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تقديم:
حرصتتالشري تراإلسلشيةتتلىاسلراتتول ظ ترشمل ةاش وتتارلىاانتتسلاىسانتتسلشرن تتا لش ةتتر ل لى ت ل
ختتلتلسحداتتدلض تاشظ لشرإللق تسلش ة تراسلشرستتولسعتتا لراتتولشرتتماشتلاىن اتترلرساتتاا لش ةتتر للاىتتال
رةتتىالىإلتتار لاف تتدشلل ت شلشرتتماشتلافحا س تتضلظةاةتتاسلى ت لشرض تتىاناالراح تتا لراتتولشرإللق تتاال
ش ة تراسلى ت لشرسيتتسالاشرض تتاا ل ااا تتولف لشرع ترل لشرا ترا لة تتىولرعتتدلشرتتماشتلظارىا تتارلشر ا تتا ل
سإل اىالرض لالقدلةارالراول شلشرنوج لاتلقاشنا لش ةر لفولشرظلدلشيةلىاس .ل ل
الفتولظلدنتتاليتتاتلصتدارلقتتانا لش ةتتر لشرس شم تر لةتتنسل1984لى رقتتال اىتالف وتترلى ت لخلرتتضل
شرىيتتر لشرس شم تتر لف ىاتتسلظار تتسلرن تتا لش ةتتر لشرس شم راتتسلشرىةتتاىس لشسسوتتدالى ت لخلرتتضلشرة تتا سل
شرسي تراإلاسلف تتولشرتتظلدلظ ا تتسلسن تتا لفى تتتلاإلى تتتلراتتولس ظا تترلفحا تتا لشري تراإلسلشية تتلىاسلرا تتول
ش ةر لى لسوس لراولف لاس ل شلشرسن ا لفول ارلىؤةةاالشردارس .ل
الى لف لشرىةتا تلشرستولرشرا تالشرىخسصتا لشراشضتإلا لرعتانا لش ةتر لشرس شم تر لىتالةتظعو لىت ل
قت اشنا لفتتولشرتتظلدلشيةتتلىاس لاتتا لف لشرعتتانا لشرىعتتار لاشحتتدلى ت لشيراتتاالشرواىتتسلشرستتولسةتتاردل
شرىير لفولف ل ىساتلقانانولراولحةت لسن تا لش حاتا لافترلشرنصتاولقاناناتسلةتظرلس ظاعوتال
راتتولفرالشراشقتتىلراتتولىسسىإلتتاالسسىاتتملظارخصاصتتاسل شسوتتا لال تتالىتتالاتتدفإلنال رتتولشرسإلتترلل
راولاا اسلسن ا لش حاا لش ةراسلفولقتاشنا لش ةتر لشرستول ظعتالراتولشريتإلاولشرىستاار لرنتالال
شرسولسسىإلنا لال اا الشرخصا و ل شسوا ل ل
الىت ل نتالاقتىلشخساارنتالراتولقتاشنا لشرتداتلشرى ارظاتس لشرستولق إلتاليتا الاظاترشلفتولسيتراإلاسوال
ش ةراس لقظتلف لاصدرلقانا لش ةر لشرس شم تر

1

لالشرحتاتل شستضلظارنةتظسلراسإلتدالالشرستوليتىاسضل

ةنسل.2005ل ل

 1األمر رقم  11 /84مؤرخ في  9رمضان عام  1404الموافق  9يونيو سنة  1984يتضمن قانون األسرة ،المعدل و المتمم باألمر رقم 02 /05
المؤرخ في  27فبراير .2005

ف تتولشرىىاا تتسلشرى رظا تتسلص تتدرالىدان تتسلش ح تاشتلشريخص تتاسلىنت ت لة تتنسل1957ل لار تتدرالة تتنسل
1993ل ل ت لصتتدرالىدانتسلش ةتتر لشرسداتد لةتتنس2004لاشرىإلىتاتلظوتتالحاراتا لافتتولشرسىواراتتسل
شرسانةتتاسلصت تدرالىساتتسلش حت تاشتلشريخص تتاسلشرسانةتتاسلة تتنسل1956ل لاخضتتإلالىاشد تتالرإل تتد ل
سإل تتدالالات تتا للخر ت تتالةت تتنس 2003لالفت تتولشرسىوارات تتسلشرىاراسانات تتسلصت تتدرالىدانت تتسلش ح ت تاشتل
شريخصاسلرةنسل2 2001ل فىالفولشريعاعسلراظاتالفعتدلاتا لقانانوتالش ةتر لىصتاحولرعاناننتالفتول
شرس شم ر لفصدرلةنس 31984لالقدلرحعضلشرسإلداتلىرسا لفولرد لىاشد .4ل ل
الةسنصولشرد رشةسل فو ل ش لشرىعا لراولىاشضاىل نياءلشر رشظ س لشرماساسلالل ار ا لال نواؤ ال
ا لساشظى ل نوا وا لفو لقانا لش ةر لشرس شم ر لشر

لةنسإلىر لفو لدرشةسض لا لسحاات لنصاصض ل ل

شرسإل راجلراولقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلشرىحدد لةاظعا لراىعارنسلفاىالظانوالىىلظاا لفاسضلشالس ارل
الشالخسلللظانوال الظا لقانا لش ةر لشرس شم ر لفولاتلشرىاشضاى لشرىحدد لرادرشةس .ل
الةنساظىلد رشةسنالفول شلشرىعااسلظسعةا ل ه لشرى اشضاىل رولرد لىحاضرشالحةولحس لال
ف ىاس لاتلىاضا لافرلشرىخ

لشرسارو :ل

شرىحار لش ات:ل نياءلشررشظ سلشرماساس لفولقاشنا لش ةر لشرى ارظاس ل
شرىحاضر لش ارو:لشرخ ظسل(لى واىوالال ظاإلسوالشرعاناناس) ل
شرىحاضر لشر اناس:لشرخ ظس ل(شرإلداتلرنوالالفحااىض) ل
شرىحاضر لشر ار س:لشنإلعادلشرماشت ل(ش راا لالشريرا ) ل
شرىحاضر لشررشظإلس:لسا ارلرعدلشرماشتلالسةسااض ل
شرىحاضر لشرخاىةس:لل ارلرعدلشرماشت ل(شرإلعادلشرىعسرنس لظارماشت) ل
 2 2القانون رقم  052- 2001الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1004بتاريخ 15أوت  ،2001ص .43
 3القانون رقم  10لسنة  ،1984صادر بتاريخ  4أفريل  ،1984منشور بالجريدة الرسمية عدد  6لسنة  1984ص .640
 4القانون رقم  91 /22صادر بتاريخ  1سبتمبر  ،1991منشور بالجريدة الرسمية عدد  22لسنة  ،1991ص .739
القانون رقم  9لسنة  1423ميالية ،صادر بتاريخ  19جانفي  1423ميالدية منشور بالجريدة الرسمية عدد  5لسنة  ،1423ص .112

شرىحاضر لشرةادةس:لل ارلرعدلشرماشت ل(شرحعارلشرماساس) ل
شرىحاضر لشرةاظإلس:لل ارلرعدلشرماشت ل(شرنةو) ل
شرىحار لشر انو:ل نواءلشررشظ س لشرماساس لفولقاشنا لش ةر لشرى ارظاس ل
شرىحاضر لشر اىنس:لشر لرلظإرشد لشرمات ل
شرىحاضر لشرساةإلس:لشرس اار لظ اولشرماسس ل
شرىحاضر لشرإلاير :لفحاا لشرخاى ل
شرىحاضر لشر حاداسلرير:لشي ار لشرناسسسلر ل نواءلشررشظ س لشرماساس ل
شرىحاضر لشر اناسلرير:لفحاا لشرحضانس

المحور األول :إنشاء الرابطة الزوجية في قوانين األسرة المغاربية
المحاضرة األولى :الخطبة ( مفهومها و طبيعتها القانونية)
إن العالقة الزوجية التي تربط الرجل بالمرأة إنما تبنى على أسس معنوية عمادها
األلفة و حسن المعاشرة ،و هذه المثل ال تأتي من فراغ ،و إنما ينبغي التأسيس لها ،و لهذا
شرعت الخطبة كمرحلة تمهيدية للزواج ،يمكن للخطيبين من خاللها تكوين قناعة مبدئية
حول مقومات شخصية الطرف اآلخر من خالل النسب و التدين و المال و الجمال ،و هي
مقومات أوصى بها رسولنا الكريم في اختيار النساء.
يما
{والَ ُجنا َ َح َعلَيْكُ ْم فِ َ
وقد دلت على مشروعية الخطبة أدلة شرعية كثيرة منها قوله تعالىَ :

ضت ُ ْم ِب ِه ِم ْن ِخ ْ
ستَذْكُ ُرون َ ُه َّن َول َ ِك ْن َّال
س ِ
ع َّر ْ
ع ِل َم هللا أنَّكُ ْم َ
اء أ َ ْو أ َ ْكنَنْت ُ ْم فِي أَنْف ُ ِسكُ ْم َ
طب َ ِة النِ َ
َ
َاب أ َ َجلَه ُ َو
َاح َحت َى يَبْل ُ َغ ال ِكت ُ
ت ُ َوا ِعد ُوهُ َّن ِس ًّرا ِإ َّال أ َ ْن تَقُولُوا ق َ ْو اال َمعْ ُروفاا َو َال تَعْ ِز ُموا عُقْدَة َ النِك ِ
ور َح ِلي َم}.5
ا ْعل َ ُموا أ َ َّن هللا ي َ ْعل َ ُم َما ِفي أَنْف ُ ِسكُ ْم فَا ْحذ َ ُروه ُ َو ا ْعل َ ُموا أ َ َّن هللا َُف ُ َ
و قوله صلى هللا عليه و سلم" :ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ،6ما ثبت عنه و أصحابه الخلفاء
الراشدين في شأن الخطبة أنهم كانوا يخطبون النساء ،و أن الرسول عيه الصالة و السالم ،حث على
إتباع الخلفاء الراشدين من بعده.7

و التعرف على المرحلة التمهيدية للزواج ،المتمثلة في الخطبة  ،يتطلب التطرق في
مرحلة أولى لمفهومها في المطلب األول ،ثم التطرق لحق العدول عنها في المطلب الثاني.
مفهوم الخطبة
سنتطرق إلى تعريف الخطبة من الناحية اللغوية و االصطالحية  ،و من ثم ،دراسة
طبيعتها القانونية ،و يدخل في حكمه اقتران الخطبة بالفاتحة.
أوال :تعريف الخطبة
الخطبة لغة بكسر الخاء ،و خطب المرأة خطبا ،و خطبة. 8
 5سورة البقرة ،اآلية . 235
 6سليمان بن األشعث األزدي السجستاني أبو داوود ،سنن أبي داوود ،دار الرسالة العلمية ،بيروت ،2009- 1430 ،ط  ،1كتاب النكاح ،باب الرجل
ينظر إلى المرأة يريد تزوجها ،حديث رقم . 2082
 7محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار ،دار الفكر بيروت ،ط  ،1992 - 1412 ،2ص534 :

قال الرازي في تعريف الخطبةَ " :خ َ
ب  ،الخطب :سبب األمر ،تقول ما خطبك ؟
ط َ
ب جليل ،و َخ ْ
قلت :قال األزهري :أي ما أمرك ،وتقول :هذا َخ ْ
ب يسير ،وجمعه:
ط َ
ط َ
خطُوب9.
ُ

َ

و هي في اصطالح الفقهاء" ،سؤال الرجل المرأة أمرا و شأنا في نفسها"

10

و هي

التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة ،11و هي بذلك من مقدمات الزواج و تحتاج إلى
صيغة يتم بها تطابق اإليجاب و القبول ،و يشترط فيها أن تكون المرأة خالية من الموانع
الشرعية ،و أن ال تكون مخطوبة للغير.
و يعتبرها فقهاء الشريعة اإلسالمية تمهيدا للزواج و ليست عقدا ،وهم متفقون على
كونها وعد بالزواجُ ،ير أنهم في الوقت ذاته مختلفون حول مدى إلزامية هذا الوعد ،إذ
يرى جانب منهم في الخطبة وعد الزم بالزواج ،واجب الوفاء به ،موافقة مع القواعد
الشرعية التي تحث على الوفاء بالوعود و عدم النكول بها .ووجه الداللة في هذا الرأي
لقوله تعالى" :و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال" .وقوله تعالى " :يا أيها الذين آمنوا لم
تقولون ما ال تفعلون ،كبر مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون".12
و سندهم من السنة قوله صلى هللا عليه و سلم" :آية المنافق ثالث ،إذا حدث كذب،
وإذا وعد أخلف ،و إذا أؤتمن خان".13
أما الرأي المخالف فيصب في خانة اعتبار الخطبة وعد ُير ملزم ،على اعتبار أن
الخطبة هي مجرد اتفاق على الزواج في مرحلة الحقة ،وليست زواجا تبيح االختالط
بينهم ا . 14خاصة وأن الوعد بالتعاقد ُير ملزم ،و به أخذ معظم الفقهاء القدامى و
المعاصرين.15

 8الفيروز آبادي ،المعجم الوسيط ،الجزء األول ،فصل الخاء ،باب ا لباء ،دون طبعة أو مطبعة ،ص .435
 9محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح،ج  ،1دار الكتب العلمية بيروت ،1990 ،ص . 108
 10زين الدين بن محمد بن نجم ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2002 ،ص....
 11مغني المحتاج.166 / 3 ،
 12سورة الصف ،اآليتان  2و . 3
 13محمد ابن إسماعيل البخاري ،الجامع الصحيح ،المجلد األول ،الجزء األول ،دار طوق النجاة ،لبنان ،ص .16
 14جميل فخري محمد جاثم ،مقدمات عقد الزواج( ،الخطبة) في الفقه و القانون ،طبعة  ،2009دار الحامد ،األردن ،ص .224
 15اإلمام مالك ،و الشيخ أبو زهرة ،و األستاذ و هبة الزحيلي و غيرهم...

و الخطبة من الناحية القانونية هي :أن يطلب الرجل من المرأة الزواج منها ،و يتم
الوعد بذلك ،وقد عرفتها قوانين األسرة المغاربية على أنها وعد بالزواج 16و مواعدة به ،و
قد زاد المشرعان الموريتاني و الليبي على ذلك التعريف أنها طلب الزواج أو التزوج  ،17و
اضاف المشرع الموريتاني حكاما خاصا ال نجده في بقية التشريعات األسرة األخرى يتعلق
بجواز خطبة الرجل على خطبة ُيره شرط أن ينعقد الزواج.18
ثانيا :الطبيعة القانونية للخطبة
حدد قوانين األسرة المغاربية مفهوم الخطبة بالتركيز على طبيعتها القانونية و ذلك في مطلع
المادة الخامسة من قانون األسرة التي كيف فيها المشرع الخطبة على أنها" :الخطبة وعد
بالزواج ."...إذ تعتبر الخطبة مرحلة تمهيدية للزواج ،و في هذا الصدد جاء قرار للمحكمة
العليا مطابقا لما ورد في المادة ،إذ جاء فيه " :من المقرر شرعا و قانونا أن الخطبة هي
مجرد وعد بالزواج"...

19

فقد اعتبر المشرع الجزائري الخطبة وعدا بالزواج من جهة ،و في الوقت ذاته ترك
للطرفين حق العدول عنها ،و هو ما يمكن القول معه بأن المشرع الجزائري كان متناقضا
مع األحكام القانونية المنظمة للوعد ،خاصة ما جاءت به ا لمادة  72من القانون المدني التي
نصت على أنه " :إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قاضاه المتعاقد اآلخر طالبا تنفيذ
الوعد ،وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد و خاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافر ،قام
الحكم مقام العقد".
و في السياق ذاته نصت مدونة األسرة الم غربية في مادتها الخامسة على أن:
"الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

 16الفقرة األولى من المادة  5من قانون األسرة الجزائري ،الفقرة األولى من المادة  5من مدونة األسرة المغربية ،و المادة  3من مدونة األحوال
الشخصية الموريتانية ،و الفقرة أ من المادة  1من قانون األحوال الشخصية الليبي.
 17المادة الثالثة من م دونة األحوال الشخصية الموريتانية ،و الفقرة أ من المادة األولى من قانون األحوال الشخصية الليبي.
 18الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية.
 19قرار رقم  ،81129صادر بتاريخ  17مارس  ،1992منشور بالمجلة القضائية  ،العدد  3لسنة  ،1994ص .62

تحليال لهذا النص يرى أستاذي الدكتور إدريس الفاخوري من المملكة المغربية
ما يلي ":فالخطبة إذن من الناحية القانونية ال تعدوا أن تكون وسيلة لتعرف الخطيبين
ببعضهما البعض ،ولتحديد الشروط الموضوعية والشكلية إلبرام عقد الزواج.
ونتيجة لذلك ال تتمتع الخطبة بأية قوة إلزامية بالنسبة للطرفين معا ولو طال
تراكنهما ،أو كان اإليجاب والقبول فيها مكتوبا .فما دام عقد الزواج لم يكتب بشكله القانوني،
اعتبر ما دون ذلك خطبة ُير ملزمة قانونا".20
كما نصت مجلة األحوال الشخصية التونسية في الفصل األول على ما يلي ":كل
من الوعد بالزواج والمواعدة به ال يعتبر زواجا وال يقضى به" ،21وفي هذا اإلطار قررت
محكمة التعقيب التونسية بأن الفصل األول من مجلة األحوال الشخصية لم يرتب عن
الخطبة زواجا وال يقضى بأحكام الزواج فيما بين الخطيبين فلكل من الوعد بالزواج
والمواعدة به ال يعتبر زواجا وال يقضى به...

22

يتضح من خالل سياق النص أن المشرع التونسي اعتبر الوعد والمواعدة في
الخطبة ُير ملزم ،ألن هذا الوعد ال يعد زواجا.
يرى الدكتور حامد الجندلي من تونس في شرحه لهذا النص القانوني ما
يلي":فالمشرع قد نفى عن الوعد والمواعدة صفة اإللزام وأبقاهما في درجة الوعد المجرد
قانونا ،وهو حسب مجلة االلتزامات والعقود ،مجرد الوعد ال يترتب عنه التزام(فصل.)18
في هذه المرحلة بالذات ،يمكن الحديث عن تبني المشرع لنظرية معينة حول الطبيعة
القانونية للخطبة ،على اعتبار أنها تصرف قانوني ُير ملزم.23"...
هذا وقد اعتبر المشرع الموريتاني أن الخطبة وعد بالزواج من خالل المادة الثالثة
من مدونة األحوال الشخصية ،ليؤكد في المادة الرابعة أن الخطبة ال ترتب أي أثر قانوني.
20للد /لشدراسلشر اخار لقانا لش ةر لشرى رظو لىنيارشالىساسلشرحعارل لت 1ل  1لدشرلنيرلشرىإلرفسل لشررظا ل 2016لو.99
21لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاسلشرصادر لظا ىرل 13لفاال1956ل شرىإلدتلاشرىسى .
22ل لقرشر لسإلعاظ و لىدنو ل 26431ل ظساراخ ل 2لساش ل . 1992لنمشر لارىو لىساس لش حاشت لشريخصاس لى ار لظعرشرشا لسإلعاظاس ل  1لشريراس لشرسانةاسل
رانير 2018لو.09
23ل د/حاىد لشرسندرو لقانا لش حاشت لشريخصاس لشرسانةو لارلقسض لظاريراإلس لشيةلىاس لىسىى لش
و112ا.113
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وقد نص مشرع قانون األحوال الشخصية الليبي في المادة األولى فقرة  -أ – الخطبة طلب
التزوج والوعد به.24
وفي المجال التطبيقي قضت المحكمة العليا الليبية بأن الخطبة مجرد وعد
بالزواج وليست زواجا تترتب عليه آثار الزواج الذي ال يتم إال بانعقاد العقد المعتد به
شرعا ،بل يظل كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن اآلخر

25...

ثالثا :حكم اقتران الفاتحة بالخطبة
لم تتعرض كل التشريعات األسرية المغاربية إلى موضوع اقتران الفاتحة بالخطبة
رُم أن األعراف التي تسود مغربنا العربي فرضت المسألة بقوة ،كون هذه المجتمعات
تعتمد على هذا االقتران في عقود الزواج لدرجة اختلط فيه ا األمر و المعنى ،و أضحى من
الضروري الفصل في المقصود من هذا االقتران ،بل و أن بعض هذه التشريعات اتجهت
نحو حضر هذه الطريقة في الزواج ،نظرا للمشاكل التي تطرحه المسألة (حينما ال يلجأ
الطرفين لتوثيق العقد) تتعلق بإمكانية التنصل من هذا الزواج و بالتالي ضياع حقوق أفراد
العالقة الزوجية بما في ذلك األوالد.
فبالرجوع إلى قانون األسرة الجزائري نجد أن المشرع نص على تكييفين القتران
الفاتحة بالخطبة ،أحدهما ال يغير من مدلولها شيئا ،و الثاني يجعل منها زواجا مكتمل
األركان و الشروط ،و السبب في هذا االختالف في الحكم مرده أن المشرع لم يعطي مدلوال
للفاتحة ،هل هي مجرد قراءة سورة الفاتحة ،أم يتعدى ذلك إلى كونها عقد زواج ،خاصة و
أن األمر يختلف من حيث اآلثار القانونية والشرعية المترتبة في الحالتين.
إذ جاء نص المادة السادسة من قانون األسرة كالتالي" :إن اقتران الخطبة بالفاتحة ال
يعد زواجا.

24للقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظولرق ل10لرةنس 1984ل شرىإلدتلاشرىسى .
25ل شرىحاىسلشرإلااالشرااظاس ل إل ليررو  2002/1/31لشر إل ل رق  48/49ر لغار لىنيار لنعللر لشرداسارلشرواد لراولمظاد لفحاا لش ةر لفول
شرسيراىلشرااظو لشرسمءلش اتلشرماشتلافحااىض لىؤةةسليررلدشرلشرظاد 2013لو.104

ُير أن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا و
شروط الزواج المنصوص عليها في المادة  9مكرر من هذا القانون".
و من خالل استقراء الفقرتين نقول بأن العبرة في تكييف اقتران الخطبة بالفاتحة
زواجا ،هو اقترانه بها بمجلس العقد ما يعني توافر ركن الرضا و شروط الزواج من ولي و
شهود و صداق و انتفاء للموانع الشرعية.
أما القانون المغربي وعلى ما يبدو قد فسر الفاتحة على أنها ليست عقدا في المادة
الخامسة  ،من مدونة األسرة ،حيث اعتبرت الخطبة تواعد با لزواج ،وأضافت عبارة "ويدخل
في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل للهدايا" .من هنا فإن
الواضح من النص أن المقصود من الفاتحة هو قراءة سورة الفاتحة وليست عقدا.
أما المشرع ا لليبي و الموريتاني فلم يأتيا على ذكر مصطلح الفاتحة ،و لم ينصا على
حالة اقترانها بالخطبة ،و هو ما نجده كذلك عند المشرع التونسي و الذي حاسم المسألة منذ
الفص األول من المجلة باعتبار الوعد بالزواج و المواعدة به ال يعد زواجا و ال يقضى به.
و إن كان المشرع التون سي قد حسم المسألة بعدم االعتراف بالزواج الشرعي المبرم
وفق األعراف المحلية "الفاتحة" أو مجلس العقد بالمصطلح الشرعي ،بل و يمنع إثباته و
يذهب إلى حد تجريمه لمخالفة الشروط الشكلية القانونية للزواج ،نجد أن المشرعين
المغربي و الموريتاني يعترفان بالزواج المخالف ل إلجراءات القانونية بشرط اللجوء إلى
إثباته عن طريق القضاء ،و هو ما يقودنا إلى القول بأن كل من المشرعين المغربي و
الموريتاني يتفقان مع المشرع الجزائري في المسالةُ ،اية ما في األمر أن المشرع
الجزائري وضح المسألة منذ البداية بالتنصيص على حكمين للخطبة (مجرد الخطبة في
مفهومها الشرعي و القانوني) و الخطبة التي تقترن بالفاتحة  -بالمصطلح العرفي(التي
تنصرف إلى مجلس العقد) ،و في جميع األحوال تحتاج الحالة األخيرة إلى اإلثبات القضائي
عند التشريعات الثالث .ل

المحاضرة الثانية :الخطبة (العدول عنها و أحكامه)
سيتم فيه التطرق لمشروعية الخطبة  ،ثم حكم الضرر المترتب عن العدول عنها  ،ثم اآلثار
الناتجة عن العدول عنها.
أوال :مشروعية العدول عن الخطبة
سبق و أن تبين بأن الخطبة مجرد وعد ُير ملزم و ليست بعقد ،األمر الذي يجوز
معه لطرفيها العدول عنها من دون أن يترتب عن هذا العدول أي أثر قانوني مادام استعمال
حق العدول وفق ضوابطه الشرعية.
و العدول عن الخطبة ينصرف معناه إلى التحلل من الوعد الذي بين الطرفين بإبرام
عقد الزواج في المستقبل ،مادامت الخطبة وعدا متبادال بين طرفين و مقدمة للزواج حتى لو
اقترنت بفاتحة تم فيها تقديم الهدايا و دفع المهر.
و قد اتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية 26على حق كل طرف في العدول عن الخطبة،
ألنها ُير ملزمة لهما ،حتى و إن كان التراجع عن الوعد ُير مستحب في الشريعة
اإلسالمية ،و ُير سوي من الجانب األخالقي إال للضرورة ،لقوله تعالىَ { :و َال تَقْ َرب ُوا َما َل
ا 27
س ُن َحت َى يَبْل ُ َغ أَشُدَّه ُ َو أ َ ْوفُوا ِبالع َ ْه ِد ِإ َّن الع َ ْهد َ كَا َن َم ْسؤُال}.
ي أ َ ْح َ
الي َ ِت ِيم ِإ َّال ِبال َّ ِتي ِه َ
فإذا كان سبب عدول الخاطب عن مخطوبته هو عدم اقتناعه بها ،كان له ذلك بال
أدنى حرج أو تردد ،و للمحطوبة أم وليها الحق نفسه ،وفق ما ثبت عن ابن قدامة أنه قال:
"و ال يكره للولي الرجوع عن اإلجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك ...و ال يكره لها أيضا
الرجوع في حظها ،و ان رجعا عن ذلك لغير ُرض كره لما فيه من إخالف الوعد و
الرجوع عن القول ،و لم يحرم ألن الحق بعد لم يلزمها.28
و على الصعيد القانوني ،فقد أجمعت قوانين األسرة المغاربية على منح حق العدول
عن الخطبة لطرفيها،إذ تجد مسألة العدول عن الخطبة سندا لها في الفقرة الثانية من المادة
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المنتقى شرح الموطأ مالك ،7 ،6 / 5 :المغني ،335 / 9 :نهاية المحتاج ،195 /6 :كشاف القناع.23 /5 :
سورة اإلسراء ،اآلية .34
المغني. 335 / 9 :

الخامسة من قانون األسرة .و هو ما أكدت عليه التطبيقات القضائية للمحكمة العليا ،جاء في
أحدها " :الخطبة هي وعد بالزواج ،و لكل من الطرفين العدول عنها".29
و قد نص المشرع المغربي على حق العدول عن الخطبة في الفصل و الموريتاني
في المادة الرابعة ،والليبي في الفقرة ب من المادة األولى ،أما المشرع التونسي فلم ينص
صراحة على حق العدول و إنما أشار إليه سياق تنصيصه على استرداد الهدايا في الفصل
الثاني من مجلة األحوال الشخصية.
ثانيا :حكم الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة
إن تقرير التعويض في العدول عن الخطبة مستمد من القاعدة الشرعية "ال ضرر و
ال ضرار و الضرر يزال".
أما القول الثاني ،فيمثله معظم علماء الشريعة اإلسالمية المتأخرين ،مفاده وجوب
التعويض عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة ،في حال ثبوت الضرر بغض النظر
عما إذا كان مداديا أم معنويا ،كون أن العدول عن الخطبة و إن كان مشروعا لكال
الطرفين ،إال أن هذا الحق مشروط بعدم إلحاق الضرر باآلخرين ،ألن الحق في اإلسالم
مقيد و ليس مطلق ،فإذا أصاب ُيره ضرر بسبب عدوله حكم عليه بالتعويض.30
و الضرر قسمان:
ضرر ينشأ عن مجرد ممارسة حق العدول ،و ال يكون للطرفين دخل فيه ،و هذا
النوع ال يوجب التعويض.
و ضرر ينشأ وللخاطب دخل فيه ُير العدول عن الخطبة ،و تسبب في إلحاق ضرر
بالطرف اآلخر و هذا النوع يوجب التعويض.31
و هنا تجب اإلشارة إلى أن فقهاء الشريعة اإلسالمية لم يتطرقوا إلى المسالة وفق
نظرية التعسف في استعمال الحق أو قواعد المسؤولية التقصيرية بالشكل الذي ينظمه

 29قرار في الملف رقم  ،81129صادر بتاريخ  ،1992 /03 / 17منشور بالمجلة القضائية العدد  3لسنة  ،1994ص .62
 30عبير ربحي شاكر القدومي ،التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصية ،دار الفكر العربي ،ع ّمان ،األردن ،2007 ،ص .52
 31إدريس الفاخوري ،الزواج و الطالق في مدونة األحوال الشخصية المغربية ،طبعة  ،1993دار النشر الجسور ،وجدة،المملكة المغربية، ،ص
.31

القانون ،و إنما كان تعاملهم مع النوازل الخاصة بهذا الشأن عن طريق التفصيل في المسالة
و التدقيق فيها مركزي ن على تطبيق مبدأ الشريعة اإلسالمية المتعلق بعدم اإلضرار ،و من
ثم رفعه إن أمكن ،و ذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.32
و في مرحلة الحقة نجد آراء لعلماء الشريعة اإلسالمية انتهجوا فيها نهج تطبيق
نظرية التعسف في استعمال الحق في العدول عن الخطبة ،مختلفين فيما بينهم حول وجوب
التعويض من عدمه ،و نوع الضرر الذي يجب التعويض عنه.
فهناك جانب من العلماء يقول بأال تعويض إطالقا في حالة العدول عن الخطبة على
أساس أن الخطبة ليست بعقد و أن األحكام الشريعي تجيز لكال الطرفين العدول عنها ،و
القول بالتعويض عند العدول عن ال خطبة مع جواز العدول عنها ،فيه إكراه ضمني على
الطرف العادل إلتمام عقد الزواج الذي يقوم أساسا على مبدأ الرضا بالزواج.
إضافة إلى أن القول بالتعويض في العدول عن الخطبة يوجب إبراز المبررات و األسباب
التي دعت ُلى العدول عن الخطبة و تقدير حجم الضرر لتحديد التعويض المالئم ،و في
ذلك كشف ألسرار العائالت و هتك لحرمة البيوت أمام المحاكم.
أما الجانب الثاني من علماء الشريعة اإلسالمية فيقولون بوجوب التعويض عن الضرر
المترتب عن العدول عن الخطبة مختلفين في ذلك إلى قولين:
أحدهما للشيخ محمد أو زهرة والدكتور عبد الرزاق السنهوري بأن الضرر الموجب
للتعويض هو الضرر المادي الثابت دون المعنوي ،كون أن تقدير الضرر المادي يكون
أسهل و أظهر ،و ألن األضرار المعنوية ُالبا ما تكون نتيجة االُترار ال التغرير.33

و من الناحية القانونية ،اتفقت معظم قوانين األسرة المغاربية على تقرير التعويض
عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة بدأ بالمشرع الجزائري الذي نص في الفقرة
الثانية من المادة الخامسة من قانون األسرة على أنه" :إذا ترتب عن العدول عن الخطبة
ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض".
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فهذه الفقرة جاءت لتقرر الحق في طلب التعويض عن الضرر ،الالحق عن ممارسة
حق العدول عن الخطبة ،فإذا تجاوز أحد الطرفين هذا الحق أو مارس التعسف في
استعماله ،و نتج عن هذا التعسف أو التجاوز ضرر لآلخر ،جاز للمتضرر رفع دعوى
التعويض عن الضرر الالحق عن العدول عن الخطبة ،و يمكن للقاضي الحكم بالتعويض
متى تأكد من ادع اء المدعي الذي يكون عليه إثبات الضرر من جهة ،و إثبات العالقة
السببية بين العدول عن الخطبة والضرر الذي لحق به من جهة ثانية.
أما بخصوص الضرر الذي يمكن معه الحكم بالتعويض ،فإن المالحظ من خالل
نص المادة أن المشرع جمع نوعين من الضرر المادي و المعنوي ،مما يمكن معه القول
بأن جميع الدعاوى المتعلقة بالعدول عن الخطبة يستجيب فيها القاضي لطلب التعويض،
خاصة و أن العدول في حد ذاته ال يخلو من إحداث ضرر معنوي للطرف اآلخر و لو على
سبيل الخدش في المشاعر ،و قد ال يحتاج إلى إثبات .أما الضرر المادي فإنه واجب
اإلثبات.
من خالل ما نصت عليه المادة الخامسة ،يمكن القول بأن المشرع الجزائري لم يحدد
بدقة الطرف الذي يقع عليه عبئ التعويض عن الضرر المترتب عن ممارسة حق العدول
عن الخطبة ،هل بالضرورة هو العادل؟ خاصة و أن المسألة كما سبق و أشرنا تحتاج إلى
إثبات.
إن القراءة السطحية للمادة تظهر بأن العادل هو المطالب بالتعويض في حال اقترن
عدوله بالتعسف ،أما الصحيح فهو أن المطالب بالتعويض عن الضرر ال يكون حتما العادل
و إنما كان ينبغي تقرير التعويض على المتسبب في العدول كائنا من كان ،34و هو ما تفطن
إليه المشرع الليبي من خالل الفقرة د من المادة  1من قانون األحوال الشخصية الليبي.
فقد يكون العادل مدفوعا إلى العدول دون أن يكون راُبا فيه ،كأن يمارس عليه
الطرف اآلخر ضغوطات أو أفعاال بقصد دفعه إلى العدول ،حتى ال يتقرر العدول في حقه
هو ،و هو نوع من التحايل كان على المشرع الجزائري التفطن إليه ،و التنصيص على هذه
34
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الحالة ،و يكون على القاضي التأكد من ذلك بالتركيز على األسباب التي دفعت العادل إلى
عدوله ،فإن تبين له تدخل الطرف اآلخر في ذلك ،يمكن أن يحكم للعادل بالتعويض إذا كان
متضررا منه.
أما مدونة األسرة المغربية فقد تضمنت حكما جديدا في هذا المجال ،حيث نصت المادة
السابعة على ما يلي:
" مجرد العدول عن الخطبة ال يترتب عنه تعويض.
ُير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا لآلخر ،يمكن للمتضرر المطالبة
بالتعويض"

.

وبالتالي فإن العدول المجرد ال يمكن التعويض عنه ولو حصل فيه ضرر ،فالتعويض
المنصوص عليه إ نما يكون في حالة ما إذا صاحب العدول أفعال أو أقوال كان لها سبب
رئيس في الضرر الحاصل ،وحسنا فعل المشرع المغربي حيث بنا وبوضوح مسألة
التعويضات على المتسبب بخطئه الشخصي.
و لم يتطرق المشرع التونسي و ال الموريتاني على ترتب الضرر جراء العدول عن
الخطبة،
ثالثا :آثار العدول عن الخطبة
و ستتم فيه دراسة اآلثار المترتبة عن العدول عن الخطبة من نواحي محددة هي:
أ :أثر العدول عن الخطبة على الهدايا
لم يتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية على حكم الهدايا عند العدول عن الخطبة ،فيرى
األحناف بأنها تأخذ حكم الهبة ،و الرجوع فيها متى كان الموهوب قائما ،فإن هلك ال رجوع
فيها.
فيما يرى الشافعية أن للخاطب الحق في استرجاع كل ما قدمه من هدايا ،فإن كانت قائمة
استردها ،و إن كانت هالكة استرد قيمتها .و يستوي في هذين الرأيين أن يكون العدول من
الخاطب أو من المخطوبة.
أما المالكية فقد اتجهوا إلى اعتبار حاالت تفصيلية للمسألة على النحو التالي:

 إذا كان العدول من جهة الخاطب ،ال يسترد شيئا. إذا كان العدول من جهة المخطوبة ،فيسترد الخاطب كل الهدايا قائمة أو قيمتها.35أما الحنابلة فال يجيزون استرداد الهدايا ،ألنها تاخذ حكم الهبة ،و الهبة عندهم ال
رجوع فيها.
نظم المشرع الجزائري حكم الهدايا في العدول عن الخطبة بمقتضى الفقرة الرابعة
من المادة الخامسة من قانون األسرة على النحو التالي" :ال يسترد الخاطب من المخطوبة
شيئا مما أهداه إن كان العد ول منه ،و عليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو
قيمته.
و إن كان العدول من المخطوبة ،فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو
قيمته".
وهو ما تبنته المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها جاء في أحدها ":من المقرر أنه ال
يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إذا كان العدول منه.
ومتى تبين من قضية الحال ان الطرفين جرت بينهما خطبة زواج ثم وقع العدول عن
الخطبة من طرف الخاطب فإن القضاة بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف و القاضي برفض
إتمام الزواج و إلزام المدعى عليها بردها إلى المدعي ما قدمه من هدايا و حلي و نقود و
اعتبارها صداقا دون الرد على دفوع الطاعنة أخطئوا في تطبيق القانون و عرضوا قرارهم
للقصور في التسبيب".36
ما يالحظ على نص المادة في هذا المجال ،هو تأثر المشرع الجزائري برأي المالكية
في مسألة رد الهدايا ،في مطلع الفقرةُ ،ير أنه ما لبث وأن عدل عن هذا الرأي إلى رأي
الحنفية حينما قرر عدم رد الهدايا المستهلكة .وهو ما يثير اإلستغراب ،إذ يعد هذا العدول
الجزئي في الرأي مخال بالحكمة من تقرير هذا الرأي أو ذاك ،فال هو أخذ برأي المالكية ،و
ال هو تبنى رأي الحنفية ،و هو ما ال يستقيم.
 35سالم عبد الغني الرافعي ،أحكام األحوال الشخصية للمسلمي ن في الغرب ،الطبعة األولى  ،2002دار حازم ،بيروت ،لبنان ،ص .222
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كما أن من شأن تقرير عدم رد الهدايا المستهلكة ،مما يستفاد من قراءة الفقرة أعاله،
أن يفتح باب التحايل في هذا المجال ،فيمكن لهذا أن يدفع المخطوبة مثال إلى استهالك الهدية
التي قدمها لها الخاطب و التصرف فيها باي شكل من األشكال ،ثم تعدل عن الخطبة،
خاصة وأن النص ال يلزم ها برد الهدية المستهلكة .لذلك ندعو المشرع الجزائري إلى إعادة
النظر في صياُة الفقرة ،و األخذ برأي المذهب المالكي على إطالقه ألنه رأي وجيه ،يحمل
العادل عن الخطبة ،قدرا من المسؤولية في رد الهدايا التي قدمت له.37
هذا و لم يبين المشرع الجزائري مصير الهداي ا في حالة وفاة أحد الطرفين و كذا في
حال و جود إتفاق بين الخطيبين على العدول عن الخطبة ،والرأي فيما أعتقد أن حالة الوفاة
ال استرداد فيها للهدايا ،ألن االسترداد إنما قرر في حالة العدول مما يسبب بفعله ضررا
للطرف اآلخر ،وهو ما ال يتوفر في حالة الوفاة ،فهي حكم هللا سبحانه و تعالى و قدره ،وال
يسأل المتوفى عن تقصير أو تعسف في استعمال الحق.
أما الحالة الثانية ،والمتمثلة في حالة العدول باإلتفاق ،فإن المسألة تخضع على إطالقها
لإلتفاق ،أي أن الهدايا يطبق عليها ما اتفق عليه بين الطرفين ،فغن اتفقا على استرداد
الهدايا ،كان لهما ذلك ،و إذا اتفقا على عدم استردادها فلهما ذلك.
أما في مدونة األسرة المغربية ،فقد أخذت على ما يبدو برأي المالكية ،حيث نص في
المادة الثامنة على ما يلي" :لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ،ما لم
يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها  ،أو بقيمتها حسب األحوال".
ما يالحظ على هذا النص أنه لم يعالج لم ينص على حالة العدول باتفاق الطرفين شأنه شأن
المشرع التونسي في الفصل األول فقرة ، 2الذي اكتفى بالتنصيص على استرداد كل واحد
لهداياه بشرط أال يكون العدول منه ،وزاد على المشرعين المغربي و الجزائري عبارة "أو
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وجد شرط خاص" ،إذ بمقتضى وجود الشرط ال يتمسك القاضي بحرفية النص فيما يتعلق
باسترداد الهدايا لفائدة المعدول عنه دون العادل .و قد جاءت الفقرة كما يلي:
" لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التي يقدمها إلى اآلخر ،ما لم يكن العدول من
قبله أو وجد شرط خاص".
و قد تطرق المشرع الليبي للمسألة من خالل الفقرة ج من المادة  1من قانون األحوال
الشخصية الليبي على النحو التالي" :ج  -فإذا كان العدول لمقتضى ،له أن يسترد ما أهداه
لآلخر عينا أو قيمة يوم القبض ما لم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك ".مشترطا
السترداد الهدايا أن يكون العدول مبررا.
فالمشرع الليبي و إن كان يتفق مع نظيره التونسي بأن حكم استرداد الهدايا يمكن مخالفته
في حالة و جود شرط أو عرف يقضي بخالف ذلك -و هو ما لم يتطرق إليه المشرعين
الجزائري و المغربي  -إال أنهما يختلفان في شرط استرداد الهدايا ،ففي الوقت الذي يشترط
فيه المشرع التونسي أال يكون العدول ممن يطلب استرداد هداي اه ،يشترط المشرع الليبي
أن يكون العدول بمقتضى أي أن يكون مبررا.
و خالفا لقوانين األسرة المغاربية لم يتطرق المشرع الموريتاني لمسالة الهدايا من أصله،
تاركا المسألة لإلحالة على المادة  ، 311التي تحيل على مشهور المذهب المالكي.
ب :أثر العدول عن الخطبة على الصداق:
الصداق شرط من شروط صحة الزواج ،و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة
 9مكرر ،و األصل في الصداق ،أنه يمنح بمناسبة عقد الزواجُ ،ير أن العرف دأب على
أن يعطى الصداق في فترة الخطوبة طالت مدتها أو قصرت ،لتتمكن المخطوبة من تجهيز
نفسها للزواج ،إذن فقد يسبق منح الصداق إبرام الزواج بفترة معتبرة .قد يحدث خاللها كثير
من األمور تؤدي إلى تغيير الظروف التي كانت قائمة أثناء منح الصداق ،بل و قد تصل إلى
حد عدول أحد أطراف الخطبة عن الخطبة ،األمر الذي يثير التساؤل حول مصير المهر في
هذه الحالة ،خاصة وأن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة.

فالطبيعة القانونية للخطبة ،تعتبرها مجرد وعد بالزواج ،لذلك فإن الحديث عن الصداق في
هذه المرحلة التمهيدية يكون مبكرا  ،فما بلك بمنحه ،لذلك فإن المسألة تقتضي أن يسترد
الخاطب الصداق الذي منحه للمخطوبة عينا إن وجد ،و قيمة ما استهلك منه ،و ذلك بغض
ا لنظر عن من هو العادل أو أسباب العدول ومن المتسبب فيه ، 38ألن الصداق ال عالقة له
بالخطبة ،و إنما منح للمخطوبة بغرض إتمام الزواج ،و ما دام الغرض قد انتفى ،فإنه ال
مجال الستحقاق المخطوبة للصداق ،و تطبق هذه القاعدة على حالة وفاة أحد طرفي الخطبة
قبل إبرام الزواج.
أما إذا كنا بصدد مجلس العقد (الزواج العرفي) ،فإن المسألة تختلف عن سابقتها ،إذ
أن األمر يتعلق بالطالق قبل الدخول ،فتنطبق عليها المادة  16من قانون األسرة التي تنص
على أنه ":تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول ،أو بوفاة الزوج ،و تستحق نصفه عند
الطالق قبل الدخول".
وما يؤاخذ على نص المشرع هو عدم التفرقة بين ما إذا كان طلب الطالق من طرف
الزوج أو من طرف الزوجة ،ألن هذه المساواة في الحكم يمكن أن تكون سببا في التحايل
من قبل الزوجة ،إذ أنها تبادر إلى رفع دعوى الطالق قبل الدخول بعد أن تقبض الصداق،
لعلمها ب أحقيتها في نصفه عند الطالق قبل الدخول ،فيجتمع على الزوج ضرران ضرر
الطالق و ضرر خسارته لنصف الصداق .و لقد تفطنت المحكمة العليا لهذا األمر حينما
قررت أنه" :من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام
الزواج أن ترد ما لم يستهلك من الهدايا و ُيرها ،و ال تستحق نصف الصداق إال عند
الطالق قبل الدخول.
و لما ثبت في قضية الحال أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج ومن دون
مبرر شرعي أو قانوني فإنه ال يمكن في هذه الحالة تحميل المطعون ضده الخسائر و
األضرار المترتبة عن ذلك ،و إن دفع الطاعنة المتعلق بأحقيتها في نصف الصداق إنما
 38العربي بلحاج ،أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،2013- 2012 ،دار الثقافة للنشر و
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يتحقق لو تم الطالق بإرادة الزوج .مما يتعين القول أن قضاة الموضوع أصابوا في قضائهم
و يتوجب رفض الطعن".39
وأما مدونة األسرة المغربية فقد تضمنت حكما جديدا في الموضوع في المادة التاسعة ،
حيث جاء النص عليها كما يلي:
" إذا قدم الخاطب الصداق أو جزء منه  ،وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين
أثناءها ،فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ،وإال فمثله أو قيمته يوم
تسلمه.
إذا لم ترُب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز  ،تحمل المتسبب في العدول ما
قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه".
جـ  :الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة
نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري على أنه ":إذا ترتب
عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض".
يتضح من خالل هذه الفقرة أن قانون األسرة الجزائري رتب الحق في طلب التعويض
عن الضرر لمجرد العدول كما هو واضح من صياُة النص .فمن جهة كرس للخاطب
الحق في العدول عن الخطبة .وفي المقابل يطالبه بالتعويض عما يترتب على العدول من
نتائج.
والقاعدة أ نه ما دام هذا العدول مكرس بمقتضى القانون فال التزام فيه وال يرتب شيئا،
ألن الطرف الذي مارس حق العدول عن الخطبة في الحقيقة لم يستعمل سوى حقه المقرر
قانونا .واآلراء الفقهية في هذا الموضوع متعددة.40
وأما نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون األسرة الجزائري فإنها على ما
يبدو ،كرست مبدأ الحق في طلب التعويض شريطة حصول الضرر ،وتركت المسألة
تقديرية للقاضي يقررها حسب اإلثباتات المقدمة من خالل الوقائع.
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يرى الدكتور بن شويخ رشيد في تعليقه على هذا الموضوع ما يلي :وفي الحقيقة ،فإن
أي عدول عن الخطبة البد أ ن يصاحبه ضرر ما ،ولو من باب الخدش في الشعور .إال أن
هذا الضرر في اعتقادي ال يمكن التعويض عنه ،ألنه يعد من األضرار المألوفة في هذا
المجال ،وألن كل طرف يعلم مسبقا بأن حق العدول مقرر لكليهما .41
و بالرجوع إلى مدونة األسرة المغربية نجدها تنص على حكم ال يختلف عما جاء به
المشرع الجزائري  ،حيث جاء في المادة السابعة منها ما يلي ":مجرد العدول عن الخطبة ال
يترتب عنه تعويض.
ُير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا لآلخر ،يمكن للمتضرر المطالبة
بالتعويض".
جاء في الدليل العملي لمدونة األسرة المغربية ما يلي " :التراجع عن الخطبة حق لكل
واحد من الخطيبين ،فال يترتب عن ممارسته تعويض وال تتحقق صفة التعسف فيه وإن لم
يكن له مبرر ظاهر ،ألن الرضا بالزواج أمر شخصي يرجع ما يرُب فيه أو عنه إلى
المقدم عليه وحده ،وال يخضع للقواعد العامة المتعلقة باستعمال الحق.
نعم إذا صدر من أحد الطرفين فعل أو تصرف ألحق ضررا بالطرف اآلخر ثم اختار
التراجع عن الخطبة ،أمكن للمتضرر مطالبته بالتعويض طبقا للقواعد العامة مثل أن يحمل
الخطيب خطيبته على االنقطاع عن الدراسة أو االستقالة من الوظيفة ثم يفسخ الخطبة دون
سببن أو أن تحمل الخطيبة خطيبها على تغيير مهنته أو إنفاق مصاريف لكراء أو تأثيث
محل ،ثم تتراجع دون أي سبب عن الخطبة".42
يتضح من خالل ما سبق بأن العدول المجرد ال يمكن التعويض عنه ولو حصل فيه
ضرر ،وحسنا فعل المشرع المغربي حيث رتب وبوضوح مسألة التعويضات على المتسبب
بخطئه الشخصي في إشارة واضحة لعنصر الخطأ باعتباره أساس المسؤولية ،وقد يصل
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هذا الخطأ إلى حد التعسف في استعمال الحق في إشارة إلى كلمة العدول دون سبب بعد أن
أدخل الطرف اآلخر في وضع معين.
أما المشرعان التونسي و الموريتاني فلم ينصا على التعويض عن الضرر المترتب عن
العدول عن الخطبة ،و لم يذكرا احتمال ترتب الضرر جراء العدول ،رُم ذلك فإنه مطبق
من قبل القضاء التونسي ،حيث جاء في قرار لمحكمة التعقيب ما يلي :الوعد بالزواج وإن
كان ُير ملزم بإتمامه ،لكنه من قبيل الحق الذي ينبغي عدم إساءة استعماله ،وإساءة
استعماله تمكن من المطالبة بجبر الضرر على قاعدة الجنحة المدنية ال من الغرم الناتج عن
عدم الوفاء بااللتزام.43
واضح أن القضاء التونسي قد طبق قواعد المسؤولية التقصيرية باإلشارة إلى مسألة
التعسف في العدول ،ضمن سياق القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.
وفي هذا السياق ترى األستاذة فاطمة الزهراء بن محمود ما يلي.... :لكن الخطبة
تصرف خطير والعدول عنها تنتج عنها أضرار اجتماعية ومالية ،لذلك وجدت محكمة
التعقيب في نظرية عدم جواز التعسف في استعمال الحقوق التي تبناها التشريع التونسي
سندا إلقرار إمكانية المطالبة بجبر الضررين المادي والمعنوي الناجمين عن النكول عن
الخطبة.44

43لقرشر لسإلعاظولىدنولرددل 1556ل ظساراخل 03لىارسل. 1959لرصا لش حىر لىساسلش حاشتلشريخصاسلىحانسلاى ار لظ عضلشرعضاء لسانس 2013ل
و 11لىىلشرسنظاضل رولف لشرع شررشالشرىاشراسلى لشرعضاءلشرسانةولىأخا لىنض.ل
44ل فا ىسلشرم رشءلظ لىحى اد لشرسإلاارلراو لىساسلش حاشتلشريخصاس لقرشء لفو لفعضلشرعضاء لىنيارشا لىسىىلش
و 33ل .ل
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المحاضرة الثالثة :انعقاد الزواج (األركان و الشروط)
قام الزواج في العصور األولى على الرضا المتبادل بين الزوجين ،ثم صار في ظل
الشرائع السماوية يحظى بشروط تحرص على قيامه صحيحا ،و قد كانت الشريعة
اإلسالمية األدق في تحديد أركان و شروط عقد الزواج تحديدا دقيقا نافيا للجهالة ،لرفع
الزواج عن كل ما من شأنه أن يفسده أو يؤدي إلى إبطاله.
وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية و كذا قوانين األسرة المغاربية تعريف

الزوا ج45

وتحديد أركانه و شروطه ،حرصا منها على إظهارا ألهميته في حياة األسر و المجتمعات
المسلمة  .منه سأتطرق ألركان الزواج و شروطه
أوال :أركان الزواج
هناك اختالف بين الشريعة اإلسالمية و قوانين األسرة المغاربية بشأن تحديد أركان
الزواج و شروطه ،بل و هنا اختالف بهذا الشأن حتى بين المذاهب الفقهية ،و لذلك نجد أن
قوانين األسرة المغاربية اختلفت فيما بينها في تحديد أركانه و شروطه ،فاعتبر المشرع
الجزائري و المغربي و التونسي و الليبي الرضا ركنا أساسيا في الزواج على اعتبار أنه
النقطة المتفق فيها بين المذاهب الفقهية ،و جعلت الضوابط المختلف فيها شروطا ، 46فيما
حدد المشرع الموريتاني أركانه في الزوجين و الولي و الصداق و

الصيغة47.

