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  مقدمة:

 وقد بفسادها، ويفسد بصالحها يصلححيث  للمجتمع، األساسية الخلية األسرة تعتبر
 أهمية وسلم عليه هللا صلى رسوله سنة وفي الكريم، كتابه في تبارك وتعالى هللا أوالها
  :تعالى قولهمنها  ،وأحاديثآيات،  عدة في كبرى 

 أن آياته ومن ﴿وقوله:  1﴾ورباع وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا ﴿
 ذلك آليات في إن ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق
  3.﴾ لهن لباس وأنتم لكم لباس هن أيضا﴿ وقال ،2﴾ يتفكرون  لقوم

 ميثاقا منكم وأخذن بعض إلى بعضكم أفضى وقد تأخذونه وكيف تعالى:﴿ قوله

  4﴾ غليظا

 الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا ﴿:وسلم عليه هللا الرسول صلى وقول
  له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج

 .5 ﴾ وجاء

بين الزوجين ويتعذر استمرارها، رغم محاوالت  قد تسوء العشرة الزوجية أنه الإ
  اإلصالح بينهما عندئذ يصير التفريق بينهما حتما مقضيا وحال مناسبا اتقاء لسوء العشرة. 

                                                           
 . 03اآلية النساء، ورةس1_

 .12اآلية  الروم، سورة_2 

 .281 اآلية البقرة، سورة_3 

 .12اآلية  النساء، سورة_4 

          .5605 النكاح، ص البخاري، كتابصحيح  5
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سرة الجزائري أيضا حق الزوجة في طلب األ اإلسالمية وقانون باحت الشريعة أقد و 
  إذا وجد السبب الداعي لذلك. و تطليقاأالتفريق عن زوجها عن طريق القضاء خلعا 

 من ق.أ.ج. 55ومضوع بحثنا يتمحور حول تطليق القاضي وفقا للمادة 

 :الزوجية لعالقةا

 رابطة حل هو هوألن الطالقق.أ.ج من  (48) المادة في الجزائري  المشرععرف  فقد 
 في ما ورد حدود في الزوجة من بطلب أو الزوجين بتراضي أو الزوج بإرادة الزواج ويتم
 يتم الذي الطالق هو الدراسة هذه في ما يعنينا أن إال القانون، هذا من 55/55المادتين 

عنوان "التطليق  تحت هذا بحثنا عنونا به والذي "التطليق"تحديدا  الزوجة من بطلب
 وأسبابه في قانون االسرة الجزائري".

 اقتضت فقد هذا ومع الزوج، بيد الطالق يكون  أن على الشريعة حكمة قضت وقد
 وحقها لكرامتها يبقى ال الذي الحال في بالتطليق المطالبة حق تمنح للزوجة أن عدالتها
 الحال، هذا مثل في لطلبها التقديرية إلى سلطته استنادا يجيبها أن القاضي وعلى وجود،
 في يحاول التعسف من وجه في والوقوف اإلنسانية الحياة تنظيم في التفريق وألهمية
دفع  إلى األزواج بعض يلجأ قد إذ المرأة، حقوق  أداء في التقصير باسم حقه استخدام
 إذا السيما بالتعويض، المطالبة في المرأة حق ضياع إلى يؤدي مما الخلع إلىزوجاتهم 

 الجزائري  األسرة قانون  وسايرها الشريعة لها كفلتها التي حقوقهاتجهل  الزوجة هذه كانت
 ذلك. في
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التي  ،والدوافع األسباب من مجموعة فيه والبحث الموضوع هذا الختيار دفعني ما
 :يلي فيما نوجزها أن يمكن

التحديد  وجه على التطليق أسباب وفي عموما، التطليق موضوع في للبحث رغبتي _
ما  خالل من ،والعملي النظري  الصعيدين على أهمية من الموضوع هذا يكتسبه ما

شكاليات صعوبات من يطرحه يجاد طرحها ومناقشتها نحاول ،وا   مما يجعلها لها، حلول وا 
 من بالزوجة إلضرارا حاالت وقوع القانوني، كثرة الميدان في أخرى  ألبحاث منطلقا
 التي لإلشكاالت نتيجة حقوقها الزوجة ستيفاءإبعدم  األخير في تنتهي لكي زوجها، طرف

 األسرة قانون  أحكام فهم سوء عن الناتج المعيشي االجتماعي الواقع في تواجهها
  العالقة. هذه على الحفاظ وكيفية الزوجية، بخصوص الحياة

 تتناول التي القانونية النصوص تحليل وكذا والتشريع، الفقه براز نظرةإفي  الرغبة _
 الموضوع.هذا 

 المحاكم الجزائرية. في التطليق ظاهرة انتشار _

 لمقصود بالتطليق؟ وماهياما   :التاليةوبناء على ما سبق ذكره يمكن طرح اإلشكالية 
 ؟عليه نعكاسات الواقعيةاإل

 ذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:ه عن يتفرعو 

 التطليق؟ طلبل بالزوجة الدافعة األسبابماهي  _ 

 ؟وهل هي أسباب معقولة ومقنعة لطلب التفريق _

 ؟ثار المترتبة على هذا التفريقوما اآل _
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  :الدراسات هذه أهم ومن

 للقضاء الوطني المعهد للقضاء، التخرج مذكرة عزيرية، ليوسف والخلع، التطليق _
 .1665_1665 لسنة

لفك الرابطة  كسبب الضرر :بعنوان القانون  في الماجيستير شهادة لنيل مذكرة _
 .1621 سنة فضلة، حفيظة تأليف من الجزائري،االسرة  قانون  في الزوجية

من  تختلف والتي مذكرته نجازإ خالل صعوبات باحث كل يصادف أن الطبيعي من
بحثي  سبيل اعترضت عقبات من تسجيله يمكن وما خر،آل باحث ومن دراسة ألخرى 

إال  األول الفصل وباألخص الموضوع، بهذا يتعلق فيما العلمية المادة توافر من بالرغم
 المناسب. المكان في توضع والتي والمركزة الدقيقة المعلومة نتقاءإ الصعب من أنه

المعتمد  وكانت الجزائري، األسرة قانون  مصادر من مصدر اإلسالمية الشريعة أن بما
 وجدت فقد الموضوع، هذا يخص فيما متشعبة أراء الفقهاء أن وبما البحث هذا في

في  آراء عدة لوجود نظرا األربعة المذاهب فقهاء بين الراجح الرأي اختيار في صعوبة
 واحدة. مسألة

تحليل  من استخلصتها لذلك الضرر، إثبات إشكاالت عن مراجع تتحدث توافر عدم
 .صعبة البداية في كانت لذلك لي مرة أول كانت وهذه القانونية والمواد القرارات القضائية

 كل القانون  هذا ألن شراح األسرة، بقانون  المتعلقة القانونية المواد تحليل الصعب فمن
 نظره. ووجهة فهمه حسب يفسر

استخدام  تقتضي الموضوع هذا في البحث طبيعة نأ القول يمكن سبق ما خالل من
 :يلي فيما تحديدها يمكن الدراسة، طبيعةمع  تتماشى معينة علمية بحث مناهج
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قرارات  في جاء وما القانونية، استقراء النصوص خالل من وذلك: المنهج االستقرائي
 المتعلقة القضائي االجتهاد وكتب القضائية والمجالت القانونية والكتب العليا المحكمة

  بموضوعنا. 

العليا  وقرارات المحكمة القانونية النصوص تحليل خالل من يتضح :التحليلي المنهج
قصده  ما على الحصول بهدف ومحتوياتها مضمونها ومعرفة البحث بموضوع المتعلقة
 .وراء النص من المشرع

سئلة المتفرعة عنها كانت الخطة وفق المنهجية التالية: على اإلشكالية واأل ولإلجابة
تقسيم البحث الى مقدمة وفصلين تم تقسيم كل فصل الى مبحثين حيث خصص الفصل 

لمفهوم التطليق بشكل مفصل، حيث كان عنوان المبحث األول مفهوم التطليق األول 
 المترتبة على الحكم الصادر عن التطليق.ثار ، والمبحث الثاني: بعنوان اآلومشروعيته

وكان عنوان الفصل الثاني: األسباب المخولة للزوجة طلب التطليق في ق.أ.ج، وتم 
كان عنوان المبحث األول: أسباب الضرر  مبحثين، حيثتقسيم هذا الفصل أيضا الى 

ما المبحث الثاني فقد عنون بأسباب الضرر أالمادي المجيزة للزوجة لطلب التطليق، 
المعنوي المجيزة للزوجة طلب التطليق، وختم هذا البحث بخاتمة متضمنة مجموعة من 

 ليها.إالنتائج المتوصل 
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ون قانلمفهوم التطليق واالثار المترتبة عنه وفقا  لفصل األول:ا
 .سرة الجزائري األ

 متماسكة، أسرة وبناء والسكون، ستقرار،لإل وسيلة الزواج لنا وتعالى سبحانه هللا جعل
 التفكك، األسر بعض يصيب نأو  يحدث قد انه وهو استثناء، هناك عام لكل أصل لكن
 سبب ألي الزوجين بين مستحيل العيش ويصبح زوجها منالزوجة  تنفر أن يحدث وقد

 لكل والمنافذ الحلول والسالم الصالة نبيه عليه سنة وفي الكريم كتابه في لنا فجعل كان،
 .اإلنسان تواجه قد التي المشاكل

 وهو الزوجية، العالقة إنهاء في الزوجة بمركز الزوج مركز اإلسالمية الشريعة ساوت
 55 المادة في الجزائري أجاز المشرع ونجد وقت، أي في استعماله يمكن   ديار إ حق
 إذا المنفردة دتهاراإ على بناءا التطليق طلب في حق للزوجة 1الجزائري  األسرة قانون  من

 المادة هذه نص من ونستنتج السالفة الذكر، المادة في المذكورة األسباب إحدى توافرت
 .التطليق طلب في الحق للزوجة أن

 واءوحده، سدون الزوج نهاء العالقة الزوجية إمنح للزوجة هي الثانية حقها في نه أأي 
ن ألى عالتفريق طلب  والمتمثل فيطريق القضاء  وذلك عنلم يرضى  وأالزوج برضى 
  يبرره قانونا. وله مالبها وجيها يكون ط

و أعن المقصود بالتفريق القضائي فصل هذا ال التمهيد جاز لنا التحدث في ومن هذا
 .لتطليقاول واألثار المترتبة على الحكم الصادر عن المبحث األ ومشروعيته فيالتطليق 

                                                           
 المتضمن قانون االسرة المعدل والمتمم. 65/61مر _األ1 
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                                                            .ومشروعيتهيق مفهوم التطل األول:المبحث 
التطرق  طلب التطليق لكن قبل المخولة للزوجةمن ق.أ.ج األسباب  55المادة  عددت

 .     والطالق بين الخلع والفرق بينهالى هذه األسباب البد من معرفة معنى التطليق 

 التطليق    مفهوم :األولالمطلب 

                                               تعددت اآلراء حول مفهوم التطليق شرعا وقانونا وهذا ما سنتطرق اليه في التالي:

 عريف التطليقلفرع األول: تا

التطليق بصفة عامة ثم  : التالية التعاريف إلى التطرق  علينا يتوجب المنطلق هذا ومن
ثالثاا(، والى  (الفقهي التعريف ،) ثانياا  (صطالحياإلالتعريف  ،) أوالا  (اللغوي  التعريف
 .) بعاا ار  (القانوني التعريف

  :التطليق

 1سباببين الزوجين بسبب من األ نقطاع العالقةا  و نحالل رابطة الزواج إ

ة من الزوجالزوجين بحكم القاضي بناء على طلب  الزوجية بيننهاء العالقة إو هو أ
  .تفاقاال عدمو شقاق والضرر نظرا لل

 للزوجة، ويتم بحكمن التطليق هو طالق بناء على اإلرادة المنفردة أمنه نستخلص 
 ا عمال بقواعدمبينه ويفرق القاضيمتضررة  وطالما انهاقضائي رغم معارضة الزوج 

 . 2واالنصافالعدالة 

                                                           
 .165والتفريق للشقاق، صعضل النساء  الجنيدي،عن نايف محمد  ه، نقال 541152الفكر، دمشق، ط دلته، _، دارأو وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي  _1

 . 151، ص1621، دار الوعي 614_65محفوظ بن صغير، قضايا الطالق في االجتهاد الفقهي وقانون االسرة الجزائري المعدل باألمر  _2
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 بناءا طالق وهو زوجها، وبين بينها الفرقة لتطلب للزوجة المشرع منحه و هو حقأ
 أنها طالما له، الزوجحتى ولو عارض  قضائي بحكم ويتم للزوجة اإلرادة المنفردة على

 بنفسها نفسها تطلق أن تملك ال فهي ،األسرة بقانون  بينهما عمال القاضي ويفرق  متضررة
 جبرا عن الرابطة الزوجية إلنهاء القضاء االلتجاء إلى الشريعة لها أجازت لذا زوجها من

 .الزوج

 :للتطليق لغوي ال التعريف_ 1

 اإلطالق من مأخوذ فهو وتطليقا، طالقا يطلق، طلق، الفعل من مأخوذ التطليق
 .1الترك ومعناه

 :للتطليق االصطالحي : التعريف2

 له الزوج معارضة رغم قضائي بحكم يتم لزوجة على اإلرادة المنفردة بناءا طالق هو
 والتطليق واإلنصاف، العدالة بقواعد عمال بينهما القاضي ويفرق  أنها متضررة، طالما
 بيد ليست العصمة ألن هنا القاضي وتدخل القاضي، الزوجة وبموافقة من بطلب يكون 

 لها أجازت ولذا زوجها، من بنفسها تطلق نفسها أن تملك ال فهي لذلك وتبعا الزوجة
 2جبرا عن الزوج. الرابطة الزوجية إلنهاء القضاء إلى االلتجاء الشريعة

 

 

                                                           
 فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة العليا، للمحكمة باالجتهاد القضائي الجزائري مدعما األسرة قانون  في الزوجة من بطلب التطليق بلمامي، عيسات اليزيد  _1

 .1661/1665عكنون  بن الحقوق، كلية جامعة الجزائر، والمسؤولية، العقود
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 :للتطليق القانوني التعريف _ 3

 تجد لم إن الزوجة أن غير معروف، هو كما الزوجة دون  الزوج ملك يكون  الطالق
 زوجها، وبين بينها ليفرق  للقاضي األمر ترفع أن لها يمكن الزوجية في الحياة سعادتها

 أن شرط وذلك الزوجة، طلب على بناءا قضائي ويتم بحكم بالتطليق يسمى ما وهذا
 1القانون  إلى المحكمة واستنادا وأمام القضاء أمام الطلب هذا يكون 

 :للتطليق الفقهي التعريف 4

 التفريق أجل من القاضي أمام أمرها ترفع سعادتها تجد لم إذا اإلسالمي الفقه المرأة في
 قضائي. بحكم ذلك ويتم وبين زوجها، بينها

 العيوب على للطالق الموجبة العيوب على فقط اقتصر الحنفي المذهب نجد
 .الزوج لعيب الطالق إال يملك ال القاضي وأن ،...( والعنةوالخصاء كالجب  (التناسلية

 والتفريق اإلنفاق، لعدم التفريق فجعل ذلك وسع في فقد الملكي للمذهب بالنسبة أما
 .2والسجن للضرر والغياب والتفريق معين، بعدد التقيد بدون  المستحكمة للعيوب

 وبين بينها القائمة الزوجية الرابطة حل في الزوجة رغبة بأنه التطليق تعريف يمكننا
 يكون  التطليقو   3األسرة  قانون  من  35المادة في المذكورة األسباب لسبب من زوجها
 .4أعاله المذكورة  35للمادة طبقا وهذا معارضة الزوج، رغم ،قضائي بحكم

                                                           
 .115، ص1665المطبوعات الجامعية الجزائر  ديوان ،2 .ط ، )والطالق الزواج (األول الجزء الجزائري، األسرة قانون  شرح في الوجيز بلحاج، العربي _1

 :التالي اإللكتروني على الرابط 1622فيفري 12في ، المنشور ››العليا المحكمة واجتهاد األسرة قانون  ضوء على والخلع التطليق  ‹‹ياسين، _2

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=: 517420.  25.56ساعة النشر. 

 .55، ص 1668الجزائر  طالب، مطبعة العليا، المحكمة قضاء باجتهادات مدعم األسرة، لقانون  وجيز شرح العيش، فضيل _3

 .20ص 1660الجزائر  هومة، دار الثانية، الطبعة األسرة، قانون  للمرأة في القانوني المركز لمين، محمد لوعيل _4
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 على يؤسس وهو للزوجة، الزوجية الرابطة فك وسائل من وسيلة هو التطليق إذن
 يفسح مما الزوجية واجباته أداء عن الزوج تقاعس خالل من يصيبها الضرر الذي توافر

 .الزوجية بطةراال فك للزوجة ينتج ما وهذا دعوى التطليق لتأسيس أكثر المجال

 بيد العصمة نأل وذلك الزوجيقع بإرادة  الطالق أن كون  الطالق عن التطليق يختلف
 في القاضي ويتدخل القاضي،وبإرادة  الزوجة من بطلب فيكون  التطليق أما عن الرجل،

 لذا زوجها من نفسها تطلق أن تملك ال وهي الزوجة بيد ليستالعصمة  نأل الحالة هذه
 جبرا عن الزوجيةالرابطة  إلنهاء إلى القضاء اللجوء حق والشريعة القانون  لها أجاز
 .الزوج

 والخلع:بين التطليق  التمييز _

حكام التطليق ضمن الفصل األول من قانون االسرة الجزائري تحت عنوان أ ولقد وردت
الخلع و من التمييز بين التطليق  وعليه البدورد الخلع تحت نفس العنوان  الطالق، كما

 تي ذكرهما: ليه من خالل العنصرين اآلإوهذا ما سنحاول التطرق  والطالق

 الخلع:تعريف  _2

و ما في أالمتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع نه "إزالة ملك النكاح أعرفه الحنفية ب
   1معناه"

 2نه "طالق ال يعوضأالمالكية: بعرفه 

 3و خلع"أفرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طالق  هو"نه: أبالشافعية  عرفه
                                                           

 11، )د.ت.ن(، ص5دار الكتاب اإلسالمي، )د.م.ن( و 1ابن لجين بحر، الرائق شرح كنز الدقائق _، ط _1

 .551، دار الفكر، بيروت، )د.ت.ن(، ص1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، _2

 .152، ص42221 8، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2مام الشافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، طاإل _3
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يره و من غأته أمر إالزوج من  يأخذهبعوض  تهأمر إالزوج  نه: "فراقأبعرفه الحنابلة 
  .1بألفاظ مخصوصة"

 :أساسه القانوني

نهاء الحياة الزوجية عندما يتعذر إالذي يمكن المرأة من ن الخلع هو ذلك النظام إ 
سرة بخصوص من قانون األ 55األسباب التي نصت عليها المادة  أحدعليها اثبات قيام 
الذي كرسه  وهذا هومن نفس القانون  58على نص المادة  في ذلك التطليق مستندتا

 .2االجتهاد القضائي للمحكمة العليا

 :أساس القضائي للتطليق

من ق.أ.ج بالوقوف على المبادئ القضائية التي  55من خالل تفسير نص المادة 
 3 .جتهاد القضائي الجزائري استقر عليها اإل

 :والطالقالتمييز بين التطليق 

 ، ويعرف الطالقوالوثائق وترك الشيءنه حل الرباط أفي اللغة يعرف على  الطالق
يكون و ماال و أوهو فسخ وفك عقد النكاح قوال  الطرفين،نه حل عقد الزواج بين أشرعا ب

من  58على اإلرادة المنفردة للزوج طبقا لنص المادة قائم  بالطالقبلفظ العبارات الخاصة 
يق الزوج، بينما التطلي تصرف و نفأسلطة في قبول انه ليس بقاضي أية ق.أ.ج، ذلك 

 .هالةللجثباتا ماديا نافيا إثبات الزوجة لما تدعيه إيتم بناء على حكم القاضي بعد 

                                                           
 .280، ص42221 5، عالم الكتب، بيروت، ج2البهوتي، كشاف القناع عن متن االقناع، ط _1

وني لعمارة محمد صوريةّ ، إشكاالت قانون األسرة بين التشريع الساري وتعديالت المقترحة )زواج الطالق(، ومذكرة التخرج للقضاء، المعهد ال _2

 .212ص1661_1665للقضاء،

 .211،212المكان نفسه، ص _3
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 موضوع التطليق  :الفرع الثاني

من ق.أ.ج األسباب التي  55يتمحور على عدة أسباب حسب المادة  وموضوع التطليق
يجوز للزوجة طلب التطليق فنصت على ما يلي "يجوز للزوجة ان تطلب التطليق 

المشرع الجزائري قد وسع من دائرة األسباب التي  نأوالمالحظ  وهي عشرة 1لألسباب
ة ثبتت سببا مشروعا يجعل من الحياة الزوجيأما  إذاللمرأة بطلب التفريق القضائي تسمح 

 بينهما:مستحيلة 

 وقت الزواج مع بإعسارهنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة _ عدم اإل 2
 القانون.هذا  من 86و 12و 18مراعاة المواد 

 _ العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 1

 أشهر_ الهجر في المضجع فوق أربعة 5

تستحيل معها مواصلة سرة و جريمة فيها المساس بشرف األ الحكم على الزوج عن _5
  والحياةالعشرة الزوجية 

 _ الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة 5

 أعاله  08حكام الواردة في المادة _ مخالفة األ0

 رتكاب فاحشة مبينة إ_ 1

 _ الشقاق المستمر بين الزوجين 8

 تفق عليها في عقد الزواج _ مخالفة الشروط الم2
                                                           

والمتضمن قانون االسرة،  1665فبراير  11ه الموافق ل  2510محرم  28في  المؤرخ 61_65، المعدل باألمر رقم 2285يونيو  62، المؤرخ في 22_85القانون رقم  _1

 .  1665فبراير  11ه الموافق ل 2510محرم  62، الصادر بتاريخ: 25الجريدة الرسمية، العدد 
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 _ كل ضرر معتبر شرعا 26

والمالحظ ان المشرع الجزائري قد وسع في دائرة األسباب التي تسمح للمرأة بطلب 
ما اثبت سببا مشروعا يجعل من الحياة الزوجية مستحيلة بينهما،  إذاالتفريق القضائي 
 ي.في الفصل الثانها طلب التطليق األسباب التي يجوز للزوجة في وسنتطرق لهذه

 وطبيعتهمشروعية التطليق  :المطلب الثاني

                                                                              الفرع األول: مشروعية التطليق: _

 سرة الجزائري:بالكتاب والسنة والمعقول وقانون األتثبت مشروعية التطبيق بين الزوجين 

 من الكتاب: أوال/

    1"بإحسانو تسريح أ_ قوله تعالى "الطالق مرتان فإمساك بمعروف 2

ن أو ن تقوم على المعاشرة بالمعروف أالزوجين  العالقة بيناألصل في  الداللة:وجه 
 ساكوهو اإلمهم هذه الحقوق أ ذا انتفى إف بينهما،على التبادل الحقوق المشروعة  تقوم

  2بالمعروف تعين التسريح باإلحسان لرفع الضرر عن الزوجة

ذا_قال تعالى "1 و سرحوهن أمسكوهن بمعروف أجلهن فأطلقتم النساء فبلغن  وا 
 .3ذلك فقد ظلم نفسه" ومن يفعلضرارا لتعتدوا  وال تمسكوهنبمعروف 

ج، الزو للزوجة من حقوق على ن اإلمساك بالمعروف هو القيام بما يجب أوجه الداللة: 
هي ثم جاءت اآلية بصريح الن لى البديل، وهو التسريح بمعروف،إذا فات ذلك انتقلنا إف

                                                           
 . 112سورة البقرة، اآلية  _1

 .165، ص1626، 2الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طنايف محمد الجنيدي عضل النساء والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون، دار  _2

 .152سورة البقرة، األية  _3
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ن أعن اإلمساك الذي يلحق الضرر بالمرأة بدون تفصيل في أنواع الضرر، فدل ذلك على 
فاذا كان اإلمساك  اإلمساك مع الضرر واإلمساك بالمعروف نقيضان ال يجتمعان،

