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تعتبر عالقة الزكاج مف أنبؿ الركابط ألنيا السبیؿ الشرعي الكحید لتككیف أسرة أساسيا     
ـْ َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا  ))المكدة كالرحمة لقكلو تعالى  َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ َلُكـ ِمْف َأْنُفِسُك

  .1((َوَجَ َؿ َ ْيَنُكـ مَّمَو َّمًة َو َرْ َمًة ِإفَّم  ِف َ ِلَؾ َ َياٍت لَِّ ْوـٍ َيَتَفكَّمُروفَ 

    فقكاـ الحیاة الزكجیة ىك التماسؾ ك الرحمة ك المكدة ك التسامح ك إحتراـ الزكجیف 
لبعضيما البعض ىذه العكامؿ ليا اثر فعاؿ في سمكؾ األكالد بحیث تساعدىـ عمى التكافؽ 

النفسي ك العقمي ك الشعكر باإلستقرار في ظؿ أسرة متماسكة، لذلؾ فإف استقرار الحیاة 
الزكجیة مف الغیات التي حرص عمى تحقیقيا كؿ مف الشریعة ك القانكف ألف األصؿ في 
عقد الزكاج األبدیة كمف أجؿ ذلؾ تعتبر الصمة بیف الزكجیف مف أقدس الصالت ك أكثقيا 

 . 2((َوَأَخْ ف ِمنُكـ ِميثَاًقا َغِميًظا  )) لقكلو تعالى

طارا كاضحا لعالقة الزكاج بیف الرجؿ كالمرأة، إف      فالشریعة اإلسالمیة قد كضعت نظاما كا 
ركعي ذلؾ اإلطار الشرعي إكتممت حیاة الفرد بما یرضي اهلل كیحقؽ السعادة لصاحبو في 

ذا حدث ما یؤدم إلى تعثر الحیاه بیف الرجؿ كالمرأة فقد أكجدت حمكال شرعیة  دنیاه كآخرتو، كا 
 . 3((َ ِإْمساٌؾ ِ َم ُروٍؼ َأْو َتْسريٌح ِ ِإْ ساٍف  )): لتجنب المشكالت األسریة طبقا لقكلو تعالى 

     بإضطراب تمؾ العالقة تحؿ الكراىیة محؿ المكدة كالرحمة، كیشتد الشقاؽ، كیصعب 
الكفاؽ، ك یصبح التنافر ىك المتحكـ، ك القمكب إذا تنافر كدىا ال تمتئـ مما قد یؤدم لفشؿ 
الزكاج كیعجز عف تحقیؽ اليدؼ المتكخى منو بأم سبب مف األسباب فیككف الفراؽ أكلى 

ْف َيتَفرقا ُيْغِف اهلل ُكالٌّ ِمف ِسَ ِتِو وَكاَف اهلل واِس ًا َعِميمًا  )): كما قاؿ تعالى   .4((َواِ 
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     لما كاف اإلسالـ دینا عاما كاقعیا یعمؿ حسابا لكؿ الظركؼ كاإلحتماالت التي یتعرض 
ليا اإلنساف، شرع الطالؽ لیتخمص الزكجاف مف الفاسد كالشركر التي تترتب عمى بقاء الحیاة 

 .1الزكجیة عند عدـ القدرة عمى إستمرارىا

     فؾ ىذه الرابطة الزكجیة یرتب عمیيا حقكؽ لممرأة المطمقة كالتي تتمثؿ في التعكیض 
عف الطالؽ التعسفي الصادر مف الزكج بإرادتو المنفردة حیث تكجب النفقة عمیيا ما دامت 
ذا كانت ىذه العالقة قد أثمرت  في عدتيا، كالتي تختمؼ ىذه األخیرة مف امرأة ألخرل، كا 

أكالدا تستحؽ ىذه المطمقة الحضانة كمسكف لممارستيا ك دفع بدؿ اإلیجار، كبما أف الزكجاف 
كانا یسكناف في بیت مشتركة قبؿ الطالؽ فإنيما یممكاف متاع مشترؾ بینيما، كعند فؾ 

 . 2الرابطة یقع نزاع حكؿ ىذا المتاع الذم في الغالب یصعب إثبات ممكیتو ألحدىما

     لككف قانكف األسرة الجزائرم كمعظـ التشریعات العربیة مستمدة مف الشریعة، إال أنو 
یمحظ بكضكح بعض المخالفات الشرعیة في تطبیؽ بعض األحكاـ القضائیة مف كجية النظر 

القانكني، فجاءت بعض المكاد في جزیئاتيا مخالفة ألحكاـ الشریعة اإلسالمیة، إف لـ تكف 
 . 3المخالفة لنصكصيا فممقاصدىا في تشریع الطالؽ بصفة عامة

    تعتبر الحمایة القانكنیة لممرأة المطمقة مف أىـ المشاكؿ التي ىي مكضكع دراستنا، عمى 
إعتبار أف انحالؿ الرابطة الزكجیة تترتب عنو آثار كخیمة عمى المطمقة كاألكالد لككف الحیاة 

الزكجیة ذات قدسیة عظیمة ككصفيا القرآف الكریـ بالمیثاؽ الغمیظ، كمف ىنا حاكلت 
التشریعات العربیة كمف بینيا التشریع الجزائرم بإتباع الشریعة اإلسالمیة معالجة ىذه 

 :المشاكؿ، كیرد إلى أذىاننا التساؤؿ اآلتي

 

                                                           
  محفكظ بف صغیر، قضایا الطالؽ في اإلجتياد الفقيي كقانكف األسرة الجزائرم، دار الكعي لمنشر كالتكزیع،  -1

   .9،ص2012الجزائر،

.05، ص 2008بادیس دیابي، آثار فؾ الرابطة الزكجیة، دار اليدل، الجزائر، -  2  
.09محفكظ بف صغیر ، المرجع السابؽ، ص -  3  



مقدمة 

 

3 
 

إلى أي م ى و ؽ المشرع الجزائري والتشري ات ال ر ية االخرى مف خالؿ المنظومة     " 
ال انونية  ف تو ير  ماية قانونية   الة ل  وؽ المرأة المطم ة، وىؿ تتوا ؽ مع أ كاـ 

 "الشري ة اإلسالمية ؟ 

 

  :    لإلجابة عمى اإلشكالیة المطركحة قسمنا دراستنا إلى فصمیف كقد اتبعنا الخطة التالیة

الحقكؽ المادیة لممرأة المطمقة، الذم ینقسـ بدكره إلى مبحثیف، األكؿ خاص : الفصؿ األكؿ
بالحقكؽ المادیة لممرأة المطمقة مف الجانب الفقيي، كالثاني خاص بالحقكؽ المادیة لممرأة 

 .المطمقة مف الجانب القانكني 

الحقكؽ المعنكیة لممرأة المطمقة كبدكره ینقسـ إلى مبحثیف، األكؿ خاص : الفصؿ الثاني
بالحقكؽ المعنكیة لممرأة المطمقة مف الجانب الفقيي، كالثاني خاص بالحقكؽ المعنكیة لممرأة 

     .   المطمقة مف الجانب القانكني 
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 الفصؿ األوؿ

 ال  وؽ الما ية لممرأة المطم ة

     باعتبار أف الطالؽ حقیقة شرعیة ك إجتماعیة ك إقتصادیة بات مف الضركرم الحفاظ 
عمى حقكؽ المرأة المطمقة كىذه الحقكؽ كفميا اهلل سبحانو كتعالى في كتابو الكریـ، كذلؾ 
نظرا لحساسیة مركز الزكجة المطمقة كما ینتج عف الطالؽ مف آثار السیما في الجكانب 

 .المادیة كما أف المشرع الجزائرم إستنبط جؿ ىذه الحقكؽ مف الشریعة اإلسالمیة

     كتتجسد ىذه الحقكؽ المادیة أساسا في إلزاـ المطمؽ بدفع لمطمقتو تعكیضات جراء 
الطالؽ، فیكجد ما یسمى بالتعكیض الذم یككف نتاج إستعماؿ الزكج لحقو في الطالؽ دكف 

 الت ويض عف الطالؽ أف یككف مبرر تبریرا شرعیا كقانكنیا، كالمتعارؼ عمیو قانكنا 
 كینشأ عف الطالؽ أیضا عدة تعتدىا المطمقة تككف مدتيا بحسب كضعيا الجسمي الت سفف،

 كما أنو مف نف ة ال  ةكاإلجتماعي كیمـز المطمؽ أف یدفع ليا مقابؿ إعتدادىا كىك ما یسمى 
المقرر شرعا كقانكنا أف نفقة الزكجة كاجبة عمى زكجيا مادامت في عصمتو كلـ یثبت 

نشكزىا كلذلؾ تستحؽ المرأة المطمقة نفقة زكجيا عمیيا مادامت في عصمتو قبؿ صدكر 
، كما أف الزكجة المطمقة حسب الفقو تستحؽ  نف ة اإلىماؿالحكـ بالطالؽ كىذا ما یسمى 

 إال أنو عمى المستكل القانكف الجزائرم فإف قانكف األسرة لـ یتطرؽ  نف ة المت ةنفقة تسمى 
 . 1إلى ىذه النفقة كلـ یجعميا مف الحقكؽ المادیة لممطمقة

     كالجدیر بالذكر أنو یجب التمییز بیف الحقكؽ المادیة لممرأة المطمقة بدكف أكالد كالمرأة 
المطمقة التي أنجبت اكالدا فيذه االخیرة تستحؽ نفقة أكالدىا سیما القصر بإعتبارىا صاحبة 

الكالیة عمیيـ، كما أف لممرأة المطمقة الحاضنة الحؽ في أف یكفر ليا مطمقيا مسكف لممارسة 
 تحدده المحكمة في حالة ما إذا تعذر عمیو تكفیر مسكف   ؿ إيجارالحضانة أك أف یدفع ليا 

 .لممارسة الحضانة

                                                           

.04بادیس دیابي، المرجع السابؽ، ص - 
1
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     كأخیرا تجدر اإلشارة إلى أف المطمقة لدیيا الحؽ في حصكليا عمى المتاع الخاص بيا 
كالذم تركتو في البیت الزكجیة قبؿ طالقيا، كفي حالة كجكد نزاع حكؿ ىذا المتاع بینيا 

 .1 مف قانكف األسرة الجزائرم73كبیف مطمقيا تطبؽ المادة 

     فيذه الحقكؽ المذككرة أعاله ىي الحقكؽ المادیة الخاصة بالمطمقة كالتي سیتـ دراستيا 
بالتفصیؿ في مبحثیف حیث یشمؿ المبحث األكؿ الحقكؽ المادیة لممرأة المطمقة مف الجانب 

 .   الفقيي، كالمبحث الثاني نعالج فیو الحقكؽ المادیة لممرأة المطمقة مف الجانب القانكني

            

 الم  ث األوؿ

 ال  وؽ الما ية مف الجانب الف يف

     لقد حدد الفقو اإلسالمي الحقكؽ المادیة لممطمقة في النفقة كالمسكف أثناء العدة، كفي 
 .سكنى الحاضنة، كفي حؽ المتعة ككذا حقيا في المتاع المنزلي

     ىذه الحقكؽ قد تحكزىا المرأة كميا، كقد تقتصر عمى بعضيا، كذلؾ تبعا لما إذا كاف 
الطالؽ رجعیا أك بائنا، كحتى تستحؽ المطمقة كؿ أك بعض ىذه الحقكؽ یجب أف یككف 
الطالؽ ناتجا عف زكاج صحیح كتـ فیو الدخكؿ، أما إذا تـ قبؿ الدخكؿ، فال تستحؽ تمؾ 

 .الحقكؽ ألنو ال عدة ليا

 

 

 

 

 
                                                           

 02-05 كالمتضمف قانكف األسرة، المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 1984 یكنیك سنة 09 المؤرخ في 11-84 قانكف رقـ -1
 . 2005 فبرایر 27المؤرخ في 
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 المطمب األوؿ

  ؽ المطم ة  ف الت ويض عف الطالؽ الت سفف ونف ة المت ة

نما ىك       لـ یرد مفيـك التعكیض عف الطالؽ التعسفي في كتب الفقياء القدامى، كا 
مصطمح جدید أخذت بو القكانیف العربیة تبعا لمنظریات الفقيیة كلرأم بعض الفقياء بأف 

األصؿ في الطالؽ ىك الحظر كبناءا عمیو تقرر كضع مادة في القانكف لمتعكیض عف ىذا 
 .النكع مف الطالؽ

     باعتبار أف الطالؽ ىك الحؽ اإلرادم اإلنفرادم لمزكج یستعممو لیطمؽ زكجتو إال أف ىذا 
الحؽ أك ىذه الرخصة التي منحيا اهلل سبحانو كتعالى لمزكج فیجب أف یككف ىنالؾ سبب 
ال أعتبر ىذا الطالؽ تعسفیا في حالة ما إذا  جدم حتى یستطیع الزكج أف یطمؽ زكجتو كا 
طمقيا بدكف مبرر جدم كشرعي، كفي ىذه الحالة تستحؽ المطمقة طالقا تعسفیا تعكیضا 

 .1الت ويض عف الطالؽ الت سففیسمى 

 الفرع األوؿ

 ت ريؼ الت ويض   يا

     لـ یتعرض فقياء الشریعة اإلسالمیة لتعریؼ التعكیض بكضع نصكص محددة تبیف 
تعریفو، غیر أنيـ یستعممكف اصطالح الضماف أك التضمیف؛ فالضماف عندىـ یحمؿ في 

 . طیاتو ما یقصد بو مف اصطالح التعكیض عند فقياء القانكف المدني

كاجب رد الشيء أك بدلو "فقد كرد الضماف بيذا المعنى عمى لساف الفقياء أف الضماف ىك 
 .2"بالمثؿ أك بالقیمة

اإللتزاـ بتعكیض الغیر عما لحقو مف تمؼ الماؿ أك ضیاع :"      عرفو كىبة الزحیمي بأنو 
 .                                                              3"المنافع أك عف الضرر الجزئي أك الكمي الحادث بالنفس اإلنسانیة

                                                           

.06بادیس دیابي،المرجع السابؽ،ص -  1  
.127محفكظ بف صغیر،المرجع السابؽ،ص -  2

  

. 15،ص 1982دار الفكر، دمشق، - دراسة مقارنة–وهبة الزحٌلً، نظرٌة الضمان - 
3
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ىك شغؿ الذمة بحؽ مالي أكجب الشارع أداءه جبرا :"      كما عرفو محمد سراج بقكلو 
لضرر لحؽ بالغیر في مالو أك بدنو أك شعكره سكاء نشأ ىذا الضرر بمخالفة العقد أك شرط 

 .1مف شركطو أك بارتكاب فعؿ أك ترؾ ما حرمو الشارع ذاتا أك ماال

    التعكیض في الفقو اإلسالمي ىك الكاقعة المنشئة لمحؽ في التعكیض أم الكاقعة التي 
ما  كانت سببا في نشكء الحؽ في التعكیض، كیككف ذلؾ إما بالتعدم الذم یقع مف الفاعؿ كا 

 .بإساءة استعماؿ الحؽ بكجو عاـ

عقكبة مالیة تجب عمى الطرؼ :"     مف خالؿ ما سبؽ بیانو یمكف تعریؼ التعكیض بأنو
الذم أكقع الضرر بالطرؼ المتضرر لما أصابو نتیجة استعماؿ الطرؼ األكؿ لحقو بكجو 

الماؿ الذم یحكـ بو عمى مف أكقع ضررا عمى غیره في نفس أك " ، أك ىك "غیر مشركع
 .2"ماؿ

 الفرع الثانف

 اإلختالؼ  ف ال كـ  الت ويض لممطم ة

     تستحؽ المطمقة التعكیض في الفقو إذا مسيا ضرر مف الطالؽ الذم أكقعو الزكج بغیر 
سبب مبرر، سكاء كاف الضرر معنكیا أك مادیا، كلما كاف المقرر في الشریعة اإلسالمیة أف 
االصؿ في الطالؽ الحضر كأنو ال یباح إال لحاجة ممحة، كاف الطالؽ التعسفي منيیا عنو 

 .3نيیا باتا، بؿ أف صاحبو آثـ شرعا، كذلؾ لتعسفو في استعماؿ حقو في الطالؽ

 مشروعية الت ويض: أوال 

     إف التعكیض عف الضرر أمر مقرر شرعا كعقال كقانكنا كعرفا جبرا لمضرر كرعایة 
 .لمحقكؽ كزجرا لممعتدیف، كتكفیرا لإلستقرار، كتحقیقا لمعدؿ

رضي -     مف السنة أحادیث كثیرة تثبت مشركعیة التعكیض، كمنيا ما ركم عف عائشة
صمى اهلل عمیو –ما رأیت صانعة طعاـ مثؿ صفیة أىدت إلى النبي :" قالت- اهلل عنيا

                                                           
.47، ص1993محمد سراج، ضمان العدوان فً الفقه اإلسالمً، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر و التوزٌع، لبنان،- 

1
  

.128محفوظ بن صغٌر ، المرجع الساق،ص - 
2
  

.129محفوظ بن صغٌر، المرجع السابق، ص - 
3
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عف - صمى اهلل عمیو كسمـ–إناء فیو طعاـ فما ممكت نفسي أف كسرتو فسألت النبي - كسمـ
 ". إناء كإناء كطعاـ كطعاـ: كفارتو فقاؿ

     ىذا الحدیث صریح في مشركعیة التعكیض عف الضرر، كیتضح أف المعتدم یمـز برد 
الشيء ذاتو إف أمكف فإف لـ یمكف فقیمتو أك مثمو كما في الطعاـ كاإلناء، كمما یرشد إلى 

، ففي ىذا الحدیث "ال ضرر كال ضرار"ذلؾ القاعدة الفقيیة كالتي أصميا حدیث نبكم شریؼ 
كما قبمو داللة قطعیة عمى مشركعیة التعكیض صیانة ألمكاؿ الناس مف كؿ اعتداء، كجبر 

 . ما فات منيا بالتعكیض

 اإلختالؼ  ف ال كـ  الت ويض: ثانيا 

     لقد أخذ الفقياء القدامى بمبدأ التعكیض عف الطالؽ التعسفي مف خالؿ إقرارىـ لمتعة 
الطالؽ، أما الفقياء المعاصركف فقد اختمفكا في حكـ التعكیض عف الطالؽ التعسفي عمى 

ال جناح عمیكـ إف :" مذىبیف بناءا عمى الخالؼ السابؽ بینيـ كدلیميـ في ذلؾ قكلو تعالى
 أف األصؿ في الطالؽ اإلباحة، كمف تـ ال یعد الزكج المطمؽ متعسفا، أـ اف 1"طمقتـ النساء 

األصؿ في الطالؽ الحضر كمف تـ فإف المطمؽ لغیر سبب یعد متعسفا، كذلؾ النو قطع 
لرابطة الزكجیة التي إرتبط بيا الزكجاف تحقیقا لعدة مصالح دینیة كدنیكیة كأداء لما طمبو 

الشارع عمى سبیؿ الندب أك الكجكب، ككؿ ما فیو تضییع لممصالح كتفكیت لمكاجب أك السنة 
فيك محضكر كلكف لما كانت الحاجة قد تدعك إلى ارتكاب ىذا المحضكر اتقاء لما ىك شر 
منو أباحو الشارع عند تحقؽ الحاجة إلى الخالص ألف الضركریات تبیح المحضكرات، حیث 

ذىب فریؽ مف العمماء المعاصریف إلى األخذ بمبدأ التعكیض عف الطالؽ التعسفي الذم 
 . 2یطمؽ فیو الزكج زكجتو دكف سبب ظاىر یدعك إلى ىذا الطالؽ

 

 

 
                                                           

 .236سورة البقرة اآلٌة - 
1
  

  .142، ص1990 ، الككیت 2 عبد الكىاب خالؼ، أحكاـ االحكاؿ الشخصیة في الشریعة اإلسالمیة، دار القمـ، ط-2
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 المطمب الثانف

  ؽ المرأة المطم ة  ف النف ة

الرجاؿ :"       إف نفقة الزكجة كاجبة عمى زكجيا ما دامت في عصمتو، كذلؾ لقكلو تعالى
قواموف عمى النساء  ما  ضؿ اهلل   ضيـ عمى   ض و ما أنف وا مف أمواليـ  الصال ات 

، فميذا ألزمو الشرع كالقانكف أف یؤدیيا إلیيا ميما 1....."قانتات  ا ظات لمغيب  ما  فظ اهلل
كانت ظركؼ ىذه الزكجة سكاء كانت غنیة أك فقیرة، أك سكاء كانت عاممة أك ماكثة بالبیت 

 . 2فالنفقة تبقى كاجبة عمى الزكج

     تعددت التعاریؼ الفقيیة لمنفقة، لكف لـ تختمؼ كثیرا في معناىا، كلقد عرفيا بعض 
، كىي كاجبة عمى الزكج "الطعاـ كالكسكة كالسكف" الفقياء مف المذىب الحنفي عمى أنيا 

، كباعتبار أنيا كاجبة عمى الزكج 3باعتباره رب األسرة كالعائمة كصاحب العصمة الزكجیة
 عند قیاـ العالقة الزكجیة، فيؿ تطبؽ نفس األحكاـ حیف زكاؿ ىذه الرابطة الزكجیة ؟

 الفرع األوؿ

 إست  اؽ المرأة المطم ة لمنف ة

     یعتبر اإلنفاؽ مف الحقكؽ الزكجیة لمزكجة عمى زكجيا بحسب كسعو، إال إذا ثبت 
نشكزىا، كتستحقيا بالدخكؿ بيا كتستثنى حالة كاحدة مف ىذه القاعدة كىي دعكتيا إلیو ببینة، 

أم في حالة تماطؿ الزكج بالدخكؿ بالزكجة، عندما یتعسؼ في الدخكؿ بيا بدكف مبرر 
ذا صدر حكـ  ذا امتنع عف اإلنفاؽ عمیيا تستطیع مطالبتو قضائیا باإلنفاؽ، كا  شرعي، كا 

 .كامتنع عف التنفیذ، ليا أف تتابعو جزائیا، كیسقط حقيا في النفقة إذا كانت ناشزا

     

 

                                                           
1
 .34سورة النساء، اآلٌة -  

2
 .243، ص 2007محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، المكتبة العلمٌة، بٌروت لبنان، -  

3
 .417، ص 1983محمد مصطفى شلبً، أحكام األسرة فً اإلسالم، الطبعة الرابعة،الدار الجامعٌة، -  
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 : كلقد اختمؼ الفقو في تحدید عمى مف تجب النفقة الخاصة بالمرأة المطمقة، كاألتي

 است  اؽ المرأة المطم ة طالقا رج يا لمنف ة: أوال 

     إتفؽ جمیع الفقياء عمى أف المرأة المطمقة طالقا رجعیا تستحؽ النفقة كالسكف كاختمفكا 
 .في المطمقة طالقا بائنا

 است  اؽ المرأة المطم ة طالقا  ائنا لمنف ة: ثانيا 

     یرل أبك حنیفة، أنو لممرأة المطمقة طالقا بائنا نفس الحؽ في النفقة كالسكف كالمطمقة 
طالقا رجعیا، ألنيا مكمفة بقضاء مدة العدة في بیت الزكجیة، كتعتبر ىذه النفقة دینا صحیحا 
مف كقت الطالؽ كال تتكقؼ عمى التراضي كال قضاء القاضي كال یسقط ىذا الدیف إال باألداء 

، كاشترط الشرع الستحقاقيا عدـ مغادرة منزؿ الزكجیة بغیر إذف شرعي، كحؽ 1أك اإلبراء
نفقة المعتدة إذا كانت الفرقة مف زكاج صحیح، ككانت الفرقة بطالؽ مف الزكج أك مف 
القاضي بطمب مف الزكج، أك بسبب فسخ عقد الزكاج مف جانب الزكج، أك مف جانب 

 .  2الزكجة، كلكف بسبب المعصیة فیو

    أما الحنابمة فرأیيـ أف المطمقة طالقا بائنا ال تستحؽ النفقة كالسكف كحجتيـ في ذلؾ قكؿ 
الرسكؿ صمى اهلل عمیو كسمـ عف فاطمة بنت قیس أف زكجيا طمقيا البتة فقاؿ ليا الرسكؿ 

 . 14803حدیث رقـ - ركاه مسمـ"- لیس لیس لؾ عمیو نفقة " صمى اهلل عمیو كسمـ

 است  اؽ المرأة المطم ة ال امؿ لمنف ة: ثالثا 

    إذا كانت المرأة المطمقة حامؿ أك غیر حامؿ عند الحنفیة فتستحؽ النفقة، كال تستحؽ 
النفقة عند اإلماـ مالؾ أك الشافعي المعتدة مف طالؽ بائف إذا لـ تكف حامال إال نفقة السكف 

ـْ :" لقكلو تعالى ـْ ِمْف ُوْجِ ُك إذا كانت حامال فميا النفقة  أما 4،"َأْسِكُنوُىفَّم ِمْف َ ْيُث َسَكْنُت
ْف ُكفَّم ُأْواَلِت َ ْمٍؿ َ َ ْنِفُ وا َعمْيِيفَّم  تَّمى َيَضْ َف َ ْمَمُيفَّم " بأنكاعيا الثالث لقكلو تعالى  . 5"َواِ 

                                                           
1
 .47بادٌس دٌابً، المرجع السابق، ص -  

2
 .384، ص 1957محمد أبو زهرة، االحوال الشخصٌة، الطبعة الثالثة،دار الفكر العربً،القاهرة،مصر -  

3
 .723أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج، صحٌح مسلم، مكتبة اإلٌمان، المنصورة، ص -  

4
 .6سورة الطالق، اآلٌة -  

5
 .6سورة الطالق، اآلٌة -  
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 الفرع الثانف

  االت ع ـ است  اؽ المرأة المطم ة لمنف ة

   إف مذىب اإلماـ أبك الحنیفة النعماف حصر حاالت عدـ استحقاؽ المرأة المطمقة لمنفقة 
 : فیما یمي

 النكاح الفاس  ونكاح الش ية: أوال

    إذا تـ الدخكؿ بناءا عمى عقد زكاج فاسد أك كاف النكاح نكاح شبية، كذلؾ ألنو ما ینتج 
عف الزكاج الفاسد أك زكاج الشبية مف آثار یعتبر باطؿ تطبیقا لمقاعدة الفقيیة ما بني عمى 

 . باطؿ فيك باطؿ

 نشوز الزوجة: ثانيا

    إذا كاف فسخ عقد زكاج بسبب معصیة مف الزكجة، أم بمعنى أنو إذا ثبت أف الطالؽ 
 .1بسبب نشكز الزكجة، ففي ثبكت ذلؾ یسقط عنيا الحؽ في النفقة

 الفرع الثالث

 م ايير ت  ير النف ة

    لقد حث اهلل سبحانو تعالى الزكج عمى التكسعة عمى زكجو كأكالده في اإلنفاؽ، كذلؾ 
لينفؽ  و س ة مف س تو ومف ق ر عميو رزقو  مينفؽ مما أتاه اهلل ال :" مصداقا لقكلو تعالى

   2."يكمؼ اهلل نفسا إال ما أتاىا سيج ؿ اهلل     عسر يسرا

    فمف خالؿ ىذه اآلیة یتضح أف النفقة تككف بحسب سعة المنفؽ، كىذا ما أكده فقياء 
المالكیة حیث اعتبركا أف تقدیر النفقة یعتمد عمى حاؿ الزكج كالزكجة كالبمد كاألسعار، كما 

                                                           
1
 .384محمد أبو زهرة ،المرجع السابق، ص -  

2
 .07سورة الطالق، اآلٌة -  
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أف آراء الفقياء قد تباینت في ىذا مكضكع، كذلؾ عمى حسب حاؿ الزكج كالزكجة، كعمى 
  1.حسب حالة الیسار كاإلعسار

 المطمب الثالث

  ؽ المرأة المطم ة  ف متاع ال يت

      قد یختمؼ الزكجاف في ممكیة أثاث البیت الذم یسكناف فیو، كىذا سكاء أثناء الحیاة 
الزكجیة أك بعد حصكؿ الطالؽ، فیدعي كؿ كاحد منيما ممكیتو، ففي ىذه الحالة یعتبر كؿ 

، كیعتبر ىذا 2منيما مدعیا كعمى المدعي إقامة بینة، فإف أقاـ أحدىما البینة حكـ لو بيا
الخالؼ مف أبرز القضایا التي تثكر بیف الزكجیف بعد حصكؿ الطالؽ، لذا كاف مف 

الضركرم معالجتو، فما ىي إذف كجية نظر فقياء الشریعة اإلسالمیة ليذا النزاع، كما مدل 
 تطبیقو مف الناحیة القانكنیة؟

 الفرع األوؿ

 النزاع  ف متاع ال يت

، لقكلو 3     إف متاع البیت ىك كؿ ما ینتفع ك یتمتع بو الزكجاف خالؿ الحیاة الزكجیة
:" ، كقكلو تعالى5"كتستخرجكا منو حمیة تمبسكنيا:" ، كقاؿ تعالى4"ابتغاء حمیة أك متاع:" تعالى

كاتخذ قـك مكسى مف بعده مف :"، كلقكلو6"أكمف ینشأ في الحمیة كىك في الخصاـ غیر مبیف
، كالمعمكؿ بو كقاعدة عامة عمى أنو البینة عمى مف إدعى 7"حمیيـ عجال جسدا لو خكار

كالیمیف عمى مف أنكر، إذف فما مدل مكقؼ الفقو اإلسالمي فیما لك كاف الطرفاف كالىما 
 یممكاف البینة أك عكس ذلؾ؟ 

 
                                                           

1
- نبٌلة بوشفرة، الحقوق المالٌة للمرأة والطفل بعد الطالق، مذكرة بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص،جامعة فاس-  

 .22، ص2006المغرب، سنة
2
 .415-414محمد مصطفى شلبً، المرجع السابق، ص ص -  

3
 .325بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص -  

4
 .17سورة الرعد، اآلٌة -  

5
 .14سورة النحل، اآلٌة -  

6
 .18سورة الزخرف، اآلٌة -  

7
 .148سورة األعراف، اآلٌة -  
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 الفرع الثانف