أ :ركن الرضا بالزواج
يشكل ركن الرضا قوام عقد الزواج ،فال ينعقد صحيحا إال برضا طرفيه رضاء
كامال ال إكراه فيه.وقد اعتنت بعنصر الرضا كل التشريعات المغاربية ،حيث اعتبرته ركنا

45

المادة الرابعة من قانون األسرة الجزائري ،المادة الرابعة من مدونة األسرة المغربية و المادة الثانية من قانون األحوال الشخصية الليبي.

 - 46الرشيد بن شويخ ،األحكام الثابتة والمتغيرة في قانون األسرة الجزائري ،رسالة لنيلل شلهادة دكتلوراه دوللة فلي القلانون الخلاص،
كلية الحقوق ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،السنة الجامعية ،2002- 2001 :ص .197
حيث قررت المحكمة العليا الجزائرية في قراراتها بأنه ال وجود للزواج بدون رضا.
 قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليا في الملف رقم  249128صادر بتلاريخ  ، 2000/07/18منشلور بالمجللةالقضائية عدد  ،2لسنة  ،2003ص .267
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المادة  5من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية.

أساسيا في العقد ،فجعله كل من المشرعين الجزائري و المغربي ركنا وحيدا في عقد
الزواج ،بل و أدرجه المشرع المغربي ضمن تعريف الزواج الذي صار "ميثاق تراض
وترابط شرعي بين رجل وامرأة، 48" ...وعلى نفس النهج سار مشرع قانون األسرة
الجزائري في تعريف الزواج.49
وال تكفي أن توجد اإلرادة وأن ت تجه إلى إحداث أثر قانوني وأن يعبر عنها في العالم
الخارجي  ،كما يشترط أن يكون التراضي صحيحا و خاليا من عيوبه.
 :1التعبير عن الرضا بالزواج
التعبير عن اإلرادة هو مظهرها الخارجي ،ويتم ذلك بإتباع إحدى سبل التعبير عن
اإلرادة بالكالم أو بالكتابة أو اإلشارة صراحة أو ضمنا.
و قد نص المشرع الجزائري على تبادل الرضا بالزواج في المادة  9من قانون
األسرة ،و المادة  10من مدونة األسرة المغربية ،و الفصل  3من مجلة األحوال الشخصية
التونسية ،و المادة  11من قانون األحوال الشخصية الليبي ،فيما عبر عنه المشرع
الموريتاني بالصيغة في المادة  5من المدونة ،آخذة هذه التشريعات أحكام الرضا بالزواج
من أحكام الشريعة اإلسالمية ،منها من فصلت في المسألة و منها من اقتصرت على األحكام
العامة في الموضوع ،كما سيتم بيانه.
و التعبير عن الرضا بالزواج يكون بتب ادل اإليجاب والقبول ،وذلك باستعمال
عبارات تدل عليه ،تعد صيغة للتعاقد.
 اإليجاب والقبولنص المشرع الجزائري على اإليجاب و القبول من خالل الفقرة األولى من المادة 10
من قانون األسرة الجزائري ،و المغربي في المادة  10من مدونة األسرة  ،و الموريتاني في
الفقرة األولى من المادة  26من مدونة األحوال الشخصية ،و الليبي في الفقرة أ من المادة

 - 48راجع المادة  4من مدونة األسرة.
 - 49المادة الربعة من قانون األسرة الجزائري.

 11من قانون األحوال الشخصية الليبي مبينا شروطه في الفقرة الموالية ،فيما لم يفصل
المشرع التونسي في المسألة.
اإليجاب" :اإليجاب هو تعبير الزم بات عن إرادة شخص يتجه به إلى شخص آخر
يعرض عليه رُبته في إبرام عقد معين بقصد الحصول على قبول هذا األخير ،فإذا حصل
عليه انعقد العقد،
القبول" :هو تعبير بات عن اإلرادة يصدر ممن وجه إليه اإليجاب ،ويترتب عليه ،إذا
تطابق مع اإليجاب  ،أن ينعقد العقد .وبعبارة أخرى إن القبول هو التعبير الثاني الذي يتكون
العقد من اقترانه بالتعبير األول وهو اإليجاب.
و لإليجاب والقبول صيغة يصدران بها وتنتج آثارها إذا وردت صريحة ،بأن تكون
شفاهة أو كتابة أو إشارة متداولة عرفا ،أو باتخاذ موقف ال يدع مجاال للشك في اتجاه النية
إلبرام عقد الزواج ،و هو ما ورد في الفقرة األولى من المادة  10من قانون األسرة
الجزائري ،و المادة  10من مدونة األسرة المغربية  ،و المشرع الموريتاني في الفقرة األولى
من المادة  26من مدونة األحوال الشخصية ،و كذا الفقرتين أ و ب من المادة  11من قانون
األحوال الشخصية الليبي.
ويجوز في اإليجاب إذا كان عن طريق الكالم أو الكتابة أن يصدر بصيغة المضارع
وأن يصدر القبول بصيغة الماضي ،شريطة وجود قرينة تدل على إرادة المتعاقدين في
إنشاء عقد الزواج في الحال على أن ال تتم هذه الصيغة بالوعد بالزواج ،والقرينة المقصودة
هنا قد تتمثل في دعوة بعض األشخاص لحضور مجلس العقد.
كما يجوز أيضا أن يكون اإليجاب والقبول إحداهما بصيغة األمر واآلخر بصيغة
الماضي ،كأن يقول الرجل الراُب بالزواج "زوجيني نفسك" وتقول المرأة "زوجتك نفسي"
أو "تزوجتك" أو "قبلت الزواج منك".
كما يشترط في ال صيغة التي يصدر بها اإليجاب والقبول أن تكون منجزة ،50إذ يجب
أن تصدر الصيغة بألفاظ تنشئ العقد بمجرد تالقي اإليجاب والقبول ،فال يجوز صدور
50

المادة  11من مدونة األسرة المغربية.

الصيغة معلقة على شرط مستقبل كأن يقول الرجل "تزوجتك إذا ُيرت مكان إقامتك"
وتقول هي "تزوجتك" ،كما ال يصح أن ترد الصيغة مضافة إلى زمان كقول الرجل للمرأة
"تزوجتك بعد أسبوع" وتقول هي "قبلت زواجك بعد أسبوع" ،فالعقد ال يمكن أن ينعقد بهذه
الصيغ ألن صيغة عقد الزواج على خالف العقود المدنية األخرى ال بد أن تكون مطلقة ُير
مقيدة حتى ينعقد العقد.51
هذه الصيغ ينعقد بها الزواج في حالة اتحاد م جلس العقد ،أي في حالة التعاقد بين
حاضرين في مجلس عقد واحد وقادرين على الكالم ،فبالنسبة لهذه الحالة ال يكون التعاقد إال
بالصيغة اللفظية المتمثلة في الكالم ،أما في حالة عجز أحد المتعاقدين أو كالهما على الكالم
فإنه يصح منهما اإليجاب والقبول طبقا للفقرة الثانية من المادة  10من قانون األسرة
الجزائري بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو شرعا ،كالكتابة واإلشارة المعلومة".
على أنه ال يصح العقد باإلشارة ممن يحسن الكتابة ،ألن الكتابة أبين في الداللة ،فإنه
من يستطيع األعلى ال يقبل منه األدنى" ، 52و هو ما يتطابق مع ما نص عليه المشرع
المغربي في الفقرة الثانية من المادة  10من المدونة،و المشرع الليبي في الفقرة ج من المادة
 11من قانون األحوال الشخصية الليبي.
والصادر منه اإليجاب أو القبول باإلشارة يصح رضاه إذا كانت اإلشارة مفهومة أو
متداولة عرفا ،وإذا كان الشخص من ذوي العاهتين ،كأن يكون أصما أبكما أو أصما أعما
أو أبكم ا أعما وتعذر عليه التعبير عن إرادته في الزواج  ،و هو ما جاء في نص الفقرة ج
من المادة  11من قانون األحوال الشخصية الليبي ،و الفقرة الثانية من المادة  24من مدونة
األحوال الشخصية الموريتانية.
أخيرا فيما يخص وسائل التعبير عن اإلرادة في الزواج ،فإن فقهاء الشريعة
اإلسالمية توسعوا في المسألة إلى درجة اعتبار السكوت تعبيرا عن اإلرادة في الزواج،

 - 51ممدوح عزمي ،الزواج العرفي ،دون ذكر الطبعة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص .21
 - 52العربي بلحاج ،مرجع سابق ،ص .191

وهي قاعدة مستثناة من األصل ،ألن القاعدة العامة عندهم أنه" :ال ينسب لساكت قوال"،
ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ،53.فالفقهاء اعتب روا استثناء سكوت البكر
–دون الثيب  -أثناء توجيه اإليجاب إليها بمثابة قبول ضمني ،لقوله عليه الصالة والسالم:
"األيم أحق بنفسها من وليها ،والبكر تستأذن في نفسها ،وإذنها

صمتها"54.

انعقاد الزواج بتطابق اإلرادتينعقد الزواج من العقود الرضائية ،فالرضا هو المكون لعقد الزواج ،يتم باإليجاب من
أحد المتعاقدين وقبول من اآلخر ،فال بد من أن يبدأ أحد الطرفين باإليجاب ،ثم البد من أن
يقترن به قبول من الطرف اآلخر ،وأن يتطابق معه ،ولتطابق اإلرادتين شروط عديدة تتمثل
في:
أوال:اتحاد مجلس

العقد55

ثانيا:موافقة القبول لإليجاب

56

ثالثا :عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول
رابعا :سماع كل من العاقدين كالم اآلخر وفهم المراد منه

57

 :2صحة الرضا بالزواج
من المسلم به فقها وقانونا أن رضا الرجل والمرأة أول ما يتأسس به عقد الزواج
الذي من أهدافه إنشاء أسرة مستقرة على أسس من المودة والرحمة ،خاصة وأنه ينبثق عنه
مجموعة من اآلثار ُاية في األهمية .وما دامت هذه اآلثار مشتركة بينهما فإن العالقة
الزوجية التي تجمعهما ال بد أن تكون من البداية مبنية على أسس متينة تتمثل أساسا باقتناع
كل منهما باآلخر ورضاه به رضاء سليما.

 -53العربي بلحاج ،المرجع السابق ،ص .192
 - 54صحيح مسلم ،شرح النووي  ،الجزء الثاني ،كتاب النكاح ،الطبعة األولى ، 1929/1371 ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،باب
استئذان الثيب في النكاح بالنطق ،والبكر بالسكوت ،حديث رقم  ،1461ص.103
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والبند  3من الفقرة د من المادة  11من قانون األحوال الشخصية الليبي.
البند الثاني من المادة  11من مدونة األسرة المغربية،البند  2من الفقرة د من المادة  11من قانون األحوال الشخصية الليبي.
البند  4من الفقرة د من المادة  11من قانون األحوال الشخصية الليبي.

حتى يتوافر الرضا بالعقد ،ال بد أن توجد إرادة صحيحة في كل من طرفيه ،واإلرادة
يقصد بها أن يكون الشخص مدركا لما هو مقدم عليه ويكون صالحا لصدور الرضا منه،
فلكي يكون الرضا بالزواج سليما ال بد من
 خلو الطرفين من الموانع الشرعيةنص التشريع السماوي والتشريعات الوضعية على الحرمة بين الرجل والمرأة لقوله
تعالى في الذكر الحكيم " :حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ
وبنات األخت وأمهاتكم االتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في
حج وركم من نسائكم التي دخلتم بهن ف إن لم تكونوا دخلتم بهن ف ال جناح عليكم وحالئل أبنائكم
الذين من أصالبكم وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما".58
والتحريم إما أن يكون مؤبدا أو مؤقتا ،وسبب التحريم إما القرابة أو المصاهرة أو
الرضاع ،فالتحريم المؤبد 59بالقرابة يتمثل في أصول الشخص وفروعه ،من األم والبنت
واألخت والعمة والخالة وبنت األخ وبنت األخت ،وفروع أبويه وفروع أجداده وجداته .أما
المصاهرة فيحرم بها مؤبدا ،فروع نسائه المدخول بهن  ،أصول نسائه ،وموطوءات اآلباء.
والمحرمات بالرضاع تطبق عليهم قاعدة أنه يحرم من الرضاع مؤبدا ما يحرم من النسب.
كما زاد المشرع الموريتاني على هذه الحاالت التي تكون معها الحرمة مؤبدة حالة
الفرقة للعان ،و هو ما تفطن إليه في المادة  43من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية،
فيما لن تنص باقي التشريعات المغاربية على المسأل ة ،راجعين في كل مرة إلى أحكام
الشريعة اإلسالمية و فق اإلحاالت المنصوص عليها في األحكام الختامية من هذه القوانين.

 - 58سورة النساء ،اآلية .23
 - 59المواد  27 ،26 ،25 ،24 ،23من قانون األسرة الجزائلري ،و الملواد  36و  37ملن مدونلة األسلرة المغربيلة ،والفصلول  14و
 17 ،16 ،15من مجلة األحوال الشخصية التونسية ،و المواد  ، 34 ،33 ،32 ،31من مدونلة األحلوال الشخصلية الموريتانيلة،
فيما اقتصر المشرع الليبي على مادة وحيدة هي المادة  12في فقرتها األولى ملن دون التفصليل فلي أشلخاص الحرملة المؤبلدة،
تاركا المسألة إلعمال المادة  47بتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية فيما لم يرد فيه النص.

والتحريم المؤقت 60يشمل تحريم الجمع بين األم وابنتها وبين األختين ،أو المرأة
وخالتها أو عمتها ،كما ال يجوز الزواج بمن طلقها طالقا بائنا بينونة كبرى ،إال أن تتزوج
من ُيره ويدخل بها ثم تطلق منه أو يتوفى عنها ،وال يجوز زواج المسلمة بغير المسلم،61
و هو ما لم يتم التنصيص عليه في مجلة األحوال الشخصية التونسية ،و ال في مدونة
األحوال الشخصية الموريتانية.
كما يحرم مؤقتا زواج المسلم بالمشركة ما لم تكن كتابية ،و إن كان هذا الحكم نص
عليه كل من المشرعين المغربي و الليبي
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ُير منصوص عليه في كل من قانون األسرة

الجزائري و مجلة األحوال الشخصية التونسية و مدونة األحوال الشخصية الموريتانية.
كما ال يجوز الزواج بزوجة الغير أو المعتدة ،وأيضا الزيادة في عدد الزوجات على
العدد المسموح به شرعا  ،و للمشرع التونسي في هذا حكم خاص يقضي بإدراج تعدد
الزوجات في خانة التحريم المؤقت ،ناصا على هذا المنع من خالل الفصل  18من مجلة
األحوال الشخصية التونسية وهو ما يعد مخالفة صارخة ألحكام الشريعة اإلسالمية التي
تجيز تعدد الزوجات.
كما زاد المشرع الموريتاني سببا آخر للحرمة المؤقتة ال نجد لها مثيال في باقي
التشريعات المغاربية ،تتمثل في حالة اإلصابة بمرض مخوف ،و هو ما نص عليه في البند
 2من المادة  44من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية.
 أهلية المتعاقدين في الزواجيندرج عقد الزواج ضمن التصرفات القانونية التي يحتاج أصحابها في إنشائها إلى
إدراك تام لما هم مقبلون عليه ،خصوصا وأن الزواج تترتب عليه آثار بالغة األهمية من

 60المادة  30من قانون األسرة الجزائري ،والمادة  39من مدونة األسرة المغربية ،و الفصول  20 19 18من مجلة األحوال الشخصية التونسية،
المادة  44من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،المادة  12من قانون األحوال الشخصة الليبي.
 61البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة  30من قانون األسرة الجزائري ،المادة  46من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،و الفقرة ج من
المادة  12من قانون األحوال الشخصية الليبي.
 62البند الرابع من المادة  39من مدونة األسرة المغربية،و الفقرة ب من المادة  12من قانون األحوال الشخصية الليبي.

شأنها تغيير الوضع القانوني للشخص بمجرد إبرامه صحيحا ،من أجل ذلك يتعين على
المتعاقدين (الزوجين) أن يكونا مؤهالن تمام التأهيل لذلك.63
مراعاة لهذه األوضاع حدد المشرع الجزائري سن الرشد بتمام تسعة عشر سنة
للجنسين ،أما المغربي والتونسي و الموريتاني فقد حددوا سن الرشد بثمانية عشر سنة
كاملة ، 64فيما حدده المشرع الليبي بسن العشرينُ ،ير مميزين في ذلك بين الذكر و
األنثى.
و يمكن النزول عن هذا السن القانوني بناء على ترخيص من المحكمة ،يكتسب من
خالله القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد المحددة في هذه القوانين ،كافة الحقوق المترتبة عن
عقد الزواج ،كما يكسبه الترخيص القضائي أيضا أهلية التقاضي في جميع الدعاوى الناتجة
عن هذا العقد ،و هو ما جاء في المادة  7من قانون األسرة الجزائري ،و المادة  20من
مدونة األسرة المغربية ،و في الفقرة الثانية من المادة  6من مدونة األحوال الشخصية
الموريتانية ،و الفقرة ج من المادة  6من قانون األحوال الشخصية الليبي.
 خلو الرضا بالزواج من عيوبهالمالحظ بداية أن المشرع الجزائري لم يأت على ذكر عيوب الرضا بالزواج من
خالل قانون األسرة الجزائري ،و لم ينص على اآلثار المترتبة عنها محيال بذلك المسألة
للتطبيق اعتمادا على نص المادة  222من قانون األسرة التي تحيل بدورها على أحكام
الشريعة اإلسالمية ،و الشأن ذاته عند المشرع التونسي ،و الموريتاني،و الليبي ،بينما نص
عليها المشرع المغربي صراحة من خالل المادة  12من مدونة األسرة المغربية التي جاء

 - 63حامد زكي ،القانون الدولي الخاص المصري ،طبعة  ، 1986مطبعة نوري القاهرة ،مصر ،ص .253
 - 64المادة  7من قانون األسرة الجزائري ،و المادة  19من مدونة األسلرة المغربيلة قلانون صلادر بتلاريخ  10ملاي  ،2017معلدل
للفصل  6من مجلة األحوال الشخصية التونسية ،و الفقرة األوللى ملن الملادة  6ملن مدونلة األحلوال الشخصلية الموريتانيلة ،و
الفقرة ب من المادة  6من قانون األحوال الشخصية الليبي.

فيها " :تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس األحكام المنصوص عليها في
المادتين  63و 66بعده".
فالغلط والتدليس واإلكراه ،عيوب من شأنها إبطال الرضا المنشئ لاللتزام أو العقد
فهي من العيوب التي تخول للشخص الذي وقع ضحيتها إبطال العقد.
من ثمة فإن الغلط في الشخص المتعاقد في الزواج أو في صفة من صفاته يترتب
عنه عدم اقتران اإليجاب بالقبول ،فيجوز للمتعاقد المتضرر وقت إبرام العقد أ ن يطلب
إبطاله ، 65و لم ينص عليه المشرع المغربي في نص المادة أعاله و أخرجه من دائرة
العيوب المشوب بها اإلرادة في الزواج.
هذا التوجه أخذا عن موقف المالكية الذين قرروا بأن نكاح المكره ُير الزم لديهم
ويجب فسخه بعد زوال اإلكراه حتى لو أجازه المكره ،وهو الخالف الموجود بين حكم
المالكية والحكم الذي أضفاه المشرع األسري بشأن توقف فسخ عقد الزواج على إرادة
الزوج المكره.
و كمبدأ عام ال يعد المرض من عيوب الرضا بالزواج حتى ولو كان في مرض
الموت ،على اعتبار أن القانون لم يتطرق لصحة الطرفين في خضم تعداده ألركان الزواج
وشروطه.
ُير أن المحكمة العليا الجزائرية وفي السياق ذاته قررت أنه رُم أن صحة
الزوجين ال تدخل في أركان وشروط الزواج إال أنه في الحالة التي يكون فيها المرض
مؤثرا على الرضا بالزواج بالنسبة للطرف المتعاقد اآلخر،فلو أنه علم بالمرض لما أبرم
عقد الزواج ،فإنه في هذه الحالة يعتبر عيبا من عيوب الرضا على ُرار الغلط والتدليس
واإلكراه ،ومن أمثلة األمراض التي تؤثر في الرضا وفق ما جاء في قراراتها ،األمراض
الجنسية
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أو عقم أحد الزوجين ،67أو الضعف الجنسي.68

 - 65حامد زكي ،المرجع السابق ،ص .212
 - 66قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية في الملف رقم  269594بتاريخ  2001/07/18منشور بالمجلة القضائية عدد  ،1لسنة
 ،2003ص .349

ثانيا :شروط الزواج
اعتنت الشريعة اإلسالمية وعلى إثرها قانون األسرة الجزائري بعقد الزواج عناية
فائقة بحيث وضعت له أحكاما ترتفع به عن كل ما قد يحيد بالزواج عن مقاصده ،خاصة
وأن هذا األخير يتعلق باألعراض التي هي في مقدمة دائرة الحماية التي قررتها الشريعة.
وتتجلى مظاهر الحماية في كونها اشترطت في العقد أن يتولى ولي المرأة أمر
زواجها فخ ول له معظم الفقهاء مهمة مباشرة عقد الزواج نيابة عن المرأة.
كما تتجلى حماية الشريعة اإلسالمية لعقد الزواج من خالل اشتراط اإلشهاد عل ى
الزواج ،ألن يكون علنيا معلوما للناس وألن ال يكون عرضة لإلنكار ،كما شرعت الصداق
إلبداء صدق النية في ارتباط الخاطب بالمخطوبة.
أ  -شرط الوالية في الزواج
اختلفت آراء الفقهاء حول اعتبار الوالية شرطا في صحة الزواج ،من عدمه ،أما
على الصعيد القانوني فقد عرف تنظيم الوالية في قانون األسرة الجزائري مراحل مختلفة،
ُير المشرع فيها توجهه نحو اشتراط الوالية في الزواج .فالجمهور يعتبرون الوالية ف ي
الزواج شرطا الزما ،ال ينعقد صحيحا بدونه ، 69ويقع باطال كل نكاح تم بدون ولي أو من
ينوب عنه  ، 70على اعتبار الولي ركنا في صحة الزواجُ ،ير أن اإلمام مالك يعدها سنة ال
فرضا ، 71أي أنها من شروط التمام ال من شروط الصحة.72
 -67قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية في الملف رقم  87301بتاريخ  ،1992/12/22منشور بالمجلة القضائية عدد  ،2لسنة
 ،1995ص .92
 68قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية في الملف رقم  52850بتاريخ  ، 1989/03/13أورده العربي بلحاج ،مرجع سابق ،ص
.171
 - - 69األنصاري الرصاع  ،شرح حدود أبن عرفة  ،الموسوم بالهداية الكافيلة الشلافية لبيلان حقلائق الغملام بلن عرفلة ،القسلم األول،
الطبعة األولى  ،1993دار الغرب اإلسالم  ،ص.241
 - 70ففي رواية أشهب عن مالك"ال يكون نكاح إال بولي فالوالية شرط في الصحة ،فال تعقد المرأة على نفسها وال عللى ُيرهلا بكلرا
كانت أو ثيبا ،شريفة أو دنيئة ،رشيدة أو سفيهة أذن لها وليها أم لم يأذن.
 ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،1989/1409 ،دار الجيل ،بيروت ،ص .8فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده وإن طال وولدت األوالد.
 ابن جزي القوانين الفقهية ، ،بدون طبعة ،دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ص.172 - 71محمد بن يوسف الكافي أحكام اإلحكام على منظومة القاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الطبعة األولى ،2003
المكتبة العصرية ،ص .60
 72ابن رشد ،المرجع السابق ،ص .9

أما الشافعية فيرون بأن الولي شرط في النكاح ال يصح العقد بدونه فال تملك المرأة
تزويج نفسها وال مباشرة العقد سواء أذن لها وليها أو لم يأذن مهما كان سنها أو

وصفها73.

وقد ساير هذا الرأي الحنابلة الذين قرروا بدورهم أن النكاح ال يصح إال بولي وال تملك
المرأة تزويج نفسها .74واستدل الجمهور في حكمهم على آيات من الكتاب الحكيم في قوله
تعالى " :ف ال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" ، 75.وقوله تعالى " :وال تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا" 76.وقوله أيضا " :وانكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم".

77

ودليلهم من السنة النبوية ما رواه أ بو هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال:
"ال تزوج المرأة المرأة ،وال تزوج المرأة نفسها ،فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".

78

وكذلك ما رواه أبو موسى األشعري عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ال نكاح إال
بولي"79

.وعن عائشة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال:

"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل
من فرجها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ال ولي له".

80

خالفا لجمهور الفقهاء ،يقرر الحنفية جواز مباشرة المرأة عقد زواجها بنفسها دون
ما حاجة إلشراك وليها في ذلك ،وبناء عليه يمكنها مباشرة عقد ُيرها ،وقد بنوا حكمهم
بهذا الخ صوص على مجموعة من األدلة من الكتاب والسنة وبعض ما ورد عن الصحابة
 73أبي عبدين محمد بن إدريس الشافعي ،األم ،مع مختصر المرني ،الجزء الخامس ،طبعة  ،1990/1410دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ص  21و.22
 74وروي عن اإلمام أحمد أنه ال يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان النكاح موقوفا عللى إجازتله فلإن أجلازه صلح وإال فهلو
باطل.
شمس الدين ابني قدامى ،المغني ،الجزء السابع ،طبعة 1348هـ م طبعة المنار جمهورية مصر العربية ،ص .337
 75سورة البقرة ،اآلية .232
 76سورة البقرة ،اآلية . 221
 77سورة النور ،اآلية .32
 78اإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،المجلد الثاني الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،حديث رقم ،1882
دار الكتب العلمية بيروت ،ص.434
 79سنن بن ماجة ،مرجع سابق ،حديث رقم  ،1880ص 127
 80نفس المرجع ،حديث رقم  1880ص .434
وأخرجه كذلك السجستاني ،في صحيح أبي داود ،المجلد األول ،كتاب النكاح ،باب في الولي ،حلديث رقلم  ، 2083الطبعلة ،األوللى ، 1998مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ص .584

في هذا الشأن.فيرون بأنه ال يجوز للولي أبا كان أو ُيره إجبار البالغة العاقلة البكر على
النكاح ،ألن علة والية اإلجبار في النكاح هي الصغر ،وقد زالت ببلوُها عاقلة ،ومن ثم
صارت المرأة مكلفة شرعا وأهال ألن توجه إليها الخطابات الشرعية ،كما أن بإمكانها
ممارسة حقوقها الشخصية بنفسها ولم تعد ألحد عليها والية

إجبار81

ولو تعلق األمر

بزواجها فمن حقها أن تزوج نفسها باألصالة سواء كان الزوج كفؤا أو ُير كفؤ ،بمهر
المثل أو بغير مهر المثل ،ألنها تتصرف في خالص حقها فال يملك أحد منعها من ذلك..82
و في جميع األحوال يبقى تفويض أمر زواجها لوليها مستحبا ألن فيه صونا لها عن
التبذل إن هي تولت العقد بمحضر الرجال األجانب عنها.83
ويبقى حق المرأة في عقد زواجها أصالة عن نفسها أو نيابة عن ُيرها حقا ُير
مطلق ،كونه مقيد بوجود ولي المرأة على قيد الحياة ،وبأن يكون الزوج كفؤا وأن يكون
مهرها مثل مهر

مثلها84.

أما دليل الحنفية من الكتاب فقوله تعالى " :ف إن طلقها ف ال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره ،ف إن طلقها ف ال جناح عليهما أن يتراجعا" 85وقوله جل جالله " :ف ال تعضلونهن أن ينكحن
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" ووجه الداللة أن هللا سبحانه وتعالى أضاف النكاح
إليهن ونهى األولياء عن منعهن منه ألنه خالص حقهن فيصح منهن ،وهذا دليل على جواز
النكاح بعبارتهن .وكذلك قوله تعالى " :ف ال جناح عل يكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف".86
أما أدلتهم من السنة ما رواه الجماعة عن عبد هللا بن عباس عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أنه قال" :األيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
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 - 81عالء الدين أبي بكر الكساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الثاني ،الطبعة الثانية  1969دار الكتاب العربي ،ص :من
 248و.149
 - 82مصطفى شلبي ،مرجع سابق ،ص.261 :
 - 83سيد سابق ،المرجع السابق ،ص 128
 - 84عالء الدين أبي بكر الكساني ،مرجع سابق ،ص .248
 - 85سورة البقرة ،اآلية .230
 - 86سورة البقرة ،اآلية .234
 87صحيح مسلم ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب في النكلاح بلالنطق ،والبكلر بالسلكوت ،حلديث رقلم
 ،1461ص.103

و المشرع الجزائري عدل عن رأي الجمهور بخصوص الوالية في الزواج حينما
أثبت الواقع المعاش في ظ ل تقرير الوالية على الراشدة ،تعسف األولياء في تزويج من هن
تحت والي تهم ،سواء بتزويجهن دون موافقتهن ،أو باالمتناع عن تزويجهن رُم رُبتهن في
ذلك ،وهو ما قررته المحكمة العليا الجزائرية في أحد قراراتها جاء فيه..." :ال يجوز للول ي
أن يمنع من في واليته من الزواج إذا رُبت فيه ،88"...نتيجة لذلك وتحت عدة ضغوطات
داخلية وخارجية بادر المشرع الجزائر ي 89إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بالوالية في
الزواج بالنسبة للراشدة بشكل أو بآخر.
فقد حافظ بمقتضى تعديل قانون األسرة على الوالية في الزواج رُم أنه أنزلها إلى
مرتبة الشرط بعد أن كانت ركنا ،كما أنه لم يعتبر الولي ركنا كما كان عليه الحال سابقا،
وإنما أعده بمقتضى المادة التاسعة مكرر شرطا في الزواج .كما أنه في ذات الوقت عدل في
مفهوم الوالية حينما نص في المادة  11من القانون نفسه على ما يلي" :تعقد المرأة الراشدة
زوجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره".
و به يمكن القول بأن دور الولي في الزواج في قانون األسرة الجزائري إنما أصبح
يقتصر على مجرد الحضور وإبداء الرأي دون أن يلزم بمباشرة عقد الزواج إال إذا فوضت
له ال مرأة ذلك ،والتفويض هنا هو تكريس ل واقعنا المعاش ،فقد جرت العادة على أن تترك
المرأة أمر تزويجها لوليها إحساسا منها بأنها مسؤولة من رجل يتولى حمايتها إلى حين
الدخول.
ُير أن ما يعاب على المشرع الجزائري في هذه المادة هو ذلك التخيير الذي وضعه
بشأن صفة الولي في ا لزواج ،فاستعماله لعبارة "وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص
 88قرار صلادر علن ُرفلة األحلوال الشخصلية بالمحكملة العليلا الجزائريلة فلي المللف رقلم 249128بتلاريخ  ،2000/07/18منشلور
بالمجلة القضائية ،عدد  2لسنة  ،2003ص .267
 89يرى أحد الفقهاء أن قلانون األسلرة الجزائلري فلي مادتله  11بشلكل علام ال يشلترط اللولي إلبلرام عقلد زواج الملرأة الراشلدة ،وأن
حضوره هو حسب اختيارها ومصلحتها.
 علي فياللي ،تعليق على قرار المحكمة العليا في الملف رقم  ،90468صادر بتاريخ  ، 1993/03/30منشور بالمجللة الجزائريلة،عدد  1لسنة  ،2000ص .76

تخ تاره" يحيد بالوالة عن معناها ،فهل يعقل أن توكل المرأة أمر تزويجها لشخص ال يربطها
به أية قرابة رُم وجود أبيها أو أخي ها أو جدها على قيد الحياة لمجرد أن النص القانوني
يسمح بذلك ،لذلك فإن على المشرع الجزائري اإلسراع بتعديل المادة بحيث يحتفظ باألولياء
على سبيل الترتيب ال على سبيل التخيير.
و على صعيد قوانين األسرة المغاربية  ،اعتبرت مدونة األسرة الوالية حقا للمرأة
الراشدة تمارسه بحسب اختيارها ومصلحتها ،إن شاءت عقدت على نفسها ،دون حاجة
لحضور وليها أو حتى موافقته ،وإن شاءت فوضت ذلك ألبيها أو ألحد من أقاربها .الشرط
الوحيد الذي قيد به المشرع حرية ممارسة الحق في الوالية ينحصر في الرشد ،فالراشدة
وحدها من تملك هذا الحق،

90

و هو ذات اتجاه المشرع التونسي.91

أما المشرع الموريتاني فقد اعتبر الوالية في الزواج شرط صحة في الزواج و
كذلك الحال بالنسبة للمشرع الليبي، 92و إن كان ذلك بصفة ضمنية ،فالمرأة ال يمكن لها أن
تعقد زواجها إال بوليها ،وقد حدد كالهما شروط الولي ووظيفته في عدة مواد.93
و في جميع األحوال اتفقت التشريعات المغاربية كلها على وجوب الوالية في حالة
ناقص األهلية كونها تشكل حماية له ، 94كما اتفقت على منع الولي من إجبار أو عضل
المولى عليه على الزواج و ال أن يمتنع عن تزويجها رُم رضاها و بدون مبرر.95
ب  -شرط اإلشهاد على الزواج
الشهادة في اللغة تحمل عدة معان في القرآن الكريم إذ ذكرها سبحانه و تعالى في
مواقع كثيرة .من هذه المعاني مثال :الحضور في قوله تعالى " :فمن شهد منكم الشهر

 90المادة  24و 25من مدونة األسرة المغربية .
 91الفصل  9من مجلة األحوال الشخصية التونسية
 92المادة  9من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،المادة  9من قانون األحوال الشخصية الليبي
 93المادة  13 12 ،11 ،10من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،المادة  10 ،9 ،8من قانون األحوال الشخصية الليبي.
 94المادة  7من قانون األسرة الجزائري ،و البند الرابع من المادة  13من مدونة األسرة المغربية ،و الفصل  6من مجلة األحوال الشخصية
التونسي ،و المواد  ،7،8 ،6من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،و المادتين  10 ،6من قانون األحوال الشخصية الليبي.
 95المادة الفقرة الثانية من الفصل  6من مجلة األحوال الشخصية التونسية ،والمادة  13 ،9من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،و المادة 8
من قان ون األحوال الشخصية الليبي .

ف ليصمه" ،96أو القسم واليمين في قوله تعالى ":فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل أنه لمن
الصادقين" ،97وهي بمعنى اإلقرار في قوله تعالى ":شاهدين على أنفسهم بالكفر" ،98وبمعنى
العلم في قوله جل جالله " :شهد هللا أن ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم ق ائما بالقس "،99
والشهادة تعني العالنية في قوله الحكيم ":عالم الغيب والشهادة" ،100وهي تعني الموت في
سبيل هللا لقوله عز من قائل ":ومن يطع هللا والرسول ف أولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من
النبئين والصديقين والشهداء والصالحين" ، 101وهي بمعنى التوحيد في شهادة اإلسالم،
والمعاينة في قوله القدير " :وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمان إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب
شهادتهم ويسألون" ، 102كما تعني الخبر اليقين في قوله سبحانه " :وما شهدنا إال بما علمنا وما
كنا للغيب حافظين".103
والشهادة في اصطالح الفقهاء حددها الحنفية في" :إخبار صدق إلثبات حق بلفظ
الشهادة في مجلس القضاء " ، 104والشهادة عند الشافعية هي" :إخبار عن شيء بلفظ
خاص" 105وزاد المالكية على هذا التعريف أن الشهادة هي" :إخبار عدل حاكما بما علم ولو
بأمر عام ليحكم بمقتضاه".106
أما سند الشهادة من القرآن ال كريم فقوله تعالى" :وأستشه دوا شهيدين من رجالكم فإن
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء" ،107وقوله تعالى " :وأشهدوا ذوي
عدل منكم وأقيموا الشهادة هلل" ،108وقوله أيضا ":وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها ف إنه آثم
 - 96سورة البقرة ،اآلية .185
 - 97سورة النور ،اآلية .06
 - 98سورة التوبة ،اآلية .17
 - 99سورة آل عمران ،اآلية .18
 - 100سورة األنعام ،اآلية .73
 - 101سورة النساء اآلية .59
 - 102سورة الزخرف ،اآلية .19
 - 103سورة يوسف ،اآلية .81
 - 104ابن الهمام الحنفي ،فتح القدير ،الجزء السابع ،الطبعة األولى ، 1995 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص .339
 - 105مصطفى الخن ،مصطفى البغا ،علي الشربجي ،الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة،1998 ،
دار القلم ،دمشق ،ص .563
 - 106الدردير ،الشرح الصغير ،الجزء الرابع ،دون ذكر الطبعة،سنة  ، 1992مؤسسة المنشورات اإلسالمية ،الجزائر ،ص .31
 - 107سورة البقرة ،اآلية .281
 - 108سورة الطالق ،اآلية .02

ق لبه"  ، 109ف الشهادة أمانة والمرء ملزم بأداء األمانة ،ومرد تخصيص اإلثم للق لب كونه العالم
بها.110
ومن السنة الشريفة قوله صلى هللا عليه وسلم" :شاهداك أو يمينك" ،وقوله أيضا:
"خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها" ،وعن الشهادة في الزواج قال صلى هللا عليه
وسلم" :ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل" ،111وقال أيضا " :البغايا الالتي ينكحن أنفسهن
بغير بينة".112
وقد أجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية على وجوب اإلشهاد على الزواج ،و اشترطوا
في الشاهدين العدالة ،ف اعتبر الحنفية أن العدالة المشروطة في الشاهدين هي العدالة
الظاهرة ،فيكفي أن يعرف الشاهد بالعدالة من حيث الظاهر حتى يكون أهال لإلشهاد على
عقد الزواج ،وقال المالكية :إن وجد العدل فال بديل عنه إلى ُيره ،وإن لم يوجد فتصح
شهادة الذي لم يعرف بالكذب

113

.

كما أجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية أيضا على وجوب اإلشهاد على الزواج ،لكنهم لم
يتفقوا حول الوقت الذي يجب فيه اإلشهاد ،فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة وجوبه وقت
إبرام العقد وأعدوه من شروط صحته ، 114أما المالكية فيشترطون اإلشهاد لصحة الدخول ال
العقد ،فالشهادة عندهم شرط لإلعالن فأجازوا صحة انعقاد الزواج بغير شهود على أن يظل
الدخول موقوفا إلى حين تمام اإلشهاد عليه.115
 - 109سورة البقرة ،اآلية .283
 - 110القرطبي ،تفسير القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،الجزء الثالث ،تقديم هاني الحاج ،تحقيق عمار زكي البارودي وخيري سعيد،
دون ذكر الطبعة والسنة ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،ص .268
 - 111رواه الدار قطني في سننه ،الجزء الثالث ،الطبعة الثالثة  1413هـ ،دار العلم للكتب والطباعة والنشر ،ص .226
 112الترميذي ،سنن الترميذي ،الجزء الثالث ،طبعة  ،1983دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،ص.284
 113عبد الرحمان الجزيري ،مرجع سابق ،ص .25
 114جمال الخياط الدري ،مركز العدلين المنتصبين لإلشهاد في إبرام عقد الزواج وانحالل ميثاقه ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليلا
المعمقة في القانون الخاص ،قانون األسرة المغربي والمقارن ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة عبد المالك
السعدي ،طنجة ،السنة الجامعية  ،2007- 2006ص .30
 - 115في الخالف الوارد بين الفقهاء بشأن وقت اإلشهاد عللى اللزواج يقلول ابلن رشلد" :واتفلق أبلو ح نيفلة والشلافعي وماللك عللى أن
الشهادة من شروط النكاح ،واختلفوا هل هي شرط تمام يِؤمر به عند الدخول ،أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ،واتفقوا عللى
أنه ال يجوز نكاح السر".

و يشترط في الشهادة في الزواج أن تكون من قبل شاهدين عدلين مسلمين ،فقد اتفق
فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن نصاب الشهادة في الزواج اثنين استنادا إلى اآلية الكريمة
الخاصة بالنصابُ ،ير أن اتفاقهم لم يسقط على جنس الشاهدين هل يجب أن يكونا ذكرين
أم تصح شهادة المرأة في الزواج؟.
أجاز الحنفية إمكانية شهادة المرأة في عقد الزواج واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى:
" وأشهدوا شهيدين من رجالكم ف إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" .116فاآلية الكريمة رُم
أنها وردت في الشهادة في األموال فإن ذلك ال يمنع من تطبيقها في النكاح ألن المرأة أهل
لتحمل الشهادة وأدائه ا، 117على خالف الجمهور الذين لم يجيزوا إشهاد المرأة على
الزواج.118
و قد أخذت قوانين األسرة المغربية برأي الجمهور ،فاشترطت اإلشهاد على الزواج
وق ت إبرام العقد وهو ما يستنتج من نصوصها القانونية ،إذ نصت المادة  9مكرر من قانون
األسرة الجزائري على أنه" :يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية- ...:شاهدين،".
ف قررت المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها أنه..." :ال نكاح إال بولي وشاهدي
عدل . 119"...بل وتشترط في قرار آخر إلى جانب اإلشهاد على الزواج ضرورة إشهاره
وإعالنه . 120مفسرة توجهها بكون اإلشهار واإلعالن يرفع الشبهات والشكوك ومقالة السوء
في العالقة بين الرجل والمرأة بالزواج.121

 ابن رشد ،المرجع السابق ،ص .47 - 116سورة البقرة ،اآلية .281
 - 117وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الجزء السادس،دون ذكر الطبعة ،مطبعة الكتاب العربي ،بيروت لبنان ،ص .75
 - 118الشافعي ،األم ،المرجع السابق ،الجزء الخامس ،ص .22
 - 119قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصلية بالمحكملة العليلا الجزائريلة فلي المللف رقلم  34438بتلاريخ  ،1984/09/24منشلور
بمجلة المحكمة العليا ،عدد  1لسنة  ،1990ص .64
 - 120قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصلية بالمحكملة العليلا الجزائريلة فلي المللف رقلم  75344بتلاريخ  ،1990/04/30منشلور
بالمجلة القضائية عدد  4لسنة  ،1992ص .65
 - 121قرار صادر عن ُرفلة األحلوال الشخصلية بالمحكملة العليلا الجزائريلة فلي المللف رقلم 34137بتلاريخ  ،1984/01/08منشلور
بالمجلة القضائية عدد  4لسنة  ،1989ص .79

و نصت المادة  13من مدونة األسرة المغربية على أنه " :يجب أن تتوافر في عقد
الزواج الشروط اآلتية - 4...:سماع العدلين التصريح باإليجاب والقبول من الزوجين
وتوثيقه ،".وفي مجلة األحوال الشخصية التونسية نص الفصل  3على أنه " :ويشترط
لصحة الزواج إشهاد شاهدين ،"...كما جاء في المادة  27من مدونة األحوال الشخصية
الموريتانية أنه":يشترط إشهاد عدلين على النكاح" ،و نصت المادة  14من قانون األحوال
الشخصية الليبي على" :يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين
رجلين أو رجل و امرأتين فاهمين أن كالم المتعاقدين مقصود به الزواج ،".آخذا بالمذهب
الحنفي بشأن جواز شهادة المرأة على النكاح.
فمن التشريعات المغاربية من فصل في مسألة الشاهدين فذكر شخصهما ما إذا كانا
ذكرين أم ُير ذلك ،و منها من حدد الشروط الواجب توافرها فيهما ،على خالف المشرع
الجزائري الذي لم ينص على اشتراط العدالة في الشاهدين ،على عكس باقي قوانين األسرة
المغاربية ،بل و منها من أسندت اإلشهاد إلى مؤسسة خاصة يصطلح عليها بمؤسسة العدلين
تطويرا لمفهوم "شاهدي عدل" ،122و هو ما سيتم التطرق له الحقا.
جـ  -شرط الصداق
الصداق أو المهر مشرع بمقتضى نصوص قرآنية كريمة في قوله تعالى " :فما
استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة"
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وقوله جل جالله " :وآتوا النساء صدق اتهن

نحلة" ، 124والنحلة هي العطاء لكون المهر شرع ليكون هدية من الزوج لزوجته ،وهي
الزمة لزوما متراخيا من ُير شطط وال عنت وال إجهاد ،فالهدية هنا شرعت من أجل

 122المادة  ، 13الفقرة الرابعة من مدونة األسرة المغربية ،و المادة؟؟؟؟ من قانون األحوال الشخصية الليبي ،و المادة ؟؟؟ من مدونة األحوال
الشخصية الموريتانية.

 - 123سورة النساء ،اآلية .24
 - 124سورة النساء ،اآلية .05

تقريب القلوب .125أما من السنة النبوية الشريفة فقد ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم
قوله" :تزوج ولو بخاتم من حديد".126
للصداق تسميات كثيرة منها المهر ،الفريضة ،النحلة ،األجر ،العطية ،العالئق،
العقر ،الخرس ،الحباء127.و الصداق كحق خالص للزوجة يعد شرطا في عقد الزواج ،تناوله
فقهاء الشريعة اإلسالمية بالتفصيل وأضفوا عليه مجموعة من األحكام تم تكريسها في قانون
األسرة الجزائري في المادة التاسعة مكرر
الصداق لغة :هو أصدق صداقا وصداقا وصدقة والجمع صدقات ،وقيل هو ما يدفعه
الرجل للمرأة في عقد الزواج.128
أما شرعا فقد اختلف الفقهاء في تعريفه ،إذ عرفه البعض منهم على أنه ":المال الذي
جعل للزوجة في مقابل االستمتاع بها" ، 129وبهذا المفهوم أخذت المحكمة العليا الجزائرية
في قرار لها جاء فيه بأن... " :محل الصداق هو حل االستمتاع بينهما ،وهو المعقود عليه
وفقا لنص المادة  4من قانون األسرة ، 130"...فيما عرفه البعض اآلخر بكونه" :ما يقدمه
الزوج لزوجته إزاء احتباسها عنده".
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أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوا الصداق بأنه " :كل متمول أوجبه الشرع على
الرجل وجعله حقا للمرأة في مقابل االستمتاع بها في النكاح الصحيح والفاسد والوطء
بشبهة.132".

 - 125محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،طبعة أُسطس  ، 1950دار الفكر العربي ،بيروت ،ص .169
 - 126أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري ،صلحيح البخلاري ،كتلاب النكلاح ،الجلزء الخلامس ،بلاب المهلر بلالعروض
وخاتم من حديد ،حديث رقم  ،4842دار ابن كثير ،اليمامة ،بيروت الطبعة الثالثة ،1987 ،ص .1973
 - 127محمد الشافعي ،مرجع سابق ،ص .158
 - 128ابن منظور ،لسان العرب  ،مرجع سابق ،الجزء الرابع ،ص .26
 - 129الدردير ،المرجع السابق ،الجزء الثاني ،ص .119
 - 130قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليا الجزائرية ،في الملف رقم  ،52850بتاريخ  ،1989/03/13أورده
العربي بلحاج ،المرجع السابق ،ص .270
 - 131السرخسي ،كتاب المبسوط ،الجزء الخامس ،الطبعة األولى ، 1993 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص .62
 - 132محمد محدة ،سلسل ة فقه األسرة ،الخطبة والزواج ،الطبعة األولى ،2000 ،دار الشهاب ،الجزائر ،ص .250

و قد نصت قوانين األسرة المغاربية على اشتراط الصداق في عقد الزواج في المادتين 9
مكرر ،و المواد من 14إلى  18من قانون األسرة الجزائري ،و المادة  13من مدونة األسرة
المغربية والفصل  3من مجلة األحوال الشخصية  ،فيما اعتبرته مدونة األحوال الشخصية
الموريتانية ركنا في الزواج من خالل نص المادة  ، 5و بينت أحكامه في المواد من  14إلى
 25من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية.
أما المشرع الليبي فقد نص على المهر في الفصل الخامس المتعلق بآثار الزواج  ،و
بالتحديد في المادتين  19و  ، 20بعد المواد المنظمة لحقوق الزوجة على زوجها ،واضعا
مجموعة من األحكام المتعلقة به.
" الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو ُيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك
لها تتصرف فيه كما تشاء.".
يشترط في الصداق أو المهر أن يكون مشروعا حتى يؤدي معناه ،فيجب أن يكون
الصداق مما يصح تسميته شرعا ،وطبقا لذلك يمكن أن يكون كل شيء مقوم بالمال سواء
كان يدخل في خانة المنقوالت أو العقارات قيميا أو مثليا ،وفي كل من فعة تقابل بالمال
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وأكثر المهور تداوال بين الناس هو دفعه نقدا.
ولم يحدد فقهاء الشريعة اإلسالمية قيمة الصداقُ ،ير أنه ثبت عن النبي صلى هللا
عليه وسلم أنه قال" :التمس ولو خاتم من حديد" ،وفي حديث آخر روي عنه أنه أجاز زواج
امرأة من بني فزاز على نعلين بعد أن تأكد من رضاها بالزواج على نعلين فسألها:
"أرضيت من نفسك ومالك بنعلين" ،قالت" :نعم" ،فأجاز الزواج .134وهذا إن دل على شيء
فإنما يدل على كون الصداق يعقد بقليله الزواج كما يعقد بكثيره إن طابت عنه نفس مانحه
وقابضه.

 - 133محمد الشافعي ،المرجع السابق ،ص .161
 - 134سنن الترميذي ،حديث رقم  ،1115باب النكاح ،ص  ، 421منشور بالموقع االلكتروني ، www.Islamonline. netبتلاريخ
.2012/02/10

أما عن وقت دفعه فإن الصداق كما سبق بيانه عطاء يمنح للزوجة من طرف الزوج
إظهارا لرُبته في الزواج منها وتحليال لالستمتاع بها .من هذا المنطلق فإنه لزاما عليه
دفعهُ ،ير أن هذا اإللزام ال يشمل تحديدا لوقت دفه كون أنه يستوي أن يتم تأجيله كله أو
بعضه بناء على اتفاق طرفي العالقة الزوجية ،وهو ما نصت عليه قوانيننا األ سرية
المغاربية المادة  15من قانون األسرة الجزائري ،رُم أن المحكمة العليا الجزائرية قررت
سابقا أنه ال يجوز قانونا االتفاق حول تأجيل الصداق كله إلى ما بعد الدخول ،بل يجب لها
كله أو بعضه قبل الدخول  .135وتستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول بها ،136أو بوفاة
الزوج .137كما قضت أيضا بأنه..." :ليس للزوج أن يجبر زوجته على الدخول حتى يمكنها
من حال صداقها فإذا سلمت نفسها له ليس لها بعد ذلك سوى المطالبة بالصداق كدين في
ذمة الزوج...
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و في إطار باقي التشريعات المغاربية التي نصت على وقت منح الصداق نجد المادة
 30من مدونة األسرة المغربية ،والفصل  13من مجلة األحوال الشخصية التونسية،و المادة
 14من مدونة األحوال الشخصية الموريتانية ،و المادة  19من قانون األحوال الشخصية
الليبي.
وفي هذا السياق قضت محكمة التعقيب التونسية بأنه" :ال يجوز للزوج أن يجبر الزوجة
على البناء إذا لم يدفع المه ر ،ويعتبر المهر بعد البناء دينا في ذمة الزوج وال يترتب عن
تعذر الوفاء به الطالق وفقا لنص الفصل  13من مجلة األحوال الشخصية.139"...
 - 135قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليا الجزائرية ،في المللف رقلم  ،55116بتلاريخ  ،1989/10/12منشلور
في المجلة القضائية ،عدد  ،1لسنة  ،1991ص .34
 - 136قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليلا الجزائريلة فلي المللف رقلم  ،74375بتلاريخ  ،1991/06/18منشلور
بالمجلة القضائية عدد  1لسنة  ،1993ص .61
 - 137قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليلا الجزائريلة فلي المللف رقلم  ،45301بتلاريخ  ،1987/03/09منشلور
بالمجلة القضائية عدد  3لسنة  ،1992ص .66
 - 138قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليا الجزائرية في الملف رقلم  ،264555بتلاريخ  ،2001/10/17منشلور
بالمجلة القضائية عدد  2لسنة  ،2000ص .440
 - 139قرار صادر عن النقض المدني التونسي تحت رقم  ،246بتاريخ  ، 1988/10/12مجموعة الفكاهي ،الجزء األول ،ص.86

وفي جميع األحوال فإن الصداق إما أن يحدد وقت العقد وهو المتعارف عليه ،وإما
أن يسكت عن تحديده ،وفي هذه الحالة يعتبر زواج تفويض طبقا للمادة  27من مدونة
األسرة المغربية ، 140وال يجوز في جميع األحوال االتفاق حول إسقاطه ألن ذلك يبطله
تطبيقا لما اتجه إليه المجلس األعلى المغربي في قرار قضى فيه بأن" :عقد الزواج ال يتم إال
بذكر جميع أركانه لقول اإلمام خليل" :وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة ،وعقد الزوجية
المدلى به وكذا اللفيف لم يذكر بهما مقدار الصداق وال اسم الولي ،واختالل ركن من أركان
النكاح يؤدي إلى بطالن العقد"...
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أما في التشريع الجزائري فإن عدم ذكر الصداق يفسد

العقد فيفسخ قبل الدخول ويصحح بعده بصداق المثل وهو ما نصت عليه المادة  33من
قانون األسرة الجزائري ،وأخذت به المحكمة العليا الجزائرية
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.