 _ ثم بين الحق ذا غاب اإلمساك بالمعروف تحقق الضرر،ا  و ، بالمعروف انتفى الضرر
زوجته،  عتدائه علىإل ن الذي يمسك زوجته ضررا يعتبر ظالما لنفسه،أتبارك و تعالى_ 

 لى اختالل المعاشرة الزوجية، و فوات مصالح النكاح،إوعلى احكام هللا الن ظلمه يؤدي 
   1ة له.فيكون السبيل لرفع الضرر هو التفريق عقوبة دنيوي

  2ما"واسعا حكي وكان هللا من سعتهيغن هللا كال  ن يتفرقاا  و قوله هللا تعالى"  _5

ويكون  ما،بينهتعذر الصلح  إذاجواز التفريق بين الزوجين  اآلية علىوجه الداللة: تدل 
تتم  لم اذا  و  والشقاق،بينهما في هذه الحالة خيرا لهما من استمرار حياة التعب  التفريق

 حدأ ن يدخل بطلبألخلع يمكن للقاضي و كيالهما باأالفرقة بإرادة الزوج أي بالطالق 
 .3والشقاق بينهما وحل النزاعلضرر الزوجين للتفريق بينهما لرفع ا

 السنة: ثانيا/

 :)ال ضرر وال ضرار(.وعليه وسلم_ قول رسول هللا صلى هللا 2

أي ال يضر خبار، لفظه اإل ن كانا  و بمعناه نهي عن الضرر،  الداللة: الحديثوجه 
الزوجين على اآلخر يعتبر من  أحدالواقع من  عام، فالضرر بعضا، الحديثبعضهم 

                                                           
، 1665ون فلسطين،يعة والقانالنجار عدنان علي التفريق القضائي بين الزوجين دراسة فقهية   مقارنة بقانون األحوال الشخصية الفلسطيني )رسالة ماجيستر(، كلية الشر  _1

 .8،2ص

  .65األية سورة النساء،  _2

 .160لنساء والتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، صاتايف، محمد الجندي، عضل  _3
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 مرهأفقا للقاعدة الفقهية "الضرر يزال ومن زالته و إجملة الضرر المنهي عنه، فيجب 
  .سبابألاتوفرت  إذاال جواز التفريق إوال معنى لذلك  بنقضين، مرستحالة األإلبإزالته، 

 أبغض :)وعليه وسلم قالن النبي صلى هللا أدثار بن عمر ابن وروى محارب  _1
، عيهودوا  ولكن بأسبابهن الطالق مشروع أالحديث  ويشير هذاالحالل الى هللا الطالق( 

الطالق و النكاح  وهزلهن جدثالث جدهن جد  :)وعليه وسلم قالالنبي صلى هللا  نأوروى 
 (. والعتاق

 رو تقريأو فعل أعن النبي من قول  وما وردرجعها أنه طلق حفصة ثم أ وروي عنه
 النبي العن :قال عنهما هللا رضي عمر أبي عن اإلسالميؤكد مشروعية الطالق في 

 صلى النبي أن ووجه الداللة .بينهما وفرق  األنصار من امرأة رجل وسلم عليه هللا صلى
 بالتفريق. وسلم عليه هللا صلى منه حكما فكان المتالعنين بين فرق  وسلم عليه هللا

 ما الصدقة أفضل وسلم عليه هللا صلىالنبي  قال قال؛ عنه هللا رضي هريرة أبي عن
 ماا  و  تطعمني، أن إماالمرأة  تعول لمن وأبدا السفلى من اليد خير العليا واليد غني ترك

 جواز على الحديث هذا دل ووجه الداللة .واستعماني أطعمني العبد ويقول تطلقني
 1الزوجية. بالحقوق  يضر عذر ألي وكذلك اإلنفاق لعدم التفريق

 اإلجماع في التطليق مشروعية دليل _ 5

 على باإلجماع تفاقاإل تم هذا يومنا إلى وسلم عليه هللا صلى الرسول عصر منذ
 مصلحة يخدم بما مقيدة الزوجين بين الفرقة أن ولكن نالحظ الزوجين بين الفرقة جواز

 الزوجين.

                                                           
 درجة على الحصول لمتطلبات استكمال غزة، رسالة قطاع في الشرعية المحاكم في وتطبيقاتها اإلسالم إباء أو للردة الزوجين بين التفريق سمور، حمادة توفيق ماجد _1

 .26ص ،1626 غزة، بالجامعة اإلسالمية، والقانون  الشريعة كلية من الشرعي القضاء في الماجستير
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 ثالثا/ من المعقول:

والمودة خر الهدوء ن يجد كل من الزوجين بصحبة اآلأ وأهدافه هومن غايات النكاح 
لضياع وامن التفكك  والمجتمع سليم سرة سلميةاألتنشأ  وجسده لكي والسكينة لروحه

 1البشري. ويحفظ النوع

ليها و جعل إزواجا لتسكنوا أومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم حيث قال تعالى:" 
، ولكانت الحياة الزوجية ال تخلو  2ن في ذلك آليات لقوم يتفكرون"إبينكم مودة و رحمة 

فيبدأ باإلرشاد و النصح ثم اإلصالح قدر المستطاع، فاذا نفذ  من المشاكل و الشقاق،
 ققمست ال تحأحدهما ،أصبحت العالقة الزوجية جحيما ال تطاق و أو أصبر الزوجين 

المقاصد المرجوة منها ،فان الشارع ال يأمر باإلبقاء على هذه العالقة بل يفصل في ذلك 
ل لم يجد سبيال للمصلحة، وليستأنف ك اذإ باإلذن بالفراق بما فيه الصالح العام ، و ذلك 

 . 3من الزوجين حياة بروابط زوجية جديدة تناسبه، وتحقق مقاصد الشارع من النكاح 

 4واسعا حكيما" وكان هللايغن هللا كال من سعته  ن يتفرقاا  و :" وقوله تعالى

 سرة الجزائري:ابعا/ من قانون األر 

تي نصها:" مع مراعاة اآل 58نطالقا من نص المادة إخذ المشرع الجزائري بالتطبيق أ
و بتراضي أالذي يتم بإرادة الزوج  الزواج بالطالق يحل عقد ادناه، 52حكام المادة أ

                                                           
 .161نايف محمد الجندي، عضال لنساء وتفريق للشقاق بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص _1

 . 12سورة الروم، اآلية  _2

 . 26ص النجار عدنان علي، التفريق قضائيا بين الزوجين، المرجع السابق، _3

 . 256سورة النساء، ا اآلية  _4
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 والذي هومن نفس القانون  55المادة  وكذا نص ،1بطلب من الزوجة" وأالزوجين 
 موضوع الدراسة.

حالة فسخا للعقد ك وقد يكون عليه التفريق قد يكون طالقا  والتطليق وكما يصطلح
 لجزائري،االتفريق في العقد الفاسد كالتطليق بسبب الردة المنصوص عليها في القانون 

شريعات الت ماأالسنة القانون لم يرد لفظ التطليق في القران وال في  وهذا وحسب فقهاء
يستعمل  واللبناني وهناك منالسوري  مصطلح التفريق كالقانون العربية فهناك من يستعمل 

  والمصري.مصطلح التطليق كالقانون الجزائري 

عموما في جل القوانين العربية هو مصطلح  والمصطلح الغالبفنجد مصطلح التفريق 
 2التفريق تماشيا بما جاء في الفقه اإلسالمي بالفرقة او التفريق.

انه لم يقم فقهاء الشريعة اإلسالمية وال الفقه القانوني بإعطاء تعريف  وبالتالي نالحظ
ى و األسباب التي علأاإلشارة الى الحاالت  به هوما قاموا  نما كلأو  ودقيق للتطليقشامل 
 بحكمه.مام القاضي الذي يثبته أ ويكون ذلكيمكن للزوجة طلب التطليق  إثرها

جاء فيه "من المقرر شرعا  2285/21/65عن المحكمة العليا قرار بتاريخ  وقد صدر
ن يحل محله في أيجوز للقاضي  نه الأو ن الطالق هو حق للرجل صاحب العصمة أ

 من ثمو للقاضي الذي يطلقها  مرهاأوترفع ق للمرأة المتضررة ما التطليق فهو حأإصداره، 
 3فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية".

                                                           
 .1665فبراير11، المؤرخ في 61_65مر رقم األ _1 

 .28/65/1622 ،25:62الساعة نترنت "منتديات طموحنا"، موقع األ _2 

 .80ص  5عدد  82. م. ق 55610ملف رقم  2285/21/65المحكمة العليا قرار بتاريخ  _3 
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ظرة ن نعطي نأن تعرف التطليق في الفرع السابق فيمكن أرادت أن المحكمة العليا إ
رع ان نعتبره رخصة استثنائية منحها المش والذي يمكنولو مختصرة عن طبيعته القانونية 

خاضعة للسلطة  قيود وشروط وهي كلهاالرخصة مقيدة بعدة  وممارسة هذه للقاضي،
 1للقضاء.التقديرية 

نقضي بناء على واقعة تتمسك بها يلناشئ عن عقد الزواج قد ان المركز القانوني أل
نهاء هذا المركز إرادي في إحق للزوجة  ألقضاء لو إثبات هذه الواقعة ينشامام أالزوجة 

 ن هذه الفرقة تدخل تحت نظام الفسخ.أأي بمعنى 

 المرأةن تكون من جانب أن كل فرقة من جانب الزوج وال يمكن أف حيث يرى األحن
ان  وال يمكنما الفرقة التي تكون من قبل الزوجة أ يالء،اإلفهي طالق كالفرقة بسبب 

 لزوجته.تكون من جانب الزوج فهي فسخ كالفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج 

و أج ن الفرق الذي تقع مع الزو ألى القول بإما بالنسبة للشافعية والحنابلة فقد ذهبوا أ
 ما ما عدا ذلك فتعتبر فسخا. أنائبه تعتبر طالقا 

لى إ لسبب الذي أدىبينما ذهب المالكية الى ان الفرق بين الطالق والفسخ يكمن في ا
ن و مأو من قبل الزوجة أالفرقة فان كانت فرقة من زواج صحيح وسواء كانت من الزوج 

 ما ان كانت غير راجعة ألحدهما فتعتبر فسخا. أطرف القاضي عدت طالقا 

فسخ و لى طالق إن الفرقة تنقسم أن كل المذاهب اتفقت على أفما يمكن استخالصه 
في الفسخ ألنها لم تعتمد على معيار  وفيما يدخلفيما يدخل في الطالق  ولكن اختلفت

 .ومنضبطدقيق 

                                                           
 .151في قانون االسرة الجزائري ص _االستاذ عبد الفتاح تقية، مباحث 1 
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للزوج  نوال يمكعسار بالنفقة طالق رجعي إ ن الفرقة الناتجة عن أبحيث يرى المالكية ب
ن وقال اب الرجعة.تصح  ال فالا  و ملك ما ينفقه عليها  إذاال إلى عصمته إإعادة الزوجة 
 1باإلعسار بالنفقة رجعي. جزي: الطالق

ن الطالق يكون من فعل الزوج الفرقة فسخ ال طالق أل نأوالحنابلة  وقال الشافعية
 .مباشرة او توكيل منه

جعي، ر ن الفرقة لإلعسار طالق أختالف فعلى القول بوالثمرة المستخلصة من هذا اإل
زوجته  ن الزوج طلقأفإنها تحسب على الزوج من عدد طلقاته التي يملكها، فلو افترضنا 

زوج غيره ن تتأال بعد إرجاعها في هذه الحالة إمرتين قبل تطليق القاضي له فال يمكنه 
 بائنا بينونة كبرى.  أصبحن الطالق أل

ن الفرقة لإلعسار فسخ ال طالق فان الفرقة هنا ال تدخل أوعلى القول الثاني القائل ب
 .ورضاء جديدال بعقد جديد إليها إنه ال سبيل له أال إفي عداد طلقات الزوج 

طالق  عسارلإلالفرقة  نأمعتبرا بالجزائري فقد اخذ بالمذهب المالكي  وبالنسبة للمشرع
ق.أ.ج بحيث جعل الفرقة التي تقع بطلب من  58من المادة يستشف  وهذا ما وليس فسخ

 الزوجة طالقا.

فريق بالعيب عتبار ان التإ ى لإما بالنسبة للتفريق بالعيوب فقد ذهب المالكية والحنفية أ
ساد و بسبب منه ولم يوجبها فأما من الزوج إن الفرقة تكون أيقع طالقا بائنا ال فسخا ذلك 

 عقد فكانت طالقا. 

                                                           
 .112القوانين الفقهية ص  _1
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رف ن الفرقة للعيب فسخ لكونه يقع من طأالى عتبار  ذهبوا والحنابلة فقدما الشافعية أ
خضع ي وهو مماال بأمر من القاضي إما فعل ذلك  ألنهبالطالق ظاهرا  ولو تلفظالقاضي 

 1طالق.جتهاد فكان فسخا ال لإل

و أكان التطليق هو عبارة عن فسخ  إذاسرة ال نجده يبين فيما لى قانون األإبالرجوع 
 مرأوترك ق.أ.ج  55المادة على حاالت على سبيل الحصر في  نما نصا  و طالق 

ال الحكم إنه فعال تتوفر حالة من هذه الحاالت فيما عليه أرأى ب إذاتقديرها للقاضي بحيث 
 ذاإن القاضي في هذه الحالة يكون له دور إيجابي فهو الذي يقوم بالتقرير ما بالتطليق أل

ة الزوجية في لنهاء العالق رادي للزوجةإحق  أينشالتقرير  وبفضل هذالتزاماته إالزوج ب أخل
 حكم منشئ.يصدر بتطليق الزوجة هو  لذياوالحكم 

ن الفرقة التي يكون مصدرها المباشر هو الحكم القضائي فهي أنستخلص ب ومن هنا
 بالتطليق.تندرج تحت نظام الفسخ كالحكم 

رع قد ن المشنه حق مقيد ألأالشخصي فانه يمكن تكييف التطليق على  وحسب رأيي
لى القضاء في أي وقت من اجل طلب التطليق لكن قيده بقيود إمنح للزوجة حق اللجوء 

نص عليها على سبيل الحصر في المادة السالفة الذكر أي بمعنى يجب على الزوجة 
و الذي ن القاضي هدعواها أل ال رفضتا  و ن تثبت سبب ذلك أوعند رفعها لدعوى التطليق 

 2ال.م أكان طلبها مؤسس  إذايقدر ما 

 

 

                                                           
 .20ستاذ عبد المومن بلباقي، التفريق القضائي بين الزوجين في الفقه اإلسالمي صاأل _1
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 طبيعة القانونية للتطليقالفرع الثاني: ال

مادة الزواج استعمل ال المعنون بانحاللاني ثفي بابه السرة الجزائري ن قانون األأنجد 
 إذانه أعلى ظاهر النص غير  عتماداإ الفرق وهذا منه الطالق للتعبير على كل أنواع  58

ن هذا المصطلح يقصد به فقط ما يقع بإرادة أنجد  المادة مصطلححكام هذه أتعمقنا في 
   1.ما يكون بإرادة الزوجة فيسمى تطليقا ماأالزوج، 

يجوز للزوجة  ال»فيها جاء  من نفس القانون، والتي 55 المادةحكام ألى إ ستناداإوذلك 
 .2ن تطلب التطليق..."أ

ثارهما السيما من آختالف التطليق إلالطالق و ن المشرع فرق بين مدلولي أمما يدل 
حكام القضائية من حيث طبيعة األفي كل منهما و  الدور الذي يلعبه القاضيحيث 

    .فيهاالصادرة 

التطليق مكنة منحها المشرع للزوجة تلجا من خاللها للقضاء بطلب الفرقة ويعتبر 
 و رفضأفي قبو التقديرية  وللقاضي السلطةستنادا ألسباب محددة إ وبين زوجهابينهما 
قديرية خاضعة للسلطة الت وشروط وهي كلهاعتبارها رخصة مقيدة بعد قيود إ  ويمكن، طلبها

 الذكر.  أسلفناكما  3للقضاء

 وبين بينها الفرقة خالله من لتطلب للزوجة المشرع منحه حق التطليق يعتبروعليه 
 في التقديرية السلطة الحالة هذه في وللقاضي محددة، أسباب ذلك إلى في مستندة زوجها

                                                           
 21،25انون والشريعة اإلسالمية، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، )د.ت.ن(، المرجع السابق، ص منصوري نورة التطليق والخلع في الق _1

 .1665فبراير  11المؤرخ في61_65مر رقم األ _2

 60، ص 6516_1665يوسف عزيرية، التطليق والخلع على ضوء قانون االسرة واجتهاد المحكمة العليا، )مذكرة تخرج للقضاء(، المعهد الوطني للقضاء ، _3
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 طبيعة حول نتساءل هنا ومن التطليق أو في التفريق المتمثل طلبها رفض أو قبول
 طالق؟ أم فسخ هو هل التطليق

 :اإلسالمي للفقه وفقا للتطليق الشرعية الطبيعة

 اختلفوا ولكن فسخا، تكون  أن ماا  و  طالقا تكون  أن إما الفرقة أن على الفقهاء اتفق
 الفسخ. في يدخل وفيما في الطالق يدخل فيما

 فسخ ألنه الحاكم بحكم إال تجوز ال النفقة ألجل الفرقة أن والحنابلة الشافعية ذكر
 وذلكالمرأة  بطلب إال التفريق يجوز وال بالعنة، كالفسخ الحاكم إلى فيه فافتقر مختلف

 .1فيه للزوج رجعة وال فسخ فهو بينهما الحاكم فرق  طلبها فإذا غير منيجوز  ال ألنه

 القاضي فعل نأل بائن، طالق نهأ يرون  والمالكية الحنفية للعيب، الواقع التفريق وعن
 الضرر دفع منه المقصود الن بائنا جعل وانما بنفسه، طلقها فكأنه إلى الزوج يضاف

 للقول ذهبوا والجعفرية والحنابلة والشافعية البائن، إال بالطالق ذلك يحصل المرأة وال عن
 في العيب وكان طالق، ال فسخ هي الزوجة لذا قبل من جاءت الفرقة نأل فسخ، نهأ

 في السبب هي فقد كانت التفريق طلب الذي هو والزوج فيها كان إذا أما ظاهر، الزوج
 2طالق ال فسخا تعتبر الزوجة قبل من جاءت إذا والفرقة طلبه،

 :قوالن في ذلكو  والطالق الفسخ بين مالك اإلمام فرق  ولقد

 المذاهب بين فيه المختلف النكاح في فسخ ال طالق الفرقة :األول القول

                                                           
 .555ص ،1661بيروت الحقوقية، الحلبيمنشورات  اإلسالمية، الشريعة في األسرة أحكام رنباصي،سال السيد علي رمضان _1

 .526، ص2285اإلسكندرية،، الدار الجامعية، 5والقانون( ط الجعفري  والمذهب السنية المذاهب فقه بين مقارنة دراسة (اإلسالم في األسرة أحكام شلبي، مصطفى محمد _2



 

 

 

23 
 

 كان إذا أما فسخا كان الزوجين برغبة ال الشرع من الفرقة كانت إذا الثاني: القول
 .1طالق فهو الزوجين رغبة ذلك هو في السبب

 للتشريع وفقا للتطليق القانونية الطبيعة

 يحل :"أنه على نص المشرع الجزائري أن األسرة قانون  من 58 المادة نص في نجد
 في الزوجة من بطلب أو الزوجين بتراضي أو بإرادة الزوج يتم الذي الزواج بالطالق عقد
 من 51 المادة تنص كما ."القانون  هذا من54 و 55المادتين  في ورد ما ودك حد

 والتطليق الطالق دعاوى  في الصادرة تكون األحكام ‹‹ :أنه على الذكر السالف القانون 
 .›› جوانبها المادية في عدا فيما ستئنافلإل قابلة غير والخلع

 واعتبر المالكي بالمذهب اخذالجزائري  إن المشرع القول يمكن المواد هذه ومن
 أشار قد انه نجد الفسخ عن أما الطالق، مصطلح الستعماله وليس فسخا طالقا التطليق

 عنوان تحتالجزائري  األسرة قانون  من الثالث في الفصل 51/55/55المواد  في إليه
 والباطل. الفاسد النكاح

 العقد إبطال عنوان تحت مكرر الثاني قسمه الجزائري في المدني القانون  أشار
 ونجد العامة للقواعد وفقا البطالن مفهوم على 102و 262 وخصيصا المادتين وبطالنه

 .2القواعد هذه الجزائري خالف األسرة قانون  في المشرع أن

 

                                                           
 .526، ص2282دمشق الفكر، دار ،1 .ط ،7 .ج وأدلته، اإلسالمي الفقه الزحيلي، وهبة _1

 باألمر معدل 2215سبتمبر  56الصادر بتاريخ   87المدني، ج. عدد القانون  ، المتضمن2215سبتمبر  10في  المؤرخ ج .م .ق من 261_262من  المادتين أنظر _2

  1661ماي  95في ،المؤرخ 61/65رقم  األمر بموجب المتمم و ،المعدل1665بتاريخ  ، الصادر55عدد ر.،ج 0516جويلية 16في المؤرخ 26_65رقم

 .1661ماي 5بتاريخ  ،الصادر52رعدد.ج
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  على الحكم الصادر عن التطليقثار المترتبة المبحث الثاني: اآل

بعد معرف موضوع التطليق المتمثل في أسباب التي تخول الزوجة طلب التطليق كما 
سلف الذكر في الفرع الثاني للمطلب األول للمبحث األول المتمثلة في عشرة أسباب، جاز 

سرة ن قانون األأحيث  ،تتبعها الزوجة لرفع دعوى التفريقالتي لنا معرفة القواعد اإلجرائية 
المحكمة المختصة و  تتبعها الزوجة لرفع دعوى التفريق،لم يتضمن اإلجراءات التي 

  .      نون اإلجراءات المدنية واإلداريةبالفصل في المنازعات مما يجعنا نستأنس بقا

رق من حيث اإلجراءات بين الجديد لم يفاإلدارية ن قانون اإلجراءات المدنية و أما ك
و بطلب من الزوجة فهي أ، الزوجة طالبي الطالق سواء بإرادة الزوج المنفردةالزوج و 

نه من أعلى 5512،5583، 5501قد جاء في المواد و  تخضع لنفس المراحل اإلجرائية،
سم مام قأالمقررة لرفع الدعوة  لألشكالن يقدم عارضة وفقا أيبادر برفع دعوى الطالق 

 .4سرةشؤون األ

سنحاول في هذا المبحث بيان اإلجراءات الشكلية للتقاضي في دعوى التفريق في و 
 ب الثاني سنوضح المراحل التي تمر بها دعوى التطليق.لما في المطأالمطلب األول، 

 

 

                                                           
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، منشور بالجريدة 1668فبراير 15الموافق ل 2512صفر  28المؤرخ في 68_62من القانون رقم 550نصت المادة  _1

 قا لألشكال المقررة لرفع الدعوى"    على انه "ترفع دعوى الطالق من حد الزوجين امام قسم شؤون االسرة بتقديم عريضة وف1668سنة 12الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 ق.إ.م.إ على "عندما يكون ازوج ناقص االهيلة، يقدم لطلب باسمه، من قبل وليه او مقدمه، حسب الحالة".  551نصت المادة  _2

 550سخة من العريضة المشار اليها في المادة ق.إ.م.إ على "يجب على المدعي في دعوى الطالق، ان يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بن 558نصت المادة  _3

 أعاله. ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق امانة الضبط".

