إذا كان من غري حاجة تدعو إليه، لقوله تعاىل يكون إي-1   

، أي وافقنكم وانقدن ملا أوجب اهللا تعاىل )فإن أطعنكم:"(قال اآللوسي. )2539(�فَلَا تبغوا علَيِهن سِبيلًا
ال تظلموهن بطريق من فال تطلبوا سبيال وطريقا إىل التعدي عليهن، أو ..عليهن من طاعتكم بذلك

الطرق بالتوبيخ اللساين واألذى الفعلي وغريه، واجعلوا ما كان منهن كأن مل يكن بالبغي إما مبعىن 
  .)2540("الطلب أو مبعىن الظلم

 على حترمي طالق الزوجة يف طهر مسها فيه، والعلة اليت ذكروها لذلك )2541( اتفق الفقهاء-2   
عند عدم توافق األخالق، فيجب أن تكون هذه احلكمة الداعية هي أن الطالق أبيح حلل عقدة النكاح 

إليه متوافرة، وملا كان عدم موافقة األخالق أمرا باطنا ال يوقف على حقيقته فقد أقام الشرع السبب 
الظاهر الدال عليه، وهو الطهر الذي مل ميسها فيه مقام حقيقة احلاجة لعدم موافقة األخالق، ألن الطهر 

، وألن اجلماع قد يؤدي إىل )2542(فيه طبعا وشرعا، فال خيتار الزوج فراقها إال حلاجةزمان الرغبة 
احلمل، واحلمل يقوي الرغبة يف اإلمساك فال تكون هناك حاجة للطالق، فإذا وقع الطالق بعد اجلماع 
فقد يؤدي إىل الندم، وبذلك يكون الطالق قد وقع على غري رغبة صادقة، ومن أجل ذلك قالوا جيوز 
إيقاع الطالق باحلامل بعد معاشرا، ألن احلمل يزيد الرغبة فيها لرعاية مصلحة الولد، فيكون إيقاع 

  .)2543(الطالق بعد ظهوره دليال على عدم موافقة األخالق
، والعلة يف ذلك هي أن )2544(إذا طلق الرجل امرأته يف مرض املوت طالقا بائنا فإا ترثه: ثانيا   

ويالحظ . )2545( يتهم بأنه قصد بطالقها حرماا من املرياث، فريد عليه قصدهاملريض الذي يطلق زوجته
أن قيام هذه التهمة كون إيقاع الطالق غري متفق مع احلكمة اليت دعت لتشريعه ألن املقصود بالطالق 

                                                 
 .233-232، ص )دط، دت(مدى استعمال حقوق الزوجية، مطبعة االعتماد، مصر، : انظر، السعيد مصطفى السعيد -2538
 .34اآلية  :النساء -2539
 .3/26، 1994، 1حيح علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طروح املعاين، تص : اآللوسي-2540
 . وما بعدها4/265الفقه على املذاهب األربعة، : انظر، عبد الرمحن اجلزيري -2541
 .6/7املبسوط،: السرخسي -2542
 .6/8،املصدر نفسه: السرخسي -2543
 املذهب، الوسيط يف: انظر،الغزايل.  زالت بالطالق البائن كما يف حال الصحةوعند الشافعي ال ترث ألن الزوجية اليت هي سبب اإلرث قد -2544

5/402. 
 .83-2/82 بداية اتهد،: ابن رشد -2545
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الفرقة وهي حاصلة باملوت، إذ الفرض أن املطلق ميوت يف مرضه الذي طلق فيه، وبذلك يكون املطلق 
  . بطالقه غري ما شرع له الطالققد قصد

يتقيد استعمال الزوج حلق إيقاع الطالق حبيث ال يترتب عليه ضرر بالزوجة، واملقصود : ثالثا   
بالضرر هنا الضرر الذي يزيد على ما ينشأ من حل رابطة الزوجية؛ ألن الطالق يف ذاته مضر باملرأة 

جة إليقاعه إما بكيفية خمصوصة وإما يف وقت غالبا، فالضرر املقصود  هو الذي ينشأ عن وقوعه نتي
خمصوص ينشأ عنه ضرر باملطلقة، من ذلك الطالق الثالث بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة يف طهر واحد، 

  .)2546(أو الطالق يف أثناء احليض، أو يف طهر مسها فيه
  األثر املترتب على جماوزة حدود إيقاع الطالق: ثانيا   
   األثر الشرعي -أ   
 أشد )2547(ان اختالف فقهاء الشريعة يف بيان األثر املترتب على جتاوز حدود إيقاع الطالقك   

وأظهر من اختالفهم يف بيان الطالق املسنون وما خرج عن السنة، وقد اتفقوا مجيعا على أن الطالق 
الزوج البدعي ما يوقعه الزوج جتاوزا فيه للقيود السابقة الذكر، هو طالق حمرم ديانة، حبيث يؤمث 

إليقاعه، وعلى هذا األثر اقتصر فريق كبري من علماء الشريعة اإلسالمية على احلرمة الدينية فأقروا 
  .الطالق الذي يكون كذلك

ويرى فريق آخر أن مثل هذا الطالق ال يقع فهو على النقيض من الرأي األول، وفريق ثالث    
  .ة ترمي إىل رفع الضرر الناتج عنه أو ختفيفهتوسط بني الرأيني فقضى بوقوع الطالق، ولكن بقيود معين

واقتصر أصحابه على احلرمة الدينية، حيث يقضي هذا الرأي بأن الزوج إذا أوقع : الرأي األول   
الطالق فإنه يقع ويترتب عليه حكمه الشرعي سواء كان إيقاعه على وجه السنة أو خمالف هلا، فإن كان 

                                                 
قد يقال أن احلكم بوقوع طالق املتعسف على أنه عقوبة له، فإنه يف الواقع عقوبة لغريه وهم زوجته وأوالدها، وهؤالء ال ذنب هلم وال جريرة،  -2546

واحلقيقة أن وقوع الطالق بالنسبة للمتعسف إمنا هو عقوبة له . 15اآلية : اإلسراء"وال تزر وازرة وزر أخرى:"ول بوقوع طالقه خمالفا لقوله تعاىلفيكون الق
لك اآلثار بالدرجة وحده وليس لزوجته وأوالده ألنه هو الذي ميلك احلق وهو الذي تعسف فيه، فإذا أخذ بأحكامه وآثاره فإنه هو املتأثر ذه األحكام وت

األوىل من وجوب نفقة الزوجة واألوالد وإلزامه شرعا بالعديد من االلتزامات الشرعية اليت مل يكن حيسب حساا كمؤخر الصداق وحنو ذلك، فال ضرر 
يف صاحلهم، فقد تنصلح به نفسية وال ضرار يلحق بالزوجة واألوالد ما دامت حقوقهم حمفوظة مل متس، هذا إىل جانب أن احلكم بوقوع الطالق قد يكون 

وإن يتفرقا :"الزوج ويتهذب سلوكه إذا عاد إىل زوجته وأوالده فتستقر أحواهلم، وإذا كان الطالق بائنا فإن اهللا تعاىل يغن كال من سعته، حيث يقول تعاىل
 .237الطالق، ص إساءة استعمال حق : انظر، اهلادي السعيد عرفة .130اآلية : النساء".يغن اهللا كال من سعته

احلق وجماوزة حدود احلق ملعرفة ما إذا كان املطلق إذا خالف الضوابط الشرعية  من األمهية مبكان التمييز بني التعسف يف استعمال -2547
مة حقوق إليقاع الطالق مسيئا الستعماله حقه أم متجاوزا حلدود حقه، فاملتجاوز حلدود حقه ال يستعمل حقا مشروعا له وإمنا يتعدى على حر

 .88 -87إساءة استعمال حق الطالق، ص:انظر، اهلادي السعيد عرفة. غريه ابتداًء، أو عن طريق استعماله حلقه املشروع
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وإن خالفها بأن طلق يف احليض فإنه يؤمث ديانة، وعلى هذا الرأي على وجه السنة فال شيء على املطلق، 
  .)2548(فقهاء املذاهب األربعة

ذهب أصحابه إىل القول بأن الطالق البدعي ال يقع، فمن طلق زوجته وهي : الرأي الثاين   
حائض أو يف طهر مسها فيه، أو طلقها ثالثا بلفظ واحد فال يقع الطالق وتبقى الزوجة كما كانت، 

وجه قوهلم هذا هو أن األمر بإيقاع الطالق على وجه خمصوص يقتضي الوجوب، فما وقع على غري و
  .)2549("من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد:"�هذا الوجه املخصوص ال يعترب، لقوله 

، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الطالق أثناء احليض أو )2550(وممن قال ذا الرأي الظاهرية   
  .)2551( طهر عقب مجاعيف

 ذهب أصحابه إىل القول بوقوع الطالق البدعي، إال أم مل يقصروا أثر البدعة :الرأي الثالث   
هنا على احلرمة الدينية، بل عملوا على رفع املعىن غري املشروع يف هذا الطالق فيما حيتمله من أنواعه، 

فأما عن الطالق .  الطالق أثناء احليضوذلك يف الطالق الثالث بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة ويف
الثالث فريى فريق من الفقهاء أن طالق الثالث بلفظ واحد يقع به طلقة رجعية واحدة، وعلى هذا 

  .-كما سبق بيانه-وهو رأي بعض الفقهاء املعاصرين. )2552(الرأي ابن تيمية وابن القيم اجلوزية
   األثر املترتب على إيقاع الطالق التعسفي-ب   
كما -ذا أوقع الزوج الطالق على وجه التعسف فإنه يقع شرعا وتترتب عليه أحكامه وآثارهإ   

 ومبا أن الرجعة أثر من آثار الطالق السين، فقد اختلف العلماء يف مدى إلزام املتعسف يف -سبق بيانه
  . مبراجعة زوجته وإمساكها، فإن أراد تطليقها بعد ذلك طلقها للسنة)2553(الطالق البدعي

  إلزام املتعسف يف الطالق البدعي بالرجعة: والأ   
  :اختلف الفقهاء يف وجوب الرجعة على من طلق طالقا بدعيا، على رأيني   

                                                 
 .10/327 ،املغين :ابن قدامة -2548
 .      2/267. 2697كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم :  البخاري-2549
 .10/161ى،احملل: ابن حزم -2550
 .33/41 جمموع الفتاوى، :ابن تيمية -2551
 .5/506جامع الفقه، . وما بعدها5/248زاد املعاد،: ابن القيم .18-33/13جمموع الفتاوى، : ابن تيمية -2552
 وهذا املعىن ذاته موجود بالنسبة للهازل والسكران فلزم مؤاخذما بنحو مؤاخذة من أوقع الطالق يف احليض، فيقع طالقهما -2553

وجيربان على الرجعة، فإذا أراد أحدمها أن يطلق التزم بطالق السنة، حبيث ال يوقع الطالق إال عند احلاجة إليه، وعند قيام سبب قوي يتدعيه، 
انظر، اهلادي . وذا تنضبط أحوال هؤالء وينضبط سلوكهم، فال جيرؤ أحدهم وال غريهم ممن هو على شاكلتهم أن يعبث بالطالق وأحكامه

 . 242إساءة استعمال حق الطالق، ص : عيد عرفةالس
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 إىل أن املراجعة واجبة على الزوج املطلق، فإن راجعها فبها ونعمت، وإن )2554(فذهب املالكية   
 يراجعها من أمر احلاكم له باملراجعة أىب أمره احلاكم ا ألنه ممتنع من أداء واجب عليه، فإن أىب أن

أجربه عليها بالتهديد بإيقاع األذى به كالسجن والضرب، فإذا أصر على إبائه ورفضه ارجتعها احلاكم 
  .)2555(عليه؛ ألن االرجتاع يف هذه احلالة حق هللا تعاىل

، )2556("مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر:"واستدلوا على ذلك حبديث ابن عمر الذي فيه   
ووجه الداللة أن احلديث يفيد األمر بالرجعة يف حالة الطالق يف احليض، واألمر للوجوب فيجرب على 

  .)2557(االرجتاع
بأن املطلق طالقا بدعيا ارتكب حمظورا فيؤمر بالرجعة : كما استدلوا باملعقول حيث قالوا   

 احليض كانت استدامة النكاح فيه استدراكا ملواقعة احملظور باإلقالع عنه، وملا كان الطالق حمرما يف
واجبة، كما أنه ملا طول عليها وأضر ا مع يه عن ذلك عوقب باإلجبار على الرجعة وردها إىل حال 

  .)2558(الزوجية ليزول الضرر عنها
تستحب : جتب املراجعة ديانة ال قضاء، والقول الثاين عندهم: وعند احلنفية يف القول األصح   

  .)2559(الرجعة
تستحب املراجعة وال جتب، فإن راجعها وجب إمساكها حىت :  الشافعية واحلنابلة فقالواأما    

  .وهو القول الثاين للحنفية. )2560(تطهر واستحب إمساكها حىت حتيض حيضة أخرى
، )2561(� وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا ِإصلَاحا�:واستدلوا لرأيهم بقوله تعاىل    

  :ووجه الداللة من اآلية على عدم وجوب الرجعة من وجهني
  .)2562(أنه قرا بإرادة اإلصالح: أنه جعلها حقا لألزواج ال عليهم، والثاين: أحدمها    
أن الرجعة إما أن تراد الستدامة العقد أو إعادته، فإن أريدت : كما استدلوا باملعقول حيث قالوا    

ء النكاح ال جيب، وإن أريدت الستدامته مل جتب أيضا ألن له رفعه بالطالق، إلعادته مل جتب؛ ألن ابتدا

                                                 
 .2/362حاشية الدسوقي، :الدسوقي.2/65بداية اتهد، : ابن رشد. 18/23االستذكار، :ابن عبد الرب انظر، -2554
 .3/228سبل السالم، : الصنعاين .42/ 4التاج واإلكليل ملختصر خليل امش مواهب اجلليل، : املواق -2555
 .7 سبق خترجيه، ص -2556
 .228-3/227 سبل السالم،:الصنعاين انظر، -2557
 .10/123احلاوي الكبري، : املاوردي -2558
 .3/94بدائع الصنائع،  :الكاساين -2559
 .10/328 املغين، :ابن قدامة .1993 ،7/6اية احملتاج إىل شرح املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، :الرملي -2560
 .228اآلية : البقرة -2561
 .10/123احلاوي الكبري،  :املاوردي -2562



 574

وألن حترمي الطالق يف احليض كتحرميه يف طهر جمامع فيه، مث مل جتب الرجعة يف طهر اجلماع كذلك يف 
  .)2563(احليض

ن  وقد بني ابن عبد الرب احلكمة م-السابق الذكر-ابن عمر واملذهب األول أرجح عمال حبديث    
  :ذلك من عدة وجوه منها

 أن الرجعة ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املبغى من النكاح، وال حيصل الوطء إال يف -   
  .الطهر، فإذا وطئها حرم طالقها فيه حىت حتيض مث تطهر

 أن الطالق كره يف احمليض لتطويل العدة، فلو طلقها عقب الرجعة من غري وطء كانت يف -   
 قطع حكم الطالق بالوطء، �قة قبل الدخول، ولو كانت تبين على عدا فأراد الرسول معىن املطل

  .)2564(واعترب الطهر هو موضع الوطء، فإذا وطئها حرم طالقها حىت حتيض مث تطهر كما يف احلديث
  حق املطلقة يف التعويض : ثانيا   
  اجلانب الفقهي: أوال   
منا جتب جربا ملا وقع على املرأة من إحياش وضرر مبا فات مل ينازع أحد من الفقهاء يف أن املتعة إ   

  .)2565(عليها من الطمأنينة على نظام حياا يف كنف الزوج
واملتعسف يف استعمال حق الطالق مسيء وإساءته هذه يترتب عليها حلوق ضرر باملطلقة؛ ألنه    

املطلقة قد يكون ضررا نفسيا يف الغالب يطلق لغري حاجة أو سبب يدعو إليه، وهذا الضرر الذي يلحق ب
 وقد يكون هذا الضرر ماديا يتمثل - وهذا الضرر تشترك فيه املطلقات مجيعهن-معنويا يتمثل يف الفرقة

يف إطالة أمد العدة مما يضيع عليها فرصا ساحنة للزواج، وخاصة يف الطالق يف احليض، فإذا أوقع الزوج 
 وال ريب أن الزوج يكون -كما سبق بيانه-ا كان بدعياالطالق بزوجته فإنه يقع على رأي اجلمهور إذ

بذلك متعسفا يف حق مطلقته مما يلحقها من ضرر، من أجل ذلك رتبت الشريعة اإلسالمية على الطالق 
أثرا يرمي إىل ختفيف هذا الضرر عن املطلقة وذلك مبا تفرضه على الزوج من املتعة ملطلقته كأثر من آثار 

    :دعي التطرق هلا يف العناصر اآلتيةالطالق، وبيان ذلك يست
   تعريف املتعة-أ   
  )2566(:عرفت املتعة بتعاريف فقهية متقاربة منها   

                                                 
 .10/123 احلاوي الكبري،: املاوردي .10/329 املغين، :ابن قدامة -2563
 .18/14 االستذكار، :ابن عبد الرب انظر، -2564
 .101، ص 2006، 1دار السالم، القاهرة، ط دراسات يف األحوال الشخصية، :انظر، حممد بلتاجي -2565
 . ملتعة املطلقة، مع أم قد أفردوا هلا بابا خاصا يف الفقه مل يضع فقهاء احلنفية واحلنابلة تعريفا-2566
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ما يعطيه الزوج للمطلقة ختفيفا لألمل الذي حصل هلا من طالقه إياها، :"تعريف املالكية بأا   
مال جيب على الزوج ":وعرفها الشافعية بأا. )2567("ويعطيه املطلق على قدر حاله حسب يسره وعسره

إال أنه ميكن تعريفها بصفة عامة . )2568("دفعه المرأته املفارقة يف احلياة بطالق وما يف معناه بشروط
  .)2569("ما يدفعه الرجل ملطلقته بعد الفرقة بينهما:"بأا

   مشروعيتها-ب   
م ِإنْ طَلَّقْتم النساَء  لَا جناح علَيكُ�: وردت مشروعيتها يف القرآن الكرمي، وذلك يف قوله تعاىل   

ما لَم تمسوهن أَو تفِْرضوا لَهن فَِريضةً ومتعوهن علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره متاعا ِبالْمعروِف 
ِسِننيحلَى الْما عق2570(�ح(وقوله تعاىل ،:� اعتطَلَّقَاِت مِللْموِقنيتلَى الْما عقوِف حرعِبالْم �)2571( ،

 يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِإذَا نكَحتم الْمؤِمناِت ثُم طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل أَنْ تمسوهن فَما لَكُم �:وقوله تعاىل
سو نوهعتا فَمهوندتعٍة تِعد ِمن ِهنلَيِميلًاعا جاحرس نوهحووجه الداللة من عموم هذه . )2572(�ر

اآليات أن اهللا تعاىل أوجب املتعة جلميع املطلقات، املدخول ن وغري املدخول ن، سواء مسي هلن مهرا 
  .أم مل يسم هلن مهرا

 فريق  وقد استدل فريق من الفقهاء بعموم هذه اآليات على وجوب املتعة لكلّ مطلقة، وذهب   
إن املتعة إمنا : آخر إىل أا جتب للمطلقة إذا طلقت قبل املسيس، وإن كانت مفروضا هلا، وقال آخرون

جتب للمطلقة إذا مل يدخل ا ومل يفرض هلا، فإن كان قد دخل ا وجب هلا مهر مثلها إذا كانت 
خل ا استقر اجلميع، مفوضة، وإن كان قد فرض هلا وطلقها قبل الدخول وجب هلا عليه شطره، فإن د

  .)2573(وكان ذلك عوضا هلا عن املتعة
إذا :")2574(وقد ذهب األستاذ حممد بلتاجي إىل قول مجع به بني هذه اآليات واآلراء حني قال   

 جتب هلا - دخل ا أو مل يدخل-تأملنا يف جمموع اآليات السابقة يف املتعة فإننا ننتهي إىل أن كل مطلقة

                                                 
، 1988، 1تدريب السالك إىل أقرب املسالك، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط:  عبد العزيز محد آل مبارك اإلحسائي-2567

3/160. 
 .3/317 مغين احملتاج،:  الشربيين-2568
 .1/197 شرح قانون األحوال الشخصية،: السباعي انظر، -2569
 .236اآلية : البقرة -2570
 .241اآلية : البقرة -2571
 .49اآلية : األحزاب -2572
 ومل يسم مشهور يف كتب الفقهأ  مهرامتعة املطلقة بني مدخول ا وغري مدخول، وبني من مسي هلاحكم  وخالف الفقهاء حول -2573

 .1/428أحكام القرآن،: اجلصاص.  ذلك أكثر يف انظر تفصيال.اإلسالمي
 .111-110دراسات يف األحوال الشخصية، ص  :د بلتاجيحمم -2574
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 نَ � :ا فقد وجبت هلا املتعة باآلية الكرميةاملتعة، أما املدخولِردت نتِإنْ كُن اِجكوقُلْ ِلأَز ِبيا النها أَيي
، وأما غري املدخول ا فإن طلقت )2575(�الْحياةَ الدنيا وِزينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جِميلًا

لَا جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم �  املهر فقد وجبت هلا املتعة باآلية الكرميةقبل أن يسمى هلا
تمسوهن أَو تفِْرضوا لَهن فَِريضةً ومتعوهن علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره متاعا ِبالْمعروِف حقا 

، وأما إن كان مسي هلا املهر فمتعتها الواجبة هي ما أوجبه اهللا تعاىل من نصف )2576(�ى الْمحِسِننيعلَ
  .)2577(�وِإنْ طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل أَنْ تمسوهن �:املسمى، وذلك يف قوله تعاىل

 -املسيسوقبل -أنه قد مسى نصف ما فرض هلا يف حالة تسمية املهر : ويالحظ من قوله   
يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِإذَا نكَحتم الْمؤِمناِت ثُم طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل  �:، ألن اآلية يف قوله تعاىل)2578(متعة

 قد أسقطت )2579 (� جِميلًاأَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيِهن ِمن ِعدٍة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا
 �:عنها العدة وأوجبت هلا املتعة، فكان ال بد من محل مفهوم املتعة هنا على ما فصلته اآلية يف قوله تعاىل

نوهسمِل أَنْ تقَب ِمن نوهمِإنْ طَلَّقْتواليت أوجبت نصف املهر هلا، وهلا بعد املسيس مجيع )2580(�و 
  .)2581(الفرض أو مهر املثل

ويبني ابن العريب احلكمة يف فرض النصف قبل املسيس، والكل بعده أو مهر مثلها،    
واحلكمة يف ذلك أن اهللا تعاىل قابل املسيس باملهر الواجب ونصفه بالطالق قبل املسيس، ملا حلق :"فيقول

ه اهللا الزوجة من رخص العقد، ووصم احلل احلاصل للزوج بالعقد، فإذا طلقها قبل املسيس والفرض ألزم
  .)2582("املتعة كفؤا هلذا املعىن

                                                 
 .28اآلية :  األحزاب-2575
 .236اآلية : البقرة -2576
 .237اآلية : البقرة -2577
 واملعترب يف تقدير املتعة أن تكون حبسب حال الزوج، وقيل يعترب حباهلما، فإن كانا غنيني فلها األعلى من الثياب، وإن كانا فقريين -2578

. 1/433 أحكام القرآن، :اجلصاص. كانا خمتلفني فلها الوسط، ويف كل ذلك يشترط أن ال تزيد عن نصف مهر املثلفلها األدىن، وإن
 .1/197شرح قانون األحوال الشخصية، :السباعي
 .49اآلية : األحزاب -2579
 .237اآلية : البقرة -2580
 .476، ص 2007، 1هرة، طاجلرب يف الفقه اإلسالمي، دار السالم، القا: وصفي عاشور أبو زيد انظر، -2581
 .1/217أحكام القرآن، :ابن العريب -2582
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   مذاهب العلماء يف متعة املطلقة باإلرادة املنفردة للزوج-ج   
اختلف الفقهاء يف حكم متعة الطالق للمطلقات بطالق يوقعه الزوج بإرادته املنفردة، ولكلّ    

  :، وهذه مذاهبهم كاآليت)2583(أدلته فيما ذهب إليه
 )2586( والظاهرية)2585(-يف قول- واملالكية )2584(- يف رواية-ذهب احلنابلة : املذهب األول   

  .إىل أن املتعة واجبة لكلّ مطلقة، سواء مسي هلا مهر أم مل يسم، وسواء طلّقت قبل الدخول أم بعده
 إىل أن املتعة )2588(-يف القدمي-، والشافعية )2587(ذهب املالكية يف املشهور: املذهب الثاين   

  .مستحبة لكل مطلقة
 إىل أن املتعة )2590(-يف رواية- و احلنابلة )2589(-الشافعية يف اجلديد-ذهب: لثالثاملذهب ا   

  .واجبة لكل مطلقة ما عدا املطلقة قبل الدخول و بعد تسمية املهر
 )2593( و احلنابلة يف الصحيح)2592(-يف القدمي- و الشافعية )2591(ذهب احلنفية: املذهب الرابع   

 أوجبوا - يف قول- قبل تسمية املهر إال أن احلنفية واحلنابلة إىل أن املتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول و
  .املتعة للمطلقة قبل الدخول يف نكاح مل يسم فيه املهر وإمنا فرض بعد العقد

  : بالتفريق بني حاليت وجوب املتعة واستحباا- واهللا أعلم-وميكن الترجيح   
دخول ومل يفرض هلا صداق، وذلك بنص تكون املتعة واجبة إذا طلقت املرأة قبل ال: الوجوب -   

لَا جناح علَيكُم ِإنْ طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن أَو تفِْرضوا لَهن فَِريضةً ومتعوهن علَى الْموِسِع � :اآلية
  .)2594(� الْمحِسِننيقَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره متاعا ِبالْمعروِف حقا علَى

                                                 
الفقه اإلسالمي وأدلته : وهبة الزحيلي . وما بعدها7/129املفصل، : عبد الكرمي زيدان: ما ذهب إليه كل فريق راجع أدلة -2583

 . وما بعدها7/316
 .10/139 املغين،: ابن قدامة -2584
، 1988، 1الك لتدريب السالك إىل أقرب املسالك، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان،طتبيني املس: حممد الشنقيطي املوريتاين -2585

3/160. 
 .10/245احمللى، : ابن حزم -2586
 .7/130املفصل، : عبد الكرمي زيدان. 4/448 الذخرية،: القرايف. 1/217 أحكام القرآن، : انظر،ابن العريب-2587
 .3/317 مغين احملتاج،: الشربيين -2588
 .3/317 ،املصدر نفسه: ينالشربي -2589
 .140-10/139 ،املصدر نفسه: ابن قدامة -2590
 . 6/61 املبسوط،: السرخسي.1/428أحكام القرآن،:  اجلصاص-2591
 .2/475 املهذب،: الشريازي -2592
 .10/140، املصدر نفسه:ابن قدامة -2593
 .236اآلية : البقرة -2594
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وتكون مستحبة يف الطالق قبل الدخول وبعد الفرض، وكذا يف الطالق بعد :  االستحباب-
  .الدخول

  اجلانب القانوين: ثانيا   
مل ينص املشرع اجلزائري على املتعة املقررة شرعا ملن طلقها زوجها كما هو مذهب اجلمهور،    

رة عن احملكمة العليا بوصفها تعويضا عن الطالق التعسفي وإمنا أكدا االجتهادات القضائية الصاد
  . مبفهومه احلديث، وليست أثرا من آثار الطالق

من القواعد املقررة شرعا أن :" على أنه29/12/1986وهذا ما جاء يف القرار الصادر بتاريخ    
الف هذا املبدأ يعد املتعة ملن طلقها زوجها وليست ملن طلقت نفسها حبكم، ومن مث فإن القضاء مبا خي

وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن الزوجة أقامت دعوى . خمالفا للنصوص الشرعية يف فرض املتعة
التطليق واستجابت احملكمة لطلبها ووافق الس عليه الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب إمهاله، فإن 

ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا . القضاء باملتعة للمطلقة يعد خمالفا للنصوص الشرعية
  .)2595("فيما خيص املتعة

بسبب طلبها التطليق لضرر ) التعويض(غري أن هذا القرار مل يفرق بني استحقاق املرأة للمتعة    
  .أصاا،    أو التطليق خلعا بعوض أو بغري عوض، ومنه فال جيب هلا التعويض

لكل مطلقة، سواء كان الطالق تعسفيا أم كان بوجه على أن املتعة املقررة شرعا إمنا جتب    
 وإمنا وقع هذا اللبس يف موجب املتعة حبكم االختالف يف مفهوم التعسف يف الطالق بني )2596(.مشروع

ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، وبني تكييفه القانوين على أنه الطالق بغري مربر، ومن مث حيكم باملتعة 
على رأي -ا ذهب إليه الفقه اإلسالمي من أن املتعة إمنا جتب لكل مطلقة، خبالف م)مبعىن التعويض(

  .-القائلني بوجوا
     

                                                 
 .41ص ، 1993 العدد الثاين، الة القضائية: 43860 ملف رقم -2595
جيب أن يالحظ الفرق بني طلب املرأة التطليق للضرر الذي يوجب هلا احلق يف املتعة، وبني طلب املرأة الفرقة عن طريق اخللع أو  -2596

 . الطالق على مال، فال جتب هلا املتعة يف هذه احلال
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  مدى حق املطلقة تعسفيا يف التعويض يف قانون األسرة اجلزائري: الفرع الرابع   
  طبيعة اإلرادة املنفردة للزوج يف إيقاع الطالق:  أوال   
ق أصيل له، إال أن هذا احلق غري مطلق، إذ ميارسه انطالقا من أن الطالق جعل بيد الرجل كح   

الرجل وفق ضوابط شرعية ووفق ما تدعو إليه احلاجة، وبذلك ال يكون متعسفا يف استعمال حقه يف 
  .الطالق بوجه عام

إال أن استعمال الرجل هلذا احلق خيتلف يف طبيعته عن نظرية احلق يف القانون املدين وفق املادة    
  :يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ ال سيما  يف احلاالت اآلتية:" تنص على أنه مكرر واليت124

  . إذا وقع بقصد اإلضرار بالغري-   
  . إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضرر الناشئ للغري-   
  .)2597(" إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة-   
يكون خول له قانونا إذا ما استعمله يف حدود ما ذكر يف هذه املادة أي أن صاحب احلق امل   

فمسألة اإلثبات يف . متعسفا يف استعمال احلق، وبالتايل يحمل املتعسف مسؤولية تعسفه ويلزم بالتعويض
وجود التعسف تقع على الطرف املتضرر، فإذا ما استعمل الشخص حقه القانوين يف إحداث أثر قانوين، 

أنه ال يالم على استعماله هلذا احلق إال إذا ثبت أنه متعسف فيه لإلضرار بالغري، وعلى املتضرر فاألصل 
إثبات التعسف سعيا وراء تعويضه، وال يلزم من استعمل حقه بإثبات مربرات استعماله هلذا احلق وفقا 

  . مكرر124للمادة 
وبني احلق يف القانون املدين يف ويكمن االختالف بني حق الزوج يف استعماله احلق يف الطالق    

مسألة اإلثبات، أن الزوج يعد بصفة آلية متعسفا يف استعمال احلق جتاه الزوجة إال إذا أثبت هو عكس 
إذ أنه من طبيعة خاصة ألن مصدره العصمة الزوجية املستمدة أساسا من الشريعة اإلسالمية، وأن . ذلك

 مكرر من القانون املدين، وإمنا 124 و 124املادتني تعويض الزوجة يف حال الطالق ال ينطلق من 
  .مصدره مسؤولية الزوج يف الطالق كونه صاحب العصمة الزوجية شرعا

إن :" جاء فيه ما يلي22/2/2000وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ    
، "ن أن يشمله التعويض عن الطالقاحلكم بالتعويض عن الضرر طبقا لقواعد املسؤولية التقصريية ال ميك

لكن وحيث أن التعويض والنفقة احملكوم ما هي ناجتة عن :"ويف تأكيدها على هذا املبدأ جاء يف القرار
مدى حتمل الزوج مسؤولية الطالق وتقدير نفقة اإلمهال وهذه املبالغ ال تدخل يف تعويض األضرار 

                                                 
 . املتضمن القانون املدين20/6/2005 املؤرخ يف 10-05 أضيفت بالقانون -2597
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رر بالغري، كما ال تدخل يف التعويض الناتج عن املسؤولية الناجتة عن التعسف الذي يكون بنية إحلاق الض
  . من القانون املدين124 و41التقصريية وهي األضرار املنصوص عليها يف املادتني 

وبالتايل فلما كان مبلغ التعويض والنفقة احملكوم ما ال تدخل حتت األضرار املنصوص عليها يف    
 خيالفوا القانون، وأن قرارهم يكون سليما، غري أنه جتدر اإلشارة هاتني املادتني فإن قضاة االستئناف مل

 من القانون املدين أو )2598(41إىل أن الطاعنة إن كان قد حلقها ضرر ناتج عن التعسف مبفهوم املادة 
 فعليها أن تثبت الضرر املذكور يف 124حلقها ضرر ناتج عن املسؤولية التقصريية طبقا ملقتضيات املادة 

  .)2599("قلة وتطلب التعويض مقابل ذلكدعوى مست
ويف ذلك تأكيد على أن احلق األصيل املخول للزوج يف إيقاع الطالق من طبيعة خاصة خيتلف    

  .)2600(عن احلق املنصوص عليه يف القانون املدين
  التعويض عن الطالق التعسفي : املطلب اخلامس   
ض وحق للمطلقة، سواء كان الطالق سبق احلديث عن تقرير الشريعة اإلسالمية للمتعة كتعوي   

كما -وقد نص الفقهاء على ذلك.  أم كان على الوجه املشروع- بغري مربر-تعسفيا باملفهوم احلديث
 فمنهم من أوجبها يف كل صور الطالق كالظاهرية، ومنهم من أوجبها يف كل طالق -سبق بيانه

إال أن أساس . )2601(كية رجحه القرطيبكالشافعية ما عدا املطلقة قبل الدخول، وهو قول عند املال
  :التعويض عن الطالق باملفهوم احلديث خيتلف عن األساس يف تقرير املتعة، وبيان ذلك كاآليت

  أساس التعويض عند التعسف: الفرع األول   
إن األخذ بتشريع الطالق، وإساءة بعض األفراد هلذا احلق ال يدل على فساد التشريع نفسه، وإمنا    

على فساد فعلهم وتفكريهم، وهذا يقتضي التوجيه والتوعية والتخري من املذاهب القيود اليت حتد هو دليل 
لذلك نص الفقهاء على أن الرجل إذا طلق زوجته يف مرض موته اعترب بذلك   .)2602(من غلوائهم

إذا ماتت فارا من إرثها فيه، وقالوا أنه يعامل بنقيض قصده فحكموا باستحقاقها لنصيبها يف تركته، أما 
  .قبله فإنه يعامل بإقراره وال يرث منها

                                                 
 .20/6/2005 املؤرخ يف 10-05لقانون  ملغاة با-2598
 . 275، ص 2001، لسنة 1العدد : الة القضائية: 235367ملف رقم  -2599
 .23-22، ص  املرجع السابق: انظر، باديس ذيايب-2600
 . 215ص  الوجيز ألحكام األسرة يف اإلسالم، :حممد سالم مدكور -2601
 . 216ص  ، املرجع نفسه:حممد سالم مدكور -2602
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وقد أحلقوا باملريض مرض املوت املرتد يف هذا، وحكموا بتوريث زوجته إذا مات أو قتل وهي    
  .)2603(يف عدته ألنه يصري فارا وإن كان وقت الردة صحيحا

الق، وذا  قررها الفقهاء يف حق املتعسف يف استعمال حق الط-يف حد ذاا-وهذه عقوبة    
فإم قد فوتوا عليه قصد املضارة وأعطوها احلق الذي كان يقصد إضاعته عليها، ويف هذا إشارة إىل أن 

  .الطالق ال يلجأ إليه إال عند وجود احلاجة اليت تقتضيه
والناس قدميا كانوا أكثر متسكا بالدين وفهما ملقاصده وأخذا بأحكامه، ولذا فإم مل يكونوا يف    

ىل تدخل احلاكم ملراقبة استعمال هذا احلق وجمازاة املسيء على إساءته باحلكم عليه مبا يعوض حاجة إ
وقد تغريت أخالق الناس وتبدلت ظروف اتمع؛ لذاجيب أن يالحظ . وقع اإلساءة على نفس اآلخر

  .عند ختري األحكام اليت يلزم ا والة األمر أفراد الناس ويطبقوا عليهم
  ف التعويضتعري: أوال   
مل يتعرض فقهاء الشريعة والقانون املدين لتعريف التعويض بوضع نصوص حمددة تبني تعريفه،    

وإمنا يتعرضون مباشرة لبيان طريقته وتقديره عند تعرضهم للحديث عن جزاء املسؤولية، وذلك رمبا 
 ما يلتزم به املسؤول يف :يرجع إىل أن التعويض معناه واضح ال حيتاج إىل زيادة إيضاح، فهو يعين عندهم

مسؤولية مدنية جتاه من أصابه بضرر فهو جزاء املسؤولية؛ أي أنه إذا وقع عمل غري مشروع نشأ عنه 
على حنو ما جاء يف . )2604(حق يف تعويض الضرر الذي جنم عنه، أي مقابلة هذا الضرر مبال عوضا عنه

يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري كل فعل أيا كان :" من القانون املدين اجلزائري124املادة 
  .)2605("يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

غري أن فقهاء الشريعة اإلسالمية ال يستعملون اصطالح التعويض عند احلديث عن جرب الضرر،    
وإمنا يستعملون اصطالح الضمان أو التضمني، فالضمان عندهم حيمل يف طياته ما يقصد به من 

  .يض عند فقهاء القانون املديناصطالح التعو

                                                 
 .116 ص مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية،: لصابوينانظر، ا -2603
حق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، :  انظر، حممد فتح اهللا النشار-2604
 .35، ص2002
كل عمل :" كما يلي26/9/1975 املؤرخ يف 58-75ألمر حررت يف ظل ا. 20/6/2005 املؤرخ يف 10-05 عدلت بالقانون -2605

 ".أيا كان يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
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  تعريف الضمان مبعىن التعويض: ثانيا   
ورد الضمان ذا املعىن على لسان الفقهاء ومن ذلك ما ذكره اإلمام الغزايل من أن الضمان    

وذكر الشيخ علي اخلفيف أن الضمان مبعناه . )2606("واجب رد الشيء أو بدله باملثل أو بالقيمة:"هو
شغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال أو عمل، واملراد ثبوته فيها مطلوبا :"لفقهاء هواألعم يف لسان ا

االلتزام بتعويض الغري عما حلقه من :"وعرفه وهبة الزحيلي بأنه. )2607("أداؤه شرعا عند حتقق شرط أدائه
وهذا . )2608("تلف املال أو ضياع املنافع، أو عن الضرر اجلزئي أو الكلي احلادث بالنفس اإلنسانية

  .التعريف يتالءم مع عموم نظرية الضمان الشاملة للمسؤوليتني املدنية واجلنائية
وهو أوجز وأوضح . )2609("التزام بتعويض مايل عن ضرر للغري:" وعرفه مصطفى الزرقا بأنه   

  .التعاريف املذكورة، وأقرب تعريف يف الدقة إىل هذا املعىن تعريف الغزايل املذكور
هو شغل الذمة حبق مايل أوجب الشارع أداءه جربا لضرر حلق بالغري :"اج بقوله وعرفه حممد سر   

     يف ماله أو بدنه أو شعوره سواء نشأ هذا الضرر مبخالفة العقد أو شرط من شروطه، أو بارتكاب فعل 
  .)2610("أو ترك حرمه الشارع ذاتا أو مآال

رب ال للعقوبة، ولذا مل يفرق الفقهاء ومن خالل هذا التعريف األخري يتبني أن الضمان شرع للج   
يف الضمان بني املميز وغريه واجلاد واهلازل والعامد واملخطئ؛ ألن اخلطأ ال ينايف عصمة احملل، فكل فعل 
ضار يؤدي إىل إحلاق الضرر بالغري يعد خمالفا للشرع، وإذا كان الضرر ممنوعا يف الشرع فإنه ال بد من 

  .رفعه
لفقه اإلسالمي هو الواقعة املنشئة للحق يف التعويض؛ أي الواقعة اليت فموجب التعويض يف ا   

ويكون ذلك إما بالتعدي الذي يقع من الفاعل، وإما بإساءة . )2611(كانت سببا لنشوء احلق يف التعويض
  .استعمال احلق بوجه عام

                                                 
 .1/381الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، : الغزايل انظر، -2606
 .5، ص 1971الضمان يف الفقه اإلسالمي، املطبعة الفنية احلديثة، مصر،  : انظر، علي اخلفيف-2607
 .15،ص1982 دار الفكر، دمشق، -ةدراسة مقارن- نظرية الضمان :وهبة الزحيلي -2608
 .2/1035املدخل الفقهي العام، :مصطفى الزرقا -2609
، ص 1993، 1ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،ط:حممد سراج -2610

47. 
أساس التعويض :  ولالستزادة يف االطالع راجع، حممد نصر الدين حممد.43حق التعويض املدين، ص : فتح اهللا النشارانظر، حممد  -2611

 .1983 أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، -دراسة مقارنة-يف الشريعة اإلسالمية والقانون املصري والعراقي
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لذي أوقع عقوبة مالية جتب على الطرف ا:"ومن مجلة ما سبق بيانه؛ ميكن تعريف التعويض بأنه   
الضرر بالطرف املتضرر، ملا أصابه من ضرر نتيجة استعمال الطرف األول حلقه بوجه غري 

  .)2613("املال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على غريه يف نفس أو مال:"أو هو    .)2612("مشروع
  االختالف يف احلكم بالتعويض: ثالثا   
الق التعسفي من خالل إقرارهم ملتعة الطالق، لقد أخذ الفقهاء القدامى مببدأ التعويض عن الط   

أما الفقهاء املعاصرون، فقد اختلفوا يف حكم التعويض عن الطالق التعسفي على مذهبني بناء على 
 أن ماخلالف السابق بينهم وهو أن األصل يف الطالق اإلباحة، ومن مث ال يعد الزوج املطلّق متعسفا، أ

  .إن املطلّق لغري سبب يعد متعسفااألصل يف الطالق املنع، ومن مث ف
 إىل األخذ مببدأ التعويض عن الطالق التعسفي )2614( حيث ذهب فريق من العلماء املعاصرين   

وهذا :"يقول السباعي يف التعويض. الذي يطلق فيه الزوج زوجته دون سبب ظاهر يدعو إىل هذا الطالق
وإن كان مفوضا للزوج حبسب . )2615("حكم جديد مل يكن معموال به من قبل وهو حكم عادل

أحكام الشريعة، لكنه مقيد عند الفقهاء بأن يكون حلاجة تدعو إليه، فإذا طلق الزوج بدون سبب ظاهر 
يدعو إىل الطالق كان مسيئا يف استعمال احلق املخول له شرعا، فيكون ملزما بتعويض الضرر الناتج عنه 

  :ا جبملة من األدلة منهاوقد استدلو .سواء كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا
 العمل مببدأ السياسة الشرعية العادلة تأىب أن تصبح املرأة معرضة للفاقة واحلرمان، بسبب -1   

تعنت الزوج وظلمه يف ذلك الطالق، وتبيح لويل األمر أن يقيد املباح، وأن يفرض عقوبة أو جزاء على 
  .)2616(من أساء

مطلقة على رأي بعض الفقهاء، واملستحبة عند فريق  قياس التعويض على املتعة الواجبة لل-2   
  .)2617(آخر من الفقهاء، ورغب فيها القرآن، وجعلها باملعروف

                                                 
 .272رعية للحد من الطالق التعسفي، ص التدابري الش:  انظر، مجيل فخري حممد جامن-2612
، ص 1999، 1التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي، دار اشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، ط:  انظر، حممد بن املدين بوساق-2613

155. 
سالمية والقانون، دار الطالق يف الشريعة اإل: الغندورأمحد : لفقهاء الذين أخذوا مببدأ التعويض عن الطالق التعسفيا من بني -2614

 . 7/532الفقه اإلسالمي وأدلته،  :وهبة الزحيلي. 69، ص 1967، 1املعارف، مصر، ط
 .1/243شرح قانون األحوال الشخصية، : السباعي -2615
 .7/532،رجع نفسهامل: وهبة الزحيلي -2616
 .7/532،املرجع نفسه: وهبة الزحيلي. 1/244 شرح قانون األحوال الشخصية، :السباعي -2617
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 إن الطالق وإن كان حقا للرجل، إال أن هذا احلق مقيد بأن تدعو احلاجة إليه، وبأن ال -3   
تعمال هذا احلق وجب عليه يترتب على استعماله اإلساءة إىل الغري أو اإلضرار م، فإذا أساء الزوج اس

  .)2618(التعويض ملن تضرر من ذلك
 قياس التعويض عن املخالعة يف اإلسالم، حيث أباحت الشريعة اإلسالمية للزوج أن يأخذ -4   

من زوجته العوض املتفق عليه، أو يسقط شيئا من مهرها إذا رضيت بذلك مقابل طالقها؛ لذلك فإن 
  .)2619( ارتضاهللزوجة أن تأخذ من زوجها تعويضا مىت

كما ذهب فريق آخر من العلماء املعاصرين إىل عدم األخذ مببدأ التعويض عن الطالق    
واحلق أن األصل يف الطالق هو احلظر وال يباح إال :" ، يقول أبو زهرة يف منع التعويض)2620(التعسفي

اهلا أو جلها للحاجة، ولكن هذه احلاجة قد تكون نفسية، وقد تكون مما جيب ستره، وهي يف كل أحو
ال جيوز أن تعرض بني أنظار القضاء ويتنازعها اخلصوم فيما بينهم شدا وجذبا، وقد أخطأ من حكم 

  .)2621("بالتعويض ألجل الطالق، ولو كان مثة شرط يوجب التعويض، إذ يكون شرطا فاسدا فيلغى
  :وقد استدلوا على ذلك جبملة أدلة منها   
شريعة، ال يتقيد يف استعماله بوجوب احلاجة اليت تدعو  أن الطالق حق مباح للزوج يف ال-1   

إليه، فمن طلق زوجته دون سبب ظاهر، فهو مستعمل حقه الشرعي، ومل تكن منه إساءة تستوجب 
  .)2622(مسؤولية عن الضرر الذي يلحق الزوجة بسبب الطالق

، لكن هذه  إن الطالق وإن كان األصل فيه احلظر واملنع، وال يباح إيقاعه إال للحاجة-2   
احلاجة قد تكون نفسية ال جتري عليها وسائل اإلثبات، وقد تكون مما جيب ستره، حبيث لو عرض على 

  .)2623(القضاء، لكان يف ذلك تشهري بكرامة الزوجني ما يتضاءل جبانبه أي اعتبار مادي

                                                 
 .131ص ، 1990، 2دار القلم، الكويت، طأحكام األحوال الشخصية، : عبد الوهاب خالف -2618
إال أن هذا قياس مع الفارق، إذ أبيح يف اخللع أن يأخذ . 138ص األسرة وقانون األحوال الشخصية،  : عبد الناصر توفيق العطار-2619

ريتها، بينما تقييد الطالق بالتعويض قيد على احلرية كما قال عبد الناصر الزوج تعويضا من زوجته عند طالقها، ألن تعويض اخللع هو مثن ح
 .140املرجع نفسه، ص . توفيق العطار

نظام : حممد عقلة .285ص  األحوال الشخصية،: أبو زهرة :من بني الفقهاء الذين أخذوا مببدأ عدم التعويض عن الطالق التعسفي -2620
 .7/358املفصل،: عبد الكرمي زيدان. 3/151، 1983، 1ديثة، عمان، األردن، طاألسرة يف اإلسالم، مكتبة الرسالة احل

 غري أن تعويض املطلقة أمر قرره الشارع حني أوجب املتعة، ومنه فال جيوز احلكم هلا بغري .285األحوال الشخصية، ص  :أبو زهرة -2621
 .املتعة

  .100 مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص: عبد الرمحن الصابوينانظر،  -2622
 . 312-311الفقه املقارن لألحوال الشخصية، ص : انظر، بدران أبو العينني بدران -2623
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كاره  إن القول بإلزام الزوج بالتعويض، يترتب عليه إلزام الزوج بالعيش مع زوجته وهو -3   
هلا، وهذا ما يتعارض مع األهداف العليا من الزواج، ويبعده عن مقاصده، وجيعله إرادة مفروضة على 

  .)2624(عالقة الزوجني
 إن القول بالتعويض يؤدي إىل منع إيقاع الطالق الذي ال ظلم فيه، فقد يكون الدافع إىل -4   

ا عليها، وليس من العدل أن تعوض يف الطالق ريبة أحاطت بالزوجة، فطلقها الزوج خشية العار، وستر
  . )2625(هذه احلالة

 ال يوجد يف القرآن أو السنة دليل يقضي بتعويض الطالق، خبالف حقوق املطلقة -5   
  .)2626(األخرى

وقد رجح الكثري من الباحثني بأن الرأي القائل بعدم التعويض هو احلكم الصحيح الذي يتفق مع    
  .)2627(املبادئ اإلسالمية

يله بأن الطالق حق مطلق للزوج يف الشريعة اإلسالمية غري صحيح؛ ألن الراجح عند أكثر  ولكن تعل
  .)2628(الفقهاء أن األصل يف الطالق املنع، وال يباح إال للحاجة

إن الطالق وإن كان األصل فيه احلظر واملنع وال يباح :  والتعليل الصحيح هلذا احلكم أن يقال   
اجة قد تكون نفسية ال جتري عليها وسائل اإلثبات، وقد تكون مما إيقاعه إال للحاجة، لكن هذه احل

جيب ستره، حبيث لو عرضت على القضاء لكان يف ذلك من التشهري واالزدراء بكرامة الزوجني ما 
يتضاءل جبانبه أي اعتبار مادي، ويف إلزام الزوج بالتعويض إرغام له على استمرار معيشة مشتركة ال 

                                                 
 .143 األسرة وقوانني األحوال الشخصية، ص :عبد الناصر توفيق العطار.101،ص املرجع نفسه: انظر، الصابوين -2624
 .101، ص املرجع نفسه:  انظر، الصابوين-2625
 .144، ص املرجع نفسه :انظر، عبد الناصر توفيق العطار -2626
ينادي البعض بضرورة التعويض  :"يقول عبد الكرمي زيدان يف ذلك.  انطالقا من أن الطالق جائز واجلواز الشرعي ينايف الضمان-2627

أي للمرأة بسبب طالقها مطلقا ويقيد البعض حقها يف التعويض إذا طلقها زوجها على وجه التعسف يف استعمال حقه يف الطالق، وهذا الر
والدعوة إليه غري سديدة وال مقبولة وال سند هلا من الشرع، ألن الطالق من حقه الشرعي، وبالتايل فهو جائز له واجلواز الشرعي ينايف 
الضمان أو التعويض، وال يقال أن األصل يف الطالق احلظر فيما مل يثبت استعمال الزوج الطالق لسبب مشروع فإنه يكون مرتكبا حمظورا 

يه الضمان أو التعويض، ال يقال هذا فإنه إذا كانت هناك مسؤولية على الزوج يف استعماله حق الطالق فهي مسؤولية دينية ال فيجب عل
 .359-7/358املفصل،". تدخل حتت سلطان القضاء

، فال جيوز أن يعاقب  ذهب كثري من الباحثني إىل ترجيح االجتاه بعدم التعويض يف الطالق سواء كان للطالق مربراته القوية أم ال-2628
شخص على استعمال حق أعطاه الشرع له ألن طبيعة عقد الزواج على ما هو مقرر ثابت ال توجب تعويض الزوجة إذا طلقت، واملسؤولية 

عة للزوجة التعاقدية ينبغي أن تكون ناشئة من طبيعة عقد الزواج يف الشريعة، وعلى هذا فال أساس للتعويض يف الطالق ويكفي ما منحته الشري
أحكام األسرة يف : عبد العزيز مسك. 359-7/358 املفصل، :انظر،عبد الكرمي زيدان.من حقوق تتمثل يف مؤخر الصداق ونفقة العدة واملتعة

 .305ص      الفقه اإلسالمي، 
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الذي أقامه لنفسه، ومثل هذا اإلرغام خيرج الزواج عما شرع له، وجيعله عالقة حتقق املثل األعلى 
مفروضة على إرادة الطرفني، وليست قائمة على التقدير املتبادل املبين على الرغبة املشتركة، ومثل هذه 

  .احلالة تأباها كرامة الزوجني بال شك
على الطالق، واليت تستفيد منها الزوجة، وأن ما يلزم املطلقة من التبعات املالية اليت تترتب    

كدفع مؤخر الصداق والقيام باإلنفاق على املطلقة طوال مدة العدة واملتعة ملن جتب هلا من املطلقات 
تعترب كتعويض للزوجة عن الضرر الذي يكون قد حلقها بسبب الطالق، فال يكون هناك حاجة إىل 

  .)2629( وألزم املطلق بهتقرير تعويض آخر زيادة على ما أوجبه الشارع
  موقف املشرع اجلزائري   
 واليت 52ذهب املشرع اجلزائري إىل احلكم بالتعويض يف الطالق التعسفي، طبقا لنص املادة    

إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق :"نصت على أنه
  ".ا

إال أنه . ف الزوج يف الطالق سبب للحكم بالتعويضحيث يتضح من خالل هذا النص أن تعس   
يتعني على القاضي وهو يبحث عن وجه التعسف يف الطالق أال جيعل من هذا التعسف الذي ورد 
بالنص قيدا على الطالق الذي شرعه اهللا تعاىل إذا قامت مربراته، كما أنه ال جيوز أن يكون الغلو يف 

  .ذي يعجز عنه الرجلتقدير التعويض مبالغا فيه بالقدر ال
وقد فسرت االجتهادات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا التعويض مبعىن املتعة املقررة شرعا،    

كما سبق -يف الفقه اإلسالمي، ذلك أن املتعة ) املتعة(غري أا ختتلف يف تفسري ذلك مع وجه تشريعها 
 هلا، بينما ذهب االجتهاد القضائي إىل أن املتعة  إمنا شرعت لكل مطلقة ختفيفا عن أمل فراق زوجها-بيانه

  .متنح بوصفها تعويضا إذا ثبت للقاضي تعسف الزوج يف طالقها من غري مربر
إذ يتضح هذا جليا من خالل عدم نص املشرع على حق املرأة املطلقة يف املتعة املقررة هلا شرعا،    

  .سواء وقع الطالق تعسفيا أم على وجه مشروع
 أكدت بأنه من األحكام الشرعية أن للمطلقة -يف قراراا املختلفة-احملكمة العليا كما أن    

تعسفيا نفقة العدة ونفقة اإلمهال ونفقة املتعة اليت تعترب حبد ذاا تعويضا حيكم به القاضي من جراء 
إذا :" يلي ما8/4/1985وذلك ما جاء يف القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ . الطالق التعسفي

كانت أحكام الشريعة اإلسالمية تقرر للزوجة اليت طلقها زوجها متعة تعطى هلا ختفيفا عن أمل فراق 
زوجها هلا، وهي يف حد ذاا تعترب تعويضا، فإن القضاء مبا خيالف أحكام هذا املبدأ يعترب خرقا ألحكام 

                                                 
 .258-257األحكام الشرعية لألحوال الشخصية، ص  :انظر، زكي الدين شعبان -2629
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 املطلقة بدفع مبلغ مايل هلا باسم لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة. الشريعة اإلسالمية
ومن مث فال فرق بني املتعة والتعويض إذا ثبت تعسف الزوج يف . )2630("متعة وبدفع مبلغ آخر كتعويض

  .الطالق
 أن املتعة إمنا يقصد ا التعويض عن -الذي يعد اجتهادا قضائيا-حيث يفهم من هذا القرار    

فإذا مل يثبت للقاضي وجه التعسف يف الطالق، . مل الفراقالطالق التعسفي، وذلك للتخفيف عليها من أ
بدليل ما جاء أيضا يف القرار الصادر عن احملكمة ). مبعىن عدم التعويض(فإن املطلقة ال تستحق املتعة 

من املقرر شرعا وقضاء أن املتعة متنح للزوجة مقابل الضرر الناتج ا :" وفيه27/1/1986العليا بتاريخ 
 أن -يف قضية احلال-وملا كان ثابتا.  املربر، ويسقط بتحميلها جزء من املسؤولية فيهمن الطالق غري

القرار املطعون فيه قضى بإسناد الظلم إىل الزوجني معا، فال سبيل لتعويض أحدمها ومنح املتعة للزوجة، 
  .)2631("ومىت كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما خيص املتعة

           على خالف بني العلماء يف وجوا (سالمية املتعة لكلّ مطلقة يف حني أقرت الشريعة اإل   
القائلني -ختفيفا عن أمل فراق زوجها هلا، وأن التعويض على رأي بعض الفقهاء املعاصرين) أو استحباا

ا ومن هنا ميكن القول بأن املتعة شرعت بدال عن الطالق، وليس تعويض.  إمنا تستحقه املطلقة تعسفيا-به
  .عن الضرر

 تفصيل القول يف بيان العالقة بني التعويض عن الطالق التعسفي -املقام-وعلى هذا يستوجب    
ومتعة الطالق، من خالل بيان أوجه الشبه واالختالف بينهما، وهل تغين املتعة عن التعويض عن الطالق 

  : التعسفي، وبيان ذلك يكون وفق التفصيل اآليت
  ة بني متعة الطالق والتعويض عن الطالق التعسفي العالق: الفرع الثاين   
قد يشتبه احلق املايل للمطلقة بني املتعة والتعويض، وهو ما يالحظ من خالل ما جاءت به بعض    

االجتهادات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا اليت مل تفرق يف ذلك، ولذلك ال بد من بيان أوجه 
  :تعويض، وذلك بإجياز فيما يليالشبه واالختالف بني املتعة وال

  أوجه الشبه واالختالف بني املتعة والتعويض: أوال   
   أوجه الشبه بني املتعة والتعويض-أ   

  :هناك نقاط تتفق فيها املتعة مع التعويض عن الطالق التعسفي ميكن ذكرها فيما يلي   

                                                 
 .160قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا، ص : بيل صقرانظر، ن: 35912 ملف رقم -2630
 .61، ص1993 العدد الرابع، الة القضائية: 39731 ملف رقم -2631
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ق البائن، الذي يزيل احلل  إن كال من املتعة والتعويض عن الطالق التعسفي جيبان بعد الطال-1   
  .)2632(بني الزوجني، لذلك فاملطلقة رجعيا ال تستحق املتعة وال التعويض إال بعد انقضاء العدة

  . إن كال من املتعة والتعويض يتفق على مقدارها الزوجان، فإن اختلفا قدرها القاضي-2   
  .كل من املتعة والتعويض اختلف الفقهاء ورجال القانون يف بيان احلد األعلى واألدىن ل-3   
 إن كال من املتعة والتعويض وجبا جربا خلاطر املرأة وختفيفا هلا عن آالمها، وتعويضا هلا عما -4   

  .أصاا من ضرر بإيقاع الطالق عليها
  . إن كال من املتعة والتعويض ال يؤثران على احلقوق الزوجية للمرأة كاملهر والنفقة-5   
   املتعة والتعويض أوجه االختالف بني-ب   
  :ختتلف املتعة عن التعويض بعدة أمور، و ا تتميز املتعة عن التعويض وهي   
 إن املتعة ثبتت بنصوص صرحية واضحة الداللة من القرآن الكرمي والسنة النبوية واألثر عن -1   

 نظرية التعسف، الصحابة والتابعني، أما التعويض فهو أمر اجتهادي خمتلف فيه، استند القائلون به على
  .واليت بنيت مشروعيتها على أدلة من القرآن والسنة

 جتب املتعة مبجرد الطالق، ولكلّ مطلقة عند األخذ بأوسع املذاهب اليت توجب املتعة لكل -2   
  .مطلقة، بينما التعويض ال جيب إال إذا كان الطالق تعسفيا

القا أم فسخا، وسواء أكان الطالق من  إن املتعة جتب يف مجيع حاالت الفرقة سواء كانت ط-3   
  .الزوج أم من القاضي، أما التعويض فإنه جيب يف حالة واحدة، وهي تعسف الزوج يف إيقاع الطالق

، أما التعويض عن )عن طريق اخللع( إن املتعة ال جتب إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة -4   
، فقد أوجب بعض الفقهاء التعويض عليها الفرقة إذا كانت من قبل الزوجة وأحلقت الضرر بالزوج

  .)2633(لزوجها
 إن املتعة جتب للمطلقة مبجرد الطالق من غري أن يبدي املطلق األسباب اليت دفعته للطالق، -5   

أما التعويض فإنه جيب إذا مل يكن هناك سبب مشروع للطالق، ولذلك أباحت القوانني للمطلق أن 
، فإن كانت أسبابا معتربة مل حيكم )2634( دفعته للطالقيدافع عن نفسه، فيذكر األسباب اليت

