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 الخطبة وأحكامها

نظرا لكون عقد الزواج من أهم العقود اليت جيريها اإلنسان يف حياته،وقد مساه اهلل امليثاق  الغليظ، فالبد ملن أراد  أن  
لذلك و  قبل أن يرتبط بعقد الزواج، يقبل على هذا الرباط  أن يكون على بينة من أمره وعلى بصرية من أمر صاحبه،

 شرعت اخلطبة.

 تعريف الخطبة   

 بة بكسر اخلاء تعين طلب النكاح.اخلط لغة:

اخرتنا منها قوهلم: اخلطبة  عرفت اخلطبة عدة تعريفات تكاد تكون متماثلة وكلها تدل على معىن واحد، اصطالحا:
 ووليها بذلك.أالرغبة يف الزواج بامرأة معنية وإعالم املرأة  هي إظهار

 أوهي: طلب التزوج  بامرأة معينة  خالية من املوانع الشرعية. 

 حكمها   

فإذا وجدا  اخلطبة مستحبة قبل انعقاد عقد الزواج، وهي فسحة ملعرفة كال اخلطيبني طبائع بعضهما البعض وميوهلما،
ومن آياته أن تعاىل: ﴿ التالقي والتجاوب أمكن اإلقدام على الزواج،باطمئنان وتعايش بأمان ومودة،  مصداقا لقوله

 ﴾خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون
 .21الروم/ 

 شرعت اخلطبة بالكتاب والسنة. أدلة مشروعيتها:   

 :من الكتاب

  235لبقرة/ا﴾أنفسكموال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في قوله تعاىل:﴿

 من السنة

ذا خطب أحدكم امرأة  فإن عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إ
 رواه أبوداود وأمحداستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل(

  مقومات المخطوبة   
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لقد وضعت الشريعة اإلسالمية صفات ومقاييس للزوجة الصاحلة، اليت ميكن لإلنسان أن جيد معها الراحة    
:)تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر الرسول عليه الصالة والسالم فقال واالطمئنان، 

 متفق عليهبذات الدين  تربت يداك(.

أن هذه اخلصال األربع هي اليت يرغب يف نكاح املرأة  اهلل صلى اهلل عليه وسلم لففي هذا احلديث يبني لنا رسو 
ب يف الزواج بذات الدين ويقدمه على املال واحلسب واجلمال، وذلك ألن هذه الصفات قد تكون مث يرغ   ألجلها،

ن فعسى حسنهن أن ال تزوجوا النساء لحسنهمصدر شقاء للحياة الزوجية كما يبينه قوله صلى اهلل عليه وسلم:)
ويف رواية  .ولكن تزوجوهن على الدين" يرديهن وال تزوجوهن ألموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن،

 رواه ابن ماجه"....وألمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل(أخرى:

ينبغي ملن أراد أن يقبل على الزواج أن خيتار املرأة من أسرة ذات أخالق وشرف، ملا لألسرة من تأثري يف أخالق  كما
 املرأة، فإن كانت األسرة ذات أخالق وشرف وتربية فإن ذلك ينعكس على تصرفاهتا وينطبع به أبناؤها.

 إياكم وخضراء الّدمن،تنشأ يف منشأ السوء، فيقول:)ومن هنا جاء حتذير النيب  صلى اهلل عليه وسلم من املرأة اليت  
 رواه الدار قطينقال: المرأة الحسناء في منبت السوء( قالوا: وما خضراء الّدمن يا رسول اهلل؟

، إال )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهوعلى املرأة أن ختتار صاحب الدين، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 الرتمذياألرض وفساد عريض(  تفعلوا تكن فتنة في

 النظر إلى المخطوبة   

جيوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة، فإن رأى منها ما يدعوه إىل نكاحها فعل، وأكمل اخلطوات الالحقة، وإال    
ويرتاجع عن  أحجم دومنا إحراج لنفسه أو لغريه؛ باعتبار أن النظر مفتاح التعارف واالطمئنان لئال يندم بعد ذلك

 أن حتصل كراهية بني الطرفني بعد الدخول، فتسوء الزوجية.النكاح بعد إعالنه والعزم عليه، فتتضرر املرأة، أوخشية 

وقد جاءت السنة مبا يدل على استحباب ذلك؛ روى أبو داود عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه، عن النيب     
)إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها صلى اهلل عليه وسلم قال:

 دعاين إىل نكاحها فتزوجتها". "فخطبت جارية فكنت أختبأ هلا حىت رأيت ما ل جابر:.قافليفعل(

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:" كنت عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار 
 مسلم.صار شيئا()فاذهب فانظر إليها فإن في أعين األنال، قال: قال: أنظرت إليها؟(فقال له:)
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)أنظر إليها فإنه أحرى ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم للمغرية بن شعبة حينما جاءه فذكر له أنه خطب امرأة :
 أمحد والرتمذي والنسائي.أن يؤدم بينكما(

ن اخلاطب فذهب املالكية إىل أ؛ وقد اتفق الفقهاء على جواز النظر إىل الوجه والكفني، واختلفوا فيما زاد عنهما   
على صحة  اجلسم  ينظر إىل وجه املرأة وكفيها فقط؛ ألن الوجه هو جممع احملاسن غالبا، أما الكفني فهما يدالن 

 وخصوبته.

ويكون النظر بعلم املرأة أو علم وليها. ويكره استغفاهلا سدا للذريعة، وقد وافق الشافعية واحلنابلة املالكية، ومل يشرتط 
 استنادا إىل حديث جابر  السابق.الشافعية العلم 

 أما احلنفية فأجازوا النظر إىل الوجه واليدين والقدمني.

وقال مجاعة من فقهاء احلنابلة، جيوز النظر إىل ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمني، شرط أن يغلب على ظنه أنه 
 مقبول عندها سواء كانت عاملة بذلك أو غري عاملة.

من كل هذه األقوال، هو قول من قصر النظر على الوجه والكفني، لوفائه بالغرض  يف الغالب والقول الراجح 
ولإلمجاع عليهما، ألن املخطوبة الزالت أجنبية عن اخلاطب، وقد ينجم عن التساهل يف هذا األمر عدة مفاسد 

 تلحق املرأة خاصة.

وبة أن تنظر للخاطب ألن العلة واحدة مشرتكة، وكما يندب للخاطب أن ينظر إىل املخطوبة، فإنه يندب للمخط   
 .)أحرى أن يؤدم بينكما(تتعلق بالرجل كما تتعلق باملرأة، فهي املبينة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم:

 العدول عن الخطبة وآثاره   

وع الزواج اخلطبة جمرد وعد بالزواج وليست بعقد. لذلك جيوز العدول عن اخلطبة، أي تراجع أحد اخلاطبني عن مشر 
 والتخلي عنه عند أكثر الفقهاء، وإن كان مستحبا الوفاء بالوعد الذي يعترب من مكارم األخالق.

 فيتمثل يف: أما عن آثار هذا العدول،   

؛ فهل حيق للمهدي أن يطالب باسرتداد ما أهداه النزاع حول الهدايا المسلمة إلى الخاطب أو المخطوبة-
 للطرف اآلخر أم ال؟.
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الكية إىل أن العدول إذا كان من اخلاطب، فليس له أن يرجع شيء اما أهداه إىل طخطوبته، حىت ولو كانت ذهب امل
اهلدايا موجودة قائمة، أما إذا كان الرجوع من جهتها، فللخاطب أن يرجع عليها مبا أهداه هلا إن كان قائما أو قيمته 

 إن كان هالكا.

مل تستهلك قياسا على اهلبة، فلو كانت اهلدية مأكوالت فاستهلكت أو لباس وذهب احلنفية إىل اسرتداد اهلدايا مىت 
 فأخيط ....فهذه اهلدايا ال يسرتد منها شيئا، لفوات عينها أصال.

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل جواز اسرتداد اخلاطب ما أهداه إىل طخطوبته أوالعكس، وعدت من ضمن هبات الثواب 
 مىت مل يتحقق ذلك املقابل. اليت حيق لصاحبها طلب ردها

"من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه ال يرجع فيها، ومن  واحتج الشافعية بقول عمر بن اخلطاب:
 وهب هبة أنه إمنا أراد هبا الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن مل يرض عنها".

 أما بالنسبة للصداق فالفقهاء جممعون على اسرتداد اخلاطب ما دفعه من مهر إىل طخطوبته إن كان موجودا بعينه أو   
مثله إن كان مثليا، أو بدله إن اشرتت به مصوغات أو جموهرات، دون النظر ملن كان فسخ  قيمته إن كان قيميا، أو

اج ال من متطلبات اخلطبة، ألن املرأة لو طلقت  قبل دخول، اخلطبة من جهته، وذلك ألن املهر من متطلبات الزو 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما ﴿ ليس هلا إال نصفه لقوله تعاىل:

 237﴾.البقرة/فرضتم

 التعويض عن الضرر المادي والمعنوي-

ي تعويض، وإمنا التعويض يكون نتيجة  ما صاحب يرتتب عليهما أ إذا كان العدول حقا لكال اخلاطبني، فإنه ال    
 العدول من أفعال، حمدثة أضرارا مادية أو معنوية باملعدول عنه.

: هو ما يصيب الطرف املادي املتضرر يف مصلحة مالية؛ كرتك املرأة وظيفتها بتحريض من اخلاطب، الضرر المادي
 ز الالزم بإيعاز منه.لتتفرغ لشؤون البيت بعد الزواج، أو القيام بإعداد اجلها

فإذا كان للطرف اآلخر دخل فيه، حصل منه حكم التعويض، ألن الضرر الذي حلقه كان بسبب التغرير، فيوجب 
 عليه الضمان، أما إذا مل يكن للطرف اآلخر دخل فيه ومل يقم بتغريره، فال ضمان على الطرف اآلخر.

من عدمه؛ كأن يتوىف أحد اخلطيبني أو اعتنق أحدمها غري كما أن املربر الذي دفعه للعدول له دخل يف التعويض 
اإلسالم بعد اخلطبة، أواكتشف مانع من موانع الزواج حبيث لو علم من قبل ملا متت  اخلطبة؛ كأن يتبني أن املخطوبة 
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، أخت اخلاطب من الرضاع، أو الرتكاب أحدمها فعال طخال شنيعا أدى به إىل دخول السجن)السرقة ،القتل،....(
 فهذه املربرات ومثلها ال دخل إلرادة الطرف اآلخر يف عدم تنفيذه ومن مث فال ضمان عليه.

ما يصيب الشخص يف شرفه أو عرضه، كالقذف وهتك العرض والتشهري وتشويه السمعة مبا  وهو الضرر المعنوي:
 ميس كرامة اإلنسان.

ن الطريق السوي الذي رمسته الشريعة اإلسالمية. وهذه عادة تكون بسبب احنراف الناس يف سلوكهم أثناء اخلطبة ع
وال يعقل أن تنهي الشريعة عن شيء وحترمه مث تعطي من يفعل ذلك تعويضا للمتضرر منه إذا ما حلقه ضرر نتيجة 

 تلك املخالفة.

تعمال لذلك ال جند ما يشري إىل هذا التعويض يف الفقه اإلسالمي، وإمنا ميكن إقراره عمال بنظرية التعسف يف اس
 وبتحرمي التغرير وإجيابه الضمان. احلق، إذ ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم.

 الخطبة  في قانون األسرة الجزائري

 من ق.أ.ج على تعريف اخلطبة وما يرتتب على العدول عنها كما يلي: 5نصت املادة 

 )اخلطبة وعد بالزواج ولكال الطرفني العدول عنها

 إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم بالتعويض.

ال يسرتد اخلاطب شيئا اما أهداه إن كان العدول منه وعليه أن يرد للمخطوبة مامل يستهلك اما أهدته إياه إذا كان 
 دايا أو قيمته(.قائما أو قيمته وإن كان العدول من املخطوبة فعليها أن ترد للخاطب مامل يستهلك من اهل

 فاملادة القانونية نصت على اآليت:

أن اخلطبة ماهي إال وعد متبادل بالزواج بني الطرفني مستقبال، وال يكتسب أي صفة من صفات اإللزام اليت يتميز  -
 هبا العقد وهلذا جاز ألي  طرف منهما العدول عما وعد به ولو بدون مربر .

. دون ما يسرتد ما أهداه للمخطوبة ورد ما أهدته إياه إذا كان قائما أو قيمتهإذا كان العدول من اخلاطب فال  -
مع النص على إمكانية  استهلك، وقد وافق يف ذلك مذهب احلنفية. ونفس احلكم إذا كان العدول من املخطوبة.

 احلكم بالتعويض عن الضررين املادي واملعنوي للطرف املتضرر.

 بعد عقد صحيح، فإذا مت العدول فللخاطب احلق يف اسرتداده.املهر ال تستحقه املرأة إال  -
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من ق.أ.ج على اقرتان الفاحتة باخلطبة، ومىت تعد الفاحتة زواجا كمايلي:"إن اقرتان الفاحتة باخلطبة ال  6ونصت املادة 
 9وص عليها يف املادةيعد زواجا إال إن اقرتان الفاحتة باخلطبة يعترب زواجا مىت توافر ركن الرضا وشروط الزواج املنص

 مكرر من هذا القانون ".

فالفاحتة بناءا على نص املادة السادسة ال ختتلف عن اخلطبة من حيث األحكام املرتتبة عنها، وال تعد زواجا إذا كانت 
 عبارة عن قراءة سورة الفاحتة بعد أن تكون اخلطبة قد متت، فهي من باب التربك والدعاء. وتكون الفاحتة زواجا يف

وهو بذلك يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية  حالة اقرتاهنا باخلطبة مىت توافر ركن الرضا وشروط الزواج يف جملس العقد.
 وماذهب إليه الفقهاء.

 الزواج وأحكامه

 تعريف الزواج   

 معناه الضم واجلمع والتداخل والوطء.النكاح لغة:    

 وأكثر استعماله يف الوطء ويسمى به العقد جمازا، لكونه سببا له. ويف جواهر اإلكليل: النكاح لغة: الضم والتداخل

وفرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فالن فالنة، أو بنت فالن: أرادوا:    
ه وزوجته يستغىن عن تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته، مل يريدوا إال اجملامعة، ألن بذكر امرأت

 العقد.

 : هو عقد يفيد ملك املتعة بامرأة مل مينع منه مانع شرعي.النكاح شرعا   

 حكم الزواج   

 الزواج مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع.   

 3النساء/ ﴾.فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع: قوله تعاىل: ﴿من الكتاب

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر عليه وسلم: ): قوله صلى اهلل من السنة
 ( متفق عليه.وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 والباءة: مؤن الزواج وواجباته.
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 : أمجع املسلمون على أن الزواج مشروع.إلجماعا

  حكمة مشروعيته   

فس من الوقوع يف احلرام، واحملافظة على النوع اإلنساين وحفظ النسب والتعاون على شرع الزواج ألجل إعفاف الن   
 الرب  وكافة املصاحل لتتم سنة اهلل تعاىل يف إعمار الكون، ولبناء األسرة اليت هبا يتم تنظيم اجملتمع.

 حكم النكاح   

 اغب فيه وراغب عنه:النكاح تعرتيه األحكام اخلمسة الختالفه باختالف أحوال الناس بني ر     

شهوته أو حيد   على الراغب فيه، اخلائف على نفسه العنت والوقوع يف احلرام، ومل يستطع أن يكف   يكون واجبا    
 منها بالصوم وكان قادرا على مؤن الزواج. 

 : ملن ال إرب له يف النساء وال يرجو نسال.ويكون مباحا    

وال ميل وخيشى أن يقطعه الزواج عن عباداته املندوبة. أو خاف أن يقع يف : ملن ال رغبة له به ويكون مكروها    
 اجلور والضرر خوفا ال يصل إىل مرتبة اليقني إن تزوج، لعجز يف اإلنفاق أو يف إساءة العشرة.

، على الراغب فيه ولكنه متيقن من ظلم املرأة واإلضرار هبا إن تزوج. سواء من حيث العجز عن ويكون محرما    
 اإلنفاق عليها، أو عدم العدل إن كانت زوجة ثانية، أو أن الزواج سيضطره إىل الكسب احلرام. 

: إذا كان الشخص معتدل املزاج؛ حبيث ال خيشى الوقوع يف الزنا إن مل يتزوج وال خيشى أن يظلم ويكون مندوبا    
 زوجته أو جيور عليها.

وهلذا قرر فقهاء احلنفية أن األصل يف النكاح أنه سنة أو مندوب أو مستحب على اختالف العبارات الواردة يف     
أما واهلل إني ألخشاكم هلل تعالى وأتقاكم له، ولكني الكتب، وكلها مبعىن واحد تقريبا لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )

 ( البخاري ومسلم.عن سنتي فليس مني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب

 أما الفرضية والكراهة والتحرمي جتيء ألمور عارضة ترفع النكاح إىل رتبة اللزوم أو تنزل به إىل درجة احملر م.   

 أركان عقد الزواج   

 ذهب مجهور الفقهاء إىل أن أركان عقد الزواج ثالثة وهي:   
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 الويل  -3طرفا العقد )الزوج والزوجة(    -2)اإلجياب والقبول(    الصيغة-1

 والركن الوحيد عند احلنفية هو اإلجياب والقبول.

هي اللفظ املعرب عن إرادة الطرفني ورغبتهما يف إمتام العقد كأن يقول ويل املرأة: زوجت فالنة لفالن أوال: الصيغة: 
 سي أو ملوكلي. ويقول الزوج أو وكيلته: قبلت النكاح لنف

واإلجياب عند اجلمهور، هو اللفظ الصادر من قبل الويل أو الوكيل، والقبول هو اللفظ الذي يدل على الرضا بالزواج 
 عن الزوج.  الصادر

أما عند احلنفية فاإلجياب ما يصدر أوال من أحد املتعاقدين سواء أكان الزوج أم الزوجة. والقبول ما يصدر ثانيا من 
  خر.الطرف اآل

 ويشرتط يف الصيغة اآليت:   

أن يدل اللفظ على التزويج والتمليك وما جيرى جمرامها، كاهلبة والعطية بشرط ذكر املهر كقرينة تدل على نية الزواج -1
 .عند املالكية واحلنفية 

ويج ألن الزواج عقد يعترب وخالف الشافعية واحلنابلة، وقالوا: ال ينعقد الزواج هبا وال ينعقد إال بلفظ النكاح أو التز    
 فيه النية مع اللفظ اخلاص به.

 والراجح قول املالكية واحلنفية ألن العربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين.   

الفور بني اإلجياب والقبول. فال يفصل بينهما بفاصل زمين كبري يدل على اإلعراض، أما إذا كان الفاصل يسريا  -2
 فال بأس.

فق القبول مع اإلجياب ومطابقته له، فإذا حدث اختالف فال يصح. كأن يقول ويل املرأة زوجتك عائشة توا -3
فيقول الرجل قبلت زواج رقية، فال يصح وال ينعقد ألن اإلجياب انصرف إىل غري من وجد اإلجياب منه، وكذا 

 فق اإلجياب.االختالف يف املهر، مىت ذكر يف العقد ألنه ال بد  أن يأيت القبول على و 

 بقاء املوجب على إجيابه، فإن رجع قبل قبول الطرف اآلخر مل ينعقد القبول وال يصح العقد. -4

التنجيز؛ فال جيوز أن تكون الصيغة معلقة على شرط غري كائن، فإن علقه على شيء موجود انعقد العقد يف  -5
 ن عمره كذلك صح .احلال؛ كأن يقول له: زوجتك ابنيت إن كان عمرك ثالثني سنة، وكا
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مثل أنكحت وزوجت. وال ينعقد بلفظ املضارع  ،وتكون بلفظ املاضي .أن ال تكون الصيغة مضافة إىل املستقبل -6
وال بلفظ األمر إال إذا كانت هناك قرينة تدل على العزم على وقوع النكاح بالفعل ال جمرد الوعد أو الطلب. مثل 

 حنو ذلك. وال ينعقد عند الشافعية إال بلفظ املاضي.دعوة الناس حلضور العقد وإقامة حفل و 

 مسائل في الصيغة:   

 المسألة األولى :هل يشترط اللفظ العربي في الصيغة؟   

العربة يف العقود للمعاين،  ال يشرتط الفقهاء ذلك إذا كان العاقدان أو أحدمها ال حيسن التكلم باللغة العربية. ألن   
 فاملطلوب التعبري عما يف نفسيهما من إرادة أو رضا. 

أما إذا كانا حيسنان التكلم بالعربية، فذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيوز إال بالعربية ألنه عدول عن لفظي 
العربية بل جيوز بكل لغة ميكن التفاهم نكاح والتزويج مع القدرة عليهما. وخالفهم اجلمهور بأنه ال جيب أن يكون بال

 هبا ألن املقصود هو التعبري عن اإلرادة.

 هل ينعقد النكاح بالكتابة؟: المسألة الثانية   

ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم انعقاد النكاح بالكتابة مع القدرة على الكالم يف حال احلضور والغيبة وأجاز احلنفية    
 الكتابة يف حال الغيبة.

 أما بالنسبة لألخرس إذا كان قادرا على الكتابة انعقد الزواج كما ينعقد باإلشارة باالتفاق. وهي أوىل من اإلشارة   
 ألهنا مبنزلة الصريح كالطالق، وألهنا أقوى يف الداللة من اإلشارة. باالتفاق

 إذا كان عاجزا عن الكتابة انعقد الزواج باإلشارة املفهومة واملعلومة باالتفاق. أما

 ؟ مثل جتوزت أو تزوزتينعقد الزواج باأللفاظ المصحفة: هل المسألة الثالثة   

 فكل لفظ يدل على معىن الزواج يف عرف البلدة اليت جيري فيها العقد ينعقد به الزواج.

 حكم إجراء عقد الزواج عن طريق االتصاالت الحديثة.المسألة الرابعة:  

 اختلف الفقهاء املعاصرون يف هذه املسألة على قولني: 
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: جيوز إجراء عقد الزواج مشافهة عن طريق وسائل االتصاالت احلديثة كاهلاتف واإلنرتنت وامن ذهب القول األول
 العينني بدران...  بدران أبو والشيخ هذا املذهب الشيخ/ مصطفى الزرقا، ود/ وهبة الزحيلي،

،  كالتلفظ باإلجياب والقبول  ؛فيه شروط عقد الزواج توفرتن التعاقد عن طريق الوسائل اإللكرتونية مهاتفة وقالوا أ
ومساع كل من العاقدين لآلخر ومعرفته به، واملواالة بني اإلجياب والقبول، ووجود الويل، ووجود الشهود الذين يسمعون 

 قبول فيكون العقد صحيًحا.اإلجياب وال

ومنها التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت مهاتفة،  ،: مينع عقد الزواج بطريق الوسائل احلديثة الناقلة للكالم نطًقاالقول الثاني
 وقد ذهب إىل هذا القول اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، وأكثر فقهاء جممع الفقه اإلسالمي جبدة.

أن املهاتفة قد يدخلها خداع أحد العاقدين للطرف اآلخر، وعقد الزواج جيب أن حيتاط فيه ما ال حيتاط يف  وقالوا:
 ية.قيًقا ملقاصد الشريعة اإلسالمغريه حفظًا للفروج وحت

رمبا يكون القول الراجح جواز إجراء عقد النكاح بوسائل االتصاالت احلديثة الناقلة للكالم نطًقا ومنها شبكة 
نرتنت؛ وذلك بتوفر شروط النكاح من تلفظ باإلجياب والقبول، ومساع كل من العاقدين لآلخر ومعرفته لـه، ووجود اإل

الويل والشهود، وكون العاقدين غائبني ال حرج فيه؛ فالعاقدان غائبان بشخصيهما، ولكنهما يعقدان عقد احلاضرين 
 باإلجياب والقبول. يسمع كل منهما اآلخر، كما يسمعهما الشهود حني نطقهما 

 الصيغة في قانون األسرة الجزائري    

 من ق.أ.ج على ما يأيت: 10نصت املادة     

الرضا بإجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا، ويصح اإلجياب  )يكون
 والقبول من العاجز بكل ما يفيد معىن النكاح لغة أو عرفا كالكتابة واإلشارة(.

