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 *باسم اهلل الرحمان الرحيم

 يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِف اْْلَْرِض
بِاْلَْقِّ َوََل تَ تَِّبِع اْْلََوى  فَاْحُكم بَ ْْيَ النَّاسِ 

َيِضلُّوَن  ِإنَّ الَِّذينَ  ۚ   فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَّهِ 
 َنُسوا يَ ْومَ َعن َسِبيِل اللَِّه َْلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَا 

 صدق اهلل العظيم*   اْلَِْسابِ 

 

 

 



 :وتقدير شكر

كل التقدير واالمتنان، والشكر والعرف ان ألساتذتنا       
الكرام في هذه الجامعة العامرة وفي غيرها من المؤسسات  

تربية والتعليم  في ال التعليمية الذين كان لهم الفضل علينا،
  خيرا.أقول لهم جزاكم اهللوالنصح والتوجيه ف 

وأخص من سادتي األكارم الدكتورة الطيبة غنية       
ولم تبخل   ،ي تق لبت اإلشراف على هذه الرسالةالتكيري  

، ف لها مني كل  ونصائحها الخالصة ،مةبتوجيهاتها القي  علي
 ولها مني خالص الدعاء. الشكر واالحترام،

من   ،المناقشة التي نقحت هذه الرسالة  كما أشكر لجنة     
 فبارك اهلل في أعضائها. خالل قراءتها وتصويب أخطائها،

أو    وتني أن أشكر كل من قدم لي عونا،كما ال يف     
أبدى لي نصحا في سبيل إخراج هذه المذكرة، من  
الق ائمين على المكتبة هنا وعلى مستوى المركز الثق افي  

 بوالية البرج .   
 

 

 

 



 إلهداءا

إلى من كان اإلحسان إليهما عبادة وامتثاال ،وقربة وانقيادا ،إلى  
 َأَلَّ تَ ْعُبُدوْا ِإَلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً  َوَقَضى َربُّكَ من ق ال فيهما تعالى:

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً  ،وق ال أيضا: َنا اْْلِ ي ْ  .َوَوصَّ

وفطمتني على   إلى أمي الطيبة التي أرضعتني مكارم األخالق،
 ربتني على الفضائل أطال اهلل في عمرها في طاعته. ،القيم

 بتضحياته.الذي غرس في معاني الرجولة وسق اها  إلى أبي الكريم  

 وإلى جميع األهل. ،لى أخواي وأخواتي وأبنائهم جميعاإ

وزاوية سيدي   ،لقرآن على مستوى زاوية الربيعياتإلى معلمي ا
 اهلل.احسن الذين حفظت عنهم كتاب  

إلى جميع رفق اء الدرب على مستوى جامعة األمير عبد الق ادر  
 الشريعة بالخروبة أخص منهم محمد بوجمعة،ى كلية  و وعلى مست

 والطيب بن رمضان. ،منير عبد الرحمان رشيد ق الول،

 المتواضع.  ... إليكم جميعا أهذي هذا الجهد
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 مقدمة
محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك  ،احلمد هلل رب العاملني     

 له، له احلمد ىف األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون.
وأشهد أن سيدنا حممدا عبد اهلل ورسوله وصفوته من خلقه وخليله ،صلوات ريب وتسليماته      

 عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.
 أما بعد      
فلقد خلق اهلل عز وجل اإلنسان يف أحسن تقومي وكرمه غاية التكرمي،وركب فيه من أسرار      

ليفة يف األرض ،ولعل من أعظم اخله ألن يكون خلقه ،وأودع فيه من لطائف صنعه وتدبريه ما بوأ
النعم بعد نعمة اإلميان نعمة العقل،إذ هو وسيلة اإلدراك ،وأساس املسؤولية،ومنبع اإلرادة 

واالختبار،وحمور اكتساب احلقوق وحتمل الواجبات ،سواء يف حياة  االبتالءواالختيار، ومدار 
كعقود املعامالت،أو عقد الزواج وهو أمهها يف دنيا عند إبرامه العقود مع الغري، مالعبد اخلاصة ،أ

 الناس ،إذ مساه القرآن ميثاقا غليظا.
 أهمية الموضوع:     
ولعل إرادة املكلفني وما يتولد عنها من حقوق وحريات ،وخمتلف التصرفات يف باب الزواج      

وفرقه كانت حمل العناية البالغة يف الشريعة الغراء ،إذ اعرتفت مبساحة هائلة من احلريات ،ونصت 
ت على أنواع عديدة من املباحات ،اعتربهتا حقوقا أصيلة لألفراد، ومكتسبات ثابتة،كما حف

ذلك كله جبملة من الشروط الظاهرة ،واملقاصد اخلفية اليت جيب أن متارس على ضوئها هذه 
احلقوق، لتعلقها بكلية من الضروريات،بل إن احلرية من املقاصد املعتربة كما عدها غري واحد من 

 أهل العلم.   .
احلاكم املسلم أو ويف مقابل ما اعرتفت به الشريعة لألفراد من حقوق وواجبات فقد منحت      

سلطة سياسة الرعية مبا  –الذي له مكنة الفصل على سبيل اإللزام -من ينوب عنه كالقاضي 
حيقق مصاحلهم يف العاجل واآلجل ،ولذلك أذنت له بتقييد بعض احلقوق ،واحلد من بعض 
احلريات يف إطار معني ،وعلى وجه خاص ،متاشيا مع منظومة جلب املصاحل ودفع املفاسد 

 هومها الشرعي،حىت ال حيصل أي تعسف على الرعية.مبف
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سلطة القاضي في تقييد تصرفات لذا ارتأيت أن أتناول هذا املوضوع بالبحث حتت عنوان      
وقانون  اإلسالمية عة يالشر  بين  دراسة مقارنة  - أنموذجا األحوال الشخصية  -المكلفين

اج  الكثري  من  مفرداته  إىل دراسة أكادميية ،فاملوضوع ذو أمهية  كبرية حتت األسرة الجزائري
مستقلة ،كونه كما أشرت مرتبطا بعدة حقوق ،حقوق األفراد من جهة سواء عند تالقيها أو 
تعارضها،وواجب القاضي املتمثل يف حفظ املصلحة الشرعية،وتقديرها،ورعايتها والدفاع عنها من 

يف املسائل اليت كثر حوهلا اجلدال، جهة ،وواجبه يف إحقاق احلقوق على العموم ،خصوصا 
والنقاش، واالستفسار،تأييدا ومعارضة،عند أهل العلم شرعا وقانونا، وعند غريهم من العوام الذين 

 ه األمور حىت يتعاملوا مع الواقع بوعي وفهم.ذهم حباجة إىل إدراك مثل ه
هذه املواصفات ،كمسألة تعدد  تغلب عليهاقد خصصت البحث لبعض املسائل اليت و  هذا     

العدول ،وتقييد سن الزواج،وجعل الطالق بيد القاضي  عند ضررالالزوجات،والتعويض عن 
والتعويض للمطلقة وغريها،فاملوضوع ذو أمهية كبرية حيتاج إىل دراسة علمية حمكمة ،وحبث 

يها القانون يف منهجي مؤصل يف فلسفة احلقوق،قصد بيان حكم الشريعة يف القيود اليت نص عل
 املكتبة اإلسالمية. إثراء القضايا السابقة،حىت يزول الغموض الذي يعرتي هذه املسائل،ويزيد يف 

 :بحثأهداف ال      
 فالبحث يف هذا املوضوع من األمهية مبكان،والذي يراد من هذه الدراسة أمور أساسية منها:     
ّشد تصرفه ،وجتعله شرعيا،وقد تكلم الفقهاء بيان القواعد اليت تضبط عمل القاضي، وتر  *    

حول الكثري من هذه القواعد،فالبحث يهدف إىل بياهنا أوال، مث  إسقاطها أو بعضها على مناذج 
من تصرفات املكلفني،خصوصا يف املسائل اليت تتزاحم فيها احلقوق، وتتعدد فيها 

من  كلها  خصصتها بالبحثاليت املطالب،وتتعارض فيها املصاحل،ويتقلب فيها النظر،واملسائل 
 هذا النوع. 

ومن أهداف البحث كذلك بيان مرونة الشريعة ورحابتها واحتوائها لكل قضايا الناس، *     
، وتطورت احلياة ،وتعقدت األقضية،إذ الرتاث اإلسالمي مبذاهبه املختلفة النوازلمهما جتددت 

فريد ،تراعى فيه كل احلقوق ،وحتفظ معه يعطي احللول املناسبة ،واإلجابات الشافية ،على نسق 
 خمتلف املصاحل ،وإذا تعارضت قدم األوىل فاألوىل.

                                :  إشكالية البحث     
 وإذا كان املوضوع باألمهية اليت أشرت إليها فيمكن البحث فيه من  خالل  اإلجابة  على     
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تصرفات املكلفني يف األحوال الشخصية يف  اضي يف تدخل الق:ما مدى  اإلشكالية اآلتية 
حرياهتم احلد من ؟، هل ميكن تقييد حقوق األفراد و األسرة اجلزائري قانونيف و  اإلسالمية الشريعة

التدخل يف لقاضي ل على أي أساس ميكن؟اإلسالمية ويف قانون األسرة اجلزائري  يف الشريعة
من جهة  املكلفني تالعبا باألحكام الشرعية الثابتةتقييد حريات  يعدتصرفات املكلفني؟، أال 

أم أن ذلك نظرة مثالية ،ورؤية مشولية وتدخال يف حقوق مشروعة لألفراد من جهة ثانية ؟،،
ما مدى موافقة قانون األسرة للشريعة اإلسالمية يف مث  لفلسفة احلقوق يف الشريعة اإلسالمية ؟،

  .املذكرةهذا  يفيات وغريها  حناول اإلجابة عليها تنظيم تصرفات املكلفني؟.فهذه بعض الفرض
 أسباب اختيار الموضوع:      
 وسبب اختيار املوضوع ينحصر يف سببني رئيسيني :     
أوهلما ذايت،يتمثل يف امليول الشخصية ملوضوعات القضاء ،وقد سبق يل يف مرحلة *     

مبدأ الفصل بني السلطات دراسة مقارنة التدرج،إعداد مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس بعنوان 
بني الشريعة والقانون،حيث تعرفت فيه على العالقة بني أهم السلطات ،وحدود كل سلطة يف كل 

التطبيق،ويف هذا البحث م ،سواء من ناحية  التنصيص، أ  الوضعيمن النظامني اإلسالمي و 
 باب األحوال الشخصية مبدؤها أردت معرفة حدود سلطة القضاء مع األفراد يف جمال احلريات يف

 ومنتهاها.
وأما السبب الثاين فهو موضوعي ،يتمثل يف وجود جدل كبري،حول تقنيني عدة مسائل  يف *     

األوساط املختلفة، سواء يف األوساط اإلسالمية اليت ترى وجوب جعل الشريعة مبذاهبها املختلفة 
،أو  على وجه اخلصوص ينظم شؤون األسرة املصدر األول واألخري لكل تشريع ،ويف كل تقنني 

باحلرية،و تتخذ من شعار املساواة بني الرجل واملرأة ذريعة للتحلل تنادي عند بعض الفئات اليت 
من أحكام الشرع،كما أن الشريعة تعترب املصدر األول لغالبية قوانني األحوال الشخصية يف 

،وكيف  واحلقوق اليت هي من مجلة املباحاتمن القضايا  اكثري   وهذه الدراسة ختصالوطن العريب،
 يسر احلكم عليها ،ومعرفة منحاها.جاء تقنينها ،ومن خالل ذلك يت

يعترب املوضوع الذي أريد خوض غماره من املواضيع املتعددة املشارب،إذ يغرتف من علوم      
،والسياسة يعةومقاصد الشر خمتلفة،ويرتبط بفنون متعددة ،فريتبط بعلم القضاء،والفقه وأصوله،

ومبادئها ،أما القضاء فألن البحث  يدور حول صالحية القاضي،وأما الفقه فألن األحوال 
الفقهية اليت ال ميكن أن خيلوا منها كتاب فقهي جامع،وأما األصول  بالشخصية أحد األبوا
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املكلفني من  مباحثه ،وأما  املقاصد  فألن الدراسة  مرتبطة باحلقوق واحلريات من  أحكام فألن
حيث تقييدها أو الرتجيح بينها،وأما السياسة فعند بيان العالقة بني القاضي واحلاكم ،أو بينهما 

 وبني الرعية .
 جودةهي مو  بل فاملوضوع ليس مهجورا،حبيث ال ميكن احلصول على املادة العلمية ،     
وصات الطبية ،والفح الكثري من قضايا األسرة ألفت فيها رسائل مستقلة،كأحكام اخلطبة وبكثرة،

ا ليسر صفا مطردووجود املادة العلمية ليس و ،،وتعدد الزوجات وغريها يف خمتلف اجلامعات 
 خراجه منإا أريد املوضوع،فقد تكون كثرة املادة العلمية أحد أسباب صعوبة البحث،خصوصا إذ

ضي وويل  القاالعالقة بني أتطرق لبيان زاوية معينة،كما هو واقع هذا البحث ،حيث جيب أن
 النظام ارنة بنياألمر أوال،مث حدود سلطة القاضي يف نطاق القواعد الفقهية على وجه املق

ا من صعوبة ثها،وفيهاجلزائري، وبعد ذلك عرض املسائل اليت يراد حب الوضعياإلسالمي والنظام 
 تيار ما فيها.االخ
 الدراسات السابقة:     
  املذكرةاملتبع يف هذه اليست على النسق ، ولكن موجودةفالدراسات السابقة يف املوضوع      

الحق ومدى سلطان الدولة باليت أنارت الطريق ،الدراسة القيمة املوسومة: الدراسات ومن هذه 
عة جبامعة يحي الدريين،واملقدمة لكلية الشر وهي أطروحة دكتوراه لصاحبها األستاذ فت ،في تقييده

م ،حيث كان هذا التأليف حبق ابتكارا قيما وجتديدا 1965-05-27األزهر بتاريخ
 حوهلا(1)هلذا اجلهد اجلبار أذكر شيئا من كال م الشيخ طه الديناري  بصياغة نظرية احلق ،وإجالال

:" وهي نظرية يفاخر هبا الفقه اإلسالمي الفقه الوضعي يف القدمي واحلديث،مبا يوفق حيث يقول
ات العدالة، وتطورات احلياة،ومبا جتعل من يبني حرية الفرد ومصلحة اجلماعة ،يف ضوء مقتض

احلقوق وسائل وغايات ملصاحل جدية ،شرعت تلك احلقوق من أجلها،وأبان املؤلف أن الفقه 
صه وروحه ومقاصده يسبغ املشروعية على تلك احلقوق،مادامت متارس من اإلسالمي يف نصو 

قبل أرباهبا توخيا لتحقيق غايتها حىت يكون قصد املكلف موافقا لقصد الشارع ،وإال كانت 
 .  (2)املناقضة،...وترتب اجلزاء والضمان على ما ينجم عن ذلك التنكب من أضرار"

                                                           

 فضيلة الشيخ هو عميد كلية القانون والشريعة جبامعة األزهر أيام تأليف الكتاب ومناقشته.(1
 معلومات الكتاب سأذكرها الحقا. 7:ص من تقريض حول الكتاب(2
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  لقضاء ونظامه في الكتاب والسنةبا املوسومة طروحةاألمن الدراسات اليت استعنت هبا و     
وهي أطروحة مقدمة ،جامعة أم القرى،ونوقشت لصاحبها عبد الرمحان إبراهيم عبد العزيز 

معهد البحوث العلمية وإحياء ،وقام بطبعها   هـ بإشراف السيد سابق1404-02-27يف
والسنة ،كما تطرق لبعض القضايا من الكتاب  معاين القضاء،حيث بني صاحبها الرتاث اإلسالم

واستفاديت من هاتني الدراستني كان أكثر يف اجلانب قنني األحكام الشرعية.ت كمسألة  املعاصرة
 النظري. 

مع مقاصد الشريعة وعالقتها بفقه األسرة األطروحة املوسومة من الدراسات القيمة و      
ألمحد حممود قعدان وقدمت يف جامعة القرويني باملغرب قسم  تحليل نماذج من النوازل الفقهية
الشخصية،بإشراف حممد يعقويب،وعمد صاحبها إىل بيان الدراسات العليا ،شعبة األحوال 

ركان الزواج ،مث أسقطها على بعض بأاملقاصد اخلفية من الشروط اليت ناطها الشارع احلكيم 
 .  النوازل 
عبد الرمحان بن معمر السنوسي املسماة  أطروحةيت استعنت هبا ال القيمة  ومن الدراسات     

قاعدة تصرف اإلمام حممد حممود طالفجة ،ورسالة  اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات
،وكل هذه بإشراف عبد الناصر أبو البصل جبامعة الريموك على الرعية منوط بالمصلحة

،وهي  سلطة ولي األمر في تقييد إيقاع الطالقورسالة آسيا إبراهيمي ،الدراسات مطبوعة 
 .م2008رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري جبامعة األمري عبد القادر سنة 

 منهج البحث:     
 وقد اعتمدت يف إجناز هذا البحث على مجلة من املناهج املناسبة للموضوع ،فباإلضافة إىل     

من خالل تتبع أقوال الفقهاء ومدى تقارهبا ة املنهج االستقرائي املناسب ملثل هذه الدراس
يف  ،أواملقارنة،وذلك عند مقارنة اآلراء املختلفة سواء يف الشريعة اإلسالمية اعتمدت على منهج

،أو بني الشريعة والقانون ،كما اعتمدت على املنهج التحليلي عند عرض اآلراء  القانون الوضعي
 .ايا ومآخذ األقوال املختلفة مبينا أوجه االستدالل،وطرق االعرتاض،ومز 

 منهجية البحث:          
البحوث عادة ى مجلة من األسس اليت ال ختلوا منها اعتمدت يف إخراج هذه املذكرة عل      

 األكادميية منها:
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*ضبط اآليات القرآنية بالشكل التام لتجنب اخلطأ يف قراءهتا، وعزوها إىل السورة يف اهلامش      
 .،برواية حفص عن عاصم ورقمها
*ختريج األحاديث النبوية،فإن كان يف الصحيحني أويف أحدمها اكتفيت به ،وإال رجعت إىل      

 السنن واملسانيد وغريها من كتب احلديث املبسوطة يف اهلامش.
كل   يف*ذكر األقوال منسوبة إىل أصحاهبا ،وحرصت على الرجوع إىل الكتب املعتمدة      

 آرائهم منها . مذهب وتوثيق
*اعتماد املذاهب الفقهية األربعة عند عرض املسائل يف أغلب القضايا اليت تطرقت إليها،مع      

 االستئناس ببعض اآلراء خارجها. 
 *الرتمجة جملموعة من األعالم الذين استشهدت بأقواهلم يف أول موضع أذكرهم فيه.     
 أول ذكر ،وعند تكرر الكتاب أكتفي بذكر *ذكر املعلومات اخلاصة مبصادر البحث يف     

 املؤلف والكتاب وإضافة مصدر أو مرجع سابق.
عالم األ*وضع مخس فهارس فنية  للرسالة تشمل :اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية، و      

 وقائمة املصادر واملراجع،مث فهرس املوضوعات.
 االسم أو الشهرة . *ترتيب املصادر واملراجع ترتيبا ألفبائيا حسب     
 خطة البحث:     
وملا كان املوضوع متشعبا كما أشرت من قبل ،فقد حاولت خوض غماره وفق خطة إمجالية      

 مكونة من مقدمة وثالث فصول وخامتة.
ففي املقدمة عرفت باملوضوع من خالل ذكر أمهيته وأهدافه وإشكالية البحث وغريها، مما      

 يكون عادة يف مقدمة البحث.
وأما الفصل األول عنونته ب:اإلطار املفاهيمي ملوضوع الدراسة. ويشتمل على ثالث      

 مباحث:
ني.وهو يشتمل على مخس املبحث األول:مفهوم سلطة القاضي يف تقييد تصرفات املكلف     

 فردت كل مصطلح مبطلب خاص ذكرت فيه املعاين اللغوية واالصطالحية فيه.فأمصطلحات ،
 املطلب األول:تعريف السلطة لغة ،اصطالحا.     
 املطلب الثاين:تعريف القضاء لغة،اصطالحا.     
 املطلب الثالث:تعريف التقييد لغة ،اصطالحا.     
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 ريف تعريف التصرف لغة ،اصطالحا.املطلب الرابع:تع     
 املطلب اخلامس:تعريف املكلف لغة ،اصطالحا.     
 امني اإلسالمي والقانوين.وفيه ثالث مطالب.ظاملبحث الثاين:حدود سلطة القاضي يف الن     
 املطلب األول:حصانة القاضي وخضوعه للتشريع يف النظامني اإلسالمي والقانوين.     
 تقنني الفقه اإلسالمي تعريفه وتارخيه. :املطلب الثاين     
 املطلب الثالث:حكم تقنني الفقه وإلزام القاضي به.     
 املبحث الثالث :ضوابط القضاء يف الشريعة والقانون.وفيه ثالث مطالب.     
 املطلب األول:السلطة التقديرية للقاضي يف الشريعة والقانون.       
 تصرف احلاكم على الرعية وصلتها باملوضوع.قاعدة  املطلب الثاين:     
 املطلب الثالث:سلطة ويل األمر يف تقييد املباح وصلتها باملوضوع.     
أما الفصل الثاين فقد خصصته لبعض قضايا الزواج حتت عنوان:سلطة القاضي يف تقييد       

 مباحث . ةثالثعلى مل تتصرفات املكلفني يف بعض قضايا الزواج.ويش
املبحث األول::سلطة القاضي يف تقييد سلوك املكلفني يف اخلطبة يف الفقه اإلسالمي وقانون      

 األسرة. 
 ملطلب األول:ماهية اخلطبة.ا      
 العدول عن اخلطبة يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة.حال  دايا اهلحكم  املطلب الثاين:      
العدول يف الفقه اإلسالمي والقانون  رتتب علىامل ضررالاملطلب الثالث:حكم تعويض      

 والقضاء.
 املبحث الثاين :سلطة القاضي يف حتديد سن الزواج يف الفقه اإلسالمي وقانون  األسرة.     
 املطلب األول:حكم تزويج الصغار يف الفقه اإلسالمي.       
 .سن الزواج يف قانون األسرة وسلطة القاضي فيه املطلب الثاين:     
 املطلب الثالث:مربرات تقييد سن الزواج،وبعض االجتهادات املعاصرة فيه.     
 املبحث الثالث :سلطة القاضي يف تقييد عدد الزوجات يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة.     
 املطلب األول:تعدد الزوجات يف الفقه اإلسالمي.       
 التعدد يف قانون األسرة . املطلب الثاين:     
 املطلب الثالث:حكم شروط التعدد القانونية يف الفقه اإلسالمي.      
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وأما الفصل الثالث فخصصته لبعض قضايا الطالق بعنوان:سلطة القاضي يف تقييد تصرفات      
 املكلفني يف قضايا الطالق يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة .

       يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة . املبحث األول:سلطة القاضي يف تقييد إيقاع الطالق     

 املطلب األول:ثبوت الطالق وحكم اإلشهاد عليه.       
 ثبوت الطالق يف قانون األسرة .    املطلب الثاين:     
الطالق يف الفقه اإلسالمي  ضرر ناملبحث الثاين:سلطة القاضي يف إلزام الزوج التعويض ع     

       . وفيه مطلبان وقانون األسرة

 ضرر الطالق وأسسه يف الفقه اإلسالمي . املطلب األول:حكم التعويض عن      
 تعويض املطلقة يف قانون األسرة والتطبيق القضائي. املطلب الثاين:     
يف الفقه اإلسالمي وقانون املبحث الثالث:سلطة القاضي يف إسناد احلضانة وتقديرها      

 األسرة.
 املطلب األول:سلطة القاضي يف إسناد احلضانة وتقديرها يف الفقه اإلسالمي.     
 املطلب الثاين:سلطة القاضي يف إسناد احلضانة وتقديرها يف قانون األسرة.     
 .التوصياتإليها مع بعض  انتهيتاخلامتة:ضمنتها أهم النتائج اليت      
 ويف اخلتام فهذا ما وفقين اهلل لكتابته ،فإن وفقت فذلك حمض فضل من اهلل عز وجل ومنة      

 وأن كانت األخرى فقد بذلت قصارى جهدي، و لكن  هي  حقيقة  اجلهد  البشري  الذي 
يعرتيه السهو والنسيان،بأسباب من النفس والشيطان،فأسأل اهلل قبول القصد،والتجاوز عن الضد 

ويل ذلك والقادر علية ،وصلى اهلل على سيدنا حممد،وعلى آله وصحبه،واحلمد هلل رب أنه ،
 العاملي

 .الفصل األول:اإلطار المف اهيمي لموضوع الدراسة

عامله إن املوضوع الذي نريد حبثه حيتاج إىل توطئة تبني حقيقته ،وتوضح ماهيته،وترسم م      
فهو متعدد املشارب،يغرتف من  بالشرع والقانونفباإلضافة إىل كونه موضوعا مرتبط األوصال 

حيتاج إىل بيان،وانتسابه إىل فقه األسرة من العنوان  عدة علوم،فارتباطه بنظام القضاء ظاهر ال
الشرع  هبا ىف واالستدالل،وهو حبث حيتكم إىل فلسفة املقاصد يف اإلسالم ومدى إعماهلا 

احلنيف،لذا سأحاول يف هذا الفصل التطرق إىل أهم املفاهيم اليت يرتكب منها البحث كدراسة 
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ليت يتم فيها عرض أهم النماذج اليت كثر حوهلا اجلدال،حيث اللدراسة التطبيقية  نظرية تؤسس
 قضة بني تأييد ومعارضة ،لذا ارتأيت أن تكوناعدة أفكار متن نتجت عنهاطرحت عدة آراء،و 

،يف ثالثة مباحث،خمصصا األول للتعريف مبفردات عنوان ذا الفصل على هذا املنحىدراسيت هل
النظامني اإلسالمي واجلزائري ،واألخري  يفالدراسة ،أما الثاين فتناولت فيه حدود سلطة القاضي 

 .حبثت فيه السلطة التقديرية للقاضي يف الشريعة والقانون وضوابط إعماهلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .المبحث األول:مفهوم سلطة الق اضي في تقييد تصرف ات المكلفين  
التصرفات  عنوان الدراسة من مخس مفردات أساسية هي : السلطة ،القضاء،التقيد  يتكون     

لكل مفرد ة يف مطلب خاص حىت يتضح  واالصطالحيوسأقف على املعىن اللغوي املكلفني،
 املعىن العام لعنوان البحث.

 األول:تعريف السلطة.  المطلب     
 الفرع األول: السلطة .      
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سلط،والسني والالم والطاء أصل واحد ،والسلطة هلا معاين عديدة :فالسلط من مصدر      
وامرأة سليطة طويلة اللسان  (1)والسليط الشديد،ومنه حافر سلط وسليط ،واللسان السلط الطويل

َوَما َكاَن ِلَي  :ىليف قوله تعا االربهان واملعجزة كموالسلطان (2)صخابة، وفالن له سلطان حجة
     :ىلوقوله تعا ، والسلطان الربهان   (3) ٍ  ُسْلطَان َعَلْيُكم مِّن

   اَل تَنُفُذوَن ِإالا ِبُسْلطَان
 

ِبُسْلطَان  مُّبِين  َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن   :قال تعاىل وقد يراد به املعجزة ،(4)
 (5)  

 أهلسلطة على  أكثرمسيت احلجة سلطان ملا للحق من اهلجوم على القلوب ، ولكن  إمنا،و 
من متام  وألنه  األرضبه ، وتنويره  نتفاعاالالعلم واملعرفة ، والسلطان الوايل : ومسي كذالك لكثرة 

مجع والسلطان القوة ، و  النار التهاهبا حجة من حجج اهلل ، وسلطان ألنه أواحلجة واحلقوق ، 
والسلطة فيها معاين السيطرة  (6)سلطان ، ومجع السلطان سالطني ، كربهان وبراهني السليط

 (7)والتحكم والتمكن

  .اصطالحاطة  لالفرع الثاني: الس       
 د هبا سلطةالسلطة بصورة عامة ، سواء قص مصطلح عنعند البحث يف كتب الفقهاء       

ملا  ءالفقها أنجنده متداوال وال مشهورا ، ذالك  يف الدولة ال الشأنغريه من ذوي  أم،  األمرويل  
املؤمنني ، ومل  وأمريواخلليفة  األمر ويلو ، كاإلمام،   أخرىعاجلوا موضوع احلكم استعملوا عبارات 

التحكم  من معاين اللفظانهذان  إليهمصطلح السلطان وامللك ، نضرا ملا يوحي  يستعملوا
املسؤولية وما تلزمه ب اإلشعارما استعملوه هم من معاين  إليهوما يوحي  والتسلط والقهر والغلبة

ام فريد يف جوهره وغايته ، ظكان يستعملها املسلمون تدل على ناليت   األلقابن من رعاية .أل
وتسري  عما هو سائد يف العامل آنذاك ، إذ كانت تلك األنظمة مؤسسة على القوة ، ابعيد

                                                           

مرتضى الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموس،ت:عبد القادر فراج ،عبد العليم الطحاوي ،باب  أمحد :نظرا(1
 .371ص،19مـ،ج1980/هـ1400الطاء،مطبعة احلكومة الكويتية ،ط

البالغة،ت:حممد عيون السود،دار الكتب العلمية بريوت أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمربن أمحد الزخمشري :أساس (2
 468ص،1مـ،ج1998ـ/ه1419، 1لبنان،ط

 22 اآلية: جزء  إبراهيمسورة   (3
 33 اآليةسورة الرمحان : جزء    (4
 38اآلية سورة الذاريات  : جزء   (5
 (377-371، ص ) 19ابق ج سحممد مرتضى الزبيدي : تاج العروس : مرجع ر:نظا(6

 443م ، ص   2004 ،4 ط،الدولية مكتبة الشروق  الوسيط،املعجم  مصر:مجهورية  العربية:جممع اللغة انظر:( 7
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جل خدمة مصاحل أبسياسة القهر والغلبة واجلربوت وغايتها استعباد الشعوب واستغالهلا من 
يف  األكاسرةتلك احلكومات هي دوليت  ألمثالالن البارزان اوكان املث،وطبقات  أفراداحلكام من 

بأن الشرع مل يذم امللك لذاته وإمنا يذمه  (2)ويذكر ابن خلدون(1)،الشرق والقياصرة يف الغرب
للمفاسد الناجتة عنه ، من قهر وظلم ومتتع بامللذات ، ويقول عند بيان مراتب امللك والسلطان : 

نقلبت الوه ، فلما عفكان حمضورا بالشريعة فلم يف" وأما مدافعة ذوي احلاجات عن أبواهبم 
 شأن البابشيء بدئ به يف الدولة  أولان لقابه كأملك وجاءت رسوم السلطان و  إىلاخلالفة 

ام احلقوق ، ظ، ون األمورجاء يف العقد الفريد عن السلطان "زمام و ،  (3)"وسده دون اجلمهور
له املمدود ظاحلدود ، والقطب الذي عليه مدار الدين والدنيا ، وهو محى اهلل يف بالده ، و  موقوا

 .(4)على عباده "
 أهنا"احلكم املعرتف به بوصفه حكما شرعيا كما  بأهناف بعض املعاصرين السلطة وقد عرّ      

  (5)م "رت احلكم املقبول واحمل
املنفردة يف مواجهة  باإلرادةقانونية  أثار وإحداثوالنهي  األمروالسلطة يف القانون "صالحية      
 (.6)الغري"

على  إرادهتاالقادرة على فرض  االجتماعيةاهليئة  أوهي "املرجع املسلم له بالنفوذ ،  أو      
 .(1)العقاب " إنزال، حبيث يعرتف هلا بالقيادة واحلكم ، وبقدرهتا على  األخرى اإلرادات

                                                           

 . 113ص  ،. د ت اإلسالميةالسياسية  النظرياتحممد ضياء الدين الريس : (1
 احلافظقاض القضاة  التونسي مولدا ، أصال االشبيليزيد عبد الرمحان بن حممد بن خلدون ويل الدين احلضرمي  أبوهو  (2

عصره منهم والده  أعالمهــ اخذ العلم من  732املتبحر يف سائر العلوم الرحال املطلع اجملتهد املفضال ولد بتونس سنة 
روف بالقصار وابن عبد السالم وغريهم برع يف عدة علوم وتوىل منصب قاض القضاة عالعباس امل وأبوهــ ،  749املتوىف سنة 

شرح بديع على الربدة وخلص كثريا من كتب ابن رشد وله انشغاالت  ات مع ملوك عصره . من مؤلفاتهبالقاهرة وله عالم
ودفن مبقابر  807باملنطق وتعليقات على حمصول الرازي  وألف تارخيه املشهور  الذي عرفه العام واخلاص تويف بالقاهرة سنة 

 .227،228ص1،ج1349خملوف ،املطبعة السلفية مصر ط  مدحمل:شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ينظرالصوفية 
واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم  املبتدأمن تارخيه )ديوان  األولعبد الرمحان بن خلدون : املقدمة وهي اجلزء  (3

 .296ص ، 1، ج 2001 ط،شهادة ، دار الفكر بريوت لبنان خليل  ، مراجعة األكرب الشأنمن ذوي 
 1983 1ط، نار الكتب العلمية  بريوت لبنادالعقد الفريد ، ت : حممد قميحة ،:  األندلسيعبد ربه  نب حممدمحد أ (4
 . 9ص ،1ج 
، ص  1990، 1ط،] دب[،ذبيان سامي : قاموس املصطلحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، رياض الريس  (5

258  
 . 958، ص 2002، 1ثي ، منشورات احللي القانونية بريوت طوآخرون : القاموس القانوين الثال ريسخنلة مو  (6
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مة تتوىل ممارسة السلطة على الشعب املستقر يف ظ"هيئة من بأهنالسياسة لوعرفت مضافة      
  .(2)ه"عمري عليه ، ورعاية مصاحله ومحايته وت واإلشرافالدولة  إقليم

 المطلب الثاني:تعريف القضاء.       
 الفرع األول:القضاء لغة.       

صله من قضاي ، ألنه من قضيت إال أن الياء ملا جاءت بعد أالقضاء مبعىن احلكم ، و      
والقضاء من األلفاظ األلف الزائدة قلبت مهزة ، واجلمع أقضية ، والقضية مثله ومجعها قضايا 

الشيء  ومتامه   عا طن كانت كلها ترجع إىل معىن انقإاملشرتكة اليت تدل على أكثر من معىن و 
للقضاء معاين كثرية  (3)والقاضي عند أهل احلجاز القاطع لألمور احملكم هلا ، وقد ذكر القرطيب

َوَقَضى رَبَُّك   :تعاىلفيأيت مبعىن األمر كقوله  : (4)من خالل آيات القرآن الكرمي وهذه بعضها
َأالا تَ ْعُبُدوْا ِإالا ِإيااُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا  

  :ويأيت مبعىن اخللق قال تعاىل،ومعناه أمر( 5)  

يَ ْوَمْينِ  فَ َقَضاُهنا َسْبَع َسَماَوات  ِفي
 :مبعىن خلقهن ، ويأيت مبعىن احلكم قال تعاىل (6) 

ُقِضَي  مبعىن الفراغ ، قال تعاىل ويأيتأي احكم مبا أنت حاكم ،   (7) فَاْقِض َما أَنَت قَاض  
اأَلْمُر الاِذي ِفيِه َتْستَ ْفِتَيان

ِإَذا َقَضى َأْمرا  فَِإناَما :قال تعاىل ،أي فرغ ويأيت مبعىن اإلرادة (8)
                                                                                                                                                                              

 . 216ص ، 3ج، 1983، 1ط ،العربية للنشر ؤسسةعبد الوهاب الكيايل : موسوعة السياسة . امل  (1

 . 39ص 1986: نظرية الدولة يف اإلسالم مقارنا بالنظم الوضعية ، الدار اجلامعية بريوت ،  بسيوينعبد الغين  (2
بن أيب بكر بن فرج ، األنصاري اخلزرجي القرطيب األندلسي املالكي املفسر قال عنه ابن  حممد بن أمحدأبو عبد اهلل  هو (3

فرحون:كان من عباد اهلل الصاحلني والعلماء العارفني الورعني الزاهدين يف الدنيا املنشغلني مبايعينهم من أمور اآلخرة له 
ألحكام القرآن،حيث أبان فيه صاحبه عن رسوخ قدمه يف علوم عدة من فقه وقراءات تصانيف جليلة أعظمها تفسريه اجلامع 

وعربية ومن مؤلفاته كذلك :التذكار يف أفضل األذكار،التذكرة ،استقرمبدينة بين خصيب على شاطئ النيل وتويف هباودفن هبا 
بن فرحون،ت مأمون حيىي الدين اجلنان ،دار هـ تنظرترمجته يف الديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب ال671يف شوال سنة 

 .406،407م، ص1996هـ/ 1417، 1الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط

انظر:أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن،ت:عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،مؤسسة ( 4
 .336/337،ص2م،ج1،2006الرسالة ،بريوت لبنان،ط

 23: جزء اآلية   اإلسراءسورة   (5
   12سورة فصلت  : جزء اآلية  (6

 72سورة طه  : جزء اآلية ( 7

 41سورة يوسف  : جزء اآلية   (8
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يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكونُ 
َنا ِإَلى ُموَسى اأْلَْمرَ إ :، قال تعاىل، يأيت مبعىن العهد (1)  ْذ َقَضي ْ ٍِ  

َنا ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنا ِفي  :ويأيت مبعىن اإلعالم ، قال تعاىل ،(2) َوَقَضي ْ
َمراتَ ْيِن َولَتَ ْعُلنا ُعُلّوا  َكِبيرا   اأَلْرضِ 

فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى   :ويأيت مبعىن اهلالك ، قال تعاىل(3)
َعَلْيهِ 

فَِإَذا َقَضْيُتم ماَناِسَكُكمْ  :قال تعاىل ، مبعىن األداء ويأيت (4) 
قال  املضيويأيت مبعىن (5)

 فهذه بعض املعاين القضاء يف القرآن الكرمي. (6)ِ  ثُما اْقُضوْا ِإَليا َوالَ تُنِظُرون  :تعاىل

 .اصطالحاالقضاء    :الفرع الثاني      

   .أوال:القضاء عند الفقهاء      

عرفه : ، نذكر بعضها ألعالم من املذاهب األربعة  ءقضاللفقد دون الفقهاء تعاريف عديدة     
هو "صفة حكمية  أو (7)عن حكم شرعي على سبيل اإللزام " اإلخباراملالكية بأنه " احلطاب من

  (8)برتجيح ال يف عموم مصاحل املسلمني " أوتوجب ملوصفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل 
وعرفه (9) "احلنفية " فصل اخلصومات وقطع املنازعات على وجه خاص ابن عابدين منوعرفه 

البهويت من وعرفه ( 10) حبكم اهلل تعاىل " فأكثرالشافعية " فصل اخلصومة بني اثنني  الشربيين من
                                                           

 47آل عمران  : جزء اآلية سورة   (1
 44 سورة القصص: جزء اآلية  (2

 4سورة اإلسراء: جزء اآلية ( 3
   15سورة القصص: جزء اآلية ( 4

 200 جزء اآلية سورة البقرة :  (5

 .71سورة يونس : جزء اآلية  (6

: مواهب اجلليل شرح ( 954 )تعبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحان املغريب املعروف باحلطاب أبواحلطاب :  (7
ن فرحون اب / 64ص  8ج  ،،1995 ،1ط،ت : زكرياء عمريات . دار الكتب العلمية بريوت لبنان  ،خمتصر سيدي خليل

 ،قضية ومناهج احلكام رة احلكام يف أطول األصمشس الدين اليعمري املالكي : تب الدين أبو الوفاء إبراهيم بن اإلمام: برهان 
  .9ص 1ج، 2003ط ،عامل الكتب الرياض  :مجال مرعشلي،ت
دار الغرب  ،ية لبيان حقائق ابن عرفة الواف لكافيةاهلداية ا:( 894صاع : أبو عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع )تر ال   (8
 .567ص  ،1993، 1ط ،المي بريوتساإل
 .352ص  3ج ،هـ1386، 2ط  ،على الدر املختار ، دار الفكر بريوت لبنان تارابن عابدين : رد احمل (9

 1احملتاج ملعرفة معاين ألفاظ املنهاج ، دار املعرفة بريوت لبنان ، ط غينالشربيين : مشس الدين حممد بن اخلطيب : م (10
 .    497ص  4، ج 1997
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و هذه التعاريف تشرتك يف  (1) وفصل اخلصومات " احلكم الشرعي  واإللزام به نياحلنابلة بأنه "تب
ميكن أن ، لذا  مباإللزااإلشارة إىل أهم خصائص القضاء كونه صادر عن والية عامة موصوف 

عن والية  عرف القضاء "بأنه احلكم بني اخلصوم بالقانون اإلسالمي بكيفية خمصوصة صادري
 . (2)عامة موصوف باإللزام "

  الق انون.ثانيا:القضاء في        
القانونية على املنازعات والقضايا اليت  األحكامتطبيق  بأنهف القضاء يف الفقه القانوين عرّ      
 ،إليهااحملاكم ، وقد يطلق لفض القضاء على احلكم الذي تصدره احملكمة يف نزاع رفع  إىلترفع 

فيقال : صدر قضاء احملكمة موافقا حلكم القانون ، كما يطلق على اهليئة اليت تتوىل احلكم فيقال 
 . (3)القضاء إىل أمره: رفع الشخص 

 المطلب الثالث : تعريف التقييد .      

. :التقييد لغةاألولالفرع          

نه أقيده تقييدا وفرس قيد األوابد : أي يوقد قيده ، وقيود واجلمع أقياد القيد معروف      
لسرعته يقيد األوابد وهي احلمر الوحشية بلحاقها )4(،وقيد العلم بالكتاب ضبطه،وقيد الكتاب 

 إذاوالقيد بكسر الياء وتشديدها هو الذي  ،املطلقف ، واملقيد من الشعر خال بالشكل شكله
 ياألياد  قيود  ونقول إن احلرة،  اخلمار ، ومقيدة حبل تقاد به الدابةوالقياد  ساهلك ،قدته ا

 أوثق األقياد)5( .

                اصطالحا.التقييد    :لفرع الثانيا      
                                                           

 .382ص3ج، 1930 ،طمنصور بن يونس بن إدريس : شرح منتهى اإلرادات ، مكتبة الرياض احلديثة  ويت:البه  (1

 13،ص 1989، 2الرسالة بريوت لبنان،ط عبد الكرمي زيدان :نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية،مؤسسة  (2

 1ط ،دار الكتاب العريب بريوت لنبان ،عبد اخلالق النواوي : العالقات الدولية والنظم القانونية يف الشريعة اإلسالمية   (3
 .172ص،م  1994

ر ، معهد احملكم واحمليط األعظم يف اللغة ، ت : مصطفى وحسني نصا :(458علي بن إمساعيل بن سيده )ت  ينظر:(4
 .  303،304ص  6، ج 1958 ، 1ط ،املخطوطات جامعة الدول العربية 

ص ، 5ج ،باب القاف ،] دط[،ر املعارف القاهرة اخنبة من العلماء ، د :ور : لسان العرب ، ت ظابن من  ينظر:(5
3792   ،3793  
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حث هذا املصطلح ومدلوالته علم باهم علم يهتم مبأو  ،(1)املقيد هو ما قيد بعض صفاته      
أصول الفقه يف مبحث املطلق واملقيد ، حيث يعرف املقيد بأنه مثال : ما كان من األلفاظ الدالة 

زام تلإ "والتقييد يف العقود عند الفقهاء  ،(2)على مدلول معني ، كزيد وعمر ، وهذا الرجل وحنوه 
 . (3)"طالقهإحالة حكم يف التصرف القويل ال يستلزمه ذالك التصرف يف 

المطلب الرابع:تعريف التصرف.        

التصرف لغة.الفرع األول:        

التصرفات مجع تصرف وهو مشتق من الصرف وهو رد الشيء عن وجهه ، نقول صرفه      
  واإلنفاق ،والتبديل ،كالرد ، والتخليةىت  رف ، وله يف لسان اللغة تصاريف شتصيصرفه صرفا 

 ه ويقالـيف األمر احتال فيه وعاجل فالن  والتغلب ، والتكسب ، يقال تصرف واإلقبال، ،والتزيني
فالن يصرف ويصطرف لغايته  أي يكتسب هلم ، واملتصرف يف األمور اجملرب هلـا )4( واستصرفت 

قاق توتصريف اآليات تبيينها ، ويف الدراهم إنفاقها ويف الكالم اشاهلل املكاره سألته سرفها عين ،
 بعضه من بعض ، ويف الرياح حتويلها من وجه آخر ، ويف اخلمر شرهبــا)5(.

           .اصطالحاالتصرف  الثاني :لفرع  ا       

  هووعرفه املعاصرون بتعريفات متقاربة ،منها: " مل يذكر الفقهاء القدامى تعريفا للتصرف ،      
كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل يرتب عليه الشرع أثرا من اآلثار،سواء كان يف 
صاحل ذلك الشخص أم ال،فيشمل األقوال الصادرة عن الشخص كالبيع واهلبة،واإلقرار حبق 

                                                           

 .242ص  ،1985ط   ،علي بن حممد الشريف اجلرجاين  : التعريفات ، مكتبة  بريوت   ينظر: (1

 .6ص 3ج ،2003 ،ط،، دار الصميعي  الرياض  األحكام حكام يف أصولعلي بن حممد اآلمدي : اإل (2

 ،م1983  2ط ،طباعة ذات السالسل الكويت ،املوسوعة الفقهية :الكويتية  اإلسالميةوالشؤون  األوقافوزارة   ينظر: (3
 .179ص، 13ج
 ،  2435ص، 4ج ،باب الصاد مادة صرف ،سابقمرجع ،ور : لسان العرب ظبن منا(4

     رية احملـــــــــــــيط ،اهليئـــــــــــــة املصـــــــــــــ،القـــــــــــــاموس (729،818الـــــــــــــدين حممـــــــــــــد بـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب الشـــــــــــــريازي) :جمــــــــــــدالفريوزبادي(1
 .83ص 4م،ج1979للكتاب،ط
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،واألفعال كإحراز املباحات واالستهالك  واإلنتفاع ،سواء كان القول أو الفعل لصاحل الشخص  
  (1) لغري صاحل له كالوقف والوصية والسرقة والقتل"أو  واالصطيادكالبيع 

ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب عليه الشرع  تعريفه يف املوسوعة الفقهية "بأنهوجاء      
 . (2)" أحكاما خمتلفة

ويرتب الشرع عليه نتائج  ، كل ما يصدر عن الشخص بإرادته  :"بأنه(3)وعرفه مصطفى الزرقا     
  .قويل وفعلي :تصرف ينقسم إىل قسمنيوال  (4)حقوقية"

ف مال لغصب وإتالهو ما كان قوامه عمال غري لساين كإحراز املباحات وا: الفعلي أما      
 الغري واستالم املبيع وقبض الدين وما أشبه ذلك.

فينقسم بدوره إىل قسمني:عقدي وغري عقدي ،والتصرف القويل العقدي هو  : وأما القويل     
 .(5)الذي يتكون من قولني من طرفني يرتبطان ببعضهما أو ما يعرب عنه باتفاق اإلرادتني 

وأما التصرف القويل غري العقدي فهو نوعان كذلك:نوع يتضمن إرادة إنشائية وعزمية مربمة      
واإلبراء والتنازل  قواإلعتا أو إسقاطه كالوقف والطالق ، ، أو إهنائهمن صاحبه على إنشاء حق 

 عن حق الشفعة،ونوع آخر ال يتضمن إرادة إنشائية كالدعوى فإهنا طلب حق  أمام القضاء ،
وكاإلقرار أو احللف على نفي زعم اخلصوم فإهنا أخبار ترتيب عليها أحكام قضائية وهذا النوع 

 . (6)ي شائبة عقدتصرف قويل حمض ليس فيه أ
                                                           

 .379ص 3م،ج2012/هـ1423، 3الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر دمشق سوريا،ط وهبة (1
 .71ص 12الفقهية،مرجع سابق،جملوسوعة (ا3

م مبدينة حلب السورية عرف أبوه مواهبة فوجهه للتحصيل مبكرا 1904هو مصطفى بن أمحد بن حممد الزرقا ولد سنة (3
حىت بلغ التمام واستوى على سوقه، أخذ العلم عن والده وعن وجده وعن أمحد الكردي وغريهم  متذهب باملذهب احلنفي 

لفاته:املدخل الفقهي العام،شرح القواعد الفقهية،شرح قانون األحوال الشخضية السوري،ينظر هـ من مؤ 1420،تويف سنة
 . 771ص/2م ج2004ترمجته معجم املؤلفني املعاصرين حملمد خري رمضان،مكتبةفهد الوطنية،ط

 .379ص، 3م،ج2012/هـ 1433، 3ط،مصطفى أمحد الزرقا:املدخل الفقهي العام ،دار القلم دمشق سوريا(4

املوسوعة الفقهية  83،84،ص4،وهبة الزحيلي:الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق،ج 380 ،379ص 1املرجع نفسه:ج(5
 .71،ص12مرجع سابق،ج

 .379،ص3املرجع السابق:ج(6
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مشروعة وغري أفعال ،لذا ميكن القول أن تصرفات اإلنسان تشمل العقود وغريها من أقوال و      
ناية من قبل هي حمل عصادرة باالختيار ترتتب عليها آثار معينة يف الشرع والقانون و  مشروعة ،

 الباحثني .  

    المطلب الخامس:تعريف المكلفين .      

المكلفين لغة.األول:الفرع          
كالسمسم     الوجه  يعلو  شىء ني مجع مكلف وهو اسم مفعول من الكلف وهواملكلف    

به وكلف   هلج  مكلف وكلفة  فهو كلف و  وتقول العرب كلف وجهه تغري وكلف بالشىء كلفا
وتكلفت الشيء   هبا أحبها ورجل مكالف  حمب للنساء،وكلفه تكليفا أي أمره مبا يشق عليه

جتشمته على مشقة وعلى خالف العادة، ومجع تكلفة كلف وتكاليف)1( ويقال:ال يكن حبك  
 كلفا والبغضك تلفا )2(.

 المكلفين اصطالحا.:الثانيالفرع        
وشروطه يف  ،وأحكامه ،ببيان معاين التكليف  يعترب علم أصول الفقه العلم الذي يعتين     

 ،(3)،واملكلف يف االصطالح :الشخص الذي تعلق خطاب اهلل بفعلهمباحث احملكوم عليه 
ويشرتط فيه أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف ،بأن يكون يف استطاعته فهم النصوص اليت 

السنة ،بنفسه أو بالواسطة ،ألن من ال يستطع فهم دليل التكليف  ال  يكلف هبا من القرآن و
يتجه قصده إليه،والقدرة تكون بالعقل ألنه أداة الفهم  ميكنه أن ميتثل ما كلف به ، وال

واإلدراك،وبه ميكن االمتثال،وملا كان العقل من األمور اخلفية ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر 
منضبط يدرك باحلس ،وهو البلوغ عاقال،ويعرف كماله عنه من تصرفات حبسب املألوف بني 

                                                           

،الفريوزبادي القاموس احمليط،مصدر سابق فصل 3916،ص3ابن منظور :لسان العرب،مصدر سابق ،باب الكاف ،ج(1
 .186نص3الكاف باب القاف،ج

كتاب   ييس اللغة،ت:عبد السالم هارونا(:معجم مق395ابن فارس:أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء،)تانظر:(2
 .136،ص3،ج1979الكاف ،دار الفكر،ط

 .158،ص1م،ج2،1998وت لبنان ،دمشق سوريا،طوهبة الزحيلي:أصول الفقه اإلسالمي،دار الفكر املعاصر بري ( 3
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فال يصح  :"(2)قال الغزايل (1)واه العقلية صار مكلفا الناس، فمن بلغ احللم ومل يظهر خلل يف ق
خطاب اجلماد والبهيمة بل خطاب اجملنون والصيب الذي ال مييز ،ألن التكليف مقتضاه الطاعة 
واالمتثال،وال ميكن ذلك إال بقصد االمتثال وشرط القصد  العلم باملقصود والفهم 

يقول:"اتفق العقالء على أن شرط املكلف حيث (4).ومثل هذا الكالم ذكره اآلمدي(3)للتكليف"
أن يكون عاقال فامها للتكليف ألن التكليف خطاب ،وخطاب من ال عقل  وال فهم له حمال  

(5) كاجلماد والبهيمة "
فاجملنون والصيب رغري املميز غري مكلفني ألهنما ال يفهمان خطاب الشرع  

عن هؤالء فيما أخرجه أصحاب السنن  ، وقد ورد الدليل برفع التكليف (6)على الوجه املعترب
عن النائم حتى  :ةرفع القلم عن ثالث«:وغريهم أن الرسول_ صلى اهلل عليه وسلم _  قال

» يعقلوعن المجنون حتى ،عن الصبي حتى يحتلم و يستيقظ،
أما التكليف يف القانون  (7)

                                                           

 ،عبد الوهاب خالف :علم أصول الفقه ،الزهراء للنشر158 ص، 1املرجع السابق:ج انظر:(1

                                             134م،ص1،1990اجلزائر،ط

أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزّايل حجة اإلسالم وحمجة الدين اليت يتوصل هبا إىل دار السالم  هو( 2
هـ عاش يتيما 450يسابور والغزايل نسبة لغزل الصوف وهي حرفة والده ،ولدسنةوطوس إحدى مدن خراسان بالقرب من ن

والزم إمام احلرمني حىت برع يف علوم عدة ،من فقه ,أصول،ومنطق،وكالم،وهو إمام الشافعية يف عصره، زار معظم حواضر 
يف علوم عدة منها:املستصفى يف هـ،ترك مؤلفات نفيسة 505من مجادى اآلخرة سنة  14العامل اإلسالمي تويف يوم االثنني 

األصول ،واإلحياء وغريمها ,ينظر: طبقات الشافعية الكربى البن السبكي ،ت:حممد الصناجي ،عبد الفتاح حممد احللو 
 ومابعدها.   191،ص6م،ج1964هـ/1،1383،مطبعة عيسى البايب ،ط

 .277،ص1،]دب،دط[،ج الغزايل،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل: املستصفى،ت:محزة بن زهري(  3

اآلمدي،علي بن حممد بن سامل التغليب الفقيه األصويل، اامللقب بسيف الدين اآلمدي كان أول طلبه حنبلي املذهب مث ( 4
صار شافعيا،اشتغل بعلوم كثرية ، وخاصة العقلية والفلسفية منها ،له تآليف ماتعة منها اإلحكام ،رموز الكنوز ،دقائق 

هـ،ينظر:وفيات األعيان البن خلكان ،ت:إحسان عباس،دار 631هـوتويف يف صفر سنة 51ب،ولد سنةاحلقائق،لباب األلبا
 .256،ص3هـ،ج1،1419،معجم األصوليني حملمد مظفربقا،]دب[،ط294،ص3صادر بريوت،] دط[،ج

 السعودية اآلمدي،علي بن حممد:اإلحكام يف أصول األحكام ،ت:عبد الرزاق عفيفي،دار الصميعي الرياض(5
 .201،ص1م،ج1،2003ط

الشوكاين حممد بن علي:إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،ت:أبو حفص سامي بن العريب ،دار :انظر( 6
 .93،ص1م،ج2000هـ/1،1421الفضيلة الرياض،ط

يصيب حدا رواه علي و عائشة وغريمها رضي اهلل عنهم  ،أخرجه أبوداود:السنن،كتاب احلدود،باب يف اجملنون يسرق أو (7
،ص 3432النسائي:السنن،كتاب الطالق ،باب من ال يقع طالقه من األزواج ،رقم:/236،ص4،ج4388،رقم:
واحلاكم وأمحد يف املسند /352،ص2041ابن ماجة :السنن،كتاب الطالق ،باب طالق املعتوه والصغري والنائم،رقم:/531

باعتبار كثرة طرقه  ه،قال عنه الشوكاين:"وإن كان يف طرقه مقال،لكنوهذا لفظ أيب داود ،له طرق عديدة وصيغ خمتلفة يف املستدرك،والدار قطين
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فلم يتداوله فقهاء القانون وشراحه، رمبا ألنه من املصطلحات الشرعية الدقيقة وكذلك ألهنم 
،وهو كذلك من األلفاظ القرآنية وذلك عند (1)استعملوا لفظا آخر يدل على معناه وهو الرشد

ملباشرة خمتلف التصرفات ،وهي الكالم عن السن القانونية اليت تكتمل من خالهلا أهلية الشخص 
تسعة عشرة سنة يف القانون املدين ومثله يف قانون األسرة ،وسنرجئ احلديث عن أحكام األهلية 

 .إىل حني التطرق إىل سلطة القاضي يف تقييد سن الزواج
معىن مركب  وصل إىلومن خالل هذه املعاين اللغوية واالصطالحية هلذه األلفاظ ميكن الت     
اقال لوك من بلغ عظر يف س:وهي املكنة اليت يتمتع هبا احلاكم أو نائبه ختوله الن الدراسة لعنوان

 إلزاما ومنعا يف ضوء نصوص الشرع ومقاصده.
 
 
 
 

ني.والق انو   اإلسالمي  المبحث الثاني:حدود سلطة الق اضي في النظامين  
قبل أن نعرض أهم املسائل اليت يتدخل فيها القاضي ويفرض نوعا من  التقييد حلريات      

األشخاص حناول الوقوف على موقع سلطة القضاء من مجلة النظام الشرعي والقانوين ومعرفة 
األطر واملعامل اليت ميارس على ضوئها  القاضي سلطته ،حىت يسود التشريع على اجلميع ،ألن 
                                                                                                                                                                              

له صار دليال قطعيا "  إرشاد  لمن قسم احلسن ،وباعتبار تلقي األمة له بالقبول لكوهنم بني عامل به ومؤو 
ه األلباين: مشكاة .وصحح93،ص1م،ج2000هـ/1،1421الفحول،ت:سامي بن العريب األثري،دار الفضيلة الرياض،ط
.ينظر :تلخيص احلبري البن حجر 980،ص2م،ج2،1979املصابيح للخطيب التربيزي ،املكتب اإلسالمي بريوت،ط

 .238،239،ص1م ج1،1995مؤسسة قرطبة،ط
 

شد والّرشد والّرشاد مبعىن واحد خالف ‘الرشد يف كالم العرب يدل على استقامة الطريق،إذاملراشد:مقاصد الطرق والرّ  (1
َوقَاَل الاِذي آَمَن  فرعون.قال تعاىل على لسان مؤمن آل 298،ص2الغي،ينظر ابن فارس:مقاييس اللغة،مصدر سابق،ج

،أي أهديكم سبيل اهلل،فالتعبري بسن الرشد معناه أن يكون صاحبه أقرب 38غافر: دايَا قَ ْوِم اتاِبُعوِن َأْهدُِكْم َسِبيَل الراشَ 
فَِإْن ومعرفة حقائق األمور ،وأبعد عن الغي والضالل واهلالك ،قال ابن عاشور عند تفسري قوله تعاىلإىل االستقامة واهلداية 

ُهْم ُرْشدا  فَاْدفَ ُعوْا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهمْ  "الرشد انتظام تصرف العقل،وصدور األفعال عن ذلك النظام.التحرير 6النساء:آَنْسُتم مِّن ْ
 .244،ص2،ج1984شر،ط:والتنوير ،الدار التونسية الن
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رع والقانون على اجلميع هي مسات اجملتمعات الفاضلة ،لذا حناول يف هذا املبحث سيادة الش
الوقوف على حصانة القاضي وخضوعه للتشريع يف النظامني اإلسالمي والقانوين يف مطلب ، مث 
 تقنني الفقه اإلسالمي وتارخيه يف مطلب ثاين،ويف مطلب ثالث حكم إلزام القاضي بتقنني معني.

