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 تقديرو شكر 
 خرواآللنهار هو العلي القهار األول أطراف اأول من يشكر وحيمد أناء الليل و 

متام هذا العمل إالذي أغرقنا بنعمه اليت ال تعد وال حتصى مكننا بفضله من 
 املتواضع

إن واجب الوفاء واإلخالص يدعونا إن نتقدم بشكر اجلزيل والتقدير إىل كل من 
لدكتور القدير استا  األساعدنا يف هذا العمل من قريب أو بعيد وخنص بالذكر 

على توجيهاته  و نصائحه اليت سامهت إىل حد كبري يف اجناز هذا  رشيد بن فرحية 
العمل املتواضع وكان لنا نعم املشرف وكل أستا  قدم لنا يد املساعدة بتقدميهم لنا 

 النصائح واإلرشادات القيمة.

 إىل كل  من ساندنا من قريب و بعيد يف اجناز هذا العمل

 

 

 

 
 



 

  

 

 داءـــــــــــإه
 

 ،إىل والدي الكرميني حفظهما اهللذاهدي عملي هأ

 .يف عمرمها على الصحة و الطاعة و أطال 

 إىل زوجيت الغالية إىل وعائلتها الكرمية وخاصة أبوها 

 ا اهلل.مإىل إخويت حفظه

 إىل كل من ساندوين مبحبتهم و دعواهتم يل دوما بتوفيق 

 الئي.عائليت و زم إىلو جناح 

 ت دائرة سعاديت بوجودهم.إىل من اتسع 

 . إىل كل من يعرفين وحيب العلم و يسعى إليه
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تعد األسرة الخمية األساسية لتككيف المجتمع، كىذا ما يفسر االىتماـ الكبير التي تحضى 
بو عمى كافة المستكيات خاصة مف جانب تكفير كافة الضمانات لحمايتيا كمف ثـ حماية 

د المككنيف ليا، كبالتالي حماية المجتمع، إال أف ىذه الخمية بات ييددىا خطر الطالؽ، األفرا
ظاىرة تؤثر عمى المجتمعات بصفة عامة، فكاقعة الطالؽ ليست مجرد تصرؼ  حيث أصبح

ثنائي بؿ ىي تصرؼ اجتماعي ينعكس أثره مباشرة عمى المجتمع، إال أنو قد يككف ىك الحؿ 
 ؽ بآيات مف الكتاب لقكلو تعالى:جازت الشريعة اإلسالمية الطالفي بعض األحياف، فقد أ

 الطالؽ مرتاف فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف"."

ف كاف مشركعا إال أنو ال ينبغي  فيذا النص مف القراف الكريـ يدؿ عمى أف الطالؽ كا 
حماية ىذه المجكء إليو إال عند الضركرة كذلؾ لما يترتب عميو مف ىدـ األسرة كلذا يستكجب 

األسرة المتفككة مف الناحية المادية كخاصة في حالة كجكد أكالد قصر حتى ال ينحرفكف 
 كيككنكف خطر عمى المجتمع.

مف ىذا المنطمؽ فالطالؽ يترتب عميو آثار منيا تمؾ المرتبطة بالمرأة المطمقة كأخرل 
كع بحثنا، فيي مرتبطة بالمحضكف كاألـ الحاضنة كتسمى بالحقكؽ المالية التي ىي مكض

تمؾ الحقكؽ التي يمكف تقكيميا بالماؿ كتنتج عف معامالت مالية بيف األفراد التي تعقب 
 إيقاع الطالؽ.

بحيث أف حقكؽ األسرة مف الحقكؽ الشخصية في األصؿ كىذه الحقكؽ ىي حقكؽ 
ف تخص المرأة المطمقة كالتي تشمؿ الصداؽ المؤخر إف كجد كنفقة المعتدة كالمتعة مع تعيي

مسكف لقضاء فترة العدة إضافة إلى حقيا في متاع البيت مف جياز، كما أنيا تنفذ مف حقكؽ 
مالية أخرل إلى جانب المحضكف، باعتبارىا حاضنة مف الكالدة إلى غاية بمكغ الكلد 
المحضكف سف العاشر أك إلى السادس عشر في حالة تمديد سف الحضانة بالنسبة لالستفادة 

لى غاية بمكغ سف الرشد. امف أجرة الحضانة ك   لسكف، كا 

لقد تناكلنا كؿ ىذه الحقكؽ مف منطمؽ الفقو اإلسالمي كقانكف األسرة الجزائرم، حيث 
كجدنا المشرع الجزائرم حدد ىذه الحقكؽ، كما رتب عقكبات في حالة االمتناع عف دفع 

 ج.مف ؽ.ع. 331ييا صراحة في المادة النفقة كنص عم



 مقدمة 
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ضكع كأىميتو مف خالؿ الكقكؼ عمى ما جاء في قانكف األسرة كتتجمى أىداؼ ىذا المك 
 الجزائرم، المعدؿ فيما يتعمؽ بأثار الطالؽ كمدل التكافؽ بينو كبيف الفقو اإلسالمي.

مكضكع الحقكؽ المالية بعد الطالؽ مكضكع ذات أىمية خاصة، ألنو يتعمؽ بمصير 
 األـ كاألكالد بعد الطالؽ.

شرع الجزائرم بالمطمقة كأكالدىا، باعتبارىا المحؿ المقصكد قمنا ببياف مدل اىتماـ الم
 بو، كىذا بتعكيض الزكجة عف الضرر الالحؽ بيا جراء الطالؽ التعسفي الكاقع.

لمكقكؼ عند أىمية ىذا المكضكع كالكصكؿ إلى األىداؼ السالفة الذكر نطرح اإلشكالية 
اإلسالمية فيما يخص  ما مدل تطبيؽ المشرع الجزائرم أحكاـ الشريعةالتالية: 

 الحقكؽ المالية لممرأة المطمقة؟

عمى المنيج التحميمي كذلؾ  اعتمدنالإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة ككذا التساؤالت، 
مف خالؿ تحميمينا لممكاقؼ الفقيية مف جية كمكقؼ المشرع الجزائرم مف جية أخرل، فرجعنا 

ئرم أم الفقو اإلسالمي، مكضحيف مكاقؼ أكال إلى األصؿ التشريعي لقانكف األسرة الجزا
المذاىب الفقيية في كؿ حالة عمى حدل كباختصار، ثـ التطرؽ إلى مكقؼ قانكف األسرة 

 الجزائرم.

كعمى ضكء ما سبؽ سيؤدم بنا إلى تقسيـ مكضكعنا إلى فصميف نتناكؿ الحقكؽ المالية 
 الثاني.المطمقة في الفصؿ األكؿ، كالحقكؽ المالية لمحاضنة في الفصؿ 
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 الحقكؽ المالية لممطمقة: الفصؿ األكؿ
نظرا لككف العالقة الزكجية حؽ خالص لمزكج فإنو مف حكمة اهلل تعالى كعدلو أف جعؿ 

ماؿ لممطمقة حقكؽ لتخفيؼ الضرر عنيا، كالتي تتمثؿ في نفقة العدة طيمة فترة العدة كاإلى
ذا  في حالة عدـ التزاـ الزكج بالنفقة قبؿ كقكع الطالؽ بينيما، كمتعة المطمقة جبرا لخاطرىا كا 

بميزة استحقاؽ المطمقة لمتعكيض المالي، كما ليا الحؽ في متاع  انفرادكاف الطالؽ تعسفيا 
ـز المكاالبيت الزكجية، فغالبا ما تساىـ في تككيف متاع البيت عبر الجياز أك شراء بعض 

 .1الخاصة إذا كانت عاممة

عميو ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث تشمؿ تفصيؿ كؿ مف ىذه الحقكؽ: 
أكؿ(، متعة المطمقة كتعكيضيا عف الضرر الالحؽ  )مبحثحؽ المطمقة في النفقة كالسكف 

، حؽ المطمقة في المير كفي متاع بيت الزكجية ثاف(بيا جراء الطالؽ التعسفي )مبحث 
 مبحث ثالث(.)

 حؽ المطمقة في النفقة  :المبحث األكؿ
لممطمقة الحؽ في النفقة كالسكف طيمة فترة العدة، كما ليا نفقة اإلىماؿ في حالة عدـ 
التزاـ الزكج باإلنفاؽ عمييا طيمة الفترة العدة، ككذا مف تاريخ رفع دعكل الطالؽ إلى غاية 

 .دة سنة قبؿ الحكـ بناءا عمى بينةبيا لم صدكر حكـ القاضي بالطالؽ، كما يمكف المطالبة

 كعميو فإننا مف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى مطمبيف:

 .)مطمب ثاني( كالسكف )مطمب أكؿ(، نفقة اإلىماؿالحؽ في نفقة العدة 

 في نفقة العدة كالسكفالمطمقة  الحؽ: المطمب األكؿ

عي في النفقة كالسكف أجمع فقياء الشريعة اإلسالمية عمى حؽ المعتدة مف طالؽ رج
 كاختمفكا في الطالؽ البائف مف حيث حقيا في النفقة كالسكف.

                                                             
 .23، ص 2011جيجؿ، دفعة محمد بكفيس كآخركف، إثبات الطالؽ في ظؿ الفقو كالقضاء الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الميسانس في العمكـ القانكنية كاإلدارية، جامعة -1
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المعتدة مف طالؽ إما أف تككف معتدة مف طالؽ رجعي أك مف طالؽ بائف، كالمشرع 
مف ؽ.أ.ج لممطمقة سكاءا طالؽ رجعي أك طالؽ بائف الحؽ  61الجزائرم أعطى في المادة 

 في نفقة العدة كالسكف.

ي ىذا المطمب آلراء فقياء الشريعة اإلسالمية، ثـ نبيف مكقؼ المشرع سنتطرؽ ف
 مف ذلؾ. الجزائرم

 نفقة كمسكف المعتدة مف طالؽ رجعي: الفرع األكؿ

أجمع الفقياء عمى أف المعتدة مف طالؽ رجعي ليا الحؽ في النفقة كالسكف في فترة 
 .1تدة بقركء أك معتدة بكضع حممياعدتيا سكاءا كانت مع

كا »و تعالى: قكلل يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا طىمَّْقتيـي النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّ ًلًعدًَّتًيفَّ كىأىْحصي
ـْ  المَّوى  كىاتَّقيكا ۖ  اْلًعدَّةى  بَّكي  يىْأًتيفى  أىف ًإلَّ  يىْخريْجفى  كىلى  بيييكًتًيفَّ  ًمف تيْخًرجيكىيفَّ  لى  ۖ   رى

ًتمْ  ۖ   مُّبىيِّنىةو  ًبفىاًحشىةو  ديكدي  ؾى كى مىف ۖ  المًَّو  حي ديكدى  يىتىعىدَّ  كى ـى  فىقىدْ  المَّوً  حي  لى  ۖ   نىْفسىوي  ظىمى
ًلؾى  بىْعدى  ييْحًدثي  المَّوى  لىعىؿَّ  تىْدًرم  .2« أىْمرنا ذىَٰ

فنفقة المعتدة مف طالؽ رجعي كاجبة عمى الزكج بأنكاعيا المختمفة مف الطعاـ، ككسكة، 
 حسب حالة الزكج معسكرا أك ميسكرا بشرط عدـ كعالج"، سكاء كانت حامال أك غير حامؿ

خركجيا مف المنزؿ، كعدـ نشكزىا قبؿ العدة كأثنائيا كذلؾ باتفاؽ الفقياء، ألف العالقة 
الزكجية ال تزاؿ قائمة، كألف النفقة كجبت لمزكجة قبؿ الطالؽ لككنيا محبكسة لحؽ الزكج، 

 .3كانت قبمو لكجكد سبب الكجكب كىذا االحتباس باقي بعد الطالؽ فتجب ليا النفقة كما

 

                                                             
، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، 4، الزكاج كالطالؽ، ط1لزكاج، الطالؽ، الميراث، الكصية، جالعربي بمحاج، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم: مقدمة الخطبة، ا -1

 .372، ص 2005الجزائر ،

 .1سكرة الطالؽ، اآلية  -2

 . 663، ص 1983ر الجامعية، سنة مصطفى الشمبي، أحكاـ األسرة في اإلسالـ، طو، د.ب.ف، الدا -3
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 نفقة كمسكف المعتدة مف طالؽ بائف: الفرع الثاني

المعتدة مف طالؽ بائف، إما أف تككف حامؿ، فإذا كانت حامال فميا النفقة كالسكف 
ْيثي سىكىنتـي  »حتى تضع حمميا اتفؽ الفقياء باإلجماع لقكلو تعالى:  أىْسًكنيكىيفَّ ًمْف حى

ـْ كى  ْجًدكي مىْيًيفَّ مِّف كي يِّقيكا عى كىيفَّ ًلتيضى ارُّ ف ۖ  لى تيضى تً  كيفَّ  كىاً  مْ  أيكلى ؿو فىأىنًفقيكا حى
ْممىييفَّ  ْعفى حى تَّىَٰ يىضى مىْيًيفَّ حى ْعفى  فىًإفْ  ۖ  عى ـْ  أىْرضى كا ۖ   أيجيكرىىيفَّ  فىآتيكىيفَّ  لىكي  كىْأتىًمري

كؼو  بىْينىكيـ ف ۖ   ًبمىْعري  .1...« رىلَٰ أيخْ  لىوي  فىسىتيْرًضعي  تىعىاسىْرتيـْ  كىاً 

كلـ يخالؼ المشرع الجزائرم ذلؾ الصراحة اآلية، أما بالنسبة لمبائف غير الحامؿ فقد 
 اختمؼ الفقياء في نفقتيا كسكناىا عمى ثالثة اتجاىات.

 المالكية كالشافعيةقكؿ أكل: 

دكف النفقة حتى ذىب المالكية كالشافعية إلى أف المطمقة طالقا بائنا تستحؽ السكف 
 .2قضي عدتياتن

 الحنابمة قكؿثانيا:

ذىب الحنابمة إلى أنو ليس لمبائف غير الحامؿ ال سكنى ليا كال نفقة كلقد استدلكا عمى 
أف زكجيا طمقيا البتة كىك غائب فأرسؿ »عدـ كجكب النفقة فيما ركتو فاطمة بنت قيس: 

كؿ اهلل صمى كاهلل ما لؾ عمينا مف شيء فجاءت لرس فقاؿ:بشعير فسخطتو،  ومإلييا ككي
ليس لؾ عميو نفقة كل سكني، فأمرىا أف تعتد في » فقاؿ:اهلل عميو كسمـ تذكر ذلؾ لو، 

 .«بيت أـ شريؾ

 

 
                                                             

 . 6سكرة الطالؽ، اآلية  -1

مقاسـ صكنية، اآلثار المادية لمطالؽ في ظؿ الشريعة اإلسالمية كقانكف األسرة الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ب -2
 .16، ص 2013-2012الماستر في الحقكؽ، قسـ القانكف الخاص، جامعة أكمي محند أكلحاج، البكيرة، تاريخ المناقشة 
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 ثالثا: الحنفية

أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإذىا طىمَّْقتيـي  يىا »ذىب الحنفية إلى كجكب النفقة كالسكف كاستدلكا بقكلو تعالى: 
كا اْلًعدَّةى النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّ ًلًعدَّ  ـْ  المَّوى  كىاتَّقيكا ۖ  ًتًيفَّ كىأىْحصي بَّكي  كىلى  بيييكًتًيفَّ  ًمف تيْخًرجيكىيفَّ  لى  ۖ   رى

ًتْمؾى  ۖ   مُّبىيِّنىةو  ًبفىاًحشىةو  يىْأًتيفى  أىف ًإلَّ  يىْخريْجفى  ديكدي  كى مىف ۖ   المَّوً  حي ديكدى  يىتىعىدَّ  كى ـى  فىقىدْ  المَّوً  حي  ظىمى
ًلؾى  بىْعدى  ييْحًدثي  المَّوى  لىعىؿَّ  ْدًرمتى  لى  ۖ  سىوي نىفْ   .1« ْمرناأى  ذىَٰ

 في قانكف األسرة الجزائرم المطمقةنفقة : الفرع الثالث

قضى المشرع الجزائرم بحؽ المطمقة في النفقة كالسكف خالؿ فترة العدة كذلؾ ما 
ل تخرج الزكجة »مف ؽ.أ.ج، حيث نص عمى أنو:  61يتجمى مف خالؿ نص المادة 

مقة كل المتكفى عنيا زكجيا مف السكف العائمي ما دامت في عدة طالقيا أك كفاة المط
 .2«زكجيا إل في حالة الفاحشة المبينة كليا الحؽ في النفقة في عدة الطالؽ

قد جاءت ىذه المادة عامة كشاممة، كلـ تفرؽ بيف الطالؽ الرجعي كالبائف، فقد أعطى 
ككف قد تبنى رأم ، كبيذا ي3مف ؽ.أ.ج 78ممو المادة بكؿ ما تش لممطمقة حؽ السكف كالنفقة

كيخضع تقدير النفقة لمسمطة التقديرية لمقاضي مراعيا في ذلؾ يسر كعسر  4المذىب الحنفي
 الزكج إجماال أك شيريا مع كجكب ذكر أسباب تحديدىا.

 

 

                                                             
، عماف، األردف، ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع1د. ج، ط كالقانكف، جميؿ فخرم محمد جانـ، آثار عقد الزكاج في الفقو -1

 . 276، ص 2009

 ، المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ31رقـ  ج.ر.يتضمف قانكف األسرة،  1984يكنيك سنة  9المؤرخ في  11-84القانكف رقـ  -2
 . 15ع ، ، ج.ر2005فبراير  27في المؤرخ  05- 02

الضركريات " تشمؿ النفقة: الغذاء كالكسكة كالعالج كالسكف كأجرتو كما يعتبر مف أنو:ى مف ؽ.أ.ج عم 78تنص المادة  -3
 في العرؼ كالعادة". 

ط، دار ، ف.ج، د.د ،مقارنةعبد الفتاح تقية، قانكف األسرة، مدعما بأدكات االجتيادات القضائية كالتشريعية، دراسة  -4
 .239، ص 2012الكتاب الحديث، الجزائر، 



           الحقكؽ المالية لممطمقة                              الفصؿ األكؿ 
 

 
8 

 نفقة اإلىماؿ: المطمب الثاني
طؽ بالطالؽ كىي ال تزاؿ زكجتو، عادة ما يمتنع الزكج عف اإلنفاؽ عمى زكجتو قبؿ الن

فتمجأ ىذه األخيرة إلى القضاء لممطالبة بحقيا في نفقة اإلىماؿ، فما المقصكد بنفقة اإلىماؿ؟ 
 كما ىك تاريخ استحقاقيا؟ كما ىي الحاالت التي تحـر منيا المرأة؟

 المقصكد بنفقة اإلىماؿ: الفرع األكؿ

 سالمي المقصكد  بنفقية اإلىماؿ في الفقو اإلأكل: 

 كجكب اإلنفاؽ عمى الزكجة ثابت بنصكص الشريعة اإلسالمية

مىف ۖ  ًليينًفْؽ ذيك سىعىةو مِّف سىعىًتًو  »تعالی قاؿ  مف القرآف: -1 مىْيوً  قيًدرى  كى  ًرْزقيوي  عى
ا فىْميينًفؽْ  ا ًإلَّ  نىْفسنا المَّوي  ييكىمِّؼي  لى  ۖ   المَّوي  آتىاهي  ًممَّ  . 1«  ْسرنايي  عيْسرو  بىْعدى  المَّوي  سىيىْجعىؿي  ۖ   آتىاىىا مى

كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف »قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:  مف السنة: -2
 .2مسمـ ركاه« بالمعركؼ

 في قانكف األسرة الجزائرمالمقصكد باإلىماؿ ثانيا: 

 74زائرم مف خالؿ المادة إف نفقة الزكجة كاجبة عمى الزكج كذلؾ ما أكده المشرع الج
قة الزكجة عمى زكجيا بالدخكؿ بيا أك دعكتيا إليو ببينة مع مراعاة تجب نف»ج مف ؽ.أ.
 .3«مف ىذا القانكف 80ك 79ك 78اد أحكاـ المك 

كمف حقكؽ المطمقة الحؽ في النفقة إلى غاية انقضاء عدتيا، كتسمى نفقة العدة كما 
ؿ، كفي سبؽ بيانو، أما نفقتيا قبؿ النطؽ بالطالؽ كىي ال تزاؿ زكجتو، تسمى نفقة اإلىما

أغمب األحياف تغادر الزكجة مسكف الزكجية كتبقى مدة زمنية في بيت أىميا دكف اإلنفاؽ 
عمييا مف طرؼ الزكج، أك يغادر الزكج البيت كال ينفؽ عمييا، مما يترتب عمى ذلؾ رفع 

                                                             
 . 7الطالؽ، اآلية سكرة  -1

 ركاه اإلماـ مسمـ.  -2

 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -3
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ـ إنفاؽ الزكج عمييا بفترة الدعكل لممطالبة بنفقة اإلىماؿ، كتطالب الزكجة بيا نتيجة عد
 .1زمنية

 تاريخ استحقاؽ نفقة اإلىماؿ: الفرع الثاني

تستحؽ النفقة مف تاريخ رفع »مف ؽ.أ.ج التي تنص عمى أنو:  80مف خالؿ المادة 
الدعكل كلمقاضي أف يحكـ باستحقاقيا بناء عمى بينة لمدة ل تتجاكز سنة قبؿ رفع 

 .«الدعكل

دأ عاـ يبتدئ مف بالتالي نستخمص مف خالؿ نص ىذه المادة أف استحقاؽ النفقة كمب
تاريخ رفع دعكل النفقة إلى أف يحكـ القاضي باستحقاقيا بأثر رجعي لمدة ال تتجاكز سنة 

 .2أدلة كبيانات مقنعة تثبت حقياقبؿ رفع الدعكل كذلؾ متى قدمت الزكجة لو 

لكف السؤاؿ المطركح عمميا أم دعكل قصدىا المشرع في الحكـ بالنفقة مف خالؿ 
، ىؿ ىي دعكل الطالؽ أـ الدعكل الثانية الخاصة بالمطالبة القضائية مف ؽ.أ.ج 80المادة 

المترتبة عمى الطالؽ؟ فمف المالحظ أنو غالبا ما يطالب الزكج بالطالؽ كتتمسؾ الزكجة 
بطمب الرجكع، كبالتالي ال تطالب بأم حؽ حتى بعد الحكـ بالطالؽ مما يضطرىا إلى القياـ 

ممطالبة بحقكقيا المترتبة عف الطالؽ ألف القاضي إذا بإجراء أخر كىك رفع دعكل أخرل ل
 حكـ بالطالؽ في نفس الحكـ يحكـ بالنفقة ككذا الحضانة... الخ.

ما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الصدد، ىك أف المشرع يشترط كجكد بينة عمى عدـ 
لقضاة في يعتمد ا اإلنفاؽ التمكيف القضاء مف الحكـ عمى الزكج بالنفقة، ففي غالب األحياف

عمى شيادة الشيكد خاصة الجيراف الذيف يشيدكف أف الزكج غادر بيت  الميداف العممي
الزكجية كأنو ال يسأؿ عف زكجتو كحاجياتيا، إال أنو يمكف لمزكج إثبات عكس ذلؾ بأف يقدـ 
كصكالت بريدية تثبت أنو كاف يرسؿ ليا مبالغ مالية كفي حالة فقداف البينة يضطر القاضي 

 بالنفقة مف يـك رفع الدعكل القضائية.الحكـ 

                                                             
 . 19صكنية، المرجع السابؽ، ص  بمقاسـ -1

 .20، ص السابؽالمرجع  -2
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مف ؽ.أ.ج يتضح لنا أف قانكف األسرة الجزائرم  79ك 78كمف خالؿ استقراء المادتيف 
الغذاء كالكسكة كالعالج كالمسكف  78حدد مدل شمكلية النفقة التي تشمؿ حسب نص المادة 

الذم يحكـ بالنفقة أف ، كألـز القاضي 1مف الضركريات في العرؼ كالعادةأك أجرتو كما يعتبر 
 يراعي الحالة االقتصادية كاالجتماعية كظركؼ المعيشة لمطرفيف عند تقدير مبمغ النفقة.

كما ألزمو بأف ال يراجع قيمة النفقة المحكـك بيا إال بعد مركر سنة كاممة مف صدكر 
 الحكـ، لكف ما ىك الحؿ في حالة تغير المعطيات بعد فترة قصيرة مف الحكـ كعسر بعد
اليسر أك اليسر بعد العسر، أك عدـ صحة المعطيات التي أصدر القاضي حكمو عمى 
مقتضاىا قبؿ مركر سنة، فيككف حينئذ الرجكع في حكـ القاضي في تقدير النفقة ضركريا 
كىك في مصمحة الزكجيف، كمف ىذا المنطمؽ قمنا بعدـ مناسبة عدـ رجكع القاضي في تقدير 

كل يراجع »ؽ.أ.ج  79كعميو نقترح إزالة ىذا الشطر مف المادة النفقة قبؿ سنة مف الحكـ، 
 .2«تقديره قبؿ مضي سنة مف الحكـ

 حالة حرماف المرأة مف نفقة اإلىماؿ: الفرع الثالث

تحـر المرأة مف نفقة اإلىماؿ إذا كاف نشكزىا ثابت، كعميو فإف الزكجة في ىذه الحالة 
أف المشرع أكجب عمى الزكج نحك زكجتو  تحـر منيا ألنيا خرجت عف طاعة زكجيا، ذلؾ

 اإلنفاؽ إال إذا أثبت نشكزىا.

لذا فمف غير المنطؽ أف يمـز الزكج باإلنفاؽ عمييا فيي خرجت عف طاعتو، كثبت أنيا 
تككف قد تخمت عف زكجيا، كذلؾ لككف  فينشزكىاال ترغب في المحافظة عمى كياف أسرتيا 

ف أساسييف في العقد، كذلؾ لككف أف العقد المنشئ أف االلتزامات المتبادلة بينيما كطرفي
بينيما ىك عقد زكاج كفي نفس الكقت عقد مدني شأنو شأف جميع العقكد، كمف يبرمو عميو 

                                                             
 .، سالؼ الذكر11-84القانكف  -1
، دار اليكمة 4عديؿ(، طعبد العزيز سعد، قانكف األسرة الجزائرم في ثكبو الجديد )شرح أحكاـ الزكاج كالطالؽ بعد الت -2

 .130، ص 2010لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
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أف يككف في مستكل التعاقد كمستكل المسؤكلية العقدية التي تقع عميو، حيث أف عدـ تنفيذ 
 .1الطرؼ األخر بعدـ التنفيذ مف أحدىما التزاماتو يترتب عميو الدفع

 متعة المطمقة : المبحث الثاني
تستحؽ المطمقة بعد الطالؽ المتعة جبرا لخاطرىا بسبب كحشة الفراؽ كتكريما ليا 
كمكاساتيا، كما أنيا تستحؽ تعكيضا نتيجة الضرر الالحؽ بيا في حالة ما إذا كاف الطالؽ 

 52نجده مف خالؿ نص المادة  تعسفيا، إال أنو كبالرجكع إلى أحكاـ قانكف األسرة الجزائرم
 .2ؽ بالتعكيض عف الطالؽ التعسفيمنو أقرت لممطمقة الح

 عميو فإننا مف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى:

 كالتعكيض عف الطالؽ التعسفي )مطمب ثاف(. أكؿ(، )مطمبمتعة الطالؽ 

 متعة المطمقةتعريؼ  : المطمب األكؿ

المرأة نتيجة استعماؿ الزكج لحقو في الطالؽ مف بيف الحقكؽ المالية التي تستفيد منيا 
 الذم يصيب المرأة، فسبب ليا إحباط فجبره القانكف كالشريعة بما يسمى بالمتعة.

 المتعة مدلكؿ: الفرع األكؿ

 كم لممتعة مغال المدلكؿ  أكل:
المتعة مف متع، كىك كؿ ما جاد، كالماتع، في الجكدة كالغاية، كالمتاع ىك ما ينفع بو 

 .3مييا في الدنيامغ بو كيتزكد، كالفناء يأتي عكيبت
 
 

                                                             
 244-243 الفتاح تقية، المرجع السابؽ، صعبد  -1

 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -2

، ، دار الفكر الناشركف كالمكزعكف1عبير ربحي القدكمي شاكر، التعسؼ في استعماؿ الحؽ في األحكاؿ الشخصية، ط -3
 .194، ص 2007، األردف، عماف
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 المدلكؿ اإلصطالحي  لممتعةثانيا: 
المتعة ىي ما يجب لممطمقة جبرا كترفييا كتخفيفا لما يصيبيا مف أسؼ، كحسرة ككحشة 

 »لو تعالى: . لقك 1و اهلل لمزكج عمى سبيؿ االستثناءبسبب استعماؿ حؽ الطالؽ الذم منح
 .2« اْلُمتَِّقينَ  َعَلى َحقًّا ۖ  َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َوِلْلُمَطلََّقاِت 

 مشركعية متعة الطالؽ :الفرع الثاني

لَّ  »قكلو تعالى:  كردت عدة آيات عمى مشركعية المتعة منيا: مف الكتاب: - أ
كا لىييفَّ فىرً  ـْ تىمىسُّكىيفَّ أىْك تىْفًرضي ا لى ـْ ًإف طىمَّْقتيـي النِّسىاءى مى مىْيكي نىاحى عى ةن جي تِّعيكىيفَّ  ۖ  يضى مى مىى كى  عى

مىى قىدىريهي  اْلميكًسعً  ا قىدىريهي  اْلميْقًترً  كىعى تىاعن كؼً  مى ْعري قِّا ۖ   ًباْلمى مىى حى  .3« ًنيفى اْلميْحسً  عى
ا نىكىْحتيـي اْلميْؤًمنىاًت ثيَـّ طىمَّْقتيميكىيفَّ ًمف قىْبًؿ أىف  »كقاؿ أيضا:  نيكا ًإذى يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

مىْيًيفَّ ًمْف ًعدَّةو تىْعتىدُّكنىيىا تىمىسُّ  ـْ عى ا لىكي تِّعيكىيفَّ  ۖ  كىيفَّ فىمى سىرِّحيكىيفَّ  فىمى ا كى  4« ًميالن جى  سىرىاحن
اس بف سيؿ عف أبيو كأبي كما ركاه البخارم في صححيو عف عب مف السنة: - ب
النبي صمى اهلل عميو كسمـ أميمة بنت شرحيؿ، فمما أدخمت عميو  تزكج «:أسيد قاؿ

 .«بسط يديو إلييا فكأنيا كرىت، فأمر أبا أسيد أف يجيزىا كيكسكىا ثكبيف

تكمف الحكمة مف مشركعيتيا في جبر خاطر المطمقة كالتخفيؼ عنيا مما ألـ بيا مف 
صدمة الطالؽ، كتككف عبارة عف شيادة بنزاىة المرأة كاعتراؼ بأف الطالؽ كاف مف قبؿ 

 .5مرأةا يجنب مف النيؿ بسمعة الالزكج كىذا م

 أسباب متعة الطالؽ: الفرع الثالث

 اختمؼ الفقياء في عمة المتعة عمى:
                                                             

، الجزائر، 1ر، طمبركؾ المصرم، الطالؽ كآثاره في قانكف األسرة الجزائرم، دراسة مقارنة، دار اليكمة لمطباعة كالنش -1
 . 225، ص 2010

 . 241سكرة البقرة، اآلية  -2

 .236سكرة البقرة، اآلية  -3
 . 49سكرة األحزاب، اآلية  -4

، دار الثقافة لمنشر 1يط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية الجديد، الزكاج كالطالؽ، طأحمد عمي الجردات، الكس -5
 .320كالتكزيع، عماف، األردف، د. س ف، ص 
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 أكل: متعة الطالؽ غير معممة

ذىب اإلماـ أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أف متعة الطالؽ غير معمة، بؿ إنيا كجبت 
ابتداء، كلـ تجب بطريؽ البدؿ، كقد استدؿ عمى ذلؾ بظكاىر النصكص التي تدؿ عمى 

لمتعة، كبناءا عمى قكلو إذا كاف مير المثؿ مرىكنا بشيء، فإنو ييمؾ بدكف شيء، مشركعية ا
نما كجبت  كتبقى المتعة في ذمتو، كىذا دليؿ عمى أف المتعة لـ تجب بدال عف المير، كا 

 ۔ابتدءا

 ثانيا: متعة الطالؽ معممة

ف كنا لـ ذىب عامة الفقياء إلى أف متعة الطالؽ معممة، إال أنيـ اختمفكا في العمة،  كا 
 نجد نصا صريحا عمى تمؾ العمة، لكننا نالحظ مف خالؿ تعديالتيـ لمتعة الطالؽ كمنيا.

 إف المتعة شرعت بطريؽ البدؿ -1

ذىبت الحنفية كالحنابمة إلى أف المتعة شرعت بدال عف مير المثؿ في الحاالت التي 
ف نصؼ المير، تستحؽ بيا المطمقة نصؼ المير، كبدؿ الكاجب، بمعنى أف المتعة بدؿ ع

 فيي تقـك مقامو عند عدـ تسميتو، كالتيمـ بدال عف الكضكء، في حالة عدـ كجكد الماء.

 كالبتذاؿ اليحاش -2

ذىب الشافعية إلى أف عمة المتعة ىي اإليحاش كاالبتذاؿ، كما ذىب بعض الحنفية 
 كالمالكية إلى أف عمة المتعة اإليحاش فقط.

 لطالؽتطييب النفس كجبر الخاطر مف آلـ ا -3

المرأة، كجبرا لخاطرىا مف األلـ الحاصؿ  ذىب المالكية إلى أف المتعة شرعت لتعكيض
 .1الطالؽ، كتسمية ليا عف الفراؽليا ب

 

                                                             
 .70، 69جميؿ فخرم محمد جانـ، المرجع السابؽ، ص -1
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 تقدير المتعة: الفرع الرابع

بمغ مف الماؿ عمى حساب غنى ليس لممتعة حد مقرر، فيي كسكة كنفقة، أك ىي م
نىاحى  »كفقره لقكلو تعالى:  الزكج كا لىييفَّ لَّ جي ـْ تىمىسُّكىيفَّ أىْك تىْفًرضي ا لى ـْ ًإف طىمَّْقتيـي النِّسىاءى مى مىْيكي عى

ةن  تِّعيكىي  ۖ  فىًريضى مى كًؼ كى ْعري ا ًباْلمى تىاعن مىى اْلميْقًتًر قىدىريهي مى مىى اْلميكًسًع قىدىريهي كىعى قِّا ۖ  فَّ عى مىى حى  عى
 .1 ًنيفى اْلميْحسً 

أىك الزكج أك الزكجة أك ىما حالتيا عند تقديرىا  إف تقدير المتعة كتحديد مف يراعي
 مكضكع اختالؼ بيف الفقياء: معا؟

 عند المالكية كالحنابمة 

تقدر المتعة بحاؿ الزكج، إيسارا كاعسارا، فإف كاف غنيا لزمو متعة األغنياء كىي ما 
ف كاف فقيرا لزمو متعة الفقراء، كىي كسكة كاممة ما تمبسو  يساكم قيمة الخادـ في زمانيـ، كا 

عند الخركج مف المنزؿ حسب المتعارؼ في بمدىا، كحدىا األدنى ثالث أشياء ثكب  المرأة:
 .2ر كيستر الكجو متى أرادت الخركجيستر بدنيا كمو، كخمار يغطي الرأس كالنح

 عند الحنفية 

فقد اختمفكا في تقديرىا، فقاؿ الحسف الكرخي: يجب اعتبار حاؿ المرأة أيضا ألف اهلل 
عساره كأف يككف مع ذلؾ تعال ى عمؽ الحكـ في تقدير المتعة بشيئيف: حاؿ الرجؿ ايساره كا 

 بالمعركؼ، كليس مف المعركؼ أف تعطي الغنية ثكبا ال يميؽ بأمثاليا.

نستخمص أف المتعة ليست مف المقدرات الشرعية الثابتة نصا، إنما ىك أمر يمجأ في 
 الشريعة.ي كالمكاني المالئـ لممقاصد تقديره إلى االجتياد الشرعي كالعرؼ الزمان

                                                             
 . 236سكرة البقرة، اآلية  -1

قيا كقانكنا، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في قادم عبد الكىاب، غنام سفياف، الحقكؽ المالية المرأة المطمقة ف -2
 .10، ص 2014-2013القانكف، قسـ القانكف الخاص، جامعة أكمي محند أكلحاج، البكيرة السنة الجامعية، 
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بينما ؽ.أ. ج لـ ينص عمى متعة الطالؽ، كلـ يجعميا أثر مف أثار الطالؽ قبؿ 
نما أكرد بدليا التعكيض عف الطالؽ التعسفي، إذ جاء في المادة  الدخكؿ كال بعد الدخكؿ كا 

 .1التعسفي تستحؽ الزكجة التعكيضمف ؽ.أ. ج أنو في حالة الطالؽ  52

اليدايا المتبادلة في التعكيض عف الطالؽ التعسفي كحكـ : طمب الثانيالم
  بةفترة الخطك 

مف المسمـ بو في اإلثبات أف الشخص ال يستطيع أف يقتطع حقو بنفسو بؿ بالمجكء إلى 
القضاء، كىنا يمـز الفرد أف يقنع القاضي بكجكد حقو الذم ينازعو الغير فيو، فإذا لـ يتمكف 

انعدمت قيمة ىذا الحؽ، كلقد سبؽ اإلشارة إلى  ادعائوامة الدليؿ عمى صاحب الحؽ مف إق
أف المشرع الجزائرم قد أقر لمزكجة بحقيا في التعكيض إذا ما أساء الزكج استعماؿ حقو في 

 .2مف ؽ.أ.ج السالفة الذكر 52دة الطالؽ، كىذا طبقا لنص الما

 عف الطالؽ التعسفي التعكيض: الفرع األكؿ

 عف الطالؽ التعسفي في الفقو اإلسالمي ضأكل: التعكي

لقد أثير الجدؿ عند الفقياء حكؿ مسألة التعكيض عف الطالؽ، فما تستحؽ المرأة 
 المطمقة مف التعكيض عف تعسؼ زكجيا في استعمالو حؽ الطالؽ؟

 عف الطالؽ التعسفي الرأم األكؿ: التعكيض

عسفي مف خالؿ إقرارىـ متعة عف الطالؽ الت خذ الفقياء القدامى مبدأ التعكيضلقد أ
 الطالؽ.

عف الطالؽ التعسفي كانقسمكا إلى  أما الفقياء المعاصركف فاختمفكا في حكـ التعكيض
 فريقيف:

                                                             
 ، سالؼ الذكر. 11-84لقانكف رقـ ا -1

 .-السالؼ الذكر -، 11-84القانكف رقـ  -2
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تىاعه  »المتعة تعفي عف التعكيض لقكلو تعالى:  الفريؽ األكؿ: ًلْمميطىمَّقىاًت مى كى
كًؼ  ْعري قِّا ۖ  ًباْلمى مىى حى بعض المفكريف أف تككف لممرأة عمى الزكج حيث يقترح  ،1« ًقيفى اْلميتَّ  عى

تعكيض إذا أساء استعماؿ حقو في الطالؽ ليفكر في عقبة أمره قبؿ أف يقدـ عمى تطميؽ 
زكجتو كالشريعة العادلة أرفؽ لممرأة أرحـ كأسبؽ إلى ما فكر فيو، فقد أكجبت ليا ىذا 

 .2ء الرجؿ استعماؿ لحقو أـ أحسفالتعكيض باسـ المتعة، سكءا أسا

باعتبار أف المتعة تجب لممطمقة قبؿ الدخكؿ التي تسمى ليا مير  الفريؽ الثاني:
كالتعكيض يجب لكؿ مطمقة ما داـ تبيف أنو البد مباشرة ليا في إيقاع الطالؽ لقكلو تعالى: 

عمى  عكىفأك تفرضكا ليف فريضة كمت فال جناح عميكـ إف طمقتـ النساء ما لـ تمسكى»
 . 3«يفحسنمتاعا بالمعركؼ حقا عمى الم هر قدر ع قدره كعمى المقتالمكس

ىك أف المطمقة ال تستحؽ التعكيض عف الطالؽ التعسفي كذلؾ لككف  الرأم الثاني:
 .4باحا لمزكج في الشريعة اإلسالميةىذا الطالؽ حقا م

 ثانيا: التعكيض عف الطالؽ التعسفي في قانكف األسرة الجزائرم

مف ؽ.أ.ج بالتعكيض لممطمقة الذم  52المادة قضى المشرع الجزائرم فيما كرد في 
إذا تبيف لمقاضي تعسؼ الزكج في الطالؽ »ثبت تعسؼ زكجيا في طالقيا، حيث جاء فييا: 

 .5«بالتعكيض عف الضرر الالحؽ بياممطمقة لحكـ 

كجعؿ لمقاضي السمطة التقديرية في تحديد التعسؼ مف عدمو كتقدير التعكيض 
الجزائرم حد أدنى كأعمى لمتعكيض المستحؽ، بؿ ترؾ ذلؾ المناسب، فمـ يحدد المشرع 

                                                             
 . 241سكرة البقرة، اآلية  -1

، التعسؼ في استعماؿ الحؽ قبؿ كبعد قياـ الرابطة الزكجية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر في نكر ديف حيدب -2
 . 51-50، ص 2015-2014لبكيرة،  القانكف، قسـ القانكف الخاص، جامعة اكمي محند أكلحاج،

 . 236سكرة البقرة، اآلية  -3

 . 30صكنية، المرجع السابؽ، ص  بمقاسـ -4

 سالؼ الذكر. ،11-84القانكف رقـ  -5
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، الذم يقدره أخذا بعيف االعتبار الدخؿ الشيرم لمرجؿ كالظركؼ 1مقاضيللمسمطة التقديرية 
سنة ليست كالتي طمقت  20المعيشية كحتى عدد سنكات الزكاج، فالزكجة التي طمقت بعد 

 سنة. 30بعد 

، تحديد التعكيض عف الطالؽ التعسفي يعد مف جاء في إحدل قرارات المحكمة العميا
 .2يختص قضاة المكضكع بيا دكف غيرىـالمسائؿ التقديرية التي 

كما يالحظ مف خالؿ المادة السالفة الذكر أنو جاءت عامة مف حيث الضرر المكجب 
التعكيض المطمقة مف حيث شمكليتو لمضرر المعنكم أك اقتصاره عمى الضرر المادم ال 

 . 3مشرع الجزائرم يقصد الضرراف معادأنو كنظرا لعمـك المادة فيمكف استنباط أف الغير، إال 

 ثالثا: شركط التعكيض عف الطالؽ التعسفي

كي يككف الزكج ممزما بدفع تعكيض عف طالقو مف زكجتو طالقا تعسفيا البد مف تكافر 
 .4مف ؽ.أ.ج سالفة الذكر 52المادة  شركط التي تـ استنتاجيا مف

 الطالؽ باإلدارة المنفردة لمزكج أف يقع -1

إف العصمة الزكجية مممككة شرعا كقانكنا لمزكج، كفكرة أحقيتو في الطالؽ باإلدارة 
المنفردة تنطمؽ مف كاجباتو الشرعية اتجاه زكجتو، كالتي تصنؼ إلى كاجبات مالية كتتخمص 

حفظ شرفيا في المير كالنفقة، ككاجبات غير مالية تتمثؿ أساسا في حسف معاشرتيا ك 
 ككرامتيا.

يككف بطمب مف الزكجة أك  أالكالقكؿ أف يككف الطالؽ باإلدارة المنفردة لمزكج يعني 
ي طمب التعكيض، كىذا طبقا بسبب سكء تصرفاتيا، ألنو متى كاف ذلؾ فقدت الزكجة حقيا ف

مف المقرر »كالذم جاء فيو:  27/01/1956در عف المحكمة العميا بتاريخ الصا لمقرار
                                                             

 . 233لمصرم، المرجع السابؽ، ص مبركؾ ا -1

 . 483، ص 01، ع غ. أ. ش ،2006، ـ ؽ سنة 368660ممؼ رقـ  ،12/07/2006ؽ.ـ.ع، الصادر بتاريخ  -2

 . 138يز سعد، المرجع السابؽ، ص عبد العز  -3

 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -4
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ا كقضاءا أف المتعة تمنح لمزكجة مقابؿ الضرر الناتج ليا مف طالؽ غير مبرر شرع
 .«كيسقط بتحميميا جزء مف المسؤكلية...

فالتعكيض ال يمنح إال لممرأة التي طمقت طالقا غير مبرر كباإلرادة المنفردة لزكجيا، 
ذا  .1الطالؽ فال حؽ ليا في التعكيضطمبت الزكجة  كا 

 أف يقع الطالؽ تعسفيا -2

ف الشرع كالقانكف استكجبا سبيا معقكال كحاجة شرعية تدعك إلى الطالؽ، كلما كاف ىذا إ
األخير تصرؼ إرادم، كالزكج فيو صاحب الحؽ فكاف عميو أف يستعممو في غرضو كمتى 
خرج عف ذلؾ عد متعسفا في استعماؿ حقو، فإيقاع الزكج الطالؽ مف غير باعث كدكف 

ؽ الذم ممكو اهلل عز كجؿ إياه كضرر كاضح بالمرأة، كىذا حاجة تفضيال إساءة بالغة الح
الرأم منطقي إذا نحف رجعنا إلى المبادئ العامة التي تحكـ الطالؽ، كالتي تتطمب التضييؽ 
فيو قصد المحافظة عمى األسرة، السيما كأف األصؿ في الطالؽ كالخطر كما رأينا سابقا 

 االعتداء عمى عكاطفيا.كاألمر يتعمؽ بالمساس بشرؼ ككرامة الزكجة ك 

ىذا ال يعني أف كؿ طالؽ يكقعو الزكج بإرادتو المنفردة يعد طالقا تعسفيا، فإذا طالب 
الزكج الطالؽ كأصر عميو رغـ محاكلة الصمح فما عمى القاضي في ىذه الحالة إال 
ف االستجابة لطمبو، ألنو ال يستطيع أف يمنعو مف ممارسة حؽ منحو لو الشرع كالقانكف، كلك

عمى الزكج في ىذه الحالة أف يقدـ األسباب كالمبررات التي دفعتو إلى المطالبة بالطالؽ، 
ف كاف الزكج عادة ما يبرر طالقو بعدـ قياـ الزكجة بكاجباتيا الزكجية أك إخالليا بكاجباتيا  كا 
اة اتجاىو، السيما الطاعة كحسف التدبير كاتياميا بارتكاب أفعاؿ يستحيؿ معيا استمرار الحي

 الزكجية.

كبما أف حؽ الزكج في الطالؽ حؽ أصيؿ فإف كؿ ما يدعيو في محاكلة منو لتبرير 
ال عد متعسفا في طمبو الرامي لمطالؽ، كنظرا ألف المشرع  طالقو ينبغي أف يؤسسو بدليؿ كا 

                                                             
لفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر في مصطفاكم فتيحة، الطالؽ التعسفي بيف ا -1

 .47-46، ص 2013- 2012القانكف، قسـ قانكف الخاص، جامعة أكمي محند أكلحاج، البكيرة السنة الجامعية 
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الجزائرم لـ يحدد المبررات المشركعة لمطالؽ كالتي يعد انتفاؤىا سببا في اعتبار المطمؽ 
كمف ثـ الحكـ عميو بالتعكيض فالمسألة مترككة لالجتياد القضائي لتقدير سبب متعسفا 

 الطالؽ ما إذا كاف معقكؿ أكال.

غير أنو إذا كاف الطالؽ لغير سبب مشركع يدعك إليو، كجب عمى المطمؽ المتعسؼ 
 التعكيض لما لحؽ الزكجة المطمقة مف أضرار بسبب ىذا الطالؽ.