 .555، ص 1621، 5_ عبد السالم ديب، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، موقع للنشر، الجزائر، ط 4 
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  الشكلية للتقاضي في دعوى التفريق المطلب األول: اإلجراءات

ان سرة الجزائرية، لبيالقواعد األساسية لبناء هيكل األ ن ق.أ.ج قد تضمنأبالرغم من 
نه لم أال إ، والوالدين وحقوق األوالدالزوجين  والطالق وحقوق وواجباتحكام الزواج أ

هذه ب وضمان القياملى مثل هذه الحقوق إيتضمن اإلجراءات التي تحدد طريق الوصول 
 . 1واإلداريةت المدنية الواجبات، لذا يجب البحث عن ذلك ضمن قانون اإلجراءا

دعوى التفريق ذات قيمة قانونية ومستوفية لشروطها ال بد من اتباع  ولكي تكون هذا 
الفرع  في التفريقلى رفع دعوى إسنتطرق هنا اإلجراءات أساسية لرفع الدعوى، و قواعد 
 في فرع التعليم.  الدعوى المراحل التي تمر بها األول و 

 التطليقالفرع األول: رفع دعوى 

 ،ومصلحةسنحاول في هذا الفرع بيان الشروط الالزمة في قبول الدعوى من صفة 
 ختصاص النوعي واإلقليمي.المتمثلة في اإل الحكم بالتطليق صدارإوجهة 

 أوال: شروط قبول دعوى التطليق:

من شخص لم  على عدم جواز رفع دعوى أمام القضاء م.إ.إمن ق. 25نصت المادة 
ن أنطالقا من هذا النص يتبين لنا أنه لقبول الدعوى ال بد إ، الصفةتتوفر لديه المصلحة و 

 ، فما المقصود بهما؟والصفة وهما المصلحةيتوفر شرطين 
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 أ _ الصفة: 

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا للصفة، حيث نص فقط عليها كشرط لقبول الدعوى، 
من يقوم  وأصاحب الحق  وتكون فيلكنها تعتبر تبريرا للمصلحة الشخصية المباشرة 

  1.الوكيل أي ممثله وأوالوصي تفاقا كالولي إو أو قضاء أمقامه قانونا 

ممثلهما قانونا  أحدالمعنى تنطبق على الزوج او الزوجة نفسهما او  والصفة بهذا
  الوصي.كالمحامي والولي او 

 سنة، ومتمتعا 22وهو مدني لمتمتعا بسن الرشد ابأهلية التقاضي أي يكون  ن يتمتعأو 
 2.عليه وغير محجوزأيضا بقواه العقلية 

ن أجب ي الدعوى، كماول لى الحكم بعدم قبإفقد شرط الصفة سيؤدي حتما  وعليه فان
يقدمها المدعي الى المحكمة رفقة عريضة  ن  أالزواج، و يكون هناك نسخة من عقد 

 .3يقدم هذه النسخة فان المحكمة ستحكم حتما بعد قبول الدعوى  ذ لما  و دعوى، افتتاح 

 ب _ المصلحة:

الخصام توافر  والمتدخل في والمدعى عليهن ممارسة الدعوى تقتضي في المدعي إ
 4 .المصلحة كما تفترضه المقولة الشهيرة "ال دعوى بدون مصلحة"

                                                           
 .10،11، ص 2، ج1660، 5_ محمد ابراهيمي، الوجيز في شرح اإلجراءات المدنية، ديون المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط1

 .551ري المرجع السابق، صبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون االسرة الجزائ _ 2

 .556 512عبد العزيز سعد، قانون االسرة الجزائري في ثوبه الجديد، احكام الزواج والطالق بعد التعديل، المرجع السابق ص _3

 .00عبد السالم ديب، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، المرجع السابق، ص  _4
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النزاع  ن يكون أو  القانون،نها تستند على أ ووشرعية، تكون قانونية  نأويجب 
 .1عتدى عليه بالفعلإ  وقدحقا  أالمعروض للفصل فيه قد نش

ن يكون الهدف من إقامة أالمصلحة في مجال فك الرابطة الزوجية هو  وعليه فان
الدعوى من الزوج ضد الزوجة هو الحصول على حكم يضمن حماية مصلحة شرعية 

قرارها  2 .لى عدم قبول الدعوى إيؤدي حتما عدم توفر شرط المصلحة  ن، ألوا 

 صدار الحكم بالتطليق  إالفرع الثاني: جهة 

وتتم ة، سر األفيها قضايا شؤون  ليها، بماإتنظر المحكمة في جميع القضايا المرفوعة 
الجديد حسب  ق.إ.م.إجاء به  وهذا ماقسام حسب طبيعة النزاع مام األأالقضايا  جدولة
 :واإلقليمي كاآلتيختصاص النوعي اإل تحديد يمكنوعليه منه،  51المادة 

  النوعي:ختصاص / اإلأوال  

لى مضمون ق.أ.ج الذي يضبط جانب إسرة ختصاص بالنسبة لقسم شؤون األيستند اإل
ي، جرائاإلينظم قانون اإلجراءات الشكل  سرة، فياألالموضوع المتعلق بقضايا شؤون 

فقرتها  وتوابعها فيمن ق.إ.م.إ دعاوى انحالل الرابطة الزوجية  515ذكرت المادة  حيث
ارة، الزي والحضانة وحقدعاوى النفقة  األخرى، وهيلى الدعاوى إ األولى، باإلضافة

والحجر والغياب بالوالية وسقوطها  ودعاوى المتعلقة، والنسبالزواج  ثباتإودعاوى 
 3.اهم الدعاوى التي يرفعها القضاء عتبارهاإوالفقدان والتقديم. ب
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 قليمي: ختصاص اإل/ اإلثانيا

سرة لقولها: " ختصاص اإلقليمي لقسم شؤون األمن ق.إ.م.إ اإل 510حددت المادة 
و الرجوع بمكان وجود أ_ في موضوع الطالق 65تكون المحكمة مختصة إقليميا ... 

 1.ذلك بمسكن الزوجي.."، و المسكن الزوجي .

 المطلب الثاني: مراحل دعوى التطليق

لى القضاء طبقا لنص إن ترفع الدعوى أنص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على 
" عريضة افتتاح دعوى" وهذه العريضة تودع لدى المحكمة من  بورقة تسمى 25المادة 

 2.و محاميهأو وكيله أطرف المدعي 

سختين ن تقدم طلبا مكتوبا على نأفتتاح دعوى التطليق على الزوجة إ وبالنسبة لعريضة
ما يطلب الحكم به وأسباب وباختصار األخطاء تذكر فيها  وسليمة منكتابة واضحة 

ن تشير أ ، كما يجبوتؤيد طلبهاالتي تؤكد  واألدلة وكل الوثائقالحجج  لىإوتشير طلبها، 
ذي هو ال ولقب وعنوان ومهنة خصمها سمإلى ا  ولقبها وعنوانها ومهنتها و سمها إفيه الى 

يعها، مكتب الضبط مع توق لىإوقدمته الزوج، ثم نضع عليه تاريخ اليوم الذي حررت به 
بالمحكمة المختصة مرفقا بوصل الرسوم  لى رئيس مكتب الضبطإ وتسلمه مباشرة

 3.القضائية
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 .الفرع األول: إجراءات الصلح والتحكيم

الصلح والتحكيم في قضايا األحوال الشخصية هي من اإلجراءات الهامة إجراءات 
 1جبارية قبل النطق بالطالقإيجب على القاضي القيام بها بصفة  واألولية التي

مرحلة الصلح بعناية كبيرة لما لها من أهمية بالغة على ولقد خص المشرع الجزائري 
سرة، زمات التي تزعزع كيان األسرة، فالصلح باعتباره آلية اجتماعية لفض النزاع واألاأل

على هذا األساس وانطالقا من تعاليم ديننا الحنيف نص قانون إ.م.إ بأن الصلح وجوبي 
اء ج وتطبيقا لماكما سمح للقاضي القاضي اتباع إجراءات معينة لنجاحه،  وفرض على
 2.سرة بتعيين حكمين لمحاولة فض النزاعفي قانون األ

 تي:التحكيم كاآلوسنعرض إجراءات الصلح و 

 أ_ الصلح:

من ق.أ.ج بأنه: " ال يثبت الطالق اال بحكم بعد  52نص المشرع الجزائري في المادة 
من تاريخ رفع  ابتداءأشهر  5عدة محاوالت صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدته 

إذا صدر بحكم من القضاء، ال إيتضح من هذا النص انه ال وجود للطالق ، و 3الدعوى"
قبل النطق  جباري يجب على القاضي القيام بهإ جراءإن محاولة الصلح أصبحت أو 

ذا  .4ن الحكم الصادر بالطالق يكون معيباإجراء فلم يتم هذا اإل بالطالق. وا 
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تتم محاولة الصلح تحت مراقبة القاضي وبجلسات سرية وهي وجوبية وهذا ما نصت 
 1بقولها: " محاولة الصلح وجوبية و تتم في جلسة سرية"  من ق.إ.م.إ 552عليه المادة 

من ق.إ.م.إ حيث يقوم القاضي بسماع  556و كذا تكون في تاريخ محدد نص المادة 
و المحامين و بحضور كاتب أالزوجين كل واحد على انفراد و دون حضور الوكالة 

لجأ ب مواقفهما، و يقوالهما و محاولة تقريأليهما مجتمعين لمواجهة إالضبط، ثم يستمع 
ذا طلب منه ذلك الزوجين، و هذا إالى حضور أحد األقارب للمشاركة في محاولة الصلح 

 2.زمةن لهذا الشخص مكانة لدى الزوجين قد تساهم في تجاوز األأالطلب المشترك يعني 

مر مستحدث بموجب القانون الجديد بناء على أفحضور الغير في جلسة الصلح هو 
جين الزو  الحريات حيث استبدل حضور المحاميو شؤون القانونية واإلدارية تدخل لجنة ال

سرة سريته وحساسيته لمراعاة لتقاليد األد العائلة نظرا لخصوصية النزاع و فراأبأحد 
 .3الجزائرية

نه: " يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة أمن ق.إ.م.إ على  551نصت المادة وقد 
تخاذ ما يراه الزما من تدابير المؤقتة إمحاولة صلح جديدة، كما يجوز له  إلجراءتفكير 

ن ال تتجاوز محاوالت أبموجب أمر غير القابل ألي طعن في جميع الحاالت، يجب 
 .4من تاريخ رفع الدعوى" أشهر 65الصلح 
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تفاق عليه من طرف الزوجين، ويمكن للقاضي اإل عتبار ما تمعن ذلك بعين اإلويؤخذ 
ي لغاء هذه التدابير فإو أالى حين صدور الحكم في الموضوع تعديل ذه المرحلة و في ه

 حالة ظهور واقعة جديدة بأمر غير قابل للطعن. 

يوقعه  ط بتحرير محضرمين الضبألى الصلح بين الزوجين بقوم إفاذا توصل القاضي 
 1.هذا المحضر سند تنفيذيالزوجين ويوضع بأمانة الضبط، و مع القاضي و 

 2.من ق.إ.م.إ 555نصت عليه المادة  هذا ماو  

الزوجين رغم مهلة التفكير الممنوحة لهما، فيشرع  أحدو تخلف أوفي حالة عدم الصلح 
 القاضي في مناقشة القضية المعروضة.

 أمكنو المانع، أالزوجين عن جلسة الصلح الستحالة الحضور  أحدوفي حالة غياب 
م ت إذانابة قضائية، أما إ إطارو ندب قاض آخر لسماعه في أى موعد إلتأجيلها القاضي 

الجلسة دون تقديم عذر مقبول يحرر القاضي محضرا  وغاب عنتكليف الزوج شخصيا 
 3.عن ذلك

جراء إجراء الصلح هو إن أقد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا تعتبر فيها 
البد من القيام به، ويترتب عدم القيام به خطأ في تطبيق القانون، منها قرار وجوبي و 

نه ال أنه " من المقرر قانونا أالذي جاء فيه  28/60/2222المحكمة العليا المؤرخ في 
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ا ن حكمو إال بحكم عدة محاوالت صلح من طرف القاضي ثم فان القضاة إيثبت الطالق 
 تطبيق هذا القانون.  دأ يعد خطأ فيهذا المببما يخالف 

ن لطالق بين قضاء الموضوع الذين قضوا باألما كان من الثابت في قضية الحال و 
 قد أخطأوا في تطبيق واجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونإالزوجين دون القيام ب

 .1القانون 

 ب_ التحكيم:

خص المشرع الجزائري ندب الحكمين لإلصالح بيت الزوجين في حالة تفاقم الخصام 
اشتد  إذا»نه: أ.ج التي نصت على من ق.أ 50 ، طبقا للمادةالضرربينهما مالم يثبت 

القاضي  عينبينهما. يالضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق  وبم يثبتالخصام بين الزوجين 
ن يقدما تقريرا أعلى هذين الحكمين  الزوجةهل أ  وحكم منهل الزوج أ الحكمين، حكما من 

لم  إذا»ق.إ.م.إ: من  550. وهذا ما نصت عليه المادة 2جل شهرين "أعن مهمتهما في 
ثنين لمحاولة الصلح إان يعين حكمين جاز للقاضي أثناء الخصومة أيثبت أي ضرر 

 3.سرة"بينهما حسب مقتضيات قانون األ

 في الإن المشرع الجزائري ال يلجأ الى ندب الحكمين أحيث يفهم من هذه النصوص 
ن ندب أما هو ثابت شرعا من  على خالف الضرر، وعدم تبينتفاقم الخصام حالة 

مر ألا إلعادةناجعة  وتفاقمه كوسيلةالستمراره  الشقاق، منعاالحكمين يكون لمجرد خوف 
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 مهمة الحكمينمن ثم تكون  المتضررلمسيء من ا ولمعرفة الطرفعليه،  ما كانلى إ
   1.األساسية هي اإلصالح ال مجرد معرفة الضرر للمتضرر للحكم له بالتعويض

تحت مراقبة القاضي الذي يطلعه الحكمان على ما يعترض مهمتهما من  ويتم التحكيم
 ويصادق عليهالحكمان محضرا عن الصلح الذي يتم بين الزوجين  إشكاالت، يحرر
 2 .مر غير قابل للطعنأالقاضي بموجب 

 من ق.إ.م.إ. 558وهذا ما نصت عليه المادة 

في تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة و  إذانهاء مهمة الحكمين تلقائيا إكما يجوز للقاضي 
من  558بموجب نص المادة  وتستمر الخصومةهذه الحالة يعيد القضية الى الجلسة 

 .3ق.إ.م.إ

 حكام الصادرة عن التطليقطبيعة األ الفرع الثاني:

قابلة  ،لصادرة عن المحاكم بصفة ابتدائيةحكام القضائية ان جميع األأاألصل 
 4.ال ما استثني بنص خاصإلالستئناف طبقا لنص المادة الثالثة من ق.إ.م.إ 

يقبل الطعن فيها باالستئناف  حكام الطالق الأن أمن ق.أ.ج  51جاء في نص المادة و 
 5.ةنها تصدر نهائيألكنها لم تنص على ال في جوانبها المادية إمام المجالس القضائية أ
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األحكام، بينما ينادي في هذا النوع من راء ووجهات نظر رجال القانون آلقد اختلفت و 
فيما ا ذلك ما سنستعرضه تباعسانيده و أولكل فريق منهما حججه و ، الثاني بقابليتها له

 1:يلي

 ستئناف:الطعن باإل عدم جواز-أوال

من ق.أ.ج، و بذلك فهم ال يجيزون  51خذ أصحاب هذا االتجاه بحرفية نص المادة أ
بالطالق  حكام الصادرةاأل يفرقون بينحكام القضائية الصادرة بالتفريق، وال استئناف األ

بطلب من  وال بالتطليقعلى إرادة الزوج المنفردة وال بالطالق بالتراضي بين الزوجين  بناءا
من ق.أ.ج  58مستندين في ذلك على المادة  2 ،لالستئنافجعلوها غير قابلة  الزوجة، و

 و بتراضي بين الزوجينأن الطالق حل عقد الزواج و يتم بإرادة الزوج أالتي نصت على 
 3.من نفس القانون  55،55و بطلب من الزوجة في حدود ما ورد  في المادتين أ

نها عدة قرارات في هذا صدر ع إذاالعليا، ما يدعمه في اجتهاد المحكمة  ولهذا الراي
ك عندما ذلو  ،ستئناففي التطليق غير قابلة لإل حكاماعتبرت فيها األ اإلطارالمضمار و 

كام حال في األن الطعن بالنقض ال يجوز إأبالنقض مباشرة علما طعن فيها لقبلت ل
قبول  ق.إ.م.إ ومامن  152الصادرة عن المحاكم ابتدائيا ونهائيا تبعا لما تقضي به المادة 

نها أحكام التطليق سوى دليل يؤكد على أالمحكمة العليا للطعن بالنقض مباشرة في 
 .4حكاما نهائية أتعتبرها 
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الذي و  1662-28تحت رقم  2228-61-12يخ ر المحكمة العليا الصادر بتار قرا "
 طالق ليست اإلجراءات الجوهريةعن محاولة الصلح بين الطرفين في دعاوى الجاء فيه "

محكمة  ةتجاه الذي تبناه قضاوهو اإل .و التطليق يصدر دائما نهائيا "أ ن لفظ الطالقأو 
 ا:الفصل في قضايا التطليق من بينهيتبين ذلك من خالل مقر مجلس بسيدي بلعباس و 

المدعية من المدعى  الذي قضى نهائيا بتطليقو  1665-62-12حكم الصادر بتاريخ 
 :عليه جاء فيه

التي عجز فيها المدعى حيث ثبت للمحكمة من خالل موضوع المطالبة القضائية "
ا خالل نفاق على زوجته ورعايتهعليه عن اثبات قيامه بواجباته الزوجية المتمثلة في اإل

مام غيابه عن جلسة الصلح التي من خاللها أفإنه و  ،لتزام العسكري فترة فراره من اإل
نت المدعية عن رغبتها في التطليق بسبب غياب الزوج عنها مدة ثالثة سنوات وثمانية لعأ 
نه تم أشهر و ذلك منذ فراره من الجيش الشعبي الوطني الذي كان عضوا كطيار و أ

ن طلب الشطب م نه يتفحص أوراق الملف السيماإف القبض عليه في فترة األخيرة،
بب ليه المدعى عليه بسإالتأديبي الذي تعرض جراء السجالت و التي تبث من خاللها اإل

ن المدعية قدمت دليل قاطع على ثبوت غياب أو  1666-65-56فراره لمدة طويلة منذ 
لى إستجابة لطلبها الرامي الزوج عنها مدة طويلة تجاوزت الثالث سنوات فإنه يتعين اإل

 .1أسيسه قانونا"التطليق لت
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 ستئناف: الطعن باإل جواز -ثانيا

تبار هذا عستئناف إلحكام التطليق قابلة للطعن فيها باإلأن أهذا االتجاه  أنصاريرى 
مبدأ أساسيا من  والذي يعدحكام القضائية، طرق الطعن العادية في األ أحداألخير، 

 .1ينالتقاضي على درجت وهو مبدأالمبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري أال 

ن جميع الدعاوى ترفع أمام محكمة الدرجة األولى وجميع أحكامها أفالقاعدة العامة 
 مام المجالس القضائية إال ما استثني بنصأستئناف لإلثم قابليتها ومن تكون ابتدائية 

 من ق.إ.م.إ. 65خاص وتلك هي القاعدة المكرسة بمقتضى المادة 

برروا ذلك بأن إنهاء الرابطة الزوجية بالتطليق يعد من صلب عمل القاضي، وبذلك و 
بحيث يختلف في التقدير من قاض الى آخر، ولذلك وجبت رقابته من فهو عمل قضائي 

 .2حكام التطليق قابلة لالستئنافأطرف قضاة االستئناف على هذا األساس اعتبروا 

وبذلك فاألحكام القاضية بحل الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة وبناء على 
حكام بالفسخ وبالتالي ال يمكن ان تدخل تحت أمعيار التمييز بين الطالق والفسخ هي 

 .3نص خاص

 حكام الفاصلة في مسألة التطليقومن ثمة تسترجع القاعدة العامة سلطتها وتصبح األ
  4.ستئنافإللقابلة 

                                                           
 .15منصوري نورة، المرجع السابق، ص_ 1

 .15_ المكان نفسه، ص 2

 .10_ المرجع نفسه، ص 3

 .10_ المكان نفسه، ص4
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قضى  11/65/2225قد صدر في هذا اإلطار القرار عن المحكمة العليا بتاريخ و 
 20/60/2226برفض الطعن بالنقد في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في 
ي قرار ف وقد جاءوالذي صرح بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد بالتطليق 

 المحكمة العليا ما يلي: 

من  51المندرج في اختصاصه ذلك ان المادة عن طريق المجلس القضاء بالتطليق " ف
انما و المستأنف لم يقض بالطالق الحكم االستئناف في االحكام بالطالق و  ق.أ.ج ال تجيز

 1."بالتطليق

حكام من ق.أ.ج اآلتي نصها:" تكون األ 51المادة  لىإواستنادا سبق  وانطالقا مما
ستئناف فيما عدا جوانبها قابلة لإل والخلع غيروالتطليق الصادرة في دعاوى الطالق 

 ستئناف.كام التطليق غير قابلة لإلحأالمادية، وعلى هذا األساس يمكن القول أن 

 وقد الطالق، عن المترتبة اآلثار نفسها هي التطليق عن المترتبة لآلثارما بالنسبة أ
 التي فمنها الجزائري، األسرة قانون  من 10 إلى 58 الجزائري في المواد المشرع أوردها

 يثبت ما ومنها ،) البيت متاع السكن، التعويض، النزاع في النفقة، تثبت للزوجة )العدة،
 .) النسب ،الحضانة (وجودهم حالة في لألوالد

 وما يثبت لألوالد: للزوجة يثبت ما

 ينتج الزوجة تطلبه فعندما التطليق كذلك آثار، لها يكون  أن يجب كانت أي ظاهرة
 متاع في والنزاعالتعويض  ، النفقة، السكن،العدة ومنها تتعلق بها آثار هذا طلبها عن

 ثار وهي الحضانة والنسل.آما األوالد تنتج أ، البيت

                                                           
 .20/60/2226، الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في 11/65/2225، بتاريخ 055_82_ قرار المحكمة العليا، رقم 1
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 الفصل الثاني: أسباب التطليق في قانون األسرة الجزائري       

يقاعه من طرف الزوج وحده دون أن يتوقف على رضا إلم يبقى الطالق كما سلف حق 
ن الزوجي أحديقاعه من طرق إوتتضرر من البقاء معه، بل أصبح حق عنتا من زوجته 

الزوجة، كل بحسب و أي انه كما سلف ذكره الطالق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج 
 طبقا ألحكام القاضي.تحت المراقبة القضائية و  شروطه

قتضت إن يكون الطالق بيد الزوج فقد أمة الشريعة، قد قضت فإذا كانت حك  _
غير ها ن تفك زوجيتأ وبين زوجهان تمنح الزوجة حق المطالبة بالتفريق بينها أعدالتها 

 ج.من ق.أ. 55نه متوقف على عدة شروط جاءت بها المادة أ

 ليقفسوف نحاول من خالل هذه المادة معرفة الحاالت المجيزة للزوجة طلب التط _ 
حالة بالتفصيل مع ذكر اآلراء الفقهية، الذين يختلفون كثيرا في الحاالت  وسندرس كل

لى القاضي وفي مدى صالحيته وهذه األراء المختلفة موجودة أيضا إالتي تبرر اللجوء 
بين فقهاء المذهب الواحد، مما جعل األمر في غاية التعقيد، وسنعالجها في هذا الموضوع 

بالمذاهب السنية األربعة، حيث نخصص المبحث األول لدراسة حاالت مع تلخيص اآلراء 
الضرر المادي المجيزة للزوجة طلب التطليق والمبحث الثاني حاالت الضرر المعنوي 

 .1المجيزة للزوجة طلب التطليق

 

 

                                                           
شكاالت اثبات_ قورداش فاطمة الزهراء، أسباب التطليق 1 الضرر في قانون االسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص لحوال الشخصية، جامعة محمد  وا 

 .22، ص1620-1625، والعلوم السياسيةخيضر، بسكرة، كلية الحقوق 
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 المجيزة للزوجة طلب التطليقالمبحث األول حاالت الضرر المادي 

ان تتضرر الزوجة ضرر مادي ي بعض الحاالت من الحاالت الزوجية قد يحدث و 
لتي احيث تتفكك تلك الرابطة المقدسة التي تربطها بزوجها و  ،فتصبح حياتها مستحيلة

مودة صفات المحبة وال جل في كتابه العزيز بالميثاق الغليظ، فتمحيسماها هللا عز و 
رر الواقع من طرف بهدف رفع الضلى طلبها التطليق إالرحمة بينهما مما يؤدي و 

ثبت تالتي تجيز لها ذلك و هذا األخير يحكم لها بذلك متى توافرت األسباب القاضي، و 
  1 .باي وسيلة من وسائل اثبات الضرر الواقع عليها

 : التفريق بسبب اإلهمالالمطلب األول

ا وهذا م قد يقع التطليق بسبب اإلهمال من الزوج وعدم أداء واجباته على أكمل وجه
  سنتعرف عليه في الفرعين التاليين:

 وللهجر في المضجع: التفريق لعدم اإلنفاق الفرع األول

 بناءه أمكنأالنفقة واجب من واجبات الزوج وعليه اذ لم ينفق الزوج على زوجته و 
هجر زوجته في المضجع يعتبر أيضا سبب من أسباب  إذاللزوجة طلب التطليق ال سيما 

 : التفريق لعدم االنفاق:أوالكالتالي: التطليق وهو 

 _ في الفقه اإلسالمي: والأ

ناع متإ وفي حالةة على زوجها أجمع أئمة الشريعة اإلسالمية على أن نفقة الزوجة واجب
 كم لهاويحنفاق الزوج عن القيام بذلك فإنه يجوز للزوجة أن تطالب بالتفريق لعدم اإل

                                                           
شؤون  ماجيستر في القانون، شعبة الخاص، تخصص_حفيظة فضلة، الضرر كسبب لفك الرابطة الزوجية في قانون االسرة الجزائري، دراسة   مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ال1 

 .12، ص1621االسرة، 
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مسكوهن في ذلك بقوله تعالى " وال ت وقد استدلواثبت لديه عدم االنفاق  إذاالقاضي بالتريق 
، وان بقاء الزوجة مع زوجها مع عدم االنفاق عليها قد يشكل بها ضررا أو 1ضرار لتعتدوا"

 يعرضها للخطر.

