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 1باتنة  –جامعة الحاج لخضر 

  كلیة العلوم اإلسالمیة

  

  التاسع الموسوم بـالدولي  الملتقىأعمال 

  

قضایا األسرة المسلمة المعاصرة في "

ضوء أصول ومقاصد الشریعة 

  "اإلسالمیة والتشریعات العربیة

  

  م2018نوفمبر  28-27: یومي

  

  



  
  

  
  
  
  

  )1مدیر جامعة باتنة(، عبد السالم ضیف. د.أ :للمؤتمرالرئیس الشرفي 

  )عمید كلیة العلوم اإلسالمیة( عبد القادر بن حرزهللا. د.أ :المؤتمررئیس 

رئیس المجلس العلمي ( مسعود فلوسي. د.أ: للمؤتمررئیس اللجنة العلمیة 

  )للكلیة

  
 

   
  :المؤتمرأمانة 

  
  جمال بن العشي

  لیندة محالبي

  ھدى عولمي

  

  



  

  1                                                                          التاسعالدولي  الملتقى

    
  

  التاسعالدولي  أبحاث الملتقىفھرس 

   الرابعالمحور 
  

  

  الصفحة                                                       الموضوع   

   الرابعأبحاث المحور 

  07   الطالق، أسبابھ وسبل مواجھتھ -

           1باتنةجامعة  –الباحث عبد اللطیف شنن  - حسین شرفة /د.أ

  23  مدى استثمار المسائل الخالفیة بین الفقھاء لمعالجة ظاھرة انتشار الطالق -

  قسنطینةجامعة  -حسین خلف هللا  .د –كمال لدرع / د.أ

  59                  -وسائل  التواصل االجتماعي و أثرھا في التفرقة بین الزوجینـ 

  1باتنةجامعة  –الباحثة سھام حرزهللا -عائشة غرابلي/د.أ

  77  -رؤیة مقاصدیة  -استفحال ظاھرة حّل الرابطة الزوجیة بالخلع ـ 

  الواديجامعة  – سھام بن سعدي .د –خریف زیتون . د

  97  .... أي حمایة لألسرة في ظل توجھ المشرع الجزائريـ 

    1جامعة باتنة –وفاء دریدي . د، جامعة أم البواقي –وسیلة مرزوقي  .د

  119  .... األسري) االنحالل(موقف الشریعة اإلسالمیة من التفكك  -

  المسیلةجامعة  –بشیر عثمان  .د –نجیة رحماني  .د
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  147  ... القیم األخالقیة واالجتماعیة المتضمنة في الدراما التركیة -

  1باتنةجامعة  -سھام بوزیدي  .د –أحمد بروال  .د

  165  دراسة في ضوء العلوم اإلسالمیة واإلنسانیة الطالق الناجح اإلیجابيـ 

  1باتنة جامعة  - الباحثة عفراء اسطنبولي، جامعة ادرار – محمد خالد اسطنبولي. د

  175  الطالق االلكتروني في الشریعة والقانونـ 

  1باتنة جامعة   -الباحثة وناسة بلقاسم –بلقاسم حامدي  .د

      193  األسري و آثاره االجتماعیةالتفكك ـ 

  1باتنة جامعة  - أسمھان بوعیشة .د

  205  رخصة الزواج كمقترح للحد من ظاھرة الطالق في الجزائر -

  قسنطینةجامعة   -شرفي حنان  .أ

  219  ... التعسف في استعمال حق الطالق بین الفقھ اإلسالمي -

    1باتنةجامعة  –الباحثة راضیة قصبایة 

  249  ...في التشریع الحمایة الجزائیة لألسرة من جریمة الخیانة الزوجیةـ 

  1الجزائر جامعة  -  الباحث شعیب ضریب

  277  .... الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة بدیل فقھي -

   1جامعة باتنة  –الباحثة أمال بوخالفي 

  299  -مقاصدیةمخارج فقھیة ونظرات  –إشكاالت مسائل الطالق الواقعیة  -

 1باتنة جامعة  –رشیدة حرشاو الباحثة –عبد الحق مراجي  الباحث



  والتشریعات العربیةقضایا األسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة  
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  337  نفي النسب بین اللعان والبصمة الوراثیة دراسة فقھیة مقاصدیة -

 1باتنة جامعة  -عزوز مناصرة  .د –فلة زردزمي  .د

  369  أثر مستجدات اإلثبات في أحكام اللعان -

 1باتنةجامعة  -عبد اللطیف بعجي  .د

  393  ــ مقارنة تشریعیة ــ إثبات النسب ونفیھ بین الشریعة والمستجدات الطبیة -

  1باتنةجامعة  -الباحث نوري حدادي  -عبد الرحمان رداد .د

  431  ..... دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب -

  الشلفجامعة  – یعقوب بلبشیر .أ –جیاللي داللي  .د

  473  نتائج اللعاندور البصمة الوراثیة في مواجھة  -

  تیارتجامعة  –الصالح بوغرارة  .د

  501  نفي النسب بین النّصوص الفقھیة والنّوازل العلمیة والتّطبیقات القضائیة -

  جامعة المدیة –صفاء ھاجر خالدي الباحثة  –یامنة حواسي  الباحثة

  525  ...دور المصلحة في إسناد المحضون لحاضنھ الشرعيـ 

  المركز الجامعي عین تموشنت –عبد السالم نور الدین  .د

  551  ....في قانون التنظیم القانوني لحق رؤیة وزیارة المحضونـ 

  بسكرةجامعة  -الباحثة مفیدة میدون  ،ج  بریكة.م –سماح محمودي  .د

  565  ...أثر اختالف الدین على الحضانة دراسة بین الشریعة ـ

  تبسةجامعة  –عدالن مطروح  .د
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  587  كأساس إلسناد الحضانة أو إسقاطھا مراعاة مصلحة المحضونـ 

  المدیة جامعة –الباحث میلود بن حوحو 

  609  البعد المقاصدي للحضانة وأثره على الواقع المعاصرـ 

  الوادي جامعة –الباحث عاد التجاني 

  649  المصلحة الفضلى للمحضون بین الفقھ وقانون األسرة الجزائريـ 

  1الجزائرجامعة   -مبارك بوذراع ، الباحث جامعة جیجل –الجمعي سایب الباحث 

  671  ...في النفقة الزوجیة وأثره في بناء العالقات ھدي النبي ـ 

   المملكة العربیة السعودیة  - محمد عالم بن أبو البشر شاھر ملوك .د

  691  ....أحكام النفقة وموجبات االستفادة منھا في ظل القانونـ 

  الجلفةجامعة  -د ھالل ومسع .د

  719  الحمایة القانونیة لحقوق المرأة المطلقةـ 

  المركز الجامعي بریكة –ھشام مخلوف .أ –شھیرة بولحیة . د

  735  توصیات الملتقى الدولي التاسع -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :قال هللا تعالى
 

 

 

 َوالَِّذیَن َیْرُموَن أَْزَواَجُھْم َولَْم َیُكْن لَُھْم
ُشَھَداُء إِالَّ أَْنفُُسُھْم َفَشَھاَدةُ أََحِدِھْم أَْرَبُع 

اِدِقیَن  ُھ لَِمَن الصَّ ِ إِنَّ َّF6(َشَھاَداٍت ِبا (

ِ َعلَْیِھ إِْن َكاَن ِمَن َواْلَخاِمَسُة أَنَّ  لَْعَنَت هللاَّ
َوَیْدَرأُ َعْنَھا اْلَعَذاَب أَْن ) 7(اْلَكاِذِبیَن 

ُھ لَِمَن  ِ إِنَّ َّFَتْشَھَد أَْرَبَع َشَھاَداٍت ِبا
ِ ) 8(اْلَكاِذِبیَن  َواْلَخاِمَسَة أَنَّ َغَضَب هللاَّ

اِدِقیَن     )9(َعلَْیَھا إِْن َكاَن ِمَن الصَّ
  
  

  )9-6النور، اآلیات  سورة(
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  الطالق، أسبابھ وسبل مواجھتھ
  

  
  

  لباحث عبد اللطیف شنن ا -حسین شرفةالدكتور األستاذ 
       1باتنة جامعة 

  : ملخص
في   اللبنّة األساسیة لبناء صرح المجتمع، ولكي تسھم تعد األسرة 

بنائھ یجب أن تكون األسرة في جّو من الترابط والتفاھم بین جمیع مكّوناتھا، 
ن، فھما النواة األولى لألسرة وللمجتمع، وقد تعصف بالزوجین خاصة الزوجی

لغیاب ثقافة أسریة أو تأھیل زوجي، فتنقلب    عواصَف یصعب التعامل معھا
معھا حیاة الزوجین رأسا على عقب فیحصل الفراق وما یعقبھ من آثار سلبیة 

 الطالق یمكن أن   على الزوجین وعلى األبناء وعلى األقارب، وأسباب ھذا
تندرج تحت ثالثة أقسام، منھا ما یتعلق بالزوج، ومنھا ما یتعلق بالزوجة، 
ومنھا األسباب التي تتعلق بطرف ثالث یسھم في حدوث الطالق، ولئن كان 
الطالق في الشرع ھو آخر الحلول؛ فھو كالكّي بالنسبة للعالج، فإن كثیرا من 

وللحد من    سر بسببھا،أسباب الطالق في واقعنا الحالي ال ترقى ألن تتشتت األ
التي استفحلت، وجب عالجھا بقطع أسبابھا، وفق ما   ھذه الظاھرة الخطیرة

بالعلوم األخرى كعلم    ، واالستعانةرسولھ    جاء في كتاب هللا تعالى وسنّة
 .وغیرھا االجتماعالنّفس وعلم 

فما أسباب الطالق؟ وما آثاره على األبناء وعلى العالقات 
كیف یمكن الحد من ھذه الظاھرة؟ ھذه أھم القضایا التي االجتماعیة؟ و

    .ستحاول ھذه المداخلة التطرق لھا
  
  
  
  



  الباحث عبد اللطیف شنن - حسین شرفة/ د.أ
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  تعریف الطالق لغة وشرعا :المطلب األول

الطالق مصدر، ویرجع لغة إلى الجذر  :تعریف الطالق لغة - أوال
طلق المخاض عند الوالدة، ابن : الطلق"، ویطلق على عدة معان فمنھ، )طلق(

  .1"الطلق وجع الوالدة :سیده
وامرأة طالق من نسوة طلق وطالقة من . بینونتھا عن زوجھا: وطالق المرأة"

  :نسوة طوالق؛ وأنشد قول األعشى
  .2"كذاك أمور الناس غاد وطارقھ** أجارتنا بِیني فإنك طالقھ 

  ، 3"ھي التي ال قید علیھا: التي طلقت في المرعى، وقیل: الطالق من اإلبل" و
یده بالخیر طالقة وطلقت وطلقھا بھ یطلقھا وأطلقھا؛ أنشد أحمد بن  وطلقت"

  .4"بالریث ما أرویتھا، ال بالعجل... أطلق یدیك تنفعاك یا رجل  :یحیى
وقد طلق الرجل، بالضم طالقة فھو طلق "ویطلق على البشر والسرور، 

كطلق، وقد انطلق؛ : ووجھ منطلق. وطلیق أي مستبشر منبسط الوجھ متھللھ
  .5"ومنطلقا في وجھ غیر بسور...یرون قرى سھال ودارا رحیبة :ال األخطلق

    .وجمیع ھذه المعاني اللغویة ترجع إلى التحرر من القید
اختلفت عبارات العلماء في تعریف  :تعریف الطالق شرعا -ثانیا

   .الطالق شرعا، ولكن جمیعھا یعود إلى معنًى واحد متفق علیھ
  فتعریف الطالق عند األحنا

رفع الحل الذي بھ صارت المرأة محال للنكاح إذا تم العدد ثالثا " ھو
: البقرة[ فَإِْن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ  :كما قال هللا

ویوجب زوال الملك باعتبار سقوط الید عند انقضاء العدة في المدخول  ،]230
   .6"عدة عند عدم الدخول واالعتیاض عند الخلعبھا وانعدام ال

صفة حكمیة ترفع حلیة متعة " ھو :تعریف الطالق عند المالكیة
الزوج بزوجتھ موجبا تكررھا مرتین للحر ومرة لذي رق حرمتھا علیھ قبل 

  .7"زوج
حل عقد النكاح بلفظ الطالق " :الطالق ھو :تعریف الطالق عند الشافعیة 

   .8"ونحوه
   . 9"حل قید النكاح" :الطالق ھو :طالق عند الحنابلةتعریف ال
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شّرع الطالق في اإلسالم باعتباره حّال  :مشروعیة الطالق -ثالثا
للمشاكل التي تحدث بین الزوجین، وتعّذر اإلصالح بینھما وّمما جاء في 

َتاِن فَإِْمَساٌك بَِمعْ   :قولھ تعالى مشروعیتھ في القرآن الكریم، ُروٍف الطََّالُق َمرَّ
یَا أَیُّھَا النَِّبيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم  : وقولھ تعالى ، ]229: البقرة[  أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ 

تِِھنَّ    .]01:الطالق[ النَِّساَء فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّ
 .10)إنما الطالق لمن أخذ بالساق(: قولھ : وفي السنّة النبویة

الق وإن كان مشروعا، فإّن العدید غیر أّن ما یجب التنبھ لھ أّن الط
من العماء ذھبوا المذھب القائل إّن األصل في الطالق الحظر والمنع  یقول  

إیقاع الطالق مباٌح وإْن كان مبغًضا في األصل عند : "السرخسي  رحمھ هللاُ 
ة العلماء، ومن الناس َمن یقول ال یُباح إیقاع الطالق إال عند : عامَّ

 11."الضرورة
ولوال أنَّ الحاجة داعیةٌ إلى الطالق لكان : "أیًضا - رحمھ هللا  -وقال 

الدلیل یقَتِضي تحریمھ كما دلَّت علیھ اآلثار واألصول، ولكنَّ هللا تعالى أباَحھ 
 .12"ارحمةً منھ بِعباده لحاجتھم إلیھ أحیانً 

 َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ  :وفي قول هللا جل وعال
ُ فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا ،  یقول اإلمام ]19:النساء[ فََعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ

فعسى أَْن یكون صبُركم مع إمساككم لھنَّ : أي" :-رحمھ هللا  ـ ابُن كثیرٍ 
وكراھتِِھنَّ فیھ خیٌر كثیٌر لكم في الدنیا واآلخرة، كما قال ابُن عبَّاٍس في ھذه 

ھو أَْن یعطف علیھا، فیُْرَزق منھا ولًدا، ویكون في ذلك الولِد خیٌر : ةاآلی
 .13"كثیرٌ 

اك قَالَ " حَّ إِذا َوقع بَین الرجل َوبَین : َوأخرج اْبن اْلُمْنذر َعن الضَّ
اْمَرأَتھ َكَالم فََال یعجل بِطََالقِھَا ولیتأن بَھا ولیصبر فَلََعلَّ هللا سیریھ ِمْنھَا َما 

  .14"یحب
من ِحكم الزواج أن المرأة تسكن : الحكمة من تشریع الطالق - رابعا

َوِمْن آیَاتِِھ   :كما قال تعالى إلى الرجل ویسكن إلیھا في مودة وتراحم وتفاھم،
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا وعلیھ فإن الطالق في األصل  ،)21: الروم( أَْن َخلََق لَُكم مِّ

ساءت العالقة وحصل الضرر المحقق دخیل على العالقة بین الزوجین، فإذا 



  الباحث عبد اللطیف شنن - حسین شرفة/ د.أ
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ألحد الزوجین أو لیھما وحدث تعّسر في المعیشة وصعوبة التفاھم بین 
یقول ابن قدامة الحنبلي رحمھ  الزوجین، ظھرت مصلحة الفراق على الوفاق،

ربما فسدت الحال بین الزوجین فیصیر بقاء النكاح مفسدة وضرراً " :هللا
سكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة محضاً بإلزام الزوج النفقة وال

والخصومة الدائمة من غیر فائدة فاقتضى ذلك شرع ما یزیل النكاح لتزول 
  . 15"المفسدة الحاصلة منھ

أن الطالق أمر محظور في األصل لما فیھ من قطع النكاح المسنون "
ولكن المحظور قد یحل مباشرتھ للضرورة كتناول المیتة وقد یقع الحاجة إلى 

عند العجز عن المضي على مقتضى العقد وإقامة حقوق هللا تعالى  الطالق
المتعلقة بالنكاح فلو لم یقدر على الطالق النقلب النكاح المشروع للمصالح 

  .16"مفسدة فشرع الطالق للحاجة إلیھ
وألن مصالح النكاح قد تنقلب مفاسد، والتوافق بین الزوجین قد "

ئذ یشتمل على مفاسد من التباغض یصیر تنافرا، فالبقاء على النكاح حین
والعداوة والمقت وغیر ذلك، فشرع الطالق دفعا لھذه المفاسد، ومتى وقع لغیر 

  .17"حاجة فھو مباح مبغوض ألنھ قاطع للمصالح
  أسباب الطالق: المطلب الثاني

من البدھّي أن الطالق في ھذا العصر قد إنتشر انتشار النّار في 
في عھود قریبة، وقد تعدّدت األسباب وتنوعت اللھیب خالفا لما كان علیھ 

بتطور الحیاة  ھذه األسباب تتعلق بالزوجین، أو بطرف خارجي یكون سببا 
  :في الطالق ویمكن إجمالھا في اآلتي

ویقصد بھ غیاب استشعار مكانة الزواج في  :غیاب الوازع الدیني - 1
ه، وال التسبب في الشرع وان هللا سماه میثاقا غلیظا ال یجوز التھاون في ھذ

نقضھ بالطالق ألتفھ األسباب، كذلك  البعد عن النصوص التي تحدد حقوق 
فرّغب اإلسالم الزوجة في .ووواجبات كل من الزوج والزوجة تجاه شریكھ

قال النبي : طاعة زوجھا حتى تسّد باب الخالف بینھما، فعن أبي ھریرة قال
" :نت فرجھا و أطاعت إذا صلت المرأة خمسھا و صامت شھرھا و حص

 .18"ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: زوجھا قیل لھا



  الطالق، أسبابھ وسبل مواجھتھ                                                                                    
  

 

 11                                                                               الدولي التاسع الملتقى

لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي : عن عبد هللا بن أبي أوفى قال "و
  قال ما ھذا یا معاذ قال أتیت الشام فوافقتھم یسجدون ألساقفتھم وبطارقتھم

فعلوا فإني لو كنت فال ت فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول هللا 
آمرا أحدا أن یسجد لغیر هللا ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا والذي نفس محمد 
بیده ال تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھا ولو سألھا نفسھا وھي 

  .19"على قتب لم تمنعھ
الزوج باإلحسان إلى زوجتھ، فعن عمرو بن األحوص  اإلسالموأمر 

في حجة الوداع یقول بعد أن حمد  سمع النبي  الجشمي رضي هللا عنھ أنھ
أال واستوصوا بالنساء خیًرا، «: هللا تعالى وأثنى علیھ وذكر ووعظ، ثم قال

فإنما ھن عواٍن عندكم لیس تملكون منھن شیئًا غیر ذلك إال أن یأتین بفاحشٍة 
مبینٍة، فإن فعلن فاھجروھن في المضاجع، واضربوھن ضربًا غیر مبرحٍ، 

نكم فال تبغوا علیھن سبیًال؛ أال إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم فإن أطع
علیكم حقًا؛ فحقكم علیھن أن ال یوطئن فرشكم من تكرھون، وال یأذنَّ في 
بیوتكم لمن تكرھون، أال وحقھن علیكم أن تحِسنوا إلیھن في كسوتھن 

  .20»وطعامھن
ة بل جعل خیر الرجال وأفضلھم، خیرھم لزوجتھ عن أبي ھریر

أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم ُخلًقا، «: قال رسول هللا : رضي هللا عنھ قال
  .21»وخیاركم خیاركم لنسائھم

 –سوء االختیار  –وھذا األمر : االختیارأسباب ترجع إلى سوء  - 2
عاقبتھ وخیمة،فقد یختار الزوج زوجة ال تمت للزوجة الصالحة بصلة، 

ب سلوكھا وكذلك بالنسبة للزوجة إذا قبلت ویعسر ماه أن یغّیر طباعھا أو یھذّ 
الزواج برجل سيء األخالق حاّد الطباع، واإلسالم لم یترك أمر اختیار 

قَاَل : الزوجین دون ضوابط، ففي الرجل یشترط الصالح،فعن أَبِي ھَُرْیَرةَ قَالَ 
 ِ ُجوهُ، إِالَّ تَْفَعلُوا إَِذا َخطََب إِلَْیُكْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَ ": َرُسوُل هللاَّ ھُ فََزوِّ

  .22"تَُكْن فِْتنَةٌ فِي األَْرِض، َوفََساٌد َعِریضٌ 
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وفي اختیار الزوجة اشترط أیضا ما اشترطھ على الرجل، َعْن أَبِي 
ُ َعْنھُ َعْن النَّبِيِّ  لمالھا، : تنكح المرأة ألربع": قَالَ  ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ

  .23"نھا، فاظفر بذات الدین تربت یداكولحسبھا، ولجمالھا، ولدی
 أن النبي : الصحیح في معنى ھذا الحدیث: "قال النووي رحمھ هللا

أخبر بما یفعلھ الناس في العادة؛ فإنھم یقصدون ھذه الخصال األربع، وآخرھا 
  .24"عندھم ذات الدین، فاظفر أنت أیھا المسترشد بذات الدین

ون الدین مطمح نظره في ءة أن یكالالئق بذي الدین والمرو"ولیھ فإّن 
بتحصیل صاحبة الدین  فأمره النبي  سیما فیما تطول صحبتھ،كل شيء ال

  .25"الذي ھو غایة البغیة
ُ  - قَاَل الطِّیبِيُّ  ال : فإنھ یقول لمالك وفي الحدیث دلیل: "-َرِحَمھُ هللاَّ

: أشیاء یراعى في الكفاءة إال الدین وحده، ومذھب الجمھور أنھ یراعى أربعة
تزوج المسلمة من كافر، وال الصالحة  الدین والحریة والنسب والصنعة، فال

من فاسق، وال الحرة من عبد، وال المشھورة النسب من الخامل، وال بنت 
 .26 تاجر أو من لھ حرفة طیبة ممن لھ حرفة خبیثة أو مكروھة

ُجھَا؟ قَالَ : "وقال رجل للحسن ْن  :قد خطب ابنتي جماعة فمن أَُزوِّ ِممَّ
َ، فَإِْن أََحبَّھَا أكرمھا، وإن أبغضھا لم یظلمھا   .27"یَتَّقِي هللاَّ

وكثیر من األولیاء یفرضون على أبنائھم زوجات معینات كقریبات أو 
یخضع بسبب تكوینھ ونشأتھ التي  االبنإعجاب الوالدین بأسرة معینة وتجد 

ات الید، أو حیاء من تفرض علیھ طاعة والدیھ خوفا من الدعاء علیھ أو قلة ذ
  .المجتمع

كما یقدم الكثیر من اآلباء على فرض زوج معین على ابنتھ ال یراعي 
فیھ صفات الزوج المناسب بل اعتبارات اجتماعیة خاصة ویضرب صفحا 

  .عن األخالق الدین
وعلیھ فإن احترام رغبة األبناء في اختیار شریك الحیاة یقطع سببا من 

  .أسباب الّشقاق و الطالق
ویبدأ ھذا التدخل قبل : تدخالت أسرة الزوجین بكل صغیرة وكبیرة - 3

إلى حرب یجب أن یخرج منھا  الدخول وبعده فتجد حال الوالدین كحال الداخل
منتصرا، فمن جھة الزوج یخططان لھ للسیطرة على زوجتھ وعلى أھلھا، 
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ج  ومن جانب والدي الزوجة فبمجرد زواجھا یبدأ التخطیط إلنفراد بالزو
وافتعال المشاكل بغیة االستقالل بسكن خاص، أو االستئثار بمرتبھ إن كان 
ینفق على والدیھ أو إخوتھ الصغار، وھنا تكثر المشاكل ویكون الوالدین ھما 
السبب، ومّما یزید الطین بلّة ھو انحیاز أحد الزوجین إلى جھة والدیھ وإن كانا 

بطاعتھ، والزوج یقع في مخطئین، فالزوجة قد تعصي زوجھا الذي أمرت 
ظلمھا وإذا لم یوجد الناصح الذي یقرب وجھات النظر ویسعى لإلصالح في 

  .وسط ھذا الجو المكھرب،حدث ما ال یحمد عقباه وھو الطالق
ومن جانب آخر تكون األسرة سببا للطالق وذلك لضعف تأثیرھا في 

من الزواج،  ولىاأل السنوات األشھر أو في ویبدو ذلك جلیاً "التوجیھ والتربیة 
 فیھا التوجیھ یأتي التي الممتدة ھو األسرة السائدة األسرة نموذج أْن كان فبعد

 الیوم نفسھ یفرض الواقع الذي أصبح – الجدیدین للزوجین عدة من مصادر
 العھد بالمشكالت حدیثي الزوجین من المكونة النواة الصغیرة أسرة ظھور ھو

 وعالجھما األحداث على ل حكمھمایجع ما الزوجیة، والحیاة األسریة
 وأسھل أفضل وأسرع یصبح بحیث سریعاً، للخالفات للمشكالت وحسمھما

 دون ،)طالق أنت: (الزوج قول ، أو)طلقني( :للزوج الزوجة قول حل
 الزوجین ال على ومشكالت عواقب من األمر ھذا على لما یترتب االكتراث
 القبیلتین فیما أو العائلتین، بین ةوالعالق ذویھما وأسرھما على حتى بلْ  فحسب؛

  .28"بعد
لقد حّدد اإلسالم : تضییع الحقوق أو التقصیر والتھاون في أدائھا - 4

الحقوق والواجبات بین الزوجین، وألزمھما مراعاة ھذه الحقوق والواجبات 
َوِمْن آیَاتِِھ : حتى تحصل المودة والرحمة ویؤتي الزواج أكلھ كما قال تعالى

َودَّةً َوَرْحَمةً  إِنَّ فِي أَْن َخلَ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ َق لَُكم مِّ
لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    .]21:الروم [ َذٰ

أنھ شھد حجة  أبي سلیمان بن عمرو بن األحوص قال حدثني وعن
فحمد هللا وأثنى علیھ وذكر ووعظ فذكر في الحدیث  الوداع مع رسول هللا 

لیس تملكون  أال واستوصوا بالنساء خیرا فإنما ھن عوان عندكم" :قصة فقال
علن فاھجروھن في منھن شیئا غیر ذلك إال أن یأتین بفاحشة مبینة فإن ف
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المضاجع واضربوھن ضربا غیر مبرح فإن أطعنكم فال تبغوا علیھن سبیال 
أال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم علیكم حقا فأما حقكم على نسائكم فال 
یوطئن فرشكم من تكرھون وال یأذن في بیوتكم لمن تكرھون أال وحقھن 

  .29"علیكم أن تحسنوا إلیھن في كسوتھن وطعامھن
 :فمن حقوق الزوجة أن ینفق علیھا زوجھا بالمعروف لقولھ تعالى

 َِوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروف ] 233:البقرة[.  
لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِھ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنفِْق : وقولُھ تعالى

 ُ ا آتَاهُ هللاَّ ُ نَْفًسا إِالَّ َما آتَاھَا ِممَّ بما جرت بھ : أي، ]07:الطالق[ َال یَُكلُِّف هللاَّ
قدرتھ في یساره، عادة أمثالھن في بلدھّن، من غیر إسراف وال إقتار، بحسب 

  .30"وتوسطھ وإقتاره
أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن  :ومن حقوقھا أن یكون لھا سكن یؤویھا لقولھ تعالى

  .]06:الطالق[ َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكمْ 
ومن حقوق الزوجة أن یكون حسن التعامل معھا فقد كان خلق 

أھلَھ ویتلطَُّف بھم،  أنھ جمیُل الِعْشرِة دائُم البِْشِر، یُداِعبُ " المصطفى 
ُعھم نَفَقَتَھ، ویُضاِحُك نساَءه، حتَّى إنھ كان یُسابُِق عائشةَ  أمَّ المؤمنین  ویُوسِّ

ُد إلیھا بذلك  .31"یتودَّ
فأحیانا تكون : مال الزوجة لشؤون الزوج واألبناء والبیتإھ - 5

الزوجة صالحة في دینھا  وخلقھا  لكنھا مقصرة في القیام بشؤون البیت، في 
نظافتھ في ترتیبھ، في االعتناء باألوالد ونظافتھم، تحسین الطبخ، التأخر في 

ھا تجھیز األكل ورغم أّن ھذه األمور تحدث عند أغلب النساء لكن تكّرر
 .باستمرار یفتح أبواب المشاكل بین الزوجین

مبالغة األزواج في السھر إلى وقت : سھر الزوج خارج البیت - 6
متأخر خارج البیت وترك الزوجات واألبناء یخلق فراغا عاطفیا بین الزوج 
وزوجتھ  خاصة إذا كان عامال في النھار فتألف المرأة بعده، وتحاول البحث 

 .فیسھل علیھا طلب الطالق أو قبولھ عّما تمأل بھ فراغھا
في الوقت الحاضر راجت : وسائل اإلعالم وشبكات التواصل - 7

البضاعة الھابطة الخادشة للحیاء في وسائل اإلعالم من خالل ما تبثھ من 
مسرحیات وأفالم ومسلسالت تحوي رسائل تھدف إلى جّر المرأة إلى مستنقع 
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ا وخروجھا من ظلّھ، ومثلھ بالنسبة االسترجال والتحّرر من تبعیتھا لزوجھ
للزوج إذ تصور لھ أن امرأتھ مقصرة مھملة مقارنة بما یشاھده من حیاة 

  .زوجیة في اإلعالم
فقد أحدثت شرخا كبیرا في البیوت فالكثیر من  االجتماعيأّما وسائل التواصل 

 .اإلنترنت سببھاحاالت الطالق 
خطاء التي تعصف من األ: الالمباالة في إطالق لفظ الطالق - 8

بالبیوت ھو التھاون في إطالق لفظ الطالق عند كل مناسبة، في الغضب 
والرضى، أو تعلیق الطالق بوقع شيء، استھانة بأمر الزواج الذي ھو  عھد 
بین الزوج وزوجتھ ومیثاق غلیظ فیتسبب الزوج بطالق زوجتھ إذا كان عدد 

 - رضي هللا عنھ–ن إثنین  جادا أو ھازال،فعن أبي ھریرة الطالقات أكثر م
ِ : قال ھُنَّ ِجدٌّ َوھَْزلُھُنَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطََّالُق " :قال رسول هللاَّ ثََالٌث ِجدُّ

  .32"والرجعة
اتفق عامة أھل العلم على أن صریح لفظ "وبناء على ھذا الحدیث 

وال ینفعھ أن یقول  إنھ مؤاخذ بھ،الطالق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، ف
   .33"كنت العباً أو ھازالً أو لم أنو بھ طالقاً، أو ما أشبھ ذلك من األمور

من أسباب : الجھل بأمور الزواج وحاالت النساء النفسیة - 9
المشاكل بین الزوجین أن یجھل الزوج الحالة النفسیة لزوجتھ فأحیانا یتغیر 

ھا فتور وقلة نشاط بسبب الحیض أو بسبب مزاجھا من لین إلى شّدة  ویصیب
الوحم فقد تتصرف على غیر طبیعتھا وقد تكره أشیاء أو أشخاصا، وقد 
تتصادم مع الزوج أم مع أھلھ في تلك الفترات التي تمّر بھا فیجب على الزوج 

في عالقتھا ومشاعرھا إلى الصعود والھبوط كموج "أن یعرف أن المرأة 
ض الجوانب النفسیة للمرأة بأمواج البحر حیث البحر، فھناك من یشبھ بع

تتراوح عواطفھا ومشاعرھا باالرتفاع الشدید عندما تكون مسرورة مبتھجة، 
لتعود مشاعرھا لالنخفاض عندما تنزعج، وتضعف ثقتھا بنفسھا وتلبث 

  .34"وھكذا كأمواج البحر المتقلبة .....مشاعرھا أن ترتفع من جدید
تصیب المرأة،الغیرة التي رّكبھا هللا تعالى ومن الحاالت النفسیة التي 

برفق مع زوجتھ أم المؤمنین عائشة رضي هللا  في النساء، فقد تعامل النبّي 
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ھَاِت  َكاَن النَّبِيُّ ": عنھا فَعْن أَنَسٍ قالَ  ِعْنَد بَْعِض نَِسائِِھ، فَأَْرَسلَْت إِْحَدَى أُمَّ
فِي بَْیتِھَا یََد اْلَخاِدِم،  فََضَربَِت الَّتِي النَّبِيُّ  اْلُمْؤِمنِیَن بَِصْحفٍَة ِفیھَا طََعاٌم،

ْحفَةُ فَاْنفَلَقَْت، فََجَمَع النَّبِيُّ  ْحفَةِ ثُمَّ َجَعَل یَْجَمُع فِیھَا  فََسقَطَِت الصَّ فِلََق الصَّ
ْحفَِة، َوَیقُولُ  ُكمْ «: الطََّعاَم الَِّذي َكاَن فِي الصَّ َس اْلَخاِدَم َحتََّى ثُمَّ َحبَ . »َغاَرْت أُمُّ

ِحیَحةَ إِلَى الَّتِي  ْحفَةَ الصَّ أُتَِي بَِصْحفٍَة ِمْن ِعْنِد الَّتِي ھَُو فِي بَْیتِھَا، فََدفََع الصَّ
  .35"الَّتِي ُكَسَرتْ   ُكِسَرْت َصْحفَتَُھا، َوأَْمَسَك اْلَمْكُسوَرةَ فِي بَْیتِ 

ا تكون ولیعلم كل زوج أن السیطرة على مشاعر الزوجة وعوطفھ
بأبسط ھدیة وأقل كلمة إذا صدرت من زوج یعرف أغوار زوجتھ العاطفیة 

أوً  , إن مفاجأة سارة أو نزھة قصیرة أو ھدیة رمزیة أو كلمة تقدیریة"بل
فھي تجدد العاطفة , لھ أثر سحري في الحیاة الزوجیة, عاطفیا ً عمیقا تعبیرا

ولن , وذلك السلوك الرقیق، تتخللھا ھذه المواقف اإلنسانیة النبیلة حیث، فیھا
وبعض المال ، وبعض الكالم ،المخلص الصادق بعض الوقت یعدم الزوج
 .36"لتحقیق ذلك
فتجد الشاب یوفر كل : عدم الـتأھل للزواج من الناحیة النفسیة - 10

شيء ولكنھ ال یھيء نفسھ لدخول ھذا العالم الجدید المليء بالمسؤولیات 
سبة للزوجة، فتجد كل منھا یرسم أحالما لتلك والتحدیات، وكذالك األمر بالن

الحیاة المثالیة التي یسمعون عنھا او یشاھدونھا في القنوات أو یقرؤونھا في 
روایات وسرعان ما یصطدمان بواقع لم یتخیاله، تظھر في حیاتھما نقائص 

  .ھي من طبیعة البشر، لكن ال یحسنان التصرف معھا فیقعان في المشاكل
لتعدد في بعض الحاالت یكون سببا من أسباب الطالق ا: التعدد - 11

خاصة إذا رفضت الزوجة األولى وبدأت في افتعال المشاكل لذا یجب التریث 
عند اإلقدام على التعدد ومحاولة مشاورة الزوجة األولى وقد ذھب بعض 

  .العلماء إلى أن االقتصار على واحدة مع االعفاف أفضل
یزید على امرأة واحدة من غیر حاجة ویسن أن ال "  :الشربیني قال 

 . 37"ظاھرة
ویستحب أیضاً أن ال یزید على واحدة إن حصل بھا " :المرداوي  وقال

  . 38"اإلعفاف على الصحیح من المذھب
  .39"ویسن نكاح واحدة ألن الزیادة علیھا تعریض للمحرم" :البھوتي وقال 
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 غیاب عنصر الحوار في: غیاب التواصل وأسلوب المحاورة - 12
في  التأبیدأي عالقة یجعلھا معرضة للتصدع، خاصة في عالقة یراد لھا 

األصل مثل الزواج، فبعض الحاالت من الزیجات یغیب فیھا عنصر الحوار 
واألخذ والرد، ومشاركة اآلراء بما یجعل كل واحد من الزوجین یفعل ما یرید 

 .أو ما ھو مقتنع بھ وعندھا یصطدم بالطرف اآلخر
في ظل االحتیاجات المادیة التي تتزاید في كل : المادیةاألسباب  - 13

تطیع تلبیة كّل سمرحلة من مراحل األسرة، یصل الزوج إلى مرحلة ال ی
الطلبیات فإذا كانت الزوجة متفھمة فإنھا تكون سندا لھ معاونة ومؤازرة حتى 
یتجاوز ما یمر بھ من احتاج مالي، ولكن بعض الزوجات ال یشبعن من كثرة 

بات وإن كانت غیر ضروریة مّما یجعل الصدام بین الزوجین وبالتالي الطل
 :تمھید الطریق للطالق، ویتجلّى  بعض ھذا االحتیاج في ما یلي

 أن یكون الزوج بدون عمل أو محدود الدخل -
ضیق المسكن أو سكنھ مع العائلة الكبیرة في غرفة مع مرافق مشتركة مّما  -

  .أغلب الزیجات یوقع الزوجة في حرج وھذا شأن
 .وأوالدهأن یكون الرجل بخیال بطبعھ ال ینفق على زوجتھ  -
الفارق المادي بین الرجل والمرأة كأن تكون المرأة من عائلة غنیة اعتادت  -

 .نمطا معینا في المعیشة ال یمكنھا التنازل عنھ
الرؤیة الشرعیة حق من : حرمان الزوج من الرؤیة الشرعیة - 14

نھا تعّرفھ على المخطوبة التي ستكون زوجتھ مستقبال وقد حقوق الخاطب أل
وكما فََعَل جابُر بُن عبِد هللا رضي هللا  جاءت مشروعیتھا في سنة النبي 

إَِذا َخطََب أََحُدُكُم الَمْرأَةَ فَإِِن : "أنھ قال عنھما وذلك حینما روى عن النبيِّ 
فََخطَْبُت َجاِریًَة «: ، قال"لَى نَِكاِحَھا فَْلیَْفَعلْ اْستَطَاَع أَْن یَْنظَُر إِلَى َما یَْدُعوهُ إِ 

ْجتُھَا ِجھَا َفتََزوَّ  .40"فَُكْنُت أَتََخبَّأُ لََھا، َحتَّى َرأَْیُت ِمْنھَا َما َدَعانِي إِلَى نَِكاِحھَا َوَتَزوُّ
فَاْذھَْب : "ھ وقولِ . 41"اْنظُْر إِلَْیھَا؛ فَإِنَّھُ أَْحَرى أَْن یُْؤَدَم بَْینَُكَما": وقولھ 

  .42"فَاْنظُْر إِلَْیھَا؛ فَإِنَّ فِي أَْعیُِن األَْنَصاِر َشْیئًا
ورغم ھذه النصوص التي تشّرع للنظرة الخاطب لمخطوبتھ إالّ أن 
بعض اآلباء مازال یحّكم األعراف والعادات ویمنع الخاطب من رؤیتھ ابنتھ 
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إذ لكل ذوقھ، مّما یؤثر  واالكتفاء بنظر والدتھ أو أختھ وھذا والشك أمر خاطئ
الحقا على مسیرة الزواج إذ یفاجئ الزوج بشكل ال أو لون ال یرغب فیھ 

  .فیجعل النظرة الشرعیة عذرا للطالق
  آثار الطالق على الفرد والمجتمع والحلول المقترحة: المطلب الثالث

  آثار الطالق على الفرد والمجتمع: أوال
على الزوج وزوجتھ وعائلتیھما یترك الطالق آثارا سیئة في العادة 

وعلى األبناء مّما ینعكس على المجتمع، وھذه اآلثار نفسیة واجتماعیة 
  :واقتصادیة ویمكن بلورتھا فیما یلي

 .الحزن واألسى الذي یتسبب للزوج وللزوجة - 1
نظرة المجتمع السلبیة للمطلقة فقد ال یمكنھا الزواج مّرة أخرى، وقد  - 2

 .تھاتتعرض للمضایقة حتى من أسر
خاصة الصغار تجعلھم یحقدون على الوالدین أو  لألطفالالمشاكل النفسیة  - 3

 .لالنحرافأحدھما أو على المجتمع ككل مّما یجعلھم أرضا خصبة 
 .إثقال كاھل الزوج بالنفقات من تعویضات وسكن وحق األبناء المالي - 4
 .فقدان األبناء للتربیة الصحیحة في ظل تشتت األسرة - 5
 مستوى دراستھم  تأثر األبناء على - 6
  الشقاق بین عائلة الزوج والزوجة - 7

  الحلول التي تحّد من ظاھرة الطالق: ثانیا
من أسباب : معرفة كل طرف حقوق اآلخر الشرعیة والقیام بھا - 1  

استمرار في حیاتھما ھو االبتعاد عن الطالق وأسبابھ وذلك بالتعامل فیما بین 
من الزوج والزوجة بما علیھ  سواء بقیام كل الزوجین وفق سنة المصطفى 

خیركم " :من حقوق وواجبات أو بحسن التعامل بین الزوجین لقول النبي 
  .رواه الطبراني بسند حسن "خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي

وذلك امتثاال لقولھ : لمبادرة باإلصالح في حال وقوع أي مشكلةا - 2    
اْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْھلِِھ َوَحَكًما ِمْن أَْھلِھَا إِْن َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَ : تعالى

ُ بَْینَھَُما وَعْن َسھِْل ْبِن َسْعٍد رضي هللا ، ]35: النساء[ یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ
ِ " :عنھ قَالَ  أَْیَن اْبُن : الَ بَْیَت فَاِطَمةَ فَلَْم یَِجْد َعلِیًّا فِي البَْیِت، فَقَ  َجاَء َرُسوُل هللاَّ

ِك؟ قَالَتْ  فَقَاَل . َكاَن بَْیِني َوبَْینَھُ َشْيٌء فََغاَضبَنِي، فََخَرَج، فَلَْم یَقِْل ِعْنِدي :َعمِّ
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 ِ ْنَسانٍ  َرُسوُل هللاَّ ھَُو فِي الَمْسِجِد ! یَا َرُسوَل هللاَِّ : اْنظُْر أَْیَن ھَُو؟ فََجاَء فَقَالَ : ِإلِ
ِ  َراقٌِد، فََجاَء َرُسولُ  َوھَُو ُمْضطَِجٌع قَْد َسقَطَ ِرَداُؤهُ َعْن ِشقِِّھ، َوأََصابَھُ  هللاَّ

 ِ   .43"قُْم أَبَا تَُراٍب، قُْم أَبَا تَُرابٍ : یَْمَسُحھُ َعنْھُ، َوَیقُولُ  تَُراٌب، فََجَعَل َرُسوُل هللاَّ
فبعض الزیجات لألسف یغیب فیھا : إبراز األبعاد الروحیة للزواج - 3

عظیم وغیر  أجرهروحي فال یُنظر فیھا للزواج بأنھ سنّة األنبیاء وأّن البعد ال
ذلك من الفضائل التي جاء بھا اإلسالم، بل ینظر إلیھ باعتباره عادة لذلك 

: ومّما جاء في فضلھ، قال هللا تعالى .كثرت االستھانة بھ وكثر بذلك الطالق
 ُْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسك

َولَقَْد : وقال هللا تعالى، ]21:الروم[ َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 
یَّة وعن عبد هللا ، ]38:الرعد[ أَْرَسْلنَا ُرُسًال ِمْن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواًجا َوُذرِّ

شباباً ال نجد شیئاً فقال لنا   كنا مع النبي: بن مسعود رضي هللا عنھ قال
زوج فإنھ أغض یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیت: " رسول هللا

  .44"للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
ومن ذلك تعلیمھم سنة الرسول : تأھیل الزوجین من قبل األولیاء - 4

  كان ": قال )رضي هللا عنھ(التي كان یتعامل بھا مع زوجاتھ، عن أنس
وعن جابر . 45"ال یطُرق أھلھ، كان ال یدُخل إال غدوةً أو عشیة النبيُّ 

 . 46"أن یطرق أھلھ لیالً " نھَى النبي " :قال )رضي هللا عنھ(
كما یجب حث األزواج على التلطُُّف بالزوجة وُمَماَزحتُھا وُمالَعبتُھا وُمراعاةُ 

في  خرجت مع رسول هللا (: رضي هللا عنھا فقَْد قالَْت عائشةُ : ِصَغِر سنِّھا
" تقدَّموا: "للحم ولم أبدن، فقال للناسبعض أسفاره، وأنا جاریة، لم أحمل ا

تعالي حتى أسابقك، فسابقتھ، فسبقتھ، فسكت عني حتى حملت : فتقدموا، ثم قال
، "تقدموا: "اللحم، وبدنت وسمنت، خرجت معھ في بعض أسفاره، فقال للناس

  .47)"ھذه بتلك: "، فسبقني، فجعل یضحك، ویقول"أسابقك: "ثم قال 
یلعبون بحرابھم  الحبش كان" :ـ قالَتْ   یًضاأ  ـرضي هللا عنھا  نھاع

فاقدروا  وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فسترني رسول هللا 
  .48"یة الحدیثة السن تسمع اللھوقدر الجار
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، َوَكاَن  ِعْنَد النَّبِيِّ  ُكْنُت أَْلَعُب ِباْلَبنَاتِ : "قالَتْ  رضي هللا عنھا وعنھا
بُھُنَّ   هللاِ  لِي َصَواِحُب یَْلَعْبَن َمِعي، فََكاَن َرُسولُ  ْعَن ِمْنھُ، فَیَُسرِّ إَِذا َدَخَل یََتقَمَّ

 .49"إِلَيَّ َفیَْلَعْبَن َمِعي
 .إحیاء خلق الصبر بین الزوجین - 5
  .تغلیب مصلحة األبناء - 6
 .إحیاء خلق التنازل بین الزوجین - 8
 .أي قرار یمس تماسك األسرة إصدارالتریث وعدم العجلة في  - 9

االستعجاَل في اتِّخاذ القرارات المشتركة النَّْفع، فیتَّخذ القرار من 
األنانیة وحّب الذات،  جانٍب واحد دون إشراك الطَرف اآلخر برأیھ، وكذلك

ل الخالفات، وإفشاء األسرار  وغیاب ُروح التسامح، وانعدام الصبر في تحمُّ
الداخلیَّة لكلِّ واحد ِمن طرف صاِحبھ، وقد حَرص اإلسالم على حمایة َوحدة 

م إفشاء خبایا األمور، وفي ذلك یقول المصطفى  إنَّ ِمن أشرِّ ": األسرة، فحرَّ
لةً یوم القیامة الرجَل یُفضي إلى امرأتھ وتُفضي إلیھ ثم الناس عنَد هللا منز

ھا   .50"ینُشر ِسرَّ
  :الخاتمة

وختاما وبعد معالجة موضوع الطالق والوقوف على أھم أسبابھ، 
عطاء بعض الحلول التي تحّد من انتشاره إوآثاره على الفرد والمجتمع و

  :خلصنا إلى النتائج والتوصیات اآلتیة
الطالق في العصر الوقت الحاضر مبنیة على مشاكل الكثیر من حاالت  -

 .بسیطة جدا یمكنھا حلّھا وتجنیب تمّزق األسر
 .ضرر الطالق على األوالد أشّد من ضرره على المطلقین -
 .غیاب الوازع الدیني ھو السبب الرئیس للطالق -
 .الجھل بفنون التعامل بین الزوجین خطر یھّدد العالقة بینھما -
اء دورات تأھلیة للمقبلین على الزواج توزع فیھا كتبا وأشرطة ضرورة إجر -

 .تھتم بالحیاة الزوجیة
الشؤون (ضرورة التنسیق بین مختلف القطاعات للحد من ھذه الظاھرة  -

رة التربیة، وزارة التعلیم العالي، مختلف الھیئات اة واألوقاف، وزیالدین
 ....)الجمعیات ذات الطابع االجتماعي
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 .دراج مادة دراسیة تھتم بالحیاة الزوجیة ومشاكل األسرةضرورة إ -
  .المسارعة باإلصالح بین الزوجین یضمن تضییق دائرة الطالق -

   :الھوامش
                                                        

  .10/225، إبن منظور، لسان العرب -1
  .10/226 المصدر نفسھ -2
  .10/226 المصدر نفسھ -3
  .10/228 المصدر نفسھ -4
  .10/228 المصدر نفسھ -5
  .2/ 6لمبسوط ا السرخسي، -6
، منح الجلیل شرح مختصر 2/30، الفواكھ الدواني2/ 4الخرشي، شرح مختصر خلیل  -7

  .4/42خلیل، علیش 
  .263/ 3زكریا بن محمد األنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  -8
  .363/ 7قدامة، المغني  ابن -9

، والدارقطني )2081(قم باب طالق العبد، بر) الطالق(رواه ابن ماجة في سننھ كتاب  -10
  ).4/37) (الطالق والخلع واإلیالء(في سننھ كتاب 

  .6/2السرخسي، المصدر السابق  -11
  .3/74 ،إبن تیمیة، مجموع الفتاوى -12
  .1/466تفسیر ابن كثیر  -13
  .2/465 ،الدر المنثور السیوطي، -14
  .234/ 8 ،إبن قدامة، المصدر السابق -15
  .4/201، ي، كشف األسرار شرح أصول البزدويعالء الدین البخاري الحنف -16
  .3/16، ، االختیار لتعلیل المختارعبد هللا بن محمود الموصلي الحنفي -17
  .9/471 ، وابن حبان1/191رواه اإلمام أحمد  -18
  . 4171 حبان أبن -19
  .569 – 1/568وابن ماجھ " حیححدیث حسن ص: "وقال 2/204أخرجھ الترمذي  -20
، باب ما جاء في حق المرأة على -أخرجھ الترمذي، أبواب الرضاع عن رسول هللا  -21

  .7402، وأحمد في المسند، برقم 1162زوجھا، برقم 
  .)1967(، وابن ماجة )1084(الترمذي  -22
  .)1466(، ومسلم )5090(البخاري  -23
  .10/52 ،الحجاجالنووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن  -24
  .9/135، إبن حجر، فتح الباري -25
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  2047/ 5الھروي، مرقاة المفاتیح -26
  .4/ 2 ،إحیاء علوم الدین أبو حامد الغزالي، -27
  .259ص  ،15جامعة بابل العدد  ،غني ناصر حسین القریشي، مجلة كلیة التربیة األساسیة. د -28
  .1851وابن ماجة  1163رواه الترمذي  -29
  .1/634بن كثیر تفسیر ا -30
   .1/466المصدر نفسھ  -31
   .)2149(رواه أبو داود  -32
  .3/243، الخطابي، معالم السنن -33
  .168 ص ،جون جراي، الرجال من المریخ والنساء من الزھرة.د -34
  .)5225(البخاري  -35
    .105ص  ،محمد سعید درویش، نصائح للعرسان -36
  .3/127، ي ألفاظ المنھاجالشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معان -37
  .12/204 ،المرداوي، اإلنصاف -38
  .652 ص ،البھوتي، الروض المربع -39
باٌب في الرجِل ینظر إلى المرأة وھو یرید تزویَجھا » النكاح«أخرجھ أبو داود في  -40

  .14586» مسنده«، وأحمد في )2696(» المستدرك«، والحاكم في )2082(
، )1087(باُب ما جاء في النظر إلى المخطوبة » حالنكا«أخرجھ الترمذيُّ في  -41

  .3235باب إباحِة النظر قبل التزویج » النكاح«والنسائيُّ في 
  .1424: رقم) 643/ 1(» النكاح«مسلٌم في  -42
  .)2409(، ومسلم )441(رواه البخاري  -43
  .)1400(، ومسلم )5066(البخاري  -44
  .)1720(البخاري  -45
  .)715( ومسلم) 5243(البخاري  -46
ْجل  الجھاد، أبو داود، في -47   .2578باٌب في السَّبَق على الرِّ
  ).892(، مسلٌم )5190(البخاري  -48
  ).2440(، مسلٌم )6130(البخاري  -49
  ).1437(مسلم  -50
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  مدى استثمار المسائل الخالفیة بین الفقھاء لمعالجة 

  ظاھرة انتشار الطالق

  

  حسین خلف هللالدكتور  – كمال لدرعالدكتور األستاذ 

  جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة قسنطینة                           

  :تمھید

  :المرسلین وبعدبسم هللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على سید 

صار معلوم لدى الجمیع أن الطالق في تزاید مستمر، وإحصائیاتُھ 
وأرقاُمھ مرعبة ومخیفة، ونسبة الوعي بخطورتھ وآثاره ضئیلة جدا؛ وأمام 
ھذه الظاھرة الخطیرة المھددة ألمن األسرة والمجتمع یتطلب منا التفكیر في 

یعیة ومن الناحیة الشرعیة، حل شامل من الناحیة االجتماعیة والنفسیة والتشر
لیس من باب القضاء علیھ، فھو أمر شرعي وحل ضروري للشقاق المستمر 

  .بین الزوجین، وإنما للتقلیل منھ وتجنب آثاره الوخیمة

وھذه الورقة العلمیة غرضھا الوقوف على ظاھرة الطالق وخطورتھ 
ف بین االجتماعیة، والنظر في بعض مسائلھ الفقھیة التي كانت محل خال

الفقھاء، وكیف كان موقف مدارس الفقھ منھا، بل تجد تعدد اآلراء حتى داخل 
المذھب الواحدة، ثم كیف یمكن االستفادة من تلك النظرات االجتھادیة في 

  .مسائل الطالق في مجال الفتوى إلیجاد حلول شرعیة لقضایاه ومسائلھ

  :وقد تمت معالجة ھذا الموضوع وفق العناصر اآلتیة

  دتمھی

  مقصد المحافظة على األسرة وحمایتھا: أوال

  مقصد تشریع الطالق في اإلسالم: ثانیا
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  خطورة الطالق وآثاره السلبیة: ثالثا

  ظاھرة انتشار الطالق في المجتمع الجزائري: رابعا

  الخروج عن المذھب في المسائل الخالفیة في الطالق للمصلحة: خامسا

  وأثرھا في وقوعھالمسائل الخالفیة في الطالق : سادسا

  الخاتمة

  

  :أھداف الورقة العلمیة

  .ـ بیان خطورة الطالق وآثاره االجتماعیة

  .ـ بیان كثرة االختالف الفقھي حول مسائل الطالق

  .ـ توجیھ االختالف الفقھي وتوظیفھ في التقلیل من الطالق وآثاره

  .ـ لفت االنتباه إلى أن معظم مسائل الطالق مما اختلف فیھا الفقھاء

  .ـ مراعاة المقاصد في االجتھادات المتعلقة بمسائل الطالق

  :مقصد المحافظة على األسرة وحمایتھا - أوال

حفظ األسرة مقصد شرعي عظیم، دّلت علیھ نصوص شرعیة كثیرة 
، وحثّت ھذه النصوص على تكوینھا من من كتاب هللا تعالى وسنة النبي 

َوأَنِكُحوا األَیَاَمى ِمنُكْم : تعالىخالل الترغیب في الزواج والحّث علیھ، قال 
 ُ ُ ِمن فَْضلِِھ َوهللاَّ الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن یَُكونُوا فُقََراء یُْغنِِھُم هللاَّ َوالصَّ

ِ ْبِن َمْسُعودٍ )32:النور( َواِسٌع َعلِیمٌ  رضي هللا عنھ قَاَل لَنَا   ، وَعْن َعْبد هللاَّ
 ِ ْج، فَإِنَّھُ أََغضُّ : ( َرُسوُل هللاَّ یَا َمْعَشَر الشَّبَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ

ْوِم؛ فَإِنَّھُ لَھُ ِوَجاءٌ  ، َوَعْن 1)لِْلبََصِر، َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ، َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ
َ، َوأَْثنَى َعلَْیِھ، َوقَالَ  نَّبِيَّ أَنَِس ْبِن َمالٍِك رضي هللا عنھ أَنَّ ال لَِكنِّي أَنَا : َحِمَد هللاَّ

ُج النَِّساَء، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْیَس  أَُصلِّي َوأَنَاُم، َوأَُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتََزوَّ
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ِ : ، َوَعْنھُ قَالَ 2)ِمنِّي ى َعِن التَّبَتُِّل نَْھیًا یَأُْمُر بِاْلَباَءِة، َویَْنھَ  َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد، إِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكُم اْألَْنبِیَاَء یَْوَم اْلِقَیاَمةِ : (َشِدیًدا، َوَیقُولُ    . 3)تََزوَّ

فأولت الشریعة اإلسالمیة عنایة كبیرة باألسرة باعتبارھا خلیة 
ذا صلحت صلح المجتمع المجتمع األساسیة وركنھ المتین، ودعامتھ القویة، إ

وقد جاءت نصوص كثیرة من الشرع تبین . كلھ، وإذا فسدت المجتمع كلھ
یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي : الدور الرسالي لألسرة وأھمیتھا، قال تعالى

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرجَ  االً َكثِیًرا َونَِساء َخلَقَُكم مِّ
َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًا َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ ، )01:النساء( َواتَّقُواْ هللاَّ

فھذا النص القرآني یشیر إلى آیة كونیة أقام هللاُ سبحانھ وتعالى علیھا حیاَة 
شریة عن طریق التزاوج الناس وھي خلق الذكر واألنثى ومنھما تولدت الب

بینھما وتكوین أسر مترابطة، ومن ھذا التزاوج بین الرجل والمرأة تنشأ 
األسرة ویحصل التعارف والترابط بین الناس وتتكون أواصر القرابة 

ن َذَكٍر : وتتشابك العالقات االجتماعیة، قال تعالى یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
َ َعلِیٌم َوأُنثَى َوجَ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ َعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَاِئَل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

  .)13:الحجرات( َخبِیرٌ 

ثم إن األسرة الصالحة في التصور اإلسالمي أسرة دائمة ال تنتھي 
ِذیَن آَمنُوا َواتَّبََعْتھُْم َوالَّ : بانتھاء الحیاة الدنیا بل تستمر في اآلخرة، قال تعالى

ن َشْيءٍ  ْن َعَملِِھم مِّ یَّتَھُْم َوَما أَلَْتَناھُم مِّ یَّتُھُم بِإِیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ُذرِّ  ُذرِّ
َجنَّاُت َعْدٍن یَْدُخلُونَھَا َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم : ، وقال)21:الطور(

یَّاتِِھْم َوا ن ُكلِّ بَابٍ َوُذرِّ َربَّنَا : ، وقال)23:الرعد( ْلَمالئَِكةُ یَْدُخلُوَن َعلَْیِھم مِّ
یَّاتِِھْم  َوأَْدِخْلھُْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدتَّھُم َوَمن َصلََح ِمْن آبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوُذرِّ

: الصالحین قولھم، وكان من دعاء )08:غافر( إِنََّك أَنَت اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ 
 ةَ أَْعیٍُن َواْجَعْلنَا لِْلُمتَّقِیَن یَّاِتنَا قُرَّ َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا ھَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ

وعلیھ فإن األسرة المسلمة مجال مھم لالستثمار، وذات . )74:الفرقان( إَِماًما
مؤدیة لمھمتھا النبیلة على مستوى أولویة لالھتمام بھا لتكون صالحة في الدنیا 

  .المجتمع، وتستمر في مستقر النعیم في اآلخرة
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وقد تولى الشرع اإلسالمي ضبط األسرة بأحكام وتشریعات مختلفة 
لحمایتھا وضمان دیمومة الروابط بین أفرادھا على أساس من المحبة والمودة 

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن : ىوالتعاون واإلحسان، سواء أكان ذلك بین الزوجین، قال تعال
َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل َبْینَُكم مَّ َخلََق لَُكم مِّ

، أو كان ذلك بین األبناء واآلباء، قال )21:الروم( َذلَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 
ا یَْبلَُغنَّ ِعنَدَك َوقََضى َربَُّك : تعالى أَالَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا إِمَّ

 اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِكالھَُما فَالَ َتقُل لَّھَُما أُفٍّ َوالَ تَْنَھْرھَُما َوقُل لَّھَُما قَْوالً َكِریًما
لنسب والمصاھرة، قال ، أو كان ذلك بین أفراد القرابة من ا)23:اإلسراء(

َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاء : تعالى إِنَّ هللاَّ
َوآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّھُ ، )90:النحل( َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

ْر تَْبِذیًراَواْلِمْسِكیَن َواْبَن  ، كما حددت طبیعة )26:اإلسراء( السَّبِیِل َوالَ تُبَذِّ
َل : المسؤولیة داخل األسرة، قال تعالى اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الرِّ

الَِحاُت قَاِنتَاٌت َحا ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعضٍ َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ فِظَاٌت هللاَّ
 ُ عن عبد هللا بن عمر رضي هللا ، وما جاء )34:النساء( لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ
أََال ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ، فَاْألَِمیُر ": قال عنھما عن النبي 

ُجُل َراعٍ َعلَى أَْھِل َبْیتِِھ، الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ، َوھَُو َمْسؤوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ، َوال رَّ
َوھَُو َمْسؤوٌل َعْنھُْم، َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا َوَولَِدِه، َوِھَي َمْسؤولَةٌ 
َعْنھُْم، َواْلَعْبُد َراعٍ َعلَى َماِل َسیِِّدِه َوھَُو َمْسؤوٌل َعْنھُ، أََال فَُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم 

  .4"وٌل َعْن َرِعیَّتِھِ َمْسؤ

ثم إن الشریعة اإلسالمیة نظمت األسرة من بدایة تكوینھا إلى غایة 
انحاللھا واآلثار المترتبة عن ذلك حتى تحقق مقاصدھا الشرعیة من 
االستقرار واإلحصان وحفظ األنساب وضمان الحقوق، ومن ثم تحقیق مھمة 

ذلك اھتمت الشریعة ل. االستخالف في األرض وتعمیرھا بالخیر والصالح
بكیفیة اختیار الرجل للمرأة والخطبة وانعقاد الزواج، وفّصلت الحقوق 
المتبادلة بین الزوجین، وحقوق اآلباء وحقوق األبناء، ووّضحت اآلثار 

كما أوجدت . المترتبة عن الزواج كالنفقة والتربیة والرعایة الصحیة وغیرھا
انحالل الرابطة الزوجیة على  حلوال شرعیة عند الشقاق والنشوز وكیفیات
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أساس من اإلحسان وضمان الحقوق، وبینت اآلثار المترتبة عن ذلك، كالنفقة 
والنسب والحضانة، كل ذلك حفظًا لألسرة وحمایةً لھا، وضمان حقوق 

  .أفراِدھا حتى بعد انحالل الرابطة الزوجیة

  :مقصد تشریع الطالق في اإلسالم -ثانیا

یة العالقة الزوجیة على المودة والمحبة أقامت الشریعة اإلسالم
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا  :وحسن المعاشرة، قال تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لَِّقْوٍم یَتَفَكَُّرونَ   لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ
َوَعاِشُروھُنَّ : كما حثت على حسن المعاشرة بینھما، قال تعالى ،)21:الروم(

ُ فِیھِ َخْیًرا َكثِیًرا  بِاْلَمْعُروِف فَإِن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى أَن تَْكَرھُواْ َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ
، فإذا غابت ھذه المعاني بین الزوجین، وفشلت محاوالت )19:النساء(

اللجوء الطالق كآخر الحلول الشرعیة لفك الرابطة اإلصالح بینھما جاز 
  .5الزوجیة

وقد وردت نصوص كثیرة من كتاب هللا تعالى في شأن الطالق، وذلك 
واعتبرتھ من آیات هللا التي ال یجوز االستھزاء لعظیم شأنھ وخطورة آثاره 

الطَّالُق : ، قال تعالىبھا، ومن حدوده عّز وجّل التي یحرم االعتداء علیھا
ا  تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَساٍن َوالَ یَِحلُّ لَُكْم أَن تَأُْخُذواْ ِممَّ َمرَّ

ِ فَ  ِ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ الَ آتَْیتُُموھُنَّ َشْیئًا إِالَّ أَن یََخافَا أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ
ِ ِفیَما اْفتََدْت بِِھ ُجنَاَح َعلَْیِھَما  ِ فَالَ تَْعتَُدوھَا َوَمن یَتََعدَّ ُحُدوَد هللاَّ تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساء فَبَلَْغَن : ، قال تعالى)229:البقرة( فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ 
ُحوھُنَّ بِ  َمْعُروٍف َوالَ تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراًرا أََجلَھُنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ

ِ ھُُزًوا َواْذُكُرواْ  نِْعَمَت  لِّتَْعتَُدواْ َوَمن یَْفَعْل َذلَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ َوالَ َتتَِّخُذواْ آیَاِت هللاَّ
َن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة یَِعظُُكم بِِھ وَ  ِ َعلَْیُكْم َوَما أَنَزَل َعلَْیُكْم مِّ َ َواْعلَُمواْ أَنَّ هللاَّ اتَّقُواْ هللاَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ  ، وفي السنة أحادیث كثیرة بینت طریقة )231:البقرة( هللاَّ
إیقاع الطالق تقلیال لحدوثھ وحفظا لحقوق المرأة وتركا لفرص المراجعة 

ِ بن عمر هللا رضي  بینھما ولـّما لشمل األسرة من جدید، فقد ورد عن َعْبِد هللاَّ
 ِ أَْن "   عنھما أَنَّھُ طَلََّق اْمَرأَةً لَھُ َوِھَي َحائٌِض تَْطلِیقَةً َواِحَدةً، فَأََمَرهُ َرُسوُل هللاَّ



  حسین خلف هللا/ د –كمال لدرع / د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                             28

یَُراِجَعھَا، ثُمَّ یُْمِسَكھَا َحتَّى تَْطھَُر، ثُمَّ تَِحیَض ِعْنَدهُ َحْیَضةً أُْخَرى، ثُمَّ یُْمِھلَھَا 
فَإِْن أََراَد أَْن یُطَلِّقَھَا فَْلیُطَلِّْقَھا ِحیَن تَْطھُُر ِمْن قَْبِل أَْن  َحتَّى تَْطھَُر ِمْن َحْیَضتَِھا،

ُ أَْن یُطَلََّق لَھَا النَِّساءُ    .6"یَُجاِمَعھَا، فَتِْلَك اْلِعدَّةُ الَّتِي أََمَر هللاَّ

إن فلسفةَ اإلسالم في تشریع الطالق وحقیقتَھ مغایرة لمفھوم الناس 
لھ، فإباحة اإلسالم للطالق ال یعني الترغیب فیھ، وال للطالق وممارساتھم 

التساھل في إیقاعھ، وال التالعب بأحكامھ، وال جعلھ كسیف یشھر في وجھ 
الزوجة، وإنما شرعھ اإلسالم لرفع الضرر، وكآخر حل یَلجأ إلیھ الطرفان 

ي عندما تغیب بینھما المودةُ والرحمةُ، ویغلب على حیاتھما الشقاق والنزاع الذ
ثم إن اإلسالم یرید ممن یضطر إلى الطالق . یفقد الحیاة الزوجیة استقرارھا

أن یوقعھ مع الطرف الثاني بنفس الخلق الذي ارتبط بھ معھ أول مرة أال وھو 
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو : اإلحسان والمعروف، قال عّز وجلّ  الطَّالُق َمرَّ

َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ : ، وقال تعالى)229:البقرة( تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ 
ُحوھُنَّ بَِمْعُروٍف َوالَ تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراًرا لِّتَْعتَُدوْا  فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ

  ).231:البقرة( َوَمن یَْفَعْل َذلَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ 

یمومة العالقة الزوجیة واستمرارھا وعدم فاإلسالم حریص على د
َوإَِذا طَلَّْقتُُم : عرقلة رغبة كل منھما في الرجوع إلى اآلخر، قال عّز وجلّ 

النَِّساء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَالَ تَْعُضلُوھُنَّ أَن یَنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُم 
ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َذلُِكْم أَْزَكى لَُكْم بِاْلَمْعُروِف َذلَِك یُوَعظُ بِ  َّtِھ َمن َكاَن ِمنُكْم یُْؤِمُن بِا

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  ، وترغیب الطرفین في حل )232:البقرة( َوأَْطھَُر َوهللاَّ
خالفاتھما الزوجیة بأنفسھما بالحكمة والموعظة والحوار حفاظا على 

َوالَّالتِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ : قال تعالىأسرارھما البیتیة، 
َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فَالَ تَْبُغواْ َعلَْیِھنَّ َسبِیالً إِنَّ 

َ َكاَن َعِلیًّا َكبِیًرا ْعلِھَا نُُشوًزا َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَ : ، وقال)34:النساء( هللاَّ
ْلُح َخْیٌر َوأُْحِضَرِت  أَْو إِْعَراًضا فَالَ ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن یُْصلَِحا بَْینَھَُما ُصْلًحا َوالصُّ

َ َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخبِیًرا حَّ َوإِن تُْحِسنُواْ َوتَتَّقُواْ فَإِنَّ هللاَّ  األَنفُُس الشُّ
، ساعداھما الحكمان في تجاوز تلك ؛ فإذا عجزا عن ذلك)128:النساء(

الخالفات واإلصالح بینھما، فإذا كان الزوجان صادقین في قصدھما لإلصالح 
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َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما : ولـّم شمل األسرة فإن هللا تعالى سیوفقھما، قال تعالى
ْن أَْھلِھَا إِن  ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ ُ بَْینَھَُما إِنَّ فَاْبَعثُواْ َحَكًما مِّ یُِریَدا إِْصالًحا یَُوفِِّق هللاَّ

َ َكاَن َعلِیًما َخبِیًرا   . )35:النساء( هللاَّ

إن تشریع الطالق وإباحتھ كان وسیلة عالجیة للعالقات الزوجیة 
  .ولیس معول ھدم لألسر وتشریدا للنساء وإھماال لألوالد

ن والمعروف وقد سعت الشریعة لربط الطالق باألخالق واإلحسا
والمعاملة الحسنة حفاظا على األسریة واالجتماعیة، وحتى ال یؤدي الفراق 

َعلَْیُكْم إِن طَلَّْقتُُم النَِّساء َما لَْم  ُجنَاحَ الَ : إلى العداوات واالنتقامات، قال تعالى
قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقِتِر  تََمسُّوھُنُّ أَْو تَْفِرُضواْ لَھُنَّ فَِریَضةً َوَمتُِّعوھُنَّ َعلَى اْلُموِسعِ 

َوإِن : ، وقال)236:البقرة( قََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِینَ 
طَلَّْقتُُموھُنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوھُنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَھُنَّ فَِریَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إِالَّ 

فَُو الَِّذي ِبیَِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاحِ َوأَن تَْعفُواْ أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َوالَ َتنَسُوْا أَن یَْعفُوَن أَْو یَعْ 
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ    ).237:البقرة( اْلفَْضَل بَْینَُكْم إِنَّ هللاَّ

  :خطورة الطالق وآثاره السلبیة: ثالثا

  :التعریف بالطالق - 1

والقاف أصٌل صحیح، یدل على التخلیة الطاء والالم  :تعریفھ لغة -أ
انطلق الرجل ینطلق انطالقاً، وامرأة طالق أي طلّقھا : واإلرسال، یُقال
  .)7(الناقة التي أُرسلت لترعى في أي مكن شاءت: زوجھا، والطالق

  :تعریفھ اصطالحا -ب

الطالق صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجتھ موجبا «: عند المالكیة
  .)8(»ین للحر ومرة لذي رق حرمتھا علیھ قبل زوجتكررھا مرت

  .)9(»ھو لفظ دال على رفع قید النكاح«: عند الحنفیة

  .)10(»تصرف مملوك للزوج یحدثھ بال سبب فیقطع النكاح«: عند الشافعیة

  .)11(»حل قید النكاح أو بعضھ«: عند الحنابلة
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طالق في وھذه التعاریف وإن اختلفت عباراتھا، فإنھا متفقة على أن ال
  .االصطالح ھو فك عقدة النكاح ممن بیده تلك العقدة وھو الزوج

  :مشروعیة الطالق وحكمھ - 2

اتفق الفقھاء على الطالق من حیث األصل  :مشروعیة الطالق -أ
  :مشروع وجائز واستدلوا بالكتاب والسنة واإلجماع

تَاِن فَإِْمَساكٌ  :قول هللا تعالى: الكتابمن  - بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح  الطََّالُق َمرَّ
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إَذا طَلَّْقتُْم النَِّساَء  :قولھ تعالىو، )227:البقرة( بِإِْحَسانٍ 

  .)01:الطالق( فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّتِِھنَّ 

إنما الطالق لمن أخذ «: أنھ قال ما ورد عن النبي : السنةمن  -
: أبغض الحالل إلى هللا«: والسالم، وقولھ علیھ الصالة )12(»بالساق
حفصة، ثم  طلق النبي «: وقال عمر بن الخطاب. )13(»الطالق
  .)14(»راجعھا

  .)15(على مشروعیة الطالق إجماع المسلمین من زمن النبي  :اإلجماع -

اتفق الفقھاء على أن الطالق جائز ومشروع،  :حكم الطالق -ب
  :واختلفوا في بعض التفصیالت

إلى أّن إیقاع الطالق حكمھ اإلباحة؛ مستدلین بعدٍد  )16(فذھب الحنفیة
الَّ  :من نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة، فمن القرآن قول هللا تعالى

وھُنَّ أَْو تَْفِرُضواْ لَھُنَّ فَِریَضةً   ُجنَاَح َعلَْیُكْم إِن طَلَّْقتُُم النسآء َما لَْم تََمسُّ
 أَیُّھَا النَّبِيُّ إَذا طَلَّْقتُْم النَِّساَء فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّتِِھنَّ یَا : وقال أیضاً  ،)236:البقرة(

طلّق أم المؤمنین حفصة رضي هللا  ومن السنة أّن النبي  ،)01:الطالق(
  .)17(عنھا

إلى أّن  )18(وذھب جمھور الفقھاء من الشافعیة والمالكیة والحنابلة
جنبھ وعدم ارتكابھ، وأنّھ مثلھ مثل إیقاع الطالق جائز شرعاً، ولكّن األولى ت

الزواج  تعتریھ األحكام التكلیفیة المعروفة، من وجوب وندب وحرمة 
  .وكراھة
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فیكون الطالق واجباً إذا علم الزوج أن بقاء زوجتھ معھ یوقعھ في 
محّرٍم،كامتناعھ على اإلنفاق علیھا، ویكون واجباً أیضاً في حّق من حلف یمین 

بعة أشھٍر من عدم التكفیر عن الیمین أو عدم وطء اإلیالء بعد مضي أر
  .الزوجة

ویكون الطالق مندوباً أو مستحبا إذا كانت الزوجة مفّرطة في حقوق 
هللا تعالى الواجبة علیھا؛ كالصالة ونحوھا، ولم یجد معھا نصح ووعظ، 
وكذلك إذا كانت امرأة بذیئة اللسان وغیر عفیفة، ویخاف الزوج من الوقوع 

  .ام إن بقیت عنده، وأیضا یُستحب لخشیة اإلضرار بالزوجةفي الحر

ویكون الطالق حراماً إذا وقع في الحیض أو النفاس، أو في حالة 
طھٍر وقع فیھ جماع، وھو ما یطلق علیھ الفقھاء الطالق البدعي، ویكون كذلك 
محرما إذا علم الزوج أنّھ إذا طلّق زوجتھ سیقع في الزنا بسبب تعلّقھ بھا، أو 

  .لعدم قدرة الزوج على الزواج بغیرھا

إذا لم یكن ثمة حاجة إلیھ لما فیھ من إلحاق ویكون الطالق مكروھاً 
، أو )19(»أبغض الحالل إلى هللا الطالق«: للحدیث الضرر بالزوج وزوجتھ

كان للزوج رغبةً في الزواج، أو كان مقصده من الزواج إیجاد النسل ولم 
واجبٍة، أو أنّھ ال یخشى الوقوع في الزنا إذا یقطعھ بقاء زوجتھ عن عبادٍة 

  .)20(فارق زوجتھ

  :خطورة الطالق وحكم التالعب بھ - 3

كثیٌر من الناس یتالعبون بالطالق ألغراٍض مختلفٍة، وال یُدِركون 
كما أن المقبلین على الزواج . آثاَره السیئة، وال یرعون حرمتَھ الشرعیة

اج ورسالتھ النبیلة، ویتحاكمون في والمتزوجین قد تغیب عنھم ِحكم الزو
عالقاتھم األسریة وروابطھم الزوجیة إلى العادات الخاطئة واألعراف 
الفاسدة؛ مع العلم أن الطالق من األحكام التي أولتھا الشریعة عنایة زائدة، فال 

 یجوز فیھ الھزل وال التالعب، فعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي 
ْجَعةُ : ھُنَّ ِجدٌّ َوھَْزلُھُنَّ ِجدٌّ  ثََالٌث ِجدُّ «: قال ، وعن )21(»النَِّكاُح َوالطََّالُق َوالرَّ

، )22(»النكاح والطالق والعتق: ثالٌث لیس فیھن لعبٌ «: سعید بن المسیب قال
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ثالث ال یلعب بھن النكاح والطالق «: وعن أبي الدرداء رضي هللا عنھ قال
  .)23(»والعتاق

أحكام الصالة والصیام والزكاة والحج والمسلم كما یجب أن یتعلم 
حتى تصّح عبادتھ Q تبارك وتعالى، فینبغي علیھ أیضا أن یتفقھ في أحكام 
الزواج والطالق واآلثار المترتبة عنھما، إذ ھما أیضا من العبادات التي كما 

  .یؤجر علیھما یؤثم فیھما

، )24(ةوأغلب العلماء على أن طالق الھازل یقع إذا كان كامل األھلی
خاصة إذا كان لفظ الطالق صریحا، حفاظا على أحكام هللا تعالى من التعطیل 

قد «: قال ابن قُدامة المقدسي. )25(واإلبطال، وفي ذلك مراعاة لحرمة الفروج
ذكرنا أن صریح الطالق ال یحتاج إلى نیة بل یقع من غیر قصد وال خالف في 

غیر نیة إذا كان صریًحا فیھ  ذلك، وألن ما یعتبر لھا لقول یكتفى فیھ بھ من
ثالث «: كالبیع وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبّي صلى هللا علیھ وسلم

  .)26(»جدھن جد وھزلھن جد النكاح والطالق والرجعة

ثم إن التالعب والتھاون بالطالق من االستھزاء بآیات هللا كما سقت 
طلقتك، : ون بحدود هللاما بال أقواٍم یلعب«: اإلشارة إلیھ، قال رسول هللا 

ما بال أقواٍم یلعبون بحدود هللا «: وفي روایة» راجعتك، طلقتك، راجعتك
  .)27(»خلعتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك: تعالى ویستھزؤون بآیاتھ

فالتالعب بالطالق بأي شكل من األشكال وتحت أي مبرر أو سبب أو 
  .نھغرض ال یجوز لوضوح داللة النصوص الشرعیة على النھي ع

  :ظاھرة انتشار الطالق في المجتمع الجزائري - رابعا

ظاھرة الطالق في المجتمعات العربیة، من الظواھر االجتماعیة 
على المتفاقمة، وتأثیراتھا سلبیة جداً، على المجتمع العربي بصفة عامة، و

ألسرة والزوجین واألبناء بصفة خاصة، فأحدثت ھذه الظاھرة تصدعا في ا
، وتشردا لألوالد ألبناء، ومن ثم تفكك المجتمع، وزیادة األسرة العربیة

المشاكل الداخلیة فیھ، وانعكاسھا سلباً على كافة المرافق االجتماعیة، 
  .واالقتصادیة، والصحیة
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والنتشار الطالق أسباب، منھا نقص الوعي برسالة الزواج، والتحاكم 
زوجین لبعضھما إلى العادات االجتماعیة الخاطئة، والتسرع في اختیار ال

البعض مع غیاب المعاییر األخالقیة والدینیة في ذلك، وغیاب الكفاءة والرضا 
  .بینھما، حیث غالبا ما تُكره المرأة بالزواج من رجل ال ترغب فیھ

ومن األسباب أیضا عدم إتباع الزوجین للطرق الشرعیة في حل 
یدون في تعمیق اختالفاتھما الزوجیة، وانتشار أسرارھما بین الناس مما یز

وأیضا عدم تقدیرھما للحیاة الزوجیة وأھمیة الرابطة الزوجیة . الشقاق بینھما
  .المقدسة، فیحدث الطالق ألتفھ األسباب

كما أن من أسباب انتشار الطالق غیاب أجواء الحوار ین أفراد 
األسرة عموما وبین الزوجین خصوصا، وصعوبة التواصل بینھما، إذ أن 

یل بأن یسمع كل منھما اآلخر، ویتبادالن المشاعر والرأي، الحوار ھو الكف
ویقتربان من بعضھما البعض، فغالبا ما یسود العنف والشدة أجواء العائلة 
فتصبح الحیاة فیھا جحیما؛ إضافة إلى سوء فھم األزواج للقوامة في البیت التي 

الزوجیة تعاون تعني عندھم التسلط واالستبداد واالنفراد بالقرار، مع أن الحیاة 
  .وتكامل وانسجام وحب متبادل

ومن األسباب أیضا الداعیة إلى الطالق قلة الوازع الدیني، وغیاب 
الثقة بین الزوجین، وتبادل االتھامات والشكوك، فال یشعر كل منھما باألمان 

  .مع الطرف اآلخر

إن األسرة التي یتعاطى فیھا الوالدان أو أحدھما أو بعض أفرادھا 
ات تكون غیر مستقرة في العالقات الزوجیة، ویرتفع فیھا نسبة الشقاق المخدر

والھجر، فینتشر فیھا الطالق، فیكون عامال من العوامل المسببة للتصدع 
األسري وجنوح األطفال إلى االنحراف، ألن بالطالق یحرم الطفل من عطف 

اد السلیم الوالدین أو أحدھما، وكذا الحرمان من الرقابة و التوجیھ و اإلرش
فیؤدي بھم إلى تناول المخدرات و الھروب من البیت وعدم متابعة تعلیمھم في 

ثم إن زواج المطلقة بزوج آخر قد یزید في الوضع سوءا، فغالبا ما . المدرسة
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یصیر األوالد إلى التشرد و الضیاع، كما أن فقر المطلقة الحاضنة یؤثر على 
  .28تربیة األوالد و العنایة بھم

ألسباب وغیرھا أدت إلى انتشار الطالق، وارتفاع نسبھ، وإحالة فھذه ا
الكثیر من دعاویھ إلى المحاكم، مع ضعف آلیات الوساطة والصلح التي 

  .صارت ال تؤدي دورھا في اإلصالح بین الزوجین

وأمام تنامي ظاھرة الطالق وتفاقمھ في المجتمع الجزائري، وما نتج 
الد وضیاع لحقوق المطلقات، وظھور عنھ من تفكیك لألسر وتشرید لألو

لآلفات االجتماعیة، فإنھ من الضروري التفكیر في حلول شرعیة للتقلیل منھ،  
وأیضا التفكیر في حلول نفسیة واجتماعیة لعالج ظواھر العنف والشقاق 
األسري وغیاب ثقافة الحوار والرفق، وإلى حلول اقتصادیة لعالج أزمة 

  .اب الطالقالسكن التي ھي أیضا من أسب

  :الخروج عن المذھب في المسائل الخالفیة في الطالق للمصلحة -خامسا

والتمذھب . لكل بلد مذھبھ الفقھي المعتمد أو المنتشر بین الناس
بمذھب واحد في كل بلد لھ أھمیتھ من حیث المحافظة على وحدة المرجعیة، 

ات بین أفراد والتقلیل من الخالفات التي غالبا ما تؤدي إلى نزاعات وعداو
  .المجتمع الواحد

والمذھب الفقھي المعتمد في بلدنا الجزائري ھو المذھب المالكي، 
حتى في زمن حكم الدولة العثمانیة، فرغم أن مذھبھا . وذلك منذ قرون طویلة

الفقھي الرسمي ھو المذھب الحنفي إال أن المجتمع الجزائري بقي متمسكا 
من مدن الجزائر مفت مالكي إلى جانب  بمذھبھ المالكي، فكان في كل مدینة

  .المفتي الحنفي

وااللتزام بالمذھب لیس واجبا شرعا، وإنما ھو أمر استحسنتھ األمة، 
وتلقتھ بالقبول، وحافظت بھ على استقرار المجتمعات اإلسالمیة، ووحدة 

  .مرجعیتھا الفقھیة، ووحدة الفتوى فیھا
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ة وزكاة وصیام وحج وااللتزام بالمذھب محمود في العبادات من صال
التي ھي أحكامھا تعبدیة محضة، وذلك لتجاوز الخالفات والنزاعات بین 
الناس، فكثیرا ما كانت تؤدي الخالفات بین الناس في مجال العبادات إلى 

  .ظواھر التبدیع والتفسیق والھجر واستفحال النزاعات والعداوات بینھم

سائلھا اجتھادیة وفیھا لكن في باب المعامالت التي أغلب أحكامھا وم
نوازل مستجدة في كل عصر، فیمكن الخروج فیھا عن المذھب إلى آراء 
أخرى معتبرة تتحقق بھا المصلحة وترفع الحرج عن الناس، وتعالج الكثیر 

  .من القضایا، كقضیة الطالق قصد التقلیل من وقوعھ وانتشاره

من ودعوة الخروج عن المذھب في مسائل الطالق أو في غیرھا 
. مسائل المعامالت ال یعني التحلل من المذھب وترك األمر فوضى بین الناس

وإنما یكون ذلك من قبل لجنة اإلفتاء أو ھیئة فقھیة تتخیر من أقوال الفقھاء 
المعتبرة ولیس اآلراء الشاذة ما تراه مصلحة فیما یتعلق بمسائل محددة في 

كمسألة الطالق بلفظ الثالث  الطالق یلتزم بھا المفتون على المستوى الوطني،
  .في مجلس واحد، ومسألة الطالق البدعي، ومسألة طالق الغضبان والسكران

مع العلم أننا ھنا في بلدنا خرجنا عن المذھب في مسائل متعددة 
وتبناھا الحاكم ورفع بھا الخالف، كإخراج زكاة الفطر نقدا لسد حاجات الفقیر، 

  .ضحیةوجواز االشتراك في البدنة في األ

لكن ننبھ أن ھذه االختیارات الفقھیة المحددة من آراء الفقھ المعتمدة 
التي قویت أدلتھا قد تزودنا بحلول شرعیة للتقلیل من ظاھر الطالق، لكن یبقى 
الجانب التربوي والتحسیسي والتوعوي وتقویة الوازع الدیني دوره المھم في 

األسر على األخالق والدین،  التأھیل األسري، وفي نشر ثقافة سلیمة، وإقامة
  .والتخلص من العادات والسلوكات الخاطئة المستحكمة في المجتمع
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  :المسائل الخالفیة في الطالق وأثرھا في وقوعھ - سادسا

وھو أن یطلق  :مسألة الطالق بلفظ الثالث في مجلس واحد - 1
ب لھ الرجل امرأتھ ثالثا بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس واحد، فھل تحس

  .طلقة واحدة أم ثالث طلقات، فتحرم علیھ حتى تنكح زوجا غیره

  :وقد اختلف الفقھاء في وقوعھ ثالثا إلى رأیین

وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة  :فالرأي األول
والشافعیة والحنابلة والظاھریة إلى وقوعھ ثالث طلقات، وھو رأي أكثر 

و وقوع الطالق الثالث بلفظ واحد طلقة واحدة، ھ: الرأي الثانيو. )29(الصحابة
  .)30(وھو قول بعض الظاھریة، وابن اسحاق، واختاره ابن تیمیة، وابن القیم

  :واستند أصحاب الرأي األول إلى أدلة كثیرة، أھمھا

تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح  :قولھ تعالى: لكتابمن ا الطََّالُق َمرَّ
، فھو یدل على وقوع الثالث معا مع كونھ منھي عنھ، )227:البقرة( بِإِْحَسانٍ 

تَانِ  :ألن قولھ تعالى ، تنبیھ إلى الحكمة من التفریق لیتمكن من الطََّالُق َمرَّ
المراجعة، فإذا خالف الرجل الحكمة، وطلق اثنتین معا صح وقوعھما إذ ال 

ا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح فَإِْن طَلَّقَھَ : تفریق بینھما، ثم إن قولھ تعالى
  . )31(یدل على تحریمھا علیھ بالثالثة بعد االثنتین ،)230:البقرة( َزْوًجا َغْیَرهُ 

حدیث سھل بن سعدفي قصة لعان عویمر العجالني، : السنةومن 
ا فََرَغا، قَاَل ُعَوْیِمرٌ «: وفیھ ِ إِْن أَْمَسْكتُھَا، فَطَلَّقَھَا  َرُسولَ  َكَذْبُت َعلَْیھَا یَا: فَلَمَّ هللاَّ

 ِ وحدیث . ولم ینقل إنكار النبي ، )«)32ثَالَثًا، قَْبَل أَْن یَأُْمَرهُ َرُسوُل هللاَّ
 ِ ، ُرَكانَةَ ْبِن َعْبد یَِزیَد طَلَّقَا ْمَرأَتَھُ ُسھَْیَمةَ اْلُمَزنِیَّةَ اْلبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى َرُسوَل هللاَّ

ِ َما أََرْدُت إِال یَ : فَقَالَ  ِ، إِنِّي طَلَّْقُت اْمَرأَتِي ُسھَْیَمةَ البَتَّةَ، َو َوهللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ
ِ . َواِحَدةً  ِ َما أََرْدَت إِال َواِحَدةً؟: فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ َما : َفقَاَل ُرَكانَةُ . َوهللاَّ َوهللاَّ

ِ  فََردَّھَا إِلَْیھِ . أََرْدُت إِال َواِحَدةً  ، فیدل على أن ركانة لو أراد ))33َرُسوُل هللاَّ
  . الثالث لوقعت
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نقل بعض العلماء إجماع السلف على وقوع الطالق : اإلجماعومن 
  .)34(الثالث بلفظ واحد ثالثا، منھم الباجي، وابن العربي، وابن رجب

  : ومما استدل بھ أصحاب الرأي الثاني

: ھ آخر، وھي قولھ تعالىاستدلوا بنفس اآلیة السابقة ولكن بتوجی
 ِتَان فَإِْن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح : ، إلى قولھ تعالىالطََّالُق َمرَّ

أي أن المشروع في الطالق ھو تفریقھ مرة بعد ، )230:البقرة( َزْوًجا َغْیَرهُ 
  . »طلقتان«: ولم یقل »مرتان« :مرة، ألنھ تعالى قال

َكاَن الطََّالُق َعلَى َعْھِد َرُسوِل « :حدیث ابن عباس قال: السنة ومن
، َوأَبِي بَْكٍر، َوَسنَتَْیِن ِمْن ِخَالفَِة ُعَمَر، طََالُق الثَّالِث َواِحَدةً، فَقَاَل ُعَمُر هللاِ 

یِھ أَنَاةٌ، فَلَْو أَْمَضْینَاهُ إِنَّ النَّاَس قَِد اْستَْعَجلُوا فِي أَْمٍر قَْد َكانَْت لَھُْم فِ : ْبُن اْلَخطَّابِ 
، فھذا واضح الداللة على أن الطالق الثالث بلفظ )35(»َعلَْیِھْم، فَأَْمَضاهُ َعلَْیِھمْ 

كان طلقة واحدة، وأمضاه عمر على الرعیة بمقتضى  واحد في عھده 
اْبِن وحدیث ِعْكِرَمة، َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس، َعِن . السیاسة الشرعیة تحقیقا للمصلحة

طَلََّق ُرَكانَةُ ْبُن َعْبِد یَِزیَد أَُخو َبنِي اْلُمطَّلِِب اْمَرأَتَھُ ثََالثًا فِي َمْجلٍِس : َعبَّاٍس، قَالَ 
ِ : َواِحٍد، فََحِزَن َعلَْیھَا ُحْزنًا َشِدیًدا، قَالَ  : َكْیَف طَلَّْقتَھَا؟ قَالَ : فََسأَلَھُ َرُسوُل هللاَّ

فَإِنََّما تِْلَك َواِحَدةٌ : نََعْم قَالَ : فِي َمْجِلٍس َواِحٍد؟ قَالَ : فَقَالَ : الَ طَلَّْقتُھَا ثََالثًا، قَ 
  .)36(فَأَْرِجْعھَا إِْن ِشْئتَ 

وسبب الخالف ھل (: قال ابن رشد مبینا سبب اختالف الفقھاء فیھ
الحكم الذي جعلھ الشرع من البینونة للطلقة الثالثة یقع بإلزام المكلف نفسھ ھذا 

ي طلقة واحدة أم لیس یقع؟ وال یلزم من ذلك إال ما ألزم الشرع؟ فمن الحكم ف
شبھ الطالق باألفعال التي یشترط في صحة وقوعھا كون الشروط الشرعیة 

ال یلزم؛ ومن شبھھ بالنذور واألیمان التي ما التزم : فیھا كالنكاح والبیوع قال
ھ المطلق نفسھ، العبد منھا لزمھ على أي صفة كان ألزم الطالق كیفما ألزم

وكأن الجمھور غلبوا حكم التغلیظ في الطالق سدا للذریعة ولكن تبطل بذلك 
َ : الرخصة الشرعیة والرفق المقصود في ذلك أعني في قولھ تعالى لََعلَّ هللاَّ

  .37))1: الطالق( یُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمًرا
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اء، فما علیھ فمسألة الطالق الثالث بلفظ واحد، مما اختلف فیھا العلم
، وأبي جمھور الفقھاء أن الطالق یقع ثالثا، ولكن كان یقع في عھد النبي 

بكر وسنتین من خالفة عمر رضي هللا عنھما طلقة واحدة، فأمضاھا عمر 
  .ثالثا من باب المصلحة والسیاسة الشرعیة

وبالنظر إلى سبب اختالف الفقھاء كما أشار إلیھا ابن رشد، ثم عمال 
ح الذریعة للمصلحة، فإن المصلحة في زماننا ھذا تقتضي أن الطالق بقاعدة فت

الثالث بلفظ واحد یقع طلقة واحدة اختیارا ألحد القولین المعتبرین، تیسیرا 
على الناس، وحفاظا على رابطة األسرة الجزائریة، وحمایة لألوالد، والتقلیل 

ق، وتھاون من حاالت الطالق؛ خاصة مع قلة الفقھ والوعي بأحكام الطال
  .الناس في التلفظ بالطالق من باب الزجر والتھدید دون القصد إلى إیقاعھ

فھذا االختیار الفقھي لیس قوال شاذا، فقد ذھب إلیھ عدد من فقھاء 
الصحابة وكثیر من التابعین، وجمع من فقھاء المذاھب كابن حزم وبعض 

بن تیمیة وابن وبعض الحنفیة وبعض فقھاء المذھب الحنبلي، وا 38المالكیة
ورجحھ ابن األمیر والشوكاني، وبعض المعاصرین كالشیخ شلتوت . القیم

  .والشیخ محمد الغزالي

، ھو الطالق الذي نھى الشارع عنھ :البدعيمسألة وقوع الطالق  - 2
في كیفیة إیقاعھ، فقد أمر  وخالف فیھ المطلِق كتاب هللا تعالى وسنة رسولھ 

الطالق (شرعیة مخصوصة سماھا العلماء بـ الشرع أن تطلق المرأة بصفة 
، كأن )الطالق البدعي(، فإذا خالف ذلك وقع في ما سماه العلماء بـ )السني

یوقعھ الرجل في زمن الحیض أو النفاس، أو في طھر مّسھا فیھ، أو یطلقھا 
  .)39( أكثر من طلقة واحدة

  :والوقد اختلف الفقھاء في وقوع الطالق في وقت الحیض على ثالثة أق

یقع طالق الحائض وھذا قول جمھور أھل العلم من  :القول األول
َواْلُمطَلَّقَاُت  :قولھ تعالىبواستدلوا . )40(الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

تَانِ  :قولھ تعالىو، )228:البقرة( یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروءٍ   الطََّالُق َمرَّ
فَإِن طَلَّقَھَا فَالَ تَِحلُّ لَھُ ِمن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ : وقولھ ،)229:البقرة(
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 ِ  فَإِن طَلَّقَھَا فَالَ ُجنَاَح َعلَْیِھَمآ أَن َیتََراَجَعآ إِن ظَنَّآ أَن یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ

ل ھذه اآلیات عامة في كووجھ استداللھم بھذه النصوص أن ، )230:البقرة(
أنواع الطالق وافي كل لمطلقات، فلم یفرق القرآن الكریم بین الطالق في 

فالطالق في الحیض أو في طھر . الحیض وفي طھر جامعھا فیھ أو في غیره
جامعھا فیھ داخل في العموم، ولیس ثمة نص أو إجماع یخرجھ من ھذا 

  .)41(العموم

ِ ْبَن ومن السنة ما روي  ُ َعْنھَُما، عن سالم أَنَّ َعْبَد هللاَّ ُعَمَر َرِضَي هللاَّ
ِ : أَْخبََرهُ  ، فَتََغیَّظَ فِیھِ أَنَّھُ طَلََّق اْمَرأَتَھُ َوِھَي َحائٌِض، فََذَكَر ُعَمُر لَِرُسوِل هللاَّ

 ِ لِیَُراِجْعَھا، ثُمَّ یُْمِسْكھَا َحتَّى تَْطھَُر، ثُمَّ تَِحیَض فَتَْطھَُر، «: ثُمَّ قَالَ  َرُسوُل هللاَّ
ُ َعزَّ فَإِ   ْن بََدا لَھُ أَْن یُطَلِّقَھَا فَْلیُطَلِّْقھَا َطاِھًرا قَْبَل أَْن یََمسَّھَا، فَتِْلَك الِعدَّةُ َكَما أََمَر هللاَّ

أمر ابَن عمر بمراجعة زوجتھ حینما  ووجھ استداللھم أن النبي . )42(»َوَجلَّ 
  .)43(طلقھا في أثناء حیضھا، والمراجعة ال تكون إال بعد الطالق

ال یقع طالق الحائض، وھو قول بعض المالكیة وابن : والقول الثاني
ابن عقیل، ، والشیعة، واختاره بعض الحنابلة، ك، وھو قولي اإلمام أحمدحزم

  .)44(، وھو اختیار والشوكانيوابن القیموابن تیمیة، 

تَانِ  :استدلوا بھ قولھ تعالى ومما ووجھ ، )229:البقرة( الطََّالُق َمرَّ
االستدالل أنھا واردة فیما ھو مأذون فیھ من الطالق، فدّل على أن ما عداه من 

فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح : وقولھ عّز وجلّ . )45(صوره لیس بطالق
  .)229:البقرة( بِإِْحَسانٍ 

َمْن َعِمَل «: قال ة رضي هللا عنھا أن رسول هللا ومن السنة عائش
ووجھ استداللھم أن الطالق البدعي خالف . )46(»َعَمًال لَْیَس َعلَْیِھ أَْمُرنَا فَھَُو َردٌّ 

سألت جابًرا : وأیضا ما روي عن أبي الزبیر قال. فھو مردود عمل النبي 
ن عمر امرأتھ وھي عن الرجل یطلق امرأتَھ وھي حائض، فقال طلق عبد هللا ب

لیراجعھا «: فأخبره ذلك فقال رسول هللا  حائض فأتى عمر رسول هللا 
  .تدل على عدم وقوع الطالق» فإنھا امرأتھ«: فقولھ. )47(»فإنھا امرأتھ

  .فعند ھؤالء أن الطالق البدعي غیر مشروع، فال تترتب علیھ آثاره
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ن الطالق ثالثا أو ال یقع الطالق في الحیض إال إذا كا :والقول الثالث
واستدل بما استدل بھ أصحاب القول . )48(الطلقة الثالثة وھذا مذھب ابن حزم

  .الثاني وھو عدم وقوع الطالق في الحیض

إن مسألة الطالق البدعي خاصة في زمن الحیض مما اختلفت فیھ 
الفقھاء في ھذا العصر بناء على الخالف الفقھي القدیم، الفتوى بین 

والنصوص الواردة فیھ عامة محتملة التأویل والتوجیھ؛ قال ابن رشد موضحا 
منھا أن : فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع: (سبب اختالف الفقھاء

ذ ال ینفذ وال یقع؛ والذین قالوا ینف: الجمھور قالوا یمضي طالقُھ؛ وقالت فرقة
یؤمر بالرجعة وھؤالء افترقوا فرقتین فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنھ : قالوا

وقالت فرقة بل یندب إلى ذلك وال . یجبر على ذلك، وبھ قال مالك وأصحابھ
یجبر، وبھ قال الشافعي وأبو حنیفة والثوري وأحمد والذین أوجبوا اإلجبار 

وأكثر أصحابھ ابن القاسم  اختلفوا في الزمان الذي یقع فیھ اإلجبار، فقال مالك
. ال یجبر إال في الحیضة األولى: وغیره یجبر ما لم تنقض عدتھا؛ وقال أشھب

  .49)والذین قالوا باألمر بالرجعة اختلفوا متى یوقع الطالق بعد الرجعة إن شاء

فالخالف كان معتبرا في وقوع الطالق البدعي وما یترتب عنھ من 
: قال ابن القیم. وقوعھ أو بعدم وقوعھأحكام، ولیس ثمة نص صریح یقضي ب

لم یزل ثابتا بین  -أي في الحیض-فإن الخالف في وقوع الطالق المحّرم (
السلف والخلف، وقد وِھم من ادعى اإلجماع على وقوعھ، وقال بمبلغ علمھ، 

كیف والخالف بین الناس في ... وخفي علیھ من الخالف ما اطلع علیھ غیره
  . 50)بوت عن المتقدمین والمتأخرینھذه المسألة معلوم الث

وبناء على ذلك یمكن أن یكون العمل بالفتوى بعدم وقوع الطالق في 
الحیض، مراعیا حال الزوج واألسرة واألوالد دفعا لمفسدة الطالق وآثاره 
الوخیمة، مع التوبة واالستغفار ألن الزوج المطلِق ارتكب إثًما أو حراما 

  .القبمخالفتھ للسنة في إیقاع الط
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إذا خالع الرجل زوجتَھ : مسألة الخلع ھل یقع فسخا أم طالقا؟ - 3
على عوض مالي فھل ھذا الخلع یقع فسخا أم طالقا؟ اختلف الفقھاء في ھذه 

أن الخلع یقع طالقا وھو مذھب الحنفیة، والمالكیة، : األول. المسألة على قولین
ة عن اإلمام أحمد، وھو مذھب الشافعیة في األظھر من أقوالھم، وھو روای

ما جاء عن ابن عباس : واستدلوا بأدلة منھا. )51(وإلیھ أیضا ذھب الظاھریة
جاءت امرأةُ ثابٍت بِن قیٍس بن شماس إلى رسول هللا «: رضي هللا عنھما قال

 یا رسول هللا ما أعتُب علیھ في ُخلُقٍ وال ِدین، ولكني أكره الكفر في : فقالت
یَن َعلَْیِھ َحِدیَقتَھُ؟ قالت:  اإلسالم، فق الرسوُل هللا نعم، فقال رسوُل هللا : أَتَُردِّ

 :» ًفقالوا لو لم یكن طالقا ما ألزمھ النبي . )52(»اْقَبِل الَحِدیقَةَ َوطَلِّْقھَا تَْطلِیقَة
 وما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي هللا عنھم أن الخلع یقع . بھ

وجة بدلت العوض للتحلل من الرابطة الزوجیة كما قالوا أن الز. )53(طالقا بائنا
وللحصول على الفرقة، والزوج إنما یملك فقط فرقة الطالق دون الفسخ، 

  .)54(فوجب أن یكون الخلع طالقا

أن الخلع یقع فسخا، وھو المشھور عند الحنابلة : والقول الثاني
الطََّالُق  :واستدلوا  بنص القرآن في قولھ تعالى. )55(والقول القدیم للشافعي

ا  تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَساٍن َوَال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِممَّ َمرَّ
 ِ ِ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ فََال  آَتَْیتُُموھُنَّ َشْیئًا إِالَّ أَْن یََخافَا أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ

ِ  ُجنَاحَ  ِ فََال تَْعتَُدوھَا َوَمْن یَتََعدَّ ُحُدوَد هللاَّ َعلَْیِھَما فِیَما اْفتََدْت بِِھ تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ
فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن فَإِْن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا 

أن هللا تعالى ذكر في ھذه اآلیة  ووجھ استداللھم منھ، )230:البقرة(  َغْیَرهُ 
الطلقة الثالثة دون تمییز بین العوض وغیر العوض؛ ألن الطالق في كل 

عن ابن عباس رضي هللا عنھ أن امرأة ومن السنة . األحوال ال یصیر أربًعا
فقالوا . )56(أن تعتد بحیضة ثابت بن قیس اختلعت من زوجھا، فأمرھا النبي 

لھ مثل البیع، فإذا لحقھ الفسخ إجباًرا جاز أن یلحقھ أن النكاح عقد معاوضة مث
  .)57(الفسخ اختیاًرا

ویالحظ في ھذه المسألة أن فیھا رأیین معتبرین، فیمكن في مجال 
الفقھیة القائلین اإلفتاء الخروج عن المذھب إلى ما ذھب إلیھ أصحاب المذاھب 



  حسین خلف هللا/ د –كمال لدرع / د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                             42

والحاجة تقتضي . بأن الخلع یقع فسخا وبالتالي ال یحتسب من عدد الطلقات
خاصة مع . ذلك ألجل التقلیل من الطالق، لما یترتب علیھ من مفاسد متعددة

توسع قانون األسرة الجزائري في مسألة الخلع بعد التعدیل األخیر لسنة 
ى شاءت دون موافقة الزوج، وھو م، وإعطاء المرأة الحق في إیقاعھ مت2005

یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع : (منھ 54:ما نصت علیھ المادة
وھذا ما جعل الكثیر من الزوجات یلجأن إلیھ ألدنى ). نفسھا دون مقابل مالي

شقاق، فانتشر بشكل كبیر، دون نظر الكثیر من النساء لعواقبھ الوخیمة علیھن 
  .وعلى األسرة واألوالد

إن الغضب حالة نفسیة، ومرض من  :الطالق في حالة الغضب – 4
األمراض العصبیة، التي یصیر فیھا الغاضب مغلوبا على أمره، مثلھ مثل 

  . )58( المریض المصاب في بدنھ

وقد كان البن القیم نظر دقیق في التمییز بین حاالت الغضب، فقسمھ إلى 
 :ثالثة أقسام

صاحبھ ما صدر منھ من األقوال كما في  غضب یزیل العقل فال یدري - 1
  .حالة السكر، وھذا ال یقع طالقھ باتفاق العلماء

ال یمنعھ من تصور خطورة ما یقصد ویقول، غضب ینتاب صاحبھ، لكن  - 2
  .وھذا یقع طالقھ

تحكم وتشتد حالة من الغضب تتوسط الحالتین السابقتین، حیث تس - 3
ي الحالة األولى، وال ھو مدرك لما بصاحبھا، فال یزیل عقلھ بالكلیة كما ف

یصدر منھ من األقوال، بل یمنعھ من التثبت والتروي، ویُخرجھ عن حال 
اعتدالھ وتحكمھ في نفسھ، بحیث ینتابھ الندم والحزن على ما صدر منھ، 

  .)59(فھذا محل اجتھاد ونظر

  :اختلف العلماء في وقوع طالق الغضبان على قولینو

الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة  ذھب جمھور: القول األول
یلزم «: قال الدسوقي من فقھاء المالكیة. والحنابلة إلى وقوع طالق الغضبان
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واستدل ھؤالء بأدلة،  .)60(»طالق الغضبان ولو اشتد غضبھ، خالفاً لبعضھم
  :أھمھا

وهللا فيَّ وفي أوس : حدیث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت قالت - 1
كنت عنده : قالت. امت أنزل هللا عز وجل صدر سورة المجادلةبن ص

فدخل علي یوماً، فراجعتھ : قالت. وكان شیخاً كبیراً، قد ساء خلقھ وضِجر
بعتق رقبة، «: وفیھ أمره . أنت علي كظھر أمي: بشيء، فغضب، فقال

الحدیث، فھذا الرجل » ثم بصیام شھرین متتابعین، ثم بإطعام ستین مسكیناً 
  .)61(بالكفارة، ولم یُلغھ في حال غضبھ، فألزمھ النبي  ظاھرَ 

  .عدم وجود مخالف لھذا القول في عھد الصحابة، فكان إجماعاً سكوتیاً  - 2

كفر، وقتل نفس، : قالوا الغضبان مكلف في حال غضبھ بما یصدر منھ من - 3
وأخذ مال بغیر حق، وغیر ذلك، والطالق مثل ذلك، وكذلك الغضب نابع 

اإلنسان، كالمحبة الحاملة على الزنا، فإذا كان المرء مؤاخذ  من باطن
  .)62(بزناه، فكذا ینبغي أن یؤاخذ بطالقھ الواقع في حال الغضب

ذھب أصحابھ إلى عدم وقوع طالق الغضبان وھو لغو  :القول الثاني
ال عبرة بھ، وھو قول للشافعیة، وبعض الحنابلة منھم ابن القیم، وھو رأي 

  :واستدل أصحاب ھذا القول بأدلة، منھا .)63(تیمیةانتصر لھ ابن 

قال ابن ، )225:البقرة( ال یَُؤاِخُذُكُم هللاُ بِاللَّْغِو فِي أَْیَمانُِكمْ  :قولھ تعالى - 1
فلما رفع هللا المؤاخذة عن  ،)64(»لَْغو اْلیَِمین أَْن تَْحلِف َوأَْنَت َغْضبَان«: عباس

  .ال یقع الغضبان في لغو یمینھ، فكذلك طالقھ

ِ  :قولھ تعالى - 2 َّoا یَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِا  َوإِمَّ
وما یتكلم بھ الغضبان في حال شدة غضبھ من طالق ، )200:األعراف(

ونحوه ھو من نزغات الشیطان، فإنھ یلجئھ إلى أن یقول ما لم یكن مختارا فال 
: قال یث عطیة السعدي أن رسول هللا یترتب علیھ حكمھ، ویدل علیھ حد

  .)65(»إن الغضب من الشیطان«
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َال طََالَق َوَال َعتَاَق فِي «: قال عن عائشة رضي هللا عنھا أن رسول هللا  - 3
  .واإلغالق یتناول الغضبان؛ فإنھ قد انغلق علیھ رأیھ. )66(»إِْغَالقٍ 

وكفارتھ ال نذر في غضب «: قال حدیث عمران بن حصین أن النبي  - 4
، فإذا كان النذر الذي أثنى هللا على من أوفى بھ قد أثر )67(»كفارة یمین

  .الغضب في انعقاده؛ لكون الغضبان لم یقصده فالطالق أولى وأحرى

والمعلوم أن أغلب . ومسألة طالق الغضبان مما اختلف فیھا الفقھاء
 والمعروف عن الجزائریین سرعة. حاالت الطالق تقع في حالة الغضب

الغضب، مما یستدعي ذلك مراعاة أحوالھم النفسیة الناتجة عن عوامل 
  .اجتماعیة

وعلیھ یمكن االستفادة من تفصیل ابن القیم في حاالت الغضب، فال 
إشكال في الحالتین اللتین وقع فیھما االتفاق بین الفقھاء، ولكن اإلشكال في 

ھ في حالة الغضب فغالبا ما یعجز الزوج عن التحكم في نفس. الحالة الوسط
فیطلق زوجتھ دون أن یكون عازما في قصده، ثم تنتابھ حالة الحزن والندم 

وھذه الحالة یمكن إلحاقھا بالحالة األولى تیسیرا . والخوف من تشتت أسرتھ
  .على الناس ورفع الحرج عنھم

 طالق في الفقھاء فیھا اتفق مسائل :الطالق في حالة السكر - 5
 علیھ یختلط أن درجة إلى یصل لم لكنھ مسكرا تناول اإذ أنھ منھا السكران،

 یصح فال مباح بسبب سكره كان إذا أیضا وكذا یقع، فطالقھ یھذي، أو عقلھ
 یدري ال بحیث العقل فقدان إلى بمحرم السكر بھ أدى إذا فیما واختلفوا طالقھ،

  :قولین إلى یقول ما

و الراجح عند ذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة، وھ :القول األول
  :ومن جملة ما استدلوا بھ .)68(المالكیة إلى وقوع طالق السكران

تَانِ  :تعالى قولھ القرآن فمن فَإِْن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ  :قولھ إلى، الطََّالُق َمرَّ
 السكران بین تفصل فلم اآلیات، وعموم ،ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ 

أما من السنة . )69(إمضاؤه وجب طالقھ وقع فإذا ،بالدلیل خص من إال وغیره،
   .)70(»والمعتوه الصبي، طالق إال جائز طالق كل« : النبي قولف
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ما أخرجھ  منھا عنھم، هللا رضي الصحابة عن بآثار واستدلوا
 َوَال  لَِمْجنُونٍ  َلْیسَ « :ُعْثَمانُ  َوقَالَ  :قال صحیحھ، من الطالق كتاب في البخاري
  .»طََالقٌ  لَِسْكَرانَ 

 وروایة الظاھریة مذھب وھو ن،السكرا طالق یقع ال :الثاني القول
  .)71(اإلمامیة الشیعة رأي وھو الحنابلة، عند

الةَ  تَْقَربُوا ال :تعالى بقولھ واستدلوا  تَْعلَُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوأَْنتُمْ  الصَّ
 الحالة، ھذه في صالتھ تصح ال أنھ :الداللة ووجھ، )43:النساء( تَقُولُونَ  َما

 أنھ ماعز قصة في جاءوأیضا بما . )72(قھطال یقع ال صالتھ تصح ال ومن
 الرابعة، كانت إذا حتى ذلك مثل : النبي فقال طھرني، هللا، رسول یا :قال
 أبھ : هللا رسول فسأل الزنى، من :فقال أطھرك؟، فیم :هللا رسول لھ قال

 فاستنكھھ، رجل فقام خمرا؟، أشرب :فقال بمجنون، لیس أنھ فأخبر جنون؟،
 بھ فأمر نعم، :فقال أزنیت؟ : هللا رسول فقال :قال خمر، حری منھ یجد فلم

  . )73(فرجم

 بالزنا إقراره یبطل لكي الخمر شربھ عن سألھ إنما أنھ :الداللة وجھو
 استدلواو. )74(ھدراً  طالقھ كان ساقطا بالزنا إقراره كان وإذا سكراناً، كان إن

 بن أبان عن سندهب شیبة أبي ابن أخرجھ ما منھا الصحابة، عن رویت بآثار
 ابن قولو. )75(والمجنون السكران طالق یجیز ال كان :قال عثمان، عن عثمان
  .)76(بجائز لیس والمستكره السكران طالق :عباس

إًذا فمسألة طالق السكران مما اختلف فیھا الفقھاء، لعدم وجود   
نصوص صریحة فیھ، فقد ذھب الجمھور ومنھم المالكیة إلى وقوعھ، إذا كان 

  .ه بمحرم، وذھب غیرھم إلى عدم وقوعھ إال إذا كان یعي ما یقولسكر

وقد صّور ابن رشد شدة اختالف الفقھاء في طالق السكران، فجاء في 
واتفقوا على أنھ الزوج العاقل : (الباب الثاني في المطلق الجائز الطالق قولھ

البالغ الحر غیر المكره، واختلفوا في طالق المكره والسكران وطالق 
وأما طالق السكران، فالجمھور من ... المریض وطالق المقارب للبلوغ
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ال یقع منھم المزني وبعض أصحاب أبي : الفقھاء على وقوعھ؛ وقال قوم
  . حنیفة

والسبب في اختالفھم ھل حكمھ حكم المجنون أم بینھما فرق؟ فمن قال 
: لعقل قالھو والمجنون سواء إذ كان كالھما فاقدا للعقل، ومن شرط التكلیف ا

ال یقع؛ ومن قال الفرق بینھما أن السكران أدخل الفساد على عقلھ بإرادتھ 
. والمجنون بخالف ذلك ألزم السكران الطالق، وذلك من باب التغلیظ علیھ

واختلف الفقھاء فیما یلزم السكران بالجملة من األحكام وما ال یلزمھ، فقال 
اح والقتل، ولم یلزمھ النكاح وال یلزمھ الطالق والعتق والقود من الجر: مالك

كل ما جاء من منطق السكران : البیع، وألزمھ أبو حنیفة كل شيء؛ وقال اللیث
فموضوع عنھ، وال یلزمھ طالق وال عتق وال نكاح وال بیع وال حد في قذف، 

. وكل ما جنتھ جوارحھ فالزم لھ، فیحد في الشرب والقتل والزنى والسرقة
. رضي هللا عنھ أنھ كان ال یرى طالق السكران وثبت عن عثمان بن عفان

وقول من . وزعم بعض أھل العلم أنھ ال مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة
إن كل طالق جائز إال طالق المعتوه لیس نصا في إلزام السكران الطالق : قال

: ألن السكران معتوه ما، وبھ قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعین
ن طالقھ لیس یلزم؛ وعن الشافعي القوالن في ذلك، واختار أكثر أعني أ

أصحابھ قولھ الموافق للجمھور، واختار المزني من أصحابھ أن طالقھ غیر 
  .77)واقع

والواقع أن السكر ال یزال منتشرا بین الناس، مع قلة الوازع الدیني، 
على شربھ والترخیص في صناعتھ وبیعھ والمتاجرة بھ، وعدم معاقبة القانون 

إال في حاالت محددة، وعدم وجود أجھزة الرقابة مثل الحسبة تنھى عنھ، كل 
ذلك شجع الكثیر من الناس على شرب المسكرات، ثم مع انتشار المخدرات 
والمھلوسات جعل حاالت الطالق تنتشر أكثر فأكثر؛ مما یجعل مسألة 

  . السكران تتطلب نظرا وتحقیقا وترجیحا

قھاء المذاھب في مسألة طالق السكران یمكن أن فشدة الخالف بین ف
یُستثمر في مجال اإلفتاء، فیتم اختیار القول بعدم وقوع طالق السكران إذا كان 
سكره طافحا ألنھ ال یدر ما یقول، یعضد ذلك قول بعض المالكیة إن كان 
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، 78بحیث ال یعرف األرض من السماء وال الرجل من المرأة فھو كالمجنون
ة حفظ األسرة، ودرءا لمفاسد تشرید األوالد وتفكك العائلة وإلقاء جلبا لمصلح

  .المطلقات في الشوارع

ونكتفي ھنا بمسألة  ):لفظ التحریم(الطالق بألفاظ غیر صریحة  - 6
واحدة منتشرة كثیرا بین الناس، وخاصة عندنا في مجتمعنا الجزائري، وھي 

  ا أو طالقا أو یمینا أو لغوا؟لفظة التحریم، ھل إذا تلفظ بھا الزوج تعتبر ظھار

أنت َحُرمت علّي كما حرمت أمي فھو ظھار باتفاق : فمن قال لزوجتھ
لكن إذا قال الزوج لزوجتھ أنِت عليَّ حرام، أو أنت َحُرْمت علي، أو . الفقھاء

ْمتك على نفسي، أو قولھ لھا إن فعلت كذا أو كذا، أو أنت " بلحرام: "َحرَّ
  ن، وغیرھا من األلفاظ المشابھة، فما حكم ذلك؟محرمة علّي إلى یوم الدی

  :اختلف أھل العلم في ھذه المسألة إلى أقوال كثیرة؛ أشھرھا خمسة، وھي

و بحسب نیة القائل إن نوى طالقاً كان طالقاً أو ظھاراً أ: القول األول
وھو مذھب أبي حنیفة وزفر وروایة عن أحمد، وقال بھ من الصحابة . یمیناً 

سفیان الثوري واألوزاعي وزفر : وعائشة، ومن التابعین أبو بكر وعمر
إن نوى بھا : ، إال أنھ قال80وھو مذھب الشافعي أیضا. 79وروایة عن أحمد

  .التحریم لم تحرم، وعلیھ كفارة یمین، ولھ أن یصیبھا قبل أن یكفر

وھو مذھب مالك في المشھور إذا كانت : أنھا تقع ثالثا: القول الثاني
وھو منقول أیضا عن بعض فقھاء . وھو روایة عن أحمد. 81المرأة مدخوال

كعلي بن أبي طالب، وزید بن ثابت، وابن مسعود وأبي ھریرة، : الصحابة
  .82الحسن البصري والشعبي والحكم بن عتیبة وبن أبي لیلى: ومن التابعین

: أنھ یقع تطلیقة واحدة، وھو روایة عن مالك إال أنھ قال: الثالثالقول 
كحماد وإبراھیم : وھو قول بعض التابعین. 83یر المدخول بھاوینوي في غ

  .النخعي
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أنھ ظھار، وھو المشھور من مذھب أحمد، وھو قول : القول الرابع
سعید بن جبیر : كعثمان وابن عباس، ومن التابعین: بعض الصحابة

  .84وإسحاق

وھو قول ابن حزم، مفاده أن من قال المرأتھ أنت : القول الخامس
و زاد على ذلك والدم ولحم الخنزیر أو غیر ذلك من األلفاظ، فھو علي حرام أ

كلھ باطل وكذب وال تكـون بذلك علیھ حراماً، وھي زوجتھ، سواء أنوى 
   .86وھو قول في المذھب المالكي أیضا .85الطالق أم لم ینو

اْختَلََف اْلُعلََماُء : (قال القرطبي مبینا تفصیل مذاھب الفقھاء في المسألة
ُجِل یَقُوُل لَِزْوَجتِھِ فِي ال ال : أحدھا: َعلَى ثََمانِیَةَ َعَشَر قَْوًال " أَْنِت َعلَيَّ َحَرامٌ : "رَّ

ْعبِيُّ َوَمْسُروٌق َوَرِبیَعةُ َوأَبُو َسلََمةَ َوأَْصبَغُ . شي َعلَْیھِ  َوھَُو ِعْنَدھُْم . َوبِِھ قَاَل الشَّ
 ُ ُموا َطیِّباِت : تََعالَى َكتَْحِریِم اْلَماِء َوالطََّعاِم، قَاَل هللاَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَُحرِّ

ُ لَُكمْ  ُ ] 87: المائدة[ َما أََحلَّ هللاَّ ا أََحلَّ هللاَّ ْوَجةُ ِمَن الطَّیِّبَاِت َوِممَّ َوقَاَل . َوالزَّ
: النحل( ذا َحرامٌ َوال تَقُولُوا لِما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب ھذا َحالٌل َوھ: تََعالَى
َمھُ، َوَال أَْن یَِصیَر بِتَْحِریِمِھ . )116 ُ فَلَْیَس ِألََحٍد أَْن یَُحرِّ ْمھُ هللاَّ َوَما لَْم یَُحرِّ

ِ . َحَراًما ُ ھَُو َعلَيَّ َحَرامٌ  َولَْم یَْثبُْت َعْن َرُسوِل هللاَّ َوإِنََّما . أَنَّھُ قَاَل لَِما أََحلَّھُ هللاَّ
ِ َال أَْقَربُھَا بَْعَد اْلیَْومِ : (ْن َماِریَةَ لِیَِمیٍن َتقَدََّمْت ِمْنھُ َوھَُو قَْولُھُ اْمتَنََع مِ  فَقِیَل ) َوهللاَّ

ُ لََك، أَْي لَِم تَْمتَنُِع ِمْنھُ بسبب الیمین: لَھُ  ُم َما أََحلَّ هللاَّ یعني أقدم علیھ . لَِم تَُحرِّ
یُق َوُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَعْبُد أَنَّھَا یَِمیٌن یَُكفِّرُ : ثانیھا. وكفر دِّ ھَا، قَالَھُ أَبُو بَْكٍر الصِّ

، َوھَُو  ُ َعْنھُْم، َواْألَْوَزاِعيُّ ِ ْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن َعبَّاٍس َوَعائَِشةُ َرِضَي هللاَّ هللاَّ
مَ : ُمْقتََضى اْآلیَِة قَاَل َسِعیُد ْبُن ُجبَْیٍر َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ُجُل َعلَْیِھ اْمَرأَتَھُ  إَِذا َحرَّ الرَّ

أَنََّھا تَِجُب ِفیھَا َكفَّاَرةٌ َولَْیَسْت بِیَِمیٍن، قَالَھُ اْبُن : َوثَالِثَُھا. فَإِنََّما ِھَي یَِمیٌن یَُكفُِّرَھا
َوفِي َمْسُعوٍد َواْبُن َعبَّاٍس أَْیًضا فِي إِْحَدى ِرَوایَتَْیِھ، َوالشَّافِِعيُّ فِي أََحِد قَْولَْیِھ، 

هُ . ھََذا اْلقَْوِل نََظرٌ  ِھَي ِظھَاٌر، فَفِیَھا َكفَّاَرةُ الظِّھَاِر، قَالَھُ : َوَرابُِعَھا. َواْآلیَةُ تَُردُّ
أَنَّھُ إِْن نََوى الظِّھَاَر َوھَُو یَْنِوي : َوَخاِمُسھَا. ُعْثَماُن َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َوإِْسَحاقُ 

َمةٌ َكتَْحرِ  ِھ َكاَن ِظھَاًراأَنَّھَا ُمَحرَّ َوإِْن نََوى تَْحِریَم َعْینِھَا َعلَْیِھ بَِغْیِر . یِم ظَْھِر أُمِّ
َوإِْن لَْم یَْنِو َشیْئًا فََعلَْیِھ َكفَّاَرةُ یَِمیٍن، . طََالٍق تَْحِریًما ُمْطَلقًا َوَجَبْت َكفَّاَرةُ یَِمینٍ 

ْھِريُّ  أَنَّھَا طَْلقَةٌ : َوَساِدُسھَا. قَالَھُ الشَّافِِعيُّ  َرْجِعیَّةٌ، قَالَھُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوالزُّ
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أَنَّھَا طَْلقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَھُ : َوَسابُِعھَا. َوَعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن أَبِي َسلََمةَ َواْبُن اْلَماِجُشونِ 
اُد ْبُن أَبِي ُسلَْیَماَن َوَزْیُد ْبُن ثَابِتٍ  . ْنَداَد َعْن مالكَوَرَواهُ اْبُن ُخَوْیِز مَ . َحمَّ

أنھا ثالث تَْطلِیقَاٍت، قَالَھُ َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب َوَزْیُد ْبُن ثَابٍِت أَْیًضا َوأَبُو : وثامنھا
ِھَي فِي اْلَمْدُخوِل بِھَا ثََالٌث، َویَْنِوي فِي َغْیِر المدخول بھا، : َوتَاِسُعھَا. ھَُرْیَرةَ 

ِھَي  - َوَعاِشُرھَا. َوھَُو َمْشھُوُر َمْذھَِب َمالِكٍ . َكمُ قالھ الحسن وعلي ابن َزْیٍد َواْلحَ 
ثََالٌث، َوَال یَْنِوي بَِحاٍل َوَال فِي َمِحلٍّ َوإِْن لَْم یَْدُخْل، قَالَھُ َعْبُد اْلَملِِك فِي 

ْل بَِھا ِھَي فِي الَّتِي لَْم یَْدخُ : َوَحاِدي َعَشَرھَا. اْلَمْبُسوِط، َوبِِھ قَاَل اْبُن أَِبي لَْیلَى
ُد ْبُن َعْبِد اْلَحَكِم  . َواِحَدةٌ، َوفِي الَّتِي َدَخَل بِھَا ثََالٌث، قَالَھُ أَبُو ُمْصَعٍب َوُمَحمَّ

فَإِْن نََوى الطََّالَق . أَنَّھُ إِْن نََوى الطََّالَق أَِو الظِّھَاَر َكاَن َما نََوى: َوثَانِي َعَشَرَھا
فَإِْن لَْم یَْنِو َشْیئًا َكاَنْت . فَإِْن نََوى ثِْنتَْیِن فََواِحَدةٌ . یَْنِوَي ثََالثًا فََواِحَدةٌ بَائِنَةٌ إِالَّ أَنْ 

ُجُل ُموِلیًا ِمَن اْمَرأَتِِھ، قَالَھُ أَبُو َحنِیفَةَ َوأَْصَحابُھُ  َوبِِمْثلِِھ قَاَل ُزفَُر، . یَِمینًا َوَكاَن الرَّ
أَنَّھُ َال تَْنفَُعھُ نِیَّةُ الظِّھَاِر : َوَثالَِث َعَشَرھَا. أَْلَزْمَناهُ  إَِذا نََوى اْثَنتَْینِ : إِالَّ أَنَّھُ قَالَ 

یَُكوُن : قَاَل َیْحیَى ْبُن ُعَمرَ : َوَرابَِع َعَشَرھَا. َوإِنََّما یَُكوُن طََالقًا، قَالَھُ اْبُن اْلقَاِسمِ 
َوَخاِمَس . َكفَِّر َكفَّاَرةَ الظِّھَارِ طََالقًا، فَإِِن اْرتََجَعھَا لَْم یَُجْز لَھُ َوْطُؤھَا َحتَّى یُ 

. َوإِْن نََوى َواِحَدةً فَِھَي َرْجِعیَّةٌ . إِْن نََوى الطََّالَق فََما أََراَد ِمْن أَْعَداِدهِ : َعَشَرھَا
ُ َعْنھُ  ْم َوُرِوَي ِمْثلُھُ َعْن أَبِي بَْكٍر َوُعَمَر َوَغْیِرھِ . َوھَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ َرِضَي هللاَّ

َحابَِة َوالتَّابِِعینَ  إِْن نََوى ثََالثًا فَثََالثًا، َوإِْن َواِحَدةً : َوَساِدَس َعَشَرھَا. ِمَن الصَّ
َوھَُو قَْوُل . َوإِْن لَْم ینو شیئا فال شي َعلَْیھِ . َوإِْن نََوى یَِمینًا فَِھَي یَِمینٌ . فََواِحَدةً 
إِْن لَْم یَْنِو َشْیئًا فَِھَي : َوأَبُو ثَْوٍر، إِالَّ أَنَّھَُما قَاَال  َوبِِمْثلِِھ قَاَل اْألَْوَزاِعيُّ . ُسْفیَانَ 
َوإِْن . لَھُ ِنیَّتُھُ َوَال یَُكوُن أَقَلَّ ِمْن َواِحَدٍة، قَالَھُ اْبُن ِشھَابٍ : َوَسابَِع َعَشَرھَا. َواِحَدةٌ 

وھو رأي  لَسِعیِد ْبِن : اِمَن َعَشرَ الثَّ . لَْم یَْنِو َشْیئًا لَْم یكن شي، قَالَھُ اْبُن اْلَعَربِيِّ 
َولَْسُت أَْعلََم لَھَا َوْجھًا َوَال یَْبُعُد . أَنَّ َعلَْیِھ ِعْتَق َرقَبٍَة َوإِْن لَْم یَْجَعْلھَا ِظھَاًرا: ُجبَْیرٍ 

: ٍس فَقَالَ قَْد َذَكَرهُ الدَّاَرقُْطنِيُّ فِي ُسنَنِِھ َعِن اْبِن َعبَّا: قُْلتُ . فِي اْلَمقَاَالِت ِعْنِدي
ُد ْبُن َمْنُصوٍر قَاَل َحدَّثَنَا َرْوٌح قَالَ  : َحدَّثَنَا اْلُحَسْیُن ْبُن إِْسَماِعیَل قَاَل َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

َحدَّثَنَا ُسْفیَاُن الثَّْوِريُّ َعْن َسالٍِم اْألَْفطَسِ َعْن َسِعیِد بِْن ُجبَیٍْر َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّھُ 
لَْیَسْت َعلَْیَك ! َكَذْبتَ : فَقَالَ . إِنِّي َجَعْلُت اْمَرأَِتي َعلَيَّ َحَراًما: قَالَ أَتَاهُ َرُجٌل فَ 

ُ لََك َعلَْیَك أَْغلَظُ اْلَكفَّاَراتِ  ُم َما أََحلَّ هللاَّ ِعْتُق : بَِحَراٍم، ثُمَّ تََال یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ
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ا نََزَلْت ھَِذِه اْآلیَةُ َكفََّر َعْن یَِمینِِھ : أَْھِل التَّْفِسیرِ َوقَْد قَاَل َجَماَعةٌ ِمْن . َرقَبَةٍ  إِنَّھُ لَمَّ
  .87)، قَالَھُ َزْیُد ْبُن أَْسلََم َوَغْیُرهُ بِِعْتِق َرقَبٍَة، َوَعاَد إِلَى َماِریَةَ 

وأما اإلمام ابن العربي فقد أوصل أقوال العلماء في المسألة إلى خمسة 
  .89ھ صّحح قول من قال أنھا طلقة واحدة، إال أن88عشر قوال

قَاَل : (وقد بیّن القرطبي سبب اختالف الفقھاء في ھذه المسألة فقال
ِ َوَال فِي ُسنَِّة : ُعلََماُؤنَا َسَبُب اِالْختَِالِف فِي ھََذا اْلبَاِب َأنَّھُ لَْیَس فِي ِكتَاِب هللاَّ

 ِ تََمُد َعلَْیِھ فِي ھَِذِه اْلَمْسأَلَِة، فَتََجاَذبَھَا نَصٌّ َوَال ظَاِھٌر َصِحیٌح یُعْ  َرُسوِل هللاَّ
. َال حكم، فال یلزم بھا شي: فََمْن تََمسََّك بِاْلبََراَءِة اْألَْصلِیَِّة فَقَالَ . اْلُعلََماُء لَِذلِكَ 

ا َمْن قَاَل إِنَّھَا یَِمیٌن، فَقَالَ  ُ یَِمینًا: َوأَمَّ اھَا هللاَّ ا َمْن قَالَ . َسمَّ تَِجُب فِیھَا َكفَّاَرةٌ : َوأَمَّ
َ تََعالَى أَْوَجَب  - أََحُدھَُما: َولَْیَسْت بِیَِمیٍن، َفَبنَاهُ َعلَى أََحِد أَْمَرْینِ  أَنَّھُ ظَنَّ أَنَّ هللاَّ

َوقََعِت أَنَّ َمْعنَى اْلیَِمیِن ِعْنَدهُ التَّْحِریُم، فَ  - َوالثَّانِي. اْلَكفَّاَرةَ فِیھَا َوإِْن لَْم تَُكْن یَِمینًا
ا َمْن قَالَ . اْلَكفَّاَرةُ َعلَى اْلَمْعنَى إِنََّھا طَْلقَةٌ َرْجِعیَّةٌ، فَإِنَّھُ َحَمَل اللَّْفظَ َعلَى أَقَلِّ : َوأَمَّ

َوھََذا یَْلَزُم َمالًِكا، . ُوُجوِھِھ، والرجعیة محرمة الوطء َكَذلَِك، فَیُْحَمُل اللَّْفظُ َعلَْیھِ 
إِنَّھَا ثََالٌث، فََحَملَھُ َعلَى : َوَكَذلَِك َوْجھُ َمْن قَالَ . مة الوطءإن الرجعیة محر: لقولھ

ا َمْن قَالَ . أَْكبَِر َمْعنَاهُ َوھَُو الطََّالُق الثََّالثُ  َرَجاِت إِنَّھُ ِظھَاٌر، فَِألَنَّھُ أَقَلُّ دَ : َوأَمَّ
َل َعلَى : ا َمْن قَالَ َوأَمَّ . التَّْحِریِم، فَإِنَّھُ تَْحِریٌم َال یَْرفَُع النَِّكاحَ  إِنَّھُ طَْلقَةٌ بَائِنَةٌ، فََعوَّ

ُمھَا ُم اْلُمطَلَّقَةَ، َوأَنَّ الطََّالَق اْلبَائَِن یَُحرِّ ْجِعيَّ َال یَُحرِّ   .90)أَنَّ الطََّالَق الرَّ

فالمالحظ أن الخالف شدید في ھذه المسألة، فأوصلھ اإلمام ابن 
م القرطبي إلى ثمانیة عشر قوال، وسبب العربي إلى خمسة عشر قوال، واإلما

الخالف بینھم كما أوضح القرطبي أنھ لیس في القرآن وال في السنة نص 
صریح وال ظاھر صحیح یُعتمد علیھ في ذلك، وإنما ھي مجرد اجتھادات 

  .واستنباطات للفقھاء، فتوسع الخالف بینھم

للناس وما دامت المسألة خالفیة فیمكن األخذ بما ھو أوفق وأیسر 
  .تحقیقا لمصلحة لّم شمل األسرة، ودرء مفسدة تشتت العائلة وتشرد األوالد

إن نوى طالقاً كان فیمكن األخذ بقول من قال أنھ بحسب نیة القائل 
تقع تطلیقة أو بقول من قال أنھا . طالقاً أو ظھاًرا كان ظھاراً أو یمیناً كان یمینًا
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. وال وردت في المذھب المالكيواحدة، أو قول من قال أنھا لغو وكلھا أق
  .فنوحد الفتوى على رأي واحد ونحسم الخالف في المسألة

  :الخاتمة

إن النماذج من المسائل التي تم عرضھا في الطالق وبیان اختالف 
الفقھاء فیھا إلى عدة أقوال، وحجج وأدلة كل فریق، یتبین أن االختالف الفقھي 

صریحة وواضحة الداللة، وال أدل فیھا یرجع باألساس إلى عدم وجود أدلة 
على ذلك من استدالل الفقھاء بأدلة مختلفة وانتصار كل فریق ألدلتھ، بل نجد 
استدالل كل فریق بنفس أدلة المخالف مع االختالف في توجیھ الدلیل وتوظیفھ 

  .في االستدالل

وھذا یدل على أن مسائل الطالق المفّصلة في كتب الفقھ اإلسالمي 
ما أجمع علیھا العلماء أو اتفقوا علیھا، بحیث ال یجوز فیھا لیست كلھا م

االجتھاد، أو أنھا ثابتة بأدلة قطعیة أو واضحة الداللة، بل إن أكثرھا من نوع 
ظني الداللة الذي یجوز فیھ النظر واالختالف، وقد اجتھد فیھا الصحابة من 

المذاھب  قبل وتباینت آراؤھم فیھا، واختلف من بعدھم التابعون وفقھاء
كما نجد لبعض فقھاء المذاھب اختیارات . الفقھیة، وبخاصة المذاھب األربعة

  .فقھیة في بعض مسائل الطالق خالفوا بھا مذاھبھم التي ینتمون إلیھا

وما قام بھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ من إمضاء الطالق الثالث 
زجرا للناس لما الذي یتم دفعة واحدة بلفظ واحد بمقتضى السیاسة الشرعیة 

رأى منھم تمادیا في التالعب بالطالق، فقیّد لھم المباح الذي توسعوا فیھ 
وأساءوا توظیفھ، مما یدل بأنھ یمكن االجتھاد في مسائل الطالق إلى ما ھو 

وقد خالف جمٌع من الفقھاء عمَر بن الخطاب فیما ذھب إلیھ لما . أوفق وأصلح
  .فیھ من التضییق والحرج

ال أخذنا بقول بعض الفقھاء بعدم وقوع الطالق البدعي ولو أنھ مث
الذي یقع على خالف الصورة الشرعیة الواردة في القرآن الكریم وأوضحتھا 
السنة النبویة السنة، وھو رأي عدد ال بأس بھ من الفقھاء كابن حزم وابن تیمیة 
ووافقھ تلمیذه ابن القیم، وھو مذھب الشیعة، وھو رأي رجحھ الشوكاني، 
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وأفتى بھ بعض المعاصرین كالشیخ شلتوت والشیخ محمد الغزالي، لقّل عدد 
  .الطالق بنسبة كبیرة، إذ إن معظم حاالتھ تقع بطریقة بدعیة

فھل یمكن للحاكم بعد ذلك أو لجان الفتوى في بعض مسائل الطالق 
والتي اشتد الخالف حولھا، والتي غالبا ما تكون ذرائع ووسائل النتشار 

دم األسر وتشرید النساء وضیاع األوالد أن یتخیروا من أقوال الطالق وھ
الفقھاء ما یرونھ األوفق بالناس واألیسر لھم تقلیال لظواھر الطالق وتحقیقا 

  .للمصلحة

ثم إن ھذا وحده ال یكفي فال بد من حمالت التحسیس والتوعیة 
جة بمخاطر الطالق، وتعلیم أحكامھ، وتكثیف دورات التأھیل األسري وبرم

حصص إعالمیة وتثقیفیة على مستوى وسائل اإلعالم المختلفة، وكذا وسائل 
  . التواصل االجتماعي

فاإلسالم إنما شّرع الطالق لِحكم ومقاصد واضحة ومعلومة، 
وألسباب ومبررات مقبولة عقال واجتماعیا، لكن المالحظ أن الكثیر من 

سفون فیھ، ویوقعونھ األزواج یجھلون أحكام الطالق ومقاصده الشرعیة، ویتع
 .بطریقة غیر شرعیة غیر مبالین بنتائجھ وآثاره السلبیة على األسرة والمجتمع

  

   :الھوامش

                                                        
، )4779( 1950/ 5رواه البخاري في كتاب النكاح، باب من لم یستطع الباءة فلیُصم  -1

ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ووجد مؤنة، واشتغال 
  ).1400( 1018/ 2ن بالصوم من عجز عن المؤ

 – 1949:باب الترغیب في النكاح، رقم رواه البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، -2
  .)1401(ومسلم في صحیحھ في كتاب النكاح، 

َحھُ اْبُن ِحبَّاَن، َولَھُ َشاِھدٌ  -  3 ، َواْبِن ِحبَّا: َرَواهُ أَْحَمُد، َوَصحَّ َن أَْیًضا ِعْنَد أَبِي َداُوَد، َوالنََّسائِيِّ
  .ِمْن َحِدیِث َمْعقِِل ْبِن یََسارٍ 

، ومسلم، )893(أخرجھ البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم  - 4
كتاب اإلمارة، باب فضیلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعیة، 

  .)1829(والنھي عن إدخال المشقة علیھم، برقم 
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، مجلة "الطالق في قانون األسرة الجزائري مقارنة بالفقھ اإلسالمي"لدرع،  كمال - 5

سبتمبر /ھـ1423، رجب 12العدد جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة، 
  .131:م، ص2002

  .1471 :رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الطالق، رقم - 6
مقاییس : ابن فارس ،طلق :ة، مادةالقاھر، لسان العرب، دار المعارف: ابن منظور -7

  .421-420 ، ص3اللغة، دار الفكر، بیروت، ج
  .18، ص4ج م،1977/ه1398: 2بیروت ط-مواھب الجلیل، دار الفكر: الحطاب -8
ھـ 1421: ط بیروت، -حاشیة ابن عابدین، دار الفكر للطباعة والنشر :ابنعابدین -9

  .226ص ،3ج م،2000/
  .279، ص3ج بیروت،، مغني المحتاج، دار الفكر: الشربیني محمد الخطیب -10
 - 233، ص8موفق الدین، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج: ابن قدامة -11

: 2شرح منتھى اإلرادات، عالم الكتب، بیروت، ط: البھوتي منصور بن یونس
  .73، ص3م، ج1996/ ھـ1417

  ).2081(رواه ابن ماجھ  -12
  .322ص ،7، ج»السنن الكبرى« ، ومن طریقھ البیھقي في )2178(رواه أبو داود  -13
، والحاكم في )3560(، والنسائي )2016(، وابن ماجھ )2283(رواه أبو داود  -14

ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم «: ، وقال197،ص2،ج»المستدرك«
  .287، ص9، ج»فتح الباري«، ووافقھ الذھبي، وحسنھ الحافظ ابن حجر في »یخرجاه

: 1القاھرة،ط-محمد صبحي، مكتبة ابن تیمیة: بدایة المجتھد، تحقیق: ابن رشد -15
  233، ص8ابن قدامة، المغني، ج - 46،ص2ه، ج1415/1994

-مصطفى محمد: فتح القدیر، مطبعة: ابن ھمام ،571ص ،2ج حاشیة ابن عابدین، -16
  .21ص ،3ج القاھرة،

  .سبق ذكره -17
مصطفى كمال وصفي، دار : الصغیر، تحقیقأحمد بن محمد، الشرح : الدردیر -18

محمد الزحیلي، دار : المھذب، تحقیق: ، والشیرازي533، ص2المعارف، القاھرة، ج
كشاف : البھوتي منصور بن یونس -  78، ص2م، ج1996/ه1417: 1القلم، دمشق، ط

، ابن قدامة، المغني، 26، ص5م، ج1983/ه1403: القناع، عالم الكتاب، بیروت، ط
  .234-233 ، ص8ج

  . 322،ص7، ج»السنن الكبرى« ، ومن طریقھ البیھقي في )2178(رواه أبو داود  -19
أحمد بن محمد، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، دار : الصاوي -20

ابن قدامة، المغني،  - 447، ص1م، ج1988/ھـ1409المعرفة، بیروت، لبنان، ط سنة 
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: 2سوریا، ط- فقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكرال: وھبة الزحیلي - 234، ص8ج

  .   362، ص7م، ج1985/ه1405
، والحاكم في )2039(، وابن ماجھ )1184(، والترمذيُّ  )2194(رواه أبو داود  -21

والحدیث َذَكَر لھ . ، ِمن حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ)2800(» المستدرك«
یھ، وَحسَّنھ األلبانيُّ في ِمن الشوا) 294/ 3(» نصب الرایة«الزیلعيُّ في  ھد ما یقوِّ

  ).1826: (رقم) 224/ 6(» اإلرواء«
محمد، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : الزرقاني -22

  .214، ص3م، ج1978/ھـ1398ط سنة
من طریق قتادة، وسعید بن منصور في سننھ ) 10246و  10245(أخرجھ عبد الرزاق -23

من طریق یونس بن عبید، كالھما عن الحسن ) 18714(، وابن أبي شیبة )1604(
  - موقوفا  -البصري عن أبي الدرداء 

 جواد محمد :انظر .یقع ال ھزال أو غلطا أو سھوا بالطالق نطق من اإلمامیة عند -24
 ،4ط طھران، والنشر، للطباعة الصادق مؤسسة الخمسة، المذاھب على الفقھ مغنیة،

  .0م41ص م،1998/ـھ1377 سنة
 الفقھیة، الفروع ومسائل الشرعیة األحكام قوانین :الغرناطي أحمد بن محمد :جزي ابن -25

 شمس :الجوزیة القیم ابن – 252ص م،1979ط لبنان، بیروت، للمالیین، العلم دار
 الرسالة، مؤسسة العباد، خیر ھدي في المعاد زاد بكر، أبي بن محمد هللا عبد أبو الدین

  .204ص ،5ج م،1984/ھـ1404 سنة ،6ط لبنان، بیروت،
  .378، ص10ابن قدامة، المغني، ج -26
: رواه ابن ماجھ، والبیھقي، وقال البوصیري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ -27

  .  ھََذا إِْسنَاٌد حسنٌ 
مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، معورة كمال،  -   28

 123:، ص1:عبد هللا ناصح علوان، تربیة األوالد في اإلسالم، ، ج -  85:ائر، صالجز
التفكك األسري وأثره في انتشار ظاھرة تعاطي المخدرات في المجتمع "كمال لدرع،  –

الدراسات الشرعیة، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم  ، مجلة مخبر" الجزائري
  .م2005سیتمبر / 1426، شعبان 05اإلسالمیة، قسنطینة، العدد 

ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار  – 35، ص3ابن الھمام، فتح القدیر، ج -29
الشیرازي،  – 61، ص2م، ج1983/ھـ1403، سنة 6المعرفة، بیروت، لبنان، ط

  .243، ص8ابن قدامة، المغني، ج – 78، ص2المھذب، ج
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مشھور : إعالم الموقعین، تحقیق: لقیمابن ا - 87، ص33مجموع الفتاوى، ج: ابن تیمیة -30

 زاد القیم، ابن – 47، ص3، ج2001/ه1423: 1حسن، دار ابن الجوزي، الریاض، ط
  . 407، ص7الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج -  247ص ،5ج المعاد،

  .410، ص7الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ،ج -31
  ).3032(، ومسلم )5259(رواه البخاري  -32
  ).2051(، وابن ماجھ )1177(، والترمذي )2206(أبو داود كتاب الطالق  رواه -33
  . 412، ص7الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ،ج -34
  ).3406(، والنسائي )2199(، وأبي داود )1472(رواه مسلم  -35
  ).2196(، وأبو داود )1/265(أخرجھ أحمد في المسند  36
 .62و61:، ص:، جابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -37

أحمد بن محمد البرنسي الفاسي، شرح على متن الرسالة، دار الفكر، ط سنة : زروق - 38
  .55و54، ص2م، ج1982/ھـ1402

الطالق السني والبدعي في الفقھ : فھد الناصر - 239، ص5كشاف القناع، جالبھوتي،  -39
  .73اإلسالمي، ص

وض، أحمد عبد الموجود، دار عالم علي محمد مع: رد المختار، تحقیق: ابن عابدین -40
المقدمات : ابن رشد الجد - 419، ص2م، ج2003/ھـ1423: الكتب، الریاض، ط

، 1988/ه1408: 1محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط: الممھدات، تحقیق
األم، : الشافعي - وما بعدھا 63، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج – 385، ص2ج

ابن قدامة،  – 187، ص5، ج2001/ه1422: ر الوفاء، طرفعت فوزي، دا: تحقیق
  .بعدھا وما 221ص ،5ج المعاد، زاد القیم، ابن - 237، ص8المغني، ج

  . 375، ص 5الباجي، المنتقى،ج -41
  ).1471(، ومسلم )4908(رواه البخاري  -42
محمد معوض، أحمد عبد الموجود، دار الكتب : الحاوي الكبیر، تحقیقالماوردي،  -43

  .  116، ص10، ج1994/ه1414: 1بیروت، ط-میةالعل
 238:، ص8ابن قدامة، المغني، ج – وما بعدھا 63، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج -44

محمد عفیفي، المكتب : ابن القیم، إغاثة اللھفان في حكم طالق الغضبان، تحقیق -
 ،5ج المعاد، زاد القیم، ابن ،64م، ص 1988/ه1408: 2اإلسالمي، بیروت، ط

  .72، ص33ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج ،بعدھا وما 221ص
  .226، ص6نیل األوطار، جالشوكاني،  -45
َمْن أَْحَدَث فِي أَْمِرنَا ھََذا َما لَْیَس ِمْنھُ «) 2697(وفي لفظ للبخاري ) 1718(رواه مسلٌم  -46

  .»فَھَُو َردٌّ 
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  ).3400(، والنسائي )1175(رواه الترمذي  -47
  .161، ص10محلى، جالابن حزم،  -48
 .64:، ص2:ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج -49
  .221ص ،5ج المعاد، زاد القیم، ابن -50
، 10الحاوي، ج - 69، ص2بدایة المجتھد، ج - 488، ص3حاشیة رد المختار، ج -51

  .238، ص10المحلى، ج -  181، ص8المغني، ج - 9ص
  ).2056(، وابن ماجھ )3463(، والنسائي )4971(رواه البخاري  -52
  . 32،ص5المبسوط، دار المعارف، بیروت،ج: السرخسي -53
  .181، ص8ابن قدامة، المغني، ج -54
  .181و180، ص8ابن قدامة، المغني،ج – 9، ص10الماوردي، الحاوي الكبیر، ج -55
  . 32، ص5السرخسي، المبسوط، ج -56
  .10،ص10الحاوي، ج -57
منشور بمجلة دراسات ، "ن ابن القیم والمعاصرینطالق الغضبان بی: "مقال بعنوان -58

إسالمیة وعربیة، سلسلة أبحاث جامعیة یشرف على إصدارھا الدكتور حامد طاھر 
، 2012، 37بالتعاون مع مركز اللغات األجنبیة والترجمة بجامعة القاھرة، العدد 

   :ومتاح بموقع .60-43ص
: http://www.feqhweb.com/vb/t15089.html#ixzz5mIBN3RrZ  

  .215:، ص5زاد المعاد، ج ابن القیم، - 52، ص3ابن القیم، إعالم الموقعین، ج -59
  .65،ص9حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج -60
. 389ص/ 7، السنن الكبرى للبیھقي)26056: (، برقم317/ 55رواه أحمد في مسنده  -61

  .2087: ، برقم173/ 7إرواء الغلیل: انظر. صحیح: قال األلباني
 - 449، ص1الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، ج -62

،ص 32تحفة المحتاج في شرح المنھاج،ج  -. 235، ص5كشاف القناع،جالبھوتي، 
460.  

الزحیلي،  -  215ص ،5ج المعاد، زاد القیم، ابن – 427،ص  2حاشیة ابن عابدین، ج -63
  .  365، ص 7الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج

أخرجھ ابن جریر في تفسیره، والبیھقي في سننھ، وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن  -64
  ). 268 \ 1( كثیر 

  ) .4784(وأبو داود ) 29/505(روى اإلمام أحمد في مسنده  -65
، وأبو یعلى في مسنده ) 26360(، وأحمد في مسنده ) 2046(رواه ابن ماجھ  -66

)4444.(  
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، وعبد )28/ 7(باب كفارة النذر / نسائي في األیمان والنذور، وال)433/ 4(رواه أحمد  -67

  ).2587(اإلرواء : ، وانظر)70/ 10(، والبیھقي )434/ 8(الرزاق 
 محمد :تحقیق والتحصیل، البیان رشد، ابن - 176ص ،6ج المبسوط، السرخسي، -68

-285ص ،4ج م،1988/ھـ1408 :2ط بیروت،- اإلسالمي الغرب دار وآخرون، حجي
 :علیش ،252ص الفقھیة، الفروع ومسائل الشرعیة األحكام قوانین :جزي بنا ،259
 ،4ج م،1989 /ھـ1409 :ط بیروت، -الفكر دار خلیل، مختصر شرح الجلیل منح
  ،270ص ،5ج ،1990 /ھـ1410 :ط بیروت، المعرفة، دار األم، :الشافعي ،47ص

 دار خلیل، مختصر شرح :والخرشي ،236ص ،10ج الكبیر، الحاوي :الماوردي
  .32ص ،4ج بیروت، الفكر

 ،2ط بیروت، العلمیة، الكتب دار الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع :الكاساني -69
  .99،ص3م،ج1986 /ھـ1406

، باب ما   رواه الترمذي، كتاب الطالق واللعان عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم -70
  .جاء في طالق المعتوه

 ابن – 471ص ،9ج باآلثار، المحلى :حزم ابن - 552ص ،8ج المغني،ابن قدامة،  -71
 المذاھب على الفقھ مغنیة، جواد محمد - بعدھا وما 209ص ،5ج المعاد، زاد القیم،

  .409ص الخمسة،
  .304،ص3تیمیة،ج ابن فتاوى -72
  ).1695(رواه مسلم  -73
 :1ط السعودیة،-الرشد مكتبة عقل، ذیاب :تحقیق البیھقي، خالفیات مختصر :اللخمي -74

  .227ص ،4ج م،1997 /ھـ1417
  ).39/ 5( مصنف ابن أبي شیبة،  -75
باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون : رواه البخاري كتاب الطالق -76

  ).9/300(انظر فتح الباري البن حجر. وأمرھما والغلط والنسیان في الطالق والشرك
  .82و81، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج -  77

  252ص الفقھیة، الفروع ومسائل الشرعیة األحكام قوانین جزي، ابن - 78 
 - 169 – 117-3/108الكاساني، بدائع الصنائع،  -  303 ، ص8المغني، جابن قدامة،  -79

المرغیاني، الھدایة شرح ، 253-209، 4/75ابن الھمام، فتح القدیر،  ،232 -170
 .21 – 16/  6تذكار،  ابن عبد البر، االس – 19 – 18،  13/  2البدایة، 

 .3، ص2الشیرازي، المھذب، ج -وما بعدھا  261، ص5األم، جالشافعي،  -80
 ، ص6ابن عبد البر، االستذكار، ج ،394-393، ص5المدونة الكبرى لمالك، جمالك،  -81

 قوانین جزي، ابن ،119- 118، ص4الحطاب، مواھب الجلیل شرح خلیل، ج ،16-21
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 ، ص2حاشیة الدسوقي، ج ،253-  252ص الفقھیة، روعالف ومسائل الشرعیة األحكام

 .219، ص3وشرح الزرقاني على الموطأ، ج ،380-444
 .304- 303، ص8المغني، جابن قدامة،  -82
-16، ص6ابن عبد البر، االستذكار، ج ،394- 393، ص5المدونة الكبرى، جمالك،  -83

 قوانین ،جزي ابن ،119-118 ، ص4الحطاب، مواھب الجلیل شرح خلیل، ج ،21
شرح الزرقاني ، 380 ، ص2حاشیة الدسوقي، ج ،253-  252 ص الشرعیة، األحكام

 .219، ص3على الموطأ، ج
 .303، ص8المغني، جابن قدامة،  - 84
 .126ـ  124، ص10المحلى، جابن حزم،  -85
 -  16، ص6ابن عبد البر، االستذكار، ج ،394و 393، ص5المدونة الكبرى، جمالك،  -86

، 2حاشیة الدسوقي، ج، 119-118 ، ص4ب الجلیل شرح خلیل، جالحطاب، مواھ
، 6ابن عبد البر، االستذكار، ج  ،219، ص3شرح الزرقاني على الموطأ، ج -380ص
 .18ص

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق حامد : القرطبي -  87
-135- 134 ، ص18م، ج2014/ـھ1435، سنة 1أحمد الطاھر، دار الغد الجدید، ط

136.  
أبو بكر محمد بن عبد هللا، أحكام القرآن، تحقیق علي محمد البجاوي، دار : ابن العربي - 88

  .1848و1847، ص4المعرفة، بیروت، لبنان، ج
  .1850، ص4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -  89
 .137و136، ص18القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج -90
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وسائل  التواصل االجتماعي و أثرھا في التفرقة بین 
  -الفیسبوك أنموذجا -الزوجین 

  

  سھام حرزهللا ةلباحثا -عائشة غرابلي ةالدكتور ةاألستاذ

       1باتنة جامعة 

  مقدمة 

تعتبر األسرة من األعمدة التي یقف علیھا المجتمع، فبصالحھا 
متحضرا مبني على اآلداب ومحافظتھا على قیمھا یبقى بال شك مجتمعا 

الكریمة، وھذا ما ركز علیھ اإلسالم من حیث بناء األسرة وواألخالق الفاضلة 
والواجبات التي یجب القیام بھا من طرف الزوجین وذلك للوصول بھا إلى 

ولكن مع دخول العالم عصر العولمة  ،وجل لھا المستوى الذي أراده هللا عز
ترضت مسار األسرة الطبیعي وعكرت واالنترنت خلقت مشاكل جدیدة اع

سیرھا وذلك بسبب االنفتاح الرھیب على التكنولوجیا الحدیثة وخاصة من 
جانب التواصل الذي كان في الماضي یقتصر على أمور بسیطة، فتحول فجأة 

أن یقصر لك المسافات وییسر لك العسیر  أمافي عصرنا إلى سالح ذو حدین؛ 
ي على القیم النبیلة، ومن بین ھذه الوسائل نجد ھو مبن أو یساھم في ھدم كل ما

وسائل التواصل االجتماعي التي تعددت و كثرت إال أن أشھرھا و أكثرھا 
استعماال ما یعرف بالفیسبوك الذي أصبح یھدد الكثیر من األسر بالتفكك 

فأصبحت األسرة المسلمة تعاني من ھذا  ،واالنھیار وتخریب لبیوت المسلمین
ونظرا . د الذي جنى على سعادة األسرة واستقرارھا وتماسكھاالوافد الجدی

لخطورة األمر جاءت ھذه الورقة البحثیة لتعالج الموضوع من خالل طرح 
وسائل التواصل االجتماعي وأثرھا في التفرقة بین الزوجین : اإلشكالیة التالیة

  .الفیس بوك أنموذجا

  : وجاءت ھذه الدراسة وفق الخطة التالیة 



  الباحثة سھام حرزهللا –عائشة غرابلي / د.أ
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  مقدمة 

  )مفاھیم أولیة (الجانب النظري : المطلب األول

  الجانب التطبیقي: المطلب الثاني

  خاتمة 

  

  )مفاھیم أولیة(الجانب النظري : المطلب األول

  مفھوم وسائل التواصل االجتماعي لغة و اصطالحا : الفرع األول

  مفھوم وسائل التواصل االجتماعي لغة  - أوال

م الالالواو والسین و: قال ابن فارس". َسلَ وَ "الوسیلة من مادة : الوسیلة -أ
الراغب : وسل، إذا رغب والواسل: كلمة تدل على الرغبة والطلب، یقال

  : وجل وھو في قول لبید إلى هللا عز

  .1بلى كل ذي دین إلى هللا واسل     ومن ذلك القیاس الوسیلة

شيء وصلت ال": َوَصلَ "في مادة : قال الجوھري في الصحاح: التواصل -ب
ووصل  .وْصال وِصلة، ووصل إلیھ وصوال، أي بلغ، وأوصلھ غیره
قال هللا  .بمعنى اتصل، أي دعا دعوى الجاھلیة، وھو أن یقول یالفالن

: والوصل .، أي یتصلون)90: النساء( إِالَّ الَِّذیَن یَِصلُوَن إِلَى قَْومٍ : تعالى
  .2والتواصل ضد التصارم... ضد الھجران

 ،الشيء المتفرق" َجَمعَ : "قال الرازي في مختار الصحاح: االجتماعي -ج
... و الجمع اسم لجماعة الناس ،وتَجمَّع القوم اجتمعوا من ھنا وھنا ،فاجتمع

  .3وَجْمٌع أیضا المزدلفة الجتماع الناس بھا

  مفھوم وسائل التواصل االجتماعي اصطالحا  -ثانیا

  .4ھي ما یتقرب بھ إلى الغیر: الوسیلة -أ
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إن التواصل : عرفھ ماجد رجب العبد سكر في رسالتھ فقال: تواصلال -ب
مما یحقق المنفعة  ،أو مجتمعین ،یعني بناء عالقة بین فردین أو دولتین

  .5المتبادلة بین الطرفین

... واالجتماع عبارة عن نسیج مكون من صالت اجتماعیة: االجتماعي -ج
  .6لجانبینتلك الصالت التي یحددھا اإلدراك المتبادل بین ا

ُعرفت وسائل التواصل االجتماعي : تعریف وسائل التواصل االجتماعي -د
أن : فقد عرفھا الدكتور عزیز رشید ھندي فقال ،تعریفات متعددة ومختلفة

وسائل التواصل االجتماعي ھي الطرق واألدوات التي یمكن بواسطتھا 
ي تتضمن وھ ،تبادل المعلومات والمعارف وإیجاد عالقة إنسانیة راقیة

  .7الوسائل التقلیدیة والحدیثة واإللكترونیة

منظومة من الشبكات اإللكترونیة التي تسمح : وعرفھا زاھر راضي فقال
ومن ثم ربطھ عن طریق نظام اجتماعي  ،للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص بھ

  .8الكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم االھتمامات و الھوایات نفسھا

ھي منظومة من الشبكات : ارك خضر فضل هللا بقولھكما عرفھا وائل مب
اإللكترونیة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء حساب خاص بھ ثم ربطھ من 
خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم نفس االھتمامات 

  .9والھویات أو جمعھ مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة

شبكات : أھم خصائصھا قائلةأما نجاة بن صالح فقد عرفتھا مبرزة 
التواصل االجتماعي عبارة عن مواقع إلكترونیة متنوعة الخدمات تتیح 
لمستخدمیھا التواصل فیما بینھم والمحادثة وتبادل الملفات والصور 
والفیدیوھات وتحمیل الروابط والتعلیق على المواضیع وإجراء النقاشات 

  .10وغیرھا 

استنادا للتعاریف السابقة : االجتماعي التعریف اإلجرائي لوسائل التواصل
ھي منظومة من المواقع : یمكن تعریفھا باعتبارھا مركب إضافي بأنھا
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اإللكترونیة التي سھلت على مستخدمیھا عملیات التواصل واالطالع وتبادل 
  .المعارف واالھتمامات المشتركة في أقصر األزمنة

  سائل التواصل االجتماعي مفھوم الفیس بوك باعتباره أھم و: الفرع الثاني

تعددت وسائل التواصل االجتماعي وتنوعت بتنوع استخداماتھا 
  : ومن أھمھا وأشھرھا ما یلي ،واھتماماتھا إلى أنواع كثیرة

 .11بوالیة كالیفورنیام 2005الذي نشأ عام ) youtube(الیوتیوب  -

 .12بوالیة كالیفورنیام 2006نشأ عام ) Twiter(التویتر  -

 Stanford(في جامعة ستانفورد م 2010سس سنة تأ ،إنستغرام -

University(13. 

 .14م 2011تم إطالقھ سنة ) Google plus( +جوجل  -

 .Facebook(15(الفیس بوك  -

 ،إال أن ھذا األخیر یعد من أھم الوسائل التي اتسعت شھرتھ أرجاء العالم
 .والذي یحتل المرتبة األولى عالمیا من حیث االستخدام ومن حیث مشتركیھ

  ھو الفیس بوك؟ ومتى ظھر؟  فما

ُعرف الفیس بوك في قاموس اإلعالم : تعریف الفیس بوك - أوال
ویتیح نشر  2004موقع خاص بالتواصل االجتماعي أسس عام : واالتصال بأنھ

وقد وضع في البدایة لخدمة طالب الجامعة و ) Profiles(الصفحات الخاصة 
  .كل األشخاص ھیئة التدریس و الموظفین لكنھ اتسع لیشمل

Facebook: online networking site, founded in 2004, where personal, 
profiles can be posted, it was originally dzveloped for university 
students, faculty and, www.facebook.com16. 

فھو یعمل على تكوین األصدقاء ویساعدھم على تبادل المعلومات 
الصور الشخصیة ومقاطع الفیدیو والتعلیق علیھا وإمكانیة المحادثة والملفات و

وكذلك  ،ویسھل إمكانیة تكوین عالقات في فترة قصیرة ،أو الدردشة الفوریة
إمكانیة التقاء األصدقاء القدامى والجدد وتبادل المعلومات وآخر األنباء 
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ة من وباالستطاعة القول أن الفیس بوك یقدم مجموع ،والتطورات معھم
الخدمات األساسیة لزواره تتمثل بالدرجة األولى في الرسائل وھي خاصیة 

كذلك بإمكان أي  ،یتیحھا الفیس بوك بشكل مبسط و سھل للغایة لكل األصدقاء
شخص لدیھ صفحة شخصیة على الفیس بوك أن یثبت المناسبات الھامة التي 

  .17ھاویرغب بحضور أو مشاركة األصدقاء معھ فی ،تخصھ و عائلتھ

 اإلنترنتتأسس موقع الفیس بوك على شبكة : نشأة الفیس بوك -ثانیا
وكان أول ظھور لھ من  طرف الشاب األمریكي مارك  ،م2004عام 

سنة و الذي كان طالبا في جامعة ھارفارد  19زوكربیرغ البالغ من العمر 
  .وأراد أ یؤسس موقعا یتقابل فیھ أصدقاء الجامعة

ع كنتاج غیر متوقع من موقع فیس ماتش كانت انطالقة ھذا الموق
facematch والذي یعتمد على نشر صور لمجموعة من  ،التابع للجامعة

  .األشخاص ثم یختار رواد الموقع الشخص األكثر جاذبیة

 ،نوفمبر قام مارك زوكربیرغ بتأسیس موقع الفیس بوك 04وفي 
ریس وكانت عضویتھ مقتصرة علیھ وعلى صدیقیھ داسین موسكوفیتز وك

ولكن سرعان ما امتدت عضویة الموقع لتشمل الكلیات األخرى  ،ھیوز فقط
ومن ثم اتسعت دائرتھ  ،سنة 13وطلبة الثانویة وأي شخص یتعدى عمره 

لتشمل كل طالب جامعي إلى أن وصلت إلى أكثر من ملیار مستخدم على 
  .18مستوى العالم حالیا

 156ب من إلى وجود ما یقر 2017وتشیر احصاءات بدایة عام 
ملیون مستخدم  41في العالم العربي بزیادة " فعال ومتفاعل"ملیون مستخدم 

 .19ملیونا 115الذي كان فیھ إجمالي عدد المستخدمین  2016مقارنة بعام 
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إن ھذا االنتشار الواسع الذي وصل : أھم خصائص الفیس بوك -ثالثا
ل داللة واضحة على و اإلحصائیات الھائلة لواده ید ،إلیھ موقع الفیس بوك

وذلك أن الفیس بوك یسعى إلى طرح كل ما ھو  ،تمیزه عن غیره من المواقع
  : جدید و سریع دائما فمن أھم خصائصھ ما یلي

وھي عبارة عن مساحة متخصصة في ): wall(خاصیة لوح الحائط  - 1
صفحة الملف الشخصي ألي مستخدم بحیث تتیح لألصدقاء إرسال 

  .ستخدم أو الكتابة على حائط المستخدمالرسائل إلى ھذا الم

وھي من الخصائص المھمة حیث تسمح ): notes(خاصیة التعلیقات  - 2
للمستخدمین بإضافة تعلیقاتھم على المواضیع وكذلك إمكانیة تضمین 
التعلیقات بالصور والعالمات و الروابط و أیضا جلب الروابط من 

  .المدونات

ھذه الخاصیة لمستخدمي الفیس بوك إمكانیة تتیح ): status(خاصیة الحالة  - 3
إبالغ أصدقائھم باألماكن التي یتواجدون بھا و كذلك ما یقومون بھ من 

  .نشاطات في الوقت الحالي 

تسمح ھذه الخاصیة للمستخدمین إجراء ): chat(خاصیة الدردشة  - 4
المحادثات مع باقي مستخدمي الفیس بوك سواء كانوا ضمن قائمة أصدقاء 

  .20م یكونوا كما تتیح لھم إرسال واستقبال الرسائل الفوریةأو ل

ھذه الخاصیة تمكن المستخدم من إنشاء ): groups(خاصیة إنشاء مجموعة  - 5
مجتمعا إلكترونیا إفتراضیا یجتمع حول قضیة معینة سیاسیة أو اجتماعیة 

العائلة أو (ویستطیع جعل االشتراك بھذه المجموعة حصریا ... أو
  .أو عام یشترك بھا من ھو مھتم بموضوعھا )األصدقاء

من خال خاصیة إضافة ): add friends(خاصیة إضافة األصدقاء  - 6
األصدقاء یستطیع المستخدم إضافة أي صدیق أو أن یبحث عن أي شخص 

  .موجود على موقع الفیس بوك و ذلك من خالل إدخال بریده اإللكتروني
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تتیح إرسال نكزة افتراضیة " ةغمز"النكزة ): pokes(خاصیة النكزة  - 7
إلثارة االنتباه إلى بعضھم البعض وھي عبارة عن إشعار یخبر المستخدم 

  .21بأن أحد األصدقاء یقوم بالترحیب بھ

 ،بالفیس بوك العدید من األلعاب المختلفة): Games(خاصیة األلعاب  - 8
في  والمثیر ،یستطیع المستخدم أن یستخدمھا ویجتاز مراحلھا تلو األخرى

ھذه األلعاب و األكثر أھمیة أنھ یمكن للمستخدم أن یدعو عدد من أصدقائھ 
  .22)جماعیة(لممارسة لعبة معینة 

  حكم استخدام الفیس بوك : الفرع الثاني 

إن استخدام الفیس بوك وغیره من مواقع التواصل االجتماعي الحدیثة 
الوقوع في  من نوازل العصر التي تحتاج إلى فتوى شرعیة تقي المسلم من

والذي ال شك فیھ أن الفیس بوك أضحى وسیلة ال غنى  ،المحرم و المنھي عنھ
  .عنھا في حیاتنا الیومیة لما یقدمھ من تیسیر و سھولة في التواصل

فما حكم الشرع في التعامل بالفیس بوك؟ و حكم االشتراك في 
  .؟بین الجنسین) المحادثة(المجموعات المختلطة؟ وحكم الشات 

موقع الفیس بوك شأنھ : حكم الشرع في التعامل بالفیس بوك - أوال
فیجوز استخدامھ في األمور النافعة والمباحة  ،شأن مواقع االنترنت األخرى

بشرط أال یؤدي استخدامھ إلى التفریط في الواجبات والفرائض أو تضییع 
وال یجوز استخدامھ في المحرمات كالمحادثات والتعارف بین  ،األوقات

أو الدعوة إلى األفكار الھدامة والعقائد المنحرفة و األولى  ،ال والنساءالرج
ویشغل وقتھ بطاعة  ،بالمسلم على كل حال أن یستفید بوقتھ في األمور النافعة

  .23هللا سبحانھ وهللا أعلم

ولم یغفل علماؤنا األجالء في بیان الجانب اإلیجابي لموقع الفیس بوك 
على عبده وجب استخدامھا في الدعوة إلى دین هللا باعتباره نعمة من نعم هللا 

  : وكل ما ھو خیر لإلسالم و المسلمین فقالوا
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الفیس بوك وغیره فرصة لالتصال بالدعاة وطلبة العلم في مختلف "
أنحاء العالم و یمكنھم من خالل التناقش حول القضایا المستجدة التي یحتاجھا 

حاتھ عدد ھائل من المجموعات و تكثر على صف ،الناس مباشرة دون وسائط
  .الدعویة والثقافیة واإلعالمیة المفیدة 

 ،یتیح الفیس بوك وغیره ألعضائھ إمكانیة التدوین وكتابة الخواطر البسیطة
والنقوالت المفیدة للعلماء وطالب  ،وھي وسیلة لنشر األحادیث الصحیحة

ملفات الصوتیة ونشر ال ،والتذكیر بفضائل األعمال واألقوال الصالحة ،العلم
  .والمرئیة النافعة وغیر ذلك مما ھو فیھ نفع لألفراد والمجتمعات

والفیس بوك وغیره فرصة ذھبیة لطالب العلم والدعاة إلى هللا واآلمرین 
حیث یحسن ویجدر الدخول إلى ھذه األماكن  ،بالمعروف والناھین عن المنكر

اء الصفحات والمجموعات وإنش ،للدعوة والتعلیم ونفع الناس وتغییر المنكرات
الدعویة و االجتماعیة المناسبة والتي أثبتت جدواھا وفائدتھا في أكثر من 

  .24"تجربة

أما بخصوص : حكم االشتراك في المجموعات المختلطة -ثانیا
االشتراك في مجموعات الفیس بوك وغیره من وسائل التواصل االجتماعي 

ضوابط الشرعیة فال حرج فیھ فإن كان ھذا التجمع یدور وفق ال ،المختلطة
  : وھذه الضوابط ھي ،شرعا

  .أن یكون الحوار حول موضوع یستفید منھ الجمیع - 1

  .یكون من باب تعلیم العلم و تعلمھ - 2

أن ال یخرج الحضور عن دائرة آداب اإلسالم في استعمال األلفاظ واختیار  - 3
ن كثیر من أھل كما ھو شأ ،التعابیر غیر المریبة أو المستكرھة الممقوتة

  .األھواء والشھوات

لیتعلموا دینھم  ،أن ال یكون الحوار مضرا باإلسالم والمسلمین بل عونا لھم - 4
فكما أن غیر المسلمین یصرفون أوقاتھم لنشر  ،عن طریق القنوات الجدیدة
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فإن المسلم ینبغي أن یصرف كل جھوده في سبیل نشر الفضیلة  ،الباطل
  .والخیر و الصالح

یكون بینھما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق ال یتجاوزه أحدھما أن  - 5
فإن ذلك یؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الھوى و العیاذ  ،انتصارا للنفس

  .باY من شرور النفس و األمارة بالسوء

ولیس حوارا خاصا بین  ،أن یكون الحوار یشارك فیھ جمع من الناس - 6
  .یرھماالرجل و المرأة ال یطلع علیھ غ

فال تكشف عن  ،أن تلتزم المرأة في مثل ھذه اللقاءات بالزي الشرعي - 7
فإذا توفرت تلك الضوابط في  ،فإن ھذا الباب من أبواب الفتنة ،وجھھا

  .الحوار فال حرج فیھ

فالشیطان  ،ألنھ قد یجر اإلنسان إلى المحرم ،واألولى ترك ذلك وسد ھذا الباب
   .25یجري من ابن آدم مجرى الدم

ال یجوز : قال العلماء: بین الجنسین) المحادثة(حكم الشات  -ثالثا
  : تكوین صداقات بین الرجال والنساء عبر ھذه الوسائل لألسباب التالیة

وجل عنھ في كتابھ الكریم  ألن ھذا من اتخاذ األخدان الذي نھى هللا عز - 1
  .)05: المائدة( َوَال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ : فقال

 ،ذریعة إلى الوقوع في المحضورات بدایة من اللغو في الكالمألنھ  - 2
 ،وختاما بتخریب البیوت ،ومرورا بالكالم في األمور الجنسیة وما شابھھا

  .الواقع یشھد بذلكاألعراض و وانتھاك

فیفضي  ،وال توجد فیھ متابعة وال مالحقة ،ألنھ موطن تنعدم فیھ الرقابة - 3
اء دون خوف من رقیب وال حذر من كال الطرفین إلى صاحبھ بما یش

  .عتید

وسألھا ماذا  ،فإذا دخل األب على ابنتھ ،ألنھ یستلزم الكذب عاجال أو الحقا - 4
 ،إنني أحدث إحدى صدیقاتي: فال شك في أنھا ستلوذ بالكذب وتقول ،تصنع
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وإذا سألھا زوجھا في المستقبل عما إذا كانت مرت بھذه التجربة فإنھا ال 
  .شك ستكذب علیھ

حیث یصور كل طرف  ،ألنھ یدعو إلى تعلق القلوب بالخیال والمثالیة - 5
ویخفي عنھ معایبھ وقبائحھ حیث الجدران  ،لصاحبھ أنھ بصفة كذا وكذا

فإذا بالرجل  ،والحجب المنیعة التي تحول دون معرفة الحقائق ،الكثیفة
نات بین وال یزال یعقد المقار ،والمرأة وقد تعلق كل منھما بالوھم والخیال

وفي ھذا ما  ،الصورة التي طبعت في ذھنھ و بین من یتقدم إلى الزواج بھ
  .فیھ

أو تستدعیھ الحاجة مثل الحدیث بین  ،أما ما توجبھ الضرورة
وبین العلم والربي ومن یقوم على تربیتھن أو  ،المراسلین اإلخباریین

حراما ما  أو الحدیث الذي تقتضیھ دواعي العمل بین الجنسین فلیس ،دعوتھن
دام لم یخرج عن المعروف، ولم یدخل دائرة المنكر، ولم یخرج عما تقتضیھ 

  .26وتفرضھ الضرورة ،الحاجة

  الجانب التطبیقي: المطلب الثاني

  تأثیر الفیس بوك على الواجبات الزوجیة : الفرع األول

وأحاطھا بسیاج متین ونظام  ،أولى اإلسالم اھتماما كبیرا باألسرة
فشرع لھا أحكاما و ضوابط تنظم عالقات  ،روابطھا وقدسیتھامتمیز یحفظ 

ولعل من  ،والتي تضمن استمراریتھا وصالحھا وتماسكھا ،أفرادھا فیما بینھم
أھم األحكام والضوابط التي تضمن ذلك مراعاة الحقوق والواجبات بین 

  .الزوجین وتحمل مسؤولیة ذلك بینھما

مواكبتھا للتطور السریع إال أن األسرة المسلمة في ھذا العصر و
الحاصل في مجال التواصل االجتماعي و انغماسھا فیھ جعلھا تفرط في ھذا 
المقصد المھم وتھملھ مما ترتب علیھ آثار سلبیة جرفت ببناء األسرة نحو 

وأھم ھذه المواقع موقع الفیس بوك الذي انشغل باستخدامھ . واالنھیارالتفكك 
ة أدت بھما إلى درجة اإلدمان وصعوبة الكثیر من األزواج لساعات طویل
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غافلین بذلك عن خطورتھ وأضراره التي ربما یصعب عالجھا  ،االبتعاد عنھ
  .أو إصالحھا

 ناالنشغال بالمحادثات الطویلة التي ال نفع فیھا م: ومن ھذه األضرار
وجل  األھل واألقارب واألصدقاء والتي ربما تكون في كعصیة هللا عز

َوَال یَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن ... : قال هللا تعالى كالغیبة والنمیمة
ویترتب على ھذه . )12: الحجرات( ...یَأُْكَل لَْحَم أَِخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ 

المحادثات إھمال الزوجة لزوجھا أو الزوج لزوجتھ وانعدام التواصل بینھما 
التي تؤدي في بعض األحیان إلى الفرقة و ،وبالتالي ضعف العالقة

وجل بینھما قال هللا  وضعف المودة و الرحمة التي جعلھا هللا عز ،واالنفصال
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل َبْینَُكْم : تعالى

  .)21: الروم( َك َآلیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلِ 

ویترتب على ھذه المحادثات أیضا ضیاع الوقت وبالتالي إھمال 
الزوجة لواجباتھا المنزلیة من تنظیف و ترتیب و تنظیم مما یؤثر سلبا على 
العالقة الزوجیة وملل الزوج من إھمال زوجتھ لشؤون بیتھا وعدم توفیر الجو 

  .حیاة األسریة السعیدة المالئم لل

إھمال الزوجة أو الزوج  -أي المحادثات –كذلك یترتب علیھا 
لواجبات أبنائھم بتربیتھم ودراستھم مما یؤثر سلبا على حیاتھم و الذي یولد 

  .واإلھمالمشاكل بین الزوجین و اتھام بعضھما البعض في التقصیر 

م عنصر الوقت والحل وطریقة العالج لھذه المشاكل تبتدأ من احترا
فاإلسالم ال یمنع من  ،وتقسیمھ بالشكل الصحیح وإعطاء كل ذي حق حقھ

ومن معلومات االنترنت ولكن من  ،االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي
والوقت أھم النعم  ...دون أن نضیع حقوق غیرنا ونھمل واجباتنا تجاھھم

  .27جب الندامة والحسرةوإن تضیعھ یو ،اإللھیة التي منح هللا تعالى للعباد

قال رسول هللا  ،وقد دلت أحادیث كثیرة عن قیمة الوقت في اإلسالم
 تََك : اْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمسٍ ": لرجل وھو یعظھ َشبَاَبَك قَْبَل ِھَرِمَك، َوِصحَّ

  .28"َك قَْبَل َمْوتِكَ قَْبَل َسقَِمَك، َوِغنَاَءَك قَْبَل فَْقِرَك، َوفََراَغَك قَْبَل ُشْغلَِك، َوَحیَاتَ 
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َال تَُزوُل قََدَما اْبِن آَدَم یَْوَم اْلقِیَاَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّھ َحتَّى یُْسأََل َعْن : "وقال أیضا
َعْن ُعُمِرِه فِیَم أَْفنَاهُ، َوَعْن َشبَابِِھ فِیَم أَْبَالهُ، َوَمالِِھ ِمْن أَْیَن اْكتََسبَھُ، َوفِیَم : َخْمسٍ 

  .29"َماَذا َعِمَل ِفیَما َعلِمَ أَْنفَقَھُ، وَ 

: وھذا اإلمام ابن القیم رحمھ هللا یبین ھالك من ضیع الوقت فیقول
تقطعك َعن هللا َوالدَّار  اْلَوْقتأَشد من اْلَمْوت ِألَن إَِضاَعة  اْلَوْقتإَِضاَعة "

ْنیَا َوأَْھلھَا ْبح فِي الدُّ ... اْآلِخَرة َواْلَمْوت یقطعك َعن الدُّ ْنیَا أَن تشغل أعظم الرِّ
نَفسك كل َوقت بَِما ھَُو أولى بھَا وأنفع لَھَا فِي معادھا َكیَف یكون َعاقِال من بَاَع 

  .30"اْلجنَّة بَِما فِیھَا بَِشْھَوة َساَعة

  تأثیر الفیس بوك على الخصوصیات الزوجیة : الفرع الثاني

أضحت نساء مسلمي ھذا العصر منبھرات بموقع الفیس بوك 
وقد شاع . سواء كن في حاجة ماسة إلیھ أم ال ،تھ في حیاتھن الیومیةواستعماال

ولألسف الشدید على صفحاتھ نشر أسرار الزوجیة و بعض خصوصیاتھا 
ولجمع أكبر عدد  ،ربما حبا للتقلید أو حبا في الظھور والتباھي أمام األصدقاء

یت أو أو صور لمتاع الب ،من اإلعجابات كنشر صور العائلة كصور األطفال
صور لبعض المناسبات السعیدة كالزفاف وأعیاد المیالد وحفالت النجاح مع 

ناھیك عن صور عطل األسرة ورحالتھا المختلفة وما یصاحبھ من . نتائجھا
وأھم المشتریات من المجوھرات  ،أطباق شھیة مختلفة األلوان واألذواق
كل  ،مل الذكریاتوصور السلفي ألج ،والمالبس الثمینة من الماركات العالمیة

ھذا و الزوجین غافلین عن آثارھا وأضرارھا الجسیمة التي تھدد كیان األسرة 
  : ومنھا ،واستقرارھا و سعادتھا

إصابة األسرة بالحسد و المقت و الغیرة والتمني لھا بزوال النعمة  - 1
 َسیِّئَةٌ یَْفَرُحوا بَِھا إِْن تَْمَسْسُكْم َحَسنَةٌ تَُسْؤھُْم َوإِْن تُِصْبُكمْ : حیث قال هللا تعالى

وھذا سیدنا یعقوب یحذر ابنھ سیدنا یوسف علیھما السالم . )120: آل عمران(
: قال هللا تعالى. من كید إخوتھ الذین ھم أقرب الناس إلیھ فما بالك بالغریب

 ِنَّ الشَّْیطَاَن قَاَل یَابَُنيَّ َال تَْقُصْص ُرْؤَیاَك َعلَى إِْخَوتَِك فَیَِكیُدوا لََك َكْیًدا إ
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ْنَساِن َعُدوٌّ ُمبِینٌ  وھذا یترتب علیھ نشوب المشاكل  )5: یوسف( لِْإلِ
  .واالضطرابات في العالقة الزوجیة وصعوبة استمرارھا

ألن ھذه المواقع أصبحت فضاء واسعا وطریقا  ،كذلك إصابتھا بالسحر - 2
ذونھا من سھال على السحرة وذلك بعقد السحر على صور األشخاص التي یأخ

  .الفیس بوك ألغراض مختلفة كالتفرقة بین الزوجین مثال

كذلك نشر مثل ھذه األسرار دون علم أحد الشریكین قد یؤدي إلى غضبھ  - 3
إذا علم بذلك وبالتالي إلى توتر العالقات بینھما المؤدیة في بعض األحیان إلى 

  .االنفصال والطالق بینھما 

صوصیات البیوت من مقاصد فحفظ أسرار العالقة الزوجیة و خ
: الشریعة التي أولى الوحي لھا اھتماما كبیرا كما جاء في قولھ تعالى

 الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافِظَاٌت ُ فَالصَّ   .)34: النساء( لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ

أي فالنساء الصالحات مطیعات لألزواج لما یجري بینھن و بینھم في 
ال یطلعن أحدا علیھا ولو  ،ؤون الخاصة بالزوجیةالخلوة من الرفث و الش

أو أذن  ،أو عین تبصر ،وباألولى یحفظن العرض من ید تلمس ،قریبا
  .31تسمع

وفي اآلیة أكبر عظة وزجر لمن تتفكھ من النساء بإفشاء األسرار 
  .32الزوجیة و ال تحفظ الغیب

 رِّ أَشَ  ِمنْ  إِنَّ : "جزاء من یقدم على ذلك فقال كما بین الرسول 
ِ  َعْندَ  النَّاِس، ُجلَ  اْلقِیَاَمةِ  یَْومَ  َمْنِزلَةً  هللاَّ  ثُمَّ  إِلَْیِھ، َوتُْفِضي اْمَرأَتِھِ  إِلَى یُْفِضي الرَّ

ھَا یَْنُشرُ    .33"ِسرَّ

الفیس بوك على المحادثات والتعارف بین الرجال  تأثیر: الفرع الثالث
  والنساء 

لة والفجور واالنحراف  ساھم الفیسبوك مساھمة كبیرة في نشر الرذی
وذلك من  ،وسط األسر بین الشباب والفتیات وبین الرجال والنساء خصوصا

خالل طلب الصداقة والمحادثة فیما بینھم في أمور وشؤون مختلفة إلى أن 
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الصور وما  وإرسال ،تصل إلى المحادثات  المحرمة كتبادل حوارات الغزل
یانة اإللكترونیة المعنویة المؤدیة یعبر عن ذلك وھذا ما سھل على انتشار الخ

واإلسالم اعتبر كل ھذا من باب الخلوة الشرعیة  ،للخیانة الحقیقیة بینھما
ال یخلون " :محذرا من خطورتھا المحرمة في اإلسالم حیث قال رسول هللا 

وجاءت نصوص الفقھاء تبین أن الخلوة . 34"أحدكم بامرأة فإن الشیطان ثالثھما
الخلوة باألجنبیة ممنوعة "وھذا نص المالكیة على أن  ،مطلقاباألجنبیة محرمة 

  .35"ألن النفس مجبولة على المیل إلیھا ،مطلقا

  :ومن صور الخیانة اإللكترونیة

  .مرأةاالفراغ العاطفي المشجع على إحیاء عالقة حمیمیة قدیمة بین رجل و - 1

ة العاطفیة الكم الھائل من المشاكل بین األزواج والزوجات وضعف العالق - 2
بینھما مما یدفع بأحد الطرفین أو كالھما للبحث عن بدیل یرتاح معھ نفسیا 

ولكن ھذا . والفیس بوك سھل ھذا األمر بشكل كبیر ،ویحس بھ و یفھمھ
  .لیس مبررا لھما للبحث عن عالقة عاطفیة أخرى

السماح لبعض األصدقاء بتجاوز الحد في المحادثات بدافع الخجل مما  - 3
لتطور ھذه العالقة مع مرور الوقت وتودد الطرفین لبعضھما یؤدي  
  .البعض 

إال أن ھذه الظواھر الخطیرة التي تسربت للبیوت واألسر جعلت 
آالف األزواج والزوجات یثورون غضبا ویُقدمون على إنھاء العالقة الزوجیة 

  .بالطالق

  الخاتمة 

ة بین الزوجین إن لمواقع التواصل االجتماعي األثر الكبیر في التفرق
شار الطالق وتھدیم البیوت وتشرید توأسلوب من األسالیب الحدیثة في ان

ومن خالل ھذه الورقة . ولذلك یجب الحذر منھا وإیجاد الحلول لذلك ،األطفال
 : استخلصت النتائج التالیة ،البحثیة التي عالجت فیھا جانبا من ذلك

  .لدي أفراد األسرة یعتبر الفیس بوك من أكثر المواقع استخداما - 1



  و أثرھا في التفرقة بین الزوجین وسائل  التواصل االجتماعي                                                 
  

 

 73                                                                               الدولي التاسع الملتقى

یساھم الفیس بوك بنسبة كبیرة في انھیار األسر وتفككھا مقارنة بمواقع  - 2
حیث بات ھذا األخیر ملعبا واسعا لممارسة  ،التواصل االجتماعي األخرى

السلوكات غیر السویة غافلین بذلك عن الرقابة اإللھیة وعلم هللا الواسع 
ب اإلیجابیة التي یمكن استغاللھا في انوكذلك غفلتھم عن الج ،ألفعال عباده

  . مجاالت الخیر والنفع

وتأصیل الضوابط  ،ضرورة ترشید استخدام الفیس بوك وبقیة المواقع - 3
  .األخالقیة التي تنظم طریقة التعامل بھ

توعیة الناس بخطورة الفیس بوك و اآلثار المترتبة علیھ حتى ال یقعوا  - 4
  .خالفة ألحكام الشریعة اإلسالمیةفریسة للعالقات اإللكترونیة الم

عند بعض األشخاص استخدام الفیس بوك كان لغایة اللھو والترفیھ عن  - 5
النفس، وأحیانا أخرى للبحث عن حلول لبعض المشاكل األسریة أو الفرار 

  .من ضیق وتشابك العالقة الزوجیة

فكلما  ،مراعاة الوقت في استخدام الفیس بوك واستعمالھ وقت الحالة فقط - 6
زادت ساعات استخدامھ كلما ارتفعت آثاره وأضراره على العالقة 

  .الزوجیة

  بعض التوصیات 

  .ضرورة االھتمام بھذا الموضوع بالدراسة والتحلیل - 1

إنشاء جمعیات توعویة تھتم بتوعیة المرأة خصوصا ألنھا المحور الرئیس  - 2
  .في تربیة األبناء ورعایتھم

عنیة من كلیات وجامعات وجھات القضاء تكثیف جھود الجھات الم - 3
للخروج بحلول تخفف على األقل من نسبة الطالق التي سببھا الفیس بوك  

  .في المجتمع
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   :الھوامش
                                                        

، تحقیق وضبط عبد السالم 6/110، )ه395ت (معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس  -1
  .م 1979-ه1399 طمحمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

، تحقیق عبد الغفور 5/1842الجوھري،  إسماعیل ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -2
 ،بیروت، 2م، ط1956- ه1376 ،القاھرة ،1، طبیروت ،عطار، دار العلم للمالیین

  .م1979-ه1399
، طبعة مدققة كاملة التشكیل 46الشیخ محمد بن أبي بكر الرازي، ص ،مختار الصحاح -3

  .م 1986 -بیروت–ج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان و ممیزة المداخل، إخرا
، تحقیق ودراسة محمد صدیق 211، ص)ه816ت (الجرجاني  ،معجم التعریفات -4

  .المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر
ومعوقاتھ، دراسة قرآنیة  –آثاره  –ضوابطھ  –أنواعھ : التواصل االجتماعي -5

، قدم ھذا البحث استكماال لمتطلبات 22سكر، صماجد رجب العبد ، موضوعیة
جمال محمود  .الحصول على درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن، إشراف د

  .م2011-ه1432 ،محمد الھوبي، الجامعة اإلسالمیة غزة
، 1ط، دار األرقم الكویت، 12محمد أمین المصري، ص .د ،المجتمع اإلسالمي -6

  .م 1980-ه1400
  .2عزیز رشید ھندي، ص ،التواصل االجتماعي وأثرھا على الفرد والمجتمعوسائل   -7
، مجلة 23زاھر راضي، ص، تماعي في العالم العربيجاستخدام مواقع التواصل اال -8

  .2003 ، جامعة عمان األھلیة، عمان، األردن،15التربیة، العدد
فھرسة المكتبة ، 7وائل مبارك خضر فضل هللا، ص ،أثر الفیس بوك على المجتمع -9

  .م2011فمبر نو ،1، طالسودان ،الوطنیة أثناء النشر
استخدامات الجمھور لمواقع شبكات التواصل االجتماعي موقع الفیس بوك أنموذجا  -10

مدینة المسیلة (دراسة تطبیقیة على عینة من جمھور المراھقین المتمدرسین بالجزائر 
درجة الدكتوراه في علوم اإلعالم نجاة بن صالح، أطروحة مقدمة لنیل  ،)أنموذجا

حنان فاروق جنید، الجامعة العربیة األلمانیة للعلوم  /د.أ :واالتصال، إشراف
  .م2016- 2015والتكنولوجیا، 

 استخدامات الجمھور لمواقع شبكات التواصل االجتماعي موقع الفیسبوك أنموذجا، ص -11
173.  

  .177ص المصدر نفسھ،  -12
  .180 المصدر نفسھ، ص -13
  .183 المصدر نفسھ، ص -14
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  .186 المصدر نفسھ، ص -15

16- Dictionary of media and communications, marcel danesi, p117 
,M.E. Shape, armouk new york, london, england 2009. 

تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمھور المتلقین دراسة مقارنة للمواقع  -17
، رسالة 76محمد المنصور، ص، إللكترونیة العربیة أنموذجااالجتماعیة والمواقع ا

ماجستیر في اإلعالم واالتصال مقدمة إلى مجلس كلیة اآلداب والتربیة األكادیمیة 
  .م2012، حسن السوداني .د: العربیة في الدنمارك، إشراف

، عالم الكتب القاھرة، مصر 12مختار جمال، ص، حقیقة الفیس بوك، عدو أم صدیق؟ -18
الفیس بوك، (اتجاھات الطلبة نحو استخدامات شبكات التواصل االجتماعي : واسطةب

، 45لیلى حسین، ص، دراسة میدانیة على عینة من طلبة قسم علم االجتماع) تویتر
 :یر في علم االجتماع تخصص تربیة، إشرافمكملة لمتطلبات نیل شھادة الماس مذكرة

  .م2015- 2014وریدة خوني، 
دارة الحكومیة، اإلصدار السابع من سلسلة دراسات مستمرة، الصادر في كلیة دبي لإل -19

  .باإلعالم االجتماعي العربي 2017شھر شباط 
  .استخدامات الجمھور لمواقع شبكات التواصل االجتماعي موقع الفیسبوك أنموذجا -20
ول دراسة وصفیة ح: شبكات التواصل االجتماعي والقیم الدینیة لدى الطالب الجامعي -21

، 22كوثر نوار خرخاشي، ص ،استخدام الطلبة الجامعیین لشبكات التواصل االجتماعي
رسالة ماستر كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة محمد 

   .م2013خیضر، بسكرة 
  .14أثر الفیسبوك على المجتمع، ص -22
جمادى الثانیة  14املة، تاریخ الفتوى ، بترقیم الش6/182تاوى الشبكة اإلسالمیة، ف -23

1430.   
 /د.عبد هللا بن محمد الطیار، أ /د.أ ،الفقھ المیسر النوازل المعاصرة في الفقھ المیسر -24

، دار الوطن للنشر، 11/106محمد بن إبراھیم المرسى،  .عبد هللا بن محمد المطلق، د
   .م2016- ه1433 ،1ط

  .11/107في فقھ األسرة، الفقھ المیسر النوازل المعاصرة  -25
مجلة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة الكویتیة قطاع الشؤون  -26

   ."وال متخذات أخدان: "، عنوان المقال532الثقافیة، العدد
الشیخ میثم الفریجي،  ،نظرة فقھیة، أخالقیة، تربویة االجتماعيمواقع التواصل  -27

-ه1425، 1ط ،لبنان ،بیروت ،لطباعة والنشر والتوزیع، دار المحجة البیضاء ل84ص
  .م2014
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 :، كتاب الرقاق، رقم4/447لإلمام الحاكم النیسابوري، /المستدرك على الصحیحین  -28

، طبعة متضمنة انتقادات الذھبي رحمھ هللا و بذیلھ تتبع أوھام الحاكم التي سكت 7927
دعي، دار الھرمین للطباعة والنشر عنھا الذھبي ألبي عبد الرحمن مقبل بن ھادي الوا

  .م 1997-ه1418 ،1طوالتوزیع، 
، كتاب 4/612ألبي عیسى محمد بن عیسى،  ،الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي -29

إبراھیم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة : ، تحقیق وتعلیق6416: صفة الجنة، رقم
  .م 1962-ه1382 ،1طمصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، 

، تحقیق محمد عزیز شمس، 44، ص)ه751ت (لإلمام ابن قیم الجوزیة ، الفوائد -30
إشراف بكر بن عبد هللا بوزید، تمویل مؤسسة سلیمان بن عبد العزیز الراجحي 

  .ه1429، 1ط الخیریة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، 
الحلبي ، مكتبة مصطفى البابي 5/28أحمد مصطفى المراغي،  ،تفسیر المراغي -31

  .م1946-ه1365 ،1طوأوالده بمصر، 
  .28ص  المصدر نفسھ، -32
لإلمام مسلم بن  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  -33

، كتاب النكاح، باب تحریم إفشاء سر المرأة، 4/157الحجاج القشیري النیسابوري، 
ورة من الطبعة التركیة مص، بیروت، تحقیق مجموعة من المحققین، دار الجیل

  .ه1334المطبوعة في استانبول سنة 
، حققھ 114: ، رقم1/269، )ه241ت (لإلمام أحمد بن حنبل / مسند اإلمام أحمد  -34

، 1طوخرج أحادیثھ علق علیھ شعیب األرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، 
  .م1995-ه1416

، طبع بدار إحیاء الكتب 3/435ي، لإلمام الدسوق، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -35
   .العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه
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  استفحال ظاھرة حّل الرابطة الزوجیة بالخلع 

  - رؤیة مقاصدیة -

  

  الدكتورة سھام بن سعدي – خریف زیتونالدكتور 

  الواديجامعة        

  مقدمة

األصل في الحیاة الزوجیة أنھا على االستقرار والدوام، وألجل ذلك 
، فأقامھا أحاطھا اإلسالم بجملة من التشریعات التي تضمن بقاءھا واستمرارھا

على المودة والرحمة بین الزوجین، ودعاھما إلى المعاملة بالمعروف، 
ومراعاة العشرة الزوجیة، وأوصى باحترام الحقوق الزوجیة التي یفرزھا عقد 

  .الزواج، وجعلھا متقابلة
ومع ذلك كلھ، فقد تكون المرأة عند الرجل، ویكون ھو معھا، فینفر 

فسھا إلیھ، وقد تصبح المرأة كارھة نفسیا منھا، أو تنفر منھ، وال تسكن ن
  .لزوجھا، كراھیة تجعلھا تخاف أن ال تقوم بحقوقھ علیھا، فتضیع حدود هللا

ولمواجھة ھذه الحالة االستثنائیة، شرع هللا الخلع، دفعا للضرر الواقع 
على المرأة، فأجاز لھا أن تفاوض الزوج على حریتھا مقابل تعویض تدفعھ لھ 

- وفي ھذا ُرویعن عمر بن الخطاب  ا من مھر ومؤنة زواج،عما أنفقھ لھ
اخلعھا ولو : "أنّھ جاءت إلیھ امرأة نشزت على زوجھا، فقال لھ-رضي هللا عنھ

  ".من قرطھا
وإذا كان الطالق بید الرجل، یستخدمھ إلنھاء العالقة األسریة، عندا 

ع، تنھي بھ یكون علیھ ضرر في بقائھا؛ فإّن المرأة أیضا أعطاھا الشرع الخل
العالقة التي تتضرر باستمرارھا، لكن مقابل عوض یدفع للزوج، وھذا من 

  .عدالة اإلسالم
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غیر إّن الخلع الذي شرع لمواجھة حاالت استثنائیة تقع في األسرة، 
یتھّدد  -بفعل التغیرات التي عرفتھا األسرة الجزائریة المعاصرة -بات الیوم 

العنا الصحف باإلحصائیات الرسمیة األسرة، ویضرب استقرارھا، حیث تط
لنسب الخلع في الجزائر، والتي باتت تخیف كّل مشتغل بشأن األسرة، مما 
یستدعي بحث األسباب التي أفضت إلى تنامي ھذه الظاھرة واستفحالھا، وكذا 
الحلول التي یمكن أن تخفف من حدتھا؛ ألجل ذلك جاءت ھذه الورقة 

سباب ھذه الظاھرة في بالدنا، وتقترح جملة من البحثیة،التي تتناول بالدراسة أ
  .الحلول التي نراھا كفیلة بالتخفیف منھا

  :تكمن أھمیة ھذا البحث فیما یأتي: أھمیة موضوع البحث
حّل األسرة : یعالج ظاھرة خطیرة تمّس األسرة وتماسكھا، وھي ظاھرة - 1

  .بالخلع
قدیمھا  -ائريفي مجتمعنا الجز–یدرس أسباب استفحال ھذه الظاھرة  - 2

  .ومعاصرھا
تحاول الدراسة التأصیل الشرعّي والمقاصدّي للخلع؛ كإجراء استثنائي،  - 3

  .على خالف األصل، یلجأ إلیھ في أحوال خاّصة، ولمقاصد معیّنة
دراسة ھذه الظاھرة بمیزان مقاصدي،؛ لبیان ما ھو الثابت المستمّر،  - 4

  .والجدید المتغیّر من أحكامھا
ي اقتراح الحلول المناسبة؛ وتقصید ھذه الظاھرة االجتماعیة اإلسھام ف - 5

  .الخطیرة
أن تجیب ھذه الورقة على إشكالیة  - مبدئیا–أتصور : إشكالیة البحث

  :أساسیة، وھي
إذا كان الخلع إنّما ُشّرع لحاجة بعض النساء إلیھ، فما موقف الشرع من توّسع 

  زواج واألسرة؟ نساء العصر فیھ، واستفحالھ بما یصادم مقاصد ال
  :ویندرج تحت ھذه اإلشكالیة تساؤالت فرعیة، ھي   
ما ھو حكم الخلع؟ وما ھي ِحكم مشروعیتھ؟ وما حدود وضوابط ھذه  -

  .المشروعیة؟
  ما ھي أسباب استفحال ھذه الظاھرة في الجزائر؟ -
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ما ھي الحلول المقترحة للحّد منھا؟ وإلى أّي مدى یمكن لالجتھاد المقاصدّي  -
  .یسھم في ذلك؟ أن

 :ماّدة ھذا البحث على النحو اآلتي حاولنا توزیع: خطة البحث
توّضح أھمیة الموضوع، وإشكالیتھ، وسبب اختیاره، واألھداف : ُمقـــّدمة

  ...  المرجوة منھ

تعریف الخلع في اللغة والشرع، حكمھ، : تعریفات ومفاھیم -المبحث األّول
  ... وأدلتھ

 .د المقاصدي وأثره في مواجھة استفحال ظاھرة الخلعاالجتھا -المبحث الثاني

  .وفیھا نرصد أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
  

  تعریفات ومفاھیم: المبحث األّول
في اللغة " الخلع"ونتناول في ھذا المبحث التعریف بمدلول مصطلح 

واالصطالح، ووجھ االرتباط بین المعنیین، وكذا الوصف الشرعّي للخلع، 
الشرعیة علیھ، وموجز عن اختالف وجھات نظر الفقھاء في حكمھ واألدلة 

  :وذلك على النحو اآلتي، ومستدالت كلٍّ 
  .تعریف الخلع في اللغة واالصطالح: المطلب األول

خلَع ثوبَھ : الُخلع مأخوذ من الفعل َخلََع، یقال: في اللغة: الفرع األول
خلَع الشيَء : "قال ابن منظور. ّردهنَزَعھ، وج: ونعلَھ ورداَءه، یخلَُعھ َخْلًعا، أي

یخلَُعھ َخلًعا واختلعھ، كنزَعھ، إّال أنَّ في الَخلع ُمھلة، وسّوى بعضھم بین الَخلع 
داء یخلُعھ خلًعا، جّرده   .1"والنَّزع، وخلَع النعَل والثوَب والرِّ

الخاء والالم والعین أصل واحد : "والَخلُع اإلزالة، قال ابن فارس
  .2..."یلة الشيء الذي یشتمل بھ، أو علیھمطّرد، وھو مزا

ھـ إسناَد الُخلع 370وجّوز أبو منصور محّمد بن أحمد األزھري ت 
وخلََع اْمَرأَتھ وخالََعھا، إِذا . یُقَال خلَع الّرجُل ثَْوبَھ : "...إلى الّزوج، حیث قال

  .3"افتدْت ِمْنھُ بمالھا فطلَّقَھا وأبانَھا من نَْفسھ
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ھـ أّن الخلَع ال یكون إّال من الدُّوِن یُنزُل َمْن 395ویرى ابُن فارس ت
. عزلَھ: َخلَع األمیُر َوالیَھُ على بلِد كذا، لكن یقال: ھو أعلى منھ؛ لذا ال یقالُ 

َخالَعْتھُ، أو : طلَّق الرجُل امرأتَھ إن كان الفراُق منھ، فإن كان منھا، قیل: ویقال
  .4اختلَعت

  .5لوالي، أي ُعِزلَ ُخلَِع ا: والَخلع العزل، یقال
بقة عن عنقھ، : نقُض العھد والِحلف، یقال: ومن معانیھ أیضا َخَلَع الرِّ

  .6إذا نقض عھَده، وتخالع القوم، إذا نقضوا الِحلف، والعھد بینھم
خالََعت المرأةُ بعلَھا، : ، یقال7والُخْلُع بالضمِّ طالُق المرأِة ببدٍل منھا

  .8واختلعت، فھي خالٌع، وقد تخالعا
الّنزع، والتجرید، واإلزالة، : وعلیھ، فیمكن حصر معانیھ اللغویة في

  .9واإلبانة، والعزِل، والنقض، واإلرسال، واإلطالق من القید
  في االصطالح: الفرع الثاني

أن تبذل المرأةُ أو غیُرھا للّرجِل : "بقولھ ھـ741تعّرفھ ابن جزّي 
  .10"ا علیھماال على أن یطّلقھا، أو تُسقِطَ عنھ حقًّا لھ

َعْقُد ُمَعاَوَضٍة َعلَى البُضعِ، تَْملُِك بِِھ : "بأنّھ ھـ803وحّده ابُن عرفة ت
ْوُج الِعَوضَ    .11"الَمرأَةُ َنفَسَھا، َویَملُِك بِِھ الزَّ

الطالُق بعوٍض، وإن من غیرھا، أو : "بأنّھ ھـ1201وعّرفھ الدردیر ت
  .12"بلفظھ

ع في االصطالح الفقھّي أن وھكذا تلتقي ھذه التعریفات على أّن الخل
جُل امرأتَھ على عوٍض تدفُعھ لھ، أو یدفعھ عنھا غیُرھا، قال ابُن  یطلَّق الرَّ

واسُم الخلع والفدیة والصلح والمبارأة كلُّھا تؤول إلى معنى واحد،  : "...رشد
بذُل المرأة العوَض على طالقھا، إال أنَّ اسم الخلع یختصُّ ببذلھا لھ : وھو

طاھا، والصلح ببعضھ، والفدیة بأكثره، والمبارأة بإسقاطھا عنھ جمیع ما أع
  .13"حقًّا لھا علیھ على ما زعم الفقھاء

  رعيوجھ ارتباط المعنیین اللّغوي والشّ  :الفرع الثالث
ذلك أّن هللا سبحانھ  إّن عالقة المعنى الشرعّي بالمعنى اللّغوي ظاھرة،

افترقا على عوٍض، صار كلٌّ منھما  فإذا جعل ُكّالً من الزوجین لباًسا لصاحبھ،
: قال الدردیر كأنّھ نزَع اآلخر عنھ، فناسب إطالق الُخلع على ھذا الفراق،
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ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس : والزوجان كلٌّ منھما لباٌس لصاحبھ، قال تعالى"
ان في نظیِر عوٍض فإذا فارقھا كأنَّھ نزعھا منھ، ولمَّا ك ].187: البَقََرة[ لَّھُنَّ 

  .14"ناسبَھ أن یُسمَّى بھذا االسم أكثَر من غیره
َذلِك الفَِراق  وُسّميَ : "...وقال أبو منصور محّمد بن أحمد األزھري

َجال، : والرجاَل لبَاساً لھّن، فَقَالَ  ُخلعاً، ِألَّن هللا جّل وعّز جعَل النَِّساء لباساً للرِّ
 ِبَاٌس لَّھُنَّ ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم ل ]وَضِجیُعھ، فَإِذا  ، َوِھي ضجیعتُھ]187: البََقَرة

افتدت اْلَمْرأَة بماٍل تعطیھ لَزوجھَا لیُبینَھا ِمْنھُ فأجابھا إَِلى َذلِك، فقد بَانَْت ِمْنھُ، 
  .15"وَخلََع كلُّ واحٍد ِمْنھَُما لبَاَس َصاحبھ، َواِالْسم من َذلِك الُخلْع

الخلع من خلع القمیص عن البدن، وھو نزعھ  أصل: "وقال ابن بطال
عنھ وإزالتھ،ألنھ یزیل النكاح بعد لزومھ، وكذا المرأة لباس للرجل، وھو لباس 

فإذا تخالعا فقد نزع كل واحد  ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لَِباٌس لَّھُنَّ  :لھا، قال تعالى
  .16"منھما لباسھ

  ُحكم الخلع وأدلّتھ :المطلب الثاني
  :اختلف الفقھاء في الخلع على ثالثة أقوال، وھي

ا جواُز : "... جمھور الفقھاء، قال ابن رشد وھو مذھب: الجواز فأمَّ
  .17..."فعلیھ أكثُر العلماء، واألصل في ذلك الكتاب والسنة: وقوعھ

واستدّل أصحاب ھذا  ،18وحكى ابُن عبد البّر اإلجماع على جوازه
فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد : الكتاب، فقولھ تعالىالرأي بالكتاب والسنة، فأّما 

ِ فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما فِیَما اْفتََدْت بِھِ    ].229: البَقََرة[ هللاَّ
مَ  ماال تفتدي بھ نفسھا، وأباحت  فھذه اآلیة الكریمة أباحت للمرأة أن تُقدِّ

وما بحقِّ الزوجیة، وأال للرجل قبولھ في نظیر الطالق، عندما یخافان أال یق
  .19تكون بینھما عشرة زوجیة یرتضیھا الدین اإلسالميُّ 

رضي هللا عنھما، أنَّ امرأةَ ثابت بن  فحدیث ابن عباس: وأّما من السنّة
یا رسول هللا، ثابت بن قیس، ما أعتب علیھ في : ، فقالتقیس أتت النبيَّ 

أتردِّین «: ل رسول هللا خلق وال دین، ولكني أكره الكفر في اإلسالم، فقا
اقبِل الحدیقةَ، وطلِّْقھا «: نعم، قال رسول هللا : قالت» علیھ حدیقتھ؟

  .20»تطلیقةً 
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وھو رأُي ابن سیرین، وأبي قِالبة، : الجواز عند ارتكابھا الفاحشة
َوَال : اللّذینذھبا إلى أنَّ الخلَع ال یحلُّ حتّى یجَد على بطنھا رجال؛ لقولھتعالى

: النساء[ وھُنَّ لِتَْذھَبُوا بِبَْعِض َما آتَْیتُُموھُنَّ إِالَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ُمَبیِّنَةٍ تَْعُضلُ 
19[21. 