  .)2635(بالتعويض
                                                 

 .109مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص :  الصابوين-2632
 .355 التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي، ص: مجيل فخري حممد جامنانظر،  -2633
 من املصلحة املراد اكشفا ألسرار الزوجية، وتبادال للتهم بني الزوجني، مما قد يترتب عنه أضرار أشد خطر إن يف إثارة األسباب -2634

 .حتقيقها بالتعويض، أما املتعة فال يترتب عنها مثل هذه األضرار، ويتحقق ا جرب خاطر املرأة املنكسر بالطالق
 .109مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص : الصابوين -2635
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  العالقة بني التعويض عن الطالق التعسفي ومتعة الطالق: ثالثا   
-بناء على نظرية التعسف يف استعمال احلق اليت أخذ ا الفقهاء القدامى وطبقوها يف أحكامهم   

 إجياب املتعة للمطلقة تطبيقا عمليا هلا، سواء أوقع  فإن يف-مع أا مل تكن معروفة عندهم ذا االسم
الرجل الطالق لسبب أم لغري سبب مشروع؛ ألن األصل يف الطالق احلظر، فإن طلق الرجل زوجته 
بدون سبب، فقد استعمل حق الطالق املمنوح له استعماال مناقضا ملا شرع هذا احلق له، وبذلك يكون 

  .قد تعسف باستعمال حقه
استعمل هذا احلق حلاجة أو لسبب معني فإنه ال شك أن الضرر الذي يلحق باملرأة بوقوع أما إذا    

الطالق أكرب من املصلحة اليت جينيها الزوج منه، خصوصا وأن الصرب على سوء خلق الزوجة أوىل من 
 طالقها، وإذا كان الضرر أكرب من املنفعة كان الرجل متعسفا يف استعمال حق الطالق، ومن مث وجب

عليه اجلزاء املتمثل يف املتعة، واليت تعترب يف حد ذاا تعويضا جيب للمطلقة على مطلقها جربا خلاطرها 
املنكسر بالطالق، وتسلية هلا عن أمل الفراق وختفيفا من إحياش الطالق، وهذا ما علل به العلماء سبب 

  .وجوب املتعة
لضرر الذي حلقها، وهي الصورة الشرعية ومنه يتبني أن املتعة إمنا هي تعويض للمطلقة عن ا   

والعالج الفقهي لتعويض املرأة عن الطالق، وللتخفيف عما أصاا من أضرار مادية ومعنوية، وأن هذه 
املتعة شاملة لكل مطلقة، وخاصة إذا أخذنا بأوسع املذاهب يف هذا املوضوع وهو قول اإلمام أمحد 

الصحابة والتابعني، وأا واجبة قضاء على كل مطلّق، ورأي الظاهرية وابن جرير الطربي وعدد من 
وما املتعة يف احلقيقة إال تعويض للمرأة، ملا حلقها :"يقول يف ذلك أمحد أبو ليل. )2636(ويلزمه القاضي ا

  . )2637("من إحياش وضرر بالطالق
  االكتفاء باملتعة عن التعويض: الفرع الثالث   

عويض عما حلق املطلقة من ضرر عند الفقهاء القدامى، بعد بيان أن املتعة يف حقيقتها هي ت   
وبالتايل فإا تغين عن التعويض عن الطالق التعسفي، وقد اختلف العلماء املعاصرين يف هذه املسألة على 

  :مذهبني

                                                 
 .358 التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي، ص: ظر، مجيل فخري حممد جامنان -2636
تقييد حق الزوج يف التطليق، أحباث ندوة حقوق األسرة يف ضوء املعطيات املعاصرة، عدد خاص، كلية الشريعة : أمحد أبو ليل -2637

 .198، ص 1994مطبعة جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  والقانون،
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ذهب كثري من الفقهاء املعاصرين إىل أن املتعة تغين عن التعويض عن الطالق : املذهب األول   
ونرى أن يكون هذا التعويض، املتعة اليت شرعها :"د الرمحن الصابوين يف ذلكالتعسفي، يقول عب

  .)2638("اهللا
بل إن من العلماء من يرى بأن املتعة حتقق املقصود من التعويض بصورة أشد وأقوى، وحتفظ    

ويقترح بعض املفكرين :"للمرأة كرامتها اليت قد متس قبل احلكم بالتعويض، حيث يقول علي حسب اهللا
 يكون للمرأة على الزوج تعويض إذا أساء استعمال حقه يف الطالق ليفكر يف عاقبة أمره قبل أن يقدم أن

على تطليق امرأته، والشريعة العادلة أرفق باملرأة وأرحم وأسبق إىل ما فكروا فيه، فقد أوجبت هلا هذا 
مال حقه أم أحسن، ألن يف  سواء أساء الرجل يف استع-أي الترفيه وختفيف األمل-التعويض باسم املتعة

  .)2639("استقالله بالطالق إساءة هلا، وإحياشا على كل حال
كما ذهب البعض إىل أن القوانني اليت أخذت مببدأ التعويض قد تعسفت يف ذلك، ويرون أن    

العدول عن مبدأ التعويض إىل األخذ بنظام املتعة أوىل ، حيث أن املتعة تغين عن التعويض وال تعسف 
  .)2640(فيها

ذهب بعض الباحثني املعاصرين إىل أن املتعة ال تغين عن التعويض عن الطالق : املذهب الثاين   
التعسفي، ويرون أن املتعة إمنا جتب للمطلقة قبل الدخول واليت مل يسم هلا مهر، وتستحب لغريها، 

غالبا ما يكون والتعويض جيب لكل مطلقة مادامت ال يد هلا يف إيقاع الطالق؛ ألن الطالق إن وقع 
الختالف الزوجني فيما بينهما، وهي طرف فيه، لكن قد يكون السبب املباشر يف الطالق تصرفات 

وبذلك يظهر بأن التعويض . الزوج الالمسؤولة، مما يترتب عليه رد فعل الزوجة الرافضة فينشأ اخلالف
ا جتب لفئة مغايرة عن تلك اليت جيب ملن ال متعة واجبة هلن، فال تغين املتعة بذلك عن التعويض؛ أل

أرى أن املتعة ال تغين عن التعويض واهللا :" ويف ذلك يقول توفيق أبو هاشم. )2641(جيب هلا التعويض
  .)2642("أعلم

                                                 
 .119مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص : بوينالصا -2638
 .613، ص 1968، 1الفرقة بني الزوجني، دار الفكر، مصر، ط:  علي حسب اهللا-2639
 منشورات اجلامعة -احنالل عقد الزواج واآلثار املترتبة عليه- ح قانون األحوال الشخصية األردينشر: حممد علي السرطاوي  انظر،-2640

 .45، ص 1995األردنية، عمان، األردن، 
، ص 1996التعسف يف استعمال احلق يف األحوال الشخصية، رسالة ما جستري، اجلامعة األردنية،  : انظر، عبري رحبي القدومي-2641

172. 
 .124، ص 1990متعة الطالق وعالقتها بالتعويض عن الطالق التعسفي، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، : توفيق أبو هاشم -2642
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  موقف املشرع اجلزائري   
يفهم من جمموع االجتهادات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا خبصوص التعويض أنه حيكم    

 وحيكم بالتعويض بدعوى مستقلة عن الضرر الذي حلق - أي غري مربر-طالقا تعسفياباملتعة لكل مطلقة 
 والذي جاء فيه ما 22/2/2000وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ املطلقة، 

إن احلكم بالتعويض عن الضرر طبقا لقواعد املسؤولية التقصريية ال ميكن أن يشمله التعويض عن :"يلي
لكن وحيث أن التعويض والنفقة احملكوم ما هي :" ، ويف تأكيدها على هذا املبدأ جاء يف القرار"طالقال

ناجتة عن مدى حتمل الزوج مسؤولية الطالق وتقدير نفقة اإلمهال وهذه املبالغ ال تدخل يف تعويض 
يف التعويض الناتج عن األضرار الناجتة عن التعسف الذي يكون بنية إحلاق الضرر بالغري، كما ال تدخل 

  . من القانون املدين124 و41املسؤولية التقصريية وهي األضرار املنصوص عليها يف املادتني 
وبالتايل فلما كان مبلغ التعويض والنفقة احملكوم ما ال تدخل حتت األضرار املنصوص عليها يف    

رارهم يكون سليما، غري أنه جتدر اإلشارة هاتني املادتني فإن قضاة االستئناف مل خيالفوا القانون، وأن ق
 من القانون املدين أو )2643(41إىل أن الطاعنة إن كان قد حلقها ضرر ناتج عن التعسف مبفهوم املادة 

 فعليها أن تثبت الضرر املذكور يف 124حلقها ضرر ناتج عن املسؤولية التقصريية طبقا ملقتضيات املادة 
  . )2644(" ذلكدعوى مستقلة وتطلب التعويض مقابل

وعليه ميكن القول بأن ما ذهب إليه القضاء اجلزائري يعترب رأيا اجتهاديا وسطا بني إجياب املتعة    
شرعا، وتقرير احلق يف التعويض قانونا، وهذا ال يستقيم الختالف موجب كل من املتعة والتعويض، فإن 

  .كمه اخلاصاحتدا يف احلكمة فقد اختلفا يف السبب، ومن مث يكون لكل منهما ح
 إال أنه قد خالف -وهو الصحيح- فعندما يعترب القضاء اجلزائري املتعة الشرعية حبد ذاا تعويضا   

وجه تشريعها عندما جعلها تعويضا يف حال الطالق بغري مربر، كما خالف وجه التعويض الذي قال به 
فقد جعله مستحقا يف حالة بعض املعاصرين من رجال الشريعة والقانون يف حالة الطالق التعسفي، 

عند نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق :"55ثبوت الضرر كما نصت على ذلك املادة 
  .)2645("وبالتعويض للطرف املتضرر

     

                                                 
 .20/6/2005 املؤرخ يف 10-05انون  ملغاة بالق-2643
 . 275، ص 2001، لسنة 1العدد : الة القضائية: 235367ملف رقم  -2644
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2645
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  الترجيح
الذي تطمئن إليه النفس ترجيح املذهب األول القائل بأن املتعة تغين عن التعويض عن الطالق    

عويض عن الطالق التعسفي أضرارا أشد ومفاسد أعظم؛ ذلك أنه يؤدي إىل التعسفي، ألن يف إجياب الت
كشف ما أمر اهللا بستره من أسرار البيوت، وهتك ألعراض الناس اليت أوجب اإلسالم احملافظة عليها، 
باإلضافة إىل تبادل التهم الباطلة بني الزوجني وأسرمها من أجل احلصول على هذا التعويض، أو التملص 

  . ، واليت تؤدي يف النهاية إىل إثارة العداوة والبغضاء والكراهية بني األسرمن دفعه
كما أن إجياب التعويض قد يؤدي إىل إلزام الزوج بالعيش مع زوجة وهو كاره هلا، فينشأ بينهما    

  .الشقاق والرتاع، مما جيعل احلياة الزوجية بينهما ال تطاق، وكل ذلك بسبب إجياب التعويض
علم املسلم أن ما طبق عليه من نظام املتعة هو ما أمر اهللا تعاىل به أذعن له وأطاع أما إذا    

  .)2646(واستجاب ألمر اهللا، على العكس من تطبيق نظام التعويض الذي يرى فيه املطلّق عقوبة له
  موجبات التعويض عن الطالق التعسفي يف قانون األسرة اجلزائري: الفرع الرابع   
جلزائري مجلة األسباب املوجبة لتعويض املرأة عن طالقها تعسفيا، كما أنه مل مل حيصر املشرع ا   

يوضح معايري اعتبار الطالق الذي يوقعه الزوج تعسفيا، ومل جيعل حدا أقصى وال حدا أدىن للمقدار 
 تقديرالواجب يف التعويض عن الضرر الالحق باملطلقة سواء كان ضررا ماديا أو معنويا، وجعل 

القضية املنظورة  تروك لقاضي املوضوع الذي ميلك تقدير البينة واستخالص القناعة من وقائعالتعويض م
 حسب وضع الزوج املايل وحده أمامه كون ذلك من األمور املوضوعية املتروكة لقناعة القاضي الشرعي

ره وهذا ما أكده االجتهاد القضائي يف قرا. يسرا وعسرا، كما يكون حبسب نسبة التعسف ودرجته
من املقرر شرعا أن تقرير ما يفرض للزوجة من حقوق :"  والذي جاء فيه2/4/1984الصادر بتاريخ 

على زوجها خيضع لتقدير قضاة املوضوع، فإن تسبيبه وبيان حالة الزوجني بيانا مفصال من غىن وفقر 
بدأ يعد انتهاكا يدخل يف صميم القانون الذي هو خاضع للرقابة، فإن القضاء مبا خيالف أحكام هذا امل

  .)2647("لقواعد شرعية مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية
غري أن القضاء قد دأب على مساءلة الزوج عن األسباب اليت دفعته إىل طلب الطالق ومعرفة ما    

وعليه فإذا ثبت . إذا كانت تلك األسباب جدية وشرعية مقبولة، أم أا أسباب غري شرعية وغري حقيقية
أن طلب الطالق يف هذه احلالة طلب تعسفي غري شرعي وال مربر له فإن عليه أن يطبق نص للقاضي 

                                                 
 .361-360التدابري الشرعية للحد من الطالق التعسفي، ص :  انظر، مجيل فخري حممد جامن-2646
قانون األسرة مدعما بأحدث مبادئ واجتهادات : انظر، يوسف دالندة. 1989لثاين، الة القضائية، العدد ا :32779 ملف رقم -2647

 .51احملكمة العليا، ص 
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إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم :"  من قانون األسرة اليت تنص على أنه52املادة 
  ".للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق ا

لب الطالق، فإن القاضي حيكم بالطالق مع وإذا تعمد الزوج عدم اإلفصاح عن األسباب الداعية إىل ط
حتمل الزوج تبعات الطالق يف التعويض، وهذا ما أقره االجتهاد القضائي يف قراره الصادر 

ومن مث فإن  .ن املقرر قانونا أنه حيق للزوج إيقاع الطالق بإرادته املنفردةم:"15/06/1999:بتاريخ
  .بيب ليس يف حملهالنعي على القرار املطعون فيه بالقصور يف التس

 مسؤولية الطالق دون أن يفصح للقاضي  أن للزوج احلق يف حتمل -يف قضية احلال-ومىت تبني    
عن األسباب اليت دفعته للطالق وذلك جتنبا للحرج أو ختطيا لقواعد اإلثبات خالفا لألزواج الذين 

  .يقدمون تربيرات إلبعاد املسؤولية عنهم
ا قضوا بالطالق بإرادة الزوج املنفردة دون تربير، طبقوا صحيح وعليه فإن قضاة املوضوع مل   

  .)2648("ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن .القانون
وعلى هذا ميكن استخالص احلاالت اليت تستحق فيها املطلقة التعويض وفقا للنصوص القانونية    

  :واالجتهادات القضائية الواردة يف هذا الشأن، وذلك وفق ما يأيت
  حاالت استحقاق املطلقة للتعويض: الأو   
مل حيصر املشرع اجلزائري احلاالت اليت تستحق فيها املطلقة التعويض، وإمنا تستشف من نص    

  : ومن جمموع قرارات احملكمة العليا والتطبيق العملي للمحاكم، وميكن التمثيل لذلك مبا يأيت52املادة 
 .ق، كأن يطلق زوجته لغري سبب معقول أن يتبني للقاضي تعسف الزوج يف الطال:أوال  

  وذلك حىت ال،تستحق حينئذ الزوجة املطلقة طالقا تعسفيا تعويضا عن هذا الطالقعليه و
  . يغاىل باستخدام هذا احلق

فإذا تبني للقاضي أن الزوجة قد حلقها ضرر .  أن يتحقق القاضي من حلوق الضرر باملطلقة:ثانيا   
. )2649( حيكم هلا على مطلقها بالتعويض حبسب نسبة التعسف ودرجتهبسبب هذا الطالق، جاز له أن

من املقرر قانونا أنه جيوز :"21/07/1998الصادر بتاريخ كما ذهبت إىل ذلك احملكمة العليا يف قرارها 
تطليق الزوجة عند تضررها ومن املقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض 

  .ق اعن الضرر الالح

                                                 
 .104، الصفحة 2001 الة القضائية، عدد خاص، :223019 ملف رقم -2648
 .236-1/235،رجع السابقامل :العريب بلحاج. 1/267شرح قانون األحوال الشخصية،  :السباعي انظر، -2649
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 أن الزوجة طلبت التطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها – يف قضية احلال –ومىت تبني    
وإمهاهلا مع أوالدها وعدم اإلنفاق عليهم األمر الذي جيعلها حمقة يف طلب التطليق والتعويض معا لثبوت 

ومىت كان . ح القانونتضررها، وعليه فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتطليق الزوجة وتعويضها طبقوا صحي
  .)2650("كذلك استوجب رفض الطعن

إذا طلبت الزوجة املطلقة الرجوع إىل بيت الزوجية بأن تنازلت الزوجة عن حقها يف : ثالثا   
التعويض وتشبثت بالعودة إىل احلياة الزوجية، ومتادى الزوج يف متسكه بطلب الطالق، فإنه يعد متعسفا 

 يف نظر القضاء، ومن مث فإنه يكون من حق الزوج إيقاع الطالق مع يف استعمال احلق يف هذه احلالة
  .)2651(إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي حلق باملرأة

تستحق املطلقة املرياث إذا طلقها زوجها يف مرض موته ألنه يعترب فارا من مرياث زوجته : ثالثا   
  . )2652(ن تعسفه يف الطالقفريد عليه قصده بتوريثها منه، وهذا األخري يعترب تعويضا هلا ع

على مطلقها   أن حيكم هلاه أن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز لإذا تبني للقاضي :رابعا   
  .)2653(يتالءم واحلالة املالية للزوجحبسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض 

كما يعد من صور التعسف يف الطالق املوجب للتعويض؛ حالة الطالق قبل الدخول، : خامسا   
ذلك كأن تبقى الزوجة معلقة دون دخول ملدة زمنية من شأا أن تفوت عليها فرص الزواج بغريه، و

من املقرر قانونا أنه جيوز :"23/04/1996: وهذا ما أقرته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ
 –قضية احلال  يف –وملا ثبت . للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر معترب شرعا

 سنوات، فإنه بذلك 5أن القضية تتعلق بزواج تام األركان، إال أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته ملدة 
ونفسه ما جاء يف القرار . )2654("يعترب تعسفا يف حقها، ويربر التعويض املمنوح هلا مما يتعني رفض الطعن

ومىت . يق الزوجة لكل ضرر معترب شرعامن املقرر قانونا أنه جيوز تطل:"16/3/1999املؤرخ بتاريخ 
 أن الطاعن عقد على املطعون ضدها ملدة طويلة ومل يقم بإمتام الزواج بالبناء، فإن -يف قضية احلال-تبني 

 من 53الزوجة تضررت خالل هذه املدة ماديا ومعنويا مما يثبت تضررها شرعا طبقا ألحكام املادة 

                                                 
 .116، ص 2001الة القضائية، عدد خاص : 192665رقم ملف  -2650
 .1/244املرجع السابق، :  انظر، العريب بلحاج-2651
إن املرض مهما كانت خطورته ال مينع الزوج من إيقاع :"17/3/1998طبقا ملا جاء به االجتهاد القضائي يف قراره الصادر بتاريخ  -2652

ومن مث فإن قضاة املوضوع بقضائهم بطالق الطاعنة . رض املوت حرمان الزوجة من املرياثالطالق ما عدا إذا كان القصد من الطالق يف م
 .331قانون األسرة نصا وفقها وتطبيقا، ص :  انظر، نبيل صقر".طبقوا صحيح القانون، ومىت كان ذلك استوجب رفض الطعن

 .1/237الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، :  انظر، العريب بلحاج-2653
 .129، ص 1998، العدد األول، الة القضائية :135435ملف رقم  -2654
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ع بقضائهم بتطليق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها على قانون األسرة، وعليه فإن قضاة املوضو
ومىت كان كذلك استوجب رفض . أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحيح القانون

  .)2655("الطعن
 وقد ذكر قانون األسرة حالتني أخريني للتعويض بالنسبة للمطلقة اليت حلقها الضرر، :سادسا   

قاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للمطلقة بالتعويض عن جيوز لل:" مكرر53وذلك يف املادة 
وذلك إذا استطاعت أن تثبت ما تدعيه من أسباب وإثبات ما حصل هلا من . )2656("الضرر الالحق ا

عند نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي :" اليت نصت على ما يلي55وكذا املادة . ضرر مادي أو معنوي
إذا أثبتت املرأة حلوق الضرر ا، فيتعني على القاضي . )2657("تضرربالطالق وبالتعويض للطرف امل

إن :"19/05/1998 وهو ما قضت به احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ. احلكم هلا بالتعويض
 يف –ومىت تبني . امتناع الزوجة عن الرجوع إىل بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج ال يعترب نشوزا

ن املطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طالق الطاعنة على اعتبار أا مريضة عقليا مث  أ–قضية احلال 
تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطالق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع 
 بعد إهانتها ال يعترب نشوزا، وعليه فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتأييد حكم احملكمة القاضي بالطالق

وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا 
  . من قانون األسرة55 املادة  القانون وخاصة أحكام

  .)2658(ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه

 غري سبب ولعل أهم سبب الستحقاق الزوجة التعويض يف نظر املشرع هو حالة الطالق من   
 يف هذا املوضع، 55مقبول، والذي يعترب نشوزا من الزوج، فيكون من الالئق الوقوف عند نص املادة 

  :وفق اآليت
  حالة نشوز الزوج: سابعا   
، وهو مأخوذ من النشاز، وهو املكان )بضم الشني وكسرها(مصدر نشز ينشز )2659(:النشوز   

ويطلق . ونشز الرجل يف جملسه، ارتفع قليال.  نواشزاملرتفع من األرض و تلّ ناشز أي مرتفع و مجعه
استعصت على بعلها وأبغضته وخرجت عن طاعته : ونشرت املرأة  .النشوز على الغليظ الشديد

                                                 
 .122، ص 2001، عدد خاص، الة القضائية :217179ملف رقم  -2655
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05أضيفت باألمر  -2656
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2657
 .147، ص2001عدد خاص : الة القضائية: 189324ملف رقم  -2658
 .922ص : املعجم الوسيط -2659
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 وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزا أَو �:ضرا وجفاها، ومنه قوله تعاىل: وفركته، ونشز بعلها عليها
  .)2660(�ِإعراضا

  .)2661(معناه سوء عشرته للزوجة ببغضها وضرا: ونشوز الزوج   
فإذا خافت املرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبته عنها إما ملرض ا أو كرب أو دمامة، فال     

، ولو كان يف الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية )2662(جناح عليهما أن يصاحلا بينهما
وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزا أَو ِإعراضا فَلَا جناح علَيِهما أَنْ  �:  ، لقوله تعاىل)2663(لزوجها

ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بِلحص2664(�ي(.  
املعىن وإن امرأة :  مبعىن توقعت، قال الزجاج�وإن امرأة خافت�: يقول القرطيب يف قوله تعاىل    

الفرق بني النشوز واإلعراض، أن النشوز التباعد، : ام النشوز، قال النحاسخافت من بعلها دو
؛ يعين والصلح �والصلح خري�:وقال الطربي يف قوله تعاىل. )2665("واإلعراض أال يكلمها وال يأنس ا

وقال . )2666(بترك بعض احلق استدامة للحرمة ومتاسكا بعقد النكاح خري من طلب الفرقة
 الرجل أمارات النشوز ملرض ا أو كرب سن، ورأت أن تصاحله بترك بعض وإن ظهرت من:"الشريازي

وإذا خافت املرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها :"وقال ابن قدامة. )2667("حقوقها من قسم وغريه جاز
  .)2668("لرغبته عنها إما ملرض ا أو كرب أو دمامة، فال بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك

       ح أن الشريعة أجازت للزوجة إذا ما ظهر من الزوج النشوز واإلعراض عنها، ومن هنا يتض    
أو توقعت منه ذلك، ورغبت يف استمرار احلياة الزوجية بينهما أن تصاحل زوجها على التنازل عن بعض 

  .حقوقها عليه

                                                 
 .128اآلية  :النساء -2660
، 2004 دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، -أسبابه وعالحه يف الفقه اإلسالمي-نشوز الزوجة: انظر، علي حممد علي قاسم-2661

 .9ص 
ه موضوع معني مييزه بطبيعة وقابلية وعقد الصلح ليس ل. عقد يتفق فيه املتنازعان يف حق على ما يرتفع به الرتاع بينهما:  الصلح هو-2662

 .617-1/618املدخل الفقهي العام، : الزرقامصطفى . خاصة، ألنه جيري يف كل نزاع، غري أنه يتضمن عادة تنازل املدعي عن بعض مطلوبه
 .2/199فقه السنة، :  السيد سابق-2663
 .128اآلية  : النساء-2664
 .7/161، اجلامع ألحكام القرآن:  القرطيب-2665
 .5/306جامع البيان،: طربي ال-2666
 .2/487 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،:  الشريازي-2667
 .10/262 املغين، : ابن قدامة-2668
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، زوجته حقوق وتعنت ورفض الصلح، وكان منه تقصري يفإذا حصل من الزوج ظلم وعليه ف    
 ألن الواجب عليها ال يسقط ،التعدي عليه وأ شرعا النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه هلافال يسوغ 

  :  أن تتخذ اخلطوات اآلتيةا وينبغي هل،عنها مهما قصر الزوج
  . أن تعظه باهللا وتذكره حبقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك-أوال     
 من أهل اخلري واألمانة ينصحه ويتفاهم معه  فإن مل يستجب وسطت بينهما رجال حكيما-ثانيا     

  . وليكن ذلك برفق دون تشهري به
 باألصلح من القاضي وطالبت حبقوقها ونظر هلا قاضي، فإن مل يستجب رفعت أمره لل-ثالثا   

 55لمادة ، وتكون بذلك مستحقة للتعويض كوا الطرف املتضرر طبقا ل أو طالق أو خلع      فسخ
عند نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف :"يلياليت نصت على ما 

  .)2669("املتضرر
 استحقاق التعويض عن الطالق حاالت عدم: ثانيا   
تعويض عن الطالق سواء كان مل ينص املشرع اجلزائري على حاالت عدم استحقاق املطلقة ال    

 حترم فيها املطلقة  كثرية حاالتفهناك ،االطالق ليس مطلق ن التعويض عنأم وقع بوجه حق؛ ألتعسفيا 
من قانون األسرة اجلزائري، ومن  52نص املادة  ستشف من مفهومت، التعويض عن الطالقيف حقها 

  .جمموع قرارات احملكمة العليا
  يف أحوال- على رأي القائلني به- احلصر ميكن أن حترم املطلقة التعويض  على سبيل الذكر الو   

    :أمهها
 طلبو تقدم الزوج ب، حدى حاالت التفريق القضائي املعروفة قانوناإيف   مت الطالقإذا -الأو   

 ألن حمل التعويض عن الطالق هو -كما يف حالة التفريق للشقاق والضرر -الطالق مبفرده إىل القاضي
 دعوى التفريق فإذا كان الطالق واقعا حبكم القاضي نتيجة ل،بإرادته املنفردة الذي يوقعه الزوجالتعسف 

 كما نصت على  فال تستحق تعويضا عن هذا الطالقكما لو ثبت نشوز الزوجة اليت تقدم ا الزوج،
  . من قانون األسرة اجلزائري55ذلك املادة 

يعترب عقم الزوجة  وال - فإن الزوجة حترم التعويضما يوجبه شرعاالطالق له   كانإذا -ثانيا    
وهذا ما ذهب إليه . م قدرة املطلقة على إثبات الضرر الالحق ا مع عد-)2670( للطالقسببا مشروعا

                                                 
 . لكن يكفي أن تكون اإلساءة من الزوجة فال تستحق التعويض.27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2669
 من أنه إذا كان عدم اإلجناب بسبب 16/02/1999: بتاريخيا  وهذا يفهم من مضمون االجتهاد القضائي الصادر عن احملكمة العل-2670

من املقرر قانونا أنه جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر :"من الرجل فإنه يعترب عيبا يف الرجل، ويعطي للمرأة احلق يف طلب التطليق
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من املقرر قانونا :" حيث جاء فيه ما يلي17/11/1998: االجتهاد القضائي يف القرار الصادر بتاريخ
أن الزوجة تستحق التعويض يف حالة نشوز الزوج أو تعسفه يف الطالق، ومن مث فإن القضاء خبالف هذا 

  .لفا للقانوناملبدأ يعد خما
 أن قضاة املوضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعويض دون أن - من قضية احلال-ومىت تبني    

حيصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز فإم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، مما يستوجب نقض 
  .)2671("القرار املطعون فيه جزئيا

 من قانون 55كرها املشرع اجلزائري يف املادة وتنطبق هذه الصورة على حالة نشوز املرأة اليت ذ    
عند نشوز أحد الزوجني حيكم القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف :"واليت جاء فيهااألسرة 
فكان األحرى باملشرع أن جيعل حالة نشوز املرأة صورة للطالق املؤسس على سبب . )2672("املتضرر

ها صوريت فك الرابطة الزوجية كسبب من معقول ووجه مشروع؛ ألن الواقع أن هذه الصورة تتقامس
األسباب املشروعة للطالق أو للتطليق، فتكون طالقا بيد الزوج على الوجه املشروع إذا ثبت نشوز 

، ويكون )2673(املرأة، ومن مث يكون الرجل هو الطرف املتضرر، وعليه فال حق للمطلقة يف التعويض
رجل وحلوق الضرر باملرأة، ومن مث تكون املرأة هي تطليقا قضائيا بطلب من املرأة إذا ثبت نشوز ال

وهذا ما أقره االجتهاد . )2674(الطرف املتضرر، وعليه يلزم الزوج بالتعويض عند التفريق القضائي
من املقرر شرعا وقضاء أن املتعة متنح للزوجة مقابل :"27/1/1996القضائي يف قراره الصادر بتاريخ 
  . ، ويسقط بتحميلها جزء من املسؤولية فيه)2675(رالضرر الناتج ا من طالق غري مرب

                                                                                                                                                         
لزوجني وأن الطاعن مل ينجب أطفاال طيلة هذه املدة  أن املعاشرة الزوجية كانت طويلة بني ا– يف قضية احلال –ومىت تبني  .معترب شرعا

الطويلة مما أدى بالزوجة إىل أن تطلب التطليق لتضررها لعدم اإلجناب، وعليه فإن قضاة املوضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي 
، عدد خاص الة القضائية."ض الطعنومىت كان كذلك استوجب رف.حيول دون حتقيق اهلدف من الزواج طبقوا القانون تطبيقا سليما

 وهذا هو الصحيح الذي يتماشى مع املنطق، إذ يكون بإمكان الزوج الزواج بامرأة أخرى دون اللجوء إىل الطالق، بينما .119ص، 2001
 . تكون للمرأة فرصة اإلجناب من زوج آخر عند إجابة طلبها التطليق لضرر عدم اإلجناب

  .252، ص 2001ة القضائية، عدد خاص، ال: 210451 ملف رقم -2671
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05األمر  -2672
 إيقاع الطالق، وحينئذ يكون ملزماخوله الشرع احلق يف إاء العالقة الزوجية ب  أما إذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد-2673
 .جة لزمها التعويض له على رأي بعض القائلني مببدأ التعويض أما إذا حلقه ضرر من الزو.ترتب علي الزواج من آثار مالية بكل ما
الشرع إمكانية اخللع ومقتضاها أا تفتدى نفسها وخالصها بأن تؤدى   أما إذا كان الكره أو الشقاق من جانب املرأة فقد خوهلا-2674

ونفقة العدة، وإمكانية اخللع  داق ونفقة املتعةمقدم مهر وأن تتنازل له عن مجيع حقوقها الشرعية واملالية من مؤخر ص للزوج ما دفعه من
 .زوجها على اخللع أو بإقامتها لدعوى اخللع للزوجة ليست بإرادا املنفردة فإما أن تتراضى مع

 .يقصد باملتعة هنا التعويض املستحق قانونا للمطلقة تعسفيا، وال تنطبق على املتعة املقررة شرعا لكل مطلقة -2675
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 أن القرار املطعون فيه قضى بإسناد الظلم إىل الزوجني معا، فال -يف قضية احلال-وملا كان ثابتا    
ومىت كان ذلك استوجب النقض جزئيا فيما خيص . سبيل لتعويض أحدمها، ومنح املتعة للزوجة

  .)2676("املتعة
هذه احلالة يف صورة التطليق للضرر املعترب شرعا، أويف حالة الشقاق و عليه فاألوىل أن تدخل    

 من قانون األسرة إذا كان النشوز من الرجل، وأما احلكم بالتعويض فيكون 53املستمر طبقا للمادة 
  .للطرف املتضرر طبقا للقواعد العامة يف التعويض

 كحالة من حاالت عدم -وضعيف هذا امل-وعلى هذا يستحسن الوقوف عند حالة نشوز املرأة    
  .استحقاق الزوجة التعويض تستشف من نظرية التعسف ومبدأ التعويض

  حالة نشوز الزوجة: ثالثا   
  :عرف الفقهاء نشوز الزوجة بتعاريف كثرية ومتقاربة تدور كلها حول معىن واحد   
عريف غري وهذا الت. )2677("خروج الزوجة من بيت زوجها بغري حق:"فقد عرفه احلنفية بأنه   

جامع ألسباب النشوز؛ ألنه اقتصر على سبب واحد من أسباب نشوز الزوجة وهو خروجها من بيت 
  .زوجها بغري حق ومل يذكر بقية أسباب النشوز

كأن منعته االستمتاع ا، أو خرجت بال إذن " اخلروج عن الطاعة الواجبة:"وعرفه املالكية بأنه   
كت حقوق اهللا تعاىل، كالطهارة والصالة، أو أغلقت الباب دونه، أو حملل تعلم أنه ال يأذن فيه، أو تر

اعة وهذا التعريف جامع ألسباب النشوز؛ ألن أي خروج منها عن ط. )2678(خانته يف نفسها أو ماله
  . يعد نشوزا منها-عز وجل-زوجها فيما ال معصية فيه هللا

أن : ، ومن أمثلة ذلك)2679("جهاالناشزة هي اخلارجة عن طاعة زو:"كما عرفه الشافعية بقوهلم   
خترج من مرتله بغري إذنه، أو متنعه من التمتع ا أو تغلق الباب يف وجهه إىل غري ذلك من أسباب نشوز 

  .          وهذا التعريف قريب من تعريف املالكية. )2680(الزوجة
ذ من النشز وهو معصية الزوجة فيما فرض اهللا عليها من طاعته، مأخو:"وعرفه احلنابلة أيضا بأنه   

جاء يف شرح منتهى . )2681("االرتفاع، فكأا ارتفعت و تعالت عما أوجب اهللا عليها من طاعته

                                                 
 .61، ص1993الة القضائية، العدد الرابع، : 39731 ملف رقم -2676
 .1/568الفتاوى اهلندية، :  الشيخ نظام-2677
 .2/343، الشرح الكبري :الدردير -2678
 .5/305الوسيط يف املذهب،  : الغزايل-2679
 .5/677روضة الطالبني، :  النووي-2680
 .10/259املغين، :ابن قدامة -2681
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هو معصيتها إياه فيما جيب عليها، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من األرض، فكأا :"اإلرادات
  .  )2682("ارتفعت عما فرض اهللا عليها من املعاشرة باملعروف

التعاريف ميكن القول بأن نشوز الزوجة يعين خروجها عن الطاعة الواجبة ومن جمموع هذه    
  .)2683(عليها لزوجها

أن خترج من بيت : )2684(كما ميكن استخالص مجلة املظاهر اليت تعد املرأة مبوجبها ناشزا منها   
يث يريد، ، أو تسافر بغري إذنه، أو متتنع عن السفر أو االنتقال معه إىل ح)2685(الزوجية بغري إذن الزوج

أو متنعه من االستمتاع ا، أو تتطاول عليه بلساا أو تترك حقوق اهللا تعاىل من غسل جنابة أو صالة أو 
صيام رمضان أو غري ذلك مما يشتمل على معصية الزوج والتعايل عليه، أو خترج إىل العمل الكسيب دون 

 النفقة القانونية، واليت منهاها الشرعية و عنها حقوقتإذا نشزت املرأة سقطف. )2686(رضا الزوج
فمىت ": قال ابن قدامة.)2687(إال إذا تركت النشوزهذه احلقوق ال تثبت هلا و ،السكىن والقسم هلاو

                                                 
 .5/330 شرح منتهى اإلرادات،:البهويت -2682
طاعة الزوجة لزوجها، فإذا امتنعت عن الطاعة عدت ناشزة وسقط حقها يف اإلنفاق، فالتزام الزوج باإلنفاق على : قابل النشوزوي -2683

زوجته يقابله التزام الزوجة بالدخول يف طاعة زوجها، باالستقرار معه يف بيت الزوجية الذي هيأه هلا، وشرط الطاعة أن يكون الزوج قد أوىف 
أحكام الطاعة والنشوز للمسلمني وغري املسلمني، دار الفكر اجلامعي،  :انظر، ممدوح عزمي. اقها وهيأ هلا مسكنهازوجته معجل صد

 .11، ص 1999اإلسكندرية،
 قلة وعي املرأة - سوء خلق املرأة وعدم تلقيها قدرا كافيا من التربية الصحيحة  -:  املرأةأمور تكون سببا لنشوزكن عد مجلة  مي-2684

 - وجود من حيرضها على اخلروج عن طاعة الزوج أو عيشها يف بيئة تشجع املرأة على ذلك- الزوج وجهلها حلقوقها وأمهية طاعته مبكانة
 تفوق املرأة على الزوج يف شيء من الصفات يف املال أو اجلمال أو -التباين اإلجتماعي والفكري بني الزوجني ووجود فارق كبري بينهما 

 تأثر املرأة باألصوات واألطروحات املتغربة اليت حتررها فكريا من أحكام -ا حيملها ذلك على الغرور والتكرب على الزوج احلسب أو النسب مم
 وجود مشاكل بني املرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج -وآداب األسرة اإلسالمية وتقنعها مبساواة الرجل وعدم إلتزام الطاعة له

  . واحتياجاته اخلاصة
 .ظلم الزوج وتقصريه حبقوق املرأة وجفائه هلا وعدم مراعاة حدود اهللا يف عالقته ا -

يالحظ أنه ال يعترب نشوزا خروج املرأة من بيت الزوجية دون إذن زوجها مبقتضى الشرع لزيارة أبويها أو أقارا احملارم يف حالة -2685
انظر، .حلريق أو التهدم أو حنو ذلك أو لقضاء حوائجها اليت يقضي ا العرفالضرورة، كاملرض وحنوه، أو لوجود ضرر كإشراف املرتل على ا

 .256أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي والقانون املصري، ص :عبد العزيز مسك
اء ذا  عند العقد، فهل تعد ناشزا عند عدم الوف اخلروج إىل العمل إال أن الفقهاء قد اختلفوا يف احلكم فيما إذا اشترطت املرأة-2686

الشرط من قبل الزوج أثناء قيام احلياة الزوجية أم ال ؟ وقد سبق تناول ذلك يف الفصل األول من الباب الثاين يف مبحث االشتراط يف عقد 
 .الزواج
 على حسب حالتها ومستوى  متدرجة إذا وقعت املرأة يف النشوز و خرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ عالجها بأساليب-2687

  : ال ينتقل إىل املرتبة الثانية إال إذا تعذر إصالحها باألوىل ، وترتيبها على النحو اآليتنشوزها و
 يهجرها يف الفراش ويعرض عن -ثانيا.  يعظها وخيوفها باهللا وعقابه ويبني هلا وجوب طاعة الزوج وحترمي معصيته وما يلحقها من الضرر-أوال

واللَّاِتي تخافُونَ ����:لقوله تعاىل.  خفيفا ال يكسر عظما وال يسم حلما ويتجنب الوجه واملقاتل يضرا ضربا-ثالثا. مجاعها بأن يوليها ظهره
انظر . 34اآلية :النساء. ����ريانشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيِهن سِبيلًا ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليا كَِب
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 معه إىل مسكن مثلها أو من االنتقالامتنعت من فراشه أو خرجت من مرتله بغري إذنه أو امتنعت من 
  .)2688("لعلم السفر معه فال نفقة هلا وال سكىن يف قول عامة أهل ا

ومن مث ال تستحق التعويض الذي حيكم به القاضي عند طالقها، كوا ناشزا، وأن الطرف املتضرر يف 
وهذا ما ذهبت .  من قانون األسرة55مثل هذه احلالة هو الزوج الذي يستحق التعويض طبقا للمادة 

املقرر قانونا أن حيكم مىت كان من :"27/04/1993 إليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ
القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف املتضرر، عند نشوز أحد الزوجني، فإن القضاء بغري ذلك يعد خرقا 

 تلجأ إىل طلب – يف قضية احلال –ومن مث فإن عدم وجود أي سبب واضح جيعل من الزوجة . للقانون
 وعليه فإن قضاة  متضررا من هذا الطالق،التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا العتبار الزوج 

املوضوع قد أخطأوا حني قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض 
  .)2689("قرارهم جزئيا وبدون إحالة

إال أنه يسقط حقهما معا يف التعويض يف حالة تراضيهما، واتفاقهما على حل رابطة الزوجية    
 من قانون األسرة، 48أحدمها أومن كليهما، وصورة ذلك ما ورد يف املادة بودية دون تعسف من 

  .-كصورة من صور عدم استحقاق املطلقة للتعويض-واليت حيسن احلديث عنها يف هذا املوضع
  الطالق بالتراضي : رابعا   
رع يعترب الطالق بالتراضي حالة من حاالت عدم استحقاق املطلقة التعويض، وقد نص عليه املش   

 من قانون األسرة اجلزائري 48 حيث جاء يف املادة .اجلزائري كصورة من صور فك الرابطة الزوجية
حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجني أو بطلب من :".. على أنه
  .)2690 (.."الزوجة

  .األسرة اجلزائريوفيما يأيت بيان ملفهومه وصوره وآثاره يف الفقه اإلسالمي وقانون    

                                                                                                                                                         
الصلح يف مسائل األحوال الشخصية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، : حممود حممد عوض سالمة. تفصيل هذه اخلطوات العالجية

 . وما بعدها85، ص1996
 .410-11/409املغين، :ابن قدامة -2688
 .71 ص ،1994الة القضائية، العدد الثاين، : 90947ملف رقم  -2689
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 مبوجب األمر -2690
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  مفهوم الطالق بالتراضي: أوال   
 يقصد ذه الصورة أن كال من الزوجني يريد فك الرابطة الزوجية بقناعة كاملة، على أن    

         استمراريتها أضحت ضربا من احملال ألي سبب من األسباب أو ظرف من الظروف جتعل أحدمها 
هذه العالقة فتكون بذلك إرادة الطرفني متحدة من أجل إحداث أو كليهما غري قادر على االستمرار يف 

وهذا معناه أنه ميكن للزوجني أن يتطالقا بتراضيهما، باملعروف دون . األثر القانوين املتمثل يف الطالق
وهو ما يسمى . )2691(خصام أو نزاع، ويقابله الطالق باملنازعة أو الرتاع عند عدم التراضي بينهما

  .ة املشتركة للزوجنيبالطالق باإلراد
فيكون من شروطه أن يتم بناء على طلب أحد الزوجني و موافقة الزوج اآلخر أو بناء على    

طلبهما املشترك كأن تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى جوازية و الزوج بدعوى وجوبية طالبان فك 
  .الرابطة الزوجية

ق منفردا، وحق الزوجة يف طلب وقد جاءت هذه املادة وسطا بني حق الزوج يف إيقاع الطال   
  . من قانون األسرة54 و 53التطليق    أو اخللع بإرادا املنفردة يف حدود ما ورد يف املادتني 

 وعلى هذا فإن املشرع باستحداثه هذه الصورة لفك الرابطة الزوجية إمنا قصد بذلك ترك احلرية    
ا، دون حبث القاضي عن أسباب االنفصال، وبغض للزوجني لالتفاق بينهما فيما يريانه مناسبا حلاهلم

  .النظر عن فحوى االتفاق، وال معرفة الطرف املتضرر، كون الطالق بالتراضي يسقط احلق يف التعويض
إال أن املشرع مل يبني أحكام هذه الصورة من حيث اآلثار الشرعية املترتبة عليها، ذلك أن    

 عن الطالق الذي يوقعه الزوج بإرادته -شرعية املترتبة عليهمن حيث آثاره ال-الطالق بالتراضي خيتلف 
 تترتب عليها أحكاما شرعية ختتلف -خارج دائرة القضاء-، ألنه يأخذ عدة طرق )2692(املنفردة

  .باختالف طريقة وقوعه
 وفقا ملا هو مقرر يف - وما دام األمر يقوم على االتفاق بني الزوجني وتراضيهما فإنه قد يتم    

  : بإحدى الطرق املقررة شرعا وهي كاآليت-إلسالميالفقه ا

                                                 
 .1/258املرجع السابق، : نظر، العريب بلحاجا -2691
يكمن الفرق األساسي بني الطالق بإرادة الزوج والطالق بالتراضي يف موافقة أحد الزوجني لطلب اآلخر على االنفصال وعلى  -2692

فإرادة  رفض الزوجة االنفصال،  رغملطالق باإلرادة املنفردة للزوج الذي يقعا كان بعوض أم بدونه، عكس ء، سوا الفرقةودية إحداث
 واألمر نفسه بالنسبة لطلب الفرقة من الزوجة . من عدمه ال يغري يف املوقف شيءهذه احلالة ليست حمل اعتبار، وتوافر رضاهاالزوجة يف 

الق بالتراضي يتقلص دور القضاء عكس ما يلحظ يف صوريت طالق كما أنه يف صور الط.تطليقا أو خلعا فليس ضروريا توافر رضا الزوج
 . الزوج أو تطليق القاضي
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  صور الطالق بالتراضي : ثانيا   
  اجلانب الفقهي: أوال   
األصل يف العقود، وعقد الزواج واحد منها، أن ال يتم حلّها إال بتراضي الطرفني كليهما كما    

اخلاصة، فغريه من العقود متّ إبرامهما، ولكن اختص عقد الزواج باخلروج عن هذا األصل نظرا لطبيعته 
ليس فيه قوامة لطرف على آخر، أما عقد الزواج فينشئ مؤسسة اجتماعية أسرية البد النتظام أمرها من 

    .-كما سبق بيانه- للرجل دون املرأة -حبكم الشرع والعقل-قوامة، وقد أسندت هذه القوامة
 على إذن القاضي كونه صاحب ومنه فال يتوقف إيقاع الطالق من الرجل على رضا الزوجة وال   

واستثناء من هذا األصل جعل للمرأة احلق . العصمة الزوجية، وإرادته كافية يف إحداث الفرقة بالطالق
  .- على ما سيأيت بيانه-يف طلب الفرقة تطليقا أو خلعا

وقد استحدث املشرع اجلزائري لصورة فك الرابطة الزوجية باإلرادة املشتركة بني الزوجني    
  . راضيهما دون خصام أو نزاعوت

 إال يف حاالت نص عليها الفقهاء، ولكل حالة أثرها -ذه الصورة-وال يتصور وقوع الطالق    
املترتب عليها شرعا، مما جيعل الطالق بالتراضي يف الفقه اإلسالمي مغايرا للصورة اليت استحدثها املشرع 

صورة تبعا حلكمها الشرعي، بينما ال خيتلف احلكم اجلزائري، وبالتايل خيتلف األثر املترتب على كل 
وفق نظرة املشرع اجلزائري بني الطالق باإلردة املنفردة وإجراءاته وبني الطالق بالتراضي، وإمنا يكمن 
اخلالف بني احلالتني يف اجلانب املادي الذي يتعلق بالتعويض يف الطالق باإلرادة املنفردة للزوج، إذا ثبت 

وعليه ال بد من بيان صور الطالق بالتراضي املقررة يف الفقه اإلسالمي وفق ما .  الطالقتعسفه يف إيقاع
  :)2693(يأيت

  حالة اخللع االتفاقي : أوال   
 بأن تفتدي الزوجة ،وهو صورة من صور الطالق بالتراضي؛ كونه عقدا ينعقد بإجياب وقبول   

خالصها من الزوج، فهو ذا يعترب معاوضة نفسها ببذل مال للزوج، مع التزامها بذلك املال يف مقابل 

                                                 
 إضافة إىل صور الطالق بالتراضي املنصوص عليها يف الفقه اإلسالمي، واليت تترتب على كل منها آثارها الشرعية من حيث وقوع -2693

وجني على فسخ عقد الزواج املدين لسبب أو آلخر، دون نية أو تلفظ هناك صورة قد حتدث حال اتفاق الز. الطالق فيها رجعيا أو بائنا
الزوج بلفظ الطالق، فإنه يف هذه احلالة يكون طالقا صوريا شرعا، وطالقا رمسيا قانونا، وهذه الصورة مل يتكلم عليها الفقهاء القدامى، كون 

فهذه حالة نادرة الوقوع، إال أن حكمها خيتلف بني .  القضاءعقود الزواج مل تكن تسجل يف زمام، وأن وقوع الطالق ال خيضع إلشراف
ألنه على القول بعدم وقوع الطالق شرعا فإنه ال يترتب على ذلك أي أثر شرعي، أما قانونا فيسري على حكم هذه احلالة ما . الفقه والقانون

مدى حرية الزوجني يف . م وقوع الطالق الصوريوقد رجح الصابوين عد. يسري على باقي طرق إيقاع الطالق إذا صدر حكم قضائي ا
 .1/317الطالق، 
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واعتبار اخللع . )2694(ومن جانب الزوج يعترب ميينا؛ ألنه علق طالق زوجته على قبول املال. من جانبها
معاوضة من جانب الزوجة وميينا من جانب الزوج ميثل يف حد ذاته إجيابا وقبوال داالن على الرضا؛ ألن 

  .)2695(و االختيار من الزوجة، فال يصح مع اإلكراهمن أهم شروطه أن يتم بالتراضي أ
فإذا مت الطالق بالتراضي عن طريق اخللع فإنه يقع طلقة بائنة ينقص به عدد الطلقات يف رأي    

فَلَا جناح علَيِهما ِفيما افْتدت �: لقوله تعاىل-يف رواية-احلنفية واملالكية، والشافعية يف الراجح، وأمحد
وإمنا يكون الفداء إذا خرجت املرأة من سلطان الرجل، وال يكون ذلك إال بالطالق   . )2696(�ِبِه

  . )2697(ويف رواية عن اإلمام أمحد أن اخللع فسخ فال ينقص ا عدد الطلقات اليت ميتلكها الزوج. البائن
واملالحظ أن الطالق بالتراضي وفق ما ذهب إليه املشرع اجلزائري ال يأخذ نفس صورة اخللع    
  .التفاقي، كونه أجاز للزوجة اللجوء إىل اخللع دون التوقف على موافقة الزوجا
كما أن صورة الطالق بالتراضي وفقا ملا ذهب إليه املشرع ختتلف عن صورة اخللع االتفاقي من    

حيث األثر الشرعي املترتب على اخللع االتفاقي وهو الطالق البائن على رأي اجلمهور، ومن مث فال 
  .  بعقد ومهر جديدينرجعة إال

  حالة الطالق على مال: ثانيا   
يطلق اخللع يف الفقه اإلسالمي، فرياد به أحيانا معىن عام، وهو الطالق على مال تفتدي به    

الزوجة نفسها، وتقدمه لزوجها سواء أكان بلفظ اخللع أو املبارأة، أم كان بلفظ الطالق، وأحيانا يطلق 
طالق على مال بلفظ اخللع، أو ما يف معناه كاملبارأة، فكان الطالق على ويراد به معىن خاص، وهو ال

واألحكام املنصوص عليها . مال بلفظ الطالق قسيم اخللع، ومل يكن هذا شامال له داخال يف عمومه
    .)2698(بعضها يعم، واآلخر خيص الطالق على مال بلفظ اخللع واملبارأة

ري الطالق على مال، وذهب الشافعية إىل أنه ال فرق وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اخللع غ   
  .)2699(بينهما، فهما امسان لشيء واحد وهو الفرقة يف مقابلة مال تعطيه الزوجة لزوجها

                                                 
 .330األحوال الشخصية، ص :  انظر، أبو زهرة-2694
 . اخلالف واقع فيما إذا مل يرض الزوج على اخللع، هل للحاكم أن جيربه أم ليس له ذلك؟ وتفصيل هذه املسألة سيأيت الحقا-2695
 .229اآلية :  البقرة-2696
 .وسيأيت تفصيل أكثر يف ذلك يف موضعه. 154املرجع السابق، ص : اج موسى انظر، حسن موسى احل-2697
:" وذهب السيد سابق إىل اختيار املعىن اخلاص، إذ يرى أن. 329األحوال الشخصية، ص . اختار الشيخ أبو زهرة املعىن العام للخلع-2698

ه، أو لفظ يؤدي معناه، مثل املبارأة والفدية، فإذا مل يكن بلفظ الفقهاء يرون أنه ال بد يف اخللع من أن يكون بلفظ اخللع أو بلفظ مشتق من
 .2/192فقه السنة، ".أنت طالق يف مقابل مبلغ كذا وقبلت، كان طالقه على مال ومل يكن خلعا: اخللع وال بلفظ فيه معناه، كأن يقول هلا

، ص 2005، 2ري، دار أبو اد للطباعة، القاهرة، طاخللع بني املذاهب الفقهية األربعة والقانون املص:  انظر، سامح سيد حممد-2699
111. 
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  :وفيما يلي بيان الفرق بني اخللع والطالق على مال   
ا أما إذ. ، فال شيء للزوج، ويقع الطالق بائنا)2700( إن كان اخللع على عوض باطل شرعا-أ   

بطل العوض يف الطالق على مال فيقع طالقا رجعيا عند احلنفية، وال جيب شيء للزوج على زوجته يف 
  .مقابل هذا الطالق

 كل احلقوق الواجبة ألحد الزوجني على اآلخر، كاملهر -يف رأي أيب حنيفة- يسقط اخللع-ب   
أما الطالق على مال فال . اخللعوالنفقة املاضية، لكن ال تسقط نفقة العدة؛ ألا مل تكن واجبة قبل 

  .يسقط به شيء من حقوق الزوجية
 اخللع خمتلف يف صفته؛ فهو عند اجلمهور طالق بائن، حيتسب به عدد الطلقات، وعند -ج   

أما الطالق على مال فال خالف يف كونه .  فسخ، فال ينقص من عدد الطلقات-يف رواية-اإلمام أمحد
  .اتطالقا بائنا ينقص به عدد الطلق

إال أنه ينحل ما قيد الزواج يف احلال، وجيب بكل منهما العوض الذي اتفق عليه الطرفان يف    
  .)2701(مقابل اخللع أو الطالق، وتلتزم الزوجة يف كل منهما بالبدل ما دامت أهال للتربع

ع ، فإن ما ذهب إليه املشر)وهو صورة للطالق بالتراضي(وما دام الطالق على مال يقع بائنا    
  .اجلزائري خمالف للقواعد الشرعية يف الرجعة، إذ ال رجعة يف هذه الصورة إال مبهر وعقد جديدين

  حالة تفويض الزوجة يف الطالق: ثالثا   
ميلك الزوج طالق زوجته، فله أن يتواله بنفسه أو بواسطة غريه، وهذا الغري قد يكون هو    

  . الزوج زوجته يف تطليق نفسهاك بأن ينيبوذل. )2702(الزوجة نفسها، وتسمى بذلك الزوجة مفوضة
فيجوز للرجل أن جيعل للمرأة حق تطليق   التفويض يف الطالق،)2703(أجاز مجهور الفقهاءوقد     

نفسها من غري أن يسلب ذلك احلق عن نفسه، وذلك بأن يفوض هلا أمر طالق نفسها إن شاءت، وقد 
إذا مت عقد الزواج بيننا فأمرك بيدك تطلقني : العقديشترط هلا ذلك عند العقد، بأن يقول هلا عند إنشاء 

نفسك مىت شئت، فلها أن تطلق نفسها مىت شاءت، وال تطلقها إال واحدة رجعية، وليس هلا أن تكرر 

                                                 
 . كاخلمر واخلرتير وامليتة-2700
منال حممود . 154املرجع السابق، ص : حسن موسى احلاج موسى .113-111املرجع السابق، ص :  انظر، سامح سيد حممد-2701
 .59-58، ص 2008ون، دار الثقافة للنشر، عمان ،األردن، اخللع يف قانون األحوال الشخصية، دراسة مقارنة بني الشريعة والقان: املنشي

 . وعند إنابة غري الزوجة يسمى توكيال-2702
 .3/377املصدر السابق، : الشربيين. 10/381املصدر السابق، : ابن قدامة. 2/71املصدر السابق، :  انظر، ابن رشد-2703
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ذلك إال إذا كان قد أذن هلا بالتكرار، وكما أن التفويض يصح عند إنشاء العقد يصح بعد متام العقد 
  . )2704(أثناء قيام احلياة الزوجية

  :)2705(وتتجلى صورة التراضي يف طالق التفويض يف إحدى صيغه اآلتية   
جعلت لك أن تطلقي نفسك مىت :  إذا اقترن التفويض مبا يدل على التعميم، كأن يقول هلا:أوال   

شئت، فللزوجة أن ختتار نفسها مىت شاءت، سواء كانت حاضرة حني التفويض أم كانت غائبة، وذلك 
ومىت اختارت نفسها كان الطالق . ق متليكا عاماّ فتملكه عاما كما ملكه هلاألنه ملكها هذا احل

  .بالتراضي
 إذا اقترنت مبا يدل على التخصيص بوقت دون وقت، أو حبالة دون حالة، كأن يقول هلا :ثانيا   

جعلت لك أن تطلقي نفسك يف أثناء شهر، ففي هذه الصورة متلك أن تطلق نفسها يف الوقت الذي 
وعلى هذا فاختيارها لنفسها يف هذه احلالة .  هلا، فإذا فات الوقت فال متلك بعدها تطليق نفسهاحدده

  .يدل على رضاها بالطالق
 إذا كانت عبارة التفويض مطلقة غري مقرونة مبا يدل على التعميم وال يدل على :ثالثا   

إن الزوجة متلك تطليق التخصيص، كأن يقول هلا جعلت لك أن تطلقي نفسك وال يزيد على ذلك، ف
نفسها يف جملس التفويض نفسه إن كانت حاضرة فيه، واختيارها طالق نفسها يف هذه احلالة ميثل صورة 

  . الطالق بالتراضي
 أنه يقع بالصريح طلقة واحدة رجعية، إال إذا كان قبل الدخول فيقع بائنا، وإن :)2706(وحكمه   

  .أيضا، وإن كان مكمال للثالث، وقعت به بينونة كربىكان التفويض يف مقابل مال، فإنه يقع بائنا 
 ويقع بالكناية طالقا بائنا ألنه ال يتم هلا اختيارها لنفسها، أو يكون أمرها بيدها إال بالبينونة،    

. فال تصح نية الثالث" اختاري"وإذا نوى به الثالث وقع إذا كان بلفظ أمرك بيدك، أما إذا كان بلفظ 
  .)2707(إذا كان اخليار مطلقا فليس هلا إال أن ختتار زوجها أو تبني منه بالثالثوعند اإلمام مالك 

كما قد يأخذ الطالق بالتراضي صورة جمردة عن أي سبب من نشوز أو إعراض من أحد    
الزوجني أو من كليهما، كأن تعترضهما عقبات وعوائق خارجة عن إرادما، فتجعل أحدمها أو كليهما 

                                                 
 .324 األحوال الشخصية، ص .97 ص ،)دط،دت(لقاهرة،تنظيم اإلسالم للمجتمع، دار الفكر العريب، ا:  انظر، أبو زهرة-2704
 .131-130نفس املرجع السابق، ص : حسن موسى احلاج موسى. 545-544أحكام األسرة يف اإلسالمي، ص :  انظر، شليب-2705
 .545أحكام األسرة يف اإلسالمي، ص : شليب -2706
 .2/71املصدر السابق، : ابن رشد -2707
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مرار يف هذه العالقة فتكون بذلك إرادة الطرفني متحدة من أجل إحداث األثر غري قادر على االست
  .القانوين املتمثل يف الطالق بالتراضي

وحكم هذه الصورة أن الطالق يقع رجعيا الحتمال تغري الظروف واألسباب اليت من شأا أن    
  .اقوتستحق ا املطلقة املتعة ختفيفا هلا عن أمل الفر. تنصلح احلال ا

وعلى هذا ينبغي قضاء تكييف صورة التراضي على الطالق وترتيب األحكام واآلثار الشرعية    
  .واملادية وفقا لذلك

  اجلانب القانوين: ثانيا   
كثريا ما حيدث الطالق بالتراضي بني الزوجني اللذين يفضالن احملافظة على أسرار العالقات اليت    