 - 140وفي هذه الحالة تستحق الزوجة مهر المث ل طبقا لنص المادة  15من قانون األسرة الجزائري.
 - 141قرار صادر عن المجلس األعلى المغربي بتاريخ  ، 1986/01/28منشور بمجلة المجللس األعللى ،المغلرب ،علدد 42و ،43ص
.159
 - 142قرار صادر عن ُرفة األحوال الشخصية بالمحكمة العليا الجزائرية ،فلي المللف رقلم  ،210422بتلاريخ  ،1998/11/17أورده
العربي بلحاج ،أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد ،المرجع السابق ،ص .269

المحاضرة الرابعة :تسجيل عقد الزواج
لللل رسةساتلرعدلشرماشتلاللظدلى ل سظا لظإلالشريرا لشرياااس لا ولساكلشرضاشظ لشرعاناناسلشرسولفرضوال
قانا لش ةر لشرس شم ر 143ل قصد لشراصات ل رولسن ا لىحا ليظ شر لرعد لشرماشت لى لشرناحاس لشرعاناناس لا ول
راولشرإلىا لسساخولفولاساولشيدالءلظىسىارسلى لشرا ا رلشرضرارلشرسولى ليأ نوالف لسرفىلشراظسلر ل
شلشرسصرل.ل ل
لللل ن شر ل ىاس لشرسا ار لشرسو لسسضارل لحانىا لاسإلار لش ىر لظإلعاد لشرماشت لفإ لقانا لش ةر لشرس شم ر ل
اىرشرا لى لشرىير لرخصاصاسلرعدلشرماشت لفارولرنااسلظضلى لخلتل سحدادل سرشءشالسةسااض .ل
المطلب األول :إجراءات تسجيل عقد الزواج
لللل حددالقاشنا لش ةرلشرى ارظاسل سرشءشالسا ارلالسةساتلرعدلشرماشت لى لفستلسةواتلرىااسل ظاسض لال
اللااا لىحللرإلناار لرىالان ا لراضلى لف ىاسلفولحاا لش ةر لاانضلاسإلارلظا ررشا لىنضلةندرسل
فو ل ش لشرى او لشيسرشءشا لشرىسظإلس لفو لسةسات لرعد لشرماشت لفو لقاشنا لشردات لشرى ارظاس لات لحةول
خصاصاسض لال ركلظارىعارنسلفاىالظانوالظخصاولشرىاللشيدشر لشرىيسر لفولشرسا ار(شر ر لش ات) لال
ا شلشرسواالشرىاا سلظارسا ارل(شر ر لشر انو) .ل
الفرع األول :ملف عقد الزواج
لللل رسا ار لشرماشت لا لسةسااض ل سرشءشا لىة ر لى لقظت لشرىير لشرس شم ر لىنوا لىا لنو لرااض لفو لقانا ل
شرحارسلشرىدناس لالىنضلىالنولرااضلفولقانا لش ةر لال ناكلىالاردلفولنصاولسن اىاسلاضإلالرو شل
شر را.ل ل
لللل نصا لقاشنا لش ةر لفو لدات لشرى رو لشرإلرظو -ىى لشخسلل لفاىا لظانوا  -لراو لسىاس لى لشيسرشءشال
اشريااااا لشراشسو ل سظاروا لى لفست لشراصات ل رولسا ار لرعد لشرماشت لسسى ت لفةاةا لفو لضرار لشيسىاتل

143ل شرريادلظ ليااخ ليرحلقانا لش ةر لشرس شم ر لشرىإلدت ل شرىرسىلشرةاظر لول .118ل

ارو لشرماشت لراو لىسىارس لى لشرا ا ر لاشرىةسندشا لشرسو لرفى لشرىيررا لضرار لشيدالء لظوا لراو لاسضل
شير شم لى لفستلحىااسلحعارل رفولشرإللقسلشرماساس.ل ل
لللل هلشرىعسضااالسإلدلسإلظارشلر لقدةاسلرعدلشرماشت ل ةاشرىاىالظأ ىاسض لخاصسلىىل ر شم لشرىاا ا لظإظرشىضل
اسا اعضلظظ تلشرا ارلى لشرإلنااسلفولسىاىلىرشحتل نيا ض لاشرسولى لضىنوال حدشثلىاللشرماشت لاشيدالءل
ظظإلالشرا ا ر لشرسولسةارد لفو لشرسإلرل لراو ل ااسل ارظاض لسإلرفا لنافاا لراسوارس لاسىا لى لشرسإلرل لراول
شرحارسلشرإلاىسلراىعظاا لراولشرماشت .ل
للللالشرسدارلظار ارل ف لشرىير لشرى رظولاإلدلشراحادلشر لن لشرىةا تلشرسن اىاسلرإلعدلشرماشتلى لدشختل
ىدانسلش ةر لراولخلللظاقولشرعاشنا لشرى ارظاسلشرسولىنوالى لشاس ولظارسنصاولراولشرسواالشرىاا سل
ظإظرشىضلساراالشرىةا تلشيدشراسلرعاشنا لشرحارسلشرىدناسلالشرااش حلشرسن اىاسلفالشرسإلااىاالشرسولسصدرلفول شل
شريأ لاىال الشرحاتلظارنةظسلراسيراىلشرس شم ر لفالىالاةىولظعانا لاساولشرإلا اسلفولشرسيراىلشرااظو.144ل ل
للللف إلىااس لسا ار لشرماشت لسظدف لظسسوام لشرىال لشرخاولظ رفو لشرإللقس لشرماساس لاساا لى لىسىارس لى ل
شرا ا رلنسىاوالفاىاااو :ل
أوال:الوثائق العامة في ملف الزواج
لللل ه لشرا ا رلنو لرااوا لشرىير لشرس شم ر لى لخلت ل شرظند لش ات لى لشرىاد ل 74لى لقانا لشرحارسل
شرىدناسلشرس شم ر 145ل الساسضلراش حلسن اىاسلا ارلاسوالرىصارحلشرحارسلشرىدناسليررالرو هلشرا ا ر لال هل
شرا ا رلراولشرإلىا لسسى تلفو:ليواد لشرىالدلو ظ اقسلشرسإلراللو يواد لشيقاىسلو يواد لرد لشرماشتلال
رد ل رادسض.ل ل

144لقانا لرق ل36لرةنسل 1968لصادرلظساراخ ل 1968- 05- 25لىنيارلظارسراد لشررةىاسلرددل26لرةنسل 1968لو 3ل شرىسإلارلظعانا لش حاشتل
شرىدناسلشرىإلدتلظىاسولشرعانا لرق ل7لرةنسل1428لصادر لظساراخل1428- 12- 15لىنيارلظارسراد لشررةىاسلرددل2لرةنسل 1429لول .2ل
صادرلظساراخ ل1971- 7- 1لىنيارلظارسراد لشررةىاسلشرإلددل 1971- 42لول.42
ل
شرعانا لرق ل 71/44ل145لفىترلرقت ل20- 70لىتؤر لفتول13ل لشرحستسلرتا ل1389ل شرىاشفترلرتت:ل19لفظ شراترلةتنسل1970لاسإلاترلظارحارتسلشرىدناتس لىنيتارلظارسراتد لشررةتىاسلرقت ل
21لظساراخ ل 1970- 02- 27لول .274ل

لللل فىالشرىير لشرى رظولفعدلاا لفا رلسحدادشلرىاللشرماشت لى لخلتلشرسنصاولى لدشختلىدانسلش ةر ل
راو ل ه لشرا ا ر لساىاس لرإلسرشءشا لشيدشراسلرسا ار لشرماشت لفعدلنصا لشرىاد ل 65لى لشرىدانس لفو لشر عرل
ش لارولىنوالراولفنض:ل"فاال:لاحدثلىاللرإلعدلشرماشتلاح لظاساظسلشرضظ لردىلقة لقضاءلش ةر لرىحتل
ظ شر لشرإلعدلااض لشرا ا رلشيساس لا و:ل ل
) 1ى ظا لخاولظ اولشي لظسا ارلشرماشتلاحددليااضلاىضىانضلظعرشرلى لامارلشرإلدت؛ ل
) 2نةخسلى لرة لشراالد لاايارلضاظ لشرحارسلشرىدناسلفول اىشلشرإلعدلظةستلشرحارسلشرىدناس ل رولساراخل
ىنحل هلشرنةخسلاى لفستلشرماشت؛ ل
) 3يواد ل دشراسلراتلاشحدلى لشرخ اظا لسحددلظااناسوالظعرشرلىيسركلرامار لشرإلدتلاشردشخااس؛ "...ل
لللل ظايضافسل رول هلشرا ا رلاسولراول ارظولشرماشتلشيدالءلظيواد ل ظاسلاللامادلساراخوالراول ل سل
فيور ل ظعا لراىاد ل 7ل ىارر لى لقانا لش ةر لا ش لفو لشر عر لشررشظإلس لى لشرىاد ل 65لى لىدانس لش ةر ل
شرى رظاسلشرسولنولفاوالراو:ل"ل- 4يواد ل ظاسلراتلاشحدلى لشرخ اظا لاحددلىضىانوالا راعسل صدشر ال
ظعرشر لىيسرك لرامار لشرإلدت لشرصحس " 146.لفو لحا لفارد ا لشرىيررا لشرس شم ر لاشرسانةو لا لشرااظو لفول
ىسىارسلى لشرىاشدلسارلفولقانا لشرحارسلشرىدناسلراتلىنوىالفالفولقانا لاساولشرإلا اسلفولشرسيراىلشرااظو ل
اسارلفخرىلى لخلتلظإلالشرنصاولشرسن اىاسلااىالشقسضالشرضرار ل رك.ل ل
لللل فو لشرةاار ل شسض لفصدر لشرىير لشرسانةو لقانانا لخاصا لظاريواد لشر ظاس لشرةاظعس لراماشت 147ل لفسظإلضل
ظعرشرا لظا لى لخلروىالاا اسلشرإلىتلظو شلشرعانا  148ظإلدلف لشيسر لراولضاظ لشرحارسلشرىدناسلفالشرإلداتل
شر ا لاقى لرااو لشخساار ل ارظو لشرماشت لرسحرار لشرإلعد لضرار لشةسل ليواد ل ظاس لال لاماد لساراخوا لراول

146لقت ترشرلىي تتسركلر تتامارلشرإل تتدتلاامات تترلشرص تتحسلرقت ت ل347.04لص تتادرلف تتول10لىحت تتر ل2(1425لى تتارسل )2004لظسحدا تتدلىض تتىا لا راع تتسل صت تتدشرل
شريواد لشر ظاسلشرخاصسلظإظ شر لرعدلشرماشت لىنيارلظارسراد لشررةىاسلردد ل5192لفولىحر ل4/1425لىارسل 2004لو .975ل

147لقانا لرددل 46لرةنسل1964لىؤر لفول3لنافىظر ل.1964

148لقرشر لىؤر لفول28لسااااسل 1995لاسإلارلظس إلىا لشريواد لشر ظاسلشرةاظعسلراماشتلراولااىتلسرشولشرسىواراس .ل
ل -لقرشر لىؤر لفول16لداةىظر ل 1995ل اسإلارلظضظ لفنىا تلشريواد لشر ظاسلشرةاظعسلراماشتلالشرظااناالشرسولاسولف لسسضىنوا.

شريورا لس ظا لخضا لشر رفا لرا حو لشر ظو ل لظا لفو ل شر صت لشر ارث لاشررشظى لراو لشرساشرو لاا اسل
شر حولاشرسوسلشرىاااسل راوال س شر ض .149ل
لللل شرسدارلظار ارل نا ل الف لقانا لش ةرلشرس شم ر لالشرى رظولالا شلشرسانةو لقدلفخ اشلظإلا لشالرسظارل
ىالقدلاخا ضلاسادلظإلالش ىرشالفولفحدلشرماسا لراولشرحاا لشرماساس لى لفستل ركلظادرشل رولشسخا ل
خ ا لرلساسلرو هلشرىةأرسلى لخلتلشرنولراولاساولسافرلشرخ اظا لقظتلماشسوىالراوليواد ل ظاسل
س ظالخاا ىالى لف لىرالى ليأنضلشرحااارسلدا لسحعارلىعاصدلشرماشت.ل ل
للللاىالفاردلىير ل قانا لشرحارسلشرىدناسلشرس شم ر لفولشرظندلش اتلى لشرىاد ل 74لى لقانا لشرحارسلشرىدناسل
شرس شم ر لشةس ناء لساء لفاض... ":يواد لىالد لشرمات لاشرماسس لفإ لسإل ر لرااوىا لاسام لروىا لسعدا لظ اقسل
شرسإلرال لشرا ناس لفا ل شردفسر لشرإلا او لرألظاا لاظإىاا لشرمات لسعدا لشردفسر لشرإلةار  "150ل لظىعسضول شل
شرظند لاىا لشالةسإلاضس لر ليواد لشرىالد لظسعدا لظ اقس لشرسإلرال لشرا ناس لفا لشردفسر لشرإلا او لفا لحسول
شرإلةار ل ش لاا ل ارو لشرماشت لرةاراا لاشرحعاعس لفنض ل ش ىر لىةس رو ل لاال لاىا لشرةىاحلظايدالءل
ظظ اقس لشرسإلرال لشرا ناس لفا لشردفسر لشرإلا او لرألظاا لفو لحارس لسإل ر لشيدالء لظيواد لشرىالد لخاصس لاف ل
شرظ اقسلاشردفسرلاللاحىل لفاسلظااناالسايللر لشرحارسلشرإلا ااسلر ارولشرماشت.151ل ل

 149ل غارلف لشرى ارلراسةاؤتل ولشرإلظتار لشرستولشةتسإلىاوالشرىيتر لفتولشر عتر لشر ار تسلىت لشر صتتل شر ارتثلىت لشرعتانا لن ةتضلحانىتالقتررلاستاولرفتالشر ظاتول
سةتاا لشريتتواد لشر ظاتتسلرا ترفا ل شلىتتالسظتا لرتتضلف ل ت شلشرتتماشتلغاتترلىرغتاولفاتتض لاىتتردلشرسةتتاؤتل تتالشةتسإلىارضلرىص ت احلشررغظتتسلشرستتولفرىلظأنو تالغاتترل

صتا ظسلاتا لف لشررغظتتسلفتولشرتتماشتلىت لرتتدىوالسسعتررلافتترل رشد ل رفاتضلدا لغار ىتتا ل ةاشن ىتالش ىتترل نتالاسإلاتترلظنستا جلشرسحاراتتتلشرستولفة ت رلرنوتالشر حتتول
شر ظو لفإ شلىالسظا لرا ظاتولاستادلف لىترالىت ليتأنضلشرستأ ارلةتاظالراتولشرإللقتسلشرماساتسلفالشرنةتتلفإنتضلاىسنتىلرت لسةتاا لشريتواد لشر ظاتسلىنإلتالراتماشتل

احىااتسلرا ترفا لا تتالىتتالا وترلى ت لراحلشرتتنو لخاصتتسلاف لظعاتسلشر عتتر لسح ت د الر ت لاستاولسأساتتتلسةتتاا لشريتتواد ل رتولف لاتتماتلخ تترلشرإلتتداىلى ت ل
شرىراالفالسصار لحارسضلشرصحاسلغارلىضر لر راسض .ل

-ل صتتار لظ ت لي تتااخ لدارل رشد لشرماستتسلفتتول نو تتاءلشررشظ تتسلشرماساتتس لرة تتارسلرناتتتلدظا تتا لشرد شرةتتاالشرإلااتتالشرىإلىع تتسلفتتولشرعتتانا لشرخ تتاو لاحتتد لشرسات ت اا ل

اشرظحتثلفتتولسي تراإلاالش ة ت ر لاشروستر ل لاااتتسلشرإلاتتا لشرعاناناتتسلاشالقسصتتاداسلاشالسسىاراتس لساىإلتتسلىحىتتدلش ات لاسد شرةتتنسلشرساىإلاتتسل 2009/2008ل
ول .52ل

150ل سستدرلشييتتار ل نتال رتتولف لسترخاولشرىيتتر لشرس شم تر لر ارتتولشرتماشتلشيدالءلظارتتدفسرلشرإلةتار لراضتتالرت ليتتواد لشرىتالدلفتتولحارتسلسإل ت ر ا لاسإلا ت رل

تاراا لاشرةتؤشتلشر ت لاسظتادرل رتتولشرت
ظ تسلشرإلةت ل

لفتتول ت شلشرصتتددل تتا:لااتللاىا ت لف لاحتتلشرتتدفسرلشرإلةتار لىحتتتليتواد لشرىتتالد لىتىلشرإلا ت لف لراتتتل

ىنوىالخصاصاسلاسىسى لظوالاسخساللر لشرا اعسلش خرى .ل

لدلاشيقاىتسلاىتال شلاتا لاحىتتلصتاحظوالرلىتسل
151لفظسصت حلظ اقتسلشرسإلراتللشرا ناتسلنستد السعسصترلفتولظااناسوتالراتولشالةت لاشراعتولاستاراخلاىاتا لشرىتا ل
خصاصتاسلاات شلصتارسضلاساقاإلتضلاظصتىسض لدا لف ل اترلرىتال شلاتا لصتاحظوالىسماستالفالفرىتللفالى اعتا لىىتالاسإلت رلىإلتضلشرةتىاحلظسا اترلماشستضلد ا ل

شرإلا لظحارسضلشرإلا ااسلشرسولشيسر اليواد لشرىالدلى لفساوا لا شلش ىرلان ظرلا ركلظارنةظسلرادفسر لشرإلا اولرااشردا  .ل

لللل اقدلفادهلفول شلشريأ لشرىير لشرسانةولحانىالفصدرلامارلشردشخااسلشرسانةولىرةا لرددل15259لشر ل
شيسر لفاض لضرار ل دالء لشرىعظاا لراو لشرماشت لظظ اقس لشرسإلرال لشرا ناس لفا لف لا اعس لرةىاس لفخرى لس ظال
ااسلشرماسا  .ل
لللل ضافسل رول يواد لشرىالد لشيسر لشرىير لشرس شم ر لراول ارولشرماشتلشةسخرشتليواد لشيقاىسل لنول
شرىير لفو لشرظند لشر انو لى لشرىاد ل 74لى لقانا لشرحارس لشرىدناس لراو لىا لااو :ل"...يواد لشيقاىس لراماتل
شر لانسىول رولشالخسصاولشرىحاولراىحاىسلفالشرظاداس".لاشر رالش ةاةولى لشيس شر ل هلشريواد ل ال
ظاالىحتلشيقاىسلظايضافسل رولشخسصاولشرىحاىس 153لفالشرظاداس.ل ل
للللاىالايسر لفولىاللشرماشتلفولشرسيراإلاالشرى ارظاسلشريوادشالشرخاصسلظإ ظاالشرحارسلشرإلا ااس لااسإلارل
ش ىر لظتاريواد لشيدشراس لشرخاصس لظارخ اظا لفالظإلد لشرماشت ل ةاشرادسض ل لشيسر لشرىير لشرس شم ر ل ارظول
شرماشت لشيدالء لظىا لةىاه لظيواد لرد لشرماشت لارد ل راد لشرماشت لصادر لر لامشر لشردشخااس لاشرسىاراال
شرىحااس لاصادر لظىعسضا ا لر اس لشرظاداس لراو لشرظااناا لشرىدرو لظوا لى ل رل لشرىإلنو لظا ىر لاشرىسإلاعسل
ظا ةاسلظأنضلر لاةظرلرضلشرماشتلارد ل رادسضلظإلدلسظاا لشرظاا ناالشريخصاسلشرىسإلاعسلظ ارولشريواد لفول
شراقالشر لشيسر لفاضلشرىير لشرى رظولراولشيس شر لشةسصدشرلشريواد لشيدشراسلشرخاصسلظارخ اظا لساا ل
ى لىى تلشرةا سلشيدشراس.ل ل
ل
ثانيا:الوثائق الخاصة في عقد الزواج
لللل شرا ا رلشرخاصسل ولشرا ا رلشرسولسيسر لفولف االىوانسلال سنعة لظدار ال رولنارا :سرشخاول دشراسل
صادر لر لسواال دشراس ،افخرىلقضا اسلسصدر الشرىحاا لشرىخسصس.ل ل
أ -التراخيص اإلدارية :ل

152لىنيارلامارلشردشخااسلسحالرددل 59لصادرلظساراخ ل .2004/11/23ل

153ل ظارنةتظسلالخسصتاولشرىحاىتتسلاسظتالشييتتار ل رتولفنوتالر ت لسإلتدلسختتسولظسا اترلرعتادلشرتتماشتلظإلتدلصتتدارلقتانا لش ةتر لشرسمش تتر لرةتنسل1984لشر ت ل
شةسظدتلشرعاضولظارىا ر لااللاسصارلسدختلشرعاضولفتولسا اترلرعتدلشرتماشتلةتاىلفتولحارتسلاشحتد لا تولشرحارتسلشرستولااستألفاوتالشرماستا ل رتولرفتىلدرتاىل
ظاالشرماساس.ل ل

- 1الترخيص بزواج األجانب :ل فاليواد لشرا اء لفولشرسيراىلشرس شم ر للنولشرىير لشرى رظولراولير ل
حصاتلش سنظو لشررشغو لفو لشرماشت لظارى رو لراو ليواد ل شرا اء لفا لىا لاعا لىعاىوا لفو لشرىاد ل 65لى ل
ىدانسلش ةرلفولظند الشرةادسل لساءلفاوا:ل"يواد لشرا اء لظارنةظسلرألسانولفالىالاعا لىعاىوا".لفول شل
شرصدد لنو لشر صت ل 38لى لقانا لشرحارس لشرىدناس لشرسانةو لراو لفنض :ل"احرر لرعد لماشت لش سانو لظارظلدل
شرسانةاس ل ظعا لراعاشنا لش رسانةاس لشةسنادش لراو لظانس لى لقنصاو لسيود لرو لظإىااناس لرعد لشرماشت لااىا ل
سنظاا لى لسنةاسلاشحد لف لاسماسالفىا لش راش لشردظااىاةاا لاشرعناصتلشرىى اا لرظلد ىالظسانسلافول
ه لشرصار لاإلا لشرإلا لشردظااىاةو لفا لشرعنصت لضاظ لشرحارس لشرىدناس لش -ر

لشرماشت"...ل
لظىن عسضلظانإلعاد ل

شل رولسانولير لحصاتلش سنظولراوليواد لسظا لرد لشرسظا ضلظأاسلرلقسلماساسلدشختلسانسلفال
خارسوا .ل ل
- 2الترخيص بزواج أسالك األمن والدبلوماسيين:لشيسر لشرىير لشرس شم ر ل هلشررخصسلفولشرىاد 74لى ل
قانا لشرحارسلشرىدناسلشرس شم ر لالىنيارلصادرلر لامارلشرإلدت 154لاقدلشيسر لشرىير لشرسانةولظىاسول
ىنيار لامار لشرإلدت لردد ل 59ل حصات لىإلسنعو لشيةل لشررشغظا لفو ل ظ شر لماشسو لىى لسانةااا لىةاىاال
راوليواد لفولشرسنارلشردا لشيةلىول شلاا لشرماتلغارلىةا .ل ل
لللل رولسانول ركلشيسر لشرىير لشرى رظولاساول ض اءلشررقاظسلشرعضا اسلراولماشتلش سانولاىإلسنعول
شيةل لا رك لظاضى لماشت لش سانو لاىإلسنعو لشيةل لظاد لشرعضاء لشر

لاعى لرااض لاشسو ل صدشر ل

ل

قضا ولظارماشتلىسولسحعرلقاضولش ةر لشرىااللظارماشتلى لشريرا لشرىاضاراسلاشرياااس ل لنولفول
شرظند لشرخاىس لى لشرىاد ل 65لى لىدانس لش ةر لشرى رظاس لراو لفنض :ل"لشي لظارماشت لفو لشرحاالا لشيساس ل
ا و:ل -ماشتلىإلسنعولشيةل لاش سانو"لا الىالاللنسدهلفولشرسيراإلا لشرس شم ر لاشرسانةولشر ا لر لان ىال
شيسرشءشالشيدشراسلرماشتلىإلسنعولشيةل لراولسرشظوىالشرا نو.ل ل
- 3عقد الوكالة :ل ى لشرا ا ر لشرخاصس لشرسولسيسر لفو لف س لىإلانس لشرااارس لالايسر وا لشرىير لفو لحاتل
شيناظسلفولشرماشت لظا لاااتليخولريخوللخرلفىرلسمااسضلالشسظا لشيسرشءشالشيدشراسلراماشتلنااظسل

154لىنيارلرددل 14613ل صادرلر لامارلشرإلدت لحاتلماشتلشرسنادلاشرىؤر لفول 29لرظاىلشر انولرا ل1377ل اشرىاشفرل22لنافظر ل.1957ل ل

رنض لالايسر لفولشرساااتلفولشرماشتلف لااا لظىاسولااارسلخاصسلاإلا لفاوالشرىااتلرااااتلشريخول
شرىرشدل ظ شر لرعدلشرماشتلسإلاانالدقاعا .ل
للللاشرااارسلشرخاصسلفولشرماشت لاا لانولرااوالشرير لشرس شم ر لفولشرىاد ل 20لى لقانا لش ةرلالاا ل
ىإلىاال لظوا ل رو لغااس لصدار لسإلدات ل 2005لشر

لح ل لظىعسضاهلنو لشرىاد لشرىسإلارلظارماشت لظارااارسل

شرخاصس لرظىالرغظسلىنضلفولىنإلوالر اولشرسظارلفنوال رحالقظتلشرسإلداتلشرإلدادلى لشرىياات لخصاصال
اف لرعدلشرماشتلظىالان ا لرااضلى لف ىاسلاةسدرولفاضلشرحضارلشريخصولراماسا لا الىالفادالرااضل
شرىحاىس لشرإلااا لشرس شم راس لى لخلت لقرشر لساء لفاض :ل"حضار لشرماسا لفو لىساس لشرإلعد لفىا ليا دا ل
اظحضارلارولشرماسسلاةىح ل راىا للشرىؤ تلقانانالشرسأادلى لاسادلرضالشرماسا ليخصاالاراناالاظاتل
حراسلاشخساار".ل ل
لللل غار لفنض ل ش لاانا ل رشد لشرىير لشرس شم ر لقد لشسسوا لفإلل ل رو لىنى لشرااارس لفو لشرماشت لفإنض لفو ل شال
شراقا لر لانو لصرشحس لراو لىنإلوا لىىا لاةساسو لىإلض لشررسا ل رو لىعسضااا لشرىاد ل 222لى لقانا ل
ش ةر لاس ظارلفحاا لشريراإلسلشيةلىاسلفاىالر لاردلظضلنولفولقانا لش ةر لاىخساللشرى ش ولشر عواسل
سساملشرااارسلفولشرماشت لا نالا رحلشرسةاؤتلحاتلى مىلشرىير لشرس شم ر لى لح للشرنو .ل
لللل فىالشرىير لشرى رظولفعدلن ىوالى لخلتلشرىاد ل 17لى لىدانسلش ةر لاراولصإلادلشرسيراىلشرسانةول
فسام لشرىير لشرماشت لظارااارس لظىعسضو لشر صت لشرساةى لى لىساس لش حاشت لشريخصاس لشرماشت لر ل رارل
شرساااتلحانىالنولراولفنض:ل"راماتلاشرماسسلف لاساراالماشسوىالظأن ةوىالاف لاااللظضلى لياءلفالراارول
حرلشرساااتلفاضا ".لال الىالنولرااضلشرىير لشرىاراسانولفولشرىاد ل12لى لىدانسلش حاشتلشريخصاس ل
فاىالر لنسدلنصالفولقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظولاظاحلشرساااتلفولشرماشت .ل
ب -التراخيص القضائية:
لللل اعصدلظارسرشخاولشرعضا اسلش اناالشرصادر لر لشرىحاىسلشرىخسصسلالشرسولسخاتلرصاحظوالشرحرل
فول ظ شر لرعدلشرماشت لالاص احلفول سةىاسوالحةولشر سلشر ارظسلرض .ل
- 1الترخيص بزواج التعدد:

لللل سإلدل ا رلسإلددلشرماساالى لش ىارلشرىةا لظوالفولشرسيراإلاالش ةراسلشيةلىاسلراولشرإلىا لاىإل ل
شرسيراإلاالش ةراسلشرى ارظاسلراولاسضلشرخصاولرىللظعارضلسإلارو:ل" وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى
فانكحوا ما طا ب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
أدنى أال تعولوا" .155ل
لللل را لغااولشراشم لشردانولفولشراقالشرحاضرلردىلشررستلاشرى فر لراولحدلشرةاشء لالشرخاللى لضاا ل
لاسضلرسإلةللشرماتلفولشةسإلىاتل شل
ش نةاولالحعارلش ظناء لشقسضولسن ا لماشتلشرسإلددلظياتلاىنىلف ل
شرحر لشرىىناحلرض ليررا لفا لفولسإلةل لشرماسسلظإرغا لشرمات لراو لشيظعاء لراو لاحدشناسلشرماشت لىىلرد ل
ساشفرلف دشفضلشرةاىاسلشرسولاضىلى لفساوا.لر ركلة رالشرسيراإلاالشرى ارظاس156لىسىارسلى لشرىعسضااال
رسن ا لشرىةأرس لظحاث لفخضإلسوا لريرا لىإلانس لحسو ل اةىح لظارسإلدد اة را لىسىارس لى لشيسرشءشال
شراشسول سظاروالرضظ ض .ل
*الشروط الواجبة لمنح اإلذن بالتعدد:ل اإلسظرلىاضا لشرسإلددلى لف لىاشضاىلقانا لش ةرلفولسيراإلاال
شردات لشرى ارظاس لا لال لفدت لراو ل رك لى لفنض لفدخاا لرااض لردالسإلدالا لظ اس لسن اىض لسن اىا لىحاىال
اع ى لشر رارل فىا لات لى لاةسإلىاض لا راإلس لراسحاات لاشيضرشر لظارماسس لاش االد لاشرىلح لف لست ل هل
شرسإلدالالصظالفولخانسلسعاادلشرسإلددلظادلشرعضاءلال الىالنسدهلرندلشرىير لشرس شم ر لفولشرىاد ل 8لال
شرى رظولفولشرىاد ل 41ل الىالظإلد ا لراولخلللشرىير لشرىاراسانولشر لر لاصحولقانانضلظسإلداتلفأظعول
شرىةأرس لراو لرىاىوا لى لخلت لنو لشرىاد ل 45لى لىدانس لش حاشت لشريخصاس لظانىا لىنإلض لشرىير ل
شرسانةولظىاسولشر صتل18لى لشرىساس .ل
للللفاردالشرىاد ل 8لى لقانا لش ةرلشرس شم ر لاىاااو:ل"لاةىحلظارماشتلظأا رلى لماسسلاشحد لفولحدادل
شريراإلسلشيةلىاسلىسولاسدلشرىظررلشريررولاسافراليرا لاناسلشرإلدت ".ل

155لةار لشرنةاء لشياسل .3ل

156لفعد ل ررفالشرىسسىإلاالشرى ا رظاس لسإلددلشرماساالا ا ر لىنظ عسلر لشرسيراىلشيةلى ولاانوالىنسىاسل رولرارىض لاحا ارالشرسي راإلاا لفول هل
شرداتلسعنا لشرىةأرسلظىالاناةول رافوالشر شر نس لىىلاسادلشخسلللرؤاسلاتلىنوالراىاضا لاىدىلشقسرشظضلفالشظسإلادهلرىالقررسضلشريراإلسلشيةلىاسل

ى لفحاا لفول شلشرصدد .ل

لللل الاا لشرىير لشرى رظولقظاضلقدلردتلشرنصاولشرىظاحسلراسإلددلفىنإلسضلظىعسضولشرىاد ل40لااىالخالل
رد ل ىااناسلشرإلدتلظا لشرماساا 157لاىسولاسدلير لى لشرماسسلشرةاظعسلاعضولظإلد لشرماشتلرااوا
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لار ل

سةىحلظاي لظضلظىعسضولشرىاد ل 41لفولحارس لىال شلر لا ظالروالشرىظررلشرىاضارولشالةس نا و 159لفالر ل
سا لر ارظضلشرىاشردلشراافاسليرارسلش ةرسا لاضىا لسىاىلشرحعارلى لن عسل ةاشةاا 160لاىةااش لفولسىاىل
فاسض لشرحاا لاراو لشرعاضو لشرسأاد لى لساشفرل ه لشريرا لىسسىإلس لحسو لاأ لظارسإلدد لافو لحات لسخالل
فحد الفالرسمل ارول شرسإلددلر ل ظاال حدش الفإ ل اظضلةااشسضلظاررفا.ل ل
لللل فارىير لشرس شم ر لراو لغرشرلن اره لشرى رظو لشيسر لاساد لشرىظرر لشريررو لاساشفر ليرا لاناس لشرإلدتل
حسولاسىا لشررشغولفولشرسإلددلى لشرحصاتلراولشي لظض لغارلف ل شلشرسإلداتلر لاةا لى لشالنسعاد ل ل
شنسعد لفحد لشر عواء161ل ا رشد لشرىير لشرس شم ر لرىص اح ل"شرىظرر لشريررو" لراو لشرسظار لفنوا لرظار لراىس ل ل
شرىظررشا لشريرراس لا ار لاىسنارس لاسخسال لظحةو لشراسوسلشرسو لان ر ل راوا لاقد لحدد لفحدلشر عواء لشرىظررل
شريررولظإلد لشرعدر لراولشرإلدتلظا لشرماساالفالشنإلدش لشرعدر لراولشين ارلى لسانولشرماتلاشر ا ل شلر ل
اساشفرشلفإ لشرعاضولاللاأ لظارسإلدد162ل .ل

 157ل ااةس ادلى لنولشرىاد ل40ل ف لىسردلشرختاللىت لرتد لشرإلتدتلاإلسظترلىت لحتاالالىنتىلشرسإلتدد لغاترلف لىتالاؤشخت لرااتضلشرىيتر لشرى رظتولفتولصتااغسضل
رو ت هلشرىتتاد ل تتالشةتتسإلىارضلااىتتسل"خاتتل" لالرسظتتا لشرااىتتسلظارسانتتولشرن ةتتولشرت ت لاللاىا ت لشرحا ت لرااتتضلقظتتتلظاارستتضلراتتولفرالشراشقتتى لر ت ركلاتتا لىت ت ل

ش فضتتلصتتااغسل ت هلشرىتتاد لصتااغسلىحتتدد لرإلسترشءشالشرستتولاسظإلوتالشرعاضتتولحستولاتتأ لظارسإلتددلدا لشةتتسإلىاتلىصت احلاحىتتتلرتد لستتأاالالفالغاتترل

ىؤادلشراقا  .ل

ل -ىحىد لش م ر ليرحلىدانسلش ةر لى ظإلسلدشرلشرنيرلشرى رظاس لشررظا ل ظإلسل 2000ول 164ل .165ل

158لل فايتس شر لشرماستسلشرةتاظعسلرتد لشرتماشتلرااوتالاحتر لشرتماتلىت لحعتضلفتولشرسإلتددلحستولارتال ترفال تراللفصتظحلىإلوتالشريتر لىر عتالرتض لا تالىتالا و ت ل

ى لنولشرىاد ل48ل فولفعرسوا لشر اناس لفاظعو لسرشسىلشرماسسلراولشرير لشرحتلشراحادلرحصاتلشرماتلراولشي لظارسإلدد لىسولساشفرالظاقوليرا ض .ل

159ل افىتتا لر تتد لسحدا تتدلشرىي تتر لشرى رظ تتولراىعص تتادلىت ت لرظ تتار ل"شرىظ تتررلشرىاضتتارولشالة تتس نا و"لظ تتادرلظإل تتالشر عو تتاءل ر تتولس ة تتارل شرىظ تتررلشرىاض تتارول
شالةس نا ولراولفنض:ل"شرىظررلشرىيرا لشر لاةاارلىعاصد لشريراإلسلاشر لاياتلىصاحسليرراسلاضرار لقصاىلاحاسسلىاحس" .ل

رظدلشرارا ليوظا لشريافولفولىدانسلش ةر لشرسمءلش ات لى ظإلسلشرىإلارللشرسداد لشررظا لشر ظإلسلش ارول 2006و.128لل فال و:ل"ىالاللاةسعرلظ ارهلساشنولىاداسلاىإلنااسلى لحاا لشينةا ".ل ل
لل -ىحىد لشرايظار لشرىرسىلشرةاظر لول.213ل ل

160ل ا تالىتالستاءلفتولق ترشرلصتادرلرت لغرفتسلش ح تاشتلشريخصتاسلراىحاىتسلشرإلااتالشرس شم راتسلفتتولشرىاتللرقت ل 189339لظستاراخل 1998/05/19لىنيتتارل
ظىساسلشالسسوادلشرعضا ولر رفسلش حاشتلشريخصاس لرةنسل 2000لول.216لل ل

161لشرريادلظ ليااخ ليرحلقانا لش ةر لشرس شم ر لشرىإلدت لشرىرسىلشرةاظر لول .110ل
- CF Tchouar Djlali, Le mariage polygamique entre le Figh et le droit positif Algérien, Revue Algérienne des
لsciences juridiques, économiques et politique, Unive rsité d’Alger, 1997, N° 2, P : 538.
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للللى لظا لشالنسعادشا163ل شرسولاسوالراىير لشرس شم ر لفاضال ارشدلرإلظار ل"لناسلشرإلدت" لفااللاىا لظناءل
ش حاا لراولىسردلشرناس لاااللاىا لراعاضولشرسأادلى لاساد الى لردىض لر ركلراولشرىير لشرس شم ر ل
ح ل لىص اح ل"ناس" لاشي ظعاء لراولرظار ل"يرا لشرإلدت" لاانوا لفيىت لاىىانس لشي ظاا لخاصس لىا لاسإلارل
ىنوالظارىاشردلشرىاراسلاشرعدر لشرىاداسلى لىظاالاةا لان عسلراولشرماسسا لافاالد ىا .ل
لللل الشالنسعادل شسضلاىا لساساوضلراىير لشرىاراسانولشر لشةسإلىتلشرإلظار ل شسوالحا ل ارشدهلريرا لشرسإلددل
شرسولحص ر الفوليرا لالناسلشرإلدتلال رل لشرماسسلشرةاظعسلالشرلحعسلظو شلشرماشتلش لاا ل ناكلير ل
اةساسو ل ش لشرإلا لفاردا لشرىاد ل 45لى لىدانس لش حاشت لشريخصاس لشرىاراساناس لاىاااو :ل"اةىح لظسإلددل
شرماساال شلسافراليرا لالناسلشرإلدت ل
الاس ل ركلظإلدلرا لاتلى لشرماسسلشرةاظعسلالشرلحعسل لاا ل ىسلير  ".ل
لللل ا لمشد لشرىير لشرااظو لراو ل ش لا ل شك لشرعدر لشرصحاس لاير لرعظات لشرىحاىس ل او لشرسإلدد لدا لف ل
ايسر لىاشفعسلشرماسسلشرةاظعسلفالراىوا ل لنولفولشرىاد ل 12لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظولراول
فنض :ل" لاسام لرارست لف لاسمات لظماسس لفخرى لظإ

لسصدره لشرىحاىس لشرىخسصس لظإلد لشرسأاد لى ل رافضل

شالسسىاراسلالقدرسضلشرىاداسلالشرصحاس "...ل
*اإلجراءات الواجب إتباعها لمنح اإلذن بالتعدد :فرم لقانا لش ةرلشرس شم ر لفولشرىاد ل8لىنض لالا شل
ىدانسلش ةر لشرى رظاسلى لخلتلشرىاد ل42ل ل ارولشرسإلددلظارحصاتلراول

لفالسرخاولظ ركلر ل

رارل سظا لىة رلىحدد لفعدلفصظحلراولشرماتلف لاسعد ل رولقة ليؤا لش ةرلفولشرسيراىلشرس شم ر لال
رولقة لقضاءلش ةرلفولشرسيراىلشرى رظو لشرساظإلا لراىحاىسلشالظسدش اسلشرىخسصسلىااناالران رلفول شل
شر او164.ل ل

163ل شرريادلظ ليااخ ليرحلقانا لش ةر لشرس شم ر لشرىإلدت لشرىرسىلشرةاظر لول.110
164لل ستنولشرىتتاد لشر اناتتسلى ت ل واترلشرسن تتا لشرعضتتا ولراتتولف :ل"سن تترلفقةتا لقضتتاءلش ةتتر لفتتولقضتتااالش حتاشتلشريخصتتاسلاشرىا ترشثلاشرحارتتسلشرىدناتتسل
ايؤا لشرسا ارلاشرعاصرا لاشرا ارسلااتلىالرضلرلقسلظررااسلاحىااسلش ةر " .ل

لللل اسولف لايسىتل اولشرسإلددلراولىسىارسلى لشرظااناالشرإلاىس لشرىنصاولرااوالفولقانا لشرىة رل
شرىدناس 165لاشرىسى اسلفول ظعالرا عرلشر اناسلى لشرىاد ل42لى لشرىدانس .ل
لللل اسو لف لايسىت لشر اولراو لش ةىاء لشرإلا ااس لاشريخصاس لاشرص س لاشرىونس لاىا
اىالاسولف لارفرلظإلددلى لشرنةخلىةاااسلرإلددلش

لفا لىحت لشيقاىس ل

رشللظىالفاو لشرنااظسلشرإلاىسلرندلشالقسضاءلىىلسحدادل

شراقا ىلشرسولسسى تلفولظاا لىرشسىلرعدلشرماشت لظايضافسل رولسحدادلشرىظررلشرىاضارولشالةس نا ول ةاش ظاال
شراضإلاسلشرىاداسلر ارولشرسإلدد.ل ل
لللل سظدف لشرىحاىس لظارن ر لفاض لفسعا لظاةسدراء لشرماسس لشرىرشد لشرسمات لرااوا لا ل ا لىا لر لاظانض لشرىير ل
شرس شم ر لرا لشرإلىتلشرعضا ولدفولراولف لاس لسعدا ل اولشي لظارسإلددلراعضاءل ةاشرفاقضلظارىاللشرخاول
ظارا ا ر لشرى ظسس لراىظرر لشريررو لاا ش ليرا لشرإلدت لشرىسى اس لفو لشرعدر لشرىاداس لشر

لايسر لفاوا لراد ل

شيدالء لظايل لشررشسو لفا لىا لا ظا لىعدشر لشراةو لشرخاو لفا لات لىا لى ليأنض لف لاظا لشرعدر لشرىاداسل
رامات . 166ل ضافس ل رو لشرا ا ر لشرإلاىس لرسا ار لف لماشت لىى لنةخس لى لرعد لشرماشت لش ات لاةست ل اول
شرسإلددلظىصاحسلشرصندارلاادفىلشررةا لشرىسى اسلفول300دت .ل
لللل ارفى لشر او لفاال ل رو لراس لقة ليؤا لش ةر لشرىخسو لىااناا لر حو لشرىال لاشرن ر لفاىا ل ش لاا ل
شرماتلاسافرلراوليرا لشرسإلددلشرىحدد لفولشرعانا لاقدلشسسضلشالسسوادلشرعضا ولفولشرس شم رل رولاساول
ساشفرلشرإلدتلظا لشرماساالفولشرىةا تلشرىاداسلاشرىإلنااسلراولحدلةاشء.167ل ل
لللل الظإلدلرفىلشر اولاعا لشرعاضولظاةسدراءلشرماسسلش ارولاشرى فر لشرىرشدلشرسماتلظوالراحضارلفىاىضلظ اسل
شالةسىا ل راوىالظو شلشرخصاو لظإلدلف لاخظر ىالشرماتلظرغظسضلفولشرسإلدد.168ل ل

 165لقتتانا لشرىةت ت ر لشرىدناتتسلشرى رظا تتس - :واتترليت تراللظى اظتتسلق تتانا لرق ت ل447.74.1لظس تتاراخل1974/09/28ل شرىإلتتدتلاشرى تتسى لظىعسضتتولشرع تتانا لرقت ت ل

 72.03ل شرصادرلظسن ا ه لشر وارلشريراللرق ل 23.01.04لظساراخل 2004/02/03ل شرىنيارلظارسراد لشررةىاسلرددل 5184لظساراخل05لفظرشار ل .2004ل
االىإلضلظساراخل.2010/11/28لل ل
ل
166ل هلشيسرشءشالفدرولظوالر اسلىحاىسلشرظااد لفولىعاظاسلفسر

167لقترشرلصتتادرلر ت لغرفتسلش ح تاشتلشريخصتتاسلظارىحاىتتسلشرإلااتالشرس شم راتتس لفتتولشرىاتتللرقت ل 411445لظستتاراخل 1985/05/05لفاردهلشرإلرظتتولظاحتتات ل
شرىرسىلشرةاظر لول .251ل

168للقترشرلصتتادرلر ت لغرفتتسلش ح تاشتلشريخصتاسلظارىحاىتتسلشرإلااتتالشرس شم راتتسلفتتولشرىاتللرق ت ل122443لظستتاراخل 1995/09/26لىنيتتارلظنيتتر لشرعضتتاءل
شرصادر لر لامشر لشرإلدت لرددل 55لشرس شم ر ل 1999لول .171ل

لللل احرر لىحضر لةىا لظإلد لشرسأاد لى ل ااسوىا لاسدا لشرنسا ج لشرسو لساصت لشرعاضو ل راوا لاااا لراول
شرعاضولشرسأادلى لىاشفعسلشرماسسلش ارولاشرى فر لشرىرشدلشرماشتلىنوا
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لف ولحاتلاشفعسالسدا لشرىاشفعسلاساقىل

ال ىا لراو لشرىحضر ل رو لسانو لساقاىلشرمات لار اس لقة ليؤا لش ةر لا ا لىا لسظنسض لشرىحاىس لشرإلااال
شرس شم راس لفو لقرشر لروا لقضا لفاض لظأنض لاسو ل ظاا لرضا لشرماسسلظماشت لماسوا لى لشى فر لفخرى170.لارفىل
شرىحضر ل رو لر اس لشرىحاىس لراأ لرامات لظارسإلدد لظناء لراو لىحضر لشرةىا لاشرا ا ر لشرىرفعس لظارىالل
اشرىسافرلفاوالاتلشريرا لشرلمىسلراسإلدد.ل ل
لللل فىالفولحارسلرد لىاشفعسلشرماسسلش ارولاشرى فر لشرىرشدلشرسماتلىنوالفال حدش ىالفإ لر اسلقة ليؤا ل
ش ةرلادا ل ركلاارفىلشرىالل رولر اسلشرىحاىسلشر لالظدلرااضلف لاحررلق شررشلظرفال اولشرسإلددلظناءل
ر او لرد لىاشفعس لف لىنوىا لس إلال لرا عر لشر ار س لى لشرىاد لشر اىنس لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لراو لف ل
ااا لشرعرشرلىإلاللظأةظاولشررفا لااىا لر ارولشرسإلددلرفىل اظضلىر لفخرىلىسولمشرالفةظاولشررفا .ل
لللل اارىلفحدلشرىسخصصا لفولقانا لش ةر لشرس شم ر لف لظإىاا لشرعاضولف لاإلسىدلراولا اعسلرةىاسل
صادر لر لشرىا ر171ل ادا لفاوا لىاشفعس لشرىرفسا لراو لشرسإلدد لاف لاإلسىد ا ل ارو لشرسإلدد لي ظاا لشرىاشفعس ل
غارلف ل شلشر فر لفولن ر لىنسعدلراولشرسظارلفنضلاىا لشرسحااتلفولشرحصاتلراولشرىاشفعسلخاصسل شل
شرسىدل ارولشرسإلددلراول ارشهل حدش ىالراولشرماشت لفى ليأ لشرعاضولف لادقرلفولىاشفعسوىا .ل
لللل فىا لشرىير لشرى رظو لفعد لاا لفا ر لدقس لاسحدادش لرإلسرشءشا لفعد لنو لرااوا لس صاااا لى لخل لىاشدل
ىسساراسلفولىدانسلش ةرلالظا لفاوال سرشءشالشالةسدراءلظدفلى لشرىاد  43لى لىدانسلش ةرلشرى رظاس لفإ شل
لاحضرا لفإنضلاظا لفو لشر او لفو لحضار ا لفىا ل شلشىسنإلا لر لشرحضارل
ل
ساصاا لشرماسس لظاالةسدراء
رغ لساصاوالظاالةسدراءلفالشىسناروالر لسةا ل شلش خار لفإ لشرىحاىسلسعا لظاةسدرا والراىرلشر اناسلر ل
رارلرا لاساظسلشرضظ لااا لراولياتل ن شرلسيإلر الفاضلظإرمشىاسلحضار ا لفإ شلشىسنإلال اناسلفإنوال
 169ل ا الىالشةسعرلرااضلشالسسوادلشرعضا ولى لختلتلقترشرلصتادرلرت لغرفتسلش حتاشتلشريخصتاسلظارىحاىتسلشرإلااتالشرسمش راتس لفتولشرىاتللرقت ل 334060ل

ظساراخل 2005/01/19لىنيارلظىساسلشرىحاىسلشرإلااا لرددل1لرةنسل 2005لول .325ل

170للقترشرلصتادرلرت لغرفتتسلش حتاشتلشريخصتاسلظارىحاىتتسلشرإلااتالشرس شم راتسلفتتولشرىاتللرقت ل334060لظستتاراخل 2005/01/19لىنيتارلظىساتسلشرىحاىتتسل
شرإلااا لردد ل1لرةنسل 2005لول .325ل

171ل شرحة تتا لظت ت لي تتاخللثلىااا تتا لق تتانا لش ة تتر لى ةت ترشلىت تتاد لى تتاد لراىظس تتد ا لاشرىىارة تتا ل لدشرلشرخادانا تتس لشرسمش تتر لشر ظإل تتسلش ار تتول 1429ت ت ت -
 2008و ل .20ل

سظالفولشر اولظ ااظوالفسن رلفولىدىلساشفرليرا لشرسإلددلفسأ لظض لفالرد لساشفرل هلشريرا لفللسأ ل
ظض .172ل
لللل اىالسظالفاضلظ ااظوالفاضال شلر لسساصتلشرىحاىسلر ل رارلشرنااظسلشرإلاىسلظىعرل قاىسوالفالىا نوا ل
راو لف لال لا ظا لف لةظو لرد لساصت لشرنااظس لشرإلاىس لظإلناش لشرماسس لفا لىا نوا لناسج لر لسدراس لى ل
شرمات لف و ل ه لشرحارس لاىا لف لا ظر لرااض لشر صت 361لى لشرعانا لشرسنا و ل ش لىا ل ارظا لشرماسسل
ظس ظاعض .ل
لللل فإ شلحضرالشرماسسلظإلدلساصاوالظاالةسدراء لفإ لشرىحاىسلسعا لظإسرشءلىحاارسلشرصاحلظا لشرماسا ل
فو لغرفس لشرىيار لحاث لسةسىى ل راوىا لظخصاو لشرىظر شرا لشرىاضاراس لشالةس نا اس لرا او لاقدر لشرماتل
راولشين ارلاشرىةااش لظا لش ةرسا لفولسىاىلفاسضلشرحاا لااىا لراماسسلف لسردلشدراءشالشرماتلاس ظال
شرإلاس .ل
لللل ف ول هلشرحارسلسسدختلشرىحاىسلرإلصلحلظانوىالظاةسإلىاتلاافسلشراةا تلشرسولس شر الىحععسلراودللى ل
فستلشراصاتل رول شرسافارلظا لشر رفا لا شلشرسافارلاللاسحعرل اللظإلداتلشرماتلر ل اولشي لظارسإلدد ل
فالشقسنا لشرماسسلظىنحلشي لظض.ل ل
لللل ةاش شلنسحالشرىحاىسلفولشرسافارلظانوىالاصدرلر اسلشرىحاىسلق شررشلاعضولظىنحلشي لظارسإلدد لاااا ل
شرعرشرلىإلاللظأةظاولىنحلشي