وإلیھ ذھب بكر بن عبد هللا المزنّي التابعّي : عدم جوازه مطلقا
ا بھ عن جماھیر العلماء، قال ابن حجر وأجمع العلماء على : "المشھور، شاّذً

: إال بكر بن عبد هللا المزني التابعي المشھور، فإنھ قال -خلعأي ال–مشروعیتھ
فََال : ال یحلُّ للّرجل أن یأخذ من امرأتھ في مقابل فراقھا شیئا، لقولھ تعالى

فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما فِیَما اْفتََدْت ، فأوردوا علیھ ]20: النساء[ تَأُْخُذوا ِمْنھُ َشْیئًا
  .22..."فادَّعى نسخھا بآیة النساء ،]229: البَقََرة[ بِھِ 

ورّجح جمھور الفقھاء الرأي األّول، ألنّھ مستند إلى القرآن، وصحیح 
السنّة، وألنّھ قول عمر، وعثمان، وعلّي، وغیرھم من الصحابة، ولم یُعرف 
لھم مخالف في عصرھم، فیكون إجماعا، وأّما دعوى النسخ،فال تُسمع حتى 

رة، وحیث ال فالیثبت تعذُّر الجمع، وأنَّ ا   .23 آلیة الناسخة متأخِّ
والفقھ أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بید : "قال ابن رشد

الرجل من الطالق، فإنھ لما جعل الطالق بید الرجل إذا فرك المرأة، جعل 
إنھ : قول: فیتحصل في الخلع خمسة أقوال. الخلع بید المرأة إذا فركت الرجل

إنھ : وقول. -مع الضرر: أي -ل إنھ یجوز على كل حال وقو .ال یجوز أصال
: وقول. مع خوف أن ال یقیما حدود هللا: وقول. ال یجوز إال مع مشاھدة الزنا

  .24"إنھ یجوز في كل حال إال مع الضرر، وھو المشھور
  

   االجتھاد المقاصدي وأثره في الحّد من استفحال ظاھرة الخلع:المبحث الثاني
  :المبحث ما یأتيونتناول تحت ھذا 

  الحكمة من تشریع الخلع :المطلب األول
ع اإلسالُم الخلع لتحقیق عّدة مقاصد، منھا ما یرجع إلى إقامة  شرَّ
العدل بین الّرجل والمرأة، ومنھا ما یعود إلى دفع الضرر عن المرأة، وحفظ 

جل، وتفصیل ذلك فیما یأتي   :مال الرَّ
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یة حاجتھا إلى االنفصال عن دفع الضرر الواقع على المرأة، وتلب - 1
رجٍل صارت تكرھھ لُخلقھ، أو َخلقھ، أو دینھ، أو كبره، أو ضعفھ، أو غیر 

ال تقیم  أن - إن بقیت معھ- ذلك من األسباب الموجبة لنفرتھا منھ، وھي تخاف 
حدود هللا في طاعتھ، والقیام بواجباتھا نحوه، وتتحّول بذلك حیاتھا إلى معاناة 

ك إنھاء ھذا الوضع، ألّن الطالَق بیِد الرجل، فجعل هللا لھا وشقاء، وھي ال تمل
مخرجا مّما ھي فیھ، بأن تدفع لزوجھا تعویضا مالیا عّما أنفقھ علیھا نظیر 

 .25طالقھا
إقامة للعدل بین الزوجین، حیث إّن الشریعة لّما وضعت الطّالق  - 2

وكان في بقائھا في في ید الّرجل ینھي بھ العالقة الزوجیة، إذا ھو كره المرأة، 
عصمتھ ضرر علیھ؛ فإنّھ وضع الخلع في ید المرأة، لیكون مخرجا لھا من 
ع حقًّا للمرأة في مقابِل حقِّ  حیاة زوجیة تتضّرر باستمرارھا، فالخلع شرِّ

والفقھ أّن الفداء إنما ُجعل : "الّرجل في الطّالق، وفي ھذا المعنى قال ابن رشد
رجل من الطالق، فإنّھ لما جعل الطّالق بید الرجل إذا للمرأة في مقابلة ما بید ال

  .26"فرك المرأة، جعل الخلع بید المرأة إذا فركت الرجل
حفظ مال الزوج، فمن حكمة الشارع، أنّھ لما راعى حاجة المرأة  - 3

جانب الّرجل الذي أنفَق  -كذلك–التي فركت زوجھا إلى الخلع، فإنّھ راعى 
من العدل أن یجتمع علیھ مصیبتا فقد األھل،  مالھ على ھذه الزوجة، فلیس

والمال في آن واحد؛ فكان تشریع الفداء كتعویٍض مالّي للزوج عّما خرج من 
 .یده للزوجة صداقا وِجھازا

االحتیاط لحدود هللا تعالى أن تنتھك؛ ذلك أّن مقام المرأة الكارھة  - 4
ٌك بھا كارهٌ لطالقھا، قد یفضي بھما إلى تضییع حدود هللا،  لزوجھا، وھو متمسِّ

وذلك بتضییع كلٍّ منھما حّق صاحبھ الذي تقتضیھ الزوجیة، وفي ھذا المعنى 
في ھذه اآلیة أال یأخذ إال بعد الخوف أال  -تعالى–حّرم هللا : "قال القرطبي

یقیما حدود هللا، وأّكد التحریم بالوعید لمن تعّدى الحّد، والمعنى أْن یظنَّ كلُّ 
سھ أال یقیم حقَّ النكاح لصاحبھ حسب ما یجب علیھ فیھ لكراھة واحد منھما بنف

یعتقدھا، فال حرج على المرأة أن تفتدي، وال حرج على الزوج أن یأخذ، 
 .27"والخطاب للزوجین
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وھكذا، بتشریع الخلع تكون الشریعة قد راعت حاجة المرأة إلى 
عت الشریعة الخلع، وحاجة الزوج إلى تعویضھ عّما خرج من یده لھا، كما را

  .مشاعر المرأة، وأقامت العدل بین الزوجین
  أسباب استفحال ظاھرة الخلع في الجزائر: المطلب الثاني

إّن الحدیث عن أسباب استفحال ظاھرة الخلع في الجزائر تم تداولھ 
وبحثھ، إال أن ھذه البحوث لم ترق إلى ما ھو جّدي وحقیقّي، بحیث یستطلع 

ة والرجل اللذین عایشا التجربة بأنفسھم، لذلك آراء وتجارب كّل من المرأ
حاولنا الوقوف على خلفیة وأبعاد وجذور ھذه العوامل، واألسباب التي تدفع 
المرأة لطلب إنھاء العالقة الزوجیة، التي وصفھا هللا تعالى بالمیثاق الغلیظ، 

  َخْذَن ِمْنُكْم ِمیثَاقًا َغلِیظًاَكْیَف تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأَ  حیث
وارتفاع نسب الطالق والخلع في بالدنا إلى مستویات كبیرة،  ،21:النساء

یؤشر إلى استفحال ظاھرة الخلع، وأنھا في ارتفاع متزاید خصوصا في 
السنوات األخیرة، وال شّك أّن لذلك أسبابا، تدفع المرأة إلى ممارسة حقھا في 

ن خالل ما یعرف بالخلع جراء سوء التفاھم الذي یحدث فّض رباط الزوجیة م
بینھا وبین زوجھا،وقد تعددت أسبابھ من سوء المعاملة، أو عدم اإلنجاب أو 
غیرھا، أو عدم التكافؤ والتوافق بین الزوجین، سواء كان في كبر سّن زوجھا، 

عدم ، فتحّس المرأة بكراھیتھا للرجل، و28أو تدني مستواه الثقافي، أو العلمي
رغبتھا في العیش معھ؛ مما یدفعھا للجوء إلى أیسر الطرق للتخلص منھ عن 
طریق دفع المال، وطلب الخلع، وقد نّص المشرع الجزائري على حقّھا في 

  :ذلك، ویمكن تلخیص أھّم أسباب انتشار الخلع فیما یأتي
بالرغم من أن ظاھرة الخلع : أسباب اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة - 1

من الظواھر االجتماعیة إال أنھا تولّدت عن مجموعة من الدوافع تصنّف 
ھو اقتصادي،  ھو اجتماعي، ومنھا ما نتجت عن جملة من المجاالت، منھا ما

ا في استفحال ھ ه الظاھرة في عالمنا اإلسالمي ذوحتى الثقافي لعب دورا ھاّمً
آخر، وفي الجزائر خاصة، فال یمكن حصر أسبابھا في جانب واحد وإھمال 

جملة من العوامل في  تضافرتكما ال یمكن فصل جانب عن آخر، فقد 
  :انتشارھا، ومنھا
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فالعوامل االجتماعیة أھمھا الزواج المبكر للمرأة، وإرغامھا من طرف  -
األھل خاصة النساء غیر المتعلمات، حیث أثبتت الدراسات أن نسبة الخلع 

لنسبة كلما تقدمن مرتفعة عند النساء الصغیرات في السن وتنخفض ا
، كما أن تدخل أھل الزوج في الحیاة الخاصة للزوجین، وعدم 29بالعمر

مراعاة التكافؤ بین الزوجین في المستوى الثقافي أو االجتماعي أو الثقافي أو 
التعلیمي أو األخالقي أو الدیني،وصراع األدوار بین الزوج والزوجة،بعید 

اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما  ي جاء بھ اإلسالم،ذعن مبدأ القوامة ال َجاُل قَوَّ الرِّ
الَِحاُت قَانِتَاٌت  ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ َل هللاَّ فَضَّ

ِتي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُ  ُ َوالالَّ نَّ َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ
َ َكاَن  فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ

فكل منھما یرید لعب الدور األساسي في األسرة،  ،)34: النساء( َعلِیًّا َكبِیرً 
 .30وحّب السیطرة، وإھمال الواجبات والحقوق الزوجیة

االجتماعي مما قّوى شخصیتھا وجعلھا أكثر جرأة على  تطور مركز المرأة -
أن تخطو أول خطوة نحو الخلع بمجرد شعورھا بالحریة والتحرر في 

، وقد ورد في 31شخصیتھا مما جعلھا أكثر استعدادا للمطالبة بحقوقھا
تشكو زوجھا، وتطلب الخلع منھ، فعن  السنة،أّن المرأة جاءت إلى النبي 

، أتت امرأة ثابت ابن قیس النبي " :قال) عنھمارضي هللا (ابن عباس 
یا رسول هللا ثابت بن قیس ما أعتب علیھ في خلق وال دین، ولكني : فقالت

: نعم، فقال : قالت. أترّدین علیھ حدیقتھ: "فقال . أكره الكفر في اإلسالم
  .32"اقبل الحدیقة، وطلقھا تطلیقة

القیم والعادات والمعاییر المرتبطة التغیر في البناء االجتماعي لألسر وتبدل  -
بنظم الزواج والطالق، فأصبح اللجوء إلى االنفصال أمرا خاّصا بینھما، 

إِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن الخبرة  يوذاستشارة األھل و دون
َ َكاَن َعِلیًما أَْھلِِھ َوَحَكًما ِمْن أَْھلِھَا إِْن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِّ  ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ ِق هللاَّ

  .)35: النساء( َخبِیًرا
أما األسباب االقتصادیة التي ساھمت في توسیع دائرة الخلع في 
المجتمع الجزائري، فتظھر حین تضیق سبل العیش ویفشل الزوج في تحقیق 
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ا تعرفھ الحیاة حیاة سعیدة، فیقلّل من اإلنفاق وال یبالي بالنتائج خاصة مع م

، فنجد أغلب األسر الجزائریة تعیش حالة 33العصریة من ارتفاع في التكالیف
صعبة، فتزید ھذه الظروف التي تؤدي إلى الشجار بین الزوجین، وقد ینتھي 
في كثیر من األحیان إلى لجوء المرأة إلى التخلص من رباط الزوجیة عن 

 .طریق الخلع كحلٍّ بدیل

تعتبر : جریان المال في أیدي النساءو أة مالیًّااستقاللیّة المر - 1
الحریة االقتصادیة بالنسبة للمرأة ورقة رابحة في یدھا، لكي تقدم على قرار 
الخلع عندما یصبح الزوج ال یطاق، ویستحیل العیش معھ، ھذا من ناحیة، 

وأن المرأة ومن ناحیة أخرى رغبة الزوج في التحكم في دخل الزوجة،خاصة 
ة الیوم حظیت بمستویات عالیة من التعلیم أتاحت لھا أن تتبوأ الجزائری

مناصب مختلفة في كل القطاعات،وأصبحت وظیفتھا تدر علیھا دخال كبیرا، 
یزید على حاجتھا، فأتاح لھا ھذا الوضع الجدید االستقالل اقتصادیا عن الزوج 

ال، وعن أسرتھا، وبالتالي فقد أصبح التخلص من الزوج عن طریق لغة الم
الذي باتت تملكھ أسھل حّل تلجأ إلیھ، دون أن تھّدد ھذه الخطوة مستقبلھا على 
األقل اقتصادیا، فتلجا المرأة بكل اطمئنان إلى طلب الخلع من الزوج، الذي 

 .  كان في الماضي ھو الذي ینفق علیھا

أكد علماء الدین واالجتماع أن غیاب : ضعف الوازع الدیني - 2
ي في مقدمة أسباب انتشار الخلع في الجزائر عند الشباب الوازع الدیني یأت

خاصة، فبعد معاناة طویلة للتعرف على فتاة ذات أخالق وجمال، فیدخل 
البیوت من أجل الخطبة، وعقد القران على من أعجبتھ، فإذا ما حصل الزواج، 
وبدأت المشكالت األسریة تظھر تباعا، وبدل من حّل ھذه المشكالت بالحوار 

دف البناء، تنحو المرأة منحى إنھاء األسرة عن طریق طلب الخلع، تحت الھا
تأثیر الدراما الھابطة التي تظھر المرأة المتحررة والمطلقة كبطلة، والتي 
ترّوج لقیم الغرب والتقلید األعمى في كّل شيء، فالمجتمعات الغربیة قد تفتت 

ء، لغیاب رادع دیني من الداخل فكثرة األسر المفككة، وارتفعت نسبة اللقطا
یحرم مثل ھذه السلوكیات، وانعدام ضوابط شرعیة تقیدھا، فاإلسالم یفرض 
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على المرأة طاعة زوجھا، وان خشیت أال تؤدي حق هللا في طاعتھ، جاز لھا 
  .34أن تخالعھ بعوض تفتدي بھ نفسھا منھ

یجوز للمرأة : وسائل التواصل االجتماعي والخیانة اإللكترونیة - 3
عن  وانشغلتطلب الخلع من زوجھا، إذا ترك حقا من حقوق هللا تعالى، أن 

، وما أكثر الملھیات في وقتنا، فعلى الرغم من أن لوسائل 35أھلھ بأمور أخرى
اإلعالم والتكنولوجیا فوائد إیجابیة، إال أنھا ساھمت كثیرا في استفحال ظاھرة 

بإنشاء ري خصوصا، الخلع في المجتمعات العربیة عموما، والمجتمع الجزائ
صداقات مع األجانب، والتي تتطور مع مرور الوقت لتسلك مسار الخیانة 
الزوجیة سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل،وھي تؤدي في نھایة المطاف إلى 
تفكیك األسر ولجوء المرأة إلى الخلع، السترجاع كرامتھا التي ھدرھا زوجھا 

اتساب وغیرھم من وسائل التواصل بخیانتھ لھا، فبعد أن كان الفایسبوك والو
االجتماعي وسیلة لتقریب المسافات وتقویة صلة الرحم خرجت الیوم عن 
مسارھا الصحیح لتستغل من طرف البعض في أغراض أخرى، لغیاب 

بھذه المثابة نقمة على المجتمعات اإلسالمیة،  الرقابة فأصبحت ھذه الوسائل
لة أفراد األسرة أمام شاشات حیث ساھمت في تفشي االنحالل الخلقي، عاز

الحواسیب، أو الھواتف النقالة، فلكل فرد عالمھ الخاص الذي وجد فیھ ضالتھ 
  .وشھواتھ

وھكذا، لعبت وسائل التواصل االجتماعي دورا بارزا في نشر 
الخیانات االفتراضیة، والتي قد تتحول في كثیر من األحیان إلى خیانات 

 .الطالق أو بالخلعواقعیة؛ وھو یعصف باألسرة إما ب
لقد أصبحت المرأة الجزائریة الیوم أكثر : الوعي الثقافي للمرأة - 4

وعیا وانفتاحا على ثقافات العالم التي تناصر قضایا المرأة وتنادي بحریتھا، 
وأصبحت على درایة بكل ما یتناولھ اإلعالم من تمكین لھا بتقدیم نماذج لنساء 

، حیث كثرت المنظمات التي تعنى تحصلن على تكریمات وجوائز عالمیا
بحقوق المرأة، فأدى كل ھذا الزخم الثقافي اإلعالمي والتكنولوجي إلى وعي 
المرأة بحقوقھا ومعرفة الكیفیة التي یمكن أن تنالھا بھا، بل إنھا تحظى بعنایة 
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قویة من مؤسسات أقوى ذات صوت عالمي عال تدافع عنھا وعن قضایاھا 
 .الكبیر في زیادة وتیرة ظاھرة الخلع فكان لھذا الوضع األثر

یظھر عموما بعد استعراضنا ألھم األسباب التي ساھمت في  
ضعف للوازع الّدینیلدى الزوجین، استفحال ظاھرة الخلع في الجزائر، من 

مع ، وضعف التأھیل األسري للزوجین، وجریان المال في أیدي النساء
أنھ من الصعوبة ت االفتراضیة، تأثیرات وسائل التواصل االجتماعي والعالقا

بمكان الوقوف على األسباب المحددة التي تدفع المرأة إلى اتخاذ ھكذا قرار، 
یمكن وصفھ بالجريء خصوصا في مجتمعاتنا الشرقیة، ألن ھناك عوامل 
أخرى خاصة تتشابك وتتداخل فیما بینھا في قرار الخلع باعتباره خطوة جریئة 

 أن اإلسالم لم یمنع المرأة من فظ رابط الزوجیة من طرف المرأة المسلمة، إال
وراعى جمیع الحاالت الواقعیة التي تعترض الزواج، كما راعى مشاعر 
المرأة التي ال حیلة لھا فیھا وال یمكن للزوجة أن تعیش مع زوج تنفر منھ، 

  .فكان الخلع دلیال على واقعیة الشریعة اإلسالمیة
  .لمواجھة استفحال ظاھرة الخلع الحلول المقترحة: المطلب الثالث

شرع هللا الزواج إلقامة األسرة المسلمة، : حسن اختیار الزوج - 1
ووثّق االرتباط بین الزوجین بعقد دائم سّماه میثاقا غلیظا؛ وحرصا على 
استدامة ھذا الّرباط األسري، وما ینبني علیھ من ثبات البنیة االجتماعیة 

ة، وندب إلى رؤیة الخاطبین لبعضھما؛ ألنّھ واستقرارھا؛ شّرع اإلسالم الخطب
المناسب  أحرى أن یؤدم بینھما، كما وّجھ الطرفین إلى حسن اختیار الزوج

إلقامة أسرة على المودة والرحمة، فدعا إلى اعتماد معیار الدین والخلق، حیث 
فاظفر بذات الدین تربت : "طرفي الزواج بھذا التوجیھ، فقال خاطب النبّي 

جوه: "وقال ،36"یداك   .37"إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوِّ
التوافق العلمّي، : ومن األمور التي یجدر مراعاتھا عند االختیار

، ألنّھ أمكن للمماثلة والتجانس بین الزوجین، وھو ما 38والثقافّي، واالجتماعي
 في بیت واحد،ویتعاونان یفضي إلى االتفاق واالئتالف بینھما غالبا؛ فیتعایشان

على مواجھة صعاب الحیاة ومشكالتھا، وینجحان في تحّمل مسؤولیات 
  .األسرة وتبعاتھا
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وكثیرا ما كان التباین بین الزوجین في المكانة االجتماعیة، أو في 
الحالة المالیة، أو في المستوى الثقافي والعلمي، أو في الحرفة والمنصب، 

تنتھي بالطالق، أو وغیر ذلك من الفروق سببا للمشكالت الزوجیة التي 
  .بالخلع

المرأةّ التي رفضت الزواج بمن ھو دونھا في  ولھذا أقّر النبّي 
رضي هللا (المكانة والنسب، وأنصفھا بأن رّد األمر إلیھا، فقد جاء عن عائشة 

إّن أبي زوّجني ابَن أخیھ لرفعِ خسیستھ، : دخلت علیھا، فقالت ، أّن فتاةً )عنھا
، فلّما انتظري حتى یأتي رسول هللا : ھا عائشةوإني كرھت ذلك، فقالت ل

أّما إذا كان «: أرسَل إلى أبیھا، فجعل األمَر إلیھا، فقالت جاء رسوُل هللا 
، فقد أجزُت ما صنَع أبي، إنما أردُت أْن أعلَم ھْل للنساِء من األمِر  األمُر إليَّ

  .39»شيٌء أم ال؟
قبل الزواج لتحّمل  وذلك بإعدادھما: التأھیل األسري للزوجین - 2

المسؤولیات الزوجیة، وكذا المرافقة العائلیة للزوجین حدیثّي الزواج بالنصح 
، ونقل الخبرات والتجارب لھما، وتوعیتھما بوثاقة وقداسة 40والتوجیھ

االرتباط األسري، ولزوم الحفاظ علیھ، وعدم االستسالم أمام المشكالت 
مواجھتھا بالتعاون والتواصل الواقعیة التي تعترض سیرورة األسرة، بل 

اإلیجابي الفّعال، والعمل المشترك على نشر المودة والوئام بین الزوجین 
وأفراد األسرة، بما یؤھل كل طرف في األسرة للقیام باألدوار المنوطة بھ 

  .أحسن قیام
المتصلة بموضوع الزواج  والقارئ آلیات القرآن وأحادیث النبي 

لیكون  -إن التزم بھا -التوجیھات التي تدفع الزوج واألسرة یتبّدى لھ كثرة 
زوجا صالحا، مؤدیا لواجباتھ، ومتحمال لمسؤولیاتھ كاملة، ومن ذلك قولھ 

َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى أَْن : فقال تعالى: تعالى
ُ فِیِھ َخْیًرا كَ  ، وفي السیاق نفسھ نجد )19: النساء( ثِیًراتَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ

أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وخیاركم خیاركم : "قول النبّي 
  .41"لنسائھم
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رضوان هللا - وفي تراثنا اإلسالمّي، لم یغب عن أذھان الصحابة 
أّن المرأة المقبلة على الزواج، كما الرجل یحتاجان إلى تأھیل  -علیھم

نوا إذا زفُّوا امرأة على زوجھا،أمروھا بحسن خدمة الزوج، وتدریب؛ لذا كا
  .42ورعایة حقّھ علیھا

والرجل لیس بمنأى عن ھذا التأھیل وعن تلك التوجیھات، التي تجعل 
وعلیھ،فإّن الخلل في التأھیل ینشئ أسرة ھّشة .منھ رجال مسؤوال عن أھل بیتھ

ى التلفظ بالطالق تكون عرضة للتصّدع واالضمحالل؛ حیث یتسّرع الزوج إل
عند أول مشكلة تعترضھ، وتھرول المرأة إلى لغة المال سبیال إلنھاء األسرة 

  .مع أّول خالف
إّن من یتتبع األسباب الحقیقیة للخلع في واقعنا، یلحظ تساھل كثیر من 
النساء في طلب فض الرابطة الزوجیة، ولو أحسن تأھیل المرأة، وتوجیھھا 

ألسریة، التي سماھا القرآن میثاقا غلیظا، وإلى إلى عظم مكانة الرابطة ا
خطورة طلب الخلع من غیر مبرر شرعّي مقبول، وما ینجر عنھ من تفریق 

  .للسرة وتشتیت لألطفال؛ لتخلصنا من كثیر من حاالت الخلع
ال شّك أّن تربیة إیمانیّة  :التربیة اإلیمانیّة وتنمیة الوازع الدینيّ  - 3

سرة عن طریق مؤسسات التنشئة االجتماعیة صحیحة، یتلقّاھا طرفا األ
المختلفة، من أسرة، ومسجد، ومدرسة، ووسائل إعالم كفیلة بأن تجعل 
الزوجین یكبران الطالق وإنھاء األسرة، فالطالق أبغض الحالل، وعلى 
الرجل أال یلجأ إلیھ إال إذا استحالت حیاتھ مع زوجتھ، وكان بقاؤه معھا یسّبب 

حّققا؛ وفي المقابل یترسخ في ذھن المرأة أّن الخلع حقٌّ لھ، أو لھما ضررا م
لھا، لكن ال تلجأ إلیھ إال إذا تضررت حقیقة، وكان استمرارھا في العصمة 
الزوجیة ذریعة إلى التعدي على حدود هللا بالتقصیر في حّق الزوجیة، وعلیھ، 

الل من فیعظم في نفسھا الخلع، وال تتسّرع في االتكاء علیھ رغبة في االستق
  .الرابطة األسریة

فالخلع منحة ربانیة للمرأة، منحھا لھا اإلسالم، لتكون مخرجا لھا من 
الضرر الواقع علیھا، ولّما كان حّقًا لھا شرعا؛ فإّن مقتضى إیمانھا وطاعتھا 
لربھا أال تستعملھ إّال فیما وضعھ الشرع لھ، وال تتعّسف في توظیفھ لتحقیق 
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ادم بذلك مقاصد الشرع في تشریعھ، بأن یصبح أھواء ورغبات طارئة، فتص
  .آلة تدمیر ألسرتھا، وتشتیت ألوالدھا، فتقع علیھا تبعة ذلك في الدنیا واآلخرة

إّن التربیة اإلیمانیة التي تجعل المسلمة تتطلّع إلى الجنّة؛ فتسلك كّل سبیل 
ھا توصلھا إلیھا، وتجتنب كّل خصلة تبعدھا عنھا، لتفّر من طلب الخلع فرار

من األسد، إذا علمت أّن ركوب الخلع من غیر ما مقصد صحیح مؤذن 
بحرمانھا من الجنة، وھذا ما یفّسر تصدیر بعض أصحاب كتب الحدیث 

أیما امرأٍة سألْت : "قاَل رسوُل هللا : بحدیث ثوباَن، قال" كتاب الخلع"
  .43"زوَجھا طالقاً في غیِر ما بأٍس، فحراٌم علیھا رائحةُ الجنةِ 

الشك أّن المشّرع  :دور المشّرع والقضاء في الحّد من الظاھرة - 4
عندما یضع التشریعات، یجتھد في وضع نصوص تستھدف تحقیق مقاصد 
سامیة، تنظم حیاة الناس، وتحفظ مصالحھم، وتدفع عنھم األضرار، 
والنصوص القانونیة المنظمة للخلع عرفت تعدیالت متعددة، تجسدت في نّص 

یجوز للزوجة دون موافقة "نون األسرة الجزائري على أنھ من قا 54المادة 
، وإذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي  الزوج، أن تخلع نفسھا بمقابل ماليٍّ

  ."للخلع یحكم القاضي بما ال یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

 فھذه المادة أعطت للمرأة الجزائریة الحّق في الخلع ولو لم یقبل بھ
الزوج، بمعنى أّن لھا الحق في طلب فراق زوجھا بالخلع، یستوي في ذلك أن 
تكون أسبابھا صحیحة أو غیر صحیحة، ویستوي في ذلك قبول الزوج أو 
رفضھ؛ وحضور القاضي للحكم بینھما عند عدم االتفاق على العوض الذي 

  .تدفعھ المرأة، وعندھا یحكم بتعویض ال یتجاوز صداق المثل

المادة حیدت القاضي عن النظر في األسباب التي أفضت إلى إّن ھذا 
ذلك على األسرة، وعلى األطفال،  طلب الخلع، وفي مدى واقعیتھا، وفي أثر

وھذا ال  ...وغیر ذلك من االرتدادات التي یكو نلھا أثر اجتماعي فیما یأتي بعد
تنخر شك سبب من األسباب التي أفضت إلى استفحال ھذه الظاھرة التي باتت 

المجتمع الجزائري؛ وھو ما یحتم إعادة النظر في ھذه المادة، وفي كیفیة 
تطبیقھا، وإعادة االعتبار لدور القضاء في ھذا الموضوع؛ ألن قضیة الخلع ال 
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تتعلق بالزوجة وحدھا، وال باألسرة وبجمیع مكوناتھا فحسب، بل األمر أخطر 
  .من ذلك ألنھ یتعلق بالبنیة االجتماعیة كلھا

ّن تفعیل دور القضاء والمحكمة في اإلصالح بین الزوجین، وعدم إ
التسرع في تطبیق األحكام التي من شانھا أن تھّدد وتفّكك المجتمع الجزائري، 
صار أمرا ضروریا لحمایة المجتمع الجزائري من تداعیات ھذه الظاھرة، 

ن تفادیا وھذا عمال بتوجیھات دیننا، حیث دعانا إلى تفعیل الصلح بین الزوجی
إِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن   :تعالى للفراق بینھما، حیث قال هللا

َ َكاَن َعلِیًما  ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ أَْھلِِھ َوَحَكًما ِمْن أَْھلِھَا إِْن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِّقِ هللاَّ
 ).35: النساء( َخبِیًرا

ال یخفى دور اإلعالم في التوعیة  :دور اإلعالم الھادفتفعیل  - 5
بخطورة ظاھرة الخلع، من خالل رصد القضایا والمشكالت التي أفرزھا 
التطور المعاصر، والتي مست األسرة المسلمة عموما والجزائریة خصوصا، 

أنّھ أبغض الحالل، وینظر إلى المرأة التي  فبعد أن كان ینظر إلى الطالق على
لخلع على أنّھا أتت جریمة عظیمة بخرقھا للتقالید والعادات التي تقدس تطلب ا

األسرة، وتزري بالمرأة الناشز، تغیرت كثیر من القیم والمفاھیم عند المرأة؛ 
وھذا بفعل االنفتاح على الثقافات الغربیة التي تروج لتحرر المرأة، فصارت 

أن تأبھ بالعواقب،  المرأة المعاصرة أكثر جرأة  على طلب خلع زوجھا دون
ووسائل التواصل  وھنا یأتي دور اإلعالم اإلیجابي لمواجھة اإلعالم الھدام،

االجتماعي الحدیثة؛ فدور اإلعالم الھادف توجیھ األسرة وتوعیتھا بخطر 
الخلع واستفحالھ في واقعنا المعاصر من خالل البرامج الھادفة، والحصص 

توعیة االجتماعیة بخطورة الظاھرة، ودعوة النافعة التي تعتمد اإلقناع وسیلة لل
النساء إلى التمسك بالقیم اإلسالمیة، وبموروثنا الحضاري الذي یقدس األسرة، 

 .وینوه بالمرأة المتفانیة في الحفاظ على أسرتھا
خصوصا : تفعیل دور األسرة الجزائریة في التوجیھ والمتابعة - 6

ُ   في السنوات األولى من الزواج، َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم َوهللاَّ
 ِ ِمْن أَْزَواِجُكْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّیِّبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت هللاَّ

فبعد أن كان نموذج األسرة السائد ھو األسر  ،)72: النحل( ھُْم یَْكفُُرونَ 
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دة التي تحظى بتوجیھ وعنایة من كبار العائلة، أصبح الواقع الذي یفرض الممت
نفسھ الیوم ھو ظھور أسرة النواة الصغیرة المكونة من الزوجین حدیثي عھد 
بالمشاكل األسریة والحیاة الزوجیة، وھو ما یستدعي توجیھھما من طرف 

اكل وحسمھما العائلة الكبیرة، بما یجعل حكمھما على األحداث وعالجھما للمش
للخالفات سریعا،وال یصبح أسرع حّل ھو قول الزوجة للزوج طلقني دون 

  .44مراعاة العواقب التي تحدث فیما بعد
  :الخــــاتمة

بعد ھذا العرض الذي تناولنا فیھ ظاھرة خطیرة على األسرة الجزائریة، 
راح أال وھي ظاھرة الخلع، حیث عّرفنا بالظاھرة، وبأسبابھا، كما حاولنا اقت

بعض الحلول، التي نعتقد صلوحیتھا للحّد من انتشارھا في مجتمعنا 
  :الجزائري، وقد خلصنا إلى بعض النتائج نوجزھا في اآلتي

الخلع طلب المرأة إنھاء العالقة الزوجیة، مقابل تعویض مالي، تدفعھ  -
 .لزوجھا

كان الخلع حق للمرأة، وضع في یدھا لمقاصد شرعیة، فإن أحسنت استعمالھ  -
تصرفھا جائزا، وإن تعسفت في استعمالھا وصادمت المقاصد التي شرع 

 .ألجلھا، كان باطال مفضیا إلى تدمیر األسرة والمجتمع
الخلع مظھر للعدل الرباني، الذي وضع الخلع في ید المرأة مقابل ما بید  -

 .الرجل من الطالق
الدینیة، : منھا ارتفاع نسب الخلع في الجزائر، جاء نتیجة ألسباب مختلفة -

 . واالجتماعیة، والثقافیة، واالقتصادیة، والتشریعیة
 أفرز الواقع المعاصر جملة من المعطیات أثرت كثیرا في تماسك األسرة -

 .الجزائریة، وھو ما یعكسھ ارتفاع نسب الطالق والخلع
تقصید أحكام الخلع، وإعادة النظر في اجتھادات العلماء السابقین، وفي  -

 . عات القانونیة المنظمة لھاالتشری
تفعیل دور القضاء بمراعاة مقاصد الخلع األساسیة مقارنة بمقاصد الزواج  -

 .واألسرة
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ووضع التشریعات المناسبة والمواكبة لمتطلبات العصر للحد من استفحال  -
 .ظاھرة الخلع

تفعیل دور مؤسسات التنشئة االجتماعیة للتوعیة بمسؤولیة الزواج،  -
 .التسرع في طلب الخلع من المرأة أو ولیھاوخطورة 

المعاصرة التي مست كیان  تفعیل دور الخطاب الدیني لمواجھة التحدیات -
 .األسرة المسلمة 

التربیة الدینیة للزوجین، والتي یشترك فیھا كل من األسرة، والمدرسة،  -
 .. .والمسجد، واإلعالم

سسات التربویة والجامعیة ضرورة التأھیل األسري للزوجین، وإشراك المؤ -
  .الحفاظ على تماسك األسرة المسلمة في ذلك لضرورة

   :الھوامش
                                                        

  .8/76لسان العرب،  -1
 2/209معجم مقاییس اللغة،  -2
 .1/114تھذیب اللغة،  -3
 .2/209معجم مقاییس اللغة، : ینظر -4
 3/1205الصحاح، الجوھري،  -5
 .8/76لسان العرب،  -6
  .713فیروز آبادي، صالقاموس المحیط لل: ینظر -7
، والقاموس المحیط للفیروز 2/209، ومعجم مقاییس اللغة، 3/1205الصحاح، : ینظر -8

 .713آبادي، ص
، وبلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، 1/114تھذیب اللغة، : ینظر -9

اوي على الشرح الصغیر" ، الصادق ، ومدونة الفقھ المالكي وأدلّتھ1/441، "حاشیة الصَّ
 .3/338بن عبد الرحمن الغریاني، 

 .252القوانین الفقھیّة، ص -10
ّصاع التونسّي المالكّي  -11 ت (شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم األنصاري الرَّ

 ، )ھـ894
 .1/441حاشیة الّصاوي على الشرح الصغیر،  -12
 .2/54بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،  -13
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اوي على ا -14 ، 7/324المغني البن قدامة، : وینظر. 1/441لشرح الصغیر، حاشیة الصَّ

 .9/395وفتح الباري البن حجر العسقالني، 
 .1/114تھذیب اللغة،  -15
 .17/5المجموع شرح المھذب، النووي،  -16
 .7/324المغني، ابن قدامة الحنبلي، : ، وینظر2/54بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،  -17
 .6/76االستذكار،  -18
 .329ألحوال الشخصیة، محمد أبو زھرة، صا -19
، كتاب الطالق، باب الخلع وكیف الطالق فیھ، "الجامع الصحیح"أخرجھ البخاري في  -20

 . -رضي هللا عنھما -، عن ابن عبّاس 1044، ص5273رقم 
  .7/324المغني، ابن قدامة الحنبلي،  -21
 .6/76ار، االستذك: ، وینظر9/395فتح الباري البن حجر العسقالني،  -22
  .7/324المغني، ابن قدامة الحنبلي، : ینظر -23
  .2/55بدایة المجتھد،  -24
  .339-3/338مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ للغریاني، : ینظر -25
، ومدونة 332األحوال الشخصیة، محمد أبو زھرة، ص: ، وینظر2/55بدایة المجتھد،  -26

  .339-3/338الفقھ المالكي وأدلتھ للغریاني، 
 .3/137لجامع ألحكام القرآن، ا -27

القاھرة، دار النھضة العربیة ، دراسات في علم االجتماع العائلي،  ،مصطفى الخشاب 28-
  .243،ص1985ط، .د
تغیر نموذج الزواج في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج  ،عمریة میمون 29-

  .91، ص2009لخضر، باتنة، 
والثقافیة لظاھرة الطالق، دراسة انثروبولوجیة  المتغیرات االجتماعیة ،أیمن الشبول -30

  .689، ص 2010، العدد الثالث، 26المجلد / في بلدة الطرة ، مجلة دمشق
، ، دار الكتب الجامعیةاإلسكندریةتطبیقات في علم االجتماع،  ،محمد عاطف غیث 31-
 .229،ص 1970ط، .د
، ص 4971، رقم 5، جباب الخلع وكیفیة الطالق فیھ: الجامع الصحیح ،البخاري -32

2021.  
مشكالت الطالق في المجتمع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، مسعودة كمال -33

 .52- 51، ص 1986ط، .الجزائر، د
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دراسة مقارنة بین الفقھ ، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة، عبد هللا عابدي 34-

الحضارة اإلسالمیة، بحث مقدم اإلسالمي والقانون الجزائري، كلیة العلوم اإلنسانیة و
  .41ص  ،لنیل درجة الماجستیر، جامعة وھران

، نقال عن  عبد الكریم 112، ص 3غایة المنتھى في الجمع بین اإلقناع والمنتھى ، ج -35
 .122زیدان ، ص 

، من حدیث جابر ین عبد هللا رضي 3/388، 1086أخرجھ البخاري في صحیحھ، رقم  -36
  .هللا عنھ

، من حدیث أبي ھریرة رضي هللا 3/386، 1084ترمذي في السنن، رقم أخرجھ ال -37
 .عنھ

وھو ما یعبّر عنھ الفقھاء بالكفاءة بین الزوجین، وقد اتفق جمھورھم على اعتبار  -38
الكفاءة في الدین، وفي السالمة من العیوب الموجبة للخیار؛ لكّنھم اختلفوا في اعتبار 

ب، حیث اعتبره الحنفیة، والشافعیة والحنابلة، ولم النس :المماثلة في أمور أخرى منھا
 یعتبره المالكیة؛ والغنى، حیث اعتبر الكفاءة فیھ األحناف، والحنابلة؛ والمھنة والحرفة،

مدونة الفقھ المالكي : ینظر. حیث اعتبرھا الجمھور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة
  .56-54 وأدلتھ، الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، ص

، من حدیث عائشة 460- 3/459، 15981أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف، رقم  -39
 .)رضي هللا عنھا(
التقریر الفقھي،ابتسام الحلواني، العدد السادس، مركز ابن إدریس الحلي، : ینظر -40

 .18، ص2008
رضي هللا (، من حدیث أبي ھریرة 3/458، 1162أخرجھ الترمذي في السنن، رقم  -41

 .)عنھ
 .3/194مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، : ینظر -42
 .3/543، 2226أخرجھ أبو داود في السنن، رقم  -43
العدد السادس، مركز ابن إدریس الحلي، التقریر الفقھي، ابتسام الحلواني، : ینظر -44

  .18 ، ص2008
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  أي حمایة لألسرة في ظل توجھ المشرع الجزائري

  إلى توسیع أسباب التطلیق 

  

  وفاء دریدي ةالدكتور – وسیلة مرزوقيالدكتورة                      

  1جامعة باتنة –أم البواقي جامعة 

  :ملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أسباب التطلیق التي اتخذھا 
في قانون األسرة، حیث تم إبراز السیاسة التي انتھجھا المشرع الجزائري 

المشرع في التوسیع في ھذه األسباب، وإیراد أسباب لم تشر لھا قواعد 
  .الشریعة اإلسالمیة ولم تحظ باإلجماع الفقھي

ففتح الباب للمرأة لفك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق بتوسیع 
لظاھرة في المجتمع الجزائري، وخلف مما أدى إلى انتشار واسع لھذه ا أسبابھ

  .تفككا أسریا امتدت آثاره لتقوض قیام األسرة

Résumé: 

Le but de cette étude était de faire la lumière sur les causes du 
divorce à la demande de l’épouse édictée par le législateur algérien 
dans le code de la famille, en mettant en évidence la politique 
adoptée par le législateur pour d’une part élargir ces causes et d’autre 
part invoquer des raisons non pas mentionnées par les règles du droit 
islamique. 

Donner l’opportunité aux femmes pour qu’elles rompent la 
relation conjugale par biais de divorce en élargissant ses causes, 
conduit à des taux de divorce plus élevé dans la société algérienne, 
ce qui conduira inévitablement non seulement à la désintégration de 
la famille, mais aussi à son effondrement. 
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  :مقدمة

یعتبر الزواج أقدس رابطة عند هللا عز وجل، فالزواج شرع من اجل 
استمرار الحیاة، وبقاء النوع اإلنساني فیتعاون كل من الرجل والمرأة على 
بناء أسرة، وفق قیم ومبادئ یتفقان علیھا، لكن ھذا الزواج قد ینتھي بوقوع 

  .الفرقة بین الزوجین

أثبتھ الشارع الحكیم وكذلك السنة إذا كان الطالق حق خالص للزوج ف
النبویة الشریفة، وأجمع علیھ علماء الشریعة اإلسالمیة منذ العھد األول، وذلك 

اُموَن َعلَى النَِّساِء   :لقولھ تعالى ،لما للرجل على المرأة من القوامة َجاُل قَوَّ الرِّ
ُ بَْعَضھُْم َعلَٰى بَْعضٍ  َل هللاَّ   ).34: النساء( بَِما فَضَّ

إال أن الشریعة كذلك لم تحرم المرأة من الحق في فك الرابطة الزوجیة، 
بل خولتھا إیاه في بعض الصور وفتحت لھا باب القضاء لترفع إلیھ طلبھا، 

  .وذلك في صورتین ھما التطلیق والخلع

ویعتبر التطلیق رخصة استثنائیة منحھا المشرع للزوجة، لكن ممارسة 
وشروط، وھي كلھا خاضعة للسلطة التقدیریة ھذه الرخصة مقید بعدة قیود 

للقضاء، ألن المركز القانوني الناشئ في عقد الزواج قد ینقضي بناءا على 
واقعة تتمسك بھا الزوجة أمام القضاء وإثبات ھذه الواقعة ینشئ حق إرادي 

  .للزوجة في إنھاء ھذا المركز

أو نجده نص على حاالت  وبالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري
، حیث توسع 53 أسباب للتطلیق، أوردھا على سبیل الحصر في مادتھ

المشرع الجزائري في أسباب ھذا النوع من الطالق، وسمح للزوجة بطلب 
التطلیق إن لحقھا ضرر ثابت من زوجھا،وھنا المشرع سعى إلى رفع الضرر 

  .عن الزوجة على حساب مصلحة األسرة

ھذا التوجھ من طرف المشرع  ولعل الواقع العملي یوضح مدى مساھمة
في زیادة التفكك األسري بالنظر إلى تزاید حاالت التطلیق في المجتمع منذ 

  .اعتماد ھذا النص
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  :وعلیھ ستكون اإلشكالیة المطروحة ھي

كیف أثر توجھ المشرع في التوسیع في أسباب التطلیق على حمایة 
  األسرة؟

  :ة التالیةولإلجابة على ھذه اإلشكالیة نحاول إتباع الخط

  .التطلیق و مدى مشروعیتھ مفھوم:المبحث األول

  .أسباب التطلیق في قانون األسرة الجزائري:المبحث الثاني

  .آثار التطلیق على حمایة األسرة:المبحث الثالث

  

  مفھوم التطلیق ومدى مشروعیتھ:المبحث األول

إذا كان القانون قد منح للزوج حق فك الرابطة الزوجیة باإلرادة 
لمنفردة، فقد منح للزوجة حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتطلیق، وانطالقا من ا

  .ھذا البد من التطرق لمفھوم التطلیق ومدى مشروعیتھ

  :مفھوم التطلیق - أوال

التطلیق مأخوذ من الفعل طلق، یطلق، تطلیقا، فھو مأخوذ من  :في اللغة
  .1ركھم ومفارقتھمالطالق، ومعناه الترك، وتطلیق الرجل من قومھ یعني ت

ھو الطالق بناءا على طلب الزوجة، ویتم  فالتطلیق :أما في االصطالح
بحكم قضائي رغم معارضة الزوج لھ، طالما أنھا متضررة ویفرق القاضي 
بینھما طبقا لقواعد العدل واإلنصاف،كما یطلق علیھ اصطالحا لفظ التفریق 

لى الضرر الذي لحق القضائي وذلك ألنھ یصدر بحكم من القاضي بناءا ع
  .2الزوجة

فإن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا صریحا للتطلیق بل  أما قانونا،
فالتطلیق .من قانون األسرة الجزائري 53اكتفى بذكر أسبابھ في نص المادة 

یعتبر رخصة استثنائیة منحھا المشرع للزوجة، لكن ممارسة ھذه الرخصة 
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، ألن 3ھا للسلطة التقدیریة للقضاءمقید بعدة قیود وشروط، تخضع في مجمل
المركز القانوني الناشئ في عقد الزواج قد ینقضي بناءا على واقعة تتمسك بھا 

وإثبات ھذه الواقعة ینشئ حق إرادي للزوجة في إنھاء  الزوجة أمام القضاء،
  .ھذا المركز

محاولة  03/12/1984وقد ورد في قرار للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
من المقرر شرعا أن الطالق ھو حق للرجل " :التطلیق، جاء فیھلتعریف 

صاحب العصمة وانھ ال یجوز للقاضي أن یحل محلھ في إصداره،أما التطلیق 
  .4....."فھو حق للمرأة المتضررة و ترفع أمرھا للقاضي الذي یطلقھا 

  :مدى مشروعیة التطلیق -ثانیا

نجد  القرآنجماع،فمن تثبت مشروعیة التطلیق بالقرآن و السنة و اإل
تَانِ   الطََّالقُ  :قولھ تعالى : البقرة﴿ بِإِْحَسانٍ  تَْسِریحٌ   أَوْ  بَِمْعُروفٍ   فَإِْمَساكٌ    َمرَّ

 أن تقوم الحیاة الزوجیة على اإلحسان و المعاشرة بالمعروف، فاألصل ،﴾229
فإذا انتفت ھذه العناصر جاز للزوجة رفع أمرھا للقاضي مطالبة بالتطلیق 

 .ررللض

قَا  َوإِنْ  :كما یجد التطلیق مشروعیتھ في قولھ تعالى ُ  یُْغنِ  یَتََفرَّ ُكّالً   هللاَّ
ُ  َوَكانَ  َسَعتِھِ   ِمنْ  فاآلیة تدل على جواز  ،﴾130: النساء﴿ َحِكیًما َواِسًعا هللاَّ

التفریق بین الزوجین إذا تعذر الصلح بینھما ،و یكون التفریق بینھما في ھذه 
ھما من استمرار حیاة المعاناة ،فإذا لم تتم التفرقة بینھما بالطالق الحالة خیرا ل

أو الخلع ،یمكن للقاضي التدخل و التفریق بینھما لرفع الضرر و حل النزاع 
  .بینھما

السنة النبویة الشریفة فیستدل على مشروعیة التطلیق من قولھ أما من 
: "فالضرر  فالحدیث الشریف ینھى عن الضرر ،"ال ضرر وال ضرار،

الواقع من احد الزوجین على اآلخر یعتبر من الضرر المنھي عنھ ،و الذي 
وھذا یدل على جواز " الضرر یزال"یجب إزالتھ، تطبیقا للقاعدة الفقھیة 

  .5التطلیق إذا توفر الضرر
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فقد اجمع فقھاء الشریعة اإلسالمیة على جواز التفرقة  اإلجماع أما من
قیود تكفل تحقیق التوازن بین حقوق الزوجین بین الزوجین،ولكن بربطھا ب

  6.وواجباتھما، فالضرورة تقدر بقدرھا

نجد أن مشروعیة التطلیق تأتي من نص وبالرجوع إلى قانون األسرة 
من قانون األسرة والتي أوردت أسباب طلب التطلیق على سبیل  53المادة 

ى بأنھ فعال بحیث أنھ إذا رأ ،7وترك المشرع أمر تقدیرھا للقاضي الحصر،
تتوفر حالة من ھذه الحاالت فما علیھ إال الحكم بالتطلیق، ألن القاضي في ھذه 
الحالة یكون لھ دور اإلیجاب، فھو الذي یقوم بالتقدیر ما إذا أخل الزوج 

 .بالتزاماتھ وبفضل ھذا التقدیر ینشأ حق الزوجة في إنھاء العالقة

  سرة الجزائريأسباب التطلیق في قانون األ: المبحث الثاني

إذا كان القانون قد منح للزوج حق إنھاء العالقة الزوجیة بناءا على   
إرادتھ المنفردة، دون الحاجة إلى قبول الزوجة، فإنھ لم یھمل حق الزوجة في 
فك رابطة الزوجة، بحیث أجاز لھا اللجوء إلى القضاء لطلب التطلیق إذا 

من قانون  53في المادة توفرت لھا حالة من الحاالت المنصوص علیھا 
األسرة،فھي جاءت على سبیل الحصر، و قد نص المشرع في ھذه المادة على 

  :ما یلي 

  :یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لألسباب التالیة"

عدم اإلنفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ ما لم تكن عالمة بإعساره وقت  - 1
  .نمن ھذا القانو ،80 ،79 ،78الزواج مع مراعاة المواد 

  .العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج - 2

  .الھجر في المضجع فوق أربع أشھر - 3

فیھا مساس بشرف األسرة وتستحیل معھا  الحكم على الزوج عن جریمة - 4
  .الزوجیة مواصلة العشرة والحیاة

  .نفقة الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر وال - 5
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  .مكرر 8مخالفة األحكام الواردة في المادة  - 6

  .ارتكاب فاحشة مبینة - 7

  .الشقاق المستمر بین الزوجین - 8

  .مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج - 9

  ".كل ضرر معتبر شرعا - 10

فباستقراء ھذه المادة نجدھا تضمنت أسبابا متنوعة تستند إلیھا الزوجة 
ل طلبھا أو لطلب التطلیق من القاضي الذي تبقى لھ السلطة التقدیریة في قبو

تنوعت ھذه األسباب ألخذ المشرع بالنظریة الواسعة التي جاء بھا  وقد. رفضھ
سنتطرق إلى  ولمعرفة ھذه األسباب بنوع من التفصیل، .8المذھب المالكي

األولى نخصصھا لألسباب التي یتفق فیھا قانون األسرة : دراستھا في نقطتین
تناول فیھا األسباب التي وسع فیھا الجزائري مع الشریعة اإلسالمیة، والثانیة ن

  .المشرع في أسباب التطلیق دون الرجوع للشریعة اإلسالمیة

األسباب التي یتفق فیھا قانون األسرة الجزائري مع الشریعة  -والأ
  :اإلسالمیة

اتفق المشرع الجزائري مع أحكام الشریعة في بعض أسباب التطلیق 
وھذه األسباب منھا ما یتصل بصورة  من قانون األسرة، 53الواردة في المادة 

  .مباشرة بالزوج، ومنھا ما یتعلق بالحیاة المشتركة بین الزوجین

من بین األسباب التي وردت في المادة  :األسباب المتعلقة بالزوج -أ
قانون األسرة الجزائري تلك التي تتصل بصفة مباشرة بالزوج، على  53

ى عاتقھ فأي إخالل بھذه االلتزامات، اعتبار أن عقد الزواج یرتب التزامات عل
أو أي تأخر عن القیام بھا یعطي للزوجة الحق في اللجوء للقضاء لطلب 

  :فیما یلي التطلیق، وتتمثل ھذه األسباب

تعد النفقة حقا للزوجة یثبت لھا بعقد الزواج  :التطلیق لعدم اإلنفاق - 1
، فإذا امتنع الزوج الصحیح وتسقط بنشوزھا وینتھي بانفصام العالقة الزوجیة
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عن أداء ھذا االلتزام متعسفا أو إعسارا فھل یحق للزوجة طلب التطلیق لھذا 
  السبب؟

أجمع فقھاء الشریعة اإلسالمیة على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا 
وفي حال امتناع الزوج عن القیام بذلك فإنھ یجوز للزوجة أن تطالب بالتفریق 

لقاضي بالتفریق إن ثبت لدیھ عدم اإلنفاق، وقد ویحكم لھا ا لعدم اإلنفاق،
، وأن بِإِْحَسانٍ تَْسِریٌح   أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ  :استدلوا في ذلك بقولھ تعالى

بقاء الزوجة مع زوجھا مع عدم اإلنفاق علیھا قد یشكل لھا ضررا أوقد 
  .یعرضھا للخطر، ولھذا أعطاھا الشارع الحكیم ھذا الحق

من قانون األسرة على أنھ  53/1رع الجزائري في المادة وقد نص المش
تجوز للزوجة أن تطلب التطلیق من زوجھا بإرادتھا المنفردة في حالة عدم 
اإلنفاق بعد صدور حكم بوجوبھ، ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع 

وبتحلیل مبسط لھذا النص یمكننا استخالص  .80، 79، 78مراعاة المواد 
الواجب توفرھا لقیام حق الزوجة في تطلیقھا من زوجھا رغما عنھ، الشروط 

  :بناءا على إرادتھا المنفردة، وتتمثل ھذه الشروط في

امتناع الزوج عن النفقة الزوجیة عمدا وقصدا، فھنا : الشرط األول -
یجب رفع الظلم عنھا فال ضرر وال ضرار، بل أن المشرع الجزائري یعاقب 

  .وجعل ذلك جنحةلعدم اإلنفاق عمدا 

صدور حكم من المحكمة بوجوب نفقة الزوجة على : الشرط الثاني -
زوجھا بعد رفعھا لدعوى قضائیة طالبة حقھا في النفقة وھو حق شرعي، 
بحیث یثبت بكل وسائل اإلثبات امتناعھ عن اإلنفاق لمدة من الزمن قصیرة 

  .9كانت أو طویلة
عساره وقت إبرام عقد الزواج یجب أال تكون عالمة بإ: الشرط الثالث -

معھ فإذا كانت عالمة بمصدر دخلھ المحدود كأن یكون موظفا أو عامال بسیط 
فلو قامت برفع دعوى إلى القاضي . أو بدون عمل، ورضیت الزواج منھ

  .10تطلب التطلیق للعسر رفضت دعواھا لعدم التأسیس القانوني
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ذي یحقق لھا طلب اإلنفاق الممتنع عن تقدیمھ وال: الشرط الرابع -
التطلیق بسببھ ھو إنفاق مثل زوجھا على مثلھا وبحسب مداخیلھ، ألنھ ال یجوز 
لھا أن تزعم عدم اإلنفاق علیھا إذا طلبت طلبات تفوق دخل زوجھا عمال 

من قانون األسرة الجزائري، حیث أوجب المشرع على القاضي  79بالمادة 
  .11ا ظروف المعاشعند تقدیر النفقة مراعاة حال الطرفین، وكذ

ونالحظ أن ھذه المادة لم تبین المدة التي تنتظرھا الزوجة بعد الحكم لھا 
بالنفقة والتي یمكن بعدھا تقدیم طلب التطلیق إلى المحكمة، ولذلك علینا األخذ 

من قانون العقوبات وھي مھلة  331بالمدة التي وردت اإلشارة إلیھا في المادة 
إذا كان :"قرار عن المحكمة العلیا جاء فیھشھرین، وفي ھذا الشأن صدر 

من قانون العقوبات الحكم جزائیا بغرامة أو بحبس  331مؤدى نص المادة 
على من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شھرین عن دفع النفقة المحكوم علیھ بھا 

  .12... "قضاءا لصالح من حكم لھم، فإنھ یشترط المتابعة الجزائیة بھذا الجرم
ي ھذه الحالة لم یفرق بین حالة امتناع الزوج عن كذلك المشرع ف

اإلنفاق مع قدرتھ على ذلك وحالة امتناعھ مع عدم قدرتھ أو إعساره، كما لم 
یفرق بین الزوجة الغنیة والفقیرة، ولم یمنح الزوج المعسر أجال للقیام بواجب 

  .اإلنفاق

ویقصد من الھجر  :التطلیق للھجر في المضجع فوق أربع أشھر - 2
و االمتناع عن االقتراب من الزوجة عمدا، وذلك بترك فراش الزوجیة دون ھ

  .أي سبب شرعي، ولمدة تزید عن أربعة أشھر قصد اإلضرار بھا

كنوع من أنواع التأدیب  ویختلف الھجر ھنا عن الھجر الذي یستعمل
 :التي یملكھا الزوج في مواجھة الزوجة لقولھ تعالى

تِي : النساء( اْلَمَضاِجعِ  فِي  َواْھُجُروھُنَّ  فَِعظُوھُنَّ   وَزھُنَّ نُشُ  تََخافُونَ   َوالالَّ
  .ألنھ متى كان الھجر بغرض التأدیب فإنھ یدخل في إطار حقوق الزوج ،)34

وكذلك فإن الھجر یعد من األسباب التي ورد النص علیھا في المادة   
الشروط من قانون األسرة التي تجیز للزوجة طلب التطلیق متى توفرت  53/3

  :اآلتیة
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أن یھجر الزوج زوجتھ ویترك فراش الزوجیة بحیث ال یعاملھا معاملة  -
  .األزواج

أن یدوم الھجر مدة أربعة أشھر متتالیة، بحیث أنھ ال یقع أثناء ھذه األشھر  -
أما إذا وقع ولو اتصال واحد خالل ھذه المدة فإنھ . أي اتصال بین الزوجین

  .ال یجوز لھا طلب التطلیق
أن یكون الھجر عمدیا بحیث إذا كان األمر خارج إرادة الزوج كسبب وجود  -

ھذا األخیر في الخارج للعالج أو ألداء الخدمة الوطنیة مثال، فھنا ال یجوز 
  .13لھا طلب التطلیق ألن غیاب الزوج كان لعذر مقبول

یمین  ،14ویختلف الھجر في المضجع عن اإلیالء في كون أن اإلیالء
راب الزوجة في حین الھجر ھو ترك فراش الزوجیة بدون یمین على عدم اقت

  .أما المدة فھي واحدة وھي أربعة أشھر

إن  :التطلیق الرتكاب الزوج جریمة فیھا مساس بشرف األسرة - 3
ارتكاب الزوج لفعل فیھ مساس بشرف األسرة، یمنح للزوجة الحق في طلب 

لحیاة الزوجیة نتیجة ھذا التطلیق خاصة في حالة استحالة مواصلة العشرة وا
 .الجرم المرتكب

وتتمثل الشروط التي تستند إلیھا الزوجة لطلب التطلیق في ھذه    
  :الحالة

علیھا أن تثبت بالطرق القانونیة أن زوجھا بسبب ارتكاب جریمة ماسة  -
بشرف األسرة صدر ضده حكم قضائي نھائي، أي أن الحكم حائز لقوة 

د یقبل الطعن، وال یھم نوع العقوبة المحكوم بھا الشيء المقضي فیھ، ولم یع
علیھ سواء كانت مقیدة للحریة أو ال،والمالحظ أن المشرع لم یشترط مدة 
العقوبة المحكوم بھا الرتكاب ھذه الجریمة، فللزوجة الحق في طلب 

  .15التطلیق دون اعتبار لمعیار المدة المحكوم بھا

ة أي أن األفعال التي ارتكبھا الزوج أن الجریمة المرتكبة ماسة بشرف األسر -
تمس بشرف أسرتھ حتى یبرر حق رفع طلب التطلیق كالزنا، 

  .إلخ...االغتصاب،
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أن تستحیل مع ھذه الجریمة مواصلة العشرة والحیاة الزوجیة، ومعنى ذلك  -
 أن العالقات بین الزوجین تتوتر بسبب ھذا الحكم، وتتحول المودة والحب

  .16اھیة تنجم عنھا الخالفاتوكر حقد و إلى بغضاء

من بین  :التطلیق للغیبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة - 4
الحاالت التي سمح بھا قانون األسرة الجزائري للزوجة أن تطلب الحكم 
بتطلیقھا من زوجھا ھي الغیاب،وقد اختلف الفقھاء في جواز التفریق للغیبة، 

مالك إلى  اإلمام للغیبة، وذھب فذھب أبو حنیفة والشافعي إلى عدم التفریق
جواز التفریق إذا طالت الغیبة وتضررت بھا المرأة بأن خشیت على نفسھا 

  .17الزنا ولو كان الزوج قد ترك لھا ماال تنفق منھ

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد جعل غیاب الزوج، كما سبق الذكر، 
القاعدة من مذھب  أحد أسباب التطلیق، وذلك بعد مضي سنة وقد استمدت ھذه

مالك وأحمد دفعا للضرر عن ھذه المرأة، فلھذه األخیرة الحق في طلب 
  :التطلیق إذا غاب عنھا زوجھا وتوفرت الشروط اآلتیة

تغیب الزوج عنھا لمدة سنة على األقل وتحسب ھذه المھلة إبتداءا من یوم  -
  .الغیاب إلى یوم رفع الدعوى

ودون سبب جدي، أي أن یكون متعمدا أن یكون الغیاب دون عذر مقبول  -
  . ویقصد بھ اإلضرار بھا

أن یغیب عنھا وال یترك لھا نفقة خالل مدة غیابھ، فإن ترك لھا ماال تنفق  -
منھ فال یجوز لھا طلب التطلیق، وھذا خالفا لما ذھب إلیھ الفقھ المالكي 

  .18بحیث أجاز لھا التطلیق حتى ولوترك لھا الزوج ماال تنفق منھ

غائب الذي یقصده المشرع في ھذه الفقرة ھو من نصت علیھ في وال
الغائب ھو الذي منعتھ ظروف قاھرة من : "من قانون األسرة بأنھ 110المادة 

الرجوع إلى محل إقامتھ أو إدارة شؤونھ بنفسھ أو بواسطة مدة سنة وتسبب 
  ".غیابھ في ضرر الغیر
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لضرر الغیاب وكان  مع اإلشارة إلى أنھ في حال طلب الزوجة التطلیق
زوجھا غیر معلوم المكان، ھنا القاضي یفرق بینھما في الحال بعد تأكده من 
توافر الشروط، في حین إذا كان في مكان معلوم أمكن االتصال بھ فھنا على 
القاضي أن یطلب منھ الحضور لزوجتھ ویعطیھ أجال معینا فإذا انقضى ھذا 

مقبوال فرق بینھما لرفع الضرر عن  األجل ولم یفعل كما أنھ لم یبدي عذرا
  .19الزوجة

المقصود بالفاحشة ھو الزیادة : التطلیق الرتكاب فاحشة مبینة- 5
المبالغ فیھا، أو الخطأ المخل باألدب بصفة خطیرة وجسیمة،وبصفة عامة ھي 
كل فعل تنكره القیم اإلسالمیة وأخالق المجتمع اإلسالمي وعلیھ فإنھ إذا 

بینة كالزنا، أو الشرك باn، أو الردة، أو االعتداء على ارتكب الزوج فاحشة م
فإنھ یجوز للزوجة أن ترفع أمرھا إلى القاضي من أجل . الخ ...قاصرة 

تطلیقھا لكن بشرط إثبات الفاحشة المرتكبة من زوجھا وذلك بتقدیم األدلة 
  .والحجج إلثبات فعل الفاحشة، وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك

ترفع الزوجة طلب التطلیق الرتكاب زوجھا فاحشة، فإنھ ال فعندما   
یستجیب لطلبھا إال بعد أن یتأكد من انطباق ھذا الوصف على الفعل المرتكب 
والمؤسس علیھا الدعوى وذلك اعتمادا على ثالث أمور أساسیة تكون المعیار 

  :20الذي یقاس بھ الفعل و یكیف على ضوئھ ما إذا كان فاحشا أو غیر ذلك

بحیث أنھ یعتبر فاحشة كل فعل من الكبائر كالشرك  :نظرة الدین إلى الفعل -
باn أو الزنا، أو الفواحش بین المحارم سواء ظھرت بین الناس أو لم 

  .تظھر

مفاده أن العقل یرفض االنحراف ویفرمن الخطأ : مقتضى العقل السلیم -
  .عرفمعتمدا في أحكامھ ھذه على قواعد الشریعة اإلسالمیة وال

بما أن القاضي ابن بیئتھ یبني أحكامھ على ما ھو : الفعل نظرة المجتمع إلى -
وقیم وعلیھ كل فعل تنكره القیم  سائد في مجتمعھ من عادات وتقالید

  .اإلسالمیة یكون عمال فاحشا یبیح للزوجة التطلیق
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من بین األسباب التي وردت في  :األسباب المشتركة بین الزوجین -ب
قانون األسرة الجزائري ھناك أسباب یشترك فیھا الزوجین معا،  53المادة 

  :وھذه األسباب تتمثل فیما یلي
المراد بالعیب ھنا نقصان بدني أو عقلي أو جنسي  :التطلیق للعیوب - 1
الزوجین یجعل الحیاة الزوجیة غیر مثمرة أو قلقة ال استقرار  في أحد

ة وسواء كان ھذا العیب فیھا،ویقصد بالعیوب ھنا تلك األمراض الجنسی
بالزوج قبل العقد ولم تعلم بھ أم حدث بعد العقد،والعیوب التي تصیب اإلنسان 
قد تكون جنسیة تصیب األعضاء التناسلیة لكل من الرجل والمرأة، على سبیل 

، 23، الخصاء22، العنة21الجب: المثال من جملة األمراض التي تصیب الرجل
  .24مراض المعدیة األخرىوالجنون، والجذام، والبرص، واأل

المشرع الجزائري لم یحصر ھذه العیوب التي یمكن على إثرھا 
  :للزوجة طلب التطلیق، وحتى یكون للزوجة الحق في طلبھ للعیوب البد من

 .أن یكون العیب في الزوج -

 .وجود ھذا السبب ال یحقق الھدف من الزواج -

المصاب للعالج، لكن المشرع الجزائري لم یحدد مھلة معینة للزوج 
فإذا وجد عیب  بالزوج وطلبت الزوجة التطلیق على إثره فإن القاضي یؤجل 
الحكم بالطالق إلى مدة معلومة ال تتجاوز سنة،  حیث أصدرت المحكمة العلیا 

متى كان من المقرر في الفقھ اإلسالمي و على ما جرى بھ :"قرار جاء فیھ 
شرة زوجتھ یضرب لھ أجل سنة القضاء أنھ إذا كان الزوج عاجزا عن مبا

كاملة للعالج، وإن االجتھاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك 
المدة بجانب بعلھا و بعد انتھائھا ،فان لم تتحسن حالة مرضھ حكم للزوجة 
بالتطلیق فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذه المبادئ یعد خرقا لقواعد الشریعة 

  .25"اإلسالمیة
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المقصود بالضرر ھنا ھو إیذاء  :طلیق للضرر المعتبر شرعاالت - 2
الزوج لزوجتھ بالقول أو الفعل، وال تقدر الزوجة الصبر علیھ، وتستحیل معھ 

  .26الحیاة الزوجیة
التوسع نسبیا في مفھوم  ھو والمالحظ من خالل إقرار ھذا السبب

یحدد  الضرر الذي یصیب الزوجة فلم یقم المشرع بحصر ھذه األضرار ولم
نوعھا،كما لم یحدد المشرع مقدار الضرر، فسلطة القاضي تقدیریة للضرر 

یمكن اعتبار عدم توفیر السكن الالئق : وذلك حسب نوعیة القضایا فمثال
الشرعي أو إھمال النفقة الشرعیة أو إساءة معاشرة الزوجة أو التھرب من 

  27.الواجبات الزوجیة ضرر معتبر شرعا

أكثر  من یعتبر" شرعا معتبر ضرر كل "القانوني ھذا النص وإنّ  ھذا،
 للتفریق الموجب الضرر أطلق المرأة،حیث لمصلحة مرونة،وخدمة النصوص

 تحدید لدرجة معنوي،ودون أو مادي إیذاء في ذلك حصر دون الزوجین بین
 أو واحدة مرة الضرر وقوع حیث من أو والخفة، الشدة حیث من الضرر

 فھو للقاضي، التقدیریة السلطة ھو ذلك كل يف الفاصل إنما بشكل متكرر،
 علیھ جرى ما إلى االستناد مع  الدعوى موضوع الضرر ویقدر یعین الذي

  28.القضائي واالجتھاد العرف و الشرع

وبھذا نستنتج بأنھ من حاالت التطلیق یشترط القانون على الزوجة   
ة الطرق حین تقدیم طلبھا أن تثبت الضرر الحاصل لھا ویكون ذلك بكاف

  .29القانونیة
األسباب التي وسع فیھا المشرع في أسباب التطلیق دون الرجوع  -ثانیا

  للشریعة اإلسالمیة
لقد استحدث المشرع الجزائري مجموعة من األسباب التي تعطي 
للمرأة الحق في طلب التطلیق بموجب تعدیلھ لقانون األسرة بموجب 

لیق، حیث أن المشرع أورد أسبابا ، وھذا یعد توسیعا ألسباب التط05/02األمر
  :لم یجمع علیھا فقھاء الشریعة اإلسالمیة، وھذه األسباب ھي
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من  8 تنص المادة :من قانون األسرة 8مخالفة األحكام الواردة في المادة  - 1
یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة " :قانون األسرة على

  .رعي وتوفرت شروط ونیة العدلاإلسالمیة متى وجد المبرر الش

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج 
بھا وأن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن 

  .الزوجیة

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من 
رتھ على توفیر العدل والشروط موافقتھما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقد

 ."الضروریة للحیاة الزوجیة

  :بتوافر جملة من الشروط وھي أعاله تتضمن إباحة التعدد ولكن 8فالمادة 

  .وجود مبرر شرعي للزواج بأخرى -

  .توفر شروط ونیة العدل بین الزوجتین -

 إخبار الزوجة التي في عصمتھ برغبتھ في الزواج بأخرى،وكذلك إخبار -
  .رأة التي ینوي الزواج بھا بأنھ متزوج من أخرىالم

وجوب طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة الواقع في اختصاصھ  -
التأكد من موافقة الزوجتین، وكذا توفر  مقر مسكن الزوجیة، وللقاضي

  .المبرر الشرعي والقدرة على العدل

ن تطلب أوردت حالة أنھ یجوز للمرأة أ نجدھا 8المادة  فباستقراء
وھناك موقف بین  التطلیق لمجرد زواج الرجل بامرأة ثانیة دون موافقتھا،

الشریعة والقانون، فالشریعة أحلت التعدد لكن دون تقیید إال بشرط واحد إذا 
اشترطت في عقد زواجھا عدم الزواج علیھا یعتبر شرطا صحیحا، أما 

ب على الزوج أن من قانون األسرة فقد اوج 8المشرع الجزائري في المادة 
یأتي بموافقة الزوجة السابقة والالحقة، وإذا تزوج دون علمھا فیجوز أن 
تطلب التطلیق للتدلیس، وھذا یجعل الزوج یطلب الترخیص حتى یعدد 

  .الزوجات مما یعد خروجا عن الشریعة اإلسالمیة
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ألنھا فتحت أمام األزواج اللجوء للزواج العرفي،  8كما تنتقد المادة 
مة رفع دعوى للقضاء لتسجیل ھذا الزواج وھنا ما على القاضي إال ومن ث

  .الحكم بتسجیلھ

أجاز المشرع  :مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج - 2
الجزائري للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج كل ما یریانھ ضروریا ما لم 

من قانون  19یتنافى مع أحكام قانون األسرة، وھذا ما نصت علیھ المادة 
أورد المشرع في ذات المادة صورتین لالشتراط تتعلقان بتعدد  وقد ،30األسرة

  .المرأة الزوجات وعمل

ففي حالة إخالل الزوج بالشروط المتفق علیھا في عقد الزواج جاز 
للزوجة طلب التطلیق إذا رأت ضرورة لذلك، مع االحتفاظ بحقھا في المطالبة 

یجوز للقاضي في حالة الحكم : "مكرر 53بالتعویض وفقا لنص المادة 
 ".القة بالتعویض عن الضرر الالحق بھبالتطلیق أن یحكم للمط

 بین الزوجین بالشقاق المقصود :الشقاق المستمر بین الزوجین - 3
 لإلصالح اآلخرین تدخل یستدعي نحو على بینھما والعداوة الخالف وقوع

الخالف  دائرة في لزوجینفیھ ا یكون الذي الوضع بذلك الشقاق بینھم،وعرف
 على بالشق خاللھ من یسعى سلوك اتخاذ على منھما كل ویصر والعداوة،

  .31اآلخر إلى والسكن والرحمة المودة ومقتضیات یتعارض مما صاحبھ، نفس

 استفحال علیھ أن المستقر ومن" :فقد ورد في حكم للمحكمة العلیا أنھ
 في - ثابتا كان ولما شرعا، القضائي بالتفریق یقضي الزوجین بین الشقاق
 مع الخصام استفحال جراء من تضررت ضدھا المطعون أن -الحال قضیة

 الحیاة وأصبحت األعصاب بمرض إصابتھا عنھ نتج مما طویلة، لمدة زوجھا
 للتفریق كاف لھذا السبب الزوجة بقضائھم بتطلیق القضاة فإن .بینھما مستحیلة

  .32"القانون صحیح القضائي،طبقوا

 اشتد إذا" :تنص التي األسرة قانون من 56 المادة لنص لعودةوبا
 بینھما للتوفیق حكمین تعیین وجب الضرر یثبت ولم الزوجین بین الخصام
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 ، الزوجة أھل من حكما و ، الزوج أھل من حكما ، الحكمین القاضي یعین
  ".شھرین أجل في مھمتھما عن تقریرا یقدما أن الحكمین ھذین وعلى

 حالة في القاضي إلیھ یلجأ كوسیلة التحكیم على نص اھن فالمشرع
 بالصلح الحل إیجاد من القاضي یتمكن لم إذا الزوجین بین الشقاق استمرار

 أھل و الزوج أھل من أي الزوجین، من كل ألقارب مخول الزوجین بین
 الرابطة بفك یحكم بالتحكیم حل إلى الوصول عدم حالة في ،وھنا الزوجة
  .الزوجیة

 قانون من 53 المادة من الثامنة الفقرة خالل استقرائنا لنصومن 
و التي أعطت المرأة حق طلب التطلیق للشقاق المستمر سواء لضرر  األسرة

 56أو دون ضرر نجد أن المشرع اتجھ إلى إضفاء عدم الجدوى على المادة 
 أن الزوجة مصلحة من أصبح 53 المادة تعدیل فبعد ، األسرة قانون من

 الشقاق أساس على ولیس المستمر الشقاق أساس على بالتطلیق تطالب
 الزوجة ترفع أن یقتضي  56 المادة تطبیق ألن 56 المادة في علیھ المنصوص

 دعواھا وعادة ما ترفض شرعا، المعتبر الضرر بسبب للتطلیق دعوى
 33.القضاء أمام أخرى مرة دعواھا تكرر ثم إثبات الضرر عن لعجزھا

 فقھاء علیھ اتفق بما مقارنة التطلیق لحاالت لمشرعا توسیع إن :نقد
 05/02 األمر بموجب األسرة لقانون تعدیلھ خالل من اإلسالمیة الشریعة

  ھذا كل حاالت، 10 إلى منھا وسع القدیم القانون في حاالت 7 كانت أن ،فبعد
 ةالسابق لألسباب وفقا بالتطلیق للمطالبة للقضاء اللجوء في الحریة للمرأة جعل

 یشترط ال الذي و الزوجین بین المستمر الشقاق سبب إلى باالستناد باألخص و
 المجتمع في الظاھرة ھذه تفشي إلى أدى ھذا وكل الضرر، إثبات فیھ

 حمایة على وخیمة آثار لھا كان والتي القانون، تعدیل بعد خاصة و الجزائري
  .األسرة

  األسرة حمایة على التطلیق آثار :الثالث المبحث

 المادتین في ینص نجده األسرة قانون وفي الجزائري للمشرع بالرجوع
 تنص حیث حمایتھا، وضرورة األسرة بھا تحظى التي األھمیة على منھ 3و 2
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 أشخاص من وتتكون للمجتمع األساسیة الخلیة ھي األسرة: "أن على2 المادة
  ."القرابة وصلة الزوجیة صلة بینھم تجمع

 األسرة أعضاء تربط األصل في التي الروابط على فتؤكد 3 المادة أما
 المعاشرة وحسن والتكافل الترابط على حیاتھا في األسرة تعتمد" :بنصھا

  ".االجتماعیة اآلفات ونبذ الخلق وحسن الحسنة والتربیة

 التي األسباب من جملة ظھرت المعاصرة الجزائریة األسرة في لكن
 في تتمیز كانت حیث ائصھاخص أھم من الجزائریة األسرة سلخ في ساھمت

 في األسرة ھذه فأصبحت أفرادھا، بین الترابط و والتآلف التراحم بقیم القدیم
 التفكك ھذا أسباب أھم بین ومن األسري، التفكك مشكلة من تعاني الحالي وقتنا

  . 34الزوجة من بطلب أو للزوج المنفردة باإلرادة كان سواء الطالق ظاھرة

 السریع االنتشار في تأخذ بدأت الجزائري جتمعالم في كظاھرة فالطالق
 الفرد على سلبیة آثارا وتخلف األسرة كینونة وتھدد المجتمع جسد وتنخر

 حیث الظاھرة، ألرقام المطرد التزاید نتیجة مقلقا أصبح األمر فھذا والمجتمع،
 لإلحصائیات الوطني الدیوان عن الصادرة الدیموغرافیة اإلحصاءات تشیر

 في الطالق ومعدالت أرقام في قیاسي ارتفاع وجود عن العدل رةوزا وكذلك
 ارتفعت حیث ،05/02 األمر بموجب األسرة قانون تعدیل بعد الجزائر،خاصة

 حالة ألف 49 إلى 2005 سنة حالة ألف 31 من الجزائر في الطالق حاالت عدد
 سنة حالة ألف 63 من وأكثر 2015 سنة طالق حالة ألف 57 لتبلغ 2010 سنة

 ارتفاع عرفت فقد الطالق نسب أما ،2017 سنة حالة ألف 68 لتبلغ ،2016
 سنة %16.23و 2010 سنة% 14.46 إلى 2005 سنة %11.1 من مستمر
  .201735 سنة% 19 ولتتجاوز 2016 سنة% 17.42 النسبة ھذه لتبلغ 2015

 الجزائري،فإن األسرة قانون في المختصین من العدید یؤكد وكما ولكن
 أثر قد بالعكس فإنھ الطالق حاالت عدد من الحد في یساھم أن بدل ونالقان ھذا
  .36مجتمعیا وانتشارھا الظاھرة ھذه ازدیاد في بعید حد وإلى سلبا
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 أحصت فقد والخلع التطلیق أي الزوجة بإرادة للطالق وبالعودة
 سنة في وتطلیق خلع حالة ألف 30 من أكثر العدل لوزارة المختصة المصالح

  .37السنة لتلك اإلجمالیة الطالق حاالت من% 50 یقارب ما أي فقط، 2013

ومن بین أسباب انتشار معدالت الطالق بإرادة الزوجة سواء التطلیق  
أو الخلع حسب العدید من المختصین ھو االستقاللیة المادیة للمرأة الجزائریة، 

أبنائھا  التي باتت أكثر جرأة باعتقادھا أنھا قادرة على تسییر حیاتھا ورعایة
دون الحاجة إلى رجل، فعند أي خالف زوجي تجد المرأة في كثیر من 
األحیان ھي من تطلب الخلع أو التطلیق دون اعتبار ألھلھا وكالم الناس 
ونظرة المجتمع فعملھا وشھادتھا یعتبران بالنسبة إلیھا بمثابة األمان، فتجدھا 

متحررة من زوجھا  بعد الطالق تستأجر بیتا وتسكن بمفردھا مع أوالدھا
  .وأھلھا

وإن ھذا االنتشار الواسع للطالق بإرادة الزوجة یرجع السبب فیھ إلى 
عمل المرأة،وإقبال النساء على التعلیم واالعتراف التدریجي بالحقوق القانونیة 
للمرأة المساویة لحقوق الرجل، مما أدى إلى اندفاع النساء المتسرع نحو 

ھا بشيء من التحدي وخاصة في ظل التمسك بحقوقھن وممارستھن ل
  .النصوص القانونیة السابقة الذكر

 وغالباً ما یقع األبناء ضحیة سوء العالقات بین الزوج والزوجة،
  :38آثار سلبیة من أھمھا والطالق في

المادي أو (إن أغلب الدراسات التي أجریت في موضوع التفكك األسري  -
ك العائلي وجنوح األحداث، أي أظھرت أن ھناك عالقة بین التفك) النفسي

أن العائلة المفككة تنتج أحداثًا جانحین بنسبة أكبر مما ھو علیھ عند العوائل 
ولھذا ربط كثیر من الدارسین بین . السویة، وكذا الحال بالنسبة للتشرد

  .التفكك األسري وتكوین السلوك الجانح

عددة تبدو في تربیة إن تفكك األسرة في كثیر من المجتمعات یترك آثاًرا مت -
األطفال، وانحراف األحداث، والتخلف الدراسي، وفي المستویات الخلقیة، 
والمواجھات القیمیة إلى جانب الصعوبات االقتصادیة، وھناك قاعدة لھذا 



  أي حمایة في ظل توجھ المشرع الجزائري إلى توسیع أسباب الطالق                                        
  

 

 115                                                                              الدولي التاسع الملتقى

إنھ كلما ازداد تفكك األسرة نقصت مقدرة المجتمع الكلیة : "التفكك تقول
وزاد في نفس الوقت رصید  على اإلنجاز في مجاالت اإلنتاج والخدمات

القوى البشریة القادرة على متابعة الحیاة في االتجاھات التي تھدم مصالح 
  .الجماعة العلیا

یتسبب التفكك األسري بضعف شعور األبناء باألمان واالستقرار داخل  -
 .األسرة

یتسبب التفكك األسري في عیش األبناء في حالة مستمرة من االضطراب  -
أن غیاب األب أو األم بشكل مستمر یفقد األبناء األمان،  والقلق، حیث

  .ویسبب انعدام االستقرار

  .قد یتسبب التفكك األسري في حالة من العدائیة عند األبناء -

 :خاتمة

من خالل محاولتنا اإلجابة على إشكالیة ھذا البحث والمتمثلة في كیف 
  مایة األسرة؟أثر توجھ المشرع في التوسیع في أسباب التطلیق على ح

خرجنا بجملة من النتائج ألحقناھا بمجموعة من التوصیات، نوردھا 
  :كمایلي

  :النتائج

توسیع المشرع في األسباب التي تلجا فیھا المرأة للقاضي لطلب التطلیق،  -
 05/02األمر  أسباب، وبموجب 7ففي ظل قانون األسرة القدیم كانت 

  .أسباب 10أصبحت 
ري في ذكره لبعض األسباب عن اتخاذ الشریعة تراجع المشرع الجزائ -

فبعض األسباب وكما سبق بیانھ  اإلسالمیة مصدرا أساسیا لقانون األسرة،
  .لیست من الشریعة ولم یجمع علیھا الفقھ اإلسالمي

إیراد المشرع لسبب الشقاق المستمر بین الزوجین كسبب للتطلیق دون  -
جوء للحكمین، وھذا ما جعل وإسقاط إمكانیة الل اشتراط إثبات الضرر،

المرأة تسعى دائما لطلب التطلیق للشقاق ألنھ أسھل من رفع دعوى 
  .التطلیق للضرر الن الضرر صعب إثباتھ
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فتح الباب  05/02إجماع المختصین في قانون األسرة الجزائري أن تعدیل  -
على مصراعیھ للمرأة لفك الرابطة الزوجیة،وكل ھذا تكریسا لمبدأ 

بین الرجل والمرأة، وتطبیقا اللتزامات الجزائر الدولیة وخاصة  المساواة
  .1979 فیما یتعلق باتفاقیة سیداو

التفشي الكبیر لظاھرة الطالق في المجتمع الجزائري وخاصة الطالق بإرادة  -
الزوجة المنفردة سواء كان تطلیقا أو خلعا بعد التعدیل األخیر لقانون 

 وانتشار ل ھذا ساھم في التفكك األسري، وك05/02األسرة بموجب األمر 
العنف واآلفات االجتماعیة التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري في 

األخیرة،فقانون األسرة الذي جاء بھدف حمایة األسرة، من خالل  اآلونة
النصوص التي اعتمدھا مؤخرا سعى لتقویض األسرة ونزع كل حمایة 

  .عنھا
  :التوصیات

اب التطلیق في قانون األسرة من خالل عودة المشرع إعادة النظر في أسب -
إلى األخذ بالشریعة اإلسالمیة كمصدر رئیسي بالنسبة لھذه األسباب،مع 

  .تبني األسباب المتفق علیھا شرعا فقط
ضرورة توعیة الزوجین بالمعنى الحقیقي لألسرة وضرورة الحفاظ على  -

صلح دون اللجوء لفك وأن الخالفات یمكن أن تحل بالحوار وال تماسكھا،
لما ینجر عنھ من آثار وخیمة على  الرابطة الزوجیة بالطالق بأنواعھ،
  .األسرة خاصة وعلى المجتمع عامة

 األساسیة ضرورة إجراء دراسات علمیة اجتماعیة تتعلق بمعرفة األسباب -
 .للطالق، ومحاولة اقتراح حلول عملیة للحد من االنتشار الواسع للظاھرة

   :الھوامش
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242 .  
 4، العدد89، المجلة القضائیة03/12/1984، الصادر بتاریخ 35026ملف رقم  المحكمة العلیا، -4

 .86،ص
رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة، الجامعة  النجار عدنان علي،التفریق القضائي بین الزوجین، -5

 . 8، ص2004 اإلسالمیة، غزة ،
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دار الھدى للنشر،عین ملیلة،  التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة اإلسالمیة، رة منصوري،نو -6

 .15ص ،2012
یقول الدكتور كمال سعیدي حول منح المشرع السلطة التقدیریة للقاضي في تعدیل قانون األسرة  -7

شرع على عدم جرأة الم أمام، انھ 2005فیفري  27الصادر بتاریخ  02- 05بموجب األمر رقم 
المواثیق الدولیة التي  إلىاتخاذ موقف بین التیار التحرري المنادي بحقوق المرأة استنادا 

 -التزمت بھا الجزائر، والخوف من الحزبین اإلسالمیین الذین ھددا بخرق الحكومة االئتالفیة 
أدى . ألسرةاتم المساس بتطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة في مسائل قانون  إذا -في تلك الفترة 
كالوالیة في الزواج، قوامة الزوج،  األسرةاالجتھاد كمبرر في بعض مسائل  إلىبھ إلى اللجوء 

احترام االلتزامات الدولیة الناشئة عن التصدیق  إلىالخ ال  ...التعدد، التطلیق، حضانة األوالد،
مي المتمسك بموقفھ، على االتفاقیات والمواثیق الدولیة، للتمكن من مواجھة موقف التیار اإلسال

الجزائر على المواثیق الدولیة  أبدتھابان التعدیالت كانت نتیجة للتحفظات التي  وإقناعھ
مختلف المدارس الشریعة اإلسالمیة ال  إلىلیفتح بذلك المجال للقاضي بالرجوع . الملتزمة بھا

غوطات التي المذھب المالكي السائد في الجزائر، وبذلك یحرر المشرع نفسھ من الض إلى
للمزید من التفصیل، . للسلطة التقدیریة للقاضي األمرمارسھا التیار اإلسالمي علیھ، تاركا 

  :انظر
- Kamel SAIDI, « La réforme du droit algérien de la famille : pérennité et 

rénovation », In : R. I.D.C., Vol. 58 N°1,2006. pp. 120-122. 
 

8-M. Mahieddin NAHAS, « L’évolution du droit de la famille en Algérie : 
nouveautés et modifications apportées par la loi du 4 mai 2005 au Code 
algérien de la famille du 9 juin 1984 », L’Année du Maghreb, II , 2007, 
97-137 

لجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر، عبد العزیز سعد، الزواج والطالق في قانون األسرة ا -9
 . 256، ص 2008، الجزائر، 1ط

 دار طلیطلة، دراسة مقارنة بین الشرع والقانون،:شرح قانون األسرة المعدل غنیة قري، -10
 .123،ص2011الجزائر،

 . 257المرجع السابق، ص  عبد العزیز سعد، -11
 ).غیر منشور( 23194م ، ملف رق23/11/1982قرار عن المحكمة العلیا، بتاریخ  -12
دیوان  ،1ج الزواج والطالق،: الوجیز في شرح قانون األسرة الجزائري بلحاج العربي، -13

 .289، ص2005المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
ویستدل على ذلك   اإلیالء ھو الحلف مطلقا على ترك مباشرة الزوجة لمدة أربعة أشھر أو یزید، -14

َِّذی : في قولھ تعالى ِحیٌم لِّل َ َغفُوٌر رَّ َن یُْؤلُوَن ِمن نَِّسائِِھْم تََربُُّص أَْربََعِة أَْشھٍُر ۖ فَإِن فَاُءوا فَإِنَّ هللاَّ
َ َسِمیٌع َعِلیٌم ) 226(  ).227-226: البقرة( )227(َوإِْن َعَزُموا الطََّالَق فَإِنَّ هللاَّ

 .266عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -15
 .المرجع نفسھ -16
، 1959، 1لمدني، القاھرة، طاإلمام أبو زھرة، األحول الشخصیة، دار الفكر العربي، مطبعة ا -17

 .427ص 
 .427ص اإلمام أبو زھرة، المرجع السابق، -18
 .300ص  بلحاج العربي، المرجع السابق، -19
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 الجزائر، فضیل سعد،شرح قانون األسرة في الزواج والطالق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -20

 . 299، ص 1986
 .ھو استئصال عضو الذكورة: الجب -21
 .ھو نزع الخصیتین: الخصاء -22
 .ارتخاء العضو وعدم القدرة على االتصال الجنسي: العنة -23
دراسة مقارنة مدعمة : عبد المومن بلباقي، التفریق القضائي بین الزوجین في الفقھ اإلسالمي -24

 . 64، ص 2000ھدى، الجزائر، بنصوص من قانون األسرة الجزائري، دار ال
، 89مجلة قضائیة رقم  34784، ملف رقم 19/11/1984قرار من المحكمة العلیا، بتاریخ  -25

 . 73، ص 3العدد 
 .64ص  المرجع السابق، منصوري نورة، -26
 . 256- 255عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -27
 البحوث ، مجلة"الجزائري القضائي جتھاداال شرعا في المعتبر للضرر التطلیق"براف،  دلیلة -28

البلیدة، العدد  دحلب، سعد جامعة الحقوق، والسیاسیة، كلیة القانونیة والدراسات
 .218-213األول،ص

 .305بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -29
للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي :"من قانون األسرة 19تنص المادة  -30

لشروط التي یریانھا ضروریة، السیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما الحق كل ا
 ."لم تتناف ھذه الشروط مع أحكام ھذا القانون

 األسرة قانون في للتطلیق كسبب الزوجین بین المستمر للشقاق القضائي المفھوم" أحمد، عبدو - 31
 دحلب، سعد جامعة الحقوق، كلیةوالسیاسیة،  القانونیة والدراسات البحوث مجلة ،"الجزائري

 .163- 152ص البلیدة، العدد األول،
 .المرجع نفسھ -32
 .163-152أحمد،المرجع السابق،ص عبدو -33
جامعة  ، مجلة المعیار،"ظاھرة التفكك األسري في المجتمع الجزائري" لرید محمد احمد، -34

 .316- 305، ص 9العدد  ،5قسنطینة، المجلد األمیر عبد القادر،
الدیوان الوطني لإلحصائیات، ارتفاع قیاسي لحاالت الطالق في الجزائر، متوفر على الموقع  -35

  http://www.ons.dz  :االلكتروني
  :ظاھرة الطالق في الجزائر، متوفر على الموقع االلكتروني عمیرة ایسر، -36

https://marsadz.com  
 .المرجع نفسھ -37
مقدم لندوة  بحث ،"ري وأثره على الفرد والمجتمعالتفكك األس" محمد أحمد حسن القضاة، -38

دور التشریعات في : "المنتدى العالمي للوسطیة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة
، متوفر على 23/5/2015السبت  األردن، ،، عّمان"الحد من مشاكل العنف والتفكك األسري

  :الموقع االلكتروني
http://www.wasatyea.net/?q=ar/content  
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  األسري) االنحالل(موقف الشریعة اإلسالمیة من التفكك 

  - قراءة مقاصدیة ألحكام األسرة -

  

  الدكتور بشیر عثمان –الدكتورة نجیة رحماني                      

  المسیلةجامعة 

  : المقدمة

لإلسالم فلسفتھ الخاصة باألسرة، وھي فلسفة تنبع أساسا من تقدیره 
نشئة اإلنسان وجعلھ خلیفة هللا في األرض، وأیضا لدورھا التربوي في ت

دورھا الحضاري في تحصین األمة ضد تیارات الھدم والتغریب،  وبالرغم 
من كل التحدیات المعاصرة ومن كل المآمرات التي باتت تحاك ضد األسرة 
المسلمة إال أنھا ال تزال إحدى القالع األساسیة في حمایة القیم والتربیة علیھا، 

بفضل الشریعة اإلسالمیة التي أولت عنایة فائقة باألسرة، وال أدل على  وذلك
ذلك من النّصوص القرآنیة والنّبویة ذات الكم الھائل، وما جرى حولھا من 
شروح  واجتھادات ُملئت بھا الموسوعات الفقھیة، ُمَشّكلة تشریعا متكامال، 

لنظام الذي إذا اختّل أحاط بكل التفاصیل والجزئیات التي تنظم األسرة، وھو ا
  . العالم بأسره بحسب الرؤیة اإلسالمیة لألسرة

صحیح أن االعتناء باألسرة من مقاصد الشرائع البشریة كلھا، وأن 
جمیع النظم والقوانین اھتمت باألسرة برؤیة فكریة ودینیة تخص كل حضارة، 

را بأسس لكن اإلسالم  لھ ما یمیزه في  رعایة األسرة قبل لحظة والدتھا، مرو
وعند التأمل  .وأركان بنائھا، وانتھاء بمعالجة األزمات التي تتعرض لھا

واالستقراء لألحكام الخاصة باألسرة في التشریع اإلسالمي نالحظ مدى 
حرصھ على كیان األسرة، فقد أحاطھا بسیاج متین من التشریعات والقصد من 

الطالق أھم أشكالھ،  ذلك الحیلولة دون الوصول إلى مرحلة التفكك الذي یعد 
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األمر الذي طبع التشریع اإلسالمي بمیزة خاصة، فجاءت أحكامھ في ھذا 
  .المجال أعدل األحكام وأوثقھا وأجلھا

وما یمیز األحكام الخاصة باألسرة في الشریعة اإلسالمیة بعدھا 
المقاصدي،  سواء على مستوى كل حكم جزئي حیث  لكل حكم  مصلحة 

رة في العاجل واآلجل، أو عموم األحكام الخاصة راجحة تعود على األس
باألسرة التي من مقاصدھا األساسیة حفظ كلیة من بین خمس كلیات جاءت 
الشریعة اإلسالمیة لحفظھا وھي كلیة النسل أو النسب، فضال عن كلیة 
العرض عند من عد العرض مقصدا ضروریا مستقال، بل إنھ عن طریق 

خمس شرعیا وفطریا، مما یقودنا إلى القول األسرة یتم حفظ الضروریات ال
بأن كل خلل  یصیب األسرة ھو ھدم لتلك الكلیات وسبب لخراب العمران 

  .وھالك اإلنسان

فما ھو موقف التشریع اإلسالمي من ظاھرة االنحالل األسري؟ وھل 
من مقاصده دوام األسر واستمرارھا؟ وما ھو منھجھ في مواجھة ظاھرة 

رھا؟ وكیف برز كل ذلك في األحكام التي شرعھا تفككك األسر وانھیا
  لألسرة؟ 

على جانب من أحكام األسرة  -بحول هللا - ھذه الدراسة ستسلط الضوء 
، وذلك باستقراء )التفكك(التي كان من مقاصدھا حمایة األسرة من االنحالل 

وتحلیل جملة من األحكام التي برز فیھا قصد الشارع ، ومن ثم التعرف على 
لخطوات الوقائیة التي أقرتھا الشریعة اإلسالمیة في ھذا الجانب على أھم ا

الخصوص، لنخلص في األخیر إلى طبیعة منھج التشریع اإلسالمي في 
  .مواجھھ ظاھرة االنحالل األسري

  :وقد اتبعنا في دراستنا ھذه خطة أولیة كانت على النحو التالي

  .مفاھیم أساسیة: المبحث األول

  . المقاصد الخاصة لألسرة ومكانتھا في الشریعة اإلسالمیة: المبحث الثاني
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) االنحالل(مقاصد األحكام الجزئیة في مواجھة التفكك : المبحث الثالث
  .األسري

  .وتتضمن أھم نتائج الدراسة: خاتمة

  مفاھیم أساسیة: المبحث األول

  مفھوم األسرة : أوال

أسره أسًرا : قالمن معاني األسرة في اللغة القید، یُ : األسرة لغة -أ
الدرع الحصینة، وأھل : وإساًرا، قیدَّه وأسره؛ أخذه أسیًرا، ومعناھا أیًضا

   .1الرجل وعشیرتھ، وأسرة الرجل رھطھ ألنھ یتقوى بھم

ُجِل : واْألُْسَرةُ بالضم: (و في القاموس المحیط ْرُع الَحصینَةُ، من الرَّ الدِّ
ْھطُ اْألَْدنَْونَ     .3)ھي الّدرع الحصین: األسرة: (وفي لسان العرب. 2)الرَّ

وھكذا فقد تعددت معاني األسرة في اللغة؛ فمنھا القید والّدرع 
  ...الحصینة وأھل الرجل وعشیرتھ

وكل تلك المعاني الواردة في تعریف األسرة تفید أّن األسرة ھي 
مصدر القوة والحمایة لإلنسان، وھو بدون أسرة مثلھ مثل المقاتل بدون درع، 

  .ھا بمثابة القید، ألنھّا الدعامة األولى لضبط السلوككما أنّ 

ال یوجد في الفقھ اإلسالمي تعریفا اصطالحیا لألسرة، : اصطالحا -ب
لكن توجھت عنایة الفقھاء لتعریف الزواج أو النكاح لضبط حقیقتھ وماھیتھ 

عقد یفید : "ومن تلك التعریفات قولھم. باعتباره األساس األول لتكون األسرة
ومن ". استمتاع الرجل بامرأة لم یمنع من العقد علیھا مانع شرعي حل

بأنھ عقد یفید حل العشرة  -رحمھ هللا -تعریفات الحدیثة تعریف أبو زھرة ال
بین الرجل والمرأة ویفید تعاونھما، ویحدد ما لكل منھما من حقوق، وما علیھ 

  . 4من واجبات
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أة أو نساء ھن وحقیقتھ اختصاص الرجل بامر: "قال ابن عاشور
قرارات نسلھ، حتى یثق من جراء ذلك االختصاص بثبوت انتساب نسلھا 

  .5"إلیھ

وھكذا فإنھ من خالل تعریف الزواج تم ضبط قیم ومبادئ تقوم علیھا 
األسرة، ومنھا مسألة الحقوق والواجبات التي تنظم العالقة بین الرجل 

لیھ من واجبات، والمرأة، وذلك بمعرفة كل طرف ما لھ من حقوق وما ع
وأیضا قیمة التعاون الذي ینبغي أن یسود داخل األسرة من أجل أن تنجح في 
أداء رسالتھا التربویة والحضاریة، وأیضا الزواج یحقق حفظ النسل وھو من 

  .أظھر مقاصده كما أشار إلیھ تعریف ابن عاشور

تنوعت وتعددت تعریفات علماء : تعریف علماء االجتماع لألسرة -ج
جتماع لألسرة بتعدد زوایا رؤیتھم لھا ككیان اجتماعي، فمنھم من نظر إلیھا اال

: من جھة أساس وسبب وجودھا، وھي عالقة رجل بامرأة فقیل في تعریفھا
مؤسسة فطریة اجتماعیة بین رجل وامرأة، توفرت فیھا الشروط الشرعیة (

  ). و قانونًالالجتماع، التزم كل منھما بما لھ وما علیھ شرًعا، أو شرطًا، أ

وتعریفات ركزت على دور األسرة التربوي والثقافي وأھمیتھا في 
جماعة (المجتمع، ومن ھذا المنظور عرفھا بعض علماء االجتماع بأنھا 

اجتماعیة أساسة ودائمة، ونظام اجتماعي رئیس، وھي لیست أساس وجود 
، المجتمع فحسب، بل ھي مصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السلوك

   .6)واإلطار الذي یتلقى منھ اإلنسان أول دروس الحیاة االجتماعیة

ونالحظ ھنا كیف أن كثیر من التعریفات ال تنظر إلى األسرة إال من 
جھة دورھا الثقافي والتربوي، باعتبارھا مصدر األخالق والدعامة األولى 

یتساوى إن وجود األسرة ممثلة في أفرادھا : لضبط السلوك، وھذا یجعلنا نقول
مع عدم وجودھا إذا ھي تخلت أو عجزت عن القیام بھذا الدور الثقافي 

  .التربوي

والجدیر بالذكر ھنا أن ھذا المفھوم لألسرة وجد في عصرنا من ال 
یعتد بھ بحجة أنھ مفھوم تقلیدي ویحجر على حریات األشخاص في نشاطاتھم 



  األسري) االنحالل(موقف الشریعة اإلسالمیة من التفكك                                                           
  

 

 123                                                                              الدولي التاسع الملتقى

قدیرھم أكثر حیاًدا، بدال من زوجین، ألنھ في ت" قرینین"وصار لفظ الجنسیة، 
إذ أنھ ال یفترض وجود رباط قانوني معین، وھذا الحیاد یجعل الشذوذ 

  .والعالقات الجنسیة دون زواج أمًرا جائًزا ومقبوال  الجنسي

إن ھذا المفھوم الجدید الغریب لألسرة قد أصبح توجھا عالمیا، ترعاه 
السماح وب مؤسسات رسمیة  مثل األمم المتحدة التي دعت صراحة إلى وج

 بأنواع االقتران األخرى غیر الزواج وذلك من خالل االعتراف باألشكال
األخرى لألسرة، حیث تحدثت مؤتمرات األمم المتحدة حول السكان والتنمیة 
صراحة عن اقتران ال یقوم على الزواج، وھو یشیع في العالقات المحرمة 

ز إباحة ذلك إلى ترتیب دینیاً بین رجلین أو امرأتین عند الشواذ، بل وتتجاو
، وفعال فإن النظم والتشریعات في دول "األسرة"لھذه األنواع من " الحقوق"

غربیة بدأت تعترف بھذه األنماط من األسر، األمر الذي یؤكد حالة االنھیار 
التي آلت إلیھا األسرة في الغرب  والخلل الذي ضرب منظومة القیم عندھم، 

ى العودة إلى القیم الدینیة واألخالقیة إلنقاذ فارتفعت عندھم أصوات تدعو إل
في المائة وربما أكثر من ذلك  60األسرة التي لم یعد لھا وجود لألسف، حیث 

من السكان یجھلون آباءھم، أما في بالد العرب والمسلمین فیحدث العكس، 
حیث تعالت أصوات تطالب بعصرنة األسرة والتحرر من قیود األعراف 

  .والخلقیةوالقیم الدینیة 

  :تعریف التفكك األسري وأنواعھ - :ثانیا

تتعدد العبارات وتختلف التسمیات في تعریف ھذا المفھوم، : تعریفھ -أ
ویحدث عند فقد أحد الوالدین أو كلیھما ) التفكك العائلي(فبعضھم یطلق علیھ 

بسبب الموت، أو الطالق، أو الھجر، أو التعدد، أو غیاب رب العائلة مدة 
ویحدث في حالة تعدد ) تصدع األسرة(والبعض اآلخر یسمیھ . طویلة

وفریق آخر یطلق علیھ . الزوجات أو وفاة أحد الوالدین أو كلیھما أو الطالق
ویتم ذلك بالطالق أو المشاجرة المستمرة أو الوفاة أو ) األسرة المحطمة(تعبیر 

   وھناك من یستعمل عبارة. سجن أحد الوالدین أو غیابھ بصورة مطردة



  بشیر عثمان/ د –نجیة رحماني / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                          124

وھذا ) التفكك األسري(وفریق آخر یطلق علیھ تعبیر ). العائلة المتداعیة(
  .7التعدد في المصطلحات ال یخرجھا عن كونھا تشترك في معنى واحد

یقسم التفكك األسري من حیث الجزئیة والكلیة إلى : أنواعھ -ب   
  :  نوعین

یث ویتم في حاالت االنفصال والھجر المتقطع، ح: الجزئي  التفكك -
یعاود الزوج والزوجة حیاتھما وعالقاتھما العائلیة، ولكن من المستبعد أن 
تستقیم الحیاة الزوجیة في مثل تلك الحاالت، بل ال بد من أن تكون مھددة من 

  .وقت آلخر باالنفصال أو الھجر

ویتم بانتھاء العالقات الزوجیة بالطالق، أو تحطیم حیاة العائلة : الكلي  التفكك -
 .انتحار أحد الزوجین أو كلیھما مًعا بقتل أو

  :وبالنظر إلى الناحیة القانونیة واالجتماعیة یقسم التفكك إلى نوعین أیًضا ھما 

ویحدث بانفصام الروابط العائلیة عن طریق : القانونیة الناحیة من  التفكك -
  .الطالق أو الھجر

ألول، حیث ویشتمل على معنى أوسع من ا: االجتماعیة  الناحیة  من التفكك -
یضم إلى جانب االنفصام الشقاق في العائلة والصراع فیھا، حتى لو لم یؤد 
ھذا الشقاق والصراع إلى انفصام روابط العائلة، ویحدث التفكك العائلي إذا 
وصل التوتر إلى أقصى مدى ممكن، وقد یتسبب في ھذا التفكك عامل أو 

كك، وقد یكون التفكك عدة عوامل متشابكة تتساند فیما بینھا لوقوع التف
األسري غیر كامل بمعنى حدوث صدع في بناء األسرة حیث ینشطر منھا 
أحد عناصرھا كحاالت عقوق أحد األبناء أو بعضھم، وفشل كل الطرق 
الممكنة في إصالحھ، أو وقوع أحد أعضائھا فریسة للضیاع عن طریق 

رة مع الجریمة، ووقوعھ تحت طائلة العقاب، أو موت أحد مؤسسي األس
بقاء البناء دون مساس، وغیر ذلك من الحاالت إال أن ھناك تفكًكا أسرًیا 
كامال حین تصل مرحلة العالقة بین الزوج والزوجة إلى حالة الالعودة 
ووجوب االنفصال فیقع الطالق، وفي حالة التفكك الكامل یشترط إما أن 

ا، وإما أن یكون تكون األسرة خالیة من األطفال فیكون التفكك كامال ونھائیً 
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لألسرة أبناء صغار لم تكتمل تربیتھم، وھنا یخلف الطالق مشاكل تتعلق 
بھؤالء الصغار وتشردھم إذا ما تزوج األب من أخرى غیر أمھم، 

  .8وتزوجت األم من غیر أبیھم

  الشریعة ومقاصد الشریعة -ثالثا

ن في اللغة العربیة ھو البیا» شرع« مدار مادة :التعریف اللغوي -أ
 َشَرُعوا لَھُمْ : شرع أي أظھر، وقولھ تعالى: والوضوح، جاء في لسان العرب

أظھروه لھم، وشرع فالن إذا أظھر الحق وقمع ، )21: الشورى( الّدین ِمنَ 
شرع هللا لنا كذا، یشرعھ؛ أظھره «، وفي المصباح المنیر؛ 9الباطل

  .10»وأوضحھ

  :أما كلمة الشریعة فإنھا تطلق ویراد بھا معنان

سمیت بذلك : بمعنى مشرعة الماء؛ أي مورده الشاربة :األول
  .11لوضوحھا وظھورھا

الشریعة الطریقة «: بمعنى الطریقة، قال الزمخشري :الثاني
: ویقال شرع هللا كذا؛ أي جعلھ طریقا ومذھبا، ومنھ قولھ تعالى. 12»والمنھاج

لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاًجا  )48: ةالمائد.(  

ما شرع هللا تعالى لعباده من األحكام «: تعریف الشریعة اصطالحا -ب
سواء كانت متعلقة بكیفیة عمل وتسمى فرعیة  التي جاء بھا نبي من األنبیاء 

وعملیة، ودّون لھا علم الفقھ، أو االعتقاد وتسمى أصلیة واعتقادیة، ودون لھا 
  .13»...علم الكالم

شاع إطالق لفظ الشریعة على ما شرعھ أما في العصر الحدیث فقد 
وفي حقیقة األمر إن إطالق لفظ الشریعة على األحكام   14.هللا من أحكام عملیة

العملیة وتخصیصھا بذلك لیس أمرا مستحدثا، فقد ذكر اإلمام ابن تیمیة، أن 
؛ أي العلم  15الفقھاء والمتكلمین المتأخرین خصوا الشریعة بعلم الفروع

وسند . ة العملیة وھو ما یرادف معنى الفقھ اصطالحاباألحكام الشرعی
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لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً : أصحاب االصطالح األخیر ھو قولھ تعالى
  ).48: المائدة( َوِمْنھَاًجا

وعلى الرغم مما قیل في تفسیر كلمة شریعة حسب ورودھا في آیات 
لمشھور قدیما وحدیثا، كثیرة، إال أنھ قد ظل االصطالح األول ھو الشائع وا

ولم یلتفت كثیرا إلى تعریف المحدثین والمتأخرین علما أنھ ال یقل حجة عن 
  .تعریف القدامى

التشریع في االصطالح القانوني والشرعي  :تعریف التشریع -ج
سن القوانین التي تعرف منھا األحكام ألعمال المكلفین، وما یحدث لھم «ھو

  .16»من األقضیة، والحوادث

ا المعنى یشمل التشریع المستمد من مصدره اإللھي، أو التشریع وھذ  
المستمد من مصدره البشري، وبناء على ھذا، فإن التشریع اإلسالمي یقسم من 

  17:حیث مصدره إلى قسمین

ویشمل القواعد الشرعیة المستمدة من النصوص : تشریع إلھي محض - 1
الثبات واالستمرار، الثابتة كالقرآن والسنة، وتتصف ھذه القواعد بصفة 

  .ألنھا قواعد وأحكام منزلة من عند هللا ال تحتمل التغیر أو التبدیل

وتسمیة ھذا القسم بالتشریع الوضعي، باعتبار : تشریع إسالمي وضعي - 2
جھود المجتھدین في استنباط األحكام، وإال فھو تشریع إلھي باعتبار 

  .مصدره

ین، ونظرا الحتمال الخطأ ویشمل ھذا النوع اآلراء الفقھیة للمجتھد
فیھا، فإنھا ال تتصف بصفة الثبات واالستمرار، یستوي في ذلك ما إذا كان 
االجتھاد فھما خاصا لنص من النصوص المحتملة لالجتھاد، أو معبرا عن 
مصلحة من المصالح التي تستدعیھا حاجة المسلمین مما لم یرد بھ نص أو 

  .یتعارض مع نص

فقھیة المجتھد فیھا، بأنھا من وضع فقھاء علما أن وصف الفروع ال
اإلسالم، ال ینف صحة نسبتھا إلى الّدین اإلسالمي، ألن عمل الفقھاء في إیجاد 
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إنما ھو اجتھاد «: - كما یقول أحمد الزرقا - تلك الفروع واألحكام التفصیلیة
  .18»وتخریج على أصول الشریعة اإلسالمیة، ودالئل نصوصھا األساسیة

  : یعةمقاصد الشر -د

جمع مقصد، مأخوذ من الفعل قصد، یقال قصد یقصد، : المقاصد لغة
قْصدا ومقَصدا، ومن معانیھ في اللغة االعتماد والتوجھ، وإتیان الشیة واستقامة 

  .19الطریق، والعدل والتوسط

الغایة منھا واألسرار التي : "فھي :اصطالحاأما مقاصد الشریعة 
 -كان ھذا تعریف عالل الفاسي . 20"اوضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھ

وقد الحظت أن أغلب من عّرف مقاصد الشریعة بعده لم یخرج   -رحمھ هللا
ویشیر التعریف إلى نوعین من المقاصد ھما المقاصد . عن ھذا التعریف

العامة وھي التي الحظھا الشارع في كامل التشریع فال یخل منھا حكم، 
ي أودعا هللا في كل حكم على حدا  ، أما والمقاصد الجزئیة وھي الحكمة الت

 21.ابن عاشور، فعرف المقاصد العامة لوحدھا والمقاصد الخاصة لوحدھا
ویعني بالمقاصد الخاصة تلك الحكم والغایات التي تخص باب معین كمقاصد 

  .األسرة ومقاصد المعامالت المالیة ونحوھا

  :الشریعة اإلسالمیةالمقاصد الخاصة لألسرة ومكانتھا في : المبحث الثاني

نظرة اإلسالم لألسرة نابعة من : مكانة األسرة في اإلسالم - أوال
نظرتھ لإلنسان الذي كرمھ هللا وجعلھ خلیفتھ في األرض، واألسرة ھي 
الحضن الذي ینشأ فیھ اإلنسان، وفیھ یتشرب القیم والمبادئ والعقائد التي 

عن حملھا، قال رسول  تؤھلھ ألداء األمانة التي عجزت السماوات واألرض
ما من مولود إال یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ، أو ینصرانھ، أو « :هللا 

  .22»یمجسانھ، كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تحسون فیھا من جدعاء

ولما كان الزواج ھو الرباط المقدس واألساس األول لبناء األسرة فھو 
إقامة نظام المنزل أو "یقول ابن عاشور  عند هللا میثاق غلیظ، القصد منھ كما
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ألن انتظام أمر العائالت في األمة أساس حضارتھا، وانتظام " ،23"العائلة
  .24"جامعتھا

ونظرا للدور المركزي الذي تقوم بھ األسرة في استقرار المجتمعات 
وقیام الحضارات فقد جعلت الشریعة اإلسالمیة من مقاصدھا العنایة باألسرة، 

حاطتھا بأحكام شملت كل النواحي  بحیث لم تترك للعقل البشري فكان أن أ
مجال یذكر، فجاءت النصوص القرآنیة والنبویة قاطعة وحاسمة لتنظیم ھذا 

  .المجال المھم من حیاة اإلنسان

إن لإلسالم فلسفتھ ونظرتھ المتمیزة لألسرة، وھي فلسفة تنبع أساسا 
ن خلیفة هللا في األرض، وأیضا من تقدیره لدورھا التربوي في تنشئة اإلنسا

وقد أولى .  دورھا الحضاري في تحصین األمة ضد تیارات الھدم والتغریب
اإلسالم عنایة فائقة باألسرة، وھو ما تجسد في تلك النّصوص القرآنیة والنبویة 
ذات الكم الھائل، وما حام حولھا  من شروح واجتھادات ُملئت بھا الموسوعات 

تشریعا متكامال، أحاط بكل التفاصیل والجزئیات التي تنظم الفقھیة، ُمَشّكلة 
األسرة، وھو النظام الذي إذا اختّل اختّل العالم بأسره بحسب الرؤیة اإلسالمیة 

  .لألسرة

صحیح أن جمیع النظم والقوانین اھتمت باألسرة برؤیة فكریة ودینیة  
قبل لحظة تخص كل حضارة، لكن اإلسالم لھ تمیزا خاصا في رعایة األسرة 

والدتھا، مرورا بأسس وأركان بنائھا وانتھاء بمعالجة األزمات التي تتعرض 
وعند التأمل واالستقراء لألحكام الخاصة باألسرة في التشریع اإلسالمي  .لھا

نالحظ مدى حرصھ على كیان األسرة، فقد أحاطھا بسیاج متین من 
ي یعد الطالق أھم التشریعات للحیلولة دون الوصول إلى مرحلة التفكك الذ

  .أشكالھ، األمر الذي طبع التشریع اإلسالمي بمیزة خاصة

الزواج ھو األساس في بناء : مقصد اإلسالم من تشریع الزواج -ثانیا
فمن نظام النكاح : "األسرة، أو ھو أصل نظام تكوین العائلة، یقول ابن عاشور

ا دونھا من صور تتكون األمومة واألبوة والبنوة، ومن ھذا تتكون األخوة وم
ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة النسب والعصابة تحدث رابطة . العصبة
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بھذه العالقة جاء من عنایتھ باألسرة التي یعد  اإلسالمفعنایة . 25"الصھر
الزواج عمادھا وأساسھا، وسنبین فیما سیأتي مقاصد الشریعة من الزواج، 

  .حكم والحكمة العامة لتشریع الزواج وما یتبعھا من

مقاصد أصلیة تعتبر الغایة األولى والعلیا للحكم، لألحكام الشرعیة 
 وھي مطلوبة على وجھ األصالة أو بالقصد األول، ولھا مقاصد ثانویة تابعة

لألولى ومكملة لھا،  یسمى النوع األول بالمقاصد األصلیة ویسمى النوع 
ي قصده إلى حصولھا  فمثال أمر الشارع بالصالة یقتض. الثاني المقاصد التبعیة

لتحقیق الخضوع V بإخالص التوجھ إلیھ والتذلل بین یدیھ ودوام الذكر لھ ، 
وھذا ھو المقصد األصلي، وھو یقتضي أیضا حصول ما تتوقف علیھ الصالة 

، وأیضا )ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب(كالطھارة بناء على قاعدة 
تراحة من أنكاد الدنیا، وطلب یقتضي حصول ما یلزم عن الصالة من االس

  .26الرزق بھا، والنھي عن الفحشاء والمنكر وغیر ذلك وھي مقاصد تبعیة

وقد قرر اإلمام الشاطبي وغیره أن المقاصد األصلیة أعظم مصلحة 
من المقاصد التابعة لھا، ألن عنایة الشارع تتوجھ ابتداء وأصالة للمصلحة 

ألصلیة فھي التي ال حظ فیھا للمكلف، فأما المقاصد ا: "األعظم، قال الشاطبي
  . 27..."وھي الضرورات المعتبرة في كل ملة

إذا المقاصد األصلیة ھي تلك المقاصد التي تحفظ أحد الضروریات 
الخمسة؛ الدین والنفس والنسل والعقل والمال، وھي من أعظم المصالح على 

دي إلى فساد اإلطالق التي ال وجود للحیاة بدونھا ، وأي خلل یحصل لھا یؤ
الحیاة ویعیش الناس في ھرج ومرج، ویحل بھم الشقاء في الدنیا واآلخرة، 

  .ھذه الضروریات ھي ما اصطلح علیھ بالكلیات الخمسة

أن المقاصد األصلیة ھي المقاصد المشروعة ابتداء : "وخالصة القول
لتحقیق أعظم المصالح، سواء كانت ھذه المصالح ضروریة أو من المصالح 

مة التي تعود على المصالح الضروریة بالحفظ والتثبیت ودرء المفاسد العا
أما المقاصد التبعیة فالشارع لم .  28"عنھا وتحفظ كیان المجتمع اإلسالمي

یقصدھا ابتداء  وإن كانت مطلوبة في الجملة إال أنھا تأتي تبعا للمقصد 
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قترنة بھ األصلي، وھي إما أن تكون باعثة على تحقیق المقصد األصلي أو م
أو الحقة لھ، ومن المقاصد التابعة ما یقتضي تأكید المقاصد األصلیة وتقویتھا 
وإدامتھا، ومنھا ما یكون عكس ذلك مما یكون للمكلف حظ فیھ ولیس مقصود 

  .29للشارع

مثل غیره من أحكام المعامالت في الشریعة اإلسالمیة لھ  والزواج
أما :  - رحمھ هللا -مام الشاطبي مقاصد أصلیة وأخرى تبعیة، وقد بین ذلك اإل

المقصد األصلي للزواج فھو طلب التناسل من أجل بقاء النوع البشري على 
سطح المعمورة، وھذا مقصد عام یحفظ ضروري أوكلي من الكلیات الخمسة 

والزواج یحفظ النسل من جھة وجوده واستمراره، كما . وھو كلیة النسل
النسل ویتالشى بسبب اختالط األنساب یحفظھ من جانب العدم حتى ال یضعف 

وھذه ھي الحكمة . وما یتبعھ من ضیاع للحقوق والواجبات وتدھور حیاة الناس
من عنایة الشریعة بأمر الزواج دون غیره من العالقات، وحسب ابن عاشور 

فإن القصد الشرعي من اعتباره ھو جعلھ العالقة الوحیدة  -رحمھ هللا -
الرجل بالمرأة أو بنساء ھن قرارات نسلھ حتى الموثوق بھا في اختصاص 

  .30یثق من جراء ذلك االختصاص بثبوت انتساب نسلھا إلیھ

وإذا كان المقصد األصلي للزواج حفظ النسل، فإن من أحكامھ 
الجزئیة التي سنھا الشارع ما یحفظ كلیة العرض إذا سایرنا القول بأن العرض 

حده، وذلك ما یظھر من خالل ما مختلف عن النسل وخارج عنھ وأنھ كلیة لو
حرمھ هللا من النساء على الرجال، سواء كن محرمات بالنسب كاألمھات 
والبنات، أو محرمات بالصھر والرضاعة كاألمھات من الرضاعة وأمھات 
النساء والربائب، وحسب ابن عاشور فإن تحریم ھؤالء النسوة راجع إلى 

وذلك من أوائل مظاھر الرقي  قاعدة المروءة التابعة لكلیة حفظ العرض،
البشري، ففي ھذه الصور یسري وقار اآلباء إلى أمھاتھم وھن العمات، ووقار 

  .31األمھات إلى أخواتھن وھن الخاالت

وال تتوقف مقاصد الزواج ھنا بل ھناك مقاصد تابعة، الغرض منھا 
تأكید المقصد الشرعي وتثبیتھ وتقویة الحكمة منھ وضمان دوامھ 

  .32واستمراره
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وتتمثل المقاصد التابعة للزواج في طلب السكن والتعاون على المصالح  
الدنیویة، واأللفة والمحبة، واالستمتاع بالحالل والتجمل بمال المرأة أو قیامھا 

والتحفظ من الوقوع في المحضور ...علیھ وعلى أوالده منھا أو من غیرھا
 -اإلمام الشاطبي  وغیره وكل ذلك مقصود للشارع من شرعة النكاح، یقول

النكاح مشروع للتناسل للقصد األول، ویلیھ طلب السكن " :- رحمھ هللا
  . 33..."واالزدواج والتعاون على المصالح الدنیویة واألخرویة

وھذه المقاصد التبعیة تظھر مدى تكریم هللا عز وجل لإلنسان بحیث 
ھو عند سائر لم یجعل اقتران الرجل بالمرأة ھدفھ الوحید قضاء الشھوة كما 

بل جعلھ بما فضلھ بھ عن غیره ینشد حبا وودا ولطفا ورحمة "الحیوان، 
وتعاونا وتناسال، واتحادا وإقامة لنظام األسرة، ولنظام القبیلة ثم لنظام 

وھذا من التشریف والتكریم الذي أعطتھ الشریعة اإلسالمیة لعقد . 34"األمة
الناس، وقد نبھ القرآن إلى النكاح مما یزیده حرمة في نظر األزواج ونظر 

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا : ذلك في قولھ تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ
لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  َودَّةً َوَرْحَمةً  إِنَّ فِي َذٰ   ).21:الروم( َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ

الزواج تتعدى المصالح الفردیة إلى المصلحة وھكذا فإن مقاصد 
العامة التي تلحق األمة والجماعة البشریة، وذلك بالحفاظ على النوع 
اإلنساني، وتأسیس العمران البشري، كما أن مقاصد الزواج تتجاوز المصالح 
اآلنیة أو الدنیویة العاجلة إلى المصالح األخرویة وھي الفوز برضا هللا 

السعادة الحقیقیة، وھذا البعد الروحاني للزواج قد ال نجده  والجنة، وتلك ھي
j إال في اإلسالم حیث تھیمن العقیدة على  حیاة المسلم فتكون  حیاتھ كلھا  .  

الزواج فیھ : "فوائد الزواج فیقول  -رحمة هللا - یعدد أبو حامد الغزالي 
وكثرة  ...نساءالولد، كسر الشھوة، تدبیر المنزل فإنھ منوط بال: خمس فوائد

والالفت لالنتباه في ھذه ". والصبر علیھن، ...العشیرة بالمناسبة والمصاھرة 
الفوائد التي ذكرھا أبو حامد الغزالي فائدة الصبر على المرأة إن ظھر منھا ما 
یسوء الرجل، فبدال من أن تكون عیوب المرأة ومساوئھا مبررا للتعاسة وفشل 

للحسنات وذلك بالصبر واحتساب ثوابھ عند هللا، الحیاة الزوجیة، تصبح مغنما 
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وما یقال عن الرجل یقال عن المرأة أیضا إن ھي ابتلیت برجل سیئ الطباع، 
وھذا بعد . ولقد تضافرت آیات قرآنیة وأحادیث نبویة كثیرة في ھذا المعنى

  .روحي مھم في حمایة األسرة من التفكك

  : وخالصة مقاصد الزواج في اإلسالم ھي

َوإِْذ قَاَل َربَُّك : فظ النوع اإلنساني وعمارة األرض قال هللا تعالىح - 1
لِْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِلیفَةً  قَالُوا أَتَْجَعُل ِفیھَا َمن یُْفِسُد ِفیھَا 

ُس لََك  قَاَل إِنِّي أَ  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ  ْعلَُم َما َال تَْعلَُمونَ َویَْسفُِك الدِّ
الودود فإني مكاثر  تزوجوا الولود( :وفي الحدیث الشریف). 30: البقرة(

  .35)بكم األنبیاء

َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم  السكن واألنس والراحة ومنھ تكون سعادة األسرة، - 2
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل بَ  لَِك مِّ َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذٰ ْینَُكم مَّ

ُرونَ    ).21 :الروم( َآلیَاٍت لِّقَْوٍم َیتَفَكَّ

  . التعاون على المصالح الدنیویة واألخرویة، والصبر على ذلك - 3

اإلحصان والعفاف وتنظیم عالقة الرجل بالمرأة من أجل حفظ النسب  - 4
  .وسالمة النسل

  لنشأة  اإلنسان  ورعایتھ    )األسرة(إیجاد محضن  - 5

وھكذا فإنھ من خالل األسرة التي تبدأ بعقد زواج یتم حفظ واحدة من   
الضروریات الخمسة وھي كلیة النسل التي ال وجود للحیاة بدونھ وإذا عدم أو 

وبتكون األسرة . اختّل نظام الحیاة بأسرھا، كما أنھ من مقاصده حفظ العرض
وھذا ما یؤكد القول بأن كل خلل  یصیب  یتم حفظ الضروریات الخمسة،

فال . األسرة ھو ھدم لتلك الكلیات وسبب لخراب العمران وھالك اإلنسان
عجب أن ینتقل الصراع الحضاري الیوم إلى األسرة، حیث أصبحت ھي 
میدان المواجھة الحقیقي وساحة المعركة، إنھا المؤسسة التربویة الباقیة 

األسري  وھي الیوم مھددة بأزمة التمزق. المیةومركز القوة في الحضارة اإلس
واالنھیار الخلقي في ظل ما صار یعرف بالعولمة تلك اآللة المدمرة التي ال 
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تعترف بالحدود والمدججة بترسانة إعالمیة بات من الصعب أو المستحیل 
  .السیطرة علیھا

ھ سنبدأ بما انتھى إلی: من مقاصد الشارع دوام الرابطة الزوجیة -ثالثا
ابن عاشور رحمھ هللا أثناء استقرائھ لألحكام  األساسیة والتفریعیة المنظمة 
لعقد النكاح وما یترتب عنھ فوجد أن مقصد الشریعة من كل ذلك ینتھي إلى 

  :أصلین

اتضاح مخالفة صورة عقد النكاح لبقیة صور ما یتفق في اقتران : األصل األول
  . الرجل بالمرأة

  .36كون مدخوال فیھ على التوقیت والتأجیلأن ال ی: واألصل الثاني

فإن الدخول في عقدة : " یوضح ابن عاشور األصل الثاني أكثر فیقول
النكاح على التوقیت والتأجیل یقربھ من عقود اإلجارات واألكریة، ویخلع عنھ 
ذلك المعنى المقدس الذي ینبعث في نفس الزوجین من نیة كلیھما أن یكون 

فإن ...لحال بینھما، فال یتطلبا إال ما یعین على دوامھقرینا لآلخر ما صلح ا
الشيء المؤقت المؤجل یھجس في النفس انتظار محل أجلھ، ویبعث فیھا 
التدبیر إلى تھیئة ما یخلفھ بھ عند إبان انتھائھ، فتتطلع نفوس الزوجات إلى 

فتراص في مال الزوج، وفي ذلك حدوث رجال تعدنھم وتمنیھم أو إلى إ
تبلبالت واضطرابات فكریة، وانصراف كل من الزوجین عن إخالص الود 

  .37...."لآلخر

وھكذا فإن مقصد الشارع ھو دوام رابطة الزوجیة واستمرارھا، وھو 
ما یتناسب مع الحكمة العامة من مشروعیة الزواج ونظام األسرة عموما، ولما 

العالقة الزوجیة مقصدا للشارع فال شك أن كثیر من  كان استمرار ودیمومة
األحكام الجزئیة ستسیر في فلك ھذه الغایة وسنعرض لبعض من ذلك في 

  .المبحث الموالي
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  المقاصد الجزئیة ألحكام األسرة والتفكك األسري: المبحث الثالث

إن المتتبع للتوجیھات والمبادئ واألحكام التي سنتھا الشریعة 
لألسرة یلمح عنایة فائقة سواء من حیث شمولھا واستغراقھا لكل  اإلسالمیة

الحیاة األسریة ظاھرھا وباطنھا، دقیقھا وجلیلھا، أو من حیث الحرص الشدید 
على  نجاحھا في رسالتھا وسالمتھا من األزمات التي قد تفتك بھا، وقد سلك 

ما بعد ذلك،  اإلسالم في ذلك منھجا وقائیا بدأ قبل تكون األسرة واستمر إلى
وتجسد ھذا المنھج من خالل ما شرعھ من أحكام لحمایة األسرة من آالت 
االنھیار والتفكك، وسنجد أن مقصد كثیر من أحكام األسرة یدور في فلك 
المقصد العام من عقد الزواج وھو دوامھ واستمراره مما یحول دون انھیار 

  :الرابطة الزوجیة وما یتبعھا من انحالل لألسرة

إن : معیار االختیار ومشروعیة النظر للمخطوبة وشرط الرضا - الأو
أول معیار الختیار الزوجة أو الزوج ھو الّدین واألخالق، وھو شرط غیر 
قابل للتنازل وإال فإن العاقبة ستكون وخیمة، في الحدیث الذي رواه جابر عن 

بذات الدین إن المرأة تنكح على دینھا ومالھا وجمالھا، فعلیك : "رسول هللا 
فإذا ما كان معیار االختیار الحسن فقط أو المال فقط فإن . 38"تربت یداك

ال تتزوجوا النساء لحسنھن فعسى : "الفشل سیكون حلیف ھذه العالقة، قال 
حسنھن أن یردیھن، وال تتزوجوھن ألموالھن فعسى أموالھن أن تطغیھن، 

  .39"ن أفضلولكن تزوجوھن على الدین وألمة خرماء سوداء ذات دی

وإذا كان اإلسالم یؤكد على معیار الدین واألخالق فإنھ لم یغفل 
النوازع الفطریة األخرى في اإلنسان ومن ھنا جاءت مشروعیة النظر 
للمخطوبة استثناء من القاعدة العامة وھي حرمة النظر إلى المرأة األجنبیة، 

ھ أَنَّھُ َخطََب اْمَرأَةً فَقَاَل النَِّبيُّ اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعبَةَ رضي هللا عن ففي الحدیث َعنْ 
: )أي أَْحَرى أَْن تَُدوَم اْلَمَودَّةُ  . 40)اْنظُْر إِلَْیَھا فَإِنَّھُ أَْحَرى أَْن یُْؤَدَم بَْینَُكَما

 .بَْینَُكَما

 ِ ِ : قَاَل  -رضي هللا عنھما -وَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ
: ) َا َخطََب أََحُدُكْم اْلَمْرأَةَ فَإِْن اْستََطاَع أَْن یَْنظَُر إَِلى َما یَْدُعوهُ إِلَى نَِكاِحھَا إِذ
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فََخطَْبُت َجاِریَةً فَُكْنُت أَتََخبَّأُ لَھَا َحتَّى َرأَْیُت ِمْنھَا َما َدَعانِي إِلَى : قَالَ   ).فَْلیَْفَعلْ 
ْجتُھَا ِجھَا َفَتَزوَّ وتظھر ھذه األحادیث حرص اإلسالم أن  .41نَِكاِحھَا َوَتَزوُّ

تؤسس ھذه العالقة على رضا وقناعة الطرفین، ولتأكید ھذا المقصد منع 
األولیاء من إجبار النساء على الزواج ممن ال یرغبن فیھ، كما أمروا أن 

ال تنكح األیم ( : باستإذانھن إذا ما أرادوا تزویجھن، ففي الحدیث المتفق علیھ
یا رسول هللا كیف إذنھا، : ، قالوا) تنكح البكر حتى تستأذنحتى تستأمر، وال

 .42)أن تسكت( :قال

من مقاصد الشریعة اإلسالمیة : ضبط الواجبات وتعیین الحقوق -ثانیا
رفع أسباب التواثب (دفع أسباب النزاع والشقاق أو بتعبیر ابن عاشور 

ابن عاشور ، وتعیین الحقوق ألصحابھا یحقق ھذا المقصد، یقول )والتغالب
إن تعیین أصول االستحقاق أعظم أساس وأثبتھ للتشریع في "رحمھ هللا 

ألن تعیینھا ینورھا في نفوس الحكام،  ...معامالت األمة بعضھا مع بعض
ویقررھا في قلوب المتحاكمین فال یجدوا عند القضاء علیھم بحسبھا 

كل طرف وھكذا فإن التشریع اإلسالمي بتحدیده لواجبات وحقوق . 43"حرجا
في األسرة قد سد بابا واسعا من أبواب النزاع، بحیث كل من الزوج والزوجة 
یدرك مسبقا ما لھ وما علیھ اتجاه اآلخر، واألوالد ھم أیضا لھم حقوق وعلیھم 
واجبات، وكل ذلك منصوص علیھ بدقة وتفصیل ال یثیر الشك  أو النزاع، 

ضیع الحقوق حتما ولن یكون وإذا ما أدى كل طرف واجباتھ اتجاه اآلخر فلن ت
ھناك سبب للنزاع أو الشقاق، حتى وإن غابت المشاعر والعواطف، فلیست 

  . كل البیوت تبنى على الحب وإنما تبنى على االحترام

إن التزام كل طرف داخل األسرة بواجباتھ وبالقیم واآلداب  
ي، والضوابط التي تنظم األسرة، ھو التزام طوعي، یتأسس على تشرب تربو

یحولھ إلى ھیئة راسخة في السلوك، یندرج معھ في مسمى العبادة، عبادة هللا 
وھو ما أعطى للتشریع اإلسالمي قدرة  .عز وجل وابتغاء وجھھ ونیل رضاه

فائقة على تأمین قدر عال من التماسك واالستقرار والقوة والمنعة للكیان 
   .األسري
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دل وغیرھا التي ھي فحقوق الزوجة مثال من  نفقة وحسن معاشرة وع
واجبات الرجل ، وكذلك حقوق الزوج التي ھي واجبات المرأة، وقل مثل ذلك 

كل ذلك یترتب علیھ جزاء . بالنسبة لحقوق األوالد وواجباتھم اتجاه الوالدین
أخروي كما یترتب علیھ جزاء دنیوي، والواجبات تؤدى طاعة P قبل أن 

لى حدود هللا قبل آن یكون ظلما تكون حقا للغیر، وھضم الحقوق ھو تعد ع
وھكذا فإن الخوف من هللا والحرص على رضاه وابتغاء ثوابھ ھو . لآلخر

أكبر ضمان لحمایة الحقوق داخل األسرة، وبالتالي ضمان االستقرار واألمان 
لھا، ولعّل ھذا ھو سر تمیز األسرة المسلمة وصمودھا إلى یومنا ھذا رغم كل 

  .المآمرات

تطویل لعددنا ھنا من النصوص الكثیر سواء في عالقة ولوال خشیة ال
الزوج بزوجتھ والزوجة بزوجھا أو في عالقة الوالدین بأبنائھم والعكس بما 

  .یدل على ذلك البعد الورحي في العالقات األسریة

من الواجبات التي تترتب على عقد الزوجیة : النفقة والمیراث -ثالثا
وحكمة ذلك كما یقول ابن عاشور تحقیق  حق النفقة للزوجة ولو كانت غنیة

آلصرة الزواج، كما أن النفقة الواجبة على الفروع واألصول مما یقوي 
  .ویوثق الروابط األسریة

وعالقة الزوجیة من أسباب التوارث بین الزوجین، وذلك مما یقوي  
والتوارث و إن كان یقوي الرابطة الزوجیة فھو أیضا  .44الرابطة الزوجیة

دعم األسرة بمفھومھا الواسع، فقد تمیزت الشریعة اإلسالمیة بنظام یقوي وی
دقیق فیما یتعلق بتقسیم التركة على ورثة المیت، وھو تشریع یحمي الحقوق 
ویضمن العدالة في تقسیم الثروة، وما تشھده كثیر من األسر من صراع على 

عدیدة، ما  المال قد یصل حد التقاتل وقطیعة األرحام، كما قد یستمر ألجیال
وقد . كان لیحدث لو التزم الجمیع بما شرعھ اإلسالم من أحكام في ھذا الباب

توعد هللا كل من یخالف أحكامھ وجعل ترك العمل بتلك األحكام تعد على 
حدوده، أما من یلتزم األحكام التي شرعھا للناس في المواریث ویطیع هللا 

نقرأ آیات المواریث في سورة ورسولھ فوعده بالجنة، ھذا ما نقف علیھ ونحن 
تِْلَك ُحُدوُد ّهللاِ َوَمن یُِطعِ ّهللاَ َوَرُسولَھُ یُْدِخْلھُ : النساء، حیث ختم هللا بقولھ
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َوَمن  )13(َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِھَا األَْنھَاُر َخالِِدیَن فِیھَا َوَذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظیُم 
ِھینٌ یَْعِص ّهللاَ َوَرُسولَھُ َوَیتَعَ    دَّ ُحُدوَدهُ یُْدِخْلھُ نَاًرا َخالًِدا فِیھَا َولَھُ َعَذاٌب مُّ

   ).14- 13: النساء(

القیود المباشرة (العصمة والرجعة والعدة والتأدیب والحكمین  - رابعا
شرع اإلسالم الطالق رغم أنھ السبب المباشر والقوي النحالل : )للطالق

نھ ارتكاب أخف الضرر عند تعسر والمقصد الشرعي م(الرابطة الزوجیة، 
استقامة المعاشرة وخوف ارتباك حالة الزوجین، وتسرب ذلك االرتباك إلى 

فمشروعیة الطالق من باب ارتكاب أخف الضررین، ولذلك .  45)حالة العائلة
ھو أبغض الحالل إلى هللا، وھنا نجد الشریعة اإلسالمیة قد وضعت من 

ل دون ثبوتھ، ومن ذلك أنھا جعلت أمر األحكام ما یحد من الطالق وما یحو
الطالق بید الرجل دون المرأة ألن الرجل في الغالب یكون أحرص على بقاء 
العالقة الزوجیة وأبعد نظرا فیما فیھ مصلحة األسرة، وغالب حال المرأة 

  .االندفاع والتسرع في فك ھذه الرابطة مھما كانت العواقب

زوج حق المراجعة في المرة لل الطالق ثالث مراتوجعلت الشریعة 
تَاِن فَإِْمَساٌك : األولى والثانیة، أما الثالثة فلیست لھ قال هللا تعالى الطََّالُق َمرَّ

وال یحل لھ مراجعتھا إال بعد أن . )229 :البقرة( بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ 
فَإِن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح : تنكح زوجا غیرة  قال عز وجل

َزْوًجا َغْیَرهُ  فَإِن طَلَّقَھَا فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن یَتََراَجَعا إِن ظَنَّا أَن یُقِیَما ُحُدوَد 
 ِ ھذا التشریع فھي معاقبة المستخفین  ، وأما الحكمة من)230 :البقرة( هللاَّ

بحقوق المرأة من األزواج بإیقاع الطلقة الثالثة، فال تصبح المرأة لعبة تقلبھا 
عواصف غضب الرجل وحماقتھ، وفي ھذا حد لما كان علیھ الناس في 

  .الجاھلیة حیث لم یكن للطالق عندھم حد یعرف

لثانیة ھو فرصة لقد ظھر أن الطالق الرجعي أثناء الطلقة األولى وا
فماذا لو . للزوجین للعودة مرة أخرى إلى رحاب األسرة ولم الشمل من جدید

المعروف أن جمھور الفقھاء یوقعونھ  كان الطالق ثالث مرات بلفظ واحد؟
ثالث طلقات وھو مذھب عمر بن الخطاب ولم تثبت مخالفة الصحابة لھ، 
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رأي غیر ( :-رحمھ هللا -رّجح ابن عاشور . وكان قبل ذلك یقع طلقة واحدة
الجمھور في ھذه المسألة ودعم ذلك بالقصد اإللھي من تعدد الطالق وھو 
التوسعة على الناس، وجعلھ ثالثا یبطل الرخصة الشرعیة والرفق المقصود 

َ یُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمراً : من قولھ تعالى فإیقاع طالق  .(46َال تَْدِري لََعلَّ هللاَّ
احد یتعارض مع مقصد الشارع من جعل الطالق ثالث ، وما الثالث بلفظ و

ذلك المقصد سوى الحفاظ على رابطة الزوجیة وتجنیب األسرة خطر 
االنحالل، أما عدم اعتبار ذلك من طرف جمھور العلماء فألنھم غلبوا حكم 

  .47التغلیظ في الطالق سدا للذریعة

الق في طھر لم الطمن القیود التي وضعتھا الشریعة للطالق، أن یقع 
أنھ  -لى عنھمارضي هللا تعا - یمسسھا فیھ واألصل في ذلك ما رواه ابن عمر 

  لـعمر بلغھ عمر؛ فقال النبي  طلق امرأتھ وھي حائض، فبلغ ذلك النبي 
مره فلیراجعھا، ثم لیمسكھا حتى تطھر، ثم تحیض ثم تطھر، ثم إن شاء طلق (

، )التي أمر هللا أن تطلق لھا النساء وإن شاء أمسك قبل أن یمسھا، فتلك العدة
 یا أیھا النَِّبيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّتِِھنّ  :یعني في قولھ تعالى

، وبھذا الشرط تكون الشریعة اإلسالمیة قد أبعدت أي عامل )1:الطالق(
ر، كما أنھا خارجي  كحالة الحیض أو النفاس التي قد تكون من أسباب النفو

بھذا الشرط قد حدت من فرصة الزوج في الطالق وضیقت علیھ المجال 
الزمني، والزوج آثم إن طلق في ھذه الحالة وطالقھ یسمى طالقا بدعیا، لكن 
ھل یقع أم ال یقع؟ اختلف العلماء بین من قال یقع مع اإلثم ومن قال ال یقع ألنھ 

لمنسجم مع مقصد الشارع من خالف السنة، ویبدو ھذا الرأي األخیر ھو ا
  . الحفاظ عن الرابطة الزوجیة ودوامھا

ومن األمور التي تعطي فرصة كبیرة للزوجین بقصد المراجعة مسألة 
العدة التي أوجبھا هللا على المرأة وأن یكون ذلك في بیت الزوج وعلى الزوج 

ھَا النَّبِيُّ إَِذا یَا أَیُّ :واألھل والمسلمین االمتثال لألمر اإللھي، قال هللا تعالى
َ َربَُّكْم ال تُْخِرُجوھُنَّ  طَلَّْقتُُم النَِّساء فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّتِِھنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا هللاَّ

ِ َوَمن یَ  َبیِّنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد هللاَّ تََعدَّ ِمن بُیُوتِِھنَّ َوال یَْخُرْجَن إِالَّ أَن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة مُّ
َ یُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمًرا ِ َفقَْد ظَلََم نَْفَسھُ ال تَْدِري لََعلَّ هللاَّ ، )65:الطالق( ُحُدوَد هللاَّ
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ال تَْدِري  :وقد صرح المولى عز وجل بالحكمة من فرضیة العدة بقولھ تعالى
َ یُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمًرا   .لََعلَّ هللاَّ

مشروعیة تأدیب الزوجة، في باب األسرة وھو حكم آخر نقف علیھ 
تِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ : الذي نصت علیھ اآلیة الكریمة َوالالَّ

َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ  فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ 
َ َكاَن َعلِیًّا كَ  في ھذه المسألة بین  وعلى الرغم مما قیل ،)34:النساء( ِبیًراهللاَّ

منكر على الشریعة اإلسالمیة ومتھما إیاھا بإذالل المرأة وتحقیرھا، وبین 
متأول لآلیة وإعطاء الضرب مفھوما ال یسيء للمرأة، فإني أرى المسألة من 

ضع قبل أن التأدیب فرصة أعطاھا هللا للزوج إلصالح الو: زاویة أخرى وھي
أن یشھر سیف الطالق، ألن نشوز الزوجة یعد سببا خطیرا لفك العالقة 
الزوجیة، ومرحلة التأدیب التي ال نشك في جدواھا والمصلحة المتوخاة منھا 
مادام المشرع ھو هللا، كما أن الواقع والحس قد أثبت أن ذلك ینفع مع كثیر من 

ول إلى الطالق، ولو فرضنا النساء، ھذه المرحلة تشكل مانعا قویا دون الوص
أما نشوز . تجاوزھا لن یبق للزوج إال حق الطالق لمعالجة نشوز الزوجة

الزوج الذي أیضا قد یكون من عوامل طلب الزوجة الطالق  فعالجھ ما نصت 
نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََال ُجنَاَح  بَْعلِھَا ِمن اْمَرأَةٌ َخافَتْ  َوإِنِ : علي اآلیة الكریمة

ْلُح َخْیٌر َوأُْحِضَرِت اْألَنفُُس عَ  لَْیِھَما أَن یُْصلَِحا بَْینَھَُما ُصْلًحا َوالصُّ
حَّ  َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخِبیًرا َوإِن الشُّ   .تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

دعوة لإلصالح بین الزوجین من طرف المؤھلین لذلك من  فھي
یة أخرى أن یكون الحكمین من أھل الزوج األقارب أو غیرھم، كما نصت آ

وأھل الزوجة، والتوجیھ الرباني ینبھنا إلى ضرورة اإلصالح بین الزوجین 
ولعل ھذا . كمحطة أساسیة قبل أن یقرر أحدھما أو كالھما مفارقة اآلخر

یستدعي منا ضرورة تفعیل مجالس الصلح وتطویرھا لحل المشاكل األسریة 
 . كثیرا مقارنة بما كان علیھ في األجیال السابقة فقد الحظنا أن دورھا ضعف
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قد یبدو من الغریب الحدیث عن : مشروعیة تعدد الزوجات -خامسا
تعدد الزوجات كعامل للوقایة من التفكك األسري في حین غالبا ما یكون سببا 
مھما لتفكك األسرة، ولذلك أغلب اآلراء تعده ضمن أسباب التفكك األسري، 

ما إلى الرفض المبدئي لمسألة التعدد وأنھ ظلم للمرأة، أو بالنظر وذلك راجع إ
إلى الواقع حیث كثیرا ما یكون وجود زوجة ثانیة في حیاة الرجل وراء طالق 

فھل . األخرى وما یتبعھ من تمزق لألسرة یكون األطفال أولى ضحایاه
سرة من التشریع اإلسالمي في إباحتھ للتعدد لم یأخذ بعي االعتبار حمایة األ

  التمزق؟

وھنا یمكن القول بدایة أن اإلسالم عندما جاء وجد تعدد الزوجات أمرا 
واقعا، فقد كان العرب یتزوجون بأكثر من امرأة واحدة، فھذا غیالن بن سلمة 

أن یختر منھن أربعا، وھناك   الثقفي قد أسلم وتحتھ عشر نسوة فأمره النبي
، مما یؤكد أن ھذه 48لروایات الحدیثیةمن أسلم وتحثھ ثماني نسوة كما تحكي ا

الظاھرة كانت متفشیة قبل اإلسالم، فلما جاء اإلسالم نظم ھذه الظاھرة حیث 
،قال هللا العدل وإمكانیة اإلنفاققیدھا بأربع نسوة واشترط مع ذلك شرطین، 

لَُكْم َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب : تعالى
َمْثنَٰى َوثَُالَث َوُرَباَع  فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم  النَِّساءِ  ِمنَ 

لَِك أَْدنَٰى أَالَّ تَُعولُوا وعن الحكمة من تحدید الزوجات بأربعة  .)3: النساء( َذٰ
ید الزوجات إلى األربع دون وأحسب أن تحد(: - رحمھ هللا -یقول ابن عاشور 

زیادة ناظر إلى تمكین الزوج من العدل وحسن المعاشرة كما أومأ إلیھ قولھ 
َولَْو َحَرْصتُْم فََال تَِمیلُوا ُكلَّ اْلَمْیِل  النَِّساءِ  َولَن تَْستَِطیُعوا أَن تَْعِدلُوا بَْینَ : تعالى

ِحیًماَفتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَِة  َوإِن تُْصلُِحوا وَ  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ : النساء( َتتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ
129((49.   

والعدل في اآلیة المراد بھ التسویة بین الزوجات في الحقوق بما فیھا 
النفقة والكسوة وحسن المعاشرة وترك الضر وكل ما یدخل تحت قدرة الزوج، 

األسرة  وھذا عامل قوي یحول دون الصراع بین الزوجات من جھة وداخل
عموما، مما یحمیھا من التفكك الذي قد یحصل بسبب طالق واحدة من 
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الزوجات  أو أكثر، أو بسبب الظلم الواقع على أحد الزوجات وما یتبع ذلك من 
  . سوء العالقة بین أفراد األسرة

إلسالم لم ینشئ التعدد كما لم یُرغب فیھ، إنما قیّده وحدده  ونظّمھ إن ا
صعبة، كما حذر من عاقبة اإلخالل بھذه الشروط، واشترط فیھ شروطا 

فاألمر موكول إلى ضمیر المسلم الحي القادر على القسط والعدل، فھي مسألة 
وألن الشریعة اإلسالمیة قوامھا . ضمیر مثل الشھادة واألمانة ونحوھما

وأساسھا تحقیق مصالح الخلق ودرء المفاسد عنھم، ومشروعیة التعدد ال تخلو 
صالح عند التأمل وحسن النظر، ویظھر ذلك من خالل األسباب من حكم وم

التي قد تجعل الرجل یعدد، كأن تكون الزوجة مصابة بمرض خطیر أو معد 
. أو منفر، ثم تفضل ھي أو زوجھا أن تعیش معھ تنعم برعایتھ على أن یطلقھا

وقد تكون الزوجة عقیما ال تنجب ولدى الزوج رغبة في اإلنجاب، ومن الوفاء 
وحسن العشرة والرحمة بالمرأة أن ال تطلق الزوجة األولى في مثل ھذه 

وأحیانا المصلحة العامة للمسلمین ورغبة في الخیر قد یقبل الرجل . الحالة
على التعدد لكفالة أرملة وأیتامھا، وعند الحروب تكثر ھذه الحاالت مع 

قیل أنھ بعد  وقد. استفحال القتل في الرجال فیتضاعف عدد األرامل واألیتام
  .الحرب العالمیة الثانیة خرجت النساء في ألمانیا یطالبن بالتعدد

وھكذا فإن تعدد الزوجات بالشروط التي وضعھا اإلسالم، والترھیب   
الذي صحب اإلخالل بترك الشروط، لن یقبل علیھ الرجل المؤمن إال 
 لضرورة حقیقیة كمرض الزوجة أو عدم قدرتھا على اإلنجاب، أو خشیة

الوقوع في معصیة أكبر، أو كان الدافع كفالة یتامى أو رحمة بامرأة وتحقیق 
وھكذا  مصلحة عامة للمسلمین، كما ھو الحال في تعدد زوجات النبي 

یحافظ التعدد على األسر ویحقق الحمایة للمرأة نفسھا وألبنائھا ویحمي 
لقي بسب المجتمع من كثیر من اآلفات التي تضعف بنیانھ، كاالنحراف الخ

  .العالقات غیر الشرعیة

نعم إن التعدد ینقذ األسرة من التفكك وذلك عندما تؤول العالقة بین 
الزوجین إلى حافة الطالق ألسباب نفسیة أو صحیة أو غیر ذلك، فیصبح 
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وجود زوجة ثانیة منقذا من ھذا الوضع، حیث تبقى األولى في عصمة الزوج 
   .من أسرة تجمعھم وترعاھمورعایتھ وأبنائھا الذین لن یحرموا 

   :الخاتمة

ما نخلص إلیھ في ختام ھذا العرض الذي أردنا من خاللھ، بیان 
موقف التشریع اإلسالمي من األسرة عموما والبعد المقاصدي لألحكام التي 

  :شرعھا من أجل حمایتھا من التفكك ما یلي

ة هللا في تحتل األسرة مكانة متمیزة في اإلسالم فھي محضن اإلنسان خلیف  -
األرض، وبھا یتحقق مقصد حفظ والنسل وتعمیر األرض وتحقیق العبودیة 
b، ألنھا المؤسسة األولى لبناء العقیدة  وتقویم السلوك واألخالق، ومن 
وظائف األسرة اإلحصان والعفاف، وھذه الوظیفة تجسد  حفظ كلیة العرض 

استقرار وطمأنینة  وتحقق في الوقت نفسھ وظیفة نفسیة بما توفره للفرد من
 .وسكن

لقد جسد التشریع اإلسالمي فلسفة اإلسالم ونظرتھ لألسرة من خالل تلك   -
التشریعات والتعلیمات اإللھیة التي أحاطت بكل التفاصیل والجزئیات مما لھ 
عالقة باألسرة من قریب أو بعید، من قبل تشكلھا مرورا بمرحلة بنائھا 

 .تتعرض لھا وانتھاء بمعالجة األزمات التي قد

استقراء كثیر من أحكام الشریعة المنظمة لألسرة أثبت أن مقصد الشارع   -
من الزواج ھو دوامھ واستمراره، وفي رحاب ھذا المقصد تسیر معظم 
أحكام األسرة في اتجاھیین؛ اتجاه ما یمكن اعتباره ضمانات لدوام األسر 

ط الرضا وأیضا واستمرارھا، وقد تجلى من خالل معاییر االختیار واشترا
ضبط الحقوق والواجبات داخل األسرة وحق التوارث، أما االتجاه الثاني 
لألحكام المنظمة للرابطة الزوجیة فیتمثل في العوائق والعقبات التي وضعت 
أمام الطالق ومن ذلك، مسألة الطالق الرجعي والطالق البدعي والعدة 

 ...واالستبراء

یة األسرة من التفكك، وأخطر مظاھر حرصت الشریعة اإلسالمیة على حما  -
التفكك انحالل الرابطة الزوجیة، وھذا ما برز في أحكام األسرة، التي 
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أحاطت بموضوع الطالق بقصد الحد منھ وتقییده، كمسألة الطالق الرجعي، 
 ...والعدة، والطالق البدعي ومشروعیة تأدیب الزوجة الناشز

حرصھ على محاصرة عوامل ما الحظناه في التشریع الخاص باألسرة،   -
الشقاق قبل وقوعھ لتجنیب األسرة االنھیار، وذلك من خالل بیانھ معاییر 
اختیار الزوج والزوجة، وضبطھ سلم الحقوق والواجبات وربط كل ذلك 

كما أن . بالجزاء األخروي وإعطاء العالقة الزوجیة بعدھا العقدي والروحي
حمي حقوق الورثة، وتحمي بذلك أحكام المواریث وقسمة التركة قد جاءت لت

 .األسرة من الصراع على المال إذا ما مات أحد أفرادھا

كما أن مسألة الحكمین عند بدایة النزاع وكذلك مسألة تأدیب الزوج لزوجتھ   -
الناشز ھذه أیضا إجراءات وقائیة لعالج الخالفات في بدایتھا قبل الوصول 

 . إلى الطالق أبغض الحالل إلى هللا

الزوجات وإن بدا في ظاھره أنھ من أسباب التفكك األسري لكن الرؤیة  تعدد  -
المتفحصة والموضوعیة جعلتنا نقول العكس، فقد یكون في بعض األحیان 
سببا إلنقاذ األسرة من التفكك كما أثبت ھذا البحث، وذلك عندما یصبح 

بشرع التعدد المخرج الوحید من اللجوء للطالق وطبعا على أن یلتزم الجمیع 
 .هللا فیھ

الطالق ھو أبغض الحالل إلى هللا فھذا یعني خطورة انفكاك الرابطة   -
الزوجیة لیست على الزوجین فقط بل على كامل المجتمع، فال عجب أن 
یكون موضوع التفكك األسري من أخطر األزمات التي تھدد األمم 

یم والحضارات، واعتقد أن النجاة من ھذه األزمة ھو بالرجوع إلى الق
اإلسالمیة لتحكم حیاتنا أفرادا ومجتمعات وتعزیز حضورھا في منظومتنا 
القانونیة، واستقراء التشریعات الحالیة وتمحیصھا الستبعاد كل ما یؤثر على 
حمایة األسرة وتماسكھا، أما المسار الذي اتجھ نحوه قانون األسرة عندنا في 

ع حضاري، ما لم یعید السنوات األخیرة، فال نراه إال انھیار نحو مستنق
   .المشرع  النظر في ھذا التوجھ
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القیم األخالقیة واالجتماعیة المتضمنة في الدراما التركیة 
  -دراسة تحلیلیة –وتـأثیرھا على العالقات األسریة 

  

   سھام بوزیدي الدكتورة -  أحمد بروالالدكتور 

       1 باتنةجامعة 

 :مقدمة

تحضى البرامج التلفزیونیة بمكانة كبیرة لدى الجمھور لما للتلفزیون 
  .میزه عن بقیة وسائل اإلعالممن خصائص جذب ت

وتعتبر الدراما من أھم البرامج التي یولیھا أفراد األسرة العربیة  
اھتماما كبیرا، وخاصة المسلسالت المدبلجة وعلى رأسھا الدراما التركیة، 
والتي باتت الفضائیات العربیة تتسابق لدبلجتھا  وعرضھا، دون أن تولي 

  .نسجامھا مع القیم العربیة اإلسالمیةاھتماما لطبیعة مضامینھا ومدى ا

إلى  - الدراما التركیة -وقد تحول اإلقبال الكبیر على ھذه البرامج 
  .ظاھرة تناولھا الكثیر من الباحثین بالدراسة والتحلیل من جوانب عدیدة

وتؤكد الكثیر من ھذه الدراسات ارتفاع نسبة مشاھدة المسلسالت 
توصلت  ،1، ففي دراسة لمنال مزاھرةالتركیة في الوطن العربي بشكل عام

، 50%إلى نسبة مشاھدة للمسلسالت التركیة في المجتمع األردني بلغت نسبة 
من المبحوثین  59.3%إلى أن نسبة  ،2كما أشارت دراسة نعیم المصري

الشباب الفلسطینیین یشاھدون المسلسالت المدبلجة على القنوات الفضائیة، 
ظ في متابعة الدراما التركیة المدبلجة لدى وبشكل عام ھناك ارتفاع ملحو

العدید من الناس في مختلف األقطار العربیة والدول الغربیة، حیث ارتفعت 
 3نسبة المشاھدة للمسلسالت المدبلجة عند األسر العربیة في دراسة محمد بكیر

  .  79.5%، وفي دراسة عبد هللا الصفار ارتفعت بنسة 70%بنسبة 
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  :ا التركیةتعریف الدرام - أوال

وینصب " یفعل"تعني كلمة دراما في أصلھا الیوناني القدیم العمل أو 
الفعل نفسھ على أي عمل أو حدث سواء في الحیاة أو على خشبة المسرح، 
ومن ثم نشأت الدراما عند اإلغریق مرتبطة باالحتفاالت والمناسبات الدینیة 

تجري في حیث كانت المسرحیات تعرض ضمن الطقوس الدینیة التي 
   .4األعیاد

  :وقد عرف قاموس اوكسفورد للمسرح الدراما فأعطاھا تعریفین

  .اصطالح یطلق على كل ما یكتب للمسرح: األول

  .یطلق على أي موقف ینطوي على صراع یتضمن حال لھذا الصراع: الثاني

  :وعرفھا قاموس المصطلحات األدبیة بأنھا تعني معنیین

ألدبي الذي یتمیز عن الملحمة أو الشعر المسرحیة وھي الجنس ا: األول
بأنھ خاص بقصة تمثل على خشبة المسرح ، وھي أیضا مؤلف  الغنائي مثال

من الشعر أو النثر یصف الحیاة أو الشخصیات أو یقص قصة بواسطة 
  .األحداث والحوار على خشبة المسرح

الدراما ھي مسرحیة جادة، یمكن اعتبارھا مأساة وال ملھاة : الثاني
  .فیھا معالجة مشكلة من مشاكل الحیاة الواقعیةو

وتعرف الدراما اآلن بأنھا نشاط معرفي واعي حركي جماعي تمثیلي، 
  .االنفراجیطرح صراعا یتجھ في مساره إلى التصاعد واألزمة ثم 

  الخصائص الفنیة للدراما التركیة -ثانیا

على  تتمتع الدراما التركیة بمجموعة من الخصائص والسمات ساعدتھا
  :أن تستقطب أكبر قدر من جمھور التلفزیون ومن بین أھم ھذه الخصائص

حیث اھتمت الدراما التركیة بمعالجة  :طبیعة المواضیع المعالجة - 1
، جمیع القضایا بنسب متفاوتة، فمن سیاسیة إلى اقتصادیة واجتماعیة ودینیة

  ...وسیاسیة
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حمد أبو ربیع بأن وأكدت الكثیر من الدراسات من أھمھا دراسة رائد م
القضایا االجتماعیة جاءت في المرتبة األولى ونالت الحظ األوفر في المعالجة 

،في حین تدنت القضایا 54.6%تلتھا القضایا الرومانسیة بنسبة  52% بنسبة 
 ، ثم القضایا االقتصادیة بنسبة25.8%األخرى فكانت القضایا السیاسیة بنسبة 

في حین تدنت نسبة  % 14.4فكانت نسبتھا  وأما القضایا البولیسیة %17.6
وھذه النتائج  تتفق مع دراسة محمد بكیر التي  % 10.8القضایا الدینیة إلى 

أشارت إلى أن الموضوعات االجتماعیة والعاطفیة غلبت على المسلسالت 
  . المدبلجة
إن ھذا التنوع في طبیعة الموضوعات المعالجة یعطي مساحة كبیرة     

من األعمال الستقطاب أكبر شریحة من المجتمع كل حسب مجال لھذا النوع 
 .اھتمامھ، وحسب الحاجات التي یرید إشباعھا

تُعد الشخصیات من أھم : طبیعة الشخصیات التي تقمصت األدوار - 2
العناصر المؤثرة في الفیلم، بل ھي الوسیلة األولى غالبا لسرد القصة ونقل 

تمامھ؛ ذلك أن قصة الفیلم عادة تحكى عن ، وجذب انتباه المشاھد واھاألفكار
وأفعالھم، إن الحدث وحده ال یوجد ما لم یوجد شخص یفعلھ،  األشخاصبعض 

قیمة حقیقیة،إذا لم یتم تجسیدھا  أيواألحداث مھما عظم شأنھا تظل عاریة من 
العنایة بالشخصیة واختیار وتحدید  أھمیةومن ھنا تأتي  .من قبل أشخاص
  5.ھاالسمات الالزمة ل

وھي  الشخصیات عنصر مھم في العمل الدرامي فھي التي تفكر، إن  
التي تشعر، وھي التي تتفاعل وتفعل، وھي التي تقرر، ومن ثم فھي التي 

  .تصنع الحدث، وتحرك القصة

لذلك فإن المشاھد یتعرف على شخصیات الفیلم من خالل أشكالھم 
 تسیر القصة على منوال وأسمائھم، وعالقاتھم وأفعالھم وأفكارھم، وحتى ال

واحد، فتحدث الملل والفتور لدى المشاھد، فإن القائم على الفیلم یسعى إلى 
  .تقدیم الشخصیة بأبعاد وخصائص متعددة

أن األبعاد الثالثة للشخصیة والتي یعتبرھا  إلىیذھب عدلي محمد رضا 
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یسیولوجي البعد الف :یتم بناء الشخصیة بدونھا ھي المقومات األساسیة التي ال
 ، البعد السیكولوجي)االجتماعي( ، البعد السوسیولوجي)الجسماني(
)النفسي(

6
ومن خالل ھذه األبعاد یتعرف المشاھد على طبیعة ھذه  .
من ھي؟ ما سنھا؟، ھیأتھا، الطبقة التي تنتمي إلیھا، العمل الذي .الشخصیات

مجتمع، أھدافھا، تمارسھ، مستواھا التعلیمي، حیاتھا العائلیة، مكانتھا في ال
كل ھذه العناصر تعمق المعرفة بھذه الشخصیات، وتمكن من ...میوالتھا،

  .متابعتھا والحكم فیما بعد على سلوكیاتھا

غیر أن لیندا سیجر تذھب إلى حصر األبعاد الثالثة للشخصیة في 
األفعال، واألفكار، والعواطف ألنھا ھي التي تمیز الشخصیة، وتعرف بھا، 

  .متكاملة عنھاوتقدم صورة 

ومن الضروري أن تكون الشخصیة متعددة األبعاد، فالمشاھد یتعرف 
على الشخصیات ویتأثر ویرتبط بھا من خالل ھذه األبعاد، فھو یراھا 

مواقفھا  أي 7تتصرف، ویكون منتبھا لتركیبتھا العاطفیة من خالل استجاباتھا
  .وأفعالھا

ن األفعال ھي التي تقوي وبما أن العمل الدرامي یركز على الصورة، فإ
یریدون شیئا ما،  أنھمالناس الذین یقولون " :الصلة بالشخصیة الرئیسة ألن

شيء للحصول علیھ لیسوا صادقین ومخلصین، ومن  أيولكنھم ال یفعلون 
المصداقیة، ولھذا على  إلىتفتقر  أنھانؤمن بھذه الشخصیات،  إنالصعب جدا 

 األفعالاق مالحقتھا للھدف، وكلما كانت الشخصیة القیام بأفعال معینة في سی
كلما  أقوىتحقیق الھدف، وكلما كان الھدف  أمامأقوى كلما كانت الحوافز 

  .8"كانت الشخصیة أقوى

وقد ركزت الدراما التركیة على عنصر الشباب والجمال واألناقة في 
وقد عملت على تقدیم الشخصیات الرئیسیة بأبعادھا ، شخصیات مسلسالتھا

لعمل الذي یمارسونھ؟ ما مستواھا  مالطبقة التي ینتمون إلیھا؟ ما. ددةالمتع
ثم كیف  ھي أھدافھا؟ التعلیمي؟ ما مكانتھا في المجتمع؟ حیاتھا العائلیة؟ ما

تفكر وتحلل، كیف تتخذ قراراتھا، كیف تشعر وتتفاعل عاطفیا مع المواقف 
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لى المشاھد واألشخاص واألحداث، وكیف تفعل بعد ذلك، وھذا ما یفرض ع
  . التفاعل مع ھذه الشخصیات، والتماھي معھا ومحاكاتھا فیما بعد

 :بنیة الفیلم أو الحبكة - 3
الفیلم ھو طریقة في ترتیب البیانات المكانیة : ترتیب األحداث -

والزمانیة من األحداث، مبنیة على السبب والنتیجة، لھا بدایة ووسط ونھایة 
أن قصة الفیلم تبنى بناء فنیا، تجعل  أي ،9األحداثتجسد حكما على طبیعة 

  .المشاھد یتابع أحداثھا، ویواكب تطوراتھا، وھذا ما یسمى بالحبكة
ومن ثمة فإن القصة حتى یكون لھا معنى وتحدث تأثیرا، وتحقق 

وللحبكة . تكون فیھا حبكة أنالتفاعل المطلوب من طرف الجمھور، البد 
  :مجموعة من التعاریف نورد منھا

خطة أو مخطط لتحقیق عرض " :بأنھا webster ا قاموس ویبستریعرفھ
لتحقیق التأثیر  األحداثالطریقة التي ترتب بھا  إلىفالحبكة تشیر  ما،

، أي أن األحداث ال توضع بطریقة عشوائیة، بل بطریقة انتقائیة 10"المقصود
یقدم بعضھا ویؤخر البعض اآلخر، وفق ما یقتضیھ ھدف القائم على العمل 

  .راميالد
المعلومات لجعل  إدارةھي " :والحبكة كما تعرفھا لینداج كاوغیل 

فھي لیست سرد للمعلومات وإنما  ،11"القصة أكثر تشویقا وإرضاء للمشاھدین
  .ھي تقدیم للمعلومات بطریقة فنیة تحدث التوتر والتشویق لدي المشاھد

الحبكة ھي تحدید وضع األحداث في القصة، وعالقة كل منھما 
 إذنفھي ، 12خرى، مرتبة بشكل متنام بحیث تدفع في اتجاه حل دراميباأل

  .ترتیب لألحداث
یتضمن ھذا اإلطار  أنالحبكة ھي اإلطار العام للحدث، ویجب  أنكما 

شخصیة أو شخصیات أساسیة في موقف ما، وتسیر األحداث باتجاه التعقید، 
ق سلسلة من خل إلىحیث تضطر الشخصیات للقیام بأشیاء معینة، مما یؤدي 

األزمات والمصاعب التي تزید األمور تعقیدا، حتى تصل إلى الذروة 
الدرامیة، وھي أكثر ھذه األزمات تعقیدا، وبعدھا یبدأ خط الحبكة في االتجاه 

  .13نحو الحل
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المترابطة تسییر قدما عبر صراع  األفعالالحبكة ھي سلسلة من  إن
مما سبق یتبین بأن  ،14لقوي متضادة نحو ذروة وحل تحدّدان معنى العم

  .الحبكة تعمل على تعقید الموقف من أجل الوصول إلى حل
ومما سبق ذكره نخلص إلى أن الفیلم أو الحكایة ال تتألف من سلسلة 

تتعلق ببعضھا البعض على  األحداثعشوائیة من األحداث، بل ھو سلسلة من 
آخر،  إن كل حدث یكون سببا في حدوث حدث أيالسبب والنتیجة،  أساس

  .15وان كل حدث ھو نتیجة لحدث سابق
وھذا ما یجعل القصة مترابطة یأخذ بعضھا برقاب بعض، ویتم تفسیر 

آخر،  إلىالمواقف واألفعال على حسب السبب والنتیجة، باالنتقال من مشھد 
  .وكل مشھر یمھد للذي یلیھ، وھكذا في تسلسل منطقي

اث لتحقیق تأثیر الطریقة التي ترتب بھا األحد إلىتشیر الحبكة 
مقصود، فھي تعمل على تصمیم القصة وھندستھا، وإیجاد العالقات بین 
مكوناتھا، وتطویر الطریقة التي یجري بھا بناء الحدث إلى أن یصل إلى 

  .الذروة

، )العرض(التقدیم : ویتم ترتیب األحداث عادة وفق ثالثة فصول
  . وحل العقدة التطویر،

 عرضال التقدیم أو :الفصل األول
یعمل التقدیم على اجتذاب المشاھد وإقناعھ، كما أن المشاھد التمھیدیة تساعد  -

نضعھا في  أنطبیعیة قبل  أوضاعاعلى وصف الشخصیة وھي تعیش 
  .مواجھة مواقف استثنائیة

كبیرة وھو ما یستھدفھ الفصل  أھمیةللسیاق التاریخي واالجتماعي للفیلم  -
ھذا  إلىكتابة عبارة على الشاشة تشیر ویمكن تحقیق ذلك من خالل  األول

مثال، كما أن األزیاء ) كما ھو حاصل في فیلم معركة الجزائر(السیاق 
والدیكور تلعب دورا في تحدید نوع الفیلم، وتحدید والحقبة التي تدور فیھا 
أحداث الفیلم، لذلك فإن ھذه العناصر ھي التي یمیط العرض األول اللثام 

  .عنھا
الشخصیات الرئیسیة في الفیلم ویعرض للصالت بینھا،  األولیقدم الفصل  -
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للفیلم، فتكشف صفاتھ  األولىغالبا یتم عرض بطل القصة في الثواني 
الجسدیة أوال شكلھ وطریقة كالمھ، طریقة لبسھ، ثم نراه من خالل عالقاتھ 

  .ببقیة الشخصیات
 التطویر: الفصل الثاني

صل رحلة البطل أكثر من أي یصور ھذا الف، 16ھو أطول فصول الفیلم
لذلك فإن ھذا ، 17فصل آخر، وھو الجزء الذي یعطي الفیلم وزنھ ومعناه

الفصل یروي الجھود التي یبذلھا بطل الفیلم من اجل تحقیق ھدفھ، ومن ثم 
یمكن اعتبار الجزء األوسط من الفیلم والذي یمثلھ الفصل الثاني بأنھا فترة 

أحداث بالغة األھمیة مسار الحدث واتجاه  العتبة، ألنھ في ھذا الجزء تغیر
  .18القصة والفیلم

یجابھ بطل الفیلم طیلة الفصل الثاني عقبات، یزداد تخطیھا صعوبة 
وھو أمر شدید األھمیة، الن نجاح الفصل الثاني في الفیلم یرتبط على وجھ 
الخصوص بحسن إدارة الصراعات والعقبات التي یضعھا الكاتب في مواجھة 

  .19البطل
 حل العقدة :الفصل الثالث

یعتبر ھذا الفصل أقصر فصول الفیلم من الناحیة الزمنیة، ویأتي 
لیكشف للمشاھد عما یحصل بعد أن بلغ بطل الفیلم ھدفھ، كما یعطینا فكرة عن 

 األحیانمستقبل شخصیات الفیلم، وقد یعرض في الفصل الثالث في بعض 
  .20صورة شاھدناھا في بدایة الفیلم

والحبكة لیست نسقا من لألحداث فحسب، بل ھي : العواطفترتیب  -
ذلك أن العاطفة ھي مصدر ارتباطنا باآلخرین، ، 21ترتیب للعواطف أیضا

  .فنحن نتألم لتألم األشخاص، وتستثیر معاناتھم تعاطفنا
قد ال تستغرقنا األحداث لوحدھا، بقدر ما تجعل العواطف المتضمنة 

ن خالل ردود فعل الشخصیات تستغرقنا القصة شدیدة التأثیر، فم األفالمفیھا 
استغراقا أشد، وتساعدنا الحیاة العاطفیة للشخصیة على التماھي معھا، وفھم 

 . غیر متصنعة لحركتھا ،22أصلیةدوافعھا، وھي تجعل الشخصیة تبدوا 

لتحقیق ) العاطفة(رسم حبكة القصة ھي بناء الحدث ورد الفعل  إن
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ون العاطفة مرتبطة بأفعال الشخصیات المنھمكة تك أنیجب  .التأثیر المقصود
حتى نتمكن من معرفة أعماق ھاتھ ، 23في صراعھا المحدد وبردود فعلھا

  .الشخصیات، وحقیقتھا، ونوعیتھا

وحین تھمل المكونات العاطفیة للقصة، تبدو الشخصیات مسطحة وغیر 
كاملھا حیث تدور القصة ب) تمثیلیة( حقیقیة، وما تحصل علیھ ھو میلودراما

حول الحدث والصراع، وال نرى تأثیر ذلك الصراع على الشخصیات سوى 
بأكثر الصور عمومیة، وألننا ال نرى التأثیر، فإن الشخصیات تبدو كالدمى، 

  .24تتحرك وفق مزاج محركھا، وال تبدو كأشخاص حقیقیین

بل  التي تجري، األحداثإن الحبكة لیست خطا زمنیا من : السببیة -
ألحداث وفق تسلسل منطقي یجعل المشاھد یمھد بعضھا للبعض ھي بناء ل

  .اآلخر، بمنطق السبب والنتیجة

والفیلم إذن لیس سلسلة من األحداث فحسب، بل سلسلة من األحداث 
كل حدث یكون  أنتتعلق ببعضھا البعض على أساس السبب والنتیجة، أي 

  .25سببا في حدوث حدث آخر، وأن كل حدث ھو نتیجة لحدث سابق

، كما األمام إلىوعالقة السبب والنتیجة بین المشاھد تدفع حدث القصة 
تضمن أننا نفھم المعنى الجوھري للحدث، ألننا نستطیع رؤیة الروابط بین 

وھذا ما ، 26سبب حدوثھ أیضاالمشاھد، فنحن ال نرى ما یحدث فحسب، بل 
  .یؤدي إلى اندفاع النص باتجاه الذروة في شكل متصاعد

اندفاع النص عندما یقود المشھد إلى المشھد الذي یلیھ، وتحدث قوة 
وذلك المشھد إلى المشھد التالي، یتضمن المشھد تطور المشھد الذي یلیھ، أو 
نستطیع أن نقول أن بذور المشھد متضمنة في المشھد السابق، حتى تكون 
المشاھد مترابطة في عالقة سبب نتیجة، یدفع تسلسل األحداث، ویجعلنا أقرب 

  .27لذروةل

إن العالقة المبنیة على السبب والنتیجة بین المشاھد، تطور الصراع 
، والقرارات، األحداثعواقب  إیضاحورسم الشخصیات، عن طریق 

  .28واالختیارات التي تنتج بسبب تلك العالقة
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الدرامیة في العمل الفني بمنطق السبب  األحداثتداعي  أنكما  
یحدث، وتھیئھ لتلقي ما سوف  أنلما یمكن  والنتیجة یخلق لدى المتفرج توقعا

مخالفا لتوقعاتھ، وھذا یعمق في نفسھ الشعور  أویقع فعلیا سواء كان مطابقا 
    .29األحداثبالمشاركة في 

إن العمود الفقري للحبكة ھو صراع یبین بوضوح  :الصراع - 4  
 مشكلة الشخصیة الرئیسیة، وما ھي المخاطر بالنسبة لھا، ویخلق رغبة تجعل

لذي تریده الشخصیة الرئیسیة حقا؟ وما الذي یمنعھا من  الحركة إلزامیة، ما
  .30الوصول إلیھ؟

فإذا كان الحدث ھو شخصیات ترید فإن الصراع یتضمن عقبات 
یَُولدان الزخم والتشویق ) الحدث والصراع(وتعقیدات، ھذان العنصران 

ویعتبر  ،31تنا والدراما في مشاھدة تستحوذ على انتباھنا وتعیش في ذاكرا
الصراع ھو العمود الفقري للفیلم، والفیلم الجید ھو الذي یدخل الشخصیات في 
عالقة دینامیكیة تؤكد الخالف بینھا، إنھا تتواجھ، وتتصارع، وتتشاجر، 
وتناقش، وتقنع، وتحاول فرض وجھة نظرھا، وقراراتھا، وأفعالھا على الناس 

لصراع ھو الذي یوجھ القصص كما أن ا ،32الذین ال یرون بنفس الطریقة
الجیدة، والبد للشخصیات الرئیسیة من الجھاد وھي شق طریقھا باتجاه تحقیق 

، فإن لم یكن ھناك جھد یبذل، وال تضحیة، وال مشقة من أجل تحقیق 33أھدافھا
الھدف، ھذا األمر یزھد المشاھد في طبیعة الھدف من جھة، ومن جھة أخرى 

  . تحقیقھ إلىیزھده في الشخصیة التي تسعى 

تواجھ الشخصیة الرئیسیة صراعا، البد من وجود مصاعب  أنالبد 
ومعارضة ومشكالت على الشخصیة الرئیسیة مواجھتھا، وھذا یجعل الفیلم 

  .مشوقا، وباعث على جعل المشاھدین یتابعونھ حتى النھایة

الصراع ضروري ألنھ یبني التوتر الذي یحافظ على اھتمام  إن  
المشاھدین بالخطوة التالیة من الحدث، وتولید التوتر یفعل في الجمھور رغبة 

  .34حل إلىفطریة لرؤیة الصراع یصل 

ة في بناء فیلم وفق رالكبی االحترافیةوالمتتبع للدراما التركیة یالحظ 
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ع من جھة ثانیة ھذا الصراع الذي الفصول الثالثة من جھة ووضوح الصرا
یأخذ أشكاال متنوعة فمرة بین بعض الشخصیات وبعضھا اآلخر، ومرة 

  ... صراع مع قیم المجتمع، ومرة صراع مع القدر 

  :طبیعة القیم المتضمنة في الدراما التركیة -ثالثا

تتبعنا لفظ القیم في المعاجم فإننا نجدھا جمع  إذا: مفھوم القیم في اللغة
لمة قیمة وھي مشتقة من الفعل الثالثي قوم وقد وردت في سیاقات متعددة لك

  :وبمعاني مختلفة 

وھي ) قوم(القیمة في اللغة مشتقة من لفظ : القیام واالعتدال واالنتصاب - 1
من القیام نقیض الجلوس ، نقول قام إذا وقف واعتدل وانتصب وبلغ 

  .35واستوى

اُموَن َعلَى النَِّساءِ  :لىومنھ قولھ تعا المحافظة واإلصالح - 2 َجاُل َقوَّ  الرِّ
أي  )75 :آل عمران( إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْیِھ قَائًِما :وقولھ) 34 :النساء(
  .36"مالزما ومحافظا"

وقولھ  ،37أي مستقیما) 161 :األنعام( دینا قیما :قال تعالى االستقامة - 3
) 161 :األنعام( َراٍط ُمْستَقِیٍم ِدینًا قِیًَماقُْل إِنَّنِي ھََدانِي َربِّي إِلَى صِ  :تعالى

أي ثابتا ( :وقال الراغب ،38القیم ھو المستقیم إسحاق أبوأي مستقیما، قال 
  .39)ومعادھم مقوما ألمور معاشھم

ُ ثُمَّ اْسَتقَاُموا :قال تعالى ، أي )30 :فصلت( إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا هللاَّ
وأمر قیم أي مستقیم، ودین قیم مستقیم  ،40سنة نبیھ  عملوا بطاعتھ ولزموا

َوَذلَِك  :مستقیمة تبین الحق من الباطل، وقولھ تعالى: زیغ فیھ، وكتب قیمة ال
  .41أي الملة الحنیفیة) 5: البینة( ِدیُن اْلَقیَِّمةِ 

أي اتّزن " استقام الشعر"أي اعتدل  و" استقام األمر"ومنھا أیضا 
  .42أي یوم البعث یقوم فیھ الخلق یبن یدي الحي القیوم" یوم القیامة"وكذلك 

لَْیُسوا  :ومن ذلك قولھ تعالى المواظبة على الشيء والثبات والدوام علیھ - 4
 ِ ةٌ قَائَِمةٌ یَْتلُوَن آَیَاِت هللاَّ ، وإنما )113 :آل عمران( َسَواًء ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب أُمَّ



   ... القیم األخالقیة واالجتماعیة المتضمنة في الدراما التركیة                                                    
  

 

 157                                                                              الدولي التاسع الملتقى

المستمسك بھ : "والقائم بالدین ،43بھ ھو من المواظبة على الدین والقیام
  .44"علیھ الثابت

 :وروي عن الفراء قال ،45المستمسك بھ الثابت علیھ: والقائم بالدین
  .46القائم المستمسك بدینھ

ُ َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّومُ  :ومنھا قولھ تعالى: الرعایة وتدبیر الشأن - 5  هللاَّ
تعني الرعایة وتدبیر شأن القائم علیھم وإصالح  ، القیومیة)255 :البقرة(

  .حالھم

، فالقیمة م السلعة أي قّدرھافیقال قوَّ : وتستخدم القیم بالمعنى االقتصادي -6 
بالكسر ھي ثمن الشيء بالتقویم وأصلھ الواو ألنھ یقّوم مقام الشيء، ویقال 

  .47ما لھ قیمة إذا لم یدم على ثمن ولم یثبت

على عوض المبیع فقط، بل أصبحت تدل على معان  فالقیمة لم تعد تدل
 أخرى لھا صلة متینة بمفھوم كلمة القیمة التي شاعت في الفلسفة الغربیة

ل بینما یدل معان أخرى تدل على الكما إلىوأصبحت تشیر . 48المعاصرة
  . مقابلھا على النقصان

تعتبر القیمة أحد عناصر الثقافة في : مفھوم القیم في االصطالح
وتمثل . جتمع، وتشكل جزء مھما منھا، وتعبر عن المرغوب فیھ اجتماعیاالم

بذلك المبادئ واألحكام واالختیارات التي تحمل معاني اجتماعیة خالل تجربة 
لذلك تعتبر بمثابة موجھات بین ما یرغب فیھ المجتمع وما  ،49اإلنسان
  .یرفضھ

والفلسفیة ویختلف مفھوم القیم باختالف المدارس والمذاھب الفكریة 
والتربویة والنفسیة والدینیة، وإذا ما تمعنا في التعریفات التي  واالجتماعیة

أُعطیت للقیم نجدھا قد تراوحت بین التحدید الضیق لھا على أنھا مجرد 
اھتمامات أو رغبات غیر ملزمة، وبین تحدید واسع یراھا مرادفة للثقافة 

  .50ككل
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یضا، من خالل تزویدھم وھي توجھ نشاط األفراد بطریقة غامضة أ
وتمثل في الوقت نفسھ رموزا . بمجموعة من المرجعیات المثالیة یقتدون بھا

لتحقیق الذات، التي تساعدھم في تحدید مواقعھم ومواقع اآلخرین من تلك 
كونھا تتغلغل في حیاة الناس أفرادا  الذي یعطي األھمیة للقیم ھوو. 51القدوة

حیاة ذاتھا ألنھا ترتبط ارتباطا وثیقا بدوافع وجماعات، وترتبط عندھم بمعنى ال
  .52السلوك وباآلمال واألھداف

تنوعت القیم المتضمنة في الدراما  :القیم المتضمنة في الدراما التركیة
التركیة وتعددت بحسب تعدد وتنوع المجاالت والمواضیع التي اھتمت بھا، 

  .... صادیةفمن قیم أخالقیة إلى قیم اجتماعیة إلى قیم جمالیة فاقت

 اإلسالمیةوفي دراسة تناولت مدى تجسید الدراما التركیة للقیم والثقافة 
وھذا ما تؤكده  .تجسد ھذه القیم أبدا ال بأنھا 54.3%أجاب المبحوثون بما نسبتھ 
ألن المشكلة لیست في الرواج الذي القتھ ھذه " :دراسة جمانة نایف الدلیمي

ي العربي على مشاھدتھا إنما تكمن المسلسالت وال في اإلقبال الجماھیر
مشكلة ھذه الدراما الدخیلة في أمور عدیدة أولھا أنھا تمثل مجتمعا إسالمیا 
لیس من اإلسالم في شيء، وعلى سبیل المثال تناول المسكرات بعد اإلفطار 
في شھر رمضان، والعالقات المفتوحة بین الرجل والمرأة، والحمل قبل 

  .   53"ارض مع الدین اإلسالمي الحنیفالزواج، وأمور كثیرة تتع

ففي دراسة ، وھذا ما تؤكده الكثیر من الدراسات التحلیلیة لھذه األعمال
توصلت " العشق األسود"تحلیلیة ألحد األعمال الدرامیة التركیة والمعنون ب 

  : النتائج التالیة إلىالباحثة 

، حیث بلغت ارتفاع القیم األخالقیة السلبیة في المسلسل عینة الدراسة
تكرار وھو عدد كبیر إذا ما قورن بالقیم اإلیجابیة والمقدرة ب  94تكراراتھا 

 بنسبة تقدر ب" الخالعة والسفور"تكرار فقط، وقد تصدر ھذه القیم قیمة  14
، ثم شرب الخمر والمسكرات في المرتبة 76.12%، یلیھا العنف ب %80.46

 ستفزاز والكذب والنفاق ب، ثم كل من قیمتي اال70.11%الثالثة بنسبة 
وفي مؤخرة الترتیب فقد ، 31.5% ، فالطمع والجشع وحب المال ب%38.6
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 .مثلتھ قیمة الخیانة والغدر والرشوة والتجسس

أما القیم اإلیجابیة فھي القلة القلیلة وقد تصدرتھا قیمة الصداقة تلتھا 
  .الشجاعة والتضحیة ثم كل من الشفقة والرحمة واألمانة والوفاء

إن ھذه النتائج إن دلت على شيء فإنما تدل على فإنما تدل على أن 
الدراما التركیة تركز على كل معاني العبث والمجون، والتي تجسدت في 
لقطات ومشاھد ھابطة، خاصة تلك المتعلقة بالعالقة بین الجنسین والتي كثیرا 

إلیحاءات تكررت بین أبطال المسلسل، وھي كلھا مشاھد توحي باإلثارة وا ما
والتحرشات الجنسیة، كما تجسدت في مظاھر العري شبھ الكامل والذي ظھر 
من خالل ألبسة بطالت المسلسل الفاضحة، وما یخدش الحیاء ویدعو إلى 
االنحالل الخلقي، وبالتالي الخوف كل الخوف على قیم وسلوكات من یشاھد 

  .54مثل ھذه الدراما

 تكرارا 22 بیة فقد بلغت تكراراتھاوأما بالنسبة للقیم االجتماعیة السل  
القیام "ظھورا كانت  ةریوالقیمة السلبیة الكث، تكرار للقیم االیجابیة 16مقابل 

  .18.18%األسري بنسبة  ك، تلتھا قیمة التفك18.68% بنسبة "بأعمال شریرة

أما بالنسبة للقیم اإلیجابیة فرغم تنوعھا إال أنھا كانت قلیلة الظھور مثل 
الحفاظ على "تكرارات فقط، وقیمة  4 ب" التعاون"و "لدینطاعة الوا"

الدفاع عن الحق "تكرارات فقط وقیمة  3 ب" الترابط األسري"و" الشرف
وھذا ما یتوافق مع نتائج الدراسة التي ، بتكرارین اثنین فقط" ونصرة المظلوم

تأثیر البرامج التلفزیونیة على القیم "أجرتھا صباح زین والمعنونة ب 
بحیث توصلت إلى أن القیم " -الدراما التركیة أنموذجا –تماعیة للشباب االج

  :التي تتضمنھا الدراما التركیة والتي تؤثر سلبا على المشاھدین لھا تتمثل في

 .60%قیمة تشجیع العالقات المحرمة بین الجنسین بنسبة   -

 .60%قیمة الرذیلة بنسبة   -

 .58.6%قیمة الخیانة بین الزوجین بنسبة   -

 .54.3% قیمة حب المظاھر بنسبة  -
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 .38.6%اآلفات االجتماعیة بنسبة   -

 ..37%  ال تساعد على تقویة العالقات بین األصدقاء بنسب  -

إن ارتفاع نسبة القیم السلبیة في الدراما التركیة یرجع إلى طبیعة 
المجتمع المنتج لھا والذي یختلف اختالفا جوھریا عن مجتمعاتنا العربیة 

فالمجتمع التركي علماني لیبرالي، یروج للفردیة واالستقاللیة اإلسالمیة، 
والحریة المفرطة، كما یركز على الجوانب المادیة للحیاة بمختلف أشكالھا 
على حساب الجوانب الجوھریة التي تدعوا لھا عاداتنا وثقافتنا، كل ذلك ساعد 

    .على انتشار مظاھر االنحالل الخلقي واالجتماعي والتفكك األسري

  تأثیر الدراما التركیة على أفراد األسرة: رابعا

تقول ھذه النظریة بأن الفرد الذي  :مفھوم نظریة الغرس الثقافي
ظن أنھا فعال ما یتعرض للتلفزیون تنغرس فیھ قیم وتصورات تجعلھ یتبناھا وی

وبالتالي تنغرس فیھ ال شعوریا، فإذا سألناه عن ظاھرة ما  یحدث في الواقع،
یره ونظرتھ حسب ما یتلقاه من التلفزیون ومغایرة تماما یكون تفس

والمتلقي یتقبل ما یبث لھ على أنھ تعبیر حقیقي للواقع، لكونھ غیر واع .للواقع
ومن ثم فھذه النظریة تنظر للتلفزیون على أنھ ، 55بعملیة صنع ھذا الواقع

  .عنصر من عناصر التنشئة االجتماعیة

یون تقود إلى تبني اعتقاد حول طبیعة  وترى النظریة أن مشاھدة التلفز
العالم االجتماعي، وتؤكد الصور النمطیة ووجھة النظر المنتقاة التي یتم 
وضعھا في األخبار واألعمال التلفزیونیة، وأن قوة التلفزیون تتمثل في 
الصور الرمزیة التي یقدمھا في محتواه الدرامي عن الحیاة الحقیقیة التي 

ترات طویلة، والتأثیر في ھذا المجال لیس تأثیرا مباشرا یشاھدھا األفراد لف
حیث یقوم أوال على التعلم ثم بناء وجھات النظر حول الحقائق االجتماعیة  

  . 56بحیث یمكن النظر إلى أنھا عملیة تفاعل بین الرسائل والمتلقین

أثر التعرض "وفي ھذا السیاق ناقشت دراسة مصریة حدیثة 
الفضائیات العربیة على إدراك الواقع االجتماعي للمسلسالت التركیة في 

، وذلك من خالل معرفة نوعیة المسلسالت التركیة التي "للمرأة الصعیدیة
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تفضلھا وأسباب ھذا التفضیل، ومعرفة مدى تأثرھا بالمضمون الدرامي 
التركي المقدم، وما یحمل من فكر وثقافة مجتمع على المرأة اكتسابھما من 

 .سلسالت المدبلجةخالل مشاھدة الم

وتناولت الدراسة الدراما التلیفزیونیة التركیة المدبلجة والتي تتناول 
قضایا مختلفة ومتعددة، وكشفت أن المرأة الصعیدیة تأثرت بدرجة كبیرة بھا، 
بلغت حد التوحد مع بعض شخصیات المسلسالت، كما رصدت عددا من 

علم نفس بإحدى المدارس الحاالت الغریبة لنساء من الصعید وبینھن مدرسة 
الثانویة ارتدت الزي األسود لمدة أسبوع حزنا على وفاة إبراھیم باشا في 
مسلسل حریم السلطان، في حین عصت سیدة أخرى یمین طالق زوجھا أسوة 

 .في نفس المسلسل "ھیام"بشخصیة 

أنا تعلمت كیف تكون لي شخصیة مثل ھیام، فزوجي حلف بأن : وقالت
وتحلم فتاة من بعض عینات الدراسة بشخصیة أمیر في . ال أخرج وخرجت

، بأنھا تحبھ وتجالسھ، وفتیات أخریات یحلمن بأنھن یقابلن "فریحة"مسلسل 
كما رصدت الدراسة رجال یشكو من أن . كریم ومھند أو یتزّوجن مثلھما

زوجتھ تقضي طوال الیوم أمام التلفاز لمشاھدة المسلسالت التركیة، وقال 
ن الرومانسیة التي یتضمنھا المسلسل ممكن أن تكون في ھي تتصور أ"

  ".الواقع، وتطالبني بأن أعاملھا برومانسیة مثل مھند

  الخاتمة

مما سبق من عرض لنتائج الدراسات المتعددة والمتنوعة والتي تناولت 
مضامین الدراما التركیة وتأثیراتھا نخلص إلى أن طبیعة القیم المتضمنة في 

تنسجم مع القیم االجتماعیة للمجتمعات المسلمة بل تتعارض ھذه الدراما ال 
معھا، وإن التعرض المكثف لھا من خالل القنوات الفضائیة إضافة إلى مدة 

حلقة تجعل ھذا الجمھور عرضة المتصاص ھذه  100التعرض والتي تفوق 
القیم وتمثلھا فیما بعد وھذا ما یؤدي إلى صراع القیم في األسرة الواحدة 

  .الصلة بین أفرادھا وتفككھا في بعدوضعف 
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  الطالق الناجح اإلیجابي

   واإلنسانیة اإلسالمیةدراسة في ضوء العلوم 

 )علم النفس واالجتماع(

  

  

  عفراء اسطنبولي ةالباحث - الدكتور محمد خالد اسطنبولي

  1باتنةجامعة  - جامعة أدرار                

 :مقدمة

تعد األسرة الركیزة األساسیة في بناء المجتمعات المختلفة، فتبدأ 
الزواج، وتكبر بإنجاب األبناء، فیصبح لھا دور مباشر في نھضة ونجاح ب

المجتمع من خالل المبادئ التربویة و القیم التي یتحلى بھا الوالدین و یغرساھا 
فنجاح المجتمع مرتبط بنجاح . في األبناء، فیُثمر الغراس في المجتمع كافة

األھمیة  اإلسالمیةیعة األسرة الواحدة مھما صغرت أو كبرت، لھذا أولت الشر
البالغة لألسرة وكل ما یتعلق بھا من قضایا بصفة خاصة، وكذا العلوم 
اإلنسانیة بصفة عامة، فقد تكاثفت األبحاث والجھود لتأطیر األسرة ومعالجة 

  .القضایا المتعلقة بھا، من أجل أن تحیا األسرة حیاة مستقرة متماسكة وناجحة

نتھي أحیانا، ویكون ذلك بالطالق قد یستمر البناء األسري وقد ی
واالنفصال بین الزوجین، فإما أن تتفكك األسرة ویتشرد األبناء، أو أن تواصل 
األسرة حیاتھا بنمط مختلف ال یؤثر على حیاة األبناء وسلوكھم بالرغم من 
وقوع الطالق، فكل ھذا مرتبط بنوع الطالق الواقع، إذ ھناك نوعان من 

ي، وآخر ناجح ایجابي، فما ھو مفھوم الطالق الناجح الطالق، طالق فاشل سلب
والعلوم اإلنسانیة؟ وما الذي یجعلنا نصفھ  اإلسالمیةمن منظور الشریعة 

باالیجابي بالرغم من اعتیادنا كونھ أمر سلبي یدمر األسر والمجتمعات؟، وما 
  .ھي أركانھ و حدوده؟ وما ھي أھم العوائق التي تقف في طریق تحقیقھ؟

ما یعیشھ العالم العربي الیوم من تفكك أسري  :الموضوعأھمیة 
وتجافي بین أفراد األسرة الواحدة، وانتشار العداوات المختلفة، ھو ناتج في 
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أغلبھ عن حاالت الطالق الفاشل، الذي یجعل الزوجین في حالة حرب 
ضروس، یروح ضحیتھا األبناء، ویحصد أثرھا المجتمع، وھو بصورتھ ھذه 

في حد ذاتھ ولیس حال لمشكل، وھو ما أكسب البحث فیھ أھمیة  یعتبر مشكال
  .بالغة

ففي ھذه المداخلة، سنتناول موضوع الطالق من منظوره الصحیح 
 اإلنسانیةوعالجتھ العلوم  اإلسالمیةاالیجابي الناجح كما صورتھ الشریعة 

  . ، ونوضح آثاره على األسرة ثم المجتمع)جتماععلم النفس واال(

على التساؤالت المطروحة آنفا اخترنا عرض البحث وفق ولإلجابة 
  :الخطة التالیة

  .مقدمة

  .مقاربة مفاھیمیة: المحور األول

  ).أركان ومحددات وعوائق(الطالق الناجح اإلیجابي : المحور الثاني

  .خاتمة وتوصیات

  مقاربة مفاھیمیة: المحور األول

  واإلسالمي مفاھیم أساسیة عن الطالق من المنظور اللغوي: أوال

مأخوذ من اإلطالق وھو اإلرسال والترك، ومنھ أطلقت الناقة من 
  .عقالھا، وطلقھا فطلقت وناقة طلق أي ال عقال علیھا

وامرأَة طالِق ِمْن نِْسَوٍة طُلَّق . بَْینُوَنتُھَا َعْن َزْوِجھَا: وطَالُق المرأَة
ُجُل امرأَ  تھ وطَلَقت ِھَي، بِاْلفَْتحِ، تَْطلُق وطالِقة ِمْن نِْسَوٍة طََوالِق؛ وطَلَّق الرَّ

  .1طَالقاً وطَلُقَت، والضم أَكثر

اتفق الفقھاء على معنى الطالق على اختالف  :الطالق اصطالحا 
حل العصمة المنعقدة بین الزوجین، ورفع : مذاھبھم، مع تفاوت في األلفاظ

معناھا، النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من مادة الطالق أو ما في 
والمراد برفع قید النكاح رفع أحكامھ، وعدم استمراره ألن عقد الزواج بعد 
وقوعھ ال یمكن رفعھ، ورفع القید في الحال یكون بالطالق البائن، وأما رفعھ 
في المآل فسبیلھ الطالق الرجعي، ومما خدم ھذا المعنى بالغة القرآن في قولھ 

مرة ال دفعة واحدة، وھذا ما ال تحملھ أي أنھ مرة بعد ) الطالق مرتان( تعالى
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ونجد . التي تحتمل أن طالقین یمكن أن یقعا في مرة واحدة) ثنتان(لفظة 
الطباق بین تسریح وإمساك، وأسلوب الطباق أدى لتوضیح المعنى وتقریب 
الصورة، ویأتي قصر الصفة على الموصوف تشدیدا في الوعید على من 

وخدم معنى ). فأولئك ھم الظالمون(لك في یتجاوز منھج الدین في الطالق وذ
ألن ) یخافا أال(اآلیة أسلوب االلتفات الذي یدعو لالنتباه لما فیھا من أحكام 

الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان إیقاظا لإلصغاء إلیھ من إجرائھ على 
  2.أسلوب واحد

والعلوم  میةاإلسالمفھوم الطالق الناجح االیجابي من منظور الشریعة   -ثانیا
  اإلنسانیة

الطالق في الغالب یعتبر قرار حتمي إلنھاء عالقة زوجیة اتسمت 
بكثرة الخالفات وشدة المشاكل التي استحال معھا استمرار العیش المشترك 

ورغم كراھیة الطالق على جمیع المستویات إال أنھ في . في بیت الزوجیة
تسمت في مالمحھا معاني بعض الحاالت یكون مخرجا مھما ووحیدا لحیاة ار

فوقوع الطالق بحد ذاتھ قد ال یكون ضررا ولكن یحدث . الیأس واإلحباط
عدوانیة  اندفاعیةالضرر النفسي واالجتماعي البالغ عندما یتم الطالق بصورة 

  3.غیر عقالنیة، غیر مدروسة العواقب، ومتشنجة

لفراق اإلحسان أو االتسریح ب :فالطالق من منظور القرآن الكریم ھو
الطالق مرتان فإمساك : بالمعروف، أو التسریح الجمیل، مصداقا لقولھ تعالى

  .)229: البقرة( ...بمعروف أو تسریح بإحسان

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھم فأمسكوھن بمعروف أو : وقولھ تعالى
سرحوھن بمعروف وال تمسكوھن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد ظلم 

  .)231: رةالبق( ...نفسھ

ُحوھُنَّ َسَراحاً َجِمیالً  :قال تعالى فالتسریح ، )49: األحزاب( َوَسرِّ
باإلحسان، والفراق بالمعروف والتسریح الجمیل، كلھا سلوكیات راقیة 
وحضاریة ذات أثر ایجابي على األسرة والمجتمع، فالطالق بھذه الصورة ھو 

  .طالق ناجح ایجابي ال محالة

، خاصة في وقتنا "طالق ناجح وایجابي"ع عبارة من الغریب أن نسم و
المعاصر، وما تعیشھ الكثیر من األسر العربیة الیوم من حاالت الطالق 
الكارثیة والتي تفضي إلى نزاعات وصراعات دائمة في المحاكم وخارجھا، 
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یروح ضحیتھا األبناء، وتتدمر نفسیة اآلباء، فتخلق أشخاصا بشخصیة 
  .. ھم جمیعا وعلى المجتمععدوانیة تؤثر سلبا علی

ولكن حقیقة الطالق أنھ مثل الزواج، لھ اعتبارات وضوابط شرعیة 
  4.واجتماعیة، إن تم األخذ بھا كان ناجحا في طریقتھ وایجابیا في آثاره

فالمفھوم الذي نستقر علیھ للطالق الناجح االیجابي والذي ذكره 
عن العدید من المقدمات  أخصائیو علم النفس واالجتماع أنھ قرار حتمي ناتج

والتفاھم والتخطیط، بعد فقدانھما االستعداد  باالتفاقوالعوامل، یتخذه الزوجان 
للعیش معا في بیت الزوجیة، مع تدارس الوقت المناسب لوقوعھ، والتخطیط 
الناضج لمستقبل األبناء الذین سیتحملون جزءا كبیرا من تبعات القرار، وكیفیة 

ن والمستقر من أجل مواصلة حیاتھم بسعادة في كنف توفیر لھم الجو اآلم
الوالدین وتحت رعایتھما رغم افتراقھما، فإذا كان الطالق كذلك، سمي طالقا 

  .5ناجحا ایجابیا

  ) أركان ومحددات وعوائق(الطالق الناجح االیجابي : المحور الثاني

الطالق ظاھرة عامة في كل بالد العالم، واألصل أن الطالق لدى 
تمعات المتقدمة یمثل بدایة حیاة لكال الطرفین ألن الحقوق فیھ واضحة المج

ومحفوظة للجمیع بالنظام، أما في واقع مجتمعاتنا العربیة، فھو بدایة النھایة 
للزوجة وألبنائھا، ألن الحقوق فیھ خاضعة لقصور التطبیق ولصحة الزوج 

  .ھالنفسیة ولمدى ما یتمتع بھ من مروءة تجاه طلیقتھ وأبنائ

إن هللا جلت قدرتھ وعظم شأنھ خلق النفس اإلنسانیة وخلق منھا 
أراد أن یكون ھذا اللقاء سكناً  ،وجعل بینھما مودة ورحمة ،زوجھا لتسكن إلیھا

ثم ستراً وإحصاناً  ،للنفس، وھدوءاً لألعصاب، وطمأنینةً للروح وراحةً للجسد
َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم  :ثم مزرعة للنسل وامتداد الحیاة، قال تعالى ،وصیانة

َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ مِّ
 ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ  :وقال أیضا ،)21: الروم( لِّقَْوم یتفكرون

فإذا ما انتفت ھذه الحكم العظیمة التي فطر هللا الخلق علیھا ، )187 :البقرة(
كان العالج في انتفت المودة والسكینة والرحمة انھدم بناء الزواج، ومن ھنا و

كتاب هللا سبحانھ وتعالى، بتشریع الطالق، ووضع لھ ضوابط وأركان، ومیزه 
  .6بخصائص تجعلھ ناجحا ایجابیا
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  لطالق الناجح اإلیجابيأركان و محددات ا: أوال

الطالق اإلیجابي مثل الزواج الناجح یحتاج إنسانیة عمیقة وذكاء 
وتضحیة، وعلى رغم ذلك فإن من یعجز عن إظھار ھذا كلھ، أثناء الزواج 

ولكي  ،الطالق وبعده إجراءاتلیس ضروریاً أن یعجز عن إظھاره أثناء 
  : یكون الطالق ناجحا وإیجابیا

ال مشكلة في ذاتھ، فكل آیة طالق وردت في القرآن وجب أن یكون حال  -
الكریم أیدت ھذا الشرط، ومن ذلك وصفھ بالسراح الجمیل والفراق 
بالمعروف، وكذا تشریع فترة العدة وبقاء الزوجات في بیوتھن كفرصة 
للتفكیر والتشاور وتھدئة النفوس والتخطیط لتبعات ھذا القرار ومستقبل 

  .األبناء

قرار الطالق بتفاھم الطرفین واتفاقھما ال من طرف واحد یجب أن یتخذ  -
  .فقط، وإال كان نجاحھ نسبیا

وجوب التفكیر بعقالنیة ورزانة بعیدا عن محاوالت االنتصار لحظوظ النفس  -
فإنھاء الحیاة الزوجیة بھدوء وتراضي یعكس شخصیات ناضجة عاقلة، 

. س كل حیاتھااستوعبت مشكلة الطالق واعتبرتھا جزء من حیاتھا ولی
وبالتالي فإن التعامل معھا یقتضي القدرة على ضبط النفس وإدارة 
االنفعاالت من خالل استخالص المزایا والنواحي اإلیجابیة في عملیة 

  .الطالق

ال بد أن یكون قرار الطالق نھایة الصراع لكل األطراف فیھ ولیس بدایة  -
عن تلبیة ) محكمة والقانونال(ومھما قصر النظام والمتابعة . المعاناة لھم

حق أحد األطراف، فاإلنسانیة ھنا ھي الدافع إلحالل الحقوق وأداء 
ینفسخ عقد الشراكة لكن یظلون جمیعا على قید االحترام مع . الواجبات

  .بعضھم بعضا للحفاظ على أسر سلیمة داعمة لألفراد فیھا

وربما أھم منھ،  فالطالق مثل الزواج في التخطیط لھ بل :وجوب التخطیط لھ -
  .نظرا لكون الطالق یتضمن أبناء

یجب على الوالدین تدارس مستقبل األبناء، : وجوب التخطیط لما بعده -
وتجھیز البیئة الجدیدة لھم بما یتناسب مع شخصیاتھم، ومراعاة المرحلة 

وتنشیط حیاتھم االجتماعیة  االنتقالیة لھم وترتیب أمورھم المدرسیة، وكذا
  .بما یحقق لھم التكیف اإلیجابي
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تقسیم المھام والواجبات بین الزوجین بعد الطالق، والتفاھم على النفقة، ولقد  -
أولى المولى عز وجل أھمیة بالغة لمسألة النفقة، حیث شرح اإلمام 

بھم، السیوطي رحمھ هللا التناسب الواقع بین سورتي التغابن والطالق وترتی
إِّن ِمن أزواِجُكم وأوالِدُكم عدوا  :لما وقع في سورة التغابن: "فقال
وكانت عداوة األزواج تفضي إلى الطالق، وعداوة األوالد قد تفضي  ،لُكم

إلى القسوة، وترك اإلنفاق علیھم، عقب ذلك بسورة فیھا ذكر أحكام 
 .7"الطالق، واإلنفاق على األوالد والمطلقات بسببھم

عدم االسترسال في األلم تعانة بمستشارین اجتماعیین ونفسیین من أجل االس -
أو االستسالم لمشاعر الندم ولوم الذات والشعور بخیبة األمل قبل وبعد 
الطالق، فالتغییر في أي مجال من مجاالت الحیاة وأیاً كان شكلھ وھدفھ قد 

جتماعي یكون مقلقاً لحد ما، وعندما یكون ھذا التغییر مرتبطا بشكل ا
وأدوار حیاتیة قد تكون غیر محببة للذات في بدایتھ فال شك أن القلق 

  .سیكون بدرجة أعلى وبصورة أعمق وأكثر تأثیراً 

إعداد األبناء لخوض الحیاة الجدیدة لیس على أنھا أزمة وكارثة علینا البكاء  -
وإنما على أنھا شكل جدید للحیاة واختالفات علینا التعایش معھا . علیھا

  8.وتقبلھا

عندما یكون الطالق ناجحا تجد كل من الزوجین حین یسمع أخبار اآلخر  -
ینساھا سریعا وال یبذل جھدا لمتابعتھا، ألن الطالق جاء بناء عن قرار 
مسؤول ومدروس جیدا، مع عدم تحدث الزوجین احدھما عن اآلخر في 

  .ظھره بالسوء أو النقد

  .عوائق الطالق الناجح االیجابي: ثانیا

قد تقف مجموعة ظروف أو عوامل إن صح القول في وجھ قرار 
الطالق، فتجعلھ یفشل وتجعل أثره سلبیا على األبوین واألبناء وعلى المجتمع 

  :كافة، نذكر منھا

شرط الطالق الناجح أنھ البد أن یكون ھناك تنسیق بین الزوجین وال یحصل  -
كثیرة، ولكن یمكن من طرف واحد، وھذا ما ال یمكن تحقیقھ في حاالت 

  .استعمال وسیط موثوق لیزیل ھذا العائق

عائق العاطفة، یكون الزوجان عادة مترددین، ونسبة العقالنیة في مرحلة ما  -
قبل الطالق نسبة ضعیفة جدا، ونسبة العاطفة نسبة كبیرة جدا، فتتحرك 
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العاطفة فیما یخص األبناء والمصاریف والنفقة والخوف من المستقبل، لذا 
  .یجب استشارة أخصائیین نفسانیین واجتماعیین

ھناك عائق عاطفي آخر، وھو بقاء الحب بین الزوجین بعد الطالق، فیجعل  -
كل واحد منھما یذم اآلخر في غیابھ وفي المجالس كي ال یتمكن الطرف 

  .الثاني من إكمال حیاتھ وإعادة الزواج

تي تسبق الطالق یحمل كل زوج في المرحلة ال: عائق عدم الشعور باألمان -
  ..مشاعر نفسیة اتجاه الطرف اآلخر بأنھ كاذب وغیر صادق 

عندما یغضب الزوجان عن یعضھما البعض كل : عائق المعلومات الخاطئة -
واحد منھما یسيء فھم اآلخر فیؤثر ذلك في سالمة التفكیر وحسن اتخاذ 

  .القرار

نا عند وصول القضیة عائق أسلوب المحامین او القوانین المتبعة، احیا -
للمحامین یعقدھا ویطیلھا من أجل تحصیل مادي اكبر، فتتعب نفسیة 
الزوجین وتؤثر على طالقھما، وھذا العائق یمكن تجاوزه إذا تصرف 
الزوجان بعقالنیة ومسؤولیة واتفقا على كل التفاصیل قبل وبعد الطالق، 

ما في ھذه الحالة وبقیا ثابتان على االحترام والتعاون بعد االنفصال، فھ
  .9سیكونان في غنى عن توكیل المحامیین

  :خاتمة وتوصیات

في ختام ھذا البحث المتواضع، توصلنا إلى أن مفھوم الطالق الناجح 
الفراق بالمعروف، والسراح الجمیل، : االیجابي ھو كما ورد في القرآن الكریم

حتمي ناتج عن قرار : اإلنسانیةوھو من منظور العلوم . والتسریح باإلحسان
والتفاھم والتخطیط،  باالتفاقالعدید من المقدمات والعوامل، یتخذه الزوجان 

بعد فقدانھما االستعداد للعیش معا في بیت الزوجیة، مع تدارس الوقت 
المناسب لوقوعھ، والتخطیط الناضج لمستقبل األبناء الذین سیتحملون جزءا 

الجو اآلمن والمستقر من أجل كبیرا من تبعات القرار، وكیفیة توفیر لھم 
  .مواصلة حیاتھم بسعادة في كنف الوالدین وتحت رعایتھما رغم افتراقھما

ووقفنا على حدود الطالق الناجح االیجابي وخصائصھ، كما بّینا في 
  .األخیر أبرز العوائق التي تعترض طریق تحقیقھ بھذه الصورة
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ات عملیة من وخلصنا أخیرا إلى مجموعة توصیات والتي ھي اقتراح
  :أجل جعل الطالق ناجحا وایجابیا

إن طالق الوالدین یشّكل فاجعة حقیقیة لألطفال، لذا من المھم أن یفّسر  - 1
الوالدان ألطفالھما قرار الطالق وسبب اإلنفصال، بطریقة ھادئة جداً 
وبوضوح وبشكل بسیط ومناسب ألعمارھم، وعلیھم أن یركزا على 

بأن الوالدین سیضالن  .فل لیس سببا للطالقبأن الط :فكرتین أساسیتین
یحبان الطفل حتى لو أصبح كل واحد منھما یعیش في بیت مختلف، وأن 

  .الحیاة ستستمر بشكل طبیعي یسعد الجمیع

التحدث مع األطفال عن األسباب التي تدفع الزوجین إلى الطالق،  - 2
  .وشرحھا لھم بطرق تناسب أعمارھم

ملي للمحافظة على نمط الحیاة الذي كان یعیشھ التخطیط ورسم برنامج ع - 3
األطفال قبل الطالق، فمثالً إذا كان یذھب األطفال مّرة في األسبوع إلى 
قاعة الریاضة أو إلى متنزه معین، یجب الحرص على أن تستمّر ممارستھ 

  .لھذه األنشطة حتّى بعد طالق األھل

عمال وسیط ضرورة جلوس الزوجین مع بعض قبل الطالق أو باست - 4
موثوق من أجل التخطیط الجدي والتفصیلي لمرحلة ما بعد الطالق، وحتى 
تكون بأخف اآلثار، وخالل ھذه الجلسة یتوجب علیھما اإلجابة على 
مجموعة نقاط أساسیة والتي ھي سبب رئیسي في أغلب حاالت الطالق 

  :الفاشلة التي نشھدھا الیوم في عالمنا العربي خاصة، وھي كاآلتي

  .ما ھو أنسب وقت لوقوع الطالق؟ -

  أین تسكن الزوجة بعد الطالق؟ -

  أین یذھب األبناء؟ -

  .كم تقدر النفقة على الزوجة واألبناء؟ -

  كیف یسلم الزوج النفقة لزوجتھ وأبنائھ؟  -

وھذه . ھي اإلجابة المتفق علیھا عندما یسألھم الناس عن سبب الطالق؟ ما -
الكثیرة تساھم بشكل قوي في إشعال نار الفتنة نقطة جد مھمة، فأسئلة الناس 

  . بین الطلیقین
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؟ كیف یكملون دراستھم؟ من یتابعھم؟ كیف یكون األبناءھو برنامج  ما -
  .برنامج الزیارات بین األبوین؟

من أجل طالق ناجح یجب البقاء في نفس البیت أو االنتقال الى المكان  - 5
  .عالذي ستكون فیھ مستقبال حتى تجرب الوض

الطالق  أمام األطفال في الحضور والغیاب، بحیث بعد االحترامتبادل  - 6
تنتقل العالقة من عالقة زوج بزوجة إلى عالقة أب بأم ولیس عالقة عدو 

  .بعدوه

یجب السعي على إحداث خطوات جادة ورسمیة تتبناھا وزارة العدل قبل  - 7
انونیة واضحة، إتمام الطالق، لیكون قائما على أسس نفسیة وتربویة وق

على  - خاصة عند وجود أبناء-كتفعیل دور الحكمین، وإجبار الزوجین 
الخضوع لجلسات تقییم نفسي عند مختصین نفسیین، وجلسات إصالح عند 

  . مختصین اجتماعیین

استثمار الماضي للسعادة المستقبلیة، إذ یجب على الزوجین استثمار  - 8
  .لمالماضي في التخطیط للمستقبل وتجاوز األ

 واالستفادةیجب على كل زوج التعرف على ایجابیاتیھ وھوایاتھ وتنمیتھا  - 9
  .من النقاط االیجابیة في شخصیتھ لكي یتمكن من مواصلة حیاتھ

على كل من الزوجین أن یحرص على أن یكون اجتماعیا، إذ البد أن  - 10
 اناإلنسیزیدا عالقاتھما وصداقاتھما، ألن العالقات االجتماعیة تغذي 

وتشبع عنده الحاجة إلى االنتماء، فالزواج كان یعتبر مؤسسة ینتمیان لھا، 
مؤسسة أخرى بدیلة، وتكون  إلىھذه المؤسسة یحتاج  اإلنسانوعندما یفقد 

  .ھي مؤسسة العالقات االجتماعیة

على الزوجین التأقلم مع البیئة الجدیدة، أي كیف یتعامالن مع األھل من  - 11
د مغادرة مؤسسة الزواج، وأن ال یكونا مكسورین وال جدید ومرة أخرى بع

  .منھزمین، بل ایجابیین ومتفائلین ومتقبلین لنمط الحیاة الجدید

النأي عن كل محاولة للثأر للنفس باستعمال األبناء و ترك التجسس  - 12
، وھذا األمر یقع خاصة عند بقاء )إرسال األبناء لنقل أخبار الطرف الثاني(

  . جین بعد الطالقالحب بین الزو

  .وفي األخیر نسأل هللا التوفیق والسداد، وهللا من وراء القصد وھو یھدي السبیل
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  .226ص
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مارس  23، الموقع الرسمي للدكتور طارق الحبیب، أنظر مقالة الطالق الناجح  - 3
2016.  

مارس  23، تور طارق الحبیبالموقع الرسمي للدك، أنظر مقالة الطالق الناجح  - 4
2016.  

 ، الموقع الرسمي للدكتور طارق الحبیب، قاعدة تتجاوز بھا ألم الطالق 15أنظر مقالة  -  5
لقاء سمعي بصري مع  - واالنفصال بالمعروف  االیجابيالطالق   .2016مارس  23

  .2015أوت  4  في برنامج النھارده  أحمد عمارة الدكتور
 - feqhzeb.com ،الملتقى الفقھي، نزیھ حرفوش، تھ وأسبابھمقالة الطالق حكم -  6

  .سوریا 2018مارس 
تحقیق عبد القادر أحمد عطا و مرزوق ، أسرار ترتیب القرآن لجالل الدین السیوطي -  7

  .144ص ، دار الفضیلة، إبراھیمعلي 
ي ما 22 ،موقع بوابة الشرق االلكترونیة، الطالق الناجح للدكتور طارق الحبیب -  8

2013.  
أكتوبر  22، جاسم المطوع. د، دورة متكاملة في قواعد الطالق السلیم ،الطالق الناجح -  9

2017.  
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  الطالق االلكتروني في الشریعة والقانون

  

  الباحثة وناسة بلقاسم – بلقاسم حامديالدكتور 

  1جامعة باتنة 

 :الملخص

لقد وضع الدین اإلسالمي نظاما یكفل لألسرة سعادتھا، قائم على 
االستمرار في الحیاة الزوجیة واستقرارھا، وال یتم ذلك إال عندما یفھم ما 

عالقات الزوجیة، إال أن األحوال غالبا ال تدوم على حال یشتمل علیھ نظام ال
لذلك أباحت الشریعة اإلسالمیة والتشریعات الوضعیة إیقاع الطالق بالطریقة 
المعتادة، إال أن الواقع المعاصر قد افرز الكثیر من المعطیات الجدیدة نتیجة 

لفة، حیث التطور التكنولوجي الذي ألقى بضاللھ على كل نواحي الحیاة المخت
استطاعت التقنیة الحدیثة في عالم االتصاالت تقریب المسافات وتقلیص 
النفقات، وكان لھا دور بارز على األسرة المسلمة المعاصرة، سواء من حیث 

  .تكوینھا أو من حیث انحاللھا
وتبین الدراسة األحكام المتعلقة بالطالق اإللكتروني بكل صوره، ومدى 

 .حد منھ حفاظاً على النظام العام لألسرةضرورة تعدیل األنظمة لل
  .الطالق، التكنولوجیا، االلكتروني: الكلمات المفتاحیة

یعد الطالق باستعمال الوسائل االلكترونیة : أھمیة الموضوع/ أوال
طریقة جدیدة لوقوعھ مما یستدعي معرفة موقف الشریعة والقانون من ھذه 

  .الطریقة
ة عبر وسائل االتصال الحدیثة مما انتشار حاالت الطالق بصورة واسع

  .أدى إلى زیادة معدل حاالت الطالق في المجتمع بشكل یبعث على القلق
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ارتباط الدراسة بواقع حیاة الناس وبالمصالح المعتبرة شرعاً للمكلفین 
ونزوًال إلى االعتبارات العملیة، وحاجة الناس لمعرفة أحكام الطالق المنفذ 

  .ستتبع ذلك من تبعات دینیة، وقانونیة، واجتماعیةبوسائل الكترونیة، وما ی

معرفة أسباب الطالق باستعمال وسائل : أھداف الموضوع/ ثانیا
  .االتصال الحدیثة، وضع حلول مناسبة للتقلیل من الطالق

تطّورت وسائل االتّصال الحدیثة من إنترنت : إشكالیة الموضوع/ ثالثا
ة  أثراً   وھاتف وغیرھما، وقد ترك تطّورھا  على تفاصیل حیاة النَّاس الخاصَّ

ة، وفرض مستجّدات تتعلّق ببعض الجوانب الفقھیّة في حیاة النّاس،  والعامَّ
ومن ذلك، أنّھ لو طلّق رجل زوجتھ عبر اإلنترنت أو الھاتف، وھو ما یعرف 

  بالطالق االلكتروني فما حكمھ في الشریعة والقانون؟

إلشكالیة المطروحة قسمنا لإلجابة على ا: تقسیم الموضوع/ رابعا
  :الموضوع إلى مبحثین كالتالي

  ماھیة الطالق: المبحث األول
  حكم الطالق االلكتروني في الشریعة والتشریع: المبحث الثاني

  

 :مقدمة
الزواج عقد مقدس ومیثاق غلیظ یربط ببن الرجل والمرأة، فھو من 

وبقاء ساللتھ  السنن الطبیعیة التي البد منھا الستمراریة حیاة اإلنسان
المتعاقبة، إلى األجل الذي كتبھ هللا لھذه الدنیا وللزواج قیمة كبرى في حیاة 
اإلنسان فھو عماد األسرة، وسنة تتحقق بھا معاٍن اجتماعیة ونفسیة ودینیة 

ْن أَنفُِسُكْم : وجعل الشارع الزواج آیة لقولھ تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ
لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم  أَْزَواًجا َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذٰ لِّتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْینَُكم مَّ

، فجعل هللا سبحانھ وتعالى المودة والرحمة والعطف ) 21: الروم( یَتَفَكَُّرونَ 
أساس العالقة بین الزوجین، لكن قد یطرأ أمر ما یعكر صفو ھذه العالقة 

لزوجین أو كلیھما أو قد یكون خارجاً عن أرادتھما فیحدث الشقاق یرجع ألحد ا
والتنافر والبغض بین الزوجین فیتعذر استمرار الحیاة الزوجیة لذلك أباح 
اإلسالم الطالق فھو حالل ولكن ال یلجأ إلیھ اإلنسان إال عند الضرورة أو إذا 



  الطالق االلكتروني في الشریعة والقانون                                                                               
  

 

 177                                                                              الدولي التاسع الملتقى

ال في بعض دعت الحاجة إلیھ وجعل الطالق بید الزوج وحده دون الزوجة إ
الحاالت فإذا أراد الزوج تطلیق زوجتھ فھذا یتم مشافھة إذا كان الزوج قادرا 
على النطق وبحضور الزوجة أو ولیھا أو وكیلھا، وھذه ھي الطریقة المعتادة 
شرعاً وقانوناً في إیقاع الطالق، إال انھ قد ظھرت صور حدیثة أخرى للطریقة 

ورقة أو رسالة وإرسالھا بالبرید العادي أو  التي یقع بھا الطالق منھا كتابتھ في
بید رسول ویقع ھذا الطالق إذا توافرت أركانھ وشروطھ وبطریقة أكثر حداثة 
ومالءمة للتطور التكنولوجي الحاصل في الوقت الحاضر قد یقع الطالق 
بإحدى وسائل االتصال الحدیثة فقد یحصل عبر الرسائل النصیة بالھاتف 

، أو  Emailأو عن طریق االنترنت بالبرید االلكتروني SMSالنقال والمعروفة 
أو  Twiterأو التویتر  Facebookأو  WhatsAppأو  Messengerالمیسنجر 

Skype أو یحصل باستخدام الصوت كالھاتف النقال Téflon portable  أو
، Vidéoأو الفیدیو  Vibreاالتصال الصوتي أو الصوت والصورة كالفایبر 

م الشرعیة في الطالق عبر ھذه الوسائل و موقف القانون وھو وسنرى األحكا
  .ما سنتطرق إلیھ فیما یلي

  ماھیة الطالق: المبحث األول
فعن ابن عمر أن رسول أباح هللا سبحانھ وتعالى الطالق رغم بغضھ 

، فقد )رواه أبو داود" (أبغض الحالل إلى هللا عز وجل الطالق: "قال هللا 
قدة، وتوسعة عند الضیق وخالصا عند التبرم وعسر جعلھ هللا حال لكل ع

العیشة بین الزوجین،وسنتطرق من خالل ھذا المبحث إلى ماھیة الطالق من 
  : خالل التقسیم التالي

  تعریف الطالق: المطلب األول
قد یتعذر استمرار الحیاة الزوجیة لسبب من األسباب، فیصبح حینھا 

ق، فما المقصود بالطالق؟ وھذا ما العالج الوحید الذي البد منھ ھو الطال
  سنتناولھ في ھذا المطلب من خالل تعریفھ لغة وفقھا وقانونا 

   التعریف اللغوي للطالق: الفرع األول
الطاء والالم والقاف أصل صحیح مطرد واحد، وھو یدل على التخلیة 

وقد أشار الراغب األصفھاني في ھذا السیاق إلى أن أصل الطالق . 1واإلرسال
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أطلقت البعیر من عقالھ، وطلَّقتُھُ، وھو طالق وطَْلٌق : لتخلیة من الوثاق، یقالا
أي مخالة عن : طالق: طلَّقُت المرأة، نحو خلیتھا فھي: بال قید، ومنھ استعیر

أي بانت من ) بفتح الالم وضمھا(وھو مصدر طلقت المرأة . 2ِحبالة النِّكاح
وأصلھ التخلیة، والطالق من زوجھا فھي طالق وطلقھا زوجھا فھي مطلقة، 

) بضم الالم(ویجوز طلقت . طلقت المرأة تطلق طالقا فھي طالق وطالقة أیضا
والطالق حل عقدة النكاح وأصلھ االنطالق والمطلقات المخلیات والطالق 

نعجة طالق وناقة طالق؛ أي مھملة قد تركت في المرعى ال قید : التخلیة، یقال
أة المخلى سبیلھا بما سمیت بھ النعجة أو الناقة علیھا وال راعي، فسمیت المر

الطالق في اللغة عبارة عن إزالة القید، وھو مأخوذ من : وقیل. المھمل أمرھا
أطلقت إبلي وأطلقت أسیري وطلقت امرأتي، فالكل من : اإلطالق یقول الرجل

اإلطالق، ومن كل ما تقدم فإن الطالق معناه في اللغة حل القید، سواء كان 
  .3ا كقید الفرس وقید األسیر، أو معنویا كقید النكاححسی

  التعریف الفقھي للطالق: الفرع الثاني

لقد أورد الفقھاء عدة تعریفات للطالق، بحسب المذاھب الفقھیة التي 
ینتمون لھا إال أن كل الصیاغات التي قدموھا بشأن ھذا المصطلح كان المؤدى 

المالكي باعتباره المذھب الذي  واحد وسنقتصر في دراستنا ھذه على الفقھ
رفع قید النكاح المنعقد : "أخذت بھ الجزائر وقد عرف المالكیة الطالق بأنھ

صفة حكمیة ترفع "كما عرفھ أیضا بأنھ . 4"بین الزوجین بألفاظ مخصوصة
حلیة تمتع الزوج بزوجتھ بحیث لو تكررت منھ مرتین حرمت علیھ قبل 

 ".التزوج بغیره
فحة حكمیة؛ الحدث القائم بالشخص وھو مدلول فالمراد بقولھم ص

التطلیق ألنھ قائم بالفاعل ووصف لھ ومعنى حكمیة غیر وجودیة بل صفة 
اعتباریة ألن الحدث أمر اعتباري والتطلیق ھو حل قید النكاح وھو أمر 
معنوي محتاج إلى لفظ یدل علیھ، أما قولھم بحیث لو تكررت منھ مرتین 

ھا لھ ال یرتفع إال بتطلیقھا ثالثا وذلك ألن التكرار حرمت علیھ فمعناه أن حل
ورفع قید النكاح یعني رفع الحل الذي  5یستلزم سبق واحدة وقد صرح بمرتین

َوإَِذا طَلَّْقتُُم : بھ صارت المرأة محال للنكاح إذا تم العدد ثالثا كما قال تعالى
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ُحوھُنَّ بَِمْعُروفٍ النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بِمَ  : البقرة( ْعُروٍف أَْو َسرِّ
231(6. 