 أن حيدد العناصر اليت -يف هذه احلالة-تبادلة بينهما، وعلى القاضي بنيت بينهما، ويتم نتيجة تنازالت م
مت االتفاق بشأا ألن توحيد إرادة كال من الزوجني على الطالق مع املوافقة على مجيع آثاره جيعل من 

وهذا ما . القاضي موثقا يوثق إرادة الطرفني يف حكم يعد إشهادا ال يوصف مبا توصف به األحكام عادة
 والذي جاء 19/4/1994القرار املؤرخ يف : من خالل قرارات احملكمة العليا ذا الشأن منهاجتلى 

من املقرر قانونا أن الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال، وذلك بأن :"فيه
  .يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

الرتاعات اليت يتناوهلا ويترتب عليه إسقاط احلقوق واالدعاءات ومن املقرر أيضا أن الصلح ينهي    
ومىت تبني يف قضية احلال أن قضاة الس ملا قبلوا استئناف . اليت تنازل عنها أحد الطرفني بصفة ائية

احلكم القاضي بالصلح املقام بني الطرفني والذي شهدت عليه احملكمة أخطأوا يف تطبيق القانون، ألن 
اف ال يرفع إال ضد األحكام اليت صدرت إثر نزاع بني األطراف خبالف الصلح الذي يربم بني االستئن

األطراف الذين جعلوا حدا للرتاع، وأن دور احملكمة ينحصر يف مراقبة صحة وسالمة هذا الصلح، ألن 
دين، ومىت  من القانون امل462 و 459الصلح عقد ينهي به األطراف نزاعا قائما طبقا ألحكام املادتني 

  .)2708("كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه
ويف معرض تأسيسها أكدت احملكمة العليا بشأن هذا القرار أن االستئناف ال يرفع إال ضد    

األحكام اليت صدرت إثر نزاع بني األطراف خبالف الصلح الذي يربم بني األطراف الذين جعلوا حدا 
ر يف مراقبة صحة وسالمة هذا الصلح ألن هذا األخري عقد ينهي به للرتاع، وأن دور احملكمة ينحص

                                                 
 .94، ص 2001ية، عدد خاص، الة القضائ: 103637 ملف رقم -2708
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، كما أنه ينهي الرتاعات اليت يتناوهلا مثل )2709( من القانون املدين459الطرفان نزاعا قائما طبقا للمادة 
  .)2710( من نفس القانون462ما نصت عليه املادة 

  :لييستشف من خالل هذا القرار أن احملكمة العليا اعتربت ما ي   
  .الطالق بالتراضي هو عقد صلح ينهي نزاعا قائما بني الطرفني -
 .يكون مبراقبة صحته وسالمته) الطالق بالتراضي(دور القاضي يف جتسيد الصلح  -
 .)2711(الطالق بالتراضي غري قابل لالستئناف -
     املآخذ القانونية على هذا القرار   
اآلثار اليت ال تنجسم يف احلقيقة يؤخذ على هذا القرار أنه حاول توظيف بعض الشروط و   

وطبيعة صورة الطالق بالتراضي، فاعتبار الطالق بالتراضي عقد صلح ينهي نزاعا قائما بني الطرفني على 
 من القانون املدين أمر غري مستساغ، حيث يصبح الطالق بالتراضي تتوجيا قضائيا 459مقتضى املادة 

 من القانون املدين عن الصلح الذي يسبق 459ه املادة لرتاع قضائي أيضا، يف الوقت الذي تتحدث في
اللجوء إىل احلماية القضائية وينهي نزاعا مل يطرح بعد أمام القاضي، فاالقتباس من هذه املادة قد يصلح 
يف جمال تنازل كل من الطرفني عن حقوقهما على وجه التبادل، ولكن ليس معىن ذلك اتقاء لرتاع أو 

  .)2712( ومطروح للنظر فيه من قبل القاضيإاء له، ألنه موجود
أي -كما يؤخذ على هذا القرار أيضا أنه خول للقاضي مهمة مراقبة صحة وسالمة الصلح   

وحصرها يف ذلك، مث أكد أن احلكم املتوج لذلك ليس قابال لالستئناف، ويف هذه -الطالق بالتراضي
                                                 

الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه :"  حيث نصت على أن -2709
 . املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم26/9/1975 املؤرخ يف 58-75األمر رقم ". التبادل عن حقه

ينهي الصلح الرتاعات اليت يتناوهلا ويترتب عليه إسقاط احلقوق واالدعاءات اليت تنازل عنها أحد الطرفني " : حيث نصت على أنه-2710
 . املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم26/9/1975 املؤرخ يف 58-75األمر رقم  ".بصفة ائية

ألحكام الصادرة يف دعاوى الطالق والتطليق واخللع غري تكون ا :" من نفس القانون اليت عدلت كما يلي57ولذلك جاء يف املادة  -2711
فاملادة عددت على سبيل احلصر الصور اليت تكون غري قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها املادية ". قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها املادية

بالتراضي، ويف ذلك تأكيد على أن هذه الصورة ال يسري  والتطليق واخللع، ومل تذكر صورة الطالق  الطالق باإلرادة املنفردة للزوجوهي
عليها ما يسري على باقي الصور األخرى، باعتبارها جمرد إشهاد فهي ال توصف باالبتدائية وال بالنهائية، وليست بذلك قابلة لالستئناف ال 

 .من حيث الطالق وال من حيث جوانبها املادية
مي يؤدي إىل إاء الرتاع وفض اخلصومة بأثر إجيايب، ينتهي بعودة احلال إىل ما كانت عليه قبل  غري أن مفهوم الصلح يف الفقه اإلسال-2712

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح ����:والتصاحل املذكور يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل. التخاصم أو إىل أحسن منها
سكا بعقد النكاح ترك بعض احلق استدامة للحرمة ومتب الصلحأن يعين . 128اآلية :ساء الن����عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري

وعلى هذا خيتلف . وعلى هذا فإن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها لزوجها يكون من أجل احلفاظ على الرابطة الزوجية. خري من طلب الفرقة
من القانون املدين اليت ينهي مبوجبها الرتاع القائم بغض النظر عن أثره  459مفهوم الصلح يف اآلية الكرمية عن مفهومه من خالل املادة 

 .19/4/1994يف القرار الصادر عن احملكمة العليا واملؤرخ يف ) االنفصال(السليب أو اإلجيايب، كما جاء مفهومه السليب 
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الطالق -ة مراقبة صحة وسالمة الصلحالفكرة يلحظ التناقض الواضح، إذ كيف تعطى للقاضي صالحي
 مث جيعل من مراقبته هاته غري قابلة للمراجعة من طرف الس القضائي، الذي قد يبطل -بالتراضي

شروطا أو يعلن عدم سالمة الصلح يف مسائل معينة قد تكون هامة للطرفني أو ألحد منهما، ويف ذلك 
 وما يليها من القانون 459تني، زيادة على أن املادة مساس باملبدأ الدستوري القائل بالتقاضي على درج

  .املدين الذي استند عليها هذا القرار مل يتطرق لدور القاضي يف مراقبة صحة وسالمة هذا العقد
كما يطرح القرار إشكالية أخرى ختص مصطلحني متشاني لغويا ومها عقد الصلح املشار إليه    

ح الذي يقوم به القاضي حبضور الطرفني يف حدود ما هو خمول له على أنه الطالق بالتراضي وكذا الصل
 من قانون األسرة إلقناعهما العدول عن فكرة الطالق حىت ولو كانا متفقني 49القيام به طبقا للمادة 

  .عليه
من أجل ذلك واعتبارا للنقاط املثارة ميكن القول أن االقتباس الذي جاء به قرار احملكمة الصادر    

 وما يليها من القانون املدين مل يكن موفقا لوجود 459 كونه عقد صلح طبقا للمادة 19/4/1994يف 
  .اختالف كبري يف املفهوم القانوين واآلثار احملددة للطالق بالتراضي

 23/5/2000 صدر قرار آخر يف - السابق ذكره-ومعاجلة للثغرات اليت وجدت يف القرار    
من املقرر قانونا أن الطالق بالتراضي :"ون األسرة إذ جاء فيه ما يلي من قان48مبين على أساس املادة 

هو إشهاد من احملكمة على رغبة الطرفني يف الطالق وال يوصف باالبتدائية أو النهائية وال حيق ألي من 
  .)2713("الزوجني الطعن فيه إال عن طريق دعوى التزوير

القرار أكثر دقة وسالمة، إذ جاء ترسيخا ملبدأ فالواضح أن ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف هذا    
إذ مل يكن االقتباس من القانون املدين موفقا يف هذا الشأن، فأخرج . التراضي يف إحداث األثر القانوين

هذا القرار الطالق بالتراضي كصورة مستحدثة من دائرة التعامل املدين القائم على الصلح، وجعل هلا 
وعليه فقد اعترب هذا القرار صورة  من قانون األسرة، 48ع من املادة يضا ناباجتهادا خاصا خلصوصيتها أ

  : الطالق بالتراضي
  . جمرد إشهاد عن رغبة الطرفني يف الطالق وليس عقد صلح ينهي نزاعا قائما-   
 كما حصر دور القاضي يف توثيق إرادة الطرفني يف إحداث األثر القانوين وال يتعداه إىل مراقبة -   

ويف ذلك تفعيل للهدف املرجو من استحداث هذه الصورة، حىت ال تكون .  وسالمة ما اتفق عليهصحة

                                                 
 .112، ص 2001الة القضائية، عدد خاص ، : 243943 ملف رقم -2713
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هناك عقبات أمام الطرفني يف جوانب متفق عليها ما مل تكن خمالفة للنظام العام واآلداب العامة ويف حدود 
  .)2714(الشريعة اإلسالمية

ائية، وهو بذلك خيتلف عن باقي األحكام يف  الطالق بالتراضي ال يوصف ال باالبتدائية وال بالنه-    
  .جعله جمرد إشهاد

أما ما ميكن إبداؤه من مالحظات من الناحية الشرعية حول ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف صورة    
  :الطالق بالتراضي، فيتمثل ذلك يف أمرين أساسيني

دة من إمكانية الرجعة دون عقد جديد  األثر القانوين املترتب على الطالق بإرادة الزوج املنفر:األول   
قبل صدور احلكم بالطالق، وبعقد جديد بعد صدور احلكم ما مل يكن هذا الطالق مكمال للثالث، هو نفسه 

: وهذا ما جاء يف القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ. ينطبق على صورة الطالق بالتراضي
ن أن يتم بتراضي الزوجني وال يثبت الطالق إال حبكم بعد من املقرر قانونا أن الطالق ميك:"18/07/1988

حماولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد ومن مث 
 أن قضاة املوضوع ملا قضوا – يف قضية احلال –وملا كان ثابتا . فإن القضاء خبالف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون

. الزوجة رغم أن الطالق وقع بالتراضي بينهما ومت إثباته حبكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانونبرجوع 
  .)2715("ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه

إال أن املشرع قد خالف ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي من أن الطالق بالتراضي الذي يتم عن طريق    
ل أو تفويض الزوجة يف الطالق على مال، ففي كل هذه احلاالت يقع طلقة بائنة، اخللع، أو الطالق على ما

  .ومنه ال جتوز الرجعة إال بعقد جديد حىت ولو مل يصدر حكم الطالق بذلك من الناحية القانونية
فكان األوىل باملشرع أن يكيف الطالق بالتراضي وفق االتفاق الذي مت بني الزوجني، ويرتب األثر الشرعي 

  .والقانوين وفقا لذلك
 ويتعلق بالتعويض الذي أقره املشرع للمطلقة تعسفيا باسم املتعة، ومنه ففي حالة الطالق :الثاين   

  .و إذا قضت احملكمة خبالف ذلك يكون حكمها معرضا للنقضبالتراضي ال تستحق املطلقة تعويضا، 
ق الواقع عليها طالقا على مال أو ، ما مل يكن الطال)2716(أما شرعا فتستحق كل مطلقة متعة الطالق   

  . إذا خرجت من سلطان زوجها-يف هاتني احلالتني- بواسطة اخللع، ألن املرأة هي اليت تلتزم بالفداء 
                                                 

كما ميكن أن يتفقا على آثار الطالق .  إجراء حماولة صلح و ذلك للتأكد من عزم الزوجني على الطالق يشترط على القاضي-2714
كحضانة األوالد و حق الزيارة و نفقة األوالد و حتديد النفقة، غري أنه يشترط يف كل ذلك أن ال يكون هذا االتفاق منافيا ملصلحة األوالد و 

 .إال حكم القاضي خبالف ذلك
 .37،ص 1992الة القضائية، العدد األول، : 49858قم ملف ر -2715
إذا أوقعت الطالق على نفسها ال تستحق املتعة، ألا متسببة يف وقوع ) اململكة واملخرية( ذهب املالكية يف الصحيح إىل أن املرأة -2716

 فراق ختتاره املرأة كامرأة اذوم والعنني، وال الفسخ كما أنه ال متعة يف كل. الفرقة باختيارها، فال حيتاج الزوج إىل تسليتها وتطييب نفسها
 .3/83مدونة الفقه املالكي، : انظر، الغرياين. وال املختلعة وال املالعنة
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   اخللع يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املبحث الثاين
موافقة الزوج أن ختالع جيوز للزوجة دون :" من قانون األسرة اجلزائري على أنه54تنص املادة    

إذا مل يتفق الزوجان على املقابل املايل للخلع، حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة .نفسها مبقابل مايل
يتضح من خالل نص هذه املادة أن املشرع اجلزائري أجاز . )2717("صداق املثل وقت صدور احلكم

ضه على الزوج، فإن قَِبل به يتم اعتماده من للزوجة أن تطلب إاء الرابطة الزوجية مقابل مبلغ مايل تعر
القاضي، وإن مل يقبل به يتم حتديده من طرف القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور 

أسباب طلب اخللع بإيراد الوقائع املؤدية إىل الزوجة تقدمي لزم كما يفهم من نص املادة أا مل ت.احلكم
يف حتديد قيمة املقابل املايل عند عدم االتفاق   دور القاضيحنصرا حيث ،املوجب للخلع إحداث الضرر

  .عليه بني الزوجني
كما يالحظ أيضا من خالل هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد ارتقى باخللع ليجعل منه حقا    

أصيال للزوجة دون موافقة الزوج مقابل حق الزوج يف الطالق بعد أن كان رخصة تستعملها الزوجة 
 أن ربط اخللع برضا الزوج هو تقييد للحق املمنوح -ففي نظر املشرع–وعلى هذا .احلاجة لذلكعند 

للمرأة يف طلب اخللع، وحىت ال يتعسف الزوج يف استعمال حقه يف الرضا مما يفتح باب االبتزاز 
  .واالستغالل

لتطليق مقابل  أصبح يوجب على القاضي أن حيكم للزوجة با54واملالحظ أيضا أن تعديل املادة    
مال حتت تسمية خلع مبجرد طلبه، ومبجرد عرض مبلغ من املال مقابل اخللع دون أي اعتبار إلرادة 

وتبعا لذلك فإن التعديل احلايل مل يهمل فقط إرادة الزوج يف مسألة اخللع وإمنا . الزوج أو عدم موافقته
على أنه إذا مل :"فقرة الثانية من هذه املادةأقر تغييبها وإمهاهلا أيضا يف مسألة مقابل اخللع، حيث نصت ال

يتفق الزوجان على املقابل املايل للخلع حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور 
ومن مث فال عربة لعدم قبول الزوج وأنه جيوز للقاضي يف مثل هذه احلال أن يترك إرادة الزوج ". احلكم

  .)2718(جيوز أن يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكمجانبا وأن حيكم للزوج مببلغ ال 
كما أن هذه املادة قد جاءت عارية من كل قيد أو شرط، فلم تبني الشروط الواجب توافرها يف    

ومنه فإن . املختلعة، وال القيود الواردة على حق اللجوء إىل اخللع، وال اآلثار املترتبة عليه وال طبيعة آثاره
                                                 

جيوز للزوجة أن ختالع نفسها من :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر -2717
ومن خالل قراءة نص ". عليه، فإن مل يتفقا على شيء حيكم القاضي مبا ال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت احلكمزوجها على مال يتم االتفاق

هذه املادة قبل تعديلها جند أا تشترط موافقة الزوج، كون طلب الفرقة عن طريق اخللع هو رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من 
 .الزوج

 .64-63دليل املتقاضي يف مادة شؤون األسرة، ص :و يوسف دالندة. 130-129، السابقاملرجع :انظر، عبد العزيز سعد-2718
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 اخللع تطرح عدة إشكاليات فقهية يعاجلها الفقه اإلسالمي، ومن مث يكون لزاما التطرق هذه املادة بشأن
 من قانون األسرة 54هلذه اجلزئيات اليت أغفلها املشرع اجلزائري، وذلك قصد معرفة مدى توافق املادة 

  :مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل املطالب اآلتية
  لع وبيان حكمة مشروعيته وحكمه تعريف اخل: املطلب األول   
  : ملعرفة حقيقته وماهيته وفق ما يأيت-كصورة لفك الرابطة الزوجية-ويتم تناول عناصر اخللع    
  تعريف اخللع لغة واصطالحا: الفرع األول   
  يف اللغة: أوال   
خالعت خلع الرجل ثوبه ونعله، وخلع عليه إذا نزع ثوبه، و: اإلزالة والرتع، يقال: اخللع هو   

      .فالنة بعلها فهي خالع إذا افتدت منه
اخللعة، وقد ختالعا، وخلع امرأته خلعا بالضم، وخالعا، واختلعت منه اختالعا، فهي : واالسم   

خلع امرأته وخالعها إذا افتدت منه مبال وطلقها وأباا من نفسه، ومسي ذلك الفراق : خمتلعة، ويقال
، وألن كل )2720(�  هن ِلباس لَكُم وأَنتم ِلباس لَهن�:ال تعاىل، ق)2719(خلعا استعارة من خلع اللباس

  .)2721(واحد منهما لباس لآلخر، فإذا حتلل أيهما من صاحبه بفعل هذا فكأنه نزع لباسه عنه
  يف االصطالح الفقهي: ثانيا   
  :عرف فقهاء املذاهب اخللع بتعاريف متعددة منها   
         ، "ملك النكاح املتوقفة على قبول املرأة بلفظ اخللع أو ما يف معناهإزالة :"عرفه احلنفية بأنه   

خرج به " إزالة ملك النكاح"فقوهلم . )2722("عبارة عن أخذ املال بإزالة ملك النكاح بلفظ اخللع"هوأو 
  :)2723(أمور ثالثة

اح قد زال  إذا خالعها يف العدة بعد إبانتها فإن اخللع ال يصح، وذلك ألن ملك النك:األول   
  .بإبانتها، فلو خالعها مبال مث خالعها يف العدة مبال آخر فإن اخللع ال يصح

 املرتدة إذا خالعها زوجها فإن اخللع ال يصح، ألن الردة أزالت ملك النكاح، واخللع هو :الثاين   
  .إزالة امللك فلم يتحقق معناه

                                                 
 .8/76لسان العرب،: ابن منظور -2719
 .187اآلية  :البقرة -2720
 .   3/439رد احملتار، :ابن عابدين -2721
 .            3/439، املصدر نفسه:ابن عابدين. 1/519الفتاوى اهلندية، : الشيخ نظام -2722
 .  3/439،440،املصدر نفسه:دينابن عاب -2723
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طئها فإن املهر يتقرر هلا بالوطء، فإن  النكاح الفاسد، فإذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وو:الثالث   
  .خالعته على مهرها فإن اخللع ال يصح

؛ معناه أن إزالة ملك النكاح باخللع متوقفة على قبول املرأة يف "املتوقفة على قبول املرأة"وقوهلم   
مل تقبل الس الذي شافهها فيه باخللع أو يف الس الذي علمت فيه باخللع إن خالعها وهي غائبة، فإن 

أن يذكر املال صرحيا، أو أن يذكر لفظا : اخللع ال يزول ملك النكاح، وهذا مشروط بأحد أمرين
  . )2724(يتضمن املال

مشل الطالق بأنواعه، وهو الصريح " الطالق"فقوهلم . )2725("الطالق بعوض:"وعرفه املالكية بأنه   
بذل املرأة العوض على :" رشد بأنهوعرفه ابن. والكناية الظاهرة، أو أي لفظ آخر كان بنية الطالق

معاوضة على البضع متلك به املرأة نفسها، وميلك به الزوج :"، وعرفه ابن عرفة بأنه)2726("طالقها
  .)2727("العوض

فرقة بني الزوجني بعوض مقصود راجع جلهة الزوج بلفظ طالق أو :"كما عرفه الشافعية بأنه   
  .)2728(" الزوجني بعوضاللفظ الدال على الفراق بني"،      أو هو "خلع

  .)2729("فراق زوجته بعوض بألفاظ خمصوصة:"وعرفه احلنابلة بأنه   
االفتداء إذا كرهت املرأة زوجها فخافت أن ال توفيه حقه أو :"وأما اخللع عند الظاهرية فهو   

  .)2730("خافت أن يبغضها فال يوفيها حقها
للغوي والتعريف الفقهي يف بيان ويالحظ من هذه التعريفات السابقة اتفاق كل من التعريف ا   

مقصود اخللع، وكونه فرقة بطلب املرأة مقابل عوض تلتزمه لزوجها لتحصيل طالقها، وبذلك متلك أمر 
  .نفسها

  دليل مشروعية اخللع: الفرع الثاين   
  .ثبتت مشروعية اخللع بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول   

                                                 
 .75-74، املرجع السابق: انظر، سامح سيد حممد -2724
 .2/347 حاشية الدسوقي،: الدسوقي -2725
 .2/66بداية اتهد،  :ابن رشد -2726
 .275شرح حدود ابن عرفة، ص  : الرصاع-2727
 .3/347 مغين احملتاج، :الشربيين -2728
 .5/335شرح منتهى اإلرادات، :  البهويت-2729
 .10/235 احمللى،: بن حزما -2730
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  الكتاب: أوال   
ِحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ِمما َآتيتموهن شيئًا ِإلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يِقيما حدود اللَِّه فَِإنْ  ولَا ي�: قوله تعاىل   

تدا افْتا ِفيمِهملَيع احناللَِّه فَلَا ج وددا حِقيمأَلَّا ي م2731(�ِخفْت(.  
 لألزواج عن أخذ ما دفعوه لزوجان -عز وجل- ووجه الداللة من اآلية أا تفيد ي اهللا    

، إال أن الشارع احلكيم خص �ولَا يِحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ِمما َآتيتموهن شيئًا�:كالصداق بقوله تعاىل
هذا النهي العام بضابط هو نشوز املرأة وإظهارها البغضاء لزوجها حىت يخاف عليها ترك طاعة اهللا فيما 

 عليها من حق له بأن تستعصي عليه غري ممتثلة ألوامره وتسيء صحبته وتنفر من عشرته فاتفقا فرض
على الفراق مقابل رد ما أصدقها الزوج، وال حرج على املرأة أن تفتدي نفسها، وال حرج على الزوج 

  .)2732(يف أخذ ما افتدت به نفسها مقابل حتصيل رغبتها بطلب الفرقة
توا النساَء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإنْ ِطبن لَكُم عن شيٍء ِمنه نفْسا فَكُلُوه هِنيئًا وَآ�:وقوله عز وجل   

فدلت اآلية بعموم خطاا على جواز هبة املرأة مهرها لزوجها إذا كان بطيب نفس . )2733(�مِريئًا
  .مث جوازه يف اخللع وغريه ؟، بقطع النظر عن زمن العطاء هل يكون يف اخللع أم ال ومن )2734(منها

  السنة: ثانيا   
 منها ما روي عن ابن � حيث وردت عدة أحاديث تشري إىل تطبيق اخللع منذ عهد الرسول    

يا رسول اهللا ثابت بن قيس ما : فقالت� أن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب -رضي اهللا عنهما-عباس
؟ "أتردين عليه حديقته:" �سالم، فقال رسول اهللا أعتب عليه يف خلق وال دين ولكن أكره الكفر يف اإل

  .)2735("اقبل احلديقة وطلقها تطليقة:"�نعم، فقال رسول اهللا : فقالت
يدل " اقبل احلديقة وطلقها تطليقة:"� ووجه الداللة يف هذا احلديث أن األمر الوارد يف قوله    

مر املفضي إىل كفران العشري، وعدم على جواز اخللع، ومن مث مشروعيته إذا كرهت املرأة زوجها، األ
  .  )2736(القيام حبق اهللا فيه، ويعد هذا أول خلع وقع يف اإلسالم

                                                 
 .229اآلية  :البقرة -2731
 .1/274تفسري القرآن العظيم،: ابن كثري .4/74 اجلامع ألحكام القرآن،: القرطيب -2732
 .4اآلية  :النساء -2733
 .6/45 ، املصدر نفسه:القرطيب -2734
كتاب اخللع والطالق، باب : يالبيهق. 3/406. 5273كتاب الطالق، باب اخللع وكيفية الطالق فيه، حديث رقم :  البخاري-2735

 .7/511. 14838الوجه الذي حتل به الفدية، حديث رقم 
 .3/347مغين احملتاج،:الشربيين -2736
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   اإلمجاع:ثالثا   
 انعقد إمجاع الصحابة على مشروعية اخللع وجوازه، وعلى ذلك علماء األمة اإلسالمية إذا    

مل أزل أمسع ذلك من :  مالكوعليه مجهور الفقهاء، قال:"قال القرطيب. )2737(توافرت شروطه الشرعية
أهل العلم وهو األمر امع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا مل يضر باملرأة ومل يسئ  إليها ومل تأت من 

 يف امرأة ثابت بن �قبله وأحبت فراقه، فإنه حيل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعل النيب 
  .)2738("قيس

  :وه، ويستدل به من وجاملعقول: رابعا   
 إذا كانت الزوجة متضررة باستمرار حياا الزوجية والبقاء مع زوجها وتريد إزالة هذا :األول   

الضرر بالطالق خلعا كان عليها يف املقابل أن تزيل ما سيقع من ضرر على الزوج إذا طلقها، وذلك 
ا إذا كان الرجل غري ببذهلا العوض كمقابل يزيل عنه األضرار املادية يف حماولة منها للتخفيف ال سيم

  .راغب يف الفرقة
إذا كان للزوج أن ميلك االنتفاع بالبضع مبقابل هو املهر حال الزواج، جاز له أن يزيل : الثاين   

  .)2739(ملكه مبقابل هو العوض حال اخللع
إذا كان من حق املرأة أن ب مهرها لزوجها من غري فائدة تعود عليها، جاز هلا : الثالث   

  .)2740( تعطيه الفداء لتملك به نفسهاباألوىل أن
  حكمة تشريع اخللع: الفرع الثالث   
قد تتبدل احلاجات الزوجية نتيجة وقوع اخلالفات بني الزوجني فيزول مقصود الزواج احلقيقي    

من املودة والسكينة املنشودة إىل الشقاق املستمر بني الزوجني، مما يؤدي إىل التنافر والتشاجر ببغض 
  .جته أو بغضها له أو االثنني معاالرجل لزو

واإلسالم يف هذه احلال يوصي بالصرب واالحتمال، وينصح بعالج ما عسى أن يكون من أسباب    
 وعاِشروهن ِبالْمعروِف فَِإنْ كَِرهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا �:الكراهية، وذلك كما يف قوله تعاىل

 لَ اللَّهعجياوا كَِثريرير العالج ونفذ الصرب وأصبحت احلياة . )2741(�ِفيِه خفإذا اشتد اخلصام وعس
  .الزوجية غري قابلة لإلصالح، حينئذ رخص اإلسالم بالعالج الوحيد الذي ال بد منه

                                                 
  .10/268،  املصدر السابق:ابن قدامة.2/66 ،املصدر السابق:انظر، ابن رشد -2737
 .78-4/77 ،ملصدر نفسها: القرطيب -2738
 .3/347مغين احملتاج، : الشربيين-2739
 .343إرادة املرأة يف عقد الزواج والطالق، ص : جنالء مجعة حممد حساننيانظر،  -2740
 .19االية : النساء -2741
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قوقه يستعمله يف حدود ما فإن كانت الكراهية من جهة الرجل، فبيده الطالق، وهو حق من ح   
نت الكراهية من جهة املرأة فخافت أال تقيم حدود اهللا فيه بطاعتها له وحسن صحبته، وإن كا. شرع له

فقد أباح هلا اإلسالم التخلص من الزوجية بطريق اخللع، ومن مث إزالة الضرر الواقع عليها، وذلك بأن 
  .تعطي الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية لتنهي عالقتها به

فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطالق وعليه تبعاته، وإن طلبت :  معاوإن كانت الكراهية منهما   
  .)2742(الزوجة الفرقة فبيدها اخللع وعليها تبعاته كذلك

  احلكم الشرعي للخلع: الفرع الرابع   
  :يعتري اخللع جمموعة من األحكام التكليفية ختتلف باختالف احلالة اليت يقع فيها بني الزوجني   
  باحاخللع امل: أوال   
يكون طلب املرأة اخللع مباحا يف حاالت أو مبتطلبات شرعية خمتلف فيها بني الفقهاء، فالبعض    

 يف صورة -أيضا-أجازه مطلقا دون قيد أو شرط، والبعض اآلخر أجازه مشروطا، وهؤالء اختلفوا
جني، ومنهم القيد، فمنهم من أقرنه بكراهية الزوجة وخوفها، ومنهم من قيده بوقوع الشقاق بني الزو

  :من جعل صورة القيد وقوع الزوجة يف الفاحشة، وذلك على أقوال
 إىل جواز اخللع يف حالة وقوع الشقاق بني )2743( ذهب أئمة املذاهب األربعة:القول األول   

أو حالة كراهية املرأة لزوجها لعيوب ظاهرة أو باطنة كنقص دينه أو خلقه أو ملرض أو كرب   الزوجني 
 بعدم طاعة زوجها -عز وجل- حييق بنفس املرأة وال ترضاه فتخشى معه معصية اهللا وحنو ذلك مما

متعدية بذلك حدود اهللا، وكذلك جيوز اخللع بالتراضي بني الزوجني، وإن مل خيف كل منهما نشوزا وال 
  . إعراضا وال خافا أال يقيما حدود اهللا

ار كل منهما كارها لآلخر ال حيسن ويباح اخللع لسوء عشرة بني زوجني بأن ص:"قال البهويت   
ويصح مع استقامة حال ..ويباح اخللع ملبغضة زوجها ختشى أن ال تقيم حدود اهللا يف حقه.. صحبته

  .)2744("الزوجني
واستدلوا على ذلك زيادة على األدلة اليت جاءت يف الكتاب والسنة واليت تفيد مشروعية اخللع،    

ع بالتراضي بني الزوجني لدفع الضرر جاز من غري وقوع ضرر إذا كان اخللع رفع عقد وق: بأن قالوا
  .)2745(كاإلقالة يف البيع

                                                 
 .2/191 ،املرجع السابق: انظر، السيد سابق -2742
مغين :الشربيين. 2/66بداية اتهد،:ابن رشد. 5/335شرح منتهى اإلرادات، : البهويت.10/267املغين،: انظر، ابن قدامة -2743
 .3/347احملتاج،
 .5/335 شرح منتهى اإلرادات،: البهويت -2744
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للظاهرية، وفيه أن جواز طلب املرأة اخللع مشروط بكراهيتها لزوجها ووجود : القول الثاين   
الشقاق والضرر بينهما عند اخلوف من عدم إقامة حدود اهللا فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه 

  .ب العشرة وحسن الصحبة سواء منها أو منهما معامن طي
ولَا يِحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ِمما َآتيتموهن شيئًا ِإلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يِقيما  �:واستدلوا بقوله تعاىل   

ع احناللَِّه فَلَا ج وددا حِقيمأَلَّا ي ماللَِّه فَِإنْ ِخفْت وددِبِهح تدا افْتا ِفيمِهمفاآلية تدل مبنطوقها . )2746(�لَي
على أن جواز اخللع مشروط باخلوف سواء من الزوجة بكراهيتها، أو من الزوجني معا فيما جيب عليهما 
من حسن الصحبة ومجيل العشرة بينهما، فإذا ما حتقق الشرط صح اخللع، وإال فال يصح اخللع، ومن مث 

  .)2747( الشقاق والضررفاخللع مقيد حبالة
وأجيب عن هذا االستدالل بأن ذكر الشقاق أو اخلوف يف اآلية جرى على جمرى الغالب    

املتعارف بني الناس، وليس على سبيل الشرط؛ ألن الغالب وقوع اخللع يف حالة التخاصم والتشاجر بني 
  .)2748(الزوجني ال يف حالة الوفاق والرضا

ين إىل أن جواز اخللع مشروط مع مشاهدة الفاحشة فليس ذهب حممد بن سري: القول الثالث   
  .)2749(للزوج أن يأخذ الفدية من زوجته إال بارتكاا جرمية الزنا

ولَا تعضلُوهن ِلتذْهبوا ِببعِض ما َآتيتموهن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة �:واستدل بقوله تعاىل   
  .)2751(داللة يف اآلية أن اخللع جيوز إذا وقعت الزوجة يف جرمية الزناووجه ال. )2750(�

وأجيب عن هذا االستدالل بأن املراد بالفاحشة يف اآلية بأا النشوز والعصيان كما قال ابن    
  .)2753(، ويؤيد هذا التفسري الكثري من األحاديث الصحيحة)2752(عباس

الوفاق أو وقوع الشقاق بني الزوجني، وحىت  جيوز اخللع يف كل حال سواء حال :القول الرابع   
  .)2754(وإن كان بالظلم والنشوز من جهة الزوج بإضراره المرأته

                                                                                                                                                         
 .3/347 مغين احملتاج،: الشربيين -2745
 .229اآلية :البقرة -2746
 .237-10/236 احمللى،: ابن حزم -2747
 .3/347 مغين احملتاج،: الشربيين. 12/87فتح الباري، :  ابن حجر.4/79 اجلامع ألحكام القرآن، :انظر، القرطيب -2748
 .6/157 ،املصدر نفسه: القرطيب -2749
 .19اآلية :النساء -2750
 .1/467تفسري القرآن العظيم، :ابن كثري -2751
 .1/467، املصدر نفسه:ابن كثري -2752
 .451-12/450 ،نيل األوطار: الشوكاين -2753
 .2/68، املصدر السابق:ابن رشد -2754
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    ونوقش هذا الرأي بأنه على خالف ظاهر كتاب اهللا تعاىل، وخالف اخلرب الثابت عن رسول    
  .)2755(، وخالف ما أمجع عليه عامة أهل العلم�اهللا 

  .ابعني وفيه ال جيوز اخللع حىت يقع الشقاق من الزوجني معاجلماعة من الت: القول اخلامس   
، يدل على أن إطالق نفي �فال جناح عليهما فيما افتدت به� واستدلوا بأن مفهوم اآلية    

اجلناح أو اإلمث يف إجراء اخللع مقيد بوقوع الشقاق بني الزوجني مجيعا لكراهية كل واحد منهما 
  .)2756(ف من أحدمها دون اآلخر ال يندفع اإلمثلصاحبه، فإذا وقع الشقاق واخلو

وأجيب عن هذا االستدالل بأن املراد احلقيقي من اآلية هو نشوز املرأة، فإذا مل تقم حبقوق    
الزوج ترتب على هذا بغض الزوج هلا فنسبت املخالفة إليهما معا لذلك، حيث إن كراهية املرأة تؤدي 

  .)2757(ماإىل بغض الزوج ومن مث وقوع الشقاق بينه
  اخللع املكروه: ثانيا   
يكون اخللع مكروها إذا كانت احلياة الزوجية مستقيمة خالية من الشقاق والرتاع، وقامت املرأة    

ولو خالعته "جاء يف املغين. بطلب اخللع لغري عذر كبغض أو خشية أن ال تقيم حدود اهللا يف طاعة زوجها
  .)2758("ووقع كره -أي لغري حاجة إىل اخللع-لغري ما ذكرنا

أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما بأس فحرام عليها :"�ويستدل هلذا احلكم بقوله    
، فدل احلديثان على )2760("املختلعات هن املنافقات:" أنه قال�وملا روي عنه . )2759("رائحة اجلنة

وهذا يدل على ":قال ابن قدامة. )2761(كراهية وترهيب املرأة من طلب اخللع وإجرائه لغري سبب يقتضيه
  .)2762("حترمي املخالعة لغري حاجة، وألنه إضرار ا وبزوجها، وإزالة ملصاحل النكاح من غري حاجة

كما أن اخللع مع استقامة احلال بني الزوجني نوع من العبث فيكون مكروها خللو األحكام    
  .)2763(الشرعية منه، وفيه إزالة ملقصود الشارع من الزواج لغري حاجة

                                                 
 .4/73املصدر نفسه، :  انظر، القرطيب-2755
 .12/451املصدر نفسه، : الشوكاينانظر،  -2756
 .12/451 املصدر نفسه،: الشوكاين انظر، -2757
 .5/336 شرح منتهى اإلرادات،: البهويت .10/270املغين، : ابن قدامة -2758
 .485 سبق خترجيه، ص -2759
كتاب الطالق، باب ما جاء : النسائي. 3/484. 1186كتاب الطالق واللعان، باب ماجاء يف املختلعات،حديث رقم :  الترمذي-2760

 .12/96فتح الباري، : ابن حجر. 5/276. 5626، حديث رقم " واملختلعات هن املنافقاتاملنتزعات"يف اخللع، بلفظ 
 .12/96، فتح الباري: انظر، ابن حجر -2761
 .10/271 املغين، :ابن قدامة -2762
 .3/347 مغين احملتاج، :الشربيين.5/336 شرح منتهى اإلرادات، :انظر، البهويت -2763
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   اخللع احملرم:ثالثا   
إذا ما عضل الزوج زوجته لطلب اخللع، وذلك مبنعها حقوقها أو بعضها من نفقة وكسوة وقسم    

مع إساءة معاملتها، وغري ذلك من األسباب املنفرة والدالة على كون النشوز بالترك واافاة من جهته 
واحلق :"قال ابن عابدين. )2764(اطالدوا طمعا يف خمالعتها على شيء من ماهلا، فإن اخللع يكون حراما ب

  .)2766("وحيرم اخللع إن عضلها لتختلع:"، وقال البهويت)2765("أن األخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا
 ٍة ولَا تعضلُوهن ِلتذْهبوا ِببعِض ما َآتيتموهن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبين�:ويستدل هلذا بقوله تعاىل   
�)2767( . ا يف العشرة لتترك له فاألمر الوارد يف اآلية يدل على عدم جواز قهر الرجل المرأته واإلضرار

  .)2768(أو بعضه أو حقا من حقوقها عليه باالفتداء بهما أصدقها 
  القيود الواردة على حق اللجوء إىل اخللع: الفرع اخلامس   
دة على حق اللجوء إىل اخللع بالنسبة للمرأة كوسيلة مما سبق بيانه ميكن استنتاج أهم القيود الوار   

للخالص من رابطة الزوجية على وجه ال رجعة فيه للزوج إال برضاها، فريتفع بذلك الضرر عنها، وهذا 
احلق ليس على إطالقه أيضا كما يف حالة الطالق بالنسبة للرجل، بل ترد عليه قيود تضبطه، 

  :)2769(أمهها
د من اخللع حتقيق احلكمة اليت دعت إىل تشريعه، وهي متكني الزوجة  جيب أن يكون املقصو-أ   

من اخلالص من رابطة الزوجية عندما يتحقق هلا فوات الغرض املقصود من النكاح لعدم التوفيق يف 
حياا الزوجية، فإن قصد به غري ذلك مل حيل اخللع شرعا، وتطبيقا لذلك حيرم على الزوجة أن تطلب 

أميا :" �جة مشروعة إليه، فإن سؤال املرأة زوجها الطالق بغري ما بأس يعد إمثا لقوله اخللع من غري حا
  .)2770("امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

كما أنه ال حيقق اخللع حكمته املشروعة يف حال نشوز الزوج؛ ألن للزوج أن يطلق من غري    
بدال، وقد أمجع الفقهاء على أن اخللع ال حيل إذا كان النشوز من الزوج، حاجة لرضا الزوجة ودفعها 

فإن عضل زوجته وضارها بالضرب :" )2771("حىت ال يدفعها ألن تفتدي نفسها مباهلا، قال ابن قدامة
                                                 

 .10/235 احمللى، :مابن حز .5/336، املصدر نفسه:البهويت -2764
 .3/445رد احملتار،: ابن عابدين -2765
 .5/336 ،املصدر نفسه: البهويت -2766
 .19اآلية : النساء -2767
 .1/466تفسري القرآن العظيم، :ابن كثري -2768
 . وما بعدها88اخللع بني املذاهب الفقهية األربعة،ص :  انظر،سامح سيد حممد-2769
 .485 سبق خترجيه، ص -2770
 .10/272غين، امل:  ابن قدامة-2771
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والتضييق عليه، أو منعها حقوقها من النفقة والقسم وحنو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فاخللع باطل 
 �:، وقوله تعاىل)2773(�ولَا تعضلُوهن ِلتذْهبوا ِببعِض ما َآتيتموهن�: لقوله تعاىل)2772("ودوالعوض مرد

  . )2774(�وِإنْ أَردتم اسِتبدالَ زوٍج مكَانَ زوٍج وَآتيتم ِإحداهن ِقنطَارا فَلَا تأْخذُوا ِمنه شيئًا
ضرر بالغري، وهذا الضرر قد يلحق الزوجة، كما قد يلحق غريها،  أال يترتب على اخللع -ب   

وقد عمل الفقهاء فيما قرروه من األحكام على منعه، والقاعدة يف ذلك هي أن ما مشله االتفاق على 
اخللع يسري على الطرفني إال يف احلالة اليت تضر بالغري، فإن اتفاق الزوجني يتقيد من نفسه مبا ال ميس 

. وذلك يرجع إىل أن حق الغري حمافظ عليه شرعا ولو عند استعمال اإلنسان خلالص حقهحق غريمها، 
  :ومن أمثلة هذا القيد

جيوز اخللع من الصحيحة واملريضة إال أنه ملا كان أساس اخللع :  خلع املريضة مرض املوت-1   
كانت الزوجة مريضة ، فقد قيد الفقهاء حق الزوجني يف تقدير بدل اخللع إذا )2775(أنه يتم بعوض مايل

ولذلك اتفق الفقهاء على صحة . )2776(مرض املوت ألما يتهمان يف هذه احلالة بقصد اإلضرار بالورثة
  .)2777(اخللع، ويأخذ الزوج من بدل اخللع القدر الذي تنتفي معه شبهة اإلضرار بالورثة

حلاضن، فيصح  كما ال يصح أن تكون احلضانة بدل اخللع؛ ألن حق احملضون أوىل من حق ا-2   
  . )2778(اخللع ويبطل الشرط

                                                 
 .10/272املغين، : ابن قدامة.  وبه قال مالك والشافعي وأمحد، وقال أبو حنيفة العقد صحيح والعوض ال زم وهو آمث عاص-2772
 .19اآلية  :النساء-2773
 .20اآلية : النساء-2774
 .5/356 شرح منتهى اإلرادات،:البهويت .3/350 مغين احملتاج،: الشربيين -2775
ملقدار الذي جيوز للمرأة يف حال مرضها أن ختالع به ويكون للزوج أخذه إن فارقت املختلعة احلياة يف العدة اختلف الفقهاء حول ا -2776

فريى احلنفية أن العوض املبذول من املختلعة يف حال مرضها مرض املوت يعترب من ثلث ماهلا، لكنه يعطى الثلث دفعا لتهمة : على أربعة أقوال
ة إىل أن املريضة إذا خالعت زوجها بأكثر من مقدار إرثه منها صح اخللع وردت الزيادة، وال توارث بينهما يف بينما ذهب املالكي. املواضعة

أما القول الثاين عندهم فريى أنه ال جيوز خلع املريضة مرضا خموفا إذا اختلعت بأكثر من مقدار إرث . مجيع األحوال ، هذا على القول األول
وذهب الشافعية إىل أن الزوجة إذا اختلعت يف حال املرض هلا أن ختالع بقدر .  شيء من املال للزوج وال يتوارثانالزوج منها وتطلق بائنا، وال

مهر مثلها أو بأقل أو بأكثر منه على أن خيرج العوض إذا ساوى مهر املثل أو دونه من رأس املال، ألن مقدار العوض املبذول هو قيمة ما 
ألا مبثابة التربع فتأخذ حكم الوصية  عن مهر املثل خيرج قيمة مهر املثل من مجيع التركة والزيادة من ثلثها،متلكه، وأما إذا زاد العوض 

بينما ذهب احلنابلة إىل أن العوض املخالع به من الزوجة يف . لألجنيب تنفذ يف حدود الثلث، فإن زادت عليه فاألمر يقدره الورثة باإلجازة
 أو ماثله صح اخللع، وإن زاد عن قيمته وقع اخللع وبطلت الزيادة، وللورثة       زوج منها، فإن قل عنهمرض موا يعترب مرياث ال

مغين : الشربيين. 355-2/354 حاشية الدسوقي، :الدسوقي.           3/460رد احملتار، :ابن عابدين انظر، .استراجاعها من الزوج
 .          229-5/228كشاف القناع،: البهويت .2/69 بداية اتهد،: ابن رشد. 3/350احملتاج،
 .314-10/313املغين،: ابن قدامة -2777
 .370-369أحكام األحوال الشخصية، ص : أمحد إبراهيم بكانظر،  -2778
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 للزوجة أن ختتلع من زوجها على أن تقوم بنفقة ولدها منه مدة معينة وتلتزم هي بالنفقة، إال -3   
  . أا إذا أعسرت أجرب الزوج على اإلنفاق على ولده ويرجع عليها عند يسارها

هذا بيان ملدى خطورة ويف . )2779(واحلكمة يف كل هذا صيانة حق الولد ودفع الضرر عنه   
اللجوء إىل اخللع كسبب من أسباب التفريق بني الزوجني ملا يترتب عليه يف الغالب األعم من اإلضرار 

 لتفكك األسرة ودمها، فال جيب اللجوء إليه إال إذا توافرت أي )2780(باألبناء نفسيا ومعنويا واجتماعيا
  .من اِحلكم اليت شرع اخللع من أجلها

  التكييف الفقهي للخلع: سادسالفرع ال   
اختلف الفقهاء يف وصف اخللع هل يقع طالقا بائنا حيتسب من عدد الطلقات أم أنه فسخ ينقض    

  :العقد وال حيتسب من عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج على زوجته، على النحو اآليت
ة يف العدة مل يكن يرى مجهور الفقهاء أن اخللع طالق بائن؛ ألنه لو كان للزوج رجع: أوال   

. )2781(الفتدائها باملال فائدة، فهي قد بذلت املال لتملك نفسها وال تعود إليه إال برضاها، فلذا كان بائنا
ومن جهة أخرى فإن الفسخ يقتضي الفرقة دون اختيار الزوج، أما اخللع فإنه يرجع إىل اختياره فال 

  .)2782(يكون فسخا
 أن اخللع فسخ للنكاح، وهو قول ابن -يف رواية-وأمحد  )2783( ويرى الشافعي يف القدمي:ثانيا   

 �:واحتج بقوله تعاىل.  وإذا كان فسخا ال ينقص به عدد الطلقات)2784(-رضي اهللا عنهما-عباس
 فَِإنْ �:وقوله تعاىل) 2786(�  فَلَا جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه�:  ، وقوله تعاىل) 2785(�الطَّلَاق مرتاِن

فذكر اهللا تعاىل تطليقتني واخللع تطليقة . )2787(�ها فَلَا تِحلُّ لَه ِمن بعد حتى تنِكح زوجا غَيرهطَلَّقَ

                                                 
 .10/284املغين،: ابن قدامة. 456-3/455رد احملتار،:انظر، ابن عابدين -2779
األبناء نفسيا ومعنويا كأثر مترتب على اخللع، ألن القول بغري ذلك يعين منع واحلقيقة أن هذا القيد ال يسري على حالة اإلضرار ب -2780

 .وقوع اخللع بني الزوجني لألبد ما دام هناك أبناء حىت ال يترتب عليه ضرر م، ومن مث يتعطل احلكم الشرعي املتعلق باخللع
 .5/216 كشاف القناع،: البهويت .2/351حاشية الدسوقي، : الدسوقي .2/69 بداية اتهد،: ابن رشد انظر، -2781
 .2/69 بداية اتهد، :ابن رشد -2782
وأما يف مذهبه اجلديد فيحصل باخللع طلقة بائنة . ويف قول نص عليه الشافعي يف األم أنه ال حيصل به شيء ال فرقة بطالق وال فسخ -2783

 .3/354 مغين احملتاج،: الشربيين.تنقص من عدد الطلقات
 .10/274 ،املغين: ابن قدامة -2784
 .229اآلية  :البقرة -2785
 .229اآلية  :البقرة -2786
 .230اآلية  :البقرة -2787
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بعدها، فلو كان اخللع طالقا لكان أربعا، وألن اخللع فرقة خلت عن صريح الطالق وال نيته فكانت 
  .)2788(فسخا

  لاخللع بني الرخصة واحلق األصي: املطلب الثاين   
 األصل يف اخللع يف الشريعة اإلسالمية أن يقع بالتراضي بني الزوجني مما سبق بيانه يتضح أنّ   

 ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من جعل اخللع حقا من حقوق الزوجة تلجأ إليه  خالفواتفاقهما، على
ة القاضي يف إجبار  الزوج يف املوافقة أو االعتراض، كما أنه مل يبني صراحة مدى سلطدون مراعاة حق

  . يقتضي ذلك54الزوج على تلبيته لطلب اخللع من طرف الزوجة، إال أن مفهوم نص املادة 
 وعليه ال بد من بيان اآلثار الفقهية للخلع، والشروط الواجب توافرها يف املختلعة، وكذا بيان    

  :مدى سلطة القاضي يف إيقاع اخللع جربا عن الزوج، وذلك من خالل ما يأيت
  اآلثار الفقهية للخلع: الفرع األول   
الوضع الفقهي للخلع أنه عقد ينعقد بإجياب وقبول، وهو افتداء من الزوجة ببذل مال للزوج مع    

التزامها بدفعه مقابل خالصها من الزوج، فإنه يعترب معاوضة من جانبها، لكنها ليست معاوضة حمضة بل 
جانب الزوج، ألنه علق طالق زوجته على قبول املال، والتعليق كما يعترب ميينا من .فيها شبه بالتربعات

  :، واعتباره معاوضة من جانب الزوجة يرتب األحكام اآلتية)2789(يعترب ميينا عند الفقهاء
  اآلثار املترتبة على اخللع باعتباره معاوضة: أوال   
أن ترجع عن هذا اختلعت نفسي منك بكذا، كان هلا :  أن الزوجة لو ابتدأت باخللع فقالت-1   

اإلجياب قبل قبول الزوج، ألن اإلجياب يف املعاوضات يصح الرجوع عنه قبل صدور القبول من الطرف 
  .اآلخر

 أن الزوجة لو كانت حاضرة يف الس فال بد من قبوهلا فيه، وإن كانت غائبة عنه فال بد -2   
لس الذي تعلم فيه باخللع، فإن قامت من الس بعد مساعها لفظ املخالعة من الزوج، أو من قبوهلا يف ا

بعد علمها بذلك بطل اإلجياب، فلو قبلت بعد ذلك ال يقع اخللع، ألن املعاوضة املالية تبطل إذا تفرق 
  .املتعاقدان بعد اإلجياب وقبل القبول

ن مع  العتبار العقد بالنسبة هلا معاوضة يف معىن التربع اشترط يف اخللع بالنسبة هلا أن تكو-3   
صالحيتها إليقاع اخللع عليها أهال للتربع، فال بد لثبوت بدل اخللع عليها من أن تكون بالغة عاقلة 

                                                 
 .2/69بداية اتهد، : ابن رشد .5/341 شرح منتهى اإلرادات، :البهويت -2788
-357أحكام األحوال الشخصية، ص :  أمحد إبراهيم بك.103اخللع بني املذاهب الفقهية األربعة، ص : سامح سيد حممد انظر، -2789

358. 
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 ألن من ال يستويف هذه الشروط ليس أهال للتربع، وإمنا اعترب من جانبها -وسيأيت بيان ذلك-رشيدة
فتداء نفسها ذا املال، فال معاوضة يف معىن التربع ألن بدل اخللع ال يوجد مال يف نظريه، وإمنا هو ا

  .ميكن اعتباره معاوضة خالصة، ألن املعاوضة اخلالصة تكون يف نظري مال أو ما يف معناه
 جيوز للزوجة أن تشترط لنفسها اخليار يف مدة معلومة يكون هلا فيها احلق يف القبول أو -4   

وبناء عليه ال يصح .  اخليارالرفض، ألن اخللع من جانبها معاوضة، واملعاوضات يصح فيها اشتراط
  .  )2790(للزوجة أن تعلق اخللع على شرط وال أن تضيفه إىل زمن مستقبل

  اآلثار املترتبة على اخللع باعتباره ميينا: ثانيا   
  :واعتبار اخللع ميينا من جانب الزوج يرتب األحكام اآلتية   
زوجة ألنه تعليق، والتعليق ال جيوز  ال جيوز للزوج إذا ابتدأ باخللع أن يرجع فيه قبل قبول ال-1   

الرجوع فيه، وعلى ذلك لو صدر إجياب باخللع من الزوج يف الس مث قام منه قبل قبول الزوجة له ال 
يبطل اإلجياب باخللع بقيامه من الس، فلو قبلت الزوجة اخللع بعد قيام الزوج كان قبوهلا صحيحا 

 رجوعا عن اإلجياب داللة، وإذا كان الزوج ال ميلك الرجوع عن ويقع اخللع، ألن القيام من الس يعترب
  .اإلجياب صراحة فال ميلك الرجوع عنه داللة من باب أوىل، ألن التعليق ال ميكن الرجوع فيه

 إجياب الزوج يف اخللع جيوز تعليقا على شرط، كما جيوز إضافته إىل زمن مستقبل، فإن -2   
علق عليه، أو عند حلول الوقت املضاف إليه وقع اخللع ولزمها املال قبلت الزوجة عند وجود الشرط امل

وترتبت عليه آثاره اخلاصة، ولكن ال جيوز هلا أن تعلق إجياا على أمر من األمور، ألن عقود التمليكات 
ال جيوز تعليقها، بل ال تكون إال بصيغة منجزة، واخللع متليك مال بالنسبة هلا، فيأخذ كل أحكام 

  .يكالتمل
 ال يصح للزوج أن يشترط لنفسه اخليار يف مدة معلومة ألنه ال ميلك الرجوع عن اخللع، -3   

واشتراط اخليار جيعل له احلق يف الرجوع عنه يف مدة اخليار، وهذا خمالف ملقتضى التصرف الذي صدر 
لكن ال منه، والشرط إذا خالف مقتضى التصرف ال يكون صحيحا، فإذا اشترط كان الشرط باطال، 

يبطل اخللع به ألن اخللع ال يبطل بالشروط الفاسدة، فلو خالع زوجته على أن له اخليار ثالثة أيام وقبلت 
  .)2791(الزوجة وقع اخللع يف احلال ولزمها املال املتفق عليه

                                                 
أحكام األحوال الشخصية، ص :  أمحد إبراهيم بك.107-105 اخللع بني املذاهب الفقهية األربعة، ص: سامح سيد حممد انظر، -2790

358-359. 
أحكام األحوال الشخصية، ص :  أمحد إبراهيم بك.105-103 اخللع بني املذاهب الفقهية األربعة، ص: سامح سيد حممد انظر، -2791

358-359. 
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وبالرغم من هذا، فإن اخللع مبفهومه وتكييفه السابقني ال ميكن تصوره إال يف حالة توافر    
 الزوجني، إذ يعترب الرضا كاف بذاته لتحقيق اآلثار املرجوة منه دون حاجة إىل القاضي التراضي بني

ليقرره، أما يف حال ختلف الرضا من قبل الزوج وأرادت الزوجة أن ختتلع منه، فهنا تظهر احلاجة إىل 
اخللع كونه جاز :" هذا هو مقصود املالكية عندما قالواولعلّ .)2792(القاضي ليكون اخللع قضاء ال اتفاقا

  . أو اتفاقا بال حاكم  أي قضاء حباكم؛)2793("حباكم أو بال حاكم
  الشروط الواجبة يف املختلعة: الفرع الثاين   
إذا كان اخللع فرقة يف مقابل مال تلتزمه املرأة لزوجها؛ لذا يشترط كوا يف زواج صحيح وأهال    

جاء يف مغين . )2794(ها عن نفسها باالتفاقللتصرفات املالية، بأن تكون بالغة عاقلة راشدة ليصح خلع
 أو ملتمسه ليصح خلعه من زوجة أو أجنيب إطالق تصرفه يف املال -أي اخللع-وشرط قابله:"احملتاج

ال خالف عند :"، وجاء يف بداية اتهد)2795("بكونه مكلفا غري حمجور عليه، أي بالنسبة لثبوت املال
  . )2796("اجلمهور أن الرشيدة ختالع عن نفسها

ولكن ما احلال إذا مل تكن الزوجة املختلعة أهال للتصرف بأن كانت قاصرا، فهل يصح خلعها    
  .؟)2797(ويلزمها املال أم ال

  خلع الصغرية: أوال   
 يف أن الزوجة احملجور عليها لصغر إذا خالعت زوجها ال يصح )2798(ال خالف بني الفقهاء   

إن خالعته احملجور عليها لسفه :"يف كشاف القناعخلعها، وال يلزمها ما بذلت من مال كعوض له، جاء 
  .)2799("أو جنون مل يصح اخللع، ولو أذن فيه الويل، ألنه تصرف يف املال وليست من أهله     أو صغر 

  :إال أم اختلفوا يف وقوع الطالق ووصفه على أربعة أقوال   

                                                 
 .107اخللع بني املذاهب األربعة، ص : ، سامح سيد حممدانظر -2792
 .2/347حاشية الدسوقي، : الدسوقي -2793
 .2/68 بداية اتهد، :ابن رشد .2/347 حاشية الدسوقي،: انظر، الدسوقي -2794
 .3/349 مغين احملتاج،: الشربيين -2795
 .2/68 بداية اتهد،: ابن رشد -2796
وبالرجوع إىل . يتطرق إىل الشروط الواجبة يف املختلعة، ومل يبني حكم القاصرة يف طلب اخللعلإلشارة فإن املشرع اجلزائري مل  -2797

يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من :"املادة السابعة يف فقرا األخرية من قانون األسرة اليت نصت على أنه
دروها االلتزام بدفع العوض يف اخللع، ومن مث فال يصح اخللع من القاصر كما قررالفقهاء ذلك ، فإن القاصر ال يكون مبق"حقوق والتزامات

 .اتفاقا
 .  4/352الفقه على املذاهب األربعة، : اجلزيري.2/348حاشية الدسوقي،:الدسوقي.10/307املغين،: ابن قدامة -2798
 .5/215 كشاف القناع،: البهويت -2799
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ل القبول أو صغرية ليست فرق احلنفية بني ما إذا جرى اخللع من صغرية من أه: القول األول   
من أهل القبول، فإن مل تكن من أهل القبول بأن كانت ال تعرف أن النكاح جالب املهر واالستمتاع، 

أما إن كانت من أهل القبول بعلمها أن . واخللع سالب للعوض، وقبلت أو مل تقبل اخللع ال تطلق
 يلزمها املال املخالع به لعدم النكاح جالب واخللع سالب تطلق رجعيا لوجود القبول منها، وال

  .)2800(صالحيتها للتربع بشيء من ماهلا
ذهب املالكية إىل أن الزوجة الصغرية إذا خالعت زوجها تبني وال يلزمها العوض، : القول الثاين   

إن مت يل هذا املال، أو إن صحت : وإن أخذه الزوج فعليه رده، مامل يشترطه لوقوع الطالق، بقوله
  .)2801(طالقبراءتك فأنت 

 لغو ال يقع به شيء -مميزة أو غري مميزة-يرى الشافعية أن خلع الصغرية وقبوهلا: القول الثالث   
  .)2802(من الطالق، النتفاء أهلية القبول وعدم اعتبار عبارا

ذهب احلنابلة إىل أن الزوجة الصغرية إذا خالعت زوجها يقع طالقها رجعيا، إذا : القول الرابع   
 وإن مل يكن اللفظ مما يقع به الطالق كان لغوا فال يقع -وكان دون الثالث-الق أو نيته كان بلفظ الط

  .)2803(به شيء
  خلع السفيهة: ثانيا   
  :اختلف الفقهاء يف حكم خلع السفيهة عن نفسها هل يصح اخللع ويلزم املال أم ال؟ على رأيني   
 الرشيدة واحملجور عليها لسفه عن  أن خلع الزوجة الكبرية غري)2804( يرى احلنفية:الرأي األول   

والغري صريح يف -نفسها على مال هو مهر أو غريه جائز، ويقع به الطالق بائنا إذا كان بلفظ اخللع
 بينما تطلق رجعيا إذا كان بصريح لفظ الطالق، ويف احلالتني ال يلزم املال املبذول من املرأة -الطالق

وإذا بلغت املرأة :"جاء يف حاشية ابن عابدين. ا بسبب السفهلعدم ثبوت حقها يف التربع بشيء من أمواهل
فاختلعت من زوجها مبال جاز اخللع، ألن وقوع الطالق يف اخللع يعتمد القبول، وقد حتقق ) 2805(مفسدة