لاىالااا لغارلقاظ تل

ل إل لا الىالساءالظضلشر عرلشر اناسلى لشرىاد ل

43لى لىدانسلش ةرلشرى رظاسلشرسولاانالاشضحسلفول شلشرخصاو .ل

 172لساءلفولشرىاد ل43ل ى لىدانسلش ةر لشرى رظاتسلىتاااو:ل"سةتسدرولشرىحاىتسلشرماستسلشرىترشدلشرستماتلرااوتالراحضتار لفتإ شلساصتااليخصتاالارت لسحضترل
فالشىسنإلالى لسةتا لشالةتسدراء لساستضل راوتالشرىحاىتسلرت ل راترلرتا لاساظتسلشرضت ظ ل نت شرلسيتإلر الفاتضلظأنوتال شلرت لسحضترلفتولشرساةتسلشرىحتددلساراخوتال
فولشين شرلفةاظا لفول اولشرماتلفولغااظوا .ل
ل اىالاىا لشرظالفولشر اولفولغاظسلشرماستسلشرىترشدلشرستماتلرااوتال شلففتادالشرنااظتسلشرإلاىتسلسإلت رلشرحصتاتلراتولىت ا لفالىحتتل قاىتسلاىات لشةتسدراؤ ال
فاض .ل
ل شلاتا لةتظولر ت د لساصتتلشرماستتسلظاالةتسدراءلناسستتالرت لسعتتدا لشرتماتلظةتتاءلناتسلرإلنتاش لغاتترلصتحاحلفالسحراتتللفتولشة ت لشرماستس لس ظتترلراتولشرتتماتل
شرإلعاظسلشرىنصاولرااوالفولشر صتل361لى لشرعانا لشرسنا و لا ركلظ اولى لشرماسسلشرىسضرر " .للل ل

لللل فىال شلرسمالشرىحاىسلر لشيصلحلظانوىالفإنوالسظالفولشر اولظارن رلرساشفرليرا لشرسإلددلى ل
ردىوا لفإ ش لسىةك لشرمات لظحعض لفو لشرسإلدد لسحات لشرماسس لشررشفضس لراسإلدد ل رو لىة ر لشريعار لى لفستل
شرحصاتلراولشرس اار .ل
لللل شلراولخلللشرىير لشرس شم ر لشر لسإلتلىاشفعسلشرماسسلراولشرسإلددلىحددشلفةاةاالرعظاتلشرعاضول
شي لظارسإلدد لا الىالاسساولى لخلتل رىاتلى وا لشرىخار سلرا عرلشر ار سلى لشرىاد ل8لى لقانا لش ةر ل
شرس شم ر ل شرسولساءلفاوا:ل"اىا لرر اسلشرىحاىسلف لارخولظارماشتلشرسدادل شلسأادلى لىاشفعسوىا لاف ظال
شرماتلشرىظررلشريررولاقدرسضلراولسافارلشرإلدتلاشريرا لشرضراراسلراحاا لشرماساس" .ل
لللل الىالاسولشرسنظاضل راضل الف لشرىير لشرسانةولىنىلشرسإلددلىنإلالى اعالدا لقادلفالير لظتلاقدلسإلاضل
سراىس لاإلاقو لرااوا لقانانا لف ظعا لرا صت ل 18لى لىساس لش حاشت لشريخصاس لشرسانةاس ":لسإلدد لشرماساال
ىىنا  .ل
ات لى لسمات لا ا لفو لحارس لشرماساس لاقظت لفك لرصىس لشرماشت لشرةاظر لاإلاقو لظارةس لرىد لرا لاظخ اسل
قدر ا لىا سا لافرظإلا لفرل لفرنك لفا لظإحدى لشرإلعاظسا لارا لف لشرماشت لشرسداد لر لاظر ل ظر لفحاا ل
شرعانا  ."...ل ا ا لىا لاإلد لىخار س لصراحس ل حاا لشريراإلس لشيةلىاس لشرناظإلس لى لنو ليررو لفو لشرعرل ل
شرارا لالةنسلدف ولرااوالنظانالشرارا لالصحاظسض .ل
لللل راو ل ش لشرىةار لةار لشرعضاء لشرسانةولظأراول اأ لفاض لحاث لفةرا لىحاىس لشرسإلعاو لشرسانةاسل شل
شر صتلظىناةظ سلقضاسلررضالرااوا لظأ لشرماشتلشرىسر ل الماشتلشرسإلددلشر إلاولاشرىيا دلاشرإلانو لفىال
ىسردلشرإللقسلشر رشىاسلفوولاللساا لشرسراىس .173ل
- 2الترخيص بزواج القاصر و المجنون:

173لقترشرلصتتادرلر ت لشرتتنعالشرس شم تتولظىحاىتسلشرسإلعاتتولشرسانةتتاس لفتتول شرىاتتللرق ت ل 6757لظستاراخل 1970/10/26لىنيتتارلفتتولنيتتر لىحاىتتسلشرسإلعاتتول
شرسانةاسلرةنسل 1970لول .217ل

لللل ةظرلالف لظانالف لقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلحددالةنالراماشت 174لال الرندلشرىير لشرس شم ر لسةإلسل
ريرلةنسلراسنةا ال ىاناسلرير لةنسلراسنةا لرندل شرى رظولاشرسانةولالشرىاراسانول لالريرا لةنسل
راسنةا لرندلشرىير لشرااظو .ل
لللل الاىا لراىحاىسلشرةىاحلظماشتلشرعاصرلشر لر لاظاغلشر لشرعاناناسلراماشتلظناءلراول اظضلفال اول
اراض لظىاسو لرخصس لقضا اس لسؤ اض لراماشت لا لساةظض لاافس لشرحعار لشرىسرسظس لرنض لاىا لسصظح لرداضلف ااسل
شرسعاضولفولسىاىلشردرااىلشرناسسسلرنض لال الىالساءلفولشرىاد ل 7لى لقانا لش ةرلشرس شم ر لالشرىاد ل
20لى لىدانسلش ةر لشرى رظاس لالفولشر عر لشر اناسلى لشرىاد ل 6لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناس ل
الشر عرلتلى لشرىاد ل6لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو .ل
لللل ظإلدلسعدا ل اولشي لظماشتلشرعاصرل رولشرىحاىسلشرىخسصس لاعا لشرعاضولظ حصضلااللاصدرلىعررهل
اللظإلدلشالةسىا لرارولشرعاصرلفالنا ظضلشريررولس ظاعالرىالقررهلشرىيررا لشرى رظولاشرس شم ر لفعدلنول
ش اتلفو لشرىاد ل 20ل ى لشرىدانسلراولفنض:ل"رعاضولش ةر لشرىااللظارماشتلف لاأ لظماشتلشر سولاشر سا ل
دا لة لش

ااس...ظإلدلشالةسىا ل ظا لشرعاصرلفالنا ظضلشريررو"...ل ل

لللل فىالشرىير لشرس شم ر لفعدلنولفولشرىاد ل 454لى لقانا لشيسرشءشالشرىدناسلاشيدشراسلشرسداد175لراول
فنض:ل"لاساملراعاضولساعا االفالظ اولى لفحدلشراشردا لفالىى تلشرنااظسلشرإلاىس :ل
- 1ةىا لش ولاش لاةىا لاتليخوللخرلارىلفا د لفولةىارض .ل
- 2ةىا لشرعاصرلىالر لاا لةنضلفالحارسضلاللسةىحلظ رك.".ل ل
للللىى لشرإلا لف لشرىير لشرس شم ر لر لانو لراو ل ش لشيسرشء لفو لقانا لش ةر ل ةاشنىا لفارده لفو لخض ل
شرىعسضااالشرسولفدرسوالضى لقانا لشيسرشءشالشرىدناسلاشيدشراسلشرسدادلسحالرناش لشراالاسلراولشرن س ل

174لشرىتاد ل7لىت لقتانا لش ةتر لشرس شم تر لالشرىتاد ل19لىت لىدانتسلش ةتر لشرى رظاتس لقتانا لصتادرلظستاراخل10لىتا ل 2017لىإلتدتلرا صتتل6لىت لىساتتسل
ش حتاشتلشريخصتتاسلشرسانةتتاس لالشر عتتر لش ارتولى ت لشرىتتاد ل6ل ى ت لىدانتتسلش حتاشتلشريخصتتاسلشرىاراساناتتس لالشر عتتر لولىت لشرىتتاد ل6لى ت لقتتانا لش ح تاشتل

شريخصاسلشرااظو.ل ل

175لقتتانا لرقت ت ل09- 08لىتتؤر لف تتول18لصت ت رلرتتا ل1429ل شرىاشف تترلرت تتل25لفظ شراتترلة تتنسل 2008لاسضتتى لق تتانا لشيست ترشءشالشرىدناتتسلاشيدشرا تتسلىني تتارل
ظارسراد لشررةىاسلرق ل 21لىؤرخسلفول .2008/04/23ل

ر ركلراسل ناكلىالاىنىلسإلىا ل هلشيسرشءشالراولماشتلشرعاصر لخاصسلاف لقانا لشيسرشءشالشرىدناسل
اشيدشراسلالحرلراولقانا لش ةر لاىضا الرضلظإلالشيسرشءشالشرخاصسلظيؤا لش ةر.
لللل ا رك لشيسر لشرىير لشرسانةو لىاشفعس لشرارو لاش لفو لماشت لشرعاصر لفو لشر عر لش ارو لى لشر صتل
شرةادسلى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاس .ل
لللل ارىاىا ل ش لاشفر لشراشردش لفا لشرنا و لشريررو لراو لشرماشت ل رو لسانو لىاشفعس لشرعاصر لفإ لشرعاضول
ان رلفولظاقولشريرا لفىال شلر لاظدل ؤالءلىاشفعسو لراولشرماشت لفإ لقاضولش ةر لاظالفولشرىاضا ل
افرلىالقررهلشرىيررا لشرى رظو176لاشرسانةو177دا لف لاس ررل رول ركلشرىير لشرس شم ر لشرىعصرلفول شل
شرسانو .ل
للللافولحارسلىال شلاشفرلفظا لشرعاصرلراولسمااسضلارفال ا لفإ لشرىير لشرس شم ر لرارجل هلشرىةأرسل
رندىا لقرر لرد ل سظار لشرارو لرى ل ا لسحا لاالاسض لراو لشرماشت لاىا لال لاسام لسمااج لشرعاصر لدا ل
ىاشفعسض .178ل
لللل ظإلد لشالةسىا لراعاصر لافظااض لافو لحارس لىاشفعس لش

رشل لراو لشرماشت لان ر لشرعاضو لشرىخسو لفول

سداسلش ةظاولشرسولشةسندلرااوالشرعاصرلافظااضلفالنا ظضلشريررولررفىل اولشي لظارماشت لاشرسولاسولف ل
اخاولفاوالشرعاضول رولحارسلشرضرار لاشرىصاحسلشرىيسر س .ل
لللل شلاقدلنصالشرىادسا ل 20لى لىدانسلش ةر لشرى رظاسلا 454لى لقانا لشيسرشءشالشرىدناسلاشيدشراسل
شرس شم ر لراولشةسإلانسلشرعاضولظارخظر لشر ظاسلفالشرظحثلشالسسىارولرساساوضلاسااا لقنارسضلرندل صدشرل
ىعرره لغار لف لىا لاإلاو لراو ل ا لشرعانانا لرغ لشالرس اسس لشرىةسحةنس لفو لشرىاضا ل ا لف لشرىير ل
شرى رظولارغ ل رمشىضلشرعاضولظارعاا لظو شلشيسرشء ل اللفنضلسإلتلاساولشةسإلانسلشرعاضولظارخظر لشر ظاسلفال

 176لسنولشر عر لشر ار سلى لشرىاد ل21ل ى لىدانتسلش ةتر لشرى رظاتسلراتولشنتض:ل" شلشىسنتىلشرنا تولشريتررولراعاصترلرت لشرىاشفعتسلظتالقاضتولش ةتر لشرىااتلل
ظارماشتلفولشرىاضا  .".ل

 177ل ساءلفولشر عر لشر اناسلى لشر صتلشرةادسلى لىساسلش حاشتلشريخصتاسلشرسانةتاسلفنتض:ل"ل ةاش لشىسنتىلشرتارولفالش لرت ل ت هلشرىاشفعتسلاسىةتكلشرعاصترل
ظرغظسضلرم لرفىلش ىرلراعاضو .".ل
178لشرىاد ل13لى لقانا لش ةر لشرس شم ر  .ل

شرظحث لشالسسىارو لراو لةظات لشر سخاار لفو لشراقا لشر

لانظ و ل رىات لشيسرشءا لفو لل لاشحد 179ل

ل

شيسرشءش لاخسا ا لفولفحاش ىالاشرساشنولشرسولاخسصا لظوا .ل
لللل فىا لظخصاو لماشت لشرىصاو لظإراقس ل ناس لفا لشريخو لشر

لسسإل ت لىدشراض لشرإلعااس لرةظو لفال

يخر 180ل ى لسنا لارسض لاة ض لفإ لشرىير لشرس شم ر لر لاارد لف لنو لصراح لاةىحلظماشت لشرىصاول
ظإراقسل ناس.ل ل
لللل راو لخلل لظاقو لقاشنا لش ةر لشرى ارظاس لفعد لةىح لظض لشرىير لشرى رظو لى لخلت لشرىاد ل 23لى ل
ىدانس لش ةر لشرى رظاس لشرسو لساء لفاوا :ل"اأ لقاضو لش ةر لشرىاال لظارماشت لظماشت لشريخو لشرىصاول
ظإراقسل ناسل ارشلاا لف لفن و لظإلدلسعدا لسعرارلحاتلحارسلشيراقس ".لفاىالساءلفولشر صتلشرةاظىلى ل
ىساس لش حاشت لشريخصاس لشرسانةاس لىاااو :ل"ماشت لشرىحسار لرااض لرة ض لال لااا لصحاحا ل اللظإلد لىاشفعسل
شرىحسارلرض لاراىحسارلرضلف لا اولى لشرحاا لفةخضلقظتلشرظناء".ل ل
لللل اىا لرام لشرىير لشرااظو لراو لسافر لير لشرارو لفو لشرحصات لراو لسرخاو لقضا و لى لشرىحاىسل
رسمااجلشرىسنا لفالشرىإلساه لالاللسأ لشرىحاىسلظارماشتل ظعالراىاد ل10ل اللظساشفرليرا لحصر الشرىير ل
فولشرىاد لاايسو :ل
- 1قظاتلشر رللشيخرلشرسماتلىنضلظإلدلش لرضلراولحارض .ل
- 2اا لىرضضلاللانسعتلىنضل رولنةاض .ل
- 3اا لماشسضلفاضلىصاحسلرض .ل
الاس لشرس ظالى لشرير ا لش خارا لظسعرارلرسنسلى ل ا لشيخسصاو" .ل
الفرع الثاني:الجهات المكلفة بتوثيق عقود الزواج في الدول المغاربية

179ل دراسلشر اخار لشرىرسىلشرةاظر لول .69ل

180لشرىع صتادلى ت لىص ت احلشرىصتاولظايراقتتسلشر ناتتس لشريتخولشر ت لاصتتاظضل تاريلىةتتسىرلفالرتتارالاتؤ رلفتتولىاااستتضلشر ناتس لاقتتدلاسخ ت لشر تتاريل
صارشلرداد لاصإلو لحصر الفولشرعاىاسلشر ظو .ل

ل -ىحىد لشرايظار لشرىرسىلشرةاظر لول .172ل

ن شر ل ىاس لشرسا ار لشرسو لسسضارل لحانىا لاسإلار لش ىر لظإلعاد لشرماشت لفإ لشرسيراإلاا لشرى ارظاسل
اىرشرا لىنوا لرخصاصاس لرعد لشرماشت لفارا لرنااس لظض لى لخلت لسحداد لشرسوس لشرىصدر لشرسو لانإلعد لروال
شالخسصاولفولسا ارلرعدلشرماشتلسحدادشلدقاعا لال ولحةولسيراإلاالشرداتلشرى ارظاسل ىالضظا لشرحارسل
شرىدناسلفالشرىا ر لفولشرسيراىلشرس شم ر لفالشرإلدرا لشرىنسصظا لرإليوادلفولشرسيراىلشرى رظو لالضاظ ل
شرحارسلشرىدناسلفالشرإلدرا لفولشرسيراىلشرسانةو لالفىا لشرىأ ا لشريررولفولشرسيراىلشرااظو لفاىالر لاحددل
شرىير لشرىاراساناسلشرسوسلشرىاا سلظسا ارلشرماشتلفولنصاولىدانسلش حاشتلشريخصاس.لل
أوال :توثيق الزواج بواسطة ضابط الحالة المدنية أو الموثق في التشريع الجزائري
ف -توثيق الزواج بواسطة ضابط الحالة المدنية :ل لضظا لشرحارسلشرىدناسلشرىخسصا لظسا ارلشرماشتلفول
شردارسلشرس شم راسل لر اسلشرىساسلشريإلظولشرظاد لاناشظضلا ركلظإلدلنساحو لفولشالنسخاظاالشرظاداسلشرىحااس ل
اانإلعد لشالخسصاو لرواسا لشر سا لظا صارس لا رك لظصراح لنو لشرىاد لش ارو لى لقانا لشرحارسلشرىدناسل
شرس شم ر لشر ل ساءلفاوا:ل" لضظا لشرحارسلشرىدناسل لر اسلشرىساسلشريإلظولشرظاد لاناشظض ."....ل
لللل اىا لف لاإلعدلشالخسصاولفولشرعاا لظارىوا لشرىاااسلرر اسلشرىساسلشريإلظولشرظاد لشر لااسدلظدش رل
شخسصاصضلىةا لشرخ اظا لفالفحد ال لفالشر لااسدلظدش ر لشخسصاصضلىحتل قاىسلفحد ىا لاىالانإلعدل
شالخسصاولا ركلرناشظضلظص سو لضظا الراحارسلشرىدناسلفال رولش راش لشر ا لاي اا لا ا للدش ىسلراول
ىةساىلشرظاداسلشرسولاإلىاا لفاوالاشرظار ا لى لشرإلىرل 21لةنس ليرا سلف لاس لسااا و لظأدشءلىوا لضاظ ل
شرحارسلشرىدناسلى ل رللراسلشرىساسلشريإلظولشرظاد لر ل رارلشرس ااا لف لفنضلاساملرو شلش خارلف ل
ا اا لىواىض لاضاظ لراحارس لشرىدناس ل رو لفحد لش راش لافرل سرشءشالس لسحداد ا لفو لشرىاد لشر اناس لى ل
قانا لشرحارسلشرىدناسلشرس شم ر  .ل
لللل ااخسو لضاظ لشرحارس لشرىدناس لظسا ار لرعاد لشرماشت لس ظاعا لرنو لشرىاد ل 18لى لقانا لش ةرل
لقررا لشرىحاىس لشرإلااا لشرس شم راس لف لرعد لشرماشت لاإلسظر لصحاحا لىسو لس لظرضا لشر رفا ل
شرس شم ر لاىنض ل
احضارلارولشرماسسلاشريا دا لاشرصدشرلافظر لشرإلعدلفىا لضاظ لشرحارسلشرىدناس.181ل ل
181لقترشرلصتتادرلر ت لغرفتتسلش ح تاشتلشريخصتتاسلفتتولشرىاتللرق ت ل248683لظستتاراخل 2000/09/19لىنيتتارلظارىساتتسلشرعضتتا اسلرتتددل 2لرةتتنسل 2003ل
ول .276ل

للللالاةأتلضاظ لشرحارسلشرىدناسلشرىخسولظسةساتلشرماشتل ظعالراىاد ل77لى لقانا لشرحارسلشرىدناسلاشرسول
ظىعسضا الاإلاقو لضاظ لشرحارس لشرىدناس لظارإلعاظاا لشرىنصاولرااوا لفو لشرىاد ل 441لشرىع ى لش ات لى ل
قانا لشرإلعاظاا لفولحارسلىال شلحررلرعدلشرماشتلدا لشرحصاتلراولشررخولشرىيسر سلفولش يخاول
شرىؤ اا لرحضار لرعد لفحد لشرماسا لراو لحد لسإلظار لشرىاد لاشرلفا لرلنسظاه ل ا لشرىعصاد لى لرظارل
"ش يخاولشرىؤ اا لرحضارلرعدلفحدلشرماسا " لفى ل ؤالءلش يخاول تل لشرارولاشريواد ل ةاش شلاا ل
ش ىر لا رك ل ت لايسر لفول ؤالء لشةسصدشر لرخصس لى لفست لحضار لرعد لشرماشت لافول ش لاىا لف ل
ااا لشرىير لقدلفخ ألفولصااغسلشرنول لف لشررخصسلسنصرلل رولشرىسإلاقدا لفن ةو لاشر ا لاىا لف ل
ااانا لى لشر اا لشرسو لسيسر لفاوا لسرشخاو ل دشراس لاأ لااا لشرمات لرةاراا لفا لقضا اس لاأ لااا ل
فحد ىالفالال ىالقاصرش .ل
لللل افو لحارس لىا ل ش لر لا ظر لضاظ لشرحارس لشرىدناس لشيسرشءشا لشرىعرر لفو لشرىاد ل 77لاإلاقولظ رشىس لالل
اىا لف لسسساامل200لدتلظىاسولحا لصادرلر لشرىحاىسلشرنا ر لفولشرىةا تلشرىدناس.لافول شلندرال
شرىير ل رول راد لشرن رلفولشرعاىسلشرىاراسلشرىعررلاإلعاظس ل لف ل200لدتلاللسةاا لفولقاىسوال اللىعدشرل
اسظسلخ ا سلريخولظةا لشرحات .ل
لللل ااإلاقو لضاظ لشرحارس لشرىدناس لشر

لاحرر لا اعس لشرحارس لشرىدناس لفو لارقس لراداس لى رد لفو لغارل

شرةسلالشرعاناناسلشرىإلد لر رك.لاشر لاللاسحعرلى لىاشفعسلشراشردا لفالغار ىالى لش يخاول شلشيسر ل
شرعانا ل هلشرىاشفعسلرصحسلشرماشت لاا شلشر لاساعولرعدلماشتلشى فر لةظرلماشسوالا ركلقظتلىضولشرىاإلادل
شر لحددهلشرعانا .ل ل
للللالاإلدلضاظ لفالاااتلشرحارسلشرىدناسلشرسوسلشرىااتل راوالىوىسلسةساتلرعادلماشتلشرىاراساناا لظناءل
راولشرىاد ل 75ل ى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلخلتلفستلفقصاهل ل سلفيورلى لساراخلشنإلعاده ل لظانال
شرىاد ل76ل شرظااناالشرسولاسولف لاةساوالضاظ لفالاااتلشرحارسلشرىدناسلفولرعدلشرماشت ل
 :2توثيق الزواج بواسطة الموثق

للللظصراح لشرىاد ل 18لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لاخسو لشرىا رل رو لسانو لضاظ لشرحارس لشرىدناس لفول
سا ارلرعادلشرماشت لاشر رالى ل شلشرىعسضول ال ض اءلشررةىاسلراولرعدلشرماشتلشر لادختلضى ل
شخسصاولشرىا رلاا لف لشرماشتلايسر لفاضلشرعانا لشرصا سلشررةىاس.ل
للللاررف ا لشرىا ر لشرىاد ل 3لى لقانا لشرسا ار لشرس شم ر لاا رك لشرعرشر لشرىسضى لشرن ا لشردشخاو لرا رفسل
شرا ناسلراىا ر182ل فولىادسضلشر ار سلراولفنض:ل"لشرىا رلضاظ لرىاىو لى االى لقظتلشرةا سلشرإلىاىاس ل
اسارو لسحرار لشرإلعاد لشرسو لايسر لفاوا لشرعانا لشر ظاإلس لشررةىاس لاا ش لشرإلعاد لشرسو لارغو لش يخاول
ر اء ال هلشرصا س ".ل
اايسر لفولشرىا رلحةولنولشرىاد لشرةادةسلى لشرعانا لن ةض لشيسو :ل
شرسىسىلظارسنةاسلشرس شم راس .لحاامليواد لراةانسلراولش قتلفالىالظإلد ا .لظااغلخىةسلاريرا لةنسل( .)25لشرسىسىلظارحعارلشرىدناسلاشرةااةاس .لشرسىسىلظيرا لشرا اء لشرظدناسلشرضراراسلرىىارةسلشرىونس .للللل شلاقدلفحارالشرىاد ليرا الفخرىلااا اسلس ظارلىسىا لشريرا لشرةار سلشر ارلراولسن ا لخاو.ل
فىالر لاا اسلشالرسحارلظىونسلشرسا ارلفول شلشرعانا لفعدلنصالشرىاد لشرخاىةسلىنضلراولىاااو:ل"سحدثل
يواد لشرا اء لشرىوناسلراسا ار .ل
للللسن لامشرلشرإلدتلىةاظعسلشالرسحارلظارسااا لراحصاتلراوليواد لشرا اء لشرىوناسلراسا ار لظإلدلشةسيارل
شر رفسلشرا ناسلراىا عا لفول شلشريأ  .ل
سحددليرا لااا ااالس ظارل هلشرىاد لر ل رارلشرسن ا  .ل
لللل اال لاةسأنل لشرىا ر لىونسض لظو ه لشرص س ل ال لظإلد لسأداسض لشراىا لفىا لشرىساس لشرعضا و لرىحت لساشسدل
ىاسظض.183لل ل
182لقرشر لصادرلفول14لنافىظر ل1992ل شرىسضى لشرن ا لشردشخاولرا رفسلشرا ناسلراىا عا لىنيارلظارسراد لشررةىاسلرددل92لرةنس.1992ل ل

183ل اسيتىتلشراىتا ل ظعتتالراىتاد لشر اىنتسلى ت لشرعتانا لشرىتن لرىونتتسلشرسا اترلفتولشرس شم تترل شرعةت لشرستارو:ل"فقة ت لظتاللشرإلاتولشرإل تتا لف لفقتا لظإلىاتولفحة ت ل
قاا لاف لفخاولفولسأداسلىونسولافاس لةر الافةاكلفولاتلشر راللةااكلشرىا رلشريرال لاهللالراولىالفقاتليواد .ل

لللل شلاانإلعدلشالخسصاولراىا رلفولسا ارلرعادلشرماشتلفارلااىتلشرسرشولشرا نولدا لسحدادلرىحتل
ىإلا لفسىاى لشرىا عا لرظر لشرسرشو لشرا نولاىا لرو لسا ار لرعاد لشرماشت لدشخت لشرع ر لشرس شم ر لظ ال
شرن رلر لىا

ل رفاضلفالىحتل قاىسوىا لفالىاا لساشسد ىا لااخضىلفول ركلررقاظسل دشراسلاقضا اسل

شر را لىنوىا لشرةور لراو لحة لس ظار لشرىا عا لرانصاو لشرعاناناس لاىةاءرس لات لى لسةات لرض لن ةضل
شرسلرولظارا ا رلشرىرشدلسا اعوا.ل ل
ثانيا :توثيق الزواج بواسطة العدلين في التشريع المغربي
لللل لىا لاىام لىونس لشرإلدات لفو لشرسيراى لشرى رظولفنوا لال لسعسصرلراو لشريواد لفحةو لظتلسسإلدش ا ل رول
شراساظسلاشرسا ار لراولراسلشرسيراىلشرس شم ر لشر لفصتلظا لشييوادلاشرسا ار لفأةندشلش اتلرىةاىا ل
ى لراىسلشرناس لاخصالشر انولظسواال دشراسلس لسحداد الراولةظاتلشرحصرلراعاا لظىوىسلشرسا ارلراىس ل
اسا ارلرعدلشرماشتلراولاسضلشرخصاو لا ول ىالضاظ لشرحارسلشرىدناسلفالشرىا رلشرإلصر .ل ل
لللل لشرإلدات لفو لشرسيراى لشرى رظو لاىؤةةس لفصظح لشخساار لفرضا وا لفا لشرىنسةظا ل راوا لىنا ا لظامارل
شرإلدتلظإلدلف لاانالفولشرةاظرلى لشخسصاولشرعاضو لفأضحالىونسلشرسا ارلشرإلدرولسسنافولىىلا ارل
ى لش رىاتلاشرا ا للاشرىو لشرسولاللسسىايولاحةاةاسلاف ىاسل هلشرىونس .ل
لللل اردا ل ه لشريرا لفو لشرسيراى لشرى رظو لفو لشرىاد لشررشظإلس لى لشرعانا لرق ل 19.03لشرىسإلارلظخ سل
شرإلدشرسلا ولاايسو :ل
"- 1ف لااا لىةاىالى رظاالىىلىرشرا لقاادلش

ااسلشرىيارل راوالفولقانا لشرسنةاسلشرى رظاس؛ ل

- 2ف لااا لظار الى لشرإلىرلخىةالاريرا لةنسلافاللامادلر لخىسلافرظإلا لةنسلظارنةظسلر ارلشرىإل ا ل
ى لشرىظا شر لاشرسىرا لا ركلحةولشرسعاا لشرىالد ؛ ل
- 3ف لااا لىسىسإلالظحعاقضلشرا ناسلا شلىراء لاةااكلحة ؛ ل
- 4ف لااا لىسافرشلراولشرعدر لشرظدناسلشرى ااظسلرىىارةسلشرىونس؛ ل
- 5ف لااا لفولاضإلاسلصحاحسلسساهلشرعاشنا لشرىسإلاعسلظارسسنادلشرإلةار ؛ ل

- 6فال لااا لقد لحا لرااض لى لفست لسنااس لى اعا لفا لظحظس لىن لفا لىاقال لشرسن ا لى لفست لسنحسل
ظاةس ناءلشرسنحلغارلشرإلىداس لفالظ رشىسلارالىاقافسلشرسن ا لى لفستلسنحسلسسإلارلظا ىاشت؛ ل
- 7فاللااا لىي ظالرااضلظعرشرلسأداظولظةظولاىسليرللشرىونس لفالشرا ا سلشرىي ولرااضلىنوا؛ ل
- 8فال لااا لقد لحا لرااض لظإحدى لشرإلعاظاا لشرىاراس لشرىنصاولرااوا لفو لقانا لشرسسار لفو لحر لىةار ل
شرىعاارسلفالةعا لش

ااسلشرسساراسلىالر لاردلشرسظاره؛ ل

- 9ف لانسحلفولىظا شر لسن لراراتلشرخ سلىالر لاإل ضلشرعانا لىنوا ".ل
لللل اقدلفضافالشرىاد لشرساةإلسلى لشرعانا ل شسضلضرارلفنض:ل"اسإلا لراولاتلردتلشرسحاولظا ىانسلاشراقارل
اشرح ا لراوليرللشرىونسلافةرشرلشرىسإلاقدا ".لاىالامادلفولسأاادلشرحىااسلشرسولفض ا الشرىير لراسا ارل
ولساك لشررقاظس لشرعضا اسلشرعظااس لاشرظإلداس لشرسو لقرر ا لرإلعد لشرماشت لفارإلدال لشرىنسصظا لرإليواد لفو لرعدل
شرماشتلاشرىاا ا لقانا لظسا اعض لاللاعاىا لظإلىااسلشرسا ارلاشييوادلراولرعدلشرماشتل اللظإلدلسسواملىالل
ى لقظت لقاضو لش ةر لشرىاال لظارماشت لاظإلد لفحصض لاشرسدقار لفاض لاحات لراو لشرإلدرا لراعاىا لظارسا ارل
اشييواد لاظإلدل ركلاأسولدارلقاضولش ةر لشرىااللظارسا ارلراسأيارلرااضلايض اءلشررةىاس.ل ل
ثالثا :توثيق الزواج بواسطة العدلين أو ضابط الحالة المدنية في التشريع التونسي
للللال لسخسال لىؤةةس لشرإلدرا لفو لشرسيراى لشرسانةو لفو لىدراروا لشرإلا لا ا شر لر لن ارسوا لفو لشرسيراىل
شرى رظو لفارإلدال لانإلعدلروىالشالخسصاولفولسا ارلرعادلشرماشت ل لنولشر صت 31لى لقانا لشرحارسل
شرىدناس لشرسانةو لراو لفنض :ل"لاظر لرعد لشرماشتلظارظلد لشرسانةاس لفىا لردرا لفا لفىا لضاظ لشرحارسلشرىدناسل
ظىحضرليا دا لى لف تلشر عس" .ل
لللل ارإلداتلشييوادلفولشرسيراىلشرسانةولص سلشرىأىارلشرإلىاىو لا لاىارةا لىونسو لرحةاظو لشرخاو ل
ظعا لراعانا
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لشرىسإلار لظسن ا لىونس لردات لشييواد لا ا لرشسى لظارن ر ل رو لشراااتلشرإلا لردى لىحاىسل

شالةس ناللااإلىاا لسحالشرىرشقظسلشرىظاير لراااتلشرسىواراسلظاردش ر لشرسولظوالىراملشنسصاظو لااللساا ل
فرىاتلردتلشييوادلشرسولاعا لظوالقاناناسل الل شل ساال الظىإلاسلردتل يوادل ا .ل ل
رابعا :توثيق زواج بواسطة المأذون الشرعي في التشريع الليبي
184لقانا لرددل 64لرةنسل1994ىؤر لفول 23لىا ل .1994ل

لللل يررالىؤةةسلشرىأ ا لشريررولفولشرسيراىلشرااظولظىعسضولال حسلشرىأ انا لشريرراا 185لن لى ل
خلروالاا اسلسإلاانو لالشخسصاصاسو لالىحاةظسو لالنعاو لال نواءلىواىو لالشرإلدادلى لش ىارلشيس شر اسل
شرخاصسلظو هلشرىونسلفولشرىاشدلى ل1ل رول .20ل
للللاىا لفاات ل راو لىوىس لسا ار لرعاد لشرماشت لشن لقا لى لشرىاد ل 21لى ل ه لشرل حس لا لشيسر لراول
شرىأ ا لشريررولقظتلسا ارلرعدلشرماشتلفالشرسصادرلرااض لف لاسحعرلى ليخصاسلشر رفا لاى لخاا ىال
شنىلشريرراسل ظعالراىاد ل22لى لشرل حسل شسوا.ل ل
ل
ى لشرىا
خامسا :الجهات المكلفة بتسجيل الزواج خارج الوطن في القوانين المغاربية
للللحةو لنو لشرىاد ل 103لى لقانا لشرحارس لشرىدناس لشرس شم ر لااسةو لشرماشت لشرىظر لظارخارت لقاسضل
شيرمشىاس لفو لشرسرشو لشرس شم ر لظإلد لف لاةست لفو لةسلا لشرحارس لشرىدناس لشرىىةااس لى ل رل لش راش ل
شردظااىاةاا لشرىيرفا لراو لدش ر لقنصااس لفا لشرعناصت لشرىخسصا ل قااىاا لااس لشرسةسات ل ىا لساعا اا لفال
ظ او لى لشرىإلنو لظا ىر .لافو لحارس لرد لاساد لرلقاا لدظااىاةاس لفا ل غلر لشرىعر لشردظااىاةو لفال
شرعنصاولشرىخسول قااىاالااللاىا لشرسةساتلحةولشريرا لشرىنصاولرااوالفولشرىعا ىلشرةاظعس .ل
لللل ااد لرعدلشرماشتلظامشر لشريؤا لشرخارساس لشرسولاىا لف لسةا لىنض لاسإلىت لشرامشر لراو لسةسات ل هل
شرإلعاد لرندىا لسةىح ل رافوا لظ رك ل لاسةا لنةخ لرعاد لشرماشت لشرىةساس لاىاخصاسوا لى لقظت لشرعنصتل
اش راش لشردظااىاةاا لشرىيرفا لراولدش رلقنصااسلفالى لقظتلامشر لشريؤا لشرخارساس .ل
للللا ه لشيسرشءشا لنو لرااوا لشرىير لشرى رظو لفو لشرىاد ل 15لى لىدانس لش ةر لشرى رظاس ل لساء لفاوال
ىاااو:ل"اسولراولشرى ارظسلشر ا لفظرىاشلرعدلشرماشتل ظعالراعانا لشرىحاولرظادل قاىسو لف لاادراشلنةخسل
ىنضلدشختلفستل ل سلفيورلى لساراخل ظرشىض لظارىصارحلشرعنصااسلشرى رظاسلشرساظىلروالىحتل ظ شر لشرإلعد .ل
شلر لساسدل هلشرىصارح لسرةتلشرنةخسلدشختلن سلش ستل رولشرامشر لشرىاا سلظاريؤا لشرخارساس .ل

185لقرشر لامارلشرإلدتلرق ل 1981/46لصادر لظساراخل 1971- 4- 6لىنيارلظارسراد لشررةىاسلردد ل26لرةنسل 1971لول.4

ةر لرىحتل
لللل سسارو ل ه لش خار ل رةات لشرنةخس لشرى اار ل رو لضاظ لشرحارسلشرىدناس ل ةاشرو لقة لقضاء لش ل
االد لاتلشرماسا  .ل
ش لر لاا لراماسا لفا ل حد ىا لىحت لاالد لظارى رو لفإ لشرنةخس لساسض ل رو لقة لقضاء لش ةر لظاررظا ل
ةاشرولاااتلشرىاكلظارىحاىسلشالظسدش اسلظاررظا " .ل
للللا لفو لشرسانولشرسانةو لنو لشر و ل 37لى لقانا لشرحارس لشرىدناس لشرسانةو لراو لاساولسرةا لرعدل
ماشتلش رسانةاا لشرىحررلظارخارتلظدفسرلشرماشتلراعنصااسلشرسانةاسلشالقرولفول رلل ل سلفيورلظةإلولى ل
شرماسا لالسإلاقولاتلىخار سلرو شلشالرس شم لظخ ا سلقدر الرير للالللفرنك.لالااا لراولضاظ لشرحارسل
شرىدناسلف لارة لرعدلشرماشتلظدفسرلىإلدلر ركل ظعال حاا لشر صتل39لى لشرعانا ل شسض.ل ل
لللل ا لراو لصإلاد لىدانس لش حاشت لشريخصاس لشرىاراساناسلنصا لشرىاد ل 77لىنوا لرت لفنض :ل"سةست لرعادل
ماشتلشرىاراساناا لفولشرخارتل ظعالراىعسضااالشراشرد لفولقانا لشرحارسلشرىدناسلالخاصسلشرىاد ل3لىنض ".ل
المطلب الثاني :إثبات الزواج غير الموثق في التشريعات المغاربية
لللل رغ لسعنا لير لسا ار لرعد لشرماشت لالسةسااض لردى لشرىصارح لشرىخسصس لا لفر لىا لسىا لدرشةسض لفإ ل
نساحلشرإلىااسلظعاالىعرانسلظىدىلفإلاراسلشرنصاولشرعاناناسلاىدىلس ظاعوالراولفرالشراشقى ل شلشراشقىل
شر لف ظالف لا ارلى لشرماساالفولشرس شم رلاللسمشتلى لدا لسا ارلىىالررالف رشفضلرى يااتلرداد ل
سؤ رلةاظاالراولش ةرلاشرىسسىىلاات لااىالس ل ناارلشرإللقسلشرماساس .ل
الفرع األول :إمكانية اإلثبات القضائي لعقد الزواج في التشريعات المغاربيةل ل
لللل سعضولشرعارد لشرإلاىسلظأ لشرماشتلغارلشرىا رلاللظدلرضلى ل ظاا لاىالف لشي ظاالاسدلفصللرإلدالءل
ظضلفىا ل شرعضاء لىنضلفإ لشرماشتلغارلشرىا رلاللظدلرضلى ل ظاسضلفىا لشرعضاءلظإقاىسلشردراتلراولاسادهل
اصحسض لظاسظا ل سرشءشالىحدد لالاس لشي ظاالظاالرسىادلراولشراةا تلشريرراسلاشرعاناناسلرإل ظاا .ل
لللل ةىحالظاي ظاالشرعضا ولرإلعدلشرماشتلستلقاشنا لش ةر لشرى ارظاس لفارىير لشرس شم ر لالشرى رظو لال
شرىاراسانولنصاشلراول ركلصرشحسلى لخلتلشرىاشدلالشرىاد ل 16لى لىدانسلش ةر لشرى رظاسلشرسولشيسر ل

فاوا لشرىير لرةىا لدراى لشرماساس لحااارس لشر رال لشالةس نا اس لدا لسا ار لشرإلعد ل لا لا ش لرفى لشردراىل
خلتلىد لقاناناسلقدرالظخىسلةناشالى لصدارلشرىدانس لاىددالرخىةسلرير لةنسلفخرى لرإلد لا ااسل
شرخىسلةناشالش ارولشرىنصاولرااوالفولشرىدانس .ل
لللل اقدلفر ولشرىساسلش راولظإلالش ى اسلشرسظرلفاوالحارسلشالةس ناءلىسافر لى لخلتلظإلالشرع شررشال
شرصادر لر نض لشرسظرلفولفحد الف لافا لشرإلدتلشر لساعولشييوادلىظررشلشةس نا االاسإلا لىإلضلةىا لدراىل
شرماساسلاشالةسساظسلرا او

186

لاا ركلشرحاتلظارنةظسلرحارسلصإلاظسلشرحصاتلراولش ارشرلشرىيسر سلفول

ماشتلظإلالشر االارساتلشردركلاشرير س

187

لاا ركلشرحاالالشرسولااا لشرةظولفولرد لسا ارلشرماساال

فاوا ل ا لشالةسحاا لراإلاد لظاالةس ناء لر لشييواد لظةظو لسوت لش

رشل لظاساظض لقانانا

188

لاغار ا لى ل

شرىظررشالشرسولاللاىا لحصر ا.ل
لللل فحارس لشالةس ناء ل

لسخسال لى لقضاس ل رو لفخرى لحةو لخصاصاس لات لاشحد لراو لحد لاااا ل

راعضا لةا سلاشةإلسلفولسعدار ا لاةىا لدراىل شرماساسلىسول ظسالحارسلشالةس ناء لفالرد لقظاتلةىاروال
ىسولر لسسافرل رللشالةس ناء .ل
للللالنولراولشي ظاالشرعضا ولراماشتلشرىير لشرىاراسانولفولشرىاد ل2لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلال
نصوا:ل"لا ظالشرماشتلظحسسلرةىاسلافعالرىعسضااال هلشرىدانس .ل
اساملشرسظارشلراقىلىإلا ل ظاالشرماشتلفىا لشرعضاءلظارظانس".ل ل
للللالظضلفخ لشرىير لشرااظولفولشرىاد ل5لى لقانا لش حاشتلشريخصاس .ل
لللل ظانىالاللا ظالشرماشتلفولشرسيراىلشرسانةول اللظارحسسلشررةىاسل ظعالرنولشرىاد ل 4لى لىساسلش حاشتل
شريخصاس لظت لانو لشر صت ل 36لى لشرعانا لشرىن لراحارس لشرىدناس لشر سانةو لراو لظ ل لشرماشت لشرىظر ل
186لقترشرلرتتددل 1326لفتتولشرىاتتللشرإلعتار لرق ت ل 84/4886لصتتادرلظستتاراخل 1986/12/21لفاردهلشرحةت لشرااراةتتو لاراناراساتتالشالسسوتتادلشرعضتتا ول

فولىاد لشرإلعار لاش حاشتلشريخصاس لةاةا سلاراناراساالشالسسوادلشرعضا و لشرإلددلشرخاىس لدشرلش ىا لشررظا لول .174ل

187لقرشر لرددل37لفولشرىاللرق ل 74935لصادر لظساراخل 1980/02/11لفاردهلىحىد لشرايظار لشرىرسىلىرسى لشرةاظر لول .278ل

188لق ترشرلرتتددل 37لص تتادرلظستتاراخل 62/02/14لفاردهلرظ تتدلشرىساتتدلغىاستتس لىاق تتللشرىساتتسلش را تتول ى ت ل نا اتتسلشرع تتانا لاشر عتتضلف تتولىةتتا تلش حت تاشتل

شريخصاس لف راحسلرناتلشرداسارشهلفولشرحعار لاااسلشرإلاتا لشرعاناناتسلاشالقسصتاداسلاشالسسىاراتس لساىإلتسلىحىتدلشرختاىس لفاتدشت لشررظتا لشرةتنسلشرساىإلاتسل

2000- 1999ل لول.72ل ل

خلفا لرإلسرشءشا لشيدشراس لشرىسظإلس لفو لسةسات لرعاد لشرماشت لفىا لشرإلدرا لفا لفىا لضاظ لشرحارس لشرىدناسل
ظىحضرليا دا لى لف تلشر عس لظتلاسإلدلف لىخار سلرو هلشيسرشءشالسنحسلاإلاقولرااوالشرعانا لظارةس ل
ىد ل ل سلفيور لالسضارللشرىد ل رولةسسلف يورل شلشةسأنللشرماسا لحااسوىالشرماساسلفالشةسىرشلفاوال
رغ لشرسصراحلظإظ اتلماشسوىا لال الىالسضىنضلشر صتل36لى لقانا لشرحارسلشرىدناسلشرسانةو .ل
الفرع الثاني :اإلجراءات القضائية إلثبات الزوجية في التشريعات المغاربية
لللل فولشرظدشاسلاللظدلرندلرفىلدراىلقضا اسلف ل سسافرليرا لى ليأنوالف لسؤد ل رولقظاتلشردراىلفال
رد لقظاروا لاىا لاسو لف لااا لحاىل لراص س لشرعاناناس لرند لرفإلوا لاأ لااا لماسا لفا لماسس لفا لخا ا لل
ارض لىصاحس لقاناناس ليخصاس لاىظاير لى لارشء ل او ل ظاا لشرماساس لا ل و ليرا لىس ر لرااوا لفول
سيراإلاا لشردات لشرى ارظاس ل ضافس ل ر و لير ل ارث لىخسال لحارض ل ا لير لف لااا لرشفى لشردراىلف لل
راسعاضو لا ل ا لىا لح فض لشرىير لشرس شم ر لى لنو لشرىاد ل 13ل شرىسإلاعس لظيرا لرفى لشردراى لظىعسضول
سإلدااو لقانا لشيسرشءشالشرىدناس لا لشيدشراس 189ل ساراا لشرىةأرس لراعانا لشرىاضارو لشر

لاحدد لة لف ااسل

ةر للالاظاحلشرنماتلر ل هلشرة لظارنةظسلراعاصرلشر لرخولرضلظارماشتلقظتل
شرسعاضولفولدرااىلش ل
ظااغضلشرة لشرعانانو.ل ل
أوال :عريضة افتتاح دعوى إثبات الزوجية
لللل ظعا لرألحاا لشرعاناناس لشرإلاىس لفو ل سرشءشا لشرسعاضو لراىس لااا لراو لشرىسعاضو لرفى لرراضسل
شفسساحاس لردراى ل ظاا لشرماسس لال و لشراةااس لشراحاد لشرسولاىا لظوا لرفى لشرن شم ل رو لشرعضاء لا لى ل ل
شرس اىل رولشرحصاتلراولشرحرلشرىرغاولفاض.لل ل
ظاالشرماساسل ظىاسولشرإلراضسلشالفسساحاس 190ل سحدادلشرسوسلشرىخسصس لناراالال
ل
للللااا لراولرشفىلدراىل
ىااناا 191ل ظارن رلفولدراىل ظاالشرماساسلاشرىسى اسلفو لفقةا ليؤا لش ةر لظارىحاا لشالظسدش اسلشراشقىلفول
دش رلشخسصاصوالىحتلىةا لشرماساس لفالىا

لشرىدرولرااض .ل

189لستنولشرىتاد ل13لىت لقتانا لشيسترشءشالشرىدناتسلالشيدشراتسلشر س شم تر لراتولفنتض:ل"اللاستامل

قا ىسلفالىحسىاسلاعر الشرعانا  ".ل
 190المادة  14من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.
 191المادة  426من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.

ليتخو لشرسعاضتولىتالرت لسات لرتضلصت س لارتضلىصتتاحسل

لللل سرفرلشرإلراضسلظسىاىلشي ظاساالشرسولس ظالق اا لشرإللقسلشرماساسلاصحسوالى لا ا رلايوادشالسسى تل
فاىاااو:ل ل
- 1يواد لىالدلشرماسا لش صااس ل
- 2يواد لرد لسةساتلشرماشتلفولةسلالشرحارسلشرىدناس .ل
- 3يواد لحىتلفالرد لحىتلشرماسس ل
- 4يوادشالىالدلش االدل لاسداش .ل
- 5ل نةخسلر لظ اقسلشرحارسلشرىدناسلراماسا  .ل
ظايضافس ل رو ل حضار ليا دا لظار ا لراقاا

لىى لحضراش لرعد لشرماشت لشريررو لفا لح ت لشرمفال ل

اشيدالءلظىالا ظال ااساوىا .ل
ثانيا :إجراءات سير دعوى إثبات الزوجية
لللل سظدف ل سرشءشا لةارلشردراىلظسظااغ لشرىدرو لرااضلاات ل رل لىإلنو لظارن شم

192

ل ةاشرلىض لظأنض لقد لقدىال

ضدهلدراىلفىا لشرعضاء لاىالا ظاغلفاضالظارحضارل رولشرساةسلشرسولس لسحداد ا لاااا لراولشرىحاىسل
ظإلد السةاارلشرساةاا 193لاصاالل رولشرىدشارسلالشرن رلظارحا .ل ل
لللل شلالاحا لشرعاضولظناءلراولقنارسضلشريخصاسلشرسولااانوالى لاقا ىلشرعضاسلظإلدلررالش درسلال
شي ظاساالشرسولسةارده لفو ل رك ل لساسةو لىاد ل شي ظاا لف ىاسلظار س لفو لقانا لش ةر لاخصاصا لفول
ظاا لشرإللقس لشرماساس لاى اد لشي ظاال ا لف لصاحولشرحر لراو لاسىا لى لشةسا ا ض لفإ لرااضل قاىسل
شردراتلراولاساده لفاي ظاال ال" قاىسلشردراتلراولحرلفالراولاشقإلسلى لشراقا ى لاظىإلنولفخول قاىسل
شردراتلفىا لشرعضاءلظار ررل شرسولحدد الشرعانا لراولاسادلاشقإلسلقاناناسلسرسظالرااوالل ار .194ل
لللل اشي ظاا ل ظعا لراعاشرد لشرإلاىس لفو لشرعانا لشرىدنو لرض لفدرس لىسنارس لحدد لحساس لات لىنوا لراو لةظاتل
شرسرساو لظحةولنا لشرعضاسلشرىإلراضسلراولشرعضاء لاظوالفخ لشرىير لشرس شم ر لفولىساتل ظاالشرإللقسل

192لشرىاد ل16لى لقانا لشيسرشءشالشرىدناسلاشيدشراسلشرس شم ر  .ل
193لشرىاد ل20لى لقانا لشيسرشءشالشرىدناسلالشيدشراس

194ل فحىدلرظدلشررمشرلشرةنوار لشراةا لفوليرحلشرعانا لشرىدنولشرسداد لشرسمءلشر انو للدشرلشرنوضسلشرإلرظاس لشرعا ر لدا ل ظإلسللةنس لول .14ل

شرماساسل غارلشرىا عسلساراالشرىساتلشراشةىلراعاضوليرىاتلشرةا سلشرسعداراسلفولسعدارلفدرسلشي ظاالةاشءل
س ل ركلظاالرسىادلراولشرظانسلفالشيقرشرلفالشرخظرلشر ظاس.ل ل
ثالثا :صدور الحكم القاضي بإثبات الزواج و األمر بتسجيله في الحالة المدنية
لللل ظإلدلشنعضاءلشستلشرساةاالالشرعاا ل ظارىدشاالا لالظإلدلف لااا لقاضولش ةر لقنارسضلظاالرسىادلراول
فدرسلشي ظاالالفقاشتلش

رشل لاصدرلشرعاضولحاىضلظ ظاالشرماشتلىسولساانالقنارسضلظ ركلالااحرلظضل

نةولش ظناءل لاسداش لا لاأىر لفو لشرحا ل شسضلظسةسااض لفو لةسلا لشرحارس لشرىدناس لظةإلو لى لشرنااظسل
شرإلاىس .ل
الظإل دلسةساتلشرحا لشرعضا ولردىلىصارحلشرحارسلشرىدناسلاسىا لشرماسا لى لشةسخرشتلنةخسلى ل
ةسلالشرحارسلشرىدناسلىدا لفاوالرعدلشرماشت لاىالاحصل لراولشردفسرلشرإلا اولشرى ظالرإللقسلشرماساسل
الشرىدا لفاضلش االدلشر ا لااناشلنساتل هلشرإللقس .ل
حددالشرسيراإلاالشرى ارظاس لشرظااناالشراشسولسضىانوالفولشرحا لشرعضا ولراىسلى لسحدادلراسوسل
شرعضا اس لشرىصدر لرض لاشرظااناا لشرىسإلاعس لظيخو لف رشل لشرن شم لاىى ااوىا لشرعاناناا ل لاسداش لاساراخل
شرن رلظضلاشروا سلشرسولفصدرسض لظايضافسل رولشييار ل رولىى تلشرنااظسلشرإلاىس .195ل
اىالاحسا لشرحا لشرعضا ولىاخصالر لشراقا ىلشرىإلراضسلراولشرعاضولاا شلشيسرشءشالشرسولس ل
شسظاروالى لقظتلشرىسعاضا لاصاالل رولسةظاولشرحا لظارنصاولشرعاناناسلشرسولشةسندلرااوالشرعاضولفول
سااا لقنارسضلظإلدلىناقيسلش درسلشرىإلراضسلرااض لاصاالل رولشرن رلظارحا لفولساةسلراناس .196ل
ل
ل

 195المادة  272من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
 196المادة  277من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.