: وقد ورد ذكر الطالق في القران الكریم في آیات كثیرة منھا قولھ تعالى
 ٍتَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسان ، وقولھ )229: البقرة( الطََّالُق َمرَّ

 ).236: البقرة( لَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوھُنَّ الَّ ُجنَاَح َعلَْیُكْم إِن طَ : تعالى
طلق  وكذلك ورد الطالق في السنة النبویة فعال وقوال، فالرسول 

ابغض : "حفصة بنت عمر ثم راجعھا، كما أنھ قال علیھ الصالة والسالم
 ."الحالل عند هللا الطالق

  الطالق في القانون الجزائري : الفرع الثالث
مع  : من قانون األسرة بأنھ 48 لمشرع الجزائري في المادةعرف ا

أدناه، یحل عقد الزواج بالطالق الذي یتم بإرادة  49 مراعاة أحكام المادة
الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في 

  . 7"من ھذا القانون 54 و 53 المادتین
نحالل الزواج، أو صور استعمل المشرع كلمة حل التي تشمل طرق ا

الطالق سواء باإلرادة المنفردة، أو بتراضي الزوجین أو بواسطة الحكم 
 .القضائي

  أركان الطالق وشروطھ: المطلب الثاني
المطلِّق واللفظ، وقصد : الطالق لھ أربعة أركان ال یتحقق بدونھا وھي

  : النطق، والمحل وتفصیل ذلك كالتالي
نائبھ من حاكم أو وكیل، وال یصح طالق  وھو الزوج أو: المطلق - أوال

  : الزوج وال یلزم إال إذا تحققت فیھ الشروط اآلتیة
فال یعتد بطالق الكافر، سواء كانت زوجتھ كافرة أو مسلمة، فلو : اإلسالم - 1

أسلمت زوجة النصراني، وطلقھا ولو ثالثا، ثم أسلم قبل خروجھا من 
 . األول وال یعتد بطالقھ العدة، فیجوز لھ البقاء معھا على النكاح

فال یعتد بطالق الصبي قبل البلوغ ألن الطالق تكلیف والصبي : البلوغ - 2
عن النائم حتى یستیقظ وعن : رفع القلم عن ثالث: "غیر مكلف لقولھ 
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أخرجھ أبو داود ". الصغیر حتى یكبر وعن المجنون حتى یعقل، أو یفیق
 .8والنسائي ویجوز لولیھ أن یطلق عنھ

فال یعتد بطالق المجنون، ومثلھ المغمى علیھ، والمدھوش؛ وھو : العقل - 3
الذي اعترتھ حالة انفعال ال یدري فیھا ما یقول أو یفعل، أو یصل بھ 
االنفعال إلى درجة یغلب معھا الخلل في أقوالھ وأفعالھ، بسبب فرط الخوف 

 .9أو الحزن أو الغضب

ن طالقھ ال یعبر عن إرادتھ، وإنما فال یعتد بطالق المكره أل: عدم اإلكراه - 4
تجاوز هللا عن أمتي الخطأ والنسیان، " :ھو شيء یفدي بھ نفسھ لقولھ 

 .رواه ابن ماجھ" وما استكرھوا علیھ

أو ما یقوم مقامھ كالكتابة واإلشارة : اللفظ الدال على الطالق -ثانیا
لنفسي، وال المفھمة، فال یقع الطالق بمجرد النیة دون لفظ، وال بالكالم ا

  . بالوسوسة في الصدر
ویراد بھ قصد النطق بلفظ الطالق ولو من غیر نیة لما : القصد -ثالثا

ثالث جدھن جد : "جاء في السنة من وقوع الطالق على الھازل لقولھ 
رواه الترمذي وأبو داود، وال یلزم " وھزلھن جد؛ النكاح والطالق والرجعة
أراد النطق بشيء فأخطأ وسبق لسانھ الطالق من لم یقصد النطق بھ بأن 

  . بالطالق للحدیث الذي ذكر سابقا
وھو ملك عصمة النكاح وقیام الزوجیة بین الرجل : المحل - رابعا

  .10والمرأة
  أنواع الطالق :المطلب الثالث

 : یقسم الطالق عدة تقسیمات باعتبارات متنوعة أھمھا ما یلي
  : ھامن حیث الموافقة للسنة وعدم: الفرع األول

 .ینقسم إلى طالق سني وطالق بدعي
، والمقصود بھ الطالق الذي یوافق سنة رسول : الطالق السني/ أوال

، وذھب المالكیة إلى أن الطالق السني ما توافرت 11وھدیھ في طریقة إیقاعھ
  : فیھ أربعة شروط وھي
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ü أن تكون المرأة طاھرا من الحیض والنفاس حین الطالق . 
ü مسھا في ذلك الطھرأن یكون زوجھا لم ی . 
ü أن تكون الطلقة واحدة . 
ü 12أن ال یتبعھا الزوج طالقا آخر حتى تنقضي عدتھا. 

وھو ما خالف السنة في طریقة وقوعھ كأن : الطالق البدعي -ثانیا
یطلق الرجل زوجتھ بلفظ الثالث بكلمة واحدة، أو یطلقھا بلفظ الثالث في 

فیطھر جامعھا فیھ، فالطالق  مجلس واحد، أو یطلقھا وھي حائض، أو یطلقھا
: وفي ھذا الصدد یقول ابن قدامة. الذي یكون في مثل ھذه الحاالت ھو حرام

أجمع العلماء في جمیع األمصار، وكل األعصار على تحریمھ، ویسمى "
  . طالق البدعة، ألن المطلق خالف السنة، وترك أمر هللا تعالى ورسولھ 

تقسیم الطالق البدعي إلى حرام أما فقھاء المالكیة فقد ذھبوا إلى 
ومكروه؛ فالحرام عندھم ما وقع في الحیض أو النفاس من الطالق مطلقا، 
والمكروه ما وقع في غیر الحیض والنفاس كما لو أوقعھا في طھر جامعھا 
فیھ، وبناء على ذلك فعند المالكیة یجبر المطلق في الحیض والنفاس على 

  .13ه على الرجعة وإن كان بدعیاالرجعة رفعا للحرمة وال یجبر غیر
   :)بقاء الزوجة وعدمھا(من حیث األثر الناتج عنھ : الفرع الثاني

ینقسم الطالق من حیث األثر الناتج على الحیاة الزوجیة إلى طالق 
  :رجعي وطالق بائن

وھو الطالق الذي یوقعھ الزوج على زوجتھ : الطالق الرجعي - أوال
مراجعة زوجتھ ما دامت في العدة إذا فیھ  التي دخل بھا حقیقة والذي یملك

طلقھا طلقة أو طلقتین، وذلك من غیر مھر وال شھود، وال عقد جدید، وال 
، وال یسقط حق 14رضا المرأة، على اعتبار أنھا زوجتھ ما دامت في العدة

الزوج في الرجعة ألنھ من الحقوق التي رتبھا هللا على الطالق، وجعلھا 
ولم الشمل وإعطاء فرصة أخرى للزوج فال یملك  للزوج لغرض رأب الصدع

فَإِن طَلَّقَھَا فََال تَِحلُّ لَھُ ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا : قال تعالى، 15أحد إسقاطھا
  ).230: البقرة( َغْیَرهُ 
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من راجع زوجتھ أثناء  ":من قانون األسرة الجزائري 50 كما نصت المادة
، وقد جعل اإلسالم الطالق الرجعي 16"عقد جدیدمحاولة الصلح ال یحتاج إلى 

على دفعتین فإن وقع للمرة الثالثة كان ذلك دلیال على فساد الحیاة الزوجیة 
 17. واستحالة بقائھا

في حال ما إذا لم یكن للزوج حق الرجعة سمي : الطالق البائن -ثانیا
ئن بینونة الطالق بائنا وینقسم ھذا األخیر إلى قسمین بائن بینونة صغرى وبا

 :كبرى وھما كالتالي
وھو ما ال یجوز معھ للزوج رد زوجتھ إلى : الطالق البائن بینونة صغرى - 1

، فإذا انقضت فترة 18عصمتھ إال بعد عقد نكاح جدید، بمھر وولي وشھود
العدة بعد الطالق األول والثاني وقبل أن یسترجع الزوج زوجتھ، یصبح 

عادة الرابطة الزوجیة للمرة الثانیة أو الطالق بائنا وبإمكان الزوج ھنا إ
، ونص علیھ المشرع 19الثالثة ولكن برضا الزوجة وبعقد ومھر جدید

ومن راجعھا بعد صدور الحكم "من قانون األسرة  50الجزائري في المادة 
ألن العالقة الزوجیة قد انتھت بمجرد انتھاء  "بالطالق یحتاج إلى عقد جدید

إبرام عقد جدید ومھر جدید أیضا، ویكون ھذا  العدة، ولذلك یتطلب األمر
  . النوع من الطالق في الطلقة األولى والثانیة فقط

وھو الطالق الذي یكون المطلق قد استنفذ فیھ : الطالق البائن بینونة كبرى - 2
جمیع الطلقات الثالث، أي طلقھا للمرة الثالثة، فھو بذلك ال یستطیع 

) زواج رغبة ال زواج تحلیل(ر بعده مراجعتھا إال إذا تزوجت رجال آخ
ویدخل بھا، فإن طلقھا بعد ذلك أو توفي عنھا بعد الدخول وانتھت عدتھا 

، وذلك لقولھ 20جاز لھ بعد ذلك أن یتزوجھا من جدید بعقد ومھر جدیدین
ُحوھُنَّ َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَ : تعالى ْو َسرِّ

لَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ   بَِمْعُروٍف َوَال تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراًرا لِّتَْعتَُدوا َوَمن یَْفَعْل َذٰ
منھ   51، وفي ھذا الصدد أورد قانون األسرة في المادة)231: البقرة(

ال یمكن أن یراجع الرجل من طلقھا ثالث مرات متتالیة إال "  :الحكم التالي
  .21"د أن تتزوج غیره وتطلق منھ أو یموت عنھا بعدالبناءبع
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 :صور الطالق االلكتروني وصحت: المبحث الثاني
ا، فبعد أن كان یتم مشافھة بھللطالق صور حدیثة في الطریقة التي یتم 

وفي حضور الزوجة أو ولیھا، أو وكیلھا ظھرت لھ صورة أخرى في العقود 
رسالھ عبر البرید العادي، أما اآلونة األخیرة المتأخرة وھي كتابتھ في ورقة وإ

فإنھا تشھد صورا أخرى استدعى وجودھا واستعمالھا التطور التكنولوجي 
الحادث في وسائل االتصال، فظھر طالق الرسالة المسجلة في الھاتف النقال 

Téléphone portable وظھر طالق البرید االلكتروني ،Email والذي یعني ،
بوضوح ودقة رغبة الزوج في تطلیق زوجتھ مستخدما رسالة كل عبارة تعني 

 ، أو البرید االلكترونيTéléphone portableنصیة قصیرة عبر الھاتف 
Emailأو أحد برامج المحادثة، وھو ما سنتناولھ عبر ھذا المبحث ،. 

   :صور الطالق االلكتروني: المطلب األول

 :ایليیتخذ الطالق االلكتروني عدة صور نذكر منھا م

   الطالق بالكتابة :الفرع األول
إن الطالق بالكتابة عبر الوسائل االلكترونیة الحدیثة كالھاتف النقال 

Téléphone portable  أو البرید االلكترونيEmail أو المیسانجرMessenger  
، فیھ خالف بین الفقھاء نظرا Twitterأو التویتر  WhatsAppأو الواتساب 

الطالق عن طریق الكتابة، وسنتطرق إلى موقف المذھب لخالفھم القدیم في 
  .المالكي باعتباره المذھب الذي أخذت بھ الجزائر، مع بیان شروط وقوعھ

إذا كتب الزوج الطالق ناویا لھ، أو كتبھ ولم یكن لھ نیة وقع، وان كتبھ 
وعلیھ فالرجل إذا . 22لیستخیر فیھ كان األمر بیده إال أن یخرج الكتاب من یده

  :ب طالق امرأتھ فانھ ال یخلو من ثالثة أشیاءكت
أن یقترن بالكتابة بالطالق لفظ فان الطالق واقع، والدلیل على : أوال

ذلك ھو أن اللفظ لو تجرد عن الكتابة وقع بھ الطالق، فإذا انظم إلى الكتابة 
  23.فأولى أن یقع بھ فھنا اجتمع اللفظ والقصد والكتابة

بالطالق نیة، ففي ھذه الحالة یقع الطالق بعد أن یقترن بالكتابة : ثانیا
إن الزوج إذا كتب إلى زوجتھ أو إلى "الفراغ من الكتابة وبذلك قال المالكیة 
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غیرھا انھ طلقھا وھو عازم على ذلك، فان الطالق یقع علیھ بمجرد فراغھ من 
  .24"الكتابة، وینزل كتبھ للفظ منزلة مواجھتھا بھ

بَِّك َوإِن  یَا: واستدلوا بقولھ تعالى ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْیَك ِمن رَّ أَیُّھَا الرَّ
َ َال یَْھِدي اْلقَْوَم  ُ یَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ هللاَّ لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَساَلتَھُ َوهللاَّ

بتبلیغ الرسالة، وقد  ، وجھ االستدالل أن هللا تعالى أمر النبي  25اْلَكافِِرینَ 
بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان، فانھ كتب إلى ملوك األفاق  ثبت انھ 

  .26یدعوھم إلى الدین، وكان تبلیغا تاما
إن هللا تجاوز : "قال رسول هللا : عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال

  . 27"ألمتي ما حدثت بھ أنفسھا، ما لم یتكلموا أو یعملوا بھ
أن الحدیث على أن اإلنسان مؤاخذ بما نواه عند العمل بھ وجھ الداللة 

  .28أو الكالم، وھذا ینطبق على الطالق وعلیھ فان لم ینو الطالق، فال یؤاخذ بھ
أن تتجرد الكتابة عن لفظ ونیة، فإذا وصل إلیھا الكتاب فالطالق : ثالثا

  .29یقع، ولو كان كتبھ غیر عازم والعلة في ذلك قالوا الن وصولھ كالنطق
وقد اشترط الفقھاء شرطین لكي یقع الطالق في الكتابة، لكنھم اختلفوا 

  .في حكم وقوعھ فما لو توفر احد ھذین الشرطین وعدم األخر أیضا
تكون الكتابة مستبینة أي مكتوبة بشكل ظاھر یبقى لھ اثر یثبت  أن - 1

ثة ، والكتابة بالوسائل الحدی30بھ كالكتابة على الورق یمكن فھمھ وقراءتھ
لالتصال من باب أولى إذ یمكن أن یبقى ما كتب فیھا محفوظا كما یمكن أن 

  .تطبع على الورق وتصبح متناولة في الید
أن تكون مرسومة أي ما كان معتادا أن یكتب بھ ویكون مصدرا  - 2

وعنونا مثل ما یكتب إلى الغائب، بمعنى أن یكون مكتوبا بلغة یفھمھا المرسل 
صھ ویبلغھ عندھا المعني المراد، وھذا األمر قد یتحقق إلیھ ومعنونھ لھ بشخ

أیضا في الكتابة بالوسائل الحدیثة، وقد ال یتحقق إذا أخذنا بمعاییر الفھم 
  .وسالمة الوصول إلى العنوان المطلوب

مما تقدم فان الطالق بالكتابة بوسائل االتصال الحدیثة یقع بشرط أن 
  :تتوفر فیھ الشروط اآلتیة

كون الزوج ناویا الطالق حین كتب الرسالة، ویحال ھذا األمر إن ی: أوال
  .إلى صدقھ ومدى تقواه
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أن تكون كتابتھ مقترنة بلفظ صریح دال على الطالق، لكي تخرج : ثانیا
  .المسألة من كونھا كنایة

  .أن یكون من المؤكد أن الزوج ھو من كتب الكتابة وأرسلھا: ثالثا
لیمة، بحیث لو أرسل الكتاب ووصل أن تكون تقنیة االتصال س: رابعا

بكاملھ إذ إن رداءة االتصال تؤول أحیانا إلى فقدان جزء من النص المكتوب، 
أنت طالق إن فعلت كذا، : فمثال قد یكون الطالق معلقا بشرط كأن یكتب لھا

ویتعذر وصول الجزء الثاني وھو الشرط " أنت طالق"فیصل الجزء األول 
  .ة االتصال وفي ذلك إشكال كبیر، بسبب رداء"إن فعلت كذا"

بما إن االستبانة حاصلة في الكتابة بالوسائل الحدیثة فان الرسم : خامسا
  .شرط الزم ومؤكد فیھا لیكون الطالق واقعا

ھذا فیما یخص رأي الفقھ المالكي، أما فیما یخص الفقھ المعاصر 
  :فسنتطرق إلیھ فیما یلي

مل مع وسائل االتصال الحدیثة أن الشریعة اإلسالمیة قادرة على التعا
وإعطاء أحكام صالحة لكل زمان ومكان، ووفق ذلك فإن الطالق االلكتروني 

، لذا فان الطالق االلكتروني ال یقع إال إذا ثبت 31یدخل في باب الطالق بالكتابة
لدى القاضي أن الزوج ھو من أرسل الرسالة، إما بإقرار الزوج أو بالبینة 

كأن یكون ھاتف الزوج قد وقع بید احد العابثین فوجھ الشرعیة، ومثال ذلك 
  .32رسالة منھ ، فھذا النوع ال یقع بھ الطالق

كما أن الطالق ال یقع إال إذا كان الزوج عند كتابتھ لھ في الحالة 
المعتبرة شرعا، أي أال یكون مكرھا آو مخمورا فضال عن شرط أن تكون 

ریحة، نوى آو لم ینوي ألن اللفظ الكتابة مستبینة ومرسومة وكانت األلفاظ ص
  . 33الصریح ال یحتاج إلى نیة، فإذا ادعى انھ لم ینوي طالقا لم یصدق

  : الطالق بالصوت أو بالصوت والصورة: الفرع الثاني

إن الطالق المبثوث عبر وسائل االتصال الحدیثة بالصوت والصورة، 
أو المیسانجر  Facebook، أو الفایسبوك Viberأو الفایبر  Vidéoكالفیدیو 

Messenger یختلف عن الطالق بالكتابة، الن احتمال وقوعھ اكبر الن اللفظ ،
المسموع المصحوب بالمشاھدة أو اإلشارة اكسر وضوحا من الكتابة المجردة، 
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أو  Téléphone portableفإذا طلق الرجل امرأتھ مشافھة عن طریق الھاتف 
الق واقع شرعا بسبب انھ ال یتوقف ما یشابھھ من التقنیات السالفة، فإن الط

على حضور الزوجة وال رضاھا وال علمھا، كما انھ ال یتوقف على اإلشھاد 
كما ذھب إلى ذلك جمھور الفقھاء، فالطالق یقع بمجرد التلفظ بھ ولكن بشرط 

  .34أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبھا ھو زوجھا ولیس شخص آخر مزور

ین الصوت والصورة ھو األقرب إلى ویعتبر االتصال الذي یجمع ب
المشافھة من الكتابة، فتجري علیھما شروط اللفظ واإلشارة التي أقرتھا 

  :الشریعة اإلسالمیة وھي

  :شروط اللفظ -أوال 

القطع أو الظن بحصول اللفظ وفھم معناه، أي أن یقوم بالتلفظ بكالم مفھوم  - 1
، 35یؤدي إلى الطالق یدرك أن معناهیدرك أن معناه یؤدي إلى الطالق، و

ولكي یفھم ھذا الشرط بشكل أوضح، نفترض أنھ إذا حلف المطلق بشيء 
ثم شك أكان حلفھ بطالق أم بغیره؟ فإنھ لغو وال یقع بھ شيء، وكذلك إذا 
شك أطلق أم ال؟ فإنھ ال یقع بھ شيء من باب أولى، فإن تیقن أو ظن أنھ 

أكثر من ذلك؟ بنى على  طلق ثم شك في العدد، أطلق واحدة أم اثنتین أم
األقل لحصول الیقین أو الظن بھ والشك فیما فوقھ، والشك ال یثبت بھ حكم 
شرعي بخالف الیقین والظن، وھذا عند جمھور الفقھاء، وكذلك إذا نوى 
التلفظ بالطالق ثم لم یتلفظ بھ، لم یقع باتفاق أھل العلم ألن اللفظ معدوم 

هللا عز وجل تجاوز ألمتي عما  إن: "أصال، ودلیل ذلك قول النبي 
  .36"حدثت بھ أنفسھا ما لم نعمل أو تكلم بھ

والنیة في ھذه الحالة خاصة بالكنایات من : نیة وقوع الطالق باللفظ - 2
حتُكِ : "األلفاظ، كأن یقول الرجل لزوجتھ ، وما "أنِت عليَّ حرام"، أو "سرَّ

یفھم من ھذه  إلى ذلك من األلفاظ، فیشترط أن تكون النیة حاضرة لكي
  .37األلفاظ ھل تقصد الطالق أم غیره، وفي المسألة تفصیل لیس ھنا مكانھ
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  شروط اإلشارة: ثاني

. 38ذھب المالكیة إلى أن الطالق یقع باإلشارة من القادر على النطق
ولزم الطالق باإلشارة المفھمة بأن احتف بھا من : (جاء في شرح الخرشي

ھ فھم منھا الطالق وھي كصریحة فال تفقر إلى القرائن ما یقطع من عاینھا بأن
نیة، وإن لم یقطع من عاینھا بذلك فھي كالكنایة الخفیة فال بد من النیة وسواء 

  . 39)في ذلك األخرس والسلیم

قَاَل َربِّ اْجَعْل لِي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلََّم النَّاَس : واستدلوا بقولھ تعالى
ْبَكارِ ثَالَثَةَ أَیَّاٍم إِ  : آل عمران( الَّ َرْمًزا َواْذُكْر َربََّك َكثِیًرا َو َسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواْإلِ

41.(  

في ھذه اآلیة دلیل على أن اإلشارة تنزل منزلة الكالم، : ووجھ الداللة
ألن هللا تعالى استثنى اإلشارة من الكالم، فدل على أنھ كالم، وھو استثناء 

  . 40متصل

ز ھنا اإلیماء بالشفتین، أو العینین، أو الحاجبین، أو إن المراد بالرم
الیدین، وأصلھ الحركة، لكون الرمز من غیر جنس الكالم، وھو استثناء 

  . منقطع و القول بأنھ متصل استالل بعید

وبإسقاط ھذه الشروط على الطالق عبر وسائل االتصال الحدیثة 
االستقرار الحاصل  باستخدام الصوت أو الصوت والصورة معا، إضافة إلى

  : عن طریق االستخدام العام لھذه الوسائل، نستنتج اآلتي

عند استخدام وسائل االتصال التي تدعم الصوت مجردا عن : أوال
أو االتصال الصوتي عبر ) الجوال والثابت(الصورة، كالھاتف بنوعیة 

 االنترنت، وغیرھا في الطالق، یستلزم تطبیق شروط اللفظ فقط، وال تراعي
شروط اإلشارة، النعدام وصول اإلشارة عبر ھذه الوسائل، تضاف إلیھا 

  .الشروط المعاصرة األخرى المتعلقة بالتزویر ومھارة االستخدام وما إلى ذلك
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یقتضي الحال عند استخدام وسائل االتصال التي تدعم الصوت : ثانیا
وشروط مع الصورة في ھذا األمر، كمقاطع الفیدیو، أن تراعى شروط اللفظ 

  . اإلشارة، ألن المتكلم باٍد أمام المستمع كما لو كنا متواجھین في مكان واحد

ال یمكن استخدام الصورة مجردة عن الصوت، إذ ال عبرة لھا من : ثالثا
دونھ، وال تسري علیھا شروط اإلشارة مستقلة لغیر األخرس، وفق أحوالھ 

  .وتفضیالتھ التي أشرنا إلیھا آنفا

، فھي من أھم ما یجب مراعاتھ في الطالق عند استخدام 41زویرأّما مسألة الت
وسائل االتصال الحدیثة المسموعة والمرئیة، نظرا ألن تقلید الصوت أو 

، أمور ممكنة )المونتاج(تركیبھ، وكذلك دمج الصورة و إضافة صوت علیھا 
الحصول  في التقنیة الحدیثة ابتداء وبغض النظر عن الدوافع، وھو ما یجعل 

  . ألمر مدعاة لالستغالل في تحقیق مآرب شتىا

وفي ضوء ھذه االستنتاجات نخلص في ھذه المسألة إلى أن شروط 
الطالق باستخدام وسائل االتصال المسموعة والمرئیة، ھي ذاتھا الشروط 

  : المنصوص علیھا بالطالق باللفظ أو باإلشارة، یضاف إلیھا ما یأتي
ف معروف على انھ للمتصل ال أن یكون االتصال جاریا من ھات - 1

لغیره أو مما ھو متشارك بھ، ویسري األمر كذلك على العنوان االلكتروني 
الذي یستخدمھ في االتصال المسموع عبر االنترنت، ولیس من وراء ھذا 

 . الشرط إال إضعاف احتمال انتحال الشخصیة
رینة أن یتم التأكد من أن المتكلم ھو الزوج نفسھ، وذلك عن طریق ق - 2

كان یستعین بحدث معین أو جملة محددة  :ما خاصة ، یذكرھا لیِؤكد شخصیتھ
بحیث أن متلقي االتصال یتأكد عندھا أنھ ھو، وذلك من باب االحتراز عن 

 .تركیب الصوت أو تقلیده من قبل شخص آخر لھ غایة ومأرب
إذا كان االتصال یتم عن طریق الصورة والصوت، فعلى المتصل  - 3

یتھ بقرینة مماثلة لتلك التي أشرنا إلیھا ف االتصال الصوتي، یضاف إثبات ھو
إلیھا قرینة أخرى تتم عن طریق اإلشارة، لتفادي التالعب والتركیب 

 .والتزویر
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من المھم جدا أن یثبت المتصل أنھ في حال طبیعي، بعید عن  - 4
ك اإلكراه وغیاب العقل، أي یكون على الحالة المعتبرة شرعا ورغم أن ذل

یمكن التعرف علیھ عن طریق كالمھ ونفسیتھ التي تعكسھا الصورة أو نبرة 
 .الصوت، إال أن وجود قرائن أخرى یثبت بھا ذلك، مھمة في ھذا المجال

یضاف إلى ما تقدم من شروط و جوب اإلشھاد على الطالق عبر  - 5
 وسائل االتصال الحدیثة عند ذلك سیكون إثبات الطالق عن طریق اإلشھاد ال

 .42عن طریق الوسائل
مما سبق أن ھذه الشروط محصورة في استخدام الوسائل الحدیثة في 
االتصال ألغراض الطالق ،ولیس معنى ذلك أنھا لو تحققت یكتفى بھا، بل إن 
للطالق عموما شروطا، وأحواال وأنواعا، ینبغي أن تجتمع مع ھذه،لتكون 

 ریب أن كتب الفقھ قد منظومة واحدة یعرف بھا وقوع الطالق من عدمھ، وال
  .ألَّمت بھذه المسألة وأحاطت بھا من كل جوانبھا

 :خاتمة
إن الطالق باستخدام الوسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تجمع بین 
األھمیة والخطورة لفكھا ارتباط وثیق مع كثرة الحاالت التي نشھدھا الیوم، 

قنیات، وھو تغیر ھو نتاج للتحوالت االجتماعیة الناجمة عن تأثیرات الت
اجتماعي في أنماط القیم والسلوكیات االجتماعیة، ویمثل أسلوب تأقلم 

  .اجتماعي یتماشى والبنى االجتماعیة ذات األساس التقني
یعتبر الطالق الذي یقع برسائل الھاتف أو عبر البرید اإللكتروني وسیلة 

باأللفاظ، معتبراً جدیدة إلثبات الطالق الشریعة اإلسالمیة تعتد بالكتابة أسوة 
أن ھذا الطالق واقع ال محالة، لكن یحتاج فیھ إلى الرجوع إلى الزوج الذي 

 .حرر ھذه الرسالة لتعزیز الطالق
  :مما سبق توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات وھي كالتالي

  النتائج: أوال
إن أبغض الحالل عند هللا الطالق ویكون بعد فشل مساعي الصلح من قبل  - 1

  .األصدقاءاألھل و
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اجتھد الفقھاء والعلماء في تحدید صیغتھ وكیفیة وقوعھ ووضعوا أحكاما  - 2
  .وشروطا لكل حالة

إن الطالق االلكتروني یقع صحیحا ویعمل بھ القضاء قیاسا بالرغم أن  - 3
  .المشرع لم ینظمھ

إن الطالق یثبت بالطرق التقلیدیة وااللكترونیة وھو ما أقرتھ الشریعة  - 4
  .وطبقھ القضاء اإلسالمیة

  التوصیات: ثانیا

یجب توعیة مستعملي ھذه الوسیلة الجدیدة في الطالق بسھولة إیقاعھ  - 1
  .وبخطورة نتائجھ

یجب على القاضي قبل إصدار الحكم بالطالق التأكد من ھویة المطلق  - 2
  .ونیتھ في إیقاع الطالق

ویستجیب  على المشرع أن یواكب التطور الحاصل في مجال التكنولوجیا، - 3
  .لھا بإصدار نصوص قانونیة صریحة وضوابط واضحة

  

   :الھوامش
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  التفكك األسري و آثاره االجتماعیة

  
  

  أسمھان بوعیشة ةالدكتور
       1 باتنةجامعة 

 :ملّخص
ال یمكن إغفال دور األسرة في التربیة ،فھي اللبنة األساسیة لرعایة 

وھي الحاضنة الرئیسة في إشباعھم الغرائز الفطریة من حب  واحتواء األبناء،
ي یتلقى فیھا األبناء المبادئ األساسیة في و حنان وحمایة، كما أنھا المنبع الذ

التربیة السلیمة من حیث توجیھھم بأفكار تدعوھم إلى األخالق والسلم واحترام 
مما یعود بالخیر على العائلة والمجتمع  اإلسالمي  الحقوق وغیره من القیم،

  .ككل
غیر أنھ تشھد بعض العائالت المعاصرة في العالم اإلسالمي حالة من 

والواقع أن لھذا الوضع أسباب عدیدة  م والتشتت والتفكك األسري،التشرد
  :منھا

  .العنف والقسوة في التعامل مع األبناء -
  .إھمال األبوین رعایة األبناء وعدم العنایة الكافیة وتوجیھھم -
الطالق و انفصال الزوجین الذي قد یؤدي إلى ضعف أو انعدام مراقبة  -

  .وعنایة اآلباء باألبناء
  .قرار النفسي و العاطفي في األسرةانعدام االست -

وبسبب تفكك األسرة وما ینجر عنھ من حرمان واحتواء عاطفي 
لعالم الجریمة، المخدرات، االنحالل الخلقي، ولدعاة  یكون األبناء لُقمة سائغة

عبر غسل أدمغتھم بأفكار مغایرة لإلسالم الصحیح تنزح  ،التطرف واإلرھاب
  .لتطرف و اإلرھاب باسم الدینبھم نحو العنف وا

وتتعرض ھذه الورقة إلشكالیة التفكك األسري وآثاره  المھددة ألمن 
ومظاھر االنحالل ، كاستفحال الجرائم، واستقرار المجتمعات اإلسالمیة

األخالقي، وانتشار ظاھرة تعاطي المخدرات بین الفئات الشبابیة في 
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اإلرھاب لھذه الحاالت في  المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة، وكذا تصیُد
التفكك األسري وآثاره : "ـا عنونت ھذه المداخلة بذل، أعمالھ اإلجرامیة

  ".االجتماعیة
وما ھي أثاره االجتماعیة  ما لمقصود بالتفكك األسري؟: اإلشكاالت

  على المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة؟     
  :تھدف ھذه المداخلة إلى :األھداف

  .رى و أسبابھ تعریف التفكك األس -
  . - تبیین اآلثار االجتماعیة لظاھرة التفكك األسري -
  . - التنبیھ إلى خطورة األسر المفككة على النظام االجتماعي للبالد اإلسالمیة -

قسمت الدراسة إلى مطلبین أتطرق في األول منھ لتعریف : المنھجیة
 ارلآلثوأسبابھ، وفي المطلب الثاني أعرض  ظاھرة التفكك األسري،

، اآلفات االجتماعیة: وھما االجتماعیة لظاھرة التفكك األسري عبر فرعین
 .نتائجوأخلص في النھایة إلى مجموعة من  .اإلرھاب

  ظاھرة التفكك األسري : المطلب األول
األسرة ھي أول نظام اجتماعي عرفھ اإلنسان، ورغم التغیر االجتماعي 

نت األسرة باختالف أشكالھا و الذي صاحب البشریة في مراحلھا المختلفة ،كا
وظائفھا عبر مختلف الحقبات التاریخیة من أكثر المؤسسات االجتماعیة تأثیرا 

 وإعدادھم للحیاة االجتماعیة، لما تقوم بھ األسرة من تنشأة األبناء، وتأثرا،
وذلك أن تماسك النسق  لقیامھم في المستقبل بأدوارھم المتوقع منھم،

سرة بوظیفتھا السامیة، حیث أن األسرة وعاء االجتماعي رھن قیام األ
ألنھا تحافظ على القیم والعادات والعقائد التي  الحضارة و الثقافة في المجتمع،

  .)1(یتشربھا الطفل أثناء نموه و تنشئتھ االجتماعیة
  

  تعریف التفكك األسري : الفرع األول
سري، لم یتفق علماء النفس االجتماعي على تحدید مفھوم التفكك األ
التفكك كما لم یتفقوا حول تسمیة المفھوم ذاتھ، فمنھم من یستخدم مفھوم 

أو تعدد  الطالق، أو أو الھجر، لیعني فقدان أحد الوالدین أو كلیھما، األسري
أو غیاب أحد الوالدین مدة طویلة، فیما یستخدم آخرون مفھوم  الزوجات،
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أو الھجر أو موت أحد  البیوت المحطمة لیعني البیوت التي یحطمھا الطالق
لیشیر إلى  التصدع األسري الوالدین أو كلیھما، ویستخدم فریق ثالث مفھوم

تصدع األسرة جراء تعدد الزوجات أو الطالق أو وفاة أحد الوالدین أو كلیھما، 
لیعني األسر التي  األسر المحطمةفیما یذھب فریق آخر الستخدام مفھوم 

أو  أو سجن أحد الوالدین، ر، أو الوفاة،حطمھا الطالق، أو الشجار المستم
غیابھ لمدة طویلة ، وقد یعزى تعدد التسمیات المذكورة لمفھوم التفكك األسري 
إلى ترجمة المفاھیم األجنبیة، ولكن على الرغم من ذلك فثمة عناصر مشتركة 
فیما تتضمنھ تلك التسمیات من معان تتعلق بالطالق أو الموت أو الھجر أو 

   یل األمد ألحد الوالدینالغیاب طو
ویمكن إضافة عناصر أخرى للمفھوم تتعلق بالفقر وعمل الوالدین، 
وعدم قدرتھم على تنشئة أبنائھم التنشئة السلیمة، وارتكاب أحد الوالدین أو 

   .كلیھما الرذیلة
إلى  وعلى ضوء ما سلف یمكن أن نلخص مفھـوم التفكك األسري،

األسرة، وانھیار الوحدة األسریة، وانحالل  كونھ یشیر إلى اختالل السلوك في
  . )2(بناء األدوار االجتماعـیة ألفـراد األسرة، جـراء عدد من العوامل واألسباب

انعدام الصلة والرابط األسري المتین الذي " :كما یمكن أن یعرف بأنھ
یجمع أفراد األسرة ،حیث تحل الخالفات والتنافر بدیال عن التآزر و التالحم 

و تعود أسباب ذلك  فقدان التواصل و فُقدان الرغبة في التواصل األسري،،مع 
لفقدان أو غیاب أحد الوالدین أو كالھما، أو غیاب دورھما في لم شمل األسرة 
،بحیث یشعر كل فرد بأنھ في معزل عن باقي أفرادھا داخل المنظومة 

  .)3( "األسریة
  أسباب التفكك األسري  :الفرع الثاني

الطبیعي لألسرة ھو أن یسودھا جو من التوائم والتوافق إن الوضع 
والتفاھم بین أفرادھا، وتسود فیھا عالقات اجتماعیة قائمة على الحب والحنان 

لكن یحدث في بعض األحیان أن ینشرخ ھذا  والرعایة والمصالح المشتركة،
 الوضع و تتصدع العالقات االجتماعیة مما یؤدي إلى تفكك األسرة، والحقیقة

  :في أن التفكك األسري یحدث ألسباب وعوامل عدیدة یمكن إیجازھا



  أسمھان بوعیشة/ د 
  

 

  ...ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة فيقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           196

حیث أن انفصال الزوجین بسبب الطالق یؤد إلى تصدع العالقات  :الطالق -
ویؤثر بشكل مباشر على األبناء تأثیرا  االجتماعیة داخل المؤسسة األسریة،

یھدف على أساس أنھ  سلبیا ،و یُعد أخطر مظھر من مظاھر التفكك األسري،
و منھ تتھدم الخلیة األسریة  إلى انفصال الزوجین وابتعادھما شرعا وقانونا،

مما یؤدي إلى انھیار األدوار بین  وتنحل وحدتھا وكیانھا، وینقطع نسیجھا،
  . )4(أفرادھا

  .وفاة أحد الوالدین أو كلیھما -
  .السجن ألحد الوالدین -
ختالف الفكري واالجتماعي عدم التوافق بین الزوجین ألسباب عدة منھا اال -

  .وغیره
  .انخفاض دخل األسرة بسبب البطالة  أو غیره -
  .تدخل بعض األقارب كأھل الزوج أو الزوجة في أمور األسرة -
  .سكن بعض األقارب مع األسرة ومشاركتھم المادیة والمعنویة لألسرة -
ا مما یؤدي فقد یكون المسكن ضیق عدم مالئمة المنزل الذي تقیم فیھ األسرة، -

  .إلى نفور أفرادھا و خروجھم خارج المنزل
  . أي العنف اللفظي والبدني والنفسي والجنسي :العنف األسري -
تشیر  حیث ،)5(إدمان أحد الوالدین على المخدرات أو المشروبات الكحولیة -

اإلحصائیات إلى أن نسبة التفكك األسري في أسر المدمنین تزید على سبعة 
سر غیر المدمنین، فكما ھو معلوم، فإن المدمن یفقد القدرة على أضعافھا في أ

القیام بأعباء األسرة وأعباء العمل جراء تدھوره صحیًا واجتماعیًا واقتصادیًا، 
   .)6(فیصبح عبئًا على األسرة وعامل ھدم لبنائھا

كما قد تنشأ األزمات األسریة جراء حاالت االضطرابات العقلیة 
المستعصیة التي قد یصاب بھا أحد أفراد األسرة، مما قد والنفسیة واألمراض 

فتسود األسرة مشاعر االكتئاب واإلحباط  ،ینعكس سلبًا على بقیة أفراد األسرة
  .والیأس من الحیاة وفتور العالقات األسریة

  .تقلص أوقات التفاعالت األسریة -
  .غیاب أحد الوالدین بسبب الھجرة -
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 االتصالاحب التغییر في وسائل رغم وجود األسرة معا، فقد ص
واإلعالم عزلة نسبیة ألفراد األسرة لمشاھدة التلفزیون أو التعامل مع الحاسب 
اآللي و شبكة المعلومات و الھواتف الذكیة ،فقد حدا ھذا الوضع عند بعض 
الباحثین إلى افتراض أن بعض األسر أصبحت مؤسسات إیواء لبعض 

األخیرة قام عدد من الباحثین األمریكیین وفي السنوات الخمس ، )7(أعضاءھا
كان من أبرز نتائجھا تناقص التواصل  بدراسات على مستخدمي اإلنترنت،

وتضاؤل شعور الفرد بالمساندة االجتماعیة من  األسري بین أفراد األسرة،
جانب المقربین لھ، وتدني المؤشرات الدالة على التوافق النفسي والصحة 

قع أن ینتج عنھا خالفات وتفكك داخل األسر التي تعاني النفسیة، وھو ما یُتو
   .)8(من إسراف بعض أفرادھا في استخدام شبكة اإلنترنت

ضف إلى ذلك فإن ھذه األسر ورغم أنھا تعیش في أسرة واحدة غیر 
أنھم یفشلون في إقامة عالقات أسریة متكاملة ضمن أُطر عالقات طیبة فیما 

في كتابھ األشكال الرئیسیة لتفكك  William Gookeوھو ما یسمیھا  بینھم،
، لتبقى العالقات العاطفیة فیما بینھا ضمن القوقعة الفارغةاألسرة بأسرة 

  .)9(الحدود الدنیا
انشغال أحد األبوین أو كلیھما وانسحابھما من مسؤولیة رعایة أبناءھم 

والبرامج التلفزیونیة ومواقع التواصل  وجعلھم تحت رحمة الشارع تارة،
التي  االنشغاالتوكثرة  ضف إلى ذلك خروج المرأة للعمل، االجتماعي،

یفرضھا الواقع المعاصر على الوالدین نتیجة تعقیداتھ المتعددة، فأصبحت 
بل كثیرا ما نجد من  الكثیر من العائالت ال تولي اھتمامھا لتربیة أبناءھا،

بعتھم بالشكل تعتبرھا من مسؤولیة المدرسة فقط، حتى أصبحت ال تستطیع متا
بدلیل أن ھناك من اآلباء من ال  الذي یحصنھم من كل اآلفات واالنحرافات،

یعرف مكان تواجد أبناءھم طیلة السنة خارج المدرسة أو داخلھا، وال یعرفون 
وال یستفسرون من أین یملكون بعضا من النقود أو األشیاء  من یخالطون،
  .)10(الثمینة وغیره

و ما یجسد طبیعة الصراع والتوتر بین وھ :الشجار بین الزوجین
وتجدر اإلشارة إلى أن الشجار قد ال یستمر لفترة طویلة نظرا  الزوجین،



  أسمھان بوعیشة/ د 
  

 

  ...ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة فيقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           198

لطبیعة الحیاة الیومیة، وما تفرضھ من ضرورة استكمال سیرورة الحیاة 
الیومیة، لكن ذلك یترك األثر السلبي على نفسیة الزوحین واألبناء فیما 

  )11(.بعد

  االجتماعیة لظاھرة التفكك األسري  آلثارا: المطلب الثاني
مما ال شك فیھ أن للوسط األسري الذي یعیش فیھ الطفل أثر بالغ على 

شخصیتھ وقیمھ وأفكاره  وسلوكھ  إذا كان الجو األسري سیوجھ االضطراب  
وغیاب  واالرتباك األسري نتیجة تفكك العالقات االجتماعیة بین األفراد،

وجھ وتحكم سلوك الطفل في مختلف مراحل حیاتھ السلطة الضابطة التي ت
باعتبارھما األساس الذي تتكون منھ  خاصة مرحلتي الطفولة والمراھقة،

وقد بینت بعض الدراسات المیدانیة أن أغلب األطفال  شخصیة الطفل مستقبال،
الذین كان مصیرھم الشارع واتجاھھم فیما بعد إلى سلك الجریمة والعنف 

  .)12(أسر مفككة كانوا ینحدرون من
وتتعدد آثار التفكك األسري على النظام االجتماعي ویمكن حصر أھم 

  :تجلیاتھا ومظاھرھا في
  اآلفات االجتماعیة: الفرع األول

یؤدي التفكك األسري في بعض األحیان إلى تھیئة الظروف النحراف 
أفراد األسرة، خصوصاً األوالد من البنین والبنات، فعندما تتفكك األسرة 
ویتشتت شملھا، ینتج عن ذلك شعور لدى أفرادھا بعدم األمان االجتماعي، 
وضعف القدرة لدى الفرد على مواجھة المشكالت، وتحولھ للبحث عن أیسر 
الطرق وأسرعھا لتحقیق المراد، دون النظر لشرعیة الوسیلة المستخدمة في 

یق الوصول للھدف، والشاھد على ذلك ھم الشباب الذین ینجرفون في طر
اإلجرام والرذیلة ،حیث ینحرفون ویقعون في سلوك إجرامي نتیجة لتفكك 

  )13(.أسرھم
ویعتبر الطالق حدثا مشؤوما على الطفل وأھم سمات التفكك 

فبعد أن كان یعیش في داخل أسرتھ  وفي أحضان والدیھ وفي كنف  األسري،
نان أصبح یعیش خارج ھذا العطف والح الحب والعطف والحنان والطمأنینة،

مما یمنعھ من التكیف مع  مما یُسبب لھ صدمة عاطفیة وابتعاد عن االستقرار،
مما یؤدي إلى  حیاتھ الجدیدة بعد طالق والدیھ ویعرضھ الضطرابات نفسیة،



    التفكك األسري و آثاره االجتماعیة                                                                                        
  

 

 199                                                                              الدولي التاسع الملتقى

، فمن آثار الطالق على األطفال )14(زجھ للعنف وغیاھب اآلفات االجتماعیة
ة المؤسسات ُعرضتھم للكثیر من المآسي والضیاع نتیجة لعدم كفای

وحتى وإن  والتنظیمات التي یكون من مھامھا األساسیة رعایة ھؤالء األطفال،
كان أحد اآلباء ھم الذین یرعون األطفال فال شك أن الطفل في حاجة لرعایة 

فاألم وما تضفیھ من حنان ورعایة على الطفل واألب ورعایتھ  أبویة مشتركة،
  .)15(الدائمة لھ وتوجیھھ أمر ھام

نتیجة تفكك األسرة بسبب عوامل عدة منھا عدم المتابعة لألبناء أو و
وھو ما  الطالق فقد برزت مظاھر االنحراف لدى المجتمعات اإلسالمیة،

حیث اتخذت  لدى الشباب المسلم، االنحرافنالحظھ من خالل  تنوع مظاھر 
 ومن خالل الجدول التالي أضع بین أیدي أشكاال عدة وھي في تزاید مستمر،

القراء المظاھر األكثر انتشارا لدى الشباب الجزائري كعینة عما آلت إلیھ 
 األوضاع االجتماعیة لبلدان العالم اإلسالمي جراء ظاھرة التفكك األسري،

م بوالیة  2009-2008وھذا استنادا إلى تقاریر للمؤسسات الرسمیة لسنتي 
  :سطیف كنموذج 

  2009سنة   2008سنة   نوع االنحرافات 
كالضرب والجرح :أشكال العنف و العدوان كل 

  .العمدي المفضي إلى جرح أو قتل
2291  2696  

  2577  2430  السرقة بكل أنواعھا و أوصافھا 

  قضیة 320  قضیة  280  تناول المخدرات والمھلوسات من مختلف الحبوب
  غ32158.79  غ 14579.66  كمیة المخدرات المحجوزة

  غ9830  غ1803  المحجوزة كمیة المخدرات والحبوب المھلوسة
  حالة 85  حالة 55  الھجرة السریة 

  1915  1675  الجرائم األخالقیة المتنوعة 

  
كلھا تمثل فیھا نسبة الشباب الذي تتراوح أعمارھم  اإلحاالتوھذه 

أقل  % 6.74منھم  2008سنة  ، % 86.50سنة المتورطین  40و 12بین 
 34.70ونسبة  سنة 28و  18أعمارھم بین % 44.61سنة  18من 

فھذه األرقام تبین مدى تنامي مظاھر  سنة، 40و 28أعمارھم بین %
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وھذا ال یستثني  االنحرافات االجتماعیة لدى الشباب الجزائري وتنوعھا،
كاالعتداءات  االنحرافات األخالقیة، :منھا لالنحرافوجود مظاھر أخرى 

لفیدیوھات وغیرھا االنخراط في شبكة الدعارة واالبتزاز بالصور وا الجنسیة،
،كما نالحظ أن جرائم العنف والعدوان المختلفة والسرقة قد احتلت الصدارة 

  .)16(في كل االنحرافات و الجرائم، ثم تلیھا تناول المخدرات و المتاجرة بھا
كما تسجل أغلب الدراسات أن األطفال الذین ینشأون في كنف أسر 

ونة بالصراع العائلي وعدم مشتتة یلجؤون إلى الھروب من األجواء  المشح
 إلى البحث عن بدیل یتقبلھم و ینتمون إلیھ ویصبحون أعضاء فیھ، ،االستقرار

والمرشح األبرز في ھذا البدیل ھم رفاق السوء الذین یؤثرون علیھم بالعادات 
فیصبحون بذلك معاول ھدم ألسرھم  السیئة والسلوكات المنحرفة،

  . )17(ولمجتمعاتھم
مع غیاب  االتصال داخل األسرة والمجتمع،وبسبب ضعف آلیات 

جعل الشباب ینشأ في مناخ یمجد القوة  ثقافة الحوار واالعتراف باآلخر،
والعنف والخروج عن القانون، خاصة مع التطور التكنولوجي وكثرة انشغال 
أفراد األسرة بالبرامج التلفزیونیة و مواقع التواصل االجتماعي والھواتف 

سرة الواحدة تعیش حالة تفكك أسري رغم وجود أفرادھا الذكیة ،فأصبحت األ
في بیت واحد، ضف إلى ذلك انعدام التواصل االجتماعي واألسري بین 

باإلضافة  اھذ عناصر األسرة بسبب انشغال كل واحد منھا بحیاتھ و اھتماماتھ،
إلى اعتماد أغلب األسر العربیة لنمط و أسلوب العنف و القھر في التربیة مع 

حتى أصبحت األسلوب األمثل  ستبداد في الرأي والقرار في تربیة الشباب،اال
فتشكلت لدى الشباب نماذج  الذي یتواصى بھ األجداد لآلباء و اآلباء لألبناء،

سلوكیة یعملون على تقمصھا ،فاتخذوھا كمعاییر للرجولة والفحولة وأدوات 
  .  )18(لتأكید الذات

إحداث تأثیر بالغ على نفسیة  إلى ویالحظ أن التفكك األسري یؤدي
الطفل وأسلوب تكوینھ بشكل سلیم في المستقبل في كل المجتمعات اإلنسانیة، 

من خالل " شیلدر"حیث توصلت إحدى الدراسات الغربیة قام بھا الباحث 
حدثا في الوالیات المتحدة األمریكیة من نزالء المؤسسات   7598دراسة على 

جاءوا من أسر مفككة، كما أجرى بحثا  % 50.7أن  1910اإلصالحیة سنة 



    التفكك األسري و آثاره االجتماعیة                                                                                        
  

 

 201                                                                              الدولي التاسع الملتقى

ینتمون ألسر مفككة  % 26أخر على األحداث المجرمین تبین من خاللھ أن 
من خالل بحث أجراه في باریس  Heuerبفعل الطالق، وأكد باحث أخر وھو 

من األحداث المنحرفین كانوا من أسر مفككة، ووجد  % 88م أن 1942عام 
من عائالت األحداث المنحرفین یشوبھا  %58الباحث الفرنسي بیناتل أن 

  .)19(التفكك واالنحالل
  اإلرھاب: الفرع الثاني

یؤدي التفكك األُسري في الغالب إلى ضعف أو انعدام مراقبة وُمتابعة 
أولیاء األُمور لسلوكیات وتصرفات األبناء، األمر الذي قد یدفعھم إلى 

أو بأخرى إلى الضیاع  االختالط ببعض رفقة السوء الذین یقودونھم بطریقة
واالنحراف، ومن ثم یتشكل عندھم ما یمكن أن یُسمى باالنحراف الفكري 

  .)20(الذي یؤدي إلى الكثیر من السلبیات التي منھا أعمال اإلرھاب اإلجرامیة
وبسبب التفكك األسري وضعف المسجد في أداء دوره الحضاري في 

الخطب المسجدیة إلى استقطاب وتوجیھ الشباب وتأطیره ،حیث تتجھ بعض 
الخوض في قضایا جدلیة وصراعات فكریة و سیاسیة مستوحاة من التاریخ 
،تزید الشباب اشمئزازا وتشاؤما من ھویتھ الحضاریة والتاریخیة ،كما 
یستعمل في أحیان أخرى أسلوب التحریض على الكراھیة والتكفیر والتحریم 

ي أفكار نمطیة سلبیة اتجاه ھذه مما یُنم لكل ما یتماشى مع عقلیة ولغة الشباب،
المؤسسة التربویة الدینیة، في حین تتجھ بعض المنابر المسجدیة لتنمیة 
التطرف الدیني والفكري الذي یجعل لھ القابلیة لالستقطاب من أي جماعة 

  .)21(تشبع لھ الحاجة لالنتقام أو نُصرة الدین حتى و لو كان بالقتل

للباحثة ھیفاء الكندري  الكویت دراسة میدانیة في جامعة وقد كشفت
من العینة یرون غیاب  %82 أن من األفراد، 505أجرتھا على عینة شملت 

منھم  % 76إرشاد الوالدین لألبناء من الدوافع الرئیسیة لإلرھاب، فیما أكدت 
على انعدام القدوة الحسنة، وتابعت % 72على ضعف الرقابة األسریة، بینما 

، %61اإلرھابي یرجع إلى التفكك األسري بنسبة  أن  االتجاه نحو السلوك
، مما یفاقم تأثیر المؤثرات الخارجیة السلبیة %60وقلة الحوار والنقاش بنسبة 

  .في األبناء بصورة أكبر، وسرعة تفاعلھم مع البیئة الخارجیة  أكثر
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من العینة یؤكدون % 85وأما على مستوى الفرد أظھرت الدراسة أن 
وكشفت سوء أحد األسباب نحو السلوك اإلرھابي، أن مصاحبة رفاق ال

الدراسة أن ھناك فروقاً في دوافع السلوك المتعلقة في الفرد والمجتمع وفقاً 
األرامل (للحالة االجتماعیة، فغیر المتزوجین من اآلباء واألمھات 

، یرون عدم رضى األبناء عن الظروف المعیشیة في األسرة، )والمطلقات
 .سیاسیة ودینیة على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع وانتمائھم لطوائف

وأسندت الدراسة تلك النتائج إلى المشكالت التي یعاني منھا األبناء نتیجة 
لغیاب األب أو األم في األسرة، بسبب الطالق أو الترمل، فیشعر األبناء بعدم 

سریة الرضى عن الظروف المعیشیة لسبب أو آلخر، وقد ال یجدون الرقابة األ
المناسبة التي تمنعھم من االنضمام إلى الجماعات المتطرفة، وھذا أیضاً 
یجعلھم أسھل استجابة للمثیرات الخارجیة كالمناھج واألنشطة ذات الطابع 

  .)22(المتطرف

  : الخاتمة

 من خالل ھذه الدراسة التي بینت فیھا المراد بالتفكك األسري،
عبر بروز مظاھر االنحراف األخالقي وآثاره االجتماعیة  وأسبابھ المتعددة،

واستفحال الجریمة والعنف وغیره من اآلفات االجتماعیة، ضف إلى ذلك 
استھداف زعماء اإلرھاب للشباب الذین ینحدرون من أسر مفككة لخدمة 

  : أھدافھم اإلرھابیة أصل إلى النتائج التالیة
ھي النواة  كون األسرة أن التفكك األسري یساھم في انحالل المجتمع، -

  .واللبنة الرئیسیة لتكوین ونشأة أي مجتمع في التاریخ البشري
أن قوة المجتمع ورقیھ ترتبط بشكل مضطرد بقوة أسره و متانة العالقة بین  -

وضعف ووھن األسر ینعكس ال محالة على استقرار المجتمعات  أفرادھا،
  . ونماءھا ورقیھا

بروز الكثیر من مظاھر التشردم أن التفكك األسري یساھم بقسط كبیر في  -
والتفكك االجتماعي، مما ینسحب سلبا على المجتمع ویساھم في تقویض 

وذلك عبر تنامي المظاھر السلبیة في المجتمعات  االستقرار االجتماعي،
اإلسالمیة المعاصرة كاستفحال مظاھر الجریمة وتعاطي المخدرات 

  . السلبیة وانتشار الرذیلة والدعارة وغیرھا من المظاھر
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)1(- http://thesis.univ-biskra.dz ،71.mercredi 25 avril 2018 à 11:45:35  
  .http://library.islamweb.netمن أسباب التفكك األسري،  :شادیة التل -)2(
أثر استخدام األنترنیت في التفكك األسري : ضیاء عبد هللا جعفر و سعاد حمود مسلم -)3(

لطلبة الجامعات العراقیة، مجلة المستنصریة للدراسات واالجتماعي دراسة مسحیة 
  .220 - 219،  ص  39العربیة والدولیة ،ع 

مجلة العلوم اإلنسانیة  األزمة األسریة بین التحكم واالنھیار،: درید فطیمة -)4(
  .591،  ص 2016دیسمبر  ،27واالجتماعیة، ع

التفكك األسري للعائلة دراسة تحلیلیة للعوامل المرتبطة ب: فخري صبري عباس -)5(
-262-260، ص 2012أیلول  ،51، ع ، مجلة الفتح9/4/2003العراقیة بعد أحداث 

270.  
  .http://library.islamweb.netمن أسباب التفكك األسري،  :شادیة التل -)6(
 كلیة اآلداب جامعة المنصورة، ،علم االجتماع العائلي، مصر: مھدي محمد القصاص -)7(

  .95- 94ص  ،2008
 "التفكك األسري األسباب واآلثار: صالح بن إبراھیم الصنیع -)8(

http://library.islamweb.net  
التفكك األسري األسباب : صالح إبراھیم الصنیع والعنود بنت ثامر آل ثاني أمینة جابر، -)9(

  . 45ص الشبكة اإلسالمیة، سلسلة كتب األمة ، والحلول المقترحة،
عوامل االنحراف االجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتیجیات : مخالد عبد السال  -)10(

 دراسات نفسیة وتربویة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة، التكفل والعالج،
  .122-121ص   م،2014دیسمبر  13ع

تغیر األدوار و ظھور مؤشر الصراع الزواجي في : نصر الدین جابر وسلیمة حفیظي -)11(
  .95، ص 5العدد  جامعة محمد خیضر، بسكرة، لة التغییر االجتماعي،األسرة، مج

عوامل االنحراف االجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتیجیات : خالد عبد السالم  -)12(
  .120ص  التكفل والعالج،

التفكك األسري األسباب واآلثار : صالح بن إبراھیم الصنیع -)13(
.http://library.islamweb.net  

  .585 ، صاألزمة األسریة بین التحكم واالنھیار: درید فطیمة  -)14(
ص  ،1988 األسرة والمجتمع، دار المعرفة الجامعیة، :وآخرونالسید عبد العاطي  -)15(

  .154ص  لم االجتماع العائلي،ع ،نقال عن مھدي محمد القصاص ،16 -15



  أسمھان بوعیشة/ د 
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نحراف الطفل، مداخلة في ره على اثالتفكك األسري  وأ :العایب سلیم وبغدادي خیرة -)16(

  .9ص  ، 2013الملتقى الوطني الثاني حول االتصال وجودة الحیاة في األسرة ،أفریل 
–التفكك األسري وعالقتھ بانحراف الفتیات في األردن : نادیة ھایل عبد هللا العمرو -)17(

د دراسة مقارنة بین الفتیات المنحرفات وغیر المنحرفات ، رسالة ماجستیر في اإلرشا
  .15،ص  2007مؤتة، جامعة ، األردن النفسي والتربوي،

عوامل االنحراف االجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتیجیات : خالد عبد السالم  -)18(
  .122-121التكفل و العالج ،ص 

مقاربة  ،التفكك األسري وأثره على البناء النفسي والشخصي للطفل: إیدیو لیلى -)19(
  .60، ص 2013، جوان 11،علعلوم اإلنسانیة واالجتماعیةسوسیو نفسیة، مجلة ا

،شبكة )أبناءنا واإلرھاب من األسباب األُسریة واالجتماعیة: صالح بن علي أبو عراد  -)20(
  .http://www.saaid.netصید الفوائد، 

عوامل االنحراف االجتماعي لدى الشباب الجزائري و استراتیجیات : خالد عبد السالم -)21(
  .123و العالج ، ص التكفل 

  https://www.assakina.comالكویت دراسة حول التطرف  -)22(
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 رخصة الزواج كمقترح للحد من ظاھرة الطالق 

  -دراسة منھجیة استشرافیة مقاصدیة - في الجزائر

 

  األستاذة شرفي حنان 

  األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة قسنطینةجامعة         

  :مقدمة

یعتبر الزواج میثاقا غلیظا یحصل على تراض على وجھ الدوام ولیس 
والرحمة التي وصف بھا هللا رابط ھذه العالقة  االنقطاع أساسھ المودة

المقدسة، وأي اختالل في الوعي بقیمة ھذه الرابطة یؤدي إلى االنفصال 
العاطفي أو الطالق، والمجتمع الجزائري من المجتمعات العربیة التي ال تزال 
تعاني من ھذه الظاھرة التي تعد التربیة األسریة وفقدان الحوار أحد أھم 

فالطفل الذي یكبر في جو من الصمت ومشاھدة العنف سیصبح زوجا  أسبابھا،
في المستقبل، وأنى لرجل لم یرى الود والرحمة بین أبویھ وال الحوار أن 
یعرف قیمتھ، ما بالك بالذي تربى على العنف اللفظي والجسدي الذي ولّد لدیھ 

  .عقدا نفسیة؛ كیف لھ أن یدرك قیمة األسرة ومقاصد استمراریتھا

مما ھو مالحظ على المجتمع الجزائر تزاید نسبة الطالق وھذا یؤثر  و
وحتى اقتصادیا، لذلك البّد أن یكون من أولى  أخالقیاال محالة على المجتمع 

أولویات الدولة الجزائریة حالیا وضع حل بناء على المدى الطویل لمحاربة 
تفاقم المشكلة  ھذه الظاھرة؛ ولعل رخصة الزواج ھي المقترح األمثل للحد من

ولتحقیق المقصد الشرعي من الزواج من اعفاف النّفس وإبعادھا  عن الحرام 
وطلبا لذریة تعبد الرب وتعمر األرض، بخضوع المقبلین على الزواج 
لدورات تأھیلیة إلعدادھم نفسیا واجتماعیا لتحمل المسؤولیة ولیكتسبوا القدرة 

دیة، وھذه الدورات تقدمھا مراكز على مواجھة المشاكل االجتماعیة وحتى الما
اجتماعیة حكومیة أو حتى خیریة توعویة یكون ھدفھا إخضاع ھؤالء لدورات 



  حنان شرفي/ أ
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نفسیة وصحیة ودینیة واجتماعیة من قبل متخصصین وخبراء في علم 
االجتماع والشریعة وعلم النفس وأطباء؛ تتضمن كل تفاصیل الحیاة الزوجیة 

  .تؤھلھم لدخول الحیاة الزوجیة ثم یخضعون المتحان للحصول على رخصة

ھل یمكن لرخصة الزواج : التالیة اإلشكالیةعلى ضوء ما سبق یمكن طرح 
المقترحة أن تحقق مقاصد الشرع من بناء األسرة وتحد من ظاھرة الطالق في 

  الجزائر مستقبال؟ 

  :فرضیات الدراسة

ي رخصة الزواج انطالقة نحو وقف أسباب نسب الطالق المرعبة والت - 1
تتزاید سنة بعد سنة والتي قد تسبب انھیارا للبنیة االجتماعیة، فھي تقدم 
الوعي بالحیاة األسریة وفھم العالقة مع الشریك اآلخر وكیفیة التصدي 

  .للمشاكل التي تعترض الحیاة الزوجیة

رخصة الزواج تحقق مقاصد الشرع الحنیف الذي یأمر بتأسیس األسرة  - 2
طفال في بیئة أخالقیة دینیة وھم األساس واستمراریتھا وإنجاب األ

  .المستقبلي للمجتمع المسلم

تطبیق برنامج رخصة الزواج المقترح یستلزم توفیر البیئة التشریعیة لھ  - 3
بحیث یصبح إلزامي لكل زوجین مقبلین على الزواج مستقبال؛ مّما 
سیساعد على التصدي لظاھرة الطالق فالزوجین ملزمین بحضور دورات 

  .رنامج والنجاح فیھا إذا كان األمر متطلبا قانونیا ألجل عقد الزواجالب

  : خطة الدراسة

لإلجابة على الفرضیات السابقة نقترح خطة للدراسة تنقسم إلى ثالث 
  :محاور وھي

  ).  البرنامج التدریبي( نشرة تعریفیة بالمقترح: المحور األول

  .ر ومقترحات للتصدي لھاتحدیات تطبیق المقترح في الجزائ: المحور الثاني

  .المقاصد التي ستحققھا رخصة الزواج في الجزائر مستقبال: المحور الثالث 
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  )البرنامج التدریبي(نشرة تعریفیة بالمقترح : المحور األول

بدأت فكرة رخصة الزواج في مالیزیا حیث حققت من خاللھا قفزة 
في ھذا المحور كبیرة في الحفاظ على األسرة والحد من ظاھرة الطالق، و

سنحاول التعریف برخصة الزواج المقترحة محاكاة للتجربة المالیزیة بغیة 
  .تطبیقھا في الجزائر

  تعریف رخصة الزواج  - أوال

رخصة الزواج عبارة عن وثیقة تثبت خضوع المقبلین على الزواج  - 1
في  لدورات، حیث تقوم الفكرة على أّن كل متقّدم للزواج ال ّبد أن یقدم للقاضي

شھادة من وزارة الشؤون االجتماعیة تفید بأنّھ حصل ) أو البلدیة(المحكمة 
على دورات في الحیاة الزوجیة واألسریة في نقاط محددة ضمن برنامج 

، وفھم نفسیة ةتدریبي محدد؛ مثل أھداف األسرة والتخطیط للحیاة الزوجی
ة الزوج أو الزوجة وطرق زیادة حب كل طرف للطرف اآلخر، وإدار

المشكالت األسریة والمسؤولیات منھا تسییر النفقات وما إلى ذلك، وقد اجتاز 
  .1بنجاح االمتحان

إّن رخصة الزواج ینبغي أن تكون إلزامیة فالقانون یمّكن من تفعیل  - 2
التجربة وتحقیق غایتھ وقبل ذلك البد من دراسات وبحوث من متخصصین 

عاییر وأطر ھذه الرخصة فیما اجتماعیین ونفسیین وشرعیین وأطباء لوضع م
یتعلق بالصحة الجسدیة والنفسیة والثقافة الزوجیة والتنمیة الذاتیة واألھداف 
المرجوة من الزواج، وكذا دراسات میدانیة لمشكلة الطالق في الجزائر 
لمعرفة األسباب وبناء الحلول من خالل رخصة الزواج استنادا لخصوصیة 

بیق نموذج التجربة المالیزیة ألن مشكالتھم  المجتمع الجزائري فال یمكن تط
  .وكذلك طبیعة حیاتھم وعاداتھم وتقالیدھم والقوانین المنظمة لألسرة تختلف

  :لھ دواعي أھمھا اإللزامیةرخصة الزواج  إصدارإن اقتراح  - 3

ارتفاع نسبة قضایا الطالق قبل الدخول وبعد الدخول أمام المحاكم في  -أ
  .الجزائر



  حنان شرفي/ أ
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  .ذي یلحق األطفال ضحایا الطالقالضرر ال -ب

انتشار الممارسات الغیر أخالقیة ضد المطلقات بسبب استغالل حاجتھم  -ج
  .سواء المادیة أو المعنویة

الحفاظ على مؤسسة األسرة واجب شرعي واجتماعي ورخصة الزواج  -د
فّعال ووقائي كي نحافظ على استقرارھا فالوعي یسمح بتجاوز  إجراء

  .كالت األسریة التي تؤدي إلى الطالقالكثیر من المش

غیاب مسؤولیة الزوجین اتجاه األسرة بسبب قلة الوعي وفھم طبیعة  - ـھ
  .شخصیة الطرف اآلخر وأسالیب تجاوز المشكالت

انتشار ظاھرة الطالق خلق نوعا من التخوف تجاه الزواج  یمكن أن نطلق  - و
باب عن الزواج وھذا زاد من عزوف الش" فوبیا الزواج"علیھا مصطلح 

تخوفا من عالقة فاشلة التي ال یكون ضحیتھا الزوجین فقط وإنّما حتى 
  .األطفال األبریاء

النظرة الخاطئة للزواج على أنّھ صفقة أو فرصة أو قارب نجاة من بحر  -ز
  .المشكالت التي قد یعانیھا أحد الطرفین

ین االقبال على االعتقاد الخاطئ أن االستعداد یكون من الجانب المادي ح -ح
الزواج من تكالیف وغیرھا دون االستعداد العقلي والنفسي والمعرفي وھذا 

  .كلھ بسبب العادات والتقالید

  ":الدورة التدریببیة" أھداف رخصة الزواج  - 4

  .االختیار الجید والصائب لزوج المستقبل -أ

  .معرفة سیكولوجیة الزوج والزوجة -ب

  .بة والعقد والزفافالتأھیل الجید لفترة الخطو -ج

  . إقامة البیت المسلم وفق ضوابط الشریعة اإلسالمیة -د

  .عالج األفكار الالعقالنیة والتعرف على مدمرات االستقرار األسري - ـھ
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  . الزوجین القدرة على التأني في اتخاذ القرارات لتكون صائبة إكساب - و

  واج موضوعات الدورة التدریبیة للحصول على رخصة الز - ثانیا 

تتضمن الدورة مجموعة من المواضیع في زمن محدد ولنفرض أن 
الدورة لمدة شھر كامل یشرف علیھا مستشارون اسریون وأطباء نفسانیون 
وباحثون في علم االجتماع وأساتذة في الشریعة بحیث یتم تناول كل عنصر 
في یوم واحد، وسیتم بیان بعض ما ستتناولھ الدورة باختصار على النحو 

  : تاليال

یھدف ھذا العنصر إلى التعرف على معنى : تدریب لغات الحب - 1
الحب وما الفرق بینھ وبین المودة والرحمة، وكذا لغة الحب عند كل طرف 

متى تشعر : عن استمارة تضمن مجموعة من األسئلة مثل اإلجابةعن طریق 
أن الطرف اآلخر یحبك؟ ماذا تفعل إذا كان الطرف األخر یفضل الجلوس 

  .بعیدا عنك؟ أو إذا كان ال یعبر عن حبھ لك؟

وتھدف ھذه األسئلة إلى التعرف على أكثر لغة حب یمیل إلیھا  
ھل ھي عند المرأة لغة القرب، لغة الھدیة، أم لغة الوقت، وعند : الطرفین

  .الرجل ھل ھي لغة الجسد أو لغة المدح

قل المرأة یعیننا فھم الفرق بین ع: تدریب فروقات الرجل والمرأة - 2
الرجل على تجاوز الكثیر من المشكالت وعلى سبیل المثال ال الحصر؛ 
الرجل ال یھتم بالتفاصیل الدقیقة كما تھتم بھا المرأة كتواریخ أول لقاء وخطبة 

الخ مما یجعل الكثیر من الزوجات تظن أن الرجل ال یحبھا أو أنھ ..وزواج 
ء كثیرة وتنجزھا في وقت واحد لیس مھتما بھا، كما أن المرأة تفكر في أشیا

  . وال یستطیع الرجل فعل ذلك وغیرھا من األمثلة

تھدف إلى معرفة ما تتضمنھ الخطوبة من : تدریب فترة الخطوبة - 3
تعارف ومصارحة ودراسة قرار القبول؛ ومعاییر ذلك، ھل ھي القیم أو 

، المادیات أو المشاعر العاطفیة وھل یجب أن یكون تشابھ بین الطرفین



  حنان شرفي/ أ
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العوائق التي یمكن أن تعترض الزوجین في فترة الخطوبة وكیفیة تجاوزھا، 
  : ویمكن حصر ھذه النقاط في عناصر رئیسیة ثالثة

  ما ھي القیم التي ال یمكن أن نغض علیھا البصر؟ : نظریة القیم -أ

  .3"واظفر بذات الدین" ،2"إذا جاءكم من تنظرون دینھ: "الدین ·

ادن خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم الناس مع: "األصل والشرف ·
 ."تخیروا لنطفكم فإن العرق لدساس" ،4"إذا فقھوا

  .الكفاءة ·

ھل البد من بعض التناقضات والنقائص في طرف لیكملھ : نظریة التكامل -ب
  اآلخر؟ 

  .ھل یشترط التشابھ لنجاح العالقة؟: نظریة التشابھ -ج

تمیل النفس مرات إلى شخصیة معیّنة في : نظریة الجاذبیة والتحلیل النفسي -د
حیاتھ فالبنت قد تتشكل لھا صورة ذھینة مثالیة عن زوج المستقبل من 
خالل شخصیة جذبتھا في حیاتھا، وكذلك الشاب قد یجذبھ الجمال الشكلي 

  .بسبب صورة انثى جذبھ جمالھا  في الصغر وھكذا

: مثل وكذلك یتم التطرق في ھذا العنصر على محظورات الخطبة
الخلوة، الحوار ذو العواطف الجیاشة، الخروج منفردین، وكذلك على مشاكل 

التكلف المادي بسبب العرف كالمبالغة في : الخطبة وأسالیب تجاوزھا مثل
  .الھدایا والزیارات وإرھاق الخاطب بالطلبات واستعجالھ بالزواج

 یھدف ھذا العنصر إلى التعرف على شروط: فترة العقد الشرعي - 4
صحة العقد وأحكام المھر والمشاكل التي یمكن أن تعترض كل طرف 
والمسموح فیھ في ھذه الفترة وما ھو محظور وخطر على الزوجة كالدخول 
قبل الزفاف والذي قد یوقعھا في مشكل في حال وفاة الزوج فتجد نفسھا في 

  .موقف صعب أمام المجتمع
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ھذا العنصر إلى  یھدف التطرق: الخالفات الزوجیة بعد الزواج - 5
بیان أن الخالفات الزوجیة بعد لزواج أمر وارد جدا بسبب االختالف 
والمشكلة تكمن في الطریقة المتعبة في مواجھة الخالفات والمشاكل والتغلب 

  .علیھا بالتغافل وحسن الظن والترفع عن صغائر األمور

الكثیر من الزوجات ال یعلمن شیئاً : أسعد نفسك یسعد زوجك - 06
ن قوانین السعادة الزوجیة، وال عن قواعد صناعتھا، ولذلك فإنھن یتحطمن ع

، وإما واالنفصالعلى صخرة الفشل الزواجي، فإما أن ینتھي الزواج بالطالق 
أن یستمر الزوجان في زواجھما نتیجة ضغوط اجتماعیة أو وجود أبناء 

ة الزوجیة یحتاجون إلى رعایة وھو ما یسمى بالطالق العاطفي، فتبقى الحیا
بین الزوجین بصورة شكلیة مفتقدة أھم مقوماتھا وھو الحب الذي یمثل 
العنصر األول للسعادة الزوجیة، یتضمن التطرق إلى ھذا العنصر مجموعة 

  : من النقاط

ما یجب أن یفھمھ كل طرف عن األخر في العالقة  ...في غرفة النوم -أ
  .الحمیمیة

  . جولتكحافظ على ر ...حافظي على أنوثتك -ب

  .انظر إلى االیجابیات -ج

  . في قناعتك ...سعادتك في ابتسامتك -د

  .شاركھ اھتماماتك - ـھ

  .ال توسع رقعة الخالف - و

  .ال تخبر أحدا أسرار حیاتك الزوجیة -ز

  .ثق بزوجك -ح

بیان أھمیة  یھدف ھذا العنصر إلى: الحوار في الحیاة الزوجیة - 07
ة فالتعبیر عن ما نحب وما نكره یجنبنا الحوار في استمرار الحیاة الزوجی

الكثیر من الخالفات ویؤدي إلى التفاھم والتوافق ویعنینا على مشاركة 



  حنان شرفي/ أ
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القرارات تخص األسرة، والبّد للحوار النجاح من شروط منھا سعة الصدر 
وتقبل رأي اآلخر وعدم رفع الصوت واستخدام أسلوب المرن وتقبل اختالف 

  .وجھات النظر

الحیاة الزوجیة معرضھ لإلصابة : الحیاة الزوجیة فیروسات - 08
بفیروسات قد تؤدي إلى التفكیر في االنفصال لذلك یھدف ھذا العنصر إلى 

  : بیان ھذه الفیروسات وكیفیة تجاوزھا

الثقة والتي سببھا الرغبة باالمتالك وتؤدي إلى فقدان : الغیرة المفرطة -أ
والشك وعدم احترام خصوصیة الشریك اآلخر فعلى الزوجة أن تعلم أن 

  ...الرجل كالعصفور كلما زاد الضغط علیھ عشق التفلت أكثر

مرات یضطر الطرفان إلى الكذب بسبب الخوف والتقصیر أو : الكذب -ب
ھروبا من المواجھة فعلى الطرفین فھم اآلخر ومحاولة التجاوز عن 

  .عتراف بھا حین حدوثھااألخطاء بل اال

والذي قد یكون بسبب االستفزاز والجدال وعدم المسایرة أو قلة : العنف -ج
االحترام كالتلفظ بكلمات مسیئة أو غیر أخالفیة وغیر ذلك، لذلك على 
الزوجة أن ال تدخل في جدال مع زوجھا وأن تكتفي بالصمت في بعض 

  .الحاالت ألنھا الطرف األضعف في العالقة

تدخل طرف ثالث في الخالف یزید من عمقھا فالواجب على : دخل األھلت -د
  .الطرفین االلتزام بالسریة والخصوصیة

قد یصیب العالقة نوع من الفتور في مرحلة من مراحل الزواج : الفتور - ـھ
لذلك على الزوجین أن یبادروا على التغییر والتجدید في األمور الیومیة 

الطبخ واألناقة ودیكور المنزل التي قد ال  والتركیز على التفاصیل مثل
  .ینتبھ لھا الكثیر والتي تضفي السعادة على الحیاة الزوجیة
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  تحدیات تطبیق المقترح في الجزائر ومقترحات للتصدي لھا: المحور الثاني

  الصعوبات التي تعترض تطبیق رخصة الزواج في الجزائر - أوال

في الجزائر مجموعة من یعترض تطبیق رخصة الزواج المقترحة 
  :الصعوبات أھمھا

ذھنیة الرجل الجزائري الذي ال یقبل بالخضوع لدورة تدریبیة ألنّھ قد  - 1
یشعر وكأنھا إھانة لھ أو تشكیكا بقدرتھ كرجل، ومبدئیا قد تقبل المرأة 
بالخضوع لھا لكن دخولھا الدورة مبني على موافقة الزوج فإن كان رافضا 

  . 5لھا سترفض كذلك

خضوع المقبلین على  إجباریةعدم وجود مادة في قانون األسرة تناولت  - 2
  .الزواج إلى دورات تكوینیة قبل عقد الزواج

  .عدم وجود مؤسسات اجتماعیة مؤھلة للقیام بھذه الدورة التدریبیة مستقبال - 3

عدم وجود خطة حكومیة واضحة المعالم وقابلة للتنفیذ لمكافحة ظاھرة  - 4
  .الطالق

خضوع الزوجین قبل الزواج إلى اختبار نفسي فالكثیر  إجباریةعدم وجود  - 5
  .یعاني عقد نفسیة من الطفولة قد تؤثر على الحیاة الزوجیة بشكل سیئ جدا

  مقترحات للتصدي للصعوبات التي تعترض تطبیق رخصة الزواج  -ثانیا

ضرورة تقنین رخصة الزواج وإدراجھا كشھادة شرعیة من مؤسسة  - 1
 وإنجاباعیة تؤكد أھلیة الطرفین على تكوین أسرة واستمرارھا اجتم

  .األطفال وتربیتھم في جو سلیم

ضرورة إدراج االختبار النفسي ضمن الرخصة للكشف عن السلوكیات  - 2
  .التي یمكن أن تقع من الطرفین في حالة وجود أمراض نفسیة



  حنان شرفي/ أ
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ت التدریبیة ضرورة إنشاء مراكز اجتماعیة متخصصة تعنى بتقدیم الدورا - 3
الخاصة بالرخصة ثم تخضع  المتدربین إلى امتحان یحصلون بعد النجاح 
فیھ على شھادة تؤھلھم لعقد الزواج المدني لدى المحكمة والبد أن تكون 

  .ھذه المراكز حكومیة تخضع لرقابتھا

ضرورة نشر الوعي في وسط الناس عن طریق تقدیم برامج تلفزیونیة   - 4
لزواج إلى تقبل فكرة الخضوع إلى الدورة لم في ذلك تحث المقبلین على ا

من فائدة كبیرة لھما تجنبھما الوقوع في الخالفات والمشكالت التي قد 
تؤدي إلى الطالق؛ كمعرفة الفروقات بین المرأة والرجل في التفكیر 

  .والدوافع والعطاء

سة المسجد، األسرة، المدر: ضرورة تعاون مؤسسات التنشئة االجتماعیة - 5
  .على تكوین جیل لھ الوعي والفھم تجاه مقاصد الزواج كي یدركوا قدسیتھ

  المقاصد التي ستحققھا رخصة الزواج : المحور الثالث

تحقق رخصة الزواج مقاصد الشرع الحنیف من الزواج واستمرار 
  :األسرة وھي

  مقصد عمارة األرض - أوال

ج للحفاظ على جبل هللا كل المخلوقات على وجھ البسیطة على التزاو
: الذاریات( َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقَنا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ  :الوجود  قال تعالى

، وخلق هللا في ھذه المخلوقات غریزة الشھوة وسیلة لتحقیق ذلك )49
وضبطھا من خالل مؤسسة الزواج، وإشباع الشھوة لیس ھو المقصود لنفسھ 

وھو التناسل ،ناھیك عما یحققھ تحقیق المقصد األصلي بل مقصود لغیره وھو 
تناكحوا " :،  لقولھ 6من مقصد كلي وھو عمارة األرض بذریتھ الصالحة

، فالتناسل ھو األصل في تحقیق 7"تناسلوا فإني مباه بكم األمم یوم القیامة
عمارة األرض وسواء قلنا عمارة األرض أو التناسل فھذه معان متقاربة ألن 

د األصلي للنكاح بین المسلمین ھو كثرة الذریة، وقد اتفق الفقھاء على المقص
، وقال 8"النكاح مشروع للتناسل على القصد األول:" ذلك؛ قال الشاطبي

الفائدة األولى الولد وھو األصل ولھ وضع  ...النكاح فیھ فوائد" :الغزالي
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، لذلك 9"نسیخلو العالم عن جنس اإل النكاح والمقصود إبقاء النسل وأن ال
وضع المشرع تشریعات خادمة لذلك منھا استحباب الزواج ولعل رخصة 
الزواج من بین التشریعات أو الوسائل الضروریة لیتحقق المقصد من الزواج 
في التناسل فالنیة في الرخصة ھي إعفاف النفس واإلحصان من الوقوع في 

یة عندما تتوافر الفحشاء وإنجاب الولد الصالح واستمرار األسرة فھذه الن
للزواج یعظم أمره وأجره، ألنّھا تجعل الزواج موافقا لمقصود الشرع، 
والرخصة تمنع وقوع مسببات الفسخ كالعیوب واألمراض فالزوجیة التي 
بنیت على السكن والمودة والرحمة ال یمكن أن تستقر مادام ھناك شيء من 

  . 10المقصود من النكاح ھذا ینفر أحد الزوجین من اآلخر،  وبسببھا ال یتحقق

  تحقق مقصد حفط النفس  -ثانیا

حثت الشریعة اإلسالمیة على الزواج ألنھ السبیل الوحید المشروع 
لوجود النفس واستمرار بقائھا لعمارة األرض بالخیر والمباھاة أمام األمم قال 

: "تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا فإني مباه بكم األمم یوم القیامة".    

الزواج تتیح الزواج لدفع الضرر عن النفس وذلك بقضاء  إن رخصة
الشھوة ألن احتسابھا یضر الجسم، والزواج سكن نفسي وفطرة البشر تمیل 
للراحة والسكینة بدونھ یمیل البدن لالضطراب، وفیھ رعایة لنفس أخرى ھي 
المرأة بقضاء حاجتھا النفسیة واإلنفاق علیھا كما أوجب هللا تعالى، ورخصة 

واج وسیلة تیسیر لتحقیق ذلك  فھي توفر اإلطار المعرفي والثقافي والوعي الز
الالزم لتحقیق ذلك، وبھا یطمئن الشباب العازفین عن الزواج بسبب الخوف 
من فشل العالقة وحثھم على اإلقبال، وفي ذلك صد لآلفات األخالقیة 

رھا، كالعالقات المحرمة التي تعد من أھم أسباب ظھور األمراض وانتشا
وأعظم من ذلك إذا حملت المرأة وأنجبت طفال؛ أین ستعیش ھذه النفس التي ال 

  .ذنب لھا وما مصیرھا

كثیرا ما نسمع عن نساء مطلقات أجھضوا وتوفوا بسبب النزیف 
بسبب عالقة محرمة، وأطفال وجدوا في الطرقات وأكیاس القمامة أكلتھم 

ات وتجارة السالح القطط والكالب، وشباب دون نسب توجھوا للمخدر



  حنان شرفي/ أ
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والدعارة وغیر ذلك مما ینتظر ھؤالء في مجتمع ال یرحم، إن هللا فطر النفس 
اإلنسانیة على الغریزة وجعل ما ینظمھا في إطار مشروع ومنع عنھا كل ما 

  .یسوءھا وأمر بالتیسیر واالحتیاط للزواج لمنع كل سوء قد یؤدي إلى الطالق

  مقصد حفظ العرض : ثالثا

رة تكمل بقیة الضروریات من دین ومال ونفس،  لذلك العرض ضرو
جعل هللا لحفظھ وسیلة الزواج لیتحصن اإلنسان من الشیطان ویحفظ فرجھ 

 ،ویغض بصره ألن الشھوة إن لم تصان بسیاج الحالل جرت إلى الفواحش
نُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل َبْینَُكْم ِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسكُ  :قال تعالى

  .)21: الروم( َمَودَّةً َوَرْحَمة

والزواج سكن وسعادة وھو مؤسسة بھا یتأسس المجتمع وتتم عمارة 
األرض، ورخصة الزواج وسیلة لتحقیق ذلك  تقضي على المعوقات التي 
تمنع الشباب عن المضي في طریق الزواج فظاھرة الطالق التي انتشرت في 

العربیة سببھا قلة الوعي بالحیاة الزوجیة، لذلك البد للحكومة  اإلسالمیةلدان الب
أن تسعى لتقنین الرخصة وفرض الرخصة لمساعدة ھؤالء الشباب على 
الزواج لما فیھ فائدة اجتماعیة واقتصادیة بتفادي المفاسد الذي ستظھر في 

الفوضویة بین حالة عدم تركھ دون إطار تنظیمي من لھو وانتشار العالقات 
الجنسین واختالط األنساب، وكل ذلك مساس بالعرض الطاھر الشریف ودمار 

  .لألسرة المسلمة التي ھي قوة وتمكین لسالمة األمة

  مقصد حفظ الدین - رابعا

یعد مقصد حفظ الدین من أعظم المقاصد وھو أصل لھا، وحفظھ من 
من جانب الوجود  جانب العدم ال یتحقق إال بحفظھ من جانب الوجود، وحفظھ

ال یكون إال بحفظ الكلیات األخرى ومنھا العرض والنفس، فال حفاظ على 
الدین إذا كانت الكلیات األخرى تسیر عكس غایتھ، لذلك رخصة الزواج تحقق 
مقصد حفظ النفس والعرض ومنھ حفظ الدین آلیا، فھي تعین الفرد على 

ض على أحسن وجھ، وتعف الزواج الذي یعینھ على القیام بمھمة عمارة األر
نفسھ عن الحرام، ویسكن عقلھ فال یفكر في النساء، وینصرف إلى التفكیر فیما 



  رخصة الزواج كمقترح للحد من ظاھرة الطالق في الجزائر                                                    
  

 

 217                                                                              الدولي التاسع الملتقى

یحقق عمارة األرض وإلى عبادة هللا، ویحث الزواج الفرد على تحمل 
المسؤولیة وبذل الجھد لتوفیر حاجیات الزوجة من أكل وشرب وسكن وفي 

  . ذلك عبادة

  : الخاتمة

وواجب شرعي یحقق مقاصد الشرع الحنیف في الزواج حاجة فطریة 
عمارة األرض وحفظ النفس والعرض والدین، وتربیة جیل یحمل أخالق 
اإلسالم یحتاج إلى أسرة مستقرة تغمرھا المودة والرحمة،  ولألسف غالبیة 
المقبلین على الزواج في الجزائر یبدؤون مشوار زواجھم بأخطاء معرفیة 

دركون األسس والحقوق والواجبات ومعاییر اكتسبوھا من المجتمع وال ی
اختیار الزوج المناسب، لذلك جاءت الدراسة بمقترح تدربیبي إلخضاع 

لتھیئتھم للحیاة الزوجیة بوعي، بغیة  إجباریةالمقبلین على الزواج إلى دورات 
حمایة األسرة من التفكك وال یكون ذلك إال بعد إنشاء مؤسسات اجتماعیة 

كومة تتكفل بتقدیم ھذه الدورات ومنح الرخصة؛ ھذه متخصصة من طرف الح
  .األخیرة التي البد من تقنینھا وإدراجھا في شروط عقد الزواج

   :الھوامش

                                                        
: رخصة زواج قطریة تضمن استقرار األسرة، البیان، على الموقع -  1

suitcase-sworld/correspondent-https://www.albayan.ae/one  ،
  .19:09: م، على سا08/10/2018: بتاریخ

جامع السنن وشروحھا، أبواب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ  -  2
  .1085فزوجوه، الحدیث رقم 

" وكذا ابن سعد في ) 370، 1/243(وأحمد ) 3/412(أخرجھ البخاري : حدیث صحیح -  3
من ) 7/77(والبیھقي ) 494" (سننھ " ي وسعید بن منصور ف (1/2/95) " الطبقات

  .طرق عن سعید بن جبیر بھ
  .2638، ومسلم 3338حدیث صحیح، رواه البخاري  -  4
:  جمال الصغیر، رخصة الزواج الحل األمثل لوقف الطالق، على الموقع -  5

https://www.echoroukonline.com م10/10/2018: اإلطالع ، تاریخ.   



  حنان شرفي/ أ
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: م، على الموقع2007جویلیة  17المقاصد األصلیة والتبعیة للزواج، لھا أون الین،  -  6

http://www.lahaonline.com/articles/view/، تاریخ اإلطالع :
  .  م09/10/2018

  .10142ب النكاح، باب وجوب النكاح وفضلھ، رقم الحدیث مصنف عبد الرزاق، كتا -  7
  .139، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج -  8
، 2ت، ج.، د)لبنان(ط، دار المعرفة، بیروت .أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، د -  9

  . 24ص
حسن السید حامد خطاب، مقاصد النكاح وآثارھا دراسة فقھیة مقارنة، كلیة اآلداب  -  10

  .18، 15م، ص ص 2009ة المنوفیة، جامعة ططیبة، المدینة المنورة، جامع
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التعسف في استعمال حق الطالق بین الفقھ اإلسالمي 
  وقانون األسرة الجزائري

  
  

  1جامعة باتنة – راضیة قصبایةالباحثة 

 :مقدمة
الحمد , رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا 

  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد
بیل الوحید لتكوین األسرة شّرع اإلسالم الزواج وحث علیھ، وجعلھ الس

وتأسیسھا، إذ األسرة في نظره نواة المجتمع والقلعة الرئیسیة في بناء األمة 
المسلمة، لذا حرص المشرع الحكیم على تكوینھا تكوینا صحیحا قائما على 
الدوام واالستمرار، وسّمى ھذا التكوین واالرتباط بالمیثاق الغلیظ ، لما لھ من 

ظر الشرع؛ وذلك أنھ میثاق تنبني علیھ حقوق وواجبات، قدسیة واحترام في ن
وتترتب عنھ آثار ومستحقات سواء كان ذلك عند قیام العالقة الزوجیة 

  .واستمرارھا، أو عند فك الرابطة الزوجیة وزوالھا 
ومما نص علیھ الشارع في ھذا المقام جملة من األحكام تتعلق بفك ھذه 

رتب علیھ من آثار حیث نجده أواله أھمیة الرابطة الزوجیة بالطالق، وما یت
بالغة، وأحاطھ بضوابط وقیود یروم من خاللھا إلى تقییده  وضبطھ والحد من 
إیقاعھ حفاظا على األسرة استقرارا واستمرارا، كما عّده أبغض الحالل إذ ال 
یسمح بإیقاعھ إال عند الضرورة التي تحول دون استمرار العالقة الزوجیة 

  .بالزوجین لظروف خاصة 
وعلى الرغم من ھذه التدابیر والقیود الشرعیة التي یسعى الشارع من 
خاللھا إلى الحد من ھذه الظاھرة تجنبا إللحاق الضرر باألسرة نجد بالمقابل 
تزایًدا مستمًرا  في انتشار الطالق وبطرق مختلفة منھا الشرعیة التي یقع فیھا 

ومنھا التعسفیة التي یقع فیھا الطالق  الطالق موافقا لقصد الشارع من تشریعھ؛



  الباحثة راضیة قصبایة
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مناقضا لقصد الشارع من تشریعھ،  بغیة تحقیق مصلحة خاصة غیر مقصودة 
شرعا، أو اإلضرار بالغیر مما یفوت مقصود الشارع من شرع الحق، 
كالطالق دون سبب أو مبرر مشروع، أو الطالق بقصد الحرمان من 

على التعسف في استعمال ھذا  إلى غیر ذلك من القصود الباعثة ...المیراث
الحق الشرعي، وھذا ظاھر في جّل المجتمعات العربیة بصفة عامة والمجتمع 
الجزائري بصفة خاصة مما یستدعى ضرورة البحث والنظر في األسباب 

  .الدافعة إلى ذلك 
سابق في ترسیخ وتقریر األحكام  - كما ھو معلوم –وبما أن اإلسالم  

م والقوانین الوضعیة، مما یستلزم االعتماد علیھ في الخاصة بالطالق كل النظ
استنباط األحكام الشرعیة، وسّن القوانین الوضعیة، فقد اھتدى المشرع 
الجزائري على وفقھ إلى تقنین بعض المواد الخاصة بالطالق، وما یتعلق بھ 

سعیًا منھ إلى الحد من إیقاعھ أو التعسف في استعمالھ، وذلك لما من حقوق 
عنھ من أضرار وخیمة ومفاسد عظیمة أدت إلى تصدع األسرة، وزادت ینجر 

من تفشي النزاعات وظھور قضایا ومشكالت استفحلت في الواقع وبرزت 
بقوة على ساحة القضاء، وعجت بھا المحاكم، غیر أن السؤال المطروح ھھنا 
یتمحور حول ھذه التقنینات، ومدى نجاعتھا في المحافظة على األسرة وجوًدا 
وعدًما، ومدى نجاعتھا في المحافظة على حقوق الزوجة عند إیقاع الطالق 
التعسفي، وإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في االقتداء بأحكام الشریعة 
وتطبیقھا في القضایا المستجدة المتعلقة بالطالق، وما یترتب علیھ من تعسف 

  .وضرر آني ومستقبلي 
ذي ینزع إلى المساس بصرح من ھنا تبرز أھمیة ھذا الموضوع ال

األسرة واستقرارھا، حیث بات الحدیث عنھ وتسلیط الضوء علیھ من الناحیتین 
الفقھیة والقانونیة ضرورة ملحة تفرضھا علینا الحقیقة الشرعیة، والواقع 
المتغیر، والحاجة الماسة إلى معرفة المصالح والمفاسد التي تعترض حق 

حاق الضرر بالغیر عند التعسف في الزوج في إیقاع الطالق، ومدى إل
  . استعمال ھذا الحق
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الحالي في عدة  وتتأكد أھمیة دراسة ھذا الموضوع في عصرنا
  :جوانب

الوقوف على أھم األحكام الشرعیة الخاصة بالطالق وما یتعلق بھ من حقوق  -
  .وبیان عالقة ھذه األخیرة بالتعسف في استعمال ھذا الحقوقیود، 

تعسف في استعمال حق الطالق المخول إلى الزوج على بیان خطورة ال -
  .األسرة واستقرارھا

بیان مدى موافقة القوانین الوضعیة واألحكام القضائیة لنصوص الشریعة  -
  .اإلسالمیة ومقاصدھا

ھا وذلك بالكشف عن أحكامھا وِحَكِمھَا بیان كمال الشریعة وشمولھا وتمیز -
  .وتواكب كل جدیدالتي تتسع لكل القضایا والمستجدات 

ھذه الورقة البحثیة والمتمثلة في  إشكالیةمن ھذا المنطلق تتجلى معالم 
ما المراد بالتعسف في استعمال حق الطالق؟ وما موقف فقھاء الشرع : اآلتي

 مشروعیة التعویض عنھ فقھًا وقانونًا؟والقانون من ھذا التعسف؟ وما مدى 
  .وھل تعتبر متعة الطالق تعویًضا؟

  :ابة على ھذه اإلشكالیة تم طرح األسئلة الفرعیة اآلتیةولإلج
  ما المراد بالتعسف في استعمال حق الطالق؟ وما ھي صوره؟ - 1
  ما ھو موقف فقھاء الشرع والقانون من ھذه النازلة؟ - 2
  ما مدى مشروعیة التعویض عن ھذا التعسف؟ وما عالقتھ بحق المتعة؟ - 3
  آثار مستقبلیة؟ ھل لھذا التعسف أضرار جانبیة و - 4
  ما ھي الضوابط الشرعیة والتدابیر الوقائیة الالزمة للحد من ھذه الظاھرة؟ - 5

  :ولمعالجة الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى أربعة عناصر
حقیقة التعسف في استعمال حق الطالق في الفقھ اإلسالمي : العنصر األول

                     .والتشریع الجزائري
  .معاییر التعسف في استعمال حق الطالق وصوره: يالعنصر الثان

اآلثار المترتبة على التعسف في استعمال حق الطالق فقھًا : العنصر الثالث
  .وقانونًا

  .التدابیر الشرعیة والقانونیة للحد من الطالق التعسفي: العنصر الرابع



  الباحثة راضیة قصبایة
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ي حقیقة التعسف في استعمال حق الطالق في الفقھ اإلسالم: العنصر األول

  والتشریع الجزائري                            
  مفھوم التعسف في استعمال حق الطالق فقًھا وقانونًا - أوال

  :تعریف التعسف - 1
، فالعسف ھو "عسف"مأخوذ من الفعل الثالثي  :التعسف في اللغة -أ

، 1السیر بغیر ھدایة ، واألخذ على غیر الطریق؛ وكذلك التعسف واالعتساف
نًا عسفًا  ظلمھ، وعسف السلطان یَْعِسُف واْعتَسَف وتعسَّف؛ ظلم، وَعسف فال

  .2ورجل عسوف إذا كان ظلوًما
وعلیھ فالتعسف في اللغة یراد بھ أمران؛ إما الضالل والضیاع، وإما 

  .وضیاع الحق  اإلساءةالظلم واإلضرار، وكالھما فیھ معنى 
  :التعسف في االصطالح الفقھي والقانوني -ب

التعسف مصطلح حدیث لم یعمد الفقھاء  :في الفقھ اإلسالميالتعسف  -
السابقون إلى تعریفھ؛ غیر أن الفقھاء المعاصرین عمدوا إلى ذلك، حیث 
عّرفوه بتعریفات عدیدة ومتنوعة، وبما أن المقام ال یقتضي التفصیل؛ صار 

مناقضة قصد : "لزًما االكتفاء بتعریف واحد، ومضمونھ أن التعسف معناه
؛ أي ھو استعمال الحق 3"ع في تصرف مأذون فیھ شرًعا بحسب األصلالشار

  .في غیر ما شّرع لھ وإساءة التصرف فیھ 
لم یعرف المشرع الجزائري مصطلح  :التعسف في القانون الوضعي -

التعسف تعریفًا واضًحا شامًال لمعناه، وإنما اكتفى بذكر معاییره التي نص 
یشكل االستعمال : مكرر منھ ]124[المادة علیھا ضمن القانون المدني بموجب 

  :التعسفي للحق خطأ السیما في الحاالت اآلتیة
  .إذا وقع بقصد اإلضرار بالغیر" -
  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر -
  .4"إذا كان الغرض منھ الحصول على فائة غیر مشروعة -
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  :تعریف الطالق - 2
یطلق لفظ الطالق في اللغة ویراد بھ معاٍن مختلفة؛  :الطالق في اللغة -أ

، واالنحالل، وطالق النساء لھ معنیان؛ أحدھما حّل واإلرسالمنھا التخلیة، 
  .5واإلرسالعقدة النكاح، واآلخر بمعنى التخلیة 

  :الطالق في االصطالح الفقھي والقانوني -ب
ھاء القدامى والمعاصرون عرف الفق :الطالق في الفقھ اإلسالمي -

الطالق بتعریفات متقاربة تدل في مجملھا على رفع قید النكاح، أو حّل 
: الرابطة الزوجیة، وللوقوف على مفھومھ بإیجاز نسوق التعریف اآلتي

، ومعنى 6"الطالق ھو حّل قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص"
الطالق الرجعي حیث تنتھي " لفي المآ"الطالق البائن، ومعنى ": في الحال"

  .العالقة الزوجیة بعد العدة 
ف المشرع الجزائري الطالق  :الطالق في القانون الوضعي - لقد عرَّ

یحل عقد الزواج بالطالق الذي یتم بإرادة الزوج : "]48[من خالل نص المادة 
أو بتراضي الزوجین، أو یطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

  .7"من ھذا القانون ]54- 53[
  :تعریف التعسف في استعمال حق الطالق - 3

إن المتتبع لكتب الفقھاء القدامى والمعاصرین، وكذا قوانین األحوال 
الشخصیة العربیة یكاد یجزم بخلوھا عن وضع تعریف للطالق التعسفي، وفي 
 ظل ھذا الغیاب ال مندوحة لي ھاھنا إال الجمع بین مفھومي التعسف والطالق

التعسف في استعمال : حتى أتمكن من سوق تعریف جامعٍ لھذه النازلة فأقول
مناقضة قصد الشارع في حّل قید النكاح في الحال أو : "حق الطالق معناه

  ".المآل بلفظ مخصوص
نخلص بعد بیان مفھوم التعسف في استعمال حق الطالق إلى أنھ طالق 

و إلحاق الضرر بالزوجة یروم صاحب الحق فیھ إلى تحقیق مصلحة خاصة، أ
دون مبرر شرعي مخالفًا في ذلك قصد الشارع من تشریع حق الطالق، مما 
یستوجب في نظر فقھاء القانون تعویًضا مالیًّا یعطى للزوجة على ما أصابھا 
من الضرر نتیجة ھذا التعسف، ھذا وقد نص المشرع الجزائري على الطالق 
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تاركا المجال  -أن یبین المقصود منھ، دون . أ.من ق ]52[التعسفي في المادة 
إذا "غیر أنھ بیّن اآلثار المترتبة علیھ والمتمثلة في التعویض،  -للفقھ الشرعي

تبین للقاضي تعسف الزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر 
  .8"الالحق بھا

  حكم التعسف في استعمال حق الطالق فقًھا وقانونًا: ثانیا
اء القدامى لمسألة التعسف في استعمال حق الطالق، لم یتطرق الفقھ

وإنما تطرق لھا الفقھاء المعاصرون في كتب األحوال الشخصیة، واختلفوا في 
مدى تحقق التعسف في طالق الرجل لزوجتھ بناء على االختالف في حكم 

، وانقسموا إلى فریقین 9الطالق؛ فیما إذا كان األصل فیھ الحظر أو اإلباحة
ب إلى أنھ لیس ھناك تعسف في الطالق، بناء على أن األصل في األول ذھ

الطالق اإلباحة، والثاني ذھب إلى أن ھناك تعسفا في الطالق بناء على أن 
  .بإیجازاألصل في الطالق الحظر، وفیما یلي بیان لذلك 

  )لیس ھناك تعسف( األصل في الطالق اإلباحة: القول األول - 1
إلى عدم وجود تعسف في الطالق، وذلك ذھب بعض الفقھاء المحدثین 

بناء على أن األصل في الطالق اإلباحة، وأن هللا تعالى ملّك الزوج حق 
، وحجتھم في ذلك ما استدل 10الطالق باإلرادة المنفردة فھو حّر التصرف فیھ

 :، بدلیل قولھ تعالى11بھ الفقھاء السابقون في أن األصل في الطالق اإلباحة
 َْیُكْم إِْن طَلَّْقتُُم النَِّساءَ َال ُجنَاَح َعل ]وقولھ تعالى]236: البقرة ، :  ُّیَاأَیُّھَا النَِّبي

، وذلك یقتضي إباحة إیقاع ]1: الطالق[ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّتِِھنَّ 
الطالق من غیر حاجة أو سبب، وأن األصل فیھ اإلباحة ال الحظر، وقد طلق 

حتى نزل الوحي بمراجعتھا ألنھا صّوامة ) رضي هللا عنھا( حفصة  بيالن
، وإال 12زوجاتھم )رضي هللا عنھم(قّوامة، كما طلّق غیر واحد من الصحابة 

  .كان كفرنا لنعمة الزواج التي قّدسھا هللا واحتجوا في ذلك 
  )ھناك تعسف( األصل في الطالق الحظر: القول الثاني - 2

المحدثین إلى أن ھناك تعسفا في الطالق، إذ طلق ذھب عامة الفقھاء 
الزوج زوجتھ بغیر مسوغ شرعي، مستدلین على ذلك بأن األصل في الطالق 

، واستدلوا على ذلك باألدلة 13الحظر، فھو ال یباح إال لضرورة وحاجة ملحة
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التي ذكرھا الفقھاء في مسألة األصل في الطالق الحظر، وھي مما حفلت بھا 
  .14رجع لھا في مظانھاكتب الفقھ ی

األصل في الطالق اإلباحة "وبناء على ھذا االختالف الواقع في مسألة 
بأن ھناك تعسف في الطالق من الذي یمكن من خاللھ القول  - " أو الحظر

؛ فإن معظم الفقھاء رجحوا رأي الفریق الثاني القائل بأن األصل في - عدمھ
ھا، والتي تنفر من الفرقة وترغب الطالق الحظر لعموم األدلة التي استدلوا ب

في استقرار الحیاة الزوجیة واستمرارھا بشكل یتالءم ومقصد الدیمومة من 
وأما الطالق فإن األصل فیھ : "العابدین حیث قال الزواج، وھذا ما أكده بن

الحظر؛ بمعنى أنھ محظور إال لعارض یبیحھ، واإلباحة للحاجة إلى الخالص، 
لم یكن فیھ حاجة إلى الخالص، بل یكون حمقا  فإذا كان بال سبب أصال

وسفاھة رأي، ومجرد كفران نعمة وإخالص اإلیذاء بھا وبأھلھا وأوالدھا، 
فحیث تجرد عن الحاجة ... إن سببھ الحاجة المبیحة إلى الخالص: ولھذا قالوا

تِي  :، لھذا قال تعالى15"المبیحة لھ شرعا یبقى على أصلھ من الحظر َوالالَّ
وَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم تََخافُ 

َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرا ، أي ال تطلبوا ]34: النساء[ فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ
ما رجحھ  وھذا ،16››أبغض الحالل إلى هللا الطالق‹‹: الفراق، وعلیھ الحدیث

  .17وذھب إلیھ أكثر الفقھاء المعاصرین
  :رأي المشرع الجزائري - 3

إن الرأي القائل بأن ھناك تعسف في استعمال حق الطالق فیما إذا طلَّق 
الزوج زوجتھ دون مبرر شرعي ھو الرأي الذي تبناه المشرع الجزائري 

ج .أ.ق] 52[دة وعمد إلى تقنینھ في مواد ملزمة، وھو ما صرح بھ بموجب الما
إذا تبین للقاضي تعسف الزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعویض : "ونصھا

  .18"عن الضرر الالحق بھا
وبناء على ما سبق یتقرر أن حق الزوج في الطالق شرًعا وقانونًا لیس 
على إطالقھ؛ بل مقیّد بالحاجة إلى إیقاعھ، وإن لم یكن ھناك ما یدعوا إلیھ فإن 

ما ھي : فعلھ متعسف في استعمال حقھ؛ لكن السؤال المطروحالمطلق آثم في 
الضوابط والمعاییر التي بواسطتھا یستطیع المجتھد الكشف عن مدى توفر 
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الوصف التعسفي عند استعمال حق الطالق من عدمھ؟ ولبیان ذلك نستھل 
  .العنصر الموالي

  معاییر التعسف في استعمال حق الطالق وصوره: العنصر الثاني
  معاییر التعسف في استعمال حق الطالق: أوال

معلوم أن الطالق حق شرعي للزوج یتصرف فیھ باإلرادة المنفردة، 
غیر أن ھذا الحق مقید في النظر الشرع بقیود وضوابط یروم الشارع من 
خاللھا إلى المحافظة على استقرار األسرة ودفع الضرر عنھا جلبًا للمصلحة 

ھي التي تضبط وتحدد ماھیة الفعل، وتوجھ ودرًء للمفسدة وھذه الضوابط 
المجتھد وتساعده في تحقیق المناط إذ بواسطتھا یستطیع وصف ھذا الطالق 
بالتعسفي، وأن صاحبھ قد أساء التصرف فیھ من عدمھ، وقد قسم فقھاء 

ھذه المعاییر إلى ، 19-واقتدى بھم المشرع الجزائري -الشریعة اإلسالمیة 
  .لذلك بإیجازوالمعاییر المادیة، وفیما یلي بیان  المعاییر الذاتیة: قسمین

تتمثل ھذه المعاییر الذاتیة في النیة  ):الشخصیة(المعاییر الذاتیة  - 1
  :، وتنقسم بدورھا إلى معیارین20والباعث
ویقصد بھ توجیھ اإلرادة نحو غایة اإلضرار  :معیار قصد اإلضرار -أ

لى زوجتھ دون سبب شرعي، باآلخرین، وذلك أن الزوج الذي یوقع الطالق ع
ولغیر حاجة تدعوه إلیھ، ولم یصدر منھا ما یدفعھ إلیقاع الطالق فإنما یقصد 
بتصرفھ اإلضرار بھا وبأھلھا للقرینة الدالة على ذلك؛ وھي عدم وجود أي 
سبب معقول أو مبرر شرعي یحملھ على الطالق، فإذا تمحض قصد اإلضرار 

، ومن أمثلة ھذا المعیار 21المشروعمنھ، یكون متعسفا في استعمال حقھ 
  .22توریث الزوجة المبتوتة في مرض الموت

ھذا المعیار من أوضح المعاییر  :معیار المصلحة غیر المشروعة -ب
الدالة على ھذه النازلة، ألنھ اتضح أن الطالق عند أغلب الفقھاء محظور 

لوجھ شرعا، إذا كان لغیر حاجة وبدون سبب معقول، فاستعمالھ على ھذا ا
یكون تعسفا، فإن طلق الزوج زوجتھ مثال بسبب أنھ یرید الزواج من غیرھا، 
فإن ھذه المصلحة غیر مشروعة؛ ألنھ یستطیع ذلك دون حاجة إلى طالق 
األولى، فكیف إذا طلقھا بدون أیّة مصلحة، ال جرم أنھ یكون متعسفا من باب 

  .23أولى



  التعسف في استعمال حق الطالق بین الفقھ اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري                          
  

 

 227                                                                              الدولي التاسع الملتقى

دى التناسب بین ما ویقصد بھا م ):المادیة(المعاییر الموضوعیة  - 2
یجنیھ صاحب الحق من نفع؛ وما یلزم عن ذلك من مفسدة تلحق بالغیر، ومدار 
ھذه المعاییر الموضوعیة على فقھ الموازنات بین المصالح فیما بینھا أو 
المفاسد فیما بینھا، أو المصالح والمفاسد، وتنقسم ھذه المعاییر الموضوعیة 

  :بدورھا إلى قسمین
إن قیام الزوج بإیقاع  :ل التوازن بین المصالح المتقاربةمعیار اختال -أ

الطالق لسبب غیر معقول وال مقبول، ولو كان یحقق لھ مصلحة صغیرة أي 
عمال  24ضئیلة ال تتناسب مع الضرر المترتب عند الطالق، فإنھ یكون متعسفا

  .25بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
یكون للمطلق مصلحة معتبرة  وھو أن :معیار الضرر الفاحش -ب

غ لطالقھ مثل استحالة الحیاة الزوجیة، ولكنھ یختار طریقا یحقق أكبر  ومسوِّ
االنتھاء أن یطلقھا حتى إذا اعتدت وتقاربت عدتھا على : ضرر للزوجة ومثالھ

، فھذه بعض المعاییر التي 26راجعھا ثم طلقھا أخرى، لیطیل علیھا مدة العدة
عمال حق الطالق إذ بواسطتھا یتمكن المجتھد من التأكد تتعلق بالتعسف في است

  .من وجود الوصف التعسفي للطالق من عدمھ، وفیما یلي بیان لصوره
  صور التعسف في استعمال حق الطالق :ثانیا

للطالق التعسفي صور متعددة ومختلفة ساھم في ظھورھا الواقع 
ر ھاتھ الصور في المتغیر عبر الزمان والمكان والحال، غیر أنھ یمكن حص

األولى؛ تتمثل في الطالق من غیر سبب مشروع، : 27صورتین أساسیتین
  .  والثانیة تتمثل في طالق المریض  مرض الموت

إذا كان الطالق من غیر سبب معقول  :الطالق لسبب غیر مشروع - 1
بأن یقدم الزوج على طالق زوجتھ دونما سبب أو مسّوغ لذلك الطالق عّد ھذا 

سفیا، وھو واقع شرعا، والزوج آثم في ذلك على اعتبار القائلین بأن الطالق تع
  .28األصل في الطالق الحظر

وھو أن یطلق الزوج المریض مرض  :الطالق في مرض الموت - 2
الموت زوجتھ لیحرمھا من إرثھا منھ، وھذا بال شك عدوان ال یرضاه هللا، 

إلى أن من طلق  29لفقھاءوتأباه المروءة، ولألئمة فیھ آراء، فقد ذھب جمھور ا
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زوجتھ طالقا بائنا في مرض الموت فإنھا ترث منھ، ووجھ ما ذھبوا إلیھ من 
توریث المبتوتة في مرض الموت أن الطالق في ھذا الظرف قرینة على أن 
باعثھ حرمانھا من اإلرث، وذلك أن الحیاة الزوجیة ستنتھي بالموت ضرورة، 

حرمانھا من اإلرث،  - غالبا–یكون قصده فال معنى إلنھائھا بالطالق، إال أن 
  .فیعامل بنقیض قصده 
في الجدید على قول إلى أنھا ال ترث منھ إن طلقھا  30وذھب الشافعیة

في مرض الموت جریًا على القیاس العام، وھو أن الطالق یقطع سبب اإلرث 
  .وھو الزوجیة 

ویرى األئمة الثالثة أن العدل یقتضي معاقبتھ على قصد إضراره 
فرأى اإلمام أبو حنیفة توریثھا منھ : 31بالزوجة، واختلفوا بعد ذلك في الحكم

إذا مات وھي ال تزال في عدتھا، فإن انقضت عدتھا من الطالق ثم مات لم 
  .32ترث منھ

ورأى اإلمام أحمد أنھا ترث منھ ولو مات بعد انتھاء عدتھا مالم تتزوج 
  . 33ألولزوجا آخر، فإذا تزوجت فال إرث لھا من زوجھا ا

  .34ورأى اإلمام مالك أنھا ترث ولو انتھت عدتھا وتزوجت من آخر
  

اآلثار المترتبة على التعسف في استعمال حق الطالق فقًھا : العنصر الثالث
  وقانونًا

یطلق على كل طالق استبد بھ  -كما أسلفت -إن الطالق التعسفي 
تترتب علیھ  الزوج، وتضررت بھ الزوجة؛ ومعلوم أن ھذا النوع من الطالق

آثار أھمھا إلحاق الضرر بالزوجة وھو أھم أثر یوجب للمطلقة استحقاق 
  .ثبت تعسف الزوج  التعویض إذا ما

تغطیة الضرر الواقع " :والمراد بالتعویض في الفقھ اإلسالمي ھو 
المال الذي یحكم بھ على من أوقع ضرًرا على : "، أو ھو35"بالتعدي أو الخطأ

  .36"غیره في نفس أو مال
كل فعل أیًّا كان : "فیراد بھ أما التعویض في القانون المدني الجزائري

من كان سببًا في حدوثھ یرتكبھ الشخص بخطئھ، ویسبب ضرًرا للغیر یلزم 
  ."بالتعویض
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: وعلیھ یمكن القول أن المراد بالتعویض عن الطالق التعسفي ھو
ویض مالي تأخذه منھ مطالبة المطلقة زوجھا الذي طلقھا طالقًا تعسفیًّا بتع"

  ".بسبب سوء استعمال حقھ في الطالق
وھذا ما استقر علیھ القضاء الجزائري حیث أنھ ألزم الزوج المتعسف 
بتعویض مالي، وھذه النازلة ناقشھا الفقھاء المعاصرون واختلفوا فیھا على 
قولین؛ أحدھما أنھ یقضي لھا بالتعویض، والثاني أنھ ال یقضي لھا بالتعویض؛ 

لسبب في ذلك مداره على الخالف السابق بینھم، وھو أن األصل في الطالق وا
اإلباحة، ومن ثم ال یعد الزوج متعسفا، أم أن األصل في الطالق الحظر، ومن 

  .ثم فإن المطلق لغیر سبب متعسفٌ 
وعلیھ سنحاول في ھذا العنصر تسلیط الضوء حول موقف الفقھ 

  .دیره في القانون الجزائريوالتشریع من التعویض، وبیان كیفیة تق
موقف الفقھ اإلسالمي من التعویض عن التعسف في استعمال حق : أوال

  الطالق
بحث العلماء المعاصرون نازلة التعویض عن التعسف في استعمال 
حق الطالق واختلفوا فیھا على قولین؛ ذھب أصحاب القول األول إلى 

ب القول الثاني إلى مشروعیة التعویض عن الطالق التعسفي، وذھب أصحا
عدم مشروعیة التعویض عن الطالق التعسفي، وللوقوف على آرائھم وأدلتھم 

  .كان لزاما تحریر العناصر اآلتیة 
آراء العلماء المعاصرین القائلین بمشروعیة التعویض عن الطالق  - 1

  :التعسفي وأدلتھم
: يأقوال العلماء القائلین بمشروعیة التعویض عن الطالق التعسف -أ

، وعبد الرحمان 37ذھب فریق من العلماء المعاصرین منھم وھبة الزحیلي
، وعالل 40، ومصطفى السباعي39، وعبد الوھاب خالف38الصابوني

، وغیرھم، إال أنھ إذا أوقع الزوج الطالق دون سبب معقول كان 41الفاسي
متعسفا في استعمال حقھ، وجزاء التعسف ھھنا ھو التعویض المالي؛ وھذا ما 

  :، وفیما یلي بیان لبعض أقوالھم42بعض الباحثین المعاصرین رجحھ
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إن عقدا جعلھ هللا من أوثق العقود ال یجوز أن یكون : "قال الصابوني
ى ألعوبة في أیدي الناس، وأن مستقبل األسر واألوالد ال یجوز أن یكون بمنأ
ي عن تفكیر المشرع ورقابتھ، ونحن نقول أنھ إذا أساء الزوج استعمال حقھ ف

الطالق وجب علیھ التعویض لزوجتھ على أن ال یتناول ذلك كل طالق؛ 
كالطالق بحكم القاضي مثال بناء على طلب الزوجة أو برضاھا، فھذا ال 

والذي یؤخذ من نصوص : "، وقال عبد الوھاب خالف43"تعویض فیھ
الشریعة أن من أوقع الطالق لغیر حاجة إلى الخالص فطالقھ واقع، وھو آثم 

إثمھ دلیل على أنھ أساء استعمال الحق الذي جعلھ لھ الشارع، ولم شرعا و
یستعمل حقھ على وجھھ المشروع، وإذا كان إثمھ دلیال على إساءتھ استعمال 
الحق فكل مطلق أثم شرعا بإیقاع طالقھ، فھو مسیئ استعمال حقھ، فإذا ترتب 

لخالص أو ضرر للمطلقة یلزم یتعویض ھذا الضرر، أما إذا طلق لحاجة إلى ا
وھذا تشریع جمیل : "، وقال السباعي44"لم یترتب للمطلقة ضرر فال تعویض

  .45..."یب من شأنھ أن یخفف عن المطلقة ألم الطالقبال ر
استدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة من السنة  :أدلتھم في النازلة -ب

  :والقیاس والمعقول على النحو اآلتي
الظلم ظلمات یوم ‹‹:  لھتحریم اإلسالم للظلم في قو :من السنة -
یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ‹‹: ، وفي الحدیث القدسي46››القیامة

إلى العدل  ، فالشریعة اإلسالمیة دعت47››وجعلتھ بینكم محرما فال تظالموا
ونھت عن الظلم، وواقع المسلمین یتسبب للمرأة في عواقب  وخیمة السیما مع 

للزوج بتوقیع الطالق متى شاء بإرادتھ  المقتضیات القانونیة التي تسمح
المنفردة دون أن تقرر للمطلقة حقوقا مالیة واضحة بسبب ھذا الطالق، فوجب 
من أجل ذلك رفع الظلم عنھا، بفرض تعویض على المطلق بقدر درجة 

  .48تعسفھ
  :من القیاس -
وذلك أن هللا أوجب لبعض المطلقات  :متعة المطلقةالقیاس على  -

 - مثل ثیابھا عند خروجھا من بیتھا ویجوز أن یقدر ذلك بدراھموھي  -متعة 
كما رغب في إعطاء المتعة لبعض المطلقات األخر، بحیث ال تخلو مطلقة من 

إلى ھذا المبدأ الشرعي فأجاز  وعلیھ استند القانون ...متعة تأخذھا من الزوج



  التعسف في استعمال حق الطالق بین الفقھ اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري                          
  

 

 231                                                                              الدولي التاسع الملتقى

ھ في على المطلق بتعویض یتناسب مع ظلمھ للمرأة وتعسفللقاضي أن یحكم 
  .50، وقد ذكر ھذا المستند وھبة الزحیلي49طالقھا

إذا كان إتالف مال الغیر ولو كان  :القیاس على إتالف مال الغیر -
قلیال یلزم منھ التعویض، ألیس من المنطق المعقول أن نحكم على الزوج 

  .51بالتعویض في الطالق التعسفي لما أتلفھ من حیاة المرأة وراحة قلبھا
ذلك أن الزوج حین یطلق زوجتھ طالقا یتعسف  :ضررقاعدة رفع ال -

في إیقاعھ فإنھ یلحق بھا ضررا، والضرر یرفع في الشریعة اإلسالمیة، 
  .52وسبیل رفعھ ھنا أن یحكم لھا بتعویض عنھ

وذلك أنھ لما كان عموم البلوى وسد  :حق ولي األمر في تقیید المباح -
على الصالح العام، وعلى كیان الذرائع لھا أحكامھا في اإلسالم، والمحافظة 

األسرة التي ھي كیان المجتمع، كل ذلك یدعو إلى النظر في وضع تشریع 
رادع لمن أساء استعمال الحق، والسیاسة الشرعیة في اإلسالم تبیح لولي 

 .53األمر أن یقید المباح، وأن یفرض عقوبة أو جزاء على من أساء
تمنع ظلم المرأة وتعریضھا  العمل بمبدأ لسیاسة الشرعیة العادلة التي

  .54للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج
فھذه بعض األدلة التي استدل بھا أصحاب الفریق األول القائلین 
بمشروعیة التعویض عن الطالق التعسفي الذي یسعى من خاللھ الزوج إلى 

  .إیقاع الضرر بالزوجة وأوالدھا وأھلھا
عدم مشروعیة التعویض عن الطالق آراء العلماء المعاصرین القائلین ب - 2

  :التعسفي وأدلتھم
آراء وأقوال العلماء القائلین بعدم مشروعیة التعویض عن الطالق  -أ

ذھب أصحاب الفریق الثاني إلى القول بعدم مشروعیة التعویض  :التعسفي
، 56، ومحمد الزحیلي55محمد أبو زھرة: عن الطالق التعسفي ومن ھؤالء

، وفیما یلي 59، ونور الدین عتر58محمود السرطاويو ،57وعبد الكریم زیدان
  : بیان لبعض أقوالھم

إن إلزام الزوج بتعویض زیادة على النفقات التي : "قال نور الدین عتر
  .60"أوجبھا الشارع ظلم للزوج واعتداء على مالھ وأكل للمال بالباطل
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تعسف الزوج بالطالق فقد  والذي أراه إن: "قال محمود السرطاوي
أخذت بمبدأ التعویض في مقدار العقوبة المالیة وفي القوانین التي تعسفت 

تكییفھا لھا،وھذا شأن التشریع الذي یضعھ البشر من عند أنفسھم، وأرى لذلك 
العدول عن مبدأ التعویض الذي یقدره البشر، فتختلف فیھ العقول، وتتدخل فیھ 

  .61"سالمیةاألھواء؛ إلى األخذ بنظام المتعة الذي أقرتھ الشریعة اإل
ینادي البعض بضرورة التعویض للمرأة بسبب : "قال زیدان عبد الكریم

طالقھا مطلقا؛ ویقیّد البعض حقھا في التعویض إذا طلقھا زوجھا على وجھ 
التعسف في استعمال حقھ في الطالق وھذا الرأي والدعوة إلیھ غیر سدید وال 

  .62"مقبول وال سند لھ من الشرع
: ا على حكم المحكمة التي أقرت التعویضوقال أبو زھرة معلق

والمحاكم التي سلكت ھذا المسلك كانت ھي األقل عدًدا، وكان رأي أكثر "
ن قد استقر علیھ األمر أنھ ال تعویض في الطالق، وذلك كاالمحاكم، وھو ما 

  .63"حكم صحیح یتفق مع المبادئ اإلسالمیة
  :منھا استدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة مختلفة: أدلتھم  -ب

ن الطالق حق مباح للزوج في الشریعة اإلسالمیة ال یتقید في استعمالھ إ -
بوجود الحاجة التي تدعو إلیھ، فمن طلق زوجتھ دون سبب ظاھر كان 
مستعمالً حقھ المخول لھ شرعا، ولم یوجد منھ إساءة تستوجب مسؤولیتھ 

  .64عن الضرر الذي یلحق الزوجة بسبب الطالق
الق ھو الحظر وال یباح إال لحاجة، إال أن ھذه الحاجة قد الطإن األصل في  -

  .65تكون نفسیة ال تجري علیھا وسائل اإلثبات
إلزام الزوج بالتعویض إرغاٌم لھ ولو بطریقة غیر مباشرة على استمرار  -

معیشة مشتركة ال تحقق المثل األعلى الذي أقامھ لنفسھ، ومثل ھذا اإلرغام 
ویجعلھ عالقة مفروضة على إرادة الطرفین، ع لھ، یخرج الزواج عّما شر

ولیست قائمة على التقدیر المتبادل المبني على الرغبة المشتركة، ومثل 
  .66ھذه الحالة تأباھا كرامة الزوجین بال شك

  :وقد یؤدي ھذا إلى
أن یعرف كل من الزوجین عن اآلخر، ویبدأ كل منھما بالتطلع إلى خارج  -

ن راحتھ، وقضاء تسلیة أوقاتھ، إما بالحالل تھ، وتأمیالبیت لتحقیق سعاد
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، ...وعندئذ تفقد الحیاة الزوجیة الروح والمعنى، وتصبح صورة جوفاء
أمر، كما كان یجري في وإما أن یسلك الزوجان سبل الحرام، وھي أشد و

  .67الغرب قبل إباحة الطالق
ذى بھا یقاع األأن یلجأ الزوج إلى اإلضرار بالزوجة، واالعتداء علیھا، وإ -

ولو كان أدبیا أو نفسیا لینفرھا من الحیاة الزوجیة، ویدفعھا إلى الطالق منھ 
أو الموافقة على التفریق، لیصل إلى غایتھ بالتھرب من التعویض، وھذه 
الوسیلة التي ألجأه إلیھا فرض التعویض قد سماھا القرآن الكریم بالعضل 

َن آَمنُوا َال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء یَاأَیُّھَا الَِّذی  :، فقال تعالى68ونھى عنھ
وقال  ،]19: النساء[ َكْرھًا َوَال تَْعُضلُوھُنَّ لِتَْذھَبُوا بِبَْعِض َما آَتْیتُُموھُنَّ 

 َوَال تُْمِسُكوھُنَّ ِضَراًرا لِتَْعتَُدوا َوَمْن یَْفَعْل َذِلَك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ : تعالى
، وعلى ھذا فقد یكون فرض التعویض وسیلة وسببًا الرتكاب ]231: البقرة[

ھذه المحرمات، وقد نص علماء األصول أن كل ما أدى إلى حرام فھو 
حرام، فسّدًا للذریعة وقطعا لدابر الحرام والظلم ینبغي القول بمنع فكرة 

  .69التعویض
ف إن اعتبار الطالق تعسفا في استعمال حق الزوج سیؤدي غالبا إلى كش -

أسرار الزوجیة، ورفع الغطاء عّما أمر هللا بستره، وفتح الباب لتحمل 
األسباب المتنوعة بقصد التخلص من التعوض والتھرب منھ، وھذه المفاسد 

أضراًرا جسیمة تلحق بالمجتمع واألمة، وال شك أن مصلحة الستر تعتبر 
  .70أولى من مصلحة السعي لكسب التعویض المادي

ھربًا من التعویض ومنًعا من الحكم علیھ بالتعسف في  -قد یذھب الزوج  -
الزوجة بمختلف أنواع االتھامات ویفتري علیھا  اتھامإلى  -الطالق

في الطالق المعقول، وینفي عن نفسھ تھمة  األباطیل لیقنع القاضي بعذره
  .71التعسف فیھ

قالوا إذا سلمنا بوقوع الضرر على المرأة في بعض الحاالت فإن الحكم  -
التعویض سیلحق أضرارا أشد بالمجتمع، وضرر المجتمع أخطر من ب

یتحمل الضرر الخاص : "الضرر الواقع على الفرد، والقاعدة الفقھي تقول
  .72"لدفع الضرر العام
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ومن جھة أخرى فإن كان التعویض عن الطالق یحقق منفعة للمرأة فإنھ 
لب یسبب أضرارا أخرى ومفاسد جدیدة، ودرء المفاسد أولى من ج

 .73المصالح
موقف المشرع الجزائري من التعویض عن التعسف في استعمال حق : ثانیا

  الطالق وعالقتھ بالمتعة

بعد بیان موقف فقھاء الشریعة المعاصرین من نازلة التعویض عن 
الطالق التعسفي اتضح لنا أنھم انقسموا في ذلك إلى فریقین منھم المؤیدون 

ھذا االختالف بین الفقھاء فإن المشرع ومنھم المانعون، وعلى الرغم من 
الجزائري في تقنینھ للمواد الخاصة بانحالل الرابطة الزوجیة بالطالق نجده قد 
سایر الرأي القائل بمشروعیة التعویض عن الطالق التعسفي إذ عمد إلى تقنینھ 
في مواد ملزمة، وبیّن كیفیة تقدیره، لكن ما الفرق بینھ وبین متعة الطالق، ھذا 

  .ا نروم بیانھ في العناصر اآلتیة م
موقف المشرع الجزائري عن التعویض عن التعسف في استعمال  - 1

أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض عن الطالق التعسفي،  :حق الطالق
قد تبین للقاضي تعسف : "ج.أ.ق ]52[ویتجلى ذلك من خالل نص المادة 

  .74"لضرر الالحق بھاالزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعویض عن ا
وقد فسرت االجتھادات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا التعویض 

، إال أن ھذا غیر موافق لما قصدتھ الشریعة 75بمعنى المتعة المقررة شرعا
اإلسالمیة من المتعة؛ وذلك أن المتعة شرعت لكل مطلقة جبًرا لخاطرھا، 

ب االجتھاد القضائي إلى أن المتعة ، بینما ذھ76وتخفیًفا من ألم فراق زوجھا لھا
تمنح بوصفھا تعویًضا إذا ثبت للقاضي تعسف الزوج في طالقھا من غیر 

  .77مبرر
كما أكدت المحكمة العلیا في مختلف قراراتھا بأن للمطلقة تعسفیا نفقة 
العدة، ونفقة االھمال، ونفقة المتعة التي تعد بحد ذاتھا تعویًضا یحكم بھ 

طالق التعسفي، وذلك ما جاء في القرار الصادر عن القاضي من جراء ال
إذا كانت أحكام الشریعة : "م ما یلي08/04/1985المحكمة العلیا  بتاریخ 

اإلسالمیة تقرر للزوجة التي طلقھا زوجھا متعة تعطى لھا تخفیفا عن ألم فراق 
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زوجھا لھا، وھي في حد ذاتھا تعتبر تعویضا، فإن القضاء بما یخالف أحكام 
  .78"المبدأ یعتبر خرقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ھذا

ویفھم من ھذا القرار أن المتعة تستحقھا المطلقة إذا ثبت للقاضي تعسف 
المطلِّق، أما إذا لم یثبت للقاضي وجھ التعسف في الطالق فإن المطلقة ال 

  .79)بمعنى التعویض(تستحق المتعة 
في استعمال حق  تقدیر المشرع الجزائري للتعویض عن التعسف - 2
إذا تبین : "ج بأنھ.أ.ق] 52[لقد نص المشرع الجزائري في المادة  :الطالق

للقاضي تعسف الزوج في الطالق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر الالحق 
؛ نستنتج من خالل نص ھذه المادة أن تحقیق مناط التعسف في استعمال 80"بھا

ضي، وعلیھ بموجب نص ھذه حق الطالق أمر مفوض للسلطة التقدیریة للقا
  :المادة فالقاضي ال یستطیع الحكم بالتعویض إال إذا تحقق الشرطان

یتضح ذلك : أن یتحقق تعسف الزوج بطالقھ لزوجتھ -الشرط األول -أ
من خالل وقائع الدعوى وحیثیاتھا، فإذا اتضح للقاضي أن الزوج طلق زوجتھ 
بدون مبرر، وأنھ لم یلحقھ أيُّ ضرر منھا، وإنما طلقھا لنزوة، أو لقصد إلحاق 
الضرر بھا دون أن یكون ھناك مصلحة أو فائدة شرعیة أو منطقیة یعدُّ تعسفًا 

  .81في استعمال الحق
من : "م بأنھ17/11/1998لعلیا في ھذا الشأن في وقد قضت المحكمة ا

المقرر قانوًنا أن الزوجة تستحق التعویض في حال نشوز الزوج أو تعسفھ في 
الطالق، ومن ثم فإن القضاء بخالف ذلك یعدُّ مخالفًا للقانون، ومتى تبین من 
قضیة الحال أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدھا بالتعویض دون أن 

طاعن أي تعسف أو نشوز، فإنھم بقضائھم كما فعلوا خالفوا یحصل من ال
  .82"القانون، مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ جزئیا

وعلیھ فإن التعسف في استعمال حق الطالق ھو األساس القانوني 
  .الوحید الستحقاق المطلقة للتعویض

 إذا: أن یتحقق القاضي من إلحاق الضرر بالمطلقة - الشرط الثاني -ب
الطالق الذي أوقعھ الزوج  اتضح للقاضي أن الزوجة قد لحقھا ضرر نتیجة

علیھا بغیر مبرر جاز أن یحكم علیھ بالتعویض والضرر، ھنا قد یكون مادي؛ 
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كأن تفقد الزوجة معیلھا خصوًصا إن كانت ربة بیت، أو تكون قد تركت 
ي؛ یتمثل وظیفتھا بغرض االھتمام باألسرة وتربیة األطفال، وقد یكون معنو

في تدھور حالتھا النفسیة، ونظرة المجتمع لھا كونھا مطلقة، وعلیھ فإذا تحقق 
القاضي من لحوق الضرر للمطلقة بسبب ھذا الطالق جاز لھ أن یحكم على 

  .، بناًء على الموازنة بین المصالح والمفاسد83مطلقھا بالتعویض
قدیر من خالل ما سبق یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم یقید ت

التعویض ولم یحدد لھ معیاًرا معینا، بل ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي، 
ولھ أن یحدده بحسب ما یراه، وذلك یكون حسب التعسف ودرجتھ؛ سواء كان 
الضرر مادي، أو معنوي، على أن یراعي القاضي في تقدیره للتعویض الحالة 

لقة إال عند البینونة المادیة للزوج، كما أن ھذا التعویض ال تستحقھ المط
 .84وانتھاء العدة، أما إذا كان الطالق رجعیًّا والعدة قائمة فال تعویض لھا

العالقة بین متعة الطالق والتعویض عن الطالق التعسفي في الفقھ  - 3
قد یشتبھ الحق المالي للمطلقة بین المتعة والتعویض، وھو ما : والتشریع

ھادات القضائیة الصادرة عن یالحظ من خالل ما جاءت بھ بعض االجت
المحكمة العلیا التي لم تفرق في ذلك، من ھنا وجب بیان أوجھ الشبھ 

  .واالختالف بین المتعة والتعویض والعالقة الرابطة بینھما
  :حقیقة المتعة في الفقھ والقانون -أ
  :المتعة في الفقھ اإلسالمي -
والمتاع في المتعة في اللغة مشتقة من المتاع،  :مفھوم المتعة -

؛ 85األصل؛ كل شيء یُنتفع بھ، ویُتبلغ بھ، ویُتَزّود والفناء یأتي علیھ في الدنیا
ما یعطیھ الزوج للمطلقة تخفیفا لأللم الذي حصل لھا "فھي  :أما في االصطالح

  .86"من طالقھ إیاھا، ویعطیھ المطلُِّق على قدر حالھ؛ حسب یسره وعسره
َال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إِْن  :قال تعالى: یمفي القرآن الكر :دلیل مشروعیتھا -

طَلَّْقتُُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوھُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَھُنَّ فَِریَضةً َوَمتُِّعوھُنَّ َعلَى اْلُموِسعِ 
: البقرة[  قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قََدُرهُ َمتَاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمْحِسنِینَ 

: البقرة[ َولِْلُمطَلَّقَاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقًّا َعلَى اْلُمتَّقِینَ  : ، وقولھ تعالى]236
یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ طَلَّْقتُُموھُنَّ ِمْن  : ، وقولھ تعالى]241

وھُنَّ فََما لَُكْم َعلَ  ُحوھُنَّ َسَراًحا قَْبِل أَْن تََمسُّ ونَھَا فََمتُِّعوھُنَّ َوَسرِّ ْیِھنَّ ِمْن ِعدَّةٍ تَْعتَدُّ
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ووجھ الداللة من عموم ھذه اآلیات أن هللا تعالى  ؛]49: األحزاب[ َجِمیًال 
أوجب المتعة لجمیع المطلقات المدخول بھّن، وغیر المدخول بھن، سواء 

ي لھن مھًرا أم لم یسمَّ لھن مھًرا، وقد اختلف الفقھاء حول حكم المتعة بین  سمِّ
مدخول بھا وغیر مدخول بھا، وبین من سمي لھا مھًرا أم لم یسمَّ، وكذا في 

  .87تعیین مقدارھا
أ .لم ینص المشرع الجزائري في ق :المتعة في القانون الجزائري -

على المتعة المقررة شرًعا لمن طلقھا زوجھا كما ھو مذھب الجمھور، وإنما 
جتھادات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا بوصفھا تعویًضا عن أكدتھا اال

  .88الطالق التعسفي بمفھومھ الحدیث، ولیست أثًرا من آثار الطالق
، واستمر 89غیر أن القضاء كان یعمل بالمتعة قبل صدور قانون األسرة

العمل بالمتعة وتطبیقھا على مستوى األحكام والقرارات حتى بعد صدور 
إذا كانت : "سرة، وھذا ما یبینھ قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیھقانون األ

الشریعة اإلسالمیة تقرر للزوجة المطلقة متعة تعطى لھا تخفیفا عن ألم فراق 
زوجھا لھا، وھي في حد ذاتھا تعتبر تعویضا، فإن القضاء بما یخالف أحكام 

ك یستوجب نقض ھذا المبدأ یعتبر خرقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة، ولذل
القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لھا باسم المتعة وبدفع مبلغ 

  .90"آخر للتعویض
والمالحظ أن ھذا القرار جعل متعة الطالق ھي نفسھا التعویض عن 

 . ج.أ.من ق] 52[الطالق التعسفي المنصوص علیھ في المادة 
باعتماده على الفصل غیر أن ھناك جانب من القضاء سلك مسلًكا آخر 

بین المتعة والتعویض عن الطالق التعسفي، وھذا ما جّسده قضاء المحكمة 
من األحكام الشرعیة أن للزوجة المطلقة : " العلیا في قرار لھا جاء فیھ ما یلي

طالقًا تعسفیا نفقة عدة، نفقة إھمال، نفقة متعة، وكذلك التعویض قد یحكم بھ 
والقضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یستوجب ...من جراء الطالق التعسفي

نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلًغا إجمالیا من النقود مقابل الطالق 
  .91"التعسفي
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فمن خالل ھذه القرارات نستنتج أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ تمتیع 
أ، وإنما یفھم أنھ أحال إلى .المطلقة لكنھ لم ینص على ذلك صراحة في ق

، لكن كان من األفضل أن ینص المشرع 92]222[أحكام الفقھ بموجب المادة 
على حق المتعة باعتبارھا األصل األول والمصدر الشرعي للتعویض ابتداًء 

 . حتى ال یقع القضاء في الخطأ والزلل والخلط
  التدابیر الشرعیة والقانونیة للحد من الطالق التعسفي: العنصر الرابع

ھ وطرحھ في نازلة التعسف في استعمال حق مما سبق استعراض
خّولھ الشارع الحكیم للزوج  -حق الطالق –الطالق، اتضح لنا أن ھذا الحق 

یوقعھ متى شاء، إال أن إیقاعھ واستعمالھ لیس على إطالقھ بل ھو مقید 
بضوابط شرعیة وأسباب منطقیة تجبر الزوج على إنھاء ھذه العالقة 

فا في استعمال حقھ مناقضا لمقصود الشارع من الزوجیة، حتى ال یكون متعس
تشریعھ، إذ الھدف والغایة العظمى من ذلك حفظ كیان األسرة من التشتت 

  .والضیاع الواقع أو المتوقع علیھا
وللحد من ھذه الظاھرة التي تھدد كیان األسرة في الحال والمآل رتبت 

في حال طھر لم  الشریعة اإلسالمیة قیوًدا تقلل من كثرة وقوعھ، كالطالق
إلى غیر ذلك من القیود الشرعیة التي البد  ...یمّسھا فیھ، والطالق بلفظ واحد

  .أن تعتبر قبل إیقاع الطالق
من ھنا وضع الفقھاء بعض التدابیر الشرعیة والقانونیة المستنبطة من 
أحكام الشریعة اإلسالمیة، للحد من الطالق بصفة عامة والطالق التعسفي 

النوع األول؛ : 93وقد قسمھا محمد الزحیلي إلى ثالثة أنواعبصفة خاصة، 
الحل الوقائي لمشكلة الطالق قبل الوقوع، والنوع الثاني؛ الحل العالجي 
لمشكلة الطالق بعد الوقوع، والنوع الثالث؛ الحل غیر المباشر لمشكلة الطالق 

بویة، وفیما بالرجوع إلى التنشئة السویة المبنیة على القرآن الكریم والسنة الن
  .یلي بیان لھذه التدابیر بأنواعھا الثالث 

  الحل الوقائي قبل وقوع الطالق - أوال
ویتمثل في معالجة المرض قبل وقوعھ ألن الوقایة خیر من العالج، 
ولذلك نحاول أن نحتاط لمشكلة الطالق قبل وقوعھا، وھذا الحل الوقائي كثر 
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ع الوسائل التربویة واالعالمیة الجوانب ومتعدد السبل، ویمكن تغطیتھ بجمی
  :والتشریعیة، ونكتفي بأمرین یدخالن في حیز التشریع

التضییق من سبل الطالق وسد منافذه، واألخذ فیھ بأوسع اآلراء  - 1
الفقھیة من مختلف المذاھب واالجتھادات بعد دراستھا من قبل العلماء 

  :المتخصصین الختیار ما نراه صحیًحا ومناسًبا
ك منع طالق الصبي، والسكران، والمكره، والمغمى علیھ، وفاقد فمن ذل -أ

التمییز، والنائم والغضبان وغیرھم، وھذا المنع قال بكل نوع منھ عدٌد من 
  .حوال الشخصیة في البالد العربیةالفقھاء، وأخذت بھ بعض قوانین األ

األخذ باالعتبار الشرعي للطالق السني والطالق البدعي كالطالق في  -ب
  .یض، والطالق في طھر جامع فیھ، والطالق الثالث دفعة واحدةح

  .على الطالق لضمان عدم التسرع فیھ اإلشھاد اشتراط -ج
وضع الطالق تحت إشراف القاضي والمحكمة لشد مكابح التسرع فیھ، أو  -د

إزالة اللبس والشبھات التي قد تعتریھ، لكن البد من الدقة في الموضوع، 
نسلخ الطالق من الرجل نھائیا، ویؤدي إلى الخروج عن والتشریع حتى ال ی

  .الشریعة الغراء 
إن اإلسالم لم یشرع الطالق عشوائیا، ولم یمنحھ سیفا مسلطا بید  - 2

الرجل، وإنما أحاطھ بسیاج قویم من التعالیم واإلرشادات، كما أرشد إلى 
ي یجب السبل الناجعة لمعالجة الشقاق بین الزوجین، ثم نظم المراحل الت

الموعظة الحسنة، الھجر في المضاجع، : إلصالح ذات البین، وھي إتباعھا
الضرب غیر المبرح، التحكم، الطالق في الطھر الذي لم یمسھا فیھ، الطالق 

فإن لم تنجح ھذه المساعي المتعددة  ...الرجعي األول والطالق الرجعي الثاني
یھ البد من التأكید واالھتمام یأتي الطالق كدواء أخیر حسًما للشر والفساد، وعل
  .تشریًعا وتطبیقًا لھذه المراحل في المحاكم والقضاء

  الحل العالجي بعد وقوع الطالق -ثانیا
إذا وقع الطالق، وتم الفراق بین الزوجین، وكانت ھناك وجھات نظر 
مختلفة بین الزوجین، ولم یستطع أحد التوفیق بینھما، وذھب كل من الزوجین 

أصاب المرأة ضرر معنوي أو إیذاء مادي أو غیر ذلك، وأردنا في طریقھ، و
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أن نقیم رادًعا للزوج عن اإلقدام على الطالق التعسفي، فإن الشریعة نصت 
على أحكام  متعددة تخفیفا للمرأة عما أصابھا من الطالق، وھذه األحكام 
الشرعیة بعضھا ثبت بنصوص القرآن والسنة، وبعضھا أخذ بھ بعض الفقھاء 

ون بعض، ونكتفي باألحكام المتعلقة بالجانب المادي التي تحقق الھدف من د
  :التعویض منھا

وذلك بأن تطلبھ الزوجة أو ولیھا عند عقد النكاح، : المھر المؤجل - 1
فمتى طلقھا الزوج في المستقبل ألزم بدفع ھذا المھر، وقد اتفق الفقھاء أنھ ال 

َوآتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ  :كریمة؛ قال تعالىحّد ألكثر المھر اعتماًدا على اآلیة ال
   ].20: النساء[ قِْنطَاًرا فََال تَأُْخُذوا ِمْنھُ َشْیئًا أَتَأُْخُذونَھُ بُْھتَانًا َوإِْثًما ُمبِینًا

اتفق الفقھاء على وجوب النفقة للمرأة في عّدة طالقھا،  :نفقة العدة - 2
د مقدار النفقة أو بحسب حال أمر مقرر بالنص، والقاضي ھو الذي یحد ألنھ

أحدھما على اختالف المذاھب، وبما یسد حاجتھا ومواجھتھا لظروف 
  .المستقبل الجدید

وھي أوضح الصور الشرعیة واألحكام الفقھیة : متعة الطالق - 3
لتعویض المرأة عن الطالق، وللتخفیف عّما أصابھا من أضرار مادیة 

لقة، وخاصة إذا أخذنا بأوسع المذاھب ومعنویة، وأن ھذه المتعة شاملة لكل مط
في ھذا الموضوع، وھو قول اإلمام أحمد، ورأى الظاھریة أنھا واجبة قضاء 

  .على كل مطلق ویلزمھ القاضي بھا
  الحل غیر المباشر -ثالثا

یتمثل الحل غیر المباشر بوجوب الرجوع إلى القرآن الكریم والسنة 
جاه نحو التوعیة الكاملة بحقوق الشریفة وسیرة السلف الصالح، وذلك باالت

الزوجین وسعادة األسرة، وفتح المجال للدعاة والعلماء والمربین 
والمتخصصین بتنویر األفراد عن الواجبات الزوجیة ومعالجة المشاكل 
االجتماعیة؛ ویجب االھتمام في ھذا الخصوص بالتربیة اإلسالمیة، والتوجیھ 

، واالرتفاع بھم عن المادیة، والتسامي الدیني، وتحریك النزعة الروحیة للناس
في محاسن األخالق، ونقیم من ضمیر الفرد رقیبًا على أعمالھ وتصرفاتھ، 

، واإلحسانونجعل من وازعھ الدیني موجھا لھ نحو الخیر والفضیلة والعدل 
فیكون إیمانھ باعثًا ومحركا لھ نحو المعاملة الحسنة والعشرة الطیبة في الحیاة 
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ذلك بیّن لنا وظیفة الدین في الحیاة وحاجة الناس إلیھ، وضرورة  الزوجیة، كل
  .االلتزام بھ

  الخاتمة
توصلت بعد ھذه الدراسة الموجزة لنازلة التعسف في استعمال حق 
الطالق بین الفقھ اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري إلى نتائج وتوصیات 

  .أھمھا
  النتائج - أوال

مناقضة قصد الشارع في حّل : "لطالق ھوأن التعسف في استعمال حق ا - 1
  ".قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص

وضعت الشریعة اإلسالمیة قیوًدا على الزوج عند إیقاع الطالق، من شأنھا  - 2
  .الحدُّ منھ والتقلیل من حاالتھ

الطالق دون سبب وطالق المریض مرض الموت؛ تعتبر من بین صور  - 3
  .الطالق التعسفي

حتى یسّمى الطالق بالتعسفي یشترط أن یكون مناقًضا للحكمة من  - 4
  .مشروعیتھ، وھو طالق واقع وصاحبھ آثم

إن حق الطالق مثلھ مثل بقیة الحقوق مقیّد بعدم التعسف في استعمالھ،  - 5
لذلك كان األصل فیھ الحظر، وھذا للمحافظة على شمل األسرة وحمایة 

  .المجتمع
إلحاق الضرر بالزوجة، : تبة عن الطالق التعسفيمن بین اآلثار المتر - 6

  .وفرض التعویض المالي على الزوج المطلق في نظر القانون الجزائري
ج، والسبب اكتفاء .أ.یعّد حق المتعة المصرح بھ شرعا مغّیبًا تماما في ق - 7

المشرع بمسألة التعویض المالي عن التعسف في الطالق، مما جعل القضاء 
ق بینھا وبین یدخل في متاھات ، فمنھم من اعترف للمطلقة بالمتعة، وفرَّ

  .التعویض، ومنھم من أّكد على أنھما سیَّان
األمر الرابط بین المتعة والتعویض عن الطالق التعسفي ھو جبر الضرر  - 8

المادي والمعنوي الالحق بالمرأة، فیشتركان في علة واحدة وھي رفع 
  .الضرر
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  .ض والمتعة رفًعا للُّْبسِ ضرورة التفریق بین التعوی - 9
إن قرار التعویض ال یَِحلُّ مَحلَّ المتعة، إذ المتعة ھي األصل وھي  - 10

المصدر الشرعي للتعویض ابتداًء، وذلك أنھا حقٌّ لكل مطلقة، أما التعویض 
  .فھو حق عند إثبات التعسف وتحقق الضرر

حسب، بل ھي إن متعة الطالق ال تعدُّ تعویًضا عن الطالق التعسفي ف - 11
أشمل من ذلك، لكونھا واجبة لكل مطلقة بغض النظر عن حصول التعسف 

  .من عدمھ
ضرورة العودة إلى التشریع اإلسالمي بالنص على حق المتعة وإضافتھ  - 12

ج، وترك العمل بالتعویض .أ.إلى الحقوق األخرى المنصوص علیھا في ق
  .نظًرا لما ینتج عنھ من مفاسد وأضرار

  صیاتالتو -ثانیا

دعوة فقھاء القانون والباحثین فیھ خاصة المتخصصین في قانون األسرة  - 1
إلى المزید من العنایة بھ، وبشرح أحكامھ، ولیس مجرد ربط األحكام 

  .القضائیة مع المواد القانونیة
ت العلمیة والمحاضرات المعرفیة لترسیخ ثقافة المحافظة اتكثیف الندو - 2

  . ا وإبقاءً على األسرة والمجتمع إیجادً 

   :الھوامش
                                                        

منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار ابن : ینظر -1
 . 9/245، )ت.ط.د(صادر، 

مكتب تحقیق : الفیروز أبادي مجد الدین محمد بن یعقوب التامرسي، المحیط، ت: ینظر -2
 . 837، ص )م2005-ه1426(، 8 التراث، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

تعسف في استعمال الحق في الفقھ اإلسالمي، بیروت، مؤسسة الدریني فتحي، نظریة ال -3
 .  87، ص)م1980-ه1408(، 4 الرسالة، ط

سبتمبر  26:ه، الموافق لـ1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75األمر رقم  -4
 20المؤرخ في  10-05م، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975
 . م2005یونیو 

عبد السالم : بن فارس أبي الحسین أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ت: رینظ -5
ابن منظور، لسان : ، وینظر3/420، )ت.ط.د(، دار الفكر، دار الفكر، )ب.د(ھارون، 
 . 10/226العرب، 
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- ه1405(، 2 الزحیلي وھبة، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، سوریة، دمشق، دار الفكر، ط -6

 . 7/356، )م1985
م والمتضمن قانون األسرة المعدل 1984یونیو سنة 09المؤرخ في ] 11- 84[قانون رقم  -7

 . م2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05والمتمم باألمر رقم 
م والمتضمن قانون األسرة المعدل 1984یونیو سنة 09المؤرخ في ] 11- 84[قانون رقم  -8

  .م2005فبرایر 27المؤرخ في  02-05والمتمم باألمر رقم 
الطالق تصرف شرعي یقوم بھ الزوج، وتعتریھ األحكام الشرعیة الخمسة، من الوجوب  -9

واالستحباب واإلباحة والكراھة، فھو یباح لسوء خلف الزوجة ولسوء عشرتھا، ویكره 
في غیر حاجة، ویحوم في الحیض والنفاس، ویجب كطالق الشمولي بعد التربص 

ق الحكمین في الشقاق إذا رأیاه، ویستحب عند أربعة أشھر من حلفت إذا لم یفيء، وطال
التفریط في حقوق هللا تعالى كترك الصالة، وفي التفریط في حقوق الزوج، أو للبغض 

ابن عابدین محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار شرح : الشدید للزوجة، ینظر
ت، دار أحمد عبد الموجود وعلي معوض، لبنان، بیروعادل : تنویر األبصار، ت

الدسوقي شمس الدین محمد : ، وینظر4/427، )م1994- ه1415(، 1الكتب العلمیة، ط
، دار إحیاء الكتب العربیة، )د،ب(عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، 

الرملي شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : ، وینظر2/361، )ت.ط.د(
المحتاج إلى شرح المنھاج، لبنان، بیروت،  ، نھایة)1004ت(بن شھاب الدین الرملي، 

ابن قدامة موفق الدین : ، وینظر6/423) م1993-ه1419(، )ط.د(دار الكتب العلمیة، 
عبد هللا بن عبد المحسن : أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد السعي، المغني، ت

  . 10/323، )م1997- ه1417(، 3التركي، الریاض، دار عالم الكتب، ط
-ه1404(، 3 أبغض الحالل، بیروت، مؤسسة الرسالة، طعتر نور الدین، : ظرین -10

، دار الفكر )د،ب(أبو زھرة محمد، األحوال الشخصیة، : ، وینظر158:، ص)م1984
زیدان عبد الكریم، المفصل في : ، وینظر285 ، ص)م1957-ه1377(، 3 العربي، ط

، 1بیروت، مؤسسة الرسالة، طأحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة اإلسالمیة، 
  .7/358، )م1993- ه1413(

السرخسي وزین : ذھب إلى القول من أن األصل في اإلباحة بعض الفقھاء القدامى منھم -11
شمس الدین، المبسوط، لبنان، بیروت، دار  السرخسي: العابدین وغیرھم، ینظر

  .6/2، )ت.ط.د(المعرفة، 
بن عابدین، رد المحتار : ، وینظر6/3لسابق، المبسوط، المصدر االسرخسي، : ینظر -12

أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطالق في : ، وینظر4/427على الدر المختار، 
، )م1961(، 2اإلسالم، بحث تحلیلي ودراسة مقارنة، مصر، مطبعة دار التألیف، ط

  .216ص 
الشریعة  مدى حریة الزوجیة في الطالق فيالصابوني عبد الرحمان، : ینظر -13

: ، وینظر117، ص )م1968(، 2، دار الفكر، ط)ب.د(اإلسالمیة، دراسة مقارنة، 
السباعي مصطفى، المرأة بین الفقھ والقانون، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الوراق، 

عمرو عبد الفتاح، السیاسة الشرعیة في : ، وینظر117، ص)م1999-ه1420(، 7ط
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: ، وینظر182، ص )م1998- ه1418(، 1ر النفائس، طاألحوال الشخصیة، األردن، دا

، 3الزحیلي، وھبة، موسوعة الفقھ اإلسالمي والقضایا المعاصرة، دمشق، دار الفكر، ط
  508- 8/506، ) م2012- ه1433(

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ، ]ه587[الكاساني، عالء الدین أبي بكر بن مسعود،  -14
- ه1424(، 2بنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، طعلي محمد معوض وآخرون، ل: ت

البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس، كشاف القناع عن : ، وینظر4/204، )م2003
-ه1417(، 1محمد أمین الضناوي، لبنان، بیروت، عالم الكتب، ط: متن اإلقناع، ت

سي ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیوا -: ، وینظر4/205، )م1997
عبد الرزاق غالب : شرح فتح القدیر على الھدایة، شرح بدایة المبتدي، ت، )ه861ت(

: ، وینظر3/447، )م2003-ه1424(، 1المھدي، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
الشربیني، شمس الدین محمد بن الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

-ه1418(، 1ان، بیروت، دار المعرفة، طعیتاني، لبنمحمد خلیل : المنھاج، ت
زیدان عبد الكریم، : ، وینظر6/3السرخسي، المبسوط، : ، وینظر3/404، )م1997

بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج : ، وینظر7/352المفصل في أحكام المرأة، 
  .216والطالق في اإلسالم، ص 

  .4/428در السابق، بن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، المص -15
كتاب الطالق، باب في طالق السنة، األرنؤوط، : رواه أبو داود، سنن أبي داود، ت -16

، ]2018[األرنؤوط، باب الطالق، : سنن بن ماجھ، ت، وبن ماجھ، 3/505، ]2178[
3/180.  

: ، وینظر7/355المفصل في أحكام المرأة، المرجع السابق، زیدان عبد الكریم، : ینظر -17
  .385بو زھرة، األحوال الشخصیة، ص أ

م، 1984یونیو 09المؤرخ في  11- 84من قانون األسرة الجزائري، رقم ] 52[المادة  -18
فبرایر  27المؤرخ في  02- 05والمتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر، رقم 

 . م 2005
سبتمبر  26: لـه الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75األمر رقم : ینظر -19

 20المؤرخ في  10-05م، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 195
 . م2005یونیو 

ھو ذلك األمر النفسي الذي یحرك اإلرادة ویبعثھا لتحقیق أمر معین، ومن : الباعث -20
 الكیالني عبد هللا إبراھیم: خصائصھ أنھ أمر نفسي یختلف باختالف األشخاص، ینظر

، ص )د،م،ن(نظریة الباعث وأثرھا في العقود والتصرفات في الفقھ اإلسالمي، زید، 
27.  

عمرو عبد الفتاح، السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، األردن، دار النفائس،  -21
الدریني فتحي، نظریة التعسف في : ، وینظر184، ص )م1998-ه1418(، 1ط

، )م1988-ه 1408(4وت، مؤسسة الرسالة، طاستعمال الحق في الفقھ اإلسالمي، بیر
  .344ص 

 .سیأتي تفصیل ذلك في العنصر الموالي  -22
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السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، المرجع السابق، عمرو عبد الفتاح، : ینظر -23

  .345نظریة التعسف في استعمال الحق، ص الدریني، : ، وینظر184ص 
الشرعیة في األحوال الشخصیة، المرجع نفسھ، ص السیاسة عمرو عبد الفتاح، : ینظر -24

  .345نظریة التعسف في استعمال الحق، ص الدریني، : ، وینظر184
، 1زیدان عبد الكریم، الوجیز في شرح القواعد الفقھیة، سوریا، دمشق، ط: ینظر  -25

 .99، ص )م2011- ه1432(
رسالة (، )لتعسفيالتعویض عن الضرر في الطالق ا(بومیعي عبد اللطیف، : ینظر -26

، 42، ص )م2015ماجستیر، جامعة الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
  .71الدباغ، أیمن مصطفى، التعسف في الطالق، ص : وینظر

موسوعة الفقھ اإلسالمي والقضایا المعاصرة، المرجع السابق، الزحیلي، : ینظر -27
ن الفقھ والقانون، المملكة العربیة السباعي مصطفى، المرأة بی: ، وینظر8/506

مسعودة نعیمة : ، وینظر117، ص )م1999-ه1420(، 7السعودیة، مكتبة الوراق، ط
، )التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطالق، دراسة مقارنة(إلیاس، 

جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق  أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص،(
  .143، ص )م2010، تلمسان، الجزائر، والعلوم السیاسیة

، 117 المرأة بین الفقھ والقانون، المرجع السابق، صالسباعي مصطفى، : ینظر -28
  .  8/507موسوعة الفقھ اإلسالمي والقضایا المعاصرة، الزحیلي، : وینظر

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة بن رشد القرطبي : ینظر -29
: ، وینظر2/82،  )م1982-ه1402(، 6 د، لبنان، بیروت، دار المعرفة، طالمقتص

مالك بن أنس األصبحي، المدونة الكبرى، روایة سحنون بن سعید التنوخي، مصر، 
  .6/34، )ه1323( ،)ط.د(مطبعة السعادة، 

السرخسي، : ، وینظر2/82بدایة المجتھد، المصدر السابق، بن رشد القرطبي، : ینظر -30
الكھوجي عبد هللا بن الشبح حسن الحسن، زاد المحتاج : ، وینظر6/154ط، المبسو

  .3/387، )د،ت(، 1عبد هللا األنصاري، قطر، الشؤون الدینیة، ط: بشرح المنھاج، ت
، 83-2/82بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، المصدر السابق، بن رشد القرطبي، : ینظر -31

الكبرى، روایة سحنون بن سعید التنوخي،  مالك بن أنس األصبحي، المدونة: وینظر
  .وما بعدھا 6/34، )ه1323(، )ط.د(مصر، مطبعة السعادة، 

  .6/154المبسوط، المرجع السابق، السرخسي، : ینظر -32
  .655-3/652كشاف القناع، المصدر السابق، البھوتي، : ینظر -33
  .2/83، بدایة المجتھد، بن رشد: ، وینظر6/34المدونة الكبرى، مالك بن أنس، : ینظر -34
الزحیلي وھبة، نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ  -35

 . 82، ص )م2012- ه1433(، 9اإلسالمي، دراسة مقارنة، دمشق، دار الفكر، ط
بوساق محمد بن المدني، التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي، المملكة العربیة   -36

 .155، ص )م1999- ه1419(، 1 لریاض، دار إشبیلیا، طالسعودیة، ا
: ، وینظر532-7/530الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، المرجع السابق، الزحیلي وھبة، : ینظر  -37

 .508-8/506موسوعة الفقھ اإلسالمي والقضایا المعاصرة، 
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 .8/508الفقھ اإلسالمي المعاصر، موسوعة وھبة الزحیلي، : ینظر -50
: ، وینظر45، ص )د،م،ن(الحداد الطاھر، إمرأتنا في الشریعة والمجتمع، : ینظر -51
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  الحمایة الجزائیة لألسرة من جریمة الخیانة الزوجیة

  في التشریع الجزائري 

 

  1الجزائرجامعة  -  شعیب ضریب الباحث

 :مقدمة

حظیت األسرة باھتمام خاص في جل الشرائع السماویة والقوانین  
الوضعیة، باعتبارھا الخلیة األساسیة لقیام المجتمع واللبنة األساسیة لتطوره 

صالحھ، وعلى ھذا األساس حرصت التشریعات الحدیثة على وتماسكھ و
إرساء قواعد خاصة لتنظیم العالقات بین أفراد األسرة وھذا حفاظا على قیامھا 
وتماسكھا وتقریر أحكام لحمایة األسرة من األفعال التي تمس بكیانھا 

الجرائم األخالقیة التي حرمتھا واستقرارھا، وخصوصا عندما یتعلق األمر ب
رمتھا كافة األدیان السماویة لما فیھا من ضرر یمس بكیان األسرة، وذلك وج

  .مھما تنوع وصفھا القانوني

وباعتبار الرابطة الزوجیة ھي أسمى الروابط التي تجمع بین الرجل 
الزواج الذي یعتبر السبیل الوحید إلى العفة والطھارة والمرأة، والتي تنتج عن 

لمحافظة على النسل واألنساب، حیث نص لما فیھ من إحصان لألزواج، وا
المشرع في المادة الرابعة من قانون األسرة أن من أھداف الزواج إحصان 
الزوجین، ویعتبر اإلخالص الزوجي من أھم الواجبات التي تقع على عاتق 
الزوجین، واإلخالل بھذا االلتزام یؤدي حتما إلى إھدار الزواج وتفكك الرابطة 

ر الجرائم على ھذه الرابطة جریمة الخیانة الزوجیة، لما الزوجیة، ولعل أخط
فیھا من نتائج وخیمة على الترابط األسري، حیث أن ھذا الفعل یؤدي إلى 

  .اختالط األنساب وذیوع الفاحشة والرذیلة وانحالل األسرة

وعلى ھذا األساس تدخل المشرع الجزائي من أجل حمایة واجب 
من  339لفعل الزنا في نص المادة  اإلخالص الزوجي عن طریق تجریمھ



  الباحث شعیب ضریب
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قانون العقوبات الذي تترتب عنھ أثار سلبیة تلحق بأسرة، إذ حسب تصوره 
من خالل تجریمھ لھذا السلوك الشاذ الذي تأبھ الطبیعة البشریة تتحقق الحمایة 
الجزائیة للرابطة الزوجیة التي تعد عماد األسرة، ویبرز ذلك من خالل 

تي تقرر التجریم والعقاب على ھذا الفعل الشنیع، وكذا القواعد الموضوعیة ال
لدعوى العمومیة متى االقواعد اإلجرائیة التي تضمن إجراءات خاصة لسیر 

تعلق األمر بھذه الجریمة، وذلك مراعاة لزوج المضرور الذي قد یفضل عدم 
تقدیم الشكوى أو الصفح عن زوجھ الجاني من أجل المحافظة على األسرة من 

  .ك، أي یرجح مصلحة األسرة على الضرر الشخصي الذي ألم بھالتفك

إال أنھ وبالرغم من السیاسة الجنائیة التي وضعھا المشرع من أجل 
 غیرالوقایة من جریمة الخیانة الزوجیة والتقلیص من حجمھا قدر المستطاع، 

أن ھذه الظاھرة في تنامي مستمر خصوصا في اآلونة األخیرة التي راجت 
ار الثقافة الغربیة الداعیة إلى االنحالل والرذیلة، وما صاحبھا من فیھا أفك

ضعف في الوازع الدیني الذي یعد السبب المباشر إلى سلوك طریق الملذات 
الغیر مشروعة، وإتیان ھذا السلوك الذي یتنافى مع شریعتنا اإلسالمیة الداعیة 

جریمة النكراء من إلى العفة والطھارة خصوصا إذا تعلق األمر بإتیان ھذه ال
قبل أحد الزوجین دون مراعاة اآلثار السلبیة التي قد تترتب على األسرة 

  .وتؤدي إلى انحاللھا وتفككھا

ما مدى نجاعة القواعد : وانطالقا مما سبق یمكن طرح اإلشكالیة التالیة
الموضوعیة واإلجرائیة التي وضعھا المشرع لمواجھة جریمة الخیانة 

  .نظام األسرة من التفكك؟الزوجیة في حمایة 

ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة جاءت خطة البحث مقسمة إلى مبحثین 
أساسیین، في المبحث األول نتناول الحمایة الموضوعیة لألسرة من جریمة 
الخیانة الزوجیة، أما في المبحث الثاني فندرس الحمایة اإلجرائیة لألسرة من 

 جریمة الخیانة الزوجیة
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  الحمایة الموضوعیة لألسرة من جریمة الخیانة الزوجیة: لالمبحث األو

تعتبر الرابطة الزوجیة من أقدس الروابط االجتماعیة، وھي مسؤولیة 
تقع على كل من الزوجین من أجل بناء أسرة قویة البنیان، وبما أن األسرة ھي 
الخلیة األساسیة في بناء المجتمع فان أي مساس بھا یعتبر مساس بالمجتمع، 

صوصا إذا تعلق األمر بجریمة الخیانة الزوجیة التي تؤدي إلى تفكك األسرة خ
وتؤثر على األخالق والفضیلة في المجتمع، ولذلك لم یتوان المشرع 
الجزائري إلى التدخل بقواعد موضوعیة تقرر تجریم ھذا الفعل الشنیع 
وترصد عقوبة لھ ال لكونھ یمس بواجب اإلخالص الزوجي فحسب، وإنما 

ساسھ بترابط األسري الذي یؤدي بالنتیجة إلى التأثیر على المجتمع، وعلیھ لم
سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نسلط الضوء في المطلب األول على 
مفھوم جریمة الخیانة الزوجیة، وفي الثاني نبین األركان التي تقوم علیھا 

  .والعقوبة المقررة لھا

  الزوجیةمفھوم جریمة الخیانة : المطلب األول

الخیانة كمفھوم عام تعني اإلخالل بوعد الوفاء واإلخالص كقیمة ومبدأ 
تبنى علیھ العالقة بین شخصین، أما الخیانة الزوجیة فھي ظاھرة اجتماعیة 
تعني إقامة أحد الزوجین لعالقة محرمة شرعا وقانونا مع أجنبي، وبما أن 

سیما روع القانون الالمصالح في سائر فالقانون الجزائي یھدف إلى حمایة 
منھا قانون األسرة الذي ینظم العالقات التي تحكم الروابط األسریة والذي 

  .استقى المشرع الجزائري جل أحكامھ من الشریعة اإلسالمیة الغراء

وانطالقا مما سبق سوف نقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین، نخصص 
انون الوضعي، ثم فرع األول لتعریف جریمة الخیانة الزوجیة من منظور الق

  . ثان نعرف من خاللھ جریمة الخیانة الزوجیة من منظور الشریعة اإلسالمیة

  تعریف جریمة الخیانة الزوجیة من منظور القانون: الفرع األول

إن الحدیث عن تعریف جریمة الخیانة الزوجیة یقودنا بالضرورة إلى 
ثم التطرق إلى التعریف الذي صاغھ المشرع الجزائري لھذه الجریمة، 



  الباحث شعیب ضریب
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التعریفات التي اصطلحھا فقھاء القانون الجنائي للخیانة الزوجیة، وذلك على 

  : النحو التالي

على غرار  :تعریف الخیانة الزوجیة في التشریع الجزائري - أوال
لم یلجأ المشرع الجزائري إلى إعطاء  غالبیة التشریعات الجنائیة المعاصرة

نة الزوجیة، وذلك على الرغم من النص تعریف جامع ومانع لجریمة الخیا
من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة مرتكب ھذه  339علیھا بموجب المادة 

الجریمة دون التعرض إلى تعریفھا، وإنما اكتفت فقط بتبیان صفة مرتكبیھا 
سواء تعلق األمر بالفاعل األصلي أو الشریك، حیث أشارت الفقرة األولى من 

معاقبة كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا جریمة الزنا، كما ھذه المادة على 
نصت الفقرة الثانیة على معاقبة الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا إسوة 
بالزوجة، ولیس حكرا لطرف على األخر، وحسب منظور المشرع الجزائي 
الجزائري فان جریمة الخیانة الزوجیة ال تقوم إال بین رجل وامرأة یكون 

  . الھما متزوجاأحدھما أو ك

وتبعا لما سبق یمكن القول بأن المشرع الجزائري یضیق من نطاق 
جریمة الزنا بصورة عامة، ویحصرھا في إطار حدود الزوجیة فقط، فھو 
بذلك یحمي العالقة الزوجیة بالدرجة األولى أكثر من حمایتھ للمجتمع من فعل 

صوص علیھا في الفاحشة في حد ذاتھ، لذلك یرى البعض أن الجریمة المن
من قانون العقوبات الجزائري ھي في الحقیقة أقرب إلى جریمة  339المادة 

الخیانة الزوجیة منھا إلى الزنا من منطلق أن مصطلح الزنا فضفاض ال 
ینحصر في إطار فعل الخیانة الزوجیة، وإنما ینصرف لیشمل كل فعل فاحش 

  .)1(بین ذكر وأنثى بغض نظر عن كونھما متزوجان أم ال

تعددت  :تعریف جریمة الخیانة الزوجیة في الفقھ الجنائي -ثانیا
تعاریف شراح قانون العقوبات الجزائري لجریمة الخیانة الزوجیة، حیث 

العالقة الجنسیة التي یرتكبھا الزوج أو الزوجة مع أي : "عرفھا البعض بأنھا
 ، وفي تعریف آخر)2("شخص آخر بشرط تقدیم شكوى من الزوج المضرور

كل وطء أو جماع تام غیر شرعي، یقع بین : "نجد أن الخیانة الزوجیة ھي
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رجل متزوج مع امرأة متزوجة، استنادا إلى رضائھما المتبادل، وتنفیذا 
  . )3("لرغبتھما الجنسیة

: في حین ذھب بعض شراح القانون المصري إلى تعریفھا بأنھا
برضاھا حال  ارتكاب الوطء غیر المشروع من شخص متزوج مع امرأة"

خیانة العالقة "كما عرفھا البعض األخر بأنھا  ،)4("قیام الزوجیة فعال أو حكما
  .)6("تدنیس فراش الزوجیة وانتھاك حرمتھا بتمام الوطء" أو  ،)5("الزوجیة

ومما سبق یمكن القول بأن المشرع الجزائري حالھ حال المشرع 
كلة ما ورد في التشریع المصري قد استلھم تجریم الخیانة الزوجیة على شا

من قانون العقوبات الفرنسي، والتي  339إلى  336الفرنسي في المواد من 
كانت تعاقب فقط على العالقات الجنسیة التي ترتكب من طرف أحد 

  .  )7(الزوجین

وما یمكن قولھ بخصوص تعریف جریمة الخیانة الزوجیة في القانون 
فة خاصة أن النصوص المنظمة الوضعي بصفة عامة والقانون الجزائري بص

لھا جاءت لحمایة الرابطة الزوجیة وبالتالي حمایة كیان األسرة من التفكك، 
دون االنصراف إلى حمایة المجتمع من خطر تفشي جریمة الزنا خصوصا أن 
مجتمعنا یقوم على مبادئ الشریعة اإلسالمیة التي من مقاصدھا السامیة حفظ 

ط األنساب بغض النظر عن صفة مرتكبھا، النسل وسد الذرائع لمنع اختال
وذلك على خالف القانون الذي ال تقوم في ظلھ الجریمة إال إذا كان أطراف 
العالقة من غیر المتزوجین، ویعد ذلك تقریر صریح من المشرع بعدم اعتبار 
الفعل من أفعال الفاحشة، ألن الزنا لھ معنى واسع، بحیث یشمل كل عالقة 

بین رجل وامرأة سواء كان أحدھما أو كالھما متزوجا  جنسیة غیر مشروعة
  .)8(أم لم یكن، وھذا ما جاء في الشریعة اإلسالمیة

  جریمة الخیانة الزوجیة من منظور الشریعة اإلسالمیة : الفرع الثاني

الزنا  لم یحصر الشارع عز وجل جریمة الخیانة الزوجیة في حدود فعل
عتبر الزنا كل وطء محرم نتیجة عالقة الذي یقوم بھ أحد الزوجین، وإنما ا

وقد تعددت . جنسیة غیر شرعیة سواء كان الزاني متزوجا أو غیر متزوج
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التعاریف التي قیلت في الزنا تبعا لتباین والخالف القائم بین مختلف المذاھب 
  : الفقھیة

اسم للوطء : "فقد ذھب فقھاء المذھب الحنفي إلى تعریف الزنا بأنھ
المرأة الحیة في حالة االختیار في دار العدل ممن التزم أحكام الحرام في قبل 

اإلسالم العاري عن حقیقة الملك وعن شبھة وعن حق الملك وعن حقیقة 
النكاح وشبھتھ وعن شبھة االشتباه في موضع االشتباه في الملك والنكاح 

  .)9(جمیعا

وطء كل : "في حین اتجھ فقھاء المذھب المالكي إلى تعریف الزنا بأنھ
، وھذا متفق علیھ "وقع على غیر نكاح صحیح وال شبھة زال ملك یمین

  .)10(بالجملة من علماء اإلسالم

: بینما ذھب فقھاء المذھب الشافعي إلى تعریف الزنا على أساس أنھ
وطء رجل من أھل دار اإلسالم امرأة محرمة علیھ من غیر عقد وال شبھة "

  .)11("بالغ مختار عالم بالتحریمعقد وغیر ملك وال شبھة ملك، وھو عاقل 

وفي األخیر نذكر التعریف الذي انصرف فقھاء المذھب الحنبلي إلى 
    .)12("فعل الفاحشة من قبل أو دبر: "تعریف الزنا على أساس أنھ

وعلیھ فإن  فقھاء الشریعة اإلسالمیة متفقون أن الزنا یقصد بھ وطء  
لك الفعل الخبیث صادر من في قبل امرأة من غیر ملك أو شبھة سواء كان ذ

  .قبل شخص محصن أو غیر محصن

وما یالحظ من تعریف الزنا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي 
، وھذا بالنسبة للمتزوج، ویتفق التعریفان في أنھ )13(أن كالھما یجرم فعل الزنا

ال توجد جریمة زنا إال بحصول الوطء فعال وكامال، أي أنھ ال شروع فیھ عند 
  . كلیھما

إال أن معنى الزنا في الشریعة الغراء أعم نظاما عما ھو مقرر في 
النظم الوضعیة، إذ أن النظم الوضعیة تقتصر الزنا على المتزوجین فقط، في 
حین أن غیر المتزوج ال یعد مرتكبا للفعل إال كشریك مع فاعل أصلي 
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القول سواء كان  متزوج، بینما تتحقق الجریمة في الشریعة اإلسالمیة كما سبق
الزاني متزوجا أم غیر متزوج، طالما كانت الصلة الجنسیة محرمة بین 

  .الرجل والمرأة

  أركان جریمة الخیانة الزوجیة والعقوبة المقررة لھا: المطلب الثاني

جریمة الخیانة كغیرھا من الجرائم تقتضي لقیامھا توافر جملة من 
ا وتطبیق العقوبة التي تستوجبھا، األركان الذي ترتكز علیھا من أجل إثباتھ

ولذلك سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص األول لدراسة األركان 
التي تقوم علیھا جریمة الخیانة الزوجیة، في حین نخصص الفرع الثاني 

  .للعقوبة التي رصدھا المشرع لھذه الجریمة

  أركان جریمة الخیانة الزوجیة: الفرع األول

ة الزوجیة على ثالثة أركان، الركن المفترض وھو تقوم جریمة الخیان
وجود رابطة الزوجیة، وركن مادي یتمثل في الوطء المحرم، وركن معنوي 

  :یتجسد في القصد الجنائي، وفیما یلي توضیح ھذه األركان

یحقق الركن : الركن المفترض لجریمة الخیانة الزوجیة - أوال
ون الجزائري حمایة فعلیة لواجب المفترض لجریمة الخیانة الزوجیة في القان

اإلخالص الزوجي الذي یعد من أھم الركائز التي یقوى علیھا نظام األسرة، 
ویتمثل في وقوع الوطء المحرم أثناء قیام الرابطة الزوجیة، وھي العالقة التي 
تجمع بین الطرفین الزوج والزوجة، وتلزم كل طرف باإلخالص للطرف 

م فیھا عقد الزواج یعتبر الزوجان مقیدان اآلخر، فمن اللحظة التي یت
باإلخالص المتبادل فیما بینھما وباألمانة التامة لكل منھما سواء في غیبھ أو 

  .في حضوره

فالمشرع الجزائري جعل العالقة الزوجیة عنصر تكویني في تجریم 
الخیانة الزوجیة وشرط ضروري لقیامھا على اعتبار أن فیھ إخالال بعھد 

ا فھو ال یشمل كل األحوال التي یطلق علیھا ھذا االسم في الزواج، ولذ



  الباحث شعیب ضریب
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                          256

، ولكنھ قاصر على حالة زنا الشخص المتزوج حال قیام  الشریعة اإلسالمیة
  . )14(الزوجیة

واشترط المشرع في ھذه العالقة أن تكون ناشئة عن عقد زواج 
صحیح، فإذا حصل الوطء سواء من الزوجة أو الزوج في زواج باطل لم 

خیانة، واألمر نفسھ إذا وقعت الخیانة قبل الزواج ولو حملت بسببھ یعتبر 
المرأة وتحقق وضعھا منھ بعد الزواج، كذلك األمر إذا وقع الوطء في مرحلة 
الخطوبة قبل انعقاد العقد، وال یشترط أن یكون الزوج قد دخل بزوجتھ، بل 

  .)15( تتوافر عالقة الزوجیة قانونا متى تم العقد صحیحا

بل یكفي أن یكون مستوفي لجمیع  شترط أن یكون عقد الزواج ثابتاوال ی
الشروط واألركان الشرعیة القانونیة، سواء كان عقد الزواج عرفي أو رسمي 
محرر من طرف ضابط الحالة المدنیة أو الموثق، وعلیھ تقوم جریمة الخیانة 

مین ضد المرأة التي تزوجت بالفاتحة وحصل الزواج أمام جماعة من المسل
  . )16( ولم یحصل قیده في سجالت الحالة المدنیة

ولقد طرحت مسألة إثبات الزواج على المحكمة العلیا ولم تتخذ موقفا 
من  339ثابتا بشأنھا، فقد جاء في أحد اجتھاداتھا أن المتابعة بموجب المادة 

قانون العقوبات ال تتم إال بتقدیم عقد من الحالة المدنیة یثبت زواج الشاكي 
ال یعتد  الزوج المشكو ضده من أجل ارتكاب جریمة الخیانة الزوجیة، وعلیھب

بالزواج بالفاتحة إلثبات قیام الرابطة الزوجیة إذا كان ھذا الزواج غیر مقید 
ال تتم المتابعة من بینما جاء في قرار آخر أنھ ؛ )17(في سجالت الحالة المدنیة

ن الحالة المدنیة یثبت زواج أجل جریمة الخیانة الزوجیة إال بتقدیم عقد م
  .)18( الشاكي بالمشتكى منھ

وما یخالف ھذین القرارین أنھ تقوم جریمة الخیانة الزوجیة حتى في 
حالة الزواج بالفاتحة أو ما یعرف بزواج عرفي، باعتبار أن عقد الزواج 

  .)19( المسجل بالحالة المدنیة ھو شكلیة ووسیلة إلثبات الزواج فقط

الزمنیة التي یتصور ارتكاب جریمة الخیانة الزوجیة فیھا كما أن الفترة 
ھي المحصورة بین انعقاد الزواج وانحاللھ، وعلیھ ال تتحقق جریمة الخیانة 
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الزوجیة إال إذا ارتكبت حال قیام الزوجیة بین الشاكي والمشكو ضده، أما إذا 
تفرقة بین كانت ھذه الرابطة قد انحلت بالطالق ال تقوم الجریمة، وھنا یجب ال

، ففي الطالق الرجعي یعتبر الزواج قائما )20(الطالق البائن والطالق الرجعي
مادامت المرأة في عدتھا، والوطء ھنا یعتبر خیانة زوجیة، أما إذا كان الطالق 
بائن سواء بینونة صغرى أو كبرى فإن جریمة الخیانة ال تقوم النتھاء رابطة 

الزواج فاسدا أو باطال فإن الرابطة الزوجیة، واألمر نفسھ إذا كان عقد 
وإذا دفع أحد الزوجین أمام ، )21(الزوجیة ال تقوم وبالتالي ال تقوم الجریمة

الجھات القضائیة بأن عقد الزواج فاسد أو باطل أو أنھ ال توجد رابطة 
الزوجیة أو أنھ وقع طالق، وجب إیقاف الفصل في الدعوى الجزائیة إلى غایة 

، فإذا كان عقد الزواج فاسدا أو باطال وقضى )22(وعالفصل في ھذه الدف
ببطالنھ أو فساده، كان للبطالن أو الفسخ أثر رجعي، وال تقوم جریمة الخیانة 

  .)23(الزوجیة بفعل ارتكب قبل تقریر البطالن أو الفسخ

والجدیر بالذكر أن التبلیغ عن جریمة الخیانة إنما یكون من الزوج  
بادر وطلق زوجتھ امتنع علیھ أن یبلغ عنھا، ولكن إذا  أثناء قیام الزوجیة، فإذا

أبلغ عن زوجتھ ثم قام بتطلیقھا بعد ذلك ال تسقط الدعوى وال یحول دون 
ویشترط في حكم الطالق أن یكون نھائي إذ في ھذا . )24(الحكم على الزوجة

أنھ تعتبر خیانة زوجیة حالة اإلطار صدر قرار عن المحكمة العلیا یقضي 
التي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في الزوجة 

القضیة المنشورة بینھا وبین زوجھا، أما إذا كانت ھذه الرابطة قد انحلت 
بالطالق وبعد مضي عدة سنوات تزوجت المطلقة بشخص آخر فال جریمة 
وال عقاب ألن الشاكي فقد نھائیا ملك عصمة مطلقتھ والحكم بخالف ذلك 

  .)25(البطالن والنقضیترتب علیھ 

یشترط المشرع : الركن المادي لجریمة الخیانة الزوجیة -ثانیا
الوطء  المتمثل في الجزائري لقیام جریمة الخیانة الزوجیة توفر الركن المادي

المحرم من قبل متزوج، ویتمثل فعل الوطء في إیالج عضو التذكیر في عضو 
، ویكفي ان الطبیعي من المرأةأي التحام الذكر مع األنثى في المك التأنیث،

  .)26( العتبار الوطء خیانة زوجیة إدخال الحشفة أو قدرھا في الفرج
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وال یشترط حدوث حمل نتیجة لفعل الوطء، فبمجرد اإلیالج ولو بدون 
انتصاب تقوم الجریمة حتى ولو كان الذكر عنینا أو خصیا وحتى لو كانت 

یة تمنعھا من الحمل، إذ یتحقق المرأة بلغت سن الیأس أو كانت حالتھا الصح
الوطء ولو كان أحد طرفي العالقة غیر المشروعة طاعنا في السن، وال 

، كما أنھ لیس بشرط أن یتم ذلك )27(یشترط أن یكون اإلیالج تاما أو ناقصا
، وعلى ذلك فالزنا )28(بفعل الرجل فقد تكون المرأة ھي السباقة إلى ذلك

ن بفعل الوطء أو المواقعة، وإن كان في أن یكو )29(یشترك مع االغتصاب
الفاصل بینھما في وجود إرادة الزوجة ورضاھا بالوطء الحاصل مع غیر 
زوجھا فالواقعة تعد خیانة زوجیة، أما إذا انعدم الرضا فان الفعل یكون 

  .)30(اغتصابا

وبناءا على ما سبق ال یعد وطئا األفعال التي ال تصل إلى درجة اإلیالج 
خدة ومجرد النوم مع امرأة أجنبیة في فراش واحد، والمساس من تقبیل ومفا

بعورات الغیر، فھذه األفعال ال یتحقق بھا اإلیالج لعدم تضمنھا إدخال عضو 
التذكیر في عضو التأنیث، ومن ثم ال یدخل ضمن الوطء الذي یشكل النشاط 
اإلجرامي لجریمة الخیانة الزوجیة، ولیس معنى ذلك أنھا ال تشكل نشاطا 

  .)31(إجرامیا لجریمة أخرى غیر جریمة الخیانة الزوجیة

والجدیر بالذكر أنھ یوجد إشكال من الناحیة الواقعیة حول المرأة 
المتزوجة التي تسمح لرجل آخر غیر زوجھا بأن یقبلھا أو یعانقھا ما یعتبر 
خیانة منھا لزوجھا، كما أن المرأة التي تصاحب رجال غیر زوجھا وترتاد 

ونفس  ي ودور السینما وزوجھا في غفلة عن فعلھا تعتبر خائنة،معھ المالھ
الشيء بالنسبة للرجل المتزوج الذي یقوم بھذه األفعال التي تعتبر خیانة 

  .)32(زوجیة من الناحیة الواقعیة

یرد على ھذا اإلشكال وفقا لمنطق القانون بأن ھذه الزوجة العابثة 
ة الزوجیة، وال أي جریمة أخرى المستھترة ال تعتبر مرتكبة لجریمة الخیان

أن المشرع الجزائري لم  على اعتبار وتفلت من العقاب رغم وضوح خیانتھا،
ینص على العقاب الشروع في الخیانة الزوجیة حیث كیفھا على أساس أنھا 
جریمة جنوحیة والشروع في الجنحة ال عقاب علیھ إال بناء على نص صریح 
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عقوباتمن قانون ال 31طبقا لنص المادة 
، وعلیھ فإن األفعال التي التصل )33( 

إلى فعل اإلیالج  كمقدمات الجماع، ال یتحقق بھا الركن المادي لجریمة 
  .الخیانة الزوجیة

ولكن یالحظ أن األعمال السابقة على الخیانة أو المحیطة بھ كاختالء 
الرجل والمرأة في حجرة واحدة عند فتح الغرفة، أو ضبطھا عندئذ وھي 

الشعر، أو وھو عار، أو مفاجأتھ وھو یعانقھا إلى غیر ذلك من  شعثاء
السلوكات الغیر أخالقیة، كل ھذه األفعال تعتبر قرینة على ارتكاب جریمة 
الخیانة وإن كانت ال تعتبر في ذاتھا زنا، ووفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

فعال تعتبر ھذه األفعال معصیة، ویعاقب علیھا تعزیرا، وتعرف باسم األ
، وتشكل وفقا للتشریعات الوضعیة جرائم أخرى منھا جریمة ھتك )34(الفاحشة

  .)35(العرض، جریمة الشذوذ الجنسي، جریمة الفعل الفاضح العلني

تعتبر جریمة الخیانة : الركن المعنوي لجریمة الخیانة الزوجیة -ثالثا
زوج أو الزوجیة من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي لل

الزوجة، والقصد المتطلب لقیامھ ھو القصد العام الذي یتحقق بتوافر عنصري 
  .العلم واإلرادة

إدراك األمور على نحو صحیح مطابق  أما عن عنصر العلم فیتمثل في
للواقع، فیلزم أن یعلم الجاني بتوافر الواقعة اإلجرامیة، وأن القانون یعاقب 

الزوجین العلم بأنھ یواصل شخصا غیر  علیھا، فیجب أن یتوافر في حق أحد
  . زوجھ

من قانون العقوبات في فقرتھا الثانیة أن یعلم  339وتشترط المادة  
شریك الزوجة بأنھا مرتبطة بعالقة زوجیة وعلى ھذا األساس بني القرار 

ال تطبق المادة : "عن المجلس األعلى إذ جاء فیھ 1984جوان  12الصادر یوم 
ت على الشریك الذي ارتكب جریمة الزنا مع امرأة إال إذا قانون العقوبا 339

، غیر أن شریكة الزوج لم یشترط القانون علمھا "كان یعلم أنھا متزوجة
: من قانون العقوبات 339بزواج الرجل حیث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتطبق "
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، أي أنھ إذا وقع وطء محرم بین زوج وامرأة فإنھا "العقوبة ذاتھا على شریكتھ
تعاقب بنفس عقوبتھ حتى إذا كانت معتقدة بأنھ غیر متزوج، فلو أراد المشرع 

وتطبق العقوبة ذاتھا على : "اشتراط علمھا ألضاف في آخر الفقرة الثالثة
  . )36("شریكتھ إن كانت عالمة بأنھ متزوج

ن المشرع الجزائي الجزائري لم یحمل أي تفریق بین خیانة ومن ثم فإ
الزوجة وخیانة الزوج مثل ما ھو الحال في أغلب التشریعات التي تعاقب على 

دون ) بالنسبة لزنا الزوجة(الخیانة، إال في ھذا األمر أي اشتراط علم الشریك 
بأنھ  ، في حین ھناك من ذھب إلى القول)37()بالنسبة لزنا الزوج(الشریكة 

بالنسبة للشریك یشترط فیھ العلم بأن خلیلھ أو خلیلتھ متزوجا أو متزوجة فإن 
كان یجھل الرابطة الزوجیة وقت إتیان الفعل فإن القصد الجنائي یكون 

، فحسب ھذا الرأي فإنھ یضیف شرط العلم في شریكة الزوج على )38(منتفیا
  .الرغم من وضوح وصراحة النص

االعتقاد الخاطئ ببطالن الزواج أو انتھائھ، وینتفي القصد الجنائي ب
وذلك إذا اعتقدت الزوجة بطریق الخطأ بأن زواجھا باطل، أو أنھا مطلقة، أو 
أن زوجھا توفي وارتكبت النشاط اإلجرامي المكون لجریمة الخیانة الزوجیة، 

، واألمر )39(ال تعد خائنة النتفاء عنصر العلم وبالتالي انتفاء القصد الجنائي
سھ بالنسبة للرجل إذا اعتقد ذلك، غیر أنھ لما كانت عصمة الزواج بید نف

  .الزوج فإن مثل ھذه االحتماالت تستبعد نسبیا

وعلیھ ال عقاب إال إذا حصلت الخیانة والجاني عالما أنھ متزوجا وأنھ 
یواصل شخص غیر قرینھ في الزواج فإذا كان یجھل أنھ متزوج أو وقع في 

ل شخص تحل لھ مواصلتھ شرعا كما لو ضنت الزوجة غلط وأعتقد أنھ یواص
أنھا تسلم نفسھا لزوجھا ولیس ألجنبي فال عقاب علیھا، وكذلك ال عقاب إذا 
اعتقد المتھم بحسن نیة أنھ قد أصبح في حل من الرابطة الزوجیة كما لو 
اعتقدت الزوجة أن زوجھا الغائب قد مات وال مسؤولیة إذا وقع الفعل بغیر 

م، كما لو أكرھت الزوجة على تسلیم نفسھا ألجنبي اغتصبھا بالقوة رضا المتھ
  .)40(أو بالتھدید
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والعلم الذي یعتد بھ القانون ھو ذلك العلم الیقیني، وعلیھ فمجرد الشك 
في األمر یجعل من عنصر العلم غیر یقیني، تنتفي بھ المسؤولیة، فالرجل 

لقة طالقا بائنا بینونة كبرى ال الذي یطأ امرأة معتقدا اعتقادا جدیا أنھا غیر مط
یعد مرتكبا لجریمة الخیانة الزوجیة النتفاء عنصر العلم على وجھ الیقین لدیھ، 

  .وأن الشك یفسر لمصلحتھ

باإلضافة إلى توافر عنصر العلم یشترط لتوافر القصد الجنائي أن و
تتجھ إرادة الجاني الحرة المختارة إلى ارتكاب النشاط اإلجرامي لجریمة 

، فیجب أن تتجھ إرادة الزوجة إلى االتصال جنسیا )الوطء(الخیانة الزوجیة 
بغیر زوجھا بقبولھا وطئھ لھا، فإذا كانت إرادتھا غیر حرة أو غیر مختارة 
انتفى القصد الجنائي، فإذا كانت مكرھة علیھ فال تقوم جریمة الخیانة أصال في 

  .)41(حقھا وإنما تكون ضحیة جریمة اغتصاب

القصد الجنائي بالغلط، وھو العلم غیر المطابق للحقیقة والواقع، وینتفي 
ومثالھ إذا اعتقدت الزوجة بسبب صحیح أنھا مطلقة، أو أن زوجھا الذي غاب 
عنھا مدة طویلة قد توفي فعال، فال عقاب علیھا، كما ینتفي القصد الجنائي 

ال "نھ من قانون العقوبات الجزائري على أ 47بالجنون حیث تنص المادة 
 44، وتنص المادة "عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة

وال تؤثر الظروف الشخصیة التي "في فقرتھا الثانیة من نفس القانون على 
ینتج عنھا تشدید أو تخفیف العقوبة أو اإلعفاء منھا إال بالنسبة للفاعل أو 

الفقرة یعد الرجل الذي  ، وتطبیقا لھذه"الشریك الذي تتصل بھ ھذه الظروف
یواقع مجنونة متزوجة مسؤوال عن ھذه المواقعة بوصفھ شریكا في الزنا رغم 

كما أن . عدم مساءلة الزوجة بسبب انعدام األھلیة الالزمة لتحمل المسؤولیة
ھناك عوارض أخرى تؤثر على القصد الجنائي بصفة عامة، كالسكر وصغر 

  .السن

ذا توافر القصد الجنائي في جریمة الخیانة وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنھ إ
الزوجیة، فإنھ ال یعتد بالباعث على ارتكابھا، ألن الجریمة ال تتطلب قصدا 
خاصا، لذا یستوي أن یكون الباعث على ارتكاب الجریمة االنتقام من خیانة 
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الزوج اآلخر، أو انتقام الزوجة من الزوج الذي تزوج بأخرى، أو كسب المال 
اعدة الزوج في اإلنفاق على األسرة، أو الرغبة في إنجاب طفل من أجل مس

من غیر الزوج الذي یحول عقمھ دون تحقق رغبة الزوجة في إنجاب الطفل، 
أو تعویضا عن المعاشرة المشروعة حالة عدم قدرة أحد الزوجین على تلبیة 

  .)42(الرغبة الجنسیة للزوج اآلخر

  :الخیانة الزوجیة العقوبة المقررة لجریمة -الفرع الثاني

من قانون العقوبات على معاقبة أحد الزوجین الذي  339تنص المادة 
یخل بواجب اإلخالص لزوجھ األخر ویرتكب جریمة الخیانة الزوجیة بالحبس 
من سنة إلى سنتین، وذلك دون تمییز بین الزوج والزوجة، وتطبق نفس 

  .العقوبة على الشریك وال عقاب على الشروع في ذلك

ن إذا أردنا أن نقارن شناعة ھذا الفعل مع العقوبة المقررة لھ نجدھا لك
عقوبة بسیطة ال تشفي غلیل الزوج المضرور وال ترضي قیمة الشعور العام 
بالعدالة داخل المجتمع مما یؤدي ال محال إلى عدم الشعور بالخوف في نفوس 

ت المترتبة بعض األزواج المستھترین بقدسیة الرابطة الزوجیة وااللتزاما
علیھا، ولذلك كان من المستحسن على المشرع الجزائري أن یقر عقوبة تصل 
إلى حد استئصال الزوج الخائن من المجتمع بإنزال عقوبة اإلعدام علیھ جزاء 
ما اقترفھ من سلوك تأبھ الطبیعة البشریة، ھذا لیكون للعقوبة أثر رادع یحد 

أفراد المجتمع بعدالة القانون،  من انتشار ھذا السلوك من جھة ویرضي شعور
ویسبب ألم للجاني یفوق بكثیر من اللذة الغیر مشروعة التي ابتغاھا في الحرام 

  .والتي ھدمت كیان األسرة وشتت أبنائھا

فإقرار عقوبة اإلعدام فقط ھو الذي یضمن المحافظة على كیان األسرة 
ي ال تجدي نفعا في أما عن مثل ھذه العقوبة البسیطة التي اقرھا المشرع، فھ

ضمان حمایة األسر من خطر مثل ھذه الجرائم خصوصا أن المشرع قد 
حصر مسألة تحریكھا في الزوج المضرور دون النیابة صاحبة االختصاص 
األصیل في توقیع العقاب وكرس للزوج المضرور الصفح عن الزوج الخائن 

  .تحت ذریعة حفظ كیان األسرة من التمزق
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ن المشرع نص على عذر االستفزاز في جریمة وتجدر المالحظة أ
من قانون العقوبات التي مكن بموجبھا  279الخیانة الزوجیة فنص في المادة 

الزوج المضرور من االستفادة من األعذار في حالة ارتكابھ للجریمة على 
الزوج الخائن أو على شریكھ في اللحظة التي یفاجئھ فیھا في حالة التلبس 

ا بذلك حالة الھیجان النفسي التي ال تدع لھ مجال لتمالك بالخیانة مراعی
أعصابھ فیقدم على ارتكاب أي سلوك إجرامي لغسل العار الذي لحق بھ من 

  .جراء خیانة زوجھ لھ

غیر أن المشرع اشترط توفر أركان ثالث لعذر االستفزاز یتمثل األول 
یكون الضحیة ھو في صفة الجاني وھو أن یكون الجاني أحد الزوجین وأن 

الزوج اآلخر أو شریكھ وھذا العذر مقرر للزوج المضرور دون غیره من 
أفراد أسرتھ وأقاربھ، أما الثاني فیتجسد في مفاجأة الزوج متلبسا في الخیانة، 
وینحصر الشرط األخیر في أن یتمثل السلوك اإلجرامي الذي یقدم علیھ الزوج 

 . للحظة ذاتھاالمضرور في القتل والجرح والضرب في ا

وبتwwwwوفر أركwwwwان عwwwwذر االسwwwwتفزاز فwwwwإن العقوبwwwwة تخفwwwwض طبقwwwwا لwwwwنص 
  :من قانون العقوبات 283المادة 

الحwwwبس مwwwن سwwwنة إلwwwى خمwwwس سwwwنوات إذا تعلwwwق األمwwwر بجنایwwwة عقوبتھwwwا  -
 .اإلعدام

 .الحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا تعلق األمر بأي جنایة أخرى -

 .لق األمر بجنحةالحبس من شھر إلى ثالثة أشھر إذا تع -

وبالرجوع إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة فقد عمدت من أجل مكافحتھا 
لجریمة الخیانة الزوجیة التي تعتبر من أشد الجرائم خطورة على المجتمع 
وعلى نظام األسرة بصفة خاصة إلى تقریر عقوبات قاسیة لھا، لما تثیره من 

ن اختالط في األنساب یتنافى فساد وانحطاط في األخالق، ولما یترتب علیھا م
مع كرامة اإلنسان وانتمائھ إلى أسرة صالحة، وتشكل تعدیا على مصلحة 
أساسیة من مصالح الشریعة اإلسالمیة في المحافظة على العالقات اإلنسانیة، 
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وخاصة األسرة التي بانحاللھا تذھب أقوى رابطة في بناء المجتمع الفاضل، 
  .)43(ل األمةوتضیع بذلك األنساب ویفنى نس

وقد میزت الشریعة اإلسالمیة بین حالتین في مجال تقریر العقوبة، 
فالزاني المحصن والزانیة المحصنة یعاقبان بالرجم، أي بالقتل رمیا 

استقر الفقھ الجنائي اإلسالمي على عقوبة الرجم للزاني بالحجارة، وقد 
 جم الرسول المحصن أخذا بالسنة الفعلیة والقولیة للمصطفى، فقد ثبت ر
  .)44(لماعز بن مالك والمرأة الغامدیة والیھودیان بعد إقرارھم بالزنا

ویعاقب الزاني غیر المحصن والزانیة غیر المحصنة بعقوبة مئة جلدة 
ْنھَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوال  :عمال بقولھ عز وجل انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ اِنیَةُ َوالزَّ الزَّ

ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َوْلیَْشھَْد تَأُْخْذُكم بِ  ِ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا|َّ ِھَما َرأْفَةٌ فِي ِدیِن هللاَّ
َن اْلُمْؤِمنِینَ  ، وتغریب عام أي اإلبعاد لمدة سنة )4: النور( َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ

تغریب  ودلیلمن البلد الذي تم الزنا فیھ إلى بلد أخر داخل حدود دار اإلسالم، 
في الزاني  الزاني في الشریعة اإلسالمیة جاء في السنة القولیة لرسول هللا 

  .)45( "جلد مائة وتغریب عام"إذا لم یحصن 

  الحمایة اإلجرائیة لألسرة من جریمة الخیانة الزوجیة: المبحث الثاني

علق المشرع الجزائري مسألة إثبات جریمة الخیانة الزوجیة في طرق 
ز للقاضي الجزائي تخطیھا وإعمال الحریة المطلقة إلثباتھا، محددة ال یجو

وذلك بالنظر إلى خصوصیتھا، ھذا إضافة إلى الطریق اإلجرائي لتحریكھا 
والتنازل عنھا الذي حصره في ید الزوج المضرور دون سوھا مكبل بذلك ید 
النیابة العامة صاحبة الحق في المتابعة وتوقیع العقاب، حیث رجح المشرع 

لجزائري في ھذه الجریمة مصلحة األسرة في الحفاظ على كیانھا على ا
مصلحة المجتمع الممثل في ھیئة االدعاء العام الموكل لھا اقتضاء حق العقاب 

  .من مرتكب الجریمة

وتبعا لذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نخصص األول لطرق 
إجراءات المتابعة في  دراسةإثبات جریمة الخیانة الزوجیة، أما الثاني فنفرده ل

  .جریمة الخیانة الزوجیة
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  إثبات جریمة الخیانة الزوجیة: المطلب األول

من المعلوم أن جمیع األفعال اإلجرامیة یجوز إثباتھا بكافة الوسائل، 
وبكل الطرق القانونیة، كالشھادة واالعتراف والمعاینة وغیرھا من الطرق، 

أحكام الشریعة اإلسالمیة من حیث اعتبار غیر أن القانون الجزائري اتفق مع 
أن جریمة الخیانة الزوجیة ذات طبیعة خاصة وال یمكن أن تخضع لقواعد 
اإلثبات العامة، وذلك لما لھذه الجریمة من تأثیر سیئ ومباشر على نظام 
األسرة التي ھي أساس المجتمع، ولھذا حصر المشرع الجزائري القاضي 

محضر : أن یخرج عنھا أو یقیس علیھا ھي الجزائي بثالث طرق ال یجوز
  .التلبس بالخیانة الزوجیة، واالعتراف الكتابي، واإلقرار القضائي

وسوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نخصص الفرع األول للمحضر 
القضائي كوسیلة إلثبات حالة التلبس، أما الثاني فنتناول من خاللھ االعتراف 

  .لتین إلثبات ھذه الجریمةالكتابي و اإلقرار القضائي كوسی

  المحضر القضائي المثبت لحالة التلبس: الفرع األول

من قانون العقوبات  341تثبت جریمة الخیانة الزوجیة وفقا لنص المادة 
الجزائري بواسطة محضر یحرره أحد أعضاء الشرطة القضائیة الذین 

معاینة حالة من قانون اإلجراءات الجزائیة الذین یقومون ب 15حددتھم المادة 
التلبس ومباغتة الزاني والزانیة متلبسین بالفعل بحیث یوجدا في ظروف ال 

  .تدع مجاال للشك على ارتكابھما لفعل الجیانة الزوجیة

ھو أن وومما تقدم یتضح لنا أن التلبس بالخیانة الزوجیة قد یكون حقیقي 
لزوج وشریكھ تضبط جریمة الخیانة الزوجیة مباشرتا أثناء ارتكابھا من قبل ا

فیھا أو عقب ارتكابھا بمدة قصیرة، ومثال ذلك أن یدخل منزلھ فیشاھد زوجتھ 
وھي تضاجع خلیلھا فیسرع إلى إحضار رجال الشرطة القضائیة إلثبات 

  .واقعة الخیانة وتحریر محضر یثبت فعل الوطء الغیر مشروع

تم وقد یكون اعتباریا حیث یتجسد ذلك في الظروف والمالبسات التي ی
فیھا ضبط الزوج وخلیلتھ أو زوجة وعشیقھا في وضع ال یتیح مجاال لشك 
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بارتكابھما لفعل الوطء الغیر مشرع، ومثال ذلك من یجد زوجتھ مع خلیلھا في 
مكان مھجور یرتاده عادة الشباب العشاق للقیام بالعالقات الجنسیة الغیر 

الجنسیة، ومنھ ال  مشروعة، حیث یعد ھذا المكان قرینة على مباشرة العالقة
یشترط لقیام جریمة الخیانة الزوجیة مشاھدة الزوجة الزانیة مع خلیلھا بل 
یكفي أن یكونا شوھدا في ظروف ال تترك مجاال لشك على أنھما باشرا عالقة 
جنسیة غیر شرعیة، وفي كلتا الحالتین ال بد من محضر یثبث الوضع الذي 

ھ في فعل الوطء الغیر شھد فیھ أحد الزوجین في وضع یثبت تورط
  .    )46(مشروع

وحتى یكون المحضر القضائي مثبت لجریمة الخیانة الزوجیة صحیحا 
البد أن یكون محررا من قبل شخص یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة، ویكون 
ھذا المحضر صحیحا من الناحیة الشكلیة غیر مخالف للقانون، وإال لم یكن لھ 

  .)47(حجة في اإلثبات

حضر التلبس یكون صحیحا حتى إذا لم یشاھده ضابط الشرطة كما أن م
القضائیة بنفسھ، فقد یعتمد على روایة أحد الشھود بما رآه أو سمعھ، كأن یقوم 
زوج بمشاھدة زوجتھ وشریكھا وھما في وضع یدل داللة قطعیة على 
اقترافھما فعل الزنا، ومن بعدھا یتصل بالشرطة الستدعاء ضباط الشرطة 

  .)48(لیحرر محضر المعاینة بناءا على شھادتھ القضائیة

وتعمل حجیة محضر معاینة الجرم المتلبس بھ في جریمة الخیانة 
الزوجیة على إثبات الركن المادي لھذه الجریمة والمتمثلة في رؤیة عملیة 
الوطء أو اإلیالج أي عملیة الجماع كاملة، والتي تتطلب أن یلج عضو تذكیر 

ة، وھذه العملیة من المستحیل مشاھدتھا ألن الزانیین الرجل داخل فرج المرأ
عند شعورھما بأي حركة سینھیان ھذه العملیة فورا، فیمكن رؤیتھما عقب 
الفعل مباشرة أو قبلھ، أما أثناء الجماع فذلك األمر نادر الوقوع، فمن الحالة 

نھ كان التي كانا علیھا عند مفاجأتھما یمكن االستنتاج بأن الفعل قد وقع، أو أ
  .سیقع لوال ھذه المفاجأة
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ومما سبق یمكن القول أن مشاھدة الزوج أو الزوجة المشتبھ فیھ في 
وضعیة أو ظرف أو حالة ال تترك مجاال للشك في أنھما باشرا العالقة 
الجنسیة كافي لتحریر محضر یثبت فعل الوطء بغض النظر عن شرط ولوج 

  .)49(قضیب الرجل في فرج المرأة

  االعتراف الكتابي واإلقرار القضائي: نيالفرع الثا

إضافتا إلى محضر التلبس بجریمة الخیانة الذي یعده رجال الضبط 
القضائي إلثبات الواقعة المادیة ونسبھا لمرتكبھا أضاف المشرع الجزائري 

االعتراف الكتابي واإلقرار : وسیلتین إلثبات جریمة الخیانة الزوجیة ھما
  .القضائي

الكتابي الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن اإلقرار  - أوال
ھو ذلك اإلقرار الصادر من الزوج الزاني في رسائل أو مستندات أو  :المتھم

محررات یحكي فیھا عالقتھ غیر الشرعیة التي أقدم علیھا، حیث یعتبر دلیل 
الثاني من األدلة التي اقرھا المشرع الجزائري إلثبات جریمة الخیانة 

  .الزوجیة

حتى یكون ھذا اإلقرار صحیح ولھ قیمة استداللیة البد أن یكون ھذا و
االعتراف صادر في رسائل، أو مستندات، أو خطابات أو مكاتیب، صادرة 
من الزوج الزاني إلى شریكھ أو العكس، أو إلى غیره، أو محتفظا بھا لنفسھ، 

رط أن ومحررا من المتھم بخط یده، أو بخط ید غیره، أو بأي أداة أخرى بش
یوقع ھو علیھ، كما یشترط أن یكون ھذا االعتراف قد حرره صاحبھ في جو 
بعید عن االنفعاالت النفسیة، وبمعزل عن الشرطة والقضاء، أي یكون صادرا 
عن إرادة واعیة وسلیمة، أما إذا تبین أنھ أكره على تحریره فال یؤخذ بھ في 

أن یكون ھذا االعتراف  مجال اإلثبات لتخلف عنصر اإلرادة الحرة، كما یجب
واضحا مبینا لوقوع الخیانة، وقد یجيء صریحا أو ضمنیا داال على وقوع 

  .)50(جریمة الزنا یقینا
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ویقصد بتعبیر الصریح أن یذكر محرر الرسائل بعبارات صریحة ال 
لبس فیھا وال غموض، واصفا فعلتھ مما ال یدع مجاال للشك في وقوع الخیانة، 

  .ي ذكر عبارات تفید أو تشیر إلى فعل الخیانة الزوجیةأما الضمني فیتمثل ف

وال بد أن یكون الحصول عن ھذه المحررات أو الرسائل بطریق 
مشروع، فال یجوز االستیالء علیھا بالسرقة، أو التحایل، أو التجسس، أو 
غیرھا من الطرق غیر الشرعیة، ویستثنى من ھذه الحالة إذا استولى علیھا 

  .یجوز لھ ذلك إذا شك في أخالق زوجتھزوج المتھمة، إذ 

أما بخصوص حجیة االعتراف الكتابي فھي حجیة استداللیة غیر 
قطعیة، مثلھ مثل محضر معاینة جرم التلبس بالخیانة الزوجیة، وللقاضي 
السلطة المطلقة في تقدیر قیمة ھذا الدلیل فإن اقتنع بصحتھ، وتحقق من وقوع 

ه الرسائل حكم بإدانة المتھم بشرط أن یشمل الخیانة بناءا على ما جاء في ھذ
ھذا الحكم على ما یفید أن المحكمة قد محصت ھذه الدعوى المعروض 

من  379أمامھا، وھو ما یعرف بتسبیب األحكام الوارد بیانھ في نص المادة 
قانون اإلجراءات الجزائیة، أما إذا لم یقتنع بصحة الدلیل طرحھ جانبا وبرأ 

  .إذا تعلق األمر بالمحررات والوثائقذمة المتھم، ھذا 

وھو آخر األدلة المثبتة لجریمة الخیانة : اإلقرار القضائي -ثانیا
الزوجیة حیث یتمثل في التصریحات واألقوال التي یدلي بھا المتھم أثناء 
المرافعات أمام المحكمة، وینسب إلى نفسھ القیام باألفعال المادیة المكونة 

  .لھاللجریمة المالحق من أج

وحتى یكون ھذا اإلقرار كدلیل إثبات البد أن یكون االعتراف صریحا 
واضحا ال لبس فیھ، وال غموض یكتنفھ بشأن ارتكاب جریمة الخیانة 

وأن یكون المعترف أھال لالعتراف بمعنى أن یكون بالغا سن ، الزوجیة
ه التمییز، عاقال غیر مجنون أو معتوه، سلیم اإلرادة، غیر واقع تحت إكرا

وللقاضي الجزائي سلطة مطلقة في ، مادي أو معنوي، وأن یقع أمام القضاء
من قانون اإلجراءات  213تقدیر قیمة االعتراف، وھذا حسب نص المادة 
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االعتراف شأنھ كشأن جمیع عناصر اإلثبات، : "الجزائیة حیث نصت على أن
  ".یترك لحریة القاضي

ع سلطة مطلقة في وخالصة القول أن المشرع أعطى لقاضي الموضو
تقدیر قیمة األدلة المثبتة لجریمة الخیانة الزوجیة، بشرط عدم خروجھ في 

قانون  341حكمھ عن األدلة المحددة قانونا، على سبیل الحصر في المادة 
اإلجراءات الجزائیة، فال یجوز إثباتھا بغیر ذلك، وھو ما قضت بھ المحكمة 

ولما كان من الثابت في : "ي نصتالعلیا الجزائریة في أحد قراراتھا والت
قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما أدانوا المتھمین بجریمة الزنا بناء على 

قانون اإلجراءات الجزائیة، فإنھم بقضائھم  341قرائن لم تنص علیھا المادة 
  .)51("كما فعلوا یكونون قد خرقوا القانون

  الزوجیة إجراءات المتابعة في جریمة الخیانة: المطلب الثاني

بما أن جریمة الخیانة الزوجیة ذات طبیعة خاصة ولھا تأثیر كبیر على 
نظام األسرة فقرر المشرع الجزائري عمال بالمشرع الفرنسي طرقا ووسائل 
معینة لمتابعتھا مراعاة لمصلحة األسرة، وسوف نتناول في ھذا المطلب 

ألول، ونخصص الشكوى كقید لحمایة األسرة من جریمة الخیانة في الفرع ا
  .الفرع الثاني للصفح ودوره في إنھاء المتابعة في جریمة الخیانة الزوجیة

  الشكوى كقید لحمایة األسرة من جریمة الخیانة الزوجیة: الفرع األول

یقصد بالشكوى البالغ أو اإلخطار الذي یقدمھ المجني علیھ إلى 
م معینة حصر السلطات المختصة طالبا تحریك الدعوى العمومیة بشأن جرائ

  .)52(المشرع تحریكھا على تقدیم الشكوى

مiiiن قiiiانون العقوبiiiات جریمiiiة الخیانiiiة  339وبعiiiد أن نظمiiiت المiiiادة 
الزوجیiiiة والمشiiiاركة فیھiiiا أشiiiارت فiiiي فقرتھiiiا الرابعiiiة إلiiiى أن إجiiiراءات 

  .المتابعة ال تتخذ إال بناءا على شكوى الزوج المضرور

iiiiة العامiiiiل النیابiiiوز لممثiiiiھ ال یجiiiiتنتج أنiiiراء ونسiiiiأي إجiiiiوم بiiiة أن یق
مiiiiن إجiiiiراءات تحریiiiiك دعiiiiوى الخیانiiiiة مiiiiن تلقiiiiاء نفسiiiiھ بiiiiل إن تحریiiiiك 
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ال""دعوى یتوق""ف عل""ى ش""كوى مس""بقة م"""ن ط""رف ال""زوج اآلخ""ر ال""ذي مس"""ھ 
ویرج"""ع ھ"""ذا القی"""د لم"""ا لھ"""ذه الجریم"""ة م"""ن اتص"""ال . )53( ع"""ار ھ"""ذه الجریم"""ة

مباش""""ر لمص""""لحة األس""""رة وش""""رفھا، أكث""""ر مم""""ا ل""""ھ م""""ن اتص""""ال بمص""""لحة 
م"""ع وال یج"""وز تق"""دیمھا م"""ن أي ش"""خص آخ"""ر غی"""ر ال"""زوج المتض"""رر المجت

ف"""إن ك"""ان مجنون"""ا أو معتوھ"""ا وق"""ت أو بع"""د ارتك"""اب الجریم"""ة فإن"""ھ ال م"""انع 
م""ن تق"""دیم ممثل"""ھ الق""انوني الش"""كوى نیاب"""ة عن"""ھ، كم""ا أن الق"""انون ل"""م یح"""دد ال 
ص"""راحة وال ض""""منا أج""""ال معین""""ا لل""""زوج الش""""اكي لك""""ي یس""""تعمل حق""""ھ ف""""ي 

  .یقیده بأي شرط تقدیم شكواه ولم

ویجب اإلشارة أیضا أنھ في حالة عدم مراعاة الشرط من قبل النیابة 
العامة واتخذت إجراءات التحقیق أو أحالت الدعوى على المحكمة فإن ھذه 
األخیرة ال تستطیع أن تنظر في الدعوى أو تفصل فیھا، بل یتعین علیھا أن 

طلب المتھم أو شریكھ ویجب  تقضي بعدم قبولھا من تلقاء نفسھا أو بناءا على
أن یتضمن الحكم اإلشارة إلى أن الدعوى قد رفعت تبعا لشكوى الزوج 
المتضرر أو أنھا لم ترفع تبعا لذلك وإال كان حكمھا معیبا واجبا إلغائھ و 

  .نقضھ

أما إذا كان الشاكي قد وافتھ المنیة بعد تقدیم الشكوى ضد الزوج اآلخر 
سقوط حق النیابة العامة في متابعة اإلجراءات  فإن الوفاة ال یترتب علیھا

  .)54(الالزمة إلقامة الدعوى

  .دور الصفح في إنھاء المتابعة في جریمة الخیانة الزوجیة: الفرع الثاني

تعددت التعاریف الفقھیة التي نادى بھا شراح القانون الجنائي 
بموجبھا بخصوص الصفح كوسیلة إلنھاء المتابعة في جرائم الشكوى التي قید 

المشرع النیابة بشكوى المضرور، نذكر من أھمھا تعریف الدكتور مأمون 
عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في : "سالمة حیث عرف الصفح بأنھ

الشكوى، بمقتضاه یعبر عن إرادتھ في وقف األثر القانوني لشكواه، أي وقف 
  .)55("إجراءات السیر في الدعوى
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فقرة أخیرة من قانون العقوبات نجدھا  339وبالرجوع إلى نص المادة  
تنص على أن الصفح یضع حد للمتابعة في جریمة الخیانة الزوجیة وذلك 
بتنازل عن الشكوى بعد تقدیمھا وقبل صدور حكم نھائي وبات في موضوع 

  .الدعوى

یعد التنازل عن الشكوى حقا من حقوق الشاكي المضرور من جراء و
إذا شاء قبل النطق بالحكم وبالتالي یضع حدا  جریمة الخیانة الزوجیة یستعملھ

للمتابعة ضد زوجھ، ویستفید الشریك كذلك من سحب الشكوى وتنقضي 
  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 06الدعوى العمومیة طبقا لنص المادة من 

حیث یقدر المشرع الجزائري مصلحة األسرة في الحفاظ على تماسكھا 
لسمعتھا، األمر الذي یؤثر ال محال في نفسیة  رغم ما أصبھا من انتھاك جسیم

الزوج الضحیة، وتمتد أثاره إلى األبناء في حال وجودھم، مما دفع بالمشرع 
إلى إقرار ھذه الوسیلة للحد من اآلثار السیئة لجریمة الخیانة الزوجیة، ففي 
حالة افتراض توقیع العقاب على الزوج أو الزوجة الجانیة فان األسرة لم تقوم 

  .لھا قائمة بعد ذلك

  :الخاتمة

من خالل ما تم عرضھ في تحلیل جریمة الخیانة الزوجیة وأثرھا على 
نظام األسرة، نخلص إلى مجموعة من المالحظات حول السیاسة الجنائیة التي 
انتھجھا المشرع الجزائري في مواجھة ھذه الجریمة التي لھا مساوئ خطیرة 

، حیث یعكس قصور المشرع في سن جدا على نظام األسرة والمجتمع معا
القواعد موضوعیة واإلجرائیة التي تكفل الحد من خطر ھذه الجریمة إلى 
تفشي ھذه الظاھرة الخطیرة على نظام األسرة، فتتفكك وتضعف كنتیجة 
طبیعیة لعدم تقبل الزوج المضرور لخیانة زوجھ لھ، فتنحل الرابطة الزوجیة 

ء األبریاء الذین یتأثرون حتما بما ویترتب عن ذلك ضیاع مصالح األبنا
أصاب أسرتھم من عار، مما قد یدفع بھم إلى الجنوح عن جادة الصواب 
كنتیجة عن الحالة النفسیة التي تعرضوا لھا فیقوى االنحراف داخل المجتمع 

  :وتزید حجم الرذیلة داخلھ، وسبب ذلك یرجع إلى ما یلي
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رع الجزائي في تجریمھ ضعف األساس القانوني الذي یستند علیھ المش
لجریمة الخیانة الزوجیة، حیث أنھ یجرم بصفة خاصة الزنا الذي یتم في إطار 
العالقة الزوجیة ظنا منھ أنھ كفیل بحمایة نظام األسرة من االنحالل والتفكك، 
ویھمل بذلك تجریم سلوك الزنا في حد ذاتھ والذي یؤثر على نظام المجتمع 

األساسیة لقیامھ، وبذلك تتأثر ھذه األخیر بسلوكیات الذي تعتبر األسرة اللبنة 
الالأخالقیة الرائجة في المجتمع فتتأثر بھا، فالمجتمع المنحل یؤثر في األسرة 

  .ولو كانت محافظة ویوقع بھا ال محال في ھاویة االنحالل والرذیلة

بساطة العقوبة التي رصدھا المشرع لزوج الذي یقوم بخیانة زوجھ 
قوبة المقررة في الشریعة اإلسالمیة، حیث ال تشكل ھذه العقوبة مقارنتا بالع

ردعا في المجتمع، وبالتالي تساعد على انتشار ھذه الجریمة أكثر من أن 
تقلص من حجمھا، فلو افترضنا أن مرتكب جریمة الخیانة الزوجیة تسلط علیھ 

صن عقوبة اإلعدام أسوة بالشریعة اإلسالمیة التي تعتبر عقوبة زنا المح
نكون أمام عقوبة تحقق الردع بمفھومھ ) الرجم حتى الموت(إستئصالیة 

الحقیقي وترضي أفراد المجتمع بعدالة القانون فیتحقق عفاف األسرة، وبالتالي 
عفاف المجتمع وزیادة الفضیلة واألخالق، إال أن ھذا األمر تجاھلھ تماما 

ال تستند إال إلى مبدأ  المشرع الجزائري واتبع أھواء التشریعات الغربیة التي
  .الشھوات

ولذلك كان من األجدر على المشرع الجزائري إذا كان حقا بصدد 
انتھاج سیاسة جنائیة تھدف إلى المحافظة على األسرة من االنحالل والتمزق 
أن ال یحصر نطاق تجریم الزنا في حدود الرابطة الزوجیة فحسب، وإنما 

وذلك بالنظر إلى الخطر الذي ینجر یجرم الزنا بغض النظر عن مرتكبیھا، 
  .عنھ من اختالط األنساب واعتالل المجتمع بظاھرة الشھوات الغیر مشروعة

أما عن الزنا الذي یتم في إطار العالقة الزوجیة فیجب أن یسطر لھا 
المشرع عقوبة زجریة تصل إلى حد استئصال الزوج الخائن الذي لم یكتفي 

ث خطورتھ على األسرة والمجتمع مما یستلزم بالحالل وأقام عالقة خبیثة تبث
استقصائھ منھ عمال بأحكام الشریعة اإلسالمیة، إذ في ذلك ما یحقق الردع 
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ویكفل القضاء على ھذه الجریمة من المجتمع والمحافظة على األسرة من 
  .التفكك

وبخصوص إثبات جریمة الخیانة الزوجیة، فانھ ینبغي على المشرع 
تائج التطور العلمي في مجال اإلثبات الجنائي والتي قد الجزائري استغالل ن

تسھم بشكل كبیر في حل لغز الجرائم ال سیما الجنسیة منھا، ولذلك كان من 
التي من شأنھا أن  A D Nاألجدى علیھ أن یضیف تحالیل الحامض النووي 

  .تسھل إثبات الجریمة إلى طرق اإلثبات الثالثة التي جاءت على سبیل الحصر

یرا مسألة التنازل عن الشكوى في جرائم الخیانة الزوجیة والتي من وأخ
شأنھا أن تضع حد للمتابعة والعقاب، فھذه المكنة التي جعلھا المشرع في ید 
الزوج المضرور في الصفح عن زوجھ الخائن تغل ید النیابة في االقتصاص 

ألفراد من الجاني الذي أخل بقواعد العیش داخل المجتمع وسبب أذى رھیب 
أسرتھ، من شأنھا أن تضعف قیمة القاعدة الجنائیة داخل المجتمع وتساعد على 
تفشي ھذه الجریمة مادام أن التنازل یقف حائل بین النیابة وتوقیع العقاب على 
الجاني، ضف إلى ذلك أن التنازل عن الشكوى ال یقف بین ولي األمر وتوقیع 

ذه الجریمة من جرائم الحدود التي العقاب في الشریعة اإلسالمیة طالما أن ھ
ھي حق للخالق عز وجل ال یجوز ألحد التنازل علیھ للحفاظ على مصلحة 

  .العائلة ألنھ فیھ مضار للمجتمع تفوق بكثیر المصلحة التي تحقق لألسرة

كما أن الزوج المضرور الذي یتنازل عن شكواه لیعفي عن زوجھ 
األسریة ال یھنى لھ بال عن غدر الخائن تحت ذریعة المحافظة على الرابطة 

زوجھ لھ ویعیش في حالة من الشك والریب، كما أن ھذا التنازل یضحي بأھم 
غرض من أغراض العقوبة داخل المجتمع وھو إرضاء شعور أفراد العدالة 
في االقتصاص من الجاني الذي اعتدى على كیان المجتمع الذي تعتبر األسرة 

ى المشرع أن یسحب ھذا الحق من ید الزوج جزءا منھ، ولذلك كان ینبغي عل
المضرور كما ھو مكرس في الشریعة اإلسالمیة من أجل تحقیق مصلحة 

  . األسرة والمجتمع بأسره

  



  الباحث شعیب ضریب
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                          274

   :الھوامش

                                                        
محمد رشاد متولي، جرائم االعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن،  -1

  .11، ص 1989دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، دار ھومة، )القسم الخاص(ئي الجزائري  بن وارث م، مذكرات في القانون الجزا -2

  . 188، ص 2003الجزائر، 
عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام األسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني  -3

  .  93، ص 2002لألشغال التربویة، الجزائر، 
الجدیدة،  عبد الحمید الشواربي، جریمة الزنا في ضوء القضاء والفقھ، دار المطبوعات -4

  .27، ص 1985، اإلسكندریة
    .08، ص 1982أحمد محمود خلیل، جریمة الزنا، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  -5
عبد الحكیم فودة، الجرائم الماسة باآلداب العامة و العرض، دار الكتب القانونیة،  -6

  .605، ص 2004القاھرة، 
، 338، 337، 336مة الزنا فقد ألغیت المواد لم یعد المشرع الفرنسي یعاقب على جری -7

جیاللي : أنظر. 1975جویلیة  11الصادر في  617/75، بموجب القانون رقم339
 لإلشغالبغدادي، االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الدیوان الوطني 

   .136، ص 2001التربویة، الجزائر، 
یة للعالقة الزوجیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، محمود أحمد طھ، الحمایة الجنائ -8

  .20، ص 2008
عالء الدین أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء  -9

  .486، ص 1998الخامس، الطبعة الثانیة ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
، دار الجیل، بیروت، 1ط جزء الثاني، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ال -10

  .681، ص 1989
الفیروز أبادي الشیرازي، المــھذب، الطبعة األولى،  دار الكتب العلمیة، بیروت،  -11

  334، ص 1995
أبو النجا شرف الدین موسى الحجماوي المقدسي، اإلقنـاع، الجزء الرابع، دار  -12

  .250المعرفة، بیروت، دون تاریخ النشر، ص 
خلود سامي آل معجون، إثبات جریمة الزنا بین الشریعة والقانون، المركز العربي  -13

  .11، ص 1992للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، 
، دار العلم للجمیع، بیروت، 2ط جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الرابع،  -14

  .63دون تاریخ النشر، ص 



  یع الجزائريالحمایة الجزائیة لألسرة من جریمة الخیانة الزوجیة في التشر                               
  

 

 275                                                                              الدولي التاسع الملتقى

                                                                                                                                
ھتك العرض، الفعل الفاضح، (الزنا وجرائم االغتصاب  عبد الحمید الشواربي، جریمة -15

  .07، ص 1998، منشأة المعارف، اإلسكندریة، )الدعارة
  .133جیاللي بغدادي، االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص  -16
  .26،  ص 02، العدد 1981المجلة القضائیة  ،02/12/1980قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -17
  .76،  ص 02، العدد 1983المجلة القضائیة  ،09/11/1982قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -18
،  02، العدد 2012المجلة القضائیة  ،28/07/2011قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -19

  .325ص 
، الطبعة الثانیة، دار )دراسة مقارنة( محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم، -20

  .وما یلیھا 499، ص 1977ھضة العربیة، بیروت، الن
  .610- 609عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص -21
المتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  156- 66األمر  330المادة : أنظر -22

  .1966المؤرخة سنة  49اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 
لفي، الجرائم العائلیة والحمایة الجنائیة للروابط األسریة، دون دار محمد عبد الحمید األ -23

  .15، ص 1999النشر، مصر، 
  .32عبد الحمید الشواربي، جریمة الزنا، المرجع السابق، ص  -24
  . 134جیاللي بغدادي، االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص  -25
زنا في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي، المكتبة عبد الخالق النواوي، جریمة ال -26

  .  12، ص 1983العصریة، بیروت، 
  .71جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص  -27
بلقاسم نجماوي، جریمة الخیانة الزوجیة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة  -28

، 04ة الجزائر، العدد للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامع
  .  96، ص 1999

حامد سید محمد حامد، العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي، الطبعة األولى،  -29
  .46، ص 2016المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاھرة، 

  .96عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -30
الثالث ، الطبعة الثانیة، دار الكلم الطیب، وھبة الزحیلي، الفقھ المالكي المیسر، الجزء  -31

  .400، ص 2002دمشق، 
  .27محمود أحمد طھ، المرجع السابق، ص  -32
المتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخة في  156-66األمر  31المادة : أنظر -33

  .1966المؤرخة سنة  49العقوبات الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 
  .24لسابق، ص محمود أحمد طھ، المرجع ا -34



  الباحث شعیب ضریب
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                          276

                                                                                                                                
 49، ص 1993، اإلسكندریةمجدي محب حافظ، جرائم العرض، دار الفكر الجامعي،  -35

  .291و 
  134جیاللي بغدادي، االجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص  -36
عبد الحلیم بن مشري، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، كلیة الحقوق  -37

  .14، ص 2006اسیة، العدد العاشر، بسكرة، والعلوم السی
، دار ھومة 10 طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء األول،  -38

  .133، ص2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .33محمود أحمد طھ، المرجع السابق، ص  -39
  32محمود أحمد طھ، المرجع السابق، ص  -40
  .101، المرجع السابق، ص بلقاسم نجماوي -41
  .47عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص  -42
الطبعة ) دراسة مقارنة(شخصیة عقوبات التعزیر في الشریعة اإلسالمیة : ھال العریس -43

  .102-101، ص1997األولى، دار الفالح للنشر، بیروت، 
، المؤسسة 1ط  فلسفة العقوبات في القانون والشرع اإلسالمي،: علي محمد جعفر -44

  .48، ص1997الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
المبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات في الفقھ اإلسالمي : عبد السالم محمد الشریف -45

  .70، ص1986، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )بحث فقھي مقارن(
العدد  1990القضائیة سنة  ، المجلة03/1984/ 20القرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -46

  .167، ص02
  .101محمد متولي رشاد، المرجع السابق، ص -47
  .من قانون اإلجراءات الجزائیة 214المادة : أنظر -48
    .63ص ، 1982، أحمد محمود خلیل، جریمة الزنا، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة -49
  .609عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص -50
  .194،  ص04، العدد1992، المجلة القضائیة 30/12/1986لمحكمة العلیا المؤرخ في قرار ا -51
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائي، الجزء األول،  -52

  .41، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
، 1999ربویة، الطبعة األولى، جیاللي البغدادي، التحقیق، الدیوان الوطني لألشغال الت -53

  .76ص 
  .295ص ، 01العدد، 1990المجلة القضائیة  ،27/11/1984قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  -54
مأمون محمد سالمة، اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء األول، دار  -55

  .130، ص2005النھضة العربیة، القاھرة، 



  الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة بدیل فقھي للطالق بالوسائل القدیمة                             
  

 

 277                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  

  

  الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة بدیل فقھي

    -دراسة مقاصدیة  -للطالق بالوسائل القدیمة  

  

       1باتنة جامعة  -أمال بوخالفي  ةلباحثا

  مقدمة 

الحمد 9 رب العالمین، وأفضل الصالة وأتم التسلیم على سیدنا محمد 
 :وعلى ألھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

حیث   ھ وتعالى الطالق، ولكنھ أبغضھ في الوقت نفسھ،أحل هللا سبحان
، فالطالق حق شرعھ هللا، "أبغض الحالل عند هللا الطالق" :قال رسول هللا 

ولكنھ وضع لھ قیود وضوابط فھو لیس حقا مطلقا، وإنما ھو تشریع إلھي 
ل أخیر بعد أن تنقطع كل حبال التواصل والحب فیكون الطالق حوضع ك

، لخطورة ھذه الظاھرة في حیاة األسرة والمجتمع، وما یترتب نھایة المطاف
علیھا من أضرار ومفاسد، وألجل ھذا فقد شدد العلماء في الوسائل والصیغ 
التي یتم بھا الطالق وتم تحدیدھا في الشرع سواء الوسائل األصلیة، أو البدیلة 

دائرة والتي تقوم مقام األصلیة، ووضعوا لھا الضوابط والقیود لتضییق 
الطالق، لكن حدث في ھذا العصر ظھور بدیل جدید للوسائل التي یتم بھا 
الطالق في الشرع، وذلك نظرا لما یشھده ھذا العصر من تغیرات سریعة 

أین استطاعت ھذه  وتطورات ضخمة في عالم االتصاالت ودنیا التقنیات،
ي التقنیات من فرض حضورھا المادي والمعنوي في حیاتنا المعاصرة وف

جمیع مناحي الحیاة، و اتجھت ھذه الوسائل لتمس بنظام األسرة وكیانھا رغم 
وذلك بخلقھا بدیل معاصر للوسائل التي یتم بھا الطالق الشرع،  خطورتھ،

حیث أصبح من السھل فض الزواج وحلھ عن طریق ھذه الوسائل والتقنیات 
  .  المعاصرة
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اعتبار الطالق ومن ھنا جاءت فكرة ھذه الورقة للبحث في ما مدى 
بھذه الوسائل التكنولوجیة المعاصرة كبدیل فقھي عن الطالق بالوسائل القدیمة 
والتي حددھا الشرع،وما مدى تحقیق ھذا البدیل للمقاصد المرجوة منھ، وذلك 

ما المقصود بالطالق بواسطة : من خالل محاولة اإلجابة على األسئلة التالیة
ما مدى اعتباره كبدیل فقھي عن الطالق الوسائل التكنولوجیة المعاصرة؟ و

   .بالوسائل القدیمة؟

  :وسعیا لإلجابة على ھذه التساؤالت نقترح الخطة التالیة

  .مفھوم الطالق، وما المقصود بالبدیل الفقھي: المطلب األول

  .األصلیة والبدیلة: وسائل الطالق في الشرع :المطلب الثاني

لوسائل التكنولوجیة المعاصرة من مدى اعتبار الطالق با :المطلب الثالث
  .تطبیقات البدیل الفقھي

 

  مفھوم الطالق و تعریف البدیل الفقھي :مطلب األولال

  :مفھوم الطالق -أوال

  :تعریف الطالق لغة واصطالحا - 1

: حل القید، وھو مأخوذ من اإلطالق الذي ھو:الطالق لغة :لغة -أ
إذا حللت قیده وأرسلتھ، : التخلیة واإلرسال والترك، تقول أطلقت السیر

طَالُق النساء لمعنیین أَحدھما حّل ُعْقدة النكاح، تركتھم، ف: وطلقت القوم
فأقرب المعاني للمعنى االصطالحي ھو . 1واآلخر بمعنى التخلیة واإلرسال

  .حل القید: معنى الطالق

عّرف الطالق في اصطالح الفقھاء بتعریفات مختلفة  :اصطالحا -ب
  :منھا
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إزالة عصمة الزوجة بصریح لفظ أو كنایة " :وقیل ھو، 2"د النكاحھو حل قی"
رفع قید النكاح في الحال أو " :كما عرف بأنھ، 3"ظاھرة ، أو بلفظ مع نیة

    .4"المآل بلفظ مخصوص أو ما یقوم مقامھ

وفي ھذا التعریف توسیع لصیغ الطالق في جعلھا في اللفظ وما یقوم 
ف الثاني في اللفظ، ولم تذكر في التعریف مقامھ، حیث تم حصرھا في التعری

كما أنھ في ھذا التعریف تفریق بین الفسخ والطالق، على اعتبار أن  األول،
الفسخ مقارب للطالق إال أنھ یخالفھ في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطالق فال 

  .  ، وبالتالي فھو أشمل التعاریف التي ذكرتھا5ینقض العقد ولكن ینھي آثاره فقط

اختلف الفقھاء في أركان الطالق، حیث قال : 6أركان الطالق -2 
أو ما یقوم مقام اللفظ من  ھو الصیغة وھي اللفظ؛: ركن الطالق: الحنفیة

أي موقعھ : أھل لھ: أركان الطالق أربعة: ، أما المالكیة فقالوا7اإلشارة ونحوھا
باللفظ أي قصد النطق : قصدمن زوج أو نائبھ أو ولیھ إن كان صغیراً، و

الصریح والكنایة الظاھرة، ولو لم یقصد حل العصمة بدلیل صحة طالق 
وعدھا ابن جزي . 8أي عصمة مملوكة، ولفظ صریح أو كنایة: محلو. الھازل

  . 9وھي اللفظ وما في معناه: ھي المطلِّق، والمطلَّقة، والصیغة: ثالثة

أركان : وزاد الشافعیة والحنابلة على المالكیة ركن المحل فقالوا
مطلِّق، وصیغة، ومحل، ووالیة، وقصد، فالوالیة أدخلھا : الطالق خمسة

  .10المالكیة في الركن األول وھو األھلیة

وعلیھ جمھور الفقھاء متفقون على أن الصیغة ركن من أركان 
اللفظ : "الطالق وال وجود لطالق من دون تحقق صیغتھ، والمقصود بالصیغة

إال أنھ یستعاض عن اللفظ في أحوال بالكتابة  - أي عن الطالق - المعبر بھ عنھ
   .11"واإلشارة

فالصیغة ھي الوسیلة التي یتم بھا الطالق، وھي ركن مھم ال یتحقق 
  .  الطالق من دون تحقق صیغتھ ووسیلة إیقاعھ
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والمقصود بھا المقاصد التي  :الحكمة من مشروعیة الطالق -3 
إلقامة الحیاة الزوجیة  شرع هللا النكاحشرع من أجلھا الطالق، حیث 

المستقرة، المبنیة على المحبة والمودة بین الزوجین، وإعفاف كل منھما 
صاحبھ، وتحصیل النسل، وقضاء الوطر، وأولى لھا عنایة كبیرة وجعل 

وإذا اختلت ھذه  النسل من المقاصد الكبرى التي جاءت الشریعة بحفظھا،
یثیر بینھما القالقل والشقاق، المصالح، وجد في حیاة الزوجین الھانئین ما 

كمرض أحدھما أو عجزه أو عقمھ  وربما كان  بسبب ذلك الشقاق عناصر 
خارجة عن الزوجین أصال، كاألھل والجیران وما إلى ذلك، وربما كان سبب 
ذلك انصراف القلب وتغیره، ونحو ذلك من األسباب التي تؤدي إلى الشقاق 

جیة ، فالتشریع اإلسالمي لم یدعو إلى المستمر الذي تصعب معھ الحیاة الزو
الطالق ألول وھلة وألھون األسباب، كما یفعل بعض الجھلة الذین یقدمون 
علیھ لطیش بیِّن، أو حماقة، أو غضب موقوت، أو شھوة جارفة أو ھوى 
مستبد، فھذا كلھ خروج عن تعالیم اإلسالم وآدابھ، وموجب لإلثم والمعصیة 

الطالق تشریع استثنائي للضرورة شرعھ هللا  والتأدیب والتعزیر، وإنما
بعد أن یسلك الزوج عدة حلول وجھھ إلیھا الشرع الحكیم  سبحانھ وتعالى

المعاشرة بالمعروف والصبر وتحمل : لتجنب الوصول إلى الطالق وھي
 :األذى، ثم الوعظ والھجر والضرب الیسیر، ثم إرسال الحكمین، وھذا لآلیات

 َْوَعاِشُروھُنَّ بِال ُ َمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ
َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن بَْعلِھَا نُُشوًزا أَْو  ،)19 :النساء( فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا

ْلُح َخْیٌر َوأُْحِضَرِت إِْعَراًضا فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَْن یُْصلَِحا َبْینَھَُما ُصْلًحا َوالصُّ 
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا حَّ َوإِْن تُْحِسنُوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ : النساء( اْألَْنفُُس الشُّ

128( ، َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْھلِھِ َوَحَكًما ِمْن أَْھلِھَا إِْن
َ َكاَن َعلِیًما َخِبیًرایُِریَدا إِصْ  ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ  ،)35 :النساء( َالًحا یَُوفِِّق هللاَّ

 َّتِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُن َوالالَّ
 َ    ).34 :النساء(  َكاَن َعلِیًّا َكبِیًرافَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ

إال أن مثل ھذه الحلول قد ال تأتي بأي نتیجة، فربما كانت أسباب 
الشقاق فوق االحتمال ، أو كانا في حالة نفسیة ال تساعدھما على الصبر، مما 
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یؤدي إلى ذھاب المودة والمحبة، ونمو الكراھیة والبغضاء، وتعقُّد الحیاة 
إما أن یأمر الشرع باإلبقاء على الزوجیة مع : ي ھذه الحالالزوجیة، وف

استمرار الشقاق الذي قد یتضاعف وینتج عنھ فتنة، أو جریمة، أو تقصیر في 
حقوق هللا تعالى، أو على األقل تفویت الحكمة التي من أجلھا شرع النكاح، 

حمة وھي المودة واأللفة والنسل الصالح، وإما أن یأذن بالطالق والفراق ر
بالزوجین ورفعا للحرج عنھما، وھو ما اتجھ إلیھ التشریع اإلسالمي، وبذلك 
علم أن الطالق قد یتمحض طریقا إلنھاء الشقاق والخالف بین الزوجین؛ 
لیستأنف الزوجان بعده حیاتھما منفردین أو مرتبطین بروابط زوجیة أخرى، 

ُ ُكّالً  َوإِنْ : حیث یجد كل منھما من یألفھ ویحتملھ، قال تعالى قَا یُْغِن هللاَّ یَتَفَرَّ
ُ َواِسًعا َحِكیًما     ).130 :النساء( ِمْن َسَعتِِھ َوَكاَن هللاَّ

ولھذا شرع الطالق مع ما فیھ من أضرار، وبخاصة ما تعلق منھا 
بالنسبة لألوالد، في سبیل دفع ضرر أشد وأكبر ومفاسد محضة، منھا إلزام 

وجة مع سوء عشرتھا، والخصومة الدائمة الزوج النفقة والسكن، وحبس الز
، وھذه القاعدة 13»یختار أھون الشّرین«: ، وھذا عمالً بالقاعدة12من غیر فائدة

إن من أبتلي ببلیتین یأخذ أیھما شاء، فإن " :مأخوذة من قاعدة أخرى وھي
الضرر األشد یزال : "والقاعدة الفقھیة القائلة ،14"اختلفتا یأخذ أھونھما

، فالطالق إذن في بعض الحاالت ضرورة لحل مشكالت 15"بالضرر األخف
  .16األسرة

االحتیاج إلیھ لرفع  فالحكمة والمقصد إذن من تشریع الطالق ھو
المشقة والحرج، ودفع مفاسد وأضرار عن حیاة زوجیة استحكم فیھا الشقاق 

  .والنزاع، وأصبحت جحیماً ال یطاق

  :تعریف البدیل الفقھي -ثانیا

البَدل، وبْدٌل بالكسر، كلھا بمعنى واحد، :البدیل :لغةتعریف البدیل  - 1
قال سیبوبھ إِنَّ  غیره والخلف منھ والعوض عنھ، :وبدل الشيء، وبدلھ وبدیلھ

كُ  : َشریٌف َكریٌم ج: بََدلك َزید أَي إِنَّ بَدیلك َزْید، ورُجٌل بِْدٌل بالكسر ویَُحرَّ
لھ ب واستبدل الشيء بغیره، الشيء. 17أْبدالٌ  نحیت  :ھ إذا أخذه مكانھ أيوتبدَّ
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وإن لم یأت ببدلھ،بمعنى  أحدھما  وجعلت األخر مكانھ، وتبدیل الشيء تغییره،
واألصل  واألصل في التبدیل تغییر الشيء عن حالھ، .18غیرت صورتھ تغییرا

فالبدیل معناه في اللغة یدور حول  .19في اإلبدال جعل شيء مكان شيء أخر
  . أخر معنى التغییر، ووضع شيء مكان

البدیل ھو مصطلح معاصر، لم یستعملھ  :تعریف البدیل اصطالحا - 2
الفقھاء السابقین ولكنھم استعملوا مصطلح البدل وجمعھ أبدال، والبدیل والبدل 
ھما بمعنى واحد،ولم یضع الفقھاء السابقین تعریفا جامعا مانعا لمصطلح البدل  

یعیروا لھذا المصطلح  رغم ذكرھم لھ في مختلف الفروع  الفقھیة،فھم لم
اھتماما بضبطھ، وإنما اكتفوا بإطالقھ على بعض الفروع التي تعطیھ الناحیة 

ما یقوم مقام األصل، أو المبدل منھ، وھذا عند العجز عن : الشكلیة وھي أنھ
  .20إتیان األصل

ویبدو أن سبب ھذا الحصر إنما كان یعود، إلى أنھم نظروا إلى البدل 
ع التي تأملوھا  فجاءت أطالقاتھم متالئمة مع نظراتھم من زوایا بعض الفرو

الجزئیة، ولو أنھم نظروا إلى البدل أو البدیل في ذاتھ، وكمفھوم كلي یتحقق 
في أفراده عند تحقق معنى من المعاني یثبت باألدلة لكانت اطالقاتھم أكثر 

یكون  استیعاب، ومما یؤكد ھذا أنھ صدر منھم العدید من تطبیقات البدیل التي
بَدٌل ھَُو ُمَخیٌَّر بَْیَنھُ " :وفي ھذا یقول الماوردي التخییر فیھا بین األصل والبدل،

ْیدِ  َوبَْیَن اْألَْصلِ  وھناك العدید من األمثلة   ،21"َكاْلَمْسحِ َعلَى اْلُخفَّْیِن َوَجَزاِء الصَّ
  .في مختلف المذاھب الفقھیة من ھذا القبیل مبثوثة في كتب الفقھ

بأنھ إقامة شيء مكان شيء " :المتأخرین فقد عرفھ بعضھم أما عند
  .22"عنھ في غیر حاالت االضطرار وأجزاؤهأخر 

وھذا تعریف ال یختلف كثیرا عن اطالقات السابقین ،غیر أنھ یستثني 
اإلبدال واالستبدال " :وجاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة، حاالت االضطرار

 :جعل شيء مكان شيء أخر :نى اللغوي وھووھو عند الفقھاء نفس المع مثلھ،
األصل فیھ الجواز إذا كان صادرا ممن ھو أھل  وھو نوع من التصرفات،
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"فیما یجوز التصرف فیھ للتصرف،
23
وھنا جعل البدل بالمعنى اللغوي العام  .