منها ومل يلزمها املال؛ ألا ألزمته ال لعوض هو مال وال ملنفعة ظاهرة، فإن كان طلقها تطليقة على ذلك 

                                                 
. 412-1/411، 1920، 3رح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، مطبعة النهضة، مصر، طش:  انظر، حممد زيد األبياين-2800

 .371أحكام األحوال الشخصية، ص :  أمحد إبراهيم بك.353-4/352 الفقه على املذاهب األربعة،: عبد الرمحن اجلزيري
 .2/348 حاشية الدسوقي،:  الدسوقي-2801
 .3/349 مغين احملتاج، :الشربيين -2802
 .5/340شرح منتهى اإلرادات،  :لبهويتا -2803
 .336األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة. 3/458 رد احملتار، : ابن عابدين-2804
 .لعله يقصد مفلسة أو سفيهة -2805
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 رجعتها؛ ألن وقوعه بالصريح ال يوجب البينونة إال بوجوب البدل خبالف ما إذا كان بلفظ املال ميلك
  .)2806("اخللع

ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن الزوجة السفيهة ال : الرأي الثاين   
 طالق إذا مل يقع باختالعها جيوز أن تنفرد باملخالعة عن نفسها، وال يلزمها املال، واختلفوا فيما يقع من

  :اخللع على ثالثة أقوال
ذهب املالكية إىل أن السفيهة غري الرشيدة يقع عليها الطالق البائن، وال يلزمها : القول األول   

  .)2807(العوض املبذول للزوج عند االختالع، فإن أخذه رده إن مل يشترط لوقوع الطالق ونفاذه
 لزوجها قبل -احملجور عليها وغري احملجور عليها-خمالعة السفيهة  يرى الشافعية أن :القول الثاين   

  .)2808(الدخول يقع به طالقا بائنا، خبالف ما إذا اختلعت بعد الدخول فإنه رجعي
ذهب احلنابلة إىل تطليق السفيهة عند خمالعتها مع الزوج رجعيا، إذا خالعت : القول الثالث   

  .)2809( به الطالق ال يقع به شيء من الطالق وكان لغوابلفظ الطالق، وإن مل يكن اللفظ مما يقع
  خلع احملجور عليها لفلس: ثالثا   
 إىل أنه جيوز خلع احملجور عليها لفلس، بينما خيتلف حكم )2811( واحلنابلة)2810(ذهب الشافعية   

 من وقوعه تبعا للعوض املخالع به، والذي قد يكون قدرا من املال تلتزمه دينا يف ذمتها، أو يكون عينا
  :ماهلا على النحو اآليت

 غري - املخالعة على قدر من املال، إذا اختلعت احملجور عليها لفلس على قدر من املال:أوال   
 تلتزمه دينا يف ذمتها صح اخللع؛ ألنّ هلا ذمة مالية يصح تصرفها فيه، ويستوفيه منها -احملجور عليه

بتها باستيفائه زمن احلجر عليها، كما لو كان له الزوج مىت رفع احلجر عنها وأيسرت، وال حيق له مطال
ويصح اخللع من زوجة حمجور عليها لفلس :"قال البهويت. دينا يف ذمتها أو باعها شيئا ومثنه دينا له عليها

على مال يف ذمتها لصحة تصرفها فيها كاقتراضها وتطالب به إذا انفك حجرها وأيسرت ال إن خالعته 
  .)2812("بعني ماهلا

                                                 
 .3/458 رد احملتار، :ابن عابدين -2806
 .2/348الشرح الكبري ، : الدردير -2807
 .3/350 مغين احملتاج،: الشربيين -2808
 .10/307 املغين، :ابن قدامة -2809
 .3/349 مغين احملتاج،: الشربيين -2810
 .10/307املغين، :ابن قدامة -2811
 .5/340 شرح منتهى اإلرادات، :البهويت -2812
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 املخالعة على قدر معني من ماهلا، إذا جرى خلع احملجور عليها لفلس مع زوجها على عني :اثاني   
من ماهلا ال يصح خلعها لعدم خالص هذا املال مللكيتها ملكية تامة بتعلق حق الغرماء فيه، ويقع طالقها 

  .)2813(بائنا، وللزوج أن يرجع عليها مبهر املثل إذا انفك احلجر عليها
  حكم تلبية الزوج لطلب اخللع: ثالفرع الثال   
  :)2814(اختلف الفقهاء يف حكم تلبية الزوج لطلب زوجته اخللع على رأيني   
جلمهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية أنه يستحب للزوج تلبية : الرأي األول   

 األمر الذي -ر واجباوإال صا-طلب زجته للخلع، ومن مث فللزوج رفض طلب زوجته، وال جيرب عليه 
–وتسن إجابتها :"قال البهويت. يترتب عليه انتفاء إرادة الزوجة يف إيقاع الفرقة باخللع دون رضا الزوج

فلها أن تفتدي منه ويطلقها إن رضي :"وجاء يف احمللى. )2815(" إذا سألته اخللع على عوض-أي الزوجة
  .)2816("هو وإال مل جيرب هو

 يفيد )2817("أقبل احلديقة وطلقها تطليقة" الوارد يف احلديث �نيب واستدل اجلمهور بأن أمر ال   
  . )2818(اإلرشاد واإلصالح ال اإلجياب واحلتم بإجراء اخللع

ذهب املالكية إىل القول بوجوب استجابة الزوج لرغبة امرأته يف طلب اخللع، ومن : الرأي الثاين   
    .)2819(لع بإجبار الزوج عليه لوجوبهمث فللمرأة اإلرادة املنفردة يف احلصول على الطالق باخل

والفقه أن الفداء إمنا جعل للمرأة يف مقابلة ما بيد الرجل من الطالق فإنه ملا جعل :"قال ابن رشد   
  . )2820("الطالق بيد الرجل إذا فرك املرأة جعل اخللع بيد املرأة إذا فركت الرجل

يفيد وجوب تلبية " لقها وتطليقةاقبل احلديقة وط"واستدلوا على ذلك بأن األمر يف احلديث    
  .الرجل لرغبة زوجته يف طلب اخللع لبقاء وعدم انصراف األمر عن أصله يف إفادة الوجوب

                                                 
 .10/307 املغين،: ابن قدامة. 5/340شرح منتهى اإلرادات، : انظر، البهويت -2813
، هل حيمل على الوجوب " احلديقة وطلقها تطليقةاقبل:"يرجع سبب االختالف إىل حقيقة صفة األمر الوارد يف قوله لثابت بن قيس -2814

أم على الندب واالستحباب، فمن فهم أن األمر حيمل على الوجوب جعل حكم إجابة الزوج لطلب الزوجة باخللع الوجوب، ومن محل األمر 
 .على الندب جعل رضا الزوج معتربا يف قبول طلب اخللع من الزوجة

 .5/336 شرح منتهى اإلرادات، :البهويت -2815
 .10/335 احمللى،:ابن حزم -2816
 .564 سبق خترجيه، ص -2817
 . 12/93فتح الباري،: ابن حجر  انظر،-2818
 .2/68بداية اتهد، : ابن رشد-2819
 .2/68، املصدر نفسه:ابن رشد -2820
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كما قاسوا إرادة املرأة يف حتصيل الطالق خلعا على عوض وإرادة الرجل يف إيقاع الطالق ا    
ىل الفرقة، وعدم الرغبة يف استمرار مىت شاء دون اعتبار لرضاها جبامع مشترك هو الكراهية الداعية إ

  .)2821(احلياة الزوجية
كما أن املعقول يقضي بأن اإلبقاء على زوجة كارهة ومبغضة لزوجها وبيتها قد يؤدي إىل كثري    

  .)2822(من االحنرافات واآلثام، ومنع املنكر واجب فكان اخللع وهو طريق املنع واجبا
  الترجيح   
طلب زوجته اخللع، فإن حالة عدم موافقة الزوج قد تؤدي إىل القول باستحباب تلبية الزوج ل   

اإلضرار املعنوي باملرأة الستمرار حياا الزوجية مع زوج كارهة له؛ إال أن هناك أضرارا أشد قد تقع 
عند القول بإلزام الزوج وإجباره على قبول طلب زوجته للخلع، إذا ما قورنت مبا تتعرض له املرأة من 

فيكون ذلك سببا يف إحجام الشباب عن الزواج وتكوين أسرة، ومن مث ال عمارة . أضرار نفسية
لألرض، وال وقاية من الوقوع يف املعصية لسهولة حصول الزوجة على االنفصال مىت أرادات ذلك، وهو 
ما ينتج عنه كثرة وقوع الطالق وهدم األسر، األمر الذي يؤدي إىل ضياع مقاصد الشرع يف تشريع 

  .الزواج
كما أن إلزام الزوج على املوافقة على طلب الزوجة خلعها يؤدي إىل فتح الباب واسعا إليقاع    

الفرقة بينهما، وهذا خمالف ألصل تشريع الطالق الذي ضيق الشارع من جماالته، وجعله عالجا حلاالت 
  .استثنائية

الزواج اليت تتمثل يف ومنه فإن رأي اجلمهور يف هذه املسألة هو األقرب يف حتقيق مقاصد وأهداف 
  .الدميومة واإلصالح بني الزوجني عند التنافر والشقاق

ومييل أبو زهرة إىل ترجيح رأي املالكية ولكن بعد تعذر اإلصالح بني الزوجني، حيث    
ذا يتبني أن املذهب املالكي يتسع للخلع إن فركت املرأة زوجها، ولكن بعد حتكيم احلكمني :"يقول

  .)2823("ح والعجز عنه، ويقر القاضي ما يرتئيان ولو كان خلعاوحماولة اإلصال
  سلطة القاضي يف إيقاع اخللع جربا عن الزوج: الفر ع الرابع   
إذا كان األصل يف اخللع أن يقع بالتراضي بني الزوجني واتفاقهما، على أساس أنه عقد عند كثري    

ء دور للقاضي يف مسألة اخللع، سواء كان من الفقهاء، والعقد يقوم على التراضي، فهل يشترط الفقها

                                                 
 .2/68بداية اتهد، :ابن رشد انظر، -2821
 .362ق، ص إرادة املرأة يف عقد الزواج والطال: انظر،جنالء مجعة حممد حسانني -2822
 .341-340األحوال الشخصية، :  أبو زهرة-2823
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هذا الدور على سبيل الرقابة، أم أنه أكرب من ذلك كأن يشترط لصحة اخللع ضرورة إيقاعه أمام 
القاضي، ومنه فهل للقاضي إذا طلبت الزوجة اخللع من زوجها بسبب من األسباب املشروعة إجبار 

  .أو إيقاعه بدال عن الزوج؟    الزوج على اخللع 
  :اختلفت اآلراء الفقهية يف هذه املسألة، وميكن حصرها يف اجتاهني   
ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة والظاهرية، وحاصله أن : االجتاه األول   

اخللع يصح بدون احلاكم، كما يصح إذا وقع أمام احلاكم، وبالتايل يقع صحيحا وال يتوقف صدوره من 
أن اخللع جائز عند السلطان وغريه؛ ألنه عقد يعتمد التراضي :"فقد جاء يف املبسوط. أمامهاحلاكم أو 

وجاز اخللع بال حاكم فال يتوقف كونه خلعا على :"، وجاء يف جواهر اإلكليل)2824("كسائر العقود
ون جيوز اخللع د: ال يفتقر اخللع إىل حاكم نص عليه أمحد فقال:"قال ابن قدامة ، و)2825("حكم القاضي

فلها أن تفتدي منه ويطلقها إن رضي وإال مل جيرب هو، إمنا أجيز :"وقال ابن حزم. )2826("السلطان
  .)2827("بتراضيهما

  :واستدلوا ملا ذهبوا إليه مبا يلي   
 إباحة األخذ من الزوجة �فال جناح عليهما فيما افتدت به�: يستفاد من قوله تعاىل:أوال   

رضي -ج البخاري يف صحيحه أن عمر بن اخلطاب وعثمان، كما أخر)2828(بالتراضي من غري سلطان
  .)2829( أجازا اخللع دون السلطان-اهللا عنهما

 اخللع معاوضة ال حيتاج إىل القاضي بل يقوم على اتفاق الطرفني، وقد جاءت الكثري من :ثانيا   
 فهو كالبيع، إن كُيف اخللع على أنه عقد معاوضة: النصوص وأقوال الفقهاء دالة على ذلك، حيث قالوا

وإن كُيف على أنه فسخ بالتراضي كان كاإلقالة وكل من البيع واإلقالة ال حيتاج إىل حكم 
  .)2830(حاكم

 قياس اخللع على النكاح والطالق من حيث أنه ملا كان النكاح والطالق ال حيتاجان إىل :ثالثا   
يانه أنواع الفُرق من حيث يقول السيوطي بصدد ب. حكم القاضي فكذلك اخللع؛ ألنه نوع من الطالق

                                                 
 .6/173املبسوط،: السرخسي -2824
 .1/330،)دط،دت(جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، املكتبة الثقافية، بريوت،: عبد السمبع اآليب -2825
 .10/268 املغين، :ابن قدامة -2826
 .10/235 احمللى، :بن حزم ا-2827
 .12/87 فتح الباري،: ابن حجر -2828
 .87-12/86،املصدر نفسه: ابن حجر -2829
 .269-10/268،املصدر نفسه: ابن قدامة. 2/374حاشية الدسوقي، : الدسوقي -2830
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 أصال فالطالق -أي إىل احلاكم-وأما ما ال حيتاج :"احتياجها إىل حضور القاضي من عدمه
  .)2831("واخللع

ذهب مجاعة من التابعني منهم سعيد بن جبري واحلسن البصري وابن سريين وأبو : االجتاه الثاين   
 الزوج والزوجة استقالال، بل جيب أن يترافعا إىل عبيد، إىل أنه ال يكفي لوقوع اخللع جمرد اتفاق إرادة

ال يكون اخللع حىت :"وقد ذكر اجلصاص قول سعيد بن جبري. احلاكم وهو الذي يقضي بوقوع اخللع
يعظها وإال ارتفعا إىل السلطان فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فريويان ما يسمعان إىل 

  .)2832(" وإن رأى أن جيمع مجعالسلطان فإن رأى بعد ذلك أن يفرق فرق
، وأن أبا "ال جيوز اخللع دون السلطان:"كما ذكر ابن حجر ما قاله احلسن البصري وابن سريين   

  .)2833(عبيد اختار هذا القول
  :واستدلوا ملا ذهبوا إليه مبا يلي   
 وِإنْ �: وقوله تعاىل،)2834(�فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا يِقيما حدود اللَِّه�: من الكتاب، قوله تعاىل:أوال   

  .)2835(�ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَهِلها
وأسنده إىل احلكام " فإن خفتم: "فقد جعل اهللا تعاىل اخلوف يف اآلية األوىل لغري الزوجني بقوله   

، فجعل اخلوف لغري الزوجني، وهذا يدل "ن خافافإ"والوالة وليس إىل الزوجني، وإال لكان قوله تعاىل
وإن "كما أن اآلية األخرى .على أن املراد باخلطاب الوالة وأن اخللع ال يكون إال عندهم وبواسطتهم

  .)2836(تدل على املراد نفسه" خفتم شقاق بينهما
  .)2837( واجلمهور على خالف هذا، وقد أجابوا عن اآلية بأا جرت على الغالب   
 لثابت بن قيس بأن يقبل احلديقة ويطلقها تطليقة، � من السنة النبوية أن أمر النيب :ثانيا   

 يف هذه الواقعة �وذكر الشوكاين أن أمر النيب . كاحلكم فيلزم من ذلك أال يقع اخللع إال عند احلاكم
مل ، وهذا يدل على ترجيحه أن األمر للوجوب و)2838("للوجوب ومل يرد ما يدل على صرفه عن حقيقته

  .يصرفه عن ذلك صارف
                                                 

 .179األشباه والنظائر، ص : السيوطي -2831
 .1/395أحكام القرآن، :اجلصاص -2832
 .87-12/86 فتح الباري،: ابن حجر -2833
 .229اآلية  :البقرة -2834
 .35اآلية : النساء -2835
 .12/87املصدر نفسه، : ابن حجر.75-4/74،  ألحكام القرآناجلامع: يبالقرط -2836
 .12/87املصدر نفسه، :  ابن حجر-2837
 .12/450 ،نيل األوطار  :الشوكاين -2838
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  :وناقش اجلمهور ما استدل به أصحاب االجتاه الثاين مبا يلي   
، قد جرى جمرى �فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا�: أن ما استدلوا به يف قوله تعاىل:أوال   

وهذا املعىن أكده القرطيب . الغالب، وأن ذلك ليس خطابا للحكام وحدهم بل يشمل ويل املرأة أيضا
ال ميكن قصر اخلطاب على احلكام، فإن الرجل إذا خالع امرأته فإمنا ينفذ ما تراضيا عليه وال جيربه :"هبقول

  .)2839("السلطان على ذلك
أن ما استدلوا به من السنة يف واقعة ثابت بن قيس يرد عليه أن الواقعة مل تعرض على النيب : ثانيا   

كن بصفته قاضيا، وإمنا كان على سبيل اإلرشاد  مل ي� بصدد خالف بني الزوجني، وأن حكم النيب �
، وأن "ما أعتب عليه يف خلق وال دين:" بقوهلا�والتوجيه، بدليل أن امرأة قيس امتدحت زوجها للنيب 

  .)2840( لثابت بقبول العوض ليس حكما وإمنا هو إرشاد وتوجيه�أمره 
  الترجيح   
 يف عدم احتياج اخللع إىل سلطة - األولأصحاب االجتاه- يظهر أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء    

القاضي، وأنه يتوقف وقوعه على تراضي الزوجني هو الراجح، وذلك لقوة أدلتهم واستنادها إىل فعل 
كبار الصحابة الذين أقروا اخللع وصححوه بتراضي الزوجني دون حكم القاضي، ومن مث فليس للقاضي 

الزواج من حيث أصله يتم بتراضي الطرفني دون حاجة إلذن منع املخالعة إذا اتفق عليها الزوجان؛ ألن 
  .القاضي، وكذلك الفراق بينهما عن طريق اخللع فإنه يتم بتراضي الطرفني وال حيتاج إلذن القاضي

وألنه ملا كانت املخالعة عقد معاوضة يقوم على التراضي فيعترب إاء لعقد الزواج بالتراضي وال    
من القاضي ألي طرف ومن أي جهة ولو كانت جهة السلطان، ذلك أن ميكن أن يكون فيه إجبار 

  .اإلجبار يتعارض مع الرضا الذي يعد أساس العقود
غري أن للمرأة أن ترفع أمرها إىل القاضي إذا تعذّر احلصول على اخللع من الزوج مباشرة فلذلك    

  .ال بد من تدخل للقاضي يف هذه احلالة

                                                 
 .4/75 اجلامع ألحكام القرآن، :القرطيب -2839
 .12/450نيل األوطار،:الشوكاين .12/93، فتح الباري: ابن حجر -2840
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   التشريع اجلزائرياخللع يف: الفرع اخلامس   
  اخللع قانوناتعريف : أوال   
ستمرار احلياة ال  هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت احلياة معه ومل يكن من سبيل   

 فتداء الزوجة لنفسها بردا الزوجية وخشيت أال تقيم حدود اهللا بسبب هذا البغض، واخللع يقتضى
   .)2841(مهرها وتنازهلا عن مجيع حقوقها الشرعية

   األساس القانوىن للخلع: ثانيا   
  األساس القانويني ه2005  لسنة02-05 األسرة مبوجب األمر من قانون 54املادة تعترب    

 لمشرع ذكره يفل صحيح وقد سبق قانوين لنظام اخللع، فبموجب هذه املادة تقرر نظام اخللع كأساس
  .إال أنه مل يبني كيفية تطبيقه، 11-84القانون 

 طبقا ملا جاء به تعديل املادة رضا الزوج وجعل اخللع متوقفا على طلب املرأة،د ألغى املشرع وق   
، وهذا يعد خمالفة ملا يراه مجهور فقهاء الشريعة اإلسالمية من أن األمر يف 02-05 مبوجب األمر 54

وعلى . اب هو أمر إرشاد وإصالح ال إجي)2842("اقبل احلديقة وطلقها تطليقة:" لثابت بن قيس�قوله 
هذا مل يكيف املشرع اجلزائري اخللع على أنه عقد ثنائي األطراف ال يتم إال باإلجياب والقبول ألنه 

  .طالق على مال
كما أن احملكمة مل تقيد التطليق للخلع مبحاولة الصلح بني الزوجني وندا حلكمني ملواالة    

  . من نفس القانون49 الوجه املبني يف املادة مساعي الصلح بينهما خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر على
 مل يتعرض للشروط الواجب توافرها لصحة إيقاع 54وكما سبقت اإلشارة إليه فإن نص املادة    

، واكتفت بالتأكيد على حق املرأة يف خمالعة زوجها دون التوقف على رضاه، وأن للقاضي )2843(اخللع
ومنه أصبح اخللع . تفاق بني الزوجني على املقابل املايل للخلعأن حيكم باملقابل املايل للخلع عند عدم اال

  .1984 لسنة 11-84حقا أصيال للمرأة بعد أن كان رخصة يف ظل القانون 

                                                 
 .60-59صور فك الرابطة الزوجية، :باديس ذيايب. 1/263جيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، الو: انظر، العريب بلحاج -2841
 .564، ص سبق خترجيه -2842
الستمرار احلياة الزوجية، وأن ختشى   أن تبغض الزوجة احلياة مع زوجها ومل يكن من سبيل-:للحكم بالتطليق خلعا  يشترط قانونا-2843

الشرعية من  تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها املهر الذى أعطاه هلا وتتنازل عن مجيع حقوقها  أن-غضأال تقيم حدود اهللا بسبب هذا الب
 - الدعوى صلحا سواء بنفسها أو باحلكمني اللذين تندما احملكمة هلذه املهمة أال تفلح احملكمة ىف إاء -مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة

الستمرار احلياة الزوجية بينهما وختشى أال تقيم حدود اهللا   أا تبغض احلياة مع زوجها وأنه ال سبيل-حملكمة أمام ا-أن تقرر الزوجة صراحة 
 .البغض بسبب هذا
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  موقف القضاء  : ثالثا   
سكوت املشرع اجلزائري عن حتديد طبيعة اخللع كحق للزوجة أو رخصة، جعل القضاء غري    

، وجتلى ذلك بشكل واضح يف قرارات احملكمة 11-84 القانون مستقر على اجتهاد ثابت بعد صدور
العليا اليت أسست اجتهاداا تارة على أساس أن العصمة بيد الزوج، وبالتايل فال بد من رضاه باخللع 

من املقرر فقها وقضاء :" والذي جاء فيه21/11/1988حىت يتم، وذلك كما يف القرار الصادر بتاريخ
أمر وجويب، وأن ليس للقاضي سلطة خمالعة الزوجني دون رضا الزوج، ومن مث أن قبول الزوج للخلع 

  .فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا ألحكام الفقه
 أن املطعون ضدها طلبت التطليق ومل يكن هلا سبب فيه -يف قضية احلال-وملا كان من الثابت   

 قبوال من هذا األخري، فإن القضاء بتطليق املطعون وأظهرت استعدادها ملخالعة زوجها دون أن جيد ذلك
ضدها على سبيل اخللع يعد خمالفا للقواعد الفقهية اخلاصة باخللع، ومىت كان كذلك استوجب نقض 

إن املادة :"23/04/1991وهو ما جاء أيضا يف القرار املؤرخ يف. )2844("احلكم املطعون فيه دون إحالة
  .)2845(اخللع قبوله من طرف الزوج، وال ميكن للقاضي فرضه عليه من قانون األسرة تشترط لصحة 54

وجاء االجتهاد القضائي تارة على أساس أن اخللع حق للزوجة ال يتوقف على موافقة الزوج،    
من املقرر قانونا وشرعا أن :"30/7/1996ويتضح ذلك من خالل القرار الصادر عن احملكمة بتاريخ 

.مية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند االقتضاء وليس عقدا رضائيااخللع حق خولته الشريعة اإلسال
    

 بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق -يف قضية احلال-ومن مث فإن قضاة املوضوع ملا قضوا    
الزوج يف التعويض رغم متسكه بالرجوع، فإم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

 من قانون األسرة، ومىت كان كذلك استوجب رفض القرار املطعون 54املادة ومل خيالفوا أحكام 
  .)2846("فيه

إن اخللع أجازته الشريعة :" وفيه19/04/1994وكما جاء يف قرار آخر صادر بتاريخ    
اإلسالمية وكرسه قانون األسرة، سواء رضي الزوج أو مل يرض يكفي أن تعرض الزوجة بدال لفك 

                                                 
 .73-72، ص 1990الة القضائية، العدد الثالث، : 51728ملف رقم  -2844
 .52نشرة القضاة، العدد : 73885ملف رقم  -2845
واملالحظ أن االجتهاد القضائي يف هذا القرار جاء . 120، ص 1998ية، العدد األول، الة القضائ: 141262ملف رقم  -2846

 من قانون األسرة قبل تعديلها يتنب أن اخللع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج 54متناقضا، حيث أنه وبالرجوع إىل املادة 
 .02-05 كما نصت على ذلك بعد تعديلها مبوجب األمر حيث أا مل تنص على إمهال موافقة الزوج. مقابل مبلغ مايل
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ونفسه ما جاء يف القرار املؤرخ يف . )2847("دفع احلاجة إىل موافقة الزوجالرابطة الزوجية دون 
اخللع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مايل تعرضه :"16/03/1999
ومن مث فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح . عليه

  .)2848( استوجب رفض الطعنومىت كان كذلك. القانون
أما بالنسبة لتحديد املقابل املايل عند اختالف الزوجني يف حتديده، فلم خيتلف القضاء عما جاء    

به النص القانوين مبنح القاضي السلطة يف حتديد املقابل املايل، حيث جاء يف القرار الصادر بتاريخ 
لع نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق من املقرر قانونا أنه جيوز للزوجة أن ختا:"21/7/1992

  . عليه، فإن مل يتفقا على شيء حيكم القاضي مبا ال يتجاوز صداق املثل وقت احلكم
إن املادة املذكورة من قانون األسرة تسمح للزوجة مبخالعة نفسها من زوجها على مال دون    

عدم اتفاقهما يتدخل القاضي لتحديده حتديد نوعه كما يتفق الطرفان على نوع املال وقدره، ويف حالة 
على أن ال يتجاوز ذلك قيمة صداق املثل وقت احلكم دون االلتفات إىل عدم قبول الزوج باخللع الذي 

يف -وعليه فإن قضاة املوضوع. تطلبه الزوجة ألن ذلك يفتح باب االبتزاز والتعسف املمنوعني شرعا
ومىت كان كذلك . ن موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ملا قضوا بتطليق الزوجة خلعا دو-قضية احلال

  .)2849("استوجب رفض الطعن
  آثار اخللع: رابعا   
إن املشرع اجلزائري مل ينص على آثار اخللع، إال أنه وانطالقا من كون اخللع عبارة عن اتفاق    

 نفسها، 54حول مال معني تدفعه الزوجة نظري خمالعتها لزوجها من خالل ما جاء يف نص املادة 
  :)2850( بأن من آثار الطالق باخللع-مما سبقت اإلشارة إليه-وحسب ما ذكره فقهاء الشريعة اإلسالمية 

 أنه يسقط ما نشأ قبله من حقوق بني الزوجني كاملهر املؤجل والنفقة الواجبة ما عدا نفقة -   
  . العدة ألا حق نشأ بعد الطالق

ل؛ ألن احلضانة ليست حقا مستقال للحاضنة بل هو حق  ال جيوز أن تكون احلضانة هي املقاب-   
  . مقرر أيضا لألوالد

                                                 
 .106، ص 1997، 52نشرة القضاة، العدد : 115118 ملف -2847
  .138، الصفحة 2001الة القضائية،، عدد خاص : 216239ملف رقم  -2848

 
 .134، ص 2001الة القضائية، عدد خاص، : 83603ملف رقم  -2849
 .370-369وال الشخصية، ص أحكام األح:  انظر، أمحد أبراهيم بك-2850
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 إذا اتفق الزوجان على أن يكون مقابل اخللع التزام األم بنفقة األوالد ملدة حمددة أو غري حمددة -   
  .ومت الطالق ووقعت الزوجة يف إعسار فتقع نفقتهم على الزوج ويبقى ذلك دينا يف ذمة الزوجة املختلعة

 إن الطالق بطريق اخللع يقع طالقا بائنا على املشهور يف املذهب احلنفي واملالكي والشافعي يف -   
  .اجلديد

على أنه يظهر مما سبق أن املشرع اجلزائري قد أخذ باملذهب املالكي يف وجوب إجابة الزوج    
ن الفقرة األوىل من لطلب زوجته للطالق خلعا، فإن امتنع أجربه القاضي على ذلك كما يفهم ذلك م

  . من قانون األسرة54املادة 
 يف وجوب الترافع أمام القضاء للحكم يف قوع الطالق )2851(كما أخذ برأي مجاعة من التابعني   

 .خلعا، وهذا ما يفهم أيضا من الفقرة الثانية من املادة نفسها

  
  
  
  

                                                 
 .وقد سبق اإلشارة إىل رأيهم وبيان أدلتهم.  أصحاب االجتاه القائل بوجوب إيقاع اخللع أمام القاضي-2851



 636

   اجلزائريالتفريق القضائي يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة: املبحث الثالث
 من قانون األسرة للزوجة طلب التطليق بتوافر مجلة من األسباب، وقد 53لقد أجازت املادة    

صاغ املشرع اجلزائري نص هذه املادة انطالقا مما هو مقرر شرعا، وذلك لعدة اعتبارات أمهها؛ أن 
مية راعت جانب الطالق حق للزوج ميلك إيقاعه بنفسه ألنه صاحب العصمة، إال أن الشريعة اإلسال

 وإن -الزوجة لرفع احلرج والضرر عنها حيث ال متلك ماالً تفتدي به نفسها، ففتحت هلا بابا للخالص 
 وأوجبت على القاضي االستجابة لطلبها مىت وجد السبب الذي يقتضي حالة الفرقة  -مل يرض به الزوج

  .بني الزوجني، ويف هذا تكريس ملطلق العدالة اإلهلية
ديث عن مجلة األسباب اليت ختول للمرأة طلب التطليق، ال بد أوال من بيان مفهوم وقبل احل   

  :التفريق القضائي يف الفقه اإلسالمي وما ذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل ما يأيت
  التطليق يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب األول   
عة اإلسالمية للقضاة أن جعلت هلم حق التفريق بني الزوج إن من الصالحيات اليت أعطتها الشري   

وزوجته، وإمنا يثبت هلم ذلك احلق يف التفريق إذا كان فيه احملافظة على حق أمرت الشريعة باحملافظة 
عليه، سواء ما تعلق منها حبقوق الشريعة نفسها، أم ما تعلق حبقوق أحد الزوجني، أم ما تعلق حبقوق 

  .غريمها
التفريق القضائي الذي عناه املشرع اجلزائري إمنا يتثمل يف مجلة األسباب اليت عدها وفق إال أن    

غري أن التفريق القضائي يف الفقه اإلسالمي يشمل مجيع .  موجبات حلق املرأة يف طلب التطليق53املادة 
ن نفقة زوجته، أم الفُرق اليت يوقعها القاضي سواء كانت طالقا، كاخللع، وكالتطليق إلعسار الزوج ع

فسخا كالتفريق بسبب اللعان، أو بسبب اإليالء، على اختالف بني فقهاء املذاهب يف الفرق اليت تتوقف 
  :وفيما يأيت بيان ذلك بإجياز. )2852(على القضاء ويترتب عليها الطالق أوالفسخ حبسب موجبها

  اجلانب الفقهي: الفرع األول   
  التفريق يف اصطالح الفقهاء: أوال   
هو إاء العالقة الزوجية بني الزوجني حبكم القاضي بناء على طلب أحدمها لسبب كالشقاق    

وما . أو بدون طلب من أحد حفظا حلق الشرع، كما إذا ارتد أحد الزوجني..والضرر، وعدم اإلنفاق
يقع بتفريق القاضي طالق بائن يف أحوال، وفسخ يف أحوال أخرى، وهو طالق رجعي يف بعض 

  .)2853(لاألحوا
                                                 

 .79-76مدى حرية الزوجني يف الطالق، ص : عبد الرمحن الصابوين: انظر تفصيال أكثر -2852
 .126القضاء الشرعي السين، :  حسن موسى احلاج موسى-2853
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  سلطة القاضي يف إيقاع الطالق: ثانيا   
من املعلوم أن األصل يف الطالق حصوله بيد الزوج ال بيد غريه ولو قاضيا، ولكن أجاز مجهور    

الفقهاء للقاضي مبا له من والية أن يقوم بالتفريق بني الزوجني نيابة عن الزوج عند نشوزه وحتقق ظلمه 
 ورفع الضرر، وذلك يف حاالت معينة نصوا عليها، ولعل أكثر األئمة لزوجته، فمهمة القاضي منع الظلم

توسعا يف إعطاء القاضي احلق يف إجابة طلب املرأة بالتطليق املالكية واحلنابلة، على العكس فيما ذهب 
إليه األحناف الذين مل يعطوا القاضي احلق يف طالق املرأة إال لعيب يف الزوج، بل اختلفوا فيما بينهم يف 
حدود حق القاضي يف التطليق، فقصره اإلمام أبو حنيفة على العيوب التناسلية يف الرجل، وأضاف حممد 

  .)2854(اجلنون واجلذام والربص
  أسباب التفريق القضائي: ثالثا   
إن تفريق القاضي بني الزوجني يكون حلق من حقوق الشريعة اإلسالمية؛ كأن يرتد أحد    

لك أمام القاضي بإحدى طرق اإلثبات الشرعية، فيأمر القاضي باالفتراق الزوجني عن اإلسالم، ويثبت ذ
  .من تلقاء أنفسهما، فإن مل يفعال فرق بينهما

وإما أن يكون التفريق حلق من حقوق أحد الزوجني، فقد يكون صاحب احلق هو الزوج، كما    
يف اختيارها نفسها بعد يف اختياره نفسه بعد البلوغ، وقد يكون صاحب هذا احلق هو الزوجة، كما 

وقد يكون صاحب هذا احلق هو ويل الزوجة، كما لو زوجت املرأة البالغة نفسها بدون   . البلوغ أيضا
  .مهر أمثاهلا ومل يرض الويل، ومل يرض الزوج أيضا أن يكمل هلا مهر أمثاهلا

إليه صاحب وتفريق القاضي بني الزوجني لواحد من هذه احلقوق ال يكون إال بعد أن يتقدم    
  . )2855(احلق طالبا التفريق

، فإذا تضررت من زوجها )2856(ويالحظ أن معظم حاالت طلب التفريق تكون من قبل الزوجة   
بأن مل يوفّها الزوج حقوقها الشرعية، فلها أن ترفع الضرر عن نفسها شرعا، حيث مكنتها الشريعة 

 -ألا ال متلك الطالق-بة تطليقها من زوجها اإلسالمية يف هذه احلالة من أن ترفع أمرها إىل القضاء طال
فإذا أثبتت بأي طريق من طرق اإلثبات ما يسوغ شرعا تطليقها حكم هلا القاضي بتطليقها منه، بناء 
على طلبها، ويكون القاضي نائبا عن الزوج الذي امتنع من تطليقها، ألن امتناعه ظلم، والذي يرفع 

  .ناس الدينية والدنيوية هو القاضيالظلم وحيق احلق وينظر يف مصاحل ال
                                                 

 .347األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة انظر،-2854
 يالحظ أن التفريق خيتلف عن الطالق؛ بأن الطالق يقع باختيار الزوج وإرادته، أما التفريق فيقع حبكم القاضي، لتمكني املرأة من -2855

 .إاء الرابطة الزوجية جربا عن الزوج، إذا مل تفلح الوسائل االختيارية من طالق أو خلع
 . للزوج طلب التفريق للشقاق والرتاع مثال، كمن يريد التملص من املهر املؤجل وإن كان ميكن-2856
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التفريق لعدم اإلنفاق، والتفريق للعيب أو للعلل : واحلاالت اليت جيوز للقاضي فيها التفريق تشمل   
اجلنسية، والتفريق للضرر بسبب سوء العشرة أو الشقاق والرتاع بني الزوجني الذي يتعذر معه 

سر، وذلك حفظا حلق أحد الزوجني، والتفريق بسبب اإلصالح، والتفريق للغيبة والتفريق للحبس أو األ
  .)2857(اإليالء واللعان والظهار وردة أحد الزوجني وذلك حبكم الشرع

  اجلانب القانوين: الفرع الثاين   
 من قانون األسرة اجلزائري األسباب اليت جيوز للزوجة فيها طلب التطليق، 53تضمنت املادة    

  :ن تطلب التطليق لألسباب اآلتيةجيوز للزوجة أ:"فنصت على ما يلي
 عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه، ما مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة -1   

  . من هذا القانون80-79-78املواد 
  . العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج-2   
  . اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر-3   
ن جرمية فيها مساس بشرف األسرة، وتستحيل معها مواصلة العشرة  احلكم على الزوج ع-4   

  .واحلياة الزوجية
  . الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة-5   
  . أعاله8 خمالفة األحكام الواردة يف املادة -6   
  . ارتكاب فاحشة مبينة-7   
  . الشقاق املستمر بني الزوجني-8   
  .يف عقد الزواج خمالفة الشروط املتفق عليها -9   
  .)2858(" كل ضرر معترب شرعا-10   

                                                 
 . وما بعدها347األحوال الشخصية، ص : انظر، أبو زهرة -2857
جيوز للزوجة أن تطلب :" كما يلي11-84، وحررت يف ظل القانون 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 عدلت باألمر رقم -2858

-78دم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه، ما مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة املواد ع -1: ةالتاليالتطليق لألسباب 
احلكم  -4.اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر -3.العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج-2. من هذا القانون79-80

-5.بشرف األسرة، وتستحيل معها مواصلة العشرة واحلياة الزوجيةبعقوبة شائنة مقيدة حلرية الزوج ملدة أكثر من سنة فيها مساس 
 37 و8 كل ضرر معترب شرعا وال سيما إذا جنم عن خمالفة األحكام الواردة يف املادتني -6.الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر وال نفقة

 ". ارتكاب فاحشة مبينة-7.أعاله
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  تعريف التطليق قانونا : أوال   
 هو طالق بناء على اإلرادة املنفردة للزوجة ويتم حبكم قضائي رغم معارضة الزوج له طاملا أا    

  . )2859(متضررة ويفرق القاضي بينهما عمال بقواعد العدالة واإلنصاف
 من قانون األسرة أنه مل تعد إرادة الزوج وحدها حتدث أثر 53ويالحظ من خالل نص املادة    

احنالل الزواج بالطالق، وأصبح بإمكان الزوجة أن تفك الرابطة الزوجية عن طريق القاضي إذا ما أثبتت 
سببا مشروعا جيعل احلياة الزوجية مستحيلة، وذلك تيسريا على الناس وجتنبا للحرج ومتاشيا وروح 

  .الشريعة اإلسالمية
 ومقارنة مبا جاء يف املادة نفسها قبل تعديلها فإن املشرع قد وسع من دائرة األسباب اليت ختول    

وهذا يعترب ارتقاء تدرجييا لتكريس حق الزوجة يف التطليق ). التطليق(للمرأة طلب التفريق القضائي 
األسباب والعلل الشرعية بإجياد رخصة هلا يف إمكانية فك الرابطة الزوجية عن طريق القاضي بعد تقدمي 

  .)2860(يف ذلك
واملالحظ أيضا أن املشرع اجلزائري قد جاء بأسباب أكثر ليونة فيما يتعلق ذه الصورة، وذلك    

  . مبنحه فرصا جديدة للزوجة يف حال مطالبتها بالتطليق، وأوصلها إىل عشرة أسباب
عدم النفقة والضرر : ينة وهي إال أن فقهاء الشريعة قد حصروا أسباب التطليق يف حاالت مع   

غري أن بعض ما جاء به قانون األسرة من . )2861(املعترب شرعا، وغيبة الزوج أو حبسه، والعيوب التناسلية
أسباب للتطليق يعد توسعة على الزوجة يف طلب التفريق حبقها يف اخللع تارة، أو بسبب خمالفة الزوج 

 من 8 بسبب خمالفة الزوج أيضا لألحكام الواردة يف املادة للشروط املتفق عليها يف العقد تارة أخرى، أو
  .قانون األسرة وغري ذلك

 وعلى العكس من ذلك فإن الشريعة اإلسالمية، وحفاظا منها على استقرار العالقة الزوجية،    
  .اجتهت إىل التضييق من كل ما من شأنه هدم احلياة الزوجية

                                                 
 .1/273 اجلزائري، الوجيز يف شرح قانون األسرة: انظر، العريب بلحاج -2859
 واضح من تسهيل املشرع اجلزائري من مهمة الزوجة يف تأسيس طلبها وإعطائها فرصا أخرى جتعل من رخصتها اجلوازية ترتقي -2860

 .شيئا فشيئا ملرتبة احلق األصيل الذي يقابل إرادة الزوج املنفردة يف إيقاع الطالق
 .347األحوال الشخصية، ص :  أبو زهرة-2861
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بني حكم التطليق عند وقوعه هل يقع طالقا رجعيا أم كما يالحظ على املادة نفسها أا مل ت   
 أا تشمل مجيع صور فك خبصوص إجراءاا عن 51-50- 49طالقا بائنا، إال أنه يفهم من املواد 

  .)2862(طريق الطالق
  هذا، وقد حبث الفقهاء القدامى واحملدثني على اختالف مذاهبهم كل هذه األنواع ومجلة    

أة احلق يف طلب التفريق القضائي، وفصلوا احلديث عنها مبا ال يدع جماال األسباب اليت ختول للمر
  .للخوض فيها

، ويتمثل ذلك بالتحديد 02-05 من قانون األسرة مبوجب األمر 53 غري أن ما أضافته املادة    
يف الفقرات السادسة والثامنة والتاسعة من نفس املادة، يتطلب الوقوف عندها ملعرفة مدى توافق ما 

  .ذهب إليه املشرع مع ما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي
 أنه من حق املرأة أن تطلب 53ذلك أن املشرع اجلزائري قد نص يف الفقرة السادسة من املادة    

التطليق عند خمالفة الزوج لألحكام الوادة يف املادة الثامنة من قانون األسرة، كما أفرد التطليق للشقاق 
ثامنة من املادة نفسها، يف حني اعترب الفقه اإلسالمي الشقاق نوعا من أنواع الضرر املستمر وفق الفقرة ال

الذي يستوجب التفريق عند استمراره وفشل احلكمني، كما أجاز للمرأة أن تطلب التطليق إذا حلقها 
كما ذهب املشرع اجلزائري إىل منح . ضرر بسبب الزواج عليها، ال مبجرد تعدد زوجها يف الزوجات

ق للمرأة يف طلب التطليق عند خمالفة الزوج للشروط املتفق عليها يف عقد الزواج وفق الفقرة التاسعة احل
 من قانون األسرة، واليت سبق التطرق إليها عند احلديث عن 19اليت يعترب مصدرها يف األساس املادة 

  .االشتراط يف عقد الزواج، ومنه فال داعي للوقوف عندها
 السادسة والثامنة من املادة نفسها تطرحان عدة إشكاالت فقهية من حيث على أن الفقرتني   

  .وفيما يلي بيان ذلك. سلطة القاضي يف إجابة طلب املرأة يف التفريق بينها وبني زوجها بالتطليق

                                                 
لى هذه احلالة ما قيل بصدد الطالق باإلرادة املنفردة وحكم الرجعة فيه قبل وبعد صدور احلكم بالطالق وفق قانون ينطبق ع -2862
ذلك أن األمر خيتلف من حيث اختالف فقهاء الشريعة . ذلك أن املشرع اجلزائري مل يعترب اختالف احلكم يف التطليق باختالف سببه. األسرة

والتفريق . لى سبيل املثال بسبب عدم اإلنفاق فيكون طالق رجعيا عند املالكية، وفسخا عند الشافعية واحلنابلةاإلسالمية يف وقوع الطالق ع
والطالق . والتفريق للغيبة عند مالك طالق بائن، وعند أمحد فسخ. للعيوب طالق بائن عند أيب حنيفة ومالك، وعند الشافعي وأمحد فسخ

 .2/519حاشية الدسوقي،:لدسوقيانظر، ا.ا ختتلف اآلثار املترتبة على الطالق عنها يف الفسخوعلى هذ. للضرر طالق بائن عند مالك
 وما 1/235شرح قانون األحوال الشخصية، :  السباعي.365 /11املغين، : ابن قدامة .3/155 يف فقه اإلمام الشافعي، املهذب:الشريازي

 .3/15مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. بعدها
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  التطليق ملخالفة أحكام املادة الثامنة من قانون األسرة: املطلب الثاين   
سرة اجلزائري يف فقرا السادسة للزوجة املطالبة بالتطليق حال  من قانون األ53أجازت املادة    

خمالفة الزوج أحكام املادة الثامنة من قانون األسرة، حيث أوجبت على الزوج عند عزمه الزواج 
بأخرى، إخبار الزوجة السابقة والالحقة وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة مبكان 

 لرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد إذا تأكد من موافقتهما، وأثبت مسكن الزوجية، وميكن
 8كما نصت املادة . الزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية

مكرر من قانون األسرة أنه يف حالة التدليس جيوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة 
  .يقبالتطل

 ال موجب إلعادة ذكرها، ذلك أن 53وما ميكن مالحظته أن أحكام الفقرة السادسة من املادة    
 مكرر، واليت تقضي بأحقية كل زوجة يف املطالبة بالتطليق يف حالة 8القانون قد نص عليها يف املادة 

 من 19أن املادة كما . تدليس الزوج بعدم إخبارمها واحلصول على موافقتهما وترخيص القاضي املسبق
نفس القانون تعترب هي األخرى األساس هلذه الفقرة اليت جتيز للمرأة طلب التطليق عند خمالفة الزوج 

  .لشرط يف عدم الزواج عليها
وعليه يبدو أن املشرع قد أخرج من دائرة عموم الضرر املعترب، حالة خمالفة أحكام املادة الثامنة،    

  .53 طلب التطليق من خالل نص الفقرة السادسة من املادة وجعلها سببا مستقال من أسباب
 دون إحلاق الضرر املعترب شرعا -ومنه فهل يعد جمرد عدم إعالم الزوجة السابقة والالحقة    

 سببا كافيا لطلب التطليق والتفريق القضائي، وما ينجم عن ذلك من آثار -بإحدامها     أو ما معا
  .ند وجود األبناء ؟سلبية على األسرة وخباصة ع

  نظرة الشريعة اإلسالمية للتطليق لضرر تعدد الزوجات    
 مستقل عن التطليق للضرر خمالف للشريعة -كضرر خاص-التطليق لضرر تعدد الزوجات   

اإلسالمية، ذلك أن التطليق للضرر هو تطليق لسوء عشرة الزوج لزوجته بسلوكه معها سلوكا خمالفا 
ا بآالم نفسية من زواجه عليها؛ ألن هذا الزواج أمر غري خمالف للشرع، للشرع، ال رد شعوره

 -عز وجل-والتطليق للضرر نظام عادل، يقوم على أساس من احلق، وهو تسريح بإحسان فيه خشية هللا 
ألنه يرفع الضرر عن الزوجة، كما يعطيها حقوقها كاملة، بسبب إضرار الزوج ا املتمثل يف سلوكه 

، فإذا مل يكن الزوج مضرا ا، ولكن كرهته أو شعرت بآالم نفسية من )2863(الفا للشرعمعها مسلكا خم

                                                 
الشريعة اإلسالمية للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يلحقها من زوجها أيا كان نوعه، إال أنه ليس هلا أن تطلب التطليق  أقرت -2863

بسبب زواج زوجها من زوجة أخرى إال إذا أثبتت الضرر املادي أو املعنوي، حبيث يكون من اجلسامة ما يتعذر معه دوام العشرة بني أمثاهلما، 
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زواجه عليها رغم أنه قائم حبقوقها، ففي هذه احلالة مل يضيق الشرع عليها، ومل جيربها على أن تعيش 
ن تدفع معه رغما عنها، وأعطاها احلق يف طلب اخللع الذي هو نظام عادل، إذ يلزم الزوجة الكارهة بأ

تعويضا لزوجها عما يلحقه من ضرر بسبب إائها العالقة الزوجية معه دون تقصري منه، والتعويض هنا 
  .)2864(فضال عن عدالته حيد من اندفاع الزوجة وراء عواطفها ورغبتها يف هدم احلياة الزوجية

 خيطئ بزواجه أن الزوج هو الذي دفع زوجته إىل ذلك بزواجه عليها؛ ألن الزوج مل: وال يقال   
اجلديد، بل هو حق مشروع له، وبغري استعمال الزوج هلذا احلق ال تتحقق مقاصد تعدد الزوجات الذي 
أحله اهللا لصاحل النساء، ولصاحل الرجال ولصاحل اتمع، وبالتايل فإن التطليق هلذا الضرر النفسي خمالف 

  .لنص القرآن يف التسريح بإحسان
، )2865(�فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا تعِدلُوا فَواِحدةً�:ين فيه مظنة الضرر لقوله تعاىلكما أن كون الزواج الثا   

ال يعين أن تعطى الزوجة احلق يف طلب التطليق ألي ضرر مادي أو معنوي أو نفسي؛ ألن الزواج األول 
وكل زواج ال خيلو من ضرر، إذ أن الزواج قيد لكل من الزوج والزوجة يفرض على كل منهما 

جبات معينة، والعدل مطلوب مع كل زوجة، سواء كان زوجها متزوجا بغريها أم مل يكن معه وا
سواها، ومن املستحيل أن يعدل الزوج مع زوجته الوحيدة يف كل وقت، فكذلك العدل بني زوجاته 

وطاملا . )2866(�و حرصتم ولَن تستِطيعوا أَنْ تعِدلُوا بين النساِء ولَ�:غري مستطاع، كما يف قوله تعاىل
ولَا تمِسكُوهن ِضرارا �:كان الزوج يعدل بني زوجاته العدل املستطاع، فال حيتج عليه بقوله تعاىل

؛ ألن الضرر الذي جييز التفريق )2868("ال ضرر وال ضرار"، كما ال حيتج عليه بقاعدة )2867(�ِلتعتدوا
ر، وإمنا هو إحلاق مفسدة بالزوجة بغري حق، أو بني الزوجني ويستوجب الضمان ليس هو كل ضر

سلوك من الزوج خمالف للشرع، والضرار كذلك هو أن يدخل الشخص الضرر بغري حق على من 
  .)2869(أضره

وميكن القول بأن إعطاء الزوجة احلق يف طلب التطليق  ملا أصاا من آالم نفسية بسبب مجع    
الرجل يف تعدد الزوجات يستهدف تعطيله واحلد منه، زوجها بينها وبني أخرى، هو دوران حول حق 

                                                                                                                                                         
أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة : انظر، أمحد إبراهيم بك. ذه احلالة هو تطليق للضرر، ومناطه وقوع الضرر فعالوطلب التطليق يف ه
 .490ص     اإلسالمية والقانون، 

 .249، ص )دط،دت(األسرة وقانون األحوال الشخصية، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، :انظر، عبد الناصر توفيق العطار -2864
 . 3اآلية  :نساءال -2865
 .129اآلية : النساء -2866
 .231اآلية  :البقرة -2867
  .165شرح القواعد الفقهية، ص :  حممد الزرقا انظر،-2868
 . 251األسرة وقانون األحوال الشخصية، ص :عبد الناصر توفيق العطار  انظر،-2869
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وهو ما يؤدي إىل ضرر عام ومفاسد أعظم من الضرر الذي يصيب زوجة يتزوج عليها زوجها؛ ألنه 
يؤدي إىل زيادة الفائض من النساء غري املتزوجات، فيزيد أزمة الزواج حدة، كما يؤدي إىل كثرة الزواج 

كما ال يقاس الضرر بعواطف النساء، ألن . ور االحنرافات اخللقيةالعريف وكثرة وقوع الطالق، وظه
 املتعلق بأفعال -عز وجل-الضرر العاطفي ال يتعلق به حكم شرعي، إذ احلكم الشرعي هو خطاب اهللا 

  .)2870(املكلفني ال بعواطفهم أو أهوائهم
ا زوجام،  أخذ رض�كما أن تزوج الصحابة على زوجام دون أن يشترط عليهم رسول اهللا    

ومل يعترب األمل النفسي الذي يصيب الزوجة من تعدد الزوجات ضررا جييز احلكم هلا بكافة حقوق 
ومن املغالطة . املطلقة إذا رغبت يف فراق زوجها، على الرغم من أن غرية النساء موجودة يف كل عصر

 العرف اآلن فيجب أن يتغري القول بأن الصحابة كانوا يعددون زوجام حبكم البيئة والعرف، وقد تغري
وإن من سنتنا  :"�حكم تعدد الزوجات بتغريه، بل أم كانوا يعددون يف الزوجات امتثاال لقوله 

، كما أن أحكام تعدد الزوجات والطالق غري مبنية على العرف، وإمنا هي مبنية على )2871("النكاح
  .)2872(نصوص قرآنية يف شريعة صاحلة لكل زمان ومكان

فاسد اليت يراها املنادون بتقييد تعدد الزوجات يف املشكالت اليت تنشأ بني الزوجات وأما امل   
، وعن طريق األخذ مبا رمسه )2873(واألوالد، فيمكن احلد منها عن طريق التربية الدينية الصحيحة

اإلسالم من صلح بني الزوجني وبعث للحكمني، مث إن املفسدة اليت تسدها الذريعة جيب أن تكون 
دة يف نظر الشرع، ال مفسدة يتومهها ويل األمر بسلطته يف تقييد املباح عمال بالسياسة الشرعية اليت مفس

، فقد قيد اإلسالم التعدد بقيود ختتص بالعدد والعدل وعدم اجلمع بني )2874(تعتمد على سد الذرائع
باح وإمنا هو تضييق احملارم كاجلمع بني األختني يف عصمة رجل واحد، وكل قيد بعد ذلك ليس تقييدا مل

كما أن التطليق لتعدد الزوجات أو لضرر نفسي ناتج عنه يصيب الزوجة أمر خمالف للثابت . على حالل

                                                 
يز للزوجة طلب التطليق، إذ أن من حق الزوج أن وال يعد جمرد الزواج بأخرى يف حد ذاته ضررا مفترضا جي:" قال أنور العمروسي-2870

ينكح من الزوجات مثىن وثالث ورباع، وما شرع اهللا حكما إال لتحقيق مصاحل العباد، وأن ما كان ثابتا بالنص هو املصلحة احلقيقية اليت ال 
للمسلمني، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، موسوعة األحوال الشخصية ".تبديل هلا فإن العمل على خالفها ليس إال تعديا على حدود اهللا

2000 ،1/603. 
 .259 سبق خترجيه، ص -2871
 .261، ص  املرجع نفسه:عبد الناصر توفيق العطار  انظر،-2872
إن ما قد حيتاج إليه الرجل من تعدد الزوجات بالشروط والضوابط املذكورة آنفا، ال خيدش شيئا من مصلحة األسرة وال يدخل أي  -2873

 .133املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين ، ص  : البوطي انظر،. عمود النسباضطراب يف
 .264األسرة وقانون األحوال الشخصية، ص  : انظر،عبد الناصر توفيق العطار-2874
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يف مجيع املذاهب اإلسالمية، فإذا كان املذهب املالكي قد أجاز التطليق للضرر، فإن مراجعه صرحية يف 
  .)2875(أن زواج الرجل بأخرى ال يعترب ضررا

 مبا -إضافة إىل ما هو مقرر يف الشريعة من قيود-ه ميكن تنظيم تعدد الزوجات ومما سبق ذكر   
  :)2876(يأيت

 على الزوج إسكان زوجته يف مسكن مستقل مبرافقه، ويعترب يف استقالل املسكن حال :أوال   
  .الزوج وعرف البلد

  . ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة هلا يف مسكن واحد بغري رضاها:ثانيا   
  . للزوجة إن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أن تطلب الصلح بينها وبينه:ثاثال   
 للزوجة املتضررة ضررا ال يستطاع معه دوام العشرة بني أمثاهلا، وتعذر الصلح بينهما، أن :رابعا   

  .تطلب التفريق بينها وبينه، ويعترب هذا تطليق للضرر ال رد التعدد
 القول بأن الشريعة اإلسالمية تعترف بتفضيل الزواج املوحد وال وخالصة هلذه املسألة ميكن   

وإذا كانت مشاركة امرأة . تقضي بتحرمي الزواج املتعدد، فقد أباحته مع ضمان العدل بني الزوجات
أخرى يف الزوج تولد إحساسا بالغرية لدى الزوجة األخرى، فإن هذا اإلحساس ليس أقسى من مهانة 

  .ة أو مهانة الغرية البائسة أو مهانة االبتذالالعمل أو مهانة احلاج
  التطليق للشقاق يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب الثالث   
بني الشرع اإلسالمي أن لكل من الزوجني حقا ِقبل اآلخر جيب عليه رعايته وأرشد أن أساس     

ة اخلالفات باملوعظة احلسنة والتقومي السليم، الزواج السكن واملودة والرمحة، ووجه الزوجني إىل مقاوم
فجعل للرجل أن يعظ زوجته حبيث إذا مل جيد معها الوعظ هجرها يف املضجع، فإن مل جيد ذلك ضرا 
  ضربا غري مربح دون بغي وال عدوان، كما وجه الشارع املرأة إىل استرضاء الزوج إذا شعرت منه نشوزا 

وال شك أن . إال فإا ترفع أمرها إىل القاضي فيعذره مبا يرى أنه أنفعأو إعراضا، حىت يستقيم حاله، و
املقصود بالشقاق هو سوء العشرة بني الزوجني واستمرار التنافر بينهما، بسبب من الزوج   أو من 

                                                 
 شرعا، كهجرها بال وهلا، أي للزوجة التطليق على الزوج للضرر، وهو ما ال جيوز:" ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبري-2875

مبنعها من محام وفرجة ) أي ليس هلا التطليق(ال، ...ويؤدب كذلك زيادة على التطليق... موجب شرعي، وضرا كذلك، وسبها وسب أبيها
 واضح. 2/345".ومىت شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق:"مث قال" وتأديبها على ترك صالة أو تسر أو تزوج عليها-أي نزهة–

 .من هذا النص أن زواج الرجل على زوجته ال يعترب ضررا جييز للزوجة طلب التطليق، بل ال بد من وقوع الضرر فيكون تطليقا للضرر
،ص 1977، 4تعدد الزوجات من النواحي الدينية واالجتماعية والقانونية،دار الشروق، جدة، ط :عبد الناصر توفيق العطار  انظر،-2876

322-323. 
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 مما يلحق الضرر بأحدمها أو بكليهما؛ ألن الشقاق حبد ذاته يعترب ضررا، ،)2877( أو بسببهما معاالزوجة،
فإذا دب اخلالف واتسع نطاق الشقاق فإن الشارع قد عاجل ذلك بتوسيط حكم من أهله وحكما ولذا 

من أهلها ليدرسا سبب الشقاق ومها على قرب منهما وصلة ما متكنهما من تكشف احلقائق، حملاولة 
.إصالح ذات البني ومالفاة أسباب الرتاع قبل أن يستفحل أمره، ويتعدامها إىل باقي األسرة

الف ما ذهب إليه املشرع اجلزائري من عدم بعث احلكمني يف حال الشقاق وثبوت الضرر أمام خب 
إذا اشتد اخلصام بني الزوجني ومل :" من قانون األسرة56القاضي وفق ما جاء يف الفقرة األوىل من املادة 

  ". يثبت الضرر وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما
 بسبب الشقاق املستمر قد تكون طالقا على الوجه املشروع إذا وكما هو معلوم شرعا أن الفرقة    

، ويكون )2878(كانت اإلساءة من جانب الزوجة، كما يكون خلعا إذا كان الشقاق بسبب كرهها له
تطليقا من احلكمني إذا كان التشاجر بينهما وجهلت أحواهلما يف التشاجر، ومل يعرف احملق من 

ري جعل احلق للمرأة يف طلب التطليق عند الشقاق املستمر بينها غري أن املشرع اجلزائ. )2879(املبطل
ومنه فإذا كانت الشريعة قد . وبني زوجها، األمر الذي قد تكون املرأة سببا يف استفحاله واستمراره

عاجلت حالة الشقاق ببعث احلكمني قصد اإلصالح بني الزوجني والتوفيق بينهما، فإن املشرع اجلزائري 
وترك أمر حتديد هذا الشقاق وتكييفه التكييف الذي . ة طلب التطليق عند قيام الشقاققد أجاز للزوج

  .يؤدي إىل الوقوف جبانب الزوجة، والقضاء هلا بطلبها التطليق على زوجها
على أن التطليق إمنا يكون بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق أو سوء العشرة، والذي يتعذر معه     