 ي,لق انونل:حصانة الق اضي وخضوعه للتشريع في النظامين اإلسالمي واالمطلب األو 
يه فصل يعترب القضاء من أهم املناصب احلساسة يف خمتلف الدول حيث يسند إل     

 اصد برز شعارذه املقاخلصومات،وإحقاق احلقوق،وإقامة العدل واملساواة بني اخلالئق،ولتحقيق ه
فة ذا حناول معر جلميع لآخر يلطف املعىن وهو القانون فوق ا استقاللية القضاء ،وإىل جانبه شعار

 هذه املعاين يف الشرع والقانون يف فرعيني .
 الفرع األول:حصانة الق اضي وخضوعه التشريع في اإلسالم.      
  حصانة الق اضي في اإلسالم.أوال:      

محايته من العزل بعد توليته منصب القضاء بعقد الوالية الذي يتم صحيحا بني  ومعناها     
يف ذلك وبني القاضي الذي قبل التقليد يف القضاء، ومباشرة  -وهو رئيس الدولة أونائبه-املويل

مهامه القضائية حسب ما هو منصوص عليه يف عقد الوالية وهذه احلصانة أمر ضروري 
م،ونزاهتهم ،بل إن ذلك واجب لتحقيق مثرة القضاء ،وهي إقامة عماهلأالستقالل القضاة يف 

العدالة بني الناس،يف أي وقت ضمانا الستقرار احلقوق والواجبات  للجميع ،ولكن جيب أن ال 
يؤخذ هذا القول على إطالقه ،ألن احلصانة جيب أن تصحبها الصالحية ألعمال القضاء ،ما 

 (1)نفسهاون مشروعا بل واجبا من أجل استقرار العدالة وإال فقد يك يكون معها العزل تعسفيا
هو الذي يتوىل تعيينهم فليس من حقه أن يعزهلم، وال أن يتدخل يف  اخلليفةإن كان القضاة  و 

 .(2)شؤوهنم،بل إن كانت عليه مظلمة مل يكن جيد بدا أن حيضر أمام القاضي 
ولقد سبق الفقهاء املسلمون غريهم يف الكالم عن منع احلاكم من عزل القضاة إال ألسباب      

كان القاضي باقيا على صالحيته ، كامل األهلية الشرعية فقد ذهب كثري من الفقهاء   إنمعينة،ف
زله،ومل ،إذا مل يصدر منه ما يقضي عزله ،ومل يتصف مبا يقضي ع(3)إىل أنه ال جيوز لويل األمر عزله

                                                           

 .40السلطة القضائية ونظام القضاء يف اإلسالم،املكتبة التوفيقية مصر،،] دط[،صنصر فريد حممد واصل ::انظر(1

 .38:أبو األعلى املودودي:نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور ،دار الفكر، ]دب،دط[،ص انظر (2

ز عزل القاضي من غري سبب،حيث جاء يف الفتاوى اهلندية للشيخ نظام ومجاعة من ويف مقابل هذا الرأي القول جبوا(3
علماء اهلند :وللسلطان أن يعزله ويستبدل مكانه آخرا بريبة أو بغري ريبة ،وقد صح عن أيب حنيفة رمحه اهلل أنه قال:"ال يرتك 
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واستدل أصحاب هذا  ومن وافقهم ،(2) ،والشافعية(1)وهبذا أفىت املالكية يكن يف عزله مصلحة،
بِاْلُعُقودِ  يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا َأْوُفواْ الرأي بقوله تعاىل 

فهذا أمر وعزل القاضي مع بقاء (3)
فيه مصلحة لألمة ، وعلى هذا  صالحيته خالفه ،وقالوا إن الشرط يف والية اإلمام أن يفعل ما

فال جيوز عزل القاضي بال سبب،كما أن من أجازه قيده باألصلح للمسلمني دون من دونه أو 
حيث أجاز للحاكم عزل القاضي إذا كان يف  (5)،وهذا ما قّرره العز بن عبد السالم (4)يساويه

نه وهذا ينفذ ،وأن يعزله بنم ما عدا ذلك فله عدة أحوال أن يعزله مبن هو أفضل م بقائه ريبة أما
أجاز بعضهم ومنع فقد هو دونه وهذا ال جيوز ملا فيه من تفويت مصلحته،والثالث مبن يساويه 

   (6)بعضهم مل فيه من كسر العزل وعاره
                                                                                                                                                                              

إذا مضى حول أن يقول:ال فساد فيك  القاضي على القضاء أكثر من سنة ،ومن حق السلطان أن ينظر يف هذا القاضي
ولكن أخشى عليك أن تنسى العلم فعد وادرس العلم مث عد إلينا نقلدك ثانيا".وهذا الكالم من أيب حنيفة وجيه،واليوم تعمل 
الدول دورات تكوينية للموظفني يف خمتلف القطاعات  قصد جتديد املعارف وتطوير املهارات ينظر:الفتاوى اهلندية،دار 

 .   304،ص3م،ج2000هـ/1،1421ب العلمية بريوت لبنان،طالكت

نقل احلطاب عن املازري قوله:" وإذا كان يف العزل مصلحة للعامة أمر اإلمام باملناداة إليه وإن وجد أفضل منه فله عزله، (1
وإذا مل جيد إال من هو دونه فال يعزله"ينظر مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل  للحطاب ضبط: زكريا عمريات دار الكتب 

 .  102،ص8م،ج1995هـ/1،1416العلمية بريوت لبنان،ط

ابن حجر اهليثمي الشافعي :حتفة احملتاج بشرح املنهاج وهبامشه حواشي حتفة احملتاج،املكتبة التجارية مصر، (2
 .104،ص10]دط[،ج

 .1سورة املائدة:اآلية(3

 .203م،ص1،2003منري محيد البيايت:النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية،دار وايل عمان األردن،ط(4

هو أبو حممد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي ،الشافعي مذهبا املغريب أصال الدشقي (5
هـ بعد أن اختلفوا قي سنة 660مولدا مث املصري دارا ووفاة ،امللقب بسلطان العلماء،اتفق املؤرخون على سنة وفاته وهي 

 عصره أبرزهم ابن عساكر واآلمدي ،وتتلمذ عليه ابن دقيق والدمياطي هـ،أخذ العلم عن أساطني578أو577ميالده بني 
والقرايف وغريهم،عرف بالصالبة يف الدين له الكثري من املؤلفات البديعة منها القواعد و أحكام اجلهاد وبداية السؤل يف 

الدين األتباكي،ت:حممد أمني،]دب[،  تفضيل الرسول.تنظر ترمجته يف املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف أليب احملاسن مجال
(،طبقات الشافعية أليب بكر أمحد بن حممد تقي الدين ابن قاضي شهبه الدمشقي  290-286،ص)2م،ج1993ط

(.العرب يف خرب من غرب للذهيب،ت:حممد 140-137،ص)2م،ج1979هـ/1،1299دائرة املعارف العثمانية اهلند،ط
 .299،ص3م،ج1985هـ/1،1405زغلول،دار الكتب العلمية بريوت لبنان،ط

هـ(:قواعد األحكام يف إصالح األنام ،ت:نزيه كمال محاد،عثمان 660عز الدين :عبد العزيز بن  عبد السالم )تانظر:( 6
 .112،ص1م،ج2000هـ/1،1421مجعة،دار القلم دمشق سوريا،ط
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أما األسباب اليت اتفق الفقهاء على أهنا تصلح سببا للعزل، وعذرا شرعيا فإهنا تتمثل يف تغري      
زوال عقل،أو مبرض مينعه من القيام بأعماله ،أو اتصف مبا ينايف منصب القضاء حاله بفسق، أو 

،وال ينعزل (1)،أو اختلت فيه بعض شروط القضاء،فإنه ينعزل ويتعني على من بيده األمر أن يعزله
 (2)ألنه مبجرد تعيينه صار نائبا عن األمة ،شأن اإلمام يقوم مبصاحلها  عينه الذي مبوت اإلمام

فهذا شيء عن مكانة القاضي يف اإلسالم ، ولكن هذا ال ينفي عنه املسؤولية وقد أوضح      
صاحب النظريات السياسية اإلسالمية هذا املعىن بقوله:"والصفات الذاتية اليت هبا يتميز عقد 
ما التفويض  هي أن اإلمام حني يعقد هذا العقد فإمنا يعقده بالنيابة عن األمة ال يف حق نفسه، و 

ينتج عن ذلك حني يصري مبقتضى عقد التفويض ثابتا آمنا مادام قائما بواجبه على الوجه 
مسألة جواز عزل املوىل على هذا النحو بسبب أو بغريه، فأفىت   ااملطلوب ،لذا فإن األئمة حبثو 

ن كثري من اجملتهدين بأنه حيرم على اإلمام عزل القضاة بدون عذر ،بل قال البعض بأن العزل بدو 
.فهذه هي املكانة احلقيقية للقضاء يف اإلسالم وهي فريدة من نوعها (3)"سبب ال ينعقد وال ينفذ

 ، ولكن هذا مل يعف القضاة من املسؤولية وهذا ما سنعرفه . 
 .  الق اضي في اإلسالم  ثانيا:مسؤولية     
 من أهم قضاة وعزهلمالاحلكومات املعاصرة اعتربت حق السلطة التنفيذية يف تعيني إذا كانت    

 حيث ترتتب،وسائل الرقابة على أعمال القضاة، فإن مسؤولية القضاة يف اإلسالم أحكم 
 على خمالفة القضاة ألحكام الشريعة مسؤوليتان .

ور يف احلكم  من ينحرف عن احلق ،وجيحيث يصف اهلل تعاىل: مسؤولية أمام اهلل  أ     
دود اهلل حفا عند اء يف سورة املائدة،ومن مل يكن وقابالقصد بالكفر والظلم والفسوق،كما ج

ة لذهيب عن قضااارخينا تفهو خائن وتعترب الرقابة الدينية أقوى ضمانة لنزاهة القاضي وقد حدثنا 
 كل لتلكحضر حكام زماهنم جملالس حكمهم ،وحكم لغريهم من الرعية عليهم ،وأذعن ال

ء عن اجلزاء الفقها نة لنزاهة القضاة ،فقد تكلماألحكام،وزيادة على اخلوف من اهلل كأهم ضما
 الدنيوي العاجل يف حالة الظلم واجلور يف احلكم.

                                                           

 .305منري البيايت:النظام السياسي اإلسالمي ،مرجع سابق،ص(1

 .6142،ص8م،ج4،1997الزحيلي:الفقه اإلسالمي وأدلته،دار الفكر املعاصر بريوت دمشق،ط:وهبة ينظر(2

 .257،258، ]دت[، ص7ضياء الدين الريس:النظريات السياسية اإلسالمية، مكتبة الرتاث القاهرة،ط(3
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فالسلطة القضائية وهي متارس مهامها ليست معصومة ،فقد  ب: مسؤولية الدنيوية        
يف حق األفراد  ئا،يف حق اهلل ويف حق األفراد ،فإذا وقع القضاء خطا الظلم خطأ وعمديفتقع 

وأمكن  تداركه فذاك،وإن كان غري ممكن التدارك كالقصاص مثال، وجب الضمان على القاضي  
والثاين أقرب للمنطق كونه نائبا -على خالف بني الفقهاء يف الدية على العاقلة أم يف بيت املال 

لم فأهدر حقوق تعمد اجلور والظ إذا،أما (1)وكذلك إذا أخطأ يف حدود اهلل  -عن األمة كلها
األفراد وحرياهتم اليت ضمنها الشارع حمابيا شريفا ،أو قويا يف نفسه، أو سلطة من السلطات 

مة ضمن يف ماله اخلاص ،وعّزر بقدر جرمه مبا حيقق مصلحة املسلمني ويدفع شره ،وعزل من االع
 .(2)وظيفته 

 زائري.ي الجللق انون في النظام الق انون:حصانة الق اضي وخضوعه  الثانيالفرع     
ية القضاء بدأ استقاللوخاصة الليربالية قد اعتنت مب ال شك أن األنظمة السياسية املعاصرة     

يف  القضاء وحصانة القاضي ،والنظام السياسي اجلزائري أحدها ،وعلى هذا سنبحث وضعية
 املنظومة القانونية من خالل نقطتني:  

 .النظام الجزائري  حصانة الق اضي فيأوال:      
  التنظيم قد خرق سياسة احلزب الواحد حمدثا قفزة نوعية يف1989إذا كان دستور      

آخذا مببدأ الفصل بني السلطات،الذي يعترب يف األنظمة احلديثة عماد الدميقراطية  فإن  السياسي
بشكل  كرس  قواعد الدميقراطية ولو نظريا حيث أعاد تنظيم مؤسسات الدولة1996دستور 

أحكم معتنقا فكرة ازدواجية القضاء ، سعيا إىل إجياد أنسب الصيغ من أجل إبعاد مرفق العدالة 
 .(3) عن تأثري السلطة السياسية وضمان حياد حقيقي بقدر كبري من املوضوعية

منه على ما يدل من إرادة 152وهذه بعض مواد الدستور اآلمرة بذلك،فقد جاء يف املادة      
ة نوعية قصد حتسني االجتهاد القضائي فنصت على ازدواجية القضاء ،قضاء عادي إحداث قفز 

                                                           

حســــــــــــــن تيســــــــــــــري شـــــــــــــــبوط:العدالة القضــــــــــــــائية وتطبيقاهتــــــــــــــا يف الشـــــــــــــــريعة اإلســــــــــــــالمية ،دار النفــــــــــــــائس عمـــــــــــــــان انظر:(1
 .389-387م،ص1،2006األردن،ط

 13م،ص1،2006:حسن تسيري مشوط:العدالة القضائية وتطبيقاته يف الشريعة اإلسالمية،دار النفائس عمان،ط انظر (2
حممد بومجعة،حممد صدرايت :مبدأ الفصل بني السلطات دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون)رسالة ليسانس( قسم الشريعة 

 .94،ص2008 عبد القادر،قسنطينة اجلزائر،والقانون،جامعة األمري

  .47املرجع  السابق ،ص(3
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مكون من حماكم ابتدائية وجمالس قضائية وحمكمة عليا ، وقضاء إداري مكون من حماكم إدارية 
 (1)وجمالس قضائية إقليمية وجملس الدولة ،وحمكمة تنازع للفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهتني

بنصها"السلطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار 138استقاللية القضاء املادة،وما يدل على 
تؤكد ذلك  148بنصها"ال خيضع القاضي إال للقانون "واملادة 147القانون "وتعضدها املادة

كله "القاضي حممي من كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات اليت قد تضر بأداء مهامه أو 
على"أن اجمللس 155ا للقاضي من متاهات السياسة نصت املادة متس نزاهة حكمه "وإبعاد

األعلى للقضاء طبقا للشروط اليت حيددها القانون يقرر تعيني القضاة ونقلهم،وسري سلمهم 
الوظيفي كما يسهر على احرتام القانون األساسي للقضاء " والذي يلفت االنتباه تلك 

"يرأس 154اب القضاء كما جاء يف املادة حس علىالصالحيات املمنوحة للسلطة التنفيذية 
رئيس اجلمهورية اجمللس األعلى للقضاء"وهذا لب املوضوع، فكيف يكون املسئول التنفيذي األول  
على رئاسة أعلى جهة قضائية فهذا معناه إهدار تلقائي ملفهوم استقاللية القضاء ،وهذا ما جعل 

يكون هناك قاضي أعلى يف البالد ،وقاضي  بعض الباحثني يرفض هذا الطرح بقوله:"ال يعقل أن
كما أن تعيني القضاة من صالحيات رئيس الدولة كما هو (2)أدىن مث نقول باستقاللية   القضاء 

،واملسار املهين للقضاة ال يزال بيد السلطة التنفيذية للقضاة عرب اجمللس األعلى 172يف املادة
لسياسي اجلزائري ،ويستمد ضعفه من تشكيله للقضاء ،الذي يعترب الطرف األضعف يف املشهد ا

واملهام املنوطة به وقد عمل املشرع على التقليص منها واختزال الدور التمثيلي للقضاة ،باإلضافة 
،هذا بالنسبة لقضاة احلكم ،أما أعضاء النيابة فهم (3)إىل جعل سلطة التأديب بيد وزير العدل

. كما أن الرقابة على دستورية القوانني وهي من أهم (4)تابعون لوزير العدل وحتت إشرافه
االختصاصات القضائية على رأي من يقول بوجوب إسنادها إىل هيئة قضائية حبتة ال سياسية 
،قد جعلت يف يد جملس الدستوري الذي يغلب على تكوينه وتوجيهه إرادة السلطة التنفيذية 

قاص من الثقة اليت جيب أن حتضى هبا أحكام ،كما يلعب رئيس اجلمهورية دورا أساسيا يف االنت
القضاء حني يصدر العفو على حساب العدالة والضحايا خدمة لربناجمه السياسي ،وهذا مكفول 

                                                           

 .110،ص2001حمفوظ لشعب: التجربة الدستورية يف اجلزائر،املطبعة اخلديثة اجلزائر ] دط[،(1

 .78ص 2007ميلود ذبيح:الفصل بني السلطات يف التجربة الدستورية اجلزائرية،دار اهلدى ميلة اجلزائر،] دط[،(2

 ..170ذبيح:الفصل بني السلطات يف التجربة الدستورية اجلزائرية،مرجع سابق،صميلود (3

 .60م،ص3،2003بوبشري حممد أمقران :النظام القضائي اجلزائري،ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجلزائر،ط(4
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بنصوص الدستور وبالرغم من وجود القانون األساسي للقضاء فإن السلطة التنفيذية هي الالعب 
سي اجلزائري،وهذا ما يبني املركز احلقيقي األساسي والوحيد من الناحية الفعلية يف املشهد السيا

 . (1)لقضاء عندنال
 النظام الجزائري.  الق اضي في  مسؤولية :ثانيا     

قعية، أم هنا حقيقة واستقاللية بغض النظر عن كو إن اعرتاف الدستور اجلزائري للقضاء باال     
ذ ين العصمة ،إة ال تعجمرد كالم ومهي ليس جتريدا ملرفق العدالة من املسؤولية ،إذ االستقاللي

وبالرجوع تعمدون،يالقائمون على قطاع العدالة بكل أنواعهم أشخاص طبيعيون ،قد خيطئون وقد 
والقانون  ي للقضاءومها القانون األساس–ا الشأن إىل أهم مصدرين قانونيني يف الدولة يف هذ

 تبني لنا املطلوب.ي -لى للقضاءعالعضوي اخلاص بتشكيل اجمللس األ
ضي ل إبعاد القائري حاو بعد استقراء مواد القانون األساسي للقضاء يتبني أن القانون اجلزا     

 أي راط يفاضي االخنعن كل ما ميس بسمعة القضاء أو يعطل مهام القاضي  فيمنع على الق
ة له. اية خاصحزب سياسي أو ممارسة مهام تؤثر على أدائه ،كما تعني على الدولة وضع مح

 وبالرجوع إىل املوضوع فمسؤولية القاضي نوعان:
رسمية. خارج مهامه ال  جنحة  أ ما يصدر عن الق اضي من سلوك يعد جناية أو      

ة رتكابه  جناياعلى أن القاضي يتابع بسبب  القانون األساسي للقضاء:من  30املادة  فنصت
ت ال ميكن ن خمالفامومعىن هذا أن ما يرتكب  قانون اإلجراءات اجلزائيةأو جنحة وفقا ألحكام 

عن هتم  -با حساساوهو ميثل منص-متابعتها ،وقد يكون القصد حسنا وهو إبعاد القاضي 
 .الغة األمهيةانونية بقوال ميس مراكز العابثني،أو ألن هذا النوع من اجلرائم ال يعد ذا أمهية 

ة وقد نصت املادأثناء تأدية مهامه.  ما يصدر عن الق اضي من سلوك  ب     
" على أنه ال يكون القاضي مسئوال إال عن خطئه الشخصي وال القانون األساسي للقضاءمن31

يتحمل القاضي مسئولية خطئه الشخصي املرتبط باملهنة  إال عن طريق دعوى الرجوع متارسها 
الدولة ضده،" وقد شرحت هذه املادة يف الفصل الثالث حتت عنوان انضباط القضاة يف حوايل 

 بأنه"كل تقصري يرتكبه القاضي إخالال بواجباته اخلطأ األديب60رفت املادة عمادة ،حيث 12
                                                           

للقضاة يف اجلزائر )رسالة ماجيستري(للطالب شيخي  يللتوسع يف هذه الفكرة ميكن مراجعة :انعدام االستقالل الو ظيف(1
 م. 2010/2011شفيق،إشراف بوبشري حممد أمقران ،كلية احلقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو اجلزائر ،
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بأن هذا اخلطأ قد يكون جسيما وهو كل عمل أو امتناع صادر عن 61املهنية "ونصت املادة
على  62القاضي من شأنه املساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سري العدالة ،ونصت املادة

داوالت ،إنكار العدالة  كما ذكرت املواد األخطاء اجلسيمة اليت تستلزم العقاب منها إفشاء سر امل
،وغريمها العقوبات، ودرجاهتا اليت يتعرض هلا القضاة واليت يوقعها اجمللس األعلى 63،68

 للقضاء الذي يشرف على قطاع العدالة وموظفيه.
 تقنين الفقه اإلسالمي وتاريخه.تعريف   الثاني:  المطلب     
البحث ألهنا ة املباشرة بالشرعية من املسائل اجلوهرية ذات الصل مسألة تقنني األحكام تعترب     

 لنزاعات، هذايق يف احتدد اجملال املسموح به للقاضي عند االجتهاد،وتبني احلكم الواجب التطب
 ميكن هذا يف الفقه اإلسالمي . يف الدول املعاصرة فهل  تمن املسلما

 .الفرع األول:تعريف التقنين      
دور صيث بدأ مسألة التقنني من املسستجدات اليت ظهرت أواخر الدولة العثمانية ح     

 حكام العدليةلة األالقوانني الوضعية إىل جانب الشريعة ،والتقنني باملعىن الدقيق برز يف جم
 م .1927سنة
الت مجع األحكام والقواعد الشرعية املتعلقة مبجال من جما"ويقصد بالتقنني بوجه عام     

العالقات االجتماعية ،وتبويبها وترتيبها وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة يف بنود،تسمى 
مواد ذات أرقام متسلسلة مث إصدارها يف صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة ويلتزم القاضي 

لفقهية بتطبيقه على الناس،وتقنني الفقه اإلسالمي هو تطبيق طريقة التقنني اآلنفة على األحكام ا
 .(1)"املأخوذة من مذهب واحد ،أو مذاهب متعددة ،أو آراء متعددة يف املذهب الواحد

وضع القواعد العامة امللزمة اليت حتكم سلوك األفراد يف اجملتمع يف  "وعرف التقنني كذلك بأنه     
شكل قانون يشمل مواد مرتبة ومبوبة يرجع إليها القاضي عند التطبيق،فيقال مثال قانون األحوال 
الشخصية،قانون العقوبات ،فهي تقوم على مبدأ إلزام القاضي بقواعد حمددة ال خيرج عنها وإمنا 

. وما يالحظ على هذه القوانني أن الدول العربية تطلق عليها تسميات (2)"جيتهد يف تطبيقها
خمتلفة ،فبعضها يسميها مرسوما أو مدونة ،وبعضا مرسوما كالسعودية،وبعضها يسميها جملة  

                                                           

 .313،ص2مصطفى الزرقا:املدخل الفقهي،مرجع سابق،ج(1

 1،دار النفائس األردن ،ط عبد الناصر موسى أبو البصل:نظرية احلكم القضائي بني الشريعة والقانون(2
 ومابعدها.280م،ص2000هـ/
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طبقا ملنهجية البحث يف العلوم القانونية فإن الرتتيب الصحيح على هذا  هكتونس ،مع العلم أن
– (1)ن مث نظام مث الئحة إذ النظام أقل منزلة من القانون باملعىن الدقيقاملنوال دستور مث قانو 

 .-القانون الصادر عن السلطة التشريعية
                                      .:تاريخ التقنين في اإلسالمنيثاال  عالفر      
 بيطل (3)أيب جعفر اخلليفةبعث برسالة إىل  (2)تذكر املصادر التارخيية أن عبد اهلل ابن املقفع     

لدفع التناقض احلاصل يف  هبا ومحل الناس عليها ،وإلزام القضاة ،منه مجع األحكام الشرعية
أحكام القضاة ،وما يرتك من أثر سيء عند املتقاضني ،وهذا نص كالمه من الرسالة اليت مساها 

والنواحي  وغريمها من األمصارومما ينظر أمري املؤمنني فيه من هذين املصرين  رسالة الصحابة"
اختالف األحكام املتناقضة ،اليت قد بلغ اختالفها أمرا عظيما يف الدماء والفروج واألموال 

 جوف الكوفة ،فيستحل يف،فيستحل الدم والفرج باحلرية ومها حيرمان بالكوفة ،ويكون مثل ذلك 
فذ على املسلمني ...ولو نظر فيه على أنه مع كثرة ألوانه فهو نايف ناحية منها وحيرم يف أخرى ،

ويكمل ابن املقفع  .(4)"غريهم من أهل العراق وأهل احلجاز لبلغ هبم العجب هنايته مما يف أيديهم
"أما من يدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس سنة يف ذلك بقوله:ل الناس اجد واصفاكالمه 

صلى اهلل عليه –عهد رسول اهلل  سنة ، وإذا سئل عن ذلك مل يستطع أن يقول هريق فيه دم على
 ؟،أو أئمة اهلدى من بعده ،وإذا قيل له أي دم سفك على هذه السنة اليت تزعمون-وسلم

                                                           

 .281املرجع نقسه،ص(1

هو عبد اهلل بن املقفع البليغ املشهور أحد أعمدة األدب العريب كان جموسيا فأسلم ،قال اخلليل ملا اجتمع به :رأيت علمه (2
كىن بأيب حممد ولقب والده املقفع ألنه أكثر من عقله،ونقل عن املهدي أنه قال:ما رأيت كتابا يف زندقة إال هو أصله ،ي

هـ بأمر من املنصور 142هـ،وقتل سنة106ضرب يف سرقة حىت تقفعت يداه،نشأ بالبصرة قلعة العلم واألدب ولد سنة
خلروجه عليه من كتبه:األدب الصغري، والكبري،وكليلة ودمنة .تنظر ترمجته يف :الوايف بالوفيات لصالح الدين الصفدي ت:  

وما بعدها، لسان امليزان البن 340،ص3م،ج2000، 1تركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان ،ط األرنؤوط
 .21،22،ص5م،ج1،2002حجر مكتبة املطبوعات اجلامعية بريوت لبنان،ط

فاء بين العباس حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس اهلامشي القرشي أمري املؤمنني ثاين خلبن أبو جعفر املنصور عبد اهلل (3
وكان أكثرهم هيبة وشجاعة وحزما ورأيا ، وكان مجاعا للمال تاركا للهو والطرب ،كامل العقل والعلم واألدب وله مشاركة فيه 

:مورد الّلطافة يف من ويل يف هـ تنظر ترمجته158سنة أشهر،تويف3سنة و22هـ،توىل بناء بغداد ،دامت خالفته 95ولدسنة
احملاسن مجال الدين األتباكي ،ت:حممد عبد العزيز أمحد،دار الكتب املصرية  السلطنة واخلالفة أليب

 .123-119،ص1م،ج1997القاهرة،]دط[،

 .125م،ص1913هـ،2،1331حممد كردي علي:رسائل البلغاء ،دار الكتب العربية مصر،ط(4
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وخيتم ابن املقفع  (2) مراء ..."أو أمري من أولئك األ(1)قالوا:فعل ذلك عبد امللك ابن مروان 
 ،الذي يعود خريه على الناس . بنيرسالته ألمري املؤمنني بأن ما يطلبه من اخلليفة هو احلق امل

فإذا صحت هذه الروايات عن أصحاهبا اعتربت إرشادا وتوجيها من شخصية علمية مرموقة      
فكر أبو ألمري املؤمنني جعلته يتحمس لألمر أكثر ممّن فكر يف األمر قبله،يقول أبو زهرة:"فقد 

جعفر يف األمر الذي فكر فيه ابن عبد العزيز)3( وهو مجع العلم املدين ،فقد أمر هذا أبا بكر احلز 
الذي ،وإن كانت توافرت الدواعي ملالك من تلقاء نفسه لتدوين العلم ، وأمر ذلك مالكا يم

 خشيه الدوس،فقد  كان طلب اخلليفة مزكيا لألمر الذي كانت دواعيه متوفرة." )4( 

أن هناك اختالف يف وجهة النظر بني اخلليفتني،فقصد ابن عبد العزيز هو مجع السنة من  إال    
الضياع وإبطال البدع ،فقد أيب جعفر توجيه األقضية بعد اّتساع دائرة اخلالف فوجب مجع السنة 

بعض ما (5)،وعليه خيرجون .وقد روى القاضي عياضواختيار سبيل وسط يكون مذهب القضاة
حيث يقول:"أن أبا جعفر قال ملالك ضع للناس كتابا  يفة أيب جعفر واإلمام مالكدار بني اخلل

                                                           

ع بعهد من أبيه  يف خالفة ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بوي (1
سنة ،مسع من أيب هريرة 16سنني مث قتل ابن الزبري واستوثق األمر له استعمله معاوية وهو ابن 7الزبري وبقي على مصر والشام

وابن عمر وبعض الصحابة ، قيل بأنه أول من مسي عبد امللك يف اإلسالم ،ولد يوم جلوس عثمان للخالفة وتويف سنة 
ومابعدها،احلّلة الّسرياء أليب عبد اهلل حممد بن 139،ص17ترمجته يف:الوايف بالوفيات للصفدي،مصدر سابق،جهـ،تنظر 86

 . 28،ص2م،ج2،1985أيب بكر املعروف بابن البّار،ت:حسن مؤنس،دار املعارف]دب[،ط
 .126حممد كردي علي:رسائل البلغاء ،مرجع سابق،،ص(2
هـأمه أم عاصم بنت 60بن احلكم األموي القرشي أمري املؤمنني ولد باملدينة سنةأبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان (3

عاصم بن عمر بن اخلطاب ،لقب باملعصوم ،وخبامس اخللفاء الراشدين،مأل األرض عدال ،وأبطل كثريا من مظامل بين أمية   
 بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبىِإنا الّلَه يَْأُمُر  حيث جعل مكان ذلك –رضي اهلل عنه -كّسب علّي 

عاملا صاحلا  وكان 
هـ 101شهر كأيب بكر، تويف يوم اجلمعة ستة  29زاهدا ورعا فقيها بويع بعد وفاة سليمان بن عبد امللك ودامت خالفته

 .  93-89،ص1تنظر ترمجته يف:مورد الّلطافة لألتباكي،مصدر سابق،ج
 .  226،ص2حممد أبو زهرة:مالك حياته وعصره أراؤه وفقهه،دار الفكر العريب بريوت،ط(4
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب سبيت امليالد والدار ،أندلسي األصل كان إمام عصره يف احلديث (5

قرأ على أكثر من مئة شيخ منهم أبو الوليد وعلومه والقرآن وتفسريه ،فقيها أصوليا عاملا باللغة وآداهبا ،حافظا ملذهب مالك، 
ابن رشد، وأبو بكر ابن العريب ويل القضاء يف حواضر عدة منها سبتة وغرناطة ،له تصانيف بديعة،إكمال املعلم بشرح مسلم 

 هـ . تنظر544ه وتويف مبراكش سنة496،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ترتيب املدارك،وشوارق األنوار،ولديف شعبان سنة
،بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس للّضيب،ت:إبراهيم 273-270ترمجته يف: الديباج البن فرحون، مصدر سابق ،ص

 .572،ص2م،ج1989هـ/1،1410األبياري،دار الكتاب املصري اللبناين،ط
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لهم عليه، فكلمه مالك يف ذلك فقال: ضعه فما أحد اليوم أعلم منك ، فلم يفرغ منه حىت محأ
أهل األرض و  أنت أعلم الناس، أو :،ويف رواية ثانية أن أبا جعفر قال ملالك (1)مات أبو جعفر"

وأمحل الناس  مث أعلقها يف الكعبة أو كما تكتب املصاحفإن بقيت ألكتنب كتبك مباء الذهب 
اجعل العلم يا أبا عبد اهلل علما واحدا فراجعه مالك يف :وهو مبكة  أبو جعفر عليها ، وقال له

أقبل  فق ذلك بأن أصحاب رسول اهلل تفرقوا يف األمصار فقال له أبو جعفر: أما أهل العرا
فضع للناس العلم ولتضرب عليه عامتهم ،منهم صرفا وال عدال ،وإمنا العلم علم أهل املدينة 

وتقطع عليه ظهورهم بالسياط ...ومل يدرك أبو جعفر ذلك فقد مات وجاء ابنه  ،بالسيف
    (2)" وطلبا من مالك املطلب ذاته، ولكن مالك كان ميانع ممانعة شديدة بعده وحفيده من

نشأة املذاهب أن أبا يوسف صاحب أيب حنيفة ملا  ايتبني إذا صح ما يقوله مؤرخو ومن مث      
، فإن عمله هذا يدل على بصرية عينه الرشيد قاضي القضاة كان ال ينصب إال أتباع أيب حنيفة 

نافذة ،وإدراك عميق ملصلحة القضاء واملتقاضني ،ألنه الطريق الوحيد لتوحيد احلكم القضائي 
  (3)ندما ال يكون الفقه مقننا ع

فهذه اجلذور األوىل،والنواة األصلية لفكرة التقنني يف العامل اإلسالمي،اليت طبقت رمسيا يف       
،وحوت  (5)م1923اليت برزت أواخر الدولة العثمانية سنة  (4)األحكام العدليةجملة 

على يد مجاعة من الفقهاء العرب واألتراك  هـ1286مادة ،وبدأ يف تدوينهاعام1851
خصوصا ملا ظهرت احملاكم النظامية، وقل اطالع بعض القضاة ،لتكون قانونا مدنيا للدولة

 (6)بل عند اإلمام الواحد. وتشعب الفقه حىت يف املذهب الواحد

                                                           

لطنجي ه( ترتيب املدارك وتقريب املسالك،ت:حممد بن تاويت ا544القاضي عياض بن موسى بن عياض السبيت )ت(1
 .73-71،ص2،ج2004اإلسالمية الرباط،]دط[ ، نطبع وزارة األوقاف والشؤو 

 .229،حممد أبو زهرة:مالك مرجع سابق،ص73،ص2املصدر نفسه:ج(2
 .318،ص1مصطفى الزرقا: املدخل، مرجع سابق،ج(3
 ومابعدها.235،ص1للتوسع يف الفكرة والوقوف جوانب خمتلفة عن اجمللة ينظر:املدخل ج(4
تدوين اجمللة وجدت الفتاوى اهلندية أو العامليكريية نسبة إىل امللك املعظم يف اهلند حممد أورنك زيب وهو ملك وقبل (5

م،كان عاملا فقيها فأراد تعبيد الطريق للفقه حىت يسهل 1669مؤمن وهب نفسه لإلسالم وجمده تسلم عرش دهلي سنة
فقهاء من قضاة ومفتني وعلماء راسخني وأجرى هلم أرزاقهم هـمجلس لل1037الرجوع إليه يف الفتيا والقضاء فألف سنة

وكلفهم بتأليف كتاب جامع يف الفقه فخرجت هذه الفتاوى اليت تعترب من أهم املصادر املعتمدة يف املذهب احلنفي ،ينظر: 
 .236،ص1املدخل الفقهي ملصطفى الزرقا،مرجع سابق، ج

 ومابعدها.238،ص1املرجع نفسه:ج(6
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 ين الفقه اإلسالمي وإلزام القضاة به.المطلب الثالث:حكم تقن
وجة مألوريب ظهرت اواستقالل الدول العربية عن االستعمار  العثماين بعد انقضاء احلكم     

هبا  اسة القواننيدهرت در التقنني اليت كانت ترمجة حرفية لقوانني املستعمر ،وخاصة فرنسا اليت از 
 السعودية ربية إال،وتعترب مصر أول دولة سارت يف هذا االجتاه ، مث تبعتها معظم الدول الع

يم الشرع جوب حتكها ،وعندئذ ظهرت دعوات العلماء واملصلحني املنادية بو ألسباب سنشري إلي
ذا العمل رى يف هاليت ت املعارضة عنوجعله أساس كل قانون،وإن مل تكن هذه النداءات خالصة 

 وهذا ما سنعرفه يف هذا املطلب.  تقليدا للغرب وخمالفة للشرع
 الفرع األول:الق ائلون بالتقنين وأدلتهم.      
 .أوال :الق ائلون بالتقنين        
اجلمهور من الفقهاء املعاصرين إىل جواز تقنني األحكام الشرعية وإلزام القاضي هبا بل  ذهب     

قال بعضهم بوجوهبا ،وهنا نشري إىل أشهر العلماء الذين قالوا هبذا الرأي ونقتصر على أقوال 
حب نظرية احلكم القضائي جل أقاهلم اق صابعضهم لكثرهتا وتقارهبا يف التعليل والتدليل ،وقد س

،من ذلك قول مصطفى الزرقا بعد أن ذكر كون القاضي يف صدر  (1)مسندة إىل مصادرها 
وإذا كان مبدأ علنية النظام على اإلسالم كان جمتهدا:" بأن تلك حالة تقبل وال تستمر حرصا 
منها والحميص عنها قبل أن تستقر القضاة  يف صدر اإلسالم جمتهدين فقد كان ذلك حالة ال بد 

قواعد الفقه وأصوله ومذاهبه ،أما بعد ذلك فال جيوز أن يبقى القاضي حرا خيتار للحكم يف كل 
جيب تقييده  وعدال، ولو كان من العلم والفقه يف رتبة االجتهاد بل ال اقضية ما يراه هو حق

النص وتفسريه وفقا لقواعد الفهم بنصوص معلنة للمإل ال خيرج عنها وينحصر اجتهاد ه يف فهم 
بل يذهب رمحه اهلل إىل أبعد من ذلك حيث يقول:"إن الرأي (2)والتفسري يف أصول الفقه "

...وأما االجتهادي للقاضي يف فهم النص جيب أن يكون معروفا مسبقا للمكلفني ما أمكن ذلك
                                                           

به:حممد عبده ،تلميذه الشيخ رشيد رضا،حممد عزيز جعيط،حسنني  لقاضيالقائلني جبواز التقنني وإلزام من العلماء ا(1
خملوف ،العالمة أمحد حممد شاكر ،األستاذ املودودي حممد أبو زهرة ،علي الطنطاوي،وهبة الزحيلي،فتحي الدريين ،عبد 

 وغريهم كثري .الوهاب خالف،عبد الكرمي زيدان،حممد سالم مدكور،مصطفى شليب،
 .316،ص1مصطفى الزرقا: املدخل،مرجع سابق،ج(2
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ه سند متني يف الفقه وإن الظن بأن القاضي جيب أن يرتك الجتهاده وال جيوز تقييده فهذا ليس ل
  (1)املصلحة توجب خالفه ،وتدعو إىل التمسك بعلنية األحكام "

ويرشد رمحه اهلل إىل الطريقة املثلى للتقنني بقوله:"عندما تتعدد اآلراء واألقوال الفقهية يف      
ويسر املسألة الواحدة يف خمتلف املذاهب خيتا منها ما هو األصلح حبسب قوة الدليل،

طبيق،والقرب من مقاصد الشريعة وعدالتها وهذا االختيار عمل اجتهادي يتطلب فوق املعرفة الت
الشرعية بصرية زمنية بأحوال الناس ...وغالبا ما يعهد هبذا العمل االجتهادي إىل جمموعة من 

  (2) اخلرباء والثقات."
ويقول حممد الزحيلي بعد تبنيه للفكرة ذاهتا:"ومن هنا نأخذ مشروعية تقنني األحكام      

مجلة األحكام الشرعية يف مواد مرتبة،وإلزام القاضي العمل هبا يف احملاكم ،وهو ما جرت عليه 
 (3)"العدلية

أطروحة  ومن الذين يتنب رأيهم جبواز التقنني غري جمار ملذهب البلد وعلمائه، صاحب     
حيث (4)القضاء ونظامه في الكتاب والسنةالدكتوراه عبد الرمحان إبراهيم عبد العزيز املوسومة 

نعت القائمني بتدوين اجمللة بقوله:"وقام بتحريرها مجاعة من العلماء احملققني و الفقهاء 
وتطبيقها على املدققني"ويصف هذا العمل بقوله:" وهبذا سهل على القضاة الرجوع إىل األحكام 

،واآلراء املتشاهبة فوفر احلوادث املعروضة ،من غري رجوع إىل املصادر األصلية ،واملذاهب املختلفة
 (5)ذلك كثري من اجلهد والوقت وأدى إىل تطابق األحكام يف املذاهب املختلفة "

 ليل احملققلدالى قوة عويتابع الكالم ذاكرا مزايا التقنني املتعددة من اختيار املذهب القائم 
تحقيق العدل ألمثل لاة العباد املتماشي مع ظروف معاشهم املعني للقاضي ،مع أنه الطريق حملصل

نفس  تهاد يفرغم ما يعرتي العملية من سلبيات كإضعاف روح االجواملساواة بني الناس ،
 القاضي.

                                                           

 .317،ص1املرجع نفسه،ج (1
 .314،ص1املرجع نفسه:،ج (2
حممد الزحيلي:التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،دار الفكر املعاصر بريوت لبنان دمشق (3

 .106م،ص2002هـ/2،1432سوريا،ط

هـ 1404-02-27البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي،جامعة أم القرى،ونوقشت يفوهي أطروحة مقدمة ملعهد  (4
 بإشراف السيد سابق .

 .303هـ،ص1،1409عبد الرمحان إبراهيم عبد العزيز:القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة طبع جامعة أم القرى،ط(5
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 ثانيا:أدلة المجيزين.     
 ا:هذه بعضه عقولالكتاب والسنة واألثر واملاستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثرية من      
َوأُْوِلي األَْمِر  يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الراُسولَ  تعاىل: قال.لقرآنامن  أ:      

:"تضمنت األدلة األربعة وأنه ال بّد من وجود (2)كما قال حممد عبده  فهذه اآلية(1) ۖ   ِمنُكمْ 
يقومون بعرض املسائل املتنازع فيها على الكتاب والسنة،وأهنا إحدى اجلماعة املكونة  مجاعة

يكمل رمحه اهلل بأنه" جيب على  مثّ  (3)للدولة اإلسالمية،يطلق عليها بلغة العصر اهليئة التشريعية "
وهي ال تكون بذلك خاضعة ألحد من  األمة قبول هذه األحكام واخلضوع هلا سرا وجهرا

وأرفعهم  ،حكومتها على هذا الوجه أهنا أعز الناس نفوساالبشر...بل يصدق عليها مادامت 
ويعيب حال األمة يف حكامها املنقسمني فريقني يف نظرهتم ملا عند الغرب بقوله:"فريق ، رؤوسا"

ة رضوا بالقعود واختاروا املوت على احلياة ،تومها منهم بأهنم يف حمافظتهم على القيود التقليدي
حمافظون على اإلسالم قائلني بأن املوت على ذلك خري من احلياة باتباع غري املسلمني يف أصول 
حكومتهم ،وفريق رأوا بأنه البّد من تقليد غري املسلمني يف قوانينهم األساسية والفرعية ،فكان كل 

ال ميوت  فكتاب اهلل حيفريق حجة على اإلسالم يف الظاهر ،واإلسالم حجة عليهم يف احلقيقة،
 ۖ   ُقْل فَِلّلِه اْلُحجاُة اْلَباِلَغةُ   (4)ونوره متألق ال خيفى وإن جعلوا بينهم وبينه ألف حجاب"

  (5)فَ َلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعينَ 

بعد ذكر أهم الوسائل اليت تعني  ،هذه املعاين بلغة املقاصد (6)كد حممد الطاهر ابن عاشورويؤ     
والسنة وحفظ آراء  من بث العلوم، وتكثري العلماء ،ومن قبلها تدوين القرآن ،على إقامة الشريعة

                                                           

 .59سورة النساء:اآلية(1
الرتكماين ،مفيت الديار املصرية ومن كبار رجال التجديد واإلصالح يف اإلسالم هو حممد عبده بن حسن خري اهلل من آل (2

م،بعد أن ترك عدة مؤلفات 1905هـ/1323م،وتويف سنة1849هـ/1266الذين مزجوا بني الدعوة والتأليف ،ولد سنة
ري الدين الزركلي،دار العلم نافعة منها تفسري القرآن مل يتمه،رسالة التوحيد،شرح هنج البالغة.تنظر ترمجته يف األعالم خل

 .252،ص6م،ج15،2002للماليني بريوت لبنان،ط
 . 478،ص5م،ج1947هـ/2،1366حممد رشيد رضا : تفسري املنار، دار املنار القاهرة مصر،ط(3
 .188،189،ص5:املرجع نفسه:جحممد رضا (4
 .149سورة األنعام:اآلية(5
بن عاشور امللقب  بشيخ اإلسالم الضليع يف العلوم الشرعية واللغوية  هو الشيخ حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر(6

واألدبية والتارخيية ،أصله أندلسي نزل بإحدى مدن املغرب،ومنها انتقل إىل تونس واستقر هبا ،سريته حافلة بالعلم والعمل ولد 
ء ،قرأ على جديه حممد الطاهر ابن يف منبت علم توطد العلم يف أكنافه كابرا عن كابر من جهة أبيه وأمه على حد سوا
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بقوله:"وإن يقني األمة بسداد شريعتها منبعثة عن اختيار ، إذ قامت األدلة القاطعة على األئمة 
على إرجاع   أهنا معصومة ،ألهنا مستندة إىل الوحي ، ولذلك مل يزل علماء األمة حريصني

دلة الكتاب والسنة ...ولذلك رجح علماؤنا على القاضي أن يصرح حبكمه القوانني إىل أ
 (1)مبستنده،ملعىن نفي احلرج عن  احلكم الشرعي  بقدر اإلمكان".

 نوط التشريع بالضبط والتحديدابن عاشور يف موضع آخر حتت عنوان العالمة  يتكلم  بل    
 ،"الشريعة ملا قصدت التيسري على األمة يف امتثال أحكامها وإجرائها يف سائر األحوال بأن

وجود األوصاف واملعاين اليت راعتها الشريعة...إن تعيني  عمدت إىل ضبط وحتديد يتبني هبا جليا
احلقوق ألنواع مستحقيها مقصد الشريعة ،إذ هو أعظم أساس ...فإنه حيصل غرضني عظيمني 

إيصال احلقوق إىل أرباهبا،ألن تعيينها ينورها يف نفوس احلكام،ويقررها يف قلوب  مها أساس
املتحاكمني،فال جيدوا عند القضاء هبا عليها حرجا ، وسيأيت يف مقاصد نصب القضاة واحلكام 

معظم هذه وال شك أن التقنني حيقق  (2)" بأن من مقاصد الشريعة رفع أسباب التواثب التغال
 .املقاصد

األمة بطاعة والة األمور  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  أمر  واألثر  ب:من السنة     
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أوكره ما لم  » حيث قال فيما رواه ابن عمر:

إىل أحاديث كثرية تؤكد باإلضافة  (3) « يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة
                                                                                                                                                                              

م وتويف 1879هـ/1296عاشور،وحممد لعزيز بوعثور، قضى حياته جماهدا ومصلحا ومربيا ومؤلفا ولد سنة 
م.من كتبه النفيسة التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة.تنظر ترمجته:نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن 1973هـ/1393سنة

 . 1262م،ص2006هـ/1،1427اجلوهر ليوسف مرعشلي،دار املعرفة بريوت لبنان،طالرابع عشر وبذيله عقد 
ــــــــــــــن عاشــــــــــــــور :مقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــريعة اإلســــــــــــــالمية،ت:حممد الطــــــــــــــاهر ميســــــــــــــاوي ،دار النفــــــــــــــائس (1 حممــــــــــــــد الطــــــــــــــاهر ب

 .296،297م،ص2011هـ/3،1432األردن،ط
 .371،421مقاصد الشريعة،مرجع سابق:ص:ابن عاشور(2
صول:رواه اجلماعة إال املوطأ عن ابـن عمـر ،أخرجـه البخاري:اجلـامع الصـحيح،ت:حمب الـدين قال ابن األثري يف جامع األ(3

،ورواه يف بـاب 8144اخلطيب،حممد فؤاد عبد الباقي،كتاب األحكام،باب السمع والطاعة لإلمام مـا مل تكـن معصـية ،رقـم:
راجعة أبـــــــو قتيبـــــــة،كتاب وأخرجـــــــه مسلم:الصـــــــحيح،م/329،ص4هــــــــ،ج1،1400اجلهاد،املطبعـــــــة الســـــــلفية القـــــــاهرة ،ط

ـــــــــــــاب وجـــــــــــــوب طاعـــــــــــــة األمـــــــــــــراء يف غـــــــــــــري معصـــــــــــــية وحترميهـــــــــــــا يف املعصـــــــــــــية،رقم ـــــــــــــة الريـــــــــــــاض 1839اإلمارة،ب ،دار طيب
 .862،ص2م،ج1،2006ط
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،فلزم القضاة احلكم مبقتضى التقنني الذي أصدره ويل األمر إاّل إذا خالف الشرع،   وجوب الطاعة
 (1) .كما أن القضاة هم وكالء عن اإلمام والوكيل يتصرف يف حدود الوكالة

"حيث سئل يف مسألة فيها  -رضي اهلل عنه-عن ابن مسعود (2)ويؤكد هذا ما ساقه ابن حزم     
إمنا نقضي بقضاء  ها فّلما سئل عن سبب ذلك قال:"جد وإخوة ،فذكر اختالف حكمه في

التزم القضاء مبا يوافق رأي اإلمام خصوصا قي  - من هو يف الفقه-(4)فهذا ابن مسعود (3)"أئمتنا
اإلخوة يف الفرائض،وهي من املسائل اليت مل يكن  املسائل االجتهادية العويصة كمسألة اجلد مع

  (5).فيها إالّ اخلليفة نفسه" ييقض
                                                           

 .317،ص1الزرقا:املدخل ،مرجع سابق،ج/294،295أبو البصل:نظرية احلكم القضائي،مرجع سابق،ص(1
هـ بقرطبة ،ومات بعد 348الب أصله من فارس ولد ليلة الفطر سنةهو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غ(2

هـ،كان حافظا وعاملا باحلديث وفنونه ،والفقه وأصوله،وعلوم عدة ،نشأ شافعي املذهب مث انتقل إىل املذهب الظاهري 450
ابن حزم وسيف احلجاج  يف األئمة املتقدمني ،قال ابن خّلكان نقال عن غريه:كان لسان عوهو من أبرز أئمته ،كثري الو قا 

شقيقني،تتلمذ على علماء قرطبة منهم:أبو عبد اهلل احلميدي،ووالد ابن العريب ،له مؤلفات بديعة منها:اإلحكام 
معجم األصوليني حملمد مظفر /544،ص2،احمللى،الفصل يف امللل والنحل.تنظر ترمجته:بغية امللتمس للضيّب،مصدر سابق،ج

 .218،219،ص3البقا،مرجع سابق،ج
هـ( احمللى باآلثار،ت:حممد منري الدمشقي،مطبعة النهضة مصر 556ابن حزم:أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد)ت(3
 .283،ص9هـ،ج1،1347ط
هو الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحان عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيلي من طبقة املهاجرين السابقني القارئ (4

،أحد أوعية العلم -صلى اهلل عليه وسلم–امللقن، والغالم املعلم ،والفقيه املفهم ،شهد اهلجرتني واملشاهد كلها مع النيب 
هـ 32،تويف سنة «من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد»الرسول:واملكثرين من الفتيا قال قيه 

هـ،تنظر ترمجته:حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين،دار الكتب العلمية 33وقيل
لزهري، ت:علي حممد كتاب الطبقات الكبري حملمد بن سعد ا/139-124،ص1م،ج1988هـ/1،1407بريوت،ط

 .147-139،ص3م،ج2001هـ/1،1421عمر،مكتبة اخلاجني]دب[،ط
لذا فقد روي عن عمر أنه قضى يف اجلد مئة قضية خمتلفة ،وأن التفكري يف أمر اجلد مل يفارقه وهو على فـراش املـوت،حىت (5

سـتخلف علـيكم أحـدا.تنظر هـذه اآلثـار:يف قال:احفظوا عين ثالثا :إين مل أقض يف اجلـد شـيئا ،ومل أقـل يف الكاللـة شـيئا،ومل أ
املصــنف أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصــنعاين ،ت:حبيــب الرمحــان األعظمــي، كتــاب الفرائض،بــاب فــرض اجلــد ،املكتــب 

االسـتذكار أليب عمــر ابـن عبـد الرب،ت:أمـني قلعجي،كتــاب /216،ص10م ،ج1981هــ/2،1403اإلسـالمي بـريوت،ط
 . 435،ص15م،ج1993هـ/1،1404الوغى حلب سوريا،ط الفرائض،باب مرياث اجلد،دار
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فكتب  ،يسأله عن اجلد (2)كتب إىل زيد   (1)وروى مالك بالغا عن معاوية بن أيب سفيان     
فيه إال األمراء،وقد  ضإليه زيد:إنك تكتب إيل تسألين عن اجلد، واهلل أعلم، وذلك مل يكن يق

 حضرت اخلليفتني قبلك يعطيانه النصف مع أخ واحد،والثلث مع االثنني،فإن كثر اإلخوة مل
(3)ينقصوه عن الثلث"

  
 العلميتناىف مع مبدأ علنية الشرائع،اليت توجب  ن عدم التقننيإكذلك   عقوللمج:من ا      
،وإاّل كان القضاء فوضى وهذا املبدأ مقرر وحكم النظام عليها ،مكلف مبصري تصرفاتهلل املسبق

َعَث َرُسول يف القرآن يف قوله تعلى:  بِيَن َحتاى نَ ب ْ  َوَما ُكناا ُمَعذِّ
وإذا كان القانون معلنا  (4)

 للجميع زال تعمد املخالفة، واالعتذار باجلهل فهذه جممل أدلة هذا الفريق.
 الفرع الثاني:المانعون للتقنين وأدلتهم.      
   أوال:المانعون للتقنين      
عدم جواز تقنني األحكام الشرعية وإلزام القاضي هبا ،وهذا  يرى بعض الفقهاء املعاصرين     

الفيصل آل  عبد العزيز عبد الرمحان ،حىت أن امللك(5)الرأي يقول به كثري من علماء بالد احلرمني
منذ أزيد من نصف قرن فاجتمع رأيه سعود رمحه اهلل عرض هذه الفكرة شورى على علماء البلد 

                                                           

هـو صـخر بـن حـرب بـن أميـة بــن عبـد مشـس األمـوي القرشـي مـن الصـحابة الــذين أسـلموا يـوم الفـتح،أول خلفـاء بـين أميــة  (1
هـ،كان حليمـا كرميـا،أول مـن خطـب 41كنيته أبو عبد الرمحان ويلقب الناصر لدين اهلل،بويع باخلالفة بعد تنحي احلسن سنة

ســـنة،وعهد هبــا البنــه يزيــد.ينظر مــورد الّلطافـــة 20ســنة ودامــت خالفتــه77هــــ ،وعــاش60اعــدا،تويف بدمشــق يف رجــب ســنةق
 47-33،ص1العرب للذهيب،مصدر سابق،ج/67-64،ص1لألتباكي،مصدر سابق،ج

حــد كتــاب الصــحايب اجلليــل زيــد  ابــن ثابــت الضــحاك األنصــاري اخلزرجــي املــدين الفرضــي،أبو خارجــة وقيــل أبــو ســعيد ،أ(2
مجع القرآن ،وتفقه يف الـدين، فكـان مـن أئمـة الصـحابة يف  -صلى اهلل عليه وسلم–الوحي وحفاظ القرآن على عهد الرسول 

القضاء والقراءة والفتـوى والفـرائض وهـو أفـرض األمـة ،اسـتخلفه عمـر وعثمـان  وويل بيـت املـال ،وكـان أفكـه النـاس مـع أهلـه، 
.ينظــر ســري أعــالم النــبالء لشــمس الــدين الــذهيب ،ت:شــعيب األرنؤوط،مؤسســة الرســالة ســنة 11أســلم يف أيــام اهلجــرة وعمــره

وجتريد أمساء الصحابة للذهيب،دار املعرفة بـريوت لبنـان،]دط،دت[ /241-226،ص2م،ج1982هـ/2،1402بريوت،ط
 .197،ص2،ج
اب الفرائض،بــاب مـــرياث هـــ( :املوطـــأ بروايــة حيـــىي بــن حيــىي الليثـــي ت:عــواد معروف،كتـــ179-93رواه مالــك بــن أنـــس)(3

 .11،ص2م،ج1997هـ/2،1417،دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان، ط1455اجلد،رقم:
 . 15سورة اإلسراء :جزء اآلية(4
 .291أبو البصل:نظرية احلكم القضائي،مرجع سابق،صينظر:(5
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-م1982،وقد ألفت جلنة من قضاة شرعيني وفقهاء خمتصني مابني) (1)معهم بردها
م( لوضع مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد للبالد العربية ،مث عرض على هيئة 1985

دول اخلليج  عامة اجتمعت يف عمان أواخر الثمانينات ،فتحفظ عن املوافقة ممثل السعودية وبقية
بشأن إدخال الوصية الواجبة ،وبعض األحكام األخرى،مث تقرر ترك املشروع حلرية كل 

إلزام  جييز ،ومن املعلوم أن غالبية علماء السعودية يتعبدون اهلل على مذهب أمحد وهو ال(2)دولة
 . (3)القاضي مبذهب معني ،قوال واحدا يف املذهب

ي أن هذا القول هو قول اجلمهور من احلنابلة، واملالكية وذكر صاحب نظرية احلكم القضائ     
والشافعية يف قول والظاهرية والشوكاين من املتأخرين ،ويف مقابل هذا الرأي القول باجلواز وهو 

 . (4)مذهب احلنفية ،واملالكية والشافعية يف قول آخر
ار اهليئة صدر قر  ولكن هذه الفكرة غري مطبقة يف السعودية على إطالقها كما يظهر،حيث     

-03-24ن بالتصديق العايل بتاريخ هـ املقرت 1347-01-07يف 3القضائية عدد
 هـ ونص على ما يلي: 1347

 د بنمام أمحمذهب اإل يكون جمرى القضاء يف مجيع احملاكم منطبقا على املفىت به يف نأ:أ      
 ئله .إثر مسا على مذهبه ذكر األدلةحنبل نظرا لسهولة مراجعة كتبه ،والتزام املؤلفني 

تهى دمتها شرح منيبني القرار الكتب اليت جيب أن تصدر األحكام على وفقها ،ويف مقب:     
 اإلرادات للبهويت،وشرح اإلقناع املسمى بكشاف القناع.

                                                           

 .25،ص1م،ج1996هـ/1،1416بكر بن عبد اهلل أبو زيد :فقه النوازل،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان،طينظر: (1
 276،ص1الزرقا:املدخل، مرجع سابق،جينظر: (2
هذا القول يف شرحه على املقنع ونسبه كذلك إىل الشافعية حيث قال:"وال جيوز أن يقّلد القضاء لواحد  ذكر ابن قدامة(3

  ْيَن النااِس بِاْلَحقِّ فَاْحُكم ب َ  على أن حيكم مبذهب بعينه،وهو مذهب الشافعي،وال نعلم فيه خالفا،ألن اهلل تعاىل قال:  

وهو ال يتعني يف مذهب ،وقد يظهر يف غريه،فإن قّلده على هذا الشرط بطل الشرط ويف فساد التولية وجهان ويؤكد هذا 
يف اإلنصاف حيث يقول:"قال املصنف والشارح وغريمها:ال جيوز أن يقلد القضاء ألحد على أن حيكم مبذهب  يالرأي املرداو 

بعينه،وقال الشيخ تقي الدين:من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإال قتل ،قال:وإن قال ينبغي كان جاهال ضاال 
لشرح الكبري للشمس الدين أيب الفرج ابن قدامة وهو ابن أخ صاحب "يراجع:املقنع ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي ،ومعه ا

املغين،ومعهما اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  لعالء الدين أيب حفص املرداوي،ت: عبد احملسن الرتكي،حممد احللو 
 .288-286،ص28م،ج1993هـ/1،1414،دار اهلجرة للطباعة اجليزة ،ط

 .276،277نظرية احلكم القضائي،مرجع سابق،ص :رللوقوف على هذه األقوال ينظ(4
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ر كوبكر أبو زيد الذي ذ (1)ومن الذين تبنوا هده الرأي من املعاصرين حممد األمني الشنقيطي     
  يف كتابه فقه النوازل أكثر من عشرين دليل نقتصر على أمهها . 

  .ن للتقنينعيالمانأدلة  ا:ثاني     
  من القرآن والسنة وغريها استدل املانعون كغريهم بأدلة     
َوِإْن َحَكْمَت  :.أمرنا اهلل سبحانه عند التحاكم أن حنكم بالقسط فقال لنبيهالقرآنأ:من        

ِإنا اللّ  َه ُيِح  بُّ اْلُمْقِس  ِطينَ  ۖ   فَ  اْحُكم بَ ي ْ  نَ ُهْم بِاْلِقْس  طِ 
والقســط العــدل ،واملقســطون (2) 

العادلون،فإن كان القول املقنن امللزم للقاضي هو خالف ما يعتقده هو فذلك نقيض القسـط ألن 
لكل جمتهد أجر اجتهاده،وكذلك اآلية اليت استدل هبـا اجمليـزون يف وجـوب رد املتنـازع عليـه إىل اهلل 

معصـوم،وبالتايل ال يكـون ردا حمققـا والرسول ،والرد إىل مذهب معـني ملـزم هـو رد إىل اجتهـاد غـري 
 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمَنة   ا:. وقال تعاىل أيض(3)إىل ما أمرت به اآلية فكيف جيب االلتزام به

َوَرُس وَلُه فَ َق ْد يَ ْعِص اللاَه  َوَمن ۖ   َأْمرِِهمْ  ِإَذا َقَضى اللاُه َوَرُسولُُه َأْمرا  َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ِمنْ 
                                                                                                                                                      .(4) ٍَ مُِّبين                                                                                 ا   َض                                                                                 لا َض                                                                                 اَلال  

-صلى اهلل عليه وسلم-"فليس للمؤمن أن خيتار بعد أمره معلقا على هذه اآلية (5)ابن القيم يقول
بل إذا أمر فأمره حتم ،وإمنا اخلريية يف قول غريه إذا خفي أمره،وكان ذلك الغري من أهل العلم بـه، 

                                                           

هـ   وريب يتيما فحفظ 1325حممد األمني بن حممد بن املختار عبد القادر اجلكين ،مفسر من علماء شنقيط ولد سنة (1
هـ  درس باملسجد النبوي مثّ بالرياض مثّ باجلامعة اإلسالمية 1367القرآن وحاز الفنون ،اشتهر بالذكاء وقوة احلافظة حّج سنة

يمة منها: أضواء البيان،آداب البحث واملناظرة،مذكرة يف أصول الفقه، تنظر ترمجته هـ،له كتب ق1393باملدينة تويف مبكة سنة
 .  1072نثر اجلواهر والدرر ملرعشلي،مرجع سابق،

 .  42سورة املائدة:جزء اآلية(2
 .  64،ص1بكر أبو زيد:فقه النوازل،مرجع سابق،ج(3
 .    36سورة األحزاب:اآلية (4
هو أبو عبد اهلل حممد ابن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي نسبة إىل زرعه من قرى دمشق ، ،امللقب بشمس  (5

هـ،نشأ يف أسرة علمية وبدأ الطلب 691الدين،املعروف بابن القيم اجلوزية نسبة إىل مدرسة كان أبوه قائما عليها ،ولدسنة
البعلبكي ،وتتلمذ عليه أعالم كثر منهم:ابن كثري ابن رجب تويف  مبكرا آخذا العلم عن ثلة من الشيوخ منهم :ابن تيمية

هـ،له مؤلفات بديعة يف خمتلف الفنون،منها إعالم املوقعني،زاد املعاد،مدارج السالكني. ينظر:شذرات الذهب يف 751سنة
،الذيل على 291-286،ص8م،ج1992هـ/1،1413أخبار من ذهب البن عماد،دار ابن كثري بريوت،دمشق،ط

ات احلنابلة لعبد الرمحان ابن رجب،ت:عبد الرمحان بن سليمان العثيمني،مكتبة العبيكان طبق
 . 180-170،ص5م،ج2005هـ/1،1425الرياض،ط
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ال واجــب ،فــال جيــب علــى أحــد اتبــاع قــول أحــد  اإلتبــاع فبهــذه الشــروط يكــون قــول غــريه ســائغ 
فأين ،ولــو تــرك األخــذ بقــول غــريه مل يكــن عاصــيا هلل ولرســوله، تــه أنــه يســوغ لــه اتباعــهيســواه،بل غا

   (1) ن جيب على مجيع املكلفني اتباعه،وحيرم عليهم خمالفته"هنا مم
صـلى اهلل -:مارواه أصحاب السنن واحلاكم عـن ابـن بريـدة عـن أبيـه عـن النـيب ب من السنة     

ي الجن  ة ف  القض  اة ثالث  ة :واح  د ف  ي الجن  ة واثن  ان ف  ي النار،فأم  ا ال  ذي  » قــال:-عليــه وســلم
فرجل عرف الحق وقضى به،ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار،ورج ل قض ى 

ي إذا قضـى ضـهـذا احلـديث الوعـد الشـديد للقا منضـتفقـد .(2)«للناس على جهل فهو في النار
وذكـر ابـن  .(3)حقـا وهـو عمـل حمـرم ،وال خـالف يف حترميـه عنـد أهـل العلـم علـى خـالف مـا يعتقـد

القيم بعض اآلثار عن عمر وكيف كان يقف عنـد أحكـام غـريه مـن القضـاة ،رغـم خمالفتهـا ملـا يـراه 
هو حقا،فروي عنه أنه لقي رجال فقال لـه مـا صـنعت ؟،قال:قضـى علـي وزيـد بكـذا.قال:لو كنـت 

منعــك واألمــر إليــك ؟،قــال:لو كنــت أردك إىل كتــاب اهلل وســنة رســوله أنــا لقضــيت بكــذا،قال ومــا 
 والرأي مشرتك ،فهذا عمر مل ينقض ما قضى به زيد وعلي.لفعلت،ولكين أردك إىل الرأي ،

ابــن عبــد العزيــز وىّل رجــال مــن الصــاحلني علــى الــيمن ،فبعــث هــذا الرجــل إىل  عمــر وروي أن     
ب إليــه عمر:ومــا جعلتــك كــذلك إالّ لتحمــل عــيّن فــاقض عمــر يســأله عــن مســألة يف القضــاء ،فكتــ

.فهذه اآلثار عن الفاروق وحفيده تدل على تلك املساحة اليت كان يتمتع هبـا القضـاة (4)فيه برأيك
فــالتقنني واإللــزام بــه مل وأن احلــاكم مل يتجــرأ علــى تقييــده بــرأي معــني وهــذا يــدل علــى عــدم اجلواز.

ال يف القـــرون املفضـــلة ،وال يعلـــم مـــن هـــدي الصـــحابة رغـــم يســـبق العمـــل بـــه يف صـــدر اإلســـالم ،و 
                                                           

هـ( :زاد املعاديف هدي خري العباد،ت:شعيب 751-691ابن القيم:مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي)(1
 .38،ص1م،ج1994هـ/27،1418األرنؤط،مؤسسة الرسالة بريوت،ط

،وقال فيه هذا أصح شيء 17،ص4،ج3573رواه أبو داود :السنن،كتاب األقضية ،باب يف القاضي خيطأ،رقم(2
 النسائي:/4،ص3،ج1322فيه/الرتمذي:اجلامع الكبري ،كتاب األحكام ،باب ما جاء عن رسول اهلل يف القاضي ،رقم:

سة الرسالة ،مؤس5891:باب ما أعد اهلل تعاىل للحاكم اجلاهل،رقمالسنن الكربى ،ت:عبد املنعم شليب،كتاب القضاء،
يصيب ،ابن ماجة :السنن،كتاب األحكام،باب جيتهد احلاكم ف379،ص5م،ج2001هـ/1،1421بريوت لبنان،ط

،   7091ام ،رقم:،/احلاكم:أبو عبد اهلل النيسابوري:املستدرك على الصحيحني،كتاب األحك396،ص2315احلق،رقم:
 ،وله شاهد يف مسلم.188،ص4م ،ج1997هـ/1،1417ط  القاهرة،دار احلرمني

 .                                                                 68،ص1بكر أبو زيد:فقه النوازل،مرجع سابق،ج(3
 م2004هـ/1425ابن القيم:إعالم املوقعني عن رب العاملني،ت:عصام الدين الصبابطي،دار احلديث اقاهرة،]دط[(4
 .                                                                 87،88،ص2ج
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مشاركتهم يف العلم واملشاورة إلزام أحد،بل املنقول عنهم خالفـه يف الفتيـا والقضـاء .فهـذه خالصـة 
 أدلة املانعني للتقنني.