  . وھو التغییر

أما المعاصرین فقد كانت لھم تعریفات مختلفة للبدیل، سأقتصر على 
    :مقام ال یكفي لعرضھا جمیعا، وجاءت ھذه التعریفات كالتاليبعضھا، ألن ال

   .24ما یقوم مقام األصل عند تعذر وجوده بدلیل شرعي: عرف البدیل بأنھ 

على  وھذا تعریف لم یخرج عن اطالقات الفقھاء القدامى للبدیل،
ولكن ھذا ال  اعتبار أنھ جعل البدیل ما یقوم مقام األصل عند تعذر األصل،

على  جمیع البدائل فھناك العدید من البدائل جاءت مباحة  للمكلف مع  ینطبق
المسح على الخفین، ھو بدیل : وجود األصل وفي مقدوره ودون تعذره، مثل

عن غسلھما في الوضوء، وھذا البدیل یباح للمكلف  األخذ بھ حتى مع قدرتھ 
ثیرة مبثوثة ، ولكن وجد تخفیفا علیھ، واألمثلة من ھذا القبیل ك25على الغسل

  . في كتب الفقھ

عرف البدیل من قبل صاحب كتاب اإلنارة شرح كتاب اإلشارة  كما
قیاُم المكلَِّف بأمٍر ِعَوًضا عن أمٍر ُمطالٍَب بھ : والبََدُل ھو" :للباجي في قولھ

 .26"شرًعا عجز عن القیام بھ مع اعتبار العالقة بینھما في المعنى

اطالقات السابقین ،بحیث أنھ ھو  وھذا التعریف ال یختلف كثیرا عن
  .  األخر حصر البدل عند العجز عن األصل

ما طلبھ الشارع من : "ومن المعاصرین كذلك من عرف البدل بأنھ
المكلف خلفا لحكم وضعي أو تكلیفي تخفیفا على المكلف أو تعذر علیھ 

   .27"ابتداء

لى وھذا التعریف یكاد یكون أقرب التعریفات، التي سبق بیانھا إ
لكنھ قید ھام " تخفیفا على المكلف"المقصود، وإن كان لم یزد علیھا إال قید 

  .   وممیز، من شأنھ إدخال العدید من تطبیقات البدیل

رغم ھذه المالحظات على بعض تعریفات المعاصرین للبدیل، إال أن 
المالحظ علیھا أنھا كانت أكثر ضبطا حیث صار المصطلح متمیزا عن غیره 
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لحات، وذلك بضبطھ، وكما الحظنا أن ھناك تعریفات كانت أكثر من المصط
استیعابا لتطبیقات البدیل المقصود بدراستنا ھذه، ولذلك ال نجد بأسا في األخذ 
بھا إذا قیدناه بما اتضح معنا من خالل كالم  الفقھاء عن البدیل، ومن خالل 

ء نجد أن  البدیل مالحظتنا ألمثلة البدیل خالل البحث، ومن خالل كالم الفقھا
وبدلیل شرعي، وھذا لعجز من  ما یقوم مقام األصل، :في االصطالح ھو

  .  المكلف  أو تخفیفا علیھ

أي أن البدیل یأخذ مكان األصل  ویجزئ عنھ في ذلك المقام، بمعنى 
أنھ البد أن یأتي الدلیل الشرعي على مشروعیة ھذا البدیل، سواء من النّص 

أو اإلجماع أو القیاس أو غیره من األدلة التبعیة ،أو  ،وھذا في الكتاب والسنة
األبدال ال یعرف إال " :وفي ھذا قال الزیلعي قاعدة كلیة أو أصل كلي،

وتعذر  ، وھذا إذا كان األخذ باألصل لم یعد في مقدور المكلف،28"شرعا
علیھ، كمن عجز عن القیام في الصالة فھنا ینتقل إلى البدیل وھو القعود 

رضي هللا عنھ لما اشتكى البواسیر، فقال لھ علیھ  مران بن حصین لحدیث ع
صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى "  :الصالة والسالم

  .29"جنب

أو أن یأخذ بالبدیل في بعض الحاالت  تخفیفا على المكلف ،كجعل 
مشقة ، فتشریع البدیل جاء لرفع الحرج وال30الخرص بدل الكیل في العرایا

  . تیسیرا وتخفیفا عن المكلفین

  وسائل الطالق في الشرع : المطلب الثاني 

ونقصد بھا مختلف الصیغ التي یتم بھا الطالق في الشرع، حیث من 
اللفظ المعبر بھ عن الطالق إال أنھ  :خالل تعریف الصیغة والتي عرفت بأنھا

   .31یستعاض عن اللفظ في أحوال بالكتابة واإلشارة

الفقھاء قد اتفقوا وجعلوا لھذه الوسائل أصل وما یقوم مقامھ  یتبین أن
  :، أي بدائل عن األصل وذلك كالتالي32في بعض الحاالت
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   :الوسائل األصلیة: الفرع األول

واألصل في الصیغة أو الوسیلة التي یعبر بھا عن الطالق في الشرع 
وھو نوعان،  ، 33یقعالكالم أو اللفظ، فمن نوى الطالق في قلبھ ولم یتلفظ بھ لم 

  : فقد یكون اللفظ صریحا أو كنایة

اسم لكالم مكشوف المراد : الصریح في االصطالح ھو: اللفظ الصریح - أوال
    .34بھ بسبب كثرة االستعمال حقیقة كان أو مجازا

أن الصریح ھو اللفظ الموضوع لمعنى ال : وذكر السیوطي في األشباه
ما : ، والصریح في الطالق ھو35الكنایة: ھیفھم منھ غیره عند اإلطالق، ویقابل

       .36لم یستعمل إال فیھ غالبا ، لغة أو عرفا

ھو لفظ الطالق  واتفق الفقھاء على أن اللفظ الصریح في الطالق
أنت طالق، : ومشتقاتھ ھو الذي یُفھم من معنى الكالم عند التلفظ بھ، مثل

لم أُِرد : لَّق بلفٍظ صریحومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطالق، ولو قال من ط
، 37الطالق ولم أقصده؛ وإِنما أردت معنى آخر؛ ال یُصّدق قضاًء، ویقع طالقھ

وكذلك ترجمتھ إلى اللغات األعجمیة؛ ألن الطالق وضع لحل قید النكاح 
    .خصیصا، وال یحتمل غیره

: وذھب الشافعیة في المشھور، والخرقي من الحنابلة إلى أن لفظي
اح، وما صرف منھما من صریح الطالق لورودھما بمعنى الفراق والسر

قَا : الطالق في القرآن الكریم، فقد ورد لفظ الفراق في قولھ تعالى َوإِن َیتَفَرَّ
ُ َواِسًعا َحِكیًما ن َسَعتِِھ ۚ َوَكاَن هللاَّ ُ ُكّالً مِّ : وفي قولھ ،)130: النساء( یُْغِن هللاَّ

 ٍأَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروف )وورد لفظ السراح في آیات منھا قولھ  ،)2: الطالق
تَاِن ۖ فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ : تعالى : البقرة( الطََّالُق َمرَّ
َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو : وقولھ تعالى، )229
حُ    ).231: البقرة( وھُنَّ بَِمْعُروفٍ َسرِّ

إال أن الجمھور یرى أن لفظ الفراق، ولفظ السراح لیسا من صریح 
: الطالق؛ ألنھما یستعمالن في غیر الطالق كثیرا، ومن ذلك قولھ تعالى
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قُوا ِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ ولذلك فھما من ، )103: آل عمران( َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ
     .38ت الطالقكنایا

كالم استتر المراد : الكنایة في االصطالح فھي :اللفظ الكنایة -ثانیا
منھ باالستعمال وإن كان معناه ظاھرا في اللغة، سواء أكان المراد بھ الحقیقة 

  .39أم المجاز

الصریح یدرك المراد منھ بمجرد : والفرق بین الصریح والكنایة ھو
الف الكنایة؛ فإن السامع یتردد فیھا فیحتاج النطق بھ وال یحتاج إلى النیة، بخ

  .   40إلى النیة

والقطع أو الظن  فاللفظ الصریح یشترط فیھ أمر واحد وھو قصد اللفظ
قصد اللفظ والقطع أو : والكنایة یشترط فیھا أمران ،بحصول اللفظ وفھم معناه

لطالق ، ونیة اإلیقاع، وذلك أن اللفظ یحتمل ا:الظن بحصول اللفظ وفھم معناه 
وغیره، فال یصرف إلى الطالق إال بالنیة، وأما وقوعھ بالنیة فألن اللفظ 

  .41یحتملھ، فیصرف إلیھ بھا

ال یحتاج إلى نیة كما ذكر السیوطي في : ویستثنى من قولھم الصریح
  :األشباه قصد المكره إیقاع الطالق، فإن فیھ وجھین

: واألصح. ال تعمل وحدھاال یقع؛ ألن اللفظ ساقط باإلكراه، والنیة : أحدھما
  .یقع لقصده بلفظھ

. وعلى ھذا فصریح لفظ الطالق عند اإلكراه كنایة إن نوى وقع، وإال فال
. نعم: طلقت؟ فقال: الكنایة تحتاج إلى نیة ما إذا قیل لھ: ویستثنى من قولھم

     .42یحتاج إلى نیة: وقیل. یلزمھ وإن لم ینو طالقا: فقیل

  لبدیلةالوسائل ا: الفرع الثاني

ذكر الفقھاء في مؤلفاتھم مجموعة من الوسائل البدیلة للطالق والتي 
، وبینوا مدى إمكانیة وقوع الطالق 43تقوم مقام اللفظ بالطالق أو أحد مرادفاتھ

  : بكل وسیلة من ھذه الوسائل، وذلك كالتالي

  :وھي نوعان: اإلشارة - أوال



  الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة بدیل فقھي للطالق بالوسائل القدیمة                             
  

 

 287                                                                              الدولي التاسع الملتقى

ماء في ھذه وقد اختلف العل: اإلشارة من القادر على النطق - 1
  :المسألة إلى مذھبین ھما

إلى  46وحنابلة 45وشافعیة 44ذھب جمھور العلماء من حنفیة :المذھب األول
القول بعدم صحة اعتبار الطالق باإلشارة من القادر على النطق والكالم 

  . كبدیل عن الطالق باللفظ

شارة وھم المالكیة، حیث ذھبوا إلى القول بوقوع الطالق باإل :المذھب الثاني
  .47من القادر على الكالم، واعتبروا اإلشارة من القادر كنایة

أما العاجز عن الكالم أو األخرس  :اإلشارة من العاجز عن الكالم - 2
، حیث 48فجمھور العلماء على وقوع طالقھ باإلشارة كبدیل عن الطالق باللفظ

اللفظ، ذھب الحنفیة إلى قبول ھذا البدیل بعد العجز عن األصل وھو التلفظ ب
كما اشترطوا لوقوع الطالق  والعجز عن البدیل األول وھو العجز عن الكتابة،

باإلشارة من األخرس أن یكون خرسھ منذ الوالدة أو طرأ علیھ واستمر إلى 
: الموت في القول المفتى بھ، ولذا كان طالقھ موقوفا على موتھ، وفي قول آخر

كیة إلى اعتبار اإلشارة من وذھب المال ،49إذا دام سنة كان كمن ولد أخرس
إن كانت : ، في حین قال الشافعیة والحنابلة50العاجز عن الكالم كالصریح

إشارتھ مفھومة لدى الجمیع صح اعتبار طالقھ من دون نیة، وإن كانت إشارة 
    .51غیر مفھومة عند البعض، فال یعتبر طالقھ إال مع النیة

القول بصحة وقوع الطالق  اختلف الفقھاء في :الطالق بالكتابة - ثانیا 
عن طریق الكتابة حیث ذھب الظاھریة وقول عند الشافعیة بعدم صحة اعتبار 

بالطالق فلیس  امرأتھومن كتب إلى " :، حیث قال الظاھریة52الطالق بالكتابة
، حیث 54، في حین اتفق جمھور الفقھاء على وقوع الطالق بالكتابة53"شیئا

یفھم منھا الطالق،أشبھت النطق، وألن  ألن الكتابة حروف" :قال الماوردي
أنِت طالق مثالً؛ مضى : فمن كتَب إِلى زوجھ ،55"الكتابة تقوم مقام قول الكاتب

ھذا الطالق،وذھب جمھور الفقھاء إلى جعل الكتابة من باب الكنایة، وال یقع 
    .56بھا الطالق إن تجردت عن النیة 
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ھ بخالف المتردد فال من كتب الطالق عازما علیھ لزم: وقال المالكیة
واشترط جمھور الفقھاء لوقوع الطالق بالكتابة كبدیل عن الطالق  57یلزمھ

  :باللفظ شرطین

ومعنى ھذا أن تكون مكتوبة بشكل ظاھر یبقى لھ أثر : أن تكون مستبینة - 1
یثبت بھ ، كالكتابة على الورق، أو األرض، أو الحائط بخالف الكتابة في 

غیر مستبینة وال یقع بھا الطالق، وھذا لدى  الھواء أو الماء، فإنھا
    .58الجمھور، وفي روایة ألحمد یقع بھا الطالق ولو لم تكن مستبینة

وھي التي تكتب مصدَّرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجھ  :أن تكون مرسومة - 2
إلى زوجتي : إلیھا كالرسائل المعھودة، كأن یكتب الرجل إلى زوجتھ قائالً 

حكم : أنت طالق، والكتابة المستبینة والمرسومة حكمھافالنة، أما بعد ف
  .59الصریح إذا كان اللفظ صریحاً، فیقع الطالق ولو من غیر نیة

التي ال تكتب إلى عنوان  :أما الكتابة المستبینة غیر المرسومة فھي
الزوجة أو باسمھا وال توجھ إلیھا كالرسائل المعروفة، كأن یكتب الرجل في 

وحكمھا حكم الكنایة ولو كان اللفظ صریحاً،  ،»نة طالقزوجتي فال«: ورقة
        .60یقع مطلقا: فإن نوى یقع ، وإال ال یقع وقیل

ھي أن یبعث الزوج طالق امرأتھ  :الطالق بإرسال رسول -ثالثا
الغائبة على ید إنسان، فیذھب الرسول إلیھا ویبلغھا الرسالة على النحو 

صریح باللفظ، یقع علیھا الطالق؛ ألن حكم الطالق ال: المكلف بھ، وحكمھا
    .61الرسول ینقل كالم المرسل، فكان كالمھ ككالمھ

ویلزم الطالق بمجرد إرسالھ مع رسول ولو لم یصل، فمتى قال 
  .62أخبرھا بأني طلقتھا، لزمھ الطالق: للرسول

األصل أن الفعل ال یقع بھ طالق، فمن یغضب : الطالق بالفعل -رابعا 
ھا إلى بیت أھلھا، ویبعث لھا مؤخر صداقھا مثال دون أن من زوجتھ ویأخذ

، لكن یرى المالكیة أنھ إن كانت عادة قوم أن 63یتلفظ بالطالق، ال یعّد مطلقا
من فعل منھم فعال معینا فھو طالق، فھو طالقا، كما إذا تعارفوا إذا رمى لھا 

  .64متاعھا خارج البیت أنھ طالق فیلزمھ ما تعارفوا علیھ
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وھو واقع، فإذا قال الزوج لشخص اكتب  :إلقرار بالطالقا -خامسا
فإن ذلك یكون إقرارا بالطالق فسواء كتب أو لم . طالق امرأتي وابعث بھ إلیھا

   .65یكتب یقع الطالق

ومن خالل ھذا یتبین أن الفقھاء جعلوا أن األصل في إیقاع الطالق في 
فإن نطق في قلبھ فال یقع، الشرع ھو اللفظ الصریح بال نیة، والكنایة مع النیة، 

واتفقوا على اعتبار الكتابة المرسومة المستبینة مع النیة بدیل فقھي عن اللفظ 
وكذلك اإلشارة من األخرص العاجز عن النطق، وبالتالي  في إیقاع الطالق،

اجتھد العلماء في وضع مختلف الوسائل التي كانت موجودة في ذلك الزمان، 
بھ على حسب حالھ صح اعتباره صیغة ووسیلة وكل ما عبر عن إرادة صاح

إلیقاع الطالق، وذلك مراعاة الختالف األحوال، وھذا تخفیفا عن المكلفین 
ورفعا للحرج عنھم، فمن تیسرت عنده الكتابة بدل اللفظ أخذ بھا ومن تیست لھ 
اإلشارة بدل اللفظ لعجز أخذ بھا، وغیرھا من الوسائل البدیلة في ذلك الزمان، 

ع وضع شروط لكل وسیلة من الوسائل األصلیة أو البدیلة وذلك لجعل لكن م
ھذه الوسائل تحقق المقاصد المرجوة منھا وھي إیقاع الطالق عند توفر 

  .دواعیھ

معاصرة من مدى اعتبار الطالق بالوسائل التكنولوجیة ال: المطلب الثالث 
  تطبیقات البدیل الفقھي

  المعاصرة وحكمھل التكنولوجیة تعریف الطالق بالوسائ: الفرع األول 

ھو الطالق  :تعریف الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة - أوال
والوسیلة التكنولوجیة ال  الذي ینم بواسطة الوسائل التكنولوجیة المعاصرة،

تخرج عن كونھا برنامج حاسوب، أو ھاتف أو لوحة ذكیة،أو أي وسیلة 
جراء، أو االستجابة إلجراء بقصد تكنولوجیة أخرى تستعمل من أجل تنفیذ إ

  .66إنشاء رسالة معلومات، أو إرسالھا، أو تسلمھا دون تدخل شخصي

ومن خالل ھذه الوسائل التكنولوجیة المعاصرة یتم االتصال بین 
، )SMS(األشخاص، وذلك باستخدام االتصاالت الخلویة، والرسائل النصیة 

ترنیت كالماسنجر، والفایسبوك أو برامج المحادثة الفوریة التي تتم عبر االن
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أو عن طریق البرید االلكتروني وغیرھا من البرامج  والفایبر والواتساب،
  .   التي تتیح لألشخاص االتصال باستخدام ھذه الوسائل التكنولوجیة المعاصرة

ویتمیز الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة عن الطالق بالوسائل 
ھ الوسیلة التكنولوجیة المستخدمة في إیقاع القدیمة في الدور الذي تؤدی

الطالق، وما ینجم عن ذلك من خصوصیة في طریقة وقوعھ؛ ألنھ یتم عن بعد 
مكاني بین الزوجین، وإن كان في بعض صوره یتم باتصال مباشر صورة 

  .وصوت

وقد اختلف : حكم الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة - ثانیا 
  :لى ھذا النوع من الطالق إلى فریقینعلماء العصر في الحكم ع

، 67حیث یرى أغلبیة علماء العصر :وھم المجیزون: الفریق األول
بصحة وقوع الطالق عن طریق الوسائل التكنولوجیة المعاصرة، وذلك 
بإلحاقھا بالوسائل القدیمة التي یتم بھا الطالق، حیث أن المتتبع لصور الطالق 

  : یجد أنھا تتم بطریقین ھمابالوسائل التكنولوجیة المعاصرة 

وھي : عن طریق الوسائل التكنولوجیة التي تضمن نقل الكتابة - 1
والتلكس والفاكس، أو عن طریق الرسائل القصیرة، أو عبر جھاز  البرقیة،

الكمبیوتر المتصل بشبكة اإلنترنیت، وذلك عن طریق البرید االلكتروني، أو 
أو الفایبر، وغیرھا من البرامج التي الرسائل المتداولة عن طریق الماسنجر، 

توفرھا شبكة االنترنیت عبر الكمبیوتر أو اللوحات والھواتف الذكیة، وقد ذكر 
الفقھاء المعاصرین أن ھذا النوع من الطالق الذي یتم عبر الكتابة عن طریق 
ھذه الوسائل المعاصرة، فیھ الخالف القدیم الذي ذكره الفقھاء بالطالق 

وعلیھ للقول بوقوع الطالق عن  ،68وھي الكتابة ة القدیمةبواسطة الوسیل
طریق الوسائل التكنولوجیة المعاصرة التي تضمن نقل الكتابة، البد من توفر 
شروط األخذ بالكتابة كبدیل عن اللفظ والتي قال بھا العلماء في مختلف 

  .المذاھب وقد سبق تفصیل ذلك في المطلب السابق
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ولوجیة التي تضمن نقل اللفظ سواء عن طریق الوسائل التكن - 2
إن الطالق  :بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء مع الصورة أم بدونھا

بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة، التي تضمن نقل اللفظ عن طریق الصوت 
أو الرادیو، أو الصوت والصورة معا، وذلك عن  كالالسلكي، أو الھاتف،

یوتر الموصول بشبكة االنترنیت، أو طریق التلفزیون، أو بواسطة الكمب
وذلك عن طریق برامج المحادثة الفوریة،  الھواتف اللوحات الذكیة،

كالماسنجر والفایسبوك والفایبر  والواتساب، یختلف عنھ عن الكتابة، ذلك أن 
اللفظ المسموع المصحوب بالمشاھدة أو اإلشارة أكثر وضوحا من الكتابة 

إذا طلق الرجل زوجتھ عن طریق أحد الوسائل  المجردة، وعلیھ قال الفقھاء
التي تضمن نقل اللفظ، سواء مع الصورة أم بعدمھا، فإن الطالق واقع 
شرعا،ألن الطالق ال یتوقف على حضور الزوجة، وال على رضاھا،وال 
علمھا، كما أنھ ال یتوقف على اإلشھاد فالطالق یقع بمجرد تلفظ الزوج بھ، 

ن أن الذي یخاطبھا ھو زوجھا، ولیس ھناك ویبقى أن تتأكد الزوجة م
، وعلیھ فالقول بصحة اعتبار وقوع الطالق بھذه الوسائل التي تضمن 69تزویر

نقل اللفظ، یبقى خاضعا لشروط العلماء التي وضعوھا قدیما للفظ سواء 
  . الصریح أو الكنایة للحكم بوقوع الطالق، والتي تم ذكرھا في المطلب السابق

إلى عدم وقوع  ،70ذھب بعض أھل العلم :المانعون :الفریق الثاني
من باب الضرر، حیث :مثل ھذا الطالق، وقد ذكر المانعون أن سبب المنع ھو

فیدخل في  یمكن التالعب بھذه الوسیلة من قبل أشخاص آخرین غیر الزوج،
ھذه الوسیلة الغش والخداع واستعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في إیقاع 

الف منھج القرءان الذي جعل العالقة الزوجیة میثاقا غلیظا، وأنھ ال الطالق یخ
  .71یتصور ھدم البیوت عبر رسالة على المحمول أو اإلنترنیت

فالمانعون نظروا إلى المفاسد التي یمكن أن تنجم على استخدام ھذه 
الوسائل وخروجھا عن المقاصد التي وضعت ألجلھا، وسدا للذریعة منعوا 

الق الذي یتم بواسطة الوسائل التكنولوجیة المعاصرة، في حصول ھذا الط
وھذا بإلحاقھ بالوسائل القدیمة  حین أن المجیزین أخذوا بھذا النوع من الطالق

التي یتم بھا الطالق في الشرع، بعد تحقق جمیع الشروط التي وضعھا العلماء 
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عاصرة، كما أن لتلك الوسائل سواء األصلیة منھا أو البدیلة في ھذه البدائل الم
المجیزین شددوا وقالوا بضرورة األخذ بمجموعة من االحتیاطات سدا للذریعة 
من حصول تلك المفاسد المتوقعة، فما یتعلق باحتمال التزییف أو التزویر أو 

،وغیرھا من االحتیاطات لضمان 72الغلط یرجع فیھ إلى القواعد العامة لإلثبات
محمد عقلة /قصود منھا، ومن ذلك دعدم خروج ھذه الوسائل عن تحقیق الم

إیقاع الطالق من خالل الوسائل الحدیثة كالھاتف والبرقیة والتلكس :"الذي قال
والكاسیت یعتمد على اللفظ أو الكتابة، ومن یقع بھا الطالق إذا سمعت المرأة 
صوت زوجھا، وتیقنت من أنھ ھو المتحدث، أو قرأت برقیتھ وتأكدت أنھ ھو 

مثل ھذه الحاالت على الرجل على الرجل أن یشھد على المرسل، لكن في 
طالقھ، ویسجلھ في المحكمة، ویبلغھ رسمیا للمطلقة بالبرید المسجل، أو عن 

ویقول  ،73"طریق السفارة لیتخذ صفة القطع وعدم تطرق االحتمال إلیھ
إن الطالق یختلف عن توثیق عقود : "الدكتور نصر فرید واصل مفتي مصر

طالق یصدر عن الفرد نفسھ، فمن الممكن أن یتم عن طریق الزواج؛ ألن ال
اإلنترنت، ولكنھ یحتاج ھو اآلخر إلى توثیق؛ لتتحقق الزوجة من طالقھا، 
حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر یكون معھا دلیل طالقھا، فإذا أنكر الزوج 

ھا عملیة الطالق التي تمَّت عبر اإلنترنت تكون الورقة الموثقة والمشھود علی
: أما مفتي دبي ،74"والمرسلة بطریق اإلنترنت ھي إثبات عملیة الطالق

ھو نوع من أنواع الطالق ) المسج(الطالق عبر الھاتف كتابة بما یسمى "
بطریق الكتابة، ألنھ یكتب لفظ الطالق سواء بالعربیة أو غیرھا، وعندئذ 

رط أن یكون ولكن بش... تجري علیھ أحكام كتابة الطالق صریحا كان أو كنایة
الكاتب الزوج أو وكیلھ، بمعنى أن المرأة ال یلزمھا العدة حتى تعلم أن ھذه 
الكتابة صادرة من الزوج نفسھ أو وكیلھ، وذلك ألن احتمال التزویر في ھذا 

فإذا ثبت ذلك  ،ویحصل التأكید إما بإقرار الزوج أو البینة العادلة. النوع كثیرا
 .75"ك الكتابة من الزوجاعتدت المرأة من تاریخ صدور تل

لذلك شدد بعض العلماء في القول بصحة ھذا الطالق كبدیل عن 
الطالق بالوسائل القدیمة لما قد یشتملھ من مفاسد من ضیاع حقوق وغش 
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وظلم وادعاءات كاذبة وفتنة بین الزوجین، واشترطوا توثیقھ والتثبت في 
  .وقوعھ، وھذا لسد الذریعة أمام مثل ھذه المفاسد

التكییف الفقھي في جعل الطالق بالوسائل التكنولوجیة  :رع الثانيالف

  المعاصرة من تطبیقات البدیل الفقھي

األصل في الوسائل التي یتم بھا الطالق في الشرع ھو إیقاع الطالق 
باللفظ الصریح أو الكنایة الذي یتم بین الطرفین في مكان واحد وزمان واحد، 

التي تقوم مقام اللفظ في إیقاع الطالق وھي وفي الشرع مجموعة من البدائل 
الكتابة واإلشارة وإرسال رسول والفعل واإلقرار، وفي واقعنا المعاصر وجد 
بدیل معاصر یقوم مقام الوسائل القدیمة، وقیاسا على تلك البدائل القدیمة 
لوسائل الطالق في الشرع، ومراعاة لتغیر األحوال واألعراف، جاء اعتبار 

ل التكنولوجیة المعاصرة كبدیل فقھي معاصر لتلك الوسائل القدیمة ھذه الوسائ
للطالق، وھذا ألن ھذه الوسائل المعاصرة تقوم مقام تلك الوسائل القدیمة في 
ذلك المكان وتجزيء عنھا، وتم اعتمادھا من قبل العلماء قیاسا على تلك 

فا عن الوسائل القدیمة، ومراعاة لتغیر األحوال واألعراف، وھذا تخفی
ألنھ في ھذا العصر أصبح استخدام ھذه الوسائل ضرورة حتمیا في  المكلفین،

مختلف تعامالتنا، وتحقیقھا للمقاصد المرجوة منھا من إیقاع الطالق، فالشارع 
الحكیم جعل للطالق مقاصد ومصالح مراد تحصیلھا ووسائل لتحصیل تلك 

ل إلیقاع الطالق المقاصد والمصالح، وجعل اللفظ وما یقوم مقامھ وسائ
وتحقیق مقاصده، وعلیھ إن كانت ھذه الوسائل المعاصرة لیست سوى بدائل 
معاصرة لتسھیل وتسریع إجراء ھذا الحل العالجي للكثیر من األمراض 
األسریة، وتحقیقھا المقصود منھا في تسھیل إیقاع الطالق الذي وجد كحل 

یة، فیصح اعتبار لدفع مفاسد وأضرار ناجمة عن استمرار الحیاة الزوج
الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة كبدیل فقھي إلیقاع الطالق بالوسائل 

  .القدیمة، النطباق  مفھوم البدیل  الفقھي علیھ

  :الخاتمة

  :من خالل العرض السابق نخلص إلى النتائج التالیة
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یقوم مقامھا،  حل عقدة النكاح بألفاظ مخصوصة، أو ما :الطالق ھو - 1
االحتیاج إلیھ لرفع المشقة  والمقصد من تشریع الطالق ھو مةوالحك

والحرج، ودفع مفاسد وأضرار تنجم عن حیاة زوجیة استحكم فیھا الشقاق 
  .والنزاع، وأصبحت جحیماً ال یطاق

الفقھاء متفقون على أن الصیغة ركن البد منھ إلیقاع الطالق، وھي  - 2
الق من دون تحقق صیغتھ الوسیلة التي یتم بھا إیقاع الطالق، فال ط

  .ووسیلتھ

ما یقوم مقام األصل، وبدلیل شرعي، وھذا :المقصود بالبدیل الفقھي ھو - 3
  .لعجز من المكلف أو تخفیفا علیھ

كما اتفق الفقھاء على أن األصل في إیقاع الطالق ھو اللفظ الصریح  - 4
فقة والكنایة وبشروطھما، ثم اتفقوا على الوسائل البدیلة للطالق الموا

لمختلف األحوال في ذلك الزمان، فقالوا بصحة اعتبار الكتابة واإلشارة 
بدیلین عن اللفظ في إیقاع الطالق، وذلك بشروطھما كذلك،كما اعتبر 

  .بعضھم الفعل وإرسال الرسول بدیلین عن اللفظ في إیقاع الطالق

ة الطالق الذي ینم بواسط: الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة ھو - 5
والوسیلة التكنولوجیة ال تخرج عن كونھا  الوسائل التكنولوجیة المعاصرة،

برنامج حاسوب، أو ھاتف أو لوحة ذكیة،أو أي وسیلة تكنولوجیة أخرى 
تستعمل من أجل تنفیذ إجراء، أو االستجابة إلجراء بقصد إنشاء رسالة 

وقد ذھب أغلبیة معلومات، أو إرسالھا، أو تسلمھا دون تدخل شخصي،
  .علماء العصر للقول بصحتھ قیاسا على الوسائل القدیمة

یصح اعتبار الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة كبدیل فقھي عن  - 6
الطالق بالوسائل القدیمة، وھذا النطباقھ على مفھوم البدیل الفقھي في 
الشرع، وذلك من خالل أنھ یقوم مقام الوسائل القدیمة للطالق وبجزيء 

ثابت قیاسا على تلك الوسائل،كما أنھ بدیل وجد تخفیفا عن عنھا، وھو 
المكلفین ورفعا للحرج عنھم، ألن تلك الوسائل المعاصرة أصبحت 

  . ضرورة اقتضتھا تغیر األحوال واألعراف في ھذا العصر



  الطالق بالوسائل التكنولوجیة المعاصرة بدیل فقھي للطالق بالوسائل القدیمة                             
  

 

 295                                                                              الدولي التاسع الملتقى

   :الھوامش
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  .2/40 حیدر، المرجع السابق، -15
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 ،"دراسة مقارنة"البدائل الشرعیة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي  حمزة عیسى محمد، الشوامرة، -24
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. 112م، ص2000، 1ط دار النفائس، ،مستجدات فقھیة معاصرة، عمان عمر سلیمان،واألشقر 
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  .2018 -10-09تاریخ االطالع : مقال منشور على الموقع
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5456 

  .112 ص مستجدات فقھیة معاصرة، ألشقر،ا -68
  .  المرجع السابق األشقر،: أنظر -69
  .2018 -10- 09تاریخ االطالع  أبو البصل، تكییف الطالق االلكتروني، :أنظر -70

http://www.alukah.net/sharia/0/78514 
  .  المرجع السابق أبو البصل علي،: أنظر -71
، مجلة المجمع  حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة بشأن) 3/6( 52: قرار رقم: أنظر -72

     .3/1267 العدد السادس،
  .3/117 م،1990، 1ط محمد، نظام األسرة في اإلسالم، عمان مكتبة الرسالة الحدیثة، عقلة -73
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  إشكاالت مسائل الطالق الواقعیة 

  - مخارج فقھیة ونظرات مقاصدیة –

  

  رشیدة حرشاوالباحثة  – عبد الحق مراجي الباحث

  1باتنة جامعة 

 :مقدمة
الحمد , رب العالمین والصالة والسالم على محمد األمین وعلى آلھ 

  :وصحبھ أجمعین وبعد

ارع بالعنایة؛ فإن األسرة نواة المجتمع وكیانھ األول، أحاطھا الش
وذلك بسن جملة من األحكام المنظمة لھا، فجعل الزواج ھو الوسیلة المحدّدة 
واألساس الوحید لبناء ھذه األسرة، فكان الزواج مقصدا لتلبیة حاجیات 

الفطریة، ووسیلة لتأسیس أسرة إسالمیة، مقصدھا وغایتھا حفظ نوع  اإلنسان
، -كلیة النسب - ابھ إلى أصلھمع ضمان انتس -كلیة النسل - الجنس البشري 

لینشأ في حضن ورعایة كیان أخالقي وقیمي متدین، وعلیھ كان األصل فیھا 
الدیمومة واالستقرار، وكل ما شرع فیھا من أحكام تخدم ھذا الركن، وال 
ینُغص على ذلك بتشریع الطالق؛ الذي یعد مقابل ھذه األحكام تشریعا 

؛ إذ لیس من الضروري أن اإلسالمعیة عارضا، بل في تشریعھ داللة على واق
  . ینجح كل قران؛ بناء على االختالفات المركوزة في النفوس البشریة

والشریعة كما رغبت في الزواج ونصت على وسائل الستمراره، 
أبغض "شرعت الطالق ونصت على بغضھ والتنفیر منھ، وفي الحدیث 

طالق لیس مقصودا لذاتھ نستفید منھ أن ال" الحالل عند هللا عّز وجل الطالق
وال مشرعا ابتداء، وإنما كان استثنتاء وعالجا لتأزم الوضع بین الزوجین، 
كما حرصت على تضییق أسباب الفرقة، وفرض آلیات ووسائل متعددة لحّل 

  .الخالف، تضمن عدم التسرع في حصول الفرقة



  رشیدة حرشاوالباحثة  –عبد الحق مراجي  الباحث
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ومنھ كان الطالق وسیلة لفك الرابطة الزوجیة المستحیلة من جھة، 
وسالمتھا من جھة أخرى، ألنھ إذا  -كلیة النفس - سیلة للحفاظ على النفس وو

لم یُشرع سبیل لحلِّ عقدة النكاح التي یستحیل معھا االستقرار وترتفع فیھا 
المودة والرحمة، فإنھ قد ال یُتحمل الضرر الناتج عن ھذا لكال الطرفین، 

س بل حتى إلى والذي قد یؤدي في بعض الحاالت إلى إلحاق الضرر بالنف
  . إزھاقھا

ونحن إذ نرید في ھذا البحث أن نؤكد على قصد الشارع في الحفاظ 
بوجودھا ودیمومتھا،  واإلخاللعلى األسرة ودفع كل ما یؤدي إلى تمزقھا 

حیث أن الشریعة حفّتھ بجملة أحكام تنظیمیة –وذلك من خالل تشریع الطالق 
 -بھا للحفاظ على أفراد األسرة لھ حال وقوعھ بسن شروط على الزوج االلتزام

وكذا من خالل إیجاد مخارج فقھیة لكثیر من المسائل التي تقع في الطالق؛ 
والتي غالبا ما تكون عمت بھا البلوى، وننتھج في ذلك النظر المصلحي 
والبغیة المقصدیة، حتى تتوافق مع ما قصد إلیھ الشرع من دیمومة للعالقة 

دماء الفقھ المعاصر ومرونتھ في ناحیة اجتماعیة  وھذا ُمؤذن بتجدید. الزوجیة
  .الفرد واألسرة والمجتمع: حساسة لھا خطورتھا وآثارھا الممتدة على أصعدة

وإن من أبرز اإلشكاالت الواقعیة في مسائل الطالق، تلك التي یكتنفھا 
كثیر من الحساسیة الفقھیة، وخاصة في المسائل التي تھدد األسرة بالھدم، 

ل لیست بالقلیلة وال الیسیرة، كمسائل الطالق البدعي ومسائل وھي مسائ
وتتجلى إشكالیة ھذا . الطالق المتعلقة باألھلیة كالسكران والغضبان ومثیالتھا

الموضوع في بحث مسائل الطالق الواقعیة التي تھدد استقرار األسرة المسلمة 
ذه المسائل من وقد حاولنا بیان بعض الحلول والمخارج الفقھیة لھ. المعاصرة

  . وجھة فقھیة مقاصدیة

  :واعتمدنا على جملة مناھج بحثیة

في الكشف عن األقوال والمسائل ونسبتھا ألھلھا  لوصفيالمنھج ا
  .وحسن تصویرھا
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وذلك في تحلیل النصوص واألقوال وسبر أغوارھا  التحلیلي المنھج
  .ومقاصدھا

ل للتوصل إلى ما نراه في عقد مقارنة فقھیة بین تلك األقوا المقارنالمنھج 
  .األدلة والمقاصد الشرعیة إلىاألقرب 

منھا على  األولوجاءت خطة الموضوع في أربعة مباحث؛ تحدثنا في 
جملة من المقدمات األصولیة والمقاصدیة، التي یقوم علیھا بناء وتخریج ھذه 

للحدیث على الطالق البدعي وأثره على  الثانيالمسائل، وخصصنا المبحث 
في مسائل الطالق المتعلقة باألھلیة  الثالث طة الزوجیة، وجاء المبحثالراب

 باإلشھادمسائل الطالق المتعلقة  بمبحثوأثرھا على الزواج، لنختم بحثنا 
وخلصنا في األخیر إلى جملة نتائج وتوصیات . والتعلیق والھزل والكتابة

  .كانت بمثابة حصیلة للموضوع

  قاصدیة معماریة للبحثمقدمات أصولیة وم: المبحث األول

ال یخفى بأن المسائل الفقھیة التي سنطرقھا في ھذا البحث شائكة 
وعویصة ومتداخلة ومركبة، بل وبالغة أحیانا حّد التعقید على صعیدي النظر 

من طرقھا  -األصلي-الفقھي الداللي أو الواقعي التنزیلي، وإذ لم یكن قصدنا 
ھ ھذه المسائل  ھو التعرض لترجیح رأي على آخر، وإنما توجیھ نظر من تھمُّ

الواقعیة من أئمة وفقھاء ومفتین إلى مقدار الفُْسحة الفقھیة االجتھادیة في تلك 
المسائل فیتجھوا إلى الفقھ الفسیح وإیجاد الحلول والمخارج لكثیر من المضایق 

  .التي قد یقع فیھا المسلم المعاصر فیما یتعلق باألسرة

نا أن نقدم بمقدمات أصولیة ونظرات ومن ھنا، كان لزاما علی
مقاصدیة تسھم في التخفیف من اإلنكار على بعض اآلراء التي ستَرُد في 
البحث، وتُشجع على الخوض في غمارھا، غیر ُمتَھیِّبین وال ُمتسیِّبین، بل 
متحررین من العصبیة المقیتة والتقلید األعمى، مغلبین روح الشریعة والتیسیر 

  .1تخفیف على التشدید، ومعرفة الحق والشفقة على الخلقعلى التعسیر، وال
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 2األمر إذا ضاق اتسع: المطلب األول

وھذه القاعدة الفقھیة ِشْبھُ متفق علیھا بین العلماء في جمیع المذاھب، 
الضرورات تبیح (وھي متفرعة عن قواعد أخرى مشابھة، مثل 

عد الداعیة إلى وغیرھا من القوا).. المشقة تجلب التیسیر) (المحضورات
فإذا ظھرت مشقة في أمر "التخفیف على المكلف عند المضایق واإلعسار، 

فإذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو ... فإنھ یرخص فیھ ویوسع
الجماعة، وأصبح معھا الحكم األصلي ُمْحِرجا ومرھقا حتى یُجعل المكلف في 

سع إلى غایة اندفاع ویتَّ ... حرج وضیق فإنھ یُخفَُف ویوَسُع علیھ حتى یَسھُل
  .3"الضرورة والمشقة

ومن تطبیقات ھذه القاعدة الفقھیة التي تسعفنا فیھا، الكثیر من مسائل 
الطالق االجتھادیة التي تكلم فیھا القدماء من الفقھاء، بحیث لو نّزلناھا على 
واقعنا المعاصر ألَرھقت األسرة المسلمة المعاصرة، بل وأدَّت بھا في كثیر 

ان إلى التفكك والتمزق والتشتت، ولذلك آثاره الوخیمة على الفرد من األحی
  .واألسرة والمجتمع واألمة

ومن ھنا وجب تفعیل ھذه القاعدة في المسائل التي سنتطرق إلیھا في 
  .شاء هللا إنھذا البحث 

  4مقدم على األحوط -في وقتنا –األخذ باألیسر : المطلب الثاني

ر بواقع الناس في عصرنا أنھ غلب علیھ ال یخفى على الفقیھ المستبص
الفتور وقّل الورع وكثر الفساد، وجّدت وقائع وحوادث لم تكن في أسالفنا، 

تحدث للناس أقضیة بحسب ما : "وصدق سیدنا عمر بن عبد العزیز إذ قال
  .5"أحدثوا من فجور

حال  - والواقع الذي ھذا حالھ ال بد أن یَستحِضر فیھ الفقیھ والمفتي 
كل ذلك في ذھنھ كي ال یزرع في الماء ویحرث في البحر ویطیر في  -یلالتنز

بل ال بد أن یكون ابن بیئتھ ولصیق واقعھ ورھین مجتمعھ، حتى إذا . الرمال
  .نّزل أقوال الفقھاء على الواقع كان التنزیل على ھدي مبین
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والفتوى باألیسر للناس في عصرنا تالئم روح الشریعة ومقاصدھا، 
إنما " 6"إنما بعثت بحنیفیة سمحة": ھا، مصداقا لقول الحبیب بل ھي لبُّ

بین أمرین إال اختار أیسرھما  ما خیر النبي " 7"بعثتم میسیرین ال معسرین
  .8"ما لم یكن إثما

ولیس المقصود بالتیسیر ھو االنفراط من قیود األحكام الشرعیة 
خالفة لنص القرآن والتكالیف الربانیة، بل تیسیر في غیر إثم مبین، وال م

، فإذا جئنا إلى أقوال الفقھاء ووجدنا األیسر العظیم وسنة سید المرسلین 
واألحوط اخترنا للناس األیسر، وقد نختار ألنفسنا األحوط، وصدق سفیان إذ 

  .9"إنما الفقھ رخصة من ثقة أما التشدید فیحسنھ كل أحد"قال 

: وج وقال لزوجتھأسرة فیھا ستة أبناء، فغضب الز: اك المثالنوھ
فھل من المعقول أن نفتي بقول من قال من الفقھاء بأنھا . أنت عليَّ حرام

فنشتت . حرمت علیھ البتة، ولیس على ذلك دلیل مبین من الكتاب والسنة
ق لحمتھا؟ أم نفتیھم باألیسر الذي یتماشى مع  األسرة ونقطع أوصالھا ونمزِّ

ا، وإن خالف ُمعظًَّما من األئمة، مقاصد الشریعة وال یخالف نصا و ال إجماع
  .وقس على ذلك كل ما سیأتي من المسائل الشائكة في الطالق

ق في الفتوى ما كان قبل الوقوع وما كان بعده: المطلب الثالث   .یُفرَّ

وھذه القاعدة فرع عن قاعدة مراعاة الخالف عند المالكیة والذي بھ 
بعد أن كان ممنوعا قبلھ،  تتغیر الفتوى، فیصیر الفعل جائزا بعد الوقوع

وھذا لیس فیھ ترك للدلیل األصلي بالكلیة عند . وصحیحا بعد أن كان فاسدا
المفتي، إال أنھ یأخذ بھ قبل الوقوع، ویأخذ بدلیل المخالف بعد الوقوع، فھو 
یُعمل الدلیلین بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، وھو من أضرب 

  .10االستحسان ومراعاة المآل

ال تثریب على المفتي المستبصر أن یفتي ببعض مسائل  ومن ھنا
وذلك بعد -الطالق التي یراھا مرجوحة في مذھبھ بناء على ھذا األصل 

  .إلیجاد مخارج وحلول واقعیة ترفع الحرج عن الناس -الوقوع
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أنھ كان یفتي بأن الرضاع ‘ وإن مما أُثر عن الشیخ أحمد حماني 
إذا  -خمس رضعات -ل، وبقول الجمھور المحرم ھو رضعة واحدة قبل الدخو

  .كان بعد الدخول، فللھ ما أفقھھ

لو أن شخصا طلق زوجتھ مرتین : ومن التخریجات على ھذه القاعدة
طالقا سّنیا صحیحا وراجعھا، وبعد مدة طلقھا بألفاظ بدعیة أو في حالة سكر 

 ذین الأو بلفظ الیمین، فال حرج أن یوجد لھ مخرج في بعض أقوال الفقھاء ال
وھذا من ملیح الفقھ ... یعتدون بالطالق البدعي، أو السكران، أو الغضبان

  .المقاصدي

وفتوى سیدنا ابن عباس في توبة قاتل النفس تدور في ھذا الفلك، وقد 
، "لھ توبة"وللثاني " ال توبة" سألھ رجالن عن توبة قاتل النفس، فقال لألول

ة القتل فمنعتھ، وأما الثاني فجاء أما األول فرأیت في عینیھ إراد"ثم قال 
  .11"مستكینا قد قَتل فلم أُقنطھ

ولذلك فال بد للمفتي عند التنزیل أن یراعي ھذا األصل، وإال أذى بھ 
إلى عدم تنزیل الفقھ على محلھ وال موطنھ وال أھلھ، وَشطَّ وضر وضیَّق ما 

ب المفتین یحتاج إلى توسیع، أو وسع ما یحتاج إلى تضییق، وقد ُعھد من آدا
أوقعت المسألة أم ال؟ ولعّل من مقاصدھم ھذا : أنھم یسألون الناس إذا استفتوھم

  .الملحظ

  12ال ینبغي أن تُجعل الظنیات المجتَھدات قطعیات مسلمات: المطلب الرابع

وھذه القاعدة من أھم القواعد التأصیلیة عند البحث في المسائل 
ول ما ینبغي أن یفعلھ الفقیھ بعد تصور الفقھیة، سواء أكانت قدیمة أم جدیدة، فأ

المسألة، ھو السؤال أفي المسألة اتفاق أم اختالف، فإذا كان فیھا اتفاق بََحث 
عن سببھ، فإن كان فیھ نص قطعي سلَّم بذلك، وإن كان االتفاق القدیم مبني 
على عرف قد تغیر، فإنھ یعید النظر في المسألة، وإن كانت المسألة نازلة 

فق علیھا نظر في سبب االتفاق، فان كان قطعیا سلّم، وإن كان لعدم جدیدة مت
فال یرضى ... الفقھ للواقع، أو عدم تحریر محل النزاع، أو خفاء بعض األدلة

  .لنفسھ إال بإعادة النظر واالجتھاد
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وھذه القاعدة سھلة الفھم صعبة التطبیق؛ إذ تحتاج إلى فقیھ َجُسور ال 
ھ القلة، وال یَحفُل بالتَّثریب، وقد كان الشیخ مصطفى تُخیفُھ الكثرة وال تُحجمُ 

ینھج َرْسم ھذه القاعدة في معظم فتاویھ، وما مسألة التأمین  - رحمھ هللا- الزرقا
رضاء لقناعتھ وتمشیا . عنّا ببعید، إذ خالف فیھا كل المجامع الفقھیة المعاصرة

  .مع الدلیل الذي رآه صوابا

  :ومنھا ت كثیرة،وفائدة عدم جعل الظنیات قطعیا

 .على المخالف، واتساع الصدر لتعدد اآلراء اإلنكارعدم الطعن أو  - 1
 .فتح َمنشوِر االجتھاد وإعادة النظر في األقوال - 2
 .فتح باب التیسیر على الناس ألبواب كانت موصدة - 3
القطعي قطعي والظني "أن تَظلَّ مراتب األحكام كما جاءت في الشریعة  - 4

 ."ظني
 .علمیة في نقل األقوالالتحلي باألمانة ال - 5
 .في الخالفیات اإلجماعالتخفیف من سطوة نقل  - 6

ومن ھنا یجب على الفقیھ المعاصر أن یعید ترتیب مسائل الفقھ 
االسالمي في تصوره عند النظر في المسائل القدیمة أو النوازل المعاصرة، 

م وخاصة فیما یتعلق بالمصلحة العامة، أو ما یترتب علیھ أثر كبیر، ومن أھ
ذلك قضایا فقھ األسرة، وباألخص مسائل الطالق، إذ ھي متشابكة تدور في 

  :فلكھا أطراف أربعة

  .وھم األبناء والزوج والزوجة :فرد

  .عائلة الزوج والزوجة): األسرة(جماعة 

  .امرأة أرملة غیر محصنة، وزوج غیر محصن، وأبناء مشتتین :مجتمع

ة حقیقیة، أرقامھا صادمة تحتاج إذ تصیر ظاھرة الطالق أزمة مجتمعی :األمة
  .فعال إلى إعادة نظر في األسباب والعالج
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  إتباعھاتفاق المذاھب األربعة لیس إجماعا یجب : المطلب الخامس

یحسن في البدایة أن نقتبس كلمة جمیلة للشیخ یوسف القرضاوي تنیر 
م، فكیف ذاتھ كال اإلجماعإذا كان في مخالفة  : "...لنا ولوج ھذه القاعدة، قال

بمخالفة المذاھب األربعة، التي یُشِنُع بھا كثیرون الیوم؟ مع أن أحدا من علماء 
المذاھب األربعة لم یقل أن اتفاقھم حجة شرعیة، ولو قالوه لم یعتبر قولھم ، 

، والمقلد ال أخرىألنھم خالفوا فیھ أئمتھم من ناحیة، وألنھم مقلدون من ناحیة 
  .13"فقد حذروا من تقلیدھم، ولم یّدعوا ألنفسھم العصمة یُقَلَُد، أما أئمتھ أنفسھم

المذاھب األربعة  إتباعوجوب (وأما كالم المتقدمین في ھذه المسألة 
  : فقد انقسموا فیھا إلى ثالثة طوائف) ومنع الخروج علیھا

وھو قول جمھور األصولیین والفقھاء : المنع من الخروج عنھا مطلقا - 1
 : المراقيحتى قال صاحب  . 14المتأخرین

  والمجمع الیوم علیھ أربعة         وقَْفُو غیرھا الجمیع منعھ                  

ُد       دیَن الھدى ألنھ ُمجتِھدُ                     15حتى یجيء الفاطمي المجدِّ

  :ودلیلھم في ذلك ما یلي 

 أن أصحاب المذاھب األربعة انتشرت مذاھبھم وبُسطَت حتى ظھر فیھا تقیید -
مطلقھا وتخصیص عامھا، وأما غیرھم فتنقل عنھ الفتاوى مجردة فلعل لھا 

  .مكمال ومخصصا

  أن االستقراء دلَّ على أن الحق ال یخرج عن ھذه المذاھب -

  أن هللا جمع ھذه األمة على ھذه المذاھب، واألمة ال تجتمع على ضاللة؟ -

وتنسب للصحابة والتابعین  بغیرھا فیھ فساد، فتُْبتَدُع المقاالت اإلفتاءأن فتح  -
  .واألئمة

أن الفتوى بغیر أقوال تلك المذاھب واالختیار من مذاھب السلف ال بد أن  -
  .یكون من إمام مجتھد مستكمل اآللة، وھو مفقود
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وكل ھذه األدلة التي قالوھا . 16فھذه جملة أدلتھم مستقاة من كتبھم
ألعالم القدامى یسھل مناقشتھا والتعقیب علیھا، وقد حقق ذلك بعض ا

  .17والمعاصرین

وھو مذھب ابن حزم، وقال بھ ابن  :المجیزون بإطالق في الخروج علیھا - 2
 .18تیمیة وابن القیم والشوكاني والصنعاني وبعض المعاصرین

  :ومجمل أدلتھم

  .المدعى في منع الخروج عن المذاھب األربعة اإلجماععدم صحة  -

 إتباعھن ما وافق الدلیل وجب أن الحق غیر محصور في مذاھب معینة، وأ -
  .كائنا من كان من المجتھدین

أن التقلید لمن تحقق فیھ شرط االجتھاد ال یجوز، فكیف إذا اطّلع على دلیل  -
في مسألة خارج المذاھب األربعة أن یترك نفسھ لغیر سبب إال مجرد 

  التقلید؟

من أقوال  فیما یتعلق بفتاوى الصحابة والتابعین فإنھا أقرب إلى الصواب -
  .المتأخرین للشھادة لھم بالخیریة وقربھم من النبع الصافي

وھم أفراد بعض فقھاء المذاھب من الحنفیة والشافعیة  :المجیزون بشروط - 3
 19والمالكیة

یجوز تقلید غیر األربعة بشرط عدم تتبع الرخص، : وخالصة مذھبھم
طھ، وأن ال وأن یكون المقلد حفظ مذھبھ في تلك المسألة حتى ُعِرفَت شرو

واشترط بعضھم أن یكون في  .20أو القواعد أو النص الجلي اإلجماعیُخالف 
  .21عمل نفسھ ال في الفتوى أو القضاء

  :ومجمل أدلتھم ما یلي

الوارد في المنع ھو المذاھب المنقرضة التي لم تضبط، أو لم  اإلجماعأن  -
  .یتأكد من صحة األقوال إلى أصحابھا
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ي مذاھب معینة، بل ھو مفرق في جمیع مذاھب أن الحق غیر محصور ف -
  .األمة التي انضبطت واشتھرت، ولو في بعض المسائل

  :اآلتي ولعل القول الذي نمیل إلیھ ھو التفصیل

أو تقلید غیر األربعة، ولو من المذاھب المنقرضة جائز،  إتباعأن 
بعض بشرط أن یكون ذلك القول ثابت النسبة إلى صاحبھ، وقد قال أو عمل بھ 

األئمة من بعده ولو من غیر األربعة، أما األقوال التي ال تصح نسبتھا 
ألصحابھا، أو رویت بأسانید واھیة، أو صحت وھجرھا كل العلماء، فال 
ینبغي االلتفات إلیھا، أو التعویل في الفتوى بھا، ألنھا حینئذ تكون من شواذ 

  .األقوال ولیس من وراءھا من نوال

الذھبي في السیر حكایة جمیلة في ترجمتھ  اإلماموفي ھذا الصدد ذكر 
: قال ابن خلكان: (، تصلح أن تكون متكأ الختیارنا ھذا، قال22لإلمام الداركي

: كان یُتَّھُم باالعتزال، وكان ربما یختار في الفتوى فیقال لھ في ذلك، فیقول
 بكذا، األخذ بالحدیث أولى من ویحكم حّدث فالن عن فالن عن رسول هللا 

  .األخذ بقول الشافعي وأبي حنیفة

لكن بشرط أن یكون قد قال بذلك  ھذا جید،: "وقد عقّب الذھبي بقولھ
الحدیث إمام من نظراء ھاذین اإلمامین، مالك أو سفیان أو األوزاعي، وبأن 
یكون الحدیث ثابتا سالما من علة، وبأن ال یكون حجة أبي حنیفة والشافعي 

أما من أخذ بحدیث وقد تَنََكبھُ سائر أئمة  حدیثا صحیحا معارضا لآلخر،
  .23...)االجتھاد فال

وإنما أطلنا النفس في التأصیل لھذه القاعدة لشدید الحاجة إلیھا،   
وللصوقھا بمعظم جزئیات بحثنا في المسائل التي سندرسھا، فال یشتد النكیر 

  .وال یُساء التعبیر

ضطروا للخروج وممن عھد عنھم في عصرنا االجتھاد المنضبط، وا
عن المذاھب األربعة علماء كثر، ومنھم الدكتور یوسف القرضاوي، والشیخ 
مصطفى الزرقا، والشیخ أبي زھرة، والشیخ محمد رشید رضا، والشیخ محمد 
عبده، والشیخ محمد الغزالي، والشیخ جاد الحق، والشیخ ابن العثیمین وابن 
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یرھم من األعالم، بل إن باز، والدكتور األشقر والشیخ علي الطنطاوي وغ
بعض فتاویھم أنقذت األسرة المسلمة والمجتمع واألمة من كثیر من األزمات، 

  .وأخرجتھا من مضایق كبیرة، فجزاھم هللا خیرا

  .یجوز العمل بالمرجوح والضعیف للمصلحة الراجحة: المطلب السادس

وھذه القاعدة من أبرز مرتكزات الفقیھ المستبصر؛ إذ األصل ھو 
مل بالراجح واألقوى، وال یترك ذلك إلى ضعیف أو مرجوح أو شاذ إال الع

عالم فقیھ عرف الحق ورحم الخلق، وذلك لجلب مصلحة مقصودة أو دفع 
مفسدة موجودة، وھي قاعدة صعبة الولوج؛ إذ تتطلب أنواعا متداخلة من 
الفھم، وھي معرفة القول ودلیلھ ودرجتھ، والفقھ بحال المستفتي وواقعھ، 

لعلم بدرجات المصالح والمقاصد والتفقھ في درجات الموازنة بینھم عند وا
التزاحم، ثم مراعاة األولویات عند التنزیل، وھذه األمور كلھا تتطلب بصرا 
ثاقبا وإلماما غیر یسیر بأصول الشریعة وفروعھا ومقاصدھا والتفقھ في 

  .الواقع على بصیرة

  :دلیلھ، وھو على ضربینما یقوى : والضعیف على رأي األصولیین ھو

 .أي ما عارضھ ما ھو أقوى منھ: ضعیف نسبي - 1
أو القواعد أو النص أو القیاس  اإلجماعوھو الذي خالف : ضعیف ُمْدرًكا - 2

 .24الجلي، فیكون ضعیفا في نفسھ وقد یطلق فیما یقابل المشھور والراجح

. 25"قول انفرد بھ قلة من المجتھدین من غیر دلیل معتبر"فھو : وأما الشاذ
حد الشذوذ مخالفة الحق، فكل ما خالف :"ولم یرتضي ابن حزم ھذا فقال

  .26"الصواب في مسألة ما فھو شاذ

والضعیف والمرجوح والشاذ، قد یكون داخل المذھب أو بین المذاھب 
في الخالف العام، أو ینسب إلى أحد األئمة قبل استقرار المذاھب المتبعة، 

  .27ھذا المعنى عند أھل العلم وھذا األخیر أكثر ما یستعمل فیھ
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ومن ھنا اتفقت كلمة العلماء قاطبة على اختالف مذاھبھم على أن 
القول الضعیف والشاذ یھجر العمل والفتوى بھ وینبذ بالعراء حتى قال عبد 

  .28"ال یكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم: "الرحمان بن مھري

ح والشاذ إذا تحققت ولكن ھل یجوز العلم بالضعیف والمرجو
  مصلحتھ وظھرت ضرورتھ؟ 

تكاد أقوال أصحاب المذاھب األربعة آیلة إلى وفاق في جواز ذلك، 
عٍ في ذلك ومضیق، فأوسع  رعایة للمصلحة وتقدیرا للضرورة، مع ُموسِّ

  .المذاھب في ذلك المالكیة ثم الحنفیة، وأما الشافعیة والحنابلة ففي نطاق ضیق

ما إذا كان أوفق ألھل الزمان، : ھ ابن عابدین بـوضبط :أوال الحنفیة
  : أو أسھَل على الناس، قال

  وال یجوز بالضعیف العمل       وال بد یجاب من جا یسأل

  إال لعـــامل الضرورة        أو من لھ معرفة مشھـورة

لو أفتى ُمفٍت بشيء من ھذه األقوال في موضع الضرورة : وقالوا
  .29طلبا للتیسیر كان حسنا

  :قال العلوي في المراقي :ثانیا المالكیة

  وِذكُر ما ُضعِّف لیس للعمل        إْذ ذاك عن وفاقھم قد اْنَحظَلْ 

  بل للتّرقي في مدارج السنـا         ویحفظ المـدرَك من لھ اعتنى

  أو لمراعاة الخالف الُمشتھَـْر          أو المراعاة لكل ما صــدرْ 

  رُر         إن كان لم یشتد فیھ الَخـَورُ أو كون ذا یُلجي إلیھ الض

رِّ بھ تعلقـــَا ا من الضُّ   .30وثبت العزُو وقد تحققــا          ضّرً

  : فالشروط الثالثة

 .أن ال یكون القول المعمول بھ ضعیف جدا - 1
 .أن تثبت نسبتھ إلى قائل یقتدى بعلمھ - 2
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 .31أن تكون الضرورة ُمحَققَة - 3

الضرورة والمصلحة تعیَّنت الفتوى عند تحقق :" ومن ھنا قال الحجوي
بقول ولو ضعیفا، وألجل الضرورة تذكر األقوال الضعیفة في الكتب 

  .32"الفقھیة

وقد اشتھر ھذا عند المالكیة جدا، حتى أنھم یقدمون الضعیف على الراجح 
لمجرد جریان العمل بھ للمصلحة أو التیسیر، فیكون راجحا بذلك على غیره 

  . 33"اولو كان في أصلھ ضعیف

أجازوه في نطاق ضیق وقیده بعضھم بأن یكون في حق  :ثالثا الشافعیة
  .34نفسھ ال الفتوى والحكم

أجازوا ذلك إذا كان في األخذ بھ ضرورة أو مصلحة أو  :رابعا الحنابلة
  .35العرف

ھذه خالصة آراء المذاھب مختصرة ُملَخصة، إال أنھ یجب التنبیھ إلى 
االنفراد بالقول بال دلیل معتبر لم یقل بھ أحد، بل أن الفتوى بالشاذ الذي بمعنى 

ما ھو معدود في زلل العلماء وشذوذاتھم، وھي من الزلل الذي ینبغي 
  .36عنھ اإلضراب

ولھذا فلن نأتي في بحثنا ھذا بمسألة من ھذا النوع أبدا، ومن ذلك قول 
 بعضھم بأن الطالق بالثالث ال یقع أصال، وھو مذھب الشیعة وال یعرف من

  .أفتى بھ فأضربنا على إیراده أصال

ولعلھ قد تبین من ھذه القاعدة المھمة أنھا تجعل للفقیھ والمفتي فسحة 
ومرونة في مضمار االجتھاد التنزیلي والنظر المقاصدي بما یرجح المصلحة 
العامة والخاصة، وما علیھ إال أن یحقق المناط في ذلك لتكون فتواه واقعة 

  .على محلھا بال شطط

من ھنا فلم یرى الشیخ حماني حرجا أن یفتي بأن الطالق بالثالث و
في مجلس واحد یقع واحدة، رغم أن ھذا القول خارج المذاھب األربعة، وُعّد 

، إال أنھ أخذ بھ وأفتى بھ، بل ودونھ في قانون لإلجماعفي قرون مدیدة خارقا 
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یة إلى األسرة الجزائري لما أشرف على وضع قانونھا األساسي وھي سار
  .37اآلن

  مبدأ مقاصد المكلفین وضرورة مراعاتھ في االفتاء: المطلب السابع

ویراد بھ التنبیھ إلى نوایا المكلفین وغایاتھم في الحكم على المسائل، 
وال . وھي من القواعد المھمة الحاكمة على أغلب المسائل المذكورة في بحثنا

د أھل العلم، وخاصة المذھب یُنكُر أن اعتبار مقاصد المكلفین أصل معتبر عن
المالكي؛ إذ ھو الرائد في ھذا التأصیل، ولقد كان العتبار ھذا األصل في 
استنباط األحكام وتنزیلھا إما تصریحا أو تقعیدا أو تطبیقا، أثر واضح في فقھ 
. مالك ومن بعده من أتباعھ، حتى أنھم جعلوا ذلك من أصولھم االستداللیة

صادر الفقھ المالكي كالموطأ والمدونة وغیرھما من ویشھد لذلك ما تضمنتھ م
  .نصوص صریحة دالة على اعتبارھم لمقاصد المكلف

الشاطبي جملة من القواعد المتعلقة بھذا األصل  اإلماموقد وضع 
االجتھادي، والتي تعتبر أحد سمات التجدید األصولي والمقاصدي الذي تمیز 

معتبرة في التصرفات من العادات  أن األعمال بالنیات والمقاصد: ومنھا. بھ
قصد الشارع من المكلَّف أن یكون قصده في العمل موافقا لقصده . والعبادات

  .من ابتغى في التكلیف ما لم یُْشَرع لھ فعلھ باطل. في التشریع

وإن كثیرا من مسائل الطالق التي ذكرھا العلماء یُنوى فیھا صاحبھا 
  .شاء هللا تعالى إنأتي أمثلتھ الحقا ویراعى فیھا قصده ویُدیَّن، كما ست

  الطالق البدعي وأثره على الرابطة الزوجیة: المبحث الثاني

  الطالق في الحیض والنفاس: المطلب األول

الطالق في الحیض والنفاس من الطالق البدعي باتفاق، إال أن الفقھاء 
  :اختلفوا في االعتداد بھ على قولین

لم : األربعة إلى وقوعھ، وقالواذھب الجمھور من المذاھب  :أوال
   .38یخالف في ذلك إال أھل البدع وطائفة شاذة
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بینما ذھب طاووس وخالس ابن عمر وابن حزم الظاھري  :ثانیا
  . 39وانتصر لھ ابن تیمیة وابن القیم وجماعة من المعاصرین إلى انھ ال یقع

والذي یَھُمنا في ھذا البحث لیس َسوُق كل أدلة الطرفین، وإنما 
إلشارة إلى عیون أدلة الفریقین، ووضع المسألة في نصابھا، والتحقُق من قوة ا

  .الخالف من عدمھ

أبرز دلیل للجمھور ھو حدیث عبد هللا بن عمر لما  :أدلة الجمھور -أ
 .40فذكر ذلك لھ، فجعلھا واحدة طلق زوجتھ في الحیض، فأتى عمر النبي 

حا، ولم یدل دلیل على ثم إن ھذا الطالق وقع صریحا وصادف محال صحی
 .عدم الوقوع

ودلیلھم في ذلك حدیث ابن عمر نفسھ، إذ  :أدلة من قال بعدم الوقوع -ب
  .41فردَّھا علي ولم یرھا شیئا: قال

ثم إن الطالق في الحیض والنفاس وقع لغیر سنة فھو بدعة والبدعة 
ة مردودة ال یعتد بھا ھذا لب أدلة الطرفین، والمطلع على تفصیالت األدل

ومناقشتھا للفرقین، یتبین لھ مدى قوة الخالف واعتباره في المسألة، ومن ھنا 
لم یزل  ...فإن الخالف في وقوع الطالق الُمحّرضم: "قال ابن القیم في الزاد

ثابتا بین السلف والخلف، وقد َوِھَم من ادعى اإلجماع على وقوعھ، وقال بمبلغ 
كیف والخالف في ...یھ غیرهعلمھ، وخفي علیھ من الخالف ما اطَّلع عل

وقد صح عن ابن عمر أنھ ... المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمین والمتأخرین
ال یُزال النكاح : "ثم قال... ال یعتدُّ بذلك:قال في رجل طلق امرأتھ وھي حائض

الُمتیقن إال بیقین مثلھ من كتاب أو سنة، أو إجماع المتیقن، فإذا أوجدتمونا 
سبیل إلى رفعھ بغیر ذلك،  لثالثة، رفعنا حكم النكاح بھ، الواحدا من ھذه ا

ى عدم وقوعھ، فإن ھذا الطالق لم یشرعھ هللا لكیف واألدلة المتكاثرة تدل ع
ثم " ...تعالى البتة، وال أَذن فیھ، فلیس في شرعھ فكیف یقال بنفوذه وصحتھ

  .42"فأنظرهساق في ذلك أدلتھ وحججھ 
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إن الخالف في المسألة معتبر قوي :ین نقولوباالطالع على أقوال الفریق 
وال تثریب على من أخذ برأي  منھما لمصلحة راجحة أو ضرورة ملحة یراھا 

  .43في ذلك، وھذا الذي حذا بكثیر من المعاصرین للقول بالرأي الثاني

  .الطالق بلفظ الثالث في مجلس واحد أو خالل العدة: المطلب الثاني

طالق بالثالث في لفظ واحد، أو ثالث والمقصود بھ أن یجمع لفظ ال
وھو بدعة . متفرقات في مجلس واحد، أو في غیر مجلس، إال أنھ في العدة

مذمومة عند الجمھور، وأجازه الشافعي وأبو ثور وأحمد في روایة، وجماعة 
  :والمذاھب في الوقوع من عدمھ أربعة، وھي .من أھل الظاھر

یقع في المدخول بھا ثالثا وفي غیر  -3أنھ یقع واحدة  -2أنھ یقع ثالثا  - 1
وبما أن القول الثالث والرابع من الضعف . ال یقع -4المدخول بھا واحدة 

وھو قول  والثانيقول الجمھور  ألولا. بمكان، فإن األقوال تؤول إلى مذھبین
بعض السلف وبعض أھل الظاھر، ورجحھ ابن تیمیة وابن القیم وكثیر من 

  . 44المعاصرین

وقد .." الطالق مرتان"ظاھر اآلیة : ؛ استدلوا بـالجمھورحجة  - أول
ومن السنة استدلوا بحدیث عویمر . وقع فیكون التسریح بإحسان في الثالثة

 :العجالن الصحیح، وفیھ أنھ قال بعد العن زوجتھ في مجلس رسول هللا 
ولم ینكر علیھ . 45"كذبت علیھا یا رسول هللا إن أمسكتھا، ھي طالق ثالثا"

  . ل هللا في جمعھ الثالث في لفظ واحدرسو

في المسألة بعد  اإلجماعوغیر ذلك من األحادیث واآلثار، كما ادَّعُوا 
  .46قضاء عمر رضي هللا عنھ فیھ

.." الطالق مرتان"باآلیة نفسھا  حجة القائلین بعدم الوقوع؛ -ثانیا
ي ذلك والمقصود بذلك المرة بعد المرة، ال جمعھا في لفظ واحد، واستندوا ف

وأبي بكر  كان الطالق ثالث على عھد رسول هللا : "إلى أثر ابن عباس
إن الناس قد : وسنتین من خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فقال عمر

  .47"استعجلوا في أمر كان لھم فیھ أناة، فلو أمضیناه علیھم، فأمضاه علیھم
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قال في  حدیث من: ھذا الذي یفھم من بدیھة لغة العرب، فمثال: وقالوا
لیس المقصود . 48...."یوم سبحان هللا وبحمده مائة مرة، حطت عنھ خطایاه

قولھا دفعة واحدة، بلفظ واحد، وإنما المرة بعد المرة، وإال لما تحقق الموعود 
ثم إن ھذا الطالق بدعي مردود فاسد، وما ترتب على فاسد فھو  .باالتفاق

  .49فاسد

اد تكون متكافئة للفریقین، ونرى ھذه المسألة كسابقتھا أدلتھا تك
والخالف فیھا قوي جدا، وال تثریب على من أخذ بأحد القولین، وخاصة إذا 
دعت لھ المصلحة والضرورة، وعمت البلوى بھذا النوع من الطالق كعصرنا 
ھذا، ولھذا كان العمل في جل البالد العربیة في مدونات األسرة في المحاكم 

  .50على ھذا القول

  الطالق بلفظ التحریم: ثالمطلب الثال

اختلف الفقھاء في ھذه المسألة اختالفا كثیرا ،حتى أن األقوال وصلت 
ولعّل المعتبر منھا والذي قوي دلیلھ و ُمْدركھ خمسة أقوال  51إلى العشرین

  :وھي 

إن نوى بھ الطالق وقع طالقا، وان لم ینوه كان یمینا، وھو  - أوال
  52والشافعي، وروایة عن أحمد –بھا  في المدخول –مذھب أبي حنیفة ومالك 

أن الطالق نوع تحریم فصح أن یُْكنَى بھ كسائر كنایات الطالق، : واحتجوا بـ
ُ لََك ۖ : وإن لم توجد فیھ فیمین لقولھ تعالى ُم َما أََحلَّ هللاَّ یَا أَیَُّھا النَِّبيُّ لَِم تَُحرِّ
ُ َغفُو ِحیمٌ تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك ۚ َوهللاَّ   ).1: التحریم( ٌر رَّ

: یقع ظھارا نوى الظھار أم لم ینوه، ویكون فیھ كفارة ظھار -ثانیا
  .53وھو مذھب أحمد

أن هللا جعل التشبیھ لمن تحرم علیھ ظھارا، فالتحریم أولى،  :وحجتھم
  ".وھذا أقیس األقوال: "قال ابن القیم

: ق أم غیرهأنھ یمین یكفر عنھ بكفارة یمین سواء نوى الطال -ثالثا
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ وحجتھم  آیة . 54وھو مذھب األوزاعي وأبي ثور وبعض السلف
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ِحیمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ ُ لََك ۖ تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك ۚ َوهللاَّ ُم َما أََحلَّ هللاَّ  لَِم تَُحرِّ
بعض على نفسھ احتباسھ عند  وأن سبب نزولھا تحریم النبي  ،)1: التحریم(

  . نسائھ وشرب العسل

وھو : أنھ لغو وباطل وال یترتب علیھ شیئ ال طالق وال یمین - رابعا
قد سمى هللا تحریم الحالل : وحجتھم. 55قول الظاھریة وأكثر أصحاب الحدیث

منكرا، والمنكر باطل مردود، ال حكم لھ إال التوبة واالستغفار، فعن ابن عباس 
ِ  :تعالى قال ،56إذا حّرم امرأتھ لیس بشيء: قال لَّقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

َ َكثِیًرا َ َواْلیَْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ : األحزاب( أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن یَْرُجو هللاَّ
21.(   

  .57النخعي وإبراھیمیقع واحدة بائنة وھو قول حماد  -خامسا

ھا دلیل صحیح صریح من ونرى أن ھذه المسألة في الحقیقة لیس فی
الكتاب والسنة، وكل ھذه األقوال ما ھي إال اجتھادات وفھوم لظواھر األدلة، 
ولذلك الذي نراه راجحا ھو الفتوى بما فیھ مصلحة ودفع مضرة بحسب 
الشخص والمكان والزمان، وال بد من مراعاة األعراف في ذلك، فمثال في 

الناس وھو شائع جدا، وھم ال والیة سكیكدة یكثر ھذا النوع على ألسنة 
: یقصدون طالقا وظھارا، وإنما یجري مجرى الحلف في كالمھم یقول لك

، فال بد أن یراعي المفتي فقھ واقعھ في ھذه ...تحرم زوجتي إال أكلت أو
ولعل من أبعد األقوال عن الصواب والمصلحة ھو قول من قال یقع . المسألة

  .58ن المالكیة في المدخول بھاثالثا باتا، وھذا مذھب المتقدمین م

  مسائل الطالق المتعلقة باألھلیة وأثرھا على الزواج: المبحث الثالث

   طالق الغضبان: المطلب األول

وھذا من األنواع المنتشرة في الواقع، لكثرة المشاكل االجتماعیة 
والضغوط األسریة وغیرھا، فیتسرع كثیر من األزواج إلى الطالق، وتكون 

  .والد ضحیة لذلك، فلھذا ال بد من إعادة النظر في ھذه المسألةالمرأة واأل

  .؛ ھناك مذھبان، قائل بالوقوع وقائل بالعدمأقوال الفقھاء - أوال
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وھو الجمھور من الحنفیة  :مذھب القائلین بوقوع طالق الغضبان - 1
واستدلوا بحدیث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس . 59والمالكیة والشافعیة والحنابلة

 ،60وھو غضبان، فأنزل هللا فیھ آیة الظھار تھأامرالصامت لما ظاھر من بن 
ولم یُعتَبر غَضبھ، ثم الغضبان مكلف في حال غضبھ بما یصدر عنھ من كفر 

  .61وقتل وغیرھما، والطالق مثل ذلك

ذھب إلیھ بعض السلف ورجحھ ابن تیمیة وابن : القائلون بعدم الوقوع - 2
. یقع على تفصیل في أنواعھ إلى أنھ ال ،63وكثیر من المعاصرین ،62القیم

  .64"ال طالق في إغالق"واستدلوا بحدیث 

قالوا واإلغالق لھ معان كثیرة في لسان العرب ومنھا الغضب الشدید، 
إغاثة اللھفان وقد ألف الحافظ ابن القیم رسالة مطولة في ھذه المسألة سماھا 

وجھ في عدم وقوع جلب فیھا العشرات من األدلة واأل. في طالق الغضبان
طالق الغضبان غضبا شدیدا، أو غضبا لم یَُعد َمعھ ُمَمیزا، وأما الغضب 
العادي فیقع فیھ الطالق اتفاقا، وقد مال ابن عابدین في الحاشیة إلى أن 

ال یقع ... الغضبان إذا صار في حالة الدھشة وغلبة الخلل في أقوالھ وأفعالھ
رضاوي، إال أنھ وضع ضابطا للغضب وقد مال إلى ھذا الرأي الق. 65طالقھ

أن یندم على ما فََرطَ منھ إذا زال الغضب، : "الذي ال یقع منھ الطالق فقال
وھذا الذي . 66فندمھ بمجرد زوال الغضب یدل على أنھ لم یكن یقصد الطالق

  .نمیل لھ ونراه یتماشى مع األدلة ویخدم المصلحة

  طالق المعتوه والمریض نفسیا: المطلب الثاني

وھاتان المسألتان مھمتان جدا في بحثنا إذ یترتب علیھ كثیر من اآلثار 
في عقود مختلفة، ومنھا الزواج والطالق وغیرھا، وتجربتنا في الواقع في 
نزاعات الطالق وجدنا نَِسبًا غیر قلیلة من الذین یقصدوننا في االستفتاء 

بما یدعونا إلى والصلح في مسائل الطالق من المعتوھین والمرضى النفسیین، 
  .التریث والتثبت في كثیر من قضایا الطالق حتى نعرف حقیقة واقع المطلقین

وھو المدھوش من غیر مس جنون، وناقص العقل،  المعتوه؛ - أوال
  .67واألحمق، وكل من كان قلیل الفھم مختلط الكالم فاسد التدبیر
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وذلك قیاسا  ،68ولقد حكى الطحاوي على أنھم أجمعوا بأن طالق المعتوه ال یقع
على الجنون، إذ ھو في حكمھ، فال یدري ما یقول وال ما یفعل، وإن لم یكن 

قال رسول : "بمجنون، وقد ذكر ابن حزم في المحلى بسنده عن ابن عباس قال
  .69"كل الطالق جائز إال طالق المعتوه والمغلوب على عقلھ هللا 

قلھ، مما یوجب علینا وفي الحدیث تفریق واضح بین المعتوه والمغلوب على ع
  .التثبت في كثیر ممن یستفتینا في مسائل الطالق

  المریض النفسي: ثانیا

وھذه المسألة من النوازل المعاصرة التي لم تحضى بالدراسة الجادة 
رغم مسیس الحاجة إلیھا، إذ كثیر من المطلقین  - فیما نعلم -وال الُمَؤَصلة 

حن نقترح في ھذه النازلة أن مرضى نفسیا على اختالف درجات المرض، ون
یجتمع أھل االختصاص من الفقھاء و األطباء النفسانیین للتشاور والتباحث في 
ذلك، ویبین األطباء ما ھي أنواع األمراض النفسیة التي قد تؤثر على عقل 

وأعصابھ وتصرفاتھ من غیرھا وبناء على ذلك تُكیف المسألة  اإلنسان
  .رأي الفقھيوتُتَصوُر جیدا ویتضح فیھا ال

ولذلك الذي ندعوا إلیھ الفقھاء والمفتین واألئمة أال یتسرعوا في 
اإلفتاء بوقوع الطالق في مثل ھذه األحوال حتى یُعرض من یُظن أنھ مریض 
نفسیاً على طبیب مختص، وقد شاھدنا معاینة بعض ھذه الحاالت، والتي یغلب 

وهللا  -لمعتوه والمجنون على الظن فیھ عدم االعتداد بطالقھ، ألنھ في حكم ا
  .-أعلم

  طالق السكران: المطلب الثالث

وال یخفى على المتابع للواقع بأن ظاھرة السُّكر وإدمان الخمر 
تحت أثر السكر،  صارت منتشرة في واقعنا بكثرة، والكثیر ممن یطلق یكون

بل وأصبح سببا في إزھاق كثیر من األرواح؛ ألن الكثیر من حوادث المرور 
عامدا بخمر عالما بذلك، وطلّق زوجتھ، فما  اإلنسانفإذا سكر . ھو سبب فیھا

  :حكم طالقھ ھذا؟ ھناك قوالن للفقھاء ھما
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وھو قول الجمھور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة  :یقع طالقھ - أوال
واستدلوا بأدلة كثیرة منقولة . 70وروایة عن أحمد، وقال بھ الكثیر من السلف

  :معقولة أبرزھا دلیالن

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن : أن حكم التكلیف جار علیھ، فیؤاخذ بأفعالھ كلھا، لقولھ تعالى - 1
َالةَ َوأَنتُْم ُسَكاَرٰى َحتَّٰى تَْعلَُموا َما تَ  . )43: النساء( قُولُونَ آَمنُوا َال تَْقَربُوا الصَّ

  .  فنھیھم عن السكر عند قربان الصالة یقتضي عدم زوال التكلیف

إذا شرب : "أن الصحابة جعلوا السكران كالصاحي في حد القذف، قالوا - 2
  .71"سكر، وإذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون

ه المزني من وھو قول قدیم للشافعي واختار :ال یقع طالقھ -ثانیا
الشافعیة والطحاوي من الحنفیة، وروایة عن أحمد ومذھب ابن حزم، وبھ قال 
بعض السلف كعمر ابن عبد العزیز واللیث وھو اختیار ابن تیمیة وكثیر من 

  :أبرزھا واستدلوا بأدلة. 72المعاصرین

  .والسكران ال نیة لھ وال قصد ،73..."إنما األعمال بالنیات": قولھ  - 1

 علي في قصة سكر حمزة بن عبد المطلب ودخول النبي  حدیث - 2
یلوم حمزة فیما یفعل، فإذا حمزة  فإذا ھو َشِرٌب فنطق رسول هللا "... : وفیھ

ھل أنتم إال عبید أبي، فعرف : قد ثمل محمرة عیناه، فنظر إلى رسول هللا وقال
أنھ قد ثمل، فنكص رسول هللا على عقبیھ القھقرى وخرجنا  الرسول 

  .74"معھ

فھذا حمزة رضي هللا عنھ یقول وھو : "وعلق ابن حزم على ھذا بقولھ
سكران ما لو قالھ غیر سكران لكفر، وقد أعاذه هللا عن ذلك فصح أن السكران 

  .75"غیر مؤاخذ بما یفعلھ جملة

قول عثمان رضي هللا عنھ كل الطالق جائز إال طالق النشوان  - 3
ة على ھذا األثر بتعلیق جید في وقد علق ابن تیمی. 76وطالق المجنون

  .77الفتاوى
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ھو والذي یترجح لدینا في ھذه المسألة، وھو األلیق بمقاصد الشریعة، 
 القول بعدم وقوع طالق السكران مطلقا، وأنقل ھنا كلمة جمیلة للشیخ
الطنطاوي في فتاویھ في معرض الرد على القول بوقوع طالق السكران 

 -ي الذین یریدون أن یفتوا في عصرنا بالوقوعأ -ولكنھم نسوا : "وتعقبھ ذلك
أن ھذه العقوبة إذا أوقعناھا علیھ ال تقع علیھ وحده، كالذي یحكم علیھ بالموت 
ویكون جالسا مع زوجتھ وأوالده في غرفة، ھل نھدم الغرفة علیھ وعلیھم 

  فیموتوا جمیعا؟ إن العقوبة علیھ وحده فكیف نشرك معھ غیره فیھا؟ 

جعل لھ الشرع عقوبة معینة وھي أن یجلد الشارب  فشرب الخمر قد
حدا لھ، ألنھ شرب باختیاره وإرادتھ ولكن لو جعلنا عقابا لھ كذلك لشركنا معھ 
في العقاب زوجتھ وأوالده، بل لكان العقاب علیھم أشد منھ علیھ، وھو 

بقول الُمذنب، وھم لم یذنبوا، لذلك َجنََحْت معظم البالد المسلمة الیوم إلى األخذ 
  .78"من قال بعدم وقوع طالق السكران، على أن ال یعفیھ ذلك من العقوبة

  العائلي على الطالق) اإلكراه(اإللجاء : المطلب الرابع

وھذه المسألة في الحقیقة من الظواھر االجتماعیة المنتشرة جدا، وھي 
الضغط العائلي على الرجل لیطلق، وخاصة من قِبِل األم، وفي كثیر من 

ُد باإلخراج من البیت أو قطع النفقة علیھ إن لم یكن عامال، أو األحیا ن یُھدَّ
الزوج لیتلفظ بالطالق وھو ال یقصده وال  فیضطرغیرھا من أنواع التھدید، 

یریده ومن المعلوم أن كلمة الفقھاء والقدامى، تكاد تكون متفقة على عدم وقوع 
نستطیع أن نكیف ھذا فھل یا ترى . 79...طالق المكره بالقتل أو الضرب أو

  النوع الجدید على أنھ إكراه تنعدم معھ اإلرادة و ال یقع أثره؟

  :یلي ولكن الذي نمیل إلیھ ما -في ما نعلم–لم نَر من بحث ھذه المسألة 

أن الضغط العائلي إذا كان تھدیدا بالضرب أو الطرد من البیت أو 
ھ وتحطم قواه نشر فضیحة؛ بحیث یقع الزوج تحت صدمة نفسیة تفوق طاقت

وترھقھ في حیاتھ، فنمیل إلى عدم االعتداد بھذا النوع من الطالق أنھ في حكم 
أن عبد الرحمان بن زید : "المكروه، مستأنسین بأثر ثابت بن األحنف وفیھ

فخطبت إلى أمیة بن عبد الرحمان وھو أصغر : توفي وترك أمھات أوالد قال
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ما بلغ ذلك عبد هللا، بعث إلّي، من عبد هللا بن عبد الرحمان فأنكحني، فل
طّلقھا وإال ضربتك بھذه السیاط، وإال : فاْحتُِملُت إلیھ فإذا حدید وسیاط، فقال

بتتُّھا، فسألت كل : أوثقتك بھذا الحدید، قال فلما رأیت ذلك طلقتھا ثالثا، أو قال
ائت ابن الزبیر، : لیس بشيء، فسألت ابن عمر، فقال: فقیھ بالمدینة، فقالوا

فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبیر بمكة، فقصصت علیھما فرّداھا : الق
  .80"عليَّ 

فقد جعل ابن الزبیر وابن عمر التحدید بالضرب بالسیاط والتوثیق 
بالحدید إكراھا، وھذا ال یتعدى أن یكون إھانةً للرجل، ولیس فیھ قتل وال تھدید 

الزمان والمكان والحال، بالضرر الكبیر، واإلھانة والضرر تختلف باختالف 
وإن من أعظم العذاب في عصرنا الطرد من البیت أو بنزع مرتب المعاش، 

أو االھانات اللفظیة  ،أو الطرد من العمل إذا كان الزوج عامال مع األسرة مثال
التي تسبب ضغطا نفسیا رھیبا على الزوج، فقد تُكیَّف ھذه األمور في حكم 

الذي نمیل إلیھ والمسألة تبقى تحت النظر ومحال فھذا  - وهللا أعلم -  اإلكراه
للبحث واالجتھاد، وندعوا الفقھاء والخبراء إلى دراستھا دراسة جادة تجدیدیة، 
فلعلھم یجدون قوال فیھ مخرجا لكثیر من الناس الذین وقعوا ضحیة لھذه 

  .الضغوط األسریة، وتمزقت أسرھم

ا أن األب أو األخ بل إن من القضایا التي رأیناھا وشھدناھا عیان
األخ، فیجد االبن  أواألكبر یذھبان إلى المحامي ویرفعان قضیة طالق لالبن 

نفسھ أمام واقع ال قبل لھ بھ، وھذه في الحقیقة مسألة بالغة حّد التعقید، وھي 
من المشاكل واألزمات االجتماعیة المعاصرة التي تتطلب المعالجة والنظر 

  .   فیھا

  والتعلیق والھزل والكتابة باإلشھادئل الطالق المتعلقة مسا: المبحث الرابع

  على الطالق وأثره على الوقوع اإلشھادعدم : المطلب األول

رجل طلق امرأتھ بینھ وبینھا، ولم : وتصویر ھذه المسألة كما یلي
یشھد على ذلك عدلین، ھل یقع طالقھ، أم ال؟ مسألة خالفیة بین العلماء، وھذه 

  :لتھمأقوالھم وخالصة أد
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الذي ذھب إلیھ الجمھور من المذاھب األربعة وغیرھا، ھو  - أوال
على الطالق  اإلشھادوقوع الطالق وان لم یشھد علیھ، وإنما اختلفوا ھل 

  . 81والرجعة واجب أو مستحب

أن الطالق وقع صحیحا بلفظ صریح وصادف  :ودلیلھم في ذلك
، وھو اإلشھادقرآني في محال، ولم یوجد مانع من وقوعھ، وإنما خالف األمر ال

  .ما بین فعل مكروه أو حرام وال عالقة لذلك بعدم الوقوع

من الصحابة،  83وعمران بن حصین 82بینما ذھب ابن عباس -ثانیا
 86وابن سیرین والسدي 85وابن جریج من التابعین 84وعطاء بن أبي رباح

والكثیر من  88وابن حزم الظاھري  87والباقر والصدر من أئمة الشیعة
وشرطیتھ لوقوع الطالق، ومن ھؤالء؛ أحمد  اإلشھاداصرین إلى وجوب المع

شاكر؛ حامد الفقي، أبو زھرة، محمد عبدو، جاد الحق علي جاد الحق، سید 
سابق، مصطفى الزرقا، علي الخفیف، محمد الغزالي، جمال الدین القاسمي 

  . 89وغیرھم. ..وسعد الدین الھاللي

فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ  ققولھ تعالى في آیة الطال :ودلیلھم
 ِ َّpِ َنُكْم َوأَقِیُموا الشَّھَاَدة  بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ

األمر یفید الوجوب، وإذا لم یُشھد على الطالق فقد وقع خالف . )2: الطالق(
  .مردودة، باطل ما ترتب علیھا األمر، وھو بدعة، والبدعة

 .واستأنسوا بأقوال الصحابة والتابعین الصحیحة في ذلك

ثم إن فیھ مصلحة وفتح باب التیسیر على الناس وصون األسرة 
المسلمة المعاصرة من التمزق، ولعل البعض یظن أن ھذا القول من شواذ 

ف ذلك بل المسائل التي ھي خارجة عن مذھب أھل السنة والحق، واألمر خال
الخالف فیھا قوي جدا، وال تثریب على من ذھب إلى ھذا القول، وقد رأینا من 
الكبار ممن قال وأفتى بھ ویحسن بنا ھنا أن ننقل بعض النقول التي تؤید ما 

 :ذھبنا إلیھ

، باإلشھادفأمر تعالى  ..". :قال الشیخ سید سابق في فقھ السنة - 1
وجوب وحمل ما ظاھره الوجوب وظاھر األمر في عرف الشرع یقتضي ال
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إذا تبین لك، أن وجوب ... على االستحباب خروج عن عرف الشرع بال دلیل
على الطالق، ھو مذھب ھؤالء الصحابة التابعین المذكورین، تعلم أن  اإلشھاد
 اإلجماععلى ندبھ المأثورة في بعض كتب الفقھ، مراد بھا  اإلجماعدعوى 

لم ینفرد بھ علماء  اإلشھادوتبین أن وجوب : األصولي اإلجماعالمذھبي، ال 
بل ھو مذھب عطاء وابن سیرین وابن جریر، كما : آل البیت علیھم السالم

  . 90"أسلفنا

وفقھاء الظاھر یرفضون كذلك وقوع  ...": وقال الشیخ محمد الغزالي - 2
الطالق بدون إشھاد، ویُقَلِلُون الصور التي یقع بھا الطالق تقلیالً یحمي ُعقدة 
الزواج ویصون كیان األسرة، وعمادھم في فھمھم، ظاھر النصوص من 

 .فقد أوغل في الخطأ اإلسالمالكتاب والسنة، فمن ظن اجتھادھم بعیدا عن 
  .91.."اإلسالمكیف وھو الظاھر من تعالیم 

وشرطھ  اإلشھادأن القول بوجوب : والذي نخلص إلیھ في ھذه العجالة
اذ، بل ھو من القوة بمكان، وقد قال بھ لوقوع الطالق لیس بقول ضعیف أو ش

من الصحابة والتابعین وأتباعھم، ومن العلماء المعاصرین  األئمةالكثیر من 
المحققین، فلو أن أحدا أفتى بھ في حاالت الضرورة إلخراج الناس من 

المسلمة في  األسرةالمضایق والحرج، والتوسعة علیھم والحفاظ على كیان 
  .یب علیھحاالت معینة، فال تثر

واألخبار الواردة عن ھؤالء  ..." :وقال عمرو عبد المنعم سلیم - 3
  .92"العلماء ثابتة عن أكثرھم بأسانید مشرقة

  الطالق المعلق على شرط : المطلب الثاني 

لو : والمقصود بھ أن یجعل طالق زوجتھ معلقا بسبب ما، كأن یقول
  :والمسألة لھا حالتان .خرجت من البیت فأنت طالق

  .93أن یقصد بذلك الطالق، فھذا یقع عند الجمھور، خالفا البن حزم :ألولىا

  : أن ال یقصد الطالق وإنما التھدید، وھذا فیھ قوالن :الثانیة
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أنھ یقع وھو قول الجمھور من المذاھب األربعة  :القول األول
وقد استدلوا بآثار عن الصحابة ال تخلو معضمھا من ضعف،  .94وغیرھم

إن آیات الطالق فیھا األمر للزوج، ولم تفرق بین معلق وغیره،  وبالمعقول؛ إذ
المسلمون : "قال ، ثم إن رسول هللا  95واألصل العمل بالمطلق حتى یقید

  . 96"عند شروطھم

أنھ ال یقع؛ وھو قول بعض السلف، منھم عكرمة  :القول الثاني
وطاووس ومذھب ابن حزم، ورجحھ ابن تیمیة وابن القیم، وبعض 

  .97صرینالمعا

  :واحتجوا بما یلي

ُ َمْوَالُكْم ۖ َوھَُو اْلَعلِیُم : اآلیة ُ لَُكْم تَِحلَّةَ أَْیَمانُِكْم ۚ َوهللاَّ قَْد فََرَض هللاَّ
وھو لم یقصد الطالق بل التھدید،  اإلیمانوالحلف من . )2: التحریم( اْلَحِكیمُ 

  .ھوكأنھ ھددھا مؤكدا ذلك بسببین في صورة طالق لكي ال تخالف

العمل بنقیض القصد للمرأة؛ إذ قد تتعمد المرأة أن تخرج لوقوع 
  .الطالق وھذا یجعل ملك الطالق بیدھا، واألصل أنھ بید الرجل

الثالثة أي  األقوالوحاصل القول في المسألة أنھ ال یوجد ألي من ھذه 
ثابت، واألقرب  إجماعدلیل صریح صحیح من الكتاب او السنة، ولیس فیھا 

صد الشریعة وروحھا ھو القول بعدم الوقوع سواء قصد الطالق أم لم إلى مقا
یقصد، ألن ھذا اللفظ من أنواع الطالق البدعي وھو مردود واألصل بقاء 
العصمة الزوجیة وال تفك إال بدلیل قوي ینقض أصل العقد، وھو غیر موجود 

  .في المسألة

ي واقعنا بتعلیق وسبب ترجیحنا لھذا القول ھو ما نراه من عموم البلوى ف
الطالق، ونشوز كثیرا من النساء وعدم الخوف من ذلك التھدید فتُعرَّض 
األسرة للھدم بغباء وتسرع رجل وحمق امرأة، وقد یكون بینھما أبناء فیكونون 

  .ضحیة لذلك وال ذنب لھم
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عموم البلوى في الحلف بالطالق وأثره على الرابطة : المطلب الثالث
  الزوجیة

وخاصة في بعض - التي عمت بھا البلوى في عصرنا من الظواھر 
الحلف بالطالق في كل شيء تقریبا فما حكم ذلك وھل یؤثر ذلك  -المناطق

  .98للعلماء في ذلك ثالث أقوال مشھورة على الرابطة الزوجیة؟

وھو مثل ..قول الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة :األول
  .99وقع المشروطالمعلق على شرط، فإذا تحقق الشرط 

یقع إذا نوى الطالق وال یقع إذا لم ینوه، وإنما یكون یمینا  :الثاني
  .100اإلثممكفرة مع 

  .101ال یقع مطلقا، وھو باطل مردود وھو مذھب ابن حزم :الثالث

واألدلة لألقوال الثالثة ھي أدلة اجتھادیة ال یوجد فیھ نص من الكتاب 
أما التابعون فقد اختلفوا في ذلك والسنة، ولم یصح فیھا شيء عن الصحابة، و

  :والذي نقولھ في ھذه المسالة بعد عموم البلوى بھا ما یلي. كغیرھم

من حلف "الطالق لیكون یمینا، وقد جاء في الحدیث  اإلسالملم یجعل 
  ال؟  أموھو حرام لكن مع الحرمة ھل یقع الطالق  ،102"بغیر هللا فقد أشرك

وتلمیذه ابن  اإلسالماختیار شیخ  ھو األقوالالذي نرجحھ من بین ھذه 
القیم والكثیر من المتأخرین، انھ یمین من أیمان المسلمین، ویجب فیھا الكفارة، 

  .وال یقع بھا الطالق، وإن كان صاحبھ آثما

وھذا األرفق بالناس، والجالب للمصلحة والدافع للمفسدة، وخاصة في 
، فلو األلفاظعلى ھذه  زمننا ھذا حیث رّق الدین وقل الورع، وكثرت الجرأة

أفتینا الناس بقول الجمھور لوقع الناس في المشقة البالغة والحرج، ولخربت 
  .كثیر من األسر

وھذا الذي أرجحھ وما أفتي بھ ألن المسلم خرج " :قال القرضاوي
والصحیح الصحیح بحلفھ بالطالق، وعلیھ أن یستغفر هللا،  اإلسالمعن منھج 
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ھ، فإنھ أشبھ بناذر المعصیة، فإنھ ال ینعقد نذره، وأن یُكفر، وأن یتوب إلی

ال نذر في معصیة وكفارتھ : "كما جاء في الحدیث. 103وعلیھ كفارة یمین
، وبعض 105وھذا الذي أفتى بھ الشیخ ابن عثیمین أیضا .104"كفارة یمین
  .106المعاصرین

  طالق الھازل وبالكتابة: المطلب الرابع

بالطالق ھزال من غیر جد،  وھو أن یتلفظ مع زوجتھ :الھازل - أوال
  :وھذا موجود في الواقع، وقد اختلف فیھ العلماء على قولین

   :فقد ذھب الجمھور إلى وقوعھ -أ

  . 107"ثالث جدھم جد وھزلھن جد النكاح  والطالق والرجعة"لحدیث  - 1

  .االستناد إلى بعض اآلثار عن التابعین - 2

اقر والصدر منھم الب وذھب بعض أھل العلم إلى عدم وقوعھ -ب
والصادق والناصر من أئمة آل البیت، وھو قول مروي في مذھبي مالك 

  : وأحمد، واستدلوا بـ

یشترط لفك عقدة النكاح الرضا بالنطق اللساني وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت  - 1
  .النیة والقصد، اعتبر الیمین لغوا

أما اآلثار و. 108وأما الحدیث الذي استدل بھ الجمھور فذھبوا إلى تضعیفھ - 2
ال حجة فیھا إذ ھي أقوال كغیرھا، وال مستند لھا من : عن التابعین فقالوا

  .109الكتاب والسنة ولم یصح في معناھا عن الصحابة شيء

في ھذه المسألة ھو القول بوقوع الطالق قبل الوقوع  یترجح لناوالذي 
كانت المرة سداً لذریعة التھاون في ذلك، لكن لو قدر هللا وطلّق أحدھم ھازال و

الثالثة، وھددت األسرة بالزوال بسبب  ذلك، فال حرج في إفتائھم بعدم الوقوع 
  .رعایة للضرورة وقصدا للمصلحة
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والمقصود بذلك أن یرسل الرجل إلى زوجتھ  الطالق بالكتابة؛ -ثانیا
عن طریق كتابة ورقیة أو رسالة مكتوبة على الھاتف أنھا طالق، فھل ھذا 

  یقع أم ال؟النوع من الطالق 

أن الكثیر من الناس بحسب : نود أن نقدم بالمقدمة التالیة اإلجابةوقبل 
خبرتنا بالواقع الذي نعایشھ من الناس، یبعث لزوجتھ برسالة طالق بالھاتف، 
وھو یقصد إغاضتھا وإدخالھا في حالة من القلق واالضطراب النفسي، 

  :والبعض یقصد الطالق فعال، فما حكم الحالتین

ن المذاھب األربعة اتفقت على أن الطالق الشفوي أو بالكتابة المفھومة أ -أ
  .110واقع إذا نواه

إن : "حدیث البخاري عن أبي ھریرة مرفوعا: منھا واستدلوا بأدلة
: قالوا. 111"هللا تجاوز ألمتي عّما حّدثت بھ أنفسھا، ما لم تعمل، أو تكلم

  .والكتابة عمل

لكتابة حروف یفھم منھا المقصود، وألن الكتاب یقوم مقام الخطاب، وا
  .فإذا أتى فیھا بالطالق وفُھم منھا القصد ونَواه للطالق وقع

إذا خطّ الرجل بیده : "االستئناس ببعض أقوال السلف كقول النخعي
  .112"الطالق فھو طالق

أنھ ال یقع مطلقا، نواه أم لم ینوه، وھذا مذھب ابن حزم، وقول عن  -ب
األصل في الطالق ھو التلفظ، وأما تركھ إلى  بأن :واستدلوا. 113الشافعي

وال یقع في اللغة التي خاطبنا هللا تعالى : "الكتابة فلیس بشيء، قال ابن حزم
بھا ورسولھ اسم تطلیق على أن یكتب، إنما یقع اللفظ بھ، فصح أن الكتاب 

  .114"لیس طالقا حتى یلفظ بھ، إذ لم یُوجْد ذلك نصٌ 

دة البن قدامة في المغني؛ حیث لخص ونستحسن ھنا أن ننقل كلمة جی
: فأما إن كتب ذلك من غیر نیة، فقال أبو الخطاب: "..أقوال ھذه المسألة فقال

یقع وھو قول  :إحداھماعلى روایتین،  اإلرشادقد خّرجھا القاضي الشریف في 
وھو  إال بنیةیقع  ال :والثانیة. الشعبي والنخعي والزھري والحكم؛ لما ذكرنا
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یفة ومالك ومنصوص الشافعي؛ ألن الكتابة محتملة، فإنھ یقصد قول أبي حذ
... ، ككنایات الطالقمن غیر نیة، وغم األھلبھا تجربة القلم، وتجوید الخط، 

لم یقع، فالكتابة أولى، وإذا ادعى ذلك دیّن فیما  اإلیقاعألنھ لو نوى باللفظ غیر 
وجھین؛ ألنھ یقبل ذلك بینھ وبین هللا تعالى، ویقبل أیضا في الحكم في أصح ال

  .في اللفظ الصریح في أحد الوجھین، فھا ھنا مع أنھ لیس بلفظ أولى

نویت غّم أھلي، فقد قال في روایة أبي طالب، إن كتب طالق : وإن قال
وقع، وإن أراد أن یغّم أھلھ، فقد عمل في ذلك أیضا؛ : ونوى الطالقزوجتھ 

أنت طالق : طالقھ، كما لو قال فیجتمع غّم أھلھ ووقوع... یعني أنھ یؤاخذ بھ
؛ ألنھ أراد غم أھلھ بتوھم الطالق دون ویحتمل أنھ ال یقعیرید بھ غّمھا، 

حقیقتھ فال یكون ناویا الطالق، والخبر إنما یدل على مؤاخذتھ بما نواه عند 
  .115"العمل بھ أو الكالم، وھذا لم ینو طالقا؛ فال یؤاخذ بھ

  :ویتلخص لنا في المسألة ثالث مذاھب

 . یقع نواه أم لم ینوه - 3 .ال یقع مطلق - 2 .یقع إذا نواه - 1

وعند التأمل في األقوال وأدلتھا ال نجد ألي منھا مستندا صحیحا صریحا، 
  .بل ھي فھومات لبعض النصوص واألدلة العقلیة، واالستئناس ببعض السلف

ھ أن: ومن ھنا الذي یمكن أن یترجح لدینا من حیث الفتوى في المسألة ھو
ال حرج في األخذ بأحد ھذه األقوال الثالثة بحسب ما یراه المفتي بحسب الحال 
والشخص والزمان والمكان، وما یلحق ذلك من مراعاة الضرورة والمصلحة 

  .اإلمكانودفع المفسدة قدر 

  :الخاتمة والتوصیات     

وبعد ھذه الجوالت المختصرة في دراسة ھذه المسائل الفقھیة القدیمة 
دة المتجددة من مسائل الطالق الواقعیة والتي یُبتلى بھا الكثیر من الناس، الجدی

ویكثر فیھا السؤال واالستفسار كل یوم، وقد یجد بعض األئمة والمفتین 
التحرج من الحدیث وبثِّ القول فیھا، أو الفتوى بما یجعل للناس مخارج 

ذھا، فقد فتحنا باب ضعفھا وشذو اعتقادببعض اآلراء المیسرة، إما لغرابتھا أو 
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الحدیث فیھا بجرأة َحِذَرةً، وبتحقیق فقھي مقاصدي، مع مراعاة لجلب 
  :المصلحة ودفع المفسدة قدر المستطاع، وقد توصلنا إلى النتائج اآلتیة

ثروة ھائلة من المسائل ، بمختلف مذاھبھأن في فقھنا اإلسالمي الفسیح  .1
الواقع، إلیجاد كثیر من في  - لو فعلت - واألقوال التي قد تكون فاعلة

 .الحلول الواقعیة والمخارج المؤصلة المحققة لمسائل الطالق الشائكة
مسألة واقعیة ملحة،  12أن كل المسائل التي تدارسناھا بالبحث، وھي  .2

توصلنا إلى أنھا من مسائل االجتھاد، وأن النصوص القطعیة الثبوت 
كاد وتكون متكافئة، ویَعُسر والداللة فیھا لكل األقوال منعدم، وأن أدلتھا ت

الترجیح الفقھي واألصولي فیھا، فما بقي  إال الترجیح المقاصدي؛ إذ ھو 
 .الذي یَُغلُب كفة قول على آخر في ھذه الحال

أنھ ال حرج باإلفتاء بأي من تلك األقوال المذكورة عند الضرورة الملَّحة،  .3
والتشتت، وھذا  ھدامباالنوالمصلحة الراجحة وخاصة عندما تھدَُّد األسرة 

غالبا ما یكون عندما یقع الطالق ثالث مرات، فیجد المفتي والفقیھ مخارج 
 .لذلك في ھذه األقوال

أن على الفقھاء والمفتین أن ال یركزوا  دائما على سد الذرائع في اإلفتاء  .4
فیما یتعلق باألسرة، وخاصة فیما یتعلق بكثیر من مسائل الطالق التي تھدد 

لتقویض، فإنھ كما یجب سد الذریعة، یجب فتحھا كذلك بحسب األسرة با
 .الحال والمآل

أن من لم یقتنع ببعض أو كل اآلراء التي أوردناھا، والتي تخالف المعھود  .5
الفقھي والمرجعي فلھ ذلك، ولكن علیھ أن یحترم كل َمن اقتنع بھا وأفتى 

  .بمقتضاھا لمقاصد مرعیة یراھا
  التوصیات

والفقھاء في كثیر من النوازل المعاصرة أو القدیمة  أن یركز الباحثون .1
-النوع المتجددة اآلحاد والصور، على النظر المقاصدي؛ إذ ھو الُمْسِعُف 

والذي یجعل المخارج الفقھیة، والحلول المناسبة للحال، واقعا  -حقا
 .ملموسا
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على الفقھاء والمفتین أن ال یجعلوا مسائل الخالف المعقدة والمركبة  .2
الفتوى فیھا سواء لكل الحاالت واألزمنة  - من قِبَل التي ذكرنا-ائكةوالش

واألمكنة، بل إذا عرضت المسألة أن یتصورھا أوال، ویرى واقع حال 
الشخص ثانیا، ویحقق في األقوال الفقھیة ثالثا، ثم في األخیر یكون 

 إلى غیره ممن یثق فیھ باإلرشادالتنزیل، وإذا لم یستطع البت فیھا فعلیھ 
 .من أھل العلم الجتھدین

نقترح أن ال یكون اإلفتاء في ھذه المسائل فردیا، وأن تكون لجان إفتاء،  .3
 .على مستوى المؤسسات الدینیة والعلمیة للنظر فیھا

كما نقترح على الباحثین المتخصصین دراسة المسائل اآلتیة، إذ لم یتح لنا  .4
ن األھمیة بمكان، الوقت لندرسھا بتوسع، أو لم نتطرق لھا أصال وھي م

ولم نرى دراسة واحدة محققة مؤصلة مستوفیة قامت بذلك؟ وھذه المسائل 
 :ھي

التكییف الفقھي والحكم الشرعي للضغط العائلي على الزوج  :أوال
 - أحیانا - بالطالق وأثره على الواقع، وإن كنا اخترنا تكییفھ على أنھ یخرج 

  .إلى بحث وتحریر وتروي أكثرعلى اإلكراه الحقیقي إال أن المسألة تحتاج 
حكم وقوع طالق المریض النفسي، وھذه القضیة من النوازل  :ثانیا

الحساسة والموجودة بكثرة في الواقع، وھذا عایناه في عشرات الحاالت التي 
ُعرَضت علینا ویكمن اإلشكال أن كثیرا من المرضى ال یعلم أنھم مرضى، 

ضح في َخْلقھم وُخلِقھم ھم أنفسھم وھم یطلقون بألفاظ غریبة مع إضطراب وا
لم یفھموھا، وھذا یتطلب تآزر بین الفقھ والطب النفسي، لتكییف ھذه القضیة 

  فقھیا، یلحق صاحبھا بالمجنون والمعتوه والمخبول، أم ال؟
ال یخفى أنھ كثر في واقعنا السحر والشعوذة ومظاھرھما،  :ثالثا

ثیر ذلك فما حكم طالقھم وكیف ولألسف الكثیر الذین یطلقون یكونون تحت تأ
  یكیف واقعھم فقھا؟

ھذا الذي سمح لنا بھ الوقت لدراستھ في ھذا البحث المختصر، فإن  
أصبنا فمن هللا، وإن أخطأنا فما قصدنا إال خیرا لألمة، ورفعا للحرج عنھا 

  .وإیجاد مخارج لبعض مشكالتھا، ونستغفر هللا لذلك
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   :الھوامش
                                                        

واالجتھاد في . 108ص نضباط والتسیب، ینظر یوسف القرضاوي، الفتوى بین اال -1
 .117ص ، اإلسالمیةالشریعة 

ص أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، . 72ص ینظر ابن نجیم، األشباه والنظائر،  -2
 .272ص ، 1محمد الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، ج. 163

  .272ص ، 1 محمد الزحیلي، المرجع نفسھ، ج -3
. 209ص بین الجحود والتطرف،  اإلسالمیةحوة صینظر یوسف القرضاوي، ال -4

نوار بن الشلي، فقھ . 91ص ، اإلسالمیة، وفقھ الوسطیة 109ص االجتھاد والفتوى، 
 .66ص التوسط، 

. 153ص ، 2ول األقضیة ومناھج األحكام، جصرة الحكام في أصینظر ابن فرحون، تب -5
 .179، 4القرافي، الفروق، ج

 .26004:أخرجھ أحمد في مسنده بسند حسن، رقم -6
والترمذي في جامعھ، كتاب الطھارة، باب ما جاء في . 7253:أحمد في المسند، رقم -7

 .حیحص ، وسنده 147:یب األرض، رقمصالبول ی
 .73ص ، 2، ج1882:مالك، الموطأ، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم -8
 .785ص ، 2، ج1468: العلم وفضلھ، رقمینظر ابن عبد البر، جامع بیان  -9

ول االجتھادیة التي ینبني صفي ھذه القاعدة ومعانیھا، حاتم باي، األ للتوسع أكثر ینظر -10
 .470ص علیھا المذھب المالكي، 

وأخرجھ بنحو ھذا ابن أبي شیبة في . 111ص ، 1ینظر مقدمة المجموع للنووي، ج -11
 .27753:نف بسنده، برقمص الم

ص ، اإلسالمیةفي معنى ھذه القاعدة یوسف القرضاوي، االجتھاد في الشریعة ینظر  -12
 .69ص بین االختالف المشروع والتفرق المذموم،  اإلسالمیةحوة صوال. 181

  .181ص ینظر یوسف القرضاوي، االجتھاد،  -13
محمد األمین .. 242ص ، 8ول الفقھ، جصینظر الزركشي، البحر المحیط في أ -14

 .658ص ر الورود، الشنقیطي، نث
 .352ص ، 2عبد هللا العلوي، نشر البنود، ج -15
ص ، 1الحطاب، مواھب الجلیل، ج. 131ص ، 1ینظر ابن نجیم، األشباه والنظائر، ج -16

. 374ص ، 6ابن المفلح، الفروع، ج. 744ص ، 2الجویني، البرھان، ج. 31
بن رجب، ا. 527ص ، 1ول، جصاالسنوي، التمھید في تخریج الفروع على األ

 .226ص ، 2مجموع رسائل ابن رجب، ج
. 11ص ، 20ابن تیمیة، مجموعة الفتاوى، ج. 169ص ، 1ینظر ابن حزم، المحلى، ج -17

 .659ص ومحمد األمین الشنقیطي، . 449ص ، 2ابن القیم، أعالم الموقعین، ج
، 2أعالم الموقعین، ج. 11ص ، 20مجموع الفتاوى، ج. 16ص ، 1ینظر المحلى، ج -18

 .41ص ، 5ج ،السعودیة، فتاوى اللجنة الدائمة. 449ص 
ص ، 6وابن نجیم، البحر الرائق، ج. 356ص ، 2ینظر النفراوي، الفواكھ الدواني، ج -19

 .109ص ، 10ابن حجر الھیثمي، تحفة المحتاج شرح المنھاج، ج. 292
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 .356ص ، 2النفراوي، المرجع نفسھ، ج -20
 .110ص ، 10ابن حجر، المرجع نفسھ، ج -21
دوق، ولد بعد الثالث مائة، انتھت ص ھو اإلمام الكبیر، شیخ الشافعیة بالعراق، ثقة  -22

ینظر . ھـ375كان أبو حامد یقول عنھ ما رأیت أفقھ منھ، توفي سنة.إلیھ معرفة المذھب
 .405ص ، 16في ترجمتھ، سیر أعالم النبالء، ج

 .المرجع نفسھ -23
. 88ص ، اإلسالميالضعیف لدى فقھاء الغرب ینظر أسماء المخطوبین مراعاة القول  -24

 .542ص ول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، صمحمد ریاض، أ
 .89ص ، 1ول الفقھ، جصعبد الكریم النملة، اآلراء الشاذة في أ -25
 .87-86ص ، 5ول األحكام، جصفي أ األحكامابن حزم،  -26
 أسماء المخطوبي، المرجع نفسھ -27
 .64ص ، 1لتمھید، جابن عبد البر، ا -28
  .75ص ، 1ینظر ابن عابدین، رد المحتار، ج -29
 .320ص ، 2العلوي، نشر البنود، ج -30
 .173ص ناعة الفتوى، صابن بیھ،  -31
 .480ص ، 2، جاإلسالميالحجوي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ  -32
 .229ص  ،6ینظر خلیل، التوضیح، ج -33
طلحات المذاھب صوالظفیري، م. 110ص  ،10ینظر ابن حجر، تحفة المحتاج، ج -34

 .174ص الفقھیة، 
ص ابن بیھ، المرجع سابق، . 447ص ، 6ینظر الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج -35

174. 
قانون األسرة الجزائري، . 147ص ینظر المباركي، القول الشاذ وأثره في الفتیا،  -36

 .49/51المادة 
 .277ص ، 3ینظر أحمد حماني، فتاوى، ج -37
، 1القاضي عبد الوھاب، عیون المسائل، ج. 364ص ، 7ینظر المقدسي، المغني، ج -38

 .344ص 
. 251ص ، 3ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. 242ص ، 1ینظر ابن حزم، المحلى، ج -39

. 247، ص 2ج نعاني، سبل السالم،صال. 200ص ، 5ابن القیم، زاد المعاد، ج
 .302ص ، 6نف، جص د الرزاق، المعب. 263ص ، 6ر، جالشوكاني، نیل األوطا

 . 126ص ، 7ینظر األلباني، إرواء الغلیل، ج. 14928البیھقي، السنن الكبرى، رقم  -40
وانظر إرواء . 2185:أبو داوودـ كتاب الطالق، باب في طالق السنة، رقم أخرجھ -41

 .129ص ، 7الغلیل، ج
 .202ص ، 5ابن القیم، زاد المعاد، ج -42
، مرجع سابق، فقھ السنة، 229ص فقھ األسرة وأحكام المرأة،  ینظر، القرضاوي، -43

و محمد الغزالي، حقوق اإلنسان بین تعالیم اإلسالم وإعالم األمم  ،226ص  ،2ج
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، وكمال بن 45ص ،  4طفى العدوي، جامع أحكام النساء،جص، وم131ص المتحدة، 

 .296ص ، 3حیح فقھ السنة، جصالسید سالم، 
إلى 8ص ، 33ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. 390ص ، 9حلى، جینظر ابن حزم، الم -44

ص ، 6الشوكاني، نیل األوطار، ج. 241ص ، 5ابن القیم، زاد المعاد، ج. 98ص 
. 235ص ، 3حاشیة ابن عابدین، ج. 541ص ، 1أبحاث ھیئة كبار العلماء، ج. 269

بن وا. 77ص ، 8والنووي، الروضة، ج. 85ص ن 3ابن رشد، بدایة المجتھد، ج
 .102ص ، 7قدامة، المغني، ج

 .256ص ، 9ینظر البغوین شرح السنة، ج -45
 .283ص ، 3حیح فقھ السنة، جصینظر كمال سالم،  -46
 .1472:حیح مسلم، كتاب الطالق، باب الطالق الثالث، رقمص -47
 .20:مالك، الموطأ، باب ما جاء في ذكر هللا تعالى، رقم -48
 .245ص ، 5ینظر ابن القیم، زاد المعاد، ج -49
 أبي. 310ص طفى الزرقا، الفتاوى، صم. 292ص ینظر القرضاوي، فقھ األسرة،  -50

والقضایا  اإلسالميالزحیلي وھبة، موسوعة الفقھ . 554ص زھرة، الفتاوى، 
احمد .99ص البوطي، محاضرات في الفقھ المقارن، . 390ص ، 8رة، جصالمعا

. 277ص ، 3اني، الفتاوى، جأحمد حم. 35ص ، اإلسالمشاكر، نظام الطالق في 
 .221ص ، 1محمد األمین الشنقیطي، أضواء البیان، ج

ص ، 6، جاألقطار، والشوكاني في نیل 302ص ، 5ینظر،ابن القیم، زاد المعاد، ج -51
313 

وحاشیة  ،347ص  ،1ج ،اإلكلیل، وجواھر 254ص ، 3ابن عباس بن الحاشیة ،ج -52
 .331ص  ،4ج الجمل،

 .486ص ، 8، جفاصاإلنالمرداوي،  -53
 .113ص ، 6الشوكاني، نیل األوطار، ج.124ص ، 10ابن حزم، المحلى، ج -54
 . 16ص ، 6االستذكار، ج ،ابن عبد البر. المحلى، نفسھ -55
  .5266:باب لم تحرم ما أحل هللا لكن رقم، حیحھ، كتاب الطالقصأخرجھ البخاري في  -56
 .129ص ، 4جطفى العدوي، الجامع في أحكام النساء، صینظر م -57
، 3الغریانین مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، ج. 379ص ، 2ینظر، حاشیة الدسوقي، ج -58

عبد المنعم یاسین، الجامع في أحكام الطالق، : وللتوسع في ھذه المسألة ینظر. 307ص 
ل في أحكام المرأة صعبد الكریم زیدان، المف. 255ص ن 3كمال سید سالم، ج. 74ص 

 .74ص ، 8والبیت المسلم، ج
حاشیة . 243ص ، 3حاشیة ابن عابدین، ج. 65ص ن4ینظر العنایة شرح الھدایة، ج -59

 .253ص ، 5كشاف القناع، ج. 366ص ، 2الدسوقي،ج
 .173ص ، 7ج انظر االرواء،. 26056:أخرجھ احمد، رقم -60
 .16ص ، 6ینظر مطالب أولى النھى، ج -61
 . 121ص ، 4ینظر الفتاوى الكبرى، ج -62
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ص ، 3ابن باز فتاوى نور على الدرب، ج. 312ص  ،األسرةلقرضاوي، فقھ ینظر ا -63

 .وغیرھم ،360ص ، 10ابن العثیمین، فتاوى نور على الدرب، ج. 1670
  .25156:أخرجھ احمد في المسند، رقم -64
 .238ص ، 3ابن عابدین، الحاشیة، ج -65
 .313ص القرضاوي،  -66
. 2239ص حاح، صالجوھري، ال. 100ص ، 1ینظر محمد الھروي، تھذیب اللغة، ج -67

 . 221ص الجرجاني، التعریفات، . 221ص ، 1باح المنیر، جص الفیومي، الم
 .91ص ، 1ر، جص ر من المختصینظر یوسف بن موسى الحنفي، المعت -68
ص عبد الرزاق، الم. 15110:البیھقي، السنن الكبرى، رقم. 209ص ، 7المحلى، ج -69

 .11414:نف، رقم
مغني . 365ص ، 2وحاشیة الدسوقي، ج.239ص ، 3ابن عابدین، ج ینظر حاشیة -70

 .114ص ، 7المعني، ج. 279ص ، 3المحتاج، الرملي، ج
 .1533:الموطأ، رقم -71
، 5زاد المعاد، ج. 102ص ، 33مجموع الفتاوى، ج. 208ص ، 10ینظر المحلى، ج -72

ثیمین، فتاوى على نور الدرب، ابن ع. 86ص ، 4جامع أحكام النساء، ج. 211ص 
ص ، 2فتاوى الطنطاوي، ج. 302ص القرضاوي، فقھ األسرة، . 372ص ، 10ج

حیح فقھ السنة، وھذا األخیر قد ناقش معظم األدلة صكمال بن السید سالم، . 202
 .237ص ، 3للفریقین فانظر ج

 .حیحھصالبخاري،الحدیث األول في  -73
 .3091:حیحھ، كتاب فرض الخمس، رقمصالبخاري في  -74
 .211ص ، 10حلى، جالم -75
 .14819:البیھقي، معرفة السنن واآلثار، رقم -76
 .108ص ، 33ینظر مجموع الفتاوى، ج -77
 .202ص ،2فتاوى علي الطنطاوي،ج -78
. 289ص ، 3الرملي، مغني المحتاج، ج. 571ص ، 2ینظر ابن عبد البر، الكافي، ج -79

. 242ص ، 3ج حیح فقھ السنة،ص. 119ص ، 7المغني، ج. 202ص ، 10المحلى، ج
ص ، 3وقد خالف الحنفیة فقالوا بوقوع طالق المكره، ینظر ابن الھمام، فتح القدیر، ج

488.  
 .11410:نف عبد الرزاق، باب طالق المكره، رقمصینظر م -80
. 439ص ، 1الشوكاني، السیل الجرار، ج. 157ص ، 18ینظر تفسیر القرطبي، ج -81

 .47ص ، 5الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج
 . 444ص ، 23ینظر الطبري، ج -82
ابن ماجھ، كتاب . 2186:أبو داوود، كتاب الطالق، باب الرجل یراجع وال یشھد، رقم -83

 .8025:الطالق، باب الرجعة، رقم
 .374ص ، 6نف، جصعبد الرزاق، الم. 60ص ، 4نف، جص قتیبة، الم أبيابن  -84
 .135ص ، 6نف، جصعبد الرزاق، الم -85
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 .86ص ، 28الطبري، ج -86
 .220ص ، 2ینظر فقھ السنة، ج -87
 .17ص ، 10المحلى، ج -88
أبو زھرة، . األلباني، سلسة الھدى والنور الشریط الثامن. 80ص ینظر نظام الطالق،  -89

جاد . 122ص ، 2محمد عبده، األعمال الكاملة، ج. 369ص یة، ص األحوال الشخ
. 220ص ، 2قھ السنة، جسید سابق، ف. 79یة، المادة ص الحق، مشروع األحوال الشخ

محمد الغزالي، . الحیةصاإلعلي الخفیف، محاضرات عن طرق الزواج في المذاھب 
ص حیح أنكحة الناس، صجمال الدین القاسمي، االستئناس لت. 137ص ، اإلنسانحقوق 

 .294ص رة، صسعد الدین الھاللي، الثالثون في القضایا الفقھیة المعا. 51
 .220ص ، 2جسید سابق، فقھ السنة،  -90
 .137ص ، اإلنسانمحمد الغزالي، حقوق  -91
 .وقد خّرج تلك  اآلثار تخریجا علمیا متینا فلینظر. 152ص الجامع في أحكام الطالق،  -92
 . 46ص ، 33ابن تیمیة، ج. 211ص ، 10المحلى، ج ینظر -93
النووي، . 54ص ، 4حاشیة الخرشي، ج. 253ص ، 3ابن عابدین، الحاشیة، ج -94

 . 397ص ، 7ابن  قدامة، المغني، ج. 114ص ، 8ج الروضة،
 .48ص ، 4العدوي، جامع أحكام النساء، ج. 304ص ، 2حیح فقھ السنة، جصینظر  -95
البیھقي، . ول عند غیرهص البخاري، كتاب البیوع، باب السمسرة معلقا، وھو مو -96

 .14349:معرفة السنن واآلثار، رقم
. 545ص أبو زھرة، فتاوى أبي زھرة، . 257ص منھم محمد شلتوت، الفتاوى،  -97

، 2رة، جص القرضاوي، فتاوى معا. 110ص السباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، 
یة ص وعلى ھذا جل قوانین مدونات األحوال الشخ. 313ص فقھ األسرة، . 118ص 

 . في الدول العربیة
 . 215ص ، 33ینظر ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج -98
. 394ص ابن جزي، القوانین الفقھیة، . 76ص ، 4ھمام، فتح القدیر، جینظر ابن ال -99

 .178ص ، 7ابن قدامة، المغني، ج. 314ص ، 3الشربیني، مغني المحتاج، ج
 . 77ص ، 4ابن القیم، إعالم الموقعین، ج. ابن تیمیة، الفتاوى -100
 .476ص ، 9المحلى، ج -101
 .6072مستند احمد، رقم -102
  .315ص ، ةاألسرالقرضاوي، فقھ  -103
 .26098 أحمد في المسند، رقم -104
 .388ص ، 10فتاوى نور على الدرب، ج -105
 .201ص ، 2فتاوى علي الطنطاوي، ج -106
 .2194:أخرجھ أبو داوود، كتاب الطالق، باب في الطالق على الھزل، رقم -107
- 107ص یل تخریجھ عمرو بن عبد المنعم، الجامع لحكام الطالق، من صینظر في تف -108

 .127ص 
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فقھ السنة، . 182ص ، 5زاد المعاد، ج. 143ص ، 3ینظر الخطابي، معالم السنن، ج -109

حیح صكمال محمد سالم، . 53ص ، 4العدوي، جامع أحكام النساء، ج. 213ص ، 2ج
 .258ص  ،3فقھ السنة، ج

، 7المغني، ج. 393ص القوانین الفقھیة، . 246ص ، 2ینظر حاشیة ابن عابدین، ج -110
 .258ص ، 3حیح فقھ السنة، جص، 454ص ، 9، جالمحلى. 486ص 

. 2528:البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسیان في العتاق والطالق ونحوه، رقم -111
 .ومسلم

 .1186:ورفي سننھ، رقمصأخرجھ سعید بن من -112
 .687ص المغني، . 554ص ، 9المحلى، ج -113
 .المحلى، نفسھ -114
 . 486ص ، 7المغني، ج -115
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 نفي النسب بین اللعان والبصمة الوراثیة 

 دراسة فقھیة مقاصدیة

  

  الدكتور عزوز مناصرة – فلة زردزمي ةالدكتور

  1جامعة باتنة                                      

  :مقدمة

مع تطور المجتمع اإلنساني وثورة المعرفة التي أحدثت تغییرات 
ي الحیاة منھا األسرة، ونتیجة للفتح جذریة انعكست آثارھا على كافة نواح

العلمي في علم الھندسة الوراثیة وعلم الجینات؛ ظھرت تقنیة البصمة 
الوراثیة التي تعتبر آیة من آیات هللا في إثبات ھویة اإلنسان، وقد عّدھا 
العلماء والمختصون دلیال قطعّي النتائج في اإلثبات والنفي من خالل تحلیل 

و بروتین یحمل مورثات وجینات تحوي وھ DNAجزء من حامض 
مواصفات تختلف من شخص آلخر وتبقى ثابتة مدى الحیاة ولقطعیة 
نتائجھا ال تكاد تخطئ في التحقق من إثبات أو نفي نسب الولد، ونظرا 
لمزایا ھذه التقنیة فقد شاع استعمالھا في الدول الغربیة وقبلت بھا محاكمھا، 

بعض الدول العربیة، ویثیر ھذا الموضوع وبدأ مؤخرا االعتماد علیھا في 
عدة تساؤالت شرعیة اجتماعیة أخالقیة وقانونیة خاصة في قضایا النسب 
وإثبات الوالدیة، وبما أن الشریعة اإلسالمیة متشوفة إلى حفظ النسب فقد 
اھتمت بھ اھتماما بالغا بدءا من تنظیم العالقة بین الرجل والمرأة وتأسیسھا 

متینة إلى ما ینتج عن ھذه العالقة من أوالد وحفظ على أصول شرعیة 
حقوقھم خاصة حقھ في النسب، فأحیط بسیاج منیع إذ یحتاط إلثباتھ فیثبت 
بأدنى دلیل ویلزم من ذلك التشدید في نفیھ فال ینتفي إال بأقوى األدلة، لذلك 

: حصر الشارع الحكیم نفیھ في طریق واحد ثابت بالكتاب والسنة ھو
لكن مع فساد الذمم وغیاب الوازع الدیني واألخالقي وظھور ، "اللعان"



  عزوز مناصرة/ د –فلة زردومي / د
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تقنیة البصمة الوراثیة ظھرت صعوبة في فك المنازعات المطروحة أمام 
القضاء في نفي النسب بین الحكم باللعان أو بالبصمة الوراثیة، نظرا لتردد 

ما المسألة، بین األدلة والقرائن بین التعلیل والتعبد وبین القطع والظّن، م
یستوجب مزیدا من البحث والتمحیص، تلكم ھي اإلشكالیة التي نطرحھا 

  . في ھذه الورقة البحثیة

ما مدى مشروعیة استخدام تقنیة البصمة الوراثیة كوسیلة : اإلشكالیة
  لنفي النسب؟ وھل تتعارض مع اللعان؟ أم ھي وسیلة تكمیلیة لھ؟

  :حاور اآلتیةلإلجابة على ھذه التساؤالت تناولنا البحث في الم

  .المقدمة

  .تعریف النسب أسبابھ وطرق إثباتھ: المبحث األول

  .نفي النسب باللعان: المبحث الثاني

  .تعریف البصمة الوراثیة، خصائصھا ومدى مصداقیتھا: المبحث الثالث

نفي النسب باستخدام تقنیة البصمة الوراثیة وموقفھا من : المبحث الرابع
  .اللعان

  .الخاتمة

  

  .تعریف النسب أسبابھ وطرق إثباتھ: األولالمبحث 

  تعریف النسب وأسبابھ : المطلب األول

النسب في اإلسالم من أھم األمور االجتماعیة، فبالنسب الصحیح یعرف 
اإلنسان أصولھ وفروعھ، كما تترتب عن ذلك أحكام تتعلق ببعض الحقوق 

من اختالط  كالنفقة والمیراث، وأخطُر األحكام ما یترتب من محرمیة تمنع
األنساب، فما ھي حقیقة النسب؟ وما ھي أسبابھ وطرق إثباتھ في الفقھ 

  اإلسالمي؟
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  :تعریف النسب - أوال

ھو القرابة، وانتسب واستنسب؛ ذكر نسبھ، ونَسْبتُھ ألبیھ أي  :لغة - 1
  .فالنسب ھو الصلة والقرابة التي تكون لآلباء خاصة. )1(عزوتھ إلیھ

قھاء المتقدمون النسب حیث اكتفوا ببیان أسابھ لم یعّرف الف :اصطالحا - 2
القرابة : "وطرق إثباتھ، لكن نجد من المعاصرین من حّده بتعریف، فھو

، بمعنى أصوال )2("واالتصال بین إنسانین باالشتراك في والدة قریبة أو بعیدة
  .وفروعا وحاشیة، وھذا معنى عامّ 

من حیث إّن  حالة حكمیة إضافیة بین شخص وآخر: "وُعّرف بأنھ 
الشخص انفصل عن رحم امرأة ھي في عصمة زواج شرعي أو ملك 

  .)3(..."صحیح

  أسبابھ -ثانیا

حصر الفقھاء بعد النظر إلى مختلف النصوص الشرعیة أسباب النسب 
النكاح واالستیالد وھذا األخیر غیر موجود النتفاء عّلتھ : في أصلین ھما

  .المتمثلة في نظام الرقّ 

لمرأة فیُنَسب إلیھا كل ما تلده لجریان ذلك على القاعدة أما من جھة ا 
ئِي َولَْدنَُكمْ : المستنبطة من اآلیة الكریمة ھَاتُُكْم إِالَّ الالَّ   ].2: المجادلة[ إِْن أُمَّ

  :أما النكاح فینقسم إلى

والنكاح الصحیح سبب لصحة النسب، وھو ما : النكاح الصحیح - 1
َوهللاُ َجَعَل لَُكْم ِمْن : في موانعھ، قال تعالىتتوفر فیھ أركانھ وشروطھ وتنت

  ].72: النحل[ ...أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبنِیَن َوَحفََدةً 

: وجمھور الفقھاء خالفا للحنفیة جعلوا لعقد النكاح أركانا خمسة ھي
واالختالف بین  الولي، الصداق، الزوج، الزوجة والصیغة، مع التفصیل

  .المذاھب الفقھیة في الشروط والموانع
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وھو النكاح المختلف في فساده كالنكاح بغیر ولي، أو : النكاح الفاسد - 2
النكاح الباطل الذي لم یُعلَم بحرمتھ، والنكاح المتفق على فساده إذا كان ال حّد 

  .)4(فیھ، فیلحق في ھذه الحاالت االبن بأبیھ

وذ من االشتباه وھو ما بین الحالل والحرام، وھو مأخ: الوطء بشبھة - 3
المعاشرة بین الرجل والمرأة اعتقادا منھما بشرعیة دخول أحدھما باآلخر، 
نا، كوطء المعتدة من طالق ثالث، أو من  فھو لیس بالزواج الشرعي وال بالزِّ

  . طالق بائن بالكنایات الختالف الصحابة ھل ھي طلقة رجعیة أو بائنة

  طرق إثبات النسب: لثانيالمطلب ا

، فالنسب ]23: النساء[ َوَحالَئُِل أَْبنَائُِكْم الِّذیَن ِمْن أَْصَالبُِكمْ : قال تعالى
یثبت لصاحب الماء في إطار العالقة الزوجیة، وبما أن ھذه العالقة قائمة على 
الستر؛ فیكون التوجھ إلى الحدیث عن حصر األدلة الظاھرة إلثبات الفراش 

كون بھ النسب، وھذه األدلة أو الطرق أو الوسائل ال تخرج في حقیقتھا الذي ی
  .)5(عن أطر األدلة الشرعیة في اإلثبات مطلقا

وحفظا لمصلحة األوالد لكونھم الطرف األضعف اّتجھ الفقھاء إلى 
فًا لتحقیق الغایة من حفظ النسب   . التوسعة فیھا تََشوُّ

فكان اإلجماع على بعضھا وقد استنبط الفقھاء طرق إثبات النسب، 
واختلفوا في بعضھا اآلخر، وسنعرض ألھم طرق اإلثبات خاصة الُمجَمع 

  :علیھا، وھي

  قیام حالة الزوجیة - أوال

والحقیقة أّن األنسب التعبیر عنھ " الفراش"وعبّر عنھ كثیر من الفقھاء بـ 
ده الناتج عن زواج صحیح أو فاسد أو مختلَف في فسا" الفراش مظنّة"بلفظ 

  .)6()الولد للفراش وللعاھر الحَجر: (أو وطء شبھة، لقولھ 

وقد ذھب جمھور الفقھاء خالفا للحنفیة إلى كون عقد الزواج ال یكفي بل 
  .)7(یجب فیھ الدخول أو إمكان الدخول مكانا وزمانا

  :ومن أھم شروطھ
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أن یولد الولد في مدة الحمل المقررة وأقلّھا ستة أشھر، أما أقصى مدة  -
فقد وقع حولھا اختالف بین الفقھاء نظرا لمحدودیة المعرفة الطبیة آنذاك، 

  .والذي علیھ الطب الحدیث أن أقصى مّدة للحمل ھي تسعة أشھر

را في الواقع، وعبّر عنھ الفقھاء  - أن یكون حمل المرأة من الرجل ُمتصوَّ
األمر  أن یكون الزوج ممن یولد لمثلھ، والمقصود بھ البلوغ، وھذا: بقولھم

  .ینطبق على المرأة

سالمة الزوج مما یحول دون الوطء كأن یكون عنینا أو مجبوبا أو -
  .خصیا، وقد فّصل الفقھاء في ذلك على اختالف في التفصیالت

أن ال ینفي الزوج ولده ما دامت الزوجیة قائمة، فإن نفاه الََعــــَن، وال -
  .یثبت النسب

  البیّنـــة أو الشھـادة  -ثانیا

فأما ثبوت : "ھي من طرق إثبات النسب باتفاق الفقھاء، قال ابن القیمو
النسب فجھاتھ ھي الفراش واالستلحاق والبیّنة والقیافة، فالثالثة األولى متفق 

  .)8("علیھا

، وخالف ابن القیم من الحنابلة )9("الشھادة: "وقد ذھب الجمھور إلى أنھا
دلیل والبرھان، ویدخل فیھا الحجة وال: الجمھور واعتبر البیّنة بمعنى

، وھذا الرأي األكثر مالءمة للواقع ولفاعلیّة البیّنة، خاصة أنھا )10(اإلقرار
  .قانونیا تأتي بمعنى عام وھو الدلیل أّیًا كان، وآخر خاّص بمعنى الشھادة

ویثبت النسب بشھادة رجلین إجماعا، واختلفوا في إثباتھ بشھادة رجل 
المرأة على الوالدة، وبما أّن أقوالھم مبنیة على  وامرأتین، وفي نصاب شھادة

االجتھاد ال النص فالذي یمیل إلیھ أكثر الباحثین ھو االكتفاء بامرأة واحدة 
  .)11(وھي القابلة
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  )االستلحاق(اإلقــرار -ثالثا

ویُقّر األب ال غیره بأّن الولد ھو ولده، فتثبت لھ األبوة، واإلقرار أضعف 
، من الشھادة لكونھا ت قوم على شھادة واحد، فكانت الحجیة قاصرة على الُمقرِّ

واعتُدَّ بھ لكونھ یُثبت حقّا للغیر على نفسھ، ویكون ھذا غالبا حقّا، وال خالف 
أجمعوا على أّن الرجل الذي قال : "بین الفقھاء على حّجیتھ، قال ابن المنذر

ھ یثبت ھذا الطفل ابني ولیس للطفل نسب معروف یُنَسب إلیھ، ألن نسب
  . )12("بإقراره

  القیــــافة - رابعا

  .)13(والقائف ھو الذي یعرف النسب بفراستھ ونظره إلى أعضاء المولود

واختلف الفقھــــاء في إثبـــات النسب بالقیــافة، فذھب المــالكیة على 
، ودون )14(تفصیل والشافعیة والحنابلة إلى اعتبــارھــا، خالفـــا للحنفیة

ة وما دار حولھا من نقــــاش وردود؛ فإّن القول الراجــــح الخوض في األدل
: قالت - رضي هللا عنھا–قول الجمھور لثبوت ذلك في السنة، فعن عائشة : ھو

ألم تري أّن : علـّي مسرورا تبُرق أساریر وجھھ، فقال دخل رسول هللا (
زا نظر آنفا إلى زید بن حارثة وأسامة بن زید فقال ألقدام إن ھذه ا: ُمَجزَّ

وولده أسامة بن   ، وذلك أّن زیَد بن حارثة أبیض كالقطن)15()بعضھا من بعض
كانوا  زید أسود كالقار، وكان الناس في الجاھلیة یشككون فیھ ألنھم

دال  أن سروره : أم أیمن الحبشیة، ووجھ الداللة  أن أم أسامة ھي یجھلون
  .على إقراره بالقیافة

الشبھ الجسماني بین األصل والفرع في  ورغم أّن القیافة تقتضي اعتبار
لحوق النسب بناًء على الخبرة والحس، إال أنھا أضعف الطرق فھي من باب 

دلیل ظني احتمالي، وال : االجتھاد، الذي یحتمل الصواب والخطأ، فھي إذن
یُحتَكم إلیھا إال عند تنازع أكثر من واحد على ولد واحٍد، على أالّ تُعارض 

  .الفراش الصحیح
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  نفـــــي النسب باللعـــــــــــان: المبحث الثاني

إذا كان الشارع یتشوف إلى إثبات النسب بكل الطرق الممكنة والتوّسع 
في ذلك، فإنھ في المقابل أوصد باب التشكیك فیھ فأقام الحد على كل من طعن 
فیھ، وأوصد الباب على من اّدعى نفیھ، وترّسخ التوّجھ الفقھي أّن اللعان ھو 

  .الوسیلة الوحیدة لنفیھ وإثبات اتھام الزوج لزوجتھ بالزنا

  تعریف نفي النسب واللعـــــــان: المطلب األول

  معنى النفي - أوال

لم یضع الفقھاء حّدا لنفي النسب لكن من خالل ما ورد عنھم من أقوال 
إنكار نسب الولد من الزوج لغلبة : واجتھادات في الموضوع یمكن تعریفھ بأنھ

  .أو تیقنھ من كون الولد لیس من صلبھظنھ 

فنفي الولد یكون عندما یبلغ الشك درجة الظن الغالب أو الیقین في كون 
الحمل أو الولد ھو من غیره بعد قرائن تطعن في سلوك زوجتھ أو لرؤیتھ لھا 

  .)16(في حالة تلبس بالزنا أو لمخالفة صفة المولود لصفاتھ

اللعان لنفي الولد عن نسبھ ألن  ففي ھذه الحالة یحق لھ اللجوء إلى
  .الشریعة اإلسالمیة ال تقّر األنساب الباطلة ولذلك أقرت اللعان

  تعریف اللعان -ثانیا

من لعنھ، طرده وأبعده، واللعنة الطرد من رحمة هللا، واالسم : اللعان لغة
اللعان واللُعنة بالضّم، والعن امرأتھ مالعنة ولعانا وتالُعنا، لعن بعضھم 

  .)17(، والعن الحاكم بینھما أي حكم بینھمابعضا

فقد تعددت تعریفاتھ ونكتفي بإیراد تعریف المالكیة، : االصطالحأما في 
حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجتھ أو نفي حملھا، وحلفھا على : "فھو

  .)18("تكذیبھ أربعا

وقد اختلف العلماء حول ما إذا كانت ألفاظ اللعان شھادات أم أیمانا، أم 
ي شھادات وأیمان بنفس المعنى، إالّ أّن الجمع بین آرائھم أولى، فاللعان، ھ
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یجمع بین الوصفین معا فھو شھادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ویمین مقترنة بلفظ 
الشھادة والتكرار القتضاء الحال والتأكیــــد، كما أّن لفظ الشھادة جـــــاء 

ِ إِنَّھُ لَِمَن فََشھَاَدةُ : صریحــــــا في قولھ تعالى َّLأََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا
اِدقِینَ  ، فدل ذلك على أّن اللعان شھادة بالحد القرآني وأیمان ]6: النور[ الصَّ

  .)19("لَْوَال اْألَْیَماُن لََكاَن لِي َولَھَا َشأْنٌ : "بالحد النبوي، في قولھ 

ي لعانا لقول الر جل علیھ لعنة هللا إن كان من وذھب أھل العلم إلى أنھ ُسمِّ
الكاذبین، وإطالقھ في جانب المرأة من مجاز التغلیب، واختیر لفظھ دون لفظ 

  .)20(الغضب لكون اللعنة متقدمة في اآلیة الكریمة

  :ویتضح أن للّعان سببین ھما

  .رمي الزوجة بالزنا دون شھادة الرجال -

ذي یعنینا في دراستنا نفي نسب ولد الزوجة من الزوج، وھذا ھو السبب ال -
  .ھذه

  مشروعیة اللعان، شروطھ وآثاره: المطلب الثاني

  مشروعیتھ - أوال

اتفق الفقھاء على مشروعیة اللعان لنفي الولد عن الزوج إذا تیقن أو غلب 
  .على ظنھ أنھ لیس منھ

ویرى المالكیة أّن اللعان حق للزوج، فإْن نفى الولد عن نفسھ وجب علیھ 
وى من االتھام بالزنا، فإن لم یالعن أقیم علیھ حد القذف، ولم اللعان، ألنھ أق

  .)21(یُنَف نسب الولد منھ

  :مشروعیتھوالدلیل على 

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم : من الكتاب - 1
 ِ َّLاِدقِیَن فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا ِ ) 6( إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ هللاَّ

َویَْدَرأُوا َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت ) 7(َعلَْیِھ إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِیَن 
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ِ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن  ِ ) 8(بِا%َّ اِدقِیَن َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ  َعلَْیھَا إِْن َكاَن ِمَن الصَّ
)9( ]9-6: النور.[  

اآلیة الكریمة فَرج للزوج وزیادة مخرج إذا قذف أحدھم : وجھ الداللة
  .)22(زوجتھ، وتعّسر علیھ إقامة البینة أن یالعنھا كما أمر هللا عّزو جلّ 

، َجاَء إِلَى َعاِصِم ْبِن أَنَّ ُعَوْیِمًرا اْلَعْجَالنِيَّ : عن ابن شھاب :من السنة - 2
، فَقَاَل لَھُ  أََرأَْیَت یَا َعاِصُم لَْو أَنَّ َرُجًال َوَجَد َمَع اْمَرأَتِِھ َرُجًال : َعِديٍّ اْألَْنَصاِريِّ

، فََسأََل أَیَْقتُلُھُ، فَتَْقتُلُونَھُ، أَْم َكْیَف یَْفَعُل؟ فََسْل لِي َعْن َذلَِك یَا َعاِصُم َرُسوَل هللاِ 
اْلَمَسائَِل َوَعابَھَا، َحتَّى َكبَُر َعلَى  ، فََكِرهَ َرُسوُل هللاِ َعاِصٌم َرُسوَل هللاِ 

، فَلَمَّا َرَجَع َعاِصٌم إِلَى أَْھلِِھ َجاَءهُ ُعَوْیِمٌر، َعاِصٍم َما َسِمَع ِمْن َرُسوِل هللاِ 
لَْم تَأْتِنِي بَِخْیٍر، : َعاِصٌم لُِعَوْیِمرٍ  ؟ قَالَ یَا َعاِصُم َماَذا قَاَل لََك َرُسوُل هللاِ : فَقَالَ 

َوهللاِ، َال أَْنتَِھي : اْلَمْسأَلَةَ الَّتِي َسأَْلتُھُ َعْنھَا؟ قَاَل ُعَوْیِمرٌ  قَْد َكِرهَ َرُسوُل هللاِ 
َیا : قَالَ َوَسطَ النَّاِس، فَ  َحتَّى أَْسأَلَھُ َعْنھَا، فَأَْقبََل ُعَوْیِمٌر َحتَّى أَتَى َرُسوَل هللاِ 

َرُسوَل هللاِ، أََرأَْیَت َرُجًال َوَجَد َمَع اْمَرأَتِِھ َرُجًال أَیَْقتُلُھُ َفتَْقتُلُونَھُ؟ أَْم َكْیَف یَْفَعُل؟ 
: ، قَاَل َسْھلٌ »قَْد نََزَل فِیَك َوفِي َصاِحبَتَِك، فَاْذھَْب فَأِْت بِھَا«: َفقَاَل َرُسوُل هللاِ 

ا فََرَغا، قَاَل ُعَوْیِمرٌ النَّاِس ِعْنَد َرُسوِل هللاِ فَتََالَعنَا َوأَنَا َمَع  َكَذْبُت َعلَْیھَا : ، فَلَمَّ
قَاَل اْبُن  یَا َرُسوَل هللاِ، إِْن أَْمَسْكتُھَا، فَطَلَّقَھَا ثََالثًا قَْبَل أَْن یَأُْمَرهُ َرُسوُل هللاِ 

  .)23(»فََكاَنْت ُسنَّةَ اْلُمتََالِعنَْینِ «: ِشھَابٍ 

على أّن الزوج إذا  أجمعت األمة منذ عھد الرسول : اإلجماع من- 3
 )24(قذف زوجتھ بالزنا أو نفى ولدھا فلھ حق اللعان، وذكر اإلجماع ابن المنذر

فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقیاس واإلجماع، : "وغیره، قال ابن رشد
  . )25("إْذ ال خالف في ذلك أعلمھ

ر وتغلیظ إالّ أنھ شرع سدا للذریعة أمام ورغم ما في اللعان من تشھی
الخائضین في األعراض، وجعل مخرجا للزوج لیدرأ عن نفسھ الحد ولنفي 
النسب الفاسد لتعذر إقامة البینة، وذلك بعد تیقنھ من كون الولد لیس منھ أما 

  .مجرد الشك فال یستدعي اإلقدام علیھ
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  ارهآثــ -ثانیا

  :عان تترتب علیھ آثاره وھــــــــيإذا تــّم الل

قَا الَ « : التفریق بین المتالعنْین فرقة أبدیة، لحدیث - 1 اْلُمتََالِعنَاِن إَِذا تَفَرَّ
  .)26(»یَْجتَِمَعاِن أَبًَدا 

، "ویدرؤوا عنھا العذاب: "سقوط الحد عن الزوجین لقولھ تعالى - 2
الزوجة بعد وال رمي ، وال یجوز رمي "فرق بین المتالعنین"إذ  ولفعلھ 

  .)27(ولدھا، ومن فعل ذلك ُحــــــدَّ 

نفي نسب الولد عن الزوج وإلحاقھ ألمھ، فتكون ھي رحمھ وعصبتھ،  - 3
وھذا یستلزم أنھ لیس ابنا لھ في األحكام التي تلزمھ كاإلرث فال توارث بینھما 

عاملة كما ال تجب علیھ النفقھ، أما األحكام التي شرعت لعامة الناس فیعامل م
ابنھ لھ على سبیل االحتیاط، فال تجوز شھادة كل منھا لآلخر إضافة إلى 

  .المحرمیة الحتمال أن یكون ابنھ لمظنة الفراش

  شروط اللعان لنفي الحمل والولد: ثالثا

وھي شروط اللعان في قذف الزوجة، وقد ذھب  :)28(الشروط العامة - 1
متالعنان عاقلین بالغین سواء الجمھور خالفا للحنفیة إلى اشتراط أن یكون ال

أكانا حرین أو مملوكین أو أخرسین أو فاسقین وسواء أكانا مسلمین أو كان 
  .الزوج مسلما والزوجة ذمیة

وأجمعوا على لعان : " ونقل ابن رشد اإلجماع على بعض الشروط فقال
] خالف للحنفیة[األعمى ألنھ یتكلم بخالف األخرس ألنھ ال ینطق بالقذف 

أّن كل من : ، والضابط في المسألة)29("على شرط العقل والبلوغ وأجمعوا
  .تصّح یمینھ ویصح طالقھ یجوز لعانھ

، سواء كان "والذین یرمون أزواجھم: "شرط قیام الزوجیة وقت القذف -
مدخوال بھا أو غیر مدخول بھا، واختلف الفقھاء في شرط قیام الزوجیة في 

  .كان الزواج فاسدا العدة من طالق رجعي أو بائن وما إذا

  .شرط أن یكون اللعان بأمر الحاكم ألنھ یمین في دعوى -
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  .شرط قذف الزوجة بالزنا وإنكارھا -

َوالَِّذیَن یَْرُموَن : عدم وجود الدلیل الشرعي لدى الزوج بقولھ تعالى -
  ].6: النور[ ...أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُمْ 

  :شروط نفي الولد باللعان - 2

فسكوت الزوج عن نفي الولد بعد علمھ بالحمل أو الوالدة  :شرط الفوریة -
  :)30(یسقط حقھ في نفي الولد، واختلف الفقھاء في تحدید معنى الفوریة

مدة التھنئة بالمولود وھي مدة أسبوع، أو تُحدَّد بتفویض من القاضي،  - 1
  .حنیفة في ظاھر الروایة وإلى ھذا الرأي ذھب اإلمام أبو

أكثر مدة النفاس وھي أربعون یوما، ألن النفاس أثر الوالدة فما دام  - 2
األثر قائما یضل حق الزوج قائما، وذھب إلى ھذا الرأي أبو یوسف ومحمد 

  .من الحنفیة

مرّدھا العرف النتفاء البیان النصي، فلو كان صاحَب عذر ألجأه إلى  - 3
و مرض أو خوف على مال أو حق ُعِذر بھ، وإلى ھذا التأخیر كسفر أو حبس أ

الحنفیة في روایة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، : الرأي ذھب الجمھور من
وحجتھم أّن اللعان شرع لنفي الضرر المحقِق، والنسُب الفاسُد ضرر محقٌق 

  .فكان النفي على الفور كالرد بالعیب وغیره وھذا ھو الراجح

واإلقرار یكون بنوعیھ الصریح أو الضمني  :ر بالولدشرط عدم اإلقرا -
إْن أقّر بالولد أو ُوِجـد منھ ما یدل على اإلقرار بھ لم یكن لھ "، فـــ )داللة(

: ، یقول اإلمام مالك)31("نفیھ بعد ذلك، ألنھ أقر لولده بحق فلم یكن لھ جحده
ا ببلد یرى ال یكون للّرُجل أن ینفي ولده إذا ولدتھ امرأتھ وھو مقیم معھ"

حملھا إال أن یكون غائبا عن الحمل، فیْقدم وقد ولدتھ فلھ أن ینفیھ، فإن أقام 
  .)32("ُمقّرا فلیس لھ أن ینفیھ بعد ذلك

وھو شرط خالفي، فذھب الحنفیة والمالكیة في  :شرط تحقق حیاة الولد -
المشھور وروایة عند الحنابلة إلى اشتراط حیاة الولد عند اللعان، ولو مات 
قبل حصول اللعان وقبل حكم القاضي بِقطع النسب؛ یثبت النسب ألنھ 
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یتقرر بالموت، وللزوجین بعدھا الحق في اللعان إلسقاط الحّد، وھذا 
  .)33(یقتضي عدم نفي نسب الحمل لعدم تحقق الحیاة بالوالدة

  ماھیة البصمة الوراثیة وتكییفھا الفقھي: المبحث الثالث

، لتشكـــیل "البصمة الوراثیة"دلول مصطلح من المھم بمكــــان بیان م
أرضیة تكون قاعــــدة یُبنى علیھــــا البحث، إضافة إلى بیان خصائصھا 

  المتمثلة في مزایاھا على وجھ الخصوص، ثم مدى مصداقیتھا؟

  تعریف البصمة الوراثیة: المطلب األول

بار االعت: لتبیین ماھیة البصمة الوراثیة نستند إلى اعتبارین، ھما
  .المركب، واالعتبار اللقبي

  البصمة الوراثیة باعتبارھا مرّكبا - أوال

البصمة مشتقة من البصم وھو فْوُت ما بین طرف : معنى البصمة لغة - 1
  .)34(الخنصر إلى طرف البنصر، والفوُت ھو ما بین كل إصبعین طوال

، أثر الختم باإلصبع: وقد أقرَّ مجمع اللغة العربیة لفظ البصمة بمعنى
فالبصمة عند اإلطالق ینصرف  .)35(بصم أي ختم بطرف إصبعھ: نقول

  .مدلولھا إلى بصمات األصابع

نسبة إلى الوراثة، یقال ورث فالن المال عنھ  :معنى الوراثیّة لغة - 2
: النمل( َوِرَث ُسلَْیَماُن َداُودَ : وفي اآلیة. )36(ومنھ، ِورثا وإرثا، أي صار إلیھ

  .بھا ما نُقل من المال أو الصفات من األصل إلى الفرع، فھي تُطلق ویراد )16

فھو الِعلم الذي یبحث في تركیب المادة الوراثیة، : علم الوراثةأّما 
وانتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى آخر، وتفسیر الظواھر المتعلقة 

  .)37(بطریقة ھذا االنتقال

ثر الذي ینتقل ھي األ: فالبصمة الوراثیة إذن باعتبارھا مصطلحا مرّكبا
  .من األصل إلى الفرع وفق قوانین معینة
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  البصمة الوراثیة باعتبارھا لقبــا: ثانیا

مجموع الطاقم الوراثي أو الرصید : "دانییل كیفلس فقال. عرفھا د- 1
الوراثي لإلنسان، ویضّم مجموعة كل الجینات أو المورثات الموجودة في 

  .)38("خالیا البشر

المادة المورثة الموجودة : "لفقھي اإلسالمي بكونھاوعّرفھا المجمع ا - 2
في خالیا جمیع الكائنات الحیة، وھي مثل تحلیل الدم أو بصمات األصابع أو 
المادة المنویة أو الشعر أو األنسجة، تبین مدى التشابھ والتماثل بین الشیئین أو 

رة التي االختالف بینھما، فھي باالعتماد على مكونات الجینوم البشري، الشف
تحدد الصلة بین المتماثالت وتجزم بوجود الفرق أو التغایر بین المختلفات عن 

  . )39("طریق معرفة التركیب الوراثي لإلنسان في ظل علم الوراثة

أول من تمّكن مع فریقھ من " إلیك جیفرز"ویعتبر العالم البریطاني 
یرات ترسیب الحمض النووي على أجھزة ترسیب جد متطورة فالحظ التغ

الموجودة بین الجینات وأن المادة الوراثیة قد تتكرر عدة مرات، وتعید نفسھا 
مفھومة، وواصل أبحاثھ حتى توصل إلى أن ھذه  في تتابعات عشوائیة غیر

فرد، وال یمكن أن تتشابھ بین اثنین إال في حاالت التوائم  التتابعات ممیِّزة لكل
ین وراثیتین بین شخص وآخر ھو احتمال تشابھ بصمت المتماثلة فقط؛ بل إن

مستحیالً؛ ألن سكان األرض ال یتعدون  واحد في الترلیون، مما یجعل التشابھ
، "البصمة الوراثیة لإلنسان"بضعة ملیارات، فأطلق على ھذه التتابعات اسم 

 وعرفت على أنھا وسیلة من وسائل التعرف على الشخص عن طریق مقارنة
  .)41("الطبعة الوراثیة"بعض األحیان  ، وتُسمَّى في)ADN()40( مقاطع

وقد أقر المجمع الفقھي اإلسالمي تعریف المنظمة اإلسالمیة للعلوم 
البنیة : "ھـ بأنھا1419جمادى اآلخرة  25-23الطبیة في مؤتمرھا الفقھي من 

الجینیة التفصیلیة التي تدل على ھُویة كل فرد بعینھ، وھي من الناحیة العلمیة 
طئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة وسیلة ال تكاد تخ

 .)42("وال سیما في مجال الطب الشرعي
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الحمض النووي في خالیا اإلنسان یتمیّز بترتیب خاص ال : وعلیھ
یتشاركھ أّي إنسان آخر بنفس الترتیب، رغم اشتراك البشر في الجینوم 

، وتتم بتحلیل جزء من البشري، وھذا ما یسمح بالتعرف على أصولھ وفروعھ
)ADN ( فیُظھر سلسلة بھا تدرج على شكل خطوط عریضة وفقا لتسلسل

القواعد األمینیة على الحمض النووي، تمثل إحدى السلسلتین الصفات 
الوراثیة من األب صاحب الماء، واألخرى من األم صاحبة البویضة، 

خاصة للجنین  وبتزاوج ھذه الصفات الوراثیة وتتابعھا تتشكل صفات وراثیة
  .)43(یتفّرد بھا عن سائر الخلق

  :وبالنظر إلى مختلف التعریفات نجد أنھا تتمحور حول معنیین ھما

  .انتقال الصفات الوراثیة من اآلباء إلى األبناء -أ

  .دراسة بنیة التركیب الوراثي -ب

  خصائصھا ومدى مصداقیتھا: المطلب الثاني

  خصائصھا - أوال

للبصمة الوراثیة عدة خصائص یمكن التعبیر  كأي تقنیة جدیدة نجد أن
  :عنھا بالمزایا، وھذه أھمھا

القدرة الكبیرة للحمض النووي على تحمل الظروف القاسیة كالتعفّن  - 1
وقساوة الجّو، إذ یمكن عمل البصمة الوراثیة من التلوثات المنویة أو الدمویة 

مما یكسبھ عامل  الجافة ومن مخلفات العظام خاصة األسنان والشعر والجلد،
  .المرونة

إسھامھا في الكشف عن األمراض الوراثیة خاصة القاتلة والعمل  - 2
  .الحیلولة دون حدوثھا أوعلى عالجھا في مراحل مبكرة 

إمكانیة االستفادة منھا في مجال الجراحة بنقل األعضاء، والدواء  - 3
اض كإیجاد عالجات للسرطان، وطب األطفال التشخیصي الوراثي، وأمر

وغیره، وذلك بالعمل على عالج ھذه ... النساء قبل اإلنجاب، والتولید
  .األمراض في مراحل مبكرة من عمر اإلنسان



  نفي النسب بین اللعان والبصمة الوراثیة                                                                               
  

 

 351                                                                              الدولي التاسع الملتقى

تعتبر البصمة الوراثیة من أدق الوسائل المستخدمة في تحدید ھویة  - 4
  .اإلنسان حسب ما توصل إلیھ الخبراء

یا والمفقودین، استخدامھا نفیا وإثباتا الكتشاف ھویة الجناة والضحا - 5
  ...وتمییز الموالید عند االختالط وتحدید الوالدیة البیولوجیة

  مدى مصداقیتھا -ثانیا

یذھب علماء الطب الحدیث إلى أن نتائج البصمة الوراثیة قطعیة وتقدر 
، فاحتمال  %100وفي مجال النفي تقّدر بـ  %99.999في مجال اإلثبات بـ 

  .)44(حمض النووي في شخصین غیر واردتطابق القواعد النتروجینیة في ال

 %97وكأي تقانة جدیدة ال زالت البصمة الوراثیة في مرحلة البحث فـ 
الموجود في الجینوم البشري غیر معروف، كما یذھب البعض ) ADN(من 

إلى ضرورة توفر إمكانات تقنیة متطورة ألجھزة الكمبیوتر والعلوم الحسابیة 
، إضافة لما )45(سنة القادمة100قد یستغرق  لتحلیل كل ما یتعلق بھ وأن ذلك

یقع من التلف واألخطاء البشریة؛ مما ینفي عنھا صفة القطعیة ویجعلھا قرینة 
  .قطعیة من الناحیة العلمیة، وقرینة ظنیة من الناحیة العملیة

كما أن بعض النظریات العلمیة المسلّم بھا لفترة طویلة ثبت بعد ذلك عدم 
ویتغیر بتغیر الزمن واإلمكانات التكنلوجیة، فماذا یكون  صحتھا، فالعلم یتقدم

كوسیلة لنفي النسب ) ADN( الحال لو ثبت بعد زمن قریب أو بعید فشل تحلیل
  مثال؟

وعلیھ یجب عرض مثل ھذه القضایا دائما على میزان الشرع اإلسالمي  
: لئالّ نخرج عما قرره الشرع لمجرد وصول العلم إلى أمر ما، لقولھ تعالى

 ًن اْلِعْلِم إِالَّ قَِلیال   ].85: اإلسراء[ وَما أُوتِیتُم مِّ

  التكییف الفقھي للبصمة الوراثیة: المطلب الثالث

البصمة الوراثیة كما تبیَّن لیست من باب الحدس بل ھي وسیلة تستند إلى 
حقائق وقواعد علمیة عملیّة، ویتوّجھ بعض المعاصرین إلى عّدھا امتدادا لـ 

، )46(لوجھ التقارب بینھما، فأجازوھا واعتبروا من باب قیاس األولى" القیافة"
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لكن بالنظر والتمحیص واتباع مختلف االجتھادات الواردة في المسألة یتّضح 
أنّھ قیاس مع الفارق، نظرا للبْون الكبیر بینھما، فاألُولى قائمة على أساس 

ند إلى الشبھ بین األصل علمي متین ودقیق ونتائج شبھ قطعیة، بینما الثانیة تست
والفرع  وھو تشابھ خارجي ظاھري مبني على الظن، فیتضح أن القیافة أمر 

مستقلّة وقرینة " بّینة"والبصمة الوراثیة أمر آخر مختلف، فھي ترتقي لتكون 
  .قویّة إذا نظرنا إلیھا من زاویة نظر ابن القیم للبیّنة

الشھادة واإلقرار إلمكانیة ویرى بعض الباحثین أنھا قد تكون أقـــوى من 
  .)47(تطّرق الوھم والكذب إلیھما ولكونھما مبنیان على غلبة الظن

وعلیھ  تَُعّد البصمة الوراثیة من الوسائل المعتبرة في مجال النسب 
  :الشرعي خاصة في اإلثبات بناًء على

ل الخبرة الطبیة التي أثبتت بما ال یدع مجاال للشك أّن البصمة الوراثیة دلی -
مادي للتحقق من اْلھُویة الشخصیة، وقد تّم قبول وسائل مستحدثة قبلھا من 

  .غیر نكیر، كبصمة اإلصبع، والتوقیع الخطي وغیرھا

؛ یقتضي أن تكون البصمة الوراثیة "انعدام المانع"أصل اإلباحة، الذي یعني  -
حجة شرعیة وھي على البراءة األصلیة، ألن مصالحھا تربو على مفاسدھا 

  .واقعة والمتوقعةال

  .العمل بھا وفق ضوابط وشروط یجعلھا تحظى بالمصداقیة والقبول العام -

إن إقامة العدل بین الناس یقتضي أن نحكم بكل قرینة تحقّقھ، والبصمة  -
فإذا ظھرت أمارات العدل، : "الوراثیة تحقق ھذه المصلحة، یقول ابن القیم
هللا ودینھ، وهللا أعلم وأحكم  وأسفر وجھھ بأي طریق كان، فثَـــمَّ شرع

وأعدل أن یخص طرق العدل وأماراتھ وأعالمھ بشيء، ثم ینفي ما ھو 
أظھر وأقوى داللة وأبین أمارة، فال یجعلھ منھا، وال یحكم عند وجودھا 
وقیامھا بموجبھا، بل بیّن سبحانھ بما شرعھ من الطرق أن مقصوده إقامة 

، فأي طریق استخرج بھا العدل العدل بین عباده وقیام الناس بالقسط
  .)48("والقسط فھي من الدین لیست مخالفة لھ
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وقد ذھبت المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة من خالل ندوتھا الحادیة 
عشرة المتعلقة بالھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعالج الجیني، المقامة 

 15- 13/ھـ1419جمادى الثانیة  25-23في الكویت في الفترة الممتدة بین 
البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة، وسیلة ال تكاد : " م إلى أنّ 1998أكتوبر 

تُخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة، والسیما في 
  .)49("مجال الطب الشرعي

وقد جاء القرار السابع للمجمع الفقھي اإلسالمي التابع رابطة العالم 
ّكة المكّرمة، لیضبط البصمة الوراثیة خاصة ما تعلّق منھا بإثبات اإلسالمي بم

  : )50(النسب، فجاء في نصھ

إثبات نسب األوالد إلى  إن نتائج البصمة الوراثیة تكاد تكون قطعیة في
الخطأ  ، وإنّ ...العادیة فھي أقوى بكثیر من القیافة... الوالدین أو نفیھم عنھما، 

دا من حیث ھي، وإنما الخطأ في الجھد البشري في البصمة الوراثیة لیس وار
   :وبناء على ما سبق قُّرر ما یلي .أو عوامل التلوث ونحو ذلك

البد أن یحاط بمنتھى الحذر  إّن استعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب -
الشرعیة على  والحیطة والسریة ولذلك البد أن تقدم النصوص والقواعد

  .البصمة الوراثیة

البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة  جوز استخدامال ی -
منعھ وفرض العقوبات الزاجرة، ألن  شرعا ویجب على الجھات المختصة

  .في ذلك المنع حمایة ألعراض الناس وصونا ألنسابھم

  . یجوز االعتماد على البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب -

ھا لألخذ بالبصمة الوراثیة فقد اجتھد الباحثون أما عن الضوابط الواجب توفر
وكبرى المجامع الفقھیة لتحقیق سیاج آمن وفّعال للبصمة الوراثیة فوضعوا 

  :)51(عّدة ضوابط وشروط، منھا

إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إال بطلب من  أن تمنع الدولة -
  . تصةالمخ القضاء، وأن یكون ھذا االختبار في مختبرات للجھات
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 منع القطاع الخاص الھادف للربح من مزاولة ھذا الفحص، لما یترتب على -
  .ذلك من المخاطر الكبرى

تكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة في كل دولة، یشترك فیھا  -
المتخصصون الشرعیون واألطباء واإلداریون وتكون مھمتھا اإلشراف 

  .نتائج البصمة الوراثیة واعتماد نتائجھا على

والغش، ومنع التلوث وكل ما یتعلق  أن توضع آلیة دقیقة لمنع االنتحال -
حتى تكون النتائج  بالجھد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثیة،

 مطابقة للواقع، وأن یتم التأكد من دقة المختبرات، وأن یكون عدد
بالقدر الذي یراه المختصون ) الجینات المستعملة للفحص(المورثات 

   .ریا دفعا للشكضرو

أن یُجري اختبار البصمة الوراثیة مسلم عدل، ألن قولھ شھادة، وشھادة غیر  -
  .المسلم ال تُقبل على المسلم

نفي النسب باستخدام تقنیة البصمة الوراثیة وموقفھا من : المبحث الرابع
  اللعان

 إن اعتماد البصمة الوراثیة كوسیلة یعتمد علیھا كلیا أو جزئیا في مسألة
  . نفي النسب من القضایا المستجدة التي شكلت تحدیا أمام القضاء

  تحریر محل النزاع في المسألة وأقوال الفقھاء: المطلب األول

  تحریر محل النزاع - أوال

  :اتفق الفقھاء على: محل االتفاق - 1

  .ـرعاال یجوز نفي األنساب الثابتة شـ -

ال خالف في كون وجود بعض الحاالت التي ینتفي فیھا نسب الولد دون  -
الحاجة إلى اللعان، كأن تأتي بھ ألقل من ستة أشھر من تاریخ العقد لقیام 
المانع الشرعي من لحوق النسب، أو أن تأتي بھ زوجةُ صغیٍر ال یولد 

ما لمثلھ، أو في حال نسبت المرأة حملھا وولدھا لزوج ال یمكن اجتماعھ
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أبدا، إذا استثنیا الحنفیة الذین یرون إلحاق الولد بمجرد العقد ومدة الحمل، 
  .فمن ادعى نَْفَي النسب في مثل ھذه الحاالت نُفي نسب المولود بال لعان

  .أغلب الفقھاء المعاصرین یجیزون األخذ بالبصمة في مجال إثبات النسب -

وراثي صحة ادعاء إذا أثبتت نتائج الفحص الطبي ال :محل الخالف - 2
الزوج، فھل یكتفى بتلك النتائج لنفي النسب دون االستعانة باللعان؟ وفي حالة 
تعارض نتائج الفحص مع دعوى الزوج إذا تأّكد تطابق عینة الزوج مع الولد، 
فھل یصح االعتماد على النتائج وعدم االستجابة لطلب الزوج بدعوى اللعان؟ 

ار للنتائج؟ فأیھما یقدم عند التعارض اللعان أم أو یجب اعتماد اللعان دون اعتب
  البصمة الوراثیة؟

  أقــوال الفقھــاء المعاصرین -ثانیا

القائلون بتقدیم البصمة الوراثیة على اللعان وأنھا تحّل  :االتجاه األول
محلھ، ألن الزوج یلجأ إلى اللعان لنفي نسب المولود عندما یفقد الشھود 

تھ، ومع التقدم العلمي في مجال تقنیة البصمة الوراثیة األربعة بواقعة زنا زوج
وقطعیة نتائجھا وداللتھا، فإّن ھذا یكفي للشھادة على دعوى الزوج، وإلى ھذا 

  : القول ذھب

  ".مفتي تونس سابقا" )52(محمد مختار السالمي. د -

 وإذا ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة أّن الحمل: "حیث قال سعد الدین الھاللي. د -
أو الولد لیس من الزوج فما وجھ إجراء اللعان؟ صحیح ال یزال الحق مع 
الزوجة في المطالبة باللعان لنفي الحد عنھا الحتمال أن یكون حملھا بسبب 

  . )53("وطء بشبھة

إذا جاءت النتیجة أن : "علي محي القره داغي في رأي ثان لھ، إذ قال. د -
االعتماد على ھذه النتیجة دون  الولد لیس منھ فإنھ یجوز في ھذه الحالة

والنفي القرآني الموجب للّعان ھو ... الحاجة إلى اللعان لوجود ثبوت الزنا
عدم وجود أربعة شھداء أو اإلقرار، فإذا تحقق ذلك انتفت حاجة 

  .)54("اللعان
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القائلون بتقدیم اللعان على البصمة الوراثیة وأنھ ال یجوز  :االتجاه الثاني
إْذ ال تقوى نتائجھا على معارضتھ، وھو قول أغلب العلماء، تقدیمھا علیھ، 

  :منھم

النسب الثابت بإحدى الطرق الشرعیة : "عمر بن محمد السبیل، حیث قال. د -
المعتبرة ال یجوز نفیھ، ویكتفى بإثبات النسب بأدنى سبب ویشدد في 

  .)55("نفیھ

شقر، والرأي محمد سلیمان األ. ناصر المیمان، ود. وھبة الزحیلي، ود. د -
علي محي القره داغي، وبھ قرار المجمع الفقھي اإلسالمي . األول لـ د

بشأن  17التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ السادسة عشر والقرار 
  .)56(البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا

  :يفّصل ھذا االتجاه في القول فَ : االتجاه الثالث

إذا أثبتت البصمة : شق من رؤیتھ للموضوع بأنھ سعد العنزي في. ذھب د -
الوراثیة نفي النسب فیتأّكد اللعان بھ خاصة عند إصرار الزوجة على نسبة 

  .)57(الولد إلى الزوج

إذا : "إلى القول - مفتي جمھوریة مصر سابقا–نصر فرید واصل . ذھب د -
نما تكون كانت ھناك عالقة زوجیة قائمة فإنھ ال ینفي النسب إال اللعان وإ

البصمة الوراثیة دلیال مكّمال بمعنى أّن الزوج لو العن زوجتھ ثم جاءت 
نتیجة البصمة الوراثیة بعد إجراء اللعان بنفي النسب فإنھ یبقى في ھذه 
الحالة إقرارا للحق ودفعا لألنساب الباطلة، أي إنھ البد من إجراء اللعان 

یة تؤید الزوج في نفي لنفي النسب حتى ولو كانت نتیجة البصمة الوراث
النسب، أما إذا جاءت البصمة الوراثیة بثبوت نسب الطفل إلى الزوج فإنھ 
ال ینفي نسب الطفل حتى ولو العن الزوج، ألن الشارع یتشوف إلى إثبات 

... النسب رعایة لحق الصغیر خاصة وأن نتائج البصمة الوراثیة دقیقة
وفي ذلك إقرار للحق .. .ولخراب الذمم عند بعض الناس في ھذا العصر

، وعلیھ الفتوى بدار اإلفتاء )58("واستقرار لألوضاع في المجتمع
  .)59(المصریة
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  األدلة المعتمــــدة: المطلب الثاني

  أدلة االتجاه األول - أوال

َوالَِّذیَن یَْرُمــــوَن أَْزَواَجـــــھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم : قولھ تعالى :من الكتاب - 1
ِ إِنَّھُ لَِمَن ُشھَــــدَ  اُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَـــــاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَـــــاَداٍت بِا9َّ

اِدقِینَ    ].6: النور[ الصَّ

لجوء الزوج إلى اللعان لنفي النسب إنما یكون عند انعدام : وجھ الداللة
ة كالبصمة الشھود ولیس ثمة شاھد إال الزوج فقط، أما إذا كان مع الزوج بین

الوراثیة تشھد لقولھ فلیس ھناك موجب للعان أصال الختالل الشرط، كما أّن 
اآلیة ذكرت درء العذاب ولم تذكر نفي النسب، فیمكن للزوج المالعنة ودرء 

  . )60(الحد عن نفسھ وال یمنع أن ینسب الولد إلیھ إذا أثبتتھ البصمة الوراثیة

  :ونوقش ھذا االستدالل بـ

تبار البصمة الوراثیة في قوة الشھادة، ألن الشھادة یجب أن ال یجوز اع -
تكون صریحة صراحة كاملة في مشاھدة أثر ذلك، وفي مشاھدة الواقعة 

  .)61(لو تخلّى واحد من األربعة ُحدَّ الثالثة وبطلت الشھادة: نفسھا، ودلیلھ

كلمة  ال تُعّد البصمة الوراثیة شھادة، فلو وردت كلمة البینة في اآلیة بدل -
  .)62(شھداء لكان لھذا الرأي نوع من التوجیھ أّما ولم تِرْد فال وجھ لھ إًذا

قَاَل ِھَي َراَوَدْتِني َعْن نَْفِسي َوَشِھَد َشاِھٌد ِمْن أَْھلِھَا إِْن َكاَن : قولھ تعالى
ِمیُصھُ قُدَّ ِمْن َوإِْن َكاَن قَ ) 26(قَِمیُصھُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوھَُو ِمَن اْلَكاِذبِیَن 

اِدقِیَن  ا َرأَى قَِمیَصھُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل إِنَّھُ ِمْن ) 27(ُدبٍُر فََكَذبَْت َوھَُو ِمَن الصَّ فَلَمَّ
  ].28- 26: یوسف[ )28(َكْیِدُكنَّ إِنَّ َكْیَدُكنَّ َعِظیٌم 

ُعدَّ شق القمیص من جھة معینة نوعا من الشھادة، والبصمة : وجھ الداللة
  .)63(الوراثیة تقوم مقام الشھادة ألن نتائجھا قطعیة ومبنیة على التجربة والحسّ 

فإنكار الزوج وطلبھ للّعان لنفي الولد بعد ظھور النتیجة بإثبات النسب 
  .ھو عین التعّسف، وھذا یتنافى مع أصول الشریعة في حفظ النسب
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ق الحمض اللعان ھو االستثناء ال القاعدة، فإذا تطاب :من المعقول - 2
النووي للولد مع الحمض النووي للزوج فال ینفى نسب الولد حتى ولو العن 
لتشّوف الشارع إلثبات النسب رعایة لحق الصغیر خاصة مع فساد الذمم، فقد 

  :)65(ونوقش بـ .)64(یكون باعث الزوج الكید لزوجتھ

یة اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع، واللعان لھ صفة تعبد -
  .فال یجوز إلغاؤه وإحالل غیره مكانھ إال بنص شرعي

ال یمكن أن تُساوى البصمة الوراثیة باللعان أو ترّجح علیھ، فمھما بلغت من  -
الدقة إال أنھا تبقى نظریة علمیة وال تزال في طور التجربة وكثیرا ما ُجِزم 

ظھر بصحة نظریات علمیة لكن مع مرور الزمن والتقدم العلمي المستمر ی
  .خطؤھا

  .البصمة الوراثیة قاصرة على نفي النسب أما اللعان فآثاره متعددة -

  أدلة االتجاه الثاني -ثانیا

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء : قولھ تعالى :من الكتاب - 1
اِدقِیَن إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَدا ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّnَواْلَخاِمَسةُ ) 6(ٍت ِبا

ِ َعلَْیھِ إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبیَن  َویَْدَرأُوا َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربََع ) 7(أَنَّ لَْعنَةَ هللاَّ
ِ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن  َّnَعلَْیھَا إِْن َكاَن ِمَن  َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ ) 8(َشھَاَداٍت بِا ِ َغَضَب هللاَّ

اِدقِیَن    ].9- 6: سورة النور[ )9(الصَّ

اللعان حكم شرعي ثبت بالنص من القرآن، وال یجوز : وجھ الداللة
تعطیل النصوص الشرعیة النقلیة الصحیحة الصریحة لمجرد دلیل علمي قد 

بعد اآلیة تزیّد على یشوبھ الخطأ أو التالعب، كما أن إحداث البصمة الوراثیة 
  :ویمكن أن یُناقش االستدالل بـ .)66(كتاب هللا

إن حقیقة اللعان شھادة أو یمین والقیاس یأبى أن تكون الشھادة أو الیمین  -
حجة في األحكام ألنھما خبران محتمالن الصدق والكذب والمحتمل ال 

  .یكون حجة ملزمة
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علق بنفي النسب والبصمة اللعان ثابت بالنص الشرعي، لكنھ ظني فیما یت -
  .الوراثیة قطعیة في إثبات النسب ونفیھ

الشبھ مقابل اللعان في واقعة ھالل بن أمیة  أھدر النبي  :من السنة - 2
أَْبِصُروھَا فَإِْن َجاَءْت بِِھ أَْكَحَل اْلَعْینَْیِن : "بعد االنتھاء من إجراء المالعنة، فقال

السَّاقَْیِن فَھَُو لَِشِریِك اْبِن َسْحَماَء فََجاَءْت بِِھ َكَذلَِك فَقَاَل النَّبِيُّ َسابَِغ اْألَْلیَتَْیِن َخَدلََّج 
  ٌلََكاَن لِي َولَھَا َشأْن ِ   .)67("لَْوَال َما َمَضى ِمْن ِكتَاِب هللاَّ

وكما ھو معلوم فإن البصمة الوراثیة تعتمد على وجود أو انعدام 
و الشبھ بعینھ، فإذا كان الشبھ الخصائص الجینیة بین األصل والفرع وھ

یعارض اللعان فال یعتّد بھ حیث یقدم العمل بأدلة الشرع، فما أثبت بالنص 
إْذ أبقى الحكم األصلّي وھو  أقوى مما ثبت بالقرینة، وھو حكم الرسول 

  .فال یُنفى النسب إال باللعان" الولد للفراش"

ما ھو علیھ دون مقصود الشارع ھو بقاء النسب على  :من المعقول - 3
أن یتعرض للجرح والخدش، ولو فُتح ھذا الباب وھو االعتماد على البصمة 
الوراثیة في نفي النسب واالكتفاء بھا دون اللعان ألدى ذلك إلى استسھال 

وال یخفى المآل الضرري المترتب  )68(اللجوء إلیھا والتسرع في نفي النسب
  .عن ذلك

  أدلة االتجاه الثالث: ثالثا

  ".واقعة ھالل بن أمیة"ستدالل بالحدیث السابق اال -

أفاد الحدیث أنھ حتى لو تمت المالعنة بین الزوجین وولد : وجھ الداللة
الطفل شبیھا بالزوج صاحب الفراش فإنھ ینسب إلیھ وال ینفى عنھ، ویقاس 
على ذلك من باب أولى ما یقرره العلم عن طریق الفحوصات والتحالیل 

سب ألنھ أقوى من مجرد التشابھ في الشكل الذي أخذ بھ الطبیة المثبتة للن
  .)69(في إثبات النسب الرسول 

صّرح الفقھاء بأّن الزوج لو أكذب نفسھ بنفي الولد بعد اللعان ثبت نسب  -
الولد منھ ألن الحكم باللعان على نفي الولد إنما ھو ألجل ترّجح صدق 
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نكشف األمر بإقراره ثبت الزوج مع القطع بأّن أحد الزوجین كاذب، فإذا ا
  .)70(نسبھ منھ

بما أن ھناك أحكاما تتعلق باللعان غیر نفي النسب، كدرء الحد والتفریق بین  -
الزوجین فإنھ ال یلزم من ذلك إلغاء اللعان إذا أفضت نتائج البصمة 
الوراثیة إلى إثبات نسب الولد ألبیھ وبالتالي تكذیب األب في دعواه لنفي 

  .بمقتضى اللعان فیما سوى النسبالنسب، ویُعَمل 

  الموازنة والترجیح: المطلب الثالث

ال خالف في كون اللعان ینفي النسب، وأّن البصمة الوراثیة إذا جاءت  -
نتیجتھا بنفي النسب فھي مدعمة للّعان ومكملة لھ، فینتفي النسب ویفرق 

  .بین الزوجین وال تُحّد الزوجة لوجود شبھة اللعان

وجود أسباب تنفي النسب دون اللعان خاصة عندما یحكم العقل ال خالف في  -
  .بعدم إمكانیة كون الولد من الزوج

االتجاه الثالث یجمع بین كل األقوال، وبالتمعن في أقوال واجتھادات العلماء  -
  :وأدلتھم، نقول

إن قطع بعض األحكام بین المولود وبین والده باللعان كالمیراث  - 1
ال یدل على انقطاع النسب، حیث تبقى أحكام أخرى كعدم والوالیة والنفقة 

قبول الشھادة وانتفاء القَود وعدم االلتحاق بالغیر والمحرمیة لبقاء شبھة 
  .احتمال أن یكون ھذا الولد من صلبھ

إّن إجراء دعوى اللعان لیس بالضرورة أن تترتب عنھ كل آثاره،  - 2
–وأما أمره سودة : "ول ابن القیمفیجوز ترتب بعضھا إلمكانیة تجّزء آثاره، یق

تبعیض : وھي أختھ باالحتجاب منع فھذا یدل على أصل وھو -رضي هللا عنھا
أحكام النسب، فیكون أخاھا في التحریم والمیراث وغیره، وال یكون أخاھا في 
المحرمیة والخلوة والنظر إلیھا، لمعارضة الشبھ للفراش، فأعطى الفراش 

رھا، وأعطى الشبھ حكمھ من عدم ثبوت حكمھ من ثبوت الحرمة وغی
فلینظر إلى الولد من ... المحرمیة لسودة، وھذا باب من دقیق العلم وسره
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الرضاعة كیف ھو ابن في التحریم ال في المیراث وال في النفقة وال في 
الوالیة، وھذا ینفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنھا بنتھ في 

  .)71(..."عند الجمھور ولیست بنتھ في المیراث وال النفقةتحریم النكاح علیھ 

یبقى النسب : إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثیة نسبة الولد ألبیھ: وعلیھ
ثابتا ألن الشارع یتشوف إلى إثبات النسب حرصا على مصلحة الولد وحفظا 

  .لمقصد النسل

مندوب ما  ویذھب البعض إلى أّن العمل بالبصمة الوراثیة في ھذه الحالة
دام یؤول إلى تحقیق منافع للفرد والمجتمع، وقد یكون العمل بھا واجبا إذا 

  .)72(تعینت طریقة لرّد حق

كما أنھ من المھم أن یعرض القاضي قبل اللعان بین الزوجین إجراء 
  :التحلیل الوراثي لما تؤول إلیھ من نتائج مصلحیة منھا

  .في نسبھ إذا أثبتت البصمة البنوة یحفظ حق الولد -

  .تصحیح التوھم والخطأ أو تأكید الظن -

  .حفظ األسرة من التفكك -

  .حفظ العرض والفراش من التشویھ -

العمل بنتائج البصمة الوراثیة ال یسقط العمل باللعان كما ال : إذن
یعارضھ البتة، ألّن انتفاء النسب لیس الداعي والسبب األوحد إلجراء دعوى 

جة البصمة الوراثیة تؤكد انتفاء النسب، یصبح اللعان اللعان، فإذا جاءت نتی
سببا موجبا للتفریق بین المتالعنین من جھة، وینتفي النسب  فیتحد أثر اللعان 
ونتیجة البصمة الوراثیة، أما إذا صححت النتیجة توھم الزوج أو أبطلت كذبھ 

لعان بأن أكدت ثبوت نسب ولده إلیھ فیحكم القاضي بلزوم النسب مع بقاء ال
كإجراء للفرقة بین الزوجین ودرء الحد عن الزوجة ألن اللعان یكون عندئذ 

وھذا أحفظ لحق الولد في النسب ویحقق مقاصد الشریعة . التھام الزوجة بالزنا
  ).وهللا تعالى أعلم بالحق والصواب. (اإلسالمیة
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موقف المشرع الجزائري حول تعارض البصمة الوراثیة : المطلب الرابع 

  للعان في نفي النسبمع ا

من قانون األسرة الجزائري وبعد صدور األمر  40من خالل نص المادة 
فقد أجاز المشرع للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة في قضایا " 02 - 05"

، ومن "یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب"إثبات النسب 
كت المشرع عن تنظیم مسائل بینھا البصمة الوراثیة، لكن من جھة أخرى س

على أّن الطریق الشرعي  41نفي النسب باستثناء أّن المشرع نّص في المادة 
ینسب الولد ألبیھ متى كان الزواج شرعیا "الوحید في نفي النسب ھو اللعان 

وسكت المشرع عن تنظیم " وأمكن االتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة
كل ما لم یرد النص علیھ في "اإلسالمیة اللعان تاركا ذلك ألحكام الشریعة 

  ".نص ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة

ھي عبارة فضفاضة تدل على إمكانیة " الطرق المشروعة"لكن عبارة 
اعتبار طرق أخرى واألخذ بھا في مجال نفي النسب بما فیھا الطرق العلمیة، 

  .یُترك عاما بھذا الشكل وھذا األمر ینبغي أن یقیّد یُنظَّم وال

وبالتالي ال تزال القوانین المنظمة للبصمة الوراثیة ودورھا في نفي 
النسب غیر مضبوطة، مما یفتح الباب أمام سلطة القاضي التقدیریة، خاصة 

  .في ظل الخالف الفقھي الواسع حول ھذه المسألة

  :الخاتمــــة

  :ھذه الورقة البحثیة ما یلي من أھم ما توّصلنا إلیھ من خالل: النتائج - أوال

شریعة اإلسالم متشوفة إلى اتصال األنساب والستر على المسلمین  - 1
  .والحفاظ على الترابط العائلي

  .تنحصر أسباب النسب الشرعي في النكاح حسب ما فّصلھ الفقھاء -

دلت األبحاث العلمیة على أن نسبة النجاح في إثبات النسب بالبصمة  -

  .%100، أما في حالة النفي فتصل إلى نسبة %99.99لى الوراثیة یصل إ
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نظرا لصحة نتائج البصمة الوراثیة فھي؛ ترتقي ألن تكون قرینة شبھ  - 2
قطعیة، وعّدھا بعض المعاصرین من البیّنة، فھي تقنیة ووسیلة تدفع الحرج 

  .والضرر وتحقق مصالح العباد

  .الشرعيتُعتبر البصمة الوراثیة من وسائل إثبات النسب  - 3

البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة  ال تستخدم - 4
  .شرعا

اللعان حكم قائم إلى یوم القیامة وال یمكن إلغاؤه أو تعطیلھ، لكن  - 5
یجوز اتخاذ البصمة الوراثیة وسیلة في نفي النسب مع إجراء اللعان فھي 

وج في نفي النسب إذا مكملة لھ إذا جاءت تؤكد النفي، كما ترد دعوى الز
أثبتت النتائج القطعیة تطابق الصفات الوراثیة لألب واالبن، فیلحق الولد بأبیھ 

  .ویُعمل باللعان في إجراء الفرقة ودرء الحد

  التوصیات -ثانیا

یجب أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إال  - 1
  .لة ھذا الفحصبطلب من القضاء، وتمنع القطاع الخاص من مزاو

إحاطة نتائج الفحص بالحیطة والحذر والسریة لحمایة األنساب  - 2
  .وصون األعراض

استحداث نصوص قانونیة تمنع إعمال البصمة الوراثیة في األنساب  - 3
  .الثابتة شرعا
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  .19م، ص1987
م، 2001، 1علي محمد الحمدي، دار الفجالة، الدوحة، ط.د: أحكام النسب في الشریعة اإلسالمیة - 3

  .12ص
دار الفكر، دط، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: ینظر -  4

  .3/412دت، 
سعد الدین مسعد ھاللي، .د: البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة دراسـة فقھیة مقارنــــة: ینظر - 5

  .297- 294م، ص2010، 1مكتبة وھبــة، القاھرة، ط
  .20/484، 6252صحیح البخاري، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أَمة، رقم  - 6
أبو الولید محمد بن رشد، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، : المجتھد ونھایة المقتصد بدایة - 7

الشیخ محمد سالم محیسن، مكتبة : أبو محمد بن قدامة، تحقیق: ، المغني2/358ه، 1395دط، 
  .3/429ه، 1390الریاض الحدیثة، دط، 

م، 1958، 1تب العلمیة، بیروت، طابن قیم الجوزیة، دار الك: زاد المعاد في ھدي خیر العباد - 8
4/158.  