كاهلجر دون موجب شرعي والضرب والسب، واإلكراه على حمرم أو تعاطي استمرار احلياة الزوجية 
كل ضرر معترب :" من قانون األسرة يف فقرا العاشرة بقوهلا53وهذا ما أقرته املادة . )2880(احملرم
فكان األوىل عدم إضافة الفقرة الثامنة اخلاصة حبالة الشقاق املستمر بني الزوجني، ذلك أن ". شرعا

تلحق بأحد - صورة من صور الضرر املعترب شرعا ملا ينجم عنه من آالم نفسية ومعنوية الشقاق يعترب
  . )2881( قد تكون أشد وقعا من الضرر املادي-الزوجني أو بكليهما

                                                 
 .3/342 مغين احملتاج،:  الشربيين-2877
 . 1/440الشرح الصغري، : الدردير  انظر،-2878
 . 2/98 بداية اتهد،:  انظر، ابن رشد-2879
 .148القضاء الشرعي السين، ص :  انظر،حسن موسى احلاج موسى-2880
ق ا، وأما التطليق  خيتلف التطليق للضرر عن التطليق للشقاق، ذلك أن من حق املرأة أن تطلب التطليق لضرر معترب شرعا حل-2881

للشقاق فقد يكون الشقاق بسببها، فكيف يكون هلا احلق يف طلب التطليق، مع أن الفقهاء قد نصوا يف مثل هذه احلالة على حق الزوج يف 
 .تأديب زوجته بالطرق املنصوص عليها شرعا
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وعلى هذا فإن الشريعة اإلسالمية مل تعترب الشقاق سببا للتطليق، بل أوجبت تعيني احلكمني     
رأة رفع أمرها للقاضي، ومن هنا بان الفرق الذي يستوجب لإلصالح، ويف حالة الضرر أجازت للم

  :الوقوف عنده يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري من خالل ما يأيت
  اجلانب الفقهي: الفرع األول    
   هو الرتاع الشديد بني الزوجني، سواء أكان بسبب من أحد الزوجني أو بسببهما معا، : الشقاق   

والضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم والتقبيح . )2882(ج عنهماأو بسبب أمر خار
املخل بالكرامة والضرب املربح، واحلمل على فعل ما حرم اهللا، واإلعراض واهلجر من غري سبب يبيحه 

وإن علمتم أيها الناس شقاق بينهما، وذلك مبشاقة كل واحد منهما :" قال الطربي. )2883(وحنوه
 وهو إتيان ما يشق عليه من األمور؛ فأما من املرأة فالنشوز، وتركها أداء حق اهللا عليها، الذي لصاحبه،

فقد خيتل . )2884("ألزمها اهللا لزوجها؛ وأما من الزوج فتركه إمساكها باملعروف، أو تسرحيها بإحسان
 وحصول التوازن وتسوء العشرة ويقع الضرر، ويكون الضرر من الزوجة تارة، ومن الزوج أخرى،

الضرر من الزوجة يعاجل بالتأديب الوارد يف آية النشوز، فإذا فشل التأديب والصلح فالطالق بيد الزوج، 
واملرأة ال متلك الطالق فال جيوز -وبذلك يستطيع أن يرفع الضرر عن نفسه، فإن كان الضرر من الزوج

رأة احلق يف أن ترفع أمرها إىل  من أجل هذا جعل الشرع احلكيم للم-أن تبقى ضحية ظلم الزوج وجتربه
القضاء إذا وقع عليها ضرر من الزوج، وجعل للقاضي احلق يف أن يطلق على الزوج على الرغم منه، إذا 

  .)2885(ثبت له ضرر، وهو ما تقتضيه نصوص القرآن اليت تأمر بالعدل واإلحسان والعشرة باملعروف
لزوج هو املسيء لزوجته بظلمها والتعدي  والذي يهم يف هذا املقام هو التطرق حلالة كون ا   

، مبعىن الضرر الناشئ عن إيذاء الزوج زوجته ماديا أو معنويا، )2886(عليها، أو أن الشقاق كان بسببه
بكل ما جياوز حق التأديب املباح شرعا، وال ترى الزوجة الصرب عليه ويستحيل معه دوام العشرة بني 

  .)2887(أمثاهلا

                                                 
 .29/53، 1993، 1، ط)ار الصفوةمطابع د(إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بريوت، :  املوسوعة الفقهية-2882
 .7/527الفقه اإلسالمي وأدلته،:  وهبة الزحيلي-2883
 . 5/70جامع البيان، :  الطربي-2884
 . 3/12مدونة الفقه املالكي وأدلته، :  انظر، الصادق عبد الرمحن الغرياين-2885
عدم رفع أمرها للقاضي طالبة التفريق، وكذا  وقد سبق الكالم عن حالة نشوز الزوج مع رغبة الزوجة يف البقاء يف بيت الزوجية و-2886

 .نشوز الزوجة وطرق عالجه ، فال حاجة للحديث عن ذلك يف هذا املوضع
 .432أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، ص : أمحد إبراهيم بك  انظر،-2887
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: )2888(للمرأة يف رفع دعوى الطالق يكون بواحد من األمور اآلتية والضرر الذي يعطي احلق    
سوء العشرة، واإليالء من غري سبب شرعي، وترك اإلنفاق على الزوجة، وغياب الزوج سنة فأكثر، 
وأسر الزوج أو حبسه، وكذا العيوب اليت تكون بالزوج ومتنع حتقق بعض مقاصد الزواج، وليس رد 

  . زواج، والذي عاجله القرآن ببعث احلكمني بقصد اإلصالحالشقاق الذي ال خيلو منه
وال شك أن من حق الزوج على زوجته إن هي خالفته ومل تطعه فيما جتب عليها طاعته شرعا     

واللَّاِتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع �:أن يؤدا، واألصل يف ذلك قوله تعاىل
ِبيلًاوس ِهنلَيوا عغبفَلَا ت كُمنفَِإنْ أَطَع نوهِربولكن ال حيق للزوج أن يتجاوز هذا احلق )2889(�اض ،

كما اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز للزوج أن يسيئ إليها . بضرا ضربا مربحا ولو ألجل التأديب اتفاقا
فإذا تعدى الزوج حسن . )2890(�روهن ِبالْمعروِفوعاِش�:املعاملة، وال يؤذيها بقول، لقوله تعاىل

العشرة واملعاملة احلسنة إىل اإلضرار بالزوجة، فهل حيق للزوجة يف هذه األحوال أن تطلب من القاضي 
وقد اختلف الفقهاء يف ذلك، فلم جيز احلنفية والشافعية  .أو احملكمة التفريق بينها وبني زوجها للضرر؟

؛ ألن دفع الضرر عن الزوجة )2892(أو للضرر مهما كان شديدا      يق للشقاق  التفر)2891(واحلنابلة
ميكن بغري الطالق، عن طريق رفع األمر إىل القاضي، واحلكم على الرجل بالتأديب حىت يرجع عن 

 -أي القاضي-فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غريه بال سبب اه :"اإلضرار ا، جاء يف مغين احملتاج
. )2893(" يعزره، فإن عاد إليه، وطلبت تعزيره من القاضي عزره مبا يليق به لتعديه عليهاعن ذلك وال

                                                 
 كترك الصالة، وال تزوج الرجل عليها امرأة أخرى، ألن ما  ليس من الضرر منع املرأة من اخلروج للرتهة وال تأديبها يف حقوق اهللا-2888

 .3/13مدونة الفقه املالكي وأدلته،: الغرياين. أذن به الشرع ال يكون فعله ضررا، وما ى عنه ففعله من الضرر
 .34اآلية :  النساء-2889
 .19اآلية :  النساء-2890
 .263-10/262، املغين: ابن قدامة. 3/344مغين احملتاج،:  انظر، الشربيين-2891
و وجود  هذا النوع من الضرر خيتلف عن الضرر الذي قد يلحق الزوجة وجييز هلا طلب التفريق كما يف حالة إعسار الزوج بالنفقة أ-2892

  عاما وواحدا جلميع موضوعيابسه، فإن الضرر فيها مجيعا مىت ثبت جيوز للزوجة طلب التفريق، ويكون معيارهحعيب بالزوج، أو غيابه أو 
الزوجات ال يتغري بتغري البيئة أو الثقافة أو الوسط االجتماعي، وليس له معيار شخصي، فإما أن يثبت الضرر أو ال يثبت، فإن ثبت فإنه يعتد 
 به بغري االلتفات إىل مدى ثقافة الزوجة أو وسطها االجتماعي، أما بالنسبة للشقاق بني الزوجني وإيذاء الزوج زوجته فاملعيار فيه شخصي

يتوقف على مكانة الزوجة بني أمثاهلا، فإنه خيتلف من زوجة إىل أخرى، ففعل معني بذاته قد يكون أمرا عاديا بالنسبة لزوجة، وقد يكون ضررا 
.  وفق ظروف ومالبسات الدعوى وحال الزوججسيما ال تتحمله زوجة أخرى، وتقدير الضرر ومدى جسامته أمر متروك لتقدير القاضي

وجة إضرار الزوج ا مبا ال يستطاع معه دوام العشرة بني أمثاهلا وأثبتت الضرر وعجز القاضي عن اإلصالح بينها وبني زوجها فإذا ادعت الز
: انظر، أمحد إبراهيم بك. طلقها القاضي على زوجها، أما إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج ا وأخفقت يف إثبات دعواها قضى برفض طلبها

وهذا ما أغفله املشرع اجلزائري حني أطلق احلق للمرأة يف . 433-432ية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، ص أحكام األحوال الشخص
 .طلب التطليق بسبب الشقاق

 .3/344مغين احملتاج، :  الشربيين-2893
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 شقاق نظر احلاكم، فإن بان له أنه من املرأة -أي الزوج والزوجة-إذا وقع بينهما:")2894(وجاء يف املغين
عليها، فهو نشوز، وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إىل جانب ثقة مينعه من اإلضرار ا والتعدي 

وكذلك إذا بان من كل واحد منهما تعد، وادعى كل واحد منهما أن اآلخر ظلمه، أسكنهما إىل 
جانب من يشرف عليهما ويلزمهما اإلنصاف، فإن مل يتهيأ ذلك ومتادى الشر بينهما، وخيف الشقاق 

يريان املصلحة عليهما والعصيان بعث احلاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فنظرا بينهما وفعال ما 
 التفريق للشقاق أو للضرر منعا للرتاع، وحىت ال )2896(وأجاز املالكية. )2895("فيه من مجع أو تفريق

  . )2898("ال ضرر وال ضرار:"�، ولقوله )2897(تصبح احلياة الزوجية جحيما وبالء
وبناء عليه ترفع املرأة أمرها للقاضي، فإذا أثبتت الضرر أو صحت دعواها طلّقها منه، وإن    

عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت االدعاء بعث القاضي حكمني لإلصالح بينهما، 
  .)2899(أو التفريق بعوض أو دونه

  اجلانب القانوين: الفرع الثاين   
 على اعتبار الشقاق املستمر بني 53نص قانون األسرة اجلزائري يف الفقرة الثامنة من املادة    

  .)2900("الشقاق املستمر بني الزوجني:"ب الزوجة للتطليق، حيث جاء فيهاالزوجني سببا من أسباب طل
-05مل يعرف قانون األسرة اجلزائري التطليق للشقاق بني الزوجني قبل تعديله مبوجب األمر    

، وباستقراء املادة املذكورة فإنه ميكن للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق حتت عنوان وحيد وهو 02
، غري أن طلبها يبقى حمل تقدير من قبل قاضي املوضوع الذي ميكنه أن حيكم هلا الضرر املعترب شرعا

بالطلب، كما ميكن له رفضه، وميكن الرجوع يف ذلك إىل ما أقره االجتهاد القضائي الذي جاء به القرار 
والذي قرر أن استفحال الشقاق بني الزوجني يقضي بالتفريق القضائي , 24/9/1996الصادر يف 

  .)2901(شرعا

                                                 
 .264-10/263املغين، :  ابن قدامة-2894
 . وسيأيت ذكر اخلالف يف احلكمني هل ميلكان التفريق أم ال؟-2895
 .3/12 مدونة الفقه املالكي،: ادق عبد الرمحن الغرياينالص -2896
 ليس املقصود بالشقاق عند الفقهاء عدم التفاهم بني الزوجني، أو عدم االنسجام بني طبائع الرجل واملرأة، إمنا يقصد به الضرر أو -2897

 .هب إىل ذلك املشرع اجلزائريالتعدي الذي ينشأ عنهما الشقاق، فيكون تفريق القاضي بسبب الضرر ال جمرد الشقاق كما ذ
 .275 سبق خترجيه، ص -2898
 .134القضاء الشرعي السين، ص : حسن موسى احلاج موسى. 528-527/ 7الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي  انظر،-2899
 .02-05 مبوجب األمر 53 املادة منأضيفت هذه الفقرة  -2900
 .66، ص 1997، الة القضائية، العدد الثاين: 139353ملف رقم  -2901
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 جعل من بني أسباب طلب التطليق الشقاق املستمر 02-05غري أن التعديل الذي جاء به األمر    
بني الزوجني، وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد استدرك هذا املوضوع وجعله سببا من أسباب التفريق 

 منه، ومعرفة القضائي، لكن دون بيان لكيفية إثبات وجود الشقاق، وإثبات استمراره، والضرر احلاصل
  .املتسبب فيه

وعلى هذا ال بد من بيان إجراءات القاضي عند طلب املرأة التطليق بسبب الشقاق الناشئ عنه    
  .ضرر ا

  اإلجراءات التنفيذية عند ثبوت الضرر   
 مل يبني املشرع اجلزائري املقصود بالشقاق وال الكيفية اليت يثبت ا بغض النظر عن الضرر    

وعليه كان األجدر باملشرع أن ال جييب املرأة لطلبها التطليق، حىت يتحقق من طبيعة . بهالناشئ بسب
الضرر الناشئ بسبب الشقاق، ويثبت لديه، كالضرب الذي خيلف أثرا، أو أن يثبت له أن الضرر غري 

تني بين، ولكن اشترطت الزوجة على زوجها يف العقد أنه إذا أضر ا فلها أن تطلق نفسها، ففي ها
احلالتني حيكم القاضي بالطالق، ولو مل يتكرر الضرر من الزوج، ألن بقاء أثر الضرر على بدن املرأة 

  .واشتراطها عدم الضرر يف العقد يقوي حجتها، ويعطي مربر التفريق دون انتظار لتكرر الضرر
ق نفسها  فإن كان الضرر غري بين كاهلجر والضرب اخلفيف ومل تشترط املرأة يف العقد طال   

للضرر فإن القاضي خيرب الزوج أنه إذا تكرر منه الضرر فإنه يطلق عنه، فإن تكرر الضرر، ومل يستطع 
الزوج أن يفند دعوى الزوجة حكم عليه بالطالق، وإذا تكررت دعوى الزوجة بالضرر، ويف كل مرة 

والتوفيق أو احلكم يفند الزوج دعواها، فإن مل يتضح األمر مع ذلك عني القاضي حكمني لإلصالح 
  .)2902(بالفراق إذا تعذر اإلصالح

وهذه النظرة الفقهية تعترب أقرب إىل الصواب مما ذهب إليه املشرع اجلزائري بإجابة الزوجة يف    
 الذي يعد - مل تقرن الشقاق بالضرر 53ذلك أن الفقرة الثامنة من املادة . طلبها التطليق رد الشقاق

بل تركت األمر إلرادة الزوجة يف طلبها التطليق مبجرد سوء التفاهم بينها  -سببا من أسباب التطليق
األمر الذي ال . 53وبني زوجها سواء حلقها ضرر أم ال، وهذا ما يفهم من نص الفقرة الثامنة من املادة 

  .تقره مقاصد تشريع الزواج وال أهدافه املنشودة

                                                 
 .3/14مدونة الفقه املالكي وأدلته، : انظر، الغرياين -2902
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فقه سببا كافيا إلجابة املرأة طلبها يف التطليق، من كما أا مل حتدد املعيار الذي يعترب الشقاق و   
  . )2903(حيث إثباته وقدره واستمراره وما قد خيلفه من أضرار

 اليت تشترط االستمرار يف 53واإلجابة عن ذلك  ميكن استقراؤها من خالل نص املادة    
  . اآليت ذكره1996 ومن خالل االجتهاد القضائي الصادر سنة )2904(الشقاق

   للشقاق يف القضاءالتطليق   
اشترط القضاء يف الشقاق املوجب للتفريق شرطني مها االستمرارية وثبوت الضرر، فقد جاء يف    

 1996/ 24/9 الفقرة الثامنة منها ما يفيد استمرار الشقاق، وجاء يف القرار الصادر يف 53املادة 
ستقر عليه أن استفحال الشقاق من امل :" ما يلي-53والذي كان مدعاة لوجود هذه الفقرة من املادة 

بني الزوجني يقضي بالتفريق القضائي شرعا، وملا كان يف قضية احلال أن املطعون ضدها تضررت من 
جراء استفحال اخلصام مع زوجها ملدة طويلة، مما نتج عنه إصابتها مبرض األعصاب، وأصبحت احلياة 

ذا السبب كاف للتفريق القضائي، طبقوا صحيح مستحيلة بينهما، فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة هل
  .)2905("القانون، ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن

الذي -وعليه ميكن القول بأن املشرع اجلزائري قد تناول موضوع الشقاق املربر لطلب التفريق    
تهاد  بطريقة عرضية غامضة تدعو إىل االختالف حوله، إال أنه ميكن االستئناس باالج-جاء متأخرا

 15/6/1999، وكذا القرار املؤرخ يف 24/9/1996القضائي الذي جاء به القرار املؤرخ يف 
 يف تفسريها ومعرفة شروطها املتمثلة أساسا يف استمرار 53السابقني عن وجود هذه الفقرة من املادة 

  .الشقاق واستفحاله وتضرر الزوجة منه
من املستقر عليه قضاء أنه جيوز تطليق ":15/6/1999حيث جاء يف القرار الصادر بتاريخ    

 من قضية -ومىت تبني   .الزوجة الستفحال اخلصام وطول مدته بني الزوجني، باعتباره ضررا شرعيا
 أن الزوجة تضررت ملدة طول اخلصام مع الزوج وأن الزوج هو املسؤول عن الضرر؛ ألنه مل -احلال

وعليه   .ل الزوجة متضررة وحمقة يف طلبها التعويضميتثل للقضاء لتوفري سكن منفرد للزوجة، مما جيع
فإن قضاة املوضوع ملا قضوا بتطليق الزوجة لطول اخلصام، وبتظليم الزوج وتعويض الزوجة طبقوا 

                                                 
 وكان يفترض يف مثل هذه احلالة النص على بعث احلكمني لإلصالح إذا تعذر ذلك على القاضي، وهذا مقرر يف الشريعة اإلسالمية -2903

 . مبجرد خوف وقوع الشقاق بني الزوجني
د به الضرر، ومن مث يكون للمرأة احلق يف طلبها التطليق، أم جمرد عدم االنسجام والتفاهم بني دون بيان ملفهوم الشقاق هل املقصو -2904

الزوجني فتصبح بذلك العالقة الزوجية مرهونة حبسب مزاج الزوجة، كما أن شرط االستمرار يف الشقاق غري واضح، ذلك أن العربة يف هذه 
 . أو مادية، حىت ولو مل يستمرمن أضرار نفسية ومعنويةالشقاق احلالة مبا خيلفه 

 .66، ص 1997الة القضائية العدد الثاين  :139353ملف رقم  -2905
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حيث يفهم من هذين القرارين أن . )2906("صحيح القانون، ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن
االستمرار الذي تصبح معه احلياة : ن أساسيني مهااالجتهاد القضائي قد قيد التطليق للشقاق بقيدي

الزوجية مستحيلة، وكذا ثبوت الضرر بسبب الشقاق، وهذا ما مل يوضحه املشرع اجلزائري من خالل 
  . من قانون األسرة53نص الفقرة الثامنة من املادة 

  : ميكن مالحظة ما يأيت-ومن خالل ما سبق بيانه-وعلى هذا    
، مع ثبوت 53 الشقاق املستمر سببا جييز للزوجة طلب التطليق وفق املادة  أن املشرع اعترب-   

،  حالة الشقاق اليت يكون سببها الزوجمل يفرق بني الضرر الذي أكدته االجتهادات القضائية، إال أنه 
ما جاء ومنه حيسن إعادة صياغة الفقرة على غرار . وبني أن تكون الزوجة سببا يف حصول هذا الشقاق

 فيما خيص الضرر املشترك بني الزوجني وحالة تغلبيه من )2907( السوريانون األحوال الشخصيةقيف 
حتديد الضرر الناشئ عن غري الزوج كأوالده من زوجته الثانية أو أقربائه عندما يصل إىل حد مع  .أحدها

ا بناء على تعكري احلياة الزوجية ويوصل إىل الشقاق وأن يكون للزوجة حق التطليق رفعا للظلم عنه
   . قاعدة ال ضرر وضرار 

مل يتطرق إىل موضوع اإلثبات رغم أن القضاء يفرق بني الضرر املعترب شرعا فيقع  كما أنه -   
، بناء وبني الضرر املؤسس يف حالة تعدد الزوجات وهنا تعفى الزوجة من إثباتهإثباته،  الزوجة  عاتقعلى

  .ضررا موجبا لطلب التطليقعلى أن جمرد التعدد دون علم الزوجة يعترب 

بقى يذلك  املوجب للتطليق ويف غياب  بسبب الشقاقومل حيدد املشرع اجلزائري معيار الضرر -   
كما لتطليق ل ا موجب ال يعدن الضرر اخلفيف، لذلك فإ للسلطة التقديرية للقاضياخاضعه  حتديدأمر

      . احملكمة العلياذهبت إىل ذلك
 - على ما يبدو- إثبات الضرر الناشئ بسبب الشقاق، تاركا األمر معلقا كما أنه مل يبني طرق-   

على حرية اإلثبات املدين، مثل وجود أحكام قضائية سابقة بني الزوجني، أو شهادة الشهود أو وصفات 
فهل تكفي حجية احلكم اجلنائي الصادر بإدانة الزوج يف جنحة ضرب . طبية تثبت وجود الضرر املعترب

وهو ما يستدعي التطرق ملسألة . ليقها على الزوج دون اللجوء إىل وسائل اإلثبات األخرى ؟الزوجة بتط

                                                 
 .129، ص 2001عدد خاص : الة القضائية :224655ملف رقم  -2906
را  يبذل احلكمان جهدمها يف اإلصالح بني الزوجني فإذا عجزا عنه وكانت اإلساءة أو أكثرها من الزوج قر-1: 114 املادة -2907

 وإن كانت اإلساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بني الزوجني على متام املهر أو على قسم -2 .التفريق بطلقة بائنة
  . املعدل1953/ 59املرسوم التشريعي رقم  .منه يتناسب ومدى اإلساءة
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حجية احلكم اجلنائي الصادر بإدانة الزوج يف جنحة ضرب الزوجة كوسيلة إثبات كافية لتطليق الزوجة 
  .للضرر دون احلاجة إىل وسائل إثبات أخرى

لزوج عليها ضربا وسبا إىل سبق صدور حكم جنائي  فقد تستند الزوجة يف إثبات وقائع اعتداء ا   
والذي يثري هذا التساؤل هو أن إثبات وقائع األضرار املتمثلة يف . ضده لثبوت اعتدائه عليها بالضرب

اعتداء الزوج على زوجته بالضرب إمنا يشترط لثبوا رأي العني حيث ال يكفي التدليل عليها ببينة 
يف حني أن احلكم اجلنائي الصادر . ائع رجالن عدالن أو رجل وامرأتانمساعية، وأن يشاهد تلك الوق

باإلدانة ضد الزوج العتدائه عليها يستند غالبا إىل أقوال اين عليها وما ثبت بالتقرير الطيب احملرر بعد 
توقيع الكشف الطيب عليها، فهل يعد هذا مثل هذا احلكم داال على نسبة اإلصابات اليت وجدت 

زوجة إىل الزوج رد ادعائها باعتدائه عليها بالضرب، وهل ميكن للكشف الطيب املتوقع عليها يف بال
  إطار الدعوى اجلنائية اجلزم بأن اإلصابات اليت شوهدت بالزوجة ال تكون إال من الزوج وبفعله؟ 

هذا ما ال ميكن القول به، ومن هنا ظهرت مشكلة تعارض اختصاص اإلثبات يف مسائل    
األحوال الشخصية بقواعد خاصة وقاعدة حجية احلكم اجلنائي أمام القضاء املدين، ومنه قضاء األحوال 

  .الشخصية بطبيعة احلال
فهل يعد مثل هذا احلكم اجلنائي الذي صدر بإدانة الزوج رد أقوال الزوجة اين عليها وما    

الزوجة إىل الزوج يف أمر يشترط إلثباته شرعا ورد بالتقرير الطيب حجة دالة على نسبة إحداث إصابات ب
  أن يشاهده شاهدان عدالن مشاهدة العني؟ 

وبالنظر إىل أن احملكمة العليا مل تتعرض يف قراراا إىل تبيني طرق اإلثبات، ومنها حجية األحكام    
صرية يف قراراا اجلنائية السابقة، فإنه ميكن اإلجابة عن ذلك باالستئناس مبا قضت به حمكمة النقض امل

  . املختلفة
وتنحصر اإلجابة يف القول بأن احلكم اجلنائي البات يفيد القضاء املدين فيما يتصل بوقوع اجلرمية    

، وأن هذا املبدأ يشمل نطاقه الدعوى املدنية باملعىن الواسع حيث ميتد إىل مجيع )2908(ونسبتها إىل املتهم
  .)2909(بة على جرمية الزناالدعاوى املدنية مثل دعوى الطالق املترت

وحقيقة األمر يف هذا اال أن الضرر الواقع على الزوجة ال يقتصر أمر إثباته على البينة وحدها    
إذ يثبت بكافة طرق اإلثبات القانونية الشرعية، فيثبت بإقرار الزوج به، كما يثبت باألوراق الرمسية 

 الزوجة إىل اختيار البينة وسيلة إلثبات الضرر املوجب أما إذا جلأت. والعرفية والقرائن فضال عن البينة

                                                 
 . 30/12/1972 حكم حمكمة النقض املصرية الصادر يف -2908
 .1140،ص 1980الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، : حي سرور أمحد فت-2909
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للتطليق يتعني عليها االلتزام بقيود البينة الشرعية على وقوع الضرر، وهي شهادة رجلني أو رجل 
  .)2910(وامرأتني يشهدان برؤيتهما وقائع اعتداء الزوج على الزوجة رأي العني

وقائع إضرار الزوج ا إىل غري البينة الشرعية، وعلى ذلك فإن الزوجة تستطيع أن تلجأ يف إثبات    
ويدخل يف ذلك الوسائل األخرى مثل صدور أحكام جنائية ضد الزوج تثبت إدانته بشرط أن تكون 
هذه األحكام باتة تثبت اعتداء الزوج عليها بالضرب مثال شريطة أن يكون احلكم اجلنائي ضد الزوج 

  . اليت تستند إليها الزوجة يف دعواها بالتطليق للضرربإدانته لعقابه عن ذات وقائع االعتداء
أما إذا اختلفت واقعة اعتداء الزوج واليت صدر ضده احلكم اجلنائي بشأا عن تلك اليت تستند    

إليها الزوجة يف دعواها بالتطليق انتفت حجية احلكم اجلنائي املذكور الختالف احملل يف كل منهما، 
 اخلصوم واملوضوع والسبب يف الدعويني، وإمنا هي يف الوقائع لتوافر وليست العلة يف ذلك احتاد

الضمانات املختلفة اليت قررها املشرع يف الدعاوى اجلنائية ابتغاء الوصول إىل احلقيقة فيها الرتباطها 
 باألرواح واحلريات مبا يقتضي أن تكون األحكام اجلنائية حمل ثقة الناس على اإلطالق، وأن تبقى آثارها

نافذة على الدوام، وهو ما يستلزم حتما أال تكون هذه األحكام معرضة يف أي وقت إلعادة النظر يف 
، ذلك )2911(املوضوع الذي صدرت فيه حىت ال جير ذلك إىل ختطئتها من جانب أيا من جهات القضاء

من أجل جرمية أنه ليس من املقبول يف النظام االجتماعي أن توقع احملكمة اجلنائية العقاب على شخص 
  .)2912(وقعت منه، مث تأيت احملكمة املدنية فتقضي بأن الفعل املكون للجرمية مل يقع منه

وتأكيدا هلذا االجتاه ذهبت حمكمة النقض املصرية إىل أنه مىت كانت الدعامة األساسية اليت أقام    
وجته املطعون ضدها عليها احلكم قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قد قام بطرد ز

من مرتل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها حلمل احلكم، ولكن يبني أن أحد احلكمني 
اجلنائيني خاص باعتداء الطاعن على شخص ال صلة له بالدعوى وأن الثاين انتهى إىل تربئة الطاعن من 

 على هذه الواقعة، فإن التذرع مة االعتداء بالضرب على املطعون عليها، وكان احلكم مل يؤسس قضاءه
  .)2913(باحلجية يصبح تذرعا ال سند له

وحىت يكون احلكم اجلنائي الصادر ضد الزوج من احملكمة اجلنائية العتدائه على الزوج بالضرب    
أو السب أمام القضاء الشرعي يتعني تكرار اإلشارة هنا إىل وجوب أن تكون وقائع االعتداء اليت تستند 

                                                 
 .28/3/1989 ، جلسة 84 حكم حمكمة النقض املصرية، دائرة األحوال الشخصية، الطعن رقم -2910
 .09/5/1940، بتاريخ 45 حكم حمكمة النقض املصرية، دائرة األحوال الشخصية، الطعن رقم -2911
 .12/1/1944، بتاريخ 21كم حمكمة النقض املصرية، دائرة األحوال الشخصية، الطعن رقم  ح-2912
 .12/1/1944 حكم حمكمة النقض املصرية، دائرة األحوال الشخصية، بتاريخ -2913
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 يف طلبها التطليق هي ذاا اليت كانت تشكل موضوع الدعوى اجلنائية، وهو تعرب عنه إليها الزوجة
  .)2914(حمكمة النقض املصرية بكون الفعل يشكل أساسا مشتركا بني الدعويني اجلنائية واملدنية

أما إذا كانت وقائع االعتداء اليت تسند إليها الزوجة يف دعوى الطالق غري تلك اليت حوكم    
ها يف الدعوى اجلنائية مبقتضى احلكم اجلنائي الذي تستند الزوجة إىل حجيته امتنع القول الزوج عن

باحلجية ويتعني عدم اعتبارها، مما يكون معه على الزوجة يف هذه احلالة تقدمي دليل آخر على وقائع 
  .االعتداء املدعاة

 األوراق على حكم جنائي وإعمال مبدأ احلجية تتواله احملكمة من تلقاء نفسها إذا ما انطوت   
بات، حيث يتعني على احملكمة االستناد إليه والقضاء على أساسه، وكفايته وحده يف هذه احلالة حلمل 

  .احلكم بالتطليق
أما إذا مل يصل احلكم اجلنائي إىل هذه املرتبة جاز حملكمة األحوال الشخصية االستناد إليه يف    

 رد قرينة ضمن قرائن أخرى يتعني توافرها يف الدعوىإثبات إضرار الزوج بزوجته، ولكن.  
  التحكيم يف دعوى التطليق للشقاق : املطلب الرابع   
خص املشرع اجلزائري ندب احلكمني لإلصالح بني الزوجني يف حال تفاقم اخلصام بينهما ما مل     

اخلصام بني الزوجني ومل إذا اشتد :" من قانون األسرة واليت نصت على أنه56يثبت الضرر، طبقا للمادة 
يعني القاضي احلكمني، حكما من أهل الزوج وحكما . يثبت الضرر وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما

وهذا ما . )2915("من أهل الزوجة، وعلى هذين احلكمني أن يقدما تقريرا عن مهمتهما يف أجل شهرين
 أي ضرر أثناء اخلصومة جاز للقاضي إذا مل يثبت:" من قانون اإلجراءات املدنية446نصت عليه املادة 

  . )2916("أن يعني حكمني اثنني حملاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون األسرة
حيث يفهم من هذه النصوص أن املشرع اجلزائري ال يلجأ إىل ندب احلكمني إال يف حالة تفاقم     

ني يكون رد خوف اخلصام وعدم تبني الضرر، على خالف ما هو ثابت شرعا من أن ندب احلكم
الشقاق، منعا الستمراره وتفاقمه كوسيلة ناجعة إلعادة األمر إىل ما كان عليه، وملعرفة الطرف املسيئ 
من املتضرر، ومن مث تكون مهمة احلكمني األساسية هي اإلصالح ال جمرد معرفة الطرف املتضرر للحكم 

  . له بالتعويض

                                                 
 .14/12/1929، بتاريخ 60 حكم حمكمة النقض املصرية، دائرة األحوال الشخصية، الطعن رقم -2914
يفهم من نص هذه املادة أن تعيني القاضي للحكمني يف حالة الشقاق بني الزوجني إمنا . 27/2/2005  املؤرخ يف02-05 األمر -2915

 . من نفس القانون53يكون عند عدم طلب الزوجة التطليق استنادا إىل الفقرة الثامنة من املادة 
 .23/4/2008  املؤرخة يف21العدد : اجلريدة الرمسية. 25/2/2008 املؤرخ يف 09-08 القانون رقم -2916
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 الفقه اإلسالمي والتشريع اجلزائري، وذلك على النحو ومنه ال بد من معرفة أساس التحكيم يف    
  :اآليت

  اجلانب الفقهي: أوال    
   تعريف التحكيم وحكمة مشروعيته:الفرع األول    
  تعريف التحكيم لغة واصطالحا: أوال    
 مصدر حكم، يقال حكّمه يف األمر حتكيما، أي أمره أن حيكم فاحتكم وحتكم، يعين : لغة-أ    

وحكّمت الرجل؛ أي فوضت . ه، واستحكم فالن يف مال فالن، إذا جاز فيه حكمهجاز فيه حكم
الطرفان للتحاكم ومن اختاره . حكمته إىل حاكم؛ أي خاصمته إليه، ودعوته حلكمه: احلكم إليه، ويقال

ما، أو حاكما، ويسمى أطراف الرتاع احملكم فيه، حمتكما أو حمكما بكسر أو حمكّإليه يسمى حكما، 
  .)2917(وتشديدهاالكاف 

. )2918(أحكمت فالنا أي منعته، وبه مسي احلاكم ألنه مينع الظلم: كما يفيد املنع أيضا، تقول     
وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما �:، كما يف قوله تعاىل)2919(ويطلق احلكم على من خيتار للفصل بني املتنازعني

هِلها ِإنْ يِريدا ِإصلَاحا يوفِِّق اللَّه بينهما ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَ
  .)2920(�خِبريا

يتبني من التعريف اللغوي أن التحكيم يفيد تفويض األمر للغري، وكذلك رفع األمر للحاكم     
  . للفصل       يف املنازعات بني املتخاصمني

  .فقهاء بتعاريف متعددة وهي يف مجلتها ال خترج عن املعىن اللغويعرفه ال:  اصطالحا-ب    
، وجاء يف )2921("تولية اخلصمني حاكما حيكم بينهما:"فقد جاء يف الدر املختار أن التحكيم هو    

إذا حكّم خصمان رجال من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه يف بلد فيه قاض أو ليس :"احلاوي الكبري
إذا حتاكم رجالن إىل رجل حكّماه بينهما ورضياه وكان ممن :"، وقال ابن قدامة)2922("فيه قاض جاز

  .)2923("يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز

                                                 
 .190ص :  املعجم الوسيط-2917
 .12/141لسان العرب، : ابن منظور-2918
 .190ص :  املعجم الوسيط-2919
 .35اآلية  : النساء-2920
 .2/150، )دط،دت(مطبعة حممد علي صبيح، مصر، الدر املختار،:  احلصكفي-2921
 .16/325احلاوي الكبري، :  املاوردي-2922
 .14/92املغين، :  ابن قدامة-2923
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عقد بني طرفني متنازعني جيعالن فيه برضامها شخصا آخر :"وعرفه الزرقا من املعاصرين بأنه    
  .)2924("حكما بينهما للفصل يف خصوماما بدال من القاضي

أن خيتار أطراف اخلصومة طرفا ثالثا : )2925(ة هذه التعاريف أن التحكيم هويتضح من مجل    
  .بتراضيهما ليفصل يف الرتاع القائم بينهما طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

تولية الزوجني املتنازعني رجلني من أهلهما :"والتحكيم بني الزوجني يف اصطالح الفقهاء هو    
  .)2926("مالإلصالح بينهما والفصل يف خصومته

  مشروعيته: ثانيا    
  .ثبتت مشروعية التحكيم بالكتاب والسنة واإلمجاع وعمل الصحابة    
  :وردت آيات عديدة تفيد مشروعية التحكيم : من الكتاب-أ    
ها ِإنْ يِريدا  وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَهِل�:منها قوله تعاىل    

، ووجه الداللة يف هذه اآلية أن اهللا تعاىل أمر )2927(�ِإصلَاحا يوفِِّق اللَّه بينهما ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما خِبريا
يف حالة الشقاق بني الزوجني ببعث حكمني حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ويف هذا 

 الزوجني عند وقوع التنازع بينهما، أو إذا ما خيف وقوع الشقاق دليل على مشروعية التحكيم بني
  .بينهما، وإذا ما جاز التحكيم بني الزوجني جاز يف سائر احلقوق والدعاوى

يفيد الوجوب ما مل ترد قرينة تصرفه عن حقيقته إىل " فابعثوا"كما أن األمر الوارد يف اآلية     
  .)2928(يكون بعث احلكمني واجباالندب، وال توجد قرينة هنا، وبالتايل 

 فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم �:وقوله تعاىل    
  .، فقد أرشدت اآلية احلاكم إىل اإلصالح بني اخلصوم)2929(�حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما

فَِإنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعِرض عنهم وِإنْ تعِرض عنهم فَلَن يضروك شيئًا وِإنْ  �:وقوله تعاىل
قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهِبالِْقس مهنيب كُمفَاح تكَمووجه الداللة يف اآلية أن اهللا )2930(�ح ،

  . إذا جاءه أهل الكتاب حمتكمني إليه بني احلكم أو اإلعراض عنهم� نبيه تعاىل خري
                                                 

 .1/619املدخل الفقهي العام، :ى الزرقا مصطف-2924
انظر، أمحد إبراهيم .  القضاء هو النظر يف اخلصومات اليت تقع بني الناس بوالية عامة أما إن كان ذلك بوالية خاصة فهو التحكيم-2925

 .433أحكام األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، ص : بك
 .10/264، املصدر نفسه: ابن قدامة  انظر،-2926
 .35اآلية  : النساء-2927
 .66-65الصلح يف مسائل األحوال الشخصية، ص : حممود حممد عوض سالمة  انظر،-2928
 .65اآلية :  النساء-2929
 .42اآلية  : املائدة-2930
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  : ثبتت مشروعية التحكيم من السنة بأحاديث كثرية منها: من السنة-ب
 كان إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف �أن رسول اهللا "ما جاء يف حديث بريدة     

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم : ، مث قالخاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا
على حكم اهللا فال ترتهلم على حكم اهللا ولكن أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا 

  .)2931("فيهم أم ال
 أوصى أمراء اجليوش والسرايا بقبول التحكيم إذا ما �ووجه الداللة من احلديث أن رسول اهللا     

  . بإمضاء التحكيم، وما يؤدي إليه اجتهاد احملكم� تشريع منه طلبه األعداء، وهذا
 � انعقد اإلمجاع على جواز التحكيم ومشروعية العمل به من عصر الرسول : من اإلمجاع-ج    

ولو :"، وقال الشربيين)2932("والصحابة جممعون على جواز التحكيم:"إىل يومنا هذا، قال السرخسي
 حد اهللا من مال أو غريه جاز مطلقا على التفاصيل اآلتية بشرط حكّم خصمان رجال غري قاض يف غري

، قال  أهلية القضاء، وال يشترط عدم القاضي ألنه وقع جلمع من كبار الصحابة ومل ينكره أحد
  .)2933("فكان إمجاعا: املاوردي

  حكمة مشروعيته: ثالثا    
 دون اللجوء إىل القضاء نظرا شرع التحكيم لغرض فض املنازعات واخلالفات القائمة بني الناس    

  .لطبيعة اإلجراءات املتبعة أمامه، واليت جيد فيها الناس كثريا من املشقة والتعب
مصلحة القضاء يف ختفيف العبء عنه، ومصلحة : وتتحقق من خالل نظام التحكيم مصلحتني    

ون يف بعض األحيان حائال األفراد يف رفع املشقة عنهم اخلاصة بإجراءات التقاضي وتعقيداا، واليت تك
 أن احلكم بني -أي التحكيم-وحتقيقه:"قال ابن العريب. )2934(دون حتقيق العدالة يف إيصال احلق إىل أهله

الناس إمنا هو حقهم ال حق احلاكم، بيد أن االسترسال على التحكيم خرق لقاعدة الوالية مؤد إىل 
 فأمر الشرع بنصب الوايل ليحسم -دعاوىأي حاكم يفصل ال-فال بد من نصب فاصل..ارج الناس

 وعنهم يف مشقة الترافع لتتم املصلحتان -أي عن احلاكم-قاعدة اهلرج، وأذن يف التحكيم ختفيفا عنه
  . )2935("وحتصل الفائدتان

                                                 
 .829-2/828. 1731كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث، حديث رقم : مسلم -2931
 .21/62املبسوط، : السرخسي-2932
 .4/506مغين احملتاج،:  الشربيين-2933
 .77-76الصلح يف مسائل األحوال الشخصية، ص :  انظر، حممود حممد عوض سالمة-2934
 .623-2/622أحكام القرآن،: ابن العريب -2935
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  دور احلكمني يف اإلصالح بني الزوجني: الفرع الثاين   
 التشريع اإلسالمي ببيان ما جيب أن ملا كان الغرض من احلياة الزوجية إقامة أسرة مستقرة عين   

يكون إذا تصدع ائتالف الزوجني، وهو بعث حكمني من أهله وأهلها يبذالن غاية جهدمها يف مجع 
 وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن �:الشتات وإصالح ذات البني، لقوله تعاىل

فهذا اإلجراء وقائي وعالجي إذا خيف فوات األصل يف العالقة الزوجية وهو االستقرار . )2936(�أَهِلها
  .والدوام

    العشرة باملعروف هي أصل العالقة الزوجية: أوال   
 وعاِشروهن �:إن األصل يف العالقة الزوجية أن تقوم على العشرة باملعروف لقوله تعاىل   

متوِف فَِإنْ كَِرهرعاِبالْما كَِثريريِفيِه خ لَ اللَّهعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نفاخلطاب يف )2937(�وه ،
هذه اآلية موجه لألزواج، حيث أمرهم اهللا تعاىل بعشرة نسائهم باملعروف، ومن املعروف أن يوفيها 

ها وامليل إىل غريها، وترك حقها من املهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكالم الغليظ، واإلعراض عن
ومن ناحية أخرى أوجب اهللا تعاىل على املرأة أن تطيع زوجها طاعة . )2938(العبوس يف وجهها بغري ذنب

، أما فيما يتعلق بأموال املرأة فليس للزوج حق )2939(مطلقة يف غري معصية فيما يتعلق حبياما الزوجية
اما عن الذمة املالية لزوجها، فلها حرية التصرف فيها ما التدخل فيها، ألن املرأة هلا ذمة مالية مستقلة مت

  .)2940(دامت بالغة عاقلة راشدة
غري أنه قد ال يستمر الوئام بني الزوجني وتظهر بوادر الشقاق واخلالف بينهما، من أجل ذلك     

لفرقة وضعت الشريعة اإلسالمية حلوال حمددة وحامسة قد تنتهي باملصاحلة بني الزوجني، وقد تنتهي با
  .بينهما

  .كما أن النشوز قد يكون من جانب الزوج، أو من جانب الزوجة، وقد يكون منهما معا    
ويكون التحكيم أو بعث احلكمني يف حالة عدم معرفة الناشز منهما أو كالمها ناشز بعصيان     

لني حكمني أحدمها اآلخر، وتعذر الوفاق بينهما، وبات الفراق متوقعا، فيجوز للقاضي أن يبعث رج

                                                 
 .35اآلية  : النساء-2936
 .19اآلية  : النساء-2937
 .2/109أحكام القرآن، :  اجلصاص-2938
 .2/188أحكام القرآن، :  اجلصاص-2939
لكل واحد من الزوجني ذمة :"02-05 من قانون األسرة اجلزائري مبوجب األمر 37 كما نصت على ذلك الفقرة األوىل من املادة -2940

 ".مالية مستقلة عن ذمة اآلخر
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أحدمها من أهل الزوج واآلخر من أهل الزوجة، لينظرا ما هو األصلح هلما، وأدعى لدوام العشرة 
  .واملعاملة باإلحسان

اإلسالم والبلوغ والعقل والذكورية واحلرية والرشد والفقـه والعدالـة          : ويشترط يف احلكمني    
  .)2941(واألمانة واإلخالص والورع والتقى

ويـستحب أن   . )2942(ضي أن خيتار من يثق به ممن يقدر هذه املهمة النبيلة          وإن تعذر ذلك فللقا     
  . )2943(يكونا من أهل الزوجني وأقارما

   احلكمنيعمل: ثانيا    
 للتحكيم، هو إصالح العالقات الزوجية، اليت أصاا الرتاع والشقاق، ياهلدف األساس    

حلكمني بذل جهدمها يف اإلصالح بني ، فيكون الواجب على اوإرجاعها إىل حالة الوفاق والوئام
جيب عليهما يف مبدأ األمر أن يصلحا بني الزوجني بكل :" قال الدسوقي.)2944(الزوجني واجلمع بينهما

على كل  ف.)2945("وجه أمكنهما ألجل األلفة وحسن العشرة، وذلك بأن خيلو كل واحد منهما بقريبه
يعرف واقع حالته، وما يشكو منه، وما يطلبه، من احلكمني أن يتحدث مع من ميثله بصراحة وانفتاح، ل

مث يلتقي احلكمان ويتدارسان األمر بصراحة .  تفضي إىل حتقيق األصلح هلما إىل نتيجة معهللوصول
ويتفقان على رأي واحد ، ووضوح، ال خيفي أحدمها على اآلخر شيئا مما له ارتباط مبعاجلة املوضوع

  .للحل، ورأيهما ملزم للطرفني
  تحكم اخلالف واتسعت هوة الشقاق فواجب على أهل اخلري واإلصالح، وخاصة احلاكم فإذا اس  

أو القاضي التدخل ملعاجلة اخلالف بالنصح والوعظ واإلرشاد، أو بعث احلكمني للصلح مبا يريانه من 
 كل ما من شأنه أن يعيد الوئام والوفاق، وإن انسدت السبل، ورأيا أن التفريق هو احلل األنسب فهل

                                                 
 .10/265املغين، : ابن قدامة: راجع شروط احلكمني بالتفصيل -2941
 .10/265،  املصدر نفسه: ابن قدامة-2942
أهل الزوجني، يقصد منه االستفادة من عاطفتهما، وحرصهما على مصلحة الزوجني القريبني منهما، كما أن  اختيار احلكمني من -2943

اطالعهما على أسرار حياة الزوجني، ال يشكل إحراجا كبريا، كاطالع األجانب ضمن احملاكم العامة، إضافة إىل جتاوز هذا التحكيم العائلي 
مشروط بأن يأيت كل واحد من احلكمني بقصد اإلصالح، وعودة االنسجام والوئام بني الزوجني، ال لكن ذلك  .قيود ونفقات احملاكم العامة

 .بقصد االنتصار لطرف، أو االنتقام من اآلخر
أما سلطة احملكم .  أن سلطة القاضي وصالحيته عامة على سائر الناس يف منطقة قضائه: يفترق احملكم عن القاضي الرمسي بأمور منها-2944

ة على احملتكمني إليه، ألنه يف األصل ليس منصوبا للقضاء من مرجع له سلطة اإللزام العام، وإمنا جعل حاكما بإرادة من اختاروه، فال فمقصور
 .1/620املدخل الفقهي العام، : الزرقا. ينفذ حكمه إال يف حقهم ويف احلدود اليت قيدوه ا

 .2/345 حاشية الدسوقي، : الدسوقي-2945



 660

 -أي للقاضي-يكون هلما سلطة التفريق بني الزوجني، أم يقتصر دورمها يف توجيه القاضي لذلك، وله
  .واسع النظر يف تقرير ما يراه مناسبا؟

      مدى سلطة احلكمني يف التفريق :ثالثا    
  :)2946(اختلف الفقهاء يف حق احلكمني يف التفريق على قولني    
 لكوما مبعوثني من قبل القاضي، فلهما حرية اختاذ ما يريانه  جيوز هلما التفريق:القول األول    

، وقوله )2947(�  فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن�:مناسبا، إما اإلصالح أو التفريق، لقوله تعاىل
 )2950( عن الشافعية-ورواية- ،)2949(وبه قال املالكية. )2948(�وِإنْ يتفَرقَا يغِن اللَّه كُلا ِمن سعِتِه�:تعاىل

وذلك أحسن ما مسعت من أهل العلم أن احلكمني جيوز قوهلما :"قال مالك. )2951( عن أمحد-ورواية-
  .)2952("بني الرجل وامرأته يف الفرقة واالجتماع

 ال جيوز هلما التفريق لكون احلكمني وكيلني عن الزوجني وال جيوز هلما التفريق إال :القول الثاين  
فمهمتهما . الزوجني، ألن الطالق إىل الزوج وبذل املال إىل الزوجة فال جيوز إال بإذمابوكالة من 

  .)2955( عن أمحد-ورواية- )2954( وهو قول للشافعية)2953(اإلصالح فحسب، وبه قال احلنفية
أما حكمان جيوز قوهلما يف التفريق واالجتماع حىت بغري توكيل من الزوجني أو : الترجيح

 املصلحة اليت يرياا يف املشكلة؛ ألن اهللا تعاىل مسامها حكمني، فلو كانا وكيلني مل اإلذن منهما، حسب
وأيضا فإن الوكيل ال يسمى حكما يف لغة القرآن، وال يف لسان الشارع، . خيتصا بأن يكونا من األهل

يس للوكيل احلكَم من له والية احلكم واإللزام، ول:"وال يف العرف العام وال اخلاص، يقول ابن القيم
  .)2956("شيء من ذلك

                                                 
 .603-9/602احلاوي الكبري، :  املاوردي-2946
 .229اآلية :  البقرة-2947
 .130اآلية  : النساء-2948
 .405-5/404املنتقى شرح موطأ مالك، :  الباجي-2949
 .2/488املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، :  الشريازي-2950
 .10/264املغين، :  ابن قدامة-2951
 .5/404املنتقى، :  الباجي-2952
 .2/191أحكام القرآن، :  انظر،اجلصاص-2953
 .2/488املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، :  الشريازي-2954
 .10/264،  املصدر نفسه: ابن قدامة-2955
 .5/190زاد املعاد، :  ابن القيم-2956
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  نوع الطالق عند تفريق احلكمني: رابعا
على الرأي القائل أن احلكمني حاكمان غري وكيالن هلما سلطة اجلمع والتفريق بني الزوجني، 

وعليه فإذا فشل احلكمان يف الصلح بني . بعوض       أو بغري عوض، برضا الزوجني وبغري رضامها
  .ق بينهما، فهل يكون الطالق رجعيا أم بائنا؟الزوجني، وحكما بالتفري

: أما الكلي. أحدمها كلي، واآلخر معنوي: إذا حكم بالفراق فإنه بائن لوجهني:"يقول ابن العريب
فإن املعىن الذي وقع الطالق ألجله هو الشقاق، ولو : فكل طالق ينفذه احلاكم فهو بائن، وأما املعنوي

  . )2957("شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق
فإن وجدامها قدا اختلفا ومل يصطلحا، وتفاقم أمرمها سعيا يف األلفة جهدمها، :"وقال القرطيب

وذكرا باهللا وبالصحبة، فإن أنابا ورجعا تركامها، وإن كان غري ذلك ورأيا الفرقة فرقا بينهما، وتفريقهما 
ن بذلك أو مل يوكلهما، جائز على الزوجني، وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه، وكلهما الزوجا

  .)2958("والفراق يف ذلك طالق بائن
وليس هلما أكثر من طلقة واحدة يوقعاا، فإن أوقعا أكثر من طلقة واحدة تلزم واحدة ويبطل 
الزائد؛ ألن الواحدة هي طالق السنة، وألن حكم احلكمني ليس بأعلى من حكم احلاكم، وال يطلق 

  .اناحلاكم أكثر من واحدة، فكذلك احلكم
وال : ال يلزم الزوج ما زاد على الواحدة إن أوقعا أكثر من واحدة، قوله:"جاء يف بلغة السالك أنه

يلزم الزوج ما زاد، حاصله أنه ال جيوز هلما ابتداء إيقاع أكثر من واحدة، فإذا أوقعاه فال ينعقد منه إال 
  .)2959("واحدة؛ ألن الزائد خارج عن معىن اإلصالح

ية بني إساءة الزوج للزوجة، وإساءة الزوجة للزوج، فإن كانت اإلساءة من هذا، ويفرق املالك
جانب الزوج طلق احلكمان طلقة بائنة بدون أخذ مال من الزوجة للزوج، وإن كانت اإلساءة من 
جانب الزوجة لزوجها طلقا نظري عوض مناسب تلتزم به الزوجة لزوجها، وإن كانت اإلساءة من 

 عن اإلصالح بينهما، فريى البعض منهم أنه يتعني الطالق بدون عوض منها، اجلانبني وعجز احلكمان
  . )2960(ويرى البعض اآلخر أما يطلقان أو خيالعان بالنظر على شيء يسري منها لزوجها

وهذا ما أيده األستاذ حممد بلتاجي حيث يرى بأن ما ذهب إليه املذهب املالكي يف التحكيم بني 
دليل وحتقيق املصلحة بالعمل على حسم الشقاق بني الزوجني بصورة عادلة الزوجني جيمع بني قوة ال

                                                 
 .1/426أحكام القرآن، : ابن العريب-2957
 .6/292،اجلامع ألحكام القرآن:  القرطيب-2958
 .603، ص أحكام األسرة يف اإلسالم:  شليب.1/440بلغة السالك،  : الصاوي-2959
 . 1/440الشرح الصغري، :  الدردير-2960
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، واخللع بني الزوجني إذا كانت املضارة من الزوجة واستحالت )إذا ثبت(يدخل فيها التطليق للضرر 
  .)2961(العشرة بينهما، واملالكية يرجعون يف كل ذلك إىل نصوص القرآن والسنة

  اجلانب القانوين: ثانيا    
إذا اشتد اخلصام بني الزوجني ومل يثبت الضرر :" من قانون األسرة على أنه56ت املادة نص    

يعني القاضي احلكمني، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل . وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما
  .)2962("الزوجة، وعلى هذين احلكمني أن يقدما تقريرا عن مهمتهما يف أجل شهرين

 على وجوب تعيني احلكمني لإلصالح بني الزوجني عند اتساع هوة حيث نصت هذه املادة    
  .اخلصام والشقاق بينهما ما مل يثبت عن ذلك ضرر أثناء اخلصومة

 من قانون اإلجراءات املدنية على جواز تعيني حكمني حملاولة 446 يف حني نصت املادة     
 للقاضي أن يعني حكمني اثنني حملاولة إذا مل يثبت أي ضرر أثناء اخلصومة جاز:"اإلصالح بني الزوجني

  .)2963("الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون األسرة
 من قانون اإلجراءات املدنية أنه جيوز للقاضي إاء مهمة 449كما يتضح من خالل نص املادة     

ه صعوبة جيوز للقاضي إاء مهام احلكمني تلقائيا إذا تبينت ل:"احلكمني، إذا ثبت له فشلهما يف اإلصالح
  .)2964("تنفيذ املهمة ويف هذه احلالة يعيد القضية إىل اجللسة وتستمر اخلصومة

وما ميكن إبداؤه من مالحظات حول موقف املشرع اجلزائري من مسألة ندب احلكمني     
  :لإلصالح بني الزوجني ما يلي

ضائي بني خص املشرع ندب احلكمني حبالة واحدة تعد سببا من أسباب التفريق الق: أوال    
الزوجني وتتمثل هذه احلالة يف تفاقم اخلصام بني الزوجني واستمرار الشقاق، دون أن يثبت الضرر يف 

  . )2965(ذلك
  :)2966(ومنه يشترط لتعيني احلكمني يف دعوى التطليق للشقاق    

                                                 
 .97دراسات يف األحوال الشخصية، ص : حممد بلتاجي -2961
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05 األمر -2962
 .23/4/2008 املؤرخ يف 21العدد : اجلريدة الرمسية. 25/2/2008 املؤرخ يف 09-08 القانون رقم -2963
 .23/4/2008 املؤرخ يف 21العدد : اجلريدة الرمسية. 25/2/2008 املؤرخ يف 09-08 القانون رقم -2964
يف هاتني  ، ذلك أن سبب الفرقة  أو اخللع بطلب من املرأة،صوريت الطالق باإلرادة املنفردة للزوج احلكمني يف كما ميكن ندب -2965
 . ال ختلو من الشقاق، وقلّما حتصل الفرقة بغري سبب معقولاحلالتني
 من قانون األسرة اجلزائري حكم ما إذا مل يوجد حكَم من أهل كل من الزوجني أو من أهل أحدمها، 56 مل يرد يف نص املادة -2966

 . من نفس القانون واليت تقضي بالرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية222وبالتايل يتعني الرجوع إىل إعمال حكم املادة 
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 أن يشتد اخلصام بني الزوجني، وتقدير شدة اخلصام هنا أمر يتعلق مبوضوع الدعوى، -1    
  .ع تقديره لقاضي املوضوعولذلك خيض

  . أال يثبت الضرر أمام القاضي، ومل يستطع القاضي التوفيق بني الزوجني-2    
 أن املشرع قد قصر دور احلكمني يف اإلصالح ما استطاعا إىل ذلك سبيال، وليس هلما :ثانيا    

  .القول بالتفريق بني الزوجني
يعينهما القاضي جمرد تكليف مبهمة، فإذا فشال يف ال تعدو أن تكون سلطة احلكمني اللذين : ثالثا    

ذلك، فإن للقاضي إاء مهامهما تلقائيا، ويعيد القضية إىل اجللسة واستمرار اخلصومة، بعد أن يطلع 
 من قانون اإلجراءات 447احلكمان القاضي مبا يعترضهما من إشكاالت أثناء تنفيذ املهمة طبقا للمادة 

  .املدنية
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   آثار احنالل الرابطة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري:ملبحث الرابعا
 هي تلك املترتبة على -يف هذا املوضع-يقصد باآلثار اليت تترتب على احنالل الرابطة الزوجية     

إذ تترتب على الطالق آثار شرعية ال بد أن يلتزم ا طرفا . فك الرابطة الزوجية عن طريق الطالق
ة الزوجية بعد احنالهلا شرعا وقانونا، قد ال تكون موجودة أثناء احلياة الزوجية، أو قد تكون حمرمة العالق

فتصبح مباحة بعد الطالق، أو قد تكون مباحة أثناء قيام العالقة الزوجية، فتصبح بعد احنالهلا ممنوعة، 
وهي أثر من آثاره شرعا، كما أن هناك التزامات شرعية على املطلقة ال بد من فعلها بعد الطالق، 

  .كالعدة مثال
 وهذه اآلثار من عمل الشارع فتكون ملزمة للمطلقني؛ ألنه ال اجتهاد مع النص، وال بأس من     

  :ذكر بعضها على سبيل متييزها عن بعض املسائل االجتهادية اليت ختص آثار الطالق وهي
 .رط رضا الزوجةحل الرجعة إن كان الطالق رجعيا ما دامت يف العدة وال يشت -
بعد انقضاء عدا من -وحل زواج املطلقة بآخر. حل زواج املطلق مبن كانت حترم عليه حرمة مؤقتة -

 . غري مطلقها، وكذا حرمة اخللوة بني املطلّقني-األول
وجوب العدة على املطلقة، ونقص عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج، مع استحقاق مؤخر الصداق  -

تعة، ونفقة املعتدة وسكناها، ونفقة األوالد وأجرة حضانتهم وأجرة الرضاعة بالطالق واستحقاق امل
 .وما إىل ذلك

وهذه اآلثار املترتبة على الطالق ثابتة يف الشريعة اإلسالمية، وقد دلت عليها النصوص من    
جانب إىل . ومن مث فال حاجة للبحث فيها، وأحكامها مبثوثة يف كتب الفقه اإلسالمي. الكتاب والسنة

ذلك مل خيرج املشرع اجلزائري عما قررته الشريعة اإلسالمية فيها من أحكام على العموم، إال يف كيفية 
  .-وقد سبقت اإلشارة إليها-تطبيقه لبعض املسائل اجلزئية

  وعليه فإن جمال االختالف الفقهي إمنا خيص بعض اآلثار اليت تشتمل على مسائل للعلماء    
أي فيها، كموضوع الرتاع يف متاع البيت، والذي يتحاكم فيه إىل العرف، أو إىل القدامى واحملدثني ر