أن النفقة على الزوجة  وأحمد والشافعي علىوبهذا يقول مذهب جمهور فقهاء مالك 
أثر من آثار عقد الزواج،  ألنهاالمتناع عن االنفاق  وال يجوز للزوجلها،  وهي حقواجبة 

يب ان يستج وعلى القاضيفاذا امتنع الزوج عن أداء واجبه حق للزوجة طلب التطليق، 
 .2اثبت لها ذلك إذالطلب الزوجة 

 واستدل الجمهور بما يأتي: 

 وليس اإلمساك، 3_ لقوله تعالى" الطالق مرتان فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان"2
لها، فتعين التسريح فان أبى ناب القاضي  وفيه ضررامع ترك االنفاق امساكا بمعروف 

 .وفرق بينهمامنابه 

ثر بالمرأة أك وأي إضرار"، وال ضرارضرر وسلم" ال _ حديث الرسول صل هللا عليه 1
 القاضي أن يزيل هذا الضرر. ويحب علىمن ترك االنفاق عليها 

لم يجد الرجل ما  إذ )عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المبيد كان يقول:  وقد حدث_ 5
قهاء أدركت أهل العلم ببلدنا(. واعتبر ف وعلى ذلك. قال مالك: ينفق على امرأته فرق بينها

تفريق بسبب االمتناع عن القيام  ألنهالمالكية أن الفرقة بسبب النفقة طالق رجعي 
 فله ان يراجع زوجته في اثناء العدة.  لإلنفاقاستعد بالواجب فإذا ثبت غنى الزوج، و 

                                                           
 .112_ سورة البقرة، األية 1 

 . 262، ص 1625_ العربي بغتي، أحكام االسرة في الفقه اإلسالمي أحكام االسرة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2 

 .112_ سورة البقرة، اآلية 3 
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عليها  الذي ال ينفق الزوجة وزوجها_ مذهب الحنفية والظاهرية يقول عدم التفريق بين 
القاضي  وطلبت منالوضع القائم،  وتمردت علىعدم رضاها به،  ن أعلنتا  و حتى 

ا يجيز له مال ضار، فليس في مذهبهم م ومن قيدالخالص من الزوجية صارت عبئا، 
 ظاهر يمكن التنفيذ فيه. 

 1فصالأحكام المذهب على االن وال تسعفهافالمرأة هنا تملك وسيلة للحصول على نفقتها 
وأدلتهم بقوله تعالى "ينق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه هللا ال 

 2.يكلف هللا نفسا إال ما أتاها سيجعل هللا بعد عسر يسرا"

نفاق على الزوج المعسر على غيره ن اآلية تفيد وجوب اإلأيقول أصحاب هذا الرأي 
مقام  يقتصار فواإلهذين، في مقام البيان على  واقتصرت اآليةالذي ال يساويه فاليسار 

جد عسر لم يأ ن الرجل إذا أالبيان، كما يقول علماء األصول يفيد الحصر، فدل ذلك على 
وأن ة ال يجب ال إثم فيه خاص وترك مافقة فال تجب عليه، سببا يمكنه به تحصيل الن

 3.يجب التفريق وبالتالي الضرار منه أال دخل فيه للرجل فال  عساراإل

 إلعسارإن المعسرين من الصحابة كثر، لم يعلم أن المرأة طلبت الفسخ أو الطالق 
 عن ذلك. ومنعها الزوج بالنفقة 

ن نساء الصحابة كرجالهم يصبرن، على ضنك أولكن اعترض على هذا االستدالل ب
لى، هللا تعا وما عندنساء الصحابة كن يردن اآلخرة  إن )، كما قال مالك: وتعسرهالعيش 

                                                           
 ،االسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق األوالد في الفقه اإلسالمي والقانون والقضاء األحوال الشخصية، دار الجامعة الجديدة للنشر_ محمد كمال الدين إمام، احكام 1 

 .12، ص 1661

 .1_ سورة الطالق، األية 2 

 وما يليها. 12_ محمد كمال الدين امام، المرجع السابق، ص 3 
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تزوجن رجال ي فإنمااليوم،  وأما نساءزواجهن أفلم يكن مرادهم الدنيا فلم يكن يبالين بعسر 
 (.والنفقة والكسوةالدنيا من األزواج، 

ذا كانقالوا  نفاق مع القدرة عليه ظلما، فان الوسيلة برفع هذا الظلم متناع عن اإلإاال وا 
هي بيع ما له إلنفاق منه أو حبسه حتى ينفق عليها وال يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما 

ذاام هناك وسائل أخرى، د كان كذلك فالقاضي ال يفرق لهذا السبب ألن التفريق أبغض  وا 
الحالل الى هللا من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين، 

كان قادرا على االنفاق، فان كان معسرا فانه  إذا، هذا السبيل الوحيد لرفع الظلم وليس هو
 1.ا اتاهالم يقع منه ظلم الن هللا ال يكلف نفسا اال م

 :2لى جواز التفريق لإلعسار في حالتين فقطإذهب ابن القيم الجوزية: ذهب 

 تأخذ نأالزوجة  ولم تقدر ولم بنفقكان الزوج قادر على االنفاق على زوجته  إذا أولهما:
 نفقتها منه كان لها طلب الفسخ. 

نه فقير، لها أنه غني ثم تبين لها أقال لها و  ،نه لو غر لزوج بزوجته حين العقدأ ثانيهما:
 3أيضا.في هذه الحالة طلب الفسخ 

 لمرأةادلة المذاهب الثالثة يظهر لنا رجحان قول الجمهور بتخيير أبعد النظر في و  
 للمرأةنصافا إه ن فيدلته، وألألقوة  بين الصبر عليه وبين فراقهعسر زوجها بالنفقة أ التي 

                                                           
 .262، ص1625مجتمع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر _ناجي بلقاسم عاللي، الطالق في ال1 

 .255_سليمان ولد خسال، المرجع السابق، ص 2 

 .255_حفيظة فضلة، المرجع السابق، ص3 
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نه قد أهم ببالتفريق فيجاب عن ال يتعينرفعا للظلم عنها، وأما قول الحنفية بأن دفع الظلم و 
 1.يتعين عند عدم البديل

 سرة:ب_ في قانون األ

هتمام، إلاعطى للنفقة نصيبا معتبرا من أ سرة قد ن المشرع الجزائري في قانون األأنجد 
من خالل عدة مواد، حيث تحدث عن النفقة ي الفصل الثالث من الباب  ويظهر جليا
تحدث عن  ق.أ.ج، حيث من 86 الى غاية المادة 15االسرة في المادة قانون الثاني من 
  2.واستحقاقها وكذا تقديرهاومشتمالتها وجوبها 

و أالواجب بالدخول  ويتأكد هذافالنفقة واجبة على الزوج للزوجة بمجرد العقد عليها 
مة، قائت الحياة الزوجية امالواجب ماد ويستمر هذالى بيت الزوجية إنتقال الزوجة باإل

  3.ال لعذر مقبولإنفاق على زوجته ن يمتنع عن اإلأيجوز وال ناشزا، الزوجة  ومالم تكن

من فقرتها األولى  55نفاق، قد نص المشرع الجزائري في المادة ما يما يتعلق بعدم اإلأ
   التالية:للزوجة ان تطلب التطليق لألسباب  يجوز»يلي على ما 

 الزواج، معنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت عدم اإل -2
 القانون.من هذا  18،12،86مراعاة المواد 

لغذاء هذه النفقة اوتشتمل الواجبات الزوجية  أحدهم أ متناع الزوج عن إفعدم النفقة هو 
ما يعتبر من الضروريات ي العرف والعادة طبقا  وكلوالكسوة العالج والمسكن وأجرته 

                                                           
 .150(، ص5162_محمد عقلة براهيم، الزواج والفرقة في الفقه اإلسالمي، )دار النقاش للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى،1 

ص شؤون بة خاص، تخص_حفظة فضلة، الضرر كسبب لفك الرابطة الزوجية في قانون االسرة الجزائري، دراسة مقارنة، )مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، شع2 

 .55(، ص1621االسرة 

 .282( ص1668دار بن خلدون، الطبعة األولى،_بن شويخ رشيد، شرح قانون االسرة الجزائري، دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، )3 
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ففي كل هذه األحوال وغيرها يحق للزوجة المتضررة سرة من قانون األ 18لنص المادة 
ستصدار حكم يلزم زوجها باإلنفاق إجل أء من من االمتناع عن النفقة اللجوء الى القضا

 عليها. 

ن هناك عدة شروط يجب أنستخلص ب ق. أ.جمن  55/2ومن خالل نص المادة 
    الحالة:توافرها حتى يتسنى للزوجة مطالبة بالتطليق تأسيسا على هذه 

   و عمداأالنفقة الشرعية قصدا  الزوج عنمتناع إالشرط األول: 

كم ستصدار حإنفاق كسبب للتطليق البد لها من ن تدفع بعدم اإلأرادت أما  اذإبهذا و 
لها  شروط المنوهوالوفقا لإلجراءات  وتسعى لتنفيذهقضائي سابق يلزم الزوج بالنفقة عليها 

به بموجب حكم النفقة حكم القاضي  لزمأما قانونا، وفي حالة امتناع الزوج عن تنفيذ 
 1.نفاقبالتفريق بينهما على أساس عدم اال

 متناع الزوج عن النفقة بسبب عسرهإيكون  الأ الشرط الثاني:

م ن العسر بيد هللا الذي قال في محكفان كان العسر فال يطلق عليه القاضي العسر أل
 3.وفان عسرة فنظرة الى ميسرة"»ية أخرى آقال في و  .2يبسط الرزق لمن يشاء"»تنزيله 

 4.يرفع ظلمه عن زوجتهالقاضي و يس ظالما حتى يطلق عليه فالزوج هنا ل
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 ال تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وقت الزواجأ الشرط الثالث:

رضاء منها بحاله و رضاء بالعشرة معه على  بإعسارهن النفقة حقها و علمها أعتبار إب
 ألنهفال يجوز طلب التطليق على هذا األساس  بإعساره، فان كانت عالمة 1هذا الحال

، وعلى هذا 2ال ما أتاهاإن هللا ال يكلف نفسا كان معسرا و تعلم به فإنه لم يقع منه ظلم أل
 ،ذا علمت بفقر زوجها عند عقد النكاح فليس لها طلب التفريقإن الزوجة أيقول المالكية 

نه من الذين أذا علمت عند العقد إذا كان الزوج مشهورا بالعطاء والقطع، وكذلك إال إ
الناس ويطوفون عليهم في بيوتهم يستعطفونهم و يسألونهم الصدقة، فليس لها يسألون 

ستجداء  والطواف على أبواب الناس، ذا ترك زوجها اإلإال إنفاق، طلب التطليق لعدم اإل
، و تبقى مسألة في علمها من عدمه مسألة 3فلها طلب التطليق بعد هذا الترك لعدم انفاق

ول أي عتماد قإ العامة وللقاضي السلطة التقديرية في  ثباتموضوعية تخضع لقواعد اإل
 4.منهما

يق لها طلب التطل والتي يحقنفاق الممتنع عن تقديمه للزوجة ن اإلأهو  الشرط الرابع:
ال يجوز  ألنه وموارد رزقهمدخوالته  وذلك بحسبها على مثلها مثل زوج إنفاقبسببه هو 

ة ، عمال بالمادوتعجزهطلب طلبات تفوق دخل زوجها  إذان تزعم عدم النفاق عليه ألها 
من ق.أ.ج، حيث أوجب المشرع على القاضي عند تقدير النفقة مراعاة حال الطرفين  12

 أدنيوفر الزوج  إذان حقها في طلب التطليق يسقط أ، ويعني ذلك وظروف المعاش
 .وكسوة وعالج وغيرهماالضروريات من غذاء 
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نفاق على الزوجة لمدة تزيد عن الشهرين ن عدم اإلأب وقد قررت المحكمة العليا
متتابعين يكون مبررا لطبها التطليق من زوجها، وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه الملكي 

 1.بن عاصم

 واكتسب الحكمرفعت دعوى النفقة،  إذاال إيجوز لها رفع دعوى التطليق  هذا وال
خطار زوجها عن طريق المحضر إيتم  نأوبعد المقضي به  وقوة الشيالصيغة النهائية 
اء ستعمال القضإالمشرع الجزائري نظرا لطول إجراءات التقاضي  وقد أجازالقضائي، هذا 

لى ع وكما نصتمؤقتة مشمولة بالنفاذ المعجل،  أمر بنفقةستعجالي لطلب استصدار اإل
 65/61.2مكرر من االمر  51ذلك المادة 

ن يراعى في أمن هذا القانون ب 86/  18لمواد ويكون الحكم بالنفقة وفقا ألحكام ا
ن أن يتجاوز القاضي مدة سنة قبل رفع الدعوى عند الحكم بها أتقديرها حال الزوجين و 

ن يزول ألى إبتداء من تاريخ رفع الدعوى إيكون  ال فتقديرهماا  و لديه متا يدعو لذلك  تبثت
 .3مبررها

 التفريق للهجر في المضجعثانيا: 

 اإلسالمي:أ_ الفقه 

متناع عن قربان الزوجة عمدا وذلك بترك فراش الزوجية دون ن المراد بالهجر هو اإلإ
 ضرار بها.ربعة أشهر كاملة قصد اإلأ عن ولمدة تزيدسبب شرعي 
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اب هم األسبأ ن ذلك يعد من بمجامعتها ألن يحصن زوجته بمعاشرتها و أالزوج فعلى 
ة وأدنى ذلك مر ن الرجل مفروض عليه مجامعة زوجته أالدافعة له وقال الفقهاء اإلسالم 

 1.برهانهمام ابن حزم و ى كما حدث بذلك اإلال هو عاص هللا تعالا  في كل ظهر و 

 2.مركم هللا"أتوهن من حيث آفي ذلك قوله تعالى "فاذا تطهرن فو 

 :ر منصوص عليهما في القران الكريمولكن يبغي التفريق بين نوعين من الهج

ع جهن فعضوهن واهجروهن في المضاوز "والالتي تخافون نش التأديب: جاء بغرض_2أ/
ير محددة المدة، وهذا النوع من الهجر غ 3طعنكم فال تبغو عليهن سبيال"أن إ، فواضربوهن

هنا الهجر في الفراش هو نوع من أنواع التأديب التي يملكها الزوج في مواجهة زوجته، و 
ن أجوز ي وبالتالي الحقوق الزوج  إطاردخل في ومتى كان الهجر بغرض التأديب، فإنه ي
ذا ه وتجاوز حدودتعسف في استعماله  إذاال إيضار الشخص باستعمال حقه الشرعي 

 الحق.

ن يقسم الرجل على أهو الهجر المصحوب بالقسم، بمعنى و  يالء:جاء بغرض اإل_ 1أ/
في قوله  إليهوالمشار ، 4هجر زوجته في الفراش لمدة من الزمن قد تطول أو تقصر

ن ا  و م ن فاءوا فان هللا غفور رحيإأشهر، ف أربعة تعالى: " والذين يولون من نسائهم تربص
 5.ن هللا سميع عليم"إالطالق ف عزموا
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له شتغاكان الرجل متزوجا بامرأة واحدة، ولم يبت عندها إل إذافقال فقهاء الحنفية: 
ى در ذلك بمدة معينة في األسبوع علبالعبادة كان له الحق في طلب المبيت عندها، وال تق

عر تش ال لكيلى آخر إويصحبها من وقت الراجح بل القاضي يأمر بأن يبيت عندها 
ف ن هذا ضعيأبغيبة طويلة عنها وقدر لها بعضهم كل أربعة أيام ليلة، ولكنهم قالو 

 . والمعتمد األول

أما الشافعية اعتبروا معاشرة الرجل لزوجته ليس من قبل الواجب بل من باب الحق 
نه مقدر بأربعة أشهر ألن هللا قدره في حق المولى أبن حنبل  وقال أحمدالذي يتمتع به، 

 1.بهذه المدة فكذلك في حق غيره

 المضجع، في لزوجته الزوج هجر كيفية آرائهم حول اختلفت فقد الفقهاء عن أما
 الزوج يجامع أال أي الجماع هجر هو المضجع في الهجر بأن من رأى هناك بحيث
 يهجر أن هو المضجع في الهجر أن أنصاره آخر يرى  قول وهناك الفراش،في  زوجته
 يكلم أال هو المضجع في الهجر يرى أن رأي آخر زوجته، تأديب جلأ الفراش من الزوج
 2مضاجعتها حالة في زوجته الزوج

ن مام أحمد منرجح رأي اإل فإننالذلك فمن خالل عرض األراء الفقهية في هذه المسألة 
 فقهاء الحنابلة نظرا لقوة األدلة والحجج التي جاء بها.
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أن  ىلإن على القاضي إن الزوجة رفعت دعوى التطليق بسبب الهجر فإوبناءا عليه ف
 سبب شرعي مقبول، تجاوزن يتأكد من صحة وجود الهجر بغير أيستجيب لدعواها بعد 

 .1مداه المحدد

 ب_ قانون االسرة الجزائري:

من ق.أ.ج التي تخير للزوجة طلب التطليق متى  55من المادة  نعتقد أن الفقرة الثالثة
 ويترك فراش الزوجية وأن بفوق هذا الهجرتوافرت الشروط التالية وهي أن يهجرها الزوج 

الهجر عمديا وليس له مبرر وفي هذا يختلف الهجر ن يكون هذا أأشهر متتالية و  5مدة 
ليه في كتب الفقه حيث يكمن الفرق بين المفهومين في إيالء المشار في المضجع عن اإل

قتراب الزوجة بينما الهجر هو ترك فراش الزوجية إيالء يمين أو قسم على عدم ذ اإلإكون 
 أشهر. 5لكن بدون يمين والمدة 

 5 وق فن تطلب التطليق عند الهجر في المضجع أوجة ومما سبق ذكره فيجوز للز 
أشهر وعليه يشترط الهجر في المضجع كمبرر قانوني يخول للزوجة حق طلب التطليق 

 2لثالثة شروط.

_ ويشتمل العنصر المادي والسلوك الالشرعي، المتمثل في الهجر الحقيقي دون 1
وذلك بهجر الزوج لزوجته مع المبيت معها في فراش الزوجية  ،3سبب شرعي مقبول

، بل يتصرف عنها ويهمل وجودها بجانبه مما يضر ضرارا 4واالعراض عنها وعدم قربانه
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فاحشا بالزوجة، وهو أمر ينزل على الكثير من النساء كالصاعقة خاصة اللواتي ال يقدرن 
 1.زواجهم لمدة طويلةأعلى مفارقة 

هذا الهجر عمديا، ومقصودا لذاته، وليس له ما يبرره من الناحيتين _ أن يكون 2
 2.الشرعية أو القانونية، وهو ما يسمى بالهجر الغير مشروع الذي يتجاوز حدود الحق

أشهر متتالية متواصلة غير  5_ ويتمثل في العنصر الزمني المتمثل في مدة 3
تصال بين الزوجين وبعد مضي مدة األربعة إخر أي متقطعة و ال يقع بين الشهر و اآل

أشهر يمكن للزوجة التفكير في رفع دعوى قضائية ضد زوجها طالبة من القضاء الحكم 
)الهجرة بقولها  5فقرة  55لها بالتطليق، وذلك ما يتضح جليا وصراحة من خالل المادة 
طرق  ثبات ذلك بكلإفي المضجع فوق أربعة أشهر(، معنى ذلك يجب على الزوجة 

ر هنا لى الهجإتصاال بينهما، ثم عاد الزوج إفي حالة مرور شهرين مثال وحدث ثبات، و اإل
 ال ببلوغ المدة المحددةإال حق لها في رفع دعوى التطليق لهذا السبب الحالة في هذه 

أربعة أشهر، الن المدة التي يتأكد خاللها وبعدها تضرر الزوجة ونفاذ صبرها عند فقدان 
د وللول حقوقها الزوجية األساسية و الجوهرية و هي حق التمتع الجنسي،قدس أإحدى 

ء لى القضاإوحفظ النسل، وذلك هو المقصود من الزواج، فأجاز المشرع للزوجة اللجوء 
في هذا و ع القاضي به قتناا  ثبات ما تدعيه و إلنفس السبب ولكن بشرط لطلب التطليق 
ه بالتطليق بين الطرفين بضى ق 2222كم عن محكمة بشار لسنة الشأن صدر ح

ن أتت ثبأن شهادة الشهود أالمتنازعين بسبب الهجر في المضجع فجاء بما يلي" حيث 
ن الزوجة أأشهر و  1همال منذ ألكثر من إ الزوج هجر مقر الزوجية و ترك العائلة في 
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ليه يتعين علحقها ضرر من جراء ذلك مما يعطيها الحق في المطالبة بالتطليق و 
 ابة لطلبها.ستجاإل

في  وأكان الهجر لعذر شرعي، أو مبرر قانوني كوجود الزوج في المستشفى  إذافأما 
م كان الهجر تعبيرا عن أجل القيام بوظيفة أو في مكان من أالخدمة الوطنية العسكرية، 

 ،أشهركان الهجر ال يتجاوز األربعة  إذاغضب الزوج عن سلوك زوجته الطائش، وكذا 
 نأ، ال يجوز للمحكمة ومتفرقةمختلفة  وفي أوقاتو كان لعدة مرات أواحد،  ولو بيوم

 1ن الهجر شرعي وألسباب معقولة.تحكم بتطليقها في مثل هذه الحاالت، أل

ة نفاق تعتبر من األسباب المقيدة لسلطهو التطليق لعدم اإلو  نه السبب األول اآلأغير 
تفريق بب الثاني أي الما السألتطليق مباشرة ن القاضي يكون ملزما بالحكم باأالقاضي أي 

 ة وواسعة.مطلق للهجر في المضجع يعتبر من األسباب المطلقة لسلطة القاضي التقديرية

 : التفريق للغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة:الثانيلفرع ا

ن أتعد الغيبة حالة من حاالت الضرر المادي التي تصاب بها الزوجة، فقد يحدث و 
يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة وال يترك لها ما تنفق منه، وال مصدر قوت تعيش به 

 ، فيتركها معلفة بين ال هي متزوجة وال هي مطلقة.ومنه

م جل طلب العلأن يكون الهدف منه سلميا كسفره ومن أما أعن زوجته، وغياب الزوج 
بالزوجة وذلك ببعده عنها  لحاق الضررإو وظيفة، إما قد يكون القصد منه أو التجارة أ