يرية لمقاضي في تقرير ما إذا كاف السبب مشركع أكال مف لكف القكؿ بأف السمطة التقد
شأنو أف يحدث اضطرابا في األحكاـ القضائية، ذلؾ أف ما يعد مبرر مقبكؿ في نظر بعض 

 .1 يعتبر كذلؾ عند البعض األخريعني القضاة ال

 أف يمحؽ بالزكجة المطمقة ضرر -3

األذل الذم يصيب الشخص يعرؼ الضرر طبقا لمقكاعد العامة في القانكف المدني بأنو 
مف جراء المساس بحؽ مف حقكقو أك بمصمحة مشركعة سكاء تعمؽ ذلؾ الحؽ أك تمؾ 

في ؽ.أ.ج لتكجب  52المصمحة بسالمة جسده أك مالو أك غير ذلؾ. كقد جاءت المادة 
التعكيض عف الضرر الالحؽ بالمطمقة تعسفيا بصيغة عامة حيث لـ يعيف نكعو، فيؿ يشمؿ 

 2؟كم أـ يقتصر عمى المادم فقطعنالضرر الم

فممطالؽ أثر كبير في نفس المطمقة خاصة إذا كاف مف غير سبب أك مبرر معقكؿ كلـ 
كث الطالؽ، كأىـ ىذه األثار يكف بينيا كبيف زكجيا مف المشاكؿ ما يمكف أف يتكقع معو حد

 قت إال لريبةطم أنيا ما االكتئاب، القمؽ كالحزف نتيجة نظرة المجتمع إلى المطمقة عمى حالة
 . 3يككف ىك زكاجيا األكؿ كاألخيرأك تيمة كقد 

 
                                                             

مميمة، الجزائر،  ، دار اليدل، عيف1باديس ديابي، أثار ؾ الرابطة الزكجية، تفكيض، نفقة، العدة، حضانة، متاع، ط -1
 . 12، ص 2008

 .22ص  السابؽ،ديف حيدب، المرجع  نكر -2
، دار قنديؿ لمنشر، 1دعكل التعكيض عف الطالؽ التعسفي في الفقو اإلسالمي، ط رسمية عبد الفتاح مكسي الدكسي، -3

 .105، ص 2010عماف، األردف، 
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 حكـ اليدايا المتبادلة في فترة الخطكبة: الفرع الثاني

 أكل: حكـ اليدايا المتبادلة في فترة الخطكبة فقيا

 لقد اختمفت المذاىب اإلسالمية في تحديد حكـ اليدايا التي تقدـ في فترة الخطكبة.

 المذىب الحنفي -1

طبؽ فقياء الحنفية عمى ىدايا الخطبة أحكاـ اليبة، فاشترطكا لنفاذىا قبضيا لقد 
كمعمـك أف الحنفية يجكز عندىـ رجكع الكاىب في ىبتو ما لـ يقـ مانع مف مكانع الرجكع في 

 كىذه المكانع سبعة كىي:  «الرجكع في اليبة إل تمانع جكاز»اليبة أخذا بقاعدة 

  المتعاقديف.مكت أحد  -1
 ض عف الييبة. أخذ عك  -2
 ء المكىكب عف ممؾ المكىكب لو. خركج الشي -3
 الزكجية عند اليبة أك بعدىا.  قياـ -4
 رمية بيف الكاىب كالمكىكب لو. كجكد قرابة المح -5
 ىالؾ الشيء المكىكب.  -6
 الزيادة المتصمة التي يستحيؿ فعميا. -7

 .1تيمكةاليدايا القائمة دكف المس نستنتج مف ذلؾ أف األحناؼ يذىبكف إلى أنو ترد

 المذىب المالكي -2

منيا ىدايا مف يعدؿ عف الخطبة،  اليدايا:في المذىب المالكي يفرقكف بيف نكعيف مف 
كىدايا أخرل، فإذا كاف العدكؿ مف جانب الخاطب فال يحؽ لو أف يسترد شيئا مف اليدية 

 سكاء أكانت مثمية أك قيمية كسكاء أكانت اليدية قائمة أك مستيمكة.

                                                             
، 2000، دط، اإلسكندرية، مصر، 1عقد الزكاج، جمحمد كماؿ الديف إماـ، أحكاـ األحكاؿ الشخصية لممسمميف،  -1

 65.ص
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عدكؿ مف جانب المخطكبة لمخاطب أف يسترد جميع ما قدمو مف ىدايا، أما إذا كاف ال
 .1ي حالة استيالكيا استرد قيمتيافإف كانت قائمة استردىا كف

 المذىب الشافعي -3

قاؿ الشافعية في بعض أقكاليـ عمى الميدل لو أف يسترد ىديتو كاممة يعينيا إف كانت 
لؾ ألف اإلىداء في ىذه الحالة قد تـ قائمة كبتعكيضيا إذا كانت ىالكة أك استيمكت، كذ

إبراـ عقد الزكاج، كبما أف العقد لـ يتـ فيجب أف يسترد ما قدمو، كالحكـ كاحد فيما لك  بقصد
 قدمت المخطكبة لخطيبيا ىدية.

 المذىب الحنبمي -4

قدـ لألخر ىدية ثـ عدؿ عف ذىب الحنابمة إلى أنو ال يجكز ألحد المخطكبيف إذا 
إال إذا كانت  عنيا،كاليبة في مذىبيـ ال يجكز الرجكع  ىبة،ألف اليدية  ، أف يستردىاالخطبة

 .2ت إلى الميدل إليو فال رجكع فيياقبؿ القبض كبما أف اليدايا تـ فييا القبض حيث انتقم

كلـ يفرؽ فقياء الحنابمة بيف العدكؿ الصادر مف الخاطب أك العدكؿ الصادر مف 
كاحد كىك عدـ جكاز استرداد اليدايا سكاء كانت قائمة أك  المخطكبة، ففي كمتا الحالتيف الحكـ

 مستيمكة.

 ثانيا: حكـ اليدايا المتبادلة في فترة الخطكبة قانكنا

التي  5استردادىا في نص المادة قد تطرؽ المشرع الجزائرم إلى حكـ اليدايا ككيفية 
يئا مما أىداه إف ل يسترد الخاطب مف المخطكبة ش»ص في فقرتيا الرابعة عمى ما يمي: نت

ف كاف العدكؿ مف ». ككذلؾ في فقرتيا الخامسة عمى ما يمي: «كاف العدكؿ منو كا 
 .«المخطكبة، فعمييا أف ترد لمخاطب ما لـ يستيمؾ مف ىدايا أك قيمتو

                                                             
مبرككة مقنانة، الخطبة كأثار العدكؿ عنيا، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، فرع العقكد كالمسؤكلية، جامعة  -1

 .66، ص 2009-2008الجامعية،  الجزائر، بف يكسؼ بف خدة، السنة
 .73، 71مبرككة مقنانة، المرجع السابؽ، ص  -2
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اعتبر المشرع النككؿ عف الخطبة سيبا لمنعو مف استرداد اليدايا التي قدميا، دكف 
السبب اضطرارم أـ بشركط يممييا الطرؼ األخر كاشتراط  النظر في سبب العدكؿ، إف كاف

 التكقؼ عف العمؿ بالنسبة لممخطكبة العاممة أك الكتشاؼ عيب أك إخفائو زكاجو بأخرل.

 ثالثا: الختالؼ بيف المخطكبيف في ككف المرسؿ ىدية أك مير

أـ مف إذا اختمؼ الخطيباف بعد العدكؿ عف الخطبة فيما قدمو الخاطب أىك مف المير 
اليدايا فأدعى الخاطب أنو مف المير ليثبت لو حؽ استرداده في جميع األحكاؿ كادعت 
المخطكبة أنو ىدية حتى ال يثبت لو حؽ الرجكع فيما لك ىمؾ أك أستيمؾ أك أصابو أم مانع 

بيقا لقاعدة البينة عمى مف مكانع الرجكع في اليبة، فأييما يثبت ما يدعيو بحكـ لصالحو تط
 .1مف ادعى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .73مبرككة مقنانة، المرجع السابؽ، ص -1



           الحقكؽ المالية لممطمقة                              الفصؿ األكؿ 
 

 
23 

 حؽ المطمقة في المير كفي متاع بيت الزكجية: المبحث الثالث
تستحؽ المرأة المطمقة أثناء فترة طالقيا ميرىا سكاء كاف نصؼ أك كؿ المير بحسب 

 مطمب)المير الحالة ككذلؾ حقيا في متاع البيت الزكجية لذا سنستعرض حؽ المطمقة في 
 ثاف(. متاع بيت الزكجيف )مطمب كحقيا فيأكؿ( 

 حؽ المطمقة في المير: المطمب األكؿ

كآتكا النساء »المير حؽ ثابت لممرأة كىك كاجب فرضو اهلل عمى الزكج لقكلو تعالى: 
، كىك ليس ركف مف أركاف الزكاج كال شرطا مف شركط الصحة فقط، 1«صدقاتيف نخمة...

 بؿ ىك أثر مف آثار الزكاج حسب رأم بعض الفقياء.

 ـ الميرمفيك : الفرع األكؿ

حيف يتـ عقد الزكاج كفؽ الشريعة كالقانكف يككف الزكاج صحيحا تترتب عميو جممة مف 
الحقكؽ كالكاجبات عمى الزكجيف منيا ما ىك حؽ لمزكجة كمنيا حؽ لمزكج عمى زكجتو، كمف 

 ضمف الحقكؽ الكاجبة عمى الزكج تجاه زكجتو ىك المير أك الصداؽ.

 أكل: لغة

لجمع ميكر كميكرة، كالمير ما يدفعو الزكج إلى زكجتو بعقد المير صداؽ المرأة، كا
 الزكاج.

، ككما يسمى 2«فريضة... كفرضتـ ليف»...كما يسمى المير فريضة لقكلو تعالى: 
. كما 3«أف ينكح المحصنات المؤمنات... كللـ يستطع منكـ ط كمف»لو تعالى: طكال لقك 

 :شعرمسماء نظمت تسعة منيا في بيت كلو العديد مف األ

 طكؿ حباء عقد أجر عالئؽ      مير صداؽ نحمة كفريضة
                                                             

 .04سكرة النساء، اآلية  -1
 . 237سكرة البقرة، اآلية  -2

 . 25سكرة النساء، اآلية  -3
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 ثانيا: اصطالحا

 عدة نذكر منيا: تعريفاتعرؼ الفقياء المير 

اسـ لمماؿ الذم يجب في عقد النكاح عمى الزكج في مقابمة  تعريؼ الحنفية: -1
 . 1بالتسمية أك بالعقد البضع أما
 صمتيا. لممؾ عبأنو الماؿ الممتـز لممخطكبة ا تعريؼ المالكية: -2
 ما كجب بنكاح أك كطأ.  تعريؼ الشافعية: -3
 العرض المسمى في عقد النكاح أك المسمى بعده. تعريؼ الحنابمة: -4

لممرأة بسبب عقد الزكاج  كيمكننا تعريؼ المير بأنو: الماؿ الذم يجب عمى الرجؿ
 .2عمييا

 قانكنا ثالثا:

لرجؿ دفعو المرأتو بمجرد اإف الصداؽ أك المير، ىك الحؽ المالي الذم يجب عمى 
مف ؽ.أ.ج كرمز  33ك 16أك الدخكؿ بيا المادة  3مف ؽ.أ.ج15ك 9عمييا المادتيف  العقد

 .كالسعادةلرغبتو في االقتراف بيا في حياة دائمة كشريفة ممؤىا االطمئناف 

ىك ما يدفع نحمة »مف ؽ.أ.ج بأنو:  14لقد عرؼ المشرع الجزائرم المير في المادة 
كىك ممؾ ليا تتصرؼ فيو كما  نقكد أك غيرىا مف كؿ ما ىك مباح شرعا، لمزكجة مف

 «تشاء

 كتمكينيا مففالصداؽ حؽ مف الحقكؽ الزكجية، كلحكمة منو كاضحة ىي إكراـ المرأة 
أف تتييأ لمزكاج بما يمـز ليا مف لباس كنفقات فيك رمز التعاطؼ كالمكدة، يعبر بكاسطتو 

                                                             
ة الجديدة، ط، دار الجامع.د ،كنقدية مقارنةأحمد شامي، قانكف األسرة الجزائرم طبقا ألحدث التعديالت، دراسة فقيية  -1

 . 343، ص 2010مصر، 

، د.ط، دار كالفرقة كحقكؽ األقاربإبراىيـ عبد الرحماف إبراىيـ، الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، الزكاج  -2
 .180ص  1999الثقافية لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 ، سالؼ الذكر. 02-05األمر رقـ  -3
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ف نيتو نحك زكجتو لحياة الزكجية المستقبمية، كعف حسالزكج عف إرادة جدية في بناء ا
خالصا ليا  .1كا 

 دليؿ مشركعية المير: الفرع الثاني

ىناؾ عدة أدلة عمى مشركعية الصداؽ منيا ما ىك مف الكتاب، كمنيا ما ىك مف 
 السنة، كما ىك مف اإلجماع.

 أكل: في الكتاب

نىاتي ًمفى النِّسىاءً »... قاؿ تعالى:  ـْ  كىاْلميْحصى انيكي ْت أىْيمى مىكى ا مى ـْ  المَّوً  ًكتىابى  ۖ  ًإلَّ مى مىْيكي  ۖ   عى
رىاءى  مَّا لىكيـ كىأيًحؿَّ  ـْ  كى ًلكي ْيرى  مُّْحًصًنيفى  ًبأىْمكىاًلكيـ تىْبتىغيكا أىف ذىَٰ اًفًحيفى  غى ا ۖ   ميسى  ًبوً  اْستىْمتىْعتـي فىمى
ةن  أيجيكرىىيفَّ  فىآتيكىيفَّ  ًمْنييفَّ  نىاحى  كىلى  ۖ   فىًريضى ـْ  جي مىْيكي ا عى ًة تىرى  ًفيمى ْيتـي ًبًو ًمف بىْعًد اْلفىًريضى  ًإفَّ  ۖ  اضى
ا كىافى  المَّوى  ًميمن كً  عى احى  .2« يمن

ديقىاًتًيفَّ ًنْحمىةن  »كقاؿ تعالى أيضا:   .3...«كىآتيكا النِّسىاءى صى
 ثانيا: في السنة

 أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ رأل عبد الرحمف بف»عف أنس رضي اهلل عنو: 
ما ىذا قاؿ يا رسكؿ اهلل إني تزكجت امرأة عمى كزف نكاة مف ذىب، قاؿ  فقاؿ:عكؼ، 

 . «فبارؾ اهلل لؾ، أكلـ كلك بشاة
 . 4«أعتؽ صفية كجعؿ عتقيا صداقيا أنو» عف أنس رضي اهلل عنو:

 ثالثا: في اإلجماع
ني مف ما يمكف قكلو ىك أف اإلسالـ شرع المير كرمز الستعداد الرجؿ لمتضحية كالتفا

 أجؿ أسرتو.
                                                             

 . 112ص،  ،جانـ، المرجع السابؽ جميؿ فخرم -1

 . 24سكرة النساء، اآلية  -2

 .04رة النساء، اآلية سك  -3
أبك الفاضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي المصرم، لساف العرب المجمد الثالث عشر، دار صادر،  -4
 ف..س.، لبناف، د5ط
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فالزكج بال شؾ لو مسؤكلية كبيرة تقع عمى عاتقو إذ تتطمب منو الكثير مف الصبر، كقد 
يقدـ عميو مف ليس أىال لتحمؿ المسؤكلية، يريد إشباع غريزتو فقط كالتمتع ببنات الناس ثـ 

 .1ية أسرتو كعدـ القياـ بمصالحيايتخمى عف رعا

 مقة لمميرحالت استحقاؽ المط: الفرع الثاني

يعتبر الصداؽ حقا لممرأة المطمقة، كيككف ىذا الحؽ في حاالت حددىا القانكف 
كالشريعة اإلسالمية ال بد فييا مف دفع الصداؽ کامال كغير منقكص، لكف ىذا الكجكب ليس 
ثابتا عمى الدكاـ، بؿ ىناؾ حاالت قد يككف فييا قابال لمسقكط كمو حتى يكجد ما يؤكده، كىذا 

 إليو في ىذا الفرع. ما سنطرؽ

 أكل: استحقاؽ المطمقة المير كامال.

الزكجة الصداؽ کامال بالدخكؿ أك بكفاة  تستحؽ»مف ؽ.أ. ج  16نصت المادة 
 .2«تحؽ نصفو عند الطالؽ قبؿ الدخكؿالزكج، كتس

يفيـ مف نص ىذه المادة أف الصداؽ يتأكد كامال لمزكجة في حالة الدخكؿ الحقيقي، 
زكاج الفاسد طبقا العقد في الزكاج الصحيح، أك بالدخكؿ الحقيقي في الفالصداؽ بمجرد 

الزكاج إذا اختؿ ركف الرضا، إذا تـ الزكاج بدكف شاىديف أك  يبطؿ»ج ؽ.أ. 33لممادة 
صداؽ أك كلي في حالة كجكبو، يفسخ قبؿ الدخكؿ، كل صداؽ فيو، كيثبت بعد الدخكؿ 

 .«بصداؽ المثؿ

 فييا كامؿ الصداؽ فيما يمي: الحاالت التي يثبت كتتمخص

بالدخكؿ الحقيقي، الصداؽ يتأكد بمجرد حصكلو في العقد الصحيح، كيسقط بعد  -
باألداء أك اإلبراء، كأما في العقد الفاسد فيتأكد الصداؽ كلكف يثبت بأقؿ مف المسمى  ذلؾ إال

 كؿ ال يثبت بشيء في ذمة الزكج. مير المثؿ، كقبؿ الدخ أك
                                                             

 الجزائر،، دار ىكمة لمطباعة، لمنشر كالتكزيع، 2ندة، دليؿ في قضايا شؤكف األسرة، الزكاج كالطالؽ، طيكنس دال -1
 .13ص ، 2008

 الذكر.، سالؼ 11-84القانكف رقـ  -2
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 مكة الصحيحة أك الدخكؿ الحكمي كمف المتفؽ عميو أف الخمكةيتأكد الصداؽ بالخ -
الصحيحة تكجب جميع الصداؽ المسمى كىذا ما تـ تطبيقو في القرار الصادر مف المحكمة 

، كالذم نص عمى 19/11/1987المؤرخ في  3510العميا، غرفة األحكاؿ الشخصية، رقـ: 
اعف بعد إتماـ الدخكؿ بزكجتو غير إف ىذا القرار المطعكف فيو بما يفيده الط« ما يمي:

مبرر يستكجب رفضو، كلما كاف ثابت كقائع الدعكل أف الطرفاف عاشا كزكجيف في الخارج 
أثناء قضاء شير العسؿ كبالداخؿ بمحؿ الزكجية لمدة طكيمة في فراش كاحد األمر الذم 

فيف صحيحا يتقرر بو كامؿ الصداؽ، كبما أف قضاة الستئناؼ اعتبركا الزكاج بيف الطر 
كفرقكا بالطالؽ بينيما، فإنيـ كما فعمكا سببكا قراراىـ كأكلكه أساسا شرعيا، كمتى كاف 

  » الطعف كذلؾ استكجب رفض
كالخمكة الصحيحة ىي أف يجتمع الزكجيف بعد عقد الزكاج في مكاف منفرد أيف يؤمناف 

يعي يمنع مف بعدـ دخكؿ الغير عمييما، كال يكجد بالزكجة مانع حسي أك شرعي أك طب
مقاربة الزكج ليا، إال إذا كانت الخمكة فاسدة، كىذا حسب قرار المحكمة العميا، غرفة األحكاؿ 

المقرر شرعا أف انتقاؿ  مف». 34046تحت رقـ  16/11/1984الشخصية الصادر 
الزكجة إلى بيت الزكج كاختالء الزكج بيا كغمؽ بابو عمييا، كىك ما يعبر عنو شرعا 

كر كخمكة البتداء، يعتبر دخكل فعميا تترتب عميو اآلثار الشرعية كتناؿ بإرخاء المست
 .1«الزكجة كامال صداقيا

 ثانيا: استحقاؽ المطمقة لنصؼ المير

ؼ الصداؽ عند الطالؽ قبؿ تستحؽ الزكجة نص»ج مف ؽ.أ. 16نصت المادة 
 57335ضية رقـ الق، كبالرجكع إلى قرار المحكمة العميا غرفة األحكاؿ الشخصية 2«الدخكؿ

ككما ثبت مف قضية الحاؿ الطاعنة ىي التي عدلت »نجد:  30/04/1990الصادر في 
عف إتماـ الزكاج بدكف مبرر شرعي أك قانكني فإنو ل يمكف في ىذه الحالة تحميؿ 
المطعكف ضده الخسائر كاألضرار المترتبة عف ذلؾ، كأف دفع الطاعنة بأحقيتيا في نصؼ 

                                                             
مية جامعة الجزائر، ك، عمى ضكء االجتياد القضائي الجزائرم أطركحة دكتكرا في الحقكؽ ربيحة إلغات، الحقكؽ الزكجية -1

 . 129، 128، ص 2011الحقكؽ، 

 .، سالؼ الذكر11-84القانكف رقـ  -2
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ك تـ الطالؽ بإرادة الزكج مما يتعيف القكؿ أف قضاة المكضكع أصابكا المير، إنما يتحقؽ ت
 «.في قضائيـ يستكجب رفض الطعف

كعميو إذا حصؿ الطالؽ في الزكاج الصحيح الذم سمي فيو الصداؽ كلـ يتـ الدخكؿ 
 مزكجة نصؼ الصداؽ.مالزكجة كلـ تحصؿ الخمكة بينيما فب

 ثالثا: استحقاؽ المطمقة لمير المثؿ

لمثؿ ىك مير المسمى يككف في الحاالت التي أكجبيا الشرع كالقانكف سنتطرؽ مير ا
 إلييا فيما يمي:

 حالت استحقاؽ المطمقة لمير المثؿ کامال:  -1
 حالة عدـ تسمية المير -أ 

 ففي ىذه الحالة تستحؽ المرأة ميرإذا استكفي العقد ركنو كشركطو، كلـ يسمى المير، 
 المثؿ.

 فاسدة حالة ما إذا كانت التسمية -ب 

كأف يككف المسمى غير ماؿ أصال، كالميتة أك حبة قمح أك قطرة ماء كنحكىا مما ال 
ف التسمية الفاسدة تعتبر ينتفع بو أصال، فإنو في ىذه الحالة كجب ليا مير المثؿ، أل

 .1كالعدـ

 حالة التفاؽ عمى نفي المير أك إسقاطو -ج 

إال أنيـ اختمفكا في حكـ العقد  لقد اتفؽ الفقياء عمى عدـ جكاز نفي المير أك إسقاطو
 الطرفاف عمى نفي المير أك إسقاطو.

 

                                                             
، 2012، 10ط كالسنة،صر في الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجيرم، مخت -1

 . 218السعكدية، ص 
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 ألف أحكاـ الشركط الفاسدة إذا فقاؿ الحنفية أنو يككف اتفاقيما باطال ككجب مير المثؿ
 .1ت بالعقد تككف باطمة كالعقد صحيحاقترن

 ير المثؿ بعدو يبطؿ العقد كيجب مأما عند المالكية فقد قالكا بأنو إذا تـ نفي المير فإن
 الدخكؿ.

 حالت استحقاؽ المطمقة لنصؼ مير المثؿ -2

 تستحؽ الزكجة نصؼ مير المثؿ في حالتيف كىما عمى النحك التالي:

 إذا طمقت المرأة قبؿ الدخكؿ  - أ

فمقد اتفؽ الفقياء عمى ثبكت نصؼ المير إذا طمقت المرأة قبؿ الدخكؿ، كالحكمة مف 
ـ استمتاع الزكج بزكجتو بالفرقة قبؿ الدخكؿ إيجاب نصؼ المير كما سبؽ شرحو ىك عد

 حقيقة أك حكما كالتي لـ تقـ لو بأم كاجب مف الكاجبات الزكجية.

 إذا فارؽ الزكج زكجتو قبؿ الدخكؿ بسبب منو - ب

تستحؽ الزكجة نصؼ المير إذا فارؽ الزكج زكجتو قبؿ الدخكؿ بيا بسبب منو إذا 
 اعتبرت الفرقة طالقا.

 مف استحقاؽ المطمقة لمير المثؿ مكقؼ المشرع الجزائرم -3

لـ يحدد لنا المشرع الجزائرم حاالت كجكب مير المثؿ تحديدا مرتبا، إال أنو يمكف 
 يحدد»ؽ.أ.ج كىما:  مف 33ك 15استخالص ىذه الحاالت مف خالؿ نص المادتيف 

في حالة عدـ تحديد قيمة الصداؽ، تستحؽ  الصداؽ في العقد سكاء كاف معجال أك مؤجال.
الزكاج إذا اختؿ ركف الرضا.  يبطؿ» تنص:مف ؽ.أ.ج  33كالمادة «. كجة صداؽ المثؿالز 

فسخ قبؿ الدخكؿ كل إذا تـ الزكاج بدكف شاىديف أك صداؽ أك كلي في حالة كجكبو، ي
 .2«بت بعد الدخكؿ بصداؽ المثؿثصداؽ فيو، كي

                                                             
 .186إبراىيـ عبد الرحمف إبراىيـ، المرجع السابؽ، ص  -1
 الذكر.سالؼ ال، 02-05األمر رقـ  -2
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 إذا لـ يتـ تحديد المير في العقد مطمقا - أ

في حالة عدـ تحديد قيمة الصداؽ، »في الفقرة الثانية:  15كىذا ما تضمنتو المادة 
 .«تستحؽ الزكجة صداؽ المثؿ

 إذا تـ الدخكؿ بدكف مير - ب

لكف المشرع الجزائرم لـ يحدد لنا ما ىي  1في الفقرة الثانية 33المادة  ىذا ما تناكلتو
بنا الرجكع المعايير المستعممة التي يمكف المجكء إلييا لتحديد مير المثؿ، كىك ما يستدعي 

 .2ء الشريعة في تحديد مير المثؿإلى ما ذىب إليو فقيا

 حالت استحقاؽ المطمقة لممير المؤجؿ: الفرع الرابع

 استحقاؽ كامؿ المير أكل: حالت

ف أردتـ استبداؿ زكج مكاف تزكج كأتـ »إذا حصؿ الدخكؿ الحقيقي لقكلو تعالى:  كا 
ثما مبينا ككيؼ تأقنطارا فال تأخذكا منو شيئا أتأخذك  فإحداى  أفضى كقد ونخذونو بيتانا كا 

 »3 غميظا ميثاقا منكـ كأخذف بغض إلى بعضكـ

يرم أبك حنفية أنو إذا اختمى بيا خمكة صحيحة، استحقت الصداؽ المسمى كذلؾ  -
أحد عمييما، كلـ يكف بأحد منيما مانع  االطالعينفرد الزكجاف في مكاف يأمناف فيو بعدـ  أف

ف أحدىما صائما صياـ كفرض عميو، أك تككف حائضا، أك مانع حسي شرعي، مثؿ أف يكك 
 مثؿ مرض أك مانع طبيعي يككف معيما ثالث.

 إذا عقد الرجؿ عمى المرأة كدخؿ بيا ثـ تبيف فساد الزكاج لسبب مف األسباب كجب -
 المير المسمى كمو.

-  

                                                             
كؿ كال سخ قبؿ الدختـ الزكاج بدكف شاىديف أك صداؽ أك كلي في حالة كجكبو، يف إذا»تنص: مف ؽ.أ.ج  33المادة  -1

 صداؽ فيو(. 

 .9ؼ دالندة، المرجع السابؽ، ص يكس -2
 .21، 20سكرة النساء، اآلية  -3
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 ثالثا: حالت استحقاؽ نصؼ المير

كجة بالفرقة قبؿ الدخكؿ سكءا عند الشافعية اتفؽ الفقياء عمى كجكب نصؼ المير لمز 
كالحنابمة أكانت الفرقة طالقا أـ فسخا، إذا كاف المير مسمى حيف العقد ككانت التسمية 

إف طمقتمكه مف قبؿ أف »... صحيحة كالفرقة جاءت مف قبؿ الزكج، كدليميـ قكلو تعالى 
 .1...«تمسكه كقد فرضتـ لو فريضة نصؼ ما فرضتـ

 حؽ المطمقة في متاع بيت الزكجية: يالمطمب الثان

إف الزكجة أثناء الحياة الزكجية غالبا ما تساىـ في تككيف متاع البيت عبر الجياز أك 
، مما يفرض حيف انحالؿ الرابطة الزكجية أف تأخذ نصيبيا مف المتاع  شراء بعض المكاـز

 المنزلي.

 بمتاع البيت الزكجية التعريؼ: الفرع األكؿ

 ا الفرع تعريؼ متاع بيت الزكجية لغة كاصطالحاسنتناكؿ في ىذ

 أكل: لغة

 اـ كأثاث البيت، كالسمعة كالماؿ.المتاع كىك كؿ ما ينتفع بو كيرغب في اقتنائو كالطع

رابيا  زبداؿ السيؿ فاحتمدية بقدرىا ك أنزؿ مف السماء ماء سالت أ»كقكلو تعالى: 
يضرب اهلل الحؽ كالباطؿ  لؾمثمو كذ بدز اء حمية أك متاع بتغار انكمما يكقدكف عميو في ال

 . 2«اؿيضرب اهلل األمث لؾما ينفع الناس فيمكث في األرض كذفأما الي فيذىب جفاء كأما 

 

 
                                                             

 .237، اآلية سكرة البقرة -1
 . 17سكرة الرعد، اآلية  -2
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 ثانيا: اصطالحا

ىك ما يتمتع بو الزكجاف في حياتيما مف لباس كأثاث كأدكات منزلية معدة لمطبخ 
 .1ة الصيد لمرجاؿ كالحمي لمنساءكغيره، أك لمرككب كالسيارة أك كسائؿ الترفيو كبندقي

 الفرع الثاني قسمة متاع البيت الزكجية

سنتطرؽ مف خالؿ ىذا الفرع إلى أحكاـ قسمة متاع البيت الزكجية في الفقو اإلسالمي 
لى أحكاـ قسمتو مف خالؿ قانكف األسرة الجزائرم ثانيا.  أكال كا 

 أكل: حكـ متاع بيف الزكجية في الفقو اإلسالمي

ياء الشريعة اإلسالمية أنو في حالة اختالؼ الزكجيف في أثاث بيت الزكجية، أجمع فق
ف أقاـ كالىما  فادعى كؿ منيما ممكية ىذا األخير، أف يككف األثاث لمف أقاـ البينة منيما، كا 
البينة رجحت بينة مف يدعي خالؼ الظاىر ألف البينة شرعت إلثبات خالؼ الظاىر، أما 

 :2ثاث بيت الزكجيف إلى عدة أراءا، اختمؼ الفقياء في ممكية أإذا لـ تكف بينة ألحدىم

 رأم الشافعية -1

ذىب الشافعية إلى أنو في حالة اختالؼ الزكجيف في ممكية أثاث بيت الزكجية، أك 
اختمؼ أحدىما مع كرثة اآلخر أك اختمؼ كرثتيما، فإف أقاـ أحدىما البينة يككف األثاث لو، 

، فيقسـ األثاث بينيما مناصفة، سكاء في ذلؾ ما يصمح ليما أما إذا لـ تكف ألحدىما بينة
 بعد أف يحمفا اليميف كذلؾ لككف الظاىر مع الزكجيف.

 رأم المالكية -2

ذىب المالكية إلى أنو إذا اختمؼ الزكجاف في متاع البيت، فادعى كؿ كاحد منيا أنو 
مرأة مع يمينيا، كما كاف لو، كال بينة ليما أك ألحدىما، فما كاف مف متاع النساء حكـ بو ال

                                                             
 . 230يجيرم، المرجع السابؽ، ص محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التك  -1

 في القانكف، قسـ الحقكؽ، طبعة محمد شيادة الميسانس ، التطميؽ كالخمع، مذكرة مكممة لنيؿكآخركفجالؿ نضاؿ  -2
 .28، ص 2011-2010الصديؽ بف يحي، جيجؿ، السنة الجامعية، 
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مف متاع الرجاؿ حكـ بو لمرجؿ مع يمينو، أما ما يصمح ليما كالنقكد مثال، كىك لمرجاؿ بعد 
 أداء اليميف كقاؿ سحنكف أف ما يعرؼ ألحدىما فيك لو مف غير يميف.

 رأم الحنفية -3

، ذلؾ كافؽ أبك حنفية رحمو اهلل في أنو ما يصمح لمرجاؿ، فيك لمرجاؿ بعد أداء اليميف
ألف الظاىر شاىد لو، كأنو ما لمنساء ىك لممرأة بعد أداء اليميف ألف الظاىر شاىد ليا، كأما 

 ما يصمح اليما ففي مذىب الحنفية رأياف:

 الرأم األكؿ: ألبي يكسؼ

أف القكؿ قكؿ الزكجة في مقدار ما يجيز بو مثميا في العادة، كالقكؿ قكؿ الزكج في 
اىد لممرأة في مقدار جياز مثميا ففي الغالب ال تزؼ الزكجة إال الباقي، ألف الظاىر يككف ش

لبيت بينة كبيده ىي المتصرفة بجياز يميؽ بمثميا كما زاد عف ذلؾ يحكـ بو الزكج ألف ا
 .1فيو

 ألبي حنيفة الثاني:الرأم 

أف ما يصمح ليما يككف القكؿ فيو لمزكج مع اليميف، ألنو صاحب البيت كيده صاحبة 
 .التصرؼ فيو

 ثانيا: حكـ متاع بيت الزكجيف في قانكف األسرة الجزائرم

كقع النزاع بيف الزكجيف أك كرثتيما في  إذا: »ؽ.أ.جمف  73جاء في نص المادة 
زكجة أك كرثتيا مع اليميف في المعتاد لمنساء لممتاع البيت كليس ألحدىما بينة فالقكؿ 

ؿ، كالمشتركات بينيما يتقسمانيا مع كالقكؿ لمزكج أك كرثتو مع اليميف في المعتاد لمرجا
 . «اليميف

يتضح مف خالؿ ىذه المادة أف النزاع في متاع البيت ينتيي لصالح صاحب البينة 
 انطالقا مف القاعدة الفقيية التي تقضي أف البنية عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكر.

                                                             
 .35-34 صكنية بمقاسـ، المرجع السابؽ، ص -1
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و، أما إذا لـ يكجد فإذا قدـ أحد الزكجيف حجة أك دليؿ عف ممكية المتاع لو حكـ لو ب
دليؿ، فيمجا القاضي إلى سمطتو التقديرية في تحديد ما ىك معتاد لمنساء كالرجاؿ كيعطي 

 .1ينكر عمفلمف يحمؼ كاليميف  الحؽ

 مف ؽ.أ.ج إال إذا تكفرت ثالث شركط: 73كعميو فال يمكف تطبيؽ أحكاـ المادة 

 النزاع قائـ حكؿ متاع البيت.  أف يككف مكضكع -1

 متاع مف أحد الزكجيف. حجة كتابية أك شفيية إلثبات ممكية العدـ كجكد  -2

 .2ا في ممكية ما يدعيو ممكية خالصةأف يككف النزاع منصب عمى حؽ أحدىم -3

مف ؽ.أ.ج عمى  73أما بالنسبة لممشتركات فقد نص عمييا في الفترة الثانية مف المادة 
يف بينة، فيقسماف المتاع بعد أف أنيا تقسـ بيف الزكجيف مع اليميف فإذا لـ يكف ألحد الزكج

أعطي المتاع لمحالؼ كيستكم  كامتنع األخريؤدياف اليميف فإذا أدل أحد الزكجيف اليميف 
 .3كرثتيما أك أحدىما ككرثة األخراألمر إذا كاف النزاع بيف الزكجيف أك 

 ثالثا: النزاع في متاع بيت الزكجية

 ؽ.أ.ج السالفة الذكر. مف 73النزاع في متاع البيت نصت عميو المادة 

تبني المشرع قاعدة البينة معتمدا في ذلؾ قكؿ مف شيد لو الظاىر مع اليميف، فما 
يككف صالح الستعماؿ الرجؿ فيك لمرجؿ كما يككف صالحا الستعماؿ المرأة كالحمي فالقكؿ 

 .4مع اليميف فيو لمزكجة

 
                                                             

 . 394بمحاج، المرجع السابؽ، ص العربي  -1

 . 148ز سعد، المرجع السابؽ، ص عبد العزي -2
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 طبيعة األشياء المتنازع فييا  -1
 طبيعتيا لممرأة األشياء المتنازع فييا بحكـ -أ 

أثناء الحياة الزكجية قد تقـك المرأة باقتناء بعض المكاـز التي جرت العادة كالعرؼ 
باعتبارىا أشياء خاصة بالمرأة، كال يتصكر أف يقـك الرجؿ بشراء ىذه األغراض كالحمي 
كبعض المالبس المخصصة لمنساء كأدكات التجميؿ، كعميو فمف غير المعقكؿ بأف يقـك 

منازعة الزكجة في ىذه األغراض كيمتد ىذا الحكـ إلى كرثة الزكج بعدـ المطالبة الزكج ب
 .1شياء باعتبارىا ممكا لمكرثيـبالحصكؿ عمى ىذه األ

 األشياء المتنازع فييا بحكـ طبيعتيا لمرجؿ -ب 

معنى ما يصمح لمرجاؿ مثؿ أدكات الصيد، ككؿ ما يستمد العرؼ حكما أنو لو، فإذا 
 الزكجة فيو فالقكؿ لمزكج مع اليميف. طمبو الزكج كنازعتو

 األشياء المتنازع فييا بحكـ طبيعتيا المشتركة -ج 

مف الناحية العممية ىذه الحالة ىي األكثر صعكبة سكاء لمزكج أك الزكجة في إثبات 
ممكيتيما لمشيء المتنازع عميو، أك بالنسبة لمقاضي في الفصؿ في ىذا النزاع إذ يدعي كؿ 

 منيما ممكيتو لما

ي البيت مف مفركشات كأثاث كأدكات مثؿ آلة الغسيؿ كالتمفاز كالثالجة كغيرىا، ألنو ف
قد سارت األعراؼ في مجتمعاتنا أف تقـك الزكجة، بمساعدة زكجيا في ىذا الشأف بأمكاليا 

مف المير الذم يعد حقا خالصا الخاصة التي تقتنييا مف أجرة عمميا إذا كانت عاممة، كحتى 
 .2ليا

 

 

                                                             
 .312عبد العزيز سعد، المرجع السابؽ، ص  -1
 . 59، 58، ص السابؽ ائشة، المرجعف علخضر ب -2
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 ممكية األشياء المتنازع فيياإثبات  -2

، الخاصة بإثبات 1مف ؽ.أ.ج 73ده المشرع في المادة رغـ النص الصريح الذم أكر 
األشياء المتنازع فييا، إال أنيا تبقى غير كافية كحدىا أماـ الصعكبات التي تعترض القضاة 

مراجع حكؿ كجكد أساس معيف في فؾ ىذا النزاع، كتشير مختمؼ ال القضائييفكالمحضريف 
 إلى كضع ضابط معيف لفؾ ىذا النزاع.

 قانكف األسرة( 73أكل: كيفية اإلثبات )نطاؽ تطبيؽ نص المادة 

ؽ.أ.ج السالفة الذكر، يتبيف لنا كجكب التمييز بيف  73المادة  مف خالؿ استقراء نص
 الحاالت التالية:

 الحالة األكلى -أ 

الزكجاف فقط كالمحكمة  تككف في حالة الطالؽ إذ يككف صاحب صفة المقاضاة ىما
عندما يطرح عمييا النزاع لمفصؿ فيو فإنيا إف ظير لدييا ما يزيد مزاعـ أحد الزكجيف، بحيث 
أقاـ المدعي البينة عمى ما يدعيو أك أقاـ المدعى عميو بينة عمى مزاعمو فالقضية تنتيي 

 لصالح صاحب البينة.

 الحالة الثانية  -ب 

 دكف كجكد بينة عند كال األطراؼ المتنازعة كىنا نميزىي الحالة التي يثار فييا النزاع 
 بيف أمريف: 

إذا كاف الشيء المتنازع فيو بطبيعتو ىك خاص لمنساء فالقكؿ ىنا لمزكجة أك كرثتيا  -1
 بتاريخ 81850كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر تحت رقـ »مع اليميف 

ف بعد تكجيو اليميف المطعكف ضدىا بعد بأف ىناؾ خطأ في تطبيؽ القانك 14/04/1992
 . 2«النككؿ، كبالتالي فتعتبر خاسرة دعكاىا

                                                             
 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -1

 . 242، ص 2001ر، االجتياد القضائي، غرفة األحكاؿ الشخصية، عدد خاص، الجزائ -2
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إذا كاف الشيء المتنازع فيو بطبيعتو ىك خاص بالرجاؿ، فالقكؿ ىذا لمزكج أك  -2
 اليميف. كرثتو مع

كتجدر اإلشارة إلى نقطة ميمة تتعمؽ باليميف، كىك كجكد غريزة حب التممؾ لدل 
الكازع الديني لدييـ يؤدم بيـ إلى أداء اليميف قصد إثبات ممكيتيـ ليذه األفراد كأماـ غياب 

فالجزائرم فيما مضى يخجؿ أف يحمؼ اليميف لتدعيـ حقو الكاضح فإف ىناؾ  «األشياء
كثير مف الناس مف يخمؼ اليـك عشرات األيماف كذبا مف أجؿ الحصكؿ عمى ثمف بخس 

 . «كمنفعة تافية كرخيصة

يكتفي باليميف الحاسمة بؿ عميو أف يراعي  أالضي في ىذه الحالة بالتالي فعمى القا
 .1كؿ طرؼ عمى حدلشخصية كظركؼ 

 الحالة الثالثة -ج 

أما فيما يخص المتاع المشترؾ بيف الزكجيف، فيك مف حيث المبدأ ممؾ الزكج مع 
 18245كىك ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا رقـ »اليميف كلمزكجة أف تثبت خالؼ ذلؾ، 

 الصادر

القاضي باقتساـ المتاع المشترؾ بيف الزكجيف مع اليميف في  21/04/1998بتاريخ 
 .2«التي لـ يقدـ بشأنيا أم دليؿ األشياء

 

 

 

 

 
                                                             

 .395العربي بمحاج، المرجع السابؽ، ص  -1
 .242، ص2001.ش، عدد خاص، الجزائر، مجمة االجتياد القضائي، ع.أ -2
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 خالصة

 كمتعة المطمقةلممطمقة حقكقا مالية بعد الطالؽ تتمثؿ في نفقة العدة كاإلىماؿ 
تعسفي، كما تستحقو مف متاع كالتعكيض ليا عف الضرر الالحؽ بيا مف جراء الطالؽ ال

 المير. البيت، ككذا حقيا في

فقد أجمع الفقياء عمى أف لممعتدة مف طالؽ رجعي الحؽ في النفقة كالسكف، كذلؾ 
ظياره  لككنيا زكجة، فالزكج مراجعتيا مادامت في العدة، كما أنو يمحقيا طالؽ الرجؿ كا 

يالئو، كلـ يخالؼ أحد في ذلؾ لكركد نصكص صريحة فيو  .كا 

أما بالنسبة لممعتدة مف طالؽ بائف، فإما أف تككف حامال أك غير حامؿ، فإذا كانت 
حامال فميا النفقة كالسكف حتى تضع حمميا كلـ يخالؼ أحد في ذلؾ الصراحة النص، أما 

 غير الحامؿ فقد اختمؼ الفقياء في نفقتيا كسكناىا عمى أربعة أقكاؿ.

لنفقة كالسكف خالؿ فترة العدة، كذلؾ ما قضى المشرع الجزائرم بحؽ المطمقة في ا
مف ؽ.أ.ج كقد جاءت ىذه المادة عامة كشاممة، كلـ تفرؽ  61مف خالؿ نص المادة  يتجمى

 78بيف الطالؽ الرجعي كالبائف، فقد أعطى لممطمقة حؽ السكف كالنفقة بكؿ ما تشممو المادة 
 مف ؽ.أ.ج.

ة انقضاء عدتيا، كتسمى بنفقة العدة فمف حقكؽ المرأة المطمقة الحؽ في النفقة إلى غاي
كما سبؽ بيانيا، أما نفقتيا قبؿ النطؽ بالحكـ كىي ال تزاؿ زكجة، تسمى نفقة اإلىماؿ، ففي 
أغمب األحياف تغادر الزكجة مسكف الزكجية كتبقى مدة زمنية في بيت أىميا دكف اإلنفاؽ 

مما يترتب عمى ذلؾ رفع عمييا مف طرؼ الزكج، أك يغادر الزكج البيت كال ينفؽ عمييا، 
دعكل نفقة اإلىماؿ، كىي النفقة التي تطالب الزكجة القضاء بيا نتيجة عدـ إنفاؽ الزكج 

 عمييا لفترة زمنية.

مف ؽ.أ.ج نستخمص أف استحقاؽ النفقة كمبدأ عاـ،  80مف خالؿ استقراء المادة 
القاعدة يجكز لمقاضي  يبتدئ مف تاريخ رفع الدعكل القضائية بطمبيا، كلكف استثناءا عف ىذه

المعركض عميو دعكل النفقة أف يحكـ باستحقاقيا بأثر رجعي لمدة ال تتجاكز سنة قبؿ رفع 
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قدمت لو أدلة كبيانات مقنعة، إال أنو يسقط حؽ المطمقة في استحقاؽ  الدعكل، كذلؾ متى
 نفقة اإلىماؿ في حالة ثبكت نشكزىا.

، جبرا لخاطرىا بسبب كحشة الفراؽ كما تستحؽ المطمقة بعد الطالؽ نفقة المتعة
 كتكريما ليا كمكاساتيا.

كقد أثار مكضكع نفقة المتعة خالفا شديدا بيف المذاىب المختمفة، بؿ بيف أصحاب 
المذىب الكاحد سكاء في أصؿ كجكب المتعة أك في تقديرىا، أما فيما يخص المشرع 

مطمقة في التعكيض عف مف ؽ.أ.ج إلى حؽ ال 52الجزائرم فقد تطرؽ مف خالؿ المادة 
 ما جعؿالطالؽ التعسفي، كلـ يأتي بأم نص قانكني يتعمؽ بحقيا في نفقة المتعة، كىذا 

قضاتنا يخمطكف بيف نفقة المتعة كالتعكيض عف الضرر الناتج عف الطالؽ التعسفي، 
فأصحاب الرأم األكؿ مف القضاة اعتبركا المتعة تعكيضا عف الطالؽ التعسفي، أما أصحاب 

أم الثاني فقد سمككا مسمكا أخر حيث فرقكا بيف المتعة كالطالؽ التعسفي، كليذا فعمى الر 
طمقت قبؿ الدخكؿ التي فرض ليا مير،  المشرع الجزائرم فرض المتعة لكؿ مطمقة، عدا مف

فميا نصؼ ما فرض، كااللتزاـ بأحكاـ المتعة في الشريعة اإلسالمية حيث أف الضرر يمحؽ 
 المطمقة.

مسألة جكاز الحكـ عمى الزكج المطمؽ بالتعكيض إذا طمؽ زكجتو تعسفيا  كقد أثارت
جدال فقييا، كلعمماء الشريعة في ىذا الشأف قكالف، يذىب أصحاب القكؿ األكؿ إلى أنو إذا 
طمؽ الزكج زكجتو دكف سبب معقكؿ كاف متعسفا في استعماؿ حقو، كجزاء التعسؼ ىنا ىك 

يككف الطالؽ فيو ضياع لمستقبؿ الزكجة كتفكيت لفرصة  التعكيض المالي، كقد استدؿ ىؤالء
الزكاج التي قد ال تعكد، أما أصحاب القكؿ الثاني ذىبكا إلى أف المطمقة ال تستحؽ التعكيض 
عف الطالؽ التعسفي، كذلؾ الككف ىذا الطالؽ حقا مباحا لمزكج في الشريعة اإلسالمية، غير 

 ك إليو كمف الظمـ مساءلة أحد عف ممارسة حقو.مقيد في استعمالو بكجكد الحاجة التي تدع

أما فيما يخص المشرع الجزائرم فقد أقر بمشركعية التعكيض عف الطالؽ التعسفي، 
تبيف لمقاضي تعسؼ  إذا»فييا: مف ؽ.أ.ج حيث جاء  52مف خالؿ ما كرد في نص المادة 

مقاضي السمطة ل كجعؿ» بيابالتعكيض عف الضرر الالحؽ  حكـ لممطمقة الزكج في الطالؽ
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التقديرية في تحديد التعسؼ مف عدمو كتقدير التعكيض المناسب، الذم يقدره أخذا بعيف 
 االعتبار الدخؿ الشيرم الرجؿ كالظركؼ المعيشية، كحتى عدد سنكات الزكاج.

أما فيما يخص حكـ اليدايا المتبادلة في فترة الخطكبة، فقد أجمع فقياء الشريعة 
اليدايا مف الطرؼ الثاني إذا لـ يكف العدكؿ منو سكاء كانت قائمة  اإلسالمية، أنو يسترد

 اإلستراد أما في حالة استيالكيا فإنو يسترد قيمتيا.

مف ؽ.أ. ج عمى أنو: "ال يسترد الخاطب  05أما المشرع الجزائرم فقد نص في المادة 
 شيئا

ذا كاف مما أىداىا إذا كاف العدكؿ منو العدكؿ مف المخطكبة، " كالفقرة الرابعة منو: "كا 
 .لمخاطب ما لـ يستيمؾ مف ىدايا أك قيمتو" فعمييا أف ترد

الزكج تجاه زكجتو، كلقد  ككاجب عمىأما بالنسبة لممير فيك حؽ خالص كثابت لممرأة، 
مف ؽ.أ.ج كرد بشأنو العديد مف الدالئؿ في القراف  14المشرع الجزائرم في المادة  عرفو

حاالتو )كامؿ المير، نصؼ  باختالؼ لممير المؤجؿ يختمؼكاستحقاؽ المرأة  كالسنة،
 المير(.

         بما أف الزكجة أثناء الحياة الزكجية غالبا ما تساىـ في تككيف البيت عبر الجياز 
، ليذا فميا أف تطالب بنصيبيا مف المتاع البيت، كقد أجمع فقياء  أك شراء بعض المكاـز

ة اختالؼ الزكجيف في أثاث بيت الزكجية، كادعى كؿ عمى أنو في حال الشريعة اإلسالمية
ف أقاـ كالىما البينة رجحت بينة لمف  منيما ممكيتو، أف يككف األثاث لمف أقاـ البينة، كا 

الفقياء في ممكيتو إلى عدة  تكف بينة ألحدىما، فقد اختمؼ يدعي خالؼ الظاىر، أما إذا لـ
"إذا كقع النزاع بيف أنو:  عمى مف ؽ.أ.ج 73المادة  أراء، أما المشرع الجزائرم فقد نص في
كليس ألحدىا بينة فالقكؿ لمزكجة أك كرثتيا مع  الزكجيف أك كرثتيما في متاع البيت،

اليميف في المعتاد لمرجاؿ،  اليميف في المعتاد لمنساء كالقكؿ لمزكج أك كرثتو مع
 .كالمشتركات يتقسمانيا مع اليميف"
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 الحقكؽ المالية لممطمقة الحاضنة كالمحضكف :الفصؿ الثاني

مف أىـ اآلثار القانكنية النحالؿ عقد الزكاج أك الطالؽ ىك كضع الطفؿ عند مف ىك 
أقدر عمى االىتماـ بو كالعناية بشؤكنو، كالحضانة ىي ضرب مف ىذه الرعاية بالطفكلة يجب 
كفؿ الطفؿ التربية، الصحيحة كالخمقية السميمة، كمف ىنا فإف أحكاـ الحضانة ىي مظير مف 

 .1يع اإلسالمي كالقانكف لمطفكلةمظاىر عناية التشر 

 عمى ىذا األساس قسمنا ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث.

ف األسرة الجزائرم )مبحث جرتا الحاضنة كالرضاع في الفقو اإلسالمي كقانك أ -
 أكؿ(. 
 ف المحضكف )مبحث ثاف(.مسك -
 نفقة المحضكف كحؽ الزيارة )مبحث ثالث(. -

أجرة الحاضنة كالرضاع في الفقو اإلسالمي كقانكف األسرة : المبحث األكؿ
 الجزائرم

الحضانة لغة مف الحضف كالجنب، يقاؿ ضمو إلى جنبو، فيي حفظ الكلد كالقياـ 
تنظيفو ككقايتو عما ييمكو أك ك  كممبسو كنكموبمصالحو كرعاية شؤكنو مف تدبير طعامو 

ىي رعاية الكلد  الحضانة» 62يضره، فقد نص عميو قانكف األسرة الجزائرم في المادة 
 .2«سير عمى حمايتو كحفظو صحة كخمقاكتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو كال

الرضاع ىك نكع مف الخدمة كعميو يمكف لمحاضنة أك الحاضف أف يطمب أجرة مقابؿ 
 ية المادية كالمعنكية التي تبذؿ لمصمحة المحضكف.العنا

 كعميو قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف:

 أجرة الحاضنة )المطمب األكؿ(.  -
                                                             

 . 379بمحاج، المرجع السابؽ، ص العربي  -1
 سالؼ الذكر.ال ،11-84القانكف رقـ  -2
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 أجرة الرضاعة )المطمب الثاني(. -

 أجرة الحاضنة: المطمب األكؿ

الحضانة عمؿ تؤديو الحاضنة لمصغير فتستحؽ أجرة عميو كىذه تجب عمى األب كما 
كتستحؽ الحاضنة أجرة ما لـ تكف ىي األـ ككانت الزكجية قائمة فعال  تجب عميو نفقتو،

بينيما كبيف الصغير أك كانت ال تزاؿ في عدتيا منو، ككذلؾ نفس األمر بالنسبة ألجرة 
إف لـ يكف ليا مسكف تقيـ فيو مع الطفؿ كما تجب أجرة خادـ  الحاضنةالمسكف فإنيا تجب 

جرة )السكف كالخادـ كالحاضنة( في ماؿ الصغير إف إف احتاج الصغير إليو، كتجب ىذه األ
ال فعمى األ  .1ب، ثـ عمى مف تمزمو نفقة الصغيركاف لو ماؿ كا 

 أجرة الحاضنة في الفقو اإلسالمي: الفرع األكؿ

 أكل: نطاؽ استحقاؽ أجرة الحاضنة

حاضنة الصغير إما أف تككف أما لو أك أف تككف غيرىا مف سائر الحاضنات فإف 
 ـ الصغير فإننا نفرؽ بيف حالتيف:كانت أ

 الحالة األكلى: 

حالة قياـ الزكجية بيف الحاضنة ككالد المحضكف، كيستكم األمر إذا كانت مطمقة 
طالقا رجعيا أك بائنا شريطة بقائيا في فترة العدة في البيت الزكجية، فيي ال تستحؽ أجرة 

 .2كاألجرةفال يجمع بيف النفقة  الحضانة، ألف النفقة ثابتة ليا،

 

 

                                                             
 .245ف، ص.س.د الجزائر،اليدل، عيف مميمة، نبيؿ صقر، قانكف األسرة كفقيا تطبيقا، د. ط، دار  -1
األكالد  رمضاف عمى السيد الشرنباطی، جابر عبد اليادم سالـ الشافعي، أحكاـ األسرة الخاصة بالزكج كالفرقة كحقكؽ -2

، منشكرات الحمبي 2، طكلبناففي الفقو اإلسالمي كالقانكف كالقضاء، دراسة مقارنة لقكانيف األحكاؿ الشخصية في مصر 
 . 593، ص 2011ة، بيركت، لبناف، الحقكقي
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 الحالة الثانية: 

حالة طالؽ الحاضنة مف كالد المحضكف كانقضاء فترة العدة في ىذه الحالة ال خالؼ 
بيف عمماء المذاىب في أنو ليا أجرة الحضانة، سكاء كاف الذم طمقيا انقضت عدتيا منو 
ف مف طالؽ رجعي أك بائف، ألنيا ال تستحؽ نفقة عمى األب حينئذ كقد حبست نفسيا ع

الزكاج القياـ بالحضانة، كمف حبس نفسو لمقياـ بعمؿ استحؽ األجر في مقابؿ ىذا العمؿ، 
 كتستحؽ ىذا األجر مف تاريخ انقضاء عدتيا.

أما إذا كانت الحاضنة غير األـ، فإنيا تستحؽ األجرة، ألف المعنى الذم أكجب األجرة 
 .1مييافاؽ عنالنكاح ىك أف األب ال يقـك باإل لألـ في حالة قياـ

 ثانيا: تاريخ استحقاؽ أجرة الحضانة

إذا كانت الحاضنة ىي األـ استحقت األجرة مف تاريخ قياميا بالحضانة بعد انقضاء 
العدة كتصير أجرتيا دينا صحيحا عمى األب مف غير تكقؼ عف تراضي أك قضاء، أما إذا 

لحكـ، حتى أنيا لك كانت الحاضنة غير األـ فال تستحؽ األجر إال مف تاريخ االتفاؽ أك ا
قامت بالحضانة مدة، كلـ يكف ىناؾ اتفاؽ بينيما كبيف أب الصغير، أك مف تمزمو األجرة، 

 تستحؽ كال حكـ ال يككف ليا الحؽ في المطالبة باألجرة عف ىذه المدة ألف أجرة الحضانة ال
 .2يإال بعقد أك قضاء القاض

 ثالثا: سقكط الحؽ في استحقاؽ أجرة الحضانة

لحؽ في استحقاؽ أجرة الحضانة إما ببمكغ الصغير أك الصغيرة سف حضانة يسقط ا
ما بسقكط حؽ الحاضنة في الحضانة، كفقدانيا ألحد شركط صالحياتيا لمحضانة، عمى  كا 

                                                             
 . 247يؿ صقر، المرجع السابؽ، ص نب -1

 .43المرجع السابؽ، ص  بمقاسـ،صكنية  -2
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سبيؿ المثاؿ زكاج الحاضنة بأجنبي عف المحضكف فيسقط حقيا في الحضانة، يستتبع حؽ 
 .1ا ألب الصغير عمى أجرة حضانتيامخالعتي الحاضنة في استحقاؽ أجرة الحضانة في حالة

عمكما فالحؽ في أجرة الحضانة يثير نقاشا مف حيث ىؿ ىك مرتبط بالحاضف أك 
المحضكف؟ ذلؾ أف اعتباره حؽ الحاضنة يعطي الفرصة لممفاكضة كالبيع كالشراء بو في 

 الخمع، الشيء الذم يؤثر في مصمحة المحضكف التي ىي أكلى باالعتبار.

سقط صاحب الحؽ في الحضانة في استحقاؽ أجرة الحضانة في حالة كجكد كذلؾ ي
متبرعة بيا مف محاـر المحضكف في حاؿ إعسار األب، دفعا لمضرر عمى األب بإلزامو 

كمداينتو كىك معسر، ككذلؾ لك كاف لمصغير ماؿ ألف األجرة كاجبة مف مالو في ىذه  باألجر
 .2جزء مف مالولطالب األجر ضياع لالحالة كفي إعطائو ا

 أجرة الحاضنة في قانكف األسرة الجزائرم: الفرع الثاني

نظـ المشرع الجزائرم في ؽ.أ.ج األحكاـ الخاصة بالحضانة، بحيث نجده تطرؽ في 
الحضانة ىي رعاية الكلد كتعميمو كالقياـ » ؽ.أ.ج إلى تعريؼ الحضانة بقكلو:  62المادة 

، كما جعؿ حضانة 3«تو كحفظو صحة كخمقابتربيتو عمى ديف أبيو كالسير عمى حماي
الصغير لألـ في مرحمة الطفكلة كأعطى ليا األكلكية في ذلؾ، ألتيا أكثر صبرا كحرصا عمى 

األـ أكلى بحضانة كلدىا، ثـ األب، ثـ »منو عمى أنو:  64المادة  الصغير، حيث نصت
مع مراعاة مصمحة  درجة األقربكفالجدة ألـ، ثـ الجدة ألب، ثـ الخالة، ثـ العمة، ثـ 

الحضانة أف يحكـ بحؽ  المحضكف في كؿ ذلؾ، كعمى القاضي عندما يحكـ بإسناد
  «.الزيارة

مف ؽ.أ.ج الفقرة الثانية مختصرة حكؿ ما يتعمؽ بشركط  62كقد تضمنت المادة 
، كيبدك أف ما «في الحاضف أف يككف أىال لمقياـ بذلؾ كيشترط»ممارسة الحضانة كنصيا: 

                                                             
، 2010، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، 1بيف الشريعة كالقانكف، طمحمد عميكم ناصر، الحضانة  -1

 254.ص

 .750الشمبي، المرجع السابؽ،  مصطفى -2
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مف ؽ.أ.ج إنما تمؾ المتعمقة بالقدرة كالستطاعة  62رع باألىمية ضمف المادة يقصده المش
، البمكغ، اإلسالـ»عمى تربية الصغير كالقياـ بشؤكنو كيتدرج ضمف ىذه الشركط: 

 .«العقؿ...

تنقضي مدة حضانة »مف ؽ.أ.ج عمى مدة الحضانة بحيث:  65كما نصت المادة 
كلمقاضي أف يمدد الحضانة  الزكاج،بمكغيا سف ( سنكات، كاألنثى ب10الذكر ببمكغو )

( سنة إذا كانت الحاضنة أما لـ تتزكج ثانية، عمى أف يراعي في 16بالنسبة لمذككر إلى )
 .1«الحكـ بانتيائيا مصمحة المحضكف

إال أنو لـ يتطرؽ إطالقا إلى أجرة الحضانة، ككذا الحاؿ في حالة العكدة إلى ما جاء 
مف ؽ.أ.ج كعميو  78-77-76-75يتعمؽ بالنفقة في المكاد التالية في قانكف األسرة فيما 

تجب نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ، فبالنسبة لمذككر » عمى  75تنص المادة 
عقمية  آلفةإلى سف الرشد ك اإلناث إلى الدخكؿ كتستمر في حالة ما إذا كاف الكلد عاجزا 

» تنص عمى  76، كالمادة «ستغناء عنيا بالكسبأك بدنية أك مزاكل لمدراسة كتسقط بال
 77، ككذا المادة «في حالة عجز األب تجب نفقة األكلد عمى األـ إذا كانت قادرة عمى ذلؾ

تجب نفقة األصكؿ عمى الفركع ك الفركع عمى األصكؿ حسب القدرة ك الحتياج »عمى 
فقة: الغذاء كالكسكة تشمؿ الن» تنص كما يمي  78، كالمادة«كدرجة القرابة في اإلرث

عمينا  ما يستمـز، «ضركريات في العرؼ كالعادة كالعالج ، كالسكف أك أجرتو، كما يعتبر مف
لي إلى األحكاـ أحكاـ الشريعة اإلسالمية كبالتامف ؽ.أ.ج الرجكع إلى  222حسب المادة 
 .2السابؽ دراستيا

و تطبيقات كثيرة، إال أنو كعف مكقؼ القضاء في الجزائر في ىذه المسألة فإننا لـ نجد ل
أف الحكـ بأجرة شيرية لمحاضنة مقابؿ سيرىا »مؤخرا صدر قرار جاء في حيثياتو: 

كقياميا بحضانة أكلدىا كالذيف أسندت حضانتيـ ليا يعد مخالفة جكىرية في اإلجراءات، 
ألف قياـ الحاضنة بيذه الميمة في بمد أجنبي بما يحتكم عميو مف تقاليد كصعكبة في 

                                                             
 .-الذكرسالؼ ال-، 11-84القانكف رقـ  -1
 . 86ديابي، المرجع السابؽ، ص  باديس -2
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لحياة ليست نفس الميمة إذا أسندت ليا في مكطنيا، حتى كلك لـ ينص عمييا القانكف ا
 .1«الجزائرم ألف في ذلؾ تشجيع ليا كدفع القياـ بشؤكف محضكنيا بكؿ ما يممؾ مف جيد

 أجرة الرضاع: المطمب الثاني

جعمت الشريعة اإلسالمية الرضاع عنصر مف عناصر النفقة الكاجبة عمى األب البنو 
فإف أرضف »... و تعالى: يك مجبر عمى تييئة المرضعة، كدفع أجرة الرضاعة، طبقا لقكلف

، إال أنو كبتفحصنا لقانكف األسرة الجزائرم نجده لـ ينص عمى 2...«فأجكرى فأتكىفلكـ 
أجرة الرضاع مما يجعؿ القاضي يرجع إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية كما تنص عميو المادة 

يو إلى أحكاـ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانكف يرجع ف كؿ» مف ؽ.أ. ج 222
 .3«الشريعة اإلسالمية

 أجرة الرضاع في الفقو اإلسالمي: الفرع األكؿ

سنتطرؽ مف خالؿ ىذا النكع بمختمؼ أحكاـ أجرة الرضاع: استحقاقيا، كتاريخ 
 استحقاقيا، كمقدارىا.

 أكل: استحقاؽ األـ ألجرة الرضاع

عميو استحقاؽ األـ األجرة عمى الرضاع أك عدـ االستحقاؽ كىك  األصؿ الذم يقـك
كجكب النفقة ليا مف أب الرضيع كعدـ كجكبيا، فإف كانت تجب ليا نفقة عمى األب، فال 

 تستحؽ األجرة عمى الرضاع، كبناءا عمى ىذا األصؿ:

إذا أرضعت األـ كلدىا حاؿ قياـ الزكجية، أك في عدة الطالؽ الرجعي، فال  -1
 األجر باالتفاؽ، ألنو تجب ليا النفقة عمى الزكج في الحالتيف، حتى ال تجمع األجرة تستحؽ

 كالنفقة في ماؿ كاحد. 

                                                             
 .338المرجع السابؽ، ص  بمحاج،، انظر العربي 1473، ممؼ رقـ 1986-05-05ؽ.ـ.ع صادر بتاريخ  -1
 . 06سكرة الطالؽ، اآلية  -2

 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -3
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إذا تـ اإلرضاع بعد انقضاء عدة الطالؽ، فال خالؼ بيف عمماء المذاىب في أنو  -2
 .1أـ بائناليا أجرة حضانة، سكءا كاف طالقيا الذم انقضت عدتيا منو رجعيا  تجب

ال تستحؽ نفقة الزكجية النتيائيا بانقضاء العدة، فيي أجنبية عف األب فتأخذ ذلؾ أنيا 
 »حكـ المرضعة األجنبية استحقاؽ األجرة، كقد دؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى في المطمقات 

مىْيًيفَّ  يِّقيكا عى كىيفَّ ًلتيضى ارُّ ـْ كىلى تيضى ْجًدكي ْيثي سىكىنتـي مِّف كي ف ۖ  أىْسًكنيكىيفَّ ًمْف حى ًت  كيفَّ  كىاً  ْمؿو  أيكلى  حى
مىْيًيفَّ  فىأىنًفقيكا تَّىَٰ  عى ْعفى  حى ْممىييفَّ  يىضى ْعفى  فىًإفْ  ۖ   حى ـْ  أىْرضى كا ۖ   أيجيكرىىيفَّ  فىآتيكىيفَّ  لىكي ـ بىْينىكي  كىْأتىًمري

كؼو  ْعري ف ۖ  ًبمى ْرتيـْ  كىاً   .2« رىلَٰ أيخْ  لىوي  فىسىتيْرًضعي  تىعىاسى

الطالؽ البائف كلـ تنقض عدتيا إذا قامت األـ بإرضاع كلدىا، كىي في عدة  -3
عميو الفتكل أنو ال تجب ليا في ىذه الحالة أجرة الحضانة، كذلؾ ألف ليا نفقة  منو، فالذم
أبي الصغير، فال تجمع بيف ىذه النفقة كأجرة الحضانة، ألف الطالؽ البائف يقطع  عدة عف

 .3الزكجية، كيجعؿ المرأة أجنبية

 عثانيا: تاريخ استحقاؽ أجرة الرضا

تستحؽ األـ أجرة الرضاع مف تاريخ إرضاعيا لمكلد مف غير تكقؼ، عمى عقد إجازة 
بينيما كبيف األب، كمف أجؿ ذلؾ يجكز القضاء بيا عف مدة ماضية، عمى تاريخ رفع 
الدعكل، كتصبح مف الديكف الصحيحة التي ال تسقط إال باألداء أك اإلبراء كيترتب عف ذلؾ 

ألنيا أجرة ال نفقة كال بمكت األب، بؿ تجب ليا في تركتو أنيا ال تسقط بمكت الصغير 
 .4يـ فيي كغيرىا مف أصحاب الديكفكتشارؾ كرثت

أما المرضعة غير األـ فتستحؽ أجر الرضاع مف تاريخ العقد، ألنيا مستأجرة لمرضاع، 
 فال تستحؽ أجرة إال مف يـك العقد.

                                                             
 . 47-46قاسـ، المرجع السابؽ، ص صكنية بم -1

 .06سكرة الطالؽ، اآلية  -2

 . 341، ص 2007ائر، دار الخمدكنية، الجز  ،1، طكالطالؽ، د.جعبد القادر حرز اهلل، الخالصة في أحكاـ الزكاج  -3

أحمد حسف فراج، أحكاـ األسرة في اإلسالـ، الطالؽ، الخمع، حقكؽ األكالد، نفقة األقارب كفقا ألحدث التشريعات  -4
 . 666، ص 2004القانكنية، د.ط، دار الجامعية الجديدة لمنشر، مصر، 
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 ثالثا: مقدار أجرة الرضاع

ا األـ ىك ما اتفقت مع األب عميو إذا اتفقا عمى شيء قبؿ مقدار األجرة التي تستحقي
ف لـ يكف بينيما اتفاؽ عمى قدر معيف، تقدر أجرة الرضاع بأجرة المثؿ.  اإلرضاع، كا 

كيرجع تقديرىا إلى القاضي الذم يحكـ في القضية في حالة النزاع تبعا ألحكاؿ 
 .1األب، أك مجمكع ىذه العناصر معاالمرضعة أك الرضيع أك 

ف لـ يكف لو ماؿ فيجب عمى أب  كتجب أجرة الرضاع مف ماؿ الكلد إف كاف لو ماؿ، كا 
ذا كاف  الكلد دفعيا إذا كاف مكسرا، كيككف األجر دينا عمى األب يدفعو ليا إذا أيسر، كا 

عمى الكسب كجبت أجرة الرضاع عمى مف تجب عميو نفقة الصغير األقارب  معسرا عاجزا
إل  ؼ ل تكمؼ نفسعرك بالم كسكتيفك  زقيفالمكلكد لو ر كعمى »... و تعالى: لقكل

 .2«كسعيا...

 أجرة الرضاع في القانكف الجزائرم: الفرع الثاني

بتفحصنا لقانكف األسرة الجزائرم نجده لـ ينص عمى أجرة الرضاع، رغـ أنو منصكص 
 عمييا شرعا.

لنص عميو كؿ ما لـ يرد ا»مف ؽ.أ.ج التي تنص عمى أنو:  222طبقا لنص المادة 
، كفي ىذا الصدد نجد قكلو 3«في ىذا القانكف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية

 فضعر فإف أ»... ، كقكلو تعالى 4«ليف كامميف...حك  فكالكالدات يرضعف أكلدى»...تعالى 
 .5...«فأجكرى أتكىفلكـ ف

                                                             
 .769الشمبي، المرجع السابؽ، ص  مصطفى-د -1
 . 233البقرة، اآلية  سكرة -2
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رة الرضاع فإف استنادا إلى ما جاءت بو اآليتيف الكريمتيف إذا ما حدث كطمبت األـ أج
ف لـ ينص المشرع صراحة في قانكف األسرة  القاضي عميو أف يستجيب لطمبيا ىذا، حتى كا 

 عمى ذلؾ.

كسبب انعداـ أحكاـ قضائية تقضي بيذا الحؽ، ربما يرجع إلى أف األميات يعتبرف 
أنفسيف أنو مف الكاجب عمييف إرضاع الصغير كاإلشفاؽ عميو، كليذا السبب ال تطرح 

أماـ القضاء فيما يخص طمب أجرة الرضاع، كما أنو مف ناحية أخرل يكجد حميب نزاعات 
 االصطناعي إلرضاع الصغير، كأف تكاليفو تدخؿ ضمف النفقة الكاجبة عمى األب.

 مسكف الحاضنة: المبحث الثاني
اختمؼ فقياء الشريعة اإلسالمية في مسكف الحضانة مف حيث مدل كجكبو لمحاضنة 

لكاجب تكافرىا لمتمتع بو، إال أف قانكف األسرة اعتبر حؽ الحاضنة في كمف حيث الشركط ا
االستفادة مف سكف الحضانة حؽ مقرر كالتزاما يقع عمى عاتؽ األب عند تكفر شركط 

 محددة، كما أقر ضمانات قانكنية تضمف لمحاضنة كلممحضكف الحؽ في السكف.

 كعميو قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف:

ضنة بمسكف الحضانة في الفقو اإلسالمي )مطمب أكؿ( كحكـ تمتع أحكاـ تمتع الحا
 الحاضنة بمسكف الحضانة في ظؿ قانكف األسرة الجزائرم )مطمب ثاني(.

 أحكاـ تمتع الحاضنة بمسكف الحضانة في الفقو اإلسالمي: المطمب األكؿ

اختمؼ فقياء الشريعة اإلسالمية في مسكف الحضانة مف حيث مدل كجكبو لمحاضنة 
 أك عدمو كمف حيث الشركط الكاجب تكافرىا لمتمتع بو، سنبيف مختمؼ ىذه اآلراء فيما يمي:

 رأم الفقو الحنفي : الفرع األكؿ

  :في مجمكع الفقو الحنفي فيما يخص مسكف الحضانة قكليف

 أنو ال يجب لمحاضنة مسكف الحضانة مطمقا. القكؿ األكؿ:
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ف ليا مسكف، ألف كجكب أجر مسكف ليس أنو يجب لمحاضنة إذا لـ يك القكؿ الثاني:
مبنيا عمى كجكب األجر لمحاضنة بؿ عمى كجكب نفقة الكلد، ألف أجرة النفقة مف المسكف 
كالنفقة كاجبة عمى األب كىذا ىك األرجح عند فقياء الترجيح في المذىب مثؿ الحفصي كابف 

كليس ليا مسكف مع عمف ليا إمساؾ الكلد،  شيكخيـ فقد سئؿ أبي حفص عابديف كغيرىـ مف
 سكناىا". الكلد فقاؿ: "عمى األب

كسئؿ نجـ األئمة البخارم عف المختار في ىذه المسألة، فقاؿ المختار أف عميو 
 المسكف في الحضانة.

كيرل الفقو الحنفي أنو إذا لـ يكف يممؾ األب مسكف ليسكف فيو الحاضنة كالمحضكف 
جد إال كجبت عمى الدكلة، أما إذا كاف ليا مسكف انتقمت نفقة أبنائو إلى قريبيـ المكسر إذا ك 

 .1 أجرتو، ألف الكلد ليس محتاجايمكف أف تحضف فيو الكلد، فال يجب ليا المسكف كال

 رأم الفقو المالكي: الفرع الثاني

لـ يفرؽ فقياء المذىب المالكي بيف الحاضنة التي ليا مسكف كتمؾ التي ليس ليا 
كف الصغير عمى مف عميو نفقتو، ألف مسكف الحضانة مسكف، كأجمع جميكرىـ عمى أف مس

ف كاف الحاضنة مسكفمتعمؽ بالنفقة عمى الكلد، فمـز عمى مف يقـك باإل  .2نفاؽ عميو، كا 

 حكـ الحاضنة لمسكف الحضانة في ظؿ قانكف األسرة الجزائرم: المطمب الثاني

ؽ ككذا أثر مف إف تمتع الحاضنة بمسكف لممارسة الحضانة يعتبر مف بيف آثار الطال
مف ؽ.أ.ج المعدلة باألمر  72آثار الحضانة في نفس الكقت، كفي ىذا اإلطار نصت المادة 

حالة الطالؽ، يجب عمى األب أف يكفر، لممارسة  في»عمى أنو:  2005سنة  0502رقـ 

                                                             
 . 594شافعي، المرجع السابؽ، ص رمضاف عمى السيد الشرنباصي، جابر عبد اليادم سالـ ال -1

، المؤسسة 1المقارف، دراسة مقارنة بالقانكف، طمصطفى إبراىيـ الزلمي، أحكاـ الزكاج كالطالؽ في الفقو اإلسالمي  -2
 .331، ص 2011الحديثة لمكتاب، لبناف، 
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ف تعذر ذلؾ فعميو دفع بدؿ اإليجار لمحاضنة،سكنا مالئما  الحضانة، كتبقى الحاضنة  كا 
 .1«لمحكـ القضائي المتعمؽ بالسكفزكجية حتى تنفيذ األب في بيت ال

نستنتج أنو إلمكانية تطبيؽ ىذه األخيرة يجب تكفر شركط معينة نتطرؽ ليا مف خالؿ 
)الفرع األكؿ(، كأف المشرع الجزائرم جاء بضمانات تضمف لممطمقة حقيا في مسكف 

 الفرع الثاني(. )طرؽ ليا مف خالؿ الحضانة سنت

 شركط تمتع الحاضنة بمسكف الحضانة: ؿالفرع األك

اإلمكاف الحكـ لممطمقة الحاضنة بمسكف الحضانة لتقيـ فيو ىي كمحضكنيا يجب تكفر 
 الشركط التالية:

أف يصدر حكـ قضائي نيائي بطالقيا يتضمف إسناد الحضانة إلييا بغض النظر  -1
 السكف حؽ»ا يمي: ، فقد جاء في قرار المحكمة العميا م2ككف المحضكف كاحد أك أكثر عف

 .«لممحضكف حتى كلك كاف المحضكف كحيدا ألنو مف عناصر النفقة

ؽ.أ.ج كذلؾ لككف القرار المطعكف  72كأسس قراره بقكلو إف القرار خرؽ نص المادة 
فيو اعتبر أنو ال يحؽ لمحاضنة المطالبة بتكفير مسكف كأجرة ممارسة الحضانة، إال إذا 

كأنو ال يكجد نص قانكني كال اجتياد لممحكمة العميا يقضي  كانت حاضنة األكثر مف كلديف،
صدكر قانكف األسرة الجزائرم، كأف النص الكاجب التطبيؽ في  تاريخأك يؤيد ذلؾ مف 

مف  72مكضكع تكفير مسكف لمممارسة الحضانة لمحاضنة أك أجرة الحضانة ىك نص المادة 
 ؽ.أ.ج كالتي ال تشير مطمقا إلى عدد المحضكنيف.

تككف الحاضنة ىي المطمقة كىي أـ المحضكف، ذلؾ أنو لك كاف مف أسندت أف  -2
المحكمة حؽ الحضانة ىي الجدة أك العمة ال تستفيد مف مسكف الحضانة، ىذا ما  إليو

 ف الحضانة باألـ أك بالمحضكف.نتساءؿ حكؿ مدل ارتباط حؽ االستفادة بمسك يجعمنا
 طمقة لتمارس فيو الحضانة.أف يككف لألب مسكف مالئـ يمكف أف يمنحو لمم -3

                                                             
  الذكر.، سالؼ 02-05ألمر رقـ ا -1
 .230 عبد العزيز سعد، المرجع السابؽ، ص -2
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كيقصد بالمسكف المالئـ، السكف الذم تتكفر فيو الكسائؿ المساعدة لمعيش: "المطبخ، 
الفراش، الكيرباء، الغاز، الماء ..... الخ كاألب ممـز بو ميما كانت ظركؼ المادية 

 كاالجتماعية فيذه األخيرة ليست مف شأنيا حرماف الحاضنة مف حقيا في المطالبة بو.

كتجدر اإلشارة أنو حتى كلك كاف لمحاضنة سكف، ال يعفي ذلؾ األب مف كاجب تكفير 
 .1ر باعتبارىا مف مشتمالت النفقةالمسكف أك مف دفع بدؿ اإليجا

 ضمانات تكفير مسكف الحضانة: الفرع الثاني

حالة الطالؽ،  في»ؽ.أ.ج التي تنص  72جاء المشرع الجزائرم مف خالؿ المادة 
ف تعذر ذلؾ فعميو  يجب عمى األب أف يكفر، لمممارسة الحضانة، سكنا مالئما لمحاضنة، كا 

كتبقى الحاضنة في البيت الزكجية حتى تنفيذ األب لمحكـ القضائي  دفع بدؿ اإليجار.
 .2«المتعمؽ بالسكف

 بضمانيف يضمناف تكفير سكف لمحاضنة كمحضكنيا، تتمثؿ في:

ب المسكف الحضانة، كىذا اإلجراء بقاء الزكجة بمسكف الزكجية لغاية تكفير األ -1
المشرع مف خالؿ استحداثو دفع األب إلى تنفيذ التزامو بتكفير المسكف المالئـ  قصد

خصكص عندما ال تجد األـ المطمقة بعد انتياء العدة مكاف تمجا إليو كلك بشكؿ مؤقت 
ىك ما ىك  الزكج مسكنا لمحضانة لكف السؤاؿ الذم يمكف طرحو في ىذا الصدد كريثما يكفر

 األساس الشرعي كالقانكني لبقاء الحاضنة في بيت الزكجية رغـ ككف الطالؽ بائف، فالمطمقة
 .3تقيـ بيت رجؿ أجنبي عنيا تصبح أجنبية عمى مطمقيا فكيؼ ألجنبية أف

دفع األب بدؿ اإليجار لمحاضنة في حالة تعذر تكفير السكف المالئـ لممارسة  -2
 الحضانة.

                                                             
  .331عبد العزيز سعد، المرجع السابؽ، ص -1
 ، سالؼ الذكر.02-05األمر رقـ  -2

، ديكاف المطبكعات الجامعية، الساحة المركزية بف 2رة عمى ضكء الفقو كالقضاء، طالغكثي بف ممحة، قانكف األس -3
 . 128، ص 2008عكنكف، الجزائر، 
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عميا في المسألة مف قبؿ مف خالؿ ما جاء بإحدل قراراتيا التي كقد فصمت المحكمة ال
تقضي أف الحكـ عمى الطاعف بأف يسمـ الحاضنة طابقا مف الفيال التي يقيـ فييا لممارسة 

 72الحضانة مع أنو أصبح أجنبيا عنيا كعدـ احتراـ القضاة لمترتيب المشار إليو في المادة 
 ؽ.أ. ج يعد خطأ في تطبيؽ القانكف.

 نفقة المحضكف كحؽ الزيارة: المبحث الثالث
 :مف كاجبات األب عمى أكالده كاجب النفقة، كذلؾ بحكـ القانكف كالشرع، قكلو تعالى

، كما يحؽ لألخر زيارة ابنو 1«يف بالمعركؼ...كتككس فقيز كد لو ر كعمى المكل.»..
 المحضكف كذلؾ لتفادم منع المحضكف مف كالديو حتى كلك كانا مطمقيف.

 ميو نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف كما يمي:كع

 .نفقة المحضكف )مطمب أكؿ( -
 حؽ الزيارة المحضكف )مطمب ثاف(. -

 نفقة المحضكف: المطمب األكؿ
لقد سار المشرع الجزائرم عمى نفس منيج األئمة األربعة في أف نفقة الكلد كسكناه 

ذا لـ يكف لو ماؿ فميـز األب بأف ينفؽ عمى كلده كىذا ما  تككف مف مالو إذا كاف لو ماؿ كا 
تجب نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ، »ؽ.أ. ج التي تنص:  75نصت عميو المادة 

فبالنسبة لمذككر إلى سف الرشد كاإلناث إلى الدخكؿ، كتستمر في حالة ما إذا كاف الكلد 
 .2«لكسبعاجزا آلفة عقمية أك بدنية أك مزاكل الدراسة، كتسقط بالستغناء عنيا با

                                                             
 .233سكرة البقرة، اآلية  -1
  الذكر.، سالؼ 11-84انكف رقـ ق -2



 الفصؿ الثاني : الحقكؽ  المالية لممطمقة الحاضنة ك المحضكف 
 

  
55 

االبف  كأف يككفكيسقط كاجب النفقة عمى األب المعسر، فالبد أف يككف األب قادرا 
راسة إلى أف محتاجا لمنفقة، إذا لـ يكف لو ماؿ أك لككنو صغيرا أك ذا عاىة أك مزاكال لمد

 .1يستغني عنيا بالكسب

بيا فيما تظؿ البنت محؿ النفقة عمييا مف طرؼ األب إلى غاية زكاجيا كالدخكؿ 
 لتصبح النفقة بعد ذلؾ كاجبة عمى الزكج.

 كينتقؿ كاجب النفقة مف األب إلى األـ في حالة:

 عاجزا كاألـ قادرة عمى النفقة. إذا كاف األب  -
 .2ؽز األب كقدرة األـ عمى اإلنفايجب أف يقـك بالدليؿ عمى عج -

 أحكاـ نفقة المحضكف: الفرع األكؿ

القة المحضكف بكالده كتتضح فيو كاجبات كؿ يحدث الطالؽ نظاما جديدا تتحدد فيو ع
مف الطرفيف، فإف كاف لألـ حضانة الطفؿ كما يتعمؽ مف التزامات معنكية، فإف عمى األب 
كاجبات كذلؾ مف بيف ىذه الكاجبات النفقة عمى االبف المحضكف، كلكف استحقاؽ ىذه النفقة 

ه الشركط، تجب عمى األب يشترط في المنفؽ كالمنفؽ عميو شركط، في حالة ما تكفرت ىذ
الغذاء كالكسكة كالعالج »مف ؽ.أ.ج  78نفقة المحضكف، التي تشتمؿ حسب نص المادة 

 .3«كالسكف كأجرتو، كما يعتبر مف الضركريات في العرؼ كالعادة

 أكل: شركط استحقاؽ نفقة المحضكف

بحكـ الشرع  إف األب كمبدأ عاـ ىك الممـز باإلنفاؽ عمى أكالده، ذككرا أك إناثا كذلؾ
، كما 4«كعمى المكلكد لو رزقيف ككسكؼ بالمعركؼ...»...كالقانكف بقكلو سبحانو كتعالى: 

تجب نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ، فبالنسبة »مف ؽ.أ. ج  75نصت المادة 
                                                             

 . 84س ديابي، المرجع السابؽ ص بادي -1

 .522مبركؾ المصرم، المرجع السابؽ، ص  -2
  الذكر.، سالؼ 11-84انكف رقـ ق -3
 . 233اآلية  سكرة البقرة، -4
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الدخكؿ كتستمر في حالة ما إذا كاف الكلد عاجزا آلفة  كاإلناث إلىلمذككر إلى سف الرشد 
، كحتى يمتـز األب «أك بدنية أك مزاكل لمدراسة كتسقط بالستغناء عنيا بالكسب عقمية

 باإلنفاؽ يجب تكفر الشركط التالية:

 أف يككف الكلد محتاجا، فقيرا، ل ماؿ لو -1

ف كاف أبكه غنيا،  فإف كاف لممكلكد ذكرا كاف أك أنثى ماؿ فنفقتو مف مالو، حتى كا 
يجب اإلنفاؽ عمى غير محتاج كمف ذلؾ نصت  كحصكلو عمى ىبة أك كصية مثال، فال

 .1«تجب نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ...»مف ؽ.أ.ج  75المادة 

 أف يككف المنفؽ ميسكرا  -2

ف لـ يكف لو ماؿ  فإف كاف األب غنيا أك قادرا عمى الكسب، كجبت عميو نفقة أكالده، كا 
ف معسرا تجب نفقتو عمى غيره مف كالقدرة عمى الكسب، كجب عميو االكتساب، أما إذا كا

ف كاف عاجزا عف الكسب، فال تجب عميو النفقة  عمى فركعو، ففاقد األصكؿ أك الفركع، كا 
 .2والشيء ال يعطي

مف  76ينتقؿ في ىذه الحالة كاجب اإلنفاؽ إلى األـ حسب ما نصت عميو المادة 
األـ إذا كانت قادرة عمى "في حالة عجز األب تجب نفقة األكلد عمى ؽ.أ.ج التي جاء فييا 

عساره كعدـ عمؿ األـ فمف ذلؾ" . كاإلشكاؿ الذم يطرح ىك في حالة ثبكت عجز األب كا 
 يتكفؿ بالمحضكف؟

لى  أقارب األكالد األخريف، كلكف في حالة عدـ ىنا كاجب النفقة ينتقؿ إلى األصكؿ كا 
 3قدرتيـ؟

يتطرؽ ليذه المسألة، إال بعد برجكعنا إلى قانكف األسرة كجدنا أف المشرع الجزائرم لـ 
حيث قد استحدث صندكقا خاصا أطمؽ عميو صندكؽ النفقة، كذلؾ بمكجب القانكف  2015

                                                             
 ، المرجع نفسو.11-84قانكف رقـ  -1

 . 390اهلل، المرجع السابؽ، ص  عبد القادر بف حرز -2

 . 106ز سعد، المرجع السابؽ، ص عبد العزي -3
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يتضمف إنشاء صندكؽ النفقة، كذلؾ بعد أف كاف  2015يناير  04المؤرخ في  01-15رقـ 
مزعما أف يككف في إطار تعديؿ قانكف األسرة، كقد جاء القانكف مككنا مف أربع فصكؿ: 

 .1أحكاـ مالية، كأحكاـ نيائيةأحكاـ عامة، إجراءات االستفادة مف المستحقات المالية، 

 مف ىذا القانكف يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص 10حيث جاء في المادة 
 «النفقة صندكؽ»كعنكانو  302-142رقمو  خاص

مف الكطني األمر كطبقا لمفقرة الثالثة مف نفس المادة فإنو يككف الكزير المكمؼ بالتضا
كأمناء خزائف  الرئيسي بصرؼ ىذا الحساب الذم يسير في كتابات أميف الخزينة الرئيسي

 .الكاليات

كما  10أما عف إيرادات ىذا الصندكؽ فيي حسب ما جاء في الفقرة الثانية مف المادة 
 يمي:

  الدكلة.مخصصات ميزانية  -
  بيا.مبالغ النفقة التي يتـ تحصيميا مف المدينيف  -
  النفقة.رسـك جبائية، أك شبو جبائية، تنشأ كفقا لمتشريع المعمكؿ بو لفائدة صندكؽ  -
  كالكصايا.اليبات  -
 كؿ المكارد األخرل. -

مف ىذا  4أما بالنسبة لطريقة االستفادة مف صندكؽ النفقة ىي تككف حسب المادة 
بشأنيا إلى  القانكف عف طريؽ طمب قضائي، مرفؽ بممؼ يتضمف مجمكعة مف الكثائؽ أحيؿ

 كالكزير المكمؼكالكزير المكمؼ بالمالية  كحافظ األختاـقرار مشترؾ بيف كزير العدؿ 
 بالتضامف الكطني، كىك القرار الذم لـ يصدر بعد.

يبت القاضي المختص في الطمب بمكجب أمر »مف ىذا القانكف  5كطبقا لممادة 
 .«( أياـ مف تاريخ تمقيو الطمب5كلئي، في أجؿ أقصاه )

                                                             
ربيع  16في مؤرخة  1ع  ج.ر،، 2015يناير  4ق المكافؽ 1436مؤرخ في ربيع األكؿ عاـ  01-15قانكف رقـ  -1

 .2015يناير  7ق المكافؽ 1436األكؿ عاـ 
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إف القاضي المختص المذككر ىك رئيس قسـ شؤكف األسرة المختص إقميميا حسب ما 
 . 1مف ىذا القانكف 2في المادة جاء 

مف ىذا القانكف تنص عمى أنو:  6أما عف أجاؿ صرؼ المستحقات فقد جاءت المادة 
تتكلى المصالح المختصة األمر بصرؼ المستحقات المالية لممستفيد في أجؿ أقصاه »

( يكما مف تاريخ تبميغ األمر المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف 25كعشركف ) خمسة
 .«مف ىذا القانكف لسيما عف طريؽ تحكيؿ بنكي أك بريدم 5المادة 

المصالح المختصة في  تستمر»لتنص عمى أنو:  6كما جاءت الفقرة الثانية مف المادة 
 .«قكط حقو في الستفادة منياصرؼ المستحقات المالية لممستفيد شيريا، إلى حيف س

بالنسبة لألسباب التي بمكجبيا يمكف لمف لو المصمحة المجكء إلى الصندكؽ فقد 
يتـ دفع المستحقات المالية لممستفيد إذا » كالتالي:مف ىذا القانكف، كذلؾ  3حددتيا المادة 
التنفيذ الدفع أك عجزه عف ذلؾ أك لعدـ معرفة محؿ إقامتو، يثبت تعذر  تعذر التنفيذ

 . «بمكجب محضر يحرره محضر قضائي

إف ىذا النص يحدد النفقة المستحقة كىي النفقة المحكـك بيا عف طريؽ أمر أك حكـ 
قضائي، كىذا يعني أف الصندكؽ يتكفؿ بدفع مبالغ النفقة المحكـك بيا بدال مف المديف عمى 

مف ىذا القانكف  9لمادة أف يتـ الرجكع عميو بعد ذلؾ مف طرؼ الصندكؽ، كىذا ما جاء في ا
يتكلى أميف الخزينة لمكلية تحصيؿ المستحقات المالية لصالح صندكؽ النفقة » عمى أنو:

مف المدينيف بالنفقة، بناء عمى األمر باإليراد تصدره المصالح المختصة كفقا لألحكاـ 
 .2«كص عمييا في التشريع المعمكؿ بوالمنص

مشاكؿ األطفاؿ المحضكنيف، كالدليؿ عمى  أخيرا إف ىذا الصندكؽ جاء خصيصا لحؿ
ذلؾ أف المستفيد األكؿ كالذم يمجأ إلى طمب االستفادة منو حسبما جاء كاضحا كصريحا في 

الطفؿ أك األطفاؿ »القانكف كالتي حددت مصطمح المستفيد أك الدائف بالنفقة كأنو يشمؿ 

                                                             
 ، سالؼ الذكر.01-15قانكف رقـ  -1
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ألسرة، ككذلؾ المرأة المحضكنيف الممثميف مف قبؿ المرأة الحاضنة في مفيـك قانكف ا
 .«المطمقة المحكـك ليا بالنفقة

تجدر اإلشارة أف المشركع التمييدم الذم كاف مقترحا لتعديؿ قانكف األسرة قد كاف 
 يمي:مكرر كما  80أكثر صراحة بالحديث عف أجرة السكف، حيث تـ اقتراح مادة برقـ 

ة بما فييا أجرة السكف دكف اإلخالؿ بالتشريع المعمكؿ بو يمكف دفع كؿ نفقة غذائي»
المحدد بمكجب حكـ قضائي نيائي تعذر تحصيميا الكمي أك الجزئي بالطرؽ القانكنية مف 

، إال أف التطبيؽ العممي ىك الذم سيكشؼ ما إذا كاف صندكؽ النفقة «قبؿ الصندكؽ...
 سيستجيب لمطمبات الرامية إلى دفع المستحقات الخاصة بأجرة السكف أـ ال.

 نفؽ عميو غير قادرا عمى الكسبأف يككف الم -3

إذا كاف الكلد غير مكتسب كجب عميو االكتساب، فالصغير المكتسب نفقتو في كسبو، 
 ال عمى أبيو.

أما إذا كاف عاجزا عف الكسب فنفقتو عمى أبيو كالعجز عف الكسب يككف بإحدل 
 الصفات التالية:

لكلد الكبير فال أم الصغير الذم لـ يبمغ بو صاحبو حد الكسب، أما ا الصغر: -أ 
نفقتو عمى أبيو إال إذا كاف عاجزا عف الكسب آلفة عقمية كالجنكف أك العتو أك آفة في  تجب

العمـ، أك بسبب انتشار جسمو، كالعمى كالشمؿ كقطع اليديف أك الرجميف أك بسبب طمب 
 .1لمبطالة

ا لـ تجب نفقة الكلد عمى األب م»التي تنص:  75ىذا ما جاء في ؽ.أ.ج في المادة 
يكف لو ماؿ، فبالنسبة لمذككر إلى سف الرشد كاإلناث إلى الدخكؿ كتستمر في حالة ما إذا 

عقمية أك بدنية أك مزاكل لمدراسة كتسقط بالستغناء عنيا  آلفةعاجزا  كاف الكلد
 .2«بالكسب

                                                             
 . 141بف ممحة، المرجع السابؽ، ص الغكثي  -1

 الذكر.، سالؼ 11-84قانكف رقـ  -2
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 ؿجاء في إحدل قرارات المحكمة العميا أنو تجب نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ما

إلى سف الرشد كمف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد مخالفا  كر:الذك -ب 
لمقانكف كلما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف القرار المطعكف فيو قضى بنفقة االبف البالغ 

و يستكجب نقض القرار المطعكف سنة لمدة سابقة، يككف قد خالؼ القانكف كمن 21مف العمر 
 .1فيو

البنت عمى أبييا ميما بمغت حتى تتزكج كيدخؿ بيا زكجيا كال تجب نفقة  اإلناث: -ج 
يجكز لألب أف يجبرىا عمى االكتساب فإف اكتسبت سقطت نفقتيا عمى األب، كىذا ما جاء 

تجب نفقة الكلد عمى األب ما لـ يكف لو ماؿ، فالنسبة » 75في ؽ.أ.ج في نص المادة 
 .2...«ف الرشد كاإلناث إلى الدخكؿ لمذككر إلى س

جاء قرار المحكمة العميا في ىذا الصدد، أف نفقة البنت تظؿ كاجبة عمى كالدىا كالزمة 
 .3كؿ أك باالستغناء عنيا بالكسبكال تسقط عنو إال بالدخ

 المانع مف العمؿ المرض -د 

 تستمر» ؽ.أ.ج: 75كالشمؿ كالجنكف كالعتو كنحكىا حيث جاء في نص المادة  كالعمى
 ....«لكلد عاجزا آلفة عقمية أك بدنية النفقة في حالة ما إذا كاف ا

 طمب العمـ الذم يشغؿ عف التكسب -ق 

، تجب نفقتو عمى أبيو فمدة كالكسبفالطالب المتعمـ حتى كلك كاف قادرا عمى العمؿ 
 .4رة إلى غاية االنتياء مف الدراسةالنفقة تبقى مستم
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 ثانيا: تقدير نفقة المحضكف

المحضكف، بعدىا إلى مكقؼ  مف تقدير نفقة سنتطرؽ أكال إلى مكقؼ الفقو اإلسالمي
 الجزائرم. المشرع

 مكقؼ الفقو اإلسالمي في تقدير نفقة المحضكف -1

كالكسكة لقد اتفؽ الفقياء عمى تقدير النفقة عمى حسب الكفاية مف الخبز كالشرب 
 كالرضاع كفي حدكد طاقة األب يسرا، كعسرا كعكائد البالد. كالسكف

تو كمف قدر عميو رزقو فمينفؽ مما آتاه عة مف سعك سذؽ لينف»طبقا لقكلو تعالى: 
 .1«اهلل ل يكمؼ اهلل نفسا إل ما آتاىا

دؾ بالمعركؼ ل"خذم ما يكفيؾ كك ليند بنت عتبة: كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
"2. 

 كعميو قد أكجب الفقياء عند التقدير مراعاة األحكاؿ التالية:

 حالة الزكج يسرا كعسرا.  -1
 كانخفاضا.ألسعار ارتفاعا حالة ا -2

ف احتاج الكلد إلى خادـ يخدمو فعمى الكا  .3لد إخدامو، ألنو مف تماـ الكفايةكا 

 

 

 
                                                             

 . 07سكرة الطالؽ، اآلية  -1

المكتبة التكفقية لمطباعة، مصر، القاىرة،  ،3اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، ج -2
 . 406، ص 2008

، دار قنديؿ 1محمد أميف حيدر األتركشي، أحكاـ الزكاج كالطالؽ في فقو اإلماـ ابف حـز الظاىرم، د.ج، ط مصطفى -3
 . 215، ص 2010، عماف، األردف، لمنشر كالتكزيع
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 مكقؼ المشرع الجزائرم في تقدير نفقة المحضكف -2

تقدير النفقة حاؿ الطرفيف  يراعي القاضي في»مف ؽ.أ. ج:  79تنص المادة 
 .1«الحكـ المعاش كل يراجع تقديره قبؿ مضي سنة مف كظركؼ

فطبقا لنص المادة المذككرة أعاله فإف تقدير النفقة يخضع لسمطة القاضي التقديرية، 
كذلؾ حسب حاؿ الطرفيف عند الحكـ، فإف كاف فقيرا تككف النفقة تتماشي كظركفو المعيشية 

ف كاف غنيا كانت النفقة حسب قدرتو المعيشية كذلؾ.  كا 

تحديد نفقات العدة كالمتعة كالنفقة الغذائية جاء في إحدل قرارات المحكمة العميا أف 
لمزكجة المطمقة كأكالدىا المحضكنيف، كحؽ الحاضنة في السكف، تخضع لسمطة قضاة 

 المكضكع التي خكليا القانكف، كال رقابة لممحكمة العميا عمييـ في ذلؾ:

صراف أساسياف يجب عميو عمى القاضي إذف ليككف أمر تقدير النفقة سيال، عن
 تيا:مراعا

ىك الظركؼ العنصر الثاني: ىك حاؿ الزكج أثناء الحكـ بالنفقة ك العنصر األكؿ:
كالكسكة تشمؿ النفقة: الغذاء »مف ؽ.أ.ج التي تنص عمى  78المعيشة كحسب نص المادة 

، كعميو فإف نفقة «، كالسكف أك أجرتو، كما يعتبر مف ضركريات العرؼ كالعادةكالعالج
، كمصاريؼ العالج، كمصاريؼ المسكف كلباسوـ الطفؿ المحضكف يجب أف تشمؿ طعا

 كأجرتو، ككذا مصاريؼ الدراسة، ككؿ ما يعتبر مف الضركريات في العرؼ كالعادة.

يراعي القاضي في تقدير النفقة حاؿ الطرفيف »مف ؽ.أ. ج  79كحسب نص المادة 
القاضي النفقة ، فإنو إذا حدد «كظركؼ المعاش كال يراجع تقديره قبؿ مضي سنة مف الحكـ

 . 2ف الحكـ بيابمبمغ معيف، فإف ىذا المبمغ ال يككف قابال لممراجعة إال بعد مضي سنة م

                                                             
 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -1

لنفقة بيف التشريع كاالجتياد القضائي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع عقكد مبرككة غضباف، ا -2
 . 2010-2009ف، السنة الجامعية كمسؤكلية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر بف عكنك 
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كما يمكف المطالبة بالنفقة لمدة تتجاكز سنة قبؿ رفع الدعكل، كذلؾ تطبيقا لما جاء 
تستحؽ النفقة مف تاريخ رفع الدعكل كلمقاضي »مف ؽ.أ.ج التي تنص:  80بنص المادة 

 . 1«باستحقاقيا بناء عمى بنية لمدة ل تتجاكز سنة قبؿ رفع الدعكل أف يحكـ

كتجدر المالحظة أف القاضي عندما يقدر النفقة يقدرىا بحسب حاؿ األب عند الحكـ، 
ف كاف غنيا ثـ أفقر  فإذا كاف فقيرا قبمو كاغتنى كتحسنت حالو قدرت النفقة حسب غناه، كا 

بالنسبة لمنفقة السابقة، كالتي تككف دينا ثابتا في ذمة  فإف النفقة تقدر عمى أساس إعساره أما
 .2قت االستحقاؽ، كليس كقت األداءالمنفؽ فإف تقديرىا يخضع لحالة المنفؽ ك 

 آثار المتناع عف أداء النفقة: الفرع الثاني

 أكل: آثار المتناع عف أداء النفقة في الفقو اإلسالمي

زاـ النفقة عمى أكالده إلى اء األب المخؿ بالتاختمؼ فقياء الشريعة اإلسالمية حكؿ جز 
 :قكالف

 القكؿ األكؿ: 

ذىب المالكية كالشافعية إلى القكؿ بعدـ حبس الكالد، بؿ يجبر عمى اإلنفاؽ بكسائؿ 
 أخرل، إكراما لحؽ األبكة.

 القكؿ الثاني: 

حبس يحبس الكالد كذلؾ خكفا مف تمؼ الكلد، ففي االمتناع عف النفقة إمالؾ لو كفي ال
 حمؿ عمى اإلنفاؽ، لحفظ حياة اإلنساف، كىك أمر كاجب شرعا، كىذا ما ذىب إليو الحنفية.

يظير أف مذىب المالكية كالشافعية في عدـ حبس الكالد أليؽ بمقاـ األبكة، كفي نفس 
 .3سبة حقكقيا، بكسائؿ أخرل غير الحالكقت يضمف لمبنك 

                                                             
 ، سالؼ الذكر.11-84القانكف رقـ  -1
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 األسرة الجزائرم ثانيا: آثار المتناع عف أداء النفقة في قانكف

إذا امتنع األب عف أداء النفقة المحكـك بيا قضاء بحكـ نيائي عف أدائيا ألكالده 
ف  كزكجتو، باع القاضي مف أمكالو كأعطى المحكـك ليا بذلؾ ما تنفؽ عمى نفسيا كأكالدىا كا 
كاف معسرا كليس لو ماؿ ظاىر، كاف لمزكجة أف تطمب إلى القاضي حبس المديف بالنفقة 

 ممو إلى أدائيا.ليح

كيعاقب تبعا لذلؾ الممتنع عف أداء النفقة المقررة قضاء لمدة شيريف مف صدكر الحكـ 
دج  50.000سنكات حبس كبغرامة مف  3أشير حبس إلى  6الممـز بأداء النفقة بعقكبة مف 

، مع العمـ أف القانكف يفترض 1مف ؽ.ع.ج 331ج حسب نص المادة د 300.000إلى 
فع الزكج لمنفقة عمدم، ما لـ يثبت العكس، كما أف إعسار الزكج ميما كانت دائما أف عدـ د

صفتو، ال يعد عذرا مقبكال إلعفائو مف النفقة طبقا لمفقرة الثانية مف أحكاـ المادة المذككرة 
 أعاله.

ترفع الدعكل الخاصة بالنفقة أماـ المحكمة بدائرة اختصاصيا مسكف مستحؽ النفقة 
 مف ؽ.إ.ـ.إ 40نفقة طبقا ألحكاـ المادة الذم ىك الدائف بال

كإلدانة األب الممتنع عف أداء النفقة يجب إبراز عناصر التيمة، كالميمة التي امتنع 
 فييا عف عدـ الدفع، كتتمثؿ ىذه العناصر فيما يمي:

 .االمتناع العمدم عف أداء النفقة -1
 صدكر حكـ قضائي نيائي بدفع النفقة.  -2
 لألكالد.ديد كلـ يسدد األب النفقة المحكـك بيا مركر شيريف عف تاريخ التس -3

يجكز الحجز عمى أجر »منو عمى أنو  777( في المادة 09-08كجاء في ؽ.إ.ـ.إ.)
أك المرتب بقيمة النفقة الغذائية إذا كاف الديف المحجكز مف اجمو يتعمؽ بالنفقة الغذائية 

                                                             
، المتضمف قانكف العقكبات، 1966يكنيك  8ق المكافؽ ؿ 1386صفر عاـ  18، المؤرخ في 156-66القانكف رقـ  -1

 كمتمـ. ، معدؿ1966يكنيك  11المؤرخة في  49جبر عدد 
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كفي جميع األحكاؿ ل يجكز أك الكالديف أك الزكجة أك كؿ مف تجب نفقتيـ قانكنا  لمقصر
 .1«جاكز الحجز نصؼ األجر أك المرتبأف تت

تبقى الديكف المتعمقة بالنفقة الغذائية حؽ »عمى أنو  03الفقرة  779كنصت المادة 
 .«األكلكية عمى باقي الديكف عند الستفاء كفقا لمترتيب المنصكص عميو في ؽ.ـ.ج

النفقة المستحقة في »عمى أف  مف ؽ.ـ.ج تنص 03فقرة  993كتشير بأف المادة 
عمى  امتيازف التي ليا مف الديك  2«ة( األخير 6ذمة المديف ألقاربو، عف األشير الستة )

 جميع أمكاؿ المديف مف منقكؿ كعقار.

نالحظ اتفاؽ القانكف الجزائرم مع الفقو اإلسالمي في معاقبة رب األسرة عف التخمي 
فقة، كمما يعيب القانكف الجزائرم في ىذا الصدد ىك عف التزاماتو المادية، المتمثمة في الن

إطالتو لمدة االمتناع عف تقديـ النفقة المقررة قضاء، كالمقدرة بشيريف فأكثر، ككاف األجدر 
تتجاكز ىذه المدة شيرا كاحدا عمى األكثر، كىذا حتى ال يمحؽ األكالد العكز كالحاجة  أال

 اة.كالضرر جراء فقدانيـ األبسط ضركريات الحي

 زيارة المحضكف: المطمب الثاني

زيارة المحضكف حؽ يعطى لمف سقطت منو حؽ الحضانة لمختمؼ أسباب السقكط، 
كعمى الطرؼ األخر الذم يممؾ حؽ الحضانة أف يسمح لمطرؼ األخر مف زيارة المحضكف 

 .3قضى بيا القاضي كعدـ المعارضة كرؤيتو في األكقات التي

 

                                                             
، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 2008فبراير  25المكافؽ ؿ  1428صفر  18، مؤرخ في 09-08قانكف رقـ  -1

 . 2008أفريؿ  23صادرة بتاريخ  ،21كاإلدارية، ج.ر عدد 

، المتضمف القانكف المدني، جبر 1975سبتمبر  26المكافؽ ؿ  1935رمضاف  20، المؤرخ في 58-75األمر رقـ  -2
 ، معدؿ كمتمـ.30/09/1975المؤرخة في  78عدد 

، 2008، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 1محمد سمارة، أحكاـ كأثار الزكجية، شرح مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية، ط -3
 .318ص 
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 ضكفحؽ زيارة المح: الفرع األكؿ

 أكل: حؽ زيارة المحضكف فقيا

حؽ األبكيف بالمشاىدة أك الزيارة مقررا شرعا باتفاؽ الفقياء، لصمة الرحـ، كلكف اختمفكا 
 نسبيا، بحسب تقدير المصمحة لكؿ مف الكلد كالكالد الذم يككف كلده في حضانة غيره.

رؤيتو،  حؽ فألبيويرل الحنفية أف الكلد إذا كاف عند الحاضنة  رأم الحنفية: -1
ذا كاف الكلد عند أبيو لسقكط  بأف تخرج ، كا  الصغير إلى مكاف يمكف األب أف يراه فيو كؿ يـك

 حؽ األـ في الحضانة، أك النتياء مدة الحضانة، فألمو رؤيتو، بأف يخرجو إلى مكاف يمكنيا
، كالحد األقصى مرة كؿ أسبكع   كحؽ المرأة في زيارة أكالدىا.أف تبصر كلدىا كؿ يـك

أف لألـ أف ترل أكالدىا الصغار كؿ يـك مرة كأكالدىا الكبار كؿ  المالكية: رأم -2
 مرة، كاألب مثؿ األـ في الرؤية قبؿ بمكغ سف التعميـ، كأما بعد بمكغ سف التعميـ فمو أسبكع

  العطؿ.األسبكع كفي نصؼ أياـ عميو في نياية  االطالع
ييره في سف التمييز، لـ يرل أف المميز إف اختار أباه بعد تخ رأم الشافعية: -3

زيارة أمو، كيمنع األب األنثى مف زيارة أميا إذا اختارتو، كاألـ أكلى منيا بالخركج  يمنعو مف
لزيارتيا لسنيا كخبرتيا كال يمنع األب أـ المحضكف مف زيارتو ذكر أك أنثى، ألف في المنع 

دخكليا إلى منزلو، قطعا لمرحـ، لكف ال تطيؿ المكث، ك يمكنيا مف الدخكؿ، فإف بخؿ ب
أخرجو إلييا، كالزيارة مرة في األياـ، إال إف كاف منزليا قريبا، فال بأس مف دخكليا منزؿ 

، 1يو، كأصبر عميو، ألنيا أىدل إلبتمريضواألب كؿ يـك فإف مرض المحضكف، فاألـ أكلى 
ف لـ يرضى يككف التمريض في  مف األب كالتمريض يككف في بيت األب إف رضي بو ، كا 
بيتيا، كيجب التجنب في الحالتيف مف الخمكة بيا ككؿ مف الحنابمة كالشافعية قالكا: إف اختار 

ف  المميز أباه، كاف عنده ليال كنيارا، كال يمنع مف زيارة أمو، كال تمنع ىي مف تمريضو، كا 
إتماـ  اختارىا كاف عندىا ليال، كعند أبيو نيارا ليؤدبو كيعممو كأما البنت فتككف عند أبييا عند

عند األخر، ألف فيو حامال  زيارتياسف السابعة إلى يـك زفافيا، كال يمنع أحد األبكيف مف 
عمى قطيعة الرحـ ، كلكف مف غير أف يخمكا الزكج باألـ، كال يطيؿ المقاـ، ألف األـ صارت 
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 ال يسمع كالميابالبينكنة أجنبية منو، كأف تختار األـ أكقات خركج األب إلى معاشو، لكي 
 .1كيتمذذ بسماعيا

 ثانيا: حؽ زيارة المحضكف قانكنا

الثاني، لككف الزكجية  كيغادرهالمحضكف مف طالؽ البد لو أف يعيش مع أحد الكالديف 
القائمة بينيما انفكت كانحمت، إذا أسندت الحضانة ألحدىما، فإف الحؽ لألخر يككف في 

 و حتى كلك كانا مطمقيف.زيارة ابنو المحضكف كذلؾ لمنع حرماف المحضكف مف كالدي

كعمى القاضي عندما يحكـ »... مف ؽ.أ.ج أكدت عمى ذلؾ بنصيا عمى:  64المادة 
 .2«بإسناد الحضانة أف يحكـ بحؽ الزيارة

كاف عمى القانكف ىذا عندما ألزاـ القاضي بأف يحكـ بحؽ الزيارة أف يحدد معنى 
الزيارة بناءا عمى طمب  الزيارة، كالحاالت التي يمكف لمقاضي أف يقضي بسقكط حؽ

 الحاضف.

 :3األخيرة مف ىذه المادة أىميابالتالي يمكف استنتاج بعض الدالالت مف الجممة 

  أف المشرع الجزائرم عندما رتب الحاضنيف، خكؿ لغيرىـ حؽ الزيارة، كأف ىذه
 كاالختيار.جاءت عمى سبيؿ الكجكب كليس الجكازية  األخيرة
  بإعطاء حؽ الزيارة كلك غفؿ عنيا المعني باألمر، الجممة األخيرة أمرت القاضي

ا إذا نطؽ بإسناد الحضانة دكف النص عمى حؽ الزيارة، كمنطمؽ ذلؾ بالحكـ يككف معي كأف
عنو  ليس لمصمحة الغير بقدر ما ىك مكرس لمصمحة المحضكف الذم ال ينبغي أف ينقطع

 أىمو نيائيا. 
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 صريا عمى األب كاألمر ممف لـ تسند حؽ الزيارة المنكط عميو في المادة لـ يكف ح
الحضانة، بؿ يتعدل األمر إلى كؿ مف لو مصمحة مراعاة لمصمحة المحضكف، فقد  إلييـ

 تقرر لمجد كلمعـ أك الخاؿ أك أم شخص أخر ييمو أف يظؿ المحضكف عمى صمة بو.

ة ىذا كقضت المحكمة العميا في إحدل قراراتيا: " مف المقرر شرعا أنو كما تجب النفق
 .1البف يككف لو حؽ الزيارة أيضاعمى الجد البف ا

كمف ثـ فإف قضاة المكضكع لما قضكا بحؽ الزيارة لمجد الذم يعتبر أصال لمكلد كىك 
بمنزلة كالده المتكفي، كما تجب عميو النفقة، يككف لو أيضا حؽ الزيارة طبقا ألحكاـ المادة 

كالفركع عمى األصكؿ حسب تجب نفقة األصكؿ عمى الفركع »ؽ.أ.ج التي نصت  77
فعمكا طبقكا صحيح  ، فإف القضاة بقضائيـ كما«القدرة كالحتياج كدرجة القرابة في اإلرث

 .2القانكف

ف أعطت أحقية الجد ألب في الزيارة بالنفقة، إال  فالمحكمة العميا مف خالؿ ىذا القرار كا 
 64صؿ، كأف المادة أنيا تكصمت في األخير إلى أف الجد أصؿ، كما يحؽ لمفرع يحؽ لأل

األـ أكلى بحضانة كلدىا، ثـ األب، ثـ الجدة ألـ، ثـ الجدة ألب، ثـ »مف ؽ.أ.ج نصت 
الخالة، ثـ العمة، ثـ األقربكف درجة مع مراعاة مصمحة المحضكف في كؿ ذلؾ، كعمى 

نتج منيا أنيا أعطت حؽ ، نست«القاضي عندما يحكـ بإسناد الحضانة أف يحكـ بحؽ الزيارة
لو شرعا الزيارة كاف لو لـ تحصر ذلؾ في أب المحضكف أك أمو فحسب، كمف يحؽ ارة ك الزي
 . 3ذلؾ

 مكاف الزيارة المحضكف: الفرع الثاني

يككف مكاف الزيارة ذلؾ المكاف الذم يتمتع فيو المحضكف برعاية زائره كلك تطمب األمر 
لمزائر لمسكف المطمقة  ساعات معدكدات، كلذلؾ ال يمكف أف يككف مكاف الزيارة يسبب حرجا

 مثال، ألنيا أصبحت أجنبية عنو.
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ارة لمزكج في بيت الزكجة كمف المقرر شرعا أنو ال يصح تحديد ممارسة حؽ الزي
 .1المطمقة

فعمى المحكمة تكميؼ الطرفيف االتفاؽ عمى مكاف المشاىدة، كيبذؿ القاضي جيده في 
ؼ الحضانة كىـ الصغير كمف ذلؾ بما يتفؽ مع النصكص الشرعية، كيحقؽ مصمحة أطرا

بيده الصغير كمف لو حؽ المشاىدة، كبما ال يمحؽ الضرر بأحدىـ، فإذا اتفقا حكمت بو، أما 
إذا لـ يتفقا أك كاف المدعى عميو غائبا تفكض المحكمة مأمكر اإلجراء الذم تقيـ الحاضنة 

ىك مكاف إقامة  في منطقتو بتحديدىما، حيث استقر اجتياد القضاء عمى أف مكاف المشاىدة
الحاضنة كال تجبر عمى إرسالو إلى خارج محؿ إقامتيا ليراه طالب المشاىدة، فإف تعذر 
تحديد مكاف المشاىدة بمكاف إقامة الحاضنة بعد التحرم عف ذلؾ تحدد المحكمة المختصة 

 .2ضرر أقرب مكاف لمحاضنة حتى ال يمحقيا

 ميعاد الزيارة المحضكف: الفرع الثالث

رة عمى العادة نيارا ال ليال مرة في كؿ أسبكع بالنسبة لألـ كمرة في كؿ شير تتـ الزيا
بالنسبة لغيرىا، كعند التنازع يقـك بتحديد ميعاد الرؤية أك مكانيا كيكمؼ مف عنده الكلد 

ذا امتنع عف إحضاره أجبره عميوإحضاره ليراه األخر فيو   .3كا 
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 خالصة

في الفقو اإلسالمي كقانكف عتبارىا حاضنة، حددت لممطمقة الحاضنة حقكؽ خاصة با
 الجزائرم، تتمثؿ ىذه الحقكؽ في: أجرة الحضانة كالرضاع، كمسكف المحضكف. األسرة

تعد الحضانة مف كاجبات األبكيف مادامت العالقة الزكجية قائمة، كفي حالة انفصاليما 
رضاع محضكنيا.  بطالؽ فإف أـ المحضكف تستحؽ أجرة عف حضانتيا كا 

دير قاضي المحكمة الذم يأخذ م أجرة الحضانة المكمؼ بنفقة المحضكف، كفقا لتقيؤد
 حالة عمى حدل. الظركؼ المادية كاالجتماعية لكؿ االعتبار بعيف

مما يستمـز عمينا حسب المادة لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إطالقا إلى أجرة الحضانة، 
، أما بالنسبة ألجرة الرضاع فقد مف ؽ.أ.ج الرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية 222

كأحكاـ الشريعة اإلسالمية الرضاع عنصر مف عناصر النفقة الكاجبة عمى  جعمت مبادئ
عمى تييئة المرضعة، كدفع أجرة الرضاعة، إال أنو كبتفحصنا لقانكف  األب البنو، كىك مجبر
مف ؽ.أ.ج، كعميو  222يتطرؽ ألحكاميا، مما يجعمنا نطبؽ المادة  األسرة الجزائرم نجده لـ

ف الرضاع فإف القاضي عميو أف يستجيب لطمبيا، ىذا حتى ك  إذا ما حدث كطمبت األـ أجرة ا 
 األسرة عمى ذلؾ. لـ ينص المشرع صراحة في قانكف

 كب مسكف الحضانة لمحاضنة كالشركطاختمؼ فقياء الشريعة اإلسالمية في مدل كج
اعتبر حؽ الحاضنة في االستفادة مف سكف  الكاجب تكفرىا لمتمتع بو إال أف قانكف األسرة

حؽ مقرر قانكنا كالتزاما يقع عمى عاتؽ األب، عند تكفر شركط محددة، تتمثؿ في  الحضانة
قضائي نيائي بطالقيا يتضمف إسناد الحضانة إلييا، أما الشرط الثاني فيتمثؿ  صدكر حكـ

يو الحضانة، كما أقرت في أف يككف لألب مسكف مالئـ يمكف أف يمنحو لممطمقة لتمارس ف
لمحاضنة كلممحضكف الحؽ في السكف، تمكف في دفع األب بدؿ  ضمانات قانكنية تضمف

تعذر تكفير السكف المالئـ لممارسة الحضانة كبقاء الزكجة  اإليجار لمحاضنة، كفي حالة
مف  72بمسكف الزكجية لغاية تكفير األب المسكف الحضانة، كفي ىذا اإلطار نصت المادة 

عمى أنو في حالة الطالؽ يجب عمى األب  2005 سنة 02-05.ج المعدلة باألمر رقـ ؽ.أ
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أف يكفر لمف حكـ ليا القضاء بحؽ الحضانة سكنا مالئما لتمارس فيو حؽ الحضانة مع 
ف تعذر  اإليجار. عميو تكفير السكف فعميو دفع بدؿ المحضكف، كا 

 الشرع كالقانكف كىذا الحؽ يبقىـ مف كاجبات األب عمى أكالده كاجب النفقة، كذلؾ بحك
مستمرا حتى بعد الطالؽ، كتسمى ىذه النفقة بنفقة المحضكف التي تعتبر مف الحقكؽ المالية 

"لينفؽ ذك سعة : ىلألبناء عمى األب، يقدرىا القاضي حسب يسر كعسر األب، لقكلو تعال
كالعالج كالسكف "الغذاء كالكسكة مف ؽ.أ. ج:  78تشمؿ كفؽ نص المادة  ، كالتيمف سعتو"

 الضركريات في العرؼ كالعادة". كاألجرة كما يعتبر مف

 بات عميو سكاء في الفقو اإلسالميكفي حالة امتناع األب عف أداء النفقة، قررت عقك 
 التشريع الجزائرم. أك

تجدر اإلشارة إلى أنو استحدث المشرع الجزائرم صندكقا خاصا أطمؽ عميو صندكؽ 
يتضمف إنشاء صندكؽ  2015يناير  4المؤرخ في  01-15انكف رقـ النفقة، ذلؾ بمكجب الق

النفقة، كذلؾ بعد أف كاف مزعما أف يككف في إطار تعديؿ قانكف األسرة، كقد جاء مككنا مف 
عامة، إجراءات االستفادة مف المستحقات المالية، أحكاـ مالية، كأحكاـ  أربع فصكؿ: أحكاـ

ألطفاؿ المحضكنيف، إال أف التطبيؽ العممي ىك خصيصا لحؿ مشاكؿ ا جاء نيائية، الذم
صندكؽ النفقة سيستجيب لمطمبات الرامية إلى دفع المستحقات  الذم سيكشؼ ما إذا كاف
 الخاصة بأجرة السكف أـ ال.
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اف مكضكع الحقكؽ المالية بعد الطالؽ مف أىـ المكاضيع التي تخص المجتمع كالتي 
عمييا، كعمى ىذا األساس قمنا بدراسة ىذا المكضكع  كاالطالعأم فرد إلى معرفتيا يحتاج 

 أكثر. كالتعمؽ فيو

عند دراستنا المكضكع الحقكؽ المالية لممرأة المطمقة استخمصنا عدة نتائج، حيث نجد أف 
يـ المشرع اعتمد عمى أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كآراء الفقياء عمى اختالفيـ في بعض المفاى

فقد جاءت كؿ مف الشريعة اإلسالمية ككذا قانكف األسرة الجزائرم، ببعض الحقكؽ المرأة 
 المطمقة كىي كؿ مف المتعة، الصداؽ، التعكيض عف الطالؽ التعسفي، نفقة الحضانة.

المشرع الجزائرم لـ يأتي بتعريؼ صريح لممتعة ىذا ما يجعمنا نتجو إلى تعاريؼ الشريعة 
 ىا مصدر مف مصادر قانكف األسرة الجزائرم.اإلسالمية باعتبار 

مف خالؿ تمعننا في قانكف األسرة نجد أف المشرع لـ يتطرؽ إلى نفقة المتعة، بؿ جاء 
منو كنصت عمى الطالؽ التعسفي كبالرجكع إلى اجتيادات القضاة نجد أنيـ  52في المادة 

 اعتبركا أف المتعة ىي نفسيا التعكيض عف الطالؽ التعسفي.

منو نص عمى أف الزكجة المطمقة  16يخص الصداؽ نجد أف المشرع في المادة فيما 
تستحؽ الصداؽ کامال بالدخكؿ كتستحؽ نصفو عند الطالؽ قبؿ الدخكؿ، أما بالنسبة 
لمشريعة اإلسالمية فقد ذكر الفقياء أف الزكجة المطمقة تستحؽ الصداؽ المسمی کامال 

 بالدخكؿ الحقيقي.

رع لـ يعرفيا صراحة إال أنو يمكف استنتاج التعريؼ مف خالؿ المكاد فبالنسبة لمعدة فالمش
مف قانكف األسرة الجزائرم، إف القانكف الجزائرم نص  60-59-58التي تتعمؽ بالعدة كىي 

 61عمى نفقة المعتدة مف طالؽ كلـ يفرؽ بيف الطالؽ الرجعي كالطالؽ البائف، فنص المادة 
الجزائرم تبنى مذىب المالكية الذم تقتضي أف نفقة  جاءت عامة، كمما نالحظ أف المشرع

المعتدة إذا كانت مف طالؽ رجعي ال تسقط بخركجيا مف البيت كلك خرجت بدكف إذف 
 زكجيا.

مف قانكف األسرة  49لقد اعتبر المشرع أف الطالؽ ال يثبت إال بحكـ كىذا حسب المادة 
 مف نفس القانكف. 50ب المادة كالطالؽ الذم صدر مف طرؼ القاضي يككف بائنا كىذا حس
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المطمقة الحاضنة ليا حقكؽ خاصة بيا تتمثؿ في أجرة الحضانة كالرضاع كسكف 
قانكف األسرة الجزائرم، ككذا ليا الحؽ في النفقة  72لممارسة الحضانة حسب المادة 

 مف قانكف األسرة الجزائرم كما أف ليا 61كاإلسكاف طيمة فترة العدة تطبيقا لنص المادة 
مف قانكف األسرة الجزائرم كنفقة المتعة كالتعكيض عف  80أيضا نفقة اإلىماؿ بنص المادة 

 مف ؽ.أ. ج. 52الضرر الالحؽ بيا في حالة تعسؼ الزكج في الطالؽ طبقا لممادة 

 التكصيات

بعد الدراسة النظرية لممكضكع في ضكء ما تكصمنا إليو مف نتائج، يمكف تقديـ جممة مف 
تي مف شأنيا أف تساىـ كلك بقدر محدكد في تكضيح أكثر ليذه الحقكؽ كذلؾ االقتراحات ال

 بيدؼ استقرار قانكف األسرة الجزائرم بيذه االقتراحات ىي:

فرض المتعة لكؿ مطمقة عدا مف طمقت قبؿ الدخكؿ كقد فرض ليا مير، فميا نصؼ ما  -
يث أف ضرر الطالؽ فرض ليا كالتزاـ بأحكاـ المتعة فيما كرد في الشريعة اإلسالمية ح

 يمحؽ المطمقة سكءا كاف الطالؽ تعسفيا أك غير تعسفي.
مصير الطالؽ بعد انحالؿ الرابطة الزكجية ميدد في حاؿ إعسار األب كعدـ عمؿ األـ  -

ليذا يجب عمى المشرع الجزائرم إيجاد حؿ اجتماعي يحمي بو الطفؿ، كلقد استحدث 
 04المؤرخ في  01-15ب قانكف رقـ صندكقا أطمؽ عميو صندكؽ النفقة، كذلؾ بمكج

يتضمف إنشاء صندكؽ النفقة، كذلؾ بعد أف كاف مزعما أف يككف في إطار  2015يناير 
تعديؿ قانكف األسرة، فاإلسراع بتطبيؽ صندكؽ النفقة يبقى مف أىـ الحمكؿ اآلنية التي 
ة تفرض ضركرتيا بحدة في كقت التي يحتـ فيو منطؽ األكلكيات نظرا لخطكرة ظاىر 

 الطالؽ.
 ضركرة منح الحاضنة غير األـ مسكنا لممارسة الحضانة، رعاية لمصمحة المحضكف. -
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 الكتب -أ

 اج كالفرقةابراىيـ عبد الرحماف ابراىيـ، الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، الزك  -1
 . 1999ة لمنشر كالتكزيع، عماف كحقكؽ األقارب، د.ج، د.ط، دار الثقافي

 أحمد عمي الجردات، الكسيط في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية الجديد، الزكاج كالطالؽ، -2
 . 2010التكزيع، عماف، األردف، د.ج، دار القنديؿ لمنشر ك 

 الخمع، حقكؽ األكالد، نفقة األقارب أحمد فراج حسف، أحكاـ األسرة في اإلسالـ، الطالؽ، -3
 كفقا ألحداث التشريعات القانكنية، د.ج، د.ط، دار الجامعية الجديدة لمنشر اإلسكندرية،

.2004 
 الغندكر أحمد، الطالؽ في الشريعة اإلسالمية كالقانكف، بحث مقارف، د.ج، دار المعارؼ -4

 ف. .بمصر، د.س
 ، ديكاف المطبكعات2فقو كالقضاء، د.ج، طالغكثي بف ممحة، قانكف األسرة عمى ضكء ال -5
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 جميؿ فخرم محمد جانـ، أثار عقد الزكاج في الفقو كالقانكف، د.ج، دار الحامد لمنشر -8
 . 2009كالتكزيع، عماف، 

 ، دار ىكمة2ج، ط.د ،كالطالؽيا شؤكف األسرة، الزكاج دالندة يكسؼ، دليؿ في قضا -9
 .2008لمطباعة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 



 المراجع قائمة

 
77 

ديابي باديس، أثار فؾ الرابطة الزكجية، التعكيض، النفقة، العدة، حضانة، متاع، د.ج  -10
 . 2008 دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر،

ؽ التعسفي في الفقو رسمية عبد الفتاح مكسي الدكس، دعكل التعكيض عف الطال -11
 . 2010لمنشر، عماف، األردف،  اإلسالمي، د.ج، دار القنديؿ

رمضاف عمي السيد الشرنباطي كجابر عبد اليادم سالـ الشافعي، أحكاـ األسرة  -12
الخاصة، بالزكاج كالفرقة كحقكؽ األكالد في الفقو اإلسالمي كالقانكف كالقضاء، دراسة 

حقكقية، ، منشكرات الحمبي ال2كلبناف، د.ج، طالقكانيف األحكاؿ الشخصية في مصر 
 . 2011بيركت، لبناف، 

عيف مميمة،  صقر نبيؿ، قانكف األسرة نصا كفقيا كتطبيقا، د.ج، د.ط، دار اليدل، -13
 الجزائر، د. سف. 

د.ج، د.ط، دراسة فقيية  شامي أحمد، قانكف األسرة الجزائرم، طبقا ألحداث التعديالت، -14
 . 2010معة الجديدة، مصر، الجاكنقدية مقارنة، دار 

عبد العزيز سعد، قانكف األسرة الجزائرم في تكبة الجديد، شرح أحكاـ الزكاج كالطالؽ  -15
 . 2010شر كالتكزيع، الجزائر، لمطباعة كالن اليكمة، دار 4ط بعد التعديؿ، د.ج،

سة ، دراكالتشريعيةالقضائية  االجتياداتعبد الفتاح تقية، قانكف األسرة، مدعما بأحدث  -16
 . 2012كتاب الحديث، الجزائر، مقارنة، د.ج، د.ط، دار ال

ر الخمدكنية، عبد القادر بف حرز اهلل، الخالصة في أحكاـ الزكاج كالطالؽ، د.ج، دا -17
 . 2007الجزائر، 

عبير ربحي شاكر القدكمي، التعسؼ في استعماؿ الحؽ في األحكاؿ الشخصية، د.ج،  -18
 . 2007األردف،  مكزعكف، عماف،دار الفكر الناشركف كال

، مسائؿ األحكاؿ الشخصية، د.ج، د.طمأمكف محمد أبك سيؼ، اجتيادات قضائية في  -19
 . 2010الحديث، إربد، األردف، عالـ الكتب 

محمد بف ابراىيـ بف عبد اهلل التكيجيرم، مختصر في الفقو اإلسالمي في ضكء القرآف  -20
 .2012، السعكدية، 14كالسنة، د.ج، ط

لمنشر، عماف،  الحضانة بيف الشريعة كالقانكف، د.ج، دار الثقافةمحمد عميكم ناصر،  -21
 . 2010األردف، 



 المراجع قائمة

 
78 

محمد سمارة، أحكاـ كأثار الزكجية، شرح لقانكف األحكاؿ الشخصية، د.ج، دار الثقافة،  -22
 . 2008التكزيع، الجزائر، لمنشر ك 

الجامعية محمد كماؿ الديف إماـ، الزكاج كالطالؽ في الفقو اإلسالمي، د.ج، د.ط، دار  -23
 شر، مصر، اإلسكندرية، د.سمف. لمطباعة كالن

شركف ، دار الفكر نا2محمكد عمي السرطاكم، شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، د.ج، ط -24
 .2007كمكزعكف، األردف، 

مصطفى ابراىيـ الزلمي، أحكاـ الزكاج كالطالؽ في الفقو اإلسالمي المقارف، دراسة  -25
 . 2011يثة لمكتاب، لبناف، لحدمقارنة بالقانكف، د.ج، المؤسسة ا

، د.ب.ف، 4عية، د. ج، طمصطفى الشمبي، أحكاـ األسرة في اإلسالـ، دار الجام -26
1983 . 

مصطفى محمد أميف حيدر األتركشي، أحكاـ الزكاج كالطالؽ في الفقو اإلماـ ابف  -27
، د.ج، قنديؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،   .2010حـز

 أطركحات كمذكرات -ب

 األطركحات:-1
القضائي الجزائرم، أطركحة  االجتيادألغات ربيحة، الحقكؽ الزكجية عمى ضكء  -

 . 2011عة الجزائر كمية الحقكؽ، الحقكؽ، جام في الدكتكراه
 المذكرات:-2
بف عائشة لخضر، إثبات الحقكؽ المالية لزكجيف، دراسة مقارنة نقدية تحميمية، مذكرة  -1

ؽ جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، السنة لنيؿ شيادة ماجيستير في القانكف، كمية الحقك 
 2008-2009. الجامعية،

 غضباف مبرككة، النفقة بيف التشريع كاالجتياد القضائي، مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى -2
 شيادة الماجيستير في القانكف، فرع عقكد كمسؤكلية، كمية الحقكؽ بف عكنكف، جامعة

 . 2010-2009ر، السنة الجامعية، الجزائ



 المراجع قائمة

 
79 

قنانة، الخطبة كأثار العدكؿ عنيا، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في الحقكؽ، مبرككة م -3
-2008، السنة الجامعية، العقكد كالمسؤكلية، جامعة الجزائر، بف يكسؼ بف خدة فرع

2009. 
بمقاسـ صكنية، األثار المادية لمطالؽ في ظؿ الشريعة اإلسالمية كقانكف األسرة  -4

دة الماستر في الحقكؽ، قسـ القانكف الخاص، جامعة مذكرة تخرج لنيؿ شيا الجزائرم،
 . 2013، 2012تاريخ المناقشة،  أكلحاج، البكيرة، أكمي محند

 بكسنة محمد، بف حمكدة يكسؼ، العجركد كليد، كماؿ عثماف بف الصغير سامية، ركيحج -5
سمية، محمدم مديحة، كحالت ريمة، التطميؽ كالخمع، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة 

في القانكف، قسـ الحقكؽ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، جيجؿ، السنة  الميسانس
 .2010/2011الجامعية، 

بكفيس محمد، عبدم عماد الديف، قطيش كفاء، شباح غنية، شمكش صباح، كريكم  -6
مرغيت عمار، إثبات الطالؽ في ظؿ الفقو كالقضاء الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة  ىاجر،

قسـ العمـك ية اإلدارية، قسـ كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية الميسانس في العمـك القانكن
 . 2011جيجؿ، السنة الجامعية،  جامعة كاإلدارية، القانكنية

 جالؿ نضاؿ، جكدم لبني، ذكيبي شييناز، معتكؽ فمة، النزاع حكؿ متاع البيت في الفقو -7
 ؽ، قسـ قانكفاإلسالمي كالقانكف الكضعي، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الميسانس في الحقك 

 . 2014-2013، السنة الجامعية، -2-الخاص، جامعة سطيؼ 
 حيدب نكر الديف، التعسؼ في استعماؿ الحؽ قبؿ كبعد قياـ الزكجية، مذكرة التخرج لنيؿ -8

شيادة الماستر في القانكف، قسـ القانكف الخاص، جامعة العقيد أكمي محند أكلحاج، 
 .2015-2014البكيرة، السنة الجامعية، 

قارم عبد الكىاب، غنام سفياف، الحقكؽ المالية لممرأة المطمقة فقيا كقانكنا، مذكرة تخرج  -9
شيادة الماستر في القانكف، قسـ القانكف الخاص، جامعة أكمي محند أكلحاج،  لنيؿ

 .2014-2013البكيرة، السنة الجامعية، 

 القرارات كالمجالت -جػ

 المجالت:-1



 المراجع قائمة

 
74 

  1997، ـ.ؽ، لسنة 136604، ممؼ رقـ 23/04/1996ؽ.ـ. ع، صادر بتاريخ ،
 .2ع

 .2001ش، ع خاص، الجزائر، ..ؽ، غ.أإـ. 
  2005، ـ.ؽ لسنة 318418ممؼ رقـ  ،12/02/2005ؽ.ـ. ع، صادر بتاريخ ،

 .01ع
  2006، ـ.ؽ سنة 368660ممؼ رقـ  ،12/07/2006ؽ.ـ. ع، صادر بتاريخ ،

 .01ع.أ.ش، ع

 القانكنية النصكص -د

، 1966يكنيك  8ق المكافؽ 1386صفر عاـ 18خ في المؤر  156-66أمر رقـ  -
 ، معدؿ كمتمـ. 1966يكنيك 11في  مؤرخة 49يتضمف قانكف العقكبات، ج.ر عدد 

 1975سبتمبر  26المكافؽ ؿ  1935رمضاف  20المؤرخ في  58-75أمر رقـ  -
 ، معدؿ كمتمـ.30/09/1975المؤرخة في  78المدني، ج.ر عدد المتضمف القانكف 

يكنيك سنة  09ق، المكافؽ ؿ 1404رمضاف عاـ  09مؤرخ في  11-84قانكف رقـ  -
، معدؿ 1984جكاف  12في  مؤرخة 24يتضمف قانكف األسرة، ج.ر عدد  1984
 كمتمـ. 

، 2008فبراير  25المكافؽ ؿ  1428صفر  18مؤرخ في  09-08قانكف رقـ  -
بريؿ أ 23، صادرة بتاريخ 21، ج.ر كاإلداريةيتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 

2008. 
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 55  نفقة المحضكف: المطمب األكؿ
 55 أحكاـ نفقة المحضكف: الفرع األكؿ

 58 .شركط استحقاؽ نفقة المحضكف: أكال
 59 محضكفتقدير نفقة ال: ثانيا

 63 االمتناع عف أداء النفقة أثار: الفرع الثاني
 63 االمتناع عف أداء النفقة في الفقو اإلسالمي أثار: أكال
 64 االمتناع عف أداء النفقة في قانكف األسرة الجزائرم أثار: ثانيا

 64 زيارة المحضكف: المطمب الثاني
 65 حؽ زيارة المحضكف: الفرع األكؿ

 66  يارة المحضكف فقياحؽ ز : أكال
 67 حؽ زيارة المحضكف قانكنا: ثانيا

 68 مكاف الزيارة المحضكف: الفرع الثاني
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 69 ميعاد الزيارة المحضكف: الفرع الثالث
 73 خاتمة

 75 قائمة المراجع
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  ممخص :

ائرم أعطكا حقكقا مالية الطالؽ ظاىرة اجتماعية متفشية، لذا الشرع كالقانكف الجز 
لممطمقة الحاضنة كمحضكنيا لحمايتيـ مف التشتت كالضياع كمف تعسؼ الزكج في استعماؿ 
حقو، كنظـ المشرع الجزائرم ىذه الحقكؽ المالية ضمف نصكص قانكنية منيا : حؽ النفقة 
كالسكف التي يقدرىا القاضي حسب يسر كعسر الزكج، أعدت لألب عقكبات في حالة 

 عو عف أداء النفقة سكاء في الفقو االسالمي أك التشريع الجزائرم.امتنا

استحدث المشرع الجزائرم صندكؽ النفقة لحؿ مشاكؿ األطفاؿ المحضكنيف في سنة 
2015. 

Summary : 

Divorce is a widespread social phenomenon, so Islamic Sharia and 

Algerian law gave financial rights to the divorced woman who nurtures  and her 

incubator  to protect them from fragmentation and loss, It is the abuse of the 

husband's right , The Algerian legislator regulated these financial rights in legal 

provisions The right to alimony and housing, valued by the judge according to 

the material condition of the husband , Algerian legislation and Islamic 

jurisprudence have prepared punishment for father if he refuses to pay expenses, 

The Algerian legislator introduced the Alimony Fund to solve the problems of 

children in custody in 2015. 

 

 

 

 

    

   