، وعلى هذا سار املشرع، ومنه "البينة على من ادعى واليمني على من أنكر"القاعدة الفقهية يف اإلثبات 
لفصل وقد سبقت اإلشارة إليه يف ا-وكمسألة ثبوت النسب بعد الطالق . فال حاجة للتطرق هلذه املسألة

  .-األول من هذا الباب
ويبقى موضوع احلضانة كأثر من آثار الطالق وما ختتص به من مسائل وأحكام، وخصوصا    

 جماال لالختالف الفقهي فيها، إال 02-05التعديالت اجلديدة اليت أدخلت على موادها مبوجب األمر 
 يعدو أن يكون خالف يف طريقة أنه ال خيرج عن األصول والقواعد العامة للشريعة اإلسالمية، إذ ال
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كمسألة سقوط حق .تكييف وتطبيق بعض اجلزئيات، وذلك راجع لطبيعة وأسباب اختالف الفقهاء
. احلضانة بالنسبة للحاضنة العاملة، ومسألة انتقال احلضانة وترتيب مستحقيها، ومسألة مسكن احلاضنة

قهاء سلفا، مما يستوجب التعرض هلا كوا إال أن املشرع اجلزائري قد خرج يف بعضها عما نص عليه الف
  . متس أحد القضايا املطروحة بصورة مستمرة على القضاء

 مبوجب األمر 72 إىل 62تناول قانون األسرة اجلزائري أحكام احلضانة يف مواده من  وقد    
حيث جعل األب أوىل . ، وأخضع بعضا من مواد احلضانة للتعديل63 الذي ألغى املادة 05-02

، 67، كما أكد على حق املرأة احلاضنة يف العمل وفقا للمادة 64ضانة الولد بعد األم وفقا للمادة حب
  ألزم األب بتوفري سكن مالئم للحاضنة، وإن تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل اإلجيار، 72ويف املادة 

   .وتبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حىت تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن
وبالرغم من ذلك يبقى هذا التعديل حمل نقاش إذا ما قورن مبا هو مقرر يف الفقه اإلسالمي،     

وخصوصا ما نص عليه التعديل اجلديد من خالل حماولته املوازنة يف احلقوق والواجبات بني الرجل 
م، وكون عمل ، من ذلك ما يتعلق ببعض مسائل احلضانة كانتقاهلا إىل األب مباشرة بعد األ)2967(واملرأة

املرأة ال يعد سببا لسقوط احلضانة عنها، وجعل السلطة التقديرية للقاضي مراعاة ملصلحة احملضون فيما 
يتعلق بإسناد احلضانة عند سفر احلاضن، وبقاء احلاضنة يف مسكن املطلق إىل غاية تنفيذه للحكم 

ان ما قرره فقهاء الشريعة يف إىل غري ذلك مما سنعرض له من خالل بي. القضائي املتعلق بالسكن
 ويكون ذلك على النحو .اجتهادام يف مسائل احلضانة، مع إبراز وجهة نظر املشرع اجلزائري يف ذلك

  :اآليت
  أحكام احلضانة يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري: املطلب األول    
مر الرجل أن خيتار الزوجة الصاحلة اإلسالم بالفرد منذ نعومة أظفاره، بل قبل ذلك عندما أعين     

ر، الفرد الصاحل هو أساس األسرة الفاضلة، واألسرة الفاضلة هي نواة اتمع اخليذلك أن . والنبت احلسن
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه :"إىل أمهية تنشئة الطفل تنشئة صاحلة، فقال � النيبوهلذا نبه 

 ؛بالغةال اطورخل ؛لحضانة يف اإلسالم أمهية خاصةل  فكانت.)2968("نهيهودانه، أوينصرانه، أوميجسا
وتزداد أمهية احلضانة  .أو من ينوب عنه يف حال الوفاة أو العجز ذلك أوجبها اإلسالم على األبل

ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل ملخاطر كبرية، 
                                                 

 .02-05وهذا االجتاه يلحظ يف سائر املواد املعدلة مبوجب األمر  -2967
كتاب القدر، باب ما جاء كل : الترمذي. 1/329، 646:املوطأ، كتاب اجلنائز، باب جامع اجلنائز، حديث رقم:  اإلمام مالك-2968

-5/58، 4714: حديث رقم: كتاب السنة، باب يف الذراري املشركني: أبو داود. 4/447، 2138:مولود يولد على الفطرة، حديث رقم
60. 
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إذا مل يلتزم الطرفان املتنازعان باألحكام الشرعية واآلداب املرعية، ويتقيا اهللا يف والحنرافات مثرية، 
  .أنفسهما وأوالدمها، ويقدما مصلحة األوالد على حظوظ النفس

  :وسيتم تناول ذلك من خالل ما يأيت    
  تعريف احلضانة وحكمها: الفرع األول    
  تعريف احلضانة لغة واصطالحا: أوال    
 مأخوذة من احلضن، وهو اجلنب أو الصدر، وحضنت األم ولدها إذا ضمته إىل :للغة يف ا-أ    

  .)2969(جنبها      أو صدرها، وقامت بتربيته، وتسمى حينئذ حاضنته
تربية وحفظ من ال يستقل بأمور نفسه، كطفل وكبري جمنون أو معتوه، :  يف االصطالح-ب    

  .)2970( وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه وحنوهاوذلك برعاية شؤونه وتدبري طعامه وملبسه ونومه
ومل خيتلف تعريف احلضانة يف الفقه اإلسالمي عن تعريفها يف قانون األسرة، حيث عرفتها املادة     

  ".رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على محايته وحفظه صحة وخلقا:" بأا62
ة على أسباا وأهدافها حمددا بذلك نطاق احلضانة حيث ركز املشرع يف تعريف احلضان    

ووظائفها األساسية، ومن هنا فإنه يتعني على احملكمة عندما حتكم بالطالق وتفصل يف حق احلضانة أن 
  . )2971(تراعي كل هذه اجلوانب اليت تضمنها هذا التعريف

  حكمها: ثانيا    
 حفظه عن اهلالك، كما جيب اإلنفاق كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ ألنه يهلك بتركه، فيجب    

  .)2972(عليه، وإجناؤه من املهالك، وال خمالف يف ذلك
  حق احلضانة: ثالثا    
 لكل من احلاضن واحملضون حق يف احلضانة، فهي حق للحاضن؛ مبعىن أنه لو امتنع عن احلضانة     

د العود وكان أهال هلا عاد إليه ال جيرب عليها، ألا غري واجبة عليه، ولو أسقط حقه فيها سقط، وإذا أرا
حقه عند اجلمهور؛ ألنه حق يتجدد بتجدد الزمان، وهي حق للمحضون مبعىن أنه لو مل يقبل احملضون 
غري أمه أو مل يوجد غريها، أو مل يكن لألب وال للصغري مال، عينت األم للحضانة وجترب عليها، لذلك 

                                                 
 .182ص : املعجم الوسيط -2969
 .3/592مغين احملتاج،: الشربيين. 324ص شرح حدود ابن عرفة، : عبد اهللا الرصاعأيب. 4/40، بدائع الصنائع :انظر، الكاساين -2970

 .11/412املغين، : ابن قدامة
 .139املرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد. 1/390الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، : انظر، العريب بلحاج -2971
 .11/412املصدر نفسه، : ابن قدامة -2972
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غري . )2973 (دها عند الزوج صح اخللع وبطل الشرطقال اجلمهور لو اختلعت الزوجة على أن تترك ول
أن احلاضن إذا أسقط حقه يف احلضانة دون عذر بعد وجوا سقط :  يرون-يف غري املشهور-أن املالكية

حقه، وال يعود إليه احلق بعد ذلك لو أراد، ومقابل املشهور يعود إليه حقه بناء على أا حق 
  .)2974(احملضون

حق احلاضنة وحق احملضون : احملققني أن احلضانة تتعلق ا ثالثة حقوق معاوالظاهر لدى العلماء     
وحق األب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بني هذه احلقوق وجب املصري إليها، وإن تعارضت 

  :)2975(وبناء على هذا تترتب األمور اآلتية. قدم حق احملضون على غريه
ا تعينت هلا، بأن ال يكون هناك حاضنة غريها، أو رفضها  أن احلاضنة جترب على احلضانة إذ-1    

  .من يليها يف استحقاقها
  . إذا مل تتعني احلاضنة للحضانة ال جترب عليها-2    
 إذا اختلعت األم من زوجها على أن تترك ولدها احملتاج إىل احلضانة عند األب كان اخللع -3    

  .يف سقوطها ضرر يلحق احملضونصحيحا، وال يسقط حق األم يف احلضانة إذا كان 
  . ال جيوز لألب أن يرتع احملضون من صاحبة احلق يف احلضانة إال ملربر شرعي-4    
    . إذا كان الصغري يرضع من غري احلاضنة فعلى املرضع أن ترضع الصغري عند احلضانة-5    
  مدة احلضانة: الفرع الثاين    
 سنوات، واألنثى ببلوغها سن 10 الذكر ببلوغه تنقضي مدة حضانة:" على أنه65نصت املادة     

 سنة إذا كانت احلاضنة أما مل تتزوج ثانية على 16الزواج، وللقاضي أن ميدد احلضانة بالنسة للذكر إىل 
  ".أن يراعى يف احلكم بانتهائها مصلحة احملضون

حلضانة من وعلى ذلك فإن حضانة الصغار تبدأ منذ الوالدة، واملقرر أن النساء أحق با    
، وانتهاء حضانة النساء للصغار حال افتراق الزوجني خمتلف فيه بني املذاهب على ثالثة )2976(الرجال

  :آراء
يرى احلنفية أن حضانة الولد متتد إىل سن التمييز وهو سبع سنني، وبه يفىت، وقيل : الرأي األول    

وسبب التفرقة بني .  إحدى عشرة سنةتسع سنني، والبنت إىل البلوغ وهو تسع سنني، وبه يفىت، وقيل
الذكر واألنثى هو أن الغالم حيتاج إىل التخلق بأخالق الرجال، واألب على ذلك أقدر وأقوم، والبنت 

                                                 
 .11/427 املصدر نفسه،:ابن قدامة. 3/596مغين احملتاج : الشربيين .6/169املبسوط، : انظر، السرخسي -2973
     .3/167الفقه املالكي وأدلته، : انظر، الغرياين -2974
 .151ون األسرة اجلزائري، ص شرح قان: أمحد نصر اجلندي. 7/719الفقه اإلسالمي وأدلته، : انظر، وهبة الزحيلي -2975
 .5/693شرح منتهى اإلرادات، : البهويت -2976
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أحوج إىل تعلم آداب النساء، والتخلق بأخالقهن، وخدمة البيت، واألم أقدر على ذلك بعد البلوغ أو 
  .)2977(احليض

إىل أن حضانة الغالم تستمر إىل بلوغه، وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو ذهب املالكية : الرأي الثاين    
  .)2978(مريضا أو جمنونا على املشهور، وأما حضانة األنثى فتستمر إىل زواجها ودخول الزوج ا

 إىل أن سن احلضانة ميتد إىل التمييز، وهو )2980( واحلنابلة)2979(ذهب الشافعية: الرأي الثالث    
 خري غالما بني أمه وأبيه يف سن �توي يف ذلك الذكر واألنثى؛ ألن النيب سبع أو مثان سنوات، ويس

، وألن املميز أعرف حبظه ومصلحته، فريجع إليه، وال ختري الفتاة عند احلنابلة؛ ألن احلظ )2981(التمييز
أن يكون األبوان وغريمها : واشترط احلنابلة لتخيري الغالم شرطني. )2982(واحلفظ يف كياا عند األب

ال للحضانة، وأال يكون الغالم معتوها، فإن كان معتوها، كان عند األم، ومل خيري، ألا أحق بكفالة أه
  .)2983(ولدها املعتوه

وإذا انتهت مدة احلضانة ضم الولد إىل ويل النفس من أب أو جد ال لغريمها، ويظل لألب أو     
سكن أو يسكن مع أي أبويه شاء، إال إذا اجلد احلق يف إمساك الصيب حىت يبلغ، فيخري بني أن ينفرد بال

بلغ سفيها غري مأمون على نفسه، فيضمه األب إليه لدفع الفتنة أو العار، ولتأديبه إذا وقع منه شيء، وال 
يلزم األب بالنفقة على االبن بعد البلوغ إال أن يتربع، فإن بلغ معتوها كان عند األم سواء كان ابنا أم 

ا األب أو اجلد إذا كانت بكرا، وكذا إذا كانت ثيبا خيشى عليها الفتنة، فإن كان وأما الفتاة فيضمه. بنتا
فلها أن ) بلغت سن األربعني(ال خيشى عليها الفتنة، وكانت ذا خلق مستقيم وعقل سليم وصارت مسنة 

غري تنفرد بالسكن حيث شاءت، وال يلزم األب باإلنفاق على الفتاة إذا رفضت السكن معه، أو متابعته ب
  .)2984(حق

                                                 
 .4/42بدائع الصنائع، :الكاساين. 1/566الفتاوى اهلندية، :  الشيخ نظام.208-5/207املبسوط، :  السرخسي-2977
 .3/165مدونة الفقه املالكي وأدلته، : الغرياين -2978
 .3/168املهذب، :  الشريازي-2979
 .11/415غين، امل:  ابن قدامة-2980
يا رسول اهللا ، إن زوجي يريد أن يذهب :  فقالت -أنا قاعد عنده  و- ����جاءت امرأة إىل رسول اهللا  : قال هريرة أيب  حلديث-2981
أبوك  هذا :"����من حياقين يف ولدي ، فقال النيب : عليه فقال زوجها  استهما : ����وقد سقاين من بئر أيب عنبة ، وقد نفعين ، فقال النيب  بابين ،

تاب الطالق، باب إسالم أحد الزوجني و ختيري الولد، حديث ك: النسائي. هفأخذ بيد أمه فانطلقت ب" مها شئتوهذه أمك فخذ بيد أحد
 .    5/292، 5660:رقم

 .698/ 5شرح منتهى اإلرادات، :  البهويت-2982
 .11/417،  املصدر نفسه: ابن قدامة-2983
 .1/566الفتاوى اهلندية، :  الشيخ نظام-2984
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وما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف حتديد مدة احلضانة ال خيرج عما هو مقرر يف الفقه     
ولو -، يفهم منه أن جمرد زواج األم ثانية "أما مل تتزوج ثانية"اإلسالمي، مع مالحظة أن اشتراط النص 

غري أنه أغفل . دسة عشرة كاف لعدم متديد حضانتها لولدها إىل سن السا-مل يكن هذا الزاج قائما
واحلكم الفقهي يف هذا . الكالم عن وضعية احملضون بعد انتهاء مدة احلضانة أو سقوطها بقوة القانون

اخلصوص أنه يعود إىل األب، وليس للمحضون حق اخليار يف أن خيتار األب أو األم على رأي احلنفية 
ن يلعب عنده، وذهب الشافعية واحلنابلة إىل واملالكية، ألنه ال قول له وال يعرف حظه، وقد خيتار م

  .)2985(ختيريه إذا كان مميزا
  موقف القضاء    

إن لقضاة املوضوع احلق يف متديد احلضانة بالنسبة :"24/10/1995جاء يف القرار املؤرخ يف    
للذكر إىل سن السادسة عشر إذا كانت احلاضنة مل تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة احملضون دون أن 

  .)2986(" من قانون األسرة65ونوا قد خرقوا املادة يك
من املقرر شرعا وقانونا أن األم أوىل حبضانة ولدها :"13/3/1989وجاء يف القرار املؤرخ يف     

ولو كانت كافرة، إال إذا خيف على دينه، وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة األنثى حىت سن الزواج، 
-أ يعد خرقا لألحكام الشرعية والقانونية، وملا كان قضاة االستئنافومن مث فإن القضاء خبالف هذا املبد

 قضوا بتعديل احلكم املستأنف لديهم خبصوص حضانة األوالد الثالثة، ومن جديد -يف قضية احلال
إسنادها إىل األب، فإم بقضائهم كما فعلوا أصابوا خبصوص الولدين، باعتبار أما أصبحا يافعني، إال 

.  من قانون األسرة64 خبصوص البنت خارقني بذلك أحكام الشريعة اإلسالمية، واملادة أم أخطأوا
  .)2987("ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما خيص حضانة البنت دون إحالة

  مكان احلضانة: الفرع الثالث    
انة أن يستوطن إذا أراد الشخص املوكل له حق احلض:" من قانون األسرة على أنه69تنص املادة     

  ".يف بلد أجنيب رجع األمر للقاضي يف إثبات احلضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة احملضون
 -كما يقول املالكية-ومؤدى هذا أن ثبوت احلق يف احلضانة يف حالة سفر احلاضن سفر نقلة     

 احملكمة العليا يف قرارها  ولذلك قضت- مع مراعاة مصلحة احملضون-متروك أمر تقديره لقاضي الدعوى
من املقرر شرعا وقانونا أن إسناد احلضانة جيب أن تراعى فيه :" بأنه19/2/1990الصادر بتاريخ 

                                                 
الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي. 11/415، املصدر نفسه: ابن قدامة. 599-3/598مغين احملتاج، : انظر، الشربيين -2985

7/743. 
 .111، ص 1997، 52نشرة القضاة، العدد : 123889ملف رفم  -2986
 .48، ص 1993الة القضائية، العدد األول، : 52221ملف رقم  -2987
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مصلحة احملضون، والقيام على تربيته على دين أبيه، ومن مث فإن إسناد حضانة الصغار إىل األم اليت 
. )2988("فا للشرع والقانون ويستوجب نقضهتسكن يف بلد أجنيب بعيدا عن رقابة األب يعد قضاء خمال

يف حالة وجود أحد األبوين يف دولة :" بأنه25/12/1989كما قضت به أيضا يف القرار املؤرخ يف 
أجنبية غري مسلمة، وختاصما على األوالد باجلزائر فإن من يوجد ا أحق م ولو كانت األم غري 

  .)2989("مسلمة
بب سفر املرأة، فوفقا ملا ذهب إليه املشرع اجلزائري، فإنه وهنا تطرح مسألة سقوط احلضانة بس    

إذا أراد الشخص الذي صدر حكم احلضانة لصاحله أن يستوطن يف بلد أجنيب فإن حقه يف احلضانة 
يسقط إال إذا رأى القاضي أن مصلحة احملضون تتطلب أن يبقى مع حاضنه، أما انتقال احلاضن باحملضون 

وعلى هذا مل يفرق املشرع يف . سافة فال يسقط حق احلاضن يف احلضانةداخل الوطن ولو بعدت امل
االستيطان خارج الوطن بني احلاضن واحلاضنة، بقدر ما راعى مصلحة احملضون اليت يرجع تقديرها إىل 

  . القاضي
  مكان احلضانة يف الفقه اإلسالمي    

 أثناء العدة من طالق، أما بعد هو مكان مسكن الزوجني إذا كانت الزوجية قائمة بينهما، أو يف   
انقضائها، فمكان احلضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد احملضون أو وليه، وكذلك إذا كانت احلاضنة غري 
األم، ألن لألب حق رؤية احملضون، واإلشراف على تربيته، وذلك ال يتأتى إال إذا كان احلاضن يقيم يف 

صرح به احلنفية وتدل عليه عبارات   املذاهب الفقهية، وهو مابلد األب أو الويل، وهذا قدر مشترك بني
        .)2990 (املذاهب األخرى

    مكان آخر ففيه اختالف املذاهب، وبيان ذلك كما يلي  إىل الويل احلاضن، أو ا مسألة انتقالأم
 :  

بني سفر احلاضنة، أو - )2993( واحلنابلة)2992( والشافعية)2991(املالكية -الفقهاء يفرق مجهور    
  والسكىن يف مكان آخر، وبني السفر حلاجة كالتجارة-حمل اإلقامة تغيري أي -للنقلة واالنقطاع الويل

  :والزيارة

                                                 
 .117، ص 1991الة القضائية، العدد الرابع، : 59013ملف رقم  -2988
 .61، ص 1991القضائية، العدد الثالث، الة : 56597ملف رقم  -2989
 . 1/567الفتاوى اهلندية، : الشيخ نظام .45-4/44بدائع الصنائع، :  الكاساين-2990
 . 2/532الشرح الكبري، :  الدردير-2991
 .601-3/600مغين احملتاج، :  الشربيين-2992
 .11/419املغين، :  ابن قدامة-2993
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هو  واالنقطاع سقطت حضانة األم، وتنتقل ملن للنقلة )الويل احلاضنة أو(فإن كان سفر أحدمها     
 يه مأمونا بالنسبة للصغري، واألب هوآمنا، واملكان املنتقل إل الطريق بعدها بشرط أن يكون أوىل باحلضانة

الصغري،  العادة هو الذي يقوم بتأديب باحملضون سواء أكان هو املقيم أم املنتقل، ألن األب يف األوىل
مبا إذا مل يرد مضارة  األب أولوية وحفظ نسبه، فإذا مل يكن الولد يف بلد األب ضاع، لكن قيد احلنابلة

وإن سافرت األم مع . مبا فيه مصلحة الولد بل يعمل أراد ذلك مل جيب إليه،األم وانتزاع الولد منها، فإذا 
  .األب بقيت على حضانتها

الولد مع املقيم منهما حىت يعود املسافر، وسواء  كان وزيارة حلاجة كتجارة وإن كان السفر    
املنتقل إليه غري آمن يكون الولد مع املقيم لو كان الطريق أو املكان  وكذا قصريا، أكان السفر طويال أم

وإذا أراد األب أن يرحتل إىل بلد غري بلد سكىن األم، يريد :"قال الباجي. واالنقطاع النقلة سفر يف
السكىن فله أن يرحتل بولده معه، تزوجت األم أو مل تتزوج، وإن كان إمنا هو مسافر جيئ ويذهب فليس 

  .)2994("ط وأثبت لنسبهووجه ذلك أن كونه مع أبيه أحو..له أن خيرجهم عن األم
إذا أراد أحد األبوين السفر حلاجة مث يعود، واآلخر مقيم، فاملقيم أوىل باحلضانة، :"وجاء يف املغين    

ألن يف املسافرة بالولد إضرار به وإن كان منتقال إىل بلد ليقيم به وكان الطريق خموفا أو البلد الذي ينتقل 
 به خطرا به، ولو اختار الولد السفر يف هذه احلال مل يجب إليه، إليه خموفا فاملقيم أحق به ألن يف السفر

       ألن فيه تغريرا به، وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا وطريقه آمنا، فاألب أحق به سواء كان هو املقيم 
أو املنتقل، إال أن يكون بني البلدين قريب، حبيث يراهم األب كل يوم ويرونه فتكون األم على 

  .)2995("ضانتهاح
األب أو يف عدته اخلروج إىل  زوجية لألم احلاضنة اليت يف ذهبوا إىل أنه ال جيوز أما احلنفية فقد    

اخلروج باحملضون إىل بلد  هلا جيوز العدة فإنه  أما إن كانت منقضية.بلد آخر، وللزوج منعها من ذلك
  :)2996(آخر يف األحوال اآلتية

اره على أال يكون املكان  يف والعودة   حبيث ميكن ألبيه رؤيتهإذا خرجت إىل بلدة قريبة  -1    
  .تتأثر أخالق الصيب حىت ال فيه الذي انتقلت إليه أقل حاال من املكان الذي تقيم

  :اآلتية  إذا خرجت إىل مكان بعيد مع حتقق الشروط -2    
  .البلد الذي انتقلت إليه وطنها يكون  أن-أ     

                                                 
 .8/156املنتقى، :  الباجي-2994
 .11/419غين، امل:  ابن قدامة-2995
 .311-17/309املوسوعة الفقهية الكويتية، . 4/44بدائع الصنائع، :  الكاساين-2996
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  .تزوجها فيه: نكاحه عليها يف هذا البلد؛ أي قد عقد  أن يكون الزوج-ب     
   .انتقلت إليه دار حرب إذا كان الزوج مسلما أو ذميا يكون املكان الذي أال –ج    
 السفر من هذه الشروط جاز هلا السفر باحملضون إىل هذا املكان البعيد، ألن املانع حتققت فإذا     

ا يف بلدها  التزوج وهو ، وقد رضي به لوجود دليل الرضاأصال هو ضرر التفريق بني األب وبني ولده
النكاح فكان راضيا حبضانة الولد  مثرات من ألن من تزوج امرأة يف بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه، والولد

فليس هلا أن تنتقل بولدها إىل بلدها إذا مل يكن عقد  ذلك وعلى يف ذلك البلد، فكان راضيا بالتفريق،
 ، وال أن تنتقل إىل البلد الذي وقع فيه عقد النكاح إذا مل يكن بلدها، وقع فيه قد -الزواج أي -النكاح 

  .فقط العقد مكان دليل الرضا من الزوج، فال بد من حتقق الشرطني، واعترب أبو يوسف مل يوجد ألنه
ار بالصيب إضر ذلك من يف  أما شرط أال يكون املكان حربيا إذا كان الزوج مسلما أو ذميا فلما    

 اخلروج كانت غريها فال جيوز هلا احلاضنة هي األم، فإن هذا إذا كانت .ألنه يتخلق بأخالق الكفار
  .بالصغري إىل أي مكان إال بإذن األب لعدم العقد بينهما

من النساء واالنتقال به من  احلضانة له أخذ الصغري ممن كما يرى احلنفية أنه ليس لألب أو الويل    
حقها يف احلضانة بانتقاله، وسواء أكان املكان  يسقط وال ال رضاها ما بقيت حضانتها قائمة،بلد أمه ب

  .)2997(بعيدا الذي ينتقل إليه قريبا أم
ومنه فإن الراجح ما ذهب إليه احلنفية من أنه ال جيوز لألب أن يأخذ ولده من حضانة أمة ما     

   .احلاضنة مضارة الويل لألم واألحوط لعدم وهذا الرأي هو األقرب للعدل، .قائمة احلضانة دامت
أن  فرياه، وإن تيسر لألم كأن يسافر إليه.لألم إرهاق ولكن ميكّن من رؤية ولده مىت شاء دون    

 . األب باإلشراف على ولده تسافر قريبا من األب فهو أفضل، ليقوم
  سقوط احلضانة واستعادا: الفرع الرابع    
يسقط حق احلاضنة بالتزوج بغري قريب حمرم، :" األسرة على أنه من قانون66نصت املادة     

  ".وبالتنازل ما مل يضر مبصلحة احملضون
، وملخص ذلك )2998(فتسقط احلضانة بوجود مانع منها، أو زوال شرط من شروط استحقاقها    

  :فيما يأيت
                                                 

 .200-199أحكام األحوال الشخصية، ص :  انظر، عبد الوهاب خالف-2997
 املتعلقة ، حيث أغفل املشرع ذكر األوصاف"ويشترط يف احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك:"62جاء يف الفقرة الثانية من املادة  -2998

البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة : بشروط أهلية احلاضن، مما يستدعي الرجوع إىل الشروط املقررة يف الفقه اإلسالمي، وهي
 انظر، العريب. وخلقا، واألمانة واالستقامة واإلقامة يف بيت ليس فيه من يبغض الصغري، وعدم زواج احلاضنة بأجنيب أو بغري قريب حمرم

 . 391املرجع السابق، ص : بلحاج
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  .سفر احلاضن سفر نقلة وانقطاع إىل مكان بعيد -    
اجلنون واجلذام والربص، وهو حمل اتفاق بني املالكية واحلنابلة ضرر يف بدن احلاضن، ك -    

  .وغريهم
الفسق أو قلة الدين والصون، بأن كان غري مأمون على الولد لعدم حتقق املصلحة املقصودة  -    

  .من احلضانة، وهذا متفق عليه
زوج األم عما تزوج احلاضنة و دخول زوجها ا، إال أن تكون جدة الطفل زوجة جلده، أو ت -    

  . له، فال تسقط احلضانة لوجود احملرمية، و هذا متفق عليه
، إذ ال والية للكافر )2999(اختالف الدين، وذلك عند الشافعية واحلنابلة وبعض فقهاء املالكية -    

على املسلم، وللخشية على احملضون من الفتنة يف دينه، ومثله مذهب احلنفية بالنسبة للحاضن 
، فال يشترط اإلسالم فيها إال )3001(املشهور عند املالكية واحلنفية بالنسبة للحاضنة األنثى، و)3000(الذكر

كتابية -أما غري املسلمة . أن تكون مرتدة، ألا حتبس وتضرب فال تتفرغ للحضانة كما يقول احلنفية
خشى أن  فهي كاملسلمة يف ثبوت حق احلضانة، ما مل يعقل احملضون الدين أو ي–كانت أو جموسية 

يألف الكفر، فإنه حينئذ يرتع منها، ويضم إىل أناس من املسلمني، لكن عند املالكية إن خيف عليه فال 
  .)3002(يرتع منها، وإمنا تضم احلاضنة جلريان املسلمني ليكونوا رقباء عليها

  سقوط احلضانة بزواج احلاضنة: أوال    
 : )3003(نكاح على أربعة أقوالواختلف الناس يف سقوط احلضانة بال: قال ابن القيم    
سقوطها به مطلقا سواء كان احملضون ذكرا أو أنثى وهذا مذهب الشافعي ومالك وأيب : أحدها    

أمجع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وقضى : قال ابن املنذر. حنيفة وأمحد يف املشهور عنه
  . به شريح 

 وال فرق يف احلضانة بني األمي وذوات البعل وحكي أا ال تسقط بالتزويج حبال: والقول الثاين    
  . هذا املذهب عن احلسن البصري وهو قول أيب حممد ابن حزم 

أن الولد إن كان بنتا مل تسقط احلضانة بنكاح أمها وإن كان ذكرا سقطت : القول الثالث    
إذا تزوجت : لشامي فقال نص عليه يف رواية مهنا بن حيىي ا-رمحه اهللا-وهذه إحدى الروايتني عن أمحد 
                                                 

  .629الروض املربع، ص : البهويت. 3/595مغين احملتاج، : الشربيين -2999
 .4/42بدائع الصنائع، : الكاساين -3000
 .162-3/161مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. 4/42املصدر نفسه، : الكاساين -3001
 . 4/16االختيار لتعليل املختار،  :عبد اهللا املوصلي. 6/171املبسوط، : السرخسي. 2/529الشرح الكبري، :  الدردير-3002
 .455-5/454، زاد املعاد:  ابن القيم-3003
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. ال، اجلارية تكون مع أمها إىل سبع سنني: قيل له واجلارية مثل الصيب ؟ قال. األم وابنها صغري أخذ منها
وعن أمحد أن األم . وعلى هذه الرواية فهل تكون عندها إىل سبع سنني أو إىل أن تبلغ ؟ على روايتني

  . أحق حبضانة البنت وإن تزوجت إىل أن تبلغ 
أا إذا تزوجت بنسيب من الطفل مل تسقط حضانتها، مث اختلف أصحاب هذا : والقول الرابع    

  . القول على ثالثة أقوال
  .  أن املشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط وهذا ظاهر قول أصحاب أمحد:أحدها    
  . ة أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم حمرم وهو قول أصحاب أيب حنيف:الثاين    
أنه يشترط أن يكون بني الزوج وبني الطفل إيالد بأن يكون جدا للطفل وهذا قول : الثالث    

  . مالك وبعض أصحاب أمحد، فهذا حترير املذاهب يف هذه املسألة
فلو نكحت أجنبيا :"يف شروط احلاضنة: للنووي يف فقه الشافعية" روضة الطالبني"وجاء يف     

قوق الزوج، فلو رضي الزوج مل يؤثر؛ كما ال يؤثر رضا السيد حبضانة سقطت حضانتها؛ الشتغاهلا حب
  . )3004("األمة؛ فقد يرجعان؛ فيتضرر الولد

  :)3005(غري أن املالكية قد وضعوا لسقوط حضانة املرأة عند زواجها بأجنيب القيود اآلتية    
إن سكت هذه  عدم سكوت من له احلق يف احلضانة بعد علمه بزواج احلاضنة سنة فأكثر، ف-1    

وهذا ما أخذ به املشرع اجلزائري يف . املدة الطويلة بعد علمه بالزواج عد سكوته رضى بإسقاط حقه
إذا مل يطلب من له احلق يف احلضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط :" اليت نصت على أنه68املادة 

  ".حقه فيها
  .عا وقَِبل ثديها وجود مرضعة للطفل غري حاضنته إذا كان الطفل رضي-2    
  . وجود حاضن للطفل تتوفر فيه الشروط املطلوبة يف احلضانة-3    
 أن ال تكون احلاضنة اليت تزوجت بأجنيب وصية على الطفل احملضون من قبل أبيه أو من قبل -4    

  .القاضي
 إذا مل تفارق احلاضنة زوجها بطالق أو موت الزوج قبل أن يطالب من يليها حبقه يف -5    
حلضانة، فإن مات الزوج أو طلق قبل مطالبة صاحب احلق يف احلضانة، فإن احلضانة تستمر للحاضنة ا

اليت كانت متزوجة، ألن العذر الذي يسقط حضانتها وهو الزواج قد زال بطالقها، والولد ال يزال معها 
  .فتستمر على حقها

                                                 
 .6/506روضة الطالبني، : النووي -3004
 .167-3/166مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. 2/530املصدر نفسه، : انظر، الدردير -3005
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  رجوع احلضانة للمرأة بعد سقوطها : ثانيا    
يعود احلق يف احلضانة إذا زال سبب سقوطه غري :" من قانون األسرة على أنه71نصت املادة     

  ".االختياري
فيعود حق احلاضنة يف احلضانة إذا سقطت عنها لعذر وأخذ احلضانة من يليها يف املرتبة، إذا زال     

ة لعذر ، وذلك يف احلاالت اآلتية وفق مذهب املالكية الذين يفرقون بني زوال احلضان)3006(ذلك العذر
  :)3007(اضطراري وبني زواهلا لعذر اختياري

 العذر الذي ال يقدر معه القيام حبق احملضون كاملرض أو عدم وجود اللنب، فإذا زال عنها -1    
  .ذلك استحقت الولد مرة أخرى، إال أن تتركه بعد زوال العذر سنة فأكثر

 ترتب عليه سقوط احلضانة لعدم رغبة  سفر الويل باحملضون وانتقاله به إىل بلد آخر، فإنه إذا-2    
  .احلاضنة يف االنتقال معه، مث رجع الويل باحملضون إىل بلده األول رجع احلق للحاضنة من جديد

  . سفر احلاضنة ألداء فريضة احلج، فإذا رجعت كان هلا احلق يف الولد-3    
سألة حني فرق بني العذر وعلى هذا فإن املشرع اجلزائري قد اعتمد املذهب املالكي يف هذه امل    

  .االضطراري والعذر االختياري يف سقوط احلضانة
  أحكام احلضانة وفق التعديل اجلديد: املطلب الثاين    
 64 :يتناول هذا املطلب على اخلصوص املواد القانونية املتعلقة باحلضانة، وهي بالتحديد املواد    

  :نحو اآليت وذلك على ال، من قانون األسرة اجلزائري72 و67و
  األوىل باحلضانة عند اجتماع الرجال والسناء: الفرع األول      
ألم، مث  األم أوىل حبضانة ولدها، مث األب، مث اجلدة:" على أن من قانون األسرة64تنص املادة     

  .)3008("..، مث اخلالة مث العمة مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل ذلكاجلدة ألب
بعد األم، بعد عدول املشرع عن مذهب اجلمهور، وخباصة  لألب أن احلضانة تكون مباشرة أي     

ومنه ال بد من الوقوف عند .  قبل تعديلها64املذهب املالكي يف ترتيب احلواضن كما كانت عليه املادة 

                                                 
إذا زال " عود احلضانة إذا كان سبب سقوطها اضطراريا أو اختياريا طبقا لقاعدة مل يفرق اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة يف -3006

 .17/313املوسوعة الفقهية، . 11/427املغين، : ابن قدامة". املانع عاد املمنوع
 .17/313املوسوعة الفقهية، . 3/168مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. 533-2/532الشرح الكبري، : انظر،الدردير -3007
األم أوىل حبضانة ولدها مث أمها مث :" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -3008

 ..".اخلالة مث األب مث أم األب مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة احملضون يف كل ذلك
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 يما ذهب إليهمسألة انتقال احلق يف احلضانة بعد األم إىل األب مباشرة ملعرفة ما استند إليه املشرع ف

)3009(.  
  األم أوىل باحلضانة : أوال    
احلضانة تكون للنساء والرجال من املستحقني هلا، إال أن النساء يقدمن على الرجال؛ ألن     

أشفق وأرفق، وا أليق وأهدى إىل تربية الصغار، مث تصرف إىل الرجال؛ ألم على احلماية والصيانة 
فتكون حضانة الولد لألبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن   .)3010(وإقامة مصاحل الصغار أقدر

سول اهللا، إن ابين يا ر:  فقالت �أن امرأة جاءت إىل النيب ؛ ملا ورد )3011(افترقا فاحلضانة لألم باالتفاق
وحجري له حواء، وإن أباه طلقين وأراد أن ينتزعه مين، فقال  هذا كان بطين له وعاء، وثديي له سقاء ،

  .)3012("ي أنت أحق به ما مل تنكح":�هلا رسول اهللا 
اعلم أن الصغار ملا م من العجز عن النظر ألنفسهم، والقيام حبوائجهم جعل :"جاء يف املبسوطو    

والية ذلك إىل من هو مشفق عليهم، فجعل حق التصرف إىل اآلباء لقوة رأيهم مع الشفقة، الشرع 
والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حق احلضانة إىل األمهات لرفقهن يف ذلك مع الشفقة وقدرن 

ة على ذلك بلزوم البيوت، والظاهر أن األم أحىن وأشفق من األب على الولد، فتتحمل يف ذلك من املشق
األم أحق بكفالة :"وجاء يف املغين. )3013("ما ال يتحمله األب، ويف تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد

 اليت 64وهذا ما أخذ به قانون األسرة يف املادة . )3014("الطفل واملعتوه إذا طلقت وهو قول اجلمهور
  ".األم أوىل حبضانة ولدها:"نصت على أن

جلملة على أن األم أحق حبضانة الولد بعد الفرقة إذا كملت على أن الفقهاء قد اتفقوا يف ا    
الشرائط فيها، فإذا عدمت بأن تزوجت من أجنيب أو قريب غري حمرم، أو سقط حقها يف احلضانة بأي 

بأن كانت ميتة أو - فإن مل تكن - وإن علت-سبب من أسباب سقوطها،  فإا تنتقل إىل اجلدة ألم 
-على خالف بينهم يف تقدمي اخلالة واألخت عليها- إىل أم األب ضانة فاحل-متزوجة بغري حمرم منه

                                                 
عبد اهللا .  وما بعدها422/ 11املغين،:ابن قدامة:انظر يف ذلك.ال يتسع املقام لذكر ترتيب املستحقني للحضانة من النساء والرجال -3009
الفقه اإلسالمي وأدلته، : وهبة الزحيلي.  وما بعدها3/162مدونة الفقه املالكي، : الغرياين. 15-4/14االختيار لتعليل املختار، : املوصلي

 . وما بعدها7/719
 .5/207املبسوط، : السرخسي. 4/41بدائع الصنائع، : الكاساين -3010
- 1/564، 2000، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط الفتاوى اهلندية،:  الشيخ نظام.5/535زاد املعاد، :  ابن القيم انظر،-3011

565.  
 .4/468. 3808كتاب النكاح، باب احلضانة، حديث رقم :  الدارقطين-3012
 .5/207املصدر نفسه، : السرخسي -3013
 .11/413املغين، : ابن قدامة -3014
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عن واألصل يف تقدمي اجلدة ألم ما جاء يف املوطأ . )3016(مث إىل من يليها من مستحقيها من النساء )3015(
 كانت عند عمر امرأة من األنصار فولدت له عاصما، مث" :عن القاسم بن حممد قال حيىي بن سعيد

املسجد، فأخذ بعضده فوضعه  باء، فوجد ابنه يلعب بفناءق فركب يوما إىل - اهللا عنهرضي-فارقها عمر 
هذا :  فقال عمر-رضي اهللا عنه-ا أبا بكريأباه، فأقبل حىت أَت بني يديه، فأدركته جدة الغالم، فنازعته إياه

يا  من شهد وعسل عندك خلِّ بينه وبينها؛ فإن ريقها خري له :فقال أبو بكر. ابين: املرأة بعضي، وقالت
، يعارضه عمر  قال أبو بكر ذلك والصحابة حاضرون متوافرون، فلم ينكر ذلك أحد ومل)3017("عمر

  .)3018(وهذا األمر الذي آخذ به يف ذلك: قال مالك
  انتقال احلضانة من األم إىل األب وفقا لقانون األسرة: ثانيا    
نة مبختلف مسائلها إمنا يهدف باألساس إىل إن ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف موضوع احلضا    

محاية مصلحة احملضون، ويتجلى ذلك من خالل السلطة التقديرية للقاضي، واليت تقضي مبا يضمن حتقيق 
املصلحة للمحضون بالدرجة األوىل، ومثال ذلك استثناء سقوط احلضانة بالنسبة للحاضنة العاملة إذا 

رعايته والعناية به، وكذا من خالل احلكم بالنسبة ملكان احلضانة كان يف عملها ما يفوت على احملضون 
اليت تكون حسبما تقتضيه مصلحة احملضون بغض النظر عن احلاضن، وكما يف مسألة انتقال احلضانة من 

مع ..األم أوىل حبضانة ولدها، مث األب:" واليت نصت على أن64األم إىل األب مباشرة، من خالل املادة 
حيث يفهم من هذا كله أن املشرع قد احتفظ يف ترتيب ". ة احملضون يف كل ذلكاة مصلحمراع

احلاضنني بشرط مراعاة مصلحة احملضون يف مجيع األحوال، وهذا يعين أن مصلحة احملضون فوق كل 
اعتبار، ومن شأا أن تغري ترتيب حقوق احلاضنني، حبيث ميكن أن مينح حق احلضانة للخالة وهي يف 

  .)3019(امسة إذا طلبتها وكان من شأا ضمان مصلحة احملضوناملرتبة اخل
فيما -وقد استند املشرع فيما ذهب إليه من جعل انتقال احلضانة من األم إىل األب مباشرة     

 يف القرب -أي األم يف احلضانة-وال يشاركها :" إىل ما ورد يف فقه احلنابلة، حيث جاء يف املغين-يبدو
                                                 

ذا اجتمعت أم األب واخلالة، فأم األب أحق وبه قال أبو حنيفة والشافعي يف اجلديد وحكي ذلك عن مالك وأيب ثور، وروي عن إ -3015
أمحد أن األخت واخلالة أحق من األب، فعلى هذا حيتمل أن تكون اخلالة أحق من أم األب، وهو قول الشافعي يف القدمي، والصحيح عند 

 .3/592مغين احملتاج، : الشربيين. 11/422املغين، : ابن قدامة. مة على اخلالةاحلنابلة أن األم ألب مقد
ين خلو الطرف اآلخر عن رعاية احملضون ومباشرة مصاحله اليت جيب عليه القيام ا أو اليت يس معىن كون احلضانة ألحد الوالدل -3016

ين عن حقهما يف رعاية  انفضاض يد الوالد-نت ألم أو ألبسواء أكا- حيتاج إليها احملضون، وكذلك ليس معىن كون احلضانة للجدة
 .انة واختيار احملضون اللتحاقه بأحد أبويهاحملضون والنصح له والقيام مبصاحله اليت ال يقوم ا إال مها، وكذلك بعد انتهاء سن احلض

 .2/317 ، 2230:ولد، حديث رقماملوطأ، كتاب الوصية، باب ما جاء يف املؤنث من الرجال ومن أحق بال:  اإلمام مالك-3017
 .8/149املنتقى، : الباجي -3018
 .140نفس املرجع السابق، ص :  انظر، عبد العزيز سعد-3019
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 شفقتها، وال يتولّى احلضانة بنفسه، وإمنا يدفعه إىل امرأته، وأمه أوىل به من امرأة إال أبوه، وليس له مثل
  .)3020("أبيه

أن أم األم وإن علت أوىل : األوىل. عن أمحد روايتني إذا عدمت األم:"وجاء يف موضع آخر منه    
ذه الرواية يكون أن أم األب وأمهاا مقدمات على أم األم، فعلى ه: حبضانته وهو املشهور، والثانية

  .)3021("األب أوىل بالتقدمي، ألن يدلني به، فيكون األب بعد األم مث أمهاته
: وإن تركت األم احلضانة مع استحقاقها هلا، ففيه وجهان:" منه أيضايف موضع آخرجاء  و    

 .أحدمها تنتقل إىل األب؛ ألن أمهاا فرع عليها يف االستحقاق، فإذا أسقطت حقها سقط فروعها
  . )3022("تنتقل إىل أمهاا وهو أصح، ألن األب أبعد: والثاين

وعلى هذا ميكن القول بأن املشرع قد أخذ بالرواية املرجوحة عند احلنابلة يف هذه املسألة، إال     
  .أنه جعل املعيار يف ترتيب احلواضن مراعاة مصلحة احملضون يف كل األحوال

من املستقر :"أنه18/2/1997ليا يف قرارها املؤرخ يف كما استند إىل ما قضت به احملكمة الع    
عليه قضاء أن احلضانة متنح حسب مصلحة احملضون، وملا كان ثابتا يف قضية احلال أن احلضانة أسندت 
إىل األب مراعاة ملصلحة احملضون واعتمادا على تقرير املرشدة االجتماعية اليت تؤكد ذلك، فإن قضاة 

  .)3023("التقديرية فقد طبقوا القانون، مما يستوجب رفض الطعناملوضوع إعماال لسلطتهم 
إن إسناد احلضانة لألب بعد وفاة األم كون مصلحة :"12/2/2001وكذا القرار املؤرخ يف     

  .)3024("احملضون تقتضي ذلك يعد تطبيقا صحيحا للقانون
      

                                                 
 .11/414املغين، : ابن قدامة -3020
 .426/ 11املصدر نفسه، : ابن قدامة -3021
 .427/ 11املصدر نفسه، : ابن قدامة -3022
 .39، ص 1997 الة القضائية، العدد األول،: 135640ملف رقم  -3023
 .421، ص 2004الة القضائية، العدد الثاين، : 256629ملف رقم  -3024
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  سقوط احلضانة بسبب عمل احلاضنة: الفرع الثاين    
وال ميكن لعمل املرأة أن يشكل سببا من أسباب :" على أنه67ية من املادة نصت الفقرة الثان    

  .)3025("غري أنه جيب يف مجيع احلاالت مراعاة مصلحة احملضون. سقوط احلق عنها يف ممارسة احلضانة
من هذه املادة، ) املضافة(حيث استدرك املشرع النص على عمل املرأة من خالل الفقرة الثانية     

من املستقر عليه قضاء أن عمل :" 18/7/2000أكدته احملكمة يف قرارها الصادر بتاريخ من خالل ما 
املرأة ال يعترب من مسقطات احلضانة، ومن مث فإن قضاة الس بقضائهم بإلغاء احلكم املستأنف، والقضاء 

عرضوا من جديد بإسقاط حضانة الولدين عن الطاعنة باعتبارها عاملة أخطأوا يف تطبيق القانون و
  .)3026("قرارهم للقصور يف التسبيب وانعدام األساس القانوين، مما يستوجب نقض القرار املطعون فيه

وبناء على هذا أكد املشرع على أن عمل احلاضنة خارج مسكن احلضانة ال ميكن أن يكون    
ا واحتياطا ربط املشرع هذ. ، وال سقوط حقها يف ممارسة احلضانة)3027(سببا من أسباب سقوطها

الشرط مبصلحة احملضون، وهذا يعين أنه حىت وإن كان عمل احلاضنة ال يشكل سببا من أسباب سقوط 
حق احلضانة كمبدأ عام، فإنه كاستثناء من هذا املبدأ جيوز احلكم بإسقاط حق احلاضنة على العاملة إذا 

وهذا ما جاء يف . )3028(ونكان عملها حيرم احملضون من الرعاية والعناية، وغريمها مما خيل مبصلحة احملض
عمل األم احلاضنة ال يوجب إسقاط حقها يف :" 3/7/2002القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ 

  .)3029("حضانة أوالدها، ما مل يتوفر الدليل الثابت على حرمان احملضون من حقه يف العناية والرعاية
  .  يف احلضانة بالنسبة للمرأة العاملةن وجهة نظر الفقه اإلسالمي وهذا الرأي له ما يسانده م    
فقد اهتم الفقه اإلسالمي مبصلحة احملضون، وجعل له األولوية يف كل ما يرجع عليه بالنفع،     

ويدفع عنه الضرر، فاشترط يف احلاضنة كوا خلية متفرغة، حىت ال تنشغل حبقوق الغري عن حق احملضون 
ولذلك جعلوا زواج احلاضنة بأجنيب من . لزمه من عناية وخدمةيف الرعاية والتربية، واالهتمام بكل ما ي

                                                 
تسقط احلضانة باختالل أحد :"  كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  -3025

 ".حلكم املتعلق بالفقرة أعالهغري أنه جيب مراعاة مصلحة احملضون يف ا.  أعاله62الشروط املرعية شرعا يف املادة 
 .188، ص 2001الة القضائية، عدد خاص، : 245156ملف رقم  -3026
هذا املوقف من املشرع يدل على االجتاه السياسي يف تعزيزه حلرية املرأة يف العمل، وطريق إىل حتقيق مساواا بالرجل يف خمتلف  -3027

 من قانون األسرة اليت جتيز هلا اشتراط العمل أو االستمرار 19 االجتاه من خالل املادة مناحي احلياة االجتماعية والسياسية، كما يلحظ هذا
غري أن الدور احلقيقي للمرأة ال . 53فيه، وبناء على ختلف شرطها بعد الزواج، فلها احلق يف طلب التطليق بناء على الفقرة التاسعة من املادة 

د من الرعاية والعناية وعاطفة األمومة اليت يفتقر إليها الولد يف دار احلضانة بعيدا عن أمه لفترة يظهر أثره إال يف تربية النشء، وكفاية الول
 .طويلة

 .142نفس املرجع السابق، ص : انظر، عبد العزيز سعد -3028
 .262، ص 2004الة القضائية، العدد األول، : 274207ملف رقم  -3029
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مسقطات حقها يف احلضانة النشغاهلا حبقوق الزوج، وقياسا على ذلك فإن خروج املرأة للعمل باملفهوم 
  .وخباصة من تعمل طوال أيام األسبوع-، يسقط حق احلضانة بالنسبة هلا )املوظفة(احلديث 

لقدامى على ذلك صراحة، كون املسألة مل تكن مطروحة لديهم حىت وإن مل ينص الفقهاء ا    
بشكلها املعروف حاليا، إال أن ما يفهم من خالل تتبع نصوصهم يف هذا الشأن أم جيعلون عمل املرأة 

 وعلى هذا فمعيار سقوط حق احلضانة بالنسبة للمرأة العاملة هو. عائقا حيول دون استحقاقها احلضانة
 أنه جيب على )3031(واحلنابلة )3030(حيث يرى احلنفية. القيام بواجبات احملضونالتقصري وعدمه يف 

احلاضنة القيام بواجبات احملضون فإن مل تقم بذلك بأن قصرت يف رعاية احملضون سواء من حيث الصحة 
والنظافة والتعليم والتأديب حبيث يلحق تقصريها الضرر به يف جسمه وسلوكه أو تسببت يف إضاعة 

  .ن هذا يؤدي إىل سقوط حقها يف احلضانةمصاحله، فإ
        ويلحق بتقصري احلاضنة كثرة خروجها من البيت على وجه يؤدي إىل إضاعة احملضون، فقد اتفق 
الفقهاء قدميا وحديثا على أن املرأة اليت تعمل خارج بيتها ويؤدي خروجها املتكرر إىل اإلضرار باحملضون 

وجعل حق احلضانة إىل األمهات لرفقهن يف :" جاء يف املبسوط.لصغريفإن هذا يفقدها حقها يف حضانة ا
وال حضانة ملن :"جاء يف الفتاوى اهلندية، و)3032("ذلك مع الشفقة وقدرن على ذلك بلزوم البيوت

الشرط اخلامس كوا فارغة :" ويف روضة الطالبني. )3033("خترج كل وقت وتترك البنت ضائعة
  .)3034("خلية

  :لعمل اليت ال تؤدي إىل فقد حق احلضانةواختلفوا يف صور ا  
 فقد نص احلنفية على أن عمل املرأة إذا مل يؤثر على احملضون بأن كانت مدة خروجها -أ  

قصرية فإن هذا ال يفقدها حقها يف احلضانة، خبالف ما لو كانت مدة خروجها طويلة كما لو كانت 
  .)3035(أو مغسلة      قابلة 

 املعاصرين إىل أن عمل املرأة يكون يف ضوء قدرا على تربية  ذهب جمموعة من الفقهاء-ب  
احملضون ورعايته، فإذا متكنت من التوفيق بني األمرين بإنابة غريها عنها يف احلضانة، فيبقى حقها يف 

                                                 
 .566-1/565الفتاوى اهلندية، : انظر، الشيخ نظام -3030
 .630-629الروض املربع، ص : انظر، البهويت -3031
 .5/207املبسوط، : السرخسي -3032
 .1/566املصدر نفسه، : الشيخ نظام -3033
 .6/506روضة الطالبني، : النووي -3034
 .3/603رد احملتار، : ابن عابدين -3035
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وعلى هذا فعمل املرأة جيب أن ينظر إليه من خالل أداء احلقوق والواجبات األسرية، . احلضانة قائما
 3036(.ذا الرأي مصطفى شليب، و عبد الرمحن الصابوينوممن قال(  

 أما الشيخ أبو زهرة فقد ذهب إىل رأي قريب من رأي احلنفية السابق فقال إن املرأة اليت خترج من -ج  
بيتها معظم النهار ال تستطيع القيام بتربية حمضوا وعليه تفقد حقها يف احلضانة، إال أنه ذهب إىل أن تقدير 

  .)3037(جع فيه إىل القاضياالستطاعة ير
 ويرى حممد عقلة سقوط حق املرأة العاملة يف حضانة الصغري، ويربر رأيه بأن الواقع العملي يثبت -د  

   .)3038(األثر السليب لعمل املرأة وما يسببه من تفكك األسر وضياع الناشئة
منا ميكن النظر إىل والذي أراه يف هذه املسألة القول بعدم سقوط حق احلضانة مبجرد عمل املرأة، إ  

طبيعة هذا العمل، فإن كان يستغرق منها وقتا طويال يؤدي إىل تفريط يف حق احملضون فأرى سقوط حقها يف 
  .احلضانة

     كما جيب أيضا ضرورة مراعاة اجلوانب النفسية والعاطفية عند دراسة أثر العمل وعدم االقتصار على 
 حتدثوا عن احلضانة تطرقوا لتأديب احملضون ورعايته وتعليمه والقيام اجلوانب املادية فقط، فإن العلماء عندما

  .مبصاحله، وال شك أن من أعظم املصاحل مراعاة اجلوانب النفسية والعاطفية والتربوية للمحضون
       وال بد من التنبيه يف هذا املقام إىل أنه ما دام املشرع يتجه إىل تشجيع خروج املرأة للعمل، فيكون 

 لظروف املرأة احلاضنة وتقليص ساعات عملها مبا ال - املعمول ا- ضرورة عليه مراعاة قوانني العمل بال
فمشاركة املرأة يف احلياة العامة جيب أال يؤثر سلبيا على واجباا . يتعارض مع واجبها األسري حبضانة صغارها

ف األم، فإذا ما غابت هذه الوظيفة فإن األسرية، ألن تربية اجليل اجلديد وتشكيل شخصيته يعد من أهم وظائ
  .املتوقع هو وجود جيل يعاين أبناؤه من خلل عاطفي ونفسي ووجود جيل متفكك األسر متقطع الروابط

ومن هنا ميكن القول أنه يف مجيع احلاالت اليت تكون عليها احلاضنة جيب تقدمي ومراعاة مصلحة    
وأكدته االجتهادات القضائية املستندة أساسا إىل ما هو مقرر احملضون، كما ذهب إىل ذلك املشرع اجلزائري 

يف الفقه اإلسالمي، وذلك ألن حق احملضون أوىل وأوكد من حق احلاضن، فال يكون للمرأة العاملة االحتفاظ 
  .حبقها يف احلضانة ما مل تتحقق وتتأكد مصلحة احملضون

  مسكن احلاضنة أو بدل اإلجيار: الفرع الثالث    
يف حالة الطالق جيب على األب أن يوفر ملمارسة احلضانة :" من قانون األسرة على أنه72 املادة نصت    

سكنا مالئما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل اإلجيار، وتبقى احلاضنة يف بيت الزوجية حىت تنفيذ األب 
                                                 

، 9يف ضوء اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط نظام األسرة وحل مشكالا :الصابوين. 764أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : شليب -3036
 .279، ص 1983
 .407األحوال الشخصية، : أبو زهرة -3037
 .3/370، 1990، 2  عمان، مكتبة الرسالة احلديثة، ط نظام األسرة يف اإلسالم،:حممد عقلة -3038
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رع قد كفل للحاضنة حيث يتضح من خالل هذا النص أن املش. )3039("للحكم القضائي املتعلق بالسكن
املطلقة احلق يف السكن حىت ولو كانت حاضنة البن واحد أو بنت واحدة على خالف ما ورد النص عليه يف 

والذي يفهم منها أن شرط استحقاق السكن أن تكون ". مع حمضونيها" قبل تعديلها من خالل عبارة52املادة 
فل عمدا النص على أسباب سقوط حق املطلقة كما يظهر أيضا أن املشرع قد أغ. حاضنة ألكثر من واحد

 قبل 52احلاضنة يف املسكن أو بدل إجياره دون أي مربر، وذلك عكس مانصت عليه الفقرة األخرية من املادة 
  ".تفقد املطلقة حقها يف السكن يف حال زواجها أو ثبوت احنرافها:"تعديلها

 خلعا أو تطليقا، ومل يكن للرجل يد يف إيقاع كما أنه مل يبني احلكم يف حالة ما إذا كانت الفرقة    
  .)3040(الطالق، وكذا احلكم عند الفرقة باللعان

العلماء،   يف اجلملة عند مجهورالولدالنفقة والسكن للمحضون واجبة على من جتب عليه نفقة على أن    
واحلاصل :"ة يف ذلكن بعد ذكره خالف فقهاء احلنفيابن عابدي وإمنا اختلفوا يف سكىن احلاضنة نفسها، قال

احملضون، فإن السكن من النفقة، لكن هذا إن مل يكن هلا  أن األوجه لزوم أجرة املسكن على من لزمه نفقة
ميكنها أن حتضن فيه الولد ويسكن تبعا هلا، فال جتب األجرة لعدم احتياجه  مسكن، أما لو كان هلا مسكن

القولني، وال خيفى أن هذا هو األرفق للجانبني فليكن عليه  فينبغي أن يكون هذا توفيقا بني:"وقال أيضا". إليه
   .)3041 ("العمل

من  إمنا هو فيما خيص احلاضنة:"خليل يف حاشيته على خمتصر الدردير واخلالف عند املالكية كما قال   
ومذهب املدونة الذي به الفتوى أنه على   .املسكن، وأما السكىن فيما خيص احملضون فعلى األب اتفاقا

قال سحنون سكىن . وقيل تؤدي احلاضنة حصتها من الكراء. ب للمحضون واحلاضنة معا، وال اجتهاد فيهاأل
. ويكون عليه من الكراء على قدر ما جيتهد احلاكم. الطفل على أبيه وعلى احلاضنة ما خيص نفسها باالجتهاد

أن أجرة املسكن على احلاضنة، واملشهور أن على األب السكىن وهو مذهب املدونة خالفا البن وهب القائل 
وجاء يف النوادر أليب زيد . )3042("وعلى املشهور قال سحنون تكون السكىن على حسب االجتهاد

قال ابن القاسم فيمن طلق امرأته وله منها ولد، فإن كان مليا فعليه أن خيدم، والسكىن عليه :"القريواين
                                                 

 احملضون وسكناه من ماله إذا نفقة:" كما يلي11-84وحررت يف ظل القانون . 27/2/2005 املؤرخ يف 02-05عدلت باألمر  - 3039
 ".كان له مال، وإال فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته

يسقط حق احلاضنة يف املسكن إذا اختلعت من زوجها على أن يكون البدل الذي تلتزم الزوجة بدفعه هو بدل إجيار املسكن أو  - 3040
ما يف حالة التطليق فالضرر واقع باملرأة ويوجب هلا التعويض، ويكون من حقها كذلك  وأ-كما سبقت اإلشارة إىل ذلك-نفقتها على الولد 

البيان يف : انظر، العمراين. املسكن إذا كانت حاضنة، وخيتلف األمر يف اللعان بأن نفى املطلق أبوته البنه وانتفى النسب فال نفقة وال سكىن
 .11/405املغين، : ابن قدامة. 10/25مذهب الشافعي، 