، وعلى هذه الحالة أجاز المشرع للزوجة التطليق في حالة غياب الزوج 2وتركها دون معيل
 بعد مرور سنة دون عذر وال نفقة.
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اختلف الفقهاء في جواز التفرقة للغيبة، فذهب أبو حنيفة  أ_ في الفقه اإلسالمي:
لى عدم التفريق للغيبة، لعدم ما يصح ان يبنى عليه هذا التفريق وذهب مالك إوالشافعي 

ا الزنا خشيت على نفسه ـأنتضررت بها المرأة بالغيبة و ذا طالت إوأحمد الى جواز التفريق 
ولو كان الزوج قد ترك لها ماال تنفق منه أما فيما يخص النفقة فقد قرر أن النفقة واجبة 

وما يكون سرا و من يكون أعن ذلك ولم يؤدي ما وجب عليه فإما  على الزوج فاذا امتنع
فللزوجة أخذ النفقة من ماله، ولو كان دينا على آخر أو وديعة موسرا معسرا فان كان 

 بإذنه أو بغير إذنه.أودعها غيره بما يتيسر له من طريق سواء كان حاضرا أو غائبا 

 الفقهاء في ذلك:ختلف إن كان معسرا وطلبت التطليق إوأما 

ن يكون سببا أنعدام ما يصلح ن طالت إلا  فالحنفية والشافعية: ال يرونها سببا للتفريق و 
م بموته، حك إذاال إالمفقود وزوجته ال يفرق بين الغائب و أهذا الرأي ، ويرى القانون ب1لذلك

ا زوجهففي نظرهم حق التطليق من القاضي لغياب  2قرانهأنما يحكم بموته عندهم بموت ا  و 
يام الدليل الق وحجتهم عدمن يؤخذ سببا للتفريق بينها وبين زوجها، أيسقط، وال يصح 

ذن بقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على جواز إصل الشرعي يثبت وجود هذا الحق واأل
 ، واستدلوا في قولهم ما يلي: 3التفريق
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ودة امرأة المفق "ن النبي صل هللا عليه وسلم أمر أ_ بما روى عن المغيرة بن شعبة 2
 غاب فالتي المفقود، بزوجة يخص هذا هو أن الداللة ووجه" ن تصبر حتى بإتيان البيانأ

 حتى يرجع. 1باالنتظار أولى زوجها

_ بما روي عن علي بن ابي طالب رضي هللا عنه قال في امرأة المفقودة هي امرأة 1
 و طالقا.أابتليت فلتصبر حتى يأتيها موتا 

بين و _ وألن المفقود ال يورث ماله حتى يغلب على الظن موته، ولذلك ال يفرق بينه 5
 حتى يغلب على الظن وفاته. زوجته

بة نهم يجيزون التفريق بسبب الغيأسبق القول  لى المالكية و الحنابلة التيإفترجع 
إقامة بعيدا  نن تيسرت لها النفقة ألا  الطويلة التي تستوحش منها الزوجة و تتضرر بها، و 

عن زوجها مدة طويلة يجعلها ما بين نارين فال هي زوجة تتمتع بحقوقها وال هي مطلقة 
خر السعادة و الهناء، و أيضا تصبح محافظتها على العفة و آتجد في كتف زوج 

ن زالته و ألإمرا ال تحتمله الطبيعة البشرية و هذا الضرر بالغ يجب العمل على أالفضيلة 
واستدلوا بقوله تعالى " فإمساك  2ذلك يفوت اإلمساك بمعروف، فيجب التسريح بإحسان

 4.تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"ولقوله أيضا " وال  3بمعروف أو تسريح بإحسان"
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و تسريح بإحسان وليس من المعروف أبمعروف اإلمساك  :مرينأبين فيخير األزواج 
مساك إضرار بها وقد يعرضها للفتنة وقد نهى هللا عن إن تكون الزوجة كالمعلقة، فهذا أ

 الزوجة بقصد االضرار.

بة من التفريق بسبب الغينه يجوز إبالعفة ف الوطيءذ أجاز فسخ النكاح لتقدر إوألنه 
 باب أولى.

فقدت زوجها فلم تدر أين  امرأةيما أن عمر بن الخطاب "رضي هللا عنه" أولما روي 
ن أفنالحظ مما تقدم  1وعشرا لم تحل" أشهرربعة أسنين ثم تعتد  أربعتنتظر  فإنماهو 

ين عظم قوانالتطليق لغياب الزوج لمدة طويلة، وبذلك اخذت م أجازواالحنابلة والمالكية 
ن أالبالد العربية، ومنها ق.أ.ج حيث أجاز للزوجة التي يغيب عنها زوجها لمدة سنة 

 تطلب التطليق.

 سرة الجزائري: ب_ في قانون األ

ن أفي فقرتها الخامسة من ق.أ.ج على انه )يجوز للزوجة  55_ لقد نصت المادة 
 تطلب التطليق للغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة(.

ن المشرع الجزائري على جملة من الشروط ليتحقق أمن خالل تحليل هذه الفقرة نجد 
 2.ضرر الغيبة
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ن تكون الغيبة لمدة سنة على األقل: يجرى حسابها عند الفقهاء المسلمين بالسنة أ_ 1
مهلة بالتالي فتحسب هذه الدد ذلك فيصح اعتماد الميالدية، و القانون لم يح ولكنالقمرية 
 من يوم الغياب الى يوم رفع الدعوى. بتداءإلمدة 

ا ضرار بهو بقصد اإلأ_ يجب ان تكون غيبة بدون عذر مقبول أي ان يكون معتمدا 2
 لذلك إذاو فالغيبة تعد سببا لطلب التطليق، وهي تلك الغيبة التي تكون بغير عذر مقبول، 

ال يجوز لها في و العمل أمن سنة ألجل طلب العلم  أكثرغاب الزوج عن زوجته لمهلة 
ن تطلب التطليق للغيبة، ألن الغياب عنها كان لعذر، فعلى المرأة ان تتحمل أهذه الحالة 

 إذا سرة، وقد اختلف الفقهاء فيماأعباء تلك الحياة ما دام يعود بذلك كله بالفائدة على األ
 م ال؟أكان يجب ان تكون الغيبة بعذر 

ة المرأ  نأن تكون الغيبة بغير عذر في حين يرى المالكية أنه يجب أفيرى الحنابلة 
 .1و بغير عذر فالضرر واقع عليهاأكانت بعذر  تتضرر جراء الغيبة لذاتها سواء

ن يغيب عنها وال يترك لها نفقة خالل مدة غيابه وهذه الحالة تعود الى السلطة أ_ 3
 التقديرية للقاضي ويتأكد منها بجميع الطرق.

دير العذر متروك لقاضي الدعوى، لذلك نجد القاضي يأخذ بالغيبة ن تقأويالحظ 
ن فيقيس عليها، التراضي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج، واعتبر ذلك هجرا، أل

فال هي  ةن يجعلها كالمعلقأمن شأنها من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر و ستطالته تنال إ
مر متروك لقاضي الدعوى متى رفعت الدعوى أاستطالة المدة و  ةذات بعل وال هي مطلق

 2.مامه بعد سنة من الزواجأ
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من  226والغائب الذي يقصده المشرع الجزائري هنا، هو الذي نص عليه في المادة 
لى محل اقامته أو إدارة إالغائب هو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع  ق.أ.ج بقوله )
المادة ذه ه...(، فتكون  ابه في ضرر الغيرو بواسطة مدة سنة وتسبب غيأشؤونه بنفسه، 

من نفس القانون قد خولت الزوجة طلب  55/5و 221حددت مفهوم الغائب والمادة قد 
ذا إما أتوفرت الشروط القانونية للغياب،  اذإالتطليق للغياب من جراء الضرر الذي لحقها، 

ليه ضرب له القاضي إتصال به ووصول رسائل مكن اإلأكان الغائب في مكان معلوم و 
ليه او يطلقها، إو ينقلها أن لم يحضر لإلقامة معها ا  ليه بأن يطلقها و إعذر أ جال و أ
  1.بائنة بتطليقة القاضي  جل و لم يفعل، لم يبدي عذرا مقبوال يحكم بينهماانقضى األو 

في مكان مجهول يتعذر على  كان الزوجو  طلبت التطليق لضرر الغياب إذاوعليه 
فائدة من ال ويحكم بعدمالقاضي إبالغه فيه، فان على القاضي االستجابة لدعوى الزوجة، 

 التأجيل.

ولقد صدر في هذا الشأن حكمين عن محكمة بشار األول قضى فيه باإلشهاد بفك 
في  تالرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق التطليق وجاء في حيثياته "حيث ان الثاب

من سنتين مما  أكثرن الزوجة تضررت من غياب الزوج وهجره لها لمدة أقضية الحال 
ستجابة لطلبها مر الذي تعين معه اإلق.أ.ج األ 55/5 بالمادةجعل دعواها مؤسسة عمال ي

 2.المتعلق بالتطليق"

عية جاء في حيثياته "حيث ان المدفيه بالتطليق بين الزوجين و  الحكم الثاني قضىو 
أكثر من لغيبة  55/5لى المادة إتهدف بدعواها الى تطليقها من المدعي عليه استنادا 
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ن المدعي عليه لم يحضر أالحضانة، حيث سنة بدون نفقة وطالبت بالتعويضات و 
نه رغم با  نه ينفق على زوجته و ألدحض مزاعم المدعية و تقديم ما يثبت  جلسات المحكمة

ى بيت لإنه سعى في تنفيذ الحكم والقرار القاضي برجوع الزوجة أستدعائه قانونا، و إ
الزوجية الكائن بالجزائر الوسطى مما يجعل المحكمة تكون قناعة سوء نية الزوج في ترك 

مر الذي يتعين معه زوجته معلقة ال هي بزوجة وال هي بمطلقة طول هذه الفترة األ
 1.عية"ستجابة بذلك لطلب المدستحالة العشرة واإلية بينما إلالتصريح بفك الرابطة الزوج

ن القاضي لم يتبين في حيثياته الشروط أوما يمكن مالحظته على هذين الحكمين 
ن يصرح بالتطليق وخاصة شرط مدة أالواجب توفرها في غياب الزوج حتى يمكن له 

كان قد ترك لها ما ال تنفق منه  إذان كان سبب غيابه مبرر أم ال وما إغياب الزوج وما 
 م ال مما يجعل حكمه مشوب بنقص في التسبب.أ

 الغيبة من المحكمة وتأكدت سنة، عن تزيد لمدة زوجته عن الزوج غاب إذاوبالتالي 
 .بالتطليق للزوجة القاضي يحكم حينها الممكنة اإلثبات بجميع وسائل وذلك ومدتها،

 بالرجوع يأمره سواء إنذار للزوج يرسل أن بعد إال بالتطليق يحكم أال يمكن ولكن
 قبل إذا الحالة هذه وفي2إقامته  مكان في إليه الزوجة إلحاق أو مع زوجته، واإلقامة
 .التطليق دعوى  تسقط إليه ضمها أو إلى زوجته وعاد القاضي بطلب الزوج
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 : مخالفة األحكام في قانون االسرة الجزائري.الثانيالمطلب 

حترام هذا العقد إلتزامات، حيث وجب عل الزوج إن الزواج كغيره من العقود يخلف إ "
ة الزوج ألحكام القانون، فسوف يتسنى للزوجة فما في حالة مخالأحترام القانون، ا  و 

روطه، بالتطليق في حالة توفر ش بالمواجهة وبالتالي الحفاظ على حقوقها وذلك بمطالبتها
لمطلب الى فرعين فالفرع األول جاء تحت عنوان التطليق هذا قمنا بتقسيم ا ولدراسة
من  22حكام المادة أما الفرع الثاني تحت عنوان مخالفة أمن ق.أ.ج  68 المادةلمخالفة 
 ق.أ.ج.

 في حالة التدليس 80الفرع األول: التطليق لمخالفة المادة 

نصت المادة الثامنة من ق.أ.ج على: "في حالة تدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى 
 ".للمطالبة بالتطليققضائية ضد الزوج 

من الفقرة السادسة للزوجة المطالبة بالتطليق حال مخالفة الزوج  55جازت المادة أ
ريعة شيسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود ال )من ق.أ.ج  68حكام المادة أ

فالمقصود بذلك هو الزواج  1اإلسالمية متى وجد مبرر شرعي توفرت شروط و نية العدل 
يها المادة لكثر من واحدة حسب الضوابط التي نصت عأفاذا تزوج  بأكثر من واحدة،
دم ن يقأخبار الزوجة السابقة  والمرأة التي يقبل على الزواج بها، و إ ،2الثامنة فان عليه 

ن مسكن الزوجة ويمكن لرئيس المحكمة أ لى رئيس المحكمة  بماإطلب ترخيص بالزواج 
 ثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرتهأو   امذا تأكد من موافقتهإن يرخص بالزواج الجديد، فأ

مكرر من قانون   8وتنص المادة  ،الشروط الضرورية للحياة الزوجيةالعدل و على توفير 
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ال التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة نه في حأسرة األ
 بالتطليق.

ن القانون قد سمح بالزواج بأكثر من واحدة لكنه فرض أهذه النصوص  ونستخلص من
 هي: وهذه الضوابطمن دونها  برام الزوجإ وال يمكن واإلجراءات،جملة من الضوابط 

 الشريعة:ما تسمح به ن كون التعدد في حدود أشرط  _2

ن عبارة يسمح الزواج بأكثر من زوجة في حدود الشريعة أن من البديهي القول إ
ن يتزوج اثنين أو ثالثة أو أربعة أنه يجوز للرجل أنما يقصد به العدد، أي إاإلسالمية 

نساء، وهو العدد األقصى المسموح به شرعا، والزواج فوق أربعة يعتبر زواج غير مقبول 
 .1وناشرعا وممنوعا قان

 _ شرط وجود مبرر شرعي:1

وجود مبرر شرعي للزواج بأخرى، وهو معيار مرن وشخصي، وواسع كأن يكون من 
نجاب، مع تعلق كل واحد باآلخر عقم الزوجة األولى، ورغبة زوجها في اإلباب التمثيل 

ختالط أو مرضها وعدم قدرتها بالقيام بشؤون البيت، كما قد تصبح المرأة غير صالحة اإل
ياة ن ال يتركها فريسة للحأ ، و يرى زوجها من الوفاءالجنسي إلصابتها بمرض أو غيره

ا قد ن ال تمنعه من الزواج بغيرها، كمأن يبقيها تحت رعايته فيكون من الحكمة أالسيئة، و 
مرأة غير زوجته تيم بها حبا، بحيث يصعب عليها ايستولي حب على قلب زوجها فيهم ب

ن يباح لهذا الرجل الزواج بهذه المرأة، مع أالتخلي عن بعضهما، فيكون من المصلحة 
 2حتى ال يقعان في الفاحشة المحرمة.البقاء مع زوجته 
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 _ توفر شروط ونية العدل:5

النفقة  ، كقدرته علىن يثبت الزوج قدرته على توفير العدل من الناحية الماديةأبمعنى 
 وتوفير المسكن وغير ذلك من األمور المادية.

ف و كشأيجار ثباتات الالزمة بذلك كسند الملكية أو عقد اإلويجب عليه تقديم اإل
نه ينوي العدل من الجانب المعنوي، ويالحظ أن يصرح بأو أو السجل التجاري، أالراتب 
ن ثبات نية العدل وهل تتم شفويا؟ أم البد مإن القانون لم يحدد الطريقة التي يتم بها أهنا 

 فراغها في قالب مكتوب؟إ

ستمارة لدى الجهات المختصة يتعهد فيها الزوج بإقامة العدل إستحداث إفمن األفضل 
 .1مع الوثائق االخرى  وترفع الملف بأخرى في حالة الزواج 

من ق.أ.ج والتي اشتملت على مجموعة من  8المادة ّ  ومن خالل ما سبق ذكره في
القيود، والضوابط التي يجب على الزوج مراعاتها عند زواجه بأخرى وفي حالة مخالفة 

 :2مكرر8مكرر و 8خالل، وهذا ما يتضح من نص المادة لهذا الشرط وثبت جراء اإل

ئية ضد الزوج في حالة تدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضا... مكرر: ) 8المادة 
 للمطالبة بالتطليق(.

لم يستصدر الزوج ترخيصا  إذاالزواج الجديد قبل الدخول يفسخ  ): 2مكرر 8المادة 
 أعاله(. 8من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

ن المشرع الجزائري قد رتب جزءا صريحا على مخالفة أويستخلص من هذين النصين 
دم نه مقبل على الزواج بامرأة الحقة، وبعأخبار الزوجة السابقة بإالقانون فيما يتعلق بعدم 
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خبار الزوجة المقبلة على الزواج بها بأنه متزوج مع غيرها زواجا مزال قائما، ويتمثل هذا إ
وبة جزائية ولكن في منح كل من الزوجة الجزاء ليس في معاقبة الزوج المخالف بعق

ة بالمحكمة التي يوجد بدائر  السابقة والالحقة حق رفع دعوى مدنية أمام قسم شؤون األسرة
 1.اختصاص مسكن الزوجية لتطلب الحكم بالتطليق

باحة فيه أصال وحقا باحت تعدد الزوجات وجعلت اإلأن الشريعة اإلسالمية أال خالف 
قتصار وحدود الشريعة، اإل، 2باحته بقيودإظروفه، ولكن قيدت  وتقتاضيهليه إلمن يلجأ 

زوجات، والعدل بينهم بإباحة التعدد في الشريعة اإلسالمية مقيدة بالعدل بين ربع أعلى 
نسان، ويقدر عليه و هو التسوية بين الزوجات، العدل هذا هو العدل الذي يستطيعه اإل

النفقة والمبيت محسن المعاشرة، والنص يشترط فيه الزوجات في األمور الظاهرة مثل 
بتنظيم استعماله وجعل منه وسيلة لإلصالح، وطرقا لتحقيق المصالح الهامة  ،3العدل
 4.ا الحكمبتشريع هذليها إغراض السامية التي قصد الشرع الحكيم تحقيقها والوصول واأل

ن للزوج الحق لتعدد الزوجات حسب الضوابط التي نصت عليهم أالقول وخالصة 
الزوج بهذه الضوابط دون عذر مقبول جاز للزوجة  أخلذا إف ق.أ.ج، من 8 مادةال

ثبات ما تدعيه حتى يقضي لها إالمطالبة بالطليق، ويجب على الزوجة المتضررة 
 ي النهاية.فلة يقدرها القاضي أبالتطليق والمس

 تقسطوا أال خفتم وان ﴿ : تعالى قوله والدليل الزوجات، تعدد اإلسالم وأجاز أباح لقد
 قيدت لكنو  5﴾، ورباع وثالث، مثنى، النساء من لكم طاب ما اليتامى، فانكحوا في

                                                           
 .وما يليها 22_ عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1

 .وما يليها556، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص السيد سرنباصي_ رمضان علي 2

 .221_ أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 3

 .552 ،556ص  السابق،_ رمضان علي السيد سرنباصي، جابر عبد الهادي، سالم الشافعي، المرجع 4

 .1 اآلية النساء، سورة_5 
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 نية وجود يستلزم واحدة من بأكثر الزواج حالة في أنه التعدد على هذا اإلسالمية الشريعة
 تعدلوا أال خفتم ﴿فإنتعالى لقوله بواحدةفيكتفي  يعدل أال على خاف فمن العدل،
 . 1﴾ةفواحد

 المصالح من ذلك في لما الجور يخف ولم ،ذلك استطاع لمن تكون  التعدد شرعية إذن
 تكثر به الذي النسل وتكثير إليهن واإلحسان يتزوجهن، من وعفة فرجه، في عفة الكثيرة
 طلب في الحق للزوجة أعطت الذكر السالفة 55 من المادة السادسة والفقرة 2األمة

 القانون. نفس من الثامنة في المادة الواردة األحكام مخالفة حالة في التطليق

 األولى فقرتها في الجزائري وذلك األسرة قانون  من الثامنة المادة في نص المشرع نجد
 وجد متى اإلسالمية الشريعة حدود في واحدة زوجة من بأكثر بالزواج يسمح :‹‹أنه على

 الجزائري بتوافق المشرع أن هنا نالحظ ،››العدل ونية وتوفرت شروط، الشرعي، المبرر
 شرط أضاف كما العدل، توفر بشرط ولكن يسمح بالتعدد إذ اإلسالمية الشريعة مع تماما
 .الشرعي المبرر توفر وهو آخر،

 يجب ‹‹ :على تنص أعاله المذكورة الثامنة المادة من والثالثة الثانية الفقرة عن أما
 الترخيص طلب يقدم نوأ بها، الزواج على يقبل التي السابقة، الزوجة الزوج إخبار على

 يرخص أن المحكمة لرئيس ويمكن الزوجية، مسكن لمكان رئيس المحكمة إلى بالزواج
 توفير على وقدرته الشرعي، المبرر الزوج واثبت موافقتها، من تأكد إذا الجديد، بالزواج

  ››3للحياة الزوجية الضرورية لشروطوا العدل، نية

                                                           
 .1 اآلية النساء، سورة _1

 .21، ص2222الرياض والتوزيع، للنشر الحميضي دار ،2 .ط الزوجات، فضل الرحمن، عبد أبو _2

 ، المرجع السابق.65/61أمر _3
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 من ق.أ.ج:11حكام المادة أمخالفة  :الثاني الفرع

و في عقد أن يشترطا في عقد الزواج أللزوجين "من ق.أ.ج على:  22تنص المادة 
رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية وال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 

 "هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.المرأة، ما لم تتنافى 

 جاز للزوجة طلب التطليق.أحكام المادة أعاله من ق.أ.ج أفإذا خالف الزوج حكم من 

 نصت المادة ، حيث65/61مراألستحدث هذه الفقرة بموجب إن المشرع الجزائري أ
 ن تطلب التطليق لألسباب التالية:أنه "يجوز للزوجة أعلى  2من فقرتها55

 الشروط المتق عليها في عقد الزواج" مخالفة _2

من ق.أ.ج المعدلة هي األخرى 22لى المادة إويرجع مصدر هذه الفقرة في األساس 
 و في عقد رسمي الحقأن يشترط في عقد الزواج أللزوجين  يلي )على ما  والتي تنص

 مل وعمل المرأة، ماعدم تعدد الزوجات  وسيما شرط ضرورية،كل الشروط التي يرونها 
 حكام هذا القانون(.أتتنافى هذه الشروط مع 

 مام الزوجين فيأشتراط ن المشرع قد فتح مجال لإلأومن خالل هذه المادة يتضح لنا 
 عقد الزواج لكنه قيده بشرط عدم مخالفة القانون.