 الفرع الثالث:خالصة القول في التقنين.      
ال ختلـــو عـــن املنازعة،وخصوصـــا املـــانعني الـــذين استصـــحبوا أحـــوال اجملتمـــع  إن أدلـــة املـــذهبني     

اإلســــالمي األول ،وحــــاولوا إســــقاطها علــــى الظــــروف املتجــــددة الــــيت يعيشــــها املســــلمون وغــــريهم 
 اليوم،وهــــذا يتنــــاىف مــــع روح الشــــريعة املبنيــــة علــــى الســــماحة والتيســــري، املناســــبني للعامليــــة واخللــــود

عة قامــة علــى ثوابــت ال تتبــدل ،وعلــى متغــريات حتكمهــا ظــروف النــاس ويتعــارض مــع كــون الشــري
حاصل يف أغلب البالد اإلسالمية وغريها علـى حـد سـواء ،ألنـه ال ميكـن  وعوائد الزمان،إذ التقنني
ه التنظيمــات يف شــىت جمــاالت احليــاة ،خصوصــا مــع كثــرة اخلالئــق،وتزاحم  العــيش بعيــدا عــن هــذ

يل والطلــب ،وتــدخل الدولـة يف كــل شــيء أظــف إىل هــذا كلــه أن احلقوق،وتراجـع اهلمــم يف التحصــ
التقنــني الــذي ينــادي بــه اجمليــزون حمفــوف بضــوابط شــرعية ،وشــروط هامــة فهــو خيتلــف عــن اإللــزام 

إذ أغلــب اجمليــزين يرفضــون مبــدأ التقليــد ،ويــرون أن الطريــق األمثــل هــو اتبــاع مــنهج مبــذهب واحــد،
املـذاهب الفقهيـة السـنية وغريهـا الباقيـة واملنـدثرة علـى حـد  االجتهاد اجلماعي ،واالسـتفادة مـن كـل

ســواء،وذلك باألخــذ بــالرأي األقــوى دليال،واألكثــر مناســبة،واألقرب مــن أعــراف النــاس مــا يــدخل 
حتت قواعد الكتاب والسنة ،وال خيالف معلوما من الدين بالضرورة ،وإمنا قال من قال من الفقهاء 

ذهب معـــني ،ألهنـــم كـــانوا ينظـــرون بعـــني زمـــاهنم الـــذي ســـطع  فيـــه القـــدامى بعـــدم جـــواز اإللـــزام مبـــ
أجـل دفـع ،كمـا قـالوا بـذلك مـن أحكامهمالقسـط هـو السـمة الغالبـة علـى حتـري اجملتهدون ،وكـان 

ومـــع هـــذه املعطيـــات يظهـــر بـــأن القـــول  ظلـــم الســـالطني املتوقـــع علـــى حســـاب القضـــاة واملتقاضـــني
    خالله حتفظ الكثري من املقاصد الشرعية واهلل أعلم.بالتقنني هو القول الراجح يف املسألة إذ 

   
 
 
 
 
 
 



40 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المبحث الثالث:ضوابط القضاء في الشريعة والق انون
 و ن أهم املناصب يف الدول املعاصرة ،وكلما كان  مرفق القضاء سليمام يعترب القضاء     

احلنيف بقدر ما اهتم بالقاضي فقد صحيحا غري معتل كلما كانت الدولة قوية ،لذا جند الشرع 
قيده بضوابط البد من السري وفقها ،لذا حناول يف هذا املبحث الوقوف على أهم ضوابط القضاء 

ين ا،حي نتناول يف املطلب األول السلطة التقديرية للقاضي يف الشريعة والقانون،ويف مطلب ث
وضوع مث سلطة ويل األمر يف تقييد قاعدة تصرف احلاكم على الرعية منوط باملصلحة وصلتها بامل

     املباح يف مطلب ثالث.
 .المطلب األول:السلطة التقديرية للق اضي في الشريعة والق انون       
يعترب  العدل واإلنصاف روح القضاء، وألجل حتقيق هذه الغاية السامية منح القضاة مساحة      

ب يف مجلة من لسنعرفه يف هذا املطمعتربة عند ممارسة نشاطهم وإصدار أحكامهم ،وهذا ما
 الفروع.

 تها.يالفرع األول :تعريف السلطة التقديرية للق اضي في اإلسالم ومشروع      
 أوال:تعريف التقدير.      
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وقّدر الشيء  (1)مقياسه و القيس والقياس هو التقدير يقال قدر كل شيء ومقدارهأ:لغة.      
يقدره قدرا وقدرة قاسه وقادرت الرجل مقادرة إذا قايسته وفعلت مثل فعله،والتقدير على وجوه 

:أحدها الرتوية والتفكري يف تسوية األمر وهتيئته ،والثاين تقديره بعالمات بقطعه عليها (2)من املعاين
وقد جاء يف نظر والتدبري.،والثالث أن تنوي أمرا بعقدك عليه إذا نويت فعله ،ومن معانيه ال

إذا  »يقول:-صلى اهلل عليه وسلم-مسعت رسول اهلل-رضي اهلل عنهما-احلديث عن ابن عمر
 (3)«رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدرواله

روي عن ابن سريج أنه فّسر فأقدروا له:أي قدر منازل القمر فإهنا تبني لكم أن الشهر  وقد     
فأكملوا  وأما قوله ،العلم هبذا عاىلتسع وعشرون ،أو ثالثون قال:وهذا خطاب ملن خصه اهلل ت

مة اليت ال حتسن تقدير املنازل،وهذا نظري النازلة اليت تنزل بالعامل الذي أمر االعدة:خطاب الع
االجتهاد ،وقيل أن املراد بالعبارتني واحد، وهو إكمال عدة الثالثني .وهذا أصح من القول ب

  . (4)األول
.هو حتديد كل خملوق حبده الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضر ب:اصطالحا     
 ،وهذا املعىن عند املناطقة ،ألن لكل مصطلح مدلول معني يف كل فن. (5)وغريها

    السلطة التقديرية للق اضي في الفقه اإلسالمي.ثانيا:تعريف       
هذا املصطلح يف كتبهم ،وإمنا استعملوا ما يدل على معناه   مل يستعمل الفقهاء القدامى     

كقوهلم األمر موكول الجتهاد القاضي،أو مفوض أو حيتاج إىل نظر القاضي،ومع متازج العلوم 
ببعضها، خاصة بني العلوم الشرعية والقانونية بدأ استعمال هذا املصطلح يف البحوث الشرعية 

بأهنا"صالحية يتمتع هبا القاضي للقيام بعمله بالتفكر حيث عرفت السلطة التقديرية للقاضي 
ر واملقايسة،إلقامة شرع اهلل يف األمور املعروضة أمامه يف مجيع مراحلها،ابتداء نظوالتدبر حبسب ال

                                                           

هـ(:طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية ،دار النفائس،بريوت 537جنم الدين أبو حفص عمر بن حممد النسفي)ت(1
                   .                                               332م،ص1995هـ/1،1416لبنان،ط

 .                                                               3587،ص5ابن منظور:لسان العرب،مصدر سابق،ج(2
،وطرفاه يف 1900أخرجه البخاري:الصحيح،كتاب الصوم،باب قول النيب هل يقال رمضان أو شهر رمضان،رقم(3

ومسلم:الصحيح،كتاب الصيام،باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته وأن /30،ص1،ج1907، 1906
                                                     .          481،ص1080غّم يف أوله أو آخره أكملت عّدة الشهر ثالثني يوما،رقم

 .                                                               3548،ص5ابن منظور:لسان العرب،مصدر سابق،جانظر: (4
 .67م،ص1985علي بن حممد الشريف اجلرجاين:التعريفات،مكتبة بريوت لبنان،]دط[،(5



42 
  

هتيئتها للحكم فيها،واختيار الطريقة املناسبة لتنفيذ احلكم،مع مراعاة أحوال من قبول مساعها إىل 
  (1)احل الدعوة"املتقاضني يف مجيع مر 

للمقصود.وعرفت  ه،وعدم استيفائوللتكرار احلاصل فيه ،وانتقد هذا التعريف لطوله      
بأهنا"متكني للقاضي للوصول إىل احلكم أو القرار أو اإلجراء املناسب مبا يتفق مع مقصد الشارع، 

 وهذ .(2)من خالل إعمال نظره فيما يعرض عليه ممّا ال نّص فيه أو كان النص حمتمال"
جتهاد ب من االالتعريف يرى أصحابه أنه يصلح لكل جماالت القضاء،فالعمل التقديري هو ضر 

 وإعمال النظر يف فهم النص وتطبيقه.
 ثالثا:مشروعية السلطة التقديرية.     
 ا. إليها يف شرع من قبلنا ويف شريعتن القرآن روقد أشا  أ :من القرآن      
َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِلَها ِإن َكاَن َقِميُصُه ُقدا ِمن قُ ُبل   تعاىل::قال الدليل األول     

:"قال علماؤنا:ليست هذه الشهادة من (4)قال ابن العريب (3) َوُهَو ِمَن الَكاِذبِينَ  َفَصَدَقتْ 
شهادات األحكام اليت تفيد اإلعالم عند احلكام ،ويتفرد بعلمها الشاهد فيطلع عليها احلاكم 
،وإمنا أخرب عن علم ما كان الناس عنه غافلني ،وخيرب بأن يف هذا دليل على العمل بالعرف 

،ومن هنا يتبني أن ما قام به من مساه اهلل شاهد يف اآلية هو (5)"والعادة ألن درجات البينة ختتلف
 .(6)التقدير ذاته

                                                           

إشــراف وهبــة الزحيلي،كليــة -أطروحــة دكتــوراه-بركات:الســلطة التقديريــة للقاضــي يف الفقــه اإلســالمي حممــود حممــد ناصــر(1
نقـــال عـــن ذيـــاب عبـــد الكرمي،حممـــد علـــي العمري:الســـلطة التقديريـــة يف التشـــريعات 61،ص 2004الشـــريعة جامعـــة دمشـــق،

 القضائية.
ذياب عبد الكرمي ،حممد علي العمري:السلطة التقديرية للقاضي يف التشريعات القضائية وتطبيقاهتا يف احملاكم (2

   .                                                              481،ص35،ج2،2008الشرعية،جملة علوم الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون اجلامعة األردنية،ع:
 .26سورة يوسف:اآلية(3
هـ برع يف علوم 468االشبيلي املالكي ، ولديف اشبيلية سنة يأبو بكر بن العريب حممد بن عبد اهلل بن حممد املعا فر  هو(4

ين،وويل قضاء اشبيلية،مات بالقرب من مدينة فاس سنة دعدة  من فقه وأصول وحديث وأدب،بلغ االجتهاد يف علوم ال
،أحكام القرآن،عارضة األحوذي،القبس وغريها .تنظر ترمجته الديباج  ماجلليلة:العواصم من القوا صهـ ،من مؤلفاته 543

                                                                .136،137،ص1لوف،مرجع سابق،جخم شجرة النور حملمد/376البن فحون،مصدر سابق،ص
 .48،ص3م،ج2003هـ/3،1424القادر عطا،دار الكتب العلمية بريوت ،طابن العريب:أحكام القرآن،ت:عبد (5
 .483ذياب عبد الكرمي،حممد علي لبكري:السلطة التقديرية،مرجع سابق،ص(6
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َوَمن  ۖ   اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصاْيَد َوأَنُتْم ُحُرمٌ يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا   قال تعاىل::الدليل الثاني     
َذَوا َعْدل  مِّنُكْم َهْديا  بَاِلَغ اْلَكْعَبِة  ِمنُكم مُّتَ َعمِّدا  َفَجَزاٌء مِّْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن اَعِم َيْحُكُم ِبهِ  قَ تَ َلهُ 

َعماا َسَلف َعَفا الّلهُ  ۖ   ُذوَق َوبَاَل َأْمرِهِ َمَساِكيَن َأو َعْدُل َذِلَك ِصَياما  لِّيَ  َأْو َكفاارٌَة طََعامُ 
(1) 

من قال باملثلية اخللقية،ورد على من قال باملثلية القيمية يف كفارة قتل الصيد  ابن العريب حيث أيد
عند اإلحرام،فقال على لسان املخالف:"فإن قيل لو كان الشبه من طريق اخللقة معتربا يف النعامة 

علم ،وال بدنة،ويف احلمار بقرة،ويف الظيب شاة ملا أوقفه على عدلني حيكمان به ،ألن ذلك قد 
املصيد من  مث جييب املخالف"بأن اعتبار احلكمني إمنا وجب يف حال(2)إىل رأي ونظر"حيتاج 

 ،وليعترب ما وقع التنصيص عليه مما مل يقع عليه له جنس الصغر وكرب، وماله جنس مما 
،وسواء كان املراد باملثلية اخللقة أم القيمة فإن اآلية دلت على التقديرات اليت يتمتع  (3)"التنصيص

 املطلوب. احلكمان  عند احلكم وهذا هوهبا 
دّلت السّنة القولية والفعلية والتقريرية على متتع القاضي هبذا القدر من .ب: من السنة     

 -وسلم صلى اهلل عليه-فعنه أّن رسول اهللالسلطة ،من ذلك حديث معاذ املشهور يف القضاء ،
قال:أقضي بما في كتاب كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ » :ملا بعثه إىل اليمن قال

قال:فإن لم يكن في كتاب اهلل،قال:فبسّنة رسول اهلل،قال:فإن لم يكن في سنة رسول .اهلل
فضرب رسول اهلل صدري ثّم قال: الحمد هلل الذي وفق اهلل،قال:أجتهد رأيي وال آلو،قال:

لعاص اومن األحاديث كذلك حديث عمرو بن  (4).«رسول رسول اهلل لما يرضي رسول اهلل
                                                           

 .95سورة املائدة:اآلية (1
 .181،ص2ابن العريب:أحكام القرآن،مصدر سابق،ج(2
 .185،186املصدر السابق:ص(3
،ت:محــــــــــــــزة أمحـــــــــــــــد الـــــــــــــــزين ،دار احلـــــــــــــــديث 21906،رقـــــــــــــــم: أخرجــــــــــــــه أمحد:املســـــــــــــــند عـــــــــــــــن معــــــــــــــاذ بـــــــــــــــن جبـــــــــــــــل(4

،واللفــــــــــــــظ لــــــــــــــه/ وأبــــــــــــــو داود :كتــــــــــــــاب األقضــــــــــــــية،باب اجتهــــــــــــــاد الــــــــــــــرأي يف 164،ص16م،ج1،1995القــــــــــــــاهرة،ط
،ص 3،ج1327الرتمـــذي:كتاب األحكام،بـــاب ماجـــاء يف القاضـــي كيـــف يقضـــي،رقم /15،ص4،ج3592القضـــاء،رقم:

ب معــاذ عــن معاذ،قــال الرتمــذي:ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه وغــريهم مــن حــديث احلــارث ابــن عمــرو عــن نــاس مــن أصــحا9
،ولــيس إســناده باملتصــل ،وقــال ابــن اجلــوزي يف العلــل املتناهيــة:ال يصــح وإن كــان الفقهــاء يذكرونــه يف كتــبهم ويعتمــدون عليــه 

راج أحاديــث ،وإن كــان معنــاه صــحيحا ،وذكــر كثــري مــن احملــدثني بأنــه ال يصــح مــن حيــث الســند.ينظر:تلخيص احلبــري يف إخــ
 1995هـ/1،1416الرافعي الكبري البن حجر،مؤسسة قرطبة،]دب[،ط
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إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم  » قال:-صلى اهلل عليه وسلم–وأيب هريرة وغريمها أن رسول اهلل 
 .(1)«أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 لسلطة.اضي مبثل هذه بعض األدلة من الكتاب والسنة تبني مدى متتع احلاكم أو القا فهذه     
 .الفرع الثاني:السلطة التقديرية للق اضي في الق انون      

  أوال:مفهوم السلطة التقديرية للق اضي في الق انون.       
                هي من       ف  روع القانونحث يف خمتلف فتبتعترب السلطة التقديرية للقاضي من املواضيع اليت      

اليت يتمتع هبا القاضي فإن حترير معناها وبيان مدلوهلا بشكل دقيق يف نظر بعض  ملسلماتا
الباحثني من املوضوعات املهجورة يقول نبيل عمر"إن سلطة القاضي التقديرية موضوع يتمتع 
هبجرة الفقه له،فمن النادر أن تصادف حبثا أو مؤلفا يتناول املوضوع بصورة متكاملة رغم أمهية 

على األحوال الشخصية ،أما غريه من  ،ولعل هذا الكالم يكون أكثر صحة إذا قصر(2)املوضوع"
 .(3)الفروع وخباصة اجلنائي فقد كتب فيها كثري من املؤلفني

فإنه جيب أن  نوعهلعمل القضائي أيا كان يف اماهية السلطة التقديرية عن  نبحثوعندما      
االجتماعية بكافة يوضع يف األذهان أن القواعد القانونية يف اجملتمع تقوم بتنظيم روابط احلياة 

صورها لذا فمفهوم التقدير يف فروع القانون متقارب ،فليس من الضروري ختصيص كل فرع 
ة ،ويف جوهرها بتعريف ألن املصاحل اليت يتصدى هلا القاضي باحلماية ال ختتلف يف طبيعتها العام
 . (4)فدراسة الفكرة يف جمال واحد يعطي صورة للمعىن يف خمتلف فروع القانون اخلاص

                                                                                                                                                                              

.وعلق عليه ابن القيم بعد أن ذكر أحاديث هلـا حكمـه فقـال:"وإن كانـت هـذه األحاديـث ال تثبـت 336،337،ص4م،ج
القيم،مصـــــدر  مـــــن جهـــــة الســـــند ولكـــــن ملـــــا تلقتهـــــا الكافـــــة عـــــن الكافـــــة مل يطلبـــــوا هلـــــا اإلســـــناد.ينظر إعـــــالم املـــــوقعني البـــــن

 . 162،ص2سابق،ج
ـــــــــــاب أجـــــــــــر احلـــــــــــاكم إذا اجتهـــــــــــد فأصـــــــــــاب أو (1 متفـــــــــــق عليـــــــــــه ،رواه البخـــــــــــاري :الصـــــــــــحيح،كتاب االعتصـــــــــــام باهلل،ب

 مسلم :الصحيح،كتاب األقضية ،باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ /372،ص4،ج7352أخطأ،رقم:
 .821،ص2،ج1716رقم
 2008التقديرية يف املواد املدنية والتجارية ،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية ،]دط[، نبيل إمساعيل عمر:سلطة القاضي(2
 .5ص
النظرية العامة للظروف املخففة وهي أطروحة يف جامعة القاهرة سنة -من الذين كتبوا يف املوضوع:حسنني إبراهيم صاحل(3

حممد حسن:السلطة /1968العقوبة نشأت أكرم:احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير/1970
 .1974التقديرية

 .9،10نبيل إمساعيل عمر:املرجع السابق،ص(4
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فت بأهنا"النشاط الذهين الذي يقوم به القاضي يف فهم الواقع املطروح عليه ،واستنباط ر وع     
 حتكم النزاع العناصر اليت تدخل يف هذا الواقع يف نطاق قاعدة قانونية معينة ،يقدر أهنا هي اليت

،والقاضي يف جمال األحوال الشخصية يعمل سلطته باستمرار من بداية االلتزام  (1)املطروح عليه"
عوارض تنفيذ هذا العقد أو أي ،وتقدير توافر شروط العقد وصحة األركان ،ويتدخل بتقدير 

اليت تنتج عن عقد الزواج،واليت ختضع ألحكام قانون األسرة ،وقد أقر القانون  تإخالل بااللتزاما
 وردت عدة مرات. ليتهبذه السلطة يف عدة مواد عندما ينص بعبارة جيوز للقاضي ا

  .ثانيا:أساس السلطة التقديرية للق اضي في الق انون     
ه ،إذ بدون هذ إن أساس هذه السلطة املمنوحة للقاضي هي طبيعة العمل القضائي نفسه     

 مغلفة   ىاألخر   ةإىل آلة توضع فيها الوقائع من جهة ،فتخرج من اجلهالسلطة يتحول القاضي 
بنص قانوين ينطبق عليها متام االنطباق ،وهذا التصور اآليل للقاضي مل نصل إليه بعد وإن كان 

املمكن التوصل إليه مع تقدم العلوم يف املستقبل ،وال ينتقص من هذه السلطة تراوح األحكام من 
الصادرة بني الصحة واخلطأ من قاض آلخر،ألن ذلك راجع إىل الفوارق الفردية،واختالف 

،فجوهر األمر ضرورة إعطاء الفعالية إلعمال القاعدة القانونية  (2)املستوى الذهين بني القضاة
الفعالية لن يكون هلا أثر إال إذا قرر القاضي ذلك يف األحوال اليت ال حيرتم فيها األفراد ،هذه 

فإنه ينظم الفروض اليت تفرزها احلياة القانون تلقائيا.كما أن املشرع حينما يضع القواعد القانونية 
العملية ،ويضع لكل افرتاض حكم قانوين ،ولكن تستجد ظروف مل تكن يف ذهن املقنن 

تدعي من القاصي القيام بعمل شديد التعقيد ،إذ يفحص الوقائع مث يقوم بتكييفها وعرضها تس
  .(3)على النموذج اجملرد القائم يف القاعدة القانونية

 
 

                                                           

 .89املرجع نفسه:ص(1
 .77،79املرجع السابق:ص(2
يف التشريعات اجلنائية املعاصرة تأخذ معظم الدول بنظرية الظـروف القضـائية املخففـة وجتعلهـا مـن صـالحيات القاضـي إال (3

ها بني مضيق وموسع ،فمن الدول من نصت على ظروف بعينها ال يتعـداها القاضـي، ومـن الـدول مـن أهنا ختتلف يف مساحت
 أعطت احلرية التامة للقاضي،وفريق ثالث نصت على ظروف بعينها وأعطت للقاضي صالحية القياس عليها .

 سانية، جتماعية واإلنراسات االللد ةينظر مقال ضوابط السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي لدريد حممد أمحد ،جملة األكادميي
 . 94م،ص6،2011]دب،دط[،ع
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 الموضوعبالثاني:ق اعدة تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة وصلتها  المطلب  
لعلمه  للسلطان"هذا أن يل دعوة مستجابة الّدخرهتا"لو أعلم :هلنقل عن أحد الصاحلني قو      

 سريي جيب أن صالح احلكام ،لذا تكلم الفقهاء عن األطر اليت ىأن صالح الناس متوقف عل
عد ية عن القواتقل أمه وفقها كل مسئول يف الدولة اإلسالمية منها هذه القاعدة الفقهية اليت ال

   حقيقتها لتعلقها باملوضوع .الكربى ،وحناول يف هذا املطلب الوقوف على 
 :الفرع األول مفهوم الق اعدة      
 .أوال:المعنى اإلجمالي للق اعدة      
ة مل تستقر على هذا األسلوب إال بعد تغريات مستمرة يف  ن القاعدإ:لمحة عن الق اعدة  :أ      

من  هـ أول794سنةالشافعي املتوىف (1)بدر الدين الزركشيكتب الفقه والقواعد ،ولعل اإلمام 
 (2)استعمل هذه الصيغة اليت شاعت يف املدونات الفقهية وآثر استعماهلا مجع غفري من الفقهاء

،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن اجملال الرحب الستعماهلا يكون خارج األحكام الشرعية 
ن مقامات القطعية الثبوت والداللة،أي يف جمال السياسة واإلمامة ،وتستمد مشروعيتها م

                                                           

هــ،وله تصـانيف كثـرية يف عــدة 745هوحممـد بـن عبـد اهلل بـن هبـادر الزكشـي املوصـلي الشــافعي امللقـب ببـدر الدينولـد سـنة (1
القرآن،تــــويف ســــنة علوم،وهــــو عــــامل يف القــــرآن واحلــــديث ومعظــــم العلــــوم ،مــــن مصــــنفاته شــــرح البخــــاري شــــرح التنبيه،وتفســــري 

 .302هـ،تنظر ترمجتهفي :طبقات املفسرين ألمحد األدنروي،مرجع سابق ،ص794
قطــب الريسوين:تصــرف اإلمــام علــى الرعيــة منــوط باملصــلحة وتطبيقاهتــا املعاصــرة علــى اجملــال البيئــي ،دار الكلمــة القـــاهرة (2

 .13،14م،ص2013هـ/1،1434مصر،ط
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-صلى اهلل عليه وسلم-ومبعىن أدق فهي تندرج يف خانة تصرفات الرسول التصرفات النبوية
،رغم  (1)باإلمامة أي كونه إمام املسلمني ورئيسهم يدير شؤوهنم مبا حيقق املصاحل ويدرأ املفاسد

 أنه مارس هي تبليغ الرسالة ،إال -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول أن الوظيفة األصلية والغالبة يف
يف الوقت نفسه قيادة املسلمني وإمامتهم السياسية، فاقتضى ذلك أن تكون له مقامات غري مقام  

    .(3)، وقد خيتلف العلماء يف تكييف بعضها (2)الرسالة والتبليغ
ون تصرفات الوالة كأنه ينبغي أن ت على تنص القاعدةب:المعنى اإلجمالي للق اعدة.     

وجارية على مقاصد الشرع يف جلب النفع ودرء الضرر،وكل تصرف جاىف هذه معلقة باملصلحة 
املصلحة أو تنكب تلكم املقاصد فهو باطل شرعا ومردود سياسة ،بيد أن القاعدة ال ختتص 

منا تشمل املناصب والواليات على تباين أعماهلا إباإلمام األعظم أو احلاكم أو األمري فقط ،و 
واألوصياء ورعاة األسر وأرباب البيوت.وكالم األصوليني يقرر هذا  ضاةومراتبها،إذ تسري على الق

وعضد ،(5)كل متصرف على الغري فعليه أن يتصرف باملصلحة"  بقوله" (4)فقد عرب عنها السبكي
                                                           

باإلمامــــــــة الــــــــدالالت املنهجيــــــــة ،دار الكلمــــــــة  -صــــــــلى اهلل عليــــــــه وســــــــلم - ســــــــعد الــــــــدين العثماين:تصــــــــرفات الرســــــــول(1
 .42-38م،ص2013هـ/2،1434القاهرة،ط

 .27املرجع نفسه:ص(2
من الوقائع النبوية اليت اختلف العلماء يف تكييفها ما صدر عنه يف مسألة حتديد األسعار،وسلب القتيل يف احلرب،وإحياء (3

 الرجل قائما، وقوله هلند بنت عتبة:خذي ما يكفيك وولدك باملعروف،األرض املوات،والنهي عن انتعال 
ر الكلمـــــــــــة تنظــــــــــر هــــــــــذه املســــــــــائل يف جهــــــــــود املالكيــــــــــة يف تصــــــــــنيف التصــــــــــرفات النبويــــــــــة ،لســــــــــعد الــــــــــدين العثمــــــــــاين،دا

 .55-41م،ص2013هـ/1،1434القاهرة،ط
هــ مسـع 727امللقـب بتـاج الـدين ولـد سـنة أبونصر عبد الوهاب علي بن عبد الكايف بن علـي بـن متـام السـبكي  هو اإلمام(4

احلديث مبصر وارحتل مع والده العالمة تقي الدين إىل الشام ،برع يف عدة علوم كالفقه واألصول والعربية وانتشرت تصانيفه يف 
 هـ، من مؤلفاته:771حياته وانتهت إليه رئاسة الفقه والقضاء بالشام،تويف شهيدا بالطاعون سنة 

لفريـدة ر:درر العقـود احلاجـب.ينظاعد املسماة باألشـباه والنظائر،طبقـات الشـافعية الكربى،وشـر خمتصـر ابـن امجع اجلوامع،القو 
ي يف تـــــــــــــــــراجم األعيـــــــــــــــــان املفيـــــــــــــــــدة لتقـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين أمحـــــــــــــــــد املقريزي،ت:حممـــــــــــــــــود اجلليلـــــــــــــــــي،دار الغـــــــــــــــــرب اإلســـــــــــــــــالم

ــــــ114،ص2./معجــــــم األصــــــوليني،ج374،375،ص3م،ج2002هـــــــ/1،1423بــــــريوت،ط ــــــذهب الب ن ./شــــــذرات ال
 380-378،ص8عماد،ج

عبـــــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــــاب السبكي:األشــــــــــــــــــــــباه والنظائر،ت:عـــــــــــــــــــــادل عبـــــــــــــــــــــد املوجــــــــــــــــــــــودوعلي معـــــــــــــــــــــوض،دار الكتــــــــــــــــــــــب (5
 ..151ص/1،ج1العلمية،بريوت،ط
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نت أم صغرية من اإلمام إىل أدىن موظف اعموم القاعدة واستغراقها لكل والية كبرية ك (1)قرايفال
 .(2)يف الدولة

 
 

 .وشروط إعمالها  ثانيا:مناط الحكم الكلي للق اعدة     
إن مناط احلكم الكلي للقاعدة هو جلب النفع والرشاد ودفع  أ:مناط حكم الق اعدة.     

الضرر والفساد،فإذا ترتب على التصرف مصلحة خالصة أو راجحة يف ميزان الشرع فهو الزم 
ونافذ يف حق املوىل عليه ،وإذا آل التصرف إىل مفسدة خالصة أو راجحة أو مساوية كاستبداد 

إنه يبطل ،وال يلزم يف حق املوىل عليه ألن الطاعة يف أو جور أو حماباة أو حتيل إلبطال احلق ف
يقتصر ب...وال املعروف،قال العز بن عبد السالم"يتصرف الوالة ونواهبم مبا هو أصلح للموىل عليه 

 أحدهم على الصالح مع القدرة على األصلح،إال أن يؤدي ذلك إىل مشقة بدليل قوله تعاىل :

 هُ  اْلَيِتيِم ِإالا بِالاِتي ِهَي َأْحَسُن َحتاىَواَل تَ ْقَربُوْا َماَل ُلَغ َأُشدا يف حقوق  وإن كان هذا  (3) يَ ب ْ
 (4)اليتامى فأوىل أن يثبت يف حقوق عامة املسلمني فيما يتصرف فيه األئمة"

دي ،وأن جتر على ه مبيزان املصلحة املعتربةتنضبط تصرفات اإلمام وغريه  لذا جيب أن      
 والة ناكب عنف من الاملوازنات الشرعية اجلالبة للرشاد والدافعة للفساد ،ومن مث فإن أي تصر 

ة والسياسة الشرعي سنن املصلحة ومائل إىل درء املفسدة فهو أجفى ما يكون عن ضوابط الوالية
 فإن  يبالعادلة ،وإذا كان الشرع ربط نفاذ التصرف بالصالح احملقق والرشاد الرح

                                                           

هو اإلمام أبو العباس أمحد بن أيب العالء ،إدريس بن عبد الرمحان الصنهاجي نسبة إىل صنهاجة من برابرة املغرب امللقب (1
لقرايف،نسبة إىل القرافة،أحد األعالم الذين ملعت أمساؤهم يف مساء العلماء وعظم هبم االنتفاع ،أخذ بشهاب الدين ،الشهري با

معظم الفنون عن سلطان العلماء الذي الزمه مالزمة تامة ،ومن شيوخه كذلك ابن احلاجب وانتهت إليه رئاسة املالكية يف 
هـ،تويف 626لفاته باالبتكار منها الفروق والذخرية ولد سنة عصره من اجملتهدين احملققني يف الفقه واألصول ،اتسمت مؤ 

معجم املؤلفني لعمر   /188،ص1شجرة النور ملخلوف،ج/129،130هـ تنظر ترمجته: الديباج البن فرحون ص684سنة
 .   100،ص1م،ج1993هـ/1،1414كحالة،مؤسسة الرسالة بريوت،ط

 .39ص/4بريوت]دط،دت[جالعز ينظر:شهاب الدين القرايف:الفروق،دار املعرفة (2
 .34سورة اإلسراء:اآلية(3
 .158،ص2العز ابن عبد السالم:قواعد األحكام،مصدر سابق،ج(4



49 
  

ه  بءوا ،ويؤمون كيف شا  مل يرتكوا أمر االستصالح بيد اجلهلة وأحالف األهواء يزّمونه أهل العلم
 . هاكل مست ،وإمنا قيدوه بشروط عاصمة من الزيغ صارفة عن االحنراف نذكر أمه

 ب: شروط إعمال الق اعدة    
 (1) اشرتط الفقاء إلعمال هذه القاعدة مجلة من الشروط     

 خالف النصوص الشرعية القطعية واإلمجاع املتيقن.*أال جتري املصلحة على 
 *أال تصادم املصلحة مقاصد الشريعة وقواعدها املعتربة .

 يها.*أن تسلم املصلحة من املعارضة الراجحة فإن زامحتها مصلحة أرجح قدمت عل
ء على دم الدر ق*أال يفضي العمل هبا إىل مفسدة راجحة أو مساوية ،فإذا كان املآل كذلك 

 اجللب.
مة بيد أن  من األ*أن تكون املصلحة حقيقية ال ومهية ،وعامة يتعدى نفعها إىل اجلمع الغفري

 ذا مل تتعارض مع مصلحة اجلماعة.إتراعى مصلحة الفرد 
وبناء على ما تقدم من القواعد واألسس اليت يقوم عليها ميزان الشريعة اإلسالمية يف رعاية      

يكون صحيحا وجائزا شرعا إذا حكم ميزان الشرع يف تصرفاته على  املصاحل ،فإن تصرف اإلمام
،فينبغي أال يتصرف إال الرعية ،ألن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإمنا أقيم حلفظ ما اسرتعاه املالك 

،وكذلك جيب على القاضي ما جيب على اإلمام ،ومعىن هذا أن سلطة  (2)مبا أذن الشارع فيه
ضايا األحوال الشخصية جيب أال خترج على هذه املعاين وإال عدت القاضي على املكلفني يف ق

باطلة الغية،خصوصا يف هذا الزمان الذي كثر فيه االفتياة على الدين باسم املصلحة والضرورة 
 ،فيجب على القائمني على سن القوانني يف كل البالد اإلسالمية أن يتنورا هبذه احلقائق.

عدة اليت بني أيدينا هلا أبعاد جليلة فباإلضافة إىل البعد املصلحي إن القا ج: أبعاد الق اعدة.    
أما املقاصدي فهو وجوب مراعاة الوالة والقضاة ملقاصد الشرع إذ  يل ،آهلا بعد قاصدي وآخر م

كل تصرف ال يلتفت فيه إىل الضرورات اخلمس ورعاية قواعد رفع احلرج وإقرار مبادئ السياسة 
العادلة فهو مردود باطل ألن من شرط صحة السياسة الشرعية استقامتها على اجلادة واجلري 

                                                           

،وللتوسع يف املوضوع ينظر ضوابط املصلحة لإلمام حممـد سـعيد 31قطب الريسوين:قاعدة تصرف اإلمام،مرجع سابق،ص(1
 وهي قيمة يف باهبا . -1965ة وهي أطروحة دكتوراه مقدمة جلامعة األزهر سن -رمضان البوطي

هــ(:فتح الباري،ت:عبـد لقـادر شـيبة احلمد،مكتبـة امللـك 852-773ينظرابن حجر:أمحد بن علي بن حجـر العسـقالين)(2
 .121،ص13م،ج2001هـ/1،1421فهد الوطنية الرياض،ط
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يف املآل املنشود،وهو إما أن يكون خالصا وهو عزيز نادر،وإما على سنن الصالح و اإلفضاء إليه 
أن يكون مشوبا مبفسدة مرجوحة ،فالعمل باملصلحة البد أن يوزن مبيزان املقاصد الشرعية 
،وحيكم بصحتها أو هتافتها على هدي املوافقة أو املخالفة لتلكم املقاصد ،بوصفها أرواح 

 .(1)ه األعمال ومرادات الشارع يف هديه وهدا
أما املآيل فيتمثل بإناطة تصرفات الوالة وغريهم باملآل الناجم عنها فإذا اسفرت هذه و      

جلة إىل خري العاجلة واآل ضالتصرفات عن عقىب دافعة للفساد ،وخامتة موصلة بالرشاد ومآل مف
كانت   ،أما إذافإنه حيكم بصحتها ونفاذها ،وال خيار لألمة بعد ذالك عن الطاعة واالنقياد 

مشوب بفساد غالب  دأو صالح دحمض داملآالت على خالف ذلك كله ومل يعقبها إال فسا
   .(2)،فإهنا ال تسلك يف دائرة األوامر املطاعة والسياسة العادلة بل هي أحرى بالرد والبطالن

 .الفرع الثاني:أدلة الق اعدة      
الصحابة وآراء األئمة واجملتهدين وفحوى شهد هلذه  القاعدة أدلة من الكتاب والسنة وأقوال      

"أن فعل اإلمام أو القاضي إذا كان مبنيا على املصلحة فيما (3):هذه األدلة كما قال ابن جنيم
 وهذه بعض األدلة على ذلك:(4)يتعلق بأمور العامة ال ينفذ إال إذا وافقها"

  .من القرآن:أوال     
هُ  َماَل اْلَيِتيِم ِإالا بِالاِتي ِهَي َأْحَسُن َحتاىَواَل تَ ْقَربُوْا  قال تعاىل:      ُلَغ َأُشدا وقوله  (5) يَ ب ْ
َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم  َواَل تُ ْؤُتوْا السَُّفَهآَء َأْمَواَلُكُم الاِتي َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَياما    :تعاىل

ُهْم ُرْشدا   َوابْ تَ ُلوْا اْلَيَتاَمى َحتاَى ِإَذا بَ َلُغوْا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم َوُقوُلوْا َلُهْم قَ ْوال  ماْعُروفا   مِّن ْ
 َوَمن َكاَن َغِنيّا   ۖ   َوِبَدارا  َأن َيْكبَ ُرواْ  َواَل تَْأُكُلوَها ِإْسَرافا   ۖ   فَاْدفَ ُعوْا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهمْ 

                                                           

 .32قطب الريسوين:قاعدة تصرف اإلمام،مرجع سابق،ص(1
،حممود أمحد طالفجة :قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاهتا الفقهية والقانونية 32املرجع نفسه:ص(2

 . 59م،ص2008هـ/1،1429يف جمال املعامالت املعاصرة ،مكتبة الرشد الرياض،ط
م الثقات  يف العلم والتقوى يف القرن هو العالمة زين الدين إبراهيم بن حممد ،الشهري بان جنيم احلنفي املصري أحد األعال(3

العاشر هجري ،برع يف علوم عدة وخاصة الفقه واألصول ،له تصانيف جليلة منها األشباه والنظائر يف القواعد والبحـر الرائـق 
 . 94،ص3هـ.ينظر األعالم للزركلي،ج970يف شرح كنز الدقائق وهو من أجل مؤلفاته تويف سنة 

ـــــــــدين ا(4 ـــــــــريوت ابـــــــــن جنـــــــــيم :تقـــــــــي ال بـــــــــن إبراهيم:األشـــــــــباه والنظائر،ت:حممـــــــــد مطيـــــــــع احلـــــــــافظ،دار الفكـــــــــر املعاصـــــــــر ب
 .138،ص2م،ج2005هـ/4،146دمشق،ط

 من سورة اإلسراء. 34، وهو جزء اآلية 152سورة األنعام:جزء اآلية (5
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فََأْشِهُدوْا  فَِإَذا َدفَ ْعُتْم ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهمْ  ۖ   بِاْلَمْعُروفِ  ْلَيْأُكلْ َوَمن َكاَن َفِقيرا  ف َ  ۖ   فَ ْلَيْستَ ْعِففْ 
 وََكَفى بِالّلِه َحِسيبا   ۖ   َعَلْيِهمْ 

وال توتوا  يف تفسري قوله تعاىل .قال ابن عاشور (1)
ليأخذ كل السفهاء:وهو كمثل اخلطاب يف وءاتوا اليتامى وءاتوا النساء هو لعموم الناس املخاطبني 

من يصلح هلذا احلكم حظه من االمتثال،وإذا تأملنا وجه االستدالل باآليات السابقة جند املعىن 
مشرتكا، وهو جعل التصرف منوطا باملصلحة وباإلضافة إىل ذل جند التصرف خاصا بصنف 

 تكون كذلك من باب نمعني ،وداللة مفهوم املوافقة للنصوص السابقة أن تصرفات الرعاة جيب أ
ومن أدلة القرآن كذلك  (2)أوىل ألهنا متعلقة مبصاحل العامة وهي مقدمة على املصاحل اخلاصة. 

َحَكْمُتم بَ ْيَن النااِس َأن  ِإنا الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا قوله تعاىل:
 واخلطاب عام(3) َسِميعا  َبِصيرا   ِإنا الّلَه َكانَ  ۖ   يَِعُظُكم بِهِ ِإنا الّلَه نِِعماا  ۖ   َتْحُكُموْا بِاْلَعْدلِ 

لما أمر اهلل تعاىل الوالة بأداء األمانات إىل ف ،كل أمانة وإن كان السبب خاصا  يف لكل أحد
أهلها وأن حيكموا بالعدل  أمر الناس بأن يطيعوهم وينزلوا على قضاياهم ،واملقصود هبم أمراء 

كل األمانات   نمن أقوم األدلة على القاعدة ،وهي تتضم فهذه اآلية  (4) للعدل. احلق املؤثرون
دينية ودنيوية كبريها وصغريها ،وأنه يتحتم على من يقوم بالوالية أن يقيم العدل ويزن األمور 

ويضيف الدريين"إن الشريعة يف سبيل حتقيق العدل واملصلحة العامة . (5)بالقسطاس املستقيم
ويل األمر سلطات تقديرية واسعة ...واليت مل يرد بشأهنا نص من الشرع جيب أن وضعت بيد 

تكون على مقتضى من روح الشريعة ومقاصدها العامة ...فوجب على ويل األمر تقصي املصلحة 
يتخرج عليها أن أمر القاضي ال ينفذ إال ، مث يضيف أن القاعدة والعدل ألهنا لباب الشرع وغايته
                                                           

 .5،6سورة النساء:اآليات (1
،وللوقـوف علـى أداة أخـرى 71رجع سـابق،صحممود أمحد طالفجة :قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منـوط باملصـلحة،م (2

فقهيـة حملمـد بـن مشـري  الغامـدي ،جملـة جامعـة أم القـرى  ةينظر:التصرف على الرعية منـوط باملصـلحة دراسـة تأصـيلية تطبيقيـ
 وما بعدها. 157هـ ،ص1430،سنة4لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،ع

 .58سورة النساء:اآلية(3
هـ(الكشاف عن حقائق غوامض التأويل وعيون األقاويـل يف 538-467القاسم حممود بن عمر )الزخمشري:جار اهلل أبو (4

وجــــــــــــــــــــــــــوه التأويــــــــــــــــــــــــــل ،ت:عــــــــــــــــــــــــــادل أمحــــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــــــــد احملمــــــــــــــــــــــــــود،علي حممــــــــــــــــــــــــــد معوض،مكتبــــــــــــــــــــــــــة العبيكــــــــــــــــــــــــــان 
 .94،95،ص2م،ج1998هـ/1،1418الرياض،ط

 .318م،ص2013هـ/11،1434علي أمحد الندوي:القواهد الفقهية ،دار القلم دمشق ،ط(5



52 
  

من ويل أمرا من أمور العامة كالسلطان األعظم أو خاصا كمن دونه  فكل"، (1)" إذا وافق الشرع
من العمال فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مرتتب على وجود املنفعة يف ضمنها ،ألنه 

   (2)مأمور من الشارع أن حييطهم بالنصح ومتوعد على ترك ذلك بأعظم وعيد"
 .ثانيا:من السنة    
 التقنني  مسألةيفوردت أحديث كثرية تقرر مسؤولية الراعي باإلضافة إىل ما سبق ذكره      
 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -رضي اله عنهما–نذكر أحاديث أخرى،عن عبد اهلل بن عمر 
أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام األعظم الذي على الناس راع وهو »قال: 

عيته،والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته،والمرأة راعية عن أهل مسئول عن ر 
ل راع على مال سيده وهو مسئول وولده وهي مسئولة عنهم ،وعبد الرج بيت زوجها

وحديث معقل بن يسار قال مسعت رسول  (3)« أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهعنه،
يسترعيه اهلل رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد ما من عبد »اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إال »ويف رواية  (4)«رائحة الجنة
 (5)«حرم اهلل عليه الجنة 

املسئولية الشاملة جلميع أفراد  صلى اهلل عليه وسلم  وغريها يقرر فيها النيب فهذه األحاديث     
األمة يف اجملتمع املسلم وأهنا ليست مقصورة على فرد دون آخر،فالتصرف باملصلحة فرض على 

                                                           

فتحـــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــدريين :احلـــــــــــــــــــــــــــــــــق ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــــــــــــلطان الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــة يف تقيده،مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــــــــــــــالة (1
 .105،106م،ص1984هـ/3،1403بريوت،ط

ـــــن حممـــــد الزرقـــــا ت:)(2 ـــــم 1938-هــــــ1354أمحـــــد ب م( شـــــرح القواعـــــد الفقهيـــــة ،ضـــــبط:عبد الســـــتار أبـــــو غـــــدة،دار القل
 .309م،ص189هـ/2،1409دمشق،ط

تعـــــــــــــاىل أطيعــــــــــــــوا اهلل وأطيعـــــــــــــوا الرســـــــــــــول وأويل األمــــــــــــــر أخرجـــــــــــــه البخاري:الصـــــــــــــحيح،كتاب األحكام،بــــــــــــــاب قولـــــــــــــه (3
مسلم:الصـــــــــــــــحيح،كتاب اإلمــــــــــــــارة ،بـــــــــــــــاب فضـــــــــــــــيلة األمــــــــــــــري العـــــــــــــــادل وعقوبـــــــــــــــة /288،ص4،ج7138مــــــــــــــنكم،رقم:
 ،مع اختالف يف بعص األلفاظ.886،ص1729اجلائر،رقم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــم (4 ـــــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــــــرتعى رعيـــــــــــــــــــــــــــــــة فل أخرجـــــــــــــــــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــــــــــــــــاري :الصـــــــــــــــــــــــــــــــحيح،كتاب األحكام،ب
 .887فضيلة األمري العادل وعقوبة اجلائر ،ص :الصحيح،كتاب اإلمارة،بابمسلم/331،ص4،ج7150ينصح،رقم

مسلم:الصحيح،كتاب /331،ص4،ج7151البخاري:الصحيح،كتاب األحكام،باب من اسرتعى رعية فلم ينصح،رقم(5
 .888فضيلة األمري العادل وعقوبة اجلائر ،ص اإلمارة،باب
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الوايل لرعيته،ومن ضيع ما اسرتعاه اهلل فقد خاهنم ويتوجه إليه الطلب مبظامل العباد يوم القيامة  
 (1) فكيف التحلل من مظامل أمة عظيمة.

  أقوال الصحابة واألئمة.  ثالثا:من     
الكرام وقائع دارت فيها اجتهاداهتم مع مصاحل األمة فحيث وجد  الصحابة اشتهرت عن     

مناط املصلحة املعتربة فإن االجتهاد به ألصق والتنزيل عليه أوفق وكلما كان القرب من هذا املناط 
واللياطة به مبكان مكني إال كان االجتهاد قارا يف نصابه ومسدد ا يف منحاه ،وهذا االجتهاد 

اخللفاء الراشدون يف فتاوى وأحكام ومعاجلات اجتهادية جعلت مصاحل املصلحي زف بواكريه 
رائدا يف هذا -رضي اله عنه–وكان عمر بن اخلطاب ،الشرع ومستجدات الواقع نصب عينها 

املضمار لوفرة اجتهاداته املصلحية من جهة ،وبصره التام حتقيق املناطات وفقه الواقع من جهة 
 .(2)ثانية

نقولة عن الراشدين يف الباب كثرية نذكر منها ما يدخل يف فقه األحوال امل إن األمثلة      
صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر  ،كالطالق الثالث الذي كان واحدة على عهد الرسولالشخصية 

:إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة فلو "وسنتني من خالفة عمر،فقال عمر 
،وكان تعطيله للحكم األول دائرا مع تغيري مناطه، وانتقال (3) عليهم" أمضيناه عليهم فأمضاه

املصلحة إىل حمل آخر وهو شأن األحكام مع العلل يقول ابن القيم:"ولكن رأي أمري املؤمنني 
قد استهانوا بأمر الطالق وكثر منهم إيقاعه مجلة واحدة فرأى من املصلحة الناس  نعمر أ

لموا أن أحدهم إذا أوقعه مجلة بانت منه املرأة ...على خالف ما  بإمضائه عليهم،ليععقوبتهم 
وقد جعل اهلل لكل من اتقاه ،كان من قبل حيث مل يتتابع الناس يف إيقاعه وكانوا يتقون اهلل 

 .  (4)خمرجا"
 وع.المطلب الثالث:سلطة ولي األمر في تقييد المباح وصلتها بالموض

 لى صورةباحات عيف الفقه السياسي أن لإلمام احلق يف تقييد بعض امل من القواعد املقررة
                                                           

رح صـــــــحيح البخاري،كتـــــــاب األحكام،مكتبـــــــة الرشـــــــد ابـــــــن بطـــــــال:أبو احلســـــــن علـــــــي بـــــــن خلـــــــف بـــــــن عبـــــــد امللك:شـــــــ(1
 .217-207،ص8الرياض،]دط،دت[،ج

 .39قطب الريسوين:قاعدة تصرف اإلمام،مرجع سابق،ص(2
 .677،ص2أخرجه مسلم:عن ابن عباس ،كتاب التالق،باب:الطالق الثالث،ج(3
 .29،ص3ابن القيم:إعالم املوقعني،مصدر سابق،ج(4
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معينة ،فالشرع أعطى لوالة األمور من حكام وعلماء سلطة احلد من مشول بعض األحكام  
الشرعية ولو عمال بقول مرجوح ضعيف ،أو مينع بعض األشياء املباحة أصال إذا اقتضت ذلك 

،وهذا احلق هو أحد (1)صلحة مبعايريها الشرعيةلحة طارئة ،كل ذلك بشرط حتقيق املصم
االختصاصات املخولة للحاكم مبقتضى منصب اإلمامة من جهة،وهو أحد فروع وتطبيقات 

ويف هذا املطلب حناول بيان مدلول القاعدة وأدلة إعماهلا وعالقتها القاعدة الفقهية السابقة 
     .(2)مبوضوع الدراسة

                                                           

 .215،ص1بق،جمصطفى الزرقا:املدخل،مرجع سا(1
،وهي كذلك من القواعـد "حكم الحاكم يرفع الخالفمن القواعد املهمة املقررة يف باب السياسة الشرعية قول العلماء:"(2

املتفرعة عن قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة،والذي جيب أن يفقه من القاعدة أهنا ليسـت علـى إطالقها،بـل 
خصوصا ما يعود منها إىل املصاحل الدنيوية للمكلفني ،فال ميكن للحاكم بأي حال من األحوال قاصرة على بعض اخلالفات 

-أن يتدخل يف عبادات األفراد وعالقاهتم مع خالقهم إال فيمـا فوضـه الشـرع ويف حـدود ذلـك ،يقـول القـرايف يف هـذا املعـىن :
يقع للحاكم وميتنع نقضه ؟،فقال:إنه إنشاء إطالق  :"ما حقيقة احلكم الذي -جوابا عن استفسار حمتمل على لسان السائل

أو إلزام يف مسائل االجتهاد املتقارب فيما يقع فيه النزاع ملصاحل الدنيا" ويعقد سؤاال آخر وجييب عليه ومنطوقه،:ما ضابط ما 
يف ترتيـب األحكـام  يفتقر حلكـم احلـاكم ،وال يكفـي فيـه وجـود سـببه الشـرعي؟مث جييـب رمحـه اهلل أن الضـابط الـذي يرجـع إليـه

 على أسباهبا من غري حكم احلاكم ،وما يفتقر حلكم احلاكم يعود إىل ثالثة موجبات:
نهــا :الطــالق ة كثــرية مذلــك احلكــم حيتــاج إىل نظــر وحتريــر ،وبــذل جهــد مــن عــامل بصــري ،وضــرب لــه أمثلــ كــون:الس  ب األول

ويل  وغريها .باإلعسار ألنه يفتقر إىل حتقيق اإلعسار ،والتعزيزات والتطليق 
ُ
 على امل

س واملـال فخـص فسـاد الـنفكـون تفـويض  ذلـك احلكـم إىل عمـوم األمـة يفضـي إىل الفـا والشـحناء والقتـال و السبب الثاني:
 حبكم احلاكم ،وأمثلته كثرية منها إقامة احلدود وقسمة الغنائم وجباية اخلراج.

لــك للحــاكم ذفوجــب افتقــار -ني حــق اهلل وحــق العبــدبــ-قــوة اخلــالف يف املســألة مــع تعــارض احلقــوق فيهــا الس  بب الثال  ث:
حــق الســيد يف  العتــق و يفوضــرب أمثلــة كثــرية منهــا: مــن أعتــق نصــف عبــده ال يكمــل عليــه بقيتــه إال حبكــم لتعــارض حــق اهلل 

الثـة :منهـا ثيم فـق هـذا التقسـو األحكـام  امللك،وكمسألة بيع من أعتقه املديان . مث يبني رمحه اهلل املسـألة أكثـر تبيانـا ملـا جيعـل
ليهـــا  ات املتفـــق عمـــوحترمي احملر مـــاال يفتقـــر إىل حكـــم بإمجـــاع البتعـــاده عـــن األســـباب الثالثـــة الســـابقة ،ومنهـــا العبـــادات كلهـــا،

 كالعصري إذا اشتّد،أو املختلف فيها كتحرمي السباع وطهارة املياه. 
طليق على دين مباله،والتذا أحاط الإالثالثة،ومثاله:تفليس املدين منها ما يفتقر إىل حكم بإمجاع الشتماهلا على احد األسباب 

 الغائبني من املفقودين وغريهم ،وفسخ النكاحات باإلعسار أو باإلضرار.
ومنها ما اختلف فيـه هـل هـو مـن القسـم األول أو مـن القسـم الثـاين ملـا فيـه مـن إخالـة باشـتماله علـى أحـد األسـباب أو عـدم 

د يف االشتمال حصـل الـرتدد يف االفتقـار.ومن أمثلتـه:قبض املغصـوب مـن الغاصـب إذا كـان املغصـوب اشتماله،فلحصول الرتد
ذن يف خـالف بـني العلمـاء ،وكـذلك فسـخ النكـاح ‘منه غائبا،هل يفتقر القبض إلذن احلاكم أم آلحـاد النـاس قبضـه مـن غـري 

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي بعد التحالف إذا قيل به .فهذا خمتصر كالم القرايف يف املسألة،ينظر 
ــــــــــــاح أبــــــــــــو غــــــــــــدة ،املطبوعــــــــــــات اإلســــــــــــالمية حلــــــــــــب ســــــــــــوريا ،دار البشــــــــــــائر  ــــــــــــد الفت واإلمــــــــــــام لإلمــــــــــــام القــــــــــــرايف ،ت:عب
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  الق اعدة وضوابطها.الفرع األول:مفهوم     
  .تعريف الق اعدةأوال:     
ميكن أن جنمل معناها باعتبارها مركبا أن من حق من يلي أمر املسلمني يف بلد معني يف أن      

ونصوص .(1)خيتار هلم طريقة ما جاء مباحا يف الشرع من أجل درء املفسدة وجلب املصلحة
إذا أمر بأمر يف موضوع اجتهادي غري مصادم الفقهاء يف خمتلف األبواب تنص على أن السلطان 

للنصوص القطعية كان أمره واجب االحرتام والتنفيذ شرعا فلو منع بعض العقود ملصلحة طارئة 
واجبة الرعاية وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعا فإهنا تصري مبقتضى منعه باطلة أو موقوفة 

وفقا لقاعدة املصاحل املرسلة، وقاعدة تبدل  على حسب التوجيه املصلحي ،وبذلك صرح الفقهاء
عند كالمه عن وجوب منع الفارق الكبري يف السن  (3).ويذكر السباعي(2)األحكام بتبدل الزمان

،ألن حصول بني الزوجني ،وأن تزويج الفتاة الصغرية من الشيخ اهلرم حرام عند بعض الفقهاء
فيه األرواح ،بل هو حياة أشباح تتهاوى وقبور ذلك ال يعترب زواجا تنتعش فيه القلوب وتتزاوج 

تفتح الستقبال أصحاهبا ،وإذا كان كثري من الناس ال يردعهم القول باحلرمة فوجب أن يتدخل 
املشرع ملنعه عمال بالسياسة الشرعية ،إذ لويل األمر منع املباح إذا نشأت عنه مفسدة فكيف إذا  

يؤكد على ذلك بقوله"فأنت ترى من هذه النصوص  ويضرب  الزرقا عدة أمثلة مث .(4)كان حراما
أن األمر السلطاين واملنع حبسب املصلحة يقلب صفة العقد الصحيح النافذ يف أصل الشرع 
،فيصبح عقدا باطال أو موقوفا يف نظر الشرع نفسه بقتضى هذا املنع من ويل األمر 
                                                                                                                                                                              

،ومـا بعـدها،وللوقوف علـى املسـألة أكثـر ينظر:تبصـرة احلكـام 161-33،151،ص1م،ج1995هــ/2،1416بريوت،ط
قســـما رابعـــا علـــى تقســيم القرايف،وكـــذلك معـــني احلكـــام يف يــرتدد بـــني اخلصـــمني مـــن  ،وقـــد أضــاف83،ص1البــن فرحـــون،ج

أحكــام لعــالء الــدين احلنفي.والغــرض مــن ذكــر هــذه املســألة اإلشــارة إىل بعــض صــالحيات احلــاكم والقاضــي خترجيــا علــى هــذه 
 القاعدة يف باب األحوال الشخصية.

بعــض قــوانني األســـرة العربيــة وبعــض االجتهـــادات املعاصــرة ،جامعــة القاضـــي عبــد الرمحــان العمراين:تقييــد املبـــاح يف انظر: (1
 .3عياض مراكش املغرب،ص

 .125،ص1الزرقا:املدخل،مرجع سابق،جانظر: (2
هوأبو حسان مصطفى بن حسين السباعي مـن علمـاء اإلسـالم جماهـد ولـد حبمـص سـورية تعلـم هبـا وبـاألزهر اعتقـل عـدة  (3

ات جليلة منها:السنة ومكانتهـا يف التشـريع اإلسـالمي ،شـرح قـانون األحـوال الشخصـية،املرأة بـني مرات أيام احلتالل ،له مؤلف
 .231،232،ص7الفقه والقانون وغريها،تويف بدمشق .تنظر ترمجته:األعالم للزركلي ،مرجع سابق،ج

 . 78،صم2010هـ/1430مصطفى السباعي:املرأة بني الفقه والقانون،دار ابن حزم بريوت،]دط[،انظر: (4
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بأنه  اري حيث يقول:"عقلسجل ال،ومن األمثلة اليت ضرهبا:تسجيل العقود العقارية يف ا(1)نفسه"
ص القانوين ألن هذا صدر من ويل األمر نفإنه يكون واجبا شرعا حسب ال إذا أوجبه ويل األمر

ملا يتومهه بعضهم  ملصلحة زمنية يف تنظيم السجل العقاري يعود إليه شرعا أمر تقديرها ،فال جمال
،وأنه جيب تنفيذها ديانة وإن  من أن هذه العقود العقارية تبقى صحيحة ونافذة شرعا يف الواقع 

كانت باطلة وغري نافذة قانونا،حبجة أن الشرع مل يشرتط يف شيء من هذه التسجيالت واكتفى 
عامة مها قطب الرحى :"بأن العدل واملصلحة ال.ويقول الدريين (2) باإلجياب والقبول اللفظيني"

ألحكام السياسة الشرعية،فيقتضي على ويل األمر التدخل يف شؤون األفراد يف كل ظرف يغلب 
أن يقيد استعمال احلق بالقدر الذي على الظن فواهتما بعدم التدخل ،ومن هنا جاز لويل األمر 

ذلك قاعدة عامة ترتكز عليها أحكام الشرع فيما يتعلق باملباح بأن  يصون ذلك...وقد نتج عن
ذلك مقيد مبا ال يهدر مقاصد الشرع األساسية وما يتبعها ،وذلك ما يؤكد بأن احلقوق 
واالباحات يف الشريعة مقيدة وذات غايات ومصاحل اجتماعية وإنسانية جيب أن يكون استعماهلا 

و ال يناقض تلك املقاصد أو يهدمها ،وما جاءت نظرية سواء يف بواعثها أو مآهلا على حن
التعسف إاّل كدستور حيكم مشروعية هذا االستعمال ولو كان يف حدود احلق أو 

.ومعىن هذا الكالم أن لويل األمر تقييد احلقوق واالباحات إذا سيء استعماهلا فعال (3)اإلباحة"
 أو قصدا،حاال أو مآال.

 .لمباحثانيا:ضوابط تقييد ا      
لهم يتالعبون حبقوق الناس باسم عيقال بأن إعطاء هذه الصالحية للحكام جي رمبا     

الشرع،بدافع اجلهل أو الفسق أو اهلوى،فكيف جتب الطاعة شرعا يف هذه األمور؟بل إن 
  حترمي املباحات شرعها اهلل ملصلحة العباد ،وقد أنكر تعاىل على من خيالف ما شرع بتحليل أو

َحَراما  َوَحاَلال  ُقْل آلّلُه  ُقْل َأرَأَيْ ُتم ماا أَنَزَل الّلُه َلُكم مِّن رِّْزق  َفَجَعْلُتم مِّْنهُ :تعاىلكما قال 
َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما :وقال تعاىل (4)َأْم َعَلى الّلِه تَ ْفتَ ُرونَ  ۖ   َأِذَن َلُكمْ 

                                                           

 . 219الزرقا:املدخل ،مرجع سابق،ص(1
 . 20املرجع نفسه:ص(2
 . 209الدريين:احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده،مرجع سابق،ص(3
 . 59سورة يونس:الآلية(4
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 اللاه َلْم يَْأَذن بِهِ 
 َواَل تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َه َذا َحاَلٌل َوَه َذا قال تعاىلو (1)

 (2) اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحون ِإنا الاِذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى الّلهِ  ۖ   َحَراٌم لِّتَ ْفتَ ُروْا َعَلى الّلِه اْلَكِذبَ 
يف تفسري اآلية األوىل :"وكفى هبذه اآلية زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فيما  (3).قال الزخمشري

فيه وأال يقول أحد يف شيء جائز أو غري  االحتياطيسأل عنه من أحكام ،وباعثة على وجوب 
وكالم (4) ليتق اهلل وليصمت وإاّل فهو مفرت على اهلل."فجائز إاّل بعد إتقان وإتقان ومن مل يوقن 

 :وغريه من املفسرين صحيح لذا ضبط العلماء هذه املسألة جبملة من الشروطالزخمشري 
إذا كــان احلــاكم جمتهــدا مل جتــب عليــه املشــورة وإن كانــت مســتحبة لــه،وأما اجلاهــل وجــب أ:     

عليه عرض كل أمر له عالقة حبريات األفراد وحقوقهم علـى علمـاء األمـة ،والـذي يظهـر خصوصـا 
كـــل مســـألة يــــراد تقنينهـــا علـــى العلمـــاء الناصـــحني القـــوامني بالقســــط يف زماننـــا أنـــه جيـــب عـــرض  

كــل شــأن   املخلصــني ،بــل جيــب أن يقــوم بتقريــر املصــاحل أهــل اخلــربة والتخصــص العلمــي الــدقيق يف
 .(5) ألن املصاحل مناطات األحكام والتشريعات

قصد الشارع  ضينضبط سلوك اإلمام بطهارة الباعث وشرف النية حىت ال يناق جيب أنب:     
احلكيم يف منحه إياه ،وذلك بأن يعبث اهلوى أو املصلحة اخلاصة أو العمالة ألعداء الدين يف 
تصرفه على الرعية ،كما جيب النظر إىل مآل التصرف الصادر من والة األمور يف استعماهلم 

                                                           

 . 21سورةالشورى:الآلية(1
 . 116سورة النحل:اآلية(2
م كثري الفضل غاية يف الذكاء وجودة القرحية متفننا حممود بن عمر بن حممد بن أمحد الزخمشري اخلوارزمي ،كان واسع العل(3

هـ بزخمشر من قرى خـوارزم 476يف كل علم معتزليا قويا يف مذهبه ،جماهرا به يلقب جبار اهلل  ألنه جاور مبكة زمانا ولد سنة 
هـ،له تآليف 538رفة سنة،برع يف علوم اللغة وما دخل بلدا إال اجتمعوا حوله تتلمذ عل أيب منصور احلارثي وغريه تويف يوم ع

جليلـــة منها:الكشـــاف ،والفـــائق يف غريـــب احلديث،املقامات،وأســــاس البالغـــة،تنظر ترمجته:بغيـــة الوعـــاة يف طبقـــات اللغــــويني  
جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوطي ،ت:حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم،دار الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ن بن صاحل اخلزي مكتبة طبقاة املفسرين حملمد األرندوي،ت:سليما/279،280،ص2م،ج1979هـ/2،1399يروت،ط
 .  173،174م،ص1997هـ/1،1417العلوم واحلكم املدينة املنورة،ط

 . 152،ص3الزخمشري:الكشاف مصدر سابق،ج(4
 ،فتحي الدريين:خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم،مؤسسة الرسالة 222الزرقا:املدخل،مرجع سابق،ص(5

 . 164م،ص2013هـ/2،1434بريوت،ط
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عث سلطاهنم ،أو الصادر من الناس فيما يستعملون من حقوق وإباحات بقطع النظر عن البا
 . (1)واملآل
أن يفضي العمل باملباح إىل مفسدة ظاهرة حمققة ،فيكون تدخل اإلمام بتقييده ملنع ج:     

حصوهلا ،فالناس إذا اجتمعوا على استعمال شيء مباح بصورة يؤول معها تعاطيه إىل ما فيه 
يعة إىل ممنوع :"إذا كان ذر (3)،ألن املباح كما قال الشاطيب (2)حرج وضرر غالب لزم التدخل لدرئه

،ألن احلقوق وسائل لتحقيق مصاحل (4)صار ممنوعا من باب سد الذرائع ،ال من كونه مباحا"
معينة معتربة ،ويؤكد الشاطيب حقيقة املباح بقوله:"قد تتعلق به سوابق أو قرائن أو لواحق خترجه 

ذريعة إىل منهي عنه عن دائرة املباح...ألنه باعتباره وسيلة إىل غاية ثالثة أقسام :قد يكون 
فيكون من تلك جهة مطلوب الرتك ، وقد يكون وسيلة إىل مأمور به فيكون من تلك اجلهة 
مطلوب الفعل،بل قد جاء أن يف جمامعة األهل أجرا ،وإن كان قاضيا للشهوة ألنه يكف به عن 

5)احلرام وقسم ال يكون ذريعة إىل شيء فهو املباح املطلق"

قيقة وإذا كانت هذه هي ح. (

احلقوق واملباحات فإن أهل التحقيق هم الذين يشخصون النوازل ويوازنون بني األضداد، وبناء 
 على املآالت يتم التقييد والرتك.