 .3/562رد احملتار، :  ابن عابدين- 3041
 .534-2/533، الشرح الكبري:  الدردير- 3042 
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أنه ليس عليه هلما إال النفقة، وليس عليه أن يكتري : نوعليها، وقال أيضا فيمن طلق امرأته وله منها ولدا
وإن : نعم، وقال ابن القاسم: وسئل أشهب عمن طلق امرأته وله منها ولد يلزمه كراء مرتل لولده، قال. هلما

  .)3043("مل يكن له ما ينفق على ولده منها إال دارا، فإن كان فيها فضل، وإال فال نفقة عليه

بلة فقد اعتربوا السكىن من النفقة، فمن جتب عليه نفقة احلاضنة جيب عليه وأما الشافعية واحلنا   
  .)3044(إسكاا

  .)3045(" على من تلزمه نفقتها- ومنها السكىن-ومؤنتها :"حيث جاء يف اية احملتاج

   وجه يقضي للحاضنة املطلقة بالسكىن : ل من جمموع أقوال الفقهاء يف هذه املسألة ثالثة أوجهويتحص
فق ما جاء يف املدونة، ووجه آخر يقضي هلا بعدم وجوب املسكن للحاضنة على رأي ابن وهب، مطلقا، و

والوجه الثالث أن هلا ذلك إذا مل يكن هلا مسكن، وهذا هو األرجح عند فقهاء الترجيح يف املذهب احلنفي 
ملسكن للحاضنة اليت ؛ ألن املتتبع لعبارات الفقهاء جيدها تكاد تتفق حول إعداد ا)3046(على رأي ابن عابدين

، وأما اليت هلا مسكن، فال يلزم املطلق بإسكاا وهو الراجح يف مذهب احلنفية واملالكية، وهذا ال متلك مسكنا
  .)3047(الذي مال إليه من املعاصرين الشيخ أبو زهرة والسيد سابق ومصطفى شليب وحممد بلتاجي وغريهم

 اليت 72ا بشأن ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة وعلى هذا فجملة املالحظات اليت ميكن إبداؤه   
، فهي "تبقى احلاضنة يف بيت الزوجية إىل غاية تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن" نصت على أنه

  :كاآليت

 إن النصوص الفقهية الواردة يف هذه املسألة، وخاصة وفق مذهب احلنفية املالكية كما هو قول :أوال   
، صرحية يف الكالم عن احلاضنة اليت ليس هلا مسكن، وهي اليت " لكن هذا إن مل يكن هلا مسكن"نابن عابدي

على األب سكناها هي وحمضوا، أما املشرع فلم يقيد حق احلاضنة يف االستقالل مبسكن الزوجية ذا القيد 
 مع أن هذا - إىل ذلك الفقهاءكما ذهب- املهم، إمنا أطلق القول بأنه للمطلقة احلاضنة هذا احلق، ومل يفرق 

                                                 
، 1999، 1النوادر والزيادات، حتقيق حممد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: أبو زيد القريواين - 3043

5/58-59. 
 .11/402املغين، : مةابن قدا .232-11/230البيان يف مذهب الشافعي، :  العمراين- 3044
 .7/225اية احملتاج، : الرملي - 3045
 .3/562رد احملتار، :  ابن عابدين- 3046
حممد . 769أحكام األسرة يف اإلسالم، ص : شليب. 2/221فقه السنة، : السيد سابق.410األحوال الشخصية، : انظر، أبو زهرة - 3047
 . وما بعدها196دراسات يف األحوال الشخصية، ص : بلتاجي
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التفريق مهم جدا يف احلاالت اليت يكون للمطلقة مسكن آخر غري مسكن مطلقها، حيث يعفي ذلك الزوج 
  .من اخلروج من مسكنه الذي قد ال يكون يف استطاعته احلصول على غريه

ر مرتل احلضانة له  أغفل املشرع احلاالت اليت يكون فيها احملضون ذا مال ميكن معه اسئجا:ثانيا   
وحلاضنته، ذلك أن نفقة الصغري إمنا جتب على األب إذا مل يكن للصغري مال، أما إذا كان فاألصل أن نفقة 

ومما ال شك فيه أن املطلقة ال حق هلا بذاا يف مسكن الزوجية بعد . اإلنسان يف ماله صغريا كان أو كبريا
حقها يف مسكن الزوجية باعتباره من نفقة احملضون على أبيه، فإذا انتهاء الصلة بينها وبني الزوج، فإمنا يأيت 

كان للمحضون نفسه مال فنفقته أصال من هذا املال، وال حق له أو حلاضنته عندئذ يف مسكن الزوجية 
السابقة، وهنا كان األوىل باملشرع إبقاء املادة على ما كانت عليه قبل التعديل، وهو األمر الذي عليه مجهور 

  .)3048(قهاءالف

 ال ميكن تصور بقاء املطلقة يف بيت مطلقها بعد صدور حكم الطالق، إذ أصبحت بذلك أجنبية :ثالثا   
عليه، فكيف يعقل بقاؤمها يف بيت واحد إىل غاية تنفيذ احلكم املتعلق بالسكن الذي عادة ما تطول مدة 

  . بل تسمى بيت مطلّقهاوال تسمى حينئذ بيت الزوجية؛ ألن الزوجية مل تعد قائمة، . تنفيذه

و لو كان يف :"وقد فصل الرملي ذلك وهو يف سياق احلديث عن سكىن املعتدة من طالق بائن بقوله   
كمطبخ - الدار حجرة سكنها أحدمها، وسكن اآلخر احلجرة األخرى من الدار، فإن احتدت املرافق 

فإنه ال جيوز له أن يساكنها ولو مع  -يقصد حجرة واحدة-  اشترط حمرم، وإن كان يف الدار بيت-ومستراح
حمرم؛ ألا ال تتميز من املسكن مبوضع إال إذا بىن بينهما حائال، وبقي هلا ما يليق ا سكن جاز، وإال بأن مل 

  .)3049("تتحد املرافق بل اختصت كل من احلجرتني مبرافق فال يشترط احملرم إذ ال خلوة

ه املسألة، إذ يلزم من ذلك إما توفري سكن مستقل هلا عن وعلى هذا فإرادة املشرع غري واضحة يف هذ   
 وإما أن يتخلى هلا عن مسكنه الوحيد، فيقع -وهذا على خالف الغالب- مسكنه إذا توفر لديه مسكن آخر

  .بذلك املطلّق يف الضيق واحلرج، وهذا جتاوز كبري مل يقل به أحد من الفقهاء

  :وحل هذه اإلشكالية يكمن يف تقديري   

                                                 
 . وما بعدها11/372املغين، : ابن قدامة. 11/478احلاوي الكبري، : انظر، املاوردي - 3048
 .7/163اية احملتاج، : الرملي - 3049
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 يف سرعة الفصل يف قضايا احلضانة على وجه االستعجال، وهذا ما استدركه املشرع من خالل :الأو   
جيوز للقاضي الفصل على وجه االستعجال مبوجب أمر على عريضة يف مجيع التدابري :" مكرر57نص املادة 

  .  )3050("املؤقتة وال سيما ما تعلق منها بالنفقة واحلضانة والزيارة واملسكن

 إذا ثبت للقاضي أن احلاضنة ال مأوى هلا إطالقا، فهنا تقدم مصلحة احملضون، وتبقى احلاضنة يف :ثانيا   
أما إن كان هلا مسكن خاص أو أهل . بيت مطلّقها إىل غاية تنفيذ األب للحكم القضائي املتعلق بالسكن

هاء عدا وخروجها من بيت تأوي إليهم، فإا متكث يف بيتها أو يف بيت أهلها وتستحق بدل اإلجيار منذ انت
مطلقها إىل غاية تنفيذ األب احلكم القضائي، هذا إن تعذر عليه توفري سكن مالئم للحاضنة قبل تنفيذه 

  .للحكم القضائي

فكان األوىل باملشرع أن جيعل بدل اإلجيار مقدما على توفري السكن للحاضنة، ألنه يكون يف مقدور    
وقد سئل ابن حجر اهليثمي عن األم احلاضنة إذا طلبت أجرة . حلكم بإجيابهاملطلّق توفريه هلا حال صدور ا

املسكن الذي حتضن فيه أوالدها هل جيب على األب استئجار املسكن أو ال، وهل تسقط حضانتها إذا مل 
األم احلاضنة إن :" يكن هلا مسكن أم ال، وهل يدخل يف مؤنة احلضانة أجرة املسكن أم ال؟ فأجاب بقوله

ت يف عصمة الزوج األب فاإلسكان عليه، وإال فليس هلا إال أجرة احلضانة فتستأجر منها مسكنا إن كان
  .)3051("شاءت وال تسقط حضانتها بعدم ملكها أو حنوه ملسكن

كما أن بدل اإلجيار يكون األفضل بالنسبة للحاضنة القاصر اليت ال يكون مبقدورها االنفراد      
و أمكنها قانونا فإن العرف والواقع يأبيان ذلك، ملا قد ينجر عنه من مفاسد بسكن مستقل عن أهلها، وحىت ل

  .قد تلحق احلاضنة وتضيع بذلك مصلحة احملضون

      

                                                 
 .27/2/2005 املؤرخ يف 02-05مضافة مبوجب األمر  - 3050
 . 4/216، 1983الفتاوى الكربى الفقهية، دار الفكر، بريوت، لبنان، : ابن حجر اهليثمي - 3051



 686

  فصلنتائج ال    

ميكن تلخيص نتائج هذا الباب، والذي مت التطرق فيه إىل أهم املسائل االجتهادية اليت تتعلق     
 وذلك -باعتبارها من القضايا املطروحة باستمرار أمام القضاء  -بصور فك الرابطة الزوجية وآثارها 

وفقا ملا هو مقرر يف الفقه اإلسالمي قدميا وحديثا، وما نص عليه قانون األسرة واستقرت عليه التطبيقات 
  : يف مجلة أمورالقضائية

مواقفه من من خالل هذا العرض التحليلي املقارن ميكن القول أن املشرع اجلزائري قد بىن  -     
 وفق ما خيدم أغراضه السياسية واالجتماعية إىل حد مل يوفق 02-05خالل التعديل الذي جاء به األمر 

يف بعض املسائل اليت كما  والنص من جهة أخرى، وذلك ،فيه بني املصلحة ومتطلبات العصر من جهة
يف بعض األحيان عند التعارض، إىل األخذ باملرجوح من اآلراء الفقهية أحيانا مما يضطره . سبق بياا

  .قرر يف الفقه اإلسالمي بصفة عامة، فيقع بذلك يف التلفيق املمنوعسعيا منه إىل عدم اخلروج عما هو م

يتضح مما سبق التطرق إليه يف بعض املسائل استقالل املشرع برأيه من دون االستناد إىل كما  -     
ىل الرأي الراجح يف كل املسائل اليت تناوهلا قانون وذلك ليس عجزا منه للوصول إ. دليل يقره شرعا

األسرة، وإمنا جاء اختياره بناء على تبنيه لتوجه معني اقتضته التغريات احلاصلة يف اتمع نتيجة االنفتاح 
   .على العامل اخلارجي

ا، ويعزز  مبا يكفل محايتهال أن املشرع قد وفق إىل حد بعيد يف تقوية املركز القانوين للمرأةإ    
  .ويضمن مساواا مع الرجل، لكن ليس على الوجه الذي تقره مقاصد الشريعة ومبادئها العامةحريتها 

  :ويلحظ ذلك على اجلملة يف النقاط اآلتية    

 محاية للمرأة من تعسف الزوج يف الطالق حكم هلا املشرع بالتعويض عن ذلك، زيادة عن -   
قوق املطلقة، حىت وإن مل ينص املشرع عليها صراحة إال أن هذا هو املتعة املقررة هلا شرعا كحق من ح

 .املعمول به قضاء

 . االرتقاء باخللع من رخصة للمرأة إىل احلق األصيل هلا يف مقابلة حق الرجل يف الطالق-   
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 توسيع األسباب اليت تسمح للمرأة طلب الطالق وإمكانية احلصول على تعويضات من جراء -   
، حىت ولو كان يف بعضها خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية من حيث عدم 53للمادة  طبقا الضرر

 .احلاجة إىل إثبات الضرر

، بغية حتصيل التوازن بني املرأة 64 باملادة  أصبح من حق األب حضانة األبناء مباشرة بعد األم-   
  .والرجل يف احلقوق والواجبات، حىت ولو كان األساس يف ذلك ضعيف

  .72 باملادة قاء األم و األبناء يف بيت الزوجية يف انتظار القرار الفاصل فيما خيص السكن ب-   

  .72 باملادة  إلزام الزوج بضمان بيت حمترم ألبنائه و أمهم احلاضنة أو تأجري سكن هلم-   

     .67 باملادة حلضانةيف ايف إسقاط حقها سببا  ال يشكل عمل املرأة -   

ي املشرع إىل حتقيق املساواة والتوازن بني املرأة والرجل من حيث احلقوق وعلى هذا فبقدر سع   
وااللتزامات بقدر ما فتح الباب لوضع جديد من شأنه أن يضيق على الرجل فيما له سعة يف أحكام 

   .الشريعة

 يرى بأن ما يواجه قانون األسرة حاليا هو وأما نتيجة هذا الباب فتكمن يف رد شبهة من   
 التصادم بني الفكر احلديث والفكر التقليدي، وأنه ال ميكن حتاشي هذا إال باالخنراط يف منظومة إشكالية

  .املبادئ العاملية، وعليه تصبح وجوبية طرح اإلشكاالت القانونية ضمن هذا اإلطار وهو البعد العاملي

سرة واتمع احمللي  فإنه جياب عليه بأن أحكام الشريعة اإلسالمية تستوعب ما يطرحه الفرد واأل   
والدويل، وأن أحكام األسرة مصانة شرعا مبا يكفل استقرارها ومتاسكها، على خالف التخبط واالحنالل 

  .الذي تعرفه املرأة واألسرة يف الديانات والقوانني الوضعية األخرى
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  :يما يأيتتتضمن خامتة هذا البحث أهم وأبرز النتائج املتوصل إليها متبوعة بتوصيات وذلك ف  
  النتائج: أوال  
   فيما يتعلق بالقضاء-أ  
 إن القضاء يف الفقه اإلسالمي هو فصل اخلصومات وقطع املنازعات باحلكم الشرعي على وجه -   

خمصوص، فله مفهوم واحد وخصائص ذاتية حمددة، إن افتقدت إحداها فال وجود هلذا القضاء، وهي صدوره    
بينما يتناوله يف القانون . اإلسالمية على وجه اإللزام لتميزه عن الفتوىمن ذي الوالية وبأحكام الشريعة 

الوضعي قانون املرافعات الذي يدرس شؤون القضاة ويهتم بدراسة النظام القضائي وحتديد اختصاصات احملاكم 
يصل بني فاستقاء األحكام من الشريعة اإلسالمية هو الف. وتنظيم السري احلسن هلا إىل غاية تنفيذ األحكام

ملرجع يف نظر مجيع القضايا واملخاصمات إىل أحكام وا .القضاء الشرعي و غريه من األنظمة القضائية الوضعية
الشريعة اإلسالمية فهي األصل واألساس املعتمد يف مجيع أحكام القضاء، وليس مثة سلطان ذو هيمنة على 

  .يعة اإلسالميةالقضاء والقضاة إال حلكم الشر
حلالل واحلرام ، رتباطه بقاعدة االم مراعاة اجلانب التعبدي وذلك ال به القضاء يف اإلسمما ميتاز -   

املسلم مما جيعل من ذلك مراقباً له يف القاضي ، وهذا املعىن كفيل بتربية الوازع الديين عند والثواب والعقاب
جدان املسلم قبل تكليفه  لذا حرص اإلسالم على غرس العقيدة يف و،حياته عامة من تصرفات قولية وفعلية

ضامن لتنفيذ تلك األحكام ، وأحاطه بسياج من األخالق جبانب التكاليف ، ليكون ذلك هو الباألحكام
ب يف الطاعة احلقيقية يف ، وهو الرقيسلوك والبعد عن االحنراف، وهو احلامي لصحة التنفيذ وحسن الالشرعية
، خبالف  أثر عظيم يف سالمة ونزاهة النظام القضائي يف اإلسالم، لذلك فإن العقيدة وتعاليم األخالق هلاالتطبيق

  .ما عليه القضاء يف األنظمة الوضعية
، فالقيم األخالقية ومبادئ  وسائل اإلثبات القضائية الوازع الديين بشكل ظاهر وجلي يف يظهر دور-   

نـزاع، وجتعل من ء والفصل يف الالعقيدة تسهم بنصيب وافر يف اإلثبات وتوفر له احليطة واالطمئنان يف األدا
 أساس وسائل اإلثبات يف ألخالق الفاضلة والعقيدة السليمة للجزاء األخروي؛ وهلذا فااإلخالل به مناطا

  . وهي منطق العدل وركيزة احلقاإلسالمية الشريعة 
اة  يتفق الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على اعتبار حرية الدفاع وجمانية القضاء واملساو-   

واالستقالل من املبادئ األساسية للقضاء، وذلك حرصا على حتقيق نزاهة القاضي ومحايته، وضمانا إلقامة 
  .العدل وكفالة حق التقاضي

   ما يتعلق بالقاضي-ب  
 إن تعريف القاضي يف الفقه اإلسالمي يقوم على الربط بينه وبني ممارسة العمل القضائي ذاته، فإذا -   

يعة ال يسند إال ملن توافرت فيه األهلية الكاملة لتقلد هذا املنصب، فهو أيضا ال ينعت كان القضاء يف الشر
بصفة القاضي إال إذا استقى أحكامه من الشريعة اإلسالمية، خبالف القاضي يف القانون الوضعي الذي ال 
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 عند - ى الرجليشترط فيه العلم باألحكام الشرعية، كما أن إطالق لقب القاضي ال ينطبق وصفه إال عل
  . يف الفقه اإلسالمي، بينما يشمل الرجل واملرأة يف التشريع اجلزائري-اجلمهور 
 يتفق الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على أنه يتعني على رئيس الدولة نصب القاضي الذي يتمتع -   

ن من القيام بأعباء هذه باالستقالل الكامل واحلرية املطلقة فيما يصدره من أحكام، وذلك محاية له حىت يتمك
كما يعترب من وسائل محايته تأمينه على مقومات حياته، وذلك بعدم . املسؤولية الشاقة إلقامة العدل بني الناس

  .جواز عزله دون سبب، ألنه معني ملصلحة اتمع، فيبقى ما دامت املصلحة حمققة
جواز أخذ القاضي للرزق وذلك  والقانون الوضعي على -  على الراجح- يتفق الفقه اإلسالمي -   

حىت ال يتطلع ملا يف أيدي الناس، ويف املقابل حيرم عليه أخذ الرشوة وقبول اهلدية من أحد اخلصوم، وكذا إجابة 
الدعوات اخلاصة، ومباشرة البيع والشراء بنفسه لنفسه أو لغريه، أو القيام بأي عمل ال يتفق واستقالل القضاء 

 القضاء بعلمه الذي اكتسبه من خارج جملس القضاء، وذلك دف حتقيق نزاهته كما ال جيوز له. ومهابته
  .ودفعا للشبهة والتهمة وضمانا حلق املتقاضني

  ما يتعلق حبجية احلكم القضائي في-ج  
 يتفق الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على إعطاء األحكام القضائية حجية معينة وإن اختلفا بعد -   

فمفهوم حجية األمر املقضي به يف الفقه اإلسالمي تعين احترام ما قضى به القاضي . اذلك يف مداها وقو
  .وعدم جواز إعادة النظر فيه ما دام صدر مستوفيا لشرائطه، وذلك الفتراض صحة األحكام من حيث الظاهر

ضاها متضمنا أما مفهوم احلجية يف القانون الوضعي فهي نوع من احلرمة يتمتع ا احلكم، فيعترب مبقت  
قرينة ال تقبل إثبات العكس على أنه صدر صحيحا من حيث إجراءاته، وأن ما قضى به هو احلق من حيث 

  .املوضوع
 إن حجية األمر املقضي به يف الفقه اإلسالمي يثبت للحكم مبجرد صدوره صحيحا، وال ختتلف قوة -   

 القانون الوضعي حيث تثبت للحكم يف بدايته وضعفا باختالف املراحل اليت مير ا احلكم، خبالف األمر يف
حجية ضعيفة، فيجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، مث تأيت مرحلة أخرى أقوى حيث تثبت للحكم 

  .- املعارضة واالستئناف-قوة األمر املقضي به إذا حتصن من الطعن فيه بالطرق العادية 
جتهاد، فالقاعدة يف الفقه اإلسالمي أنه ال جيوز  وبالنسبة لعدم تأثر أحكام القضاء باختالف اال-   

للقاضي الذي أصدر احلكم أن يغري حكمه األول وينقضه بتغيري اجتهاده يف املسألة اليت صدر فيها احلكم، 
كذلك ال جيوز لقاض آخر أن ينقض هذا احلكم الختالف اجتهاده عن اجتهاد القاضي الذي أصدر احلكم، 

أما يف القانون الوضعي فيجوز للقاضي يف مرحلة . قض مبثله، ملا يف ذلك من املفاسدوذلك ألن االجتهاد ال ين
الطعن أن ينقض حكم القاضي اآلخر إذا اختلفا يف احلكم، ولكن ميكن القول أن احلكم إذا صدر ائيا أو 

  .ذي أصدرهاستنفذ طرق الطعن فيه فإنه ال يستطيع قاض أن ينقضه الختالف اجتهاده عن اجتهاد القاضي ال
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 ويشترط حىت حيوز احلكم حجيته أن يكون صادرا من احملكمة مبوجب سلطتها القضائية، أما إذا -    
  .صدر بناء على سلطتها الوالئية أو اإلدارية فإنه ال يتمتع باحلجية

 إن احلكم القضائي ال ميتد إىل تغيري الوصف الشرعي للمسألة اليت حكم فيها؛ مبعىن أنه ال حيل -   
أما القانون فلم يتعرض هلا، وذلك ألنه ال . رام وال حيرم احلالل، وقد تناول فقهاء الشريعة هذه املسألةاحل

  .يتدخل       يف موقف اخلصوم االعتقادي، وال يصف األمر حبلّ أو حرمة
عترف اإلسالم باألثر اإلجيايب حلجية األحكام، وهو احترام ما قضت به أحكام القضاء مستقبال  ي-   

 طريقا للحكم يف الرأي ، ويعترب"كتاب القاضي إىل القاضيب"عرب عن هذا األثر ين إعادة حبثها من جديد، ودو
  .الغالب

  ما يتعلق باالجتهاد القضائي -د  
 إن االجتهاد القضائي الشرعي يتضمنه االجتهاد الفقهي العام يف الشريعة اإلسالمية، ويترتب على -   

فهو وثيق الصلة . ه وقواعده وشروطه لنفس ما يتضمنه االجتهاد الفقهي العامذلك أنه خيضع يف أصوله وضوابط
باالجتهاد العام الذي ميثل مصدر التجديد الفقهي ودعامته، وذلك ببيان احلكم الفقهي الذي ينبين عليه احلكم 

روء معطيات القضائي املناسب لكل ما يستجد من وقائع، أو بتجديد النظرة يف االجتهادات السابقة نتيجة ط
  .مستحدثة تقتضي إعادة النظر، ويتحقق بذلك للشريعة خلودها وتثبت صالحيتها لكل زمان ومكان

 خيتلف االجتهاد القضائي عن االجتهاد الفقهي العام من حيث الوظيفة القضائية اليت يتصف فيها -   
حيث الظاهر، خبالف االجتهاد احلكم القضائي بصفة اإللزام ويتمتع فيها احلكم باحلجية مىت صدر صحيحا من 

الفقهي الذي يصدر يف شكل فتوى ال تأخذ صفة اإللزام وال تتمتع باحلجية، طاملا جيوز للمجتهد نقض 
  . اجتهاده

أما االجتهاد القضائي فيكون يف . كما أن االجتهاد الفقهي يكون يف مجيع القضايا النازلة واملتوقعة-   
  .القضية حمل الرتاع

       - أحكاما ومقاصد وغايات- اد القضائي الشرعي على فهم املراد اإلهلي من الوحي  يقوم االجته-   
مث تطبيق هذا الفهم وترتيله على الواقع، ومن مث فإن اجتهاد القاضي الشرعي يعترب ثنائي املقصد واالجتاه         

  .دون جماوزة حلدود النصوص ومفاهيمها احلقيقية). فقه النص وفقه الواقع(
يكتسب االجتهاد القضائي الشرعي أمهيته من حيث ضرورته لتأكيد صالحية الشريعة اإلسالمية  -   

لكل زمان ومكان، وبالتايل عاملية ومشولية هذه الشريعة، وأا تصلح حلكم اإلنسانية يف مجيع جماالت احلياة 
اد تشريعات وأنظمة علمانية و ا يتمكن علماء األمة من تفويت الفرصة على املنادين باستري.    املختلفة

  .غربية
 ال يسوغ االجتهاد يف القضاء يف جمال األحوال الشخصية إال ملن توافرت فيه شروط االجتهاد العامة -   

  .وضوابطه، وأن يقع فيما دون القطعيات
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 خيتلف مفهوم االجتهاد القضائي الشرعي عن مفهومه يف التشريع اجلزائري يف أحكام األسرة، إذ ال -   
عدو هذا األخري أن يكون جمرد مراقبة وتصحيح لألحكام القضائية الصادرة عن إحدى درجات التقاضي ي

واحلكم عليها بالتطبيق الصحيح أو املخالف للقواعد الشرعية والقانونية، وذلك باالستناد إىل ما هو مقرر يف 
الكي على اخلصوص، وهذا يعد نقال  أو ما نص عليه الفقهاء املتأخرين يف املذهب امل-سلفا- الفقه اإلسالمي 

  .للفتوى ال اجتهادا مبفهومه اللغوي والشرعي
 يف أغلب قراراته اليت كانت السبب املوجد لبعض مواد قانون األسرة -  يقوم االجتهاد القضائي-   

تعين واليت ) قاعدة مشهورة يف اصطالح املالكية املتأخرين( على األخذ بقاعدة ما جرى عليه العمل -احلايل
العدول عن القول الراجح أو املشهور يف بعض املسائل إىل القول الضعيف فيها مراعاة للمصلحة وما تقتضيه 

وهذا ضرب من ضروب االجتهاد املذهيب الذي تقتضيه جلب املصلحة ودفع املفسدة . احلالة االجتماعية لألمة
  .ليس أصال يف العملية االجتهاديةفيكون استثناء من قاعدة االجتهاد القضائي و. ومراعاة الضرورة

 إطالق اصطالح املبادئ القضائية أو قرارات احملكمة العليا أوىل من اصطالح االجتهاد القضائي،    -   
وهذا خاص مبجال قضاء األحوال الشخصية ألن االجتهاد فيها خيضع يف مفهومه ألحكام وقواعد االجتهاد 

وع الشريعة اإلسالمية، فال يكون االجتهاد فيها إال وفق الفقهي، كون أحكامها مستمدة من أصول وفر
أما املبادئ فتعين ما استقر عليه العمل القضائي، وهي األحكام التوفيقية الصادرة عن احملكمة . ضوابطه الشرعية

اة هلا، ال العليا       يف شكل قرارات ائية بشأن البت يف األحكام االستئنافية اليت يرجع إليها يف املسائل املش
  .على سبيل اإللزام

 تعترب إضافة جديدة -  لقضايا مستجدة- إن االجتهاد القضائي الشرعي من شأنه أن يعطي حلوال -   
إىل رصيد الفقه اإلسالمي بوجه عام، أما قرارات احملكمة العليا فال تعدو أن تكون احلكم النهائي الذي ميثل 

 فال تظهر فيها مسة التجديد - حمل الرتاع- فقهية الواردة بشأن القضية التطبيق الصحيح للنصوص القانونية أو ال
  .الفقهي، األمر الذي جعل إسهامات احملكمة العليا ضئيلة يف جمال تقنني أحكام األسرة

ليست  إن االجتهاد القضائي يف جمال القانون ال يعدو أن يكون مصدرا تفسرييا للقواعد القانونية، و-   
  .، على الرأي الغالب واملعمول به يف التشريع اجلزائريإال يف القضية اليت يصدر فيهاله أية قوة ملزمة 

  أحكام األسرة  ما يتعلق ب-ه  
 بنيت معظم أحكامها على النصوص الشرعية، وتبقى مسائلها الفرعية جماال لالجتهاد يف تطبيقها -   

  .ومعاجلة املستجد منها
ي العام الذي ال جمال لألمة يف خمالفته، ومن مث ال جيوز االتفاق  تعترب أحكام األسرة من النظام الشرع-   

  .على خالف ما هو منصوص عليه شرعا
 تعرضت هلجمة مغرضة من غري املتخصصني وخباصة من اجلمعيات النسوية، ومع ذلك بقيت هذه -   

  .ناس عليهاالقوانني اليت تنظم شؤون األسرة قيد التطبيق النسجامها مع الفطرة اليت فطر اهللا ال
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 التجديد يف جمال أحكام األسرة يكون ببيان األحكام الشرعية املتعلقة باملستجدات، كمسألة انعقاد -   
  .الزواج بوسائل االتصال احلديثة، فيكون التجديد هنا مرادفا لالجتهاد الشرعي العام

كلي الذي  إعادة عرض مباحث أحكام األسرة من حيث التبويب والصياغة، وهو التجديد الش-   
  .يراعى فيه الشمولية والتيسري مبا يتناسب وروح التشريع اإلسالمي ومبا حيقق مصلحة اتمع

 ليس من التجديد يف شيء تبديل وتغيري األحكام الشرعية الثابتة يف جمال األسرة واخلروج عليها -   
يف ذلك من جتاوز ألحكام استجابة لضغط الواقع، كمنع تعدد الزوجات، أو جعل الطالق بيد القاضي، ملا 

  .الشريعة اإلسالمية
 تلعب األعراف والتقاليد اجلارية يف البلد يف جمال تنظيم األسرة دورا فعاال يف التمسك بأحكام الفقه -   

  .اإلسالمي بغض النظر عما هو منصوص عليه قانونا مثل تأكيد دور الويل يف عقد زواج موليته
ملشرعني والقضاة يف جمال األسرة العلم باألحكام الشريعة  من الصفات الواجب توافرها يف ا-   

ومقاصدها وفقه الواقع حىت تقوم اجتهادام على أساس من املوازنة بني ما جيب حتقيقه من املصاحل وما جيب 
درؤه من املفاسد، وبذلك تكون هلم القدرة والكفاية العلمية اليت تؤهلهم للرجوع إىل أحكام الشريعة 

  . من قانون األسرة222 وانتقاء األحكام املناسبة عند عدم وجود النص القانوين وفقا للمادة اإلسالمية،
  يتعلق باجلانب التطبيقي من البحثما  -و  
 جاء قانون األسرة يف تعديالته اجلديدة حبلول ترقيعية وسطية ملسائل فرعية، جعل منها قضايا - 1  

وية مركزها القانوين واالجتماعي، تلبية ملطالب معينة وإرضاء جوهرية من شأا الرفع من مكانة املرأة وتق
لتوجهات خمتلفة فغلب عليه الطابع السياسي واإليديولوجي أكثر من اهتمامه بالصياغة القانونية والفنية له، ما 
جعل صياغته لبعض املواد تتسم بالركاكة اللغوية والقانونية وعدم االنسجام، حيث يلحظ ذلك من خالل 

  .قراءة البسيطة لفحواهال
 والواقع أن استمداد أحكام األسرة من الشريعة اإلسالمية جتعلها ال تتأثر وى التيارات املختلفة،   

ذلك   أن التقنني ال حيل احلرام وحيرم احلالل، وذلك فيما ليس فيه جمال لالجتهاد، وأما ما جماله االجتهاد 
فليس لويل األمر تقييد املباح بغري .  أحكام الفقه اإلسالميفيخضع لتوافر شروطه وضوابطه املستقاة من

ضوابطه الشرعية من جلب املصلحة ودفع املفسدة ومراعاة الضرورة وعدم خمالفة ذلك للقواعد الشرعية، 
وإذا كان لويل األمر تقييد املباح .  اخلاصة بتعدد الزوجات1 مكرر8 مكرر و 8 و8: وذلك كما يف املواد

  .لعلماء املتخصصني يف علوم الشريعة بالتنظري والتقعيد الفقهينيفيكون برأي ا
 إن جناح أي تعديل مستقبلي لقانون األسرة مرهون باملزاوجة بني األصالة واملعاصرة، وذلك - 2  

بإعمال النظر االجتهادي املقاصدي الذي من شأنه أن يساير متطلبات العصر وفق مقتضيات روح التشريع 
ون ذلك إال من قبل املتأهلني من ذوي الكفاية واالختصاص، للوصول إىل حلول توفيقية اإلسالمي، وال يك

  .ملشاكل األسرة واليت من شأا حتقيق االستقرار والتوازن احلقيقيني
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 إن أبرز ما يتسم به هذا القانون هو توجهه إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة وإىل تعزيز دور - 3  
  :الجتماعي والقانوين يف اتمع، من خالل املظاهر اليت تلمح فيما يأيتاملرأة السياسي وا

  .7 ساوى املشرع بني املرأة والرجل يف حتديد السن القانونية للزواج من خالل املادة -   
  .13 و11 جعل للمرأة احلق يف اختيار الزوج الذي ترضاه راشدة كانت أم قاصرة وفق للمادتني -   
حلرية للزوجني يف االشتراط مبا يريانه ضروريا، وجعل مسألة شرط عدم تعدد  ا19 منحت املادة -   

  .الزوجات وعمل املرأة يف مرتبة الضروريات
  .  بأن احلقوق والواجبات قائمة على أساس تباديل بني الزوجني36 أفادت املادة -   
 عدم وفاء الزوج  من دائرة األسباب اليت جتيز للمرأة طلب التطليق، ومنها53 وسعت املادة -   
  .بشروطها
وذلك يف مقابلة ". جيوز للزوجة دون موافقة الزوج أن ختالع نفسها مبقابل مايل:" 54 جاء يف املادة -   

  .حق الرجل يف الطالق، حيث ارتقى حقها يف اخللع من الرخصة إىل احلق األصيل
".    وط احلق عنها يف احلضانةال ميكن لعمل املرأة أن يشكل سببا من أسباب سق:"57 جاء يف املادة -   

  .ويف هذا إشارة إىل حق املرأة يف العمل وتكافؤ الفرص بينها وبني الرجل
 إىل -  للوصول إىل ترضية يف الغالب-  عمد املشرع اجلزائري يف تعديله لبعض مواد قانون األسرة - 4  

يان إىل األخذ باملرجوح من األقوال        التلفيق بني اآلراء الفقهية يف املسألة الواحدة، مما اضطره يف بعض األح
  . اخلاصة بشرط الويل11يف املذاهب الفقهية كما يف املادة 

 أخذ املشرع يف حتديد أهلية الزواج ببلوغ كل من الرجل واملرأة سنا معينة طبقا للمادة السابعة، - 5  
 الفقهاء، ورخص من جهة أخرى وهذا يتماشى ومقاصد الزواج يف هذا العصر، وله ما يسنده من أقوال لبعض

بالزواج ملن مل يبلغ السن القانونية حبسب ما تتطلبه املصلحة وتقتضيه الضرورة، ويرجع يف ذلك إىل السلطة 
  .فاختذ بذلك موقفا وسطا يتماشى وظروف احلياة االجتماعية العامة. التقديرية للقاضي وفقا للمادة نفسها

 حق التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد -غ السن القانونية للرشد الذي مل يبل-غري أنه أكسب القاصر  
الزواج من حقوق والتزامات وفقا للفقرة األخرية من املادة نفسها، ومل ينص على حقه يف التقاضي فيما خيص 

  .الطالق وآثاره
ة عشرة وعلى هذا فخلع املرأة اليت مل تبلغ السن القانونية كأن تكون يف سن السابعة عشرة أو الثامن  

وفق ما . هل يعترب خلعها خلع بالغة رشيدة ألا قد جتاوزت سن البلوغ أم يعترب خلع سفيهة حمجور عليها؟
  :يفهم     من نص املادة أن خلعها يكون باعتبارها بالغة رشيدة، وهذا خمالف للقواعد القانونية من ناحيتني

  .ية ال تسري إال بإذن وليها أا حمجور عليها بالفعل، ألن تصرفاا املال:األوىل  
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 أا ال تعد رشيدة حبكم القانون، ألن القانون مل يعط الرشد إال ملن يبلغ التاسعة عشرة،      :والثانية  
ومن يلزمها ببدل اخللع، وعلى هذا إذا خالعت يف هذه الفترة يقع الطالق وال جيب املال، وهو ما مل يوضحه 

  .املشرع اجلزائري
ع مبا ترمي إليه مقاصد الشريعة اإلسالمية، وما تفرضه ظروف العصر من إجياب  أخذ املشر- 6  

 مكرر، وذلك حفاظا على حتقيق الغرض من الزواج، وقد 7الفحص الطيب قبل الزواج وذلك من خالل املادة 
 لصحة باتفاق، واشترط املالكية نص الفقهاء على هذا الشرط عندما جعلوا العيوب التناسلية من أسباب الفسخ

  .عقد الزواج أن ال يكون أحد الزوجني مريضا مرضا خموفا
 ساير املشرع اجلزائري التطورات العلمية احلاصلة، فأجاز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي دون بيان - 7  

 مكرر، كما أجاز يف إثبات النسب اللجوء إىل الطرق العلمية بنص املادة 45لدواعيه وذلك من خالل املادة 
  .ن دون بيان لشروطه وضوابطه كما فعل الفقه املعاصر، لك40

 وسع املشرع من دائرة السلطة التقديرية للقاضي يف كثري من احلاالت فيما خيص عقد الزواج، - 8  
، وكذا الترخيص 7منها الترخيص بالزواج للقاصر وفق ما تقتضيه الضرورة وتتطلبه املصلحة وفق املادة 

، وجعل ختلف هذا الشرط سببا قانونيا لفسخ 8واج سابق قائم وذلك يف املادة بالزواج اجلديد عند وجود ز
  .عقد الزواج قبل الدخول

 رتب املشرع على ختلف عنصر الرضا بطالن العقد تأكيدا منه على إلغاء سلطة الويل يف اإلجبار - 9  
خالف بني فقهاء املذاهب    على عكس ما ذهب إليه اجلمهور من ثبوت والية اإلجبار على 33وذلك يف املادة 

  .يف حتديد علة اإلجبار بني الصغر و البكارة
اليت عدها بعض -  رتب املشرع حكم الفسخ قبل الدخول إذا ختلفت شروط صحة الزواج -10  

 عن طريق 33 وأما بعد الدخول فيثبت الزواج بصداق املثل وذلك يف الفقرة األخرية من املادة - الفقهاء أركانا
  . آراء خمتلفة للفقهاءاجلمع بني
 وسع املشرع من دائرة االشتراط يف عقد الزواج، وخاصة بالنسبة للمرأة كشرط العمل               -11  

، ورتب على عدم الوفاء ذه الشروط 19أو استمرارها فيه بعد الزواج، وشرط عدم الزواج عليها وفق املادة 
، وهذا على خالف ما عليه مجهور 53 من املادة 9 و6قرتني احلق يف طلب املرأة التطليق وذلك وفقا للف

  .ويتناىف مع أحكام هذا القانون املستمدة أحكامه من الشريعة اإلسالمية اليت ال تقر ذلك بإطالق. الفقهاء
 اجته املشرع إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف األمور اليت تتناىف ومقاصد التشريع اإلسالمي        -12  

تنظيم العالقة الزوجية واحملافظة على دوامها واستمرارها عندما وسع من دائرة األسباب اليت جتيز للمرأة يف 
كما جعل للمرأة احلق . 53طلب التطليق عدا التطليق للضرر والعيوب اليت نص عليها الفقهاء وذلك يف املادة 

اصد الشريعة يف التضييق من كل ما من ، وهو بذلك خيالف مق54يف اخللع دون موافقة الزوج وفقا للمادة 
  .شأنه أن يؤدي إىل فك الرابطة الزوجية
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 أمهل املشرع النص على اإلجراءات اليت ميكن للزوجني اختاذها عند نشوز أحدمها، وجعل -13  
، واألصل أنه ميكن للمرأة أن تصاحل 55للقاضي احلكم بالطالق وبالتعويض للطرف املتضرر وفقا للمادة 

ند نشوزه، كما ميكن للرجل أن يؤدب زوجته عند نشوزها، وإذا امتنعت عن طاعته فإنه تسقط زوجها ع
  . نفقتها من تاريخ االمتناع كما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي، وهذا ما مل ينص عليه املشرع

 جعل املشرع مهمة احلكمني عند استحكام الشقاق تقتصر على اإلصالح والتوفيق بني -14  
  . 56أن يقدما تقريرا عن مهمتهما يف أجل شهرين وفقا للمادة الزوجني، و

 أنه إذا عجز - الذي أخذت به معظم التشريعات العربية يف هذه اجلزئية-غري أنّ املقرر يف الفقه املالكي   
احلكمان عن الصلح بني الزوجني حكما بالتفريق بينهما بطلقة بائنة ال رجعة للزوج عليها إذا كانت اإلساءة 

ه، وبداهة فإن هذا التطليق ال ميس حقوق الزوجة املترتبة على الزواج والفرقة، أما إذا كانت اإلساءة كلها من
وعلى هذا فإذا كانت اإلساءة . من الزوجة فللحكمني أن حيكما بالتفريق نظري بدل مناسب تلزم به الزوجة

تفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع  ال- عند العجز عن اإلصالح- مشتركة من الزوجني فللحكمني أن يقترحا
نسبة اإلساءة اليت وقعت منها، وكل ذلك متفق مع املذهب املالكي الذي ينص على أنه ال ينبغي للحكمني أن 

  .يأخذا من الزوج شيئا ويطلقا عليه
 جعل املشرع األحكام الصادرة يف دعاوى الطالق والتطليق واخللع غري قابلة لالستئناف ما عدا -15  

، ومل جيعل منها الطالق بالتراضي الذي يكون فيه للقاضي صالحية مراقبة 57جوانبها املادية وفقا للمادة يف 
 واألصل أن تكون مراقبته قابلة للمراجعة من طرف الس القضائي، - الطالق بالتراضي- صحة وسالمة الصلح

  .ن هامة للطرفني أو ألحد منهماالذي قد يبطل شروطا أو يعلن عدم سالمة الصلح يف مسائل معينة قد تكو
 جعل املشرع مصلحة احملضون فوق مصلحة احلاضن، وذلك مبنح القاضي السلطة التقديرية       -16  

يف إسناد احلضانة بغض النظر عن موطن احلاضن، كما جعل  للمطلقة احلاضنة حق البقاء يف مسكن أب 
  .أو دفع بدل اإلجياراحملضون إىل غاية تنفيذ احلكم القضائي وتوفري مسكن 

  :وأما أهم النتائج الفرعية اخلاصة بالطالق وآثاره فهي  
 الطالق يف نظر الشريعة عالج استثنائي جعلته بيد الرجل ملا يوصف به من احللم واألناة وما - 1  

يتحمله من تبعات، وفوق كل ذلك فهو مقيد بالزمان والعدد والوصف، فإن خرج عن واحدة من هذه كان 
  . تعسفيا يلحق موقعه اإلمث مع التعويضطالقا

 حيرم جعل الطالق بيد القاضي، وإمنا جيوز إيقاعه حتت إشراف القضاء ملا له من دور يف حفظ - 2  
  .احلقوق واآلثار املادية الناجتة عن الفرقة، صيانة هلا من الضياع وخشية اإلنكار عند الرتاع

د يقع بائنا كما يف صورة اخللع االتفاقي أو الطالق  الطالق بالتراضي ال يكون دوما رجعيا، فق- 3  
  .على مال أو صورة الطالق بالتفويض على خالف ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف حكم الطالق بالتراضي
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 بتطبيق نظرية التعسف يف استعمال احلق ومعايريها على واقعة الطالق، تبني أن هناك تعسفا يف - 4  
  .وغ شرعيالطالق إذا كان من غري مس

 يشترط العتبار الطالق تعسفيا أن يكون مناقضا حلكمة مشروعيته، وأن ال يكون بناء على طلب - 5  
  .الزوجة أو رضاها

 يعترب من صور الطالق التعسفي؛ طالق املريض مرض املوت، وطالق املرتد، والطالق دون - 6  
  .سبب

  . الطالق التعسفي واقع، وصاحبه آمث على رأي اجلمهور- 7  
 تعد املرأة متعسفة يف تطليق نفسها مبوجب التفويض، إذا أوقعته من غري مسوغ شرعي، ومن مث - 8  

  .يسقط حقها يف التعويض وهذا من الناحية الفقهية
 إن املتعة تغين عن التعويض يف الطالق التعسفي، وتكون تعويضا عن الضرر، وأمل فراق زوجها - 9  

رادته، ويف كل فرقة حصلت من جهة الزوج كاإليالء، وال جتب يف هلا، فتجب يف كل طالق أوقعه الزوج بإ
  .الفرقة اليت تكون بسبب من املرأة كردا، وهذا ما جيب النص عليه من طرف املشرع

 إن أهم تدبريين للحد من الطالق هو التربية والتوعية والتوجيه لكال الزوجني، والسماح بالتعدد      -10  
  . مؤنة ذلك حفاظا على الزوجة األوىليف الزوجات للقادر على

  التوصيات: ثانيا  
  :يوصي الباحث مبا يلي  
  فيما خيص القضاء: أوال  
 ضرورة اإلعداد الفين والعلمي والتكوين املهين السليم الذي من شأنه أن يفرز قاضيا متخصصا مما - 1  

ة، وذلك يف إطار من احليدة يضمن له القدرة على احلكم طبقا للقضاء الشرعي يف جمال األحوال الشخصي
والتجرد مبا يكفل الثقة بالقضاء وحسن سري العدالة وانتظامها، ومقتضى ذلك والزمه أن تقتصر ممارسة العمل 
القضائي يف جمال األحوال الشخصية على فئة مؤهلة تأهيال فنيا خاصا بالعلم القانوين والشرعي الوافر واملتعمق 

عالية، وختصص القاضي ذا املفهوم يعد ضمانة للمتقاضني مبا يوفره من قدرة على واملعرفة الواسعة والثقافة ال
أداء وظيفته يف حيدة وجترد وفهم واستنباط دون أن خيضع يف ذلك كله لغري حكم القانون، وتكون له بذلك 

  .القدرة على التطبيق الصحيح والسليم للقانون
عة والقانون، مبا يضمن هلم القدرة على النهوض  ضرورة إعداد حمامني خمتصني يف علوم الشري- 2  

  .مبسؤولية الدفاع، اليت تعترب قرينة على حتقيق وإقامة العدل بني املتقاضني
 إعادة االعتبار للقضاء الشرعي وخباصة يف جمال األحوال الشخصية، وذلك بإعادة العمل بنظام - 3  

 واليت من شأا -كخطوة يرجى تعميمها- لشخصية احملاكم الشرعية اليت ختتص بالنظر يف قضايا األحوال ا
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اإلسراع يف حل قضايا الزواج ومشكالت وآثار الطالق على وجه االستعجال، مع ضمان التطبيق الصحيح 
  .للقانون اخلاص بذلك

  فيما يتعلق ببعض مواد القانون: ثانيا  
   من حيث ضرورة إعادة النظر-أ  
لك ألن فسخ الزواج الثاين بعد عقده دون استصدار رخصة ، وذ1 مكرر8 إعادة النظر يف املادة - 1  

من القاضي ال يعد من األسباب الشرعية املوجبة لفسخه قبل الدخول، خاصة إذا مت ذلك بعلم ورضا 
 مكرر عند التدليس فيجوز للزوجتني طلب 8 باملادة 1 مكرر8وميكن االستعاضة عن املادة . الزوجتني

 يف ترخيص القاضي يرجع باألساس إىل حتقق القاضي من قدرة الزوج التطليق، أما إذا كان السبب
على مؤنة الزواج وتوفر نية العدل، فيمكن للمرأة طلب التطليق بناء على ما ورد يف الفقرة العاشرة من 

  . اليت تشمل كل ضرر معترب شرعا53املادة 
،      أو أحد أقارا وليها وهو أبوهاتعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور :"11 إعادة النظر يف املادة - 2

  : ويكون ذلك على النحو اآليت". أو أي شخص ختتاره
 إذا كانت إرادة املشرع متجهة إىل اعتبار حضور الويل واشتراط إذنه فعلى ذلك يكون صياغة نص - 

    لني، فإن عدموا فواحد يتوىل زواج املرأة الراشدة وليها وهو أبوها، فأحد أقارا األو:"املادة على النحو اآليت
  ".رجل عدل من املسلمنيمن ذوي األرحام، والقاضي ويل من ال ويل هلا، فإن عدموا مجيعا، ف

تتوىل املرأة :"  أما إذا كانت إرادته متجهة إىل إلغاء أي دور للويل فتكون صياغتها على النحو اآليت- 
 ".  ب الفسخ عند عدم الكفاءة ومهر املثلالراشدة عقد زواجها بنفسها، ولألولياء حق االعتراض بطل

 وذلك بتقييد الرجعة دون عقد ومهر جديدين ببدء حساب العدة 50إعادة النظر يف املادة  - 3
  .، وال يقيد حصول الرجعة بفترة الصلح، أو بعد صدور احلكم بالطالقالشرعية وانتهائها

وأن حيكم للمطلقة . بالضرر بالفاحش وذلك من خالل تقييد التعسف 52إعادة النظر يف املادة  - 4
 .تعسفيا باملتعة بدال عن التعويض، ألا تغين يف أحكامها وحكمة مشروعيتها عن التعويض

 وذلك بتقييد احلق يف طلب املرأة التطليق بسب شرط تعدد الزوجات 53 إعادة النظر يف املادة - 5
 .بالضرر املعترب شرعا، وليس رد التعدد

  نص عليه ما جيب ال-ب  
 جاءت أغلب املواد القانونية عامة غري خمصصة، ومطلقة غري مقيدة، مما يفتح الباب واسعا للتأويل   

 مكرر اليت مل تبني 7:واالجتهاد فيها مع كوا مفصلة أحكامها يف الفقه اإلسالمي، ومن ذلك املواد اآلتية
 اليت مل تبني اإلجراءات 8 وكذا املادة جزاء ختلف شرط الفحص الطيب قبل الزواج من حيث صحته وبطالنه،

 يف فقرا األخرية واليت مل 40الواجب اتباعها إىل غاية استصدار رخصة القاضي بالزواج الثاين، وكذا املادة 
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 مكرر اليت مل تبني دواعي 45تبني شروط وضوابط اللجوء إىل الطرق العلمية يف إثبات النسب، واملادة 
   .53طناعي، واألمر نفسه بالنسبة للفقرات املتعلقة باملادة اللجوء إىل التلقيح االص

كما أمهل املشرع النص على اللعان كوسيلة لنفي النسب مع أنه الطريق الوحيد املقرر شرعا حلكمته   
  .الظاهرة يف ذلك

د ويف األخري فإن هذه النتائج والتوصيات اليت ارتأيتها جديرة بالذكر تبقى حمل تقدير ونظر حسب تعد  
  .وجهات النظر واختالف األفهام

 مشوبا بالقصور شكال وموضوعا، مما يتطلب إعادة النظر       -يف رأيي- وعلى هذا يبقى هذا القانون  
يف بعض مواده بالتعديل واإلثراء أو اإلضافة أو اإللغاء، على أن هذا ال يعترب انتقاصا من اجلهد املبذول من قبل 

  .نه عمال بشريا يعتريه النقص، و ما الكمال إال لصاحب الشريعةاملشرعني، وإمنا ال يتعدى كو
  .هذا فإن أصبت من اهللا وحده والفضل له تعاىل أوال و آخرا، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان  

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 فهرس اآليات القرآنية
  ا�����  ر�� ا
	�  ا���رة  أ��اف ا
	�ت  ا����

  485  102  البقرة ����فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه ����  1
2  ����أَنو لَكُم اسِلب نه  نلَه اسِلب م562  187  البقرة ����ت  
  54  200  البقرة  .���� فَِإذَا قَضيتم مناِسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَِذكِْركُم َآباَءكُم أَو أَشد ِذكْرا����  3
  335  221  البقرة ����ولَا تنِكحوا الْمشِرِكني حتى يؤِمنوا����  4
  86  222  البقرة  ����مِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِضويسأَلُونك عِن الْ����  5

  232  226  البقرة                      ����ِللَِّذين يؤلُونَ ِمن ِنساِئِهم تربص أَربعِة أَشهر����  6
  6  228  البقرة ����والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء����  7
  6  228  البقرة ���� وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا ِإصلَاحا����  8
  5  228  البقرة  ����ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف����  9
  6  229  البقرة ���� ولَا يِحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ِمما َآتيتموهن شيئًا����  10
  6  229  البقرة  ����الطَّالَق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن  ����  11
  6  229  البقرة ����فَلَا جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِهفإن خفتم أال يقيما حدود اهللا ����  12
13  ����دعب ِمن ِحلُّ لَها فَلَا تفَِإنْ طَلَّقَههرا غَيجوز ِكحنى تت491  230  البقرة ���� ح  
  6  231  البقرة  ����وِإذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو سرحوهن ِبمعروٍف ����  14
  335  232  البقرة ����وهن أَنْ ينِكحن أَزواجهنوِإذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُ����  15
  5  233  البقرة  ����والْواِلدات يرِضعن أَوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن أَراد أَن يِتم الرضاعةَ ����  16
  340  234  البقرة ����ي أَنفُِسِهن ِبالْمعروِففَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم ِفيما فَعلْن ِف����  17
18  ����نوهسمت ا لَماَء مسالن مِإنْ طَلَّقْت كُملَيع احن308  236  البقرة ����لَا ج  
19  ����متضا فَرم فةً فَِنصفَِريض نلَه متضفَر قَد312  237  البقرة ����و  
  6  241  البقرة  ����الْمعروِف حقا علَى الْمتِقنيوِللْمطَلَّقَاِت متاع ِب����  20
  138  282  البقرة ����واستشِهدوا شِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم فَِإنْ لَم يكُونا رجلَيِن فَرجلٌ وامرأَتاِن����  21
  327  282  البقرة ����فَلْيمِللْ وِليه ِبالْعدِل����  22
23  ����ِخِذ الْمتلَا يِمِننيؤوِن الْمد اَء ِمنِليأَو ونَ الْكَاِفِرينِمن329  28  آل عمران ����ؤ  

  54  47  آل عمران  .���� ِإذَا قَضى أَمرا فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ����  24

25  ����اعبرثُلَاثَ وى وثْناِء مسالن ِمن لَكُم ا طَابوا مِكح400  3  النساء ����فَان  

  309  4  النساء ����وَآتوا النساَء صدقَاِتِهن ِنحلَةً����  26

  380  6  النساء  ����وابتلُوا الْيتامى حتى ِإذَا بلَغوا النكَاح فَِإنْ َآنستم ِمنهم رشداْ ����  27

28  ����  لَاِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُمِنِللذَّكَِرييثَيظِّ الْأُن6  11  النساء  ����  ِمثْلُ ح  
  567  19  النساء ����ولَا تعضلُوهن ِلتذْهبوا ِببعِض ما َآتيتموهن ِإلَّا أَنْ يأِْتني ِبفَاِحشٍة ����  29
  595  19  النساء ����وعاِشروهن ِبالْمعروِف فَِإنْ كَِرهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا����  30
31  ����متدِإنْ أَرا وطَارِقن ناهدِإح متيَآتٍج ووكَانَ زٍج موالَ زدِتب569  20  النساء ���� اس  
  255  21  النساء  ����وقَد أَفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وأَخذْنَ ِمنكُم ِميثَاقًا غَِليظًا����  32
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33  ����اِء ِإلَّا مسالن ِمن كُماؤَآب كَحا نوا مِكحنلَا تولَفس 252  22  النساء ����ا قَد  

34  ����اِفِحنيسم رغَي ِصِننيحم اِلكُمووا ِبأَمغتبأَنْ ت اَء ذَِلكُمرا وم أُِحلَّ لَكُم310  24  النساء ����و  

  310  25  النساء ���� وَآتوهن أُجورهن ِبالْمعروِف����  35

  5  34  النساء ����ما أَنفَقُواْء ِبما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعٍض وِبالرجالُ قَوامونَ علَى النسا����  36

  5  34  النساء ����واللَّاِتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع����  37

  485  34  النساء ���� فَِإنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيِهن سِبيلًا����  38

  6  35  النساء  ����وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُواْ حكَما من أَهِلِه وحكَما من أَهِلها ����  39

  108  58  النساء   ����وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل����  40

41  ���� وا اللَّهوا أَِطيعنَآم ا الَِّذينها أَييكُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيع146  59  النساء  ����و  

42  ����مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤلَا ي كبر54  65  النساء  ����فَلَا و  

43  ����ي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِإلَى أُوِلي الْأَموِل وسِإلَى الر وهدر لَوومهِمن هِبطُوننت65  83  النساء  ����س  

44  ����اللَّه اكا أَراِس ِبمالن نيب كُمحِلت قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنزا أَن146  105  النساء   ِإن  

  546  128  النساء ���� وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزا أَو ِإعراضا����  45

  400  129  النساء  ����ن تستِطيعواْ أَن تعِدلُواْ بين النساء ولَو حرصتمولَ����  46

  607  130  النساء ����وِإنْ يتفَرقَا يغِن اللَّه كُلا ِمن سعِتِه����  47

  133  141  النساء  ����ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيلًا����  48

  247  1  املائدة ����يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود����  49

  67  3  املائدة  ����الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي����  50

51  ���� مهنع ِرضعِإنْ تو مهنع ِرضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اُءوك604  48  املائدة ���� فَِإنْ ج  

  146  49  املائدة ���� ِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهموأَ����  52

  500  150  األعراف ���� ولَما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبانَ أَِسفًا����  53

  329  73  األنفال ���� والَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياُء بعٍض����  54

  500  83  التوبة ����رجعك اللَّهفَِإنْ ����  55

  54  71  يونس  ����فَأَجِمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةًِ ����  56

  148  44 -43  النحل ���� فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ ِبالْبيناِت والزبِر����  57

58  ����ا وانسِن ِإحياِلدِبالْوو اهوا ِإلَّا ِإيدبعأَلَّا ت كبى ر54  23  اإلسراء  .����قَض  

59  ����هيحو كى ِإلَيقْضِل أَنْ يقَب َآِن ِمنلْ ِبالْقُرجعلَا ت54  114  طه  ���� و  

60  ����لَم اِت ثُمنصحونَ الْممري الَِّذينو عبوا ِبأَرأْتي ًموهِلداء فَاجده458  4  النور ����ِة ش  

61  ���� مهفُساُء ِإلَّا أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري الَِّذين451  6  النور ����و  

62  ���� اِئكُمِإمو اِدكُمِعب ِمن اِلِحنيالصو كُمى ِمناموا الْأَيِكحأَن4  32  النور  ����و  

  260  33  النور ����يستعِفِف الَِّذين لَا يِجدونَ ِنكَاحا حتى يغِنيهم اللَّه ِمن فَضِلِهولْ����  63

64  ���� مهنيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا د ِمِننيؤلَ الْما كَانَ قَوم108  51  النور  ���� ِإن  
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65  ����أَنْ أُن ي أُِريدِنقَالَ ِإنياته يتنى ابدِإح ك336  27  القصص ����ِكح  

66  ����أَز أَنفُِسكُم نلَكُم م لَقاِتِه أَنْ خآي ِمنوهوا ِإلَيكُنسا لِّتاج4  21  الروم  ����او  
  442  14  لقمان ����وِفصالُه ِفي عاميِن����  67
68  ����فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو ِبي343  6  األحزاب ����الن  
  378  21  األحزاب ����لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ����   69
70  ���� وِتكُنينَ ِفي بقَر426  33  األحزاب  ���� و  
71  ����اِت ثُمِمنؤالْم متكَحوا ِإذَا ننَآم ا الَِّذينها أَيي نوهم527  49  األحزاب    ���� طَلَّقْت  
  341  50  األحزاب ���� وامرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد النِبي أَنْ يستنِكحها����  72
73  ����مهانمأَي لَكَتا ممو اِجِهموِفي أَز ِهملَيا عنضا فَرا منِلمع 465  50  األحزاب ����قَد  
74  ����يا قَضفَلَمتوِه الْملَيا ع132  14  سبأ  ����ن  
75  ����اعبرثُلَاثَ وى وثْنٍة مِنحلًا أُوِلي أَجسلَاِئكَِة راِعِل الْم401  1  فاطر  ����ج  
76  ����مهاجوأَزوا وظَلَم وا الَِّذينرش248  22  الصافات ����اح  
  123  26  ص  ����لْهوى فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق ولَا تتِبِع ا����  77
  146  9  الزمر ���� قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين لَا يعلَمونَ����  78
  54  14  الشورى ����هملَقُِضي بينولَولَا كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك ِإلَى أَجٍل مسمى ����  79
80  ���� مهنيى بورش مهرأَم65  38  الشورى  ���� و  
  442  15  األحقاف ����وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا����  81
  302  17  حممد ����فَقَد جاَء أَشراطُها����   82
  345  13  احلجرات ����يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ����  83
84  ����اهنجوزوٍر ِعٍنيوِبح 249  20  الطور ����م  
  108  25  احلديد   ����لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ����  85
  54  10  اجلمعة  ���� فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض����  86
  482  1  الطالق ����طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهنيا أَيها النِبي ِإذَا ����  87
  6  1  الطالق  ����لَا تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخرجن ِإلَّا أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة مبينٍة����  88
  232  1  الطالق           ���� لَا تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمرا����  89
90  ����كُمٍل ِمندع يوا ذَوِهدأَش86  2  الطالق  ���� و  
91  ���� متبتِإِن ار اِئكُمِنس ِحيِض ِمنالْم ِمن نِئساللَّاِئي ي377  4  الطالق ����و  
92  ����ِدكُمجو ِمن متكَنثُ سيح ِمن نوهِكن465  6  الطالق ����أَس  
93  ����عضفَِإنْ أَر نهورأُج نوهفََآت لَكُم 143  6  الطالق ����ن  
94  ����تجوز فُوسِإذَا الن249  7  التكوير ���� و  
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 فهرس األحاديث النبوية
  ا	56�7  أ4�اف ا�#�د�2  ا	�+1