از ذا لم يحترمها جإف بها، ويسعى لتنفيذهان يفي أفهذه الشروط يجب على الزوج 
ذ لم يحصل الدخول جاز للزوجة إما المطالبة بتنفيذها على الوجه المطلوب إلزوجة 
ت أر  ذاإمام الزوجة سوى المطالبة بالتطليق أما بعد الدخول ال يبقى أ ،ة بالفسخالمطالب

 .مامهأللقاضي بحسب المعطيات المعروضة  لة تقديريةأوالمس ضرورة ذلك،
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الشروط لم  المعدلة في إيضاح 22مادة ما أورده المشرع الجزائري في ال وفي الواقع
شترطا ن يأن للزوجين أن القاعدة أل ،يكن على سبيل الحصر، بل كان على سبيل المثال

ة ال األخير  الضرورية، وهذه العبارةو في عقد رسمي الحق كل الشروط أفي عقد الزواج 
 المشرع الجزائري بذكره نأالمرأة، ويبدو و عمل أحصرها فقط في تعدد الزوجات  يمكن

كل  بعائلي، سبنهما أساس كل خالف أعتقاده بنما إلإلهذين الشرطين على سبيل المثال 
 فاشلة.عالقة زوجية 

ين يق بخالل بالشرط كسبب قانوني موجب للتفر المشرع اإل فضاأالتالي فقد بو 
جوع عونا بالر يد وهو ما الزوجين بطلب من الزوج، إذا أخل الزوج بالشروط المتفق عليها

راط شتن لكل الطرفين الحق في اإلأمن نفس القانون التي تقضي ب 22لى نص المادة إ
  1.بما ال يتنافى مع القانون 

 طالقها ومن هنا كانإباحة ليست على ن اإلأ شتراط في عقد الزواج، غيربيح اإلألقد 
 شكل عامالفقهاء براء آنه يمكننا تقسيم أللفقهاء مجال واسع في بحث تلك الشروط، غير 

  تي:في الشروط التي تتراوح بين التضييق والتوسع والمنع على وجه اآل

 هم الظاهرية:المانعون لهذه الشروط و  _2

ال ما ورد به نص في إشتراط شيء في العقود إنه ال يجوز أفاألصل عند الظاهرية 
 تهم.رادا  المتعاقدين و قوال ألتزامات الشرعية ال تأخذ قوتها من ن اإلو السنة، ألأالكتاب 

 .والحنفيةوهم الشافعية  _المجيزون المضيقون:1

 _المجيزون المتوسطون:5

                                                           
 .162السادس، ص ، العدد1662 لفريأ للمحاماة، بتاريخ_سميرة معاشى، مجلة المنتدى القانوني، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية 1
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بين المضيقين والموسعين، فأجازوا كل  ذهب المالكية مذهبا وسطا وهم المالكية،
 ال ما كان منافيا لمقتضى العقد.إالشروط 

 :_المجيزون المتوسعون 5

وهم الحنابلة، يعتبر هذا الفريق من أكثر المذاهب توسعا في إجازة الشروط الجعلية 
 ن الشروط عندهم ما يكون صحيحا، ومنها شروط ليست مقتضيات العقد.أذلك 

مر جائز شرعا وقانونا، مادام يحقق أشتراط في العقد بصفة عامة ن اإلإوالتالي ف
خر تطبيقا لمبدأ العقد لحة الطرف اآلحد الطرفين وال يضر بمصو منفعة ألأمصلحة 

واج شتراط في عقد الز خذ المشرع بمذهب الحنابلة في أصل اإلأشريعة المتعاقدين، حيث 
 _ ضرورية في العقد كونها تعود الزوج، الزوجة الوفاء بالشروط التي يريانها _وجوب و 

من ق.أ.ج  62/55، وهو ما نصت عليه الفقرة 1و كيالهماأ ألحدهمابمنفعة مقصودة 
 .من نفس القانون  22ص للمادة كتأكيد خا

 

 

 

 

 

                                                           
نة، كلية العلوم عة بات_محفوظ بن صغير، االجتهاد القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في قانون االسرة الجزائري، )أطروحة دكتوراه(، تخصص فقه واصوله، جام1

 .516، ص1662_1668االجتماعية واإلسالمية،
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 المبحث الثاني: حاالت الضرر المعنوي المجيزة للزوجة طلب التطليق

 بعض في فإنها الحاالت، بعض في ماديا تتضرر الزوجة أن سبق فيما رأينا كما
 تكون  التي الحاالت هي ما السؤال نطرح هنا ومن معنويا الزوجة تتضرر األحيان قد

 فيها متضررة معنويا؟ الزوجة
المجيزة  المعنوية األسباب من دراسة حالتين خالل من عليه اإلجابة سنحاول ما هذا
 العشرة سوء بسبب القضائي التفريق األول المطلب ،مطلبين في التطليق طلب للزوجة

 بالسمعة. للمساس القضائي التفريق الثاني بالزوجية والمطل
 الحالة هذه ففي زوجين بين خصام حدوث بسبب الزوجية الحياة وتسيء يحدث قد
 .التطليق طلب المتضررة للزوجة القانون  أمكن

 المطلب األول: التفريق القضائي بسبب سوء العشرة الزوجية
قد تطلب الزوجة التطليق اذ لم تعد قادرة على تحمل الحياة الزوجية نظرا لسوء العشرة 

  سباب وهذا ما سنتطرق له في الفرعين اآلتيين:والخصام المستمر وألتفه األ
  الزوجين: بين المستمر للشقاق التفريق :األول الفرع

جاز للزوجة طلب التفريق اذ لم تعد قادرة على تحمل الشقاق والخصام المستمر بينها 
 وبين زوجها وهذا ما نص عليه قانون االسرة الجزائري فيما يلي:

 الجزائري أن83 األمر بموجب أي األخير التعديل بموجب الفقرة هذه استحدث 
 نصت حيث ،*تطليق طلب للزوجة المجيز الضرر حاالت من حالة والشقاق الخصام
 :يلي ما على الثامنة فقرتها في 55 المادة
 بين المستمر الشقاق _)... 8:  التالية لألسباب التطليق تطلب أن للزوجة يجوز (

 .)الزوجين
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ن»: تعالىومصدر مصطلح الشقاق مستمد من قوله   ابعثوا فَ  َبينهما َشقاق َخفتم وا 
 .1"أَهلها َمن َوحكما أهله َمن َحكما
 للضياع الزوجية الحياة يعرض الذي والخصام، الخالف استحكام هو والشقاق 

  2.واالنهيار

ن أل الزوجين، بين المستمر الشقاق عن تحدثت 55 المادة من 8 الفقرة أن ويبدو
 العام ألحكام سياق على وبناء الضرر قد يكون من الزوجة كما قد يكون من الزوج، لكن

من  يتصور الزوجين إنما بين والنزاع الشقاق هذا إلى ىدأ الذي الضرر فان  33المادة
 3.الزوج

للشقاق  رانظ بالتطليق المطالبة الزوجة بأحقية ج.أ.ق من 55 المادة استغرقت فقد إذا
 4.مستحيلة الزوجية الحياة معه تصبح طويلة ولمدة زوجها وبين بينها المستمر

القضائي،  جتهاداإل كان 2883 لسنة ج.أ.ق تعديل في المستحدثة الفقرة هذه مصدر
في  المؤرخ القرار منها القرارات بعض في فعليا ذلك السيما المحكمة العليا وتجديد

 فيه ما يلي: والذي جاء 25/60/2222

 مدته وطول الخصام ستفحالإل الزوجة تطليق يجوز نهأ قضاء، عيه المستقر من (
                    شرعا. معتبرا ضرارا باعتباره بين الزوجين

الزوج،  مع الخصام طول لمدة تضررت الزوجة أن  _ الحال قضية في_  تبين ومتى
 للزوجة، منفرد سكن بتوفير للقضاء يمتثل لم ألنه الضرر عن المسؤول هو الزوج وأن

                                                           
 .55سورة النساء اآلية  _1

 .262ة، المرجع السابق، صحفيظة فضل _2

 . 163ص السابق، المرجع خسال، ولد سليمان _3

 . 5ص ،السابق المرجع دالنذة، يوسف  _4
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 لما الموضوع قضاة نإف وعليه التعويض طلبها في ومحقة متضررة، الزوجة يجعل مما
 صحيح طبقوا الزوجة وتعويض الزوج وبتظليم الخصام، لطول بتطليق الزوجة قضوا
 ) .القانون 

 سابقة قضائية أحكام بموجب والثابت الزوجين بين الخصام طول أن اعتبر فالقرار إذن
 ومعه األمد طويل الخصام من جعل لما تنفيذ وعدم منفرد، مسكن بتوفير الزوج ألزمت

 جعل مما الصادرة، لألحكام الزوج امتثال ء عدم متضررة جزا الزوجة تعيين اعتبار
 الرامي للتطليق مؤسسا. طلبها
 له خصصت إذ القانونية، القاعدة لمرتبة وارتقى المشرع بعناية حظي هذا جتهاداإل
 .1شرعا المعتبر الضرر فقرة عن مستقلة وأصبحت الثامنة الفقرة المعدلة 55المادة 

 طلب للزوجة يجيز الذي للشقاق التطليق شأن في القضاء تطبيقات من أيضا ويوجد
 :التطليق

 من سببا يكون  الفعل هذا زوجته، وبين بينه الخاص السر بإفشاء يقوم الذي الزوج-أ-
 الزوجين.أسباب الشقاق بين 

 .الشقاق أسباب من سببا زوجته مال في الزوج طمع -ب-
 من سببا بأخرى  والزواج المدة استطالة أو عمد بالزوجة الدخول في التراخي - ج-

  أسباب الشقاق.
 .بينهما الشقاق في سببا يكون  ضرر والنسل الحرث مكان غير في الزوجة إتيان - د
 .بينهما الشقاق أسباب من سبب الزوجين بين القضائية الخصومات طول -ه

                                                           
 يليها وما  38ص ،السابق المرجع ذيابي، باديس _1
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بها،  مدخول غير أو بها مدخول الزوجة تكون  أن فيه يستوي  المستمر للشقاق التطليق
وال  الزواج، بعقد المرأة تلحق والزوجية التطليق، تطلب أن للزوجة النص، لإلطالق وذلك
 بها. الدخول يشترط

 أن فلها الفراق، في رغبة عن تعبر نحوها زوجها تصرفات أن للزوجة يتضح ومتى
 معاملتها يحسن ال زوجها أن اإلثبات طرق، بجميع له تثبت القاضي وأن إلى ترفع أمرها

ن المحكمة، رئيس أجابها الضرر إنإف تطلب التطليق و  بتحسين الزوج أمر يتضح لم وا 
 رئيس إلى ثانية طلبها الزوجة ورفعت فعلته إلى الزوج عاد فان زوجته سلوكه مع
 إلى الحالة هذه في يعمدا أن القاضي علىو   النزاع، شدة على قرينة ذلك كان المحكمة
 يثبت لم و الزوجين بين الخصام اشتد إذا : (فيها جاء ج التي.أ.ق 36 المادة تطبيق
 1(.حكمين للتوفيق بينهما تعيين فيجب الضرر

بينهما  واإلصالح التوفيق بغية الزوجين أهل من حكمين تعيين القاضي على فيتعين
 .تعينهما تاريخ من شهرين أجل في تقريرهما ويقدمان
 بين وخصام شقاق وجود بمجرد المحكمة تحكم ال أنه النص هذا خالل من ويبدو

 اقتناع وبالتالي أمده وطول بينهما، مستفحل الخصام ثان تثبت أن عليها الزوجين، بل
 .2الزوجية العالقة بقاء جدوى بعدم  المحكمة

 :مالحظتين النص من نستخلص ج.أ.ق من 55 المادة إلى بالرجوع
 رفعا وذلك بالتطليق، التصريح القاضي على وجب الضرر ثبوت حالة في أنه :األولى
 .يخالفونه األئمة باقي أن رغم عنه هللا رضي مالك قول للظلم وهو

                                                           
 .120 ص السابق، المرجع سعد، فضيل _1

 .602 ص ،السابق المرجع رشيد، شويخ بن _2
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 ثبت قد كان متى للضرر التطليق على نص الذي الجزائري، المشرع أخد لرأيا وبهذا
 طريقة بأية أو أصابها، ما على البينة الزوجة بإقامة أم الزوج بإقرار ذلك كانسواء 
 1.الحقيقة للقاضي ظهرت
 تدعيه ما إثبات على الزوجة، عجز بسبب الضرر ثبوت عدم حالة في تشمل :الثانية
 القاضي فان زوجها، من عليها الواقع بالضرر المحكمة إقناع في وفشلت القاضي،أمام 

 يجب: حكمين القاضي يعين ولكي 50 المادة نص حسب يعين حكمين
 إثبات على القدرة وعدم الخصام شتدادإ حالة في إال الحكمين لتعيين يلجأ ال .2

 المطالبة في الحق للزوجة وكان للحكمين يحتج لم الضرر هذا ثبت لآلن الضرر
 .2بالتطليق

 نص حسب بالتطليق طلباتها تعدد رغم دعواها إثبات عن الزوجة تعجز أن .1
 من ق.أ.ج. 50 المادة
 أهل من وثانيهما الزوجة أهل من أحدهما الزوجين أهل من الحكمان يكون  أن .5

 أرسل فلو بهما، المنوط المهمة وتأدية الحقيقة كشف لهما يتسنى لكيوذلك  الزوج،
 وأسباب بأقوال وعاد للنزاع، الحقيقي السبب معرفة عليه أجنبيا تعذر شخصا القاضي
 خالفعلى  جدا صعبة تكون  اإلصالح بمهمة أن قيامة إلى إضافة لها، قيمة ال واهية
   .الزوجين أقارب

 والثالث المشرع عليهم نص منهم اثنان أساسية أمور ثالثة في صالحيتهما وتنحصر
 عنه: هللا رضي مالك ا اإلمامبه قال
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 وكانت ذلك عنعجزا  نإف الزوجين، بين إلصالحا يحاوال أن الحكمين على_1
 كانت نا  و  بائنة، بطلقة بينهما التفريق قرر الزوج من أو كليهما من الزوجين اإلساءة
 بالخلع. بينهما الزوجة فرقا من اإلساءة
 بائنة بطلقة بمقتضاه يحكم والقاضي تقريرا القاضي إلى يرفعا أن الحكمين على _2
 1.اإلصالح بينهمايستطيع  لم إذا

 الخلع عتمادإ  وهو للحكمين، عنه هللا رضي مالك اإلمام أعطاها الثالثة _الصالحية3
 .صلحا يريا ولم الشقاق أسباب ذهبا لكشف متى

وبهذا  للتفريق، تتعدى وال الزوجين، بين واإلصالح التوفيق في الحكمين مهمة فتتلخص
مهمة  أن يرى  الذي الحنفي المذهب فيها متبينا الزوجين، لحال مناسبا يريانه ما بحسب

 .2غيره إلى بينهما اإلصالح تتعدى ال الحكمين
 وال الضرر، هو السبب كان إذا التطليق حق للزوجة أعطى الجزائري  المشرع ولكن
 ج.أ.ق 55 المادة بموجب لها ناشئ حق ألنه، الضرر حال في الخلع يقترح يمكن أن

المادة  عليه نصت مما ثابتا شيئا يكن ولم أحدهما أو الطرفين نشوز عند يقترح الخلع وانما
553. 

 ال فاألحناف الشقاق، بسبب الزوجين بين التفريق جواز مسألة في الفقهاء اختلف ولقد
 قول في الشافعية الرأي بهذا أخذ فقد الزوجين، بين التفريق أسباب من سببا يرون الشقاق

 الظاهري. حزم وابن وااليمامية والشيعية والزيدية الحنابلة عندهم، وكذلك
 قال: تعالى هللا ألن الزوجين بين التفريق أسباب من سببا الشقاق فيعتبرون  المالكية أما

 الشقاق تفادي إلى تسعى اإلسالم شريعة أن يظهر وبهذا« ...ـ إن خفتم شقاق بينهما»
                                                           

 .211 ص السابق، المرجع حسين، الطاهري  _1

 وما يليها. 255ص السابق، المرجع سطحيي، سعاد سلمان، نصر _2

 .128ص السابق، المرجع سعد، فضيل _3
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 دفع تطلب أن بين للمرأة الخيار المالكية أعطى ، فقد1الذي يقع بين الزوجين والخالف
 بهذا أخذ ، والقانون 2عليه تطلق أن وبين زوجها، كنف في تبقى رغبت أن إذا عنها الظلم

. وزوجته الزوج بين المستمر الشقاق قيام عند التطليق طلب للزوجة أجاز بأن وذلك يرأال
 بجانب الوقوف إلى يؤذي الذي التكييف وتكييفه الشقاق المستمر، هذا تحديد أمر وترك

 .3التطليق على زوجها بطلبها لها والقضاء الزوجة
 يكون  وقد أطرافه،بين  اختالف من كبر أم صغر مستمر اجتماع كل في بد ال
 خارجي تدخل إلى فيحتاج يشتد وقد بينهم، فيما المختلفون  عليه يسيرا فيتغلب ختالفاإل

 وهو  "والخالف العداوة" منه نقصد الذي بالشقاق، المسمى هو وهذا الحل، لمحاولة
 يقول .الزوج نشوز ففي الزوجين صاحبه، من واحد وهو كراهة كل الزوجين بين النشوز
 :أسماؤه تباركت الحق
ِلَها ِمن َخاَفت   امرأة وِانِ  ﴿ ِلَحا َأن َعَلي ِهَما ُجَنا حَ  نشوزا أو إعراضا َفالَ  َبع   َبي َنُهَما ُيص 

ل حُ  ِضَرتِ  َخي ر   صلحا َوالصُّ ح   اأَلنُفُس  َوُأح  ِسُنوا   وِان الشُّ َمُلونَ  ِبَما انَ  كَ  للاَّ  َفِإن   َوَتت ُقوا   ُتح   َتع 
َتِطيُعوا   ِدُلوا   َأن خبيرا َوَلن َتس  َساء َبي نَ  َتع  ُتم   َوَلو   النِّ  ا َفَتَذُروهَ  ال َمي لِ  ُكل   َتِميُلوا   َفالَ  َحَرص 

ِلُحوا   وِان َكال ُمَعل َقةِ  َقا غفورا رحيما وِان للاَّ  َوَتت ُقوا  َفِإن   ُتص  نِ  َيَتَفر   َوَكانَ  َسَعِتهِ  مِّن ُكالا  للاُّ  ُيغ 
 4حكيما " َواِساعا للاُّ 

 القاضي تأكد فإذا زوجها، وبين بينها، الشقاق المستمر حالة في التطليق طلب للزوجة
 اإلثبات طرق  بكل القاضي بتفريقهما ويتأكد حكم الزوجين بين المستمر الشقاق وجود من

 لنا يمكن هذا األساس وعلى الدعاوى، كثرة أو خ،راللص نراالجي سماع طريق عن سواء
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فكان  الشق، من صلهأو  ،و المخالفة المجادلة، هو الشقاق ‹‹ :أنه على الشقاق تعريف
 يكون  الثنيين بين يبعد شيء فكل صاحبه، شق غير شق في الزوجين من واحد كل

 ››1شقاق
 من وحكما أهله، من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتموان  ﴿:وتعالى سبحانه يقول
 بين الشقاق يكون  فقد 2﴾ خبيرا عليما كان هللا إن بينهما هللا يوفق إصالحا إن يريدا أهلها

 هذا يكون  أن يمكن كما منهما، المتسبب معرفة دون  معا تصرفهماعن  ناتج الزوجين
 ويدفعها لإلضرار بها، يدفعه ما وهذا ،شوزهن أو لزوجته، لكراهيته الزوج إلى رجعا الشقاق

 .3هذا الشقاق أجل من منه التطليق طلب إلى هي
                                                                                             شرعا المعتبر الضرر ثاني:ال الفرع
 المطالبة للزوجة األخرى  هي أجازت األسرة قانون  من 55 المادة من العشرة الفقرة

 بمختلف بزوجته الزوج يلحق الذي هو والضرر المعين، للضرر تحديد بالتطليق دون 
 4.ضرار للزوجة تشكل  33المادة فقرات إن ويمكن القول وأنواعه أشكاله

 مثل في الضرر تقدير سلطة تاركا للقاضي معين، بضرر يتقيد الجزائري لم فالمشرع
 تقديره في العليا المحكمة لرقابة يخضع وال قيد أي وبدون  موضوعية، بكل هذه القضايا

 5.هذا

                                                           
 استكماال الرسالة هذه قدمت غزة، بقطاع الشخصية الفلسطيني األحوال بقانون  دراسة مقارنة اإلسالمي، الفقه في الزوجين بين الشقاق في التحكيم سكيك، طالل وائل _1

 .51،"1661فلسطين  بغزة، اإلسالمية الجامعة والقانون، كلية الشريعة الشرعي، القضاء في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات

 .55اآلية  النساء، سورة _2

 .22ص ن،.س.د زئر، ا الج الهدى، دار ط،.ج د.أ.ق من بنصوص مدعمة دراسة مقارنة اإلسالمي، الفقه في الزوجين بين القضائي التفريق بلباقي، المؤمن عبد _3

 .55ص  السابق، المرجع دالنذة، يوسف _4
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 طلب في للزوجة الحق منح إلىقراراتها  من عديد في العليا المحكمة ذهبت وقد
 في المذكور التطليق أسباب من سبب يعتبر والذي شرعا المعتبر الضرر، بسبب التطليق
 :قرارتهاإحدى  في جاء ج حيث.أ.ق 33 المادة
 تطلق جبرا ال الزوجة أن اإلسالمية، الشريعة أحكام في عليها المستقر المبادئ من  _
 في رغبتها عدم تعد وال الشرعية، بالوسائل لها الحاصل الضرر أثبتت إذا زوجها إال عن

 .الشريعة لقواعد خرقا يعد ذلك يخالف بما والقضاء منه، لتطليقها زوجها سببا مع البقاء
 عدم على تأسس ما إذا الزوجة بتطليق يقضي الذي الحكم، النقض يستوجب وعليه
 1.زوجها مع في البقاء رغبتها
 ذلك تثبت وأن زوجها من فعال متضررة تكون  أن يجب التطليق، للزوجة يتسنى حتى

 فال الخلع عن يميزه الذي هو بل التطليق، في جوهري  شرطا وهذا عليها، الضرر الواقع
 تلتجئ أن يمكن الحالة هذه في ألن للتطليق، فيه رغبتها وعدم زوجها نفورها من يكفي
 .الخلع إلى
 مستقلة منفردة بإسكانها زوجها مطالبة في الحق للزوجة تقر الشرعية القواعد إن  _
 مع سكنت أن سبق أو الزواج، عقد حين الحق بذلك تحفظت تكن ولو لم أهله، عن

 جوارهم.اشتكت الضرر بسبب  ثم بعلها أقارب
 لالنفصال طلبها أسست الزوجة أن مراجعة القرار المنتقد، من المستفاد أن وحيث
 عانستين له أختين مع العيش من تشكوه الذي الضرر على زوجها، عن أهل بالسكن
 المعاملة بقساوة عليها تتعديان هاتين أن موضحه تصرفه سقفه، وعلى تحت تعيشان

 .والشتم والضرب هانةواإل

                                                           
 .16ص  2، العدد 2282لسنة  قضائية ، مجلة15/61/2285، بتاريخ 55822رقم ملف الشخصية، األحوال غرفة العليا، محكمة _1
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 بإعداد واكتفوا بإلزام الزوج الشكوى، تلك عتبارباإل الموضوع قضاة يأخذ لم وحيث
 من تشتكي الزوجة أن مع مباشرة، جوارهم وفي أهله بدار الحقة المطلوب بشق السكن
 النقض يعرض مما شرعا للزوجة ثابت حقا قرارهم هضم فلهذا يكون  نفسه، الجوار ذلك

 1.واإلبطال
 الزوجة حقوق  أحد من الزوج حال بينها من بشروط منفرد مسكن على الحصول يعتبر
 تتضرر الزوجة أن حيث منه، للزوجة يمكن ولم الحق هذا يحترم لم المجلس، غير أن

 .2المجلس قرار ونقضت الضرررأت  العليا المحكمة أن غير الزوج، مع أهل السكن من
 :بالضرر المقصود /أوال

 حق يجاوز ما كل وهو بالفعل، أو بالقول لزوجته الزوج إيذاء بأنه تعريفه يمكن
 الزوجية. العشرة دوام معه ويستحيل عليه، الصبر الزوجة وال تقدر شرعا، المباح التأديب
 :للضرر التفريق إلى اللجوء /ثانيا

 ضرر التصرف هذا عن ونتج بتجاهلها قام قد زوجها أن تدعي التي للزوجة يجوز
 تقوم أن نحوها، بواجباته القيام عدم في أو إهانتها، في لها أو معاملته في سواء لها،
 هي وعليها حل بها، الذي دفعا للضرر بتطليقها، الحكم طالبة المحكمة أمام دعوى  برفع

 القاضي وعلى الممكنة، القانونية والطرق  الوسائل بكل الضرر تثبت أن مدعية بصفتها
ذا ضرر، من تزعمه ما واهتمام بعناية يقدر أن  لحقها بما القاضي تقنع أن استطاعت وا 
 بتطليقها سيحكم القاضي فإن المؤيدة، واألدلة الحجج كل يديه تقدم بين وأن ضرر من
نما لرغبته ستناداإ ليس زوجها من  .3بالقانون  المدعية الزوجة استنادا لرغبة وا 
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لقد خول المشرع للزوجة حق طلب التطليق إذا لحقها ضرر سببه لها زوجـها سواء 
بإيذائه لـها بالقول أو الفعل إيذاء بليغا يجعل الحياة الزوجية جحيما ال تطاق وال يقطع هذه 