خر مشافهة يف جملس واملقصود من املادة القانونية، أنه ال بد  من التعبري عن اإلرادة يف عقد الزواج مع شخص آ   
العقد أمام املوظف املؤهل لتحرير وتسجيل عقود الزواج بأي لفظ يفيد معىن النكاح والزواج شرعا، وحبضور الويل 
والشهود، وال يقبل التعبري بالكتابة وال باإلشارة إال إذا كان عاجزا عن التعبري عن إرادته ورغبته يف عقد زواجه مع 

بد  من توقيع كل واحد منهما على وثيقة عقد الزواج املدونة يف السجل املخصص شخص آخر معني بلسانه، وال 
 لتسجيل عقود الزواج يف ذيل وثيقة العقد، إىل جانب توقيع املوظف القائم بتحرير العقد إىل جانب الويل والشاهدين.
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 :ويشرتط فيهما: ثانيا: المحل )الزوج والزوجة(

)أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت أن أباها كره أو املكرهة، عن ابن عباس: عدم اإلكراه فال ينعقد نكاح امل-1
 زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى اهلل عليه وسلم(

 أن ال تكون املرأة حمرمة حترميا دائما أو مؤقتا لعارض.-2

كالبنوة واألخوة   : وهن الالئي كان سبب حترميهن وصفا غري قابل للزوالالمحرمات من النساء تحريما مؤبدا   
 والعمومة وهكذا....وهن ثالث أنواع:

 * حمرمات بسبب القرابة

 * حمرمات بسبب املصاهرة

 * حمرمات بسبب الرضاعة

 فهذه األنواع الثالثة تنشئ صالت غري قابلة للزوال فيكون التحرمي أيضا غري قابل للزوال.

 وهن كاآليت: المحرمات بسبب النسب:   

          ﴾، حرمت عليكم أمهاتكم﴿ علون، وهي أمه وجدته من جهة أبيه ومن جهة أمه*أصول الشخص وإن 
 واألم لغة: األصل، فتشمل األم واجلدة .

﴾ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم*فروع الشخص وإن نزلن، وهي البنت وبنت البنت وبنت االبن وإن نزلن ﴿
 4النساء/

كن الشقيقات أم ألب أو ألم وفروع اإلخوة واألخوات؛ فيحرم على *فروع األبوين وإن نزلن، وهن األخوات سواء  
 .﴾وبنات األخ وبنات األختالرجل أخواته مجيعا وبنات إخوته وبنات أخواته، وفروعهم وإن نزلن ﴿

*فروع اجلد واجلدات، وهن العمات واخلاالت، سواء كن عمات الشخص نفسه وخاالته، أو عمات وخاالت أبيه أو 
أجداده وجداته، إذ احملرم من فروع األجداد واجلدات من ينفصل عن األصل بدرجة واحدة، أما الدرجة ألمه أو أحد 

الثانية من هذه الفروع فال حترم، كبنات العمات  وبنات األعمام وبنات اخلال أو اخلالة، لدخوهلن يف مضمون قوله 
زواجك الالتي أتيت أجورهن وما ملكت إنا أحللنا لك أ﴾ ولقوله أيضا: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلك تعاىل: ﴿
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 ﴾.عكميمينك مما أفاء اهلل عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاجرن 
 50األحزاب/

 وهن كاآليت: المحرمات بسبب المصاهرة:   

بالزوجة أو عقد *زوجة األصل وإن عال ذلك األصل، كزوجة األب أو اجلد )أب األب أو أب األم(، سواء دخل  
 .22﴾ النساء/وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءلقوله تعاىل : ﴿ عليها فقط،

*زوجة الفرع وإن نزلوا، سواء أكان من العصبات  كابن االبن أم من ذوي األرحام كابن البنت، وسواء دخل هبا أم مل 
 .23﴾ النساء/وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكميدخل، لقوله تعاىل: ﴿

﴾ وأمهات نسائكم*أصول من كانت زوجته وإن علون، سواء أدخل بزوجته أم مل يدخل هبا لقوله تعاىل: ﴿
 .23النساء/

*فروع من كانت زوجته وإن نزلن )أي الربائب( إن دخل الرجل بالزوجة، فإن مل يدخل هبا مث فارقها بالطالق أو 
في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا وربائبكم الالتي الوفاة فال حترم عليه لقوله تعاىل: ﴿

 .23﴾ النساء/دخلتم بهن فال جناح عليكم

 : العقد على البنات حيرم األمهات والدخول باألمهات حيرم البنات.قاعدة

 هل يحرم الحرام الحالل؟    

هرة؛ فمن زنا بامرأة مل حيرم عليه ذهب املالكية على املشهور والشافعية إىل أن الزنا ال تثبت به حرمة املصا    
نكاحها، وال الزواج بأمها أو ابنتها وال حيرم املزين هبا على أصول الزاين وفروعه، ولو زنا الرجل بأم زوجته أو بابنتها ال 

نتها حترم عليه زوجته، واستدلوا مبا روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو اب
وأحل لكم ما وراء رواه ابن ماجه والبيهقي.وقوله تعاىل: ﴿)ال يحرم الحرام الحالل إنما يحرم ماكان بنكاح(فقال:
 ﴾ يفيد صراحة حل ماعدا املذكورات قبلها، وليس املزين هبا منهن، فتدخل يف عموم احلل.ذلكم

جيري بينهما التوارث وال تلزمه  نفقتها، فهي كسائر كما أن املزين هبا أجنبية عن الرجل ال تنتسب إليه شرعا، وال      
 األجانب، فال وجه إلثبات احلرمة بالزنا.
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وذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن حرمة املصاهرة تثبت بالزنا، ومن مث فإنه حيرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا،     
مها وجدهتا. ومن زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وحترم أ

 ولو زنا الرجل بأم زوجته أو ببنتها حرمت عليه زوجته على التأبيد.

)ال أرى ذلك وال واستدلوا مبا روي أن رجال قال: يارسول اهلل، إين قد زنيت بامرأة يف اجلاهلية أفأنكح  ابنتها؟قال:
 .على ما تطلع عليه منها(يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها 

كما استدلوا بأن الزنا سبب للولد، فيثبت به التحرمي قياسا على غري الزنا، وكون الزنا حراما اليؤثر بدليل أن الدخول 
 باملرأة على عقد فاسد  تثبت فيه حرمة املصاهرة باالتفاق وإن كان الدخول حراما.

 المحرمات بسبب الرضاع:    

 23النساء / ﴾أمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعةو قال اهلل تعاىل : ﴿

 أخرجه مسلم )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(وقوله صلى اهلل عليه وسلم:

 فاحملرمات بسبب الرضاع هن:

*أصول الشخص من الرضاع ومهما علون، وهي األم من الرضاعة واجلدات سواء أكن من جهة األب أو من جهة 
 األم.

 ع من الرضاع مهما نزلن، وهي البنت من الرضاع وبنتها وبنت االبن وبنتها وإن نزلن.*الفرو 

*فروع األبوين من الرضاع فتحرم عليه، سواء كن من جهة األب أم من جهة األم، فتشمل األخوات  وبنات اإلخوة 
 واألخوات.

 *الفروع املباشرة  للجدات من الرضاع وهن العمات واخلاالت من الرضاع.

 *أم الزوجة وجداهتا من الرضاع مهما علون سواء دخل بالزوجة أم ال.

 *زوجة األب واجلد من الرضاع وإن عال سواء دخل هبا أم ال.

 *زوجة االبن وابن االبن وابن البنت من الرضاع وإن نزلوا سواء دخل بالزوجة  أم مل يدخل.

 الزوجة مدخوال هبا وإال فال حيرم فروعها*بنت الزوجة من الرضاع وبنات أوالدها مهما نزلن إن كانت 
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 من الرضاع على الزوج.

على حترمي األصول  23﴾ النساء/وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعةوقد نصت اآلية الكرمية : ﴿
مسى املرضعة واألخوات، ومل تتعرض لغري هؤالء، فقد فهم املفسرون من جهة التحرمي الباقي من احملرمات؛ ألن اهلل ملا 

 أما، وابنة املرضعة أختا، فقد نبه تعاىل أنه أجرى الرضاع جمرى النص، فيفهم الباقي بداللة النص.

 شروط التحريم بالرضاع   

أن يكون اللنب من امرأة سواء كانت املرأة صغرية بكرا أو عجوزا ال تلد، سواء أخذه الطفل من ثديها مباشرة أو *
 حلبته له يف إناء  وشربه.

 *أن يصل اللنب إىل اجلوف.

*أن يكون اللنب صرفا، فإذا اختلط اللنب مبائع فال يعتد به إال إذا كان اللنب غالبا أو مساويا للمائع، ويعرف الغالب 
 عند االختالط بغلبة الطعم؛ فما غلب طعمه ومذاقه كان هو الغالب.

وقيل شهر، فإن فطم قبل احلولني مل  ،وقيل الثالثة، *أن يرضع الصغري يف احلولني وما قد قارهبما، كالشهرين بعدمها
)ال يحرم من الرضاعة إال مافتق األمعاء  من الثدي وكان حيرم رضاعه عند املالكية، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:

 أخرجه الرتمذي.قبل الفطام(

 أما رضاع الكبري ال حيرم اتفاقا.

أو كثريا، استدالال بعموم القرآن، وأقوال الصحابة كابن عمر وابن  *حيرم من الرضاع وصول اللنب إىل اجلوف قليال كان
مسعود وعلي، وعمال باالحتياط يف الدين. واشرتط الشافعية مخس رضعات، استدالال بقوله صلى اهلل عليه وسلم 

أخرجه مالك يف  )أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها(لسهلة بنت سهيل يف حديث سامل موىل أيب حذيفة:
  أ.املوط

املراد بالفحل، الرجل املتزوج املرأة املرضعة، وهو مبنزلة األب من الرضاعة، وأوالده إخوة الرضيع سواء   لبن الفحل:
كانوا من تلك الزوجة املرضعة أم من زوجة غريها. والدليل على أن لنب الفحل حيرم، ما جاء يف الصحيحني عائشة 

قالت: من أين؟  القعيس فاسترتت منه فقال:)تسترتي مين وأنا عمك؟رضي اهلل عنها قالت: "دخل علي أفلح بن أيب 
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قال: أرضعتك امرأة أخي فقلت: إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل. فدخل علي الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 مسلم.أخرجه  )ائذني له فإنه عمك(فقلت: يارسول اهلل،إن الرجل ليس هو من أرضعين ولكن أرضعتين امرأته قال: 

فإن مات الزوج  صاحب اللنب أو طلق، ومل ينقطع لنب املرضعة وتزوجت رجال آخر، فإن من ترضعه يكون ولدا من 
 الرضاع للزوجني معا.

 فروع:     

*يثبت الرضاع بشهادة رجلني عدلني اتفاقا وبشهادة امرأتني، شرط فشو الرضاع واشتهاره منهما، سواء  كانت 
 اليت أرضعت أو غريها.إحدى املرأتني األم 

 *يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا فشا ذلك من غريها من الناس، واشرتط الشافعي شهادة أربعة نسوة.

 *كل طفل رضع ثديا رضعته طفلة، حرمت عليه سواء كان رضاعها يف زمن واحد أو كان بينهما سنني.

 المحرمات تحريما مؤبدا في قانون األسرة الجزائري.

من قانون األسرة اجلزائري،  24اجلزائري ما ذهب إليه الفقهاء ونص على موانع النكاح املؤبدة يف املادة  وافق املشرع
، مث احملرمات باملصاهرة بنص املادة 25وهي القرابة )النسب( واملصاهرة والرضاع، مث بني احملرمات بالقرابة بنص املادة

 )ارجع إىل قانون األسرة اجلزائري(. 27، بعدها نص على احملرمات بالرضاع يف املادة 26

من ق.أ.ج على أن الرضيع وحده يعد ولدا للمرضعة وزوجها دون إخوته وأخواته، وأخا جلميع  28ونصت املادة 
 أوالدمها، ويسري التحرمي عليه وعلى فروعه.

فطام وسواء كان من ق.أ.ج على بعض شروط التحرمي بالرضاعة؛ بأن حيصل يف احلولني أو قبل ال 29ونصت املادة 
 اللنب قليال أو كثريا.موافقا ماعليه مجهور الفقهاء

 : مل ينص املشرع اجلزائري يف قانون األسرة على طرق إثبات الرضاع.مالحظة

احملرمات من النساء حترميا مؤقتا هن الاليت كان سبب حترميهن أمرا قابال  المحرمات من النساء تحريما مؤقتا:   
 بقي ذلك األمر. رمي ماللزوال، فيكون التح

 واحملرمات على الت أقيت هن :   
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   .المطلقة ثالثا: )أي المطلقة  طالقا بائنا بينونة  كبرى(1   

اتفق الفقهاء على أن املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها األول إال إذا تزوجت بزوج آخر ودخل هبا وانقضت عدهتا منه، 
كح زوجا غيره،فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن فال تحل له من بعد حتى تنلقوله تعاىل: ﴿

 .230﴾ البقرة/يقيما حدود اهلل

وحلديث رفاعة أنه طلق امرأته على عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ثالثا فنكحت عبد الرمحن بن الزبري فاعرتض 
ها فذكر ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه عنها، فلم يستطع أن ميسها ففارقها، فأراد رفاعة زوجها األول أن ينكح

 .) ال تحل لك حتى تذوق العسيلة(وسلم فنهاه عن تزوجها وقال:

 ولقد اشرتط العلماء حلل املطلقة ثالثا للزوج األول، الشروط التالية:

ا .أن يتزوجها الرجل اآلخر زواجا صحيحا، فإذا كان عقد الثاين فاسدا وحصل فيه دخول حقيقي فإنه ال حيله1
 لألول.

 .أن يدخل هبا دخوال حقيقيا بعد العقد الصحيح.2

 .أن يكون الزواج بعد انتهاء عدة الثاين.3

.أن ال يكون الزوج الثاين قاصدا بنكاحه حتليل املرأة لزوجها األول، فإذا قصد ذلك كان نكاحه باطال جيب 4
 فسخه.

 .23﴾النساء/ والمحصنات من النساءحيرم الزواج من املتزوجة لقوله تعاىل:﴿.المتزوجةوالمعتدة2

وكذا املعتدة اليت مل تنقض عدهتا لتعلق حق الغري هبا وبقاء آثار الزوج السابق، وكذا رعاية حلقوق الزوج القدمي ومنعا 
 من اختالط األنساب.

وقد ذهب اجلمهور إىل أن الدخول باملعتدة ال حيرمها عليه؛ بل إذا انقضت عدهتا له أن يتزوجها ملا روي عن علي    
 .)يفرق بينهما ثم يخطبها  بعد العدة إن شاء(رضي اهلل عنه قال:

بن اخلطاب قال:)أميا  وخالف املالكية وقالوا حترم عليه حترميا مؤبدا؛ فيفرق بينهما وال حتل له أبدا، ملا روي عن عمر
امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما مث  اعتدت بقية عدهتا من األول، مث  
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كان اآلخر خاطبا من اخلطاب، وإن كان دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من األول مث اعتدت من اآلخر 
 مث ال جيتمعا أبدا(. رواه مالك.

كما .﴾وأن تجمعوا بين األختينال جيوز اجلمع بني األختني لزوج واحد لقوله تعاىل: ﴿.الجمع بين المحارم:3   
)ال يجمع  بين المرأة وعمتها وال بين ال جيوز اجلمع بني املرأة وعمتها أواملرأة وخالتها، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:

 متفق عليهالمرأة وخالتها( 

 وج إحدامها بعد األخرى؛ بأن ماتت أو طلقها طالقا ال رجعة فيه، أوطلقها  وانقضت عدهتا.وجيوز للرجل أن يتز 
وأحل ﴿ وجيوز اجلمع بني ابنيت العم وابنيت اخلال باالتفاق لعدم النص فيها بالتحرمي ودخوهلما يف عموم  قوله تعاىل:

 .﴾لكم ما وراء ذلكم

ذهب مجهور الفقهاء إىل حترمي الزيادة على أربع نسوة يف الزواج،  .المرأة الخامسة للمتزوج بأربع نسوة سواها:4   
ملا روي عن قيس بن احلارث قال: أسلمت وعندي مثان نسوة فأتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك له 

 رواه ابن ماجة وأبو داود. )اختر منهن أربعا(فقال:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴿ إىل أربع يف قوله تعاىل: وهذا يدل على انتهاء اهلل عز وجل يف العدد يف النكاح
 ﴾مثنى وثالث ورباع

 كأمه وابنته وأخته. قال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام،

املرأة اليت ال تدين بدين مساوي ال جيوز للمسلم أن يتزوجها باتفاق لقوله تعاىل:  .الكافرة من غير أهل الكتاب:5   
وال تنكحوا . وكذلك حيرم زواج املسلمة بالكافر، لقوله تعاىل: ﴿219البقرة/ ﴾شركات حتى يؤمنّ وال تنكحوا الم﴿

 221﴾ البقرة/المشركين حتى يؤمنوا

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام  الذين أوتوا أما الزواج بالكتابيات فقد أمجع العلماء على إباحته لقوله تعاىل: ﴿
لمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من الكتاب حال لكم وطعامكم حل لهم وا

 .5﴾ املائدة/ قبلكم

وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ينهي عن الزواج من الكتابيات، وقد تزوج حذيفة بن اليمان من يهودية، 
خل  سبيلها فقال حذيفة: أحرام هي، قال عمر: "ال، ولكين أخاف أن توا قعوا املومسات  فكتب إليه عمر:أن

 منهن".
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 أما بالنسبة للردة، فإن زواج املرتد باطل؛ فمن تزوج مرتدة فنكاحه باطل ابتداءا وبقاءا.   

اء  العدة،  فإن مجعهما فإذا ارتد الزوجان أو أحدمها قبل الدخول تنجزت الفرقة، أما بعد الدخول توقفت على انقض
 اإلسالم يف العدة دام النكاح، وإن مل جيمعهما يف العدة انفسخ النكاح من وقت الردة.

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن نكاح احملرم حبج أو بعمرة باطل، وال جيوز له عقد النكاح لنفسه وال لغريه .االحرام:6   
ن أحد طريف العقد، وال وليا يعقد لغريه، حلديث عثمان عن النيب سواء كان رجال أو امرأة، فال يصح للمحرم أن يكو 

 رواه مسلم.)إن المحرم ال ينكح وال ينكح(صلى اهلل عليه وسلم 

)أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نكح ميمونة وهو وقال أبوحنيفة باجلواز، واستدل حبديث ابن عباس    
 رواه مسلم. محرم(

إىل عدم جواز نكاح املريض مرض املوت، ويف حكم ذلك من كان حمكوما عليه ذهب املالكية  المرض:.7   
 باإلعدام، ومن كان يف صف القتال،  ألن الغالب عليه قصد اإلضرار بالورثة بإدخال وارث جديد واإلضرار بآخر.

 وبناء على ذلك يفسخ النكاح قبل الدخول، وإن دخل هبا فلها الصداق وال مرياث هلا.

 النساء تحريما مؤقتا في قانون األسرة الجزائري: المحرمات من

 من ق.أ.ج على احملرمات من النساء حترميا مؤقتا كما يلي :  31نصت املادة    

 يحرم من النساء مؤقتا:   

 احملصنة واملعتدة من طالق أو وفاة، املطلقة ثالثا.-

 ا سواء كانت شقيقة ألم أو ألب أو من الرضاع.كما حيرم مؤقتا اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها أو خالته-

 زواج املسلمة من غري املسلم.-

وقد وافق املشرع اجلزائري ما ذهب إليه الفقهاء يف احملرمات حترميا مؤقتا، لكنه سكت عن النكاح يف  حال اإلحرام، 
 ا من احلاالت النادرة الوقوع.ويف حال املرض، ومل ينص عليهما بالتحرمي أو اجلواز، بالصحة أو البطالن، رمبا ألهن

منه على أن:"زواج  31كما أن القانون مل ينص على حترمي زواج املسلم بغري ذات الدين، ولكنه نص يف املادة 
 اجلزائريني واجلزائريات باألجانب من اجلنسني خيضع إىل إجراءات تنظيمية".
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 والسؤال هنا كيف سها قانون األسرة اجلزائري عن هذا األمر، ومل ينص على حترمي زواج املسلم بغري الكتابية .

مل يذكر املشرع اجلزائري كذلك من مجلة احملرمات مؤقتا ما زاد عن العدد املسموح به شرعا  من النساء يف  مالحظة:
  املادة الثامنة من قانون األسرة اجلزائري.حالة التعدد، رغم أنه مانع شرعي جممع عليه، ونظم يف

 أهلية الزوجين

هل يشرتط لصحة عقد الزواج أن يكون كل من الزوجني أهال للزواج بالعقل والبلوغ فإذا انتفى أحدمها مل يكن    
 العقد صحيحا، أم ال يشرتط ذلك.

 فيصح زواج الصغري واجملنون. ذهب اجلمهور من العلماء أن البلوغ والعقل غري مشروط يف صحة الزواج،   

 واستدلوا على جواز تزويج الصغري أو الصغرية:

 .4﴾ الطالق/والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهرقوله تعاىل:﴿ -

عترب فال تكون العدة إال بعد زواج وفراق، فدل على صحة العقد عليها من غري أن تستأذن يف ذلك ألهنا يف سن ال ي
 فيه إذهنا.

واألمي: األنثى اليت ال زوج هلا صغرية   32﴾ النور/وأنكحوا األيامى منكماألمر بنكاح اإلناث يف قوله تعاىل: ﴿-
 كانت أم كبرية.

النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنا بنت  زواج النيب صلى اهلل عليه وسلم بعائشة وهي صغرية، فإهنا فقالت:"تزوجين-
 ست، وبىن يب وأنا بنت سبع" متفق عليه.وقد زوجها أبو بكر رضي اهلل عنه .

ماأثر عن عدد من الصحابة يؤيد هذا، فقد زوج علي ابنته كلثوم وهي صغرية من عروة بن الزبري،  وزوج عروة بن -
أة ابن مسعود بنتا هلا صغرية البن املسبب بن خنبة فأجاز الزبري بنت أخيه من ابن أخيه ومها صغريان، وزوجت امر 

 ذلك زوجها عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.

قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار وجيد األب الكفء، والكفء ال يوجد يف كل وقت، فإذا وجد األب -
 .الكفء  كان من مصلحة الصغري أن يعقد عليه لئال يفوت  بانتظار وقت البلوغ
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جبواز تزويج الصغار اختلفوا فيمن يزوجهم؛ فقال املالكية واحلنابلة: ليس لغري األب أو وصيه تزويج  ونالقائلو    
)تستأمر اليتيمة في نفسها وإن الصغار،لتوافر شفقة األب وصدق رغبته يف مصلحة ولده لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 و داود  والنسائي.بأرواه سكتت فهذا إذنها، وإن أبت فال جواز عليها(

وقال الشافعية: ليس لغري األب واجلد تزويج الصغري والصغرية، وقال احلنفية : جيوز للجد واألب ولغريمها  تزويج 
 ﴾ عامة مل تفرق بني العصبات وغريهم.وانكحوا األيامى منكم والصالحينلقوله تعاىل: ﴿ الصغري والصغرية.