ل

المحاضرة 5
آثـار عــقد الــزواج في قوانين األسرة المغاربية
لللل لش ىاسلشرسولااسةاوالرعدلشرماشتل نىالس ةرلظارن رل رولشي ارلشرسولسنسجلرنضلالشرسولسنصرلل رول
رفولشرإللقسلشرماساسلالسسإلدش ىال رولشر ار لخاصسل شلراىنالظأ لىإل ل هلشرحعارلسسإلارلظارإلرا ل
اىنوالىالاسإلارل ظارىإلاىلالشريخصاسلالشرىاراس .ل
لللل رعدلرة لهللالةظحانضلاسإلارولرو هلشررشظ سلشريرراسلشرىعدةسلحدادشلاعللاتل رللرند الضاىنالظأدش ضل
ىالرااضلسحصاتلىارض لا ولساكلشرإللقسلشرىسظادرسلى لشرحعارلاشراشسظاالف ناءلقاا لشرحاا لشرماساس لر ركل
ناح لاسولشرسيراىلسإلجلظأحاا لحعار ل شرماسا لحاثلح االظإلنااسلاظار لةاشءلى ل رللفعواءلشرعانا ل
لاقإلدلروالقاشردلرااسم لاتلى لشرماسا لظحدادهلاللاسإلدش ا لاالل
ف لشريراإلسلشيةلىاس
لفصتلروالفصاال ّ
لفات ّ
ٌ
ا ر لفولحرلشيخر لةاىالاف ل ركلانظنولرااضلفحاا لفخرىلقدلسةسدرولسدخللقاناناالرسةااسلشراضى .ل

لللل اقدلقةىنال هلشي ارل رولل ارلسنصرلل رول ىااناسل ق شر لرعدلشرماشتلظإلعادلحدد الشرعانا ل ركلى ل
خلت لشرىظحثلش ات لالل ار لسحدد لشرحعار لا لشراشسظاا لشرماساس لفو لشرىظحث لشر انو لالشي ار لشرىرسظ سل
ظارنةولال الىالةااا لىح سلشردرشةسلفولشرىظحثلشر ارث .ل
المبحث األول :الحق في إبرام العقود المقترنة بالزواج
لللل س ظاعا ل حاا لشريراإلس لشيةلىاس لشرةىحاء لشرسو لسنظى لى لىظدف لشرساةار لا لرفى لشرحرت لاحر لر رفول
شرإللقسلشرماساسلشالس ارلحاتلاتلىالاسىةاا لظضلى لاضإلااالاراانوالضراراسلفولحااسوىالشرماساس لال
رك لى لخلت لشس ار لشرماسا لراو لسضىا لرعد لماشسوىا لظإلا لشريرا لظىا لاخد لىصاحس لف لىنوىا ل
ا و لفو لشر ارو ليرا لشرساد لشرناس لراو لشيس شر وا لفو لرعد لشرماشت لاايس شر لىاشصاس لشردرشةس لظارنةظسل
راى فر لفا لرىاوا

197

لفإ ش لىا لضى لفحد لشرماسا لفو لرعد لشرماشت لفا لفو لرعد لالحر لير ا لفإنض لااا ل

ىامىا لاراو لى لشرسم لظض لسن ا ه لافاء لظىا لشرسم لظض(شرى او لش ات) ل رو لسانو ل رك لىنح لشرعانا لشرحرل
راماسا لفو لشالس ار لحات لسدظار لاسةاار لش ىاشت لشرىاسةظس لخلت لشرماشت لظناء لراو لشسحاد ل رشدسوىا لحاتل
رك(شرى اولشر انو).ل ل
197ل دراتتسلشر تتاخار لشر تتماشتلالشر تتلرلف تتولىدان تتسلش حت تاشتلشريخصتتاسلشرى رظا تتس ل لدشرلشرني تترلشرسة تتار لاسد شرىىااتتسلشرى رظا تتس لشر ظإل تتسلش ار تتول
 1993لول.196

ل

المطلب األول :الحق في االشتراط في عقد الزواج

لللل ظارظحثلفولحرلشرماسا لفولسضىا لرعدلشرماشتلظإلالشريرا لشالس اقاس لاسدنال فر للرإلىا لىحىدل
فظالم ر لظأ لشيساظسلر ل شلشرسةاؤتلساا لظىإلرفسلىال شلاانالل ارلرعدلشرماشتل ولى لرىتلشرإلاقدش ل
ف لى لرىتلشريار لشرارا ل نوال شلاانا لى لرىتلشريار لفإنضلراسلراإلاقدا لف لايسر الى لشريرا ل
ىالاللاس رلىىلىالقررهلشريار لى لىعسضااالشرإلعد .ل
لللل فىال شلاانال هلشي ارلى لرىتلشرإلاقدش لفإ لاتلىالاس رلرااضلشرماسا لى ليرا للالمىسلىالدش ل
اللدراتلاىنإلوالى لشريار لفااا لراولشرإلاقدش لشالرس شم لظوالظارافاء .ل
لللل ارىالاانالشرإلعادلشيةلىاسلاراولرفةوالرعدلشرماشتلاخسولظ لاضىلل ار الايرا والشريار لشرحاا ل
حسو ل ةاش لاانا ل لقا ىس لراو لرضا لشرىسإلاقدا ل ال لف لشررضا لاعسصر لفاوا لراو ل نياء لشرإلعد لظانىا لاظعول
شخسصاو لسعرار لشريرا لاشي ار لاشرحعار لاشراشسظاا لى لرىتلهللا لةظحانضلاسإلارو لح ا ا لراو لشرحاا ل
شرماساسلى لشرإلظثلاشر ةاد ل شلىالشيسر لشرىسإلاقدش ليرا السسنافولاىعاصدلشرير .198
الفرع لاألول :مشروعية االشتراط في الزواج
لللل ظارظحث لفاىا لساءلظض لفعواء لشريراإلس لشيةلىاسلظخصاو لفحعاس لشرماسا لراىس لاشرماسس لراو لاسضل
شرخصاولفولسضىا لرعدلشرماشتلظإلالشريرا لشالس اقاس

199

للنةسيللاسادل سىا لظأحعاسوىالفول رك ل

غارل فننالناىسلفول شالشراقالاسادلشخسلللظانو لظا لىاةىلاىضارلظيأ لىالاصحلشيس شر ضلاىالالل
اصح ل لاةى لشرحناظاس ل ه لشريرا لافساماش لش خ لظات لىا لايسر ض لشرماسا لفا لفحد ىا لىا لر لسا ل
شريرا لىنافاس لرىعسضو لشرإلعد

200

لفا لااا لشريار لقدلنوو لرنوا201لرىل لظعارض لصاولهللا لرااض ل لاةا :ل

" المسلمون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال"202لاقارضلفاضا:ل"إن أحق الشروط أن
توفوا بها ما استحللتم به الفروج".203ل ل
198لىحىد لفظالم ر لشرىرسىلشرةاظر لول.156
199لىحىدلفظالم ر لشرىرسىلشرةاظر لول.156

ل
ل

200ل ىحىتدلاىتاتلشرتتدا ل ىتا لستتاظرلرظتدلشروتتاد لةتار لشريتتافإلو لىةتا تلش ح تاشتلشريخصتاسلشرخاصتتسلظتارماشتلاشر رقتتسلاحعتارلش االدلفتتولشر عتضلاشرعتتانا ل
اشرعضاء ل ظإلسل 2003لىنيارشالشرحاظولشرحعاقاس لظاراا لول163

201لل شرىرسىلن ةض لول.163

ل

ل

202لراشهلفظالدشاادلفولةننض لشرىرسىلشرةاظر لشرىسادلشر انو لظاولفولشررستلايسر لروالدشر ا لول.250
203ل شرىرسىلن ةض لشرص حسلن ةوا.

ل

ل

لللل فىا لشرسىوار لى لشرىارااس لاشريافإلاس لاشرحن اس لفعد لضاعاش لى لن ار لشريرا لشرسو لاسام لراماسا ل
شيس شر وا لفعصرا الراولشرسولساا لىاشفعسل رىعسضولشرإلعد لفالشرسولساءلظوالشريار لشرحاا لفالساكلشرسول
سرىلشرإلرللراولشرسظار ا لااضاللش حناللنارالرشظإلا لا ولشريرا لشرسولسؤادلىعسضولشرإلعد .204ل
لللل ا ا ش لنسد لشرىير لشرس شم ر لفخ ل لظارى و لشرحنظاو ل لنو لفو لشرىادسا ل 19لا 35لراو لفنض:ل
لشرماشت لفا لفو لرعد لرةىو لالحر لات لشريرا لشرسو لاراانوا لضراراس لاالل
"راماسا لف لايسر ا لفو لرعد ل
ةاىالير لسإلددلشرماساا لارىتلشرى فر لىالر لسسنافول هلشريرا لىىلفحاا ل شلشرعانا " .ل
" شلشقسر لرعدلشرماشتلظير لانافاضلاا لشرير لظا للاشرإلعدلصحاحا".ل ل
للللا ا ش لنسد لشرىير لشرس شم ر لنو لراو لشريرا لشرىعسرنس لظارماشت لى لخلت لشرىاد ل 19لى لقانا ل
ش ةر لالشريأ ل رسضلظارنةظسلرن ارهلشرى رظولى لخلتلشرىادسا ل 48- 47لى لىدانسلش ةر ل الشرسانةول
فولشر صتل 11ل ى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاسلالنصوا:ل"ا ظالفولشرماشتلخاارلشرير لالاسرسول
راولرد لاسادهلفالراولىخار سضل ىاا ناسل اولشر ةخلظ لرلى لغارلف لاسرسولراولشر ةخلف لغر ل شل
اا لشر لرلقظتلشرظناء" .ل
للللاىالساءلفولشرىاد ل 28لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناسلفنض:ل"لراماسسلف لسيسر لراولشرماتل
فاللاسماتلرااوالفالا اولرنوالىد لىإلانسلفالاىنإلوالى لدرشةسلفالرىتلالاتلير لاللانافولشرىعصادلى ل
شرإلعد" .ل
ل
ل
الفرع الثاني :الشروط المباحة في الزواج
لللل شريرا لشرىظاحس لرليس شر لفو لرعد لشرماشت ل ولساك لشرسو لاعسضاوا لشرإلعد لال و لشرسو لارد لشريرلظوال
ظنولفالسرىلشرإلرللظضلاأ لسيسر لشرماسسلف لان رلرااوالفالحة لىإلايرسوا لفالايسر لشرماتلرااوال
شرعرشرلفولشرظاالالرد لشرخراتل اللظإ نض .ل
204ل ىحىد لاىاتلشردا ل ىا لساظرلرظدلشرواد لةار لشريافإلو لىرسىلةاظر لول.162

ل

للللى لشريرا لشرسولاىا لف لساا لير الفولشرماشت لشيس شر لفحدلشرماسا لفولشرماتلشيخرلشرةلىسلى ل
شرإلااول شلاا لى لحرلشررستلف لايسر لشرةلىسلى لشرإلااولفاى لسياراضلحااسض لفا ركلاساملراماسسل
ف لسيسر لشرةلىسلى لشرإلااولشرخاصسلظارماتل شرسولسحاتلدا لسحعارلشر رالشرىعصادلى لشرماشت لا هل
شرإلااو لساسد لفو لشرمات لخاصس لسىنى لشرا ء لاساسو لشرخاار لراماسس لفإ ش لسماسا لشرى فر لراو لشرةلىسل
فاسدالظضلفحدل هلشرإلااولاا لروالشرخاارلرعارضلسإلارو":ارو لى تلشر لرااو لظارىإلرال"205لقااةالراول
فنضلراللتلىنوالاا لروالف لساق ضلاس ارظضلظار وءلىىلقدرسضلراولشرا ء .ل
لللل افول شلراىلراولالرىرلرضولهللالرنوىالر لشرنظولصاولهللالرااضلالةا لفنضلسماتلشى فر لى لظنول
غ ارلفاىالدختلرااوالاضىل اظض لاقإلدلراولشر رششلفظصرلظايحوالظااضا لفانحاملر لشر رششل لقات:ل
خ لرااكل ااظك لافولراشاسلاشرحرل ظأ اك لار لاأخ لىىالفسا اليا ا لاقاتلدرةس لراو .ل
ّ

لللل القدلفر ولشرىير لشرس شم ر لالشرىاراسانولفى اسلراولشريرا لشرسولاىا لراماسسلف لسيسر والشرماسسل
راو لشرمات لا ل رك لراو لةظات لشرى ات لن شر ل ىاس ل ه لشريرا لظار شا لفو لشرحاا لشرماساس لا لرا رل
شيس شر والفول ا لشرىس سىإلا لالسسى تل هلشريرا لفول فاللاسماتلرااوالفالاىنإلوالى لشرإلىت لفالا اول
رنوالىد لىإلانسلى لفالاىنإلوالى لىمشارسلشردرشةس.ل ل
لللل فىا لشريرا لشرىنافاس لرإلعد لشرماشت لفاإلد ا لفعواء لشريراإلس لشيةلىاس ليرا ا لفاةد لراانوا لسسنافو لىىل
ىعسضااا لرعد لشرماشت لاايس شر لشرماتلراو ل شرماسس لرد لشين ار لرااوا لفا ل ةاء لىإلاىاسوا لا لغار ا لى ل
شريرا لفاسولرد لشالرس شم لظوالر ةاد ا لرعارضلصاولهللالرااضلالةا :ل"ىالاا لى لير لراسلفولاساول
هللالرملاستلفوالظا ت" .206ل
الفرع الثالث :مآل عقد الزواج المقترن بشرط ينافيه
لللل شخساللفعواءلشريراإلسلشيةلىاسلحاتلىآتلرعدلشرماشتلشرىياولظير لانافاض لظارن رل رولشخسلفو لفول
ساااللشريرا لشرىنافاسلراإلعد لالشرسولفرقاشلفاوالظا لشر اةد لشرسولسظ تل ولالاظعولىإلوالشرإلعدلصحاحا ل
ا لظا لشرظا اس لشرسولسظ ت لشرإلعد لراو لشرسظار لفنوا لساءا لىنافاس لراىعاصد لشرسو لاعا لرااوا لاا لايسر ل

205لةار لشرظعر :ل .228ل
 206رواه البخاري في صحيحه ،المرجع السابق ،كتاب البيوع ،باب إذا اشترط شروطا في البيع ال تحل ،حديث رقم .2060

شرماتلراولماسسضلرد لشين ارلرااوالفالرد لىةوا لال ال فر لشريافإلاس.لفىالشرسىوارلفاإلسظرا لف لاتل
شريرا لشرىنافاسلرىعسضولشرإلعدلاللسظ تلشرماشت .ل
لللل اقدلنولشرىير لشرس شم ر لراولىآتلرعدلشرماشتلشرىياولظير لىناللرىعسضااسضلفولاتلى لشرىادسا ل
 32لا ل 35ل ىنض لحاث لنو لفو لش ارولراو لفنض :ل"اظ ت لشرماشت ل ش لشيسىت لراو لىانى لفا لير لاسنافول
اىعسضااا لشرإلعد" لظانىا لنو لفو لشر اناس لراو لفنض :ل" ل ش لشيسىتلرعد لشرماشتلراو لير لانافاض لاا ل ركل
شرير لظا للالشرإلعدلصحاحا" .ل
لللل لشرىةسعري لراىادسا لالح لظىا لال لاد لىساال لرايك لاساد لسناقا لظخصاو لىا لقرره لشرىير ل
شرس شم ر لظيأ لىصارلرعدلشرماشتل شلشقسر لظضلير لاسنافولاىعاصده ل الشرسناقالشراشضحلظىعارنسلنول
شرىادسا ل35ل شرةار سا لشر ارلىىلىالساءلظضلفولن سلشريأ لظىعسضولشرىاد ل32لشرسولنولفاوالراولفنض:ل ل
شلشقسر لرعدلشرماشتلظير لانافاض ل تلاحا لظظ لنضلس ظاعالرنولشرىاد ل
ل
للللفأ لشرنصا لارسحلشرعاضول
32لى لقانا لش ةر لف لظصحسضل ةاشظ اتلشرير لس ظاعالراىاد ل35لى لن سلشرعانا ل ل
لللل شررشسحلفولحارسلاسادلشرسناقالاىال الشرحاتلظارنةظسلراىادسا لفرلهل الش خ لظىعسضولشرىاد لشرسول
رلحىااسلرإلعدلشرماشتلا ولشرىاد ل35لى لقانا لش ةر لظارسارولراولشرعضاءلشرحا لظإظ اتلشرير ل
ل
سافرلفا
اصحسلشرإلعد ل نضلشرىعررلرندلشر عواءلظارن رل رولف ىاسلشرماشتلشر لسسولحىااسضلى لسوس لاراا ل هل
شريرا لال لسدخت لفو لىا اسض لاسااانض لىا لدش لفنضلنيأ لصحاحا ل رو لحا ل ر اء لشرىير لشرس شم ر لشري رل
شر انو لى لشرىاد ل 32ل ظح ل لرظار ل"فا لير لاسنافو لاىعسضااا لشرإلعد" لاشيظعاء لراو لشري رلش ات لفع ل
ظحاثلاصظحلنولشرىاد لاىالااو:ل"اظ تلشرماشت ل شلشيسىتلراولىانىلى لىاشنإلض" لال الىالنصالرااضل
شرىاد ل 47لى لىدانس لش ةر لشرى رظاس لراو لخلل لشرىير لشرىاراسانو لشر

لشرس ظر لشرير لشرىنافو لرإلعدل

شرماشتلظا للفولنولشرظندلشر ارثلى لشرىاد ل 49لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناس لفىالشرىير ل
شرااظولفا لنسدلرضلنصالشرىةأرسلسظإلالرإلد لسنصاصضلراولحرلشاليس شر لفولشرماشت .ل
لللل الى لظا لشالخسلفاالشرىاسادلفول شلشريأ لظا لشرىيررا لشرس شم ر لالشرى رظولفولسن اىوىالرإلعدل
شاليس شر ل لنسدلظأ لشرىير لشرس شم ر لىنحلراماسا لحراسلشيس شر لفولرعدلشرماشتلفالفولرعدلرةىولالحر ل

ىالاراانضلىناةظاللروىا لغارلف ل هلشرحراسلسظعولىعاد لظأاللااا لفاوالىالاسإلارالىىلفحاا لشرعانانا ل
اىعاصدلشرماشتلشر لاظعولصحاحالحسولىىلظ لنوا.ل ل
الفرع الرابع :جزاء اإلخالل بالشروط المقترنة بالزواج
لللل ظعاا لشرير لصحاحا لاصظح لشر رل لشيخر لشر

لقظت لشرير لىامىا لظسن ا ه لرعارضلسإلارو لفو لاساظضل

:ل"االفَاُّو الشرَِّ ا َ للى ُناشلف َْافُاشلظِارْ ُإلعُ ِ
اد" لالقارضلصاولهللالرااضلالةا :ل"لفحرلشريرلا لف لسافاشلظوالىال
َ
شرىحا َ َ
شةسحااس لظضلشر رات" لالسىاياالىىلشرعارد لشر عواسلشرسولسؤادلراولف لى لشرسم لظيوءلرمىض لاىالاةس ادل

ى لشرىاد ل 47ل ى لىدانسلش ةر لشرى رظاس لساءلفاوىالراولشرساشرو:ل"لشريرا لااوالىامىس ل اللىالخارلل
ىنوالفحاا لشرإلعدلاىعاصدهلاىالخارللشرعاشردلشيى ر لراعانا لفاإلسظرلظا للاشرإلعدلصحاحا".لاشر عر لش ارول
ى لشرىاد ل 48لىنوا لشرسو لساء لفاوا :ل" ل لشريرا لشرسو لسحعر لفا د لىيرارس لرىيسر وا لساا لصحاحسل
اىامىسلرى لشرسم لظوا لى لشرماسا ".ل ل
لللل ىضا ا لفو لشر عر لشر اناس لى ل ه لشرىاد لحاىا لان رد لظض لر لظاقو لقاشنا لش ةر لشرى ارظاس لشرسو لسسامل
شاليس شر لظا لشرماسا لفولرعدلشرماشت لحاثلساءلفاوا:ل"ل ل شل رفال راللفالاقا ىلفصظحلىإلوالشرسن ا ل
شرإلانولراير لىر عا لفىا لراىاسم لظضلف لا اولى لشرىحاىسل ر اءهلىنضلفالسإلدااضلىالدشىالساكلشر رالل
فالشراقا ىلقا ىس لىىلىرشرا لفحاا لشرىاد ل40لفرله" .ل
لللل فعدللس

لشرىير لشرى رظول رول ىااناسل ر ارلشرىدا لظارير لظارسارولشىسنارضلر لشرافاءلظضل

نساسسل شلشير ار لفأظاحلرضلف لارفىلش ىرلراىحاىسلرسإلدااضلفال ر ا ضلىىلش خ لظإلا لشالرسظارلير لرد ل
شرسإلدد لرااا لظ ركلشرىير لشرى رظولقدل ظرلن راسلشر راللشر ار سلراو لشريرا لشرىعسرنسلظارماشتلفول
شراقا لشر

لةاا لفاض لشرىير لشرس شم ر لر لىدى ل رمشىاسوا لفصل لىرسظا لسمشء لراو لىخار سوا لانصول

ظا ةاس لراو لىصار لشرحاا لشرماساس لاشرىسى ت لفو لحر لشرماسس لفو لشرى ارظس لظإنواء لشررشظ س لشرماساس ل
ظس ااعوا لراضرر لشر

لرحعوا لى لسرشء لشيخلت ل ظعا لرا عر لشرساةإلس لى لشرىاد ل 53لى لقانا لش ةرل

شرس شم ر لشر عر لش ارو لى لشرىاد ل 99لى لىدانس لش ةر لشرى رظاس لا لشر صت ل 11لى لىساس لش حاشتل
شريخصاسلشرسانةاس.ل ل

افخارشلفإ لشريرا لشر لاضىنوالفحدلشرماسا لفالال ىالانظ ولف لاخصولروالىاا لفولا اعسل
شرماشت لاىالااا لراول شرسوسلشرىصدرلراا اعس لشرسأادلى لرا لشر رللشيخرلظو هلشريرا لاشرىاشفعسلرااوال
ظإرشدسضلشرحرلخاراسلى لف لراو .ل
المطلب الثاني :لالحق في االتفاق حول تدبير األموال المكتسبة
لللل اإلد لىظدف لشةسعلراس لشر ىس لشرىاراس لرات لى لشرماسا لى لشرىةاىاا لفولفحاا لشريراإلس لشيةلىاس لفلل
ةا سلراماتلراولفىاشتلماسسضلالاللةا سلراماسسلراولفىاشتلماسوا لال شلشرىظدفلىس رلرااضلرندلفعواءل
شريراإلسلشيةلىاس لالقاشنا لش ةرلشرى ارظاسلظارسأةاسلشرعانانول(شر ر لش ات) لىىلفسحلظاولشالس ارلحاتل
سدظار لش ىاشت لشرىاسةظس لخلت لشرحاا لشرماساس ل(شر ر ل شر انو) لراو لخلل لشرسيراى لشرسانةو لشر

لير ل

قانانالخاصالاسإلارلظارن ا لشرىارولشرىيسركلظا لشرماسا (شر ر لشر ارث) .ل
الفرع األول :األساس القانوني لالتفاق المالي بين الزوجين
لللل شلاا لىظدفلشةسعلتلشر ىسلشرىاراسلراماسا ل الرىادلشرإللقسلشرىاراسلظانوىا لا الى لشي ارلشرحسىاسل
ينياء لرلقس لشرماساس لاال لاام لفحد ىا لظاساظسض لفا ل ظاسض ل نض لال لحااد لرنض لفإ لىير لقانا لش ةرل
شرس شم ر لسركلحامشلرسدختلشيرشد لفولسةاارلش ىاشتلشرسولسدختلفول ىسلش ةر لر ل رارلىنحلشرماسا ل
ىااناس لشالس ار لحات لسدظار لش ىاشت لشرسو لةساسةو لخلت ل شرحاا لشرماساس لا ه لشيىااناس لىحدد لشرىإلار ل
ر ل رارلشرعانا ل لف لرخصسلسدظارلش ىاشتلشرىاسةظسلسعا لظا ةاسلراولشالس ارلفارىسحا لش ةاةول
فاوال ولشيرشد لشرىيسراسلراللشر رفا لاىنضلفإنضلا ظرلراول هلشيرشد لشرعاشردلشرإلاىسلشرىسإلاعسلظاي ظاال
اراولرفةوالشراساظس .ل
لللل رعدلنولراولحرلشرماسا لفول ظ شر لشس ارلىارولظانوىالرسةاارليؤا لش ةرلاتلى لشرىير لشرس شم ر ل
ا لشرى رظول لا لشرسانةو لشر لرقاه ل رولن ا لىارو لقا لظ شسض لراو لخلل لشرسيراإلا لش ارا لشر ا لاا ال
شرىةأرسلراولفنوالشس ارلىارولحاتلسدظارلش ىاشتلشرىاسةظسلف ناءلش رحاا لشرماساس لظانىالر لنإل رلراولنول
فولشرىةارسلرندلاتلى لشرىيررا لشرىاراسانولالشرااظو .ل
الفرع الثاني :تدبير األموال المكتسبة في قانون األسرة الجزائري و المدونة المغربية

للللر عدلساءلشرسنصاولراولشرىةارسلفولقانا لش ةر لشرس شم ر لفولشر عر لشر اناسلى لشرىاد ل 37لاىاااو:ل
"غارلفنضلاساملراماسا لف لاس عالفولرعدلشرماشتلفالفولرعدلرةىولالحر لحاتلش ىاشتلشرىيسراسلظانوىا ل
شرسولااسةظانوالخلتلشرحاا لشرماساسلاسحدادلشرنةولشرسولسؤاتل رولاتلاشحدلىنوىا" .ل
لللل ا لشرلفا لف لشرىير لشرس شم ر لر لاحدد لظدقس لفحاى لشالس ار لشر

لا سرا لف لايىت ل دشر لش ىاشتل

شرىيسراس لظا لشرماسا ل لاال لاا اس لشةس ىار ا لف ناء لقاا لشرإللقس لشرماساس لاصاال ل ال لساماإلوا لاشقسةاىوال
ظسحدادلشرنةولشرسولسؤاتل رولاتلاشحدلىنوىا لاىالاإلاولرااضلفنضلر لانولراولضرار ل خ ارلشرعا ىا ل
راولسا ارلرعدلشرماشتلشرماسا لظاسادلى تل شلشالس ار لافنوىالاحرلروىالظأ لاضىناهلفولا اعسلشرماشتل
فالفولرعدلالحر لير لف لاسة لظاررةىاس .ل
لللل اىالنولشرىير لشرى رظولراولحرلشرماسا لفول ظ شر لشس ارلحاتلسدظارلش ىاشتلشرىاسةظسلى لخلتل
شر عر لش ارولى لشرىاد ل 49لى لشرىدانسلشرسولساءلفاوا:ل"...غارلفنضلاساملروىالفول ارلسدظارلش ىاشتل
شرسولةساسةولف ناءلقاا لشرماساس لشالس ارلراولشةس ىار الاساماإلوا .ل
لللل اضى ل شلشالس ارلفولا اعسلىةسعاسلر لرعدلشرماشت" .ل
لللل لاا لشرىير لشرى رظولنولراولضرارلسضىا لشالس ارلفولا اعسلىةسعاسلر لا اعسلشرماشت207لفإ ل
شرىير لشرس شم ر لةاى لظا لف لاضى ل شالس ار لفو لرعد لشرماشت لفا لفو لرعد لرةىو لالحر لساراا لشرخاارل
راىسإلاقدا لاىنض لاىا لشرعات لفنض لى لظا لشرظااناا لشرسو لاىا لف لسيىاوا لا اعس لشرماشت لفو لشرسيراىل
شرس شم ر لىالاسإلارلظاس ارلشرماسا لحاتلش ىاشتلشرىيسراسلظانوىالاسحدادلشرنةولشرسولسؤاتلراتلىنوىا.لللللل ل
للللاظخص او لش ىاشت لشرسو لسدخت لفو لدش ر لشالس ار لفإنوا لسسى ت لفو لش ىاشت لشرسو لةساسةو لف ناء لفسرل
شرماشت لنساسس لرىتلاسود لشرماسا لفولسنىاس ل را لش ةر لفىا لش ىاشت لشرناسسس لر لشيرث لفا لشراصاس لفال
شروظسلفوولسإلدلى لش ىاشتلشر ار سلشرسولاللرلقسلروالظاالس ارلشرىسإلارلظارسدظار .ل

207ل اقتدلاستضلفحتدلشر عوتاءلراىيتر لشرى رظتولشنسعتادشلظوت شلشرخصتاولىسسوتالفتولشنسعتادهل رتولفنتضلاتا لرااتضلف لاستركلشرخاتارلراىسإلاقتدا لظيتأ لسضتىا ل ت هل
شالس اقاا لاشريرا لفولصاولشرإلعدلفالفولشس ارلالحرل –اىالنولرااضلشرىير لشرس شم ر  .-ل

ل -ل دراسلشر اخار لقانا لش ةر لشرى رظو لشرىرسىلشرةاظر لول .172ل

الفرع الثالث :نظام االشتراك المالي بين الزوجين في التشريع التونسي
للللراو لصإلاد لشرسيراى لشرسانةو لاضى لشرىير لشرسانةو لفحااىا لرلس ار لسخسال لسىاىا لر لن اراضل
شرى رظولاشرس شم ر لحاثلف لشالس ارلفول ارلشرإللقسلشرىاراسلظا لش ماشتلفولشرعانا لشرسانةولانصولراول
س اار لشرن ا لشرىارو لراماشت لفارىير لخات لراماسا لشرحر لفو لشخساار لن ا لشيسرشك لفو لش ىاشت لظا ل
شرماسا لظىاسو لقانا لخاو لاسإلار لظن ا لشاليسرشك لفو لش ىلك لظا لشرماسا لاض ل 26لفصل لفول
شرىاضا 208.ل ل
لللل ا لررل لشر صت لش ات لى لقانا لن ا لشاليسرشك لفو لش ىلك لشرسانةو لشاليسرشك لفو لش ىلك لراول
فنض:ل"ن ا لشاليسرشكلفولش ىلكل الن ا لشخساار لاساملراماسا لشخساارهلرندل ظ شر لرعدلشرماشتلفالظساراخل
الحر لا ا لاو دل ل رو لسإلت لرعار لفا لسىاس لى لشرإلعارشا لىااا لىيسراا لظا لشرماسا لىسو لاانا لى ل
ىسإلاعاالشرإلا اس".ل ل
للللاىا ل احر لراماسا لحا لاعى لشخساار ىا لراو ل ن ا لشاليسرشك لفو لش ىلك ل _شرىأخا لى لشرعانا ل
شر رنةو_ل ف لاس عالراولساةاىلن ارلشاليسرشكلراولف لاس لشرسنصاولراول ركلصرشحسلفولشرإلعد.209ل ل
لللل ضافسل رول ركلايىتلشرعانا لرد لىعسضااالسن لاا اسل دشرلش ىلكلشرىيسراسلا ررلشرسصرللفاوال
اش ىلكلشرىةس نا لى لدش ر لشاليسرشكلافولشنسواءلشرن ا لاغار ا ...ل

ل

ل

208لقتانا لرتتددل94لرةتنسل1998لىتتؤر لفتول9لنتتافىظرل1998ل اسإلاترلظن تتا لشاليتتسرشكلفتولش ىتتلكلظتا لشرتتماسا لىنيتارلفتتولشررش تدلشررةتتىولرتتددل91ل
شرىؤر لفول13لنافىظر ل .1998ل

209ل شر صتلشر انولى لقانا لن ا لشاليسرشكلفولش ىلكلظا لشرماسا  .ل

المحاضرة 6
الحقوق و الواجبات الزوجية في قوانين األسرة المغاربية
لللل رعد لشرماشت لشرصحاح لارسو لحعاقا لااشسظاا لىسظادرس لظا لشرماسا لى ليأ لشالرس شم لظوا لف لاعا ل
شرراشظ لش ةراسلفاىالظانوىا لالقدلنصالقاشنا لش ةر لشرى رظاسلااوالراولحعارلااشسظاالشرماسا لفول
ظاولل ارلشرماشتل ل
للللاا لشرىير لشرس شم ر لقظتلشرسإلداتلانولراولسعةا ل ل ولراحعارلااشسظاالشرماساس لظا لخلروالىال
راماتلراولماسسض لالىالراماسسلراولماسوا لالسىىلظانوىالفولحعارلااشسظاالىيسراسلفولشرىاد ل 36ل
غار لفنض لردت لر ل ش لشرسعةا ل رو لسعةا للخر لفظرم لفاض لشرحعار لااشسظاا لشرىيسراس لظإلد لف لاةى لى ل
دش رسوا لالةاالرىالاخسولظضلااشسولاتل رللسساهلشيخر ل اللىالنولرااضلشرعانا لفولحانض لال
شلشرساسضلىحىادلراولفةاسلفنضلاظرملشرسإلاا لالشرساافتلظا لشرماسا لشر ا لفصظحالىةؤارا لراولقد ل
شرىةااش لفاىالاخولسدظارليؤا لش ةر .ل
لللل ى ل ركلاا لرمشىالشرسعادلظىنوساسلشرىير لشرس شم ر لفولسة ارلشرحعارلاشراشسظاالشرماساس لالدرشةسل
ى لايسراا لفاوالفولشرى اولش ات لاىالاخسولظضلاتل رللراولشيخرلفولشرى اولشر انو .ل
المطلب األول :الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين
للللشرىعصاد لى لشرحعار لشرىيسراس لساك لشرحعار لشر اظسس لراماسا لىإلا لارااوىا لىإلا لا لنو لشرىير ل
لراولشرحعارلشرماساسلشرىسظادرسلظا لشرماسا لفولشرىاد ل36لى لقانا لش ةر لالسنعة لشرىاد ل رول
ل
شرس شم ر
فعرشا لشظس ولشرىير لى لخلروالشرسرااملراولشرساشنولشرإلداد لشرسولسرظ لشحدلشرماسا لظأفرشدلش ةر لال
ىنضلفدرسال هلشرىاد لفولشر عرشالش رظىلش ارولشرحعارلاشراشسظاالشرىسظادرسلااا اسلشرإلنااسلظا ظناء .ل
لللل فىالشر عرشالشر ل سلش خار لفنولى لخلروالراولسا ادلشرصاسلظا لش قارولاش صاتلاشر را لا ول
حعارلىإلنااسلىيسراسلظا لشرماسا  .ل
الفرع األول :الحقوق المعنوية المشتركة بين الزوجين
لللل شلشرنا لى لشرحعارلاللاعدرلظىات لاإلرللظارحعارلغارلشرىاراس لااىا لف لا ارلرااضلشة لشرحعارل
ش دظاس لفا لشرحعار لشرىإلنااس لاظو ه لشرسةىاس لفا لساك لفإنوا لحعار ليرراس لف ظسوا لهللا لسإلارو لراماسا ل رول

سانولشرحعارلشرىاداسل

لشينةا لاللاةسعا لفىرهل االلسةسعرلحااسضل اللظاسادلفناسلرض لاسسىىلظضليىاضل

اسنس لىإلضلحااسض لفظارماشتلاةس ا ىلف لاحعرلساكلشرحاىسلشيرواسلشرظار سلشردشرسلراولاىاتلشرخاررلستل
ارللاراولنعولشرىخاارلارسمهلاشحسااسض لا هلشرحعارلشرىإلنااسلشرىيسراسلاىالفقر الشرىير لاشرعانا ل
راماشسا لفاااشردا لاش ظناءلىنوالشرنصاولش اظر .ل
لااشسظاا لاسةااى لفاوا لشرماسا لى اعا لاةىل
لللل نصا لرااوا لشرىاد ل 36لى لقانا لش ةر لا و لحعار ل
شرىير لىنوالظىعسضولسإلداتل 2005لحسولا ورلىدىلشرىةااش لظا لشرماسا لالىةؤاراسوىالفولشرإللقسل
شرماساس لا لقد لشنسوجل ش لشرنوج لقظاض لشرىير لشرى رظو لفو لشرىاد ل 51لى لىدانس لش ةر لاشرسانةو لفول
شر صتل 23لى لىساس لش حاشت لشريخصاس لظا نىا لفرر لشرىيررا لشرىاراسانو لا لشرااظولظا لىا لرامات لراول
ماسسضلالىالراماسسلراولماسوا .ل
أوال:المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
لللل لرعد لشرماشتلارسولل ا شر ليرراس لقاناناسلظىسرد لنيا ض لصحاحا لا لف ل ه لشي ار لاشسو لشرماسا ل
سساهلظإلضوىالشرظإلالشر را ل ىنوالشرح ا لراولشرراشظ لشرماساسلالشرىياراسلفاض لال ركلاعسضولراول
شرماسا لشالرس شم لظا دشللشرسولير لشرماشتلى لفساوالاى لظانوالشرح ا لراولشرنةت لال ركلاسأسولظسيراىل
حتلشالةسىسا لظا لشرماسا لالشرإل ال لالا شلشرح ا لراولخصاصاسلشرحاا لشرماساس .ل

أ :حل اإلستمتاع بين الزوجين

لللل ش صت لشرىس ر لرااض لرند لظإلا لشر عواء لرامات لف لاظاير لماسسض لفو لف لاقا لىا لر لاا لظوا لر رل
يررو لاحاا لفالن اس لفا لىرا ل ال لفنو لشخسا اش لفاىا لاعضو لظض لراو لشررست لى لشرا ءلسن ا ش لرحرل
لرىالرا لر لماسسلرظدلهللالظ لرىرال
ل
شرى فر لقظاض لااسولفاللسي اضلرظادسضلفالرىاضلر لحعوالفولقرظانوا
ظ لشرإلاولياالرانظولصاولهللالرااضلاةا لى لرد لقرظا لماسوالاليس ارضلظارإلظاد لفأرةتل راضلشرنظول
صاولهللالرااضلالةا لفاىالساءهلقاتلرض:لل"االرظدلهللالفر لفخظرلفنكلسصا لشرنوارلاسعا لشراات"لفعات:لظاول
اا لرةاتلهللالفعاتلرض:لاللس إلت؛لص لافف ر لق لان لفإ لرسةدكلرااكلحعا لارإلاناكلرااكلحعالارماسكل
رااكلحعا" .210ل
210لراشهلشرظخار لفولصحاحض لشرىرسىلشرةاظر لظاولرن ةكلرااكلحر لحداثلرق ل.5199

لللل ار لانو لشرىير لشرس شم ر لصرشحس لراو لاشسو لشالةسىسا لظا لشرماسا لا لا رك لقاشنا لش ةر ل
شرى ارظاس لغارلف ل شلشراشسولفالشرحرلاىا لف لادختلفولخانسلشرىإلاير لظارىإلراللشر لنصالرااضل
هلشرعاشنا  .ل
ل

ب :حق إعفاف الزوجين

لشردنِاس لا ِإل ُّ ِ
ل لرىا لال ِ
لللل ِ
لاا ْسىت َ َّ
لشرا ُّ
لشرى ِ
لار افًا ل
شرإل ّس :ل و َ
لار ًّا َ
ل لر َّ ًس َ
حار لاش ُ ْىا َّ َ
َ
لرل لر َ
لاح ّت َ ُ ُ
شة َس ْإل َ َ َّ
لا َّ
لار ٌّ
ضلشّلل لافولشرسنماتل{ولْيَ ْستَ ْعفِف الذين ال يَِجدون
ار
ل لفَ َ
افسلفوالرِ ٌ
ل لاسإل َّ َ
ل لا ْ
ال َ
َ
َ
ل لافَر ّ
نكاحا} .211ل
ِ
للللاشالةسِإل الل َاولشرإل ِ
الشرا ُّ
اولشرإل ّسلاسااَّ والفَر اهل
للر لشرح شر لاشرةؤشتلى لشرناسلفَ لى ل
اللا
َ
ْ ْ
ُ َ
شّللل اا ا 212.ل
ّ
لللل ا ولرندلشر عواء لشالظسإلادلر لاتلىالادرال رولشرراظس لاى لحعارلشرماتلف لسحاف لشرى فر لراولر سوال
لررضوا لاررا لماسوا لاظاسوا لىىا لادنةض لاااحر لظض لشرإلار لافو ل ش لشرةظات لةدال
ايرفوا لاسصا ل
شريراإلس لشي ةلىاس لفىا لات لى لشرماسا لفظاشو لشر ةاد لشرسو لقد لسؤد ل رو لشالنحرشل لقات لسإلارو ":لقُلْ
ات يغضض ِ
ضوا مِن أَب ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ن" .213ل
وج ُه َّ
صارِ ِه َّ
ن فُُر َ
ن َويَ ْحفَظْ َ
ن م ْن ْ
وج ُه ْم...وَقُ ْل ل ْل ُم ْؤمنَ َ ْ ُ ْ َ
صارِه ْم َويَ ْحفَظُوا فُُر َ
ل ْل ُم ْؤمن َ
أَب َ
ين يَُغ ُّ ْ ْ َ
لللل نو لرااوا لشرىير لشرى رظو لفو لشر عر ل 1لى لشرىاد ل 51لى لىدانسلش ةر لشرى رظاس لا لسإلاض لشرىير ل
شرىاراسانو لى لاشسظاا لشرماسس لسساه لماسوا لا ل رك لفو لشرظند لشر انو لى لشرىاد ل 55لى لىدانس لش حاشتل
شريخصاسلشرىاراساناسلىإلظرشلرنضلظاشسولح لشرإلرا لفىالشرىيررا لشرس شم ر لفا لانولصرشحسلراول شل
ل
شراشسولفولنولشرىاد ل 36لى لقانا لش ةر لةاىلىال ارهلى لاشسولشرىإلاير لظارىإلراللفولشر عر ل  2ل
ىنوا .ل
جـ :اإللتزام بعدم إفشاء األسرار الزوجية

211لةار لشرنار لشياسل33
212ل شظ لىن ار لشرىرسىلشرةاظر لشرسمءلشرساةى لول.253
213لةار لشرنار لشياسل.31- 30

لللل ىإلناهل رس شم لاتلى لشرماسا لظأاللا ارلفحد ىالصاحظضلظةاءلظا لشرناسلااللا يولةرهلااللاخظرلظىال
ِ
ِ
ِ
ات لِلْ َغ ْي ِ
اّللُ}.214قاتلشيىا ل
ب بِ َما َحفِظَ َّ
ات َحافظَ ٌ
ات قَانتَ ٌ
اإلا لرنضلى لشرإلااولشرخ اس لقاتلسإلارو:ل{فَالصَّال َح ُ
شرظ ا :لف لقا ىاالظححعارلفماشسو لاشرعناالشرعاا لا الشردراءلفاضا لاقاتلقانساالف لىصاااالاىنضل
ِ
ت آنَ َاء اللَّ ْي ِل َس ِاجدا َوقَائِما} .215ل
قارضلسإلارو{:لأَمَّ ْن ُه َو قَان ٌ
لللل اراىلشظ لسراجلاشرظاوعولى لحداثلفظول رار لف لشرنظولصاولهللالرااضلالةا لقات:لل"خير النساء
التي إذا نظرت إليها أسرتك ،واذا أمرتها أطاعتك ،واذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها"216لاادختل
فول شلفاضا:لاسىا لىالااا لظانوىالفولشرخاا لااللةاىالحداثلشررفث لفىالظاركلظح لشرإلرا لالااال
رللااالشرنم س لفاعااولشرنةاءلشرصارحاالش ىا لى لساكلشرخاساال
ش
شرعرل لشردشرسلراول ركلفاوالفظاغلدقا
فو لشرىحاف س لراو لشراشسظاا لشرماساس لنا اك لر لاصت لح لشر اولظىا لح لهللا لفاالنسعات لشرةراى لى ل
ار ل رك لشرإلاو لشرخ و ل رو ل ار لهللا لشرإلاو لاصرل لشرن س لر لشرسىاد لفو لشرس اار لظىا لااا لىرشراال
رلةسس ارلى لساكلشرخ ااالاش ضرشرلاشني اروالظىرشقظسلهللالسإلارو لافةراشلقارضلسإلارو"لظىالح لهللا"لف لظىال
ح ضلرو لفولىوار لااساولشرن عسلرو لفو لاح

لحرلشررساتلفولغاظسو لسمشءلراولشرىورلااساول

شرن عسلشرى راضسلرو لفولحا لهللالسإلارو .ل
ل
ثانيا :المعاشرة بالمعروف وتبادل االحترام والمودة والرحمة
لللل ادختلسحالراشءلشرىإلاير لظارىإلرال لحة لىإلاىاسلاتلى لشرماسا لرآلخر لالشرسحاولظحة لشرخارل
فولشرىإلاير .ل
أ  -حسن التعامل بين الزوجين
للللسنولشرىاد ل 03ل ى لقانا لش ةر لشرس شم ر لراولفنض:ل"لسإلسىدلش ةرلفولحااسوالراولشرسرشظ لاشرساافتل
احة لشرىإلاير لاشرسرظاسلشرحةنسلاحة لشرخارلانظ لشيفاالشيسسىاراس" ل

214لةار لشرنةاء لشياسل.34
215لةار لشرمىر لشياسل.09
216لراشهلشرنةا ولفولةننض لشرىرسىلشرةاظر لظاولسوادلشرن سلفول ارسلهللا لحداثلرق ل.3298

للللا لفادا لراو ل رك لشر عر ل 2لى لشرىاد ل 36ل شرخاصس لظارحعار لشرماساس لشرىيسراس لظا لشرماسا لال
شرىعصادلى لشرىإلاير لظارىإلراللحة لاتلى لشرماسا لرآلخرلظارسحاولظحة لشرخارلفولشرىإلاىاسلظانوىال
لشرىإلاير لظارىإلرال لفةاس لسآرل لشرعااو لاشةسدشىس لشررشظ س لشرماساس لا ل ا لىا لنو لرااض لشرىير ل
شرى رظولفولشر عرل1لى لشرىاد ل51لى لىدانسلش ةر لشرى رظاسلالسإلاضلحعالااشسظالىيسراالظا لشرماسا  .ل
لللل فإلاو لشرماسا لف لاظ ال لاةإلوىا ليةإلاد لظإلضوىا لاحة لصحظس لات لىنوىا لرآلخر لظإيارس لشرىاد ل
ِ
ِ
ن فَعَسَى
وه َّ
وه َّ
ن بِالْ َم ْع ُروف فَإِ ْن كَرِ ْهتُُم ُ
اشررحىسلفولشرظاالاسركلشروسرلغارلشرىيرا لرعاتلسإلارو:ل{ َوعَاش ُر ُ
كثِيرا}217.ل ل
ك َر ُهوا شَ ْيئا َويَ ْج َعلَ َّ
اّللُ فِيهِ خَ ْيرا َ
أَن تَ ْ
ْ
لللل حاثل ظالر لشرنظولصاولهللالرااضلالةا لفنضلقاتلرإلا يسلرضولهللالرنوا:ل"كنت لك كأبي زرع ألم
زرع" ،

218

أي في حسن العشرة لف ساا لشرىإلاير لظا لشرماسا لظو شلشرىإلنولظار ضتلاشيحةا لقااللافإللل

اخاعا لرعارضلصاولهللالرااضلالةا :ل"خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي" 219.ل
للللفارإللقس لظا لشرماسا ل اسو لف لسظنو لراو لشالحس شر لاشرسعدار لاىرشرا لات لاشحد لىنوىا لحعار لشيخرل
اىيارره لا ش لاساو لشرىحظس لاشرىاد لظانوىا لاا ات لىنمت لشرماساسلظ لت لى لشروداء لاشرةاانس لااسإلتل
شرىنمت لسنس لا ائ ل راوا لات لاشحد لى لشرماسا لراسد لفو لساك لشرضلرس لرشحس لشرن س لا داء لشرظات لرع لارضل
ِ
سإلارو {:ومِن آياتِهِ أَن خلَق لَ ُ ِ
ك ََل ٍ
يات
كُنوا إِلَ ْي َها وَ َج َعلَ بَ ْينَ ُ
كمْ أَ ْزَواجا لِتَ ْس ُ
أَنفُِس ُ
كمْ َم َودَّة َو َر ْحمَة إِ َّ
ن فِي ذَل َ
ن ْ
ْ ََ
كمْ م ْ
َ ْ َ

لِقَ ْوٍم

ون}.220فىإلار لشرإلير لشرحةنسلظا لشرماسا ل حةا لشرماتلىإلاىاسلماسسضلاررااسوالررااسلحةنسل
يَتَفَكَّ ُر َ

اعاظتل ركل ارسلشرى فر لرماسوا 221.ل
ب  -التحلي بحسن الخلق
لللل ااا لظارااىسلشر اظسلغ شءلراراحلاي اءل ىرشالشرن سلاروالسأ ارلقدلا ارلحاا لشينةا ل لى لفستل
ركلاا لاساولشقس شر لشرعاتلشرحة لىىلش ىارلش ةاةاسلفولشرإلعاد لاشرإلظاد لاشرةااك لاساحادلهللال ةاشقاىسل
شرصل لاظرلشراشردا لاحة لىإلاىاسلشرماسس لى لف لىالدرالشريراإلسل رولسحعاعضل ةاشقاىسض لفاياسلسريدنال
217للةار لشرنةاء لشياسل.19
218لر اشهلشرظخار لفولصحاحض لشرىرسىلشرةاظر لاساولشرنااح لظاو لحة لشرىإلاير لىىلش

ت لحداث لرق ل 5189ل ول 184لول.184

ل

219لراشهلشرسرى لفولةننض لشرىرسىلشرةاظر لاساولشرىناقو لظاولفرا لفمشاتلرانظولصاولهللالرااضلالةا لحداث لرق ل 3895لول.709
220للةار لشررا لشياسل.21

ل

221ل رىرلةااىا لش يعر لفحاا لشرماشتلفولضاءلشراساولاشرةنس لدشرلشرن ا سلرانيرلاشرساماى لش رد لدا ل ظإلس لو.293