بأن من  .جق.أ 55من المادة  26الحياة البغيضة إال التفريق بينهما وقد جاء في الفقرة 
ل ضرر معتبر شرعا إال أن المشرع لم يتقيد بضرر معين وترك للقاضي أسباب التطليق ك

سلطة تقدير الضرر وذلك حسب نوعية القضايا فمثال: يمكن اعتبار عدم توفير السكن 
الالئق الشرعي أو إهمال النفقة الشرعية أو إساءة معاشرة الزوجة أو التهرب من الواجبات 

 .الزوجية ضرر معتبر شرعا
لم يحدد أنواع معينة من الضرر وترك األمر للسلطة التقديرية للقاضي ليقدر   المشرعو   

إن كان هناك ضرر أم ال وذلك حسب ظروف كل قضية ووقائعها ألن مفهوم الضرر هو 
مفهوم واسع ال يمكن حصره أو تحديده وقد يختلف من قاضي إلى قاضي ومن منطقة 

 .إلى أخرى 
الزوج وعجز القاضي عن اإلصالح بينهما  اعترفو فإذا أثبتت الزوجة دعواها ببينة أ 

ذا عجزت عن البينة أو لم يقر زوجها رفضت دعواها بينما إذا طال  طلقها طلقة بائنة وا 
أمد الخالف وتكررت دعواها دون أن تثبت ادعاءاتها فإن على القاضي أن يعين حكمين 

 والثاني من أهل الزوج للتوفيق بين الزوجين المتنازعين يكون إحداهما من أهل الزوجة
يحاوال إصالحا بينهما وعلى هذين الحكمين أن يعدا تقريرا عن مهمتهما في أجل أقصاه 

 1.شهرين
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 للضرر التطليق دعوى  في الضرر اثبات كيفية  /ثالثا
 الممكنة، القانونية الوسائل بكل الضرر إثبات للزوجة أتاح المشرع أن ذكرنا وأن سبق
 عين الصلح، عن القاضي وعجز ذلك، إثبات عن عجزت فإن واإلقرار،البينة  السيما

 عليه نصت ما وهو ،1بينهما لإلصالح أهلها واآلخر من أهله من واحد حكمين للزوجين
 الضرر يثبت ولم بين الزوجين، الخصام اشتد إذا :"فيها جاء إذ ج.أ.ق من 56 المادة
 بينهما. للتوفيق حكمين تعيين وجب

 هذين وعلى الزوجة، أهل من وحكما الزوج، أهل من حكما الحكمين، القاضي يعين
 .2شهرين أجل في مهمتهما تقريرا عن يقدما أن الحكمين
 من: "فيه جاء 61/62/2282بتاريخ  العليا المحكمة عن قرار صدر ذلك وفي
 باالعتماد ملزم القاضي غيره وأن به ينتفع بإجراء يقوم ال الشخص قضاء عليه المستقر

 قد بما الخصم معاملة عليه ويمنع إليه، التي تقدم الثابتة الواضحة األدلة على حكمه في
ال نيته، في يكون   القضاء فإن ثم شرعي ونم وغير غيبي أمر على بناه قد حكمه كان وا 

 للقانون. صريحا انتهاكا يعد المبدأ هذا بخالف
 على الحكم فيها طالبا دعواه أقام الطاعن أن الحال قضية في الثابت من كان ولما
 المستأنف الحكم بتأييد قضوا الذين ستئنافاإل قضاة فإن بيت الزوجية إلى الرجوع زوجته
 والحكم بالتطليق المتعلق الزوجة وقبول طلب الطاعن، دعوى  برفض والقاضي لديهم

 إذا الرجوع فدعوى  سلطتهم، وتجاوزوا القانون  انتهكوا فعلوا كما بتطليقها فإنهم بقضائهم
 بذلك منتهكا ظالمة، كانت إذا التعويض مسألة في إال ضده، تنقلب ال ينتفع صاحبها لم

                                                           
 .86 السابق ص المرجع والخلع، التطليق نورة، _ منصوري 1

 .1665فبراير  11المؤرخ في  65/61مر _األ2



 

 

 

78 
 

 كذلك كان ومتى بالغيب، العلم إلى ودخل بالظاهر العلم من وخرج التقاضي قواعد
 .1المطعون فيه القرار نقض ستوجبإ

 للزوجة يجيز كان مهما ضرر كل أن هل :هو هام سؤال الضرر عن الحديث وبصدد
 تتضح حتى التطليق يجيز الذي للضرر األمثلة بعض هناك لإلجابة التطليق؟ طلب

 األمور:
 2التطليق: طلب للزوجة المجيز الضرر عن أمثلةأ/ 
 الشرعي. الالئق السكن توفير عدم .2
 .جسيمة أو خطيرة هاناتإ  طريق عن الزوجية المعاشرة إساءة .1
 هذا كان متى راراضا يعتبر الزوجة بمثل يليق ال الذي بالفعل أو بالقول اإليذاء .5

 عليها. تصبر المرأة وال منها تشكو وضارة شاذة معاملة من العرف يعتبر اإليذاء
                                              3الفراش. هجر .5

 شرعا: المعتبر الضرر ب/ أحكام
 منها: نذكر كأحكام بالضرر تتعلق النقاط من جملة هناك 
 يكون  أن يشترط فإنه أخرى  بعبارة و الضرر من جانب الزوج، وقوع وجوب_ 2

 تطلب الزوجة أن المعقول غير ومن من الزوج، الواقع على الزوجة صادراا الضرر
 عندها و أقاربه، مثل والدي الزوج و الزوج، عن أجنبي مصدر الضرر كان إذا التطليق

 هي كانت إذا التطليق دعوى  رفع لها يمكن ال كما الزوجة من زوجها الحماية، تطلب قد
 على يجب وعندها الزوجين، بين الشقاق ميالد إلي بل ذلك يؤدي الضرر، في المتسببة
ال، أول وكشرط بينهما الصلح ويحاول فيه المتسبب في البحث القاضي  يبعث فإنه وا 
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من  50 المادة من ثاني كشرط الذروة بلغ قد والشقاق بينهما الخصام كان إذا″ بحكمين
 .1أ.ج.ق

 دعواها تسمع حتى ذلك بإثبات وتقوم الزوجة على واقعا الضرر يكون  أن _ يجب1
 لها يجوز فال وغيرهم وأقاربها الزوجة والذي على الزوج من وقع إذا أما طلب تطليق، في

 طلب التطليق.
 بالفعل السوء وقصد عمدا به قام بحيث الزوج، بإرادة مربوط الضرر يكون  _ أن 5  
 متعمد، الضرر يكون  أن يجب لكن، المرأة منها تتضرر التي األمور القول، بأحد أو

 أو الزوج، ورغبة إرادة خارج ذلك مصدرا الزوج من الصادر التصرف آخران كان بمعنى
 التفريق. طلب لها يجوز فال طاقته وفوق  رغما عنه حدث
 بين الدخول قبل الضرر يقع أن فيجوز، الدخول بعد الضرر وقوع يشترط _ ال5

 التطليق. طلب في بها المدخول وغيربها  المدخول
 السب أو بالضرب مثال زوجته على الزوج اعتدى فإذا الضرر، تكرار اشتراط _ عدم5
 .التطليق لطلبكفى 
 بإزالته، عبرة وال الزوجة منه وتتضرر فعال، وقوعه أي تحققه الضرر في _ العبرة0
 معين، بضرر يتقيد لم المشرع إن 2التطليق طلب في الزوجة حق يسقط ال أن إزالته بل

 يؤدي الذي هو شرعا المعتبر الضرر يكون  بحيث الضرر، تقدير سلطة تاركا للقاضي
 المشتركة استمرار المعيشة ستحالةإ عنه ينتج مما الزوجين بين النزاع والشقاق إلى

 الحياة دوام معه يستطاع ال بما بها إضرار الزوج الزوجة إذا دعت هذا وعلى بينهما،
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 اإلصالح عن عجز إذا بائنة طلقة القاضي دعواها يطلقها بإثبات وقامت الزوجية،
 1بينهما.
 اذه كان سواء منه ومقصودا الزوج، فعل إلىراجعا  الضرر يكون  أن يجب وكما
 البيت ترك أو عليها، ينفق لم زوجها أن الزوجة أثبتت فإذا 2سلبي إيجابيا أو الضرر
 القانون  وال الشريعة ال ألنه بالتطليق القاضي يحكم فأصابه ضرر إليها أساء أو الزوجي،
 شرعا. محرم هذا نأل ضرر، بوقوع يسمح

 االضرار نظرا للنتائج أهم من يكون  لزوجته الزوج يلحقه قد الذي الضرر وكذلك
 3عامة  بصفة والمجتمع خاصة، بصفة واألسرة تلحق بالزوجة، التي الوخيمة
ذا :﴿الكريمة اآلية في وتعالى سبحانه ويقول  اجلهن، فبلغن النساء، طلقتم وا 

 4﴾ تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وال بمعروف، سرحوهن أو بمعروف، فامسكوهن
 لحق الذي الضرر إلثبات وحدها الطبية الشهادات تقدم أن وقانونا شرعا، المقرر
نما الضرب، يشاهد لم الشرعي فالطبيب التطليق، طلب من اجل بالزوجة  بما يشهد هو وا 
 .5المرأة جسم الضرب على عالمات يراه من
 هذا كان سواء بها الضرر الحق زوجها أن الزوجة أثبتت إذا ذكرنان أسبق و  كما
 لم نهأ الجزائري نجد والمشرع بالتطليق، لها القاضي يحكم معنوي  أو مادي، الضرر
 معتبر ضرر كل وقال مفتوح، المجال ترك بل التطليق، يستوجب الذي الضرر نوع يحدد
ذا شرعا،  بينهما. اإلصالح عن إذا عجز بالتطليق يحكم فعال الضرر توفر وا 
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 الزوجة وعجزت الشكوى، وتكررت يراه مناسبا، سبب ألي التطليق طلب رفض إذا أما
 ببذل عليهما وهؤالء بينهما، للتوفيق حكمين ختيارإب المحكمة تقوم إثبات الضرر على

ذو  بينهما، جل اإلصالحأ من جهدهما أقصى  يحكم الضرر وثبت الصلح، ا عجزا عنا 
  .1بالضرر بالتطليق القاضي

 معه يحكم للزوجة بالتطليق القاضي حكم إذا ما حالة في نهأ وخالصة القول
أ.ج. 55/55المادتين  ألحكام طبقا وذلك بالتعويض  من ق.  

 زوجته إلى الزوج يسيء أن يجوز ال أنه على العلماء أجمع قد الفقهية الناحية من أما
 :  تعالى بقوله الستداللهم وذلك زوجته، تأديب في للزوج الحق أعطوا المعاملة وقد في

 أطعنكم فإن واضربوهن المضاجع في واهجرهن نشوزهن فغظوهن، تخافون  والالتي ﴿
 فهل بالزوجة وأضر حدوده، التأديب تجاوز هذا لو ولكن 2﴾ سبيال عليهن تبغوا فال

 المحكمة؟ من التطليق طلب للزوجة
 والشافعية، والجعفرية، فالحنفية، الفقهاء، بين ما اختالف لةأالمس هذه في نجد

 يكون  أن يمكن الزوجة عن الضرر رفع نأل التطليق طلب يجيزون لها ال والحنابلة
 .3المعاشر بحسن الزوج مثال يأمر القاضي أن فيمكن التفريق، غير أخرى  بطرق 
 الحق إذا التطليق طلب لها يجوز الزوجة أن إلى ذهبوا احمد واإلمام المالكية، أما
 .4هجره ... ضربها، مثل ضرر معين بها الزوج
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  المطلب الثاني: التفريق القضائي للمساس بالسمعة
 عائلة إليه تنظر شيء أول سابقا دورا كبيرا إذ وحتى الحالي المجتمع عند السمعة تلعب

 خاصة ضرارإل تؤدي قد األخيرة هذه خدشت فإذ السمعة، هي أخرى  عائلة مناسبة تود
 أسباب بين الجزائري من المشرع ذكرها لهذا ككل، المرأة والعائلة سمعة يخص فيما

 تناول األول فالفرع ،فرعين إلى المطلب تقسيم إلى رتأيناإ الحالة والدراسة هذه التطليق
 للتفريق خصص الثاني الفرع أما األسرة، بشرف المساس فيهاجريمة  على الزوج الحكم

 .بالسمعة للمساس
 األسرة بشرف المساس فيها جريمة عن الزوج على الحكم: األول الفرع

منه و سرة على أسس تعاليم الدين اإلسالمي حيث تنبذ كل ما يمس بشرفها تبنى األ
ذا     سرة وهالمساس بشرف األإذا ارتكب الزوج جريمة فيها  طلب التطليقللزوجة  يمكن
  يلي: فيماسنتعرف عليه ما 

تطلب  أن للزوجة يجوز (: أنه الرابعة على فقرتها في ج.أ.ق من 55 المادة نصت لقد
الحياة  مواصلة معها وتستحيل األسرة بشرف المساس فيها جريمة عن الزوج على التطليق
 ) .الزوجية

الحكم  بسبب التطليق أجاز قد ،الجزائري  المشرع أن نالحظ المادة هذه تحليل خالل من
 :الشروط من مجموعة توفرت إذا ولكن جريمة عن الزوج على

  :األول الشرط
يقبل  يعد ولم به، المقضي الشيء قوة على الزوج حائز ضد قضائي حكم صدور

     .ارتكبها جريمة في عادية والغير العادية الطعن طرق 
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  :الثاني الشرط
الزوج  يرتكبها التي األفعال أن أي األسرة، بشرف المساس فيها الجريمة تكون  أن

 األسرة بشرف تمس أن يجب لحريته، ومقيدة سنة من أكثر لمد بعقوبة عليه المحكوم
 التطليق. طلب رفع يبرر حق حتى

 فالقمار والمعنى المدلول واسع  _ األسرة شرف_ اتهذ حد في مصطلح أم والمالحظ
 بشرف يمس ذلك وكل وغيرها .... غتصابواإل والسرقة حتيالواإلوالخمر والنصب 

 أن حيث اتساعا، األمر يزيد األسرة مفهوم فان أخرى  جهة ومن من جهة، هذا األسرة
 من وتتكون  للمجتمع األساسية الخلية بأنها األسرة ج، يعرف.أ.ق من الثانية المادة

 مما أيضا واسع الشرف مفهوم إذا القرابة، الزوجية وصلة الصلة بينهم تجمع أشخاص
 زوجها تحرض فقد التطليق، تطلب عقوبة حتى بأي تتذرع إن على قادرة الزوجة يجعل
 .1التطليق هي وتطلب الزوج ويعاقب مثال أمه ضرب
  :الثالث الشرط
 .الزوجية والحياة العشرة مواصلة معها تستحيل أن
 الشروط جدوى  بعدم كان حتى المشرع جرده فقد المبالغة، من نوع فيه الوصف هذا

 يبلغ أن يمكن ولكن العشرة معه تستحيل األفعال من فعال يوجد ال إذ األخرى السابقة،
 لكن مستحيلة وليس فقط متعذرة معه العشرة تجعل درجة إلى والكراهة،التعفن  من حدا
 اإلسالم يحرمها التي المستنكرة القبيحة األفعال حقيقة علينا يخفى ال المفهوم هذا

 أن تقبل التي فمن حقيقة، مستحيلة معها الزوجية تجعل الحياة البشرية الطبيعة وترفضها
 اللواط؟ يمارس شخص زوجة تكون 
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 عملية تصوير يديرشخص  مع البقاء تقبل التي ومن فيه؟ مفعوال كان إذا خصوصا
 أن يجبوفاعلها  لها، مبرر ال أفعال وهي بالحياء؟ مخلة صور كراريس تحمل نتاجا  و 

سبق  ما كل ومن المختلفة، والمضايقات والتطليق بالحبس العقوبة أنواع عليه تسلط
 يخضع ج.أ.ق 55 المادة الرابعة من الفقرة نص على بناءا التطليق أن جليا يتضح

 أو الطلب لقبول المطلوب الموضوعي بالمعيار ويستعين للقاضي، للسلطة التقديرية
 .1رفضه

 صياغتها أصاب الذي التناقض بسبب المادة هاته إلى وجهت التي نتقاداتلإل فنتيجة
 إشارة الشائنة بالجريمة وتعويضها التطليق، أسباب من الشائنة العقوبة بحذف ثم تعديلها

 تتسم التي جرائم األموال، يخص االجرام فيما علم إليه توصل ما وكذا للجرائم األخالقية،
 الحياة على تؤثر ال جريمة كل المجال هذا من واستبعدت غيرها من شائنة أكثر بأنها

 تعكر ال أنها إال العقوبات، قانون  قبل من تجريمها ورغم التي كمخالفات الطرق  الزوجة،
 الزوجية. الحياةاستمرار  صفو
الشروط  وطأة حقق 65/62 األمر بموجب الفقرة لهذه تعديله خالل من المشرع أن كما
على  نهأ بالقول سنة من أكثر مدتها تتعدى التي بالعقوبة القائل الشرط ألغى أنه إذ سابقا،
 بشرف المساس فيها بجريمة زوجها إدانة يثبت ما تقدم أن بالتطليق، المطالبة الزوجة

 عليه. المسلطة العقوبة حجم إلى لتفاتاإل األسرة دون 
 2الوجه هذا على التطليق طلب تأسيسها الزوجة في معه تستفيد أكثرتيسيرا  ذلك وفي
 غرامة مالية، تكون  وقد بدنية، بعقوبة السجن أي للحرية سالبة عقوبة تكون  قد والعقوبة

 للتنفيذ القابلة العقوبة أن فضال للتنفيذ قابلة غير أو للتنفيذ قابلة العقوبة قد تكون  كما
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 بموجب عنها عدلت الفقرة هذه لكن فأكثر، سنة مدة 85/22رقم  فيها القانون  اشترط
 .1تحديد دون  المشرع بحيث تركها 65/61 األمر

 .2ةالعقوب وليست الجريمة عن يتحدث هنا فالمشرع
حق  من فان العقوبة ونفدت نهائي، ضده الصادر الحكم وأصبح الزوج إدانة ثبتت فإذا
 فطلبها بالتطليق، المطالبة ج.أ.ق 35 المادة الرابعة من الفقرة على تأسيسا الزوجة

 التي ج.أ.ق من مكرر 55المادة  ألحكام ستناداإ بالتعويض لها الحكم لها ويتم يستجاب
 الالحق الضرر عن بالتعويض للمطلقة يحكم أن بالتطليق الحكم في حالة القاضي تجيز
 .3بها

 أجازوا الفقهاء من العديد أن رغم ،4الحبس بسبب التفريق بجواز يختلفون  والفقهاء
 والسجن الحبس نأل سجنه، أو حبسهجراء  من زوجها لغياب التطليق تطلب للزوجة أن

 ماال لها ترك نا  و  حتى مدته، طالت إذا وخصوصا ومعنويا، ماديا بالزوجة يضران قد
 .5متنوع الموضوع في الفقهي منه والموفق تنفق
بسبب  الزوجين، بين للتفريق المجيزين إلى والناظر اإلسالمي الفقه في المتأمل أن إذ
 الذي الطويل، الحبس بسبب التفريق في صريح بقول يظفر ال غيابه أو الزوج فقدان
 6هللا( رحمه (تيمة ابن اإلسالم الشيخ عن ورد ما إال اللهم بالمرأة، جسيم به ضرر يلحق

 والمحبوس في امرأة األسير القول: قال حيث للنساء العاشر الباب في في فتاويه فقد جاء
 .تهأمر ا تعذر انتفاع مما نحوهما
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 بمدة يتعلق مافي تعديلها قبل الذكر السالفة 55 المادة أن إليه اإلشارة ينبغي وما
 لم األسرة قانون  تعديل بعد ولكن سنة، من أكثر العقوبة تكون  أن كانت تشترط الحبس
 .1بالشرف ماسة الجريمة تكون  أن بل يكفي مدة أي الجديدة المادة تحدد

 بدنية على بعقوبة عليه المحكوم السجين زوجة حالة تقاس اإلسالمية، الشريعة وفي
 2.عنها زوجها بعد تضررا من الزوجتين كلتا ألن الغائب زوجة حالة

الغيبة  مطلق يعتبرون  فهم الحبس، بسبب وزوجته الرجل بين التفريق يجيزون  فالمالكية
 المادي الضرر هو ذلك في والمعيار بدونه، أو بعذر للتفريق سببا مدتها طالت إذا

 مالك اإلمام مذهب في ليس أنه كما للحبس، بالتفريق يصرحوا لم لكنهم 3والمعنوي معا
 تطليق على تدل المذهب هذا في نصوص توجد إنما صريح وجه ذلك على يجيز ما

 4.األسير زوجة وكذا فأكثر سنة عنها بعده من تضررت زوجة الغائب إذا القاضي
 أو الزوج إلى يكتب أن بدون  بينهما، القاضي فرق  التفريق الزوجة طلبت إذا لهذا

 هو كما فسخ فرقة وليس بائنا يقع المذهب في الحبس بسبب والتطليق شيء، ينتظر منها
 5.أحمد مذهب اإلمام في

 55المادة  من 5 الفقرة على تأسيسا التطليق حول قضية أمامه تعرض الذي فالقاضي
 في ألنه ذلك لطلبها، يجيبها القضائي الحكم وجود لشرط بالتطليق للزوجة ج يحكم.أ.ق

 المجال. هذا في مطلقة تقديرية سلطة له وليس القضائي الحكم مقيد بوجود الحالة هذه

                                                           
 51، ص 1668الجزائر، طالب، مطبعة العليا، المحكمة قضاء باجتهادات مدعم األسرة، لقانون  وجيز شرح العيش، فضيل _1

 .56ص السابق، المرجع زودة، عمر_ 2

 .228ص السابق، المرجع رشيد، شويخ بن_ 3

 .15ص السابق، المرجع فضلة، حفيظة_ 4

 .268ص السابق، المرجع بغتي، العربي_ 5
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 الحكم الضرر توفر ما حالة في وعليه مقيدتان، القاضي أيدي الحالة هذه في أن أي
 5الفقرة  55المادة  لنص متثالاإل عليه بل مطلقة تقديرية سلطة هنا له بالتطليق فليس

 .ج.أ.ق من
 ةالفرع الثاني: ارتكاب فاحشة معين

جاز للزوجة طلب أرتكاب الزوج لفاحشة مخلة باآلداب والسلوك األخالقية إفي حالة 
 التطليق وهذا ما سنتوسع فيه في هذا الفرع: 

 التطليق طلب للزوجة يجوز أنه على ج.أ.ق من 53 المادة من السابعة الفقرة نصت
 خطيرة بصفة باآلداب المخل الخطأ هو بالفاحشة مبينة والمقصود الزوج فاحشة الرتكاب

 حيث من ال هو حيث من الفعل بخطورة الحكم متعلقة طبيعة أن حيث 1جسيمة أو
 2.على الناس صاحبه أخفاه لو حتى إثباته وحرام عالنيته، أو سريته

 ترتكب التي الجنسية العالقات تلك هي المبينة بالفاحشة المقصود أن يرى  من وهناك
 ذكر وقد ،عقوباتالق. من مكرر 551بالمادة  عليها المحارم والمنصوص ذوي  من

 القانون  في ذات الفواحش تلك الحصر عتبارإب األسرة، قانون  ضمن سبيل على المشرع
 نفس عن القانونين صادرين كال فاحشة يعد ما ذكر إعادة إلى حاجة غير في فهو ومنه

 أو الردة، أو باهلل، شرك أو كالزنا، فاحشة الزوج ارتكاب حالة في فإنه وعليهالمشرع 
 الذي اإلجرامي بالسلوك وقيامه السليم الطريق عن اإلنحراف أو قاصرة، عتداء علىاإل

رادة  السليمالعقل  مقتضيات مع يتنافى  يجوز الفرضيات هذه كل في فإنه تمع،المجوا 
 ثبت إذا القاضي يطلقها وحينئذ التطليق، وتطلب القضاء إلى األمر ترفع أن للزوجة

استحالة استمرار  يؤدي إلى وخطير جسيم إخالل فيه الفعل وكان الفاحشة، رتكابإ

                                                           
 .565ص  السابق، المرجع الجزائري، األسرة قانون  في الوجيز العربي، بلحاج _1

 .122ص  السابق، المرجع والطالق، الزواج في األسرة قانون  شرح سعد، فضيل _2
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 هذا في مطلقة وموضوعية التقديرية السلطة وللقاضي الزوجين، بين المشتركة المعيشة
 1.الشأن

 أن بمكنجرامي إ سلوك أي أو باهلل كالشرك مبينة فاحشة الزوج ارتكب إذا هذا وعلى
ذا منه، فيطلقها فاحشة يعتبره القاضي  فنجد الفاحشة، معنى في أكثر التوسع أردنا وا 

 نأب للزوجة يسمح بدوره الفعل وهذا الفاحشة، ضمن للخمر يدخل الزوج شرب حتى
 يتعاطى زوجها أن تثبت أن الزوجة إذا استطاعت به القاضي ويحكم التطليق تطلب
 2.أوالدها لىا  و  باإلساءة إليها، القيام إلى يدفعه ما وهذا متكررة، بصفة الخمر
 أو للحرية، سالبة عقوبة الجريمة هذه في تصدر أن يشترط لم المشرع أن نجد كما
 الزوج من المرتكبة األفعال أو الجريمة، تكون  أن فقط اشترط بل عن السنة، تزيد لمدة
 ارتكب إذا ذلك ومثال الفاحشة، لهذه المقررة العقوبةكانت  ومهما الفواحش، من تعتبر
 اتصال أي حرمت اإلسالمية أن الشريعة نجد الخطيرة الجريمة فهذه الزنا، جريمة الزوج
 وتشردهم األوالد، األسرة وضياع بشرف المساس إلى يؤدي هذا نأل مشروع غير جنسي

 3.باإلهمال
 وال إليه، النظر تطيق تعد ولم فاحشة، ارتكب زوجها أن الزوجة أثبتت فإذا وعليه
 تقديمها مع وذلك منه، تطليقها لتطلب القضاء أمام دعوى  ترفع فلها أن معه، العيش

 4 .بها يقتنع القاضي وجعل للفاحشة، علهف تثبتوالبراهين التي  الحجج، من مجموعة
 
 

                                                           
 .565/560ص  السابق، المرجع الجزائري، األسرة قانون  في الوجيز العربي، بلحاج _1

 .562ص  سابق، مرجع بلحاج، العربي _2

 .212ص  سابق، مرجع عيسات، اليزيد _3

 .115ص  سابق، مرجع سعد، العزيز عبد _4
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 :الخاتمة
 كلي مفهوم هي الدراسة هذه في المذكورة النظرية أن لنا يتضح سبق ما خالل من
 موضوع على تطبيقها يمكن متعددة المفهوم أحكام عنها ينتج أسباب كثيرة تحتها تندرج
 قانون  من 53 المادة في والمحددة المذكورة باألسباب الزوجين بين القضائي التفريق
 والتي الزواج لعقد بوجود طرفين النظرية هذه مضمون  تلخيص ويمكن الجزائري، األسرة
دفعت  التي وأسبابه دوافعه للمدعي ويكون  عليه، والمدعى المدعي بعد فيما منها يتشكل

 الزوجية. الرابطة حل إلى اللجوء إلى به

 للزوجة تخول أسباب عشرة على نصت التي ج.أ.ق من 53 المادة به ما جاءت وهذا
 األسباب هذه دائرة من وسع قد الجزائري  المشرع أن والمالحظ طلب التفريق، في الحق
 أصبح أنه ذلك 61_65باألمر  قبل تعديله األسرة قانون  عليه كان ما خالف على

  :ذكرها اآلتي للحاالت وفقا القضائي التفريق طلب إلى اللجوء الزوجة بإمكان

 وتستحيل األسرة بشرف مساس فيها جريمة عن الزوج على للحكم الزوج، لغيبة تفريقال
 مبينة، فاحشة الرتكاب المضجع، في الهجر الزوجية، والحياة مواصلة العشرة معها

 الزواج، من الهدف تحقيق دون  التي تحول للعيوب الزوجين، بين المستمر للشقاق
 عليها الشروط المتفق لمخالفة القانون، نفس من 08 المادة في الواردة األحكام لمخالفة

 وقت بإعساره عالمة تكن مالم بوجوبه الحكم صدور بعد اإلنفاق لعدم الزواج، عقد في
 شرعا. معتبر ولكل ضرر الزواج،

 يحكم حتى وشرعا قانونا ما يبرره وله وجيها ذلك إلى الدافع السبب يكون  أن شرط
 حدى. على كل حالةكل  دراسة تم بالتفريق ولقد القاضي
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 بحسب جوانبه أغلب -إليه هللا وفقني بما -الدراسة وتحليلها فصول ومباحث نهاية في
 :كالتالي مختصرة النتائج من جملة إلى الوصول قدراتي إلى

حيث  55 المادة به انتهت ما هذا معتبر ضرر كل عند تطلق أجاز للمرأة أن المشرع
 الحصر. وليس المثال سبيل على الضرر حاالت ذكرت

 في ختالفاإل أو التباين من نوع هناك أن نجد والشرع الفقهاء لموقف بالنسبة أما
 متقاربة همتموافق أن نجد األحيان بعض وفي األربعة، المذاهب بين االجتهادات الفقهية

 .أحيانا كذلك العكس يحدث وقد االجتهاد مجال التساع جعاوهذا ر  ما نوعا

 واحد. بمذهب زمتيل ولم اإلسالمية الشريعة المشرع الجزائري بأحكام أخد

األمور  من الكثير ترك أنه إال نصه من الجزائري وبالرغم المشرع أن يتضح أن غير
 لذا تنظيم وال توضيح، دون  األحكام، في تضارب عنه نتج مما وغموض، إبهام حالة في

 ال دقيق بشكل بالتطليق، المتعلقة فيها وقع التي الهفوات يتدارك المشرع أن على وجب
 المتعلق األمر نظر لخطورة المسألة هذه بشأن حاسمامرا أ بأن يتخذ للشك مجاال يدع

 .ج.أ.ق 55 المادة في المذكورة بدقة األسباب وتوضيح بالتطليق

الضرر  صورا عن يعط لم أنه نجد معتبر ضرر لكل للتطليق بالنسبة ذلك على ومثال
على  ولو للقاضي، التقديرية للسلطة األمر تاركا تحديده معيار يبين ولم شرعا، المعتبر
 شرعا. معتبر هو قانونا معتبر ضرر كل ينتج قد مما شرعا المثال سبيل

 اإلجرائي: الجانب في

 المدنية اإلجراءات قانون  في القضائي التفريق إجراءات الجزائري  المشرع ضمن
 .التفريق ال اإلصالح الحكمين مهمة أن األسرة كما شؤون  قسم أمام واإلدارية
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 الواجب الشروط أغفل أنه كما الحكمين، تعيين إجراءات يبين أن المشرع على كان
 .فيهما توافرها

 .المادية جوانبه في إال يجوز ال التفريق أحكام في ستئنافباإل الطعن أن كما

 واالقتراحات: التوصيات

 التوصيات من بمجموعة منه يستخلص أن يمكن البحث خالل دراسة هذا من
 التي ينبغي أخذها بعين االعتبار:واالقتراحات، 

 أن األحسن من فكان ركيك المادة نص ألن هذا ج.أ.ق من 55المادة نص تعديل - 
 ال شرعا معتبر ضرر لكل التطليق تطلب أن للزوجة يجوز (: التالي على النحو تكون 
 ) الحاالت التالية... من بين كان إذا سيما

 سبيل على وليس المثال سبيل على الحاالت هذه أن وهلة أول من يفهم لكي وهذا
المثال  على سبيل األسباب هذه أن فهم منكل باحث ولو لم يكن قانوني  الحصر وتمكين

 .فقط

 اإلثبات وسائل يخص فيما سيما ال إجراءات التقاضي بتنظيم يتعلق قانون تشريع - 
 الباحثين الطلبة على كذلك و المتقاضين على ليسهل الجزائري ، األسرة الخاصة بقانون 

 طبيعتها و تتماشى قانونية مواد إلى تحتاج التي األسرية القضايا في كيفية اإلثبات معرفة
 الخاصة.

الطالق بإرادته  من للزوج منح ما تعادل حتى الضرر، إثبات االشتراط للزوجة عدم _
 الحظناه ما هذاو  ضررها إثبات عن تعجز األحيان معظم في الزوجة الن المنفردة، هذا

 الخلع. نحو تتجه األخير في المحاكم الجزائرية لكي في
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وضع برامج خاصة  يجب أنواعه بكل الطالق أو التطليق إلى الوصول لتجنب -
 تحسين على الزوجين برامج عائلية تساعدلو تكون  حبذ الزواج على المقبلين إلعداد

 توجد حلول أين الشريعة اإلسالمية إلى توجيههمو  بعضهما مع التعايش كيفيةو  عالقتهما،
 .لمشاكلهم

األفكار المتعصبة ومتابعة اخصائي العالقات والخروج من التشجيع على االنفتاح  _
 ليبوابتكار أسااالسرية تحت اشراف متخصصين كفئ هدفهم تحسين الرابطة زوجية 

 إسالمي.منهج مبدا المعاشرة بالمعروف تحت  وطرق تدعمحوار 

 في اتخاذ القرار.الزواج في السن المالئم وذلك ببلوغ سن الرشد وعدم التسرع  _

الثقة وتبادل اآلراء والمفاهمة فيما بينهما ومحاولة حل المشاكل بطريقة حضارية  _
 )بدون عنف(.
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 القران الكريم _ 

 لسنة النبويةا _

 : كتب الحديث

 .صحيح البخاري، كتاب النكاح

 :كتب الشريعة

 5ج اإلسالمي، الكتاب دار ،2 ، طالدقائق كنز شرح_ الرائق بحر لجين، ابن_1

 مقارنة دراسة ،اإلسالمي الفقه في األوالد وحقوق  الطالق أحكام بختي، العربي _2
 .1625 2الجزائر ط الحكمة، كنوز الجزائري مؤسسة األسرة بقانون 

 ،القديمة القانونية والنظم والشرائع اإلسالم في األسرة نظام ،بختي العربي _3
 .1625 2الجزائر ط الحكمة، كنوز مؤسسة

 الفقه في األسرة أحكام علي، منصور محمود الحليم وعبدالغزالي  بخيت احمد_4
 .1662االسكندرية، الجامعي، دار الفكر ،2 ط ،اإلسالمي

 الفقه في األسرة أحكام علي، منصور محمود الحليم وعبدالغزالي  بخيت احمد_5
 .1662االسكندرية، الجامعي، دار الفكر ،2 ط ،اإلسالمي

دراسة  ،اإلسالمي الفقه في الزوجين بين القضائي التفريق بلباقي، المؤمن عبد_6
 .ن.س.د ،الجزائر، الهدى دار ط،.د ج،.أ.ق من مدعمة بنصوص مقارنة

 األسرة، أحكام الشافعي، سالم الهادي عبد جابر السرنباصي، السيد علي رمضان_7
دراسة  والقضاء والقانون  اإلسالمي الفقه في األوالد وحقوق  والفرقة الخاصة بالزواج
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 طبعة أول، فرع القانونية، منشورات الحلبي ،ولبنان مصر في األحوال الشخصية لقوانين
2880. 

 ط،.د ،) اإلسالمي الفقه في وعالجه أسبابه (الزوجة، نشوز قاسم، محمد علي_0
 .1665 االسكندرية، الجديدة للنشر، الجامعية دار

 للنشر النفائس دار اإلسالمي، الفقه في والفرقة الزواج ابراهيم، عقلة محمد_1
الرابطة  انهاء أحكام طبيعة زودة، عمر .1625األولى، الطبعة األردن، والتوزيع
 .alge, ben aknoune,.enyclopedia editionالطعن فيها  وأثر الزوجية

 وحقوق  الزوجين بين بالفرقة الخاصة األسرة أحكام أمام، الذين كمال محمد_18
 دار ،الشخصية األحوال دراسة لقوانين والقضاء والقانون  الفقه االسالمي في األوالد

 .1661الجديدة للنشر  الجامعة

 الهدى دار اإلسالمية، والشريعة القانون  وفق والخلع التطليق نورة، منصورة_11
 .1626مليلة الجزائر  عين

 المذاهب فقه بين دراسة مقارنة (اإلسالم في األسرة أحكام شلبي، مصطفى محمد_12
 2285اإلسكندرية  الجامعية، الدار ،2 ط ،) والقانون  والمذهب الجعفري  السنية

م       1891 ه1141، 1دمشق، ط الفكر، ، داروأدلته اإلسالمي الفقه الزحيلي، وهبة_31

 .للشقاق التفريق النساء، عضل الجنيدي، نايف محمد عن ، نقال7ج

 القوانين: _

 1665رفبراي 10 ل الموافق 2510 عام محرم28في المؤرخ 82_85_االمر رقم 1
 9 ل الموافق ه 2565 عام رمضان 9 في المؤرخ 85/22رقم  لقانون  المعدل المتمم
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في  المؤرخة الرسمية، الجريدة الجزائري، األسرة والمتضمن لقانون م 2285يونيو 
 25م العدد 11/61/1665

فبراير  15 الموافق 2512 عام صفر28في المؤرخ 80/81رقم  قانون _2
 .21عدد الرسمية، الجريدة واإلدارية، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية ،1668سنة

 القانونية: لكتبا _

 الشافعي، القزويني الرافعي الكريم عبد بن محمد بن الكريم عبد القاسم أبي اإلمام _1
 أحمد وعادل عوض محمد علي تحقيق ،الكبير بالشرحالمعروف  الوجيز شرح العزيز
 .2221 8بيروت ج العلمية، الكتب دار ،1 ط الموجود، عبد

 ،والخلع والتفريق والفسخ الطالق فقه الشخصية األحوال المومني، محمد أحمد _2
 .1662 2األردن ط عمان، المسيرة دار

 دردشات القانونية، الكتب دار الجزائري، األسرة قانون  شرح الجندي، نصر أحمد _3
 .1662مصر، ،والبرمجيات للنشر

 والتوزيع، للنشر الحميضي دار ،9 .ط ،الزوجات فضل الرحمن، عبد أبو _4
 .2222 الرياض،

 الزواج (األول الجزء ،الجزائري  األسرة قانون  شرح في الوجيز بلحاج، العربي_5
 .1665،الجامعية الجزائر  المطبوعات ديوان ط ،) والطالق

 ديوان ،9 ط ،والقضاء الفقه ضوء على األسرة قانون  ملحة، بن الغوثي _6
 .1665الجامعية _الجزائر  المطبوعات
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 التشريعات لبعض الجزائري _دراسة مقارنة األسرة قانون  شرح :رشيد شويخ بن _7
 .1668األولى  الطبعة دار الخلدونية، ،العربية

 بمبادئ عليه ومعلقا 85/82 األمر تعديالت مع األسرة، قانون  ،العربي بلحاج _0
 الجامعية، المطبوعات ، ديوان2886، 1166سنة  أربعين العليا خالل المحكمة
  .الثالثة الطبعة

 الهدى، دار ،األسرة قانون  في الزوجية الرابطة فك وآثار صور ديابي، باديس _1
 .1621الجزائر، مليلة، عين

 المعجل واألمر-االسرة الجزائري  قانون  شرح في المسير خسال، ولد سليمان _18
 .(1621الثانية، الجزائر العاصمة، الطبعة والتوزيع، للنشر األصالة شركة (له

 المهنية الكفاءة قسم عن تصدر دورية ،القانوني المنتدى مجلة معاشي، سميرة _11
 .للمحاماة

 والطالق الزواج أحكام الجديد ثوبه الجزائري في األسرة قانون  سعد، عزيز عبد _12
 .1661الجزائر، هومة، دارالتعديل  بعد

فيها  الطعن وأثرالرابطة الزوجية  انهاء أحكام طبيعة زودة، عمر _13
enyclopedia  Edition alge, ben aknoune. 

 منشورات ،واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون  شرح بربارة، الرحمان عبد _14
 .1662 1 ط بغدادي،

 موقع للنشر، ،الجديد واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون  ،ديب السالم عبد _15
 .1621، 5الجزائر، ط
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الهدى  دار ط،.د ،األسرة قانون  ألحكام وفقا القضائي االجتهاد سعيد، بن عمر _16
 .1665الجزائر، 

 قضاء باجتهادات مدعما   الجديد األسرة لقانون  وجيز شرح العيش، فضيل _17
 .1668الجزائر، مطبعة الطالب، ،العليا المحكمة

 المؤسسة األول، الجزء والطالق، الزواج في األسرة قانون  شرح سعد، فضيل _10
 .2280للكتب الجزائر  الوطنية

 ديوان ،واإلدارية قانون اإلجراءات المدنية في األساسية المبادئ حسين، فريحة _11
 .1625سنة الثانية، الطبعة المطبوعات الجامعية،

 وفق األسرة لشؤون  االحكام اإلجرائية والموضوعية لمين، محمد لوعيل _28
الجزائر  والتوزيع والنشر للطباعة هومه دار القضائي، الجديدة واالجتهاد التعديالت
1626. 

 الجامعية المطبوعات ديوان ،اإلجراءات المدنية في ، الوجيزابراهيميمحمد  _21
 .1662طبعة  الثاني، الجزء ،الجزائر عكنون  المركزية بن الساحة

 األسرة وقانون  االجتهاد الفقهي في الطالق قضايا صغير، بن محفوظ _22
 .1621دار الوعي  65/61باألمر  المعدل الجزائري 

 ،والقانون  الشريعة بين للشقاق والتفريق النساء عضل الجنيدي، محمد نايف _23
 .1626، 2والتوزيع عمان ط للنشر الثقافة دار

 والنشر للطباعة الهدى دار الجزائري،المجتمع  في الطالق ،عاللي بلقاسم ناجي _24
 .1625،الجزائر والتوزيع
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 تحقيق ،اإلقناع متن على قناع كشافالشيخ منصور يونس بن ادريس البهوتي  _25
 .2221، 5بيروت ط عالم الكتب، ،1 ط ضاوي، أمين محمد

 الرسائل والمذكرات:

 الجزائري،االسرة  قانون  في الزوجيةالرابطة  لفك كسبب الضرر فضلة، حفيظة _1
 شؤون  قانون  تخصص الخاص القانون  شعبة القانون  في الماجيستيرشهادة  لنيل مذكرة
 السياسية. والعلوم كلية الحقوق  سكيكدة جامعة األسرة

 بقانون  مقارنة فقهية دراسة ،الزوجين بين القضائي التفريق علي، عدنان _ النجار2
فلسطين  والقانون، الشريعة كلية ،(ماجيستير رسالة)الفلسطيني  الشخصية األحوال
1665. 

 قانون  في وتطبيقاته اإلسالمي الفقه في القضائي االجتهاد ،صغير بن محفوظ _3
 العلوم كلية باتنة، جامعة وأصوله، فقه تخصص ،(أطروحة دكتوراه) الجزائري، األسرة

 .1665/1668اإلسالمية  والعلوم االجتماعية

 والتعديالت الساري  التشريع بين األسرة قانون  إشكاالت صورية، محمد لعمارة _4
 الوطني المعهد للقضاء(، التخرج مذكرة ،(الطالق _الزواج المقترحة
 .1661/1665للقضاء،

 المحكمة واجتهاد األسرة قانون  ضوء على والخلع التطليق عزيرية، يوسف _5
 .1665/1665للقضاء  الوطني للقضاء(، المعهد التخرج مذكرة) ،العليا

دراسة  اإلسالمي الفقه في الزوجين بين الشقاق في التحكيم سكيك، طالل وائل _6
 استكماال الرسالة هذه قدمت غزة، بقطاع الفلسطيني الشخصية بقانون األحوال مقارنة
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 والقانون، الشريعة كلية الشرعي، القضاء في الماجستير على درجة الحصول لمتطلبات
  1661 بغزة فلسطين اإلسالمية الجامعة

 لنيل مذكرة ،) مقارنة دراسة (والشقاق للضرر التطليق ،وبومراو وهيبة بآية غانم _7
 .1621بجاية  جامعة الحقوق، كلية في الحقوق، الماستر شهادة

 اإلسالمإيالء  أو للردة الزوجين بين التفريق سمور، حمادة توفيق ماجد _0
 الحصول لمطبالت استكمال رسالة غزة، قطاع في المحاكم الشرعية في وتطبيقاتها

 بالجامعة والقانون  الشريعة كلية من القضاء الشرعي في الماجستير درجة على
 .1626غزة  اإلسالمية،

الجزائري  األسرة قانون  في الزوجة من بطلب التطليق بلمامي، عيسات اليزيد _1
 القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة العليا، للمحكمة باالجتهاد القضائي مدعما

 .1661/1665عكنون  بن الحقوق، كلية الجزائر،جامعة  ،والمسؤولية العقود فرع

شكاالت اثباتالتطليق  أسبابالزهراء، قورداش فاطمة _18 الضرر في قانون  وا 

مد مح الشخصية، جامعةاألحوال  تخصصالماستر، لنيل شهادة  الجزائري، مذكرةاالسرة 
 .1620_1625،والعلوم السياسيةالحقوق  بسكرة، كليةخيضر 

 مجالت قضائية:ال

 2 عدد ،2282 لسنة قضائية مجلة _2

 5و  5 عدد ،2282 لسنة قضائية مجلة _1

 2 عدد ،2226 لسنة قضائية مجلة _5

 2 عدد ،2222 لسنة قضائية مجلة _5
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 الصفحة                                                                   الفهرس

 41………………………………………………..……............... المقدمة

  60....سرة الجزائري: مفهوم التطليق واالثار المترتبة عنه وفقا لقانون األالفصل األول

 61 .......................................ومشروعيته التطليق القضائي مفهوم :األول المبحث

 47...................................................................مفهوم التطليق : األول المطلب

 47....................................................................تعريف التطليق : األول الفرع

 11..................................................................التطليقموضوع  : الفرع الثاني

 13...............................................مشروعية التطليق وطبيعته.... :الثاني المطلب

 13.................................................................مشروعية التطليق: ولالفرع األ

 21.........................................................القانونية للتطليق الطبيعة: الثاني الفرع

 21..................الصادر بالتطليق.............. الحكم على المنجزة المبحث الثاني: اآلثار

 25.................التطليق..........للتقاضي في دعوى اإلجراءات الشكلية  :األول المطلب

 25.......................................................التطليق....... دعوى رفع: الفرع األول

 27....................................................إصدار الحكم بالتطليق. جهة: الثاني الفرع

 29.........................................................التطليقمراحل دعوى : الثاني المطلب

 28..................................................والتحكيم...... إجراءات الصلح: األول الفرع

 33.........................التطليق. شأن في الصادرة القضائية األحكام طبيعة :الثاني الفرع

 38- 13 ........................الفصل الثاني: أسباب التطليق في قانون االسرة الجزائري 

 52................التطليق طلب للزوجة المجيزة المادي الضرر حاالت :لاألو  المبحث

 52.............................................اإلهمال بسبب التفريق: األول المطلب
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 55_52...............وللهجر في المضجع......... اإلنفاق لعدم التفريق :األول الفرع

 52......................نفقة وال عذر بدون  سنة مرور بعد للغيبة الثاني: التفريق الفرع

 58...........الجزائري............... األسرة قانون  في األحكام مخالفة: الثاني المطلب

  58.................................في حالة التدليس 80الفرع األول: التطليق لمخالفة المادة 

 05........سرة الجزائري...من قانون األ 22الفرع الثاني: التطليق لمخالفة أحكام المادة 

 00..............التطليق طلب للزوجة المجيزة المعنوي  الضرر حاالت  :الثاني المبحث

 00.........................الزوجية العشرة سوء بسبب القضائي التفريق :األول المطلب

 00.........................................الزوجين بين المستمر الشقاق :األول الفرع

 15...............................................شرعا معتبر ضرر كل :الفرع الثاني

 82.................................بالسمعة للمساس القضائي التفريق :الثاني المطلب

  81................األسرة رفبش مساس فيها جريمة عن الزوج على الحكم :األول الفرع

 81....ّ ............................................معينة فاحشة رتكابإ :الثاني الفرع

                     82............................الخاتمة..............................................
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