 وت اآلثار يف ذلك، وأما تزويج الصغري فباطل، فإذا وقع فهو مفسوخ.وذهب ابن حزم إىل تزويج الصغرية، لثب

أما بالنسبة للعقل، فليس شرطا باالتفاق، فيجوز للويل أبا أو غريه عند احلنفية تزويج اجملنون أو اجملنونة  يف حال    
وللحاكم عند عدم األب الصغر أو الكرب. وعند املالكية، لألب فقط تزوجيها، والشافعية أجازوا ذلك لألب وللجد 

 واجلد،إذا ثبتت املصلحة من تزوجيها.

 : يكون طبيعيا، وذلك بعالمات توجد يف الفىت والفتاة. وإما يكون تقديرا بالسن.سن البلوغ   

ومجهور الفقهاء أن تقديره يف الفىت حني بلوغه الثانية عشر، والفتاة ببلوغها تسع سنني. وهنايته على أنه  يف اخلامسة 
 ر للذكور واإلناث. وذهب أبو حنيفة إىل أن هنايته مثانية عشر عاما يف الفىت وسبعة عشر  عاما يف الفتاة.عش

 ومىت بلغ الفىت مخسة عشر عاما جاز أن يعقد على نفسه من غري توقف على إجازة الويل عند اجلمهور.

 أهلية الزواج في قانون األسرة الجزائري

سنة للرجل واملرأة على حد سواء، بنص املادة السابعة من  19لزواج املكمل لألهلية لقد جعل املشرع اجلزائري سن ا
سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك  ملصلحة أو  19ق.أ.ج. "تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام 

 ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج".

ظيمي جيوز للسلطة التشريعية باعتبارها حتافظ بقوانينها على سالمة  الفرد ويعترب حتديد حد أدىن للزواج إجراء تن
واجملتمع، وحتميها مربرة عملها مبا أثبتته األطباء وعلماء االجتماع، أن زواج الصغار يرتتب عليه كثري من األضرار 

ج مطالب بتأمني النفقة على اجلسمانية والنفسانية واالجتماعية، وذلك لتعقد  احلياة وصعوبة طرق املعيشة، فالزو 
األسرة  الناشئة، والزوجة تنال من جسمها وصحتها التبعات الزوجية، يفرتض أن يكون املتعاقد جسميا قادرا على 
حتملها ومتمتعا بقدر كاف من التمييز يستطيع معه إدراك نتائج وعواقب ماهو مقدم عليه، وهذه األمور كلها ال 

 ينة"تكون إال ببلوغ الشخص سنا مع
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 سنة كفيلة بكل ذلك. 19وقد رأى املشرع اجلزائري بأن 

أما بالنسبة للعقل، فلم يشر إليه القانون لعدم ضرورة النص عليه،  ألن التمتع بالقوى العقلية يف الزواج  شيء    
 حتمي وال يتصور عدم وجوده ال عقال وال منطقا.

 ثبتت املصلحة يف زواج اجملنون، فلنرجع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية بقيام رضا الويل مقام رضا املعين. وإن   

 ثالثا: الولي 

ومن يتولّى اهلل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهلل هم : هي احملبة والنصرة ومنه قوله تعاىل: ﴿اللغةالوالية يف    
 56﴾ املائدة/الغالبون

 : هي تنفيذ القول على الغري واإلشراف على شؤونه.ااصطالح أما   

 أو هي عبارة عن قوة شرعية ميلك هبا صاحبها التصرف يف شؤون غريه جربا أو اختيارا.   

وقد عرفها ابن عرفة بقوله: الويل من له على املرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطة أو ذو    
 إسالم.

 عقد الزواج ودليل مشروعيته حكم الولي في   

ذهب مجهور الفقهاء إىل اشرتاط الويل يف عقد الزواج، وقال أبو حنيفة إذا عقدت املرأة نكاحها بغري ويل وكان     
 كفؤا جاز.

 دليل مشروعيته   

 : استدل اجلمهور على مشروعيته بالكتاب والسنة.أوال: أدلة الجمهور   

 :من الكتاب   

 (.219﴾ )البقرة/تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم والقوله تعاىل: ﴿-

 هذه اآلية دليل بالنص على أن ال نكاح إال بويل. ألن اخلطاب موجه لألولياء.    

 (.239﴾ )البقرة/وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنقوله تعاىل ﴿-
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  أولياء املرأة من منعها من نكاح من ترضاه، وهذا دليل قاطع على أن املرأة الحق هلا هنى اهلل تعاىل   

يف مباشرة النكاح وإمنا هو حق للويل، ولوال أنه له حقا يف النكاح ما هني عن العضل، وقد نزلت اآلية عتابا لفعل 
 معقل بن يسار.

 (.25﴾ )النساء/فانكحوهن بإذن أهلهنقوله تعاىل: ﴿-

 (.32﴾ )النور/وانكحوا األيامى منكمتعاىل: ﴿قوله -

 قال القرطيب: فلم خياطب اهلل تعاىل بالنكاح غري الرجال ولو كان للنساء لذكرهن.

 :من السنة   

( رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة. قال اإلمام أمحد: هذا حديث ال نكاح إال بوليقوله صلى اهلل عليه وسلم: )-
 صحيح

 على أنه ال يصح النكاح إال بويل، ألن األصل يف النفي نفي الصحة ال نفي الكمال.فاحلديث يدل    

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قوله صلى اهلل عليه وسلم فيما روته عائشة رضي اهلل عنها: )-
روا فالسلطان ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتج

 ابن ماجة والرتمذي وأبو داود. من ال ولي لها(

ال تزوج المرأة المرأة وال تزوج المرأة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )-
 ( ابن ماجة والدار قطين.نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل فإن قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا -
 الدار قطين. تشاجروا فالسلطان ولي من ال ولي له(

 قال القرطيب: تعاضد الكتاب والسنة على أن ال نكاح إال بويل.

هريرة وابن مسعود  وذهب إىل ذلك مجع كبري من الصحابة منهم: عمر وابن عباس وأيب موسى األشعري وأيب   
 وعلي بن أيب طالب.
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ما كان أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي، روى عن الشعيب أنه قال:)   
 ( الدار قطين.فكان يضرب فيه

وابن املبارك. وهو  كما ذهب إىل ذلك سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن أيب ليلى وابن شربمة    
 مذهب مجهور الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل.

 :ثانيا: أدلة الحنفية   

 ذهب احلنفية إىل أن املرأة تزوج نفسها وتزوج غريها. أو توكل غري الويل فيزوجها سواء كانت بكرا أو ثيبا.   

 واحتجوا ملا ذهبوا إليه من الكتاب والسنة.   

 من الكتاب   

(. قالوا هذا دليل على جواز 232﴾)البقرة/فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروفعاىل: ﴿قوله ت - 
 تصر فها يف العقد على نفسها.

 (.230﴾ )البقرة/فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهقوله تعاىل: ﴿ - 

 (288﴾ )البقرة/كحن أزواجهنوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينقوله تعاىل:﴿- 

 ﴾.فال جناح عليهما أن يتراجعاقوله تعاىل: ﴿- 

 :من السنة   

األيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر عن ابن عباس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )- 
 ( رواه مسلم والرتمذي والنسائي.تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

 -الواردة يف احلديث مبا يلي:  وفسروا أحق   

 : وهو مباشرته عقد الزواج برضاها، وقد جعلها أحق منه، ولن تكون أحق إال إذا زوجت نفسها بغري رضاه.حقــه

 وروي عن السيدة عائشة أهنا زوجت بنت أخيها عبد الرمحن من املنذر بن الزبري.    
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حلسن بن صاحل وأيب يوسف، أنه ال جيوز هلاذلك بغري إذن *وهناك رأي آخر عن ابن سريين والقاسم بن حممد وا   
 الويل. فإن فعلت كان موقوفا على إجازته.

يقول ابن رشد: أن األدلة النصية متعارضة كذلك األدلة العقلية، حيث حيتمل أن يقال: إن الرشد إذا وجد يف املرأة    
لكن ميكن الرد  عليه بأن املرأة ال يأمن اخنداعها اكتفى به يف عقد النكاح كما يكتفي به يف التصرف يف املال، 

 ووقوعها يف غري موضع كفاءة الذي رمبا يلحق هبا العار.

وميكن تفسري هذه األدلة املتعارضة يف ظاهرها تفسريا ال تناقض فيه. ذلك أن اإلسالم خص  عقد الزواج    
رأة وتباشرها بنفسها. ويتجلى ذلك يف اعتبارات خبصوصيات معينة فارق فيها سائر العقود اليت ميكن أن تعقدها امل

 أمهها ثالثة:

راعى اإلسالم أن ال تظهر املرأة أثناء انعقاد الزواج أمام الشهود والناس مبظهر الطالبة للنكاح على حنو صريح،  األول:
ن واجب محايتها من فجعل الويل يقوم بذلك عنها يف مظهر من مظاهر إكرام اإلسالم هلا، تقديرا ملا ينبغي حنوها م

 أي موقف ميس حياءها وعفتها.

أن التكوين النفسي اخلاص باملرأة جيعلها يف الغالب تتجه إىل حتكيم عاطفتها، رمبا يدفعها إعجاهبا بالرجل إىل  الثاني:
بصورة  تعلقها مبن يطلبها للزواج ملظهره دون حبث وروية. واإلسالم يريد للزواج أن يقوم على أسس متينة حىت يستمر

سليمة. ومن هنا يأيت دور الويل يف الفحص والتحقق واالستيثاق إلرشاد املرأة ملا فيه مصلحتها ومصلحة الزوجية 
 املقبلة عليها.

: أن معرة سوء اختيار الزوج وتبعاته املادية والنفسية ال ختتص بالزوجة وحدها؛ ألن زوج ابنتهم يضاف إىل الثالث
ان ألسرة الزوجة احلق يف إبداء الرأي، ال ميكن إغفاله يف زواج ابنتهم. خاصة يف هذا أسرهتم مبجرد العقد، لذلك ك

العصر الذي يكثر فيه التغرير بالبنات؛ فال تدرك البنت من مصاحلها شيئا فتزوج نفسها من دون ويل. مث تتكشف 
نفقتها أو طامع يف ماهلا ومال  بعد ذلك احلقيقة املخزية أمامها حني يرغمها على احرتاف الفساد أو غري قادر على

 أهلها، وهذا حيدث كثريا.

 وسواء رضيت هبذا الواقع أو مل ترض فإن املعرة تلحق أسرهتا بسبب هذا الزواج، بل رمبا تعدى األمر   
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إىل غرامات مالية كبرية للتخلص من هذا الزواج... وال يتحقق ذلك يف الرجل؛ ألن الرجل بيده حق الطالق وبيده 
ص من هذه الزجية. وليس يف يد املرأة هذا احلق. ومن مث كان ضرر إساءة اختيار الزوج، فإن فيه الفضيحة التخل

 والشقاء والعناء ألهل الزوجة وأوليائها.

وهلذه اخلصوصية يف عقد زواج املرأة فإن اإلسالم رأى أن يعينها بويل يرشدها ويعاوهنا ويكرمها يف اختيار الزوج    
ب وال ينقص ذلك من مكانتها أو شخصيتها، وال يقصد منه االستبداد بأمرها ووضعها موضع املهانة،  الصاحل املناس

 كما يصور بعض دعاة التحرر، بل جتاوز هذا الفهم الضيق اخلاطئ إىل منافع معتربة بالنسبة للمرأة وأهلها معا.

يف عقد زواجها. حىت مذهب أيب حنيفة الذي  والدليل على ذلك إدراك كافة املذاهب اإلسالمية حلقيقة دور املرأة   
استحباب أن يتوىل الويل عقد نكاح البالغة الرشيدة وإن مل يوجبوا ذلك -1يبيح للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها يرى 

 يعطون للويل حق رفع دعوى فسخ النكاح إذا عقدته بنفسها من غري كفء. -2

تماع إرادتني؛ حيث أن للمرأة حقا أصيال يف زواجها ال ينكره : اشرتط اإلسالم لصحة عقد الزواج اجالخالصة   
عامل مبجموع هذه النصوص، ولوليها حق، وهو مباشرة عقد زواجها بنفسه أو امن يوكله عنه، فإذا اجتمعت اإلرادتان 

 صح  العقد ونفذ.

  -لكن كيف يكون األمر إذا مل جتتمع اإلرادتان: لدينا صورتان:   

 ن الويل وحده راضيا عن الزواج دون الزوجة.: أن يكو األولى   

فإذا كانت صغرية فال خالف بني الفقهاء يف عدم صحته إال بويل ألهنا متلك أهلية التصرف بنفسها فال بد فيه -1   
 من إذن الويل.     

بني الفقهاء لقوله  إذا كانت ثيبا فال بد من رضاها لصحة عقد زواجها، وال ميلك أبوها إجبارها،الخالف-2    
 ( النسائي وأبو داود.ليس للولي من الثيب أمرصلى اهلل عليه وسلم: )

وملا روى البخاري ومسلم أن خنساء بنت خذام األنصارية كانت حتت أنيس بن قتادة فقتل يوم أحد، فزوجها أبوها 
م فرد  نكاحها، وتزوجت أبا رجال من بين عمرو بن عوف فكرهته، فشكت ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

 لبابة بن عبد املنذر. ومل يشذ عن هذا اإلمجاع إال احلسن البصري. 

كماأن لفظ " أحق " يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )سبق ذكره( يقطع بأن هلا حقا يف النكاح ولوليها 
 وامتنع من تزوجها.حق، وحقها أوكد من حقه إن رفضت ورضيه أو رضيت بكفء وأرادت التزوج به 
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إذا كانت ثيبا صغرية، فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أن لألب إجبارها على الزواج ألهنا صغرية فتأخذ حكم -3   
الصغار. وذهب الشافعي واحلنابلة إىل أنه ليس لألب إجبارها على الزواج ألن املدار عنده على الثيوبة والبكارة، 

 بكر جترب ولو كانت كبرية.فالثيب ال جترب ولو كانت صغرية وال

البكر البالغ:ذهب الشافعي ومالك وابن أيب ليلى أن لألب فقط أن جيربها على الزواج واستئذاهنا مستحب ال -4   
 . األيم أحق بنفسها من وليها...(واجب لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )

بأهنا أحق من وليها، دل  على نفي هذا احلق عن وقالوا: فل ما قس م النساء قسمني، وأثبت احلق ألحدامها وهي الثيب 
 القسم اآلخر، وهي البكر فيكون وليها أحق منها.

وذهب أبو حنيفة واألوزاعي والثوري ورواية عن أمحد، أنه ليس لألب إجبارها وال بد من استئذاهنا، فإن فعل من غري 
 استئذان فالعقد باطل.

كرا أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ملا رواه أبو داود عن ابن عباس أن جارية ب
ها النيب صلى اهلل عليه وسلم.  فخري 

: أن ترضى الزوجة برجل تريد أن تتزوج منه لكن وليها يرفض أن يزوجها إياه. فما دامت املرأة قد رضيت  الثانية   
هو كفؤا آخر، فحقها واجب وآكد من حقه عند  كفؤا وجب على الويل أن يزوجها إياه، حىت لو كان رضي هلا

الشارع، ألهنا هي اليت ستتزوج وتسكن إليه، فهل ميكن أن تسكن املرأة إىل من ال تتقبله وال يقع منها موقع الرضا. 
 واألدلة على ذلك كثرية وهي خري شاهد على أنه ليس يف اإلسالم ما يسمى إجبار املرأة على زواج ال تريده.

كان هذا الذي رضيته املرأة وطلبت من وليها تزوجيه منها غري كفء مبقياس الشريعة، فيمكن للويل أن ميتنع   أما إذا   
 عن تزوجيه، فإذا تزوجته فللويل رفع دعوى الفسخ لعدم الكفاءة.

 ما نخلص إليه   

النكاح بدونه، قالت عائشة ليس لويل تزويج موليته إال بإذهنا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أمر به وهنى عن  -
رضي اهلل عنها: سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اجلارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم ال، فقال رسول اهلل 

تستأمر، وقال: استأمروا النساء في أبضاعهن فإن البكر تستحي فتسكت فهو  صلى اهلل عليه وسلم: )نعم
 (. رواه البخاري ومسلم.إذنها
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 شرح طختصر خليل للخرشي:لو تعدى الويل فزو ج موليته بغري إذهنا وأقر  بذلك فسخ أبدا اتفاقا.جاء يف 

ال تعقد املرأة النكاح على نفسها وال على غريها بكرا كانت أو ثيبا شريفة أو دنيئة رشيدة أو سفيهة حرة أو أمة  -
 ،والحد يف الدخول للشبهة ،ل وولدت األوالدأذن هلا وليها أو مل يأذن، فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده وإن طا

﴾ وقد جرى وأنكحوا األيامى منكمألن القرآن جعل إنشاء العقد من حق األولياء يف قوله تعاىل: ﴿ ؛وفيه الصداق
 عرف الناس منذ النبوة حىت اليوم على أن ال يقوم النساء بإجراء العقد، وإمنا يفعل ذلك الرجال.

رأة أن تعقد الزواج بنفسها وأن تعقد لغريها ما دامت متلك إيقاعه من غري موافقة الويل وخالف احلنفية بأن للم   
﴾. حيث أسند عقد حتى تنكح زوجا غيره﴿:وقوله تعاىل، ﴾فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنلقوله تعاىل: ﴿

 النكاح إليها، شرط أن تكون وضعت نفسها يف موضع الكفء هلا.

شاء العقد إىل األولياء، جرت على ما هو املعتاد من ذلك يف عرف اجملتمع، وال يدل مث أن اآليات اليت أضافت إن
 ذلك على عدم صحة الزواج بألفاظ املرأة.

    منازل األولياء وترتيبهم   

ذهب مالك إىل أن األوىل بتزويج املرأة االبن مث األب مث األخ الشقيق مث األخ ألب مث ابن األخ الشقيق مث ابن    
 ألب مث اجلد لألب مث العم مث ابن العم.. مث السلطان والوصي مقدم يف إنكاح األيتام على األولياء. األخ

 وقال الشافعي ال والية ألحد مع األب، فإن مات فاجلد، مث أب اجلد، مث األخ مث األقرب.  

 وقال أمحد: أحق بتزويج املرأة أبوها مث االبن مث األخ مث ابنه مث العم.  

احلنفية إىل أن األوىل بتزويج املرأة االبن وابنه وإن سفل، مث األب مث اجلد مث األخ الشقيق مث األب، مث ابن وذهب   
األخ ألب مث العم الشقيق مث ألب مث ابن العم الشقيق مث ألب مث أعمام األب الشقيق مث ألب، مث أبناء عم األب 

 ألب مث أبناء عم اجلد الشقيق مث أبناءه ألب. الشقيق مث أبناؤه ألب مث عم اجلد الشقيق مث عم اجلد

فاتفق املالكية مع احلنفية يف جعل املرتبة يف الوالية لالبن مث األب واختلفوا يف ترتيب اجلد فجعله املالكية بعد األخ    
 وجعله احلنفية بعد األب.

الشافعية واحلنابلة يف جعل املرتبة يف الوالية لألب واختلفوا بعد ذلك فجعل الشافعية اجلد بعد األب وجعل  واتفق   
 احلنابلة االبن بعد األب.



   . سميرة عبدوإعداد: د                                                                                        محاضرات في فقه األسرة      

29 
 

 تزويج الولي األبعد مع حضور األقرب   

 يرى مجهور الفقهاء عدم جواز تزويج الويل األبعد مع حضور األقرب.   

األقرب يف إحدى رواياته، أما إذا أنكره، فقيل: ينعقد وإمنا جاءت الرتبة يف األولياء وأجاز مالك ذلك إذا أجازه    
 على األفضل وذلك مستحب وليس بواجب.

 وذهب ابن املاجشون من املالكية إىل أنه إن مل يدخل هبا يفسخ فإن دخل هبا فال يفسخ.

 حكم من أوكلت زواجها لغير الولي   

اختلف مالك وأصحابه يف املرأة جتعل عقد نكاحها إىل رجل ليس بويل هلا، فيعقد نكاحها؛ قال ابن القاسم: إن    
أجازه الويل جاز وإن أراد الفسخ فسخ، دخل أو مل يدخل إذا كان بالقرب، فإذا تطاول األمد وولدت األوالد جاز. 

 قال: وكذلك قال مالك.

 ال جيوز وإن أجازه الويل، فإنه نكاح عقده غري الويل. وقال سحنون: قال غري ابن القاسم:

 وهو قول الشافعي وأمحد وعامة. 

 شروط الولي      

 : الشروط المتفق عليها وهي   

 : فال تثبت لكافر والية على مسلمة.اإلسالم-1   

يجعل اهلل للكافرين ولن قال ابن النذر: "أمجع عامة من حنفظ عنه من أهل العلم على هذا". لقوله تعاىل: ﴿   
 . 71التوبة/ ﴾والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض(.وقوله تعاىل:﴿141﴾ )األنبياء/على المؤمنين سبيال

أما إذا تزوج مسلم كتابية فيجوز أن يكون وليها من أهل ملتها. ومن الفقهاء من رأى بأن احلاكم املسلم هو الذي    
 يزوجها. 

الصيب واجملنون ال والية هلما على أنفسهما، فمن باب أوىل أن ال تكون هلما والية على  : ألنالبلوغ والعقل-2   
 غريمها.

 الشروط المختلف فيها هي:   
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: ذهب اإلمام أبو حنيفة وأكثر أصحاب مالك إىل أنه ال يشرتط الرشد، وذهب اإلمام الشافعي إىل الرشد-1   
 اشرتاط الرشد.

واملالكية إىل أن العدالة ليست شرطا يف الويل، ألن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له : ذهب احلنفية العدالة -2   
الوالية على غريه، كما أن الفسق ال يقدح يف القدرة على حتصيل النظر، وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أهنا شرط 

 ( أخرجه البيهقيال نكاح إال بشاهدي عدل وولي مرشدحلديث )

 شرط عند اجلمهور غري احلنفية.: وهي الذكورة-3   

 : سواء كان حبج أو عمرة حىت ينتهي من أداء مناسكه.اإلحرام-4   

 الولي في قانون األسرة الجزائري   

مكرر."جيب أن تتوفر يف عقد الزواج الشروط اآلتية:  9اشرتط املشرع اجلزائري يف عقد الزواج الويل، بنص املادة    
 اق، الشاهدين، انعدام املوانع الشرعية للزواج".أهلية الزواج، الويل، الصد

 فخالف بذلك رأي اجلمهور باعتباره ركنا.

على جواز تويل املرأة عقد زواجها بنفسها، حبضور وليها وهو األب أو أي شخص آخر يقوم مقام  11ونصت املادة 
 أحد أقارهبا أو أي شخص آخر ختتاره . األب،ونص املادة هو:"تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها وهو أبوها أو 

من هذا القانون، يتوىل زواج القصر أولياؤهم وهم األب، فأحد األقارب األولني  7دون اإلخالل بأحكام املادة 
 والقاضي ويل من الويل له ".

ى الزواج أو تزوجيها وبالرغم من إعطاء الويل حق تويل عقد زواج القصر، إال أنه مينع الويل من إجبار املرأة القاصرة عل
: " ال جيوز للويل أبا كان أو غريه أن جيرب القاصرة اليت هي يف واليته 13بدون موافقتها، بناء على مانصت عليه املادة 

 على الزواج وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها "

 .    11ويل، وهو ماتضمنه نص املادةعلما بأن غري القاصر هلا أن تزوج نفسها، وتباشر عقد زواجها ولو بدون موافقة ال

 شروط صحة عقد الزواج    

 :يشرتط لصحة عقد الزواج شرطان   
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تطلق الشهادة على اخلرب الذي خيرب به صاحبه على أمر حصل بقصد االحتجاج به ملن يزعمه، : أوال:الشهادة   
 واالحتجاج به على من ينكره.