  7  "معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا"  1
  7  "مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر"  2
  7 "ق وال عتاق يف إغالقال طال"  3
  7 " مؤمن مؤمنة -أي ال يبغض- ال يفرك"  4
  62  "أقضاكم علي وأعرفكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل"  5
  66  "إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر"  6
  66  أجتهد رأيي: مب حتكم يا معاذ؟ قال  7
  64  "اكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدإذا اجتهد احل"  8
  109  "ال نفقة هلا وال سكىنن قضى بأ"  9

  109  "أنت أحق به ما مل تتزوجي"  10
  116  "ادرءوا احلدود بالشبهات"  11
  123   "من بلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف لفظه وإشارته ومقعده"  12
  227  " حبجته من بعض-أبلغ- ختتصمون إيل ولعل بعضكم يكون أحلنإمنا أنا بشر وإنكم"  13
  136  القضاة ثالثة  14
  138  ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  15
  148  "علمهم الشرائع، واقض بينهم"  16
  259  "من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح"  17
  264  "القيامةتزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم يوم "  18
  259  "النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت"  19
  266  "ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه"  20
  295  "ملكتكها مبا معك من القرآن"  21
  310  "التمس ولو خامتا من حديد"  22
  311  "ال مهر أقل من عشرة دراهم"  23
  329  "ال نكاح إال بويل مرشد و شاهدي عدل"  24
  331  "فسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسهااأليم أحق بن"  25
  336  "ال نكاح إال بويل"  26
  338  "ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها"  27
  340  "كانت يل أخت تخطب إيل فأتاين ابن عم يل فأنكحتها إياه مث طلقها"  28
  342  "ليس للويل مع الثيب أمر"  29
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  343  "اهد وال غائب إال سريضاينليس أحد من أوليائك ال ش"  30
  348  "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذا أبوها وإذا صماا"  31
  365  "أميا امرأة نكحت بغري وليها فنكاحها باطل"   32
  367 "ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل"  33
  367 "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه بالدفوف"  34
  400 "اختر منهن أربعا"  36
  402 "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"  37
  402 "اللهم هذا قسمي فيما أملك"  38
  409 "حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"   39
  416 "ال حيل المرأة تسأل طالق أختها لتستفرغ صحفتها"  40
  418 "لشروط أن توفوا مبا استحللتم به الفروجأحق ما أوفيتم من ا"  41
  418 "املسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال"  42
  419 "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا"  43
  440 "الولد للفراش وللعاهر احلجر"  44
  454 "ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم"  45
  462 "نان إذا افترقا ال جيتمعان أبدااملتالع"  46
  466 "وهلن عليكم رزقهن وكسون باملعروف"  47
  466  "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت"  48
  466  "خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"  49
  485  "أميا امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة"   50
  485 "يطان ينصب عرشه على املاء ويبعث جنودهإن الش"  51
  487  "إمنا الطالق ملن أخذ بالساق"  52
  491 "رفع القلم عن ثالث"   53
  492 "إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"   54
  493 "إن اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها"  55
  502 "فصةراجع ح:أتاين جربيل فقال"   56
  504 "ثالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة"   57
  524 "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"  58
  564 "اقبل احلديقة وطلقها تطليقة"  59
  568 "املختلعات هن املنافقات"  60
  604 "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ترتهلم على حكم اهللا"   61
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  615  " بوك وهذه أمك فخذ بيد أحدمها شئتهذا أ"  62
  622  "يا رسول اهللا، إن ابين هذا كان بطين له وعاء"  63
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  فهرس األعالم المترجم لهم
 

  الصفحة  اسم العلم  الصفحة  اسم العلم
  379  إسحاق بن راهويه  21  ابن خلدون
  379  أبو بكر األصم  49  املاوردي
  379  عثمان البيت  52  الرازي

  471  الليث بن سعد  52  البيضاوي
  151  ابن املاجشون  52  الغزايل
  152  السيوطي  52  اآلمدي

  158  املازري  52  الشوكاين
  150  سحنون  55  ابن رشد

  247  ابن منظور  55  ابن فرحون
  323  الثوري  59  الشهرزوري

  323  أبو ثور  59  اجلويين
  343  القرطيب  60  القرايف

  345  األوزاعي  61  ابن القيم
  345  ابن سريين  62  يبابن العر

  347  حممد بن احلسن الشيباين  67  الشاطيب
  378  ابن أيب ليلى  81  ابن دقيق العيد

  140  ابن حزم  95  النووي
  140  ابن القاسم  140  ابن جرير
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  ا�#�ا��G وا&وا:�: >�دي )�3
  2002  أبريل10 املمضي يف 03-02معدل بالقانون  1996دستور اجلمهورية اجلزائرية لسنة 
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   مكرر  خبصوص الشهادة الطبية ما قبل الزواج7 احملدد لشروط وكيفيات تطبيق املادة 11/5/2006 املؤرخ يف 154-06املرسوم التنفيذي 

 . املتضمن قانون اإلجراءات املدنية25/2/2008 املؤرخ يف 09-08قانون رقم 
  املتضمن قانون العقوبات10/11/2004 مؤرخ يف 04/15قانون رقم 

   املتضمن القانون األساسي للقضاء6/9/2004 املؤرخ يف 11-04القانون العضوي 
 .ه وصالحياته املتعلق بتشكيل الس األعلى للقضاء وعمل6/9/2004 املؤرخ يف 12-04القانون العضوي رقم 

 املتعلق بتنظيم املعهد الوطين للقضاء 139-90 املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2000-7-6 املؤرخ يف 84-2000املرسوم التنفيذي رقم 
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 . املتعلق باحلالة املدنية19/2/1970 املؤرخ يف 20-70األمر رقم 

  1975 لسنة 34 املعدل بالقانون رقم 1953 لسنة 59السوري رقم قانون األحوال الشخصية 
H����   ا�

 www.islamonline.net .إسالم أو الين، نت
 www.istisharaat.com .موسوعة االستشارات على شبكة االنترنت

  .www.bouti.net حممد سعيد رمضان البوطي على شبكة االنترنت موقع الدكتور
  ا&*��ث ��I ا�".�3رة

  .دراسات قانونية لقانون األحوال الشخصية، حبث غري منشور: حممد حمدة
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  ملخص البحث
  

تاسع عشر القانون العام يف مجيع ظلت أحكام الشريعة اإلسالمية إىل منتصف القرن ال  
ومما ساعد هذه الشريعة على . نواحي احلياة، حيث ال قانون سواها يف البالد العربية واإلسالمية

البقاء عرب الدهور واأليام أا احتوت يف أصوهلا على عناصر البقاء، وذلك الحتوائها مصادر مرنة 
أن يصيغوا نظريات وقواعد من املبادئ ي األمر ـمتطورة تسمح للمشرعني يف كل عصر وألول

  .أو تغيريهذه الشريعة دون خمالفة هلا اليت جاءت ا نصوص 
 مبا يقوم عليه من أصول - وهو فرع من فروع االجتهاد العام-واالجتهاد القضائي الشرعي  

ه وضوابط صحيحة جعلته صاحلا للحكم يف القضايا املطروحة أمامه، وقادرا على النظر فيما يقدم
. من حلول ملا يستجد من وقائع وحوادث يف خمتلف جماالت احلياة اإلنسانية يف كل زمان ومكان

غري أن املتغريات اليت شهدا اتمعات اإلسالمية وتأثري املد األجنيب والغزو الثقايف الغريب   
لعالقات  يف مسائل األحوال الشخصية اليت تنظم اجمال تطبيق القضاء الشرعيأدى إىل احنصار 

األسرية يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمية الثابتة بالنصوص القطعية واالجتهادية، واليت جتعلها 
  .مسايرة ملتطلبات العصر وحاجات احلياة اإلنسانية مبا يتوافق وروح التشريع اإلسالمي

تأثرين احملافظني وبني دعاة التغيري املرجال الفكر  أن هذا األمر مل يكن حمل اتفاق بني إال  
باحلضارة الوافدة وبالنهضة الغربية احلديثة، وذلك بالدعوة إىل التضييق من جمال تطبيق القضاء 
الشرعي يف شؤون األسرة بدعوى عدم مسايرا للواقع وقصورها عن معاجلة املستجدات وهضمها 

 أكثر واقعية -م يف نظره-حلقوق املرأة، وذلك باالستعاضة بالقوانني الوضعية األجنبية اليت تعد 
  .واستجابة ملتطلبات العصر وتطوراته، وضمانا لتقوية املركز القانوين واالجتماعي للمرأة

 أن ما يشهده العامل الغريب من احنالل يف القيم وايار يف املبادئ واألخالق، واحندار والواقع  
المية ومسوها بتكرميها مبستوى املرأة ومكانتها إىل أدىن الدرجات، دليل على رفعة الشريعة اإلس

  .للمرأة أيا كان موقعها مبا يضمن هلا احلماية واالستقرار والسالمة واألمن
على غرار بعض الدول - وعلى الرغم من كل هذا فقد بقيت األسرة يف اتمع اجلزائري  

ائل  حتكمها الشريعة اإلسالمية، حىت ولو مل جتعل هلا حماكم شرعية خاصة بالنظر يف مس-العربية
 الذي جاء 1984 لسنة 11-84األحوال الشخصية وقضايا األسرة، وذلك من خالل القانون 
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وليد صراعات إيديولوجية وجتاذبات فكرية، أدت يف النهاية إىل صدور قانون يتماشى والتقاليد 
  .األصيلة للمجتمع اجلزائري إىل حد ما

اسية والتطورات العلمية اليت وبعد مرور أزيد من عشرين سنة، وعلى إثر التغريات السي  
على -شهدا اجلزائر، وارتفاع أصوات املنادين بالتغيري، ونظرا للضغوط اخلارجية املفروضة 

بدعوى محاية حقوق اإلنسان ومساواة املرأة بالرجل، كان لزاما على املشرع -اتمعات العربية
إثراء البعض اآلخر منها وإضافة اجلديد إعادة النظر يف القانون بتعديله عن طريق إلغاء بعض مواده و

  .إليه
 أهم 2005 لسنة 02-05وعلى خلفية هذا الصراع فقد مس التعديل الذي جاء به األمر   

املواد اليت من شأا أن تعزز مكانة املرأة وتقوي مركزها القانوين واالجتماعي للوصول ا إىل 
الرضا التام بالنسبة للمرأة يف عقد الزواج ويتمثل ذلك على اخلصوص يف مبدأ . مساواا بالرجل

وإمهال أي دور للويل يف تزوجيها إذا كانت راشدة، ومنعه من إجبار موليته على الزواج إن كانت 
، والتضييق من تعدد الزوجات بسن قيود إضافية، ومساواة املرأة بالرجل يف اكتمال األهلية، قاصرة

قبل الزواج وبعده خاصة ما تعلق بعملها وعدم الزواج وباالحتفاظ للمرأة حبقها يف االشتراط 
  .عليها، وعدم إسقاط احلضانة بالنسبة للمرأة العاملة ما مل يضر ذلك مبصلحة احملضون

وأما فيما يتعلق باحلقوق والواجبات بني املرأة والرجل، فقد جعلها املشرع قائمة على   
  .ذمة املالية للزوجأساس تباديل، وجعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن ال

وفيما خيص احنالل الزواج، فقد ارتقى املشرع حبق املرأة يف طلب اخللع من الرخصة إىل   
احلق األصيل الذي يقابل حق الرجل يف الطالق، وعلى ذلك فال يتوقف إيقاع اخللع على رضا 

جية مبا يرفع عنها كما وسع من دائرة األسباب اليت جتيز هلا طلب التطليق وفك الرابطة الزو. الزوج
كما أكد احلق يف السكن بالنسبة . الضرر املوجب لذلك مع استحقاقها التعويض عند ثبوت الضرر

  .للمطلقة احلاضنة محاية هلا وحملضوا
ومسايرة منه للتطورات العلمية احلاصلة فقد أدخل املشرع تعديالت شكلية متس اجلانب   

بية تثبت خلو طاليب الزواج من أي مرض قد يشكل املوضوعي للزواج، وذلك باشتراط وثيقة ط
كما أجاز اللجوء إىل التلقيح الصناعي كوسيلة علمية حديثة لإلجناب، . خطرا يتعارض مع الزواج

غري أن هذا . ويف موضوع النسب أجاز للقاضي االعتماد على الطرق العلمية احلديثة يف إثباته
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على األنساب من الضياع ومبا تدعو الضرورة أو احلاجة اجلواز مقيد شرعا مبا حيتاط فيه للمحافظة 
  .إليه

 فجاءت هذه الدراسة لتربز مدى توافق ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف قانون األسرة   
وما استقرت عليه مبادئ القضاء من خالل املواد املتعلقة بالزواج والطالق وآثار كل منهما مع ما 

دئ الشريعة اإلسالمية اليت حرصت على تنظيم العالقة الزوجية مبا هو مقرر يف الفقه اإلسالمي ومبا
يكفل استقرارها وتقوية أواصرها من تفعيل دور الويل وإشراكه يف عقد زواج موليته على سبيل 
تقدير املصلحة احلقيقية هلا يف اختيار األنسب هلا وبرضاها إذا كانت راشدة، والذي من شأنه أن 

وأما بالنسبة . لزواج ويرفع من مكانة املرأة وقدرها حىت ال تنسب إىل الوقاحةيرتب األثر اإلجيايب ل
لتعدد الزوجات فقد أباحته الشريعة اإلسالمية بقيود من شأا أن حتقق العدل واحلق يف حياة كرمية 

 انهجهذا ملكل زوجة، إذا صاحب االلتزام ذه القيود قدر من الوعي والتربية الصحيحة، فيكون 
كثري من مشكالت األسرة بدال من أن يكون مشكال اجتماعيا تعجز القوانني الوضعية عن حلل 

  .إجياد حلول واقعية له
ساس أن قوامة الرجل كما جعلت الشريعة اإلسالمية العالقة بني الزوجني قائمة على أ  

 األصل يف وأن الطالق جعل بيده محاية هلذه الرابطة من احنالهلا ألتفه األسباب، وأنتشاورية، 
 إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك، فيكون الطالق - على الراجح يف الفقه اإلسالمي-الطالق احلظر

  . حالّ عالجيا استثنائيا يرفع الضرر عن أحد الزوجني أو عن كليهما
وقد شرعت من التدابري اإلجرائية ما يصلح أن تكون حلوال وقائية للمحافظة على رابطة   

ة بعث احلكمني عند خوف الشقاق بني الزوجني، وعالج نشوز الزوجة الزواج، كما يف حال
مبراحل وخطوات تأديبية بقصد إصالح حاهلا، كما أن للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها 

  .وتصاحل زوجها عند نشوزه
 وذا فإن نظرة الشريعة اإلسالمية تتجه للتضييق من كل ما من شأنه أن يؤدي إىل هدم   

ية، وذلك من خالل دعوا إىل اإلصالح والتصاحل بني الزوجني عند تصدع العالقة العالقة الزوج
وقد . بينهما، وتقييد إيقاع الطالق بالزمن والعدد والوصف، وأن يكون حلاجة ماسة تدعو إليه

أثبتت الشريعة يف هذه احلالة متعة لكل مطلقة تعترب تعويضا هلا عن أمل فراق زوجها هلا، وإيناسا هلا 
  . وحشة وحداعن



 730

وهذه النظرة تقرها املبادئ العامة للشريعة اإلسالمية وما استقر عليه االجتهاد الفقهي قدميا   
وحديثا، والذي أسهم وبشكل فعال يف التصدي لكل املستجدات بإجياد احللول املناسبة هلا، 

عىن االجتهاد الشرعي خبالف إسهامات قرارات احملكمة العليا اليت ال ترقى يف مفهومها إىل حتقيق م
 وسطا بني النظرة الفقهية والقانونية، األمر الذي - هذه القرارات-  فجاءت. يف شروطه وضوابطه

فاقتصرت إسهاماا على تصحيح أو ختطئة . جعلها ال تتعدى جمرد تقليد ملذهب أو رأي معينني
 وهذا احلكم ينطبق على األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم األدىن درجة من احملكمة العليا،

النظر يف مسائل األسرة الستمداد تقنني أحكامها من الشريعة اإلسالمية، وهو ما يتطلب إخضاع 
  .العملية االجتهادية يف قضاء األحوال الشخصية لنفس شروط وضوابط االجتهاد القضائي الشرعي

 للتجديد يف ولئن اتسمت هذه القرارات بنوع من االجتهاد فال يعدو أن يكون صورة  
  .جانبه الشكلي والذي يتمثل يف تقنني أحكام األسرة

وضوعي فيتمثل يف االستفادة من مجيع املذاهب الفقهية بعدما  وأما التجديد يف جانبه امل  
  . كان األمر مقتصرا على املذهب املالكي

ال بني ومع ذلك ينبغي مراعاة جمموعة من الضوابط يف عملية االجتهاد االنتقائي واالنتق  
املذاهب الختيار احلكم األيسر واألقرب يف حتقيق املصلحة احلقيقية دون خمالفة يف ذلك للقواعد 

وال يكون ذلك إال من املتأهلني علميا وعمليا ممن هلم حد الكفاية يف العلم . الشرعية الكلية
  .ةباألحكام الشرعية والقانونية، حىت خيلص اجلهد إىل صياغة قانونية مرنة وشامل

األمر الذي جعل قانون األسرة متأرجحا بني اجلانب اإلجيايب والسليب يف صياغة بعض   
أحكامه املتباينة فقها وقانونا وقضاء، وحمل صراع إيديولوجي وجتاذب فكري عميق، يبقي جمال 

 .املناقشة واإلثراء واسعا، وإمكانية التعديل قائمة
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Λεσ δισποσιτιονσ δε λα χηαρια ισλαµιθυε ετ λε µιλιευ δυ διξ−νευϖιµε σιχλε, λε δροιτ γνραλ ◊ τ
ουσ λεσ ασπεχτσ δε λα ϖιε, ο λα λοι αιλλευρσ δανσ λεσ παψσ αραβεσ ετ µυσυλµανσ. Ελλε εστ ασσιστε 

παρ λε δροιτ δε συρϖιϖρε τουτ λε τεµπσ. 
 ιλ χοντιεντ δεσ λµεντσ δε σον αχτιφ ◊ ρεστερ, ◊ χοντρλερ λεσ σουρχεσ δε ποιντε σουπλε πουρ περ
µεττρε αυξ λγισλατευρσ δε χηαθυε ποθυε ετ δε φορµυλερ δεσ πρεµιρεσ τηοριεσ, λεσ πρινχιπεσ 

ετ λεσ ργλεσ θυι οντ τ δανσ λεσ τεξτεσ δε λα χηαρια σανσ ρυπτυρε, νι χηανγεµεντ.  
  

ϑυρισπρυδενχε ετ ϕυριδιθυεσ − υνε βρανχηε δε λ∋ενσεµβλε δεσ χασ − ψ χοµπρισ λεσ αχτιφσ σουσ−ϕαχ
εντσ ετ λεσ χοντρλεσ πουρ χορριγερ λα βοννε γουϖερνανχε δανσ λεσ αφφαιρεσ δοντ ελλε εστ σαισιε, ε
τ δε πουϖοιρ εξαµινερ σεσ σολυτιονσ ◊ δε νουϖεαυξ φαιτσ ετ δεσ ινχιδεντσ δανσ λεσ διφφρεντσ δο
µαινεσ δε λα ϖιε ηυµαινε ◊ τουσ λεσ τεµπσ ετ λεσ λιευξ. Χεπενδαντ, λεσ χηανγεµεντσ δανσ λεσ σ
οχιτσ µυσυλµανεσ ετ δε λ∋ιµπαχτ δε λα µαρε ◊ λ∋τρανγερ ετ δε λ∋Ουεστ ινϖασιον χυλτυρελλε α χ
ονδυιτ ◊ λ∋λιµινατιον δυ δπτ δε λα δεµανδε δεσ θυεστιονσ ϕυριδιθυεσ ργισσαντ λε στατυτ περσο
ννελ, δεσ ρελατιονσ φαµιλιαλεσ δανσ λε χαδρε δεσ δισποσιτιονσ δε λα χηαρια ισλαµιθυε φιξε ετ δτερ
µινιστε δισχρτιονναιρε τεξτεσ, θυι φοντ δ∋ελλεσ δε συιϖρε λε ρψτηµε αϖεχ λεσ εξιγενχεσ δε λ∋ποθ

υε ετ λεσ βεσοινσ δε λα ϖιε ηυµαινε δανσ λ∋εσπριτ δε λα λγισλατιον ΟΧΙ.  
  

Τουτεφοισ, χε ν∋εστ πασ λε λιευ δ∋υν αχχορδ εντρε λεσ γουϖερνευρσ ετ λεσ ηοµµεσ δε πενσε εντρε
 λεσ παρτισανσ δυ χηανγεµεντ τουχησ παρ λα νουϖελλε χιϖιλισατιον ετ λε προγρσ µοδερνε δε λ∋Ου
εστ, αϖεχ υν αππελ ◊ ρδυιρε λε χηαµπ δ∋αππλιχατιον δε λα ϕυστιχε δανσ λεσ αφφαιρεσ δε λα φαµιλλε λ
γιτιµε, αφφιρµαντ τρε εν χονφορµιτ αϖεχ λα ραλιτ ετ νε παρϖεναιτ πασ ◊ λ∋ϖολυτιον δε λα σιτυ
ατιον ετ δε λα διγεστιον δεσ δροιτσ δεσ φεµµεσ, ετ λεσ λοισ δε ρεµπλαχεµεντ δε λ∋τατ θυι σοντ τρ
ανγερσ − ◊ λευρσ ψευξ − υνε αππροχηε πλυσ ραλιστε ετ αδαπτ αυξ εξιγενχεσ δε λ∋γε ετ δυ δϖελο

ππεµεντ, ετ ◊ ασσυρερ λε ρενφορχεµεντ δυ στατυτ ϕυριδιθυε ετ σοχιαλ δεσ φεµµεσ.  
  

Εν εφφετ, χε θυε λε µονδε ασσιστε ◊ λα δσιντγρατιον δεσ ϖαλευρσ οχχιδενταλεσ ετ δε λ∋εφφονδρεµ
εντ δεσ πρινχιπεσ ετ λ∋τηιθυε, ετ λα βαισσε δυ νιϖεαυ ετ δυ στατυτ δεσ φεµµεσ αυ νιϖεαυ λε πλυσ β
ασ νιϖεαυξ, δεσ λµεντσ δε πρευϖε δε λα ηαυτε χονδολανχε ισλαµιθυε πουρ λεσ φεµµεσ θυελ θ

υε σοιτ λε λιευ δ∋ασσυρερ σα προτεχτιον ετ ◊ λα σταβιλιτ, λα σχυριτ ετ δε λα σχυριτ.  
Εν δπιτ δε τουτεσ χεττε φαµιλλε εστ ρεστε δανσ λα σοχιτ αλγριεννε − χοµµε χερταινσ ⊃τατσ αρα
βεσ − ργιε παρ λα λοι ισλαµιθυε, µµε σι ελλε νε λεσ ρενδ πασ χοµπτε τενυ νοταµµεντ δε λα λγι
τιµιτ δεσ τριβυναυξ εν µατιρε δε στατυτ περσοννελ ετ δε λα φαµιλλε, παρ λε βιαισ δε λα λοι ν ° 84−
11 πουρ λ∋αννε 1984, θυι εστ ν δε δεσ χονφλιτσ ιδολογιθυεσ ετ δεσ αφφεχτατιονσ δε πενσε, θυι 
α φιναλεµεντ χονδυιτ ◊ λα πυβλιχατιον δε λα λοι εν χονφορµιτ αϖεχ λεσ τραδιτιονσ αυτηεντιθυεσ δ

ε λα σοχιτ αλγριεννε, δανσ υνε χερταινε µεσυρε.  
  

Απρσ πλυσ δε ϖινγτ ανσ, ◊ λα συιτε δεσ χηανγεµεντσ πολιτιθυεσ ετ δεσ δϖελοππεµεντσ σχιεντιφι
θυεσ εν Αλγριε, ετ λα γρανδε ϖοιξ δε παρτισανσ δυ χηανγεµεντ, ταντ δονν λεσ πρεσσιονσ εξτρ
ιευρεσ ιµποσεσ − πουρ λεσ σοχιτσ αραβεσ − σουσ πρτεξτε δε προτγερ λεσ δροιτσ δε λ∋ηοµµε ετ λ
∋γαλιτ εντρε λεσ ηοµµεσ ετ λεσ φεµµεσ, ιλ ινχοµβε αυ λγισλατευρ δε ρεϖοιρ λα λοι µοδιφιε παρ

 λα λ∋αννυλατιον δε χερταινσ δε σεσ αρτιχλεσ ετ λ∋ενριχηισσεµεντ δεσ αυτρεσ ετ αϕουτερ ◊  χελλε−χι.  
∆ανσ λε χοντεξτε δε χε χονφλιτ α αφφεχτ λ∋αµενδεµεντ, θυι α αυγµεντ δε 05−02 πουρ λ∋αννε 2
005, λεσ µατριαυξ λεσ πλυσ ιµπορταντσ θυι περµεττραιεντ δ∋αµλιορερ λα σιτυατιον δεσ φεµµεσ ετ
 δε ρενφορχερ λευρ χαδρε ϕυριδιθυε ετ λ∋γαλιτ σοχιαλε δε λ∋αχχσ αυξ ηοµµεσ. Χ∋εστ εν παρτιχυλιε
ρ λε πρινχιπε δε χονσεντεµεντ πουρ λεσ φεµµεσ δανσ λε χοντρατ δε µαριαγε ετ λ∋αβανδον δε τουτ 
ρλε δανσ λε µαριαγε δε λα Χουροννε σ∋ιλσ οντ υν σενσ, ετ δε λ∋εµπχηερ δε φορχερ λε µαριαγε δε 
σα φιλλε θυ∋ελλε εστ µινευρε δανσ σα ρεσπονσαβιλιτ, πυισ λα πολψγαµιε αδοπτερ δεσ ρεστριχτιονσ συ
ππλµενταιρεσ, ετ δε λ∋γαλιτ δεσ ηοµµεσ ετ δεσ φεµµεσ δανσ λα ραλισατιον δε λ∋λιγιβιλιτ ετ λε
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 µαιντιεν δεσ φεµµεσ λε δροιτ δ∋εξιγερ, αϖαντ ετ απρσ λε µαριαγε, νοταµµεντ εν χε θυι χονχερ
νε σεσ τραϖαυξ ετ δε νε πασ σε µαριερ, ετ αυχυνε γουττε δε µατερνελλε πουρ λεσ φεµµεσ θυι τραϖ

αιλλεντ νε σοντ πασ δε νυιρε αυξ ιντρτσ δε λ∋ενφαντ.  
  

Εν χε θυι χονχερνε λεσ δροιτσ ετ δεϖοιρσ εντρε λεσ ηοµµεσ ετ λεσ φεµµεσ, α φαιτ υν δροιτ φονδ σ
υρ υνε βασε δε ρχιπροχιτ, ετ ◊ ρενδρε λεσ φεµµεσ ταιεντ φινανχιρεµεντ ινδπενδαντ δε λ∋ινφο

ρµατιον φινανχιρε ◊ σον µαρι.  
  

Εν χε θυι χονχερνε λα δισσολυτιον δυ µαριαγε, λα λοι α ϖολυ εν υνε φεµµε λε δροιτ δε δεµανδ
ερ υνε λιχενχε δε λα ↔�Κηυλε3�≈ ↔�Λα δεµανδε δε διϖορχε δε λα φεµµε�≈ 

 ◊ δροιτε, χε θυι χορρεσπονδ αυ δροιτ νατυρελ δεσ ηοµµεσ δε διϖορχερ, ιλ δπενδ δυ χονσεντεµε
ντ δυ ρψτηµε δε λα ↔�Κηυλε3�≈ µαρι. ⊃γαλεµεντ λαργι λεσ µοτιφσ δε διϖορχε πουρ δεµανδερ υ
νε λεϖε δυ λιεν δυ µαριαγε, χε θυι πορτε αττειντε ◊ λα ραισον ποσιτιϖε ◊ λ∋ινδεµνισατιον εν χασ δ
ε πρευϖε δε δοµµαγε. Ιλ α γαλεµεντ σουλιγν λε δροιτ αυ λογεµεντ πουρ λα προτεχτιον αβσολυε

 δε σον ετ δε φαϖορισερ σον ενφαντ εν τατ δε νυρσερψ.  
  

Ετ συιϖρε λε ρψτηµε δε λ∋ϖολυτιον δυ προγρσ σχιεντιφιθυεσ οντ πρσεντ δεσ αµενδεµεντσ ◊ λα λ
γισλατιον χονχερναντ λεσ ασπεχτσ φορµελσ δε φονδ δυ µαριαγε, ετ θυε λ∋εξιγενχε δ∋υν δοχυµεντ
 µδιχαλ δε προυϖερ λ∋αβσενχε δε µαριαγε, λεσ δεµανδευρσ δε τουτε µαλαδιε συσχεπτιβλε δε χον
στιτυερ υνε µεναχε, εστ ινχοµπατιβλε αϖεχ λε µαριαγε. Ιλ α γαλεµεντ αυτορισ λ∋υτιλισατιον δε µ
οψενσ αρτιφιχιελσ δε λα ναισσανχε δε λα σχιενχε µοδερνε, ετ λα θυεστιον δεσ ρατιοσ περµετ αυ ϕυγ
ε δε σε φονδερ συρ δεσ µτηοδεσ σχιεντιφιθυεσ µοδερνεσ ◊ προυϖερ. Χεχι, χεπενδαντ, ψ χοµπρισ
 λε πασσεπορτ λγιτιµεµεντ λιµιτ παρ λα γαρδε δε πρσερϖερ λε λιγναγε ετ λα περτε δε λα νχεσσιτ

 ου δε βεσοιν.  
  

Χεττε τυδε ϖιεντ δε µεττρε εν ϖιδενχε λα µεσυρε δανσ λαθυελλε λε λγισλατευρ α τ οχχυπ παρ 
λ∋Αλγριε λε δροιτ δε λα φαµιλλε ετ λεσ πρινχιπεσ ταβλισ παρ λε πουϖοιρ ϕυδιχιαιρε ◊ τραϖερσ λεσ αρτι
χλεσ συρ λε µαριαγε ετ λε διϖορχε ετ λεσ ιµπλιχατιονσ δε χηαχυν αϖεχ χε θυι εστ ταβλι δανσ λα ϕυρι
σπρυδενχε ισλαµιθυε ετ λεσ πρινχιπεσ δε λα λοι ισλαµιθυε, θυι ϖισε ◊ ργλεµεντερ λα ρελατιον χονϕ
υγαλε δανσ λε βυτ δ∋ασσυρερ λα σταβιλιτ ετ ρενφορχερ λεσ λιενσ δε λ∋αχτιϖατιον δυ ρλε δε τυτευρ ετ δ
ε παρτιχιπατιον ◊ υν µαριαγε δε σα γαρδε πουρ λ∋εστιµατιον δ∋ιντρτ ρελσ δανσ λε χηοιξ δεσ πλυ
σ αππροπρισ, ετ αϖεχ σον χονσεντεµεντ, σι λ∋αδυλτε, χε θυι αυραιτ υν ιµπαχτ ποσιτιφ δε µαριαγε ε
τ δ∋λεϖερ λε στατυτ δεσ φεµµεσ ετ αφιν δε νε πασ αττριβυερ ◊ λ∋ιµπυδενχε. Θυαντ ◊ λα πολψγαµιε 
α αππρουϖ λεσ ρεστριχτιονσ δε λα λοι ισλαµιθυε θυι περµεττραιτ δ∋αττεινδρε λα ϕυστιχε ετ λε δροιτ ◊ 
υνε ϖιε διγνε δε χηαθυε πουξ, σι λ∋ενγαγεµεντ εν φαϖευρ δε χεσ ρεστριχτιονσ δανσ λα µεσυρε ο
 λα πρισε δε χονσχιενχε ετ υνε βοννε δυχατιον, χεττε αππροχηε σεραιτ δονχ υνε σολυτιον ◊ δε ν
οµβρευξ προβλµεσ δε λα φαµιλλε πλυττ θυε δ∋υν προβλµε σοχιαλ, λεσ ορδοννανχεσ νε πευϖεντ

 δε τρουϖερ δεσ σολυτιονσ ραλιστεσ ◊ ελλε.  
  

Ισλαµιθυε α γαλεµεντ φαιτ λε λιεν εντρε πουξ φονδε συρ λε φαιτ θυε λα τυτελλε δεσ ηοµµεσ δε χ
ονσυλτατιον, ετ λε διϖορχε δανσ σα µαιν, φαισαντ δε λα προτεχτιον δε λα δισσολυτιον δε λ∋Ασσοχιατι
ον πουρ λεσ πλυσ φυτιλεσ ραισονσ, ετ θυε λ∋οριγινε δε λ∋ιντερδιχτιον δυ διϖορχε − δε λα πλυσ χορρεχτ
ε δε λα λοι ισλαµιθυε −, µαισ εν χασ δε βεσοιν, ◊ υν διϖορχε, υνε τηραπευτιθυε δοµµαγε εξχεπ

τιοννελ πορταντ συρ λ∋υν δεσ χονϕοιντσ ου λεσ δευξ.  
  

Α εντρεπρισ δεσ αχτεσ δε προχδυρε ◊ χε θυι φονχτιοννε ετ δε σολυτιονσ πρϖεντιϖεσ πουρ πρσερ
ϖερ λε µαριαγε, χοµµε δανσ λε χασ ο λεσ δευξ ενϖοψ υνε πευρ δε λα δισσενσιον εντρε λεσ πο
υξ, λ∋πουσε δ∋ιµπορτανχε ετ δε τραιτεµεντ δεσ πηασεσ ετ δεσ µεσυρεσ δισχιπλιναιρεσ εν ϖυε δε ρ
φορµερ λε µµε, ετ πουρ λα φεµµε ◊ ρενονχερ ◊ χερταινσ δε λευρσ δροιτσ ετ δε λα ρχονχιλιατιον 

αϖεχ σον µαρι εν χασ δε δσαγρµεντ.  
  

∆ανσ χεττε οπτιθυε, λα χηαρια ισλαµιθυε τενδ ◊ σε ρδυιρε χηαχυν δε χε θυι χονδυιραιτ ◊ λα δεστρ
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υχτιον δε λα ρελατιον χονϕυγαλε, ψ χοµπρισ παρ λε βιαισ δε σον αππελ ◊ λα ρφορµε ετ δε ρχονχιλι
ατιον εντρε λεσ πουξ λορσ δε λα ρυπτυρε εντρε ευξ, ετ εν λιµιταντ λε ρψτηµε δε λ∋ποθυε δυ διϖορ
χε, λε νοµβρε ετ λα δεσχριπτιον, ετ οντ αππελ ◊ υν βεσοιν υργεντ. Λα χηαρια α προυϖ δανσ χεττε 
αφφαιρε εστ χονσιδρε χοµµε υν πυρ πλαισιρ πουρ τουσ αφιν δε χοµπενσερ λα δουλευρ δε λα σπαρ

ατιον δε σον µαρι, ετ σον ινηοσπιταλιρε ετ εν ιντενσιτ.  
  

Χε ποιντ δε ϖυε εστ αππυψ παρ λεσ πρινχιπεσ γνραυξ δυ δροιτ ισλαµιθυε ετ δε λα ϕυρισπρυδενχ
ε ταβλιε παρ λ∋ανχιεν ετ λε µοδερνε, χε θυι α χοντριβυ δε µανιρε εφφιχαχε ετ δανσ λε τραιτεµεν
τ δε τουτεσ λεσ νουϖελλεσ δε τρουϖερ λεσ σολυτιονσ αππροπριεσ, δ∋αυτρεσ χοντριβυτιονσ θυε λεσ δ
χισιονσ δε λα Χουρ συπρµε, θυι ν∋α πασ δε ραλισερ λε χονχεπτ δε λα σιγνιφιχατιον δε διλιγενχε ε
ν µατιρε δε µδεχινε λγαλε ετ δε χοντρλε. Χαµε − χεσ δχισιονσ − υν χοµπροµισ εντρε λε ποι
ντ δε ϖυε δε λα ϕυρισπρυδενχε ετ ϕυριδιθυε, ετ θυ∋ιλ ν∋εστ πλυσ θυ∋υνε σιµπλε τραδιτιον δε λα δοχτρι
νε ου οπινιον σουλιγν. ςαγυετσρτ χοντριβυτιονσ ◊ λα χορρεχτιον ου λα χριτιθυε δε λα ϕυρισπρυδεν
χε δεσ ϕυριδιχτιονσ ινφριευρεσ δε λα Χουρ συπρµε, χεττε δισποσιτιον σ∋αππλιθυε ◊ λ∋εξαµεν δεσ 
θυεστιονσ δε λα φαµιλλε δ∋εν τιρερ δεσ δισποσιτιονσ δε λα χοδιφιχατιον δυ δροιτ ισλαµιθυε, θυι εξι
γε θυε λε πουϖοιρ δισχρτιονναιρε δανσ λε διστριχτ δε στατυτ περσοννελ δανσ λεσ µµεσ χονδιτιον

σ ετ χοντρλεσ δε λα ϕυρισπρυδενχε.  
  

Βιεν θυε λεσ δχισιονσ δε χε γενρε δε χασ ν∋εστ πασ σευλεµεντ υνε ιµαγε δε λ∋ιννοϖατιον δανσ λ
α παρτιε φορµελλε, χε θυι εστ δε χοδιφιερ λεσ δισποσιτιονσ δε λα φαµιλλε.  

Λα παρτιε δε λα ρνοϖατιον εστ δε προφιτερ δε τουτε λα δοχτρινε απρσ αϖοιρ τ λιµιτ αυ ριτε µαλ
κιτε.  

  

Τουτεφοισ, ιλ χονϖιεντ δε πρενδρε εν χοµπτε υν ϖενταιλ δε δισχιπλινεσ δανσ λε χασ δεσ προχεσσυ
σ δε σλεχτιον ετ δε λα τρανσιτιον εντρε λεσ δοχτρινεσ δε λα γαυχηε ετ λε χηοιξ δε λα γουϖερνανχε 
λα πλυσ προχηε δε λ∋ιντρτ ρελ, σανσ ϖιολερ λεσ ργλεσ δε λα φαχυλτ δε δροιτ. Εστ νον σευλεµεντ σ
χιεντιφιθυεµεντ ετ πρατιθυεµεντ θυαλιφισ αϖεχ υνε ασσεζ λοιν εν τερµεσ δε σχιενχε ετ δε λα λγι

τιµιτ ϕυριδιθυε, χονστατε λε µµε εφφορτ πουρ φορµυλερ υν ενσεµβλε χοµπλετ ετ  φλεξιβλε 

ϕυριδιθυε.  
  

Θυι α λε δροιτ δε λα φαµιλλε δυ σωινγ εντρε λε ποσιτιφ ετ νγατιφ λιβελλ δε χερταινεσ δισποσιτιονσ 
δε λα διϖεργενχε δε ϕυρισπρυδενχε ετ δε δροιτ ετ λε πουϖοιρ ϕυδιχιαιρε, ετ λα πλαχε δεσ χονφλιτσ ιδ
ολογιθυεσ ετ δε λα προφονδε αττραχτιον ιντελλεχτυελλε, θυε λε δβατ λαργε ετ ◊ λ∋ενριχηισσεµεντ, ε

τ λα ποσσιβιλιτ δε λα µοδιφιχατιον λιστε. 
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Research Summary  
 

  

Τηε προϖισιονσ οφ Ισλαµιχ Σηαρια λαω το τηε µιδ−νινετεεντη χεντυρψ, τηε γενεραλ λ
αω ιν αλλ ασπεχτσ οφ λιφε, ωηερε τηε λαω ελσεωηερε ιν τηε Αραβ ανδ Μυσλιµ χουντρ
ιεσ. Ιτ ωασ ασσιστεδ βψ τηε λαω το συρϖιϖε τηρουγη Αλδηορ δαψσ ανδ ιτ χονταινσ ελε
µεντσ οφ ιτσ ασσετσ το σταψ, το χοντρολ σουρχεσ οφ αδϖανχεδ φλεξιβλε το αλλοω τηε λε
γισλατορσ ιν εαχη ερα ανδ το φορµυλατε ινιτιαλ τηεοριεσ, τηε πρινχιπλεσ ανδ ρυλεσ τηατ

 χαµε ιν τηε τεξτσ οφ τηε Σηαριαη ωιτηουτ βρεακινγ ιτ,  ορ χηανγε.  
ϑυρισπρυδενχε ανδ λεγαλ − α βρανχη οφ τηε γενεραλ χασε − ινχλυδινγ τηε υνδερλψινγ 
ασσετσ ανδ χοντρολσ το χορρεχτ ηιµ γοοδ γοϖερνανχε ιν τηε χασεσ βεφορε ιτ, ανδ αβλ
ε το χονσιδερ ιτσ σολυτιονσ το νεω φαχτσ ανδ ινχιδεντσ ιν ϖαριουσ αρεασ οφ ηυµαν λι
φε ατ αλλ τιµεσ ανδ πλαχεσ. Ηοωεϖερ, τηε χηανγεσ ιν Μυσλιµ σοχιετιεσ ανδ τηε ιµπ
αχτ οφ τηε τιδε οφ φορειγν ανδ Ωεστερν χυλτυραλ ινϖασιον λεδ το τηε ελιµινατιον οφ φ
ιλινγ τηε αππλιχατιον οφ τηε λεγαλ ισσυεσ γοϖερνινγ τηε περσοναλ στατυσ οφ φαµιλψ ρε
λατιονσ υνδερ τηε προϖισιονσ οφ Ισλαµιχ Σηαρια φιξεδ ανδ δισχρετιοναρψ δετερµινιστ
ιχ τεξτσ, ωηιχη µακε τηεµ κεεπ παχε ωιτη τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηε τιµεσ ανδ τηε 

νεεδσ οφ ηυµαν λιφε ιν λινε ωιτη τηε σπιριτ οφ τηε λεγισλατιον ΟΙΧ.  
  

Ηοωεϖερ, τηισ ωασ νοτ τηε πλαχε οφ αν αγρεεµεντ βετωεεν τηε γοϖερνορσ ανδ µε
ν οφ τηουγητ βετωεεν τηε αδϖοχατεσ οφ χηανγε αφφεχτεδ βψ τηε ινχοµινγ χιϖιλιζατι
ον ανδ αδϖανχεµεντ οφ µοδερν Ωεστερν, ωιτη α χαλλ φορ ναρροωινγ τηε σχοπε οφ 
αππλιχατιον οφ τηε ϕυδιχιαρψ ιν τηε αφφαιρσ οφ τηε λεγιτιµατε φαµιλψ, χλαιµινγ το βε 
ιν λινε ωιτη ρεαλιτψ ανδ φαιλ το αδδρεσσ τηε δεϖελοπµεντσ ανδ τηε διγεστ οφ ωοµεν
∋σ ριγητσ, ανδ λαωσ βψ ρεπλαχινγ τηε στατυσ ωηιχη αρε φορειγν − ιν τηειρ ϖιεω − α µο
ρε ρεαλιστιχ ανδ ρεσπονσιϖε το τηε ρεθυιρεµεντσ οφ τηε αγε ανδ δεϖελοπµεντ, ανδ τ

ο ενσυρε τηε στρενγτηενινγ οφ τηε λεγαλ ανδ σοχιαλ στατυσ οφ ωοµεν.  
  

Ινδεεδ, ωηατ τηε ωορλδ ισ ωιτνεσσινγ τηε δισιντεγρατιον οφ τηε Ωεστερν ϖαλυεσ αν
δ τηε χολλαπσε οφ τηε πρινχιπλεσ ανδ ετηιχσ, ανδ τηε δεχλινε οφ τηε λεϖελ ανδ στατυσ 
οφ ωοµεν το τηε λοωεστ γραδεσ, εϖιδενχε οφ τηε ηιγη Ισλαµιχ Σηαριαη ανδ ηερ Πετ
κρεµα φορ ωοµεν ρεγαρδλεσσ οφ τηε λοχατιον το ενσυρε ιτσ προτεχτιον ανδ σταβιλιτψ,

 σαφετψ ανδ σεχυριτψ.  
  

Ιν σπιτε οφ αλλ τηισ φαµιλψ ηασ ρεµαινεδ ιν τηε Αλγεριαν σοχιετψ − ασ σοµε Αραβ στα
τεσ − γοϖερνεδ βψ Ισλαµιχ λαω, εϖεν ιφ ιτ δοεσ νοτ µακε τηεµ εσπεχιαλλψ ιν ϖιεω ο
φ τηε λεγιτιµαχψ οφ τηε χουρτσ ιν µαττερσ οφ περσοναλ στατυσ ανδ φαµιλψ ισσυεσ, τηρο
υγη Αχτ Νο. 84−11 φορ τηε ψεαρ 1984, ωηιχη ωασ βορν οφ ιδεολογιχαλ χονφλιχτσ αν
δ τηε εντιχεµεντσ οφ τηουγητ, ωηιχη φιναλλψ λεδ το τηε ισσυανχε οφ τηε λαω ιν λινε 

ωιτη τηε γενυινε τραδιτιονσ οφ τηε Αλγεριαν σοχιετψ το σοµε  εξτεντ.  
Αφτερ µορε τηαν τωεντψ ψεαρσ, φολλοωινγ τηε πολιτιχαλ χηανγεσ ανδ σχιεντιφιχ δεϖε
λοπµεντσ ιν Αλγερια, ανδ τηε ηιγη ϖοιχεσ οφ αδϖοχατεσ οφ χηανγε, γιϖεν τηε εξτερ
ναλ πρεσσυρεσ ιµποσεδ − το Αραβ σοχιετιεσ − τηε πρετεξτ οφ προτεχτινγ ηυµαν ριγητσ
 ανδ εθυαλιτψ βετωεεν µεν ανδ ωοµεν, ιτ ωασ ινχυµβεντ ον τηε λεγισλατυρε το ρε
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χονσιδερ τηε λαω αµενδεδ βψ χανχελλατιον οφ σοµε οφ ιτσ αρτιχλεσ ανδ τηε ενριχηµ
εντ οφ οτηερσ ανδ αδδ το ιτ.  

  

Αγαινστ τηε βαχκδροπ οφ τηισ χονφλιχτ ηασ αφφεχτεδ τηε αµενδµεντ, ωηιχη ωασ υπ 
05−02 φορ τηε ψεαρ 2005, τηε µοστ ιµπορταντ µατεριαλσ τηατ ωουλδ ενηανχε τηε στα
τυσ οφ ωοµεν ανδ στρενγτηεν τηειρ λεγαλ ανδ σοχιαλ εθυαλιτψ οφ αχχεσσ το τηε µεν.
 Τηισ ισ ιν παρτιχυλαρ τηε πρινχιπλε οφ φυλλ χονσεντ φορ ωοµεν ιν τηε µαρριαγε χοντ
ραχτ ανδ τηε νεγλεχτ οφ ανψ ρολε ιν τηε µαρριαγε οφ τηε Χροων ιφ τηεψ ηαϖε ανψ σε
νσε, ανδ το πρεϖεντ ηιµ φροµ φορχινγ Μυλετη το µαρριαγε τηατ σηε ισ α µινορ, ανδ
 τηεν πολψγαµψ εναχτ αδδιτιοναλ ρεστριχτιονσ, ανδ τηε εθυαλιτψ οφ µεν ανδ ωοµεν
 ιν τηε χοµπλετιον οφ τηε ελιγιβιλιτψ ανδ ρετεντιον οφ ωοµεν τηε ριγητ το ρεθυιρε β
εφορε ανδ αφτερ µαρριαγε, εσπεχιαλλψ ωιτη ρεγαρδ το ιτσ ωορκ ανδ νοτ το µαρρψ, ανδ

 νο−δροπ νυρσερψ φορ ωορκινγ ωοµεν δο νοτ ηαρµ τηε ιντερεστσ οφ τηε χηιλδ.  
  

Ωιτη ρεγαρδ το τηε ριγητσ ανδ δυτιεσ βετωεεν µεν ανδ ωοµεν, µαδε ιτ α λαω βασ
εδ ον α ρεχιπροχαλ βασισ, ανδ το µακε τηε ωοµεν ωερε φινανχιαλλψ ινδεπενδεντ φρ

οµ τηε φινανχιαλ δισχλοσυρε το ηερ ηυσβανδ.  
  

Ωιτη ρεγαρδ το τηε δισσολυτιον οφ µαρριαγε, τηε λαω ηασ εϖολϖεδ ιν α ωοµαν∋σ ριγ
ητ το ρεθυεστ α λιχενσε φροµ τηε Κηυλα το τηε ριγητ, ωηιχη χορρεσπονδσ το τηε ινηε
ρεντ ριγητ οφ µεν το διϖορχε, σο ιτ δεπενδσ ον τηε χονσεντ οφ τηε ρηψτηµ οφ τηε Κ
ηυλα ηυσβανδ. Αλσο εξπανδεδ φροµ τηε γρουνδσ φορ διϖορχε το ρεθυεστ α λιφτινγ οφ
 τηε µαρριαγε βονδ, βρινγινγ ηαρµ το τηε ποσιτιϖε ωιτη δυε χοµπενσατιον ωηεν ε
ϖιδενχε οφ δαµαγε. Ηε αλσο στρεσσεδ τηε ριγητ το ηουσινγ φορ τηε αβσολυτε προτεχτι

ον οφ ηερ ανδ ηερ φοστερ Μηουδυνηα.  
  

Ανδ κεεπ παχε ωιτη τηε δεϖελοπµεντσ φροµ τηε σχιεντιφιχ αδϖανχεσ ηαϖε ιντροδυ
χεδ αµενδµεντσ το λεγισλατιον αφφεχτινγ τηε φορµαλ συβσταντιϖε ασπεχτ οφ µαρριαγ
ε, ανδ τηατ τηε ρεθυιρεµεντ οφ α µεδιχαλ δοχυµεντ το προϖε τηε αβσενχε οφ µαρρι
αγε αππλιχαντσ φροµ ανψ αιλµεντ λικελψ το ποσε α τηρεατ ισ ινχοµπατιβλε ωιτη µαρρ
ιαγε. Ιτ αλσο αυτηοριζεδ τηε υσε οφ αρτιφιχιαλ µεανσ οφ βιρτη οφ µοδερν σχιενχε, αν
δ τηε ισσυε οφ ρατιοσ αλλοωσ τηε ϕυδγε το ρελψ ον µοδερν σχιεντιφιχ µετηοδσ το προ
ϖε. Τηισ, ηοωεϖερ, ινχλυδινγ τηε πασσπορτ λεγιτιµατελψ ρεστριχτεδ βψ τηε γυαρδ το 

πρεσερϖε τηε λινεαγε ανδ τηε λοσσ οφ τηε νεχεσσαρψ ορ νεεδεδ.  
  

Τηισ στυδψ χαµε το ηιγηλιγητ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε λεγισλατυρε ηασ βεεν ηελδ βψ
 τηε Αλγεριαν φαµιλψ λαω ανδ τηε πρινχιπλεσ εσταβλισηεδ βψ τηε ϕυδιχιαρψ τηρουγη τ
ηε αρτιχλεσ ον µαρριαγε ανδ διϖορχε ανδ τηε ιµπλιχατιονσ οφ εαχη ωιτη ωηατ ισ εστ
αβλισηεδ ιν Ισλαµιχ ϕυρισπρυδενχε ανδ τηε πρινχιπλεσ οφ Ισλαµιχ λαω, ωηιχη σουγη
τ το ρεγυλατε τηε µαριταλ ρελατιονσηιπ ιν ορδερ το ενσυρε σταβιλιτψ ανδ στρενγτηεν τη
ε τιεσ οφ αχτιϖατινγ τηε ρολε οφ γυαρδιαν ανδ ινϖολϖεµεντ ιν α µαρριαγε Μυλετη φο
ρ εστιµατινγ ρεαλ ιντερεστ ιν τηε σελεχτιον οφ τηε µοστ αππροπριατε, ανδ ωιτη ηερ χο
νσεντ ιφ τηε αδυλτ, ωηιχη ωουλδ ηαϖε α ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ µαρριαγε ανδ ραισε τηε 
στατυσ οφ ωοµεν ανδ σο ασ νοτ το αττριβυτε το ιµπυδενχε. Ασ φορ πολψγαµψ ηασ Α
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ΠΠΡΟςΑΛ ρεστριχτιονσ οφ Ισλαµιχ λαω τηατ ωουλδ αχηιεϖε ϕυστιχε ανδ τηε ριγητ το
 α διγνιφιεδ λιφε οφ εαχη σπουσε, ιφ τηε χοµµιτµεντ το τηεσε ρεστριχτιονσ ασ φαρ ασ 
αωαρενεσσ ανδ προπερ εδυχατιον, τηισ αππροαχη ωουλδ τηυσ βε α σολυτιον το µανψ
 οφ τηε προβλεµσ οφ τηε φαµιλψ ρατηερ τηαν α σοχιαλ προβλεµ υναβλε ορδινανχεσ το 

φινδ ρεαλιστιχ σολυτιονσ το ιτ.  
  

Ισλαµιχ Σηαρια αλσο µαδε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σπουσεσ βασεδ ον τηε γρουνδσ 
τηατ τηε γυαρδιανσηιπ οφ µεν χονσυλτατιϖε, ανδ διϖορχε ιν ηισ ηανδ, µακινγ τηε π
ροτεχτιον οφ τηε δισσολυτιον οφ τηε Ασσοχιατιον φορ τηε µοστ τριϖιαλ ρεασονσ, ανδ τη
ατ τηε οριγιν οφ τηε προηιβιτιον οφ διϖορχε − το τηε µορε χορρεχτ ϖιεω οφ Ισλαµιχ λα
ω − βυτ ιφ νεεδ βε, το βε α διϖορχε, α τηεραπευτιχ βρινγινγ εξχεπτιοναλ δαµαγε ον

 ονε οφ τηε σπουσεσ ορ βοτη.  
  

Ηασ βεγυν οφ προχεδυραλ µεασυρεσ το βε ωηατ ωορκσ ανδ πρεϖεντιϖε σολυτιονσ το 
πρεσερϖε τηε µαρριαγε, ασ ιν τηε χασε ωηεν τηε τωο σεντ α φεαρ οφ δισσενσιον βετω
εεν τηε σπουσεσ, τηε ωιφε προµινενχε ανδ τρεατµεντ πηασεσ ανδ δισχιπλιναρψ στεπ
σ ιν ορδερ το ρεφορµ τηε σαµε, ανδ φορ τηε ωιφε το γιϖε υπ σοµε οφ τηειρ ριγητσ αν

δ ρεχονχιλιατιον Νηοζη ατ ηερ ηυσβανδ.  
  

Ιν τηισ ϖιεω, τηε Ισλαµιχ σηαρια τενδσ το ναρροω εαχη οφ ωηιχη ωουλδ λεαδ το τηε 
δεστρυχτιον οφ τηε µαριταλ ρελατιονσηιπ, ινχλυδινγ τηρουγη ιτσ χαλλ φορ ρεφορµ ανδ ρ
εχονχιλιατιον βετωεεν τηε σπουσεσ ωηεν τηε ριφτ βετωεεν τηεµ, ανδ ρεστριχτινγ τη
ε παχε οφ τηε τιµε οφ διϖορχε ανδ τηε νυµβερ ανδ δεσχριπτιον, ανδ ηαϖε χαλλεδ φο
ρ αν υργεντ νεεδ. Σηαρια λαω ηασ προϖεδ ιν τηισ χασε ισ χονσιδερεδ αν αβσολυτε πλε
ασυρε φορ αλλ το χοµπενσατε φορ τηε παιν οφ παρτινγ φροµ ηερ ηυσβανδ, ανδ ηερ Ιαν

ασσα ινηοσπιταβλε ανδ ιντενσιτψ.  
  

Τηισ ϖιεω ισ ενδορσεδ βψ τηε γενεραλ πρινχιπλεσ οφ Ισλαµιχ λαω ανδ ϕυρισπρυδενχε
 εσταβλισηεδ βψ τηε ανχιεντ ανδ µοδερν, ωηιχη χοντριβυτεδ το ανδ εφφεχτιϖελψ ιν δ
εαλινγ ωιτη αλλ νεω φινδινγ αππροπριατε σολυτιονσ το τηεµ, οτηερ τηαν χοντριβυτιον
σ το τηε δεχισιονσ οφ τηε Συπρεµε Χουρτ, ωηιχη διδ νοτ αµουντ το αχηιεϖε τηε χο

νχεπτ οφ τηε µεανινγ οφ διλιγενχε ιν τερµσ οφ φορενσιχ ανδ χοντρολσ. Χαµε − τηεσε
 δεχισιονσ − α χοµπροµισε βετωεεν τηε ϖιεω οφ ϕυρισπρυδενχε ανδ λεγαλ, ανδ τηατ 
ιτ ισ νο µορε τηαν α µερε τραδιτιον οφ τηε δοχτρινε ορ οπινιον ποιντεδ ουτ. ςαγυετ
σρτ χοντριβυτιονσ το τηε χορρεχτιον ορ χριτιχισµ οφ τηε ϕυδιχιαλ δεχισιονσ οφ λοωερ χ
ουρτσ φροµ τηε Συπρεµε Χουρτ, τηισ προϖισιον αππλιεσ το τηε χονσιδερατιον οφ φαµι
λψ ισσυεσ το δεριϖε φροµ τηε προϖισιονσ οφ τηε χοδιφιχατιον οφ Ισλαµιχ λαω, ωηιχη ρ
εθυιρεσ τηε δισχρετιοναρψ πλαχε ιν τηε διστριχτ οφ περσοναλ στατυσ το τηε σαµε χονδι

τιονσ ανδ χοντρολσ τηε λεγαλ ϕυρισπρυδενχε.  
Ωηιλε τηε δεχισιονσ οφ τηισ κινδ οφ χασε ισ νοτ µερελψ α πιχτυρε οφ τηε ιννοϖατιον 

ιν τηε φορµαλ παρτ, ωηιχη ισ το χοδιφψ τηε προϖισιονσ οφ τηε φαµιλψ.  
  

Τηε συβσταντιϖε παρτ οφ τηε ρενοϖατιον ισ το τακε αδϖανταγε οφ αλλ τηε δοχτρινε αφτ
ερ ιτ ωασ λιµιτεδ το τηε Μαλικι ριτε.  
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Ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ τακε ιντο αχχουντ α ρανγε οφ δισχιπλινεσ ιν τηε χασε οφ σελεχτιϖ
ε προχεσσ ανδ τηε τρανσιτιον βετωεεν τηε δοχτρινεσ οφ τηε λεφτ ανδ τηε χηοιχε οφ γο
ϖερνανχε χλοσεστ το τηε ρεαλ ιντερεστ ωιτηουτ ϖιολατινγ τηε ρυλεσ οφ τηε λαω φαχυλτψ.
 Ισ νοτ ονλψ σχιεντιφιχαλλψ ανδ πραχτιχαλλψ θυαλιφιεδ ωιτη α φαρ ενουγη ιν τερµσ οφ 
σχιενχε ανδ λεγαλ λεγιτιµαχψ, εϖεν φινδσ τηε εφφορτ το φορµυλατε α χοµπρεηενσιϖε 

ανδ φλεξιβλε λεγαλ.  
  

Ωηιχη µαδε τηε λαω οφ τηε φαµιλψ σωινγ βετωεεν τηε ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε ωορ
δινγ οφ σοµε προϖισιονσ οφ τηε διϖεργεντ ϕυρισπρυδενχε ανδ λαω ανδ τηε ϕυδιχιαρψ
, ανδ τηε πλαχε οφ ιδεολογιχαλ χονφλιχτ ανδ τηε δεεπ ιντελλεχτυαλ αττραχτιον, κεεπ τη

ε δισχυσσιον βροαδ ανδ ενριχηµεντ ανδ τηε ποσσιβιλιτψ οφ τηε αµενδµεντ  λιστ. 
 
  
 

 