  .14/8المغني، البن قدامة،  - 9
م، 1998، 1ابن قیم الجوزیة، دار الجیل، بیروت، ط: الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة - 10

  .17ص
: ، والبصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة دراسة فقھیة مقارنة4/187حاشیة الدسوقي، : ینظر -  11

  .307لي، صسعد الدین الھال
إبراھیم ابن المنذر : اإلجماع ویشمل المسائل الفقھیة المتفق علیھا عند أكثر علماء المسلمین- 12

  .86م، ص1987، 3النیسابوري، من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعیة، قطر، ط
  .219م، ص1987، 1علي بن محمد الجرجاني، عالم الكتب، بیروت، ط: التعریفات - 13
محمد بن علي بن : ، نیل األوطار من أحادیث سید األخبار28531البن رشد، : ھدبدایة المجت - 14

، الطرق الحكمیة في 6/300م، 1999محمد الشوكاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، 
  .273البن القیم، ص: السیاسة الشرعیة

  .6/2486، 6388صحیح البخاري، كتاب الفرائض، باب القائف، رقم  - 15
ِ "فقد حدث  - 16 فَقَاَل إِنَّ اْمَرأَتِي َولََدْت ُغَالًما أَْسَوَد َوإِنِّي أَْنَكْرتُھُ فَقَاَل  أَنَّ أَْعَرابِیًّا أَتَى َرُسوَل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ھَْل لََك ِمْن إِبٍِل قَاَل نََعْم قَاَل فََما أَلَْوانُھَا قَاَل ُحمْ  ِ َصلَّى هللاَّ اَل ھَْل فِیھَا ٌر قَ لَھُ َرُسوُل هللاَّ
ِ ِعْرٌق نََزَعھَا قَ  اَل َولََعلَّ ِمْن أَْوَرَق قَاَل إِنَّ فِیھَا لَُوْرقًا قَاَل فَأَنَّى تَُرى َذلَِك َجاَءھَا قَاَل یَا َرُسوَل هللاَّ

، صحیح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، بَاب َمْن َشبَّھَ أَْصًال "ھََذا ِعْرٌق نََزَعھُ 
ُ ُحْكَمھَُما لِیُفْھَِم السَّائَِل، رقم َمْعلُ  ، فلم یحكم الرسول 22/291، 6770وًما بِأَْصٍل ُمبَیٍَّن قَْد بَیََّن هللاَّ
  في مسألة األعرابي بنفي النسب لمجرد المخالفة في الشبھ، بینما نجده قد أقر مجرد الشبھ



  نفي النسب بین اللعان والبصمة الوراثیة                                                                               
  

 

 365                                                                              الدولي التاسع الملتقى

                                                                                                                                
ي نسب أسامة بن زید إلثبات النسب في قصة أسامة وزید، حیث كان المشركون یطعنون ف

ُ َعْنھَا قَالَتْ "الختالف اللون،  َشاِھٌد َوأَُساَمةُ بُْن  َدَخَل َعلَيَّ قَائٌِف َوالنَّبِيُّ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ
خاري، ، صحیح الب"َزْیٍد َوَزْیُد بُْن َحاِرثَةَ ُمْضطَِجَعاِن فَقَاَل إِنَّ ھَِذهِ اْألَْقَداَم بَْعُضھَا ِمْن بَْعضٍ 

  .12/72، 3452، رقم كتاب المناقب، باب مناقب زید بن حارثة مولى النبي 
، ص 2008مجد محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، دار الحدیث، القاھرة، دط، : القاموس المحیط -17

1476.  
أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن، دار الكتب : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل -18

  .455، ص 1990، بیروت، دط، العلمیة
، مسند أحمد، بدایة مسند عبد 6/175، 1922سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب اللعان، رقم  -19

  .5/56، 2023هللا بن العباس، رقم 
منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، دار إحیاء التراث : كشاف القناع عن متن اإلقناع -20

  .5/406م، 1999، 1العربي، بیروت، ط
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: ینظر -21

  .7/ه، 1395مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، دط، 
، 1عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، مكتبة دار الفیحاء، دمشق، ط: تفسیر القرآن العظیم - 22

  .3/355ه،1414
  .16/300، 4855ي، كتاب الطالق، باب من أجاز طالق الثالث، رقم صحیح البخار -23
  .85اإلجماع، ص  -24
  .2/189البن رشد، : بدایة المجتھد -25
  .8/479، 3947سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المھر، رقم  -26
  .2/221ه، 1405، 1عالء الدین السمرقندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحفة الفقھاء -27
أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي، : القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة: ینظر -28

أبو عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي، بیت األفكار الدولیة، : ، األم389الكویت، دط، دت، ص 
، المھذب في فقھ اإلمام 85البن المنذر، ص : ، اإلجماع1114األردن، دط، دت، ص 

، 1أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الشافعي
1995 ،3/86.  

  .2/194بدایة المجتھد،  -29
، بدایة 3/37ه، 1323حاشیة ابن عابدین، المطبعة الكبرى األمیریة، ببوالق، دط، : ینظر -30

لكتب العربیة الكبرى، محمد الخطیب الشربیني، مطبعة دار ا: ، مغني المحتاج2/117المجتھد، 
بھاء الدین عبد : ، العدة شرح العمدة في فقھ اإلمام أحمد3/381مكة المكرمة، دط، دت، 

  .442الرحمن بن إبراھیم المقدسي، المطبعة السلفیة ومكتبتھما، دط، دت، ص 
  .442لبھاء الدین المقدسي، ص : العدة شرح العمدة -31
اإلمام مالك بن أنس األصبحي، روایة سحنون بن سعد : المدونة الكبرى، إلمام دار الھجرة -32

  .6/114ه، 1323التنوخي، دار السعادة، دط، 
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  .411، العدة شرح العمدة، ص 2/117البن رشد، : ، بدایة المجتھد2/41حاشیة ابن عابدین،  -33
  .         1/423م، 1999، 3ابن منظور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: لسان العرب -34
إبراھیم أنس وزمالؤه، مطابع قطر الوطنیة، دار إحیاء التراث اإلسالمي، : المعجم الوسیط -35

  .     1/60م، 1985قطر، دط، 
  .377م، ص1990، 1سعدي أبو جیب، دار الفكر، سوریا، ط: القاموس الفقھي لغة واصطالحا -36
  .664، ص1980صر، دط، مجمع اللغة العربیة، شركة اإلعالنات الشرقیة، م: المعجم الوجیز -37
دانیال .د: الشفرة الوراثیة لإلنسان، القضایا العلمیة واالجتماعیة لمشروع الجینوم البشري -38

م، 2000أحمد مستجیر، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، دط، : كیفلس، لیروي ھود، ترجمة
  .7ص

العالم اإلسالمي، بحث ه، للمجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة 16/1422أعمال الدورة  -39
  .16، ص"البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا: "وھبة الزحیلي.د

 Acide: وھggو اختصggار لggـ) ADN(وھggو الحمggض النggووي الریبggوزي منقggوص األكسggجین  -40
Nucléique désoxyribose  يggور العلمgف التطgي تصggة التgات الجینیgى التعلیمggوي علgویحت

بما فیھا اإلنسان، وتؤدي دورا حیویا في الوراثة فھو المادة الرئیسة البیولوجي للكائنات الحیة، 
وھي أجسام الخلیة التي تنظم عملیة الوراثة، ویتكون جgزيء ) الكروموزومات(في الصبغیات 

(ADN)  ويggلم الملتggبھان السgث یشggر بحیggول اآلخgا حggل منھمgف كggین یلتggن خیطgر، مggي البشgف
نgان مgن ج د مgن المgواد روافg، بواسgطة والفوسgفاتزیئgات السgكر والذي یتصgل جانبgاه، والمكوَّ

، وتتكggرر ھggذه القواعggد مالیggین أو القواعggد، والتggي تسggمى النتggروجینالكیمیائیgة المحتویggة علggى 
، علgى ملیارات المرات في جمیع أجزاء الجینوم، ویحتوي الجینوم البشري، علgى سgبیل المثgال

تریلیgون  100ثالثة ملیارات زوج من ھذه القواعد، في حین یحتوي الجسم البشgري علgى نحgو 
  http://www.maerefa.org/index.phpخلیة، على موقع المعرفة، 

: محمد جبر األلفي، على موقع. د: البصمة الوراثیة واستخداماتھا -41
http://www.biotechnology.blogspot.com10/09/2018: ح، تاریخ التصف. 

- 5-ه26/10/1422-12القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة، الدورة السادسة عشر  -42
: موقع المجمع الفقھي اإلسالمي التابعة لرابطھ العالم اإلسالمي بمكة المكّرمة. م10/01/2002

http://www.iifa-aifa.org 
43- http://www.maerefa.org/index.php11/09/2018: ، تاریخ التصفح. 
، 1بدر خالد الخلیفة، دون ناشر، الكویت، ط. د: توظیف العلوم الجنائیة لخدمة العدالة: ینظر -44

عبد الھادي مصباح، الدار المصریة البنانیة، . ، االستنساخ بین العلم والدین، د188، ص1996
  .105م، ص1999، 2بیروت، ط

  .152لدانییل كیفلس، ص: الشفرة الوراثیة لإلنسان -45
- ھـ1422أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكّرمة،  -46

البصمة الوراثیة في ضوء : ، بحث"البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا: "م بعنوان2002
عبد الستار .د: اإلسالم ومجاالت االستفادة منھا في جوانب النسب والجرائم وتحدید الشخصیة
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البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتھا واستخدامھا في : ، بحث145- 144سعید، صفتح هللا 

  .188-186نجم عبد هللا عبد الواحد، ص.د: النسب
م، وتاریخ 2004یونیو  16عبد الرشید محمد أمین بن قاسم، منشور بتاریخ .د: البصمة الوراثیة -47

  .10/09/2018: التصفح
 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3866.htm 

  .19البن القیم، ص: الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة -48
، موقع 46، ص"حجیّة البصمة الوراثیة في إثبات النسب: "ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول - 49 

: ، تاریخ التصفح http://www.islamset.com:المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة
15/09/2018.  

: بع بشأن البصمة الوراثیة، الدورة السادسة عشر لمجمع الفقھي اإلسالميالقرار السا - 50 
http://www.iifa-aifa.org  

عبد الرشید محمد أمین بن قاسم، إسالم توداي، مرجع سابق، .د: البصمة الوراثیة: ینظر -51
عمر بن محمد السبیل، .البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب والجنایة، د

، و القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة، الدورة السادسة لمجمع 185- 184جع سابق، صمر
  .الفقھي اإلسالمي، مرجع سابق

ندوة الوراثة والھندسة "محمد المختار السالمي، . د":إثبات النسب بالبصمة الوراثیة: "بحث -52
اإلسالمیة للعلوم الطبیة، ، المنظمة "رؤیة إسالمیة-الوراثیة والجینوم البشري والعالج الجیني

  .1/405م، 15/10/1998-13ه الموافق 1419جمادى اآلخر /5-23المنعقدة في الكویت 
  .38سعد الدین مسعد الھاللي، ص . د: البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة -53
القره داغي، أعمال وبحوث الدورة السادسة . د: البصمة الوراثیة من منظور الفقھ اإلسالمي -54

البصمة الوراثیة : "م بعنوان2002- ھـ1422ر للمجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكّرمة، عش
  .30، مرجع سابق، ص"ومجاالت االستفادة منھا

عمر بن محمد . د: البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في إثبات النسب والجنایة -55
  .41-40م، 2000السبیل، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض، دط، 

، إثبات النسب 15وھبة الزحیلي، ص : البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا: ینظر -56
، ضمن أعمال ندوة الوراثة والھندسة 460محمد سلیمان األشقر، ص : بالبصمة الوراثیة

الوراثیة، مرجع سابق، البصمة الوراثیة وحكم استخدامھا في مجال الطب الشرعي والنسب، 
م، جامعة 2002 -ه1422أعمال مؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون ، ضمن 2/617

: اإلمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، البصمة الوراثیة من منظور الفقھ اإلسالمي
، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي مجلة المجمع الفقھي 25القره داغي، مرجع سابق، ص 

  .386- 383، ص 2013، 30اإلسالمي عدد 
سعد العنزي، ضمن أعمال ندوة الوراثة . د: البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في إثبات النسب -57

  .29والھندسة الوراثیة، مرجع سابق، ص 
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نصر فرید واصل، مجلة المجمع الفقھي . د: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -58

  .82-81، ص 2004، 15، السنة 17اإلسالمي، العدد 
  .92-82المرجع نفسھ، ص  -59
البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في اإلثبات دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون  -60

  .807م، ص 2004، 1حسني محمد عبد الدایم، الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ط. د: الوضعي
  .1/511هللا المنیع،  عبد. مناقشات ندوة أعمال الوراثة والھندسة الوراثیة، مرجع سابق، د -61
  .618البصمة الوراثیة وحكم استخدامھا في مجال الطب الشرعي والنسب، مرجع سابق، ص  -62
  .عبد الرشید محمد بن قاسم، مرجع سابق. د: البصمة الوراثیة: ینظر -63
  .82- 81عصر فرید واصل، مرجع سابق، ص . د: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -64
عمر السبیل، مرجع . د: البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب والجنایة: ینظر -65

  .1/618ناصر المیمان، مرجع سابق، . د: ، البصمة الوراثیة وحكم استخدامھا28سابق، ص 
  .799حسني محمد عبد الدایم، ص . د: البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في اإلثبات: ینظر -66
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  أثر مستجدات اإلثبات في أحكام اللعان
  

  

  1جامعة باتنة – الدكتور عبد اللطیف بعجي

 :مقدمة
اقتصر الفقھ اإلسالمي في نفي النسب على طریق واحد ھو اللعان، 
وأحاطھ بجملة من الشروط واإلجراءات نظرا لما فیھ من حساسیة مفرطة، 

لسواء، وعوضت األیماُن وما لھ من خطورة بالغة على األسرة والفرد على ا
  .المغلظةُ من كل واحد من الزوجین البینةَ المفقودة في ھذا الموضع

ومع تطور االكتشافات العلمیة كالبصمة الوراثیة وتحلیل الدم، أصبح 
من الممكن تحدید نسب الولد بدقة عالیة تصل حد الیقین، وكونھ من الزوج أو 

ما مدى : إلشكاالت العلمیة؛ منھامن غیره، األمر الذي ینشأ معھ جملة من ا
جواز استخدام مثل ھذه االكتشافات في موارد النصوص الشرعیة الواردة في 
موضوع اللعان؟، وما حدود تأثیرھا على أحكام اللعان؛ سواء في حال توافقھا 
مع دعوى الزوج ونفي نسب الولد منھ، أو في حال تعارضھا مع دعوى 

وفي الحالین ھل یمكن االعتماد على النتائج  الزوج وإثبات كون الولد منھ؟،
  .العلمیة دون اللجوء للعان، أم أن اللعان البد منھ والحال ھذه؟

  وآثاره مفھوم اللعان وشروطھ: المبحث األول

نتعرف في ھذا المبحث على مفھوم اللعان وأدلة مشروعیتھ في   
ي اللعان الذي الشریعة اإلسالمیة، كما نتعرض ألھم الشروط الواجب تحققھا ف

بھ یتم نفي نسب الولد، وإلى اآلثار المترتبة على ھذا اإلجراء، وذلك في 
  :المطالب األربعة اآلتیة
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  معنى اللعان: المطلب األول

، ومعناه اإلبعاد والطرد من "لعن: "یشتق مصدر اللعان من األصل
  .)1( الطرد واإلبعاد من هللا: الخیر، وقیل

تلفت تعریفات الفقھاء لھ حسب المذاھب أما في االصطالح فقد اخ
لتعریف اللعان حسب ترتیب ) مختصر(الفقھیة وتقاربت معانیھا، وھذا بیان 

  :المذاھب الفقھیة

شھادات مؤكدات باألیمان مقرونة باللعن "ھو  :عند األحناف: أوال
  .)2( "قائمة مقام حد القذف في حقھ، ومقام حد الزنا في حقھا

حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجتھ، "بأنھ  ةعرفھ المالكی: ثانیا
  .)3( "أو نفي حملھا، وحلفھا على تكذیبھ أربعا

كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى : "بأنھ عند الشافعیة: ثالثا
  .)4( "قذف من لطخ فراشھ وألحق العار بھ أو إلى نفي الولد

بین شھادات مؤكدات بأیمان من الجان"بأنھ  عرفھ الحنابلة: رابعا
مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذیب أو حد زنا في 

  .)5("جانبھا

قذف امرأتھ بالزنا ھكذا مطلقا أو "بأنھ  عرفھ ابن حزم: خامسا
  .)6( "بإنسان سماه دخل بھا أو لم یدخل ادعى رؤیتھ أو لم یدع

  .أدلة مشروعیة اللعان: المطلب الثاني

  :رآن والسنة واإلجماع والمعقولدل على مشروعیة اللعان الق  

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم  :قولھ تعالى : القرآن الكریم - أوال
اِدقِیَن  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّm6(ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا( 

ِ َعلَْیِھ إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِیَن  َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ  َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن  )7(لَْعنََت هللاَّ
ِ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن  َّmَعلَْیھَا  )8(تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِا ِ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

اِدقِیَن    ).9- 6: رالنو( )9(إِْن َكاَن ِمَن الصَّ
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َوالَِّذیَن   :أن ھذه اآلیة مخصصة لعموم قولھ تعالى: ووجھ االستدالل
یَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم َیأْتُوا ِبأَْربََعِة ُشھََداَء فَاْجلُِدوھُْم َثَمانِیَن َجْلَدةً َوَال تَْقبَلُوا 

، فخص منھا األزواج الذین )4: نورال( لَھُْم َشھَاَدةً أَبًَدا َوأُولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُونَ 
یرمون أزواجھم، فرفع هللا عنھم حد القذف إذا لم یستطیعوا إثبات زنا 
زوجاتھم بأربعة شھداء، فھو من باب الرخصة والعذر لألزواج في إقدامھم 

، وھذه اآلیة فیھا فََرج لألزواج، وزیادة )7(على القول في أزواجھم بالزنا
تھ، وتعسر علیھم إقامة البینة أن یالعنھا كما أمر مخرج، إذا قذف أحدھم زوج

  .)8( هللا تعالى

  :أحادیث كثیرة نذكر منھا:  السنة النبویة -ثانیا

 العجالني أتى رسول هللا  أن عویمرا"عن سھل بن سعد الساعدي   
یا رسول هللا، أرأیت رجال وجد مع امرأتھ رجال أیقتلھ : وسط الناس فقال

قد أنزل هللا فیك وفي صاحبتك : ل؟ فقال رسول هللا فتقتلونھ أم كیف یفع
، فتالعنا، وأنا مع الناس عند رسول هللا : فاذھب فأت بھا، قال، قال سھیل

كذبت علیھا یا رسول هللا إن أمسكتھا، : فلّما فرغا من تالعنھما قال عویمر
ت تلك فكان: قال ابن شھاب: ، قال مالكفطلقھا ثالثا قبل أن یأمره رسول هللا 

  .)9("بعد سنة المتالعنین

وواضح تشریع هللا تعالى للّعان من ھذه الحادثة، واألحادیث فیھا   
  .كثیرة، آثرت تركھا بغیة االختصار ومخافة اإلطالة

فقد نقل اإلجماع على مشروعیة اللعان غیر واحد من : اإلجماع -ثالثا
اللعان في  وأجمع العلماء على صحة: "النووي، حیث قال: الفقھاء منھم

  .)10("الجملة

أجمعوا على من قذف : "وفي رحمة األمة في اختالف األئمة قال  
وأكذبتھ، وال بّینة لھ أنھ یجب علیھ  زوجتھ، أو رماھا بالزنا، أو نفى حملھا

  .)12(، وغیرھم كابن رشد الحفید في بدایة المجتھد)11("الحد، ولھ أن یالعنھا

  :للعان من وجھینویستدل لمشروعیة ا:  المعقول - رابعا



  عبد اللطیف بعجي/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةرة قضایا األسرة المسلمة المعاص                          372

أن هللا تعالى جعل للزوج اللعان مخلّصا من المحنة بتلطیخ الفراش، وشافیا  - 1
  .)13(من الغیظ في رؤیة المكروه، وقطعا لعالئق النسب الباطل عن األب

أن الزوج حین یتلطخ فراشھ بسبب امرأتھ، فلھ أن یقذفھا لینفي العار  - 2
  .، یثبت بھا صحة أقوالھ)14(والنسب الفاسد، فجعل اللعان بینة لھ

  .أھم شروط نفي الولد باللعان: المطلب الثالث

بعد أن تكلم الفقھاء عن الشروط التي تجب في المتالعنین بشخصیھما   
أن یكون الزوجان مكلفین، وأن یكون الزوج مختارا غیر مكره : فذكروا منھا

... )15(كعلى اللعان، وأن یكون اللعان بحضور القاضي أو اإلمام ونحو ذل
تكلموا عن شروط أخرى من شأنھا التضییق على وقوع نفي الولد، لما لھذه 

  :المسألة من خطورة بالغة، وأھم ھذه الشروط

، فلو أن الزوج علم بالحمل أو أن یقع نفي الولد فور العلم بھ - أوال
ثم أراد أن ینفیھ باللعان فال  -دون عذر -الوالدة فسكت عن نفیھ بعد علمھ 

  .ذلك، ویحد حد القذف یصح منھ

ومع اتفاقھم على الفوریة، فإنھم اختلفوا في تقدیرھا، فقدرھا بعضھم   
  .)16(بمدة التھنئة بالمولود، وبعضھم بأكثر مدة النفاس، وأحالھا بعضھم للعرف

فیشترط أال یكون الزوج قد أقر بالولد : عدم إقرار الزوج بالولد -ثانیا
أن یقول ھذا الحمل أو ھذا : رار الصریحقبلھا صراحة أو ضمنا، ومثال اإلق
أن یسیر مع زوجتھ وھي حامل لمداواتھا، : الولد مني، ومثال اإلقرار الضمني

أو أن یقبل التھنئة بالمولود، ألن العاقل ال یسكت عادة عند التھنئة بمولود لیس 
  .)17(منھ

، بارك هللا لك في مولودك: إن ھنّأه رجل بالولد، فقال: "قال الشیرازي  
استجاب هللا دعاءك، : وجعلھ هللا لك خلفا مباركا، وأّمن على دعائھ، أو قال

إذا : "، وقال المالكیة)18("سقط حقھ في النفي؛ ألن ذلك یتضمن اإلقرار بھ
وطئ زوجتھ بعد رؤیتھا تزني، أو بعد علمھ بوضع الحمل یمتنع لعانھ، ویثبت 

  .)19("نسب الولد لھ، وبقیت زوجتھ
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اشترط الحنفیة أن یكون الولد حیا عند اللعان، وعند  :لدحیاة الو -ثالثا
الحكم بقطع نسبھ، فلو ولدت المرأة ولدا، ونفى الزوج نسبھ منھ، ثم مات الولد 
قبل حصول اللعان، أو مات بعد حصول اللعان ولكن قبل الحكم بقطع نسبھ 

یمكن  عن الزوج ال ینتفي عنھ؛ ألن النسب یتقرر بالموت، والشيء إذا تقرر ال
نفیھ، ولكن للزوجة الحق في طلب إجراء اللعان إن مات الولد قبل إجرائھ 

  .)20(لدفع عار الزنا عنھا

ولم یشترط الجمھور من المالكیة الشافعیة والحنابلة حیاة الولد عند   
مات ولد فالن، وھذا : اللعان لنفي نسبھ؛ ألن نسبھ ال ینقطع بالموت، بل یقال

زوج تجھیزه وتكفینھ؛ فیكون لھ نفي نسبھ وإسقاط قبر ولد فالن، ویلزم ال
  .)21(مؤنتھ كما لو كان حیا

والمتأمل لھذه الشروط یدرك مدى توجھ الفقھاء نحو جعل اللعان قلیل   
فیجعل كالكّي الذي ھو آخر الدواء، لما لھ من  -إن لم نقل متعذرا -الوقوع 

لحیاة، وھي تشتیت لألسر، وفضح ألسرار الناس، وقطع ألقوى آصرة في ا
آصرة البنوة واألبوة، وھذا التشدد في قبول إیقاع اللعان یجعل الزوج یبحث 
عن أیة مندوحة أخرى یمكن أن تعالج ما ألّم بھ من رزء في عرضھ، إال إذا 

  .كان على یقین قاطع من كون الولد لیس من مائھ

  آثار اللعان: المطلب الرابع

شرعیة إذا وقع صحیحا على ال شك أن اللعان كغیره من األحكام ال  
وفق ما قرره الفقھاء؛ فإن لھ آثارا تترتب علیھ، سواء على الزوج أو على 

  : الزوجة أو على الولد، وأھم تلك اآلثار

، ویلحق الولد بأمھ، وذلك قطع نسب الولد أو الحمل من الزوج - أوال
 أن رجال" حدیث ابن عمر : لجملة اآلثار التي رویت في الباب، ومنھا

 وانتفى من ولدھا، ففّرق رسول هللا  العن امرأتھ في زمان رسول هللا 
  .)22("بینھما، وألحق الولد بالمرأة
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أما متى یقع قطع النسب من الزوج فخالف بین الفقھاء؛ فھل یكون   
بمجرد اْلتَِعان الزوج، أم بإتمام اللعان للزوجة، أم حتى یصدر حكم القاضي، 

  .ذكره على تفصیل ال یسع المقام

وقطع النسب بین الزوج والولد یجعلھ أجنبیا في بعض األحكام، كما   
  :نص الفقھاء على أنھ ال یكون أجنبیا في بعض األحكام األخرى كاآلتي

  :األحكام التي یعطى فیھا الولد حكم األجنبي - 1

  .فال توارث بین المالعن وبین الولد باتفاق :اإلرث -أ

 نفقة اآلباء على األبناء، وال نفقھ األبناء على فال تجب بینھما ال :النفقة -ب
  .اآلباء، وھذا باتفاق كذلك

  :األحكام التي ال یكون فیھا الولد أجنبیا - 2

ذھب الحنفیة والمالكیة إلى أنھ ال تجوز شھادتھما لبعض إلمكان  :الشھادة -أ
  .)23(استلحاقھ

قتل بھ كما لو قتل فلو قتل المالعن الولد الذي نفاه باللعان ال ی :القصاص -ب
  .ولده

فلو ادعى غیر المالعن الولد الذي نفي نسبھ باللعان لم  :االلتحاق بالغیر -ج
  .یصح ادعاؤه، الحتمال أن یكذب المالعن نفسھ فیعود نسب الولد لھ

فلو كان للمالِعن بنت من امرأة أخرى، فال یحل لھ تزویجھا  :المحرمیة -د
یجوز أن یكون ابنا للمالعن، وذھب  ممن نفى نسبھ باللعان، ألن الولد

الشافعیة في أحد قولین إلى أن المنفیة باللعان حكمھا أنھا تحرم على نافیھا، 
ولو لم یدخل بأمھا، ألنھا ال تنتفي عنھ قطعا لدلیل لحوقھا بھ لو أكذب 

  .)24(نفسھ، وألنھا ربیبة في المدخول بھا

مالعن والولد وإننا نالحظ تبریرھم لبقاء بعض األحكام بین ال  
باحتمالیة كون الولد من الزوج، وھذا االحتمال سائغ مشروع في الزمن الذي 
لم یكن للقضاة فیھ سبیل إلدراك مدى صدقیة الزوج من الزوجة، لكن في 
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عصرنا أصبحت الوسائل العلمیة تبین بدقة مدى انتساب الولد للمالعن من 
حین تأكد نفي  -وسائل العلمیة ھل یمكن لھذه ال: عدمھ، وعلیھ ینشأ سؤال مفاده

أن تجیز لنا مسح كل اآلثار المتبقیة بین المالعن والولد،  - الولد من المالعن
  .؟..مثل الشھادة، والقصاص، وااللتحاق بالغیر، والمحرمیة

  :وقوع الفرقة بین الزوجین -ثانیا

  :وقد اختلف الفقھاء في زمن وقوع التفرقة وفي تكییفھا الفقھي 

تقع التفرقة، فذھب مالك إلى أنھا تقع إذا فرغ المتالعنان من أما متى   
اللعان، ویرى الشافعي أنھا تقع بمجرد إكمال الزوج التعانھ، أما عند أبي 

  .حنیفة وأحمد فال تقع إال بحكم القاضي

كما اختلفوا في تكییف ھذه الفرقة أھي فسخ أم طالق؟، حیث رأى   
تحریم عندھم، أما أبو حنیفة فرأى أنھا طلقة الجمھور أنھا فسخ، وعلیھ یتأبّد ال

بائنة ألن سببھا من جھة الزوج، وكل فرقة كانت بسبب الرجل تكون طالقا 
  .)25(عنده

  :سقوط الحد عنھما إن أتما اللعان بشروطھ: ثالثا

العجالني،  لم یحّد ھالل بن أمیة، وال عویمرا وذلك ألن النبي   
قاط حد القذف عن الزوج بالمالعنة، وإنما واكتفى منھما باللعان، فدل على إس

َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد  : سقوط الحد عن الزوجة فھو بنص قولھ تعالى
ِ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن  ِ َعلَْیَھا إِْن َكاَن  )8(أَْربََع َشھَاَداٍت بِا]َّ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

ا عان الزوجة دفع للحد ل، واآلیة نص في أن ال)9- 8 :النور( )9(ِدقِیَن ِمَن الصَّ
  .)26(عنھا

  .موقف القاضي عند توافق النتائج العلمیة مع ادعاء الزوج: المبحث الثاني

علمنا مما تقدم أن طریق نفي النسب ھو اللعان، وإذا تبین من خالل   
لمولود على فراشھ لیس النتائج العلمیة صحة ما یدعیھ الزوج، من أن الولد ا

في مدى إمكان  - والحال ھذه - ابنھ، فقد اختلفت أنظار الفقھاء المعاصرین
  : االكتفاء بالنتائج العلمیة لنفي الولد دون اللجوء للعان، إلى قولین



  عبد اللطیف بعجي/ د
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  أقوال الفقھاء: الفرع األول

یرى أصحابھ أنھ تعتبر النتائج العلمیة قرینة  :قول المانعین - أوال
الزوج، وتؤكد حقھ في اللعان، لكن ال تحل محل اللعان، وعلیھ ال تقوي جانب 

  .ینتفي النسب إال باللعان فقط، وال یجوز تقدیم ھذه النتائج العلمیة علیھ

وھو قول جمھور الفقھاء المعاصرین، ومن بینھم الدكتور وھبھ   
، )29(، والدكتور علي القره داغي)28(، والدكتور نصر فرید واصل)27(الزحیلي

، والدكتور )31(، والدكتور محمد األشقر)30(لدكتور عبد الستار فتح هللا سعیدوا
وعلیھ قرار مجمع الفقھ اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي، ... )32(عمر السبیل

ال یجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثیة في نفي : "حیث جاء فیھ
الدم فإنھ في حالة  ، ومثلھ تحلیل)33("النسب، وال یجوز تقدیمھا على اللعان

  .النفي یعتبر قطعیا

ویرى أصحابھ أنھ ال وجھ إلجراء اللعان إذا  :قول المجیزین -ثانیا
أن الحمل أو الولد لیس من ) وكذا تحلیل الدم( ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة

  .الزوج، وینفى النسب بذلك، ویستغنى بھ عن اللعان

، )34(تار السالميوإلى ھذا القول ذھب كل من الشیخ محمد مخ  
  .)36(، والدكتور عبد هللا محمد عبد هللا)35(والدكتور یوسف القرضاوي

  .أدلة الفریقین: الفرع الثاني

استدل القائلون بأن النسب ال ینفى إال باللعان، وال : أدلة الفریق األول - أوال
  :تحل النتائج العلمیة محلھ بحال بما یأتي

  :من القرآن الكریم - 1

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ  :ھ تعالىاستدلوا بقول
اِدِقیَن  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّyَواْلَخاِمَسةُ أَنَّ  )6(أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت ِبا

ِ َعلَْیِھ إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِ  َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربََع  )7(یَن لَْعنََت هللاَّ
ِ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن  َّyَعلَْیھَا إِْن َكاَن ِمَن  )8(َشھَاَداٍت بِا ِ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

اِدقِیَن    ).9-6 :النور( )9(الصَّ
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كن لھ شاھد إال نفسھ أن اآلیة ذكرت أن الزوج إذا لم ی :ووجھ الداللة  
فیلجأ للعان، وإحداث المسائل العلمیة بعد اآلیة تزیّد على كتاب هللا، ومن 

  .)37(أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردّ 

  :من السنة النبویة - 2

أبصروھا فإن جاءت : "قال في قصة المتالعنین أن النبي  حدیث أنس  -
، "الساقین، فھو لشریك بن سمحاءبھ أكحل العینین، سابغ اإللیتین، خدلّج 

لوال ما مضى من كتاب هللا لكان لي ولھا : "فجاءت بھ كذلك، فقال النبي 
  .)38("شأن

للنتیجة لم تجعلھ یترك العمل  أن معرفة النبي  :ووجھ الداللة  
  .)39(باللعان، مع أن الولد جاء على الصفة المكروھة

أن : ن عتبة عھد إلى أخیھ سعدكا: "قالت )رضي هللا عنھا(ما روتھ عائشة  -
ابن : ابن ولیدة زمعة مني فاقبضھ إلیك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال

أخي وابن ولیدة أبي ولد على : أخي عھد إلي فیھ، فقام عبد بن زمعة فقال
یا رسول هللا ابن أخي قد : ، فقال سعدإلى النبي ) تدافعا(فراشھ، فتساوقا 

أخي وابن ولیدة أبي، ولد على : ل عبد بن زمعةكان عھد إلي فیھ، فقا
ھو لك یا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاھر : فراشھ، فقال النبي 

احتجبي منھ، لما رأى من شبھھ بعتبة، فما رآھا : الحجر، ثم قال لسودة
  .)40("حتى لقي هللا

أھدر الشبھ البیّن وھو الذي یعتمد  أن رسول هللا  :ووجھ الداللة
الصفات الوراثیة، وأبقى الحكم األصلي وھو الفراش، فال ینفى إال على 

  .)41(باللعان فحسب

  :واستدلوا لذلك من جھتین: من المعقول - 3

أن إبقاء حكم اللعان یتحقق فیھ من المصالح ما ال یتحقق بالمسائل العلمیة،  -
فلو قدر أن تنصل األب من الحلف بعد أن ادعى على زوجتھ بالزنا، فإن 

ا النكوص یعتبر لصالح الولد في بقاء نسبھ من ذلك األب، لصالح بیت ھذ
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الزوجیة ببقاء العالقة بین الرجل وزوجتھ، وبذلك یتحقق الستر واتصال 
  .)42(النسب

أننا ال نستطیع أن نعتمد على النتائج العلمیة فحسب، ونقیم حد الزنا على  -
لعلمیة على اللعان، وال نقیم الزوجة، بل ال بد من البینة، فكیف نقدم النتائج ا

  .)43(بھا الحد؟

  أدلة الفریق الثاني -ثانیا

استدل القائلون بتقدیم النتائج العلمیة على اللعان، وأنھ ال وجھ إلجراء   
  :اللعان بما یأتي

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم  :بقولھ تعالى استدلوا :من القرآن الكریم - 1
ِ إِنَّھُ لَِمَن َولَْم یَُكْن لَھُْم شُ  ھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا[َّ

اِدقِینَ    ).6 :النور( الصَّ

أن الزوج یلجأ للعان لنفي النسب عند فقد من یشھد لھ  :وجھ الداللة
یَن َوالَّذِ : بما رمى بھ زوجتھ من أن الحمل لیس منھ، وھذا معنى قولھ تعالى

یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت 
اِدقِینَ  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ ، ومع ھذا التقدم العلمي لم یبق الزوج )6 :النور( بِا[َّ

بصمة الوراثیة وتحلیل المقصود بھ ال–وحیدا ال سند لھ، بل أصبح لھ شاھد 
  .)44( فإذا كان موثوقا بھ، فإنھ یكون رافعا التھام الزوج بالكذب -زمرة الدم

أنھ ورد في كالم الفقھاء ما یدل على حاالت قریبة  :من المعقول - 2
ومشابھة لمثل ھذا الحكم، وھي الحاالت التي یكون فیھا مانع حسي یمنع من 

، أو )45(مثل أن یكون الزوج مجبوبا اإلنجاب، فال یحتاج فیھا إلى لعان،
فكذلك بالنسبة للبصمة ... ، أو صغیرا ال یولد لمثلھ)46(خصیّا، أو عّنینا

الوراثیة، فإنھا تحكي واقعا محسوسا ال یتخلّف حتى لو تكرر مرات 
  .)47(عدیدة
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  .استثمار النتائج العلمیة للتقلیل من وقوع اللعان: الفرع الثالث

كره الفقھاء من أدلة في مسألتنا ھذه، والتأمل بعد االطالع على ما ذ
  :فیھا، جدیر بنا أن نسجل ما یلي

االستدالل باآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة ال یعتبر حاسما في  -
الموضوع، وال یسلم االحتجاج بھ لكال الفریقین، بل وأمكن لكل من الفریقین 

ن بآیة اللعان، ووّجھھا كل االحتجاج بالنص ذاتھ؛ كما رأینا استدالل الفریقی
الولد للفراش وللعاھر : "واحد لخدمة رأیھ، وھو ما وقع مع حدیث

، حیث جعلھ بعضھم قاضیا بالنسب للفراش، مھمال تماما الشبھ، )48("الحجر
 )رضي هللا عنھا(لسودة  في حین استدل بھ البعض اآلخر من أن أمره 

إعمال الشبھ في القضیة، وعلیھ باالحتجاب من الغالم یعتبر أثرا مترتبا على 
فإني أحاول تلخیص عمل القاضي حین تعرض علیھ دعوى نفي النسب من 

التي من شأنھا أن تحد من وقوع  طرف الزوج، فأقترح إجراء الخطوات اآلتیة
  :اللعان

وعظ الزوج وتبصیره بخطورة الدعوى التي أقامھا على زوجتھ،  - 1
لولد؛ إن لم یكن متیقنا، بمثل بما رواه أبو ویبین لھ الوعید المترتب على نفي ا

أیما رجل جحد ولده وھو ینظر إلیھ احتجب هللا : "قال أن النبي  ھریرة 
، ویجتھد القاضي لیوضح )49("منھ، وفضحھ على رؤوس األولین واآلخرین

للزوج اآلثار السلبیة الكبیرة التي تترتب على مضیّھ في دعواه، كما یطلب منھ 
مره، وأن ال یمضي في دعواه إال إذا كان متیقنا تماما بأن ال مجال التثبت في أ

لكون الولد منھ، بل ویستفسر منھ عن دلیلھ في نفي الولد، فربما كان دلیال 
ضعیفا؛ كأن بنى ذلك على أنھ كان یعزل حین الوطء، أو لكون الولد ال 

دعوى  إلى ما ھنالك من الحجج التي نص الفقھاء على عدم بناء... یشبھھ
  .اللعان استنادا إلیھا

وبعد ھذا؛ فإن رجع الزوج عن دعواه فذلك حسن، أما إن تمادى   
  .فیحیلھ القاضي إلى الخطوة الثانیة
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فإذا استمر الزوج في دعواه یطلب منھ القاضي تحلیل البصمة  - 2
الوراثیة أو كشف زمرة الدم، لیتأكد من ذلك، ویقطع الشك بالیقین، وھذا 

  :نا أمام احتمالین ال ثالث لھمااإلجراء یجعل

ثبوت نسبة االبن من الزوج، وھي المسألة التي سندرسنھا في  :األول
  .المبحث القادم

نفي نسب االبن من الزوج، وعلى ذلك یتأكد قول الزوج  :الثاني
ویتبین صحة دعواه، وفي ھذه الحال یتوجب على القاضي أن یواجھ الزوجة 

مجال لتجیب عن ذلك، وإجابتھا ال تعدو أن تكون بھذه الحقیقة، ویفسح لھا ال
  : أحد االحتماالت

أن تعترف بالزنا، وعلیھ یجب علیھا حد الزنا،  :األول االحتمال   
  .وینفى نسب الولد من الزوج، وال حاجة للعان حینئذ

، مما یسقط ... أن تدعي وطئًا بشبھة أو اغتصابا :االحتمال الثاني
، ویمكن طلب یمینھا )50("درؤوا الحدود بالشبھاتا: "علیھا الحد، لقولھ 

  .دعما لدعواھا، وینفى نسب الولد، وال لعان والحال ھذه

، وتصّر ...أن تنكر الزنا ووطء الشبھة واالغتصاب: االحتمال الثالث
على أن الولد منھ، وأنھا لم تزن طواعیة، ولم تتعرض لالغتصاب وال لوطء 

ا من الخطوة الثالثةشبھة، ففي ھذا الموقف المتعنت م   .نھا، ال یجد القاضي بُّدً

أمام استغالق المشھد، وكون الزوجة تنكر تماما، فحینھا یلجأ  - 3
القاضي للعان، وما یترتب علیھ من إجراءات، بل ویمكن للقاضي أن یظھر 
لمن یحضر جلسة اللعان مقتضى تقریر البصمة الوراثیة الذي یصدق دعوى 

للتعنّت غیر المبرر، وللعزة باإلثم، وردعا لغیرھا  الزوج، كل ذلك زجرا لھا
  .من النساء من أن یحذین حذوھا، أو یقتفین أثرھا
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في نفي آثار النسب التي لم ینفھا  مدى تمیز النتائج العلمیة: المطلب الثالث
  .اللعان

لقد سبق وأن رأینا أن الفقھاء رتبوا على اللعان آثارا في قطع النسب، 
مالعن، ومن بینھا منع التوارث بینھما، وعدم وجوب النفقة بین الولد وال

  .بینھما، سواء نفقة اآلباء على األبناء أو نفقة األبناء على اآلباء، وھذا باتفاقھم

وفي الجھة المقابلة فقد نصوا كذلك على بقاء بعض آثار البنوة واألبوة 
رض الوقوف بین الولد والمالعن، وفیما یلي بعض نصوص الفقھاء نوردھا لغ

  .على تعلیلھم بقاء سریان ھذه اآلثار

  .نصوص الفقھاء حول تعلیل بقاء بعض آثار النسب بعد اللعان: الفرع األول

أن ولد المالعنة بعدما قطع : "نقلت معظم مصادر األحناف ما مفاده
نسبھ فجمیع أحكام نسبھ باق من األب سوى المیراث، حتى أن شھادة األب لھ 

تھ ألبیھ ال تقبل، ودفع الزكاة إلیھ ال تجوز، ولو كان أنثى ال تقبل، وشھاد
فتزوجھ أبوه، أو تزوج بنتھ منھ إن كان ابنا ال یجوز، وغیر ذلك من أحكام 

  .)51("النسب

واعلم أن ولد المالعنة إذا قطع نسبھ من : "وقال الكمال بن الھمام
قى النسب األب وألحق باألم ال یعمل في جمیع األحكام، بل في بعضھا فیب

بینھما، في حق الشھادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللّحوق بالغیر، 
حتى ال تجوز شھادة أحدھما لآلخر، وال صرف زكاة مالھ إلیھ، وال یجب 
القصاص على األب بقتلھ، ولو كان البن المالعنة ابن، وللزوج بنت من امرأة 

عى إنسان ھذا الولد ال أخرى ال یجوز لالبن أن یتزوج بتلك البنت، وإن اد
  .)52("یصح، وإن صّدقھ في ذلك

ومما یوضح العلة من بقاء ھذه األحكام ھو استشكال الكمال بن الھمام 
وھو مشكل : "عدم صحة لحوق الولد بمن یدعیھ بعد وفاة المالعن حیث یقول

في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن یولد مثلھ لمثلھ، وادعاه بعد موت 
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ھ مما یحتاط في إثباتھ، وھو مقطوع النسب من غیره، ووقع المالعن، ألن
  .)53("اإلیاس من ثبوتھ من المالعن

وعند المالكیة نجد األمر ذاتھ من تعلیلھم بصحة استلحاقھ، یقول 
فال یشھد أب وال أم وإن ولد مالعنة لصحة : "الدسوقي في حاشیتھ

ي الولد ولد ویدخل ف: "، وقال الخرشي في شرحھ على خلیل)54("استلحاقھ
  .)55("المالعنة ألن لھ أن یستلحقھ

وعند الشافعیة قوالن في بقاء ما ذكرنا من أحكام النسب، وصّححوا 
وحكمھا أنھا تحرم على "بقاءھا، یقول الشربیني في حدیثھ عن المنفیة بلعان 

نافیھا ولو لم یدخل بأمھا؛ ألنھا ال تنتفي عنھ قطعا بدلیل لحوقھا بھ لو أكذب 
ألنھا ربیبة في المدخول بھا، وتتعدى حرمتھا إلى سائر محارمھ، وفي نفسھ، و

وجوب القصاص علیھ بقتلھ لھا، والحد بقذفھ لھا، والقطع بسرقة مالھا، وقبول 
  .)56("ال: شھادتھ لھا وجھان أوجھھا كما قال شیخي

وكما علل الشربیني بقاء آثار النسب بأنھا لم تنتف عنھ قطعا، 
ت نسبھا بإلحاقھ لھا حال ما أكذب نفسھ، نجد غیره من والحتمال إعادة ثبو

وجھ التحریم أنھا عرضة : "علماء الشافعیة كذلك یعللون؛ فیقول الغزالي
: ومنھم من قال: "، ویقول النووي)57("اللحوق بھ بسبب الفراش إن كذب نفسھ

ال یجوز للمالعن نكاحھا ألنھا غیر منفیة عنھ قطعا، ولھذا لو أقر بھا ثبت 
  .)58("نسبال

: ولم أظفر من نصوص الحنابلة إال على ما ذكره ابن تیمیة؛ حیث قال
وبنت المالعنة ال تباح للمالعن عند عامة العلماء؛ ولیس فیھ إال نزاع شاذ؛ "

مع أن نسبھا ینقطع من أبیھا، ولكن لو استلحقھا للحقتھ، وھما ال یتوارثان 
، فقد یكون الرجل ابنا في باتفاق األئمة، وھذا ألن النسب تتبّعض أحكامھ

بعض األحكام دون بعض، فابن المالعنة لیس بابن، ال یرث وال یورث، وھو 
  . )59("ابن في باب النكاح

وذكر المرداوي حرمة البنت المنفیة بلعان عطفا على المحرمات ولم 
  .)60("وكذا ابنتھ المنفیة بلعان"یعلل 
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اآلثار المتبقیة للنسب بعد مدى أثر النتائج العلمیةفي نفي : الفرع الثاني
  .اللعان

 -على اختالف مذاھبھم- عند النظر فیما سبق من نصوص الفقھاء 
بشیئین یؤوالن  -غیر المیراث والنفقة–نجدھم یبررون بقاء بعض آثار النسب 

  :في النھایة إلى أحدھما؛ وھما

  .احتمالیة كون الولد من المالعن، فقد یكون الزوج كاذبا :األول

ھو إمكانیة استلحاق المالعن للولد، وھذا األخیر أثر من  :والثاني 
آثار األول؛ إذ لو لم یكن ھناك احتمال للبنوة لما أمكن استلحاقھ، وعلى الرغم 

  .من تفقّد جملة من المصادر لم أجد تعلیال آخر لبقاء ھذه اآلثار بعد اللعان

تسم بالدقة وإذا ما نظرنا إلى مخرجات النتائج العلمیة؛ فإننا نجدھا ت
، ولذلك فإذا سار القاضي في نازلة -سیّما في حالة النفي–الكبیرة؛ بل القطعیة 

اللعان على ما وصفنا آنفا من اللجوء إلى المسائل العلمیة قبل إجراء اللعان، 
یُجري  - والحال ھذه - لیكون على علم بالصادق والكاذب من الزوجین؛ فإنھ 

قینا أن الولد لیس من صلب الزوج، فال اللعان بین الزوجین، وھو متأكد ی
  .احتمال وارد لبنوة الولد من المالعن، وال أبوة المالعن للولد

ھل یمكن : ومن ھنا یتبّدى لنا إشكال عند دراسة ھذه المسألة وھو
مما أثبتھ الفقھاء بعد  –للقاضي أن یلغي كل آثار النسب بین المالِعن والولد 

  وا إلیھ؟اللعان، لالحتمال الذي استند

في حدود  -أعود فأسّجل أن ھذه المسألة لم یتطرق إلیھا أحد 
  :  ، مما یجعلني أدلي فیھا بدلوي، معتمدا في ذلك على اآلتي-اطالعي

مزیّة النتائج العلمیة أنھا قطعت الشك بالیقین؛ فلم یعد ھناك احتمال یعلل بھ  - 1
  .بقاء آثار النسب بین المالعن والولد

لماء من أن الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما، وبناء علیھ فإذا ما قرره الع - 2
  .انتفى االحتمال الوارد انتفى حكم تلك اآلثار المتبقیة
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بقاء تلك اآلثار تعّد إثقاال لكاھل الولد، وتقییدا لھ، وتضییقا علیھ، وعلى  - 3
منع غیره من استلحاقھ یعتبر إرغاما لھ على البقاء دون : سبیل المثال

  .وھو ما یلحق بھ من األضرار ما هللا بھ علیم نسب؛

ومما سبق ذكره أخلص إلى أنھ یمكن للقاضي أن یلغي كل آثار النسب   
بین المالعن والولد بعد إجراء اللعان إذا اعتمد على المسائل العلمیة قبلھا، إال 

إذا ولدت من ) أو الربیبة للبنت(في مسألة واحدة؛ وھي ثبوت أحكام الربیب 
  .ھ التي دخل بھا، فإن لم یدخل بھا فال أثر یبقى حینھازوجت

موقف القاضي عند تعارض مقتضى البصمة الوراثیة مع : المبحث الثالث

  .ادعاء الزوج

تعرضنا في المبحث السابق لحالة ما إذا توافقت مخرجات النتائج 
العلمیة مع دعوى الزوج، وثبت أن الولد لیس من الزوج، وناقشنا المسألة 

یا وخلصنا إلى خطوات توفیقیة بین المذھبین، والتي تسھم في التضییق من فقھ
  .وقوع اللعان، وجعلھ آخر خطوة بعد استنفاد ما سواھا

نقتصر على ( وفي المقابل یمكن أن تكون نتائج المسائل العلمیة
البصمة الوراثیة لكونھا قاطعة في اإلثبات دون تحلیل زمر الدم فإنھ لیس 

مناقضة لدعوى الزوج، وتثبت أن الولد منھ، ففي ھذه ) اتبحجة في اإلثب
ھل یعتمد القاضي على نتائج البصمة الوراثیة ویثبت : الحال ینشأ إشكال مفاده

  النسب ویمنع الزوج من اللعان، أم یقدم اللعان ووتلغى نتائج البصمة الوراثیة؟

ن اختلف الباحثون والفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة إلى فریقی
  : متباینین نعرض لھما في اآلتي

ویرى أنھ یجبر الزوج على ترك  :رأي الفریق األول: المطلب األول
اللعان، ولو العن فإن النسب یثبت، ومؤّدى ھذا القول تقدیم البصمة الوراثیة، 
والعمل بھا، سواء ترك الزوج اللعان أم مضى فیھ، وممن ذھب إلى ھذا 

، )62(، والدكتور نصر فرید واصل)61(السّالميالدكتور محمد المختار : الرأي
، والدكتور سعد )64(، والدكتور القره داغي)63(والدكتور عبد الرشید أمین قاسم
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، واستدلوا ... ، وزاد األخیر أنھ یجب على الزوج حد القذف)65(الدین الھاللي
  :بما یأتي

لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ  َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكنْ : تعالىقولھ  - 1
اِدقِینَ  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّKأَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا )6 :النور.(  

أن اآلیة ذكرت درء العذاب، ولم تذكر نفي النسب، : ووجھ الداللة 
ن ویدرأ عن ولیس ثمة تالزم بین اللعان والنسب، فعندئذ یلجأ الرجل إلى اللعا

نفسھ العذاب، وال یمنع أن ینسب الطفل إلیھ إذا ثبت ذلك بالبصمة 
  .)66("الوراثیة

إن نتائج البصمة الوراثیة یقینیة قطعیة كونھا مبنیة على الحس،  - 2
وإذا أجرینا تحلیل البصمة الوراثیة وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن "

قع، ونخالف العقل، وال یمكن ینفیھ، فكیف نقطع النسب، ونكذب الحس والوا
أن یتعارض الشرع الحكیم مع العقل السلیم في مثل ھذه المسائل المعقولة 
المعنى، وھي لیست تعبدیة، فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظھور النتیجة 

  .)67("نوع من المكابرة، والشرع یتنزه أن یثبت حكما مبنیا على المكابرة

ى إثبات النسب رعایةً لحق الصغیر، أن الشارع الحكیم یتشوف إل - 3
ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي یتنافى مع أصل من أصول الشریعة 
في حفظ األنساب، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب 
الذمم عند بعض الناس في ھذا الزمان، وتعدد حاالت باعث الكید للزوجة؛ 

حقاقا للحق، وباعثا الستقرار األوضاع یوجب عدم نفي النسب للطفل إ
  .)68(الصحیحة في المجتمع

أن رسول هللا ": كما یمكن االستئناس بما صح عن أبي ھریرة  - 4
 یا رسول هللا، إن امرأتي ولدت غالما أسود، فقال : جاءه أعرابي، فقال :

ان فأنى ك: نعم، قال: ھل فیھا من أورق، قال: نعم، فقال: ھل لك من إبل، قال
  .)69("فلعل ابنك ھذا نزعھ عرق: أراه عرق نزعھ، قال: ذلك، قال
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بارتكاب امرأتھ الفاحشة، مستدال  فھذا األعرابي یعّرض أمام النبي 
إلى عامل الوراثة الذي قد یغیر  بأنھا أنجبت ولدا یخالف لونھ، فرده النبي 

االعتماد ، ولم یدلھ على اللعان، فكان فیھ دلیل على )70(من صفات المولود
على البصمة إلثبات النسب وعدم اللجوء إلى اللعان في حال شك الزوج في 

  .نسب الولد

  قول الفریق الثاني: المطلب الثاني

ویرى عدم االلتفات إلى نتائج البصمة الوراثیة، وال یسقط حق األب 
الدكتور محمد سلیمان : في نفي الولد باللعان، ومن أصحاب ھذا الرأي

یخ عبد هللا بن بیّھ، والدكتور وھبھ الزحیلي، وھو قول جمھور األشقر، والش
الفقھاء المعاصرین، وأضاف بعضھم بأنھ یمكن اعتبار البصمة في ھذا 
الموضع كقرینة تحمل الزوج على العدول عن اللعان، فإن أصر الزوج على 

  .)71(طلب اللعان، فذلك حق لھ ال یجوز منعھ منھ، وینتفي عنھ نسب الولد

  :لوا بما یأتيواستد

ُ  :قولھ تعالى: من القرآن الكریم - 1 َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ
َ َوَرُسولَھُ فَقَْد َضلَّ  َوَرُسولُھُ أَْمًرا أَْن یَُكوَن لَھُُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِھْم َوَمْن یَْعِص هللاَّ

   ).36 :األحزاب( َضَالًال ُمبِینًا

أن المؤمن ال ینبغي لھ أن یتھاون في امتثال أوامر : "ووجھ االستدالل
هللا ونواھیھ باتباع أھوائھ، وال یجوز لھ إذا قضى هللا ورسولھ أمرا أن یقول 
ھل یفعلھ أم ال؟ ألن الرسول أولى بھ من نفسھ، وما علیھ إال الطاعة، وال یحل 

یھ، وعلیھ فإن القول بكون ھواه حجابا عن امتثال أوامر هللا تعالى ونواھ
البصمة الوراثیة تحل محل اللعان الذي ھو حكم شرعي بناء على نظریات 

  .)72("طبیة مظنونة یكون فیھ تغییر في النصوص الشرعیة، وھذا ال یجوز

  :وال یخفى ما في ھذا االستدالل من قصور من جھات متعددة  

عظة عامة، ال العموم والبعد عن محل النزاع، فھو أشبھ بمو: األولى
  .باستدالل دقیق في موضع حساس
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اتھامھ لنتائج البصمة الوراثیة بأنھا نظریة مظنونة، وما فیھ : الثانیة
من توھین لھذه الوسیلة العلمیة المبنیة على قواعد دقیقة جدا، األمر الذي 

  .٪99أو ٪ 100خالف فیھ أھل االختصاص الذین قرروا أن دقتھا تبلغ النسبة 

أن غایة ما في البصمة الوراثیة أن تكون من باب : قولمن المع - 2
إعمال القرائن التي إذا ما تعارضت مع دلیل ثابت بالنص قدمناه علیھا، ألنھ 
أقوى منھا، كما أن حكم اللعان غیر مقتصر على نفي النسب فحسب، فقد 
یالعن الرجل زوجتھ بسبب الزنا ال بسبب نفي الولد، فقد تحمل المرأة من 

ثم تزني، وقد تزني ثم یحصل الحمل من الزوج، وقد علم الزوج  زوجھا
  .)73(بزناھا، فلھ أن یالعنھا والحالة ھذه إلیجاب الحد علیھا

  الترجیح: المطلب الثالث

بعد كل ما سبق ذكره من استدالالت القولین، وقبل أن نلج إلى ترجیح 
  :أحد القولین، فإنھ ینبغي تقریر اآلتي

نصیة في مثل ھذه المسألة غیر مجد، وال مفید، ألن المسألة استدعاء األدلة ال -
من نوازل العصر، فال یمكن أن تدل النصوص داللة بینة وال دقیقة على 
محل النزاع، وإن أقحمت كما أقحمت اآلیة، فستكون داللتھا عامة غیر 
فاصلة وال مقنعة، وعلیھ فإن االستدالل یكون بمقاصد الشرع العامة 

  .وقواعده

قد تقرر أن الشرع یتشوف إلى إثبات النسب، ولذلك وسع من طرق ل -
اإلثبات، وتساھل فیھا، وقبل بعض الطرق التي كانت داللتھا على اإلثبات 
واھیة ضعیفة، كل ذلك للحفاظ على استقرار األفراد ولّم شتات األسر، 
والمحافظة على األنساب من الضیاع، وقطعا للخصومة والنزاعات، قال 

إثبات النسب فیھ حق t، وحق للولد، وحق لألب، ویترتب علیھ : "قیمابن ال
في أحكام الوصل بین العباد ما بھ قوام مصالحھم، فأثبتھ الشرع بأنواع 

  .، ھذا من جھة)74("الطرق التي ال یثبت بمثلھا نتاج الحیوان
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ومن جھة أخرى نجد أن الشرع ضیّق الطرق المؤدیة إلى قطع 
ا في طریق واحد وھو اللعان، بل وسّماه بھذا االسم النسب ونفیھ، وحصرھ

المخیف الذي یبعث الرعب في القلوب، لئال یقدم علیھ إال من كان في منتھى 
الیقین والعلم بما سیقدم علیھ، وزیادة على ذلك كلھ فقد أحاطھ بجملة من 
اإلجراءات التي تزید من وقعھ في النفوس، كاشتراط ألفاظ اللعن والغضب، 

إجرائھ في المسجد، وبعد صالة العصر لما یبعثھ المكان والزمان من  وكون
  .رھبة، كل ھذا لیقلل من وقوعھ، وعلیھ یقلل قطع األنساب ونفیھا

إن الطرق الشرعیة في إثبات النسب أو نفیھ، غیر مقصودة لذاتھا، فھي لم "-
تشرع على سبیل التعبد المحض، وإنما یقصد بھا الوصول إلى الحق ورّد 
الباطل، فإذا توفر لنا ما یحقق المقصود بالطرق العلمیة الحدیثة وكان أقوى 
في الداللة على الحكم الشرعي، كان العمل بھ أولى وأقرب إلى مراد 

  .)75("الشرع سبحانھ

إذا تقرر ما سبق؛ فإنھ یمكن أن یعتمد كمرجع في الترجیح بین اآلراء 
فریقین بما یبدد القلق ویریح في المسألة، وحیث إنھ لم یأت كل واحد من ال

 -في مسألتنا–الضمیر من أدلة، فإني أمیل إلى ترجیح القول بأن النسب یثبت 
إذا قررتھ البصمة الوراثیة، مع أخذ كل االحتیاطات واإلجراءات الالزمة 
لصحة ودقة التحلیل، وأنھ ینبغي على الزوج أن یعدل عن اللعان، ویجمع 

أن یفترق مع الزوجة بطالق، أما نسب ولده  شمل أسرتھ، فإن رفض ذلك فلھ
  .فال یمكن لھ نفیھ مادام أن البصمة الوراثیة قد أقرت ثبوتھ

  :الخاتمة

  :تمخضت الورقة البحثیة عن جملة من النتائج نجملھا في اآلتي

تتجھ فلسفة التشریع اإلسالمي إلى التقلیل من وقوع اللعان؛ لما لھ من  -
مسلمة وخاصة على الولد المنفي نسبھ، لذلك عواقب وخیمة على األسرة ال

ینبغي أن تستغل كل المستجدات العلمیة لخدمة ھذه الفلسفة، والسیر في ھذا 
  .االتجاه
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ال یمكن أن تحّل الوسائل العلمیة محل اللعان في نفي النسب ولو جاءت -
نتائجھا مؤكدة لدعوى الزوج المالعن؛ ولكن یستفاد منھا في التأكد من 

لزوج، وھي المرحلة التي ینبغي على القاضي أن یراعیھا قبل إجراء ادعاء ا
  . اللعان بین الزوجین

یمكن االستفادة من نتائج الوسائل العلمیة القاطعة في مسح كل اآلثار التي  -
یبقیھا اللعان بین المالِعن والولد، كعدم جواز الشھادة لبعضھما، وعدم 

ھ، ومنع الولد من االلتحاق بالغیر، إعمال القصاص بینھما عند ارتكاب موجب
وسریان المحرمیة بینھما، وما في ذلك من توسعة ورفع للحرج عن الولد 

  .الذي أضحى دون نسب

إذا أكدت البصمة الوراثیة ثبوت نسب الولد من والده الذي أراد نفیھ باللعان؛  -
زوجة فإن النسب یثبت لھ، ویؤمر الوالد بالعدول عن اللعان، أو بمفارقة ال

  .بطالق إن أصرّ 

   :الھوامش
                                                        

  .لعن: ، مادة13/387 ابن منظور،: لسان العرب - )1( 
  .4/122 ابن نجیم،: البحر الرائق. 2/217 السمرقندي،: تحفة الفقھاء -)2(
: ، الفقھ المالكي وأدلتھ4/270 علیش،: منح الجلیل. 5/455المواق،: التاج واإلكلیل -)3(

  .4/149 الحبیب بن طاھر،
  .5/52 شربیني،ال: مغني المحتاج-)4(
  . 5/390 البھوتي،: كشاف القناع -)5(
  .9/331: المحلى باآلثار -)6(
  .4/152 الحبیب بن طاھر،: الفقھ المالكي وأدلتھ -)7(
  .6/14 ابن كثیر،: تفسیر القرآن العظیم -)8(
، 5308: رقم كتاب الطالق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان،: أخرجھ البخاري -)9(

  .2/1129، 1492: باب اللعان، رقمكتاب الطالق،  :ومسلم. 7/42
  .10/119: شرح النووي على مسلم -)10(
  .2/210قاضي الصفدي، لل-)11(
)12(- 2/93.  
  .2/747أبو بكر بن العربي، : القبس في شرح موطإ مالك بن أنس -)13(
  .8/48 ابن قدامة،: المغني -)14(
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عمر السبیل، : لنسب والجنایةالبصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في ا -)15(

  .35ص
الموسوعة . 2/95 ابن رشد الحفید،: بدایة المجتھد. 3/246 الكاساني،: بدائع الصنائع -)16(

  .35/262: الفقھیة الكویتیة
: الموسوعة الفقھیة الكویتیة. 412ص الھاللي،: البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة -)17(

35/262.  
 المرداوي،: اإلنصاف. 3/84 أبو إسحاق الشیرازي،: الشافعيالمھذب في فقھ اإلمام  -)18(

9/263.  
  .4/166 الحبیب بن طاھر،: الفقھ المالكي وأدلتھ -)19(
  .9/7104 الحبیب بن طاھر،: الفقھ اإلسالمي وأدلتھ. 3/246: بدائع الصنائع -)20(
: الشافعي المھذب في فقھ اإلمام.2/459 الدردیر،: الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي -)21(

  .35/264: الموسوعة الفقھیة الكویتیة. 2/122 الشیرازي،
  .7/56، 5315: كتاب الطالق، باب یلحق الولد بالمالعنة، رقم: خرجھ البخاريأ-)22(
  .7/295: شرح الزرقاني على خلیل. 4/168، )س. م: (حاشیة الدسوقي -)23(
 :عة الفقھیة الكویتیةالموسو. 5/103أبو حامد الغزالي، : الوسیط في المذھب -)24(

 السرخسي،: المبسوط. 16/219 النووي،: المجموع شرح المھذب. 35/265
  .4/752 علیش،: منح الجلیل. 29/198

ابن رشد : فما بعدھا، بدایة المجتھد 3/244 الكاساني،: بدائع الصنائع: للتوسع ینظر -)25(
 ابن قدامة،: المغني. 6/190 البغوي،: التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي. 3/133 الحفید،

  .2/213 الصفدي،: رحمة األمة في اختالف األئمة. فما بعدھا 8/64
الفقھ . 11/66 الماوردي،: الحاوي الكبیر. 4/429ابن رشد الجد،: البیان والتحصیل -)26(

  .4/176 الحبیب بن طاھر،: المالكي وأدلتھ
  .23ص یلي،وھبة الزح: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -)27(
  .109ص نصر فرید واصل،: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -)28(
  .355ص على القره داغي،: فقھ القضایا الطبیة -)29(
  .147عبد الستار فتح هللا سعید، ص: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -)30(
  .441محمد األشقر، ص: إثبات النسب بالبصمة الوراثیة -)31(
  .41ص ،البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب والجنایة -)32(
-21، أیام 16القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا، الدورة  -)33(

  .ـھ1422 -10 -26
محمد مختار السالمي، : التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتھ في اإلثبات -)34(

2/405.  
الندوة الحادیة عشر، مؤتمر المنظمة الطبیة : لمناقشات الفقھیة للبصمة الوراثیةا -)35(

  .1/506م، 1998اإلسالمیة للعلوم الطبیة، الكویت، 
، نقال 2002مناقشات موضوع البصمة الوراثیة بالمجمع الفقھي السادس عشر، مكة،  -)36(

  .17ص عبد الرشید قاسم،: البصمة الوراثیة وحجیتھا: عن
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وھو نص حدیث . 18، ص)م،ن(عبد الرشید قاسم، : البصمة الوراثیة وحجیتھا -)37(

كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، :أخرجھ البخاري
كتاب األقضیة، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات : ومسلم. 3/184، 2697: رقم

  .3/1334، 1718: األمور، رقم
: ویدرأ عنھا العذاب، رقم: تاب تفسیر القرآن، باب قولھ تعالىك: البخاريأخرجھ  -)38(

4747 ،6/100.  
  .462أیمن العمر،ص: المستجدات في وسائل اإلثبات -)39(
: ومسلم. 8/165، 6818: كتاب الحدود، باب للعاھر الحجر، رقم: البخاريأخرجھ  -)40(

  .2/1080، 1457: كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبھات، رقم
  .155عبد الستار فتح هللا سعید،ص: البصمة الوراثیة ومدى االستفادة منھا -)41(
  .462أیمن العمر،ص: المستجدات في وسائل اإلثبات -)42(
  .20عبد الرشید قاسم،ص: البصمة الوراثیة وحجتھا -)43(
  .405السالمي،ص: التحلیل البیولوجي للجینات البشریة -)44(
 .1/89الفیومي،: مذاكیره، المصباح المنیر من استؤصلت: المجبوب -)45(
من لھ ذكر ال یمكن بھ جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائھ، شرح حدود ابن : العنّین -)46(

 .168 ص الرصاع،: عرفة
 .464أیمن العمر،ص: المستجدات في وسائل اإلثبات -)47(
 .سبق تخریجھ -  )48(
. 3/575، 2263: في االنتفاء، رقم كتاب الطالق، باب التغلیظ: أخرجھ أبو داود -)49(

. 5/286، 4645: كتاب الطالق، باب التغلیظ في االنتفاء من الولد، رقم: والنسائي
ھذا حدیث صحیح على شرط " :، وقال2/220، 2814: كتاب الطالق، رقم: والحاكم

وصححھ الدارقطني في العلل، مع : "قال ابن حجر .ووافقھ الذھبي"مسلم، ولم یخرجاه 
افھ بتفرد عبد هللا بن یونس بھ، عن سعید المقبري، وأنھ ال یعرف إال بھذا اعتر

وضعفھ األرنؤوط في تحقیقھ لسنن أبي داود، . 3/453التلخیص الحبیر " الحدیث
وصححھ بالمتابعة في . 3/617، 1427: رقم: وضعفھ األلباني في السلسلة الضعیفة

  .7/1403، 3480: رقم: السلسلة الصحیحة
) 8/338(والبیھقي  ،)4/384(، والحاكم 1424: جھ الترمذي عن عائشة برقمأخر -)50(

أخرجھ ابن : وفیھ یزید بن زیاد الشامي وفیھ ضعف، وقد جاء من حدیث أبي ھریرة 
ا عن عمر وفیھ إبراھیم بن الفضل المخزومي متروك ، وجاء موقوف 2545: ماجة برقم

حافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر وصحح إسناده ال) 9/566(أخرجھ ابن أبي شیبة : 
)4/56.(  

. 3/18: حاشیة الشلبي على تبین الحقائق. 5/573 العیني،: البنایة شرح الھدایة -)51(
مجمع األنھر في شرح .2/71 أبو بكر الزبیدي،: القدوري الجوھرة النیرة على مختصر

  .7/80 یم،ابن نج: البحر الرائق. 2/197عبد الرحمن داماه أفندي، : ملتقى األبحر
  .2/297: فتح القدیر -)52(
  .2/297: فتح القدیر -)53(
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  .4/108: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -)54(
وكذلك قال الزرقاني في شرحھ على . 7/179: شرح الخرشي على مختصر خلیل -)55(

  .7/295: خلیل
  .4/288: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج -)56(
: والكالم نفسھ تماما قالھ زكریا األنصاري. 5/103الغزالي،: الوسیط في المذھب -)57(

  .3/149أسنى المطالب،
: الشیرازي: والتعلیل نفسھ نجده عند. 16/219 النووي،: المجموع شرح المھذب -)58(

البیان في فقھ : والعمراني .8/31 العزیز شرح الوجیز،: والرافعي. 2/440 المھذب،
  .9/257 اإلمام الشافعي،

  .32/139 ابن تیمیة،: جموع الفتاوىم -)59(
  .8/109: اإلنصاف -)60(
  .2/456: التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتھ في اإلثبات -)61(
  .82مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي، ص: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -)62(
  .73عبد الرشید أمین قاسم، ص: البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا -)63(
  .352ص ،فقھ القضایا الطبیة -)64(
  .358ص البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة، -)65(
البصمة الوراثیة بالمجمع الفقھي : تعلیق الدكتور صدیق الضریر خالل مناقشة -)66(

  .ھـ1422، مكة المكرمة 16برابطة العالم اإلسالمي، الدورة 
  .72 ص ین قاسم،عبد الرشید أم: البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا -)67(
  .30 ص نصر فرید،: البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا -)68(
. 8/173، 6847: كتاب الحدود، باب ما جاء في التعریض، رقم: أخرجھ البخاري -)69(

باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا، وغیرھا بوضع الحمل، كتاب الطالق، : ومسلم
  .2/1137، 1500: رقم

  .26محمد سعدي الحسانین، ص: نسب بالوسائل الطبیة الحدیثةإثبات ال -)70(
  .44 ص عمر السبیل،: البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتھا -)71(
  .447 ص خلیفة الكعبي،: البصمة الوراثیة وأثرھا على األحكام الفقھیة -)72(
  .465 ص أیمن العمر،: المستجدات في وسائل اإلثبات -)73(
  .2/602 لقیم،ابن ا: الطرق الحكمیة -)74(
  .468 ص أیمن العمر،: المستجدات في وسائل اإلثبات -)75(
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  إثبات النسب ونفیھ بین الشریعة والمستجدات الطبیة

  ــ مقارنة تشریعیة ــ 

  

  نوري حدادي الباحث - عبد الرحمان ردادالدكتور 

  1باتنةجامعة                                 

 :مقدمة

الحمد , رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 
  وصحبھ أجمعین والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ

  : وبعد

فإن لحفظ األنساب وصیانتھا أھمیة بالغة في شریعة اإلسالم كیف ال 
وھي كلیة من كلیاتھا ومقصد شرعي من أسمى مقاصدھا التي دارت علیھا 
كثیر من األحكام، إذ في حفظھا انتظام الحیاة االجتماعیة وطھارتھا ونقاؤھا 

المجتمعات إال أثرا ومظھرا من  في حین ال یكون التفریط فیھا في مجتمع من
مظاھر االنحطاط األخالقي واالنغماس في أوحال ومستنقعات الرذیلة كما ھو 

  .شائع في المجتمعات الغربیة

ھذا وإن أغلى ما عند اإلنسان نسبھ وعرضھ، وإن كل إنسان مجبول 
على صیانتة وحفظھ، فتجده یسره أن ینتسب إلى أبیھ وجده، ویكره أن یقدح 

بھ إلیھما، كما أنھ یتشوف ألن یكون لھ أوالد ینسبون إلیھ، ویخلفونھ في في نس
ذریتھ وعقبھ، ویحفظون اسمھ ورسمھ، وربما بذل الغالي والنفیس من أجل أن 
یدفع كل تھمة وریبة تمس بنسبھ وشرفھ، وتلك جبلة قد فطر علیھا جمیع 

  الناس فال یشذ عنھا إال ساقط أو وضیع  

السمحة قد حرصت على إثبات نسب المولود وإذا كانت شریعتنا 
بأوثق قرائنھ والتي ھي قرینة الفراش ذلك أن األصل أن كل من تلده الزوجة 
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الولد للفراش وللعاھر ": حال قیام رابطة الزوجیة نسب لزوجھا لقول النبي 
فكذلك حرصت على بیان وتأكید طریقة نفیھ وإبعاده بحیث ال یكون ، "الحجر

باتھ متى ما قامت الدالئل على نفیھ حفظا للحقوق واحتیاطا ھناك مجال إلث
  .لألنساب ورعایة لمقاصد الشرع فیھا 

ھذا وإن الدین الحنیف الذي أقام أصوال وقواعد الستمرار أنساب 
الناس وجریانھا، وفرض أحكاما في سبیل حفظھا ورعایتھا، فإنھ في الوقت 

ف دون انطالق العلم في رحابھ نفسھ لم یحجر على الباحثین تفكیرھم، ولم یق
الجدیدة الواسعة بغرض تحقیق سعادة المرء وتخفیف معاناتھ، فالشریعة تشجع 
كل بحث علمي مفید، وتحض على طلب العالج بمختلف وسائلھ لكن بما یتفق 
وصیانة كرامة اإلنسان وعرضھ ومن أجل ذلك ترفض كل صنوف 

لریبة والشكوك، درء الختالط التصرفات التي تھز أركان النسب وتثیر حولھ ا
  .األنساب وضیاع الحقوق والواجبات

فالشریعة اإلسالمیة واقعیة في أحكامھا صالحة لكل زمان ومكان، 
یحكمھا العقل ویقرھا العلم، فھي مرنة لكل مستجد، تتماشى معھ وفق مقاصد 
 الشریعة اإلسالمیة التي مبناھا على جلب المصالح ودرء المفاسد، ھذا وإن من

النوازل الطبیة المعاصرة التي نزلت بساحة كثیر من المسلمین ما لھا ارتباط 
وثیق بأنسابھم إثباتا ونفیا األمر الذي أوقعھم في حیرة وشك وتنازع مما حمل 
كثیرا من الفقھاء على استفراغ الوسع غي سبیل إیجاد الحكم الشرعي لھا وفي 

حاولة إعطاء صبغة قانونیة لھا المقابل یسعى إخوانھم من رجال القانون إلى م
  . في إطار ضوابط مرعیة تحكم ھذه القضایا الشائكة

ففي خضم المستجدات الطبیة یستغني بعض الناس بالبصمة الوراثیة 
ذات النتائج القطعیة عن اللعان الذي تقرر في شریعة اإلسالم كطریق لنفي 

من آثاره انتفاء نسب  النسب، ومنھم من یسعى إلثباتھ بھا بعد تمام اللعان الذي
الولد شرعا وإلحاقھ بأمھ، وحینھا یقع اإلشكال والتعارض بین طلب الزوج 
إجراء اللعان وما یترتب علیھ من التفریق األبدي بین الزوجین وإلحاق الولد 

  .باألم وبین نتیجة الخبرة الطبیة التي عارضت ھذا األثر
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األسرة ونسبھا ما وكان من النوازل الحادثة ذات المساس المباشر ب
یسمى بالتلقیح الصناعي وتقنیة تأجیر األرحام ــ األم البدیلة ــ التي أوجدت 
حال لبعض حاالت العقم  التي یعاني منھا الكثیرون، ولما كانت ھذه التقنیة 
مصدرة من عالم ال یرعى للدین حرمة وال ألنساب الناس وأعراضھم فضیلة، 

ھ والقانون أن یجتھدوا في إیجاد الحكم فإن على الباحثین جمیعا في الفق
ولئن . المناسب لھذه القضیة والذي یتماشى مع مقاصد الشریعة وال یصادمھا

جنح كثیر من العلماء إلى عدم جواز اإلنجاب بھذه التقنیة الحدیثة إال أننا أمام 
مسألة مصیریة تتعلق بحق ھذا الولد في االنتساب بعدما قرر الوالدان 

  . ثار العقم بھا بغض النظر عن جوازھا أو عدم ذلكالخلوص من آ

وھنا تتضح لنا أھمیة ھذا الموضوع الشائك الذي لم تسلم منھ دیار 
ونظرا لھذه األھمیة وغیرھا سوف . اإلسالم فضال عن غیرھا من بلدان الكفار

نحاول في ھذه الورقة البحثیة أن نجیب على بعض اإلشكاالت التي تكتنف ھذا 
نحاول تسلیط الضوء على بعض األنظمة العربیة في كیفة  القضیة كما

  .معالجتھا لھا والبت فیھا

  : سبق ذكره أعرض اإلشكالیة التالیة ومن خالل ما 

ما الجدید  ما مدى االعتداد بالمستجدات الطبیة في إثبات النسب ونفیھ؟
الذي یمكن أن تقدمھ المستجدات الطبیة في مجاالت االختالف والتنازع في 

إلى أي مدى واكبت قوانین األسرة العربیة المستجدات الطبیة  النسب؟
  المعاصرة في مجال النسب وكیف عالجت إشكاالتھ؟

كل ھذا وغیره سوف نحاول أن نقدم علیھ بعض اإلجابات 
واإلیضاحات استنادا ورجوعا إلى األبحاث والدراسات التي عنت بمثل ھذه 

 ،ھا بحوث وقرارات المجامع الفقھیةوعلى رأسالقضایا والنوازل المستجدة 
  :وھذا وفقا للخطة اآلتیة

  .مفھوم النسب ومكانتھ في الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول
  .اإلسالمي في الفقھوسائل إثبات النسب ونفیھ : المبحث الثاني
  .أثر المستجدات الطبیة في إثبات النسب ونفیھ فقھا وقانونا: المبحث الثالث
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  مفھوم النسب ومكانتھ في الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول
  تعریف النسب لغة واصطالحا: المطلب األول
یُن َواْلبَاُء َكلَِمةٌ َواِحَدةٌ قِیَاُسھَا : تعریف النسب لغة - أوال النُّوُن َوالسِّ

َي ِالتَِّصالِِھ َولِِالتَِّصاِل بِھِ . اتَِّصاُل َشْيٍء بَِشْيءٍ    .1ِمْنھُ النََّسُب، ُسمِّ
وننسب فالن إلى أبیھ أي أنسبھ  ،وھو واحد األنساب  ،نسب القرابات: لنسبوا

  .2نسبا وینسبھ إذا رفعت في نسبھ إلى جده األكبر وذكرت نسبھ
لم یذكر الكثیر من الفقھاء القدامى تعریفا خاصا : اصطالحا -ثانیا

لذلك سوف نكتفي  ،لمعنى النسب اكتفاء بشھرة معناه ووضوح المقصود بھ
عبارة عن خلط الماء : "تعریفین للمالكیة أحدھما ذكره ابن العربي بقولھبسوق 

ولم  ،فإن كان بمعصیة كان خلقا مطلقا. بین الذكر واألنثى على وجھ الشرع
   .3"یكن نسبا محققا

بفتح النون والسین، ) النسب(شأن : "واآلخر ذكره محمد علیش بقولھ
  .4"أي االنتساب ألب معین

النسب ھو رباط الدم الذي یربط : "عرفوه بقولھم أما المعاصرون فقد
  .5"اإلنسان بأصولھ وفروعھ وحواشیھ

  مكانة األنساب في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني
 ،اھتماما بالغا باألعراض واألنسابلقد أولت الشریعة اإلسالمیة 

وذلك لما  ،ھا وكلیة من أبرز كلیاتھافجعلت حفظھما مقصدا من أسمى مقاصد
ھذه القضیة من إسھام في انضباط الحیاة اإلنسانیة واستقامتھا فشأن الكلیات ل

بحیث إذا  ،نھا في قیام مصالح الدین والدنیاالبد م: "كما قال اإلمام الشاطبي
 ،بل على فساد وتھارج وفوت حیاة ،ةفقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقام

  .6"ان المبینوفي اآلخرة فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسر
ورعایة لھذا المقصد فقد وضعت الشریعة منھجا قویما وسیاجا منیعا 

فأباحت لذلك النكاح وحرمت السفاح  ،تؤكد فیھ شرف النسب وقدسیتھ
واھتمت بإثبات األنساب ووصلھا وجعلتھا حقا من الحقوق  ،ووضعت الحدود

  .الشرعیة لكل إنسان
ب من جھتین جھة الوجود ویمكن اإلشارة لمنھج الشارع في حفظ النس

  :وجھة العدم كاآلتي
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  حفظ النسب من جھة الوجود: الفرع األول
َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمٰى ِمنُكْم : قولھ تعالى: أوال ـ تشریع النكاح والترغیب فیھ

ُ ِمن فَ  الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم ۚ إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ ُ َوالصَّ ْضلِِھ ۗ َوهللاَّ
  ).32: النور( َواِسٌع َعلِیمٌ 

  : وجھ الداللة من اآلیة
َالحِ، أَْي : "قال القرطبي ْتِر َوالصَّ ھَِذِه اْلُمَخاطَبَةُ تَْدُخُل فِي بَاِب السَّ

ُجوا َمْن َال َزْوَج لَھُ ِمْنُكْم فَإِنَّھُ طَِریُق التََّعفُّفِ    .7"َزوِّ
قَاَل َلنَا َرُسوُل ِهللا : ــ رضي هللا عنھ ــ، قَالَ  َعْن َعبِْد هللاِ بن مسعود

 :» ،ْج، فَإِنَّھُ أََغضُّ لِْلبََصِر بَاِب، َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلَیتََزوَّ َیا َمْعَشَر الشَّ
ْوِم، فَإِنَّھُ لَھُ ِوَجا   .8»ءٌ َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ، َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

في الحدیث أمر بالزواج وبیان لبعض  :وجھ الداللة من الحدیث
مقاصده والتي منھا إحصان الفرج من الوقوع في الحرام الذي یسبب االختالط 

   .في األنساب
َعْن َعائَِشةَ ــ رضي هللا عنھا ــ  : اشتراط الوالیة واإلشھاد في الزواج -ثانیا

 ِ   .9" نَِكاَح إِالَّ بَِولِيٍّ َوَشاِھَدْي َعْدلٍ َال : "قَالَ  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ھو اشتراط الولي والشھود في النكاح  :وجھ االستدالل من الحدیث

ولعل الحكمة من اشتراط ذلك بیان خطورتھ وأھمیتھ، وإظھار أمره بین الناس 
  . لدفع الظِّنة والتھمة عن الزوجین

الحرام، فشأن الحالل وألن بالشھادة على الزواج التمییز بین الحالل و
ویتحقق بالشھادة التوثق ألمر . اإلظھار، وشأن الحرام التستر علیھ عادة

  .10الزواج واالحتیاط إلثباتھ عند الحاجة إلیھ
َواْلَمْعَنى فِي اْعتِبَاِرِھَما اِالْحتِیَاطُ : "جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة

بِِھ َحقُّ َغْیِر اْلُمتََعاقَِدْیِن، َوھَُو اْلَولَُد، فَاْشتُِرطَِت لِْألْبَضاعِ، َوِألنَّھُ َعْقٌد یَتََعلَُّق 
ةٌ إِلَى َدْفعِ تُْھَمةِ  الشَّھَاَدةُ فِیِھ لِئَالَّ یَْجَحَدهُ أَبُوهُ فَیَِضیَع نََسبُھُ، َوِألنَّ اْلَحاَجةَ َماسَّ

ْوَجِة بَْعَد النَِّكاحِ َوالدُُّخول، َوالَ تَْندَ  نَا َعِن الزَّ ھُوِد لِظُھُوِر النَِّكاِح الزِّ فُِع إِالَّ بِالشُّ
  .11"َواْشتِھَاِرِه بِقَْول الشُّھُودِ 
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عن عامر بن عبد هللا بن الزبیر، عن أبیھ أن : إعالن النكاح -ثالثا
  .12»أعلنوا النكاح«: قال رسول هللا 

في الحدیث داللة على مشروعیة ما یدل " :وجھ االستدالل من الحدیث
اح بین الزوجین؛ وذلك كالولیمة وضرب الطبول وغیرھا من على وقوع النك

  .13"إحضار من یشھد على العقد
فإن نكاح السر من جنس اتخاذ األخدان شبیھ بھ، : "ال ابن تیمیةق

فھذا مثل الذي یتخذ : سیما إذا زوجت نفسھا بال ولي وال شھود وكتما ذلكال
بھ عن ھذا، فال یشاء  صدیقة لیس بینھما فرق ظاھر معروف عند الناس یتمیز

وال یشاء أحد أن یقول لمن . تزوجتھا: من یزني بامرأة صدیقة لھ إال قال
إنھ یزني بھا إال قال ذلك، فال بد أن یكون بین الحالل والحرام : تزوج في السر

  .14"فرق مبین
فھذه األحكام وغیرھا دلت على رعایة الشارع للزواج في وجوده 

  .ا آلثاره وعلى رأسھا األنسابرعایة وحفظ ،وحفظھ وتوثیقھ
  حفظ النسل من جھة العدم: الفرع الثاني

َوَال  : قولھ تعالى: أوال ــ تحریم الزنا وتشریع العقوبة على فاعلھ
نَا ۖ إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِیًال    ).32: اإلسراء( تَْقَربُوا الزِّ

ربان الزنا الذي في ھذه اآلیة نھي عن ق :وجھ االستدالل من اآلیة
یشمل النھي عنھ وعن جمیع دواعیھ ومقدماتھ، كالنظر المحرم، والخلوة 
باألجنبیة، وخطاب من یخشى الفتنة بخطابھ ونحو ذلك؛ ووصف الزنا بأقبح 

جریمة عظیمة تستفحش شرعا وعقال، ألن فیھا : بأنھ فاحشة، أي: األوصاف
رأة، وإفساد األنساب، انتھاك حرمة الشرع والتھاون بھ، وفیھ إفساد الم

  .15واختالط المیاه، وفیھ إضرار بأھلھا وبزوجھا وبكل من یتصل بھا
ْنھَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة ۖ َوَال : قال تعالى اِني فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انِیَةُ َوالزَّ الزَّ

 ِ َّsإِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ِ  َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۖ َوْلیَْشھَْد تَأُْخْذُكم بِِھَما َرأْفَةٌ فِي ِدیِن هللاَّ
َن اْلُمْؤِمنِینَ    ).2: النور( َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ
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أن من زنا من الرجال أو زنت من النساء، وھو : وجھ الداللة من اآلیة
حّر بكر غیر محصن بزواج، فإنھ یجلد ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع 

  .16وأتى من معصیة هللا
في الزنا إراقة للنطفة، وسفح لھا في غیر محلھا، فلو : "بادیسقال ابن 

فمن تسبب في . كان منھا ولد لكان مقطوع النسب، مقطوع الصلة، ساقط الحق
  .17"وجوده على ھذه الحالة فكأنھ قتلھ

ن قَْلبَْیِن فِي  : قال تعالى: تحریم التبني -ثانیا ُ لَِرُجٍل مِّ ا َجَعَل هللاَّ مَّ
ھَاتُِكْم ۚ َوَما َجَعَل أَْدِعیَاَءُكْم َجْوفِِھ ۚ وَ  ئِي تُظَاِھُروَن ِمْنھُنَّ أُمَّ َما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ

ُ یَقُوُل اْلَحقَّ َوھَُو یَھِْدي السَّبِیَل  لُِكْم قَْولُُكم بِأَْفَواِھُكْم ۖ َوهللاَّ اْدُعوھُْم ) 4(أَْبنَاَءُكْم ۚ َذٰ
یِن َوَمَوالِیُكْم ۚ ِآلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ ِعن ِ ۚ فَإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاَءھُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ َد هللاَّ

ُ َغفُوًرا  َدْت قُلُوبُُكْم ۚ َوَكاَن هللاَّ ا تََعمَّ ِكن مَّ َولَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخطَأْتُم بِِھ َولَٰ
ِحیًما    ).5- 4: األحزاب( )5(رَّ

بدعاء "أن هللا تعالى أمر في اآلیتین  :ن اآلیتینوجھ االستدالل م
  .18"األدعیاء إلى آبائھم للصلب فمن جھل ذلك فیھ كان مولى وأخا في الدین

ُ بھذه اآلیات ُحْكَم التَّبَنِّي َوَمنََع ِمْن إِْطَالِق لَْفِظِھ َوأَْرَشَد " وقد َرفََع هللاَّ
ُجُل إِلَى أَبِیھِ  بِقَْولِِھ إِلَى أَنَّ اْألَْولَى َواْألَْعَدلَ    .19"أَْن یُْنَسَب الرَّ

عن أبي : التغلیظ في نفي النسب أو إثباتھ على خالف الواقع -ثالثا
لیس من رجل ادعى لغیر أبیھ «: ، یقولذر رضي هللا عنھ، أنھ سمع النبي 

إال كفر، ومن ادعى قوما لیس لھ فیھم، فلیتبوأ مقعده من  - وھو یعلمھ -
  .20»النار

إن من أعظم الفرى أن : "قال رسول هللا  :بن األسقع قالعن واثلة 
  .21"یدعي الرجل إلى غیر أبیھ

تَْحِریِم "ھذه األحادیث صریحة في : وجھ االستدالل من األحادیث
اِالْنتِفَاِء ِمْن النََّسِب اْلَمْعُروِف، َواِالْعتَِزاِء إلَى نََسٍب الغیر، َوَال َشكَّ أَنَّ َذلَِك 

فَاْلُمَراُد َمِن اْستََحلَّ : "قال الحافظ. 22"َما یَتََعلَُّق بِِھ ِمْن اْلَمفَاِسِد اْلَعِظیَمةِ َكبِیَرةٌ، لِ 
  .23"َذلَِك َمَع ِعْلِمھِ بِالتَّْحِریمِ 
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إِنَّ الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافَِالِت  : قال هللا تعالى: تحریم القذف - رابعا
ْنیَا َواْآلِخَرِة َولَھُْم َعَذاٌب َعِظیمٌ  اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي   ).23: النور( الدُّ

اجتنبوا السبع " :قال وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي 
  .24"وذكر منھا قذف المحصنات المؤمنات الغافالت ،الموبقات

في اآلیة بیان كون القذف ِمَن اْلَكبَائِِر ": وجھ االستدالل من النصین
َد َعلَْیِھ بِاللَّْعِن أَِو اْلَعَذاِب أَْو ُشرَِع فِیھِ َحدٌّ فَھَُو َكبِیَرةٌ بِنَاًء َعلَ  ى أَنَّ ُكلَّ َما تُُوعِّ

ْجَماُع  َوھَُو اْلُمْعتََمُد َوبَِذلَِك یُطَابُِق َحِدیُث اْلبَاِب اْآلیَتَْیِن اْلَمْذُكوَرتَْیِن َوقَِد اْنَعقََد اْإلِ
َجاِل ُحْكُم قَْذِف اْلُمْحَصنَِة ِمَن النَِّساءِ َعلَى أَنَّ ُحْكَم قَْذِف الْ    .25"ُمْحَصِن ِمَن الرِّ

وعلى أسرتھما  ،فالقذف فیھ تعد على المرأة والرجل المتھمین
وفیھ طعن في نسب الولد الذي اتھمت أمھ  ،وعلى المجتمع بأسره ،وأقاربھما

فرد وإیجاب الحد فیھ صیانة لشرف ال، لذا جاء الشرع بتحریمھ ،بالزنا
  .والمجتمع

: قال تعالى: تشریع العدة للتأكد من خلو الرحم من حمل سابق -خامسا
 ُ َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء ۚ َوَال یَِحلُّ لَھُنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق هللاَّ

ِ َواْلیَ  َّqْوِم اْآلِخرِ فِي أَْرَحاِمِھنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِا )228: البقرة.(  
َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َویََذُروَن أَْزَواًجا یَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ أَْربََعَة : وقال أیضا

  ).234: البقرة( أَْشھٍُر َوَعْشًرا
اآلیتان صریحتان في وجوب العدة على  :وجھ االستدالل من اآلیتین

العلم : "نھا زوجھا ولھذه العدة مقاصد كثیرة، منھاالمطلقة والتي توفي ع
ببراءة الرحم، فإذا تكررت علیھا ثالثة األقراء، علم أنھ لیس في رحمھا حمل، 

َما {فال یفضي إلى اختالط األنساب، ولھذا أوجب تعالى علیھن اإلخبار عن 
ُ فِي أَْرَحاِمِھنَّ  حیض، ألن وحرم علیھن، كتمان ذلك، من حمل أو } َخلََق هللاَّ

كتمان ذلك، یفضي إلى مفاسد كثیرة، فكتمان الحمل، موجب أن تلحقھ بغیر 
من ھو لھ، رغبة فیھ واستعجاال النقضاء العدة، فإذا ألحقتھ بغیر أبیھ، حصل 
من قطع الرحم واإلرث، واحتجاب محارمھ وأقاربھ عنھ، وربما تزوج ذوات 

وثبوت توابع ذلك، من  محارمھ، وحصل في مقابلة ذلك، إلحاقھ بغیر أبیھ،
اإلرث منھ ولھ، ومن جعل أقارب الملحق بھ، أقارب لھ، وفي ذلك من الشر 
والفساد، ما ال یعلمھ إال رب العباد، ولو لم یكن في ذلك، إال إقامتھا مع من 
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نكاحھا باطل في حقھ، وفیھ اإلصرار على الكبیرة العظیمة، وھي الزنا لكفى 
  .26"بذلك شرا

   الفقھ اإلسالمي فيإثبات النسب ونفیھ : المبحث الثاني
  إثبات النسب في الفقھ اإلسالميوسائل : المطلب األول

مما ھو معلوم أن نسب الولد من األم یثبت بالوالدة فحسب سواء كانت 
أما جھة األبوة فھي التي یقع فیھا  ،27الوالدة من زواج فاسد أو وطء بشبھة

ولذلك ربطت  ،ى التستر والخفاءألن العالقة الجنسیة مبنیة عل ،اإلشكال
  :نرتبھا حسب األھمیة كاآلتي ،الشریعة اإلسالمیة األبوة بأمور ظاھرة تثبتھا

  الزواج الصحیح: الفرع األول
اتفق الفقھاء على أن الولد الذي تأتي بھ المرأة المتزوجة زواجاً 

ش الولد للفرا: "صحیحاً ینسب إلى زوجھا، لحدیث عائشة ــ رضي هللا عنھاـ
المرأة التي یستفرشھا الرجل ویستمتع : ، والمراد بالفراش28"وللعاھر الحجر

  :وذلك بالشروط اآلتیة. بھا
ــ  أن یكون الزوج ممن یتصور منھ الحمل عادة، بأن یكون بالغاً  1

قادرا على اإلحبال فال یثبت النسب من الصغیر غیر البالغ وال العقیم، حتى 
  .29أشھر من تاریخ عقد الزواجولو ولدتھ أمھ ألكثر من ستة 

ـ أن یولد الولد بعد ستة أشھر من وقت الزواج في رأي الحنفیة،  2
ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمھور، فإن ولد ألقل من الحد 
األدنى لمدة الحمل وھي ستة أشھر، ال یثبت نسبھ من الزوج اتفاقاً، وكان دلیًال 

راش، إال إذا ادعاه الزوج، ویحمل ادعاؤه على أن الحمل بھ حدث قبل االفت
على أن المرأة حملت بھ قبل العقد علیھا، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء 
على عقد فاسد أو وطء بشبھة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً لألعراض بقدر 

  .30اإلمكان
وھذا شرط متفق علیھ، وإنما : ــ إمكان تالقي الزوجین بعد العقد 3

في المراد بھ أھو اإلمكان والتصور العقلي، أو اإلمكان الفعلي  الخالف
  .31والعادي؟ والراجح ھو الثاني ــ وهللا أعلم ــ  وھو رأي الجمھور
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 ،32]من قانون األسرة 41: المادة[ومن ھنا یشترط المشرع الجزائري في 
  .تحقق الدخول أو إمكانیة االتصال الجنسي ،إضافة إلى العقد الصحیح

اختلف الفقھاء في تحدید مفھوم الفساد : عند الحنفیةكاح الفاسد الن - 4
 ،فمنھم من یعتبرھما مترادفین وھو رأي الجمھور، والبطالن في الزواج

إن الفاسد من الزواج ما كان الخلل فیھ راجعا إلى : وفرق الحنفیة بینھما فقالوا
لیھ آثاره ومن أوصاف العقد ال إلى أركانھ وبالتالي فإن ھذا الزواج تترتب ع

تلك اآلثار ثبوت النسب بھ إذا توافرت شروط ثبوتھ كما مر بنا في الزواج 
  . الصحیح

وأما النكاح الفاسد، فال حكم لھ قبل الدخول، وأما بعد : "قال الكاساني
الدخول، فیتعلق بھ أحكام منھا ثبوت النسب ومنھا وجوب العدة، وھو حكم 

  .33"ھرالدخول في الحقیقة ومنھا وجوب الم
  البینة: الفرع الثاني

: أي ،كما یثبت النسب بالفراش على ما تقدم یثبت بالبینة الكاملة
فإذا ادعى واحد على آخر . بشھادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدول

وأنكر المدعى  ،بنوة، أو أبوة، أو أخوة، أو عمومة، أو أي نوع من القرابة
ب الذي ادعاه بالبینة الكاملة، ومتى علیھ دعواه، فإن للمدعي أن یثبت النس

صحت دعواه، وكانت بینتھ كافیة إلثباتھا، وحكم لھ بثبوت نسبھ الذي ادعاه، 
صارت لھ كل الحقوق واألحكام المقررة شرعا بسبب البنوة، أو األبوة، أو 

  .34األخوة، أو العمومة أو غیرھا من أنواع القرابة
  اإلقرار: ثلالفرع الثا

فیصدق في إلحاق  ،عي أنھ أب لغیرهھو ادعاء المداإلقرار بالنسب 
فإذا أقر الرجل لمن لیس لھ نسب معروف بأنھ ابنھ أو ابنتھ ثبتت ، الولد بفراشھ

بشرط أن یكون فارق السن بینھما  ،ولحق ذلك جمیع آثار النسب ،أبوتھ لھ
  .وأن ال یكون ذلك خارج الزواج الصحیح ،معقوال

بأن رجال معینا ھو  ،جال كان أو امرأةوكذلك إذا أقر مجھول النسب ر
وھذا مع  ،فیثبت النسب إذا صدقھ المقر لھ ،أو أن امرأة معینة ھي أمھ ،أبوه

  .35مراعاة تعظیم الشریعة اإلسالمیة لجرم اإلقرار بالنسب أو جحوده
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  القیافة : الفرع الرابع
وإلى استنادا إلى عالمات  ،ھي إلحاق األوالد بآبائھم وأقاربھم: القیافة

ھو الذي یعرف النسب بفراستھ ونظره إلى أعضاء : والقائف ،شبھ بینھم
  .36المولود

فإذا اشترك رجالن في طھر امرأة بوطء شبھة ، فأتت بولد یحتمل أن 
یكون لكل واحد منھما وادعیاه، أو ادعیا لقیطاً مجھول النسب، فال سبیل إلى 

أبوان، ولكن نُري الولَد إلحاقھ بھما جمیعاً، وال یتصور أن یكون للمولود 
  .37القائَف، فإن ألحقھ بأحدھما، لحقھ

  :ــ للعانالفقھ اإلسالمي ــ ا فينفي النسب  طریقة :المطلب الثاني
فإذا ثبت النسب  ،تقدم معنا في المبحث األول وسائل إثبات النسب

فال ینفى عند الفقھاء المتقدمین إال بطریق  ،بواحدة من الوسائل المعتبرة شرعا
واحد وھو اللعان وبذا یظھر لنا التوسع في مجال إثبات النسب والتضییق فیما 

وذلك لما قدمنا أن الشرع الحنیف متشوف إلثبات األنساب وحفظ  ،یتعلق بنفیھ
  .األعراض وصیانة الحقوق ما أمكن إلى ذلك سبیال

وفي ضوء ھذه الحقیقة سنحاول إیجاز الحدیث عن ھذا الموضوع 
  .عان ومشروعیتھ وأھم شرائطھببیان تعریف الل

  تعریف اللعان لغة واصطالحا: الفرع األول
، طََرَدهُ، وأْبَعَدهُ، فھو لَِعیٌن وَمْلعونٌ : لََعنَھُ، كَمنََعھُ  :اللعان لغةأ ــ 

والَعَن  ،لََعَن بَْعٌض بَْعضاً : والَعَن اْمَرأتَھُ ُمالَعنَةً ولِعاناً وتَالََعنا، واْلتََعنا
  .38َحَكمَ : نَھما لِعاناً الحاِكُم بَیْ 

شھادات مؤكدة باألیمان، مقرونة باللعن، قائمة  :اللعان اصطالحاب ــ 
  .39مقام حد القذف في حقھ، ومقام حد الزنا في حقھا

  مشروعیة اللعان: الفرع الثاني
َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن لَّھُْم : قال تعالى :من القرآنأ ــ 

اِدقِیَن ُشھَدَ  ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّh6(اُء إِالَّ أَنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا (
ِ َعلَْیِھ إِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِیَن  َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَن ) 7(َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت هللاَّ
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ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِ  ِ َعلَْیھَا ) 8(ا2َّ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ
اِدقِیَن    ).9-6: النور( )9(إِن َكاَن ِمَن الصَّ

ھذه اآلیة الكریمة فیھا فرج لألزواج وزیادة : وجھ االستدالل من اآلیة
یالعنھا، كما أمر  مخرج، إذا قذف أحدھم زوجتھ وتعسر علیھ إقامة البینة، أن

هللا عز وجل  وھو أن یحضرھا إلى اإلمام، فیدعي علیھا بما رماھا بھ، فیحلفھ 
: أي" إنھ لمن الصادقین"الحاكم أربع شھادات با2 في مقابلة أربعة شھداء، 

" والخامسة أن لعنت هللا علیھ إن كان من الكاذبین"فیما رماھا بھ من الزنا، 
وحرمت علیھ أبدا، ویعطیھا مھرھا،  ،بنفس ھذا اللعانفإذا قال ذلك، بانت منھ 

الحد إال أن تالعن، : ویتوجھ علیھا حد الزنا، وال یدرأ عنھا العذاب یعني
والخامسة أن "فیما رماھا بھ، : فتشھد أربع شھادات با2 إنھ لمن الكاذبین، أي

  .40"غضب هللا علیھا إن كان من الصادقین
أن ھالل بن أمیة، قذف امرأتھ عند  عن ابن عباس، :ب ــ من السنة

: ، فقال»البینة أو حد في ظھرك«: بشریك ابن سحماء، فقال النبي  النبي 
یا رسول هللا، إذا رأى أحدنا على امرأتھ رجال ینطلق یلتمس البینة، فجعل 

والذي بعثك بالحق : فقال  ھالل» البینة وإال حد في ظھرك«: یقول النبي 
 :ن هللا ما یبرئ ظھري من الحد، فنزل جبریل وأنزل علیھإني لصادق، فلینزل

 َْوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُم )فانصرف النبي  ،)6 :النور  فأرسل إلیھا، فجاء
إن هللا یعلم أن أحدكما كاذب، فھل منكما «: یقول ھالل فشھد، والنبي 

إنھا موجبة، : واثم قامت فشھدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوھا، وقال» تائب
ال أفضح : فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنھا ترجع، ثم قالت: قال ابن عباس

أبصروھا، فإن جاءت بھ أكحل «: قومي سائر الیوم، فمضت، فقال النبي 
، فجاءت بھ »العینین، سابغ األلیتین، خدلج الساقین، فھو لشریك ابن سحماء

  .41» لكان لي ولھا شأنلوال ما مضى من كتاب هللا«: كذلك، فقال النبي 
من خالل الحدیث یتضح لنا أن اللعان قد  :وجھ االستدالل من الحدیث

ویستفاد من جملة النصوص أن ، ثبت شرعا وكان جار في عھد النبي 
إال أن  ،القذف موجب للحد في حق القاذف بما في ذلك قذف الزوج لزوجتھ

كم الثابت المستقر حتى وقعت وھذا ھو الح ،تقوم البینة المثبتة لزنا المقذوف
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مثبتا في حقھ  ،فجاء القرآن مستثنیا للزوج من ھذا الحكم ،حادثة ھالل بن أمیة
  .اللعان

  شروط اللعان: الفرع الثالث
اختلف األئمة األربعة في شرائط اللعان ما بین مضیق وموسع ولذلك 

  .سوف نحاول أن نورد شروط كل مذھب على حده
رط للعان عند الحنفیة شروطا مختلفة، بعضھا یشت: أ ــ عند الحنفیة

یرجع إلى الرجل، وبعضھا یرجع إلى المرأة، وبعضھا یرجع إلى الرجل 
  :والمرأة معا، وبعضھا یرجع إلى المقذوف بھ، وتفصیل ذلك فیما یلي

یشترط في الزوج إلجراء  :ما یرجع من الشروط إلى الزوجــ  1
ینة على صحة قذفھ، وذلك ألن هللا تعالى اللعان بینھ وبین زوجتھ أال یقیم الب

شرط في اللعان عدم إقامة البینة من الزوج القاذف لزوجتھ، وعلى ھذا لو اتھم 
رجل زوجتھ بالزنا، وأتى بأربعة رجال عدول وشھدوا بزنا الزوجة ال یثبت 
اللعان، ویقام على المرأة حد الزنا، ألن زنا الزوجة قد ظھر بشھادة الشھود 

  .ج إلى اللعانفال یحتا
یشترط في الزوجة إلجراء  :ــ ما یرجع من الشروط إلى الزوجة 2  

  :اللعان ثالث شروط
إنكار الزوجة وجود الزنا منھا فلو أقرت بذلك ال یجب اللعان، ویلزمھا : األول

  .حد الزنا لظھور زناھا بإقرارھا
قذفھا، ألنھ إذا عفة الزوجة من الزنا فإن لم تكن عفیفة ال یجب اللعان ب: الثاني

   .لم تكن عفیفة فقد صدقتھ بفعلھا، فصار كما لو صدقتھ بقولھا
أن تطلب من القاضي إجراء اللعان إذا قذفھا زوجھا بالزنا أو نفى :  الثالث

نسب الولد منھ وإن لم تطلب من القاضي إجراء اللعان بینھا وبین زوجھا ال 
ع العار عن الزوجة فكان حقا لھا یقام اللعان بینھما، وذلك ألن اللعان شرع لدف

  .فال یقام إال بطلب منھا كسائر حقوقھا
یشترط في الرجل  :ما یرجع من الشروط إلى الرجل والمرأةــ  3

والمرأة معا إلجراء اللعان بینھما قیام الزوجیة بین بینھما وقت القذف فإذا كان 
یحا أقیم اللعان الزواج قائما بین الرجل والمرأة وقت القذف وكان الزواج صح
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بینھما فإنھ سبحانھ خص اللعان باألزواج، فیدل ذلك على أن قیام الزواج شرط 
  .42إلجراء اللعان بین الرجل والمرأة

  :یشترط إلجراء اللعان ما یلي: شروط اللعان عند المالكیةب ــ 
قیام الزوجیة وأن یكون الزوجان عاقلین بالغین، سواء كانا حرین أو : أوال

  .، عدلین أو فاسقین، ویشترط اإلسالم في الزوجمملوكین
  .القذف برؤیة الزنا أو بنفي الحمل: ثانیا
  .تعجیل اللعان بعد العلم لنفي الحمل أو الولد: ثالثا

  .عدم الوطء بعد القذف: رابعا
أشھد في األربع، واللعن من الزوج في الخامسة، والغضب من : لفظ: خامسا

  .الزوجة في الخامسة
  .دء الزوج بالحلف، فإن بدأت الزوجة أعادت بعدهب: سادسا
   .43حضور جماعة للعان أقلھا أربعة من العدول: سابعا

  :یشترط لصحة اللعان :شروط اللعان عند الشافعیةج ــ 
أن یكون المالعن زوجا یصح طالقھ وأھلیتھ للیمین، ألن اللعان یمین : أوال

ال مختارا، ویكفي أن یكون مؤكدة بلفظ الشھادة، وذلك بأن یكون بالغا عاق
زوجا باعتبار ما كان أو في الصورة، وینطبق ذلك على الحر والعبد 
والمسلم والذمي والرشید والسفیھ والسكران والمحدود والمطلق رجعیا 

  .وغیرھم
  .أن یسبق اللعان قذف للزوجة: ثانیا
  .أن یأمر القاضي أو نائبھ باللعان: ثالثا

  .نائبھ كلمات اللعان للمتالعنینأن یلقن القاضي أو : رابعا
  .أن یكون اللعان بألفاظ الشھادات التي جاء بھا الشرع: خامسا
  .أن یتم المتالعنان شھادات اللعان: سادسا
  .المواالة بین كلمات اللعان: سابعا
   .44أن یتأخر لعان الزوجة عن لعان الزوج: ثامنا

  :شروط یشترط للعان ثالثة: شروط اللعان عند الحنابلةد ــ 
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كون اللعان بین زوجین عاقلین بالغین سواء كانا مسلمین أو ذمیین : أحدھا
حرین أو رقیقین عدلین أو فاسقین أو محدودین في قذف أو كان أحدھما 

  .كذلك
  .أن یقذفھا بالزنا في القبل أو الدبر سواء في ذلك األعمى والبصیر: الثاني
  .45تمر تكذیبھا إلى انقضاء اللعانأن تكذبھ الزوجة في قذفھ إیاھا ویس: الثالث

  أثر المستجدات الطبیة في إثبات النسب ونفیھ فقھا وقانونا: المبحث الثالث
لقد قدمت لنا العلوم البیولوجیة في ھذا العصر اكتشافات علمیة وطبیة 

في  تعد في الغالب دالئل قویة بل بلغ البعض منھا درجة القطعیة ،مختلفة
 ما ھو في مجال النسب الذي ھو موضوع بحثنا إثبات حقائق عدیدة منھا

 وسنتناول في ھذا المبحث التعریف ببعض المستجدات الطبیة التي لھا أثرا
  .ا وقانوناھقویا في إثبات النسب أو نفیھ مع بیان حجیة ھذه المستجدات فق

  استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب أو نفیھ: المطلب األول
اول التعریف بالبصمة الوراثیة وأثرھا في تحدید وفي ھذا المبحث أتن

النسب مع بیان الرأي الشرعي والقانوني في االعتماد علیھا كوسیلة للنفي أو 
  .اإلثبات

  التعریف بالبصمة الوراثیة وأھم خصائصھا :الفرع األول
  تعریف البصمة الوراثیة لغة واصطالحا -أوال 

إذا ختم بطرف  ،بصما ،یبصم ،بصم: مأخوذة من الفعل: البصمة لغة
  .46والبصمة أثر الختم باألصبع ،أصبعھ

فیقال ورث أباه و ورث الشيء  ،مأخوذة من فعل ورث: والوراثة لغة
) إرثا(بكسر الواو في الثالثة، و) وراثة(و) ورثة(و) ورثا(من أبیھ یرثھ  

فالن فالنا ) ورث(و، إیاه) ورثھ(أبوه الشيء و) أورثھ(و. بكسر الھمزة
  .47أدخلھ في مالھ على ورثتھ) اتوریث(

فھي عبارة عما یسمى : أما التعریف االصطالحي للبصمة الوراثیة 
والذي  ،المتمركزة في نواة الخلیة للكائن الحي ]DNA[بالحمض النووي 

یحملھ اإلنسان بالوراثة عن أبیھ وأمھ فتستعمل ھذه البصمة في إثبات ھویة 
  .48من الجسم شخص معین عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء
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  أھم خصائص البصمة الوراثیة -ثانیا
  :إن أبرز خصائص البصمة الوراثیة ھي: یمكن القول

على أنھا  ،ــ أنھا ال تتشابھ بین اثنین إال في حاالت التوائم المتماثلة فقط 1
أو أكثر من الملیار مما یجعل احتمال التشابھ نادرا إن لم  ،جزء من الملیار

  .ینعدم
ون نتائجھا قطعیة فھي تعد حتى اآلن أدق وسیلة في تحدید ھویة ــ نظرا لك 2

  .وأنھ ولد لھذا الرجل أو نفیھ عنھ ،صاحبھا
فنتیجتھا ثابتة بغض النظر عن  ،ــ أنھا ال تتغیر من مكان آلخر في الجسم 3

سواء أخذت من العین أو الكبد أو الدم  ،مكان العینة التي أخذت من الجسم
   .49أو األنسجة كالشعر والجلد والعظمأو المني أو اللعاب 

الرأي الفقھي والقانوني الستخدام البصمة الوراثیة في إثبات : الفرع الثاني
  النسب ونفیھ

  استخدام البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب - أوال
إذا كانت نتائج البصمة الوراثیة قطعیة في نسبة :  صورة المسألة

وھي أقوى بكثیر من القیافة التي تعتمد  ،ھم عنھماأو نفی ،األوالد إلى الوالدین
وإذا  ،في ــ إثبات النسب ــ على وجود الشبھ الجسماني بین الفرع واألصل

كان الخطأ لیس واردا ــ بحسب قناعات المختصین ــ في داللة البصمة 
أو  ،فھل من الجائز شرعا االعتماد علیھا في إثبات النسب ،الوراثیة نفسھا

  .صحتھ إذا كان ثابتا بالطرق الشرعیة األخرى التأكد من
ال یخلو النسب من أن یكون محددا  :أ ــ الرأي الفقھي في المسألة

  :أو أنھ یحتاج إلى إثبات ،وثابتا شرعا
المنبثق عن رابطة العالم  ،فإذا كان النسب ثابتا شرعا فإن المجمع الفقھي -

یة بقصد التأكد من اإلسالمي یؤكد عدم جواز استخدام البصمة الوراث
ویذھب إلى أن الواجب على الجھات المختصة أن تمنعھ وتفرض  ،صحتھ

ألن في ذلك المنع حمایة ألعراض الناس  ،العقوبات الزاجرة على مقترفیھ
  .وصونا ألنسابھم

وأما إذا كان النسب یحتاج إلى إثبات فقد ذھب المجمع الفقھي إلى جواز  -
  :إلثباتھ في األحوال التالیة االعتماد على البصمة الوراثیة
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سواء كان التنازع بسبب انتفاء  ،ــ حاالت التنازع على مجھول النسب 1
  .أم كان بسب االشتراك في وطء الشبھة ونحوه ،أو بسبب تساویھا ،األدلة

ومراكز رعایة األطفال  ،ــ حاالت االشتباه في الموالید داخل المستشفیات 2
  .طفال األنابیبوكذا االشتباه في أ ،ونحوھا

بسبب الحوادث أو الكوارث أو  ،ــ حاالت ضیاع األطفال واختالطھم 3
 ،أو وجود جثث لم یمكن التعرف على ھویتھا ،وتعذر معرفة أھلھم ،الحروب

  .أو بقصد التحقق من ھویات أسرى الحروب والمفقودین
 ،انــ تحسن االستعانة بالبصمة الوراثیة قبل تلبیة رغبة الزوج في اللع 4

فیما إذا ثبت من خالل نتائج  ،باعتبارھا قرینة قد تحملھ على العدول عن اللعان
  .50قد تخلق من مائھ ،البصمة المذكورة أن المولود على فراشھ ھو ابنھ

وبناء على ما سبق فقد أكد عدد من الباحثین أن األخذ بالبصمة 
ظاھر الصحة  في حاالتھ الجائزة ــ أمر الوراثیة في مجال إثبات النسب ــ

  :ویستدلون لذلك بما یأتي ،والجواز
ألنھ إذا جاز الحكم  ،بناء على الحكم بثبوت النسب عن طریق القیافة: ــ القیاس

الستنادھا إلى عالمات مبنیة على الفراسة  ،بثبوت النسب بناء على القیافة
ج فإن األخذ بنتائ ،والمعرفة والخبرة في إدراك الشبھ بین اآلباء واألبناء

والحكم بثبوت النسب بقول خبراء البصمة أقل  ،فحص البصمة الوراثیة
إن لم تكن البصمة أقوى  ،أن یكون مساویا للحكم بقول القافة: أحوالھ

  .واألخذ بھا أولى
  وإلحاقھ بأدنى سبب ،ــ نظر الشارع وتشوفھ إلى ثبوت النسب

ودرأ  ،صالحوقواعده الكلیة في تحقیق الم ،ــ العمل بأدلة الشرع العامة
وال شك أن األخذ بالبصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب مما  ،المفاسد

  .51یحقق ذلك
من : الرأي القانوني في إثبات النسب عن طریق البصمة الوراثیة -ب

المالحظ أن أغلب التشریعات العربیة قد أقرت استخدام البصمة الوراثیة في 
ولنقف على  ،ف في بعض الشروطإثبات النسب في حاالتھ الجائزة مع اختال

  .بیان ذلك نستعرض بعض النماذج التشریعیة التي نصت علیھا صراحة
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أجاز قانون األسرة الجزائري أن یلجأ القاضي : القانون الجزائري - 1
من  2/40حیث جاء في نص المادة  ،في إثبات النسب إلى الطرق العلمیة

یجوز للقاضي اللجوء : "یلي ما ،2/5قانون األسرة الجزائري المعدل باألمر 
  .52"إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب

إال أن ما یؤخذ على ھذه المادة أنھا اكتفت باإلشارة إلى الطرق 
علما أن ھذه الطرق منھا  ،العلمیة دون تحدید المقصود منھا أو حصر صورھا

  ما ھو قطعي في اإلثبات ومنھا ما ھو ظني
ع التونسي اللجوء إلى التحلیل أجاز المشر: القانون التونسي - 2

الجیني أو البصمة الوراثیة إلثبات نسب المھمل أو مجھول النسب ونص على 
ذلك صراحة في الفصل الثالث مكرر من القانون المتعلق بإسناد لقب عائلي 

یمكن للمعني باألمر أو " لألطفال المھملین أو مجھولي النسب حیث جاء فیھ 
العمومیة رفع األمر إلى المحكمة االبتدائیة المختصة لألب أو لألم أو للنیابة 

لطلب إسناد لقب األب إلى مجھول النسب الذي یثبت باإلقرار أو بشھادة 
  .53"الشھود أو بواسطة التحلیل الجیني أن ھذا الشخص ھو أب ذلك الطفل

وبھذا یتضح لنا أن القانون التونسي ھو أول قانون عربي صریح 
  . ول أو من شابھھ بواسطة تحلیل البصمة الوراثیةیجیز إثبات نسب المجھ

أقر المشرع المغربي إمكانیة االعتداد بالخبرة : القانون المغربي - 3
من مدونة األسرة المغربیة  158فنص في  المادة  ،القضائیة في إثبات النسب

 ،أو بشھادة عدلین ،یثبن النسب بالفراش أو بإقرار األب"على أنھ  2004لسنة 
وبكل الوسائل األخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة  ،نة السماعأو ببی

  .54"القضائیة
خبرة الطبیب الذي یعتمد على  ،والمقصود بھذه الخبرة باألساس

والمرتكزة على البصمات الوراثیة  ،أحدث التطورات العلمیة في ھذا المجال
  .المعروفة في علم الجینات

لمصري اللجوء إلى الطرق أجاز المشرع ا: القانون المصري - 4
العلمیة من أجل إثبات النسب في التعدیل الجدید لقانون الطفل المصري 

: منھ على أن 4حیث نص في المادة  2008لسنة  126بموجب قانون رقم 
ولھ الحق في  ،للطفل الحق في نسبھ إلى والدیھ الشرعیین والتمتع برعایتھما"
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ل اإلثبات بما فیھا الوسائل العلمیة بكافة وسائ ،إثبات نسبھ الشرعي إلیھما
  .55"المشروعة

وبالعموم فإن الكثیر من التشریعات العربیة قد أجازت استخدام 
البصمة الوراثیة في إثبات النسب وذلك تماشیا مع ما سارت علیھ كثیر من 

وأیضا مع ما أقرتھ المجامع  ،التشریعات الغربیة التي كان لھا السبق في ذلك
ھاء المعاصرین من جواز استخدام البصمة الوراثیة في إثبات الفقھیة والفق

  .النسب في حاالتھ المعبرة شرعا
  استخدام البصمة الوراثیة في نفي النسب -ثانیا

أو  ،إذا شك الزوج في صحة نسب مولود على فراشھ :صورة المسألة
لدیھ من األسباب ما یدعوه إلى نفي حمل یفترض أن یكون الحقا بھ من 

فھل یحق لھ أن یعتمد على نتائج تحلیل البصمة الوراثیة  ،ة الشرعیةالناحی
لنفي النسب؟ وبعبارة أخرى ھل یمكن أن تقوم البصمة الوراثیة مقام اللعان أو 

  تكون بدیال عنھ؟
ضوء ما تقدم ھل یمكن االعتماد في  :لمسألةفي االرأي الفقھي  - أ 

  على البصمة الوراثیة في نفي النسب الثابت شرعا؟
الذي قررتھ المجامع الفقھیة وكثیر : القائلون بالمنع -االتجاه األول

من  الفقھاء المعاصرین أن الشرع لم یأذن في نفي النسب ــ بعد ثبوتھ ــ إال 
  :وذلك لألدلة اآلتیة ،عن طریق اللعان فقط

بخالف  ،ن أجراء اللعان تترتب علیھ آثار غیر انتفاء الولد ودرء الحدأ - 1
  .البصمة الوراثیة وسائر الوسائل العلمیة التي تثبت أو تنفي البنوة فقط

حیث  ،عدم جواز االكتفاء بالبصمة الوراثیة بدال عن اللعان في نفي النسب - 2
 ،بدیة في إقامتھولھ صفة تع ،إن اللعان قد ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع

وال قیاس أیة وسیلة علیھ  ،وال إحالل غیره محلھ ،وبالتالي ال یجوز إلغاؤه
  .مھما بلغت من الدقة والصحة في نظر المختصین 

وحیث ثبت فإنھ  ،احتیاط الشریعة لألنساب وتشوفھا إلثباتھا بأدنى األسباب - 3
    .56یلزم من ذلك التشدید في نفیھ
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 ،57ذھب قلة من الفقھاء المعاصرین: ون بالجوازالقائل -االتجاه الثاني
إلى جواز األخذ بالبصمة الوراثیة واالكتفاء بھا عن اللعان إذا دلت نتائجھا 

بأن الزوج : على انتفاء النسب بین الزوج والمولود على فراشھ معللین ذلك
 ،إنما یلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من یشھد لھ بما رمى بھ زوجتھ

 ،أن الفحص من خالل البصمة الوراثیة قد یدل على صحة قول الزوج وحیث
فإنھا تكون بمثابة الشھود التي تدل على صدق الزوج فیما یدعیھ على زوجتھ 
في حال ثبوت انتفاء السبب بین الزوج والمولود على فراشھ من خالل 

  .58البصمة الوراثیة
االكتفاء باللعان  ھو ،والذي یترجح في ھذه المسألة ــ وهللا أعلم ــ

كسبیل أوحد لنفي النسب وعدم جواز استخدام البصمة الوراثیة أو أي وسیلة 
ولكن یحسن االستعانة بھا قبل تلبیة رغبة الزوج في  ،أخرى لھذا الغرض

فیما إذا ثبت من  ،باعتبارھا قرینة قد تحملھ على العدول عن اللعان ،اللعان
قد تخلق من  ،لود على فراشھ ھو ابنھخالل نتائج البصمة المذكورة أن المو

وھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي اإلسالمي وغیره من الھیئات  ،مائھ
   .59الشرعیة

انقسمت القوانین الوضعیة العربیة  :الرأي القانوني في المسألة -ب
األول : في نفي النسب عن طریق البصمة الوراثیة إلى ثالث اتجاھات رئیسیة

والثالث  ،والثاني منع استعمالھا مطلقا ،علیھا صراحةأجاز األخذ بھا ونص 
  :وھذا بیان ذلك ،تجاھل النص على ذلك جوازا أو منعا

أخذ المشرع المغربي في مدونة األسرة لسنة : القانون المغربي - 1
بالخبرة القضائیة كوسیلة من وسائل نفي النسب بشروط بینھا في نص  2004
یعتبر الفراش . الفراش بما تثبت بھ الزوجیةیثبت "والذي جاء فیھ  153المادة 

ال یمكن الطعن فیھ إال من الزوج  ،بشروطھ حجة قاطعة على ثبوت النسب
إدالء الزوج المعني  :أو بواسطة خبرة تفید القطع بشرطین ،عن طریق اللعان

  .60"صدور أمر قضائي بھذه الخبرة، بدالئل قویة على ادعائھ
على إمكانیة نفي النسب باستخدام فیتبین أن ھذه المادة قد نصت 

وجعلت  ،الخبرة ــ البصمة الوراثیة ــ مع إدالء الزوج بدالئل قویة على ادعائھ
  .اللجوء إلیھا یتم بصدور أمر قضائي
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من قانون األحوال الشخصیة  97نصت المادة : القانون اإلماراتي - 2
  :اإلماراتي على أنھ

ن خالل سبعة أیام من تاریخ العلم للرجل أن ینفي عنھ نسب الولد باللعا" -
وتقدم . بالوالدة شریطة أن ال یكون قد اعترف بأبوتھ لھ صراحة أو ضمنا

  .دعوى اللعان خالل ثالثین یوما من تاریخ العلم بالوالدة
  .إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي بھ انتفى النسب -
أو امتنعت عن الحضور  إذا حلف الزوج أیمان اللعان وامتنعت الزوجة عنھا -

  .أو غابت وتعذر إبالغھا حكم القاضي بنفي النسب
  .یثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفیھ إذا أكذب الرجل نفسھ -
للمحكمة االستعانة بالطرق العلمیة لنفي النسب بشرط أن ال یكون قد تم  -

  .61"ثبوتھ قبل ذلك
شرع اإلماراتي قد أجاز فیتضح جلیا من خالل ھذه الفقرة أن الم

  .للمحكمة االستعانة بالطرق العلمیة ــ ومنھا البصمة الوراثیة ــ لنفي النسب
ذھب المشرع البحریني إلى تقدیم البصمة  :القانون البحریني - 3

ونص على ذلك  ،الوراثیة على اللعان إذا كانت نتیجتھا مخالفة لنفي النسب
یتم عرض الزوجین : "ألسرة بقولھا من قانون أحكام ا 79صراحة في المادة 

وال تتم المالعنة بنفي النسب إذا  ،لتحلیل البصمة الوراثیة قبل إجراء المالعنة
  .62"جاءت النتیجة بإثباتھ

منع قانون األحوال الشخصیة األردني الزوج  :القانون األردني - 4
یھا من اللجوء إلى اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في حاالت معینة نص عل

یمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو "حیث جاء فیھا  163في المادة 
  :الولد في أي من الحاالت اآلتیة

  .بعد مرور شھر على وقت الوالدة أو العلم بھا -
  .إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا -
  .63"إذا ثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن الحمل أو الولد لھ -
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لبحریني واألردني قد ذھبا إلى األخذ برأي الفقھاء أي أن المشرع ا
الذین قالوا بتقدیم البصمة الوراثیة على اللعان إذا ثبت بھا نسب الولد إلى 

  . المالعن
سبق أن بیننا أن القانون الجزائري في مادتھ  :القانون الجزائري - 5

إثبات  قد أجاز اللجوء إلى الطرق العلمیة في 02/05المعدلة باألمر  40رقم 
ما یعني بمفھومھ المخالف أنھ ال یجوز اللجوء إلى ھذه الوسیلة  .64النسب فقط 

   .إذا كان األمر یتعلق بنفي النسب
من قانون األحوال الشخصیة  15نصت المادة  :القانون المصري - 6

ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب "على أنھ  1929لسنة  25المصري رقم 
وال لولد زوجة  ،قي بینھا وبین زوجھا حین العقدلولد زوجة ثبت عدم التال

وال لولد المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا  ،أتت بھ بعد سنة من غیبة الزوج عنھا
  .65"إذا أتت بھ ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة

وھنا نالحظ أن المشرع المصري قد أبقى الحال على ما ھو علیھ في 
التفات إلى  الوسائل العلمیة المستجدة التي طرق نفي النسب في الشرع دون 

  .ثبتت قطعیتھا في ھذا المجال
  التلقیح االصطناعي وأثره في تحدید نسب المولود: المطلب الثاني

  تعریف التلقیح االصطناعي وبیان صوره: الفرع األول
  تعریف التلقیح االصطناعي لغة واصطالحا - أوال

  :لقیح واالصطناعيھذا المصطلح یتكون من كلمتین ھما الت
. الفحل الناقة والریح السحاب) ألقح: (ل ق ح: التلقیح في اللغة

  .وھو من النوادر. مالقح: وال تقل). لواقح(وریاح 
) القح(ولكنھا ال تلقح إال وھي في نفسھا ) ملقحة(األصل فیھ : وقیل
. بخیر فإذا أنشأت السحاب وفیھا خیر وصل ذلك إلیھ) لقحت(كأن الریاح 

) المالقح(و). ألقحھا(و) تلقیحا(النخلة ) لقح: (یقال. النخل إباره) قیحتل(و
ما في بطون ) المالقیح(و. وھي أیضا اإلناث التي في بطونھا أوالدھا. الفحول

  .66)لقحت(من قولھم ) ملقوحة(النوق من األجنة الواحدة 
   .فھو نسبة إلى الصناعة: االصطناعي لغةوأما 
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نَاَعة - مارسھ الرجل َسَواء َكاَن استداللیا أَو َغیره َحتَّى َصار كل علم : والصِّ
  .كالحرفة لَھُ فَإِنَّھُ یُسمى صناَعة

ْنَعة : َوقیل اْلَعَمل، والصناعة قد تطلق على ملكة یقتدر ) بِاْلفَْتح(الصَّ
بھَا على اْستِْعَمال المصنوعات على َوجھ البصیرة لتَْحِصیل َغَرض من 

  .67ْمَكاناْألَْغَراض بَِحسب اْإلِ 
التقاء نطفة الرجل "فھو : أما التعریف االصطالحي للتلقیح الصناعيو -

ببیضة المرأة بطریقة صناعیة أو بغیر االتصال الجنسي المباشر لغرض 
  .68"الحمل

  صور التلقیح الصناعي: ثانیا
یتضح لنا من خالل تتبع أسالیب التلقیح االصطناعي أنھ یعتمد على 

  :اطریقتین رئیسیتین وھم
واآلخر التلقیح الخارجي وتحتھ  ،التلقیح الداخلي وتحتھ أسلوبان

  : وتفصیل ذلك كاآلتي ،خمسة أسالیب
وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من : التلقیح الداخلي -أ

  بطن المرأة بإحدى ھاتین الطریقتین
أن تؤخذ النطفة الذكریة من رجٍل متزوج، وتحقن في : الطریقة األولى -

الموقع المناسب داخل مھبل زوجتھ، أو رحمھا، حتى تلتقي النطفة التقاء 
طبیعیًّا بالبویضة التي یفرزھا مبیض زوجتھ، ویقع التلقیح بینھما، ثم 
العلوق في جدار الرحم بإذن هللا، كما في حالة الجماع، وھذا األسلوب یلجأ 

ي المواقعة، إلیھ إذا كان في الزوج قصور؛ لسبب مانعٍ من إیصال مائھ ف
  .إلى الموضع المناسب

أن تؤخذ نطفة من رجل، وتحقن في الموقع المناسب من  :الطریقة الثانیة -
زوجة رجل آخر، حتى یقع التلقیح داخلیًّا، ثم العلوق في الرحم، كما في 
األسلوب األول، ویلجأ إلى ھذا األسلوب حین یكون الزوج عقیًما ال بذرة 

  .الذكریة من غیره في مائھ، فیأخذون النطفة
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وھو أن تجعل نطفة الرجل، وبویضة المرأة : التلقیح الخارجي -ب
" اللقیحة"في أنبوب اختبار، في المختبرات الطبیة، ثم زرع البویضة الملقحة 

  : ویتم ھذا بطرق خمسة وھي ،في رحم المرأة
أن تؤخذ نطفة من زوج، وبویضة من مبیض زوجتھ،  :الطریقة األولى -

ي أنبوب اختبار طبي، بشروط فیزیائیة معیَّنة، حتى تلقح نطفة فتوضعا ف
الزوج بویضة زوجتھ في وعاء االختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقیحة باالنقسام 
والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب االختبار إلى رحم الزوجة 
نفسھا صاحبة البویضة، لتعلق في جداره، وتنمو، وتتخلق ككل جنین، ثم 

ي نھایة مدة الحمل الطبیعیة تلده الزوجة طفالً أو طفلة، وھذا ھو طفل ف
األنبوب الذي حققھ اإلنجاز العلمي الذي یسَّره هللا، وولد بھ إلى الیوم عدد 
من األوالد ذكوًرا وإناثًا وتوائم، تناقلت أخبارھا الصحف العالمیة، ووسائل 

ث عندما تكون الزوجة عقیًما اإلعالم المختلفة، ویلجأ إلى ھذا األسلوب الثال
  ".قناة فالوب"بسبب انسداد القناة التي تصل بین مبیضھا، ورحمھا 

أْن یجري تلقیح خارجي في أنبوب االختبار بین نطفة  :الطریقة الثانیة -
-مأخوذة من زوج، وبویضة مأخوذة من مبیض امرأة، لیست زوجتھ 

ویلجأون إلى ھذا  .ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجتھ -یسمونھا متبرعة
األسلوب عندما یكون مبیض الزوجة مستأصالً أو معطالً، ولكن رحمھا 

  .سلیم، قابل لعلوق اللقیحة فیھ
أن یجري تلقیح خارجي في أنبوب اختبار بین نطفة رجل،  :الطریقة الثالثة -

ثم تزرع اللقیحة في  - یسمونھما متبرعة-وبویضة من امرأة لیس زوجة لھ 
ى متزوجة، ویلجأون إلى ذلك حینما تكون المرأة المتزوجة رحم امرأة أخر

لكن رحمھا سلیم،  ،التي زرعت اللقیحة فیھا عقیًما، بسبب تعطل مبیضھا
  .وزوجھا أیًضا عقیم، ویریدان ولًدا

أن یجري تلقیح خارجي في وعاء االختبار بین بذرتي  :الطریقة الرابعة -
ویلجأون إلى ذلك  .طوع بحملھازوجین، ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة تت

ولكن مبیضھا  ،حین تكون الزوجة غیر قادرة على الحمل؛ لسبب في رحمھا
سلیم منتج، أو تكون غیر راغبة في الحمل ترفُّھًا، فتتطوع امرأة أخرى 

  .بالحمل عنھا
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ھي الرابعة نفسھا، إذا كانت المتطوعة بالحمل ھي  :الطریقة الخامسة -
تھازوجة ثانیة للزوج صاح لحمل اللقیحة  ،ب النطفة، فتتطوع لھا ضرَّ

عنھا، وھذا األسلوب ال یجري في البالد األجنبیة التي یمنع نظامھا تعدد 
  .69الزوجات، بل في البالد التي تبیح ھذا التعدد

فھذه ھي طرق التلقیح االصطناعي التي وصل إلیھا العلم الحدیث 
  . لمعالجة المشاكل واألسباب المختلفة للعقم

  اآلراء الفقھیة والقانونیة لمسألة التلقیح االصطناعي: الفرع الثالث
  اآلراء الفقھیة لمسألة التلقیح االصطناعي - أوال

التلقیح االصطناعي بین بذرتي الزوجین ــ الصورة األولى من  -أ
  .والصورة األولى من التلقیح الخارجي ،التلقیح الداخلي

على ھاتین الصورتین على أربعة  اختلف الفقھاء المعاصرون في الحكم  
  :مذاھب

جواز التلقیح االصطناعي بین بذرتي الزوجین : المذھب األول
متى كان بأحد الزوجین علة مانعة من الحمل بإذن هللا  ،الداخلي والخارجي

  :70مع وجوب توفر الشروط التالیة ،ووجدت ضرورة لذلك ،تعالى
االحتیاطات والضمانات  وأحذ جمیع ،وجوب مراعاة الضوابط الشرعیة - 1

 ،لمنع أي احتمال للتالعب واختالط المیاه ،والتدابیر الصارمة والالزمة
ووجوب منع االحتفاظ بمني الزوج منعا  ،المفضي إلى اختالط األنساب

ألن حفظ مني الزوج ،ألي سبب من األسباب) بنوك المني(باتا فیما یسمى 
لكونھ  ،وھو محرم شرعا ،هفي تلك البنوك وسیلة إلى اختالطھ بمني غیر

  .طریقا الختالط األنساب
أن یكون ذلك بین الزوجین أثناء قیام الزوجیة ــ أي في حیاة الزوج ــ  - 2

  .ودون تدخل طرف ثالث في ھذه العملیة
وال یتحقق ذلك إال بقصر  ،وجوب حفظ العورات وصیانتھا من الھتك - 3

إجراء العملیة من  وأن یكون ،الكشف على موضع الحاجة قدرا وزمانا
وحفظا  ،درءا للفتنة ومنعا ألسبابھا ،الرجل للرجل ومن المرأة للمرأة

  .ومحافظة على سیاج الحیاء والخجل من التالشي ،للعورات عن الكشف
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فإن لم توجد فلطبیبة غیر مسلمة  ،وأن ال تكشف العورة إال لطبیبة مسلمة ثقة
  .یوجد فلطبیب غیر مسلم ثقةفإن لم  ،فإن لم توجد فلطبیب مسلم ثقة ،ثقة
  .أن تتم عملیة التلقیح مع وجود الزوج نفسھ - 4

وقد أصدر المجمع الفقھي اإلسالمي المنعقد في مكة قرارا في ھذا 
   .71أن ھاتان الطریقتان جائزتان شرعا بالشروط المذكورة آنفا: الصدد مفاده

نھ بأ: واستدلوا على ذلك ،التحریم في الصورتین: المذھب الثاني
  :72أھمھا ما یلي ،تكتنفھ مخاطر ومحاذیر كثیرة

بأن تأخذ  ،فاالحتمال كبیر جدا في حدوث الخطأ: في النسب: المحذور األولــ 
  .عینة من شخص فتنسب لشخص آخر

فإن ھذا المولود الذي حصل بطریقة یكتنفھا : في العرض: المحذور الثانيــ 
وحینئذ  ،یھ الشكوك حولھااإلخالل سیعرض ھذه البنیة اإلنسانیة إلى توج

وھذا ما تأباه مقاصد  ،مقذوف العرض ،یتكون لدینا جنس موھوم النسب
  .اإلسالم وكلیاتھ

فإذا فتح باب اإلباحة : فتح باب الشر لمن یرید الولوج فیھ: المحذور الثالثــ 
 ،لإلنجاب عن طریق التلقیح الصناعي فإن الناس لن یقفوا عند حد معین

ذلك المطالبة بوجود بنوك للمني ــ مراكز حفظ المني ــ  ومن األمثلة على
  .وھذه سوق جدیدة للمتاجرة وطراز جدید السترقاق بني اإلنسان

 ،فال یفتى فیھ بفتوى عامة أنھ من مواطن الضرورات :المذھب الثالث
وعلى المكلف المبتلى سؤال من یثق بدینھ  ،بل ینظر فیھ إلى كل حالة بحسبھا

  .وعلمھ
بالشروط  الجواز في الداخلي دون الخارجي :الرابعالمذھب 

  .المذكورة سابقا
وأما بقیة الطرق الخمسة األخیرة فقد اتفق أكثر العلماء على تحریمھا 

 ،أو لما یترتب علیھا من اختالط األنساب ،إما لذاتھا ،ومنعھا منعا باتا ،شرعا
  .73وضیاع األمومة وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة

لماء من الزوجین ووضعھ في رحم زوجٍة أخرى لھ ــ األم وأما أخذ ا
البدیلة ــ بتلقیحٍ داخلي أو خارجي، فقد أجازھا مجلس المجمع الفقھي بمكة 
المكرمة في قراره الخامس الذي أصدره في دورتھ السابعة؛ وعلل ذلك 
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بالحاجة، ثم تراجع عن ھذا القرار وعلل سبب تراجعھ بأن الزوجة التي 
لقیحة بییضة الزوجة األولى قد تحمل ثانًیا قبل انسداد رحمھا  زرعت فیھا

على حمل اللقیحة من معاشرة الزوج لھا في فترة متقاربة مع زرع اللقیحة، 
وھذا یوجب اختالط األنساب لجھة األم الحقیقیة لكل من الحملین والتباس ما 

  :یترتب على ذلك من أحكام، وذلك في األمرین التالیین
تلد في ھذه الحالة توأمین، وال نستطیع أن تمیز ولد اللقیحة من ولد  أنھ قد - 1

معاشرة الزوج، كما أننا ال نستطیع أن نعرف أم ولد اللقیحة التي أخذت منھا 
  .البییضة من أم ولد معاشرة الزوج

أن أحد الحملین قد یموت علقة أو مضغة وال یسقط إالَّ مع والدة الحمل  - 2
  .74أیًضا أھو ولد اللقیحة أم حمل معاشرة الزوجاآلخر الذي ال یعلم 

  .)أطفال األنابیب(قرار مجمع الفقھ اإلسالمي في موضوع التلقیح الصناعي 
الحمد [ رب العالمین والصالة والسالم على ، بسم هللا الرحمن الرحیم

 .سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 ألنابیبأطفال ا بشأن )4/3( 16: قرار رقم

إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره 
ھـ، 1407صفر  13- 8الثالث بعمان عاصمة المملكة األردنیة الھاشمیة من 

بعد استعراضھ البحوث  م،1986) أكتوبر(تشرین األول  16-11 الموافق
ح واالستماع لشر) أطفال األنابیب(المقدمة في موضوع التلقیح الصناعي 

وبعد التداول الذي تبین منھ للمجلس أن طرق التلقیح  الخبراء واألطباء،
 :قرر ما یلي الصناعي المعروفة في ھذا األیام ھي سبعة،

الطرق الخمس التالیة محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتھا   :أوالً 
أو لما یترتب علیھا من اختالط األنساب وضیاع األمومة وغیر ذلك من 

  :ذیر الشرعیةالمحا
أن یجري التلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبییضة مأخوذة من : األولى

  .امرأة لیست زوجتھ ثم تزرع تلك اللقیحة في رحم زوجتھ
أن یجري التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج وبییضة الزوجة ثم : الثانیة

  .تزرع تلك اللقیحة في رحم الزوجة
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ن بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة في رحم أن یجري تلقیح خارجي بی: الثالثة
  .امرأة متطوعة بحملھا

أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي وبییضة امرأة أجنبیة : الرابعة
   .وتزرع اللقیحة في رحم الزوجة

أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة في  :الخامسة
  .رحم الزوجة األخرى

حرج من اللجوء إلیھما عند  ن السادسة والسابعة الالطریقتا :ثانیاً 
  :الحاجة مع التأكید على ضرورة أخذ كل االحتیاطات الالزمة وھما

أن تؤخذ نطفة من زوج وبییضة من زوجتھ ویتم التلقیح خارجیاً ثم : السادسة
  .تزرع اللقیحة في رحم الزوجة

من مھبل زوجتھ أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب  :السابعة
   .أو رحمھا تلقیحاً داخلیاً 

  .75وهللا أعلم
  اآلراء القانونیة لمسألة التلقیح االصطناعي -ثانیا

اختلفت التشریعات العربیة حول قضیة التلقیح االصطناعي ما بین 
 ،وما بین مانع لھا مطلقا ،مجیز لبعض صورھا تحت ضوابط وشروط مرعیة

ق لھذه المسألة البتة مكتفیة في ذلك بما في حین نجد أن بعض الدول لم تتطر
ولبیان ذلك  ،دلت علیھ أحكام الشریعة اإلسالمیة بخصوص اإلنجاب والنسب

  .نستعرض بعض النماذج من ھذه التشریعات
لقد أجاز المشرع الجزائري صراحة  :موقف المشرع الجزائريأ ــ 

ستحدثة مكرر من قانون األسرة الم 45التلقیح االصطناعي بنص المادة 
إذ أنھ وضع للتلقیح الصناعي  27/02/2005المؤرخ في  05/02بموجب األمر 

  .إطارا قانونیا وضوابط وشروط تماشیا مع الشریعة اإلسالمیة
یخضع  ،یجوز للزوجین اللجوء للتلقیح االصطناعي: "نص المادة

  :التلقیح االصطناعي للشروط اآلتیة
  .أن یكون الزواج شرعیا  ــ
  .التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما أن یكون  ــ

  .أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرھاــ 
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  .76"ــ ال یجوز اللجوء إلى التلقیح االصطناعي باستعمال األم البدیلة
وھنا یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري ال یعترف إال بطریقتین 

لمجمع الفقھي اإلسالمي كما مر للتلقیح االصطناعي وھما الالتي نص علیھما ا
  .بنا سابقا

 ،]ب[مكرر ] 403[جاء في المادة : موقف المشرع اللیبيب ــ 
تعاقب المرأة التي تقبل تلقیحا صناعیا أو تقوم بتلقیح نفسھا صناعیا بالسجن "

  .مدة ال تزید عن خمس سنوات
ویعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة إذا 

  .77"كان التلقیح بعلمھ ورضاه وسواء وقع التلقیح من الزوجة أو من الغیر
من خالل ھاتین الفقرتین یتضح لنا جلیا أن المشرع اللیبي یجرم أي 

التلقیح الصناعي المستحدثة في ھذا العصر حتى تلك  صورة من صور
إال أن قانون .الصورة التي یكون فیھا التلقیح داخلیا وبنطفة الزوج نفسھ

على  ،]17[ :نص في المادة 1986المسؤولیة الطبیة في لیبیا والذي صدر عام 
أنھ ال یجوز تلقیح المرأة صناعیا أو زرع الجنین بالرحم إال عند الضرورة "

  .78"وبشرط أن یكون اللقاح في الحالتین من الزوجین وبموافقتھما
وفي ھذا موافقة من القانون على عملیات التلقیح الصناعي عند 

 ،لضرورة بشرط أن یكون التلقیح بماء الزوجین وفي رحم الزوجة نفسھاا
  .وھو بذلك یمنع ضمنیا من استئجار األرحام أو ما یسمى باألم البدیلة

ھذه ھي الدول العربیة التي نصت صراحة على حكم التلقیح 
أما باقي القوانین العربیة فلم تشر إلیھا  ،االصطناعي واستئجار األرحام

كن قد یفھم من بعض المواد في بعض القوانین ما یفید منع عملیات صراحة ول
  .التلقیح واستئجار األرحام مطلقا

  أثر التلقیح االصطناعي في تحدید نسب المولود : الفرع الرابع
بغض النظر عن جواز التلقیح الصناعي الذي یكون بماء الزوجین 

النسب في ھذه الحالة وداخل رحم الزوجة نفسھا أو عدم جواز ذلك فإن تحدید 
 ،لیس فیھ إشكال البتة لكون التلقیح واقعا في إطار عالقة زوجیة محضة

فھذه  ،وكذلك ال إشكال أیضا في حالة ما حدث التلقیح بنطفة أو بویضة أجنبیة
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لكن   ،غیر مستبعد أن یقال فیھا بأن الولد ولد زنا وأنھ إنما ینسب ألمھ
سب من كان التلقیح فیھ بماء الزوجین و اإلشكال كل اإلشكال ھو في تحدید ن

والتساؤل الذي یطرح نفسھ . في كنف رحم مستأجر أو ما یسمى باألم البدیلة
من ھي األم الحقیقیة للطفل الناتج عن عملیات تأجیر : ھنا في ھذه القضیة 

  األرحام؟ ومن ھو األب الحقیقي للطفل الناتج عن ھذه العملیات؟
الت فإننا نوضح أن العلماء المعاصرین قد ولإلجابة على ھذه التساؤ

اختلفوا في نسب ھذا الطفل من جھة أمھ وأبیھ وكان خالفھم في ھذا النسب 
  :على قولین

بأن األم الحقیقیة لھذا الطفل ھي صاحبة البویضة وقال  :القول األول
مستدلین  ،بھ مجلس المجمع الفقھي لرابطة العلم اإلسالمي في دورتھ السابعة

  :كاآلتي ،لك بأدلة من المنقول والمعقولعلى ذ
نَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمن نُّْطفٍَة : قال تعالى :من المنقولــ  1 أََولَْم یََر اْإلِ

بِینٌ  قَاَل لَھُ َصاِحبُھُ َوھَُو یَُحاِوُرهُ : ، وقال أیضا)77: یس( فَإَِذا ھَُو َخِصیٌم مُّ
اَك َرُجلً أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمن تُرَ  ، )37: الكھف( اٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ن تَُراٍب : وقال أیضا َن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ یَا أَیُّھَا النَّاُس إِن ُكنتُْم فِي َرْیٍب مِّ
َخلَّقٍَة َوَغْیِر ُمَخلَّ  ْضَغٍة مُّ قٍَة لِّنُبَیَِّن لَُكْم ۚ َونُقِرُّ فِي ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن مُّ

َسّمًى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطفًْال  وغیر ذلك ، )5: الحج( اْألَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَٰى أََجٍل مُّ
   .من اآلیات التي جاء فیھا ذكر النطفة التي ھي أصل تكون الجنین

من إن السجل الوراثي الحقیقي للولید قد جاء " :من المعقول - 2
فإذا كان األبوان أشقرین وحصل التلقیح من  ،الخالیا الجنسیة لألبوین

خالیاھما الجذعیة في األنبوب ثم زرع في رحم امرأة زنجیة فإنھ لن یحمل أي 
  .79"بل یخرج إلى الحیاة كولید أشقر ،صفة من صفاتھا

 بأن األم الحقیقیة ھي صاحبة الرحم والتي قامت باإلنجاب وقد :القول الثاني
  :استدلوا على ذلك بصریح ما ورد في القرآن الكریم كما یأتي
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ھُ َوْھنًا َعلَٰى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي : قال تعالى نَساَن ِبَوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ
: ، وقال أیضا)14: لقمان( َعاَمْیِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ 

 ُھُ ُكْرھًا َوَوَضَعْتھُ ُكْرًھا ۖ َوَحْملُھ نَساَن بَِوالَِدْیِھ إِْحَسانًا ۖ َحَملَْتھُ أُمُّ ْیَنا اْإلِ َوَوصَّ
ُ أَْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن : قال تعالى، )15: األحقاف( َوفَِصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرا َوهللاَّ

ھَاتُِكْم َال تَْعلَُموَن َشْیئًا َوَجَعَل  ْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئَِدةَ ۙ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ أُمَّ  لَُكُم السَّ
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا َوأَنَزَل : ، قال تعالى)78: النحل( َخلَقَُكم مِّ

ھَا َن اْألَْنَعاِم ثََمانِیَةَ أَْزَواجٍ ۚ یَْخلُقُُكْم فِي بُطُوِن أُمَّ ن بَْعِد َخْلٍق فِي لَُكم مِّ تُِكْم َخْلقًا مِّ
ھَ إِالَّ ھَُو ۖ فَأَنَّٰى تُْصَرفُونَ  ُ َربُُّكْم لَھُ اْلُمْلُك ۖ َال إِلَٰ لُِكُم هللاَّ : الزمر( ظُلَُماٍت ثََالٍث ۚ َذٰ

ففي ھذه اآلیات وغیرھا یبین القرآن الكریم أن األم ھي صاحبة الحمل ، )6
  .وھي التي قامت بالوالدة

إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما، ثم "في السنة  وثبت
 .80"یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك

أما التساؤل الثاني الذي سبق طرحھ عمن ھو األب الحقیقي للطفل 
الناتج عن ھذه العملیات فإننا نبین كذلك أن العلماء قد اختلفوا فیھ على قولین 

فمن قال بأن األم ھي التي حملت وولدت  ،ف السابقوھذا الخالف تابع للخال
بأن األم ھي صاحبة البویضة : ومن قال ،قال بأن زوجھا ھو األب الحقیقي

  .81بأن زوج ھذه األخیرة ھو األب الحقیقي: قال
في تحدید النسب بالنسبة لقضیة استئجار  )وهللا أعلم(وأرجح األقوال 

لمجمع الفقھي اإلسالمي في مكة األرحام ھي الفتوى التي صدرت  من قبل ا
المكرمة في دورتھ الثامنة المنعقدة في مقر رابطة العلم اإلسالمي بمكة لعام 

فال یجوز شرعا زرع بویضة  ،والتي مفادھا   حرمة عقد إجارة الرحم 1986
مخصبة من زوجین في رحم امرأة أخرى سواء كانت الزوجة الثانیة للزوج 

       .82أو كانت أجنبیة عنھ
بغض النظر عن مناقشة أدلة كل من  ،وذلك لما تسببھ ھذه العملیة

إذ ترتب علیھا مفاسد  ،من خالفات ومنازعات معقدة داخل المجتمع ،الطرفین
  .قد فاقت بكثیر مصالحھا وإیجابیاتھا ،وأضرار أسریة ونفسیة واجتماعیة
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 والذي یتتبع ھذه القضیة جیدا تلوح عنده مثالب وسلبیات كثیرة ولعل
  :ھذه أبرزھا

  .اصطباغ األمومة بالصبغة التجاریة - 1
القضایا والمشاكل التي تحدث بین األمھات صاحبات البویضة وبین األم  - 2

  .البدیلة
  اختالط األنساب وضیاع الحقوق خاصة إذا كانت األم البدیلة من المحارم - 3
التعارض الحاصل بین إثبات النسب عن طریق الفراش أو إلحاقھ  - 4
  .زوجین صاحبي البویضة المخصبةبال

  الخاتمة

تناول ھذا البحث قضیة من القضایا الفقھیة ذات البعد المعاصر أال 
وھي نفي النسب وإثباتھ في ضوء المستجدات المعاصرة وقد توصلنا فیھ إلى 

  :جملة من النتائج وھذه أھمھا
  .المكانة العظیمة التي أولتھا الشریعة اإلسالمیة لألنساب - 1
لمرجع في إثبات النسب ھو الشریعة اإلسالمیة ویجوز في بعض الحاالت ا - 2

   .االعتماد على الوسائل العلمیة في إثباتھ
یجوز االعتماد على البصمة الوراثیة  إلثبات النسب في بعض حاالتھ وال  - 3

  .یجوز ذلك في نفیھ
ة الطریق الوحید في نفي النسب ھو اللعان وال یجوز أن ینفى بأي طریق - 4

  .أخرى مھما بلغت في الدقة والقطعیة
یستحسن في حق الزوجین تحلیل البصمة الوراثیة للتأكد من نسب الولد  - 5

  .قبل اللجوء إلى اللعان
یجوز للزوجین إجراء مختلف العالجات التي تحد من ظاھرة العقم وعدم  - 6

  .القدرة على اإلنجاب
رجا عن إطار العالقة ال یجوز إجراء التلقیح الصناعي الذي یكون خا - 7

  .الزوجیة ــ الخلط بین نطفة وبویضة أجنبیة ــ
  .ـ ال یجوز تأجیر األرحام بحال حتى ولو كان رحم زوجة ثانیة8
یجوز التلقیح الصناعي داخلیا كان أو خارجیا إذا كان بماء الزوجین وفي  - 9

  .رحم الزوجة
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  .اعيأكثر التشریعات العربیة ال تقر إجراء التلقیح الصن - 10
المفاسد الكثیرة للتلقیح الصناعي وعلى رأسھا اختالط األنساب 

ھذه خالصة النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث في  وضیاع الحقوق
فما  ،وھو جد المقل ال أدعي فیھ كماال وال تماما ،ھذه القضیة المعقدة والشائكة

 ،ومن الشیطانكان فیھ من صواب فمن هللا وما كان فیھ من خطأ فمن نفسي 
وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ هللا وصلى ، والعلم عند هللا جل وعال

  .أجمعین
  

   :الھوامش

                                                        
 ،دار الفكVVVVر ،عبVVVVد السVVVVالم محمVVVVد ھVVVVارون: ت ،ابVVVVن فVVVVارس ،معجVVVVم مقVVVVاییس اللغVVVVة -1

  .5/423 ،م1979ھـ ــ1399 ،ط.د
  .1/755 ،ھـ 1414 ،3ط  ،بیروت، دار صادر ،ابن منظور ،لسان العرب -2
دار الكتVVVVVVب  ،أحمVVVVVVد البردونVVVVVVي وإبVVVVVVراھیم أطفVVVVVVیش: ت ،الجVVVVVVامع ألحكVVVVVVام القVVVVVVرآن -3

  .6/67 ،م1964ھـ ــ 1384، 2ط  ،القاھرة ،المصریة
 ،م1989 -ـھ1409VVV ،ط.د ،بیVVVروت، دار الفكVVVر ،مVVVنح الجلیVVVل شVVVرح مختصVVVر خلیVVVل -4

6/114.  
، انونیVVVVVةدراسVVVVVة فقھیVVVVVة ق، االكتشVVVVافات الطبیVVVVVة والبیولوجیVVVVVة وأثرھVVVVVا علVVVVVى النسVVVVVب -5

 .24ص ،2012 ،ط.د ،تیزي وزو ،دار األمل ،إقروفة زبیدة
 ،1ط  ،دار ابVVVVن عفVVVVان ،أبVVVVو عبیVVVVدة مشVVVVھور بVVVVن حسVVVVن آل سVVVVلمان: ت ،الموافقVVVVات  -6

  .18ــ  2/17 ،م1997 -ھـ1417
دار الكتVVVVVVب  ،أحمVVVVVVد البردونVVVVVVي وإبVVVVVVراھیم أطفVVVVVVیش: ت ،الجVVVVVVامع ألحكVVVVVVام القVVVVVVرآن -7

  .م1964 -ھـ 1384 ،2ط  ،القاھرة ،المصریة
الصVVVوم لمVVVن خVVVاف علVVVى نفسVVVھ :  بVVVاب  ،الصVVVوم: كتVVVاب ،البخVVVاري ،الجVVامع الصVVVحیح -8

 ،ـھ1422VVVVV ،1ط  ،دار طVVVVVوق النجVVVVVاة ،محمVVVVVد زھیVVVVVر: ت ،1905 : رقVVVVVم ،العزبVVVVVة
7/3.  

ذكVVVر نفVVVي إباحVVVة النكVVVاح بغVVVي : بVVVاب ،النكVVVاح: كتVVVاب ،ابVVVن حبVVVان، صVVVحیح ابVVVن حبVVVان -9
 ،1ط ، بیVVVVVروت، الرسVVVVVالة مؤسسVVVVVة ،شVVVVVعیب األرنVVVVVؤوط: ت ،4075: رقVVVVVم ،ولVVVVVي
   .9/386 ،ـھ1408

َحْیلVVVVVِيّ  ،الفِْقVVVVVھُ اإلسVVVVVالميُّ وأدلتVVVVVھ -10  ،4ط  ،دمشVVVVVق، سVVVVVوریَّة، دار الفكVVVVVر ،َوْھبVVVVVَة الزُّ
  .9/6561 ،ت.د
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 ،)ھ������ـ 1427 - ھ������ـ1404(ط  ،الكوی������ت ،وزارة األوق������اف والش������ئون اإلس������المیة -11

41/295.  
 ،ذك���ر ت���زویج المص���طفى: ب���اب ،النك���اح: كت���اب ،اب���ن حب���ان، ص���حیح اب���ن حب���ان -12

 ،إع����الن النك����اح: ب����اب ،النك����اح: كت����اب ،اب����ن ماج����ة ،الس����نن ،9/374 ،4066: رق����م
 ،م2009 ،1ط  ،دار الرس��������الة العلمی��������ة ،ش��������عیب األرن��������ؤوط: ت ،1895: رق��������م

3/90.  
عل���ي ب���ن عب���د هللا : ت ،س���عید الالع���ي الَمغِرب���ي ،الب���دُر التم���ام ش���رح بل���وغ الم���رام -13

  .7/55 ،1ط  ،دار ھجر ،الزبن
  .3/188 ،م1987ھـ ــ 1408، 1ط  ،دار الكتب العلمیة ،الفتاوى الكبرى -14
عب����د ال����رحمن ب����ن ناص����ر :تیس����یر اللطی����ف المن����ان ف����ي خالص����ة تفس����یر الق����رآن -15

المملك���ة العربی���ة  ،وزارة الش���ئون اإلس���المیة واألوق���اف وال���دعوة واإلرش���اد ،س���عدي
  .61ص ،ھـ1422، 1ط  ،السعودیة

 ،أحم����د محم���د ش����اكر: ت ،اب����ن جری���ر الطب���ري: ی���ل الق���رآنج���امع البی���ان ف����ي تأو -16
  .19/90 ،م 2000ھـ ــ 1420، 1ط  ،مؤسسة الرسالة

دار الكت���ب العلمی���ة  ،مج���الس الت���ذكیر م���ن ك���الم الحك���یم الخبی���ر ،تفس���یر اب���ن ب���ادیس -17
  .91ص ،م1995ھـ ــ 1416،  1ط  -بیروت

عب����د : ت ،دلس����ياب����ن عطی����ة األن ،المح����رر ال����وجیز ف����ي تفس����یر الكت����اب العزی����ز -18
 ،ھ������ـ 1422 ،1ط ،ی������روتب ،دار الكت������ب العلمی������ة ،الس������الم عب������د الش������افي محم������د

4/368.  
   .14/116 ،القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن -19
  .4/180 ،3058: رقم ،المناقب: كتاب ،البخاري ،الصحیح الجامع -20
  .4/180 ،3509: رقم ،المناقب: كتاب ،البخاري ،الصحیح الجامع -21
 ،مطبع���ة الس���نة المحمدی���ة ،اب���ن دقی���ق العی���د ،إلحك���ام ش���رح عم���دة األحك���امإحك���ام ا -22

  .2/208 ،ت.د ،ط .د
 ،1379 ،ط.بی������روت، د ،دار المعرف������ة ،ف������تح الب������اري ش������رح ص������حیح البخ������اري -23

6/540.  
 : رق����م ،رم����ي المحص����نات: ب����اب ،الح����دود: كت����اب ،البخ����اري نالص����حیحالج����امع  -24

6857، 8/185.  
 .12/181 ،فتح الباري -25
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عب"""د : ت ،عب"""د ال"""رحمن الس"""عدي ،تیس"""یر الك"""ریم ال"""رحمن ف"""ي تفس"""یر ك"""الم المن"""ان -26

ص  ،م 2000-ـھ"""""1420 ،1ط  ،مؤسس"""""ة الرس"""""الة ،ال"""""رحمن ب"""""ن مع"""""ال اللویح"""""ق
101.  

  .10/7247 ،وھبة الزحیلي ،الفقھ اإلسالمي وأدلتھ -27
 : رق"""""م ،تفس"""""یر الش"""""بھات: ب"""""اب ،البی"""""وع : كت"""""اب ،البخ"""""اري ،الص"""""حیحالج"""""امع  -28

2053، 3/54.  
مطبع"""ة  ،عب"""د الوھ"""اب خ"""الف ،أحك"""ام األح"""وال الشخص"""یة ف"""ي الش"""ریعة اإلس"""المیة -29

  .192ص ،م1938 -ھـ1357، 2ط  ،دار الكتب المصریة بالقاھرة
  .10/7257 ،الجزیري ،الفقھ على المذاھب األربعة -30
  .5/509 ،ابن تیمیة ،الفتاوى الكبرى -31
فیف""""""ري  27الِم""""""ؤرخ ف""""""ي  ، 02-05األم""""""ر رق""""""م   ،ق"""""انون األس""""""رة الجزائ""""""ري -32

 .41: المادة ،2005 ،4ط  ،2005
 - ـھ"""""1406، 2ط  ،دار الكت"""""ب العلمی"""""ة ،ب"""""دائع الص"""""نائع ف"""""ي ترتی"""""ب الش"""""رائع -33

  .2/335 ،م1986
ص  ،عب""""د الوھ""""اب خ""""الف: أحك""""ام األح""""وال الشخص""""یة ف""""ي الش""""ریعة اإلس""""المیة  -34

198. 
 ،8/398 ،د ت ،د ط ،ر الفك""""ردا ،جم""""ال ال""""دین الب""""ابرتي  ،العنای""""ة ش""""رح الھدای""""ة -35

 -ـھ""""1416، 1ط  ،دار الكت""""ب العلمی""""ة ،الم""""واق، الت""""اج واإلكلی""""ل لمختص""""ر خلی""""ل
  .7/248 ،م1994

 ،1ط  ،لبن"""""""ان ،دار الكت"""""""ب العلمی"""""""ة بی"""""""روت ،الجرج"""""""اني ،كت"""""""اب التعریف"""""""ات -36
  .171ص  ،م1983ھـ ــ1403

 ،ود ال""""ّدیبعب"""د العظ""""یم محم"""": الج""""ویني، ت ،نھای"""ة المطل""""ب ف""""ي درای"""ة الم""""ذھب -37
  .19/18 ،م2007-ھـ1428، 1ط  ،دار المنھاج

مؤسس""""""ة  ،محم""""""د نع""""""یم العرقُسوس""""""ي: ت ،الفیروزآب""""""ادى ،الق""""""اموس المح""""""یط -38
 ،م 2005 -ھ""""ـ 1426، 8ط  ،لبن""""ان ،الرس""""الة للطباع""""ة والنش""""ر والتوزی""""ع، بی""""روت

  .1231ص 
 .192ص  ،الجرجاني ،التعریفات -39
  .15-6/14 ،ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم -40
 :رق"""م ،إذا ادع"""ى أو ق"""ذف : ب"""اب ،الش"""ھادات: كت"""اب ،البخ"""اري ،الص"""حیحالج"""امع  -41

2671، 3/178.  
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/ 17 ،م1993-ھ""""""ـ1414 ،د ط ،بی""""""روت، دار المعرف""""""ة ،السرخس""""""ي ،المبس""""""وط -42

  .160ــ 157
  .2/458 ،ط .د ،دار الفكر ،الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -43
ت، .د ،د ط ،دار الفك"""""""ر ،البَُجْیَرِم"""""""يّ  ،رح الخطی"""""""بتحف"""""""ة الحبی"""""""ب عل"""""""ى ش""""""" -44

  .4/31 ،م1995 -ھـ1415
 ،م1993 -ھ"""""""ـ1414، 1ط  ،ع""""""الم الكت""""""ب ،البھ""""""وتى، ش""""""رح منتھ""""""ى اإلرادات -45

3/181.  
دار  ،إب"""راھیم مص"""طفى وغی"""ره، مجم"""ع اللغ"""ة العربی"""ة بالق"""اھرة، المعج"""م الوس"""یط -46

  .60ص  ،ت.د ،ط.د ،الدعوة
، المكتب""""""ة العص""""""ریة ،یوس""""""ف الش""""""یخ محم""""""د: ت ،ازيال""""""ر، مخت""""""ار الص""""""حاح -47

  .336ص  ،م1999-ھـ1420، 5ط ، بیروت
عم""""ر ب""""ن : البص""""مة الوراثی""""ة وم""""دى مش""""روعیة اس""""تعمالھا ف""""ي النس""""ب والجنای""""ة -48

  49ــ  46ص  ،2002 ،1ط  ،الریاض ،دار الفضیلة ،محمد السبیل
عم""""ر ب""""ن : ی""""ةالبص""""مة الوراثی""""ة وم""""دى مش""""روعیة اس""""تعمالھا ف""""ي النس""""ب والجنا -49

 49ــ  46ص  ،محمد السبیل
 -05: م""""ا ب""""ین ،مك""""ة ،16ال""""دورة  ،7 الق""""رار رق""""م ،المجم""""ع الفقھ""""ي اإلس""""المي -50

10/01/2002.   
عم""""ر ب""""ن  ،البص""""مة الوراثی""""ة وم""""دى مش""""روعیة اس""""تعمالھا ف""""ي النس""""ب والجنای""""ة -51

 .49ــ  46ص  ،محمد السبیل
فیف""""""ري  27لِم""""""ؤرخ ف""""""ي ا ،02 -05األم""""""ر رق""""""م   ،ق"""""انون األس""""""رة الجزائ""""""ري -52

  .40المادة  ،2005 ،4ط  ،2005
 .2003جویلیة  07مؤرخ في   ،مكرر 3فصل  ،2003لسنة  51قانون عدد  -53
  .153: المادة ،2016المعدل سنة  03/70قانون  ،مدونة األسرة المغربیة -54
لس""""نة  ،126المع""""دل بالق""""انون  ،1996لس""""نة  ،12رق""""م  ،ق""""انون الطف""""ل المص""""ري -55

  .4ادة الم ،2008
عم""""ر ب""""ن  ،البص""""مة الوراثی""""ة وم""""دى مش""""روعیة اس""""تعمالھا ف""""ي النس""""ب والجنای""""ة -56

   .41-40ص  ،محمد السبیل
حی"""ث أورد ھ"""ذا  ،الش"""یخ محم"""د المخت"""ار الس"""المي مفت"""ي ت"""ونس س"""ابقا ،م"""ن ھ"""ؤالء -57

ال""رأي ف""ي بحث""ھ ال""ذي قدم""ھ لن""دوة الوراث""ة والھندس""ة الوراثی""ة الت""ي أقامتھ""ا المنظم""ة 
إثب""ات : ینظ""ر. وك""ذا ق""ال ب""ھ بع""ض المش""اركین ف""ي الن""دوة ،لعل""وم الطبی""ةاإلس""المیة ل
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 ،النس"""ب بالبص""""مة الوراثی""""ة ض""""من ثب""""ت أعم"""ال ن""""دوة الوراث""""ة والھندس""""ة الوراثی""""ة

1/450.  
عم""""ر ب""""ن  ،البص""""مة الوراثی""""ة وم""""دى مش""""روعیة اس""""تعمالھا ف""""ي النس""""ب والجنای""""ة -58

  .41-40ص  ،محمد السبیل
-5: م"""ا ب"""ین ،مك"""ة ،16ال"""دورة  ،7الق"""رار رق"""م  ،س"""الميالمجم"""ع الفقھ"""ي اإل: ینظ"""ر -59

10/01/2002.  
  .153: المادة ،2016المعدل سنة  03/70قانون  ،مدونة األسرة المغربیة -60
 .97 :المادة ،2005لسنة  ،28 رقم ،قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي -61
 .163: المادة ،2009سنة  ،19: رقم ،قانون األسرة البحریني -62
  .163 :المادة ،2010لعام  ،36: رقم ،انون األحوال الشخصیة األردنيق -63
فیف""""""ري  27الِم""""""ؤرخ ف""""""ي  ،02-05األم""""""ر رق""""""م   ،ق""""""انون األس""""""رة الجزائ""""""ري -64

 .40: المادة ،2005 ،4ط  ،2005
  .15 :المادة ،1929لسنة  ،25: رقم ،قانون األحوال الشخصیة المصري -65
  .283ص  ،الرازي ،مختار الصحاح -66
 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصري، عدنان درویش: الكفوي، ت ،الكلیات -67

  .544ص  ،ت.د ،ط.د
 .9/189 ،ت.د ،ط.د ،دار اإلفتاء المصریة ،الفتاوى، محمد شلتوت -68
، 5ط  ،مكتَبة األسدي، مّكة المكّرمة ،عبد هللا البسام ،توِضیُح األحَكاِم ِمن بُلُوغ الَمَرام -69

 ،مؤسسة الرسالة ،بكر بن عبد هللا أبو زید: فقھ النوازل ،5/277،م 2003ھـ ــ  1423
   .1/262 ،م 1996ھـ ــ  1416 ،1ط 

، مركز التمیز البحثي، قسم فقھ األسرة ،الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة -70
  .168ــ167ص ،ـھ1435 ،1ط  ،السعودیة المملكة العربیة

قرار  ،1986أكتوبر  16ــ  11 ،األردن ،الدورة الثالثة :مجمع القفھ اإلسالمي الدولي -71
  .16رقم 

 .170ــ  169ص  ،قسم فقھ األسرة ،الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة -72
محمَّد . عبد هللا بن محّمد المطلق، د /د.َعبد هللا بن محمد الطیّار، أ /د.أ ،الفِقھُ المیَسَّر -73

،  1ط   ،المملكة العربیة السعودیة، ُر الَوطن للنَّشر، الریاضَمَدا ،بن إبراھیم الموَسى
  .12/63 ،م 2012 - ھـ  1433باقي األجزاء، ، 2ط  ،2011ــ 1432، 13 - 11 - 7 ج

  .12/63، الفِقھُ المیَسَّر -74
قرار  ،1986أكتوبر  16ــ  11 ،األردن ،الدورة الثالثة: مجمع القفھ اإلسالمي الدولي -75

   .16رقم 
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  .45: المادة ،ون األسرة الجزائريقان -76
  .مكرر ب 403: المادة ،قانون العقوبات اللیبي -77
  .1986الصادر عام  ،17: المادة ،قانون المسؤولیة الطبي -78
مذكرة  ،ربیعة غندوفة، استئجار األرحام بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي -79

 .2014ــ  2013 ،جامعة الوادي ،تخرج الماستر
 : رقم ،ذكر المالئكة: باب ،كتاب بدء الخلق:  كتاب ،البخاري: الجامع الصحیح -80

3208، 4/111.  
، دار قطري ،علي محمد یوسف المحمدي: أحكام النسب في الشریعة اإلسالمیة -81

 .225ص  ،ـھ1414، 1 ط، الدوحة
  .1986 أكتوبر 16ــ  11 ،األردن، عمان ،16: قرار رقم، مجمع الفقھ اإلسالمي -82
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  دور البصمة الوراثیة في إثبات النسب
رؤیة فقھیة اجتھادیة معاصرة في ضوء العلم وأحكام 

  القانون والقضاء الوضعي
  

  
  یعقوب بلبشیر األستاذ – جیاللي دالليالدكتور 

  الشلفجامعة        
  :ملخص

ِ   اْدُعوھُْم ِآلَبَائِِھمْ : قال هللا تعالى  األحزاب [ ...ھَُو أَْقَسطُ ِعْنَد هللاَّ
فَاْلَجنَّةُ  َمْن ادََّعى إِلَى َغْیِر أَبِیھِ َوھَُو یَْعلَُم أَنَّھُ َغْیُر أَبِیھِ : " ، و قال ]4- 3اآلیة 

كما حثت الشریعة اإلسالمیة على  ،)رواه البخاري ومسلم" (َعلَْیِھ َحَرامٌ 
  ).حفظ النسل(المحافظة على األنساب، وجعلت ذلك مقصداً من مقاصدھا 

تسي موضوع النسب أھمیة بالغة في القوانین الوضعیة العربیة ویك
وفي األدبیات الدینیة الرتباطھ بعدة معطیات اجتماعیة وثقافیة وشرعیة 
وأخالقیة وعلمیة وطبیة، السیما في ظل التطورات العلمیة الحاصلة في مجال 

تكوین اإلثبات واإلثبات الجنائي واألبحاث العلمیة الموجھة لمعرفة خبایا ال
الجنیني والوالدة واألنساب، والسیما أیضا في ضوء الجمود الذي یكتنف 
النصوص الوضعیة والتناقض في االجتھادات القضائیة المتمحورة حول 

  .طرق إثبات النسب
وتبدو التحوالت السوسیوثقافیة الحاصلة في المجتمعات العربیة، 

اً وموجھاً رئیساً الھتمام أساس  والتغیرات في البناء االجتماعي لألسرة دافعا
الباحثین واألكادیمیین والعلماء والفقھاء لمعرفة الوسائل العلمیة الكفیلة بإثبات 
األنساب وإلحاقھا بمراعاة تلك الوسائل ومناقشة األدلة الفقھیة على ذلك في 
رؤیة اجتھادیة معاصرة تأخذ في الحسبان األبحاث العلمیة الحدیثة لتكون 

میة یستند إلیھا قضاء األحوال الشخصیة العربي وتشریعات أرضیة فقھیة عل
األسرة والحالة المدنیة من اجل توحید الفكر التشریعي واالجتھاد القضائي 
واالستفادة من التنوع المذھبي في فقھ األنساب بشكل یستوعب الخبرة الفقھیة 
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مج التاریخیة حول وسائل إثبات النسب والتطور التكنولوجي للوصول إلى د
الوسائل الشرعیة والعلمیة معاً لتكوین رصید فقھي اجتھادي یحسم الجدل 

 .حول ھذه المسألة
وسنقوم في ھذه الورقة البحثیة لتحیل ومناقشة بعض النصوص 
الشرعیة واالجتھادیة حول موضوع نسب الطفل ومدى حجیة اللجوء إلى 

یھ على ھدى ما اللعان في ضوء یقینیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب ونف
  .توصلت إلیھ اجتھادات الفقھاء المعاصرین والبحوث الطبیة الحدیثة

  :مقدمة
بالرغم من أن الشریعة اإلسالمیة اعتنت بالنسب وأحاطتھ بكافة  

أنواع الحمایة والرعایة، إال أنھا لم تفرض ھذا النسب على األمة اإلسالمیة إال 
نفي النسب والتبرؤ منھ إذا  بضوابط محكمة، حیث أعطت للمسلمین الحق في

إن كان . لم یثبت باألسباب الشرعیة المعروفة، ومن ھذه الحاالت اللعان
الشارع قد تساھل وتوسع في طرق إثبات النسب فإنھ قد تشدد في نفیھ ولم 

  .  یجعل لھ إال طریقًا واحًدا مقیًدا بجملة من الشروط أال وھو اللعان
ان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف المتعارف علیھ أن هللا شرع اللع

زوجتھ بال شھود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنھ، وھي أیًضا 
: واألصل فیھ قولھ تعالى. حمایة وصیانة لعرض الزوجة ودفعھا للحد عنھا

 َھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فَش
 ِ َّhَشھَاَداٍت بِا... )وداللة اآلیة تبین أن اللّعان حكم خاص باألزواج . )6: النور

الذین یتیقنون من زنى زوجاتھم وال یستطیعون إثبات ذلك بأربعة شھداء، 
وألن العادة والغالب أن الزوج ال یقدم على اتھام زوجتھ بالزنا إال لقرائن تدل 

زناھا، وتضطره إلى رمیھا لیتخلص من آثار فعلھا كإلحاق نسب ولدھا  على
وبظھور البصمة الوراثیة رأى جانب . من الزنا بھ ومن أجل ذلك شرع اللعان

وإذا . من الفقھ أن ھذه التقنیة بإمكانھا أن تحل محل اللعان، ألن نتائجھا یقینیة
من الزوج فینتفي عنھ دون  ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة أن الحمل أو الولد لیس

  .1اللجوء إلى اللعان، ألن اللعان ھو االستثناء ولیس القاعدة
إن كان بعض الفقھاء المعاصرین قد ذھبوا إلى جواز األخذ بالبصمة 
الوراثیة واالكتفاء بھا عن اللّعان، فإن المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم 
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لبصمة الوراثیة في نفي النسب وال اإلسالمي أقر عدم جواز االعتماد على ا
غیر أن دار اإلفتاء المصریة أقرت العمل بالبصمة . یجوز تقدیمھا على اللعان

الوراثیة في إثبات النسب على الرغم من إجراء اللعان بین الزوجین، إیمانا 
في حین أن . منھا بأن الشریعة اإلسالمیة تقبل كل نتاج علمي یخدم البشریة

المغاربیة كتونس والمغرب أجازت استعمال البصمة بعض التشریعات 
الوراثیة لنفي النّسب إلى جانب وسیلة اللعان صراحة، بینما المشرع 

ألنھ قصر الطرق العلمیة على إثبات النسب  الجزائري ترك األمر غامضا،
إذا كان ھذا موقف  .دون أن یشیر إلى إمكانیة استخدامھا في حالة النفي

. اء العربي بخصوص ھذه المسألة لم یستقر على رأي واحدالقانون، فإن القض
نظًرا لتشعب قضیّة اللّعان فقد أثارت الكثیر من اإلشكاالت على الصعید و

  . الفقھي، القانون والقضائي
ھل یصح نفي النسب بالبصمة الوراثیة إذا جاءت النتائج تؤّكد ذلك 

لقاضي الذي أجرى وھل یمكن ل. ویكتفى بھا أم ال بد من اللّعان أیًضا؟
المالعنة بین الزوجین أن یعطل أثر اللعان في نفي النسب ویأمر بخضوع 
األطراف إلجراء تحالیل البصمة الوراثیة، بناء على طلب من الزوج أو 

موقف الفقھ  من أجل توضیح ذلك سوف نبیّن في المبحث األّول. الزوجة؟
مع إعمال البصمة  اإلسالمي والقانون من نسب الطفل الناتج عن اللعان

وفي المبحث الثّاني التطبیق القضائي إلثبات نسب الطفل الناتج عن  الوراثیة
  .اللّعان مع اعتماد البصمة الوراثیة

  
موقف الفقھ اإلسالمي والقانون من نسب الطفل الناتج عن : المبحث األول

 اللعان مع إعمال البصمة الوراثیة
الوراثیة في نفي النسب دون من أجل توضیح أحكام استخدام البصمة 

اللعان، ال بد من التطرق إلى موقف الفقھ اإلسالمي من نسب الطفل الناتج عن 
  .اللعان في المطلب األول ثم موقف القانون من ھذه المسألة في المطلب الثّاني
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رؤیة الفقھ اإلسالمي لنسب الطفل الناتج عن اللعان وأثر  :المطلب األّول
 لیھالبصمة الوراثیة ع

یمكن توضیح آراء الفقھ اإلسالمي من خالل الفرع األّول على أن 
النسب الشرعي الثابت ال ینتفي إال باللعان فقط والفرع الثّاني االكتفاء بنتیجة 

  .البصمة الوراثیة إذا تیقن الزوج أن الحمل لیس منھ واالستغناء عن اللعان
  لبصمة الوراثیةانتفاء النسب الشرعي باللعان دون ا: الفرع األّول

أن النسب الشرعي الثابت  2یرى فریق من الفقھاء المعاصرین  
بالفراش ال ینتفي إال باللعان فقط، وال تعتبر البصمة الوراثیة مساویة للعان 

مجمع  دلیل "الولد للفراش"وال یجوز تقدیمھا علیھ في نفي النسب، ألن حدیث 
عارضتھ، وال یقوى علیھ إال ، فال تقوى نتائج البصمة الوراثیة على م3علیھ

اللعان، فإنھ تترتب علیة آثار أخرى غیر نفي النسب، كالفرقة المؤبدة بین 
أكد . الزوجین، وسقوط حد القذف عن الزوج، وال یقام حد الزنا على المرأة

ھذا الرأي المجمع الفقھي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، حیث أصدر 
صمة الوراثیة في نفي النسب استقالال اكتفاء توصیة بعدم جواز استعمال الب

 .4باللعان، وال استعمالھا في نفي نسب من ثبت نسبھ بأي دلیل شرعي

  :لقد استدل ھذا الفریق بأدلة منھا
َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ : قولھ تعالى -

اِدقِینَ أََحدِ  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّmَعلَْیِھ إِْن  )6(ِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا ِ َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ هللاَّ
ِ إِنَّھُ لَِمَن  )7(َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِینَ  َّmَویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِا

اِدقِینَ وَ  )8(اْلَكاِذبِینَ  ِ َعلَْیھَا إِْن َكاَن ِمَن الصَّ   .)9- 6: النور( اْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ
وجھ الداللة من اآلیة الكریمة، قد نصت صراحة على أنھ إذا لم یكن 
للزوج إال شھادة نفسھ فقط، حق لھ اللجوء إلى اللعان، وإحداث البصمة 

والبصمة الوراثیة لم یرد . 5 تعالىالوراثیة بعد اآلیة فیھ تزاید على كتاب هللا
فیھا نص، فال تكون طریقا لنفي النسب، فدل ذلك على المنع من األخذ بھا 

  .6لنفي نسب الولد دون اللعان

وجھ االستدالل بالحدیث أن ، 7"الولد للفراش وللعاھر الحجر" :حدیث
ولد فیھ من علما أن ال(أھدر الشبھ البیّن النّاتج عن الصفات الوراثیة  النبي 

، فیفھم من "الولد للفراش": ، وصّرح بإبقاء األصل في قولھ )شبھ الزاني
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فلو أقرت الزوجة . 8ذلك أن اللعان ھو الطریق الوحید لنفي النسب دون غیره
بصدق زوجھا فیما رماھا بھ من الفاحشة فإن النسب یلحق بالزوج لحدیث 

ا ثبت الفراش فال یعارضھ إال الولد للفراش وال ینتفي عنھ إال باللعان وطالم
أقوى منھ وھو اللعان، وبالتالي ال مجال للبصمة الوراثیة في الحیلولة دون 

الشبھ البین وھو الذي یعتمد على الصفات  حیث أھدر النبي . وقوع اللعان
الوراثیة وأبقى الحكم األصلي وھو الولد للفراش فال ینفى النسب إال باللعان 

  .9فحسب

  : العقلیةومن األدلة 
أن البصمة الوراثیة مقیسة على القیافة، فتأخذ حكمھا، والقیافة  - أوال

تعتمد على الشبھ ومعرفة ذلك من اآلباء والفروع، وال دخل للقیافة في نفي 
النسب، ذلك أن الولد إذا ثبت نسبھ للزوج بحكم الفراش فال یلتفت إلى قول 

الشبھ مقابل اللعان،  نبي وقد أھدر ال. القائف بأن الولد لیس من الزوج
  .10وبالتالي فإن البصمة الوراثیة ال تنفي النسب، وال تحل محل اللعان

أن االعتماد '': )مفتي الدیار المصریة سابقا(یرى الدكتور علي جمعة   
في نفي النسب فإنھ ال یجوز  )DNA(على البصمة الوراثیة المعروف باسم 

البشري المحتمل وحتى لو دلت  شرعا، حیث أن التحالیل یعتریھا الخطأ
، فإن ذلك الیقین في البصمة الوراثیة في نفسھا على نفي النسب أو إثباتھ یقینا

نفسھ یقع الظن في طریق إثباتھ، مما یجعل تقریر البصمة الوراثیة غیر قادر 
على نفي النسب، أما إثبات النسب بھذه البصمة الوراثیة فال یكون إال في عقد 

اللعان فیھ بین الزوجین، فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة صحیح ال یتم 
  .11''الوراثیة

إمام وخطیب (تأكیًدا لذلك یقول الدكتور عمر بن محمد السبیل 
وبناء على ذلك فإنھ ال یجوز استخدام البصمة الوراثیة  ...'': )المسجد الحرام

في نفي نسب ثابت، كما ال یجوز االكتفاء بالبصمة الوراثیة عن اللعان في نفي 
النسب بمقتضى نتائجھا الدالة على انتفاء النسب بین الزوج والمولود على 

ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع، ولھ  فراشھ، وذلك ألن اللعان حكم شرعي
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صفة تعبدیة في إقامتھ، فال یجوز إلغاؤه، وإحالل غیره محلھ، أو قیاس أي 
  . '12'وسیلة علیھ مھما بلغت من الدقة والصحة في نظر المختصین بھا

  انتفاء النسب الشرعي بالبصمة الوراثیة دون اللعان: الفرع الثّاني
االستغناء عن اللعان واالكتفاء  إمكانیة 13یرى أصحاب ھذا القول

بنتیجة البصمة الوراثیة، إذا تیقن الزوج أن الحمل لیس منھ، ألن الزوج یلجأ 
إلى اللعان لنفي نسب المولود عندما یفقد الشھود األربعة بواقعة زنى امرأتھ، 
ومع التقدم العلمي في مجال البصمة الوراثیة ودقة نتائجھا وقطعیة داللتھا، 

  .كفي للشھادة على ما یدعیھ الزوجفإن ھذا ی
إذا كان اإلسالم قد اشترط إلجراء اللعان انعدام الدلیل مع الزوج، فما 
وجھ إجرائھ إذا ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة أن الحمل أو الولد لیس من 

قالوا ال ینفى نسب الطفل باللعان إذا جاءت البصمة الوراثیة مؤكدة . الزوج؟
العن، وینتفي النسب باللعان فقط في حالة تأكید صحة نسبھ للزوج ولو 

البصمة الوراثیة عدم صحة نسب الولد للزوج، وتعد في ھذه الحالة دلیال 
  .14تكمیلیا

  :وفیما یلي أدلة المجیزین إلحالل البصمة الوراثة محل اللعان
ُء إِالَّ أَْنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََدا: قولھ تعالى

اِدقِینَ  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّiَعلَْیِھ إِْن  )6(أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا ِ َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ هللاَّ
ِ  )7(َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِینَ  َّiإِنَّھُ لَِمَن َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِا 

اِدقِینَ  )8(اْلَكاِذبِینَ  ِ َعلَْیھَا إِْن َكاَن ِمَن الصَّ   .)9-6: النور( َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

وجھ الداللة من اآلیات، أن اللعان یشرع إذا رمى الزوج زوجتھ 
أما . بالفاحشة والحمل من سفاح، ولم یكن ھناك من یشھد لھ إال الزوج نفسھ

في حالة وجود البینة على صدق الزوج وھي في ھذه الحالة البصمة الوراثیة 
فال داعي بعد ذلك إلجراء اللعان أصال الختالل الشرط في اآلیة، حیث إن 
البصمة ھنا تحل محل الشھود في الداللة على صدق الزوج فیما رمى بھ 

  .15زوجتھ
، یضاف 16وبالتالي لیس ھناك موجب للعان أصال إلخالل شرط اآلیة

إلى ذلك أن اآلیة ذكرت درء العذاب ولم تذكر نفي النسب وال تالزم بین 
اللعان ونفي النسب، فیمكن أن یالعن الرجل ویدرأ عن نقسھ العذاب وال یمنع 
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واآلیة لیس فیھا ما یدل . 17أن ینسب الطفل إلیھ إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثیة
وتكون . 18لنفي بالبصمة الوراثیةعلى االقتصار على اللعان، فدل على جواز ا

البصمة بمثابة الشھود التي تدل على صدق الزوج فیما یدعیھ على زوجتھ، 
في حال ثبوت انتفاء النسب بین الزوج والمولود على فراشھ من خالل نتائج 

  .19البصمة الوراثیة

إن ھالل بن أمیة '': قال )رضي هللا عنھ(ما روي عن أنس بن مالك 
أبصروھا، ": فالعنھما، فقال النبي : یك بن سمحاء، قالقذف امرأتھ بشر

فإن جاءت بھ أبیض سبطا، فھو لزوجھا، وإن جاءت بھ أكحل جعدا فھو للذي 
ولھا  لوال األیمان لكان لي": فجاءت بھ على النعت المكروه، فقال. "رماھا بھ

  .20''"شأن
زوج لل جعل عدم مشابھة الولد وجھ الداللة من الحدیث، أن النبي 

دلیال على نفیھ عنھ، وھذا یدل صراحة على اعتبار الشبھ أي الصفات الجینیة 
للداللة على نفي النسب  في إثبات النسب أو نفیھ، وھذا الذي لجأ إلیھ النبي 

، وعمل البصمة الوراثیة مماثال تماما لمسألة 21عن الزوج في ھذه الواقعة
  .22بات أو النفياعتبار الشبھ بین الوالد وولده في حالة اإلث

فیستدل بمنعھم الزوج عن نفي الولد باللعان إذا لم یكن متأكدا أن 
الحمل من الزاني ولو رآھا تزني، فكیف إذا كان األمر مقطوعا بھ في إثبات 

. الولد لھ بقرینة قاطعة كالبصمة الوراثیة، فعندھا ال یحق لھ من باب أولى
زوجتھ تزني أو االشتباه بذلك، فاللعان وجد لنفي النسب نتیجة رؤیة الزوج 

انسجاما مع األدلة الواردة التي تقول بعدم إدخال ما لیس منھ في نسبھ، ولكن 
البصمة الوراثیة قطعت في صحة النسب لھ، فال یكون نفیھ عنھ باللعان 

علما أن تشوف الشرع إلى  23،6منسجما مع تشوف الشارع إلى ثبوت األنساب
الطرق أو لمجرد شبھة، فكیف ال نثبتھ بالبصمة إثبات األنساب ولو من أدنى 

  .الوراثیة وھي قرینة قاطعة على أقل تقدیر
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وفیما یلي أقوال بعض الفقھاء القائلین بأن البصمة الوراثیة تحل محل 
  :اللعان

أجدني مطمئنا إلى  ...'': ذھب لذلك الشیخ محمد المختار السالمي قال
الصور، فبھا یثبت النسب أو ینفى، اعتماد البصمة الوراثیة في كل تلكم 

یؤكد ذلك أن هللا . وتكون النتیجة كشف عنھا االختبار العلمي أحق بالقبول
 ...َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكْن لَھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَْنفُُسھُمْ : تعالى یقول

شھداء إال نفسھ یمكن من  فالقرآن بتقییده أن الزوج الذي لم یكن لھ، )6: النور(
وما یكشفھ . اللعان، ھو ما یوحي بأنھ إذا كان لھ ما یتأید بھ قولھ ال یلتعن

االختبار الجیني كما یقرره العلماء المختصون ھو یقیني، وھو أقوى من 
ومن ناحیة أخرى فإن البصمة . الشھادة التي ال تبلغ أن تتجاوز الظن بالصدق

تباط بین المولود ووالده یقینیة، والشرع یقیني وال الوراثیة داللتھا على االر
  . 24''یمكن أن یعارض الیقین الیقین

إن اللعان إنما ھو لدفع الحد '': الدكتور سعد الدین مسعد ھاللي قال
عن الزوجة الحتمال أن یكون حملھا بسبب وطء أو شبھة، وینحصر دور 

ج الدلیل الشرعي فال وجھ اللعان بالنسبة للزوج إذا كان معھ، فإن كان مع الزو
للعان أي ینفي الولد بالبصمة الوراثیة وإن كان ضد الزوج وجب علیھ حد 

  .25''القذف وال یكون اللعان إال لتدرأ الزوجة عن نفسھا حد الزنا

عضو ھیئة كبار العلماء ومجمع البحوث ( الشیخ عبد المعطي بیومي
دي في زمن فسدت فیھ كثیر إن اللعان أصبح ال یج'': قال )اإلسالمیة باألزھر

وضعف فیھ الوازع الدیني، وأن األخذ بالوسائل العلمیة، خاصة . من الذمم
، بوصفھا شھادة قاطعة للنزاع ومنصفة لألبناء، ومحققة )DNA(تحلیل الـــ

لمصلحتھم، وواضعة للعدالة موضعھا الصحیح، حیث تردع المتطاولین على 
یحلف بھا الزوجان في اللعان كانت الشرف وحفظ األنساب، واألیمان التي 

رادعة للناس في عصور كان الخوف فیھا من هللا یردع الناس عن ارتكاب 
المظالم وظلم النساء واألوالد، أما الیوم أصبح ال یعبأ الكثیرون بحدود هللا وال 

  .26''باألیمان الغموس

لذلك فإن استخدام التحلیل الوراثي في قضایا النسب أَْوَجْب من 
عان، ویمكن أن یتم التوقف اآلن عن األخذ بقضایا اللعان بین الزوجین ألنھ الل
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وألن ھدفھ الذي شرع من أجلھ ھو إثبات النسب، وھو ما . ظني في التصدیق
ال یحققھ قطعا، على أن یؤخذ بالبصمة الوراثیة لكونھ قطعي النتیجة أمام 

لیل الجیني إجبارا القضاء، ویمكن للقاضي أن یمنع قبول اللعان ویقضي بالتح
للزوجین على إثبات النسب في حالة إنكار الزوج، وحتى لو كانت ھناك 
دعوى لعان مقامة وتم األخذ بھا، وأثبت التحلیل الجیني النسب، فإنھ یؤخذ 

  . 27بالتحلیل وال ینفي اللعان النسب
موقف القانون من نسب الطفل الناتج عن اللعان وأثر  :المطلب الثّاني

 لوراثیة علیھالبصمة ا
البدایة مع موقف القانون الجزائري من الطرق العلمیة وأثرھا على 

نفي النسب بین اللعان والخبرة اللعان في نفي النسب ضمن الفرع األول، ثم 
، وفي الفرع الثالث أساس نفي كفرع ثاني الطبیة في ضوء القانون المغربي

  .النسب الثابت بالزواج في ظل التشریع التونسي وموقفھ من التحلیل الجیني
موقف القانون الجزائري من الطرق العلمیة وأثرھا على اللعان : الفرع األّول

  النسب في نفي
من قانون  41نظم المشرع الجزائري أحكام نفي النسب في المادة   

ینسب الولد ألبیھ متى كان الزواج شرعیا '': التي تنص على أنھ ،28األسرة
باستقراء ھذه المادة الحظنا أن . ''وأمكن االتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة

ي النسب بالطرق صراحة وإنما عبر عن نف) اللعان(المشرع لم یذكر عبارة 
صراحة في قانون األسرة إال من خالل ) لعان(المشروعة، ولم یرد مصطلح 

وبتطبیق . ''یمنع من اإلرث اللعان والردة'': ، والتي جاء فیھا138نص المادة 
من قانون األسرة التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة،  222أحكام المادة 

  .ھو الطریق الشرعي لنفي النسبنستنتج أن اللعان، وبصفة ضمنیة 
یمكن على العموم فھم عبارة الطرق المشروعة الواردة في نص 

من قانون األسرة، أن المشرع الجزائري لم یحدد الطرق المشروعة  41المادة 
على سبیل الحصر وإنما ترك المجال مفتوحا مما یعني جواز العمل بالوسائل 

ع صاغ ھذه العبارة بصیغة الجمع، الحدیثة في مجال النسب، حیث أن المشر
ومن ھنا یقتضي أن المشرع لم یقتصر نفي النسب على وسیلة اللعان فقط، بل 
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فتح المجال لتبني كل طریقة شرعیة تفید في نفي النسب والتي من بینھا 
لكن ما یؤخذ . 29البصمة الوراثیة، إذ یمكن من خاللھا للقاضي إبراز الحقیقة

من قانون األسرة أنھ لم یبین  41نص المادة  على المشرع الجزائري في
اإلجراءات الواجب إتباعھا في طریقة نفي الولد باللعان، كما أنھ لم یحدد المدة 

  . التي یتم فیھا اللعان
من قانون األسرة، التي  40بالرجوع إلى نص الفقرة الثانیة من المادة 

، ''إلثبات النسب یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة'': تنص على أنھ
نالحظ أن المشرع الجزائري قصر استخدام الطرق العلمیة والتي من ضمنھا 
البصمة الوراثیة على إثبات النسب دون نفیھ، مادام أن المادة تنص على طرق 

ھذا ما یدفعنا إلى القول بأن المشرع الجزائري ترك . إثبات النسب ال على نفیھ
المتمثلة في اللعان، وعدم جواز االستعانة مسألة نفي النسب للطرق الشرعیة 

بالبصمة الوراثیة في مجال نفي النسب، طبعا إذا ما استثنینا تأویلنا لمصطلح 
من قانون األسرة واعتبرنا أنھ یمكن  41الطرق المشروعة المذكور في المادة 

أن تكون البصمة الوراثیة من ضمن ھذه الطرق المشروعة لنفي النسب، ما 
كثیر من الفقھاء المعاصرین الذین تم التطرق إلى أقوالھم ذھبوا إلى دام أن ال

  .30القول على أن البصمة الوراثیة تحل محل اللعان في نفي النسب

غیر أن أحكام القضاء المتعلقة بموضوع نفي النسب أشارت صراحة 
إلى مصطلح اللعان كطریقة لنفي النسب، في العدید من قرارات المحكمة 

من المبادئ الشرعیة، أن دعوى اللعان ال '': في إحدى قراراتھا العلیا، جاء
تقبل إذا أخرت ولو لیوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤیة 

من المقرر شرعا وفقھا وجوب التعجیل '': وجاء في قرار ثاني. 31''الزنا
: روفي قرار آخ. 32''...باللعان غیر أن ھذا ال یمنع من تأخیره لظروف خاصة

من المقرر شرعا وقانونا أنھ إذا وقع اللعان یسقط نسب الولد ویقع التحریم ''
  .33''...بین الزوجین

كل ھذه النماذج من قرارات المحكمة العلیا تبین أن الطریق الشرعي 
أما ما یؤكد اقتصار المشرع على وسیلة  .والوحید لنفي النسب ھو اللعان

ب، اجتھاد المحكمة العلیا الصادر بتاریخ اللعان دون الطرق العلمیة لنفي النس
: ، حیث صاغت المبدأ الذي جاء في دیباجة ھذا القرار2009أكتوبر  15
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حیث  ،34''یحول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق العلمیة إلثبات النسب''
جاء ھذا القرار موضحا اتجاه المشرع الجزائري في ھذا المجال وھو عدم 

رق العلمیة لنفي النسب، وھو ما جاء متوافقا مع الرأي جواز اللجوء إلى الط
الفقھي القائل بعدم جواز االعتماد على الحقائق العلمیة المعاصرة في نفي 

  .35النسب، وال ینتفي النسب إال باللعان فقط
غیر أن ھذا المبدأ الذي قررتھ المحكمة العلیا یثیر إشكالیة من حیث 

اللعان دون التذرع بالطرق العلمیة إلثبات یحول رفع دعوى '': صیاغتھ بقولھا
، فھل ھذا یعني وبمفھوم المخالفة أن التذرع بالطرق العلمیة إلثبات ''النسب

  .36النسب قبل رفع دعوى اللعان سیكون مقبوال ومنتجا آلثاره؟

ما یمكن مالحظتھ أن المشرع ترك الباب مفتوحا الجتھاد القضاء في 
والنص الذي . یقتضیھا األمر إلثبات نفي النسب اختیار الوسیلة المناسبة التي

ینسب الولد '': من قانون األسرة التي تنص على أنھ 41یمكن إعمالھ ھو المادة 
، ''التصال ولم ینفھ بالطرق المشروعةلبیھ متى كان الزواج شرعیا وأمكن ا

والنص القانوني ھنا لم یحدد الطرق المشروعة على سبیل الحصر وإنما في 
نا قد ترك المجال مفتوحا لنفي النسب بكل طریق یؤدي إلى نفیھ سواء اعتقاد

مما ھو مذكور في النصوص أو غیرھا زیادة على أن اللعان طریق شرعي 
مثال ومع ذلك لم ینص علیھ القانون وإنما اعتمده القضاء طریقا لنفي 

  . 37النسب
ن فقرة م 40من جانب الفقھ القانوني الجزائري، وعلى ضوء المادة 

قانون األسرة اختلف الفقھاء حول مضمون ھذه المادة بین مؤید ومعارض، 
حیث ذھب الفریق المعارض إلى أن العلم حقیقة نسبیة بینما القرآن كالم هللا 
حقیقة مطلقة صالحة لكل زمان ومكان  وھو الذي فصل في مسألة إثبات أو 

الي یقتضي نفي النسب معلال رأیھ أن النص القرآني صریح وواضح وبالت
  . 38''ال اجتھاد مع وجود النص''العمل بالقاعدة الفقھیة 

علما أن محمد الشریف قاھر ھو عضو المجلي اإلسالمي األعلى، 
ومع ذلك لم یصدر ألي فتوى توضیحیة لذلك مستظھرا وضوح القواعد 
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الفقھیة التي لم تسمح باستعمال أي طریقة غیر شرعیة قد تثبت أو تنفي 
  .النسب

أن المشرع الجزائري أباح : لفریق الثاني من الفقھ إلى القولوذھب ا
من قانون  02فقرة  40اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب فقط في المادة 

األسرة، وكان یستوجب علیھ أن یطبق ذلك في كلتا الحالتین، سواء تعلق 
  .39األمر بإثبات النسب أو نفیھ

رق العلمیة إلثبات النسب في لطالما اقتنع المشرع الجزائري بالط
من قانون األسرة، فإنھ كان یستحسن االعتماد علیھا في  02فقرة  40المادة 

جمیع حاالت تنازع النسب إیجابا أو سلبا، لتحقیق العدالة بصورة أوسع نطاقا، 
ألن نتائج البصمة الوراثیة یقینیة قطعیة، ال تكاد تخطئ في الوالدیة 

إلیھ الشارع بإظھار الحقیقة والعدالة وإنصاف الولد  البیولوجیة، وھو ما یھدف
  . ورعایتھ

موقف التشریع المغربي من الطرق العلمیة وأثرھا على اللعان : الفرع الثّاني
  في نفي النسب

، اكتفى 200440في ظل مدونة األحوال الشخصیة المعدلة سنة 
وھذا المشرع المغربي باعتماد وسیلة اللعان كطریق شرعي لنفي النسب، 

، على أن القاضي یعتمد في حكمھ على جمیع الوسائل 91طبقا لنص الفصل 
 النسب بنفي المغربیة المحاكم بعض قضت كما. المقررة شرعا في نفي النسب

 الذي القرار حیثیات خالل من یالحظما  أحكام وھو عدة في اللعان طریق عن
الطالب  بھ عاب ما صحة تبین حیث'': فیھ األعلى، جاء المجلس عن صدر
 الطعن یمكن فإنھ األسرة، مدونة من 491 المادة بمقتضى ذلك القرار، على
  .41''...اللعان طریق عن الزوج طرف من النسب في

 نظم المغربي المشرع أن نجد المغربـیة األسرة مدونة إلى بالرجوع
 تنص 153 :43منھا، فالمادة 159 - 153 - 151: 42المواد النسب في نفي أحكام
 حجة بشروطھ الفراش یعتبر. الزوجیة بھ تثبث بما الفراش یثبت'' :أنھ على

 اللعان طریق عن الزوج من إال فیھ الطعن ال یمكن النسب ثبوت على قاطعة
 على قویة بدالئل المعني الزوج إدالء: بشرطین القطع تفید خبرة بواسطة أو

  .  ''الخبرة بھذه قضائي أمر صدور، ادعائھ
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على إمكانیة نفي النسب باالعتماد على الخبرة  ھذه المادة التي نصت
وجعلت اللجوء إلیھا مرھون بقناعة القاضي، بل قیدت اللجوء إلیھا بصدور 
أمر قضائي، وفي ھذا تشدد یمكن أن یقلل من اللجوء إلیھا، فعلى فرض أن 
القاضي على اطالع واقتناع بكون الخبرة التي سیلجأ إلیھا ذات نتائج قطعیة 

شأن بالنسبة للبصمات الجینیة، فإنھ یمكنھ أن یحجم عن إصدار أمر كما ھو ال
قضائي یتیح اللجوء إلى الخبرة ما دام الزوج طالب نفي النسب لم یدل بدالئل 

  .44قویة على ادعائھ
أما إذا لم یقتنع القاضي بالخبرة فمھما كان إدالء الزوج المعني بدالئل 

يء ما دام القاضي غیر مقتنع قویة على ادعائھ، فغن ذلك لن یفیده في ش
بالخبرة وما دام أمامھ مسوغ شرعي یجعل منھ مخرجا لرفض طلب اللجوء 
إلى الخبرة والمتمثل في اللعان، ویبقى اللجوء إلى الخبرة الطبیة من عدمھ من 

 .صمیم السلطة التقدیریة للقاضي

 أو الوراثیة البصمة إلى مطلقا یشر لم المغربي المشرع أن یالحظ ما
 وھي الطبیة الخبرة إلى أعاله النص خالل من فقط أشار وإنما الجینیة التحالیل

 یتم فال القضائیة الممارسة مستوى وعلى الجزء، یتضمن الذي الكل باب من
 الطبیة ، فالخبرة45الجینیة بالتحلیالت إال المجال ھذا في نفیھ أو النسب إثبات

 المادة ضمن إلیھا المشار ھي بشروط إال تعتمد ال جدا خطیرة المجال ھذا في
  :كاآلتي وھي األسرة مدونة من  153

 شروط من أن ھنا ویقصد: باألب شرعا الحقا الولد یكون أن - 1
 موضوع الولد یكون أن  -الوراثیة البصمة- الطبیة  طریق الخبرة عن النفي
 المنصوص الفراش شروط اختالل ثبت أما إذا للزوج، شرعا الحقا النفي

 ھذه في الولد فإن األسرة، مدونة من 154 المادة مقتضیات منض علیھا

 ھذه في ال یحتاج بحیث الشرع، بقوة بالزوج الحق غیر یكون األخیرة الحالة
 األمر یتعلق ما لم عنھ، نسبھ نفي أجل من الطبیة الخبرة أو للعان الحالة

 الفراش إلى المستندة الزوجیة العالقة خارج النسب بھا یثبت استثنائیة بحاالت
  .46الفاسد أو الباطل الزواج وحالة بشبھة االتصال حالة مثال ذلك صحیح ومن



  یعقوب بلبشیر/ أ –جیاللي داللي / د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           444

 األسرة مدونة من 153 للمادة المتأنیة القراءة من القاعدة ھذه وتستفاد
 المادة مقتضیات كانت ولما ...'' :فیھ جاء الذي األعلى المجلس قرار ومن

 تاریخ من أشھر ستة لحملا مدة أقل أن على تنص األسرة مدونة من  154
 بتاریخ حملھا أن الطالبة وضعت الملف أوراق من البین وكان العقد،

 2000/08/20 بتاریخ المبرم العقد تاریخ من أشھر ستة من وألقل 16/12/2005
 في بنسب المطلوب الحق غیر ،''ب'' الولد أن اعتبرت لما المحكمة فإن

 ولم صحیحا تطبیقا بھ المحتج لالفص طبقت قد تكون عنھ بنفیھ الذي النقض
  .47''الشأن ھذا في طبیة خبرة إجراء إلى حاجة في تكن

 أھمیة من للنسب لما نظرا: قضائیة دعوى بدون للنسب نفي ال - 2
 نصت لما وفقا المحكمة عن صادر قضائي بحكم إال ال یتم نفیھ فإن قصوى

 تصدر ال لمحكمةوا قضائي بحكم إال ینتفي ال النسب أن من 151 المادة علیھ
  .48االقتناع بعد إال الحكم ھذا

 بنفي السماح یمكن ال: ادعائھ على قویة بدالئل الزوج إدالء - 3
 على قویة دالئل ھناك كانت إذا إال للفراش الولد تھدم قاعدة بكیفیة النسب

 الموضوع محكمة أمام الدالئل تلك یثبت أن علیھ المدعي، الذي ادعاءات
 ووضوح بدقة المشرع یحدد ولم. نظره بوجھة لخیرةا ھذه تقنع بكیفیة

 إطار في داخال ذلك تحدید یبقى الناحیة ھذه ومن .القویة بالدالئل المقصود
 یدلي أن القویة الدالئل باب من ویعد  الموضوع لمحاكم التقدیریة السلطة
 أو عقمھ، تثبت طبیة بشواھد  -النسب لنفي  -مثال باألمر المعني الزوج

 الخیانة اعتیادیة بكیفیة تتعاطى زوجتھ أن تفید القضائیة للشرطة بمحاضر
 یتضح أو بالشبھة، طریق عن بھا اتصل قد غیره أن یتأكد أو الزوجیة
   أن للمحكمة

 مدة مسجونا یكون ، وأن49مضبوطة غیر أقصاھا أو الحمل مدة أقل
 یمتنع القویة الدالئل إثبات وفي غیاب. 50منھ الولد كون معھا یستحیل طویلة
 الفراش إلى المستند النسب لنفي الطبیة القضائیة الخبرة إلى مطلقا اللجوء

  .51الصحیح

 المختصة المحكمة أمر من البد: بالخبرة قضائي أمر صدور - 4
 من تقبل أن مثال المقبول غیر من بحیث متخصصة جھة من الخبرة بإجراء
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 من صادرة خبرة أو ،بھا أمرت أن للمحكمة یسبق لم اتفاقیة طبیة خبرة الزوج
 المجلس لرقابة تخضع واقع ال قانون مسألة وھذه متخصصة، غیر جھة

 أن یجب طبیة خبرة بإجراء المحكمة من الصادر األمر أن طبیعي .األعلى
بھ، ویدخل في  تسمح أو تبیحھ التي القویة الدالئل وجود من التأكد یسبقھ

أو بحاضر للشرطة تفید أن  الدالئل مثال نفي النسب بشواھد طبیة تثبت عقمھ
زوجتھ تتعاطى بكیفیة اعتیادیة للخیانة الزوجیة، أو یتضح للمحكمة أن أقل 
مدة الحمل أو أقصاه غیر مضبوطة، وتبقى الدالئل القویة المذكورة في المادة 
مسألة واقع ال مسألة قانون، وإن كانت تحتاج إلى تعلیل، كما أن الخبرة تقرر 

  .52المحكمة المختصة بشأنھا، على أن تفید القطع عن طریق حكم یصدر عن
 تمھیدي، بحكم تتم التي الطبیة الخبرة بواسطة النسب نفي یكفي وال

 أكدتھ ما على النزاع موضوع في بات بحكم النفي ذلك یصدر أن یجب وإنما
ورغم ذلك فإن المشرع . 53الجینیة الخبرة تقریر على باالعتماد 153 المادة

جوء إلى البصمة الوراثیة بشروط متشددة یجب توافرھا، المغربي قید الل
والمتعلقة بصدور أمر من القضاء بإجراء الخبرة الطبیة، وتوافر دالئل قویة 
من الزوج في ادعائھ، وعدم إقرار النفي إال بحكم قضائي، مما یجعلنا نقول أن 

مة المشرع المغربي بدأ متأثرا بالرأي الفقھي القائل بجواز العمل بالبص
  .الوراثیة في مجال نفي النسب

االلتجاء إلى إجراء خبرة  2005مارس  9أقر المجلس األعلى بتاریخ 
وأمام اختالف الزوجین بشأن تاریخ  ...'': طبیة، حیث جاء في ھذا القرار أنھ

ازدیاد االبن المذكور، فإنھ كان على المحكمة أن تبحث في جمیع وسائل 
لخبرة التي ال یوجد نص قانوني صریح یمنع اإلثبات المعتمدة شرعا منھا ا

المحكمة من االستعانة بھا والمحكمة لما اكتفت بالقول ردا على ملتمس إجراء 
الخبرة، بأن ما تمسك بھ الطالب یخالف أصول الفقھ والحدیث الشریف، دون 
اعتماد نص قاطع في الموضوع، فإنھا لم تضع لما قضت بھ أساسا وعرضت 

  .54''ضقرارھا بذلك للنق
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من بین فقھاء القانون المغاربة المؤیدین العتماد الخبرة في مجال النسب 
   :إثبــاتا ونفــــــــــیا

: )القاضي لدى محكمة االستئناف بالرباط(یرى األستاذ رشید مشقاقة 
إن اعتماد التحلیل العلمي السیما نظام البصمة الوراثیة في مجال النسب لیس ''

لقا مع أحكام الفقھ اإلسالمي وال مع نصوص المدونة، فیھ ما یتعارض مط
ومؤدى ذلك العنایة الفائقة التي أبداھا الطب في مجال الھندسة الوراثیة والتي 
جعلتھ مؤھال لیحظى بقیمة إثباتیة وافرة على عكس ما كان علیھ األمر قدیما 

مد یعت'': من مدونة األحوال الشخصیة الذي جاء فیھ 91وأن تفسیر الفصل 
یجب أن ، ''القاضي في حكمھ جمیع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب

یكون منفذا خصبا لالستفادة من ھذا التقدم العلمي، وأن اللعان یكتنفھ من جانب 
شك وارتیاب في نسب الولد على اعتبار أن اللعان وسیلة ) الزوج(المالعن 

  .55''لميظنیة ولیست قطعیة لذلك وجب الركون إلى التحلیل الع

التعلیم العالي بكلیة  أستاذ( في حین یرى األستاذ محمد الكشبور
أن البصمة الوراثیة حقیقة علمیة لم تعد محل جدل ' : )الحقوق بالدار البیضاء

إال ممن ختم هللا على قلوبھم، فھي تقنیة علمیة تثبت وتنفي النسب البیولوجي 
قدم الذي أحرزه الطب في بین شخصین لما تمتاز بھ من الدقة، فضال عن الت

ھذا المجال فأصبح ذلك مبنیا على الیقین، وأن استبعاد األخذ بھ من طرف 
 .56''القضاء قد یضر بأحكام الشریعة اإلسالمیة عوض خدمتھا

رغم ھذه الحجج المقنعة من الفریق المؤید العتماد البصمة الوراثیة 
ي النسب، إال أنھ ظھر أو كما یسمیھا المشرع المغربي بالخبرة الطبیة في نف

اتجاه ثاني من الفقھ القانوني المغربي یعارض فكرة استخدام البصمة الوراثیة 
كوسیلة لنفي النسب كون الخبرة الطبیة لم یرد النص علیھا بالشریعة 
اإلسالمیة، وأن الوسیلة الوحید لنفي النسب ھي اللعان؛ باعتباره المخرج 

الح الزوج الذي یعوزه إثبات زنا الوحید الذي وضعھ الشرع الحكیم لص
فضال على أن التحالیل الجینیة لیست وسیلة ذات . زوجتھ بأربعة شھود

  .57مصداقیة مطلقة

لكن مھما كانت تبریرات القائلین بعدم جدوى الخبرة، فإنھا تبقى 
وسیلة ناجعة یجب األخذ بھا كونھا تمتاز بالدقة ونتائجھا تكاد تكون قطعیة، 
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ریعة اإلسالمیة ال تمنع باب العلم واالجتھاد، وإال أصبح فضال على أن الش
الطعن في الشریعة بالعجز عن مسایرة التقدم العلمي، وكذا الطعن في كونھا 
صالحة لكل زمان ومكان، وھذا في حالة عدم أخذ فقھاء الشریعة اإلسالمیة 

  .   بما توصل إلیھ العلم
لطّرق العلمیّة وأثرھا على من ا موقف التّشریع التّونسي: الفرع الثّالث

  اللّعان في نفي النّسب
 نفي لمسألة تعرض التونسي المشرع أن نجد التونسي للقانون بالنسبة

 ،58الشخصیة األحوال قانون من 75 والمادة 69 المادة ھما مادتین في النسب
 فال لھ الالزم الولد أو زوجتھ حمل الزوج نفى إذا'': أنھ على تنص 75 فالمادة
 اإلثبات وسائل جمیع الصورة ھذه في وتقبل الحاكم، بحكم إال عنھ ینتفي

   ''...الشرعیة

اشترط المشرع الحكم القضائي لنفي النسب وذلك لتعلق النسب 
بالنظام العام، وأجاز حریة اإلثبات لنفي نسب مولود الفراش بجمیع الوسائل 

ھل ھي . یةالشرعیة، وھو ما یثیر التساؤل حول المقصود بالوسائل الشرع
الوسائل التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة أم ھي وسائل اإلثبات التي یقرھا 

ال شك أن التقدم الذي یتیح الیوم الوقوف بیقین  .59التشریع الوضعي التونسي؟
على صحة النسب من عدمھ عبر التحلیل الجیني یمكن أن یمثل الوسیلة 

ع قد أقر اعتماده في إثبات األفضل إلثبات أو نفي النسب، خاصة وأن المشر
األبوة بالنسبة لألطفال المھملین أو مجھولي النسب بموجب القانون المؤرخ 

  . 200361لسنة  51المنقح بالقانون عدد   199860أكتوبر  28في 
أتاح المشرع التونسي الفرصة لنفي نسب الطفل المولود في إطار 

من  69لب الفصل أما األولى فأوردھا ص: عالقة زوجیة شرعیة بصورتین
عندما فتح المجال إلقامة الدلیل  62مجلة األحوال الشخصیة في فقرتھ األولى

على عدم التالقي بین الزوج وزوجتھ أثناء المدة القانونیة للحمل وھذا الحل 
من مجلة  75أما الصورة الثانیة فقد جاءت بالفصل . عرفھ الفقھ اإلسالمي

نفي النسب بواسطة جمیع وسائل  الذي مكن الزوج من 63األحوال الشخصیة
اإلثبات الشرعیة، وتم تأویل ھذه العبارة األخیرة بصفة متباینة، فرأي أول 



  یعقوب بلبشیر/ أ –جیاللي داللي / د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           448

فقد اعتبر  64أّولھا على أنھا وسائل اإلثبات المقبولة قانونا، أما الرأي الثاني
أنھا تعني وسائل اإلثبات التي قررھا الفقھ اإلسالمي وحجتھ في ذلك المنشور 

الذي جاء مفسرا لعبارة  1993نوفمبر  06لسید وزیر العدل في الصادر عن ا
  . الموانع الشرعیة على أنھا الموانع التي قررھا الفقھ اإلسالمي

 الوسائل من الطبیة االختبارات كون من یمكن قراءة ما تم الذھاب إلیھ
ھو  الشخصیة األحوال مجلة من 75 الفصل في الواردة النسب، لنفى الشرعیة
 تعالى سنھ هللا ما تعنى الشرعیة عبارة أن التونسي، ر علیھ الفقھما استق
 في المقدم الشرح ذلك یؤیده ما وھذا لھم، وشریعة دیناً  ارتضاه وما لعباده،
 الموانع لعبارة تفسرھا معرض في التونسیة العدل وزارة منشور صلب

 نأ'': فیھ جاء حیث المجلة تلك من الخامس الفصل في الواردة الشرعیة
 ھذا وعلى فحسب، اإلسالمي الفقھ أقرھا التي ھي الشرعیة بالموانع المقصود

 الشخصیة األحوال مجلة من 75 رقم الفصل في الواردة الشرعیة العبارة فإن
 من للزوج یمكن والتي اإلسالمي الفقھ في المعتمدة الوسائل تلك بھا یقصد

 ذھب وقد عنھ، وقطعھ بھنس نفى المراد الحمل أو للطفل أبوتھ ینكر أن خاللھا
 الثابت النسب بنفي الوحیدة الوسیلة ھو اللعان أن إلى اإلسالمیة المذاھب فقھاء

  .65''بالفراش

بالنسبة للمشرع التونسي، فإنھ لم ینص صراحة على كون اللعان 
وسیلة لنفي النسب وإنما أورد ذلك ضمنیا، ویتأید ھذا الرأي بأن مصادر 

ا الحل من ذلك أن الئحة الشیخ محمد العزیز األحوال الشخصیة تتضمن ھذ
  .66جعیط تنص على اللعان باعتباره وسیلة لنفي النسب

فضال على أن فقھ القضاء التونسي أكد ذلك إذ جاء في حیثیات قرار 
الفقھ اإلسالمي جاء مقرا بطریقة '': أن 67صادر عن محكمة االستئناف بسوسة

ل في تحلیف كل واحد من معینة للفصل في مثل ھذا الخالف وھي تتمث
الزوجین عدة أیمان مغلطة حسب الصیغة المضبوطة في أحكام اللعان وفي 
صورة إصرارھما یحكم الحاكم بنفي نسب الولد عن المنكر عالقتھ وبالفراق 

  .''األبدي بین الزوجین
 فقھیا نقاشا ،''الشرعیة الوسائل جمیع'' عبارة المشرع استخدام أثار

 مجلة أن یرى األول الفریق: قسمین إلى انقسموا حیث القانون رجال بین
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 .اإلسالمي الفقھ مع صریحة عالقة كل وقد قطعت الئكیة الشخصیة األحوال
 حسب قانونا المقبولة أي القانونیة تعني الشرعیة كلمة الفریق ھذا ویعتبر
 الشخصـــیة األحوال مجلة أن فیعتبر الثاني الفریق أما الوضعي، القانون
 بحــجة ویتمسك اإلسالمي، الفقھ من مستمدة فھي األمــــر كان ومھما

 نفي صورة في أنھ على ینص الموالي 76 الفصل بــأن القــول في متمثـــــلة
 جاء الذي ھو التفریق الزوجین، وھذا بین األبدي بالتفریق وجوبا یحكم النسب

 فإن الزوجین بین لعانال تم ما فإذا باللعان، یسمى ما اإلسالمي بمناسبة الفقھ بھ
فإذا أخذنا بھذه التأویالت جاز القول أن . مستحیلة أصبحت الزوجیة الحیاة

من مجلة األحوال الشخصیة سواء  75النسب قد ینفى على أساس الفصل 
ھذا ما دفع البعض إلى انتقاد األخذ بھذه  .باللعان أو باالختبارات الطبیة

ي النسب ما یجعلھا تؤدي وظیفة عكسیة كوسیلة لنف) التحلیل الجیني(الوسیلة 
تتمثل في التشطیب على ألقاب أبناء كانت وضعیتھم االجتماعیة والقانونیة 