ل

رولشرعاتلشرحة لفول هلش ىار لانادلف لنإلاشلرح االفول لتلقارضلسإلارو":ل َوقُوُلوا لِلنَّ ِ
اس ُح ْسنال" 222ل
ن تلى لخلروالراولحااسنالشالسسىاراسلاش ةراس .ل
لللل ا لرنا لفو لرةارنا لشرارا لفةا لفو لىاار لش خلر لا لحة لىإلاىاسض لرماساسض لفرغ لش ني ارض ل لظسظإلاال
شردرا لايؤا لشرىةاىا لاا لاللاؤرو لسودش لر لىساىاس لماساسض لفاا لرااض لشرصل لاشرةل لارخ لشة ل
را يسلرضولهللالرنوالفاخا ظوا:ل"يا عائشة" ا"يا عويش ويا حميراء" لاادختلشرةرارلراولقاظوا لااا ل
رااضلشرصل لاشرةل لاعاتلروا:ل"إني ألعلم إن كنت عني راضية ،واذا كنت علي غضباء" لقارالفعاا:ل
اى لفا لسإلرلل رك لفعاتلرااضلشرصل لالشرةل :ل" أما إذا كنت عني راضية تقولين :ال ورب محمد ل اوذا
كنت عني غضباء تقولين :ال ورب إبراهيم" لقارا:لفستلاهللالاالرةاتلهللا لىالف سرل اللشةىك .223ل
ثالثا :التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم
لللل نصالراول شلشراشسولشرىيسركلشر عرلشر ار سلى لشرىاد ل36لى لقانا لش ةرلشرس شم ر لالشر عرل2لال
 3لى لشرىاد ل 51لى لىدانس لش ةر لشرى رظاس لا لشرىادسا ل 55لا ل 56لى لىدانس لش حاشت لشريخصاسل
شرىاراساناس .ل
ل
أ  -التعاون بين الزوجين على مصلحة األسرة
لللل اال ليك لف لرسإلاا لشرماسا لراو لشرظر لاشرسعاى لل ار لر اىس لرااوىا لاراو ل راسوىا ل

لياا لراحلل

شرسإلاا لظا لشرماسا لى ليأنضلف لاخ للشرإلوءلرااوىا لاىالف ل هلشرراحلسنسعتل رولش االدلفسمادلى لقا ل
شررشظ سلش ةراس لالسرظولشر ت ل راولحول ارسلهللالاسإل اىضلريإلا رلشيةل لاةوارسلشنعاادهل ىرلهللال
شّلل ِ
ِ
لظ ْإل ٍ
لراِاٌ " .224ل
لةىاىٌ َ
لظ ْإل ُ
لا َّ ُ َ
ض َوالى ْ َ
شقسدشءلظأظااض لرعارضلسإلارو:ل" ُِّرَّاسً َ
اَ
ً

ن لَ ْيس لِْْلِ ْن َسا ِ
ن إَِّال َما َسعَى} 225لفنمتل
للللفول شلشرةاارل ظالر لشظ لرظاسلفنضلرىالنمتلقارضلسإلارو{:ل َوأَ ْ َ
هللالظإلد ال{ألحقنا بهم ذريتهم}ل اإلنولظإاىا لفأدختلهللالرملاستلش ظناءلظصلحلشيظاءلشرسنس لفولراشاس ل
222للةار لشرظعر لشياسل.83

ل

223لراشهلشرظختار لفتولصتحاحض لشرىرستىلشرةتاظر لشرستتمءلشرساةتى لاستاولشرناتاح لظتاولغاتر لشرنةتتاءلااستد
شرصحاظس لظاولفولفضتلرا يسلرضولهللالرنوا لو.285

224للةار للتلرى شر لشياسل.34
225لةار لشرنس لشياسل.39

لافتولش دو لاىةتا لرقت ل2439لفتولفضتتا تل

قاتلشظ لرظاس:ل لهللالرملاستلارفىل راسلشرىؤىنا لىإلو لفولشرسنس ل ةاش لااناشلدانو لفولشرإلىتلرسعرلظو ل
ِ
يم ٍ
ان أَلْحَقْنَا بِ ِهمْ ذُرِيَّتَ ُه ْم } ل لاعات لسإلارو :ل{ َو َما
آمُنوا َواتَّبَ َع ْت ُهمْ ُ
ذرِيَُّت ُهمْ بِإِ َ
ين َ
فرانو ل لقرف :ل{ ل َوالَّذ َ
اه ْم} .ل
صنَ ُ
نَقَ ْ
لللل لسعاى لهللالسإلارو لاشرإلىت لشرصارح لشر

لاسإلاا لرااض لشرماسا لفر ل خار لادخر ا لش ظاش لرحىااسل

فاالد ىا لافا ر لسأىا لراو لىةسعظت ل راسوىا لاف قاى لضىا لرةلىسو لاررااس لهللا لرو لفو لحااسوىا لاظإلدل
ِ
رحااوىالخاصسل شلسراا لضإلافالاساىولاللرحا لرو لااللراص لى لشرظير لقاتلسإلارو":وَلْيَخْ َ
ين لَوْ
ش الَّذ َ
كوا مِن خلْفِهِم ذرِيَّة ِ
اّللَوَلْيَقُولُوا قَ ْوال سَدِيدا" .226ل
ضعَافا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا َّ
تَ َر ُ
َْ ْ ُ
ب :العمل على دعم روابط التماسك والتآلف بين أفراد األسرة ل
لللل راسحعرل ركلاسولف لساا لظا لشررستلاشرى فر لصاسلحىاىسلاصاسلشرنةو لاف لاتلشرحعارلشرسولفيرنال
راوا لسصو لنحالغااس لاشحد لا و لف لشرحاا لظا لشرماسا لانظ و لف لاةاد ا لشراد لاشريإلار لظارىةؤاراسل
اراحلشرسإلاا لاشرسسااملر لص ا رلش ىارلاىعاظاسلشرةا سلظارحةنس لاشرصظرلراولظإلالىالاارهلشينةا ل
راولاظعول شلشرىسسىىلشرص ارلىسىاةاالاىسرشظ ا .ل
جـ :رعاية األوالد وحسن تربيتهم
لللل لشرإللقس لظا لشيظاء لاش ظناء لسحاىوا ل رو لسانو لىيارر لشر ر لشرةااىس لفو لسإلار لش صت لظ ررض ل
اشرسظا لشر ر لظأصاضلساكل ولىظاديلاقاشردلسحد الرنواللااالشرع لر لا ارسوالشرةنسلشرنظااسلشريرا س .ل
لللل ةاش شلاا لشرعرل لقدلفىرلفولفا ر لى للاسلظايحةا ل رولشراشردا لاخاصسلرندلشراظر لر لاأىرلشيظاءل
راولنحالىالفىرلظضلش ظناء لفاإلتلىردل شل رولىالسظتلرااضلشيظاءلاللفولرار لشينةا لاحدهلظتلفولرار ل
ات لشراا ناا لشرحاس لى لحو لف ر ل ظنا و لحو لاحىت لات لفو لراولف لاضحولظات ليوء لفو لةظاتل
فظناءه لرإلتل شلشرحولشر ر ل الشر لفغنولر لفىرلشيظاءلظايحةا ل رولش ظناءلاىالفىرل ؤالء .ل
لللل القدلنولشرىير لشرس شم ر لراولاشسولشرررااسلشرىاداسلاشرىإلنااسلرألاالدلى لخلتلشر عرل3لى لشرىاد ل
 36لفىالس اصاتلالفحاا ل هلشرحعار لفعدلسراوالشرىير ل رولحا لشرسنصاولراولىاضا لشرحرلسساهل

226للةار لشرنةاء لشياسل.09

ش ظناءلفولظاولشرن عسلالشرحضانسلالشرنااظسلشريرراسلالغار الحاثلساءلفولظاولشرحضانسلى للفولشرىاد ل
 62ل ى لقانا لش ةر لفنض":لشرحضانسل ولررااسلشراردلالسإلااىضلالشرعاا لظسرظاسضلراولدا لفظاضلالشرةورل
راولحىااسضلالح ضلصحسلالخاعالالايسر لفولشرحاض لف لااا لف للراعاا لظ رك .ل
لللل اىالظا لىيسىلالشرررااسلشرىاداسلحا لنولراولىيسىلالشرن عسلفولشرىاد ل 78لى لقانا لش ةر ل
ا ولشر شءلاشراةا لاشرإللتلاشرةا لفالفسرسض .ل
لللل اىالااا لراولش ظاا لسافارلسانولشرررااسلشرىإلنااس لالشرىسى اسلفولشرحولاشرحنا لاشرساساضلشرةاا ل
شرةدادلاشرسرظاسلشررياد لفاررحىسلاشرىحظسلشرسولاحولف لاةع والشيظاءلراولفظا و لفىرلف ر لااللاظختلظوال
ال لى لقةا لقاظض لاسحسرا لىيارره لاراش ض لاشنساةا لف رسض لفل لااا لف ل لررحىس لهللا لاى لشرررااسل
شرىإلنااسلمر لظ ارلشردا لشرصحاحلفولن اسلش ظناء لاسإلود لظارنصحلاشرسو اولاشيريادلارد لشر اسلر ل
ركلخاصسلفولىرحاسلشر ارسلاشرى شر عس لاعاتلصاولهللالرااضلالةا :ل"رح لهللالاشردشلررولاردهلراولظره".ل
ف لر لاحىاض لراو لشرإلعار لظةاء لسرظاسض لاقةا لىإلاىاسض
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لاقات لرااض لشرصل لاشرةل  :ل"مروا أبناءكم

بالصالة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع"

228

لاقاتلفاضا :ل"أكرموا

أوالدكم وأحسنوا آدابهم ،فإن أوالدكم هدية إليكم".229ل ل
لللل فىا لشرررااس لشرىاداس لفسسساو لفو لاساو لشين ار لرااو لاسني سو لسني س لسةىاس لقااس لرايظاش لىؤىنا ل
فصحاءلفقاااءلرعاد لاخاعالاسةىا .ل
لللل ا ركلاسولراولشرماسا لف لاإلداللظا لش االدلفولشرىحظسلالشرررااسلشرىإلنااسلاشرىاداسلااللاؤ رلفحد ل
راولغارهلظيوءلحسولال لاحعدلف لراولفخاض لااللاحىاضلحعدهلراولشرسااولشي ا لاشر ناولاسسحاتلشرإللقسل
ظا لش ظناءل رولخصا لاردشء لاس عدلصاسلش خا لىإلنا ا لاسصظحلىاداسلاللف رلروالفولسا ارلشرىاد لظا ل
فظناءلش ةر.ل ل

227ل رظاحسل ر اا لشرحعارلشرماساسلراولضاءلشيسسواد لشرعضا ولشرس شم ر لف راحسلرناتلدرسس لشرداسارشهلفولشرعانا لشرخاو لاااسلشرحعار لساىإلسل
شرس شم رل 1لشرةنسلشرساىإلاسل 2011- 2010لول.41
228لراشهلفظالدشالادلفولةننضل لشرىرسىلشرةاظر لاساولشرصل لظاولىسولاؤىرلشر ل لحداث لرق ل 495لول .348ل
لظاولظر لشراردلالشيحةا ل رولشرظناا لحداث لرق ل 3694لول.167
229للراشهلشظ لىاسضلفولةننض لاساولش دو
ّ

لللل القدلسإلتلشرىير لشرى رظولنصالخاصالظاشسولررااسلش االدلراولفةاسلشاليسرشكلظا لشرماسا لقظتل
ش لاس ررلراولاتلحرلراولحدشلالايىاضلظنصاولسن اىاس لال هلشرىاد ل ولشرىاد ل 54لى لىدانسل
ش ةر لشرسولساءلفاوا:ل"ل لرأل اتلراولفظااو لشرحعارلشرساراس:
- 1حىااسلحااسو لاصحسو لىن لشرحىتل رولحا لظااغلة لشرريد؛ ل
 - 2لشرإلىت لراو لس ظاا ل ااسو لاشرح ا لرااوا لخاصس لظارنةظس لرلة لاشرسنةاس لاشرسةسات لفو لشرحارسل
شرىدناس؛ ل
- 3ل شرنةولاشرحضانسلاشرن عسل ظعال حاا لشراساولشر ارثلى ل هلشرىدانس؛ ل
- 4ل رضا لش ل االد الرندلشالةس ارس؛ ل
- 5ل شسخا لاتلشرسدشظارلشرىىانسلرانىالشر ظاإلولرأل اتلظارح ا لراولةلىسو لشرسةداسلاشرن ةاسلاشرإلنااسل
ظصحسو لاقااسلارلسا؛ ل
- 6ل شرساساضلشردانولاشرسرظاسلراولشرةااكلشرعاا لاقا لشرنظتلشرىؤداسل رولشرصدرلفولشرعاتلاشرإلىت لاشسسناول
شرإلنللشرى ضول رولشيضرشرلشرسةد لاشرىإلنا لاشرحرولراولشراقااسلى لاتلشةس لتلاضرلظىصارحل
شر ت؛ ل
 - 7لشرسإلاا لاشرسااا لشر

لاؤ ا و لراحاا لشرإلىااس لاراإلضااس لشرنافإلس لفو لشرىسسىى لاراو لشيظاء لف لاوا اشل

االد لقدرلشرىةس ا لشر راللشرىل ىسلرىساظإلسلدرشةسو لحةولشةسإلدشد لشر ار لاشرظدنو .ل
لللل رندىالا سررلشرماسا لسسام ل هلشراشسظاالظانوىالظحةولىال الىظا لفولفحاا لشرحضانس .ل
للللرندلافا لفحدلش رماسا لفالاااوىالسنسعتل هلشراشسظاال رولشرحاض لاشرنا ولشريررولظحةولىةؤاراسل
اتلاشحدلىنوىا .ل
لللل اسىسىلشر تلشرىصاولظإراقس ل ضافسل رولشرحعارلشرى اار لفرله لظارحرلفولشرررااسلشرخاصسلظحارسض ل
اال لةاىا لشرسإلاا لاشرسأ اتلشرىناةظا ليراقسضلقصدلسةواتل دىاسضلفولشرىسسىى .ل
للللسإلسظر لشردارس لىةؤارس لر لشسخا لشرسدشظار لشرلمىس لرحىااس لش
راعانا  .ل
لللل لسةورلشرنااظسلشرإلاىسلراولىرشقظسلسن ا لش حاا لشرةار سلشر ار ".ل

ات لاضىا لحعاقو لاررااسوا ل ظعال

رابعا :التشاور في تسيير شؤون األسرة وتباعد الوالدات.
لللل نصالراول شلشراشسولشرىيسركلشر عرل04لى لشرىاد  36لى لقانا لش ةرلشرس شم ر لالشر عرسا ل2لال
 3لى لىدانسلش ةر لشرى رظاسلالشرىادسا ل 55لال 56لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناسلسارلل شل
شراشسولراولراسرلشرماسس لراولخلللشرىيررا لشرس شم ر لالشرى رظولشر ا لفاردشهلفولىسىا لشرحعارلال
شراشسظاالشرىسظادرس لالادختلفول شلشرظاو :ل
أ :التشاور في تسير شؤون األسرة
لللل حث لشيةل لراو لشريارى لاسظادت لشر فر لفإلاو لشرر اس لف لاياار لشرىرؤاس لراو لشرحاا لفخ ل فر ل
ورى بَ ْينَ ُه ْم" 230لاقدلفىرلظوالشرنظولصاولهللالرااضلالةا لسإلرفال
شرىحاا لفعدلقاتلهللالرملالست:ل" َوأَْم ُر ُه ْم ُش َ
رىالانظ ولف لااا لاس ااظالرعااولفصحاظضل ةاشيإلارشلرو لظأنو لفصحاوليأ لفولاتلىالا ادلشرىسسىىلرعارضل
سإلارو:ل" َوشَاوِ ْر ُه ْم فِي ْاأل َْمرِ" .231ل
لللل ار لاسإلت لرارست لاال لراى فر لحرلشالةس ار لظرفاض لدا لشررسا ل رو لصاحظض لارنا لفو للاس لشر لر لدراتل
ِ
ِ
ن تَ َر ٍ
اض مِنْ ُهمَا وَتَشَاوُرٍ فَال جُنَاحَ عَلَْيهِمَا".232ل ل
ن أََرادَا فصَاال عَ ْ
راول رك ل لقاتلسإلارو ":فَإ ْ
لللل ل ظدشءلشر فر لاشرسياارلظا لشرماسا ل الشرسرسىسلشراشقإلاسلالةسعرشرلشرحاا لشرإلا ااسلشرىظناسلراولفةاسل
شرىاد لاشررحىسلشرسولسإلاوالهللالظا لشررستلاشرى فر لا الفاضالشرسإل ظارلشرصادرلر لشرحعارلشرىسظادرسلاحة ل
ن
ن مِ ْث ُل الَّ ِذي عَلَ ْي ِه َّ
سةاار ليؤا لش ةر لشرسو لفيارا ل راوا لشياس لشراراىس لفو لقارض لسإلارو :ل{ ل َولَ ُه َّ
بِالْمعر ِ
وف} 233.ل فارماسا لى ارظا لىإلا لظأ لاسدظر لات لىنوىا لااوس لظيؤا لشيخر لاىا لسعسضاض لحاسااال
َ ُْ
شرظاالاش ةر لىالشةس ارال رول ركلةظال .ل
ب :الحرص على تباعد الوالدات

230للةار لشريارى لشياسل.38

231للةار للتلرى شر لشياسل159
232للةار لشرظعر لشياسل233
233لةار لشرظعر لشياسل.228

لللل نولرااضلشرىير لشرس شم ر لشر عر ل 4لى لشرىاد ل 36لى لقانا لش ةر لانولراول ركلقظاضلشرىير ل
لشرماسا لشرىيسرك لفو لسن ا لشرنةت لى لخلت لشر عر ل 3لى لشرىاد ل 51لى لىدانسل
شرى رظو لراو لاشسو ل
ش ةر .ل
لللل الاعصدلظو شلشراشسولشرىظارد لظا لفسرشالشرحىت لاش خ لظأةظاولىنىلشرحىتلحسولاللااا لشينساول
ىسساظإلًا لاقدلارىلشرماسا لفول ركلىصاحسلارشحسلش لى لفسإلاولشرحىتلىد لقظتلف لسحىتلظآخر

234

لفال

رىمادلى لشرس رغلراإلنااسلظار تلقظتلف لاأسولرضلف لسداد لفعدلفسامل ركلىسىىلشر عضلشيةلىولحاثلساءل
فول شلشريأ ":لاساملشرسحا لشرىؤقالفولشينساولظعصدلشرىظارد لظا لفسرشالشرحىت لفال اعافضلرىد لىإلانسل
ى لشرمىا ل شلدرال راضلحاسسلىإلسظر ليرراً لظحةولسعدارلشرماسا لر لسياارلظانوىالاسرشا لظير ل
ف لاللاسرسولراول ركلضرر لاف لساا لشراةااسلىيرارس لاف لاللااا لفاوالرداش لراولحىتلقا " .235ل
ل
ل
خامسا :المحافظة على روابط القرابة
لللل نصا لرااوا لشر عرشا ل 05لا ل 06لا ل 07لى لشرىاد ل 36لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لا لشرحعاعس لف ل
شرىير لحرولاتل شرحرولراولشرح ا لراولصاسلشررح لالحة لىإلاىاسلشراشردا لى لخلتل هلشر عرشال
ردرسسلفنضلاقىلفولشرسارشر لالنسىتل ركلفو :ل
- 5ل"حة لىإلاىاسلاتلىنوىالالظا لشيخرلالشقارظضلالشحسرشىو لالماارسو " ل
- 6ل "لشرىحاف سلراولراشظ لشرعرشظسلاشرسإلاىتلىىلشراشردا لاش قرظا لظارحةنولاشرىإلرال" ل
- 7ل"لماارلاتلىنوىال ظااضلافقارظضلاشةسضافسو لظارىإلرال" ل
للللالظو شلشراشسولشرماسولشرىيسرك لفخ لشرىير لشرى رظولفولشر عر ل 5لى لشرىاد ل 51لى لىدانسلش ةر ل
شرى رظاس لساء لفاوا لفنض :ل" لشرحعار لاشراشسظاا لشرىسظادرس لظا لشرماسا  :ل- 5لحة لىإلاىاس لات لىنوىا ل ظا ل
شيخرلاىحارىضلاشحسرشىو لاماارسو لاشةسمشرسو لظارىإلرال؛" ل
234لرظاحسل ر اا ل شرىرسىلشرةاظر لول.48
235ل ىسى تتىلشر ع تتضلشيةت تتلىولشردارو شرىني تتألظىعسض تتولق ت ترشرلشرص تتادرلرت ت ىت تتؤسىرل شرعى تتسلشية تتلىولشر ارت تتث" دار لفاةت ت ا لاشرع تتدس"لشرىنإلعت تتدلف تتو ىات تتسل
شرىارىس ظارىىااسلشرإلرظاسلشرةإلاداس فولشر سر لى ل19ل –ل22لرظاىلش اتل 1401تل( 25ل –ل28لاناار ل . 1981ل

أ :حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم
حة لشرإلير لاعضولظحالشرماتلماسسضلراولظرلاشرداوالاشيحةا ل رولفقارظوالاصاسو

ل

236

لهللال

رملاستلرفىلحرلشراشردا ل رولشرىنمرسلشرةاىاس لفإ ل ركلايارل رولر لحعوىالراولش االد لااصاسلهللال
ظايحةا ل رولشراشردا لاصاسلراىسلسيىتلاتلفناش لشيحةا لشرسولاللسعىلسحالحصر لاشرسولسسضى لاتل
ىالاىا ل دخارضلضى ل شلشرىص احلشرإلا ل لنوولر ل شيةاء لراىسلا ارلى ارا لاى ل لفةاءلفناش ل
شيةاء لارادشلراولشراةا لفولقارضلسإلارو:ل" فَال تَقُل لَهما ٍ
أُف َوال تَ ْن َه ْر ُه َما َوقُ ْل لَ ُه َما قَ ْوال كَرِيما"
ْ َُ

237

ل هل

هلشرىنمرس.238
ل
شراصاسلسدتلراولف لهللالسإلارولسارولظن ةضلةظحانضلسارا لشراشردا لا شلااللرظاا ل
لللل سإلسظرلماار لشرماسسلراشرداوالحرلروالظير لف لاللسسإلةللفول شلشرحر لاقدل رحلشرسةاؤتلحاتل شل
شرحرلشرىىناحلراماسسل فا ىاسضلفوتلاا لى لشرضرار لسعنا لةااكلاسحركلشرماسسلضى لقانا لش ةر لفال
راسلل شلش ةااولل الحىااسلرىراملشررستلفولاة لش ةر لافولحارسلرفالشرماتلسنعتلشرماسس لفىا شل
ظإىاانوالشرإلىتل تلاةحرلروال اولشرس اارلى ل ل
لللل رعد ل و لشالسسواد لشرعضا و لفو لقرشر لصادر لر لشرىحاىس لشرإلااا لظساراخ ل 1985- 02- 25ل لف لرد ل
رغظس لشرماسس لفو لشرظعاء لىىلشرمات لشر

لىنإلوا لى لماار لف اوا لفو لفرنةا لال لاإلد لةظظالرس ااعوا لاساء لفول

حا ااالشرعرشر:ل"حاثلف لشرماسسللشرى إلا لضد ال اظاللشرس اارلظدراىلف لماسواللىنإلواللى لشرة رل
لظإلدلسإلةلل
رولفرنةالرماارلف اوالا شلدشخللفولظاولشرضررلااللس ارلظىاسظضلاف لشرعرشرلشرى إلا لفاض
ّ
شرماسسلفول اولشر لرلحا لروالراولفةاسلفنوالغارلرشغظسلفولماسوا".لل ل
للللاى ل فدولشيةل لف لسؤ رلشرماسسلرضالماسوالراولرضالن ةوا لاف لسار لف اضلخصاصالاشرداض ل شل
اانالسعا لىإلوىا لافول ارشىو ل ا شر لرماسوالاافاءلرضل ةاشحةا ل راض ل نضلىىالا رحضلااؤنةضلااعا لرشظ سل
شرماساسلاادر لفاشصرلشرىاد لاشررحىسلظانوىا لقاتلصاولهللالرااضلالةا ل" لى لفظرلشرظرلف لاح لشررستل
ف تلادلفظاض"ل شلاا لشالظ لىأىارشليررالظأ لاح لادلفظاضلسعااضلرارشظ سلشالسسىاراس لفإ لشرماسسلىأىار ل

236لرظدلشررحى لشر راانو ل ىدانسلشر عضلشرىاراولافدرسض لشرسمءلشر انو لىؤةةسلشرراا لرا ظارسلاشرنير لدا ل ظإلس لو.649
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ل

238ل خارتدلرظتدلشرترحى لشرإلتك ليخصتاسلشرىت فر لشرىةتتاىسلفتولضتاءلشراستاولاشرةتنس لدشرلشرىإلرفتسلرا ظتتىلاشرنيترلاشرساماتى لظاتراا لرظنتا لشر ظإلتسلشرخاىةتتسل
رةنسل 2006لو.126

يررالظأ لسح لادلف تلماسوالى لظاولفارو لا ركلسعااسلشررشظ سلشرماساسلاش ةر لاىالف ل ا شر لشرماسسل
اا ىالفولة لاشرداوال ارل ةلىولفصات .ل
ب :المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربين بالحسنى والمعروف
لللل حرلشراشردا لراولش االدلاللاةس اىل نةا لف لاحصاضلفالاعدره لرالحااتلش ظناءلف لاحصاشلىالسحىاضل
شيظاءلاش ىواالى لشرسإلولاشرإلناءلفولةظااو لىالشةس اراشل حصاءلىالاةسحعانضلى لشرظرلاشرسارا ل نضل
فىر لفار لشراصل لخصاصا لىا لسحىاسض لش لى لحىت لااالد ل ةاشرضا لاةور لظاراات لاش سىا لظارنوار لفول
ةظاتلشرررااسلشرى ااظسلى لسن اللاحىااسلى لشرحرلاشرظردلاشرىرا لاسإلودل حاشتلشرارادلى لسا لايظىل
ار شلار لاسإلاا لرىالسيإلرلظضلش لظحاةسلش ىاىسلاحد ا ل هل ولش لر ركلسإلتلهللالسإلارولشرسنسل
سحالقدىاوا لاسإلتلحعوالراولش ظناءل ل سلفضإلاللحرلفظاو لرااو لاشراشردش لى لفرضا ىالفعدلفرضول
هللالسإلارو لاى لفةخ وىالفعدلفةخ ض لاى لظر ىالافحة ل راوىالفعدليارلرظض لاى لفةاءل راوىالفعدلا رل
ظنإلىسض لا ىالشرظاولشرىاصتل رولشرسنس لفى لظرلظوىالاصتلاى لرعوىالىنى لراىلشيىا لشرسرى لاشظ ل
ىاسضلر لفظولشردردشءلقات:لفساهلرستلفعات:ل لفىولسأىرنولظ لرلشىرفسو!لفعاتلرضلفظالشردردشء:لةىإلال
رةاتلهللالصاولهللالرااضلالةا لاعات:ل"شراشردلفاة لفظاشولشرسنسلفإ لي الفحاف لراولشرظاولفالضاإلض"ل
اشرحداثلايىتلشراشردلفاضا .ل
جـ :التعامل مع الوالدين بالحسنى والمعروف
كوا بِهِ شَ ْيئا َوبِالْ َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانا" .239لفال لرملاست لسإلتلف ىاسل
اعُبدُوا َّ
اّللَ َوال تُ ْشرِ ُ
للللقات لسإلارو :ل" َو ْ
ك أََّال
ضى َربُّ َ
شيحةا ل رو لشراشردا لظإلد لساحاده لارظادسض لار لاعد لراو لشراشردا لىخااقا .لقاتلسإلاروَ ":وقَ َ
ن عِندك الْ ِكبر أَحدهما ِ
تعبدوا إَِّال إِيَّ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
أَو ك ُ
ُ
َ ُْ ُ
اله َما فَال تَقُ ْل لَ ُه َما أُف َوال تَ ْن َه ْر ُه َما َوقُلْ
اه َوبالْ َوالدَ ْي ِن إ ْح َسانا إمَّا يَ ْبلُ َغ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ

ب ارحمهما كَما ربَّيانِي ِ
كرِيما* واخفِض لَهما جناح الذُِّل مِن َّ ِ
كمْ أَ ْعلَمُ بِ َما فِي
يرا*ربُّ ُ
لَ ُه َما قَ ْوال َ
صغ َ
الر ْحمَة وَقُلْ َر ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
َ
َ ْ ْ ُ َ ََ َ
َ
نف ِ
ونوا صالِِحين فَإِنَّ ُه كَ ِ ِ
ين غَفُورا" .240ل
ك ْم إِ ْن تَ ُ
وس ُ
ُُ
ان لْْلَوَّاب َ
َ
كُ َ َ
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لللل اشياسلراول شلساىإلسلراتلصارلشرظرلظاراشردا لاىح ر لى لاتلفناش لشرإلعار لفارظرلالم لةاشءلاا ل
ش االد لفغنااء لفا لفعرشء لاةاشء لااناش لفو لحارس لن ةاسلحةنس لفا لفو لحارس لضسر لاشيى مشم لا ورا ل ركل
ظارن سلشر لسى اضلااىسلفل لفالحارسل اسا لرصظولسسإلتلشالظ لاخرتلر ل ارهلشرةا ل لاؤادلهللال
سإلارولشرىاقل لفللاسركلشالظ لاسصرللا الفولحارسل اسا لن ةولى ليأنضلف لا ضولش ظاا لااؤ رل
رااوىا لظت لاعات لرض :ل"اقت لروىا لقاال لاراىا" لفاض لشرس شر لاسا ل لارا لرا و لات لىا لفو لن اةوىا لى ل
يإلارلش ر لاشرحم  .ل
لللل لمشدا لشياس لفى شر لفا ر لساضاحا لرىا لاسولف لااا لرااض لشرارد لدش ىا لىى لفظااض لخصاصا ل ش لاظرشل
ارسمشلاصارشل رنده لى اىالاا لرند ىالقظتل رك لفأىرلهللالف لااا لروىالسانظضلااسىنولروىالشررحىسلظوىال
اشرررااسلرحاروىا ل لساشصتلشياسلظس اارلش ظناءلظ ضتلشراشردا لااسإلاو لا اظا لرو لشررحىسلى لهللالشر ل
اةإلالرحىسضلاتليوءلاشرعادرلاحدهلراولىاافأ لشراشردا لفعاتلسإلارو:ل" َوقُ ْل َر ٍ
ارحَ ْم ُه َما كَ َما َربَّيَانِي
ب ْ
صغِيرا" .ل
َ
ل
د :صلة الرحم
لللل نولراولاشسولصاسلشررح لاتلى لشرىيررا لشرس شم ر لالشرى رظولالسإلللىنوالحعالااشسظالىيسراال
ظا لشرماسا لفولاتلى لشر عرشال 5لال 6لال 7لى لشرىاد ل 36لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لالشر عر ل 5لى ل
شرىاد ل51لى لىدانسلش ةر لشرى رظاس .ل
للللا لفو ل ش لشرحر لقات شرعاضو لرااا " :اال لخلل لف صاس لشررح لاشسظس لفو لشرسىاس لاق اإلسوال
ىإلصاسلاظار" ل ل قات:ل"اش حاداثلفولشرظاولسيودلرو ش لارا لشرصاسلدرساالظإلضوالفرفىلى لظإلا ل
افدنا السركلشرىواسر لاصاسوالظارال لارالظارةل لااخسالل ركلظاخسلللشرعدر لاشرحاسس لفىنوالاشسو ل
اىنوا لىةسحو لارا لاصت ظإلا لشرصاس لر لاصت لغااسوا لال لاةىو لقا إلا لارا لقصر لرىا لاعدر لرااضل
اانظ ولرضلاللاةىولاشصل" .ل
لللل اىإلنو ل شلف لشرإلاىاء لىس عا لراو لف لصاسلشررح لاشسظس لالف لشرع اإلس لح شر لى لشراظا ر لاف لفقتل
درساسوا؛لشرال ل اف لشرحا لظاراساولارسىل رولشرحارس لفى لاا لرضلف لار لى للافخاهلغنولارىضلفعارل

ىإلد لفإ لصاسلش

لاا ولفاوالشرال لاشرىساىلالشرإلاداس لفىالشرإل لفللاإلسظرلاشصللرضل الل شلفر اهل

لشراشصت لرا لاا ل
ى لىارض ل ش لاا لقاد شر لفارصاس ل نا لرارو لفاوا لحارس لشرىاصات لا لشراشصت لظىإلنو لف ل
فعارشلاصتلفعارشلفإنضلاللاااللظارىةارد لشرىاراسلرإلسمه .ل
لاشظ لر ل
للللاىالف لشرصاسلشراشسظسلسسظىلحارسلشرىاصاتلفولشرعرشظس لاىالةاأسولى ل لى لاا لرضلف لار ل
ااو لفعرشء لاال لاةس اى لف لاصاو لسىاإلا لظىارض لفإ لشراشسو لرااض لف لاصت لظارىات لش قرو لفا قرو ل
اااا ل شراشسولرااضلظارنةظسلرى لر لاصاضلظارىاتلف لاصاضلظارماار لاشرااىسلشر اظس 241ل ةاش شلفإلاالشراشسول
فولشرصاسلفإ لشر شم دلاإلسظرلىةسحظا لا ركلى تلفخاكلشر نولفإ لشراشسولنحاهلشرسا للاشرماار لفإ لمدال
اف داا ل راض ليا ا لاا ل رك لشي دشء لىةسحظا لاات لرىت لا او لرااض لفاراض لااىا ل ساا لشرصاس لظارىاتل
اشرماار لساا لظإلااد لشرىراا ل ةاشساظس لشردراى لاشرسون سلظىا لاةر لاشرسإلماس لفو لشرىصا و لاةدشد لشردا لفال
شرىةارد لفو لةدشده لاسىراا لشرىراا لاغار ا لى لىس اظاا لشرحاا لفإ لى لشرناس لظت لفا ر لاللا عضل
دا لهللالسإلارولااللاةس اىلشرس اولراوليحلن ةضلاحعد ا 242.ل
لللل فسرشهلارىلف لشرصاسلاا ولفاوالشرال لاشرةل لاشرماار لارالاا لشرىراالفولفيدلشرحاسسل رولىةارد ل
ى لشرىةاردشالشرةاظعس لفس شر لا ضا لرنضلشر رل لا هلش ى اسلشرسولقدىسوال

لفىرلصاسلشررح لا ارشل

ىالااا لغاظرشلر لشرناس لاىالفر الشرن رل رولف لفولشالرسىادلش قرولشرعا ىلرارح لاللاإل ولش ظإلدلى ل
شرىةؤاراس لفى للرالاا لرارستلاردلرارلاف لاشحساتل شلشررستل رولىةارد لىاراسلفال رولشرسىراالفال
رول نعا هلى لحاتلارولفالضارلفولشرإلاشلار لاررلرضلاردهلار لاع لظاشسظض لفإ لشراشسولانسعتل رولش ل
رو ش لشرىحسات لفاا لقات لى ل لشراشسو لراو لشظنض لاراسلراو لااا لقد لق ى لرح لفخاض لاشرساو لاظار لى ل
شرىإلاصو.لار لرا يسلرضولهللالرنوالف لرةاتلهللالصاولهللالرااضلالةا لقات:ل"الرحم متعلقة بالعرش
تقول من وصلني وصله هللا ،ومن قطعني قطعه هللا" 243.ل

لللل الفول رمشىاسلشرافاءلظاالرسمشىاالشرةاظعسلر لنسدلفولقاشنا لش ةرلشرى ارظاسلةاىلىالنولرااضلشرىير ل
شرى رظولظيأ لسمشءلرد لشالرس شم لال ركلفوللشرىاد ل52لى لىدانسلش ةرلشرسولنولفاوالراولفنض:ل" لرندل
241لرظاحسل ر اا لشرىرسىلشرةاظر لو.50

لل

242ل شرىرسىلن ةض لشرص حسلن ةوا.

243لراشهللىةا لفولصحاحض لشرىرسىلشرةاظر لاساولشرظرلاشرصاسلالش دو لظاولصاسلشررحكلالسحرا لق اإلسوا لحداث لرق ل.4763

صرشر لفحد لشرماسا لراو لشيخلت لظاراشسظاا لشرىيار ل راوا لفو لشرىاد لشرةاظعس لاىا لرا رل لشيخرل
شرى ارظسلظسن ا لىال الىام لظض لفالشراساءل رولىة ر لشريعارلشرىنصاولرااوالفولشرىاشدلى ل 94ل رول
97لظإلده".ل ل
لللل ل ساسوالشرىاد ل 53لشرسولنولفاوالراولفنض:ل" ل شلقا لفحدلشرماسا لظإخرشتلشيخرلى لظاالشرماساسل
دا لىظرر لسدخاالشرنااظسلشرإلاىسلى ل فستل رسا لشرى رادل رولظاالشرماساسلحاال لىىلشسخا لشيسرشءشال
شرا ااسلظأىنضلاحىااسض ".ل
لللل فعد لظا لشرىير لشرى رظو لةظت لحىااس لشر رل لشرىإلسد لراو لحعض لا لا ش للرااا لشرحىااس لشرسو لى ل
ضىنوالسدختلشرنااظسلشرإلاىسليرسا لشرماتلشرى رادلسإلة الى لىةا لشرماساس لال ركلظإلدلش لسإلتل هل
ش خار ل رفا لفصااا لفو لسىاى لدرااى لش ةر لفو لشرىاد ل 3لى لشرىدانس لا لشرسو لفخ لظوا لحرفاا لشرىير ل
شرس شم ر لفو لشرىاد ل 3ل ىارر لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لفحظ ش لرا لظا ل ا لشيخر لسمشء لرد لسن ا ل
شالرسمشىاالشرماساسلشرىنصاولرااوالفولشرىاد ل 36لشرةاظعسلشردرشةس لال ر شم لشر رللشرىختلظاالرس شم لراول
سن ا لشرسمشىاسضلشرماساسلح ا الراولش ةرلقظتلفسحلظاولشر لرلالشرس اارلراضرر .ل
الفرع الثاني :الحقوق والواجبات المادية المشتركة بين الزوجين
لللل اإلدلاتلى لشيرث لالشريرا لشرىعسرنسلظارماشتلشرىسإلاعسلظا ىارلشرىاداس ل لا شلشالس اقاالشرىاراسلظا ل
شرماسا لى لشرحعار لشرىاداس لشرىيسراس لفإ ش لىاا لفحد ىا لاشرماشت لقا ىا لار ض لشيخر لاىا لاحر لراااوىال
سداا لشس ارلىارولظانوىالرسةاارليؤا لش ةر .ل
أوال :حق التوارث بين الزوجين.
لللل رعد لفاسو لشيةل لشرساشرث لظا لشرماسا لحرصا لىنض لةظحانض لاسإلارو لراو ل ر اء لشرحعار ل رول
فصحاظوا لاى لف لشرحعارلشرسولفىرلهللالسإلارولظأدش والفخ لاتلى لشرماسا لىالفرالرضلى لسراسلشيخر ل
شلفصاظسضلىصاظسلشرىاا لاقدلحدد الشريار لاظا لقدر الفاىتلظاا لافصاوالفاضحلس صات لفا لاسركل
حدلرفاالفاوا لر ركلنسدلس اظعالساىالظا لقاشنا لش ةر لشرى ارظ اسلفولسن ا لفحاا لشيرث .ل
أ :مشروعية التوارث بين الزوجين:

ِِ ِ ِ
لللل سعررلىظدفلحرلشرى فر لفولشرىارشثلقاتلسإلارو:ل{لِلرِج ِال ن ِص ِ
ك ا ْل َوالِدَا ِ
يب
يب م َّما تََر َ
ن َو ْاألَقْ َرُب َ
ون َوللنسَاء نَص ٌ
َ َ ٌ
ِ
ان و ْاألَقرب ِ
ِ
ِ
أَو كَثُ َر نَ ِصيبا َمفُْروضا} .244ل
ممَّا تَ َر َ
ون ممَّا قَلَّ م ْن ُه ْ
ك الْ َوالدَ ِ َ ْ َُ َ
لللل سإلسظر لشرماساس لفحد لفةظاو لشرساشرث لظا لففرشد لش ةر لن ىسض لقاشنا لش ةر لشرى ارظاس لفو لنصاول
قاشنانوالحسولسظا لىالراتلى لشرماسا لى لشرحرلشسساهلشيخر لاىعدشرلىالاةسحعضلى لسراسلشيخر لالقدل
حرصا لىدانسلش ةر لشرى رظاس لراو لسإلتل ش لشرحر لىيسراا لظا لشرماسا لى لخلتلشر عر لش خار لى ل
شرىاد ل51لى لىدانسلش ةر .ل
لللل الحسولاس لشرساشرثلظا لشرماسا ليررالالقانانالالظدلى لساشفرلير ا لحسولاةسعرل ر وىا :ل
- 1ف لااا لرعدلشرماشتلصحاحاليررا لةاشءلاا لىإلضلدخاتلفالخاا لف لال لفاالاا لشرإلعدلظا للاىاال
فحد ىالفإنضلاللار ضلشيخرلارالاا لىإلضلدخاتلفالخاا ل نضلراسلنااحاليرراا 245.ل
- 2ل ف لساا لشرماساسلظا لشرماسا لقا ىسلاقالافاسض لاىال شلسافولشرماتلاشرماسسلفولردسوالى ل لرل
رسإلو لفا لسافاا لا و لفولردسوا لىنض لا ش لظاس ار لش ىس لش رظإلس لفا لسافولشرمات لا و لفو لشرإلد لى ل
لرلظا لاقىلىنضلا الفولىرالىاسضلظ ارل اظوالفالرضا ا لا الشرىةىولظ لرلشر ار لف لشروارول
ى لشيرث .ل
للللف إ شلساشفرالساكلشريرا لاشنس الشرىاشنىلفإ لاتلاشحدلى لشرماسا لارثلصاحظضلظإلدلافاسض246.ل ل
ب :مقدار نصيب كل من الزوجين
لللل شرسظر لشرير لشيةلىو لات لى لشرماسا لضى لفصحاو لشر راا لفحدد لراااوىا لنصاظا لىإلانا لفول
شرىارشثلظإلدلافا لصاحظض.حاثلفرالهللالسإلارولراماتلشرنصللى لسراسلشرماسسلظير لفاللااا لراماسسل
ِ
ن َولَدٌ}
كمْ إِ ْن لَ ْم يَ ُ
اج ُ
ك ْن لَ ُه َّ
ف َما تَ َر َ
ص ُ
ك أَ ْزَو ُ
اردلااللاردلشظ لرعارضلسإلارو:ل{ َولَكُ ْم ن ْ
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لاقدلنصالشرىاد ل

 144لى لقانا لش ةر لفولفعرسوالش ارولشرماتلراولفنض:ل"لفصحاولشرنصل....لااةسحرلشرماتلشرنصلل

244لةار لشرنةاء لشياسل.07

245ل شظ لقدشىس لشرىرسىلشرةاظر للو.213
246ل شرحىاد لظ لصارحلشرحىاد

247ل -لةار لشرنةاء لشياسل.12

لشرحعارلشرماساسلفولشر عضلشيةلىو ل لدشرلشرريادلرانيرلاشرساماى لشرةإلاداس لدا ل ظإلسلول.96للل

ى لسراسلماسسضلظير لرد لاسادلشر ر لشراشرثلروا لالشر صتل93لى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاس ل
اشرىاد ل254لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناس .ل
ن"248.لانصالشر عرلش ارول
الرُب ُع مِ َّما تَ َر ْ
ن َولَدٌ فَلَ ُ
للللااةسحرلشرماتلشررظىلرعارضلسإلارو ":فَإِ ْن َ
كمُ ُّ
ان لَ ُه َّ
كَ
كَ
ى لشرىاد ل 145لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لراو لفنض":لفصحاو لشررظى....شرماتلرند لاساد لشر ر لشراشرثل
رماسسض" لفارماسسل شلاا لروالارد لى لمنا لفللاةسحرلشرماتل اللشررظى ل نضلش ظ لروا لفاحسولشرماتل رول
شررظى لفىال لاا ل ناكلىانىلاارعستلفللاحسولشرماتل رولشررظىلرعارض:لل"شرعاستلاللارث" لالشر عر لش ارول
ى لشر صت ل 94لى لىساس لش حاشت لشريخصاس لشرسانةاس لا لشر عر لش ارو لى لىدانس لش حاشت لشريخصاسل
شرىاراساناس .ل
لللل فىا لشرماسس لفسةسحر لشررظى لى لسراس لماسوا لظير لرد لاسادلشر ر لشراشرث لا ا لشالظ لفا لشظ لشالظ ل
الربع مِمَّا تَر ْ ِ
ن لَكُمْ وَلَدٌ} 249لفإنضل لر لاا لراماتلاردلارالى ل
ن لَ ْم يَ ُ
ةاش لنمت لرعارضلسإلارو:ل{ َولَ ُه َّ
كْ
كتُ ْم إ ْ
َ
ن ُُّ ُ
غار الفإنوالسرثلشررظى لاة اشءلاانالاشحد لفالفا رلفإنضلىعة لظانو لظارسةاا لانصالشرىاد لشر عرلشر اناسل
ى لشرىاد ل145لى لقانا لش ةرلراولفنض:ل"لفصحاولشررظى...شرماسسلفالشرماساالظير لرد لاسادلشر ر ل
شراشرثلرامات" لال الىالساءلفولشر عر لشر اناسلى لشر صتل 94لى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاس لال
شر عرلشر اناسلى لشرىاد ل255لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناسل .ل
للللاسةسحر لشر ى لارالسإلدد لظير لاساد لشر ر لشراشرث لرماسوا لا ا لشالظ لاشظ لشالظ ل ةاش لنمت لرعارضل
ِ
كُت ْم}250.لال الىالنصالرااضلشرىاد ل46لى لقانا لش ةرل
ن مِ َّما تَ َر ْ
ان لَ ُ
كمْ َولَدٌ فَلَ ُه َّ
ن الث ُ
ُّم ُ
سإلارو:ل{ فَإ ْن كَ َ
ا لشر صت ل 95لى لىساس لش حاشت لشريخصاس لشرسانةاس لا لشرىاد ل 256لى لىساس لش حاشت لشريخصاسل
شرىاراساناس .ل
ثانيا :ل واجب النفقة على األقارب

248لةار لشرنةاء لشياسل.12
249لةار لشرنةاء لشياسل.12
250لةار لشرنةاء لشياسل.12

لللل س ارلف لحصرلشرن عسلراولش قارولظارياتلشر لاردالظضلفولشرىاد ل 77لاللاظداشلاشقإلاا ل لشرىيا دل
فو ل شرحاا لشرإلىااس ل ا لشين ار لراو لش قارو لشرإلاسما لر لشراةو لظىا لفو ل رك لش قارو لش ظإلدا لى ل
شرنةولظتلحسولش قارولى لشرىصا ر لاأظا لشرماسسل ةاشخاسوا .ل
لللل اىا لفنض لال لاظداش لىسناةعا لىى لىظادي لشرسضاى لفو لشيةل لاىى لش ىر لشرصراح لفو لشرعرل لشرارا ل
ظايحةا ل رو ل ا لشرعرظول لقاتلسإلارو{:ل واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي
القربى}

251

لااسض لشردالرس لى لشياس لشراراىس لف لهللا لةظحانض لاسإلارو ل ار ل ا لشرعرظو لدا لسحداد لدرسسل

قرشظسو  .ل
للللالقدلاشفرلشرىير لشرس شم ر لاتلى لشرىير لشرى رظولفولشرىاد ل197لى لىدانسلش ةرلشرى رظاسلحانىال
نولراولفنض:ل" لشرن عسلراولش قارولسسولراولش االدلرااشردا لاراولش ظاا ل االد ىال ظعال حاا ل هل
شرىدانس".
لللللالساءلفولشر صتل43لى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاسلف لشرىةسحرلران عسلفولصن ا ل ىا:ل ل
ش ظاا لالش صاتلى لسوسلش ولال لرااش.لاى لسوسلش لفولحدادلشر ظعسلش ارو .لش االدلال لة ااش".ل لللللالفادالراول ركلشرىادل44لظإلد الى لشرىساس.ل ل
لللل فىالشرىير لشرىاراسانولفعدلنولراولاساولن عسلش ظناءلراولشيظاءلى لخلتلنولشرىاد ل 153لى ل
ىدانسلش حاشتلشريخصاسلحاثلفاسولراولشالظ لشرىاةرلن عسلش ظاا لالماسسلش و لالسام ل هلشرن عسل
حةولاةرلش ظناءل لسإلدداش.الر لاظا لشرىير لشرااظولش قارولشر ا لاةسحعا لشرن عسلظص سلصراحسلةاىل
ىالساءالظضلشرىاد ل 27ل ى لقانا لش ةر لشرااظولظيأ لساشملف لس رالشرىحاىسلن عسلىؤقسسلرى لاةسحعوال
يررالظناءلراول اظض "...ل
ثالثا :الحق في استقاللية الذمة المالية

251لةار لشرظعر لشياسل83

ل

لللل راماسا لشرحرلفولشةسعلراسلشر ىسلشرىاراس لظحاثلاللاساملرآلخرلشرسدختلفاوا لاىالف لشرماشتلاللاؤ رل
فولىظدفلشةسعلرض.لاىالفنضلاىا لروىالراولقد لشرىةااش لشالس ارلحاتل نياءلفىاشتلىيسراسلساسةولف ناءل
شرحاا لشرماساس لشر ااس لىنوا لسحةا ل رال لش ةر لا لظإلث لىيارر لشرسآرل لا لشرسإلاا لا لشرىياراس لفول
ش رظاءلش ةراس.ل ل
للللى لشرخصا ولشرىىاملريخصاسلشينةا لشر ىسضلشرىاراس

252

لا ولىسىا لىالرايخولى لحعارلاىال

رااضلى لشرسمشىاال شالقاىسلىاراس.253ل ل
لللل رعدلشسسوالقاشنا لش ةر لشرى ارظاسل رولشرسنصاولراولشةسعلراسلشر ىسلشرىاراسلراماسا لفأادا لرااضل
شرىاد ل 37لى لقانا لش ةر لشرس شم ر 254لاا ركلشرىاد ل 49لى لىدانسلش ةر لشرى رظاس 255لالشر صتل 24ل
ى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاس لالشرىاد ل58لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناسلالشرىاد ل17ل
ى لقانا لش حاشت لشريخصاسلشرااظو

256

لىى لشخسلل لظا ل ه لشرسيراإلاا لفاىا لاخو لشرعة لشرىنصاول

فاضلراول شلشرىعسضو ل لنسدلشرىير لشرس شم ر لالشرى رظولاإلسظرشنضلحعالىيسراالراللشرماسا لظاةسإلىاتل
رظار:ل"راتلى لشرماسا " لفاىالاإلدهلشرىير لشرىاراسانولالشرااظولى لحعارلشرماسسلراولماسوا .ل
لللل فا ت لشرماسا ليخصا لىةسعل لفو لشرسصرللشرااىت لفو ل شرسسار لاشقسناء لش ىلك لاال لاالاس لرارستل
راو لماسسض لفولفىاشروا لا و لسن لرعاد ا لظللساقل لراو ل سام لماسوا لاىوىا لاانا لغناس لفللاامىوال
يوءلى لشرن عسلشراشسظسلفولش صتلراولماسوا 257.ل
لللل ا لسإلسظر لحراس ل لسصرل لشرى فر لفو لىاروا ل لى لحعار لشرماسس لافعا لراىاد ل 38لى لقانا لش ةر ل
شرس شم ر لاقد لفسىى لفعواء لشيةل لراو لحراس لسصرل لشرماسس لفو لىاروا ل لشرحاصاس لرااض لى ل ررل
ىيرارس لاراسلراماتلحرلفاضل اللظرضا الشرصراحل ال شلش ىرلقررلراى فر لىن ل 14لقرنالرندىالنمرال
ِِ ِ ِ
ص ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
يب مِماَّ
يب ممَّا اكْتَسَبُوا وَللنسَاء نَص ٌ
شياسلشراراىسل:ل{لوََال تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ هللا به بَ ْعضَكُمْ عَلَى بَعْض للرجَال نَ ٌ
252ل شر ىسلشرىاراسل و:ل"ىالرايخولاىالرااضلى لفىاشتلاداا لىن ارل راوالاىسىا " .ل

للل -فحىدلرظدلشررمشرلشرةنوار لشرىرسىلشرةاظر لول223ل اىالظإلد ا.