 اإلث ات  ف متاع ال يت عن  المالكية والشا  ية

     كلقد تطرؽ المالكیة كالشافعیة عمى غرار المذاىب األخرل مف الفقو اإلسالمي، إلى 
دراسة اإلثبات في النزاع حكؿ ممكیة متاع البیت سكاء الخالؼ نشأ بیف الزكج كالزكجة أك 
بیف المطمؽ كالمطمقة، ككؿ كاحد منيما مدعیا، ككؿ كاحد منيما مدعى عمیو، فُیطالب كؿ 

كاحد منيما بالبینة، كحینئذ یتصكر سیر النزاع بینيما عمى ثالثة أحكاؿ، إما أف یقیـ أحدىما 
ما أال یقیـ أم كاحد منيما بینة أصال ما أف یقیـ كؿ كاحد منيما بینة، كا  ، 1بینة دكف اآلخر، كا 

 :كأقرت مذاىب الفقو اإلسالمي مایمي

 عن  المالكية: أوال

ذا تساكیا رجحت إحدل البینتیف بسبب مف أسباب الترجیح، فإف      یقضي بأحد البینتیف كا 
تكافأتا سقطتا، كحینئذ یقضي لممرأة بیمینيا بما ىك متعارؼ عمیو بیف النساء، كلمزكج بیمینو 
بما ىك متعارؼ عمیو بیف الرجاؿ، ككذلؾ بما یصمح لمرجاؿ، ك بما ىك مشترؾ بیف الرجاؿ 

 .كالنساء معا

كأما إذ لـ یكف ألحدىما أیة بینة، فإف كاف المتاع المتنازع فیو مما ال یصمح إال لمنساء 
ف كاف مما ال یصمح إال لمرجاؿ یقضي لمزكج مع یمینو  .یقضي بو لممرأة مع یمینيا، كا 

 عن  الشا  ية: ثانيا

     إذا اختمؼ الزكجاف حكؿ متاع البیت، فيك بینيما مناصفة سكاء قبؿ حصكؿ الفرقة 
بینيما أك بعدىا، كسكاء كاف البیت ليما أك ألحدىما یستكم في ذلؾ أف یككف المتاع مما 

 .2یصمح ليما، أك مما ىك خاص بالنساء فقط أك خاص بالرجاؿ فقط

 

 
                                                           

1
 .178محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المرجع السابق، ص -  

2
ملٌكة قبزٌلً، حقوق المطلقة بٌن الفقه اإلسالمً وقانون األسرة الجزائري، رسالة مقدمة لنٌل درجة ماجستٌر فً العلوم اإلسالمٌة، تخصص -  

 .93،ص2003أصول الفقه، كلٌة العلوم السٌاسٌة، جامعة الجزائر، 
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 الفرع الثالث

 اإلث ات  ف متاع ال يت عن  ال نفية والج فرية

     إف مسألة النزاع في متاع البیت شأنو شأف باقي المكاضیع اختمفت فیو أراء المذاىب، 
سیما مكضكع اإلثبات، كىذا ما سنتناكلو بالدراسة مف خالؿ إبراز اتجاه المذىب الحنفي 

 .كالجعفرم

 عن  ال نفية: أوال

    إذا إختمؼ الزكجاف حاؿ قیاـ العالقة الزكجیة، أك بعد الفرقة بینيما في أثاث المنزؿ 
الذم یسكناف فیو، فإدعى كؿ منيما ممكیتو، أعتبر كؿ كاحد منيما مدعیا، فأیيما أقاـ بینة، 

ف أقاـ كؿ كاحد منيما بینة رجحت  حكـ لو بمقتضاىا، كىذا دكف دكف معارضة بینة أخرل، كا 
بینة مف یثبت خالؼ الظاىر، كالظاىر ىنا عبارة عف صالحیة االثاث المتنازع فیو ألیيما، 

فما یصمح لمرجاؿ فقط كالكتب كنحكىا رجحت فیو البینة لمزكجة، كما یصمح لممرأة فقط 
ف كاف الشيء یصمح ليا  كالحمي كأدكات الزینة ترجح بینة الزكج كیحكـ لو بدعكاه، كا 

كاألكاني كالمفركشات، كأقاـ كؿ منيما بینة سقطت البینتاف لتعارضيما، كحینئذ القكؿ لمزكج 
ف حمؼ الزكج بأف الشيء المتنازع فیو ممكو حكـ  مع یمینو ألنو صحاب الید في البیت، كا 

ف نكؿ عف الیمیف فيك لمزكجة  .لو، كا 

     إف لـ یكف ألحدىما بینة فیما یصمح لمرجاؿ فقط یحكـ بو لمزكج بیمینو، كما یصمح فقط 
 .  1لمنساء یحكـ بو لمزكجة بیمینيا، كنككليا عف الیمیف یعد إقرارا منيا لمطرؼ اآلخر

 :كأما ما یصمح ليما معا ففي مذىب الحنفیة رأیاف

أف القكؿ لمزكجة في مقدار ما یجيز بو مثميا في العادة، ألف :      أكليما ألبي یكسؼ كىك
عرؼ الناس جرل عمى أف الزكجة ال تزؼ لزكجيا إال بجياز فیحكـ ليا منو بجياز مثميا، 

 .كما زاد عف ذلؾ یحكـ بو لمزكج

                                                           
1
بدران أبو العنٌن بدران، الفقه المقارن لألحوال الشخصٌة بٌن المذاهب السنٌة األربعة والمذهب الجعفري والقانون، الزواج والطالق، الجزء -  

 . 235االول، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، لبنان، د س، ص 
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أف القكؿ لمزكج بیمینو، ألنو ىك صاحب البیت كیده ىي :     كثانیيما ألبي الحنیفة
المتصرفة فیو، لكف ىذا الرأم یترتب عمیو إىدار العرؼ الجارم بیف الناس منذ القدـ، فرأم 
أبي یكسؼ أكلى باإلعتبار كال یختمؼ الحكـ عنده بیف ىذه الصكرة كبیف ما إذا كاف الخالؼ 

 .بیف أحد الزكجیف ككرثة اآلخر، أك بیف كرثتيما بعد كفاتيما

 عن  الج فرية: ثانيا

     یقرر أف ما یصمح لمرجاؿ یككف لمزكج مع یمینو، إال أف تقـك البینة عمى انو ممؾ 
لمزكجة، كما یصمح لمنساء یككف لمزكجة مع یمینيا، إال أف تقـك البینة عمى انو لمزكج، كما 
یصمح ليما فيك بینيما فمف أقاـ بینة منيما كاف لو، فإف لـ یكف ألحدىما بینة، یحمؼ كؿ 

ف حمؼ أحدىما كامتنع اآلخر  منيما عمى أف المتاع لو، كبعد الیمیف یقسـ بینيما مناصفة، كا 
 .1عف الیمیف یحكـ بالمتاع لمف أدل الیمیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .416محمد مصطفى شلبً، المرجع السابق، ص -  
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 الم  ث الثانف

 ال  وؽ الما ية لممرأة المطم ة مف الجانب ال انونف

 شىـت أف العدؿ مف كلیس قيا،ؿط اذا زكجيا عمى مادیة حقكؽ المطمقة لمزكجة ف إ      
 مف یصدر فالطالؽ غالبا دتيابإرا فیو نفسيا تضع لـ دكنیة نظرة الیيا كینظر المطمقة
 . قةطؿـ الى زكجة مف أةرلمـ القانكني المركز ینتقؿ الطالؽ كبمفظ أةالمر اتجاه الرجؿ

 المطمب األوؿ

  ؽ المطم ة  ف الت ويض عف الطالؽ الت سفف ونف ة المت ة

     یجكز لمقاضي عندما یحكـ بالطالؽ أف یحكـ لممطمقة بالتعكیض عما یككف قد لحقيا 
مف ضرر إذا تبیف لو بأف الزكج قد تعسؼ في إستعماؿ حقو اإلرادم في الطالؽ أم إذا 

 .تبیف لو أف الزكج طمؽ زكجتو تعسفا دكف أم سبب أك مبرر یذكر

 

 الفرع األوؿ

 األساس ال انونف لمت ويض عف الطالؽ الت سفف

 مف قانكف األسرة الجزائرم التي تنص 52     قد أكرد المشرع الجزائرم التعكیض في المادة 
إذا تبیف لمقاضي تعسؼ الزكج في الطالؽ حكـ لممطمقة بالتعكیض عف الضرر :" عمى 

، كیفيـ مف ىذه المادة أف سبب التعكیض ىنا یقـك عمى التعسؼ في استعماؿ 1"الالحؽ بيا
حؽ طمب الطالؽ ك الحكـ بو، كیقـك عمى الضرر الذم یمحؽ بالزكجة المطمقة معنكیا 

كمادیا، لذلؾ فإذا اجتمع ىذاف العنصراف أك السبباف أم التعسؼ كالضرر فإنو یجكز لممطمقة 
ذا  أف تطمب مف المحكمة أف تقضي ليا بتعكیض مالي عما یككف قد أصابيا مف ضرر، كا 
طمبت ذلؾ فإنو یجب عمى القاضي أف یفصؿ في طمبيا فیحكـ بتعكیضيا إذا تبیف لو أف 

الزكج متعسؼ في طمبو الطالؽ كأف الزكجة قد تضررت مف ىذا الطالؽ كالقاضي لو 
                                                           

. المرجع السابؽ11-84قانكف رقـ -  1  
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، ىذا ما نجده في اجتياد المحكمة العمیا في قرارىا 1السمطة التقدیریة في تحدید ىذا التعكیض
،عدد 2006ع،.ـ.، ـ368660 غرفة األحكاؿ الشخصیة، ممؼ رقـ 12/07/2006الصادر في 

  . 4832ص ،2

     أخذ قانكف األحكاؿ الشخصیة األردني بمبدأ التعكیض عف الطالؽ التعسفي عف 
كأف لمحاكـ أف یأمر بالمندكب كالمباح إف كانت فیو مصمحة . استحباب المتعة لممطمقة

شرعیة، فیصیر كاجبا عند فقياء الحنفیة كما ذكره ابف عابدیف في حاشیتو، كبناءا عمى ذلؾ 
إذا :"  مف قانكف األحكاؿ الشخصیة األردني كالتي تنص عمى مایمي134كضعت المادة 

طمؽ الزكج زكجتو تعسفا كأف طمقيا لغیر سبب معقكؿ، كطمبت مف القاضي التعكیض حكـ 
ليا عمى مطمقيا بالتعكیض الذم یراه مناسبا، بشرط أف ال یتجاكز مقدار نفقتيا عف سنة 
كیدفع ىذا التعكیض جممة أك مقسطا حسب مقتضى الحاؿ، كیراعى في ذلؾ حاؿ الزكج 
 . 3"یسرا كعسرا، كال یؤثر ذلؾ عمى باقي الحقكؽ الزكجیة االخرل لممطمقة، بما فیيا نفقة العدة

 ط ي ة الت ويض عف الطالؽ الت سفف: أوال

     تبعا لما ذكرناه فإف التعكیض المقرر لصالح الزكجة نتیجة إیقاع الطالؽ، ال یخضع 
 . مف القانكف المدني124لمقكاعد العامة المنكه عنيا في المادة 

مف ىنا القكؿ أف الحؽ المخكؿ لمزكج في إیقاع الطالؽ یختمؼ عف نظریة الحؽ في القانكف 
المدني، إذ أنو مف طبیعة خاصة كمف مصدر آخر متمثؿ في العصمة الزكجیة المستمدة 

أساسا مف الشریعة اإلسالمیة، ذلؾ أنو بإعتبار أف العصمة الزكجیة شرعا كقانكنا بید الزكج، 
فبذلؾ فمو الحؽ في إیقاع الطالؽ، بإستعماؿ الرخصة التي منحو إیاىا الشرع ك القانكف شرط 

ال كجب عمیو تعكیض مف طمقيا تعسفیا  .4أال یتعسؼ في إستعماليا كا 

                                                           
 .306، دار ىكمة، الجزائر، ص3عبد العزیز سعد، الزكاج كالطالؽ في قانكف األسرة الجزائرم، ط-  1
نقال عف بمحاج العربي، قانكف األسرة كفقا ألحدث التعدیالت، كمعمقا عمیو بقرارات المحكمة العمیا المشيكرة خالؿ أربع -  2

. 243، ص2010كأربعیف سنة، الطبعة الرابعة، دیكاف المطبكعات الجامعیة، الجزائر، 
3
، جرى تعدٌل لٌصبح من نفقة سنة إلى أن ال ٌتجاوز نفقة 2001 لسنة 82 ، المعدل رقم 1976 لسنة 61قانون األحوال الشخصٌة األردنً رقم -  

  سنوات 3
4
  .07بادٌس دٌابً ،المرجع السابق،ص -  
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إذا طمؽ الزكج :" 117     لقد أخذ القانكف السكرم بمبدأ التعكیض فقد جاء في المادة 
زكجتو كتبیف لمقاضي أف الزكج متعسؼ في طالقيا دكف سبب معقكؿ ك أف الزكجة 

سیصیبيا لذلؾ بؤس كفاقة، جاز لمقاضي أف یحكـ ليا عمى مطمقيا بحسب حالة كدرجة 
التعسؼ بتعكیض ال یتجاكز مبمغ نفقة سنة ألمثاليا فكؽ نفقة العدة، كلمقاضي أف یجعؿ دفع 

، كیفيـ مف ىذه المادة أف المشرع 1"ىذا التعكیض جممة أك شيریا بحسب مقتضى الحاؿ
السكرم لـ یسمب الزكج الحؽ في طالؽ زكجتو بؿ قیده بعدـ اإلضرار، كاعتبر الزكج متعسفا 

 :إذا تكافر شرطاف

 .أف یطمؽ زكجتو دكف سبب معقكؿ: األكؿ -
أف یصیب الزكجة مف جراء ذلؾ بؤس كفاقة، ثـ حدد التعكیض في الطالؽ : الثاني -

 .   2التعسفي بما ال یتجاكز سنة، ك بعد التعدیؿ أصبحت ثالث سنكات 

     كأف المتعسؼ في إستعماؿ حؽ الطالؽ مسيء ك إساءتو ىذه یترتب عمیيا لحكؽ 
ضرر بالمطمقة ،ألنو في الغالب یطمؽ لغیر حاجة أك سبب یدعك إلیو ك ىذا الضرر الذم 
یمحؽ بالمطمقة قد یككف ضررا نفسیا أك معنكیا یتمثؿ في الفرقة، ك قد یككف ىذا الضرر 

  . 3مادیا یتمثؿ في إطالة أمد العدة مما یضیع عمیيا فرصا سانحة لمزكاج

إذا تبیف لمقاضي :"  مف قانكف األسرة الجزائرم التي جاء فیيا52/1    بعد قراءة المادة 
 .4"تعسؼ الزكج في الطالؽ حكـ لممطمقة بالتعكیض عف الضرر الالحؽ بيا

     نستنتج مف ما كرد في المادة أنو یجكز لمقاضي عندما یحكـ بالطالؽ أف یحكـ لممطمقة 
بالتعكیض عما یككف قد لحقيا مف ضرر إذا تبیف لو مما یعتمده الزكج في مبررات الطالؽ 
أف ىذا الزكج قد تعسؼ في طمبو لمطالؽ تعسفا ألحؽ ضررا بالزكجة، كاف مبمغ التعكیض 
عف الضرر المادم كالمعنكم ال یمكف حصره بؿ ىك متركؾ لمسمطة التقدیریة لمقاضي لیس 

نما باإلسناد إلى  بالسناد إلى مدخكؿ الزكج كال باإلعتماد عمى كضعو اإلقتصادم فقط، كا 
مقدار الضرر نفسو كبالنسبة لمزكجة نفسيا حیث ال یمكف أف نضع میزانا كاحدا نزف بو 

                                                           
1
 .188، ص 2008، دار الخلدونٌة، الجزائر،1بن شوٌخ رشٌد، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل ،ط-  

2
 . 223 ،ص 2006 ،دار هومه ،الجزائر ،2لحسن بن الشٌخ اث ملوٌا ،المنتقى فً قضاء األحوال الشخصٌة ،الجزء األول ،ط-  

3
 .114محفوظ بن الصغٌر، المرجع السابق، ص -  

4
 . ،المرجع السابق11-84قانون رقم -  
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مقدار الضرر كقیمة التعكیض كنطبقو عمى كؿ مطمقة فیككف الحكـ بالتعكیض بالنسبة 
 . 1لدرجة التعسؼ في الطالؽ

 یرل أنو إذا كاف الطالؽ 2 مف الكتاب الثاني31     كما أف المشرع التكنسي في الفصؿ 
لغیر سبب مشركع یدعك إلیو كجب عمى المطمؽ المتعسؼ التعكیض لما لحؽ الزكجة 

المطمقة مف أضرار بسبب ىذا الطالؽ، كعمیو متى حكـ القضاء بالطالؽ مع التعسؼ أف 
ال ضرر " حكـ لمزكجة بمبمغ مف الماؿ تعكیضا ليا عف ذلؾ، طبقا كتكریسا لمقاعدة الشرعیة 

 . 3"كال ضرار

 الذم قرر بأنو إذا كاف 165     منو نجد نفس اإلتجاه مكقؼ القضاء الككیتي في المادة 
 .الزكج قد أكقع الطالؽ بال مبرر شرعي كجب الحكـ عمیو لزكجتو بالتعكیض

    عمیو فالتعكیض إذف مبدأ أساسي في الطالؽ التعسفي، طبقا ألحكاـ القانكف كما استقر 
 عمیو أیضا اإلجتياد القضائي، باعتبار أف الطالؽ تصرؼ خطیر یجب أف یستعمؿ

 .4 بحذر، كلمضركرة القصكل لما ینتج عنو مف تشتت لألسرة كتفكؾ لممجتمع

  االت إست  اؽ المرأة المطم ة لمت ويض: ثانيا

نما تستشؽ       لـ یحصر المشرع الجزائرم الحاالت التي تستحؽ فیيا المطمقة التعكیض، كا 
 قانكف األسرة كمف مجمكع قرارات المحكمة العمیا ك التطبیؽ العممي لممحاكـ ك 52مف المادة 

 :یمكف التمثیؿ لذلؾ بما یأتي

أف یتأكد لمقاضي مف أف الزكج قد تعسؼ في إستعماؿ حقو في الطالؽ، كذلؾ مف  .1
ذا تبیف لو أف الزكج قد تعسؼ، حكـ  خالؿ جمسات الصمح التي یعقدىا لمطرفیف، كا 

 .لممطمقة بالتعكیض حسب درجة التعسؼ
أف یتحقؽ القاضي مف أف المطمقة قد لحقيا ضرر فعال مف ىذا الطالؽ سكاء كاف مادیا  .2

 .أك معنكیا، كفي ىذه الحالة یحكـ ليا بالتعكیض حسب درجة التعسؼ
                                                           

1
 .306عبد العزٌز سعد، المرجع السابق، ص-  

2
 .1956 أوت 13مجلة األحوال الشخصٌة التونسٌة ، أمر مؤرخ فً -  

3
 .67 ، ص2011عبد الفتاح تقٌة، قضاٌا شؤون األسرة، منشورات ثالة، الجزائر، -  

4
 .68 ، ص2011عبد الفتاح تقٌة، قضاٌا شؤون األسرة، منشورات ثالة، الجزائر، -  
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إذا تمسكت المرأة المطمقة بالرجكع إلى بیت الزكجیة ك رفض الزكج ذلؾ كتمسؾ بطمب  .3
الطالؽ فإنو في ىذه الحالة یعتبر متعسفا في استعماؿ حقو في الطالؽ كىنا یككف مف 

 .حؽ الزكج إیقاع الطالؽ مقابؿ إلزامو بتعكیض مطمقتو عف الضرر الالحؽ بيا 
المرأة المطمقة إذا طمقيا زكجيا كىك في مرض المكت فإنيا تستحؽ المیراث ألنو في  .4

ىذه الحالة یككف الزكج قد طمقيا بسبب أف یحرميا مف المیراث، كىذا یعتبر تعكیضا ليا 
 .عف تعسؼ زكجيا في الطالؽ

إذا ثبت لمقاضي أف المطمقة سیمحقيا بيذا الطالؽ بؤس كحاجة حكـ ليا عمى مطمقيا  .5
 .بتعكیض یتناسب مع الحالة المادیة لمزكج

 فإنو یعتبر 16/03/1999كما أنو كفقا لقضاء المحكمة العمیا في قرارىا الصادر بتاریخ  .6
مف صكر التعسؼ في الطالؽ المكجب لمتعكیض حالة طالؽ الزكج قبؿ الدخكؿ، كذلؾ 

لبقاء الزكجة معمقة دكف دخكؿ لمدة زمنیة كالضرر الذم لحقيا مف جراء ذلؾ سیما 
 .  1تفكیت فرص الزكاج عمیيا

 :  كما نجد في القانكف األردني حاالت استحقاؽ المرأة المطمقة لمتعكیض فیما یمي

تستحؽ المرأة التعكیض عف طالؽ زكجيا ليا، إذا كاف الطالؽ لغیر بسبب معقكؿ،  .1
كالمعمكؿ بو في قانكف األحكاؿ الشخصیة األردني أف األصؿ في الطالؽ التعسؼ كال 

نما القاعدة أف أم طالؽ یصدر مف الزكج  تكمؼ الزكجة المطمقة بإثبات التعسؼ كا 
 .باإلرادة المنفردة ىك طالؽ تعسفي مالـ یدفع الزكج بالدفع المقبكؿ كیثبت غیر ذلؾ

      فإذا طمؽ الزكج زكجتو دكف عمميا أك أرسؿ ليا كرقة الطالؽ مع المحضر دكف سابؽ 
إنذار، فإنو یككف متعسفا في طالقو ليا، كیحؽ ليا أف تقیـ عمیو دعكل، لتعكیضيا عف ىذا 

الطالؽ الذم قد یصیبيا بسببو آثارا كثیرة منيا الفاقة كالبؤس، كما سیصیبيا مف اآلثار 
 .المعنكیة كالمادیة

تستحؽ المطمقة التعكیض بالطالؽ البائف، كال فرؽ بیف البینكنة الكبرل كالصغرل، كىذا  .2
المقصكد كالمراد مف الطالؽ الكارد في :" ما بینتو القرارات اإلستئنافیة حیث جاء فیيا

                                                           
1
 .150،ص147محفوظ بن صغٌر، المرجع السابق،ص -  
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 مف قانكف األحكاؿ الشخصیة األردني ىك الطالؽ البائف الذم یزیؿ العقد 134المادة 
 ."بیف الزكجیف

 134یستحؽ التعكیض بناءا عمى طمب المطمقة، یالحظ بمفيـك المخالفة لنص المادة  .3
أعاله أنو إذا لـ تطمب الزكجة المطمقة التعكیض عف الطالؽ التعسفي فمیس لممحكمة 

 .أف تحكـ بو مف تمقاء نفسيا
لـ ینص القانكف عمى تحدید المدة التي تستطیع الزكجة خالليا إقامة دعكل التعكیض،  .4

كیفيـ مف ىذا أف مدة المطالبة تخضع لمتقادـ الطكیؿ لمدة خمس عشرة سنة مف تاریخ 
عمـ الزكجة بكقكع الطالؽ التعسفي، كبالتالي تستحؽ التعكیض متى طالبت بو خالؿ 

 .فترة التقادـ
تستحؽ الزكجة المطمقة التعكیض، سكاء كاف الطالؽ قبؿ الدخكؿ أك بعده كىذا یؤخذ  .5

 كليا طمبو قبؿ الدخكؿ بعد الطالؽ مباشرة حیث یعتبر 134مف عمـك نص المادة 
 .الطالؽ بائنا

إف زكاج المطمقة بعد الطالؽ بمدة طكیمة ال یمنع استحقاقيا تعكیض التعسؼ، كىذا ما  .6
 . 1 ، بعدـ زكاج المطمقة134یؤخذ أیضا عمى عدـ تقیید المادة 

 الفرع الثانف

 ال القة  يف نف ة المت ة والت ويض عف الطالؽ الت سفف

        قد یشتبو الحؽ المالي لممطمقة بیف المتعة كالتعكیض، كىك ما یالحظ مف خالؿ ما 
جاءت بو بعض التشریعات العربیة التي أقرت بنفقة المتعة كالقانكف الككیتي في مادتو 

، كلذلؾ البد مف بیاف أكجو الشبو كاإلختالؼ بیف المتعة كالتعكیض كذلؾ بإیجاز فیما 165
 :یمي

 أوجو التشا و  يف المت ة والت ويض: أوال

 :ىناؾ نقاط تتفؽ فیيا المتعة مع التعكیض عف الطالؽ التعسفي یمكف ذكرىا فیما یمي

                                                           
1
، 2008/2009االبراهٌم بسما حسٌن الفً، إجراءات الدعوى فً الطالق التعسفً، رسالة ماجستٌر، جامعة آل البٌت، األردن،-  

 .103،ص102ص
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  إف كال مف المتعة كالتعكیض عف الطالؽ التعسفي یجباف بعد الطالؽ البائف، الذم
ؿ بیف الزكجیف، لذلؾ فالمطمقة رجعیا ال تستحؽ المتعة كال التعكیض إال بعد  یزیؿ الحِّ

 .انقضاء العدة
 إف كال مف المتعة كالتعكیض یتفؽ عمى مقدارىا الزكجاف، فإف اختمفا قدرىا القاضي. 
  إختمؼ الفقياء كرجاؿ القانكف في بیاف الحد األعمى كاألدنى لكؿ مف المتعة

 .كالتعكیض
  ،إف كال مف المتعة كالتعكیض كجبا جبرا لخاطر المرأة كتخفیفا ليا عف آالميا

 .كتعكیضا ليا عما أصابيا مف ضرر بطالقيا
 1إف كالىما الیؤثراف عمى الحقكؽ الزكجیة لممرأة كالمير كالنفقة  . 

 أوجو اإلختالؼ  يف المت ة والت ويض: ثانيا

 :تختمؼ المتعة عف التعكیض في عدة أمكر، كبيا تتمیز عف بعضيا البعض في

  أف المتعة ثبتت بنصكص صریحة كاضحة الداللة مف القرآف الكریـ كالسنة النبكیة
كاألثر عف الصحابة كالتابعیف، أما التعكیض فيك أمر اجتيادم مختمؼ فیو، استند 

القائمكف بو عمى نظریة التعسؼ، كالتي بنیت مشركعیتيا عمى أدلة مف القرآف كالسنة 
 .النبكیة

  تجب المتعة بمجرد الطالؽ، كلكؿ مطمقة عنذ األخذ بأكسع المذاىب التي تكجب
 .المتعة لكؿ مطمقة، بینما التعكیض ال یجب إال إذا كاف الطالؽ تعسفیا

  إف المتعة تجب في جمیع حاالت الفرقة سكاء كانت طالقا أـ فسخا، كسكاء كاف مف
 .الزكج أك مف الزكجة

  إف المتعة تجب لممطمقة بمجرد الطالؽ مف غیر أف یبدم المطمؽ األسباب التي
دفعتو لمطالؽ، أما التعكیض فإنو یجب إذا لـ یكف ىناؾ سبب مشركع لمطالؽ، 
كلذلؾ أباحت القكانیف لممطمؽ أف یدافع عف نفسو، فیذكر األسباب التي دفعتو 

 .2لمطالؽ، فإذا كانت أسبابا معتبرة لـ یحكـ بالتعكیض

                                                           
1
 .588، ص2008/2009محفوظ بن صغٌر، اإلجتهاد القضائً فً الفقه اإلسالمً وتطبٌقاته فً القانون الجزائري، رسالة دكتوراه،-  

2
 .589محفوظ بن صغٌر، اإلجتهاد القضائً فً الفقه اإلسالمً،رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص -  
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 المطمب الثانف

  ؽ المطم ة  ف النف ة قانونا

      النفقة في المغة بمعنى اإلخراج كالذىاب،كمصدر النفكؽ ىك كالدخكؿ، كتعكد النفقة في 
، كمكضكع دراستنا في ىذا المطمب 1حقیقتيا الشرعیة إلى سببیف كىما إما الزكاج أك القرابة

یتمحكر حكؿ عنصر مشترؾ بیف أثر مف آثار الرابطة الزكجیة كأثر مف آثار فؾ ىذه 
الرابطة كىك النفقة، كبما أف الزكاج ىك مف األسباب المكجبة لحؽ النفقة فيؿ في زكاؿ ىذه 

 الرابطة یزكؿ الحؽ معيا؟ أك یبقى الحؽ في النفقة قائما؟

 الفرع األوؿ

 نف ة المرأة المطم ة ق ؿ ال خوؿ و   ه

     لـ یتطرؽ المشرع الجزائرم إلى تعریؼ النفقة، بؿ اكتفى بتحدید مشتمالت النفقة مف 
الغذاء كالكسكة كالعالج كالسكف أك أجرتو، كما یعتبر : تشتمؿ النفقة" ؽ أ ج 78خالؿ المادة 

كليا الحؽ في النفقة " ؽ أ ج 61، كلقد كرد في المادة "مف الضركریات في العرؼ كالعادة
، فيؿ میز المشرع مف خالؿ ىذا النص بیف المطمقة المدخكؿ بيا، كبیف 2"في عدة الطالؽ

 المطمقة قبؿ الدخكؿ؟

 المطم ة ق ؿ ال خوؿ: أوال

     إذا طمؽ الرجؿ زكجتو قبؿ الدخكؿ، فإنيا تطمؽ منو طمقة بائنة، بدكف عدة كذلؾ 
 ؽ أ ج، كالمتیف أكجبتا العدة عمى المدخكؿ بيا، 59 ك 58لخركجيا عف حكـ المادتیف 

كالمتكفى عنيا زكجيا كلك قبؿ الدخكؿ، كحیث ال تجب العدة، فإنو ال یمكف الحكـ لممطمقة 
 .3قبؿ الدخكؿ بالنفقة ألف ىذه األخیرة مقابؿ اإلحتباس الحاصؿ بمقتضى العدة

 

                                                           
1
،ص 2012العربً بلحاج، أحكام الزواج فً ضوء قانون األسرة الجزائري،الجزء األول، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع،الجزائر -  

436. 
2
 .، المرجع السابق11-84القانون -  

3
 .121عبد الفتاح تقٌة، قضاٌا شؤون األسرة، المرجع السابق،ص -  
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 المطم ة     ال خوؿ: ثانيا