شرط يف صحة الزواج ولكن اختلفوا هل هي شرط متام يؤمر به عند : اتفق الفقهاء على أن الشهادة حكمها   
 الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟

 ذهب املالكية إىل أن الشهادة ليست شرطا يف صحة العقد، وإمنا يكفي اإلعالن وإمنا هي شرط يف الدخول.   

 صحة الدخول. وشرط كمال يف االنعقاد، جاء يف توضيح األحكام: "وأما األشهاد فليس بركن وإمنا هو شرط يف   
وإمنا شرع اإلشهاد حتصينا حلقوق الزوجني وسدا لذريعة الزنا، ومل يكن يف أنكحة الصحابة رضي اهلل عنهم ألمنهم بل  

 .كانوا يعلنون فقط"

املدينة ثالثا، بنينا واحتج  املالكية ملذهبهم مبا روى أنس بن مالك قال:" أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم بني خيرب و    
عليه بصفية بنت حيي، ودعوت املسلمني إىل وليمة، فما كان فيها من خبز وال حلم، أمر باألنطاع فألقي فيها من 

التمر واألقط والسمن فكانت وليمته، فقال املسلمون: إحدى أمهات املؤمنني أو ما ملكت ميينه؟ فقالوا: إن حجبها 
حيجبها فهي اما ملكت ميينه، فلما ارحتل وطأهلا خلفه وسدل احلجاب بينها وبني  فهي من أمهات املؤمنني، وإن مل
 الناس" أخرجه البخاري ومسلم.

فوجه الدليل يف هذا احلديث، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم لو كان أشهد على نكاحه من صفية بنت حيي لعلم    
 .ت ميينهالصحابة وملا ترد دوا يف معرفة هل تزوجها أو هي اما ملك

كما احتجوا بأن عدم اشرتاط الشهادة النعقاد عقد الزواج يف اآليات اليت تتحدث عن النكاح دليل على أن      
اإلشهاد ليس من شروطه وإمنا الفرض اإلعالن والظهور حلفظ األنساب، واإلشهاد يصلح بعد العقد للتداعي 

 .واالختالف فيما ينعقد بني املتناكحني

 ( رواه ابن ماجة وأمحد يف مسنده.أعلنوا النكاح صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )وقد روي عن النيب

 وقول مالك هذا قول أكثر أهل املدينة.

 .. ومن قال بذلك من الصحابة: ابن عمر وعبد اهلل بن الزبري واحلسن بن علي

 أما اجلمهور فقد ذهبوا إىل أن اإلشهاد شرط صحة يف العقد وال يعترب النكاح صحيحا بغري إشهاد.    
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 واستدلوا على ذلك مبا يأيت:

 ( رواه الدار قطين.ال نكاح إال بولي وشاهدي عدلقوله عليه الصالة والسالم: ) -1

 ( عن ابن عباس.الزانية التي تنكح نفسها بغير بينةوقوله أيضا: ) -2

أربعة:  ال بّد في النكاح منئشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )عن عا -3
         ( رواه الدار قطين.الولي، الزوج، الشاهدان

 ..كما أن الزواج يتعلق به حق غري املتعاقدين وهو الولد، فاشرتطت فيه الشهادة لئال جيحده أبوه فيضيع نسبه

 الترجيــح   

أدلة الفريقني، نرى أن اشرتاط الشهادة يف عقد الزواج أوىل، إذ احلكمة اليت من أجلها بىن الفقهاء  بعد عرض   
مذاهبهم هي سد ذريعة االختالف واإلنكار. وهذه حتدث حىت بعد الدخول، إذ رمبا يعقد الشخص على املرأة دون 

املهر أو يف أصل الزوجية، فمن الذي يستطيع شهود ويتفقان على مهر معني مث يطلقها قبل الدخول، وقد خيتلفان يف 
إثبات ما هم عليه من نزاع، وما هي البينة اليت يستطيع كل واحد منهما أن يدحض هبا دعوى صاحبه لو قلنا بعدم 

 ..اشرتاط الشهادة

 حكم تخلف الشهادة عن عقد الزواج   

علمنا أن اإلشهاد واجب عند املالكية وكونه عند العقد مندوب زائدا على الواجب، فإن حصل اإلشهاد عند    
    العقد فقد حصل الواجب، واملندوب وإن مل حيصل عند العقد كان واجبا عند البناء

 .حه  بطلقة بائنةوعليه، إن تزوج ومل يشهد فالنكاح صحيح، أما إذا دخل الزوج بزوجته بدون إشهاد فسخ نكا

أما مجهورا لفقهاء )الشافعية واحلنابلة واحلنفية( اتفقوا على ضرورة الشهود عند العقد، فإن مل يشهد شاهدان عند    
 .اإلجياب بطل

قال الشافعي: "النكاح لألب يف ثيب وال لويل غري األب يف بكر حىت جيمع النكاح أربعة: أن ترضى املرأة املزوجة    
السلطان، ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدالن،  ويرضى الزوج البالغ، وينكح املرأة ويل ال أوىل منه أووهي بالغ، 

 .فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا"
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 شروط الشهود   

ذلك املتفق عليه بني مجيع الفقهاء اشرتاط العقل والبلوغ. فال تصح شهادة اجملنون وال الصغري على عقد الزواج، وك   
 .اإلسالم، فال تصح  شهادة الكافر إذا كان الزوجان مسلمني

 أما املختلف فيها فهي:   

: أي أن يكون غري ظاهر الفسق واجملون بأن يكون مستور احلال. وهي شرط عند اجلمهور خبالف العدالة-1   
 احلنفية.

ياأيها الذين آمنوا إذا وقوله تعاىل:﴿(. 2﴾ )الطالق/واشهدوا ذوي عدل منكمواستدل اجلمهور بقوله تعاىل: ﴿  
(. فدلت اآلية األوىل على وجوب اشرتاط العدالة، والثانية على رد شهادة 6﴾ )احلجرات/جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

 الفاسق. 

 (.ال نكاح إال بولي وشاهدي عدلوقوله عليه الصالة والسالم: )   

 فاسق ال تقبل باتفاق العلماء.كما أن الشهادة قد تلزم عند اجلحود، وشهادة ال    

واحتج احلنفية بأن الفاسق له والية على نفسه، فيجوز له أن ينشئ العقد على نفسه، فمن باب أوىل أن يشهد    
 على إنشائه، وألن الغرض من اإلشهاد اإلعالن ويتحقق ذلك بشهادة العدول أو الفس اق.

وأشهدوا هود النكاح وعدم قبول شهادة النساء. لقوله تعاىل: ﴿: اشرتط مجهور الفقهاء الذكورة يف شالذكورة -2   
 (.2﴾ )الطالق/ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة هلل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر

 وقالوا: "ذوي" التصلح إال للمذكر، خبالف ذواتا.

 (.ال نكاح إال بولي وشاهدي عدلولقوله صلى اهلل عليه وسلم: )

 هلل عز  وجل  قبل شهادة النساء يف األموال كما هو واضح من خالل آية املداينة، والنكاح ليس مبال.وأن ا

وذهب احلنفية إىل قبول شهادة رجل وامرأتني. وقالوا: املقصود "بذوي عدل" رجلني أو رجل وامرأتني، ويؤيد ذلك    
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء  واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلينقوله تعاىل: ﴿

 (.282﴾ )البقرة/أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى
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كما قالوا أن عقد النكاح يلحق بعقد البيع يف كونه عقد معاوضة، واشتماله على الناحية املالية؛ أي املهر والنفقة،     
 فتقبل شهادة النساء مثلما قبلت يف عقد البيع.

: ال بد  من مساع كالم املتعاقدين لكي يصح اإلشهاد، واختلفوا يف شهادة األعمى واألخرس، واسسالمة الح-3   
منهم من ردها ومنهم من قبلها، فلم يشرتط اجلمهور البصر يف الشهادة إن كان األعمى يسمع كالم املتعاقدين. ومييز 

 صوهتما على وجه ال يشك فيه.

ة وقالوا ال جتوز شهادة األعمى ألنه ال يقدر على التمييز بني املدعي واشرتطها بعض الشافعية وبعض احلنفي   
 واملدعى عليه، كما ال متكنه اإلشارة إليهما فال يكون كالمه شهادة، وال ينعقد الزواج حبضوره.

 مسألة: حكم اإلشهاد مع التواصي بالكتمان     

ك من نكاح الس ر يفسخ قبل الدخول وبعده إال أن إذا أشهد على النكاح شاهدين، وأمرمها بالكتمان، فقيل: ذل   
 ..يطول بعد الدخول فال يفسخ، ويكون فيه الصداق املسمى عند املالكية

وقال أبو حنيفة وأصحاهبما، إذا تزوجا بشاهدين وقال هلما اكتما جاز النكاح، ألن اإلشهاد قد وقع والعقد    
 .صحيح ما دام قد شهد عليه شاهدان

 قانون األسرة الجزائري الشهادة في   

 مكرر من ق.أ.ج. 9اعترب املشرع اجلزائري الشهادة شرط من شروط عقد الزواج، وذلك بنص املادة    

وقت اشرتاطها فيقول: "وقت الشهادة هو وقت وجود  –أحد شراح قانون األسرة اجلزائري  –ويبني بلحاج العريب    
ول، أي مساع صيغة العقد وكالم املتعاقدين، أن تفهم كالم املتعاقدين ركن العقد األساسي وهو تبادل اإلجياب والقب

هو األهم ألن احلكمة من الشهادة فهم ما يدور يف العقد من كالم وشروط حىت ميكن بعد ذلك أداء الشهادة عند 
 االختالف"

ورتب عن ختلفها عن  لفقهاء.وقد وافق املشرع اجلزائري فيما ذهب إليه من اشرتاط الشهادة أثناء العقد، مجهور ا    
 العقد الفساد والقضاء بفسخه قبل الدخول بدون صداق، وإثباته بعد الدخول بصداق املثل.

 من ق.أ.ج  33كما نصت عليه املادة

 " يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا. 
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مت  الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد  إذا  
 الدخول بصداق املثل ".

يقول عبد العزيز سعد: "لو أبرم عقد زواج امرأة ورجل أمام املوثق أو املوظف املؤهل لتحرير عقود الزواج وتسجيلها    
قد الزواج هذا يكون فاسدا، وجيب القضاء بفسخه قبل الدخول دون صداق ومل حيضر هلذا العقد شاهدان فإن ع

وإثباته بعد الدخول بصداق املثل... وأن املوظف الذي حير ر أي عقد زواج وهو يعلم أنه عقد فاسد أو باطل 
 سيعرض نفسه إىل هتمة ارتكاب جرمية التزوير ويعاقب باحلبس والغرامة والطرد من الوظيفة ".

 لصــــداقثانيا:ا  

هو املال الذي يدفعه الرجل للمرأة رمزا لرغبته يف االقرتان هبا يف حياة شريفة توفر االطمئنان والسعادة الصداق:   
 ألسرهتما.

 أو هو حق  مايل أوجبه الشارع للمرأة على الرجل يف عقد زواج صحيح أو دخول شبهة أو بعد عقد فاسد.   

 وللصداق مسميات عديدة وهي: الصداق، الصدقة، املهر، النحلة، الفريضة، األجر، العالئق، العقر، احلباء.   

 حكمه   

 الصداق شرط صحة يف عقد الزواج، وال جيوز االتفاق على إسقاطه.   

 وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.   

 من الكتاب    

 (.4﴾ )النساء/وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴿ قوله تعاىل:  -   

 (50﴾ )األحزاب/يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللالتي آتيت أجورهنقوله تعاىل: ﴿ -   

 (.20﴾ )النساء/فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةقوله تعاىل: ﴿ -   

 وقد وصف اهلل تعاىل املهور بكوهنا فريضة أي واجبة.

 (.52﴾ )النساء/فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروفقوله تعاىل: ﴿ -   
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وإذا طلقتموهن من قبل أن تمّسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن قوله تعاىل: ﴿ -   
 (.237﴾ )البقرة/يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

 من السنة:   

الذي روى فيه قصة الواهبة نفسها للنيب صلى اهلل عليه وسلم، إذ قال له أحد من ذلك حديث سهل بن سعد    
الصحابة زوجنيها إن مل تكن لك هبا حاجة يا رسول اهلل، فطلب منه النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يعطيها صداقا 

 ( البخاري ومسلم.التمس ولو خاتما من حديدوقال له: )

يسوغ نكاحا بدون مهر أصال؛ فقد روى ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم والرسول صلى اهلل عليه وسلم مل    
؟ وأين درعك الحطميةمنع عليا أن يدخل بفاطمة عليها السالم حىت يعطيها شيئا، وملا قال له ما عندي شيء قال: 

 فأعطاه إياه، فكانت صداقا. أخرجه النسائي وأبو داود.

 وجوبه : أمجع املسلمون علىاإلجمـــاع   

: إن الزواج لو أبيح بدون مهر كان يف ذلك ابتذال النساء وحط أقدارهن، واستهانة بشأهنن وألدى إىل المعقول   
 قطع النكاح ألوهن األسباب وأتفهها.

ال جناح عليكم إن طلقتم وال يشرتط تسمية الصداق يف العقد، وإمنا يسن ذلك قطعا للنزاع، لقوله تعاىل: ﴿   
 (.263البقرة/تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ ) النساء ما لم

 فأثبت الصداق بغري فرض، وإمنا جتب تسميته عند الدخول.

 مقدار الصداق وشروطه   

 (.   20﴾ )النساء/وآتيتم إحداهن قنطارالفقهاء لقوله تعاىل: ﴿ ال حد ألكثر الصداق باتفاق   

 أما أقل الصداق فيختلف من مذهب إىل آخر.

 أقله ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدمها اعتبارا مبا تقطع به يد السارق. :املالكية 
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وأحل لكم ما وراء كل ما جاز أن يكون مثنا أو أجرة جاز أن يكون صداقا. لقوله تعاىل: ﴿: الشافعية واحلنابلة 
ليل. وملا رواه جابر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، يدخل فيه الكثري والق24﴾ النساء/ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

 ( رواه أمحد يف املسند.لو أن رجال أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما  كانت له حالالقال: )

أرضيت عن نفسك وملا روي أن امرأة من بين فزازة تزوجت على نعلني، فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )
 ( الرتمذي وابن ماجة.فقالت: نعم فأجازهومالك بنعلين 

رواه أمحد يف  ال مهر أقل من عشرة دراهم(احلنفية: أقل املهر عشرة دراهم، واستدلوا بقوله صلى اهلل عليه وسلم: )
 مسنده. 

بناء على األدلة اليت تقدمت نقول، أن كل ما له قيمة صح  أن يكون مهرا، ألن األدلة اليت وردت يف عدم جعل    
د للصداق أقوى من األدلة اليت حددت قيمته هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن االقتصاد يف املهر أفضل من ح

املغاالة فيه ملا يف ذلك من اخلري والربكة على الزواج، وقد روت السيدة عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 
 ( البيهقي.   أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا)

 شروط الصداق    

 :يشرتط يف الصداق ما يشرتط يف الثمن إثباتا ونفيا، فيشرتط فيه اآليت   

 املعلومية. وميكن توضيح هذه الشروط كاآليت: -4القدرة على التسليم  –االنتفاع  -2الطهارة -1   

 يكون اما جيوز متلكه وبيعه من العني والعرض، وال جيوز خبمر وخنزير وغريمها اما ال يتملك. أن-1   

 أن يكون منتفعا به شرعا، فال جيوز مبا ال ينتفع به شرعا،كآلة هلو. -2   

 أن يكون معلوما، فال جيوز مبجهول إال يف نكاح التفويض.-3   

 لى تسليمه.أن يسلم من الغرر، حبيث يكون مقدورا ع-4   

 حكم تخلف شرط من شروط الصداق   

إذا ختلف شرط من شروط الصداق فإن العقد يكون فاسدا، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق املثل عند    
املالكية، وخالف اجلمهور وقالوا بعدم فساد العقد بفساد املهر، فيصح العقد ويبطل املهر وجيب هلا مهر املثل؛ كمن 
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 ميلك شرعا، أو تزوج على ما ال قدرة له على تسليمه أو تزوج على جمهول أو معدوم أو تزوج مبغصوب أو تزوج مبا ال
 مسروق.

 املهر نوعان:أنواع الصداق:     

: وهو الصداق املتفق عليه عند العقد أو الذي فرض بعده، ومت  حتديده بالرتاضي بني طريف المهر المسمى-1  
 العقد.

مهر امرأة متاثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها يف بلدها  :هوصداق المثل-2  
وعصرها. وتكون املماثلة يف الصفات املرغوبة عادة كاملال واجلمال والسن والعقل والدين عند احلنفية.وجعل املالكية 

ا بغض النظر عن عصباهتا. وينظر إىل التماثل يف احلسب واجلمال واملال والدين امن يشبهها من عشريهتا وجرياهن
أقارهبا من النساء من جهة العصبة وإال فأقرب النساء إليها عند الشافعية. ووافق احلنابلة احلنفية مرة ووافقوا املالكية يف 

 رواية أخرى.

 حكم الصداق المعجل والمؤجل   

هوال عند املالكية. وإذا أج ل فيستحب جيوز تأجيل جزء من الصداق حسب االتفاق، على أن ال يكون األجل جم   
 تقدمي ربع دينار قبل الدخول مع وجوب حتديد األجل وكراهية إطالة مدته.

 إما باملوت أو الطالق. وقال احلنابلة: إذا أطلق األجل فيحل بالفرقة؛   

 ثبوت الصداق وتشطيره   

 *يثبت الصداق كامال للمرأة يف احلاالت اآلتية:   

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا : لقوله تعاىل: ﴿ الحقيقيالدخول  -1
 (.20﴾ )النساء/منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

 : فيجب الصداق مبوت أحد الزوجني ويرث أحدمها اآلخر ولو مل يتم الدخول.موت أحد الزوجين-2

 نابلة وإن مل حيصل وطء، خبالف املالكية والشافعية فاعتربوه شرطا.  عند احلنفية واحل :الخلوة الصحيحة-3
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يثبت للمرأة نصف الصداق يف حالة واحدة إذا طلقت من نكاح صحيح قبل الدخول احلقيقي. لقوله تعاىل: *   
 (.237﴾ )البقرة/ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهّن فريضة فنصف ما فرضتم..﴿

 لصداق يف احلاالت التالية:يسقط ا*   

 إذا فسخ العقد قبل الدخول.  -1  

 إذا قتلت الزوجة زوجها عند املالكية والشافعية.-2  

إذا مات الزوج قبل الدخول يف نكاح التفويض عند املالكية والشافعية. خالفا أليب حنيفة فذهب إىل وجوب -3  
 مهر املثل.

، فإن كان قبل الدخول حتالفا وتفاسخا وبدأت باليمني. الزوجان يف القدراختلف  إذا االختالف في الصداق:   
وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج مع ميينه، عند املالكية. وقال الشافعي: يرجعان إىل مهر املثل. وقال احلنفية 

 واحلنابلة القول قول من يدعي مهر املثل.

أهنما يتحالفان ويتفاسخان قبل الدخول، ويثبت العقد بعد الدخول وهلا مهر ، فريى املالكية وإن اختلفا يف اجلنس   
املثل مامل يكن أكثر اما ادعت أوأقل اما اعرتف به. وذهب احلنفية إىل أن القول ملن ادعى مهر املثل مع ميينه. وذهب 

 للزوج مع ميينه.الشافعية إىل أهنما يتحالفان ويرجعان إىل مهر املثل. أما احلنابلة فقالوا: القول 

، فالقول قول الزوجة قبل الدخول وقول الزوج بعد الدخول عند املالكية واحلنفية. وإن اختلفا يف قبض الصداق   
 ويرى الشافعي وأمحد أن القول للزوج مطلقا.     

 الصداق في قانون األسرة الجزائري   

 مكرر. 9الصداق شرط من شروط الزواج بنص املادة    

على معىن الصداق )وهو ما يدفع حنلة للزوجة من نقود أو غريها من كل ما هو مباح شرعا، وهو  14نصت املادة    
 ملك لك تتصرف فيه كما تشاء(.

 وقد وافق يف ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة.،فجعل كل ما يباح متلكه شرعا مهرا  ،فلم حيدد مهر املرأة   
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حد ألقل الصداق وال أكثره، وكل ما صح  التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا، سواء  يقول بلحاج العريب: "ال   
أكان عقارا أو منقوال أم نقودا أم منفعة، والقاعدة الضابطة للمنفعة أو العمل الذي يصلح أن يكون صداقا، هو كل 

 عمل أو شيء يصح التزامه شرعا اما يتفق مع نظام العقود واملعامالت".

على عدم وجوب تسمية املهر يف العقد )حيدد الصداق يف العقد سواء كان معجال أو مؤجال، ويف  15املادة  نصت  
 حالة عدم حتديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق املثل(. وقد وافق يف ما ذهب إليه فقهاء املذاهب.

 هاء.كما تبني هذه املادة جواز تأجيل جزء من الصداق، وفاقا ذهب إليه الفق    

و بالنظر إىل الواقع، هناك من يرى استعمال املهر كوسيلة حلماية املرأة من تعسف الرجل إذا كان مؤجال، وذلك 
بإدراجه ضمن املنظومة القانونية بتقسيم املهر على فرتتني. مهر معجل بإمكان الزوج تقدميه يف احلال، ومؤجل ذو 

معها، ورمبا تتنازل عنه إذا عوملت باملعروف واحلسىن من قبل  قيمة عالية حتتمي به املرأة يف حالة تعسف زوجها
 الزوج.

على أحوال وجوب املهر )تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق  16نصت املادة    
 نصفه عند الطالق قبل الدخول( موافقا بذلك ما ذهب إليه الفقهاء.

الصداق )يف حالة النزاع يف الصداق بني الزوجني أو ورثتهما وليس ألحدمها  على حكم التنازع يف 17نصت املادة    
بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمني، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمني(. 

 وقد وافق يف ما ذهب إليه رأي املالكية.

 الكفاءة في الزواج

 تعريف الكفاءة 

 ﴾ أي ال مثيل له.ولم يكن له  كفؤا أحداملماثلة واملساواة، فالن كفء لفالن أي مساو له،ومنه قوله تعاىل: ﴿ :لغة

هي املماثلة بني الزوجني يف أمور طخصوصة دفعا للعار، ومن أجل توفري استقرار احلياة الزوجية وحتقيق  اصطالحا:
 السعادة بني الزوجني.

 اءة الخصال التي تطلب فيها الكف   
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يف الدين والسالمة من العيوب املثبتة  للخيار. وعند  المالكيةاختلف الفقهاء يف خصال الكفاءة، فاعتربها    
مخسة الشافعية الكفاءة تكون يف ستة خصال وهي: الدين واإلسالم واحلرية والنسب واملال واحلرفة. وعند  الحنفية

مخسة أيضا وهي:  الحنابلةالعيوب املثبتة للخيار واحلرفة. وعند وهي:الدين أو العفة واحلرية والنسب والسالمة من 
 الدين واحلرية والنسب واليسار والصناعة أي احلرفة .