ل

253ل ةحارل ظ شر ا لىنصار لن راسالشرعانا لاشرحر للدااش لشرى ظاراالشرساىإلاس لشرس شم ر ل ظإلسل 1992لو.231

لل

254لسنولشر عر لش ارولى لشرىاد ل37ل ى لقانا لش ةر لشرس شم ر لراولفنض:ل"راتلاشحدلى لشرماسا ل ىسلىاراسلىةسعاسلر ل ىسلشيخر".
- 255لسنو لشر عر لش ارولشرىاد ل49لى لشر ىدانسلراولفنض:ل"لراتلاشحدلى لشرماسا ل ىسلىاراسلىةسعاسلر ل ىسلشيخر "...ل

ل

256لسنو لشرىاد ل19ل ى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظولراولفنض:ل"لاحرلراماسسلراولماسوا..:و  -ل رد لشرسإلرال ىاشروالشرخاصسلظوا لفاوالف ل
سسصرل لفاوالاىالسياء.
 257رىرلفرا لش ةر لفولشرير للشيةلىو ل شرىاسظسلشرإلاىاسلاشرىاسظسلشرإلصراس للظارااللاصادش لشر ظإلسلش ارول 1951لو .87ل

اكْتَسبن وس لأَُوا هللا مِن فَضلِهِ إِنَّ هللا كَان بِ ُ ِ
يءٍ عَلِيما}
َ
ْ ْ
َْ َ ْ
كل شَ ْ

258

لحاثلفصظحلظاةس ارسلشرى فر لف لساةول

شرىاتلاف لسحامهلااررسات للسظاىلاسيسر لاسوولرى لسياء لرعارضلسإلارول:ل{وآتوا النِساء صدق اتِهِ َّ ِ ِ
ن
َ َ َ َُ
َُ
ن نحْلَة فَا ْ
ِ
يءٍ مِنْهُ نَفْس ا فَكُلُوهُ هَنِيئا مَرِيئ ا}.259ل ل
ن لَكُمْ عَ ْ
ط ْب َ
ن شَ ْ

للللفللةا ا لراماتلراولفىاشتل ماسسضليررالاقانانا لش ىرلشر لاسإلتلسصرفوالفولسىاىلفىاشروالظلل
لماسوا لارضاه لسصرفا ليرراا لاناف ش لاىا ل لروا لف لسعظا لغاس لفىلاوا لاساات لغار لماسوا لال لدشرل
ىصارحوالاسن ا لرعاد الدا لفدنول سام لفالساقللراول رشدسض.260لالا ركلشرماتلاسىسىلظارةا سلشرااىاسل
راو ل ىسض لش رىاراس لى لدا لف لااا لراماسس لشرحر لفو لشرسصرل لفاوا لةاى لىا لاسإلار لظاشسو لشرمات لفول
شين ارليررالاقانانالراولماسسض لى لغ شءلااةاء لارلتلاةا لفالفسرسضلاىالاإلسظرلى لشرضرارااال
فولشرإلرللاشرإلاد لا شل ظعالرنولشرىاد ل78لى لقانا لش ةر .ل
المطلب الثاني :الحقوق و الواجبات المتقابلة للزوجين
لللل ل ظاإلس لشرى فر لاشررست لى لحاث لشرسرااظس لشر امااراساس لاى لحاثلسااال لهللا لةظحانض لالسإلارو لروىال
شقسضالسيراىلظإلالشرحعارلشرسولاخسولظوالفحد ىالدا لشيخر(شر ر لش ات) لالاىا لف لساا ل هل
شرحعارلىسعاظاسلفاىالظانوا(شر ر لشر انو) .ل
الفرع األ ول :حقوق الزوج على زوجته
لللل سسى تلحعارلشرماتلراولماسسضلفاىاااو :ل
أوال :الحق في الطاعة و القوامة
لللل ظىسرد ل ظ شر لرعد لشرماشت لا لدرا لشرمات لماسسض ل رولظاا لشرماساس لااا لراو لشرماسس لاشسو ل ارسل
شرماتلفولش ىارلشرىظاحس لفلل ارسلرىخاارلفولىإلصاسلشرخارر .ل
ظت لش ا ر لى ل رك لسإلتلشيةل ل ارس لشرماسس لرماسوا لسوادش لفو لةظاتلهللا لا لفو ل ش لساء لقات لراول
رضولهللالرنض:ل"لجهاد المرأة حسن التبعل"لف لحة لىإلاير لماسوا .ل

258لةار لشرنةاء لشياس.32
259لةار لشرنةاء لشياس.04

ل

ل

260لىحىدلىحد ل لشرىرسىلشرةاظر لو .404ل

لللل ا لقد ل ظا لر لشرنظو لصاولهللا لرااض لا لةا لفنض لقات لفو لشرحدا ا لشريرا ا لشرىيوارا  :ل"فاىا لشى فر ل
ىاسا لاماسوا لرنوا لرشا لدخا ا لشرسنس" ل"را لانا للى شر لفحدش لف لاةسد لر ارلهللا ل ىرا لشرى فر لف لسةسدل
رماسوا لاشر لفىرلىحىدلظادهلاللسؤد لشرى فر لحرلرظوالحسولسؤد لحرلماسوا" .ل
ون عَلَى النِ َساءِ بَِما فَضَّلَ هللا بَ ْعضَ ُهم عَلَى
للللالقدلسإلتلهللالرملاستلشرعاشىسلفولشرمات لرعارضل{:لالرِ َجالُ قَوَّ ُ
ام َ
261
ِ
ِ ِ ِ
بع ٍ ِ
ن مِ ْث لَ الَّذِي عَلَ ْي ِه َّ
ن أَْم َوالِ ِهم} القارضلفاضاَ {:ولَ ُه َّ
ن بِ َ
ض َو ب َما أَْنفَقُوا م ْ
َْ
ن دَرٍجَة وَهللاُ
الم ْع ُروف َول ْلرَِجال عَلَ ْيه َ
يز َح ِكيمٌ} 262ل فايةل لسإلتلر اةسلش ةر لراماتلالظنا الراولحة لشرىإلاىاسلالشرسياارلظا لشرماسا  .ل
عَزِ ٌ
غارلف لشرلفالرلنسظاهل الف لشرىير لشرس شم ر لر لاخولحعارلشرماتلظنولالر لاأالراول ار الظتل
ش غرولف لحرلشر ارسلاا لىنصاولرااضلقظتلشرسإلداتلفولشرىاد ل 39لى لقانا لش ةر لالىىلسإلدااضل
ح للنولشرىاد لاللندر لف السرشسىلر لسعرارل شلشرحرلراماتلف لف لشر رالىنضلسإلاضلى لشرحعارل
شرىيسراسلظا لشرماسا لخصاصالالفنضلاةىلى لدش رسوالفولشرىاد ل 36ل شرىإلدرس لا لا ركلش ىرلظارنةظسل
راىير لشرى رظولشر لنوجل شلشرنوجلقظاض .ل
للللل ال ركلراولخلللسيراإلاالى ارظاسلفخرىلشرسولشحس الظر اةسلشرإلا اسلراماتلالنصالراول ركل
صرشحسلفولشر عر لشررشظإلسلى لشرىاد ل 23لى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاس لالشرىاد ل 56لى لىدانسل
ش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناس .ل
ثانيا :الحق في التأديب
لللل فإ شلصدرالر لشرماسسلسصرفاالنحالىخار سلاشسولشر ارس لفإلاولشرماتلحرلسأداظوا لال ركلرظرل
ىرشحت لحةو لىا لسعسضاض لشر ظاإلس لشرىمشساس لرماسسض لفىنو ّلى لاا اوا لشرار لاشيرياد لاشرااىس لشر اظسل
شرواد س لاىنو لى لاا اوالشرار لاشروسرلا الرا لى لفراش لسأداولشرن ةولفالشرىإلنا لاىنو ّ لى لاةسظدل
ظو ّ لشر اشلاقظحلشرخارلفللاسد لىإلو لار لاالل سرل ةاشنىالاسد لشرسخااللظارضرو.ل ل
لشرماتلظسأداولماسسضلفصاحلراى فر لافن ىل ةرلافحة لافةسرلروالافسعولرارشىسوالافح ل
ل
للللاالليكلف لقاا
رةر ا لا الى لاخار والااس اىلراولى ل ورلىالخ ولى لفىر ا لىىلشرىلح سلف لشرع لر لشرارا لاسضل
ّ
261لةار لشرنةاءلشياسل.34
262لةار لشرنةاءلشياسل.34

شررستل رول سظا لخ اشالشرسأداولقظتلشراصاتل رولىرحاسلشرنيام ل

لشرنوجلشيةلىولاللانس رلحسول

ل
اعىلشرنياملظار إلتلاسإلا لشرى فر لرشاسلشرإلصاا 263.ل ل
للللاقدلير لهللالسإلارول لثلاةا تلراسأداولفولقارض:ل{ و الآلتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم ف ال تبغوا عليهن سبيال إن هللا كان عليا كبيرا} 264.ل
ل
للللا ولراولشرنحالشرسارو :ل
 - 1الوعظ ل :لرعارض لسإلارو لفو لشياس لشرةاظعس ل :ل{ لفإل ا ّل}ل 265لااسو لف لااا لار لشرمات لرماسسضل
ظأةااولحاا لرقارلىعنى لرحاىالرانالخاراالى لشريد لالشرسإلناللاشر ا سلاراحلشالةسإللءلى إلىالظارحول
ةاشرشد لشرخارلراماسس لفاإلاوالسعظتلشرىار سلاسإلادلش ىارل رولىساراوالشر ظاإلاسلشرةااىسلشرسولسحعرلشرودلل
ش ةىولى لشرحاا لشرماساسلظارةا لاشرىاد لالشيةسعرشر .266ل
- 2الهجر في المضجع :لل شلرسملشرماتلر ل صلحلماسسضلارد ال رولساد لشرصاشولظا ةااولشراا ل
اشرىار سلشرحةنس لش نسعتل رولشرخ ا لشر اناسلا ول سرلشرماسسلفولشرىضسىلرعارضلرملاست{:لواهجروهن
في المضاجع}ل

267

لاراإلاىاءلفقاشتلرداد لفولاا اسلشروسر268لافصحوالافقاش ا269ل لرا لانظ ولف لاللاظاغل

شروسرلفولشرىضسى لشرىد لشرسولضرولهللالفسللر رشلراىارولرا وء لاانظ ولف لاعصدلى لشروسرلشرتسأداول
اشالةسصلح لاللسي ولاشالنسعا لاشرىضارلر شسوا.ل ل
لللللاقدلس ررلشرىير لشرس شم ر لراوسرلفولشرىضسىلفولشر عرل03لى لشرىاد ل 53لى لقانا لش ةرلارا ل
اأحدلش ةظاولشرسولسخاتلراماسسل اولشرس اارل شلىالسسااملشروسرلىدسضلشريرراسلالشرعاناناسلا ولفرظإلسل
فيورلىالر لاا لفول ركلر رليررو .ل

263ل ر ظر لشرىرسىلشرةاظر لشرىسادلشرخاىس لو.62ل

ل

264لةار لشرنةاء لشياسل.34
265لةار لشرنةاءل34ل.

لل

266ل شراةانو لشرىرسىلشرةاظر لشرىسادلشر انو لول.334
267لةار لشرنةاءل.34

ل

ل

268ل شريرظانو لشرىرسىلشرةاظر لشرىسادلشر ارث لول.259

ل

269ل فظالرظدلهللالىحىدلظ لىحىد لظ لرظدلشررحىا لشرى رظولشرىإلراللظارح اولشرررانو لشرىرسىلشرةاظر لول.15

ل

 - 3الضرب :ل شلفخ عسالشراةااسا لشرةاظعسا لفولسأداولشرماسسلفا لان ى لشرار لاشرنصحلالشرساددلار لاأال
شروسر لفو لشرىضسى لظنساسس لافصرا لشرماسس لراو لشرنيام لشنسعت لشرمات ل رو لشراةااس لشر ار س لى لاةا تل
شرةل :ل"فاسعاشلهللالفولشرنةاءلفإنا ل
شرسأداولا ولشرضرولرعارضلسإلارو:ل{واضربوهن}ل
ارعارضلرااضلشرصل لا ّ
ّ
فخ سىا ّ لظأىانسلهللالاشةسحااس لفراسو ّ لظااىسلهللا لارا لرااو ّ لف لاللا أ لفريا لفحدلسارانضلفإ لفإلا ّ ل
ركلفاضرظا ّ لضرظالغارلىظرح لارو ّ لرااا لرمقو ّ لااةاسو ّ لظارىإلرال"270ل.ل ل
اقدل س رلشر عواءلراولساشملضرولشرماسسلشرسولاللسسد لفاوالشرىار سلاالل سرلااللاصاحلى اوال اللظض ل
ار لاةس ىلشرماتلشرصظرلراولنيام الاىإلصاسوا 271.ل
لللل اراولشرماتلف لاللاةسإلستلفولشراساءل رولاةااسلشرضرولظتلاصظرلراولماسسضلاااررلشرىحاارسلرد ل
ىرشا لفو ل صلحوا لظارار لفاال ل لشروسر ل اناا لفإ ش لن لصظره لار لاإلد لاحسىت لرناد ا لا لرصاانوال
انيام ا لارفىلف لشرضرولاأسولظايصلحلااعا لشالراساتلظايرلشرضرولاإللتلرانياملاراسلرلنسعا ل
ى لشرماسس.ل ل
لللل شلار لسنولقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلراولحرلشرماتلفولسأداولماسسضل شلىالشسسوالنحالشرنيام ل
رغ لف ل هلشرعاشنا لفر الراللشرماسا لشرحرلفولرفىلدراىلشر لرلفالشرس اارلراةظول شسضلفالظةظول
شرضررلشرلحرلظأحد ىالال الىالنسدهلفولشرىاد ل 55لى لقانا لش ةر لفاا لى لظاولفارولف لاإلسرلل
ظو شلشرحر .ل
لللل ا لفو ل ه لشرىاد لس ظاعاا لقضا اس لرداد لىنوا لىا لقررسض لشرىحاىس لشرإلااا ل" لشىسنا لشرماسس لر ل
شررسا لظاالشرماساسلظإلدل انسوالى لشرماتلاللاإلسظرلنيامش".272ل ل
للللفى لشرىإلرال لررفا ل اقانانا لف لاالاس لشرسأداو لشرسولخولظوا لشررست ل سرشء لرىحاارس لرلتلشرإلصاا ل
اشرسىردلاشرنيام لفللااا لراولشرماتلشرسىاد لفولسأداولشرماسسلظناسلشيضرشر ل لفنضلظىسردلشنصااروال
رضلاساقللحرلشرسأداولالسةسأنللشرحاا لشرماساسلظيااوالشر ظاإلو .ل

270ل راشهلىةا لفولصحاحض لشرىرسىلشرةاظر لاساولشرحج لظاولحسسلشرنظولصاولهللالرااضلالةا لحداث لرق ل2224لو.886
271ل شظ لقدشىس لشرىرسىلشرةاظر لشرسمءلشرةاظى لول.243/7

ل

ل

272لقترشرلشرىحاىتسلشرإلااتالفتولشرىاتللرقت ل189324لصتادرلظستاراخل14ل 1998- 05-لىنيتارلظىساتسلشالسسوتادلشرعضتا ولر رفتسلش حتاشتلشريخصتاس لرتتددل
خاول 2001لول 147ل.

ل

لقدلاعىلفاضلشرمات ل الشيخر ل
ل
للللافخارشلفإنضلى لشرلم لشيي ار ل رولف لشرنياملاىالقدلسعىلفاضلشرماسس
شن لقالى لشياسلشراراىس:ل{وإِن اِمرأَةٌ خاف ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ت بِهِ} لفاىال
اح عَلَ ْيه َما ف َ
يما افْتَدَ ْ
ت م ْن بَ ْعل َها ُنشوزا أَ ْو إعْ َراضا ،فََال ُجنَ َ
َ ْ َْ َ َ ْ
ااا لراماتلشرحرلفولسأداولماسسض لفإ لروا ل شرحرلفاضالفولسأداظضلالرا لظاشة سلشرعاضو لال الىال
شسسضل راضلظإلالشر عواء .لل
ل
الفرع الثاني :حقوق الزوجة على زوجها
لللل اىا لف لنسىتلحعارلشرماسسلراولماسوالفولشيسو :ل
أوال :الحق في العدل عند التعدد
لللل لشيس شر لشرإلدتلرندلسإلددلشرماساالاسدلظنولقرلنولفولقارضلسإلارو:ل{ وإن خفتم أال تقسطوا في
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى أال تعولوا} .273ل
للللفاياسلشراراىسلدشرسلراولشيس شر لشرإلدتلفول شرسإلدد لال الى لاشسظاالشرماتلسساهلماساسض لال الىالر ل
انو لرااض لشرىير لشرس شم ر لظىاسو لسإلدات لقانا لش ةر لرغ لفا لش در لشنضلفر و لنو لشرىاد ل 37لشرسول
اانالسنولراولحرلشرماسسلفولشرإلدتلرندلشرسإلدد لالاللنإلا لةظول شلشرح ل لىادش لف لشرىير لالمشتل
اظاحلشرسإلددلال الىالةظرلشرس ررلرضلفولىةأرسلشرسرخاولشرعضا ولظارسإلدد .ل
لللل فىالشرىير لشرى رظولفعدلنولراول شلشرحرلظىاسولشر عر لش ارولى لشرىاد ل 51لى لىدانسلش ةر ل
شرى رظاس لفاىالر لا ارهلشرىير لشرىاراسانولالشرااظو .ل
ثانيا :الحق في النفقة
لللل رإلتلى لظا لف لشراشسظاالشرىسرسظسلر لرعد ل شرماشت لىالاسحىاضلشرماتلى لاشسولشرررااسلشالقسصاداسل
رألةر لا رك لظاين ار لراو لشرماسس لاش
اشسولشين ارلراولاشرداو لظيرا لىإلانس .ل

273لةار لشرنةاء لشياسل.3

ل

ات لاىا لاسحىت لش

ات لرند لظااغو لىى لشرعدر لراو لشراةو ل

للللاشرىعصادلظارن عسلر سل ولشيخرشتلاشر او لاعاتلن عالشردشظس ل شلخرسالى لىاكلصاحظوالظارظاىلفال
شرولكلاىالاعاتل شلرشسالظارظاى لفىصدرهلشرن ار لااردخاتلاشرن عسلشة لشرىصدر لاسىإلوالن عاا لان ارل
–لظاةرلشرنا -ل فىالفولشص لحلشر عواءلفوول خرشتلشريخولىؤانسلى لسسولرااضلن عسضلى ل إلا ل ل
ااةا لاىةا لانحال رك .274ل
لللل

لاساو لشرن عس لراماسس ل اظا لظاراساو لاشرةنس ل ةاشسىا لش ىس لشيةلىاس لفى لشراساو لقارضل

سإلارو ":والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف"

275

لدرال هلشياسلراولف لشرىام لظارن عسل الشرىارادلرضلا الشرمات ل ركلف لش ظناءل

انةظا ل راض لفىالشراشسولرمقو لااةاسو ل نا لف لى لسسولرو لفو لشراشردشا لف لشرماساا.276للل ل
لللل اى لشرةنسلشرنظااسلسأاادهلرااضلشرصل لاشرةل لفولا ارلى لفحادا ضلراولشرس شم لشرماتلظاين ارلراول
ماسسض لاىنوالىالساءلفولخ ظسلحسسلشرادش ل لقاتلصاولهللالرااضلاةا ":لاتقوا هللا في النساء فإنهن
عوان عندكم أخذتموهن بأمانة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف".277ل ل
لللل اقدلفسىىلفعواءلشريراإلسلشيةلىاسلراولف لشرن عسلالشراةا لاشسظسا لراماسسلراولماسوا 278.ل
أ -مشروعية استحقاق الزوجة النفقة:
للللش صت لف لن عس لات ل نةا لى لىارض ل ال لىا لشةس نو لظنو لشرعانا لا لشرىير لشرس شم ر لنو لراول
فحاا لشرن عس لفو لشرىاشد لى ل 74ل رو ل 80لى لقانا لش ةر لاقد ليىاا ل ه لشرىاشد لىخسال لشرعاشردل
شرىاضاراسلشرىسحاىسلفولىاضا لشرن عاا لالشرسولسياتلشي ارلشرإلا لرحىااسلشرن عس .ل
للللر عد لشخسال لفعواء لشرى ش و لشيةلىاس لحات لفةاس لاساو لشرن عس لفىنو لى ل و ل رو لشرعات لظأنضل
شالةسىسا لاىنو لى لسإلاضلفولشالحسظاس279.ل السإلسظرلشرماساسلشرةظولش اتلفولاساولشرن عس ل ركلف ل
274ل رظدلشررحىا لشرسمار لشرىرسىلشرةاظر لو.55
275لةار لشرظعر لشياسل.233

ل

ل

276ل شيىت تتا لفحىت تتدلش نص ت تتار لشرعر ظت تتو لشرست تتاىىل حا ت تتا لشرع ت ترل لشرىسا ت تتدلشر ارت تتث لشرست تتمءلشرخ ت تتاىسلاشرةت تتادس لدشرلشراست تتولشرإلاىا ت تتسلظات تتراا ل ظإل ت تتسل
1413ه 1993/ل لول .110ل

277ل راشهلشرنةا ولفولةننض لشرىرسىلشرةاظر لاساولرير لشرنةاء لظاولن عسلشرى فر لالاةاسوا لحداث لرق ل .7936ل

ل ل

278لرظدلشرارا ليو ظا لشريافولفوليرحلىدانسلش ةر لشرسمءلش ات لى ظإلسلشرنساحلشرسداد ل -شر ظإلسلش ارول 2006لو:ل. 444
279لل رظدلشررحىا لشرسمار لشرىرسىلشرةاظر للو.567

ن ا لشةسعلتلش ىاشتلشرةا دلفولشرسيراإلاالشرإلرظاس لشرىةسىد لى لشريراإلسلشيةلىاسلاعضولظإر شم لشرماتل
احدهلظاين ار

280

لا الىالفخ لظضلشرىير لشرس شم ر لفولشرىاد ل74ى للقانا لش ةر لشرس شم ر لالشرى رظول

فولشرىاد ل 194لى لىدانسلش ةر لالشرسانةولفولشر صت 23لى لىساسلش حاشتلشريخصاس لالشرىاراسانول
حاشتلشريخصاس .ل
فولشرىاد ل147لى لىدانسلش حاشتلشريخصاس لالشرااظولفولشرىاد ل23لى لقانا لش ل
لللل السةسحرلشرماسسلشرن عسلى لاا لشردخاتلفالدرا لشرماتلروالراظناءلرندلشرىير لشرس شم ر لالشرى رظولال
شرسانةولالشرىاراسانو لاى لاا لشرإلعدلرندلشرىير لشرااظو281.ل ل
لللل فارن عسليررالالقانانال ولى لاشسظاالشرماتلسساهلماسسضلال لاانالىاةر .ل

ب تقدير النفقة و الحكم باستحقاقها و مراجعتها

لللل شلاانالشرماسسلسعا لىىلماسوالفولظاالشرماساس لاسولرااضلشين ارلرااوالظن ةض لال ركلظسافارلال
حضارلاتلىالاامىوالى لغ شءلالاةا لالةا لفالفسرسضلالسافارلشرإللتلفولحاتلشرىرالالغارل ركل
ىىال الىإلسادلفولشين ار لال شلشىسنىلشرماتلر ل شين ار لاىا لروالشراساءل رولشرعاضوليرمشىضلظاين ار ل
راولف لارشرولشرعاضولحا لسعدار الفى شر :لال ىالحاتلشرماسا لاةرشلفالرة شر لفإ لاا لىاةرشلفرولروال
ن عسلشراةر لال لاا لىإلةرشلفرالروالن عسلشرإلةر لال لاا لىساة لشرحاتلفرالروالن عسلشراة اسلظا ل
شراةرلالشرإلةر.لر عارضلسإلارو:لران رل الةإلسلى لةإلسض لالى لقدرلرااضلرمقضلفاان رلىىاللساهلهللالاللااالل
هللالن ةال اللىاللسا الةاسإلتلهللالظإلدلرةرلاةرش".282ل ل
لللل القدلنولشرىير لراولاقالشةسحعارلشرن عسلشرىىةااس لفولشرىاد ل 80لى لقانا لش ةر لساءلفاوا:ل
فىلشردراى لاراعاضولف لاحا لظاةسحعاقوالظناءلراولظانسلرىد لاللسسسااملةنسل
ل
"سةسحرلشرن عسلى لساراخلر
قظتلرفىلشردراى" .ل

280لل ررتتدلى تتدشدلىحىتادلشرحىتتدشنو لشرن تا لشرىتتارولراتتماسا لد شرةتسلىعارنتتسلظتا لشري تراإلسلشيةتتلىاسلالشرسيتراإلاالشرإلرظاتتسلاشرسيتراإلاالشر رنةتتاس لشرتتدشرل
شرإلاىاسلشرداراس ل ظإلسل2003لول.94

ل

281لشرىاد ل23لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو.
282لةار لشر لر لشياسل.7

لللل فإ شلقد ل ارولشرن عسلىالا ظالشىسنا لشرىاسم لظوالر لفدش والرىد لمىناسلىإلانسلقظتلرفىلشردراى لفإنضل
لساراخلرفىلشردراى لالفول رك لىال
ل
اىا لراعاضولظأ لاحا لظارن عسلظأ ر لرسإلولاللامادلراولشرةنسلى
احىتلشردش لظارن عسل رولشية شر ل رولشرى ارظسلظارافاءلظوا .ل
لللل اىا لاىا لرصاحو لشرحر لفو لشرن عس لشرى ارظس لظىرشسإلس لىعدشر لشرن عس لشرىحاا لظوا ل ش لىا ل ظا لرد ل
افا والظار رالشرىير لروا لى لرد لساظاسلشرىعدشرلشرىحاا لظضلرحاسااال ارولشرن عسلش ةاةاسلى لغ شءل
الاةا لالرلتلالدرشةسلالىال رول رك ل غارلف لشرىير لشرس شم ر لشيسر ليراد لشرن رلفولىعدشرلشرن عسل
ىرارلةنسلى لساراخلشرن رلظارحا 283.ل ل
للللفىا لشرعانا لشرى رظو لفنو لفو لشرىاد ل 195ل راو لشةسحعاقوا لى لساراخ ل ىةاك لشرمات لر لشين ارل
شراشسولرااض ل ار لاأخ لظىالفخ لظضلشرعانا لشرس شم ر لظاررسا لرىد لةنسل رولشرارشءلفع للظيأ لىسأخرشال
شرن عس.ل ةاشنىالفرسظرلسىاىلشرىسأخرشالظى اظسلدا لفول ىسضلاللاةر لرااضلشرسعاد .لاشرعانا لشرى رظولنولفول
لفالشرىعررلقضا االفالشرسخ االىنوال
ل
شرىاد ل192ل راولفنض:لاللاعظتل اولشرمااد لفولشرن عسلشرىس رلرااوال
قظتلىضولةنسل ل اللفول راللشةس نا اس .ل

لللل لارعدلاانالشرىاد ل37لى لقانا لش ةرلقظتتلشرسإلتداتلستنولراتولف لشرنيتاملىت لىةتع االشرن عتس ل

ل

ت شلشرحات لىةتسىدلى ت لشر عتضلشيةتلىو.لرات لظإلتتدلشرسإلتداتلفر اتالشرىتاد لشرى ت اارلاسراتالف شرغتالسيتراإلاالفتتول
شرى لاضىل اظارسارولفللنسدلفولحارسلشرنياملةاىلشرىاد 55لشرسولسعضولظار لرلفع لفولحارسلشرنيام.ل ل
شرسظرالىدانسلش ةر لشرى رظاسلف لى لىةع االشرن عسلشرحا لراولشرماسسلظاررسا لرظاال
للللفول شلشريأ ل ل
شرماساسلاشىسناروالر لشررسا لال رتكلفتولشرىتاد ل195ىت لىدانتسلش ةتر لالنتولرااوتالشرىيتر لشرىاراستانول
فولشرظندلشر ارثلى لشرىاد ل150لى لىدانسلش حاشتلشريخصاس .ل
لللل اسظعولقضاسلرىتلشرى فر لى لشرىةا تل شالش ىاسلظارنةظسلرو شلشرىاضا لحاثلنسدلستلشرسيتراإلاال
شرسولس رقال راضلشرسظرالشرماسسلغارلنايمل شلىارةتالشرإلىتتلظرضتالشرتمات.لفالاانتالقتدلشيتسر الرااتضل
ركلفولرعتدلشرتماشتلاارعتانا لشرس شم تر لىت لختلتلشرىتاد  19لىت لقتانا لش ةترلشرس شم تر لالشرىتاد ل57لىت ل
ىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناس.ل ل

283لشرىاد ل79لى لقانا لش ةر .

جـ :إعسار الزوج كأساس لمساهمة الزوجة في اإلنفاق
لشرإلاىسلشرى لؤ رللرىاضا لشرن عس لرد لسحىتلشينةا لن عسلغارهل اللظإلدلف لااا لرضلىعتدشرل
ِل
للللى لش حاا
ن عسلن ةض لفاساولشرن عسلىيرا لظار نولاشراةار لرغ لسافرلفةظاظوالى لماساسلاقرشظسلاشرس شم  .ل
لللل فا صتتتلف لشرتتماتل تتالشرىااتتللظسحى تتتلش رظتتاءلشرىادا تتسلرألةتتر لرات ت ل شلحتتدثلف لا تتا لىإلة ت شر لفت تإ ل
شرماسسلساا لىامىسلراولشين ارلظىعدشرلرةرلشرمات.ل ل
 :1الموقف الفقهي من مساهمة زوجة المعسر في النفقةلللل ل
لللل رع تتدلسي تتإلظاللرشءلفعو تتاءلشريت تتراإلسلشية تتلىاس لف تتول س تتاظسو لر ت ت لشرسة تتاؤتلفر تتله للف و تترال ت تتلثللرشءل
ر اةاس .ل
للللشر فر لش اتلرسىوارلشر عوتاءلىت لشريتافإلاس

284

لاشرىارااتس

285

لاشرحناظاتس

286

لاشرحات لرنتد لفنتضلفتولحارتسل

رةرلشرماتل ظارن عس لفإ لراماسسلشرحرلفولف لسخستارلظتا لشرظعتاءلىإلتضلاسصتظرلرااتضلفالف لس اتولشرس راتر ل
ااإلدل لقالرسإلاال شلاا لظإلدلشردخاتلاظا نال شلاا لقظاض لفولحا لاإلسظرهلشرىارااسلفةخا لاشيسر لشرىارااسل
ظتأ لاللساتا لرارىتسلرنتدلشرإلعتدلظإلةتره ل ةاش شلسحعترل رتتكلفاتاسلروتال اتولشرس راتر ل ةاش شلرت لسات لرارىتسلظإلس تمهل
اساا لرضلشرعاضولىد لىإلانسل لا ارلرااضلظإلدلشنعضاءلشرىد لاشةسىرشرلشرإلةر .287ل
ّل
للللاشةتتسدتلشرسىو تتارلرا تتولى تتاق و ل ت ت شلظعار تتضلسإل تتارو":لفإىة تتاكلظىإل تتراللفالسة تتراحلظإحة تتا " 288لااس تتضل
شردالرسلى لشياسلشراراىسل الف لهللالسإلارولخارلشرماتلظا لفىرا لش اتل ىةتاكلشرماستسلظتارىإلراللاااتا ل
ركلظإا اءلشرماسسلحعاقوالاىنوالشرن عس لفإ شلرسملر ل ركلاسولرااضلشر انولا الشرسةتراحلظإحةتا لا ت شل
ااا لظس رارلشرعاضو .ل
للللاشةسدراشلا ركلظعارضلستليأنض{:لوال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}289لفاللةظحانضلاسإلارولنوولر ل ىةاكل
شرماسسلراولاسضلشيضرشرلظوا لافول ىةاكلشرماتلرماسسضلىىلرةرهلظن عسوال ض شررشلظوا .ل
284ل شيىا لشرخ اولشريرظانو لشرىرسىلشرةاظر لول  .659ل
285ل شرياخلىحىدلش ىارلشراظار لشرىرسىلشرةاظر لول  247ل

.

286ل شظ لقدشىس لشرىرسىلشرةاظر لو ل .360ل
287ل رظدلشرظاقولشرمرقانو لشرىرسىلشرةاظر لو:ل 255ل
288ل ةار لشرظعر لشياسل  229ل
289ل ةار لشرظعر لشياسل 231ل

لللل افتولحارتسلاستتادلف تاتلفتإ لشرسىوتتارلاعترا لظتأ لش ولشرىإلةتترلاللاسظترلراتولشالاسةتتاولران ترلراتتول
ارتدهلارتالاتا لر ت ركلش ولصتنإلس لاىتالف لش لاللساتم لظاين تتارلراتولفاالد تالارتالاانتتالىاةتر ل ةاشنىتالساتتم ل
ظاررضا لظدا لفسر .ل
لللل فىالشر فر لشر انو:لا الراحن اسلاا ظا ل رولفنضل شلرستملشرتماتلرت لشرن عتس لفإنتضلاللا تررلظانوىتالظوت شل
شرإلستم ل ةاشنىتالا ترالشرعاضتولرااتضلشرن عتسلااأىر تتالظاالةتسدشنس لافا تد لفىر تالظاالةتسدشنسلف لن عسوتالاللسةتتع ل
ظتتارىاالااللظ ات تره لىستتولشة تتسدشنا لافاض تتالااتتا لرو تتالشرح تترلفتتولف لسحا تتتلراا تتضلرولشرتتدا لشرت ت لاة تتسدا ل
ىنض290.للل ل
لللل ةاش شلاا لرو لفاالدلااا لش ولىإلةرشلفإنضلاااللظارساةولالشين ار لفإ لرسملر لشرساةولاشين ار ل
استولشين تتارلراتولفقتتارولش االد لافقترظو ل رتتاو لفىوت لفتتإ لاانتالىاةتترلفىترالظاين تتارلراتاو لراتتولف ل
ااا لىالسن عضلدانالراولش و ل شلفاةرلروالحرلشررسا لرااضلظىالفن عسض.ل 291ل
للللاشة تتسدراشلرا تتول ر تتكلظعار تتضلسإل تتارو{:ل وإن ك ان ذو عس رة فنظ رة إل ى ميس رة} 292لاشرىة تتس ادلىت ت لشيات تتسل
شراراىس لف لشرحا لشراشردلفاوالااسول ىواتلاتلىإلةرلفولاتلدا لاىنضل ىواتلشرماتلشرىإلةرلظاين ار293.ل ل
للللاا ركلقارضلةظحانض{:ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ف لينفق مما آتاه هللا ال يكلف هللا نفسا
إال ما آتاها س يجعل هللا بع د عس ر يس را}

294

ل ظانتال ت هلشياتسلشراراىتس لف لشين تارلراتولشرماستسلااتا لحةتتول

ةتتإلسلشر تتماتلافن تتضلاللاااتتلل اللظع تتدرلى تتالفر تتاهلهللالىت ت لشر تترمر لااللسرستتول ت ت هلشيا تتسلف لس تمشءلض تتدلشر تتماتل
شرىإلةر .ل
للللشر فر لشر ارث:لا ال فر لشر ا راس

295

لالفاتضلفنتضلفتولحارتسلرةترلشرتماتلظتظإلالشرن عتسلاعضتولرااتضلظىتال

اعدرلااةع لرنضلىالدا ل رك لفإ لاا لرسمهلاااالةع الرنتضلشرن عتسلااللاااتللظيتوء لاراتولماسستضلف ل
سصتظرلحستولسا ّةتر لارتاسلروتالف لسرستىلرااتضلظيتوءلىىتالفن عستضلراتولن ةتوالىتد لرةتره ل ةاش شلاانتالىاةتترل
اا الظاين ارلرااضلااللس ارظضلظيتوءلىىتالفن عستضلرااتضل شلفاةتر لاشةتسدتلشظت لحتم لشر تا ر لراتولساااتلل
290ل شرااةانو لشرىرسىلشرةاظر ول 330ل

ل

.

291ل ىحىدلىص ولياظو شرىرسىلشرةاظر لو:ل  837ل

ل

.

292ل ةار لشرعر لشياسل  280ل

.

293لرردلىعدشدلشرحىدشنو لش رىرسىلشرةاظر ل

لول  .120ل

294ل ةار لشر لر لشياسل 5ل

295ل ظ لحم لشرىحاولظاي ار:لشرسمءلشرإلاير لفحاا لشرن عاا لى ظإلسلشرىناراسلشرعا ر لدا لل ظإلسلالةنس لول.92

ل

شرماسسلشرىاةرلظاين ارلراولماسوالشرىإلةرلظعارتضلسإلتارو":لاراتولشرتاشرثلى تتل رتك"296لل لستدتل ت هلشياتسل
راولف لشر ر لظار ن لفاىالسرثلشرماسسلماسوالاسولرااوالشين ارلرااضل لفرةرلاشحساتل رولشين ار .ل
للللاا وترلىت لختلتلشةسإل شرضتنالرتآلرشءلشر عواتسلشرت لث لشرسظتاا لشرت ل ظتىلىإلتارسسو لراىاضتا ل رتتكلف ل
شرسىوتارلاللاسإلاتتا لراماستسلف لدارلفتتولشين تار لااإلسظتترا ل رتكلى ت لشراشسظتاالشرىاعتتا لراتولرتتاسرلشرتتماتل
ق إلتا لفوتتالفتتولن تر لاظعتتولىامىتتالظت ركلارتتالاتتا لىإلة ت شر لاىتالشرسظتتراشل رةتتارهلضتررشلاستتولرفإلتتضلظس ااتترل
ماسسضلرااض .ل
لللل شلشر فر لقدلاظداشلاساوال خاصسل شلرت لس ىترلشرإللقتسلشرماساتسلرت لاستادلفاالد لرات لسىوتارلشر عوتاءلرت ل
اضتإلاشلحتللىناةتظالفتولحارتسلاستتادلف تات لاحىتولحعوت لفتولشين تارلراتتاو ل رتكلفنوت لشاس تاشلظتارعاتلظإلتتد ل
ر شم لش لظاين ارلرااو لدا لف لاحدداشلشرسوسلشرسولاسولف لسااللظ رك .ل
للللفولحا لاا ل فر لشرحن اس لفا رلىةاارلرااشقى ل ركل ةاش لاا لاإلسظرلش ول الشرىام لظارن عس لحستولفتول
حارسلرةره ل اللفنضلشقسرحلحللرىااالاشضحا ل لسإلتلن عسلش االدلاشسظسلراولفىو لىىلىنحوالحترلشررستا ل
ىسلماسوا .ل
رااضل شلفاةر لفىال شلر لاا لروالىات لفإنضلى لحعوالف لسةسدا لااإلسظرل ركلدانالفول ل
 - 2موقف قوانين األسرة المغاربية من مساهمة زوجة المعسر بالنفقة
لللل نصالقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلراولاساولشرن عسلراولشرماسسلفولحاتلرةرلشرمات ل ظعالراىاد ل76ل
ى لقانا لش ةر لشرس شم ر لشر لفرم لفاض لشرىير لشرماسس لشين ار لراو لش االد لفو لحات لرسم لش و لر ل
شين ار للال الفىرلىةس رولخصاصالالف لشرىير لر لا ارلشرماتلالفرمىوالفع لظاين ارلراولش االد ل
ش ىرلشر لاضرولررالشرحا لظاشسولشرسإلاا لالشرح ا لراولشرحاا لشرىيسراسلشرسولةظرلالش لحرول
رااوالشرىير لفولنولشرىاد ل36لشرةاظعسلشردرشةس .ل
ارظاسلفعدلس نال رول هلشرنع سلالفاسظالراسلشرماسسلشين ارلراولش ةر ل
للللفىالظاقولشرسيراإلاالشرى ل
فولحاتلرسملش ولر لشين ارلال ركلىالنسدهلفولاتلى لشرىاد ل199لى لىدانسلش ةرلشرى رظاسللال
شر صتلاشرىاد ل23لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو لراولخلللشرىير لشرىاراسانولشر لر لاام ل
شرماسسلظاين ارلراولش ةر .ل
296ل ةار لشرظعر لشياسل  233ل

للللاظنولشرىير لشرسانةولفولشر عر ل4ل راولفنض:ل"راولشرماتلظص سضلر اسلشرإلا اسلف لان رلراولشرماسسل
اش ظناءلراولقدرلحارضلاحارو لفولن ارلىيىاالالشرن عسلاراولشرماسسلف لسةا لفولشين تارلراتولش ةترل
لاتا لروتتالىتتات".ل ااتتا لقتتدلفرتتم لشرماستتسلشرستتولروتتالىتات لف لسن تترلراتتولش ةتتر لا تتالىتتالر ت لنستتدلرتتضلةتتندشل
يترراال لظتتلااعاتتولش ىتار ل

ل ن تارلشرى ت فر لراتولن ةتوالاراتتولفاالد تالىت لشرناحاتتسلشريترراسلاشرعاناناتتسلالل

ااتا ل اللفتولحارتسل رةتارلشرتتماتل لفالفعدشنتضل شلرت لاات لرتتضلىتات لفالفتولحارتسلافاستتض لال تالىتالفخت الظتتضل
ظعاسلقاشنا لش ةرلشرى ارظاس .ل

ل

ل

المحاضرة 7
النــســب في قوانين األسرة المغاربية
لللل ررللشرنةولشريررولظأنضلشرعرشظسلشرناي سلى لصاسلشرد لظارسناةت لالشرظنا ل ولنةظسلشراردل رولفظاض

297

ل

الرترللفاضتالظأنتضل رحتارلشرارتدلظأظاتضلقانانتالالدانتالالشرسظتارهلش صتتلشرت لس تر لرنتضل رتكلشرارتد لفارنةتتول
ل ال حدىلف ت لقاشرتدلسيتراىلش حتاشتلشريخصتاسل ىاتسلدارهلفتولضتىا لشنةتسا لشرسيتراىلىتىلل تاره لال
قظتلف لاسصلل شلشيرحارلظأاسلص سلفخرىلفوال حعارلراحرلال ظ اتلراظا ت ل نضل ظاالراشقإلسلشراعتاءل
شرسنةتولظتا ل اتترلالفن تولاتتا لةتظظالفتتول ت شلشرنستتاتلىت لسوتس لال نتتضلرفتىلرا ا ت لشرت لاسإلتترالرتضل تتتل
ظر ءلظسوتلنةظضلالر لا إلتلىالاساولرضل ا لشر ارىا .ل 298ل
للللالفاتضلقارتضلسإلتارولفتولاساظتضلشرحاتا ل:ل{ و هو ال ذي خل ق م ن الماء بش را فجعل ه نس با و ص هرا و كان رب ك
قديرا} 299.ل
لللل ت شلال اإلسظترلشرنةتتولاتأ رلىسرستتولرت لشرتتماشتلحعتالفةاةتاالالفصتتااا لظاشةت سضلس ظتتالرايتخولسىاتتىل
حعاقضلشريخصاسلش خرى لالفىا ل هلش ىاسلشراظرىلرانةو لالةإلاالراىحاف سلراولش نةاولالشرراشظ ل
ش ةتراسلةتإلالشريتراإلسلشيةتلىاسل رتولةتدلسىاتىلةتظتلشختسل لش نةتاولظسحداتد السحداتدشلدقاعتالالاشضتحال
ةتظتل ظاستض لال تتالن تسلشرتتنوجلشرت لةتتارلرااتضلشرىيتر لشرس شم تتر لفتولشرى تاشدلىت ل40ل رتتول46لىت لقتتانا ل
ش ةر لشرس شم ر لالشرى رظولفولشرىاشدلى ل142ل رو162لى لىدانسلش ةرلشرى رظاتس لالشر صتاتلىت ل68ل
رول76لى لىساسلش حتاشتلشريخصتاسلشرسانةتاس لالشرىتاشدلىت ل59ل رتول72لىت لىدانتسلش حتاشتلشريخصتاسل
شرىاراساناس لالشرىاشدلى ل53ل رول59لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو .ل
المطلب األول :وسائل إثبات ونفي النسب
لللل حةتتولىتتالاردلرن تتدلفعوتتاءلشري تتراإلسلشيةتتلىاسلالات ت شلق تاشنا لش ة تترلشرى ارظاتتس ل اىانن تتالسعةتتا لشراة تتا تل
شرىإلسىتدلرااوتتالفتولىتتاد لشرنةتول رتتولقةتتىا ل:لاةتا تلى ظستتسلرنةتو(شر ر لش ات) لااةتتا تلنافاتسلرتتضل(شر تتر ل
شر انو) .ل

297ل رىرلفرا لشرىرسىلشرةاظر لول .98ل

298لرظدلشرإلماملةإلد لقانا ل ش ةر لشرس شم ر لفول اظضلشرسداد لفحاا لشرماشتلالشر لرلظإلدلشرسإلدات لدشرل اىس لشرسمش رل ظإلسل2007ول.120
299ل ةار لشر رقا لشياسل.54

الفرع األول :وسائل إثبات النسب
للللسنولشرىاد ل40لىت لقتانا لش ةترلشرس شم تر لراتولفنتض:ل"لا ظتالشرنةتولظتارماشتلشرصتحاحلالظتايقرشرلال
ظارظانس لالظنااحلشريظوس لالظاتلنااحلس لفةخضلظإلدلشردخات ل ظعالراىاشدل 32ل33لال34لى ل شلشرعانا  .ل
للللالنصالراولاةا تل ظاالشرنةولشرىادسا ل152لال158لى لىدانتسلش ةترلشرى رظاتسلالشر صتتل68ل
ىت ت ت لىسا ت تتسلش حت ت تاشتلشريخص ت تتاسلشرسانة ت تتاس لالشرى ت ت تاشدلىت ت ت ل59ل ر ت تتول67لىت ت ت لىدان ت تتسلش حت ت تاشتلشريخصت ت تتاسل
شرىاراساناس لالشرىاشدلى ل53ل رول57لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو .ل
للللالاىا لسعةا ل ررل ظاالشرنةول رول راعسا لفالةظظا ل:لةظولىنيئ ل لظىإلنولفنضلاللاحساتل رول
دراتلال شلشرةظولسدختلسحالراش ضلشرنااح لالةظولاايللرضلالادختلسحالراش ضلشيقرشرلالشرظانس .ل
أوال :األسباب المنشئة للنسب ل
لللل انيألشرنةولظارماشتلةاشءلاا لصحاحالفالفاةدش لالا ركلظنااحلشريظوس لالقظتلشرس ررل رولشريترا ل
شراشستولساشفر تالفتتول ت هلش ناحتس لالشرستتولحتددسوالشرىتاد ل41ل لاللظتتدلف لنإلترللظوت هلش ناحتتسلال رتكلافعتتال
رىالااول:ل ل
أ  -الزواج الصحيح :لفارنةولا ظالظارماشتلشرصحاحلشرىإلظرلرنضلرندلشر عواءلظار رششلرىالرا لر لشرنظول
صاولهللالرااضلالةتا لفنتضلقتات:ل"الولـد للفـراش و للعـاهر الحجـر" ،300لااعصتدلظتضلشرتماشتلشرت لسستاشفرلفاتضل
فراا لشالنإلعادلاليرا لشرصحسلو فول ركل سىا لظا لشر عواء 301لالظضلفخ القاشنا لش ةرلشرى ارظاس.
ب  -الزواج الفاسد:ل شرماشتلشر اةدل ىالف لانسجلرنضلشرظ ل لفولحتاتلشختسلتلرات لىت لفراانتض 302لفالفتول
حاتلاسادلىانىلى لىاشنىلشرماشت لفالشر ةخلفولحارسلشخسلتلفحدليرا لشرإلعدلشرصحاح.لفالشيسىارضلراول
ىانىلفالير لاسنافولالىعسضااالشرإلعدلافرلىالسىالدرشةسضلةاظعا .ل
للللالق تتدلنص تتالراا تتضلقت تاشنا لشر تتداتلشرى ارظا تتسلاة تتظولر ظ تتاالشرنة تتولف تتولشرى تتاد ل40لىت ت لق تتانا لش ة تترل
شرس شم ر لالشرىاد 152لى لىدانسلش ةرلشرى رظاس لالشر صتل71لى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةتاس ل
الشرىاد ل54ل ى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظولشرسولشيسر لفاوالي ظاالشرنةولفولشرماشتلشر اةد لاضىل
 300راشهلىةا لفولصحاحض ل شرىرسىلشرةاظر لاساو لشررضا لظاولشراردلرا رششلالساقولشريظواالحداث لرق ل.1958
 301أحمد بن عبد هللا بن أحمد البعلي  ،الروض الندي شرح كافي المبتدي ،دار النوادر ،دون طبعة و سنة ،ص .864
302شرىاد ل 32لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لال شر عر لفلى لشرىاد ل 45لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو.

شرحىتلدشخ تلىد لشرةنسلشرعىراسلى لساراخلشردخاتلفالشرخاا لشرصحاحس .ل
ج  -نكاح الشبهة :ل الاعصتدلظتضلشرناتاحلشرت لاعتىلخ تألظةتظولشر ات لشرت لاعتىلفاتضلشريتخولاتأ لاستماتل
شريخولظإحدىلشرىحرىاالرااضلىإلسعدشلفنوالحت لالظإلدلشردخاتلسظا لفنوالفخسضلى ل لالاإلظرلرنتضلفعوتاءل
ظتتارا ءلظيتتظوس للالقتتدلفخت ت لظتتضلشرىيتتر لشرس شم تتر لف تتولشرىتتاد ل40لى ت لقتتانا لش ة تتر لالرظتترلرنتتضلشرىي تتر ل
شرى رظ تتولفت تتولشر عت تترل3لى ت ت لشرى تتاد ل152لظاريت تتظوس 303لالشريت تتأ ل شست تتضلف تتولشرىت تتاد ل63لى ت ت لىدانت تتسلش ح ت تاشتل
شريخصاسلشرىاراساناس لفخدلظضلشرىيردا لف لنسدلسنصاصالراتول ت هلشراةتااسلي ظتاالشرنةتولرنتدلشرىيتر ل
شرسانةو .ل
لللل الرااتضلفىستولنتسجلر ت ل حتدىل ت هلش ناحتسلارتتدلفتا لنةتظضلا ظتال ظاتتض لالرات لظستاشفرليترا لفةاةتتاسل
اىا لسحداد الفاىالىالنولرااضلشرىير لشرس شم ر لفولشرىادسا ل41لا42لى لقانا لش ةر لال شلظاانوا :ل
- 1إمكانية االتصال الجنسي:لل ف ل ىااناسلشرسلقولشرسنةولظا لشرتماسا لظصتارلفإلااتس ل نتضل شل ظتالفال
سأادلرد لشالسصاتلالرتد لشرسلقتولفتللا ظتالشرنةتو لالاسحعترل ت شلشريتر لظتارخاا لشرصتحاحسل نوتالقرانتسل
راولسةاا لشرى فر لن ةوالالرسظارلشرإلعدليرراا -ل شلفولشرماشتلشرصحاحلفىالشرناتاحلظيتظوسلالشرناتاحلشر اةتدل
فاردخاتلفاضلير لفةاةولرسحعرل شلشرير ل .ل
للللالقتدلنصتتالق تاشنا لش ةتترلشرى ارظاتتسلراتوليتتر ل ىااناتتسلشالسصتتاتلفتتولاتتلى ت لشرىتتاد ل41لى ت لقتتانا ل
ش ةتترلشرس شم تتر لالشر صتتتل69لى ت لىساتتسلش حت تاشتلشريخصتتاسلشرسانةتتاس الشرىتتاد ل59لى ت لىدانتتسلش حت تاشتل
شريخصاسلشرىاراساناس لالشر عرلولى لشرىاد ل53لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو .ل
- 2عدم نفي الولد بـالطرق الشـرعية :ظىإلنتولف لاللان اتضلشرتماتلرنتضلظتار ررلشرىيترارس لةتاشءلقظاتضلقظتاالل
ضتىناالفالصتراحا لالشر تررلشرىيترارسلفتولن تولشرنةتول تالشراإلتا لال تالرظتارلرت لشسوتا لشرتماتلماسستضل
ظارخاانسلشرماساسلف ناءلقاا لشررشظ سلشرماساسلظإلعتدلصتحاحلىتىل ىااناتسلشالسصتات لالصتارسضلحتددسوالشياتاال
 5ل 6ل7لى لةارلشرنار .ل
لللل الاإل تتدلر تتد لن تتولشرنة تتولىت ت لقظ تتتلش ولظ تتار ررلشرىي تترارسل ح تتدىلي تترا ل ظاس تتضلظ تتار رششلفالشر تتماشتل
شرصتحاحلظصتراحلنتولشرىتاشدل41لىت لقتانا لش ةترلشرس شم تر لالشرىتاد ل59لىت لىدانتسلش حتاشتلشريخصتاسل

303لشر عر ل3لى لشرىاد ل152لى لشرىدانس.