أن يتعلق تقييد املباح بفرد من أفراده يف أحول وظروف معينة حبيث يفضي إعماله فيها  د:     
حترم اجلماعة من ممارسته ،فال ينبغي أن إىل ضرر بني يلحق الناس ال يكون منعا عاما مطلقا 

يعاقب الكل بسوء تصرف البعض ،وإمنا يكون تدخل ويل األمر بتقييد املباح ملنع مآله السيء 
                                                           

 . 5فتحي الدريين:احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده،مرجع سابق،ص(1
 .5عبد الرمحان العمراين:تقييد املباح ،مرجع سابق،ص(2
أبــو إســحاق إبــراهيم  بــن موســى الغرنــاطي الشــهري بالشــاطيب العالمــة املؤلــف احملقــق النظــار، أحــد اجلهابــذة األخيار،أحــد (3

رع يف كــل فــن ،أخــذ العلــم عــن أئمــة زمانــه كــأيب عبــد اهلل البلنســي وأبــو القاســم الشــريف األئمــة األثبــات والعلمــاء الثقــات البــا
السبيت والشريف التلمساين واملقري وابن لب وابن مرزوق ،وأخذ عنه ثلة من العلماء له مشاركات مع علماء عصـره كالقبـاب 

الــذي مل يســبق إىل مثلــه ،تــويف يف شــعبان ســنة وابــن عرفــة ،لــه مؤلفــات بديعــة منهــا االعتصــام واإلشــادات وأجلهــا املوافقــات 
 . 75،ص1األعالم للزركلي،ج/231،ص1هـ،تنظر ترمجته:شجرة النور ملخلوف ج790

 الشاطيب:إسحاق إبراهيم بن موسى:املوافقات،ت:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان السعودية،(4
 . 178،179،ص1م،ج1997هـ/1،1417ط
 ، 179،180،ص1الشاطيب:املوافقات،مصدر سابق،ج(5
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َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى :بالنسبة للجزء فقط كما قال تعاىل
فلو أساء بعض املسلمني .(1) 

تطبيقه فال يكون هذا حجة ملنعه عن األمة كلها.فكلما كان فهم تعدد الزوجات أو احنرفوا يف 
ويل األمر عاملا بالسياسة الشرعية كان أقرب إىل الصواب يف أموره،وكلما كان مشاورا ألهل العلم 

فهذه أهم الشروط  ،(2)الناصحني يف كل االختصاصات كلما كان منحاه سليما وتدبريه رشيدا
  اليت جيب أن حتف كل اجتهاد.

 .الفرع الثاني:أدلة تقييد المباح في الفقه اإلسالمي      
 نوعمل الراشدي-لمصلى اهلل عليه وس–شهد هلذه القاعدة الفقهية أدلة من سنة الرسول       

أدلة  هذه بعضرضي اهلل عنهم وخاصة عمر الذي ما قواعد االجتهاد املصلحي وبني أسسه و 
 القاعدة.
أن رسول اهلل رصي اهلل عنه –البخاري وغريه عن سلمة ابن األكوع مارواه: من السنة أوال:      

فلما  ،«من ضحى منكم فال يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا » قال: -صلى اهلل عليه وسلم–
ال،إن ذلك عام كان » كان من العام املقبل قالوا يا رسول اهلل نفعل كما فعلنا عامنا أول ؟فقال:

بوصفه إماما هناهم عن ادخار حلوم  فالرسول ،(3)«  يفشو فيكمجهد فأردت أن بِ الناس فيه 
فبني :"(5)،قال ابن حجر(4)األضاحي بصفة مؤقتة حلاجة دعت إىل ذلك،فوجبت عليهم طاعته

                                                           

 . 15سورة اإلسراء:جزء اآلية (1
عبد اهلل بن حممد بن أمحد الطيار:حدود سـلطة ويل األمـر فيمـا يـأمر بـه وينهـى عنـه يف قضـايا النكـاح وفرقه،كليـة الشـريعة (2

 وأصول الدين جامعة القسيم السعودية ،املقال غري مرقم  
،ومســلم 9،ص4،ج5569اب األضــاحي،باب مــا يؤكــل مــن حلــوم األضــاحي ومــا يتــزود منهــا ،رقــمالبخاري:الصــحيح،كت(3

.ورواه مســلم واللفــظ لــه مــن حــديث 949،ص2،ج1974،كتــاب األضــاحي،باب مكــان النهــي عــن حلــوم األضــاحي،رقم
ن مـا كـان مـن النهـي وبـوب لـذلك بقولـه:  بيـا عائشة وفيه أن النهي كان ألجل الدافة اليت وفـدت علـى املدينـة أيـام األضـحى

 عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم،وبيان نسخه وإباحته إىل مىت شاء. 
 .  4العمراين:تقييد املباح،مرجع سابق،ص/218،ص1الزرقا :املدخل،مرجع سابق،جانظر: (4
هــ مبصـر ونشـأ يتيمـا 773ة أمحد بن علي بن حممد املعروف بابن حجر ،أبو الفضل الكتاين العسـقالين الشـافعي ولـد سـن(5

،حفظ القرآن وهو ابن تسع ،وانكب على العلوم حىت بلغ الغاية ورفع الراية ،أحب علوم احلديث فـربع فيهـا ،تتلمـذ علـى يـد 
هــ وتـرك كتـب قيمـة منهـا فـتح البـاري،تنظر ترمجته:حممـد بـن 852الزين العراقي والتنوخي ،واهليثمـي والبقيـين وغريهم،تـويف سـنة

يـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى :املختـــــــــــــــــار املصـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــرون ،دار األنـــــــــــــــــدلس اخلضـــــــــــــــــراء حســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن عق
 .    353،ص1م،ج1995هـ/1،1415جدة،ط
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بلحوم األضاحي ملن مل هذا احلديث وقت اإلحالل والسبب يف التقييد وأنه لتحصل التوسعة 
 مث ذكر بأن هذ احلديث قاله الرسول يف العام التاسع ورفع يف العام العاشر. (1)يضح"

صلى –محى الرسول  وقد(2)« رسولهلال حمى إاّل هلل و » كذلك من اآلثار النبوية قول الرسول:
 كذلك.  أرض النقيع،وأن عمر محى الشرف والربذة-اهلل عليع وسلم

من أرض مل يكن  -صلى اهلل عليع وسلم-وقد استنتج بعض الفقهاء أن ما محاه الرسول      
على سبيل التشريع الدائم بل كان تصرفا باإلمامة ،فيجوز للخليفة من بعده أن حيمي بعض 
األراضي للحاجة ومصلحة األمة ،وهذا من قبيل منع العامة من أمر مباح ولكن ال على سبيل 

 .(3)الدوام
من منع تزوج الكتابيات يف ظروف معينة ،حيث بعث إىل  ثانيا:فعل عمر رضي اهلل عنه     

املدائن من بالد العجم رسالة جاء فيها"بلغين أنك تزوجت  علىحذيفة بن اليمان الذي واله 
امرأة من أهل الكتاب وذلك ماال أرضاه لك ،فطلقها وال تبقها يف عصمتك ،فكتب إليه حذيفة 

ا الزواج أم حرام؟فكتب إليه عمر:هذا الزواج حالل ،ولكن يف نساء األعاجم خالبة ،أحالل هذ
:ال ولكين  وخداعا،وإين ألخشى عليكم منه"ويف رواية ثانية تعليل آخر من عمر إذ يقول عمر

 (4)املومسات منهن" اأخاف أن تواقعو 
هل املعمورة  ة إىل أفحني توالت الفتوحات وأصبح اهلم األكرب هو إيصال الرسالة احملمدي     

كثريا   تح بقاءكلف ذلك األمر تضحيات عظيمة ،فقد استشهد كثري من اجلند ،كما يتطلب الف
سامية أخرى  يف مهاممن اجلند لنشر تعاليم الدين اجلديد،وبقاء البعض على رأس والية األمر و 

ون شهداء بدبقاء كثري من املسلمات عوانس وأصبحت نساء ال ن من نتائج هذه األمور،كا
 ينتج  أزواج ،بل اإلقدام على الزواج بالكتابيات يزيد سوق املسلمات كسادا وما

                                                           

ابـــــن حجـــــر:فتح البـــــاري بشـــــرح صـــــحيح اإلمـــــام البخاري،ت:عبـــــد القـــــادر شـــــيبة احلمـــــد ،،مكتبـــــة امللـــــك فهـــــد الريـــــاض، (1
 .  28،ص10م،ج2001هـ/1،1421ط
 . 167،ص2،ج2370البخاري:كتاب الشرب واملساقات،باب ال محى إالّ هلل ولرسوله،رقم (2
 . 218،ص2:الزرقا:املدخل، مرجع سابق،جانظر(3
الطربي:أبــــــــو جعفــــــــر حممــــــــد بــــــــن جريــــــــر الطربي:تــــــــاريخ الرســــــــل وامللوك،ت:حممــــــــد أبــــــــو الفضــــــــل إبــــــــراهيم،دار املعــــــــارف (4

 .. 588،ص3،]دت[،ج2مصر،ط
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عنه،مع كون الكتابيات غري متيقن من إحصاهنن وعفتهن ،وإن كن كذلك فقد يكن عميالت 
-رضي اهلل عنه–ب فيها احليطة والصرامة،لذا فقد رأى عمر دعوة الذي جتال،يف مهد لألعداء 

 . (1)منع هذا الزواج املباح يف األصل نظرا للمآل املتوقع وهو مفسدة عظيمة
 الصادقة وحب ئدها النواياوجيب أن تأخذ هذه االجتهادات العمرية مبوازينها الدقيقة اليت را      

هاده وفقهه مر واجتعاخلري للرعية أضف إىل ذلك وجود عقولية علمية فذة جمتمعة حتاكي عبقرية 
 -رضي اهلل عنه–،وطهارة باطنه وظاهره 

ية على متتع اإلمام هبذه الصالحية فإذا نصت بعض االجتهادات الفقه: عند األئمة ثالثا:     
رضي –جئنا إىل مسألة التسعري وجدنا األنظار ختتلف حوهلا ،مستدلني مبا روى أنس بن مالك 

أن األسعار غلت على عهد رسول اهلل فطلب الناس من الرسول ضبطها فقالوا :يا -اهلل عنه
هو المسعر القابض الرازق الباسط  إن اهلل»،فرفض رسول اهلل التدخل قائال:رسول اهلل سعر لنا 

  .(2)«لبني بمظلمة في دم وال مالاوإني ألرجوا أن ألقى اهلل وليس أحد منكم يط
ن للتسعري من العلماء يقولون بأن هذا احلديث دل على عدم جواز ذلك من و فاملانع     

مل يسعر ولو جاز ألجاهبم ،والثاين :أنه علل املنع  -صلى اهلل عليع وسلم–وجهني:أوهلا أن النيب 
تراضي عليه بكون التسعري مظلمة ،والظلم حرام ،وألنه ماله فلم جيز منعه من بيعه إاّل مبا 

 . (3)املتبايعان كما اتفق اجلماعة
غم مــن ثبــوت لــك بــالر أمــا اإلمــام مالــك بــن أنــس فجعــل التســعري مرتبطــا باجتهــاد اإلمــام ،وذ      
 أس ،ومل ئهم فال بقدر ما يرى من شرا إذا سعر  اع الرسول عنه ،حيث يرى بأن ويل األمرامتن

                                                 يكــــن اإلمــــام مالــــك أول مــــن قــــال بــــاجلواز ،فقــــد روي ذلــــك عــــن ســــعيد بــــن املســــيب وربيعــــة بــــن                                                  
وال نريــد هنــا الكــالم عــن مســألة التســعري ولكــن هــي .(4)بــد الرمحــان وحيــىي بــن ســعيد األنصــاريع

 يف هذا الفصل. وهبذا ننتهي من الدراسة النظرية ،إشارة إىل ذكر العلماء ملثل هذه الصالحيات
                                                           

السنوسي:اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات،دراسة مقارنة يف أصول الفقه ومقاصد لشريعة دار  عبد الرمحان بن عمر(1
 . 165،166هـ،ص1،1424ابن اجلوزي السعودية ،ط

الرتمذي:السنن،كتاب البيوع،باب ما جاء /471،ص3،ج 3451رواه أبو داود :السنن،كتاب البيوع،باب التسعري ،رقم(2
وقال عنه حديث حسن صحيح،ابن ماجة كتاب التجـارات ،بـاب مـن كـره أن يسـعر 582،ص2ج،1314يف التسعري ،رقم

 .وصححه األلباين يف أحكامه على هذه السنن.378ص2200،رقم 
 . 312،ص6ابن قدامة املغين: مصدر سابق،ج(3
 م1،1994بريوت،ط(:املنتقى،ت:حممد العطا،دار الكتب العلمية 494الباجي :أبو الوليد سليمان بن خلف ت) (4



62 
  

 هــــاحيــــث ذكــــرت األســــس الــــيت يعتمــــد عليهــــا القاضــــي ،وأهــــم الضــــوابط الــــيت جيــــب أن تســــر علي
  تصرفاته.

 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني:سلطة الق اضي في تقييد تصرف ات المكلفين في بعض قضايا  
 الزواج.

قضــايا الــزواج الــيت كثــر حوهلــا النقــاش يف األوســاط العلميــة وغريهــا كثــرية، منهــا مــا هــو مهــم      
ســتكون مبثابــة  ،و الــيت  املهمــة ومنهــا مــا هــو أهــم، وحنــاول يف هــذا الفصــل عــرض بعــض القضــايا

مــــــــن جهــــــــة ملــــــــا   عرضــــــــه يف الفصــــــــل األول ،و دراســــــــة تطبيقيــــــــة  مــــــــن جهــــــــة  منــــــــاذج لغريهــــــــا
املتغــريات الــيت تعيشــها األســرة  و ،مستصــحبني الظــروف الــيت حيياهــا املســلمون ،واملســتجداتنيةاث

اجملتمــع املســلم مة ،إذ احليــاة تطــورت بصــورة مدهشــة ،واألعــراف والعوائــد الــيت كانــت حتكــم لاملســ
غابـت عـن اجملتمـع بسـبب تطـور احليـاة األخـالق واآلداب كثريا من   األول مل تبقى كذلك ،بل إن 

املعاصــرة يف شــىت اجملــاالت ،وغلبــت املــادة علــى حســاب القــيم ،ورمبــا كثــريا مــن الفتــاوى واألحكــام 
المنـــا هـــذا ال يعـــين رنا لرتاجعـــوا عنهـــا ،ولقـــالوا بغريهـــا ،وكصـــالـــيت أصـــدرها أصـــحاهبا لـــو أدركـــوا ع

االنســالخ مــن الــدين، والتحلــل مــن األحكــام باســم الظــروف ،بــل جيــب أن يفهــم منــه بــأن شــريعة 
اإلســالم جــاءت بالرمحــة اخلالــدة، والشــمول الــدائم ،واحللــول املســتمرة الــيت مل تعــي بــأمراض األمــة 

كلم  يف توسـنجور.هذه مبا كسبت أيدي الناس ،وأن البالء بقـدر الف توعللها املتجددة ،وإن كان
ثـالث قضـايا يف ثـالث مباحـث،األول :سـلطة القاضـي يف تقييـد سـلوك املكلفـني  عـنهذا الفصـل 

يف بعــض قضــايا اخلطبــة يف الفقــه اإلســالمي وقــانون األســرة،والثاين: ســلطة القاضــي يف حتديــد ســن 
                                                                                                                                                                              

 ،وروى الباجي املنع كذلك،ورواية اجلواز رواها أشهب يف العتبية.  351،ص6ج
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لزوجـــات يف الـــزواج يف الفقـــه اإلســـالمي وقـــانون األســـرة،والثالث: ســـلطة القاضـــي يف تقييـــد تعـــدد ا
 . وقانون األسرة اإلسالميالفقه 

 
 
 
 
 
 
 

في    سلطة الق اضي في تقييد سلوك المكلفين في الخطبة المبحث األول:
 .الفقه اإلسالمي وق انون األسرة

ذا   إألحكام خصوصا مقدمة الزواج وهي من املسائل اليت تتعلق هبا الكثري من ااخلطبة      
طبة يف اهية اخلالعدول عنها، وما قد يصحبها من ضرر،لذا حناول يف هذا املبحث أن نعرف م

ويض كم التع،وحالعدول يف مطلب ثاين حالالشرع والقانون يف مطلب ،وحكم هدايا اخلطبة 
   خلطبة يف مطلب ثالث .عن الضرر املرتتب عن ا

 المطلب األول:ماهية الخطبة.      
 ية .وسنقف يف بعض الفروع عن حقيقة اخلطبة اللغوية والشرعية والقانون     
 الفرع األول:تعريف الخطبة.      
  أوال: لغة.      
طبك؟أي ما أمرك،وهذا خطب جلل ختقول ما ،خطب واخلطب سبب األمر  من الفعل     

،وهو الشأن واألمر صغر أم كرب،وخاطبه خماطبة وخطابا وهو  (1)ومجعه خطوب وخطب يسري
الكالم بني متكلم وسامع ومنه اشتقاق اخلطبة بضم اخلاء وكسرها باختالف املعىن ،فيقال يف 
املوعظة خطب القوم وعليهم بالضم ومجعها خطب والفاعل خطيب واجلمع خطباء ،ويقال عن 

                                                           

 .  62،63،ص2الفريوزابادي:القاموس احمليط،مصدر سابق،فصل اخلاء ،باب خطب ،ج(1
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كسر فهو خاطب ومجعه خطّاب ،فهي بالكسر طلب النكاح وبالضم املرأة خطبها واختطبها بال
 .  (1)الكالم املنثور املسجوع وحنوه

  .ثانيا:اصطالحا     
رأة لى طلب يد املر يف جمملها عو وهي تد تعددت تعريفات الفقهاء للخطبة قدميا وحديثا     

 .للخطبةوهذه بعض تعريفات املذاهب الفقهية  للزواج،
وإن كانت معظم مصادر احلنفية القدمية مل  (2)بأهنا "طلب التزويج" ابن عابدينذكرها      

من ذلك ما ،ختصها بالكالم حيث تكون ضمن مباحث الزواج يف العبارات اليت يتم هبا الزواج
 :جئتك خاطبا ابنتك أو لتزوجين ابنتك،فقال األب يذكر عن أيب حنيفة أنه قال:"لو قال الرجل

  .(3)زم،وليس للخاطب إال أن يقبل"فالنكاح الزوجتك 
بأهنا"استدعاء النكاح وما جيري يف اجملاورة،أوهي فعل اخلاطب من كالم  احلطابوعرفها      

 .(4)وقصد واستلطاف بفعل وقول"
 . (5)بأهنا"التماس اخلاطب النكاح من جهة املخطوبة" الشربيينوعرفها      
  .(6)الرجل املرأة لينكحها""خطبة من احلنابلة قدامةوعرفها ابن      
وعرفها أبو زهرة من املعاصرين بقوله:"هي طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج هبا،والتقدم      

 .(7)إليها أو إىل ذويها ببيان حاله ومفاوضتهم يف أمر العقد ومطالبه ومطالبهم بشأنه"
 .ثا:ق انونالثا      
وعد بالزواج جيوز للطرفني العدول عن اخلطبة األسرة"من قانون 5من املادة 1عرفتها الفقرة     

طلب الزواج وإظهار الرغبة والتعبري عن اإلرادة يف الزواج صراحة  اخلطبة" فاخلطبة بإمجاع الفقهاء
                                                           

 .  96./الفيومي:ملصباح املنري ،مصدر سابق،ص63،ص1املصدر نفسه:ج(1
 . 8،ص3م،ج1992در املختار،دار الفكر بريوت،]دط[ ،ابن عابدين:حاشية رد احملتار على ال(2
  83،ص3االختيار لتعليل املختار ،دار الفكر بريوت ]دط،دت[،جعبد اهلل بن مودود احلنفي:(3
 .  25،ص5احلطاب :مواهب اجلليل،مصدر سابق،ج(4
 .  183،ص3الشربيين:مغين احملتاج،مصدر سابق،ج(5
 اخلرقي،ت:عبد اهلل بن حمسن الرتكي،عبد الفتاح حممد احللو،دار عامل الكتاب الرياضابن قدامة:املغين شرح خمتصر (6
 .  267،ص2م،ج1997هـ/3،1417ط
 .  26]دت[،ص3حممد أبو زهرة :األحوال الشخصية ،دار الفكر العريب القاهرة ،ط(7
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وضمنا والقبول أو الرفض أو االعتذار وتتم اخلطبة إما مباشرة أو دون مباشرة وهي شرعا وقانونا 
 .(1)وعد غري ملزم ألي من الطرفني ،إذ جيوز العدول عنها بسبب أو بدونه

 .وق انوناالفرع الثاني:طبيعة الخطبة شرعا       
 أوال :الطبيعة الشرعية للخطبة.     

عند مجهور الفقهاء ليس عقدا ملزما ،ولكن أقصى ما تؤديه اخلطبة إذا متت أن اخلطبة      
قوله،وإن  عن الرجوع   الطرفني من   اإللزام ،فلكل واحد ،وليس للوعد بعقد قوة (2)تكون وعدا

فهو يستعمل خالص حقه،وليس ألحد عليه من سبيل ،واملصلحة تقضي أن يكون كال  حصل
ة ،ومن املصلحة الرتوي وترديد األمر اطريف عقد الزواج له احلرية التامة قبل إبرامه ألنه عقد احلي

به من غري رضا محل على عقد  مفيه ،حىت إذا   كان حاصال برضا صحيح مل تشبه شائبة،واإللزا
قد يعلمها -يثاق غليظ ال يستمر مع هذا الوصف،إذ قد توجد مربرات معقولة للعادل ،ومخطري 

وما يروى عن مالك من إلزامية الوعد . (3)،جتعله يعدل عن االستمرار -القضاء وقد ال يعلمها
بالتعاقد يف بعض األقوال حممول على العقود ماعدا عقد الزواج ،ألنه عقد احلياة ال يصح أن يتم 

ن  أ،وليس للقضاء سلطان اإلكراه على هذا العقد اخلطري.و  والرضا هو ركن أركان الزواج باإلكراه 
قال  (4)َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ  :كان الوفاء بالعقد من صفات أهل الرب قال تعاىل

  .(5)القرطيب:"أي فيما بينكم وبني اهلل وفيما بينكم وبني الناس"
                                                           

 .  19،ص1،2009طينة ،طحممد باوين:عقد الزواج وآثاره دراسة مقارنة بني الفقه والقانون،مكتبة اقرأ قسن(1
والوفاء بالوعد يف املذهب فيـه عـدة أقوال:ملزم،وضـده،وهل دخـل صـاحبه يف تصـرف بسـببه أم ال ،كمـن قـال آلخـر اشـرت (2

هــذه األرض وأنــا أدفــع تكاليفهــا فــدخل ،فهــذا جيــب الوفــاء بــه:ينظر البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل يف مســائل 
ابـــــــــــــــــــن رشـــــــــــــــــــد،ت:أمحد الشـــــــــــــــــــرقاوي إقباحملمـــــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــــي،دار الغـــــــــــــــــــرب اإلســـــــــــــــــــالمي املســـــــــــــــــــتخرجة أليب الوليـــــــــــــــــــد 

.وجاء يف املوسوعة الفقهية أن  الوفاء بالوعد فيه 35. األحوال الشخصية أليب زهرة ،ص18ص/8،ج2،1988بريوت،ط
،رابعها: الوفـاء بـه سبعة أقوال عند الفقهاء أوهلا:أن إجنازه واجب،ثانيها:واجب إال لعـذر،ثالثها:جيب الوفـاء بـه ديانـة ال قضـاء

مستحب ولو تركه فاته الفضل،خامسها:أن إجناز الوعد اجملـرد غـري واجـب وأمـا املعلـق علـى شـرط فواجب،سادسـها:إذا دخـل 
ــــــب مــــــن هــــــذا األخري.ينظــــــر املوســــــوعة الفقهيــــــة،مرجع  املوعــــــود بســــــببه يف شــــــيء جيبالوفــــــاء بــــــه ،وســــــابع هــــــذه األقــــــوال قري

 .    88-74ص/44سابق،ج
دار ابـــــــــــــن -دكتـــــــــــــوراه-أحكــــــــــــام األحـــــــــــــوال الشخصــــــــــــية للمســـــــــــــلمني يف الغــــــــــــرب،د الغـــــــــــــين الرافعي:ســــــــــــامل بـــــــــــــن عبــــــــــــ(3

  .35./ابو زهرة :األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص214م،ص2002هـ/1،1423حزم،ط
  .177سورة البقرة:جزء اآلية(4
 .62،ص3القرطيب:أحكام القرآن،مصدر سابق،ج(5
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وإذا كانــــــت اخلطبــــــة هبــــــذه األوصــــــاف فــــــإن أحكامهــــــا غــــــري أحكــــــام عقــــــد الــــــزواج ،فتبقــــــى      
املــــــرأة أجنبيــــــة عــــــن اخلاطــــــب وال حيــــــرم أقــــــارب كــــــل منهــــــا علــــــى اآلخــــــر ،وال تــــــوارث بينهمــــــا يف 
حالــــــة وفــــــاة أحــــــد اخلــــــاطبني ،مــــــع جـــــــواز العــــــدول يف أي وقــــــت مــــــن غــــــري حاجــــــة لطـــــــالق أو 

قبـــــل الـــــدخول مـــــن غـــــري حـــــرج فجـــــواز اج بعـــــد العقـــــد فســـــخ،وقد أجـــــاز تعـــــاىل العـــــدول عـــــن الـــــزو 
الا ُجنَ   اَح َعلَ    ْيُكْم ِإن طَلاْق   ُتُم النَِّس   اَء َم   ا لَ    ْم  :تعـــاىل قـــال (1)فســـخ اخلطبـــة مـــن بـــاب أوىل

َوَمت ُِّع  وُهنا َعلَ  ى اْلُموِس  ِع قَ  َدرُُه َوَعلَ  ى اْلُمْقتِ  ِر  ۖ   تَ ْفِرُض  وْا َلُه  نا َفرِيَض  ة   َتَمسُّ  وُهنُّ َأوْ 
فكــل مقــدمات الــزواج مــن . (2) اْلُمْحِس  ِنينَ  َحّق  ا  َعلَ  ى ۖ   بِ  اْلَمْعُروفِ  قَ  ْدرُُه َمَتاع  ا  

  .(3)،ولكل طرف النقضخطبة وتواعد وهتاد وقبول املهر أو بعضه ال تعترب زواجا 
  . ثانيا:الطبيعة الق انونية للخطبة     
ــــــع الــــــبالد ال التشــــــريعات تاتفقــــــ      ــــــى أن عيف مجي اخلطبــــــة جمــــــرد وعــــــد بالزواج،ومنهــــــا ربيــــــة عل

وعـــــــدا  "علـــــــى كوهنـــــــا5مـــــــن املـــــــادة1قـــــــانون األســـــــرة اجلزائـــــــري الـــــــذي نـــــــص صـــــــراحة يف الفقـــــــرة
جيـــــوز للطـــــرفني العـــــدول عنهـــــا "فهـــــي ال ترقـــــى إىل مرتبـــــة العقـــــد وال ترتتـــــب عليهـــــا آثـــــاره  بـــــالزواج

 . (4)من التزامات وأحكام وآثار
من  فظ الوعدلبعض الباحثني إذ أن استعمال إال أن هذه املادة قد انتقدت من طرف      

لعامة ااره الشريعة ،باعتبحيث الصياغة القانونية له مدلول معني يف نظرية العقد يف القانون املدين
نكل وقاضاه  حيث جاء فبها"إذا وعد شخص بإبرام عقد مث70لاللتزام من خالل نص املادة 

ة الشكل متوافر بق منها ط الالزمة وخاصة ما يتعلاملتعاقد اآلخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشرو 
 املدين. فيتضح من هذه املادة إلزامية الوعد يف النطاق ،قام احلكم مقام العقد" 

                                                           

 2010اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري ،دار البصائر اجلزائر،]دط[،عبد القادر داودي:أحكام األسرة بني الفقه (1
 .44،45ص
 236سورة البقرة:اآلية(2
عبـــــــــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــــــــاب خالف:أحكـــــــــــــــــــــــــام األحـــــــــــــــــــــــــوال الشخصـــــــــــــــــــــــــية يف الشـــــــــــــــــــــــــريعة اإلســـــــــــــــــــــــــالمية ،دار القلـــــــــــــــــــــــــم (3

 21م،ص1990هـ/2،1410الكويت،ط
األســـــــــــــــرة اجلزائـــــــــــــــري،دار الـــــــــــــــوعي حمفـــــــــــــــوظ بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــغري :أحكـــــــــــــــام الـــــــــــــــزواج يف االجتهـــــــــــــــاد الفقهـــــــــــــــي وقـــــــــــــــانون (4

 62م،ص2013هـ/1434اجلزائر،]دط[،
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فقانون األسرة يبدو أنه خالف هذه القاعدة املقررة يف القانون املدين حيث اعترب اخلطبة من      
جهة وعد، ومن جهة أخرى غري ملزمة،وتطبيق النصوص هبذه الطريقة يؤدي إىل تضارب 

،رغم ما يقدم من أعذار فاألوىل استعمال مصطلح متهيد األحكام يف املصطلح القانوين الواحد
،من أجل احلفاظ على داللة املصطلح القانوين،ومن أجل االبتعاد عن اجلدل القانوين  بدل وعد

 . (1)الذي يدور يف هذه املسألة
 

  ةن األسر قه اإلسالمي وق انو في الفالمطلب الثاني:حكم هدايا العدول عن الخطبة  
 .الجزائري

 عنها مع كون العدول حيصلاخلطبة كما سبق جمرد متهيد ومقدمة سابقة عن الزواج وكثريا ما      
 ا سيتم بيانهمة ؟وهذا من املاحية الشرعية والقانوني أحد اخلاطبني قدم لآلخر هدايا فما حكمها

 يف فرعيني.
 الفرع األول:حكم الهدايا في الفقه اإلسالمي .     
 إذا كانت إالمه ،من الناحية األخالقية ال ينبغي لإلنسان أن ينقض وعده ويرجع يف عز      

ى مذهب لناس علهناك مربرات مقبولة وحجج منطقية ،وقبل أن نعرض املسألة نشري بأن محل ا
 معني يكون عن طريق القضاء،وهذه آراء العلماء يف املسألة.

  .أوال:الحنفية     
ذهب احلنفية إىل أن اهلدايا اليت منحت للمرأة  أثناء اخلطبة وليست جزءا من املهر أن هلا      

إىل أبعد من ذلك حيث يقول جبواز الرجوع يف اهلدايا ولو  (3)،بل ذهب السرخسي(2)حكم اهلبة
                                                           

بـــــــــن الشــــــــــويخ الرشيد:شــــــــــرح قــــــــــانون األســـــــــرة املعــــــــــدل دراســــــــــة مقارنــــــــــة بـــــــــبعض التشــــــــــريعات العربيــــــــــة ،دار اخللدونيــــــــــة (1
 .30،31م،ص2008هـ/1،1429اجلزائر،ط

 
ـــــــة والشـــــــافع(2 ـــــــني احلنفي ـــــــزواج والطـــــــالق ب ـــــــو بكـــــــر العامري:أحكـــــــام األســـــــرة ال ـــــــة،دار احلامـــــــد إمساعيـــــــل أب ية دراســـــــة مقارن

 . 71م،ص2009هـ/1،1419األردن،ط
هو اإلمام اجلليل أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهيل امللقب بالسرخسي نسبة إىل مدينة سرخس من بالد خراسان أحد (3

ق األقـــران صـــاحب الفحـــول النظـــار ،مشـــس األئمـــة األخيـــار ،إمـــام زمانـــه يف الفقـــه واألصـــول والكـــالم ،الزم احللـــواين ،حـــىت فـــا
املبسوط الذي ألفه وهو يف السجن مغبون ،تفقه عليه حممد بـن إبـراهيم احلصـريي وعثمـان بـن علـي بـن حممـد البيكنـدي،وأبو 

هــ،تنظر ترمجتــه:اجلواهر املضـية يف تــراجم 490حفـص عمـر بــن حبيـب جـد صــاحب اهلدايـة لألمــة  وغـريهم مـات  حــايل سـنة
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مث تزوجها فله أن يرجع فيها ،ألهنا ملا كانت هبة حيث يقول:"رجل وهب المرأته  بعد الزواج
علمنا أن مقصوده العوض ومل ينل ذلك،فإن قيل بأن مقصوده أن  -حني وهب هلا-أجنبية منه 

قلنا :هذا ليس مبقصود شرعي فيما  يرجع يف اهلبةفينبغي أن ال -وقد فعلت -منه تزوج نفسها 
وبالنكاح ،وإن حصل له امللك فقد وجب عليه البدل فال يعترب ذلك  هشرعت اهلبة له فال معترب ب

.ويذكر رمحه اهلل أن الفصل فيها إن مل يكن بالرتاضي حصل  (1)يف املنع من الرجوع يف اهلبة"
يف مواضع أخرى بعض موانع الرجوع يف اهلبة فقال:"فإن كانت اهلبة هالكة أو بالتقاضي،ويذكر 

واستدل احلنفية . (2)مستهلكة أو خارجة عن ملك املوهوب ...أو زادت عنه فال رجوع فيها"
ويف بعض .(3)«أحق بهبته ما لم يثب منها رجلال» -صلى اهلل عليع وسلم-ملذهبهم بقول النيب

 (4)«هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئهفإن رجع في »طرق احلديث
 إذا حصل  نها،إالما احلديث دل على جواز الرجوع يف اهلبة إذا مل يعوض ،وهدايا اخلطبة وهذ

ضرر كبري ،كما لو خيط الثياب أو فات مانع ،ألن يف إلزام املوهوب له باسرتداد املوهوب 
ع يف لرجو أن هذا ال يعد مانعا ،ليسر الض املخالفني عاملوهوب بأكل أو إهداء  أو غريها ،ورد ب

 .(5)القيمة بعد تقديرها من أهل اخلربة يوم اإلهداء أو يوم الفسخ
 ثانيا:المالكية .     

                                                                                                                                                                              

ــــــد  ــــــدين أيب حممــــــد عب ــــــة حملــــــي ال ــــــوم الريــــــاض احلنفي ــــــو ،دار العل ــــــاح حممــــــد احلل ــــــد الفت ــــــاء احلنفي،ت:عب القــــــادر بــــــن أيب الوف
 .   81،82،ص3م،ج1993هـ/1،1413،ط
 . 81،ص12السرخسي:أبو بكر حممد بن أيب سهيل:املبسوط،دار املعرفة بريوت لبنان،]دط،دت[،ج(1
 .82املصدر نفسه:ص(2
ــــاب مــــن وهــــب هبــــة رجــــاء ثواهبــــا،رقم ذكــــره الزيلعــــي وذكــــر طرقه،فقــــد رواه ابــــن ماجــــة عــــن أيب (3 ــــاب اهلبــــات ،ب ــــرة كت هري

والــــــــــــــــدارقطين :الســـــــــــــــــنن ،ت:األرنـــــــــــــــــاؤوط عبـــــــــــــــــد املـــــــــــــــــنعم شـــــــــــــــــليب حممـــــــــــــــــد كامل،بـــــــــــــــــاب العاريـــــــــــــــــة /407،ص2387
 ./احلاكم:املستدرك461،ص3م/ج2004هـ/1،1424،مؤسسة الرسالة بريوت،ط2969،2970،2971رقم

ومل خيرجـــــــــــــــــــاه،دار احلـــــــــــــــــــرمني ،وقـــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــحيح علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــرط الشـــــــــــــــــــيخني 2378كتـــــــــــــــــــاب البيـــــــــــــــــــوع ،رقـــــــــــــــــــم 
 سامل عن أبيه وذكر ابن حجر أن اجلزء احملفوظ هو عن عمرو بن دينار عن667،ص2م،ج1997هـ/1،1417القاهرة،ط

 .159،160،ص3عن عمر ،قال البخاري :وهذا أصح ينظر:تلخيص احلبري البن حجر ،مصدر سابق، ج
 ومرة من حديث" ال حيل ملسلم يهب هبة مث يرجع فيها..."ووهذه الزيادة رواها غري واحد مرة تتمة للحديث السابق (4

 . 158،ص3ينظر تلخيص احلبري،ج
 .71،72إمساعيل البامري:أحكام األسرة،مرجع سابق،ص(5
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تعددت آراء املذهب يف املسألة ورمبا عادت يف اجلملة إىل ما ذكر يف الشرح الصغري حيث      
فلو تزوجت بغريه فال رجوع له بشيء ،وكذا -أي يف خطبة التعريض-جاء فيه"وجاز اإلهداء فيها

عنه ولو كان الرجوع من جهتها إال لعرف أو لو أهدي أو أنفق ملخطوبة غري معتدة مث رجعت 
،وجاء  (1)إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها ،ألنه يف نظري شيء مل يتم " شرط ،وقيل

يف مواهب اجلليل عن بعض أعالم املذهب "من تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال:اشرتوا به طعاما 
به ،فإن جاء من قبلهم ضمنوا له الدينار ،والطعام هلم،وإن   واصنعوه،فوقع الشراء وانفسخ النكاح

 (2)من قبل الزوج فليس له إالّ الطعام إن أدركه"كان 
،إذ ال يرجـع اخلاطـب بشـيء ممـا أهـداه إن  فاملالكية من خالل هذا الكالم مييزون بني العادل      

كان العدول من جهته حىت ولـو كـان قائمـا إال إذا وجـد عـرف علـى خـالف ذلـك،حىت ال جيتمـع 
هلـــدايا،وإذا كـــان العـــدول مـــن جهتهـــا فيحـــق للخاطـــب علـــى املـــرأة أملـــان أمل العـــدول وأمل اســـرتداد ا

الرجوع حىت ال جيتمع عليه أملان أمل اإلنفاق وأمل عدم إكمال الـزواج،ويف املـذهب قـول آخـر بعـدم 
ويتبني من خالل كالم علماء املذهب أن األدلة يف املسألة مستمدة من عموم .(3)االسرتداد مطلقا

  ضرار مقاصد الشرع اليت تنص بأنه ال ضرر وال
من س عى ف ي نق ض م ا إعماال للقاعدة الفقهية"واملفىت به يف املذهب الرأي القائل بالتفصيل      

  (4)"تم من جهته فسعيه مردود عليه
 ثالثا:الشافعية.     
ذهب الشـافعية إىل األخـذ مبطلـق داللـة احلـديث السـابق وهـو احلـق يف الرجـوع يف اهلبـة بغـض      

مينـــع مـــن اســـرتداد اهلـــدايا وقـــال  الـــذيالنظـــر عـــن العـــادل أو ســـبب العـــدول والـــدخول وحـــده هـــو 
الشـافعة بـأن احلـديث جعـل للواهـب األحقيـة يف املوهــوب إذا مل يعـوض عنهـا مطلقـا مـن غـري فــرق 

انت اهلبة باقية أم مستهلكة ،كما أن القصد يف اهلدايا هو العوض املتمثل يف النكـاح بني ما إذا ك
                                                           

 الدردير:أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير:الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك،دار املعارف،(1
 .348،ص2]دط،دت[،ج

 .41،ص6احلطاب :مواهب اجلليل،مصدر سابق،ج(2
ـــــد القـــــادر داودي :أحكـــــام األســـــرة ،مرجـــــع ســـــابق،ص(3 ـــــزواج يف الفقـــــه املـــــالكي ،دار 46عب ./بلقاســـــم شـــــتوان:اخلطبة وال

 .46،47م،ص2007الفجراجلزائر،]دط[،
 ،1الزحيلي دار الفكر دمشق،طينظر شرح القاعدة و تطبيقاهتا :القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة حملمد (4

 .512،ص1م،ج2006هـ/1424
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ممـــا يتلـــف بســـرعة فيقـــدر والـــدخول وهـــذا مل حيصـــل ،فوجـــب االســـرتداد بـــل حـــىت الطعـــام وغريهـــا 
 .(1)ويعوض قيمة

يس .تعددت األقـوال يف املـذهب منهـا مـا يوافـق املـذهب الشـافعي ،ويف قـول لـرابعا:الحنابلة     
ألنـــه هبـــة ،وال جيـــوز عنـــدهم للخاطـــب الرجـــوع يف شـــيء ممـــا أهـــداه ،ســـواء كـــان قائمـــا أو هالكـــا 

  .(2)الرجوع يف اهلبة بعد قبضها إال األب وحده
 

هب  يس بـني املـذاوهلـا ،لـحبعد عرضنا للمسألة من الناحيـة الفقهيـة يتبـني بـأن األنظـار خمتلفـة      
 اهلـــدايا إال رجـــوع يفاملختلفـــة ولكـــن يف املـــذهب الواحـــد ،فاملالكيـــة مـــثال مـــنهم مـــن يقـــول بعـــدم ال
لعــوض بـة اا علـى هلعـرف أو شـرط ومـنهم مــن قـال بالتفصـيل ،والشــافعية واحلنابلـة مـنهم مـن كيفهــ
ه مــا فيــه مــن لقــول فيــاومــنهم مــن قــال بعــدم ذلك،واحلنفيــة قــالوا بــالرجوع اشــرتطوا بقــاء هــا ،وهــذا 

األرجــح يف   لعــادل هــوااخلــالف .ورمبــا قــول املالكيــة القائــل بالتفصــيل املميــز بــني الطــرف احتمــال 
 ق.ة احلقو املسألة  إلقامة العدل بني الطرفني ،وهو  روح الشريعة اليت جاءت لصيان

 الفرع الثاني:حكم الهدايا في الق انون والقضاء.      
  م الهدايا في ق انون األسرة الجزائري.كأوال :ح     
سرتد اخلاطب من يمن قانون األسرة حكم اهلدايا بنصها"ال 5من املادة  3نّظمت الفقرة     

ته تهلك مما أهديسا مل املخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه ،وعليه أن يرد للمخطوبة م
هدايا أو  ستهلك منيوإن كان العدول من املخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما مل قيمته، أو  له

 هو على ما قيمته"من خالل هذه الفقرة يتضح أن قانون األسرة فرق بني اجلهة العادلة
قدمة م اهلدايا املراحة حكصمفىت به عند املالكية ،ولكن مما جتدر اإلشارة إليه أن املقنن مل يذكر 

 رحلة اخلطوبةأة يف مللخاطب من املخطوبة إذا كان العدول منها ،ويرجع هذا رمبا إىل كون املر 
 ا كان العدولدايا إذ،أو ألن املادة ذكرت حكم اهلهي اليت تأخذ اهلدايا يف العرف وليس العكس 

 من الرجل ويقاس على هذا احلكم.حىت تتم التسوية من غري إجحاف.
                                                           

هــــ(احلاشية املســـماة حتفـــة احلبيـــب علـــى شـــرح اخلطيـــب،دار 1221البجريمـــي :ســـليمان بـــن حممـــد بـــن عمـــر الشـــافعي ت)(1
 .156-153،ص4م،ج1996هـ/1،1417الكتب العلمية بريوت،ط

 .66غري :أحكام الزواج،مرجع سابق،صحمفوظ بن الص/47عبد القادر داودي :أحكام األسرة ،مرجع سابق،ص(2



71 
  

"،والقيمة  كما أن نص املادة أثار جدال فقهيا يف عبارة "ما مل يستهلك من هدايا أو قيمته      
الذي مجع بني الراجح عند املالكية وقول احلنفية يف حكم اهلدايا،  2005أضيفت يف تعديل 

عندما نظر إىل اجلهة العادلة من جهة وهي وجهة املالكية ،وعندما اشرتط بقاء اهلدية وعدم 
.فهل القيمة تعود إىل التالف واملستهلك وما يف حكم ذلك،وأنه كها وهو شرط احلنفية استهال 

 .(1)يقّوم ويقّدر ويعوض تعويضا كما فهم بعض الشراح
أم أن القيمة تعود على القائم غري اهلالك ،وأن العادل له االختيار يف رد اهلدية القائمة عينها      

كما أن استعمال عبارة االستهالك تثري غموضا كبريا   .(2)بدهلا كما فهم البعض اآلخر أو قيمتها،
،فهل تدخل اهلبة والبيع واإلعارة وغريها من أنواع التصرف يف املعىن أم ال كما أن النص هبذه 

معتربة ورمبا تبيت تقدمي هدايا ذات قيمة  -مثال–الصورة يؤدي إىل التحايل بأن تطلب املخطوبة 
ية العدول مث تتصرف فيها بشكل من األشكال الناقلة للملكية تصرفا صوريا ،وتقول بعد ن

 العدول أهنا خرجت من يدها.
كما أن هناك أمرا ينبغي اإلشارة إليه وهو أن النص مل يتحدث عن املتسبب يف العدول إذ       

ة تصرفا ال يقبله قد يلجأ أحد اخلاطبني للعدول بسبب تصرفات صاحبه ،كما لو تصرفت املرأ
وما  - كما هو حاصل يف زماننا من خروج اخلطيبات مع رجال آخرين أو غري ذلك-الشرع 

وبعد         (3) يقال عن املرأة يقال عن الرجل يف عصر تعقدت فيه األوضاع ،وقل الوازع الديين
على إطالقه    توضيح هذه اجلوانب من قانون األسرة يف هذا الشأن فاألفضل إعمال قول املالكية

،ويكون السرتداد عينا أو مثال أو يف اهلدايا وربط ذلك بسبب العدول وحيثياته ال جمرد العدول
 . (4)قيمة ،ويرتك التقدير للقاضي الذي يبحث تفاصيل القضية وحيكم مبا يراه عدال

 .ثانيا:حكم الهدايا في التطبيق القضائي     
                                                           

عبـد القـادر بـن حـرز اهلل :اخلالصـة يف أحكـام الـزواج والطـالق يف /48عبد القادر داودي:أحكام األسـرة،مرجع سـابق،ص(1
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:من املقرر شرعا 1991-04-23ء يف القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ جا     
وقانونا أنه ال يسرتد اخلاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ،ومن مث فإن النعي على القرار 
املطعون فيه بتناقض األسباب غري سديد يستوجب الطعن ،وملا كان من الثابت يف قضية احلال 

اجع عن إمتام إجراءات الزواج والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن تر  أن الطاعن 
قضاة املوضوع برفضهم طلب الطاعن السرتجاع اهلدايا طبقوا صحيح القانون ومىت كان كذلك 

 .(1)استوجب رفض الطعن
م : من املقرر قانونا أنه يتوجب على املرأة 1993-07-13وجاء يف القرار املؤرخ يف      

وال تستحق  ،مل يستهلك من هدايا وغريها  املخطوبة عند عدوهلا عن إمتام الزواج أن ترد ما
نصف الصداق إال عند الطالق قبل الدخول وملا ثبت يف قضية احلال أن الطاعنة هي اليت 
عدلت عن إمتام الزواج وبدون مربر شرعي أو قانوين فإنه ال ميكن واحلالة هذه حتميل املطعون 

سائر واألضرار املرتتبة عن ذلك ،وأن دفع الطاعنة بأحقيتها يف نصف الصداق إمنا ضده باخل
مما يتعني القول أن قضاة املوضوع أصابوا يف قضائهم  يتحقق لو   الطالق بإرادة الزوج ،

ومما يشار إليه هنا ما جاء يف القرار لثاين باسرتداد ما مل يستهلك من  .(2)،ويتوجب رفض الطعن
كأن القضاء مييل أكثر إىل األخذ برأي احلنفية يف اشرتاط بقاء  اهلدية السرتدادها ،وكذلك هدايا  

طالب هبا كثري  تعليق العدول باملربر الشرعي أو القانوين كما جاء يف نص القرار وهي نظرة وجيهة
 من الفقهاء.

 ء .المطلب الثالث:حكم تعويض ضرر العدول في الشرع والق انون والقضا     
ل عدول بني قائر بعد المن املسائل اليت تعددت فيها اآلراء الفقهية قضية التعويض عن الضر      

ا مت حوله وهذا ة اختلفوعدم قائل به ،ومل يبق اجلدل عند الفقهاء فقط. بل حىت القوانني العربي
 سنبحثه يف هذا املطلب.

 رر عند الفقهاء.ضالفرع األول :التعويض عن ال     
 .  حقيقة الضررأوال:     
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الضرر نوعان مادي وهو الذي يصيب الشخص يف ماله ،وأديب وهو كل ما يصيب الشخص 
أدبيا أو ماديا .فاملخطوبة قد تتضرر (1)معنويا كخدش يف الشعور أو يف العاطفة أو يف السمعة 

ب عليها خاطبا آخر مستعدا للعيش معها يف مستوى من املعيشة طاضررا بالغا كأن يفوت اخل
 يفاجئهمأعلى وأكرم أو صاحب مكانة اجتماعية أفضل ،فالذي يبقى مع املخطوبة سنني مث 

وت عليها كثريا من اخلاطب وصارت يف سن تقل الرغبة فيها ،وما يصاحب فبعدوله بعد أن 
 لى ألسنة الناس.ال تفتأ تردد ع مشاعرها ختدش  ذلك من إشاعات

 :(2)إن هذه املسألة قل أن يذكرها الفقهاء القدامى وذلك راجع ألسباب عدة ،منها     
اليسر و لبساطة ا*إن مثل هذه األمور كانت على عهد القرون األوىل تسري على حنو من      

أضف إىل ،ألحوال لعدم استمرار اخلطبة لفرتة طويلة ،وعدم التكلف بإنفاق املال يف غالب ا
 التعفف الذي كان حيول دون طلب التعويض القضائي. 

جلانبني أن اما على دول مقرر شرعا ،فكان لزاإن طريف اخلطبة يعلمان مسبقا بأن حق الع*     
ذا ما ي حق ،هيتوقع عدول صاحبه يف أي وقت ،فال يعترب وقوعه مفاجأة وال اعتداء على أ

 جيعل الطرفني ال يعطي اخلطبة أكثر ما تستحق.
كراه والضغط ال لإل فة العقود ويتأكد ذلك يف عقد احلياة فال جما*إن الرضائية شرط يف ك     
ى مل ترتك ء القدامأحد بإمتام عقد الزواج،خصوصا وأن احلياة االجتماعية يف عهد الفقهاعلى 

م لتمسك بتعاليامون عن جماال لإلضرار باملخطوبة اللتزام اجلميع بأحكام الشرع ،فلما عدل املسل
 اإلسالم وقلدوا الغرب يف كل أمر حصل املكروه.

ينت رون فقد تباأما الفقهاء املعاص ضررأقوال المعاصرين في التعويض عن الثانيا:    
  سطا . و موقفا  اجتاهاهتم بني مؤيد ومعارض لفكرة التعويض ،واجتاه ثالث وقف من الرأيني

  :االتجاه األول عدم التعويض مطلق ا.أ      
من كبار -حممد خبيت املطيعي  وممن قال به إىل عدم التعويض مطلقاا االجتاه ذهب هذ     

فليس للقاضي احلكم بالتعويض ألن العدول حق مقرر شرعا بال قيد ،وألن العادل -علماء األزهر
ماله ،وألن اخلطبة قي الزواج من مقاصدها التبني والرتيث حىت  يف يسرتد هداياه فكيف يغرم

                                                           

 .73حمفوظ بن الصغري :أحكام الزواج،مرجع سابق،ص (1
 .74،75نفسه:صاملرجع  (2
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،وألن من (1)عقد الزواج يكون كل طرف على بينة تامة ،كما أن الرضا هو الركن احلقيقي يف
وهي تفيد أن كل ما جاز لإلنسان (2)"الجواز الشرعي ينافي الضماناملقرر شرعا قول الفقهاء"

أن يفعله شرعا فإذا ترتب عليه ضرر ال يضمن ،ألنه منايف للجواز واجلواز يدل على اإلباحة فال 
بل إن كل ما حيصل ويسبق ل العادل أي مسؤولية ألنه استعمل حقا مباحا شرعا،ومل يتعدى،حيمّ 

عقد الزواج هو نتيجة هتور أو تقصري يف حق النفس وسببه االغرتار والطيش وعدم سرب األمور 
 ،وهذا الرأي قال به بعض الباحثني.(3)

 جوب التعويض مطلق ا.و :االتجاه الثاني  ب     
ذهب أصحابه إىل القول بوجوب التعويض مطلقا سواء كان الضرر ماديا أم معنويا ،وممن      

فهي ارتباط قد ينشأ عنه تصرفات  عقدا تبىن هذا الرأي حممود شلتوت ،ألن اخلطبة وإن مل تكن
يتحمل أحدمها بسببه مغارم مالية ،وإن كان العدول ال خيلو عن تغرير ،وال تعارض عند أصحاب 

الرأي بني كون العدول حقا ،وبني تعويض الضرر ،ألن التعويض ال عن العدول اجملرد  بل  هذا
عن الضرر الناشئ عن العدول بعد أخذ األهبة والسري يف أسبابه ،فالتعويض ليس ألنه استعمل 

 .(4)حقا ،ولكن ألنه استعمله يف وقت ينزل الضرر بغريه
وطريقة إزالته  (5)"والضرر يزال"" " ضرر وال ضرارالقررة يف هذا الشأن "ومن القواعد امل     

هنا التعويض واجلرب،وممن قال هبذا الرأي الدريين حيث اعتربه ضربا من التعسف يف استعمال احلق 
،إذ ليس يف الشرع حق مطلق يتصرف فيه صاحبه كيف يشاء ،بل جيب أن يتوخى صاحبة الغاية 
النوعية اليت رمسها الشارع ،فيجب أن يكون قصد صاحب احلق موافقا لقصد الشارع وإال كان 

اله لغري غاية أو إلضرار هو عبث وحتكم ،والشريعة ال حتمي حقا إاّل بقدر ما حيقق استعم
                                                           

 40م،ص2012هـ/2،1434سليمان ولد خسال:امليسر يف شرح قانون األسرة اجلزائري،دار األصالة اجلزائر ،ط (1
 .76حمفوظ بن الصغري :املرجع السابق،ص
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أو  صاحبه الغرض الذي من أجله شرع احلق ،وجيب التعويض مىت كان القصد أو املآل سيئا 
كالمها ،ال على أساس املسؤولية التقصريية وإمنا على أساس املسؤولية التعسفية ،كل هذا ما مل 

وهبذا الرأي قال مصطفى السباعي إذ هو مبدأ . (1)اب معقولة تسوغ هذا العدولتكن هناك أسب
 .(2)تقره الشريعةعادل 

 
 

 .:المذهب الق ائل بالتفصيلج     
تبىن هذا الرأي مصطفى شليب وأبو زهرة وغريمها حيث يقول بعد عرض املذهبني السابقني      

:"واحلق أننا ال نستطيع أن نقر الرأي األول الذي مينع كل تعويض بإطالق ،كما ال نستطيع أن 
 نقر الرأي الثاين ،بل نقول قوال وسطا فنقرر أن العدول يف ذاته ال يكون سببه للتعويض ،ألنه
حق واحلق ال يرتتب على إتيانه تعويض قط،ولكن رمبا يكون اخلاطب قد تسبب يف إضرار نزلت 

ولكن كأن يطلب من اخلاطب نوعا من اجلهاز أو إعداد سكن باملخطوبة ،ال جملرد اخلطبة 
،فالضرر نزل بسبب عمل كان من الطرف اآلخر العادل ،وإذا مل يصر األمر كذلك فال تعويض 

ما للعادل دخل فيه وهذا يلزم التعويض،وما ليس للعادل دخل فيه وهذا ال  ،فالضرر قسمان
 . (3)يعوض
 ون العدول كم ،اخلاص  دليالن أحدمها خاص ،والثاين عاعلق هبا يوحقيقة هذه املسألة أهنا      

وأخر عام وهو ما تقرر يف الشرع بأنه"ال  ، "ينايف الضمان " واجلواز الشرعي حق مقرر شرعا
،وهو حاكم على مجيع تصرفات املكلفني ومقتضاه أن كل من تسبب يف  "وال ضرارضرر 

أو تعويضا جربا للضرر بقدر اإلضرار بغريه دون وجه حق ملزم بإزالة هذا الضرر عينا إن أمكن 
املكان ،ولو كان الضرر نتيجة الستعمال حق ،كي ال تتخذ احلقوق ذرائع لإلضرار ومل تشرع 

اإلعمال أوىل من اإلمهال واجلمع  يف الواقع العملي من إعمال الدليلني ألن وال بد لذلك بداهة.
أوىل من الرتجيح وألن حقائق الشريعة وحدة كاملة ال تتجزأ ،فال جيوز االجتزاء ملنافاة ذلك 

                                                           

 وما بعدها.469،ص2الدريين:حبوث فقهية،مرجع سابق،ج(1
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مقتضى العدل ،وألنه ال ختالف يف الشريعة بني اجلزئي والكلي إذ ليس ذلك من مساته واالجتزاء 
 . (1) االجتهاد يف هذه املسألةمنشأ اخلطأ يف

يف نظر  د مقنعةلذا فاألوىل يف هذه املسألة أن ننظر إىل أسباب العدول فإن كانت ج     
 حنكم الحبه فهنا الغري املسئولة لصاتصرفات البسبب  للعدول العقالء ،من كون العادل اضطر

ل يف نظر ي للعدو السبب املنطقبالتعويض ،ومىت كان القصد سيئا أو املآل أو كالمها وانعدم 
والعدول  اخلطبة العقالء حكمنا بالتعويض ،مع األخذ ببعض الشروط كأن تفوت مدة زمنية بني

 وغريها.
    
 الفرع الثاني:التعويض في ق انون األسرة والتطبيق القضائي.      

 أوال:التعويض في ق انون األسرة .      
عن اخلطبة ضرر  ويض عن الضرر"إذا ترتب عن العدولعن التع5من املادة  2نصت الفقرة      

جيابية إتقادات مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احلكم له بالتعويض "ووجه هلذا النص ان
 وأخرى سلبية نذكر أمهها.

 إجيابيات النص القانوين.أ:     
ة  وانني العربيالق بعضكومل هتمله  ،صراحة على مبدأ التعويض  *من إجيابيات املادة أهنا نصت     

لعمل يف نسية واكما هو حال قانون األحوال الشخصية السوري،ومدونة األحوال الشخصية التو 
 .صادر اإلسالمه من مهذين الدولتني هو الرجوع إىل القواعد العامة يف القانون املدين ،أو غري 

،وقد يكون معنويا وهو *من مزايا املادة األخذ بفكرة تعدد الضرر إذ قد يكون الضرر ماديا      
أشد على صاحبه ،وال يدرك باحلواس،إذ جرحات اللسان هلا التآم وال يلتئم ما  جرح اللسان لذا 

 . (2)فقد أحسن املقنن صنعا بإدخال الضرر املعنوي يف احلسبان
 اال.ب:مآخذ النص القانوين:وجه بعض الشراح عدة انتقادات نذكر بعضها إمج     
 صراحة  املادة أن النص القانوين فيه نوع من التعارض وذلك عندما نصت*يرى البعض ب     

على أن العدول حق مكرس لكل طرف ،وبعد ذلك عرضت العادل للتعويض ،عندما رتبت احلق 
يف طلب التعويض على جمرد العدول ،الذي هو حق يف املقابل وكان األوىل أن يربط التعويض 
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،ال مبطلق العدول ويبقى األمر من صالحيات القاضي ،الذي  مبالبسات العدول وأسبابه احلقيقية
 ينضر يف املوضوع بتقديره .

لذي يلحق ملادي اإذا كان املشرع قد أحسن صنعا عندما قرر مبدأ التعويض عن الضرر ا*     
رط عدم قيده بشيالطرف املتضرر فإنه مل يوفق عندما أطلق التعويض عن الضرر املعنوي ومل 

ع كحالة ام الشر م الشريعة ومبادئها ،فمثال قد يكون الضرر نتيجة خمالفة أحكخمالفة أحكا
ر يرتتب ذا األماالستهواء اجلنسي الذي حيصل بسبب جتاوز الشرع من خروج وتنزه وخلوة ،وه

 عليه يف الشرع عقابا وعتابا ال تعويضا وثواب.
مع الرأي القائل بالتعويض  ، وهي وجيهة تتماشى(1)فهذه املالحظات من بني ما وجه للنص     

 حيث يربط ذلك مبالبسات العدول وأسبابه وكل ذلك من صالحيات القاضي .
  ثانيا: التعويض في التطبيق القضائي.     
ن رار الصادر علته:القاجته القضاء اجلزائري إىل األخذ مبطلق ما جاء يف القانون ومن أمث     

ر ،حيث جاء فيه"من املقرر قانونا أن اإلقرام1989-12-25احملكمة العليا املؤرخ يف 
ملقر ومن ة على االقضائي هو اعرتاف الشخص بواقعة قانونية مدعى هبا أمام القاضي ،وهو حج
تعويض ،ومن كم بالاملقرر أنه إذا تريب عن العدول ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفني جاز احل

 للقانون مث فإن القضاء مبا خيالف هذين املبدأين يعد خرقا 
وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن اجمللس القضائي بإلغائه احلكم املستأنف ورفضه      

الدعوى املتضمنة طلب التعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار 
،يكونوا قد خافوا القانون ،ومىت كان كذلك استوجب املطعون ضدها بفسخ اخلطبة أمام القضاء 

نقض القرار املطعون فيه "فهذا القرار الصادر من احملكمة العليا يتبني من خالله بأن االجتهاد 
القضائي يأخذ مبجرد العدول ،لذا نقضت القرار الصادر من اجملالس القضائية اليت رفضت دعوى 

  .(2)طلب التعويض ،من أحد الطاعنني"
 
 
 

                                                           

 .84ص/37-33املرجع السابقني :ص(1
 .102م،ص1991:اجمللة القضائية العدد الرابع56097ملف رقم (2
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ق انون  الزواج في الفقه اإلسالمي و المبحث الثاني:سلطة الق اضي في تحديد سن  
 األسرة الجزائري.