فقد اتفق الفقهاء على الكفاءة يف الدين، وغري املالكية متفقون على الكفاءة يف احلرية والنسب واحلرفة، واتفق    
 ب املثبتة للخيار، واتفق احلنابلة واحلنفية على خصلة املال.الشافعية واملالكية على السالمة من العيو 

: املراد بالدين، الصالح واالستقامة على أحكام الدين أي السالمة من الفسق )أي ارتكاب الكبائر لدين.ا1    
لصاحلة بنت واجملاهرة هبا، مثل تارك الصالة والزاين واملقامر ومن كان كسبه من حرام....( وعليه فالفاسق ليس كفؤا 
)إذا أتاكم من صاحل أو هلا وألهلها تدين وخلق. والدليل على االعتداد بالدين يف الكفاءة قوله صلى اهلل عليه وسلم 

 رواه الرتمذيترضون دينه وخلقه فأنكحوه( 

ألن : كاجلنون واجلذام والربص؛ فالسليم ليس كفؤا ملن كان به عيب السالمة من العيوب المثبتة للخيار.2    
 النفس تعاف صحبة من به بعضها،  كما خيتل هبا مقصود الزواج.

والسالمة من العيوب من اخلصال اليت تطلب فيها الكفاءة عند املالكية والشافعية، أما عند غريهم فتعترب من الصفات 
 اليت تثبت اخليار للمرأة دفعا للضرر.

لزوج اآلخر، مثل العمى والطرش واخلرس وقطع األعضاء ومن العلماء من يلحق هبذه العيوب كل عيب ينفر منه ا   
 وكل ما ال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة.

 واملراد به القدرة على املهر والنفقة على الزوجة، ال الغىن والثراء.  .المال:3  

 بالكسب. والراجح أن املال ال يعد من خصال الكفاءة ألن الغىن ال دوام له، والرزق مقسوم منوط

وهي العمل الذي ميارسه الشخص لكسب رزقه وعيشه، عند مجهور املالكية ال يكون صاحب حرفة  .الحرفة:4  
دنيئة كفؤا لبنت صاحب صناعة جليلة أوصاحبة مهنة جليلة، كاحلائك واحلجام واحلارس، والدباغ والزبال. واملعول 

 ألزمان واألمكنة. والراجح عدم اعتبار الكفاءة يف احلرفة.عليه يف تصنيف احلرف هو العرف، وهذا خيتلف باختالف ا
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: فالعجمي ال يكون كفؤا للعربية. ولكن األصح ما ذهب إليه املالكية بعدم اعتبار الكفاءة يف النسب، .النسب5 
ملزية، ويؤيد ألن اإلسالم يدعو إىل املساواة وحماربة التمييز العرقي، وأن انتشار اإلسالم بني الناس كان أساسا هلذه ا

 .وليس لعربي على أعجمي فضل إال بالتقوى( وأن الناس جميعا أبناء آدم،ذلك ما جاء يف حجة الوداع )

وقد تزوج أسامة بن زيد موىل النيب صلى اهلل عليه وسلم من فاطمة بنت قيس وهي من قريش،  حيث قال هلا الرسول 
عاتقه وأما معاوية فصعلوك  ال مال له، انكحي أسامة )أما أبو جهم فال يضع عصاه على صلى اهلل عليه وسلم:

 رواه مسلم.بن زيد(

وزوج زينب بنت جحش القرشية من زيد مواله، وزوج عبد الرمحن بن عوف أخته لبالل وهو قرشي وبالل حبشي 
وىل لعروة بن وعتيق أليب بكر الصديق، كما أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بين بياضة أن ينكحوا أبا هند احلجام هو م

 عمرو البياضي من األنصار، حيث كان عرف الناس احتقار مهنة احلجامة.

 انفرد هبا احلنفية، واملراد به إسالم األصول أي اآلباء من غري العرب. .اإلسالم:6  

حرار فالعبد ال يكون كفؤا حلرة ولو عتيقة، ألنه امنوع من التصرف يف كسبه، غري مالك له. وألن األ .الحرية:7  
 يعريون مبصاهرة الرقيق.

أما يف غري هذه الصفات واملواصفات اليت ذكرها الفقهاء، فاألوىل مراعاة التقارب يف األوصاف، وخباصة السن      
 والثقافة ألن وجودها أدعى لتحقيق الوفاق والوئام بني الزوجني.

 مسائل في الكفاءة   

.تطلب الكفاءة للنساء ال للرجال، فيشرتط أن يكون الرجل اماثال أو مقاربا هلا، يف أمور الكفاءة، ويصح أن 1   
تكون أقل منه يف أمور الكفاءة، ألن الرجل ال يعري بزوجة أدىن منه حاال، أما املرأة وأقارهبا  فيعريون بزوج أقل منها 

 منزلة.

ليائها، فإذا تركت املرأة الكفاءة فحق الويل باق وبالعكس، حلديث عائشة)أن .الكفاءة حق لكل من املرأة وأو 2   
امرأة جاءت النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقالت: إن أيب زوجين من ابن أخيه لريفع يب خسيسته، وأنا كارهة، فجعل 

ألمر شيء(أخرجه األمر إليها. فقالت: يا رسول اهلل قد أجزت ما صنع أيب ولكن أردت أن أعلم أللنساء من ا
 النسائي.
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.الكفاءة تعترب عند مجهور الفقهاء عند ابتداء العقد، فال يضر زواهلا بعده، فإذا كان الزوج وقت  العقد ال عيب 3   
فيه، مث ظهر به عيب بعد الزواج فليس للزوجة أو الويل رد النكاح، ولكن ميكن رفع دعوى إذا تضررت ليحكم هلا 

 الضرر . القاضي بالطالق إذا ثبت

 الكفاءة في الزواج في قانون األسرة الجزائري    

مل يوضح املشرع اجلزائري موقفه من الكفاءة يف الزواج، هل هي حق للمرأة أو حق للويل، أو حق مشرتك بينهما،    
 ومل يرد نصا صرحيا حيدد الكفاءة ومفهومها.

 حقوق الزوجين

، منها ما هو مشرتك بينهما، ومنها ما خيص املرأة، ومنها ما خيص إذا انعقد الزواج فإنه يوجب حقوقا للزوجني   
 الرجل.

 أوال: الحقوق المشتركة بين الزوجين.   

.فاحلق األصلي فيها حل العشرة بني الزوجني، وحل ما يقتضيه الطبع اإلنساين اما هو حمرم إال بالزواج، لقوله تعاىل: 1
 . 5﴾ املؤمنون/هم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومينوالذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواج﴿

بأن يسعى كل منهما إىل ما يرضي اآلخر من حسن املخاطبة واحرتام الرأي اآلخر، والتسامح .إحسان العشرة:2
" وقال وعاشروهن بالمعروفوالتعاون على اخلري ودفع األذى، والبعد عما جيلب الشقاق والنزاع، لقوله تعاىل: ﴿

 .228﴾ البقرة/ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴿ أيضا:

 وإذا توفر كل ذلك حتقق بينهما السكن، وتوفرت املودة وكان الزواج رمحة هلما، كما أخرب سبحانه وتعاىل يف قوله:
 .21﴾ الروم/ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴿

 بأن يرث كل منهما اآلخر بعد وفاته، ولو كانت قبل الدخول إذا كان العقد صحيحا. .ثبوت التوارث بينهما:3

 ثانيا:حقوق الزوج.     

على الزوجة أن تطيع زوجها إال ما كان فيه معصية هلل، فمىت أوىف الزوج زوجته حقوقها الواجبة  .حق الطاعة:1     
ه. ويتبع حق الطاعة حق القرار يف البيت، فال تربحه إال بإذنه ألهنا القائمة بشؤونه عليه وجب عليها الدخول يف طاعت

احلافظة ملا فيه، شرط أن ال يكون خلروجها مسوغ شرعي، كأداء فريضة  احلج، شرط كون سفرها مع ذوي حمرم منها، 
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ا، وإن كان أحدمها مريضا فلها أن تعوده أواخلروج لزيارة والديها؛ فلها زيارة والديها مرة يف األسبوع، وإن مل يأذن هل
 من غري قيد، ألن ذلك صلة الرحم، ومنعها قطع للرحم.

وقيد أبو يوسف من احلنفية زيارة الوالدين بعدم قدرهتم اجمليء إليها، أما إذا كانوا غري عاجزين عن زيارهتا فليس هلا 
 بالسرت الشرعي. اخلروج لزيارهتم إال بإذنه. ويف حال اخلروج البد من االلتزام

وليس للزوجة أن تبيت عند أحد إال بإذن زوجها، وليس هلا أن تدخل أحد يف بيته بغري إذنه إال أن يكون ذا رحم    
 حمرم.

)ال يحل المرأة أن تصوم  وزوجها وليس للزوجة أن تصوم نفال إال بإذن زوجها، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:    
 متفق عليه . بيته إال بإذنه(شاهد إال بإذنه، وال تأذن في 

وعلى الزوجة أن حتفظ غيبة زوجها يف نفسها، وبيتها وماله وولده وشرفه، فتبتعد عن مواطن الشبهات وعليها أن 
 حتسن تربية أوالدها على الدين والفضيلة.

فيما يلزم  إذا خرجت املرأة عن طاعة زوجها كان له حق السعي لتأديبها، ووالية التأديب .حق التأديب:2    
طاعته، بأن كانت ناشزة، وأمارات النشوز؛ إما باإلعراض والعبوس والتثاقل إذا دعاها بلطف وطالقة وجه، وإما 

 بالقول ،كأن جتيبه بكالم خشن بعد أن كان لني.

اقتداء مبا كانت عليه صحابيات السلف الصاحل، تقول أمساء بنت أيب بكر  .القيام بشؤون البيت ورعايته:3    
الصديق خليفة رسول اهلل عليه وسلم، وزوج الزبري بن العوام:"كنت أخدم الزبري خدمة البيت كله، وكانت له فرس 

 فكنت أسوسها، وكنت أحش هلا وأقوم عليها".

 ثالثا: حقوق الزوجة     

 هي املهر والنفقة، وحقوق غري مالية، كاملعاملة الطيبة والعدل وإحصان الزوجة.للزوجة حقوق مالية و     

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا بالنسبة للعشرة واملعاملة الطيبة لقوله تعاىل: ﴿    
 .19النساء/ ﴾ويجعل اهلل فيه خيرا كثيرا

وكف األذى، وكظم الغيظ فيما جيد من زوجته، ويغار الغرية احملمودة وتظهر العشرة احلسنة يف الصحبة اجلميلة،     
ليحافظ على هذه العالقة، وإذا رأى من زوجته خلقا يكرهه فعليه أن يستقبله بالرتوي واحللم، لقوله صلى اهلل عليه 
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) ما أيضا: ( رواه مسلم. وقال مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر -أي ال يبغض –)ال يفرك وسلم:
 .أكرمهن إال كريم وما أهانهن إال لئيم(

أما بالنسبة إلحصان الزوجة، فال بد أن يعمل الزوج على إعفاف زوجته، فال يركز اهتمامه على عمله فقط ويهمل    
ىل زوجته، ولتكن احلياة الزوجية قائمة على األخذ والعطاء، فعلى الزوج أن ينبسط هلا يف البيت، وحيسن االستماع إ

حديثها وأن يعاوهنا يف شؤون البيت أحيانا، خاصة فيما فيه مشقة أو يكون عليها إرهاقا، وقد سئلت عائشة رضي 
اهلل عنها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يعمل يف بيته؟ فقالت:" كان يف مهنة أهله، يقم بيته ويرقع ثوبه 

 وخيصف نعله وحيلب شاته".

يكون حسن املظهر، طيب الرائحة. ومن مظاهر ذلك ما تضمنه حديث رسول اهلل صلى  كما يطلب من الزوج أن    
واستنشاق الماء، وقص األظافر،  قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، من الفطرة، )عشراهلل عليه وسلم :

م والنسائي رواه مسل .وقيل العاشرة هي املضمضة.وغسل البراجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء(
 والرتمذي.

فعليه أن يعاملها كما حيب أن تعامله، وإذا كان متزوجا بأكثر من واحدة فيجب عليه أوال  ،أما بالنسبة للعدل   
العدل بينهن يف املبيت، فيجب لكل واحدة منهن يوما وليلة، ولصاحبته حق التنازل عن حقها  لألخرى، وكذا العدل 

 يف النفقة مبا فيها الطعام والكسوة والسكن.

 الجزائري. حقوق الزوجين في قانون األسرة

 من ق.أ.ج على احلقوق املشرتكة بني الزوجني كما يلي: 36نصت املادة 

 حيق على الزوجني:  

 .احملافظة على الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشرتكة .1

 .املعاشرة باملعروف وتبادل االحرتام واملودة والرمحة.2

 هم ..التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيت3

 .التشاور يف تسيري شؤون األسرة وتباعد الوالدات.4

 .حسن معاملة  كل منهما ألبوي اآلخر وأقاربه واحرتامهم وزيارهتم.5
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 .احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربني باحلسىن واملعروف .6

 .زيارة كل منهما ألبويه وأقاربه، واستضافتهما باملعروف.7

: اكتفى قانون األسرة اجلزائري بتحديد احلقوق املشرتكة بني الزوجني، ومل خيصص لكل واحد منهما حقوقا  مالحظة
 ينفرد هبا عن األخر، كما يف الفقه اإلسالمي.

منه للناحية املالية للزوجني؛ فجاء النص كما يلي:"لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة  37وخصصت املادة 
ري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق حول األموال املشرتكة بينهما عن ذمة اآلخر، غ

 اليت يكتسباهنا خالل احلياة الزوجية، وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما".

 انحالل عقد الزواج

 .ينحل عقد الزواج بالطالق أوالتطليق القضائي أو اخللع 

 د الزواج بالطالقأوال: انحالل عق

 تعريف الطالق   

ويراد به التخلية واإلرسال وحل القيد، يقال: أطلق األسري وطل قه، إذا رفع القيد عنه. يقال: رجل اللغة يطلق يف    
 مطالق ومطليق، أي كثري طالق النساء. أو رجل طل يق.

 : رفع قيد النكاح املنعقد بني الزوجني بألفاظ طخصوصة.وشرعا   

 أو: رفع قيد الزواج الصحيح يف احلال أو املآل بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية أو مبا يقوم به مقام اللفظ.       

 مشروعية الطالق   

 شرع الطالق بالكتاب والسنة واإلمجاع.   

يا : ﴿. وقوله تعاىل229﴾ البقرة/الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانقوله تعاىل: ﴿ من الكتاب   
 .1﴾ الطالق/أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعّدتهن

ما روي عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اهلل صلى  من السنة:   
مره فليراجعها ثم اهلل عليه وسلم فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اهلل: )



   . سميرة عبدوإعداد: د                                                                                        محاضرات في فقه األسرة      

47 
 

ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي 
 رواه البخاري.أمر اهلل أن تطلق لها( 

 ( رواه أبوداودأبغض الحالل إلى اهلل الطالقوعنه أيضا عن النيب صلى اله عليه وسلم أنه قال: )

 سلمون على مشروعية الطالق.: فقد أمجع املاإلجماع   

 الحكمة من مشروعيته   

يعترب الطالق عالج وحل هنائي ملا استعصى حله على الزوجني واحلكمني، الستحالة استمرار احلياة الزوجية لسبب    
 من األسباب اخللقية أو اخللقية، أولعدم االنسجام يف الطباع واألخالق. فتتحول احلياة الزوجية إىل بؤس وشقاء

تناقض ما ينشده الزواج من مودة ورمحة. لذلك فالطالق مشروع للحاجة ويكره عند عدم احلاجة إليه،للحديث 
أيما امرأة سألت زوجها الطالق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة السابق، ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: )

 ( رواه اخلمسة.الجنة

وعاشروهن بالمعروف فإن  وحتمل خلق الزوجة، فقال تعاىل: ﴿ لذلك رغب الشارع احلكيم األزواج يف الصرب   
 ﴾.كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهلل فيه خيرا كثيرا

 ( رواه مسلم.ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخروقوله صلى اهلل عليه وسلم: )   

اع بني الزوجني، من وعظ وإرشاد وهجر يف املضجع وقد شرع ألجل ذلك سبال ودية حلل ما يثور من مشاكل ونز    
 وإعراض، وضرب وتدخل احلكمني لإلصالح بينهما.

 الحكمة في جعل الطالق بيد الرجل.   

يعترب الرجل هو املسؤول على تكاليف الزواج والطالق من أموال ونفقات فيكون أكثر تقديرا ملخاطر إهنائه  -   
 ضررا كبريا، لذلك فهو أوىل بإعطائه حق التطليق.وأبعد عن الطيش يف تصرف يلحق به 

املرأة أشد  تأثرا بالعاطفة من الرجل، والرجل يف الغالب أكثر صربا وحتمال، وبإعطائه حق الطالق تقليل من  -   
 تعرض احلياة الزوجية خلطر الطالق.

ا عن طريق اخللع، أو عن طريق إذا تضررت املرأة من الزواج فإهنا تطالب بالطالق، إما ببذل شيء من ماهل -   
 القاضي، بسبب غيبة الزوج أو لعدم اإلنفاق، أو بسبب اإلضرار هبا.
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 حكم الطـالق   

الطالق عند مجهور الفقهاء تعرتيه األحكام اخلمسة وفقا لألحوال والظروف اليت تدعو إليه، واألوىل عدم ارتكابه    
 إال حلاجة.

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء النفاس أو طهر وقع فيه مجاع. لقوله تعاىل:﴿يكون حراما إذا وقع يف احليض و  -1
 (.44﴾ )الطالق/فطلقوهن لعّدتهن

ويكون واجبا: إذا كان بقاء الزوجة يف العصمة يوقع الزوج يف احلرام ،مثل اإلضرار هبا أو عدم النفقة عليها، كما  -2
 الرجوع إىل زوجته، وكذا املالعن. جيب طالق املويل بعد انقضاء أربعة أشهر إذا أىب

( أبغض الحالل إلى اهلل الطالقويكون مكروها: إذا أوقعه الزوج من غري سبب أو حاجة تدعو إليه حلديث:)-3
 أبو داود.

ويكون مندوبا: عند تفريط املرأة يف حق من حقوق اهلل تعاىل، أو كانت غري عفيفة أو ترتكب املعاصي وعجز -4
 الزوج عن إصالحها.

 ويكون مباحا: عند وجود سبب يربره وتضرر الزوج منه. وقال احلنفية أن الطالق مباح إلطالق اآليات القرآنية.-5

 ركــــانهأ   

 للطالق أربعة أركان ال يتحقق الطالق إال هبا، وهي: املطلق، اللفظ، قصد النطق، احملل.   

، فال يعتد بطالق الصيب قبل البلوغ، وجيوز مسلما، بالغا: وهو الزوج أو من يوكله، ويشرتط أن يكون أوال المطّلق   
، فال يقع طالق اجملنون، خبالف السفيه فيقع طالقه ألنه بالغ مسؤول عن عاقال لوليه أن يطلق عنه.وأن يكون

 تصرفاته، واحلجر عليه إمنا هو يف التصرفات املالية.

؟ يف األصل أن طالق الغضبان يقع ألن الغضبان مكلف يف حال غضبه مبا يصدر منه، ما حكم طالق الغضبان   
وجيب عليه شرعا أن يقاوم غضبه وال يسرتسل ليطلق، إال إذا وصل به الغضب إىل درجة ال يدري فيها ما يقول، 

لة ال ينف ذ وال يقع . لقوله صلى اهلل عليه وسلم: وينسى ما قاله وال يتذكره بعد ذهاب غضبه، فإن طالقه يف هذه احلا
 ( أبو داود وابن ماجة ال طالق وال عتاق في إغالق)

 وفس ر اإلغالق بالغضب.
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إذا كان السكران فاقدا لوعيه ال يعي ما يقول، وبعد إفاقته مل يذكر ما صدر عنه حال  ماحكم طالق السكران؟   
لرجل من املرأة وال األرض من السماء، فهذا كاجملنون ال يلزمه طالق وال غريه، سكره ، فال يقع طالقه كالذي ال مييز ا

وهو قول عثمان بن عفان وربيعة والليث، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وأبو ثور، وأحد قويل الشافعي، ومن احلنفية 
ن آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ﴿يا أيها الذيزفر والطحاوي وأمحد يف إحدى الروايتني عنه، واستدلوا بقوله تعاىل: 

(. فبني  تعاىل أن السكران ال يعلم ما يقول، ومن أخرب اهلل تعاىل أنه ال 4)النساء/ سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾
 يدري ما يقول فال حيل أن يلزم شيئا من األحكام ال طالقا وال غريه.

تني عن الشافعي أن طالق السكران يقع ويلزمه عقوبة وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري واألوزاعي وإحدى الرواي   
وزجرا له. فعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار سئال عن طالق السكران فقاال: "إذا طلق 

 السكران جاز طالقه وإن قتل قتل به".

أمحد، أبو ثور...( لعدم  ؟ ال يقع طالق املكره عند مجهور الفقهاء )مالك، الشافعي،ماحكم طالق المكره   
﴿إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان﴾ قصده الطالق، وإمنا قصد بلفظ الطالق رفع األذى عن نفسه لقوله تعاىل: 

 106النحل/

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما فإذا كان الكفر ساقطا باإلكراه فما دونه أوىل. ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: )   
 ابن ماجة (استكرهوا عليه

( ابن ماجة. ويدخل يف اإلغالق املكره، كأنه انغلق عليه قصده ال طالق في إغالقولقوله صلى اهلل عليه وسلم: )   
 وإرادته.

 وخالف احلنفية وقالوا: يقع طالق املكره ألنه قاصد الطالق وإن مل يرض باألثر املرتتب عليه.   

 ثانيا: اللفظ الدال على الطالق:   

)إن اهلل تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت يقع الطالق مبجرد النية دون لفظ لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  ال   
 البخاري. به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم(

 ثالثا: القصد   
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د أي قصد النطق بلفظ الطالق ولو مل ينوه، وال يلزم الطالق من مل يقصد النطق به، كاملخطئ والناسي بأن أرا   
 النطق بشيء وسبق لسانه بالطالق. 

ثالث جدهن جد أما طالق اهلازل، وهو الذي قصد لفظه دون معناه، فإنه يقع لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )   
 ( رواه البخاري ومسلموهزلهن جد، النكاح، والطالق، والرجعة

 رابعا: المحـل  

 أو يف أثناء العدة من طالق رجعي.وهي الزوجة يف حال زواج صحيح قائم، ولو قبل الدخول    

أما إذا طلقت املرأة قبل الدخول فال عدة عليها، ويكون طالقها بائنا، وإذا طلقت ثالث طلقات متتالية تقع ثالثا    
 عند املالكية واحلنابلة خبالف احلنفية والشافعية. قالوا حتسب طلقة واحدة.

  ألفـاظ الطالق

 الطالق من حيث الصيغة إىل صريح كنايةينقسم  من حيث الصيغة: أوال:   

: هواللفظ الذي ظهر املراد منه وال حيتمل غري الطالق ككلمة الطالق واأللفاظ املشتقة منها الطالق الصريح -1   
مثل: أنت طالق ومطلقة وطلقتك. ويقع هبا الطالق مىت قصد الزوج النطق هبا، ولو مل ينو الطالق، فإن نطق الزوج 

 وادعى أنه ال يريد الطالق ال يصد ق. وأحلق الشافعي بالصريح لفظ التسريح والفراق. بصريح الطالق

 : هو اللفظ الذي حيتمل الطالق وغريه، وقد قسمه املالكية إىل:الطالق بالكناية -2   

ة، كلفظ : هو الذي حيتمل الطالق وغريه، ولكن ترجح استعماله يف الطالق لقرينة شرعية أو عرفيالكناية الظاهرة   
وإن يتفرقا يغن اهلل كال (. وقوله تعاىل: ﴿49﴾ )األحزاب/وسرحوهن سراحا جميالالتسريح والفراق لقوله تعاىل: ﴿

 (.129﴾ )النساء/من سعته

 وكذا لفظ أنت علي حرام، وأنت مين بريئة أو بائن. أو قول الزوج هي مبتوتة، أو طالق البتة. 