شرىاراساناسلالشر عرلدلى لشرىاد ل53لى ل قانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظتولالشرستولنتولىت لخلروتالشرىيتر ل
راولشراإلا لظياتلصراح .ل
- 3والدة الولـد بــين أقــل و أقصــى مــدة للحمـل :ل فسىإلتتالقتاشنا لش ةتترلشرى ارظاتسلراتولسإلتتتلفقتتلىتتدال
شرحىتتل6لفيتورل

304

لفةتا لظ عوتاءلشريتراإلسلشيةتلىاسلشرت ا لفخت اشلظوت هلشرىتد لىإلسظترا لف لىت لفستالماسستضل

ظارتدلظإلتدلنصتللةتنسلىنت لفىات لشسسىارتضلظوتالالاللانع تىلشيىاتا لظتارحاالرحعتضلنةتظضليىاتا لاانتضلىنتضل
ح ا الراولشرنةولشحساا ا

305

لالشخسا اشلفولفقصا الفحددالظتل10لفيورلفولقتانا لش ةترلشرس شم تر لال

ةنسلااىاسلفولظاقولقاشنا لش ةرلشرى ارظاسلىحتلشردرشةس .ل
للللفأىتالفقتتلىتتد لشرحىتتلفسحةتتولىت لاتا لشرإلعتتد لفالىت لا ت لشرتدخات لفىتالفقصتتولىتد لشرحىتتتلفسحةتولى ت ل
لخرلاا لسلقولفاضلشرماسا لفاللخرلشسصاتلسنةولظاسوىالفولحاتلشر اظسلفالشر لرلفالشرافا  .ل
ثانيا :األسباب الكاشفة للنسب
لللل شلشنس الفةظاولشرنياء لشرىيارل راوالفرلهل لفىا ل ظتاالشرنةتول ىتالرت ل راترلشيقترشرللفالشرظانتس ل
حاىوىا لاىاااول:ل ل
أ  -اإلقـــرار:لشيقت ترشرلر تتس ل تتالشي ر تتا لراح تترلاشالرس ترشللظ تتض لاع تتات:لفق تترلظتتارحرل شلشرس تترللظ تتض

306

لافق تترل

ظاريوءل ق شررشل شل ظا .307ل
للللفايقرشرل الشالرسرشل لاقاراشلرنضلفنضلةادلش درس

308

لااعاتلرىت لصتدرلشيقترشرلىنتضلىعتر لارىت لصتدرل

شيقرشرلرصارحضلىعرلرض لاراحرلىاضا لشيقرشرلىعرلظض .309ل
لللل شيقرشرلفولشر عضل ا:لشالرسرشللظىالااسولحعالراولقا اضلظير ض

310

لاررفضلشرياخل ظ لررفسلظأنض":ل

خظرلااسولحا لصدقضلراولقا اضلفع لظا ضلفالر لنا ظض" .311ل

304ل رىللظايااا لشراراىسلفولشرعرل لشرارا ل ل لاردلشرنولرااوالفولشياسلرق ل 15لى لةار لش حعال لالشياسل13لى لةار لرعىا ل .ل
 305أحمد بن عبد هللا بن أحمد البعلي ،المرجع السابق ،ص . 864
306ل ظ لىن ار لشرىرسىلشرةاظر لو:ل .88ل
307ل شريرظانو لشرىرسىلشرةاظر لول .238ل
308ل فحىدلشرىود

لفيرللشريافإلو لدراىلشرنةو لدشرلشرحاا لرا ظارس لشرعا ر لشر ظإلسلش ارول 2007لو .78ل

309لىحىد لشرايظار لشرظنا لاشرنةولفولىدانسلش ةر ل -لقرشء لقولشرىةسسدشالشرظااراساس  -ل لى ظإلسلشرنساحلشرسداد ل ظإلسل 2007لول .104ل
310ل فحىدلشردردار لشرىرسىلشرةاظر لول .176ل

لللل شرا سلفولفصاوالاانالس ارلراولحىتلشرنةولراولشر ارلفع لاشةسإلىاالفخارشلراسىىلظا لىالاا ل
ق شررشلظ ظاالشرنةولراولشرن سلفالشر ار لالى ل ىسلسىإلالرنالشرعةىا لىإلال .312ل
لللل الشيقترشرلاإلتدل تتا لشراةتا تلشرستتولا ظتالظوتتالشرنةتولرنتدلاتتتلىت لشرىيتتر لشرس شم تر لفتتولشرىتاد ل40لى ت ل
قتانا لش ةترلالشرسانةتتولفتولشر صتتل68لى ت لىساتسلش ح تاشتلشريخصتاس لالشرىاراستانولفتتولشرىتاد ل64لى ت ل
ىدانسلش حاشتلشريخصاسلالشرىاد ل57لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو.ل ل
 - 1اإلقرار بالنسب على الـنفس  :ا تالىتالاتا لا اترلرااتضلفعوتاءلشريتراإلسلشيةتلىاسلشةت لشالةتساحار لال
اإلرللظأنضلشدراءلشرىدرولفنضلفولر اره لالى ل ىسلخرتلرنالشدراءلى لر لاا لفظالاا لشس اقا ل

لشرنةول

رألولاللرأل  .ل
للللالرإلقرشرلظارنةولراولشرن سليرا لال ول:ل ل
لف لااردلرى اض لظأ لااا لشرىعرلفولة لسةىحلرضلظأ لااا لى تلشرىعرلرضلشظنالرضل .لل ف لااتتا لشرىعتترلرتتضلىسو تتاتلشرنةتتو ل نتتضل لا تتا لىإلاتتا لشرنةتتولاللاص تتادللشيق ترشرللىحتتللراسص تتدارلفاا و لال نضلاللاىا ل ظاالنةولاردلى لرساا لظتلاللظدلف لانس ولفحد ىا لالاللاا ولىسردلشيقرشرلل
رن ولنةولشيخر.ل ل
ل -ل ف لاللات ارلفنتضلارتدهلىت لمنتال نتضلشرمنتالاللاصتاحلةتظظالرانةتو –لاىتال اترلقتظل –لرعارتضلصتاولهللالرااتتضل
اةا ":لشراردلرا رششل" لال

لنإلىسلشرنةولاللس ظالظسراىسلشرمنا .ل

ل ف لاصدرلشرىعرلرضل لاا لىت لف تتلشرسصتدارلظتأ لاتا لىىاتمشلالاللحاستسل رتولشرسصتدارل شلاتا لشرارتدلغارلىىام .ل
 - 2اإلق ـرار بالنســب علــى الغيــر :لف لسحىاتتلشرنةتتولراتولشر اتتر لظىإلنتولف لشيق ترشرللفتول ت شلشرنتتا لالل
انةولفاضلشريخولشرىعرلرضلظارنةول رولشرن س لالاللانسةول ال رولغاره لال نىتاليتخول ارتثلاحىتتل
نةظضلراولغاره لالى ل ىسلقاتلظأ لشرنةولفاضلىسإلدلىسولساشفراليرا ضلش رظإلس .ل
ال راتولانتتسجل ت شلشرنتا لى ت لشيق ترشرلف تره لفتللظتتدلى ت ل ضتافسليتتر للختترل رتتوليترا لشيق ترشرلظارنةتتولراتتول
311لفظالرظدلهللالشرسااد لراول اىش ل شرظوسسلفوليرحلشرسح س لشرسمءل 2ل لى ظإلسلىص ولىحىد لدا ل ارلشر ظإلسلالشرةنسل ول .317ل
312ل ىحىدلىحد ل -ل شرىرسىلشرةاظر لول 426ل .ل

شرن س لالشرىنصاولرااضلقانانا لاشرىسى تلفو :ل
ل سصدارلشرىحىاتلرااضلشرنةولرو شلشالدراء لال شلافرلىالساءلفولنولشرىاد ل45لى لقانا لش ةر لالى ل شلاسضحلسااالف لشيقترشرلظار نةتولراتولشر اترلاللاىااتضلشرىعتر لالاللاىاتكلغاترهل اللظارسصتدارلرتض ل
اىالف لشي ارلشرناسسسلر ل شلشيقرشرللىنصرفسل راتضلدا لغاترهلىت لش قتارو لظختلللشيقترشرللظتارظنا لفانتضل
ظ ظاالنةظضلى لفظاضلس ظالش خا لظانضلالظا لظعاسلش ظنتاء لالايتاراو لفتولشرىاترشثلىت لفظتاو لال لستافول
فحد لار ضلالاللاةس اىلغارهلردهلفالىنإلضلى ل ركل .ل
لللل ضافسل رول شلفا لشرىارااسلشيسر اشلراولاس لشرنةولظو شلشرنا لفاضاليواد ليخصا لردرا لفالقاتا ل
ظانتسلفتا لرت لاات ل ت شلالالل شكلاللا ظتالشرنةتو 313لغاترلف ل ت شلشرت فر لرت لاتنولرااتضلشرىيتر لفتولقتانا ل
ش ةر لشرس شم ر ل .ل
لللل الى لل ارلشيقرشرلفنضلحسسلقاصرلراولشرىعرلدا لغاترهلىإلنتول رتكلف لف ترلشيقترشرللاللاسستااملشرىعترل
ى لفحاا لالرو شلاا لرإلقرشرلل ارهلظارنةظسلراىعرلفع لدا لغاره 314.ل
للللظىعسضو لشرىاد ل 160لى لىدانس لش ةر لشرى رظاس لفإ لشيقرشر لظارنةولااا لصحاحا لاىنسسا لي ارهل
حسو ل را لصدر لر لشرىعر لفو لىرا لىاسض لا لنو لشرىير لشرااظو لفو لشرىاد ل 58لى لقانا لش حاشتل
شريخصاسلراولفنض:ل"ىسول ظالظايقرشرلراولشراسضلشرىظا لظارىاد لشرةاظعسلفللاعظتلشرن ولالسسرسولرااضل
سىاىلفحاا لشرنةولشرىإلراللفالشر اظالظاردرات ".ل
ب  -البينــة :ل الاعصتتدلظو تتالاتتتلحستتسلفالدراتتتلاؤا تتدلاستتادلاشقإلتتسلىاداتتسلاس تتادشلحعاعاتتالظاشة ت سلشرة تتىىلفال
شرظصرلفالغار ىالى لاةا تلشي ظاالشرعاناناسلالشريرراسلىىتالاردلشرتنولرااوتالفتولقتاشنا لشيسترشءشالفال
ر لارد315.ل ل
للللالررفالفاضالظأنوال:لشرحسسلالا اعوالسىوارلشر عواءلراولىإلنولىرشدللال الشريواد لالاإلارلشظ ل
شرعا لراول شلفاعاتل":لشرظانسلشة لراتلىالاظا لشرحرلالا وره لاى لخصوالظاريا دا لر لاتاللىةتىا ا ل

313لىحىد لىحد ل شرىرسى لشرةاظر لول432ل.
314ل رظدلشررحىا لشرصاظانو لشرىرسىلشرةاظر لول 175ل.
315للرظدلشرإلماملةإلد ل شرىرسىلشرةاظر لول.190

ل

ل

الر لسأالشرظانسلفولشرع لر لق لىرشدشلظوالشريواد لال نىالفسالىرشدشلظوالشرحسسل"316.ل ل
للللالااا لشي ظاالظارظانسلشرااىاسلر ل رارليواد لرساا لردرا لفالرستلالشىرفسا لرداتلالاللاساقتلل
راول قرشرلظ ظاسض 317.ل
لللل الرااضلفانضلاظدالسااالى لخلتلىالس لررضضلف لشرىير لشرس شم ر لشرسىدلقارد لف ل ظاالشرنةولاعىل
شرسةاىحلفاضلىالفىا ل نضلى لحعارلهللالفا ظالحسولىىلشريكلالفولش ناحسلشر اةد ل ظعالرعارد ل" حااءل
شرارد" لىنسوسا لفو ل رك لىنوج لشريراإلس لشيةلىاس لشرةىحاء لراو لشرسظار لف لشرير لىسيال لي ظاالشرنةول
ى نس لال الىالس لشرسنصاولرااضلصرشحسلفوللشرىاد ل151لى لىدانسلش ةرلشرى رظاسلالنصوا:ل" لا ظال
شرنةولظار

لااللانس ول اللظحا لقضا و ".ل

لللل السإلدلشرظانسلفالشريواد ل ارثل ررل ظاالشرنةولفولنصاولقاشنا لش ةرلشرى ارظاسللفولشرىاد ل  41ل
ى لقانا لش ةرلشرس شم ر لالشرىاد ل158لى لىدانسلش ةر لشرى رظاسلشرسولمشدلرااوالشرىير لظانسلشرةىا ل
الشر صتل 68لى لىساسلش حاشتلشريخصاسلشرسانةاس ل 67لى لىدانسلش حاشتلشريخصاسلشرىاراساناس لفاىال
ر لانولراوالشرىير لشرااظولفولشرىاشدلشرىخصصسلرانةو.ل ل
الفرع الثاني :وسائل نفي النسب
لللل نصالقاشنا لش ةرلشرى ارظاسلراولن تولش ولرنةتولارتدهلفةتا لظأحاتا لشريتراإلسلشيةتلىاس لارعتدلستاءل
فولشرىاد ل41لى لقانا لش ةرلشرس شم ر :ل"لانةتولشرارتدل ظاتضلىستولاتا لشرتماشتليترراالافىات لشالسصتاتلال
رت لان تتضلظتار ررلشرىيتترارسل" لالظت شالشرىإلنتتولالشرىظنتتولفخت لشرىيتتر لشرىاراستانولظاةتتا تلن تولشرنةتتولفتتول
شرىاد ل59لى لىدانسلش حاشتلشريخصاس لالنولشرىير لشرسانةولراولاةا تلن ولشرنةولفولشر صتل69ل
ىالاوى نالفول هلشرىاد ل الىإلرفسلشر تررلشرىيترارسلشرستولاعصتد الشرىيتر ل
ّل
ى لىساسلش حاشتلشريخصاس.ل لا
فولن ولشرنةول ل

للللالفولسىاىل هلشرحاال الاسولفاللاصدرلر لشرماتلدالرسلراولشالرسرشللظارنةو ل نضلايسر لرن اضل
ف لااتا لرعتتولشرتاالد لفالختتلتلفستترلشرسون تسلفالحتتا لشرإلا ت لظوتالالف لاللاصتتدرلرنتتضلف ليتوءلاتتدتلراتتول
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رضاهلظارارد لظتلف لحسولةااسضلخلتل هلشر سرلاإلسظرلشرسرشفالظارارد لالىسول ظالشرنةولفللاساملن اضل
نضلاللاعظتلشر ةخلظإلدل ظاسض" .ل
للللالصارلن ولشرنةولاىالحدد الفعواءلشريراإلسلالشرعانا ل و :ل
أوال :نفي النسب عن طريق إنكار والدة الولد ل ل
لللل اساملراماتلف لانارلاالد لماسسضلرن ولنةولشراردل شلاا لاسوتلفنوالحاىتلقظتتلاالدسوتا ل لف لراىتضل
ىىلةااسضلظحىتلماسسضلاللاسا حلرضلن ولشرنةول الل شلشدرولرد لشرإلا لال شلرسملشرماتلر ل ظاال ركل
فتارعاتلقتاتل شرىت فر ل

لش صتتلصتتحسلشرنةتولظصتحسلشرتاالد لىتالدش لرعتتدلشرتماشتلصتحاحالاليترا لشرنةتتول

ىسافرل .ل
لللل الاساملراماسسل ظاالشراالد لظيواد لشرعاظاسلفالغار الال ليواد لشرى فر لشراشحد لفول هلشرحارسلسا ول .ل
للللااللاساملن ولشراالد لظإلدل قرشرلشرماتلظوالصرشحسلفالدالرس .ل
ثانيا :نفي النسب لعدم إمكان اإلنجاب
شلصحالاشقإلسلشراالد لى لشرماسسلالفولرعدلماشتلصحاح لفللا ظالنةولشراردل شلاا لشرماتلىى ل
اللاسصارلىنضلحداثلشرحىتلةاشءلاتا لصت ا شر لى شر عتالفالاظاترشل لرعاىتالفالىصتاظالظىترالسنةتولاحتاتل
دا لشينةات لالن ولشرنةولفولى تل هلشرحارسلن ولقا ىلالرالفقرلشرتماتلف لشرارتدلشظنتضل

لىت ليترا ل

شيق ترشرللظارنةتتولاىتتال ارنتتال –ل ف لااتتا لشرىعتترلرتتضلىى ت لاارتتدلى اتتضلرى تتتلشرىعتتر لالىتتالدش ل نتتاكلىتتانىلى ت ل
شرماشتلرص رلفالىرا لقررلش

ظاءلشةسحارسل نساظضلفا لنةولشراردلاللا ظا .ل

ثالثا :نفي النسب لعدم مرور الفترة المحددة للحمل أو تجاوزها ل ل
لللل راتماتلن تتولنةتولشرارتتدل شلستاءالظتتضلماسستضل قتتتلىت لةتتسسلفيتورلى ت لستاراخلشرإلعتتدلفال ا ترلى ت ل10ل
فيتورلفتتولقتتانا لش ةتترلشرس شم تتر لفالةتنسلفتتولق تاشنا لش ةتترلشرى ارظاتتسلش خترى لغاتترلفنتتضلفتتول ت هلشرحارتتسل
اساملراماتلشيقرشرللظنةولشرارد لالفولسىاىلشرحاالالاللا ظالنةولشراردل شلفقرلفنضلشظنضلى لمنا .ل
لللل ال هلشريرا لاىالظانالةاظعالىرسظ سلالىاىاسلرظإلضوالشرظإلا لالرااضلفإ لسخاللير لىنوالاسرسول
رااتضلرتد ل ظتاالشرنةتو لالىت ل ىتتسلال رىتااللرى وتا ل شرىخار تسلفإنتضلاىا ت لشالرسىتادلراتولشنس تاءليتر لى ت ل

ت هلشريترا لرن تتولشرنةتو ل شلىتتالقرنا تالظيتترا ل ظتاالشرنةتتولشرىحتدد لفتتولشرىتاد ل41لى ت لقتانا لش ةتترل
شرس شم تتر لال تتول:ل -لاس تتادلرعتتدلماشتلي تتررو لال ىاانا تتسلشالسصتتاتلظ تتا لشر تتماسا لالرتتد لن ا تتضلظ تتار ررل
شرىيرارس .ل
للللالشرحتتاتلغا تترل ر تتكلفتتولشراإل تتا لشرت ت لسسسىتتىلفا تتضلشري تترا لشرىحتتدد لف تتولشرى تتاد ل41لى ت لق تتانا لش ة تترل
شرس شم ر لالشرسولظساشفر الا سرال ظاالشرنةو ل اللف لش ولاسدختلظةااكل اساظولفاعا لظن تول رتكلشرارتدل
رت ل راتترلشراإلتتا لال لاتا لشرىيتتر لشرس شم تتر لرت لا ت ارلىص ت احلشراإلتا لراتتولختتلللىتالسضتتىنسضلشر عتترل
شر اناتتسلىت ت لشرى تتاد ل153لىت ت لىدانتتسلش ة تترلشرى رظا تتس لاات ت ركلشر ع تترلدلى ت لشرى تتاد ل53لىت ت لق تتانا لش حت تاشتل
شريخصاسلشرااظولظارسنصاولصرشحسلراولشراإلا لااةااسلرن ولشرنةو .ل
ل
رابعا :نفي النسب عن طريق اللعان ل ل
لللل شلساشفراليرا لشرنةولفا لشراردلا ظالى لفظاضلظاعا لالاللاصحلن اتضل اللظإلتدلشراإلتا لالظحات لىت ل
شرعاضولفولشرحاالالشرسول سساملفاوالشرىلرنسلظا لشرماسا  .ل
لللل الةتىولظاراإلتتا ل نتتضلى ت لشراإل ت لال تتالشر تتردلالشيظإلتاد ل

لاتتللىنوىتتالاظسإلتتدلر ت لصتتاحظض لالاحتتر ل
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ْ َ
د َرُُا عَ ْن َه ا الْ َع َ
ِ
غَضب َِّ
ِِ
ِ
ين}لالقاتليواد لالقاتلاىا لفاوالياوليواد لالقاتلراةض 318.ل
ن الصَّادق َ
كان م َ
اّلل عَلَ ْيها إ ْن َ
ََ
للللالراول شلااا لشراإلا لظا لشرماتلالماسسضلشرسولساءالظاردلخلتلفسترلشرحىتتلشرىعتررليتررالالاتا ل
شرماتلىى لاسصارلحداثلحىتلىنضلال ظسالشراالد ل اللفنضلايكلظتلاإلسعدلف لشراردلساءلنساسسلصاسلغارل
يترراسلفالخاانتسلماساتتس لالروت شلفستتاملشريتار لرى تتتل ت شلشرتتماتلف لااستأل رتتولشراإلتا ل شلسإل ت رلرااتضل ظتتاال
شسواىضلرماسسضل .ل
للللالااا لشراإلا ل فولحارسا ل:ل شلق للشرماتلماسسضلف لشسوىوالظارمنالالفولحارسلن ولنةولشراردلىنوا ل
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خاصسلف لشسسوادشالفغاولشر عوتاءلالشرعتاناناا لشةتسعرالراتولف لشراةتااسلشرعا ىتسلظت شسوالرن تولنةتولشرارتدل
ولشراإلا لال الشالسساهلشر لةارالرااضلشرىحاىسلشرإلااالفولشسسوادشسوا .ل
للللالفولسىا ىلحاالالن ولشرنةولشيسر لاتلى لشرىير لشرى رظولالشرىاراسانولفاللااا لشرن ول اللظحا ل
قضا ولال الىالفخ لظضلشرىير لشرى رظولفولشرىاد ل 159لى لىدانسلش ةر لشرى رظاسلالن اره للشرسانةول
فو لشر صت ل 75لى لىساس لش حاشت لشريخصاس لشرسانةاس لا لا رك لشرىاراسانو لفو لشرىاد ل 68لى لىدانسل
ش حاشتلشريخصاس لظانىالر لاساا لشرىيررا لشرس شم ر لالشرااظولراولشرىةأرس .ل
الفرع الثالث :نسب األم
لللل شرىلح لفول شلشرىعا ل الف لشرىير لشرس شم ر لر لان لنصالخاصالفول ظاالنةولشراردلى لفىضل

ةاىلىال ا رهلفولشرىادسا ل 44لال 45ل ظيأ ليرا لشيقرشرلشرسولةااىلفولفحااىوالظا لشيقرشرلظارظنا لال
ش ظا لالش ىاىسلى لحاثلشرسصدار لراولخلللن ارهلشرى رظولشر لاا لفا رلسحدادش لرحا لنةولش ل

ى لخلتلسنصاصضلفول شرىاد ل147لراولفنض:ل"س ظالشرظنا لظارنةظسلرأل لر ل رار :ل
-لاشقإلسلشراالد ؛ ل

-ل قرشرلش ل ظعالرن سلشريرا لشرىنصاولرااوالفولشرىاد ل160لظإلده؛ ل

-لصدارلحا لقضا و لظوا .ل

-ل سإلسظرلظنا لش ىاىسليرراسلفولحارسلشرماساسلاشريظوسلاشالغسصاو ".ل

لللل راولراسلشرىير لشرىاراسانولشر لشرسظرلنةولشيظ ل ىضلااريررولفولسىاىلشرحاالا لال رتكلىت ل
خلتلشرىاد ل71ل شرسولساءلفاوا:ل"لاللسإلسظرلشرظنا لظارنةتظسلرتألول شلاانتالغاترليترراسلالاللاسرستولرااوتال
اللحرىسلشرماشتلال ولظارنةظسلرأل لااريرراس" .ل
للللالساءلفولشرىاد ل56لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظو":ا ظالنةولاتلىارادل رولفىضلظىسردل ظاال
شرتاالد لظ اتترل قرشر تتالدا لقاتتدلفاليتتر لالسسرستتولراتتول ت شلشرنةتتولسىاتتىلنسا ستتضلشرىس ررتتسلر ت لش ىاىتتسلال
شرظنا لىاراسلاانالفالغارلىاراس ".ل
للللالفضاللفولشرىاد ل59لى لقانا لش حاشتلشريخصاسلشرااظولفنضل:ل" ل

ف  -ا ظا لنةولشرارد لى لفىض لظإقرشر ا لىسولساشفرا ليرا ل قرشر لشررستلظارارد لا لر لسا لىسماسس لفا لىإلسد ل

اقالف لارد.

د -الا ظالنةظضلى لش لظإق شررهل شلساشفرالشريرا لشراشرد لفولشر عر لفلى ل هلشرىاد  ".ل

لللل الى لخلتلىعارنسلقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلفولىالساءالظضلفولىاد لشرنةولنسدلحاىالخاصالشن ردل
ظضلشرىير لشرى رظولفاردهلفولشرىاد لل156الشرسولساءلفاوا ":ل شلسىالشرخ اظس لاحصتلشياساولاشرعظاتل

احارال راللقا ر لدا لسا ارلرعدلشرماشتلا ورلحىت لظارىخ اظس لانةولراخا ولرايظوسل شلساشفرال

شريرا لشرساراس :ل

لف)ل شلشيسورالشرخ ظسلظا لفةرساوىا لااشفرلارولشرماسسلرااوالرندلشالقسضاء؛ ل
لو)ل شلسظا لف لشرىخ اظس لحىاالف ناءلشرخ ظس؛ ل

لت)ل شلفقرلشرخ اظا لف لشرحىتلىنوىا .ل

للل لسس لىإلاانسل هلشريرا لظىعررلقضا ولغارلقاظتلرا إل  .ل

للل ل ش لفنار لشرخا و لف لااا ل رك لشرحىت لىنض لفىا لشراساء ل رو لسىاى لشراةا ت لشريرراس لفو ل ظاال
شرنةو ".ل

لللل اشرحعاعسلف ل هلشرىاد لالىالسإلارلظوا لى ل ظاالشرنةولش ناءلفسر لشرخ ظس لفةارالشرا ارلى لشرحظرل
فو لاة لفعواء لشرعانا لشرى رظو لالشرىخسصا لفو لقانا لش ةر لراو لاسض لشرخصاو لا لقد لشنعةىاش لفول

سحااتلنولشرىاد ل رولقةىا :لقة لارىلظأ لشرخ ظسلشرى اار لفولشرىاد ل ولماشتلغارلىا رلالدرااو ل
راو ل رك لشةسإلىات لشرىير لرإلظار ل"حارا ل رال لقا ر لدا لسا ار لرعد لشرماشت"ل لا لا ش لشةسإلىارض لرإلظارل

"ااشفرلارولشرماسسلرندلشالقسضاء"لفىادش ل ارلسا ارلرعدلشرماشتلفى لظاولفارولف لااا لشرماشتلقدلشنإلعدل

الانعصضلشرسا ارلفع لخاصسل الف لشرىير لقررلف لا ارلشرظاولفىا لشرماشتلظار اسحسلشر لاا لىةىاحال
ظض لفو ل ت لىدانس لش حاشت لشريخصاس لشرىا ا لا لاعر ل ظاسض لظىد لقاناناس لسنوو لدراى ل ظاا لشرماساسل

ظانسوا وا لفى لغارلشرىإلعاتلف لاةإلولشرىير ل رولح رلشرماشتلظار اسحسلالفولشراقال شسضلاإلسرللظارنةول

شرن اسجلرنوا لف ركلةاإلدلسيساإلالراولرماللش ماشتلراولشسظا لشيسرشءشالشيدشراسليظ شر لشرماشت .ل

لللل فىالشر رارلشر انولفارىلظأن لشرىير لى لخلتل هلشرىاد لاةىحلظإ ظاالشرنةوللف ناءلفسر لشرخ ظس لال

الساراسل ىرلاشقىلفرشدلشرىير ل سادلحتلرض لفارخ ظسلسظعولخ ظسلالاللاىا لف لنخرسوالى لىإلنا ال

شر ل الىعدىسلشرماشت .ل

لللل الشرحعاعسلف لشر فر لش اتلاإلدلفا رل قنارالى لحاثلشرحا لالش درسلشرىإلسىدلرااوا .ل
الفرع الرابع :نظام التبني
لللل رعدلاا لن ا لشرسظنولى لشرإلادشالشرساراسلفولشرسا ااس ل لاا لااسدلفولشرىسسىىلفظناءلىإلراللنةظو ل
را ار لفا ل ىسوات لنةظو لااراع اء لااا لشررست لاإلسظض لفحدل ؤالء لفاسظناه لظدراى لفنض لشظنض لاااحعضلظنةظض ل
فااا لراىسظنولىالرإلظ لشرحعاعولى لاتلناحاسل لااناشلاار انضلااحرىا لماسسضلراولى لسظناه .ل
أوال :موقف الشريعة اإلسالمية من التبني

لللل رىا لساء لشيةل لفظ ت لشرسظنو لافظ ت لىا لاا ناش لارسظا لرااض لى لفحاا لاظا لف لشرارد لشرىسظنو لفسنظول
سىاىالرى لسظناه لىصدشقالرعارضلسإلارو:ل{ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم وهللا يقول الحق
وهو يهدي السبيل ،أدعوهم َلبائهم هو أقس عند هللا} 319.ل
للللار لااسل لشيةل لظإر اء لن ا لشرسظنو لظارعات لظت لرفى لا رك لف لاعضو لرااض لظ رار لرىاو لحاثل
فاحولهللالسإلارول رولنظاضلف لاسماتلمانولظنالسحشلى اعسلماتدلظ لحار س لشر لاا لقدلسظناهلشررةاتل
صاولهللالرااضلالةا لقظتلشردرا لاقدل ارلشرعرل لشرارا ل شلشرةظولظصراحلشرإلظار لفولقارضلسإلارو{:ف لما
قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ،إذا قضوا منهن
وطرا}320.ل ل
ثانيا :موقف القوانين المغاربية من التبني
لللل ىنإلالىإل لقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلشرسظنولظىاسولنولصراحللخ لظأحاا لشريراإلسلشيةلىاسلفول
شرىاضا لفنسد لشرىير لشرس شم ر لىنإلض لفو لشرىاد ل 46لى لقانا لش ةر لشرس شم ر لا لفظ اض لشرىير ل
شرى رظولى لخلتلشر عر ل 1لى لشرىاد ل 149لى لىدانسلش ةر لشرى رظاس لالشرىاراسانولفولشرىاد ل 72لى ل
ىدانس لش حاشت لشريخصاس لفاىا لر لانو لشرىير لشرااظو لراو لشرىةأرس لىرسإلا لحاوا ل رو لس ظار لفحاا ل
شريراإلسلشيةلىاسلفاىالر لاردلفاضلنو.ل ل
لللل فىا لشرسيراى لشرسانةو لشر لاأخ لصرشحس لظن ا لشرسظنو لااخصولرض لىى لشرا ارس لقانانا لخاو .

321

ف اسإلتلى لشرسظنولرعدشلظا ل شرىسظنولاارولشرىسظنولى لشراشردا لفالاشرولىسإلودلظاراالاسلشرإلىاىاس لااس لشرإلعدل
شلساشفراليرا ضلظحا لنوا ولاصدرهلشرعاضو

322

لاى لشرنسا جلشرىسرسظسلراول شلشرإلعدلف لشرىسظنولادختل

فولفةر لىسظناضلاظارسارولاحىتلرعظضلاااا لرضلن سلشرحعارلشرسولرألولشريررولسساهلاشرداض لاىالااا لرضل

- 319لةار لش حمشو لشياس:ل .37ل
- 320لةار لش حمشو لشياس:ل .37ل

 321لقانا ل رق  127ل شرصادرلف ول 4لىارسل 1958شلىنيار لفولر شر دلشررةىولراسىواراسلشرسانةاسلرددل 19ل شرصادرلفول  4لىارسل 1958لشرىإلدتل
ظعانا ل69لرإلا ل 1959لشرىؤر لفول 19لااناال .1959ل

322لشر صتل13لى لقانا ل 4لىارسل .1958ل

ن س لشرحعار لاشراشسظاا لشرسو لساا لرااشرد لسساه لارده لاال لاةس نو لى لل ار لشرظنا لشرحعاعاس لةاى لىاشنىل
شرماشت.323ل ل
لللل لىاقللشرىير لشرسانةولى لن ا لشرسظنولاإلسظرلاظحرلىاق اليا شلاىخار الرنصاولقرلناسلصراحسل
فو ل ه لشرىةأرس لفإ ش لاانا لةنس لشرس ار لس را لراانا لسسد اتد لففاارنا لظىا لال لشرس ارشا لشرىسسىإلاسل
شرةراإلس لفإ ل ركلاللانظ ولف لااا لراولحةاولىخار سلنصاوليرراسلق إلاسلشردالرس لخصاصالاش ل
شرىير لشرسانةو لاا لراصت لرن س لشرنساسس لر ل رار لشةسظدشت لن ا لشرسظنو لظن ا لشرا ارس لفايةل ل ةاش ل
اا لقدلحر لشرسظنول اللفنضلر لا ارلظا ولشررفرلاشيحةا لفولاسضلشراساىو لا ركلظأ لاض ليخول رول
ان ضلاساىالراعا لظاين ارلرااضلاسرظاسضلارضلف لاخصضليوءلى لىارضلا ركلراولةظاتلشروظسلفالشراصاسل
دا لف لااحعضلظنةظض .ل
المطلب الثاني :إعمال الطرق العلمية في النسب
لللل فو ل و لشر ار لشرإلاىاس لشرسو ليودسوا لشرظيراس ل خاصس لفاىا لاسإلار لظإلا لشرساناا لا لشةساىات لشرخرا سل
شرىار اس لشرسو لشنإلاةا لراو لىاشد لشي ظاا لشرىدناس لا لشرس شم اس ل لا لنعاسوا لنعاس لناراس لى لىسارو ل ررل
شي ظاالشرسعااداسل رولشرحعاعسلشرإلاىاسلشراشضحسلالشردقاعس لالقدلظرملدار السااالخاصسلفولىساتل ظاال

شرنةولالن اضلشر لشةس ع ولا ارشلى لشرسدتلشر عوولالشرعانانولظا لرشفالروالاللخ لظوا لىىالشةساسول
راانالسحدادل هلشراةا تل(شر ر لش ات)ل لشرس ررلرىاقللقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلىنوا(شر ر لشر انو) .ل

الفرع األول :الوسائل العلمية المثبتة و النافية للنسب

لللل لس ار لشرإلاا لشرظااراساس لفىا لشرسم لظصار لدراااض لقا إلسلظأ لنع س لد لفا لىنو لفاليإلر لفا لف ل

خااسلظااراساسلفصظحلشي لى لشرىىا لنةظسوال رولصاحظوالشرسظارشلف لراتليخولصار لخاصسلظضلى ل

سرشااولشرحىالشرناا ل()ADNلظاةس ناءلشرساف لشرحعاعو .ل

لللللاشرحىا لشرناا 324ل رظار لر لىاد لغار لحاس لىاساد لدشخت لشرخلاا لا ل و لىار اا لىاساد لدشختل

شرحاىالشرراظولشرىنعاولش اس  Acide Soxyrihennculigneلالارىملروالظارىخسصرل(  )ADNل ل
اياتل شلشرحاىالشرىاد لش ةاةاسلشرىاانسلرااراىاماىاالشرسولاظاغلردد ال 23لماسالفولاتلخااس لال
323لشر صتل15لى لقانا ل 4لىارسل .1985ل

للل راساةىلفا رلحاتلشرىاضا لارشسى :ل

ل -ل ىحىد لشرحظاولشريرال لىساسلش حاشتلشريخصاس لدشرلشرىا شم لرانير لةاةس لسانس ل ظإلس 2001لول .355ل

ل -لىحىد ليىا لشرسظنو لىساسلشرعضاءلاشرسيراى لشرإلددل 3لسانسل 1959لول .10ل
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ل

سض لات لخااس لفرظى لىسىاراا لااىاا اس لظااراساس لروا لف ىاس لخاصس لفو لحاا لشرخااس لا ل و لىسصاسل

ظظإلضوالشرظإلالفولياتلرارظو .ل

للللاىا ل اى ت لشرحىا لشرناا ل(ل ) ADNلشردرات لشرا شر و لشر

لاةىح لرااا ناا لشرحاس لظنعتلخاصاسوا ل رول

فنةاروا لالى لشرىإلراللف لشرخااسلشرظيراسلسحسا لراول 46لصظ االسياتل 23لماسالى لشراراىاماىاال

ظص سلراداس ل اللف لش رخلاالشرسناةااسلشرى ارلالشرىؤن سلراسلروال اللنصلل شلشرإلدد لالفنوالرندىالسسحدل
فو لخااس لاشحد لفوو لسؤرل لسانس لسداد لراإلادلشرإلدد لش صاو لرااراىاماىاا لاىا لاا لى لقظت لف ل23ل

ماسالصظ اا للالسحسا لشرخلاالشرسناةااسلاةا رلشرخلاالشرظيراسلش خرىلراولشرحاىالشرناا ل()ADNل
ا لرندىا لسسحدلشرخااس لشر اراس لىى لشرظااضس لفو لخااس لسداد لفا ل ه لش خار لسسضى ليا ا لى لشرحاىال

شر ار لاليا الى لشرحاىالش ن ا .ل ل

لللل ا لنسد لف لشرظاح ا لشرظااراساا لا لش

ظاء لشريرراا لا رقا لظا لنارا لى لشرحاىا لشرناا ل(ل

) ADNلال ىال:لشرحاىالشرناا لشرا ا و لالش رحاىالشرناا لغارلشرا ا و لفارحاىالش اتلرضلدارل
ا لفولنعتلشرخصا ولشرا شر اس ل لفنضلااسدلراتل نةا لفولاتلخااسلى لخلااهلظ اقسلسإلراللغارلقاظاسل

راسماال لسسضى ل ىارشالخاصسلظا ولالفخرىلظا ل .ل

لللل رااضلفإنضلظاراساءل رولقاشنا لشرإلار لشرظااراسولىندتل Mendelلشرسولسن لشنسعاتلشرخصا ولشرا شر اس ل
فنصللاأسولى لش ولالشرنصللشيخرلانظ ولف لاأسولى لش

للالظىعارنسلشرحاىالشرناا لشرخاول

ظارارد لا لشرحاىا لشرناا لرألو لشرى سرا لفا لنصل لساك لشرخصا و لاسو لف لسسناةو لىى لرلىاال

ش و لالاس لشراساء ل رو ل راعس لفحو لشرساناس لظىعارنس لظناس لشرحىا لشرناا ل( )ADNلراىاد لشرسةىاناس.ل

فارحىالشرناا ل() ADNل

ل الاتلشرإلسادلشر لسساا لىنضلشراراىاماىاالشرظيراس لا الشر لاحىتل

ىإلضلشرإللىاالشرساناسلشرسولسسإلتلى لاتلفردلىنال نةانالفرادشلى لنارض .ل

لللل ا لال ليك لف ل ه لشرسعناس لفصظحالشراا لس سحللفاقا لاشةإلس لفو لىاد لشي ظاا ل رك لف لىن عسلشرحىال
شرناا لراإلساد لشرخاا لشرىأخا لى لسة لىسو لس اظعا لشرىن عسا لفا ل رك لااا لىحععا لظت لاااد لااا ل

ى اعا لا لدرال لقا إلا لراو لف لشرإلساد لشرخاا لناسج لر لشريخو لن ةض لىا لردش لفو لحارس لشرساف لفحاد ل

شرظااضس لحاثلااا لشرسحعرلناقصا.ل ل

الفرع الثاني :موقف قوانين األسرة المغاربية من إعمال الوسائل العلمية في النسب
لللل ظىعسضو لسإلدات لقانا لش ةر لفدخت لشرىير لشرس شم ر لسعناسلسداد لفو ل ظاا لشرنةو لسى االظا ةاسل
فو لشرسنصاو لصرشحس لراو لفسح لشرىسات لفىا ل رىات لشراةا ت لشرإلاىاس لشرحدا س لفو لقضااا لشرنةو لفنول

راولشالرسىادلرااوالفول ظاالشرنةو لى لخلتلشر عرلشر اناسلى لشرىاد ل40لى لقانا لش ةر لىىلى رشرا ل
ظإلالضرار لسافرلشريرا لشرإلاىسلرانةو.ل ل

لللل اىا لفنض لفسام لشراساء ل رو لشرساعاح لشيص نارو لظارنةظس لرأليخاو لشر ا لاإلانا لى لىياات لفول
شينساولظ راعسل ظاإلاس لى لخلت لشرىاد ل 45ل ىاررلى لقانا لش ةر ل لظسدخت لشرىير لظنولخاول

اسام لشالرسىاد لراو ل شراةا ت لشرإلاىاس لا رر لرحت لشرنمشراا لشرىسإلاعس لظدرااىلشرنةو لخاصس لىى لف ىاسوال
شرسولفصظحلى لشرىةسحاتل ناار الفالسسا اوا لاىالفنوالسإلسظرلاةااسلررد لشرماساالشرلسولاللاسعا لهللال

فولظااسو لالظ ركلاس لىنىلشخسل ل ش نةاو لالا ركلاةااسلررد لشيظاءلرداىولشرىةؤاراس لا ركلظىنىل

سإلة و لفو لن او ل ظنا و لال لرىسرد ليوء لةاى ل يظا لغرام لشالنسعا لفا لظ اس لشرسورو لى لىةؤارااسو ل

شسسا و  .ل

لللل اىى ل رك لفإ لىا لاإلاو لراو ل ه لشر عر ل ا لقصار ا لاانوا لر لسظا لاا اس لشرسىاد ل ه لشراةا ت لفول
شر عضاءلالشيسرشءشالشراشسولشسظاروا لظتلفنوالر لسيرلحسول رولشرىخاظرلشرىسخصصسلفول رك.لظايضافسل

راولىالا ارهلس إلاتل هلشرسعناسلى لىيااتلرىااسلىىلنعولشيىااناالشرسولسةا لفول رك لخاصسلرال

راىنالفنضلراولشرىةساىلشرا نولااسدلىخظرلاشحدلااحادلىؤ تلرى تل هلشرسحارات لىساشسدلراولىةساىل

شرس شم رلشرإلاصىس .ل

لللل اىا لف لشر عر لف ورا لسااا ل رىات لشراةا ت لشرإلاىاس لفو ل ظاا لشرنةو لدا لن اض لى لخلت لشةسإلىاتل
شرىير لرظارل"ي ظاالشرنةو" لىىالاةس ادلىإلضلظأ لشرن ولاخرتلى ل هلشيىااناس .ل

لللل الىةاار لى لشرىير لرراحلشرإلصرلالس اإلاالشرىسسىى لىىل سعادهل ظإلالظار اشظالشريرراس لنولراول

ىااناسلشراساءل رولشرساعاحلشالص نارولينساولش االد لفالىالاةىولظأ اتلش ناظاو لال ركلى لخلتل

نولشرىاد ل45لىارر لاخضىلافعوالشرساعاحلشالص نارولرايرا لشرساراسل:ل ل
-لف لااا لشرماشتليرراا .ل

-لف لااا لشرساعاحلظرضالشرماسا لالف ناءلحااسوىا.

-ل ف لاس لظىنولشرماتلالظااضسلرح لشرماسسلدا لغار ىا.

-لاللاساملشراساءل رولشرساعاحلشالص نارولظاةسإلىاتلش لشرظدااسل".

لللل فو لشرحعاعس لفا ل ه لشرىاد لىا ل و ل ال لسأااد للخر لرلسساه لنحا لشرسىاد لا لساراس لشر رر لشرإلاىاسل
شرىةسحد سلفولىساتلشرنةو.ل ل

للللال شرساعاحلشالص نارولاس لظأحدل راعا لفةاةا ل:ل رارلشرساعاحلشردشخاو لال ركلظحع لن سلشررستل
فو لشرىاقى لشرىناةو لى لظا

لشرى فر لا ل رار لشرساعاح لشرخارسو لظا لن س لشررست لا لظااضس لشرى فر لفول

فنظاولشخسظارلفولشرىخسظرشالشر ظاسل لمر لشرظااضسلشرىاعحسللل(لشراعاحسل)لفولرح لشرى فر ل .ل

لللل شل القدلسظا لى لخلتلشردرشةسلف لش ةاراولالشراةا تلشرسولاسر لظوالشرساعاحلشالص نارولظ راعاضل

شردشخاو لا لشرخارسو ل ست لشالةسالد ل و لةسس لفةاراو لظحةو لش حاشت لشرىخسا س لراساعاح لشردشخاو لفاوال

فةااظا لالراخارسولفرظإلسلى لشرناحاسلشراشقإلاس لظع ىلشرن رلر لحاوالفالحرىسواليررا لال ول:ل ل
أوال :في التلقيح االصطناعي الداخلي :الفاضلفةااظا :

أ -األسلوب األول  :ل ف لسؤخ لشرن سلشر اراسلى لرستلىسمات لالسحع لفولشرىاقىلشرىناةولدشختلىوظتل
ماسسض لفا لرحىوا لحس و لساسعو لشرن سلشرسعاء ل ظاإلاا لظارظااضس لشرسو لا رم ا لىظاا لماسسض لا لاعى لشرساعاحل
ظانوىال لشرإلاارلفولسدشرلشررح لظإ لهللا لاىالفولحارسلشرسىا لال شلش ةااولااسأل راضل شلاا لفول

شرماتلقصارلرةظولىالر ل اصاتلىا ضلفولشرىاشقإلسلى لشرىاضىلشرىناةو .ل

ب -األسلوب الثاني :ل ف لسؤخ لن سلى لرستلالسحع لفولشرىاقىلشرىناةولى لماسسلرستللخرلحسولاعىل
شرساعاح لدشخااا ل لشرإلاار لفو لشررح لاىا لفولش ةااو لش ات لا لااسأ ل رو ل ش لش ةااو لحا لااا لشرماتل

رعاىا لاللظ ر لفولىا ضلفاأخ ا لشرن سلشر اراسلى لغاره .ل

ثانيا :في التلقيح االصطناعي الخارجي:لالفاضلفرظىلفةاراو :ل

أ -األسلوب األولل :لف لسؤخ لن سلى لماتلالظااضسلى لىظاالماسسض لفساضإلالفولفنظاولشخسظارل ظول
ظيرا لفاماا اسلىإلانس لحسولساعحلن سلشرماتلظااضسلماسسضلفولاراءلشالخسظار ل لظإلدلف لسأخ لشراعاحسل

ظاالنعةا لالشرساا رلسنعتلفولشراقالشرىناةولى لفنظاولشالخسظارل رولرح لشرماسسلن ةوالصاحظسلشرظااضسل
رسإلار لفو لسدشره لا لسنىا لا لسسخار لاات لسنا ل لفو لنوااس لىد لشرحىت لشر ظاإلو لساده لشرماسسل ل لفال

اس لال شل ال تلش نظاولشر لحععضلشينساملشرإلاىولشر لاةرهلهللا لالااسأل رول شلش ةااولرندىال

ساا لشرماسسلرعاىالظةظولشنةدشدلشرعنا لشرسولسصتلظا لىظاضوالارحىوا ل(قنا لفاراو) .ل

ب -األسلوب الثاني ل :لف لاسرىلساعاحلخارسولفولفنظاولشالخسظارلظا لن سلىأخا لى لمات لالظااضسل
ىأخا لى لىظاالشى فر لراةالماسسضل(لاةىانوالىسظررسل) ل لسمر لشراعاحسلفولرح لماسسض لالااسأا ل
رول شلش ةااولرندىالااا لىظاالشرماسسلىةسأصللفالىإل ل لالرا لرحىوالةاا لقاظتل

شراعاحسلفاض .ل

لسإلارل

جـ -األسلوب الثالث  :ل ف لاسر لساعاح لخارسو لفو لفنظاو لشخسظار لظا لن س لرست لا لظااضس لشى فر لراةال

ماسسض لرض ل(اةىاا لىسظررا ) ل لسمر لشراعاحس لفو لرح لشى فر لفخرى لىسماسس لا لااسأا ل رو ل رك لحانىال

ساا لشرى فر لشرىسماسس لشرسو لمررا لشراعاحس لفاوا لرعاىا لظةظولسإل ت لىظاضوا لرا لحىاوا لةاا لا لماسوال

فاضالرعا لالارادش لاردش .ل

د -األسلوب الرابع  :ل ف لاسر لساعاحلخارسولفولاراءلشالخسظارلظا لظ رسولماسا ل لسمر لشراعاحسلفول

رح لشى فر لسس ا لظحىاوال(ىالاإلرللظا لشرظدااس) لالااسأا ل رول ركلحا لساا لشرماسسلغارلقادر لراول
شرحىت لرةظو لفو لرحىوا لا لرا لىظاضوا لةاا لىنسج لفالساا لغار لرشغظس لفولشرحىتلسرفضوا لفسس ا ل

شى فر لفخرىلظارحىتلرنوال .ل

لللل هل ولفةاراولشرساعاحلشالص نارولشرسولحععوالشرإلا لرىإلارسسلفةظاولرد لشرحىت لالشرسولفسحلروال
شرىير لشرس شم ر لشرظاولراس ظارلفولقانا ل ش ةر لشرس شم ر لراولخلللظاقولقاشنا لش ةر لشرى ارظاسلشرسول
ر لسنولراول ىااناسلشراساءل رول هلشرسعناس لران ردلشرىير لشرس شم ر لظارسنصاولرااوا .ل

لللل الشرىير لشرى رظول الشيخرلفخ لظارخظر لشرإلاىاسلفولىساتل ظاالشرنةولالن اضلال الىالارةضلى ل

خلتلنولشرىادسا ل153لال158ل حاثلنولفولش خارلراولفنض":ا ظالشرنةولظار رششلفالظإقرشرلش و ل

فالظيواد لردرا لفالظظانسلشرةىا لاظاتلشراةا تلش خرىلشرىعرر ليررالظىالفول ركلشرخظر لشرعضا اس" لال
ا رك لشرحات لظارنةظس لراىير لشرسانةولشر

لفصدر لقانانا لخاصا لاسإلارلظاراعو لشرإلا او325لا لفضال ل راضل

شر صت ل 3لىارر 326ل فسح لى لخلرض لظاو ل رىات لشرخظر لشر ظاس لفو ل ظاا لشرنةو ل ىااناس لشالرسىاد لراول
شرسحااتلشرسانو لالسإلاوالاةااسلي ظاالشرنةولقا ىسلظ شسوال .ل

لللل الفولش خارلفانضلاللاةإلنال اللف لنعاتلف لشرسىادلشراةا تلشرإلاىاسلفول ظاالشرنةولفالن اضلفصظحل
ضرار لاللى ر لىنو ا لالفنضلى لشرلىإلعاتلسسا تلف ىاسوا لخاصسلفولاقالفصظحلفاضلشرإلا ل الىعااسل
سعد لش ى لالظارسارولفا لشرىير لقدلفصاولىظد االفولساراسلشراةا تلشرإلاىاسلفول ظاالشرنةو لفنضلر ل
ايرل رولشيسرشءشالشرخاصسلظو هلشرإلىااس لالر لاحتلظيأنوالحسول رولشرسن ا للال الشريوءلشر لاخارل
ىيااتلردىلشرعضا لفولاا اسلس ظارل هلشرىاد لالفو لاا اسلىرشقظسلىدىلصحسلشريرا لشرسولسضىنوال
شرسإلدات لخاصسلالف لشرىير لر لانولراولفاسلرعاظاالفولحارسلشر شلفولس ظارليرا ل هلشرىاد لى ل
ظاءلالشرىخسصا لفالحسولشرىإلناا لظارساعاح لىىالاؤد ل رولشخسل لش نةاو.ل ل

رللش

ل
ل
ل
ل
ل

325لقانا لرددل 75لرةنسل1998لىؤر لفول28لفاساظرل1998لىنيارلظارسراد لشررةىاسلرددل87لظساراخ ل30لفاساظرل.1998
326ل شرعانا لرددل51لرةنسل 2003ل شرىؤر لفول7لسااااسل.2003