سبق الكالم يف الفصل األول من املبحث األول عن بيان معىن التكليف، وأشرت إىل أن       
لذا حناول يف عند احلديث عن احملكوم فيه ، (1)أصول الفقه هو العلم الذي يبني أحكام األهلية

الصغار قبل البلوغ الذي هو مناط التكليف ،ودراسة هذا املبحث أن نتطرق إىل حكم تزويج 
بدراسته ،ونقسم الدراسة  بصدد هذه املسألة من الناحية الفقهية يعطينا صوره شاملة  عما حنن

يف هذا املبحث إىل ثالثة مطالب ،األول يف حكم تزويج الصغار،والثاين حتديد سن الزواج يف 
                                                           

وهي يف اللغة مؤنث أهلي ،واألهلي املنسوب إىل األهل ،واألهل للشيء الصاحل اه ،وعلى هـذا فاألهليـة لألمـر الصـالحية (1
 له ،وأما األهلية يف اصطالح األصوليني فهي قسمان :

اجبات وأساسها و جتب عليه و أهلية وجوب وأهلية أداء ،وأهلية الوجوب :معناها صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق      
يـة لإلنسـان ة والصـفة الفطر قهـاء الذمـاخلاصة اليت خلق اهلل عليها اإلنسان واختصه هبا بني أنواع احليوان وهي اليت يسـميها الف

 ا أهلية الوجوباملة ،فأمه ألن مدار وجودها اإلنسانية ،وهي قسمان كذلك:ناقصة وكوتثبت لكل إنسان مهما كانت أوصاف
يـه لـوا ملـن جتـب علنني ،ومثالناقصة :فهي كون اإلنسان يصلح ألن تثبت له حقوق أو جتب عليه واجبات ،ومثلـوا لـألول بـاجل

أهليــة الوجــوب ى حنبــه ،و لقــا لكونــه قضــواجبــات باملــدين ،ألنــه جتــب عليــه حقــوق لغــريه ،وبعضــهم مل يثبــت للميــت أهليــة مط
 الكاملة: تثبت لكل إنسان منذ والدته ويف مجيع أطوار حياته .

بالعقـل  إلنسـان التمييـزاساسـها يف وأما أهلية األداء : فهي صالحية املكلف ألن تعترب تصرفاته شرعا، وهي املسـؤولية وأ     
همـا  أي سـن فكـل مناجملنـون يفعدمي اآلداء كالطفـل الـذي مل مييـز و  ،ومير اإلنسان يف هذه األهلية بعدة مراحل ،حيث يكون

ماليـا  أومـال  يؤاخـذا ا علـى نفـسلكونه ال عقل له ،فال ترتتب على تصرفاهتما آثار شرعية ،غاية ما يف األمر إذا جىن أحـدمه
 عمد.د فال  يوجد الوجد القصي ال بدنيا وهذا معىن قول الفقهاء عمد الطفل أو اجملنون خطأ ألنه مادام ال يوجد العقل ال

فكــل ،خمتــل العقــل ، ك املعتــوهوقــد يكــون اإلنســان نــاقص ألهليــة لــألداء، وهــو الصــيب املميــز الــذي مل يبلــغ احللــم ،وكــذل     
 م خاص.ا،ولكل حكمنهما ناقصها لضعف يف عقلهما ،لذا قسم الفقهاء تصرفاهتما إىل نافعة وضارة ودائرة بينهم

عـارض  ،مـامل حيصـل لـه نه مظنتهألنسان كامل أهلية األداء ،وهو من بلغ احللم عاقال وربط العقل بالبلوغ وقد يكون اإل     
 .         140-134من عوارضها.ينظر:أصول الفقه لعبد الوهاب خالف،مرجع سابق،ص
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مربرات تقييد السن يف الزواج وخالصة القول يف قانون األسرة وسلطة القاضي فيه ،والثالث 
 املوضوع.

 قه اإلسالمي.فالمطلب األول:حكم تزويج الصغار في ال     
لزواج ايئا عن معىن شال يتكلم الفقهاء عن حكم تزوج الصغار غري املميزين،لعدم إدراكهم      

 غ احللم مل يبل أو غريه من العقود،إذ يتكلم العلماء عن حكم مباشرة الصغري املميز الذي
لصغار لالويل  وحكم مباشرة الويل تزويج الصغار قبل البلوغ،ونقتصر على بيان حكم تزويج

 خمالفتها لشرع أواوبذلك نستطيع احلكم على النص القانوين ومدى موافقته ألحكام املميزين ،
 هذه مذاهب الفقهاء يف املسألة.،و ومدى صالحية القاضي يف ذلك 

  الفرع األول:القول بالجواز مطلق ا.     
،وإليه جنح أكثر اإلباضية وهو  (3)وحنابلة (2)ومالكية (1)ذهب مجهور الفقهاء من حنفية     

أنه جيوز للويل تزويج إىل  ،(4)منقول عن الثوري واألوزاعي واحلسن البصري وإبراهيم النخعي
الصغري والصغرية ،سواء كانا مميزين أم ال ،وسواء كانت الصغرية بكرا أم ثيبا،ومل يشرتط هذا 

اختلفوا يف من له حق إجراء هذا العقد املذهب سنا معينة يف الزوجني لصحة نكاحهما ،وهؤالء 
البعض اجلد  وحده وزاد ،إذ جعله البعض حقا لألب  من جهة ،وما مدى لزومه من جهة ثانية ،

معه ،وجعله البعض عاما يف كل األولياء ،كما جعله بعضهم الزما للزوجني ال خيار بعد 
الصغرية ال أبو حنيفة"إذا زوج ،ق(5)البلوغ،وبعضهم اعتربه غري الزم وأثبت اخليار عند البلوغ

                                                           

هـــــــــــــ( :كتــــــــــــاب احلجــــــــــــة علــــــــــــى أهــــــــــــل املدينــــــــــــة،عامل الكتــــــــــــب بــــــــــــريوت 179احلســــــــــــن الشــــــــــــيباين:أبو عبــــــــــــد اهلل )ت (1
 /94،ص3ابن مودود احلنفي:االختيار لتعليل املختار،مصدر سابق،ج/140،141،ص3م،ج1983هـ/3،1403ط

   .214-212،ص4السرخسي:املبسوط:مصدر سابق،ج
هـــــــــــــــــــ(:الذخرية،ت:حممد بــــــــــــــــــوخبزة،دار الغــــــــــــــــــرب 684القــــــــــــــــــرايف :شــــــــــــــــــهاب الــــــــــــــــــدين أمحــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أدريــــــــــــــــــس)ت(2

 ة الزواج إىل شروط صحة وشروط استقرار،ويقسم القرايف شروط أهلي/206،ص4م،ج1،1994اإلسالميبريوت،ط
 صـحةوأما شـروط الاج صـحيحا،وهي:حرية والبلوغ والرشد والصـحة والكفاءة،فهـذه يـدوم معهـا الـزواج ومـع فقـداهنا يبقـى الـزو 
ي صغري للقطـب سـيدالشرح ال فهي اإلسالم والتمييز والعقل،وحتقق الذكورة/أمحد الصاوي:بلغة السالك ألقرب املسالك على

 .  266،ص2م،ج1995هـ/1،1415د الدردير ،دار الكتب العلمية بريوت،طأمح
 .113،ص20ابن قدامة:املقنع،مصدر سابق،ج/136،ص10ابن قدامة:املغين،مصدر سابق،ج(3
هـــــــــــــــــ(:احمللى،إدارة الطباعــــــــــــــــة املنربيـــــــــــــــــة 456أبــــــــــــــــو حممــــــــــــــــد علــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أمحــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم)ت(4

 .459،ص9هـ،ج1،1351دمشق،ط
 .40،،ص2011ان الفقي :حتديد السن يف الزواج دراسة مقارنة ،مكتبة الوفاء اإلسكندرية،]دط[املغاوري عبد الرمح(5
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والصغري والدمها أو اجلد أب األب إذا كان الوالد ميتا فالنكاح جائز،وال خيار هلما إذا بلغا،وإن 
ماتا ورثا ،فإن زوج الصغري و الصغرية وليهما وهو غري الوالد واجلد و األوىل هبما أقرب ،فالنكاح 

 .(1)ا إن شاءا أجازا النكاح وإن شاء رداه"جائز وإن ماتا توارثا ،وهلما اخليار إذا أدرك
النكاح أم  :أرأيت إن ردت الرجال رجال بعد رجل جترب علىقلتوجاء يف املدونة"      

ال جترب على النكاح وال جيرب أحد أحدا على النكاح عند مالك إال األب يف ابنته البكر ال؟قال:
.ويظهر من هذا أن مالكا يرى جبواز نكاح (2)يتيمته"ويف ابنه الصغري ويف أمته ويف عبده والويل يف 

سلطة اإلجبار،و استدل أصحاب هذا  للوصي بشروط ثالثةو  الصغار ،ولكن إن امتنعوا فلألب
 املذهب بأدلة من الكتاب والسنة وعمل لصحابة.

 أوال: من القرآن.     
ِإن َيُكونُوا  ۖ   َوالصااِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ  َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكمْ قال تعاىل: *     

واخلطاب يف هذه اآلية لألولياء بتزويج . (3) َعِليمٌ  َواللاُه َواِسعٌ  ۖ   َفْضِلهِ  فُ َقَراَء يُ ْغِنِهُم اللاُه ِمن
صحة نكاح  ،وعموم اآلية يفيد(4)جل أو املرأة إذا مل يتزوجا بكرين أم ثيبنير األيامى ،واألمي ال

 الويل للصغري والصغرية.
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتمْ  قال تعاىل :*      تُ ُهنا َثاَلثَُة َأْشُهر   َوالالا َفِعدا

ِئي َلْم َيِحْضنَ  وجاء يف سبب نزوهلا أن ناسا ملا نزلت اآلية اليت تذكر عدة بعض النساء .(5)َوالالا
استفسروا عن البعض اآلخر ،كالصغار والكبار اليت انقطع حيضهن وذوات األمحال،فأنزل اهلل 

،وذكر كثري من املفسرين أن الاّلئي مل حيضن تعود على الصغرية اليت مل حتض أو البالغة هذه اآلية 
س عليها ا،والعدة ال تكون إال عن زواج ،ففهم جواز نكاح الصغريات ،ويق(6)ولكن ال حتيض

 .الصغري 
                                                           

 .141،ص3حممد الشيباين:احلجة،مصدر سابق،ج(1
مالــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن أنس:املدونــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــربى بروايــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــحنون عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــم ،دار الكتــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــة (2

 .100،ص2م،ج1994هـ/1،1415بريوت،ط
 .32سورة النور:اآلية(3
 .229،ص4الزخمشري:الكشاف،مصدر سابق،ج(4
 .4سورة الطالق:اآلية (5
ــــدين الســــيوطي)(6 ــــن احملســــن الرتكي،مركــــز هجــــر 911-849جــــالل ال هـــــ(:الدر املنثــــور يف التفســــري باملأثور،ت:عبــــد اهلل ب

 .549،ص14م،ج2004÷/1،1424القاهرة،ط
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َلى ۖ   َوَيْستَ ْفُتوَنَك ِفي النَِّساءِ  *قال تعاىل:      َعَلْيُكْم ِفي  ُقِل الّلُه يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنا َوَما يُ ت ْ
  . (1)ۖ  َما ُكِتَب َلُهنا َوتَ ْرَغُبوَن َأن تَنِكُحوُهنا  اْلِكَتاِب ِفي يَ َتاَمى النَِّساِء الاالِتي الَ تُ ْؤُتونَ ُهنا 

ت هذه اآلية على جواز تزويج يتامى النساء وهي لّ ودقال القرطيب عند تفسري هذه اآلية:"     
 .(2)"الصغرية قبل البلوغ وهذا قول أيب حنيفة،وأما عند غريه فال جيوز حىت تبلغ وتستأمر

أحاديث كثرية على اجلواز منها حديث زواج عائشة املشهور وفيه أن .دلت ثانيا:من السنة     
تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع » -صلى اهلل عليع وسلم-النيب

 -على صحة تزويج الصغريات وهو تشريع من الرسول  فدل احلديث.(3)«ومكثت عنده تسعا
،وقد نوقش هذا احلديث بأنه خصوصية للرسول كما خص به كثري من -صلى اهلل عليه وسلم

األحكام حلكم جليلة ،كما أن زواج الرسول بعائشة كان مبكة قبل اهلجرة وحديث إستأذان 
صلى اهلل عليه  نسخه ،واعرتض على القول بأنه من خصائص الرسولاألبكار واستأمار الثيبات 

، واإلذن للبكر أو الثيب ال يتناىف مع القول  باجلواز. وقصة خطبة (4)ليلتقول بغري د وسلم
 .(5)عائشة للرسول من أبيها يدل على اإلباحة

.يؤكد عمل الصحابة بأن نكاح عائشة وهي صغرية ليس خصوصية لصحابةاثالثا:فعل       
زوجوا فقد روي عن مجع من الصحابة أهنم تزوجوا صغريات و  -وسلم هصلى اهلل علي-بالرسول 

وزوج عبد اهلل بن  -رضي اهلل عنهم–أوالدهم صغارا فزوج علّي عمر ابنته أم كلثوم وهي صغرية 
وزوج عروة ابن الزبري بنت أخيه بابن -رضي اهلل عنهم–عمر ابنته وهي صغرية من عروة بن الزبري 

  .(6)ل على جواز ما فعلواأخيه ومها صغريان،وهي وقائع تد
                                                           

 .127سورة النساء:جزء اآلية (1
 .26،27،ص6القرطيب:أحكام القرآن،مصدر سابق،ج(2
مسلم كتاب النكاح،باب تزويج /371،ص3،ج5133رواه البخاري:كتاب النكاح،باب إنكاح الرجل ولده الصغار،رقم(3

،وروي مــن طريــق الزهــري تزوجهــا وهــي بنــت ســبع ســنني وزفــت إليــه وهــي بنــت تســع ســنني 1429األب البكـر الصــغرية ،رقــم
 ولعبها معها،ومات عنها وهي بنت مثان عشر.

 .96،ص9:فتح الباري،مصدر سابق،ج ابن حجر(4
 وقد عنون البخاري للقصة باب تزويج الصغار من الكبار .(5
 .59،ص16ابن عبد الرب:االستذكار،مصدر سابق،ج/213،ص4السرخسي:املبسوط،مصدر سابق،ج(6
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فقد يكون زواج الصغريات قصد .النكاح شرع ملقاصد وغايات ومصاحل،رابعا:من المعقول     
إحراز كفئ مثال،وهذا ال يتيسر يف كل وقت ، أو من أجل ربط أوشاج القرابة ومتتينها باملصاهرة 

 . (1)والنسب ،وقد يكون إحصانا وإعفافا لواحد من اجلنسني وغريها
 

 الفرع الثاني:القول بالمنع مطلق ا.     
 ج الصغار دم تزويذهب بعض العلماء كابن شربمة، وعثمان البيت ، وأبوبكر األصم،إىل ع     

حىت يبلغوا سواء كانوا ذكورا أم إناثا ،كان املزوج أبا أم غريه واستدل أصحاب هذا الرأي بعدة 
 . (2)أدلة من القرآن وغريها

َوابْ تَ ُلوْا اْلَيَتاَمى   .أقوى دليل يعتمد عليه هؤالء من القرآن قوله تعاىل:آنأوال :من القر      
ُهْم ُرْشدا  فَاْدفَ ُعوْا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهمْ  َحتاَى ِإَذا بَ َلُغوْا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم فهذه  .   ۖ(3) ۖ   مِّن ْ

اآلية دلت على الوالية اليت على مال اليتيم وخصته بالذكر ألن اليتم وصف حيتاج معه صاحبه 
ورعاية ،والصغر مثله ،وإذا نصت اآلية على الوالية على املال حىت البلوغ والرشد إىل مزيد عناية 

 ،فتتأكد على النفس وهي يف رتبة متقدمة عليها يف الشرع.
إن الصغري ليس يف حاجة إىل النكاح ،حيث ال يدرك معناه الفطري من .المعقولمن  :ثانيا     

قضاء للشهوة ،ومعناه الشرعي من حفظ النسل ،كما أنه عقد العمر وتلزم أحكامه بعد 
البلوغ،فقد يبلغ الصغري مث جيد نفسه مرتبطا بشخص ال يرغب فيه فتحل الفرقة ،وحيصل أبغض 

د أن ذكر أدلة أصحابه بقوله:"ولكن أبو بكر األصم رمحه احلالل عند اهلل،وقد عّلق السرخسي بع
 وهذا من املزاح بني العلماء..(4)اهلل كان أصما مل يسمع هذه األحاديث"

 .يبالفرع الثالث:القول بالتفرقة بين الصغير والصغيرة والبكر والث     
                                                           

 ..94،ص3عبد املودود احلنفي:االختيار لتعليل املختار،مصدر سابق،ج(1
 .212،ص4سابق،جالسرخسي:املبسوط،مصدر (2
 .6سورة النساءاآلية(3
 .212،ص4املصدر السابق،ج(4
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يرون صحة تزويج الصغري وأما  (1)ذهب الشافعية والظاهرية إىل التفصيل املذكور.فالشافعية     
الصغرية فيفرقون بني البكر والثيب، حيث جيوز تزويج البكر وال جيوز تزويج الثيب حىت تبلغ،وأما 

الصغري فيخالفوهنم ويقولون بعدم جواز تزوجيه،واستدلوا  فيوافقوهنم يف الصغرية،وأما (2)الظاهرية
 يلي: على جواز إنكاح الصغرية البكر دون الثيب مبا

عائشة وهي بنت تسع سنني وقد كانت -صلى اهلل عليه وسلم–:تزوج الرسول أوال     
بكرا أم ثيبا ألن علة اإلجبار بكرا،ويرد على االستدالل بأن احلديث يفيد صحة إنكاح الصغرية 

.وحكمة اإلجبار عجز العقل وقصوره، وهذا ما يرجح أن العلة (3)ليست البكارة وإمنا هي الصغر
 الصغر.
الثيب أحق بنفسها من »:قال-صلى اهلل عليه وسلم-أن النيبما روي عن ابن عباس ثانيا:     
أم كبرية كانت فخرجت الثيب صغرية   .(4)«ذنها صماتهاإبكر تستأذن في نفسها و لوا وليها

وخرجت البكر البالغ به أيضا ألن االستئذان ال يكون إال مع العقل لألثر بعموم هذا احلديث ،
برفع القلم عن الصغري وغريه.ونوقش بأن املراد بالثيب يف احلديث البالغة العاقلة ال الصغرية الثابت 

كما أن ابن حزم احتج لعدم جوازإنكاح الصغري بأن   حىت يصلح معه حكم أهنا أحق بنفسها.
،ولكن هو حمجوج باآلثار الواردة عن الصحابة  (5)اآلثار واردة يف الصغرية.وال يقاس عليها الصغري

 يف تزويج أبنائهم الصغار ذكورا وإناثا.
                                                           

ويقـول النـووي:ولألب تـزويج /245،ص7ابن حجر:حتفة احملتاج بشرح املنهاج وهبامشـه بعـض احلواشـي ،مصـدر سـابق،ج(1
 تـــزوج حـــىت البكـــر الصـــغرية أوكبـــرية بغـــري إذهنـــا ويســـتحب اســـتئذاهنا ،ولـــيس لـــه تـــزويج ثيـــب إال بإذهنـــا فـــإن كانـــت صـــغرية مل

 .200،201،ص3تبلغ،ينظر:مغين احملتاج للشربيين،مصدر سابق،ج
 .462،ص9انظر:ابن حزم: احمللى مصدر سابق،جج(2
اختلف الفقهاء يف علة اإلجبار هل هي الصغر كما قـال احلنفيـة ،أم البكـارة كمـا ذهـب الشـافعية، أم أحـد الوصـفني وهـو (3

ــــــة أليب ــــــة رأي املالكيــــــة .ينظر:القــــــوانني الفقهي ــــــب العلمي ــــــاطي،دار الكت ــــــيب الغرن ــــــن جــــــزي الكل ــــــن أمحــــــد ب  القاســــــم حممــــــد ب
 .  150م،ص1998هـ/1،1418بريوت،ط

ـــالنطق والبكـــر بالســـكوت ،ج(4 وفيـــه بعـــض التقـــدمي 641،ص1مســـلم ،كتـــاب النكاح،بـــاب اســـتئذان الثيـــب يف النكـــاح ب
وال تـنكح البكـر حـىت تسـتأذن   رألمي حىت تستأموالتأخري واألمي بدل الثيب،والبخاري من حديث أيب هريرة بصيغة ال تنكح ا

،قالوا :يا رسول اهلل  وكيف إذهنا؟ قال نسكت.كتاب النكاح،باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضامها واحلديث 
 .33،ص3رواه بعض أصحاب السنن بصيغ خمتلفة .ينظر:تلخيص احلبريالبن حجر،ج

 .462،463،ص،9جانظر:ابن حزم: احمللى مصدر سابق،ج(5
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فهذه أهم املذاهب يف املسألة ،فاجلمهور جيوزون نكاح الصغار مع اختالفهم يف بعض      
التفصيالت ،بينما ذهب بعض الفقهاء إىل اشرتاط البلوغ يف الزوجني وال يصح من دونه،ومع 

متفقون على عدم تقييده بسن معني ،ومن اشرتط البلوغ أناطه بالعالمات الظاهرة  اختالفهم فهم
،وهي تتأثر بعوامل عديدة كالبيئة واملناخ والنمو وغريها،وإذا ختلفت يصار إىل السن،يقول ابن 

 أهل تالف أمزجةخعاشور:"وبلوغ صالحية الزواج ختتلف باختالف البالد يف احلرارة والربودة وبا
القوة والضعف واملزاج الدموي واملزاج الصفراوي فلذلك أحاله القرآن على بلوغ لواحد يف البلد ا

أمد النكاح ،والغالب أن بلوغ البنت أسبق من بلوغ الذكر"مث يذكر رمحه اهلل اختالف الفقهاء يف 
فقال:اجلمهور يستدل بالسن الذي ال خيتلف عن  الزواج "فإن ختلفت عن وقت مظنته حتديد سن

ى البلوغ عادة ،فقال مالك يف رواية ابن القاسم:هو مثان عشر سنة للذكور واإلناث وروي أقص
مثله عن أيب حنيفة يف الذكور وقال يف اجلارية سبع عشر سنة ،وروى غري ابن القاسم عن مالك 

أنه تسع عشر للذكور وسبع عشر للبنات ،وقال أنه سبع عشر سنة ،واملشهور عن أيب حنيفة 
س عشر سنة قاله القاسم بن حممد،وسامل ابن عبد اهلل،وابن عمر اجلمهور:مخ

،وإسحاق،والشافعي،وأمحد واألوزاعي وابن املاجشون،وبه قال أصبغ وابن وهب من أصحاب 
 صلى اهلل عليه وسلم ،واحتجوا حبديث ابن عمر الذي عرض على النيب(1)مالك واختاره األهبري

بن ايوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم جيزين ومل يرين بلغت ،مث عرضت عليه يوم اخلندق وأنا 
،ويرى ابن عاشور أن هذا احلديث ال يصلح دليال لتحديد سن البلوغ ،إذ (2)مخسة عشر فأجازين

ال يلزم من بلوغ ابن عمر بلوغ عموم املسلمني فهو من قضايا األعيان ،إذ صادف أن رآه النيب 
من أيب حنيفة  فتعجب،عليه مالمح الرجال فأجازه ويقول: وقد غفل ابن العريب عن هذا املعىن و 

  .(3)"والعجب منه أشد من عجبه منهم  ومالك
 ييده. سن الزواج في ق انون األسرة وسلطة الق اضي في تق المطلب الثاني:     

                                                           

، 1ينظـــــر هـــــذه األقوال:عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري ألمحـــــد العيـــــين دار الكتـــــب العلميـــــة بـــــريوت لبنـــــان ،ط(1
ـــــــــن /194،195،ص11اشـــــــــرح البخـــــــــاري للكرماين،مصـــــــــدر ســـــــــابق،ج/340،ص13م،ج2001 شـــــــــرح البخـــــــــاري الب

 329ص 5م،ج1،2001طفتح الباري البن حجرمكتبة امللك فهد،السعودية /49،50،ص8بطال،مصدر سابق،ج
مســــــــلم،كتاب /257،ص2ج2664/4097رواه البخاري:كتــــــــاب الشــــــــهادات،باب بلــــــــوغ الصــــــــبيان وشــــــــهادهتم،رقم(2

 ورواه أصحاب السنن وأمحد./904،ص1،ج1868اإلمارة،باب بيان سن البلوغ،رقم
 .239،ص4ابن عاشور:التحرير،مصدر سابق،ج(3
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ر من األمور ج الصغابعد عرض املسألة من الناحية الشرعية تبني على رأي اجلمهور بأن زا      
 قبل البلوغ  الزواج املباحة ،والزواج بعد البلوغ حق كل شخص ،وعلى رأي بعض الفقهاء ال جيوز

 ونية يف تطرق للمسألة من الناحية القاننوسنرجع للموضوع من زاوية أخرى، بعد أن 
 ن الفروع.مجلة  م

     
 
 
  قييد سنتالفرع األول:ظروف تدوين قوانين األسرة في الوطن العربي وأثرها في   

 الزواج.
 أوال: ظروف تدوين قوانين األسرة.      
مسألة زواج الصغار من القضايا اليت نوقشت من طرف جهات عدة ،شرعية وقانونية      

وإعالمية ،فمثال تعلق عدة صحف يف الوطن العريب على زواج الصغريات بأنه وأد للبنات وجرمية 
بل إنه اغتصاب مشرعن وإن من ،لعدة سنوات  مثل خطف األطفال وفعل الفاحشة هبم متاما

رية من كبري يعترب فاسقا تسقط واليته على أبنائه،ألنه تزوجيهم إعدام هلم يزوج ابنته الصغ
ارتكب ومستقبلهم جمهول،لذا جيب على القاضي فسخ عقد الزواج إذا   هبذه الصورة ،وإال فإنه 

سنة فكرة خبيثة هدفها فعل 18فالزواج بالفتاة اليت مل تبلغ  جلرمية مبخالفته لالتفاقيات الدولية ،
الشذوذ اجلنسي وأنه شكل من جتارة الرقيق ،بل تذهب هذه اجلرائد للقول بأن من أفىت جبواز 
زواج الصغريات فّتان ضال مضل يشجع على االحنراف اجلنسي ،هذا بعض ما جاء يف بعض 

ورمبا احلال يف غريها من الدول اليت تتغىن بالدميقراطية ،(1)اجلرائد الصادرة يف اململكة السعودية 
 ا ،وأقبح قيال.حشيكون أشد ف،وتزعم إعطاءها شعوهبا نصيبا معتربا من احلرية وتتزلف للغرب ،

إن ما تنشره وسائل اإلعالم مل يكن عن فراغ، بل هو استجابة لنداءات الغرب اليت وجدت      
ا عند العرب فأخذوا يقلدونه يف كل شيء قبيح فمثال قام يف بعض األوساط الذين انبهروا مب

م باملطالبة بعدة إصالحات 1923اإلحتاد النسائي املصري الذي كونته هدى شعراوي عام 
سنة والدقة يف التنفيذ 16بمنها حتديد السن األدىن لزواج الفتاة يف مجيع األقطار العربية ،

                                                           

نقال عن عبد الرمحان بـن سـعد الشـرتي يف كتابـه حكـم منـع تـزويج  كتبت هذا الكالم جريديت عكاظ والوطن السعوديتني(1
 . 5،6م،ص2010هـ/2،1431سنة،دار الفالح الفيوم،ط18الفتيات أقل من 
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ليت متنع زواج الفتيات الصغريات وحتديد سن أدىن لزواج ،فتتابعت الدول العربية بإصدار القوانني ا
،وقامت مصر يف السنة نفسها بإضافة حتديد سن الزواج على القانون رقم الذكور واإلناث

منه "يعاقب باحلبس  2حميث جاء يف املادة 1933سنة 44،بل أصدرت القانون رقم 56
 من أبدى أمام جنيه كل 100مدة ال تتجاوز سنتني أو بغرامة ال تزيد عن 

السلطة املختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجني السن حملددة قانونا لضبط عقد الزواج أقواال 
يعلم أهنا غري صحيحة،ويعاقب باحلبس أو بغرامة ال تزيد على مئيت جنيه كل شخص خوله 
القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه مل يبلغ السن احملددة قانونا "،مث تتابعت 

اليت تنظم املسألة ،ويالحظ عليها أهنا متباينة يف حتديد السن ول العربية يف إصدار قوانينها الد
سنة تقريبا مما إن بعضها سوى بني الذكر واألنثى ،والبعض فرق، والبعض فرق 21إىل 15من

 يف بداية األمر مث ساوى بينهما يف هنايته كما هو حال قانوننا.
   لية لتحديد سن الزواج.بعض النداءات الدو ثانيا:     

املتغطية مبظلة حقوق  إن ما قامت به الدول العربية كان استجابة لنداءات املؤمترات الدولية     
بالدعوة إىل إصدار قوانني تبيح احلرية اجلنسية  املطالبة بتغريب املرأة واألسرة املسلمة اإلنسان،

 زواج ،نذكر بعضها لكثرهتا.وتشجع عليها ،منها منع الزواج املبكر وحتديد سن ال
ومما 1954ديسمرب17يف 9يف الدورة 843قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم *    

جاء فيه"إن بعض األعراف والشرائع والعادات تتناىف مع املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم 
القوانني اليت تؤمن احلرية املتحدة ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لذا نطلب من الدول سن 

التامة يف اختيار الزوج ،واإللغاء التام لزجيات األطفال وخلطبة الصغريات قبل البلوغ وتقرير 
العقوبات املالئمة عند اللزوم ،لذا جيب حتديد احلد األدىن لسن الزواج ،وال جيوز التزوج قانونا ملن 

 " مل يبلغها ،مامل تعفه السلطة املختصة ألسباب جدية
الذي 2018قرار  20م يف دورهتا 1965*أصدرت منظمة حقوق اإلنسان عام      

 عاما15حدد السن بأن ال يقل عن 
اجلمعية العامة بتاريخ اليت اعتمدهتا  نذكرت اتفاقية حقوق اإلنسا 1989*يف عام      
 من عمره"18بأن"الطفل هو الذي مل يتجاوز 1نوفمرب يف املادة 20
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حلكومات املعنية اهـ ينبغي أن تبذل 1404ؤمتر الدويل للسكان مبكسيكو عاموجاء يف امل     
 جهودا لرفع الزواج يف البلدان اليت مازال سن الزواج فيها منخفضا جدا"

ة تحدة للمساوامم امل*وجاء يف املؤمتر العاملي الستعراض وتقيم منجزات عقد من أعمال األ     
عام  ية املنعقد بالقاهرةاملؤمتر الدويل للسكان والتنمـ،ويف ه1405والسلم والتنمية بنريويب عام 

 ه1416هـويف املؤمتر العاملي الرابع املعىن باملرأة ببكني عام 1415
 سن الزواج .لبوجوب إنفاذ القوانني املتعلقة باحلد األدىن 

إىل احلرية  إىل الدعوة م2000*وجاء يف مؤمتر األمم املتحدة للمرأة املنعقد بنيويورك سنة      
 ب تأخري سن الزواج"و للمراهقني والتبكري هبما مع وج ةواإلباحياجلنسية 
ودعت املنظمة العاملية لرعاية الطفولة يونيسف إىل مكافحة الزواج املبكر عامليا ،وجاء يف      

فيفري  1على التمييز ضد املرأة التابع جمللس حقوق اإلنسان يف تقرير جلنة األمم املتحدة للقضاء
املرأة اليت وقعتها  أال يطغى العمل بالشريعة اإلسالمية يف السعودية على معاهدة حقوق2008

و الصادرة عن هيئة األمم وأجهزهتا  (1)م.فهذه بعض القرارات2000عام السعودية يف الرياض
ل جلاهنا املختلفة والقائمة طويلة كلها تتكلم باسم حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطف

 واملساواة بني اجلنسني وغريها من العبارات اليت ظاهرها الرمحة وباطنها من قبله العذاب.
 .الزواج في ق انون األسرة الجزائري  سنالفرع الثاني:      
أحكام األهلية 2005مايو04املؤرخ يف 09-05من القانون رقم7تضمنت املادة      

ص قبل ذلك سنة وللقاضي أن يرخ19بنصها"تكتمل أهلية الرجل واملرأة يف الزواج بتمام
 ملصلحة أو ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج

التزامات" و حقوق  د الزواج منيكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عق     
 وحناول حقائق املادة يف بعض الفروع.

 أوال:المقصود بأهلية الزواج والغاية التي يتوخاها الق انون .     
                                                           

 وما بعدها.20تنظر هذه القرارات وغريها املرجع السابق:ص(1



88 
  

متام األهلية يف الزواج ل النص السابق من خال رب املقننتاعأ:المقصود بأهلية الزواج:      
ملقصود من هذه السن صالحية الشخص واسنة للجنسني ومل يعتربها بالبلوغ الطبيعي 19ب

 :(1)لعقد الزواج أمام السلطة املختصة وليس صالحية الزواج ملا يلي
يعة ىل أحكام الشر إ"كل مامل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه 222*تنص املادة      

 اإلسالمية " وقد سبق بيان حكم زواج البالغني وأنه جائز شرعا.
القاصر جيوز أن  "يتوىل زواج القصر أولياؤهم " ما يعين أن11من املادة2*نصت الفقرة     

 جراء العقد.إيكون زوجا أو زوجة فدل على أن املراد من املادة صالحية 
.إن قصد القانون هو إعطاء الزواج أمهية  ب:الغاية من تحديد الق انون سن الزواج     

اخلاصة وال العامة السماح لكل فرد باإلقدام عليه من غري كربى ،ذلك أنه ليس من املصلحة 
فاملقنن ساير اعتبارات ، (2)احلياة وخربة حبقيقة الزواج ننضج فكري ،وقدرة مالية ،ومعرفة بشؤو 

سن الرشد املايل وكذا مطالب احلياة الزوجية ومسائل النمو الدميغرايف ،غري أنه قدر األوضاع 
لقاضي أن يرخص قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة وهذا من السياسة والعادات يف البالد فأجاز ل

 . (3)احلكيمة اليت يتوخاها ويل األمر أو نوابه يف هذا الشأن
 .سنة والحكمة منه19ثانيا:معيار الترخيص القضائي قبل بلوغ       
إن املادة مل تبني املقصود بالقاضي هل هو رئيس احملكمة أم قاضي األحوال الشخصية ،وقد     

،كما مل يبني جرت التطبيقات القضائية الغالبة أن رئيس احملكمة هو املختص مبنح الرتخيص 
القانون احلد األدىن الذي جيب أال يتعداه القاضي إذ جاء النص من غري تقييد ،لذا يرى البعض 
أنه مل يوفق يف هذا املنحى ،كما يرى البعض أنه يف مجيع األحوال ال ميكن النزول عن سن 

سنة العتبارات تتعلق بالبلوغ اجلسدي ،ألن مرحلة البلوغ يف الفقه اإلسالمي هي اليت 15
يصبح فيها املسلم مكلفا بالواجبات الدينية والدنيوية،لذا كان من األجدر حتديد السن األدىن 

حالة البلوغ خصوصا وقد منح الزوج القاصر أهلية التقاضي  ةتقيد به القاضي مع مراعاالذي ي
 . (4)فيما خيص التزامات الزواج

                                                           

 .282حمفوظ بن الصغري :أحكام الزواج،مرجع سابق،ص(1
 .88اهلل:اخلالصة،مرجع سابق،صعبد القادر بن حرز (2
 .89داودي:أحكام األسرة،مرجع سلبق،ض/89املرجع نفسه:ص(3
 . 61بن الشويخ الرشيد:شرح قانون األسرة مرجع سابق،ص/286حمفوظ بن الصغري:أحكام الزواج،ص(4
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على النص على الشريعة العامة وإردافها باالستثناء فهي مراعاة املقنن  محلتأما احلكمة اليت      
ع التقليدي ،حيث علق ذلك بعض األعراف السائدة يف بعض املناطق اليت يغلب عليها الطاب

على إعفاء مسبق من القاضي الذي جيب أن يدرس الطلب دراسة جدية متكنه من معرفة مدى  
كون هذا الزواج من مصلحة الزوجني أو كالمها ،وهل هناك ضرورة ملحة للرتخيص كأن يكون 

 وسيلة للعالج أوغريها.
 
 ثالثا:أثر تخلف األهلية وانعدام الترخيص القضائي.   

 مل ينص القانون  صراحة وال ضمنا على خمالفة أحكام األهلية على خالف بض التشريعات    
العربية اليت نظمت املسألة ،فالزجيات قبل السن احملددة تطرح عدو إشكاالت ،على عكس قانون 

الذي تناول املسألة وحدد سن الزواج 1963جوان 29الصادر يف224/63رقم
"يعاقب  2آثارا معينة على خمالفة القانون حيث جاء فيه املادةللمرأة ورتب 16للذكر و18ب

كل من ضابط احلالة املدنية أو القاضي )املأذون( والزوجني وممثليهم القانونني ومن أسهم معهم 
اأو بإحدى هاتني كنفر 1000إىل400اشهر وبغرامة من 3يوم إىل15باحلبس من

ل فيه دخول   عقده على خالف ما على"يبطل كل زواج مل حيص3العقوبتني " تنص املادة
وجيوز الطعن فيه من قبل الزوجني أنفسهما أو من جانب كل ذي مصلحة أو 1تقضي به املادة

من جانب السلطة العامة ،فإن كان حصل فيه الدخول مل جيز الطعن فيه إال من جانب الزوج 
السن املقررة ،أو مل يبلغ "ومع هذا فإن الزواج املعقود من زوجني مل يبلغا 4فحسب"،وتنص املادة

ا الزوجان السن لقانونية*إذا  غفيه أحدمها هذا السن ال يصح الطعن فيه يف احلالتني اآلتيتني:*إذا بل
 كانت الزوجة مل تبلغ وقد محلت.

وال نعلق على هذه املواد من حيث موافقتها للشرع من عدمه ،ولكن هل يعمل اليوم هبا أم      
د العزيز سعد يف كتابه قانون األسرة يف ثوبه اجلديد إىل إمكانية ذلك ال،فقد ذهب األستاذ عب

على إلغاء األحكام  223حسب املادة مل ينص على إلغائه،وإمنا نص 2005ألن قانون
 املخالفة له فقط دون غريها،وال يوجد ما خيالفه يف القانون اجلديد.
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مل يرد يف القانون على أحكام  نصت على إحالة كل ما222وإذا جئنا إىل نص املادة        
الشريعة ،وأحكام الشريعة كما هو مذهب اجلمهور مل تشرتط شيئا يف ذلك ،وأما من الناحية 

 . (1)من القانون22القانونية فمثل هذا الزواج يثبت حبكم قضائي بعد الدخول طبقا للمادة 
ال رة فيه.عاصالمطلب الثالث :مبررات تقييد سن الزواج وبعض االجتهادات الم     

من  ن هناك كثرياإبية بل تعترب الضغوط الغربية السبب الوحيد يف توجيه صياغة قوانني األسرة العر 
 رات يف تقييدض املرب بعنذكر هنا املربرات دفعت القائمني على سن القوانني لسلوك طريق معني ،و 

 ،وكبعض االجتهادات املعاصرة يف املوضوع.سن الزواج 
 .(2)األول:مبررات الق انون في منع تزويج الصغارالفرع        
 أوال:قداسة عقد الزواج وأهميته:      
البالغة يف احلياة االجتماعية من جهة سعادة األسرة وشقائها، وبالتايل  إن لعقد الزواج األمهية     

اصرة ،لذا سعادة اجملتمع وشقائه ،وال ريب أن احلياة يف املاضي مل تكن معقدة صعبة كاحلياة املع
صار تكوين أسرة يتطلب استعدادا كبريا وخربة ومعرفة بشؤون احلياة ،وال يتأهب الزوجان يف 

َواَل تَ ْقَربُوْا َماَل  ملثل هذه األعباء قبل البلوغ ،وهو املعىن املشار إليه يف قوله تعاىل:الغالب 
ُلَغ  اْلَيِتيِم ِإالا بِالاِتي ِهَي َأْحَسُن َحتاى هُ يَ ب ْ  ، (3)ۖ  َأُشدا

ن معها سنة وهذا قول بعض الفقهاء ،وهي السن اليت يكو 19وقد حدد القانون السن ب
 يام مبسؤوليةوالقية الزوجان قد وصال إىل حالة جسمية وفكرية متكنهما من حتمل األعباء الزوج

 على األسرة.
 ثانيا:منع تعسف بعض األولياء.     
بعض األولياء يزنون األمور مبنظار قاصر فيزوجون أبناءهم الصغار ألجل ربط األقارب برباط      

املصاهرة ،دون األخذ بالعوامل املؤثرة يف حتقيق التكامل الفطري والتوافق الفكري واالنسجام 
فمصلحتهما يف اجلملة تقضي حيصل الضرر ، قدالروحي بني الزوجني ،ومع ختلف هذه املعاين 

قبل البلوغ،إذ مها اللذان يتحمالن نتائجه مباشرة سعادة أم شقاء ،فكان من احلكمة إن  منعه
                                                           

 .222املرجع السابق:ص(1
بـــــــــني الفقـــــــــه والقـــــــــانون،مرجع ./الســـــــــباعي:املرأة 74-72املغـــــــــراوي عبـــــــــد الرمحان:حتديـــــــــد الســـــــــن :مرجـــــــــع ســـــــــابق،ص(2

 .69،70سابق،ص
 .34سورة اإلسراء:جزء اآلية(3
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تراعى إرادة كل منها يف االختيار حىت ال يكرب الشخص مث جيد نفسه مرتبطا مع شخص ال يتفق 
 ر. معه يف املزاج والطباع واألخالق،وألنه من املقرر أن املسؤولية والتكليف وليدة اإلرادة واالختيا

 .الضرر الصحي واالجتماعي الذي ينشأ عن تزويج الصغار  تجنبثالثا:     
ار صحية تب غليه أضر فقد قرر مجهور األطباء وعلماء النفس واالجتماع أن زواج الصغار ترت      

ر على صحة ل املبكوخماطر اجتماعية ،فهو يضين الصغار ومينع منو جسمهم الطبيعي ويؤثر احلم
وهذه ،  الغالبيفيف اإلجناب وسالمة النسل فضال عن عدم استكمال التعليم األم ،كما يؤثر 

 املخاطر من شأهنا أن حتول دون بناء جمتمع سليم.
 الفرع الثاني:بعض االجتهادات المعاصرة.     
مل ميت مبوت القائلني به من القدامى بل تبناه بعض الفقهاء  أن القول مبنع تزويج الصغار     

املعاصرين ،يقول السباعي بعد ذكر بعض دوافع تزويج الصغار وسلبياته:"وهذا أمر ال تقره 
الشريعة اإلسالمية وال تبيحه مصلحة األسرة واجملتمع ،وفيه عدوان صارخ على حق الفىت والفتاة 

بناء حياته الزوجية املرتقبة ،وقد أيدت التجارب فساد مثل هذا يف اختيار كل منها من يشاء يف 
،و...وما فعله القانون السوري النوع من الزواج وفشله وكثريا ما ينتهي جبرائم خلقية أو عدوانية 

،لذا يرى بعض الباحثني بوجوب إعادة قراءة (1)من عدم صحة زواج الصغار أنه أصح وأحزم"
 حيث ينتهي إىل مايلي: (2)املسألة قراءة مشولية دقيقة

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن  بقوله تعاىل: االستدالل يجب التحقيق فيأوال:      َوالالا
ِئي َلْم َيِحْضنَ  نَِّساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتمْ  تُ ُهنا َثاَلثَُة َأْشُهر  َوالالا َفِعدا

فاستدالل اجلمهور هبذه اآلية ،(3)
على جواز نكاح الصغرية اليت مل تبلغ لذكر عدهتا ال خيلو من املنازعة ،فيمكن أن يراد به املرأة 
البالغة اليت ال حتيض نتيجة اضطرابات تعرض للدورة الشهرية ،فقد تكون يف سن الرابعة عشر 

م يف لغة العرب اليت نزل القرآن وحىت سن العشرين وال ترى احليض ،ومثل هذه احلالة هلا اس
                                                           

 .70السباعي:املرأة بني الفقه والقانون،مرجع سابق،ص(1
-04-20الـــــدكتور عــــــدنان إبــــــراهيم ذكـــــر هــــــذا الكــــــالم يف خطبـــــة لــــــه بعنــــــوان زواج الصـــــغريات شــــــرع أم جرميــــــة يــــــوم  (2

   ،مبسجد الشورى يف العاصمة النمساوية فيينا.2008
 .4سورة الطالق:جزء اآلية(3
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، ويف معناها كذلك اليت ال حتمل أو اليت (1)اءهيبالضحيث يسمون املرأة اليت ال حتيض بلساهنا 
 مل ينبت ثدياها.

باعتباره امليثاق الغليظ واألمانة الثقيلة ال يضطلع مبسؤولياته كل ذكر  إن عقد الزواجثانيا:     
وأنثى ،بل جيب أن تكون هناك سن معينة حيصل معها التأهيل ،فخصائص الزواج ومقاصده 

 ۖ   ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لاُكْم فَْأُتوْا َحْرَثُكْم أَناى ِشْئُتمْ  :تقتصي ذلك،واهلل تعاىل يقول: 
فهن (2)

البذر والزرع ،ألن النسل والولد من أعظم مقاصد النكاح،ويتأكد هذا املعىن مع قوله موضع 
َأْزَواِجُكم بَِنيَن َوَحَفَدة  َوَرزََقُكم  َوالّلُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجا  َوَجَعَل َلُكم مِّنْ  تعاىل:

 ۖ   مَِّن الطايَِّباتِ 
َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجا   :وهو املعىن املشار إليه يف قوله تعاىل: ،(3)
َيْذَرؤُُكْم ِفيهِ  ۖ   َوِمَن اأْلَنْ َعاِم َأْزَواجا  

ويعضد املعىن احلديث الذي رواه معقل بن يسار ،(4)
ومجال فقال :إين أصبت امرأة ذات حسب –صلى اهلل عليه وسلم –قال:جاء رجل إىل النيب 

 هصلى اهلل علي-النيب ؟قال:ال،مث أتاه الثانية فنهاه،مث أتاه الثالثة فقال لهاوأهنا ال تلد أفأتزوجه
ة فهذه النصوص القرآنية والنبوي، (5)«تزوجوا الودود الولود فإّني مكاثر بكم األمم » -وسلم

صغرية اليت مل تبلغ ومل أحد املقاصد األساسية للزواج ،فكيف يستقم األمر مع التصرح بأن التوالد 
تكمل دراستها االبتدائية ،إذا وقع هذا أال يعد انتهاكا صرحيا لرباءة الطفولة باسم دين حممد 

سنوات جملرد  6أو5سنوات جيب على صاحبه انتظار 8،وصدمة نفسية وبدنية ،فزواج بنت 
الفتاة سنتني ال وبعد البلوغ ستظل سنة ،13األمل يف حصول الولد ،ألن متوسط بلوغ األنثى 

 يعترب حيضها تبييضا مع اختالله وعدم انتظامه فأين موطن هذا الزواج.
تذكر اآليات القرآنية يف أكثر من موضع السكن وأنه أحد مقاصد العالقة الزوجية ثالثا:     
يف حضن أمها ألهنا ال تعرف شيئا عن  يكون هذا يف زواج طفلة ال يقبح هبا أن تنام نأ نأميك

الزواج،وليست ناضجة جسميا وال عاطفيا وال عقليا وال اجتماعيا ،بل إن قلم التكليف مل معين 
                                                           

 .2618،ص4ابن منظور :لسان العرب ،مصدر سابق،باب الضاء،مادة ضها،ج(1
 .223سورة البقرة:جزء اآلية(2
 .72سورة النحل:جزء اآلية(3
 .11سورة الشورى:جزء اآلية(4
 النسائي:/374،ص2،ج2060رواه أبو داود:السنن،كتاب النكاح ،باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء،رقم (5

 ،وقال عنه األلباين :حسن صحيح.499،ص3227كتاب النكاح،باب كراهية تزويج العقيم ،رقم
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جير عليها ،وال ميكن أن نلزمها باخلمار، ألنه ميكن أن تقول أنا لست مكلفة ، أن القرآن يشري 
ى أهل يف العالقة الزوجية إل معاين الرجولة واملروءة اليت تشكل طريف العالقة الزوجية. لذا جيب عل

فكيف يستقم ستئمار واالستئذان اآلمرة باإل النبويةإمعان النظر يف النصوص  التحقيق و الفكر
قول الويل ملوالته الصغرية بكرا كانت أم ثيبا جاء فالن خيطبك هل تدرك معاين الزواج ،لذا يرى 

، وينقل  (1)بعض شراح احلديث بأنه يستحب لألب أن ال يزوج البكر حىت تبلغ ويستأذن منها
وإمجاعهم على عدم جواز البناء ابن بطال إمجاع العلماء على جواز تزويج الصغريات من البنات 

 . (2)هبن حىت يصلحن للوطئ وحيتملن الرجال
 .   الفرع الثالث:القول المختار     
 من جوانبها املختلفة أهنا من املسائل اليت وقع فيها اخلالف بنيبعد عرض املسألة  تبني     

جميزين لتزويج الصغار وهم مجاهري العلماء وبني مانعني وهو رأي بعض العلماء ،ومما جيب التنبيه 
نفية وهم من  اجلمهور القائلني باجلواز احلف ،أن الصواب ال يكون دائما مالزما للكثرة هنا: عليه

ارض مع حقيقة إال أهنم يثبتون خيار البلوغ للطرفني  وهو أول مأخذ على هذا املذهب ،ألنه يتع
ا،وأن الدوام هو أحد اخلصائص األساسية فيه ،فكيف عقد الزواج الذي مساه القرآن ميثاقا غليظ

،هل حنن هنا يف قضايا البيع والشراء أم حنن أمام مسائل شخصية  يباح الزواج ويثبت معه اخليار
فعية ما الشا، أال يعد هذا نوعا من التالعب باألبضاع؟،وأبل هي من أخص خصائص اإلنسان 

حيث ال والظاهرية خيالفوهنم يف الصغري  فيجوزون تزويج الصغري والصغرية البكر دون الثيب ،
جيوز تزوجيه قبل البلوغ،ومما يؤخذ على هذا املذهب التفريق بني الذكر واألنثى ،والتفريق يف األنثى 

أهنم و م قلم التكليف،اجلميع قد سقط عنهف فيجب التسوية بينهم يف احلكم  ،بني الثيب والبكر
ومما يؤخذ على هذا املذهب ما نقله ابن بطال مبعاين الزواج ، بوصف الصغر يشرتكون يف اجلهل

فكيف تكون البنت حال  (3)من إمجاعهم على جواز النكاح ومنع الوطء إال بعد الصالح لذلك
أحد املقاصد  يا ملقصد قضاء الشهوة وهولزوجها وبعد ذلك مينع من وطئها أال يعد هذا مناف

 لدفع كل االحتماالت اجتثاث العلة من أصلهامنع الوطء  األوىل مناألساسية يف الزواج ف
                                                           

 .172،ص19م،ج1981هـ/2،1401الكرماين:شرح صحيح البخاري،دار إحياء الرتاث لعريب بريوت،ط(1
 .172،ص19ابن بطال:شرح صحيح البخاري،مكتبة الرشد الرياض،]دط،دت[،ج(2
 .172،ص19بطال:شرح صحيح البخاري،مصدر سابق جابن (3
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وحىت لوسلمنا جبواز الزواج قبل البلوغ فيجب أن يكون استثناء عنها من أضرار  وما ينشأ والريب 
 .ال أصال 

سنة  19شرتط يف األهلية لذا يعترب ما جاء يف قانون األسرة موافقا للشرع من جهة أنه ا     
الكتمال أهلية الزواج وهي السن اليت يكتمل معها النضوج  اجلسمي والعقلي للذكر كأصل عام 

مث جاء الرتخيص بعد ذلك كاستثناء على  وهي السن اليت قال هبا بعض الفقهاء ، واألنثى
ل ال يعد خرقا للشرع القاعدة وربطه بالضرورة واملصلحة واألوىل من ذلك ربطه بالبلوغ ،وهذا الفع

 ءللقضا جعل هذه الصالحية وإمنا هو إعمال للقواعد  اليت سبقت دراستها ،وال يضر بعد ذلك 
. 
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المبحث الثالث:سلطة الق اضي في تقييد عدد الزوجات في الفقه اإلسالمي  
 .وق انون األسرة الجزائري

حاولت مسايرة التوجه الغريب التعدد قسطا وافرا من اهتمام قوانني العربية اليت  موضوع نال     
يف تنظيم العالقات األسرية املصحوبة باألفكار املنادية مبنع التعدد، أو وضع قيود حديدية حتول 

وكل ذلك يف احلقيقة من احلمالت الغربية القاسية على اإلسالم، املصحوبة بطبول دون ذلك ،
املستشرقني الذين اختذوا من التعدد دليال إلشاعة اضطهاد اإلسالم للمرأة واستغالل املسلمني هلا 
يف إشباع نزواهتم،وحناول يف هذا املبحث الوقوف على حقيقة التعدد يف اإلسالم يف مطلب، مث 

القضاء  يف مطلب ثاين،مث حكم تقييد التعدد وجعله بيد تنظيم التعدد يف قانون األسرة اجلزائري
 يف مطلب ثالث.

 المطلب األول:تعدد الزوجات في الفقه اإلسالمي.      
نقول بأن السالم يف جوانبه املختلفة هو دين قبل احلديث عن تشريع التعدد يف اإلسالم      

الفطرة واخللود ال دين العبث واجلمود ،وأنه على حقيقته حجة على اخللق مجيعا وليس ألحد 
الرباهني الدالة  على عظمة اإلسالم وإن سيئ ريعه املتميز  للتعدد هو أحد حجة عليه،ولعل تش

حناول يف هذا املطلب لذا تطبيقه من طرف بعض املسلمني ،أو سيئ فهمه من أعدائه املختلفني 
 حقيقته التعدد يف الفقه اإلسالمي .الوقوف على 

 .حكم التعدد في الفقه اإلسالميلفرع األول:ا     
جاء لإلسالم ونظام التعدد شائع يف كل شرائع العامل وشعوبه تقريبا ولكن مل يكن له حد      

كما قيد وال نظام ،فكان أول إصالح فيه أن قصر على أربع زوجات ،وهو إصالح عظيم الشأن  
بشروط يرتفع معها بعض اجلور الذي كانت حتياه املرأة،وخلطر األمر جاء تشريع التعدد يف القرآن 

 .-صلى اهلل عليه وسلم -دته سنة النيب مث أك
 .أوال:مشروعية التعدد من القرآن    
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مَِّن النَِّسآِء َمثْ َنى  َوِإْن ِخْفُتْم َأالا تُ ْقِسطُوْا ِفي اْلَيَتاَمى فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكمقال تعاىل    
 َذِلَك َأْدَنى َأالا  ۖ   فَ َواِحَدة  َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ تَ ْعِدُلوْا  فَِإْن ِخْفُتْم َأالا  ۖ   َوُثاَلَث َورُبَاعَ 

تَ ُعوُلوا
عند تفسري هذه اآلية :"اعلم أن هذا العدد مثىن وثالث ورباع ال يدل قال القرطيب  (1)

كما قاله من بعد فهمه عن الكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف على أباحة تسع  
جامعة وعضد ذلك بأن النيب نكح تسعا ومجع بينهن يف عصمته،والذي األمة،وزعم أن الواو 

وظاهر هذا التخصيص ، (2)ملقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر"صار إىل هذه اجلهالة وقال هذه ا
تقسيم املنكوحات إىل أن لنا نتزوج اثنني اثنني،وثالثة ثالثة،وأربعة أربعة،وال جيوز لنا أن نتزوج 

د ذلك من األعداد،...وال يسوغ دخول أو هنا مكان الواو ألنه كان يصري مخسة مخسة وال ما بع
على أحد أنواع العدد املذكور،وليس هلم أن جيعلوا بعضه على املعىن :أهنم ال ينكحون كلهم إال 

ألن أو ألحد الشيئني أو األشياء،والواو ملطلق اجلمع  تثنية، وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع
 .ن من أرادوا نكاحهافيأخذ الناكحو 

فاآلية السابقة دلت ،(3) .على طريق اجلمع إن شاءوا خمتلفني يف تلك األعداد وإن شاءوا متفقني
شارحة لطريقة التخلص من جور اليتامى والنساء معا،ألهنا على العدد املباح للرجل ،ألهنا نزلت 

على اليتامى والزواج هبن خوفا من نزلت كما قال املفسرون :يف األولياء الذين حترجوا من الوالية 
الوقوع يف ظلمهن وأكل أمواهلن ووصف ذلك بأنه إمث كبري ،نزلت لتبني نوعا آخر من الظلم كانوا 
واقعني فيه وهو التزوج بعدد غري حمصور دون مراعاة العدل بينهن ،ألنه ال يكفي املؤمن أن يرتك 

لألولياء:كما حترجتم من الزواج باليتامى  ظلما ويقع يف آلخر ،وكأن احلق سبحانه وتعاىل يقول
فة اجلور عليهن وأنتم أولياؤهن فكذلك أن حتولتم إىل غريهن من النساء فخافوا الوقوع يف خما

 . (4)ظلمهن
  :من السنةثانيا:     

                                                           

 .3سورة النساء:اآلية(1
 .33،ص3القرطيب:أحكام القرآن،مصدر سابق،ج(2
أبـــــو حيــــــان األندلســـــي :حممــــــد بـــــن يوســــــف:البحر احمليط،ت:عــــــادل /303،ص2الزخمشري:الكشاف،مصـــــدر ســــــابق،ج(3

 .171،ص3م،ج1993هـ/1،1413أمحد،علي حممد معوض،دار الكتب العلمية بريوت،ط
 .236م،ص1977هـ/2،1397حممد مصطفى شليب:أحكام األسرة يف اإلسالم ،دار النهضة العربية،ط(4
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جاءت السنة شارحة ومؤكدة ملا نص عليه القرآن فكان العريب إذا أسلم مع زوجاته وكان      
أن ميسك أربعا ويفارق الباقي،من ذلك -لمصلى اهلل عليه وس–جيمع أكثر من أربعة أمره الرسول 

ما رواه بعض أصحاب السنن عن ابن عمر أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة يف 
 « منهن اأن يتخير أربع »        -صلى اهلل عليه وسلم-سلمن معه ،فأمره النيباجلاهلية فأ

صلى اهلل عليه –وحديث قيس بن احلارث قال:أسلمت وعندي مثان نسوة فأتيت النيب ،(1)
الزيادة على وقد نقل اإلمجاع على حرمة .(2) « اختر منهن أربعا »:فقلت له ذلك فقال -وسلم

     .(3)األربع من الصدر األول 
      .الفرع الثاني:شروط التعدد في الفقه اإلسالمي    
 ميلؤه احلبضيلة ،و إن التعدد الذي يرتضيه الشرع احلنيف هو ذلك البيت الذي تعمره الف     

ألكثر ،وبني ادة وهو ويشيع يف جنباته الوفاء واإلخالص ،ال فرق يف ذلك بني بيت الزوجة الواح
ربع وهو ث أو األالبيت ذي الزوجتني وهو الغالب يف التعدد ،وبني البيت ذي الزوجات الثال
د الشرع التعد ائل قيدالقليل يف حاالت التعدد ،ومن أجل إقامة هذا البيت على هذه القيم والفض

 عليه.بشروط مهمة مع ختلفها مجيعا أو بعضا ال جيوز للرجل اإلقدام 
 .العدل بين الزوجات مادياأوال:     
تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدة  َأْو َما َمَلَكْت  ِإْن ِخْفُتْم َأالا فٍَ  ويفهم هذا الشرط من قوله تعاىل:     

تَ ُعوُلوا َذِلَك َأْدَنى َأالا  ۖ   أَْيَماُنُكمْ 
فقد أمر سبحانه باالقتصار على زوجة واحدة إذا علم ،(4)

اإلنسان أو ظن أنه سيجور ،وال يعدل بني زوجاته ،وبني أن االقتصار على واحدة أدعى إىل 
إمكان العدل والبعد عن الظلم ،واملراد بالعدل املشرتط إلباحة التعدد هو العدل املستطاع املقدور 

ة مثل النفقة ،واملبيت وحسن املعاشرة ،أما العدل غري عليه ،وهو التسوية يف األمور الظاهر 
املستطاع فهو يف األمور اليت ال تدخل يف قدرة اإلنسان واختياره ،كامليول القلبية واحملبة فهذا 

                                                           

ابــــن ماجــــة /422،ص2،ج1128الرتمــــذي :اجلــــامع الكبــــري ،بــــاب مــــا جــــاء يف الرجــــل يســــلم وعنــــده عشــــر نســــوة،رقم:(1
 .338،ص1953السنن،كتاب النكاح،باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة،رقم 

 .338،ص1952ابن ماجة :السنن،كتاب النكاح،باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة،رقم  (2
 .33،ص6القرطيب:اجلامع،مصدر سابق،ج (3
 .3سورة النساء:جزء اآلية(4



98 
  

َوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن تَ ْعِدُلوْا ٍَ ،وهذا ما أشارت إليه اآلية الكرمية (1)ليس مقدورا فليس مرادا 
َوِإن ُتْصِلُحوْا  ۖ   ُكلا اْلَمْيِل فَ َتَذرُوَها َكاْلُمَعلاَقةِ  َفاَل َتِميُلواْ  ۖ   النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ بَ ْيَن 

َكاَن َغُفورا  راِحيما   َوتَ ت اُقوْا فَِإنا الّلهَ 
فالعدل املنفي هو العدل القليب ال كما يتوهم بعض ،(2)

املستشرقني بأن هناك تعارضا بني اآليتني ،اآلمرة بالعدل عند بيان حكم التعدد وهذه اآلية 
بقوله وفعله، فمن املعلوم من سريته املطهرة   -صلى اهلل عليه وسلم–وأكد هذا املعىن الرسول ،

وترحاله، إذ يقسم بني زوجاته بالسوية رغم ميله  كان حريصا على العدل بني زوجاته يف حله
–هن بأخذ إذهنن يف املبيت عند عائشة ئالقليب إىل عائشة ،ويف مرض املوت حيرص على إرضا

  -رضي اهلل عنهن مجيعا
 .ثانيا:القدرة على النفقة     
على التعدد، ،فيجب أن تتوفر القدرة عليها قبل اإلقدام القدرة شرط يف إباحة أصل الزواج       

وهي تشمل الطعام والشراب والكسوة واملسكن واألثاث الالزم له ،وجيب أن تكون للرجل املقدم 
على الزواج  معليه القدرة املالية بتوفر أساهبا حىت ميكنه اإلنفاق عليها فال جيوز له شرعا اإلقدا

مل يستطع اإلنفاق ويضهر هذا الشرط من أمر الرسول للشباب بالزواج وربطه بالقدرة ،فالذي 
على من هي يف عصمته ال حيل له أن يفكر يف أخرى إال إذا كانت هناك ضرورة ،وهذا الشرط 

ففسرها الشافعي بأن ال تكثر عيالكم، ألن كثرة العيال  ولوايفهم كذلك من قوله تعاىل أال تع
 .(3)تصحبها كثرة النفقة 

 الفرع الثالث:حكمة التعدد .     
عض بأن األصل املقرر يف الشريعة هو االقتصار على واحدة ،وأن التعدد خالفه،وهو  يرى الب     

كاالستثناء على القاعدة فالشرع كونه يبيح التعدد فهو ال حيث عليه ،بل جعله أمرا مضيقا 
تقتضيه الضرورة ،أشبه بالطالق الذي أبيح للضرورة واحلاجة ،ولو فهم الناس ذلك ملا أقدموا عليه 

دود الشريعة ،وملا ترتب عليه ما هو  مشاهد من مفاسد اجتماعية وأضرار اقتصادية إال يف ح
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فإن تشريعه كما جاء يف  (2)تفشت يف اجملتمع ،ورغم ما يقال عن التعدداألسرة و  ت،اليت جتاوز (1)
القرآن هو احلكمة البالغة واحلجة الدامغة ،لو تناوله أعداء شرعة التعدد بعني اإلنصاف ،وهذه  