ال تخرج الزكجة المطمقة كال المتكفى عنيا زكجيا مف المسكف "  ؽ أ ج61    المادة 
العائمي، مادامت في عدة طالقيا أك كفاة زكجيا، إال في حالة الفاحشة المبینة، كليا الحؽ 

 .  1"في النفقة في عدة الطالؽ

 :موقؼ ال ضاء

     إف المحكمة العمیا في جؿ قراراتيا كاجتياداتيا القضائیة تطبیقا ألحكاـ القانكف كالشریعة 
اإلسالمیة قضت بكجكب دفع الزكج المطمؽ النفقة لمطمقتو متى كاف ذلؾ بعد الدخكؿ، كمف 

مف الم رر "  الذم مفاده أف12/07/2006بیف ىذه القرارات نذكر القرار الصادر بتاریخ 
شرعا أف نف ة ال  ة تظؿ واج ة لمزوجة عمى زوجيا سواء كانت ظالمة أو مظمومة،  إف 

 . 2"ال ضاء  ما يخالؼ أ كاـ ى ا الم  أ ي   خرقا أل كاـ الشري ة اإلسالمية

    الجدیر بالذكر في مكضكع النفقة، أنو عمى القاضي المختص مراعاة كؿ حالة كظركؼ 
كؿ مف الزكج ك الزكجة عند تقدیر قیمة النفقة، سیما حالة عسر أك یسر الزكج، كال یراجع 

 . 3 ؽ أ ج79تقدیره قبؿ مضي سنة مف الحكـ كىذا ما نصت عمیو المادة 

    كمنو أیضا ما تعمؽ باألحكاـ القضائیة، ىك أف القاضي ال یشیر في حكمو عمى تنازؿ 
المرأة عف نفقة العدة، مثؿ الطالؽ بالتراضي، فالقاضي یكتفي فقط باإلشياد عمى الطرفیف 

 .بإتفاقيما عمى الطالؽ دكف اإلشارة إلى التنازؿ عف ىذا الحؽ في الحكـ

    الجدیر بالذكر في مكضكع النفقة، ىك أف نمیز بیف المرأة المطمقة في حالة عدـ كجكد 
أكالد كبیف المرأة المطمقة في حالة كجكد األكالد، إذ أنو في الحالة األخیرة یجب عمى الزكج 

 ؽ أ ج، فبالنسبة لمذككر یمتـز بدفعيا قانكنا إلى 75أف یدفع النفقة ألكالده، كذلؾ كفقا لممادة 
 .غایة بمكغيـ سف الرشد، أما بالنسبة لإلناث إلى غایة الدخكؿ

 

                                                           
1
 . ، المرجع السابق11-81قانون -  

2
 .449 ص 2 عدد 2006 م م ع 358248 ملف رقم 12/07/2006م ع غ أ ش -  

3
 . المرجع السابق11-84قانون رقم -  
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 الفرع الثانف

 الصن وؽ الخاص  النف ة كضماف لممطم ة وأوال ىا

     إف مسألة النفقة سكاء بالنسبة لمزكجة المطمقة أك بالنسبة لألكالد عندما یحكـ بيا 
القاضي عمى الزكج المطمؽ یثیر عدة إشكاالت غالبا ما تككف ضحیتو المرأة المطمقة كاألكالد 

كذلؾ في حالة عدـ إمكانیة الزكج بدفع مبمغ النفقة المحكـك بيا، كالذم رتب عمیو القانكف 
إمكانیة المتابعة الجزائیة تحت عنكاف جریمة عدـ دفع النفقة المنصكص عمیيا كفقا لممادة 

 مف قانكف العقكبات الجزائرم، إال أف ىذا الجزاء ال یحؿ المشكؿ المتمثؿ في عدـ سد 331
إحتیاجات المرأة المطمقة كأكالدىا لمنفقة، كمف أجؿ ذلؾ كمراعاة لمصمحة المرأة المطمقة 
كأكالدىا المحكـك ليـ بالنفقة بمكجب حكـ قضائي تـ إصدار قانكف یكفؿ لممرأة المطمقة 

 المتضمف 15/01كأكالدىا ضماف الحصكؿ عمى مبمغ النفقة المحكـك بو كىك القانكف رقـ 
، كىذا ما سنبینو مف خالؿ تحدید أسباب إنشاء ىذا الصندكؽ الخاص 1إنشاء صندكؽ النفقة

جراءتيا  .  بالنفقة، كمف ىـ المستفیدكف منو، كشركط اإلستفادة كا 

 أس اب إنشاء صن وؽ النف ة: أوال

    أنشئ ىذا الصندكؽ لمتكفؿ بالصعكبات التي تكاجو المرأة الحاضنة في تحصیؿ النفقة 
إلعالة األطفاؿ المحضكنیف ك تمكیف المرأة المطمقة كالمرأة الحاضنة كاألطفاؿ المحضكنیف 

مف اإلستفادة مف مبمغ النفقة الذم یدفعو الصندكؽ كحمایة الحقكؽ األساسیة لمطفؿ في حالة 
 . طالؽ كالدیو كضماف العیش الكریـ لو كلحاضنتو

 المستفي وف مف صن وؽ النف ة: ثانيا

     یستفید مف ىذا الصندكؽ الطفؿ أك األطفاؿ المحضكنیف ممثمیف مف قبؿ المرأة 
 .الحاضنة كالمرأة المطمقة المحكـك ليا بالنفقة

 

                                                           
1
 1 المتضمن إنشاء صندوق النفقة ،الجرٌدة الرسمٌة رقم 2015 ٌناٌر 04 الموافق ل1436 ربٌع األول عام 13 المؤرخ فً 15/01قانون رقم -  

 .2015لسنة 
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جراءات االستفا ة مف صن وؽ النف ة: ثالثا  شروط وا 

 :شركط اإلستفادة (1

 :تكمف في شرطیف أساسیف كىما

 .أك المرأة المطمقة/صدكر حكـ نيائي یقضي بالنفقة لألطفاؿ المحضكنیف ك . أ
 تعذر التنفیذ الكمي أك الجزئي لألمر أك الحكـ القضائي الذم حكـ بالنفقة بسبب امتناع  . ب

عف الدفع أك عجزه عف ذلؾ أك لعدـ معرفة محؿ إقامتو، كیثبت  (الزكج المطمؽ)المدیف 
ىذا التعذر كفقا لمقكاعد العامة في اإلثبات المدني كذلؾ عف طریؽ محضر اإلمتناع عف 

 . 1التنفیذ الذم یحرره المحضر القضائي
 : إجراءات اإلستفادة (2

    یككف ذلؾ مف خالؿ تقدیـ طمب إلى القاضي رئیس قسـ شؤكف األسرة المختص 
 :إقمیمیا مرفقا بالكثائؽ التالیة

 .نسخة مف األمر أك الحكـ القضائي المحدد لمبمغ النفقة المحكـك بيا -
محضر إثبات تعذر التنفیذ الكمي أك الجزئي لألمر أك الحكـ القضائي المحدد لمبمغ  -

 .النفقة
 .شيادة عائمیة لمطالب -
 .صؾ بریدم أك بنكي لممستفید مشطب عمیو إذا اختار المستفید ىذه الطریقة لمدفع -

 أیاـ 05     كیجب عمى قاضي شؤكف األسرة أف یبث في الطمب المقدـ لو في أجؿ أقصاه 
 .مف تاریخ إخطاره باألمر كالذم غیر قابؿ ألم طعف

     الجدیر بالذكر أف قیاـ الصندكؽ بدفع مبمغ النفقة المحكـك بيا لألطفاؿ المحضكنیف 
أك المرأة المطمقة ال یبرأ ذمة المدیف بالنفقة الذم یبقى ممزما بدفع ىذا المبمغ لصندكؽ /ك

النفقة، كما أف تكفؿ الصندكؽ بدفع مبمغ النفقة ال یحكؿ دكف المتابعة القضائیة لممدیف عف 
 .جریمة عدـ دفع النفقة المنصكص كالمعاقب عمیيا في قانكف العقكبات الجزائرم

                                                           
1
 المتضمن إنشاء 15/01، ٌتضمن تنظٌم كٌفٌة تطبٌق قانون رقم 2014 لسنة 78، الجرٌدة الرسمٌة رقم 124 المادة 2015قانون المالٌة لسنة -  

 .صندوق النفقة
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    أخیرا تجدر اإلشارة إلى أف أحكاـ ىذا القانكف ال تطبؽ عمى مبالغ النفقة المحكـك بيا 
 . 1 المذككر أعاله15/01 مف القانكف 15قبؿ صدكره كىذا ما نصت عمیو المادة 

 الفرع الثالث

 نف ة اإلىماؿ

     إف نفقة العدة كما سبؽ كرأینا ىي تمؾ النفقة التي تستحقيا الزكجة مف تاریخ النطؽ 
بالطالؽ إلى غایة إنتياء عدتيا شرعا كقانكنا، أما فیما یتعمؽ بنفقتيا قبؿ النطؽ بالطالؽ 
تسمى نفقة اإلىماؿ، كفي أغمب األحیاف تغادر الزكجة مسكف الزكجیة، حیث تبقى مدة 
زمنیة عند أىميا دكف اإلنفاؽ عمیيا مما یترتب عف ذلؾ طرح قضیة الطالؽ عمى الجية 

 .القضائیة المختصة، كیظير مدل استحقاؽ الزكجة المطمقة لنفقة اإلىماؿ مف عدميا

 إست  اؽ المرأة لنف ة اإلىماؿ: أوال

تستحؽ النفقة مف تاریخ رفع الدعكل كلمقاضي أف "  ؽ أ ج80     جاء في نص المادة 
 .2"یحكـ باستحقاقيا بناء عمى بینة لمدة ال تتجاكز سنة قبؿ رفع الدعكل

    حیث أف األصؿ في استحقاؽ النفقة ىك مف تاریخ رفع الدعكل أماـ القضاء ذلؾ أف 
المشرع قد راعى حاالت عدیدة، التي یغادر فیيا أحد الزكجیف لمسكف الزكجیة كالتي قد تدـك 
فیيا الفرقة مدة زمنیة قبؿ المطالبة بالطالؽ، دكف إلتزاـ الزكج بالنفقة، كقد حدد المشرع المدة 

 .كالتي تقدر بسنة قبؿ رفع الدعكل كحد أقصى

    إنو بالرجكع إلى مختمؼ قكانیف الدكؿ العربیة سیما القانكف المغربي ، التكنسي ، الككیتي 
یتبیف بأنيا جاءت بنفس الحكـ مع القانكف الجزائرم فیما یخص استحقاؽ الزكجة لمنفقة الذم 

 مف مدكنة 194یككف بانعقاد الزكاج الصحیح كالدخكؿ بيا، كىذا ما نصت عمیو المادة 
 مف القانكف 74 مف قانكف األحكاؿ الشخصیة التكنسي، كالمادة 38األسرة المغربیة، كالفصؿ 

 اكتفى بجعؿ الزكجة تستحؽ النفقة بمجرد 35الككیتي، غیر أف القانكف األردني في المادة 

                                                           
1
 . ، المرجع السابق15/01قانون رقم -  

2
 . المرجع السابق11-84القانون -  
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انعقاد الزكاج الصحیح دكف اإلشارة إلى ما إذا تـ الدخكؿ بيا أـ لـ یتـ عمى خالؼ باقي 
 .التشریعات الخاصة بالدكؿ العربیة المذككرة أعاله

  االت س وط نف ة اإلىماؿ : ثانيا

     المبدأ كاألصؿ العاـ أف الزكجة تستحؽ النفقة بمجرد الدخكؿ بيا كما تـ ذكره أعاله، إال 
أف ىذا المبدأ یرد عمیو إستثناء یترتب عنو سقكط حؽ الزكجة في النفقة كىي الحالة 

 ؽ أ ج كىك ثبكت نشكز الزكجة، ففي ىذه الحالة تحـر مف 55المنصكص عمیيا في المادة 
النفقة، بؿ كیحكـ القاضي بالطالؽ كالتعكیض لمطرؼ المتضرر، فمف غیر المنطؽ أف ینفؽ 

، إال أنو عممیا تثیر مسألة إثبات حالة نشكز 1الزكج عمى زكجة خرجت عف طاعتو كعصمتو
 .  إشكاال كبیرا في المحاكـ

 الفرع الرا ع

 تو ير مسكف لممارسة ال ضانة أو   ع   ؿ اإليجار

      لقد حسـ المشرع الجزائرم في مسالة تخصیص سكف لمحاضنة مف أجؿ ممارسة 
، جاء ذلؾ في أخر تعدیؿ لقانكف األسرة الجزائرم بمكجب 2الحضانة، كذلؾ بصیغة الكجكب

 منو، بنصيا عمى أنو في حالة الطالؽ یجب عمى األب أف 72، في المادة 05/02األمر 
ف تعذر ذلؾ فعمیو دفع بدؿ اإلیجار یتـ تحدیده في  یكفر سكنا مالئما لممارسة الحضانة، كا 

 .الحكـ القضائي، یدفعو شيریا إلى غایة سقكط الحضانة شرعا كقانكنا

      تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم حمایة لو لمصالح المرأة المطمقة الحاضنة نص 
 المذككرة أعاله أف الحاضنة تبقى في 72كذلؾ بصریح العبارة في الفقرة الثانیة مف المادة 

 .بیت الزكجیة حتى تنفیذ األب لمحكـ القضائي الخاص بالسكف

 

 

                                                           
1
 .128عبد الفتاح تقٌة، قضاٌا شؤون األسرة،المرجع السابق، ص -  

2
 .87دٌابً بادٌس، المرجع السابق، ص -  
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 المطمب الثالث

 النزاع  وؿ متاع ال يت قانونا

     یعتبر النزاع حكؿ أثاث بیت الزكجیة مف أعقد المسائؿ المثارة في المحاكـ، كذلؾ كأثر 
، كىي المادة 1 مف قانكف األسرة الجزائرم73مف أثار الطالؽ، كالذم نصت عمیو المادة 

الفریدة التي عالجت ىذه المسألة، كالكاقع في المحاكـ الجزائریة أثبت أف ىذه المسألة تشكؿ 
معضمة حقیقیة لألطراؼ، كحتى لمجيات القضائیة الفاصمة فیيا كالصعكبة تكمف في كیفیة 
إثبات األثاث سكاء بالنسبة لمزكج أك الزكجة، كالتي تعتبر غالبا الطرؼ األضعؼ، باعتبار 

أف المتاع عادة ما یتكاجد ببیت الزكجیة، كألف الزكجة عادة ما تغادر البیت الزكجیة دكف أف 
تأخذ كامؿ أثاثيا أك مصكغيا، فتجد صعكبة في إثبات كجكده أصال أك ممكیتيا لو، كلذلؾ 
فإف مسألة النزاع حكؿ متاع البیت تستكجب أف نفرؽ بیف ما إذا كاف ىذا النزاع حكؿ كجكد 

ىذا المتاع أصال ببیت الزكجیة كبیف ممكیة ىذا المتاع، مما یستكجب عمینا دراسة ىذه 
 :المسألة في الفرعیف األتییف

 . النزاع حكؿ كجكد المتاع أصال، كغالبا في الحیاة العممیة ما یككف اإلنكار مف الزكج1

 . النزاع حكؿ ممكیة المتاع مع اعتراؼ كالىما بكجكده2

 الفرع األوؿ

 النزاع  وؿ وجو  المتاع

     في حالة إنكار أحد الزكجیف كخاصة الزكج بكجكد المتاع في البیت الزكجیة، في ىذه 
الحالة تطبؽ القكاعد العامة في اإلثبات، ففي ىذا الصدد قضت المحكمة العمیا بكجكب 

، فإذا إدعت الزكجة أنيا خمفت 2تطبیؽ قاعدة البینة عمى مف إدعى كالیمیف عمى مف أنكر
 :بدار الزكجیة متاع، كأنكر الزكج ذلؾ فينا البد مف

                                                           
1
 . ، المرجع السابق11-84القانون رقم -  

2
 .76ص – 2009الجزائر –دار هومة للطباعة والنشر -(الزواج والطالق)دلٌل المتقاضً فً مادة شؤون األسرة-ٌوسف دالندة-  
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إقامة البینة عمى كجكد المتاع المحدد في العریضة، كىذا یككف بكؿ الطرؽ الجائزة  - أ
قانكنا، كتقدیـ فكاتیر شراء المتاع المتنازع عمیو أك شيادة الشيكد، فإذا قدـ أحد 

الزكجیف دلیال أك بینة فإف القاضي یحكـ لو بما طمبو، كما أف اإلقرار یحسـ النزاع 
 .في ىذه المسألة باعتباره سید األدلة

عدـ تقدیـ دلیؿ عمى كجكد المتاع، فالقاضي ىنا یمجأ إلى القاعدة المشار إلیيا  - ب
ذا نكؿ حكـ  أعاله، فیكجو الیمیف الحاسمة لممدعى عمیو، فإذا حمؼ ربح دعكاه كا 

:"  قانكف مدني جزائرم كالتي أكدت المبدأ العاـ القائؿ347، ىذا حسب المادة 1عمیو
كؿ مف كجيت لو الیمیف نكؿ عنيا دكف ردىا عمى خصمو، ككؿ مف ردت عمیو 

 .2"الیمیف نكؿ عنيا خسر دعكاه

     إنو بالرجكع إلى اإلجتيادات القضائیة في ىذا الشأف نجد أنو كرس ىذه القاعدة في 
 :(إ ـ ؼ)ضذ(ب ع) قضیة 86097 ممؼ رقـ 27/10/1992القرار الصادر بتاریخ 

تكجیو الیمیف لممطعكف ضدىا قبؿ التأكد مف كجكد المصكغ المتنازغ عنو، قصكر في "
 ".التسبیب كخرؽ في القانكف

 :إجتيا  قضائف 

     إف اإلكتفاء بتكجیو الیمیف قبؿ معرفة كجكد أك عدـ كجكد محؿ النزاع المدعى بو یعتبر 
بمثابة انعداـ التسبیب كخرؽ كاضح لقكاعد اإلثبات كمتى تبیف مف قضیة الحاؿ أف الطاعف 
قد أنكر مف كجكد المتاع كالمصكغ لدیو كطمب إقامة البینة عمى دعكاه كالتمس اإلستماع إلى 
شيادة إبف المطعكف ضدىا، فإف قضاة المكضكع لما لـ یجیبكا عمى طمب الطاعف كبادركا 
بتكجیو الیمیف المتممة لممطعكف ضدىا دكف التأكد مف كجكد المصكغ فإنيـ عرضكا قرارىـ 

 .لمقصكر في التسبیب كخرقكا قكاعد اإلثبات

 .3كمتى كاف كذلؾ استكجب نقض القرار المطعكف فیو زئیا فیما یخص األثاث كالمصكغ

 
                                                           

1
 . 245، ص 2001- ق. م16/03/1999 بتارٌخ 216836قرار رقم –ش .ا.غ.ع.م-  

2
 .102بادٌس دٌابً ، المرجع السابق ، ص -  

3
 .259بادٌس دٌابً ، المرجع السابق، ص -  
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 الفرع الثانف

 النزاع  وؿ ممكية المتاع

إذا "  مف قانكف األسرة الجزائرم كما یمي73     النزاع في متاع البیت نصت عمیو المادة 
كقع النزاع بیف الزكجیف أك كرثتيما في متاع البیت كلیس ألحدىما بینة فالقكؿ لمزكجة أك 
كرثتيا مع الیمیف في المعتاد لمنساء كالقكؿ لمزكج أك كرثتو مع الیمیف في المعتاد لمرجاؿ 

 .1"كالمشتركات بینيما یقسمانيا مع الیمیف

دعى كؿ      إف أحكاـ ىذه المادة تطبؽ في حالة ما إذا تنازع الطرفاف حكؿ ممكیة المتاع كا 
كاحد منيما بأف ذلؾ المتاع ممؾ لو، ففي ىذه الحالة تبنى المشرع قاعدة فقيیة معتمدا في 
ذلؾ قكؿ مف شيد لو الظاىر مع الیمیف، فما یككف صالح إلستعماؿ الرجؿ فيك لمرجؿ كما 
یككف صالحا إلستعماؿ المرأة كالحمي كالزینة فالقكؿ فیو لمزكجة مع الیمیف، نستخمص مف 

 : كؿ ىذا مایمي

 وجو  ال ليؿ عمى ممكية المتاع: أوال

     إذا قدـ أحد الزكجیف بینة عمى أنو ىك المالؾ لممتاع، أك أف المدعیة قد تسممت أمتعتيا 
بشيادة الشيكد مثال أك بمحضر إثبات حالة صادر عف المحضر القضائي، فإف القاضي 
یحكـ لمف أثار دعكاه بالبینة دكف تكجیو الیمیف، ألننا بصدد كجكد دلیؿ إثبات، كسیاف ما 

 .  2بیف أف یككف المتاع مما یعرؼ لمرجاؿ أك لمنساء أك ليما معا

 .ع ـ وجو   ليؿ عمى ممكية المتاع: ثانيا

     إذا لـ یقدـ أم مف الزكجیف دلیال عمى ممكیتو لمشيء المتنازع عمیو، فإف الفقرة الثانیة 
 مف قانكف األسرة الجزائرم حددت ثالثة حاالت تمكف القاضي مف اإلعتماد 73مف المادة 

 :عمیيا في فض النزاع 

 

                                                           
1
 .، المرجع السابق84/11قانون رقم -  

2
 .103بادٌس دٌابً، المرجع السابق، ص -  
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 :یحكـ لمزكجة في المعتاد لمنساء مع یمینيا - أ

فالمصكغ كأدكات التجمیؿ كاأللبسة النسائیة، كغیرىا مف األمكر التي یشيد ليا العرؼ 
أنيا لمنساء، ىي لمزكجة كما أف ىناؾ أمكر مكضكعیة تخضع لتقدیر القاضي، فإذا 

كانت الزكجة خیاطة مثال فإف آالت الخیاطة كممحقاتيا مف قماش كغیرىا ىي لمزكجة مع 
 . 1تحمیفيا الیمیف المتممة

 :یحكـ لمزكج في المعتاد لمرجاؿ مع الیمیف - ب

معنى ىذا ما یصمح لمرجاؿ مثؿ أدكات التجارة ما یتعمؽ مينتو، كأدكات الصید، ككؿ ما 
 .2یشيد العرؼ حكما أنو لو، فإف طمبو الزكج كنازعتو الزكجة فیو فالقكؿ لمزكج مع الیمیف

 :ما اشتركا فیو مف المتاع فإنيما یقتسمانو مع الیمیف- ج

مف الناحیة العممیة ىذه الحالة ىي األكثر صعكبة سكاء بالنسبة لمزكج أك الزكجة في 
إثبات ممكیتيما لمشيء المتنازع عمیو، أك بالنسبة لمقاضي في الفصؿ في ىذا النزاع، إذ 

یدعي كؿ منيما ممكیتو لما في البیت مف مفركشات كأثاث كأدكات مثؿ آلة الغسیؿ 
 .3كالتمفاز كالثالجة كغیرىا

 : في نظرنا ازداد ىذا النزاع تعقیدا بسبب أنو

  ،في العرؼ المعمكؿ بو في بالدنا أف الزكجة لیمة زفافيا تحضر مجمكعة مف األفرشة
 .كاألغطیة كاليدایا التي تمقتيا مف أىميا كصدیقاتيا بمناسبة زكاجيا

  كما أف مف النساء مف تتفؽ مع زكجيا السیما إذا كاف لو سكف منفصؿ عف أىمو أف
 .تجيز ىذا المسكف بغرفة النـك أك غرفة اإلستقباؿ

                                                           
1
 .313عبد العزٌز سعد، المرجع السابق، ص -  

2
 .103ٌوسف دالندة، المرجع السابق، ص -  

3
 .103ٌوسف دالندة، المرجع السابق، ص -  
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     مف النساء السیما العامالت كبعد انتقاليا إلى بیت الزكجیة تقـك كعف طیب خاطر 
بشراء بعض اآلالت كالتجيیزات المنزلیة دكف أف تحتفظ بفكاتیر أك كصكالت أك حتى 

 .، تساعدىا في اإلثبات في حاؿ النزاع1شيكد

     أماـ ىذا الكضع كعجز القاضي في الفصؿ فیما ىك معتاد لمرجاؿ، كما ىك معتاد 
 . لمنساء، فإف المشرع حكـ باقتساـ ىذا المتاع مع الیمیف

     المالحظ أف الیمیف إذا كانت تؤتي ثمارىا فیما مضى فإف مادیات الحیاة، كضعؼ 
الكازع الدیني كانعداـ الضمیر، جعؿ كثیر مف الناس مف یحمؼ الیـك كعشرات اإلیماف كاذبا 

 .2مف أجؿ الحصكؿ عمى ثمف بخس أك منفعة تافية كرخیصة

  األحكاـ السابقة الذكر تطبؽ في حاؿ ما إذا كاف الزكجاف عمى قید الحیاة، أما إذا
تكفي أحد الزكجیف أك كالىما ك كقع النزاع حكؿ متاع البیت، فإف كؿ زكج متكفي 

 مف قانكف االسرة 73یحؿ كرثتو محمو مع تطبیؽ نفس األحكاـ، كذلؾ حسب المادة 
 .3الجزائرم كالمذككرة اعاله

 .لعؿ السؤاؿ الذم یطرح نفسو ىك كیفیة أداء ىذا الیمیف المذككر أعاله ك إجراءاتو

     إف القاضي عندما تعرض عمیو مسألة النزاع في متاع البیت سكاء كاف النزاع حكؿ 
 : الممكیة أك حكؿ الكجكد، لو الخیار بیف طریقتیف عند تكجیيو الیمیف كىما كالتالي

إما یقـك ىك شخصیا بتكجیو الیمیف الحاسمة إلى مف كجب لو قانكنا تكجیو الیمیف لو  -1
كذلؾ في جمسة یحضرىا الطرفیف كالقاضي كأمیف الضبط فقط، كذلؾ بأف یؤدم مف 

كجو لو القاضي الیمیف القسـ كاضعا یده فكؽ المصحؼ بقكلو أقسـ باهلل العمي 
غیر مكجكد أصال ببیت الزكجیة أك أف ............ العظیـ بأف األثاث المتمثؿ في 

، كیحرر في األخیر القاضي (الكجكد أك الممكیة )األثاث ممؾ لو حسب طبیعة النزاع 
 .محضر أداء الیمیف القانكنیة، یمضى مف طرفو، كمف طرؼ أمیف الضبط كالطرفیف

                                                           
1
 .07/12/1987 قرار بتارٌخ 47284ش ملف رقم .أ.غ.أ.م-  

2
 .271عبد العزٌز سعد ، المرجع السابق، ص -  

3
 . المرجع السابق84/11قانون رقم -  
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إما أف تؤدل الیمیف بمسجد بحضكر الطرفیف أك بعد صحة استدعاء الخصـ  -2
 .كمحضر قضائي، عمى أف یحرر ىذا األخیر محضرا بأداء أك العدكؿ عف الیمیف

     إنو بالرجكع إلى مختمؼ تشریعات الدكؿ العربیة سیما التكنسي، المغربي، 
السكرم،الككیتي ك األردني تبیف لنا أنيا لـ تتطرؽ إلى مسألة النزاع حكؿ متاع البیت كلـ 
تبیف أحكاميا ، كبذلؾ نستنتج بأف المشرع الجزائرم ىك الكحید الذم تناكؿ ىذه المسألة 

 المذككرة أعاله، كبذلؾ یككف قد سد الفراغ 73بالدراسة كبیف أحكاميا ككیفیة حميا في المادة 
 .حكؿ ىذه النقطة التي لـ تتطرؽ ليا التشریعات المقارنة المذككرة أعاله

     أخیرا تجدر اإلشارة إلى أنو قد تثار أماـ المحاكـ مسألة النزاع حكؿ الصداؽ، ذلؾ أف 
 مف 15الصداؽ قانكنا یجب أف یحدد في العقد سكاء كاف معجال أك مؤجال، كىذا كفقا لممادة 

قانكف األسرة الجزائرم، كالزكجة تستحقو كامال قانكنا بالدخكؿ أك بكفاة الزكج، كتستحؽ 
 مف القانكف المذككر أعاله، إال أنو في حالة 16نصفو عند الطالؽ قبؿ الدخكؿ، كفقا لممادة 

ما إذا كقع نزاع في الصداؽ بیف الزكجیف أك كرثتيما كلیس ألحدىما بینة، ككاف قبؿ 
ذا كقع النزاع حكؿ الصداؽ المؤجؿ بعد  الدخكؿ، فالقكؿ لمزكجة أك كرثتيا مع الیمیف، كا 

، 1 مف قانكف األسرة الجزائرم17البناء فالقكؿ لمزكج أك كرثتو مع الیمیف، كىذا كفقا لممادة 
 .          كالشيء نفسو یطبؽ في حالة كقكع الطالؽ ككاف الصداؽ مؤجال، نفس األحكاـ تسرم عمیو

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . المرجع السابق84/11قانون رقم -  
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 الفصؿ الثانف

 ال  وؽ الم نوية لممرأة المطم ة

 

      ینتج عف الطالؽ إضافة إلى الحقكؽ المادیة المذككرة أعاله، حقكقا معنكیة ذات 
طبیعة حساسة مقارنة بالحقكؽ المادیة ألنو تربطيا عالقة مع الجانب المعنكم لممطمقة سیما 
في حالة المطمقة التي أنجبت أكالدا ألنو في ىذه الحالة یجب التطرؽ إلى مسألة الحضانة 
كما یترتب عنيا مف آثار غالبا ما تعكد باإلیجاب أك السمب عمى الطفؿ المحضكف كىذا ما 
سكؼ نتناكلو بالدراسة في ىذا الفصؿ بتبیاف الحقكؽ المعنكیة لممراة المطمقة، بما فیيا العدة 

كالحضانة في مبحثیف، المبحث األكؿ لدراسة العدة مف جانبیف الجانب الفقيي كالجانب 
القانكني، كفي المبحث الثاني نخصصو لدراسة عنصر الحضانة الذم یعد مف أىـ اآلثار 

 .القانكنیة إلنحالؿ الرابطة الزكجیة

 الم  ث األوؿ

 ال  وؽ الم نوية لممرأة المطم ة مف الجانب الف يف

      إف مف المعمـك كالمؤكد شرعا كقانكنا أف كؿ مطمقة فرض عمیيا اإلمتثاؿ لفترة العدة، 
حتراـ آجاليا لما في ذلؾ مف حكمة شرعیة اقتضاىا الشارع الحكیـ لمزكجیف لمنحيا فرصة  كا 