لكن من الناحیة . مثالیھ بدل تمكین أطفال مجھولي النسب من لقب عائلي
القانونیة الصرفة فإن اعتماد ھذه الوسیلة كوسیلة نفي نسب في فقھ القضاء 

من مجلة األحوال  75لى ذلك بالنظر إلى صیاغة الفصل التونسي في طریقھا إ
 .68»جمیع وسائل اإلثبات الشرعیة « الشخصیة وتقبل في ھذه الصورة  

على ھذا األساس یمكن اعتبار ھذه الوسیلة من بین الوسائل الشرعیة   
من مجلة األحوال الشخصیة، كما انتھت إلى  75الواردة بالنص في الفصل 

 1974جانفي  17اف بسوسة في القرار الصادر بتاریخ ذلك محكمة االستئن
كما أن الحقیقة  ،69الذي اعتمد في دعوى نفي نسب وسیلة التحلیل الجیني

العلمیة المتفق علیھا الیوم أن نتیجة ھذا التحلیل إذا تعلق األمر بنفي تكون 
قاطعة وھو ما استندت إلیھ محكمة االستئناف بسوسة في قرارھا المذكور 

المؤرخ في    99- 52أییدا لھ في منشور وزارة الصحة العمومیة عدد ویجد ت
 .70والمتعلق بالتحلیل الجیني 1999جوان  22
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التطبیق القضائي إلثبات نسب الطفل الناتج عن اللعان مع : المبحث الثاني
 اعتماد البصمة الوراثیة

سوف نتطرق إلى تقدیر القاضي الجزائري لنفي النسب بین اللعان   
رأي القضاء المغربي والتونسي طرق العلمیة ضمن المطلب األول، وإلى وال

 .في المطلب الثاني من البصمة الوراثیة وأثرھا على اللعان
تقدیر القاضي الجزائري لنفي النسب بین اللعان والطرق : المطلب األّول

  العلمیة
یعتبر اللعان إحدى الطرق المشروعة لنفي النسب طبقا لنص المادة 

ن قانون األسرة الجزائري، باعتباره الوسیلة الوحیدة في نظر الفقھ م 41
اإلسالمي في مجال النسب، وإن كان المشرع لم ینص علیھ صراحة كما 

من نفس القانون نعتبره كذلك؛  222أسلفنا القول، وبالرجوع إلى نص المادة 
  .حیث اعتمده القضاء طریقا لنفي النسب

ال كبیرا من حیث سلطات القاضي في لھذا طرحت ھذه المسألة إشكا 
فإذا كان اللعان . تقدیرھا إلى جانب الطرق العلمیة في مجال نفي النسب

الطریق الشرعي لنفي النسب والمنصوص علیھ في الكتاب والسنة، ھل یصح 
نفي النسب بالطرق العلمیة في نظر القضاء الجزائري، علما وأن ھذه الوسائل 

ي ناجعة من خالل النتائج المتوخاة منھا، بأن أصبحت الیوم تعد وسائل نف
تعطل أثر اللعان في نفي النسب واألمر بخضوع األطراف إلجراء تحالیل 

  . البصمة الوراثیة، بناء على طلب من الزوج أو الزوجة؟
إذا كان اللجوء للوسائل العلمیة وخصوصا في الوقت الحاضر یفید في 

من  40لجزائري یعدل نص المادة ثبوت النسب، األمر الذي جعل المشرع ا
، نتج عنھ استحداث طرق ووسائل علمیة 02- 05قانون األسرة بموجب األمر 

واعتمادا على الفقرة الثانیة من ھذه المادة أجاز المشرع . حدیثة إلثبات النسب
للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب، فإذا كان األمر كذلك، ألیس 

ما دام أن المشرع ترك الباب . 71مخالفة لنفي النسب ممكنا؟قبولھا بمفھوم ال
مفتوحا الجتھاد القضاء في اختیار الوسیلة المناسبة التي یقتضیھا األمر إلثبات 

ولو  -البصمة الوراثیة  –نفي النسب، نعتقد أنھ البد من سلوك ھذا الطریق 
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وضوع على سبیل االستدالل من القضاء لتسھیل مھمة القاضي في ھذا الم
  . 72الحساس

إن لجوء القاضي للطرق العلمیة في مجال إثبات أو نفي النسب یعد 
من قبیل الخبرة الطبیة التي یستعین بھا لحل المسائل العالقة في إلحاق األبناء 

إذا تتبعنا مجمل القضایا المطروحة على القضاء . بآبائھم أو في عدم إلحاقھم
معظم االجتھاد الصادر عن قضاة الجزائري في مجال نفي النسب، نجد أن 

المحكمة العلیا متواتر من جھة اعتماد اللعان دون الخبرة العلمیة، سواء قبل 
فالمحكمة العلیا . 2006تعدیل قانون األسرة أو بعده، بل امتد ذلك إلى غایة 

  .73تستوجب نفي النسب بطریق اللعان فقط

ق الوحید لنفي لقد استقر القضاء الجزائري على أن اللعان ھو الطری
النسب ولم تتم االستعانة بأي طریق آخر، وذلك كلھ واضح في قرارات 
المحكمة العلیا التي أقرت تطبیق اللعان ووفق ضوابطھ الشرعیة، سواء من 

حیث أقرت المحكمة العلیا . حیث شروط القیام بھ أو من حیث أحكامھ وآثاره
یمنع عن تأخیره ظروف  بأن مدة نفي النسب ال تتجاوز ثمانیة أیام ما لم

  .خاصة وجب إثباتھا، وذلك بعد علم الزوج بالحمل أو الوضع أو رؤیة الزنا
إن القضاء الجزائري تماشیا مع أحكام قانون األسرة الجزائري، قد 
عمد إلى اللجوء للطرق التقلیدیة لنفي النسب، بالرغم من أن المشرع لم ینص 

سب أو غیره من الطرق، إال أن صراحة على اللعان كطریق شرعي لنفي الن
ضح القضاء استقر على عّده كذلك، ولم یذكر أي أسلوب آخر سواه كما ھو وا

ھي ستة  حیث أنھ بالفعل فإن أقل مدة للحمل'': من قرارات المحكمة العلیا
من نفس القانون تقضي بأن الولد  41، كما أن المادة أ.ق 42أشھر طبقا للمادة 

زواج شرعیا وأمكن االتصال ولم ینفھ بالطرق ینسب ألبیھ متى كان ال
  .74''المشروعة وھو اللعان

أما نفي النسب یجب أن یكون بالطرق  ...'': وجاء في قرار آخر 
المشروعة والمقصود بھ القیام من طرف الزوج بدعوى اللعان الذي حددتھ 

رؤیة یوم العلم بالحمل أو بالشریعة واجتھاد المحكمة العلیا بثمانیة أیام من 
ثم أنھ إذا ما أردنا معرفة موقف القضاء الجزائري من البصمة .  75''الزنا
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الوراثیة وإمكانیة اعتبارھا طریقا لنفي النسب، نعود لما ورد في إحدى 
) ف.ر(، حیث جاء تتلخص حیثیاتھ في أن الطاعنة 76قرارات المحكمة العلیا

ھا محامیھا بواسطة عریضة قدم 11/01/2009طعنت بطریق النقض بتاریخ 
األستاذ بن عبید عبد الوھاب المعتمد لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر 

القاضي بتأیید الحكم  2008/ 27/04عن مجلسي قضاء سطیف بتاریخ  
والذي قضا  15/12/2007المستأنف الصادر عن محكمة سطیف بتاریخ 

العزیز تمھیدیا وقبل الفصل في الموضوع بتعیین الخبیر بن بركات عبد 
ونجار فیصل المختصین في الطب الشرعي والكائن مقرھما بمصلحة الطب 
الشرعي بمستشفى بن بادیس بقسنطینة لیقوم كل واحد منھما بإجراء مقارنة 

وھذا بعد أخذ عینة ) أ.س(والولد ) ش.س(بین الشفرة الوراثیة للمطعون ضده 
من ثم إذا كان من أنسجتھما والقول ما إذا كانتا متطابقتین من عدمھ و

  .  المطعون ضده والد الولد أم ال
وقد قضت المحكمة العلیا بقبول الطعن بالنقض شكال وموضوعا، 
ونقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن مجلس قضاء سطیف بتاریخ 

وتمدید النقض إلى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة  27/04/2008
  :ة، لألسباب التالیةبدون إحال 15/12/2007سطیف بتاریخ 

حیث تبین بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فیھ، أن 
المطعون ضده رفع دعواه ضد الطاعنة طالبا تعیین مختص في علم الھندسة 
الوراثیة الجینیة وتكلیف بإجراء خبرة طبیة لفك الشفرة الوراثیة للمطعون 

لذي ینكر المطعون ضده نسبھ ضده وللطاعنة، وكذا الشفرة الوراثیة للولد ا
إلیھ، والقول ما إذا كان الولد من صلبھ أم ال، وفي حالة ما إذا كان الولد لیس 

  . من صلبھ الحكم بإسقاط نسبھ عنھ وإلغاء شھادة میالده
حیث أن الحكمة المستأنف قضى بتعیین خبیرین مختصین في مجال 

لمطعون ضده والولد الطب الشرعي إلجراء مقارنة بین الشفرة الوراثیة ل
وذلك بعد اخذ عینات من أنسجتھما، والقول ما إذا كانتا متطابقتین من ) أ.س(

وبالرجوع إلى الحكم . عدمھ، ومن ثم ما إذا كان المطعون ضده ھو الولد أم ال
المستأنف فإن الطاعنة تمسكت برفض الدعوى لسبق الفصل فیھا، إذ تبین 

النزاع سبق طرحھ على القضاء وكان فعال بالرجوع إلى أوراق الملف أن 
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وقضى من  02/10/2006آخر قرار صدر عن مجلس قضاء المسیلة بتاریخ 
جدید بعدم قبول دعوى المالعنة التي رفعھا المطعون ضده لورودھا خارج 

وبعد الطعن بالنقض ضد ذلك القرار من قبل المطعون ضده، . األجل الشرعي
قرار الصادر عن غرفة األحوال رفضت المحكمة العلیا طعنھ بموجب ال

  .16/07/2008الشخصیة بتاریخ 
وحیث أنھ ما دام المطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللعان فال یجوز 

ھا الجدیدة التي تنص من قانون األسرة في صیاغت 40لھ التذرع بأحكام المادة 
یثبت النسب بالزواج الصحیح أو اإلقرار وأنھ یجوز للقاضي '': على أنھ

یتبین من ھذا القرار الصادر عن  .''اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب
المحكمة العلیا، أن موقف القضاء الجزائري كان واضحا من عدم استخدام 

د البصمة الوراثیة كطریق لنفي النسب، واستقر موقفھ على أن الطریق الوحی
من  41لذلك ھو اللعان، حیث فسر عبارة الطرق المشروعة الواردة في المادة 

وقد صاغت المحكمة العلیا ھذا الرأي . قانون األسرة على أنھا وسیلة اللعان
یحول رفع دعوى اللعان دون التذرع '': أ الذي جاء في دیباجة القرارفي المبد

  .''بالطرق العلمیة إلثبات النسب
ون ضده رفع دعوى اللعان ولم تقبل منھ الختالل وحیث أن المطع

شروطھا، فلیس لھ اللجوء إلى طریق آخر، ویبقى معھ نسب الولد ثابتا؛ وفي 
قضیة الحال اختل أحد شروط قیام دعوى اللعان وھو ضرورة ورودھا في 
اآلجال المحددة شرعا وقضاء وھي ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل أو رؤیة 

غیر أن ھذا المبدأ الذي قررتھ المحكمة  .بل من رافعھا بعد ذلكالزنا وال تق
یحول رفع دعوى اللعان دون '': العلیا یثیر إشكالیة من حیث الصیاغة بقولھا

، فھل ھذا یعني وبمفھوم المخالفة أن ''التذرع بالطرق العلمیة إلثبات النسب
اللعان سیكون التذرع بالطرق العلمیة إلثبات النسب أو نفیھ قبل رفع دعوى 

  .   77مقبوال ومنتجا آلثاره؟
وكان واضحا موقف القضاء في قضیة تتلخص وقائعھا من ملف   

 40القضیة أن الطاعن طلب إجراء الحمض النووي لألبناء وفقا ألحكام المادة 
من قانون األسرة معلال ذلك بأنھ یربطھ بالمدعى علیھا عقد زواج وان األبناء 
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اج وانھ اكتشف تصرفات ال أخالقیة من جانب المدعى ولدوا خالل فترة الزو
  .علیھا وصلت حد الخیانة مما جعلھ یتأكد یقینا من عدم انتساب األبناء إلیھ

من  2012مارس  15جاء رد قضاة المحكمة في قرار صادر بتاریخ 
أن اللجوء إلى الطرق العلمیة مقررة إلثبات النسب ولیس لنفیھ، بدعوى أن 

قانون األسرة فتحت المجال لقطع دابر الشك حول النسب  من 40/2المادة 
بالركون إلى الطرق العلمیة إلثباتھ أو نفیھ وأنھ أمام تمسك الطاعن بإجراء 
التحلیل الطبي بواسطة الحمض النووي وتقدیمھ شھادة طبیة تفید عجزه 

المذكورة  40/2الجنسي عن اإلنجاب فإن قضاة الموضوع خالفوا نص المادة 
  .78ا قرارھم للنقضوعرضو

وبنفس الكیفیة التي قوبل بھا القرار السابق قضت المحكمة العلیا في 
برفض الطعن، واعتبرت طلب  2012مارس  15قرار صادر عنھا بتاریخ 

للتأكد من ثبوت نسب البنت '' ADN'' الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة لتحلیل
لعالقة الزوجیة، وأن لھ، طلب غیر مؤسس كون البنت قد ولدت أثناء قیام ا

أیام  8الطاعن لم ینف الحمل بالطرق المشروعة المتمثلة في اللعان خالل مدة 
 . 79مما یحول دون اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب. من تاریخ الحكم

ر بتاریخ بل ذھب قضاة المحكمة العلیا إلى أبعد من ذلك في قرار صاد
باإلقرار بالبنوة، ویكون حجة على المقر،  یثبت النسب'': جاء فیھ 14/11/2012

ال یحتمل . حال حیاتھ وبعد وفاتھ، حتى ولو ثبت خالف ذلك بطریق آخر
اإلقرار النفي، ال بشھادة الشھود وال بالخبرة العلمیة، وتحت أي ادعاء بالتبني 

  .80''أو بغیره

أن ''یستنتج من خالل ھذا القرار أن قضاة المحكمة العلیا كرسوا مبدأ 
الطریق الشرعي والقانوني لنفي النسب ھو اللعان دون غیره من األدلة 

النسب الثابت '': 13/12/2012األمر الذي أّكده القرار المؤرخ في  .''العلمیة
أ ال یجوز تقدیم .من ق 41بالفراش، ال ینتفي إال باللعان والمقصود في المادة 

 .81''البصمة الوراثیة على اللعان، بطلب من الزوج

ذا ما یمكن استنتاجھ من خالل الرجوع إلى بعض األحكام القضائیة ھ
غیر أنھ ال ...'': الصادرة عن المحاكم االبتدائیة، حیث جاء في إحدى حیثیاتھ

، ویعتمد 82ینتفي الولد عن الرجل أو حمل الزوجة منھ إال بحكم من القاضي
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في القاضي في حكمھ على جمیع الوسائل المقررة شرعا وقانونا في ن
.                                                                                                                            83''النسب

في ھذا الحكم الصادر عن محكمة المدیة، ورغم عدم إلزام القضاة 
اآلخرین بھ لعدم اعتباره اجتھادا قضائیا أو سابقة قضائیة لعدم صدوره عن 

حكمة العلیا، ولكنھ یسمح باعتماد طرق أخرى غیر اللعان في نفي النسب، الم
ھذا ما یطالب بھ  .وھو بالتالي ما یسمح باللجوء إلى البصمة الوراثیة

المتقاضین الیوم في العالم اإلسالمي، حیث أنھ وعلى مستوى القضاء 
الجزائري على وجھ الخصوص نالحظ التزاید المستمر للدعاوى الخاصة 

سائل األنساب، سواء ألجل اإلثبات أو النفي، وذلك لتعلق أصحاب ھذه بم
  .       84الدعاوى بالنتائج الجدیة للتحالیل

علما أن اإلقرار بالعمل بالبصمة الوراثیة لم یتم فیما یخص قضایا 
، 02-05شؤون األسرة إال بعد التعدیل األخیر لقانون اآلسرة بموجب األمر 

فقرة  40جوء للبصمة الوراثیة من خالل نص المادة والذي منح مشروعیة الل
من قانون األسرة كوسیلة حدیثة إلثبات النسب مع احتفاظ القاضي بحق  02

االستعانة بھا وسلطتھ التقدیریة في األخذ بھا من عدمھ، طبقا لعبارة یجوز 
  .الواردة في ھذه الفقرة'' للقاضي''

اھا في حالة اللجوء إلى فإن أھم حاالت األخذ بالبصمة الوراثیة، نر
إجراء اللعان لنفي النسب، وھنا یجوز للقاضي أن یطبق اللعان وفقا للنصوص 

فاللعان كإجراء لنفي النسب ال . الشرعیة والقانونیة للتفریق بین الزوجین
یتعارض مع اللجوء إلى األدلة العلمیة في سبیل الوصول إلى الحقیقة، فإن 

في حفظ األنساب من الضیاع، ویحمي األسرة األخذ بھا یحقق مقصود الشرع 
  .من التشرد واللجوء إلى الحلف كذبا وبھتانا

كما یستطیع في نفس الوقت أن یأمر بإجراء اختبارات البصمة 
إذ تعتبر كقرینة من القرائن التي قد . الوراثیة للوصول إلى حقیقة نسب الولد

لھ، وربما مدعاة لعدولھ تؤید الزوج في طلبھ اللعان، أو قد تدل على خالف قو
  .عن اللعان
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ذلك أن تحالیل البصمة الوراثیة تقوم بالشھادة، كما أن نتائجھا یقینیة 
قطعیة، لكونھا مبنیة على الصفات الوراثیة العلمیة البیولوجیة بین اآلباء 

  .85واألبناء، مما یؤدي إلى معرفة األب الحقیقي البیولوجي إلى حد بعید

مارس  05لمحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في وھو ما أشارت إلیھ ا
، من أن قضاة الموضوع لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق 2006

نسب المولود للمطعون ضده، باعتباره أبا لھ، كما أثبتت الخبرة العلمیة 
)ADN( من أن الطفل المذكور ھو ابن المطعون ضده ومن صلبھ، بناء على ،

فكان علیھم إلحاق ھذا الولد بأبیھ وھو . نت تربطھ بالطاعنةالعالقة التي كا
الطاعن، وال أن تختلط علیھم األمور بین الزواج الشرعي الذي تناولتھ المادة 

من قانون األسرة، وبین إلحاق النسب الذي جاء نتیجة عالقة غیر  41
  .86شرعیة، األمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ

العالقة غیر شرعیة وقضیة الحال تتعلق بإثبات بالرغم من أن 
النسب، ومع ذلك فإن المحكمة العلیا قد أحسنت صنعا في ھذا القرار، عندما 
اعترفت بدور الخبرة العلمیة الطبیة، وبالقوة الثبوتیة لھذه الوسیلة في إثبات 

فإنھ مع تطور التجارب المخبریة والبیولوجیة والطبیة . النسب وبدون منازع
، التي أصبحت ال تتناول مجرد عینات الدم، وإنما )DNA(فحوصات الدنا ل

الخصائص الجینیة الوراثیة لإلنسان، بحیث یمكن أن تعطي نتائج مؤكدة ال 
  .  87تدع مجاال للشك حول ھویة والدي الطفل المتنازع علیھ

رأي القضاء المغربي والتونسي من البصمة الوراثیة وأثرھا : المطلب الثّاني
 لى اللعانع

لقد ثمن القضاء المغربي والتونسي لتقنیة البصمة الوراثیة وأھمیتھا 
حیث یحسب للتشریع المغربي أنھ كان من السابقین لالستفادة ، في نفي النسب

أما من جانب  .من البصمة الوراثیة إلثبات ونفي النسب في نفس الوقت
لوراثیة واستخدامھا المشرع التونسي فالظاھر أنھ لم یتناول قضیة البصمة ا

وطبقا لذلك سوف نستعرض كل من موقف القضاء المغربي  .في نفي النسب
   .والتونسي من البصمة الوراثیة وأثرھا على اللعان لنفي النسب
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موقف القضاء المغربي من اللعان والبصمة الوراثیة في نفي : الفرع األّول
  النسب

و النسب عن الزوج یعتبر اللعان أھم وسیلة شرعیة لنفي الحمل أ
بالخصوص، لكن یقع اإلشكال لّما تتعارض ھذه الوسیلة مع الخبرة الطبیة 

  .والمقصود بھا البصمة الوراثیة
من مدونة  152والمادة  153تكتسي الخبرة الطبیة قوتھا من المادة 

األسرة، مما یعطي الحق للزوج طلب خبرة طبیة لتحدید النسب أو نفیھ، 
تكون قاصرة على فراش الزوجیة، فحتى النیابة العامة والخبرة الطبیة ال 

یمكنھا أن تثیر تلقائیا إجراء خبرة طبیة لتحدید المنسوب إلى المشتبھ بھ لتحدید 
  .ھل الحمل الحق ب ھام ال؟ وھل ھو من صلبھ أم ال؟

بالنسبة للقضاء المغربي وقبل تعدیل مدونة األحوال الشخصیة سنة 
ستعانة بالتحالیل الطبیة في مسائل األنساب ، كان یرفض صراحة اال2004

من مدونة األحوال  91المتنازع علیھا كطریق لنفي النسب، وبناء على الفصل 
الشخصیة الملغاة قرر القضاء المغربي أن اللعان ھو الوسیلة الوحیدة لنفي 
النسب عن الزوج، واستقر القضاء على رفض اعتماد الخبرة الطبیة عامة 

  . 88ئل إثبات أو نفي النسبكوسیلة من وسا
فقد ورد فیھ إن قاعدة  1982فبرایر  9جاء في قرار صادر بتاریخ 

الولد للفراش ال یجوز دحضھا إال بالوسائل المقررة شرعا لنفي النسب، وأنھ 
إذا كان الشرع والقانون یعتدان برأي الخبرة من األطباء في عدة مسائل فإنھما 

ي النسب، استنادا إلى عدم قابلیة الزوج لم یعتدا برأیھم فیما یرجع لنف
  .89"لإلخصاب، مادام في وسع ذلك الزوج نفي النسب عن طریق اللعان

ومن بین القرارات الصادرة عن المجلس األعلى التي استبعدت  
، جاء 1981سبتمبر  15التحلیل الطبي في نفي النسب، القرار الصادر بتاریخ 

ي لمعرفة ما في الرحم، علة، أو حمال إذا بقیت یلتجأ إلى التحلیل الطب ...'': فیھ
الریبة في الحمل بعد انقضاء السنة ومن تاریخ الطالق أو الوفاة وال یلتجأ إلى 

غیر أنھ بعد التعدیل أجاز العمل بھذه الخبرة  .90''ھذه الوسیلة في نفي النسب
مع أو استعمال البصمة الوراثیة كطریق للكشف عن األنساب إثباتا أو نفیا، 
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التقید بشرطین في حالة النفي أوالھما إدالء الزوج المعني بدالئل قویة على 
  .ادعائھ وثانیا صدور أمر قضائي بالتحكیم للخبر القضائیة

المالحظ من خالل العمل القضائي، أنھ جعل من علة عدم إدالء 
الزوج بدالئل قویة على ادعائھ، قاعدة لرفض طلب اللجوء إلى الخبرة ومرد 

من المدونة والتي لم توضح  153الغموض الذي جاءت بھ صیاغة المادة ذلك 
معنى الدالئل القویة، ولذلك أصبح تحدیدھا داخال في إطار السلطة التقدیریة 
لمحاكم الموضوع، وتبقى فكرة الدالئل القویة مسألة واقع ال مسألة قانون وإن 

ن جانب كانت تحتاج إلى تعلیل منضبط دفعا ألي تعسف قد یمارس م
  .    91المحاكم

من  153إن نفي النسب عن طریق الخبرة یتطلب شرطي المادة 
، وعلیھ فإن مسلك الخبرة كوسیلة لنفي النسب تحكمھا وقائع 92مدونة األسرة

كغیاب الزوج وتواجده خارج البلد، أو كون الزوج عقیما، حیث یتسع معھا 
ط فراش صحیح بین موضوع نفي النسب، غیر أن ھذا النفي بدوره یتطلب شر

الزوجین لتتم المنازعة بینھا وبین اللعان، لكن ما موقف القضاء المغربي من 
  .ھذا التنازع الثنائي للخبرة واللعان في مجال نفي النسب؟

یثبت '': من مدونة األسرة المغربیة 158بالرجوع إلى نص المادة 
السماع وبكل  النسب بالفراش أو بإقرار األب، أو بشھادة عدلین، أو ببینة
والمالحظ أن . ''الوسائل األخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائیة

التي تفید االختیار؛ فھل یعني ذلك أنھ  ''أو'' المشرع المغربي اعتمد عبارة
فتوافر حجج قویة تفضي . یجب مراعاة الترتیب حسب ما نصت علیھ المادة؟

لكن عدم توافر ھذه الحجج وبمفھوم إلى ثبوت النسب یغنینا عن نفي النسب، و
المخالفة یعطي الحق في نفي النسب، ولكن ھل ھناك من سبیل لصیاغة 

  .ترتیبیة في مجال نفي النسب بین اللعان والخبرة الطبیة؟
من المدونة باعتبار الفراش حجة قاطعة  153إن ما نصت علیھ المادة 

وج عن طریق اللعان، على ثبوت النسب ال یمكن الطعن فیھ إال من طرف الز
نستفید من ھذا النص أن صاحب دعوى نفي . أو بواسطة خبرة تفید القطع

النسب لھ حق االختیار بین اللعان كوسیلة شرعیة لنفي النسب وبین الخبرة 



  لبصمة الوراثیة في إثبات النسبدور ا                                                                         
  

 

 459                                                                              الدولي التاسع الملتقى

كمستجد بیولوجي علمي لھذا النفي، وھنا یمكن ) البصمة الوراثیة(الطبیة 
  .االستعانة ببعض االجتھاد القضائي المغربي

 ما 2005 مارس 9 بتاریخ األعلى مجلس عن صادر قرار في جاء
حیث صح ما عابھ الطالب على القرار المطعون فیھ، ذلك أنھ وإن  ...'' :یلي

كان الفراش الشرعي قرینة قاطعة على إثبات النسب فإن ذلك مشروط بأن 
ھ وال تكون الوالدة ثابتة التاریخ وداخل األمد المعتبر شرعا بشكل ال مراء فی

وأنھ أمام اختالف الزوجین بشأن تاریخ ازدیاد االبن المذكور فإنھ كان ...جدال
على المحكمة أن تبحث في جمیع وسائل اإلثبات المعتمدة شرعا ومنھا الخبرة 

والمحكمة التي ال یوجد نص قانوني صریح یمنع المحكمة من االستعانة بھا 
رة، بأن ما تمسك بھ الطالب لما اكتفت بالقول ردا على ملتمس إجراء الخب

یخالف أصول الفقھ والحدیث الشریف، دون اعتماد نص قاطع في الموضوع، 
  . 93''فإنھا لم تضع لما قضت بھ أساسا وعرضت قرارھا بذلك للنقض

ما یمكن مالحظتھ عن ھذا القرار أن النزاع حصل في ظل مدونة 
األعلى قد تم في ظل األحوال الشخصیة الملغاة، وأن الطعن فیھ أمام المجلس 

مدونة األسرة الجدیدة، حیث قرر المجلس األعلى أنھ لیس ھناك ما یمنع 
محكمة الموضوع من اعتماد الخبرة الطبیة في مجال النسب، انطالقا من 
التوجھ الجدید لمدونة األسرة الجدیدة، وقد أكد المجلس األعلى موقفھ ھذا 

جة قاطعة على ثبوت النسب وال الفراش الصحیح ح ...'': الحقا حیث قرر أن
  . 94''أو خبرة طبیة إذا توافرت شروطھا یمكن نفیھ إال عن طریق اللعان

من خالل مجموعة القرارات الصادرة عن محكمة النقض، تراجعھا 
عن مواقفھا المتشددة إزاء إعمال الخبرة الطبیة، إذ نجدھا تدعوا إلى اعتماد 

صادر عن المجلس جاء في قرارھا الالخبرة رغم أداء الزوج یمین اللعان، 
حیث صح ما عابھ السبب، ذلك أن  ...'': 2006جانفي  18األعلى بتاریخ 

الفراش یكون حجة قاطعة على ثبوت النسب، شرط تحقق اإلمكانیین المادي 
والشرعي، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن نازع في نسب االبن إلیھ، 

ذ ازدیاد االبن األول، أي أنھ استبرأھا بعد وادعى أنھ لم یتصل بالمطلوبة من
ھذا الوضع وأدى یمین اللعان على ذلك، في حین رفضت المطلوبة أداءھا 
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رغم توصلھا، كما رفضت الحضور أثناء أداء الیمین، ورفضت ذلك الخبرة، 
والتمس إجراء خبرة قضائیة إلثبات عدم نسب المولود إلیھ والتمسك بھا، 

رارھا بأن الخبرة لیست من وسائل نفي النسب شرعا في والمحكمة لما عللت ق
من مدونة األسرة النافذة المفعول بتاریخ القرار المطعون  153حین أن المادة 

فیھ، والواجبة التطبیق والتي تنص على أن الخبرة القضائیة من وسائل الطعن 
عللھ في النسب إثباتا أو نفیا، تكون قد أقامت قضاءھا على غیر أساس، ولم ت

  .95''...تعلیال سلیما مما یعرضھ للنقض
نستنتج من خالل ھذا القرار أن اللعان لھ أولویة في التطبیق لنفي 
النسب لتوافر العالقة الزوجیة وحفظ النسب بالخصوص، وضمان استمرار 
كیان األسرة تقتضي اعتماد الوسائل الشرعیة أوال ثم الوسائل الحدیثة ثانیا، 

  .زوجة أداء یمین اللعانھذا في حالة رفض ال
حیث  ...'': جاء في حكم صادر عن المحكمة االبتدائیة ببركان

تستھدف المدعیة من دعواھا إلى الحكم لھا بإثبات نسب ابنھا إلى المدعى إلیھ 
من مدونة األسرة، وحیث عززت المدعیة  156طبقا لمقتضیات المادة 

دعیة متزوجة من المدعى دعواھا بصورة شمسیة لشھادة إداریة تفید بأن الم
 .علیھ مدة أربع سنوات ولھا منھ طفل وشھادة الحیاة الخاصة باالبن المذكور

وحیث إن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقیق المخولة لھا قانونا أمرت 
وحیث  .بإجراء خبرة على المدعى علیھ للقول ما إذا كان االبن من صلبھ أم ال

طرف مختبر الشرطة العلمیة على أن االبن  أسفر تقریر الخبرة المنجزة من
ھو من صلب المدعى علیھ یقینا، وعلیھ فإن طلب المدعیة یكون مبنیا على 

  .96''أساس قانوني ومن ثم یثبت نسب االبن إلى المدعى علیھ

 ...'': وفي حكم آخر صادر عن المحكمة االبتدائیة بالخمیسات جاء فیھ
العناصر الكافیة للبت في الطلب مما وحیث إن المحكمة لم تكن تتوفر على 

. أمرت تمھیدیا بإجراء خبرة طبیة أسندت للمختبر العلمي للدرك الملكي
على أن المدعى علیھ  30/03/2006وحیث أسفر تقریر الخبرة المنجزة بتاریخ 

وحیث إن إنكار المدعى  .% 999,99ھو أب الطفل أحمد بنسبة أبوة تناھز 
غم توفر الشروط المنصوص علیھا في المادة علیھ أن یكون الحمل منھ ر

من مدونة األسرة  تفنده نتائج الخبرة القضائیة التي تفید القطع بوجود  156
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وحیث إن البصمة  .العالقة البیولوجیة بین المدعى علیھ وبین الطفل أحمد
الوراثیة تتضمن البنیة التفصیلیة التي تدل على كل شخص بعینھ وال تكاد 

وحیث إنھ والحالة ھاتھ تبقى دفوع . قق من الوالدیة البیولوجیةتخطئ في التح
  . 97''...المدعى علیھ غیر جدیة ویتعین ردھا

رأي فقھ القضاء التونسي في البصمة الوراثیة وأثرھا على : الفرع الثاني
  اللعان

من مجلة األحوال الشخصیة ال تنص  75رغم أن مقتضیات الفصل   
 ...'': حلیل الجیني في قضایا النسب، بقولھصراحة على اعتماد إجراء الت

، ورغم الجدل ''وتقبل في ھاتھ الصورة جمیع وسائل اإلثبات الشرعیة
القضائي الذي أثارتھ لفظة الشرعیة، إال أن القضاء التونسي قبل اعتمادھا في 

 لم التونسي المشرع أن القانونیة النصوص من الظاھر. قضایا نفي النسب
إذا ما استثنینا  الوراثیة، بالبصمة النسب نفي مسألة إلى صراحة یتعرض
، الذي اعتمد صراحة طریقة التحلیل الجیني في إثبات 1998أكتوبر  28قانون 

األبوة واألمومة البیولوجیة وجعلھا مستقلة بذاتھا على غرار اإلقرار 
 مسألة أثیرت إذ ذلك عكس كانت القضائیة التطبیقات أن غیر. والشھادة
 موقفھ القضاء أبدى عدیدة قضایا في النسب لنفي الدمویة التحالیل استخدام

 بسوسھ، االستئناف محكمة على النسب نفي موضوع عرض حیث .منھا
 الوسائل بین من شرعیة وسیلة یعتبر بالدم الطبي التحلیل أن قررت

 التي التونسیة األحوال الشخصیة مجلة من  75 رقم بالفصل علیھا لمنصوصا
 صلب ذلك وضّمنت القرار ھذا التعقیب محكمة أیدت وقد .النسب بھا ینتفي

 االستئناف محكمة بھا أخذت التي اإلثبات وسیلة إن '': فیھا قالت والتي حیثیتھ
 یعتمد كما ویعتمدھا بھا ویأخذ االشارع، یقرره شرعیة وسیلة ھي بسوسھ،

  .98''طلقاً م التالقي بعد الیقین كحصول المثبتة، األخرى اإلثبات وسائل على

 حیث الرأي، ھذا على التونسیة التعقیب محكمة قضاء لقد استقر
 لنفى كوسیلة الوراثیة والبصمة الجینیة االختبارات باعتماد أخرى مرة قضت

 یكون الحال ھذه في النسب نفى بأن'': أحكامھا أحد حیثیات فى فقضت النسب،
 بھ جاءت الذي ملالح أو الوالدة ولكن الصحیح، والزواج الفراش توافر مع
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 وسائل من الزوج یقدمھ ما بحسب والنفي الطعن، موضوع ھو الزوجة
 یجب بل كافیة فیھ الشھود شھادة تعد والتي والقانونیة، الشرعیة اإلثبات

 أو سلبي تأثیر لھا یكون قد والتي الطبیة، واالختبارات األبحاث على االعتماد
 والمولود الزوجة أو لزوجا من لكل الدم تحلیل وسیلة ذلك ومن ایجابي

 تحقق التي الوسیلة تلك اعتماد من شيء یمنعھ ال وأنھ نسبھ، بنفي المطالب
  .99''قاطعة علمیة طریقة تعتبر والتي صحتھا، من الشرعي الطب علماء

 القضاء بأن نرى وبالتالي المحكمة ھذه قضاء فقھ علیھ درج ما ھذا 
 من الطبیة االختبارات یعتبر قیب،التع أو االستئناف قضاء كان التونسي سواء

 ،100االستئنافیة القرارات إحدى جاء في .النسب لنفى الشرعیة الوسائل
 االستئناف محكمة فقضت ...النسب لنفي الدمویة تحالیل إلى المحكمة استندت
 صلب من یكن لم الطفل ذلك أن المنتدب الخبیر وأكد التحلیل ذلك بإجراء
 بنفي والقضاء االبتدائي الحكم بنقض بسوسة االستئناف محكمة وقضت الزوج
  .101النسب

 شرعیة وسیلة ھي الوسیلة ھذه أن بسوسة االستئناف محكمة اعتبرت  
 بصورة قرارھا الشخصیة، وعللت األحوال مجلة من 75 الفصل معنى على

 عدة إلى واستندت اللعان، وسیلة وإلى اإلسالمي للفقھ فیھ تعرضت مطولة
 یمكِّن أضحى الذي العلمي التقدم بینھا موقفھا، ومن متدعّ  أن شأنھا من حجج

 في المحاكم أن كما بینت. قطعیة بصورة النسب نفي من األحیان بعض في
قضایا  في العجز نسبة بتقدیر الطبیة االختبارات تعتمد الصور من كثیر

القتل،  قضایا بعض في الموت سبب لبیان أو الشغل وحوادث المرور حوادث
 من التحالیل ھذه أن اعتبرت الفرنسي وخاصة المقارن لقانونا ضوء وعلى

 .102الشخصیة األحوال مجلة من 75 الفصل معنى على الشرعیة الوسائل بین

القرارات الالحقة،  بعض الرأي في ھذا على التعقیب محكمة سارت
إذا كان '' النسب، بھا ینتفي التي الوسائل بین من الدموي التحلیل أن معتبرة

لذي جاءت بھ الزوجة ھو موضوع الطعن والنفي، فإن ذلك ممكن الحمل ا
 تعد ال والتي والقانونیة، الشرعیة اإلثبات وسائل من الزوج یقدمھ ما بحسب
الطبیة  واالختبارات األبحاث على االعتماد یجب بل كافیة فیھ الشھود شھادة
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من الزوج  دم كل تحلیل وسیلة ذلك التي یكون لھا تأثیر سلبي أو إیجابي، ومن
  .نسبھ بنفي المطالب والمولود والزوجة

 الشرعي الطب حقق وسیلة تحلیل الدم التي اعتماد من یمنع شيء ال وأنھ -
محكمة  قضاء فقھ علیھ درج ما وھو .قاطعة علمیة طریقة تعد والتي صحتھا،
  .التعقیب

مجلة األحوال الشخصیة  76و 75إن نفي النسب باعتماد أحكام الفصلین  -
ض بھ المشرع اللعان الوارد بھ الفقھ اإلسالمي، فجعل أسباب نفي الحمل عو

محدودة والنتائج المترتبة عن الدعوى ھي الفراق األبدي بین الزوجین بعد 
  .ثبوت نفي النسب وھو نفس الحكم المقرر للمالعنة

كان على محكمة القرار المنتقد مراعاة واقع الطرفین وظروفھما ومالبسات  -
خاصة، وما تشیر إلیھ المحاضر المتعددة، وتؤكده من توتر للحیاة القضیة 

الزوجیة بینھما وما جاء من شھادات، وأن تسعى وھي صاحبة التعھد بالنظر 
إلى فحص ما یستند إلیھ الزوج إلثبات ریبتھ ونفي للنسب الذي یطالب بھ، 

إذا وھي عناصر مادیة من الواجب فحصھا واستنتاج ما یجب استنتاجھ منھا 
یمكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي أو سلبي ضمن بقیة المقتضیات، وإغفال 
محكمة الموضوع لذلك یجعل قضاءھا معیبا بضعف التعلیل وخارقا للقانون 

  .103''ومتسما باإلفراط في السلطة بصورة تعرضھ للنقض

ال خالف في أنھ '': 2012نوفمبر  08جاء في قرار تعقیبي بتاریخ   
اإلثبات في مادة نفي النسب التحلیل الدموي الذي یتیح الیوم ومن بین وسائل 

الوقوف بیقین على صحة النسب من عدمھ عبر التحلیل الجیني، وبذلك فھو 
یمكن أن یمثل الوسیلة األفضل إلثبات أو نفي النسب حتى ولئن أقره المشرع 

 51والمنقح بالقانون عدد  28/10/1998أساسا بموجب القانون المؤرخ في 
بوصفھ وسیلة إلثبات األبوة واألمومة على اعتبار أن نفي النسب  2003لسنة 

  .یقبل فیھ جمیع وسائل اإلثبات الشرعیة ومن ذلك االختبارات الطبیة
إن التحلیل الجیني بوصفھ وسیلة علمیة ووسیلة استقراء الغرض منھا  -

یكون  البحث عن الحقیقة، فإنھ ال بد لعمل الطبیب المنتدب في الغرض أن
كافیا وضافیا وجازما في مضمونھ ال یدع المجال ألي لبس باعتبار ما لرأیھ 
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من أھمیة في حسم مسالة نفي النسب، وبالنظر أیضا إلى خطورة آثار نفي 
  .نسب المولود في فراش صحیح على الطفل، وعلى المجتمع

ن لھا من أوكد واجبات المحكمة إجراء رقابتھا على أعمال االختبار فإذا تبی -
وجود نقص أو غموض في بعض أعمالھ من إخالالت وذلك تحقیقا للغایة 

  .104''المرجوة منھ وتجنبا لھضم حق الدفاع

 یعتبر التعقیبي أو االستئنافي سواء التونسي القضاء أن نرى ھكذا
 وبھذا النسب، لنفي الشرعیة الوسائل من الدمویة والتحالیل الطبیة االختبارات

 نفي في العلمیة الوسائل الستخدام واسعا الباب فتح قد سيالتون القضاء یكون
 .اإلطالق على الوسائل ھذه أھم إحدى الوراثیة البصمة وتشكل النسب

  الخاتمة

 إال محلھ تحل أو اللعان عن الوراثیة البصمة تقدیم الشریعة تجیز ال
 عند اللعان إلى ال یمكن اللجوء بینة البصمة البینة، وباعتبار فقدان عند

 عدم مع النسب نفي في الوراثیة بالبصمة األخذ یجوز ذلك ومع وجودھا
 یوجد ال أنھ بما ، خاللھا من إال تتحقّق ال أمور في ألن اللعان، عن االستغناء

 أو العلمي الدلیل إلى من اللجوء یمنع السنة في أو القرآن في سواء نص
 أن أثبتت إذا اللعان في الولد نفي من تمنع أن ھذه األخیرةو .الوراثیة البصمة

 أن القاضي وعلى دعواه، في كذبھ أو وھمھ على تدل ألنھا الزوج؛ من الولد
 رد في استعملوا والعلماء الولد، بنفي اللعان قبل الوراثیة البصمة تحلیل یجري

 داللة البصمة تستعمل واآلن متعددة، مواضع في والحس العقل داللة الدعاوي
  .الوراثیة

أّن غیاب مسألة اللّعان وتفصیل إجراءاتھ في القوانین إنّنا نعتقد 
المعنیّة بالّدراسة یعّد قصوًرا وثغرة كبیرة ال تزال موجودة رغم ما توّصل 
إلیھ العلم من تطّور وإعمالھ في مجال النّسب، وبالّتالي ال یمكن مع ھذا النّقص 

ّن كثیًرا من في التّشریع إحالة القاضي إلى أحكام الّشریعة اإلسالمیّة، أل
األحكام الفقھیّة ھّي محّل خالف بین فقھاء المذھب الواحد ناھیك عن باقي 

ھذا ما تّم استنتاجھ من خالل البحث حول االكتفاء أو عدم . المذاھب األخرى
لھذا یجب توضیح النّصوص القانونیّة . االكتفاء بالبصمة الوراثیّة عن اللّعان

 إلى بحاجة المسألة تزال ال ھذا مع. ة المختلفةوجعلھا فیصالً بین اآلراء الفقھیّ
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 جمیع من موسعة ودراسات استشارات وإلى القضائي المجال في توضیح
  .الجوانب

   :الھوامش
                                                        

الدكتور محمد المختار السالمي مفتي تونس سابقا وعضو في : من بین ھؤالء الفقھاء - 1
ذ الفقھ المقارن في مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، والدكتور سعد الدین مسعد ھاللي أستا

كلیة الشریعة والقانون بجامعة األزھر، والدكتور نصر فرید واصل مفتي للدیار 
خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرھا على األحكام الفقھیة، . المصریة سابقا

 .442، ص 2006، 1دار النفائس، األردن، ط ). دراسة فقھیة مقارنة(
قرة داغي، الدكتور عبد الستار فتح هللا سعید، الدكتور محمد الدكتور علي محي الدین ال -2

عبد الرشید محمد أمین قاسم، البصمة الوراثیة وحجیتھا، مجلة العدل، . سلیمان األشقر
وكذا الدكتور وھبة الزحیلي . 67، ص 2004، 23المملكة العربیة السعودیة، العدد 

ل والدكتور ناصر عبد هللا المیمان والدكتور سعد العنزي والدكتور عمر بن محمد السبی
 .444- 443خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص . والشیخ عبد هللا المنیع

جامعة اإلمام محمد بن سعود . محمد جبر األلفي، إثبات النسب ونفیھ بالبصمة الوراثیة - 3
 .46، ص 2015اإلسالمیة، الریاض، بدون طبعة، 

، »ستخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب، نظرة شرعیة ا« الھادي الحسین الشبیلي،  -4
المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

 . 46، ص 2003، أفریل 35، العدد 18الریاض، المجلد 
عارف علي عارف القرة داغي، مسائل شرعیة في الجینات البشریة، سلسلة بحوث  -5

،  ص 2011، 1الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا، ط ). 3(یة في قضایا معاصرة فقھ
127 . 

، مجلة العدل، وزارة »البصمة الوراثیة وأثرھا في النسب « بندر بن فھد السویلم،  -6
 . 152، ص 2008، السنة العاشرة، 37العدل بالمملكة العربیة السعودیة، العدد 

، مكتبة الملك 1إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح للبخاري، ج أبو عبد هللا محمد بن  -7
 . 561، ص 2008، 1فھد الوطنیة الریاض، ط 

عبد الستار فتح هللا سعید، البصمة الوراثیة في ضوء اإلسالم ومجالت االستفادة منھا في  -8
، أعمال وبحوث الدورة السادسة 3المجلد . جوانب النسب والجرائم وتحدید الشخصیة

شرة للمجمع الفقھي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة، المنعقدة ما بین ع
 . 148، ص 2002جانفي  05-10

 .147عبد الستار فتح هللا سعید، نفس المرجع، ص  -9
ھشام بن عبد الملك بن عبد هللا بن محمد آل الشیخ، أثر التقنیة الحدیثة في الخالف  -10

 . 723، ص 2006، 1المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط مكتبة الرشد، . الفقھي
، رسالة لنیل شھادة الدكتورة )دراسة مقارنة(ماینو جیاللي، اإلثبات بالبصمة الوراثیة،  -11

في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید بتلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 . 183، ص 2014-2015



  یعقوب بلبشیر/ أ –جیاللي داللي / د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           466

                                                                                                                                
، البصمــــــــة الوراثــیة ومدى مشروعیة استخــدامھا في النسب عمر بن محمد السبیل -12

 . 42، ص 2002، 1دار الفضیــلة، الریاض، ط . والجنایة
الدكتور محمد المختار السالمي مفتي تونس السابق، والدكتور یوسف القرضاوي،  -13

الفتوى والدكتور نصر فرید واصل، والدكتور سعد الدین مسعد ھاللي، واعتمدتھ لجنة 
عارف علي عارف القرة . بوزارة األوقاف الكویتیة، وعلیھ الفتوى بدار اإلفتاء المصریة

وعبد الرشید . 127داغي، مسائل شرعیة في الجینات البشریة، المرجع السابق، ص 
 . 68-  67محمد أمین قاسم، المرجع السابق، ص 

، أعمال 3المجلد . انصر فرید واصل، البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھ -14
وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقھي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي بمكة 

 . 109، ص 2002جانفي  10-05المكرمة، المنعقدة ما بین 
، حث مقدم لندوة الوراثة »إثبات النسب بالبصمة الوراثیة « محمد المختار السالمي،  -15

رؤیة إسالمیة، منظمة الطب  -بشري والعالج الجیني، والھندسة الوراثیة والجینوم ال
 . 405، ص 1998اإلسالمي، الكویت، عام 

 . 152بندر بن فھد السویلم، المرجع السابق، ص  -16
حسني محمود عبد الدایم عبد الصمد، البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في اإلثبات،  -17
دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، . )دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي(

 . 807، ص 2008، 1ط 
، مجلة »إثبات النسب بالقرائن الطبیة المعاصرة « أحمد بن عبد هللا بن محمد الیوسف،  -18

الدراسات الطبیة الفقھیة، المملكة العربیة السعودیة، وزارة التعلیم، جامعة اإلمام محمد 
 . 335، ص 2015، 01بن سعود اإلسالمیة، العدد 

، دار عالم 11ج . موفق الدین أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني -19
 . 122، ص 1997، 3الكتب، الریاض، ط 

، دار 21ج . أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري -20
 . 35، ص 1981، 2إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 

مد الرفاعي، البصمة الوراثیة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي والقانون عبد الرحمن أح -21
، ص 2012، 1الوضعي، دراسة فقھیة مقارنة، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط

577 . 
المعھد ). دراسة فقھیة مقارنة(تمام محمد اللودعمي، الجینات البشریة وتطبیقاتھا،  -22

-156، ص 2011، 1لمتحدة األمریكیة، فرجینیا، ط العالمي للفكر اإلسالمي، الوالیات ا
157 . 

ناصر عبد هللا المیمان، البصمة الوراثیة وحكم استخدامھ في مجال الطب الشرعي  -23
، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة 2المجلد . والنسب

، 2002ماي  07- 05فترة ما بین الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ال
 . 613- 612ص  
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. محمد المختار السالمي، التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیتھ في اإلثبات -24

، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة 2المجلد 
 . 456، ص 2002 07-05والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، المنعقد ما بین 

سعد الدین مسعد ھاللي، البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة آفاق فقھیة وقانونیة جدیدة  -25
 . 358، ص 2010، 2، مكتــبة وھبــــة، القــــاھرة، ط )دراسة فقھیة مقارنة(
، مجلة » DNAتحقیق في فتوى اتھام الزوجة بالزنا عن طریق الــ « مسعود صبري،  -26

 . 55، ص 2005جویلیة  30، بتاریخ 1662مع الكویتیة، العدد المجت
، جریدة المدینة المنورة، »البصمة الوراثیة واللعان « سھیلة زین العابدین حماد،  -27

  :30/08/2011بتاریخ الثالثاء 
http://www.al-madina.com/node/324123  . 

-05والمتمم باألمر رقم  ، المعدل1984جوان  09، المؤرخ في 11-84: القانون رقم -28
الجریدة الرسمیة للجمھوریة . ، المتضمن قانون األسرة2005فبرایر  27المؤرخ في  02

 . 18، ص 2005فبرایر  27مؤرخة في  15الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
مذكرة لنیل شھادة . لطالقحمایل صالح، إجراءات التقاضي في مسائل الزواج وا -29

 . 174، ص 1998-1997ھد العلوم القانونیة واإلداریة، جامعة بلعباس، ـیر، معالماجست
 . 67عبد الرشید محمد أمین قاسم، المرجع السابق، ص  -30
، المجلة القضائیة، الجزائر، 25/02/1985، بتاریخ 35934: قرار المحكمة العلیا رقم -31

 . 83، ص 1989، 01العدد 
، المجلة القضائیة، الجزائر، 16/07/1990اریخ ، بت76343: قرار المحكمة العلیا رقم -32

 . 75، ص 1991، 03العدد 
، المجلة القضائیة، الجزائر، 23/04/1991، بتاریخ 69798: قرار المحكمة العلیا رقم -33

 . 54، ص 1994، 03العدد 
، نشرة القضاة، الجزائر، 28/10/1997، بتاریخ 172379: قرار المحكمة العلیا رقم -34

 . 103، ص 1999، 54العدد 
، المجلة القضائیة، 15/10/2009، بتاریخ 605592: قرار المحكمة العلیا رقم -35

 . 245، ص 2010، 01الجزائر، العدد 
سھیر سالمة حافظ األغا، قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر، رسالة  -36
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  دور البصمة الوراثیة في مواجھة نتائج اللعان

  

       تیارتجامعة  -  الصالح بوغرارةالدكتور 

  :مقدمة

اعتنى الشارع الحكیم بمسألة النسب وما یتعلق بھ عنایة فائقة، ومن بعده 
رجال الفقھ الشرعي والقانوني على حد سواء، فإذا كانوا قد توسعوا في طرق 

حیث القوة والضعف؛ كالزوجیة واإلقرار والبینة  إثبات النسب وتنوعھا من
فقد تشددوا في نفیھ، ولم یجعلوا لذلك إال طریقاً واحداً مقیدا ... والقیافة والقرعة

بجملة من الشروط ، ولم یسمحوا بفتحھا إال من خالل جھة واحدة وھي إجراء 
 ، واشترطوا إلقامتھ شروطا كثیرة تحد من حصولھ بمعنى لیس كل1اللعان

عاء بإنكار بنوة الولد ینتفي بھ النسب   . 2ادِّ

لكن بالرغم من أن اللعان ھو الطریق الشرعي الذي أقره الفقھ اإلسالمي 
لنفي نسب الولد المولود على فراش الزوجیة في حالة انعدام الدلیل المادي 
على ما یدعیھ المنكر للنسب، إال أن توظیف المكتشفات الطبیة جعل الفقھ یقف 

الدارس والمحلل لنتائج توظیفھا ، مع كشف اآلثار التي تنشأ عنھا سواء موقف 
مة وحتى ال تترك . 3كانت تلك اآلثار ناشئة من تصرفات مباحة أو محرَّ

المسائل والنوازل عالقة خاصة حینما تتعلق بأمر جَلَل كالنسب الذي یتوقف 
  . علیھ مصیر المولود حفظاً وضیاعاً 

لجدید الذي أضافتھ االكتشافات الطبیة في ستنصب الدراسة حول الذا 
مسألة النسب والتي لھا انعكاسات على اآلثار المترتبة على أحكام اللعان وذلك 

المؤرخ في  05/02من خالل التركیز على الجدید الذي جاء في األمر رقم 
المتضمن قانون  84/11المعدل والمتمم للقانون رقم  2005فبرایر  27

مواد المتعلقة بالنسب اتجاه ھذه االكتشافات الطبیة الحدیثة األسرة، بتحلیل ال
على ضوء آراء الفقھاء واجتھاد القضاء، مع التعریج على بعض القوانین 
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المقارنة والقول فیما إذا كانت الحلول التي تضمنھا ھذا التعدیل كافیة لسد 
شكاالت الثغرات التي شابت قانون األسرة وكذا قدرتھا على معالجة مختلف اإل

التي أفرزتھا ھذه االكتشافات الطبیة  وتطبیق قانون األسرة خالل مدة تزید 
  .سنة وعلى وجھ الخصوص ما تعلق منھا بالجانب الطبي) 35(عن الثالثین 

حیث تظھر األھمیة النظریة لموضوع البحث، من جانب كونھ من 
اشئة عن األبحاث التي تتناول حل إحدى المشكالت القانونیة المعاصرة الن

التقدم العلمي الذي أثر بتقنیاتھ الطبیة الجدیدة بإدخال بعض التغیرات بواسطة 
العملیات المستحدثة على الجسم والنسل، وھذه المسألة تتطلب من رجال 

  .القانون دراستھا وإیجاد الحلول القانونیة لھا في النظام القانوني القائم

ع البحث، تكمن أیضاً في ومن جانب آخر، فإن األھمیة النظریة لموضو
أنھ یعتبر مدخالً نظریاً للبحث في العدید من المسائل المثارة بشأنھ، كتحدید 
موقف فقھاء الشریعة اإلسالمیة، وكذا فیما یتعلق بالحلول المقترحة بشأن 
اآلثار المترتبة على توظیف االكتشافات الطبیة في تدعیم األدلة الشرعیة لنفي 

سائل القانونیة المثارة بشأن ھذا الموضوع سواًء كانت النسب وغیرھا من الم
  .إیجابیة أو سلبیة

كما أن األھمیة العملیة یكمن أساسھا في خلو التشریع الجزائري من أي 
تنظیم كاف أو تفصیل في مسألة نفي النسب بالطرق العلمیة مع أنھا تفرض 

بالنسبة للفرد  نفسھا في حالة التالعب بھذه التقنیات نظرا لما یترتب علیھا
  .واألسرة بل والمجتمع ككل

إن ھذا الوضع یجعل للبحث أھمیة عملیة تكمن في اقتراح القواعد القانونیة 
وبما أن الموضوع لیس  التي تقتضیھا الجوانب الخاصة بھذه المسائل،

بالسھولة التي قد تتصور بل تجسیده یتطلب كفاءة ودرایة عالیة الدقة كي 
، إذ لو اُرتكب خطأ بسیط، فقد یفضي إلى اختالط تضمن سالمة النتائج

األنساب وتصدع األُسر وكثرة الخصومات وضیاع الحقوق، كل ذلك یحتم 
اإلسراع بتناول الموضوع بكامل أصولھ وفروعھ في دراسة شرعیة قانونیة 
متأنیة یستفید منھا القاضي والمتقاضي ونظرا لقلة الدراسات التي تعنى 
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القانون، فكان ھذا  –الفقھ  -الطب : المحاور الثالثة بالموضوع وتجمع بین
بانعكاسات  دافعا قویا لتناول موضوع المداخلة في ھذه الجزئیة المتعلقة

ما ھو الدور الذي من خالل دراسة استخدام البصمة الوراثیة على نتائج اللعان 
رقم  ألمرالعبة تقنین التطور العلمي في مواجھة نتائج اللعان وفقا للما جاء بھ 

  ؟  05/02

  :لن تتضح إال من خالل تفصیل الخطة التالیة اإلشكالیةاإلجابة عن ھذه 

  .مكانة البصمة الوراثیة من الوسائل الشرعیة لنفي النسب: الفرع األول 

  .إمكانیة االستفادة من نتائج البصمة الوراثیة في حال اللعان: الفرع الثاني

  

  یة من الوسائل الشرعیة لنفي النسبمكانة البصمة الوراث :الفرع األول

اختلف العلماء في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثیة دون اللعان أو 
االعتماد عن اللعان للتَّفریق بین الزوجین دون نفي النسب ویمكن تبیان آرائھم 

  :في النقاط التالیة

 4یقیمیل ھذا الفر: مذھب القائلین بتقدیم البصمة الوراثیة عن اللعان - أوالً 
إلى جواز األخذ بالبصمة الوراثیة واالكتفاء بھا من دون إجراء اللعان ألن 
نتائجھا یقینیة إذا ثبت أن الولد لیس من الزوج فینفي الزوج ذلك بالبصمة 
الوراثیة دون اللجوء للعان، ویمكن للبصمة الوراثیة أن تنوب عن اللعان 

المي والدكتور سعد الدین ونستغني بنتائجھا نفیا وإثباتا وھو رأي محمد الس
وإذا ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة أن الحمل أو الولد "مسعد ھاللي الذي یقول 

لیس من الزوج فما وجھ إجراء اللعان، وبھذا یظھر أن أثر البصمة الوراثیة 
ینحصر على أنھ دلیل مع الزوج أو ضده؛ فإن كان معھ فال وجھ للعان إال من 

وإن كان ضده وتبین أن الولد منھ وجب . ا حد الزناأجل أن تدفع المرأة عنھ
علیھ حد القذف إال على قول من یرى أن حد القذف حق للمرأة ولھا أن 

  .5تسقطھ، أو أن یكون اللعان من أجل تھمتھا بالزنا ولیس من أجل نفي الولد
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وقصر البعض حجیتھا على حال إثبات نتائجھا للبنوة بخالف أقوال الزوج  
صمة الوراثیة دون اللعان وھو قول الشیخ نصر فرید واصل فیعمل بالب

والدكتورة علي محي الدین القرة داغي، وعبد هللا محمد عبد هللا، وذھب 
إذا ثبت باختبارات البصمة الوراثیة " الدكتور محمد سلیمان األشقر إلى القول 

ال أن الزوج ھو األب الطبیعي للمولود فإن ذلك یمنع نفي الولد عنھ ولكن 
یسقط حقھ في إجراء اللعان ألن المرأة ربما حملت من زوجھا ثم زنت ، أو 

وذھب الدكتور القرضاوي إلى القول أن التحاكم  6"زنت ثم حملت من زوجھا 
إلى البصمة الوراثیة جائز إذا كان بطلب من الزوجة دون الزوج حتى تَُمكَّن 

عتداء على حق من درء التھمة عن نفسھا وتحفظ حقھا، ولیس في ذلك ا
  :واستدلوا بما یلي 7شخص آخر

الزوج یلجأ إلى اللعان لنفي النسب إال بسبب انعدام الشھود أو العدد  - 1
المطلوب من الشھود بما رمى زوجتھ من أن الحمل لیس منھ، ولما كان 
الفحص من خالل البصمة الوراثیة یدل على صحة قول الزوج وعلیھ 

على صدق الزوج فیما یدعیھ على زوجتھ تكون بمثابة الشھود التي تدل 
َوالِذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َوَلْم یَُكن لَّھُْم ُشھََداُء  :ودعموا رأیھم بقولھ تعالى

اِدقِیَن ، َوالَخاِمَسةُ  إِالَّ أَنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھُم أَْربََع َشھَاَداٍت بِا^ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ
هللاِ َعلَْیِھ إِن َكاَن ِمَن الَكاِذبِیَن ، َویَْدَرُؤا َعْنَھا الَعَذاَب أَن تَْشھََد أَْرَبَع أَن لَّْعنَُت 

َشھَاَداٍت بِا^ِ إِنَّھُ لَِمَن الَكاِذبِیَن ، َوالَخاِمَسةُ أَْن َغِضَب هللاُ َعلَْیھَا إِن َكاَن ِمَن 
اِدقِینَ  ك الشھود فیلجأ إلى بمعنى أن الزوج إذ لم یمل .)9- 6: النور( الصَّ

فقد خص هللا األزواج باللعان في حالة انعدام الشھود وھو استثناء . اللعان
من األصل العام في القذف وإذا كان ھناك بیِّنة ما تؤیِّد قول الزوج فإنھ 
یلتعن، والبصمة بیِّنة أقوى من الشھادة ألن داللتھا على االرتباط بین الوالد 

  .8یقیني وال یمكن أن یعارض الیقین بالیقین والمولود یقینیة والشرع 

عند تطابق الحامض النووي للطفل مع أبیھ فإنھ یثبت بھ النسب حتى لو  - 2
العن الزوج ألن من أھداف الشریعة إثبات النسب رعایة لحق المولود 

  .9وكذا لجعلھم اللعان ھو االستثناء ولیس القاعدة
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ولده وقد عرفھ احتجب هللا منھ  وأیما رجل أنكر" :ما ورد عن الرسول  - 3
فالحدیث صریح في منع إنكار " یوم القیامة وفضحھ على رؤوس األشھاد

نسب الولد أو جحوده بعد معرفتھ أو ثبوتھ بأي وسیلة كانت ومنھا وسیلة 
  .10"البصمة الوراثیة

كما أن اللعان الذي ُشِرَع رفعاً للحرج عن األزواج ال تعرف فیھ الحقیقة  - 4
ي إلى ظلم الطفل بحرمانھ من النسب وإلى ظلم الزوجة في الطعن فقد یؤد

في شرفھا إذا لم یكن الزوج ممن یتقي هللا خاصة في ھذا العصر الذي قل 
  .فیھ الوازع الدیني ولم یعد لألسرة قدسیتھا

جعل عدم مشابھة الولد للزوج، دلیل على أنھ لیس منھ بدلیل  إن النبي  - 5
ض بسطا فھو لھالل بن أمیة ، وإن جاءت بھ أكحل إن جاءت بھ أبی" :قولھ

وفي ذلك اعتبار للشبھ أي الصفات الجینیة،  ،11"جعدا فھو للذي رماھا بھ
  .داال على نفي النسب عن الزوج  حیث جعلھ النبي

تشوف الشرع إلى إثبات األنساب ولو باالعتماد على أضعف األدلة أو  - 6
الوراثیة وھي قرینة قاطعة على أقل لمجرد الشبھة فكیف ال نثبتھ بالبصمة 

على الرغم من تشوف الشرع "أجیب عن ھذا االستدالل بأنھ . 12تقدیر
إلثبات النسب، لكن حد اللعان ثبت بنص صریح والنص الصریح على 
األصل العام في الشرع، ألنھ قد یكون استثناء من قاعدة عامة فال یجوز 

  . 13"تعطیلھا

مثلة عن عدول أھل الفقھ عن العمل وأجیب عن ذلك بأن في الشرع أ
بالنص إلى ما ھو أولى منھ، حیث ال تؤخذ النصوص بظواھرھا دون االلتفات 
إلى عللھا ومقاصدھا وربطھا بغیرھا من النصوص والقواعد والشروط 
العامة، فقد عدل عمر بن الخطاب عن إعطاء األم ثلث الباقي تقدیما لقاعدة 

أن النص القرآني في تعیین حصتھا بالثلث رغم " للذكر مثل حظ األنثیین"
ُ فِي أَْوَالِدُكْم : حال انعدام الولد صریحة وذلك في قولھ تعالى یُوِصیُكُم هللاَّ

َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنثَیَْیِن فَإِْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اْثنَتَْیِن فَلَھُنَّ ثُلُثَا َما تََرَك َوإِْن َكاَنْت  لِلذَّ
ا تََرَك إِْن َكاَن لَھُ َولٌَد َواِحَدةً فَلَ  ُدُس ِممَّ ھَا النِّْصُف َوِألَبََوْیِھ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنھَُما السُّ
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ُدُس مِ  ِھ السُّ ِھ الثُّلُُث فَإِْن َكاَن لَھُ إِْخَوةٌ فَِألُمِّ ْن فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َولٌَد َوَوِرثَھُ أَبََواهُ فَِألُمِّ
ھَا أَْو َدْیٍن آَبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َال تَْدُروَن أَیُّھُْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفًعا بَْعِد َوِصیٍَّة یُوِصي بِ 

َ َكاَن َعِلیًما َحِكیًما ِ إِنَّ هللاَّ   ).11: النساء( فَِریَضةً ِمَن هللاَّ

كما أن الفقھاء اجتھدوا في تحدید أجل المالعنة واختلفوا في ذلك حیث إذا  
للعان بعد العلم بالحمل أو الوضع  أو رؤیة الزنا سقط حقھ، لم یطالب الزوج با

ولم یقل أحد أن ذلك إبطال للعان أو منع للزوج من حقھ رغم إصراره علیھ، 
ورغم ما استدل بھ ھذا الرأي، إال أنھ قوبل . لكن تخلف شرط األجل أبطل حقھ

  : بالرد كاآلتي

، "الشھداء": جاء بلفظ أن األصل الذي عدل عنھ إلى اللعان في تلك اآلیة -
وھذا ما یؤدي إلى ضعف ذلك االستدالل ألن البصمة الوراثیة ال یمكن أن 

لذا ال یمكن  "بیانات"تكون من الشھداء، بخالف ما جاءت بھ اآلیة بلفظ 
 .االحتجاج واالستدالل بتلك اآلیة

أن ھذا الرأي فیھ معارضة للنصوص الشرعیة ، إذ كیف یجوز إلغاء حكم  -
َوَما َكاَن : وأن هللا تعالى یقول ،14بناء على نظریات طبیة مظنونةشرعي 

لُِمؤِمٍن َوالَ ُمؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاُ َوَرُسولُھُ أَْمًرا أَن تَُكوَن لَھُُم الِخیََرةُ ِمَن 
وأیضا قد یتعارض مع ما قصده هللا في . )36: األحزاب( ...أَْمِرِھمْ 

إن القول باالستغناء عن اللعان "بعض ذلك یقول ال تشریع اللعان وفي
نتیجة البصمة الوراثیة  یخالف مقصد الشارع في تشریع اللعان، وھو سد 
أبواب الخوض في األعراض والنسب، حتى ال تتعرض لالضطراب 
والفوضى، حیث أن من أراد نفي نسب ولد ثابت بالفراش  لیس أمامھ إال 

وجدت فیھ من التأثیر على اللجوء إلى اللعان، الذي لو تطرقت إلیھ ل
الجانب الشخصي واالجتماعي واألسري بحیث ال یقدم علیھ إال في حاالت 
الضرورة القصوى، فمن یكن مستعدا ألربع شھادات بأن ذلك الحمل لیس 
منھ، أو أن زوجتھ زنت ثم الخامسة اللعنة من هللا علیھ إن كان من 

النسب على ما ھو علیھ فعلم بذلك أن مقصود الشارع ھو بقاء . الكاذبین
دون أن یتعرض للحرج والخدش، ولذلك ال یمكن أن یحل محلھ نتائج 

  . 15"البصمة الوراثیة فینفي بھا النسب دون اللعان
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أما بالنسبة للحدیث السابق، فردوا علیھ بأن لیس فیھ ما یدل على اعتبار  -
ب، بدلیل أن الصفات المتشابھة أو الصفات الجینیة لالستناد علیھا لنفي النس

لم یلحق الولد بمشبھھ في الحكم وإنما نفاه عن الزوج بناء على ما  النبي 
قال في نھایة  تقدم من اللعان والسیما وأن النبي صلى هللا علیھ وسلم

أي لوال إیمان اللعان، ألن اللعان  "لوال اإلیمان لكان لي ولھا شأن"الحدیث 
ى البصمة الوراثیة مع وجود ما سبب أقوى من الشبھ وبالتالي ال یصار إل

 .16ھو أقوى منھا وھو اللعان

 ً أمام : مذھب القائلین بتقدیم اللعان عن البصمة الوراثیة -ثانیا
االنتقادات التي وجھت للرأي السابق ذھب جمھور من العلماء المعاصرین 
إلى أنھ ال یمكن للبصمة الوراثیة أن تحل محل اللعان فضال على أن تتقدم 

تمنع منھ كما ال یجوز االكتفاء بالبصمة الوراثیة في نفي الولد، ألن  علیھ أو
، وقرار مجمع الفقھ اإلسالمي 17الولد منسوب بالفراش إلى أن یالعن الزوج

حیث جاء فیھ  2002برابطة العالم اإلسالمي في دورتھ السادسة عشر سنة 
 یجوز ال یجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب وال"

  : واستدل أصحاب ھذا الرأي بما یلي "تقدیمھا على اللعان

؛ وال یجوز 18أن اللعان مسألة ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع - 1
، إال 19إلغاُؤه وإحالل غیره محلھ مھما بلغت من الدقة في نظر المختصین بھا

ي بنص شرعي یدل على نسخھا، وعلیھ القول باالكتفاء بالبصمة الوراثیة لنف
  . النسب فیھ إلغاء لحكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع

أنھ لن یكون مقبوالً شرعاً ": وفي ھذا یقول الدكتور محمد األشقر
استخدام الھندسة الوراثیة والبصمة الوراثیة ، إلبطال األبوة التي تثبت بطریق 
شرعي صحیح من الطرق التي تقدم بیانھا ولكن مجال العمل بالبصمة 

  .20"...وراثیة سیكون في إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطریق شرعي صحیحال

أن الشریعة اإلسالمیة تشددت في نفي النسب بعد ثبوتھ، وجعلت  - 2
حتى یحمي  "باللعان"الطریق الوحید لھذا النفي فیما یطلق علیھ شرعا 

قھ الزوجة من اتھام زوجھا لھا بالباطل، في الوقت الذي یُْعطَى فیھ للزوج ح
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في نفي النسب ما تیقن من أنھ لیس منھ وفي ذلك، ما روى البخاري ومسلم 
وانتفى من ولدھا  أن رجال العـن امرأتھ في زمن النبي ": عن ابن عمر
إنما منع ": وأیضا ابن القیم یقول. 21"بینھما وألحق الولد بأمھ ففرق النبي 

اإلیمان لكان لي ولھا لوال " :إعمال الشبھ لقیام مانع اللعان، ولھذا قال 
فإذا كان یعتبر الشبھ إللحاق النسب "، فاللعان سبب أقوى من الشبھ "شأن

وذلك لعدم وجود سبب أقوى منھ لیقاومھ ولكن ال یعتبر مع الفراش بل یحكم 
بالولد للفراش وھذا التعبیر یقال كذلك في البصمة الوراثیة بمعنى أنھ ال یجوز 

وال یمكن االستغناء عن اللعان نتیجة  ،22"استخدامھا في نفي نسب ثابت
  .البصمة الوراثیة

أن البصمة الوراثیة تعتمد على وجود أو انعدام الخصائص الجینیة بین 
في  23الشبھ مقابل اللعان األصل والفرع وھو الشبھ بعینھ وقد أھدر النبي 

واقعة ھالل بن أمیة حینما قال بعد االنتھاء من إجراء أیمان المالعنة 
بصروھا فإن جاءت بھ أكحل العینین سابغ األَْلَیَتْیِن خلدج الساقین فھو أ"

لوال ما مضى من كتاب : "فجاءت بھ كذلك فقال النبي " لشریك ابن سمحاء
فدل ذلك على عدم االعتداد بالشبھ إذا عارض  ،24"هللا لكان لي ولھا شأن

أو نافیة لھ على  اللعان حیث یقدم العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة للنسب
األدلة العلمیة التي تتعارض معھا مھما كانت قوتھا، ألن ما ثبت بالنص أقوى 

  .25مما ثبت بالقرینة مھما بلغت درجة قوتھا

إن اللعان طریق شرعي یقدم عن البصمة الوراثیة، ألن ھذه  - 3
األخیرة ال یلجأ إلیھا إال عند جھالة النسب  فإن حسم األمر بطریق شرعي فال 

نصوا على أن المالعن لو بدا لھ  ،26حاجة لغیره، رغم ذلك نجد بعض الفقھاء
أن یعود في قولھ ویلحق ابنھ الذي نفاه باللعان، جاز لھ لزوال الشبھة التي 
العن من أجلھا ولكن ھل من المنطقي بعد اللعان یعود ویلحق ما نفاه، فھل من 

هللا وتترك البصمة المنطقي أن نترك الناس یتعرضون للعنة والغضب من 
  الوراثیة وال نحكمھا بینھم؟

إن إجراء اللعان لھ صفة تعبدیة وتترتب علیھ أثار كثیرة كدرء حد  - 4
القذف عن الزوج وحد الرجم عن الزوجة وتأبید الحرمة بینھما وغیرھا، وال 
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یقتصر حكمھا على مجرد نفي الولد عن الزوج بخالف البصمة الوراثیة التي 
فة الحقیقة المجردة، والتي قد یشوبھا الخطأ باعتبارھا عمال تقوم على معر

  .27بشریا

تقنیة الفحص الوراثي ال یلجأ إلیھا إال في مواطن التنازع في النسب أو 
جھالتھ شأنھا شأن القیافة ، فإذا تم نفي النسب بطریقھ الشرعي وھو اللعان فال 

  .28حاجة لغیره

ھ، إذ أن بعض الفقھاء أجازوا نفي یرد على ھذا االستدالل بأنھ غیر مسلم ب
 ،29النسب بغیر اللعان كما إذا نفتھ القیافة، أو تصادق الزوجین على النفي

والقائلون . یمكن للبصمة أن تنفي النسب من غیر حاجة إلجراء اللعان وبتالي
بعدم تساوي البصمة الوراثیة مع اللعان وال تقدیمھا علیھ یجیزون االستفادة 

الت اللعان حیث قبل اإلقدام على إجراء أیمان اللعان للقاضي أن منھا لتقلیل حا
یتریث في ذلك ویرشد الزوج على إمكانیة إجراء الفحوص الجینیة أوال لعلھا 
تأتي عكس شكوكھ فیتراجع عن اتھاماتھ، ویحفظ بذلك نسب الصغیر وعرض 

  . 30المرأة وإن أصر على اللعان أستجیب لطلبھ

بعد التعرض إلى آراء فقھاء الشریعة اإلسالمیة  :الرأي المختار -ثالثاً 
لمكانة البصمة الوراثیة من أحكام اللعان ودورھا في نفي النسب وقفنا موقف 
المتردد الحائر في تغلیب آراء أحد المذھبین على اآلخر فنتائج الفحص الجیني 
حقائق علمیة یقینیة ال یمكن االعتراض عنھا وال تجاھلھا خاصة في إثبات 

نسب أو نفیھ لكن دون رد اللعان إذا كان یھدف إلى فك الرابطة الزوجیة ال
  :دون المساس بحق المولود ونفصل ذلك على النحو األتي

إذا كان سبب طلب الزوج اللعان ھو اتھام الزوجة بارتكاب فاحشة الزنا  -
دون أن یكون ھناك حمل فھنا یلجأ للعان مباشرة دون حاجة للقیام بالتحالیل 

ینیة، حسب ما جاء في كتاب هللا الكریم أما إذا كان ھناك حمل فاألمر الج
یختلف على حسب حیاة الزوجین من حیث التقارب بینھما والتباعد فإذا 
كان الزوج یعیش مع زوجتھ حیاة األزواج الطبیعیة ثم مسك زوجتھ 
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متلبسة بفاحشة الزنا ثم أكتشف حملھا فما أدراه أن الحمل علق منھ أو من 
  .یرهغ

ففي ھذه الحالة یستحسن القیام بالفحص الجیني للجنین حتى ال نمس 
حق النسب وال نستطیع أن نمنع الزوج في ممارسة حقھ في رفع دعوى 
اللعان، لكن للتفریق دون نفي النسب إلى غایة ظھور نتائج الفحص الجیني 

ك مانع التي یتم على أساسھا نفي أو إثبات النسب للمالعن، أما إذا كان ھنا
یمنع اتصال الزوج بزوجتھ لمدة تفوق مدة الحمل ثم أكتشف أنھا حامل فمن 

  .حقھ رفع دعوى اللعان دون اللجوء إلى الفحص الجیني وهللا أعلم

إذا قصد الزوج نفي الحمل أو المولود دون اِتِّھام الزوجة إتیان فاحشة الزنا  -
بھا في حالة التلقیح كأن تتعرض لالغتصاب، أو خطأ في العینة التي لقحت 

االصطناعي ، أو إحدى صور الوطء بشبھة ، ففي مثل ھذه الصور یمكن 
اللجوء للبصمة الوراثیة للفصل في أمر ثبوت النسب من نفیھ عن الزوج، 
ودون حاجة للقیام بإجراءات اللعان وما یترتب علیھ من الفصل األبدي بین 

  .الزوجین

مل الذي یشك أنھ ناتج عن قیام الزوجة إذا طالب الزوج باللعان لنفي الح -
بفاحشة الزنا، ونفي الزوجة ألقوال الزوج وتمسكھا بإجراء فحص 
الحامض النووي فللقاضي حسب ما یتمتع بھ من سلطة تقدیریة أن یأمر 
بإحالة الطرفین والمولود أو الحمل المتنازع في أحقیة شرعیة نسبھ إلى 

ت الوراثیة ومقارنتھا لتأكید أو نفي المخبر الجنائي إلجراء فحوصات الجنا
  . النسب من الزوج المدعي صاحب الفراش

لعل ھذا یسایر توجھ المشرع الجزائري حینما نص على ھذه التقنیة 
الحدیثة وجعلھا مسألة جوازیة ترجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي في 

عدل من قانون األسرة الم 40استعمالھا، وذلك حسب ما نصت علیھ المادة 
 ".یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب" 02-05باألمر 

 %99فإذا أثبتت نتائج الفحص الجیني أن الزوج المنكر للبنوة عنده أكثر من 
. من التطابق مع الجنین أو الولد كان ذلك حجة قویة على ثبوت النسب منھ
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دكتور علي یوسف وفى ذلك یقول الدكتور علي محي الدین القرة داغي وال
بل في ھذه الحالة یمكن للقاضي إذا التجأ إلیھ الزوج العازم على "المحمدي 

اللعان أن یجبره على إجراء البصمة الوراثیة بحیث إذا ظھرت النتیجة أنھ منھ 
ھذا القول في نظري  ،31"ال ینبغي لھ اللعان، وإذا ظھر عكس ذلك فلیالعن

  .اللعان ھو نفي الولد دون رؤیة الزنایتحقق إذا كان الھدف من طلب الزوج 

أما إذا رأى الزنا فال یحق للقاضي منعھ من اللعان بغرض التفریق 
  .بین الزوجین ألنھ ثابت في كتاب هللا

مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ، ولذلك وجب صیانة حقوقھ وعدم تعرضھا  -
ینا لنكران من طرف األب المدعي لمجرد شكوك وأَوھام ثبت بطالنھا یق

  .بالبصمة الوراثیة، وذلك بإلزام المدعي باإلنفاق علیھ ورعایتھ

تشوف الشرع إلى إثبات النسب واتصالھ ولو على سبیل الظن والحال ھنا  -
، باإلضافة إلى قیام فراش %99,99على سبیل الجزم بنسبة تقارب 

 ،32الزوجیة، ووضع العمل في المدة المعتبرة شرعا فالیقین ال یزول بالشك
والشریعة أعظم من أن تُْبنَى أحكامھا على مخالفة الحس والواقع، فإن "

الشرع أرفع قدراً من ذلك والمیزان الذي أنزلھ هللا وتعالى للحكم بین الناس 
  33"بالحق یأبى ذلك

تمكین المرأة من تبرئة نفسھا من تھمة الزنا التي تمس شرفھا وشرف  -
والشرع یحرص أال یتھم بریئا أسرتھا بكاملھا وھي متأكدة من براءتھا، 

، لكن إذا بقي الزوج مصرا على قذف الزوجة بالزنا وعدم 34بما لیس فیھ
االكتراث بنتائج الفحص الجیني فما على القاضى إال أن یستجیب لطلب 
اللعان من أجل الفرقة بینھما ویحكم بالطالق المؤبد بینھما دون أن یمس 

  .معنویة ذلك حقوق المولود سواء كانت مادیة أو

في  1995ھذا ما یتفق مع ما ذھبت إلیھ دار اإلفتاء المصریة سنة    
وعلى ذلك فیقتصر أثر اللعان على درء الحد "شمال القاھرة  635القضیة رقم 

عن الزوج والتفریق بین الزوجین دون أن یؤثر في نسب الطفلة إلى والدھا 
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سب حرصا على حتى ولو نفاھا األب ألن الشرع، یتشوف إلى إثبات الن
  35"مصلحة الطفل

إذا جاءت نتائج التحلیل الوراثي مغایرة للحقیقة البیولوجیة بأن ثبت یقیناً أن  -
الزوج المنكر للنسب ال یمكن أن یكون أباً للمولود المتنازع على نسبھ 

كانت نتائج البصمة  - األب والولد  -النعدام العالمات المشتركة بینھما 
تكمیلیة ودلیل إلى جانب ادعاءات الزوج یؤكد دعواه  الوراثیة بمثابة أداة

وتحول شكوكھ إلى یقین ، فھنا تستكمل إجراءات المالعنة لنفي النسب عن 
الزوج المدعي إضافة إلى فك الرابطة الزوجیة المؤبد بین المتالعنین 
ودون أن یكون لنتائج البصمة الوراثیة أثر على حق الزوج والزوجة في 

  .فسیھما بالمالعنةدرء الحد عن ن

إذا رفضت الزوجة الخضوع للفحص الجیني فقد یكون بمثابة قرینة على  -
تأكید اتھامات الزوج لھا فللقاضي أن یفسر رفضھا لصالح الزوج ولكن 
رغم ذلك یَُحبَُّذ لو یجبر الزوجة على الفحص حتى ال نظلم المولود الذي قد 

خیانة الزوجیة وبعد ذلك یأمر یكون  ابنا شرعیا للزوج رغم اقتراف أمھ ال
  .بالمالعنة لتفریق بین الزوجین

  إمكانیة االستفادة من نتائج البصمة الوراثیة في حال اللعان :الفرع الثاني

قد یستعان بنتائج البصمة الوراثیة في بعض الحاالت للتقلیل من 
یة حاالت اللعان وكذا العتبارھا قرینة، لذا نتساءل ما طبیعة البصمة الوراث

ھل ھي دلیل شرعي أم دلیل علمي حدیث؟ وما ھو العمل لو تم اللعان وجاءت 
نتیجة البصمة الوراثیة بعكس ما أراده الزوج ؟ فھل لھ أثر على اللعان؟ كما 
قد یحدث أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسھا إجراء البصمة الوراثیة دون أن 

ا القاضي إلى التحلیل یطلب منھا كما حدث في قضیة الریاض التي انتھى فیھ
البیولوجي وعدم المالعنة الشرعیة فھل یجوز للمحكمة تأخیر اللعان لحین 
الفصل في التحلیل البیولوجي، وما وجھة نظر فقھاء الشریعة من ذلك؟ وما 

  . موقف المشرع الجزائري من كل ذلك
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بناء على تلك التساؤالت ولإلجابة علیھا تم تقسیم ھذا الفرع إلى نقطتین 
  . ھامتین

  البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان :أوالً 

  .مدى جوازیة المحكمة من إجراء البصمة الوراثیة وتأخیر اللعان :ثانیاً 

قبل تبیان طبیعة   :جعل البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان - أوالً 
البصمة الوراثیة باعتبارھا قرینة لمنع اللعان یجب توضیح االختالف الذي 

  .علماء العصر في تكیف البصمة الوراثیةوقع فیھ 

لقد تعددت آراء : تكیف البصمة الوراثیة عند علماء العصر - 1
العلماء المعاصرین حول تكیف البصمة الوراثیة  فمنھم من رأى أنھا مجرد 

  قرینة، والبعض قال أنھا قطعیة، والبعض اآلخر قال ظنیة، فما تكیفھا إذن؟

أن البصمة الوراثیة قرینة قطعیة  36الرأيیرى أصحاب ھذا  :الرأي األول
اْدُعوھُْم آلبائھم ھَُو : بنسبة مائة بالمائة واستدلوا في ذلك بقول هللا تعالى

سر  أي كشف هللا، )5: األحزاب( ...أَْقَسطُ ِعنَد هللاِ فَإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاَءھُمْ 
على األب الحقیقي التي یمكن من خاللھا التعرف  "البصمة الوراثیة"الوسیلة 

كما أكدوا رأیھم من الواقع   ".اْدُعوھُْم آلبائھم": وتنفیذ ما أمر هللا بھ من قولھ
العملي، إذ أثبت أن قوة الدلیل في مجال الفحوص المخبریة تقطع الشك بالیقین 
والخطأ فیھا أصبح شبھ مستحیٍل وتفوق نسبة النجاح فیھا مائة بالمائة بدلیل أن 

وبیة واألمریكیة تأخذ بالبصمة الوراثیة لیس على أنھا دلیل المحاكم األور
وإنما ھي قرینة نفي فما المانع من األخذ بھا ولكن رغم حجیة تلك األدلة إال 

  :أنھا تعرضت  لالنتقادات التالیة

أن فتح باب إثبات النسب عن طریق الجینات سیؤدي إلى فساد العالقات  -
كل زوج على اتھام زوجتھ وطلب إثبات الزوجیة وتفكك األسرة إذ سیتقدم 

  . ھذا الولد بالتحالیل وھذا ما تستـنفره الحیاة الزوجیة ویھدد من كیانھا

أن النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة أو غیرھا مھما بلغت من الدقة في  -
نظر المختصین إال أنھا تظل محل شك إذ ظھـر مع التقدم العلمي الذي كان 
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فضال عن ذلك؛ . صحتھا أصبحت ضربا من الخیالاألطباء یجزمون ب
یشكل قرینة واقعیة بسیطة ال تتمتع بقوة ثبوتیة ) ADN(اإلثبات بواسطة 

أعلى وأقوى من القوة الثبوتیة التي تتمتع بھا سائر وسائل اإلثبات وبذلك ال 
  . 37تقید حكم القاضي الذي یبقى حرا في اعتمادھا أو رفضھا

، أن البصمة الوراثیة ھي 38ھذا الرأي یرى أصحاب: الرأي الثاني
قرینة ظنیة ال ترقى للقرائن القطعیة ألنھا عرضة للخطأ وألنھا ال تتفوق على 
األدلة الشرعیة، بل ھي قرینة تخضع لتقدیر المحكمة ألن الفقھاء أقروا بأن 
البصمة الوراثیة لیست دلیال شرعیا في إثبات النسب، بل یمكن االستفادة منھا 

النسب، وكذا رفضھم لھ  إال لكونھ غیر معترف بھ شرعاً إضافة إلى في نفي 
  .أن القائمین على التحالیل لم یصلوا إلى درجة الیقین

ولكن أعترض على ھذا الرأي، بأنھ ال یوجد نص قرآني یمنع أو یحرم 
یقینیة وصارت أدلة معترف بھا .... استخدام ھذه الطریقة التي أصبحت

  ؟ا ھو التكیف المناسب للبصمة الوراثیةوأمام ذلك م، 39عالمیا

فھي لیست بقرینة ظنیة ألن في ھذا القول خلط ومساواة بین تحلیل 
البصمة الوراثیة وفصائل الدم ألن تحلیل فصائل الدم بإجماع أھل الطب وأھل 
الشرع أنھ ینفي النسب وال یثبتھ لوجود تشابھ بین فصائل الدم عند أكثر الناس 

، وإنما ھي قرینة قویة وذلك لعدة أسباب یمكن إجمالھا 40یاوھذا ما یجعلھ ظن
  :فیما یلي

أن البصمة الوراثیة غیر مؤثرة في نفسیة القاضي، مما یجعلھ یتردد في  -
األخذ بھا كدلیل قاطع لذلك ینتابھ نوع من الشك والقطع في صحتھا بخالف 

قاضي أدلة الشرع األخرى كاإلقرار والشھادة، فھي مؤثرة في نفسیة ال
ویقینیة وذلك لكون إجراء التحالیل عادة ما تتم خارج نطاق المحكمة 
بخالف اإلقرار والشھادة فھي أدلة محسوسة وملموسة ومسموعة وھذا ما 

  .یقوي صفة التأثیر في نفسیة القاضي

إن كان األصل أن نتائج البصمة الوراثیة قطعیة ویقینیة، غیر أن الظروف  -
یة، ومن حیث الناقلین للعینة وكیفیة الحصول المحیطة بھا من ظروف جو
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على النتیجة النھائیة والقائمة على الخلط والمزج بین بعض السوائل 
 ،41لتحضیر البصمة الوراثیة، كل ھذا قد أھدر قیمتھا عند أھل القضاء

فعلى الرغم من ذلك، فھي أقوى بكثیر من فصائل الدم التي تنفي النسب 
  . بصفة یقینیة وال تثبتھ

لذلك تعتبر البصمة الوراثیة قرینة قویة ولكن ال تصلح دلیال على 
  .انفراد ما لم تدعمھا قرائن أخرى خاصة كفراش الزوجیة

لقد كانت البصمة : الرأي الثاني البصمة الوراثیة قرینة لمنع اللعان
مجرد قرینة أما فیما یخص اللعان فلم ..... الوراثیة عند أكثر علماء العصر

إال الشیخ محمد المختار السالمي الذي ألغى اللعان نھائیا وأحل یخالف فیھ 
، فھل یعقل أن یتوقف حكم اللعان الذي ھو ثابت 42محلھ البصمة الوراثیة

بالكتاب والسنة واإلجماع، من أجل البصمة الوراثیة؟ ونقول أن ھناك 
  تعارض؟ فإذا كان كذلك فأین التعارض القائم بین اللعان والبصمة الوراثیة؟

..... إلثباتھ ..... إذا كان اللعان وضع لنفي النسب، والبصمة الوراثیة 
اك تعارض بینھما حسب حجة شیخ اإلسالم ابن تیمیة في مسألة فإنھ لیس ھن

إذا تعارض دلیالن سواء كان سمعیین أو عقلیین أو "التعارض حیث قال 
إما أن یكونا : أحدھما سمعي واآلخر عقلي ، فالواجب أن یقال ال یخلو من

ن قطعیین أو یكونا ظنیین، وأما أن أحدھما قطعیاً واآلخر ظنیاً، فأما القطعیا
فال یجوز تعارضھما سواء كانا عقلیین أو سمعیین أو أحدھما عقلیا أو سمعیا، 
وھذا متفق علیھ بین العقالء ألن الدلیل القطعي ھو الذي یجب ثبوت مدلولھ 
وال یمكن أن تكون داللتھ باطلة، وحینئذ فلو تعارض دلیالن قطعیان إذ أحدھما 

  .وھو محالیناقض مدلول اآلخر، لزم الجمع بین النقیضین 

بل كل ما یعتقد تعارضھ من الدالئل التي یعتقد أنھا قطعیة فالبد من    
أن یكون الدلیالن أو أحدھما غیر قطعي أو أن یكون مدلوالھما متناقضین، 
فأما مع التناقض في المدلولین المعلومین فیمتنع تعارض الدلیلین وإن كان أحد 

یجب تقدیمھ باتفاق العقالء سواء  الدلیلین المتعارضین قطعیا دون اآلخر فإنھ
كان ھو السمعي أو العقلي، فإن الظن ال یدفع الیقین، وأما إن كان ظنیا فإنھ 
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یصار إلى طلب ترجیح أحدھما فأیھما ترجح كان ھو المقدم سواء كان سمعیا 
  .أو عقلیا

وبھذا التفصیل المحقق المتفق علیھ بین العقالء، یتبین أن إثبات التعارض  
لدلیل العقلي والسمعي والجزم بتقدیم العقلي معلوم الفساد بالضرورة وھو بین ا

  .  43"خالف ما اتفق علیھ العقالء

ولكن ما العمل إذا تم اللعان وجاءت نتیجة البصمة الوراثیة بعكس ما 
أراد الزوج ؟ اإلجابة عن ھذا التساؤل یتضح بعد تحلیل لقضیة في شمال 

، والذي أبرم عقد 1994سنة  635لقضیة رقم القاھرة حیث یعود أحداث ھذه ا
أین  17/10/1994وتم الدخول على الزوجة في  10/02/1994الزواج في 

فوجئ بأنھا حامل في أواخر الشھر السابع وھي في مدة ثالثة أشھر من یوم 
تاریخ الدخول علیھا لذا أقر الزوج بأن الحمل لیس منھ، ولكن الزوجة أقرت 

، والحمل منھ وقدمت 10/02/1994تاریخ العقد  بأن زوجھا دخل بھا في
شھادة المیالد للمحكمة وأشھدت شاھدین بأن عقد القران والدخول كانا في 

وأن أحد الشھود قام بتوصیل العروسین إلى منزل  10/02/1994تاریخ 
وبعد . الزوجیة وأن المدعي زوجھا كان یقیم فیھ ویتردد على المدعي علیھا

حكمة بتوجیھ یمین اللعان بین الزوجین وقاما بتأدیتھ أمام عدة جلسات قامت الم
  .12/05/1998المحكمة بجلسة 

ثم استجابت المحكمة لطلب الزوجة بإحالة الطفلة للطب الشرعي 
حرر  19/04/2001 إلجراء البصمة الوراثیة للتأكد من نسب الطفلة وفي

تؤكد أنھا ثمرة  الطبیب الشرعي رأیھ بأن نتائج الفحوصات الطبیة على الطفلة
 وبتاریخ. زواج المدعي من زوجتھ أي ال یوجد ما یمنع من نسب الطفلة لھ

قررت المحكمة عرض القضیة على دار اإلفتاء المصریة التي  30/04/2001
  :انتھى إلى أن

  .البد أن یفرق بین الزوجین المتالعنین -

ألسباب إلى والدھا ل 19/04/1995 یثبت نسب الطفلة المولودة بتاریخ -
  :التالیة
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أن الزوجة قد وضعت الطفلة بعد أكثر من ستة أشھر والتالقي بینھما 
قائمة من وقت عقد القران، باإلضافة إلى شاھدي الزوجة بأن المدعي دخل 
بالمدعى علیھا في نفس عقد القران، وألن الثابت شرعاً أن كل من لھ ولد على 

ومن ثم  "راش وللعاھر الحجرالولد للف"فراشھ فھو ولده شرعا حسب الحدیث 
یقتصر أثر اللعان على درء الحد عن الزوج والتفریق بین الزوجین دون أن 
یؤثر على نسب الطفلة حتى لو نفاه األب  ألن ذلك حق الشرع والشارع 
یتشوف إلى إثبات النسب حفاظا على مصلحة االبن وعدم تضییعھ، ألن 

سب خاصة أن الزوج دخل بھا الواقعة ال یوجد فیھا ما یدل على نفي الن
  .وعاشرھا معاشرة األزواج

أن التحالیل الطبیة أثبتت بفحص الحامض النووي، أن الطفلة تحمل 
الصفات الوراثیة للمدعي والدھا والمدعى علیھا والدتھا، فال یمنع من نسب 
الطفلة لوالدھا المدعي، ألنھ یعمل بالدلیل العلمي قیاسا على إثبات الرسول 

صالة والسالم النسب بالشبھ للزوج صاحب الفراش في الشكل كما ھو علیھ ال
لوال ": في شأن ھالل بن أمیة حینما قال واضح في حدیث رسول هللا 

 فقد أفاد الحدیث أنھ حتى لو تمت المالعنة بین "اإلیمان لكان لي ولھا شأن
فى الزوجین وولد الطفل شبیھا بالزوج صاحب الفراش، فإنھ ینسب لھ وال ین

عنھ  ویقاس على ذلك من باب أولى، ما یقرره العلم عن طریق الفحوصات 
والتحالیل الطبیة المثبتة للنسب ألنھ أقوى من مجرد التشابھ في الشكل الذي 
أخذ بھ الرسول علیھ الصالة والسالم في إثبات النسب وعلى الزوج والزوجة 

  .44أن یرعیا حق هللا

كام المتعلقة بنفي النسب، یمكن أن ومن خالل ما اطلعنا علیھ من األح
 :نحلل أحكام القضیة ونعلق على قرار دار اإلفتاء المصریة في النقاط التالیة

أن قرار دار اإلفتاء المصریة بإرجاع الطفلة إلى أبیھا مرة أخرى عن  - 1
طریق البصمة الوراثیة بعد أن تمت المالعنة بین الزوجین، ھو قرار في 

  : محلھ
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اطع من الكتاب والسنة على أنھ إذا تمت المالعنة بین الزوجین الدلیل الق -
یفترقا ویتحفظ على نفي الولد، فإذا كذب الزوج نفسھ یقام علیھ الحد 
ویرجع النسب إلى صاحبھ وھو الزوج بعد أن تم اللعان، كما أنھ إذا ظل 
مصرا على نفیھ احتاط الفقھ الشرعي في ذلك وضع أحكام خاصة بین 

وتلك الشھادة التي استدلوا علیھا  ،45المصاھرة لمولود كحرمالمالعن وا
بدلیل من العلوم الطبیة یؤكد صحة نسب الطفلة ألبیھا من مسألة تقریر 

 .الطب الشرعي الذي أكد وجود تشابھ بالصفات الوراثیة بین الزوجین
الھدف األسمى من اللعان ھو التفریق بین المتالعنین ورفع الحد عن الزوج  -

َوالِذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن : رمى زوجتھ مصداقا لقولھ تعالىإذا 
 ِwلَّھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھُم أَْربََع َشھَاَداٍت ِبا... )كما ، )6: النور

ھو المقصد الذي من أجلھ وضع اللعان وھو دفع العار عن الزوج والنسب 
، لذا بعد أن تم نفي النسب أمام المحكمة على حسب ادعاء الزوج، الفاسد

حكم بأن الطفلة تلحق بنسب أبیھا بعد دحض ھذا االدعاء بدلیل علمي 
 یقیني؟

إن الشرع یفید إرجاع النسب بعد نفیھ وإلحاقھ باألب في حالة واحدة وھي  -
د یكون حكم فق. 46إذا ما َكّذب الزوج نفسھ فإنھ یجلد الحد ویلحق بھ الولد

  .المحكمة على أساس أن الزوج كاذب قیاسا على ھذه الحالة

لوال اإلیمان لكان ": أما استناد قرار دار اإلفتاء المصریة بقول الرسول  - 2
أي بمعنى لو تمت المالعنة بین الزوجین وولد الطفل شبیھا  "لي ولھا شأن

ة الوراثیة، بالزوج صاحب الفراش فإنھ ینسب لھ ویقاس علیھ فحص البصم
فھذا القیاس لھ أساس من الصحة لوجود ترابط وعلة بین اللعان والبصمة 

  .47الوراثیة

الحدیث توجد فیھ إشارة بأن النسب إذا تم نفیھ یمكن أن یسترجع مرة 
من فوائد  48﴾ فقد قیلالولد للفراشأما بالنسبة للحدیث ﴿ -أخرى ألي سبب كان 

حكم بالولد للفراش على ظاھر  هللا ھذا الحدیث الحكم بالظاھر ألن رسول 
  .حكمھ ونسبھ ولم یلتفت إلى الشبھ وكذلك حكم باللعان بظاھر الحكم



  ور البصمة الوراثیة في مواجھة نتائج اللعاند                                                                      
  

 

 491                                                                              الدولي التاسع الملتقى

وھذا ما یظھر في القضیة، فالفراش قد زال بدلیل أقوى منھ وھو 
اللعان الذي أوقعتھ المحكمة وإن كانت صائبة فیما فعلتھ دون النظر إذا كان 

نھا لیست ملزمة بذلك، طالما أمامھا دلیل أحدھما صادقا و اآلخر كاذبا إذ أ
  .شرعي

أما البصمة الوراثیة التي ھي في األصل قرینة على ثبوت النسب من 
األب فھي أقرب إلى الشبھ؛ إذن فالبصمة الوراثیة ال تحل محل الفراش بل 
تقویھ واللعان لتفریق بین الزوجین فقط دون التعدي لنفي النسب باعتبار 

  تدرس الصفات الوراثیة بین الولد ووالدیھ؟البصمة الوراثیة 

وبھذا تسترجع الطفلة ألبیھا بالطریقة الشرعیة وھي الفراش الثابت 
إذن فالدلیل الشرعي إللحاق الولد بأبیھ بعد المالعنة ھو تكذیب . قبل المالعنة

الزوج مع تقریر البصمة الوراثیة التي تعد وسیلة یمكن أن یواجھ بھا الزوج 
  .اشوتقوي الفر

إن جاءت البصمة الوراثیة وأثبتت شرعیة : وفي األخیر یمكن القول
الولد قبل اللعان وأصر الزوج فلھ ذلك فیما یخص التفریق بین الزوجین دون 
نفى الولد، وإن جاءت البصمة الوراثیة وأثبتت شرعیة الولد بعد اللعان فال أثر 

ن ھذا األخیر دلیل لھا على اللعان فیما یخص الفرقة أیضا بین الزوجین أل
قطعي بالكتاب والبصمة الوراثیة قرینة ترقى للیقین والقطع في النسب لیس 

  .إال

: سلطة القاضي التقدیریة في إجراء البصمة الوراثیة وتأخیر اللعان -ثانیاً 
باعتبار البصمة الوراثیة وسیلة علمیة حدیثة، ویبرز دورھا من خالل دقتھا، 

من تلقاء نفسھا على الزوج إجراء البصمة لذا نجد المحكمة قد تعرض 
 ،49الوراثیة على الولد دون أن یطلب الزوج منھا كما حدث في قضیة الریاض

التي انتھى فیھا القاضي إلى التحلیل البیولوجي وعدم المالعنة، أو أن یطلب 
  . أحد الزوجین التحلیل البیولوجي وتسمح المحكمة بذلك

ھذا األمر من تلقاء نفسھ أو بناء فھل من حق القاضي أن یعرض مثل 
على طلب أحد الزوجین وھل یحق للمحكمة إجراء البصمة الوراثیة وتأخیر 
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.... اللعان إلى حین التأكد من شرعیة الولد ؟ لإلجابة عن تلك اإلشكالیة أجتھد 
  :وأتمنى من هللا التوفیق

لزوج ال یحق للمحكمة تأخیر اللعان في التفریق بین الزوجین إذا كان ا
مصرا على اتھامھ لزوجتھ وممتثل لألحكام الشرعیة، لكن لھا أن تأخر دعوى 
نفي النسب لحین القیام بالتحلیل البیولوجي للتأكد من نسب الولد وعرض 

  : 50البصمة الوراثیة على الزوجین وذلك لألسباب التالیة

دي أن إجراء التحلیل البیولوجي أي البصمة الوراثیة قبل اللعان ال یؤ - 1
ولكن ال . إلى تجمید النصوص الشرعیة التي یلتزم فیھا القضاء بأن یطبقھا

قد ثبت بالكتاب والسنة  - كاللعان –یجوز تجمید أو تأخیر نص شرعي وقطعي 
واإلجماع من أجل دلیل علمي ال یتفق في علتھ مع اللعان ألن الحكمة من 

ن إجراء البصمة اللعان ھو لدرء الحد والتفریق بین الزوجین أما العلة م
الوراثیة ھي معرفة الصفات الوراثیة بین الولد ووالدیھ فقط، لنفي النسب أو 
إثباتھ وتقریر البصمة الوراثیة في ھذه الحالة فال یعتبر إال مجرد وسیلة علم 
یثبت بھا شرعیة الولد فقط ولكنھا ال تسقط حق القذف إال بلعان الزوج نفسھ 

فھل الزوجة تقبل بإلحاق نسب الولد بزوجھا ألنھ وجد لدرء عقوبة القذف، 
  .دون مطالبتھا بحد القذف

القضیة وقعت في إحدى دول الخلیج العربي في قضایا النسب من أن 
رجال طلب من المختبر الجنائي تحلیل عینة من بقع سائل منوي موجود على 

ن سریر الزوجیة، إثر جماع تم بینھ وبین زوجتھ، ولكن نتیجة لشك فیھا ظن أ
لعینة  "البیولوجي للبصمة الوراثیة"السائل من الغیر فطلب الزوج بالتحلیل 

السائل الموجودة على السریر بدلیل أن الزوجة لم تتم بغسل ھذا السائل بعد 
وكانت نتیجة المختبر الجنائي أن عینة السائل المنوي الموجودة على . الجماع

  .السریر ترجع للزوج نفسھ
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للقضاء الجزائري، فنجد بعض القضایا كالقضیة  وأیضا عند تصفحنا
أقام المدعون فریق  27/03/2005، في 51المرفوعة أمام مجلس قضاء معسكر

إلبطال شھادة میالد ھذا األخیر ألنھ متبني  ،"ع.ب"ضد المدعي علیھ  "ب"
 24/09/2005وأصدرت محكمة تیغنیف في  "ف.و"و "ق.ب"من قبل 

ضد الحكم،  "ب"یس، وتم استئناف فریق حكمھا برفض الدعوى لعدم التأس
صدر القرار وقبل الفصل في الموضوع بإجراء تحقیق  08/02/2006 وبتاریخ

  . مدني لسماع أطراف الخصومة

لیس  "ع.ب"خلص أن  27/06/2006وبعد إجراء التحقیق بتاریخ 
وأن ھذا األخیر قام بتبنیھ وبعد إعادة سیر " ق.ب"االبن الشرعي للمرحوم 

بعدم جدوى التحقیق ومن جھة  "ع.ب"ملتمسا فیھا  12/07/2006في الدعوى 
وطلبوا بإجراء خبرة فنیة على  "ع.ب"التمسوا إلغاء نسب  "ب"الفریق 

  .الحمض النووي لألطراف

أصدر المجلس وقبل الفصل في الموضوع  20/12/2006 بتاریخ
 ومقارنتھا مع خصائص "ع.ب"بإجراء خبرة فنیة على الحمض النووي لـ 

الحمض النووي ألبناء عمومتھ وعند إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة 
أي " ب"لیس من أقارب الفریق " ع.ب"أن  المتضمنة 27/01/2009وذلك في 

قضى المجلس في غرفتھ  01/04/2009وفي  ،"ق.ب"لیس االبن الشرعي لـ 
یا المدنیة الفاصلة في قضایا األحوال الشخصیة بقرار علنیا حضوریا نھائ

مع المصادقة على الخبرة  20/12/2006بإنھاء القرار التمھیدي المؤرخ في 
المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمیة بالجزائر العاصمة ، والقضاء بإلغاء 

وفي حال  24/09/2005الحكم االبتدائي الصادر عن محكمة تیغنیف یوم 
لقضاء وا" ف.و"و" ق.ب"التصدي من جدید، قضى بإبطال تبني المرحوم 

المحررة عن بلدیة واد األبطال والحاملة لرقم  "ع.ب"بتصحیح شھادة میالد 
مع  " س.ب"و " م.ن"ھو ابن  11/01/1956المولود في  "ع"، وأن 10/1956

  . أمر ضابط الحالة المدنیة لبلدیة واد األبطال بإجراء التصحیح المقرر
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  خاتمة 

لوجي أي البصمة من خالل ما تقدم، نرى أن إجراء التحلیل البیو
الوراثیة قبل اللعان وتأخیر اللعان أمر ال دلیل علیھ في الشرع وفیھ نوع من 
المجازفة والمخاطرة وقد یؤدي إلى إحداث بدعة في الدین وتعطیل أحكام هللا 
وعلیھ نرى عدم جواز تأخیر اللعان بالنسبة لتفریق بین الزوجین إذا كان 

لحكم على ثبوت النسب من عدمھ من الزوج مصر على اتھامھ ولكن نؤخر ا
أجل القیام بالبصمة الوراثیة وحسن ما فعلھ المشرع الجزائري إذ جعل أمر 
اللجوء إلى الطرق العلمیة من أجل الحكم على النسب أمر جوازي بالنسبة 

  .للقاضى

  وتوصیات

البصمة الوراثیة وسیلة علمیة مشروعة تتسع لھا قواعد ومقاصد  - 1
یة فیجوز االعتماد علیھا في إثبات األنساب ونفیھا في مواطن الشریعة اإلسالم

بطالن األدلة التقلیدیة خاصة في حالة  أوالنزاع ویستعان بھا لتأكید صحة 
التعارض واالختالق ولكن ال تلغي األدلة الشرعیة وال تقوم مقامھا بل یمكن 

الفقھاء  اعتبارھا شرطا ینوب عن كل الشروط العقلیة والحسیة التي قید بھا
 .تلك األدلة
اللعان دلیل غیر قطعي الثبوت في حالة نفي النسب، ویمكن  - 2

االستعانة بنتائج البصمة الوراثیة لحمایة حق الولد وذلك یخضع للسلطة 
التقدیریة للقاضي ولھذا األخیر أن یعمل بنتائج البصمة الوراثیة في إثبات 

وج تغلیبا لمصلحة الطفل في النسب إذا جاءت تلك النتائج خالفا ألقوال الز
معرفة نسبھ وال یمنع ذلك من إجراء اللعان لدفع الحد ودرء العذاب عن 

  .الزواجین
لھذا فإن تجاھل ھذا الموضوع من قبل رجال القانون والقضاء لم یحل 

إللقاء  –متواضعة  –بیننا وبین اقتحامھ وتناولھ بالدراسة والتحلیل في محاولة 
ھ المسائل ولوضع الحلول المقترحة بشأن اآلثار الضوء على طبیعة ھات

یتفق مع الخطیرة المترتبة علیھا في إطار النظام القانوني الجزائري وبما 
  .أحكام الشریعة اإلسالمیة
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   :الھوامش
                                                        

مصدر العن یالعن مالعنة وھو من اللعن بمعنى الطرد واإلبعاد من : اللعان لغة ھو -1
یمان مقرونة باللعن من شھادات تجرى بین الزوجین مؤكدة باأل: الخیر، واصطالحا 

جانب الزوج ، وبالغضب من جانب الزوجة إذا رماھا أو نفى الولد عنھ، أشرف عبد 
الرازق ویح، موقع البصمة الوراثیة من وسائل النسب الشرعیة ، دار النھضة العربیة، 

 . 2و  1ھامش   128.، ص 2006القاھرة 
العن وإلحاقھ بأمھ یجب أن تجتمع ھتھ لكي ینتج اللعان أثره من نفي نسب الولد عن الم -2

تحقق ) 3عدم إقرار الزوج بالولد، ) 2أن یكون نفي الولد فور العلم بھ، ) 1: الشروط 
أن یتم اللعان في مدة ال تتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل وال یتم ) 4حیاة الولد، 

القرار : * للقرارین  وھذا ما ھو مستقر علیھ القضاء طبقا بالمحكمة وإنما بالمجسد
،  35087، قضیة رقم  17/12/1984ش ، بتاریخ .ا.الصادر عن المجلس األعلى ،غ

القرار الصادر عن المجلس األعلى،غ،ا،ش ، بتاریخ . *1990سنة  1م ق ع
 . 54، نشرة القضاء  72353، ملف رقم  30/10/1989

 .الة وقوعھالشيء المحرم ال یمنع من ترتیب الحكم الشرعي علیھ في ح -3
الشیخ محمد المختار السالمي ، مفتي تونس سابق حیث : ومن أصحاب ھذا الفریق  -4

الذي قدمھ لندوة الوراثة  "إثبات النسب بالبصمة الوراثیة"أورد ھذا القول في بحثھ 
والھندسة الوراثیة التي أقامتھا المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة في الكویت في الفترة 

، یوسف القرضاوي الذي 15/10/1998- 13/ ھـ  1419مادى الثانیة ج 25-23من 
أظھر رأیھ أثناء مناقشات موضوع البصمة الوراثیة بالمجمع الفقھي السادس عشر 

أخذ عن أشرف . ؛ عبد هللا محمد2002ینایر  9/ ھـ1422شوال  25بمكة المكرمة في 
ضا من أصحاب ھذا أی. 8حسني محمود عبد الدایم، ص -. 149عبد الرازق ویح،  ص

عز الدین ھاللي، ونصر فرید ، أخذ عن خلیفة علي الكعبي، البصمة  -الفریق، 
، دار النفائس للنشر -دراسة فقھیة مقارنة–الفقھیة  األحكامالوراثیة وأثرھا على 

 .301.األردن،  ص  –والتوزیع 
ة االولى ، الكویت، سعد الدین مسعد الھاللى، البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة، الطبع -5

 .351ص. 2001سنة 
مناقشات ندوة، الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعالج الجیني، رؤیة  -6

  .460،ص 1998سنة  15-13إسالمیة، الكویت 
 .901، ص 2003الكویت، دار القلم، سنة ’ 3، ط 4فتاوي معاصرة ،ج -7
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للجینات البشریة وحجیتھا في اإلثبات، بحث  السالمي محمد مختار، التحلیل البیولوجي -
مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، جامعة االمارات العربیة، سنة 

  .456، ص 2، ج2002
 .5ھامش  303خلیفة علي الكعبي ، المرجع السابق ، ص  -9

ي، رسالة ماجستیر اللودعمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالم -10
في الفقھ ومذاھبھ، قسم الفقھ اإلسالمي ومذاھبھ، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، سنة 

 .133، ص2005
، د ت، ص 2مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج  -11

133. 
جع سابق، اللودعمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي، مر -12

 .133ص
 .134، ص2005اللودعمي تمام ، المرجع سابق ، سنة  -13
دراسة  - أنس محمد ناجي، البصمة الوراثیة ومدي مشروعیتھا في إثبات ونفي النسب -14

 .150، ص 2010دار الجامعة الجدیدة، سنة  –مقارنة 
، مجلة علي محي الدین القرة داغي، البصمة الوراثیة من منظور الفقھ اإلسالمي  -15

 . 53، ص 1424، سنة 16المجمع الفقھي اإلسالمي، ع 
 .811.المرجع السابق، ص -16
من الفقھاء المعاصرین ، نجد علي محي الدین القرة داغي، عبد الستار فتح هللا سعید ،  -17

محمد األشقر، عمر بن محمد السبیل، ناصر المیمان، وھبة الزحیلي، الشیخ عبد هللا 
وكذا قرار مجمع الفقھ اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي . ھالليالمنیع، سعد الدین 

ال یجوز شرعا ": وجاء فیھ 2002بمكة المكرمة في دورتھ السادسة عشر عام 
أخذ عن . "االعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب وال یجوز تقدیمھا على اللعان

دراسة مقارنة : في اإلثبات حسني محمود عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا
 . 789،  798ص  2007دار الفكر الجامعي،  بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ،

َوالِذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن لَّھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ : من الكتاب قولھ تعالى -18
اِدقِیَن ، َوالَخاِمَسةُ أَن لَّْعنَُت هللاِ َعلَْیِھ إِن َكاَن ِمَن أََحِدِھُم أَْربََع َشھَاَداٍت بِ  اlِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ

َسةُ الَكاِذِبیَن ، َویَْدَرُؤا َعْنھَا الَعَذاَب أَن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِاlِ إِنَّھُ لَِمَن الَكاِذبِیَن ، َوالَخامِ 
اِدقِینَ  أَْن َغِضَب هللاُ َعلَْیھَا إِن ھناك أحادیث : من السنة). 9- 6: النور(، َكاَن ِمَن الصَّ
أن رجال العن في ": في ذلك، منھا ما روي عن ابن عمر كثیرة ثابتة عن النبي 

صحیح  "بینھما وألحق الولد بالمرأة من ولدھا، ففرق النبي  وانتفى زمن النبي 
ماء أجمعوا على مشروعیة عدد من العل: من اإلجماع . 281.، ص3البخاري، ج 
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. اللعان منھم محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي، یحي بن محمد بن ھبیرة

 . 783.راجع في ذلك، حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص
أن النظریات العلمیة الحدیثة من ": یقول عمر بن محمد السبیل في ھذا الخصوص -19

من الدقة والقطع بالصحة في نظر المختصین، إال أنھا ستظل  طبیة وغیرھا مھما بلغت
محل شك ونظر، لما علم باالستقراء للواقع أن بعض النظریات العلمیة المختلفة من 
طب وغیره یظھر مع التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطال بعض ما كان یقطع 

الطبیة - م من النظریات بصحتھ علمیا، أو على األقل أصبح مجاال للشك ومحل نظر، فك
كان األطباء یجزمون بصحتھا وقطعیتھا، ثم أصبحت تلك  -على وجھ الخصوص

حسني محمود عبد . "النظریات مع التقدم العلمي الطبي المتطور ضربا من الخیال
 .805.الدایم، المرجع السابق، ص

راثیة ونسب محمد األشقر والشحات إبراھیم  محمد منصور، إثبات النسب بالبصمة الو -20
 .454 المولود الناتج عن التلقیح الصناعي، دار الفكر الجامعي، ص

، باب میراث المالعنة، حدیث رقم 519 ، دار المعرفة، بیروت، ص9البخاري، ج -21
6367. 

الضوابط والشروط الواجب توافرھا ": ویقول في ذلك، علي محي الدین القرة داغي -22
ي الحاالت التي یجیز الشرع الخوض  فیھا مثال أن ال تستعمل ف... لحجیة البصمة 

الشخص الثابت نسبھ بالفراش الصحیح، فال یجوز إجراء البصمة لنفي ذلك النسب ألنھ 
علي محي الدین القرة داغي؛ البصمة الوراثیة من . "ال ینفي في الشرع إال باللعان
لمرجع ، أخذا عن أشرف عبد الرازق ویح، ا64-63.منظور الفقھ اإلسالمي، ص

 .  1ھامش 154 السابق، ص
في مجال الطب الشرعي  استخدامھاالمیمان ناصر عبد هللا، البصمة الوراثیة وحكم  -23

 اإلماراتوالنسب، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، جامعة 
 .618، ص2 ، ج2002العربیة، سنة 

 . 464، ص 2البخاري، كتاب تفسیر القرآن، ج -24
اللودعمي تمام، أحكام الجینات البشریة وتطبیقاتھا في الفقھ اإلسالمي، مرجع سابق  -25

 .134ص
عبد الرشید محمد أمین بن قاسم، راجع في ذلك، حسني محمود عبد : من الفقھاء نجد -26

 .2099ھامش  806 الدایم، المرجع السابق، ص
امھا في مجال الطب الشرعي المیمان ناصر عبد هللا، البصمة الوراثیة وحكم استخد -27

 .618 ص ،والنسب، المرجع سابق
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النجار، البصمة الوراثیة في الفقھ اإلسالمي، مستجدات طبیة معاصرة من منظور  -28

وھبة الزحیلي البصمة الوراثیة ودورھا في اإلثبات،  .228 ص ،فقھي، المرجع السابق
ن، جامعة اإلمارات العربیة، بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانو

 .521، ص2، ج2002سنة 
الجصاص أحمد بن علي، أحكام القرآن ، تحقیق محمد الصادق قمحاوي، بیروت، دار  -29

 .149، ص5ھـ، ج1405إحیاء التراث العربي، 
المیمان ناصر عبد هللا، البصمة الوراثیة وحكم استخدامھا في مجال الطب الشرعي  -30

 .619بق، صوالنسب، المرج السا
 –علي محي الدین القرة داغي، وعلي یوسف المحمدي ، فقھ القضایا الطبیة المعاصرة  -31

، ص 2011، سنة  4دار البشائر اإلسالمیة، بیروت ، ط - دراسة فقھیة طبیة مقارنة 
355. 

السیوطي جالل الدین، األشباه والنظائر في القواعد الفقھیة، تحقیق عزت زینھم عبد  -32
 .76مصر، مكتبة اإلیمان، صالواحد، 

الشافعي محمد فرید، البصمة الوراثیة ودورھا في اإلثبات، القاھرة، دار البیان، سنة  -33
 .141، ص2006

 .901، ص 2003، الكویت ، دار القلم ، سنة 3، ط 4القرضاوي فتاوي معاصرة ، ج -34
ین الشریعة والقانون، فؤاد عبد المنعم، البصمة الوراثیة ودورھا في اإلثبات الجنائي ب -35

 .102اإلسكندریة ، المكتبة المصریة، ص 
عبد القادر الخیاط من دولة اإلمارات ، وسعد الدین ھاللي، : لقد أقر بھذا الرأي كل من -36

ونصر فرید واصل مفتي الدیار المصریة سابقا، وعلي محي الدین القرة داغي، وفؤاد 
میة بدولة الكویت في دورتھا التي انعقدت عبد المنعم، كما أقرت ذلك المنظمة اإلسال

 . 198 ص ،أخذ عن خلیفة علي الكعبي ، المرجع السابق. 15/10/1998بتاریخ 
بسام محمد القواسمي، أثر الدم والبصمة الوراثیة في اإلثبات في الفقھ اإلسالمي  -37

 خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، .77، ص 2009والقانون، دار النفائس، سنة 
 .202.ص

، "أنھا قرینة مقبولة لإلثبات والنفي": كل من وھبة الزحیلي وقال: وذھب بھذا القول -38
أنھا قرینة من القرائن التي یستعان بھا ": وعمر السبیل والذي قاسھا على القافة وقال

. ، وأحمد الكبیسي من دولة اإلمارات"على التحقق من صحة دعوى الزواج أو عدمھا
ھي قرینة واقعیة ": مد الحداد، ومن القضاة ولید عاكوم من لبنان وقالومن المفتین أح

، والقاضي عبد هللا عبد الواحد من الخلیج، والقاضي عمر محمد أبو سردانھ "بسیطة
من دبي، كما أقرت ھذا الكالم محكمة االستئناف االتحادیة في الشارقة، ومحكمة 
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أخذ عن خلیفة علي الكعبي ، . لة الكویتالتمییز بدولة اإلمارات ، ومحكمة التمییز بدو

 .    199.المرجع السابق، ص
والصحابة  فھي تتشابھ مع أسالیب القیافة التي اعتمدھا اإلسالم وعمل بھا الرسول  -39

 .من بعده
: وھذا ھو المعمول بھ في المحاكم المصریة وقد أقرتھ محكمة النقض المصریة من أن -40

من وسائل إثبات النسب إذ لیس بالزم أن تكون فصیلة دم  تحلیل الدم ال یعتبر وسیلة"
... الولد من نوع فصیلة دم أبیھ فقد تتحد فصیلة الدم بین شخصین لیس بینھما قرابة 

خلیفة علي الكعبي، المرجع . "وتحلیل الدم شبھة تحتاج إلى دلیل بصحة الفراش
 .205.السابق، ص

 .35خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص  -41
أحمد فراج حسین، أصول الفقھ اإلسالمي، دار الھدى للمطبوعات، اإلسكندریة،  -42

 .76، ص 2000
دراسة تحلیلیة  –سھركول مصطفى أحمد ، البصمة الوراثیة وحجیتھا في إثبات النسب  -43

خلیفة علي الكعبي، المرجع  .213، ص 2010دار الكتب القانونیة، سنة  - مقارنة
 .329- 328 السابق، ص

أشرف عبد الرازق ویح، المرجع . بشمال القاھرة 1995لسنة  635وھي قضیة رقم  -44
 .330-329 ؛ خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص157،158السابق، ص 

وھذا ھو قول الجمھور من العلماء ، كما قال ذلك القرطبي ووافقھم أبو حنیفة ومحمد  -45
د وھو قول سعید بن المسیب والحسن وسعید فقاال إذا أكذب نفسھ جلد الحد ولحق بھ الول

العلمیة، اإلمام أبي عبد هللا محمد القرطبي، جامع األحكام الفقھیة، دار الكتب . بن جبیر
 .346 ، ص1994، 2، ج1بیروت، ط

وھذا ھو قول الجمھور من العلماء، كما قال ذلك القرطبي ووافقھم أبو حنیفة ومحمد  -46
د ولحق بھ الولد وھو قول سعید بن المسیب والحسن وسعید فقاال إذا أكذب نفسھ جلد الح

اإلمام أبي عبد هللا محمد القرطبي، جامع األحكام الفقھیة، دار الكتب العلمیة، . بن جبیر
 .346.، ص1994، 2، ج 1بیروت، ط

ومن بین االختالف بین اللعان والبصمة الوراثیة، أن اللعان حكم شرعي ثابت من  -47
أما البصمة الوراثیة ھي استكشاف عصري وھو آیة من آیات هللا الكتاب والسنة، 

، اللعان شرع لدرء الحد ونفي )53: فصلت( ...َسنُِریِھُم آیَاتِنَاویدخل تحت قولھ 
النسب، أما البصمة الوراثیة فإنھا تثبت النسب وتنفي النسب عند من یقول بذلك؛ أیضا 

تقع بتحریم مؤبد، أما البصمة الوراثیة فال  بمجرد وقوع اللعان بین الزوجین فإن الفرقة
  . توقع الفرقة بین الزوجین
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للمزید من التفصیل فیما یتعلق أھم االختالفات بین تلك المسألتین خلیفة علي الكعبي، 

 .297.المرجع السابق، ص
ف من الفقھاء الذین قالوا بذلك، الفقیھ المالكي ابن عبد البر، اإلمام الحافظ أبي عمر یوس -48

النمري األندلسي، التمھید لما في الموطأ من معاني األسانید ،  بن عبد هللا ابن عبد البر
 .  1ھامش 336 ، أخذ عن خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص182 الرباط،  ص

في بحثھ المقدم إلى المجمع الفقھي اإلسالمي  السبیل وھذه القضیة ساقھا الدكتور عمر -49
أنھ تقدم شخص إلى قاضي محكمة الریاض ": سادسة عشر وفحواھا بمكة في الدورة ال

بطلب اللعان من زوجتھ لنفي بنت ولدت على فراشھ، فأحال القاضي الزوجین مع 
البنت إلى الجھة المختصة إلجراء اختبارات الفحص الوراثي، فجاءت نتائج الفحص 

عدول الزوج عن اللعان بإثبات أبوة ھذا الزوج للبنت إثباتا قطعیا، فكان ذلك دلیل ل
خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، . "وزوال ما كان في نفسھ من شكوك في زوجتھ

 .155 ؛ أشرف عبد الرازق ویح، المرجع السابق، ص1ھامش 339.ص
أحمد محمد لطفي أحمد، التلقیح الصناعي بین أقول األطباء وآراء الفقھاء، دار الفكر  -50

 .340.خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص.243، ص 2006الجامعي، سنة 
، 00051/09القرار صادر عن غ، ش، ا بمجلس قضاء معسكر، قضیة تحت رقم  -51

 "ع.ب"ضد  "ب"بین فریق  01/04/2009وذلك بتاریخ  00521/09والفھرس 
 .قرار غیر منشور
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  نفي النسب بین النّصوص الفقھیة والنّوازل العلمیة 

  والتّطبیقات القضائیة

  

  صفاء ھاجر خالدي الباحثة – الباحثة یامنة حواسي                     

  یحي فارس المدیةجامعة 

  : مق�مة

یعتبر النسب أھم ثمرة من ثمرات الزواج، ویعد من أھم الروابط التي 
ولھذا زرع هللا في اإلنسان حب التناسل وغریزة  تربط اآلباء باألبناء

النسل، وقد اھتمت الشریعة اإلسالمیة اھتماما كبیرا باألعراض  حفظ
واألنساب فجعلت حفظ النسل والعرض أھم مقصد من مقاصدھا الكلیة 
الضروریة وذلك لما لھذا األمر من أھمیة بالغة في انضباط الحیاة اإلنسانیة 

القرآن الكریم اإلنسان إلى ما في النسب من فوائد، وفي  واستقامتھا، وقد نبھ
َوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا فََجَعلَھُ نََسبًا َوِصْھًرا ۗ َوَكاَن : ذلك یقول تعالى

ولعلھ باستقراء التاریخ ال نجد من دعا لھدمھ بل ، )54: الفرقان( َربَُّك قَِدیًرا
. مقصد الضروري من طرف كل الملل وكل األممقد تم اإلجماع على ھذا ال

ووعیا من مشرع قانون األسرة الجزائري بأھمیة مقصد حفظ النسل 
وضرورتھ فانھ حرص على حفظ األنساب إثباتا ورعایة لھا، كما حرص على 
نفي النسب حال قیام الدالئل على نفیھ ألن التفریط في النسب في مجتمع من 

لالنحطاط األخالقي لذلك المجتمع كما ھو حادث  المجتمعات ال یكون إال أثر
  .في بعض دول المجتمع الغربي

أن حرمان الفرد من النسب یعني حرمانھ من أھم حقوقھ على وال شك 
اإلطالق، وإلحاق حیف وظلم بھ، ومس بھویتھ، مما قد یؤدي بھ كل ذلك إلى 

صین أب الضیاع بوجھ أو بآخر، رغم أن المبدأ والواقع أنھ مولود من شخ
  .وأم



  صفاء ھاجر خالديالباحثة  –یامنة حواسي  الباحثة
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وقد استأثرت قواعد النسب باالھتمام في إطار قانون األسرة الحالي، 
حیث وسع المشرع من دائرة وسائل إثبات النسب، بالنص  على الخبرة الطبیة 

النسب ونفیھ، بعدما كان المشرع الجزائري محدد  إلثباتبشروطھا كوسیلة 
ك بعدما تبین أن الشروط لنفي النسب بعد ثبوتھ بالفراش في اللعان فقط، وذل

الفقھیة المتعلقة باللعان من الصعب إثباتھا إلى درجة تصل االستحالة وقد 
احتلت ھاتان الوسیلتان مكانة مھمة من ضمن العدید من النقاشات الدائرة حول 
قانون  األسرة الجزائري، خصوصا في إطار اإلشكال المتعلق بتنازع الخبرة 

شرعیة األخرى حول إثبات النسب ونفیھ، كأن الطبیة مع باقي الوسائل ال
یتعارض اللعان مع الخبرة الطبیة فیما یتعلق بنفي النسب، حیث أنھ أمام 

والتي تقدم لنا  )البصمة الوراثیة( النتائج الباھرة التي حققتھا الخبرة الطبیة
دلیال قد یكون مؤكدا في نفي النسب قد یلجأ الزوج الذي یرید التنصل من 

ب الطفل منھ إلى إجراء اللعان إذا ما توفرت شروطھ، وكأثر لھ ثبوت نس
ینتفي النسب عنھ ویلحق الطفل بأمھ، وھكذا یبدو من الوھلة األولى وجود 

مولودھا  إلثباتتعارض بین لجوء الزوجة الستخدام البصمة الوراثیة كوسیلة 
من الزوج وبین طلب الزوج إجراء اللعان وما یترتب على إجرائھ من 

  .لتفریق األبدي بین الزوجین وإلحاق الولد باألما

ویكتسي موضوع ھذا البحث  أھمیة قصوى في مادة قضایا األسرة 
نظرا لخصوصیة مجالھا على المستوى الفقھي من خالل الجدل الفقھي الدائر 
بخصوصھا بین اتجاه محافظ رافض للخبرة الطبیة و مرجح للعان على ھذه 

لھا والعدول عن اللعان تعطیل نص ثابت بكتاب هللا، األخیرة ألن من شأن إعما
وبین اتجاه حداثي ینادي باعتماد الخبرة الطبیة واالنصراف عن اللعان أمام 
استحالة تحقق شروطھ، أو على مستوى الممارسة القضائیة من خالل كثرة 

   .المنازعات المطروحة أمام القضاء

  :ا سبق یمكن طرح اإلشكاالت التالیةممّ و

موقع اللعان والخبرة الطبیة ضمن نصوص التشریع وعمل القضاء في ما 
  قضایا األسرة ؟
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  ما مدى حجیة اللعان والخبرة الطبیة في نفي النسب؟

ما موقف كال من الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي من تعارض اللعان مع 
 الخبرة الطبیة؟ وما ھي العناصر األساسیة التي اعتمدوا علیھا للترجیح بین

 .الوسیلتین؟

وسنحاول اإلجابة على ھذه التساؤالت باالعتماد على المنھج التحلیلي 
 :وذلك وفق الخطة التالیة المقارن،

  :مقدمة

  .اإلطار المفاھیمي العام للمصطلحات ذات الصلة بالموضوع :المبحث األول

  .تعارض اللعان مع البصمة الوراثیة :المبحث الثاني

 .خاتمة

  

  إلطار المفاھیمي العام للمصطلحات ذات الصلة بالموضوعا :المبحث األول

لما كان الموضوع یتعلق بأمر جلل وھو النسب والذي رسم لھ الشرع 
فانھ ومع ظھور البصمة الوراثیة كدلیل ذا حجة  طریق واحد لنفیھ وھو اللعان،

في اإلثبات والنفي كانت ھاتھ المصطلحات الثالث مدار البحث وعلیھ ادرسھا 
  :كالتالي تباعا

  :النسب وأھمیتھ في اإلسالم :المطلب األول

  :المقصود بالنسب -أ

   .1وھو القرابة وقیل ھي في اآلباء خاصة: التعریف اللغوي للنسب - 1

النسب في االصطالح الشرعي غیر بعید عن  :التعریف االصطالحي - 2
أو  وھو إلحاق الولد بوالدیھ المعنى اللغوي، فھو یدور أیضا حول القرابة،

بأحدھما قرابة ،ومعنى ذلك أن یسمى الولد ابنا لوالدیھ والقرابة ھنا تكون 
  .2بصلة لدم ولیس بالتبني أو الوالء أو االدعاء
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َوھَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء  :یقول هللا عز وجل :أھمیة النسب -ب  
فالنسب نعمة من ، )54: الفرقان( بََشًرا فََجَعلَھُ نََسبًا َوِصْھًرا ۗ َوَكاَن َربَُّك قَِدیًرا

هللا اوجب الحفاظ علیھا ویكون منشأه وسببھ ھو اتصال الرجل بالمرأة اتصاال 
مشروعا عن طریق الزواج أو ملك الیمین وأما غیر ذلك فیكون سببا إلقامة 

ومن مظاھر عنایة اإلسالم بالنسب انھ منع اآلباء من إنكار  ،3الحد على فعلھ
أیما " :على النساء نسب الولد لغیر أبیھ الحقیقي لقولھ نسب األوالد وحرم 

امرأة أدخلت على قوم من لیس منھم فلیست من هللا في شيء ولن یدخلھا هللا 
احتجب هللا تعالى منھ وفضحھ  وأیما رجل جحد ولده ھو ینظر إلیھ، جنتھ،

 كما منع اإلسالم األبناء من، 4"على رؤوس األولین واآلخرین یوم القیامة
ال ترغبوا عن آبائكم ،فمن رغب عن آبیھ " :االنتساب إلى غیر أبائھم لقولھ 

  .5"فقد كفر

  :ومن معالم اھتمام اإلسالم بالنسب

  .6الدعوة إلى الزواج وتعدده - 1

نَا ۖ إِنَّھُ َكاَن  :لقولھ تعالى، تحریم الزنا وأنواع الرذائل - 2 َوَال تَْقَربُوا الزِّ
ویقول ابن القیم الجوزیة حول حكمة  ،)32: اإلسراء( ًال فَاِحَشةً َوَساَء َسبِی

فالمرأة إذا زنت أدخلت العار على أھلھا وإذا حملت الحمل على ( تحریم الزنا 
الزوج أدخلت على أھلھ أجنبیا لیس منھم ورثھم وھو لیس منھم ورآھم واختلط 

أیضا وزنى الرجل یوجب اختالط األنساب ، بھم وانتسب إلیھم وھو لیس منھم
   .7وإفساد المرأة المصونة

ِ ۚ فَإِن لَّْم : لقولھ تعالى: تحریم التبني.  3 اْدُعوھُْم ِآلبَائِِھْم ھَُو أَقَْسطُ ِعنَد هللاَّ
یِن َوَمَواِلیُكْم ۚ َولَیَْس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخطَأْتُم بِھِ  تَْعلَُموا آبَاَءھُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ

ِكن ِحیًما َولَٰ ُ َغفُوًرا رَّ َدْت قُلُوبُُكْم ۚ َوَكاَن هللاَّ ا تََعمَّ  )5: األحزاب( مَّ

  اللعان وأدلة مشروعیتھ :المطلب الثاني

  :المقصود بالعان وصوره -أ

  .8ھو الطرد واإلبعاد من الخیر ومن هللا :اللعان لغة - 1  
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لما ذھبت جل التعریفات الفقھیة للعان استنادا  :اللعان اصطالحا - 2
من سورة النور أي أن اللعان ھو رمي الزوج  6.7.8.9جاء في آیات اللعان 

زوجتھ ال زنى آو نفي حملھا منھ بدون شھود على فعلھا فیشھد أربع شھادات 
باN انھ لمن الصادقین والخامسة ان لعنة هللا علیھ إن كان من الكاذبین وتشھد 

والخاصة إن غضب هللا علیھا إن الزوجة أربع شھادات باN انھ لمن الكاذبین 
   .9كان من الصادقین

  :للعان صورتان: صور اللعان -ب

وفیھ یتھم الرجل زوجتھ بالزنا، ولم یكن لھ : لعان بغیر نفي الولد - 1
  .بینة وھي أربعة شھود یشھدون علیھا بما رماھا بھ

كأن یقول ھذا الولد من الزنا، أو یقول ھذا الولد : لعان بنفي الولد - 2
إذ قد یكون الولد لیس منھ  وفي ھاتھ األخیرة ال یكون قذف بالزنا، لیس مني،

لكن یحتمل أن تكون الزوجة وطئت شبھة وعلیھ ال تكون زانیة وان كان 
االحتمال ثابت لكنھ ساقط االعتبار باإلجماع ،فما دام نفاه األب فانھ یكون قاذفا 

ولد فقال لم تلد بھ لم یجب لھ حتى یلزمھ حد القذف، وكذلك لو جاءت الزوجة ب
  .10وإنكارھا لیس قذفا اللعان لعدم القذف ،فھذا إنكار للوالدة،

   :سبب اللعان ودلیل مشروعیتھ -ج

لقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف  :سبب اللعان - 1
زوجتھ بال شھود وأراد قطع نسب الحمل  أو المولود عنھ ، وھي أیضا حمایة 

فال یعرف باللعان إذ زنت حقا  ،11وجة ودفعا للحد عنھاوصیانة لعرض الز
أوال وال یعرف إن كان ھذا الولد من الزوج أوال ،إذا لواله لھتك الستر عنھم 

  .وفضحھم وعجل لھم العقوبة في الدنیا 

   :دلیل مشروعیتھ - 2

ْم َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن لَّھُ  :قولھ تعالى: من الكتاب 
اِدقِیَن  ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّN6(ُشھََداُء إِالَّ أَنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا( 

ِ َعلَْیِھ إِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِیَن  َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَن  )7(َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت هللاَّ
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ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن تَْشھََد أَْربََع َشھَ  ِ َعلَْیھَا  )8(اَداٍت بِا2َّ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ
اِدقِیَن  إن :ووجھ الداللة في اآلیة  ، )9-6اآلیات : النور( )9(إِن َكاَن ِمَن الصَّ

ھذه اآلیة فیھا فرج ومخرج لألزواج فإذا قذف الزوج زوجتھ وتعسر علیھ 
ة إن یالعنھا كما أمر هللا تعالى وشھادات الزوج على زوجتھ دارئة إقامة البین

عنھ الحد ألن الغالب أن الزوج ال یقدم على رمي زوجتھ إال خوفا من إلحاق 
 .12أوالد لیسوا منھ فینفیھم باللعان

ذكر مسلم في صحیحھ بسند إلى سھل بن سعد الساعدي : ومن السنة  
أرأیت یا : ن عدي األنصاري فقال لھجاء إلى عاصم ب عویمرا العجالني أن

فسل  عاصم لو أن رجال وجد مع امرأتھ رجال أیقتلھ فتقتلونھ،آم كیف یفعل؟
فكره رسول هللا المسائل  فسأل عاصم رسول هللا  لي ذلك رسول هللا 

فلما رجع عاصم إلى  وعابھا حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول هللا،
م ماذا قال رسول هللا قال عاصم لعویمر لم یا عاص :أھلھ جاءه عویمر فقال

وهللا ال  :قال عویمر :المسالة التي سألتھ عنھا تأتي بخبر قد كره رسول هللا 
 وسط الناس، فاقبل عویمر حتى أتى رسول هللا  أنتھي حتى اسألھ عنھا،

فقال عویمر یا رسول هللا أرأیت رجال وجد مع امرأتھ رجال یقتلھ فتقتلونھ؟ أم 
قد نزل فیك وفي صاحبتك فاذھب فات بھا ،قال  یفعل؟ فقال رسول هللا كیف 

وكانت سنة  قال ابن شھاب، سھل فتالعنا وإنا مع الناس عند رسول هللا 
  .13المتالعنین

إلى  أجمعت األمة اإلسالمیة منذ عھد رسول هللا  :ومن اإلجماع
فلھ حق اللعان  ،قیام الساعة أن الزوج إذا قذف زوجتھ بالزنا أو نفي ولدھا

 ،16والنووي ،15واإلمام الحافظ ابن حجر ،14وعلى ھذا ابن رشد المالكي
  .وعلیھ األئمة األربعة ،17والشوكاني

  شروط اللعان وأثاره -د

  :18شروط اللعان - 1

  : من الناحیة الفقھیة

  ).طالق رجعي(قیام زوجیة صحیحة حقیقیة أو حكما  -
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أي مسلمین حرین بالغین عاقلین  أن یكون كل منھما أھال ألداء الشھادة -
  .مختارین مع خالف في المسالة

  .الفوریة -

  .عدم إقرار الزوج بالوالدة صراحة أو داللة -

  .تحقق حیاة الولد عند اللعان وفیھ خالف في المسالة -

  .أن یكون بحضور أربع شھود ویبدأ بھ الزوج -

مباشرة وفي نص  لم یشر المشرع الجزائري اللعان: من الناحیة القانونیة
ینسب الولد ألبیھ متى كان الزوج ": قانون أسرة الجزائريمن  41المادة 

وإعماال  للشریعة  ،19"شرعیا ،وأمكن االتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة
  .ق أ ج فالطریق الشرعي لنفي النسب ھو اللعان 222اإلسالمیة حسب المادة 

 تدور حول أجال اللعان،فكانت اغلب القضایا  :من الناحیة القضائیة  
فدعوى اللعان ال تقبل إذا أخرت ولو لیوم واحد من یوم علم الزوج بالحمل أو 

أخذا برأي المالكیة  ،21ویمكن تأخیره لظروف خاصة ،20الوضع أو رؤیا الزنا
  .22في المسالة ثم تراجع القضاء بعد ذلك وحدد اجل اللعان بثمانیة أیام

  :أثار اللعان - 2

إذا تم اللعان على الصفة المشروعة وتوافرت لھ  :قھیةمن الناحیة الف
   :23شرائط ترتب علیھ أثار وھي

  .سقوط حد القذف عن الزوج وسقوط حد الزنا عن المرأة بنص القران - 1

قطع نسب الولد عن الزوج وإلحاقة بأمھ بإجماع الفقھاء رغم تحقق الفراش  - 2
قة لم نتحقق بھا یقینیا ولخطورة ھذا األمر ذلك أن النسب ھنا ینتفي بطری

من صدق الزوج بأنھ لیس األب الحقیقي فقد عمل الفقھاء على تحدید مركز 
الولد في مواجھة الزوج المالعن بطریقة تالئم احتمال كذب ھذا األخیر أو 

فاعتبروا ولد المالعنة أجنبیا عن الزوج  تسرعھ أو خطئھ في ادعائھ،
األحكام األخرى فاعتبروا ولد المالعنة أما  بالنسبة ألحكام المیراث والنفقة،
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في عالقتھ المالعن كاالبن مثل عدم قبول شھادة احدھما وأصولھ وفروعھ 
لألخر وال زكاة بینھما، وحرمة المصاھرة،كما ال یصح ألحد غیر المالعن 
أن یدعي نسبھ فال یعد مجھول النسب ،ویلحق ھذا الولد بأمھ فترثھ ویرثھا 

  ."لد المتالعنین یلحق بأمھ ترثھ ویرثھاو" :لقول رسول هللا 

المتالعنان ال " :التفریق األبدي بین المتالعنین لقول رسول هللا  - 3
  .24"یجتمعان أبدا

بالرجوع إلى ق أ ج نجده انھ لم ینص على  :من الناحیة القانونیة
یمنع من اإلرث (ق أ ج  138أثار اللعان إال على عدم التوارث في المادة 

ق أ ج لسد الفراغ  222وھذا یوجب علینا إعمال المادة ) لردةاللعان وا
القانوني ومن الناحیة القضائیة فجاء في قرار للمحكمة العلیا انھ من المقرر 
شرعا وقانونا انھ إذا وقع اللعان یسقط نسب الولد ویقع التحریم بین 

وفي ھذا األخیر اخذ بمذھب الجمھور الذي یرى اللعان فرقة  ،25الزوجین
  .مؤیدة 

  :البصمة الوراثیة ومدى مصداقیتھا:المطلب الثالث 

لقد افرز التطور العلمي على الساحة معطیات جدیدة لإلثبات ولعل 
أبرزھا البصمة الوراثیة ھاتھ األخیرة التي أثارت جلبة فقھیة عن أثرھا 
وموقعھا وقیمتھا بین األدلة التقلیدیة لإلثبات والنفي وعلیھ ما المقصود 

  .مة الوراثیة وما مدى مصداقیتھا؟بالبص

  :المقصود بالبصمة الوراثیة -أ

مصطلح البصمة الوراثیة ھو  :تعریف البصمة الوراثیة لغة - 1
   :مركب وصفي من كلمتین البصمة والوراثیة

وجاء في لسان العرب أن  ،26ھي العالمة ،وھي اثر الختم باإلصبع :البصمة
وت مابین الخنصر إلى طرف بضم الباء وسكون المیم ھو ف البٌْصم،

  .27البنصر، والفوت ھو مابین كل إصبعین طوال

علم یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى جیل وتفسیر  :الوراثیة
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  .28الظواھر المتعلقة بطریقة ھذا االنتقال

نظرا لحداثة المصطلح فقد حاول : تعریف البصمة الوراثیة اصطالحیا - 2
ین وضع تعریف لھ باعتباره من المصطلحات العلمیة بعض الفقھاء المعاصر

ولعل الراجع في التعاریف ما ذھب إلیھ  الدكتور سعد الدین مسعد  الحدیثة،
ھاللي ھي العالمة أو األثر الذي ینتقل من اآلباء إلى األبناء أو من األصول 
إلى الفروع كما عرفھا في موضع آخر  بأنھا تعین ھویة اإلنسان عن  طریق 

المتمركز في نواة أي خلیة من خالیا   ADNلیل جزء أو أجزاء من حمضتح
شریط من سلسلتین كل سلسلة بھا تدرج  جسمھ ویظھر ھذا التحلیل في صورة

على شكل خطوط عرضیة مسلسلة وفقا لتسلسل القواعد األمنیة على حمض 
DNA  وھي خاصة لكل إنسان تمیزه عن األخر في الترتیب وفي المسالة بین

صاحب ( خطوط العرضیة،تمثل إحدى السلسلتین الصفات الوراثیة من األبال
صاحبة (وتمثل السلسلة األخرى الصفات الوراثیة من األم ) الماء

ویستخلص الحمض النووي من كل خلیة في جسم اإلنسان  ،29)البویضة
  .30تحتوي على نواة

  :مدى مصداقیة نتائج البصمة الوراثیة ومعوقات العمل بھا -ب

مما ال شك فیھ ان ما : مدى مصداقیة نتائج البصمة الوراثیة - 1
البحث العلمي في مجال البصمة الوراثیة قد ابھر العلماء والفقھاء  إلیھتوصل 

على حد سواء وھو ما دلت علیھ المؤتمرات العلمیة واألبحاث الفقھیة حول 
ھا النسب نتائج البصمة الوراثیة في اإلثبات والنفي في كل المجاالت بما فی

  .والقول بمدى مصداقیة نتائج البصمة الوراثیة جاء على قولین

یرى ھذا االتجاه أن نتائج البصمة الوراثیة قطعیة فھي  :القول األول 
 %100وھذه النسبة علمیا تعتبر قطعیة وفي حالة النفي تصل  %99.99تصل 

صین وان احتمال تطابق القواعد النیتروجینیة في الحمض النووي بین شخ
  .31غیر وارد فھي قرینة ال تقبل الشك

یرى ھذا االتجاه أن نتائج البصمة الوراثیة شبھ قطعیة  :القول الثاني
 إذ یرون أن إثبات األبوة والنبوة ال یمكن أن یصل من الناحیة العلمیة والعملیة
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ذلك أن یتوجب فحص جمیع الذكور البالغین في المجتمع وھذا  %100إلى 
كما انھ كأي طریقة بیولوجیة ال یمكن اعتبار البصمة ، 32ةضرب من االستحال

كما جاء في توصیات المجمع  ،33صحیحة وخالیة من العیوب %100الوراثیة 
إن استعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب البد أن  (.....: الفقھي اإلسالمي

اعد بمنتھى الحذر والحیطة والسریة ولذلك البد ان تقدم النصوص والقو.یحاط 
  .الشرعیة على البصمة الوراثیة

ال یجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب وال یجوز  -
  .تقدیمھا على اللعان

ال یجوز استخدام البصمة الوراثیة ،بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة  -
  .34)شرعا

ة ال وعلیھ فالراجح من األقوال ھو القول الثاني فكأي طریقة بیولوجی
یمكن أن تخلو البصمة الوراثیة من عیوب ،وخاصة أن التطور العلمي مع 
مرور الزمن ذھب إلى إبطال ما كان یقطع بصحتھ علمیا في بعض النظریات 
وعلیھ فال یمكن القول بأنھا قطعیة النتائج ومن الناحیة القانونیة یمكن القول ان 

ي یخضع إعمالھا لتقدیر البصمة الوراثیة من قبیل القرائن القضائیة والت
ق ا ج، ولو سلمنا فرضا بأنھا قطعیة فان ھناك  40/2القاضي حسب المادة 

  .العدید من العوائق التي تحول دون األخذ بیقینیتھا

معوقات العمل بالبصمة الوراثیة - 2
35

:
 

  

اصطدام البصمة الوراثیة ببعض المبادئ الدستوریة التي یتخذھا الخصم  -
كمبدأ عدم  ADNلإلفالت من الخضوع إلى فحص كعقبات یتمسك بھا 

جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل ضد نفسھ ومبدأ  الحق في السالمة 
  .الجسدیة ومبدأ حرمة الحیاة الخاصة ومبدأ قرینة البراءة

احتمال حدوث أخطاء إجرائیة كحمل العینات والحفاظ علیھا ،او اختالط  -
  .العینات بالمخبر

بصمات الوراثیة من قبل المجرمین كرش سائل منوي غریب التحایل على ال -
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  .على الضحیة

قد ال یكون صاحب األثر ھو الجاني، فقد یتصادف وجوده في محل الجریمة  -
  .المشارك أویكون ھو الفاعل  أندون 

وجود ضوابط شرعیة أسست علیھا الشریعة اإلسالمیة اغلب أحكام النسب  -
  .ل إلعمال البصمة الوراثیة بوجودھاكالفراش واللعان والذي ال مجا

 تعارض اللعان مع البصمة الوراثیة  :المبحث الثاني

 لما كان اللعان ھو الطریق الشرعي الذي اقره اإلسالم لنفي النسب،
فانھ وبمجيء البصمة الوراثیة كوسیلة علمیة ذات حجیة في النفي اختلف 

ة نفي النسب بالبصمة الفقھاء المعاصرون والعلماء والمجتھدون في مدى صح
الوراثیة دون اللعان وعلیھ ھل یصح نفي النسب بالبصمة الوراثیة إذا كانت 
نتائجھا تؤكد ذلك وھل یمكن االكتفاء بھا دون اللعان؟ وھل یمكن تأخیر اللعان 
لحین إجراء البصمة الوراثیة لتجنب نفي الولد؟ وإذا ما تأكد انھ ال عدول على 

البصمة الوراثیة لحمل المالعن على إكذاب نفسھ بعد اللعان ھل یجوز إعمال 
لإلجابة على ھاتھ التساؤالت أقسم  اللعان وبالتالي لحوق ولد المالعنة بھ؟

  :الدراسة إلى

موقف الفقھ والقانون من إعمال البصمة الوراثیة في نفي  :المطلب  األول
    النسب

قھاء والعلماء تباینت أراء الف :موقف البصمة الوراثیة من اللعان - 1
المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثیة دون اللعان وفي مدى 

   :جواز تقدیم البصمة الوراثیة عن اللعان لتجنب نفي الولد

یرى عدم جواز نفي النسب الشرعي الثابت بالفراش  :الرأي األول -أ  
ة على اللعان اإلقرار إال باللعان وال یجوز تقدیم البصمة الوراثی أوالبینة  أو

والدكتور ، 36عمر السبیلالدكتور وھو رأي اغلب الفقھاء المعاصرین ومنھم 
كما أكدت  ،38والدكتور محمد سلیمان األشقر ،37علي محي الدین القرة داغي

الخامسة  ھدا الرأي توصیة المجمع الفقھي لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ
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  :وحجتھم في ذلك 39عشر والسادسة عشر

ُ : قولھ تعالى :رآنمن الق   َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ
  ).36: األحزاب( َوَرُسولُھُ أَْمًرا أَن یَُكوَن لَھُُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِھمْ 

وجھ الداللة أن المؤمن مطالب بإتباع أوامر الرسول صلى هللا علیھ 
قیاس أي وسیلة مھما بلغت الدقة  أووسلم ونواھیھ وإحالل غیره محلھ 

  .40والصحة في نظر المختصین بھا

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن لَّھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَنفُُسھُْم : وقولھ تعالى  
اِدقِینَ  ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّfفََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا )6: النور.(  

وجھ الداللة من اآلیة أن الزوج إذا لم یملك الشھادة فیما رمى زوجتھ 
وإحداث البصمة الوراثیة بعد اآلیة تزید على كتاب  إال نفسھ فیلجأ إلى اللعان،

  .41هللا ومن احدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد

ھو لك یا عبد بن زمعة الولد للفراش " قول رسول هللا : من السنة  
لم احتجبي منھ لما رأى من : "وثم قال لسودة بنت زمعة، "الحجر وللعاھر

   .42"شبھة بعتبة فما رآھا حتى لقي هللا

والذي یعتمد على الصفات  أھدر الشبھ البین، النبي  أنوجھ الداللة 
الحكم األصلي وھو الولد للفراش فال ینتفي النسب إال  وأبقىالوراثیة، 

  . 43باللعان

إن ھالل بن أمیة  :سلم عن انس بن مالك قالوما روي البخاري وم  
أبصروھا فان " :قال فالعنھا فقال النبي ، قذف امرأتھ بشریك بن سمحاء

جاءت بھ ابیض سبطا فھو لزوجھا وان جاءت بھ أكحل جعدا فھو للذي رماھا 
لوال اإلیمان لكان لي : "فجاءت بھ على النعت المكروه فقال الرسول   "بھ

  .44"ولھا شان

ھ الداللة ھنا أن الزوج إذا نفى ولدا ولد على فراشھ باللعان فال ووج
البصمة الوراثیة التي تعتمد الصفات الوراثیة كالشبھ  أویلتفت إلى قول القائف 

  .الن ذلك یعارض حكما شرعیا مقررا
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الشبھ مقابل اللعان فال یمكن  لقد أھدر الرسول  :القیاس والمعقول  
  :مقیسة على القافة لنفي النسبإعمال البصمة الوراثیة ال

ال یجوز إلغاء حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة بناء على نظریات طبیة  -
  .45مضمونة

كیف تقدم البصمة الوراثیة على اللعان وال نقدمھا على حد الزنا الذي ال بد  -
  .لھ من بینة

 كانت نتائجھا نافیة للنسب فیھ تفویت فرصة إذاإعمال البصمة الوراثیة  -
  عدول المالعن عن إلحاق ابنھ الذي نفاه باللعان 

یرى بعض الفقھاء المعاصرین إعمال البصمة الوراثیة : الرأي الثاني -ب
 ،46وتقدیمھا على اللعان في نفي النسب وھو قول الشیخ محمد مختار السالمي

مفتي الدیار المصریة ، 47والدكتور نصر فرید واصل ،مفتي تونس قدیما
  .48والدكتور سعد الدین مسعد ھاللي، سابق

  :وحجتھم

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن لَّھُْم ُشھََداُء إِالَّ أَنفُُسھُْم : من الكتاب  
اِدقِیَن  ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ َّyَواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ ) 6(فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت ِبا 

ِ َعلَْیِھ إِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِیَن  َویَْدَرأُ َعْنھَا الَْعَذاَب أَن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت ) 7(هللاَّ
ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن  َّyَعلَْیھَا إِن َكاَن ِمَن ) 8(بِا ِ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

اِدقِیَن    ). 9-6: النور( )9(الصَّ

اللعان یكون عندما ینعدم الشھود ولیس ثمة شاھد إال  أنجھ الداللة وو
كان مع الزوج بینة كالبصمة الوراثیة تشھد لقولھ فلیس  إذاالزوج فقط ،أما 

 أنھناك موجب للعان ،واآلیة ذكرت لدرء العذاب ولیس لنفي النسب  فیمكن 
إذا ثبت ذلك  یالعن الرجل ویدرا عن نفسھ العذاب وال یمنع نسب الطفل إلیھ

  .49بالبصمة الوراثیة

  ).5: األحزاب( اْدُعوھُْم ِآلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ ِعنَد هللاَّ  : وقولھ تعالى  
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وجھ الداللة أن العدل یقتضي إلحاق الطفل بأبیھ وعم تمكین ھذا 
األخیر من اللعان وحتى ال یضیع حق الطفل خاصة لضعف الذمم في ھذا 

في ولده لمجرد الشك أو التھرب من النفقة ،كما إن الزمن إذا أراد األب ن
اللعان كان یصلح في زمن كان الخوف من هللا رادع الرتكاب المعاصي وظلم 
الناس واألوالد ،أما اآلن أصبح الكثیرون ال یعبأون بحدود هللا وال باألیمان 

   .50الغموس

لذمم ورد على ھذا القول بان حكم اللعان ال یخدم ھذا العصر لفساد ا  
وفیھ مفسدة عظمى إذ یعني أن  وضعف الوازع الدیني  قول غیر مسلم بھ،

التشریع في زمن الوحي كان خاصا لزمانھ الن شرع هللا یصلح لكل عصر 
اللعان  أنكما  ومصر كما أن خراب الذمم كان حتى في عصر رسول هللا 

  .فاضح لھ ADNقائم على الستر وتحلیل 

ث ھالل بن أمیة السابق وجھ الداللة أن االستدالل بحدی :من السنة  
جعل عدم مشابھة الولد للزوج دلیال على انھ لیس منھ وانھ منفي عند   النبي 

أني جاءت بھ ابیض بسیطا فھو لھالل بن أمیة وان جاءت بھ ": بدلیل قولھ
  .-الصفات الوراثیة -وفي ھذا اعتبار للشبھة  ،"أكحل جعدا فھو للذي رماھا بھ

ذا االستدالل انھ لیس ھناك في الحدیث ما یدل على اعتبار ورد على ھ
لم یلحقھ  النبي  أنالصفات المتشابھة والتعویل علیھا في نفي النسب والدلیل 

أي  ،"لوال اإلیمان لكان لي ولھا شأن" :وقول الرسول  بمشبھھ في الحكم،
صمة الوراثیة لوال اللعان وھذا یدل على تقدیم اللعان على الشبھ وال یعمل بالب

  .51مع وجود ما ھو أقوى منھا وھو اللعان

إذا تیقن الزوج أن ألحمل لیس منھ ألنھ  :من القیاس والمعقول  
استبرأھا بحیطة واحدة،ولم یمسھا بعد ذلك فھنا یتم اللجوء إلى البصمة 
الوراثیة ویستغني عن اللعان وإذا كانت نتائجھا ایجابیة ال ینتفي النسب ولو 

فالشرع یتشوق إلثبات النسب رعایة لحق الصغیر وخراب الذمم  العن الزوج
   .52عند بعض الناس فقد یكون باعث الزوج ھو الكید للزوجة

إعمال البصمة الوراثیة قبل  اللعان وتأخر ھذا األخیر قد یؤدي إلى   
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عدم نفي الولد إذا كانت النتائج ایجابیة وبعدھا ال حاجة اللعان ورد على ھذا 
جاء نسخة ،وھذا مستحیل  فال  إذاانھ ال یجوز إلغاء حكم شرعي إال االستدالل 

  .یجوز إلغاء حكم شرعي بوسیلة علمیة مضمونة

  :أراء مستقلة لھا عالقة بالبصمة الوراثیة - 2

وفیھا حاول بعض الفقھاء التوفیق بین البصمة الوراثیة واللعان   
ء البصمة بإدراج أراء خاصة كالدكتور حسان حنحوت الذي یرى إجرا

 ،53الوراثیة ودیا وباتفاق الزوجین دون أن یكون ھذا اللجوء مكافئا للعان
ورأى الدكتور ناصر عبد هللا المیمان الذي أشار إلى إمكانیة االستعانة 
بالبصمة الوراثیة لتقلیل حاالت اللعان ویبقى حق الزوج في اللعان قائم لو 

  .وغیرھم 54أصر علیھ

بالنقد على أساس أنھا مبنیة على الشك في ولكن قوبلت ھاتھ اآلراء   
ستر وعفة ونزاھة الزوجة وخدش لحیائھا وھذا یتعارض مع أساس الذي تقوم 

وفي ھذا  علیھ األسرة المسلمة من الثقة وحسن الظن كل واحد منھما بصاحبھ،
  .اإلجراء تفویت المقصد الشرعي من اللعان 

  : الراجح في األقوال

قھاء المعاصرین في المسالة ومعرفة حجم كل بعد التعرض ألقوال الف  
فریق تبین أن الراجح فیھا ھو قول المذھب األول الذي یرى انھ ال مجال 

  :إلعمال البصمة الوراثیة لنفي النسب الثابت شرعا اعتبارات منھا

ال یمكن إلغاء حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول إال  -
  .أمر مستحیل النقطاع الوحيبنص شرعي على نسخھ وھو 

یتشوف إلثباتھا بأدنى سبب ویتشد في .إن الشارع الحكیم یحتاط ألنساب و -
  .فالرسول ص حكم بالنسب لصاحب الفراش رغم انتفاء الشبھ بھ نفیھا،

إذ یسعي قیھ  إعمال البصمة الوراثیة دون اللعان فیھ فتح باب شر عظیم، -
  .الناس لنفي النسب ألتفھ األسباب
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ھل یمكن ترتیب أثار اللعان على البصمة الوراثیة عند إعمالھا من نفي نسب  -
  . ودرء حدود وتفریق بین الزوجین

ولو جاءت نتائج البصمة الوراثیة مبرئة للزوجة وثبت نسب الطفل   
للزوج ألیس في ذلك تشھیر بعرض  الزوجة بإجبارھا على التحلیل وھز للثقة 

  .األسري ومن ثم تعم الفوضى في المجتمعبین الزوجین ومدعاة للتفكك 

إذا كان المشرع الجزائري أجاز للقاضي : ومن الناحیة القانونیة  
فییھ واكتفى اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب ،فإنھ سكت عن ذلك في ن

ما لم ینفھ بالطرق المشروعة لكن عمال للمادة (: 41 بالقول في نص المادة
إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة في كل ال یوجد فیھ نص  ق ا ج التي  تحیل 222

وھو ما درج  الطریق الشرعي لنفي النسب ھو اللعان، أنفثبت  في ق ا ج،
كوسیلة  ADNوبظھور تحلیل  ،55)علیھ القضاء الجزائري في كل قراراتھ

علمیة لھا حجیة في اإلثبات وأمام سكوت المشرع الجزائري یجد القاضي 
مدى اعتماد ھاتھ الوسیلة العلمیة في نفي النسب؟وحتى ولو  نفسھ أمام إشكال
ق ا ج فاإلشكال یبقى مطروح وذلك للخالف الفقھي  222تم إعمال المادة 

الحاصل في المسالة بین اعتماد البصمة الوراثیة في نفي النسب من عدمھ 
وفي ھذا الصدد نجد قضیة الطفلة صفیة ثمرة الزواج المختلط بین جزائریة 

نسي وفیھا رفض القضاء االحتكام للبصمة الوراثیة التي كانت بطلب من وفر
 )ص.ب(وجدة الم  )خ.ف.ب(وھو الزوج األول الم صفیة ) م.ي(المدعیان 

  .56واقر القاضي في ھذا القرار أن الطریق الوحید لنفي النسب ھو اللعان

ھذا األخیر أنكر  )ش.س( ضد )ف.ر(وھي قضیة  2009وھناك قضیة في 
والتي اقر فیھا القاضي أن رفع دعوى اللعان یحول دون ) أ.س( ھ للولدأبوت

  .57التذرع بالطرق العلمیة إلثبات النسب

ومن القضیتین یتبین أن القضاء الجزائري رفض إعمال البصمة   
الوراثیة في نفي النسب متأثرا في ذلك بالمذھب القائل بعدم إعمال الورثة في 

  .تفي النسب
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حق المرأة في  االستعانة بالبصمة الوراثیة لحمل المالعن :المطلب الثاني 
  .على أكذاب نفسھ وإلحاق ولده بھ

بعدما تبین أن الراجح في األقوال ھو عدم جواز إحالل البصمة 
الوراثیة محل اللعان في نفي النسب وال حتى تأخیر اللعان لحین أجراء 

الى من اللعان ،وقد یؤدي التحلیل الجیني لما في ذلك من مخالفة لحكمة هللا تع
في الدین وتعطیل لشرع هللا وعلیھ اتفق الفقھاء على أن .إلى إحداث بدعة 

الزوج إذا طلب االحتكام إلى البصمة الوراثیة سواء كان متیقنا أو شاكا وأراد 
التحقق لم یستجیب لطلبھ ألنھ یفوت على المرأة من یوفره لھا اللعان من الستر 

مقصد الشارع الحكیم لما فیھ من مصلحتھا ومصلحة علیھا وولدھا وھذا 
ولولدھا ،ولكن إذا طلبت المرأة المقذوفة اللجوء إلى البصمة الوراثیة بعد 
اللعان لعل في ذلك حمل الزوج على إكذاب نفسھ وإلحاق الولد بھ ھل یجوز 

  لھا ذلك؟

قبل اإلجابة على السؤال البد من اإلشارة إلى وجوب إجراء المالعنة 
شرعیة بین الزوجین أوال حتى ال یقع في محظور ثم إذا أصرت الزوجة ال

  :على إجراء التحلیل الجیني بعد اللعان فلھا ذلك من عدة اعتبارات

  .إنھا لم تقدم على الطلب إال وھي متأكدة من عفتھا وصدقھا -

نظرا لخطورة اللعان على حق الولد في النسب ألبیھ الحتمال كذب الزوج  -
  .58اتھ التھمة تؤثر على حقوق ولدھا المادیة والمعنویةكما أن ھ

إجراء البصمة الوراثیة بعد اللعان وثبوت صدق الزوجة قد یحمل الزوج  -
على إكذاب نفسھ وھي الطریقة الوحیدة التي یلحق فیھا الولد وینسب إلى 
أبیھ بعد اللعان وفي ھذا رد لحق الولد وثبوت نسبھ من أبیھ وھنا ال یبني 

م بإلحاق الولد ألبیھ على تقریر البصمة الوراثیة بل على إكذاب لنفسھ الحك
ورجوعھ عن القذف ،وال تعد للبصمة الوراثیة ھنا إال قرینة مساعدة على 

  .ذلك

والدلیل على أن إكذاب المالعن نفسھ یتعلق بھ لحوق ولد المالعنة 
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وسعید بن  بالمالعن ھو قول الجمھور من العلماء ،وسعید بن المسیب والحسن
وجاء في كشف القناع ومتى اكذب النافي نفسھ بعد نفیھ الولد وبعد  ،59جبیر

بینة  أوفقیرا الن اللعان یمین  أومیتا غنیا  أواللعان لحقھ نسبة حیا كان الولد 
وسقط حكمھا خصوصا وان النسب یحتاط  بإقرارهاقر بما یخالفھا أخذ  فإذا

نَساُن َعلَٰى نَْفِسِھ بَِصیَرةٌ   : وحجتھم في ذلك قولھ تعالى ،60لثبوتھ ) 14(بَِل اْإلِ
وجاء في األثر ما ذكره ابن  ،)15- 14: القیامة( )15(َولَْو أَْلقَٰى َمَعاِذیَرهُ 

انھ قضى في " :حجر عن طریق قبیصة بن ذؤیب انھ كان یحدث عن عمر
رجل أنكر ولدا من المرأة وھو في بطنھا ثم اعترف بھ وھو في بطنھا حتى 

ثم الحق بھ  فأمر بھ عمر فجلد ثمانین جلدة لفریتھ علیھا، ذا ولدت اكره،إ
  .61"الولد

إعادة نسب الطفل بطریق شرعي وھو اإلقرار الذي یدعم بنتائج البصمة  -
الوراثیة ذلك أن الیقین ال یزول إال بیقین مثلھ وھنا الیقین األول وھو اللعان 

ار حجة على المقر نفسھ ال یتعدى والیقین الذي مثلھ وھو اإلقرار الن اإلقر
  .لغیره

وحتى وان لم یكذب الزوج نفسھ بعد اللعان بناءا على نتائج البصمة الوراثیة  -
فان یعیش االبن بذنب أب ظالم خیر من أن  ،فنكون أمام اقل الضررین،

وان یعرف انھ ابن شرعي خیر من  یعیش تحت سوء ظن مجتمع كامل،
  .القول بأنھ ابن زنا

إذ في تكذیب المالعن نفسھ بعد اللعان بناء على  قلیل من حاالت اللعان،الت -
  .نتائج البصمة الوراثیة فیھ عبرة لمن تسول لھ نفسھ نفي ولده لمجرد الشك

  :خاتمة

وجعلت  إّن الشریعة اإلسالمیة اھتمت بحفظ األنساب اھتماما بالغا،
األنساب في  ذلك مقصدا من مقاصدھا الكلیة، مّما یدل على خطورة صحة

  .الحیاة اإلنسانیة

وقال ابن قدامة فان النسب یحتاط في إثبات ویثبت بأدنى دلیل ویلزم 
وعلیھ یمكن تسجیل   ،62من ذلك التشدید في نفیھ وانھ ال ینتفي إال بأقوى دلیل
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وذلك على النحو  أھم النتائج والتوصیات التّي توصلنا إلیھا من خالل ما سبق،
  : التالي

 :لنتائج أھم ا/أوال

أّن اللعان یعد الطریق الوحید لنفي النسب فالرسول صلى هللا علیھ وسلم  ·
حكم في اللعان بظاھر الحكم ولم یلتفت ما جاءت بھ المرأة بعد ذلك في 

  .حدیث المالعن لھالل ابن أمیة

ال اثر للبصمة الوراثیة على اللعان وال تحل محلھ وال تقدم على اللعان  ·
  .المولود للزوج من عدمھ  ألجل التأكد من نسب 

یحق للمرأة الصادقة وبصفة اختیاریة حق طلب إجراء تحلیل البصمة  ·
الوراثیة وذلك بعد اللعان انتصارا لعرضھا ورفع الشبھة عن ولدھا ولعل 
ذلك یحمل الزوج على إكذاب نفسھ بعد اللعان فیثبت نسب ولده لھ وهللا 

 .اعلم

  :أھم التوصیات  /ثانیا

لین من الفقھاء والعلماء إلى توحید اآلراء في مسائل البصمة ندعوا المسؤو ·
الوراثیة واللعان لتالفي الشبھات والمحاذیر التي قد تنجم عن ھذه 

  .االختالفات 

على المشرع الجزائري تناول نفي النسب بطریقة مفصلة وتحدید مواقفھ  ·
من الخالفات الفقھیة حتى یجنب القاضي لمشكلة التخبط بین اآلراء 

  .  المختلفة

نوصي بتشكیل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشریعة اإلسالمیة  ·
) لوضع الضوابط األخالقیة في مجال بحوث علوم األحیاء البیولوجیا

  .العتمادھا في الدول اإلسالمیة
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  دور المصلحة في إسناد المحضون لحاضنھ الشرعي

دراسة مقارنة بین قانون األسرة الجزائري والفقھ "
  "اإلسالمي

  

  المركز الجامعي عین تموشنت –السالم نور الدین عبد الدكتور 

  :مقدمة

یعد الطفل الثروة الغالیة والنفیسة للمجتمع، لذا حرصت كل 
على حمایتھ وتنشئتھ نشأة صالحة، وتعد المجتمعات على مر التاریخ بالسھر 

األسرة المحضن الطبیعي واألصلي لھذه التنشئة، إال أنھ لیس كل األطفال 
یكون لھم حظ التنعم بالعیش في كنف األسرة، إما لتحللھا بالطالق وإما بوفاة 
الوالدین أو أحدھما، األمر الذي یستنھض واجب الجماعة في حضانة الطفل 

  .ن التلف والضیاعوحفظھ وحمایتھ م

ویمر الطفل في حضانتھ بمراحل عدة، غیر أن أھم وأخطر مرحلة 
فیھا ھي مرحلة إسناد وتسلیم المحضون لحاضنھ الشرعي قبل سن التمییز، 
وفق الترتیب الذي وضعھ فقھاء الشریعة اإلسالمیة والمشرع الجزائري 

أ فیھا مكلف لمستحقي الحضانة، ویعود سبب ھذه األھمیة والخطورة أن الخط
وشاق ویصعب جبره الحقا، إلمكانیة ضیاع الغایات التي توخاھا المشرع من 

  .تشریع الحضانة

  : وأمام ھذا الوضع المقلق أثیرت لدینا اإلشكالیة التالیة

ھل الترتیب الموضوع لمستحقي الحضانة وجوبي أم جوازي؟ وھل 
ذلك فأین تتجلى الترتیب كان مبنیا على أساس مصلحة المحضون؟ وإذا كان ك

ھذه المصلحة؟ وھل ترتیب المشرع الجزائري للحاضنین یتوافق مع روح 
الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا أم یجانبھا؟ وإذا كان ترتیب المشرع الجزائري 
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للحاضنین یتوافق مع روح الشریعة اإلسالمیة فھل تتوافق خیارات المشرع 
في الفقھ اإلسالمي؟ وما  الجزائري في ترتیب الحاضنین مع بعض االتجاھات

ھي الضمانات التي أقرھا الجزائري لتحقیق مصلحة المحضون أثناء تسلیمھ 
  لحاضنھ الشرعي؟ 

تلكم ھي اإلشكالیة التي جعلتھا محال لدراستي، ولقد سعیت لإلجابة 
عنھا بالعودة إلى الفقھ والتشریع، وأحیانا بالعودة لألحكام القضائیة، ولقد قمت 

ة العلمیة متبعا في ذلك المنھج التحلیلي المقارن، بحیث أتتبع بصیاغة الماد
تحلیل القضایا العلمیة في الفقھ اإلسالمي، ثم القانون الجزائري ثم المقارنة 
بینھما لكشف مدى توافقھما في مراعاة غایات الشریعة اإلسالمیة، ولقد رتبت 

  :المادة العلمیة وفقا للخطة التالیة

طرقت فیھ لبیان مدى حجیة ترتیب مستحقي أما المبحث األول فت
الحضانة وأساس تسلیمھا، وقد أشرت فیھ إلى اختالف الفقھ اإلسالمي 
والتشریع في ترتیب مستحقي الحضانة، ثم بعد ذلك بیّنت األساس المقاصدي 
في إناطة تسلیم المحضون لحاضنھ الشرعي، أما المبحث الثاني فقد خصصتھ 

صلحة المحضون أثناء تسلیمھ لحاضنھ للحدیث عن ضمانات تحقیق م
الشرعي، فتطرقت فیھ إلناطة تقدیر مصلحة المحضون لحاضنھ الشرعي 
للقاضي، ألبین بعد ذلك تصدي كل من الفقھ اإلسالمي والمشرع الجزائري 

  .لزجر إعاقة وصول المحضون لحاضنھ الشرعي

  :مدى حجیة ترتیب مستحقي الحضانة وأساس تسلیمھا :المبحث األول

 )1(05/02لقد كان لتعدیل قانون األسرة الجزائري بموجب قانون 
ومازالت أثر ذلك باقیة إلى یومنا  -وقع سلبي على طبقة عریضة من المجتمع 

كونھ خرج عن مقتضیات الشریعة اإلسالمیة في  -نتیجة الدعایة اإلعالمیة
عدة محالت منھا مستحقي الحضانة، فھل ترتیب مستحقي الحضانة في 

یعة اإلسالمیة متفق علیھ لدى الفقھاء؟ وھل ھو وجوبي أم مبني على الشر
اجتھاد بالرأي؟ وھل وافقت خیارات المشرع الجزائري في ترتیب الحاضنین 

  : بعض اتجاھات الفقھ اإلسالمي؟ ھذا ما سیتم بیانھ فیما یلي
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اختالف الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري في ترتیب : المطلب األول
  : لحضانةمستحقي ا

إن المطّلِع على تراتیب فقھاء الشریعة اإلسالمیة وحتى تعدیالت 
قانون األسرة، ال یصعب علیھ مشاھدة مدى ھوة االختالف في ترتیب 
الحاضنین بعد األم، فإلى ماذا یمكن إرجاع ھذا االختالف؟ ھذا الذي سیتم 

  :توضیحھ فیما یلي

  :ي الفقھ اإلسالمياختالف ترتیب مستحقي الحضانة ف: األولالفرع 

إن االختالف الفقھي في ترتیب الحاضنین لم ینتج بطریقة عشوائیة، 
إنما ھو ثمرة اجتھاد فیما ال نص فیھ، وطبیعي أن تتعدد اآلراء في ذلك، ولكن 

 :ما سبب ھذا االختالف؟ ھذا ما سیتم اإلشارة إلیھ فیما یلي

 الحضانة ترتیب مستحقي سبب الخالف الفقھي في: أوال

قد تطرق فقھاء الشریعة اإلسالمیة لترتیب مستحقي الحضانة، وما ل
ا فیما عدا ھیالحظ من خالل تتبع تلك التراتیب، أنھا جاءت مختلفة عن بعض

األم التي كانت محل اتفاق وإجماع فیما بینھم، ویعود سبب اختالفھم فیما عدا 
وفي مقدمتھم األم لعدم ورود نص في ذلك، وھذا الذي أكده جملة من الفقھاء 

ومما ینبغي أن یعلم أن الشـارع لیس عنھ :"شیخ اإلسالم ابن تیمیة حیث قال
نص عام في تقدیم أحد األبوین مطلقا، وال تخییر أحد األبوین مطلقا، والعلماء 
متفقون على أن أال یتعین أحدھما مطلقا، بل مع العدوان والتفریط ال یقدم من 

  .)2("سن القائم بالواجبیكون كذلك على البر العادل المح

فغیاب النص أجبر الفقھاء على االجتھاد بالرأي فیما ال نص فیھ، 
وذلك بوضع الضوابط المستخلصة من األدلة العقلیة المحمولة على النص، 
ولعل أھم ھذه األدلة القیاس، حیث اجتھدوا في تحدید العلة من تقدیم األم على 

بن عمـرو بـن هللا الذي رواه عبد ااألب في الحضانة والثابتة في الحدیث 
إن ابني ھذا كان  ،هللایا رسول ا: أن امرأة قالت"العـاص رضي هللا عنھ 
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وزعم والده أن ینزعھ  ،وثدیي لھ سقاء ،وحجري لھ حواء ،بطني لھ وعاء
   .)3("أنت أحق بھ ما لم تنكحي: هللا فقال لھا رسول  ،مني

قدمت األم على  فكان سبب الخالف یعود في اإلشكال المطروح ھل
فیكون تقـدیمھا  ،األب لكون جھتھا مقدمة على جھة األبـوة في الحضانة

أو قـدمت عـلى األب لكـون النسـاء أقـوم بمقاصد الحضانة ? ألجـل األمومـة
  ? فیكون تقـدیمھا ألجـل األنوثـة ،والتربیة من الذكور

رى بتقدیم ولقد اختلف الفقھ في ھذه اإلشكالیة إلى اتجاھین، اتجاه ی
األم على األب ألجل األمومة، ویترتب على ھذا الرأي أن تقدم قرابة األم من 

كون األم قدمت على األب، فیقاس على  ،اإلناث على قرابة األب مـن اإلنـاث
ذلك تقدیم قرابتھا على قرابة األب، كما یقدم دائما القرابة من اإلناث حالة 

خر یرى بتقـدیم األم عـلى األب ألجل االستواء في الدرجة، أما االتجاه اآل
األنوثة، ویترتب على ھذا الرأي أن تقدم قرابة األب من اإلنـاث عـلى قرابة 

لكـون األنوثة مع العصبة أقوى من األنوثـة مـن غـیر  ،األم من اإلنـاث
  .)4(عصـبة، وعلى ذلك اختلف الفقھ في ترتیب مستحقي الحضانة

  الفقھ اإلسالمية في ترتیب مستحقي الحضان: ثانیا

لقد تباینت آراء فقھاء الشریعة اإلسالمیة في ترتیب مستحقي 
كلیا خاصة في  االحضانة، فلم یكد المطلع على تلك اآلراء أن یجد اتفاق

التفاصیل، وإن كان یمكن إیجاد بعض المقاربات بین بعضھا في جوانب قلیلة، 
  :وھذا الذي سیتم بیانھ كالتالي

یرى فقھاء الحنفیة على العموم بتقدیم األم على  :رأي الحنفیة - 1
سائر المستحقین، وبعدھا یفرقون بین المستحقین من النساء والمستحقین من 

ثم  ،الرجال، أما من النساء بعد األم  أمھـا وإن علت ثـم أم األب وإن علت
 ،وعندھم نـزاع في تقـدیم الخالـة عـلى األخـت ألب ،األخت الشقیقة ثم ألم

تقـدم األخت ألنھا أقرب وھو : وعـلى الثـاني ،تقدم الخالة: لى أحد القولینفع
 ،ثم العمة ،ثـم الخالـة ،وعلیـھ فتقـدم بنـات األخـوات عـلى الخـاالت ،المشھور

ثم  ،ثم اإلخوة األشـقاء ،ثم الجد ألب وإن عال ،أمـا الرجـال فیتصدرھم األب
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 ،ثم األعـمام ،ثم أبناء اإلخوة لألب ،ثم أبناء اإلخوة األشقاء ،اإلخوة ألب
أمـا العصبة من غیر  ،ویرون بأن الحضانة ال تثبت إال للعصبة المحارم
وتثبت بالنسبة للذكر،  ،المحارم كأبناء األعمام فال تثبت لھم بالنسبة لألنثـى

كل حسب  ،وبعد العصبة وفق القیود المذكورة تسند الحضانة لذوي األرحام
 لمحضون، فإذا استوى المستحقون في الدرجة كاإلخوةدرجة قرابتھ من ا

فـإن اسـتووا قـدم األقـدر عـلى  ،األشقاء أو األعمام مثال قدم األصـلح منھم
 .)5(وال یرون بإجراء القرعـة ،فاألكـبر سـنا ،التربیة

یرى فقھاء المالكیة أن أولى المستحقین للمحضون  :رأي المالكیة - 2
ثـم خالـة األم ثم عمة  ،ثم الخالة الشـقیقة أو ألم ،علتأم األم وإن  ،بعد األم

 ،ثم خالـة األب ،ثم العمة ثم عمة األب ،ثم األخت ثم األب،ثم جدة األب ،األم
ثـم الجد  ،ثم بنات اإلخوة أو بنات األخوات وبعد األقارب الوصي ثم األخ

ـد ألم على ثم الج ،ثم ابن العم وإن عال ،ثم العم ،ألب وإن عال ثم ابن األخ
ویرى المالكیة بتقدیم اإلخوة ألم على اإلخوة ألب بعد اإلخوة  ،خالف بینھم

 ،فاألكبر سنا ،األشقاء وفي حالة التساوي في الدرجـة یقـدم األكثـر شـفقة
  .)6(فالقرعة

یرى فقھاء الشافعیة بإسناد المحضون بعد األم ثم  :رأي الشافعیة - 3
األب واختلفوا في تقدیم األب عـلى األخـت ثم  ،أمھات األم ثم أمھات األب

ویرى  ؛ظاھر النص مـن األم والخالـة، فیرى البعض بتقدیم األب بالنظر إلى
ألنھما یدلیان باألم فقدمتا عـلى  ؛اآلخرون بتقدیم األخت والخالة على األب

وإن اجتمع مع الخالة أو مع األخت  ،ویرون بتقـدم أم األب عـلى الجـد ،األب
أن : وإن اجتمع مع األخت من األب ففیھ وجھان أحدھما ،م ففیھ وجھانمن األ

فكـذلك في التقدیم على  ،ألنـھ كـاألب في الـوالدة والتعصـیب ؛الجد أحـق
وأعرف  ،ألنھا تساویھ في الدرجة ؛أن األخت أحق: األخت، أما الوجھ الثاني

النسـاء مـن  وإن لم یوجد األصول مطلقا اختلفوا فـي تقـدیم ،بالحضـانة
أن النساء أحق بالحضـانة : الحـواشي عـلى العصبة في ثالثة أوجھ، أما األول

فتكـون األخـوات والخاالت ومن أدلى بھن من البنات أحق مـن  ،مـن العصـبة
اإلخـوة وبنـیھم واألعـمام وبنـیھم الختصاصھن بمعرفة الحضانة والتربیة، 
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األخوات والخاالت والعمات ومن یدلي  أن العصبة أحق من: أما الوجھ الثاني
فإن كانت العصبة أقرب : بھن الختصاصھن بالنسب، و أما الوجھ الثالث

وإن استویا في القرب قدمت النساء  ،وإن كان النسـاء أقـرب قدمن ،قدموا
وإن اسـتوى اثنان في القرابة واإلدالء كاألخوین  ،الختصاصـھن بالتربیـة

 . )7(یلجأ للقرعة
یرى فقھاء الحنابلة أن األحق بالحضانة بعد األم  :الحنابلة رأي - 4

ثم  ،ثم أمھات الجد ثم أخت الشقیقة ،ثـم الجـد ألب ،أمھاتھا ثم األب ثم أمھاتـھ
ثم الخالة،  ،ثم ألب ،ثم لخالة ألم ،ثم الخالة الشقیقة ،ثـم أخـت ألب ،أخـت ألم
وبنت  ،ثم بنت عم ،ت أختثم بنت أخ وبن ،ثم العمة ،ثم خالة أب ،ثم خالة أم

ثـم  ،ثـم ألب ،ثـم ألم ،ثم بنت عم أب وبنت عمتھ فتقـدم مـنھن الشقیقة ،عمة
ثـم  ،فیقدم اإلخـوة األشـقاء ثـم ألب ،الحضانة لباقي العصبة األقرب فاألقرب

ثم بنوھم  ،ثـم أعمام جد ،ثم بنوھم ،ثم أعمام أب ،ثم بنوھم ،ثم األعمام ،بنوھم
  .اإناثي األرحام ذكورا أو وتكون الحضانة لذثم  ... وھكذا

وھناك روایة ثانیة ذكرھا الخرقي أن قرابة األب تقدم على قرابة 
األم إذا سقطت حضانة األم فتقدم أم األب على أم األم وبناءا على ھذا األصل 

   .)8(تقدم كل من تدلي للمحضون بأب على من تدلي بھ ألم

یب الفقھاء لمستحقي الحضانة، أن ما یالحظ من خالل النظر في ترات
كل فریق كانت لھ وجھة نظر مختلفة في ترتیب مستحقي الحضانة بعد األم، 
بحیث لم یتشكل ولو اتجاھین متفقین في كل التفاصیل بحسب اإلشكالیة 

، مما یدل كذلك أن )بین األمومة واألنوثة(المطروحة في تحدید العلة 
المناسب في العلة، بین من یرى بأن  اختالفھم أیضا كان في تحدید الوصف

الوصف في علة األمومة أو األنوثة یتحدد في الشفقة وبین من یربطھ بقرابة 
العصبة، ولما كانت ھذه األوصاف ھي في حد ذاتھا مرسلة واجتھادیة 
خاضعة للنظر العقلي، فمن الطبیعي أن تتوسع دائرة االختالف ویكون من 

لى أي رأي مقدم، ولقد أحسن أحد الفقھاء االعتراض ع -بعد ذلك - السھل 
وھذا الترتیب الذي ذكره : "المحققین معلقا على ھذا االختالف بحد قولھ

وفیھ شيء مـن  ،وال من التعلیل ،المؤلف لیس مبنیا على أصـل من الدلیل
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ولھذا اختلف العلماء في الترتیب في  ،والـنفس ال تطمـئن إلیـھ ،التنـاقض
   )9("ولكنھا كلھا لیس لھا أصل یعتمد علیھ ،متعددة الحضانة على أقوال

غیر أن ھذا االختالف بقدر عدم االطمئنان إلیھ في غیاب النص، إال 
أنھ قد یدل في المقابل على فسحة في اختیار المستحق للمحضون، بحسب 

  . تحقق المصلحة الشرعیة بتغیر ظروف الزمان والمكان

الحضانة في التشریع األسري  اختالف ترتیب مستحقي: الفرع الثاني
  :الجزائري

في تسطیر قانون  ال أحد ینكر بأن المشرع الجزائري قد استھدى
األسرة باجتھادات فقھاء الشریعة اإلسالمیة عموما، وھو ما تؤكده األحكام 
الواردة في مجمل ثنایا النصوص القانونیة، وبالرجوع إلى التطور التشریعي 

ا اختالف ھذه التشریعات المنظمة لترتیب لقانون األسرة، یالحظ أیض
األمر الذي أطلق العنان  ،05/02واألمر  11/84مستحقي الحضانة بین قانون 

لدى البعض لبث التشكیك في خروج المشرع الجزائري في ھذه الجزئیة 
وغیرھا على أحكام الشریعة اإلسالمیة، فھل ھذا االدعاء یقوم على حجج 

الجزائري ما یؤیده في الفقھ اإلسالمي؟ھذا ما  صحیحة؟ وھل التجاه المشرع
  :سیتم بیانھ فیما یلي

  : 11/84ترتیب مستحقي الحضانة في ظل قانون : أوال

لقد تطرق المشرع الجزائري لترتیب مستحقي الحضانة في قانون 
، حیث اعترف بأحقیة األم بحضانة )11(64من خالل نص المادة  )10(11/84

حضانة، ثم أمھا ثم الخالة ثم األب ثم أم األب ثم ولدھا على سائر مستحقي ال
  .األقربون درجة

من خالل النظر في ھذه المادة یظھر مدى تأثر المشرع الجزائري 
باتجاه الفقھ المالكي، الذین یقدمون اإلناث من جھة األم على اإلناث من جھة 

مشرع األب، كما أنھم دون سواھم من یقدمون الخالة على األب، ولم یخالف ال
  .  الجزائري المالكیة إال في حالة واحدة وھي تقدیم الجدة ألب على األب
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  : 05/02ترتیب مستحقي الحضانة في ظل قانون : ثانیا

لقد غیّر المشرع الجزائري بعض المراكز في ترتیبھ لمستحقي 
، فبعدما منح )12(64من خالل نص المادة   05/02 الحضانة بموجب قانون

لویة في حضانة ولدھا، راح یمنح األولویة في الحضانة األم استحقاق األو
بعدھا لألب مباشرة ثم الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة ثم العمة ثم األقربون 

  .درجة

وعلى الرغم من عدم موافقة ھذا الترتیب التجاھات المذاھب األربعة 
 -صیلكما اختلفوا ھم كذلك في التفا –في الفقھ اإلسالمي من حیث التفصیل 

إال أن ترتیب المشرع لمستحقي الحضانة في مجملھ منسجم مع بعض 
االتجاھات الفقھیة وغیر شاذ عنھا، فمن حیث تقدیم األم على سائر المستحقین 
قّدمھا، كما قّدم الجدات ألم على الجدة ألب وھو اتجاه كل من الحنفیة والمالكیة 

والعمات وھو اتجاه كل والشافعیة، كما قّدم الجدات مع بعض على الخاالت 
من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، ویبقى اإلشكال یثور في تقدیم األب في 

  .المرتبة الثانیة بعد األم مباشرة

حقیقة لقد أثار ھذا التعدیل في ترتیب مستحقي الحضانة فضول 
بعض الباحثین، خاصة ما تعلق منھ بتقدیم منزلة األب إلى المرتبة الثانیة بعد 

األمر الذي دفعھم إلى البحث عن مفترضات لمبررات ھذا التقدیم،  األم،
فافترض البعض أن المبرر یعود إلى التغیُّرات التي طرأت على المجتمع 
الجزائري، خاصة ما تعلق منھا بخروج المرأة لمیادین العمل، كما افترض 

لیة، البعض اآلخر تأثیر التطورات واالتفاقیات الدولیة على القوانین الداخ
والرامیة لحمایة المرأة من كل أشكال التمییز ضدھا والدعوة إلى المساواة 

، ومما یزید في تأكید ھذا )13(على غرار المشرع التونسي وبین الرجل  بینھا
  . )14(مصادقة الجزائر على اتفاقیة سیداو -حسب رأیھم  -االفتراض 

ة في بعض إن ھذه االفترضات وإن كانت تبدوا أحیانا منطقیة ومناسب
القوانین، إال أنھ ال یسلّم بھا خاصة في مجال األحوال الشخصیة من عدة 
وجوه، أما بالنسبة لالفتراض األول المتعلق بخروج المرأة لمیادین العمل فھو 
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لیس بحدث جدید فالمرأة الجزائریة كسائر نساء العالم العربي واإلسالمي 
یم، وحتى فقھاء الشریعة مشھود لھا بمشاركة الرجل في العمل مند القد

اإلسالمیة تحدثوا عن عمل المرأة قدیما من غیر أن یمنعوھا من الحضانة، 
كما اعترف لھا البعض باستحقاق المحضون أحیانا حتى فیما ھو أشد من 
العمل كما ھو الشأن في السفر بالمحضون على خالف بینھم، ولكن على 

مبرر، وحتى ولو افترضنا أن عمل الرغم من ذلك لم یقدموا مرتبة األب لھذا ال
المرأة سبب في تقدیم مرتبة األب النشغالھا بالعمل، فإن األب مشغول أكثر 
منھا، فمن المنطق وحسب الترتیب أن یسند المحضون للجدات على افتراض 

  .عدم شغلھن

أما االفتراض الثاني المتعلق بـتأثر المشرع بدعوات المساواة 
دولیة، فلو كان ھذا االفتراض صحیحا، لمس ھذا الصادرة عن االتفاقیات ال

التعدیل كل أو بعض النصوص األخرى األكثر ظھورا في مساسھا بمساواة 
  .الرجل مع المرأة بطریق األولى كما ھو الشأن في المیراث

ومن خالل تفنید ھذه االدعاءات فإن االفتراض المناسب، ھو أن 
الحضانة إلى بعض  المشرع الجزائري قد تحول في ترتیب مستحقي

االجتھادات الفقھیة التي خالھا نظریا وتجریدیا تناسب المصلحة الشرعیة 
للمحضون بالنظر إلى ظروف الزمان والمكان وبكل ما تحملھ ھذه الكلمة من 

  .)15(معنى

على الترتیب من  64وإضافة إلى كل ھذا فإن داللة نص المادة 
ـتأخیر موكول للنظر بحسب تحري خالل صیاغتھ ال تفید اللزوم، فالتقدیم وال

مصلحة المحضون بالنظر إلى ظروف الزمان، وعلى ھذا فإن الترتیب في 
ذاتھ مبني على تصور تشریعي لمصلحة المحضون من الناحیة النظریة 

، فمتى رأى )16(المجردة، ولكن تبقى ھذه القاعدة مكملة ولیست آمرة ملزمة
تتحقق مع االفتراض الذي القاضي بأن المصلحة المقصودة للمشرع ال 

تصوره المشرع، فیجب أن یسیر إلیھا أینما وجدھا تتحقق ولو في غیر ھؤالء 
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كلھم، وھذا ھو المنطق الذي یناسب التقیید الذي أورده المشرع في نص المادة 
  ".   مع مراعاة مصلحة المحضون" حین صرح بحد قولھ 

المیة لترتیب وعلى أیة حال فإن عدم ورود النص في الشریعة اإلس
الحاضنین بعد األم، یفتح الباب على مصراعیھ لالجتھاد من جھة، ومن جھة 
أخرى فإن تراثنا الفقھي قد ناقش فرضیة تقدیم األب على باقي المستحقین 
للحضانة بعد األم بل ُوِجد من الفقھاء من اعتبر صالحیة وأحقیة تقدیم األب 

ھذا الذي أشار إلیھ شارحو الدرر ثابتة ھي بالنص كذلك وبداللة المفھوم، و
الذھبیة كل من الفقیھ الشوكاني والفقیھ القنوجي حینما شرحا متن الدرر، حیث 

وأما إثبات حق األب في الحضانة فھو وإن لم یرد " ثم األب: "قال الشوكاني
فـإن " أنت أحق بھ ما لم تنكحـي"لألم  دلیل یخصھ لكنھ قد استفید من قولھ 

 ،وھي الخالـة ،ومن بمنزلتھا ،ثبوت أصل الحق لألب بعد األمھـذا یدل على 
فإنھ یفید إثبات حق لھ في  ،وكـذلك إثبات التخییر بینھ وبین األم في الكفالة

 . )17("الجملة

ثم األب وإن لم یرد بذلك دلیل یخصھ لكنھ " :وقال القنوجي البخاري
ـإن ھـذا یدل على ف" أنت أحق بھ ما لم تنكحـي"لألم  قد استفید من قولھ 

وكـذلك  ،وھي الخالـة ،ومن ھو بمنزلتھا ،ثبوت أصل الحق لألب بعد األم
فإنھ یفید إثبات حق لھ في الجملة  ،إثبات التخییر بینھ وبین األم في الكفالة

خیر  وقال في المسوى روى الشافعي بإسناده عن أبي ھریرة أن رسول هللا 
  )18("غالما بین أبیھ وأمھ

مناقشة بعض المشككین في خروج المشرع الجزائري ومن خالل 
على أحكام الشریعة اإلسالمیة وعرض آراء الفقھاء في تقدیم األب على باقي 
المستحقین للحضانة بعد األم، نراه بأنھ لم یخرج الشریعة اإلسالمیة 

  . ومقاصدھا
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األساس المقاصدي في إناطة تسلیم المحضون لحاضنھ : المطلب الثاني
  : يالشرع

م خالل تتبع آراء الفقھاء واتجاه التشریع لوحظ مدى االختالف في 
ترتیب الحاضنین غیر أن ھذا االختالف بقدر ما یبدوا في الظاھر أمرا سلبیا، 
إال أنھ یدل على مرونة الشریعة اإلسالمیة وفسحتھا في عدم وجود نص، 

في األحكام  األمر الذي یفتح المجال للفقھ في التعرف على مقاصد الشریعة
وتنزیلھا حسب مستجدات ظروف الزمان والمكان، وھو ما سیتم بیانھ فیما 

  :یلي

األساس المقاصدي لتسلیم المحضون لمستحقھ في الفقھ : الفرع األول
  :اإلسالمي

لقد أكد فقھاء الشریعة اإلسالمیة من خالل استقراء فروعھا أن أغلب 
ومقاصدھا، والتي ال تخرج عن  أحكامھا التشریعیة مربوطة بعللھا ومعانیھا

لما ثبت أن "تحقیق المصلحة، وھذا الذي صرح بھ األمام الشاطبي بقولھ 
األحكام شرعت لمصالح العباد كانت األعمال معتبرة بذلك، ألنھ مقصود 
الشارع فیھا كما تبین، فإذا كان األمر في ظاھره وباطنھ على أصل 

افقا والمصلحة مخالفة فالفعل غیر المشروعیة فال إشكال، وإن كان الظاھر مو
صحیح وغیر مشروع، ألن األعمال الشرعیة لیست مقصودة ألنفسھا، وإنما 
تقصد بھا أمور أخرى ھي معانیھا، وھي المصالح التي شرعت ألجلھا، 
 فالذي عمل من ذلك على غیر ھذا الوضع فلیس على وضع

  .)19("المشروعات

فیھا مراعاة المصلحة،   وتعد الحضانة من أھم الفروع التي یظھر
فلقد أثبت بعض الفقھاء أن الحضـانة قائمـة عـلى تحقیـق مصـلحة المحضون 
وفقا لمـا تشـھد بھ بعض النصوص التي دلت على أن األحكام تربط بعللھا 
ومعانیھا، یؤكد ذلك ابن القیم في تعاملھ مع حدیث عبد هللا بن عمر بن العاص 

اء إلى آخره إدالء منھا وتوسل إلى فقولھا كان بطني وع"حیث صرح 
اختصاصھا بھ كما اختص بھا في ھذه المواطن الثالثة، واألب لم یشاركھا في 
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ذلك، فنبھت في ھذا االختصاص الذي لم یشاركھا فیھ األب على االختصاص 
الذي طلبتھ باالستفتاء والمخاصمة، وھذا دلیل على اعتبار المعاني والعلل 

وإناطتھا بھا، وإن ذلك أمر مستقر في الفِطَر السلیمة  وتأثیرھا على األحكام
حتى فِطَر النساء، وھذا الوصف الذي أدلت بھ المرأة وجعلتھ سببا لتعلیق 

ورتبھ علیھ أثره، ولو كان باطال ألغاه بل ترتیبھ  الحكم بھ، قد قرره النبي 
  .) 20("الحكم عقیبھ دلیل على تأثیره فیھ وأنھ سببھ

قھاء الشریعة اإلسالمیة أن ترتیب مستحقي وعلى ذلك یجمع ف
الحضانة من حیث التقدیم والتأخیر، مبني على مراعاة مصلحة الطفل ودرء 

فكل من " المفسدة عنھ قدر المستطاع، وھذا الذي صرح بھ ابن تیمیة في قولھ
قدمناه من األبوین إنما نقدمھ إذا حصل مصلحتھا واندفعت بھ مفسدتھا، فأما 

أمرھا مع أحدھما فاآلخر أولى بھ بال ریب، حتى الصغیر إذا  مع وجود فساد
اختار أحد أبویھ وقدمناه، إنما نقدمھ بشرط حصول مصلحتھ وزوال 

  .)21("مفسدتھ

ولما كانت العبرة بالمصلحة فإن ھذه األخیرة لیست متعلقة أو  
مرتبطة بشخص دون اآلخر بإطالق من حیث الزمن واألشخاص، فقد تحصل 

ص وتغیب عنھ في حین آخر، وھذا الذي أكده ابن تیمیة في قولھ حینا في شخ
فال یمكن أن یقال كل أب فھو أصلح للممیز من األم، وال كل أم فھي أصلح "

 ،وبعـض األمھـات أصـلح ،بل قد یكون بعض اآلباء أصلح ،لـھ مـن األب
فلم یمكن أن یعتبر  ،وقـد یكـون األب أصلح في حال واألم أصلح في حال

  .)22("ـدھماأح

وعلى ھذا فإنھ إذا تبین بأن الذي أسندت إلیھ الحضانة سینجر معھ 
إلحاق مفسدة متغلبة بالمحضون، جاز سحبھ منھ ووضعھ في ید من تتأكد معھ 
مصلحتھ، حتى ولو كان ذلك بعد سن التمییز عند من قال بتخییر الولد بین 

لذي أكده ابن القیم األبوین، ذلك ألن الولد أنما یختار بسب ھواه، وھذا ا
فإنما نقدمھ إذا  ،فمن قدمناه بتخییر أو قرعة أو بنفسھ"الجوزیة في قولھ 

ولو كانـت األم أصـون من األب وأغیر منھ قدمت  ،حصلت بھ مصلحة الولد
فـإنـھ ضعیف  ،وال التفات إلى قرعة وال اختیار الصبي في ھـذه الحـالـة ،علیھ
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لم یلتفت إلى  ،إذا اختار من یساعده على ذلكف ،یؤثر البطالة واللعب ،العقـل
 ،...وال تحتمل الشـریعة غیر ھذا ،وكان عند من ھو أنفع لھ وأخیر ،اختیاره

واآلخر  ،ورسـولھ في الصـبي وعطلـھهللا ومتى أخل أحـد األبـوین بـأمر ا
تنـازع أبوان : یقـولهللا مراع لھ فھو أحق وأولى بھ، وسمعت شیخنا رحمـھ ا

سـلھ ألي : فقالت لھ أمھ ،فاختار أباه ،فخیره بینھما ،الحكام صبیا عند بعض
والفقیـھ  ،أمي تبعثني كل یوم للكتـاب: فسألھ فقال? شيء یختار أباه

 )23("فقضى بھ لألم ،وأبي یتركني للعب مع الصبیان ،یضربنــي

األساس المقاصدي لتسلیم المحضون لمستحقھ في القانون : الفرع الثاني
  :الجزائري

مما ال  -أولى المشرع الجزائري عنایة بالغة بحمایة حقوق الطفل  لقد
ولعل أھمھا في ذلك حقھ في حضانة سلیمة، وھذا  - یسع ذكره في ھذا المقام

ق أ ج التي بیّن فیھا مفھوم الحضانة  62الذي یفھم من خالل نص المادة 
بتربیتھ الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام " وغایتھا حیث نص على أن

   ."على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا

وفي سبیل حمایة حق الطفل في حضانة سلیمة أقر المشرع 
في أكثر من " مراعاة مصلحة المحضون"الجزائري مبدأ عظیما یتمثل في 

مناسبة متعلقة بالحضانة، سواء تعلق بانقضاء مدة الحضانة من أجل تمدیدھا 
ق أ ج، أو ما تعلق بسقوط الحضانة من أجل  65ي المادة والمنصوص علیھا ف

ق أ ج، ولم یقف  70إلى المادة   66إبقائھا والمنصوص علیھا من المادة 
مراعاة مصلحة "المشرع الجزائري عند ھذا الحد بل اعتّد صراحة بمبدأ 

في مرحلة حاسمة وخطیرة من حیاة الطفل باعتبار أن الخطأ فیھا " المحضون
ي مرحلة تسلیم المحضون لحاضنھ الشرعي وفق الترتیب الذي مكلف، وھ

األم أولى بحضانة ولدھا "ق أ ج، والتي نص فیھا على أن  64المادة  ذكره في
ثم األب ثم الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة ثم العمة ثم األقربون درجة مع 

  ."...مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك 
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ولقد اعترض بعض الباحثین على المشرع الجزائري بأنھ على  
الرغم من كثرة استعمالھ لمصطلح مصلحة المحضون لم یورد لنا تعریفا 
محددا لھ، ونفس الشيء یقال عن االجتھاد القضائي الذي ھو كذلك لم یولي 

وبالرجوع  اھتماما بتعریفھ رغم كثرة استخدامھ في أغلب تعلیالت األحكام،
علم بل  كاسمإلى الفقھاء والباحثین عموما فإنھم لم یتعرضوا لتعریفھ استقالال 

  .تطرقوا لتعریف كل مركب على حدا

وعلى العموم فإن الفقھ یقر بأن مصطلح مصلحة المحضون یصعب 
حصره في تعریف محدد في قاعدة قانونیة، ذلك أن مصلحة المحضون ال 

، )24(اطھ بالواقع في حدود الزمان والمكانیمكن ضبطھا بنص مجرد الرتب
لھذا یمكن اعتبار مصطلح مصلحة المحضون مبدءا فقھیا عاما أو قاعدة 
وأصل عام، شأنھ شأن كل المبادئ العامة التي تؤطر القواعد القانونیة، كما 
ھو الشأن لمصطلح النظام العام واآلداب العامة باعتبارھا قواعد عامة 

ندھا أكثر في الروح العامة للتشریع ویصعب حصرھا متعارف علیھا، تجد س
  .وتحدیدھا بمصلحات محددة

وعلى الرغم من صراحة المشرع بضرورة مراعاة مصلحة 
المحضون أثناء تسلیمھ لحاضنھ الشرعي، إال أنھ اعترض علیھ بأن مصلحة 

ق أ ج واردة مطلقة من غیر أن یقیدھا بقید  64المحضون كما ھي في المادة 
ة الشرعیة، ذلك أن المصلحة من أھم خصائصھا أنھا نسبیة ومتغیرة المصلح

  .من مجتمع إلى آخر على ضوء القیم والثقافة السائدة في المجتمع

غیر أنھ وعلى الرغم من وجاھة ھذا الرأي إال انھ یمكن االعتراض 
علیھ بأن المشرع الجزائري من خالل نصوص قانون األسرة أظھر صراحة 

تقى منھ أحكامھ وھو الشریعة اإلسالمیة، وذلك بموجب المصدر الذي اس
ق أ ج، والتي تقوم أحكامھا على المصالح المعتبرة بالنصوص  222المادة 

والمصالح المرسلة، مما یؤكد أصالة مبدأ مصلحة المحضون في القانون 
الجزائري وتماشیھ مع قیم ومبادئ المجتمع الجزائري في انتماءه لإلسالم 

 2ة، بدلیل حمایة ھذا االنتماء اإلسالمي دستوریا بموجب المادة شریعة وعقید
  ".اإلسالم دین الدولة"بأن  2016من دستور 
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وعلى ھذا فإن ما ظھر مطلقا في مواد قانون األسرة من خالل  
إقرار مصلحة المحضون، إنما ھو مقید بنصوص أخرى أعم وأشمل بتمثل 

علیھ فإن المصلحة وإن كانت مفھوم الدولة في ذاتھا لإلسالم شریعة وعقیدة، و
غیر متفق علیھ بین تشریعات الدول نظرا الختالف الفكري واإلیدیولوجي، 
فإن تفسیر حدود المصلحة محدود باإلطار المرجعي للتشریع الجزائري وھو 

  . اإلسالم ومقاصده العامة

ضمانات تحقیق مصلحة المحضون أثناء تسلیمھ لحاضنھ  :الثانيبحث الم
  :يالشرع

لقد حرصت الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري على تمحیص 
عملیة تسلیم المحضون لمستحقھ الشرعي بما یضمن نشأتھ السلیمة وحمایة 
حقوقھ المادیة والمعنویة، كما أكدوا على تعزیز ھذه الحمایة بآلیات موضوعیة 

 :تم بیانھوإجرائیة بما یضمن تحقیق الغایات التي استھدفھا الشرع وھو ما سی

  إناطة كشف مصلحة المحضون بالسلطة التقدیریة للقاضي: األول المطلب

إن التشریع مھما سمى في حمایة مصلحة المحضون أثنا تسلیمھ 
لمستحقھ، إال أنھ یحتاج إلى تنزیل تلك التشریعات على الوقائع لرفع الحرج 
 واالعتداء على المحضون، فھل سخرت الشریعة اإلسالمیة والقانون

الجزائري الجھاز القضائي ومنحتھ السلطة الكافیة للتدخل حمایة لحقوق 
  :المحضون؟ ھذا ما سیتم التعرف علیھ فیما یلي

 إناطة تقدیر مصلحة المحضون للقاضي في الفقھ اإلسالمي: الفرع األول

الحضـانة قائمـة عـلى تحقیـق مصـلحة المحضون وفقا لمـا لما كانت 
بصریح الداللة أو داللة المفھوم، أو حتى بالحمل  شـھدت بھ بعض النصوص،

على النصوص باستخدام وسائل النظر العقلي كالقیاس والمصلحة المرسلة، 
فإن ھذه التقریرات تحتاج للتنزیل على أرض الواقع، ولعل أھم وسیلة في ذلك 
ھي القضاء بما یملكھ من سلطة واستقاللیة وحرص على حمایة الحقوق 

ولتھ الشریعة اإلسالمیة عنایة خاّصة وكبیرة، ولقد أثبت الشرعیة، لذا أ
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التطبیق العملي لتنزیل أحكام الشریعة صورا مشرقة في ترسیخ قیم العدالة، 
  .منھا ما تعلق بالفصل في ترتیب مستحقي الحضانة

ولقد تصدى القضاء اإلسالمي لحمایة مصلحة المحضون من لدن 
ول في قومھ، بدلیل أن بعض الفقھاء باعتباره القاضي األ زمن رسول هللا 

في إثبات " أنت أحق بھ ما لم تنكحي"لم یعتد بحدیث الحضانة السابق 
استحقاق األم للولد، إال إذا اعتبرناه حكما قضائیا على غائب وھو الرجل، 
حیث بیّن ظاھر الحدیث بأن المرأة إنما جاءت مستفتیة نظرا لغیاب زوجھا 

بمقتضى مسألتھا،  مخاصمة، وقد أفتاھا النبي  الذي لم یذكر لھ حضور وال
فإذا كان األمر كذلك فإنھ، ال یقبل قولھا على الزوج بأنھ طلقھا حتى یحكم لھا 

  .)25( بالولد

وعلى ھذا فاألم ال یسند إلیھا حق الحضانة بنشوب النزاع حولھا 
بموجب الفتوى، وإنما بتصدي حكم القضاء ومنحھ لھا استحقاق حضانة الولد 
أو إسقاطھ عنھا بالنظر إلى ظروف الواقعة، ومما یزید في تأكید ذلك إحدى 

وأما حكم الحاكم "تخریجات ابن القیم على حدیث الحضانة السابق بقولھ 
بسقوط الحضانة فذاك یحتاج إلیھ عند التنازع والخصومة بین المتنازعین، 

الحضانة أوقف سقوط  ن رسول هللا أل ،فیكون منفذا لحكم رسول هللا 
   )26("على حكمھ، بل قد حكم بسقوطھا، َحَكَم بھ الحكام بعده أو لم یحكموا

ولقد خولت الشریعة اإلسالمیة سلطة تقدیریة واسعة للقاضي بكشف 
مصلحة المحضون بحسب قناعتھ الشخصیة، أثناء تسلیمھ لحاضنھ الشرعي، 

ي الموطأ عن مالك رضي هللا عنھ ف ومن التطبیقات القضائیة في ذلك، مارواه
كانت عند عمر بن : یحي بن سعید أنھ قال سمعت القاسم بن محمد یقول

الخطاب رضي هللا عنھ امرأة من األنصار، فولدت عاصم بن عمر، ثم إن 
عمر فارقھا فجاء عمر قباء فوجد ابنھ عاصما یلعب بفناء المسجد، فأخذ 

ازعتھ إیاه، حتى بعضده فوضعھ بین یدیھ على الدابة، فأدركتھ جدة الغالم فن
إبني فقال : إبني وقالت المرأة: بكر الصدیق رضي هللا عنھ، فقال عمر أتیا أبا

   )27("خل بینھا وبینھ فما راجعھ عمر الكالم: أبو بكر
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خبر "ولقد نقل ابن القیم عن ابن عبد البر أنھ قال في ھذا الحدیث بأنھ 
ف أبا بكر، ولكنھ وفیھ دلیل على أن عمر كان مذھبھ في ذلك خال... مشھور 

  )28("سلّم للقضاء ممن لھ الحكم واإلمضاء

وعلى العموم فإن القضاء اإلسالمي یعطي صالحیة وسلطة تقدیریة 
لما قضى لألم  واسعة للقاضي في كشف مصلحة المحضون، ذلك أن النبي 

بحضانة الولد، فحتى قضاءه ذلك كان بالنظر إلى ظروف الواقعة من حیث 
واألشخاص فھو لیس عام لكل األزمنة وھذا الذي أیده ابن الزمان والمكان 

بالولد ألمھ وقولھ أنت أحق بھ مالم تنكحي ال  وقضاؤه "القیم في قولھ 
  .)29("یستفاد منھ عموم القضاء لكل أم حتى یقضي بھ لألم

 إناطة تقدیر مصلحة المحضون للقاضي في القانون الجزائري: الفرع الثاني

ق أ ج یتضمن تعلیم الولد  62انة وفقا للمادة إذا كان مفھوم الحض
وتربیتھ على دین أبیھ وحمایتھ خلقا وصحة، فإن ھذه المصالح كلھا نسبیة 
ومتغیرة تختلف من بیئة ألخرى فتحتاج إلى تقدیر وتبیین نسبتھا في الواقعة 

  .حسب قناعة القاضي

وألجل ذلك لم یتوان المشرع الجزائري في حسم مسألة كشف  
المحضون بإناطتھا لعمل القاضي وفقا لسلطتھ التقدیریة، وھذا الذي  مصلحة

ق أ، ذلك مصلحة المحضون ھي حالة واقعیة مرتبطة  64أكدتھ المادة 
بظروف الزمان والمكان وظروف األشخاص وال یمكن حسمھا بأیة حال من 
األحوال بنصوص مسبقة، فعمل المشرع إنما ھو وضع القواعد القانونیة التي 

دف إلى حمایة المصلحة ولكن بصفة مجردة عن ظروف األشخاص تھ
والزمان والمكان، لذا فإنھ من المنطقي أن یتم كشف ھذه المصلحة من خالل 
من السلطة التقدیریة للقاضي الذي یفترض فیھ أن یجتھد في مقاربة الواقعة 

وھذا الذي أكدتھ المحكمة المعروضة بالواقعة المجردة والمنصوص علیھا، 
تراعى مصلحة المحضون، عند إسناد " :العلیا في إحدى قراراتھا بما یلي

ضع من قانون األسرة، یخ 64الحضانة، و لیس الترتیب الوارد في المادة 
  .)30("تقدیر مصلحة المحضون للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع
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ولقد أعطى المشرع الجزائري صالحیة واسعة لقاضي األحوال 
المسائل المتعلقة بالحضانة، ومن أھم ھذه المسائل إسناد الشخصیة في تقدیر 

المحضون لحاضنھ الشرعي، حیث منحھ سلطة القیام بأي إجراء یعینھ على 
تكوین قناعتھ، بكشف حقیقة المصلحة التي ابتغاھا المشرع وسواء كان ھذا 
اإلجراء یبادر إلیھ بنفسھ كمعاینة مستحق الحضانة، أو استجوابھ لمعرفتھ عن 

من قانون اإلجراءات المدنیة  147و 146رب ،وھذا ما أكدتھ المادة ق
واإلداریة، كما رخص المشرع للقاضي االستماع لعائلة المحضون ومن لھم 
عالقة بھم أثناء الجلسة، ولھ أن یطلب أي وثیقة أو مستند إذا كان مھما طبقا 

یسمح ، بل ولھ أن یستدعي المحضون لسماعھ إن كان سنھ 27لنص المادة 
  .ق إ م إ 459بذلك طبقا لنص المادة 

غیر أن إحاطة القاضي ببعض الوقائع قد یتجاوزه أحیانا نظرا  
من أھل  )31(لخصوصیتھا الفنیة األمر الذي یتطلب منھ الرجوع إلى الخبرة

االختصاص، قصد إعانتھ على كشف حقائق األمور والوقوف على حقیقة 
رع فأجاز لھ الرجوع للخبرة، منھا ما المصلحة فیھا، وھذا الذي أدركھ المش

ق إ ج م إ، ودعمھ اتجاه القضاء حیث أقرت  126والمادة  425جاء في المادة 
یستعین القاضي في الحكم بعدم " :المحكمة العلیا الجزائریة في حكم لھا بأن

  .)32("تحقق مصلحة المحضون، بتقریر مساعدة اجتماعیة

رة في االستعانة بعمل المرشد ھذا وتكثر الخبرة في مجال قضاء األس
االجتماعي والنفساني الذي یعد مكمال لعمل القاضي، حیث یعینھ في تقدیم 

، دواألفرااالقتراحات من خالل التحقیقات والمقابالت والزیارات مع األسرة 
وینتھي نشاط المرشد بتحریر تقریر للقاضي یستنیر بھ في حكمھ، وقد یتعدى 

والنفساني في محاكم األسرة مھمة تقدیم دور األخصائي االجتماعي 
االقتراحات والحلول لمشاكل األسرة إلى مساعدة القاضي في التقدیر السلیم 
للوقائع والوصول إلى الحل األنسب للنزاع المطروح، وھذا الذي أكدتھ المادة 

یمارس رئیس قسم شؤون األسرة الصالحیات "منھ تنص على أن  425
ل، ویجوز لھ باإلضافة للصالحیات المخولة لھ في المخولة لقاضي االستعجا
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ھذا القانون، أن یأمر في إطار التحقیق بتعیین مساعدة اجتماعیة أو طبیب 
  .خبیر أو اللجوء إلى أیة مصلحة مختصة في الموضوع بغرض االستشارة

ینتھي التحقیق بتحریر تقریر یتضمن المعاینات التي قام بھا المحقق 
  .و الحلول المقترحة

یطلع القاضي األطراف على التقریر و یحدد لھم أجال لتقدیم طلب 
  .إجراء تحقیق مضاد

یمكن اللجوء إلى االستشارة في أي وقت و حتى أثناء إجراءات 
  ."الصلح

ھذا ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن عمل الخبیر ھو غیر ملزم للقاضي 
ي في التعرف حتى ولو طلبھ الخصوم، فھو لیس إال إجراء یستأنس بھ القاض

على ظروف الواقعة، فإن رأى بأن الواقعة ال تحتاج إلى خبرة، فلھ أن یعرض 
عنھا ولو كان الطلب علیھا من بعض الخصوم، وھذا الذي أكدتھ المحكمة 

القاضي غیر ملزم باللجوء إلى االستعانة " :العلیا في إحدى قراراتھا بما یلي
  .)33("بمساعدة اجتماعیة، لتقدیر مصلحة المحضون

  زجر إعاقة وصول المحضون لحاضنھ الشرعي: المطلب الثاني

على الرغم من أھمیة منح القضاء سلطة في تقدیر مصلحة 
المحضون وتسلیمھ لمستحقھ بناء على معطیات مستجدات الواقع، إال أن ذلك 
یبق غیر كاف لوحده في رد االعتداء والتعسف تجاه الطفل، لذلك عملت كل 

ھ العقاب لكل من سولت لھ نفسھ المساس بمصلحة الشرائع على توجی
المحضون، فأین یظھر ذلك في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري؟ ھذا 

  :ما سیتم بیانھ فیما یلي

في الفقھ  زجر إعاقة وصول المحضون لحاضنھ الشرعي: الفرع األول
  اإلسالمي

نھ لقد أكدت الشریعة اإلسالمیة على تمكین وصول المحضون لحاض
الشرعي بكل الوسائل تحقیقا لمصلحتھ، وفي سبیل ذلك منحت المستحق 
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للحضانة، كافة الحق في اللجوء إلى القضاء وتحصیل حقھ منھ، ولم تقف 