 مزايا التعدد:  بعض
 :ضرورات التعدد االجتماعية أوال:     

 وهي عديدة أذكر بعضا إمجاال     
بلدان،فإن  كثري من العند زيادة النساء على الرجل يف األحوال العادية كما هو احلال يفأ:     

 التعدد أمرا لة يكونالنساء فيها يف  غري أوقات احلروب أكثر بكثري من الرجال ،ويف هذه احلا
 الطرقات لرجال يفعن اواجبا أخالقيا واجتماعيا ،وهو أفضل بكثري من تسكع النساء الزائدات 

فضل انتشار يجتماعي عائل هلن وال بيت يؤويهن ،وال يوجد إنسان حيرتم استقرار النظام اال ال
ع يريد أن يشب أنانيا الدعارة على تعدد الزوجات ،إال أن يكون مغلوبا على هواه كأن يكون رجال
 ء،ومثل هؤال تصل هبنغريزته اجلنسية دون أن حيمل نفسه أي التزامات أدبية أو مادية حنو من ي

حدة وحياهتم جة الواخراب على اجملتمع وأعداء للمرأة نفسها ،وال يشرفهم أهنم من أنصار الزو 
د نسبة ى ازدياتسخر منهم ومن دعواهم ،وتدل اإلحصائيات اليت تنشر يف أوربا وأمريكا عل

 رأة واحدة يفعلى ام األوالد غري الشرعيني زيادة تقلق الباحثني ،وهذا اجلرم نتيجة االقتصار
  .الظاهر ،ونساء كثريات مل جيدن الطريق لقضاء الوطر يف الباطن

"للحياة قوانني عمرانية واقتصادية ثابتة ،تفرض نفسها :ويعلق حممد الغزايل على هذا الواقع بقوله
،عرفوها فتستعدوا ملواجهتها ،أم جهلوها فظهرت بينهم آثارها،...وذلك أن على الناس حتما 

والنساء إما أن تكون متساوية ،وإما أن تكون راجحة يف إحدى  النسبة بني عدد الرجال
عدد النساء أقل ،فإن تعدد الزوجات ال بد أن خيتفي من تلقاء  ،فإذا كانت متساوية أوالناحيتني 

 مبا عنده"–طوعا أو كرها –نفسه وستفرض الطبيعة توزيعها العادل قسرا ،ويكتفي كل امرئ 
"أما إذا كان عدد النساء :حالة ازدياد عدد النساء على الرجال فيقولمث يتكلم رمحه اهلل عن ،(3)

أرىب من عدد الرجال فنحن بني واحد من ثالثة :إما أن نقضي على بعضهن باحلرمان حىت املوت 
                                                           

 .129املرجع نفسه:ص(1
 ع الزوج العدل بني زوجته من مساوئ التعدد ما يكون من عداء بني الضرائر مث ينتقل إىل األبناء كما ال يستطي(2
 وما بعدها.112كون التعدد من أسباب التشرد ينظر،املرأة للسباعي ،ص  أو
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-أن نسمح بتعدد الزوجات،ونظن أن املرأة ،وإما أن نبيح اختاذ اخلليالت ونقر جرمية الزنا،وإما
إال أن تشرك غريها يف احلرمان ،وتأىب فراش اجلرمية والعصيان،فلم يبق أمامها قبل الرجل تأىب حياة 

رجل حيتضنها وينتسب إليه أوالدها وال مناص بعدئذ من االعرتاف مببدأ تعدد الزوجات الذي 
 .(1)صرح به اإلسالم وهو صرحه"

 ارث العامة ،وقدعند قلة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة احلروب الطاحنة ،أو الكو ب:     
حربني عامليتني خالل ربع قرن ففين فيهما ماليني الشباب وأصبحت مجاهري النساء دخلت أوربا 

يأباه  ملبني فتيات وبني متزوجات فقدن عائلهن وما نتج عن ذلك من واقع اجتماعي مرير 
العقالء،وقد خاضت أمتنا احلروب الطوال عرب التاريخ وذهب فيها الكثري من الرجال ومل تشك 
يوما مما تشكو منه أوربا ،فالتعدد يف هذه احلالة محاية للمرأة وقيام بشؤون األبناء الذين فقدوا 

 .  (2)العائل
 ثانيا:ضرورات التعدد الشخصية:     
سانية  النفس اإلنوهو حيب الذرية وال حرج عليه ألنه غريزة يف أن تكون زوجته عقيماأ:     

يها ،وال شك تزوج علومثل هذا ليس أمامه إال أحد أمرين :إما أن يطلق زوجته العقيم ،أو أن ي
 جة حة الزو من تطليقها ،وهو من مصل مأن الزواج عليها أكرم بأخالق الرجال ومر وآهت

لزوجية على ياهتا احل أن تبقى زوجة وهلا شريكة أخرى يف العاقر نفسها ،ومثل هذه احلالة تفض
يعلم أن  بعد أن أن تفقد بيت الزوجية ،مث ال أمل هلا بعد ذلك فيمن يرغب يف الزواج منها

ا  يت الزوجية هلببقاء يف بني التشرد أو العودة إىل بيت األب والطالقها كان لعقمها ،إهنا خمرية 
د دد على التشر فضل التعتفاملرأة الكرمية العاقلة   فوظة الكرامةكل احلقوق الزوجية الشرعية وحم

حلياة انة عدهم بزيزوجات أخريات يس عنوهلذا وجد كثري من النساء العقيمات يفتشن ألزواجهن 
  .الدنيا
أن تصاب الزوجة مبرض مزمن أو معد أو منفر حبيث ال يستطيع معه الزوج أن يعاشرها ب:     

من الوفاء وال من كرم  شيءمعاشرة األزواج فالزوج بني حالتني إما أن يطلقها وليس يف ذلك 
األخالق ،وفيه الضياع واملهانة للمرأة معا،وإما أن يتزوج عليها أخرى ويبقيها يف عصمته كاملة 
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وأضمن لسعادة املرأة األوىل والثانية والزوج وال يشك عاقل أن احلالة الثانية أكرم وأنبل احلقوق 
،وهتيم به حبا حبيث يصعب عليهما  تهقلب الزوج فيهيم بامرأة غري زوج على،وقد يستويل احلب 

التخلي عن بعضهما ،وعدم احلياة بدون تالقيهما ،فيكون من املصلحة أن يباح هلذا الرجل 
،وقد يشتد كره الرجل لزوجته اجلديد مع اإلبقاء على زوجته األوىل حىت ال يقع يف الفاحشة زواجه

ومل ينفع عالج الطالق األول والثاين وما بينهما من هدنة مصاحلة وهنا الزوج بني حالتني إما أن 
احلال يطلقها ،وإما أن يتزوج غريها ويبقيها يف عصمته هلا حقوقها املشروعة كزوجة ،وال شك أن 

بالزوجة األوىل حيث سن الالثاين أدىن إىل أخالق الرجال ومكارم األخالق خصوصا إذا تقدم 
 حتتاج إىل رعاية أكرب وصيانة أفضل ألهنا فـي    

 .(1)هذه احلالة ينصرف عنها الرجال خصوصا يف زماننا هذا
 بعض دته تستغرق يفحبكم عمله كثري األسفار ،وتكون إقامته يف غري بل الرجل أن يكونج:     

عيش وحيدا يتطيع أن ،وال يسال يستطيع أن ينقل زوجته وأوالده كلما سافر  األحيان شهورا ،وهو
أة يأنس هبا عن امر  يف سفره تلك األيام الطويلة ،وهو يف هذه احلالة بني حلني ،إما أن يفتش

وإما أن ،األصل  يس هلا حق الزوجة وال ألبنائها شرف النسب وال كرامةبطريق غري مشروع،ول
ن أوالد شرعيو  دها منهوأوالين والعقل واجملتمع ديتزوج أخرى ويقيم معها إقامة شرعية يف نظر ال

يعدل عن حل  ألمثل الاكراما ،واملنطق اهلادئ والتفكري املتزن واحلل   وينشئونيعرتف هبم الكل 
 .التعدد
قوة جنسية زائدة ما ال يستطيع معه ومن أسباب التعدد كذلك أن تكون لبعض الرجال د:     

االكتفاء بزوجة واحدة لشيخوختها ،أو لكثرة األيام اليت ال تصلح فيها للمعاشرة كأيام احليض 
واحلمل والنفاس واملرض وما أشبهها ويف هذه احلالة عليه بالصرب ،وإن مل يكن له صرب فماذا 

نغمض أعيننا عنه أم حناول عالجه؟،و مبذا نعاجله ؟ال شك أننا نعاجله بنظام التعدد يفعل؟ أ
األخالقي اإلنساين الذي ينظم عالقة الرجل باملرأة مبا حيقق اخلري هلما وللمجتمع الذي يريده 

 .  (2) الشرع
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النعمة  ممتاوخنتم أسباب التعدد حبكمة قصره على أربع حيث يعترب ابن القيم ذلك بأنه" من      
ح يراد للوطء وقضاء الوطر ،مث كا وكمال الشريعة ،وموافقتها للحكمة والرمحة واملصلحة ،فإن الن

فال تندفع حاجته بواحدة ،فأطلق له ثانية وثالثة من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة 
واحدة بعد ىل إورابعة ،وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول سنته،ولرجوع 

ثالث عنها ،والثالث أول مراتب اجلمع ،وقد علق الشارع هبا عدة أحكام،ورخص للمهاجر  صرب
د قضاء نسكه مبكة ثالثا ،وأباح للمسافر أن ميسح على خفيه ثالثا،وجعل حد بعأن يقيم 

الضرة بأن الضيافة املستحبة أو الواجبة ثالثا ،وأباح للمرأة أن حتد على غري زوجها ثالثا،،فرحم 
 .(1)احلكمة واملصلحة" الررمحة فهذا حمض ،جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثالثا مث يعود

 المطلب الثاني :التعدد في ق انون األسرة الجزائري.     
عتربت اات، منها من ة يف تقنينها ملسألة تعدد الزوجات ثالث وجهالعربي توجهت القوانني     

ا قليد أعمى ملعل أنه تالفهذا أقل ما يقال عن اقب عليها القانون،و الزواج بامرة ثانية جرمية يع
ليعة هذه س ويف طعند الغرب ،وفريق ثاين ترك املسألة على طبيعتها من غري تضييق على النا
لقضاء مع اها بيد الدول السعودية،وفريق ثالث وهو معظم الدول العربية نظمت املسألة وجعلت

عليه فنحاول لفريق و من عدمه ،والقانون اجلزائري واحد من هذا ا تفاوت بينها من حيث التضييق
 ب ثالث.يف مطل معرفة املسألة يف مجلة من الفروع ،مث احلكم عليها مبدى مطابقتها للشرع

   .(2)ومآخذها  :شروط التعدد في ق انون األسرة الجزائريألول  االفرع       
 ي يف عدد من املوادجاء تشريع التعدد يف قانون األسرة اجلزائر      
 اإلسالمية مىت "يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة8فنصت املادة      

 وجد املربر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل 
أن يقدم طلب ج هبا و جيب على الزوج إخبار الزوجة السابقة واملرأة اليت يقبل على الزوا      

 كمة ملكان مسكن الزوجيةالرتخيص بالزواج إىل رئيس احمل
ر الزوج املرب  ا وأثبتميكن لرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد إذا تأكد من موافقتهم     

 الشرعي وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية "
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ة ضد الزوج مكرر"يف حالة التدليس جيوز لكل زوجة رفع دعوى قضائي8ونصت املادة      

 للمطالبة بالتطليق"
إذا مل يستصدر الزوج ترخيصا "يفسخ الزواج اجلديد قبل الدخول 1مكرر8ونصت املادة      

م أعاله"كم نص يف مواد أخرى على حك 8املنصوص عليها يف املادة  من القاضي وفق الشروط
 هذه الشروط ،وحكم اشرتاط املرأة عدم التعدد عليها نشري إليه يف موضعه.  خمالفة 
 أوال:شروط التعدد.     
 ن على مريب الزواج بأكثر من واحدة أن اشرتط القانو :وجود المبرر الشرعي:أ      

وقد يكون مراد  ،وهي كثرية وختتلف حبسب الوجهة اليت ينظر منها،لديه املربر الشرعي  يتوفر 
باملربرات حالة العقم بيقني علمي ،أو األمراض املزمنة اليت تؤثر على سري احلياة الزوجية القانون 

ألمر مرتوك على العموم لتقدير احملكمة بناء على السلطة التقديرية للقاضي وما يقدم أمامه من ا،و 
وتضيق ما أمكن ذلك ألننا أمام  والزوج هو املطالب باإلثبات واحملكمة هي اليت تكيفه ادعاءات

 رخصة حتمل طابع االستثناء.
قدرته على توفري العدل من الناحية  مبعىن أن يثبت الزوج .:توفر شروط ونية العدلب     

املادية  كقدرته على النفقة والعالج والتعليم وتوفري املسكن وغريها من األمور املادية الكثرية و 
وكشف الراتب أو السجل جيب عليه تقدمي اإلثباتات الالزمة كسند امللكية ،أو عقد اإلجيار 

  اديا ومعنويا بني زوجاته .التجاري وغريها ،وأن يصرح بأنه يعزم على العدل م
يه من ديقصد من ذلك أن الزوج ل . :القدرة على توفير الشروط الضرورية للحياةج     

بأعباء احلياة الزوجية وتكاليفها املختلفة من مسكن ومطعم وعالج القيام معه املال ما يستطيع 
على احلالة  املعيشية  له والوقوفيوتعليم وغريها،ويستطيع القاضي معرفة ذالك من خالل مداخ

  األوىل.   ةللزوج
.اشرتط القانون على الزوج الذي يرغب يف الزواج  :إخبار الزوجة السابقة والالحقةد     

بأكثر من واحدة أن يعلم كال منهما أو منهن بأنه يريد الزواج وهذا بالنسبة للسابقة وبالنسبة 
 .لالحقة أنه متزوج
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تأكد من توفر .حيث يقوم القاضي بالالق اضي والموافقة عليه:طلب الترخيص من  ه      
ل ويتأكد من نية العدو الشروط القانونية ،ويثبت له الزوج املربر الشرعي والقدرة على النفقة  
 د.ج اجلديموافقة مجيع األطراف ،فإذا اقتنع مبا أبداه الزوج من أسباب رخص بالزوا 

 ثانيا:مآخذ النص الق انوني.     
 الــيت وجهــت للشــرط األول أهنــا مل توضــح ماهيــة املــربر الشــرعي ،ومل تضــع(1)مــن االنتقــادات و      
للتفرقــة بــني مــا هــو شــرعي ومــا لــيس شــرعي ،كمــا أن بعــض املــربرات ال يســتطيع القاضــي  معيــار

الوصـــول إليهـــا واإلطـــالع عليهـــا ألهنـــا تســـتند إىل عوامـــل شخصـــية حبتـــة ،وقـــد تكـــون مـــن األســـرار 
 .ال يطلع عليها غريمها، ومن األفضل أن تبقى كذلكالزوجية اليت 

ليس يف  اإلنسان يف نفسأن النية أمر داخلي ومن االنتقادات اليت وجهت للشرط الثاين      
م ر بعد قياادي يظهإمكان القاضي اإلطالع عليه والتأكد منه،مث إن العدل بني الزوجات أمر م

وانه أعن  سابقله  غري حمول بأن شرط توفر نية العدل يفاحلياة الزوجية ال قبله ،مما يؤدي إىل الق
ا و قيدا على مأه شرطا ،ال يسلم به كقيد على الزواج الثاين،ألن مما يشك يف حتققه ال ميكن جعل
م باملشافهة أ لشرط هلاهو جائز شرعا، كما أن القانون مل حيدد الطريقة اليت يتأكد هبا من هذا 

 ث استمارة لذلك.بالكتابة ومن األفضل استحدا
ار هذه دد معيومن االنتقادات اليت وجهت للشرط الثالث من خالل املادة أهنا مل حت     

كم من غين فالغيب  الشروط،كما أن االعتبار مبثل هذا الشرط ليس ثابتا، إذ األرزاق من أمور
  .صار فقريا ،وكم من فقري بعد الزواج صار من األثرياء

 ارتم هبا اإلخباليت ي ومن االنتقادات اليت وجهت هلذا الشرط أن القانون مل يوضح الكيفية     
ن كما أ  ن ذلك،تتأكد م تتوىل إبرام العقدوال الطريقة اليت تؤكد املوافقة ،أم أن اجلهات اليت 

 موافقة املرأة السابقة يف الغالب تكون نتيجة ضغوط من الزوج.
املوجهة للنص القانوين أن تقييد التعدد برقابة القضاء ليس له فائدة من  ومن االنتقادات     

الوجهة النظرية ذلك أن الذي يريد أن يعدد يكون مستعدا من الناحية املالية مبا يتالءم ووضعه 
رقابة الزوج على القيام بواجباته الشرعية جتاه االجتماعي ،واإلشراف الوحيد واملعقول واملمكن هو 

يعا من عدل وحسن معاملة ،وهذه ال ختتص حبالة التعدد بل تشمل حالة الزوجة نسائه مج
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يسمى بالزواج العريف الذي يكون بعيدا عن مراقبة القضاء ما لى وهذه القيود تشجع عالواحدة.
 يف البداية مث يثبت حبكم قضائي متهيدا لتسجيله ليصبح أمرا واقعا.

لمرأة عدم  اللتعدد وحكم اشتراط  :آثار تخلف الشروط الق انونية  الفرع الثاني     
 .الزواج عليها

 .أوال:آثار تخلف الشروط الق انونية للتعدد    
 ا أي أثر علىتب على ختلفهإن القانون اجلزائري ملا نص يف املادة الثامنة شروط التعدد مل ير      

ق كما جاء التطلي حق طلبنه منح الزوجة صحة الزواج واعتربه صحيحا نافذا مرتبا آلثاره ،ولك
قانون يف من أسباب ذلك ،كما نص ال 8خمالفة أحكام املادةحيث اعتربت  53يف املادة

ويض عن طلقة بالتعمكرر على أنه جيوز للقاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للم53املادة
طليق ،وعند لب التطاحلق يف  الضرر الالحق هبا ، فالقانون رتب على جمرد خمالفة شروط التعدد

لسابقة الزوجة اب.والذي يطرح هنا هل احلكم بالتعويض خاص احلكم به جواز احلكم بالتعويض 
هذه  سبب جعلفقط باعتبارها الزوجة الشرعية يف نظر منطوق القانون ،أم لالحقة كذلك ب

  .العالقة زواجا عن طريق احلكم القضائي يف مرحلة ما بعد الزواج العريف 
 طلب يفومن آثار ختلف هذه الشروط كذلك بسبب التدليس إعطاء كل زوجة احلق      

ن زواجه وكتما، التطليق كأن يتزوج الرجل عن األوىل بدون علمها بسبب البعد أو لسبب آخر
كرر  م8يف املادة كما هو  عن الثانية ،ويف حالة علم القضاء بالزواج الثاين قبل الدخول فإنه يفسخ

 .8فهذه أهم اآلثار املرتتبة عن خمالفة أحكام املادة1مكرر8 واملادة
م حيث 1995-06-26االجتهاد القضائي يف قراره الصادر بتلريخ وهذا ما أيده      

من قانون األسرة تعطي احلق للزوجة لسابقة يف طلب التطليق عندما يتزوج  8جاء فيه"إن املادة 
  (1)ضرر أصاهبا"زوجها بثانية دون علمها ،ألن هذا يعترب 

  .ثانيا:اشتراط المرأة عدم الزواج عليها     
منه حيث نصت على"للزوجني 19تناول القانون مسألة االشرتاط يف عقد الزواج يف املادة      

ضرورية ،والسيما شرط عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياهنا أن يشرتطا يف عقد الزواج أو يف 
عدم تعدد الزوجات وعمل املرأة ،مامل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"،فيتضح من 
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جني حرية االشرتاط بقيد عدم خمالفة أحكام القانون وخص و لز اخالل هذا النص أن القانون منح 
الة االتفاق مث اإلخالل به بالذكر اشرتاط املرأة عدم الزواج عليها ،وأن ال مينعها من العمل،ففي ح

وخص هذين الشرطني بالتمثيل ألهنما يف 53من حق املرأة طلب التطليق استنادا ألحكام املادة 
وسنذكر موقف الشرع من هذا الشرط يف املطلب مها أساس معظم اخلالفات األسرية  القانوننظر 

 الثالث.
 . ه اإلسالميفي الفقحكم شروط التعدد الق انونية    المطلب الثالث:     
ض هذه ري ،فبعتكلم الفقهاء على معظم  الشروط اليت جاءت يف قانون األسرة اجلزائ     

تكلم  ةوشروط مستحدث،الشروط تناوهلا الفقهاء القدامى ألهنا من القضايا املوجودة يف عصرهم  
تجاذب النظر لعظمها ،ولعل القاسم املشرتك بينها أن اخلالف وقع يف مالفقهاء املعاصرون افيه

 لقانون وامنحى  ىفيها، وعدم وجود أدلة قطعية فيها ، لذا حناول يف هذا املطلب الوقوف عل
 ة للشرع يف هذه املسألة يف مجلة من الفروع.تمدى موافق

 إخضاع هذه القيود لتقدير القضاء.الفرع األول :     
صلحني يف من امل عددالم فكر إزاء احلمالت الغربية السديدة على نظام التعدد يف اإلس     

ألستاذ اثرا هو معاجلة أضرار التعدد بأساليب شىت وكان أقوى من تكلم يف ذلك ،وأبعدهم أ
 التحقيق فيه لكن بعدو وأول البعض كالمه بأنه ينادي مبنع التعدد  اإلمام حممد عبده رمحه اهلل

 تبني مايلي:
لسابقون أي طبقه ا *أن اإلمام ال يرى يف نظام تعدد الزوجات كما جاء يف اإلسالم وكما     

 ضرر،وأن التعدد الذي يشاهده اليوم تتعدى أضراره األسرة واجملتمع.
*أنه يرى وجوب تشريع حيول دون األضرار اليت يلحقها تعدد الزوجات باجملتمع إال أنه رمحه      

أم تقييده بقيود حتد من هل هو منع التعدد؟هذا التشريع اهلل مل يفصح خبصوص 
واالحتمال األول بعيد ألنه تغيري ألحكام اهلل ،وحيلولة بني األمة وبني االستفادة من هذا أضراره.

التشريع حني تقتضي الضرورات ذلك،ولو كان اإلمام يرى هذا فرأيه مردود عليه ،وشرع اهلل أحق 
 .(1)تشريع ال جتوز إلغاءه ،بل تقتضي منع تلك اإلساءة أن يتبع ،وإساءة استعمال أي
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يث أن لقضاء حوتكلم الفقهاء بعد اإلمام حممد عبده عن حكم جعل هذه القيود بيد ا     
رته لة الزوج وقدمن عدا القاضي ميتنع عن توثيق عقد الزواج اجلديد  أو الرتخيص به إال إذا تأكد

 .على اإلنفاق فخلصت آراؤهم إل رأيني 
يرى أصحابه أن اآلية ليس فيها ما مينع ويل عدم جواز جعل القيدين بيد القضاء:أوال:     

أن األمر أن جيعل هذين القيدين يف موضع التطبيق وليس يف الكتاب ما حيرم على ويل األمر 
وعصر الصحابة إىل صلى اهلل عليه وسلم يسلك هذا املسلك،ولكنه أمام إمجاع من عهد النيب 

منع أحدا الزواج لعدم قدرته على اإلنفاق،أو لعدم  من سنته أنه علمنا وما، اإلمام عبدهعصر 
إثباته العدالة ،وال نعرف أحدا من الصحابة قام مبثل هذا التحري،وال ميكن أن نفرض العدالة 

وكيف يعرف القاضي أنه سيعدل وال الرب والفاجر ،الغين والفقري، هاملطلقة، ألن كل عصر في
وهذه حال ال تعرف ألشد الناس صلة بالزوج فضال عن القضاء ؟أيسأل الشهود،وأكثرهم يظلم،

يصطنع الكذب ،أم يعتمد على الشهادات الرمسية ،مث القدرة على اإلنفاق ما مناطها؟أحالة 
حاله كان   الزوجة اجلديدة أم حاله هو،وهل جيوز للقاضي أن جيربه على العيش يف رفاهية إن 

انني احلديثة من و هو مقرر يف الق د هو أن يزهد يف احلياة، أن تقييده يتناىف مع مامتوسطا، أو أرا
أن االجتماع ما زال يفرض إباحة التعدد ما دامت الشهوات مستحكمة ،والشعب و ،حرية التعاقد

والرجال يرتددون بني حالل معيب، وحرام ال شك فيه، واألول التعدد والثاين الفاحشة  ،مل يتعلم
 .(1)هو أقرب إىل احلق ،واألول
فاملسألة بيد القضاء ال حتل املشكلة بل تزيدها تعقيدا ،ويرتتب عنها أضرار كثرية حيث خيرج      

عقد الزواج املشروع للسكن واملودة إىل عقد تباديل تنشر فيه أسرار البيوت أمام احملاكم ويعطى 
آثر كتم األسباب احلقيقية اليت تدعوه ومينع املستحق إذا اإلذن ملن ال يستحق إذا أحكم احليلة،

إىل الزواج الثاين حمافظة على كرامة الكل ،مث يكون بعد ذلك أمام زواج عريف غري موثق ال تعرتف 
  .(2)الدولة بآثاره،أو سلوك طريق شائك غري مشرع تتحمل الدولة الكثري من آثاره
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لذا فالزواج العريف ، ي إىل الزواجالتعدد حتت سلطة القضاء يفض جعل  كما يعترب البعض أن      
 يفيت  لماء أنإذا   باألركان والشروط املعروفة عند الفقهاء  فال يستطيع أحد من الع

  (1)بتحرميه وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق نظام التعدد الذي سنه اهلل خللقه وهو أعلم مبصاحلهم
 .التعدد بيد القاضيفهذه بعض احلجج جلماعة من الفقهاء ال يرون جواز جعل 

 :ثانيا:جواز جعل القيدين بيد القضاء       
يذكر الكثري من الكتاب بأن اإلمام حممد عبده هو الذي نادى بفكرة جعل التعدد بيد      

القضاء ،واحلقيقة أنه رمحه اهلل ذكر الكثري من حماسن التعدد ،وأبان الكثري من احلكم اليت يشتمل 
يقول: " ومجلة القول يف هذه املسألة أن القرآن أتى فيها بالكمال الذي عليها هذا التشريع حيث 

البد أن يعرتف به مجاهري األوربيني ولو بعد حني كما يعرتف به بعض فضالئهم وفضلياهتم اآلن 
على  ه جيب وهلذا يرى بأن (2)،وأما املسلمون فلم يلتزموا هدايته فصاروا حجة على دينهم "

فلو  ما يفهم البعض حيث يقول:"كالعلماء وخاصة احلنفية منهم التدخل لضبطه قضائيا ال ملنعه  
ترىب النساء تربية دينية صحيحة يكون هبا الدين هو صاحب السلطان األعلى على قلوهبن حبيث 

كون يكون هو احلاكم على الغرية ملا كان هناك ضرر على األمة من تعدد الزوجات ،وإمنا كان ي
ضرره قاصرا عليهن يف الغالب ،أما واألمر على ما نرى ونسمع فال سبيل إىل تربية األمة مع فشو 

الذين تعدد الزوجات فيها ،فيجب على العلماء النظر يف هذه املسألة خصوصا احلنفية منهم ،
أن بيدهم األمر وعلى مذهبهم احلكم ،فهم ال ينكرون أن الدين أنزل ملصلحة الناس وخريهم ،و 

من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة يف زمن مل تكن تلحقه فيما قبله فال 
 . (3) احلكم وتطبيقه على احلالة احلاضرة"ريشك يف وجوب تغ

 .  ينشرطاللقول بالتفرقة بين  ثاثا:ا      
فلو جعل النفقة ،وذهب بعض الفقهاء للقول بالتفرقة بني شرط العدل وشرط القدرة على       

ثانية ملا توصل إىل التحقق منه ،هل للعدل  العدل شرطا قانونيا لسماح القاضي بالزواج بامرأة
أمارات سابقة ؟أم أنه مما يكون بالفراسة ،أم هل يسأل القاضي أقرباء الزوج عن خلق العدالة يف 

                                                           

ــــــــــــــــن ي(1 وســــــــــــــــف املطلــــــــــــــــق:الزواج العــــــــــــــــريف داخــــــــــــــــل اململكــــــــــــــــة وخارجها،)أطروحــــــــــــــــة دكتــــــــــــــــوراه(،دار عبــــــــــــــــد امللــــــــــــــــك ب
 .125م،ص2006هـ/1،1427العاصمةالرياض،ط

 .359،360،ص4حممد رشيد رضا:تفسري املنار،مرجع سابق،ج(2
 .349،350،ص4املرجع نفسه:ج(3
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جملرد احتمال يغيب  الزوج،وهل ميكن أن حيكم بشهادهتم يف ذلك ،مث كيف ميكن أن مننع عقدا
 عنا قد يكون وقد ال يكون .

ن قدرته عالسؤال بأما شرط القدرة على اإلنفاق فهو ممكن ويستطيع القاضي التأكد منه      
ناك مها مل يكن هوأوالد املالية ،ومعرفة دخله وإيراده فإذا وجده قادرا على اإلنفاق على زوجتيه

ستعمال هذا سف يف اهذا الشرط مينع األزواج من التعمانع من السماح له بإجراء هذا العقد ،و 
ذلك غري و وة لشهابدافع  الزواج احلق الشرعي  يف بعض احلاالت اليت يكون اإلقدام فيها على

 فتضيع الزوجتان واألوالد واألسرة واجملتمع.
فأصحاب هذا الرأي يفرقون بني شرط العدل وشرط القدرة على اإلنفاق ،إذ األول معنوي      

باطن ال ميكن التأكد منه ألنه وليد املستقبل ،والثاين مادي ظاهر ميكن التأكد منه من خالل 
ملنع غري الوقوف على احلالة املادية للزوج،وهنا على الدولة ممثلة يف سلطة القضاء التدخل 

قادرين على النفقة على البيتني معا ألن حصول مثل هذا الزواج جير إىل خراب البيوت وإمهال ال
األوالد ،وكثرة التشرد يف اجملتمع ،وهذا سفه حمض ال تقف الدولة أمامه مكتوفة األيدي بل 

 . (1)تتدخل وترفع هذا السفه ومتنع كل ضرر وأذى
ارضا ا قويا أو تعنها خالفعند إمعان النظر ال جند بيو األقوال هي جممل اآلراء الفقهية ،هذه      

عة ذات  الشرييفبالغري،كما أن احلقوق  ربائنا ،ذلك بأن الكل متفق على عدم جواز اإلضرا
ن من العدل لعدل ،ألاتقومي خاص،ورؤية فريدة،والزوج الذي يريد أن يعدد ال ميكن أن نعفيه من 

م و املبيت يف القس طرف القضاء ،كالعدل بني الزوجاتما يستطيع الوفاء به،واالطالع عليه من 
ني زوجاته بسيعدل  لذا فيمكن أن جتعل هذه القيود بيد القضاء حيث يصرح الزوج بأنهوالنفقة،

 يفسيكون  وال حرج بعد ذلك بأن يقسم الزوج وحترر وثيقة يف ذلك تكون شهادة على ما
 املستقبل.

  .عدم التعدد  الفرع الثاني:حكم اشتراط الزوجة     
إذا كانت املسألة السابقة من القضايا اليت ناقشها الفقهاء املعاصرون  فإن هذه املسألة مما      

 -الشروط املقرتنة بعقد الزواج–يف مبحث الشروط اجلعلية يف النكاح  تكلم عنها السابقون
                                                           

 .141-139السباعي :املرأة ،مرجع سابق،ص(1
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وهذه أهم ، ذلكوللفقهاء مسالك يف جتويز هذه الشروط واإللزام هبا بني مضيق وموسع وبني 
 املذاهب الفقهية فيها.

 : ثانيا :الحنفية ومن وافقهم     
أن كل شرط ال يقتضيه العقد وال يالئم نظامه ومل يرد نص خاص جبوازه ،وليس مما جرى به      

العرف فهو شرط فاسد الغي والعقد صحيح ،وشرط عدم الزواج عليها من هذه الشروط،جاء يف 
لى ألف على أن ال خيرجها من البلدة أو على أن ال يتزوج عليها أخرى فإن اهلداية"وإذا تزوجها ع

وىف بالشرط فاهلا املسمى ألنه صلح مهرا وقد   رضاها،وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر 
وهذا .(1)مثلها ألنه مسى ماهلا فيه نفع،فعند فواته ينعدم رضاها باأللف فيكمل هلا مهر مثلها"

الشافعية من الشروط اليت ختالف مقتضى العقد ومل ختل مبقصوده األصلي وحكمها الشرط عند 
 .(2)أن الزواج يصح لعدم اإلخالل مبقصوده،ويفسد الشرط ألنه خيالف مقتضاه

 :لمالكيةمذهب اأوال:      
 نفقدكره اإلمام مالك الشروط يف لنكاح حيث نقل عنه قوله:"لقد أشرت على القاضي أ      

فاألمر عندنا وقال يف املوطأ:" (3)ينهى الناس عن ذلك،وأن ال يزوج الرجل إال على دينه وأمانته"
النكاح ،أن ال أنكح عليك ،وال أتسرر:إن  ةأنه إذا اشرتط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقد

عليه ذلك ذلك ليس بشيء إال أن يكون يف ذلك ميني بطالق أو عتاقة فيجب 
ملالكية يكرهون الشروط يف النكاح ابتداء وهذا الشرط إن حصل يستحب الوفاء به فا.(4)ويلزمه"

 .(5)طالق،فيلزم لليمني ال للشرط على وال جيب إال إذا علقه الزوج بيمني
                                                           

 .690،ص4اهلداية،مصدر سابق،جالعيين :البناية يف شرح (1
 .57،ص7وما بعدها/وهبة الزحيلي:الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ج482،ص 9قدامة :املغين ،مصدر سابق،ج ابن(2
هــ(:النوادر والزيـادات علـى مـا يف املدونـة مـن غريهـا 386-310أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحان ابـن أيب زيـد القـريواين)(3

 .179،ص5،]دت[ج1الدباغ،دار الغرب اإلسالمي بريوت،طمن األمهات،ت:حممد 
 .36،ص2،ج1514مالك:املوطأ ،مصدر سابق،كتاب النكاح،ماال جيوز من الشرط يف النكاح ،رقم(4
 .89عبد القادربن عزوز:أحكام فقه األسرة،مرجع سابق،ص(5
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أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم  »-صلى اهلل عليه وسلم–وحجتهم يف ذلك قوله     
فشرط ،(2)«ما كان من شرط ليس في كتاب اهلل عز وجل فهو باطل »:،وقوله(1)«به الفروج

املرأة على زوجها أن ال يتزوج عليها من جهة فيه مصلحة للزوجة ،ومن جهة ثانية تضييق على 
 الزوج ىف أمر مباح له وعلى هذا قال املالكية بكراهية هذا الشرط وإن حصل استحب الوفاء به.

 :ثالثا:مذهب الحنابلة     
يعترب هذا الشرط من الشروط الصحيحة ألهنا مل يرد من الشرع ما يدل على حرمتها،ومل      

،فهذا الشرط صحيح ولكن ال يلزم الزوج به بسلطان القضاء، وإمنا من ختالف مقصوده األصلي 
 .(3)حق الزوجة فسخ النكاح

دم الزواج عليها ط عاليت أعطت للمرأة حق اشرتا 19القانون اجلزائري من خالل املوادو      
 ومقتضى اليت نصت على بطالن الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف32واملادة 

به  لشرط املقرتناليت نصت على صحة  عقد الزواج وبطالن الشرط إذا كان ا 35العقد،واملادة
وهو  ةابلرأي احلننص صراحة على هذا الشرط وأخذ فيه ب ،ميكن أن نالحظ عليه مايلي:ينافيه 

مرأة حق طلب فلل53واملادة19لك من خالل املادة ذو  أوسع املذاهب السنية جتويزا للشروط
 احلق . التطليق ،فالقانون حسم املسألة ورأى أن من املصلحة أن تعطى املرأة هذا

مي ميكن لفقه اإلسالاوبعد هذا املبحث الذي هو هناية الفصل الثاين يتبني بأن القاضي يف     
ملكلفني ا حرية يفليس تدخال صرفات املكلفني بالتقييد،وأن ذلك يف عدة أنواع من ت أن يتدخل

ي حاول انون اجلزائر أن الق بل هو نوع من املوازنة بني احلقوق املتزامحة واملصاحل املتعارضة ،كما،
 ا أن املسائلنوع، كمأن يستثمر احللول ملختلف املشكالت األسرية من خالل الرتاث الفقهي املت

ضايا ذلك يف قعن الفقه اإلسالمي ،فهل األمر كالعموم  ناليت   عرضها مل خيرج فيها ع
     .  ؟الطالق

                                                           

ة البخـــــــــــــــــاري :الصــــــــــــــــــحيح،عن عقبـــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن عامركتــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــروط،باب الشــــــــــــــــــروط يف املهـــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــد عقــــــــــــــــــد(1
ــــاب الشــــروط يف النكــــاح،رقم 276،ص2،ج2721النكــــاح،رقم ــــاب النكــــاح ،ب مســــلم:كتاب /375،ص3،ج5175.كت

 ،بصيغة إن أحق ،كمارواه أصحاب السنن.640،ص1،ج1418النكاح ،باب الوفاء بالشروط يف النكاح،رقم
 يف أبواب أخرى/،ورواه 106،ص2،ج2168يف البيع ال حتل،رقم  البخاري :كتاب البيوع،باب إذا اشرتط شروطا(2

 .700،ص2،ج1504مسلم:كتاب العتق،باب إمنا الوالء ملن أعتق،رقم 
 وما بعدها482،ص 9قدامة :املغين ،مصدر سابق،ج ابن (3
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تصرف ات المكلفين في قضايا الطالق  سلطة الق اضي في تقييد  :لثالثالفصل ا
 .في الفقه اإلسالمي وق انون األسرة
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وإجناب األوالد وما يصحب كوين األسرة لتإذا كان الزواج يف اإلسالم هو اإلطار املثايل      
طابق تآلف وتتشابه الطباع فتت،وت تعرف احلقوق فتأدىذلك من إحساس بلذة احلياة خصوصا 

يغمض عينيه عن طبائع الناس ،وجتارب األمم وما القلوب واألرواح ،ولكن اإلسالم رغم ذلك مل 
يقوم بني الزوجني من خالف منشؤه اختالف األمزجة واألخالق ،أو اختالف املصاحل أن  ميكن

يف بقاء الزواج أو احنالله ،أو ما أشبه ذلك من دواعي اخلالف بني الزوجني ،كما إنه مل يغفل 
بتشريع حمكم ال يتطرق إليه اخللل لو نفذ بنصه وروحه أيضا إمكان املصاحلة بينهما ،لذلك جاء  

القاضي  قدرةقييد الناس بأحكامه وتعاليمه ،وحناول يف هذا الفصل أن نقف على ما مدى ،وت
يف د تصرفات الزوجني يف بعض قضايا الطالق املهمة املرتبطة حبقوق الزوجني أو أحدمها يقي تقي

الفقه اإلسالمي وقانون األسرة،خصوصا تلك اليت كثر حوهلا اجلدل يف الدوائر املختلفة الشرعية 
مستحضرين يقينا أن اإلسالم مبذاهبه  للشرع أم ال ،لقانونية واإلعالمية من حيث معارضتها وا

بشرط عدم التعصب املذهيب املختلفة ،وبرتاثه الزاخر ال يعجز عن تقدمي احللول ملختلف احلوادث،
يف الذي حيول دون ذلك ،ورحم اهلل حممد الغزايل الذي يقول:"ال اكرتث كثريا الختالف الفقهاء 

العبادات الشخصية،من شاء قرأ خلف إمامه ومن شاء صمت،لكل منها أجره،وإن كنت أضيق 
إننا  ،باللغط الذي حيدثه الشافعية عندما يبدؤون قراءة الفاحتة حال ما يقرأ اإلمام السورة بعدها

نكرتث للخالف الواقع يف الدماء واألعراض فهو خالف البد للدولة أن تتدخل 
أن شؤون األسرة من هذه اجملاالت املفتوحة ،...فهناك فقهاء حتسبهم حلسمه،...وعندي 

تقال أو تفهم أو تتوهم ،فإذا هم حيكمون على احلياة الزوجية باملوت مرتبصني لكلمة الطالق 
،كأمنا يشتهون متزيق الشمل ،وبعثرة الكيان،...وقد جادل ابن حزم طويال يف إمضاء الطالق 

لذا فسنبحث يف هذا  .(1)ن أوىل منه باحلق ،وأبصر مبصلحة األمة"الثالث ،ولكن ابن تيمية كا
بالتعويض عن  مالفصل سلطة القاضي يف تقييد إيقاع الطالق يف مبحث،وسلطة القاضي يف اإللزا

 . إسناد احلصانة وتقديرها. الطالق التعسفي،وسلطة القاضي يف
  ق انونو اإلسالمي    المبحث األول:سلطة الق اضي في تقييد إيق اع الطالق في الفقه

 الجزائري.  األسرة
                                                           

 .181،182م،ص2001هـ/1،1422حممد الغزايل:قضايا املرأة ،دار اهلناء اجلزائر ،ط (1
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املسائل اليت دار حوهلا خالف كبري ،ونقاش طويل هذه املسألة من أهم تقنني   عتربي     
م مبصر 1979لسنة44رقم قانوناإلسالمية،فمثال عند صدور القرار بخصوصا بني الدوائر 

والذي جاء يف بعض مواده النص على وجوب توثيق الطالق من طرف الزوج ،وأن آثار الطالق 
ا عميقا شحذت فيه اهلمم وأعيد قراءة يبالنسبة للزوجة تسري من تاريخ علمها به،ثار جدال فقه

بأن القانون  واقالمن معه و  ،إذ مفيت اجلمهورية(1)الرتاث الفقهي املتنوع لبيان الصواب يف املسألة 
،بينما اعتربه آخرون خمالفا ألحكام الشريعة القطعية وحناول يف هذا موافق للشريعة قلبا وقالبا 

املبحث أن نتعرف على تنظيم القانون للمسألة،ومدى موافقتها للشريعة يف مجلة من املطالب 
 املطلب الثاين ثبوت ،نبحث يف األول ثبوت الطالق وحكم اإلشهاد عليه يف الشريعة،ويف

 بيان مدى موافقة القانون للشريعة يف املسألة.ويف املطلب الثالث الطالق يف القانون ، 
 ي.المطلب األول:ثبوت الطالق وحكم اإلشهاد عليه في الفقه اإلسالم     
كمة من ذلك وحناول يف هذا املطلب الوقوف على من ميلك حق الطالق يف الشرع واحل     

  خالل مجلة من الفروع.من وحكم اإلشهاد عند إيقاعه 
 الفرع األول:من يملك الطالق والحكمة من ذلك.      
 أوال :من له حق الطالق .      
بعض األدلة يف  وهذه نصوص الشرع،إذ هو املخاطب به يف لزوج ا من حقوقالطالق  يعترب     
 ذلك:
 فَِإْن َفآُؤوا ۖ   لِّلاِذيَن يُ ْؤُلوَن ِمن نَِّسآِئِهْم تَ َربُُّص َأْربَ َعِة َأْشُهر   قال تعاىل:،أمن القرآن     

َسِميٌع َعِليم ( َوِإْن َعَزُموْا الطااَلَق فَِإنا الّلهَ 226فَِإنا الّلَه َغُفوٌر راِحيٌم )
ر األشهفمضي (2)

 أو الطالق،وجيب على السلطان بالفيء  األربعة يوجب للمرأة املطالبة على زوجها املويل منها
 نية التالية ت القرآقف الزوج على ذلك فإن فاء أو طلق،وإال طلق عليه السلطان.واخلطاباو أن ي

 . (3)هلذه اآلية كلها ختاطب الرجال ومل تشرط إذن أحد
دلت أحاديث كثرية على أن الرجل كان يطلق ومل يشرتط اإلذن من أحد من ،ب من السنة    

أنه طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول اهلل –رضي اهلل عنهما -فعن عبد اهلل بن عمرذلك 
                                                           

 .16،17ينظر:حممد بلتاجي دراسات يف األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص(1
 .226-225سورة البقرة اآلية:الآلية(2
 .76،ص4الطربي:التفسري،مصدر سابق،ج(3
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مره » فقال: -صلى اهلل عليه وسلم-،فسأل عمر بن اخلطاب الرسول-صلى اهلل عليه وسلم–
تحيض ثم تطهر ،ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء  فليراجعها،ثم ليمسكها حتى تطهر،ثم

يبني ألمته   فالرسول .(1)طلق قبل أن يمس،،فتلك العدة التي أمر اهلل أن تطلق لها النساء"
كيف يطلق الرجل امرأته،حيث يطلق طلقة واحدة يف طهر مل ميسها فيه ويستقبل العدة وبعد 

 وال حيتاج اإلذن من أحد . مبعروف أو تسريح بإحسان ذلك الزوج خمري بني اإلمساك
ويقول النووي عند شرحه :"أمجعت األمة على حترمي طالق احلائض احلائل بغري رضاها فلو      

فالفقهاء ينصون على أن الذي .(2)طلقها أمث وقع طالقه ويؤمر بالرجعة حلديث ابن عمر املذكور"
يقول فإذا توفرت يف الزوج هذه ميلك الطالق هو الزوج العاقل البالغ املختار الذي يعي ما 

 .(3)الشروط وصادف احملل وقع الطالق
 ثانيا:الحكمة من جعل الطالق بيد الرجل.     
جعل اإلسالم الطالق بيد الرجل ألن املفروض فيه أنه أكثر أناة وتريثا من املرأة وأشد صربا      

جتعل الزوج حيجم من تبعات مالية وقبله الزواج وحتمال ،إضافة إىل أن ما يرتتب على الطالق 
عليه ،ولو جعل بيد املرأة ألدى ذلك إىل حماذير ال تؤمتن ،ألن املرأة تكون يف الغالب من أحواهلا 
مرهفة احلس ،رقيقة العاطفة ،شديدة التأثر ،سريعة االنفعال،وقد يغلبها الغضب ،وقد تطفوا هبا 

للتخلص من زوجها احلاضر،خاصة وأهنا ال  العاطفة فتندفع وراء نزوة حب عارضة فيدفعها ذلك
ختشى من وراء ذلك ضررا ماديا ،بل هي ستجين من وراء ذلك زوجا جديدا ومهرا جديدا وبيتا 

فلهذه االعتبارات جعل اهلل الطالق بيد الرجل ،له ،(4)جديدا واخلاسر يف هذه احلالة هو الرجل 
ون أن يكون أمام القاضي ،ذلك أن حق إيقاعه مستقال دون أن يتوقف على رضى الزوجة ،ود

 . (5)فصم رابطة الزواج أمر له خطره ،ترتتب عليه آثار هلا أمهيتها يف حياة اجلماعات واألسر
                                                           

تِِهنا َوَأْحُص  وا  يَ  ا أَي َُّه  ا النابِ  يُّ ِإَذا طَلاْق  ُتمُ  : أخرجــه البخاري:الصــحيح،كتاب الطالق،بــاب قولــه تعــاىل :(1 النَِّس  اَء َفطَلُِّق  وُهنا ِلِع  دا

ةَ  مسلم:الصــحيح،كتاب الطالق،بــاب حتــرمي طــالق احلــائض بغــري رضــاها وأنــه لــو /400،ص3،ج5251رقــم          اْلِع  دا
  674،ص2،ج1471ويؤمر برجعتها،رقم  خالف وقع الطالق

 .60،ص10النووي:املنهاج شرح صحيح مسلم ،مصدر سابق،ج(2
 .131عبد الوهاب خالف:أحكام األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص(3
 .177./الكبيسي :األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص156،157:املرأة،مرجع سابق،صالسباعي (4
 .306،307بدران أبو العينني:الفقه املقارن،مرجع سابق،ص(5
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ملرأة ق اح اء عن ليس هو احلل األول واألخري ،بل تكلم الفقه وجعل الطالق بيد الرجل     
ن مو غريها ،أو ظلم فاحش ،أت كثرية،كسوء العشرة ،أو ضرر واقع طلب التطليق يف حاال

ذلك احلق يف د منحت كواليت من خالهلا ميكن القول بأن املرأة ق ،األسباب اليت ذكرها العلماء
طلبت  أة اليتحل العصمة الزوجية عن طريق القاضي ولو عدم السبب كما جاء يف حديث املر 

لكفر بعد إىل ا تعود فك عصمتها من زوجها ال لسبب غري أهنا كرهت العيش معه ،وال تريد أن
 .اإلميان. 

 حكم اإلشهاد على الطالق في الفقه اإلسالمي.  الفرع الثاني:     
لعل الكالم عن هذه املسألة يف الفقه ينري احلكم على ما جاء يف قانون األسرة ألنه إذا صح      

إلشهاد واجبا الطالق ووقع  من دون إشهاد يعترب ما جاء يف القانون مناقضا للشرع ،وإذا كان ا
من خالل أقوال  وشرطا إليقاع الطالق شرعا فاحلكم أن القانون موافق للشريعة وهذا ما سنعرفه

عند الزواج والطالق والرجعة ،فالرجعة تقوم مقام ابتداء  فالشارع أمر باإلشهاد،الفقهاء يف املسألة
النكاح الذي اشرتط فيه اإلشهاد ،وأما الطالق فألنه يعلن فيه انتهاء عالقة شرعية مقدسة وحل 
امليثاق الغليظ الذي جعل اجملتمع شاهدا على انعقاده فناسب أن يشهد احنالله ،حيث ترتتب 

العدة وحرمة املرأة على زوجها وانقطاع التوارث بينهما أحكام جليلة على الطالق ،كابتداء 
اهلم و ،وهذه أقوغريها من الواجبات الشرعية إال أن الفقهاء اختلفوا يف تكييف األمر باإلشهاد(1)

 .يف املسألة
 الق ائلون باستحباب اإلشهاد وأدلتهم  أوال :     
عض العلماء بمجهور الفقهاء إىل القول باستحباب اإلشهاد دون وجوبه ،وادعى ذهب      

 ضرة حبواء كان سوقوع الطالق بدون بينة إذا استوىف أركانه وشروطه مىت صدر  علىاإلمجاع 
 أم ال.  شهود
 َأْو فَارُِقوُهنا فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنا فََأْمِسُكوُهنا ِبَمْعُروف   :قال تعاىل:أ من القرآن     

فاآلية أمرت باإلشهاد  ،  (2) ۖ   ِبَمْعُروف  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  مِّنُكْم َوَأِقيُموا الشاَهاَدَة لِلاهِ 
 موهل األشهاد هنا على الطالق أم على الرجعة  أم عليهما معا ،وهل األمر به على سبيل اإللزا

                                                           

 .252عبد القادر داودي :أحكام األسرة،مرجع سابق،ص(1
 .2سورة الطالق:جزء اآلية(2
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أم لالستحباب فقط،كل هذه األقوال قال هبا الفقهاء والذي عليه أبو حنيفة ومالك وأمحد 
  .(1):أن الرجعة ال تفتقر إىل القبول ،فلم تفتقر إىل اإلشهاد كسائر احلقوق اجلديدوالشافعي يف 

قال السرخسي :"واملراد باآلية االستحباب أال ترى أنه مجع بني الرجعة والفرقة وأمر        
عليهما ،مث اإلشهاد على الفرقة مستحب وليس بواجب، فكذلك يف الرجعة وهو نظري  دباإلشها

والطالق يقع بالكتابة كذلك من .(2)قوله تعاىل وأشهدوا إذا تبايعتم صح البيع من غري إشهاد"
إشهاد يقول السرخسي:" فلو كتب إذا جاءك كتايب هذا فأنت طالق يقع الطالق عليها يف غري 

طهر جامعها فيه وهو خالف السنة وزاد حممد فقال وعلمت ما فيه جلواز أال تقرأ كتاب 
عدم جريان  –يعين االستحباب –ولعل مستند هذا القول  :"ويقول ابن عاشور .(3)زوجها"

على البيع  دسلمني  يف  عصر الصحابة وعصور أهل العلم ،وقياسه باإلشهاالعمل بالتزامه بني امل
،مث يرد هذا القياس بقوله:" وكال هذين مدخول ألن دعوى  (4)فإهنم اتفقوا على عدم وجوبه "

العمل  برتك اإلشهاد دوهنا منع ،وألن قياس الطالق والرجعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق 
الطالق والرجعة ،وأمهية ما يرتتب عليهما من اخلصومات بني األنساب وما يف معترب وهو خطر 

 .(5)البيوعات مما يغين عن اإلشهاد وهو التقايض يف األعواض"
صلى اهلل عليه وسلم –عن عائشة أن ابنة اجلون ملا أدخلت على رسول اهلل  من السنة:      

 .(6) «عذت بعظيم،الحقي بأهلك لقد » ودنا منها قالت أعوذ باهلل منك ،فقال هلا:
            األئمة يف   دون أن يكون هناك شهود ،وآثار الصحابة و فالرسول طلقة هذه املرأة      

جهون انوا يو الطالق أكثر من أن حتصى ،ومل يقل أحد آلخر هل أشهدت على طالقك وإمنا ك
ضب، وال ال الغرجعة بعد زو بعضهم كيف يطلقون طالق السنة الذي تصان فيه احلقوق،وميكن ال

 يتعدى فيه احلدود . 
                                                           

:الكشاف،مصــــــــــــــــــــــــــدر  الزخمشـــــــــــــــــــــــــري/283،ص4ابن العريب:أحكـــــــــــــــــــــــــام القرآن،مصــــــــــــــــــــــــــدر ســـــــــــــــــــــــــابق،جينظـــــــــــــــــــــــــر: (1
األلوســــي:روح املعــــاين يف تفســــري /40،41،ص21القرطيب:اجلــــامع ألحكــــام القرآن،مصــــدر ســــابق،ج/143،ص6ســــابق،ج

 .31،ص14ابن كثري :تفسري القرآن العظيم،ج/211،ص23القرآن العظيم والسبع املثاين،ج
 .19،ص6السرخسي املبسوط،مصدر سابق،ج(2
 .16،ص6املصدر نفسه:ج(3
 .309،ص28حرير،مصدر سابق،جابن عاشور:الت(4
 .309،310،ص28املصدر نفسه ج(5
 .     401،ص3،ج5254البخاري :الصحيح،كتاب الطالق،باب من طلق ،وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق؟رقم (6
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  ثانيا:الق ائلون بوجوب اإلشهاد وأدلتهم:     
إىل القول بوجوب اإلشهاد استدالال باآلية السابقة ومن وافقه فذهب ابن حزم من القرآن:     

فال جيوز :"فقد فرق اهلل عز وجل بني املراجعة والطالق واإلشهاد جاء يف احمللى، من سورة الطالق
إفراد بعض ذلك عن بعض ،وكان من طلق ومل يشهد ذوي عدل أو راجع ومل يشهد ذوي عدل 

فيرتكب  ،،يقول ابن عاشور:"فظاهر صيغة األمر الداللة على الوجوب(1)متعديا حلدود اهلل تعاىل"
على األزواج ألن اإلشهاد الطالق واجبا  ثمن هذين أن يكون اإلشهاد على املراجعة وعلى ب

يرفع أشكاال من النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به حيىي ابن بكري من املالكية ،والشافعي يف 
أحد قوليه وابن حنبل يف أحد قوليه وروي عن عمران بن حصني وطاوس وإبراهيم وأيب قالبة 

 .(2)وعطاء "
د على ولكن بعد الرجوع إىل مصادر الشافعية يتبني بأن الشافعي له قوالن يف اإلشها     
 .(4) اإلمجاع على عدم وجوبه،أما عند الطالق فقد نقل ابن حجر (3)الرجعة
واألمر نفسه عند احلنابلة ،حيث نقل عن إمام املذهب القوالن ،الوجوب واالستحباب يف      

القاعدة عندهم  الرجعة ال يف الطالق الذي هو من حقوق الزوج الذي ال حيتاج إىل قبول ،وألن 
 .(5)يشرتط فيه الويل ال يشرتط فيه اإلشهادما ال أن 
 يعود علىطلب اإلشهاد  بعض الدارسني ما ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه معتربا أنورجح      

لبيان أحكامه،ومن املستهجن أن يعود الطلب به على الرجعة ألهنا  الطالق الذي سيق الكالم
ذكرت تبعا واستطرادا ،فالطالق أبغض احلالل والشارع حبكمته العالية يريد تقليل وقوع الطالق 

من أن الشيء إذا كثرت قيوده عز ،،أو والفرقة بتكثري قيوده وشروطه،بناء على القاعدة املعروفة 
شهد على الطالق عدلني فإنه ال يقع ويكون باطال ألن حضورمها يقصد منه قل وجوده ،فإذا مل ي

 . (6)الرتيث واملصاحلة واألناة عسى اهلل أن حيدث بعد ذلك أمرا وخاصة ملن اتقاه 
                                                           

 .251،ص10ابن حزم:احمللى،مصدر سابق،ج(1
 .309،ص28ابن عاشور:التحرير،مصدر سابق،ج(2
 .440،ص3،ج1،1997املعرفة ،بريوت لبنان،طالشربيين:مغين احملتاج،دار (3
 .148،ص8ابن حجر:حتفة احملتاج و مع حواشي حتفة احملتاج،مصدر سابق،ج(4
 .558،ص10ابن قدامة: املغين،مصدر سابق،ج(5
 .379بدران أبو العينني:الفق املقارن،مرجع سابق،ص (6
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إن الشهادة على الطالق هلا مقاصد شرعية عظيمة ،واهلل سبحانه مل يشرع من المعقول:     
حتياط يف األزمنة اليت تنعدم فيها األمانة والتقى ،وتفسد الذمم شيئا عبثا وإمنا حلكم بالغة كاال

ويتنصل كل واحد من حقوق غريه باالحتيال،فاإلشهاد حفاظ على حقوق الزوجني من مهر 
الزواج فكذلك الطالق إلعالم الغري،وهكذا تبقى اشرتط اإلشهاد يف  ونفقة وغريها وكما

وغريها من ويبتعد فيها عن الشبهات والغموض،العالقات الزوجية واضحة حتكمها الشفافية ،
  .(1)املقاصد الشرعية لإلشهاد عامة ويف العالقات األسرية على اخلصوص

طلقها إال أن قول ابن حزم فيه نوع من الغموض حيث يرى بأن املرأة اليت أيقنت بأن زوجها     
ثالثا أو أخر ثالث أو دون ثالث ومل يشهد على مراجعته إياها حىت متت عدهتا مث أمسكها 

نفسها  عنمعتديا ففرض عليها أن هترب منه إن مل تكن هلا بينة ،فإن أكرهها فلها قتله دفاعا 
لغوا هلا وإال فهو زنا ،فاملرأة هنا موقنة بطالقها ولكن ليس هلا دليل كهالك الشهود مثال،أو من ب

اإلشهاد  بأن ،وكأنه يرى (2)قول زوجها أنت طالق،ففي هذه احلالة حكم ابن حزم بوقوع الطالق
 ديانة ال قضاء حيث يأمث صاحبه.شرط 
سبب اخلالف يف وقوع الطالق من عدمه بقوله:"وباجلملة فسبب  (3)ويذكر ابن رشد     

 زاء ،أمـاإلخالف هل الشروط اليت اشرتطها الشرع يف الطالق السين هي شروط صحة و إج
 ةذه الصفشروط كمال ومتام ؟فمن قال: شروط إجزاء، قال: ال يقع الطالق الذي عدم ه

 .(4)أنه يقع كامال"ومن قال :شروط كمال ومتام ،قال:يقع ويندب إىل 
القائل بوجوب اإلشهاد ألنه يضيق  رجح الرأي (1)الباحثنيبعض  مهما يكن اخلالف فإنو     

دائرة الطالق اليت اتسعت اآلن كثريا،كما يسهل إثباته فيما لو وقع خالف بني الزوجني يف 
                                                           

 .379عينني:الفق املقارن،مرجع سابق،صبدران أبو ال/294أمحد حممود قعدان :مقاصد الشريعة ،مرجع سابق،ص(1
 .218،ص10ابن حزم:احمللى،مصدر سابق،ج(2
هو أبو الوليد حممد بن أمحـد حممـد  بـن أمحـد بـن رشـد املـالكي القـرطيب احلفيـد ،قاضـي اجلماعـة بقرطبـة ومفتيها،كـان مـن (3

ن بشـكوال ،وأيب عبـد اهلل املـازري وغـريهم أوعية العلم،روى عن أبيه أيب القاسم املوطأ حفظا ،وأخذ الفقـه عـن أيب القاسـم  بـ
،وكانــــت الدرايــــة عليــــه أغلــــب مــــن الروايــــة،مل ينشــــأ يف األنــــدلس مثلــــه كمــــاال و علمــــا وفضــــال،له تــــآليف جليلــــة منهــــا بدايــــة 

هـــقبل وفــاة جــده ابــن رشــد 520اجملتهد،خمتصــر املستصــفى،أخذ عنــه أبــو بكــر بــن جهــور وأبــو حممــد بــن حــوط اهلل ولــد عــام
 .379هـ .ينظر:الديباج البن فرحون ،مصدر سابق،ص595نةبشهروتفي س

 .111،ص2ابن رشد:بداية اجملتهد،مصدر سابق،ج(4
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له عالقة  خصوصا وأن املتتبع لنصوص القرآن يدرك تلك العناية البالغة يف كل شأنالطالق.
حيث جاء األمر باإلشهاد يف الفاحشة ،ووجوب غض البصر ومنع  يدخل يف معناهما بالنسل و 

فظ عدت ضروريات شهد حتالقذف ووضع له حدا إذ العرض فرع عن النفس اإلنسانية وحبفظه 
 . وجودا وعدما هلا الشرع باالعتبار

س بيد القاضي إال إذا طلبته املرأة،ألن والذي عليه مجهور الفقهاء أن الطالق  بيد الرجل ولي     
سبب الطالق أمر غري احلب والبغض فهل من املصلحة أن تنتشر أسرار البيوت يف دور القضاء 

،وتسجل يف سجالته ،ومنها ما ال يسوغ إعالنه وال يصح ملا فيه من السرت من                    
 .(2) مصاحل
القول باستحباب اإلشهاد على الطالق هو الراجح ألن والذي يرتجح من خالل النظر أن      

األمر كما حيتمل الوجوب فهو حيتمل االستحباب ،مث إن كان يف املسألة نوع من اإلمجال فإن 
ومل يؤثر عن  (3)أمر ابن عمر مبراجعة زوجته مل يعله بسبب عدم اإلشهاد ،فالرسول ملا  السنة بينته

على الطالق ،فمىت أوقعه الزوج وصدقته املرأة وقع وال حيتاج  واحد من الصحابة أنه أمر باإلشهاد
ألمر آخر.وأدلة القائلني بوجوبه ال ختلوا من املنازعة ،بل من قال بوجوبه من املعاصرين مييل 

 جاء عند بعضهم"هناك فرق بني اإلشهاد إليقاع الطالقلوجوبه ديانة حيث 
كطالق يقع ويرتتب عليه كل شيء ،فإذا أتبع   وبني وقوع الطالق مث اإلشهاد عليه ،من حيث أنه

 .    (4)ذلك بشهود فقد جنا من إمث خمالفة األمر ،وإذا مل يتبع ذلك بشهود وقع الطالق وأمث "
  الثاني: ثبوت الطالق في ق انون األسرة الجزائري.  مطلبال     
لزواج سمى احنالل اين املانظم القانون هذه املسألة يف مجلة من املواد،حيث جاء يف الباب الث     

طالق الذي يتم بإرادة أدناه ،حيل عقد الزواج بال49:"مع مراعاة أحكام املادة 48مث  يف املادة
من هذا 54و53 و برتاضي الزوجني أو بطلب من الزوجة يف حدود ما ورد يف املادتنيالزوج أ

 القانون "
                                                                                                                                                                              

بــدران أبــو العينــني: يف كتابــه /296أمحــد حممــود قعــدان : يف أطروحتــه املوســومة مقاصــد الشــريعة ،مرجــع ســابق،ص مــنهم:(1
 .378الفقه املقارن،مرجع سابق،ص

 .282الشخصية،مرجع سابق،صأبو زهرة :األحوال (2
 من هذه املذكرة. 114ينظر حديث عمر رضي اهلل عنه ص(3
 .294أمحد حممود قعدان :مقاصد الشريعة ،مرجع سابق،ص(4



121 
  

ن يها القاضي دو اوالت صلح جير :"ال يثبت الطالق إال حبكم بعد عدة حم49وتنص املادة     
 أن تتجاوز مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

اتب الضبط عه مع كيتعني على القاضي حترير حمضر ينب مساعي ونتائج حماوالت الصلح يوق     
 والطرفني .

 مة "تسجل أحكام الطالق وجوبا يف احلالة املدنية بسعي من النيابة العا     
قد جديد ومن ع:"من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل 50وتنص املادة      

 راجعها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد"
 .(1)الق انونية  صالنصو   مآخذ:الفرع األول       
ا  عندم املنفردة  بإرادته أقر بأحقية الزوج إيقاع الطالق 48ن القانون خالل املادة إ أوال:*     

ه ال إذ نص على أنينفي كل طالق يقع خارج احملكمة ،49نص على أنواع الفرقة ،مث يف املادة 
حملكمة دا عن ايثبت الطالق إال حبكم ،فهنا نتساءل عن مصري طالق الزوج الذي أوقعه بعي

أم  ا   ،وحكمه ،هل يقع أم ال يقع ،ونتساءل عن حكم القاضي بالطالق هل هو كاشف مل
قاضي  حكم ال منشئ حلكم جديد معه يكون طالق الزوج ملغى .ففي هذه احلالة جيب أن يكون

ل لشرعية، ويزو قتضيات احىت ينسجم األمر مع امل،كاشفا فقط ومثبتا ملا   من قبل بإرادة الزوج 
ر الذي أصد عي الزمنمبعىن ذالك أنه جيب على القاضي أن يراالتعارض بني النصوص القانونية ، 

ا إن كان ال الق ،أمفيه الزوج الطالق،هذا إن كان القانون يعرتف بأحقية الزوج يف إيقاع الط
في باب فق الزوج يبدوا أن القانون ال يعتد بطالوالذي يعرتف به فعليه توضيح هذه املسألة 

 يفو كانت الوفاة أ"إذا تويف أحد الزوجني قبل صدور احلكم بالطالق 132املرياث تنص املادة 
 .عدة الطالق استحق احلي منها اإلرث" 

وجوب الصلح بني الزوجني من طرف القاضي يف مدة ال تزيد  علىإن القانون نص  :ثانيا*     
عن ثالثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى قبل أن ينطق حبكم الطالق،وهنا يقال إذا طلق الرجل 

االنقضاء ،مث رفعت القضية إىل أو قاربت زوجته وأشهد على ذلك ومل يراجعها وانقضت عدهتا 
 . (2)القاضي ،فإن القانون يعني على القاضي إجراء حماولة صلح خالل مدة ثالثة أشهر

                                                           

الكبيسي:األحوال الشخصية /184-180تنظر هذه التعقيبات :بن الشويخ الرشيد :شرح قانون األسرة،مرجع سابق،ص(1
 .177،178،مرجع سابق،ص

 دة تقارب مدة ثالثة قروء يف الشرع  وهذه امل(2
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 ادةد لذا جيب إععقد جديبفالشرع يعترب املرأة أجنبية  إذا  انقضت عدهتا ،وال جتوز له إال      
 النظر يف املسألة .

قد جديد حيتاج إىل ع نص القانون على أن من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال:ثالثا:*     
ذا التوجيه يربط ه ومن راجعها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج إىل عقد جديد ،وكان ينبغي أن

 إال نه يكونأل،كما أنه استعمل لفظ املراجعة يف غري حملها بالعدة ال باحلكم القضائي 
لزوج خارج إرادة االق ،وهذا يعين أن القانون اعرتف مرة أخرى بالطالق بيف حالة صدور الط 

الشقاق بني صومة و ألنه يتقرر يف حالة اخل احملكمة ،كما أن استعمال لفظ الصلح يف غري حمله
لعدة نقضاء ااالزوجني وقبل إيقاع الطالق ال بعده ،حيث يكون املسمى بعد الطالق وقبل 

 مراجعة.
 :حكم جعل الطالق بيد الق اضي:ي  الفرع الثان     
بتوكيل  إن اهلل تعاىل أعطى الطالق للرجل كحق شخصي له،ال ميلك أحد سواه أن يوقعه إال     

منه ،كما دلت على ذلك النصوص الشرعية اليت ال تقبل تأويال ،كما أنه ال جيوز للقاضي أن 
التسريح بإحسان ومل ميسك مبعروف يتدخل يف التفريق بني الزوج وزوجته إال إذا امتنع الزوج عن 

وأما ما يدعوا إليه بعض الناس من جعل ،فحينئذ يتدخل القاضي دفعا للضرر ،ورفعا للظلم،
الطالق بيد القاضي ،واحلجر على الزوج فال يطلق إال يف ساحة القضاء ومعناه أن الزوج ال ميلك 

بني اجلنسني يف الطالق وحنمي األسرة من  نسوىأن يطلق زوجته بينه وبينها ،وقالوا إن بذلك 
،ونضمن عدم إساءة الرجال استعمال هذا احلق ،فإن القاضي سينظر األمر يف غري حتيز  االهنيار

،ويبحث أسباب الطالق ،فإن وجد القضية صاحلة للتفريق فعل وإال فال،ولكن كل ما قيل فإنه 
لع للمرأة والتطليق للقاضي يف حاالت يتعارض مع كون الطالق حق مقرر للرجل ويف مقابله اخل

الطالق ختمت مبا يدل أهنا من حدود اهلل  اآليات القرآنية اليت نظمتأخرى ،كما أن معظم 
 .(1)فقد ظلم نفسه  من أزواج أو وغريهم  ومن يتعدى حدود اهلل،

لويل ى أن نصون علوإذا كان ال جيوز رد طالق األزواج إن أوقعوه ، فإن بعض الفقهاء ي     
لزم األزواج ي،فله أن لضبط هذا الفعل مبا حيقق املصلحة بقدر الضرورة املقدرةاألمر أن يتدخل 

 نة ه يف مدة معيبتوثيق بتوثيق طالقهم بالطريقة اليت تنتفي معها األضرار واملفاسد ،كأن يلزمهم
                                                           

 .  42./البلتاجي:دراسات يف األحوال الشخضية،مرجع سابق،ص309ن308أبو العينني:الفقه املقارن:مرجع سابق،ص(1
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الصلح يف وجيزة كأسبوع وحنوه لدى مكاتب التوثيق أو لدى احملكمة ،ليمكن بعد ذلك إجراء 
عن التقيد هبذه الشروط العقاب املناسب رف ميكن أن حتدث الرجعة ،وله أن يعاقب من امتنع ظ

  .(1)حتقيقا ملصلحة الناس ،ونفيا الحتمال التظامل،وحفظا للحقوق
 تعديل الق انون بما يتوافق مع الشرع.وجوب   :الفرع الثالث     

عض بوجوب وأن ذكرت بعض االنتقادات اليت وجهت للنص القانون لذا يرى الب سبق     
 لمصطلحات،للشرعية تعديل القانون مبا يتفق مع املقررات الشرعية ،وحيافظ  على الدالالت  ا

 ص على مايلي:تننونية وحيقق املبتغى ،ويرفع أسباب التنازع من هذه االقرتاحات إحداث مواد قا 
خالل  توثيقه وجب عليه ها،ومن أوقعه خارجيف احملكمةإيقاع طالقه  لزوج*جيب على ا     

 .ومن مل يعتد هبذه الشروط يعاقب بكذا أسبوع من إيقاعه،
قصد  الت صلح*يثبت الطالق حبكم قضائي مؤكد لطالق الزوج من يوم وقوعه،بعد حماو      

 يف حدود العدة.الرجعة 
 احتاج إىل عقد جديد. *من أراد مراجعة زوجته بعد العدة     
والقصد هنا اإلشارة إىل أهم الطرق اليت حتفظ حقوق اجلميع من غري جماوزة للشرع، ألننا لو     

فرضنا بأن الرجل طلق زوجته بلفظ صريح أشهد أو مل يشهد وجتنبها فرتة العدة فإهنا تصبح يف 
مثال: لو أرادت  جتاوزات خطريةنظر الشرع أجنبية ويف نظر القانون زوجة حيث يرتتب على ذلك 

عا،لو محلت ر الزواج حرم عليها قانونا وحل هلا شرعا،لو مات أحدمها ورثه اآلخر قانونا حرم ش
،لذا جيب إعادة النظر يف قانون األسرة يف هذه (2)نسب الولد له قانونا ،وهو منه براء شرعا

 اهلل أعلم.املسألة من طرف املختصني و 
 
 
 

                                                           

 .  179./الكبيسي:األحوال الشخصية،مرجع سابق ص39البلتاجي:دراسات يف األحوال الشخضية،مرجع سابق،ص (1
-16بتــاريخ216850زائــري مييــل إىل اشــرتاط اإلشــهاد يف الطــالق قــرار احملكمــة العليــا رقــم والــذي يؤكــد أن القضــاء اجل (2

م حيث جاء فيـه" مـن املقـرر شـرعا أنـه يثبـت الطـالق العـريف بشـهادة الشـهود أمـام القضـاء،ومىت تبـني يف قضـية 02-1999
قيقـا ومسـع الشـهود الـذين أكـدوا بـأن الـزوج احلال أن الطالق وقع بني الطـرفني أمـام مجاعـة مـن املسـلمني وأن اجمللـس أجـرى حت

طلــق فعــال ضــدها أمــام مجاعــة مــن املســلمني ،وبالتــايل فــال حيــق لــه أن يرتاجــع عــن هــذا الطــالق وعليــه فــإن القضــاة بقضــائهم 
 بإثبات الطالق العريف طبقوا صحيح القانون ومىت كان كذلك استوجب رفض الطعن. 
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المبحث الثاني:سلطة الق اضي في إلزام الزوج بالتعويض عن ضرر الطالق في الفقه  
 اإلسالمي وق انون األسرة الجزائري.

مسألة تعويض املطلقة عن ما حلقها من يتمتع فيها القضاة بصالحية البت ، من املسائل اليت     
وغريها ،لذى حناول معرفة  52ضرر الطالق،حيث أن قانون األسرة نظم القضية خالل املادة 

حكم إلزام الزوج بالتعويض من الناحية الفقهية حيت يتسىن معرفة ما مدى موافقة القانون للشرع 
عن ضرر الطالق يف الفقه خالل مطلبني ،نتناول يف األول التعويض يف هذه املسألة 

 . اجلزائري،ويف املطلب الثاين التعويض عن الضرر يف قانون األسرة اإلسالمي
 وأسسه.  اإلسالمي  التعويض عن ضرر الطالق في الفقه  حكم  المطلب األول :     
تعترب مسألة إلزام الزوج بالتعويض عن ما أصاب زوجته من ضرر الطالق من املسائل      

الختالفهم يف احلكم األصلي للطالق وهذا ما املستجدة اليت  اختلفت حوهلا أنظار املعاصرين ، 
 سنعرفه يف مجلة من الفروع.

 . األول:حكم الطالق في الفقه اإلسالمي الفرع     
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زوج ال ق حق مطلق للاختلف الفقهاء يف املسألة على رأيني أساسني ،فريق يقول بأن الطال     
 ن يوقعه خارجل له أحييتقيد باحلاجة أو السبب ،وفريق آخر يرى بأن الطالق مقيد باحلاجة ،فال 

 ذلك. 
 :القول األول.أوال      

وجاء يف البناية  (1)احلنفية وهو مذهب أكثرالقول بأن الطالق مباح وال يتقيد بسبب ،       
من  معلى اهلداية "وإيقاع الطالق مباح وإن كان متبغضا يف األصل عند عامة العلماء،ومنه

  . (2)ل:ال يباح إيقاعه للضرورة "و قي
 :واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن والسنة   

 َأْوتَ ْفِرُضوْا َلُهنا  َمسُّوُهنُّ تَ َلْم  َما َساءَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلاْقُتُم النِّ  ال من القرآن: *أ     
 َلى ّقا  عَ  حَ  ۖ   بِاْلَمْعُروفِ  عا  َمَتا ْدرُهُ ْلُمْقِتِر قَ اَوَمت ُِّعوُهنا َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى  ۖ   َفرِيَضة  

 اْلُمْحِسِنينَ 
 اإليقاع فهو تعبري برفع اجلناح واإلمث عن املطلق فالطالقوهذا يقتضي إباحة ،(3)

 .(4)مباح وليس حمظورا
أن رسول اهلل  »أحاديث كثرية منها مارواه ابن عباس عن عمر ابن اخلطاب من السنة  *ب     

  -صلى اهلل عليه وسلم–من احلديث أن النيب  االستداللووجه .(5) « طلق حفصة ثم راجعها
ملا طلق رسول اهلل حفصة نزل عليه الوحي يقول السرخسي:"لذا ،يف الشرع حمظورايفعل شيئا ال

يأمره أن يراجعها فإهنا صوامة قوامة ،ومل يكن هناك كرب سن وال ريبة ،وكذلك الصحابة رضوان 
اهلل عليهم ،فإن عمر طلق أم عاصم وعبد الرمحان طلق متاضر واملغرية بن شعبة كان له أربع نسوة 

                                                           

 ./ 121،ص3: االختيار لتعليل املختار،مصدر سابق،جعبد اهلل بن حممود بن مودود احلنفي (1
.وإن كان بعض احلنفية خالف املذهب ووافـق اجلمهـور كالكمـال ابـن اهلمـام وابـن 3،ص5العيين:البناية ،مصدر سابق،ج (2

 عابدين  
 . 236سورة البقرة:اآلية (3
. القرطيب:اجلـــامع 234./أمحـــد قعـــدان: مقاصـــد الشـــريعة،مرجع ســـابق،ص3،ص6السرخسي:املبسوط،مصـــدر ســـابق،ج (4

 .56-55،ص4ألحكام القرآن،مصدر سابق،ج
أخرجــه احلــاكم مــن طــريقني عــن انــس ابــن /348،ص2016ابــن ماجــة :كتــاب الطالق،بــاب حــدثنا ســويد ابــن ســعيد، (5

وقــال صــحيح علــى شــرط الشــيخينووافقه  235،ص2،ج2855،2856م مالــك وعمــر ابــن اخلطــاب  :كتــاب الطالق،رقــ
 2007،الصــحيحةرقم2077الــذهيب .وصــححه األلبانيوقــال:وهو كمــا قــاال:إرواء الغليــل ختــريج أحاديــث منــار الســبيل، رقــم

 13،ص5ج
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ني يديه صفا وقال أنا حسان األخالق ناعمات األرداف طويالت األعناق اذهنب فأقامهن ب
:إن فأنا طالق،واحلسن بن علي استكثر من النكاح والطالق بالكوفة حىت قال علي على املنرب

 فهذه بعض اآلثار عن الصحابة .  (1):إنا نزوجه مث نزوجه"فقالوا  ،ال تزوجوهف ابين هذا مطالق
الق ة الرسول للطلطالق إزالة للملك باإلسقاط فيكون مباحا يف األصل ،وإشار كما أن ا      

عدم  الق ،أما عندفق األخبأنه أبغض احلالل ملا فيه من كفران النعمة ،مث معىن النعمة يتحقق بتوا
 باحا. شروعا مموافقة األخالق فاستدامة النكاح سبب المتداد املنازعات ،فكان الطالق م

 
القول بكراهيته أصالة من غري سبب أو حاجة و هو مذهب :القول الثاني.ثانيا      

،فإذا اقرتن بسبب أو حاجة  أو وصف أخذ حكما تكليفيا آخر كما هو شأن الزواج (2)اجلمهور
 وهذه بعض األدلة:

ُغوْا َعَلْيِهنا َسِبيال   :قال تعاىل من القرآن*أ        ۖ   فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ
ووجه ،(3)

االستدالل من اآلية أن اهلل هنى األزواج عن التعرض للزوجات إذا استقام أمرهن وصلح حاهلن 
، ويف عدة ءايات خياطب  ،وهو يفيد حترمي الطالق عند استقامة حال الزوجة وعدم احلاجة إليه

األبناء ك األزواج رغم كرهن ملا يف ذلك من مصلحة الزوجني و باده املؤمنني بإمساع اهلل تعاىل
ط املصاهرة والدماء إذ ليست كل البيوت تبىن على احلب بل الكثري منها تبىن ب،واحملافظة على روا

 َخْيرا  َكِثيرا   فَِإن َكرِْهُتُموُهنا فَ َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئا  َوَيْجَعَل الّلُه ِفيهِ على املروءة قال تعاىل: 

 (4)

النهي عن إكراه النساء واإلضرار هبن باألمر حبسن  فف اآلية األوىل أعقب اهلل تعاىل، 
املعاشرة معهن ،فهذا اعرتاض فيه معىن التذلل ملا تقدم من النهي ،ألن حسن املعاشرة جامع لنفي 

 .(5)اإلضرار واإلكراه،وزائد مبعاين إحسان الصحبة
                                                           

  3،ص6السرخسي:املبسوط ،مصدر سابق،ج (1
ابــــــــــن قدامــــــــــة: /6،ص3الشريازي:املهذب،مصـــــــــدر ســــــــــابق،ج/536،ص2الدردير:الشـــــــــرح الصغري،مصــــــــــدر ســــــــــابق،ج (2

  /223،ص10املغين،مصدرسابق،ج
 . 34سورة النساء:جزء اآلية (3
 . 19سورة النساء:جزء اآلية (4
 . 286،ص4ابن عاشور:التحرير،مصدر سابق،ج (5
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اهلل عليه صلى –أن النيب   ابن عمرعن عبد اهلل ما أخرجه أصحاب السنن*ب من السنة:     
ذه النصوص من القرآن والسنة تدل على  فه.(1)«أبغض الحالل إلى اهلل الطالق  »:-وسلم قال

كراهة الطالق والندب إىل اإلمساك باملعروف ،كما أن الطالق حل للميثاق الغليظ وتشتيت 
 فريقنيالوعند إمعان النظر يف أدلة  للشمل ،وهبذه األوصاف ال يصار إليه إال عند الضرورة .

يظهر تطرق االحتمال لكليهما ،ولكن الرأي القائل بالكراهة هو األقرب من مقاصد الشرع فرغم  
الشرع كون الطالق حق للرجل فهو مقيد يف استعماله يف نطاق الشرع قصدا ومآال ،كما أن 

وضع ممهالت  عديدة أمام املطلق قبل أن يصري إىل الطالق ،وحىت عندما يطلق منحه فرصة 
،وملا كان الطالق فيه تضييع للمصاحل ،وتفويت للواجب أو السنة فهو حمظور اجعة والعودة املر 

وملا كانت احلاجة قد تدعوا إىل هذا احملظور اتقاء ملا هو شر منه أباحه الشارع عند حتقق احلاجة 
ض وبعد بيان حكم الطالق ننتقل إىل حقيقة التعوي، (2)للخالص، ألن الضرورات تبيح احملظورات

 عن الضرر.
 لة مكمل لليت هذه املسأ عنوالكالم  .الفرع الثاني:التعويض عن الطالق التعسفي     

إذا ستعمال هبا فقيد االسبقتها وفرع عنها،فإذا كان الطالق ال يصار إليه إال عند احلاجة ،وهو م
نا حناول ،وههاء أوقع الطالق بغري سبب يكون قد أساء يف استعمال حقه كما يقول معظم الفق

 تبيني معىن الطالق التعسفي وحكمه وغريها.
:إذا كان التعسف هو مناقضة قصد الشارع يف تصرف مأذون حاالت الطالق التعسفيأوال:     

فيه شرعا  حبسب األصل،سواء يف الفعل أو يف القصد ذلك أن الشرع احلنيف يقيم للمبادئ 
ام األول يف تشريعها ،فمىت مارس الشخص فعال مشروعا اخللقية والقيم اإلنسانية واملثل العليا املق

يف األصل ، مبقتضى حق شرعي ثبت له بعوض أو بغري عوض ،أو مبقتضى إباحة مأذون فيها 
                                                           

ـــــن ماجة:الســـــنن،كتاب الطالق،بـــــاب حـــــدثنا ســـــويد ابـــــ (1 ـــــم اب ابـــــو داود:الســـــنن، كتـــــاب /348،ص2018ن ســـــعيد رق
احلاكم:املســــــــــــــــــــــتدرك ،كتــــــــــــــــــــــاب /4138،ص2،ج2178-2177الطالق،بـــــــــــــــــــــاب يف كراهيــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــالق ،رقــــــــــــــــــــــم

وقــال عنــه:ومن حكــم هــذا احلــديث أن يبدأبــه يف كتــاب الطالق.وضــعفه املنــاوي يف فــتح 253،ص2،ج2853الطالق،رقــم
لقــدير شــرح اجلــامع الصــغري للســيوطي:عبد الــرؤف املنــاوي،دار املعرفــة بــريوت القــدير بعــد أن بــني املــراد بالكراهــة ،ينظــر:فيض ا

 . 97،ص1م،ج1972هـ/2،1391لبنان،ط
 .142ينظر:خالف :األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص (2
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شرعا ،على وجه يلحق غريه أضرار،أو خيالف حكمته املشروعة فإنه يكون متعسفا والفقهاء ملا 
  اثنني.يتكلمون عن حاالت التعسف يف الطالق يذكرون نوعني

حيث يطلق الرجل املريض مرض املوت زوجته ليحرمها من  *أالطالق في مرض الموت     
 .،وهذا بال شك عدوان ال يرضاه اهلل وال تأباه املروءة،(1) املرياث

 
حينما يوضع موضعه فالطالق قد يكون حال ال بد منه  ،*ب الطالق بال سبب معقول     

استنفاذ كل الوسائل والسبل املمكنة للصلح ،أما إيقاعه بغري سبب ويطبق بشروطه وآدابه بعد 
معقول أو إيقاعه على وجه التالعب والفضول ،أو قصد العقوبة واإلضرار أو غريها ،فال شك أنه 
منهي عنه شرعا منبوذ منطقا ،واستعمال أللفاظ الشارع يف غري موضعها ،فقد تكون الزوجة فقرية 

قاؤها من غري زوج يرعاها ويقوم بشؤوهنا إضرار هبا ولؤم يف معاملتها أو عجوز ال أمل هلا ،فب
يلزم الزوج بالتعويض إذا ، ولكن هل جيوز للقاضي أن  (2)،وهو آمث بال شك فيما بينه وبني اهلل

 طلق زوجته تعسفا؟ 
 : التعسفي  حكم التعويض عن الطالق  :ثانيا     

 :  فريقنيإىل بالتعويض عن هذا الطالق  إلزام  الزوج جواز انقسم  الفقهاء  يف     
ذهب مجع من الفقهاء منهم الشيخ عبد الوهاب  ،*أ جواز إلزام الزوج بالتعويض     

،يقول وهبة الزحيلي  (3)وغريهمخالف،وعبد الرمحان الصابوين ومصطفى السباعي وفتحي الدريين 
م 1975التعديل عام بعد أن ذكر منحى القانون السوري يف املسألة :"وقد تظمن هذا 

                                                           

ذكــر ابــن رشــد اخــتالف الفقهــاء يف املســألة بقولــه:"وأما املــريض الــذي يطلــق طالقــا بائنــا وميــوت مــن مرضــه :فــإن مالكــا  (1
عــة يقولــون :ترثــه زوجتــه، والشــافعي ومجاعــة ال يورثهــا ،والــذين قــالوا بتوريثهــا انقســموا ثــالث فــرق :فرقــة قالــت هلــا املــرياث ومجا

مادامت يف العدة ،وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري ،وقال قوم هلا املرياث مـامل تتـزوج ،وممـن قـال هبـذا أمحـد وابـن 
ن كانت يف العدة أم مل تكن،تزوجت أم مل تتزوج وهو مذهب مالك والليـث مث يـذكر رمحـه اهلل أيب ليلى ،وقال قوم :بل ترثه إ

سبب اخلالف يف املسألة بقوله:وسبب اخلالف اختالفهم يف وجوب العمل بسد الرائع" ينظر :ابن رشد بداية اجملتهد،مصـدر 
 .171ابن جزي :القوانني الفقهية،مصدر سابق،ص /139،ص2سابق،ج

 . 177السباعي:املرأة ،مرجع سابق،ص/296قادر داودي،أحكام األسرة ،مرجع سابق،صعبد ال (2
السباعي /141أمحد قعدان :مقاصد الشريعة،مرجع سابق،ص/142خالف:أحكام األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص (3

 . 178-177:املرأة،ص
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أمرين:األول عدم تقييد الزوجة بكوهنا فقرية ،والثاين:جعل التعويض مقدرا بثالث سنوات بدل من 
  :(1)أمران سنة ،ومستند هذا التقييد

سبب بقة واحلرمان ريضها للفاالعمل مببدأ السياسة الشرعية العادلة اليت متنع ظلم املرأة وتع1      
قاصد فيها امل علمنا أن احلقوق يف الشرع ذات صبغة مجاعية تتحكمخصوصا إذا تعنت الزوج،

 واملآالت.
أهنا حق  لقرآن علىااملتعة اليت أوجبها اهلل لبعض املطلقات ،واستحبها ألخريات ،ونص 2     

 عني وال لباسا حد مهلعلى احملسنني واملتقني،فال ختلو مطلقة عن متعة تأخذها من الزوج ،وليس 
 لف بنيـا خيتف وهذا ممتقدر حبسب عرف البلد وتعامل الناس ،وقيدها القرآن باملعرو معني ،وإمنا 

 يصف السباعي هذا العملزمن،ورجل وآخر ،و ل منالناس من بلد آلخر، ومن ز 
 عن ن خيـففالذي هنجه القانون السوري بقوله:"وهذا  تشريع مجيل بال ريب من شأنـه أ

القانون أنه اشرتط أن ال يزيد التعويض عن نفقة سنة  ولكننا نأخذ علىاملطلقة أمل الطالق، 
ألمثاهلا فوق نفقة العدة ،فنحن نرى أن ال يقيد ذلك بنفقة سنة ،فمادام الزوج ظاملا متعسفا 

إن كانت يف سن قابل للزواج  ومادامت الزوجة مظلومة ،فلم ال يلزم باإلنفاق عليها حىت تتزوج
على وداع احلياة ؟والشريعة اإلسالمية يف ا شارفت ،أو حىت تلقى وجه رهبا إن كانت عجوز 

عدالتها تأىب أن ترتك مثل هذه املرأة العجوز تعاين آالم البؤس والفاقة حىت تلقى وجه رهبا ،بعد 
فظ هلا كرامتها يف أخريات أن أمضت زهرة شباهبا مع زوج مل يكن عنده من الوفاء ما حي

 .(2)عمرها"
وهوكون من طلق زوجته لغري حاجة فهو آمث  اآخر  اويضيف عبد الوهاب خالف مستند3     

وذلك دليل قوي على إساءة استعمال احلق ما وجب معه القضاء بالتعويض ،فإذا طلقة ملصلحة 
 .(3)معتربة،أو مل حيصل ضرر فال يلتفت إىل التعويض

وذهب مجع من الفقهاء إىل عدم جواز إلزام الزوج ، *ب:عدم جواز اإللزام بالتعويض     
،يقول أبو زهرة عن أصحاب فكرة (1)بالتعويض منهم أبو زهرة، وبدران أبو العينني،وغريمها 

                                                           

 .532،ص7الزحيلي:الفقه اإلسالمي،مرجع سابق،ج (1
 .177سابق،ص السباعي:املرأة،مرجع (2
  142خالف:أحكام األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص (3
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لقد قالوا إن األصل يف الطالق احلظر وأنه ال يباح إال حلاجة،وأنه إذا كان لغري حاجة التعويض :"
لى أن الطالق لغري حاجة أنه مل يكن حبكم القضاء،ومل جيب التعويض،...وإن اإلمارة اليت تدل ع

يكن برضا الزوجة،فاملطلق مسيء يف استعمال الطالق بال ريب إذامل يكن برضاها ،وهو احلكم 
 :(3)،مث يذكر األدلة على ذلك منها(2)الفيصل بني اإلساءة واإلحسان"

ال يستطيع ية خفية ،مادية ،بل قد يقوم على أمر معنو  بال يقوم الطالق دائما على أسبا1     
 ية العامة والالجتماعالقاضي إثباهتا،وإن كان من اإلمكان االستدالل عليها فليس من املصلحة ا

ألسباب تكون ا من مصلحة الزوجة اخلاصة أن تتبادل اخلصومة علنا  يف أندية القضاء، فقد
احشة وأراد زوجة الفو عدم تبيينها كما لو ارتكبت الوجيهة ،ولكن من املصلحة الشرعية سرتها 

ستور ونبش كشف املزوجها السرت عليها و مفارقتها بإحسان ،فإن يف إلزامه التعويض إلزام لل
 املقبور.
أهنم كانوا  اد الفقهييف عصر االجته مل يرو عن الصحابة وال عن التابعني وال عن األئمة2     

عدم  دليل علىكبرضا الزوجات  الطالق  تعليقهمو أهم زوجاهتم،يسألون األزواج عن سبب طالق
طلق احلق ميت منحت خمالف للنصوص القرآنية ال األزواج على التعويض مطلقا ل،وإن محاإلساءة 

اليت ميكن  املتعة وال يوجد مصوغ للتعويض إاليف الطالق من غري قيد أو شرط من هذا القبيل.
 ا.بناء التعويض عليها يف املدخول هب

 مريه ض عل من الطالق فقد ج والرأي األول هو املتماشي مع كون الشرع ملا أعطى حق      
احلي رقيبا على تصرفاته فال يطلق إال حلاجة ،فإذا أساء استعمال حقه وخلف ضرر ،فالطالق 

وال ميكن االستدالل بأن اإللزام بالتعويض مل يقل به القدامى ألن تعسفي وجب فيه التعويض.
ياة االجتماعية تطورت تطورا مذهال ،فعلى املشرع أن يراعي هذا التغري اهلائل يف احلياة وال احل

يتقيد مبا قاله الفقهاء من أحكام خاصة ببيئتهم وأحواهلم ، بل عند حتقيق النظر تتالقى األفكار 
طالق املريض مرض املوت تكييفا خاصا ،رغم كون الطالق  واالصائبة ،فالفقهاء القدامى كيف

                                                                                                                                                                              

أبـــــو /311بـــــدران أبـــــو العينني،الفقـــــه املقـــــارن،مرجع ســـــابق،ص/141أمحـــــد قعـــــدان :مقاصـــــد الشـــــريعة،مرجع ســـــابق،ص (1
 . 89م،ص1976هـ/1،1396زهرة:تنظيم األسرة وتنظيم النسل،دار الفكر العريب القاهرة،ط

 . 89صأبو زهرة:املصدر نفسه ، (2
 . 91-89املرجع نفسه:ص (3
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عمال بنقيض القصد،فالقول بالتعويض ختريخ مستوفيا الشروط،فإن مجهورهم قال بتوريث البائن 
 ،وعلى مسألة العدة اليت أوجبها بعض الفقهاء .على هذه املسألة

الضمري واستقامة الوجدان،وهذا  مث إن املدار احلقيقي لصيانة احلقوق الرتبية الدينية ،ويقظة     
ما حرص عليه اإلسالم إذ معه ميتنع املسلم عن اإلساءة ال إىل الزوجة فقط ،بل إىل أي إنسان  
كان قريبا أو بعيدا ،مواطنا أو أجنبيا،وأين أحيل الذين يشككون يف هذا األمر إىل إحصاءات 

تدينا واعيا صادقا ال جهل فيه وال الطالق لريوا كيف يكاد الطالق ينعدم يف البيئات املتدينة 
وبعد عرضنا لفكرة التعويض يف اجلانب الشرعي نتطرق إىل  ،(1)،وال تدجيل وال جتارةغباوة 

  .املسألة يف قانون األسرة 
    
 
 
 .يوالتطبيق القضائق انون األسرة  المطلب الثاني:تعويض المطلقة في       

للفقه الذي  وافقتهانتطرق يف هذا املطلب إىل املواد اليت نظمت املسألة وشرحها ومدى م     
  يعترب املصدر األول للقانون مث بعض األحكام القضائية الصادرة يف ذلك. 

  التعويض في ق انون األسرة :الفرع األول :     
التعويض يف عدة مواد،ومل نظم القانون مسألة المواد الق انونية في التعويض،أوال:     

يقتصر على تعويض املطلقة فقط بل منح القاضي سلطة احلكم به يف الطالق ،ويف التطليق ويف 
فأما ما خيص مسألتنا فجاء  ،ارت لذلكشوهنا نذكر املواد اليت أ وعند نشوز أحد الزوجني، اخللع

بالتعويض عن الضرر  إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة"25يف املادة 
جيوز للقاضي يف حاالت احلكم بالتطليق أن حيكم  "مكرر53وتنص املادة،الالحق هبا "

"جيوز للزوجة دون موافقة الزوج أن 54وتنص املادة ،للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق هبا"
لقاضي مبا ال ختالع نفسها مبقابل مايل ،إذا مل يتفق الزوجان على املقابل املايل للخلع حيكم ا

"عند نشوز أحد الزوجني حيكم 55وتنص املادة ،يتجاوز قيمة صداق املثل وقت صدور احلكم"
يف "تكون األحكام الصادرة 57أشار يف املادة ،مث القاضي بالطالق وبالتعويض للطرف املتضرر"

                                                           

 . 179السباعي:املرأة،مصدر سابق،ص(1
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مجلة املواد  فهذهدعاوى الطالق والتطليق واخللع غري قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها املادية"
املادة اليت منحت  بالبحث .ونفردقريب أو من بعيد ملسألة التعويض يف القانوناليت أشارت من 

 القاضي سلطة احلكم بالتعويض للمطلقة من طرف الزوج .
.يذكر بعض الباحثني بأن املشرع اجلزائري مل ينص على  ثانيا:معايير الطالق التعسفي     

معايري هذا الطالق ،وحىت اللجنة املشرفة على مشروع التعديل مل توضح ذلك يف شرها للمواد 
أم عن الضرر الذي حصل املسبب ، بدونفعلى أي أساس يقوم التعويض ؟،هل عن الطالق ،

لذا فيمكن اعتبار كل  اد كما ذهب أكثر الشراح،واالنفر أ،أم علهما معا يف االجتماع عنه للمرأة 
املطلقة كالفاقة بشرعي أو قانوين من شأنه أن يضر  طالق يقع بال سبب ،أو بدون مربر

،وهذا ما جعل االجتهاد القضائي (1)أو اإلمهال أو غريها من أنواع الضرر يعترب تعسفيواالحتياج 
كالقانون وهذا شبيه مبا هو عليه العمل يف عدة قوانني عربية  ، (2)يعترب عدم التربير مناط التعسف 

السوري الذي اعترب الطالق بدون سبب معقول تعسفا فمنح القاضي احلكم بالتعويض حبسب 
حالة ودرجة التعسف على أن ال يتجاوز مبلغ نفقة ثالث سنوات ألمثاهلا فوق نفقة 

  الطالق بغري تكون املطلقة مدخوال هبا، و  ،والقانون املصري الذي للحكم بالتعويض أن(3)العدة
  .،وتقدر بنفقة سنتني على األقل رضاها وليس هلاسبب فيه

ج على ري من األزوا ويعترب القضاء بالتعويض عن الطالق التعسفي أداة للحد من إقدام كث     
 .الطالق ويزجرهم عنه ،تفاديا لدفع ماال يستطيعون دفعه للمطلقات

تبقى ف تمع،رة واجملورغم ما يف احلكم بالتعويض من مصاحل شرعية معتربة عائدة على األس     
  منها: مسألة التعويض يشوهبا نوع من الغموض

  القضايا يفتباينة مفالتعسف غري مضبوط خيضع لتقدير القاضي ما جيعل األحكام القضائية      
ني العدل كون هو عوتقديره فما هو تعسف عند قاض قد ياملتشاهبة ،تبعا لتباين نظر كل قاضي 

 .واحلق عند آخر
                                                           

بـــن /145م، ص2012هــــ/2،1434ســـليمان ولـــد خسال:امليســـر يف شـــرح قـــانون األســـرة ،شـــركة األصـــالة اجلزائـــر،،ط(1
 .188الشويخ الرشيد:شرح قانون األسرة ،مرجع سابق،ص

م بأنـه" للمطلقـة احلـق يف النفقـة والتعـويض وسـائر توابـع 1982-11-22وهذا تبنته احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف (2
 العصمة ،إذا كان طالق الزوج غري مربر ،ولو كان الزواج غري مسجل باحلالة املدنية" 

 . 177السباعي:املرأة،مصدر سابق،ص(3



133 
  

ارتكاهبا و راف الزوجة قد يكون للزوج مربر شرعي لفراق زوجته وقد ال حيب إثباته كحالة احن     
 هو مكرهفاحشة أو منكرا ،وال يريد أن يبوح به ملا فيه من مساس بكرامته وعرضه ف

ن املضار يف ذلك ممعها كزوجة ال يثق يف دينها وال خلقها ،و على إمساك هذه املرأة والعيش 
 ماال خيفى.

كما أن القانون مل ينص على قيمة التعويض ،وال على أجله،وهل يدفع مجلة أم بالتقسيط       
،فهو مرتوك لتقدير القاضي يراعي أحوال الطرفني والواقع املعاش وغري ذلك فال خالل الشهور 

د ال حيقق شيئا للمطلقة ،وقد يكون غبنا فاحشا يف حق الزوج فهذه ندري إىل أي حد يصل ق
 .(1)بعض املالحظات على القانون يف هذا الشأن

 ة مبا يلي:الستعانومن أجل معاجلة مثل هذه القضايا معاجلة سليمة يقرتح بعض الشراح ا     
اضيا وإمنا تعامال رييه أن حيكم القاضي ضمريه املهين وال يتعامل مع القضايا املعروضة عل*     

 عليه أن يتعايش معها ألمهيتها وخطورهتا ،وهنا يظهر القضاة احلذاق.
 سرة أن يستعني بوكيل اجلمهورية الذي يعترب طرفا أصيال يف منازعات األ*     
مدى تعسف  بحت تعقد ملرات عديدة ،ومنها يظهرأن يستثمر جلسات الصلح اليت أص*     

ني جتعل ن الطرفالزوج من عدمه ،ألن مثل هذه اجللسات املصغرة اليت حيظر فيها العقالء م
 وغريها من خفيا القضايا.الزوجني يفصحان عن أسباب سوء العشرة 

اوالت جيري حمكم أن كن للقاضي أن يستعني بتقرير احلكمني ،إذ ال بد قبل النطق باحلمي*     
 حبقوقهما الطرفني قد ختتفي معها غيوم الغضب وتعود املياه إىل جماريها ،بتبصريصلح عديدة،

 ن.ة بني األبويت الفرقوواجباهتما ،ولفت العواطف والقلوب لآلثار السلبية على األوالد إذا حصل
 في التطبيق القضائي.  التعسفي  الفرع الثاني:التعويض على الطالق     
يتبني  ئيجتهاد القضااال تعرب عن مالمحمن خالل استقراء بعض قرارات احملكمة العليا اليت      

الطالق  دا ،وأنبأن احلكم للمطلقة بالتعويض يكون قبل الدخول وبعده مىت كان العقد موجو 
 للقاضي،وهذه تقديريةالذي ال يعلله الزوج يستلزم التعويض ،وأن مبلغ التعويض يرجع للسلطة ال

 : يف ذلكمن اجمللة القضائية  بضع القرارات
                                                           

قـانون األسـرة مرجـع بـن الشـويخ الرشيد:شـرح /145سليمان ولد خسال:امليسر يف شـرح قـانون األسـرة ،مرجـع سـابق، ص(1
 .255عبد القادر داودي:أحكام األسرة،مرجع سابق،ص/188سابق،ص
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 :أوال :عدم اشتراط الدخول للحكم بالتعويض      
فمىت امتنع الزوج عن الدخول بعد العقد وبعد طلب الزوجة منه ذلك وعدم إجابتها لدعوهتا      

،وسواء طلقا بإرادته كرد على مطالبتها،أو طلبت من القاضي فك عصمتها منه هلا احلق يف 
  :ض يف التطبيق اجلزائري ،فقد جاءالتعوي
م :طالق قبل البناء،تضرر 1986-06-30بتاريخ القرار 42870*يف امللف رقم   

 الزوجة ،احلكم بنصف املهر ورفض باقي الطلبات،خطأ يف تطبيق القانون. 
من قانون األسرة بدل  5إن القضاء بالطالق قبل الدخول طبقا ألحكام املادة      
 منه، دون حتديد املسؤولية عن هذا التفريق يعد خطأ يف تطبيق لقانون.52املادة
م :طالق قبل الدخول 1986-01-24اريخ القرار بت39731*امللف رقم     

 ،طلب التطليق مع التعويض،استناد على وجود ضرر معترب شرعا. 
 من املقرر قانونا أنه جيوز للزوجة طلب التطليق مع  التعويض  استنادا  على  وجود  ضرر           

معترب شرعا ، وملا ثبت يف قضية احلال أن القضية تتعلق بزواج تام األركان إال أن الزوج تأخر عن 
 املمنوح هلا . سنوات ،فإنه بذلك يعترب تعسفا يف حقها ،ويربر التعويض 5الدخول بزوجته ملدة 

 :الق اضيالتقديرية    سلطة  لل يخضع  ثانيا:تقدير التعويض       
 فالقضاة هم الذين حيددون قيمة التعويض فقد جاء يف :      
م:سلطة تقديرية ،رفع 1984-04-02القرار بتاريخ 32779*يف امللف رقم      

 قصور يف التعليل .مبالغ املتعة والنفقة والتعويض احملكوم هبا دون إيضاح األسباب 
والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية من املستقر عليه قضاء أن حتديد مبالغ املتعة      

لقضاة املوضوع غري أهنم ملزمني بذكر أسباب حتديدها ومن مثة فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ 
 ضاة اجمللس  برفعهم  ملبالغ يعد صورا يف التعليل ،وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن ق

املتعة والنفقة احملكوم هبا يف حمكمة أول درجة دون أن يبينوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور 
 يف التعليل ،ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه.

م:من املقرر شرعا 1986-12-29القرار بتاريخ 43860وجاء يف امللف رقم*     
أن تقرير ما يفرض للزوجة من حقوق على زوجها خيضع لتقدير قضاة املوضوع ،إذ أن تسببه 
وبيان حالة الزوجني بيانا مفضال من عىن وفقر ،يدخل يف صميم القانون الذي هو خاضع للرقابة 
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هذا املبدأ يعد انتهاكا لقواعد شرعية مستمدة من أحكام الشريعة فإن القضاء مبا خيالف أحكام 
 اإلسالمية . 

إذا كان من الثابت أن قضاة االستئناف رفعوا املبالغ اليت حكم هبا للزوجة مقتصرين يف تربير      
ما حكموا به على اإلشارة إىل حالة الطرفني وطبقتهما االجتماعية دون اعتبار حلالة وطبقة كل 

ا وغنامها أ و فقرمها أو غنب أحدمها أو فقر اآلخر ،ودون اعتبار ملقدار ما يتقاضاه الزوج  منهم
كأجرة شهرية ملعرفة ما إذا كان ما حكموا به خاصة من املتعة اليت رفعت إىل غري ما هو مألوف 
اء أن يعطى عادة مبا يتناسب مع إمكانيات الزوج املادية ،فإن هؤالء القضاة  بدون تسبيب وإعط

شيء غري مألوف دون االستناد على أية قاعدة شرعية ،ومىت كان كذلك استوجب نقض القرار 
 املطعون فيه جزئيا فيما يتعلق برفع مبلغ املتعة دون إحالة.  

ثالثا:الحكم بالمتعة للمتضررة يكون من طالق غير مبرر: أن ال يكون دخل       
 : الزوجة في الطالق وليس من جهتها

م،ال جيوز احلكم باملتعة إال 1991-06-18القرار بتاريخ75092رقم *ملف     
 للزوجة من طالق غري مربر.

من املقرر شرعا وقضاء أن املتعة متنح للزوجة مقابل الضرر الناتج هبا من الطالق غري املربر      
ر املطعون أن القرا–يف قضية احلال -فيه وملا كان من الثابت  ةويسقط بتحميلها جزء من املسؤولي

فيه قضى بإسناد الظلم إىل الزوجني معا ،فال سبيل لتعويض أحدمها ومنح املتعة للزوجة،ومىت كان  
 كذلك استوجب النقض جزئيا فيما خيص املتعة. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

سرة  نون األفي الفقه اإلسالمي وق ا المبحث الثالث:سلطة الق اضي في إسناد الحضانة
 الجزائري.

،سواء عند حصول الفرقة بني من املسائل املهمة لتعلقها مبصلحة الصغار  (1)تعرب احلضانة      
األبوين أو يف غريها من احلاالت ،لذا فقد أوالها القانون مزيد عناية من خالل نصه على معظم 

القرآن الشرع احلنيف اعتىن بشأهنا بداية من مادة ،كما أن  11إحكامها يف مواد كثرية بلغي 
الكرمي ،وحناول يف هذا املبحث الوقوف على بعض صالحيات القاضي يف احلكم باحلضانة أو 

 .مجلة من الفروعيف  بإسقاطها يف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري
 اإلسالمي .  في الفقهوتقديرها  المطلب األول :سلطة الق اضي في إسناد الحضانة       
ن ألبوين يشرفاا،لكون  إذا كانت احلياة الزوجية قائمة فإن موضوع احلضانة ال يطرح إشكاال     

ازع األطراف وين تتنمعا يف تربية األوالد ورعايتهما،ولكن يف حالة الطالق أو وفاة أحد األب
 ةحلضاناقوق يف أصحاب احلاملختلفة يف األحقية يف احلضانة ،وحناول يف هذا املطلب معرفة 

  وآجاهلا الشرعية .
 سلطة الق اضي في إسناد الحضانة في الفقه اإلسالمي.الفرع األول:     
  الحق في الحضانةأوال:      

                                                           

احلضانة لغة من احلضن وهو اجلنب أو الصدر،وتأيت مبعىن الضم،وحضن الطائر بيضه،ضمه إليه ،وحضنت األم ولدها إذا (1
الحا:حفظ الولد يف مبيته ومؤنه ./اصط911،ص4ضمته إليها وقامت برتبيته:ينظر لسان العرب البن منظور باب الضاد، ج

األسرة أحكام وأدلـة /393،ص5وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه .ينظر:مواهب اجلليل للحطاب،مصدر سابق،ج
 .387م،ص2،2011الصادق الغرياين،دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا،ط
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ن نوع ى الطفل نوعاونستهل احلديث هنا بكالم نفيس البن القيم حيث يقول:" والوالية عل     
ألم على اقدم فيه تاألم ومن يف جهتها ،وهي والية املال والنكاح ،ونوع  علىيقدم فيه األب 

م مصلحة لك لتماوهي والية احلضانة والرضاع ،وقدم كل من األبوين فيما جعل له من ذ األب
اء أعرف ان النسكالولد ،وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه ،وحتصل به كفايته ،وملا  

ال ملا كان الرجاألب و  غ هلا لذلك قدمت األم فيها علىر أصرب وأرأف وأفبالرتبية ،وأقدر عليها و 
ألم يف ا فتقدمم  يف البضع قدم األب فيها على األأقوم بتحصيل مصلحة الولد واالحتياط له 

  يفاألب  احلضانة من حماسن الشريعة واالحتياط لألطفال والنظر هلم ،وتقدمي 
مث يكمل ابن القيم كالمه يف بيان أسباب ارتباط احلقوق  .(1)والية املال والتزويج كذلك"

باحلضانة حيث يقول:"وإذا عرف هذا ،فهل قدمت األم لكون جهتها مقدمة على جهة األبوة 
يف احلضانة ،فقدمت ألجل األمومة ،أو قدمت على األب لكون النساء أقوم مبصاحل احلضانة 

 .(2)ثة،ففي هذا للناس قوالن"والرتبية من الذكور،فيكون تقدميها ألجل األنو 
ضن معا إال أن حق احق مشرتك للولد واحل إما حق للحاضن، أو للمحضون، أوفاحلضانة      

 .(3)،لشدة حاجته إىل الرعاية وعدم استغنائه عنهاحيث ينظر إىل األرفق بهاحملضون أقوى 
وقال ابن العريب عند شرحه لبعض األحاديث يف احلضانة:"واتفق العلماء على ذلك ألن      

اآلدمي حمتاج يف صغره إىل الكفالة ،حمتاج يف كربه إىل النصرة والوالية ،واألم على الكفالة أقدر 
وهبا أبصر ...ولذلك فمهما عكفت األم على الولد كانت هبا أحق فإذا دخل هبا زوجها الثاين 

،مث يذكر اختالف (4)ط حقها بالنص واملعىن، وهو أن الضرر يلحق ولدها باشتغاهلا بزوجها" سق
العلماء حول احلضانة هل هي حق هلل أم للحاضن أم للمحضون . فاحلضانة ليست حقا مطلقا 
،وإمنا حق مقيد مبصلحة احملضون عند عامة الفقهاء لذا تكلموا عن شروط احلاضن،مع 

  حق جيوز تقييده.وهي يف جمموعها تدل على كون احلضانة  االختالف يف بعضها
 ثانيا:أدلة أسناد الحضانة:     

  تدور على هذه األحاديث: معضم أحكام احلضانة     
                                                           

 . 437،438،ص5ابن القيم :زاد املعاد،مصدر سابق،ج(1
 . 438،ص5املصدر نفسه ،ج(2
 . 204عبد القادر داودي:أحكام األسرة،مرجع سابق،ص/595،ص5،مصدر سابق،ج احلطاب:مواهب اجلليل(3
 . 955،ص3ابن العريب:القبس،مصدر سابق،ج(4
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 بن ا  اهلل ه عبد ما رواه أبو داود يف سننه من حديث عمرو ابن شعيب ،عن أبيه عن جد*     
إن ابــين هــذا كــان بطــين لــه وعــاء وثــديي لــه ســقاء وحجــري لــه أن امــرأة قالــت يــا رســول اهلل و عمــر 

أن ت » :-صـلى اهلل عليـه وسـلم–حواء ،وإن أباه طلقـين فـأراد أن ينزعـه مـين ،فقـال هلـا رسـول اهلل 
 .(1)«أحق به مالم تنكحي

 ع من ذلكأحد املوان م  أوىل  بالولد من األب مامل حيصلألا أن علىوهذا احلديث فيه دليل    
 .(2)األحقية بذلك-صلى اهلل عليه وسلم–لتقييده  نكاحال

صلى اهلل –س عن النيب ويعلق ابن القيم على هذا احلديث بقوله:"إن مدار احلضانة عليه ولي     
 بعة واحلضانة بالتزويج غري هذا ،وقد ذهب إليه األئمة األر  حديث يف سقوط-عليه وسلم

احلديث على أنه إذا افرتق األبوان وبينهما ولد غريهم، مث يستشهد لصحة احلديث ويقول:"ودل 
فاألم أحق بولدها من األب مامل يقم باألم ما مينع تقدميها أو بالوالد وصف يقتضي ختيريه وهذا 

 .(3)ماال يعرف فيه نزاع "
مر وملا ويل عيه ،ومل ينكر عل-رضي اهلل عنه–وقد قضى به خليفة رسول اهلل على عمر *     

ن حممد بمالك يف املوطأ عن حيىي بن سعيد أنه قال :مسعت القاسم  قضى مبثله،فروى
مث إن عمر يقول:كانت عند عمر بن اخلطاب امرأة من األنصار فولدت له عاصم بن عمر ،

 بني يديه ،فوضعه فارقها ،فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء املسجد فأخذه بعضده
 التمر :ابين ،وق،فقال عزعته إياه حىت أتيا أبا بكر الصديقعلى الدابة ،فأدركته جدة الغالم فنا

 . (4)املرأة:ابين فقال:أبو بكر خل بينها وبينه ،فما راجعه عمر الكالم " 
ل وحفظه ية الطفوهذا كله واضح يف أن النساء أوىل باحلضانة من الرجال اليت هي رعا     

 .واإلشراف على أموره يف الفرتة اليت حيتاج فيها إىل احلضانة 
                                                           

احلـــاكم وصححه:املســـتدرك،كتاب /490،ص2،ج2276أبـــو داود:الســـنن،كتاب الطالق،بـــاب مـــن أحـــق بالولـــد ،رقـــم(1
 . 686،ص12،وأخرجه أمحد والبيهقي، ينظر:نيل األوطار ،ج248،ص2ج،2889الطالق،رقم

 . 686،ص12الشوكاين :نيل األوطار،مصدر سابق،ج(2
 . 436،ص5ابن القيم :زاد املعاد،مصدر سابق،ج(3
، ويف مصـنف ابـن أيب شـيبة 2230مالك :املوطأ،كتاب الوصية،باب ما جاء يف املؤنث من الرجال ومن أحق بالولد رقم(4

اذبـــاه بينهمـــا حـــىت بكــــي الغـــالم ،وأن أبـــا بكـــر قال:مســــحها وحجرهـــا ورحيهـــا خـــري منــــك حـــىت يشـــب الصـــيب فيختــــار :فتج
ـــرزاق،أن أبـــا بكـــر قـــال:هي أعطـــف، وألطـــف ،وأرحم،،وأحـــىن ،وأرأف،وهـــي أحـــق بولـــدها مـــامل  لنفســـه،ويف مصـــنف عبـــد ال

 .266،ص3تتزوج.ينظر:نصب الراية ،ج
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*وحديث الرباء بن عازب أن ابنة محزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ،فقال علي :أنا أحق      
نة عمي وخالتها عندي ،وقال زيد:ابنة أخي،فقضى هبا رسول هبا وهي ابنة عمي،وقال جعفر :اب

،وقال:لعلي أنت مني وأنا منك،وقال لجعفر:أشبهت  الخالة بمنزلة األم»اهلل خلالتهاوقال:
 .(1)« خلقي وخلقي،وقال لزيد:أنت أخونا وموالنا

 حبضانة   م  أحقوقد خالف ابن حزم مجهور الفقهاء يف إسناد احلضانة حيث يرى" أن األ     
وصحوة اجلسم الولد الصغري واالبنة الصغرية حىت يبلغا احمليض أو االحتالم أو اإلنبات مع التمييز 

كون ،سواء كانت أمة أو حرة ،تزوجت أو مل تتزوج ،رحل األب أم مل يرحل،واجلدة أم على أن ت
األم مأمونة يف دينها ودنياها ،وإال نظر باألحوط للصغري،أو الصغرية يف دينهما مث يف دنيامها 

يف  ويرى بأن ما استدل به الفقهاء من آثارمث يأيت بعد األم واجلدة األب واجلد مث اإلخوة، (2)"
 ال يصح .  إسناد احلضانة 

 .في الفقه اإلسالمي   الحضانةوسكن  أمد  الفرع الثاني :     
  أوال :أمد الحضانة.     
واألم واجلدة أحق بالغالم ،حىت يأكل وحده ويشرب  جاء يف البناية"عند الحنفية :أ:     

ووجهه أنه إذا ،االستنجاء على القدرة ب االستغناء وحده،ويلبس وحده،ويستنجي وحده،ألن متام
استغىن حيتاج إىل التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخالقهم ،واألب أقدر على التأديب 

أحق باجلارية حىت حتيض ألن  واجلدة سبع سنني اعتبارا للغالب ،واألمب االستغناءوالتثقيف،وقدر 
حتتاج إىل  حتتاج إىل معرفة آداب النساء،واملرأة على ذلك أقدر ،وبعد البلوغ االستغناءبعد 

ألهنا بلغت حد الشهوة وهي حباجة إىل مزيد صيانة  ،أقوى وأهدى فيه بالتحصني واحلفظ ،واأل
 .(3)"تكون يف الرجال غالبا

جاء يف خمتصر خليل"وحضانة الذكر للبلوغ واألنثى كالنفقة لألم" عند المالكية: ب:    
سقطت عن األم واستمرت -فإن بلغ زمنا أو جمنونا–ومعناه:جتب حضانة الولد الذكر حىت البلوغ 

                                                           

 .298،ص2،ج2699هذا ما صاحل فالن بن فالن...رقم  البخاري:كتاب الصلح،باب كيف يكتب(1
 وما بعدها.323،ص10ابن حزم:احمللى،مصدر سابق،ج(2
 .478-476،ص5العيين،البناية على اهلداية،مصدر سابق،ج(3
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أما حضانة األنثى فهي لدخول الزوج هبا ،وهذا يف األم املطلقة أو من مات ،النفقة على األب 
 .(1)زوجها
 تتزوج،وما حق بولدها ماملأإذا افرتق األبوان ومها يف قرية واحدة فاألم  : عند الشافعيةج :     

وكان عند  ه  و أمهخري بني  أبي-وهو يعقل-أحدهم سبعا أو مثان سننيكانوا صغارا، فإذا بلغ 
 ، لذكر واألنثى ذلك ايفأيهما اختار،فإن اختار أمه فعلى أبيه نفقته وال مينع من تأديبه ،وسوا 

 نكحت  وإن،وإن اختار أباه مل يكن ألبيه منعه من أن يأيت أمه وتأتيه يف األيام
 كانت ناحكا  تارها ماولدها عندها ،صغريا كان أو كبريا، ولو اخاملرأة فال حق هلا يف كينونة 

 
     . الفها يف شيءوال خت تها يف الولدتزوجت املرأة وهلا أم ال زوج هلا فاألم تقوم مقام ابنوإذا 
بل  ون مع أحدمهاكوإذا بانت الزوجة وبينهما ولد ننظر:فإذا كان بالغا رشيدا مل جيرب على ال     

جيوز له أن ينفرد عنهما ،إال أن املستحب أال ينفرد عنهما ،ألن ال ينقطع بره وخدمته هلما وهل 
يكره له اإلنفراد عنهما ننظر :إن كان رجال مل يكره له ،وإن كانت امرأة بكرا كره هلا اإلنفراد 

جربت الرجال وال ألهنا مل جترب الرجال ،وإن كانت ثيبا فارقها زوجها مل يكره هلا ألهنا  اعنهم
تنفرد بنفسها وال  لها أنفخيشى علها أن ختدع،ألن املرأة إذا بلغت رشيدة ارتفع احلجر عنها ،

ما لو تزوجت مث بانت عنه،وإن كان الولد صغريا ال مييز ،وهو الذي دون سبع كاعرتاض عليها ،
 .(2)منفردا ضاع سنني،أو كبريا إال أنه جمنون أو مشتبه العقل وجبت حضانته ،ألنه إذا ترك

خير  » -صلى اهلل عليه وسلم–واستدلوا لتخيري الصغري مبا رواه أبو هريرة أن رسول اهلل      
 .(3)" « غالما بين أبيه وأمه فاختار أمه فانطلقت به

جاء يف املغين:"وال تثبت احلضانة إال على الطفل واملعتوه ،فأما البالغ  عند الحنابلة:د:     
الرشيد فال حضانة عليه ،وإليه اخلرية يف اإلقامة،عند من شاء من أبويه،فإن كان رجال فله اإلنفراد 

                                                           

 .594،ص5احلطاب:مواهب اجلليل،مصدر سابق،ج(1
(:البيــان يف مــذهب اإلمــام الشــافعي ،دار 558-489)أبـو احلســن حيــىي بــن أيب اخلــري بــن ســامل العمــراين الشــافعي اليمــين (2

 .275،ص11م،ج2000هـ/1،1421املنهاج بريوت،ط
النســائي :الطالق،بــاب إســالم أحــد الــزوجني /490،ص2،ج2277أبــو داود:كتــاب الطالق،بــاب مــن أحــق بالولــد،رقم(3

ويـــــــــه إذا افرتقـــــــــا رقـــــــــم الرتمـــــــــذي :أبـــــــــواب األحكام،بـــــــــاب يف ختيـــــــــري الغـــــــــالم بـــــــــني أب/553،ص3496وختيـــــــــري الولـــــــــد،رقم 
 .31،ص3،ج1357
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بنفسه،الستغنائه عنهما ،ويستحب له أال ينفرد عنهما ،وال يقطع بره عنهما،وإن كانت جارية مل 
اإلنفراد وألبيها منعها منه ،ألنه ال يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار هبا  يكن هلا

وبأهلها ،وإن مل يكن هلا أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك،ومجلته أن الغالم إذا بلغ سبعا خري 
 .  (1)"،فمن اختار منهما فهو أوىل بهبني أبويه إذا تنازعا فيه 

نة ألم يف احلضاال يقدم ة يف املذاهب الفقهية املختلفة يتبني بأن الكوبعد عرض أجل احلضان     
 مه .أعلى من سواها ،وبعد ذلك اختلفوا يف املدة اليت يبقى احملضون فيها عند 

 وهي سبع يف–ب التأدي فاحلنفية مييزون بني الذكر واألنثى ،فالغالم يبقى عند أمه إىل سن     
فتبقى مع  ،أما اجلارية نشأة الرجال وينشئهحىت يقوم بتأديبه  ألبمث يعود احلق ل-الغالب     

 قوم بصيانتهايها حىت أمها بعد السبع حىت تعلمها أمور النساء فإذا بلغت احمليض عادت إىل أبي
 من الفساد.

 ل .أما املالكية فريون احلضانة للذكر حىت البلوغ ،واألنثى حىت الدخو      
ر تاد ذلك خيسبع وبعأما الشافعية واحلنابلة فيتفقون على إسناد احلضانة لألم حىت سن ال    

 الولد أيهما شاء وال فرق بني الذكر واألنثى .
فهذه خالصة املذاهب الفقهية ،والذي يراجع أقوال الفقهاء واختالفهم وأسانيدهم يف       

جتمعوا يف ذلك ،وإال ال طعاقص ننة رسول اهلل القضية ينتهي إىل أنه ليس يف كتاب اهلل وال س
عليه ،ويبدوا أن اآلثار املستشهد هبا يف هذا اجملال على فرض صحتها وقائع خاصة كان مدار 

أعيان كما يقول بعض  عمصلحة الصغري كما بدت يف كل واقعة ،فهي وقائاحلكم يف كل منها 
تشريع العام املنطبق على كافة احلاالت الفقهاء ،أي ينظر إليها يف خصوصها ومل يقدر منها ال

 .(2)،وعلى هذا فاملسألة اجتهادية واملدار فيها هو حتقيق مصلحة الصغري 
  .ثانيا:سكن الحضانة     
الذي العصر  يعترب مسكن احلضانة من املسائل املهمة يف هذا الباب خصوصا يف هذا     

شغل تت اليت ظهرت فيه مشكلة السكن ،وصارت يف مقدمة الضروريات ،وعلى قائمة األولويا
 بال الناس ،وإذا كانت احلضانة حق فهل من شروطها ختصيص سكن احلضانة 

                                                           

 .414،415،ص11ابن قدامة:املغين،مصدر سابق،ج(1
 .186البلتاجي:دراسات يف األحوال الشخصية،مرجع سابق،ص(2
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ب إن  وقال آخرون جت:يذكر ابن عابدين أنه ال جتب يف احلضانة أجرة السكن ،الحنفية  أ:     
ن لوجوب ،ألافعلى من جتب نفقته ،مث يروي أنه ينبغي ترجيح عدم كان للصيب مال ،وإال 

ليس  املسكن ،ألن القول بوجوب أجرةوجوب األجرة ال يستلزم وجوب املسكن خبالف النفقة
 مسكن الحلاضنة مبنيا على وجوب األجر يف احلضانة ،بل على وجوب نفقة الولد ،فقد تكون ا

ه لزومه بل الوج؟زمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد هلا أصال ،بل تسكن عند غريها ،فكيف يل
وجه حلاصل أن األقوله:واعلى من تلزمه نفقته،فإن املسكن من النفقة،مث ينتهي من تقرير املسألة ب
 لزومه ملا قلنا ،لكن هذا إمنا يظهر لو مل يكن هلا مسكن ،أما لو كان 

 بغي أن يكونليه، فينإلعدم  احتياجه هلا مسكن ميكنها أن حتضن فيه الولد ويسكن تبعا هلا فال 
هذا القول ألنه توفيق بني القولني ،وال خيفى أن هذا هو األرفق،فليكن العمل عليه واهلل املوفق 

جيح الرت و يف املذهب بني موجب من عدمه ، وجود رأيانفافهم .فيظهر من كالم ابن عادين 
 .(1)الذي اقرتحه هو األوسط 

احلاضنة السكن حيث جاء يف املختصر:"وللحاضنة قبض نفقته وكسةيه :جيب المالكيةب:     
أي جتب السكىن بتقدير القاضي ،حيث فيما خيص الولد ففي ماله أو وهلا السكىن باالجتهاد"

مال أبيه،وما خيصها فعليها ،فكراء السكن احلاضنة يلزم األب للولد وهذا هو القول املشهور 
وغريها،ويكون عليه من الكراء بقدر ما جيتهد .ومن هنا يظهر بأن  املعمول به املذكور يف املدونة

وهو املشهور وهو مذهب األب  علىيف املذهب قوالن يف املسألة يف سكىن احلضانة ،األول أهنا 
املدونة ،والثاين باالجتهاد ويكون بقدر اجلماجم ،كأن تكون املرأة حتضن ولد،أو اثنني فيكون 

  .  (2)ث ،حسب عدد الرؤوسعليها دفع النصف أو الثل
احة يف حكم وهلم صر أما الشافعية واحلنابلة فلم اعثر يف الكتب اليت اطلعت عليها هل ق     

 إسكان احلاضنة أو دفع أجرة السكن .
                                                           

هـــ(:حاشية ابــن عابــدين"رد احملتــار علــى الــدر 1252-1198ابــن عابــدين حممــد أمــني بــن عمــر بــن عبــد العزيــز احلنفــي)(1
 .627،ص2،]دط،دت،دب[،ج األبصار"،مراجعة:نصر الفؤادي اهلروييناملختار على ما تنوير 

الــدردير:أبو الربكــات حممــذ بــن أمحــد بــن حممد:الشــرح الصــغري علــى أقــرب املســالك إىل مــذهب اإلمــام مالــك،دار املعــارف (2
./الصــــــــــاوي :بلغــــــــــة الســــــــــالك ألقــــــــــرب املســــــــــالك علــــــــــى الشــــــــــرح الصغري،مصــــــــــدر 765،ص2م،ج1991القــــــــــاهرة،]دط[

 .169القوانني الفقهية البن جزي مصدر سابق،ص/501،ص2سابق،ج
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لى األب أو لقاضي عفهذه بعض األحكام الفقهية يف احلضانة واليت يستطيع أن حيكم هبا ا     
تثار عدة ،ن جهته ني األبوين بغض النظر عن من كانت الفرقة ماألم حيث بعد حصول  الفرقة ب

لكن مسألة و الولد  نزاعات خصوصا إذا كان بينهما أبناء صغار ،فكل واحد يدعي حبقه يف رعاية
 . احلضانة تتجاذهبا عدة حقوق،واحلكم فيها يكون على ضوء املصلحة املبتغاة

ألسرة  افي ق انون  وتقديرها  الحضانة  سلطة الق اضي في إسناد  المطلب الثاني:    
هي و -مع اجملتيفانة وارتباطها بشرحية حساسة ضألمهية احل .والتطبيق القضائي  الجزائري

املة ،وحناول هنا الوقوف على مادة ك11فقد نص القانون على أحكامها يف  -شرحية األطفال
 صالحية القاضي يف بعض األحكام املتعلقة باحلضانة . 

  لق اضي في إسناد الحضانة في ق انون األسرة.ااألول:سلطة  الفرع        
على  بيتهيمه والقيام برت من قانون األسرة احلضانة بأهنا"رعاية الولد وتعل 62عرفت املادة       

 كون أهاليرتط يف احلاضن أن دين أبيه والسهر على محايته،وحفظه صحة وعقال ،كما يش
م، ألب، مث اجلدة ألااحلاضنني"األم أوىل حبضانة ولدها ،مث بينت مراتب 64مث يف املادة،"لذلك

 ذلك وعلى يفحملضون امث اجلدة ألب،مث اخلالة ،مث العمة ،مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة 
 لقاضي عندما حيكم بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة "

ة ال يعد معارضألب ،و عد األم لومن املالحظات على هذه املادة أن القانون أسند احلضانة ب     
 فليس بعدها من يأيت لنص قطعي وال معارضة إلمجاع،ألن األم هي اليت اتفق الفقهاء حوهلا ،أما

 لبعض أقرب إىلاة يعتربه ،فالقانون يف هذه النقط هو حمل اجتهاد وتقليب للرأي حمل إمجاع، وإمنا 
ين من الب مع األبو يف الغ م من ألزواج يقيمونطبيعة اجملتمع واألسرة اجلزائرية ،ألن السواد األعظ

ل لواقع ،فالطفدة من اجانب الزوج ،والبد عند إسناد احلضانة من مراعاة هذه االعتبارات املستم
لجدات يفيد  لد األم بعد األبوين جتده وثيق الصلة جبداته من اجلهتني ،وإعطاء احلضانة من بع

ى اخلالة جلدة علاعلى العيش معهما ولذلك تقدم  كثريا ألنه يف الغالب يكون الطفل قد تعود
 تزوجة أم غريكانت م  زيادة أن القانون حتدث عن اخلالة والعمة ومل يذكر إذاوالعمة خلربهتما،

  . متزوجة صغرية أم كبرية وهو أمر مهم يف املوضوع
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والذي يفهم من النص أن إسناد احلضانة مرتوك لسلطة القاضي التقديرية ،فهو الذي يبحث      
الشخص املالئم ،ويقدر مصلحة احملضون ،إذ التقيد بالرتتيب املذكور ليس واجبا وإمنا  عن

 .(1)الواجب مراعاة املصلحة ألهنا أساس اإلسناد
،فهي حمل اتفاق بني ن هلا األولوية قبل غريها أل، (2)وال يفهم من هذا الكالم حرمان األم     

العلماء ،وما عدا ذلك حمل نظر فمثال لو تنازعت اجلدتني من اجلهتني لسبب من األسباب وتبني 
بأن اجلدة ألم تطلب توفري السكن زيادة على النفقة ،يف حني أن اجلدة ألب ال تطلب سوى 

 ن الزوج عاجزا عن توفري سكن مستقل،النفقة أو تنازلت عليها إن كانت ميسورة ،مع كو 
احلضانة  ال يضار الزوج ،فمسألة إسناد  حىتإسناد احلضانة للجدة ألب   هنا  فمصلحة اجلميع

 ومصلحة احملضون نسيب يف الشريعة خيضع للتقدير حسب جمريات الزمان واملكان  أمر
 .(3)وكذلك نظمت املسألة يف قانون األسرة اجلزائري

ومن املالحظات اإلجيابية أن القانون أشار إىل شرط مهم يف احلاضن وهو القيام برتبيته       
أبيه،ومن املعلوم أن املسلمة ال تتزوج من غري املسلم،أما املسلم فله أن يتزوج   على دين

ن إسناد بالكتابية،ويف هذه احلالة يشرتط يف املرأة احلاضنة اإلسالم حىت تربيه على دينها، فال ميك
وهبذا يكون القانون دينها ال على دين األب ، علىاحلضانة إىل األم غري املسلمة ،ألهنا سرتبيه 

،وخالف مذهب املالكية واحلنفية يف عدم حسم اخلالف الفقهي يف اشرتاط اإلسالم يف احلاضن
    .(4)اشرتاط اإلسالم ،ووافق الشافعية احلنابلة يف الشرط

                                                           

 .256بن الشويخ الرشيد:شرح قانون األسرة،مرجع سابق،ص(1
السكن أو بدله يف التنظيم اجلزائري حيكم به بقوة القانون وليس مرتوكا للقاضـي إن شـاء حكـم بـه ،وإن شـاء مل حيكـم بـه (2

 ا إن كانت غري األم فللقاضي النظر كما سبق. ،فإن كانت احلاضنة هي األم فيلزم بقوة القانون، أم
من األمور اليت ينظر ها القاضـي مـدى تـوفر الشـروط الشـرعية إلسـناد احلضـانة ،كـالبلوغ ،والعقل،والرشـد،واألمانة والقـدرة (3

حرز وغريهــا مــن الشــروط املتفــق عليهــا واملختلــف فيها،جــاء يف خمتصــر خليل:"وشــرط احلاضــن العقــل ،والكفايــة،ال كمســنة،و 
املكـــــان يف البنـــــت خيـــــاف عليهـــــا واألمانة...وعـــــدم مـــــرض كجذام،ورشـــــد،ال إسالم،وضـــــمت إن خيـــــف للمســـــلمني،وغريها، 

الصادق بن عبـد الرمحـان الغرياين:األسـرة أحكـام وأدلـة،مرجع /597،ص5ينضر:احلطاب :مواهب اجلليل ،مصدر سابق،جج
 وما بعدها.389سابق،ص

 .727،ص7سابق،ج الفقه اإلسالمي،مرجع وهبة الزحيلي:(4
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كما نص القانون على الشخص احلاضن  الذي يريد أن يستوطن يف بلد أجنيب أن للقاضي       
 . (1)احلضانة أو إسقاطها ،مع مراعاة مصلحة احملضونإسناد السلطة يف 

 .رة  الفرع الثاني:سلطة الق اضي في تمديد أجل الحضانة في ق انون األس     
سنوات 10على أجل احلضانة ب"تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه  65نصت املادة      

إذا كانت  سنة16 واألنثى ببلوغها سن الزواج ،وللقاضي أن ميدد احلضانة بالنسبة للذكر إىل
 .األم مل تتزوج ثانية،على أن يراعي يف احلكم بانتهائها مصلحة احملضون "

أجل  ختلفة يفمزيج بني املذاهب املمن خالل هذ النص يتضح أن ما أخذ به التقنني      
رتب من سن سنوات بالنسبة للذكر تق10احلضانة ،وإن كان أقرب إىل املذهب املالكي ،ف

وهي -سنة16 البلوغ املنصوص عليه يف املذهب ،خصوصا ملا نص على إمكانية متديدها إىل
 -عروفا هو ممالسن اليت يتحقق معها البلوغ عند عامة األطفال،ومعظمهم يبلغ قبل ذلك ك

،وهذا  -سنة19يعين – أما الصغرية فقد نص على بقائها عند احلاضنة إىل سن الزواج     
 ظ علىا يالحومإىل الدخول هبا، تستمر التقنني قريب من املذهب كذلك،حيث حضانة األنثى

 لقاضي بقوةم هبا االتقنني أنه جعل مرحلة احلضانة بالنسبة للذكر على مرحلتني ،األوىل حيك
صلحة القانون وتكون لكل من لع حق احلضانة ،والثانية من صالحية القاضي حسب م

 احملضون،وتكون لألم فقط ألهنا خصت بالذكر ،وشرطها عدم الزواج.
عترب ي،وهذا  أما األنثى فقد جعلت حضانتها على مرحلة واحدة وهي بلوغ سن الزواج     

 ىت احمليض مثحد األم رأي احلنفية واملالكية ،فاحلنفية جيعلون حضانة األنثى عن موقف وسط بني
داب آها على تصري عند األب وعللوا رأيهم بأن األنثى قبل البلوغ أهوج لألم حىت تربي

ىت الدخول حألنثى اا حبضانة النساء،وبعد البلوغ أحوج لألب حىت يصوهنا ،أما املالكية فقالو 
نساء أعراف الإىل البقاء مدة أطول مع األم حىت تكتسب أخالق وعادات و هبا،ألهنا أحوج 

 وتتعود ما يصلح شؤوهنا .
ويرى بعض الباحثني أن السن الذي اعتمده املالكية وحىت الذي اختاره القانون اجلزائري      

نت املشرع اجلزائري يعد سنا متأخرا جدا ال يتناسب وحقيقة احلضانة ومقصودها،ألهنا إذا كا
حفظ الولد يف مبيته ومؤنته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه ،فإن هذه الوظائف 

                                                           

 من قانون األسرة. 69املادة (1
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تكون يستطيع الولد القيام هبا قبل هذا السن وخاصة بالنسبة لألنثى ،ألهنا يف مثل هذه السن 
قادرة على القيام بشؤون نفسها والقيام على غريها ،فلم يعد حلضانتها معىن يف سن التاسعة عشر 

يف سن انتهاء واب صمذهب احلنفية أقرب إىل الفونا ،ويف سن الدخول هبا فقها ،ولذلك قان
 .(1)وافقته معىن احلضانة والغرض منهااحلضانة ،مل

أحوج  ىل ألن الذكرلكية أو وهذا التوجيه وجيه بالنسبة لألنثى ،أما بالنسبة للذكر فمذهب املا     
وغ ضانة بعد بلل إن احلللعناية والرعاية حىت سن البلوغ ،وال يستطيع أن يقوم بنفسه قبل ذلك ،ب

جله مث لزواج ألالصغار يتأكد فيها حق األم اليت حبست نفسها على فلذة كبدها،وزهدت يف ا
ل فيها لنفس ،بفاحلضانة ليست مسألة رعاية حىت القدرة على خدمة ابعد ذلك تبقى وحيدة ،

ذلك له أهال حق األم كذلك ،لذا فالتقنني ليس معيبا خصوصا وأنه اشرتط يف احلاضن كون
 ،ونص على سقوطها إذا اختلت أحد الشروط ،أو ختلفت مصلحة احملضون.

رفض ء احلضانة ويبانتها مل يتطرق هلا القانون ،عندما حيكم القاضي إال أن هناك مسألة هامة     
 ام أمقاضي ال شك أن ال احملضون االنتقال لتعوده العيش مع أمه مثال ،فكيف العمل ؟،

 حملضون،و إماارة رضا مسألة شائكة تستدعي املوازنة بني أمرين مها:تطبيق النص القانوين ومصاد
ألمر جيب أن ا،وهذا  لصغري يف االنتقال من عدمه مع تقدير مصلحتهاألخذ بعني االعتبار رغبة ا

 يتدارك ألمهيته . 
 .الفرع الثالث: بعض أحكام الحضانة في التطبيق القضائي       
 األحكام الصادرة يف نزاعات احلضانة منها:بعض نذكر هنا      
 فيه:ء م حيث جا1988-12-19القرار الصادر بتاريخ51894ملف رقم *     

ن األنثى حىت س-غالذكر بالبلو -إسقاطها عن األم–سنادها لألم ولو كانت كافرة إ-حضانة 
 .-الزواج
نه ن خيف على ديإة ،إال من املقرر شرعا وقانونا أن األم أوىل حبضانة ولدها ولو كانت كافر      

ف هذا الضاء خب،وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة األنثى حىت سن الزواج ،ومن مث فإن الق
 املبدأ يعد خرقا لألحكام الشرعية والقانونية.

                                                           

 .206عبد القادر داودي:أحكام األسرة،مرجع سابق،ص(1
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قضوا بتعديل احلكم املستأنف لديهم خبصوص -يف قضية احلال–وملا كان قضاة االستئناف      
حضانة األوالد الثالثة ومن جديد إسنادها إىل األب ،فإهنم بقضائهم كما فعلوا أصابوا خبصوص 

ئوا خبصوص البنت ،خارقني بذلك أحكام ،إال أهنم أخطالولدين ،باعتبار أهنما أصبحا يافعني
  من قانون األسرة. 64الشريعة اإلسالمية واملادة 

هذا احلكم يظهر نوعا من التناقض بني النص القانوين والتطبيق القضائي يف اشرتاط إسالم      
ف تريب الكافرة اشرتطت يف احلاضنة تربية الولد على دين أبيه ،فكي62األم احلاضنة ،إذ املادة 

 تناوله ال  الولد على اإلسالم؟،إن شرط اإلسالم صريح عند احلنابلة والشافعية،وعند املالكية أن
تدعوه لدينها ،وإال انتقلت احلضانة لغريها،وأما احلنفية فلم  والاخلنزير  وال تطعمه حلم ،اخلمر

 معىن الدين.ال يدرك فيها الصغار يشرتطوا اإلسالم ألن مدة احلضانة قصرية و 
  كما نص احلكم على وجوب التفريق بني االبنني والبنت بإبقائها عند أمها رغم كفرها وهذا      

 هاـلدين  املسلم أحوط بلوغها وجودها عند أبيها  فالبنت بعد  للشرع ،  فيه مصادمة
 
وعاداهتم يف السفور واالحنالل معلومة ،فهل ميكن إن تربيها على وعرضها، إذ احلاضنة كافرة  

  دين أبيها،إن الذي جيب األخذ به اعتبار الدين يف هذه النقطة .  
 عدم–م جاء فيه حضانة 1989-03-13القرار بتاريخ52221*ملف رقم      

 انعدام األساس القانوين .–إسنادها لألب -ثبوت املرض
عداما يف نإن إسناد احلضانة لألب حبجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا املرض يعد ا     

 األساس القانوين وخمالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة.
 م حيث جاء فيه حضانة 2002-02-13القرار بتاريخ265727*ملف رقم      
لقانون.إن إسناد احلضانة لألب تطبيق صحيح ل-صلحة احملضونم-إسنادها لألب-وفاة األم-

 بعد وفاة األم كون مصلحة احملصون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون.
م حيث جاء فيه احلضانة 1990-03-19قرار بتاريخ 59156*ملف رقم      

إسنادها لألب اعتمادا على تقرير املرشدة االجتماعية ومصلحة احملضون السلطة التقديرية يف 
 ذلك للقاضي.

من املستقر عليه قضاء أن احلضانة متنح حسب مصلحة احملضون ،وملا كان من الثابت يف      
قضية احلال أن احلضانة أسندت لألب مراعاة ملصلحة احملضون واعتمادا على تقرير املرشدة 
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إعماال لسلطتهم التقديرية قد طبقوا القانون مما املوضوع  اة االجتماعية اليت تؤكد ذلك ،فإن قض
 .توجب رفض الطعن يس

فهذا احلكم صريح يف جعل إسناد احلضانة منوطا مبصلحة احملضون من القضايا اليت هي من      
 صالحية القاضي يفصل فيها بسلطته التقديرية .

من قضايا احلضانة تظهر فيها سلطة القاضي يف تقييد احلاضنني  فهذه األحكام وأخرى      
سواء عند احلكم بإسنادها أو إسقاطها ،وهي يف عمومها مبنية على املصلحة احلقيقية 
للمحضونني ،مع وجود بعض الفروقات ،بني ما هو راجح يف الشرع وما هو منصوص عليه يف 

ا أجرينا املقارنة مع الشرع مبذاهبه املختلفة فإن القانون ،كاشرتاط اإلسالم يف احلاضنة ،أما إذ
 القانون له إسناد من إحدى هذه املذاهب .

 
 

 
 *خاتمة*ال

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،وأشهد      
 أن سيدنا حممدا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن وااله.

 مث أما بعد :     
فإن سنن اهلل يف احلياة اقتضت أن تكون  لكل بداية هناية ،ولكل مقدمة خامتة ،و هذه      

 خامتة الرسالة  ذكرت فيها جممل النتائج اليت توصلت إليها .
 أ:نتائج عامة.      
مستمدة من الشرع إن ويل األمر يف اإلسالم  أو من ينوب عنه كالقاضي له سلطة 1     

يستطيع من خالهلا تقييد تصرفات املكلفني خصوصا تلك اليت تدور يف خانة املباحات  مبا حيقق 
مصاحلهم ،غري أن هذه السلطة ليست مطلقة ،بل مضبوطة جبملة من الشروط ،يكون معها 

 .وأدىن إىل احلق الغالب األعم أقرب من الصواب  سلوك احلكام يف 
الذي يغلب عليه الركود واجلمود،ويسود فيه -الفقه اإلسالمي يف عصرنا هذا  يعترب تقنني2     
من جهة ثانية والقضاء السبيل الوحيد لتحكيم الشرع من جهة ،وتيسري معرفة أحكامه  -التقليد

وإذا كان التقنني هو السبيل ،الفقهية يف املسألة اآلراءعلى الكثري من النزاعات اليت سببها تعدد 
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وال يعين التقنني اإللزام مبذهب معني ،بل االستفادة من ن االجتهاد اجلماعي دليله ،الوحيد فإ
الرتاث املتنوع،مبا حيقق مصاحل أكثر األمة،وما يتماشى مع روح الشريعة ،ومقاصدها ،وال يتعارض 

 مع أدلتها القطعية . 
اجلمهور دائما ،خصوصا يف حتكيم الشريعة ال يعين االلتزام مبذهب إن جعل التقنني طريق 3     

قضايا األسرة ،اليت تعد عالمة صحة اجملتمع أو اعتالله ،بل ال بأس باألخذ بالقول املرجوح إذا  
 كليات الشريعة تقتضيه كما يف مسألة زواج الصغار. و كانت مصلحة األسرة تستلزمه،

رعية قاصد الش،لتفعيل املوحقال خصبا تعترب األحوال الشخصية مادة ثرية 4     
استدالال،وترجيحا ،خصوصا يف املسائل اليت تتجاذهبا مصاحل متعارضة ،وحقوق متعددة على 

  الشيء الواحد ،ومىت كان التفعيل حقيقيا ،كانت النتائج طيبة .
تعترب احلقوق واملباحات يف الشريعة اإلسالمية وسائل لتحقيق غايات وليست غايات يف 5     

 ألن حاال ومآال،، موافقا لقصد الشارع  قصد وفعل املكلف معا حد ذاهتا ،لذا جيب أن يكون 
 

احلق يف الشرع أدق منه يف القانون،إذ احلق ذو صبغة عامة يهدف لتحقيق العدل، ورفع الظلم 
وإحياء التكافل، ورفع شعار األخوة اإلميانية ،إذ املسلم أخو املسلم ،واملسلم على املسلم حرام 

 ار الدكتور فتحي الدريين إىل معظم هذه اخلصائص.دمه وماله وعرضه ،وقد أش
إن فقه األسرة كما هو جمال رحب لتفعيل املقاصد فهو حقل خصب لالستشهاد 6     

ال يف جمال الفقه ،بل يف جمال القضاء ،ومىت كان القاضي ملما هبا ،واالستدالل بالقواعد الفقهية 
 ،مطلعا علها ،كان قضاؤه أحكم،وقوله أقوم . 

يعترب تنظيم األسرة يف اإلسالم أحد الرباهني الدالة على أن هذا الدين هو احلق املبني 7     
أن جيعلوها أساس كل  ،لذا فحري باملسؤولنيفمعظم األحكام تنطق بالرمحة ،واخللود،والعدل 

   تشريع ،ومنبع كل تفكري يف جوانب احلياة املختلفة. 
  ب:نتايج خاصة:     
 الدراسة إىل ست مسائل أساسية أذكر لكل مسألة نتيجتها:تطرقت يف      
وعند العدول عنها وحصول الضرر،يعلق هبا دليالن إن اخلطبة جمرد وعد بالزواج ،1     

وعلى ذلك اختلف الفقهاء شرعيان:األول اجلواز الشرعي ينايف الضمان،والثاين ال ضرر وال ضرار 
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حلقوق باملواصفات اليت أشرت ترجح لدي القول يف القول بالتعويض من عدمه ،وملا كانت ا
 بالتعويض مىت كان الضرر حاصال.

بالشكل الذي هو عليه يتعارض مع إن حتديد سن الزواج يف قانون األسرة اجلزائري 2     
سنة وهي مرحلة متأخرة ملا بعد البلوغ 19الشريعة اليت جوزت الزواج بعد البلوغ، وإن تقييده ب

جيب أن يكون يف حدود ضوابط تقييد املباح ،لذا فاألوىل أن ينص القانون  -سن التكليف-وهو
البلوغ ،مع إذن لقاضي الذي  إجازة الزواج قبل ذلك إذا تأكد لكمال األهلية مع 19على سن 

 تنظيم األمر.
تعترب معظم القوانني العربية مسألة تعدد الزوجات مشكلة حتتاج إىل حل ،و حقيقة التعدد 3     

بغض النظر هل األصل -،ةيدملشاكل عد احلل األجنع أنه ،إذ  متاما يف الشرع خالف ذلك
فالتعدد هو الطريق  الطبيعي لإلناث على الذكور،كحالة االزدياد ،  -الواحدة أم التعدد يف الزواج

الذي يقضي فيه الفرد شهوته ،ويصون كرامته،وحيفظ عرضه،وبعد ذلك تظهر الشرعي الوحيد 
فإن ما جاء من تضييق يف القانون ليس يف صاحل األسرة ،لذا جيب لذ  نتائجه الطيبة يف جملتمع ،و

يحة لكال اجلنسني، مث بعد ذلك ال يهم األخذ هبذا معاجلة القضية من زاوية الرتبية الدينية الصح
 . ،وال يتعارض مع الشرع املذهب أو ذاك مادام يرعى األسرة

إن الطالق حق أصيل للرجل ميكن أن يوقعه يف الوقت واملكان الذي يريد،وليس من 4     
م األزواج أن يلز  ممثال يف القاضي شرطه إيقاعه أمام القاضي أو غريه،ولكن من حق ويل األمر

بسلوك معني حيفظ مصاحل اجلميع ،كتوثيقه يف مدة معينة من يوم إيقاعه ،ألن أحكامه تسري 
  من ذلك اليوم،حىت ولو اقتضى األمر محل األزواج على ذلك بعقوبات تعزيرية مناسبة.

 إن ما أخذ به قانون األسرة من إلزام األزواج التعويض عن ضرر الطالق غري املسبب له 5     
ما يؤكده عند الفقهاء ،كما يف حكمهم توريث املطلقة يف مرض املوت،وختريج على املتعة اليت 

 أمر هبا القرآن للمطلقات.
تعترب احلضانة من القضايا اليت ختضع مباشرة للسلطة التقديرية للقاضي سواء عند  6      

،ألن مصلحة احملضون آكد  احلكم هبا أو إسقاطها أو متديد مدهتا ،سواء يف الشريعة أو القانون
 من حق احلاضن .



151 
  

ال شك أن املوضوع الذي خضته من املواضيع اليت ألفت فيها الكثري من الكتب ،سواء      
الرسائل اجلامعية ،أو الكتب العامة ،ورغم ذلك فإن من املوضوعات اليت حتتاج إىل مزيد عناية 

ى عنه يف األحوال الشخصية أو يف غريها حدود سلطة القاضي أو ويل األمر فيما يأمر به أو ينه
:كتقييد الكفاءة يف سن الزواج خصوصا مع وجود ظاهرة زواج الكبري اهلرم من شابة يف مقتبل 

وغريها من قضاياه ،ال  العمر ألسباب مادية،وما مدى جواز تدخل ويل األمر يف تنظيم النسل
و ما يسمى يف الفقه اجلنائي شك أن مثل هذه البحوث تؤسس على فكرة املصلحة العامة ،أ

باحلق العام ،فتكون من الدراسات اجلديرة بالتحقيق محاية املصلحة العامة يف األحوال الشخصية 
،ألن البحث الذي بني أيدينا مل يتعدى احلقوق اخلاصة ،خاصة تلك اليت تتعلق هبا أطراف 

 .متنازعة  
مهية مبكان ،قول الفقهاء عن أمر معني ومن املوضوعات اجلديرة بالبحث كذلك وهي من األ     

أال ميكن اإللزام به بقوة القضاء ،هل قوهلم هذا حكم :جيب ديانة ال قضاء ،إذا كان جيب ديانة 
 شرعي ال جيوز االجتهاد فيه،أم أنه اجتهاد منهم فقط.

 إن كانت صوابا فهي توفيق من اهلل،فهذه بعض النتائج واالقرتاحات اليت توصلت إليها      
وفضل،وإن كانت األخرى فهي من ومن الشيطان ،أسأل الفاضلني تصويبها ،وهلم من اهلل خري 
اجلزاء،ومين مجيل الدعاء ،ومن العارفني أطيب الثناء ،ويف اخلتام أسأل اهلل أن يتقبل مين هذا 

  رسولسيدنا اجلهد ،ريب تقبل مين أنك أنت السميع العليم،واحلمد هلل والصالة والسالم على 
 .وعلى آله وصحبه ومن وااله  اهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *فهرس اآليات القرآنية*
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية القرآنية أو جزؤها
َلْم َتَمسُّوُهنُّ  َما ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلاْقُتُم النَِّساءَ  ال

  ...َأْوتَ ْفِرُضوْا َلُهنا َفرِيَضة  
66،1 236 البقرة

24 
   لِّلاِذيَن يُ ْؤُلوَن ِمن نَِّسآئِِهْم تَ َربُُّص َأْربَ َعِة َأْشُهر..  113 225 البقرة 
  ِْنَسآؤُُكْم َحْرٌث لاُكْم فَْأتُوْا َحْرَثُكْم أَناى ِشْئُتم..   92 223 البقرة 
 ْفَِإَذا َقَضْيُتم ماَناِسَكُكم... 13 200 البقرة 
 ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدواْ َواْلُموُفوَن... 66 177 البقرة 
ِإَذا َقَضى َأْمرا  فَِإناَما يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكون  ُ...      آل

 عمران
47 13 
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 َوِإْن ِخْفُتْم َأالا تُ ْقِسطُوْا ِفي اْلَيَتاَمى فَانِكُحوْا َما طَاَب ٍَ
   ْ ...مَِّن النَِّسآءِ  َلُكم

95،9 03 النساء

7 
   ْالسَُّفَهآَء َأْمَواَلُكُم ... َوالَ تُ ْؤُتوا  51 05 النساء 
  ََوابْ تَ ُلوْا اْلَيَتاَمى َحتاَى ِإَذا بَ َلُغوْا النَِّكاح...  83 06 النساء 
 ِفَِإن َكرِْهُتُموُهنا فَ َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئا  َوَيْجَعَل الّلُه ِفيه 

 ... َخْيرا  َكِثيرا  
 125 19 النساء

  ُغوْا َعَلْيِهنا َسِبيال  125 34 النساء ۖ   ...فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفالَ تَ ب ْ
ِإنا الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها..  51 58 النساء 

َوُأْوِلي  يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الراُسولَ 
 ۖ   ...اأَلْمِر ِمنُكمْ 

 32 59 النساء

ُقِل الّلُه يُ ْفِتيُكْم ِفيِهنا  َوَيْستَ ْفُتوَنَك ِفي النَِّساء..  81 127 النساء 
 ٍَ ََوَلن َتْسَتِطيُعوْا َأن تَ ْعِدُلوْا بَ ْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفال

  ...َكاْلُمَعلاَقةِ ُكلا اْلَمْيِل فَ َتَذرُوَها   َتِميُلواْ 
 97 129 النساء 

 ْبِاْلُعُقودِ  يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا َأْوُفوا... 21 01 املائدة 
 نَ ُهْم بِاْلِقْسِط  37 42 املائدة ...َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَ ي ْ
يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوْا الَ تَ ْقتُ ُلوْا الصاْيَد َوأَنُتْم ُحُرم .ٌ. 43 95ا املائدة 
 ُفَ َلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعينَ  ۖ   ُقْل فَِلّلِه اْلُحجاُة اْلَباِلَغة 33 149 األنعام 
  ُقْل َأرَأَيْ ُتم ماا أَنَزَل الّلُه َلُكم مِّن رِّْزق...  57 59 يونس 
 ثُما اْقُضوْا ِإَليا َوالَ تُنِظُرون...  ِ 13 71 يونس 
َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِلَها...  43 26 يوسف 
 ُقِضَي اأَلْمُر الاِذي ِفيِه َتْستَ ْفِتَيان... 13 41 يوسف 
 ُسْلطَان َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكم مِّن  ٍ ... 10 32 إبراهيم 
   َوالّلُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجا...  92 72 النحل 
  ََوالَ تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذب...  57 116 النحل 
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 َِنا ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي اْلِكَتاب  13 04 اإلسراء  ...َوَقَضي ْ
َعَث َرُسوال بِيَن َحتاى نَ ب ْ  36 15 اإلسراء  ...َوَما ُكناا ُمَعذِّ
  ِإالا ِإيااُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناَوَقَضى رَبَُّك َأالا تَ ْعُبُدوْا  ... 13 23 اإلسراء 
  َُوالَ تَ ْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالا بِالاِتي ِهَي َأْحَسن ...  48 34 اإلسراء 
   فَاْقِض َما أَنَت قَاض...  13 72 طه 
 ِْعَبادُِكْم َوالصااِلِحيَن ِمْن  َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكم

  ...َوِإَماِئُكمْ 
 81 32 النور

  ِفَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيه  13 15 القصص 
َنا ِإَلى ُموَسى اأْلَْمرَ إ ْذ َقَضي ْ ٍِ...  13 44 القصص 
  ِإَذا َقَضى اللاُه َوَرُسولُُه أَْمرا  َأن  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمَنة

 ۖ   ...َأْمرِِهمْ  اْلِخيَ َرُة ِمنْ َيُكوَن َلُهُم 
 38 36 األحزاب

يَ ْوَمْينِ  فَ َقَضاُهنا َسْبَع َسَماَوات  ِفي... 13 12 فصلت 
 َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجا...   ٍ 92 11 الشورى 
 ِين  57 21 الشورى  ...َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّ
  ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَان  مُِّبين  َوِفي 10 38 الذاريات 
   اَل تَنُفُذوَن ِإالا ِبُسْلطَان ...  10 33 الرمحان 
 فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنا فََأْمِسُكوُهنا ِبَمْعُروف َأْو فَارُِقوُهنا 

  ...مِّنُكمْ ِبَمْعُروف  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  
 116 02 الطالق

  ِْئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نَِّساِئُكم  92 04 الطالق  ...َوالالا
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 *فهرس األحاديث النبوية *
 

 الصفحة الدرجة  الراوي طرف الحديث

 125 سنـح رـن عمـاب أبغض الحالل إلى اهلل الطالق«
أحق الشروط أن توفوا بها ما «

 استحللتم به 
 110 حيحـص عقبة لن عامر

 44 صـحيح رةـو هريـأبو  عمرو ابن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد... «
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه  «

 فأفطروا
 41 حيحـص رـن عمـاب

أال كلكم راع وكلكم مسئول عن «
 رعيته

 52 حيحـص مرـن عـاب

 136 سنـح ن عمروـاب به مالم تنكحيأنت أحق «
الك عمر ابن ـأنس بن م أن رسول اهلل طلق حفصة ثم راجعه«

 اخلطاب
 124 سنـح

إن اهلل هو المسعر القابض الرازق «
 الباسط

 62 سنـح أنس ابن مالك

 82 حيحـص شةــعائ تزوجها وهي بنت ست سنين ...«
 93 سنـح بن يسارامعقل  تزوجوا الودود الولود«
 84 حيحـص ن عباسـاب ...الثيب أحق بنفسها من«
 97 حسن قيس ابن احلارث،ابن عمر ... اختر منهن أربعا «
 137 حيحـص الرباء بن عازب الخالة بمنزلة األم«
 139 سنـح و هريرةـأب خير غالما بين أبيه وأمه فاختار أمه«
 18 سنـح شةــعائ رفع القلم عن ثالث...«
 34 حيحـص مرـن عـاب  المسلم.. السمع والطاعة على المرء «
 38  سنـح ن بريدة ـابالقضاة ثالثة واحد في الجنة واثنان «
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 في النار
 44 سنـح ابن جبل معاذ كيف تصنع إن عرض لك قضاء...«
 60 حيحـص الرسول أثر عن ال حمى إالّ هلل ورسوله«
 116 حيحـص شةـعـائ لقد عذت بعظيم،الحقي بأهلك«

مره فليراجعها،ثم ليمسكها حتى «
 تطهر،

 114 حيحـص ر ــن عمـاب

 110 حيحـص شةــعائ ما كان من شرط ليس في كتاب اهلل «
 52 حيحـص معقل ابن يسار ...ما من عبد يسترعيه اهلل رعية«
 52 حيحـص معقل ابن يسار ما من وال يلي رعية من المسلمين«
 59 حيحـص  سلمة بن األكوع من ضحى منكم فال يصبحن في بيته  «
 69 سنـح و هريرةـأب الواهب أحق بهبته ما لم يثب منه«

 
 
 
 

 
 
 
 

 *فهرس األعالم المترجم لهم حسب ترتيب المعجم*   
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 الصفحة لم م الع       اس
 18 اآلمدي،علي بن حممد بن سامل التغليب 
  28 حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس اهلامشي القرشيأبو جعفر املنصور عبد اهلل 
 60 ابن حجر أمحد بن علي بن حممد ،أبو الفضل 
 34 بن حزم أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن غالبا 
 11 زيد عبد الرمحان بن حممد  أبوبن خلدون ويل الدين ا 
 35 الزخمشري حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي 
 35 ابن ثابت الضحاك األنصاري اخلزرجي املدين الفرضي،أبو خارجة وقيل أبو سعيد زيد 
 48 عبد الوهاب علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي امللقب بتاج الدين 
  68 السرخسي حممد بن أمحد بن أيب سهيل املكىن بأيب بكر 
  37 الشاطيب أبو إسحاق إبراهيم  بن موسى الغرناطي 
  38 الشنقيطي حممد األمني بن حممد بن املختار عبد القادر اجلكين 
 33 بن عاشور حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر امللقب  بشيخ اإلسالم ا 
 35 عبد اهلل بن مسعود أبو عبد الرمحان بن غافل بن حبيب اهلذيلي 
  28 مشس بن عبد منافعبد امللك بن مروان ابن احلكم ابن أيب العاص ابن أمية بن عبد 
 43 االشبيلي املالكي  يبن العريب أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعا فر ا 
 22 عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم أبو حممد 
 28 عمر ابن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي أبو حفص 
  29 اليحصيب سبيتعياض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
 18 الغزّايل حممد بن حممد بن أمحد الطوسي أبو حامد الغزّايل حجة اإلسالم 
  12 القرطيب حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج ،أبو عبد اهلل األنصلري اخلزرجي 
   48 أبو العباس أمحد بن أيب العالء ،إدريس بن عبد الرمحان الصنهاجيالقرايف 
   38 أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي حممد ابنابن القيم 
 32 حممد عبده بن حسن خري اهلل من آل الرتكماين 
   35 صخر ابن حرب بن أمية بن عبد مشس األموي القرشيمعاوية ابن أيب سفيان 
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 27 عبد اهلل ابن املقفع 
 50 ان جنيم زين الدين إبراهيم بن حممد ،الشهري احلنفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع* *قايمة
 

 أوال:القرآن الكريم وعلومه
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 الكرمي برواية حفص عن عاصم. القرآن1
ـــــــن يوســـــــف:البحر احمليط،ت:عـــــــادل أمحـــــــد،علي حممـــــــد معـــــــوض،دار الكتـــــــب العلميـــــــة 2 ـــــــو حيـــــــان األندلســـــــي :حممـــــــد ب أب

 م.1993هـ/1،1413بريوت،ط
عــن حقــائق غــوامض التأويــل ،ت:عــادل أمحــد هـــ(الكشاف 538-467الزخمشــري:جار اهلل أبــو القاســم حممــود بــن عمــر ) 3

 م.1998هـ/1،1418عبد احملمود،علي حممد معوض،مكتبة العبيكان الرياض،ط
هــــــ(:الدر املنثـــــور يف التفســـــري باملأثور،ت:عبـــــد اهلل بـــــن احملســـــن الرتكي،مركـــــز هجـــــر 911-849جـــــالل الـــــدين الســـــيوطي) 4

 م،.2004÷/1،1424القاهرة،ط
ي:جـــــــــامع البيـــــــــان عـــــــــن تأويـــــــــل آي القرآن،ت:عبـــــــــد احملســـــــــن الرتكـــــــــي،دار هجـــــــــر أبـــــــــو جعفـــــــــر حممـــــــــد بـــــــــن جريـــــــــر الطرب 5

 م.2001هـ/1،1422القاهرة،ط
 م.2003هـ/3،1424ابن العريب:أحكام القرآن،ت:عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية بريوت ،ط 6
 .244،ص2،ج1984حممد الطاهر ابن عاشور:التحرير والتنوير ،الدار التونسية النشر،ط: 7
ــــــــــــــو حممــــــــــــــد حممــــــــــــــد بــــــــــــــن أمحــــــــــــــد :اجلــــــــــــــامع ألحكــــــــــــــام القرآن،ت:عبــــــــــــــد احملســــــــــــــن الرتكي،مؤسسةالرســــــــــــــالة القرط8 يب:أب

 م.2006هـ/1،1417بريوت،ط
 م.1947هـ/2،1366حممد رشيد رضا : تفسري املنار، دار املنار القاهرة مصر،ط 9

 ثانيا:الحديث الشريف وشروحه.
 م.1،1994(:املنتقى،ت:حممد العطا،دار الكتب العلمية بريوت،ط494ت)الباجي :أبو الوليد سليمان بن خلف  10
 ه1،1400البخاري:اجلامع الصحيح،ت:حمب الدين اخلطيب،حممد فؤاد عبد الباقي،املطبعة السلفية القاهرة ،ط 11
 ابن بطال:شرح صحيح البخاري،مكتبة الرشد الرياض،]دط،دت[. 12
 م.1،1996معروف ،دار الغرب اإلسالمي بريوت،طالرتمذي:اجلامع الكبري،ت: بشار عواد  13
 م.1995ه/ 1،1416ابن حجر العسقالين:تلخيص احلبري، مؤسسة قرطبة،،]دب[،ط 14
هـ(:فتح الباري،ت:عبد لقادر شيبة احلمد،مكتبة امللك فهد 852-773ابن حجر:أمحد بن علي بن حجر العسقالين) 15

 م.2001هـ/1،1421الوطنية الرياض،ط
 م.1997هـ/1،1417احلاكم:أبو عبد اهلل النيسابوري:املستدرك على الصحيحني، دار احلرمني القاهرة،ط 16
 م.2004هـ/1،1424والدارقطين :السنن ،ت:األرناؤوط عبد املنعم شليب حممد كامل، ، الرسالة بريوت،ط 17
 م.1997هـ/1،1418أبو داودالسجستاين:السنن،دار ابن حزم،ط18
 هـ.1،1428ت:حممد صبيحي،دار ابن اجلوزي السعودية ،طنيل األوطار  بن علي :الشوكاين حممد 19
 م.1993هـ/1،1404أبو عمرو ابن عبد الرب:االستذكار،ت:أمني قلعجي ،دار الوغى حلب سوريا،ط 20
ــــــــــن مهــــــــــام الصــــــــــنعاين: 21 ــــــــــب اإلســــــــــالمي  أبــــــــــو بكــــــــــر عبــــــــــد الــــــــــرزاق ب ــــــــــب الرمحــــــــــان األعظمي،املكت املصــــــــــنف ،ت:حبي

 م.1981ـ/ه2،1403بريوت،ط
 م.1981هـ/2،1401الكرماين:شرح صحيح البخاري،دار إحياء الرتاث لعريب بريوت،ط 22
 ]دت[.1ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين::السنن،مكتبة املعارف الرياض،ط23
 م.1،2006مسلم ابن احلجاج النيسابوري:الصحيح،مراجعة أبو قتيبة، ،دار طيبة الرياض ط 24



160 
  

هـ( :املوطأ بروايـة حيـىي بـن حيـىي الليثـي ت:عـواد معـروف،دار الغـرب اإلسـالمي بـريوت لبنـان، 179-93بن أنس)مالك  25
 م.1997هـ/2،1417ط
 م.1972هـ/2،1391املناوي عبد الرؤوف::فيض القدير شرح اجلامع الصغري للسيوطي ،دار املعرفة بريوت لبنان،ط 26
 ،]دت[.1شعيب:السنن،مكتبة املعارف الرياض،طالنسائي أبو عبد الرمحان أمحد بن 27
 م.1929هـ/1،1347النووي :شرح صحيح مسلم،املطبعة املصرية،األزهر،ط28

 اللغة العربية وآدابها.ثالثا:
 .1983 1ط، نار الكتب العلمية بريوت لبنادالعقد الفريد، ت : حممد قميحة،:  األندلسيمحد عبد ربه أ 29
لعــروس مــن جــواهر القاموس،ت:عبــد القــادر فــراج ،عبــد العلــيم الطحــاوي ، مطبعــة احلكومــة أمحدمرتضــى الزبيــدي:تاج ا 30

 م.1980/هـ1400الكويتية ،ط
 .1985 [،ط ]د ،علي بن حممد الشريف: التعريفات ، مكتبة  بريوت اجلرجاين 31
السود،دار الكتب العلمية ،بـريوت أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمربن أمحد الزخمشري :أساس البالغة،ت:حممد عيون  32

 .م1998ـ/ه1419، 1لبنان،ط
احملكـــم واحملـــيط األعظـــم يف اللغـــة ، ت : مصـــطفى وحســـني نصـــار ، معهـــد  :(458علـــي بـــن إمساعيـــل بـــن ســـيده )ت  33

 .1958 ، 1ط ،املخطوطات جامعة الدول العربية 
،دار  يس اللغة،ت:عبــــد الســــالم هـــــارونيا(:معجــــم مقــــ395ابــــن فــــارس:أبو احلســــني أمحــــد بــــن فــــارس بـــــن زكريــــاء،)ت 34

 .1979[،ط]دالفكر،
ــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب الشــــــــــــــريازي)الفريوزبادي 35      احملــــــــــــــيط ،اهليئــــــــــــــة املصــــــــــــــرية ،القــــــــــــــاموس (729،818:جمدالــــــــــــــدين حممــــــــــــــد ب

 .م1979للكتاب،ط
 .م 2004 ،4 ط،الدولية مكتبة الشروق  الوسيط،املعجم  مصر:مجهورية  العربية:جممع اللغة  36
 م.1913هـ،2،1331علي:رسائل البلغاء ،دار الكتب العربية مصر،طحممد كردي  37
 ،] دط،دت[.ر املعارف القاهرة اخنبة من العلماء ، د :ابن منضور : لسان العرب ، ت  38

 التاريخ والتراجم والسير.رابعا:
 م.2،1985املعارف]دب[،طاحلّلة الّسرياء ،ت:حسن مؤنس،دار  ابن األبّار أبوعبد اهلل حممد بن أيب بكر: 39
مورد الّلطافــة يف مــن ويل الســلطنة واخلالفــة ،ت:حممـــد عبــد العزيــز أمحــد،دار الكتـــب :احملاســن مجــال الـــدين أبــواألتبــاكي  40

 .م1997املصرية القاهرة،]دط[،
األرنـــــــــــدوي :طبقـــــــــــات املفســـــــــــرين حملمـــــــــــد ،ت:ســـــــــــليمان بـــــــــــن صـــــــــــاحل اخلـــــــــــزي ،مكتبـــــــــــة العلـــــــــــوم واحلكـــــــــــم املدينــــــــــــة  41

 م.1997هـ/1،1417املنورة،ط
األصــــــــــــــفهاين أبــــــــــــــونعم أمحــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد اهلل :حليــــــــــــــة األوليــــــــــــــاء وطبقــــــــــــــات األصــــــــــــــفياء ،دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة  42

 م.1988هـ/1،1407بريوت،ط
 م.1،2002ابن حجر :لسان امليزان ،مكتبة املطبوعات اجلامعية بريوت لبنان،ط 43
واخلـرب يف تـاريخ العـرب والرببـر ومـن  املبتـدأن تارخيـه )ديـوان مـ األول: املقدمـة وهـي اجلـزء ابن خلـدون خلدون عبد الرمحان 44

 .2001 ط،شهادة ، دار الفكر بريوت لبنان خليل  ، مراجعة األكرب الشأنعاصرهم من ذوي 
 :وفيات األعيان ،ت:إحسان عباس،دار صادر بريوت،] دط،دت[. ابن خلكان 45
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 م.1985هـ/1،1405الكتب العلمية بريوت لبنان،طالذهيب :العرب يف خرب من غرب ،ت:حممد زغلول،دار  46
 م.1982هـ/2،1402سري أعالم النبالء لشمس الدين ،ت:شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة بريوت،ط الذهيب: 47
 للذهيب :جتريد أمساء الصحابة ،دار املعرفة بريوت لبنان،]دط،دت[ . 48
عبـــــد الرمحـــــان بـــــن ســـــليمان العثيمني،مكتبـــــة العبيكـــــان الـــــذيل علـــــى طبقـــــات احلنابلـــــة لعبـــــد الرمحـــــان ،ت: ابـــــن رجـــــب: 49

 م.2005هـ/1،1425الرياض،ط
 م.15،2002األعالم ،دار العلم للماليني بريوت لبنان،ط خري الدين الزركلي: 50
 م.2001هـ/1،1421الزهري حممد بن سعد كتاب الطبقات الكبري ، ت:علي حممد عمر،مكتبة اخلاجني]دب[،ط 51
الشــــــافعية الكــــــربى ،ت:حممـــــد الصــــــناجي ،عبــــــد الفتـــــاح حممــــــد احللــــــو ،مطبعـــــة عيســــــى البــــــايب  طبقـــــات ابـــــن الســــــبكي:52
 م.1964هـ/1،1383،ط
ــــــــــراهيم،دار الفكــــــــــر  53 ــــــــــو الفضــــــــــل إب ــــــــــة الوعــــــــــاة يف طبقــــــــــات اللغــــــــــويني  ،ت:حممــــــــــد أب ــــــــــدين غي الســــــــــيوطي جــــــــــالل ال

 م.1979هـ/2،1399يروت،ط
ــــدين ابــــن قاضــــي ال54 ــــة  دمشــــقيابــــن شــــهبه أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن حممــــد تقــــي ال :طبقــــات الشــــافعية دائــــرة املعــــارف العثماني

 م.1979هـ/1،1299اهلند،ط
، 1صــالح الــدين :الــوايف بالوفيــات ت:  األرنئــوط تركــي مصــطفى ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب بــريوت لبنــان ،ط الصــفدي 55

 م.2000
املصــــــــــــــــري  بغيــــــــــــــــة امللــــــــــــــــتمس يف تــــــــــــــــاريخ رجــــــــــــــــال األنــــــــــــــــدلس ،ت:إبــــــــــــــــراهيم األبيــــــــــــــــاري،دار الكتــــــــــــــــاب الّضــــــــــــــــيب: 56

 م.1989هـ/1،1410اللبناين،ط
الطربي:أبـــــــو جعفـــــــر حممـــــــد بـــــــن جريـــــــر الطربي:تـــــــاريخ الرســـــــل وامللوك،ت:حممـــــــد أبـــــــو الفضـــــــل إبـــــــراهيم،دار املعـــــــارف  57

 ،]دت[.2مصر،ط
 م.1992هـ/1،1413:شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن عماد،دار ابن كثري بريوت،دمشق،ط ابن عماد 58
 م.1993هـ/1،1414ؤلفني ،مؤسسة الرسالة بريوت،طعمر كحالة :معجم امل 59
ه( :ترتيـب املـدارك وتقريـب املسـالك،ت:حممد بـن تاويـت الطنجـي طبـع 544عياض: بن موسى بـن عيـاض السـبيت )ت 60

 .2004اإلسالمية الرباط،]دط[ ، نوزارة األوقاف والشؤو 
:مــأمون حيــىي الــدين اجلنــان ،دار الكتــب العلميــة الــديباج املــذهب يف معرفــة علمــاء املــذهب ابــن فرحــون،ت  ابــن فرحــون: 61

 م.1996هـ/ 1417، 1،بريوت لبنان ،ط
هـ( :زاد املعاديف هدي خـري العباد،ت:شـعيب 751-691ابن القيم:مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي) 62

 م.1994هـ/27،1418األرنؤط،مؤسسة الرسالة بريوت،ط
وســــــــــى :املختــــــــــار املصــــــــــون مــــــــــن أعــــــــــالم القــــــــــرون ،دار األنــــــــــدلس اخلضــــــــــراء حممــــــــــد بــــــــــن حســــــــــن بــــــــــن عقيــــــــــل بــــــــــن م 63

 م.1995هـ/1،1415جدة،ط
 ]دت[.2حممد أبو زهرة:مالك حياته وعصره أراؤه وفقهه،دار الفكر العريب بريوت،ط 64
 هـ.1،1419معجم األصوليني ،]دب[،ط حممد مظفربقا: 65
 اجلزائر]دط،دت[.حممد الغزايل:فقه السرية،دار املعرفة  66
 .1349شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،املطبعة السلفية مصر ،ط  :مد خملوفحم 67
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نثـــــــر اجلــــــواهر والـــــــدرر يف علمــــــاء القـــــــرن الرابــــــع عشــــــر وبذيلـــــــه عقــــــد اجلـــــــوهر ،دار املعرفــــــة بـــــــريوت  يوســــــف: مرعشــــــلي 68
 م.2006هـ/1،1427لبنان،ط

الفريــــدة يف تــــراجم األعيــــان املفيــــدة ،ت:حممــــود اجلليلــــي،دار الغــــرب اإلســــالمي  املقريــــزي تقــــي الــــدين أمحــــد :درر العقــــود 69
 م.2002هـ/1،1423بريوت،ط

أبــو الوفــاء حمــي الــدين أبــو حممــد عبــد القــادر احلنفــي: اجلــواهر املضــية يف تــراجم احلنفيــة ،ت:عبــد الفتــاح حممــد احللــو ،دار  70
 .1993هـ/1،1413العلوم الرياض ،ط

 لقواعد واألصول والمقاصد.كتب الفقه واخامسا:
 م.2014هـ/1،1435أمحد حممود قعدان :مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها بأحكام فقه األسرة،دار النفائس،ط 71
 .2003 ،ط،، دار الصميعي  الرياض  األحكام حكام يف أصولاآلمدي علي بن حممد : اإل 72
هـــ(احلاشية املســـماة حتفــة احلبيـــب علــى شـــرح اخلطيـــب،دار 1221ت)البجريمــي :ســـليمان بــن حممـــد بــن عمـــر الشـــافعي  73

 م.1996هـ/1،1417الكتب العلمية بريوت،ط
 م.1996هـ/1،1416بكر بن عبد اهلل أبو زيد :فقه النوازل،مؤسسة الرسالة بريوت لبنان،ط 74
 1930 ،طمنصور بن يونس بن إدريس : شرح منتهى اإلرادات ، مكتبة الرياض احلديثة  ويت:البه75
القـــــــوانني الفقهيـــــــة ،دار الكتـــــــب العلميـــــــة  ابـــــــن جـــــــزي أبـــــــو القاســـــــم حممـــــــد بـــــــن أمحـــــــد بـــــــن جـــــــزي الكلـــــــيب الغرنـــــــاطي: 76

 م.1998هـ/1،1418بريوت،ط
 ابن حجر اهليثمي الشافعي :حتفة احملتاج بشرح املنهاج وهبامشه حواشي حتفة احملتاج،املكتبة التجارية مصر، ]دط[.77
هـــ( احمللــى باآلثار،ت:حممــد منــري الدمشــقي،مطبعة النهضــة مصــر 556بــن أمحــد بــن ســعيد)تابــن حزم:أبــو حممــد علــي  78
 هت.1،1347،ط
: مواهــب اجلليــل شــرح ( 954 )تعبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرمحــان املغــريب املعــروف باحلطــاب أبــواحلطــاب :  79

 .1995 ،1ط،ن ت : زكرياء عمريات . دار الكتب العلمية بريوت لبنا ،خمتصر سيدي خليل
 .م1،1990اجلزائر،طعبد الوهاب خالف :علم أصول الفقه ،الزهراء للنشر  خالف:80
 الــدردير:أبو الربكــات أمحــد بــن حممــد الدردير:الشــرح الصــغري علــى أقــرب املســالك إىل مــذهب اإلمــام مالــك،دار املعــارف81

 م.1991القاهرة،]دط[
 م.1984هـ/3،1403تقيده،مؤسسة الرسالة بريوت،طالدريين فتحي :احلق ومدى سلطان الدولة يف  82
 .2008هـ/1429فتحي الدريين:حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله،مؤسسة الرسالة بريوت ،ط 83
قضـية رة احلكـام يف أطـول األصـمشـس الـدين اليعمـري املـالكي : تب ن فرحون : برهان الـدين أبـو الوفـاء إبـراهيم بـن اإلمـاماب 84

 .2003ط ،عامل الكتب الرياض  :مجال مرعشلي،ت ،م ومناهج احلكا
 م.2003هـ/1،1424ابن رشد:بداية اجملتهد وهناية املقتصد ت:حازم القاضي،دار الفكر بريوت ،ط 85
دار الغــرب  ،لبيــان حقــائق ابــن عرفــة الوافيــة  لكافيــةاهلدايــة ا:( 894صــاع : أبــو عبــد اهلل حممــد األنصــاري الرصــاع )تر ال 86
 .1993، 1ط ،وتالمي بري ساإل
 قطب الريسوين:تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاهتا املعاصرة على اجملال البيئي ،دار الكلمة  87
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ملخص البحث        
دراسة  في فلسفة الحق في باب األحوال  الرسالة تعتبر هذه     

في تقييده، حيث تطرقت لبيان  سلطة القاضيالشخصية وما مدى 
مكانة القاضي في اإلسالم وفي النظام القانوني الجزائري ،إذ أن 
ممارسة القضاء يجب أن تنضبط بجملة من القيود التي من شأنها  أن 
تجعل القضاة يقومون بواجبهم بمسؤولية تامة تنعكس آثارها الطيبة في 
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ة وواجباتهم إ قامة العد ل،ويعتبر التنصيص على حقوق القضا
لزامهم بتقنين معين أفضل طريق لذلك.   ،وا 

تطرقت إلى ما مدى سلطته في تقييد  وبعد بيان منزلة القاضي      
تصرفات المكلفين ،خصوصا في تلك القضايا التي تتجاذبها أطراف متنازعة 
،الكل فيها متمسك بأحقيته في حفظ مصلحته، بل إن هناك نوعا آخر من 

ن لم يقم حولها القضايا يتدخل ف يها القاضي لحماية المصلحة العامة وا 
نزاع،فالدراسة بحث لفلسفة الحقوق في اإلسالم  في بعض قضايا األحوال 
الشخصية خصوصا تلك التي يكثر وقوعها في المجتمع،وتحوم حولها نزاعات 
ترفع إلى القضاة يطالب أصحابها إنصافهم من غيرهم ، وبعد خوض غمار 

 ن أن نجمل أهم النتائج المتوصل إليها في جملة من النقاطهذا البحث يمك
 .أذكر لكل مسألة منها نتيجتها:

إن الحق في الشريعة اإلسالمية ليس غاية في حد ذاته ،بل هو وسيلة .1     
لتحقيق غاية ،لذا يجب أن يكون قصد صاحب الحق موافقا لقصد الشارع ،كما 

إلضرار بالغير ألن الحقوق محكومة يجب أن يستعمل بطريقة يبتعد فيها عن ا
بالعدل والرحمة والتكافل والتآخي ،فهذه المعاني يجب أن تالزم تصرفات 

 المكلفين.
إن الخطبة مجرد وعد بالزواج ،وعند العدول عنها وحصول .2     

الضرر،يعلق بها دليالن شرعيان:األول الجواز الشرعي ينافي الضمان،والثاني 
ذلك اختلف الفقهاء في القول بالتعويض من عدمه  ال ضرر وال ضرار وعلى

،ولما كانت الحقوق بالمواصفات التي أشرت ترجح لدي القول بالتعويض متى 
 كان الضرر حاصال.

إن تحديد سن الزواج في قانون األسرة الجزائري بالشكل الذي هو عليه .3     
ن تقييد سنة وهي 19ه بيتعارض مع الشريعة التي جوزت الزواج بعد البلوغ، وا 
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يجب أن يكون في حدود  -سن التكليف-مرحلة متأخرة لما بعد البلوغ وهو
لكمال األهلية 19ضوابط تقييد المباح ،لذا فاألولى أن ينص القانون على سن 

مع إجازة الزواج قبل ذلك إذا تأكد  البلوغ ،مع إعطاء ا لقاضي صالحية 
 اإلذن.
مسألة تعدد الزوجات مشكلة تحتاج إلى  تعتبر معظم القوانين العربية .4      

حل ،و حقيقة التعدد في الشرع خالف ذلك تماما ،لذا يجب أن تنظر الدول 
المسلمة للتعدد على أنه الحل األنجع  لمشاكل عديدة، والطريق األقوم لحفظ 

بغض النظر هل األصل في الزواج -كليات عديدة من نفس وعرض وغيرها 
الة االزدياد الطبيعي لإلناث على الذكور، فالتعدد هو ، كح-الواحدة أم التعدد 

الطريق الشرعي الوحيد الذي يقضي فيه الفرد شهوته ،ويصون كرامته،ويحفظ 
عرضه،وبعد ذلك تظهر نتائجه الطيبة في المجتمع ،و لذ فإن ما جاء من 
تضييق في القانون ليس في صالح األسرة ،لذا يجب معالجة القضية من زاوية 

ة الدينية الصحيحة لكال الجنسين، ثم بعد ذلك ال يهم األخذ بهذا المذهب التربي
أو ذاك مادام يرعى األسرة في مكوناتها،ويحقق مقاصد الشريعة ،وال يتعارض 

 مع أدلتها .
إن الطالق حق أصيل للرجل يمكن أن يوقعه في الوقت والمكان الذي .5     

غيره،ولكن من حق ولي األمر يريد،وليس من شرطه إيقاعه أمام القاضي أو 
ممثال في القاضي أن يلزم األزواج بسلوك معين يحفظ مصالح الجميع 
،كتوثيقه في مدة معينة من يوم إيقاعه ،ألن أحكامه تسري من ذلك اليوم،حتى 

 ولواقتضى األمر حمل األزواج على ذلك بعقوبات تعزيرية مناسبة. 
ام األزواج التعويض عن ضرر إن ما أخذ به قانون األسرة من إلز .6     

الطالق غير المسبب له ما يؤكده عند الفقهاء ،كما في حكمهم توريث المطلقة 
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في مرض الموت،وتخريجا على المتعة التي أمر بها القرآن للمطلقات وقال بها 
 معظم الفقهاء.

 
      
        
   
      
 
 
 

         
 

 
 
 
 

Abstract 

    This research is considered as a study in the philo-

sophy of rights of personal status laws and how far is 

the authority of judges to restrict it. I addressed the 

importance of judges in the Islamic law as well as in 

the Algerian law where I showed that the practice of 

the judiciary should be regulated according to a set of 

restrictions that would make judges doing their duty 

in full responsibility which will be reflected in the es-

tablishment of rights where it is considered that the 
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enact of new laws, that specify the rights and duties 

of judges and restrict them to certain laws, the best 

way to do so. 

After the statement of the status of judges, I 

highlighted the extent of his authority to restrict the 

actions of individuals, especially in cases with con-

flicting interests. In fact, there is another kind of cases 

where the judge intervenes to protect the public inte-

rest even if there is no conflict. Thus, the study is a 

discussion to the philosophy of rights in Islam in 

some personal status cases. After I have done this 

research, I would summarize its main themes in the 

following points: 

1. The right in Islamic law is not an end in itself, but a 

mean to an end, so the intention of the right seeker 

must be in accordance to the I 

slamic law and it should be used in a way that does 

not hurt the others because the rights are governed by 

justice, compassion, solidarity and fraternity, and 

therefore these features must accompany the actions 

of individuals. 

2. The engagement is just a promise to get married, 

and when broken and one of them is harmed, usually 

two proofs are attached to it namely: firstly, the legal 

permission cannot be sanctioned and secondly, harm 

is by no means allowed. And hence scholars differed 

in approving the compensation or not. But since the 

rights have the previously mentioned features, the 
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preponderance of evidence is in favor for compensa-

tion in case of harm occurrence.  

3. The confinement of marriage age according to the 

Algerian family law as it is opposes that of the Isla-

mic law which allows marriage after adolescence. 

Thus restricting it to 19 years which is a late stage of 

post-puberty age must be within the limits of restric-

ting permissible actions, so the priority is to state the 

age of 19 as eligible while maintaining the eligibility 

of adolescent for marriage provided that they are at 

puberty and giving the judge the authority of permis-

sion. 

4. Most Arabic countries’ laws regard polygamy as a 

problem that needs to be solved, but the truth is that 

polygamy in Islam is completely the opposite; there-

fore Muslim countries should consider polygamy as 

the most effective solution for many problems as the 

case of natural increase of females to males. For that 

reason restricting polygamy is not in favor of family 

establishment. 

 

5. Divorce is an inherent right of man that can be used 

at the time and the place where he wants, and he does 

not have to use it before a judge or any other authori-

ty. Yet it is the right of the guardian represented by 

the judge to oblige the husbands to follow certain 

conducts that preserve the interests of both couples, 

for instance registering it in a certain period of time 

from the day it was pronounced.  
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6. What was adopted by the family law that requires 

husbands to compensate for the harm of unreasonable 

divorce is well evidenced in the opinion of scholars 

just like they allowed the inheritance of the divorced 

in husband’s death disease.  
 

 