حتى یمكف ليا مراجعة نفسیيما عسى أف تتكرد القمكب، كتتحسف العشرة بینيما، فیعكداف 
 .1لبعضيما البعض

 .2"والمطم ات يتر صف   نفسيف ثالثة قروء:" كىذا طبقا لقكلو تعالى

                                                           
1
 .229، ص2011 ،دار الكتاب الحدٌث،القاهرة 1عبد الفتاح تقٌة، قانون األسرة مدعما بأحداث اإلجتهادات القضائٌة والتشرٌعٌة،ط-  

2
 .228سورة البقرة ، اآلٌة -  



 الفصل الثاني                                                           الحقىق المعنىية للمرأة المطلقة
 

36 
 

كالالئي یئسف مف المحیض مف نسائكـ إف ارتبتـ فعدتيف ثالثة :"      كمنو أیضا قكلو تعالى
أشير كالالئي لـ یحضف كأكالت األحماؿ أجميف أف یضعف حمميف كمف یتؽ اهلل یجعؿ لو 

 .   1"مف أمره یسرا

 المطمب األوؿ

  ؽ المرأة المطم ة  ف ال  ة   يا

      إف الحدیث عف العدة كحؽ لممطمقة كأثر لمطالؽ یقكدنا إلى الحدیث عف الميمة التي 
 .تتربص خالليا المطمقة ك ال تتزكج إال بعد إنقضائيا

 الفرع األوؿ
 ت ريؼ ال  ة

      العدة شرعا ىي أجؿ حدده الشارع إلنقضاء ما بقي مف آثار الزكاج بعد الفرقة كىي 
 .تربص یمـز المرأة عند زكاؿ النكاح المتأكد بالدخكؿ أك ما یقـك مقامو مف الخمكة كالمكت

كعرفت العدة أیضا أنيا تربص المرأة مدة یعرؼ فیيا براءة رحميا بإقراء أك أشير أك كضع 
 :، كالعدة في الفقو ليا عدة معاني منيا2الحمؿ

 ت ريؼ ال  ة عن  ال نفية: أوال

     عرفيا بعض األحناؼ أنيا تربص یمـز المرأة عند زكاؿ ممؾ المتعة المتأكد بالدخكؿ أك 
الخمكة أك المكت، كالتربص في ىذا التعریؼ قصد بو أف تنتظر المرأة إنقضاء المدة المحددة 

لمعدة، أم المدة التي حددىا الشارع الحكیـ أجال تنقضي بو عدة المرأة بعد أف زاؿ ممؾ 
الرجؿ متعة امرأتو، فإذا طمؽ الرجؿ إمرأتو طالقا رجعیا أك بائنا، أك كقعت الفرقة بینيما 
بغیر طالؽ كفسخ الزكاج بخیار البمكغ أك عدـ الكفاءة أك الردة في بعض صكرىا أك كقع 

 .الفراؽ في زكاج فاسد أك كطىء بشبية كجبت العدة

                                                           
1
 .04سورة الطالق، اآلٌة -  

.167عبد الوهاب خالف، المرجع السابق، ص- 
2
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     كفي رأم الجميكر العدة ىي مدة تتربص فیيا المرأة لمعرفة براءة رحميا، أك لمتعبد أك 
لتفجعيا عمى زكجيا، فيي نفس التربص فال تتداخؿ العدتاف مف شخصیف، كتمضي المرأة 
في العدة األكلى حتى نيایتيا ثـ تبدأ بالعدة األخرل ك تتداخؿ العدتاف مف شخص كاحد كلك 

 .مف جنسیف

 

 ت ريؼ ال  ة عن  المالكية  : ثانيا

 :عرؼ المالكیة العدة بعدة تعارؼ منيا

 تربص المرأة زمانا معمكما قدره الشارع عالمة عمى براءة الرحـ غالبا، لفسخ : العدة
 .النكاح أك مكت الزكج أك طالقو أك فقده

 ىي مدة تتربص فیيا المرأة لمعرفة براءة رحميا مف الحمؿ، أك لمتعبد: العدة. 
 الكشؼ عف حاؿ األرحاـ عند انتقاؿ األمالؾ مراعاة لحفظ األنساب: العدة. 
 ىي المدة التي جعمت دلیال عمى براءة الرحـ لفسخ النكاح أك مكت الزكج أك : العدة

 .طالقو
 ىي المدة المقررة شرعا لمنع المرأة مف نكاح غیر صاحب العدة: العدة. 
 دلیؿ براءة الرحـ عدة كاستبراء ك العدة مدة منع النكاح لفسخو أك : قاؿ ابف عرفة

 . 1مكت الزكج أك طالقو

     جاء في التعریؼ مدة منع النكاح مف طمؽ زكجتو الرابعة ألجؿ نكاح غیرىا أك طمؽ 
أخت زكجتو أك مف یحـر الجمع بینيما، أف قیؿ ىك لو عدة، كمف غیر الشؾ أنو مجاز فال 
ینبغي ادخالو في حقیقة العدة الشرعیة، ألف ىذه عدة الرجؿ كما یقكؿ الفقياء كىي مف باب 

ذا أخرجنا ىذا مف التعریؼ نقكؿ ، أما اإلستبراء فيك مدة "مدة منع المرأة النكاح:" المجاز، كا 
 .2دلیؿ براءة الرحـ ال لرفع عصمة أك طالؽ

 ت ريؼ ال  ة عن  الشا  ية: ثالثا

                                                           
1
 .268بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص -  

2
 .269نفس المرجع، ص -  
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     إف العدة عند الشافعیة مدة تتربص فیيا المرأة لمعرفة براءة رحميا، أك لمتعبد أك لتفجعيا 
المرأة أخرج بيا العدة التي ینتظر فیيا الرجؿ : تتربص أم تنتظر كقكلو: عمى الزكج، فقكلو

لمعرفة براءة الرحـ المراد بالمعرفة ما یشمؿ الظف، فأما الیقیف : ألنيا ال تسمى عدة، كقكلو
فيك بكضع الحمؿ، كأما الظف فيك غیر ذلؾ، كىذا كاؼ إذ ال یمـز أف تبحث المرأة بحثا 

أك لمتعبد أراد بو عدة : یفضي إلى الیقیف مف براءة رحميا، بؿ یكتفي بالحیض، كقكلو
لتفجعيا لإلشارة إلى أف العدة قد تترتب عمى : الصغیرة كنحكىا ممف تثبت براءة رحميا كقكلو

 . مجرد العقد الصحیح بدكف كطء في حالة إذا ما تكفي عنيا زكجيا

 ت ريؼ ال  ة عن  ال نا مة: را  ا

     عرفكا الحنابمة العدة بأنيا التربص المحدكد شرعا، كالمراد بالعدة األجؿ الذم ضربو 
الشارع لممرأة، فال یحؿ ليا التزكج فیو بسبب طالقيا أك مكت زكجيا، كالیخفى أف ىذا 

 .1التعریؼ حسف ألنو لـ یتعرض فیو لبراءة الرحـ كال لغیره

 الفرع الثانف

  كمة مشروعية ال  ة و كميا

     تجب العدة عمى كؿ امرأة طمقيا زكجيا أك فسخ زكاجيما بعد الدخكؿ بيا حقیقة أك 
 . حكما، إذا كاف عقد زكاجيما صحیحا شرعا

  كمة مشروعية ال  ة: أوال

 :كجبت العدة عمى مف كجبت عمیيف مف النساء لحكمة سامیة منيا

  التحقؽ مف براءة رحـ المرأة كخمكه مف األكالد، كلما كانت ىذه الحكمة لحؽ األزكاج
الذیف فارقكا ىؤالء الزكجات حتى ال ینسب أكالدىـ لغیرىـ، كلحؽ األزكاج الذیف یریدكف 
التزكج بيؤالء الزكجات مف بعد، لئال ینسب الیيـ مف األكالد مف لیس منيـ في قبیؿ كال 
دبیر، لـ تفرؽ الشریعة فیيا بیف مف تفارؽ الرجؿ بعد زكاج صحیح محتـر شرعا ك مف 

                                                           
1
 .482محمد مصطفى شلبً، المرجع السابق، ص -   
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تفارقو بعد زكاج ال احتراـ لو شرعا، ألنو اف فات النظر إلى الرجؿ الذم فارقيا فقد بقى 
 .النظر إلى الرجؿ الذم یرید أف یتزكجيا

  إعطاء الزكج الذم فارؽ زكجتو فرصة لمراجعتيا إف بدا لو، فمعمو فارقيا تحت تأثیر لـ
یكف في طكقو أف یدفعو عف نفسو، أك لعمو تخیؿ الشيء ثـ خالو صحیحا كلیس مف 

الصحة في شيء، فیأخذه الندـ، كیتحرؽ قمبو حسرة كأسفا عمى ما جر عمى نفسو، فمئال 
تنقطع عمیو السبؿ أكجبت الشریعة عمى الزكجة أف تنتظره مدة معمكمة،حتى إذا انقضت 

 .1كلـ یعدىا إلى عصمتو فقد أكصدت عمیو أبكاب المعذرة

يا أييا الن ف إ ا طم تـ النساء  طم وىف ل  تيف وأ صوا ال  ة وات وا :"      لقكلو تعالى
اهلل ر كـ ال تخرجوىف مف  يوتيف وال يخرجف إال أف ي تيف  فا شة م ينة وتمؾ   و  اهلل 

 . 2"ومف يت     و  اهلل     ظمـ نفسو ال ت ري ل ؿ اهلل ي  ث      لؾ أمرا

  التنكیو بشأف الزكاج ألنو عقد لیس كسائر العقكد االخرل، فيك میثاؽ مقدس جعمو اهلل
سبحانو كتعالى بیف الرجؿ كالمرأة، فال ینتيي بمجرد كجكد الفرقة بؿ البد فیو انتظار 

 .3مدة محددة لیتمكف فیيا كؿ مف الزكجیف مف مراجعة نفسو
  العدة تجب عند كجكد سببيا كىك كقكع الفرقة بیف الزكجیف، كحكمة تشریعيا التأكد مف

عدـ حمميا مف زكجيا الذم فارقيا أم التعرؼ عمى براءة الرحـ، ألنيا قد تتزكج بزكج 
آخر كىي حامؿ قبؿ أف تضع حمميا فیطؤىا زكجيا الجدید كىي حامؿ مف زكجيا 

األكؿ فیصیر ساقیا ماءه زرع غیره، كقد نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عمیو كسمـ عف ذلؾ 
 .  4"كمف كاف یؤمف باهلل كالیـك اآلخر، فال یسقیف ماءه زرع غیره:" فقاؿ

 والمطم ات يتر صف :" كقد أجمع العمماء عمى كجكب العدة مستشيدیف بقكلو تعالى
 .5"  نفسيف ثالثة قروء

                                                           
1
 .350محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المرجع السابق، ص -  

2
 .01سورة الطالق، اآلٌة  -  

3
 .270شتوان بلقاسم، المرجع السابق، ص -  

4
 .            223، ص 2006دار الهدى ،عٌن مٌلة الجزائر، - نبٌل صقر، قانون األسرة نصا وفقها وتطبٌقا-  

5
 .229سورة البقرة، اآلٌة -  
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كیتربص "       یفيـ مف ىذه اآلیة المذككرة أنيا خبر في معنى األصؿ كأصؿ الكالـ 
شعار بأنو مما یجب أف یتمقى " المطمقات خراج األمر في صكرة الخبر تأكید ليذا األمر كا  كا 

بالمسارعة إلى امتثالو، فكأنيف امتثمف االمر بالتربص فيك یخبر عنو مكجكدا كمثؿ قكليـ 
 .رحمؾ اهلل

صمى اهلل عمیو –     كفي السنة ما كرد في صحیح مسمـ عف فاطمة بنت قیس أف الرسكؿ 
كغیرىا مف " اعتدم بحیضة"كقكلو لممختمعة " اعتدم عند ابف أـ مكتـك" قاؿ ليا - كسمـ

 .  1األحادیث الدالة عمى حكـ العدة الكاجب أصال

  كـ ال  ة: ثانيا

 :العدة كاجبة شرعا، كىي ثابتة بالكتاب كالسنة كاإلجماع

والمطم ات يتر صف   نفسيف ثالثة قروء وال ي ؿ ليف أف :" قكلو تعالى: مف الكتاب . أ
 .2"يكتمف ما خمؽ اهلل  ف أر اميف إف كف يؤمف  اهلل واليوـ ا خر

والالئف يئسف مف الم يض مف نسائكـ إف ارت تـ    تيف ثالثة أشير : "كقكلو
 . 3"والالئف لـ ي ضف وأوالت األ ماؿ أجميف أف يض ف  مميف

وال يف يتو وف منكـ وي روف أزواجا يتر صف   نفسيف أر  ة أشير :"كقكلو
 .4"وعشرا

الیحؿ المرأة تؤمف باهلل كالیـك  ):قكلو صمى اهلل عمیو كسمـ: مف السنة الن وية . ب
 .(اآلخر أف تحد عمى میت فكؽ ثالث، إال عمى زكج أربعة أشير كعشر

 .5(اعتدم في بیت أـ مكتـك): كقكلو صمى اهلل عمیو كسمـ لفاطمة بنت قیس
 .6 أجمع الفقياء عمى كجكبيا:اإلجماع . ت

 
 

                                                           
1
 .29دٌابً بادٌس، المرجع السابق، ص -  

2
 .228سورة البقرة اآلٌة -  

3
 .04سورة الطالق اآلٌة -  

4
 .234سورة البقرة اآلٌة -  

5
 .730أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج، المرجع السابق، ص-  

6
 .269شتوان بلقاسم، المرجع السابق،ص -  



 الفصل الثاني                                                           الحقىق المعنىية للمرأة المطلقة
 

41 
 

 
 الفرع الثالث
 أنواع ال ػػ ة

      تككف العدة بثالثة أشیاء بالحیض كىك ما یسمى بالقرء، أك األشير عمى خالؼ في 
كىذه األنكاع الثالثة . مدتيا بیف المتكفى عنيا زكجيا كغیر المتكفى عنيا، أك بكضع الحمؿ

 .1تعـ كؿ طالؽ أك تفریؽ مف القاضي كسنتناكؿ ذلؾ بشيء مف التفصیؿ

 ال  ة  ال يض أو ال رء: أوال

    تجب في حؽ المرأة التي طمقيا زكجيا أك فرؽ القاضي بینيما إذا كانت المرأة غیر 
 والمطم ات يتر صف   نفسيف ثالثة قروء وال ي ؿ ليف أف يكتمف ما :"حامؿ، لقكلو تعالى

 .2"خمؽ اهلل  ف أر اميف إف كف يؤمف  اهلل واليوـ ا خر

    داللة اآلیة عمى العدة بالحیض، فإف لفظ المطمقات یعـ كؿ فرقة بغیر الكفاة، كالتربص 
معناه اإلنتظار الذم یدؿ عمى العدة، كثالثة قركء یعني ثالثة حیضات، فإف القرء ىك 

الحیض عند الحنفیة كىك اختیار جماعة مف الصحابة أبي بكر كعمر كعمي كعند البعض 
اآلخر القرء ىك الطمث، كحاصمو أف اسـ القرء یقع عمى الحیض كالطير جمیعو، حقیقة 

یقاؿ أقرءت المرأة إذا حاضت، كأقرءت إذا طيرت كحممو عمى الحیض أكلى بالنص 
 .كالمعقكؿ

نما - عمیو الصالة كالسالـ–    أما النص فقكلو  لممستحاضة دعي الصالة أیاـ اقرائؾ، كا 
فمف قاؿ أنو "تترؾ الصالة أیاـ الحیض باإلجماع، كالمعقكؿ أنو ذكره بمفظ الجمع قركء 

أنو اإلطيار ال یتحقؽ الجمع : البد مف ثالث حیض، فیتحقؽ الجمع، كمف قاؿ: لمحیض قاؿ
عمى قكلو، ألف الطالؽ لك كقع في آخر الطير انقضت العدة بطيریف آخریف كبالشركع في 

كال یحؿ ليف أف یكتمف : الثالث فال یكجد الجمع، كالعمؿ بما یكافؽ لفظ النص أكلى، كقكلو
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دلیؿ عمى اف العدة بالحیض تككف لغیر الحامؿ، إذ یتعیف عمى " ما خمؽ اهلل في أرحاميف
 .1المرأة أف تصرح بالحمؿ، لتعتد بنكع آخر كما سیأتي

   كما یشترط أف تككف المرأة ممف تحیض، فالمرأة التي التحیض بسبب الصغر أك التي 
بمغت سف الیأس فال تحیض، أك التي ال تحیض بسبب عمة لدیيا مع ككنيا في سف 

 .الحیض، تعتد باألشير

    كما یشترط أف تتـ العدة بثالث حیضات كامالت فإذا طمقت ككانت حائضا التعتبر ىذه 
 .2الحیضة كاممة، كعمیيا أف تستقبؿ ثالث حیضات

 :أما فقياء المالكیة فدلیميـ مف الكتاب كالسنة النبكیة

 .3"يا أييا الن ف إ ا طم تـ النساء  طم وىف ل  تيف:" قكلو تعالى: الكتاب - أ

كما قرأ عمر فطمقكىف لقبؿ عدتيف، كىي قراءة تساؽ "  طم وىف ل  تيف"    فقكلو تعالى
كمعناه طمقكىف في كقت عدتيف، كىك الطالؽ " كقبؿ الشيء أكلو" عمي سبیؿ التفسیر،

، فدؿ عمى الطير ىك . المأمكر بو الذم یكتفي الطير ألف الطالؽ في الحیض بدعي كمحـر
 .كقت العدة

 أم أف اهلل سبحانو كتعالى 4"والمطم ات يتر صف   نفسيف ثالثة قروء:"    كقكلو تعالى
أكجب التربص باألقراء عقب الطالؽ المباح، كىك الطالؽ في الطير، فاقتضى أف تصیر 
 .معتدة بالطير لیصؿ اعتدادىا بمباح الطالؽ، كمف اعتدت بالحیض لـ یصؿ العدة بالطالؽ

ف كطئت      فالقكؿ عند المالكیة أف المرأة تعتد كجكبا إذا أطاقت الكطء، ال إف لـ تطقو كا 
ال صبي، ألف المجبكب فال - مف كاف مقطكع الذكر–بخمكة مف رجؿ بالغ غیر مجبكب كىك 
فیرجع فیو ألىؿ المعرفة مف -  مقطكع األمثییف–عدة عمى زكجتو بخمكتو، كأما الخصي 

 .أىؿ الطب ىؿ یكلد لو فتعتد زكجتو أك ال
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 فعف ابف عمر أنو طمؽ امرأتو ك ىي حائض في عيد النبي صمى :مف السنة الن وية - ب
مره فمیراجعيا  ): اهلل عمیو كسمـ فسأؿ عمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عمیو كسمـ عف ذلؾ فقاؿ

ف شاء طمؽ قبؿ أف  ثـ لیمسكيا حتى تطير ثـ تحیض، ثـ تطير ثـ إف شاء أمسؾ بعد، كا 
 .1(یمس، فتمؾ العدة التي أمر اهلل أف تطمؽ ليا النساء

     عف عركة بف الزبیر عف عائشة أنيا انتقمت حفصة بنت عبد الرحماف حیف دخمت في 
صدؽ : فذكر ذلؾ لعمرة بنت عبد الرحماف فقالت:" الدـ مف الحیضة الثالثة، قاؿ ابف شياب

صدقتـ، : ، فقالت عائشة"ثالثة قركء:" عركة، كقد جادليا في ذلؾ ناس فقالكا أف اهلل یقكؿ
 ".كىؿ تدركف ما األقراء؟ األقراء األطيار

إذا طمؽ الرجؿ امرأتو فدخمت في الدـ مف :"     ما ركم عف عبد اهلل بف عمر أنو كاف یقكؿ
 ".الحیضة الثالثة، فقد برئت منو كبرلء منيا

    خالصة القكؿ في المسألة أف المطمقة إذا أكممت األطيار المقررة ليا شرعا بنزكؿ الدـ 
بعد آخر طير حمت لألزكاج، كیجكز العقد عمیيا لغیر مطمقيا برؤیتيا الدـ كىي في 

الحیضة الثالثة، كمف تأخر حیضيا لعمة تمنع نزكلو لمرض، أك كانت مستحاضة، فعدتيا 
مف طالقيا سنة كاممة، كأما التي تمیز دـ الحیض مف دـ اإلستحاضة فتعتد بثالثة أقراء 

كالصحیحة، كمثؿ المستحاضة مف تأخر حیضيا بسبب رضاع كلدىا ، أك تأخر بال سبب 
أم مف غیر عمة كالكبر سف كمف یرتفع حیضيا عند الفرح الشدید، أك لـ تر الحیض منذ 

، فعدتيا تسعة أشير مع ثالثة (البيراء)أك  (بالبغمة)بمغت، كتعرؼ في مصطمح الفقياء 
أشير، فتككف التسعة إستبراء لرحميا ألنيا مدة الحمؿ غالبا، كتعتد ثالثة أشير كالصغیرة، 
فجممة الشيكر إثنا عشرة شيرا فتمؾ سنة، أما إف رأت التي تأخر حیضيا بعد التسعة أشير 
ف رأت الثانیة فقط أنتظرت  أنتظرت الثانیة كالثالثة، فإف رأتيما حمت كلك قبؿ كماؿ السنة، كا 

 .2أحد األجمیف رؤیة الدـ، أك كماؿ السنة كحمت

 ال  ة  األشير: ثانيا
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    تككف كاجبة بصفة أصمیة في حؽ المرأة، أك تككف كاجبة بدال عف أصؿ في حؽ المرأة 
 :التي لـ تتحقؽ فیيا شرائط األصؿ

أما ككف العدة باألشير كاجبة بصفة أصمیة خمفا عف أصؿ لـ تكجد شرائطو فیككف  - أ
في حؽ النسكة الالتي تكفي عنيف أزكاجيف، كلـ تكف حامالت، فمتى كجدت إمرأة 
تكفي زكجيا كلـ تكف حامال، فإف عدتيا تككف باألشير كمدتيا أربعة أشير كعشرة 

وال يف يتو وف منكـ وي روف أزواجا يتر صف   نفسيف :" أیاـ، بدلیؿ قكلو تعالى
نما كانت العدة في حؽ المتكفى عنيا زكجيا ىذه المدة 1"أر  ة أشير وعشرا ، كا 

 .إحتیاطا لحؽ براءة الرحـ كمراعاة لفترة حداد الزكجة عمى زكجيا
ثمة حالة أخرل تجب العدة فیيا باألشير أیضا لكنيا یدؿ عف أصؿ ثابت عنو  - ب

كیككف ذلؾ بالنسبة لكؿ إمرأة ال تحیض لسبب مف األسباب " القركء"كىك الحیض 
التي ذكرناىا، كلـ تكف حامال، ككأف سبب الفرقة بینيا كبیف زكجيا غیر الكفاة، فمتى 
كجدت إمرأة ال تحیض كغیر حامؿ، كغیر متكفى عنيا زكجيا، فإف عدتيا تصیر إلى 
األشير نظرا ألنيا ال تحیض، كمدة العدة في حؽ ىذه المرأة ثالثة أشير، كسند ذلؾ 

والالئف يئسف مف الم يض مف نسائكـ إف ارت تـ    تيف ثالثة أشير :"قكلو تعالى
، كمف ذلؾ یظير أف العدة باألشير تككف خمفا عف أصؿ ىك 2"والالئف لـ ي ضف

الحیض، كیبدك أف تقدیر المدة بثالثة أشير مقابؿ الثالث حیضات، فكؿ شير یقـك 
مقاـ حیضة، یتـ حسابيا باألشير القمریة، ألنيا األصؿ في التقكیـ اليجرم، كال یؤثر 
عمى ذلؾ أف یككف أحد الشيكر تسعة كعشركف یكما، كىذا إذا كاف إبتداء العدة مع 

 . 3بدایة الشير أما لك كانت البدایة أثناء الشير، فتحتسب المدة تسعكف یكما

يس لونؾ عف األىمة قؿ ىف مواقيت لمناس :"       المعتبر بالشيكر باألىمة لقكلو تعالى
إف ع ة الشيور عن  اهلل اثنا عشر شيرا  ف كتاب اهلل يوـ خمؽ :"، كقكلو أیضا4"وال ج

 .5"السموات واألرض منيا أر  ة  ـر
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      الشير القمرم أك الياللي قد یككف ثالثیف یكما أك تسعة كعشركف یكما، ككما ىك 
معمـك أف الطالؽ أك الكفاة قد یصادؼ أكؿ الشير، كقد یككف في أثنائو، فإف كاف أكؿ 

الشير، فال خالؼ بیف الفقياء في أف المعتدة تعتد بثالثة أشير قمریة إذا طمقيا زكجيا، 
 .كبأربعة أشير كعشرا إذا تكفي عنيا سكاء أكانت األشير كاممة أـ ناقصة

     إنما كقع خالؼ فیما إذا كاف الطالؽ أك الكفاة في أثناء الشير، فإف فقياء المالكیة 
یركف أنيا تعتد بقیة األشير باألیاـ كباقي الشيكر باألىمة، كیكمؿ الشير األكؿ مف الشير 
األخیر ما یتـ بو الثالثیف یكما كقاؿ الحنفیة إف العدة تعتبر باألیاـ، فعدة المطمقة تسعكف 

 . 1یكما، كالمتكفى عنيا زكجيا بمائة كعشریف یكما

     تمكث تسعة أشير لزكاؿ الریبة النيا مدة الحمؿ ثـ تعتد بثالثة اشير كىذا ما ذىب إلیو 
اإلماـ مالؾ في حدیث رعف مالؾ عف یحي بف سعید كعف یزید بف عبد اهلل بف قسیط المیثي 

أیما إمرأة طمقت فحاضت حیضة أك : قاؿ عمر ابف خطاب:" عف سعید بف الحبیب أنو قاؿ
ال اعتدت  حیضتیف ثـ ارتفعت حیضتيا فإنيا تنتظر تسعة أشير فإف اف ليا حمؿ فذلؾ كا 

 .2"بعد التسعة أشير ثالثة أشير ثـ حمت

 ال  ة  وضع ال مؿ: ثالثا

     یككف اإلعتداد بكضع الحمؿ لكؿ إمرأة كانت حامال في كقت الفرقة بینيا كبیف زكجيا، 
سكاء أكاف سبب الفرقة ىك مكت الزكج أـ كاف سببيا تطمیقو إیاىا أـ كاف سببيا فسخ 

الزكاج، كسكاء أكاف الزكاج الذم إفترقا منو زكاجا صحیحا أـ زكاجا فاسدا، كمتى كضعت 
حمميا فقد إنقضت عدتيا ميما تكف المدة التي بیف الفرقة ككضع الحمؿ، حتى كلك لـ 

تتربص إال لحظات یسیرة، كالعبرة إنما ىي بإنفصاؿ حمميا ظاىر الخمقة أك ظاىر بعض 
، فإف كاف 3وأوالت األ ماؿ أجميف أف يض ف  مميف:"الخمقة، كالدلیؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى

الذم إنفصؿ عنيا عمقة أك مضغة لـ یظير تخمقيا فإف عدتيا ال تنقضي بيا، إذ ال یصدؽ 
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عمیيا حینئذ أنيا كضعت حمميا ، كما أنو ال ثقة حینئذ بأنيا كانت حامال، فترد إلى ما 
 .1ینطبؽ عمیيا مف ضكابط األنكاع السابقة

 
 الفرع الرا ع
 إنت ػػاؿ ال ػػ ة

     نقصد بذلؾ أف یطرأ عمى العدة ما یغیر مف كیفیة أدائيا، لیتحكؿ أداؤىا إلى كیفیة 
أخرل، كتفسیر ذلؾ أف تككف المرأة ممف تعتد بالحیض، فتنتقؿ عدتيا إلى األشير، كقد 

یككف إعتداد المرأة باألشير ، فتنتقؿ عدتيا مف األشير إلى الحیض، كىناؾ تفصیال لبیاف 
 :ىذا التحكؿ، كالمسمؾ الذم یجب عمى المرأة إتباعو

 الت وؿ مف ال يض إلى األشير: أوال

     إذا حصؿ اإلنفصاؿ بیف الرجؿ كالمرأة، ككانت المرأة مف ذكات الحیض، كرأت الدـ مرة 
متد طيرىا، كجب عمى المرأة أف تعتد لثالث حیضات  كفي 2أك مرتیف ثـ إنقطع حیضيا كا 

أثناء ىذه الحیضات، انقطع الدـ كلما تكتمؿ عدتيا، فإف عمیيا بمقتضى مذىب الحنفیة أف 
تنتظر حتى تحیض كتكمؿ عدتيا، كال یجكز ليا أف تتحكؿ إلى األشير إال إذا فقدت 

الكصؼ الذم عمیيا أف تؤدم بو العدة، كحیث أنيا مف ذكات الحیض، فإف ىذا الكصؼ ال 
یزكؿ عنيا إال ببمكغيا سف الیأس في الخامسة كالخمسیف مف عمرىا، كمعنى ذلؾ ىك 
التربص طكاؿ ىذه المدة لنجرم عمى إتباع األصؿ، كىك أف العدة تككف بالحیض لمف 

 .یحضف

     إف التمسؾ بيذا األصؿ أسفر عف كجكد أكضاع غیر مقبكلة في الكاقع العممي ذلؾ أف 
الزكجة قد تككف في مقتبؿ عمرىا، ترغب في الزكاج إعفافا لنفسيا كتعكیضا ليا عف الزكاج 
نقطع عنيا الدـ، كطمب منيا اإلنتظار  األكؿ، فإذا ما شرعت في قضاء العدة بالحیض، كا 
حتى تكتمؿ عدتيا بالحیض، كقد یككف الدـ انقطع عنيا إلى غیر رجعة، فتبقى معمقة إلى 
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سف الخامسة كالخمسیف، فیككف في ذلؾ إرىاؽ ليا كتحمؿ ما التطیؽ، كقد تمجأ لمتخمص مف 
ذلؾ إلى اإلخبار كذبا بأنيا حاضت ثالث حیضات، كقكليا مصدؽ، ألف ىذا أمر الیعرؼ 