الشریعة اإلسالمیة عند ھذا الحد، فلقد خولت القاضي سلطة التنفیذ الجبري 

  .)34(على المحكوم ضده، حتى ولو صدر الحكم في غیبتھ

لتنفیذ على المحكوم علیھ بتسلیم المحضون بواسطة ھذا ویتم ا 
األعوان القضائیین والذین یخصص لھم أجورھم من بیت المال، وھذا الذي 

والعون واحد األعوان وھم وزعة القاضي أي "أكده أبو عبدهللا الفاسي بقولھ 
خدامھ الذین ینفذون أحكامھ، ویدفعون الخصوم عنھ ویرفعونھم إلیھ، قال 

و أمكنھ إنفاذ األحكام دونھم لكان أولى، ولكنھ ال یمكنھ ذلك فال بد الشارح ول
 .)35("منھم واألصل في مثل أرزاق ھؤالء أن یكونوا من بیت المسلمین

ھذا ولم تكتف الشریعة اإلسالمیة عند حدود التنفیذ حال االمتناع، 
ألنھ یشكل جریمة من جرائم التعازیر، والمتمثلة في عصیان أحكام القضاء 
وأوامر الحاكم، علما أن التعزیر شرع لكل معصیة سواء تعلق بترك واجب أو 
إتیان سلوك محرم، كعدم أداء األمانات والودائع إلى أھلھا و عدم رد 

  .)36(المغصوبات والمظالم فكل ذلك یوجب العقاب

ویعد االمتناع عن تسلیم المحضون لحاضنھ الشرعي من جملة 
ذلك لتعطیل الجاني للمصلحة التي ابتغاھا المعاصي التي توجب التعزیر، و

الشرع للطفل وتفویتھا عنھ، لذلك یعتبر جاحدا لحق محمي شرعا فیعاقب 
وأما عقوبة من عرف أن الحق لیس "تعزیرا، وھذا الذي أكده ابن تیمیة بقولھ 

عنده وقد جحده أو منعھ، فمتفق علیھا بین العلماء، وال أعلم منازعا في أن من 
ق من دین أوعین وھو قادر على وفائھ ویمتنع، من أنھ یعاقب وجب علیھ ح

  .)37("حتى یؤدیھ وقد نصوا على عقوبتھ بالضرب

زجر إعاقة وصول المحضون لحاضنھ الشرعي في القانون : الفرع الثاني

  الجزائري

لقد كفل المشرع الجزائري حمایة كبیرة للمحضون ضمانا لنشأتھ 
ة والبدنیة، واعتبر مصلحتھ في تسلیمھ نشأة سلیمة بما یحقق صحتھ النفسی

لمستحقیھ فوق كل اعتبار، خاصة وأنھ ضحیة تحلل عائلتھ، لذلك لم یتوان 
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المشرع الجزائري لتوجیھ اآللة العقابیة لكل من تعسف في حقھ متغافال عن 
وضعھ االجتماعي والنفسي الضعیف، فجرم االمتناع عن تسلیم المحضون 

یعاقب "ق ع، والتي نصت على أنھ  328/1ادة لمستحقھ الشرعي بموجب الم
دینار األب أو األم أو  5000إلى  500بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 

أي شخص آخر ال یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل أو بحكم نھائي إلى من لھ الحق في المطالبة بھ، وكذلك كل من 

یھ حضانتھ أو من األماكن التي وضعھ فیھا أو أبعده عنھ خطفھ ممن وكلت إل
أو عن تلك األماكن أو حمل الغیر على خطفھ ومنعھ أو إبعاده حتى ولو وقع 

   ."ذلك بغیر تحایل أو عنف

وكما ھو معلوم قانونا أن الشخص ال یتابع جزائیا على نشاطھ 
ذه الجریمة اإلجرامي إال بقیام ركن الجریمة المادي والمعنوي، وتقوم ھ

كما ھو محدد في قانون األسرة فیما دون سن - باالمتناع عن تسلیم طفل قاصر 
إلى من تقررت لھم حق حضانتھ،  -سنة لألنثى 19سنة بالنسبة للذكر و 16

وذلك بحكم قضائي سابق سواء كان الحكم نھائیا أو مؤقتا، ولكن بشرط أن 
الحضانة ما زالت محل نزاع یكون مشموال بالنفاذ المعجل، ومن ثم فإذا كانت 

  .)38(فال تقوم ھناك جریمة

وتتحقق ھذه الجریمة بفعل سلبي وھو االمتناع عن أداء واجب  
قانوني سواء كان من أحد الوالدین أو من شخص أوكلت لھ مھمة رعایتھ 
قانونا كالمعلم والمربي والمرضع، كما یتحقق من قبل االختطاف من أي 

ریضھ مثال،  غیر أنھ ال یسأل الشخص عن شخص ولو بواسطة الغیر كتح
إجراءات التنفیذ، ھذا عن  إتباعامتناعھ للتسلیم إال بعد إثباتھ في محضر، بعد 

  .الركن المادي

أما الركن المعنوي فال تقوم جریمة االمتناع إال بتوافر القصد 
الجنائي، بحیث یستوجب أن یكون الجاني على علم بصدور حكم قضائي نافذ 

بتسلیم المحضون لمستحقھ، كما تنصرف إرادتھ إلى عصیان الحكم في حقھ 
  .)39(القضائي
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وبقیام العناصر المادیة والمعنویة لجریمة االمتناع عن تسلیم 
المحضون لمستحقھ الشرعي، یعاقب الجاني بعقوبة من شھر إلى سنة 

  دینار جزائري 5000إلى  500وبغرامة 

جریمة ال یتم تحریك الدعوى ھذا ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن ھذه ال
فیھا بمجرد االمتناع عن التسلیم، ولو علم بحكم نافذ في حقھ إال بعد إجراء 

من  2مكرر  37الوساطة بین الخصوم من قبل وكیل الجمھوریة طبقا للمادة 
  . )40(15/02قانون 

  :خاتمة

لقد كان لمبدأ مصلحة المحضون أثرا كبیرا في ترتیب مستحقي 
في الفقھ اإلسالمي أو القانون الجزائري، ولقد كشفت الحضانة، سواء 

  :الدراسة عن مجموعة من النتائج نجملھا فیما یلي

إن غیاب النص  في ترتیب مستحقي الحضانة بعد األم أجبر الفقھاء على  -
االجتھاد بالرأي فیما ال نص فیھ، وذلك بوضع الضوابط المستخلصة من 

، ولعل أھم ھذه األدلة القیاس، فكان األدلة العقلیة المحمولة على النص
سبب الخالف في العلة فھناك من أرجعھا لألمومـة فقدموا قرابة األم من 
اإلناث على قرابة األب مـن اإلنـاث، وھناك من أرجعھا لألنوثـة فقدموا 

  .قرابة األب من اإلنـاث عـلى قرابة األم من اإلنـاث
ألم جاءت مختلفة، بحیث لم یتشكل تراتیب الفقھاء لمستحقي الحضانة بعد ا -

ولو اتجاھین متفقین بحسب اإلشكالیة المطروحة في تحدید العلة، مما یدل 
كذلك أن اختالفھم أیضا كان في تحدید الوصف المناسب في العلة، ولما 
كانت ھذه األوصاف ھي في حد ذاتھا مرسلة واجتھادیة خاضعة للنظر 

  .االختالف بینھمالعقلي فمن الطبیعي أن تتوسع دائرة 
ق أ ج ال یفید اللزوم، فالتقدیم  64ترتیب الحاضنین من خالل نص المادة  -

والـتأخیر موكول للنظر بحسب تحري مصلحة المحضون، على الرغم من 
أن الترتیب في ذاتھ مبني على تصور تشریعي لمصلحة المحضون من 

مصلحة الناحیة النظریة المجردة، وعلیھ فمتى رأى القاضي بأن ال
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المقصودة للمشرع ال تتحقق مع االفتراض الذي تصوره المشرع، جاز لھ 
  .أن یتجاوزه

ق أ ج جاء مختلفا عن اتجاھات  05/02ترتیب المشرع الجزائري في قانون  -
المذاھب األربعة في الفقھ اإلسالمي من حیث التفصیل، أما من حیث 

ر شاذ عنھا، وبقي اإلجمال كان منسجما مع بعض االتجاھات الفقھیة وغی
  .اإلشكال یثور حول تقدیم األب في المرتبة الثانیة بعد األم مباشرة

تقدیم األب في المرتبة الثانیة بعد األم مباشرة لم یكن خروجا عن أحكام  -
الشریعة اإلسالمیة حیث ھي ذاتھا فتحت الباب على مصراعیھ لالجتھاد 

في تراثنا الفقھي من اعتبر  فیما ال نص فیھ، كما ھو في ھذه الحالة، وحتى
تقدیم األب ثابت بالنص ھو كذلك بداللة المفھوم وھذا الذي أشار إلیھ  كل 

  .من الفقیھ الشوكاني والقنوجي
أجمع فقھاء الشریعة اإلسالمیة أن ترتیب مستحقي الحضانة من حیث التقدیم  -

والتأخیر، مبني على مراعاة مصلحة الطفل ودرء المفسدة عنھ قدر 
في المادة  مستطاع، وھو نفس المبدأ الذي وافق علیھ المشرع الجزائريال

ق أ ج، ورغم عدم تقییده بحدود الشرع، إال أنھ مقید بنصوص أخرى  64
أعم وأشمل بتمثل الدولة في ذاتھا لإلسالم شریعة وعقیدة، وعلیھ فإن 

عي للتشریع الجزائري وھو تفسیر حدود المصلحة محدود باإلطار المرج
  . اإلسالم ومقاصده العامة

لقد خولت الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري سلطة تقدیریة واسعة  -
للقاضي بكشف مصلحة المحضون بحسب قناعتھ الشخصیة، أثناء تسلیمھ 

  .لحاضنھ الشرعي، ولقد أثبت ذلك  التطبیقات القضائیة في كال التشریعین
عن تسلیم المحضون لحاضنھ الشرعي من جملة المعاصي التي  یعد االمتناع -

توجب التعزیر، وذلك لتعطیل الجاني للمصلحة التي ابتغاھا الشرع للطفل 
وتفویتھا عنھ، لذلك یعتبر جاحدا لحق محمي شرعا فیعاقب تعزیرا، وھو 
نفس المسلك للمشرع الجزائري حیث جرم االمتناع عن تسلیم المحضون 

عي وعاقب علیھ باعتباره جنحة، وفي ذلك ضمان لتسلیم لمستحقھ الشر
  .المحضون لمستحقھ



  السالم نور الدینعبد / د
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  :التوصیات

  :من خالل دراسة موضوع مصلحة المحضون، یوصي الباحث بما یلي

دعوة المشرع إلى تخصص القاضي في مجال األحوال الشخصیة، وحثھ  -
  .على التكوین المستمر في العلوم الشرعیة

األكادمیین المتخصصین في العلوم الشرعیة، تعیین مجلس استشاري من  -
ممن شھد لھم بالتحصیل العلمي، بغرض مرافقة القاضي وإعانتھ في 
التعرف على مقاصد الشریعة في قضایا األسرة المستجدة خاصة وأن 

  .222المشرع أحال على أحكام الشریعة اإلسالمیة بموجب المادة 
ا المستجدة في األسرة بالتنسیق الدعوة إلى عقد مؤتمرات علمیة في القضای -

     .مع المعھد العالي لتكوین القضاة

  

   :الھوامش

                                                        
 27الموافق، ل 1426محرم  18المتضمن قانون األسرة، المؤرخ في  05/02أمر  (1)

  .15، ج ر، عدد 2005فبرایر 
مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة : أحمد ابن تیمیة (2)

  132، ص 34، المجلد 2004 -1425لسعودیة، المنورة المملكة العربیة ا
  . 290ص  7والبیھقي في السنن الصغیر ج  194ص 3ج, أخرجھ أبي داود في سننھ (3) 

  132المرجع السابق، ص : أحمد بن تیمیة  (4)
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الكساني عالء الدین (5)

  41ص ، 4، ج1424، 2لبنان، ط
مدونة الفقھ المالكي، مؤسسة الرّیان، بیروت، لبنان، : الغریاني الصادق عبد الرحمان (6)

  .2002 -1423، 1ط
، 1المھذب، دار القلم، دمشق والدار الشامیة، بیروت، لبنان، ط: الشیرازي أبو إسحاق (7)

  646، ص 4، ج1996 -1417
، 1لریاض، المملكة العربیة السعودیة، طالمغني، دار عالم الكتب، ا: ابن قدامة المقدسي (8)

   414، ص 11، ج 1997، 1417
الشرح الممتع على زاد المستنقع، دار ابن الجوزي للنشر : محمد بن صالح ابن العثیمین(9)

  .535، ص13، المجلد 1428، سنة 1والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط
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الموافق،  1404رمضان  09ؤرخ في المتضمن قانون األسرة، الم 11/84قانون رقم  (10)

  .24، ج ر، عدد 1984یونیو  09ل
األم أولى بحضانة ولدھا ثم أمھا ثم الخالة ثم األب ثم أم األب ثم "  64نص المادة  (11)

األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم 
  "بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

األم أولى بحضانة ولدھا ثم األب ثم الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة "  64المادة نص  (12)
ثم العمة ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي 

  "عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة
مجلة البحوث  إشكاالت المثارة بشأن ترتیب مستحقي الحضانة،: لشھب أنیسة (13)

: حمیدو زكیة/ 285، ص13، عدد2والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة
مصلحة المحضون، في القوانین المغاربیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة 

  337، ص 2005 – 2004تلمسان، 
صادرة عن إتفاقیة سیداو ھي إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ال (14)

، وقد صادقت علیھا الجزائر مع بعض التحفظات، بموجب 1979األمم المتحدة سنة 
المرجع : ، أنظر لشھب أنیسة22/01/1996المؤرخ في  96/51المرسوم الرئاسي، 

  . 297السابق، 
  .351المرجع السابق، ص : حمیدو زكیة(15)
ئري، دار البعث، قسنطینة، الزواج والطالق في قانون األسرة الجزا: عبد العزیز سعد (16)

  .293، ص2، ط1989
الدراري المضیة، شرح الذرر البھیة، مؤسسة الرسالة : الشوكاني محمد بن علي (17)

  .396، ص 2011 -1432، سنة 1ناشرون، بیروت، لبنان، ط
الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، دار إدارة الطباعة : القنوجي البخاري أبي الصدیق (18)

  .90، ص 2مصر، جالمنیریة، 
الموافقات في أصول الشریعة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دط، : أبو إسحاق الشاطبي (19)

  .385، ص2ج
زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : ابن القیم الجوزیة (20)

   390و 389، ص 5، ج1998 - 1418، 3والتوزیع، بیروت لبنان، ط
  131المرجع السابق، ص :ابن تیمیة(21)
  122و 121المرجع نفسھ، ص (22)
  424المرجع السابق، ص: ابن القیم الجوزیة (23)
  .77 -76المرجع السابق، ص : حمیدو زكیة(24)
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  .390المرجع السابق، ص: ابن القیم الجوزیة (25)
  .المرجع نفسھ (26)
  أخرجھ مالك والبیھقي (27)
  .391المرجع السابق،: ابن القیم الجوزیة (28)
  415المرجع نفسھ، ص  (29)
، منشور في مجلة المحكمة العلیا، 10/03/2011 بتاریخصادر  613469 قرار رقـم (30)

  .285، ص 2012العدد األول 
استشارة فنیة یستعین بھا القاضي في مجال اإلثبات لمساعدتھ في "تعرف الخبرة بأنھا   (31)

ة فنیة ودراسة علمیة ال تتوافر لدى تقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرھا إلى معرف
التحقیق القضائي، دار ھومھ للطباعة : أنظر أحسن بوسقیعة" القاضي بحكم تكوینھ

  .112، ص 2006، سنة 5والنشر والتوزیع، الجزائر، ط 
، منشور في مجلة المحكمة العلیا، 18/05/2005 بتاریخصادر  330566 قرار رقـم (32)

  .301، ص 2005العدد األول 
منشور في مجلة المحكمة العلیا،  ،13/10/2011بتاریخ صادر  650014 قرار رقـم (33)

  .313، ص 2012العدد األول 
اإلتقان واإلحكام شرح تحفة الحكام، دار الحدیث، القاھرة، ط : أبو عبدهللا محمد الفاسي (34)

  .86م، ص 2011 -1432
  .75المرجع نفسھ، ص (35)
  .402ص المرجع السابق، : ابن تیمیة (36)
  .402المرجع نفسھ، ص  (37)
، 2009الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر، : أحسن بوسقیعة (38)

  .وما بعدھا 175ص
  .المرجع نفسھ (39)
المعدل والمتمم لألمر رقم  2015یولیو لسنة  23المؤرخ في  15/02األمر رقم  (40)

  المتضمن لقانون اإلجراءات الجزائیة 66/155



  التنظیم القانوني لحق رؤیة وزیارة المحضون في قانون األسرة واالجتھاد القضائي                   
  

 

 551                                                                              دولي التاسعال الملتقى

  

  

  التنظیم القانوني لحق رؤیة وزیارة المحضون

  في قانون األسرة واالجتھاد القضائي 

  

  الباحثة مفیدة میدون – سماح محمودي ةالدكتور                     

  جامعة محمد خیر بسكرة –المركز الجامعي بریكة                            

  :مقدمة

حیث تعتبر من  عایتھ وتربیتھ،إن غایة الحضانة ھي حفظ الصغیر ور
لكن إذا اعترضت الحیاة الزوجیة  الواجبات األساسیة في حالة قیام الزوجیة،

مما ینتج عنھ تشتت األطفال  مشاكل وعقبات فإن ذلك سیؤدي حتما لالنفصال،
یقرره القانون وبما یتالءم مع  ووجوب إسناد حضانتھم لألولى بھم حسب ما

یكون  لحكم بالحضانة لطرف معین الذي عادة مافإذا تم ا مصلحة المحضون،
فآلیا سیكون للطرف اآلخر حق الزیارة ورؤیة المحضون،  األم مالم تتزوج،

  .وذلك حفاظا على االستقرار النفسي والتنشئة السویة لھ

حیث یعتبر موضوع الزیارة من المواضیع التي تلقى اھتماما واسعا 
سرة والتي تحتاج إلى معالجة ونظرا باستمرار من قبل محاكم شؤون األ

  .مستفیضة من قبل المشرع والقضاء

من قانون األسرة  64وقد سعى المشرع الجزائري من خالل المادة 
 الجزائري إلى إحاطة ھذا الحق بضمانات أھمھا معیار مصلحة المحضون،

وتكریس حمایة ھذه المصلحة عن طریق القضاء، ومنح سلطة واسعة للقضاة 
قا في كیفیة ممارسة ھذا الحق سواء من حیث أوقات ولم یفصل إطال

الزیارة،أو األماكن التي تتم فیھا، وال من ھم األشخاص المعنیون بالزیارة وال 
مراعاة االختالف في السن بالنسبة للمحضونین، وال حتى توضیح آلیات 

  . تنفیذه



  الباحثة مفیدة میدون – ماح محموديس/ د
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من قانون األسرة الجزائري تحتوي  64وتجدر اإلشارة أن المادة 
لعدید من النقائص القانونیة،األمر الذي فرض على القاضي التعامل مع على ا

الموضوع من الجانب العملي، وحمایة مصلحة المحضون في إطار السلطة 
  .الواسعة الممنوحة لھ

لذا البد من الوقوف على الفراغ التشریعي الموجود المتعلق بحق 
ري لھذا الحق وھل بواسطة النظر في كیفیة تنظیم المشرع الجزائ الزیارة،

ساھم االجتھاد القضائي في مراعاة مصلحة المحضون من خالل القرارات 
  .القضائیة المعروضة في مجال ھذا الحق المقرر للصغیر؟

وسعیا لإلجابة على ھذه اإلشكالیة سوف نتطرق لمفھوم حق الزیارة 
لي ومشروعیتھ ثم تنظیم حق الزیارة وتنفیذه متبعین المنھج الوصفي التحلی

  :وفقا للخطة اآلتیة

  .مفھوم حق الزیارة ومشروعیتھ :المطلب األول

  .تنظیم حق الزیارة وتنفیذه: المطلب الثاني

  

  مفھوم حق الزیارة ومشروعیتھ: المطلب األول

  تعریف حق الزیارة: الفرع األول

ھذا المصطلح مركب من كلمتین حق وزیارة لذلك سنتطرق إلى 
  والتعریف الجامع الذي یمثل حق الزیارةتعریف الحق لغة ثم الزیارة 

الحقوق جمع مفردھا الحق، والحق نقیض : تعریف الحق لغة -أ
صار حقا وثبت، وَحق الشيء : الباطل وَحَق األمر یَِحُق، ویَُحُق َحقاً وُحقُوقًا

  .1أي وجب: یَِحُق بالكسر َحقًا

بقصد االلتقاء  من الفعل َزاَر وَمَزاًرا، وُزَواًرا، أتاه :أما الزیارة لغة
ّوٌر َوَزاِئَراتٌ    .2بھ، فھو َزائٌِر، ج زاَئُِروَن وُزَوٌر وُزَواٌر م َزائَِرةٌ ج زُّ
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مصلحة ثابتة : ویتبین من التعریفین السابقین أن حق الزیارة لغة ھو
  .للمحضون بھدف رؤیتھ لمتابعة شؤونھ والوقوف على أموره

رة ھو الحق حق الزیا :التعریف االصطالحي لحق الزیارة -ب
الممنوح ألحد الوالدین الذي لم یثبت لھ حضانة الطفل بزیارة ابنھ القاصر، 

  .3وینظم القاضي عادة استعمال ھذا الحق

وكذلك عّرفھا ، 4"مطالعة األم لولدھا: "كما عّرف بعض الفقھ حق الزیارة بأنھ
      .5"أن تبصر ولدھا" بعضھم بأن لألم

لم یعط المشرع الجزائري : رةالتعریف القانوني لحق الزیا -ج
مفھوما لحق زیارة المحضون، ولم یحدد تنظیما لھ بل نص علیھ فقط في 

على القاضي عندما یحكم " :من قانون األسرة الجزائري بقولھ ،646المادة 
  ".بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

حیث ألزم القاضي عند الحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة 
لمحضون،وكذلك ھو الحال بالنسبة لبعض قوانین األحوال الشخصیة التي لم ل

تعط معنى محدد وواضحا لحق الزیارة ،إال أنھا أشارت عند بحثھا لموضوع 
الحضانة إلى حق الزیارة فأوردت بعض العبارات التي یمكن من خاللھا بیان 

  .معنى حق الزیارة

 :على أنھ 57ة من المادة تنص الفقرة الرابع ،7ففي القانون العراقي
لألب النظر في شؤون المحضون وتربیتھ وتعلیمھ حتى یتم العاشرة من "

، وبموجب ھذا النص یعني حق الزیارة عند المشرع العراقي حق "العمر
األب في النظر في شؤون الصغیر والعنایة بأحوالھ والوقوف على كل ما 

  .یتعلق بجوانب حیاتھ 

حیث جاء  ،1098بي حق الزیارة في الفصل كما تناول المشرع المغر
لألب وغیره من أولیاء المحضون حق العنایة بشؤونھ والتأدیب " :فیھ

ویفھم من ھذا النص أن حق الزیارة عند  ،...."والتوجیھ ألماكن الدراسة
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المشرع المغربي یعني العنایة بكل ما یتعلق بشؤون المحضون الواجب التكفل 
  .واإلحاطة بھا 

  مشروعیة حق الزیارة: لثانيالفرع ا

إن حق الزیارة ثابتة مشروعیتھ بالكتاب والسنة واإلجماع،وھذا ما 
  :سنتناولھ في ھذا الفرع على التوالي

  :دلیل مشروعیة حق الزیارة من الكتاب -أ

َ َكانَ  :قال هللا تعالى َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ  َعلَْیُكْم َرقِیبًا َواتَّقُوا هللاَّ
  ). 1: النساء(

َ بُِكلِّ  :قال هللا تعالى ِ إِنَّ هللاَّ َوأُولُو اْألَْرَحاِم بَْعُضھُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب هللاَّ
     ).75: األنفال( َشْيٍء َعلِیمٌ 

ِ ِمْن بَْعِد ِمیثَاقِ :  قال هللا تعالى ُ َوالَِّذیَن یَْنقُُضوَن َعْھَد هللاَّ ِھ َویَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاَّ
: الرعد( بِِھ أَْن یُوَصَل َویُْفِسُدوَن فِي اْألَْرِض أُولَئَِك لَھُُم اللَّْعنَةُ َولَھُْم ُسوُء الدَّارِ 

25 .(  

: البقرة( ....َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوَال َمْولُوٌد لَھُ بَِولَِدهِ  ....: وقولھ تعالى
233 .(   

وكل اآلیات تتحدث عن صلة الرحم،حیث نجد أن ھناك وعید شدید 
لقاطع الرحم لما فیھ من اإلفساد ،ألنھ یخالف اإلصالح في األرض وصلة 
األرحام، ویكون ذلك باإلحسان لھم باألقوال واألفعال، ومن ھذا كلھ كان 

فاظ القرآن الكریم منھجا واضحا في معالجة حق الزیارة لألوالد من خالل الح
على العالقات األسریة وتوثیق أواصر الترابط المجتمعي من خالل صلة 

  .األرحام 

ومن األحادیث التي تدل  :دلیل مشروعیة حق الزیارة من السنة -ب
خلق هللا الخلق، " :قال رسول هللا على التحذیر من قطع الرحم عموما أن 

ئذ بك من القطیعة، مھ، قالت ھذا مقام العا :فلما فرغ منھ قامت الرحم فقال
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رب،  فقال أال ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فقالت بلى یا
      .10"ال یدخل الجنة قاطع رحم" :وقولھ كذلك. 9"قال كذلك لك

وفي األحادیث الشریفة نھي صریح على قطع صلة الرحم، والتفریق 
 - لفردبین األھل لما فیھ من الخطورة واآلثار الوخیمة التي تعود على ا

  .خاصة، والمجتمع عامة - المحضون

أعطى فقھاء الشریعة  :دلیل مشروعیة حق الزیارة من اإلجماع -ج
اإلسالمیة لكل من األب واألم الحق في رؤیة المحضون إذا كان تحت حضانة 
الطرف اآلخر، وبالتالي ال یحق لمن لھ حق الحضانة أن یمنع الطرف اآلخر 

  .لیھ، واإلشراف علیھ والعنایة بھمن زیارة المحضون لالطمئنان ع

فإن أختار أباه كان عنده لیال ونھارا وال " :البھوتي وفي ھذا المعنى یقول   
یمنع زیارة أمھ، وإن اختارھا كان عندھا لیال، وعند أبیھ نھارا لیعلمھ 

  .11"ویؤدبھ

ولیس لألم أن تنقلھم عن الموضع " :مالك بن أنس في مدونتھویقول 
م أو أولیاؤھم، إال أن یكون ذلك إلى الموضع القریب ونحوه، الذي فیھ والدھ

  .12"حیث یبلغ األب واألولیاء خبرھــــــم

خرجت الزوجة  إذا" :فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بأنھكما جاء في 
من بیت الزوجیة أو حصلت فرقة بین الزوجین بطالق مثال وبینھما مولود أو 

اإلسالمیة أن یمنع أحدھما اآلخر من رؤیة أكثر، فإنھ ال یجوز في الشریعة 
  .13"المولود وزیارتھ

 تنظیم حق الزیارة وتنفیذه : المطلب الثاني

حسب النص القانوني في  إن حق الزیارة یرتبط بإسناد الحضانة،
من قانون األسرة، حیث أن ھذا النص لم یوجھ القاضي بتاتا، وجعل  64المادة 

بھذا الحق حسب السلطة التقدیریة الواسعة دوره في تحدید األمور المتعلقة 
الممنوحة لھ في مجال االجتھاد القضائي، لیبین األطراف المسموح لھم 

وكذا طرق الزیارة من حیث مواعیدھا والمكان المخصص لھا،      بالزیارة،



  الباحثة مفیدة میدون – ماح محموديس/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           556

سبق البد على الحاضن عند صدور الحكم المقرر لحق الزیارة  وبناء على ما
و عرقلة ،وذلك حرصا على مصلحة المحضون أوال تنفیذه دون امتناع أ

  .وأخیرا

انطالقا مما سبق سنحاول اإلحاطة بالنقاط المذكورة بشيء من 
التمحیص في الفرع األول ببیان األشخاص المقرر لھم حق الزیارة ثم الفرع 

  .الثاني ببیان تنفیذ حق الزیارة وتبعاتھ

  األشخاص المقرر لھم حق الزیارة: الفرع األول

یجب أن یقتصر على مفھومھا ، بل البد فیھ  إن الحدیث عن الزیارة ال
إضافة إلى ذلك من التعرض ألصحاب الحق فیھا، وھؤالء أسند المشرع أمر 

باعتبار والدي  تقریرھم للقاضي حسب ما تقتضیھ مصلحة المحضون،
الصغیر ھما أقرب أھلھ إلیھ، وأشدھم حرصا علیھ، فاألصل أن الحق في 

یكون لھما باعتبارھما األولى بھ، وبما أن األم ھي من تسند لھا  الزیارة
الحضانة عادة، فیكون ھنا الحق في الزیارة لألب ، ویكون لھ حق العنایة، 

من قانون األسرة نستشف بوضوح أن  64وبالمقابل إذا تمعنا في نص المادة 
السلطة   المشرع لم یحدد أصحاب الحق في الزیارة وترك المجال مفتوحا أمام

  .التقدیریة للقاضي

لكن قرارات المحكمة العلیا منحت الحضانة للخالة باعتبارھا صاحبة 
المرتبة الثالثة ضمن مستحقي الحضانة، وما یبرر موقف قضاة المحكمة العلیا 
ھو كون أن الخالة مادامت من أصحاب الحق في الحضانة فمن باب أولى 

المؤرخ في  258479القرار رقم جاء في  یكون لھا حق الزیارة وأھم ما
للخالة حق الزیارة ألن القانون رتبھا في المرتبة الثالثة " :مایلي 23/01/2001

بالنسبة لمن یستحقون حقوق الحضانة ومتى كان كذلك فإن لھا الحق في 
  .14"الزیارة مما یجعل القرار المطعون فیھ قد وفق فیما قضى

لیا على أن حق الزیارة یكون كما أكد اجتھاد قضائي آخر للمحكمة الع
 189181لألجداد ولیس مقتصرا على طرفي النزاع فقط، وجاء في القرار رقم 

بأن للجد حق الزیارة فمن المقرر شرعا أنھ كما  21/04/1998الصادر بتاریخ 
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تجب النفقة على الجد البن االبن یكون لھ حق الزیارة أیضا، ومن ثم فإن 
الزیارة للجد الذي یعتبر أصال للولد وھو قضاة الموضوع لما قضوا بحق 

بمنزلة والده المتوفي كما تجب علیھ النفقة، یكون لھ أیضا حق الزیارة طبقا 
من قانون األسرة ، فإن القضاة بقضائھم كما فعلوا صحیح  77ألحكام المادة 

، وحسنا فعل المشرع ھنا بفتح مجال االجتھاد للقاضي ،حیث انطالقا 15القانون
تھادات المذكورة آنفا تكون أواصر القرابة وصلة الرحم محفوظة من االج

بإقرار حق الزیارة ألقارب المحضون ویبقى ھذا كلھ في إطار حمایة مصلحة 
  . المحضون

  تنفیذ الحكم بالزیارة وتبعاتھ: الفرع الثاني

یكمن الھدف من الحصول على حكم بالزیارة في تنفیذه ، وفقا لما 
المرسومة لھ من وقت ومكان مخصص لذلك،لكن قد  حدده القضاء بالخطوط

یعرقل تنفیذ ھذا الحق إشكاالت تعترضھ في مراحل التنفیذ لذا كان لزاما 
  .التصدي لھا

دور القضاء في ضمان حق :وكل ھذا سیتم توضیحھ من خالل أوال
  .تنفیذ الحكم بالزیارة وآثاره:زیارة المحضون ثم ثانیا

  زیارة المحضون دور القضاء في ضمان حق - أوال

یعتبر حق الزیارة من الحقوق التي حماھا القانون نظرا ألھمیتھ 
البالغة، وتعلقھ بمصلحة المحصون، حیث أدرجھا المشرع الجزائري ضمن 
المسائل التي یجوز فیھا اللجوء إلى القضاء اإلستعجالي للحصول على تدبیر 

مكرر  57لمادة مؤقت فیھا إلى غایة الفصل في أصل الحق، وھذا بصریح ا
یجوز للقاضي الفصل على وجھ " :من قانون األسرة التي تنص على أنھ

 ما االستعجال بموجب أمر على عریضة،في جمیع التدابیر المؤقتة وال سیما
  .16"تعلق منھا بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن

كذلك جعل المشرع الزیارة أول حق یحكم بھ القاضي عقب إسناده 
ستحقھا، ولو غفل المعني باألمر، فإن الحكم یكون معرضا الحضانة لم
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اللتماس إعادة النظر إذا نطق بإسناد الحضانة دون النص على حق الزیارة 
:" بقولھا 1998أفریل  08وھو ما قررتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 

إن عدم فصل قضاة الموضوع في حق الزیارة رغم المطالبة،یعتبر حالة من 
من قانون اإلجراءات  194االت التماس إعادة النظر طبقا لنص المادة ح

من  233المدنیة ولیست وجھا من أوجھ الطعن المنصوص علیھا في المادة 
  . 17"قانون اإلجراءات المدنیة

وبالتالي یكون المشرع قد أخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونیة 
لكن بمفھوم  ،18لم یطلبھ الخصوم التي مفادھا ال یجوز للقاضي أن یحكم بما

المخالفة باتخاذ القاضي مثل ھذا الحكم من تلقاء نفسھ مكرس لمصلحة 
المحضون ولیس لمصلحة الغیر، غیر أن ما اتجھ إلیھ قانون األسرة الجزائري 
في ھذه المسألة كان قاصرا، ولم یعط للقاضي والتوجیھ في طرق الزیارة 

واسعة في تقدیر ذلك ، حیث یضمن حكمھ وكیفیة ممارستھا ومنح لھ حریة 
  .كیفیة ممارسة الحضانة من حیث الزمان والمكان

لم یحدد القانون المدة التي یستغرقھا المستفید من : أوقات الزیارة -أ
حق زیارة المحضون ،ألن المسألة رضائیة وقد یتفق األطراف على تحدیدھا 

  .زمانا ومكانا

ة الزیارة من حیث مدتھا والمشرع الجزائري لم ینص في مسأل
علیھ القضاء في  استقر وعددھا، فھل تكون یومیا أو أسبوعیا أو شھریا؟ وما

الجزائر أن حق الزیارة یمنح في العطل واألعیاد والمناسبات الدینیة 
  .19والوطنیة

 :بأنھ 25/10/2017حیث قضت محكمة بریكة في حكمھا الصادر في 
جمعة وسبت من التاسعة صباحا إلى منح حق الزیارة لألب كل یوم  "....

الخامسة مساء وفي األعیاد الدینیة والوطنیة والعطل المدرسیة مناصفة مع 
  .20..."الحاضنة على أن یكون النصف الثاني لألب مع األخذ والرد

لكن حددتھ المحكمة العلیا بمرة على األقل كل أسبوع فجاء في 
متى أوجبت أحكام : "بأنھ 16/04/1990الصادر بتاریخ  59784قرارھا رقم 
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من قانون األسرة الجزائري على القاضي حینما یقضي بإسناد  64المادة 
الحضانة أن یحكم بالزیارة ، فإنھ من الواجب أن یكون ترتیب ھذا الحق ترتیبا 
مرنا وفق لما تقتضیھ حالة الصغار، فمن حق األب أن یرى أبناءه على األقل 

ومن ثم فان  ،21"یحتاجون إلیھ وللتعاطف معھممرة في األسبوع لتعھدھم بما 
القرار بترتیب حق زیارة األب مرتین كل شھر یكون قد خرق القانون ومتى 

  .كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ

أما بالنسبة لألقارب فإن حقھم في زیارة الصغیر یستوي مع حق 
شھر، ھذا ویجب والدیھ في ذلك، لكنھ یختلف في المدة ، كأن یكون مرة كل 

أن تكون الزیارة في أوقات مناسبة ، فال تكون لیال أو في أوقات متأخرة، دفعا 
للضرر عن كل من المحضون وصاحب الحق في الزیارة، ألن اللیل وقت 

  .22راحة وسكون

لكن البد من التنویھ أن مدة الزیارة وزمانھا، یختلف باختالف سن 
ع في المبیت عن الممیز، غیر أن المحضون وحالتھ الصحیة، فیختلف الرضی

ھذا ال یعني منع الطرف اآلخر من الزیارة، إذ البد أن یكون بشكل یتناسب مع 
  .حالة المحضون

مكان الزیارة ھو المكان الذي یتمتع فیھ المحضون  :مكان الزیارة -ب
برعایة زائره ولو تطلب األمر ساعات معدودات، ولذلك ال یمكن أن یكون 

محرجا للزائر، ویكون تحدید القاضي لمكان الزیارة بناء على مكان الزیارة 
تقدیره لمصلحة المحضون من ناحیة، وبناء على اعتبارات أخرى من ناحیة 
ثانیة، ھذه األخیرة ھي اعتبارات تتعلق أساسا بكون انحالل الرابطة الزوجیة 

ء یجعل كل من الطلیقین أبوي المحضون أجنبیا عن اآلخر، ال یجوز االختال
بھ واالنبساط إلیھ، وھذا ما اعتبرتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

بأنھ ال یجوز شرعا وال یصح ممارسة حق الزیارة للزوج في  15/12/1998
بیت المطلقة الن المطعون ضدھا بعد طالقھا أصبحت أجنبیة عن الطاعن وأن 

ندما تتمتع البنت الھدف من حق الزیارة ال یتحقق في قضیة الحال إال ع
  .23برعایة والدھا ولو ساعات محددة



  الباحثة مفیدة میدون – ماح محموديس/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           560

وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك استثناءا على الحالة الواردة في القرار 
السابق بأن المحضون الرضیع تستوجب مصلحتھ أن تتم زیارتھ داخل بیت 

  .أمھ الحاضنة رغم أنھا أصبحت أجنبیة على أبیھ، وال یجوز االختالء بھا 

ك البد من التنویھ لبعض الحاالت التي یكون فیھا من زیادة على ذل
المتعذر على األب زیارة أبنائھ كل أسبوع، بل كل شھر بسبب ظروفھ 
الخاصة، كانتقالھ إلى العمل في مكان بعید عن مقر سكن الصغار 
المحضونین، وبالتالي یتحتم علیھ أن یطلب نقلھم إلیھ خالل العطل المدرسیة 

  .24ع بشكل سلیم على أحوالھمحتى یتمكن من االطال

لكن بخصوص ھذه النقطة نجد اجتھادات المحكمة العلیا تضاربت 
 6 بشأنھا فنجدھا في قرار تعد أن المسافة الحائلة دون تحقیق الزیارة تقدر بــ

، وفي  25كلم بین مقر الحضانة وولي المحضون  1000برود أي ما یعادل 
إن المسافة بین الحاضنة " :المسافةقرار آخر تذھب إلى عدم االعتداد بھذه 

وصاحب الحق في الزیارة المقدرة بمسافة البرود الستة المقررة عند الفقھاء 
األقدمین، ال یمنع استعمال ذلك الحق بفضل الوسائل الحدیثة للمواصالت 

 6جاء في القرار األخیر ھو األصوب ألن قاعدة  ، ویتضح أن ما26"والنقل
ا مضى، لم تعد صالحة في ھذا الزمان لتوفر كل برود إن صح تطبیقھا فیم

  .الوسائل الحدیثة والنقل التي اختصرت المسافات

  تنفیذ الحكم بزیارة المحضون وآثاره -ثانیا

إن النظر في القضایا المتعلقة بالطالق عادة ما تطول إجراءاتھا 
 لكن جرى العمل وتستغرق فترة طویلة، األمر الذي یحول دون رؤیة األوالد،

في المحاكم لحساسیة قضایا الزیارة،أن یفصل في قضایا الزیارة المؤقتة من 
بعد التحقق من  طرف قاضي االستعجال الذي یكون عادة رئیس المحكمة،

الطلب المقدم ووجود دعوى طالق مرفوعة أمام نفس المحكمة بقصد 
استصدار حكم قضائي بالطالق، فیصدر أمر استعجالي مؤقت بحق الزیارة 

، 27لح الزوج الذي ال یوجد المحضون في رعایتھ وال حضانتھ المؤقتةلصا
وفي حالة اإلخالل بھذا الحق یترتب على ذلك عقوبات جزائیة إذ تنص المادة 
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 یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة،" :من قانون العقوبات على أنھ 328
یم دج األب أو األم أّي شخص آخر ال یقوم بتسل5000دج إلى 500وبغرامة من 

قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، أو بحكم نھائي 
 إلى من لھ الحق في المطالبة، وكذلك كل من خطفھ ممن وّكلت إلیھ حضانتھ،
أو من األماكن التي وضعھ فیھا أو أبعده عنھ، أو عن تلك األماكن أو حمل 

و عنف، وتزداد الغیر على خطفھ أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل أ
  ."سنوات إذا كانت قد أُسقطت السلطة األبویة عن الجاني 3عقوبة الحبس إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن تنفیذ الحكم القاضي بالزیارة قد تعترضھ إشكاالت    
  :عدیدة تحول دون تنفیذه ونذكر من ذلك مایلي

امتناع الحاضنة في بعض األحیان تمكین األب من حق زیارة  -أ
وفقا لما ھو مقرر اتفاقا أو قضاء، یخول ھنا لألب الحق في سلوك  ضونالمح

إجراءات التنفیذ وتحریر محضر باالمتناع الذي یمكنھ االستناد إلیھ، لكن یثور 
إشكال ھنا أن حق الزیارة یكون دائما في أیام العطل وعلیھ یتعین على المطلق 

أوقات العمل وھذا قبل إحضار أمر قضائي الن المسألة متعلقة بالعمل خارج 
إال  یوم العطلة، والمطلقة تلتزم بطبیعة الحال ألن األمر یتعلق بمتابعة قضائیة،

ویبقى الحال  أنھا أمام صعوبات التنفیذ تعاود الكرة في حالة عدم وجود أمر،
كما ھو علیھ وما ینجر علیھ من إرھاق للمطلق ناھیك عن عدم رؤیة األوالد 

في حدوث نزاعات بین المطلقین تمتد أحیانا إلى  ألبیھم، وھو ما یتسبب
  .28األطفال

وقد تعمد الحاضنة كذلك في بعض األحیان إلى تغییر العنوان، وعدم 
  .ترك العنوان الجدید بھدف حرمان من لھ الحق في الزیارة من ممارستھ

والبد في مثل ھذه األحوال إذا تأكد للقاضي امتناع الحاضن عن تنفیذ 
  .بدون عذر البد لھ من إسقاط الحضانة لمدة معینةحكم الزیارة 

إن السفر بالمحضون المراد بھ ھنا لیس  :السفر بالمحضون -ب
السفر بالمحضون في نفس البلد ألنھ ال یؤثر بشكل كبیر على زیارة 

وإنما  المحضون لسھولة االتصال بھ واالنتقال داخل التراب الوطني،
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الوطن من أجل اإلقامة بشكل مستمر  المقصود ھنا االنتقال بھ خارج أرض
  . ودائم مما یقطع الصلة بینھ وبین أبیھ أو من لھ حق الزیارة

إذا أراد " :من قانون األسرة الجزائري على أنھ 69نصت المادة 
الشخص الموكل لھ حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع األمر 

راعاة مصلحة للقاضي في إثبات الحضانة لھ أو إسقاطھا عنھ، مع م
وبالتالي فإن السفر بالمحضون خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي  ،"المحضون

والظروف المحیطة بھ والمتعلقة بالقضیة حیث یعمل القاضي على حمایة 
مصلحة المحضون بتعلیق حقھ دون وجود مبرر شرعي، إال إذا كان السفر 

  .نشاطات ریاضیة لعالج أو

قامة الدائمة بالمحضون في بلد أجنبي والشك أنھ إذا كان السفر لإل
یحرم األب من ممارسة حق الزیارة،كما یكون سببا إلسقاط الحضانة في 

البد أن تكون  بعض الحاالت، وعلى اعتبار إتباع معیار مصلحة المحضون،
ھذه القاعدة غیر مطلقة خاصة إذا كان المحضون في حاجة إلى أمھ طالما أن 

حتى وإن كان فیھ حرمان األب من ممارسة ذلك یراعي مصلحتھ الفضلى، 
  . حقھ في الزیارة لبعض الوقت

لمحكوم لھ بالحضانة ا: المسؤولیة عن أفعال المحضون الضارة -ج
سواء كان األب أو األم أو غیرھما، یكون مسؤوال مسؤولیة مدنیة عن 
تعویض كل ضرر سیلحقھ ھذا المحضون بالغیر مدة وجوده لدیھ، وإذا 

بالزیارة المحضون معھ إلى أماكن أخرى وتصرف المحضون المحكوم لھ 
تصرف غیر شرعي ألحق ضررا بالغیر فإن المسؤولیة سیتحملھا ھذا 

  . 29الشخص ولیس الحاضن
  :خاتمة

من  64في ختام ھذا البحث یتضح أن المشرع الجزائري في المادة 
قانون األسرة الجزائري نص على حق الزیارة بصفة مقتضبة، ولم یحدد 
تفاصیلھ الواضحة التي تضمن تنظیمھ فیما یتعلق بأوقات الزیارة أو مكانھا، 
وذلك لكونھ حقا یتعلق بمصلحة المحضون، وھذا ما خلق العدید من العراقیل 
التي حالت دون تطبیقھ خاصة إذا كنا أمام وضعیة االمتناع عن تنفیذ حق 
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ضح لممارسة حق أو تغییر العنوان وعدم وجود عنوان وا الزیارة للمحضون،
  .الزیارة أو السفر بالمحضون واالنتقال بھ إلى بلد آخر

أمام ھذا الفراغ التشریعي المتعلق بحق الزیارة ولتجاوز العراقیل نقترح 
  :            مایلي

ü  بإضافة تنظیم قانوني  من قانون األسرة الجزائري 64تعدیل نص المادة
مكانھا والظروف المالئمة واضح لحق الزیارة، یحدد أوقات الزیارة، و

لھذا الحق، وتكییفھ مع عمر األطفال ألن األمر یختلف بین الرضیع 
 .إضافة نص قانوني یحدد األشخاص المستفیدین من حق الزیارة. والممیز

ü إضافة نص قانوني یحدد األشخاص المستفیدین من حق الزیارة. 
ü قید للطرف  ضرورة إعادة النظر في وقت الزیارة ومكانھا ألنھ بمثابة

 .اآلخر
ü  خلق مراكز متخصصة تكون مھیأة لتمكین المحضون وصاحب الحق في

  .الزیارة من القیام بالزیارة والوقوف على شؤون المحضون
ü إجراء تحقیقات اجتماعیة ونفسیة تراقب فیھا الظروف المحیطة 

 .وذلك حرصا على المصلحة الفضلى لھ بالمحضون،
   :الھوامش
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أثر اختالف الدین على الحضانة دراسة بین الشریعة 
  والتشریعات المغاربیة

  

  العربي التبسي تبسةجامعة  – عدالن مطروحالدكتور 

 :مقدمة
وغیر  ،سوء المعاشرةوقد تتعثر الرابطة الزوجیة الختالف الطباع 

قة استمرارھا متعذر فتكون الفرو ،ذلك مما یجعل الحیاة بینھما جحیما ال یطاق
لكن ھذه الفرقة ترتب آثارا وأخف الضررین، وبینھما ھي أھون الشرین، 

غیر مادیة واألطفال، آثارا مادیة و ،األسرتینو ،جسیمة عل الزوجین
الحضانة و ،التعویض في الطالق بال سببوالنفقة ،والبدل في الخلع،وكالعدة

وھما  قد شرعت تحقیقا لمقصدین من مقاصد الشریعةو ،ھي محل ھذا البحثو
حفظھ لیس في وحفظ الدین  ألن الحضانة رعایة للصغیر ومقصد حفظ النفس 

بمقاصد تشریعھا  اإلخالللذلك كان ودینھ، ووإنما حفظھ في خلقھ  ،نفسھ فقط
اإلشكالیة وحدیثا، ومعلوم في كتب الفقھاء قدیما  ومسقط من مسقطاتھا كما ھ

على ھذه الحضانة في ھل الختالف الدین أثر : التي تطرح في ھذا البحث 
ذلك یمتد إلى االنتقال  ھل أثرو ،بمقصد من مقاصدھا كحفظ الدین اإلخالل

بالمحضون أم ال ؟ ھذا ما یمكن اإلجابة عنھ في ھذا البحث وفق الخطة التالیة 
  :التحلیليومتبعین المنھج المقارن 

 مقدمة

 مفھوم الحضانة: المبحث األول

  في إسناد الحضانة أثر اختالف الدین :المبحث الثاني

  أثر اختالف الدین في االنتقال بالمحضون :المبحث الثالث

  الخاتمة 



  عدالن مطروح/ د
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  مفھوم الحضانة: المبحث  األول

  تعریف الحضانة: المطلب األول

ما وھ،والحضانة لغة مأخوذة من الحضن بالكسر: الحضانة لغة -أ
حضان الجمع أو ،ما بینھماوالعضدان وقیل الصدر و، 1دون اإلبط إلى الكشح

كما تحتضن المرأة  ،جعلھ في حضنكواحتمالك الشيء  وھو ،منھ االحتضانو
  .ولدھا، فتحتملھ في أحد شقیھا

 ،لغة الضم، مأخوذة من الحضن من باب نصر ،الحضانة بفتح الحاءو
یقال حضن الطائر بیضھ إذا ضمھ إلى  ،الجنب لضم الحاضنة الولد إلیھا وھو

  .إذا حضنت ولدھاكذلك المرأة ونفسھ تحت جناحیھ، 

 ،یقال حضن الصبي یحضنھ رباه ،الرعایةوالحضانة التربیة و 
في حدیث عروة ویربیانھ، ووالحاضن والحاضنة الموكالن بالصبي یحفظانھ 

فصاروا حضانا ألبناء  ،عجبت لقوم طلبوا العلم حتى نالوا منھ: بن الزبیر
یضم الطفل ألن المربي  ،حضن جمع حاضنو ،كافلینوأي مربین  ،الملوك

  .2الحضانة بالفتح فعلھاو ،بھ سمیت الحاضنة التي تربي الطفلو ،إلى حضنھ

  الحضانة اصطالحا -ب

اعتزالھا إیاه وھي ضم األم ولدھا إلى جنبھا : عرفھا الحنفیة بقولھم
  .3غسل ثیابھوإمساكھ ومن أبیھ فتقوم بحفظھ 

لباسھ وھ مؤنة طعاموحفظ الولد في مبیتھ : عرفھا المالكیة بقولھم و
  .4تنظیف جسمھومضجعھ و

تربیة من ال یستقل بأموره، بما یصلحھ : عرفھا الشافعیة بقولھمو
  .5كبیرا مجنونا ولویقیھ و

قیل ھي حفظ من ال یستقل بأمور نفسھ عما یؤذیھ لعدم تمییزه كطفل و
  .6تربیتھوكبیر مجنون و
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معتوه عما یضرھم ومجنون وحفظ صغیر : عرفھا الحنابلة بقولھمو
  .7تربیتھم بعمل مصالحھمو

الحضانة : 11-84من قانون  62التشریع الجزائري في المادة  وعرفھا
ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ 

  .8وحفظھ خلقا ودینا

 :من الكتاب الخامس 54وعرفھا التشریع التونسي في الفصل 
  .9لقیام بتربیتھالحضانة حفظ الولد في مبیتھ وا

الحضانة حفظ الولد مما قد  :163ا التشریع المغربي في المادة وعرفھ
  .10والقیام بتربیتھ ومصالحھ ،یضره

الحضانة حفظ الولد مما : 121لتشریع الموریتاني في المادة وعرفھا ا
  .11قد یضره قدر المستطاع والقیام بتربیتھ ومصالحھ وال تترتب علیھا والیة

یف الحضانة من حیث اللغة واالصطالح أّن ویالحظ في تعر
 ،الرعایة ووإن اختلفت ألفاظھا إال أنّھا تدور على معنى واحد وھ ،التعاریف

وإن كان الحنابلة توسعوا  ،صغیر ووالعنایة والتربیة بمن ال یستقل بنفسھ وھ
كان كبیرا عند الشافعیة أّما  وفي معنى الحضانة لتشمل المجنون والمعتوه ول

  .  ألّن الحضانة ال تثبت إال على الصغار ،الفقھاء فیسمى ذلك كفالة جمھور

  التكیف الفقھي والقانوني للحضانة: المطلب الثاني

على  حكم الحضانة وأنّھا واجبة ألّن  12على الرغم من اتفاق الفقھاء
 ،كما یجب اإلنفاق علیھ،المحضون یھلك بتركھا  فوجب حفظھ عن الھالك

إال أنّھم اختلفوا في تكیفھا ھل ھي حق  ،والمخاطر وإنجاؤه من المھالك
   .للحاضن أم للمحضون أولھما معا؟

 13فذھب الحنفیة والشافعیة والمالكیة في المشھور والحنابلة في روایة
 ،ولكنّھا األحق بھا إن طلبتھا ،إلى أنّھا حق للحاضن ال تجبر علیھا إذا امتنعت

د عن عمر وبن شعیب عن أبیھ عن داود وأحم ووالدلیل على ذلك ما رواه أب
جده أّن امرأة قالت یا رسول هللا إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء  وثدي لھ 
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وإن أباه طلقني وأراد أن ینتزعھ مني فقال لھا النبي  ،سقاء وحجري لھ حواء
" :قال ابن القیم وفیھ دلیل على أّن الحضانة  ،14"أنت أحق بھ ما لم تنكحي

 .15حق لھا

 :على القول بأّن الحضانة حق للحاضنة وینبني  

 .أّن الحاضنة ال یسقط حقھا في الحضانة إال بمبرر شرعي - 1

طالبت الحاضنة بأجرة على الحضانة جاز لھا ذلك ألنّھا حق ولیست  ول - 2
 .واجبا

مرض جاز لھا  وأ ،سفر وأ ،تنازلت عن حقھا في الحضانة لنكاح ول - 3
  .المطالبة بھا مرة أخرى

كان للصغیر مرضعة غیر حاضتة یجب علیھا أن ترضعھ عندھا حتى  ول - 4
  .ال یفوت حقھا في الحضانة

  .ال یجوز لألم أن تسافر بالصغیر لما في ذلك من إسقاط لحقھا - 5

إذا لم یوجد  :165ع المغربي حیث جاء في المادة وإلى ھذا القول جنح المشر
فیھ ھذه الشروط رفع من  وجد ولم تتوفر وأ ،بین مستحقي الحضانة من یقبلھا

النیابة العامة األمر إلى المحكمة لتقرر اختیار من تراه صالحا  ویعنیھ األمر أ
وإال اختارت إحدى المؤسسات المؤھلة  ،غیرھم ومن أقارب المحضون أ

 .16لذلك

وذھب المالكیة في قول واختاره ابن الماجشون والحنابلة في روایة 
 ،اللیث السمرقندي والھنداوي وجواھر زادة وبوالفقھاء الثالثة من الحنفیة أ

أّن الحضانة حق للولد  ،17ظاھر الروایة واختار صاحب الفتح والبحر وھ ووھ
وینبني على القول بأّن  .تجبر علیھا إذا امتنعت رعایة لحق الولد من الضیاع

  .الحضانة حق للمحضون

الخلع صحیح ف ،خالعت زوجھا على أن تترك حضانة ولدھا وأّن المرأة ل - 1
 ،ولكن ال یسقط حقھا في الحضانة ألنّھ لیس خالص حقھا بل للطفل فیھ حق

 .18ولیس لھا أن تترك حق الطفل فیبطل الشرط
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وجعلت ذلك  ،صالحت زوجھا على أن تترك حقھا في الحضانة وأنّھا ل - 2
ألنّھ ال یكون صلحا على ما ال تملك  ،فإنّھ یكون باطال ،أساس في الصلح

  . 19رھاحق غی ووھ

وذھب ابن عابدین من الحنفیة إلى الجمع والتوفیق بین القولین من أّن 
  .الحضانة حق للحاضن والمحضون معا

وذلك أّن لكل من  ،ویؤخذ من ھذا التوفیق بین القولین: 20قال ابن عابدین
واستند في ذلك إلى فتوى أبي السعود   ،الحاضنة والمحضون حق في الحضانة

وجتھ ولھا ولد صغیر منھ وأسقطت حقھا من الحضانة في مسألة رجل طلق ز
وحكم بذلك حاكم فھل لھا الرجوع بأخذ الولد الجواب نعم  لھا ذلك فإن أقوى 
الحقین في الحضانة للصغیرة وإن أسقطت الزوجة حقھا فال تقدر على إسقاط 

  .حقھ أبدا

وأّما قول من قال بأنّھا حق للحاضنة فمحمول على ما إذا لم تتعین 
ومن قال إنما  ،لیھا، ألّن المحضون حینئذ ال یضیع حقھ لوجود من یحضنھع

حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعینت واقتصرت على أنّھا حقھ 
  .لعدم من یحضنھ

وإن كان حكایة القولین تفید  ،وبھذا التوفیق یرتفع الخالف أصال
أولى ویكون ولكن حیث أمكن التوفیق كان  ،الخالف فیما إذا وجد غیرھا

  .الخالف لفظیا

وأما التشریع الجزائري وإن لم یصرح بالطبیعة القانونیة للحضانة إال 
-05من قانون  64أنھ یمكن استنتاجھا من بعض المواد القانونیة كما في المادة 

یسقط حق الحضانة بالتزوج بغیر قریب : 11- 84 من قانون 66والمادة  ،02
  .21لحة المحضون لألموبالتنازل ما لم یضر بمص ،محرم

فالتشریع الجزائري یعتبر أّن الحضانة حق مشترك بین الحاضن   
والمحضون ولذا أجاز تنازل األم عن الحضانة إلى من یلیھا في الترتیب 

فإذا أثر ذلك على ، المذكور شریطة أن ال یؤثر ذلك على المحضون
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مة العلیا ما أكدتھ قرارات المحك والمحضون أجبرت األم على الحضانة وھ
من  :الملف  ما یلي 21/04/1998: جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ بتاریخ

 ،المقرر قانونا أنّھ ال یعتد بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون
ومن ثّم فإّن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدین ألمھما رغم تنازلھا عنھا 

ومتى كان كذلك ،بقوا صحیح القانونمراعاة لمصلحة المحضون فإنّھم ط
  .22استجوب رفض الطعن

فاالجتھاد القضائي یعتبر أّن تنازل األم عن الحضانة إذا أضر 
وعلیھ فالقضاء یلزمھا ألّن مبنى  ،بالمحضون كأن لم یوجد غیرھا ال یقبل منھا

  .الحضانة مصلحة المحضون

عا من المقرر شر: ما یلي 1988-12- 19جاء في قرار ر بتاریخ 
وقانونا أن تنازل األم عن حضانة أوالدھا  یقتضي وجود حاضن أخر یقبل 
منھا تنازلھا وتعامل معاملة نقیض قصدھا  ومن ثّم فإّن القضاء بما یخالف ھذا 

  .23المبدأ یعد مخالفا ألحكام الحضانة

وجاء التشریع التونسي والموریتاني موافقا للتشریع الجزائري وإن 
من الكتاب الخامس  من  55المحضون جاء في الفصل  غلبا حق األم على حق

إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة ال تجبر علیھا إال إذا لم : التشریع التونسي
  .24یوجد غیرھا

الحضانة حق للحاضن : من التشریع الموریتاني 128وجاء في المادة 
  .25فلھ إسقاطھا مالم یضر ذلك بالمحضون

حضانة حق مشترك بین الحاضنة والذي یترجح في المسألة أّن ال
ما ذھبت إلیھ التشریعات  ووھ ،فال تجبر إال إذا تعین علیھا ،والمحضون

  .المغاربیة  وأكدتھ األحكام القضائیة 

بن شعیب عن أبیھ عن جّده  ووأّما أنّھ حق للحاضنة فدلیلھ حدیث عمر
ھ سقاء وثدي ل ،أن امرأة قالت یا رسول هللا إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء

 وإن أباه طلقني وأراد أن ینتزعھ مني فقال لھا النبي  ،وحجري لھ حواء
  .26أنت أحق بھ ما لم تنكحي
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وعلق ابن القیم على الحدیث بقولھ أنت أحق بھ دلیل على أّن الحضانة 
  .حق لكل من یلیھا في المرتبة ووما دام أنّھ حق لھا فھ،حق لھا

حمایتھ من المھالك والمخاطر وأّما أنّھ حق للمحضون ألّن رعایة و
اختیار  وقال عامة الفقھاء عند التأمل وھ ووھ ،واجب باتفاق كما سبق بیانھ

وعلیھا  ،والصحیح أن الحضانة حق لھا: اإلمام ابن القیم من األقوال حیث قال
  .27إذا احتاج الطفل إلیھا ولم یوجد غیرھا

لحاضنات كما فیكون الخالف بینھم خالفا لفظیا إال في حالة تعدد ا
  .ابن عابدین في حاشیتھ اإلمامصرح بذلك 

ألّن الذین یقولون بأّن الحضانة حق للحاضنة لم یھملوا حق 
  .والعنایة إذا لم یوجد من یحضنھ ،المحضون في الرعایة

فالحفاظ على حیاتھ  ،واجب وتطبیقا للقاعدة الفقھیة ماال یتم الواجب إال بھ فھ
  .ھ على حاضنتھ كان واجباواجب فإذا لم یتم إال بتعین

والذین یقولون بأّن الحضانة حق للمحضون فمحمول على ما إذا تعین 
  .علیھا لعدم من یحضنھ

 الحضانة  إسناداختالف الدین وأثره في : المطلب الثاني 

 وتثبت حضانة الصغیر ألمھ باتفاق الشریعة والتشریعات المغاربیة ول
ولكن إن حدثت ،بین الزوجین قائمة كانت على غیر دینھ إذا كانت العالقة

  فھل یبقى حقھا قائم أم ال؟ ،الفرقة بینھما

سعید اإلسطرخي من  وأبوفالذي ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة 
إلى عدم اشتراط اإلسالم في الحاضنة، فیجوز للمرأة غیر المسلمة ، 28الشافعیة

فیة  فإذ عقل أن تحضن ولدھا المسلم مادام صغیرا ال یعقل األدیان عند الحن
  .خیف علیھ أن یألف غیر اإلسالم انتزع منھا وأ ،األدیان

مجوسیة كالمسلمة ما  ووالحاضنة الذمیة ول: 29جاء في الرد المختار
  .یخاف أن یألف الكفر فینزع منھا وأ ،لم یعقل دینا
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  . 30وجاء في البحر الذمیة أحق بولدھا ما لم یعقل األدیان 

خیف على المحضون الفساد بأّن تربیھ على فإذا  31أما عند المالكیة و 
فإنھا تضم إلى جماعة ، الخمر وتطعمھ المحرمات كلحم الخنزیر، أ وأ ،دینھا

 ویكفي لمراقبتھا مسلم واحد أوال ینزع منھا و ،المسلمین لیكونوا رقباء علیھا
  .مسلمة

  : استدل ھذا الفریق لما ذھب إلیھ باألدلة التالیةو 

عن عبد الحمید بن جعفر عن أبیھ عن جده عن ما رواه النسائي  - 1
ھي وابنتي : فقالت  أبت امرأتھ أن تسلم فأتت النبي ورافع بن سنان أنّھ أسلم 

قال لھا أقعدي وأقعد ناحیة،  فقال النبي ، ابنتي: قال رافعو، شبھھ وفطیم أ
ل أمھا فقا ىأدعواھا فمالت الصبیة إل: ثّم قال ،فأقعد الصبیة بینھما ،ناحیة
  .32"اللھم أھدھا فمالت إلى أبیھا فأخذھا: "النبي 

لم یكن لھا حق في الحضانة مع كفرھا  وووجھ داللة الحدیث أّن األم ل
  .لقضى بھا إلى أبیھاو ،الطفل بینھا وبین أبویھا لما خیر النبي 

بن شعیب عن أبیھ عن جده أّن امرأة قالت یا رسول  وما رواه عمر - 2
ا كان بطني لھ وعاء، وثدي لھ سقاء، وحجري لھ حواء، وإّن إّن ابني ھذ: "هللا

أنت أحق بھ منھ إن لم " :أباه طلقني، وأراد أن ینزعھ مني فقال النبي 
 .33"تنكحي

أثبت لألم في حضانة صغیرھا من                         ووجھ داللة الحدیث أّن النبي 
  .كافرة وتفریق كون أنھا مسلمة أ

ارھا الشفقة على المحضون، والشفقة ال تختلف الحضانة مد - 3
  .باختالف األدیان، فاألم أشفق من غیرھا على ولدھا وإن خالفتھ في الدین

 وأ ،إلى اشتراط اإلسالم في الحاضنة أّما ،34الحنابلةوالشافعیة وذھب 
 :غیرھا ما دام المحضون مسلما واستدلوا باألدلة التالیة

لقول  ،كوالیة النكاح والمال ،یة لكافر على مسلمأّن الحضانة والیة وال وال - 1
ِ قَالُوا أَلَْم نَُكْن َمَعُكْم  : هللا تعالى الَِّذیَن یَتََربَُّصوَن بُِكْم فَإِْن َكاَن لَُكْم فَْتٌح ِمَن هللاَّ
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ُ  َوإِْن َكاَن لِْلَكافِِریَن نَِصیٌب قَالُوا أَلَْم نَْستَْحِوْذ َعلَْیُكْم َونَْمنَْعُكْم ِمنَ  اْلُمْؤِمنِیَن فَا4َّ
ُ لِْلَكافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیًال   :النساء( یَْحُكُم بَْینَُكْم یَْوَم اْلقِیَاَمِة َولَْن یَْجَعَل هللاَّ

141(. 

ووجھ داللة اآلیة أّن هللا قطع المواالة بین المسلمین والكفار، وجعل 
م من بعض، والحضانة من المسلمین بعضھم أولیاء بعض والكفار بعضھ

 .35أقوى أسباب المواالة التي وضعھا هللا بین الفریقین

وتربیتھ  ،إّن الحاضن قد یفتنھ عن دینھ بتعلمھ الكفر وتزینھ لھ - 2
فال تشرع على  ،وھذا أعظم الضرر والحضانة إنّما تثبت لحض الولد ،علیھ

مولود یولد على كّل : " كما قال النبي ،36وجھ یكون فیھ ھالكھ وھالك دینھ
فال یؤمن تھوید الحاضن  ،37"یمجسانھ وینصرانھ، أ والفطرة فأبواه یھودانھ أ
 .وتنصیره للطفل المسلم

فإن قیل الحدیث إنما جاء في األبوین خاصة قیل  ،38قال ابن القیم
الحدیث خرج مخرج الغالب إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بین أبویھ، فإن فقد 

  .قام ولي الطفل  من أقاربھ مقامھما أحدھما وأ ،األبوان

فإّن ضرر الكفر أعظم  ،إذ لم تثبت الحضانة للفاسق فالكافر أولى - 3
 .على الصغیر من الفسق

وأما حدیث عبد الحمید بن جعفر فال یثبتھ أھل النقل، وفي استناده  - 4
ان علم أنھا تختار أباھا بدعوتھ ما ك ویحتمل أّن النبي : مقال قال ابن المنذر

 .39ذلك

وقال آخرون ھذا الحدیث من روایة عبد الحمید بن جعفر بن عبد هللا 
بن الحكم بن رافع بن سنان األنصاري األوسي، وقد ضعفھ إمام العلل یحي بن 

وضعف ابن المنذر الحدیث  سعید القطان، وكان سفیان الثوري یحمل علیھ،
بنتا وروى أنھ وضعفھ غیره، وقد اضطرب في القصة فروى أن المخیر كان  

كان ابنا، ثم أّن الحدیث یحتج بھ على صحة مذھب من اشترط اإلسالم، فإن 
وھذا  ،لھا  بالھدایة فمالت إلى أبیھا الصبیة كما مالت إلى أمھا دعا النبي  
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 ویدل على أّن كونھا مع  الكافر، خالف ھدى هللا الذي أراده من عباده، ول
  . 40بل أبطلھ هللا سبحانھ بدعوة رسولھ استقر جعلھا مع أمھا لكان فیھ حجة

وأما التشریعات المغاربیة وافقت المالكیة فیما ذھبوا إلیھ من عدم 
اشتراط اإلسالم في الحاضنة من غیر التقید بعمر الصغیر شریطة أن ال 

 ،والشفقة ال تختلف باختالف األدیان ،ألّن مبنى الحضانة الشفقة ،تبشره بدینھا
 ،أحق بولدھا من غیرھا ما لم یخشى على دین الصغیر منھافاألم غیر المسلمة 

لمناقضتھا مقصدھا وإن اختلفت  ،فإذ خیف على دینھ انتزعت منھا الحضانة
-84من قانون  62في المادة  ھذه التشریعات فیما بینھا في بعض الشروط جاء

 الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ: من التشریع الجزائري 11
ما جرى بھ  ووھ، 41على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ خلقا ودینا 

حیث جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ العمل في القضاء الجزائري 
 ،من المقرر شرعا وقانونا أّن األم أولى بحضانة ولدھا«: ما یلي 13/03/1989
وحضانة  ،بلوغكانت كافرة إال إذا خیف على دینھ  وإّن حضانة الذكر لل وول

ومن ثّم فإّن القضاء بخالف ھذا المبدأ یعد خرقا  ،األنثى حتى سن الزواج
  .42»لألحكام الشرعیة والقانونیة

وإذا كانت الحضانة تسقط عن الحاضنة إذا خیف على سلوك الصغیر 
فألن تسقط خشیة تغییر دینھ أولى  ،من فسقھا ألنھ یتناقض مع مقصد الحضانة

  : ل في القضاء كما تؤكده القرارات التالیةجرى بھ العم ما ووھ

متى كان من المقرر شرعا أّن « :09/01/1994جاء في قرار بتاریخ 
فإنھ یسقط أیضا حق  ،سقوط الحضانة عن األم لفساد أخالقھا وسوء تصرفاتھا

  .»أمھا في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیھما معا

الذي قضى بإسناد والحكم بخالف ھذا المبدأ استوجب نقض القرار 
 ،حضانة األوالد لجدتھا ألم بعد إسقاط ھذا الحق عن األم لفساد أخالقھا

  .43وإقرارھا باتخاذ وسائل غیر شریفة لترغیم زوجھا على طالقھا

من المقرر فقھا وقانونا أّن الحضانة « :22/05/1989وقرار بتاریخ 
 ،لسھر على حمایتھھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ وا
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ومن ثّم فإّن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا  ،وحفظھ صحة وخلقا
  . »للقانون

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أّن المجلس عندما أسند حضانة البنات 
 .الثالث لألم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقھا قد خرق القانون

  .44قرار المطعون فیھومتى كان كذلك استوجب نقض ال

من المقرر شرعا وقانونا أّن جریمة «: 30/09/1997وقرار بتاریخ 
  .»الزنا من أھم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون

ومتى تبین في قضیة الحال أّن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد 
م بقضائھم حضانة األبناء الثالثة لألم المحكوم علیھا من أجل جریمة الزنا فإنّھ

  .أ.من ق 62كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص حضانة 
  .45األوالد الثالثة

أما  ،وأما التشریع التونسي فقد اقتصر حضانة غیر المسلمة على األم
عمره وأن غیرھا فال یصح إال بشرطین أن ال یتجاوز المحضون الخامسة من 

إذا كانت مستحقة : من الكتاب الخامس 49ال یخشى على دینھ جاء في الفصل 
الحضانة من غیر دین أب المحضون فال تصح حضانتھا غال إذا لم یتم 

وال  ،یخشى علیھ أن یألف غیر دین أبیھ المحضون الخامسة من عمره وأن ال
  .46تنطبق أحكام ھذا الفصل على األم إن كانت ھي الحاضنة

واشترط التشریع الموریتاني حضانة غیر المسلمة اإلقامة في 

في شروط أھلیة  122المجتمع المسلم حتى یكون رقیبا علیھ جاء في المادة 

اإلقامة في وسط إسالمي بالنسبة للحاضن غیر المسلم فیما یتعلق : الحاضن
  .47بالولد ذي األب المسلم

لمسلمة بشروط وأما التشریع المغربي فلم یقید الحاضنة غیر ا
عدم اإلخالل  ولممارستھا للحضانة كالتشریع الجزائري عدا شرطا واحدا وھ
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القدرة على تربیة : من الفقرة الثالثة 173بمقاصدھا كما جاء في المادة 
  .48المحضون وصیانتھ ورعایتھ دینا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسھ

یعات المغاربیة ما ذھبت إلیھ التشر ووالذي یترجح مذھب المالكیة وھ
ما لم یخشى علیھ من أن یألف غیر  ،من عدم اشتراط اإلسالم في حضانة األم

بأن  ،اإلسالم فإذ خیف على دینھ من  أّمھ التي ترغب أن یكون على ملتھا
المعبد تعرفھ بدینھا وتبشر بھ،  وأ ،تصحبھ في كل مناسبة دینیة إلى الكنیسة

  .والضیاع فإنّھ ینزع منھا حمایة لھ من الھالك 

وال یقال أن المرأة في ھذه الحالة تضم إلى جماعة من المسلمین 
یكونون رقباء علیھا، حمایة ورعایة للصغیر من الضیاع، لتعسر ذلك وخاصة 

  .في زمننا الیوم

  آثر اختالف الدین في االنتقال بالمحضون :المطلب الثالث

 اتفق من أجاز حضانة غیر المسلمة من عدم جواز االنتقال
 ،انتقال نقلة ال انتقال زیارة إذا كانت الزوجیة قائمة وللزوج منعھا بالمحضون

وكذلك إذا كانت معتّدة لمالزمتھا  ،ألّن حق السكن لھ بعد إیفاء معجل المھر
: الطالق( َال تُْخِرُجوھُنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجنَ  :بیت الزوجیة لقولھ تعالى

الخروج بالمحضون ففیھ وأرادت السفر، و ،قضیة العّدةأّما إن كانت منو، )1
  :خالف بین الفریقین

إلى أّن المرأة إذا أرادت الخروج بولدھا إلى بلد : 49فذھب الحنیفة
  :ھذا البلد المنتقل إلیھ من احتماالت ثالث  وأخر فال یخل

فلھا أن تخرج بھ ألّن المانع  ،قد وقع فیھ نكاحھاوأن یكون بلدھا  - 1
 وھوقد رضي بھ لوجود دلیل الرضا وبین بلده وضرر التفریق بینھ  وھ

الولد من و ،ألّن من تزوج امرأة في بلدھا فالظاھر أنّھ یقیم فیھ ،التزوج بھا
فكان راضیا بحضانة الولد في ذلك البلد فكان راضیا بالتفریق   ،ثمرات النكاح

لت الزوجیة لم تجب إال أن النكاح مادام قائما یلزمھا إتباع الزوج فإذا زا
المتابعة فیعود األمر إلى األول ولكن یبقى المحضون معھا إلى سن التمییز إن 

  .كانت غیر مسلمة، فإذا عقل األدیان ومیز رد إلى أبیھ
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لم یكن لھا أن تنتقل بولدھا إلى  ،قد وقع فیھ النكاحوأن یكون بلده  - 2
فلم یكن راضیا  ،لرضا بالمقام فیھألنّھ لم یقع فیھ النّكاح فلم توجد داللة ا ،بلدھا

 . فلم یكن راضیا بتضرر التفریق ،بحضانة الولد فیھ

 ،أن یكون البلد دار غربة وقع فیھ النكاح فلیس لھا أن تنتقل بھ إلیھ - 3
دار  وال بلد الزوج  بل ھو ،ألّن ذلك البلد الذي وقع فیھ النكاح لیس ببلدھا

فلم  ،یكن النكاح دلیل الرضا بالمقام فیھفلم  ،غربة لھا كالبلد الذي فیھ الزوج
فلم یكن راضیا  ،من ثمرات النكاح فیھ ویكن راضیا بحضانة الولد الذي ھ

 :شرطان فیشترط لنقلة الصغیر إذا. بضرر التفریق

  .أن یكون البلد الذي ترید أن تنقل إلیھ الولد بلدھا: أحدھما

  .ا والیة النقلفما لم یوجد ال یثبت لھ ،وقوع النّكاح فیھ: الثاني

  .50اعتبر مكان العقدو ،روى عن أبي یوسف أّن لھا ذلكو

وھذان  الشرطان مرتبطان بكون المسافة التي تربط بین البلدین 
یعود إلى بیتھ قبل و ،فإن كانت قریبة بحیث یقدر األب أن یزور ابنھ ،بعیدة

بالنقل اللیل فلھا أن تنتقل بھ من غیر شروط ألنّھ ال یلحق األب كبیر ضرر 
  .بمنزلة النقل إلى أطراف البلد وفھ

أراد أن یأخذ ولده الصغیر ممن لھ وأّما إذا كان المنتقل الزوج و
ھي وألّن الحضانة حقھا  ،لیس لھ ذلك حتى یستغني عنھا ،الحضانة من النّساء
فال یملك انتزاعھ من یدھا لما فیھ من إبطال حقھا فضال  ،أحّق بالحضانة منھ

  .البلد عن اإلخراج من

إلى أّن سفر المرأة مسقط لحقھا في الحضانة  :51ذھب المالكیةو
  .مسلمة كانت أم كافرة إذا تجاوزت مسافة القصر

من الكتاب  61وإلى ھذا ذھب المشرع التونسي كما جاء الفصل 
إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة یعسر معھا على الولي القیام : الخامس 

  .52حضانتھا منظره سقطت وبواجباتھ نح
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 ،فقد ذھب إلى أّن السفر إن كان لحاجة كزیارة أما التشریع الجزائري
واالنقطاع إلى البلد  ،أّما إن كان للنقلةو ،عالج ال یسقط حقھا في الحضانةو

 وأ ،األجنبي فیرد األمر إلى السلطة التقدیریة للقاضي في إثبات الحضانة لھا
  .إسقاطھا عنھا 

إذا أراد الشخص الموكل لھ حق  :11-84نون من قا 69جاء في المادة 
الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع األمر للقاضي في إثبات الحضانة لھ 

  .53إسقاطھا عنھ مع مراعاة مصلحة المحضون وأ

من المقرر قانونا أّنھ إذا رغب : 29/06/1993قرار رقم  بتاریخ 
أن یرجع األمر الشخص الموكول لھ حق الحضانة اإلقامة في بلد أجنبي 

  .إسقاطھا عنھ مع مراعاة مصلحة المحضون وأ ،للقاضي إلثبات الحضانة لھ

ولما ثبت من قضیة الحال أّن قضاة المجلس عند تأییدھم لحكم 
المحكمة القاضي بإسنادھم الحضانة لألم قد اشترطوا تلقائیا ممارسة الحضانة 

 وبفرنسا لكونھ یقیم ھبالجزائر بالرغم من عدم معارضة األب عن إقامة ابنھ 
ومصلحة المحضون  ،وعلیھ كانت تجب مراعاة حال الطرفین ،نفسھ بفرنسا

وما دام قضاة الموضوع لم یلتزموا بأحكام القانون فإّن  ،قبل وضع أي شرط
فإذا سكنت الحاضنة بلد ولي المحضون  .قرارھم استوجب النقض الجزئي

  .54بقیت حضانتھ

حضانة للمقیم منھما في الجزائر إذا یغلب على القاضي أن یحكم بالو
 ،كان سفر الحاضنة إلى بلد أجنبي غیر مسلم رعایة لدین الصغیر من الضیاع

  .ألن الحضانة مقصده رعایة مصلحة المحضون

من المقرر قضاء : 02/01/1989جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ 
ألبوین في دولة في حالة وجود أحد او ،في الجزائروفي مسألة الحضانة أنّھ 

فإّن من یوجد بھا یكون  ،تخاصما على األوالد بالجزائروأجنبیة غیر مسلمة 
 ،من المقرر قانونا أّن األحكامو ،كانت األم غیر مسلمة ولوأحق بھم 

تخالف والقرارات الصادرة من الجھات القضائیة األجنبیة التي تصطدم و
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فإّن النعي على القرار  ومن ثم،النظام العام الجزائري ال یجوز تنفیذھا
  .المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر مبرر یستوجب رفضھ

لما كان من الثابت في قضیة الحال أّن الطاعنة طالبت إعطاء الصیغة 
أمھما، فإّن  إلىالقرار األجنبیین اللذان أسندا حضانة البنتین و ،التنفیذیة للحكم

ھم القاضي برفض طلب الطاعنة قضاة االستئناف بتأییدھم الحكم المستأنف لدی
القرار األجنبیین لكون بقاء و ،الرامي على وضع الصیغة التنفیذیة للحكم

 ،وعادات قومھما ،یبعدھما عن دینھماو ،البنتین بفرنسا یغیر من اعتقادھما
  ،بعدھما عنھ یحرمھ من ھذا الحقو ،فضال عن أّن األب لھ الحق للرقابة

  .55قوا صحیح القانونفإنّھم بقضائھم كما فعلوا طب

من كان من المقرر شرعا : 19/02/1990جاء في القرار بتاریخ 
القیام و ،قانونا أّن إسناد الحضانة یجب أن تراع فیھا مصلحة المحضونو

من ثّم فإّن القضاء بإسناد حضانة الصغار إلى األم و ،بتربیتھ على دین أبیھ
حاصل في قضیة الحال  وھ التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة األب كما

  .56یستوجب نقض القرار المطعون فیھو .القانونویعد قضاء مخالفا للشرع 

ولكن إذا انتقلت الحاضنة إلى البلد األجنبي الذي یسكنھ ولي 
المحضون فال تسقط حضانتھا كما دلت على ذلك ھذه القرارات شریطة عدم 

  .اإلخالل بمقاصدھا وإن كان یعسر ھذا

متى كان من المقرر شرعا : 25/12/1989المحكمة العلیا بتاریخ جاء في قرار 
 وقانونا أّن الحضانة تستند ألحد األبوین الذي یسكن بالجزائر سواء كان أما أو
فإن سكن الوالدین معا في بلد أجنبي یستلزم تطبیق القواعد الشرعیة  ،أبا

ن فیھ بمخالفة من ثّم فإّن النعي على القرار المطعوو ،المعروفة في الحضانة
  .القانون غیر سدید

لما كان ثابتا في قضیة الحال أّن قضاة الموضوع الذین قضوا بإسناد و
البنت ألمھما طبقا للقواعد الشرعیة طبقوا القانون تطبیقا وحضانة الولد 

  .57متى كان كذلك استوجب  رفض الطعنو .صحیحا
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 ،راحةأّما سفر الحاضنة داخل الوطن فلم ینص علیھ القانون صو
یثبت  69إنّما قید فیھ األمر بالبلد األجنبي فكأن المفھوم  المخالف للمادة و

بین ولي المحضون  مادام في حدود والحضانة لألم مھما بعدت المسافة بینھا 
 ،إال أّن بعض قرارات المحكمة قیدتھ بما ال یتجاوز مسافة القصر ،الدولة

خالف فیكون االجتھاد غیر وھذا مناقض للنص بمفھومھ الم ،وھي ستة برد
  .ألنھ الجتھاد مع وجود النص الصریح ،صحیح

من المستقر : 22/09/1986جاء في القرار المحكمة  العلیا بتاریخ 
صاحب حق الزیارة على و ،علیھ فقھا وقضاء أّن بعد المسافة بین الحاضنة

 من ثّم فإّن القضاء بماو ،األطفال المحضونین ال تكون أكثر من ستة برد
  .یخالف ھذا المبدأ بعد خطأ في تطبیق القانون

متى كان من الثابت في قضیة الحال أّن المسافة الفاصلة بین و
فإّن قضاة المجلس  ،ولي المحضونین تزید على ألف كیلومترو ،الحاضنة

متى و .بإسنادھم حضانة الولدین إلى أمھم یكونوا قد أخطئوا في تطبیق القانون
  .58القرار المطعون فیھ كان كذلك  استوجب نقض

ال یقبل الرد الذي یثیر نقض : 25/01/1982وجاء في قرار بتاریخ 
القصور في التسبیب على القرار الذي طبق أحكام و ،األساس القانوني

فیما یخص سفر الحاضنة بمحضونھا عن بلد الولي على  ،الشریعة اإلسالمیة
في تفسیر الشیخ خلیل و ،ردأّن المقرر في المذھب أن ال تتجاوز المسافة ستة ب

مسافة السفر ستة وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي نزع المحضون منھا و
  .59برد على األقل

وخالف المشرع المغربي المشرع الجزائري في عدم اشتراط حكم 
:  179القاضي لنقل المحضون وإنما إلى إذن نائبھ الشرعي كما جاء في المادة 

النائب الشرعي  وأ طلب من النیابة العامةیمكن للمحكمة بناء على "
في قرار الحق منع السفر وللمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة أ

، وأما سلطة 60"دون موافقة نائبھ الشرعي ،بالمحضون إلى خارج المغرب
القاضي التقدیریة  فیرج إلیھ للحكم عن االنتقال بھ داخل المغرب كما جاء في 
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النائب الشرعي لإلقامة من  والحضانة بانتقال الحاضنة أ ال تسقط: 177المادة 
مراعاة  ،إال إذا ثبت للمحكمة ما یوجب السقوط ،مكان آلخر داخل المغرب

والمسافة  ،النائب الشرعي ولمصلحة المحضون والظروف الخاصة باألب أ
   .التي تفصل المحضون عن نائبھ الشرعي

ط اإلسالمي للحاضنة غیر وأما التشریع الموریتاني فقد اشترط الوس
وأما إن انتقلت بھ إلى  ،فإذا انتقلت بھ إلى مجتمعھا سقت حضانتھا ،المسلمة

مجتمع أخر مسلما رجع األمر إلى السلطة التقدیریة للقاضي لقیام حق ولي 
إذا تعذر على الولي : 132المحضون في الزیارة والعنایة كما جاء في المادة 

ضون والقیام بواجباتھ نحوه بسبب انتقال مراقبة أحوال المحضون المح
الولي فإن للقاضي أن یبت في نقل الحضانة مراعاة لمصلحة  الحاضن أو

  .61المحضون بناء على طلب الطرف األكثر حرصا

مسلمة  الذي یترجح مذھب المشرع الجزائري والقضاء من أّن األمو
 ،سفرھا لالنتقالإذا كان  الحق في االنتقال بالمحضون غیر مسلمة لیس لھا وأ
السكنى الدائمة في بلد یبعد أكثر من مسافة القصر ألّن ذلك یمنع األب من و

حفظ نسبھ ودینھ وخاصة إذا كان البلد ورعایتھ واإلشراف على ابنھ والزیارة 
الحال في زماننا الیوم من ضیاع أجیال من أبناء  وأجنیا غیر مسلم كما ھ

ان ال یعرفون في الغالب شیئا یتعلق المسلمین ممن ترعرعوا في ھذه البلد
  .بالدین إال ما ندر

  :الخاتمة

المحضون  وخلص البحث إلى أن الحضانة حق مشترك بین الحاضن 
ما علیھ  التشریعات العربیة،  وھویغلب فیھ  حق الحاضنة على المحضون 

خالف لفظي،ألن من قال بأنھا حق خالص  وأما خالف الفقھاء في المسألة فھو
أجاز  للمحضون من قال إنھا حقو ،ألزمھا عند عدم وجود غیرھا للمرأة

  .التنازل عنھا
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 ،اختالف الدین لیس لھ تأثیر في إسناد الحضانة عند الكثیر من الفقھاء
بمقاصد الحضانة وعدم التزام الحاضنة  ما علیھ التشریعات شریطة وھو

  .اإلخالء بھ

لب أن الحاضنة اختالف الدین لھ ارتباط بنقلة الصغیر ألن الغا
بلدھا لسبین خشیة  إلىالمخالفة لدین الصغیر تكون أجنبیة فتمنع من السفر بھ 

الولي الشرعي  من  والثاني منع  األب  أو ،ما یحصل غالبا وھوضیاع دینھ 
  .المتابعة  لشؤون الصغیر لبعد  المسافة

   :الھوامش
                                                        

محمد بن أبي بكر  ،الكشح بفتح الكاف وسكون الشین، ما بین الخاصرة إلى الضلع -1
بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان  محمد بن أبيالرازي 
  .60 ص، 1 جمحمود خاطر،  بیروت،، ناشرون

 ج ،1، ط بیروت، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرمابن منظور، ابن منظور  2-
  .60ص  ،1 ، محمد بن أبي بكر الرازي، مرجع سابق، ج123ص  ،13

، 1982ائع، دار الكتاب العربي، بیروت، سنة النشر الكساني، عالء الدین، بدائع الصن -3
  .40ص  ،4 ، ج2ط 

أحمد بن محمد، الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعرفة، بیروت، سنة الصاوي،   -4
  . 527ص  1ج  م،1978 -ھـ 1398

ھـ، تحقیق 1415اإلقناع للشربیني  دار الفكر، بیروت، سنة الشربیني، محمد الخطیب،  -5
  .489ص  ، 2 ج ث والدراسات دار الفكر،مكتب البحو

  .452ص  ،3 ، جمحمد الخطیب  مغني المحتاج،دار الفكر، بیروتالشربیني،  - 6
ھـ، تحقیق 1402منصور بن یونس، كشاف القناع، دار الفكر، بیروت سنة  بن إدریس،ا -7

   .496 -495ص ،5 ج، ھالل مصلحي مصطفى ھالل
 27، مؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة، عدد 02-05قانون األسرة الصادر باألمر  -8

  .1984 یونیو 8الصادر في  11 - 84یعدل ویتمم القانون  18ص  ،2005 فبفرایر
 17، الصادر في 66مجلة األحوال الشخصیة، المنشور بالرائد الرسمي التونسي، عدد  -9

 .12 ص ،1956أوت 
 .418، ص 2004برایر ف 5بتاریخ  5184 مدونة األسرة، الجریدة الرسمیة عدد -10
 15مدونة األحوال الشخصیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة،  -11

 .368ص  ،1004، العدد 2001أغسطس 
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 ،8 جھـ ،1400سنة   إبراھیم بن محمد، المبدع، المكتب اإلسالمي، بیروت،ابن مفلح،  -12

، سنة 1ط الفكر، بیروت، المغني، دار  ابن قدامة عبد ّهللا بن أحمد،، 230 ص
، 496 ص، 5 ، ابن إدریس، كشاف القناع، مرجع سابق، ج190 ص ،8ج  ھـ،1405

وھبة  /د.أ، 169 ص ،2 ج إبراھیم بن علي،  المھذب، دار الفكر، بیروت،الشیرازي 
م، 1997 -ھـ 1418معدلة،  4ط الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، ، الزحیلي

  .7296 ص، 10 ج
ھـ، تحقیق  یوسف 1412حاشیة العدوي، دار الفكر، بیروت، ، علي الصعدي العدوي -13

، محمد بن أحمد ابن جزي، القوانین الفقھیة، 168ص ،2 ج، الشیخ محمد البقاعي
، 250تحقیق عبد الكریم الفضیلي، ص  م،2000 -ھـ 1420، 1، ط المكتبة العصریة

 م،1988  -ھـ 1408بیروت،  ،اإلسالمي المكتب ابن قدامة، الكافي في  فقھ ابن حنبل،
 ص ،8 ، ابن مفلح، مرجع سابق، ج296 ص ،1 ج ، تحقیق زھیر الشاویش،5ط 

 ،  ج2ط السیواسي محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، دار الفكر، بیروت، ، 236
، 2 حاشیة ابن عابدین، دار الفكر، بیروت، ط ،  ابن عابدین محمد أمین،368 ص ،4

 ابن نجیم زین بن إبراھیم، البحر الرائق، دار المعرفة،، 555 ص، 3 ج ،ھـ1386
محمد بن أحمد بن رشد، مقدمات ابن رشد، دار الفكر، ، 180 ص ،4 ، جبیروت
  .264 ص ،2 ج م، 1986، بیروت

، بیروت العربي، الكتاب دار سنن أبي داود، السجستاني، األشعث بن سلیمان داود، أبو -14
مؤسسة  ، أحمد، مسند اإلمام أحمد،283 ص ،2 ب من أحق بالولد، جكتاب الطالق، با

 ص  ،2 بن  العاص، ج باب مسند عبد هللا بن عمرو قرطبة، القاھرة، مسند المكثرین،
محمد بن عبد ّهللا، المستدرك على الصحیحین، دار الكتب العلمیة،  ، الحاكم،182

كتاب الطالق،  ادر عطا، م، تحقیق مصطفى عبد الق1990 -ھـ 1411، 1 ط ،بیروت
أحمد بن الحسین، سنن البیھقي، مكتبة دار الباز، مكة ، البیھقي، 214 ص ،2 ج

باب األبوین إذا افترقا  م، تحقیق محمد عبد القادر عطا، 1994 - ھـ 1414 ،المكرمة
  .قال شعیب األرناؤوط حدیث حسن، 4 ص ،8 وھما في قریة واحدة،، ج

، 29ط ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة،  محمد بن أبي بكر بن أیوب 15-
 .404ص  ،5ج م، تحقیق شعیب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، 1996

 .المذكور 03/70 مدونة األسرة المغربیة، القانون -16
ابن  ،250، ابن جزي، مرجع سابق، ص 168 ص ،2 العدوي، مرجع سابق، ج -17

، ابن مفلح، مرجع 296ص ،1 حنبل، مرجع سابق، جقدامة، الكافي في  فقھ ابن 
، ابن عابدین، مرجع 368 ص ،4 ، السیواسي، مرجع سابق، ج236 ص ،8 سابق، ج
  .264 ص ،2 ، ابن رشد الجد، مرجع سابق، ج555ص ،3 سابق، ج
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زھرة، األحوال  محمد أبوزھرة،  ، أبو560 ص ،3ابن عابدین، مرجع سابق، ج  -18

عمر عبد هللا، أحكام الشریعة اإلسالمیة ، 482 ص ،3ط لعربي، الشخصیة، دار الفكر ا
، الصابوني، 560ص ، 1962، 3ط في األحوال الشخصیة، دار المعارف، مصر، 

 -ھـ1412 عبد الرحمان، شرح األحوال الشخصیة السوري، مطابع جامعة دمشق،
  .239ص  ،1ج   م، 1991

مرجع سابق،   ، عمر عبد هللا،482األحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص  زھرة، أبو -  19
   .560ص 

  .560 ص ،3 ابن عابدین، مرجع سابق، ج -20
 .المذكور 11 -84و 02-05قانون األسرة الجزائري، من األمر  -21
، غرفة األحوال الشخصیة، منشور المجلة 1998-4- 21بتاریخ  189234قرار رقم  -22

  .175 ص ،، العدد الخاص2001القضائیة الصادرة بتاریخ 
المجلة  ، غرفة  األحوال الشخصیة، منشور1988- 12-19بتاریخ  51894قرار رقم  -23

 .70 ، العدد الرابع، ص1990القضائیة، الصادرة بتاریخ 
 .12 ص ،مجلة األحوال الشخصیة التونسیة، القانون المذكور -24
 .368 ص ،مدونة األحوال الشخصیة الموریتاني، القانون المذكور -25
  .سبق تخریجھ -26
  .404ص  ،5ج ابن القیم، مرجع سابق،  - 27
، 42 ص ،4 الكساني، مرجع سابق، ج ،557 ص ،3 ابن عابدین، مرجع سابق، ج -28

أحمد بن  الدردیر ، الدردیر، الشرح الكبیر367 ص ،4 السیواسي، مرجع سابق، ج
، الدردیر، الشرح الصغیر، 529 ص ،2 محمد، الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت، ج

، 529ص ،1 ، جردیر أحمد بن محمد، الشرح الصغیر، دار المعرفة بیروتالد
  .269 ص، 2 الشیرازي، المھذب، مرجع سابق، ج

 .557 ص ،3 ابن عابدین، مرجع سابق، ج -29
 .557 ص ،3 ابن عابدین، مرجع سابق، ج -30
الدردیر، الشرح الصغیر، ، 529ص  ،2الدردیر، الشرح الكبیر، مرجع سابق، ج  -31

 . 529ص  ،1 سابق، ج مرجع
، 2ط حلب،  سنن النسائي، مكتب المطبوعات اإلسالمیة،النسائي، أحمد بن شعیب،  -32

كتاب الفرائض، باب الصبي یسلم أحد تحقیق عبد الفتاح أبوغدة، م،1986 -ھـ 1406
كتاب الطالق، باب إذا  أسلم أحد األبوین مع من  یكون ، داود ، أبو83 ص ،4 أبویھ، ج

 ، البیھقي، باب األبوین إذا افترقا وھما في  قریة273، ص2 جع سابق، جمر الولد،
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مراعاة مصلحة المحضون كأساس إلسناد الحضانة أو 
                  )قانوناً وفقھاً وقضاءً ( إسقاطھا

  

  المدیةجامعة  –میلود بن حوحو  الباحث                     

 : الملخص

إن ما یعتري الحیاة األسریة من المشاكل قد یكون سببا في زوال ذلك 
 وھو عقد الزواج؛ إما بطالق من جانب الزوج الرباط الوثیق بین الزوجین أال

أو خلع من جانب الزوجة أو تطلیق من القاضي بناًء على طلبھا، وینجم عن 
  .ھذه الفرقة آثار من أھمھا وأبرزھا مسألة الحضانة

ومن المنطقي في ھذه الحالة أن تكون ثمار الزواج وھم األطفال 
من  األضعف في ھذه المعادلةالمركز األجدر بالحمایة؛ باعتبارھم الحلقة 

جھة، وحرصا على حمایة األطفال وتنشئتھم تنشئة اجتماعیة سلیمة باعتبارھم 
  .رجال الغد؛ وُعدة المجتمع من جھة ثانیة

وبغیة تحقیق الحمایة المذكورة یُعتَمد مبدأ مراعاة مصلحة المحضون 
فقھ والقانون عند إسناد الحضانة أو إسقاطھا؛ والذي أصبح الیوم مبدأ یقره ال

  .وھو موضوع دراستنا في ھذه المداخلة. والقضاء
  .الحضانة، المحضون، مصلحة المحضون :الكلمات المفتاحیة

Summary: 
What happens in family life from problems may be the cause 

of disappearance of the close relationship between the spouses, 
namely the marriage contract; either divorce by the husband or 
Khula on part of the wife, or divorce by the judge on her request, 
leading chiefly to an extremely important issue: custody. 

In this case, it is logical that children should be protected and 
nurtured as the weakest link, and given a sound social upbringing as 
men of tomorrow. 

In order to achieve such protection, the principle of the best 
interests of the child is adopted when attributing or dropping 
custody; today, it is a principle recognized by jurisprudence, law and 
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the judiciary. And it is the subject of our study in this intervention. 
Keywords: custody, child, best interests of the child. 

  :مقدمة

وجل في خلقھ أن جعل الزواج رحمة ومودة بین  إن من آیات هللا عز
أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنفُِسُكْم َوِمْن آیَاتِِھ : األزواج؛ قال تعالى في محكم تنزیلھ

أَْزَواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل َبْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك آلیَاٍت لِقَْوٍم 
مودة ورحمة یعیش األطفال في كنفھا من حیث . )11: الروم( یَتَفَكَُّرونَ 

  .األصل

قد الزواج؛ قد ینحل بطالق من غیر أن ھذا المیثاق الغلیظ أال وھو ع
الزوج أو خلع من الزوجة أو تطلیق من القاضي بطلب منھا، وذلك إذا وصلت 

  .الحیاة الزوجیة لطریق مسدود یستحیل مع استكمالھا

فإن حصلت الفرقة ترتبت عنھا جملة من اآلثار من أھمھا الحضانة، 
م وحق األب، ولما كانت الحضانة یتعلق بھا حق المحضون وحق الحاضنة األ

فإن أي تعارض بین ھذه الحقوق وجب أن یؤدي ذلك إلى تقدیم حق المحضون 
ومراعاة مصلحتھ على سائر الحقوق بالنظر لكونھ الحلقة األضعف في 

  .المعادلة

إن مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة أو إسقاطھا؛ أصبح 
  .الیوم مبدأ یقره الفقھ والقانون والقضاء

من خالل ھذه المداخلة للتعرف على ھذا المبدأ والحدود التي  لذا نسعى
ینتھي إلیھا، في الفقھ القانوني والفقھ اإلسالمي من جھة؛ وفي تشریع األسرة 

من جھة ثانیة، دون إغفال الجانب األھم  2005الجزائري بتعدیلھ األخیر لسنة 
جتھاد المحكمة في ھذا الموضوع وھو التطبیقات القضائیة التي استقر علیھا ا

  .العلیا

إن أھمیة ھذا الموضوع تنبع من أھمیة حمایة األطفال والحرص على 
  .تنشئتھم تنشئة اجتماعیة سلیمة باعتبارھم رجال الغد؛ وُعدة المجتمع
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فیما : ونحاول من خالل ھذه المداخلة اإلجابة على إشكالیة مؤداھا
  .والفقھ والقضاء؟ تتمثل مظاھر مبدأ مراعاة مصلحة المحضون في القانون

وبغیة اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة نتبع المنھج االستقرائي من خالل جمع 
المعلومة ذات الصلة بموضوع البحث وتحلیلھا، وكذا المنھج المقارن في 
معرض المقارنة بین مذاھب الفقھ اإلسالمي أو بین ھذا األخیر والفقھ القانوني 

  .واالجتھادات القضائیة

مفھوم مبدأ مراعاة : داخلة مكونة من ثالث محاوروخطة ھذه الم
مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد ، )المحور التمھیدي(مصلحة المحضون 

، مراعاة مصلحة )المحور األول(الحضانة في القانون والفقھ والقضاء 
  ).المحور الثاني(المحضون عند إسقاط الحضانة في القانون والفقھ والقضاء 

  :مفھوم مبدأ مراعاة مصلحة المحضون: المحور التمھیدي

من خالل ھذا المحور نتعّرف إلى مفھوم مبدأ مراعاة مصلحة 
، ممیِّزات مبدأ مراعاة مصلحة )أوال(المحضون؛ وذلك بتعریف المصلحة 

  ).ثالثا(، وأسس مبدأ مراعاة مصلحة المحضون )ثانیا(المحضون 

  تعریف المصلحة - أوال

ح وھو ضد الفساد، واإلصالح نقیض المصلحة في اللغة من الصَّال
وفي . 1أقامھ: اإلفساد، والمصلحة واحدة المصالح، وأصلح الشيء بعد فساده

  .2األمر مصلحة أي خیر ومنفعة

ف  والمصلحة فیما اصطلح علیھ علماء الشریعة اإلسالمیة یمكن أن تعرَّ
ونفوسھم، المنفعة التي قصدھا الشارع الحكیم لعباده، من حفظ دینھم، : بما یلي

  . 3وعقولھم، ونسلھم، وأموالھم، طبق ترتیب معیّن فیما بینھا

ف المصلحة رغم أنھ دأب 4أما قانون األسرة الجزائري ؛ فإنھ ال یعرِّ
على ذكرھا في جل المواد المرتبطة بالحضانة، واكتفى بتعریف الحضانة 

ة الذي یحمل في طیاتھ جوانبا من مشتمالت المصلحة ومظاھرھا؛ في الماد
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الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین : (بقولھ 62/01
  ).أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا

وبذلك یكون المشرع قد نأى بنفسھ عن تعریف المصلحة، مفسحا 
المجال للفقھ في تعریفھا، ومانحا لقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في البحث 

  .قضایا الحضانة المعروضة علیھم عنھا عند فصلھم في

  زات مبدأ مراعاة مصلحة المحضونممیِّ  -ثانیا

بالرغم من صعوبة وضع تعریف لمبدأ مراعاة مصلحة المحضون إال 
  :أن لھ جملة من الممیِّزات التي یمكن إیجاز أھمھا فیما یلي

إن قاعدة مراعاة مصلحة المحضون ھي قاعدة ذاتیة وشخصیة  - 1
ل طفل على حدى، وعلى ھذا األساس ینظر القاضي إلى حالة بمعنى تتعلق بك

فما كان یصلح لطفل حدیث العھد . كل طفل بمنظار یخصھ ویحدد مصلحتھ
. 5بالوالدة ال یصلح بالضرورة للطفل البالغ من العمر السادسة أو السابعة

ومصلحة أطفال البدو الرحل تختلف عن مصلحة أطفال المدینة، فانقطاع 
و الرحل عن الدراسة في بعض األحیان قد ال یشكل مساسا أطفال البد

 .6بمصلحتھم، في الوقت الذي یعد فیھ كذلك بالنسبة ألطفال المدینة
إن قاعدة مراعاة مصلحة المحضون لیست قاعدة ثابتة بل ھي قابلة  - 2

للتغیر والتطور؛ فما كان یصلح للمحضون في وقت معیّن ال یصلح لھ في 
سنا فعل المشرع الجزائري بعدم إعطائھ تعریفا محددا ولذلك ح. 7وقت آخر
 .لھذا المبدأ

ھي مسألة موضوعیة أوكلھا القانون للسلطة التقدیریة للقاضي، یقدرھا  - 3
باجتھاده على ضوء األبحاث التي یجریھا لتحقیق تلك المصلحة، بشرط أن 

حكمھ  یعلل حكمھ بتعلیل واضح عند إسناد الحضانة أو إسقاطھا، وإال عرَّض
  .8للنقض ألن أساس الحضانة ھو مصلحة المحضون
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  :أسس مبدأ مراعاة مصلحة المحضون -ثالثا

إن أسس مبدأ مراعاة مصلحة المحضون أقرتھا الشریعة اإلسالمیة، 
، وكذا األحكام القضائیة 72-62وأحكام الحضانة في قانون األسرة المواد من 

  :یمكن إیجازھا في اآلتيو. التي استقر علیھا قضاء المحكمة العلیا

ذھب الشافعیة والحنابلة إلى  :تربیة الولد المحضون على دین أبیھ - 1
. أنھ ال حضانة لكافر على مسلم؛ إذ ال والیة لھ علیھ، وألنھ ربما فتنھ عن دینھ

ولم یشترط الحنفیة والمالكیة إسالم الحاضنة، فیصح كون الحاضنة كتابیة أو 
ما أم غیرھا؛ ألنھ صلى هللا علیھ وسلم خیَّر غالما غیر كتابیة، سواء أكانت أ

اللھم اھده، فعدل إلى ": بین أبیھ وأمھ المشركة، فمال إلى األم فقال النبي 
 .، وألن مناط الحضانة الشفقة وھي ال تختلف باختالف الدین9"أبیھ

وقد اختلفوا في مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غیر المسلمة فذھب 
أنھ یبقى عندھا إلى أن یعقل األدیان، ببلوغھ سن السابعة، أو الحنفیة إلى 

یتضح أن في بقائھ معھا خطرا على دینھ، بأن بدأت تعلمھ أمور دینھا أو 
تذھب بھ إلى معابدھا، أو تعوده على شرب الخمر وأكل لحم الخنزیر، وقال 

فعل المالكیة یبقى معھا إلى انتھاء مدة الحضانة شرعا إال إذا خشینا أن ت
  .10الحرام فإنھ یعطى حق الرقابة ألحد المسلمین حمایة للولد من الفساد

وذھب المشرع الجزائري لما ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة فلم یشترط 
إسالم األم الحاضنة وأقر بأولویتھا في الحضانة مع مراعاة مصلحة 

... ھااألم أولى بحضانة ولد(من قانون األسرة  64المحضون، جاء في المادة 
وبشرط تربیة المحضون  ،...)مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك،

والقیام  ....الحضانة ھي(من قانون األسرة  62/01على دین أبیھ جاء في المادة 
  ...).بتربیتھ على دین أبیھ

وقد ذھبت المحكمة العلیا إلى أنھ من المقرر شرعا أن األم تستحق 
وفي قضاء . 11قى ھؤالء على دین أبیھمحضانة األوالد ولكن شریطة أن یب

آخر ذھبت إلى أن األم أولى بحضانة ولدھا، ولو كانت كافرة إال إذا خیف 
 .12على دینھ
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 یدرأإذ یعتبر حقا للمحضون على حاضنھ أن : تعلیم الولد المحضون - 2
 62/01وھو ما أشارت إلیھ المادة . عنھ الجھل، وال سبیل إلى ذلك إال بتعلیمھ

الحضانة ھي رعایة الولد (األسرة في تعریفھا للحضانة من قانون 
 ....).وتعلیمھ

نص المشرع  :السھر على الحمایة الخلقیة للولد المحضون - 3
الحضانة : (سالفة الذكر بقولھ 62/01الجزائري على ھذا األساس في المادة 

 ).والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا... ھي

على الصغیر وال یوثق بھا في أداء  وعلیھ فإن الفاسقة غیر مأمونة
وھو شرط . 13واجب الحضانة، وربما نشأ على طریقتھا ومتخلقا بأخالقھا

یسري على كل من یعتبره القانون حاضنا غیر أن التركیز في ھذا المقام على 
 .األم باعتبارھا صاحبة األولویة في الحضانة

مقرر شرعا أن وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا أنھ متى كان من ال
سقوط حق الحضانة عن األم لفساد أخالقھا وسوء تصرفاتھا؛ فإنھ یسقط أیضا 

كما اعتبرت في قضاء . 14حق أمھا في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیھما معا
آخر أن جریمة الزنا من أھم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة 

 .15المحضون

اصة في السنوات األولى وخ :السھر على حفظ صحة الولد المحضون - 4
من حیاتھ ویعتبر ھذا الحق لصیقا بشخصیتھ، وھو واجب على الحاضن 
ویكون من الناحیة العملیة بتلقیھ كل التلقیحات الالزمة والضروریة، وكذا 

وھو ما أكدتھ المادة . 16عرضھ على الطبیب كلما دعت الضرورة لذلك
 ...).ةوحفظھ صح ...الحضانة ھي(من قانون األسرة  62/01

من قانون  62جاء في المادة  :السھر على حمایة الولد المحضون - 5
والحمایة ھنا بالمفھوم ، ...)والسھر على حمایتھ... الحضانة ھي: (األسرة أن

الواسع فتشمل الوقوف في وجھ كل األخطار التي تھدد الولد المحضون مھما 
ن ذا قدرة على كانت طبیعتھا؛ ولما كان الحال كذلك وجب أن یكون الحاض

ذلك أي عاقال بالغا غیر عاجز عن حمایة نفسھ فلو كان كذلك بأن كان مشلوال 
  .مثال فإنھ ال قدرة لھ على حمایة نفسھ فكیف تكون لھ قدرة على حمایة غیره
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وقد قضت المحكمة العلیا بأن الحاضنة الفاقدة للبصر تعد عاجزة عن 
ستئناف بإسنادھم حضانة األوالد القیام بشؤون أبنائھا، ومن ثم فإن قضاة اال

لھا وھي على ھذه الحال، حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقھیة التي 
تشترط أن یتوافر في الحاضن شروط ومنھا القدرة على حمایة وحفظ 

 . 17المحضون

مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة في القانون : المحور الثاني
  :والفقھ والقضاء

في ھذا المحور إلى مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد نتطرق 
الحضانة في القانون والفقھ والقضاء؛ حیث تتجلى مظاھرھا عند ترتیب 

، )ثانیا(، كما تتجلى كذلك عند تمدید الحضانة لمن أسندت لھ )أوال(الحاضنین 
فضال عن ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند عودة الحضانة لزوال 

  ).لثاثا(سبب سقوطھا 

  :مراعاة مصلحة المحضون ابتداًء في ترتیب الحاضنین: أوال

وفي ھذا الصدد البد من معرفة ترتیب الحاضنین في الفقھ اإلسالمي، 
  :وقانون األسرة الجزائري وقضاء المحكمة العلیا على النحو اآلتي

ال خالف بین المذاھب على أن  :ترتیب الحاضنین في الفقھ اإلسالمي - 1
من أن امرأة قالت یا  بحضانة ولدھا؛ لما روي عن رسول هللا  األم أولى

رسول هللا إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء وثدیي لھ سقاء وحجري لھ حواء 
أنت أحق بھ : (وإن أباه طلقني وأراد أن ینتزعھ مني فقال لھا رسول هللا 

ولدھا من فرق بین الوالدة و(ولقولھ علیھ الصالة والسالم  ،18)مالم تنكحي
، وألن الحضانة مناطھا الشفقة والرأفة 19)فرق هللا بینھ وبین أحبتھ یوم القیامة

فضال على أن . والنساء أشفق من الرجال، واألم أشفق النساء على ولدھا
الحضانة تربیة الولد ورعایتھ والنساء أكثر صبرا من الرجال، وأكثرھن 

نزلة األم في الحضانة فإن الفقھ وإذا كان الحال كذلك بالنسبة لم. صبرا أم الولد
  :ویمكن أن نقف على آرائھم في اآلتي. اختلف في ترتیب من یلونھا
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یذھب الحنفیة إلى أن األم أحق بالولد قبل الفرقة وبعدھا،  :مذھب الحنفیة -أ
ثم أم األم، ثم أم األب، ثم األخت ألب وأم، ثم ألم، ثم ألب، ثم الخاالت، ثم 

ر محرم سقط حقھا ثم تعود بالفرقة ثم العصبات العمات، ومن نكحت غی
ر بسبع وبھا حتى  بترتیبھم، واألم والجدة أحق بالولد حتى یستغني وقدِّ

وخالصة قولھم أن جھات . 20تحیض وغیرھما أحق بھا حتى تشتھى
  .األمھات مقدمة على جھات اآلباء

ثى ذھب المالكیة إلى أن حضانة الذكر للبلوغ واألن :مذھب المالكیة -ب
للدخول، وتثبت لألم ولو كانت كافرة، فأّمھا فجّدتھا فخالتھ فخالتھا، فعمة 
األم، فجدتھ ألبیھ، فأبیھ، فأختھ، فعمتھ، فعمة أبیھ، فخالتھ، فبنت أخیھ 

. 21وأختھ، فالوصي فاألخ فالجد ألب فإبن األخ فالعم فإبنھ ال جّد ألم وخال
لى التي من جھة األب وخالصة القول أن الحاضنة من جھة األم مقدمة ع

 .ثم تنتقل للوصي
للشافعیة تفصیل فیمن یستحق الحضانة بین ما إذا كن  :مذھب الشافعیة -ج

  .نساًء فقط؛ أو كانوا رجاال فقط؛ أو اجتمع النساء والرجال

فإن كن نساء فقط فإن األم أحق من غیرھا؛ ثم أمھا وإن علت، ثم أم 
وتقدم األخت من األب (ألخوات األب وإن علت، وأم الجد وإن علت، ثم ا
وتقدم الخالة من (ثم الخاالت ، .)واألم ثم األخت من األب ثم األخت من األم

، ثم العمات وتقدم التي من )األب واألم ثم الخالة من األب ثم الخالة من األم
 .األب واألم على التي ألب تلیھا العمة من األم

ل إلى آبائھ األقرب فاألقرب، وإن كانوا رجاال فقط قدِّم األب؛ ثم تنتق
فإذا عِدم األجداد انتقلت إلى من بعدھم من العصبات؛ أي إلى األخ من األب 
واألم، ثم إلى األخ من األب، ثم إلى ابن األخ من األب واألم، ثم إلى ابن األخ 
من األب، ثم إلى العم من األب واألم، إلى العم من األب، ثم إلى ابن العم من 

  .، ثم إلى ابن العم من األباألب واألم

فإن اجتمع النساء والرجال قدِّمت األم وأم األم وإن علت على األب، 
فإذا اجتمع . فإن اجتمع األب مع أمھ أو األخت من األب أو العمة قدِّم علیھن

  . 22األب مع األخت ألم والخالة فالراجح أنھ یقدم علیھما
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م أحق بحضانة الولد ثم أمھا وإن ذھب الحنابلة إلى أن األ :مذھب الحنابلة -د
علت، ثم األب ثم أم األب وإن علت، ثم الجد ثم أمھاتھ، ثم جد األب ثم أمھاتھ، 

، )وتقدم األخت من األبوین ثم األخت من األب ثم األخت من األم(ثم األخوات 
ثم األخ لألبوین، ثم األخ لألب، ثم أبناؤھما وال حضانة لألخ ألم، ثم الخاالت 

العم من األبوین ثم (ن كترتیب األخوات ثم العمات ویقدمن على األعمام ویرتب
 .23)العم ألب وال حضانة للعم ألم

 64حررت المادة  :ترتیب الحاضنین في قانون األسرة الجزائري - 2

المشار  11-84؛ أي في ظل القانون 2005من قانون األسرة قبل تعدیلھا في سنة 
األم أولى بحضانة ولدھا، ثم أمھا، ثم الخالة، ثم : (إلیھ أعاله على النحو اآلتي

األب ثم أم األب، ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل 
  ...).ذلك

ویالحظ أن المشرع الجزائري في تلك الفترة وافق ما اتفق علیھ الفقھاء 
 من كون األم أحق بحضانة الولد وتأتي في مرتبة أولى، تلیھا أمھا ثم الخالة

ثم قدَّم األب على أمھ على النحو الذي سار علیھ . وھو ما یوافق مذھب المالكیة
غیر أنھ اعتبر أن مصلحة . في تغلیب واضح للنساء من جھة األم. الشافعیة

أي یجوز للقاضي أن یسقط . المحضون ھي ما ینبغي مراعاتھ في كل ذلك
ھ لمصلحة الحضانة عن شخص ویسندھا لمن یلیھ في الترتیب مراعاة من

  .المحضون

-05؛ أي بمقتضى األمر 2005من قانون األسرة سنة  64وبتعدیل المادة 

األم أولى بحضانة ولدھا، ثم : (المشار إلیھ أعاله أصبح نصھا كاآلتي 02
األب، ثم الجدة ألم، ثم الجدة ألب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األقربون درجة مع 

  )....مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

والمالحظ على ھذا التعدیل أنھ أبقى على ما ھو محل اتفاق في الفقھ 
اإلسالمي وھو أولویة األم في حضانة ولدھا، وجعل من األب في مرتبة ثانیة 

وھكذا فرض شیئا . مباشرة بعد األم، ثم الجدة ألم فالجدة ألب، فالخالة فالعمة
لجھة األم على جھة من التوازن بین الجھتین معطیا في كل مرة األسبقیة 
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وعلیھ فھو خالف ما ھو مذكور من اآلراء في الفقھ والتي ھي أصال . األب
  .محل اختالف فیما بینھا

ولعل مبرِّ ذلك ھو تغیّر طبیعة األسرة الجزائریة التي لم تعد أسرة  
ھي أسر صغیرة مستقلة قوامھا  مرتبطة ومندمجة في العائلة الكبیرة بقدر ما

ء بدرجة أولى، وكذا محاولة المشرع تعزیز مظاھر التوازن الزوجین واألبنا
بین المرأة والرجل في قانون األسرة في مسألة الحضانة، والذي ال نرى فیھ 
بأسا طالما أنھ ال یخالف ما ھو ثابت نصا واتفاقا كحالة أولویة األم بحضانة 

  . ولدھا عند عدم زواجھا

ب من الدرجة الرابعة إلى أن المشرع أخطأ بنقلھ األ 24وقد رأى بعضھم
الدرجة الثانیة لكون األب بعیدا عن شؤون األطفال وأن األفضل أن تكون 

  .الحضانة لمن یلد ال لمن ال یلد

وبخالفھم نرى أن األب وإن كان ال یمارس الحضانة بنفسھ إال أنھ 
یمارسھا بواسطة غیره كاألم أو الزوجة الثانیة؛ فضال على أن ھناك من رتب 

وإن كان رأیھم  25ي الترتیب الثاني بعد األم في الفقھ اإلسالمياألب ف
 .وعلیھ ال نرى ضیرا من ترتیب األب ثانیا لألسباب التي ذكرناھا. مرجوحا

أكدت المحكمة  :موقف القضاء الجزائري في مسألة ترتیب الحاضنین - 3
یسقط  العلیا في الكثیر من قراراتھا على أن حضانة األبناء تسند إلى أمھم وال

  . 26عنھا ھذا الحق إال بمبرر شرعي

 64منسجمة مع نص المادة  2005كما جاءت األحكام الصادرة قبل سنة 
من قانون األسرة قبل تعدیلھا؛ ومن ذلك ما قضت بھ المحكمة العلیا من أن 
قضاة الموضوع عندما أسندوا حضانة األوالد إلى أختھم ألبیھم بوجود الخالة 

وفي قضاء . 27من قانون األسرة 64صوص علیھ في المادة خالفوا الترتیب المن
آخر ذھبت إلى أن الترتیب الوارد بذات المادة ال یجوز مخافتھ إال إذا ثبت 

  .28بالدلیل من ھو أجدر بالقیام بدور الحضانة

متوافقة ومتناغمة  2005في حین جاءت قرارات المحكمة العلیا بعد سنة 
من قانون األسرة ومؤكدة على ضرورة  64مع التعدیل الجدید لنص المادة 
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احترام ھذا الترتیب الجدید إال إذا اقتضت مصلحة المحضون غیر الترتیب 
الوارد بالمادة لكن یجب عندئذ تسبیب الحكم وبیان األسس والمعاییر المعتمدة 

  .في تقدیر مصلحة المحضون

، والذي 2008ومن ذلك القرار الصادر عن المحكمة العلیا في سنة 
وفي . 29وجب عند إسناد الحضانة للجدة ألم تبیان معاییر مصلحة المحضونی

من قانون األسرة في صیاغتھا  64قرار آخر قضت بضرورة تطبیق المادة 
  . 30)02-05األمر رقم (الجدیدة 

 الحضانة لمن أسندت لھمراعاة مصلحة المحضون عند تمدید  -ثانیا

تنقضي مدة حضانة الذكر : (من قانون األسرة على أنھ 65نصت المادة 
سنوات، واألنثى ببلوغھا سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة  10ببلوغھ 

على أن ، كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیةعشر سنة إذا  16بالنسبة للذكر إلى 
  ).المحضون یراعي في الحكم بانتھائھا مصلحة

تحدید السن  والمشرع في نص ھذه المادة أخذ برأي السادة المالكیة في
الذي تنقضي بھ الحضانة؛ وأكّد على أن الحكم بانتھائھا ینبغي أن تراعى فیھ 
مصلحة المحضون، فإن لم تكن مصلحة المحضون متحققة في الحكم بانتھائھا 

  .وجب تمدیدھا لألم التي لم تتزوج ثانیة

وتطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا أنھ یجب إبراز عمر المحضون في 
، وقضت في حكم آخر أن تمدید الحضانة یكون تلقائیا 31د الحضانةحكم إسنا

ما لم یصدر حكم مخالف؛ حیث أن الحضانة ال تنتھي إال بموجب حكم قضائي 
وأن الحاضنة غیر ملزمة بالمطالبة قضائیا بالتمدید في حالة تجاوز سن 

وفي قرار آخر قضت بأن حضانة البنت تنقضي بقوة . 32سنوات 10المحضون 
  .33نون ببلوغھا سن الزواج دون اللجوء إلى القضاء إلسقاطھاالقا

فضال عن ذلك أكّدت المحكمة العلیا على أن شرط تمدید حضانة الذكر 
ھو أن تكون الحاضنة أما لم تتزوج، ولما كانت األم قد تزوجت بشخص غیر 

  .34قریب محرم فإن الشروط المطلوبة غیر متوافرة
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ودة الحضانة بعد زوال سبب ند عمراعاة مصلحة المحضون ع -ثالثا

  سقوطھا

قد یحدث أن تسقط الحضانة عن من َتقّرر لھ الحق فیھا إذا ما توافر 
سبب من أسباب السقوط التي سنتناولھا بشيء من التفصیل في المحور الثالث 

  . من ھذه المداخلة

لكن السؤال المطروح ھو ھل یحق المطالبة بعودة الحضانة بعد إذا زال 
: من قانون األسرة بقولھا 71طھا؟ أجابت على ھذا السؤال المادة سبب سقو

فالقانون .). یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطھ غیر االختیاري(
یجیز عودة الحضانة لصاحب الحق فیھا إذا زال سبب سقوطھا بشرط أن 

 35یكون ھذا السبب غیر اختیاري؛ وتقسیم أسباب السقوط إلى أسباب اختیاریة
وحده )  األسباب غیر االختیاریة(؛ وأن زوال الثانیة 36أسباب غیر اختیاریةو

حیث ال یكون لمن زالت عنھ . یعطي الحق في عودة الحضانة لمن سقطت عنھ
أما . 37ھو رأي المالكیة. األسباب االختیاریة الحق في المطالبة بعودة الحضانة

قوط یؤدي إلى عودة الحنفیة والشافعیة والحنابلة فیرون أن زوال سبب الس
  .  38الحضانة إلى صاحبھا سواء كان السبب اختیاریا أو غیر اختیاري

ولذلك قضت المحكمة العلیا بأن طلب إسقاط الحضانة ال یكون بعد 
زوال سبب السقوط؛ وأنھ لما كان ثابتا في قضیة الحال أن الطالق كان في 

-01المطعون فیھ القاضي بإسقاط الحضانة صدر في ، والقرار 1998فیفري 

، فإن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط 03-2000
ودون الرّد على الدفع الذي أثارتھ الطاعنة وھو الطالق من غیر قریب محرم 

  .39ھو قصور في التسبیب ومخالفة للقانون

سقاط الحضانة في القانون مراعاة مصلحة المحضون عند إ: المحور الثالث

  :والفقھ والقضاء

لما كانت مراعاة مصلحة المحضون أساسا إلسناد الحضانة على النحو 
. السابق بیانھ أعاله؛ فإنھا كذلك أساس إلسقاطھا في القانون والفقھ والقضاء
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وھو ما نتعّرف إلیھ من خالل البحث في أسباب سقوط الحضانة على النحو 
  :اآلتي

  ة بالتزوج بغیر قریب محرمحق الحضانسقوط  - أوال

یسقط حق الحاضنة : (من قانون األسرة على أنھ 66نصت المادة 
: من نفس القانون على أنھ 70كما نصت المادة ...). بالتزوج بغیر قریب محرم

تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونھا مع أم المحضون (
  .).المتزوجة بغیر قریب محرم

لمحكمة العلیا أن زواج الحاضنة بغیر قریب محرم یسقط وقد قضت ا
، وذھبت في قضاء آخر إلى أنھ ال مجال للنظر في مصلحة 40الحضانة عنھا

المحضون عندما یتعلق األمر بإعادة زواج الحاضنة بغیر قریب محرم؛ إذ أن 
المصلحة تكون ھنا في إسقاط الحضانة عنھا وانتقالھا إلى من یلیھا في 

  .41مصلحتھ تكون ببقائھ مع والده بدال من زوج أمھالترتیب ف

أنت أحق بھ ما لم (وھو شرط متفق علیھ فقھا للحدیث السابق 
وألنھ یعامل الصغیر بقسوة وكراھیة، وألنھا مشغولة عنھ بحق ، 42)تنكحي
  .الزوج

فإن كانت متزوجة بقریب محرم للمحضون كعمھ وابن عمھ، فال یسقط 
تزوجتھ لھ حق في الحضانة، وشفقتھ تحملھ على حقھا في الحضانة، ألن من 

  . 43رعایتھ، فیتعاونان على كفالتھ

 سقوط حق الحضانة بالتنازل عنھا -ثانیا

، وبالتنازل ما ...یسقط حق الحضانة(من قانون األسرة  66نصت المادة 
  ).لم یضر بمصلحة المحضون

. وجد غیرھاومن الناحیة الفقھیة ال تجبر األم على الحضانة إال إذا لم ی
وھو المفتى بھ عند الحنفیة والمشھور عند الشافعیة والحنابلة والمالكیة، وعلیھ 

  .44یجوز لألم إسقاط حقھا في الحضانة
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غیر أن ما یجب التذكیر بھ ھو أن التنازل عن الحضانة یعتبر سببا 
اختیاریا للسقوط ال یمكن معھ عودة الحضانة عند المالكیة؛ دون غیرھم الذین 

رون مانعا من عودتھا وال یفرقون بین األسباب االختیاریة وغیر ال ی
  . االختیاریة على النحو الذي سبق شرحھ أعاله

ولقد قضت المحكمة العلیا بما یتفق وأحكام المذھب المالكي وقانون 
األسرة الجزائري حین أكدت على أن التنازل االختیاري عن الحضانة ال 

ف ھذا المبدأ یعّد مخالفة للقواعد الفقھیة رجعة فیھ وأن القضاء بما یخال
كما ذھبت في قرار آخر إلى أن تنازل األم عن حضانة أوالدھا . 45والقانونیة

یقتضي وجود حاضن آخر یقبل منھا تنازلھا ولھ القدرة على حضانتھم، فإن لم 
یوجد فإن تنازلھا ال یكون مقبوال وتعامل معاملة نقیض قصدھا والقضاء بما 

  .46ا المبدأ مخالفة ألحكام الحضانةیخالف ھذ

وفي التأكید على مراعاة مصلحة المحضون عند الحكم بإسقاط 
الحضانة للتنازل عنھا قضت المحكمة العلیا بأنھ یجوز التنازل عن الحضانة 
ما لم تضر بمصلحة المحضون وأنھ لما ثبت في قضیة الحال أن قضاة 

ضانة البنت عن أمھا لتنازلھا المجلس قضوا بتأیید الحكم القاضي بإسقاط ح
عنھا وإسنادھا ألبیھا رغم أن الشھادات الطبیة تثبت أن البنت مریضة مرضا 
یحتاج إلى رعایة األم أكثر من رعایة األب، فبقضائھم كما فعلوا خرقوا 

 .47األحكام الشرعیة الخاصة بالحضانة

 62دة ھا في الماسقوط حق الحضانة باختالل الشروط المنصوص علی -ثالثا
  من قانون األسرة

تسقط الحضانة باختالل أحد الشروط (من قانون األسرة  67طبقا للمادة 
وال یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا  .أعاله 62المنصوص علیھا في المادة 

غیر أنھ یجب في جمیع  .من أسباب سقوط الحق عنھا في ممارسة الحضانة
  ).الحاالت مراعاة مصلحة المحضون

ف الحضانة بذكر شروطھا حیث جاء فیھا  62والمادة  سالفة الذكر تعرِّ
الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر : (أن
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ویشترط في الحاضن أن یكون أھال للقیام  .على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا
  ).بذلك

: وعلیھ فإن الشروط المقصودة والتي باختاللھا تسقط الحضانة ھي
تربیة المحضون على دین أبیھ، تعلیم المحضون، السھر على حمایة (

المحضون خلقیا، السھر على حفظ صحة المحضون، السھر على حمایة 
، وقد بحثناھا بشيء من التفصیل من الناحیة القانونیة والفقھیة )المحضون

أسس مراعاة : تحت عنوان. والقضائیة في المحور التمھیدي من ھذه المداخلة
  .مصلحة المحضون

أعاله ھو الفقرة التي أضیفت إثر  67وما یالحظ على نص المادة 

؛ والتي أكّد فیھا المشرع صراحة على أنھ ال 2005التعدیل الحاصل سنة 

  .یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط حقھا في ممارسة الحضانة

الذكر؛ قّرر  سالفة 67لكن المشرع في الفقرة األخیرة من نص المادة 
وجوب مراعاة مصلحة المحضون في جمیع الحاالت سواء تعلق األمر 

من قانون األسرة؛ أو تعلق  62بشروط الحضانة المنصوص علیھا في المادة 
  .األمر بعمل المرأة

وفي ھذا المعنى یمكن أن نقف على قرار للمحكمة العلیا جاء فیھ أنھ 
ة الزنا متى تحققت مصلحة یمكن إسناد الحضانة لألم المدانة بجریم

  .48المحضون

وقد یتساءل بعضھم بالقول أي مصلحة ھي للمحضون مع أم مدانة 
بجریمة الزنا؟ وإجابة منا على ھذا التساؤل نقول إن ھذا القرار القضائي جاء 
لیأكد أن مصلحة المحضون ھي األساس في إسناد الحضانة أو إسقاطھا؛ فال 

الحكم الصادر بإدانة األم بجریمة الزنا إلسقاط ینبغي للقضاة أن یستندوا إلى 
الحق عنھا في حضانة ولدھا؛ وكأني بھم ینظرون من زاویة مصلحة رافع 
دعوى إسقاط الحضانة أي من یلي األم في ترتیب الحاضنین، غیر أن األولى 
ھو النظر من زاویة مصلحة الطفل فقد یكون في بقاءه مع أمھ مصلحة لھ كما 

دا یحتاج إلتمام فترة الرضاع؛ أو ال وجود لبدیٍل حاضن لوكان صغیرا ج
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تتوافر فیھ الشروط؛ فضال على أن المحضون قد یكون في سن ال تؤھلھ 
 .إلدراك فعل الزنا والتأثر بھ

  :سقوط حق الحضانة بمرور سنة دون المطالبة بھا - رابعا

إذا لم یطلب من لھ الحق في : (أنھمن قانون األسرة  68قضت المادة 
  ).الحضانة مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقھ فیھا

إذ یسقط عند المالكیة حق صاحب الحضانة بسكوتھ عنھا بشرط أن یعلم 
بحقھ في الحضانة، ویعلم أن سكوتھ یؤدي لسقوط حقھ فیھا، وأن یمر على 

  .49تاریخ علمھ سنة واحدة

انونیة وكثیرا ما كانت المحكمة العلیا تركز في قضائھا على المدة الق
والشرعیة وھي سنة؛ حیث قضت بأن الجدة ألم التي لم تطالب بالحضانة إال 
بعد أربع سنوات من وفاة األبوین، والمحضون موجود لدى خالھ وھي بذلك 

  .50من قانون األسرة 68خالفت أحكام المادة 

وفي قضاء آخر ذھبت المحكمة العلیا إلى أنھ لما ثبت في قضیة الحال 
البت بإسناد الحضانة لھا بعد مضي سنة كاملة من سبق إسنادھا أن الجدة ألم ط

  .51لألب فإن ذلك ینجر عنھ سقوط حقھا في الحضانة

  :سقوط حق الحضانة باالستیطان في بلد أجنبي: خامسا

إذا أراد الشخص الموكول لھ : (من قانون األسرة أنھ 69جاء في المادة 
مر للقاضي في إثبات حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع األ

  ).الحضانة لھ أو إسقاطھا عنھ، مع مراعاة مصلحة المحضون

وللفقھاء في سفر الحاضن كسبب من أسباب سقوط الحضانة عنھ أقوال 
فذھب المالكیة إلى أنھ ال یسافر الحاضن عن المحضون وإن كان رضیعا، أو 

قط حق وذھب الحنفیة إلى أنھ یس. 52تسافر ھي سفر نقلة مسافة ستة برد
الحاضنة المطلقة بسفرھا لمكان یتعذر فیھ على األب زیارة ولده والعودة في 

وقال الشافعیة یسقط الحق في الحضانة إذا كان السفر مخوفا أو البلد . 53نھاره
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الذي یسافر إلیھ مخوفا أو كان سفرا للنقلة سواء كان طویال أم قصیرا، وقال 
  .54القصر فأكثر الحنابلة تسقط بالسفر لبلد یبعد بمسافة

وذھبت المحكمة العلیا إلى أنھ من المقرر قضاء في مسألة الحضانة 
وعندما یكون أحد األبوین في دولة أجنبیة غیر مسلمة، وتخاصما على األوالد 
في الجزائر فإن من یوجد بھا یكون أحق بھم ولو كانت األم غیر مسلمة، كما 

القضائیة األجنبیة والتي تخالف  أنھ من المقرر قانونا أن األحكام والقرارات
  . 55النظام العام الجزائري ال یجوز تنفیذھا

والمالحظ أن المشرع اعتبر االستیطان في بلد أجنبي مسقطا للحضانة؛ 
على أن إبقاء الحضانة أو إسقاطھا یرجع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع 

لمسافات التي الذي یقدرھا بالنظر لمصلحة المحضون، ولم یأخذ المشرع با
  .حددھا الفقھاء في الشریعة اإلسالمیة

  :الخاتمة

نخلص في األخیر أن مبدأ مراعاة مصلحة المحضون قد أقرتھ الشریعة 
اإلسالمیة وقانون األسرة الجزائري وقرارات المحكمة العلیا، وھو یعتبر 

  .الضابط األساسي إلسناد الحضانة أو أسقاطھا

دیریة واسعة في عدم التقیّد بترتیب وھو مبدأ یعطي للقاضي سلطة تق
الحاضنین المحدد بمقتضى التشریع، وتجاوز حاضن معیّن إلى من یلیھ في 

كما علیھ أن . الترتیب متى تبین لدیھ أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك
  .یراعي ھذه المصلحة عند حكمھ بانتھاء الحضانة ورفض تمدیدھا

ام بمبدأ مراعاة مصلحة كما أن أسباب السقوط یطبعھا كذلك االلتز
المحضون؛ إذ بالرغم من توافرھا یمكن للقاضي أن یبقي على حضانة 
الحاضن كلما كان ذلك یخدم مصلحة المحضون؛ وال یكاد یستثنى من ذلك إال 
حالتي زواج المرأة بغیر قریب محرم حیث ال مصلحة للطفل في العیش مع 

لتنازل االختیاري ألن زوج أمھ المنصوص علیھا فقھا وقانونا، وحالة ا
  .المشرع أخذ برأي المالكیة في ذلك
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وإن كان المشرع في التعدیل الجدید لقانون األسرة نص صراحة على 
أن عمل المرأة ال یمكن أن یشكل سببا لسقوط الحضانة عنھا، وذلك لكثرة 
األمھات العامالت في حیاتنا المعاصرة؛ فإنھ في الوقت ذاتھ أكد على وجوب 

مصلحة المحضون، فلو تبیّن للقاضي خالف ذلك بأن كان عملھا مراعاة 
من قانون األسرة  62یؤدي إلى اإلخالل بأسس الحضانة التي أقرتھا المادة 

وھي تربیة الولد على دین أبیھ وتعلیمھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة (
  .أسقط الحضانة عنھا) وخلقا

لحة المحضون یستعمل وال یفوتنا القول أن القاضي عند تقدیره لمص
  .عدة وسائل منھا الخبرة والمعاینة وسماع الشھود

وإننا في ختام مداخلتنا لندعو المشرع الجزائري في أي تعدیل مستقبلي 
لقانون األسرة أن یعّزز مبدأ مراعاة مصلحة المحضون؛ ألنھ یشكل حمایة 

ة لمركز ضعیف ھو الطفل ھذه الثمرة العظیمة من ثمار الزواج واللبن
   .األساسیة في بناء المجتمع

   :الھوامش
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  البعد المقاصدي للحضانة وأثره على الواقع المعاصر

 

  الواديجامعة  - عاد التجاني الباحث

 :مقدمة

لقد اھتّم اإلسالم بقضایا األسرة شكالً ومضموناً، وفق نظام محكم 
یستمد أصالتھ من الشرع الحنیف، ذلك أّن األسرة ذات أثر بالغ على الفرد 

ص اإلسالم على تكوین البیت المسلم والمجتمع صالحا أو فسادا، لذلك حر
 .وتقویمھ وإعداده وتأھیلھ لمواجھة التحدیات المعاصرة لألسرة

ومن بین القضایا المھمة قضیة الحضانة التي لقیت عنایة الشریعة 
اإلسالمیة، حیث نّظمت أحكامھا وشروطھا ومستحقیھا ومسقطاتھا وذلك 

ت األسریة التي تنشأ مراعاة لحقوق المحضون ودرء للخصومات والنزاعا
  .بعد افتراق الزوجین

إذ تعّد الحضانة والیة الحاضن على المحضون من ناحیة الرعایة 
والتربیة والحمایة، وھذا یُْظِھُر بوضوحٍ مدى تحقیق الحضانة لمقاصد 
الشریعة من حفظ نفس المحضون ودینھ وعقلھ ونسلھ ومالھ، ألنھ سیكبر 

  .ملة للوالدة والتناسل وعمارة األرضویصبح فرًدا صالحاً ذو أھلیة كا

كما نجد الحضور المقاصدي في مسألة سقوط الحضانة والمستحقین 
لھا وترتیبھم بناء على جلب المصالح ودرء المفاسد، وفي ذلك حفاظا على 
النشأة السویة للمحضون وحمایة لھ من الضیاع واالنحراف واالنزالق في 

  .متاھات الحیاة

قع المعاصر لألسرة المسلمة نجد احتدام وعند النظر في الوا
الصراعات بین العائالت المتصاھرة، وذلك لغیاب الوعي الدیني والرشد 

  .األسري والنضج االجتماعي لفقھ مقاصد الحضانة



  عاد التیجانيالباحث 
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إلى أّي مدى یمكن تحقیق المقاصد : واإلشكالیة المطروحة ھنا
  الشرعیة للحضانة في واقع األسرة المعاصر؟

  :اإلشكالیة جملة من التساؤالت، أھّمھاوتنبني على ھذه 

ما حقیقة الحضانة لغة واصطالحا ؟ وما مدى مشروعیتھا ؟ وما حكمھا   - 1
 ومن صاحب الحق فیھا ؟

 من ھم مستحقو الحضانة ؟ وما ترتیبھم ؟ - 2
 ما ھّي شروط الحضانة؟ وما مسقطاتھا ؟ - 3
 ما تعریف مقاصد الشریعة؟ وما عالقتھا بالحضانة ؟ - 4
 اصد الحضانة في الواقع المعاصر ؟ما مدى تحقیق مق - 5

ولمعالجة ھذه اإلشكالیة، واإلجابة عن التساؤالت المتعلقة بھا، اتّبع 
الباحث المنھج الوصفي التحلیلي في بیان حقیقة الحضانة، ثّم المنھج 

  .االستقرائي في تتّبع آراء العلماء في أحكام الحضانة وما یتعلّق بھا من قضایا

رقة البحثیة وفق خطّة تضّمنت مقّدمة، وثالث وعلیھ، جاءت ھذه الو
  :مباحث، وخاتمة، وتفصیلھا كاآلتي

وفیھا بیان ألھمیة موضوع الدراسة، وطرح إلشكالیتھ، وتفصیل : المقدمة
  . لخطّتھ

  الحضانة المفھوم والتأصیل: المبحث األول

  المقاصد الشرعیة وعالقتھا بالحضانة: المبحث الثاني

  الحضانة ومدى تحقیقھا في الواقع المعاصر مقاصد: المبحث الثالث

وفیھا بسط ألھّم النتائج المتوّصل إلیھا في الدراسة، واقتراح لعدد : الخاتمة
  .من التوصیات

  

  

  



  البعد المقاصدي للحضانة وأثره على الواقع المعاصر                                                              
  

 

 611                                                                              الدولي التاسع الملتقى

 الحضانة المفھوم والتأصیل: المبحث األول

  تعریف الحضانة ومشروعیتھا والحكمة منھا: المطلب األول

  ي للحضانةالمعنى اللغوي واالصطالح: الفرع األول

اْلَحاُء ) َحَضنَ (الحضانة مصدر الفعل : المعنى اللغوي للحضانة - أّوال
اُد َوالنُّوُن أَْصٌل َواِحٌد یُقَاُس، َوھَُو ِحفْظُ الشَّْيِء َوِصیَانَتُھُ  فَاْلِحْضُن َما . َوالضَّ

بِِط إِلَى اْلَكْشحِ  والجمع  .1ِحْضنِي یُقَاُل اْحتََضْنُت الشَّْيَء َجَعْلتُھُ فِي; ُدوُن اْإلِ
أحضان؛ ومنھ االحتضان، وھو احتمالك الشيء وجعلھ في حضنك كما 

َحَضنَِت اْلَمْرأَةُ َولََدھَا : یقال.2تحتضن المرأة ولدھا فتحتملھ في أحد شقیھا
بِيِّ الَّتِي َتقُوُم َعلَْیِھ فِي تَْرِبیَتِھِ .َحَضانَةً  لَھُ َواْحتََضَن الشَّْيَء َجعَ . َوَحاِضنَةُ الصَّ

  .4ویقال احتضن ھذا األمر تولى رعایتھ والدفاع عنھ .3فِي ِحْضنِھِ 

. 5مصدر الحاضن والحاضنة وھما اللذان یُربِّیان الَصبيِّ : والحضانة
المواضع التي تحضن فیھا الحمامة على بیضھا، والواحد : والمحاضن

: والحاضن والحاضنة. رباه: وحضن الصبي یحضنھ حضنا. محضن
  .6الصبي یحفظانھ ویربیانھالموكالن ب

  .7الوالیة على الطفل لتربیتھ وتدبیر شئونھ :فالحضانة إذن ھيّ 

الحفظ والصیانة والتربیة : وعلیھ فالمعنى اللغوي للحضانة یطلق على
  .والرعایة والوالیة والتدبیر

عّرف فقھاء المذاھب األربعة : المعنى االصطالحي للحضانة -ثانیا
وتة في اللفظ، وإن كانت متقاربة في المعنى الحضانة بتعریفات متفا

  :االصطالحي العام للحضانة، وبیانھا كاآلتي

 .8الحضانة ھّي تَْرِبیَةُ اْلَولَِد لَِمْن لَھُ َحقُّ اْلَحَضانَةِ : تعریف الحنفیة - 1
 .9اْلَحَضانَة ِھَي ِحْفظُ اْلَولَِد، َواْلقِیَاُم بَِمَصاِلِحھِ : تعریف المالكیة - 2
الحضانة ھّي ِحفْظُ َمْن َال یَْستَقِلُّ بِأُُموِر نَْفِسِھ َعمَّا یُْؤِذیِھ : ةتعریف الشافعی - 3

لَِعَدِم تَْمیِیِزِه َكِطْفٍل َوَكبِیٍر َمْجنُوٍن َوتَْربَِیتُھُ 
10. 
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الحضانة ھّي ِحْفظُ َصِغیٍر َوَمْجنُوٍن َوَمْعتُوٍه َوھَُو اْلُمْخَتلُّ : تعریف الحنابلة - 4
 .11ھُْم َوتَْرِبیَتُھُْم بَِعَمِل َمَصالِِحِھمْ اْلَعْقِل بَِما یَُضرُّ 

أّما العلماء المعاصرون فقد عّرفوا مصطلح الحضانة بتعریفات متنّوعة، 
  : وتفصیلھا كاآلتي

الحضانة ھّي تربیة الولد في المدة التي ال یستغنى : تعریف محمد أبو زھرة .1
، ثم فیھا عن النساء مّمن لھا الحق في تربیتھ شرعا، وھي حق لألم

 . 12لمحارمھ من النساء
، لكن اإلناث ألیق 13الحضانة نوع والیة وسلطنة: تعریف وھبة الزحیلي .2

بھا؛ ألنھن أشفق وأھدى إلى التربیة، وأصبر على القیام بھا، وأشد مالزمة 
فإذا بلغ الطفل سنّاً معینة، كان الحق في تربیتھ للرجل؛ ألنھ أقدر . لألطفال

  .14ھ من النساءعلى حمایتھ وصیانتھ وتربیت
الحضانة ھّي  تربیة الطفل والقیام بشئونھ في : تعریف عبد الوھاب خالف .3

 .15سن معینة ممن لھ حق في تربیتھ من محارمھ
 الحضانة ھيّ : تعریف ُمصطفى الِخْن، وُمصطفى البُغا، وعلي الّشْربجي .4

 .16حفظ َمن ال یستقل بأمر نفسھ، وتربیتھ بمختلف وجوه التنمیة واإلصالح
نجد تعریف الحضانة في قانون األسرة الجزائري یقارب  كما

الحضانة ھي : (62المعنى االصطالحي للحضانة، حیث جاء في المادة 
رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ، والسھر على حمایتھ 

  .17)وحفظھ صحة وخلقا، ویشترط في الحاضن أن یكون أھال للقیام بذلك

رد التعریفات السابقة لمصطلح الحضانة عند ویالحظ من خالل س
  :اللغویین والعلماء القدامى والمعاصرین ما یأتي

أّن المعنى اللغوي للحضانة یتناسب ویتطابق ویتفق مع المعنى  )1
 .االصطالحي لھ

حقیقة الحضانة عند الفقھاء القدامى تتضمن التربیة والحفظ والقیام بمصالح  )2
 .الولد
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ماء المعاصرین ال یختلف كثیرا عن حقیقتھ عند مفھوم الحضانة عند العل )3
 .الفقھاء القدامى، بزیادة شرح وتفصیل وتبسیط

أخذ قانون األسرة الجزائري تعریف الحضانة من مجمل تعریفات فقھاء  )4
المذاھب، وھذا یوحي إلى اعتماد قانون األسرة الجزائري على المدّونة 

 .میةالفقھیة التي تستمد أحكامھا من الشریعة اإلسال

  مشروعیة الحضانة : الفرع الثاني

  .الحضانة مشروعة في الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول

  الكتاب : أّوال

َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن  لَِمْن أََراَد أَن یُتِمَّ : قولھ تعالى - 1
َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُ  ھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروِف َال تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ الرَّ

لَِك   ُوْسَعھَا  َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوَال َمْولُوٌد لَّھُ بَِولَِدِه  َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذٰ
ْنھَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح عَ  لَْیِھَما َوإِْن أََردتُّْم أَن فَإِْن أََراَدا فَِصاًال َعن تََراٍض مِّ

 َ ا آتَْیتُم بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا هللاَّ تَْستَْرِضُعوا أَْوَالَدُكْم فََال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إَِذا َسلَّْمتُم مَّ
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر   .]233: البقرة[ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

َعلَى أَنَّ اْألُمَّ أََحقُّ بِإِْمَساِك اْلَولَِد َما َداَم َوفِي ھََذا َدَاللَةٌ  :وجھ الداللة
ْن یَْحتَاُج إلَى اْلَحَضانَةِ  َضاعِ بَْعَدَما یَُكوُن ِممَّ ِألَنَّ ; َصِغیًرا، َوإِْن اْستَْغنَى َعْن الرَّ

َضاعِ َكِھَي قَْبلَھُ، فَإَِذا َكانَْت فِي َحاِل الرَّ  َضاعِ أََحقُّ بِِھ، َحاَجتَھُ إلَى اْألُمِّ بَْعَد الرَّ
فاألم أحق  .18َوإِْن َكانَْت اْلُمْرِضَعةُ َغْیَرَھا َعلِْمنَا أَنَّ فِي َكْونِِھ ِعْنَد اْألُمِّ َحقًّا لَھَا

  . 19برضاعة ابنھا وكفالتھ إلى أن یستغني عنھا بنفسھ

وفي مطالبة هللا عّز وجّل األمھات بإرضاع أوالدھّن، والحضانة من 
  .دلیل على مشروعیة الحضانة لوازم الّرضاع

اْلَحَضاَنةُ بَِدلِیِل ھَِذِه اْآلیَِة : قَاَل ُعلََماُؤنَا : "قال ابن العربي في أحكام القرآن
َضاعِ    .20"لِْألُمِّ َوالنُّْصَرةُ لِْألَِب، ِألَنَّ اْلَحَضانَةَ َمَع الرَّ

بِّ اْرَحْمھَُما َكَما َربَّیَاِني صَ  : قولھ تعالى - 2  .]24: اإلسراء[ ِغیًراَوقُل رَّ
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الصغر،  حال لألبویین التربیة الكریمة اآلیة أثبتت فقد: وجھ الداللة
 في وتعبھما األبوین شفقة العبد لیذكر اآلیة في بالذكر التربیة تعالى وخصَّ هللا

والتربیة من معاني الحضانة لغة . 21بحالھما شفقة ذلك لھ، فیزیده تربیتھما
  .ة على مشروعیة الحضانةوفقھا، فدلّت بذلك اآلی

أي رحمة مثل تربیتھما لي أو مثل رحمتھما لي على أّن  ..." :قال األلوسي
أي ارحمھما في وقت أحوج ما یكونان إلى الرحمة كوقت  ...التربیة رحمة

  .22..."رحمتھما علّي في حال الصغر

  السنة  -ثانیا

ِ ْبِن َعْمٍرو رضي هللا عنھما، أَ  - 1 َیا : نَّ اْمَرأَةً قَاَلتْ حدیث َعْبِد هللاَّ
ِ، إِنَّ اْبنِي ھََذا َكاَن بَْطنِي لَھُ ِوَعاًء، َوثَْدیِي لَھُ ِسقَاًء، َوِحْجِري لَھُ  َرُسوَل هللاَّ

 ِ أَْنِت «: ِحَواًء، َوإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، َوأََراَد أَْن یَْنتَِزَعھُ ِمنِّي، فَقَاَل لََھا َرُسوُل هللاَّ
 .23»َما لَْم تَْنِكِحي أََحقُّ بِھِ 

دّل الحدیث صراحة على مشروعیة الحضانة، وأّن األم : وجھ الداللة
 .24أحق بحضانة طفلھا من أبیھ ما لم تتزوج

أّن ابنة حمزة اختصم «: حدیث البراء بن عازب رضي هللا عنھ - 2
: أنا أحق بھا، وھي ابنة عمي، وقال جعفر: فیھا علي وجعفر وزید، فقال علي

 ابنة أختي، فقضى بھا رسول هللا : مي، وخالتھا تحتي، وقال زیدابنة ع
 .25»الخالة بمنزلة األم« : لخالتھا، وقال

وھذا الحدیث یدّل على أّن الخالة ھي األولى بالحضانة : وجھ الداللة
  .26بعد األم؛ لقربھا منھا، وكذلك أم المرأة أیضاً ھي من أولى الناس بحضانتھا

   اإلجماع -ثالثا

 وأنّ ، الحضانة مشروعیة على عنھم هللا رضي الصحابة أجمع فقد
  .27أّمھ الطفل حضانة یستحق من أّول

وأّما اإلجماع فال خالف بین " :قال ابن رشد في المقدمات الممھدات
أحد من األمة في إیجاب كفالة األطفال الصغار؛ ألن اإلنسان خلق ضعیفا 
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یستغني بذاتھ، فھو من فروض مفتقرا إلى من یكفلھ ویربیھ حتى ینفع نفسھ و
  .28"الكفایة ال یحل أن یترك الصغیر دون كفالة وال تربیة حتى یھلك ویضیع

) َواْألُمُّ أََحقُّ بَِكفَالَِة الطِّْفِل َواْلَمْعتُوِه، إَذا طَلُقَتْ : "(وقال ابن قدامة
ْوَجْیِن إَذا اْفتََرقَا، َولَھَُما َولٌَد ِطْفلٌ  ھُ أَْولَى النَّاِس  َوُجْملَتُھُ أَنَّ الزَّ أَْو َمْعتُوهٌ، فَأُمُّ

بَِكفَالَتِِھ إَذا َكُملَْت الشََّرائِطُ فِیھَا، َذَكًرا َكاَن أَْو أُْنثَى، َوھََذا قَْوُل یَْحیَى 
، َوأَبِي ثَْوٍر، َوإِْسَحاَق،  ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ ، َوالثَّْوِريِّ ْھِريِّ ، َوالزُّ اْألَْنَصاِريِّ

أِْي، َوَال نَْعلَُم أََحًدا َخالَفَھُمْ َوأَصْ    .29"َحاِب الرَّ

  المعقول - رابعا

 یستغنى وال رعایة إلى یحتاج حیاتھ الدور من ذلك في الطفل فألنّ 
طبیعیًّا،  أمًرا أّوالً  للنساء ثبوت الحضانة كان المدة، ولذلك ھذه في النساء عن
 وأعرف المرحلة، تلك في والعنایة بھ الصغیر تعھد على الرجال من أقدر فھنّ 

  .30وألطف، وأرحم وأعطف، وأفرغ، وأرأف وأصبر،

ْنَسان : "قال الّدھلوي ھت إَِراَدة هللا تََعالَى إِلَى إْبقَاء نوع اْإلِ لما تََوجَّ
بالتناسل، َوجرى بذلك قََضاُؤهُ َوَكاَن اْلَولَد َال یِعیش فِي اْلَعادة إِالَّ بتعاون من 

ي أَسبَاب َحیَاتھ، َوَذلَِك أَمر جبلّي خلق النَّاس َعلَْیِھ بَِحْیُث یكون اْلَوالِد والوالدة فِ 
 - عصیانھ ومخالفتھ تغییرا لخلق هللا وسعیا فِي نقض َما أوجبتھ اْلِحْكَمة اإللھیة 

َوجب أَن یْبَحث الشَّْرع َعن َذلِك، ویوزع َعلَْیِھَما َما یَتَیَسَّر، ویتأتى ِمْنھَُما، 
الدة أَن تْرضع وتحضن، فَیجب َعلَْیھَا َذلِك، والمتیسر من والمتیسر من الو

اْلَوالِد أَن یْنفق َعلَیْھِ من طولھ، َویْنفق َعلَْیھَا، ِألَنَّھُ َحبسھَا َعن المكاسب، 
وشغلھا بحضانة َولَده، ومعاناة التََّعب فِیھَا، فََكاَن اْلعْدل أَن تكون كفایتھا 

نایة وتحّمل المسؤولیة من الوالدین تجاه األوالد فوجوب الّرعایة والع. 31"َعلَْیھِ 
  .حتى بلوغ سن الرشد ال یتحقق إالّ بالحضانة وفي ذلك دلیل على مشروعتھا

  الحكمة من مشروعیة الحضانة: الفرع الثالث

إّن الحكمة من مشروعیة الحضانة، إنّما ھّي تنظیم المسؤولیات 
فارق الزوجان، أو اختلفا، أو إذ ربما ت. المتعلقة برعایة الصغار، وتربیتھم
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فلو ترك األمر لما ینتھي إلیھ . تعاسرا فیما یتعلق بالنظر لتربیة صغارھما
شقاقھما، أو لما یقّرره المتغّلب من الطرفین في الخصومة، كان في ذلك ظلم 

وربما كان في ذلك زّج بھم في أسباب . كبیر للصغار، وإھدار لمصلحتھم
البّد من وضع ضوابط تحّدد أصناف المسؤولین  لذلك كان. الشقاء والھالك

عن حضانة الصغار، ورعایتھم، وتصنّفھم حسب األولویة، بحیث ال تتأثر 
  .32مصلحة الصغار، بأّي شقاق، أو خالف یقع بین أولیاء أُمورھم

وھذا یدّل على سماحة الشریعة اإلسالمیة ورعایتھا للطفل في مرحلة 
لمحضون وحمایتھ حتى یقوى ویعتمد الضعف، حیث شرعت الحضانة لحفظ ا

  .على نفسھ في حیاتھ

  حكم الحضانة وصاحب الحق فیھا: المطلب الثاني

  حكم الحضانة: الفرع األول

 : قولین على حكمھا في العلماء اختلف

  . كفایة فرض الحضانة بأنّ  القول إلى والشافعیة المالكیة ذھب :األول القول

فھو من فروض الكفایة ال  : "...قال ابن رشد في المقدمات الممھدات
وإذا قام بھ . یحل أن یترك الصغیر دون كفالة وال تربیة حتى یھلك ویضیع

  .33"قائم سقط عن الناس

َوُمْؤنَةُ اْلَحَضانَِة فِي  "... :وقال الخطیب الشربیني في مغني المحتاج
َزُمھُ نَفََقتُھُ؛ ِألَنَّھَا ِمْن أَْسبَاِب َماِل اْلَمْحُضوِن، فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َماٌل فََعلَى َمْن تَلْ 

 .34"اْلِكفَایَِة َكالنَّفَقَِة، َولِھََذا ُذِكَرْت َعقَِب النََّفقَاتِ 

  .واجبة الحضانة بأنّ  القول إلى الحنابلة ذھب : الثاني القول

ْھلُِك َكفَالَةُ الطِّْفِل َوَحَضانَتُھُ َواِجَبةٌ؛ ِألَنَّھُ یَ :" قال ابن قدامة في المغني
ْنفَاُق َعلَْیِھ، َوإِْنَجاُؤهُ ِمْن اْلَمھَالِِك  ِبتَْرِكِھ، فَیَِجُب ِحْفظُھُ َعْن اْلھََالِك، َكَما یَِجُب اْإلِ
َویَتََعلَُّق بِھَا َحقٌّ ِلقََرابَتِِھ، ِألَنَّ فِیھَا ِوَالیَةً َعلَى الطِّْفِل َواْستِْصَحابًا لَھُ، فَتََعلََّق بِھَا 

، كَ    .35..."َكفَالَِة اللَّقِیطِ اْلَحقُّ
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أّما الحنفیة فلم أعثر في مصادرھم على حكم الحضانة، ولكن ما أشار 
 :إلیھ السرخسي في المبسوط یفھم منھ أّن الحضانة عندھم واجبة، حیث قال

ْوَجْینِ "[ َغاَر لَِما بِِھْم مِ  ]َباُب ُحْكِم اْلَولَِد ِعْنَد اْفتَِراِق الزَّ ْن اْلَعْجِز اْعلَْم بِأَنَّ الصِّ
َعْن النَّظَِر ِألَْنفُِسِھْم َواْلقِیَاِم بَِحَوائِِجِھْم؛ َجَعَل الشَّْرُع وَِالیَةَ َذلَِك إلَى َمْن ھَُو 
ِف  ِة َرأْیِِھْم َمَع الشَّفَقَِة َوالتََّصرُّ ِف إلَى اْآلبَاِء لِقُوَّ ُمْشفٌِق َعلَْیِھْم فََجَعَل َحقَّ التََّصرُّ

أْيِ یَْستَْدِعي قُوَّ    .36..."ةَ الرَّ

  :الرأي الراجح

 ألنّ  كفایة فرض الحضانة أنّ  من األّول القول أصحاب إلیھ ذھب ما
 فإذا معینة، شروط فیھ توافرت من بذلك ویقوم المحضون منھا تربیة المقصود

 الصغیر مساعدة بإمكانھم آخرون ووجد كانت درجتھ، أیا الحاضن فقد
 ویلحق الثاني، القول في كما ن الوجوبیتعی عندئذ ذلك، عن وتخلو وتربیتھ

  .37المحضون حق في لتقصیرھم باآلخرین اإلثم

  صاحب الحق في الحضانة: الفرع الثاني

إّن : ، فقیلفمختلف فیھ بین الفقھاء: الحضانةوأّما صاحب الحق في 
المفتى بھ عندھم، والمالكیة على  38الحضانة حق للحاضن، وھو رأي الحنفیة

ألّن لھ أن یسقط حقھ ولو بغیر عوض، ولو كانت الحضانة ؛ 39المشھور عندھم
  .حقاً لغیره لما سقطت بإسقاطھ

  .إنھا حق للمحضون، فلو أسقطھا ھّو سقطت: وقیل

والظاھر لدى العلماء المحققین أّن الحضانة تتعلق بھا ثالثة حقوق 
حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق األب أو من یقوم مقامھ، فإن أمكن : معاً 
وفیق بین ھذه الحقوق وجب المصیر إلیھ، وإن تعارضت، قدم حق الت

  :40وتفّرع عن ذلك األحكام اآلتیة. المحضون على غیره

  .تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعیّنت علیھا، بأن لم یوجد غیرھا - 1

ال تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعین علیھا؛ ألن الحضانة حقھا،  -  2
  .غیر لوجود غیرھا من المحارموال ضرر على الص
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إذا اختلعت المرأة من زوجھا على أن تترك ولدھا عند الزوج، فالخلع عند  - 3
الحنفیة صحیح والشرط باطل؛ ألن ھذا حق الولد، أن یكون عند أمھ ما دام 

  .محتاجاً إلیھا

ال یصح لألب أن یأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة، ویعطیھ  -  4
  .مسّوغ شرعيلغیرھا إال ل

إذا كانت المرضعة غیر الحاضنة للولد، فعلیھا إرضاعھ عندھا؛ حتى ال  -  5ً
  .     یفوت حقھا في الحضانة

  :كما أّن تقدیم األم في الحضانة  على األب، یتعلّق بسببین اثنین ھما

 .وفور شفقة األم، وصبرھا على أعباء الرعایة والتربیة .1
رعایتھم، وأقدر على بذل ما یحتاجون إلیھ أّن األم ألین بحضانة األطفال، و .2

  .41من العاطفة والحنو

  مستحقو الحضانة وترتیبھم: المطلب الثالث

قّدم الفقھاء الحواضن بعضھن على بعض بحسب مصلحة المحضون، 
فجعلوا اإلناث ألیق بالحضانة؛ ألنھن أشفق، وأھدى إلى التربیة، وأصبر على 

ثم قّدموا في الجنس الواحد من كان أشفق ...القیام بھا، وأشد مالزمة لألطفال، 
وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارم، واختلفوا أحیاناً في ترتیب الدرجات 

  .42بحسب مالحظة المصلحة

األم، ثّم أّم األم، ثّم أّم األب، ثّم أّم أب األب، ثّم أّم أبي : فمن النساء
ألب، ثّم بنات األخت الجد، ثّم األخت الشقیقة، ثّم األخت ألم، ثّم األخت 

  .الشقیقة، ثّم ألّم، ثّم الخالة، ثّم بنات األخت، ثّم بنات األخ، ثّم العّمة

إن لم یكن للمحضون أحد من النساء المذكورات، : ومن الرجال
اآلباء : انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتیب العصبات الوارثین المحارم

  .43وإن نزلوا، فاألعمام ثم بنوھمواألجداد وإن علوا، ثم اإلخوة وأبناؤھم 

وھذا الترتیب المستمد من الفقھ اإلسالمي عموما یقوم على أساس أّن 
قرابة األم مقّدمة على قرابة األب، عند اتحاد درجة القرابة، ألّن األّم مقّدمة 
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في الحضانة على األب فتكون قرابتھا سابقة لقرابة األب في ترتیب 
مقّدمة على األخت مطبقا، ألّن اتصال الصغیرة االستحقاق، كما أّن الجدة 

  .بالجدة من طریق الوالدة فھو جزء منھا، فكانت أولى بحضانتھ

أّما إذا تعّدد مستحقو الحضانة من درجة واحدة كإخوة أو أعمام كان 
أوالھم بھا أصلحھم للحضانة قدرة وخلقا، فإن تساووا كان أوالھم أكبرھم سناًّ، 

جزائري للقاضي حق اختیار األصلح على أساس مصلحة وقد خّول القانون ال
  . 44المحضون

األم أولى : (على أنّ  64ھذا، وقد نّص المشرع الجزائري في المادة 
بحضانة ولدھا، ثم األب، ثم الجدة ألب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األقربون 
درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم 

  .45)اد الحضانة أن یحكم بحق الزیارةبإسن

  شروط الحضانة ومسقطاتھا: المطلب الرابع

  شروط الحضانة: الفرع األول

  :46یشترط في الحاضن من النساء والرجال ما یأتي

فال حضانة للصغیر ولو كان ممیزاً؛ ألنھ عاجز عن رعایة شؤون : البلوغ .1
 .نفسھ

ي حاجة إلى من یرعى فال حضانة للمجنون والمعتوه؛ ألنھما ف: العقل .2
  .شؤونھما، فال یحسن الواحد منھما القیام بمصالحھ، فضالً عن غیره

واشترط المالكیة الرشد، فال حضانة لسفیھ مبذر، لئال یتلف مال المحضون 
  .أو ینفق علیھ منھ ما ال یلیق

وشرطوا أیضاً مع الحنابلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص، فال 
  .من المنفراتحضانة لمن بھ شيء 

وھي االستطاعة على صون الصغیر في : القدرة على تربیة المحضون .3
 .خلقھ وصحتھ، فال حضانة للعاجز لكبر سّن أو مرض أو شغل
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فال حضانة لغیر أمین على تربیة الولد وتقویم : األمانة على األخالق .4
أخالقھ، كالفاسق رجالً أو امرأة من سكیر أو مشتھر بالزنا أو اللھو 

فال حضانة لمن بیتھ مأوى للفساق، : واشترط المالكیة أمن المكان .امالحر
أو بجوارھم بحیث یخاف على البنت المشتھاة منھم الفساد، أو سرقة مال 

 .المحضون أو غصبھ
فال حضانة لكافر على مسلم؛ إذ ال : اإلسالم شرط عند الشافعیة والحنابلة .5

م یشترط الحنفیة والمالكیة ول. والیة لھ علیھ، وألنھ ربما فتنھ عن دینھ
إسالم الحاضنة، فیصح كون الحاضنة كتابیة أو غیر كتابیة، سواء أكانت 

خیَّر غالماً بین أبیھ المسلم وأمھ المشركة، فمال إلى  أماً أم غیرھا؛ ألنھ 
، وألن 47»اللھم اھده، فعدل إلى أبیھ«: األم، فقال النبي صلّى هللا علیھ وسلم

 .ة وھي ال تختلف باختالف الدینمناط الحضانة الشفق
 على لرقیق والیة وال والیة نوع الحضانة ألن لرقیق حضانة فال: الحریة .6

وال حضانة لرقیق، لعجزه " :قال ابن قدامة المقدسي في الكافي. 48نفسھ
ْملِيُّ . 49..."عنھا بخدمة المولى َویُْشتََرطُ فِي اْلَحاِضنَِة أَْن تَُكوَن : "وقَاَل الرَّ

ةً   .50..."ُحرَّ

فھذه الشروط المتعلقة بالحضانة على اختالف بین الفقھاء معتمدھا 
أساسا مراعاة مصلحة المحضون، وضمان حیاة آمنة مستقرة بعیدة عن األذى 

  .واالنحراف

  مسقطات الحضانة: الفرع الثاني

  :51وھيّ ، تسقط الحضانة بأربعة أسباب عند المالكیة، وافقھم في أغلبھا غیرھم

سفر نقلة وانقطاع إلى مكان بعید، وھو مقدار ستة بُُرد سفر الحاضن  )1
فأكثر، فلو سافر ولي المحضون أو سافرت الحاضنة ستة برد فأكثر ال أقل 

 .منھا، فللولي أخذ المحضون، وتسقط حضانة الحاضنة إالّ أن تسافر معھ
 .وافقھم فیھ الحنابلة. ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص )2
لة دینھ من الحضانة، بأن كان غیر مأمون على الولد؛ لعدم الفسق أو ق )3

 .تحقق المصلحة المقصودة من الحضانة، وھذا متفق علیھ
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تزوج الحاضنة ودخولھا، إال أن تكون جدة الطفل زوجاً لجده أو تتزوج  )4
 .وھذا متفق علیھ. األم عماً لھ، فال تسقط؛ ألن الجد أو العم َمْحرم للصغیر

األسباب المسقطة للحضانة تشترك كلّھا في الحفاظ  فالمالحظ أّن ھذه
على مصلحة المحضون، فكّل ما یؤدي إلى ضیاعھا والحاق الضرر بھا فھّو 

 . مسقط للحضانة

  المقاصد الشرعیة وعالقتھا بالحضانة: المبحث الثاني

  تعریف مقاصد الشریعة: المطلب األول

  المعنى اللغوي لمقاصد الشریعة: الفرع األول

د الشریعة مركب إضافي یحتاج تعریفھ إلى بیان معنى كّل من مقاص
  .المقاصد، والشریعة: لفظتي

جمع مقصد، مأخوذ من الفعل قصد، فالقصد  :فالمقاصد في اللغة
والمقصد بمعنى واحد، وقد ذكر علماء اللغة أّن القصد في اللغة یأتي لعّدة 

  :52معان

، وإتیاُن الشيء، : أحدھا   .والتوّجھاالعتماد، واألَمُّ

طریق قاصٌد سھٌل مستقیٌم، وسفٌر قاصٌد سھٌل : استقامةُ الطریق، یقال: والثاني
  .قریبٌ 

  .العدل، والتوسُّط وعدُم اإلفراط: والثالث

  .قصدت العوَد قصدا؛ كسرتھ: الكسر في أي وجھ، َكأَْن تقولَ : الرابع

فیھ األَمُّ،  ولعلَّ أقرب المعاني المناسبة للمعنى االصطالحي ھّو األّول؛ إذْ 
ھُ، وكلُّھا تدور حوَل إرادة الشيء والعزِم  واالعتماُد، وإتیاُن الشيء، والتوجُّ

  .53علیھ

  .54فھّي الّدین، والملّة، والمنھاج، والطریقة، والسنة: أّما الشریعة في اللغة
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ْرَعِة فَإِنَّھُ  :"قال ابن تیمیة: وفي االصطالح ْرعِ َوالشِّ  اْسُم الشَِّریَعِة َوالشَّ
ُ ِمْن اْلَعقَائِِد َواْألَْعَمالِ    .55"یَْنتَِظُم ُكلَّ َما َشَرَعھُ هللاَّ

  المعنى االصطالحي لمقاصد الشریعة: الفرع الثاني

عّرف العلماء مقاصد الشریعة باعتبارھا علما على علم معیّن بعّدة 
  :تعریفات متنوعة منھا

لحكم الملحوظة المعاني وا: مقاصد التشریع العامة ھي" :قال ابن عاشور .1
للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث ال تختّص مالحظتُھا 

 .56"بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة
فھا عالل الفاسي بقولھ .2 المراُد بمقاصِد الشریعة؛ الغایةُ منھا، : "وعرَّ

 .57"واألسرار التي وضعھا الشارع عند كلِّ ُحْكٍم من أحكامھا
الغایات التي ُوضعت الشریعة ألجل تحقیقھا : "بقولھ وعرفھا الریسوني .3

 .58"لمصلحة العباد

والتعریف المختار الذي یمكن أن یُستخلََص من التعریفات السابقة 
المعاني والحكُم واألسرار والغایات : للمقاصد، وھّو أنَّ مقاصد الشریعة ھيّ 

صالح التي راعاھا الشارع في التشریع عموما وخصوصا من أجل تحقیق م
  .العباد في العاجل واآلجل

المقاصد الضروریة والحاجیة والتحسینیة وعالقتھا : المطلب الثاني
  بالحضانة

  المقاصد الضروریة في الحضانة: الفرع األول

الدین  أمور قیام من فیھا البد التي المصالح :الضروریة ھيّ  فالمقاصد
الفوضى، وتعّرض  فیھم لعّمت فقدت لو واألفراد، بحیث للجماعات والدنیا

والنفس،  الدین،: الخمس الكلیّات حفظ عن تخرج ال للخطر، وھي وجودھم
  .59والمال والعقل، والنسل،

: َوَمْقُصوُد الشَّْرعِ ِمْن اْلَخْلِق َخْمَسةٌ " :وفي ھذا یقول أبو حامد الغزالي
ُن َوھَُو أَْن یَْحفَظَ َعلَْیِھْم ِدینَھُْم َونَْفَسھُْم َوَعْقلَھُْم َونَ  ْسلَھُْم َوَمالَھُْم، فَُكلُّ َما یَتََضمَّ
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ُت ھَِذِه اْألُُصوَل فَھَُو  ِحْفظَ ھَِذِه اْألُُصوِل اْلَخْمَسِة فَھَُو َمْصلََحةٌ، َوُكلُّ َما یُفَوِّ
  .60."َمْفَسَدةٌ َوَدْفُعھَا َمْصلََحةٌ 

ُروِریَّةُ، فََمْعنَاھَا أَنَّھَا َال بُ " :وقال الشاطبي ا الضَّ دَّ منھا في قیام فَأَمَّ
ْنیَا َعلَى اْسِتَقاَمٍة، بَْل  مصالح الدین والدنیا، بَِحْیُث إَِذا فُقَِدْت لَْم تَْجِر َمَصالُِح الدُّ
ُجوُع  َعلَى فََساٍد َوتَھَاُرجٍ َوفَْوِت َحیَاٍة، َوفِي اْألُْخَرى فَْوُت النََّجاِة َوالنَِّعیِم، َوالرُّ

  .61"بِاْلُخْسَراِن اْلُمبِینِ 

ُروِریَّاِت َخْمَسةٌ، َوِھيَ " :قال في موضع آخرو ِحْفظُ : َوَمْجُموُع الضَّ
یِن، َوالنَّْفِس، َوالنَّْسِل، َواْلَماِل، َواْلَعْقلِ    .62"الدِّ

 عن نفسھ بصیانة المحضون كفالة في متحّققة الضروریة فالمقاصد
  .63الفساد عن وعرضھ التلف، من ومالھ الضیاع، عن دینھ وصیانة، الھالك

یستطیع  ال لمن أو للصغیر والرعایة الحفظ تعني الحضانة كانت فإذا
 القطعیَّة الشرعیة بالمقاصد الصلة وثیق األمر ھذا فإنّ  بنفسھ االستقالل

 وعلى مالھ وعلى دینھ وعلى المحضون نفس على حفاظ فیھ إذ، الخمسة
 للوالدة أھالً  ویصبح یكبر ألن بتھیئتھ نسلھ على عرضھ، وحفاظ كذلك

  .والتناسل

 اإلسالم شرط نجد فإنّنا الحضانة شروط في أیضاً  نتأمل وعندما
الشرعیة،  بالمقاصد مرتبط كلھ وذلك وغیرھا، والرشد الفسق واألمانة وعدم

  .والمال والدین والخلق النفس على ھذه حفاظ في إذ

 أو سفر، أو لمرض الحاضن قدرة لعدم الحضانة سقوط مسألة وكذلك
 الكفر، ونحوه، فإن وجود أو الفسق، ظھور األمانة، أو اختالل تزوج األم، أو

 عنھ، وتحقیقا للفساد ودرءً  للمحضون، السویة النشأة على ذلك حفاظاً  في
  .لھ للّصون والرعایة

 مدار أن إذ؛ أیضاً  ذلك على یدل ما وترتیبھم للحضانة المستحقین وفي
 رعایة في جودهوو المحضون، مصلحة على الحرص:واألحقیة ھذا الترتیب
  .64علیھ حریص حاضن أمین
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  المقاصد الحاجیة في الحضانة: لفرع الثانيا

فالمقاصد الحاجیة َمْعنَاھَا أَنَّھَا ُمْفَتقٌَر إِلَْیھَا ِمْن َحْیُث التَّْوِسَعِة َوَرْفعِ 
ِحقَِة ِبَفوْ  یِق اْلُمَؤدِّي فِي اْلَغالِِب إَِلى اْلَحَرجِ َواْلَمَشقَِّة الالَّ ِت اْلَمْطلُوِب، فَإَِذا لم الضِّ

اْلَحَرُج َواْلَمَشقَّةُ، َولَِكنَّھُ َال یَْبلُُغ َمْبلََغ  - َعلَى اْلُجْملَةِ  - تراع دخل على اْلُمَكلَّفِینَ 
ةِ    .65اْلفََساِد اْلَعاِديِّ اْلُمتََوقَّعِ فِي اْلَمَصالِحِ اْلَعامَّ

فقدت الختل  فالحاجیات لم تبلغ فیھا الحاجة مبلغ الضرورة بحیث لو
بل لو فقدت . نظام الحیاة وتعطلت المنافع وعدمت الضروریات، أو بعضھا

لَلَحق الناس عنٌت ومشقةٌ وحرٌج یشّوش علیھم عباداتھم، ویعكر علیھم صفو 
  . 66حیاتھم، وربما أّدى ذلك إلى اإلخالل بالضروریات بوجھ ما

 وعلیھ فالمقاصد الحاجیة متحققة في الحضانة من حیث وجود
 ذلك فإنما بعدھم، األحقُّ  ھو من إلیھا، أو أقرب النساء أو أمھ، مع المحضون

 بالحنان، یتمتع حتى ورعایتھ، نشأتھ، وتیسیر أمر عنھ، المشقَّة دفع أجل من
 إلیھ یؤدي علیھ، وال یشفق ال من بالبقاء عند بإعناتھ یضار ال وحتى والشفقة،

  . الرعایة من لھ یحب ما

 أو لمرض، أو لسفر، أو لعجز، علیھا یقدر ال من حضانة حق وسقوط
  .67أیًضا عنھ والمشقة الحرج دفع باب من ھو إنما ذلك، فسق ونحو

  المقاصد التحسینیة في الحضانة: الفرع الثالث

 مكارم األخالق تقتضیھا التي المصالح فالمقاصد التحسینیة ھيّ 
في  انظامھ، كم یختل لم المجتمع في فقدت وإذا العادات، ومحاسن

 تكون حیاتھ أن غیر الحاجیات، في كما حرج في یقع ولم الضروریات،
  .68المستقیمة والفطر السلیمة العقول في تقدیر مستنكرة

ا التَّْحِسیَناُت، فََمْعنَاھَا اْألَْخُذ بَِما یَلِیُق ِمْن َمَحاِسِن " :قال الشاطبي َوأَمَّ
اِجَحاُت، َویَْجَمُع َذلَِك قِْسُم اْلَعاَداِت، َوتََجنُُّب اْلُمَدنَِّساِت الَّتِ  ي تَأَْنفُھَا اْلُعقُوُل الرَّ

  .69."َمَكاِرِم اْألَْخَالقِ 
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وما ذكره الشاطبي ھّو من رعایة أحسن المناھج وسلوك أفضل 
السبل، وبھ یتحقق التحسین والتزیین في الصفات واألفعال لألفراد 

لمصالح التحسینیة والمجتمعات وعلى كّل فھي ضوابط واضحة تدل على أّن ا
  .70ال یتضرر الناس بتركھا، وال یلحقھم حرج وضیق بفقدھا

 الحسنة التربیة ألن ; الحضانة أحكام في متحققة التحسینیة والمقاصد
 لھ یجب ما ومعرفة األدب، حدود والتزامھ سلوكھ باستقامة وتعاھد المحضون

  .71التحسینیة المقاصد من كلھا وھذه منھ أمر البد وعلیھ

  المقاصد األصلیة والتبعیة وعالقتھا بالحضانة: طلب الثالثالم

  المقاصد األصلیة في الحضانة: الفرع األول

المقاصد المشروعة ابتداًء لتحقیق أعظم : فالمقاصد األصلیة ھيّ 
المصالح سواء كانت ھذه المصالح ضروریة أو من المصالح العامة التي تعود 

یت ودرء الفساد عنھا وتحفظ كیان على المصالح الضروریة بالحفظ والتثب
  .72المجتمع اإلسالمي

ا اْلَمَقاِصُد اْألَْصلِیَّةُ، فَِھَي الَِّتي َال َحظَّ فِیھَا للمكلَّف، :" قال الشاطبي  فَأَمَّ
ُروِریَّاُت اْلُمْعتََبَرةُ فِي ُكلِّ ِملَّةٍ    .73..."َوھَّي الضَّ

 واجبة في أنّھافالمقصد األصلي المتحقق من تشریع الحضانة یتمّثل 
 أو یھلك قد بالمحضون، ألّن المحضون صلة لھ من كلّ  وعلى الوالدین، على

 وإنجاؤه علیھ یجب اإلنفاق كما ;ذلك من حفظھ الحفظ، فوجب بترك یتضّرر
 وجد إالّ الحاضن، أو یوجد لم إذا العیني الوجوب إذن فحكمھا المھالك، من

  . 74تعّدد الحاضن عند يالكفائ غیره، والوجوب الصبي یقبل لم ولكن

  المقاصد التبعیة في الحضانة: الفرع الثاني

فالمقاصد التبعیة ھّي المقاصد والِحكم التي قصدھا الشارع تبًعا 
وتكملة وتتمیًما للمقاصد األصلیة؛ فھي مشروعة بالقصد الثاني التابع للقصد 

  .األصلي، وبقصد التكمیل والتتمیم
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فیھا حظ المكلّف وتدخل فیھا حاجیاتھ إنھا المقاصد التي روعي : وقیل
وكمالیاتھ، أي مطالبة الحاجیة التي تقّرب من الضروریة، أو التي تخدم 
الضروریة وتكملھا وتتمھا، ومطالبة التحسینیة التي تؤخذ بھا من أجل تحقیق 

  .75أكمل المراتب وأزین الحاالت، وأحسن أوضاع المعاش والمعاد

ا اْلمَ " :قال الشاطبي قَاِصُد التَّابَِعةُ، فَِھَي الَّتِي ُروِعَي ِفیھَا حظ َوأَمَّ
المكلف، فمن جھتھا یَْحُصُل لَھُ ُمْقتََضى َما ُجبَِل َعلَْیِھ ِمْن نَْیِل الشَّھََواِت 

تِ    .76..."َواِالْستِْمتَاعِ بِاْلُمبَاَحاِت، َوَسدِّ اْلَخالَّ

للمقاصد والنظر إلى ھذه المقاصد التابعة نجد أنھا مؤكدة ومثبتة 
األصلیة، فَِمْن ھَِذِه اْلِجھَِة َصاَرِت اْلَمقَاِصُد التَّابَِعةُ َخاِدَمةً لِْلَمقَاِصِد اْألَْصِلیَِّة 

لَةً لَھَا، فبھذا اللحظ قِیلَ  إِنَّ ھَِذِه اْلَمقَاِصَد تََوابٌِع، َوإِنَّ تِْلَك ِھَي اْألُُصوُل، : َوُمَكمِّ
ُل یَْقتَِضیھُ  یَْقتَِضیِھ لُْطُف اْلَمالِِك بِاْلَعبِیدِ  َمْحُض اْلُعبُوِدیَِّة، َوالثَّانِي فَاْلقِْسُم اْألَوَّ

77.  

التربیة : وعلیھ فالمقاصد التبعیة المتحققة من تشریع الحضانة ھيّ 
بأنواعھا الجسمیة والعقلیة واألخالقیة واإلجتماعیة، وكذلك الرعایة الصحیة 

  .واألمنیة من المخاطر واآلفات

أَْي فِي ) َوِھَي ِحْفظُ اْلَولَدِ : قَْولُھُ ) (اْلَحَضانَةُ :" (ل الدسوقيوفي ذلك یقو
َمبِیتِِھ َوَذھَابِِھ َوَمِجیئِِھ َوقَْولُھُ َواْلقَِیاُم بَِمَصالِِحِھ أَْي ِمْن َطَعاِمِھ َولِبَاِسِھ َوَتْنِظیِف 

  .78..."ِجْسِمِھ َوَمْوِضِعھِ 

ا ی :"...وقال الخطیب الشربیني ضّرهُ َولَو َكبِیرا َمْجنُونا َكأَن ویقیھ َعمَّ
ِغیر فِي المھد وتحریكھ  یتعھده بِغْسل جسده وثیابھ ودھنھ وكحلھ وربط الصَّ

  .79..."لینام

  .80..."َفتَقُوَم بِِحْفِظِھ َوإِْمَساِكِھ َوَغْسِل ثِیَابِھِ :" ... وقال الكاساني

) ِحْفظُ َصِغیرٍ (أَْي اْلَحَضانَةُ ) َوِھيَ :" (وقال البھوتي في كشاف القناع
ھُْم َوتَْرِبَیتُھُْم بَِعَمِل َمَصالِِحِھْم  َوَمْجنُوٍن َوَمْعتُوٍه َوھَُو اْلُمْختَلُّ اْلَعْقِل بَِما یَُضرُّ

َدْھنِِھ َوتَْكِحیلِِھ (َك ) ِثیَابِِھ وَ (َغْسِل ) یََدْیِھ وَ (َغْسِل ) َكَغْسِل َرأِْس الطِّْفِل وَ 
  .81")تَْحِریِكِھ لِیَنَاَم َونَْحِوهِ َوَرْبِطِھ فِي اْلَمْھِد وَ 
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  المقاصد العامة والخاصة والجزئیة وعالقتھا بالحضانة: المطلب الرابع

  المقاصد العامة في الحضانة: الفرع األول

فالمقاصد العامة ھّي التي تالحظ في جمیع أو أغلب أبواب الشریعة 
لشریعة، ومجاالتھا؛ بحیث ال تختص مالحظتھا في نوع خاص من أحكام ا

  .82فیدخل في ھذا أوصاف الشریعة وغایاتھا الكبرى

مقاصد الشریعة العامة ھي المعاني والحكم : "یقول ابن عاشور
الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث ال تختص 

أوصاف : فیدخل في ھذا. مالحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة
. امة، والمعاني التي ال یخلو التشریع عن مالحظتھاالشریعة، وغایتھا الع

ویدخل في ھذا أیًضا معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع األحكام، 
  .83"ولكنھا ملحوظة في أنواع كثیرة منھا

 أدلة صرائح علیھ دلَّت الذي الحرج ورفع التیسیر، :منھا كثیرة، وھيّ 
 .كلھا األمور الشرع في

 .وتقلیلھا المفاسد ودرء وتكمیلھا، مصالحال تحصیل  :ومنھا

 .الظلم عن والنھي العدل إقامة :ومنھا

 .لربھم الخلق تعبید :ومنھا

موارد  عموم في إلیھ والدعوة بھ، واألمر اعتباره، یخفى ال مما ذلك وغیر
  .84المطھَّرة اإلسالمیة الشریعة

 دفق الحضانة ھّو صیانة الطفل، من العام الشرعي وعلیھ فالمقصد
 خاصة بصفة وكفلت عامة، بصفة األفراد والجماعات حقوق الشریعة كفلت

 من ویذرھا شاء یطبقھا من ونصائح تكتف بوصایا منھم، ولم الضعیفة الفئات
الربانیة،  لألوامر تطبیقاً  المجتمع ملزمة یرعاھا نصوص في قّننتھا بل شاء،

  .85اإلنسانیة للكینونة وصیانة
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قواعد  لذلك األطفال، فسنّت الشریعة بھا تاعتن التي الفئات ھذه ومن
من  الرغم على الوضعیة النظم في نظیر لھا یوجد تفصیلیة، ال جزئیة وأحكاماً 

غیر  توصیات أكثرھا ظلت التي الطفل بحقوق یتعلق فیما الحدیثة التطورات
 الجھات حیث من أیًضا بل االلتزام، عدم طابع حیث من المعالم، ال محددة

علیھا،  تجب جھات بدون حقوق تُسرد المواثیق ھذه ففي ،،المكلفة بھا
یكون  أن الحاضن في یشترط ولھذا الوالیات، من والیة اإلسالم في والحضانة

  .86كفایة ذا أھالً لھا

 :87أمور ثالثة تحقیق الحضانة من المقصود أنّ  الفقھاء بیَّن وقد

وتعھد  ولباسھ، ونظافتھ، وشرابھ، طعامھ، من المحضون بمؤن القیام )1
 .مضجعھ

 .دنیاه أو دینھ في ذلك أكان یصلحھ، سواء بما تربیتھ )2
 .ویقظتھ منامھ في وسكناتھ حركاتھ برعایة یؤذیھ عما حفظھ )3

والمالحظ عندما تناولنا سابقا تعریف الحضانة وبیان مشروعیتھا 
وحكمھا وترتیب مستحقیھا وشروطھا أّن المقصد العام من تشریع الحضانة 

ن وصیانتھ والقیام بمصالحھ وكّل ما یؤّدي إلى تنشئتھ تنشئة ھّو حفظ المحضو
سویة تجعل منھ فردا صالحا في المجتمع، كّل ذلك بناء على قاعدة جلب 

  :ومن كالم الفقھاء في ذلك.  المصالح ودرء المفاسد

فِي األحق  َواْختلفت قضایاه " :قول الدھلوي في كتابھ حجة هللا البالغة -
شاجرة ِمْنھَُما، ِألَنَّھُ إِنََّما ینظر إِلَى األرفق بِاْلَولَِد َوالِدیِھ، بالحضانة ِعْند الم

 .88..."َوَال ینظر إِلَى من یُِرید المضارة، َوَال یْلتَفت إِلَى اْلمصلَحة

 أن الباب ھذا ومعنى" :قول القفال الشاشي في كتابھ محاسن الشریعة -
 معھم، وتربیتھ وكونھ لدالو إمساك في وغیرھما األبوین من القرابة یسارع

 لھ الصالح واالحتیاط من ذلك في لما؛ الحاكم فیھ ینظر أن ینبغي ما فھذا
  .89"لھ إمساكاً  واألحسن األرفق في
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  المقاصد الخاصة في الحضانة : الفرع الثاني

فالمقاصد الخاصة ھّي األھداف والغایات والمعاني الخاصة بباب 
تجانسة منھا أو مجال معین من معین من أبواب الشریعة، أو أبواب م

 ومقاصد المعامالت، ومقاصد جمیعا، كمقاصد العبادات مجاالتھا، وذلك
 بباب كالمقاصد المتعلقة الشریعة، أبواب من باب مقاصد أو الجنایات،

  .90وھكذا البیوع باب أو كلھ الطھارة

 أو معین بباب الخاصة المقاصد بھا نعني" :عطیة جمال الدین قال
 وكذلك من أحكامھا، متجانسة مجموعة أو الشریعة من تجانسةم بأبواب

 بموازین لضبطھا والكونیة واالجتماعیة اإلنسانیة بالعلوم الخاصة
  .91"الشریعة

 لما بھا، المرأة تكلیف ھو الحضانة تشریع من الخاص وعلیھ، المقصد
ا َكاَنْت َولَمَّ " :والرأفة، وفي ذلك یقول القرافي في فروقھ من الشفقة علیھ جبلت

ِر ِمْن  ْبِر َعلَى اْألَْطفَاِل فِي َكْثَرِة اْلبَُكاِء َوالتََّضجُّ اْلَحَضانَةُ تَْفتَقُِر إَلى ُوفُوِر الصَّ
َعفَاِء  ْفِق بِالضُّ قَِّة اْلبَاِعثَةِ َعلَى الرِّ َفقَِة َوالرِّ ْبَیاِن َوَمِزیِد الشَّ اْلھَْیئَاِت اْلَعاِرَضِة لِلصِّ

ْفِق بِِھمْ  َجاِل فِي َذلَِك ُكلِِّھ قَْد َمنَّ َعلَْیِھْم؛ ِألَنَّ َوالرِّ ، َوَكانَْت النِّْسَوةُ أَتَمَّ ِمْن الرِّ
َجاِل َوإِبَاَءةَ نُفُوِسِھْم َوُعلُوَّ ِھَمِمِھْم تَْمنَُعھُْم ِمْن اِالْنِسَالِك فِي أَْطَواِر  أََنفَاِت الرِّ

ْبیَاِن َوَما یَِلیُق بِِھْم ِمْن اللُّطْ  ِل الصِّ ِف َواْلُمَعاَمَالِت َوُمَالبََسِة اْلقَاُذوَراِت َوتََحمُّ
  .92"الدَّنَاَءاِت فَھََذا ھَُو اْلفَْرُق بَْیَن قَاِعَدِة اْلَحَضانَاِت َوَغْیِرھَا ِمْن قََواِعِد اْلِوَالیَاتِ 

 ومتابعة الصغیر رعایة في األب على لألم اإلسالم تقدیم وسبب
 وأقدر الطفل یحتاجھا التي والنفسیة العاطفیة ألحوالبا أعرف بھ، أنھا العنایة

 من للرجل، وعندھا لیس ما الناحیة ھذه في الصبر من توفیرھا، ولھا على
 بھ، وأحن علیھ، وأرحم وأصبر بالصغیر، أرفق عنده، وألنھا لیس ما الوقت

 الرجل على المرأة قّدمت كلھ لھذا وحملھ وتنویمھ، بتربیتھ علیھ، وأعرف
 الحظت فقد ابتداء،  لألم كون الحضانة وبمقتضى، الطفل لمصلحة رعایة

 الحضانة استحقاق في أقرباء األب على دائما یقّدمون األم أقرباء أنّ  الشریعة
  .الحضانة باب في مقّرر ھو ما على
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 الصغیر تعھد على أقدر فھنّ  طبیعي، أمر أّوالً  للنساء الحضانة فثبوت
 في األم وأفرغ، فتقدیم وأرأف وأصبر، وأعرف المرحلة، تلك بھ في والعنایة

  .93لھم والنظر لألطفال واالحتیاط محاسن الشریعة من الحضانة

  المقاصد الجزئیة في الحضانة: الفرع الثالث

 معینة دون بمسألة المتعلقة المقاصد ھي الجزئیة بالمقاصد المقصود
 المذكور یرالتفس على الخاصة أو العامة المقاصد من تقدم ما ألن غیرھا،

 باعتبار وإما الشریعة، جمیع باعتبار إما :كلیة ھيّ  - كتابھ في یقصد – ھناك
 خاص فما دلیل أو خاصة بمسألة خاصة فھي ھذه أما الباب، مسائل جمیع

  .94جزئیا شرعیا مقصدا تعتبر علة أو حكمة من الخاص الدلیل من یستنتج

 شرعي، حكم لك من الشارع یقصده ما ھي: "عطیة الدین جمال وقال
 إجراء في العلة مصطلح استبدلوا والتي بالحكمة، الفقھاء یعبر عنھ ما وھي

  . 95"انضباطا أكثر باعتبارھا القیاس

فمن المقاصد الجزئیة ما ذكره العز بن عبد السالم من تقدیم األمھات 
ھَاُت َعلَى اْآل " :على اآلباء في الحضانة حیث قال ُم اْألُمَّ بَاِء فِي َوَكَذلَِك تُقَدَّ

ِھنَّ َعلَى اْألَْطفَاِل، َوإَِذا اْستََوى النَِّساُء فِي  اْلَحَضانَِة لَِمْعِرفَتِِھنَّ بِھَا َوفَْرِط ُحنُوِّ
ُم اْآلبَاُء َعلَى . َدَرَجاِت اْلَحَضانَِة فَقَْد یَْقَرُع بَْینَھُنَّ َوقَْد یَتََخیَُّر َواْلقُْرَعةُ أَْولَى َویُقَدَّ

ھَاِت    .  96"فِي النَّظَِر فِي َمَصالِحِ أَْمَواِل اْلَمَجانِیِن َواْألَْطفَالِ اْألُمَّ

َوَذلَِك : أَقُول" أَْنت أََحق بِِھ َما لم تنكحي"  :قَاَل " :وقال الدھلوي
ِألَّن اْألُم أْھدى للحضانة وأرفق بِِھ، فَإِذا نكحت َكانَت كالمملوكة تَْحتَھُ، َوإِنََّما 

  .97"َوخیر ُغَالما بَین أَبِیھ َوأمھ َوَذلَِك إِذا َكاَن ُمَمیّزا حسن إِلَْیِھ،ھَُو أَْجنَبِي َال ی

  مقاصد الخلق ومقاصد المكلفین وعالقتھا بالحضانة: المطلب الخامس

  مقاصد الخالق في الحضانة: الفرع األول

وضعت  ألجلھا التي والحكم المعاني ھيّ  سبحانھ، الخالق فمقاصد
  .98الدارین في المفاسد ودرء مصالحال جلب وجماعھا الشریعة
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َرائِعِ ِإنََّما ھَُو لَِمَصالِحِ اْلِعَباِد فِي اْلَعاِجِل َواْآلِجِل :" قال الشاطبي أَنَّ َوْضَع الشَّ
  .99"َمًعا

وتتمثل مقاصد الخالق في تشریعھ لحق الحضانة للطفل المحضون، 
عالى وعمارة وفي ذلك حفظ لكیانھ اإلنساني وتحقیق لمطلب العبودیة F ت

  .األرض

فالحضانة حق للطفل شرعھ هللا تعالى منذ والدتھ وھّي تربیتھ 
ورعایتھ والقیام بجمیع شئونھ؛ من تدبیر طعامھ، وملبسھ ونومھ، واالھتمام 
بنظافتھ وصحتھ البدنیة والنفسیة في سن معینة ممن علیھ حق تربیتھ شرعاً 

  .100ولداً یتیماً من الوالدین، أو من األقارب واألرحام إن كان 

  مقاصد المكلّفین في الحضانة: الفرع الثاني

فمقاصد المكلفین ھي المقاصد التي یقصدھا المكلف في سائر 
تصرفاتھ اعتقاًدا وقوًال وعمًال، والتي تفرق بین صحة الفعل وفساده، وبین ما 
ھو تعبد وما ھو معاملة، وبین ما ھو دیانةً وما ھو قضاًء، وبین ما ھو موافق 

  .101لمقاصد وما ھو مخالف لھال

ة، مقاصد من الحضانة وبھذا یتبیّن أنّ   معتبرة وھي المكلفین الخاصَّ
 والمشقَّة، دفًعا للحرج فیھا ألن ذلك ;الشارع لمقاصد موافقة ألنھا ھنا،

 ما وعقلھ، وكل ودینھ نفسھ على المحافظة وفیھا المحضون، عن والضیاع
أن  إّال  الحق، بھذا األولى ھي −تقدَّم كما− واألم ا،شرعً  علیھ المحافظة تلزم
 فیسقط بھا، الحضانة حكم لتعلق مانعاً  یعدُّ  ذلك، مما دون یحول ما بھا یقوم

 الحق وینتقل ذلك، من منعھا الذي العارض لوجود ابتداًء، ولكن ال حقھا حینئذٍ 
 الحكم عاد العارض زال فإذا لھ، أھل ھو مّمن االستحقاق في یلیھا إلى من

  .102صلياأل
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  مقاصد الحضانة ومدى تحقیقھا في الواقع المعاصر : المبحث الثالث

  مقاصد الحضانة: المطلب األول

من خالل ما سبق بیانھ في المبحث الثاني، والذي تّم فیھ عرض المقاصد 
الشرعیة بأقسامھا المتنوعة وربطھا بأحكام الحضانة یمكن الوصول إلى 

  : مجمل مقاصد الحضانة كاآلتي

 وسقیھ وإطعامھ جسده بحفظ یحصل وھذا :حفظ حیاة المحضون - 1
 مرض إذا ومداواتھ والبر، الحر في بما یناسب وتغطیتھ جسمھ وتنظیف

   .ذلك نحو حادة أو آالت أو نار من یؤذیھ، مما ومنعھ

ابن  قال الحضانة تعریف في الفقھاء بعض األمور ھذه على نصّ  وقد
، َوِحْفظُھُ، َوَجْعلُھُ فِي َسِریِرِه، َوَرْبطُھُ، َتْربِ : َواْلَحَضانَةُ " :قدامة بِيِّ یَةُ الصَّ

 على یدلّ  مّما. 103"َوَدْھنُھُ، َوَكْحلُھُ، َوتَْنِظیفُھُ، َوَغْسُل ِخَرقِِھ، َوأَْشبَاهُ َذلِكَ 
 مقصود كالھما جانبان لھ الحیاة حفظ أنّ  ومعلوم، إلیھا القصد وتوّجھ أھمیتھا

 :وھما بالحضانة

وبتغذیة ، والزیادة النماء للطفل یضمن ما بعمل الوجود حیث من فظالح -أ
 .ینفعھ ما وتحقیق الطفل

 یكون مما حیاتھ، على یطرأ مما والتحوط بالرعایة العدم جھة من الحفظ -ب
 أو نفسھ لھالك یؤدي مما غیره، أو مرض من اختاللھا أو ذھابھا سببا في

 .104اعتالل صحتھ
 ال األولى سنیّھ في المعلوم أّن الصبي فمن  :حفظ دین المحضون - 2

 عنھ وانصرافھ على الدین إقبالھ في تأثر میز إذا ولكنھ شیئًا الدین من یعقل
 ظھر وقد ال یخفى، الذي بالمكان الشریعة في الدین حفظ وأھمیة بالحاضن،

 م،المسل الكافر للصبي حضانة منعوا الفقھاء من اً كثیر أن في المقصد ھذا أثر
 دین یتأثر بھ ال بأن قیدھا أو ،التمیز قبل فیما جعلھا منھم زھاأجا ومن

 .105الخمر یسقیھ أو الخنزیر یطعمھ أن من فمنعھ المحضون،

وال تثبت لكافر على  ...وال تثبت الحضانة لرقیق" :جاء في المھذب
 .106"مسلم
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  من مقاصد كلّي مقصد العرض وحفظ: حفظ عرض المحضون - 3
من  كثیراً  الفقھاء یعلل وبھ، الحضانة تشریع يف ظاھر مقصد وھو الشارع،

 غیر فاجرة األم كانت إذا ألّمھا حضانتھا تكون ال البنت أنّ  ذلك أحكامھا، ومن
ولذلك ال یرون حضانة لفاجرة وال لضعیفة عاجزة " :قال ابن عبد البر عفیفة

 .107..."عن القیام بحق الصبي لمرض أو زمانة
مراعاة مشاعر المحضون النفسیة ف :حفظ صحة المحضون النفسیة - 4

والخشیة من لحوق الضرر النفسي بھ لتعلّق قلبھ بأمھ، أو لخوفھ مما یضر بھ 
، وھذا ما أشار إلیھ الدسوقي في حاشیتھ 108لكون مكان األب لیس حصینا

ْحُضوِن ھََذا ُمقَیٌَّد بِأَْن َال یُْخَشى َعلَى اْلمَ ) قَْولُھُ َوَیْنَتِقُل اْلَحقُّ لَھُ "( :حیث قال
ِھ أَْو لَِكْوِن َمَكاِن اْألَِب َغْیَر َحِصینٍ  ا بُِعلُوِق قَْلبِِھ بِأُمِّ  .109..."َضَرٌر إمَّ

 متعددة بمراحل واإلنسان الطفل یمر" :یقول الدكتور عمر المدیفر
ما  المراحل ھذه وفي واجتماعي جسدي ونفسي نمو خاللھا من یحدث عمریة
 ألنھ للطفل ضمانة خاللھا االستقرار یكون )حرجة مراحل  كباحثین نسمیھ
 المرحلة حرج بسبب المعنوي أو الحسي وعرضة للكسر ھشا یكون خاللھا

 من األولى والسنتان الحمل أشھر تشكل الناحیة النفسیة ،ومن بھا یمر التي
تسمى  بمرحلة الطفل خاللھا یمر حساسة مرحلة حرجة تحدیدا الطفل حیاة

  .110..."مرحلة الشعور باألمن
 مقاصد من: تربیتھ على األخالق الحسنة واآلداب المحمودة - 5

 هللا وقد مدح، سفاسفھا عن األخالق، والبعد مكارم على المحافظة الشرع
 مقاصد الحضانة فمن ولذا ،]04:القلم[ َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلُقٍ َعِظیمٍ : بقولھ رسولھ
 .الفاضلة األخالق على الطفل تعوید

ْبعِ، ِالْختِیَاِرِه لََھا، " :ذلكقال ابن قدامة في  َوإِْن َكاَن اْلُغَالُم ِعْنَد اْألُمِّ بَْعَد السَّ
َكاَن ِعْنَدھَا لَْیًال، َویَأُْخُذهُ اْألَُب نَھَاًرا لِیَُسلَِّمھُ فِي َمْكتٍَب، أَْو فِي ِصنَاَعٍة؛ ِألَنَّ 

ْن َكاَن ِعْنَد اْألَِب، َكاَن ِعْنَدهُ لَیًْال اْلقَْصَد َحظُّ اْلُغَالِم َوَحظُّھُ فِیَما َذَكْرنَاهُ َوإِ 
ِھ؛ ِألَنَّ َمْنَعھُ ِمْن َذلَِك إْغَراٌء بِاْلُعقُوِق، َوقَِطیَعةٌ  َونَھَاًرا، َوَال یُْمنَُع ِمْن ِزَیاَرِة أُمِّ

ِحمِ  تَاُج إلَى ِصیَانٍَة َواْألُمُّ تَُزوُر اْبنَتَھَا؛ ِألَنَّ ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنھَُما َعْوَرةٌ، تَحْ  ...لِلرَّ
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َجْت َوَعقَلَْت، بِِخَالِف  َوَسْتٍر، َوَسْتُر اْلَجاِریَِة أَْوَلى؛ ِألَنَّ اْألُمَّ قَْد تََخرَّ
  .111".اْلَجاِریَةِ 

 بین التفاوت عند أنھ المقصد بھذا المراد: تحقیق األصلح للمحضون - 6
 لحالمصا تحقیق حیث من للمحضون یقدم األصلح للحضانة یصلحون من

 بحضانة المتوقعة المصالح بین ذلك بالموازنة ذكرھا، ویتحقق السابق
  .112األصلح فاألصلح یقدم حتى تعددوا إذا لھا الصالحین

وینظر للولد في ذلك بالذي ھو : "نةجاء في التھذیب في اختصار المدو
أكفأ وأحرز فُرّب والد یضیع ولده ویدخل علیھم رجاالً یشربون فینزعون 

  .113"منھ

َواُب النَّظَُر َواِالْحتِیَاطُ لِلطِّْفِل  ..." :أیضا ابن القیم في زاد المعاد وقال فَالصَّ
قَاَمِة أَوِ النَّْقلَِة، فَأَیُّھَُما َكاَن أَْنفََع لَھُ َوأَْصَوَن َوأَْحفَظَ   فِي اْألَْصلَحِ لَھُ َواْألَْنفَعِ ِمَن اْإلِ

قَاَمٍة َوَال نَ  َة ُروِعَي، َوَال تَأْثِیَر ِإلِ ْقلٍَة، ھََذا ُكلُّھُ َما لَْم یُِرْد أََحُدھَُما بِالنَّْقلَِة ُمَضارَّ
ُ اْلُمَوفِّقُ . اْآلَخِر َواْنتَِزاَع اْلَولَِد ِمْنھُ    .114"فَإِْن أََراَد َذلَِك لَْم یَِجْب إِلَْیِھ، َوهللاَّ

فمقاصد الحضانة المتمثلة في حفظ حیاة المحضون ودینھ وعرضھ 
على األخالق الفاضلة والقیام بما یصلحھ دینا ودنیا وآخرة، ونفسھ وتربیتھ 

تُْظِھُر بوضوح مدى شمولیة الشریعة اإلسالمیة في أحكامھا المبنیة على الیسر 
والرحمة والعدل ورفع الحرج وقاعدة األمور بمقاصدھا وقاعدة ال ضرر وال 

ارسة ضرار، فھّي بذلك قد ضمنت حیاة نفس بشریة وأعدتّھا وأھّلتھا لمم
  .العبودیة وعمارة األرض صالحا وإصالحا

  مدى تحقق مقاصد الحضانة في الواقع المعاصر : المطلب الثاني

من المعلوم لدى علماء الشریعة اإلسالمیة أّن األصل في الحضانة ھّو 
مراعاة مصالح المحضون، وھذا الذي علیھ مدار االجتھاد الفقھي والقضائي، 

 یتعلق مّما المعاصر الواقع في الحضانة أمر كامأح في یجري ما إلى وبالنظر
 بل المقصد، ھذا على والجور مدى الحیف بجالء یتبین فإنھ بتحقیق مقصدھا

الحضانة،  ألحكام وبیاناً  تحریًرا یستدعي مما كثیرة، أحیانٍ  في تحققھ انعدام
  .115لھا الحقیقیة بالمقاصد المرتبطة دالالت النصوص وفق
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قع األسري واالجتماعي من متغیّرات عصریة وما یشھده الیوم الوا
أثّرت كثیرا في أحكام الحضانة من ناحیة التطبیق الشرعي لھا وتحقیق مقاصد 
الحضانة األساسیة في اإلسالم، وتتمثل في حفظ المحضون وصیانتھ ورعایتھ 
من الناحیة الدینیة والفطریة واألخالقیة والجسمیة والفكریة والصحیة والنفسیة 

  .یة والتنمویةوالمال

فقد ظھرت صورا وأشكاال عدیدة للتعسف في استعمال حق الحضانة  
أب  الحضانة حق في النساء في أغلب البلدان العربیة اإلسالمیة، حیث ینازع

 من یلیھا أو ممن أمھ من المحضون انتزاع في لنفسھ یراه لحق المحضون
 لمحضونا في الحق ؛ فیكتسب-شرعاً  الحاضنین ترتیب حسب- النساء

 في حقھما استخدام في التعسف وجود عنھ مما ینشأ واألب؛ األم بین ازدواجیَّة
 .الحضانة

 اآلخرین؛ على حق تعّدیاً  یعتبر الحق استعمال في التعسف أنّ  شك وال
 اآلخر والطرف صواب نفسھ على یعتبر أن بالحق المطالِبین من واحد ولكل
 نفسھ في كبرت موھومة لحةلمص األجدر ربما نفسھ یرى ألنھ خطأ؛ على
 الحقوق، بین لیوازن الشرع میزان یأتي ھنا وھا الحق لھا؛ ترى جعلتھا حتى

  .116نصابھا إلى األمور ویعید الواقع، ویمنع التعسف

 یعتبر مناقضاً  الحق استعمال في التعسف بأنّ  القول یمكن ھنا ومن
 أن إما :ثةثال من صور یخلو ال ألنھ األحكام؛ تشریع من الشارع لمقصود

 تحقیق لھدف أو باآلخرین، ھو اإلضرار الحق استعمال من القصد یكون
 عنھ، الناشئ الضرر مع تتناسب ال صاحبھا في نفس موھومة تافھة مصلحة

 .مقصود غیر أو كان مقصوداً  بالغیر فاحش ضرر إلحاق یترتب علیھ أو

 إذا شرعاً إال ثابتاً  حقاً  یعتبر ال الحق أنّ  الشریعة مقاصد من ُعلِم وقد
 یكون وأن شرعاً، لمصلحة معتبرة وسیلة یكون أن :وھي ثالثة أمور تحققت

 وبعد وقوعھ قبل الضرر یدفع یكون مما وأن نفعھ، على ضرره غلب مما
 یأذن لم وتعسفاً  ظلماً  یعتبر الثالثة األمور بدون ھذه الحق ، وایقاع117وقوعھ

  .118الشرع بھ
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من أخبار، أّن محاكم األسرة تشھد ومّما یطالعنا بھ الواقع المعاش 
نزاعات مستمرة بین األزواج بعد الطالق على حضانة األطفال وحق رؤیتھم 
باإلضافة إلى إھمالھم من طرف والدیھم من حیث االمتناع عن النفقة علیھم 
تصل في بعض األحیان إلى التشابك باألیدي واالعتداء بالضرب أمام األطفال 

ویشكل حق مشاھدة  ،لى التدخل لتنفیذ قرار الحضانةوأحیانا تضطر الشرطة إ
الطفل حلقة أخرى من حلقات النزاع بین الزوجین المنفصلین ویكون االنتقام 

وقد انتشرت ظاھرة أطفال . غالبا ھو الدافع الحقیقي وراء الخالف بینھما
ضحایا ما بعد الطالق بشكل كبیر في المجتمع التي تعقب غالبا فشل الزیجات 

كما قد یصل األمر في بعض األحیان إلى حد تلفیق , ت الحقد المتراكمتبعا
التھم والقذف وھذا كلھ بسبب التعالي وتصفیة الحسابات فیما بینھما بواسطة 

  .119أطفال أبریاء ال ذنب لھم

وھذه المشاكل والصراعات المتتالیة بین الزوجین بعد االفتراق، 
ة لتشّكل نزاعاً أسریًّا عدائیّاً معّصباً والتي تتّسع دائرتھا إلى األسر المتصاھر

بعیدا تماما عن تعالیم اإلسالم وأخالقھ ومقاصده السامیة من تشریع الحضانة، 
  .تدّل بوضوح على غیاب الوعي والرشد الدیني واألسري

بعض صور التعسف في استعمال حق الحضانة ومناقضة : المطلب الثالث

  مقاصدھا 

  :الحق ومناقضة مقاصد الحضانة ما یأتي ومن صور التعسف في استعمال

جرى العمل القضائي لدى عدد من أتباع المذاھب الفقھیة على  - 1
 الحق ھذا إلعطائھا یشترط اعتبار نكاح األم مسقطا لحقھا في الحضانة، وأنھ

أنت « : الحدیث في والسالم الصالة علیھ قولھ من أخًذا تكون متزوجة ال أن
 ال حقھا أنّ  لمقاصد الشرع رعایة العلماء لكن قّرر، و»أحق بھ ما لم تنكحي

 رضي إذا ما بذلك الواجب، ویلتحق بھذا القیام علیھا یتعین بنكاحھا، بل یسقط
 .طفلھا زوجھ تحضن بأن الزوج

أرفق − مھما أمكن− بل اإلبقاء على المحضون معھا في ھذه الحال 
حال رفض الزوج إال في  ،وأقرب إلى تحقیق مقصد الحضانة ،بھ وأرعى لھ
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فبالنظر إلى . 120ونحوه ،أو في حال عجزھا− وھّو قلیل بل نادر− لحضانتھا 
رعایة المقصد الشرعي للحضانة نجد أّن األّم أحق بحضانة ولدھا من أّي 

 . شخص آخر
 أو الطالق عند األزواج بعض من تعنُّت كثیرة أحیانٍ  في یجري - 2

 الشرط، بناءً  ھذا القضاة بعض ویمضي لھ، الحضانة تكون أن الخلع فیشترط
 إال االشتراط صحة األصل أنّ  على حمالً  مذھبھم، أو في تقرر لدیھم ما على

 على المسلمون«   :الحدیث في جاء ما على بناءً  مقتضى الشرع، خالف إذا
 .121» شروطھم

ورعایة مصلحتھ ھي  ،كما أّن الحضانة حق للمحضون استقالالً 
أو الضغط على األم لتقبل  ،ھا مادة للمساومةفال یسوغ جعل ،المقصد األعظم

وقبولھا بذلك تقدیم لمصلحتھا  ،أو الخلع ،بالتنازل نظیر حصولھا على الطالق
في الفراق على حق المحضون، وتفریط في حق المحضون وتضییع 

إضافة إلى أنَّ إسقاطھا لحقِّھا ال یضیِّع حق غیرھا من النساء ممن  ،لمصلحتھ
  .وما یقال في األم یقال فیمن یلیھا من المستحقین ،نة بعد األمھنَّ أولى بالحضا

 السلطة التقدیریة في داخلة الحضانة وعلیھ یمكن القول بأّن مسألة
 على مصلحة بالحفاظ األلیق ھو ممن التحقق علیھ یتعیَّن الشرعي للقاضي

والمشاحنات،  للمساومات، المصلحة ھذه تترك أن ینبغي وال المحضون،
أو  للخلع، بدالً  تجعل أن لآلخر، وال األبوین أحد من واإلساءة لتنكیل،ا وقصد

استحقاق  في العلماء ذكره الذي الترتیب عند الوقوف یلزم ال وكذلك الطالق،
دبم الحضانة بعض  وفي فیھ، بینھم االختالف بدلیل اجتھادي ترتیب ألنھ؛ جرَّ
 لما األمر ھذا في شرعال من واضح تحدید ھناك كان ولو بھ، المتعلقة الشروط

 ال التي المحضون مصلحة تحقق على إذن فالعمدة.االختالف ھذا ساغ منھم
فمصلحة المحضون تعتبر الركیزة األساسیة التي  .122وتضییعھا إھمالھا یجوز

  .یعتمد علیھا القاضي عند الفصل في مسائل الحضانة
ل إن - 3 حال  ریةاألس العالقات شأن في وردت التي اآلیات في المتأمِّ

بالتقوى  واألمر هللا بمخافة بالتذكیر كثیراً  تختم أنھا یجد انقطاعھا، أو بقائھا،
 ألنھا ؛الصدد ھذا في بھا العنایة أھمیَّة على یدلُّ  فإنما شيء على دلَّ  إن وھذا
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 العنایة فإنّ  ولذا؛ والنوازع األھواء غلبة بسبب والضیاع عرضة للفوات
 لھ، أمرٌ  ذنب ال الذي الصغیر لھذا األصلح ھو ما رعایة هللا ووجوب بمخافة

 أو الطالق یوقع الذي القاضي من بدءاً  تحقیقھ على تتضافر الجھود أن یجب
ن أن فإن علیھ یثبتھ أو الفسخ،  مثل في یقال أن یجب ما قراره أو حكمھ یضمِّ

 على یعین مما  −كتابة أو شفاھة − معھما القضیَّة، ومن لطرفي الحال ھذه
 وما لھا، األصلح ھو لمن الحكم بالحضانة في یجتھد وأن الصغیر، رعایة
لذلك كان لزاما . 123المحضون وتربیتھ زیارة في اآلداب من التزامھ یجب

على القاضي أن یراعي في قضایا الحضانة الرقابة اإللھیة والمسؤولیة الدینیة 
  .والمصلحة الشرعیة للمحضون

 دورتھ في لإلفتاء وبياألور المجلس قرارات في جاء ھذا، وقد
 : یلي ما بالحضانة یتعلق ه فیما 1434بتاریخ  المنعقدة

كعدم  المحضون، لرؤیة الشرعیة الزیارة آداب یراعي أن األب على .1
المناسب،  الوقت واختیار المكث، إطالة وعدم المفترقین األبوین بین الخلوة

 .البیت صاحب واستئذان
المحضون  ومنع الوالدین، وعقوقالرحم،  قطیعة المحضون تلقین یحرم  .2

 .124أقاربھ زیارة من

فالمالحظ على ھذه القرارات أنھا اعتمدت على المقصد األعظم من 
تشریع الحضانة وھو ضرورة مراعاة مصلحة المحضون والقیام بما ینفعھ في 

 .الدنیا واآلخرة

  : الخاتمة

یمكن مّما سبق عرضھ في ھذه الورقة البحثیة أن نخلص إلى جملة 
  :من النتائج والتوصیات كاآلتي

  أھّم النتائج   - أّوال

تتمثّل حقیقة الحضانة عند علماء اللغة والفقھ في حفظ المحضون وتربیتھ  .1
 .وتعھد ما یصلحھ في حیاتھ
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تظھر عنایة اإلسالم بالطفل من حیث االھتمام بحقوقھ وتشریع األحكام  .2
 .في حیاتھالمتعلقة بھ، والتي تكفل لھ التنشئة السویة اآلمنة 

التشریع اإلسالمي للحضانة یضمن حیاة المحضون في ظل الرعایة  .3
األسریة ألحد الوالدین أو األقارب المستحقین للحضانة حسب ترتیبھم وفق 

 .األصلح
حق الحضانة، : الحضانة في الشریعة اإلسالمیة تتعلق بھا ثالثة حقوق معا .4

 .وحق المحضون، وحق األب أو من یقوم مقامھ
اء الشریعة شروطا للحضانة تھدف في مجملھا إلى مراعاة وضع علم .5

 ". جلب المصالح ودرء المفاسد"مصلحة المحضون، اعتمادا على قاعدة 
عدم تحقق المصلحة المقصودة من الحضانة یؤدي إلى سقوطھا، ألّن  .6

 .األصل في الحضانة رعایة مصلحة المحضون
ق الطفل وحمایتھ تعّد الحضانة في اإلسالم مؤسسة شرعیة راعیة لحقو .7

 .وحفظھ دینا ونفسا وعقال ونسال وماال
المقاصد الشرعیة بكل أقسامھا ومراتبھا تشترك كلھا في تحقیق المقصد  .8

 .حفظ المحضون وجودا وعدما: األعظم من تشریع الحضانة وھوّ 
االھتمام بمقاصد الحضانة وااللتزام بتطبیقھا وتحقیقھا في الواقع األسري  .9

على كثیر من النزاعات والصراعات التي تقع الیوم واالجتماعي یقضي 
 .بین األسر المسلمة

التعسف في استعمال حق الحضانة بالنسبة للحاضن والحاضنة فیھ  .10
تغلیب لجانب المفسدة على جانب المصلحة، وھذا یفّوت المصلحة الشرعیة 

 .القائمة على حفظ المحضون

  أھّم التوصیات -ثانیا

رات واألیام التحسیسیة واإلعالمیة لتوجیھ ضرورة عقد الندوات والدو .1
وإرشاد األسر المسلمة بدًءا باألم واألب إلى معرفة أحكام الحضانة 
ومقاصدھا، دفعا للخصومة والمنازعة بین الزوجین بعد االفتراق ومراعاة 

 .حق مصلحة المحضون
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تفعیل دور االفتاء وربطھا بالمحاكم من أجل التشاور والعمل سویّا على  .2
كثیر من األحقاد الناتجة عن التعصب والجھل، والتي تقع فیھا كثیر من  وأد

 .األسر بعد افتراق الزوجین
إنشاء مراكز استشاریة للتوعیة األسریة مختصة في الشریعة والقانون،  .3