 هلك واذهيب وابعدي عين وما أشبه ذلك، فهذا ال يلزمه الطالق إال إذا نواه.: كقوله احلقي بأالكناية المحتملة   

: هو اللفظ الذي نوى به الطالق دون أن يكون له مدلول لغوي أو عريف على ماعدا الصريح والكناية -3   
  أصحابه.الطالق. فإذا نوى الطالق لزمه على املشهور، وإذا مل يرده مل يلزمه، ومل يتابع مالك على ذلك إال
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والطالق بالكناية الظاهرة عند املالكية له حكم الطالق الصريح. أما عند احلنفية فيحتاج الطالق بالكناية إىل نية،    
كما   –عدا ألفاظ بائن وبتة وبرية، فيقع هبا الطالق بغري نية. وال يقع عند احلنابلة إال بنية أو داللة على إرادة الطالق 

 يقع عند الشافعية إال بنية وال عربة بداللة احلال.وال  –يف حالة الغضب 

       

 :فروع    

من نوى بقوله "أنت علي حرام" الطالق، فهو على ما أراد من عدد؛ إن أراد واحدة فهي رجعية وإن أراد  -   
 حترميها بغري طالق فعليه كفارة ميني وهو قول الشافعي.

 بائنة إال أن ينوي ثالثا.وقال أبو حنيفة: إن نوى الطالق فهي واحدة 

 يقول ابن عبد الرب : من طل ق امرأته ثالثا أهنا حترم عليه، فلما كانت الثالث حترميا كان التحرمي ثالثا. 

يقع الطالق بالكتابة باتفاق الفقهاء، كأن يكتب الزوج رسالة إىل زوجته قائال: إىل زوجيت فالنة، أما بعد،  -   
 ريح. كما يقع بإرسال رسول، كأن يبعث الزوج  إىل زوجته شخصا يبلغها الطالق. فأنت طالق، فحكمها حكم الص

 من طلق يف قلبه مل يقع طالقه. -   

 يقع الطالق باإلشارة املفهومة بيد أو رأس، عند العجز عن النطق كاألخرس. -   

 وجيوز طالق القادر باإلشارة، ويعترب كالكناية حتتاج إىل نية عند املالكية.-   

 تعليق الطالق   

هو الطالق الذي يعلق إىل زمن مستقبل أو وقوع صفة أو شرط كقول الزوج لزوجته: إن دخلت دار فالن فأنت    
طالق، أو إذا كلمت فالنا فأنت طالق، أو إذا خرجت من املنزل بغري إذين فأنت طالق. فيقع الطالق مىت حتقق فعل 

امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بت ت منه وإن مل  املعلق عليه. جاء عن نافع قال: )طلق رجل
 خترج فليس بشيء( البخاري.

  ومل خيالف ابن عمر يف هذه الفتوى أحد من الصحابة، وإىل ذلك ذهب الفقهاء األربعة.        
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وقد ألغي تعليق الطالق أو إضافته إىل زمن، من طرف اللجان اليت أشرفت على إعداد مدونات وقوانني       
األحوال الشخصية يف العامل اإلسالمي، لتضييق سبل الطالق واحلد  من أسبابه، والوقوف على الثابت شرعا من 

 ة واملقيدة ألمر الطالق.ألفاظه باعتباره تصرفا شرعيا يتماشى ومقاصد النصوص الشرعية املنظم

 ينقسم الطالق حبسب مشروعيته عند املالكية إىل سين وبدعي. ثانيا: من حيث المشروعية:   

: هو الطالق الذي يقع على وفق السنة، وهو الطالق الذي يوقعه الرجل يف طهر مل ميس فيه الطالق السني   
 زوجته ويف غري عدهتا من طالق رجعي ويكون طلقة واحدة.

مره فليراجعها، ثم ليمسكها ن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم لعمر: )ع
 .حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمّس(

 فالطالق السين  هو ما توفرت فيه أربعة شروط:

 أن يكون بطلقة واحدة.-1  

 نفاس. أن يكون يف طهر غري حيض وال-2  

 أن ال يكون الزوج قد مس ها يف ذلك الطهر.-3  

 أن ال يتبعها طلقة أخرى يف نفس العدة.-4  

جيوز طالق احلامل وكذا الصغرية اليت مل حتض بعد أو اليائسة من احمليض يف أي وقت. كما جيوز طالق  :مالحظة
 غري املدخول هبا مىت شاء.

 انتفى منه بعض أو كل شروط الطالق السين املذكورة.: هو عكس السنة وهو ما الطالق البدعي   

حيرم إيقاع الطالق يف وقت احليض والنفاس و يأمث فاعله، وإن كان بأكثر من واحدة أو ببعضها أو يف : حكمه   
طهر مس ها فيه أو يف عدة من رجعي فهو مكروه. وجيرب الزوج على الرجعة إن طلقها يف حيض أو نفاس إذا كان 

 رجعيا.
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وحيتسب على صاحبه، وينقص من عدد الطلقات اليت ميلكها الرجل مع وقوع اإلمث. واستدلوا   الطالق البدعي قعوي
(. ألن املراجعة ال تكون إال بعد الطالق وهذا مره فليراجعهاعلى وقوعه بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث )

 مذهب مجهور الفقهاء.

م وابن تيمية وابن القيم وغريهم إىل عدم وقوعه وال حيتسب على صاحبه. وذهب غريهم من اجملتهدين كابن حز    
ألنه طالق حمرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد املنهي عنه، والشارع إمنا هنى عنه ألنه يكرهه ويبغضه وال حيب 

 وقوعه فحر مه لئال يقع ما يبغضه ويكرهه. ويف تصحيحه وتنفيذه، ضد هذا املقصود. 

 ية فقد قسموا الطالق إىل سين وبدعي وال سين وال بدعي .أماالشافع   

أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة وإن أراد الثالث فرقها يف كل طهر طلقة. وإن مجعها يف طهر واحد  السني:   
 جاز.

جيوز : طالق املدخول هبا يف حال احليض من غري محل، وسبب احلرمة تضررها بطول العدة، وطالق من البدعي   
 أن حتبل يف الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبني احلمل، ألهنا رمبا محلت وندم على فراقها.

: فهو طالق الصغرية واآليسة واملختلعة واليت استبان محلها من الزوج وغري املدخول هبا، فهذا ال ال سني وال بدعي   
 سنة فيه وال بدعة، ألنه ال يوجد فيه تطويل للعدة.

 ق احلنابلة الشافعية يف تقسيم الطالق السين والبدعي.وقد واف

 أما احلنفية: فقالوا أن الطالق ثالثة أنواع:   

 والطالق البدعي. -والطالق احلسن   –أحسن الطالق    

 : أن يطلقها تطليقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه، ويرتكها حىت تنقضي عدهتا.أحسن الطالق   

 لق املدخول هبا ثالثا يف ثالثة أطهار يف كل طهر تطليقة ليستقبل الطهر استقباال.: أن يطالطالق الحسن   

 : أن يطلقها اثنتني أو ثالثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثالثا يف طهر واحد.طالق البدعة   

 ثالثا: الطالق من حيث الرجعة وعدمها   

 ينقسم الطالق من حيث إمكان مراجعة املرأة بعده، أو عدم إمكانه إىل رجعي وبائن.   
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: هو الذي ميلك الرجل بيده إرجاع املرأة إىل الزوجية من دون حاجة إىل عقد جديد ما دامت يف الطالق الرجعي   
وج إرجاع زوجته إال بعقد جديد. العدة وإن مل ترض. فإذا انقضت العدة انقلب الطالق الرجعي بائنا، فال ميلك الز 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهلل في واألصل يف ذلك قوله تعاىل: ﴿
 (.229﴾ )البقرة/أرحامهن إن كّن يؤمّن باهلل واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا

 أحكام الطالق الرجعي   

 طلقة طالقا رجعيا تعترب زوجة وتنسحب عليها مجيع أحكام الزوجية وهي:امل   

 التوارث، فإذا مات أحدمها أثناء العدة، فإن احلي منهما يرث امليت بسبب الزوجية القائمة بينهما. -   

ترغيب من  جواز اخللوة؛ يعترب بيت الزوجية حمل العد ة، فاألصل أن متكث فيه املطلقة وال تغادره، ويف هذا -   
 الشارع الستمرار احلياة الزوجية واستئنافها ورغبة كل منهما يف اآلخر.

 تراجع الزوجة بدون عقد وال مهر ألن العصمة مل تنحل ما دامت يف العدة. -   

 يقع عليها الطالق إذا أراد الزوج أن يضيف طالقا آخر. -   

انقطعت عدهتا. ولو طال مكثها يف بيت أهلها فتعد  ناشزا  تراجع ولو بدون رضاها، فلو صر ح الرجل باملراجعة -   
 وال تبني منه.

 : الطالق البائن نوعان:الطالق البائن

: هو الطالق الذي ال ميلك املطلق بعده إعادة املطلقة إىل الزوجية إال بعقد جديد ومهر جديد. بائن بينونة صغرى
 ويكون يف احلاالت اآلتية:

  -5الطالق قبل الدخول.  -4طالق القاضي )التطليق(. -3اخللع  -2يه العدة كل طالق رجعي انتهت ف  -1
 طالق املرأة نفسها بعد التمليك .

 امهـأحك   

 تعترب املرأة املطلقة طالقا بائنا أجنبية ويرتتب على ذلك ما يلي:   

 ال توارث بينهما سواء انتهت العدة أم مل تنته. -   
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الزواج منها من جديد ولكن بعقد ومهر جديدين أثناء عدهتا منه أو بعد انتهائها، وله أن يدخل هبا ولو   جيوز -   
 كانت يف عدهتا دون غريه من الرجال.

 يشرتط فيه رضى املرأة، ويكون مثله مثل غريه من الرجال الذين يريدون الزواج منها. -   

 ا وحنو ذلك النقطاع ما يبيح ذلك بينهما.ال جيوز اخللوة فيما بينهما أو السفر هب -   

 الطالق البائن بينونة كبرى   

ويكون بعد استيفاء الطلقتني اللتني ميلكهما الرجل من زوجته، وبعد تطليق املرأة الطلقة الثالثة. لقوله تعاىل:    
 (.229﴾ )البقرة/الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴿

كربى ألن املرأة ال حتل ملن بت  طالقها على هذه الصفة إال إذا تزوجها رجل آخر، مث يطلقها أو ميوت   ومسيت   
فإن عنها هذا الرجل، فيجوز ملطلقها أن يتزوجها من جديد إن رضيت املرأة. أما قبل ذلك فال حتل  له لقوله تعاىل: ﴿

ال جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ف
 (230﴾ )البقرة/حدود اهلل

 لطالق في قانون األسرة الجزائري ا   

نصت املادة -تناول املشرع اجلزائري موضوع الطالق يف الفصل األول من الباب الثاين حتت عنوان احنالل الزواج ،    
 احنالل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة. من ق.أ.ج على 47

بإرادة الزوج أو برتاضي الزوجني أدناه، حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم  49)مع مراعاة أحكام املادة  48املادة -
 من هذا القانون (. 54و  53أو بطلب من الزوجة يف حدود ما ورد يف املادتني 

 أشهر. 3كم بعد عدة حماوالت صلح جيريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ) ال يثبت الطالق إال حب 49املادة -

 يتعني على القاضي حترير حمضر يبني مساعي ونتائج حماوالت الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفني.

 تسجل أحكام الطالق وجوبا يف احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة (.   

ء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور احلكم بالطالق ) من راجع زوجته أثنا 50املادة -
 حيتاج إىل عقد جديد (
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فإذا راجع الزوج زوجته بعد صلح أو بدونه كاعرتافها خبطئها، واعتذرت، وقبل منها الزوج أو العكس، فال حيتاج  
 ذلك إىل عقد جديد.

لطالق فيحتاج إىل عقد جديد، وهذا بناء على انتهاء عدهتا اليت أما إذا راجع الزوج زوجته بعد صدور احلكم با
ابتدأهتا بنطق زوجها بالطالق وأمتتها بإصدار القاضي الطالق، والذي حصل بعد انتهاء عدهتا اليت غالبا ما تكون 

 ثالثة أشهر.

ه، وتطلق منه أو ميوت ) ال ميكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أن تتزوج غري  51املادة 
 عنها بعد البناء (.

 كل هذه األحكام تتماشى ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف موضوع الطالق، ويوافق ماذهب إليه فقهاء املذاهب.      

 ثانيا:التفريق القضائي بين الزوجين   

األصل يف الطالق أن يكون بيد الرجل باعتباره مسؤول األسرة، وألنه املطالب باإلنفاق قبل وبعد الزواج اما جيعله    
أحرص على احملافظة على بيت الزوجية وعدم التعسف فيه واإلضرار بإيقاعه، ومع هذا مل مينع الشارع املرأة من حق 

برفع دعوى للقاضي لرفع أي ضرر أو دفع اجلور والتعسف، تطليق نفسها للتخلص من أي ضرر حلق هبا، سواء 
فيحكم القاضي بالتفريق لتمكني املرأة من إهناء الرابطة الزوجية جربا عن الزوج، أو بدفع الزوجة العوض كما هو احلال 

 يف اخللع.

 أما عن احلاالت اليت يتم  فيها التفريق القضائي يف الفقه اإلسالمي هي:   

 عدم اإلنفاق.التطليق ل -   

 التفريق بسبب العيوب واألمراض. -   

 التفريق للغيبة. -   

 التفريق للضرر. -   

 التفريق للحبس. -   

 التفريق بسبب الظهار. -   
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 التفريق باإليالء. -   

 التفريق باللعان. -   

عليه سواء كانت فقرية أو  : النفقة على الزوجة واجبة على الزوج، وحق من حقوقهاالتفريق لعدم اإلنفاق -1   
غنية مادامت يف بيت الزوجية وغري ناشز، فإن امتنع عن اإلنفاق عليها إلعساره فاملرأة جمربة على الصرب حىت تتحسن 
أحوال زوجها املالية، أو تنفق على نفسها وأوالدها إذا كانت ذات مال دينا على زوجها أو صدقة، أو هلا أن تطلب 

﴾ وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء. واستدلوا بقوله تعاىل: ﴿مفارقته لعدم اإلنفاق
﴾ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإمساك املرأة بدون إنفاق عليها إضرار هبا، ولقوله تعاىل: ﴿231البقرة/
الرأي مجاعة من الصحابة  وليس من اإلمساك باملعروف أن ميتنع عن اإلنفاق عليها. وقد ذهب إىل هذا  229البقرة/

 كعمر بن اخلطاب وعلي وأبو هريرة.

وخالف هذا الرأي احلنفية وقالوا بعدم التفريق بني الزوجني لإلعسار بالنفقة، ألن الزوج إذا كان معسرا فال ظلم منه    
ال يكلف اهلل  لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اهللبعدم اإلنفاق. لقوله تعاىل: ﴿ 

 .7﴾ الطالق/ نفسا إال ما أتاها سيجعل اهلل بعد عسر يسرا

وقالوا إذا مل يكن ظاملا فال نظلمه بإيقاع الطالق عليه. أما إن كان موسرا فهو ظامل بعدم اإلنفاق فريدع بوسائل    
 أخرى كبيع ماله جربا عنه لإلنفاق على زوجته.

أنه طالق رجعي جيوز للزوج مراجعة زوجته يف العدة إذا أثبت قدرته على اإلنفاق. وفسخ عند الشافعية  وحكمه
 واحلنابلة ألنه وقع حبكم احلاكم وبطلب من الزوجة.

لقد ذكر الفقهاء العيوب واألمراض اليت أجازوا مبوجبها التفريق بني الزوجني،  التفريق بسبب العيوب:  -2   
م والربص والعيوب اجلنسية، وكل العيوب املنفرة واملعدية. وهذا احلق متلكه املرأة كما ميلكه الرجل. ولو  كاجلنون واجلذا

كان ميتلك حق الطالق ابتداء لئال يعد متعسفا بالطالق فتفرض عليه قيود مالية أو بعض االلتزامات اليت حيملها 
 القضاء الطرف املتعسف بالطالق.

 قا عند املالكية واحلنفية وفسخ عند الشافعية واحلنابلة.وهذه الفرقة تعترب طال   
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: ذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز التفريق للغيبة إذا طالت غيبة الزوج وتضررت الزوجة هبا، ولو التفريق للغيبة-3   
ع بقدر اإلمكان لقوله ترك هلا الزوج ماال تنفق منه أثناء الغياب؛ ألن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا، والضرر يدف

 .)ال ضرر وال ضرار(صلى اهلل عليه وسلم: 

ومل يفرق املالكية بني أن تكون الغيبة بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغريها، وجعلوا حدا للغيبة سنة فأكثر. ويفرق    
ر أو الطالق أو إرسال القاضي حاال بينهما إذا كان املكان جمهوال. أما إذا كان املكان معلوما فينذره إما باحلضو 

 النفقة، وحيدد له مدة حبسب ما يرى ويكون الطالق بائنا.

أما احلنابلة فإهنم مل جيوزوا الفرقة إال إذا كانت الغيبة بدون عذر، وحد ها ستة أشهر عمال بتوقيت عمر للناس يف    
 رقة فهي فسخ ألهنا من جهة الزوجة.مغازيهم، ويفرق القاضي بينهما يف احلال مىت أثبتت الزوجة ما تدعيه. أما الف

وذهب احلنفية والشافعية إىل أنه ليس للزوجة احلق يف طلب التفريق بسبب الغيبة وإن طالت غيبة زوجها، ويبعث    
 احلاكم إليه ويلزمه بدفع النفقة.

عل ما حر م اهلل، : الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالضرب أو احلمل على فالتفريق للضرر-4   
 واإلعراض واهلجر من غري سبب يبيحه.

وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز التفريق بسبب الضرر، ألن الضرر يدفع عن الزوجة عن طريق رفع األمر    
 إىل القاضي واحلكم على الرجل بالتأديب حىت يرجع عن اإلضرار هبا.

ال للنزاع وحىت ال تصبح احلياة الزوجية جحيما وبالء. ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: ) وأجاز املالكية ذلك دفعا   
 (.ضرر وال ضرار

وعليه فاملرأة املتضررة ترفع دعوى إىل القاضي، فإذا ثبت الضرر طلقها منه، وإن كررت االدعاء، بعث القاضي    
﴾ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهماحكمني منهما لفعل األصلح لقوله تعاىل: ﴿

 . وإذا اختلف احلكمني مل ينفذ قوهلما باتفاق.35النساء/

وذهب املالكية إىل أن قول احلكمني ينفذ يف الفرقة واالجتماع بغري توكيل الزوجني و ال إذن منهما فيهما لقوله    
 الزوجني. ومل يعترب رضا﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ تعاىل: 
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قال الدردير" للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما ال جيوز شرعا، كهجرها بال موجب شرعي وضرهبا وسب ها    
وسب  أبيها... ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، ومىت شهدت البينة على الضرر فلها اختيار الفراق، ولو مل 

 تشهد البينة بتكرره".

ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز التفريق حلبس الزوج أو أسره أو اعتقاله لعدم وجود دليل  التفريق للحبس:-5   
شرعي بذلك، وأجاز املالكية طلب التفريق للحبس سواء كانت بعذر أو بغري عذر، فإن كانت مدة احلبس سنة 

 قا بائنا.فأكثر جاز لزوجته طلب التفريق، ويفرق القاضي بينهما دون إنظار، وتكون الفرقة طال

 التفريق بالظهــــار-6   

: الظهار لغة مصدر مأخوذ من الظهر، مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته " أنت علي  كظهر تعريف الظهار   
 أمي"

: هو أن يشبه الرجل زوجته بظهر حمر م، أو حمرم كاألم أواألخت أو البنت وغريها من احملارم، أو جبزء منها وشرعا   
 ه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ كأن يقول هلا: أنت علي  كظهر أمي أو أخيت.حيرم علي

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هّن أمهاتهم إن أمهاتهم إال واألصل التشريعي للظهار هو قوله تعاىل: ﴿   
هرون من نسائهم ثم الالتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن اهلل لعفّو غفور، والذين يظا

يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به واهلل بما تعملون خبير، فمن لم يجد 
 .2/4﴾ اجملادلةفصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

 .4/األحزاب وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم﴾وقوله تعاىل: ﴿

 حكمه   

. ومعناه أن الزوجة ليست كاألم يف التحرمي ﴿وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا﴾الظهار حمر م لقوله تعاىل:    
 ﴾.وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم﴾ وقوله أيضا: ﴿ما هّن أمهاتهمقال تعاىل: ﴿

ورد يف السنة النبوية، فيما رواه ابن ماجة والنسائي، أن عائشة رضي اهلل عنها قالت: تبارك الذي وسع مسعه   وما   
كل شيء. إين ألمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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ذا كربت سين وانقطع ولدي ظاهر مين، الل هم إين وسلم وهي تقول: يا رسول اهلل أكل شبايب، ونثرت له بطين حىت إ
 .﴿قد سمع اهلل قول التي تجادلك في زوجها﴾فما برحت حىت نزل جربائيل هبؤالء اآليات  أشكو إليك،

فقد بني  حديث عائشة سبب نزول هذه اآليات الكرميات، وأهنا عاجلت واقعة حصلت يف اجملتمع النبوي؛ حيث    
زوجه خولة فشكته إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل يف شأهنما قرآنا يتلى ظاهر أوس بن الصامت من 

 يتناول حكمه مجيع املسلمني.

 : أركانه أربعة وهي:أركان الظهار وشروطه   

 املظاهر واملظاهر عنها واللفظ واملشبه به.   

 واعترب احلنفية اللفظ الدال على الظهار هو الركن الوحيد.   

 : فهو كل زوج مسلم عاقل.المظاهر -1

 : وهي امرأة املظاهر مسلمة كانت أو كتابية.المظاهر عنها  -2

 : وهو قسمان صريح وكناية؛ فالصريح ما تضمن ذكر الظهر، كقوله أنت علي كظهر أمي.للفظا -3

التحرمي. أو ذكر امرأة مؤبدة التحرمي بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فال بد  يف الصريح من ذكر الظهر ومؤبدة 
 )كاألخت والعمة...(.

أما الكناية، فهو اللفظ الذي اليتضمن ذكر الظهر كقوله أنت علي  كأمي، أو أنت أمي حبذف أداة التشبيه. أو  
 كقوله: أنت كظهر أيب أو امرأة أجنبية حيل  وطؤها يف املستقبل بزواج.

دك أو شعرك كأمي، أو كيد أمي أو شعرها. وينوي ومن الكناية أن يعرب جبزء من الزوجة أو من املشبه به، مثل: ي   
الظهار، وإن نوى الطالق وقع به الطالق الثالث يف املدخول هبا وغريها. لكن إذا نوى األقل من الثالث يف غري 

 املدخول هبا لزمه فيها ما نواه. خبالف املدخول هبا، فإنه يلزمه فيها البينونة الكربى وال يقبل منه نية األقل.

 : هي األم ويلحق هبا كل حمرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.       شبه بهالم  -4

 وقيل الظهار باألم خاصة وهو قول الظاهرية.

 : يرتتب على الظهار حكمان:أثر الظهار وأحكامه   
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حيرمون الوطء : حيرم على املظاهر اجلماع اتفاقا، واالستمتاع مبا دون ذلك، خبالف الشافعية الذين الجماع-1   
دون مقدماته ودواعيه. ويستمر التحرمي إىل أن يكفر. فإذا واقع الرجل زوجته قبل أن يكفر فإن عليه كفارة واحدة عند 

 اجلمهور وال تضاعف عليه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

املظاهر زوجته قبل العود، فال  بالعود، وال جتب قبل العود، فلو مات أحد املظاهرين أو فارق  وجوب الكفارة:-2   
﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن كفارة عليه لقوله تعاىل: 

 .وهو نص يف وجوب تعلق الكفارة بالعود.يتماسا﴾

لوطء، وهو قول واختلف الفقهاء يف تفسري العود؛ فذهب املالكية إىل أن العود هو العزم على الوطء أو إرادة ا   
احلنفية واحلنابلة. وذهب الشافعية إىل أن العود يف الظهار هو إمساكها بعد ظهاره زمنا ميكنه طالقها فيه، وألن 

 تشبيهها باألم يقتضي أال ميسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ ألن العود للقول طخالفته.

 كما دل  عليها القرآن والسنة ثالثة أنواع:  : الكفارةكفارة الظهار    

 عتق رقبة.-1   

صيام شهرين متتابعني: أمجع أهل العلم على وجوب التتابع يف صيام كفارة الظهار للن ص القرآين، فإن قطعه -2   
اه على وباإلكر  ،وبالفطر سهوا ،بال عذر بطل الصوم واستأنف صوما جديدا قبل أن ميس. وال ينقطع التتابع باملرض

 الفطر.

كما ينقطع التتابع بوطء املظاهر امرأته قبل إمتام الصيام يف النهار أو متعم دا يف الليل؛ ألن الشرط يف الصوم أن     
 يكون قبل املسيس، وأن يكون خاليا عنه، بالضرورة بالنص القرآين.

أن فرضه إطعام ستني مسكينا مدان  إطعام ستني مسكينا: أمجع أهل العلم أن املظاهر إذا مل يستطع الصيام،-3   
مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم لكل مسكني من عيش بلده، عند احلنفية، وجيوز عند أيب حنيفة أن يطعم مسكينا 

واحدا ستني يوما أو ستني مرة. وعند املالكية يطعم لكل واحد منهم مد وثلثان مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما 
 عند الشافعية واحلنابلة لكل مسكني.اقتاتوه. ويكفي مد 

 : مالحظة

 ال يصوم إال من عجز عن العتق وال يطعم إال من عجز عن الصوم. -
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 النية شرط لصحة الكفارة، ألن الكفارة حق مايل جيب تطهريه.  -

ته،  فال اتفق الفقهاء على أن من وطئ قبل أن يكفر عصى ربه وأمث ملخالفة أمره تعاىل، وتستمر الكفارة يف ذم -
 تسقط ويظل حترمي زوجته عليه باقيا حىت يكفر.

 غ2751غ والصاع يساوي 675املد يساوي  -

 التفريق باإليـــالء-7

 : احللف من الفعل آىل يؤيل إيالء.تعريفه لغة

 هو حلف زوج مسلم مكلف امكن الوطء مبا يدل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.شرعا:     

الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن اهلل غفور رحيم، وإن الء قوله تعاىل: ﴿واألصل يف اإلي
 .227-226﴾ البقرة عزموا الطالق فإن اهلل سميع عليم

قال ابن عباس: كان إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني وأكثر من ذلك، فوقته اهلل أربعة أشهر، فمن كان إيالؤه أقل 
 أشهر فليس بإيالء.من أربعة 

 حكمــــه    

 اإليالء حرام عند مجهور الفقهاء لإليذاء وألنه ميني على ترك واجب.   

 أربعة وهي: احمللوف به واحلالف واحمللوف عليه واملدة. أركانه:   

قصد : هو اهلل تعاىل وصفاته باالتفاق، ومن ترك الوطء بغري ميني لزمه حكم اإليفاء إذا المحلوف به-1    
 اإلضرار، فيحدد له مدة أربعة أشهر مث حيكم له حبكم اإليالء.

وهو املويل، وهو كل زوج مسلم عاقل بالغ، يتصور منه الوقاع صحيحا كان أو مريضا، خبالف الحالف: -2   
 اخلصي واجملبوب. ويصح اإليالء عن الزوجة وعن املطلقة الرجعية.

يقتضي ذلك. كقوله: ال جامعتك، وال اغتسلت منك وال دنوت : وهو اجلماع، بكل لفظ المحلوف عليه-3   
 منك وشبه ذلك.

 وهي ما زاد على أربعة أشهر يف رأي اجلمهور. وقال احلنفية أربعة أشهر فأكثر.المدة -4   
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 كيفية وقوع الطالق في االيالء    

جرد انقضاء فرتة الرتبص وهي األربعة اختلف الفقهاء يف وقت وكيفية وقوع الطالق، فهل تطلق املرأة املوىل منها مب   
أشهر دومنا حاجة إىل من يوقعه )وهو الزوج أو القاضي(. أم ال تطلق بانقضاء املدة بل يوقفة القاضي ليفيء، أو 

 يطلق الرجل أو يطلق القاضي عليه.

املوىل عنها ال تطلق  ذهب مجهور الفقهاء )اإلمام مالك والشافعي وأمحد وداود وأبو ثور والليث، إىل أن املرأة   
وإن عزموا مبجرد انقضاء فرتة الرتبص، بل ال بد  أن يوقف املويل مث جيرب على الفيئة أو الطالق، لقوله تعاىل: ﴿

فإنه دليل على أهنا ال تطلق مبضي أربعة أشهر ما مل يقع إنشاء تطليق  223﴾ البقرة/الطالق فإن اهلل سميع عليم
مل يقرب املويل زوجته حىت انتهت األربعة أشهر، بانت املرأة منه دومنا حاجة إىل طالق من  بعد املدة. وقال احلنفية إذا

الزوج املويل، ألن اهلل تعاىل حد د املدة بأربعة أشهر وبانقضائها يكون الرجل قد اختار الطالق، وهو معىن العزم عليه 
 الوارد يف اآلية.

قع يف اإليالء رجعي، وعليه تكون املرأة املوىل منها أثناء العدة رجعية، وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الطالق الوا   
وقال احلنفية بأن الطالق الواقع يف االيالء يكون بائنا، ألنه  ،وله أن يراجعها يف العدة إن مل تكن طلقته هذه ثالثة

ا املوىل مبجرد انتهاء مدة اإليالء شرع لدفع الضرر عن املرأة وذلك ال يتحقق جبعله رجعيا، وبذلك تبني املرأة من زوجه
وال ميكنه مراجعتها يف العدة، وإذا مات أحدمها يف العدة فال توارث بينهما النقطاع سبب اإلرث وهو النكاح، 

 خبالف ما ذهب إليه اجلمهور.

 كفارة يمين اإليالء    

ال يؤاخذكم اهلل باللغو في إذا حنث املويل وفعل ما حلف على تركه لزمته كفارة اليمني املبينة يف قوله عز وجل  ﴿   
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو  

فارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ذلك ك
 .89املائدة/ يبين اهلل لكم آياته لعلكم تشكرون﴾

 ويستحب أن تكون كفارة اليمني بعد احلنث، فإن أتى هبا قبل أجزأته.   

 التفريق باللعـــان: -8   

 مأخوذ من اللعن وهو اإلبعاد والطرد من رمحة اهلل.اللعان لغة:    
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: هو شهادات مؤكدة باألميان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام حد واصطالحا   
 القذف يف حقه ومقام حد الزنا يف حقها.

 أو هو حلف الزوج على زىن زوجته أو نفي محلها منه، وحلفها على تكذيبه، أربعة أميان.   

 :مشروعية اللعان   

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة قوله تعاىل: ﴿شرع اللعان بني الزوجني ب   
أحدهم أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها 

 الصادقين﴾ العذاب أن تشهد أربع شهادات باهلل إنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من
 .7-6النور/

وسبب نزوهلا ما رواه البخاري وغريه، أن هالل بن أمية قذف زوجته عند النيب صلى اهلل عليه وسلم بشريك بن    
، فقال: يا نيب اهلل، إذا رأى أحدنا على امرأته )البينة أو حد في ظهرك(سحماء، فقال له صلى اهلل عليه وسلم: 

النيب صلى اهلل عليه وسلم يكرر ذلك، فقال هالل: والذي بعثك باحلق نبيا، إين  رجال ينطلق يلتمس البينة، فجعل
 لصادق، ولينزلن اهلل ما يربئ ظهري من احلد، فنزلت اآليات.

فكان أول لعان يف اإلسالم. وهو رأي اجلمهور. ويرى النووي يف شرح مسلم أن السبب يف نزول آية اللعان قصة    
 عومير العجالين.

ان أميان مغل طة حيلفها الزوج لتأكيد ما نسبه لزوجته، فإن نكلت املرأة عن أداء األميان ومل تشهد كان ذلك واللع   
دليال على صحة دعواه وتثبت عليه جرمية الزنا، وإن رد ت سقط عنها حد الزنا كما سقط عن الرجل حد القذف 

 ويفرق بني الزوجني أبدا.

الشارع قد حر م قذف األجنبية واهتامها بالفاحشة إال أن يكون أربعة شهداء،  وهذه األميان خاصة بالزوجني؛ ألن   
﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وإال جلد القاذف مثانني جلدة، كما قال جل  جالله: 

 .4فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ النور/

 عان وشروطهأركان الل   

 أركانه أربعة، املالعن، املالعنة، سببه، لفظه   
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 أوال: المالعن والمالعنة   

تالعن لرتفع العار عن نفسها، ويشرتط يف املتالعنني   يشرتط اإلسالم يف الزوج فقط ال يف الزوجة، فإن الذمية   
كوهنما بالغني عاقلني عدلني أم فاسقني، ويقع اللعان يف حال العصمة اتفاقا ويف العدة من الطالق الرجعي والبائن، 

 وبعد العدة يف نفي احلمل.

 ثانيا: سببه   

 يكون اللعان يف صورتني:   

يشهدون عليها مبا رماها به، ويشرتط يف هذا أن   زنا، وال يكون معه أربعة شهودأن يراها تزين فيدعي رؤية ال -1   
 ال يطأها بعد الرؤيا، فإن ادعى الزنا دون الرؤيا حيد حد القذف، ومل جيز اللعان على املشهور.    

ت به ألقل من أن ينفي محلها منه، ويشرتط أن يدعي أنه لن يطأها أصال بعد العقد عليها، أو يدعي أهنا أت-2   
ستة أشهر بعد الوطء أو أكثر من سنة، شرط أن ينفيه قبل الوضع، فإن سكت حىت وضعته حد ومل يالعن، وأجاز 

أبو حنيفة أن يكون نفي الولد بعد الوالدة مباشرة أو بعدها بيوم أو يومني إىل سبعة أيام مدة التهنئة باملولود عادة فإن 
 نفاه بعدئذ ال ينتفي.

  فظهرابعا: ل   

 لكل من الصورتني السابقتني طريقة يف اللعان.   

يقول:" أشهد باهلل إين لرأيتها تزين" ويصف الزنا كما يصف الشهود، ويف اخلامسة يلعن نفسه إن كان الرؤية *يف    
 من الكاذبني.

يقول" أشهد باهلل لقد زنت، وما هذا احلمل مين"، ويقول يف اخلامسة: لعنة اهلل عليه إن كان من  نفي الحمل*يف    
 الكاذبني.

أما املرأة فتقول أربع مرات " أشهد باهلل ما رآين أزين "، ويف نفي احلمل تقول: "ما زنيت وأنه منه " وتقول يف    
 اخلامسة: "غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني " .
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ويتعني لفظ الشهادة فال يبدل باحللف، و ال لفظ الغضب باللعن، وإمنا خص الغضب يف جانب املرأة، ألن    
النساء يستعملن اللعن يف كالمهن كثريا، فاختري الغضب لكي تتقي وال تقدم عليه، وألن جرميتها وهي الزنا أعظم من 

 نه املدعي، ويف الدعاوي يبدأ باملدعي.جرمية الرجل وهي القذف. و وجب البدء بالرجل يف اللعان أل

 أحكام اللعان     

 إذا التعن الزوج تعلقت به أحكام ثالثة هي:-1   

 وجوب حد لزنا عليها إال أن تالعن. –انتفاء نسب الولد منه  –سقوط حد القذف عنه  -

 إذا التعنت املرأة تعلقت هبا أيضا ثالثة أحكام هي: -2  

تأبيد التحرمي بينهما حىت وإن أكذب املالعن نفسه، لقوله صلى اهلل  –ع الفرقة بينهما وقو  –سقوط احلد عنها  -
عليه وسلم: )السبيل لك عليها(. وهذا قول اجلمهور خالفا للحنفية، فقالوا: إذا أكذب نفسه جلد للحد، وكان 

الولد. وألنه إذا حد  مل يعد  خاطبا من اخلطاب، ألنه إذا أكذب نفسه، وبرأ املرأة، فقد بطل حكم اللعان، ويلحقه
 أهال للعان فارتفع حكمه املنوط به وهو التحرمي.

إذا نكل الزوج عن اللعان حد  للقذف، وإذا نكلت املرأة عن الل عان رمجت للزنا، وخالف احلنفية وقالوا حتتبس  -3
 حىت تالعن أو تصدق الزوج فيما ادعاه عليها.

طلقة بائنة، وعليه فالفرقة تقع دون حاكم خالفا أليب حنيفة قال: تكون بعد فرقة اللعان فسخ، وقال أبو حنيفة -4
 اللعان حبكم احلاكم.

 ال حيكم القاضي يف اللعان حىت يثبت عنده نكاح الزوجني.  -5

 يتم الل عان حبضور مجاعة ال يقل عددهم عن أربعة، ويستحب أن يكون بعد العصر. -6

 الجزائريالتفريق القضائي في قانون األسرة    

 على احلاالت اليت جيوز للزوجة أن تطلب التطليق وهي:  53نصت املادة    

، 79، 78عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه، ما مل تكن عاملة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة املواد   -1
 من هذا القانون. 80
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 العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج.  -2

 اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر.  -3

احلكم على الزوج عن جرمية فيها مساس بشرف األسرة ملدة، وتستحيل معها مواصلة العشرة واحلياة   -4
 الزوجية.

 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة..  -5

 أعاله . 8طخالفة األحكام الواردة يف املادة   -6

 ارتكاب فاحشة مبينة.  -7

 الزوجني . الشقاق املستمر بني  -8

 طخالفة الشروط املتفق عليها يف العقد .  -9

 كل ضرر معترب شرع.-10    

منه،  5ومل يتعرض قانون األسرة اجلزائري ألحكام الظهار وااليالء والل عان، واكتفى باإلشارة إىل اإليالء يف املادة 
 ره ضررا على املرأة جيب رفعه.عندما أجاز للمرأة طلب التطليق إذا هجرها زوجها أكثر من أربعة أشهر باعتبا

أما الظهار، فنادر الوقوع وليس بطالق بل هو أقرب إىل األميان مبا فيه من تكفري بالصوم أو اإلطعام، وال يقع    
 الطالق به إال إذا اختار املظاهر الفراق، فيكون قد أنشأ طالقا جديدا. لذلك مل يرد يف قانون األسرة.

غي للمشرع أن ينظم هذه القضية ألهنا من القضايا الواقعة يقينا يف جمتمعنا وال يؤدي التسرت وأما الل عان، فكان ينب   
من ق.أ.ج واملتعلقة بنسب الولد بأبيه مىت كان  41عليها إىل حلها أو القضاء عليها. واكتفى باإلشارة إليه يف املادة 

 : )مينع من املرياث اللعان والردة(  138الزواج شرعيا، ومل ينفه بالطرق املشروعة. وكذا يف املادة 

 ثالثا:الخــلع   

 : معناه النزع واإلزالةتعريفه لغة   

 : هو أن تبذل املرأة للرجل ماال على أن يطلقها أو تسقط عنه حقا هلا عليه.وشرعا   
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 اخللع بعوض وأن العوض ركن يف اخللع، وهو مذهب مجهور الفقهاء، وأصح القولني عند مالك.  ويقع      

 حكمه ودليل مشروعيته   

للرجل أن خيالع امرأته بصداقها كله وبأقل منه وبأكثر، إذا رضيت بذلك ومل يضارها لتفتدي منه، فإن افتدت منه    
 زمه الطالق.على إكراه أو على إضرار كان هلا رد ما أخذ ول

وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أال بقوله تعاىل: ﴿ الكتاب وقد دلت مشروعيته من   
 .29﴾ البقرة/يقيما حدود اهلل، فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به

وال يحل لكم أن ذي أعطاها إياه دون رضاها لقوله: )األصل أنه ال جيوز للزوج أن يأخذ شيئا من مهر زوجته ال   
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا (، ولقوله تعاىل: )تأخذوا

 .20( النساء/أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

رهتا معه، فيجوز هلا أن تعطيه من ويف حالة عدم قدرة املرأة على البقاء مع زوجها أو أداء حقوقه أو ساءت عش   
 وجيوز للزوج أخذه مقابل تسرحيها. –بعضه أو كله  –مهرها 

، فما رواه ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت: يا من السنةأما   
سالم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه رسول اهلل، إين ما أعيب عليه يف خلق وال دين، ولكين أكره الكفر يف اإل

أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أقبل الحديقة وطلقها وسلم: )
 ( رواه البخاري.تطليقه

 والسبب يف رغبتها مفارقته، أهنا كرهت كفران العشري والتقصري فيما جيب له بسبب شدة البغض له.    

احلديث على أنه جيوز للمرأة  اليت كرهت زوجها ومل تعد تطق البقاء معه أن ختتلع  نفسها منه مقابل فدل  هذا    
 مال تدفعه له.

 أركـان الخلع     

 صدور اإلجياب من الزوج املكلف أو من يقوم مقامه كاألب يف حق ابنه غري البالغ. -1

 أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما كاملعتدة من طالق رجعي.  -2
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 البدل من طرف الزوجة؛ وهو كل ما يصلح أن يكون مهرا من مال أو منفعة تقوم باملال. -3

 الصيغة وهي لفظ اخللع أو يف معناه كاإلبراء والفداء. -4

 .قبول الزوجة، ويتحقق يف جملس اإلجياب، ويشرتط تطابق اإلجياب مع القبول -5

 أحكــامه   

 يشرتط يف اخللع أن يكون اختيارا من املرأة، بغضا لزوجهـا وحبا يف فراقه من غري إكراه، فإن  -1

 كان الزوج هو الكاره هلا، فليس له أن يأخذ منها فدية، وإمنا عليه أن يصرب عليها، أو يطلقها إن خاف ضررا.

 قيل: إن فرقته فسخ أو طالق بائن. ال رجعة للزوج على املختلعة يف العدة أو يف غريها سواء  -2

 ما مل تكن بائنة بينونة كربى. ،جيوز للزوج أن يتزوجها من جديد يف العدة أو بعدها بعقد جديد  -3

 نوع فرقة الخلع   

 اختلف الفقهاء يف نوع الفرقة املرتتبة على اخللع هل هي طالق أو فسخ.   

﴾. وإمنا يكون فداء فال جناح عليهما فيما افتدت بهذهب مجهور الفقهاء أن اخللع طالق بائن لقوله تعاىل: ﴿   
 إذا خرجت املرأة من سلطان الرجل، وألن القصد إزالة الضرر عن املرأة، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.

(. وقالوا:إن اخللع فرقة بعوض حاصلة من طليقةأقبل الحديقة وطلقها تكما استدلوا بقوله صلى اهلل عليه وسلم: )
 فتحسب على الزوج وينقص به عدد الطلقات اليت ميلكها. ؛قبل الزوج فتكون طالقا

﴾، مث ذكر الطالق مرتانوذهب أمحد يف إحدى روايتيه أن اخللع فسخ وليس طالقا؛ استدالال بقوله تعاىل: ﴿   
لو كان االفتداء طالقا لكانت الطلقة اليت ال حتل هبا حىت تنكح زوجا (، مث ذكر الطالق البائن. فالخلعاالفتداء )

 غريه هي الرابعة ال الثالثة.

 الخلع في قانون األسرة الجزائري

 املعدلة من قانون األسرة اجلزائري على الطالق بواسطة اخللع كما يلي:  54نصت املادة    
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ابل مايل، إذامل يتفق الزوجان على املقابل املايل للخلع حيكم )جيوز للزوجة دون موافقة الزوج أن ختالع نفسها مبق
 القاضي مباال يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم(.

وكما هو واضح من املادة القانونية، ال يشرتط موافقة الزوج على اخللع، فإذا أصرت الزوجة على اخللع يتعني على    
 و بدون رضاه.القاضي االستجابة لطلبها برضا االزوج أ

ويف حالة عدم االتفاق على املقابل املايل يتدخل القاضي بفرض قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم، ومل حيل    
على الصداق املسمى يف العقد، ألن قدر املهور خيتلف من زمان آلخر وقد يكون مضى على زواجهما وقت طويل 

ج املخالع بقبض شيء يسري من املال، قد يعجز معه عن مهر تضاعفت فيه مهور النساء مرات عديدة، فيتضرر الزو 
 من يريد أن يتزوجها من جديد.

 العـدة وأحكامهـا

 : من العد واإلحصاء، مأخوذة من العدد الشتماهلا على عدد األقراء واألشهر غالبا.تعريفها لغة   

 وج فيها وال تتعرض للزواج.: هي األيام اليت ترتبص فيها املرأة املفارقة لزوجها، فال تتز وشرعا   

 حكمهـا   

 العدة واجبة على املفارقة لزوجها، بأدلة من القرآن والسنة، ما عدا املطلقة قبل الدخول فال عدة عليها.    

 : تتجلى احلكمة من تشريع العدة يف النقاط اآلتية:حكمتها   

 كان الطالق رجعيا.  إعطاء الزوج فرصة الرجوع إىل مطلقته بدون كلفة إن-   

 معرفة براءة الرحم، حمافظة على النسب من االختالل.-   

 مشاركة الزوجة يف مواساة أهل الزوج، إن كانت العدة عدة وفاة.-   

 تتنوع العدة باختالف النساء واملعتدات كما يلي:       أنواعهــا:    

هبا، فإذا طلقت فإهنا تعتد بثالثة قروء، والقرء هو الطهر عند : وهي عدة املرأة احلائض املدخول العدة باألقراء-1   
دعي صالتك أيام املالكية والشافعية، وعند غريهم من احلنفية هو احليض، بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم: )

 ( أبو داود والنسائي.أقرائك
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ت مث طهرت، مث حاضت مث طهرت فلفظ القرء مشرتك بني األطهار واحليض، فإذا طلقت املرأة يف طهر، مث حاض   
مث حاضت فإهنا تنقضي عدهتا بدخوهلا يف احليضة الثالثة على رأي اجلمهور، أما إن طلقت وهي حائض فتحل بأول 

 احليضة الرابعة.

: وتنتهي بوضع محلها، فإن كانت يف عدة أقراء أو أشهر، مث ظهر هبا محل، اعتدت بعدة احلامل، عدة الحامل-2   
﴾ وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهنفراق بسبب طالق أو بسبب وفاة. لقوله تعاىل: ﴿سواء كان ال

 4الطالق/

وبداللة السنة النبوية يف قوله صلى اهلل عليه وسلم لسبيعة األسلمية حني تويف زوجها وهي حامل مث وضعت بعد    
 مسلم والنسائي.)قد حللت فانكحي من شئت(  أيام:

والالتي يئسن من وتعتد بالثالثة أشهر، اليائسة من احليض، والصغرية لقوله تعاىل:﴿: العدة باألشهر -3   
 . 4﴾ الطالق/المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم يحضن

اىل: : تعتد املرأة املتوىف عنها زوجهـا غري احلامل بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تععدة المتوفـى عنها زوجها-4   
. سواء كانت الوفاة 234﴾ البقرة/والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴿

قبل الدخول أو بعده. ولو كانت يف عدهتا من طالق رجعي، ومات زوجها يف أثنائها، فإهنا تنتقل من العدة باألقراء 
 إىل األشهر )عدة الوفاة(. أما البائن فال. 

 : تنتظر أربعة سنوات من يوم انقطاع خربه، مث تعتد عدة املتوىف عنها زوجها.المرأة المفقود عنها زوجها عدة-5   

 : قد تتداخل العدد وذلك كما يلي:تداخل العدد   

مطلقة طالقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدهتا، فإهنا تنتقل من عدة الطالق إىل عدة الوفاة من يوم وفاة زوجها،  *
 حكم الزوجة، خالفا للبائن فال تلزمها عدة الوفاة. ألهنا يف

 مطلقة شرعت العدة باألقراء أو الشهور، مث ظهر هلا محل، فإهنا تنتقل باالعتداد بعدة احلامل. *

 مطلقة اعتدت باحليض، فحاضت حيضة أو حيضتني مث أيست، فإهنا تنتقل إىل االعتداد باألشهر. *

يسة، اعتدت باألشهر، فلما مضى شهر أو شهران حاضت، فإهنا تنتقل من مطلقة صغرية مل حتض أو كبرية آ *
 االعتداد باألشهر إىل االعتداد باحليض. فإن متت األشهر الثالث فال عربة للحيض الذي يأيت بعده.
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دة من من راجع زوجته املطلقة طالقا رجعيا قبل متام عدهتا، مث طلقها أو مات عنها، فإن املرأة تبتدئ عدهتا اجلدي *
 يوم طلقها أو مات عنها، ألن الرجعة هتدم العدة.

 أحكـام المعتدة  

تأخذ املعتدة من طالق رجعي مجيع أحكام الزوجية، فال جيوز ملن طلقها أن يتزوج أختها أو عمتها، وكل  -1   
ها أو من سواها يف احملرمات املؤقتة حىت تنتهي عدهتا. أما إذا كانت العدة من طالق بائن، فللمطلق أن يتزوج أخت

 عدهتا عند اإلمام مالك والشافعي، النقطاع العصمة الزوجية بالطالق البائن. 

 وخالف احلنفية وقالوا ال يتزوجها حىت تنتهي عدة األوىل، وذلك أن العدة من آثار الزوجية، فال تنقطع إال بانتهائها. 

ة والسكن على زوجها، سواء كانت حامال أم ال. وكذلك اتفق الفقهاء على أن املعتدة الرجعية هلا حق النفق - 2   
﴾ وإن كن أوالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنجتب للحامل إن كانت بائنا لقوله تعاىل: ﴿

. أما املطلقة طالقا بائنا، إذا كانت غري حامل، فتستحق السكن دون النفقة، عند املالكية والشافعية، 6الطالق/
فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها أبا عمرو بن حفص البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله استدالال حبديث 

ليس لك بشعري فسخطته، فقال: واهلل مالك علينا شيء، فذكرت ذلك للرسول صلى اهلل عليه وسلم، فقال هلا: )
 (عليه نفقة

احلنفية هلا السكن والنفقة معا، وقال وأمرها أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم، ومل يذكر إسقاط السكن. وقال    
احلنابلة: ال نفقة هلا وال سكىن، ألن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة، فلم جيعل هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 رواه النسائي    )إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة(وسلم نفقة وال سكىن، وإمنا قال:

﴾ ﴿حقا على المحسنينعند املالكية إعطاء املتعة للمطلقة، وال جيب ذلك لقوله تعاىل:  يستحب -3   
. وقالوا أن الواجب ال يتقيد باإلحسان. وأوجبها الشافعية، إال للمطلقة قبل الدخول اليت مسي هلا املهر. 25البقرة/

املتعة، التمسك بظاهر قوله تعاىل:  وأوجبها احلنفية واحلنابلة للمفوضة اليت زوجت بدون مهر . ودليل من أوجب
 ﴾.  ومتعوهن﴿

املتوىف عنها زوجها ال نفقة هلا إال إذا كانت حامال، وتستحق السكن يف العدة، إن كانت مدخوال هبا. والمتعة  -4  
 هلا.

 العدة في قانون األسرة الجزائري   
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على عدة املطلقة املدخول هبا غري احلامل، واليائسة من احمليض كما يلي: ) تعتد  من ق.أ.ج 58نصت املادة    
 املطلقة املدخول هبا غري احلامل بثالثة قروء، واليائسة من احمليض بثالثة أشهر من تاريخ التصريح بالطالق(.

 على عدة املتوىف عنها زوجها وزوجة املفقود كما يلي:  59ونصت املادة    

 توىف عنها زوجها مبضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة املفقود من تاريخ صدور احلكم بفقده (.) تعتد امل

 من ق.أ.ج فنصت على عدة احلامل كما يلي:  60أما املادة    

 ( أشهر من تاريخ الطالق أو الوفاة (.10) عدة احلامل وضع محلها، وأقصى مدة احلمل عشرة )

 ج على حق املعتدة يف النفقة والسكن كما يلي: من ق.أ. 61ونصت املادة   

 ) ال خترج 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 النفقة يف عدة الطالق (.

ق اإلقامة يف السكن العائلي، ما دامت يف العدة دون التفريق بني لقد أعطى القانون للمعتدة من طالق أو وفاة، ح   
 الطالق الرجعي والبائن، وليس ألحد أن خيرجها إال يف حالة ارتكاب الفاحشة املبينة.

 أما النفقة فتستحقها املعتدة من الطالق فقط دون الوفاة، وقد أخذ املشرع يف مسألة املطلقة البائن مبذهب احلنفية.    

 لنفقة وأحكامهاا   

هي كفاية من ميونه من  :وشرعا .من اإلنفاق وهو اإلخراج ،وهي ما ينفقه الرجل على عياله تعريف النفقة لغة:   
  الطعام والكسوة والسكن .                                              

 النفقة قسمان: :أقسام النفقة   

جتب لإلنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غريه.لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  ـ نفقة1   
 رواه مسلم وأبو داوود )ابدأ بنفسك ثم بمن تعول(

      نفقة األوالد ونفقة األصول ـ نفقة جتب على اإلنسان لغريه وأسباب وجوهبا الزوجية، والقرابة وتشمل 2
     أوال: نفقة الزوجة
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اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة، مسلمة كانت أم كافرة بنكاح صحيح، فإذا تبني فساد الزواج رجع      
 الزوج على املرأة مبا أخذته من النفقة

 وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة واإلمجاع.     

. وقوله تعاىل: 233البقرة/ ﴾ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قوله تعاىل: ﴿من الكتاب   
 . أي على قدر ما جيده أحدكم من السعة واملقدرة .6﴾ الطالق/أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴿

)اتقوا اهلل في النساء فإنهن عوان ، قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث حجة الوداع فيما يرويه جابر: من السنة   
رواه  م فروجهن بأمانة اهلل ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (عندكم أخذتموهن بأمانة اهلل واستحللت

 مسلم وأبو داود 

 متفق عليه  )خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (وقوله صلى اهلل عليه وسلم هلند زوجة أيب سفيان 

 : اتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغني إال الناشز منهن.  من اإلجماع   

  شروط وجوبها   

ـأن متكن املرأة نفسها لزوجها متكينا تاما، سواء دخل هبا أم مل يدخل، فإن ظلت يف بيت أهلها برضاه واختياره 1    
 وجبت عليه نفقتها.

 تفاق .  ـ أن تكون مطيقة للوطء با2  

 ـ أن يكون الزوج بالغا، فال جتب النفقة إذا كان صغريا ومل يدخل هبا فإذا دخل هبا فلها النفقة.3  

 ـ أن ال تفوت الزوجة على زوجها حق االحتباس بدون مسوغ شرعي، فلو فوتت ذلك بالنشوز مثال فال نفقة هلا.4  

ال يكون الزوج موسرا بعد الدخول بالزوجة، فإن كان معسرا فال جتب عليه النفقة مدة إعساره لقوله تعاىل: ﴿ ـ أن5  
 .7الطالق/ ﴾يكلف اهلل نفسا إال ما أتاها 

 نفقة الزوجة في قانون األسرة الجزائري   

 من ق.أ.ج على نفقة الزوجة كما يلي: 74نصت املادة    
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من هذا   80،  79، 78املادةليه ببينة مع مراعاة أحكام اها املدخول هبا أو بدعوهتا إ) جتب نفقة الزوجة على زوج
 القانون (

فاملادة تنص على أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة، وهلا أن تطالبه هبا ما دامت يف عصمته،وأن الزوجة غري املدخول 
بصفة رمسية صحيحة، ويتباطأ الزوج يف الدخول هبا،  هبا ال نفقة هلا على زوجها إال يف احلالة اليت يتم فيها العقد

لسبب غري معروف أو غري شرعي، وتطلبه الزوجة بشكل واضح وثابت ، فإن نفقة الزوجة تصبح واجبة على زوجها 
 حتما، وللمحكمة أن تقضي هبا إذا طلبتها، وقدمت بيانات وأدلة لتدعيم طلبها.

كما يلي:)تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرته ، فنصت على ما تشمله النفقة   78أما املادة 
 وما يعترب من الضروريات يف العرف والعادة (.

    ثانيا: نفقة األوالد   

 .﴾وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفجتب نفقة األوالد على الوالد لقوله تعاىل: ﴿   

 يان السابق .كما دل على وجوهبا حديث هند زوجة أيب سف

 واألوالد الواجب نفقتهم يف رأي مجهور العلماء، هم األوالد مباشرة وأوالد األوالد. أي الفروع وإن نزلوا.   

 للنص القرآين السابق.   ،أما مالك، فقال أنه جتب نفقة األوالد املباشرين فقط   

 على من تجب نفقة األوالد    

وعلى اتفق العلماء على أن الوالد إذا كان موسرا فعليه وحده نفقة أوالده،ال يشاركه فيها أحد،لقوله تعاىل: ﴿   
 ﴾اليت تفيد حصر النفقة فيه .المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

قة ويف حالة عدم وجود األب، فقد ذهب احلنفية يف حالة عدم وجود األب أو عجزه عن الكسب، كانت نف   
األوالد على املوجود من األصول، ذكرا كان أو أنثى إن كان موسرا، فإذا اوجد اجلد مع األم أو اجلد مع أم األم 
فعليهما النفقة بسبب مرياثهما، وإن كانوا ذوي األرحام فالنفقة على أقرهبم درجة ، وإن احتدوا يف الدرجة كانت 

جتب على األم، يف حالة عدم وجود األب، أو عجزه عن النفقة لقوله  النفقة عليهم بالسوية. ويرى الشافعية أن النفقة
كما جتب عليها نفقة ابن الولد، وإال فعلى الورثة حبسب قرابتهم   ،233البقرة/ ﴾ال تضار والدة بولدهاتعاىل: ﴿

على كل وارث  واستحقاقهم اإلرث. أما احلنابلة فذهبوا إىل أن نفقة الولد يف حالة عدم وجود والده، أو عجزه تكون
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وعلى الوارث مثل ﴾ مث قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفعلى قدر مرياثه لقوله تعاىل: ﴿
 233البقرة/ ﴾ذلك

 : جتب نفقة األوالد بشروط هي: شروط وجوب النفقة على األوالد   

 ـ أن يكون األصل قادرا على اإلنفاق، ليسار أو قدرته على الكسب.1   

ن يكون الولد فقريا معسرا، ال مال له وال قدرة له على االكتساب، لصغر أو ملرض مانع من العمل، أو ـ أ2   
 لسبب، كطلب العلم أو عدم تيسر الكسب له...

 أما األنثى، فتجب نفقتها حىت تتزوج، وإن طلقت عادت نفقتها على األب.   

 ـ اشرتط احلنابلة احتاد الدين خبالف اجلمهور .3   

 فقة األوالد في قانون األسرة الجزائرين   

 من ق.أ.ج على نفقة األوالد كما يلي :  75نصت املادة    

)جتب نفقة الولد على األب ما مل يكن له مال، فبالنسبة للذكور إىل سن الرشد. واإلناث إىل الدخول. وتستمر إذا  
 .                 باالستغناء عنها بالكسب( كان الولد عاجزا، آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوال للدراسة، وتسقط

من ق.أ.ج  على وجوب نفقة األوالد على األم، يف حالة عجز األب كما يلي :) يف حالة عجز  76ونصت املادة 
 األب جتب النفقة على األم، إذا كانت قادرة على ذلك (

 هو كاآليت : 76و  75ما نستخلصه من نص املادة    

جبة على والده ما مل يكن هلذا الولد مال ميكن أن ينفق به على نفسه ) تربعات، هبات ، وصايا ، ـ نفقة الولد وا1  
 هدايا (. 

 75ـ تنتهي مدة النفقة ببلوغ الذكر سن الرشد، وزواج األنثى. أما يف حالة العجز، فتستمر النفقة كما بينت املادة 2  
 من ق.أ.ج.

ـ تلزم األم باإلنفاق على أوالدها إذا كان األب عاجزا على الكسب أو فقريا، وإذا كان األوالد صغارا ال يقدرون 3  
 على الكسب، يف حالة ما إذا كانت ذات مال أو ذات مدخول.
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 ثالثا:نفقة األصول       

املباشرون، فال جتب النفقة على جد أو ذهب املالكية إىل أن األصول الذين جتب نفقتهم، هم اآلباء واألمهات       
جدة، كما ال جتب بذلك على ابن الولد، وخالفوا بذلك قول اجلمهور؛ بأن النفقة جتب على الوالدين وإن علوا لقوله 

 .23﴾اإلسراء/وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناتعاىل:﴿

وكذلك األم تطلق على اجلدة وإن علت. وقد أطلق القرآن  ويطلق األب على اجلد ، وكل من كان سببا يف الوالدة،
 78احلج/ ﴾ملة أبيكم إبراهيمالكرمي كلمة الوالدين على آدم وحواء كما قال تعاىل: ﴿

ليس 15لقمان/ ﴾وصاحبهما في الدنيا معروفامن اإلحسان إىل الوالدين اإلنفاق عليهما عند احلاجة، ﴿وقفة:   
)إن يف نعم اهلل تعاىل، ويرتك أبواه ميوتان جوعا، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: من املعروف أن يعيش اإلنسان 

 رواه أبو داود أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم، فكلوه هنيئا مريئا(

جتب نفقة األصول على الولد، ال يشاركه يف نفقة أبويه أحد، ألنه أقرب الناس  على من تجب نفقة األصول:   
يهما. وهي عند احلنفية عند الذكور واإلناث بالسوية، ألن املعىن يشملهما. كما جتب على ولد الولد عند اجلمهور إل

 خبالف املالكية )كما سبق وأن ذكرنا(.

إذا تعدد األوالد، وزعت النفقة على األوالد املوسرين بقدر اليسار، إذا تفاوتوا عند املالكية. وذهب احلنفية    
إىل أن النفقة جتب بالتساوي إذا احتدت درجة قرابتهم، وان اختلفت درجة قرابتهم وجبت على األقرب، والشافعية 

وان تفاوتوا يف قدر اليسار. ويرى احلنابلة أنه إذا احتدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت، فالنفقة فيهما تكون أثالثا  
 لفت درجة القرابة بينهما فالنفقة فيهما نصفني.وإن اخت ،﴾وعلى الوارث مثل ذلك  كاملرياث لقوله تعاىل: ﴿

 : جتب نفقة زوجة األب عند اجلمهور، خبالف احلنفية فال جتب عندهم على األرجح.فرع  

 شروط وجوب نفقة األصول   

ـ أن يكون األصل فقريا أو عاجزا عن الكسب ، فإن كان قادرا على الكسب فيجرب على كسب يستغين به، وال 1   
 عند احلنابلة واملالكية . وجتب عند الشافعية و احلنفية ألن اهلل أمر باإلحسان إىل الوالدين .نفقة له 

ـ أن يكون الفرع موسرا مبال، أو قادرا على التكسب يف رأي اجلمهور، ومل يوجب املالكية على الولد املعسر 2   
 التكسب لينفق على والديه .
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 )ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (نفسه، لقوله صلى هلل عليه وسلم:  ـ أن يكون مال الفرع فاضال عن نفقة3   

 ـ عدم اختالف الدين عند احلنابلة .4   

 نفقة األصول في قانون األسرة الجزائري     

على وجوب نفقة األصول على الفروع والفروع على األصول حسب املقدرة  من ق.أ.ج 77نصت املادة     
 واالحتياج، ودرجة القرابة يف اإلرث كما يلي :

 )جتب نفقة األصول على الفروع، والفروع على األصول حسب القدرة واالحتياج ودرجة القرابة يف اإلرث(   

لى فروعهم من البنني والبنات مىت كان األولون موسرين بناء على نص املادة ، يلزم األصول وان علوا باإلنفاق ع
 واآلخرون معسرين، والعكس صحيح، وحسب احلاجة ، دون إفراط أو تفريط .

ويف كل األحوال جيب مراعاة درجة القرابة يف اإلرث، حبيث ال جيوز ختطي درجة إىل أخرى دون مربر، كما ال جتب   
 الغنم بالغرم .النفقة على من ال يرث ،تطبيقا لقاعدة 

وقد أخذ املشرع اجلزائري مبذهب الشافعية واحلنابلة؛ من حيث حتديد النفقة الواجبة لتشمل كل األصول وكل الفروع 
 حسب درجة اإلرث.

 الحـــــضــــانــــــــة وأحكامها

لعدم متييزه كطفل  :  هي تربية الولد، أو هي: تربية وحفظ من ال يستقل بأمور نفسه اما يؤذيهتعريف الحضانة    
 وجمنون، ورعاية شؤونه من تنظيف وملبس يف سن معينة 

:احلضانة واجبة، ألن احملضون يهلك برتكها، وهي تتطلب الصرب. ويكره لإلنسان أن يدعو على ولده حكمها    
دكم وال تدعوا )ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالأثناء تربيته، أو على غريه. يقول صلى اهلل عليه وسلم : 

 رواه مسلم. على خدمكم وال تدعوا على أموالكم .ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له (

  ترتيب درجات الحضانة   

قدم الفقهاء احلاضنات بعضهن على بعض حبسب مصلحة احملضون ،فجعلوا اإلناث أليق باحلضانة ألهنن أشفق و 
 مث قدموا يف اجلنس الواحد من كان أشفق وأقرب.  أصرب على القيان بالرتبية،
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  الحواضن من النساء   

 احلواضن من النساء عند املالكية هن:   

 *األم، وهي أحق حبضانة الولد بعد الفرقة، إال أن تكون مرتدة أو فاجرة فجورا خياف معه ضياع الولد. 

 *أم األم، ملشاركة األم يف اإلرث والوالدة .

 *اخلالة .

 *عمة األم .

 *بنات األخ أو بنات األخت.

 *العمة مث عمة األب .

وإن مل يكن أحد من اإلناث السابقات، تنتقل احلضانة للوصي مث لألخ الشقيق أو ألم أو ألب مث للجد ألب    
 األقرب فاألقرب مث ابن أخ احملضون مث العم فابنه، وال حضانة جلد ألم وال خلال.

 شروط الحضانة العامة في الرجال والنساء    

   .انشغال يشرتط يف احلاضن، البلوغ والعقل والرشد.والقدرة على تربية احملضون، فال حضانة لعاجز ملرض أو كرب أو   

 واشرتط املالكية السالمة من املرض املنفر، كما تشرتط األمانة على األخالق، فال حضانة لغري أمني على تربية    
 الولد، واإلسالم شرط عند الشافعية واحلنابلة، واشرتط احلنفية إسالم احلاضن دون احلاضنة.

    شروط المرأة الحاضنة    

)أنت أحق به ما لم ـ أن ال تكون متزوجة بأجنيب عن الصغري أو بقريب غري حمرم منه، لقوله صلى اهلل عليه وسلم :1
 .رواه أبو داودتنكحي( 

 حم حمرم للصغري، فال حضانة لبنات العم أو بنات العمة خبالف احلنفية.ـ أن تكون ذات ر 2

 ـ أن ال تكون قد امتنعت عن حضانته جمانا واألب معسر، ال يستطيع دفع أجرة احلضانة.3

 شروط الحاضن   
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 ـ أن يكون حمرما للمحضون، إال إذا تعذر .1

 أو أم أو خالة عند املالكية.ـ أن يكون عند احلاضن من يصلح للحضانة من النساء كزوجة 2

 الحضانة في قانون األسرة الجزائري    

 كما يلي :  62عرف قانون األسرة اجلزائري احلضانة يف املادة    

)احلضانة هي رعاية الولد وتعليمه، والقيام برتبيته على دين أبيه، والسهر على محايته وحفظه صحة وخلقا، ويشرتط 
 يام بذلك (.يف احلاضن أن يكون أهال للق

نستنتج من هذا التعريف، أنه يتعني على احملكمة عند تقرير احلكم بالطالق أو احلكم باحنالل عقد الزواج لسبب    
 من األسباب، أن تراعي كل هذه العناصر اليت تضمنها التعريف.

 من ق.أ.ج على األشخاص الذين أسندت هلم احلضانة كما يلي:  64ونصت املادة 

حبضانة ولدها مث األب مث اجلدة ألم مث اجلدة ألب مث اخلالة مث العمة، مث األقربون درجة، مع مراعاة مصلحة )األم أوىل 
 أن حيكم حبق الزيارة(. احملضون يف كل ذلك، وعلى القاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة،

 على مدة احلضانة لكل من الذكر واألنثى كما يلي : 65ونصت املادة 

سنوات، و األنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن ميدد احلضانة بالنسبة  10ضانة الذكر ببلوغه ) تنقضي مدة ح
 سنة، إذا كانت احلاضنة أما مل تتزوج ثانية، على أن يراعي يف احلكم بانتهائها مصلحة احملضون(. 16للذكر إىل 

على سقوط احلضانة، فحددت حاالت سقوط حق احلضانة كما يلي: )يسقط حق احلاضنة  66ونصت املادة    
 بالتزوج بغري قريب حمرم ، وبالتنازل ما مل يضر مبصلحة احملضون( .

، وأضافت بأن عمل 62على سقوط احلضانة باختالل أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة  67ونصت املادة    
ال ميكن أن يشكل سببا من أسباب سقوط احلق عنها يف امارسة احلضانة، غري أنه جتب يف مجيع احلاالت مراعاة  املرأة

 مصلحة احملضون.

 على سقوط احلق يف احلضانة، إذا مل يطلب من له احلق فيها مدة تزيد عن سنة بدون عذر. 68ونصت املادة    
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خلالة، إذا سكنت مبحضوهنا مع أم احملضون املتزوجة بغري قريب على سقوط حضانة اجلدة أو ا 70ونصت املادة    
 حمرم .

 على عودة احلق يف احلضانة إذا زال سبب سقوطه غري االختياري . 71ونصت املادة    

 فقد نصت على حق احلاضنة يف السكن كما يلي:  72أما املادة    

كنا مالئما للحاضنة، وان تعذر فعليه دفع بدل ) يف حالة الطالق جيب على األب أن يوفر ملمارسة احلضانة س
 اإلجيار، وتبقي احلاضنة يف بيت الزوجية حىت تنفيذ األب احلكم القضائي املتعلق بالسكن ( .

 

 واحلمد هلل رب العاملني
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