، كىذا اإلرىاؽ الذم ینشأ عف اإلنتظار أك األخبار الكاذب، تأباىما القكاعد 1إال مف جيتيا
الشرعیة، كمف ثـ فإف مف الممكف أف نعتبر عدة المرأة باألشير فتتربص ثالثة أشير بعد 

نتظار فترة یغمب عمى الظف أنيا لف تحیض، كقد یستعاف في ذلؾ  انقطاع الحیض، كا 
باألطباء الذیف إذا ما قرركا ذلؾ، انتقمت عدة المرأة إلى األشير، كتعتد المرأة في ىذه الحالة 

والالئف يئسف مف الم يض مف نسائكـ :" ممف ینطبؽ عمیيا النص القرآني في قكلو تعالى
، كداللة اآلیة عمى ما نراه أف ىذه المرأة تدخؿ تحت قكلو 2"إف ارت تـ    تيف ثالثة أشير

إف ارتبتـ، فمك أنيا لـ تبمغ سف الیأس إال أف حیضيا مرتاب فیو فتصیر عدتيا إلى األشير 
، كاألخذ بيذا "إف ارت تـ    تيف ثالثة أشير:" كىك ما یدؿ عمیو باقي النص في قكلو

الفرض یحكؿ بیف المرأة كبیف الكذب الذم اتخذ كسیمة لإلضرار باألزكاج، فإف الكثیر مف 
النساء لجأف كذبا إلى اإلدعاء بإمتداد طيرىف لتیسیر ليف نفقة مف الزكج لمدة طكیمة، ألف 
المرأة المعتدة ليا النفقة عمى زكجيا مادامت في العدة، كفي ىذا إضرار بالزكج، باإلضافة 

 .إلى الكذب كسمكؾ الطرؽ الممتكیة مف جانب المعتدة

ال تسمع :  ىذا الكضع بأف نص عمى أف 25/1929     كقد عالج القانكف المصرم 
ذا كاف المشرع المصرم قد  الدعكل لنفقة عدة لمدة تزید عمى سنة مف تاریخ الطالؽ، كا 

قضى بذلؾ عمى اإلضرار باألزكاج بالنسبة لدعاكل النفقة، فإف أمر العدة لـ یحسـ كىك ما 
نعتقد أنو مف األفضؿ اإلنتقاؿ بالعدة في ىذه الحالة إلى األشير، بعد تحدید األطباء لمدة 
تبقى فیيا المرأة بعد إنقضاء الحیض ك قبؿ أف تشرع في اإلعتداد باألشير، كخاصة كاف 

تقدیر العدة باألشير تـ بناء عمى أف كؿ شير یساكم حیضة، كقد تعذر األصؿ عمى المرأة 
 .    3فصارت إلى ما یقـك مقامو كىك األشير

 الت وؿ مف األشير إلى ال يض: ثانيا

                                                           
1
 .423محمد الشحاتة الجندي،المرجع السابق، ص -  

2
 .04سورة الطالق ، اآلٌة -  

3
 .424محمد الشحاتة الجندي، المرجع السابق، ص -  
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     العدة باألشير تجب في حؽ الصغیرة التي لـ تحض كالكبیرة التي لـ تر الحیض أصال، 
كالیائسة مف المحیض، كلكف قد یحدث أف تبدأ المعتدة عدتيا باألشير ثـ ترل دـ الحیض 

قبؿ إنتياء عدتيا باألشير، فعمیيا أف تستانؼ عدتيا باإلقراء كال یحسب ما مضى مف 
األشير مف عدتيا، كالدلیؿ عمى ذلؾ أف األشير إنما كجبت في حقيا بدال عف اإلقراء، فإذا 
قدرت عمى المبدؿ الذم ىك اإلقراء سقط البدؿ، ألف القدرة عمى األصؿ تمنع إعتبار البدؿ، 
كالتیمـ مع كجكد الماء ك القدرة عمیو في حؽ المتیمـ ما لـ یتِّـ الصالة، ككذلؾ الیائسة مف 
المحیض فإف رؤیتيا الدـ دلیؿ عمى أنيا لـ تكف یائسة، كأنيا أخطأت الظف فقط ألنيا كانت 

 .ممتدة الطير

     أما إذا رأت دـ الحیض بعد انتياء األشير فال تستأنؼ عدة اإلقراء، ألف عدتيا قد 
 .إنقضت باألشير، كحصؿ المقصكد بالبدؿ

 ت وؿ ال  ة مف اإلقراء أو األشير إلى وضع ال مؿ: ثالثا

     فإذا ظير بالمعتدة حمؿ مف زكجيا أثناء عدة اإلقراء أك األشير، فإف عدتيا تتحكؿ إلى 
العدة بكضع الحمؿ، كیسقط ما مضى مف عدتيا باألشير أك اإلقراء، ألف كضع الحمؿ أقكل 

    .1داللة عمى براءة الرحـ مف غیره

    كما ركل عمر بف الخطاب أف عدة المرأة تككف تسعة أشير، فإذا ظير أنيا حامؿ 
ال إعتدت بثالثة أشير بعد ىذه األشير التسعة، كتككف العدة حینئذ  فعدتيا بكضع الحمؿ، كا 

 .2سنة

 الفرع الخامس

  ؽ الم ت ة  ف المسكف

     إعتبر الشرع اإلسالمي السكنى مف الحقكؽ الشرعیة التي تجب حقا هلل تعالى، أك 
بالتعبیر القانكني فإف إیجاب السكنى یتعمؽ بالنظاـ العاـ الذم الیجكز لممعتدة التنازؿ عنو 
أك تبرلء الزكج منو، كما ال یممؾ الزكج أف یسقطو أك یمنع المعتدة حقيا في ذلؾ ك النص 

                                                           
1
 .286شتوان بلقاسم، المرجع السابق، ص -  

2
 .375بلحاج العربً، الوجٌز فً شرح قانون األسرة  الجزائري، المرجع السابق، ص -  
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ال تخرجوىف مف  يوتيف وال يخرجف إال أف :" القرآني ینطبؽ بذلؾ في كضكح، قاؿ تعالى
 . 1"ي تيف  فا شة م ينة

     أثبت النص أف لممرأة حؽ السكنى عمى الزكج ما دامت معتدة منو، فمیس لمرجؿ أف 
یخرجيا، ك ال یجكز ليا الخركج أیضا، ألنيا محتسبة لحقو إال أف تأتي بفاحشة مبینة فتخرج 
مف المنزؿ، كىي تشمؿ الزنا كتشمؿ ما إذا نشرت المرأة أك بذت عمى أىؿ الرجؿ كأذتيـ في 

 .الكالـ كاألفعاؿ

     یترتب عمى ذلؾ أف المعتدة تمـز منزؿ الزكجیة، ك ال یجكز ليا أف تتركو إال لضركرة 
تضررىا لذلؾ، كمف الضركرة أف تخشى السكنى فیو عمى نفسيا أك أكالدىا أك ماليا، لسبب 

 .مف األسباب التي تبعث عمى ذلؾ، كأف یككف المنزؿ آیال لمسقكط

     إف العمة في إلزاـ المعتدة بیت الزكجیة أف تككف في نطاؽ المكاف الذم كانت الحیاة 
الزكجیة فیو قائمة، كىذا یحقؽ غرض الشارع في تيیئة الفرصة لإلصالح بیف الزكجیف 

كمراجعة المعتدة، كحث المرأة عمى الكفاء لزكجيا، كاإلخالص لمعشرة الزكجیة السابقة، ما 
دامت العدة باقیة، كلذلؾ قیؿ أنو إذا كجدت ضركرة فخرجت المعتدة مف منزؿ الزكجیة فإنيا 

 .   2تقطف في أقرب منزؿ تحقیقا لممعاشرة السابقة أك بعضيا

 المطمب الثانف

  ؽ المطم ة  ف ال ضانة   يا

     لقد إىتـ اإلسالـ بالفرد منذ كالدتو، بؿ قبؿ ذلؾ عندما أمر الرجؿ أف یختار الزكجة 
إلى أىمیة تنشئة الطفؿ تنشئة حسنة صالحة - صمى اهلل عمیو كسمـ- الصالحة كنبو النبي

، فكانت لمحضانة 3"كؿ مكلكد یكلد عمى فطرة فأبكاه یيكدانو، أك ینصرانو، أك یمجسانو:" فقاؿ
في اإلسالـ أىمیة بالغة عند إفتراؽ الزكجیف، كغالبا ما یدفع ثمف الفرقة األكالد الذیف كانكا 
ثمرة الزكاج، فجأة یصبحكف ضحیة الطالؽ إذا لـ یمتـز الطرفاف باألحكاـ الشرعیة كاآلداب 
المرعیة، كالشرع كالقانكف یجداف أف أحؽ الناس كأكالىـ لرعایة ك حضانة الطفؿ ىي األـ ما 

                                                           
1
 .01سورة الطالق، اآلٌة -  

2
 .428محمد الشحاتة الجندي، المرجع السابق، ص -  

3
 .646اإلمام مالك الموطأ كتاب الجنائز ،باب جامع الجنائز حدٌث رقم -  
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لـ یمنعيا مانع شرعي، كما أف الحقكؽ التي تتضمنيا الحضانة كثیرة كمتعددة، كما أف 
الجيات التي تتكلى الحكـ بيا كتنفیذىا مختمفة، فسكؼ نحاكؿ تبیاف بعض التكجيات الفقيیة 

ختالفاتيـ في مكضكع الحضانة منذ نشأتو كحؽ لممطمقة إلى غایة سقكطو  .اإلسالمیة كا 

 الفرع األوؿ
 ت ريؼ ال ضانة وشروط إست  اقيا

     تعددت تعاریؼ الحضانة، فنجد لفقياء الشریعة اإلسالمیة تعریفات تكاد تتشابو في 
ألفاظيا كمدلكليا، كفیما یخص شركط إستحقاقيا فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ ككنو مكضكع 
حساس، كال یتـ القضاء بالحضانة إلى أم طرؼ إال إذا تكفرت فیو شركط معینة، مراعاة 

 لمصمحة المحضكف، فما المقصكد بالحضانة كماىي شركط إستحقاقيا؟

 ت ريؼ ال ضانة: أوال

حصر أصحاب المالكیة الحضانة في األـ أك غیرىا ممف لو الحضانة : أػ عن  المالكية
لمصغیر أك الصغیرة قبؿ الطالؽ أك بعده، أك ىي ضُـّ األـ كلدىا إلى جانبيا، كاعتزالو إیاه 
مساكو، كغسؿ ثیابو، كما تتمثؿ أیضا في تربیة الطفؿ  ألبیو لیككف عندىا فتقـك بحفظو كا 

 . 1كرعایتو كالقیاـ بجمیع أمكره في سف معینة ممف لو الحؽ في الحضانة

    عرفيا الشیخ أبك زىرة، في أنيا حؽ یثبت لمطفؿ منذ كالدتو كتتضمف ثالث كالیات، 
األكلى كالیة عمى التربیة، كالثانیة كالیة عمى النفس كالثالثة كالیة عمى الماؿ إذا كاف لو ماؿ، 

فالكالیة االكلى ىي الكالیة عمى التربیة فالدكر االكؿ منيا یككف لمنساء، كىك ما یسمى 
بالحضانة، كىي تربیة الكلد في الفترة التي ال یستغني فیيا عف النساء ممف ليف الحؽ في 

 .  2التربیة شرعا

بأنيا حفظ الكلد في مبیتو كمؤكنة طعامو كلباسو كمضجعو :      كما عرفيا المالكیة أیضا
 .كتنظیؼ جسمو، كقیؿ أنيا صیانة العاجز كالقیاـ بمصالحو كخدمتو كرعایتو كغیر ذلؾ

                                                           
1
 .282-281محفوظ بن صغٌر ،قضاٌا الطالق فً اإلجتهاد الفقهً وقانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -  

2
 مذكرة التخرج لنٌل درجة المدرسة العلٌا للقضاء 02-05قنذوزي دالل، التطبٌقات القضائٌة للحضانة وإشكاالتها القانونٌة على ضوء األمر -  

 . 6 ، ص 2010، 18الدفعة 
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بأنيا تربیة مف ال یستقؿ بأمكره كلك كاف كبیرا مجنكنا، : ب ػ عر يا الشا  ية وال نا مة
 .كتربیتو كتنمیتو بما یصمحو حتى یستقؿ بنفسو كالقیاـ بشؤكنو لكحده

األكؿ لـ یذكر المحضكف لو كال الحكـ : تعریفات األحناؼ الثالث: ج ػ ن   الت اريؼ
التكمیفي لمحضانة كال مدتيا، كالثاني قصر الحضانة عمى األـ دكف باقي مف ليـ الحؽ في 
الحضانة، كقصر المحضكف لو عمى أبیو دكف غیره مف باقي األكلیاء الشرعییف، كما أنو 

أغفؿ ذكر مدة الحضانة كحكميا كسببيا، كالثالث أغفؿ ذكر المحضكف لو كحكـ الحضانة، 
كما أف التعریفات الثالثة حصرت الحضانة عمى الطفؿ الصغیر مع أنيا تثبت لغیر الصغیر 

 .مثؿ المجنكف كالمعتكه كالمریض العاجز، كما أنو یمكف إدراج الكفالة في التعریؼ

األكؿ كالثاني أغفؿ ذكر المحضكف لو كالحاضنة كمدة الحضانة كحكميا : تعریؼ المالكیة
 .  1كسببيا، كنفس الشيء بالنسبة لمشافعیة كالحنابمة

 شروط إست  اؽ ال ضانة: ثانيا
 :الشروط ال امة- أ

العقؿ، فال حضانة لمجنكف، : اتفؽ جميكر الفقياء عمى أنو مف شركط الحضانة: ػ ال  ؿ
ألف الحضانة نكع مف الكالیة فالمجنكف بنفسو یحتاج لمكالیة، فال یعقؿ أف تسند الكالیة لمف ال 

 .كالیة لو

     كما أف حضانة الطفؿ مف قبؿ حاضف ال یتمتع بشرط العقؿ، یتعارض مع مصمحة 
الطفؿ، كىالؾ لو في حیف أف مناط الحضانة ىك تحقیؽ مصمحة المحضكف بدفع ضرر 

 .عنو كجمب نفع لو

     قد ذىب بعض الفقياء إلى إثبات حؽ الحضانة لمف یعتریو الجنكف نادرا، كجاء في 
 .  2كال حضانة لرقیؽ كمجنكف كلك كاف متقطعا"نيایة المحتاج 

    كقد عقب الدكتكر عبد العزیز عامر بأف ىذا الرأم غیر كجیو، كذلؾ باحتماؿ حصكؿ 
، كذىب الشافعیة بتأیید ىذا اإلتجاه لجعؿ حیاة المحضكف معرضة لمخطر، 1الضرر لمطفؿ

                                                           
1
 .45رشدي شحاتة أبو زٌد، المرجع السابق، ص -  

2
 .204ملٌكة قبزٌلً، المرجع السابق، ص -  
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كذىب بعض المالكیة إلى أف الجنكف المتقطع یمنع مف الحضانة، كقد جاء في التاج 
 . كاإلكمیؿ أف الجنكف المتقطع عندىـ ال یمنع مف الحضانة، لك لـ یخش معو عمى الكلد

    نجد أف الرأم الراجح ىك الرأم الذم أخذ بو جميكر الفقياء، كالذم یسكم بیف الجنكف 
المستمر أك المتقطع فيك مانع كىذا محافظة عمى سالمة المحضكف كعدـ المجازفة ككضعو 

 .في أیدم حاضف قد یعرضو لميالؾ

فمعنى ىذا أف یككف الحاضف أمینا عمى المحضكف في خمقو : ػ األمانة عمى األخالؽ
كسمككو كاإلىتماـ بو، ألف الحاضنة التي تغیب عف المحضكف طكاؿ النيار كجزء مف المیؿ 
كال تتفرغ لتربیتو عمى السیرة الحسنة، كتترؾ المحضكف لمخالطة قرناء السكء ال تككف أمینة 

كال قادرة عمى الحضانة، كألف الحاضنة الفاسقة أك العاىرة تؤثر حضانتيا سمبا عمى شخصیة 
كمستقبؿ المحضكف، لكف اختمؼ الفقياء في مدل اعتبار الفسؽ مانعا مف مكانع الحضانة، 
فذىب الحنفیة في أف الفسؽ الذم یمنع مف الحضانة ىك ما یمـز منو ضیاع الكلد، ككافقيـ 

، "ال حضانة لسكیر، أك مشتير زنا أك الميك الحراـ" المالكیة إلى حد كبیر، حیث جاء عنيـ
ال حضانة لفاسؽ، كتكفي العدالة الظاىرة، كىذا : كما یفيـ مف فقياء الشافعیة بحیث قالكا

 .بشرط الشيرة في الفسؽ

أف - رحمة اهلل عمیو-      أما الحنابمة فالفسؽ ىك مانع مطمؽ عندىـ، كخالفيـ ابف القیـ
أك أم - صمى اهلل عمیو كسمـ–الفسؽ لیس مانع ككف منذ مجیئ اإلسالـ لـ یتطرؽ النبي 

صحابتو كـر اهلل كجييـ إلى الفسؽ كمانع لمحضانة، كأف الفاسؽ لیس بالمتأكد منو أنو 
 .  2یضیع حاضنو، یمكف أف یرعاه كیربیو أحسف تربیة

     اأَلْكَفؽ عندنا حكؿ الفسؽ بأنو یمكف أف یككف مانعا، كما یمكف أف ال یصؿ إلى درجة 
إسقاط الحضانة، كمعیار الشيرة ىك المانع، فإذا كاف التمادم في الفسؽ إلى درجة شيرتو 

كضیاع الطفؿ المحضكف أك المساس بمصالحو المادیة مثؿ تبذیر الحاضف لمالو في السكر 
كىك معسر مما ینتج عنو إىماؿ المحضكف أك المساس بمصالحو المعنكیة مف كرامتو مثؿ 

                                                                                                                                                                                     
1
 .205، ص1961عبد العزٌز عامر، األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة فقها وقضاء، دار الكتاب العربً، القاهرة مصر، -  
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 .206ملٌكة قبزٌلً، المرجع السابق، ص -  
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إشتيار األـ الحاضنة بتعاطي المخدرات كممارسة الدعارة، فسكؼ تساىـ سمبا في تككیف 
 .شخصیة المحضكف

     إختمؼ الفقياء في مدل إعتبار تارؾ الصالة مف الفسؽ كیمنع مف الحضانة شرعا، إال 
أف المنطؽ یفرض غیر ذلؾ، ألف ترؾ الصالة ال یمس بمصمحة المحضكف، كىذا ما ذىب 

ال أعمـ خالفا بیف السمؼ :" أنو قاؿ- رحمة اهلل عمیو- إلیو بعض الفقياء، فعف إبف عبد البر
مف العمماء كالخمؼ، في المرأة المطمقة إذا لـ تتزكج أنيا أحؽ بكلدىا عف أبیو ما داـ طفال 

، 1"صغیرا، ال یمیز شیئا، إذا كاف عندىا في حرز ككفایة، كلـ ینبت فیيا فسؽ كال تبرج
فبمجرد أف یككف المحضكف في حرز ككفایة، كلـ تشتير األـ بالفسؽ لدرجة اإلضرار 

 .بمحضكنيا یثبت حقيا في الحضانة

ىنا القدرة المادیة كالجسمانیة التي تكفؿ لممحضكف  بالقدرة كیعني: ػ ال  رة عمى ال ضانة
   .2ضماف صحتو كتربیتو تربیة حسنة

یشترط في الحاضف القدرة عمى القیاـ بشأف المحضكف، فال حضانة لمسنة، : قاؿ المالكیة
أقعدىا سنيا، كال تقدر عمى القیاـ بشؤكف المحضكف، إال أف یككف عندىا مف یحضف كمثؿ 

 .العمى، الكبر، الصـ كالخرس، المرض المقعد: ذلؾ

فقد فرقكا بیف مف یتكلى الحضانة بنفسو كبیف مف یشرؼ عمیيا فقط، كیشترط : أما الشافعیة
أیضا سالمة الحاضنة مف ألـ مشغؿ أك مؤثر، كقاؿ عف العمى األصح أنو یمنع مف 

 .الحضانة إذا لـ تجد مف یتكلى عنيا ذلؾ

یرل الحنابمة أنو ال حضانة لعاجز عنيا كالعمى، كىناؾ بعض الفقياء المعاصریف الذیف 
ألحقكا شغؿ المرأة الحاضنة، بمثابة عدـ القدرة عمى الحضانة، إال إذا كانت الكظیفة ال تؤدم 

 . إلى إىماؿ المحضكف، فينا ال یسقط حقيا في الحضانة

    كما أشار إلى ذلؾ الحنفیة بالخركج كؿ كقت إلى درجة إىماؿ المحضكف، فال حضانة 
 .1لمثؿ ىذه األـ

                                                           
1
أبو عمر ٌوسف ابن عبد هللا بن محمد بن عبد البر، اإلستنكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، فٌما تضمنه الموطأ من معانً -  

 .69، ص 1993الرأي واآلثار، الطبعة األولى، دار القتٌبة، دمشق، 
2
 .207عبد العزٌز سعد، المرجع السابق، ص -  



 الفصل الثاني                                                           الحقىق المعنىية للمرأة المطلقة
 

54 
 

    نجد أف الرأم األصكب ىك أنو ال یستمـز لممرأة الحاضنة أف تككف ماكثة في البیت 
لتربیة محضكنيا كخاصة إف كانت المرأة المطمقة الحاضنة تعیش في كنؼ عائمتيا التي تقـك 

برعایة الطفؿ في حیف عمؿ األـ، بشرط أف یككف العمؿ مشركع، كال یحكؿ بإىماؿ الطفؿ 
مثؿ عمؿ األـ طكؿ النيار كجزء مف المیؿ، كىذا ما كضحو الدكتكر عبد العزیز عامر 

كاألكفؽ عندم أف یقاؿ بأف المدرسة كالطبیبة كأمثاليا الالتي یعممف عمؿ مشركع، كال : بقكلو
یستغرؽ إال جزء مف النيار دكف المیؿ، كیمكنيا التكفیؽ بیف العمؿ ككاجباتيا في الحضانة، 

 .  2فيي مأمكنة في الحضانة

عطائو مسؤكلیة الكالیة عمى الطفؿ : ػ ال موغ  ذلؾ ألنو ال یمكف إسناد الحضانة لشخص كا 
كىك بنفسو یحتاج لمكالیة فيذا غیر معقكؿ، ألف فاقد الشيء ال یعطیو، فمك كاف لمصبي 

المحضكف مثال أخت غیر بالغة فال تككف أىال لمحضانة، ألنيا ىي نفسيا تحتاج لمحضانة 
 . 3فكیؼ تحضف غیرىا

ال خالؼ بیف الفقياء أف المرتد ال حضانة لو سكاء كاف رجال أك إمرأة، ألف : ػ إت ا  ال يف
الردة تبیح دـ المرتد، كىك محكـك عمیو بالمكت إف أصر عمى الردة، بعد اإلستتابة فال كالیة 

 :لو عمى غیره، أما إذا كانت المرأة كتابیة ففي ذلؾ رأیاف

كىك أنو ال یشترط إتحاد الدیف بیف الحاضف كالمحضكف ألف مدار الحضانة : الحنفیة -1
الشفقة فيي ال تختمؼ بإختالؼ الدیف، لكف تمنع الحاضنة مف تغذیة المحضكف 

بالمحرمات مثؿ الخمر كلحـ الخنزیر، كتبقى ىذه الحضانة إال أف یصبح المحضكف 
عاقؿ حتى یفيـ معنى الدیف، فعند ذلؾ تسحب الحضانة مف األـ إذا كانت تحاكؿ 

 .تمقینو دیف غیر اإلسالـ
إذ قالكا أنو یشترط في الحضانة إتحاد الدیف، ألف الحضانة : الشافعیة ك الحنابمة -2

كالیة، كالكالیة ال تثبت لكافر عمى مسمـ ككالیة النكاح، فقد یعمـ الحاضف المحضكف 
 . 4الكفر

                                                                                                                                                                                     
1
 .207ملٌكة قبزٌلً، المرجع السابق، ص -  

2
 .244عبد العزٌز عامر، المرجع السابق، ص -  

3
 .404محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المرجع السابق، ص -  

4
 .730، ص 1985وهٌبة الزحٌلً، الفقه اإلسالمً وأدلته، األحوال الشخصٌة، الطبعة الثانٌة دار الفكر، سورٌا،-  
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 :ب ػ الشروط الخاصة  النساء 

فإذا كانت المرأة : أف تككف غیر متزكجة بأجنبي عف الصغیر أك بقریب غیر محـر لو -
متزكجة بأجنبي عف الصغیر، أك متزكجة بغیر ذم رحـ محـر لو، فال حؽ ليا في 

الحضانة، أما إذا كانت متزكجة بقریب محـر لصغیر كعمو فال یسقط حقيا في 
" أنِت أحُؽ بو ما لـ تتزكجِ -:" صمى اهلل عمیو كسمـ–الحضانة، كالدلیؿ في ذلؾ قكلو 

كالظاىر في الحدیث أنو أسقط الحضانة لممرأة بتزكجيا سكاء أكاف الزكج أجنبي أك قریبا 
، لكف الحنفیة كالمالكیة إعتبركا الزكاج المسقط لمحصانة  لو محرما لصغیر أك غیر محـر

 .   1ىك زكاج األجنبي، ككنو ال یراعي مصمحة الصغیر، كال یحف لو ألنو أجنبي عنو
معظـ الفقياء یعتبركف أف سكف : أف تقیـ الحاضنة في بیت ال یبغضو المحضكف -

الحاضنة مع مف یبغضو المحضكف یعرضو لميالؾ كاألذل، كیعرقؿ ترعرع الطفؿ في 
 .   2بیئة سمیمة تحفظ لو اإلستقامة الضركریة عمى مستكل دراستو أك صحتو أك خمقو

فيذا یعد مسقط : إمتناع األـ المطمقة عف حضانة كلدىا مجانا عند إعسار األب -
لحضانتيا، فعدـ اإلمتناع یعد شرطا مف شركط الحضانة، فإذا كاف األب معسر فال 

یستطیع دفع أجرة الحضانة، كقبمت أخرل أف تربیو مجانا، سقط حؽ األكلى في 
 .3الحضانة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .552بدران أبو العٌنٌن بدران، المرجع السابق، ص -  

2
 .553المرجع نفسه ، ص -  

3
 .60دٌابً بادٌس، المرجع السابق، ص -  
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 الفرع الثانف

  كـ ال ضانة وأ لة مشروعيتيا

      إف النصكص الشرعیة أعطت األكلكیة لحضانة الطفؿ إلى األـ، كذلؾ مف القرآف 
الكریـ كالسنة كاإلجماع، كجعميا األصؿ في ثبكت الحضانة، كجعؿ الحكمة الخالصة في 

 .ذلؾ مراعاة مصمحة الطفؿ المحضكف

  كـ ال ضانة: أوال

      ذىب المالكیة إلى القكؿ أف الحضانة مف الفركض الكافیة لألب كاألـ إلى غایة 
الرضاع، إف لـ یكف لو أب أك كاف معسكرا عدیـ الماؿ، فيي حفظ الكلد في بیتو كفي ذىابو 

 . 1كمجیئو، كالقیاـ لمصمحتو، كما أف كفالة الطفؿ كحضانتو كاجبة ألنو ُیيمؾ بتركو

 أ لة مشروعية ال ضانة: ثانيا

 .األصؿ في ثبكت الحضانة، الكتاب، السنة كاإلجماع
والوال ات يرض ف أوال ىف  وليف كامميف لمف أرا  :" مشروعية ال ضانة مف الكتاب - أ

أف يتـ الرضاعة وعمى المولو  لو رزقيف وكسوتيف  الم روؼ ال تكمؼ نفس إال وس يا ال 
تضار وال ة  ول ىا وال مولو  لو  ول ه وعمى الوارث مثؿ  لؾ  إف أرا ا  صاال عف تراض 

 .2". منيما وتشاور  ال جناح عمييما

كانتزاع الكالد لمصغیر إضرار بو كبيا، كىذا یدؿ :"       یقكؿ القرطبي كفي تفسیره ليذه اآلیة
كفي ىذه :" ثـ یقكؿ..." ىمى أف الكلد، إف فطـ فاألـ أحؽ بحضانتو لفضؿ حنكىا كشفقتيا

إلى  (البنت)اآلیة دلیؿ عمى أف الحضانة لألـ، فيي في الغالـ إلى البمكغ، كفي الجاریة 
 .3النكاح، كذلؾ حؽ ليا

                                                           
1
 .667محفوظ بن صغٌر، اإلجتهاد القضائً فً الفقه اإلسالمً وتطبٌقاته فً قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -  

2
 .233سورة البقرة ،اآلٌة -  

3
 .205، ص 1997البلٌدة ، طبعة -موالي ملٌانً بغدادي، حقوق المرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة،قصر الكتاب-  
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، كقد كرد في اآلیة الكریمة 1"وقؿ رب ار ميما كما ر يانف صغيرا:"      كقاؿ تعالى
عمى كجو الخصكص لیتذكر العبد شفقة األبكیف كتدؿ اآلیة بكضكح الداللة عمى  (التربیة)

 .إظيار دكر األب كاألـ سكیا في تربیة الكلد

     كىذا ما أكده العمـ الحدیث، حیث أف حرماف الطفؿ مف أمو الحقیقیة أك مف یقـك مقاميا 
في تربیتو، یعرض الطفؿ إلى إنحراؼ في نمكه الكجداني فقد یعجز الطفؿ بعد ذلؾ في 

مستقبؿ حیاتو عف تككیف عالقاتو اإلنسانیة السمیمة، كمف ىنا كاف منح األـ الحضانة إجازة 
 . 2طكیمة لرعایة الطفؿ حتى یصؿ إلى درجة اإلستقالؿ بنفسو

ف :      كقاؿ الحصاص كفي ىذه داللة عمى أف األـ أحؽ بإمساؾ الكلد ماداـ صغیرا كا 
استغنى عف الرضاع بعدىا یككف ممف یحتاج لمحضانة ألف حاجتو إلى األـ بعد الرضاع 

 .3كما ىي قبمو

  الت ىؿ أ لكـ عمى أىؿ  يت، يكفمونو لكـ وىـ لو ناص يف،  ر  ناه : "     قاؿ تعالى
، ىنا یتحدث القرآف الكریـ عف أخت سیدنا مكسى عمیو 4"إلى أمو كف ت ر عينيا وال ت زف

 .السالـ أنيا قالت إلمرأة فرعكف، ىؿ أدلكـ عمى أىؿ البیت یكفمكنو كیتكلكف نشأتو كرعایتو

 . 5"ور ائ كـ الالتف  ف  جوركـ مف نسائكـ الالتف  خمتـ  يف:" كقاؿ تعالى

     الربیبة ىي بنت الزكجة مف غیر الزكج الجدید كال خالؼ بیف الفقياء في تحریـ فركع 
الزكجة المدخكؿ بيا، كىذه اآلیة تدؿ عمى مشركعیة الحضانة ألف البنت تتبع أميا كتككف 

ف لـ تكف في بیت زكج أميا الجدید  .6تحت رعایتيا كا 

ما ركاه عمر بف شعیب عف أبیو عف جده عبد :  ليؿ مشروعية ال ضانة مف السنة - ب
- صمى اهلل عمیو كسمـ–أف امرأة جاءت إلى رسكؿ اهلل " اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما

یا رسكؿ اهلل إف إبني ىذا كاف بطني لو كعاء، كثدم لو سقاء، كحجرم لو حكاء، كأف : فقالت

                                                           
1
 .24سورة اإلسراء، اآلٌة -  

2
 .60رشدي شحاتة أبو زٌد، المرجع نفسه، ص -  

3
 .479،الجزء األول،دار المصحف، ص  (الحصاص)أحمد بن علً الرازي -  

4
 . 13-12سورة القصص اآلٌتان، -  

5
 .23سورة النساء، اآلٌة -  

6
 .62رشدي شحاتة أبو زٌد، المرجع نفسه، ص -  



 الفصل الثاني                                                           الحقىق المعنىية للمرأة المطلقة
 

58 
 

أنِت أحؽُّ بو ما لـ - صمى اهلل عمیو كسمـ–أبكه طمقني فأراد أف ینتزعو مني، فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .1"تتزكجِ 

      في ىذا الحدیث الشریؼ قدمت ىذه المرأة الحیثیات التي تتصؼ بيا األـ مما جعؿ 
نبینا العادؿ یحكـ ليا بأحقیتيا في حضانة كلدىا عند الفرقة الزكجیة كفي ىذا الحدیث تنبیو 

عمى المعنى المقتضى لمحكـ، كأف العمؿ كالمعاني المعتبرة في إثبات األحكاـ مستقرة في 
 .2الفترة السمیمة

جاءت إمرأة : قاؿ- صمى اهلل عمیو كسمـ–     ركم عف أبي ىریرة رضي اهلل عنو أف النبي 
إف زكجي یرید أف یذىب بابني كقد سقاني : فقالت- صمى اهلل عمیو كسمـ–إلى رسكؿ اهلل 

ىذا أبكؾ كىذه أمؾ -:" صمى اهلل عمیو كسمـ–مف بئر أبي عنبة كقد نفعني، فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .3، فأخذ بید أمو، فإنطمقت بو"فخذ بید مف شئت

    كداللة ىذا الحدیث حیف یككف الصبي ممیز أم بمغ مف العمر سبع سنكات كمیز بیف 
 .میكلو ألبیو أك أمو كىك میكؿ عاطفي

مف أحؽ الناس بحسب صحابتي؟ قاؿ - :" صمى اهلل عمیو كسمـ–     قاؿ رجؿ لرسكؿ اهلل 
، كفي ظؿ ىذا "أمؾ، ثـ مف؟ قاؿ أمؾ، قاؿ ثـ مف؟ قاؿ أمؾ، قاؿ ثـ مف؟ قاؿ أبكؾ

الحدیث جعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عمیو كسمـ لألـ ثالث أمثاؿ مف األب، كىذا بسبب ما 
 .تنفرد بو األـ مف دكرىا في حضانة الطفؿ، كال شؾ في أىمیة دكر األب

    كمف طریؽ مسمـ أبك كریب، محمد بف عالء اليمداني ابف فضیؿ عف أبیو، عف عمارة 
قاؿ رجؿ، یا رسكؿ اهلل مف أحؽ الناس :" ابف القعقاع عف أبي زرعة عف أبي ىریرة قاؿ

فيذا النص دؿ عمى كجكب " الصحبة؟ قاؿ أمؾ، ثـ أمؾ، ثـ أباؾ، ثـ أدناؾ أدناؾ
 .4الحضانة، ألنيا صحبة، كأحقیة األـ كأكلكیتيا لمحضانة

                                                           
1
محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبً الٌمنً ،المهذب فً فقه اإلمام الشافعً، النظام المستعذب فً شرح غرٌب المذهب، صححه ووضعه -  

 .164الشٌخ زكرٌا عمٌرت،الجزء الثالث، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،لبنان، ص 
2
 .63-62رشدي شحاتة أبو زٌد، المرجع السابق، ص ص -  

3
 .164محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبً الٌمنً، المرجع السابق، ص -  

4
 .323أبو محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم، المحلى، الجزء العاشر، إذارة الطباعة المنٌرة، مصر ، ص -  
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أجمعت األمة اإلسالمیة عمى مشركعیة :  ليؿ مشروعية ال ضانة لألـ مف اإلجماع- ج
 .الحضانة، ككفالة األطفاؿ الصغار كسبیؿ إلى حفظ النفس البشریة مف الضیاع

     كال شؾ أف الطفؿ أك الذم ال یستقؿ بأمكره، ضعیؼ محتاج إلى الرعایة كالعكف فكجب 
عمى األمة أفرادا أك جماعات حفظ النفس التي كرميا اهلل تعالى، كذلؾ بجعميا مف أحد 

 .الضركریات الخمس

أجمع كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ، عمى أف الزكجیف إذا افترقا :     قاؿ ابف منذر
 .كليما كلد أف األـ أحؽ بو إف لـ تنكح

ال أعمـ خالفا بیف السمؼ مف العمماء في المرأة المطمقة إذا لـ تتزكج :     ككذا قاؿ أبك عمر
أنيا أحؽ بكلدىا مف أبیو ما داـ طفال صغیرا ال یمیز شیئا إذا كاف عندىا في حرز ككفایة 

 . 1كلـ یثبت فیيا فسؽ كال تبرج

    یركل أف عمر بف الخطاب قد طمؽ إمرأتو مف األنصار بعد أف أعقب منيا كلده 
عاصما، فرآه في الطریؽ فأخذه، فذىبت جدتو أـ أمو كراءه، كتنازعا بیف یدم أبي بكر 

ریحيا كمسيا كمسحيا كریقيا خیر لو مف الشيد : الصدیؽ فأعطاىا إیاه، كقاؿ لعمر الفاركؽ
حضره عدد مف -  صمى اهلل عمیو كسمـ–عندؾ، فيذا الحكـ مف الخمیفة األكؿ لرسكؿ اهلل 

 .الصحابة كلـ ینكره عمیو أحد منيـ فكاف ذلؾ إجماعا عمى أف األـ أكلى برعایة كلدىا

     أما مف ناحیة المنطؽ كالعقؿ فقد أثبتت الدراسات بأف األـ أكثر إمداد بالحب كالعطؼ 
كالطمأنینة، كىي قكاعد أساسیة لنشأة المحضكف نشأة سمیمة فیما یتمقاه الطفؿ مف التربیة منذ 

كالدتو حتى بمكغو سف السابعة یؤثر بشكؿ كاضح في تشكیؿ الجكانب الشخصیة سكاء 
 .  2النفسیة أك الخمقیة أك اإلجتماعیة طیمة سنكات عمره

 

 

                                                           
1
 63-62رشدي شحاتة أبو زٌد، المرجع نفسه، ص ص -  

2
أحمد شامً، قانون األسرة الجزائري طبقا ألحدث التعدٌالت ، دراسة فقهٌة ونقدٌة مقارنة، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر، ص -  

303. 
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 الفرع الثالث

 أ كاـ ال ضانة وآثارىا

     متى أسندت الحضانة لألـ التي ىي أحؽ بيا شرعا كقانكنا عند إنحالؿ الرابطة 
 .الزكجیة، یترتب عف ىذا الحؽ عدة آثار كأحكاـ سكؼ نحاكؿ تبیانيا مف خالؿ ىذا الفرع

 أ كاـ ال ضانة: أوال

    سكؼ نتطرؽ إلى اآلراء الفقيیة حكؿ مدة الحضانة، ثـ مكاف الحضانة، كحكـ إنتقاؿ 
 الحاضنة منو

إف حضانة الصغار تبدأ منذ الكالدة، كىذا شيء منطقي، كاإلختالؼ : م ة ال ضانة - أ
الكارد بیف الفقياء في المدة التي تستغرقيا الحضانة، كنتعرض إلى ىذا اإلختالؼ بیف 

 :المذاىب كالتالي
 :المالكية-1

     ذىب أصحاب المالكیة إلى القكؿ أف حضانة الغالـ تستمر إلى حیف بمكغو، كتنقطع 
حضانتو بالبمكغ كلك كاف مریضا أك مجنكنا عمى المشيكر، كأما حضانة األنثى فتستمر إلى 

 . 1حیف زكاجيا كالدخكؿ بيا

 ال نفية-2

     یرل الحنفیة أف مدة الحضانة تمتد إلى حیف سف التمییز كىك سبعة سنیف كبو یفتى، 
 .كقیؿ تسع سنیف، كالبنت إلى البمكغ كىك تسع سنیف كبو یفتى كقیؿ إحدل عشرة سنة

     كسبب التفرقة بیف الذكر كاألنثى ىك أف الغالـ یحتاج إلى التخمؽ بأخالؽ الرجاؿ ، 
، كالبنت أحكج إلى تعمـ آداب النساء كالتخمؽ بأخالقيف، كخدمة  كاألب عمى ذلؾ أقدر كأقـك

 . 2البیت، كاألـ أقدر بذلؾ

                                                           
1
 .286محفوظ بن صغٌر، قضاٌا الطالق فً اإلجتهاد القضائً الفقهً وقانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -  

2
 .285محفوظ بن الصغٌر، المرجع السابق، ص -  
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    في الظاىر ركایة عند الحنفیة یفرؽ بیف حضانة األـ أك الجدة، كحضانة غیرىا، فإف 
ف كانت الحاضنة غیرىما  كانت الحاضنة أما أك جدة بقیت البنت حتى تبمغ مبمغ النساء كا 
بقیت عندىا إلى سف المراىقة كىي تسع سنیف عمى المفتى بو، كاألرجح ىك ما ذىب إلیو 

 .اإلماـ محمد بف الحسف

    كما یرل بعض المتأخریف مف الحنفیة أف الكلد إذا بمغ السف المحدكدة إلنتياء حضانة 
النساء، حكـ بإنتياء الحضانة سكاء كاف یستطیع اإلستغناء عف خدمة النساء أك ال یستطیع 

 .لعمة أك جنكف أك غیر ذلؾ

نما       كلما كانت الركایة الظاىرة في المذىب لـ تحدد سنا معینة إلنتياء الحضانة، كا 
المدار في إنتيائيا إستغناء الكلد عف خدمة النساء، إذف فإذا حكـ بإنتياء الحضانة ثـ تبیف 
أف الكلد بحاجة لخدمة النساء حكـ لو بإعادتو لحاضنتو ألف الكاجب ىك الرجكع إلى مناط 

 .   1التكمیؼ

 الشا  ية وال نا مة-3

     الشافعیة یركف أنو لیس لمحضانة مدة معمكمة، بؿ یبقى الطفؿ عند أمو حتى یمیز 
كیمكنو بعد ذلؾ أف یختار أحد أبكیو، فإذا كصؿ إلى ىذه المرحمة یخیر بیف أبیو كأمو فإذا 
إختار الكلد الذكر أمو مكث عندىا في المیؿ كعند أبیو في النيار كي یقـك بتعمیمو أخالؽ 

ذا كانت المحضكف أنثى، إختارت أميا مكثت عندىا لیال كنيارا ككف األنثى  الرجاؿ، كا 
ف سكت كانت  ف إختار الطفؿ األب كاألـ معا أقرع بینيما، كا  تعمميا أميا أخالؽ النساء كا 
الحضانة لألـ، أما الحنابمة فقالكا أف مدة الحضانة ىي سبعة سنیف لمكلد ك لمبنت حتى 

 . 2الدخكؿ بيا

 الج فرية-4

     فالمشيكر فیيـ أف مدة الحضانة لألـ بالنسبة لمغالـ سنتاف كىي أقصى مدة الرضاع 
كبعدىا یضـ لألب إف كاف مكجكدا، فإف كاف غیر مكجكد أك كاف غیر أىؿ لذلؾ بقي مع 

                                                           
1
 .571-561بدران أبو العٌنٌن بدران ،المرجع السابق، ص ص -  

2
 .569بدران أبو العٌنٌن بدران ، المرجع السابق، ص -  



 الفصل الثاني                                                           الحقىق المعنىية للمرأة المطلقة
 

62 
 

أمو ألنو ال حؽ لغیرىا في الحضانة ما دامت مكجكدة كعندىا األىمیة لمحضانة، أما األنثى 
فمدة حضانة أميا ليا فتمتد إلى سبع سنیف في المشيكر، أما في غیر المشيكر فحضانتيا 

 . 1لمفتى فيي سبع سنكات، كلمفتاة إلى تسع سنیف

قاؿ –     كقیؿ أف الذكر بعد بمكغو سف الخامسة عشر فیككف لو حؽ إختیار أحد األبكیف 
الحمي في األحكاـ الجعفریة، كال شؾ أف قكؿ اإلمامیة ذلؾ مقید بعدـ الضرر عمى الطفؿ 

بأخذه مف األـ بعد سنتیف أك السبع، كعمى كؿ حاؿ إذا لـ یطالبيما األب یجبر عمى أخذىما 
 . 2إذا أبت األـ بقاءىما عندىا، أك كاف في بقاءىما ضرر

  

  :مكاف ال ضانة و إنت اؿ ال ضانة منو - ب
إذا كانت المطمقة معتدة مف طالؽ رجعي أك بائف ال یككف ليا :  مكاف ال ضانة -1

الخركج مف البیت الذم تعتد فیو طكاؿ مدة العدة حتى كلك أذف ليا مطمقيا بالخركج أك 
السفر، ألف إقرارىا في مسكف العدة ىك كاجب عمیيا، كال یجكز ليا إبطاؿ حؽ الشرع، 

وال تخرجف مف  يت الزوجية، وال يخرجف إال أف ي تيف  ا شة " كیقكؿ جؿ شأنو 
 .3"م ينة

ذا إنقضت عدتيا فال یبؽ معنى إللزاميا بالبقاء بالمحضكف في بیت الزكجیة، فميا أف       كا 
 . 4تنتقؿ بكلدىا إلى مكاف آخر مف نفس البمد الذم بدأت الحضانة فیو

الحكـ یختمؼ تبعا لقرب البمد الذم ترید الحاضنة اإلنتقاؿ إلیو : إنت اؿ ال ضانة  -2
كبعده عف البمد األكؿ فإذا كاف ذلؾ البمد قریبا جاز ليا اإلنتقاؿ إلیو، بشرط أف یككف 
مف نكع البمد األكؿ أك أفضؿ منو، فیجكز ليا اإلنتقاؿ مف مدینة إلى أخرل، أك مف 
قریة إلى قریة أخرل، أك مف قریة إلى مدینة، كال یجكز ليا اإلنتقاؿ مف مدینة إلى 
قریة، ألف إنتقاؿ طفؿ كلد في المدینة إلى قریة یضر بو إلختالؼ ظركؼ ككسائؿ 

العیش، إال إذا كاف إنتقاليا إلى قریتيا األصمیة التي عقد فیيا عقد الزكاج، ألنيا تككف 
                                                           

1
 .564محمد مصطفى شلبً، المرجع السابق، ص -  

2
 .570-569بدران أبو العنٌنٌن بدران ، المرجع السابق، ص ص -  

3
 .01سورة الطالق،اآلٌة -  

4
 .753محمد مصطفى شلبً، المرجع السابق، ص -  
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كسط أىميا، فیحاط الطفؿ بالعطؼ كالحناف منيـ، فإذا كاف البمد الذم ترید اإلنتقاؿ 
إلیو بعیدا فال یجكز اإلنتقاؿ إلیو كلك كاف مف المدف إال بإذف األب لما كاف ضررا لو 

 .لبعد إبنو، كلإلضرار بالكلد لفقده لرعایة أبیو إال إذا كاف بمدىا االصمي

     كبالنظر ليذه األحكاـ السابقة نجد أف الحضانة تقـك عمى مراعاة مصمحة الصغیر، 
كمراعاة حؽ الكالدیف، كذلؾ بالجمع بیف حضانة الصغیر بكاسطة أمو أك قریباتو، كبیف 
إشراؼ أبیو عمیو حتى ال یضار كالد كال كالدة بسبب الكلد، كال یحـر الصغیر مف كال 

 .الكالدیف

     مف ىنا قالكا ال یجكز لكالد الصغیر الذم ىك في حضانة أمو، أف یخرج بالصغیر مف 
البمد الذم تقیـ بو أمو سكاء أكاف البمد قریبا أك بعیدا ما داـ في حضانتيا إال بإذنيا، ألف في 

ىذا اإلخراج تفكیت لحقيا كحؽ الصغیر، إال إذا سقط حؽ األـ في حضانتيا كلـ یكف في 
البمد الذم ىي فیو مف ینتقؿ إلیو حؽ الحضانة شرعا، فمو إخراج الصغیر إلى البمد الذم 

إنتقمت إلیو حؽ الحضانة، فإذا إسترجعت األـ حقيا في الحضانة فكاف ليا إسترجاع 
 .محضكنيا إلى بمد إقامتيا الذم ىك البمد الذم نشأ فیو حؽ الحضانة

     ذىب الجعفریة لمقكؿ أنو یمنع األب مف إخراج كلده الذم ىك في حضانة أمو دكف 
عمميا أك مكافقتيا، فإذا كانت األـ ىي مف أرادت السفر بالمحضكف فمیس ليا ذلؾ، سكاء 

كاف ذلؾ قبؿ العدة أك بعدىا إذا كاف في ذلؾ ضرر لمكلد أك الكالد، فإذا لـ ینتج عف اإلنتقاؿ 
ضرر جاز ليا إذا كاف حؽ الحضانة خاص بيا كلیس مشترؾ بیف األبكیف، أما إذا كانت 

الحاضنة غیر األـ فال یجكز ليا ذلؾ إال بإذف األب، فإذا سقط حؽ األـ في الحضانة جاز 
لألب أف یسافر بكلده إال أف یعكد حؽ أمو في الحضانة، كقاؿ الشافعیة كالمالكیة كالحنابمة 

 .      1لو السفر في الحالتیف

 آثار ال ضانة : ثانيا

إذا كانت أـ الحاضف مطمقة مف أبیو كىي ال تزاؿ في : مسكف ال اضنة و أجرتو - أ
 .العدة، فإنيا تحضنو في مكاف قضاء العدة، الذم ىك في األصؿ بیت الزكجیة

                                                           
1
 .565-564بدران أبو العٌنٌن بدران، المرجع السابق، ص ص -  
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     إال أف اإلشكاؿ المطركح بالنسبة لألـ المطمقة التي إنقضت عدتيا، فأیف تمارس حؽ 
 الحضانة، كمف یتحمؿ مسؤكلیة إعداد مسكف الحضانة؟

كلقد تعرض فقياء الشریعة اإلسالمیة ليذه المسألة، مف كجيات نظر مختمفة، كفیما یمي 
 :عرض لمكاقفيـ

 المالكية: الم ىب األوؿ

     ذىب المالكیة عمى المشيكر إلى أف أجرة المسكف تقع عمى األب سكاء كانت الحاضنة 
أما أك غیرىا، كذىب البعض عمى أف أجرة المسكف تقع عمى األبكیف معا كیحدد القاضي 
األجرة كاألجزاء، كذىبكا لمقكؿ أیضا بكجكب السكف عمى األـ المطمقة إذا كانت میسكرة 

 .كاألب معسر

    أما إبف الجكزم فذىب لمقكؿ عمى أف أجرة الحضانة تقع عمى األب في المشيكر، 
 .كتؤدم الحاضنة حضانتيا مف الكراء

إنما ىك " ...      كالخالؼ عند المالكیة كما قاؿ الدریدر في حاشیتو عمى مختصر خمیؿ
فیما یخص الحاضنة مف المسكف، كأما السكف فیما یخص المحضكف، فعمى األب إتفاقا، 
 .كمذىب المدكنة الذم بو الفتكل أنو عمى األب المحضكف كالحاضنة معا، كال إجتياد فیو

 ال نفية: الم ىب الثانف

     ذىب الحنفیة عمى المختار إلى أف لمحاضنة أما كانت أـ غیرىا الحؽ في المسكف، تقیـ 
فیو ىي كمحضكنيا خالؿ فترة الحضانة، لكف بشرط أف ال یككف ليا مسكف تقیـ فیو كیمكنيا 

أف تحضف فیو الكلد، كیككف مف كاجب الزكج المطمؽ إعداد مسكف یككف الئؽ لمحاضنة، 
الف المسكف یعد مف قبیؿ النفقة الكاجبة لألب اتجاه كلده، بحیث قاؿ إبف العابدیف بعد ذكره 

كالحاصؿ أف كجو المزـك أجرة المسكف عمى مف یمـز بنفقة "فقياء الحنفیة في ذلؾ 
المحضكف، فإف السكف مف النفقة، كىذا إف لـ یكف ليا مسكف یمكنيا أف تحضف فیو الكلد، 

، كقاؿ "أما لك كاف ليا مسكف یمكنيا أف تحضف فیو الكلد كیسكف تبعا ليا فال تجب األجرة
فینبغي أف یككف ىذا تكفیؽ بیف القكلیف ، كال یخفي أف ىذا ىك األرفؽ لمطرفیف، :" أیضا
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ذا كاف القیاـ بشؤكف الصغیر یحتاج لخادـ، ككاف أبكه میسكرا، كاف "فمیكف عمیو العمؿ ، كا 
 . 1لمحاضنة أف تطالب أباه، بإحضار خادـ أك تقدیـ أجرتو

 الشا  ية وال نا مة: الم ىب الثالث

     كلقد اعتبركا السكف مف قبیؿ النفقة، فممف تجب النفقة كجب عمیو اإلسكاف، حیث جاء 
 . 2كمنيا السكف عمى مف تمزمو نفقتيا- كمؤنتيا- في نيایة المحتاج

جعمت الشریعة أحؽ الناس لحضانة الكلد أمو كذلؾ لما :  س وط ال ضانة واستر ا ىا - ب
جعؿ اهلل عز كجؿ مف رابطة بیف اإلبف ك أمو، كلكف ىذا لیس بشكؿ مطمؽ بؿ جعؿ الشرع 
ذا زالت أحد ىذه الشركط سقطت الحضانة،  شركطا یستمـز تكفرىا إلستحقاؽ ىذه الحضانة كا 

ذا زاؿ المانع استرجعت الحضانة  .كا 
 :أس اب س وط ال ضانة .1

 ك ذلؾ بثبكت عجزىا عف القیاـ بكاجبات الحضانة، : عدـ أىمیة المطمقة لمحضانة
لمرض أك عاىة، كككنيا غیر مأمكنة عمى الكلد لفسؽ أك فجر أك سكء سیرة، بحیث 

 .3تشكؿ خطرا عمى أخالؽ المحضكف
  أنت -: "  صمى اهلل عمیو ك سمـ–ك ذلؾ لقكؿ رسكؿ اهلل : زكاج األـ المطمقة

، ألنو إف تزكجت إنشغمت باإلستمتاع مع الزكج الجدید بدؿ "أحؽ بو ما لـ تنكحِ 
إذا كاف : " اإلنشغاؿ بالحضانة، ك إذا طمقت المرأة عادت حضانتيا، ك قاؿ المزني 

، ك ىذا خطأ ألف أصؿ " الطالؽ رجعي، لـ یعد حؽ الحضانة ألف النكاح باقي
سقكط الحضانة ىك التفرغ لمزكج الجدید ك اإلستمتاع بو، ك الطالؽ الرجعي أك 

 .4البائف یحـر اإلستمتاع، إذف فال معنى لعدـ رجكع الحضانة

     ك قد إستثنى فقياء المالكیة بعض الحاالت التي تبقى فیيا الحضانة قائمة رغـ تزكج 
 :  األـ بأجنبي عف محضكنيا ك منيا

 .أف ال یقبؿ المحضكف غیر األـ -
                                                           

1
 .411محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المرجع السابق، ص -  

2
 .314محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، المرجع السابق، ص -  

3
 .224ملٌكة قبزٌلً، المرجع السابق، ص-  

4
 .165أبً حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالً، الوجٌز فً فقه اإلمام الشافعً، المرجع السابق، ص -  
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أف یككف الحاضف الذم یمي درجة األـ في الحضانة ك ىك األب، لو مانع مف مكانع  -
 .الحضانة 

 كىنا یرد خالؼ فقيي في مدل : تنازؿ األـ عف الحضانة أك اإلمتناع عف القیاـ بيا
إمكانیة األـ التنازؿ عف حضانتيا، كىذا كاقؼ عمى ما إذا كانت الحضانة حؽ لألـ 
فبإمكانيا التنازؿ عنيا، كبینما إذا كاف حؽ لممحضكف أم كاجب عمى األـ فينا ال 

 .    1یمكنيا التنازؿ عنيا، كبینما إذا كاف حؽ مشترؾ

      كما رجحو الكثیر مف الفقياء القدامى كالمعاصریف أف الحضانة ىي حؽ مشترؾ بیف 
الحاضف كالمحضكف، كلیس حقا خالصا ألحدىما، كغایة األمر أف حؽ المحضكف أقكل 

 .كألف حقو في الحضانة ال یسقط أبدا، أما مف جانب الحاضنة غيك حؽ قابؿ لإلسقاط

     كبناء عمى ىذا فیمكف لمحاضنة التنازؿ عف حضانتيا بشرط كجكد حاضف ممف ىك 
 . 2أىؿ لذلؾ كال یشكؿ ضررا عمى المحضكف

 عند الحنفیة فإذا كانت األـ معتدة مف طالؽ رجعي فمیس : اإلنتقاؿ بالكلد المحضكف
 .ليا اإلنتقاؿ مف مسكف العدة، بالمحضكف أك دكنو كىذا ما رأیناه سابقا

     فإذا كانت عدتيا منقضیة فال یمكف انتقاليا إلى بمد بعید لعدـ حرماف األب مف أبكتو، 
نتقاؿ الحاضنة یككف كفؽ الشركط  كحرماف الطفؿ مف رعایة أبیو، إال إذا أذف ليا األب، كا 

 .التي ذكرناىا سالفا في أحكاـ الحضانة

 :عو ة ال ضانة .2

 :اختمؼ الفقياء في مدل إمكانیة رجكع الحضانة كالتالي

 

                                                           
1
 .225ملٌكة قبزٌلً، المرجع السابق، ص-  
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 :كلقد میزكا بیف حالتیف: المالكية - أ

إذا كاف سبب سقكط الحضانة إضطراریا أك لعذر شرعي، مثال مرض األـ : الحالة األكلى
الحاضنة، أك لسفر اضطرارم، أك لسفرة الحج، فبعد زكاؿ العذر أكجب لألـ المطالبة بحقيا 

 .قبؿ مركر سنة مف زكاؿ العذر

إذا أسقطت األـ حضانتيا بمحض إرادتيا دكف عذر مثؿ تزكجيا مثال فال : الحالة الثانیة
 .یحؽ ليا إسترجاع حضانتيا بعد زكاؿ رابطتيا الزكجیة إال برضا أب الحاضف

كیركف أنو تعكد الحضانة إذا زاؿ المانع، سكاء كاف : ال نفية وال نا مة والشا  ية - ب
المانع إضطراریا أك غیر ذلؾ، كذىب الشافعیة كالحنابمة بالقكؿ بعكدتيا كلك كاف إسقاط 

ختمفكا ركاد ىذا المذىب حكؿ ما  الحضانة مف طرؼ األـ برغبتيا ثـ أرادت إسترداد حقيا، كا 
إذا كاف حؽ الحاضنة التي سقط حقيا بالزكاج یعكد إلیيا، سكاء كاف الطالؽ رجعیا أك بائنا، 

أك البد مف إنقضاء العدة فقاؿ الحنفیة، إذا كاف الطالؽ رجعیا فال تعكد الحضانة حتى 
تنقضي العدة، ألف الرجعة في حكـ الزكجة، أما إذا كاف الطالؽ بائنا، فیعكد حؽ األـ في 

الحضانة بعد الطالؽ مباشرة، كلك لـ تنقض العدة إذ ال كالیة لمطمقيا عمیيا فال یتضرر الكلد 
 .بككنو عندىا

     كذىب الشافعیة كالحنابمة إلى عكدة حؽ الحاضنة المطمقة في الحاؿ كلك قبؿ إنقضاء 
 .1العدة سكاء بطالؽ رجعي أك بائف

     كالرأم الراجح ىك ما ذىب إلیو المالكي ككنو األقرب إلى المنطؽ، كىذا لعدـ إمكانیة 
ستقرار المحضكف  .       إسترجاع الحضانة حیف إسقاطيا إرادیا، ألنو تالعب بمصمحة كا 

 

 
                                                           

1
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 الم  ث الثانف

 ال  وؽ الم نوية لممرأة لممطم ة مف الجانب ال انونف

لقد أخذ المشرع الجزائرم كباقي التشریعات العربیة بأحكاـ الشریعة اإلسالمیة في مسألة العدة 
كالحضانة كما یترتب عنيما مف حقكؽ معنكیة لممرأة المطمقة كىذا ما سنتطرؽ إلیو بالتفصیؿ 

 .بمطمبیف، األكؿ نتناكؿ فیو العدة كحؽ لممطمقة كالثاني الحضانة كحؽ لمطمقة

 

 المطمب األوؿ

  ؽ المطم ة  ف ال ػ ة قػانونا

     مف بیف اآلثار التي یخمفيا الطالؽ نجد العدة أم عدة المرأة المطمقة كیقصد بيا الفترة 
التي تتربص بيا المرأة داخؿ البیت الزكجیة كالحكمة مف تشریعيا یكمف في أمریف كىما أكال 

 .لمتأكد مف براءة الرحـ، ثانیا لمنح فرصة لمزكجیف لمتصالح

، كتنقسـ 1 ؽ أ ج61 ك28،59،60     كلقد نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ العدة في المكاد 
إلى عدة أنكاع كىي عدة المرأة الحائض، كالمرأة المستحاضة، كالیائس مف المحیض كعدة 
المرأة الحامؿ، كالمشرع الجزائرم إستمد أحكاميا مف الشریعة اإلسالمیة، فعدة الحائض ىي 

 منو، كالجدیر بالذكر أنو ىناؾ 58ثالث قركء، كعدة المرأة الیائس مف المحیض كفقا لممادة 
نكع آخر مف عدة المطمقة كىك عدة المستحاضة كىي التي ال ینقطع الحیض لمرض 

 .أصابيا، كالتي ال نجد ليا حكما في القانكف الجزائرم

 

 

 

 
                                                           

1
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 الفرع األوؿ

 األساس ال انونف لم  ة

      لقد سمؾ المشرع الجزائرم النمط الجارم كالسمكؾ المعتاد في سف القكانیف، مكافقة 
لميامو، فيك یعتبر ضابطا لألحكاـ كلیس معرفا كمبینا لممفاىیـ، كبذلؾ یككف القانكف قد ترؾ 

 .ذلؾ لرجاؿ الفقو یستنبطكنو مف بیف مكاد القانكف

     كرغـ أف المشرع الجزائرم لـ یبیف مفيـك العدة، كلـ یأت بتعریؼ في لفظو أك فحكاه، 
إال أنو یمكف إیجاد تعریؼ ليا، مف خالؿ مجمكعة المكاد التي قررت أحكاميا، كالشركط 

 . المقررة في محتكاىا

تعتد المطمقة المدخكؿ بيا غیر الحامؿ بثالثة قركء، :"  ؽ أ ج أنو58     فتبیف المادة 
، فظاىر النص أف المطمقة 1"كالیائس مف المحیض بثالثة أشير مف تاریخ التصریح بالطالؽ

المدخكؿ بيا تنتظر ثالثة قركء لتحؿ بعد مضي األجؿ ك یعتبر مف أىـ ما خالؼ فیو 
القانكف الشریعة اإلسالمیة، ىك عدـ إقرار القانكف بالطالؽ بإرادة المنفردة دكف الرجكع إلى 

 .القاضي، بؿ أكجب أف یككف كؿ طالؽ حاصال أماـ القاضي

     فإذا طمؽ الرجؿ زكجتو دكف الرجكع إلى القاضي، كمرت المدة التي حددىا الشارع لمعدة 
تعتبر الزكجة أجنبیة عنو في الشریعة اإلسالمیة، بینما ال تزاؿ زكجتو بالنسبة لمقانكف 

الجزائرم، كىذا ما ینعكس سمبا في أكساط المجتمع لككف األسرة غیر شرعیة طبقا ألحكاـ 
 .الشریعة اإلسالمیة بینما تعتبر كذلؾ في نظر القانكف كالقضاء

تعتد المتكفى عنيا زكجيا بمضي أربعة أشير كعشرة :"  ؽ أ ج بأنو59     تقرر المادة 
، كنستخمص مف ىذه المادة أف "أیاـ، ككذا زكجة المفقكد مف تاریخ صدكر الحكـ بفقده

المتكفى عنيا زكجيا تنتظر أیضا زمنا حدده الشارع بأربعة أشير كعشرة ایاـ، عند كفاة 
 .  2زكجيا كمثميا زكجة المفقكد سكاء حصمت الكفاة قبؿ الدخكؿ أك بعده

                                                           
1
 .نفس القانون-  

2
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عدة الحامؿ كضع حمميا، كأقصى مدة لمحمؿ عشرة :"  ؽ أ ج عمى أف60    تنص المادة 
 .  1"أشير مف تاریخ الطالؽ أك الكفاة

      إف المتمعف في ىذه المكاد، یالحظ أف المشرع قد استقر عمى جعؿ الزمف عامال 
أساسیا في العدة ، بؿ إف العدة لیست إال تمؾ المدة التي تتربصيا المرأة بعد حدكث سببيا، 

 . رغـ أنيا تختمؼ مف معتدة إلى أخرل

تعتد المطمقة المدخكؿ بيا غیر :"  مف قانكف األسرة58     أضاؼ المشرع في المادة 
 .2"الحامؿ بثالث قركء كالیائس مف المحیض بثالثة أشير مف تاریخ التصریح بالطالؽ

 مف قانكف األسرة، أف انتظار ىذه المدة قد یككف لدافع آخر 59     یتضح مف نص المادة 
ىك كفاة الزكج، أم أف ىذه المدة ال تجب عمى المرأة حتى یتكفى زكجيا حقیقة أك حكما بعد 

 فقد جاءت عامة التنص عمى سبب بذاتو یعد 60صدكر حكـ قضائي بالكفاة، أما المادة 
 .عمى إثره

     بالرجكع إلى القانكف المغربي یتبیف أنو نظـ العدة كقسميا إلى عدة أقساـ، كىي عدة 
 مف مدكنة األحكاؿ الشخصیة 133الحامؿ بكضع الحمؿ أك سقكطو كذلؾ في المادة 

المغربیة، كعدة المرأة الحائض ثالثة أطيار كاممة، كعدة المرأة التي لـ تحض أصال ثالثة 
أشير أك التي یئست مف المحیض، فإف حاضت قبؿ إنقضائيا إستأنفت العدة بثالثة أطيار، 
كأخیرا عدة متأخرة الحیض أك التي لـ تمیز عف غیره تسعة أشير ثـ تعتد ثالثة أطيار كىذا 

، كمف خالؿ ىذا یتبیف لنا اف المشرع المغربي فصؿ 3 مف نفس المدكنة136حسب المادة 
كدقؽ حاالت عدة المطمقة أكثر مما جعميا القانكف الجزائرم الذم تناكؿ فقط عدة المرأة 

 .المطمقة الحائض، الیائس مف المحیض كالحامؿ

     إف القانكف األردني كذلؾ نظـ أحكاـ العدة الخاصة بالمرأة المطمقة كقسميا إلى عدة 
المعتدة التي لـ ترل الحیض، فإذا بمغت سف الیأس تعتد ثالث أشير مف زمف بمكغيا إلیو، 

ف لـ تبمغ سف الیأس تتربص تسعة أشير تتمة لمسنة حسب المادة   كعدة الیائس 4 منو136كا 
                                                           

1
 . ، المرجع السابق11-84قانون رقم -  

2
 .نفس القانون-   

3
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4
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مف المحیض ىك ثالثة أشير، كعدة المرأة الحامؿ ىك كضع الحمؿ ، كبذلؾ یتضح بأف 
القانكف األردني لـ یدرس عدة المرأة الحامؿ عمى خالؼ المشرع الجزائرم ك المغربي كما ىك 

 .مبیف أعاله

 كقسميا إلى عدة المطمقة 34،35،36     عالج القانكف التكنسي أحكاـ العدة في فصكلو 
 ، 1غیر الحامؿ كالتي جعؿ مدتيا ثالثة أشير كاممة، عدة المرأة الحامؿ ىي كضع الحمؿ

كمف ىنا یتضح جمیا بأنو لـ یدقؽ في أحكاـ العدة، كأنكاعيا، إذ أنو لـ یمیز بیف عدة المرأة 
المطمقة الحائض كالیائس مف المحیض كخصيما بنفس المدة كىي ثالثة أشير، كما انو حدد 
أقصى مدة الحمؿ بسنة مف تاریخ الطالؽ عمى خالؼ باقي التشریعات التي حددت أقصى 

 .  مدة الحمؿ بعشرة أشير كأدناىا ستة أشير إستنباطا مف الشریعة اإلسالمیة

 الفرع الثانف

 أ كاـ ال ػ ة

 :أحكاـ العدة كثیرة كمتنكعة كنكجزىا فیما یمي

تكجب العدة التكارث بیف الزكجیف كىك ما نص عمیو قانكف األسرة الجزائرم في المادة  .1
إذا تكفي أحد الزكجیف قبؿ صدكر الحكـ بالطالؽ أك :"  منو كالتي تنص عمى 132

 .2"كانت الكفاة في عدة الطالؽ، إستحؽ الحي منيما اإلرث

      فترث المعتدة مف طالؽ رجعي مف زكجيا إذا تكفي أثناء العدة، كال ترث المعتدة مف 
 .الطالؽ البائف إال إذا أعتبر فارا مف المیراث كأف یطمؽ في مرض مكتو كیمكت في العدة

     الجدیر بالذكر في ىذه النقطة أنو قد یحدث كیطمؽ الزكج زكجتو بفترة قبؿ المجكء إلى 
القضاء، كتمر فترة طكیمة عمى ذلؾ فتعتبر مف الناحیة الشرعیة مطمقتو أجنبیة عنو لمركر 

فترة العدة كبذلؾ إذا تكفي أحدىما بعد انقضاء مدة العدة الیجكز أف یرث أحدىما األخر كىذا 
شرعا، إال أنو مف الناحیة القانكنیة فالزكج إذا طمؽ زكجتو قبؿ المجكء إلى القضاء كاستصدر 
حكـ بالطالؽ كتكفي قبؿ ذلؾ فقانكنا یرث كؿ منيما األخر، كىذا ما یشكؿ تناقضا صارخا 

                                                           
1
 .مجلة األحوال الشخصٌة التونسٌة، المرجع السابق-  

2
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بیف أحكاـ الشریعة اإلسالمیة كقانكف األسرة في ىذه النقطة كما بیننا ذلؾ سابقا عند دراستنا، 
ستعراضنا لألساس القانكني لمعدة  .   كا 

ثبكت نسب الكلد الذم تمده المعتدة في أثناء العدة مف زكجيا السابؽ، إذا كاف ىذا  .2
 مف قانكف 43الكلد قد كقعت كالدتو بیف أقؿ كأقصى مدة الحمؿ المحددة في المادة 

األسرة الجزائرم ك ىي ستة أشير كأقؿ مدة كعشرة أشير كأقصى مدة كىذا لقكلو 
 ".الكلد لمفراش:" تعالى

عمى المعتدة أف تعتد في البیت الذم تسكف فیو إلى كقت الفرقة، كتمتـز بیت الزكجیة  .3
 مف 61ك التخرج منو إال لمضركرة، كىك ما نص عمیو المشرع الجزائرم في المادة 

التخرج الزكجة المطمقة  كال المتكفى عنيا زكجيا مف السكف العائمي :" األسرة في قكلو
ما دامت في عدة طالقيا أك كفاة زكجيا إال في حالة الفاحشة المبینة كليا الحؽ في 

، كمنو نستنتج أنو ال تخرج الزكجة المطمقة كال المتكفى عنيا 1"النفقة في عدة الطالؽ
زكجيا مف السكف العائمي مادامت في عدة طالقيا أك كفاة زكجيا إال في حالة 

 .الفاحشة المبینة

تعتد معتدة :"  كالتي تنص عمى146     ىذا ما أخذ بو المشرع األردني كذلؾ في المادة 
ف طمقت أك مات  الطالؽ الرجعي ك الكفاة في البیت المضاؼ لمزكجیف بالسكنى قبؿ الفرقة كا 

 . 2"عنيا كىي في غیر مسكنيا عادت إلیو فكرا كال تخرج معتدة الطالؽ مف بیتيا إال لمضركرة

ال یجكز لزكج المعتدة أف یتزكج إمرأة محرما لمف فارقيا أثناء عدتيا، كال خامسة كىي  .4
في العدة، كال تحؿ المعتدة لمزكاج، فال تجكز خطبتيا تصریحا إف كانت معتدة مف 

 . غیر كفاة
یجب عمى المعتدة شرعا الِحداد أك األحداد، أم أف تترؾ الزینة، كالتمبس حمیا، كال  .5

تمس طیبا، كال تكتحؿ ما دامت في العدة، إظيارا لألسؼ عمى كفاة زكجيا، أك 

                                                           
1
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إنقطاع زكجیتيا إذا كاف الطالؽ بائنا، كال یجب الحداد عمى معتدة صغیرة أك غیر 
 .   1عاقمة، كال عمى مطمقة رجعیة في عدتيا، فیستحسف ليا أف تتزیف لزكجيا لیرجعيا

 المطمب الثانف

  ؽ المرأة المطم ة  ف ال ضانة قانونا

     إف األبكیف الصالحیف ىما نكاة األسرة الفاضمة، كاألسرة الفاضمة ىي نكاة المجتمع، 
كالمجتمع الراقي كالمزدىر ىك مجتمع القانكف، كمف بیف الظكاىر اإلجتماعیة التي عالجيا 
القانكف، الطالؽ كآثاره كدراستنا في ىذا المطمب تتمحكر حكؿ أثر مف ىذه اآلثار أال كىي 
الحضانة، بحیث أكالىا القانكف أىمیة كبیرة، ككنيا تتعمؽ بالفرد حیف بدایة حیاتو كتككیف 

نفسو، كیككف تحت تأثیرات خارجیة، فيك یكلد صفحة بیضاء كالمجتمع یكتب فیيا ما یشاء، 
كنظرا ألىمیتيا فقد عالجتيا معظـ تشریعات العالـ إف لـ نقؿ كميا، كمف بینيا التشریع 

الجزائرم كالتشریعات العربیة، التي لـ تختمؼ كثیرا في مكضكعيا، ككنيا مستمدة مف مصدر 
 كاحد كىك الفقو اإلسالمي، فما ىي نظرة ىذه التشریعات إلى الحضانة كحؽ لألـ المطمقة؟

 الفرع األوؿ

 الت ريؼ ال انونف لم ضانة وم ى أ  ية المطم ة  يا

     لقد إختمؼ فقياء الشریعة اإلسالمیة كالتشریعات العربیة في بعض نقاط ىذا المكضكع، 
لكف فیما یخص أكلكیة كأحقیتيا لألـ لـ یكف مكضكع خالؼ كذلؾ لما كرد عف شرع اهلل 

كتطرقت بعض ىذه التشریعات لتعریؼ الحضانة كمف - صمى اهلل عمیو كسمـ-كسنة رسكلو
بینيا المشرع الجزائرم، بحیث اختمفت ىذه التعریفات في لفظيا لكف لـ تختمؼ كثیرا في 

                                                           
1
 .378بلحاج العربً، الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص -  
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، كمف ىنا نتطرؽ إلى بعض تعریفات الحضانة ثـ مدل اعتبار الحضانة حؽ ثابت 1مدلكليا
 : لألـ كمایمي

 

 ت ريؼ ال ضانة قانونا : أوال

 مف قانكف األسرة بحیث 60لقد عرفيا المشرع الجزائرم في المادة : ال انوف الجزائري -1
الحضانة ىي رعایة الكلد كتعمیمو، كالقیاـ بتربیتو عمى دیف أبیو، كالسير عمى " تنص 

 . 2"حمایتو كحفظو صحة ك خمقا

     فالحضانة ىي تربیة الكلد حتى یبمغ أشده، ممف لو حؽ الحضانة، في المدة التي ال 
یستغني فیيا عف النساء، كأساس الحضانة ىك مصمحة الطفؿ التي تكجب كضعو عند مف 

 .3ىك أقدر عمى اإلىتماـ بو كالعنایة بشؤكنو في كؿ فترة مف فترات حیاتو

 بحیث 54 عرفتيا مجمة األحكاؿ الشخصیة التكنسیة في المادة :ال انوف التونسف -2
 .4"الحضانة ىي حفظ الكلد كمبیتو كالقیاـ بتربیتو" تنص 

 عرفيا قانكف األحكاؿ الشخصیة المصرم خالؿ نص الفقرتیف :ال انوف المصري -3
 1929 لسنة 25 مف المرسـك المعدؿ بقانكف رقـ 3 مكرر17األكلى كالرابعة مف المادة 

 لسنة 100 المعدلة بقانكف رقـ 20 ككذلؾ المادة 1985 لسنة 100المضاؼ بقانكف رقـ 
 أف الحضانة ىي التي تقـك عمیيا النساء لزكما خالؿ المرحمة التي یعجز فیيا 1985

 .الصغار عف القیاـ بمصالح البدف كحدىـ
      جاء في حكـ محكمة بني سكیؼ الكمیة بأف الحضانة ىي تربیة الطفؿ كرعایتو 

 .كاإلشراؼ عمیو في مدة معینة حسبما جرل عمیو العرؼ
                                                           

1
 .49بادٌس دٌابً، المرجع السابق، ص -  

2
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     لیس معناه مالزمة الصغیر بحیث ال تفارقو الحاضنة، حیث جاء في تعریؼ محكمة 
مصر في حكميا، بأف الحضانة أمانة في ید حاضنتو إال أنيا أمانة مف نكع أخر غیر 
األمانة التي یعبر عنيا فقيا بالكدیعة كىك تسمیط المالؾ غیره عمى حفظ مالو كىي التي 
یعتبر اإلمتناع عف ردىا لمالكيا غصبا فمیس الصغیر ممكا ألبیو كال ىك الذم أكدعو 

حاضنتو بؿ شرع ىك الذم سمطيا عمى حضانة الصغیر لمصمحتو ل لمصمحة أم شخص 
آخر بؿ لصالح العاـ الذم یحتـ برعایة الصغار كالقیاـ بتربیتيـ إال أف یتمكنكا اإلستقالؿ 
بأنفسيـ، فجعمت الشریعة حضانة الصغیر لمنساء إلى سف معینة ثـ لرجاؿ بعد ذلؾ، فإذا 

كانت الحاضنة قد تجاكزت الحؽ في إمساكو فال یقاؿ أنيا اغتصبت بؿ یقاؿ أنيا أتت عمال 
ینافي مصمحتيا كال جزاء ليذا إال التضرر عمى الكجو الكارد بقانكف العقكبات، كلـ یرتب 

الشارع عمى امتناعيا إلزاميا بنفقة بؿ تبقى النفقة كاجبة عمى أبیو أك مف تمزمو نفقتو شرعا 
 .  1كعمیو أف یسمميا لمحاضنة ما داـ في یدىا

  ؽ االـ  ف ال ضانة       : ثانيا
األـ أكلى بحضانة كلدىا، ثـ "  ؽ أ ج 64      نص المشرع الجزائرم مف خالؿ المادة 

األب، ثـ الجدة ألـ، ثـ الجدة ألب، ثـ الخالة، ثـ العمة، ثـ األقربكف درجة مع مراعاة 
مصمحة المحضكف في كؿ ذلؾ، كعمى القاضي عندما یحكـ بإسناد الحضانة أف یحكـ بحؽ 

، إذف فحؽ الحضانة حسب المشرع الجزائرم یثبت لمنساء، كاألـ ىي في الدرجة 2"الزیارة
 بحیث 02-05األكلى، لككف النساء أصبر كأقدر ثـ تثبت لألب، كىذا بعد تعدیؿ باألمر 

قبؿ التعدیؿ كانت أـ األـ كالخالة اكلى مف األب في الحضانة، كرتب المستحقیف ليا مبدئیا 
 .  3بجية األـ، ثـ جية األب، ثـ األقربیف الذیف یتقدـ فیيـ رحـ األـ عمى رحـ األب

                                                           
1
 .40-39رشدي شحاتة أبو زٌد، المرجع السابق، ص ص -  
2

 . المرجع السابق11-84قانون رقم - 
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     نستنتج مف نص المادة بعد التعدیؿ أف المشرع أبقى عمى حؽ األـ كقدـ األب عمى 
، كیتضح لنا أف الحضانة كلك ثبتت لألشخاص الكاردیف في المادة حسب 1الجدة ألـ كالخالة

الترتیب، إال أف ىذا الترتیب لیس إلزامیا عمى القاضي بؿ لو سمطة تقدیریة في إسناد 
مع مراعاة مصمحة " ، كذلؾ لكركد عبارة 2الحضانة لمف رآه فیو مصمحة لممحضكف

القرار الصادر - 89672، كمثاؿ ذلؾ فیما قضت المحكمة العمیا، في الممؼ رقـ "المحضكف
، مف المقرر قانكنا أنو ال یمكف مخالفة الترتیب المنصكص عمیو في 23/02/1993في 

 مف قانكف األسرة الجزائرم، بنسبة لمحاضنیف إال إذا ثبت بالدلیؿ مف ىك أجدر 64المادة 
 .لمقیاـ بدكر الحمایة كالرعایة لممحضكف

أف القرار المنتقد أسقط حضانة الكلدیف الصغیریف - في قضیة الحاؿ-      كلما كاف ثابتا
عف الطاعنة، كىي خالتيما التي في مرتبة أسبؽ مف الطاعف بحجة أف مرتبة األب كأستاذ 

 . 3یجعمو أقدر عمى الرعایة كاإلنفاؽ مف الخالة مع العمـ اإلنفاؽ یككف عمى األب
 مف 1929 لسنة 25الحضانة بمقتضى القانكف رقـ  أحكاـ نظمت: عن  المشرع المصري

فإذا لـ تكجد حاضنة مف :  عمى مایمي1979 لسنة 44 المعدلة بقانكف رقـ 20نص المادة 
ىؤالء النساء أك لـ تكف منيف أىؿ لمحضانة أك انقضت مدة الحضانة لمنساء، إنتقؿ الحؽ 

 .في الحضانة إلى العصبات مف الرجاؿ بحسب ترتیب اإلستحقاؽ في اإلرث
     إذف فحؽ الحضانة بالنسبة لممشرع المصرم ىك ثابت لألـ دكف منازع ما دامت أىال 

 .ليا، سكاء رضي كالد الطفؿ أـ ال، ألنيا أشفؽ كأرفؽ بكلدىا
    فالحضانة بالنسبة لقانكف األحكاؿ الشخصیة المصرم حؽ لألبكیف حاؿ العصمة 

الزكجیة، كحؽ لألـ حاؿ إفتراقيما أك ألحد أقاربيا حیف عدـ ثبكتو لألـ لمانع، ثـ عند البمكغ 

                                                           
1

 .308أحمد شامً، المرجع السابق، -  
2

 .293عبد العزٌز سعد، المرجع السابق، ص - 
3
- 2001-العدد الخاص باجتهاد غرفة األحوال الشخصٌة والموارٌث- المجلة القضائٌة- 23/02/1993القرار الصادر فً – 89672ملف رقم -  
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الكلد سنا معینة ینتقؿ الحؽ في الحضانة إلى الرجؿ ألنو في ىذه الحالة أقدر عمى حمایتو 
 . 1كصیانتو مف النساء

 منيا فنجد أنو قد أعطى 163 في مدكنة األسرة المغربیة المادة المشرع المغر ف     أما 
األكلكیة بعد األـ لألب ثـ الجدة ألـ فإف تعذر ذلؾ فمممحكمة أف تقرر بناء عمى ما لدیيا مف 

قرائف لصالح رعایة المحضكف، إسناد الحضانة ألحد األقارب أكثر أىمیة، كفي ىذا یتبیف 
اإلختالؼ البسیط بینو كبیف القانكف الجزائرم الذم أدرج الجدة ألب كالخالة ثـ العمة في 

 .  2قائمة مف یستحؽ الحضانة
 إختمؼ اختالفا كبیرا مع القانكف الجزائرم كالمغربي ذلؾ أنو منح ال انوف األر نف     لكف 

األـ الحؽ في الحضانة ثـ یعكد ىذا الحؽ لمف تمي األـ مف النساء حسب الترتیب 
 . 3 منو164المنصكص عمیو في مذىب اإلماـ أبي الحنیفة كذلؾ كفقا لممادة 

ف عمت ثـ لمخالة ال انوف الكويتف     كما نجد في   أنو منح حؽ الحضانة لألـ ثـ ألميا كا 
ثـ خالة األـ ثـ عمة األـ ثـ الجدة ألب ثـ األب ثـ األخت ثـ العمة ثـ عمة األب فخالة 
األب ثـ بنت األخ ثـ بنت األخت بتقدیـ شقیؽ ثـ ألـ ثـ ألب في الجمیع كىذا كفقا لممادة 

 منو، كىذا القانكف رتب األشخاص الذیف یستحقكف الحضانة ترتیبا مختمفا تماماعف 189
 . 4باقي التشریعات المذككرة أعاله

      

 الفرع الثانف

 شروط إست  اؽ ال ضانة

                                                           
1
- 2001- المجلة القضائٌة، العدد الخاص بإجتهاد غرفة االحوال الشخصٌة والموارٌث – 23/02/1993القرار الصادر فً - 89672ملف رقم -  

 .166ص 
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3
 .قانون األحوال الشخصٌة األردنً، المرجع السابق-  

4
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     لقد كفؿ اإلسالـ لمطفؿ الحؽ في الحضانة لضماف حسف تربیتو، كرعایتو، كالقیاـ بكافة 
أمكره حتى یبمغ مبمغ اإلستقالؿ بنفسو شرعا كقانكنا، كىذا األمر یقتضي كضعو بیف أیدم 

مؤىمة لمثؿ ىذه الكاجبات، كبناء عمى ىذا سكؼ نتناكؿ في ىذا الفرع، شركط ممارسة 
 الحضانة بنسبة لألـ؟

 مف القانكف السكرم، 137    إف قانكف األسرة الجزائرم عمى عكس ما جاء في المادة 
 مف القانكف المغربي، بحیث لـ یخصص 98 مف القانكف التكنسي، كالفصؿ 58كالفصؿ 

كیشترط في "  ؽ أ ج في الفقرة الثانیة62، إكتفى بالقكؿ في المادة 1نص محدد ليذه الشركط
 بحیث نصت عمى 02-05 مف االمر 67، كفي المادة "الحاضف أف یككف أىال لمقیاـ بذلؾ

 ىي 62كالمادة "  أعاله62تسقط الحضانة باختالؿ أحد الشركط الكاردة في المادة :" انو
عبارة عف كاجبات الحاضف عمى محضكنو، فالمشرع الجزائرم ىنا ترؾ استخالص ىذه 

كؿ ما لـ یرد "  ؽ أ ج222الشركط لسمطة التقدیریة لمقاضي، كذلؾ لما كرد في نص المادة 
، كأحكاـ الشریعة 2"النص عمیو في ىذا القانكف یرجع فیو إلى أحكاـ الشریعة اإلسالمیة

اإلسالمیة ألزمت الحاضف أف یحكز عمى شركط الحضانة التي رأیناىا في الدراسة الفقيیة 
 ...ليذا المبحث كالمتمثمة في البمكغ، القدرة، العقؿ، األمانة

      مف خالؿ اإلجتياد القضائي نستنتج أف القضاء الجزائرم، أخذ بيذه الشركط كالمثاؿ 
عمى ذلؾ القرار الصادر عف المحكمة العمیا فیما یخص كجكب تكفر شركط الحضانة، كمنيا 

مف المقرر في الفقو اإلسالمي كجكب تكافر شركط الحضانة " القدرة بحیث جاء في نصو
كمف بینيا القدرة عمى حفظ المحضكف، كمف ثمة فإف القضاء بتقیر ممارسة حؽ الحضانة 

 .دكف تكافر ىذا الشرط خرقا لقكاعد الفقو اإلسالمي

                                                           
1
 .295عبد العزٌز سعد ، المرجع السابق، ص -  
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كىي بذلؾ تعد عاجزة عف - أف الحاضنة فاقدة لمبصر–     كلما كاف ثابتا في قضیة الحاؿ 
القیاـ بشؤكف أبنائيا، كمف ثمة فإف قضاة اإلستئناؼ، بإسنادىـ حضانة األكالد ليا كىي عمى 

 . 1ىذا الحاؿ حادكا عف الصكاب، كخالفكا القكاعد الفقيیة

 مف قانكف األحكاؿ 137 فأخذ بيا صراحة في نص المادة المشرع السوري    عف 
یشترط ألىمیة الحضانة البمكغ كالعقؿ كالقدرة عمى صیانة :" الشخصیة السكرم حیث نصت

 ".الكلد صحة كخمقا

: 58 فنصت صراحة في نص الفصؿ األ واؿ الشخصية التونسية      أما في مجمة 
یشترط في مستحؽ الحضانة، أف یككف مكمفا أمینا قادرا عمى القیاـ بشؤكف المحضكف، "

سالما مف األمراض المعدیة، كیزداد إذا كاف مستحؽ الحضانة ذكرا أف یككف عنده مف النساء 
 ".كأف یككف محرما بنسبة لألنثى

 مف مدكنة األحكاؿ الشخصیة المغربي 173 فجاء في نص المادة المشرع المغر ف      أما 
یشترط في مف یتكلى الحضانة ذكرا كاف أـ أنثى، البمكغ كالعقؿ كالقدرة عمى تربیة الطفؿ 

 .كحفظو

 .أف یككف قادرا عمى رعایتو صحة كخمقا -
السالمة مف االمراض الخطیرة كالمعدیة كالمضرة بسالمة كصحة المحضكف، ككؿ ما  -

 .یحكؿ دكف قیاـ الحاضنة بكاجبيا نحك كلدىا
 . 2رعایة المحضكف بما ال یتعارض مع الكلي عمى النفس -

 الفرع الثالث

 آثار ال ضانة

                                                           
1
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إف لـ نقؿ  (حؽ مف الحقكؽ المعنكیة لممطمقة)     إف الحضانة باعتبارىا مف آثار الطالؽ 
مف أىـ الحقكؽ المعنكیة نظرا لككنيا الركیزة األساسیة التي تساىـ في تربیة الطفؿ 

المحضكف كنشأتو، كلذلؾ نظميا المشرع تنظیما محكما بما یتالئـ كمصمحة المحضكف إذ 
أنو حدد مدة الحضانة بدقة كمكاف ممارستيا كما نظـ أسباب سقكط الحضانة كعكدتيا كىذا 

 :ما سنتناكلو كاآلتي

 

    م ة ال ضانة ومكاف ممارستيا :أوال

تنقضي مدة حضانة ذكر "  قانكف األسرة الجزائرم 65نصت المادة : م ة ال ضانة - أ
ببمكغو عشرة سنكات، كاألنثى ببمكغيا سف الزكاج، كلمقاضي أف یمدد مدة الحضانة 

 .بالنسبة لمذكر إلى ستة عشرة سنة إذا كانت الحاضنة أما لـ تتزكج ثانیة
 .1"عمى أف یراعي في الحكـ بانتيائيا مصمحة المحضكف

      عند تحمیؿ مضمكف ىذه المادة نجد أنيا تتضمف قاعدتیف أساسیتیف أكليما تتعمؽ 
بإنقضاء مدة الحضانة بحكـ القانكف، كثانیيا تتعمؽ بتمدید مدة الحضانة بحكـ مف المحكمة، 

كىذا ىك اإلستثناء في ىذه القاعدة، بحیث جاز لمقاضي أف یقضي بتمدید مدة الحضانة 
لمذكر إلى سف سادسة عشر بطمب مف الحاضف، لكف بشرط أف یككف الحاضف طالب 

التمدید ىك األـ لیست متزكجة ثانیة مع رجؿ آخر لیس ذم محـر لممحضكف، كىذا عكس 
، كالنص لـ یشر لمسألة ىامة، كذلؾ حیف 2الفتاة التي ال یمكف طمب تمدید حضانتيا مطمقا

رفض المحضكف بعد الحكـ بانتياء الحضانة، كاإلنتقاؿ لمجية التي تسند ليا، بسبب تعّكد 
العیش مع أمو، كما عمى القاضي إال المكازنة بیف تطبیؽ نص المادة، أك األخذ بعیف 
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اإلعتبار رغبة الصغیر، كىذا أساس الفقرة الثانیة مف نص المادة التي تقضي بمراعاة 
 .  1مصمحة المحضكف

 حدد مدة الحضانة ببمكغ سف الرشد القانكني سكاء بالنسبة لمذكر ك      ال انوف المغر ف
األنثى كعند بمكغ المحضكف الخامسة عشر سنة لو الحؽ في اختیار مف یحضنو مف أبیو أك 

 منو، كىنا یظير اإلختالؼ جمیا مع القانكف الجزائرم كفقا لما تـ 166أمو حسب المادة 
 .2شرحو أعاله

 حدد مدة الحضانة ببمكغ المحضكف التاسعة بالنسبة لمذكر كاالنثى ال انوف األر نف     أما 
 كمف ىنا یظير اإلختالؼ في ما یخص مدة 1613سف الحادیة عشرة كىذا حسب المادة 

 .الحضانة بیف التشریعات العربیة

 عمؿ ال اضنة: ثانيا

: "  قانكف األسرة الجزائرم الفقرة الثانیة، كالثالثة تنصاف02-05 مف األمر 67     المادة 
 .كال یمكف لعمؿ المرأة أف یشكؿ سببا مف أسباب سقكط الحؽ عنيا في ممارسة الحضانة

 .4"غیر أنو یجب في جمیع الحاالت مراعاة مصمحة المحضكف

 كاف فراغا قانكنیا فیصعب لمقاضي تقدیر عمؿ المرأة إف كاف 02-05     فقبؿ تعدیؿ 
مضرا بالمحضكف أك ربما ىك عكس ذلؾ ككنيا شیئا معنكیا یصعب إثبات ضرر 

المحضكف، فتدخؿ المشرع مف خالؿ ىذا التعدیؿ لممئ الفراغ لعدـ التالعب بمصمحة 
الصغیر ككنيا مف النظاـ العاـ، كخصكصا أف في المجتمع الجزائرم ارتفعت نسبة النساء 
العامالت، كارتفعت معو دعاكل إلسقاط الحضانة ليف، كالمشرع مف خالؿ الفقرة الثانیة 

 أقر بعدـ سقكط الحضانة لممرأة العاممة، مع مراعاة 67كالثالثة مف النص المعدؿ لممادة 
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مصمحة المحضكف، كقد أصاب المشرع في ىذا التعدیؿ ككف المرأة تحتاج لعمؿ، كخصكصا 
أف األب ال یؤدم أجرة الحضانة لمحاضنة في التشریع الجزائرم رغـ ثبكت ىذا الحؽ شرعا، 

كال تسقط حضانة العاممة إال إذا ثبت ما یضر بمصمحة المحضكف مف عمميا، كذلؾ بعد 
خبرة إجتماعیة فردیة كجماعیة یعینيا القاضي بحكـ تميیدم أف مصمحة المحضكف في 

، كىذا الحكـ 1خطر مادم أك معنكم، كعمى أساس مصمحة المحضكف قد تسقط الحضانة
إنفرد بو المشرع الجزائرم عمى خالؼ باقي التشریعات العربیة التي لـ تتطرؽ إلیو، كىذا إف 

 . دؿ عمى شيء إنما یدؿ عمى تقدـ ك ازدىار مكانة المرأة في المجتمع الجزائرم

 الفرع الرا ع

 س وط ال ضانة وعو تيا

نما ىك أداء أكجبو الشرع كالقانكف،       إف حؽ الحضانة ال یثبت لمحاضنة بصفة مؤبدة، كا 
ف قامت الحاضنة بكاجبيا إزاء الحؽ الثابت ليا، قاـ معيا ذلؾ الحؽ إلى أف یبمغ  كا 

ف خرجت المرأة عف قكاعد الشرع كالقانكف  المحضكف السف القانكني إلستغنائو عف النساء، كا 
بما ینافي مصمحة المحضكف أك فقدت شرطا مف شركط استحقاقيا سقط حقيا في الحضانة 
ف استعادت شركط استحقاقيا عاد حقيا عمى أساس زكاؿ المانع یسترجع الممنكع، إذف فما  كا 

 ىي أسباب سقكط الحضانة قانكنا؟

 أس اب س وط ال ضانة : أوال

، :"  قانكف األسرة الجزائرم66المادة  - أ یسقط حؽ الحضانة بالتزكج بغیر قریب محـر
 .2"كبالتنازؿ ما لـ یضر بمصمحة المحضكف

 :فالمادة أعاله نصت عمى سببیف
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، كذلؾ بناء عمى دعكل یقیميا : الس ب األوؿ زكاج الحاضنة بأجنبي، أم بقریب غیر محـر
 .األب أك غیره ممف أسند ليـ القانكف حؽ الحضانة، كال تسقط بزكاج القریب

بتنازؿ الحاضنة القانكنیة عف حقيا في الحضانة، كیشترط في ىذا التنازؿ أف : الس ب الثانف
 . 1یصدر مف المحكمة المختصة، كأف ال یضر ذلؾ التنازؿ بمصمحة المحضكف

تسقط الحضانة باختالؿ أحد :"  قانكف األسرة الجزائرم الفقرة األكلى67المادة  - ب
 ".62الشركط المنصكص عمیيا في المادة 

     كىنا السمطة التقدیریة لمقاضي في تقدیر كؿ ما قد یضر بالصغیر سكاء مصمحتو 
 مف رعایة كتعمیـ ك القیاـ بتربیة المحضكف، 62المادیة أك المعنكیة مف الكاردة في المادة 

 .كحمایتو كحفظو صحة كخمقا

 أعاله فكؿ إجحاؼ في ىذه الحقكؽ، تعد الحاضنة غیر آىمة 67     فحسب المادة 
لمحضانة، فیحكؿ ذلؾ بإسقاط حضانتيا مف طرؼ المحكمة كذلؾ بطمب مف أحد المستحقیف 

 .مف الدرجات الكاردة في القانكف

إذا لـ یطمب مف لو الحؽ في الحضانة مدة تزید عف :"  قانكف األسرة الجزائرم68المادة - ج
 .2"سنة بدكف عذر سقط حقو فیو

     فسككت مف ثبت لو الحؽ في الحضانة لمدة تزید عف سنة فيك عبارة عف تنازؿ ضمني 
 .عف حقو، كیسقط بقكة القانكف

تسقط حضانة الجدة أك الخالة إذا سكتنت بمحضكنيا :"  قانكف األسرة الجزائرم70المادة - د
 .3"مع أـ المحضكف المتزكجة بغیر قریب محـر
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    مف تحمیؿ أحكاـ ىذه المادة نعتقد أف ىناؾ عدة عناصر البد مف تكافرىا لتطبیؽ ىذه 
المادة كلتقریر بسقكط الحضانة، كیتمثؿ العنصر األكؿ السكف مع أـ المحضكف إما مع خالة 
المحضكف، إما جدتو مف أمو، كالعنصر الثاني أف تأتي ىذه الخالة أك ىذه الجدة إلى منزؿ 
األـ كمعيا المحضكف كتقیـ معيا في نفس المسكف اقامة مستمرة، كالعنصر الثالث أف تككف 
ذا اجتمعت كؿ  األـ متزكجة ك مع زكج ال تربطو بالمحضكف أیة قرابة مف القرابة المحرمة، كا 
ىذه العناصر كجب عمى مف لو الحؽ في انتقاؿ الحضانة لو المطالبة القضائیة بيذا الحؽ 

ال ال تطبیؽ ليذه المادة  .إذا تكافرت فیو شركط الحضانة كا 

     كالمشرع سكت عف الحالة التي یقضى فیيا الحضانة إلى أـ األب كتسكف في بیت 
األب، كأیضا لـ یبیف قصده مف حصر سبب سقكط الحضانة بالمساكنة مع أـ المحضكف 

 .   1في الخالة كالجدة لألـ دكف غیرىا

ذا أراد الشخص المكككؿ لو حؽ الحضانة أف 69المادة - ق  قانكف األسرة الجزائرم كا 
یستكطف في بمد أجنبي، رجع ذلؾ إلى سمطة التقدیریة لمقاضي في إثبات الحضانة لو أك 

 .2إسقاطيا عنو، مع مراعاة مصمحة المحضكف

     مف ىنا فإف تقریر أسباب سقكط الحضانة أمر مكككؿ لمقاضي، انطالقا مف قناعتو 
 .  3بمصمحة المحضكف ك الظركؼ المتعمقة بالقضیة

    یتضح أف المشرع الجزائرم عالج أسباب سقكط الحضانة مف جمیع النكاحي عمى غرار 
، كالقانكف األردني في 64 منو، كالقانكف التكنسي في المادة 191القانكف الككیتي في  المادة 

 الذیف أخذكا بنفس أسباب سقكط الحضانة، لكف المشرع المغربي أضاؼ سببیف 156المادة 
 :  كىما175آخریف لسقكط الحضانة في المادة 
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  سنكات أك إذا لحقو ضرر مف فراؽ أمو7إذا كاف المحضكف صغیرا لـ یتجاكز . 
 1إذا كاف بالمحضكف عمة أك عاىة تجعؿ حضانتو مستعصیة عمى غیر األـ . 

 .كالجدیر بالذكر أف القانكف المغربي إنفرد لكحده بإضافة ىذه السببیف

 عو ة ال ضانة: ثانيا 

یعكد الحؽ في الحضانة إذا زاؿ سبب سقكطو غیر "  قانكف األسرة الجزائرم71     المادة 
، كعمیو إذا كاف حؽ األـ في حضانة كلدىا قد سقط عنيا بسبب ناتج عف تطبیؽ "اإلختیارم

ذا كاف سبب سقكط الحضانة  قاعدة قانكنیة، كلیس لطالب الحضانة أم دكر في سقكطيا، كا 
ناتج عف تصرؼ مف مستحؽ الحضانة كبناء عمى رغبتو كاختیاره، فإف حؽ الحضانة سكؼ 

ال یعكد مثؿ التنازؿ الصریح الطكعي لصاحب الحؽ في الحضانة أك ناتج عف إىماؿ 
لممحضكف، أك السككت اإلرادم عف المطالبة في حؽ الحضانة الثابت لمدة تزید عف السنة 

 .    2كأف مصمحة المحضكف متكفرة عند غیره مف مستحقي الحضانة قانكنا

     كالجدیر بالذكر أف القاضي عندما یحكـ بالحضانة عمیو أف یحكـ بالمقابؿ بحؽ الزیارة 
لمطرؼ اآلخر، كما أنو یجب عمیو أف یحكـ لو بحؽ الكالیة لمف أسند لو الحضانة، أم أف 

یككف الحاضف ىك كلي المحضكف كتسرم عمیو أحكاـ الكالیة المنصكص عمیيا قانكنا، 
إضافة إلى أف الحاضف یككف مسؤكال عف تعكیض أم ضرر یمحقو المحضكف بالغیر، كفي 

 .فترة الزیارة المسؤكؿ یككف مف كاف عنده المحضكف كقت ارتكاب الخطأ الممحؽ لمضرر

     كصفكة القكؿ فیما یخص مسألة الحضانة بعد قیامنا بدراسة مقارنة بیف مختمؽ 
التشریعات العربیة تبیف أنيا تشترؾ كميا في نقطة كاحدة أال كىي مراعاة القاضي لمصمحة 
المحضكف، أم أنو عمى القاضي عندما یحكـ بإسناد الحضانة أف یأخذ بعیف اإلعتبار دائما 

.مصمحة المحضكف
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 كجكد حالة في سیما كخیمة آثار مف عنو ینتج كما المطّمقة لممرأة الحّساس المركز إفّ        

 بتمكینيا كذلؾ الحمایة، مف بنكع المطّمقةالمرأة  إحاطة یحاكؿ الجزائرم المشرع جعؿ األكالد
 ذلؾ رغـ أّنو إالّ  المذّكرة، ىذه في دراستيا تّمت التي كىي معنكیة، ك مادیة حقكؽ عّدة مف

 بعض إلى المطّمقة المرأة حاجة تمبیة عف بعیدنا الجزائرم األسرة قانكف أفّ  نقكؿ أف یمكف
 بالحالة الّصمة ذات المسائؿ مف كثیر عف الحدیث إغفالو خالؿ مف كىذا القانكنیة، الحمایة

 . المذّكرة ىذه في دراستيا تّمت كالّتي المقارنة العربیة التشریعات  غرارعمى ليا، الشخصیة
 حقكؽ أك الطالؽ آثار یخّص  فیما الجزائرم القانكف في الحظناىا التي الّنقائص مف      
 الذم لمفقو ذلؾ كؿّ  ترؾ ك سریانيا بدء یحّدد كلـ العّدة بتعریؼ یُقـ لـ أّنو كق المطّمقةالمرأة 

 كال بحكـ إالّ  یككف ال عندما الطالؽ أفّ  سیما الّنقطة، ىذه في القانكف مع منسجمنا یكف لـ
 ألفّ  المطّمقة لمّزكجة ضرارا كبیرا یشّكؿ ما كىذا صدكره، تاریخ مف إالّ  العّدة حساب بدأ یمكف
ا یككف ما عادة بالّطالؽ الصادر الحكـ  نقؿ لـْ  إفْ  أشير دامت سابقة لخصكمة تتكیجن

 الّنطؽ بعد العّدة ببدء الحاؿ ىذه عمى المرأة كتبقى ُمعّمقة،المرأة  یجعؿ ما كىك سنكات،
ا ُیحِدث أف یمكف بالّطالؽ الّنطؽ تاریخ مف تسرم العّدة بجعؿ أّنو كما بالّطالؽ،  مع تناقضن

 إلى المجكء قبؿ زكجتو طّمؽ قد الّزكج یككف ما عادةن  أّنو إذْ  االسالمیة الّشریعة عمیو نّصت ما
 مف اإلسالمیة لمشریعة كفقنا بدأت قد العّدة تككف ىنا كمف ، الّطالؽ دعكل رفع ك القضاء
 تصبح كىنا الطالؽ، بحكـ القاضي نطؽ قبؿ مّدتيا تنيي كقد بالطالؽ الّزكج تمفُّظ تاریخ
ا زكجيا عف أجنبیة المطّمقة المرأة  إذا قانكننا أّما جدید، بعقد إالّ  مراجعتيا یمكنو كال شرعن
 یكلد ما كىذا جدید، عقد إلى یحتاج فال بالّطالؽ النطؽ بعد العّدة سریاف مّدة خالؿ راجعيا
ا ا تناقضن  ىذه تدارؾ الجزائرم المشّرع عمى كلذلؾ كالقانكف، االسالمیة الّشریعة بیف صارخن
ا العّدة ألحكاـ بتنظیمو المسألة  . اإلسالمیة الّشریعة مبادمء مع ینسجـ تنظیمن
 البیت متاع حكؿ النزاع لمكضكع تطّرؽ عندما مكفقنا كذلؾ  الجزائرمالمشّرع یكف لـ       

 التي الجزائرم األسرة قانكف مف 73 المادة كىي ككحیدة كاحدة مادة عمى بإقتصاره كىذا
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 التي اإلستفسارات كؿّ  عف ُتجیب أف دكف الّزكجیة بیت متاع حكؿالنزاع  عف تتحّدث
 أماـ الباب فتح ما كىذا كّمو لیس ك الحؿ لبعض بإعطائيا كذلؾ جّدیة، بصفة النزاع یطرحيا
 تناكلتيا التي المتعة جانب أّما .مكّحدة غیر قضائیة ممارسة خمؽ ما كىذا القضائي اإلجتياد
ا غائبة نجدىا الفقياء كدرسيا اإلسالمیة كالشریعة العربیة التشریعات معظـ  قانكف في تمامن
 مختمفة أكدیة في یخكضكف القضاة جعؿ ما كىذا مدلكليا، أك بمفظيا سكاءن  الجزائرم األسرة
 عف تعكیض ك عّدة نفقة مف اآلثار باقي عف مستقمة المتعة بنفقة لممطّمقة إعترؼ مف فمنيـ
 الّتعّسفي الطالؽ عف التعكیض نفسيا ىي المتعة نفقة أفّ  أّكد مف كمنيـ تعّسفي، طالؽ
 .لجزائرما االسرة قانكف مف 52 المادة في عنيا المنكه

 ما كىذا القضائي، العمؿ یكّحد بشكؿ المسألة ىذه تكضیح حكؿ صامتنا المشّرع كبقي       
 نككف حّتى أعاله المذككرة الّنقاط غرار عمى الّنقطة ىذه في الجزائرم المشّرع تدّخؿ یكجب
 في إضطراب كجكد نتفادل كلكي اإلسالمیة، الّشریعة أحكاـ مع كمنسجـ متكازف قانكف أماـ

 .القضائي اإلجتياد
 بنكعیيا زائرمالج القانكف في المطّمقة لمرأةا حقكؽ بیف نقارف أف حاكلنا إذا أّنو إالّ        
 ىذه خالؿ مف دراستيا تّمت التي المقارنة العربیة التشریعات باقي مع كالمعنكیة المادیة
 مع مقارنة الحقكؽ ىذه تفسیر ك تكضیح في أكثر ُكفِّؽَ  قد ئرماالجز المشّرع أفّ  یتبّیف المذّكرة
 یشّكؿ المرأة اؿ عمؿ لمسألة مثالن  جعؿ الذم الكحید أّنو نجد كما العربیة، التشریعات باقي
 أغفمتيا المسألة كىذه سقكطيا، أسباب مف سببنا یعتبره كلـ الحضانة حؽّ  لممارستيا عائقا

 .أعاله المذككرة العربیة القكانیف
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 الكريـ ال رآف  :أوال
 الكتب :ثانيا
 اإلماـ فقو في الميذب ،الشرازم الفیرزبادم یكسؼ بف عمي بف إبراىیـ إسحاؽ أبك-  1

 لبناف، العممیة، الكتب دار الثالث، الجزء عمیرت، زكریا الشیخ كصححو ضبطو الشافعي،
1995 

 الجزء الشافعي، اإلماـ فقو في الكجیز ،الغزالي محمد بف محمد بف محمد حامد أبك-  2
 .1997 لبناف، بیركت النشر، ك لمطباعة األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة الثاني،

 .ف س د المنصكرة، اإلیماف، مكتبة مسمـ، صحیح الحجاج، بف مسمـ الحسیف أبك -3
 فقياء لمذاىب الجامع اإلستذكار البر، عبد بف محمد بف اهلل عبد یكسؼ عمر أبك -4

 1993 دمشؽ، القتیبة، دار اآلثار، ك الرأم معاني مف المكطئ تضمنو فیما األمصار
، بف سعید بف أحمد بف عمي محمد أبك -5  الطباعة إدارة العاشر، الجزء المحمى، حـز

 .1356مصر، األزىر، المنیرة،
 الجدیدة، الجامعة دار التعدیالت، ألحدث طبقا الجزائرم األسرة قانكف شامي، أحمد-6

 2010.مصر،
 .2007 زئر، ا الج اليدل، دار لألسرة، القانكني الدلیؿ صقر، نبیؿ لعكر، أحمد -7
 دیكاف الثانیة، الطبعة القضاء، ك الفقو ضكء عمى األسرة قانكف ممحة، بف الغكثي -8

 .2008 ئر،زاالج الجامعیة، المطبكعات
 .2008ئر،الجزا ، اليدل دار الزكجیة، بطةالرا فؾ آثار دیابي، بادیس -9 

 السنیة المذاىب بیف الشخصیة لألحكاؿ المقارف الفقو ف،بدرا العینیف أبك بدراف -10
 األربعة

 العربیة النيضة دار كؿ، األ الجزء الطالؽ، ك الزكاج القانكف، ك الجعفرم لمذىبكا
 لمطباعة

 .س د لبناف، لنشر،كا
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 دار األكؿ، الجدید،الجزء األسرة قانكف ضكء في الزكاج أحكاـ العربي، بمحاج -11
 .2012 ،الجزائر لتكزیع، اك لمنشر الثقافة

 ك الزكاج األكؿ، الجزء ،الجزائرم األسرة قانكف شرح في  الكجیز،العربي  بمحاج-12
 .2005 الجامعیة، المطبكعات دیكاف بعة،االر الطبعة الطالؽ،

 دیكاف بعة،االر الطبعة التعدیالت، ألحدث كفقا األسرة  قانكف،العربي بمحاج- 13
 المطبكعات
 .2010 ،الجزائر ، الجامعیة

الشرعیة  باألدلة مدعمة میةمأكاد سةدرا اإلسالمي الفقو في الطالؽ شتكاف، بمقاسـ -14
 .2011 ئر،الجزا قسنطینة المنار، مطبعة ،الجزائرم األسرة قانكف ك 

 دار ، األكلى الطبعة المعدؿ، ملجزائرا األسرة قانكف شرح الرشید، شكیخ بف -15
 الخمدكنیة،
 .2008 ،الجزائر

 كقانكف اإلسالمي الفقو في الحضانة حؽ ثبكت شركط زید، أبك شحاتة رشدم -16
 األحكاؿ

 .2012 مصر، القانكنیة الكفاء مكتبة الشخصیة،
 الطبعة لو، المعدؿ األمر ك الجزائرم األسرة قانكف في المیسر خساؿ، كلد سمیماف -17

 .2012 رالجزائ التكزیع، ك لنشر األصالة دار الثانیة،
 دار الثالثة، الطبعة ، الجزائرماألسرة قانكف في الطالؽ ك الزكاج سعد، العزیز عبد -18

 .1996 ر،جزائاؿ التكزیع، ك النشر ك لمطباعة ىكمة
 دار قضاء، ك فقيا اإلسالمیة الشریعة في الشخصیة األحكاؿ عامر، العزیز عبد -19

 .1961 مصر، العربي، الفكر



 قائمة المراجع
 

90 
 

 التشریعیة ك القضائیة اإلجتيادات بأحدث مدعما األسرة قانكف تقیة، الفتاح عبد -20
  دراسة
 .2011 مصر القاىرة الحدیث، الكتاب دار مقارنة،

 القضاء، ك التشریع ك الفقو منظكر مف األسرة شؤكف قضایا تقیة ، الفتاح عبد -21
 .2011 ،الجزائر التالة،  منشكرات

 كفؽ عمى اإلسالمیة الشریعة في الشخصیة األحكاؿ أحكاـ خالؼ، الكىاب عبد -22
 التكزیع، ك لمنشر القمـ دار الثانیة، الطبعة المحاكـ، في العمؿ عمیو كما حنفیة أبي مذىب
1990. 

 األكؿ، الجزء الشخصیة، األحكاؿ قضاء في المنتفي ممكؿ، آث شیخ بف لحسیف -23
 .2006 ،الجزائر ىكمة، دار الثانیة، الطبعة

 ،الجزائرم األسرة كقانكف الفقيي اإلجتياد في الطالؽ قضایا صغیر، بف محفكظ -24
 .ـ 2012 ،الجزائر التكزیع، ك لنشر الكعي دار
 مصر، العربي، الفكر دار الثالثة، الطبعة الشخصیة، األحكاؿ زىرة، أبك محمد -25

1957 
 لمدراسات الجامعیة المؤسسة اإلسالمي، الفقو في العدكاف ضماف ،سراج محمد -26

 كالنشر
 .1993 لبناف، ،كالتكزیع

 اإلیماف، نكر مطبعة اإلسالمیة، األسرة نظاـ في نظرات الجندم، شحاتة محمد -27
 2002.القاىرة،

 المغرب، البیضاء الدار الجدیدة، النجاح مطبعة األسرة، قانكف لفركجي، محمد- 28
2006. 

 المكتبة اإلسالمیة، الشریعة في الشخصیة األحكاؿ الحمید، عبد الدیف محي محمد -29
 .2007 لبناف، العممیة،
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 الجعفرم المذىب ك السنیة المذاىب فقو بیف مقارنة رسة ا د شمبي، مصطفى محمد -30
 .1983 لبناف، النشر، ك لمطباعة العربیة النيضة دار الثانیة، الطبعة القانكف، ك

مكالم ممیاني بغدادم، حقكؽ المرأة في الشریعة اإلسالمیة،قصر الكتاب، البمیدة - 31
 .1997الجزائر،

مكفؽ الدیف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامى القدسي الجماعیمي - 32
الدمشقي الصالحي الحنبمي، المغنى، الطبعة الثالثة، دار عالـ الكتب لمطباعة ك النشر، 

 . 1997المممكة السعكدیة، 
نبیؿ صقر ، قانكف األسرة نصا ك فقيا ك تطبیقا، دار اليدل، عیف ممیمة الجازئر، _ 33

2006. 
 . 1982كىبة الزحیمي، نظریة الضماف، دارسة مقارنة، دار الفكر، دمشؽ،  _ 34
دار - (الزكاج ك الطالؽ)یكسؼ دالندة، دلیؿ المتقاضي في مادة شؤكف األسرة  _ 35

. 2009، ئرزا لمطباعة ك النشر ، الجىكمة 
 تراالرسائؿ و الم ؾ: ثالثا 
   :أطرو ات ال كتواره_ أ 
اإلجتياد القضائي في الفقو اإلسالمي ك تطبیقاتو في قانكف األسرة محفكظ بف صغیر،  -1

ئرم، بحث مقدـ لنیؿ شيادة الدكتكاره في العمـك اإلسالمیة، قسـ الشریعة ، جامعة زا،  الج
 .2009- 2008 لخضر، باتنة،الحاج

مسعكدة نعیمة إلیاس، التعكیض عف الضرر في مسائؿ الزكاج ك الطالؽ، دارسة  _ 2
سالة لنیؿ شيادة الدكتكاره في القانكف الخاص، كمیة الحقكؽ ك العمـك السیاسیة، رمقارنة، 

. 2010-2009 بمقاید، تممساف،جامعة أبي بكر
  :ت الماجستير ونياية التكويفرام ؾ_ ب  
ءات الدعكل في الطالؽ التعسفي، رسالة الماجستیر، را بسما حسییف الفي، إجاإلبراىیـ_1

. 2009-2008األردف،،آؿ البیتجامعة 
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ر شكاالتيا القانكنیة عمى ضكء األـ، كا  قندكزم دالؿ، التطبیقات القضائیة لمحضانة_ 2 
ازة المدرسة العمیا لمقضاء، الدفعة الثامنة  مذكرة نيایة التككیف لنیؿ إج،05-02

. 2010عشر،
ئرم، رسالة اممیكة قبزیمي، حقكؽ المطمقة بیف الفقو اإلسالمي ك قانكف األسرة الجز-3

مقدمة لنیؿ شيادة الماجستیر في العمـك اإلسالمیة، تخصص أصكؿ الفقو، كمیة العمـك 
  .2003، الجزائراإلسالمیة، جامعة

نبیمة بكشفرة، الحقكؽ المالیة لممرأة كالطفؿ بعد الطالؽ، مذكرة بحث لنیؿ دبمـك - 4
 .2006المغرب، سنة- الدراسات العمیا المعمقة في القانكف الخاص،جامعة فاس

: النصوص ال انونية:   اار 
ك المتضمف قانكف األسرة،  1984 یكنیك سنة 09 المؤرخ في 11-84قانكف رقـ -1

 .15 ج ر ع ،2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02-05رقـ  ك المتمـ باألمر المعدؿالمعدؿ 
 یحدد شركط ككیفیات 2006 مایك سنة 11 مؤرخ في 154-06مرسـك تنفیذم -2

 11-84 مكرر مف قانكف رقـ 07تطبیؽ أحكاـ المادة 
 2015 ینایر 4 المكافؽ ؿ1436 ربیع األكؿ عاـ 13 المؤرخ في 01-15قانكف رقـ -3

 .2015، الصادرة في 1إنشاء صندكؽ النفقة، الجریدة رسمیة رقـ  المتضمف
 29 ك 1996 لسنة 61قانكف األحكاؿ الشخصیة الككیتي، المعدؿ بقكانیف أرقاـ  - 4

 .2007 لسنة 66 ك2004لسنة 
 .2004 فبرایر 03مدكنة األسرة المغربیة، الصادرة في - 5
 لسنة 82، المعدؿ برقـ 61 رقـ 1976قانكف األحكاؿ الشخصیة األردني لسنة - 6

2001 .
: األ كاـ  وال ارارت ال ضائية: خامسا

،ممؼ 22/09/1986 ر الصادر فيرا المحكمة العمیا، غرفة األحكاؿ الشخصیة، الؽ-1
 .4،عدد1992، مجمة القانكف 43594رقـ 
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 ر الصادر فيراالمحكمة العمیا، غرفة األحكاؿ الشخصیة ك المكاریث، الؽ_ 2
. 2001 المجمة القضائیة، ،89672، ممؼ رقـ 23/02/1993
 ر الصادر بتاریخراالمحكمة العمیا، اإلجتياد القضائي لغرفة األحكاؿ الشخصیة، الؽ- 3

 .2001،عدد خاص 179126،ممؼ رقـ 17/02/1998
، ممؼ 12/07/2006المحكمة العمیا غرفة األحكاؿ الشخصیة القرار الصادر في - 4

. 02، عدد358248رقـ 
، الممؼ 16/03/1999المحكمة العمیا، غرفة األحكاؿ الشخصیة، القرار الصادر في - 5

 .2001، المجمة القضائیة 216836رقـ 
. 07/12/1987المحكمة العمیا، غرفة األحكاؿ الشخصیة القرار الصادر في - 6
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