ومھتّمة بتقدیم المشورة في مجال العالقات األسریة الخاصة بالحضانة 
 .لكوكذا اإلجراءات القضائیة المتبعة في ذ

  .ھذا، وباT التوفیق وصلّى هللا على سیّدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

   :الھوامش

                                                        
، معجم )ھـ395: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -  1

م، مادة 1979 - ھـ 1399عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، : مقاییس اللغة، تح
 .73، ص2، ج)حضن(

الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعي محمد بن مكرم بن على، أبو  -  2
ھـ،  1414: 3بیروت، ط –، لسان العرب،  دار صادر )ھـ711: المتوفى(اإلفریقي 

  .122، ص13، ج)حضن(مادة 
: المتوفى(زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  -  3

الدار  -خ محمد،  المكتبة العصریة یوسف الشی: ، مختار الصحاح، تح)ھـ666
  .75، ص)حضن(م، مادة1999/ ھـ 1420: 5صیدا، ط –النموذجیة، بیروت 

مجمع اللغة العربیة، : إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، وآخرون، المعجم الوسیط، تح - 4
  .182، ص1، ج)حضن(دار الدعوة، مادة

: المتوفى(الفراھیدي البصري أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  -  5
د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي،  دار ومكتبة : ، كتاب العین، تح)ھـ170

  .105، ص3، ج)حضن(الھالل، مادة
  .123، ص13ابن منظور ، لسان العرب، مصدر سابق، ج -  6

، 1إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، وآخرون، المعجم الوسیط، مرجع سابق، ج -  7
  .182ص

: المتوفى(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  -  8
 -ھـ 1412: 2بیروت، ط -، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر)ھـ1252
  .555، ص3م، ج1992
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، حاشیة الدسوقي على )ھـ1230: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  -  9

  .526، ص2ت، ج.ط، د.دار الفكر، د الشرح الكبیر،
، مغني )ھـ977: المتوفى(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  -  10

م، 1994 -ھـ 1415: 1المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة، ط
  .195، 5ج

: المتوفى(لي منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي الحنب -  11
، 5ت، ج.ط، د.، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمیة، د)ھـ1051

  .495ص
  .406ت، ص.، د3محمد أبو زھرة، األحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، ط -  12

: المتوفى(كریا بن محمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي ز -  13
ت، .ط، د.شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، د، أسنى المطالب في )ھـ926

  .447، ص3ج
َحْیِلّي، الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، دار الفكر  -  14 دمشق،  –سوریَّة  - َوْھبَة بن مصطفى الزُّ

  .7295، ص10ت، ج.، د4ط
، أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة )ھـ1375: المتوفى(عبد الوھاب خالف  -  15

  .207م، ص1938 -ھـ1357: 2مطبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة، ط اإلسالمیة،
الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور ُمصطفى البُغا، علي الّشْربجي، الفقھ المنھجي على  -  16

مذھب اإلمام الشافعي رحمھ هللا تعالى،  دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 
  .191، ص4م، ج 1992 -ھـ  1413: 4ط

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، األمانة العامة  -  17
  .10، ص2007للحكومة، قانون األسرة، سنة 

، أحكام القرآن، )ھـ370: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  -  18
: 1لبنان، ط –عبد السالم محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت : تح

  .490، ص1م، ج1994/ھـ1415
، المقدمات الممھدات، )ھـ520: المتوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -  19

م، 1988 - ھـ  1408: 1لبنان، ط –محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت : تح
  .562، ص1ج

: المتوفى(كي القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المال  -  20
محمد عبد القادر : ، أحكام القرآن، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ)ھـ543

  .275ن ص1م، ج 2003 -ھـ  1424: 3لبنان، ط –عطا،  دار الكتب العلمیة، بیروت 
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محمود حامد عثمان، تعریف الحضانة والمقصد الشرعي منھا، ندوة أثر متغیرات  -21

كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، مكة  العصر في أحكام الحضانة،
  .14ھـ،  ص1436المجمع الفقھي اإلسالمي، سنة  –المكرمة، رابطة العالم اإلسالمي 

، روح المعاني )ھـ1270: المتوفى(شھاب الدین محمود بن عبد هللا الحسیني األلوسي  -  22
عبد الباري عطیة، دار الكتب  علي: في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تح

  .53، ص8ھـ، ج 1415: 1بیروت، ط –العلمیة 
أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي  -  23

ِجْستاني  محمد محیي الدین عبد الحمید، : ، سنن أبي داود، تح)ھـ275: المتوفى(السِّ
: ق، باب من أحق بالولد، حدیث رقمبیروت، كتاب الطال –المكتبة العصریة، صیدا 

  .283، ص2، ج2276
  .14محمود حامد عثمان، تعریف الحضانة والمقصد الشرعي منھا، مرجع سابق، ص -  24
: محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، الجامع الصحیح المختصر، تح -  25

، كتاب 1987 – 1407: 3بیروت، ط –مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر ، الیمامة 
الصلح، باب كیف یكتب ھذا ما صالح فالن بن فالن وفالن بن فالن وإن لم ینسبھ إلى 

  .960، ص2، ج2552: قبیلتھ أو نسبھ،  حدیث رقم
  .402، ص12ت، ج.ط، د.عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود، د -  26
  .15بق، صمحمود حامد عثمان، تعریف الحضانة والمقصد الشرعي منھا، مرجع سا -  27
  .564، ص 1ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج -  28
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم  -  29

، المغني، مكتبة )ھـ620: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .238، ص8م، ج1968 -ھـ 1388: ط.القاھرة، د

  .15السابق، ص المرجع -  30
الشاه «أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور المعروف بـ  -  31

السید سابق، دار الجیل، : ، حجة هللا البالغة، تح)ھـ1176: المتوفى(» ولي هللا الدھلوي
  .225، ص2م، ج2005 -ھـ  1426: 1لبنان، ط –بیروت 

ُمصطفى البُغا، علي الّشْربجي، الفقھ المنھجي على الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور  -  32
  .192، ص4مذھب اإلمام الشافعي رحمھ هللا تعالى، ج

  .564، ص1ابن رشد ، المقدمات الممھدات، ج -  33
، مغني )ھـ977: المتوفى(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  -  34

م، 1994 -ھـ 1415: 1الكتب العلمیة، طالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار 
  .191، ص5ج
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  .237، ص 8ابن قدامة المقدسي، المغني،  ج -  35
، المبسوط، )ھـ483: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي  -  36

  .207، ص5م، ج1993 -ه1414: ط.بیروت، د - دار المعرفة
إلسالمي وقانون األحوال الشخصیة عایدة سلیمان أبو سالم، الحضانة في الفقھ ا -  37

-ه1424الفلسطیني، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
  .18م، ص2003

  .560-559، ص3ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج -  38
ابن رشد، المقدمات الممھدات، . 526، ص2ابن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج -  39

  .562، ص1ج
  .7297، ص10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج -  40
الدكتور ُمصطفى الِخْن، الدكتور ُمصطفى البُغا، علي الّشْربجي، الفقھ المنھجي على  -  41

  .192، ص4مذھب اإلمام الشافعي رحمھ هللا تعالى، ج
  .7298، ص10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج -  42
  .7301 -7298، ص 10المرجع نفسھ، ج -  43
عبد القادر بن حرز هللا، الخالصة في أحكام الزواج والطالق في الفقھ اإلسالمي  -  44

: 1الجزائر، ط - وقانون األسرة الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة القدیمة
  .358م، ص 2007 -ه1428

  .10قانون األسرة الجزائري، ص  -  45
  .7306 -7304، ص10إلسالمي وأدلتھ، جوھبة الزحیلي، الفقھ ا -  46
، )ھـ303: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي  -  47

 –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة : السنن الصغرى للنسائي، تح
، كتاب الطالق، باب إسالم أحد الزوجین وتخییر الولد، 1986 – 1406: 2حلب، ط

  .185، ص6، ج3495: یث رقمحد
عایدة سلیمان أبو سالم، الحضانة في الفقھ اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة  -  48

  .50الفلسطیني، مرجع سابق، ص 
أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم  -  49

، الكافي في فقھ اإلمام )ھـ620: فىالمتو(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .245، ص3م، ج1994 -ھـ  1414: 1أحمد، دار الكتب العلمیة، ط

  .555، ص3ابن عابدین، الدر المختار، ج -  50
  .7310 -7309، ص10وھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، ج -  51
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جم ابن فارس، مع.353، ص 3، ج)قصد(ابن منظور، لسان العرب، مادة: ینظر -  - 52

أبو . 54، ص5الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج. 95، ص5مقاییس اللغة، ج
أحمد : ، الصحاح، تح)ھـ393: المتوفى(نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي 

، 2م، ج 1987 -  ھـ 1407: 4بیروت، ط –عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین 
  .525-524ص

سعود الیوبي، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة محمد سعد بن أحمد بن م -  53
: 1الشرعیة، دار الھجرة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

  .29-28م، ص1998 -ه1418
 - طاھر أحمد الزاوي : ابن األثیر ، النھایة في غریب الحدیث واألثر، تح: ینظر -  54

. 460، ص2م، ج1979 -ه1399بیروت،  –لعلمیة محمود محمد الطناحي، المكتبة ا
. 262، ص3ابن فارس، مقاییس اللغة، ج. 1236، ص3الجوھري، الصحاح، ج

الدار  - یوسف الشیخ محمد،  المكتبة العصریة : الرازي، مختار الصحاح، تح
الفراء، معاني القرآن، . 163م، ص 1999 -ه1420: 5صیدا، ط –النموذجیة، بیروت 

عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، دار / محمد علي النجار / النجاتي أحمد یوسف : تح
  .46، 3، ج1مصر، ط –المصریة للتألیف والترجمة 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  مجمع الملك فھد : ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تح -  55
 -ه1416لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
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المصلحة الفضلى للمحضون بین الفقھ وقانون األسرة 
  الجزائري

  

   جیجلجامعة  - الجمعي سایب الباحث    

  1جامعة الجزائر - مبارك بوذراعالباحث    

  :الملخص

تعتبر الحضانة من أھم المسائل الفقھیة والقانونیة التي تعكس اھتمام 
الیة، وذلك من خالل التشریع بمصلحة الطفل وحمایة حقوقھ الشخصیة والم

  .تحدید كل ما لھ صلة بھا

ونجد أن المشرع الجزائري قد أولى للطفل المحضون عنایة كبیرة  
واھتمام واسع بالحفاظ على مصلحتھ وتحقیقھا على أرض الواقع من خالل 
سنھ للعدید من النصوص القانونیة التي تحمي حقوقھ من الضیاع، وفقا 

من الشریعة اإلسالمیة، مع إلزام القاضي لضوابط وأسس مستنبطة معظمھا 
  .بتطبیقھا وتفسیرھا بما یضمن المصلحة الفضلى للمحضون

وتقدیر ھذه المصلحة یعد من المسائل الجوھریة التي یجب على 
  .القاضي مراعاتھا وتعلیل قراراتھ تعلیال واضحا ال یشوبھ أي غموض

لحة للطفل وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى تبیان بعض معالم المص
المحضون على ضوء أحكام الفقھ وقانون األسرة الجزائري، مبرزین أھم 

  .الضمانات التي أقرھا المشرع الجزائري لذلك

المحضون، الفقھ اإلسالمي، المصلحة، قانون األسرة : الكلمات المفتاحیة
  .الجزائري



  مبارك بوذراع الباحث – الجمعي سایب الباحث
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  ماھیة مصلحة المحضون:المبحث األول

  ونتعریف مصلحة المحض: المطلب األول

  تعریف الحضانة: الفرع األول

وھي اسم من الحضن قال ابن . تعني الحفظ والرعایة والصیانة: لغة - 1
الحاء والضاد والنون أصل واحد یقاس، وھو حفظ الشيء وصیانتھ، : "فارس

جعلتھ في : فالحضن ما دون اإلبط إلى الكشح، یقال احتضنت الشيء
 .)1(حضني

نة الموكالن بالصبي یحفظانھ الحاضن والحاض: "وقال ابن منظور
  .)2("ویربیانھ وحضن الصبي یحضنھ حضنا

تربیة وحفظ من ال یستقل : "عّرف الفقھاء الحضانة بأنھا: اصطالحا - 2
، وذلك بتدبیر )3("بأمور نفسھ عّما یؤذیھ لعدم تمییزه كطفل وكبیر مجنون

ن شؤونھ وتدبیر طعامھ وملبسھ ونومھ وتنظیفھ وغسلھ وغسل ثیابھ في س
 .معینة ونحوھا حتى یستقل بنفسھ

من  62نّص التشریع الجزائري على الحضانة في المادة : "قانونا - 3
الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام : "قانون األسرة الجزائري بما یلي

 .)4("بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا

  تعریف المحضون: الفرع الثاني

یطلق على الطفل والطفلة الصغیران والجمع أطفال ولذلك : غةل - 1
كما یعّرف أیضا . )5( قیل یدعى طفال حتى یسقط من بطن أمھ إلى أن یحتلم

  .)6(المولود حتى یبلغ :بأنھ
الطفولة في الشرع تبدأ من لحظة الوالدة إلى البلوغ : اصطالحا - 2

 ).28: فرغا( ثُمَّ یُْخِرُجُكْم ِطْفًال : لقولھ تعالى
لم یَُخصَّ القانون الجزائري المحضون بتعریف خاص لكن  :قانونا - 3

سنة  19من القانون المدني أن سن الّرشد ھو  02فقرة  40جاء في المادة 
 .)7(كاملة
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أي أن المحضون ھو من ال یستقل بأمور نفسھ عما یؤدیھ لعدم تمییزه 
 على الطفل أو المعتوه كطفل أو كبیر مجنون أو معتوه فال تثبت الحضانة إال

 .)8(أما البالغ الرشید فال حضانة علیھ

 : تعریف المصلحة: الفرع الثالث

لغة من الصالح، والمصلحة واحدة المصالح، : المصلحة: لغة - 1
: أقامھ، والمصلحة: نقیض االستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: واالستصالح

: نھ الفساد؛ وصلح الشيءزال ع: الصالح، والنفع؛ وصلح صالحاً وصلوحاً 
 .)9(أتى بما ھو صالح نافع: أَصلََح في عملھ: كان نافعاً، أو مناسباً؛ یقال

المحافظة على مقصود الشرع : "عرفھا الغزالي بأنھا :اصطالحا - 2
ومقصود الشرع من الخلق خمسة وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم 

ألصول الخمسة فھو مصلحة وكل ونسلھم ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه ا
 .)10(ما یفوت ھذه األصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

وأعـني بالمصـالح ما یرجع إلى قیام "":كما عّرفھا الشاطبي بقولھ
حیاة اإلنسان وتمام عیشھ،  ونیلھ ما تقتضیھ أوصافھ الشھوانیة والعقلیة علـى 

 .)11("اإلطـالق حـتى یكون منعما على اإلطالق
لم یعرف القانون الجزائري المصلحة  :ف المصلحة قانوناتعری - 3

كمصطلح وإنما وظّفھا في بعض المسائل والمواضیع التي یقتضي فیھا إعمال 
المؤرخ في  154- 66من األمر رقم  460وھو ما ورد في المادة . المصلحة

: المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري المعدل والمتمم1966جوان 
أن یأمر بكل تدبیر مؤقت لھ عالقة  لمصلحة القاصرقاضي ومراعاة یمكن لل"

بممارسة الوالیة كما یجوز لھ أن یسند مؤقتا حضانة القاصر ألحد األبوین 
وإذا تعذر ذلك تسند ألحد األشخاص المبینین في قانون األسرة، یمكن أن 

قائیا ذلك، إما تل مصلحة القاصریكون ھذا اإلجراء موضوع تعدیل إذا تطلبت 
من القاضي أو بناء على طلب الولي أو القاصر الممیز أو ممثل النیابة العامة 

 .أو كل شخص آخر تتوفر فیھ الصفة لحمایة القاصر
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كذلك فإّن قانون األسرة الجزائري یأخذ بقاعدة مراعاة مصلحة 
منھ نجده  222المحضون دون أن یضع لھا تعریفا عاّما، لكن بالرجوع للمادة 

ا قانونیا في مسألة ما، یحیلنا  على أحكام الشریعة اإلسالمیة إذا لم نجد نّصً
وھذا دون تقیید بمذھب معین، رغم عدم وضع تعریف لقاعدة مراعاة مصلحة 

وخصائص تنفرد بھا یمكن   المحضون یضبطھا، إال أّن ھناك ممیزات
  :إبرازھا

أن قاعدة مراعاة مصلحة المحضون ھي ذاتیة و شخصیة، بمعنى    - أ
األساس ینظر القاضي إلى كل طفل  لق بكل طفل على حدة، و على ھذاتتع

ال  على حدة و یحدد مصلحتھ، فما كان یصلح لطفل حدیث العھد بالوالدة
  .یصلح بالضرورة إلى الطفل البالغ السادسة أو السابعة من العمر 

قاعدة مراعاة مصلحة المحضون لیست قاعدة ثابتة، بل ھي قابلة  -ب
ال یصلح لھ في زمان  وقت معین قد ا كان یصلح للمحضون فيللتغییر، فم

  .آخر

  ُحكم وأدلة مشروعیة الحضانة: المطلب الثاني

الحضانة فرض عین في حق أحد الوالدین أو أقربائھم ضمن أولویات 
ذكرھا الفقھاء فھي واجبة ألن المحضون یھلك بتركھا، فوجب حفظھ من 

  .ؤه من الھالكالھالك، كما یجب اإلنفاق علیھ و إنجا

  :أدلّة مشروعیة الحضانة

  :من الكتاب: الفرع األول

َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن أَْوَالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن ۖ لَِمْن أََراَد : قول هللا تعالى
َضاَعةَ ۚ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروِف ۚ َال تَُكلَُّف  أَن یُتِمَّ الرَّ

نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعھَا ۚ َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوَال َمْولُوٌد لَّھُ بَِولَِدِه ۚ َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل 
ْنھَُما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما ۗ َوإِْن أََردتُّْم  لَِك ۗ فَإِْن أََراَدا فَِصاًال َعن تََراٍض مِّ َذٰ

ا آتَْیتُم بِاْلَمْعُروِف ۗ َواتَّقُوا أَ  ن تَْستَْرِضُعوا أَْوَالَدُكْم فََال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إَِذا َسلَّْمتُم مَّ
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ   ).233: البقرة( هللاَّ
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ا نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلَھَا َزَكِریَّا فَتََقبَّلَھَا َربُّھَا ِبقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتَھَ : وقولھ تعالى
َذا   ُكلََّما َدَخَل َعلَْیھَا َزَكِریَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدھَا ِرْزقًا قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّٰى لَِك ھَٰ

َ یَْرُزُق َمن یََشاُء بَِغْیِر ِحَسابٍ  ِ إِنَّ هللاَّ   ،)37: آل عمران( قَالَْت ھَُو ِمْن ِعنِد هللاَّ
لَِك ِمْن أَنبَاِء اْلَغْیِب نُوِحیِھ إِلَْیَك َوَما ُكنَت لََدْیِھْم إِْذ یُْلقُوَن : وقول هللا تعالى َذٰ

  ).44: آل عمران( أَْقَالَمھُْم أَیُّھُْم یَْكفُُل َمْریََم َوَما ُكنَت لََدْیِھْم إِْذ یَْختَِصُمونَ 

  :قال القرطبي رحمھ هللا في تفسیر اآلیة األولى

. الخبر موضع في أوالدھن یرضعن. ابتداء والوالدات: تعالى قولھ
 الولد؛ ذكر والطالق النكاح سبحانھ هللا ذكر ولما. زمان ظرف كاملین حولین

الزوجین قد یفترقان وثم ولد، فاآلیة إذا في المطلقات الالتي لھن أوالد من  ألن
اع أوالدھن من أزواجھن، قالھ الُسّدي والضحاك وغیرھما، أي ھن أحق برض

 وھذا األجنبیات ألنھن أحنى وأرق، وانتزاع الولد الصغیر إضرار بھ وبھا،
 وإنما وشفقتھا، حنوھا لفضل حضانتھ أحقب فاألم وإن فطم الولد یدل على أن

  )12(..."بالحضانة أحق تكون

أیھم یكفل مریم أي یحضنھا، فقال : "وقال في قصة مریم وزكریاء
وكانت عنده أشیع بنت فاقود أخت حنة . التھا عنديأنا أحق بھا، خ: زكریا 

فاقترعوا . نحن أحق بھا، بنت عالمنا: وقال بنو إسرائیل . بنت فاقود أم مریم
علیھا وجاء كل واحد بقلمھ، واتفقوا أن یجعلوا األقالم في الماء الجاري فمن 

قلم  فجرت األقالم وعال: قال النبي . وقف قلمھ ولم یجره الماء فھو حاضنھا
  .)13("وقیل غیر ھذا ،وكانت آیة لھ ؛ ألنھ نبي تجري اآلیات على یدیھ. زكریا

  من السنة : الفرع الثاني

 كان ھذا ابني إن" هللا رسول یا قالت امرأة أن عمرو بن هللا عبد عن - 1
 أن وأراد طلقني أباه وإن حواء لھ وحجري سقاء لھ وثدیي وعاء لھ بطني

  .)14("تنكحي لم ما بھ أحق أنت" : هللا لرسو لھا فقال" مني ینتزعھ

ففي الحدیث داللة على أن األم أحق بحضانة ولدھا ما لم تتزوج بغیر 
  .محرم
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 رسول إلى جاءت امرأة سمعت:عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال  - 2
 بابني یذھب أن یرید زوجي إن" :هللا رسول یا فقالت عنده قاعد وأنا  هللا
 فقال علیھ إستھما" : هللا رسول فقال نفعني وقد عنبة يأب بئر من سقاني وقد

 أیھما بید فخذ أمك وھذه أبوك ھذا : النبي فقال ولدي في یحاقني من زوجھا
في الحدیثین داللة واضحة على وجوب   .)15("بھ فانطلقت أمھ بید فأخذ شئت

  .الحضانة

  صور تطبیق معیار المصلحة الفضلى للمحضون: المبحث الثاني

مصلحة المحضون أو الطفل قاعدة فقھیة یصعب إفراغھا في مادة إن 
قانونیة، فھي قاعدة متعارف علیھا رغم عدم تحدید محتواھا، والمشرع أخذ 

  .بھا دون أن یحدد لھا معنا عاما ومجردا

فقاعدة مصلحة المحضون قاعدة ذاتیة أي أنھا تتعلق بكل طفل على 
بكل طفل من حیث السن حدا، فالقاضي ینظر إلى الظروف الخاصة 

والحاجیات والمحیط الذي یترعرع فیھ، كما یجب أن ننظر إلى ھذه القاعدة 
  .من حیث الزمان فتطور الحیاة أدى إلى تطور متطلباتھا وإلى تعقیدھا أیضا 

وما یمكن قولھ ھو أن قاعدة مصلحة الطفل قاعدة مرنة ومطاطة تتأقلم 
إلى آخر ومن مكان إلى آخر  مع الظروف الزمنیة، فھي تختلف من زمان

  .وخاصة من طفل إلى آخر

  مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة لمستحقیھا: المطلب األول

  مراعاة مصلحة المحضون في ترتیب الحاضنین: الفرع األول

من قانون األسرة الجزائري نجد المشرع  64بالرجوع إلى نص المادة 
ھلین قانونا لرعایة المحضون؛ وذلك قد أرشد وحدد للقاضي األشخاص المؤ

األم أولى بحضانة ولدھا، ثم األب، ثم الجدة ألم، ثم الجدة ألب ثم : "بقولھ
  ".الخالة ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

والجدیر بالمالحظة ھو أن المشرع الجزائري قد حدد مراتب الحاضنین 
لطة التقدیریة الواسعة للقاضي الختیار وجعلھا حقا لھم، في حین ترك الس
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األصلح بینھم للقیام برعایة المحضون وتدبر شؤونھ، وھذا راجع لكون 
  .الترتیب لیس من النظام العام الواجب االلتزام بھ

وبالرجوع إلى أحكام الشریعة فیما یخص أحقیة ترتیب الحاضنین بعد 
قول بأن المشرع الجزائري األم لم یتفق علیھ باإلجماع، وبالتالي ال یمكن ال

خالف قواعد الشریعة اإلسالمیة، باإلضافة إلى أن حق الحضانة حق مشترك 
بالنسبة للمحضون والحاضن في نفس الوقت، مما یحتم على القاضي مراعاة 

  . 16مصلحة المحضون وترجیحھا فوق كل اعتبار

 مراعاة مصلحة المحضون في تحدید شروط استحقاق رعایة: الفرع األول
 المحضون

لم یفرد المشرع الجزائري مادة محددة للحدیث عن الشروط الواجب 
من قانون األسرة  62واكتفى في نص المادة  توافرھا الستحقاق الحضانة

نجده یحیلنا على أحكام  222لكن بالرجوع للمادة  "أن یكون أھال لذلك": بقولھ
ریعة اإلسالمیة؛ فالبد من الرجوع إلى ما جاءت بھ الش الشریعة اإلسالمیة

حیث وضع الفقھاء شروط وجب توفرھا في الحاضنین من الرجال 
  :والحاضنات من النساء المستحقین والمستحقات للحضانة بیانھا فیما یأتي

  :الشروط العامة في الرجال - أوَال 

البد أن یكون  :الشروط الواجب توافرھا في الحاضنین من الرجال -أ
  :الحاضن

فال حضانة للصغیر ولو كان ممیزاً؛ ألنھ عاجز عن  :بالغا عاقال - أوال
فال َحَضانَةَ لَِرقِیٍق َوَمْجنُوٍن، َوفَاِسٍق َوَكافٍِر َعلَى "، )17(رعایة شؤون نفسھ

فال حضانة لمجنون ألَنَّھُ َال یَتَأَتَّى ِمْنھُ اْلِحْفظُ َوَال التََّعھُُّد بَْل ھَُو فِي  ،)18("ُمْسلِمٍ 
لَى َمْن یَْحُضنُھُ، وشرط العقل من الشروط التي اتفق علیھا نَْفِسِھ یَْحتَاُج إ

  .الفقھاء
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كما اشترط المالكیة الرشد، فال حضانة لسفیھ مبذر لئال یتلف مال 
المحضون أو ینفق علیھ منھ ما ال یلیق، وشرطوا أیضاً مع الحنابلة عدم 

  .)19(المرض المنفر كالجذام والبرص، فال حضانة لمن بھ شيء من المنفرات

وھي االستطاعة على صون : القدرة على تربیة المحضون -ثانیا
الصغیر في ُخلقھ وصحتھ، فال حضانة للعاجز لكبر سن أو مرض أو 

فالطفل في حركاتھ وسكناتھ لو لم یكن ملحوظا من مراقب ال یسھو  .)20(شغل
  .)21(وال یغفل عنھ ألوشك أن یھلك

مانة في حفظ الدین والخلق ویقصد بھا األ: األمانة على األخالق -ثالثا
فال حضانة لفاسق كشارب الخمر والمشتھر بالزنا واللھو المحرم ألن 

  .)22(المحضون ینشأ على طریقتھ

إلى أنھ ال حضانة لغیر ) 24(والحنابلة )23(ذھب الشافعیة: اإلسالم - رابعا
مسلم إذا كان المحضون مسلما، واستدلوا على ذلك بأن الحضانة والیة وال 

كذلك إذا كانت الحضانة ال تثبت للفاسق فال )25(یر المسلم على المسلمتثبت لغ
  .)26(تثبت للكافر من باب أولى ألن ضرره أكبر

ویبنى على ذلك أنھ  :أن یكون محرما إذا كان المحضون أنثى -خامسا
لذریعة  یكون للرجل الحق في حضانة ابنة عمھ ألنھ لیس محرما لھا سدا ال

 أن فللقاضي عمھا ابن عصبة غیر للبنت یكن لم إذا ھالفساد و الفتنة إال أن
عنده إذا كان مأمونا علیھا و ال یخشى علیھا من الفتنة من وجودھا في  یبقیھا

  )27(بیتھ

    :الشروط الواجب توافرھا في الحاضنات من النساء -ب

أالّ تكون المرأة متزوجة بأجنبي عن الصغیر أو بغیر قریب  - أوال
حینما جاءتھ  لیھ في الحدیث الذي ورد عن النبي وھو متفق ع :)28(محرم

امرأة فقالت یا رسول هللا إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء، وحجري لھ حواء، 
أنت أحق بھ ما " :وثدیي لھ سقاء، وزعم أبوه أنھ ینزعھ مني، فقال علیھ السالم

ق ، ألنھ یعامل الصغیر بقسوة وكراھیة وألنھا مشغولة عنھ بح)29("لم تتزوجي
  .الزواج
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لكن بعض الفقھاء قد ذھبوا إلى أنھ ال مانع من بقاء المحضون مع أمھ في 
 حال ما تزوجت بأجنبي في حال ما قضت مصلحة المحضون بذلك، وھو ما

یسقط حق : "حیث قال 66ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص المادة 
الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة 

  )30("لمحضونا

فال حضانة لبنات  :أن تكون ذات رحم محرم من المحضون -ثانیا  
العم أو العمة، وال بنات الخال أو الخالة بالنسبة للصبي، لعدم المحرمیة، ولھن 

  .)31(الحنفیة الحق في الحضانة بالنسبة لألنثىعند 

ألن سكناھا مع : أال تقیم الحاضنة بالمحضون في بیت یبغضھ -ثالثا
مع ابنتھا أم  سكنت إذا للجدة حضانة فال والضیاع، لألذى ض یعرضھالمبغ

الطفل إذا تزوجت، إالّ إذا انفردت بالسكنى عنھا، وھذا شرط عند المالكیة كما 
أشترط الشافعیة و الحنابلة إرضاع األم لولدھا فإن لم یكن لھا لبن، أو امتنعت 

ب استئجار مرضعة من اإلرضاع فال حضانة لھا ألن في ذلك تكلف على األ
  .)32(تترك منزلھا وتنتقل إلى مسكن الحاضنة عسرا علیھ، فال یكلف بذلك

 إن امتناع: أالّ تكون قد امتنعت عن حضانتھ مجانا و األب معسر - رابعا
األم عن تربیة الولد مجانا عند إعسار األب مسقط لحقھا في الحضانة، فعدم 

كان األب معسرا ال یستطیع  االمتناع یعتبر شرطا من شروط الحضانة فإذا
تربیتھ مجانا سقط حق األولى في  دفع أجرة الحضانة و قبلت قریبة أخرى

  .)33(الحضانة

  مراعاة مصلحة المحضون عند تمدید الحضانة وانقضاؤھا: المطلب الثاني

بعد تطرقنا في المطلب السابق إلى مراعاة مصلحة المحضون عند 
ب إلى  مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة نتطرق في ھذه المطل

تمدید مدة الحضانة وانقضاؤھا بالنسبة للمحضون سواء كان ذكر أم أنثى 
من قانون األسرة جزائري وإمكانیة  65وذلك حسب ما ورد في نص المادة 

تمدیدھا للطفل المحضون وذلك في حالة ما إذا كان التمدید في صالحھ، إذ 
ھذه الحضانة أن یراعى في كل األحوال على القاضي عند الحكم بتمدید 
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المصلحة العلیا للطفل المحضون وفق ما سنوضحھ بتطرقنا أوال إلى حالة 
انقضاء مدة الحضانة ثم حالة تمدیدھا وأخیرا ربط حالة التمدید بمراعاة قاعدة 

  :مصلحة المحضون وفق ما یلي 

   انقضاء مدة الحضانة: الفرع األول

تنقضي مدة الحضانة للذكر : "قانون األسرةمن  65ورد في نص المادة 
  ". …سنوات واألنثى ببلوغھا سن الزواج  10ببلوغھ 

من خالل نص المادة المذكورة أعاله، نالحظ أن المشرع الجزائري قد 
حدد سن انقضاء مدة الحضانة للذكر ببلوغھ العشر سنوات، ویفھم من ذلك أنھ 

یطالب بحضانة ولدھما إّال في  یحق ألحد الوالدین عند الحكم بطالقھما أن
حالة ما إذا كان سنھ یقل عن العشر سنوات، أما بالنسبة لألنثى فنصت المادة 

 07على أنھ تنقضي حضانتھا ببلوغھا سن الزواج، وبالرجوع إلى نص المادة 
 19من قانون األسرة فقد حدد المشرع الجزائري سن زواج المرأة والرجل بـ 

  .سنة 

ھاء الشریعة اإلسالمیة فقد اختلفوا في تحدید مدة انتھاء أما بالنسبة لفق
حضانة المحضون سواء كان ذكر أو أنثى، فاإلمام مالك یرى بأن حضانة 
الذكر تنتھي ببلوغھ أما حضانة األنثى فتنتھي بالدخول أي حتى اقترانھا ولیس 
ببلوغھا سن الزواج كما ھو منصوص علیھ في قانون األسرة جزائري، أما 

الفقھ الحنفي فقد حدد انقضاء حضانة الذكر ببلوغھ سن السبع أو ثمانیة في 
سنوات أما بالنسبة لألنثى فتنقضي حضانتھا ببلوغھا سن التسع سنوات وھو 
حسب رأینا غیر متطابق مع الواقع إذ أنھ سواء كان األمر یتعلق بالذكر أم 

ى مع حاجیتھما باألنثى فالسن المحدد بالنسبة النقضاء حضانتھما ال یتماش
  .الماسة لمن یحضنھما ویتولى شؤونھما

أما بالنسبة للفقھ الحنبلي فیرى أن انقضاء مدة الحضانة للصبي أي 
سواء كان ذكر أم أنثى ھو نفسھ وقد حدده بسن السبع سنوات أما الفقھ الشافعي 

  .فیرى أنھ إذا بلغ الصبي ذكر أم أنثى سن التمییز بینھما فتنقضي حضانتھما
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یالحظ من خالل ما سبق ذكره ھو اختالف المذاھب األربعة في ما 
تحدید انقضاء مدة الحضانة بالنسبة للمحضون سواء كان ذكر أم أنثى، 

من قانون األسرة الجزائري، نرى أن المشرع  65وبالرجوع إلى نص المادة 
قد خالف المذاھب األربعة في تحدیده سن انقضاء الحضانة بالنسبة للذكر أم 

نثى وذلك في سبیل مراعاة مصلحتھم العلیا، فالمشرع اجتھد في ھذا المجال األ
وذلك تماشیا مع الظروف التي یعیشھا مجتمعنا وصعوبة الوضع االجتماعي 
وحسب رأینا فإن ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في ھذه المادة ھو األقرب 

ظروف للصواب إذا ما أخذنا بعین االعتبار اختالف الزمان وتطور ال
المعیشیة وقساوة الحیاة،  فمن غیر المعقول أن تنقضي حضانة الطفل ببلوغھ 
السبع سنوات سواء كان ذكر أم أنثى، وخصوصا في حالة ھذه األخیرة أین 

  .تكون بأمس الحاجة إلى مصاحبة النساء ومعاشرتھن

ما یالحظ كذلك ھو أن المشرع الجزائري أغفل عند ضبطھ لموضوع 
دث عن وضعیة المحضون بعد انقضاء مدة الحضانة وعموما الحضانة أن یتح

ق أسرة التي تحیلنا  إلى أحكام الشریعة  222بالرجوع إلى نص المادة 
اإلسالمیة نجد أن أراء الفقھاء المسلمین جاءت مختلفة فمنھم من یقول بعودة 
المحضون إلى األب بحكم الشرع ولیس للمحضون حق الخیار بین أن یرجع 

أو إلى األم ومنھم من یقول بأن المحضون مخیر ولھ الحق في أن  إلى األب
  .یلجأ إلى أي الوالد یستأنس  إلیھ

  مراعاة مصلحة المحضون عند تمدید مدة الحضانة: الفرع الثاني

وللقاضي أن  …" :من قانون األسرة 65لقد نص المشرع في المادة 
حاضنة أما لم تتزوج سنة إذا كانت ال 16یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

  ."ثانیة

من خالل تحلیلنا لنص ھذه المادة نالحظ أن المشرع الجزائري أورد 
استثناء عن القاعدة التي تقضي بانتھاء مدة حضانة الذكر ببلوغھ العشر 
سنوات، إذ نص على أنھ یجوز للقاضي أن یقضي بتمدید مدة حضانتھ من سن 

ر سنة، وذلك في حالة ما انتھت العشر سنوات إلى غایة بلوغھ السادسة عش
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المدة القانونیة لحضانتھ وطلب الحاضن من ھیئة المحكمة تمدید ھا لھ، وذلك 
  : )34(بتوافر شرطین وھما

  .أن یكون الحاضن طالب التمدید ھو األم نفسھا :الشرط األول

أن ال تكون األم متزوجة ثانیة مع رجل آخر لیس : الشرط الثاني
ذلك أنھ إذا قضت المحكمة حین فصلھا في موضوع بمحرم  للمحضون معنى 

الطالق بإسناد حضانة الطفل المحضون ألمھ، وكان سنھ ال یتجاوز مثال 
سنوات وبالتالي انتھت المدة القانونیة ) 10(السبع سنوات ثم بلغ سن العشر 

من قانون األسرة، جاز لھا أن تطلب من ھیئة  65المنصوص علیھا في المادة 
ید مدة ھذه الحضانة وإبقاؤه عندھا إلى أن یبلغ سن السادسة عشر المحكمة تمد

من عمره، أما في حالة عدم مطالبتھا بتمدید مدة الحضانة فإنھا تسقط منھا كما 
  .ن تطرقنا إلى أسباب سقوط الحضانةسنوضحھ حی

من قانون األسرة ھو أن المشرع  65والمالحظ من خالل نص المادة 
في المطالبة بتمدید مدة الحضانة إال في حالة ما إذا الجزائري قد أعطى الحق 

 …"كانت الحضانة قد أسندت ألم المحضون فقط وھذا حینما نص على أن 
ولكن اشترط علیھا في ھذه الحالة عدم  ،"إذا كانت الحاضنة لم تتزوج ثانیة

  .       زواجھا ثانیة برجل لیس ذي محرم للمحضون

المذكورة أعاله أنھ ال  65نص المادة  كما یستخلص بمفھوم المخالفة من
  .یجوز ال لألم وال لغیرھا طلب تمدید أجل حضانة األنثى مطلقا

وما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا السیاق ھو أن السبب الذي خفض من 
أجلھ سن حضانة الذكر إلى أقل من األنثى ھو أن الذكر یفضل عدم عشرة 

ألنھ یأخذ في ) المراھقة(من سن االحتالم  النساء ویستغنى عن خدماتھن ابتداء
الركون إلى تقلید الرجال وتظھر علیھ عالمات الرجولة بینما الفتات على 

  .ا ازدادت حاجتھا إلى عشرة النساءخالف ذلك فكلما ازداد سنھا كلم
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  سقوط الحق في الحضانة وعودتھا: المطلب الثالث

ة على أسباب سقوط لقد نص المشرع الجزائري في قانون األسر      
منھ، ونص  70إلى غایة المادة  66الحضانة ونظمھا في خمس مواد من المادة 

عن عودة الحضانة بعد زوال سبب سقوطھا ولھذا ارتأینا أن  71في المادة 
نتطرق لھذا الموضوع وفق  ثالث مطالب أساسیة ففي المطلب األول نتطرق 

ب الثاني إلى عودة الحضانة إلى أسباب سقوط الحضانة ثم ننتقل في المطل
وذلك في حالة زوال سبب سقوطھا وفي المطلب الثالث إلى كیفیة ممارسة 

  :)35(دعوة إسقاط الحق في الحضانة وفق ما یلي

  أسباب سقوط الحق في الحضانة : الفرع األول

حق الحضانة ال یثبت بصفة مؤبدة لصاحبھ وإنما ھو أداء أو جبھ  
ضن كما نص علیھ المشرع والتزم بشروطھ بقي لھ القانون، فإن قام بھ الحا

ھذا الحق إلى أن یبلغ المحضون السن القانوني المنصوص علیھ في المادة 
من قانون  األسرة وإن أخل بااللتزام من االلتزامات المرمیة على عاتقھ أو 65

فقد شرطا من شروط أھلیة الحضانة وجب إسقاطھا منھ فالسؤال الذي یطرح 
ا المقام ھو ما ھي أسباب سقوط الحق في الحضانة ؟ وانطالقا من نفسھ في ھذ

  :ذلك فإن حق الحضانة یسقط بسبب من األسباب التالیة

لقد نصت المادة : سقوط حق الحضانة بالتزویج بغیر قریب محرم - أوَال 
یسقط حق الحضانة بالتزویج بغیر قریب "من قانون األسرة الجزائري  66

زوجة وقع طالقھا من زوجھا بحكم قضائي وأسندت  ویعني ھذا أن كل. محرم
لھا حضانة أوالدھا منھ یسقط حقھا في ھذه الحضانة وذلك بقوة القانون وھذا 
بمجرد زواجھا أثناء قیام حق الحضانة مع شخص لیس لھ عالقة قرابة مع 
المحضون، فإذا قام األب، أو غیره ممن لھم  حق الحضانة المحضون من 

من قانون  األسرة، برفع دعوى  64ورد ذكرھم في المادة األشخاص  الذین 
أمام المحكمة لطلب إسقاط حق حضانة األم فإن المحكمة ستستجیب حتما 
لطلبھم ھذا  وتقضي بإسقاط حقھا في الحضانة وتمنحھا إلى غیرھا سواء األب 

  .ممن لھم الحق في ذلك وقام بطلبھاأو غیره 
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حینما جاءتھ امرأة فقالت یا  نبي غیر أنھ في الحدیث الذي ورد عن ال
رسول هللا إن ابني ھذا كان بطني لھ وعاء، وحجري لھ حواء، وثدیي لھ 

أنت أحق بھ ما لم " :سقاء، وزعم أبوه أنھ ینزعھ مني، فقال علیھ السالم
، ألنھ یعامل الصغیر بقسوة وكراھیة وألنھا مشغولة عنھ بحق )36("تتزوجي
  .الزواج

ذھبوا إلى أنھ ال مانع من بقاء المحضون مع أمھ  لكن بعض الفقھاء قد
، )37(في حال ما تزوجت بأجنبي في حال ما قضت مصلحة المحضون بذلك

یسقط حق : "حیث قال 66ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص المادة  وھو ما
الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة 

  .)38("المحضون

  ق الحضانة بالتنازل سقوط ح -ثانیا

من قانون األسرة السالفة الذكر عن سبب أخر من  66نصت المادة 
بالتنازل ما لم . …"أسباب سقوط الحق في الحضانة وذلك بنصھا على أنھ 

فقد أقر المشرع في نص ھذه المادة على أن  ،"یضر بذلك بمصلحة المحضون
لحق بشرط أساسي وھو للحاضنة الحق في التنازل عن الحضانة لكن قید ھذا ا

أن ال یضر ذلك التنازل بمصلحة المحضون فإذا كان ذلك التنازل في غیر 
صالح المحضون رفض القاضي طلبھا ھذا مادامت تتوفر فیھا الشروط 

وقد ، )39(القانونیة والشرعیة للحضانة ومادامت مصلحة المحضون متعلقة بھا
األم عن الحضانة ال یعتبر  أن تنازل"ھذا الصدد عن المحكمة العلیا   جاء في

نھائي ألن حضانة األوالد من المسائل المتعلقة بحالة األشخاص التي یمكن 
  . )40("...یھا اعتبارا  لمصلحة المحضون الرجوع ف

ففي حالة إسناد الحضانة إلي األم أو الخالة أو األب أو غیرھم  ممن لھم 
و الحاضنة أمام القاضي الحق فیھا، وأثناء قترة قیام الحضانة جاء الحاضن أ

وطلب إسقاط حقھ في تلك الحضانة فإن القاضي عند إصدار حكمھ في القضیة 
وجب أن یضع صوب عینیھ دائما وأبدا مصلحة المحضون وان كان ذلك 

  .تھ أم الالتنازل سیضر بمصلح
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سقوط حق الحضانة بانتفاء أحد الشروط الواجب توفرھا في   -ثالثا
من قانون األسرة على أنھ  67رع في نص المادة لقد أورد المش: الحاضن

أعاله،  62تسقط الحضانة باختالل أحد الشروط المرعیة شرعا في المادة "
  ".غیر أنھ یجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعاله

یستشف من نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري أضاف حالة أخرى 
أو الحاضنة في ممارسة حقھا في رعایة إذا توفرت سقط حق الحاضن 

السابقة الذكر تتعلق  67المحضون، وھذه الحالة المذكورة في نص المادة 
بتخلف أحد الشروط الواجب توفرھا في الحاضن لیكون أھال لممارسة حقھ، 
ومعنى ھذا أن ھذه الشروط كانت متوفرة فیھ إذ أسندت لھ حضانة الطفل 

فالقاضي عند إسناد الحضانة  لذلك الشخص  بموجب حكم قضائي،  وبالتالي
قد رعى توفر كل الشروط الواجبة  وأنھ في نفس الوقت أخذ بعین االعتبار 
مصلحة المحضون، ولكن ثبت فیما بعد أن ھذا الشخص قد عجز أو أھمل 
واجبھ نحو المحضون بحیث یكون قد تركھ دون رعایة وال حمایة وال تعلیم 

د أقرت المحكمة العلیا على وجوب توفر كل شروط وال تربیة، وفي ھذا الصد
  .)41(الحضانة وتخلف أحدھا یؤدي إلى إسقاط ھذا الحق كتخلف شرط القدرة

والجدیر بالذكر أن طلب إسقاط حق الحاضن في الحضانة وجب أن 
یرد من  طرف أحد مستحقیھا من أصحاب الدرجات األخرى، فإذا قضت 

تسندھا إلي الشخص الذي رفع دعوى  المحكمة بإسقاط حق الحضانة وجب أن
إسقاط الحضانة، ولكن وجب في كل األحوال على القاضي عند النطق بالحكم 

  .أن یراعي في كل األحوال مصلحة المحضون

ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھو حالة ما إذا أسندت 
ھو موقف الحضانة ألم المحضون وكانت ھذه األخیرة عاملة أو موظفة، فما 

القانون في ھذه المسألة؟ أي كیف یمكن لھا أن تقوم بعملھا وبرعایة المحضون 
في نفس الوقت؟ إن قانون األسرة قد أغفل أن یتحدث على ھذه الحالة لكن 
ھناك من تطرق  إلى ھذه المسألة ومن بینھم األستاذ عبد العزیز سعد الذي 

كون قادرة على أن توفر أن الحاضنة العاملة أو الموظفة یجب أن ت"یرى 
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للمحضون كل عناصر الرعایة والتربیة والحمایة المنصوص علیھا في المادة 
من قانون األسرة  سواء بعملھا المباشر أو بواسطة الغیر، وإذا عجزت  62

عن ذلك فسوف تفقد حقھا في الحضانة حتى ولو كانت ال تمارس أي وظیفة 
  ".أو أي عمل مأجور

من قانون  68جاء في نص المادة : ضانة بالتقادمسقوط حق الح - رابعا
إذا لم یطلب الحضانة مستحقھا لمدة تزید عن سنة "األسرة الجزائري أنھ 

، ما یعاب على نص ھذه المادة أنھ لم یبین صفة "بدون عذر سقط حقھ فیھا
مستحق الحضانة إذ إن أصحاب الحق في الحضانة رتبھم المشرع الجزائري 

ھم وذلك لتعددھم وھذا ما یضفي نوع من الغموض على حسب درجة استحقاق
فإنھ في حالة ما إذا تخلى  )42(ھذا النص، وحسب األستاذ عبد العزیز سعد

مستحق الحضانة باألسبقیة عنھا ضمنیا ولم یطلبھا في الوقت المناسب حتى 
مضى على ذلك مدة من الزمن تفوق السنة كاملة فإن حقھ فیھا سیسقط بقوة 

 یطلب من القضاء إذا قدمت الدعوى إلى القضاء إال أن یقر ھذا القانون وال
   .السقوط بموجب حكم تصدره المحكمة المختصة

معنى ذلك إذا وقع طالق بین الزوجین وبقي األوالد عند والدھم دون 
أن تطلب أمھم أو من یلیھا كالخالة مثال حضانتھم في مدة تزید عن السنة فإنھ 

من حق من یلیھا أن یطالبوا بحقھم في الحضانة أمام لم یعد من حق األم وال 
من لم یطلب حقھ في  المحكمة، وھذا ما ورد في الشریعة اإلسالمیة أي أنھ

الحضانة لمدة تزید عن عام بدون عذر سقط حقھ فیھا، ویبقى الطفل 
المحضون عند أبیھ وذلك حتى بلوغھ السن القانوني النقضاء الحضانة، أو 

  .األب بسبب الوفاة مثال أو سبب شرعي أخر  سقوط الحضانة من

كذلك إذا بلغ المحضون سن العاشرة یعتبر قد وصل إلى مرحلة تسمح 
لألب أو لغیره  طلب إسقاط  الحضانة، مالم تتمسك بھا األم خالل سنة من 
تاریخ نھایة العشر سنوات فإذا انتھت السنة الحادیة عشر سقط حق الحاضن 

  .وذلك لعدم مطالبتھ بتمدید مدة الحضانةفي االحتفاظ بالمحضون 
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من  70جاء في نص المادة : سقوط حق الحضانة بالمساكنة -خامسا
تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونھا مع أم : "قانون األسرة

  ".المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم

عدة المذكورة أعاله، نستنتج أن ھناك  70من خالل تحلیلنا لنص المادة 
عناصر وجب توفرھا لتطبیق ھذه المادة وللتقریر بسقوط حق الحضانة، فأول 
ھذه العناصر یتمثل في األشخاص الموكل لھم بموجب حكم قضائي حضانة 
الطفل المحضون ویتعلق األمر بكل من الجدة األم والخالة أخت أم المحضون 

مادة، أما فإذا تخلف ھذا العنصر أي صفة الحاضن ال یمكن تطبیق ھذه ال
العنصر الثاني فیتمثل في أن تأتي ھذه الخالة أو الجدة إلى منزل األم ومعھا 
المحضون فتقیم معھا في نفس المسكن إقامة مستمرة ودائمة، ألنھ لو جاءت 
زائرة أو لتقیم إقامة مؤقتة كقضاء عطلة الصیف مثال أو كانت تسكن بجوار 

ھا، أما العنصر الثالث فمفاده أن أم المحضون لما أمكن اإلدعاء بسقوط حضانت
تكون أم المحضون متزوجة وأن یكون زوجھا شخص أجنبي عن المحضون 

فإذا توفرت كل ھذه  .أي ال عالقة لھ بھ وال تربطھ بھ أي قرابة محرمیة
العناصر المذكورة أعاله في نفس الوقت أي  أن تكون الحاضنة الجدة أو 

ون وأن تكون ھذه األخیرة متزوجة بغیر الخالة وأن تنتقل للعیش مع أم المحض
قریب محرم للمحضون فإن حق الخالة أو الجدة یسقط بقوة القانون،  ویحق 
لمن تتوفر فیھ الشروط الشرعیة والقانونیة من غیرھما أن یطلب من المحكمة 

  .الحكم بسقوط الحضانة على أیة واحدة منھما وإسنادھا إلیھ

ن قصده من حصر سقوط الحضانة غیر أن  المشرع الجزائري لم یبی
بالمساكنة مع أم المحضون في الخالة أو الجدة ألم دون غیرھما، ثم أنھ سكت 
عن جعل ھذا السبب نفسھ كسبب من أسباب السقوط في الحالة العكسیة وھي 
الحالة التي تكون فیھا أم المحضون مطلقة من زوج ثاني أو متوفى عنھا 

االقتصادیة أو االجتماعیة فتسكن مع أختھا زوجھا وتنتقل لسبب من األسباب 
أو أمھا التي تقوم بحضانة ابنھا ھي، كما أن المشرع سكت عن الحالة التي 
یقضي فیھا بالحضانة إلى أم األب وتكون تسـكن في مسكن األب نفسھ سكنا 

  .)43(دائما قبل الحكم بالحضانة وبعده
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ألن المشرع ونحن نشاطر األستاذ عبد العزیز سعد في ھذا الطرح 
بسكوتھ ھذا أضحى نوع من الغموض على األسباب والدوافع التي أخذ بھا 

  . الحصر ھذه المادة على الجدة والخالة ألم

  عودة الحضانة إلى مستحقیھا : الفرع الثاني

یعود الحق في "من قانون األسرة على أن  71لقد نصت المادة 
ع ذلك فإنھ إذا كان وم ،"الحضانة إذا زال سبب سقوطھ غیر االختیاري

لشخص الحق في الحضانة وسلب منھ ھذا الحق أو یسقط عنھ لسبب من 
األسباب القانونیة كأن یكون غیر قادر على ضمان تربیة المحضون على دین 
أبیھ أو غیر قادر على رعایتھ وضمان حمایتھ، والعنایة بصحتھ وخلقھ 

السبب الذي كان ینقصھ  وتعلیمھ، فإن حق الحضانة سیعود إلیھ إذا توفر لدیھ
  .)44(والذي سلب منھ حق الحضانة من أجلھ

من ذلك وجب علینا أن نمیز بین حالتین، األولى تتمثل في سقوط حق 
الحضانة بسبب تطبیق قاعدة قانونیة ولیس لطالب الحضانة أي دور في 
سقوطھا أي أن ھذا السقوط سببھ غیر اختیاري، وھي الحالة التي إذا زال فیھا 

سقوط الحضانة تمكن الحاضن من استرجاع حقھ في الحضانة، أما  سبب
الحالة الثانیة للسقوط ھي الحالة التي تسبب فیھا مستحق الحضانة بتصرفھ في 

  : ذلك ویعتبر تصرف اختیاري، وسنوضح ھاتین الحالتین وفق ما یلي

والمقصود في ھذه : حالة سقوط حق الحضانة الغیر اختیاریا: - أوال
السقوط الغیر االختیاري ھو توفر أحد أسباب سقوط الحضانة الحالة ب

وما یلیھا من قانون أسرة جزائري  والتي  66المنصوص علیھا في المواد 
أدت إلى إسقاط حق الحضانة ممن كانت موكلة لھ بموجب حكم قضائي، 
وعلیھ فإذا كان حق األم في حضانة ولدھا یسقط عنھا بسبب زواجھا بشخص 

حضون فإن ھذا الحق سیعود إلیھا حتما إذا ھي طلقت أو توفي أجنبي عن الم
زوجھا ولم تتزوج من شخص عن المحضون، أو حالة ما إذا كانت الحضانة 
موكلة للخالة أو الجدة األم وسكنت مع المحضون في السكن الذي تقطن بھ أم 
المحضون وكانت ھذه األخیرة متزوجة مع أجنبي عنھ فإنھا تكون بذلك قد 
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من قانون األسرة  70ت قاعدة قانونیة منصوص علیھا في نص المادة خالف
الجزائري، وتسقط منھا الحضانة بموجب حكم قضائي ولن تعود إلیھا أي إما 
الجدة ألم أو الخالة إال إذا انتقلت مع المحضون إلى سكن مستقل عن أم 

یر المحضون وبعیدا عنھا نوع ما، منھ یمكن القول أنھ إذا كان السقوط غ
اختیاري فإنھ یحق للحاضن استرجاع حقھ إذا زال سبب السقوط، وفي ھذا 

أن القضاء بسقوط الحضانة عن "الصدد جاء في قرار المحكمة العلیا أنھ 
الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الود على الدفع المثار من طرفھا فیما 

لمطالبة یخص طالقھا من غیر قریب محرم رغم أن لھا حق العــودة في ا
من قانون أسرة مخالفة للقانون وقصور في  71بالحضانة طبقا للمادة 

 05/02/1990، وكذلك في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ )45(التسبیب

من المقرر قانونا أنھ یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطھا " جاء فیھ 
یعد المخالفة  غیر االختیاري ومن ثم فإن القضاة بما یخالف المبدأ

  .)46("للقانون

في : حالة سقوط حق الحضانة بسبب تصرف مستحق الحضانة -ثانیا
ھذه الحالة سبب سقوط الحضانة كما سبق ذكره ناتج عن تصرف مستحق 
الحضانة وبناء على رغبتھ واختیاره، فإن حق الحضانة لن یعود إلیھ أبدا بعد 

زلھ الصریح أو إھمالھ وذلك سقوطھ إذا كان مثل ھذا السقوط مترتبا عن تنا
من قانون  68بعدم مطالبتھ بحقھ في الحضانة، ویعتبر ذلك تنازال وفق المادة 

األسرة، وعلیھ فإن األم أو الخالة أو األب أو غیرھم من مستحقي حق 
من قانون  األسرة  71الحضانة ال یمكن ألحدھم أن یستفید من أحكام المادة 

زوال سبب السقوط إذا كان حقھم ھذا قد سقط  أي عودة حقھم في الحضانة بعد
بسبب تنازلھم أو بسبب عدم المطالبة بذلك خالل المھلة القانونیة المحددة 
بسنة، باستثناء حالة إذا كان عدم المطالبة بحق الحضانة لھ مبرر شرعي، 
وبالتالي فإنھ ال یجوز ألحد بأي حال من األحوال أن یطلب من المحكمة أن 

في الحضانة إذا كان قد قرر التراجع عن التنازل أو قرر أن  تعید لھ حقھ
یطلبھا بعد منحھا لغیره، وفي ھذا الصدد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر 

عدم الرد على الدفوع قصور في األسباب متى كان "أنھ  25/06/1984بتاریخ 
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املة من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب لھ بمرور سنة ك
دون المطالبة بھا وكان من المقرر قانونا كذلك أن القرار الذي ال تكون أسبابھ 
كافیة لمواجھة من قدم من أدلة وأبدى من طلبات و دفوع في الدعوى فإن ھذا 
القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب ومخالفا ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

 بإسنادال أن الجدة ألم طالبت في مقتضیاتھ إذا كان الثابت في قضیة الح
الحضانة لھا بعد مضي سنة كاملة من سبق إسنادھا لألب مما یترتب عنھ 
سقوط حقھا في الحضانة فضال عن كونھا تسكن مع ابنتھا أم البنت المحضونة 
فإن قضاة الموضوع بعدم ردھم على الدفوع التي تمسك بھا الطاعن وخاصة 

ئي جرى على أنھ ال یقبل الطلب الذي یقدم بعد فیما یتعلق بتاریخ القیام القضا
عام من تاریخ الفصل في الحضانة وبعد ردھم أیضا على دفع األب الطاعن 
المتعلق بسكن الجدة مع ابنتھا أم البنت المحضونة یشكل قصورا واضحا في 
التعلیل ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ 

   .)47("عن في ھذا الشأنالمثار في الط

وتجدر اإلشارة أنھ مھما یكن من أمر فإن عودة حق الحضانة إلى من 
  .كان أھال لھا ال تكون إال بموجب حكم من المحكمة

  :خاتمة

من خالل ھذه الورقة البحثیة الموسومة بالمصلحة الفضلى للمحضون 
  :بین الفقھ وقانون األسرة الجزائري؛ یمكن القول بأن

الفضلى للمحضون ھي قاعدة ذاتیة وشخصیة تخص كل محضون  المصلحة -
على حدة؛ بحیث نجد أن للقاضي أن السلطة التقدیریة الكاملة عند إسناده 
للحضانة، فالمعیار الذي یصلح للرضیع الحدیث الوالدة ال یصلح 
بالضرورة للطفل الذي بلغ السابعة من عمره، كما ال یصلح ھذا األخیر 

 .ة للطفل ُمعاق أو ذو عاھة مستدیمةعند إسناد الحضان
بالرجوع إلى مواد قانون األسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري غلّب  -

مصلحة المحضون المعنویة على المصلحة المادیة، وذلك سعي منھ 
لتحقیق االستقرار النفسي والعاطفي للطفل المحضون، وھذا ما یظھر جلیا 
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حین أنھ یُعاب على المشرع الجزائري  في. عند ترتیبھ لمستحقي الحضانة
  .أنھ لم یُعرف مصلحة المحضون ولم یُحدد معالمھا ومعاییرھا

   :الھوامش
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  في النفقة الزوجیة  ھدي النبي 

  وأثره في بناء العالقات األسریة المعاصرة

  

   محمد عالم بن أبو البشر شاھر ملوكالدكتور 

   -السعودیة – الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم بمكة المكرمة

  :ملخص

في النفقة الزوجیة   وفي ھذا البحث أسلط الضوء على ھدي النبي
  . ناء العالقات األسریة المعاصرةوأثره في ب

  :أسباب اختیار الموضوع

الرغبة في المشاركة في أحد محاور مؤتمر قضایا األسرة المسلمة  -1 
  .المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة

تقدیم دراسة متخصصة عن النفقة الزوجیة وأثره في بناء العالقات  -2 
  .نبویةاألسریة المعاصرة من السنة ال

  :أھداف البحث

  .توضیح مفھوم النفقة الزوجیة من ھدي النبي  - 1
في النفقة الزوجیة وأثره في بناء العالقات  دراسة بعض أحادیث النبي  - 2

  .األسریة المعاصرة
  .بیان كیفیة تعامل الشریعة اإلسالمیة مع القضایا المتعلقة باألسرة المسلمة - 3
ي وضعتھا الشریعة اإلسالمیة في بناء العالقات إبراز المقاصد السامیة الت - 4

 .األسریة المعاصرة والمحافظة علیھا

بیان مدى اھتمام السنة النبویة في بناء العالقات األسریة المعاصرة  - 5
 .والمحافظة علیھا
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 .تعتمد ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي :منھج البحث

في النفقة الزوجیة وأثره في  ي تلتمس في دراسة ھدي النب :أھمیة البحث
  .بناء العالقات األسریة المعاصرة

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمھید، وأربعة مباحث،  :خطة البحث
  .وخاتمة

  :مقدمة

إنَّ الحمد N نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره، ونعوذ باN من شرور 
ھ، ومن یضلل فال ھادي أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضلَّ ل

لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أنَّ محمًدا عبده ورسولھ، 
  .صلى هللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

 َْسلُِمون َ َحقَّ تُقَاتِِھ َوالَ تَُموتُنَّ إِال َوأَنتُم مُّ آل [ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ هللاَّ
  ].102: انعمر

 یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا
 َ َ الَِّذي تََساءلُوَن بِِھ َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیًرا َونَِساء َواتَّقُواْ هللاَّ

  ].1: النساء[ َرِقیبًاَكاَن َعلَْیُكْم 

 َوقُولُوا قَْوالً َسِدیًدا َ یُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم ) 70(یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظیًما : األحزاب[ َویَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمن یُِطْع هللاَّ

70 -71.[ 

  : أما بعد

، وشّر األمور فإن أصدق الحدیث كتاب هللا، وخیر الھدي ھدي محمد 
   .محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار

ثم إنَّ من نعمة هللا على ھذه األمة وتشریفھ لھا أن جعلھا أمةً وسطًا خیاًرا 
ةً َوسَ : وجل عدوال، فقال عز ، فھي خیر ]143:البقرة[ طًاَوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ

: وجل وشھد لھا بذلك فقال األمم التي أخرجت للناس، وقد وصفھا المولي عز
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 ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ
  ].110: آل عمران[ َوتُْؤِمنُوَن بِا4

وتعالى لھا رسوالً من خیارھا وأوسطھا نسًبا  ثم اصطفى هللا سبحانھ
ْن أَنفُِسُكْم وجل  قال عز: ومكانةً، فبعثھ فیھا نبیًّا ورسوال لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحیمٌ    ].128: التوبة[ َعِزیٌز َعلَْیِھ َما َعنِتُّْم َحِریٌص َعلَْیُكم بِاْلُمْؤِمنِیَن َرُؤوٌف رَّ

وجعلھ مھیمنًا على الكتب قبلھ، شامالً لخیر  كما أنزل علیھا أشرف كتبھ،
قًا لَِّما بَْیَن یََدْیِھ ِمَن : ما جاءت بھ، قال تعالى َوأَنَزْلنَا إَِلْیَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

  ].48: المائدة[ اْلِكتَاِب َوُمھَْیِمنًا َعلَْیھِ 

ت خیر وبھذا القرآن العظیم والرسول الكریم، شرفت ھذه األمة، فكان
، وأحرصھم على بإتباعھمااألمم وأوسطھا وأعدلھا، وكان أسعد ھذه األمة 

ثم تابعوھم، ثم  ھدیھما قوالً وعمالً واعتقاًدا، فھم أصحاب رسول هللا 
 التابعون لھم بإحسان من القرون الثالثة المفضلة التي شھد لھا النبي 

الَِّذیَن یَلُونَھُْم، ثُمَّ الَِّذیَن یَلُونَھُْم، ثُمَّ  َخْیُر النَّاِس قَْرِني، ثُمَّ «: بالخیریة في قولھ
  .)1(»یَِجيُء أَْقَواٌم تَْسبُِق َشھَاَدةُ أََحِدِھْم یَِمینَھُ، َویَِمینُھُ َشھَاَدتَھُ 

فھؤالء ھم خیار األمة، ثم یلحق بھم كل من كان على مثل ما كانوا علیھ 
ن ھنا كان على األمة وم  من الھدى والتمسك بكتاب هللا وسنة رسولھ

على الزوجة واألسرة، حتى  اإلنفاقفي  اإلسالمیة االستفادة من ھدي النبي 
  .حصر لھا من اقتصادیة، واجتماعیة یبتعد عن المشاكل التي ال

، فحینما خطب النبي  أَْوَصى النبيُّ ولقد  بالنِّساء، وأََمَر بتَْقوى هللا فیھنَّ
  عٍ إسالمي في عھد النبيفي عرفَة في حجة الوداع، في : ، قال أكبر تجمُّ
فَاتَّقُوا هللاَ فِي النَِّساِء، فَإِنَُّكْم أََخْذتُُموھُنَّ بِأََماِن هللاِ، َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجھُنَّ بَِكلَِمةِ «

، )2(»هللاِ  ، فعلینا معاشر األزواج أن نتقي هللا في النساء، فال نھضمھنَّ حقھنَّ
  .حقوقِھنَّ  فَنَْمنعھنَّ ِمن

في النفقة  ھدي النبي (ومن ھنا أحببت أن أسلَّط الضوء على موضوع 
  ).الزوجیة وأثره في بناء العالقات األسریة المعاصرة
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وصلى هللا على نبینا  أسأل المولى القدیر التوفیق والسداد، ...وختاما
  .نمحمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وآخر دعوانا أن الحمد > رب العالمی

  .بمفھوم النفقة، ومفھوم األسرة: التعریف: التمھید، وفیھ

  :مفھوم النفقة - أوال

النون والفاء والقاف ) نفق: (- رحمھ هللا -قال ابن فارس : النفقة لغة
أصالِن صحیحان، یدلُّ أحُدھما على انقطاعِ شيٍء وَذھابھ، واآلخر على إخفاِء 

ماتت، وَنفَق السِّعر نَفَاقاً، وذلك أنَّھ : نَفَقَت الّدابةُ نُفوقاً ... شيٍء وإغماِضھ
. والنَّفَقة ألنَّھا تمضي لوجھھا. نَفَقت ُسوقُھم: وأْنفَقوا. یمضي فال یَْكُسد وال یَقِف

افتَقَر، أي ذھب ما : وأْنفَق الّرُجل. فني یقال قد نَفِقَْت نفقةُ القوم: ونفَق الشيءُ 
   .)3(ِعنَده

ْنفََق القوم نََفقت سوقھم ونَفَق مالُھ أَ : "- رحمھ هللا-وقال ابن منظور
فني وذھب، وأَْنفَقُوا : ودرھمھ وطعامھ نَْفقاً ونَفاقاً كالھما نقص وقّل، وقیل
إذاً ألَمسكتم خشیة : نَفَقت أَموالھم، وأَنفََق الرجل إذا افتقر ومنھ قولھ تعالى

.. فََق المال صرفھخشیة الفناء والنَّفَاد، وأَنْ : ، أَي]100: اإلسراء[ اإلْنفَاقِ 
نفد، وقد : جمع النَّفَقة من الدراھم، ونَفَِق الزاد یَنْفَُق نَفَقاً أي - بالكسر –والنِّفاُق 

كثیر النَّفَقة، والنَّفَقة ما أَنفَْقت : أَنفَقت الدراھم من النَّفقة، ورجل ِمْنفاٌق أي
  .)4("واستنفقت على العیال وعلى نفسك

  :  ھاء النفقة بتعریفات كثیرة منھاعرف الفق :النفقة اصطالًحا

ْدَراِر " :فقد عرفھا الحنفیة ْنَفاِق، َوھَُو ِعبَاَرةٌ َعْن اْإلِ َوالنَّفَقَةُ اْسٌم بَِمْعنَى اْإلِ
  .)5("َعلَى الشَّْيِء بَِما بِِھ َیقُوُم بَقَاُؤهُ 

   .)6("ُدوَن َسَرفٍ  النََّفقَةُ َما بِِھ قَِواُم ُمْعتَاِد َحاِل اْآلَدِميِّ " :وعرفھا المالكیة

والنفقة مأخوذة من اإلنفاق، وھو اإلخراج، وال : "وغرفھا الشافعیة
القرابة وملك الیمین : یستعمل إال في الخیر، وللنفقة أسباب ثالثة

  .)7("والزوجیة
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وھي كفایة من یمونھ خبزا وأدما وكسوة ومسكنا " :وعرفھا الحنابلة
  .)8("وتوابعھا

: مجملھا متقاربة، وأن النفقة في ثالثة أصنافویعّد كل التعریفات في 
إال أن  )9(ونفقة الممالیك من رقیق وحیوان ،ونفقة األقارب ،نفقة الزوجات

وال  ،أقواھا نفقة الزوجیة؛ ألنھا معاوضة في مقابلة التمكین من االستمتاع
  .)10(فھي أقوى من غیرھا, تسقط بمضي الزمان

والكسوة والسكنى وما یلحق بذلك، ھي الطعام : أستطیع القول أن النفقة
یجب على الرجل : وقد تستعمل في اصطالحھم في الطعام فقط، فیقولون

 .لزوجتھ النفقة والكسوة والسكنى، والحقیقة الشرعیة ھي األول

إنفاق الزوج على زوجتھ ما یكفیھا مما تحتاج : والنفقة الزوجیة معناھا
  .شریعة اإلسالمیةإلیھ، بشروط وقیود وحدود معینة، بینتھا ال

  :مفھوم األسرة -ثانیا

ْرُع الحصینة: ")رحمھ هللا( قال ابن منظور: لغةً  األسرة  .)11("األُْسَرةُ الدِّ
ْرُع الَحصینَةُ : -بالضم -واألُْسَرةُ : ")رحمھ هللا( وقال الفیروز أبادي الدِّ

ُجلِ  ْھطُ األَْدنَْونَ : والرَّ   .)12("الرَّ

تطلق ویراد بھا األب واألم وما انبثق منھا : واألسرة:  اصطالًحا األسرة
 .)13(من ذریة أبناء وبنات وأخوة وأخوات، وأعمام وعمات وعاقلة الفرد

رابطة اجتماعیة تتكون من زوج وزوجة وأطفالھما، وتشمل : أوھي
  .)14(الجدود واألحفاد وبعض األقارب علٰى أن یكونوا في معیشة واحدة

  إلسالمأھمیة األسرة في ا: المبحث األول

اھتم اإلسالم اھتماًما عظیًما باألسرة المسلمة، وأحاطھا بسیاج متین،؛ 
مترابط األركان، أصلھ ثابت، وفرعھ في السماء؛ ألن األسرة ھي أساس 
استقرار المجتمع، وقلعة من قالع اإلسالم، وحصن من حصون اإلیمان، إذا 

مجتمع، فعلى صلحت صلح المجتمع بأسره، وھي اللبنة األولى في تكوین ال
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قدر ما تكون اللبنة قویةً یكون البناء راسًخا منیًعا، وكلما كانت ضعیفة كان 
َوهللاُ َجَعَل لَُكْم ِمْن  :-عز وجل- ،قال هللا البناء واھًیا، آیالً لالنھیار والتصدع

ْم ِمَن الطَّیِّٰبِت أَْنفُِسُكْم أَْزٰوًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَْزٰوِجُكْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَكُ 
  ].72:سورة النحل[  ھُْم یَْكفُُرونَ  أَفَبِاْلٰبِطِل یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاِ 

: وأكد القرآن الكریم على أھمیة األسرة من خالل آیات كثیرة ومنھا   
ُكْم ِمْیٰثقًا َوَكْیَف تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفٰضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمنْ : قولھ تعالى

  ]. 21:سورة النساء[ َغلِیظًا

في اآلیة الكریمة حیث أكد القرآن الكریم أھمیة األسرة من خالل العالقة 
األسریة الزوجیة، ووصف الزواج بالمیثاق الغلیظ؛ لیبین قداسة عقد الزواج 
الذي یتمخض عنھ تأسیس أسرة، ولیبین أن لألسرة في اإلسالم وظیفة مقدسة 

سامیة في المجتمع والحیاة؛ ومن ھنا وجب على المسلمین جمیًعا ورسالة 
حمایة األسر المسلمة والذود عنھا؛ وذلك ببنائھا على مبادئ اإلسالم ودعائمھ 
وأسسھ، واالبتعاد عن الفرقة والنزاع وكل المشكالت التي تسبب في الطالق 

، وقد وضع على األسرة المسلمة اإلنفاقوتفكیك األسرة، ومن تلك المباديء 
الشرع أسًسا ومعاییراً یبنى علیھا اختیار الزوج لزوجتھ، والزوجة لزوجھا، 

الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن   :قال هللا تعالى َوأَْنِكُحوا اْألَیَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
  ].32: النور[  یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللا ِمْن فَْضلِِھ َوهللا َواِسٌع َعلِیمٌ 

لَِمالَِھا، َولَِحَسِبھَا، َولَِجَمالِھَا، : تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِألَْرَبعٍ «: وقال النبي 
یِن تَِربَْت یََداكَ  اْستَْوُصوا «: وقد قال النبي  .)15(»َولِِدینِھَا، فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ

ن إلى زوجتھ ویكرمھا وإنھ وهللا لحري بكل زوج أن یحس. )16(»بِالنَِّساِء َخْیًرا
  .عمًال بوصیة رسول هللا 

كما اقتضت سنة هللا تعالى في الخلق أن یكون قائماً على الزوجین، 
َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا   :فخلق هللا تعالى من كل شيء زوجین، قال تعالى

  ].49: الذاریات[  َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

على كثیر ممن  -عز و جل-  رماً مفضالً عند خالقھولما كان اإلنسان مك
فقد جعل تحقیق ھذا المیل واتصال الرجل بالمرأة عن طریق الزواج  خلق،
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ثم أسكنھا  وخلق منھ حواء، - علیھ السالم- الشرعي فقط، ولھذا خلق هللا آدم
ھَا َزْوَجھَا لِیَْسُكَن ھَُو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنْ  :الجنة فقال تعالى

 ].189: األعراف[ إِلَْیھَا

  ].35: البقرة[  َوقُْلنَا یَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ : وقال تعالى

 ،)علیھ السالم( وھكذا كانت أول أسرة في تاریخ البشریة ھي أسرة آدم
 :ولھ تعالىثم تكاثرت األسر وانتشرت إلى ما نراه الیوم، مصداقاً لق

َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا  ]13: الحجرات.[  

 ،ولقد عني اإلسالم باألسرة فأحاطھا بسیاج من العنایة والرعایة
وحرص على استمرارھا قویة متمسكة، وما ذلك إال لمكانة األسرة وأھمیتھا، 

أن یحطم قواعد البیت ولذلك كان من أعظم أولویَّات إبلیس في ھذه الدنیا 
المسلم، فیزیل المودة والرحمة من بین أفراد األسرة، ویبث بینھم العداوة 

إِنَّ إِْبلِیَس یََضُع َعْرَشھُ َعلَى اْلَماِء، ثُمَّ یَْبَعُث «: والبغضاء؛ قال رسول هللا 
فََعْلُت َكَذا َوَكَذا، : َحُدھُْم فَیَقُولُ َسَرایَاهُ، فَأَْدنَاھُْم ِمْنھُ َمْنِزلَةً أَْعظَُمھُْم فِْتنَةً، یَِجيُء أَ 

ْقُت بَْینَھُ : َما َصنَْعَت َشْیئًا، قَاَل ثُمَّ یَِجيُء أََحُدھُْم َفَیقُولُ : َفَیقُولُ   َما تََرْكتُھُ َحتَّى فَرَّ
 .)17(»نِْعَم أَْنتَ : فَیُْدنِیِھ ِمْنھُ َوَیقُولُ : َوبَْیَن اْمَرأَتِِھ، قَالَ 

سرة عرف اإلسالم لھا قدرھا، وقرر لھا مكانة عظیمة ونظراً ألھمیة األ
تتجلى في االھتمام بشؤونھا في كتاب هللا، كما أحاط اإلسالم بجملة كثیرة من 

   .التشریعات لتؤدي وظیفتھا على الوجھ األكمل

  حكم النفقة على الزوجة واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة: المبحث الثاني

، وھي حق والمعقول لكتاب والسنة واإلجماعإن نفقة الزوجة واجبة با
حقوقھا علیھ، فیلزمھ توفیر كل ما تحتاج إلیھ من طعام وكساء ودواء،  أكدمن 

ومأوى وأدوات تنظیف، ومتاع بیت ونحو ذلك مما تحتاجھ المرأة، وجرت بھ 
  .العادة وتعارف علیھ الناس

معسراً، والنفقة الزمة على الزوج على كل حال سواء كان موسراً أو 
فقیرة؛ ألن إنفاقھ علیھا من باب المعاوضة، فھي  وسواء كانت زوجتھ غنیة أو
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محبوسة علیھ لمصلحتھ ومصلحة بیتھ وعیالھ، فتجب علیھ نفقتھا ولو كانت 
وأوالدھا تملك المال الكثیر، وھي من تمام القوامة وینبغي علیھ أن یطعمھا 

  .حالالً 

  :أما من الكتاب

َل هللا بَْعَضھُْم َعلَى ا  :فقد قال تعالى  اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ لرِّ
فدلت اآلیة على وجوب نفقة الزوجة على زوجھا، وأن  ،]34: النساء[ بَْعضٍ 

  . إلزامھ بھذا الواجب من أسباب جعل القوامة لھ علیھا

َر َعلَیِْھ ِرْزقُھُ فَْلیُْنفِْق لِیُْنفِْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِھ َوَمْن قُدِ  :وجل عز وقال
ا آَتَاهُ هللا  .]7:الطالق[ ِممَّ

وقد جاءت ھذه اآلیة في سیاق أحكام الزوجات، والخطاب فیھا لألزواج 
  .أن ینفقوا على زوجاتھم بقدر استطاعتھم، واألمر للوجوب

لینفق الّزوج على زوجتھ : أَيْ : "في اآلیة )رحمھ هللا( قال القرطبي
الّصغیر على قدر وسعھ حتّى یوّسع علیھما إذا كان موّسعا علیھ،  وعلى ولده

ومن كان فقیرا فعلى قدر ذلك، فتقّدر النّفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة 
من المنفق علیھ باالجتھاد على مجرى حیاة العادة، فینظر المفتي إلى قدر 

 الحالة أمضاھا حاجة المنفق، علیھ ثّم ینظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت
 .)18("علیھ، فإن اقتصرت حالتھ على حاجة المنفق علیھ رّدھا إلى قدر احتمالھ

  :وأما من السنة

فِي َحِدیِث  -َعْن اَلنَّبِيِّ  - رضي هللا عنھما  -فَعْن َجابِر ْبِن َعبِْد هللا 
ْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ َولَھُنَّ َعلَْیُكْم رِ «: قَاَل فِي ِذْكِر اَلنَِّساءِ ، اَْلَحجِّ بِطُولِھِ 

  . )19(»بِاْلَمْعُروفِ 

إَِذا «: قَالَ  ، َعِن النَّبِيِّ -َرِضَي هللا َعْنھُ -وَعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ 
  .)20(»أَْنفََق الُمْسلُِم َنفَقَةً َعلَى أَْھلِِھ، َوھَُو یَْحتَِسبُھَا، َكانَْت لَھُ َصَدقَةً 

مستحقة الواجبة علیھ جاز لزوجتھ أن تأخذ قدر ما فإذا منع الزوج النفقة ال
: - َرِضَي هللا َعْنھَا - یكفیھا وأوالدھا بالمعروف، كما جاء من حدیث َعائَِشةَ 
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إِنَّ أَبَا ُسْفیَاَن َرُجٌل َشِحیٌح، فَھَْل َعلَيَّ ُجنَاٌح : قَالَْت ِھْنٌد أُمُّ ُمَعاِویَةَ ِلَرُسوِل هللا 
ا؟ قَالَ  أَْن آُخَذ ِمْن َمالِھِ   .)21(»ُخِذي أَْنِت َوَبنُوِك َما یَْكفِیِك بِاْلَمْعُروفِ «: ِسّرً

داللة على وجوب النفقة لھا على زوجھا، وأن ذلك مقدر بكفایتھا، : وفیھ
وأن نفقة ولده علیھ دونھا مقداًر بكفایتھم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لھا أن 

 .هتأخذ ذلك بنفسھا من غیر علمھ إذا لم یعطھا إیا

وأجمع أھل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجھن إذا كانوا  
  .)22(بالغین إال إذا توفرت موانع سقوط النفقة

النفقةُ على األھل : "عن المھلب قولھ -رحمھ هللا - ونقل الحافظ ابن حجر
اھا الشارع صدقةً، خشیة أن یظنوا أن قیامھم  واجبةٌ باإلجماع، وإنما سمَّ

فھم أنھا بالواجب ال أ جر لھم فیھ، وقد عرفوا ما في الصدقة من األجر، فعرَّ
لھم صدقة، حتى ال یخرجوھا إلى غیر األھل إال بعد أن یكفوھم ترغیباً لھم في 

  . )23("تقدیم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع

المعقول الصحیح، حیث إن المرأة محبوسة على : كما یدل على ذلك
ھ، فكانت نفقتھا علیھ؛ ألن نفع حبسھا عائد إلیھ، زوجھا، لمنفعتھ ورعایة حق

فالنفقة جزاء االحتباس، وكل من كان محبوساً لمنفعة تعود إلى غیره، كانت 
نفقتھ علیھ، وذلك كالوالي والقاضي والمفتي، والمضارب، والعامل على 

  .الصدقات، ونحوھم

  .في النفقة الزوجیة ھدي النبي : المبحث الثالث

یر الناس ألھلھ، وأفضلھم معاملةً لرحمھ وأقاربھ، كیف خ كان النبي 
ال وھو النبي العظیم الذي كان مثاالً في األخالق الرفیعة، والخصال الحمیدة، 

  .التي أھلتھ ألن یكون خاتم النبیین والمرسلین، وأفضل الخلق أجمعین

الترغیب في النفقة على الزوجة والعیال والترھیب من  وكان ھدیھ 
  :كما في األحادیث التالیة إضاعتھم

ُجُل «: قَالَ  َعِن النَّبِيِّ  -َرِضَي هللا َعْنھُ  -فَعْن أَبِي َمْسُعوٍد  إَِذا أَْنفََق الرَّ
  .)24(»َعلَى أَْھلِِھ یَْحتَِسبُھَا فَھَُو لَھُ َصَدقَةٌ 
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عند شرحھ لھذا الحدیث قول اإلمام  -رحمھ هللا تعالى -  ونقل ابن حجر
أفاد منطوقھ أن األجر في : "قال القُرطبيّ " یْحتَِسبھَا "َقَْولھ  :القرطبي إذ قال 

اإلنفاق إنما یحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفھومھ 
أن من لم یقصد القربة لم یؤجر، لكن تبرأ ذمتھ من النفقة الواجبة؛ ألنھا 

  .)25("معقولة المعنى

 ، أَنَّھُ أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل هللا -َرِضَي هللا َعْنھُ  -  وَعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاصٍ 
إِنََّك لَْن تُْنفَِق نَفَقَةً تَْبتَِغي بِھَا َوْجھَ هللا إِالَّ أُِجْرَت َعلَْیھَا، َحتَّى َما تَْجَعُل فِي «: قَالَ 

 .)26(»فَِم اْمَرأَتِكَ 

ِدیَناٌر «: اَل َرُسوُل هللاِ قَ : ، قَالَ -َرِضَي هللا َعْنھُ  - وَعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ 
ْقَت بِِھ َعلَى ِمْسِكیٍن،  أَْنفَْقتَھُ فِي َسبِیِل هللاِ َوِدینَاٌر أَْنفَْقتَھُ فِي َرقَبَةٍ، َوِدینَاٌر تََصدَّ

  .)27(»َوِدینَاٌر أَْنَفْقتَھُ َعلَى أَْھلَِك، أَْعظَُمھَا أَْجًرا الَِّذي أَْنفَْقتَھُ َعلَى أَْھلِكَ 

أَْربََعةُ َدنَاِنیَر «: قَالَ  َعِن النَّبِيِّ  -َرِضَي هللا َعْنھُ  - ي ھَُرْیَرةَ وَعْن أَبِ 
ِدینَاًرا أَْعطَْیتَھُ ِمْسِكینًا، َوِدینَاًرا أَْعطَْیتَھُ فِي َرقَبٍَة، َوِدینَاًرا أَْنفَْقتَھُ فِي َسِبیِل هللا، 

  .)28(»ِذي أَْنفَْقتَھُ على أھلكَوِدینَاًرا أَْنفَْقتَھُ َعلَى أَْھلَِك، أَْفَضلُھَا الَّ 

إن صدقة من مالك صدقة، وإن نفقتك على عیالك صدقة، وإنما تأكل 
امرأتك من مالك صدقة، وإنك إن تدع أھلك بخیر خیٌر من أن تدعھم یتكففون 

  .الناس

أَْفَضُل ِدیَناٍر «: قَاَل َرُسوُل هللاِ : ، قَالَ -َرِضَي هللا َعْنھُ  - وَعْن ثَْوبَانَ 
ُجُل َعلَى َدابَّتِھِ فِي َسبِیِل یُ  ُجُل، ِدینَاٌر یُْنفِقُھُ َعلَى ِعیَالِِھ، َوِدینَاٌر یُْنفِقُھُ الرَّ ْنفِقُھُ الرَّ

َوبََدأَ بِاْلِعیَاِل، ثُمَّ : "قَاَل أَبُو قَِالبَةَ » هللاِ، َوِدینَاٌر یُْنفِقُھُ َعلَى أَْصَحابِِھ فِي َسبِیِل هللاِ 
َوأَيُّ َرُجٍل أَْعظَُم أَْجًرا، ِمْن َرُجٍل یُْنفُِق َعلَى ِعیَاٍل ِصَغاٍر، یُِعفُّھُْم : ةَ قَاَل أَبُو قَِالبَ 

  .)29("أَْو یَْنفَُعھُُم هللاُ بِِھ، َویُْغنِیِھْم 

بَْیِر َعْن َجابِرٍ  : قَاَل لَِرُجلٍ  أَنَّ النَّبِيَّ  - َرِضَي هللا َعْنھُما - وَعْن أَبِي الزُّ
َك فَتََصدَّْق َعلَْیھَا، فَإِْن فََضَل َشْيٌء فَِألَْھلَِك، فَإِْن فََضَل َعْن أَْھلَِك اْبَدأْ ِبَنْفسِ «

  .)30(»َشْيٌء فَلِِذي قََرابَتَِك، فَإِْن فََضَل َعْن ِذي قََرابَتَِك َشْيٌء فَھََكَذا َوھََكَذا



  ......الزوجیة  في النفقة ھدي النبي                                                                          
  

 

 681                                                                              الدولي التاسع الملتقى

على اإلنفاق على األھل والعیال، والُمْنفُق مأجوٌر  كما حثَّ الرسوُل 
َدقَِة، فَقَاَل  أََمَر النَّبِيُّ : شاء هللا تعالى، كما جاء َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ، قَالَ إن  بِالصَّ

ْق بِِھ َعلَى نَْفِسكَ «: یَا َرُسوَل هللا، ِعْنِدي ِدینَاٌر، فَقَالَ : َرُجلٌ  ِعْنِدي : ، قَالَ »تََصدَّ
ْق بِِھ َعلَى َولَِدكَ «: آَخُر، قَالَ  ْق بِِھ َعلَى «: ِدي آَخُر، قَالَ ِعنْ : ، قَالَ »َتَصدَّ تََصدَّ

ْق بِِھ َعلَى «: ِعْنِدي آَخُر، قَالَ : ، قَالَ -»َزْوِجكَ «: أَْو قَالَ  - » َزْوَجتِكَ  َتَصدَّ
 . )31(»أَْنَت أَْبَصرُ «: ِعْنِدي آَخُر، قَالَ : ، قَالَ »َخاِدِمكَ 

َما ِمْن یَْوٍم « : قَاَل َرُسوُل هللاِ : ، قَالَ -َرِضَي هللا َعْنھُ -َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ و
، أَْعِط ُمْنِفقًا َخلَفًا، : یُْصبُِح اْلِعبَاُد فِیِھ إِالَّ َملََكاِن یَْنِزَالِن، َفَیقُوُل أََحُدھَُما اللھُمَّ

، أَْعِط ُمْمِسًكا تَلَ : َویَقُوُل اْآلَخرُ    .)32(»فًااللھُمَّ

اإلنفاق الممدوح ما كان في الطاعات، وعلى : -رحمھ هللا- قال النووي
العیال والضیفان والصدقات ونحو ذلك بحیث ال یذم وال یسمى سرفاً 

  . )33(واإلمساك المذموم اإلمساك عن ھذا

ھو یعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك ": - رحمھ هللا- وقال القرطبي
تحق ھذا الدعاء إال أن یغلب علیھ البخل المذموم بحیث ال عند المندوبات ال یس

  .)34("تطیب نفسھ بإخراج الحق الذي علیھ ولو أخرجھ

وفي ھذا الحدیث من الفقھ أن هللا سبحانھ وتعالى خلق ملكین، وجعل 
شغلھما الذي خلقھما ألجلھ أن یدعوا هللا سبحانھ وتعالى بأن یخلف على 

أن یكون ذلك دعاءھما صباًحا ومساًء، وھو المنفق، ویتلف على الممسك، و
: أنھ سبحانھ كان غنیًا عن أن یسأل في ھذا، ولكنھ أعلمنا على لسان رسولھ 

سبق مني خلق ملكین یواصالن السؤال لھذا وأنا ال أرد، فحذر الممسكین 
 .)35(وبشر المنفقین

فِي َحِدیِث   َعْن اَلنَّبِيِّ  -رضي هللا عنھما  -وَعْن َجابِر ْبِن َعْبِد هللا 
َولَھُنَّ َعلَْیُكْم ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ ": قَاَل فِي ِذْكِر اَلنَِّساءِ  ،اَْلَحجِّ بِطُولِھِ 

  . )36("بِاْلَمْعُروفِ 
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فإذا منع الزوج النفقة المستحقة الواجبة علیھ جاز لزوجتھ أن تأخذ قدر 
: - َرِضَي هللا َعْنھَا - َشةَ ما یكفیھا وأوالدھا بالمعروف، كما جاء من حدیث َعائِ 

إِنَّ أَبَا ُسْفیَاَن َرُجٌل َشِحیٌح، فَھَْل َعلَيَّ ُجنَاٌح : قَالَْت ِھْنٌد أُمُّ ُمَعاِویَةَ ِلَرُسوِل هللا 
ا؟ قَالَ   .)37(»ُخِذي أَْنِت َوَبنُوِك َما یَْكفِیِك بِاْلَمْعُروفِ «: أَْن آُخَذ ِمْن َمالِِھ ِسّرً

زوجتھ وأوالده واجٌب شرعاً باتفاق أھل العلم،  إن إنفاق الزوج على
ویدخل في ذلك المسكن المناسب، فتأمینھ من واجبات الزوج، وقال اإلمام 

  .)38("باب وجوب النفقة على األھل والعیال: "البخاري في صحیحھ

الظاھر أن المراد باألھل : "بقولھ - رحمھ هللا -وعقب على ذلك ابن حجر
ثم ساق  ،)39("ف العیال علیھا من العام بعد الخاصفي الترجمة الزوجة، وعط

 :قَاَل النَِّبيُّ : ، قَالَ - َرِضَي هللا َعْنھُ  -اإلمام البخاري بسنده عن أبي ھَُرْیَرةَ 
ْفلَى، َواْبَدأْ بَِمْن « َدقَِة َما تََرَك ِغنًى، َوالیَُد الُعْلیَا َخْیٌر ِمَن الیَِد السُّ أَْفَضُل الصَّ

  .)40(»تَُعولُ 

  أثر النفقة على الزوجة في بناء العالقات األسریة المعاصرة : لمبحث الرابعا

  مقدار النفقة الزوجیة في العصر الحاضر: المطلب األول

ینبغي أن یراعى  :كیفیة تحدید النفقة الزوجیة في العصر الحاضر - أوال
في تقدیر النفقة حال الزوجین في العسر والیسر، كما یراعى حال الزمان 

مكان واألسعار، وھذا مقتضى نوط النفقة بالمعروف بین الناس، وھذا وال
 .)41(مرجعھ إلى اجتھاد الحاكم

وعلیھ فإن الزوج ملزم باإلنفاق على زوجتھ، واألصل أنھ موسر قادر 
رحمھم هللا -ما دام قد عقد علیھا موسراً قادراً على اإلنفاق، وقد اختلف الفقھاء

من ذھب إلى أنھ یقدرھا بالدراھم، وبھ قال  في أصل النفقة ، فمنھم -تعالى
  .)42(بعض الحنفیة؛ ألنھ قد جرى بھ العرف في بعض األزمنة الماضیة

والجمھور على المنع بالدراھم وھو الراجح؛ ألن النفقة منوطة بالعرف، 
وألن النفقة تختلف قیمتھا باختالف األزمنة واألمكنة والغالء والرخص ففیھ 

  .)43(ضرر على أحد الزوجین
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ال یعلم قط أن رجالً فرض لزوجتھ نفقة؛ : "-رحمھ هللا -  قال ابن تیمیة
  .)44("بل یطعمھا ویكسوھا

-  ذكرنا سابقاً أن العلماء: ما تقدر بھ النفقة من حیث األصل -ثانیا
أجمعوا على وجوب إنفاق الزوج على الزوجة، ولكن  -رحمھم هللا تعالى

 :وذلك على قولیناختلفوا في كیفیة تقدیر ھذه النفقة، 

أن النفقة مقدرة بالكفایة، وعلیھ فإنھا : وھو مذھب الجمھور القول األول
  .)45(تختلف باختالف من تجب لھا النفقة

 َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ : دلیلھم قولھ تعالى
 ].233:البقرة[

ة ولم یقدرھا بحد معین، فمن قدرھا أنھ أطلق في النفق: وجھ االستدالل
  .)46(بحد فقد خالف مقتضى اآلیة

النفقة مقدرة بنفسھا، ویقدرون نفقة : وھو مذھب الشافعیة :القول الثاني
الطعام على الزوج الموسر مّدین من الطعام كل یوم، وعلى المعسر مد واحد، 

  .)47(وعلى المتوسط مد ونصف

و َسَعةٍ ِمْن َسَعتِھِ َوَمْن قُِدَر َعلَْیِھ ِرْزقُھُ لِیُْنفِْق ذُ : قولھ تعالى: دلیلھم
ا آَتَاهُ هللا  ].7:الطالق[ فَْلیُْنفِْق ِممَّ

أن اآلیة فرقت بین الموسر والمعسر ولم تبین المقدار، : وجھ االستدالل
  .)48(فوجب االجتھاد في التقدیر والقیاس على الكفارات

تعزیري ، بخالف النفقة على بأن القیاس باطل ؛ألن الكفارة أمر : قلت
 .الزوجة فإنھا واجبة ، كما أن الكفارة ال تختلف باختالف الیسر والعسر

والراجح وهللا أعلم ھو قول الجمھور، وھو ما قررتھ األدلة التي ناطت 
  .النفقة بالمعروف
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  متى تسقط النفقة الزوجیة: المطلب الثاني

زوجات من مال زوجھا بعض الالنفقة على  إسقاطاختلف الفقھاء في 
  :على عدة أقوال

أنھ ال نفقة لكل امرأة جاءت الفرقة من : وھو مذھب الحنفیة  القول األول
  .)49(قبلھا بمعصیة كالردة والزنا وكذا النشوز

أن من موانع النفقة النشوز، ومنع :  وھو مذھب المالكیة القول الثاني
نشوًزا مانًعا من النفقة  الوطء واالستمتاع، ویعدون الخروج بغیر إذن الزوج

على المشھور من مذھبھم ؛ تغلیبًا لحق االستمتاع في وجوبھا على حق العقد، 
وكذا العدة من طالق بائن، فالمعتدة من طالق بائن ال نفقة لھا إذا كانت حائالً، 
أما إذا كانت حامال فلھا النفقة ما دام الولد حیًّا، فإن مات انقطعت نفقتھا، كما 

لحمل مالعنة بنفیھ، وال لحمل أمة زوجھا حّر؛ ألنھ اجتمع في حقھ  ال نفقة
الوالدة والملك ، فاستحق النفقة بأقوى الموجبین : موجبان من موجبات النفقة

إذا اجتمع موجبان من : وھو الملك وسقط الموجب اآلخر، والقاعدة عندھم
  .)50(موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة واحدة بأقوى الموجبین

تسقط النفقة بالنشوز، والصغر، : وھو مذھب الشافعیة الثالث القول
وبالخروج للعبادة غیر المفروضة، أو الصوم، أو االعتكاف بغیر إذن 

  .)51(وبالطالق البائن ما لم تكن حامال

عدم استحقاق الزوجة للنفقة إن لم : وھو مذھب الحنابلة القول الرابع
ت مما ال یوطأ مثلھا لصغر لعدم تسلم نفسھا لزوجھا أو تعرض علیھ، أو كان

وجود التمكین من االستمتاع من جھتھا، وكذا الحكم لو سافرت بغیر إذنھ لغیر 
واجب ، أو انتقلت من منزلھ لخروجھا من قبضتھ وطاعتھ ، فأشبھت الناشز 

  .)53( )52(وھو مذھب الحنابلة

  لمعاصرةأثر النفقة على الزوجة في بناء العالقات األسریة ا: المطلب الثالث

ال شك أن العالقات األسریة ھي أسمى وأقدس العالقات على وجھ 
، إنھا باإلنجاباألرض، بذرتھا تبدأ بین رجل وامرأة بالزواج، ثم أفراد 
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 كالشجرة التي تمتد أوراقھا لیستظل بھا الجمیع، وكلما ازدادت أوراقھا
ن یأوي وتشابكت أغصانھا كلما كانت الحضن الدافئ والحصن األمین لكل م

إلیھا، وأوجدت الشریعة ومعظم القوانین من أجل حمایة األسرة، ولیكون 
الزواج قائماً على الثبات واالستمرار؛ ألن في ھذا مصلحة الوالدین من ناحیة 
ومصلحة األبناء من ناحیة أخرى، ویحتاج صرح الزواج إلى بعض 

  .األساسیات الضروریة للمساعدة على نجاحھ

مات األساس التي یجب أن یتحلى بھا الزوجان، فكل إن التعاون من الس
وقد یكون من المفید أن نشیر . ..منھما ال بد أن یكون السند للطرف اآلخر

لبعض الصور السلبیة التي قد نشاھدھا أحیاناً في بعض األسر؛ حیث یقف أحد 
الطرفین في طریق نجاح الطرف اآلخر، وفي الحیاة الزوجیة، قد یتدخل عدد 

وامل التي تؤدي إلى استقرار الحیاة األسریة والنجاح في الزواج، وقد من الع
تؤثر ھذه العوامل بطریقة تؤثر ھذه العوامل بطریقة عكسیة فینتج عنھا الفشل 

  .)54(واضطراب الحیاة الزوجیة

إن المال واحد من أھم أسباب النزاع والخالف في الحیاة الزوجیة، 
وھو من األسباب التي تساھم بقوة في والتي یمكن أن یكون أصعبھا حًال، 

حدوث التفكك األسري، فألي زوجین یكون الوضع المالي شيء ھامٌّ 
وضروري كي تستمر الحیاة الزوجیة بشكل طبیعي؛ حیث أن عدم القدرة على 
ا ولذلك فیجب على  اإلنفاق وتوفیر متطلبات المنزل شيء مھم وخطیر جّدً

كریمة ألسرتھ ویجب على الزوجة أیضا الزوج أن یعمل على توفیر الحیاة ال
أن تساھم في إضافة مصادر دخل مالیة لألسرة قدر استطاعتھا؛ ألنھ بدون 
ذلك لن تستطیع العالقة الزوجیة أن تستمر وسوف تنشأ من جراء األزمة 

  .المالیة مشاكل أخرى أكبر وأخطر

ْبَخلُوَن بَِما آتَاھُُم هللا َوال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن یَ : وحذر هللا تعالى البخالء بقولھ
 mِقُوَن َما بَِخلُوا بِِھ یَْوَم اْلقِیَاَمِة َو ِمْن فَْضلِھِ ھَُو َخْیًرا لَھُْم بَْل ھَُو َشرٌّ لَھُْم َسیُطَوَّ

َماَواِت َواألَْرِض َو هللا بَِما تَْعَملُوَن َخبِیر   ].180: آل عمران[ ِمیَراُث السَّ
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ا أنعم هللا بھ علیھم تفضال منھ أن ھذا البخل وال یظن الذین یبخلون بم"
ألن ھذا المال الذي جمعوه سیكون طوقًا من نار ; خیر لھم؛ بل ھو شرٌّ لھم

سبحانھ وتعالى ھو مالك الملك، وھو  یوضع في أعناقھم یوم القیامة، وهللا
الباقي بعد فناء جمیع خلقھ، وھو خبیر بأعمالكم جمیعھا، وسیجازي كال على 

  .)55("تحقاقھقدر اس

ووصف هللا تعالى عباده المؤمنین الذین أضافھم إلى نفسھ فسماھم عباد 
َوالَِّذیَن إَِذا أَْنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا َولَْم یَْقتُُروا َوَكاَن  : الرحمن فنفى عنھم البخل فقال

  ]. 67:الفرقان[ بَْیَن َذلَِك قََواًما

ا واحدا، ولم یقتروا ولم في النفقة فیما نھاھم وإن كان درھم:" أي
روا عن النفقة في الحق  .)56("یُقصِّ

إن تأثیر البخل ال یمس بالعالقة اإلنسانیة بین الزوج والزوجة فقط؛ بل 
یمتد تأثیره وانعكاساتھ السلبیة على أفراد األسرة جمیعھم والمجتمع، وأن 

شرد البخل على الزوجة واألبناء من شأنھ أن یؤدي إلى انھیار األسرة، وت
األبناء، والتسرب المدرسي، وممارسة التسول، وطرق غیر مشروعة 
للحصول على احتیاجاتھم وبروز المشاكل االجتماعیة التي تؤدي بالنھایة إلى 
الطالق وتفكیك األسرة، وفقدان الثقة بین أفراد األسرة نتیجة النقص في 

تع بالوعي اإلشباعات األساسیة لدیھم، وأیضاً تخریج أجیال ضعیفة ال تتم
نتیجة نقص اإلشباع لدیھا في الحاجات اإلنسانیة الالزمة لبناء اإلنسان القوي 

  .الواعي، ناھیك عن فقدان االحترام بین األب واألبناء والزوجة والزوج

خطب " :وعن أھمیة المال في الحیاة الزوجیة جاءت ھذه القصة المعبرة
فتى طریراً جمیالً، فأرسلت المغیرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان ال

لست أجیب أحداً منكما دون أن أراه وأسمع كالمھ، فاحضرا إن : المرأة إلیھما
فحضرا، فأجلستھما حیث تراھما وتسمع كالمھما، فلما رآه المغیرة . شئتما

ونظر إلى جمالھ وشبابھ وھیئتھ أیس منھا وعلم أنھا تؤثره علیھ؛ فأقبل على 
نعم؛ : جماالً وحسناً وثیاباً فھل عندك سوى ذلك؟ قاللقد أوتیت : الفتى وقال

ما یسقط علي منھ : كیف حسابك؟ قال: وعدد محاسن ثم سكت، فقال لھ المغیرة
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لكني أضع البدرة في : شيء، وإني ألستدرك أدق من الخردلة، قال المغیرة
زوایة البیت فینفقھا أھلي على ما یریدون، فما أعلم بنفادھا حتى یسألوني 

وهللا لھذا الشیخ الذي ال یحاسبني أحب إلي من ھذا الذي : فقالت المرأة. ھاغیر
   .)57("فتزوجت المغیرة ،یحصي علي مثل صغیر الخردلة

إن مسألة المال من القضایا المھمة بین الزوجین، قد تؤدي إلى المشاكل 
ة بین علیھا مسبقاً، وتعتبر العالقة المادی االتفاقوانعدام الثقة في حال لم یتم 

الزوجین من األمور التي ال بّد من أن تقوم على التوعیة والتأھیل تفادیاً للكثیر 
من حاالت الطالق، وال شك أن إنفاق الرجل على زوجتھ من أعظم أسباب 
استقرار األسرة واستدامة الزواج، كما إنھ دلیل على علو مكانة المرأة ورفیع 

  .منزلتھا

  :الخاتمة
  :ھ تتّم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبینا محمد ، وبعدالحمد a الذي بنعمت

  : أھم النتائج
إن نفقة الزوجة مرجعھا إلى العرف، ولیست مقدرة بالشرع؛ بل تختلف  - 1

  .باختالف أحوال البالد واألزمنة، وحال الزوجین
، وال تجب إال بالدخول أو أن قة من أھم مظاھر القوامة وأبرزھاتعتبر النف - 2

ھ، وأن یكون الزوج بالغا، وھي ممن یستمتع بمثلھا ویمكن وطؤھا یدعى إلی
 .وإن لم تبلغ، وال نفقة للناشز

ومما جعل النفقة على الرجل للمرأة، الحقوق المتبادلة، والمنافع التي یبادل  - 3
فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ : كل منھما اآلخر ، فالمرأة یستمتع بھا الرجل، قال تعالى

االستمتاع : ، والمقصود باالستمتاع ھنا]24 :النساء[ فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ ِمْنھُنَّ 
الحالل، فمن أجل ذلك استحقت الزوجة أن تأخذ أجرھا على ما یكون منھا من 

 .القیام بحق بعلھا في فراشھ
على أن الزوج یجب علیھ أن ینفق على  -رحمھم هللا -  أجمع العلماء - 4

وجبت النفقة على الرجال؛ ألن المرأة محبوسة في وإنما  زوجتھ بالمعروف،
البیت، عاطلة عن العمل، واألصل في المرأة أن تقوم على بیتھا وأن ترعى 

   .بیتھا
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 : أھم التوصیات
أوصي ببذل الجھود العلمیة من قبل العلماء وطالب العلم في دراسة مثل  - 1

  .بحث والدراسةھذه المواضیع، حیث أرى أن ھناك جوانب مھمة تحتاج إلى ال
أوصي بنشر مفھوم الحقوق الزوجیة وفقھھا بین الجمیع وخاصة بین  - 2

  .المقبلین على الزواج
   :الھوامش

                                                        
الَ یَْش\ھَُد َعلَ\ى : بَابٌ -كتاب الشھادات) 3/171(متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ  )1(

كت\\اب ) 1962/ 4( ومس\\لم ف\\ي ص\\حیحھ). 2652(ح\\دیث رق\\م  -َش\\ھَاَدِة َج\\ْوٍر إَِذا أُْش\\ِھدَ 
\\َحابَِة  \\َحابَِة ثُ\\مَّ الَّ\\ِذیَن یَلُ\\ونَھُْم ثُ\\مَّ الَّ\\ِذیَن یَلُ\\ونَھُمْ   فََض\\ائِِل الصَّ ح\\دیث رق\\م -بَ\\اُب فَْض\\ِل الصَّ

)2533.( 
\\ِة النَّبِ\\يِّ ) 3/171(أخرج\\ھ مس\\لم ف\\ي ص\\حیحھ  )2( ، بَ\\اُب َحجَّ ، ح\\دیث رق\\م ِكتَ\\اُب اْلَح\\جِّ

)2652.( 
  )454/ 5(ن فارس معجم مقاییس اللغة الب )3(
  ].نفق[ مادة )357/ 10(لسان العرب  )4(
  ).197/ 6(العنایة شرح الھدایة  )5(
  ).216/ 9(منح الجلیل  )6(
القول المختار في شرح غایة االختصار  ،فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب )7(

  ).260: ص(
  .)136/ 4(اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل  )8(
، )3/425(مغني المحتاج  ،)3/590(الشرح الصغیر  ،)4/14(بدائع الصنائع : ظران )9(

  ).13/113(كشاف القناع 
  ).3/426(مغني المحتاج  ،)3/590(   الشرح الصغیر: انظر )10(
  ].أسر[ مادة )19/ 4(لسان العرب  )11(
  ).438: ص(القاموس المحیط  )12(
تعنیس ) 32-31/31(قھیة الكویتیة والموسوعة الف) 34/52( مجموع الفتاوى: انظر )13(

  ).87-86ص (، 31الرحمن الطریفي، مجلة العدل السعودیة، العدد النساء، لعبد
  ).15ص (الواحد وافي  والمجتمع، لعلي عبد األسرة: انظر )14(
یِن  )7/7(متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ  )15( كتاب النكاح، بَاُب األَْكفَاِء فِي الدِّ

َضاعِ، َباُب ) 2/1086(ومسلم في صحیحھ . واللفظ لھ )5090(حدیث رقم ِكتَاُب الرِّ
یِن    ).1466(اْستِْحبَاِب نَِكاحِ َذاِت الدِّ

ِكتَاُب أََحاِدیِث األَْنبِیَاِء، بَاُب َخْلِق ) 4/133(متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ  )16(
یَّتِِھ، حدیث  ِ َعلَْیِھ َوُذرِّ ِكتَاُب ) 2/1091(ومسلم في صحیحھ ). 3331(رقم آَدَم َصلََواُت هللاَّ

َضاعِ، بَاُب اْلَوِصیَِّة بِالنَِّساِء، حدیث رقم    .واللفظ لھ) 1468(الرِّ
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كتاب ِصفَِة اْلقِیَاَمِة َواْلَجنَِّة َوالنَّاِر، بَاُب تَْحِریِش ) 4/2167(أخرجھ مسلم في صحیحھ  )17(

  .)2813(نَِة النَّاِس َوأَنَّ َمَع ُكلِّ إِْنَساٍن قَِرینًا الشَّْیطَاِن َوبَْعثِِھ َسَرایَاهُ لِفِتْ 
  ).18/170(تفسیر القرطبي  )18(
ِة النَّبِيِّ ) 2/886(أَْخَرَجھُ ُمْسلٌِم في صحیحھ  )19(   ). )1218ِكتَاُب اْلَحجِّ بَاُب َحجَّ
النَّفَقَِة َعلَى األَْھِل ِكتَاُب النََّفقَاِت، بَاُب فَْضِل ) 62/ 7(أَْخَرَجھُ البخاري في صحیحھ  )20(

)5351.(  
ِكتَاُب البُیُوعِ، بَاُب َمْن أَْجَرى أَْمَر األَْمَصاِر ) 79/ 3(أَْخَرَجھُ البخاري في صحیحھ  )21(

فِي البُیُوعِ َواِإلَجاَرِة، َوالِمْكیَاِل َوالَوْزِن، َوُسنَنِِھْم َعلَى ِنیَّاتِِھْم : َعلَى َما یَتََعاَرفُوَن بَْینَھُمْ 
  ).2211( َوَمَذاِھبِِھُم الَمْشھُوَرِة، حدیث رقم

 وتحفة المحتاج) 2/343( وحاشیة الدسوقي) 3/604( حاشیة ابن عابدین: انظر )22(
واإلجماع البن المنذر ) 13/128( وكشاف القناع) 6/380( ونھایة المحتاج) 7/441(
  ).388ص (

  ).11/425(فتح الباري  )23(
َما َجاَء إِنَّ اَألْعَماَل ِبالنِّیَِّة : ِكتَاُب اِإلیَماِن، بَابٌ ) 20/ 1(أخرجھ البخاري في صحیحھ  )24(

  .)55(َوالِحْسبَِة، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى 
  ).136/ 1(ابن حجر  -فتح الباري  )25(
ِة َما َجاَء إِنَّ اَألْعَماَل ِبالنِّیَّ : ِكتَاُب اِإلیَماِن، بَابٌ ) 20/ 1( أخرجھ البخاري في صحیحھ )26(

  .)56(َوالِحْسبَِة، َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى 
َكاِة، بَاُب فَْضِل النَّفَقَِة َعلَى اْلِعَیاِل ) 692/ 2(أخرجھ مسلم في صحیحھ  )27( ِكتَاب الزَّ

  ).995( َواْلَمْملُوِك، َوإِْثِم َمْن َضیََّعھُْم أَْو َحبََس نََفقَتَھُْم َعْنھُْم حدیث رقم
. وھو حدیث صحیح ).751( حدیث رقم)400: ص(في األدب المفرد  أخرجھ البخاري )28(

  ).1931(المشكاة  :انظر
َكاِة، بَاُب فَْضِل النَّفَقَِة َعلَى اْلِعیَاِل ) 2/691(أخرجھ مسلم في صحیحھ  )29( ِكتَاب الزَّ

  ).994(َواْلَمْملُوِك، َوإِْثِم َمْن َضیََّعھُْم أَْو َحبََس نََفقَتَھُْم َعْنھُْم 
َكاِة بَاُب اِالْبتَِداِء فِي النََّفقَِة بِالنَّْفِس ثُمَّ ) 692/ 2(أخرجھ مسلم في صحیحھ  )30( ِكتَاب الزَّ

  ).997(أَْھلِِھ ثُمَّ اْلقََرابَِة 
وأبو داود في سننھ ) 197( حدیث رقم) 104: ص(أخرجھ البخاري في  األدب المفرد  )31(

واللفظ لھ، والنسائي في المجتى ) 1691(كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم ) 3/117(
حسن : قال األلباني). 381/ 12(وأحمد في مسنده ) 2488( حدیث رقم  )30/ 8(

  ).179/ 6(وصحیح وضعیف سنن النسائي ) 1940(المشكاة :  انظر صحیح،
ِ ) 2/115(متفق علیھ، أَْخَرَجھُ البخاري في صحیحھ  )32( َكاِة، بَاُب قَْوِل هللاَّ : تََعالَى ِكتَاُب الزَّ

 ،ُرهُ لِْلیُْسَرى، َوأَمَّا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى، َوَصدََّق بِالُحْسنَى، فََسنُیَسِّ
ُرهُ لِْلُعْسَرى حدیث رقم » اللَّھُمَّ أَْعِط ُمْنفَِق َماٍل َخلَفًا«] 6: اللیل[ َوَكذََّب بِالُحْسنَى، فََسنُیَسِّ

َكاِة، بَاٌب فِي اْلُمْنفِِق َواْلُمْمِسِك ) 700/ 2(سلم في صحیحھ وم) 1442( ِكتَاُب الزَّ
)1010.(  

  ).95/ 7(شرح النووي على مسلم : انظر )33(
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  ).283/ 6(مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )34(
  ).255/ 6(اإلفصاح عن معاني الصحاح : انظر )35(
  ).11ص( تقدم تخریجھ )36(
  ).11ص( تقدم تخریجھ )37(
  ).63/ 7(صحیح البخاري : انظر )38(
  ).500/ 9(فتح الباري  )39(
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  أحكام النفقة وموجبات االستفادة منھا في ظل القانون

  المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر 01- 15 :رقم 

  -دراسة مقارنة بالتجربة التونسیة -

                  

  جامعة الجلفة – د ھاللومسع الدكتور                     

  :مقدمة

یة، واستنادا لتعالیم اإلسالم إدراكا ألھمیة األسرة في البالد اإلسالم
التي منحت ھذه المؤسسة مكانة مرموقة، باعتبارھا وحدة بناء المجتمع، نجد 
الشارع الحكیم قد أحاطھا بسیاج من الرعایة واالعتناء، وأَلَزَم أن یقوم بناؤھا 

 :، قال 1الدوام واالستقرار والمودة والرحمة: على مبادئ رئیسة، أھّمھا
 َِودَّةً َوِمْن آیَات ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ ِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

  .]21: الروم[ َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

إالّ أنّھ ولّما كان احتمال أن یطرأ على العالقة األسریة أو الزوجیة ما 
مستحیال، وھا واردا، وینھض من الدواعي ما یجعل استمرارھا یعكر صف

إذا ما نظرنا إلى األمـر نظرة موضوعیة، مجردة  -فیصبح الحل األمثل حینھا
لتظھر آثار ھذه المرحلة تباعا، وتمتد إلى  ،2إنھاء العالقة الزوجیة - وواقعیة

وقانونا،  أن یستوفي كل طرف من أطرافھا حقّھ المنظّم والمحّدد سلفا شرعا
  . بآثار انحالل العالقة الزوجیة أو الطالق بمعناه الواسعمن خالل ما یعرف 

في أّن المرأة  أمام ھذا التحول في مسار العالقة الزوجیة ال شكّ 
یعانون الكثیر خالل فترة التقاضي، بل أّن التوصل إلى الطالق ال  -وأوالدھا

ت كثیرة یُْحَكُم لھم بنفقة ال ینالوا ینھي معاناتھم السیما المادیة منھا، ففي حاال
َد التھرب من  منھا شیئاً؛ إّما بسبب عدم مقدرة المحكوم علیھ أدائھا، أو ألنّھ تََعمَّ

وتبعا لھا  -لتصطدم المطلقة، دفع ما علیھ من التزام مالي محكوم بھ قضاء
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؛ صعوبة أو حتى استحالة تنفیذ ھذا الحكم من طرف  - أوالدھا بواقع أََمرُّ
لمدین بھ، لتبقى المرأة وأوالدھا في حالة عوز وھموم قد تمتد لسنوات، ا

السیما في ظل قصور أو َعَدِم آلیات التكافل االجتماعي، لتزداد المعاناة أكثر 
عجز عن ھذه المسؤولیة  وأوالدھا، أو 3فأكثر إن ُعِدَم الولي الذي یكفل المرأة

الت إیجاد آلیة قانونیة نحو فیكون أمام ھكذا حا !؟...بسبب قلّة ذات الید
صندوق النفقة سبیال عملیا لرفع الكثیر من الغبن والمعاناة االجتماعیة عن 
الكثیر من المطلقات الحاضنات وأوالدھن، السیما في ظل حیازة المرأة 

  .4على حكم بالنفقة -وأوالدھا - المطلقة

یة أقدم المشرع الجزائري على استحداث ھذه اآللومن ھذا المنطلق، 
ُمَحاِك بذلك التجربة التونسیة، أمكن  "إنشاء صندوق النفقة" التشریعیة األسریة

  : طرح التساؤل اآلتي، الذي یمثّل في حقیقة األمر إشكالیة ھذه المداخلة

النفقة وموجبات االستفادة كیف عرض المشرع الجزائري ألحكام 
النفقة، وما  المتضمن إنشاء صندوق 01- 15:منھا في ظل أحكام القانون رقم

 65 :التونسیة على ضوء أحكام القانون عددمدى إفادتھ في ذلك من التجربة 
  ؟1993لسنة 

قصد تجلیة ما تعلق بھذا التساؤل، أقترح أن یتّم بسط مضمون و
  .المداخلة من خالل العناصر البحثیة اآلتیة

 مدلول النفقة المشمولة بقانون صندوق النفقة في الجزائر: المبحث األول
  وتونس

، تعّززت المنظومة التشریعیة في الجزائر  2015مع مطلع سنة 
بقانون، اعتبر في حقیقة األمر لبنة ھامة من لبنات تشریع األسرة حال انحالل 

المتضمن إنشاء  015-15 :الرابطة الزوجیة، من خالل صدور القانون رقم
األطفال  ، باعتباره آلیة مستحدثة یھدف أساسا إلى حمایة6صندوق النفقة

القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خالل تخصیص مبلغ مالي لھم في حال 
وھو ما یسھم  ،7عن دفع النفقة المقررة قضاء - ألسباب مختلفة -تخلّي المدین

في حفظ ماء وجھ المطلقات الحاضنات ویبعد عنھّن اإلھانة، السیما في ظل 
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ید من التشریعات العربیة توافر التجارب الناجحة بشأن ھذه اآللیة في العد
  .8المقارنة السیما منھا التجربة التونسیة

وعلیھ، نسعى في ثنایا ھذا المبحث من المداخلة إلى بیان ما تعلق    
بمدلول النفقة في كّل من قانون صندوق النفقة في الجزائر وتونس، من خالل 

  . تجلیة العناصر البحثیة اآلتیة

  في الجزائر 01- 15:ظل أحكام القانون رقم مدلول النفقة في: المطلب األول

المتضمن إنشاء صندوق  01-15:إن استقراء نصوص القانون رقم
یقصد  :"منھ، والتي ورد فیھا) 02( النفقة في الجزائر، السیما منھا نص المادة

  :بالمصطلحات اآلتیة في مفھوم ھذا القانون

سرة لصالح الطفل أو النفقة المحكوم بھا وفقا ألحكام قانون األ: النفقة -
  .األطفال المحضونین بعد طالق الوالدین

وكذلك النفقة المحكوم بھا مؤقتا لصالح الطفل أو األطفال في حالة 
أمكن استنباط  رفع دعوى الطالق، والنفقة المحكوم بھا للمرأة المطلقة،

في ھذا القانون، والذي اعتمد المشرع الوطني في " النفقة" مقصود أو مدلول
،  وعلیھ نخلص إلى "الجھة المستفیدة من النفقة" :على ضابط أو معیاریده تحد

، الجزائروجود نوعین من النفقة التي یضمنھا الصندوق المخصص لذلك في 
  :وھما

  .النفقة المخصصة للطفل أو األطفال المحضونین -

  . والنفقة المخصصة للمرأة المطلقة -

  محضونیننفقة الطفل أو األطفال ال: الفرع األول

میّز المشرع الجزائري بصدد بیان مشتمالت النفقة الخاصة بالطفل 
من القانون ) 02(أو األطفال المحضونین، حسب ما ورد في نص المادة 

بین نوعین  - المبیّن أعاله قریبا - المتضمن إنشاء صندوق النفقة 01- 15:رقم
  : من النفقة التي یكفلھا الصندوق وھما
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  .                                  وفقا ألحكام قانون األسرة بعد طالق الوالدین النفقة المحكوم بھا -

  .النفقة المحكوم بھا مؤقتا في حالة رفع دعوى الطالق -

  .فیما یأتي تفصیل ما تعلّق بكّل نوع  

  :النفقة المحكوم بھا وفقا ألحكام قانون األسرة بعد طالق الوالدین - أوال

متعلقة بأحكام النفقة من خالل ما ورد في الناظر في النصوص ال  
اللتین جاء فیھما ) 79، 78( ، السیما منھا المادتین9قانون األسرة الجزائري

  :تباعا، ما یأتي

الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرتھ، : تشتمل النفقة" ):78(المادة  -
  ."وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

راعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف ی" ):79(المادة  -
، یمكن لھ أن یلحظ "المعاش وال یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

  :مع یسیر إمعان وتدبر ما یأتي

أمكن القول أّن ) 78( من خالل استقراء مضمون المادة األولى  
  :مشتمالت النفقة ھي

  .الطعام والشراب والغذاء - 1

  .وةاللباس والكس - 2

  .المسكن الصالح أو أجرتھ - 3

  .العالج بالقدر المعروف - 4

  .10ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة - 5

ویذھب السادة شّراح قانون األسرة الجزائري بمناسبة شرح ھذه 
المادة إلى أّن ذكر عناصر النفقة إنّما ورد على سبیل المثال ال الحصر، بدلیل 

مكن أن یضاف إلیھا كّل ما یعتبر ضروریا في عرف أّن المشرع قد قرر أنّھ ی
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، بما في ذلك المستجدات التي تطرأ على المعیشة والنفقات 11الناس وعاداتھم
  .13كمصاریف المدرسة وتعلیم األوالد 12بصفة عاّمة

وقد :" عبد القادر بن حرز هللا قي قولھوھذا ما استحسنھ األستاذ 
ما یعتبر على أنھ یدخل في النفقة أحسن المشرع الجزائري صنعا، عندما نص 

من الضروریات في العرف والعادة في إطار المستوى العام للحیاة 
  .14 ..."االجتماعیة

) من قانون األسرة 79( كما أمكن من خالل مضمون المادة الثانیة
قاضي  -  تقریر أّن تقدیر النفقة إنّما یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

استقر اجتھاد المحكمة العلیا على أّن تقدیر النفقة ھو " :وقد - شؤون األسرة
أمر موكول لقضاة الموضوع، غیر أنّھم ملزمین بذكر أسباب تحدیدھا، وذكر 
الوثائق والمستندات اإلثباتیة المعتمد علیھا لتحدید الوضعیة المالیة والقدرة 

؛ وأنّھ حتى یتمكن القاضي من إعمال سلطتھ التقدیریة 15على الكسب
حال الطرفین : وتبریرھا، یجب علیھ أن یراعي في تقدیر النفقة أمران ھما

، وعلیھ یكون الحكم على األب بالنفقة للطفل المحضون 16وظروف المعاش
  .17"رغم تقدیم شھادة عدم العمل تطبیق صحیح للقانون

  :النفقة المحكوم بھا مؤقتا في حالة رفع دعوى الطالق -ثانیا

وم بھا وفقا ألحكام قانون األسرة بعد طالق إلى جانب النفقة المحك
الوالدین باعتبارھا من بین المستحقات المالیة التي یضمنھا صندوق النفقة في 
الجزائر، فإنّھ یضمن أیضا النفقة المحكوم بھا مؤقتا للطفل أو األطفال 

، ذلك أنّھ وحرصا من المشرع 18المحضونین في حالة رفع دعوى الطالق
حقوق األطفال في النفقة المؤقتة التي غالبا ما تكون  على حمایة وضمان

الحاجة إلیھا ملحة بما ال یقبل أو ال یحتمل التأخیر؛ كونھا ذات طابع معیشي 
. آني وحاجة إنسانیة عاجلة، لذا نجده أعطى ما تعلّق بالنفقة طابع االستعجال

تطول،  ذلك أّن إجراءات التقاضي بشأن دعوى فك الرابطة الزوجیة غالبا ما
وفي المقابل تكون الزوجة واألوالد خالل ھذه الفترة من دون أموال ینفقونھا 

   !لسد حاجیاتھم المعیشیة األساسیة ؟
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على مسألة الطبیعة المشرع الجزائري  أّكدمن ھذا المنطلق، 
: عنصريإحاطة المنازعات المتعلقة بھا باالستعجالیة لقضایا النفقة، من خالل 

، بل واعتبر األحكام واألوامر 19المساس بأصل الحقاالستعجال، وعدم 
خالل  وھو ما یتجلى من ،الصادرة بخصوصھا مشمولة بالنفاذ المعجل

  :اإلجراءات المدنیة واإلداریة، على النحو اآلتينصوص قانوني األسرة وكذا 

یجوز للقاضي " :على أنّھ) مكرر 57(نصت المادة  في قانون األسرة؛ - 1
ستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر الفصل على وجھ اال

  ...."المؤقتة والسیما ما تعلق منھا بالنفقة

أعطى المشرع رئیس قسم شؤون : في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة - 2
  :األسرة صالحیات قاضي االستعجال، وھذا ما تضمنتھ النصوص اآلتیة

األسرة الصالحیات  یمارس رئیس قسم شؤون" :)425/1(نص المادة  -
  ...."المخّولة لقاضي االستعجال 

في حالة االستعجال القصوى، یجوز تقدیم الطلب إلى " :)302(نص المادة  -
قاضي االستعجال خارج ساعات وأیام العمل، بمقر الجھة القضائیة حتى قبل 

  .قید العریضة في سجل أمانة الضبط

الضرورة بتكلیف الخصوم یحدد القاضي تاریخ الجلسة، ویسمح عند      
اعات العمل وحتى ویمكنھ الفصل خارج س .بالحضور من ساعة إلى ساعة

  ."خالل أیام العطل

ال یمس األمر االستعجالي أصل الحق، وھو معجل :" )303/1(نص المادة  -
  ...."النفاذ

یجوز إجراء التنفیذ الجبري بمجرد " :على أنّھ )614(المادة كما نصت  -
مي للتكلیف بالوفاء بما تضمنھ السند التنفیذي، دون مراعاة اآلجال التبلیغ الرس

  :أعاله، فیما یأتي 612القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

  .إذا كان التنفیذ یتم بموجب أمر استعجالي - 1

  .20"إذا كان التنفیذ یتم بموجب حكم مشمول بالنفاد المعجل - 2
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ي في الجزائر حتى قبل تعدیل بل ھذا ما دأب علیھ العمل القضائ: قلت  
: المبدأ" :، حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا أنّھ2005قانون األسرة سنة 

قاضي االستعجال مختص للحكم للزوجة ولألبناء بنفقة، قبل الفصل في 
  .21"الدعوى من حیث الموضوع

  نفقة المرأة المطلقة: الفرع الثاني

: دوق النفقة في الجزائرمن بین المستحقات المالیة التي یضمنھا صن
من القانون ) 02(النفقة المحكوم بھا للمرأة المطلقة، حیث یقضي نص المادة 

یقصد في مفھوم ھذا القانون بالمصطلحات " :المتقدم البیان بأنّھ 01-15 :رقم
  ".ة المطلقةالنفقة المحكوم بھا للمرأ:... اآلتیة

أّن البناء البسیط الذي یبدو للقارئ لھذا النص من الوھلة األولى ب: قلت
اتسم بھ ال یثیر أّي إشكال أو صعوبة فھم، لكن مع بعض التدبُِّر، وبشيء من 

األسرة، نلحظ ، وكذا قانون 01- 15 :الربط المنطقي بین نصوص القانون رقم
أّن النص إنّما یثیر العدید من اإلشكاالت الموضوعیة منھا الشكلیة، والتي 

  :نجملھا فیما یأتي

نص ھذه الفقرة جدال في فھم مدلولھ كونھ جاء مجمال، إذ لم یحدد  أثار -أ
مشتمالت النفقة المحكوم بھا للمرأة المطلقة، ھل یقصد بھا نفقة العدة، نفقة 

، نقول ھذا في ظّل التضارب 22!المتعة، نفقة اإلھمال أم ھي مجتمعة؟
) نصوص قانون األسرة( الحاصل حول المسألة األحكام الموضوعیة

جملة األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء ( حكام اإلجرائیةواأل
المختص بالنظر في مسائل شؤون األسرة أو األحوال الشخصیة في 

  .)الجزائر

 )03( المادة، و01-15 :من القانون رقم )02/2(المادة إّن قراءة متأنیة لنص  -ب
ا تعذر التنفیذ یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید إذ" :منھ والتي جاء فیھا

، یجعلنا ..."الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة،
نخلص إلى أّن مشتمالت النفقة الخاصة بالمرأة المطلقة إنّما تتمثّل فیما 

األمر أو منطوق الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجیة من أموال تضّمنھ 
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تقتصر على نفقة العدة، كما قد قد تنحصر أو  توصف بأنّھا نفقة، والتي
تمتد لتشمل نفقة المتعة وكذا نفقة اإلھمال، وھذا وفق ما یقّدره قاضي 

وإن كان األمر من  - شؤون األسرة الذي یتولى الفصل في موضوع النزاع
، تنحصر في 01-15 :رقمالناحیة العملیة یجعل النفقة المشمولة بالقانون 

لقضاء الوطني یعتبر نفقة المتعة صورة نفقة العدة ونفقة اإلھمال؛ كون ا
   .23من صور التعویض عن الطالق التعسفي

رئیس ( على أّن تقدیر النفقة یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع
، وقد  استقر لدى المحكمة العلیا أّن تقدیر النفقة وإن كان )قسم شؤون األسرة

ب تحدیدھا، وذكر أمر موكول لقضاة الموضوع، فإنّھم ملزمون بذكر أسبا
الوثائق والمستندات اإلثباتیة المعتمد علیھا لتحدید الوضعیة المالیة 
واالقتصادیة للزوج؛ وأنّھ حتى یتمكن القاضي من إعمال سلطتھ التقدیریة 

حال الزوج : وتبریرھا، یجب علیھ أن یراعي في تقدیر النفقة أمران ھما
   .24"ادي زمانا ومكاناووضعھ المالي، ومستوى األسعار والوضع االقتص

عدم االطالع على الوضعیة " :وتطبیقا لھذا، قررت المحكمة العلیا بأنّ 
المادیة واالجتماعیة للزوج، وعلى مرتبھ الشھري، وإغفال ذكر المستندات 
التي اعتمد علیھا قضاة الموضوع في تقدیر مبلغ النفقة، كّل ذلك یجعل القرار 

   .25"یستوجب النقض

تحدید مبالغ المتعة والتعویض ونفقة العدة :" ضت بأنّ وفي قرار آخر ق
ترجع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، غیر أنّھم ملزمون بذكر أسباب 

  .26"تحدیدھا، ومن ثّم فإّن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعّد قصورا في التعلیل

 1993لسنة  65 :انون عددمدلول النفقة في ظل أحكام الق: المطلب الثاني
  في تونس

     1993لسنة  65: في القانون عددمدلول النفقة : الفرع األول

 :أنّھ 1993لسنة  65: من القانون عدد )02/1(جاء في نص الفصل 
یمكن للمطلقات وأوالدھن الصادرة لفائدتھم أحكام باتّة متعلقة بالنفقة أو "

وق ضمان النفقة الطالق وتعّذر تنفیذھا لتلّدد المدین أن یتقّدموا لصند بجرایة
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ویثبت تلّدد المدین إذا . بمطلب للحصول على المبالغ المستحقة وجرایة الطالق
مكرر من المجلة  53الفصل  لمقتضیات طبقا إھمال عیال تعلّقت بھ قضیة

  ..الشخصیّة األحوال

  في مجلة األحوال الشخصیةمدلول النفقة : الفرع الثاني

 ،27لشخصیّة التونسیةا من خالل استقراء نصوص مجلة األحوال
  :فيالسیما ما ورد 

الطالق فقضى  كل من حكم علیھ بالنفقة أو بجرایة" :أنّ  )مكرر 53(الفصل  -
عمدا شھرا بدون دفع ما حكم علیھ بأدائھ یعاقب بالسجن مدة تتراوح بین ثالثة 

  ...."إلى ألف دینار... أشھر وعام وبخطیة من مائة دینار

بالنسبة للمرأة یُعوض لھا عن الضرر " :مجلة أنّھمن ھذه ال )31/3(والفصل  -
المادي بجرایة تُدفع لھا بعد انقضاء العدة مشاھرة وبالحلول على قدر ما 
اعتادتھ من العیش في ظل الحیاة الزوجیة بما ذلك المسكن وھذه الجرایة قابلة 
للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما یطرأ من متغیرات وتستمر إلى أن 

المفارقة أو یتغیر وضعھا االجتماعي بزواج جدید أو بحصولھا على ما تتوفى 
تكون معھ في غنى عن الجرایة وھذه الجرایة تصبح دینا على التركة في حالة 
وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طریق القضاء 

ذلك ما لم بتسدید مبلغھا دفعة واحدة یراعى فیھا سنّھا في ذلك التاریخ، كّل 
شكل رأس مال یسند لھا دفعة تَُخیّر التعویض لھا عن الضرر المادي في 

  ."واحدة

تقضي " :الشخصیّة أنّھ من مجلة األحوال )10و 32/8( وكذا نص الفصل -
كما تقضي في جمیع ما یتعلق بآثاره وتحدد ... المحكمة ابتدائیا في الطالق

نقضاء العدة، وتبت في الوسائل مبلغ الجرایة التي تستحقھا المفارقة بعد ا
  ... المتأكدة موضوع القرارات الفوریة الصادرة عن قاضي األسرة
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وتُنفَّذ رغما عن االستئناف أو التعقیب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة      
،  أمكن حصر مشتمالت المستحقات "والنفقة والجرایة والسكنى وحق الزیارة

  :اءھا في تونس، فیما یأتيالمالیة التي یضمن الصندوق أد

وھو التعویض المالي عن الضرر المادي الذي : مبلغ جرایة الطالق - 1
من  )31/3(، على التفصیل المبیّن في الفصل 28یصیب المرأة بسبب الطالق

  .الشخصیّة مجلة األحوال

وذلك حسب التفصیل المبیّن في نصوص : نفقة األوالد المحضونین - 2
السیما ما : 56(و، 29)ق بتحدید مشتمالت النفقةالمتعلو: 50(: الفصلین

  .30)تعلق بنفقة المحضون ما لم یكن لھ مال

ونختم ھذا المبحث من المداخلة المتعلّق بمدلول ومشتمالت النفقة 
المشمولة بقانون صندوق النفقة في الجزائر وتونس بعرض مخطط عام 

  :لإلطار التشریعي في كل بلد

ادة م&ها في قان(ن ص&*وق ال&فقة في ال/.ائ, م*ل(ل ال&فقة وحاالت االس�ف

  وت(ن:
یقصد بالنفقة التي 

یضمنھا صندوق النفقة 
  :في الجزائر ما یأتي

یقصد بالنفقة التي 
یضمنھا صندوق النفقة 

  :في تونس ما یأتي

حاالت االستفادة من 
في صندوق ضمان النفقة 

  :الجزائر

النفقة المحكوم بھا  -1
رة وفقا ألحكام قانون األس

  .بعد طالق الوالدین
النفقة المحكوم بھا  -2

مؤقتا في حالة رفع دعوى 
  .الطالق

  .نفقة المرأة المطلقة -3

 :الطالق مبلغ جرایة -1
وھو التعویض المالي 
عن الضرر المادي 
الذي یصیب المرأة 

  .         بسبب الطالق
نفقة األوالد  -2

 .المحضونین
  

حالة تعذر التنفیذ الكلي  -1
  .أو الحكم القضائيلألمر 

حالة تعذر التنفیذ  -2
الجزئي لألمر أو الحكم 

  .القضائي
حالة توقف المدین  -3

بالنفقة عن تنفیذ األمر أو 
الحكم القضائي بعد الشروع 

  .فیھ
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أحكام االستفادة من المستحقات المالیة في قانون صندوق : مبحث الثانيال
  النفقة في الجزائر وتونس

ثنایا المبحث األول لما تعلّق بمدلول النفقة من بعد أن عرضنا في 
حیث مشتمالتھا وكذا أصحابھا في القانونین المنظمین ألحكام صندوق النفقة 
في الجزائر وتونس، ننتقل اآلن إلى تجلیة ما تعلّق بأحكام االستفادة من 
المستحقات المالیة التي یضمنھا ھذا الصندوق في كّل من البلدین، من خالل 

جملة الموجبات واإلجراءات التي یستلزم القانونین توافرھا قصد تحصیل  بیان
  .المستحقات المالیة من قبل أصحابھا

وعلیھ، نسعى في ثنایا ھذا المبحث من المداخلة إلى بیان ما تعلق 
أحكام االستفادة من المستحقات المالیة في كّل من قانوني صندوق النفقة في 

  .ل تجلیة العناصر البحثیة اآلتیةالجزائر وتونس، وذلك من خال

 موجبات االستفادة من المستحقات المالیة وإجراءاتھا في: المطلب األول 
  في الجزائر  01- 15 :ظل أحكام القانون رقم

موجبات االستفادة من المستحقات المالیة في قانون صندوق : الفرع األول
  النفقة في الجزائر

المتقدم  01- 15:انون رقمبالرجوع إلى نصوص وأحكام الق       
من ھذا ) 6/3(و) 03(البیان، نجد أّن المشرع حّدد بمقتضى نصي المادتین 

القانون بیّن الحاالت الموجبة لالستفادة من المستحقات التي یؤدیھا الصندوق 
  :، حیث جاء في31محل المدین بالنفقة

تعذر التنفیذ  یتم دفع المستحقات المالیة للمستفید، إذا" :بأنّھ )03(المادة  -
الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع 

یثبت  .المدین بھا عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامتھ
  ".یحرره محضر قضائيتعذر التنفیذ بموجب محضر 

مر أو الحكم في حالة توقف المدین بالنفقة عن تنفیذ األ" :أنّھ )6/3(المادة  -
من ھذه المادة،  2القاضي بالنفقة بعد شروعھ فیھ، طبقا ألحكام الفقرة 
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المثبت بموجب محضر معاینة حرره محضر قضائي، تواصل المصالح 
المختصة صرف المستحقات المالیة، بناء على أمر والئي صادر عن 

     ...."القاضي المختص

لص إلى أّن المشرع نخ نصي المادتین المتقدمین،من خالل استقراء 
الجزائري قد حصر حاالت االستفادة من صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات 

بموجب محضر یحرره محضر یشترط أن تكون مثبتة  -في ثالثة حاالت
  :ھي -قضائي، كما ھو واضح في النصین المتقدمین أعاله قریبا

د لمبلغ النفقة لألمر أو الحكم القضائي المحد حالة تعذر التنفیذ الكلي - أوال
سواء أكان ذلك بسبب امتناع المدین عن التنفیذ، أو بسبب عجزه عن ذلك، أو 

  .  نتیجة عدم التمكن من معرفة محل إقامتھ

لألمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة  حالة تعذر التنفیذ الجزئي -ثانیا
  .ألي سبب من األسباب

األمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد  فیذحالة توقف المدین بالنفقة عن تن -ثالثا
  .شروعھ فیھ

إجراءات االستفادة من المستحقات المالیة في قانون صندوق : الفرع الثاني

  النفقة في الجزائر

تى تحققت إحدى حاالت االستفادة المحّددة على سبیل الحصر في م
الحق  32نفقةكان للدائن بال -على النحو المبیّن أعاله قریبا -التشریع الجزائري

في استیفائھا من صندوق النفقة، وذلك من خالل اتخاذ إجراءات محددة بیّنتھا 
، والتي یمكن 01-15 :القانون رقممن  )09(إلى  )04(نصوص المواد من 

  :إجمالھا فیما یأتي

 تقدیم طلب االستفادة من المستحقات المالیة إلى القاضي المختص - 1
مرفقا بملف یتضمن ، )33تص إقلیمیاوھو رئیس قسم شؤون األسرة المخ(

بین وزیر العدل حافظ األختام ووزیر  34الوثائق التي حددتھا القرار المشترك
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 )02(من المالیة ووزیرة التضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة، في المواد 
  :والتي جاء فیھامن  )04(إلى 

 لصندوق الیةالم من المستحقات االستفادة طلب ملف یتضّمن" :)02(الماّدة 
 إقلیمیا، الوثائق المختص األسرة شؤون قسم القاضي، رئیس إلى النفقة الموجھ

  :اآلتیة

 تحت تصرف یوضع القرار، الذي الملحق بھذا للنموذج وفقا االستفادة طلب -
  .المستفیدین إلكترونیا

 أسند الذي أو الحكم بالطالق ونسخة من األمر القضائي الحكم من نسخة - 
 .حكم الطالق ذلك لم یتضّمن إذا النفقة ومنح الحضانة

القضائي المحدد  أو الحكم لألمر الكلي أو الجزئي التنفیذ تعذر إثبات محضر -
لعدم  أو ذلك عجزه عن أو الدفع عن بھا  المدین امتناع بسبب النفقة لمبلغ

 .إقامتھ محل معرفة

  الطریقة ھذه تفیدالمس إذا اختار علیھ مشطبا للمستفید أو بنكي بریدي صك - 
  ."للدفع

 2من الماّدة  2المطة المذكورة في الوثائق یطلب القاضي" :)03(الماّدة 
 بكل  أصدرتھا  التي القضائیة  الجھة في الملف، من توجد لم أعاله، إذا

 ".بھ المعمول للتشریع  وفقا اإللكتروني الطریق عن الطرق، السیما

نفقة  القرار، یشمل ھذا في علیھ صالطلب المنصو كان إذا" :)04(المادة 
 یقدم ملف المحضونین من طرفھا، أو األطفال الطفل المرأة المطلقة ونفقة

  ".لصندوق النفقة المالیة من المستحقات لالستفادة واحد

في الطلب بموجب أمر والئي، في أجل  القاضي المختصیبت  - 2
  .أیام من تاریخ تلقیھ الطلب) 05(أقصاه خمسة 
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ھذا األمر عن طریق أمانة الضبط إلى كل من المدین والدائن یبلغ  - 3
ساعة من ) 48(، في أجل أقصاه ثمان وأربعون 35بالنفقة والمصالح المختصة

  .36تاریخ صدوره

تتولى المصالح المختصة األمر بصرف المستحقات المالیة  - 4
  .یوما من تاریخ تبلیغ األمر) 25(للمستفید، في أجل أقصاه خمسة وعشرون 

في حال وجود أي إشكال یعترض االستفادة من ھذه : مالحظة
من  أیام) 3(یفصل قاضي شؤون األسرة فیھ في أجل أقصاه ثالثة  ،المستحقات

  .37تاریخ إخطاره باإلشكال

أو الدائن /كما تجدر اإلشارة إلى أنّھ یقع لزاما على كّل من المستفید و
یطرأ على حالتھما  بالنفقة إعالم رئیس قسم شؤون األسرة بأي تغییر

حق االستفادة من االجتماعیة أو القانونیة من شأنھ احتمال التأثیر في 
، السیما منھا ما تعلق 01-15 :المستحقات المالیة المقررة بالقانون رقم

، وذلك بموجب نص المادة 38مسقطات ھذه االستفادة من ھذا الحق الماليب
أو الدائن /تعین على المستفید وی:" من ھذا القانون والتي جاء فیھا )2و7/1(

بالنفقة إعالم القاضي المختص بأي تغییر یطرأ على حالتھما االجتماعیة أو 
القانونیة من شأنھ احتمال التأثیر في استحقاق النفقة وذلك خالل عشرة أیام 

  .من تاریخ حدوثھ) 10(

یفصل القاضي المختص في مدى تأثیر ھذا التغییر على استحقاق 
مر والئي یبلغ إلى المدین والدائن بالنفقة والمصالح المختصة عن النفقة بأ

ساعة من تاریخ ) 48( طریق أمانة الضبط في أجل أقصاه ثمان وأربعون
  ".صدوره
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في موجبات االستفادة من المستحقات المالیة وإجراءاتھا : المطلب الثاني   
  في تونس 1993لسنة  65:انون عددظل أحكام الق

موجبات االستفادة من المستحقات المالیة في قانون صندوق : ولالفرع األ 
  النفقة في تونس

ص القانون التونسي على أّن قانون صندوق النفقة یتبع الصندوق ن
القومي االجتماعي، بحیث یكون بإمكان المطلقة توجیھ الطلب إلى ما یسمى 

رة المحكمة بالمكتب الجھوي للصندوق القومي للضمان االجتماعي الكائن بدائ
حیث . 39االبتدائیة والتي رفعت لدى وكیل الجمھوریة بھا شكوى إھمال العیال

م المتعلق بإحداث 1993لسنة  65: من القانون عدد) 02( جاء في نص الفصل
یمكن للمطلقات وأوالدھن " :صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق بأنّھ

الطالق وتعّذر تنفیذھا  بجرایةالصادرة لفائدتھم أحكام باتّة متعلقة بالنفقة أو 
بمطلب  لتلّدد المدین أن یتقّدموا لصندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق

إھمال  ویثبت تلّدد المدین إذا تعلّقت بھ قضیة. للحصول على المبالغ المستحقة
   ...عیال

یتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجرایة لمستحقّیھا مشاھرة        
الخمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم المطلب المستوفي  وزفي أجل ال یتجا
  ".للشروط القانونیة

نخلص إلى أّن المشرع  نص الفصل المتقدم،فمن خالل استقراء 
في صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق التونسي قد حصر االستفادة من 

ة أو تعّذر تنفیذ األحكام الباتّة المتعلقة بالنفقحالة : حالة واحدة فقط، وھي
 إھمال عیال الطالق بسبب امتناع المدین الذي رفعت ضّده قضیة بجرایة

  .الشخصیّة من مجلة األحوال) مكرر 53(الفصل  لمقتضیات  طبقا
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إجراءات االستفادة من المستحقات المالیة في قانون صندوق : الفرع الثاني

  النفقة في تونس

ان النفقة صندوق ضممتى تحققت الحالة الموجبة لالستفادة من 
على النحو  - المحّددة على سبیل الحصر في التشریع التونسي وجرایة الطالق

الحق في  )المطلقة وأوالدھاوھي ( كان للدائن بالنفقة -المبیّن أعاله قریبا
استیفائھا من الصندوق، وذلك من خالل اتخاذ إجراءات محددة بّینتھا 

المتعلق بإحداث م 1993لسنة  65: من القانون عدد )02( الفصل: نصوص
 من مجلة األحوال) مكرر 53(الفصل ، وصندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق

یُشتََرطُ للحصول على المستحقات : ، اللّذین یستخلص منھما أنّھالشخصیّة
المتعلق بإحداث صندوق م 1993لسنة  65: المالیة المقررة بموجب القانون عدد

  :اإلجراءات اآلتیة إتباع ضمان النفقة وجرایة الطالق في تونس،

  .لصندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق تقدیم طلب من المطلقة وأوالدھا - 1

  .الطالق صورة عن األحكام الباتّة المتعلقة بالنفقة أو بجرایة - 2

 صورة عن محضر تعّذر تنفیذ األحكام الباتّة المتعلقة بالنفقة أو بجرایة - 3
 إھمال عیال الطالق بسبب امتناع المدین الذي رفعت ضّده قضیة

  .الشخصیّة مكرر من مجلة األحوال 53الفصل  لمقتضیات  طبقا

یتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجرایة لمستحّقیھا مشاھرة في أجل  - 4
یوما من تاریخ تقدیم المطلب المستوفي  )15(الخمسة عشر  ال یتجاوز

   .نیةللشروط القانو

ھذا مع ضرورة التنبیھ إلى وجوب مراعاة حاالت سقوط الحق في 
االستفادة من الحقوق المالیة التي یقدمھا صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق 

  .40في تونس

ونختم ھذا المبحث من المداخلة المتعلّق بأحكام االستفادة من المستحقات 
نس بعرض مخطط عام المالیة في قانون صندوق النفقة في الجزائر وتو

  :لإلطار التشریعي في كل بلد
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  أحكام االستفادة من المستحقات المالیة في قانون صندوق النفقة في الجزائر وتونس
موجبات االستفادة من 
المستحقات المالیة في 
قانون صندوق النفقة 

  في الجزائر

موجبات االستفادة 
م<<<<ن المس<<<<تحقات 

م<<<<<<<<<<ن المالی<<<<<<<<<ة 
ص<<<ندوق ض<<<مان 

ة النفق<<<<<<ة وجرای<<<<<<
  في تونسالطالق 

إجراءات االستفادة 
من المستحقات 
المالیة في قانون 
صندوق النفقة في 

 الجزائر
  

إج<<<<راءات االس<<<<تفادة 
من المستحقات المالیة 

ص<<<ندوق ض<<<مان م<<ن 
النفقة وجرایة الط<الق 

  في تونس

حال<<<<<<<<<<ة تع<<<<<<<<<<ذر  -1
التنفی<<<<<<<<<<<<ذ الكل<<<<<<<<<<<<ي 
لألم<<<<<<<<<ر أو الحك<<<<<<<<<م 

  ...القضائي
حال<<<<<<<<<ة تع<<<<<<<<<ذر  -2 

التنفی<<<<<<<<<<ذ الجزئ<<<<<<<<<<ي 
ألم<<<<<<<<<ر أو الحك<<<<<<<<<م ل

  .القضائي
  
حال<<<<<<<<<ة توق<<<<<<<<<ف  -3

الم<<<<دین بالنفق<<<<ة ع<<<<ن 
تنفی<<<<<<<<<<ذ األم<<<<<<<<<<ر أو 
الحك<<<<<<<<<<م القاض<<<<<<<<<<ي 
بالنفق<<<<<<<<<<<<<<ة بع<<<<<<<<<<<<<<د 

  .شروعھ فیھ

تع<<<<<ّذر حال<<<<<ة  -1
تنفی<<<<<<ذ األحك<<<<<<<ام 
الباتّ<<<<<<ة المتعلق<<<<<<ة 

 بالنفقة أو بجرایة
الط<<<<<الق بس<<<<<بب 
امتن<<<<<<اع الم<<<<<<دین 
الذي رفعت ض<ّده 

إھم<<<<ال  قض<<<<یة
  .الشخصیّة عیال

 
  

 االس<تفادة طل<ب -1
ن المس<<<<<<<تحقات م<<<<<<

المالیة إل<ى القاض<ي 
   .المختص

 م<<ن نس<<خة  -2 
 القض<<ائي الحك<<م

بالطالق ونسخة من 
 الذي أو الحكم األمر
 ومنح الحضانة أسند
 لم یتضّمنھ إذا النفقة

  . حكم الطالق
 إثب<ات محض<ر -3

 .التنفی<<<ذ تع<<<ذر
أو  بری<دي ص<ك/4

 للمس<<<تفید بنك<<ي
  ...علیھ مشطبا

القاض<<<<<ي یب<<<<<ت / 5
 في الطلب المختص

 ف<<<<<ي أج<<<<<ل أقص<<<<<اه
  .أیام) 05(
یبل<<غ األم<<ر ع<<ن  -6

طریق أمانة الضبط 
إل<<<<<<<<ى األط<<<<<<<<راف 
والمص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<الح 
المختصة، ف<ي أج<ل 

  . ساعة) 48(أقصاه 
تتولى المصالح  -7

تقدیم طلب من  -1
 المطلقة وأوالدھا

مان النفقة لصندوق ض
  .وجرایة الطالق

صورة عن  -2
األحكام الباتّة المتعلقة 

 بالنفقة أو بجرایة
  .الطالق

صورة عن  -3
محضر تعّذر تنفیذ 
األحكام بسبب امتناع 

  . المدین
یتولى الصندوق  -4

صرف المبالغ 
المستحقة في أجل ال 

یوما ) 15(یتجاوز 
من تاریخ تقدیم 

  .الطلب
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المختصة األمر 
بصرف المستحقات 
للمستفید، في أجل 

یوما ) 25( أقصاه
من تاریخ تبلیغ 

  .األمر

  

  :    خاتـمـة

أحكام النفقة وموجبات " :ھذه الدراسة، الموسومة بّـفي نھایة 
المتضمن إنشاء صندوق النفقة في  01- 15 :االستفادة منھا في ظل القانون رقم

والتي حاولت من خاللھا تجلیة " -دراسة مقارنة بالتجربة التونسیة - الجزائر
 النفقة وموجبات االستفادة منھا من خالل استقراء وتحلیل ما تعلق بأحكام

في الجزائر، والمتمثل في  2015أََحد أَھَّم القوانین الصادرة سنة نصوص 
المتضمن إنشاء صندوق النفقة، ومقارنة ذلك بما ورد في  01-15 :القانون رقم

المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة  1993لسنة  65: قانون عددال
عربیة، أرى أن أختم الطالق في تونس، الذي یعتبر تجربة رائدة في البالد ال

  :ببیان مجمل ألھّم ما توصلت إلیھ من نتائج بحثیة مقترحات فیما یأتي

ونظیره في  -یعتبر إصدار قانون إنشاء صندوق النفقة في الجزائر - 1
آلیة من اآللیات التشریعیة  -تونس باعتبارھا تجربة رائدة في البالد العربیة

ء كبیر من المشاكل المالیة للمرأة الھامة التي تھدف إلى المساھمة في حل جز
المطلقة وأوالدھا، فھي خطوة تشریعیة محمودة؛ لما تحملھ ھذه اآللیة من 
حیث فلسفة إیجادھا من مقاصد وغایات نبیلة، تتجلّى أساسا في صون وضمان 
جزء من الحقوق المالیة للمرأة المطلقة والطفل أو األطفال المحضونین، فضال 

وع ھؤالء في جحیم اإلھانة واإلذالل التي كانت تعیشھا عن الحیلولة دون وق
، قیاسا بما كانت تعانیھ المطلقة )األم في الغالب( المرأة المطلقة الحاضنة

  .وأوالدھا قبل إیجاد ھذه اآللیة التشریعیة

  :یقصد بالنفقة التي یضمنھا صندوق النفقة في الجزائر ما یأتي - 2
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  .                                  قانون األسرة بعد طالق الوالدین النفقة المحكوم بھا وفقا ألحكام -

  .النفقة المحكوم بھا مؤقتا في حالة رفع دعوى الطالق -

  .نفقة المرأة المطلقة -

  :یقصد بالنفقة التي یضمنھا صندوق النفقة في تونس ما یأتيبینما   

ادي الذي یصیب وھو التعویض المالي عن الضرر الم: مبلغ جرایة الطالق -
  .المرأة بسبب الطالق

  .نفقة األوالد المحضونین -

حاالت االستفادة من صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات  - 3
  :المشرع الجزائري قد حصر في ثالثة حاالت، ھينجد  وأوالدھن،

حالة تعذر التنفیذ الكلي لألمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة سواء  -
ب امتناع المدین عن التنفیذ، أو بسبب عجزه عن ذلك، أو نتیجة أكان ذلك بسب

  .  عدم التمكن من معرفة محل إقامتھ

  .حالة تعذر التنفیذ الجزئي لألمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة -

حالة توقف المدین بالنفقة عن تنفیذ األمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد  -
  .شروعھ في ذلك

صندوق ضمان المشرع التونسي قد حصر االستفادة من  بینما نجد
تعّذر تنفیذ األحكام حالة : في حالة واحدة فقط، وھيالنفقة وجرایة الطالق 

الطالق بسبب امتناع المدین الذي رفعت ضّده  الباتّة المتعلقة بالنفقة أو بجرایة
 .إھمال عیال قضیة

من  ادةاالستف تیسیر وتخفیف ما تعلّق بوثائق ملف طلب - 4
النفقة في الجزائر، المبینة في القرار الوزاري  لصندوق ةـالمالی المستحقات

الذي یحدد الوثائق التي یتشكل منھا ملف  2015- 07-18: المشترك المؤرخ في
طلب االستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة، وكذا نموذج طلب 

 كان إلى درجة أنّھ متى ،االستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة
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 الطفل نفقة المرأة المطلقة ونفقة القرار، یشمل ھذا في علیھ الطلب المنصوص
من  لالستفادة واحد یقدم ملف المحضونین من طرفھا، فإنّھ أو األطفال

  .المستحقات المالیة المقررة

وھو نفس السلك الذي أّسس علیھ المشرع التونسي إجراءات االستفادة 
ضمان النفقة وجرایة الطالق، حیث حصر العملیة في شروط صندوق من 

  :وإجراءات جّد بسیطة، والمتمثّلة في الخطوات اآلتیة

  .لصندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق تقدیم طلب من المطلقة وأوالدھا -

  .الطالق صورة عن األحكام الباتّة المتعلقة بالنفقة أو بجرایة -

 ألحكام الباتّة المتعلقة بالنفقة أو بجرایةصورة عن محضر تعّذر تنفیذ ا -
  .إھمال عیال الطالق بسبب امتناع المدین الذي رفعت ضّده قضیة

المقررة في   المالیة من المستحقات سرعة إجراءات االستفادة - 5
األمر  لحكم أو أو -أنّھ وبعد استصدار األمر بالنفقة ، إذ01- 15 :رقمالقانون 

ستفید أو الدائن بالنفقة الحصول على مستحقاتھ من یكون للم -بمراجعة مبلغھا
من تاریخ تبلیغ  - یوما )25(الصندوق في مدة أقصاھا خمسة وعشرون 

المصالح المختصة بذلك عن طریق أمانة الضبط لدى المحكمة المختصة 
وھو ما یجعل ھذه اآللیة تتّسم بالسرعة، لذا وصف ھذا القانون من ھذا  -إقلیمیا

  ."ذو طابع استعجالي" :المنطلق بأنّھ

مّما ھو علیھ الحال في  -وإن كان األمر في التشریع التونسي أسرع
یوما من تاریخ ) 15(الخمسة عشر  حیث یتم ذلك في أجل ال یتجاوز - الجزائر

   .تقدیم المطلب

 :ولعّل أبرز ما یمكن اقتراحھ السیما فیما تعلق بأحكام القانون رقم
  :في الجزائر ما یأتي 15-01

العمل على تبصیر المواطن الذي یعتبر العامل الرئیس في تحدید  - 1
مدى نجاح ھذه اآللیة التشریعیة، من خالل تبصیره بأھداف ومقاصد 

فضال عن عامة  -وإجراءات ھذا القانون، الذي یجھل العدید من القانونیین
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أحكامھ بل وحتى وجوده في الجزائر، من خالل تسخیر كّل ما من  -الناس
تحقیق ھذا الغرض، السیما اإلعالم بأدواتھ وأنواعھ المختلفة، خاصة شأنھ 

وأّن ھذا القانون أسمى ما یراد بھ صون ورعایة المطلقات الحاضنات 
  .واألوالد المحضونین مادیا ابتداء، ومعنویا انتھاء

ضرورة توسعة دائرة المشمولین باالستفادة من المستحقات المالیة  - 2
  :لنفقة في الجزائر وتونس، لیشمل جملة النفقات اآلتیةالتي یضمنھا صندوق ا

  .نفقة الزوجة؛ أي النفقة خالل قیام العالقة الزوجیة -

نفقة المطلقة؛ لتشمل ما تضمنھ منطوق األمر أو الحكم بما فیھ مبلغ  -
التعویض عن فك الرابطة الزوجیة، على النحو الذي سار علیھ القانون 

  .م1993لسنة  65: التونسي عدد

نفقة األوالد؛ خالل قیام العالقة األسریة أو بعد انحاللھا باعتبارھم  -
  .محضونین

  .نفقة الوالدین واألقارب؛ الذین تجب لھم النفقة قانونا -

وال یفوتني انتھاء أن أتقّدم بالشكر الجزیل، والدعاء بالتوفیق والسداد 
را وحضورا، وأن للقائمین على ھذا المؤتمر الدولي؛ إعدادا، تنظیما، تأطی

 .والّسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ... یُكتب لھ النجاح والقبول

   :الھوامش

                                                        
الزواج في اإلسالم عقد أبدي، ال ینعقد على وجھ التأقیت، فھو عقد شرع للبقاء  -1

واالستمرار، ولكن ال یكفي في بقاء عقد الزواج أن تشرعھ الشریعة مؤبدا، لیبقى 
قائمة؛ إذ العالقة الشخصیة بینھما  صالحا؛ بل ال بد لذلك أن تكون المودة بین الزوجین

ھي الوصلة التي تُْبِقي الحیاة الزوجیة صالحة، فیبقى بھا الزواج؛ ولذلك حرص 
  .الشارع على بقاء المودة، وحّث على حسن العشرة، ودعا إلى التغافر

قواعد تكوین البیت المسلم، أكرم رضا، دار التوزیع والنشر اإلسالمیة، القاھرة، : ینظر
 .447، ص2004نة س ،1ط
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ومعنى واقعیتھ؛ أنّھ قابل  من أبرز سمات نظام األسرة في اإلسالم أنھ نظام واقعي، -2

  . للتطبیق والتحقّق في حیاة الناس، وأنّھ یتفاعل مع حقائق موضوعیة ذات وجود حقیقي
منھج القرآن الكریم في إصالح المجتمع، محّمد السید یوسف، دار السالم، القاھرة، : ینظر
  .339، ص 2007، سنة 3ط

إباحة الطالق، : فإذا ما أتینا نستعرض مظاھر واقعیة التشریع اإلسالمي وجدنا منھا    
حین تصبح الحیاة الزوجیة مستحیلة بین زوجین استحكمت بینھما البغضاء، وفشلت 
معھما كل سبل ومحاوالت الصلح والوفاق، ذلك أّن اإلسالم ومع تعظیمھ لشأن العالقة 

یثَاًقا َغِلیظًایة باعتبار ھذا الّرباط الزوج ، ومع ھذا فقد تستحكم النَّْفَرةُ، ویتفاقم مِّ
النزاع، وتخفق كل وسائل اإلصالح والتحكیم والتوفیق، لیكون الطالق عندھا العالج 
رغم مرارتھ، ومّما ال شك فیھ أّن المنطق السلیم یوجب أن یسلك في ھذه الحال طریق 

  . وقتئذ ضرورة ال بد منھا الطالق، الذي یصبح
محاضرات في عقد الزواج وآثاره، محّمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، القاھرة، ط : ینظر
 .281، ص1957، سنة 3

ولعّل ھذه إحدى الحاالت التي یتجّلى من خاللھا مقصد أو فلسفة الوالیة في الزواج وفق  -3
 ! ...صورة من صور تكریم المرأة ما ھو مبسوط في أسفار الفقھ اإلسالمي، باعتبارھا

 law-:  ، كندة الشماطالتجارب العربیة في مجال صندوق النفقة: ینظر -4
www.nesasy.org  

، المؤرخ 01العدد : الجریدة الرسمیة، والمنشور في 2015جانفي 04: المؤرخ في -5
 .09 - 07، ص2015 -01- 07:في

  :تجدر اإلشارة إلى أنّھ منذ بدایة إعداد مشروع ھذا القانون فقد تنازع األمر مسألتان -6
من حیث المواقف تجاه مشروع ھذا القانون، فقد أثار ھذا المسعى : المسألة األولى* 

متباینة بین القانونیین الذین انقسموا ما بین مؤیّد التشریعي جدال واسعا، وردود فعل 
ارض بخصوص مدى نجاعة ھذه اآللیة وجملة اآلثار التي قد تفرزھا؛ حیث رأى ومع

سبب في زیادة نسبة فك الرابطة الزوجیة، فیما سانده البعض اآلخر تالبعض بأنّھا ست
  .بحكم أنّھ إجراء یحمل طابعا إنسانیا من شأنھ أن یضمن نفقة األطفال المحضونین

ذھب اریخي مشروع ھذا القانون في الجزائر، حیث من حیث التطور الت: المسألة الثانیة* 
البعض إلى أّن ھذه اآللیة جاءت تجسیدا لتوجیھات كان قد وجھھا السید الرئیس عبد 

لمباشرة التفكیر في إمكانیة إنشاء صندوق  2014مارس  08: العزیز بوتفلیقة بتاریخ
  .مخصص للنساء المطلقات اللواتي یتكفلن بأطفال قصر

    : الرؤى لألزواج المطلقین ملیار دینار للمطلقات كمرحلة أولى توضیح :ینظر 
www.elmakam.com  
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والحقیقة أّن ھذه اآللیة یرجع تاریخ المطالبة بتجسیدھا إلى سنوات مضت، فقد كان     

من المشروع التمھیدي لقانون األسرة ) 1مكرر 80مكرر،  80( مقترح نص المادتین
الصندوق : "النفقة الغذائیة وكذا أجرة السكن إلىم، یعھد في تحصیل 2003لسنة 

كآلیة جدیدة لضمان كفالة األطفال وحصولھم على النفقة لسد حاجیاتھم من " العمومي
لم یتم اعتماد ھذه اآللیة  -ومع كّل أسف -، لكن..."مأكل وملبس وعالج ومسكن یأویھم

م 2005لسنة  02 -05: في قانون األسرة الذي صدر بموجب األمر الرئاسي رقم
   !ألسباب تبقى مجھولة ؟

، الجزائر، 2005- 03-05: مشروع قانون األسرة، جریدة األحرار، الصادرة بتاریخ: ینظر
  .09 -08، ص2131العدد 

الوجیز في شرح قانون األسرة الجدید، عبد القادر بن داود، دار الھالل، وھران، د ط،  -
  .181، ص 2004سنة 

المدرسة العلیا للقضاء، ، 02- 05:وع التمھیدي واألمر الرئاسيقانون األسرة بین المشر -
  .60، ص2005، 13الجزائر، الدفعة

      www.elbilad.net: صندوق النفقة الخاص بالمطلقات یدخل رسمیا حیّز التنفیذ -7
فقد كانت تونس رائدة فیما تعلّق بإنشاء صندوق النفقة مقارنة بالتشریعات في البالد  -8

 05: ، المؤرخ في1993لسنة  65: صدر قانون عددي ذات السیاق، حیث العربیة ف
إحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق، الذي أعتبره : المتعلق بـ 1993جویلیة 

على األقل باعتباره تأصیال تشریعیا، أو  -في حقیقة األمر نموذجا سارت على نھجھ
 إنشائھا لصنادیق النفقةفي سیاق بعض الدول العربیة  -فكرة تأسیسیة استندت علیھا

  .ومن بینھا الجزائر
 02- 05:، المعدل والمتمم باألمر رقم1984-06-09: المؤرخ في 11- 84:األمر رقم -9

: المتضمن قانون األسرة الجزائري، الجریدة الرسمیة ،2005-04-27:المؤرخ في
 .2005لسنة  43العدد 

، العربي بلحاج، دیوان ...عدیالتالوجیز في شرح قانون األسرة وفق آخر الت -10
 .346/ 1، 2012، سنة 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

، العربي بلحاج، المرجع ...الوجیز في شرح قانون األسرة وفق آخر التعدیالت: ینظر -11
الخالصة في أحكام الزواج والطالق، عبد القادر بن حرز هللا، دار  - 1/346السابق،

األوسط في شرح قانون األسرة  -391، ص 2007، سنة1طالخلدونیة، الجزائر، 
 .162، ص 2009، سنة 1الجزائري، طاھري حسین، دار الخلدونیة، الجزائر، ط

، العربي بلحاج، المرجع ...الوجیز في شرح قانون األسرة وفق آخر التعدیالت -12
  .1/346السابق،
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یجب على قضاة الموضوع :" جاء في قرار للمحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة -13

، 23/04/1996، 136604: القرار: ینظر..." مراعاة مصاریف المعیشة والمدرسة
 .89، ص 1997، 02العدد : مجلة قضائیة

 .389الخالصة في أحكام الزواج والطالق، المرجع السابق، ص  -14
، ، العربي بلحاج...الوجیز في شرح قانون األسرة وفق جاء فیھا آخر التعدیالت -15

  .349/ 1المرجع السابق،
تجب نفقة :" قانون األسرة التي ورد فیھا) 75(وھذا ما یستفاد من استقراء نصي المادة  -16

في حالة عجز األب تجب نفقة ):" 76(، والمادة ..."الولد على األب ما لم یكن لھ مال، 
  ....".األوالد على األم

  :ما یأتي یُْلَزُم بھا األب اتجاه األوالدیمكن القول بأّن شروط وجوب النفقة التي وعلیھ، 
  .أن یكون الولد فقیرا معسرا ال مال لھ* 
  .قادرا على اإلنفاق بیسار أو قدرة على الكسب) األب( أن یكون األصل * 

الخالصة في أحكام الزواج والطالق، عبد القادر بن حرز هللا، المرجع السابق، ص : ینظر
390. 

، عدد 16/03/1999، 216886: األحوال الشخصیة، القرارالمحكمة العلیا، غرفة  -17
 .203، ص 2001خاص، 

في قانون األسرة الجزائري؛ إنّما " دعوى الطالق:"ینبغي التنبیھ إلى أّن المراد بعبارة -18
طالق، : ھي مختلف صور فك الرابطة الزوجیة المنصوص علیھا في ھذا القانون من

من قانون األسرة  48، 47ع بین نصي المادتین تطلیق وخلع، وھو ما یستفاد من الجم
  : اللتین ورد فیھما

  ."تنحل الرابطة الزوجیة بالطالق أو الوفاة):" 47(جاء في المادة * 
یحل عقد الزواج بالطالق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي ):" 48(جاء في المادة * 

من ھذا  54و 53الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 
  ." القانون

في إجراءات : القسم الثالث: ، تحت مسّمى452-  427:المواد بل وھو ما تأكده نصوص   
الجزائري الصادر بموجب القانون  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة... الطالق

  .2008لسنة  21العدد : الجریدة الرسمیة 2008 -02 -25:المؤرخ في 09- 08:رقم
صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون والقضاء في : ي ھذا الصددینظر ف 

الوجیز في   - 06، ص2007الجزائر، بادیس ذیابي، دار الھدى، الجزائر، دط، سنة
/ 1، 2005، سنة 4شرح قانون األسرة، العربي بلحاج، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

223. 
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، 4عبد العزیز سعد، دار ھومھ، الجزائر، ط الجزائري في ثوبھ الجدید،  قانون األسرة -19

 .157- 156، ص 2010سنة 
ألزم المشرع طالب التنفیذ باتخاذ ھذا اإلجراء االستباقي المتمثل في إعالن السند  -20

من قانون اإلجراءات المدنیة ) 612(بموجب نص المادة  )التكلیف بالوفاء( التنفیذي
التنفیذ الجبري التبلیغ الرسمي للسند  یجب أن یسبق:" واإلداریة، والتي جاء فیھا

التنفیذي وتكلیف المنفذ علیھ بالوفاء بما تضمنھ السند التنفیذي في أجل خمسة 
  .یوما) 15(عشر

من ھذا  416إلى  406تطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء أحكام المواد من      
 ."القانون

األوسط في : نقال عن( 19/01/2005، 333042: غرفة األحوال الشخصیة، القرار -21
 ).491شرح قانون األسرة الجزائري، طاھري حسین، المرجع السابق، ص 

القیود الواردة على صندوق النفقة للمطلقات الحاضنات، عامر نجیم، مجلة القانون  -22
      www.droitentreprise.org: واألعمال، جامعة  الحسن األول، المملكة المغربیة

ھذا الصدد إلى أّن المشرع الجزائري من خالل قانون األسرة لم یتطرق إلى  في أشیر -23
  .فلم یجعلھا من آثار الطالق سواء قبل الدخول أو بعده" نفقة المتعة" أحكام 

أما على مستوى القضاء في الجزائر؛ فلم یحسم في مسألة نفقة العدة، بل اختلطت علیھ      
من قانون ) 222(لم یكن اجتھاده تطبیقا لنص المادة األمور و لم یتبّن موقفا واحدا، ف

  .األسرة على نسق واحد من خالل قرارات المحكمة العلیا
ذھب إلى أن المتعة والتعویض عن الطالق التعسفي وجھان  -وھو الغالب -فالرأي األول* 

  .                       لعملة واحدة
عزول للمحكمة العلیا لم یدعمھ ال التشریع و وھو في الحقیقة قرار م -بینما ذھب رأي ثان* 

نفقة اإلھمال ونفقة : إلى أّن للمطلقة  طالقا تعسفیا عّدة نفقات ھي -ال اآلراء الفقھیة
  .العدة ونفقة المتعة وحتى مبلغا على سبیل التعویض

. لذا كان حریا بالمشرع الجزائري أن ینص على أحكام نفقة المتعة، وذلك رفعا للخالف   
  :ظرین

 . 27- 22، ص2008آثار فك الرابطة الزوجیة، بادیس ذیابي، دار الھدى، الجزائر، سنة  -
تعویض الضرر المعنوي في قانون األسرة، عبد الھادي زیطة، دار الخلدونیة، الجزائر،  -

 .162- 158، ص 2007سنة 
 ، العربي بلحاج، المرجع...الوجیز في شرح قانون األسرة وفق آخر التعدیالت -24

  .349/ 1السابق،
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، نشرة 15/12/1981، 21823: المحكمة العلیا، غرفة األحوال الشخصیة، القرار -25

 .105، ص1981، 02العدد : القضاء
، 02العدد : ، مجلة قضائیة18/06/1991، 75029: غرفة األحوال الشخصیة، القرار -26

 .65، ص 1994
ة األحوال الشخصیة التونسیة، م المتعلق بإصدار مجل1956- 08-13:األمر المؤرخ في -27

بالقانون  المعدل والمتمم م،1956-08- 17:، الصادر في66الرائد الرسمي التونسي عدد
 .م1993-07- 12: م، المؤرخ في1993لسنة  74: عدد

من  31/1صور فك الرابطة الزوجیة المبینة في الفصل ": الطالق"المقصود بمصطلح  -28
  .الشخصیّة التونسیة مجلة األحوال

تشتمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعلیم وما یعتبر من :" التي تقضي بأنّھ -29
  ."الضروریات في العرف والعادة

مصاریف شؤون المحضون تقام من مالھ إن كان لھ مال و إال فمن مال :" القاضیة بأنّ  -30
   ."أبیھ وإذا لم یكن للحاضنة مسكن فعلى األب إسكانھا مع المحضون

المتضمن إنشاء  01-15:من القانون رقم) 02( حسب نص المادةلمدین بالنفقة ا -31
  ."والد الطفل أو األطفال المحضونین أو الزوج السابق :"صندوق النفقة في الجزائر ھو

في ھذا النص ال محل لھا، ألن العالقة الزوجیة قد " الزوج السابق" إّن عبارة: قلت     
لك صفة الزوجیة، لذا كان حري بالمشرع استعمال عبارة انقضت وبالتالي زالت تبعا لذ

 ". المطلق"
المتضمن إنشاء  01 -15: من القانون رقم) 02( حسب نص المادةالدائن بالنفقة  -32

الطفل أو األطفال المحضونین ممثّلین من قبل المرأة  :"صندوق النفقة في الجزائر ھو
 ."المطلقة المحكوم لھا بالنفقة الحاضنة في مفھوم قانون األسرة، وكذلك المرأة

المتضمن إنشاء صندوق النفقة في  01 -15: من القانون رقم) 02(حسب نص المادة  -33
 .الجزائر

الذي یحدد الوثائق التي یتشكل منھا ملف طلب االستفادة  2015-07- 18:المؤرخ في -34
لمستحقات وكذا نموذج طلب االستفادة من ا. من المستحقات المالیة لصندوق النفقة
 .2015 - 07-28: ، المؤرخ في35العدد : المالیة لصندوق النفقة، الجریدة الرسمیة

المتضمن إنشاء  01 -15: من القانون رقم) 02( حسب نص المادةالمصالح المختصة  -35
المصالح الوالئیة المكلفة بالنشاط االجتماعي التابعة  :"صندوق النفقة في الجزائر ھي

 ."لتضامن الوطنيللوزارة المكلفة با
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من قانون األسرة ) 79( حسب نص المادةأشیر إلى مسألة تتعلق بمراجعة مبلغ النفقة  -36

وال یراجع تقدیره قبل ... یراعي القاضي في تقدیر النفقة:" الجزائري القاضیة بأنّھ
  ." مضي سنة من الحكم

سم شؤون األسرة فمتى تمت مراجعة النفقة المشمولة بصندوق النفقة من طرف رئیس ق    
من القانون ) 08( المادةالمختص إقلیمیا، فإنّھ یتّم تتبع اإلجراءات المبینة في نص 

یبلغ :" المتضمن إنشاء صندوق النفقة في الجزائر، والتي تقضي بأن 01 - 15:رقم
القاضي المختص المصالح المختصة عن طریق أمانة الضبط، بالحكم أو القرار 

ساعة من ) 48(مبلغ النفقة في أجل أقصاه ثمان وأربعون  القضائي المتضمن مراجعة
 ."تاریخ صدوره

المتضمن إنشاء صندوق النفقة في  01 -15:من القانون رقم) 05( حسب نص المادة -37
 .الجزائر

- 15:رقملئن كان المشرع الجزائري قد عمد إلى إیجاد صندوق النفقة بموجب القانون  -38
م 1993لسنة  65: تونسي من خالل القانون عدد، وقبلھ المشرع ال2015لسنة  01

من  - ولو نسبیا - المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق قَْصَد التخفیف
المعاناة والصعوبات التي تواجھھا المرأة المطلقة المحكوم لھا بالنفقة، وكذا األطفال 

ھ ینبغي اإلشارة إلى أّن ھذه المحضونین وفق الضوابط والقیود المتقّدمة البیان آنفا، فإنّ 
بل ھي كأصل على  -قد یُظَن -االستحقاق المالي أو الجرایة لیست على سبیل التأبید كما

وھو ( سبیل التأقیت؛ تبعا لكونھا حّل استثنائي ذو طابع استعجالي، ولما كان الحكم
تعجالي وھو الطابع االس(یدور مع علّتھ ) االستفادة من النفقة التي یدفعھا الصندوق

إلى جانب قانون األسرة الجزائري و  - وجودا وعدما، فقد حّدد كّل من التشریعین) للنفقة
جملة الحاالت التي یسقط فیھا حق االستفادة من  -مدونة األحوال الشخصیة التونسیة

  :المستحقات المالیة التي یضمنھا الصندوق الخاص، وذلك على النحو اآلتي
حسب نص (لمستفید في النفقة التي یضمنھا الصندوقیسقط حق ا: في الجزائر/ أ 

، 71، 70، 69، 67، 66، 62: ، إلى جانب المواد01- 15:رقمالقانون من  6/2:المادة
  :في الحاالت األربع اآلتیة )من قانون األسرة 75

استغناء  - ثبوت دفع النفقة من المدین بھا - انتھاء الحضانة -سقوط الحق في الحضانة -
  .ن عن النفقةالطفل المحضو

: ینظرلمزید فائدة حول مسقطات الحضانة وتبعاتھا المالیة في قانون األسرة الجزائري، 
، 01دلیل المتقاضي في مادة شؤون األسرة، یوسف دالندة، دار ھومھ، الجزائر، ط 

 379/ 1الوجیز في شرح قانون األسرة، العربي بلحاج،  -68،70، ص 2011سنة 



  مسعود ھالل/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                          718

                                                                                                                                
الجزائري في ثوبھ الجدید، عبد العزیز سعد، المرجع السابق،  ةقانون األسر - وما بعدھا

 . 143 -141ص 
-www.nesasy.org :    ، كندة الشماطالتجارب العربیة في مجال صندوق النفقة -39

law 
: من القانون عدد) 9/1(صل لم یُفَّصل المشرع التونسي من خالل ما ورد في نص الف -40

م المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق في الحاالت 1993لسنة  65
التي تعتبر مسقطة لحق االستفادة من المستحقات المالیة التي یتولى الصندوق ضمانھا، 

یتوقف صندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق عن صرف مبالغ النفقة :" حیث جاء فیھ
، إالّ أنّھ بالرجوع "كّل الحاالت التي لم یعّد ھناك موجب لصرفھا الطالق في أو جرایة

منھا، ) 56(و) 46(، )31/3(إلى مجلة األحوال الشخصیة، السیما نصوص الفصول 
یمكن استنباط مسقطات الحق في النفقة المشمولة بصندوق ضمان النفقة وجرایة 

  :الطالق، والمتمثّلة فیما یأتي
یسقط حق المرأة المطلقة في النفقة المشمولة بصندوق ضمان : رأة المطلقةبالنسبة للم* 

  :النفقة وجرایة الطالق، في الحاالت األربع اآلتیة
  .وفاة المرأة المطلقة -1
  .تغیر وضع المرأة االجتماعي بزواج جدید؛ یضمن استغناءھا عن نفقة الجرایة -2
  .اإلرث، الھبة والكسب: یلة كانت، نحواستغناء المرأة المطلقة عن الجرایة بأّي وس -3
  .استیفاء المرأة المطلقة مبلغ النفقة دفعة واحدة في حالة وفاة المطلق -4

من المجلة فإّن سقوط ) 46(حسب ما یقضي بھ نص الفصل : بالنسبة للولد المحضون* 
حق الولد المحضون في النفقة المشمولة بصندوق ضمان النفقة وجرایة الطالق، 

  :بین أصل واستثناء، على النحو اآلتي متراوح
إلى غایة ) سواء بالنسبة للذكر أو األنثى(استمرار النفقة على الولد المحضون : األصل -أ

  .بلوغ سن الرشد باعتباره سّن انتھاء الحق في النفقة
بعد ) سواء بالنسبة للذكر أو األنثى(استمرار النفقة على الولد المحضون : االستثناء - ب

  .سنة 25سن الرشد متى كان یزاول الدراسة، على أن ال یتجاوز سن بلوغ 
  .یستمر اإلنفاق على األبناء المعوقین العاجزین عن الكسب بقطع النظر عن سنھم: تنبیھ

تستمر النفقة على البنت ما لم تستغن عنھا بكسب، إلى غایة ووجوب : بالنسبة لألنثى -ج
  .نفقتھا على الزوج بالدخول،

) 56(ن للولد المحضون مال یُْغنِیھ عن نفقة أبیھ، حسب ما یقضي بھ نص الفصل إذا كا -د
 .من المجلة
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  الحمایة القانونیة لحقوق المرأة المطلقة

  

  األستاذ ھشام مخلوف –الدكتورة شھیرة بولحیة 

       المركز الجامعي بریكة

 :الملخص

المداخلة لتسلیط الضوء على  دور الحمایة القانونیة في حفظ  تأتي ھذه
حقوق المرأة المطلقة، ألن المرأة المطلقة بمجرد صدور الطالق سواء الطالق 
اللفظي من الزوج أو الطالق الحكمي من القضاء المختص، تترتب لھا حقوق 
یكفلھا لھا التشریع والقضاء، من ھنا كان آلثار الطالق وقعھا على المرأة 
المطلقة سواء مادیا أو معنویا، فتبحث المداخلة في سبل حمایة المرأة المطلقة 

  .وفق ما ھو مقرر لھا قانونا

ة القانونیة، االجتھاد القضائي، آثار الطالق، قانون الحمای :كلمات مفتاحیة
  .األسرة

Abstract: 
 
This intervention is intended to highlight the role of legal protection 
in protecting the rights of divorced women, because women who 
divorced once the divorce was issued, whether the verbal divorce 
from the husband or the ruling divorce from the competent court, 
have rights guaranteed by the legislation and the judiciary. Both 
materially and morally, and seeks to intervene in ways to protect 
divorced women as prescribed by law. 

Key words: Legal Protection, Litigation, Divorce Effects, Family 
Law. 
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  :مقدمة

إذا كان القانون بمفھومھ الواسع ھو ما نستقیھ من جملة النصوص 
التشریعیة وقواعد الشریعة اإلسالمیة وأحكام القضاء إضافة لما استقر علیھ 
العرف منذ زمن بعید، فإن ھذه المصادر الخاصة بالقانون إنما وجدت لخدمة 

روحھ أسبغ علیھ نعمھ  اإلنسان، ھذا اإلنسان الذي خلقھ هللا تعالى وبث فیھ من
الظاھرة والباطنة ومن مقتضیات ھذه الحمایة أنھ شرع لھ ما یحفظ بھ حقوقھ 
ویرسم لھ طریق واجباتھ، وذلك من خالل مختلف األحكام والمبادئ 
والنصوص الملزمة بنص كتاب هللا وسیرة رسولھ، وبما نظمھ أولوا األمر بعد 

  .ذلك فیما ال یوجد فیھ نص

النصوص القانونیة التي تحكم مجتمعاتنا الیوم یرمق  إن الناظر إلى
دون شك أن ھناك نوامیس وقوانین تنظم حیاتنا، خاصة في شقھا المتعلق 
بالمعامالت، والمتخصصون في القانون یعلمون جیدا أن ھناك قوانین أسمى 
من قوانین وأحكام قضائیة أولى في التنفیذ من غیرھا، إال أن الھدف الذي 

واحد في ظل ھذه المنظومة القانونیة، التي أساس قوتھا نصوص  ترمي إلیھ
القانون وأحكام القضاء، لھذا حرصت العدید من الدول ومنھا الجزائر إلى 
وضع ھیئة علیا متمثلة في المحكمة العلیا من بین أبرز مھامھا ممارسة 

من  171/03االجتھادات القضائیة، وھو ما تم تقنینھ من خالل نص المادة 
تضمن المحكمة العلیا '': بنصھا 2016لدستور الجزائري المعدل سنة ا

ومجلس الدولة توحید االجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البالد ویسھران على 
  .''احترام القانون

باعتبار أن اإلنسان ھو المخاطب األول بھذه القوانین في جملتھا، فال 
قع العملي كان لتطبیق شك أن األسرة مناط ھذا الخطاب، فمن خالل الوا

النصوص التشریعیة الخاصة بشؤون األسرة األثر الكبیر لالجتھاد القضائي، 
خاصة في الشق المتعلق باقتضاء المصلحة ولم ترد فیھ نصوص قطعیة وھو 
المتغیر زمانا ومكانا وحاال، ولعل من بین أھم ھذه المسائل حمایة المرأة فیما 

  .ةبآثار فك الرابطة الزوجی یتعلق
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إلى : من ھنا تكون إشكالیة مداخلتنا عبارة عن تساؤل تحلیلي مناطھ
في حمایة المرأة المطلقة من آثار لقانون بمفھومھ الواسعأي مدى ساھما

ولمعالجة ھذه اإلشكالیة المحوریة نقترح الخطة المنھجیة الثنائیة  الطالق؟
  :التالیة

  صوص التشریعیةحمایة المرأة المطلقة في ضوء الن:  المحور األول

  .قبل صدور حكم الطالق بالمرأة النصوص التشریعیة المتعلقة :أوال

  .بالمرأة بعد صدور حكم الطالق النصوص التشریعیة المتعلقة: ثانیا

  تأكید حمایة المرأة المطلقة على ضوء األحكام القضائیة: المحور الثاني

  .مرأة المطلقةاألحكام القضائیة لحمایة الجانب المادي لل تأكید: أوال

  .دور األحكام القضائیة في تدعیم الحمایة المعنویة للمرأة المطلقة: ثانیا

 

  حمایة المرأة المطلقة في ضوء النصوص التشریعیة:  المحور األول

تندرج ، 1یرجع القانون أسباب فك الرابطة الزوجیة إلى عدة أسباب
واج أو لعدم ضمن قسمین، ینتج القسم األول عن وجود عیوب في عقد الز

الوفاء بشروطھ، بینما یتمثل النوع الثاني في الطالق بمعنى إنھاء الرابطة 
، حیث یتم انحالل الرابطة 2الزوجیة الذي یجب أن یفع على عقد صحیح

الزوجیة إما ألمر ال یتعلق بإرادة طرفي عقد الزواج وھو الوفاة، وإما على 
الزوج وحده أو باتفاق الطرفین أساس إرادة طرفیھ، سواء كان اإلنھاء بإرادة 

، وھو ما تم تقنینھ من خالل 3عن طریق التراضي أو من قبل الزوجة وحدھا
تنحل '': من قانون األسرة الجزائري التي تنص على أنھ 47نص المادة 

، وقد جاءت األحكام القضائیة أحیانا ''الرابطة الزوجیة بالطالق أو الوفاة
وأحیانا أخرى إلرساء مبادئ قضائیة جدیدة، مؤكدة لحق الطرفین في الطالق 

إال أن األمر لم یخرج في الحقیقة عن مرحلتین أساسیتین، تتمثل المرحلة 
سواء كان  –وما یترتب عنھ  –األولى في إقرار الطالق بین الزوجین لفظا 
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طلقة واحدة أو اثنین، بینما تتمثل المرحلة الثانیة في صدور حكم قضائي یؤكد 
اقعیة المتمثلة في  إرادة الطالق بین الزوجین إلى الحالة القانونیة من الحالة الو

  .خالل صدور حكم قضائي یقضي بالطالق

  النصوص التشریعیة المتعلقة بالمرأة قبل صدور حك الطالق :أوال

تناولت النصوص القانونیة مسببات انحالل الرابطة الزوجیة سواء ما 
لرابطة الزوجیة، أو ما یتعلق بوضعیة تعلق منھا بحق كال الطرفین في فك ا

المرأة في ھذه الفترة، حیث یتكلم الفقھ والتشریع عن مسببات إنھاء الرابطة 
  :الزوجیة وھو ما یؤكده االجتھاد القضائي على النحو اآلتي بیانھ

الطالق باإلرادة المنفردة للزوج یعد  :الطالق بإرادة الزوج المنفردة
فمتى یرى الزوج عدم إمكانیة العیش مع زوجتھ أكثر أنواع الطالق شیوعا 

ویكون الطالق ھو السبیل الوحید لحل المشكلة وبعد استنفاذ كل الوسائل القبلیة 
من موعظة حسنة وھجر في المضجع والضرب بغرض التأدیب ومحاولة 
الصلح عن طریق التحكیم بینھما، یكون للزوج الحق في تطلیق زوجتھ 

من قانون األسرة الجزائري، حیث  48لك نصت المادة ، وبذ4بإرادتھ المنفردة
أدناه یحل عقد الزواج بالطالق  49مع مراعاة أحكام المادة '': جاء فیھا أنھ

الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما 
  .''من ھذا القانون 54و 53ورد في المادتین 

  :عددة في ھذا الشأن، نذكر منھاوھو ما أكدتھ أحكام قضائیة مت

: 24/03/1986قرار بتاریخ  41255كان من خالل ملف رقم : الحكم األول -أ
نقض  –العصمة بید الرجل  –رفض  –طلب الطالق من طرف الزوجة 

  :المبدأ، والذي جاء فیھ

أن العصمة بید الزوج ولھ الطالق بإرادتھ المنفردة من دون حاجة 
 ،44ن ق ع ( ،ذي خالف ھذه القاعدة یستوجب نقضھإلى تبریره فالقرار ال

  .)155ص 
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: 15/06/1999قرار بتاریخ  223019یتعلق بالملف رقم : الحكم الثاني -ب
تطبیق صحیح القانون، فمن  –عدم ذكر األسباب  –بإرادة منفردة طالق 

المقرر قانونا أنھ یحق للزوج إیقاع الطالق فیھ قصور في التسبیب لیس في 
  .محلھ

أن للزوج الحق في تحمل مسؤولیة  –في قضیة الحال  –تى تبین وم
الطالق دون أن یفصح للقاضي عن األسباب التي دفعتھ للطالق، وذلك تجنبا 
للحرج أو تخطیا لقواعد اإلثبات خالقا لألزواج الذین یقومون تبریرات إلبعاد 

  .)104ص  ،2001ع خ (. المسؤولیة عنھم

في قانون األسرة الجزائري یجعل وإذا لم یكن ھناك نص موجود 
طلب الزوج للطالق موقوفا على مسببات معینة فإن القضاء قد دأب على 
مساءلة الزوج عن األسباب التي دفعتھ إلى الطالق ومعرفة ما إذا كانت تلك 
األسباب أسبابا جدیة وشرعیة مقبولة أم أنھا كانت أسباب طائشة وغیر 

  . 5شرعیة

طلب الطالق طلب تعسفي وغیر مبرر فعلیھ  لكن إذا ثبت للقاضي أن
من قانون األسرة الجزائري المعدلة بالقانون رقم  52أن یطبق أحكام المادة 

، والتي مضمونھا أنھ إذا تبین للقاضي 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02
وجود طالق تعسفي من قبل الزوج، فلھ أن یحكم للزوجة بالتعویض عما 

معنوي ومادي، وھو ما أكدتھ أحكام قضائیة متعددة،  یكون قد لحقھا من ضرر
  :منھا

:  15/11/2006قرار بتاریخ  372290ما تضمنھ الملف رقم : الحكم الثالث -ج
یحق للزوجة في حالة الطالق قبل الدخول بھا، الحصول على : المبدأ

مجلة المحكمة -. تعویض من جراء تفویت فرصة الزواج من الغیر علیھا
  .)55ص  ،2010عدد األول ال –العلیا 

إال أنھ تجدر اإلشارة أنھ فیما یتعلق بالطالق بإرادة الزوج المنفردة لم 
ینص على أیة شروط في المطلق، األمر الذي یقودنا مباشرة لتطبیق مضمون 

كل ما لم یرد '': من قانون األسرة الجزائري التي تنص على أنھ 222المادة 
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، واألخذ ''فیھ إلى أحكام لشریعة اإلسالمیة النص علیھ في ھذا القانون یرجع
بالمذھب المالكي الذي یقرر في ھذه الحالة أنھ ال یقع الطالق من صبي وال 
مجنون ومن في حكمھ وال السكران الطافح وال المكره وال غضبان وال 

  .6الساھي وال الناسي إذا قامت قرینة تثبت ذلك

ا یسمى بالطالق وھو م :الطالق باإلرادة المشتركة للزوجین
أو ... '': من قانون األسرة الجزائري 48بالتراضي، حیث ورد في نص المادة 

، وھنا یكون الطالق في ''بتراضي الزوجین وبناء على إرادتھما المشتركة
حالة اشتداد الخصام بین الزوجین والرغبة في رفع ھذا الحرج لعدم تمكنھما 

اق على ذلك بطریق ودي بینھما من االنسجام مع بعضھما البعض وتم االتف
  .   7وھما في كامل وعیھما وإرادتیھما

وھو ما كرسھ االجتھاد القضائي، لكن ذلكن كان على مراحل متتبعا 
  :أحیانا التطور التشریعي

حكم : 23/05/2000قرار بتاریخ  243943بالملف رقم  یتعلق: االجتھاد األول -أ
ال  –كمة على رغبة الطرفین مجرد إشھاد من المح –بالطالق بالتراضي 

. یوصف ال باالبتدائیة وال بالنھائیة فال یجوز الطعن فیھ إال بدعوى التزویر
  ).اجتھاد المحكمة العلیا(

من المقرر قانونا أن الطالق بالتراضي ھو مجرد إشھاد على رغبة 
الطرفین في الطالق، وال یوصف ال باالبتدائیة أو النھائیة وال یحق ألي من 

جین الطعن فیھ إال عن طریق دعوى التزویر، مما یستوجب عدم قبول الزو
  .)112ص  ،2001ع خ (. الطعن شكال

قرار بتاریخ  676898ملف رقم  فیما یخص: االجتھاد الثاني -ب
المبدأ للطالق بالتراضي أحكام خاصة، یجب مراعاتھا من : 08/12/2011

  .طرف القاضي

ة، وبعد ذلك االستماع إلى یجب علیھ التأكد من العریضة المشترك
الزوجین على انفراد، ثم مجتمعین، ویتأكد من رضائھما، ویحاول الصلح 
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ص  ،2012مجلة المحكمة العلیا العدد األول ( .بینھما، إن كان ذلك ممكنا
321(.  

وھنا یمكن أن نتصور احتمالین للمسألة،  :الطالق بطلب من الزوجة
رادتھا المنفردة ودون مقابل وھو ما ھناك ما یسمى بطلب الزوجة الطالق بإ

من قانون األسرة الجزائري أي التطلیق، وھناك ما  54-53تكلمت عنھ المواد 
یعرف بنظام الخلع وذلك بمقابل مالي تدفعھ الزوجة لزوجھا مقابل تطلیقھا 

  .من قانون األسرة الجزائري 54وھو ما نصا علیھ المادة 

زوجة من القضاء فك الرابطة وھو طلب ال: طلب الزوجة للتطلیق –1
حاالت التطلیق على سبیل  53الزوجیة استنادا للقانون، الذي حدد في مادتة 

التطلیق لعدم اإلنفاق، التطلیق للعیوب، التطلیق للھجر، ( :الحصر وھي
  ).التطلیق للحكم بعقوبة، التطلیق للغیاب، التطلیق للضرر، التطلیق للفاحشة

لقضائیة مدلول الحاالت السابقة من خالل لتفصل وتفسر لنا األحكام ا
  :عدة اجتھادات قضائیة

قرار بتاریخ  34784وھو ما ودناه من خالل الملف رقم : الحكم األول -أ
عجز الزوج عن مباشرة زوجتھ  –شروطھ –تطلیق الزوجة : 19/11/1984
، بقاء الزوجة طیلة المدة بجانب بعلھا –انتظار الزوج مدة سنة للعالج  –

متى كان مقررا في الفقھ اإلسالمي وعلى ما جرى بھ القضاء، إذا : دأالمب
كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجتھ یضرب لھ أجل سنة كاملة من أجل 
العالج، وأن االجتھاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة 
بجانب بعلھا وبعد انتھائھا، فإن لم تتحسن حالة مرضھ حكم للزوجة 

التطلیق فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذه المبادئ یعد خرقا لقواعد ب
  .)73ص  ،89/3م ق (. الشریعة اإلسالمیة

: 20/06/2000قرار بتاریخ  254159ملف القضیة رقم  :الحكم الثاني/ ب
من المستقر علیھ قضاء أنھ یمكن تعویض الزوجة الطالبة للطالق في : المبدأ

  .حالة ثبوت تضررھا فعال
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أن الطاعنة متضررة فعال بسبب  –في قضیة الحال  –ن الثابت م
تعرضھا للضرب المبرح من طرف زوجھا والذي أدى إلى سقوط حملھا، 
وأن القرار المطعون فیھ بقضائھ بعدم استحقاق الطاعنة للتعویض ألنھا ھي 
التي طلبت الطالق دون أن ینظر إلى الضرر الالحق بھا من جراء الضرب 

  .ي تعرضت لھ من طرف زوجھا مشوب بالقصور في التسبیبالمبرح الذ

. مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ جزئیا فیما یخص التعویض
  .)259ص  ،2001ع خ (

یثبت : المبدأ: 14/07/2011قرار بتاریخ  624622ملف رقم  :الحكم الثالث -ج
الشقاق المستمر من خالل ما یظھر من الحیاة الزوجیة والخصومات 

قضائیة بین الطرفین، ال یكفي الخالف الظاھر في جلسة الصلح لثبوت ال
العدد ، مجلة المحكمة العلیا(. الشقاق المستتر واالعتماد علیھ في التطلیق

  .)227ص  ،2012الثاني 

الخلع بفتح الخاء لغة ھو النزع واإلزالة، : طلب الزوجة للخلع –2
طالق المرأة مقابل عوض حیث یقال خلع فالن ثوبھ وبضم الخاء یراد بھ 

، نظرا لتخاصم الزوجان ونشوء خالف بینھما ولم یتمكنا من 8تلتزم بھ المرأة
  .إقامة حدود هللا، وبعد استغالل كل الوسائل الودیة للصلح

من قانون األسرة الجزائري التي تكلمت عن الخلع  54ونص المادة 
للزوجة أن تخالع  مرحلة تقر ذات المادة على أن: یجد أنھا مرت بمرحلتین

نفسھا من زوجھا على مال، یتم االتفاق علیھ، فإن لم یتفقا على شيء یحكم 
  .القاضي بما ال یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم

وفي مرحلة معینة وقع تعدیل على ھذه المادة بموجب األمر رقم 
وأصبحت تنص على '' دون موافقة الزوج''فأضافت عبارة  2005لسنة  05/02

أن تخالع نفسھا مقابل مال، وإذا لم  –دون موافقة الزوج  –نھ یجوز للزوجة أ
یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، یحكم القاضي بما ال یتجاوز صداق 

  .9المثل وقت صدور الحكم
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وھنا نمیز بین مرحلتین فیما یخص صدور األحكام القضائیة المتعلقة 
لمرحلة متأخرة القضاء الجزائري یعتبر الخلع بذات المسألة، فكان في البدایة و

قد شرع لمصلحة الزوجة في صورة رخصة للطالق من رجل ال تطیقھ وال 
تحتمل عشرتھ، ولیس كحق من حقوق الزوجیة، وقد صدرت عدة أحكام 

  :قضائیة بذلك

ال یجوز للقاضي  :23/02/1976قرار بتاریخ  1267ملف رقم  :الحكم األول -أ
أن یصرح بالخلع من تلقاء نفسھ، بل البد من وجود التراضي بین 

  .الزوجین

من المقرر شرعا وقانونا أنھ یشترط : 23/04/1991قرار بتاریخ 
لصحة الخلع قبولھ من طرف الزوج وال یجوز فرضھ علیھ من طرف 

م الخلع القاضي، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا ألحكا
  .)55ص  ،1999/04م ق ع (. وخطأ في تطبیق القانون

إال أن القضاء الجزائري قد غیر رأیھ حدیثا، فأصبح یعتبر أن الخلع 
حق للزوجة مقابل حق الزوج في الطالق، ولیس رخصة لتمكینھا من 
التخلص من زوجھا، فیحكم بھ القاضي بمجرد طلبھ وبمجرد عرض مبلغ من 

ار إلرادة الزوج أو عدم موافقتھ، وذلك في عدة أحكام المال، دون أي اعتب
  .قضائیة

: الموضوع: 30/07/1996قرار بتاریخ  141262ملف رقم  :الحكم الثاني -ب
تطبیق القانون ، الخلع ق للزوجة وحدھا ال یشترط فیھ موافقة الزوج

من المقرر قانونا وشرعا أن الخلع حق خولتھ الشریعة : المبدأ .الصحیح
. میة للزوجة لفك الرابطة الزوجیة عند االقتضاء ولیس عقدا رضائیااإلسال

  .)138ص  ،2001ع خ (

: 15/09/2011قرار بتاریخ  652659الملف رقم  جاء في: الحكم الثالث -ج
مجلة (. الخلع حق إرادي للزوجة، یقابل حق العصمة للزوج: المبدأ

  .)318ص  ،2012لعدد األول ا ،المحكمة العلیا
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  لنصوص التشریعیة المتعلقة بالمرأة بعد صدور حكم الطالقا: ثانیا

النصوص القانونیة على التفریق بین فترة صدور اللفظ  اعتمدت
  :بالطالق من الزوج وبین صدور حكم قضائي یؤكد قول الزوج بین حالتین

ویقصد بالطالق الرجعي، ذلك الطالق  :حالة المرأة المطلقة طالقا رجعیا
طلق حق مراجعة مطلقتھ وإعادتھا إلى الحیاة الزوجیة الذي یملك فیھ الم

الطََّالُق : مادامت في العدة سواء أرضیت بذلك أم ال مصداقا لقولھ تعالى
تَاِن ۖ فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ  وقولھ عز  ،)229: البقرة( َمرَّ

ِھنَّ فِي : وجل لَِك إِْن أََراُدوا إِْصَالًحاَوبُُعولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ ، )228: البقرة( َذٰ
  :، منھا10ویترتب على الطالق الرجعي عدة آثار

نقص عدد الطلقات التي یملكھا الزوج وھي ثالث، فمتى طلق زوجتھ ثم  - 1
راجعھا في العدة احتسبت علیھ طلقة واحدة وتبقى لھ طلقتین اثنتین حسب 

  .يمن قانون األسرة الجزائر 50المادة 

من قانون األسرة  60و 58إمكانیة المراجعة في العدة حسب المادتین  - 2
الجزائري، فإذا لم یراجعھا قبل انقضاء مدة العدة بانت منھ وال یمكنھ أن 

من قانون األسرة  50یراجعھا إال بإذنھا وبعقد جدید بحسب المادة 
  .الجزائري

الزوجة في فترة العدة، الطالق الرجعي ال یزیل ملكا وال حال، وما دامت  - 3
فلھا أن تبقى بمنزل الحیاة الزوجیة وال تخرج المطلقة عنھا زوجھا من 
المسكن العائلي إال في حالة الفاحشة المبینة، ولھا الحق في النفقة في عدة 

  .من قانون األسرة الجزائري 60الطالق بنص المادة 

جعیا عند الشافعیة ال یمكن للزوج االستمتاع مع زوجتھ المطلقة طالقا ر - 4
والمالكیة بوطء، لكونھا مفارقة كالبائن، والعتبار النكاح یبیح االستمتاع 

  .فیحرمھ الطالق
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بصدور حكم الطالق إثر محاولة الصلح التي یشرف علیھا القضاء وفق  - 5
من قانون األسرة الجزائري یسقط حق الزوج في الرجعة إال  50المادة 

  .ن قانون األسرة الجزائريم 50بعقد جدید  حسب المادة 

وھو ما واكبھ القضاء من خالل مختلف االجتھادات القضائیة المتعددة، 
  :ونذكر منھا

: 01/06/1987قرار بتاریخ  45867ملف رقم  :التطبیق القضائي األول -أ
الحكم بتحریر عقد ، عدم إثباتھا بالشھود، مراجعة إنكارھا من الزوج

  .سالمیةخرق أحكام الشریعة اإل، الزواج

من المقرر شرعا أن الطالق الذي یقع صحیحا بین الزوجین ال تتم : المبدأ
المراجعة فیھ إال برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن 

م (. ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة
  .)54ص  ،92/4ق 

: 20/02/1991قرار بتاریخ  73630ملف رقم  :يالتطبیق القضائي الثان -ب
من المقرر قانونا أن من راجع ، بعد صدور الحكم بالطالق–الرجوع 

زوجتھ أثناء محاولة الصلح ال یحتاج إلى عقد جدید، ومن راجعھا بعد 
  .صدور الحكم بالطالق یحتاج إلى عقد جدید

تبار الطالق البائن على وقد درج الفقھ إلى اع :حالة المرأة المطلقة طالقا بائنا
  :11نوعین

وھو الطالق الذي یستطیع الزوج أن یراجع فیھ : طالق بائن بینونة صغرى -أ
زوجتھ بعد طالقھا وبعد انتھاء عدتھا، إال أنھ ال یستطیع ذلك إال بعقد ومھر 
جدیدین، لكون العالقة الزوجیة قد انتھت بانتھاء العدة، وھذا النوع یكون في 

  .ألولى والثانیة فقطحالة الطلقة ا

وھو الطالق الذي یكون فیھ الزوج مستنفذا : طالق بائن بینونة كبرى -ب
لطلقاتھ الثالث، فال یمكن لھ أن یراجعھا في ھذه الحالة غال إذا تزوجت رجال 
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آخر بعده وإذا طلقھا بعد ذلك أو توفي عنھا وانتھت عدتھا، یكون لمطلقھا 
  .جدیدیناألول أن یرجعھا وذلك بعقد ومھر 

قرار  :وھو ما لمسناه من خالل بعض القرارات القضائیة، نذكر منھا
من المقرر شرعا أنھ ال یمكن أن یراجع الرجل من  :17/02/1998بتاریخ 

طلقھا ثالث مرات متتالیة إال بعد أن تتزوج غیره وتطلق منھ أو یموت عنھا 
  .)171ص ، 01/2000م ق ع (. بعد البناء

  ید حمایة المرأة المطلقة على ضوء األحكام القضائیةتأك: المحور الثاني

بمجرد صدور حكم الطالق یصبح للمرأة المطلقة حقوقا مستمدة من 
سواء كانت ھذه الحقوق سواء كانت مادیة أو  آثار الحكم القاضي بالطالق

معنویة حتى وإن كانت مكفولة قانونا تحتاج لحكم قضائي یوجب استحقاقھا 
  :صة في حالة النزاع حولھاللمرأة المطلقة خا

  تأكید األحكام القضائیة لحمایة الجانب المادي للمرأة المطلقة: أوال

عولجت الحقوق المادیة للمطلقة في ضوء القضاء كثیرا من خالل 
التطبیقات القضائیة، وذلك عند نظره القضاء في مدى تجسید صحیح القانون 

مھ، وبالنسبة لحقوق من جھة، وتكریسھ لمبادئ ھامة في مضامین أحكا
ھي التعویض عن الطالق المطلقة مادیا فإنھا ترتكز أساسا في ثالثة حقوق 

موقف القضاء من  التعسفي، النفقة، متاع البیت، وقد تكلمنا سابقا عن
  .التعویض عن الطالق التعسفي

من قانون األسرة الجزائري  72فھي ما نصت علیھ المادة : النفقة - 1
نة من ملبس ومأكل ومشرب وعالج ومسكن تجب في من كون نفقة الحضا

مال المحضون إذا كان لھ، فإن لم یكن للمحضون مال أمر القاضي والده 
بالنفقة علیھ من خالل صرفھا إلى الحاضنة في شكل مبالغ مالیة یقمھا إلیھا، 
وإن لم یستطع توفیر مسكن لھ، فإنھ یتحمل مسؤولیة دفع أجرة السكن من 

للنفقة، وقد اعتبر القضاء في عدة أحكام قضائیة أن دعوى النفقة المبلغ المقرر 
  .منفصلة عن دعوى الحضانة
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فھو من أعقد آثار الطالق، فأغلب : النزاع حول متاع البیت - 2
القضایا الناشئة أمام القضاء الیوم في مجال األحوال الشخصیة ھي االختالف 

ولیس ألحدھما بینة،  والنزاع حول ملكیة متاع البیت من أثاث ومفروشات
وكان الحل أن ما ھو في متاع البیت من مستلزمات الرجال ونازعتھ فیھ 
مطلقتھ فیعقد الیمین ویأخذه، والعكس صحیح بالنسبة للمرأة المطلقة، وعن 
كیفیات الیمین ومكانھ وإجراءاتھ لم یتكلم المشرع لیكون على قاضي 

  :اولھ االجتھاد القضائيالموضوع بذل الجھد الالزم في ذلك، وھو ما تن

إن أجرة مسكن الحضانة : 21/07/1998قرار بتاریخ  197739ملف رقم  -أ
تعتبر عنصرا من عناصر النفقة وھي من التزامات األب اتجاه أوالده 

. المحضونین إال أن تقدیرھا یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع
  .)37ص  ،99/56نشرة القضاء العدد (

تسري نفقة األبناء : المبدأ: 17/01/2000قرار بتاریخ  78937ملف رقم  -ب
. المقیمین عند والدھم بعد الطالق من تاریخ التحاقھم بوالدتھم الحاضنة

  .)469ص  ،2007العدد الثاني  ،مجلة المحكمة العلیا(

  دور األحكام القضائیة في تدعیم الجانب المعنوي للمرأة المطلة: ثانیا

ي أن یطلق زوجتھ، فإن الزوج الذي یسيء إذا كان للزوج الحق ف
معاملة زوجتھ وربما یطلقھا بدون سبب معقول، أو یطلقھا تعسفا، كما د 
یضار زوجتھ یحملھا على طلب الخلع منھ، ویعتبر الضرر المعنوي مفترض 
بل ثابت في حقھا، فھو صیبھا في نفسھا في سمعتھا، وقد یحرمھا من إعادة 

ة ذات مطمح، وغیر ذلك من جوانب الضرر الزوج خاصة إذا كانت شاب
، وقد تناولت االجتھادات 12المعنوي ذات األثر الشدید والسیئ على المرأة

القضائیة ھذه المسألة من ناحیتین، تتمثل األولى في حقھا في العدة  والثانیة في 
  .الحضانة وما یتبعھا من ضرورة توافر السكن لممارستھا

ھلة التي أوجبھا كل من الشرع والقانون فھي المدة أو الم :العدة - 1
على المطلقة  حیث تتربص خاللھا وال تتزوج إال بعد انقضاءھا، فتعتد 

ثالثة قروء والیائس من المحیض ثالثة  )غیر الحامل(المطلقة المخول بھا 
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أشھر من تاریخ التصریح أو النطق بحكم الطالق، وبالنسبة للمطلقة الحامل 
  .13ضع حملھافمدتھا تنتھي بمجرد و

من المقرر شرعا أنھ : المبدأّ : 18/06/1996قرار بتاریخ  137571ملف رقم  -أ
تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا وال تستوجب للمرأة 

  .)2ص  ،1997/2المجلة القضائیة (المطلقة غیر المدخول بھا، 

ن عدة وبدون ال طالق بدو: 12/07/2006قرار بتاریخ  358348ملف رقم  -ب
العدد  ،مجلة المحكمة العلیا(منح نفقة عنھا، مادامت العدة من النظام العام، 

  .)449ص  ،2006الثاني 

فھي تربیة الصغیر والقیام بشؤونھ خالل مدة معینة ممن لھ : الحضانة- 2
  .14الحق في التربیة والرعایة

: ليمن ق أ ج على النحو التا 64وعن ترتیب الحاضنین تكلمت المادة 
األم أولى بحضانة ولدھا، ثم األب، ثم الجدة ألب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم ''

وتنتھي مدة  '،'األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك
الحضانة بالنسبة للذكر ببلوغھ سن العاشرة وبالنسبة لألنثى ببلوغھا سن أھلیة 

على ''المادة السابقة الزواج القانوني الذي ھو تسعة عشرة سنة، وضیف 
، كما أن الحضانة ''القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

  .تسقط ألحد األسباب

سواء تعلق األمر بزواج الحاضنة بغیر قریب محرم، أو تنازلھا عنھ إذا 
كان ال یؤثر على مصالح المحضون، وقد یكون سبب السقوط سواء عجز 

بحق الحضانة عن توفیر الرعایة والتربیة وافتقاره  الحاضن أو المحكوم لھ
القدرة على تربیتھ على دین أبیھ، وھنا نشیر إلى اشتراط المشرع تربیة 
المحضون على دین أبیھ إال أنھ لم یشترط أن یكون الحاضن ملتزما بنفس 

  .15الدین

كما یعتبر من أسباب سقوط الحضانة أیضا، إما عدم المطالبة بھ من 
دة سنة دون عذر شرعي، وإما كون الحاضن مستوطنا في بلد مستحقھ م

أجنبي خارج الوطن الجزائري، إال إذا رأى القاضي أن مصلحة المحضون 
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تتطلب أن یبقى مع حاضنھ، وھو ما سجلنا فیھ تغیرا لالجتھاد القضائي عبر 
عقود حیث أنھ في البدایة یضیق من الحضانة ثم سلك مسلكا مغایرا لذلك 

  :مؤخرا

زیارة الوالد البنھ : المبدأ: 04/01/2006قرار بتاریخ  350942ملف رقم  -أ
، مجلة المحكمة العلیا(. المحضون عند غیره حق لھ وغیر مرتبطة بسن معینة

  .)455ص  ،2006العدد األول 

ال یسقط اكتساب : المبدأ: 09/2008قرار بتاریخ  457038ملف رقم  -ب
انة، طالما لم تثبت ردتھا عن الدین لحاضنة جنسیة أجنبیة حقھا في الحض

  .)313ص  ،2008العدد الثاني ، مجلة المحكمة العلیا(اإلسالمي، 

تراعى مصلحة : المبدأ :10/03/2011قرار بتاریخ  613469ملف رقم  -ج
من قانون  64المحضون عند إسناد الحضانة ولیس الترتیب الوارد في المادة 

  .)285ص  ،2012دد األول الع ،مجلة المحكمة العلیا(األسرة، 

  خاتمة

إن الدراسة التحلیلیة لنصوص تقنین األسرة الجزائري ومقارنة 
النصوص التشریعیة باألحكام القضائیة نجد أن المشرع الجزائري قد منح 

سواء من خالل  ،للمرأة المطلقة حمایة قانونیة من آثار ھذا األخیر الطالق
زائري أو ما دعا إلیھ الفقھ وما أقره النصوص التشریعیة في تقنین األسرة الج

القضاء المختص من اجتھادات قضائیة، نجد أن القانون الجزائري بمعناه 
الواسع من تشریع  وقضاء وفقھ  قد بسط حمایة على المرأة المطلقة على 
مستوى النص وعلى مستوى التطبیق رغم ما یواجھ ھذا األخیر من إشكاالت 

  .مادیة ولیست قانونیة

  :المالحظات واالقتراحات ضالدراسة السابقة نسجل بع وبعد

لدفع مستحقات المرأة المطلقة ضمن مدة معقولة تراعي  وضع آجال قانونیة -
  .الظروف االقتصادیة للمرأة

  .تدخل النیابة العامة في حالة مخاصمة الممتنع عن تنفیذ أحكام النفقة -
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إیجابیا خاصة في  الزیادة من سلطات قاضي شؤون األسرة وجعل دوره -
مسألة الخلع، عن طریق التثبت في وجاھة أسبابھ، بغیة الحفاظ أكثر على 

  .تماسك األسرة

متابعة إجراءات تنفیذ أحكام قانون األسرة من قبل جھة مختصة بذلك مستقلة  -
  .ومشكلة من السلطتین التنفیذیة والقضائیة

  
   :الھوامش

                                                        
، الزواج والطالق، 1ألسرة الجزائري، ج بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون ا - 1

  .223،  ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
، منشورات جامعة 2عبد الرحمن الصابوني، شرح قانون األحوال الشخصیة، ج  - 2

  .14ص ، 1998دمشق، سوریا، 
 بن شویخ الرشید، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونیة، الجزائر، -3

  .171، ص 2008
  .175بن شویخ الرشید، المرجع نفسھ، ص . د -4
عبد العزیز سعد، قانون األسرة في ثوبھ الجدید، دار ھومھ للنشر والتوزیع، الجزائر،  -5

  .123، ص 2011
6

 .230بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -
  .177بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص  -7
  .261لسابق، ص بلحاج العربي، المرجع ا -8
  .129عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -9

  .316بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -10
  .177بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص  -11
بن زیطة عبد الھادي، تعویض الضرر المعنوي في قانون األسرة الجزائري، دار  -12

  .179ص  2007الخلدونیة، 
  .137ع السابق، ص عبد العزیز سعد، المرج -13
محمد كمال الدین إمام، في الصیاغة التشریعیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -14

  .489، ص 1997
  .144المرجع السابق، ص  عبد العزیز سعد، -15
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  توصیات الملتقى الدولي التاسع

  

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد 8 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن واله، 
  ....وبعد

فإن لجنة التوصیات المنبثقة عن الملتقى الدولي التاسع لكلیة العلوم 
نوفمبر  28و 27الحاج لخضر، والذي جرى یومي  – 1اإلسالمیة بجامعة باتنة 

قضایا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول : "م، وتناول موضوع2018
وبعد االطالع على النتائج " ومقاصد الشریعة اإلسالمیة والتشریعات العربیة

  .التي خرجت بھا كل ورشة من ورشات الملتقى
وبعد التداول والنقاش في مختلف القضایا التي حظیت بكثیر من االھتمام 

  : كین في الملتقى، انتھت إلى التوصیات التالیةمن المشار
طبع أعمال الملتقى، ونشُرھا وتوزیُعھا على نطاق واسع حتى تتحقق  - 1

  .االستفادة المرجوة
اقتراح عقد دورات تدریبیة تأھلیة في اإلرشاد األسري للمقبلین على  - 2

  .الزواج من المؤسسات والجمعیات المعنیة بذلك
فیف من القیود على تعدد الزوجات مراعاة لواقع دعوة المشرع للتخ - 3

العنوسة وانعكاساتھ السلبیة على المجتمع الجزائري في إطار النظر المقاصدي 
  .ألحكام الشریعة اإلسالمیة

دعوة المؤسسات اإلعالمیة إلى إنتاج برامج ھادفة للمحافظة على قیم  - 5
  .األسرة الجزائریة األصیلة

جزائري لموضوع االعتماد على البصمة اقتراح ضبط المشرع ال - 6
  .الوراثیة في إثبات النسب أو نفیھ
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عقد لقاءات دوریة تنسیقیة بین قضاة شؤون األسرة وأئمة المساجد  - 7
واألساتذة وأھل االختصاص لمناقشة قضایا النزاعات األسریة، ومحاولة إیجاد 

  .الحلول في إطار مصلحة األسرة
المتعلقة بالقضایا المشكلة كالحصانة، النفقة، مراجعة المواد القانونیة  - 8

بما یحقق التماسك األسري ویضمن لكل ذي حق حقھ على ... اللعان،الخلع
  .ضوء مبادئ الشریعة اإلسالمیة

تضافر جھود مؤسسات المجتمع في محاربة العنف عموماً، واألسري  - 9
  .خصوصاً، وتكثیف التوعیة بأھمیة الروابط االجتماعیة واألسریة

في األخیر، تتقدم لجنة التوصیات، ونیابة عن كل األساتذة والباحثین   
المشاركین، بخالص الشكر والتقدیر إلى إدارة كلیة العلوم اإلسالمیة وعلى 
رأسھا األستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزهللا على الجھود المبذولة في التنظیم 

  .وفیره للمشاركینالمحكم للملتقى، والجو العلمي المتمیز الذي تم ت
كما تتقدم اللجنة بجزیل الشكر إلى مدیر الجامعة األستاذ الدكتور عبد   

السالم ضیف على رعایتھ للملتقى وحرصھ على نجاحھ وحضوره الشخصي 
  .الفتتاحھ واختتامھ

والشكر موصول كذلك بكل من أسھم في نجاح ھذا الملتقى، من أساتذة   
  .إلعالموإداریین وموظفین وعمال، وأسرة ا

  .وهللا ولي التوفیق، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ


