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 مقدمة
 

 
 أ

 اىتم االسالم باألسرة بصفتيا البنية األساسية في بناء المجتمع ووفر ليا كل مقومات الحياة 
والصالح، كما اىتم اإلسالم وىو الشريعة الربانية الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من 
خمفو بنظام الزواج بصفتو الطريق الوحيد لتكوين األسرة اىتماما بميغا وجعل األصل في عقد 

 . الزواج التأييد واالستمرار، ال التأقيت ألن ىذا األخير مفسد لو

يشكل الزواج البنية األساسية التي يقام عمييا المجتمع وىو الرخصة الشرعية والقانونية الوحيدة 
التي تنظم بواسطتيا عالقة الرجل بالمرأة وتجعميا حالال، وىو شرع اهلل لعباده، ذلك أن اهلل 

سبحانو وتعالى ابتدأ وجود الناس بذكر وأنثى إلعمار األرض وشرع لتحقيق ىذه الغاية الزواج، 
 يا أيها الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى »:فانتشرت بو البشرية وبنيت الحضارات لقولو تعالى

 فميس الزواج ىو مجرد لقاء الذكر باألنثى ومعاشرتيا فقط ،1«وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 .بل شرع الزواج لحكم عظيمة تشمل صالح الفرد والمجتمع

      ويعتبر الزواج من أىم المواضيع التي توالىا الشارع الحكيم بالرعاية وأفضى عميو قدسية 
خاصة، ما جعمو أكثر العقود أىمية من العقود األخرى، وذلك لما يترتب عميو من آثار ال 

تقتصر عمى الزوج أو الزوجة فقط إنما تمتد إلى المجتمع بأكممو، فأولى اإلسالم عناية كبيرة  
 وكيف تأخذونو وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم »:واعتبر ميثاقا غميظا لقول تعالى

، فاهلل سبحانو وتعالى شرع الزواج أساسا لمبقاء واالستمرار، ولتقيق مقاصد سامية «ميثاقا غميظا
 .وأىداف نبيمة أىميا تكوين األسرة عمى وجو يقق سعادتيا وىناءىا

     غير أنو ورغم األىمية التي يحظى بيا الزواج إال أن الحياة الواقعية والعممية تثبت بين 
الحين واآلخر أن ىناك حاالت ال يمكن معيا تحقيق ىذه المقاصد السامية لمزواج، فيمكن 

لمحياة الزوجية أن تصاب بما ال يستطاع معو دوام العشرة وبالتالي تصبح جحيما بعدما كانت 
 .سكنا ومصدرا لمراحة، وشرا بعدما كانت خيرا ونعمة

                                                           
 .13سورة الحجرات، اآلية 1



 مقدمة
 

 
 ب

 نظاما واطارا واضحا لعالقة 1ولقد وضعت الشريعة االسالمية وباألخص قانون األسرة الجزائري
الزواج بين الرجل والمرأة، إن روعي ذلك اإلطار الشرعي اكتممت حياة الفرد بما يرضي اهلل 
ذا حدث ما يؤدي إلى تعثر الحياة بين الرجل  ويحقق السعادة لصاحبو في دنياه وآخرتو، وا 

 فإمساك »:والمرأة فقد أوجدت حموال شرعية لتجنب المشكالت األسرية طبقا لقولو تعالى
 2.«بمعروف أو تسريح بإحسان

باضطراب تمك العالقة تحل الكراىية محل المودة والرحمة ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق 
 وأن يتفرقا يغن اهلل كال من »:ويصبح التنافر والمتحكم فيكون الفراق أولى لقولو تعالى

ولما كان االسالم دينا عاما واقعيا يعمل حسابا لكل الظروف واالحتماالت التي ، 3«سعته
يتعرض ليا االنسان، شرع الطالق ليتخمص الزوجان من الفاسد والشرور التي تترتب عمى بقاء 

 .الحياة الزوجية عند عدم القدرة عمى استمرارىا

فك ىذه الرابطة يترتب عمييا حقوق لممرأة المطمقة والتي ىي موضوع دراستنا، حيث رتبيا 
الشارع في مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية عممنا عمى تناوليا من منطمق المشرع 

 .الجزائري من خالل قانون األسرة واالجتياد القضائي

 :أهمية الموضوع

   تعتبر حقوق المرأة المطمقة من أىم المواضيع التي ليا أىمية في المجتمع بصفة عامة، 
والمرأة بصفة خاصة، عمى اعتبار أن انحالل الرابطة الزوجية تترتب عنو آثار وخيمة عمى 

المطمقة واألوالد لكون الحياة الزوجية ذات قدسية عظيمة ووصفيا القرآن الكريم بالميثاق الغميظ، 
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 ج

ومن ىنا حاول المشرع الجزائري من خالل قانون األسرة واالجتيادات القضائية معالجة ىذا 
 .الموضوع

 :أسباب اختيار الموضوع

 :إن دراسة موضوع حقوق المطمقة يعود إلى عدة أسباب منيا

أردت الوقوف عمى ما جاء بو في قانون األسرة المعدل واالجتياد القضائي فيما يتعمق - 
 .بحقوق المرأة المطمقة ومدى التوافق بينيما

 .موضوع حقوق المرأة المطمقة ذا أىمية خاصة، ألنو يتعمق بمصير األم واألوالد بعد الطالق- 

بيان مدى اىتمام المشرع الجزائري بحقوق المرأة المطمقة في الطالق، باعتبارىا المحل - 
 .المقصود

ىناك اشكاالت في قانون األسرة ال سيما المواد القانونية التي تناولت الطالق وذلك بسبب - 
 .الغموض الذي يكتنفيا فأردنا البحث فيو

 :ومن خالل ما سبق يرد إلى أذىاننا التساؤل التالي

 إلى أي مدى نظمت حقوق المرأة المطمقة في ظل قانون األسرة الجزائري؟

لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة كان لزاما عمينا اعتماد المنيج التحميمي واالستداللي وذلك من 
خالل تحميمنا لمنصوص القانونية واالجتيادات القضائية التي تناولت ىذا الموضوع، وارتأينا 

 :تقسيم دراستنا إلى فصمين وقد اتبعنا الخطة التالية

تناولنا : الحقوق المعنوية لممرأة المطمقة وقسمنا ىذا الفصل بدوره إلى مبحثين: الفصل األول
 .الحضانة (المبحث الثاني)، وفي (المبحث األول)العدة في 



 مقدمة
 

 
 د

تناولنا : الحقوق المادية لممرأة المطمقة وقسمنا ىذا الفصل بدوره إلىثالثة مباحث: الفصل الثاني
، متعة المطمقة وتعويضيا عن الضرر الالحق بيا (مبحث أول)حق المطمقة في النفقة والسكن 

مبحث )، وحق المطمقة في المير ومتاع بيت الزوجية (مبحث ثاني)جراء الطالق التعسفي 
 .(ثالث

 

 



 

 

 

:الفصل األول  

 الحقوق المعنوية للمرأة 

 المطلقة
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        لقد أصبح الطالؽ ظاىرة تؤثر عمى المجتمعات بصفة عامة، فكاقعة الطالؽ ليست 
مجرد تصرؼ ثنائي بؿ ىي تصرؼ اجتماعي ينعكس أثره مباشرة عمى المجتمع، كذلؾ لما 

يترتب عنو مف ىدـ األسرة، كلذا يستكجب حماية ىذه األسرة المتفككة مف الناحية المادية ككذا 
الناحية المعنكية، ذلؾ أف حقكؽ األسرة مف الحقكؽ الشخصية في األصؿ كىذه الحقكؽ تخص 

 .المرأة المطمقة

     ينتج عف الطالقآثار شخصية كىي آثار معنكية تتعمؽ بالفرد كحالتو، كتككف ذات طبيعة 
حساسة مقارنة بالحقكؽ المادية ألنو تربطيا عالقة مع الجانب المعنكم لممطمقة ال سيما في 
حالة المطمقة التي أنجبت أكالدا ألنو في ىذه الحالة يجب التطرؽ إلى مسألة الحضانة كما 

يترتب عنيا مف آثار غالبا ما تعكد باإليجاب أك السمب عمى الطفؿ المحضكف، فمممطمقة الحؽ 
الذم يعد مف أىـ اآلثار  (المبحث الثاني)، كما ليا الحؽ في الحضانة (المبحث األكؿ)فيالعدة 

 .القانكنية النحالؿ الرابطة الزكجية

 :المبحث األول

 حق المرأة المطمقة في العدة

      تعتبر العدة مكضكعا حساسا يرتبط بكاقع األسرة إذ أف لممكضكع أىمية كبيرة باعتباره حؽ 
منحو الشارع الحكيـ كالمشرع الجزائرم لممرأة كالرجؿ عمى حد سكاء كىك حؽ كرستو الشريعة 

اإلسالمية في حالة التخمي عنو، حيث تنتيي الرابطة الزكجية بيف الزكج كالزكجة كتخمؼ كرائيا 
آثار عديدة كمختمفة، منيا ما يمس بالزكج، كمنيا ما يمس باألكالد، لكف ما ييمنا ىي اآلثار 

التي تخمفيا ىذه األخيرة بالنسبة لمزكجة، كمف بينيا العدة أك الميمة التي أكجبيا كؿ مف الشرع 
كالقانكف عمى المرأة المطمقة، كمف خالؿ ىذا المبحث سنحاكؿ التطرؽ إلى مفيـك العدة 

 .(المطمب الثاني)، كتاريخ احتسابيا (المطمب األكؿ)
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 :المطمب األول

 :بالعدة المقصود

       مف المعركؼ كالمؤكد شرعا كقانكنا أف كؿ مطمقة فرض عمييا االمتثاؿ لفترة العدة، 
كاحتراـ آجاليا لما في ذلؾ مف حكمة شرعية اقتضاىا الشارع الحكيـ لمزكجيف لمنحيما فرصة 
حتى يمكف ليا مراجعة نفسييما عسى أف تتكرد القمكب، كتتحسف العشرة بينيما فيعكداف إلى 

، (فرع أكؿ)كبعضيما، كلقد تعددت التعاريؼ حكؿ تعريؼ العدة بتعدد اآلراء كالمذاىب الفقيية 
 .كىذا ما سنتطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المطمب (فرع ثاني)باإلضافة إلى مشركعيتيا 

 :بالعدة تعريف:الفرع األول

 :   لقد اختمؼ اآلراء كتعددت التعاريؼ حكؿ تحديد مفيـك لمعدة عمى النحك اآلتي

 العدة لغة: أوال

 1.أحصى، أم ما تعده المرأة كتحصيو مف األياـ أك األقراء:  دّد 

ىي الجماعة، مدة حددىا الشرع تقضييا المرأة دكف زكاج بعد طالقيا أك كفاة زكجيا : العدة
 2.جمع عدد

 

 

 

                                                           
، دار المسيرة لمنشر 1اسماعيؿ نكاىضة، األحكاؿ الشخصية كفقو الطالؽ كالفسخ كالتفريؽ كالخمع، ط -  أحمد مكمني1

 .159، ص 2009كالتكزيع، عماف، األردف، 
 .286ص ،1996  عبد اليادم ثابت، المساف العربي الصغير، قامكس عربي، دار اليداية، قسنطينة، الجزائر،2
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 : اصطالحا: ثانيا

العدة شرعا ىي اجؿ حدده الشارع النقضاء ما بقي مف اثار الزكاج بعد الفرقة كىي تربص يمـز 
 1.المرأة عند زكاؿ النكاح المتأكد بالدخكؿ اك ما يقـك مقامو مف الخمكة كالمكت

: كعرفيا الفقياء بعدة تعريفات 

كبعبارة اخرل تربص المرأة ،ىي مدة محدكدة النقضاء ما بقي مف اثار الزكاج: د الحنفية نع- 
 . كمايقـك مقامو مف الخمكة أك المكت، اك الشبية المتأكدة بالدخكؿ،عند زكاؿ النكاح

 2.ىي مدة معينة شرعت لمنع المطمقة كالمتكفي عنيا زكجا مف الزكاج: اما المالكية - 

 3. ىي مدة معمكمة تتربص فييا المرأة لتعرؼ براءة رحميا:اما الحنابمة - 

 :العدة قانونا: ثالثا

مكافقة لميامو فيك ،لقد سمؾ المشرع الجزائرم النمط الجارم كالطريؽ المعتاد في سف القكانيف
كبذلؾ يككف القانكف قد ترؾ التعريؼ لرجاؿ الفقو ،  كليس بمعرؼ ليالألحكاـيعتبر ضابط 

. يستنبطكنو مف بيف مكاد القانكف
اال انو يمكف ، كلـ يأت بتعريؼ في لفظو اك فحكاه، كبالرغـ مف اف المشرع لـ يبيف مفيـك العدة

-60-59-58- كىي المكاد 4ايجاد تعريؼ ليا مف خالؿ مجمكعة المكاد التي قررت احكاميا

                                                           
. 160اسماعيؿ نكاىضو، المرجع السابؽ، ص -  أحمد مكمني1
، ص 2007، دار الكتب العممية، لبناف، 20 أبي إسحاؽ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم، تكممة المجمكع شرح المذىب، المجمد 2

120 .
 .390، ص 1990 مبركؾ المصرم، الطالؽ كآثاره مف قانكف األسرة الجزائرم، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 3
دراسة مقارنة بيف الشريعة االسالمية كقكانيف األحكاؿ الشخصية في البالد العربية، رسالة -  تكفيؽ شندرالي، فسخ عقد الزكاج4

. 295، ص 20012-2011دكتكراه في الحقكؽ، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ 
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 العدة هي مدة محددة فرضها الشارع :نستنتج تعريؼ العدة عمى نسؽ ما أتت بو ىذه المكاد1
.  مى المرأة تتربصها وال تتزوج فيها بعد فراق زوجها بسبب طالق أو وفاة

 حكمة مشرو ية العدة وحكمها :  الفرع الثاني

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

 :حكمة مشرو ية العدة: أوال

 : كجبت العدة عمى مف كجبت عمييف مف النساء لحكمة سامية منيا

التحقؽ مف براءة رحـ المرأة كخمكه مف األكالد، كلما كانت ىذه الحكمة لحؽ األزكاج الذيف - 
فارقكا ىؤالء الزكجات حتى ال ينسب أكالدىـ لغيرىـ، كلحؽ األزكاج الذيف يريدكف التزكج بيؤالء 

 .الزكجات مف بعد، لئال ينسب إلييـ مف األكالد مف ليس منيـ في قبيؿ كال دبير

فمعمو فارقيا تحت تأثير لـ يكف ، اعطاء الزكج الذم فارؽ زكجتو فرصة لمراجعتيا اف بدا لو- 
 ثـ خالو صحيحا كليس مف الصحة في مءاك لعمو تخيؿ الش، في طكقو اف يدفعو عف نفسو

 تنقطع عميو لكي ال  كيتحرؽ قمبو حسرة كأسفا عمى ما جر عمى نفسو ، كيأخذه الندـمء ش
حتى اذا انقضت كلـ يعدىا الى ، السبؿ أكجبت الشريعة عمى الزكجة اف تنتظره مدة معمكمة

 2.عصمتو فقد أكصدت عميو أبكاب المعذرة

                                                           
 . المرجع السابؽ11-84رقـ القانكف مف 60-59-58نصكص المكاد : انظر1
، ص 2007محمد محي الديف عبد الحميد، األحكاؿ الشخصية في الشريعة االسالمية،  المكتبة العممية، بيركت، لبناف، 2

350 .
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التنكيو بشأف الزكاج ألنو عقد كسائر العقكد األخرل، فيك ميثاؽ مقدس جعمو اهلل سبحانو - 
كتعالى بيف الرجؿ كالمرأة، فال ينتيي بمجرد كجكد الفرقة فال بد فيو انتظار مدة محددة ليتمكف 

 1.فييا كؿ مف الزكجيف مف مراجعة نفسو

، كقد أجمع العمماء عمى كجكب 2العدة تجب عند كجكب سببيا كىك كقكع الفرقة بيف الزكجيف- 
 3.«والمطمقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء»: العدة مستشيديف بقكلو تعالى

 :حكم العدة: ثانيا

. العدة كاجبة شرعا كىي ثابتة بالكتاب كالسنة كاالجماع 
والمطمقات يتربصن بأنقسهن ثالثة قروء وال يحل لهن أن »:قوله تعالى :  من الكتاب – أ 

 4.«يكتمن ماخمق اهلل في ارحامهن ان كن يؤمن باهلل واليوم االخر 
 5.«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر و شرا»:وقوله تعالى 

ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل كاليـك االخر أف تحد »:قوله صمى اهلل  ميه وسمم : من السنة – ب 
 .« اال عمى زكج اربعة اشير كعشر،  عمى ميت فكؽ ثالث

فقياء اإلسالـ عمى كجكب العدة لممرأة التي فارقت زكجيا سكاء مف اجمع : االجمــــاع – ت 
 6.طالؽ أك كفاة

 أحكام العدة: الفرع الثالث

                                                           
 شتكاف بمقاسـ، الطالؽ في الفقو االسالمي، دراسة أكاديمية مدعمة باألدلة الشرعية كقانكف األسرة الجزائرم، مطبعة المنار، 1

 .269، ص 2012قسنطينة، الجزائر، 
. 223، ص 2006 نبيؿ صقر، قانكف األسرة نصا كفقيا كتطبيقا، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر، 2
 .228 سكرة البقرة، اآلية 3
 ..المرجع نفسو4
 .4 سكرة الطالؽ، اآلية 5
 .269، ص نفسو شتكاف بمقاسـ، المرجع 6
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 :      أحكاـ العدة كثيرة متنكعة نكجزىا فيما يمي

 132تكجب العدة التكارث بيف الزكجيف كىك ما نص عميو قانكف األسرة الجزائرم في المادة - 1
 إذا تكفي أحد الزكجيف قبؿ صدكر الحكـ بالطالؽ أك الكفاة في عدة »:منو كالتي نص عمى

 1.«الطالؽ، استحؽ الحي منيما اإلرث

  الجدير بالذكر في ىذه النقطة أنو قد يحدث كيطمؽ الزكج زكجتو بفترة قبؿ المجكء إلى 
القضاء، كتمر فترة طكيمة عمى ذلؾ فتعتبر مف الناحية الشرعية مطمقتو أجنبية عنو لمركر فترة 

العدة، كبذلؾ إذا تكفي أحدىما بعد انقضاء مدة العدة ال يجكز أف يرث أحدىما اآلخر كىذا 
شرعا، إال أنو مف الناحية القانكنية فالزكج إذا طمؽ زكجتو قبؿ المجكء إلى القضاء كاستصدر 

حكـ الطالؽ كتكفي قبؿ ذلؾ فقانكنا يرث كؿ منيما اآلخر، كىذا ما يشكؿ تناقضا صارخا بيف 
 .أحكاـ الشريعة االسالمية كقانكف األسرة في ىذه النقطة

ثبكت نسب الكلد الذم تمده المعتدة مف زكجيا السابؽ، إذا كاف ىذا الكلد قد كقعت كالدتو - 2
ج كىي ستة أشير كأقؿ مدة .أ. مف ؽ43بيف أقؿ كأقصى مدة الحمؿ المحددة في المادة 

 .« الكلد لمفراش»:كعشرة أشير كأقصى مدة كىذا لقكلو تعالى

عمى المعتدة أف تعتد في البيت الذم تسكف فيو كقت الفرقة، كتمتـز بيت الزكجية كال تخرج - 3
 مف قانكف األسرة في 61منو إال لمضركرة، كىك ما نص عميو المشرع الجزائرم في المادة 

 ال تخرج الزكجة المطمقة كال المتكفى عنيا زكجيا مف السكف العائمي ما دامت في عدة »:قكلو
، 2«طالقيا أك كفاة زكجيا إال في حالة الفاحشة المبينة كليا الحؽ في النفقة في عدة الطالؽ

كمنو نستنتج أنو ال تخرج المرأة المطمقة كال المتكفى عنيا زكجيا مف السكف العائمي ما دامت 
 .في عدة طالقيا أك كفاة زكجيا إال في حالة الفاحشة المبينة

                                                           
 .، سالؼ الذكر11-84 مف القانكف 132 المادة 1
 . نفسو، المرجع11-84 رقـ  مف القانكف61 نص المادة 2
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ال يجكز لزكج المعتدة أف يتزكج امرأة محرما لمف فارقيا أثناء عدتيا، كال خامسة كىي في - 4
 .العدة، كال تحؿ المعتدة لمزكاج، فال يجكز خطبتيا تصريحا إف كانت معتدة مف غير كفاة

يجب عمى المعتدة شرعا الحداد، أم ترؾ الزينة، كال تمبس حميا، كال تمس طيبا، كال تكتحؿ - 5
ما دامت في العدة، إظيارا لألسؼ عمى كفاة زكجيا، كال يجب الحداد عمى معتدة صغيرة أك 

 1.غير عاقمة، كال عمى مطمقة رجعية في عدتيا، فيستحسف ليا أف تتزيف لزكجيا ليرجعيا

 :المطمب الثاني

 :أنواع العدة

إف الحديث عف العدة يعني في الحقيقة الحديث عف المدة أك الميمة التي أكجبت كؿ 
مف الشريعة ك القانكف عمى الزكجة المطمقة أك المتكفي عنيا زكجيا أف تتربص ، فال تتزكج إلى 

بعد انتياء األجؿ المحدد شرعا كقانكنا، كانقضاء المدة أك الميمة الكاجب انقضائيا بيف تاريخ 
الكفاة أك الطالؽ كبيف إمكانية كجكاز التزكيج، مف جديد كما يعني أيضا الحديث بالتفصيؿ عف 
ذا كاف قانكف األسرة الجزائرم قد نص  الحاالت الشرعية كالقانكنية التي تكجب العدة بمقتضاىا كا 

 عمى أف تعتد المطمقة لألنكاع التي ذكرىا في المكاد المذككرة 61-60-59-58في المكاد 
كعدة الحامؿ  (الفرع الثاني)، عدة الشيكر (الفرع األكؿ)عدة القرء :  عمى النحك اآلتيسالفان 

 .(الفرع الثالث)

  دة القروء: الفرع األول

 2.«... والمطمقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء»:قاؿ اهلل تعالى

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 4، الزكاج كالطالؽ، ط 1 الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم، ج  بمحاج العربي،1

. 378 ص ،2005
. 226 سكرة البقرة، اآلية 2
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 :القرء لغة: أوال

 1.القرء بالفتحالحيض كجمعو أقراء كالقرء أيضا الطير كىك مف األضداد

 2.ىك لفظ مشترؾ بيف الحيض كالطير كيجمع عمى أقراء كقركء كأقرء كأصمو ىك الكقت

 :القرء اصطالحا: ثانيا

 :اختمؼ الفقياء في تعريؼ القرء عمى قكليف

 ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى معنى القرء في اآلية ىك الطير، كىذا قكؿ :القول األول
كؿ مف مالؾ كالشافعي كعائشة رضي اهلل عنيا، كزيد بف ثابت، كعبد اهلل بف عمرك 

كعامة فقياء المدينة، كيركف أف احتساب الطير الذم تـ فيو الفرقة يككف مف األقراء كلك 
 3.بقي مف زمف الطير مدة صغيرة

 ذىب أصحاب ىذا القكؿ كىك الحنابمة كالحنفية أف العدة ثالث حيضات : القول الثاني
ككامؿ أم ال يجكز تجزئة الحيضة عندىـ كيعني ىذا أنو إذا طمؽ الرجؿ زكجتو كىي 

حائض فإنيا تعتد بالحيضة التي طمقت فييا كال تنتيي عدتيا إال بثالث حيضات 
 4.تامات

                                                           
 .220، ص 1986 محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مختار الصحاح، مكتبة لبناف، لبناف، 1
 محمد عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ، الجزء الثالث، المكتبة التكفيقية، القاىرة، 2

 .264، ص 2008
 .57-56 ص-، ص2006 ليمى حسف الزكبعي، أحكاـ العدة في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الكراؽ، عماف، 3
 .204، ص 2005 أحمد نصر الجندم، أحكاـ العدة عند النساء، دار الكتب القانكنية، مصر،4
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فعند الحنفية مثال إذا طمؽ الرجؿ امرأتو المدخكؿ بيا كىي حرة كممف تحيض فعدتيا ثالثة أقراء 
ككامؿ مف كقت االنفصاؿ بيف الزكجيف فمك طمقت في الحيض لـ تحسب تمؾ الحيضة مف 

 1.األقراء كاألقراء ىي الحيض ألف الحيض ىك دليؿ براءة الرحـ

   ككذلؾ لـ يفصؿ المشرع الجزائرم في مسألة تعريؼ القرء إف كاف حيضا أك طيرا، كاألكيد 
أنو ترؾ االجتياد مفتكحا عمى مصراعيو لتبني أم تعريؼ، كبالتالي اآلثار المنجرة عنو، عكس 

 مف قانكف العائمة المبناني، إذ كاف كاضحا باعتماده 139ما فعمو المشرع المبناني في المادة 
 مدة العدة ثالث »: لتعريؼ القائؿ بأف القرء ىك الحيض، كذلؾ عندما نصت المادة عمى ما يمي

حيضات كامالت لممرأة المنككحة بعقد صحيح إذا طمقيا زكجيا أك فرؽ بينيما بالفسخ بعد 
 2.«االجتماع كلـ تكف حامال أك بالغة سف اليأس

تعتد :" التي تنص 58 المقصكد بالقرء في المادة 3ك لـ يكضح قانكف األسرة الجزائرم
المطمقة المدخكؿ بيا غير الحامؿ بثالثة قركء ك اليائس مف المحيض بثالثة أشير مف تاريخ 

فاألفضؿ لك بيف المشّرع الجزائرم المقصكد مف األقراء ألنو يؤثر في حساب " التصريح بالطالؽ
 4.العدة ك الخطأ في حساب العدة قد يؤدم إلى كقكع المحظكر

قد أخذ عمى األكثر بالمذىب المالكي فإنو يمكف أف  المشرع الجزائري كلكف كبما أف
كلكف كرغـ ذلؾ فإنو كاف مف األفضؿ لك . يككف قد سمؾ مسمكو في تفسير القرء بالطير كذلؾ

حدد المشّرع الجزائرم المقصكد بالقرء ألنو لـ يعتمد عمى المذىب المالكي عمى إطالقو بؿ أخذ 
. بالمذاىب الفقيية األخرل في بعض المسائؿ ك ذلؾ تجنبا لمكقكع في اإلبياـ

                                                           
 .529، ص 2001 محمد بف إدريس الشافعي، األـ، دار الكفاء، مصر، 1
. 59، ص 2006الحصرم أحمد، الكالية ، الكصاية ك الطالؽ دار الجيؿ ، لبناف، 2

.  سالؼ الذكر11-84 مف القانكف رقـ 58 أنظر المادة 3
دراسة مقارنة، الطبعة األكلى ، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، – الرشيد بف شكيخ ، شرح قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ 4

.    24،  ص 2008الجزائر، 
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لقد أجمع الفقياء عمى أف الطالؽ كقت الحيض ال يجكز، أما القانكف الجزائرم فقد نص في 
 مف قانكف األسرة عمى أنو تعتد المطمقة المدخكؿ بيا غير الحامؿ بثالثة قركء 58المادة 

 .كاليائس مف الحيض بثالثة أشير مف تاريخ صدكر الحكـ بالطالؽ

فمما نص القانكف في ىذه المادة عمى أف تعتد المطمقة المدخكؿ بيا غير الحامؿ بثالثة أشير، 
ذكر اليائس مف المحيض كىذا يدؿ عمى أف المشرع فرؽ بيف النساء مف ذكات الحيض كبيف 

النساء الالئي يئسف مف المحيض كىذا يعني أف القانكف الجزائرم أخذ بالمذىبيف الحنفي 
 1.كالشافعي الذم يعتبر أف القرء حيض كليس طيرا

 »:كما جاء في بعض القرارات أف مدة العدة ىي ثالثة أشير كىذا نص القضية الذم يبيف ذلؾ
 2.«مف المقرر شرعا أف أمد العدة ثالثة أشير عند الطالؽ إال إذا كانت الزكجة حامال

  أما فيما يتعمؽ بأقؿ مدة لالعتداد باإلقراء فقد اختمؼ الفقياء في تحديدىا، فالشافعية قالكا أف 
العدة باإلقراء تككف خالؿ اثنيف كثالثيف يكما كساعة، كذلؾ بأف يطمقيا في الطير كيبقى، مف 
الطير بعد الطالؽ ساعة فتككف تمؾ الساعة قرء، ثـ تحيض يكما، ثـ تطير خمسة عشر يكما 
كىك القرء الثاني، ثـ تحيض يكما ثـ تطير خمسة عشر يكما كىك القرء الثالث، فإذا طعنت في 

 3.الحيضة الثالثة انقضت عدتيا

 .كقد ساير المالكية كالجعفرية ىذا القكؿ لككنيما يتفقاف كالشافعية باعتبار القرء ىك الطير

أما األحناؼ فيعتبركف أف أقؿ مدة لمعدة ىي ستكف يكما، فيي تبدأ عند اإلماـ أبي حنيفة 
بالحيض عشرة أياـ، كىي أكثر مدتو ثـ بالطير خمسة عشر يكما، ثـ بالحيض عشرة كالطير 

                                                           
 .143أحمد نصر الجندم، المرجع السابؽ، ص 1
 القضائي كفقا لقرارات المحكمة العميا، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، االجتياد العربي بمحاج، قانكف األسرة مبادئ 2

. 109، ص 2000
-2014كمية الحقكؽ، الجزائر، القانكف،دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه في – في قانكف األسرة كانحاللو لعمى، الزكاج سعادل3

 .339، ص 2015
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خمسة عشر، ثـ بالحيضة الثالثة كمدتيا عشرة أياـ، فيككف المجمكع ستيف يكما، فإذا نصت 
 1.ىذه المدة كادعت أف عدتيا انتيت صدقت بيمينيا، كصارت حالال لزكج آخر

 : دة الشهور: الفرع الثاني

النكع األكؿ كىك الذم يجب بدال عف الحيض كالنكع الثاني ىك : تنقسـ العدة باألشير إلى نكعاف
 2.عدة األشير األصمية

 :العدة الواجبة لممطمقة بدال  ن الحيض: أوال

كعدتيا ثالثة أشير كيصدؽ عمى الصغيرة التي لـ تحض بعد، كعمى اليائس التي ال تحيض 
 3.سكاء كاف الحيض لـ يسبؽ ليا أك انقطع حيضيا بعد كجكده

أما األمة المطمقة فعدتيا قرءاف أما إذا كانت ممف ال يحضف تصبح عدتيا شيراف ألف الشير 
 4.يقـك مقاـ القرء

 : دة األشهر األصمية: ثانيا

كىي عدة الكفاة كسبب كجكبيا كفاة الزكج مف زكاج صحيح كتككف لممرأة غير الحامؿ كسكاء 
دخؿ بيا أـ لـ يدخؿ بيا كسكاء كانت ممف تحيض أـ ممف ال تحيض كمدتيا أربعة أشير 

 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة »:، لقكلو تعالى5كعشرة أياـ
 6.«أشهر و شرا

                                                           
 .340، ص المرجع نفسو1

 .192 ص ،1986، دار الكتب العممية، لبناف، 3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  أبك بكر الكساني، 2
 .634، ص1989، دار الفكر، سكريا،7 كىبة الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، ج3
 . المرجع نفسو4
 .188 سكرة البقرة، اآلية 5
 .232 سكرة البقرة، اآلية 6
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 :كيفية حساب  دة الشهور

اتفؽ الفقياء عمى أف حساب أشير العدة في الطالؽ يككف باألشير القمرية ال الشمسية كاستدلكا 
لكنيـ اختمفكا في ، 1« يسألونك  ن األهمة قل هي مواقيت لمناس والحج»:عمى ذلؾ قكلو تعالى

 :الكقت الذم يبدأ فيو عدة األشير إلى مذىبيف

 ذىب الحنفية، الشافعية كالحنابمة إلى أف عدة األشير تبدأ مف الساعة التي :المذىب األكؿػػػػ 
طمقيا زكجيا فييا، فمك طمقيا أثناء الميؿ أك النيار ألبتدئ حساب الشير مف حينئذ، كاعتدت 

 »:، كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالى2مف ذلؾ الكقت كال كجو لمزيادة عمى ما أكجبو اهلل تعالى
 3.«والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر والالئي لم يحضن

 يرل المالكية أنو تحتسب أشير المطمقة ابتداء مف الساعة التي كقع فييا :المذىب الثانيػػػػػ 
 4.الطالؽ، إال أنو ال يحتسب يـك الطالؽ إف كقع بعد الفجر

بناءا عمى ما سبؽ كبعد عرضنا آلراء الفقياء يتبيف أف المذىب األكؿ أكثر قبكال كالقائؿ بأف 
عدة األشير تبدأ بالكقت الذم فارقيا فيو زكجيا كذلؾ ألننا في الكقت الحاضر يمكننا مف 

 .معرفة المدة بالتحديد ككذلؾ ربحا لمكقت كعدـ تضييعو عمى المرأة المعتدة في العدة

أما القانكف الجزائرم فقد رأل بما أف سبب العدة ىك الطالؽ أك الكفاة أك التفريؽ كاف ابتداؤىا 
عقب ذلؾ مباشرة فمتى كقع الطالؽ أك الكفاة بدأت العدة كال يشترط البتدائيا عمـ الزكجة 

 5.بالطالؽ أك الكفاة إف لـ تكف عمى عمـ بذلؾ

                                                           
 .189 سكرة البقرة، اآلية 1
 .402، ص 2000 الفقياء، مكتبة أضكاء السمؼ، السعكدية، اختالؼ أبك عبد اهلل محمد بف نصر المركزم،  2
 .4 سكرة الطالؽ، اآلية 3
، دار المعارؼ، القاىرة، 2 أحمد بف محمد بف أحمد الدردير، الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ، ج4

 .473، ص 1991
 .374 العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص 5
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  دة الحامل: الفرع الثالث

 وأوالت »:اتفؽ جميع الفقياء عمى أف عدة الحامؿ تنتيي بكضع الحمؿ كذلؾ لقكلو تعالى
 .سكاء كانت مطمقة أك متكفى عنيا زكجيا، 1«األحمال أجمهن أن يضعن حممهن

اختمؼ الفقياء في انتياء عدة الحامؿ ىؿ يككف بكضع الحمؿ المكجكد في البطف كامال أك 
 .كضع جزء منو

 تنقضي عدة الحامؿ عند المالكية كلك كضعت عمقة كىك دـ مجتمع، أما :أ ػػػػ عند الجميكر
الحنابمة كالشافعية قالكا بأنو ال بد مف أف يككف الحمؿ الذم تنقضي بو العدة ىك ما تبيف فيو 

 2.شيء مف خمؽ اإلنساف مف الرأس كاليد كالرجؿ

 . الحمؿ اسـ لجميع ما في البطف، فمك كلدت كفي بطنيا آخر تنقضي العدة:ب ػػػػ الحنفية

 :مدة الحمل

اتفؽ الجميكر مف الفقياء عمى أف أقؿ مدة الحمؿ ىي ستة أشير كذلؾ :أ ػػػػ أقؿ مدة الحمؿ
 والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاممين لمن أراد أن »:أخذا لما جاء في قكلو سبحانو كتعالى

 3.«يتم الرضا ة

 4.« وحممه وفصاله ثالثون شهرا»:كقكلو تعالى

 

                                                           
 .4 سكرة الطالؽ، اآلية 1
 .190، ص 2003، أحكاـ الطالؽ في الشريعة اإلسالمية، دار اليدل، الجزائر، سطحيسعاد –  نصر سمماف 2
 .231 سكرة البقرة، اآلية 3
 .14 سكرة األحقاؼ، اآلية 4
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أقؿ الحمؿ ستة أشير، فإذا أسقطت حكليف مف الثالثيف شيرا : قاؿ اإلماـ عمي رضي اهلل عنو
 1.بقيت منو ستة أشير كىي مدة الحمؿ

أختمؼ الفقياء في ىذه المسألة فقاؿ الشافعية كالحنابمة أف أكثر مدة :ب ػػػػ أكثر مدة الحمؿ
بقي محمد بف عجالف في بطف أمو : الحمؿ ىي أربع سنيف حيث قاؿ الشافعي رحمة اهلل عميو

 . أربع سنيف

أما الحنفية يركف أف أكثر مدة الحمؿ ىي سنتاف فقط ال أكثر فإذا جاءت المرأة بكلد ألكثر مف 
 :ىذه المدة فال ينسب إلى الزكج كال تنقضي العدة بكضعو كدليميـ في ذلؾ

 الكلد ال يبقى في بطف أمو »: أنو ركم عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ:مف السنة
 .«أكثر مف سنتيف

 2.أما المالكية فيقكلكف بأف أقصى مدة الحمؿ عندىـ ىي خمس سنيف

مف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف رأم الحنفية أكثر قبكال لدليميـ مف السنة أنو ركم عف الرسكؿ 
 .« الكلد ال يبقى في بطف أمو أكثر مف سنتيف»:صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ

 :مدة الحمل في القانون الجزائري

 عدة الحامؿ كضع حمميا كأقصى مدة حمؿ عشرة أشير »:ج.أ. مف ؽ60كما جاء في المادة 
 3.«مف تاريخ الطالؽ أك الكفاة

 

                                                           
 .636 كىبة الزحيمي، مرجع سابؽ، ص 1
. 636ص المرجع نفسو،2
 فبراير 27المؤرخ في ، 15، ج ر عدد 11-84 المتمـ لمقانكف رقـ ،02-05 مف قانكف األسرة المعدؿ باألمر رقـ 60 المادة 3

2005. 
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كىذا يعني أف أقصى مدة الحمؿ في القانكف الجزائرم ىي عشرة أشير كيبدأ سرياف حساب ىذه 
 1.المدة مف تاريخ النطؽ بحكـ الطالؽ أك مف اريخ كفاة زكجيا عنيا

كقد اتفقت القكانيف في اعتبار عدة المرأة الحامؿ كضع حمميا حتى ك لك لـ يمض بعد الطالؽ 
 أنو نص عمى عدة الحامؿ كضع حمميا المشرع الجزائريكما يالحظ أف ، أك الكفاة زمف قميؿ

مع تبياف مدة الحمؿ إال أنو لـ يذكر حالة سقكط الحمؿ كما فعمت التشريعات العربية األخرل  
فيك لـ ينص عمى انتياء العدة بسقكط الحمؿ كما أنو لـ يشترط أف يستبيف أعضائو عمى غرار 

 2.باقي التشريعات التي كضعت ىذه المسألة

 :حيث جاء في ىذا السياؽ في احدل قرارات المحكمة العميا عمى أنو

حيث أف االفتراض ال يقبؿ في القضاء، كحيث أف الشريعة اإلسالمية أفرضت بأف أدنى الحمؿ 
ستة أشير كأف أقصاه عشرة أشير، كحيث أف الكلد المتنازع مف أجمو كلد في مدة ستة أشير 

 .كخمسة عشرة يـك بعد البناء بأمو

بطاؿ القرار المنتقد  3.كحيث أف ىذا الكجو مؤسس، مما يستكجب معو نقض كا 

 :كفي ىذا السياؽ قضية أخرل كيأتي نصيا كاآلتي

مف المقرر قانكنا أف أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير كأقصاىا عشرة أشير، كمف ثـ فإف القضاء بما 
أف مدة الحمؿ المطعكف - في قضية الحاؿ- يخالؼ ذلؾ يعد خرقا لمقانكف كلما كاف الثابت

 .ضدىا أقؿ مف الحد األدنى المقرر قانكنا، كمتى كاف كذلؾ استكجب نقض القرار المطعكف فيو

                                                           
 .66، ص 2008 يكسؼ دالندة، دليؿ المتقاض في مادة شؤكف األسرة، دار ىكمة، الجزائر، 1
 ، 2007 الجزائرم في ثكبو الجديد الزكاج ك الطالؽ ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، األسرةعبد العزيز سعد ، قانكف 2

 .136 ص
 .110 العربي بمحاج، مرجع سابؽ، ص 3
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أعدت المحكمة لمفصؿ في المنازعات األسرية كغيرىا مف المنازعات كليذا فاألحكاـ القضائية 
ال استكجبت النقض كلما كاف األمر كذلؾ فإف القاضي الذم  كجب أف تككف مكافقة لمقانكف كا 

أصدر الحكـ في قضية الحاؿ قد خرؽ القانكف فإف الطعف بالنقض إلبطاؿ القرار صحيح 
 1.كمكافؽ لمقانكف ألف الكجو الذم أسس عميو القرار مخالؼ لمقانكف

ألف المادة تحد أقؿ مدة الحمؿ كالمطعكف ضدىا كانت مدة حمميا كانت مدة حمميا أدنى مف 
المدة المقررة قانكنا كىي ستة أشير لذا كجب إحالة القرار عمى نفس المجمس إلعادة النظر فيو 

 .بتشكيمة جديدة

 فالصغيرة التي ال تحيض أك البالغ التي : من العدة باألشهر إلى العدة بالقروء االنتقال: أوال
لـ تحض بعد فإف طمقت كبدأت عدتيا باألشير كفي أثنائيا رأت الدـ فتستأنؼ عدتيا بالقراء 

ألف الشيكر في حقيا بدؿ عف األقراء ك القدرة عمى المبدؿ قبؿ حصكؿ المقصكد بالبدؿ يبطؿ 
حكـ البدؿ كالقدرة عمى الكضكء في حؽ المتيمـ ، فإذا حاضت فقد ثبتت القدرة عمى المبدؿ ك 
ىك الحيض فيبطؿ حكـ األشير ك كذلؾ مف ظنت إنيا يائسة فبدأت الحيض العدة باألشير ثـ 

. رأت الدـ

 فالمرأة التي تبمغ سف اليأس تطمؽ ك تبدأ :االنتقال بالعدة من االقراء إلى الشهور : انيا ث
عدتيا باألقراء بأف تحيض حيضة أك حيضتيف ثـ تيأس فتنتقؿ عدتيا مف االقراء إلى األشير 

 2.تستأنؼ عدتيا باألشيرألنيا لما يئست فقد صارت عدتيا باألشير

 

 

                                                           
يكسؼ دالندة،  )1992، المجمة القضائية، 57756، ممؼ رقـ 22/01/1990المحكمة العميا، غرفة األحكاؿ الشخصية، 1

 (.66 ص المرجع السابؽ،

 . 415- 414 ص- المصرم مبركؾ، مرجع سابؽ ، ص2
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 :المبحث الثاني

 حق المطمقة في الحضانة

إف األبكيف الصالحيف ىما نكاة األسرة الفاضمة، كاألسرة الفاضمة ىي نكاة المجتمع، كالمجتمع 
الراقي كالمزدىر ىك مجتمع القانكف، كمف بيف الظكاىر االجتماعية التي عالجيا القانكف الطالؽ 

كآثاره، كدراستنا في ىذا المبحث تتمحكر حكؿ أثر مف ىذه اآلثار أال كىي الحضانة، بحيث 
أكالىا القانكف أىمية كبيرة ككنيا تتعمؽ بالفرد حيف بداية حياتو كتككيف نفسو، كيككف تحت 

تأثيرات خارجية، كلقد كانت لمحضانة في االسالـ أىمية بالغة عند انفصاؿ الزكجيف، الف نتائج 
ىذا االنفصاؿ تعكد عمى األكالد بالدرجة األكلى باعتبارىـ ضحية الطالؽ، كنظرا ألىميتيا فقد 

عالجتيا معظـ تشريعات العالـ إف لـ نقؿ كميا، كمف بينيا التشريع الجزائرم كالتشريعات العربية 
التي لـ تختمؼ كثيرا في مكضكعيا، ككنيا مستمدة مف مصدر كاحد كىك الفقو االسالمي، 

، كآثار الحضانة (مطمب أكؿ)كعميو سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى حؽ المطمقة في الحضانة 
 .(مطمب ثاني)

 :المطمب األول

 مفهوم الحضانة

        لقد أكلت الشريعة االسالمية أىمية كبيرة لمفرد منذ كالدتو، بؿ قبؿ ذلؾ حيث حثت 
الرجؿ عمى اختيار الزكجة الصالحة، ألجؿ تنشئة الطفؿ تنشئة حسنة صالحة حيث قاؿ الرسكؿ 

، « كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو، أك يمجسانو»:صمى اهلل عميو كسمـ
كبالرجكع ألحكاـ الشرع كالقانكف يجعالف األـ أكلى كأحؽ برعاية الطفؿ المحضكف ما لـ يمنعيا 

، (الفرع األكؿ)تعريؼ الحضانة : مانع شرعي كىذا ما سنتطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المطمب
 .(الفرع الثاني)كشركط استحقاؽ الحضانة 
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 تعريف الحضانة: الفرع األول

 فقها: أوال

حصر أصحاب المالكية الحضانة في األـ أك غيرىا ممف لو الحضانة : عند المالكية- 1
لمصغير أك الصغيرة قبؿ الطالؽ أك بعده، أك ىي ضـ األـ كلدىا إلى جانبيا، كاعتزالو إياه 

ألبيو ليككف عندىا فتقـك بحفظو كامساكو، كغسؿ ثيابو كما تتمثؿ أيضا في تربية الطفؿ كرعايتو 
 1.كالقياـ بجميع أمكره في سف معينة ممف لو الحؽ في الحضانة

 حفظ الكلد في مبيتو كمؤكنة طعامو كلباسو كمضجعو كتنظيؼ »:كما عرفيا المالكية أيضا بأنيا
 .جسمو، كقيؿ أنيا صيانة العاجز كالقياـ بمصالحو كخدمتو كرعايتو كغير ذلؾ

بأنيا تربية مف ال يستقؿ بأمكره كلك كاف كبيرا مجنكنا، كتربيتو : عرفيا الشافعية كالحنابمة- 2
 .كتنميتو بما يصمحو حتى يستقؿ بذاتو كالقياـ بشؤكنو لكحده

األكؿ لـ يذكر المحضكف لو كال الحكـ التكميفي : تعريفات األحناؼ الثالث: نقد التعاريف
لمحضانة كمدتيا، كالثاني قصر الحضانة عمى األـ دكف باقي مف ليـ الحؽ في الحضانة عمى 
األـ دكف باقي مف ليـ الحؽ في الحضانة، كقصر المحضكف لو عمى أبيو دكف غيره مف باقي 

األكلياء الشرعييف، كما أنو أغفؿ ذكر مدة الحضانة كحكميا كسببيا، كالثالث أغفؿ ذكر 
المحضكف لو كحكـ الحضانة، كما أف التعريفات الثالثة حصرت الحضانة عمى الطفؿ الصغير 

مع أنيا تثبت لغير الصغير مثؿ المجنكف كالمعتكه كالمريض العاجز، كما أنو يمكف إدراج 
 2.الكفالة في التعريؼ

                                                           
أطركحة مقدمة لنيؿ دكتكراه في  محفكظ بف الصغير، قضايا الطالؽ في االجتياد القضائي الفقيي كقانكف األسرة الجزائرم، 1

. 282-281  صص، 2009-2008العمـك االسالمية، كمية العمـك االجتماعية كاالسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 رشدم شحاتة أبك زيد، شركط ثبكت حؽ الحضانة في الفقو االسالمي كقانكف األحكاؿ الشخصية، مكتبة الكفاء القانكنية، 2

 .204، ص 2002مصر، 
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 قانونا: ثانيا

 الحضانة ىي »:، بحيث تنص1 مف قانكف األسرة60لقد عرفيا المشرع الجزائرم في المادة 
 .«رعاية الكلد كتعميمو، كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو، كالسير عمى حمايتو كحفظو صحة خمقا

فالحضانة ىي تربية الكلد حتى يبمغ أشده، ممف لو حؽ الحضانة، في المدة التي ال يستغني 
فييا عف النساء، كأساس الحضانة ىك مصمحة الطفؿ التي تكجب كضعو عند مف ىك أقدر 

 .عمى االىتماـ بو كالعناية بشؤكنو في كؿ فترة مف فترات حياتو

 شروط استحقاق الحضانة: الفرع الثاني

 :الشروط العامة- 1

العقؿ، فال حضانة لمجنكف، ألف : اتفؽ جميكر الفقياء عمى أنو مف شركط الحضانة: العقؿ- أ
الحضانة نكع مف الكالية فالمجنكف بنفسو يحتاج لمكالية، فال يعقؿ أف تستند الكالية لمف ال كالية 

 .لو

كما أف حضانة الطفؿ مف قبؿ حاضف ال يتمتع بشرط العقؿ يتعارض مع مصمحة الطفؿ، 
كىالؾ لو في حيف أف مناط الحضانة ىك تحقيؽ مصمحة المحضكف بدفع ضرر عنو كجمب 

 .نفع لو

قد ذىب بعض الفقياء إلى إلثبات حؽ الحضانة لمف يعتريو الجنكف نادرا، كجاء في نياية 
 2".كال حضانة لرقيؽ كمجنكف كلك كاف متقطعا" المحتاج 

 

                                                           
 . المعدؿ كالمتمـ، مرجع سابؽ11-84القانكف  مف60نص المادة 1
 .45 رشدم شحاتة أبك زيد، المرجع السابؽ، ص 2
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فمعنى ىذا أف يككف الحاضف أمينا عمى المحضكف في خمقو : األمانة عمى األخالؽ–ب 
كسمككو كاالىتماـ بو، ألف الحاضنة التي تغيب عف المحضكف طكاؿ النيار كجزء مف الميؿ كال 

تتفرغ لتربيتو عمى السيرة الحسنة، كتترؾ المحضكف لمخالطة قرناء السكء ال تككف أمينة كال 
قادرة عمى الحضانة، كألف الحاضنة الفاسقة أك العاىرة تؤثر حضانتيا سمبا عمى شخصية 

كمستقبؿ المحضكف، لكف اختمؼ الفقياء في مدل اعتبار الفسؽ مف مكانع الحضانة، فذىب 
الحنفية في أف الفسؽ الذم يمنع مف الحضانة ىك ما يمـز منو ضياع الكلد، ككافقتيـ المالكية 

، كما يفيـ "ال حضانة لسكير، أك مشتير بزنا أك الميك الحراـ: "إلى حد كبير، حيث جاء عنيـ
ال حضانة لفاسؽ، كتكفي العدالة الظاىرة، كىذا بشرط الشيرة : " مف فقياء الشافعية بحيث قالكا

 .في الفسؽ

 أما الحنابمة فالفسؽ ىك مانع مطمؽ عندىـ، كخالفيـ ابف القيـ رحمو اهلل أف الفسؽ ليس مانع 
 1.ككف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يتطرؽ إليو

كيعني بالقدرة ىنا القدرة المادية كالجسمانية التي تكفؿ لممحضكف :  القدرة عمى الحضانة-ج
 2.ضماف صحتو كتربيتو تربية حسنة

يشترط في الحاضف القدرة عمى القياـ بشأف المحضكف، فال حضانة لمسنة أقعدىا : قاؿ المالكية
: سنيا،  كال تقدر عمى القياـ بشؤكف المحضكف، إال أف يككف عندىا مف يحضف كمثؿ ذلؾ

 .العمى، الصـ كالخرس، المرض المقعد

                                                           
،  ص 1961، دار الكتاب العربي، مصر، ا عبد العزيز عامر، األحكاؿ الشخصية في الشريعة االسالمية فقياء كقضاء1

205 .
 أبك عمر يكسؼ ابف عبد اهلل بف محمد البر، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار، فيما تضمنو المكطأ 2

 .69، ص 1993، دار القتيبة، دمشؽ، 1مف معاني الرأم ك آلثار، ط
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أما الشافعية فقد فرقكا بيف مف يتكلى الحضانة بنفسو كبيف مف يشرؼ عمييا فقط، كيشترط 
سالمة الحاضنة مف ألـ مشغؿ أك مؤثر، كقاؿ عف العمى األصح أنو يمنع مف الحضانة إذا لـ 

 .تجد مف يتكلى عنيا ذلؾ

ال يمكف اسناد الحضانة لشخص كاعطائو مسؤكلية الكالية عمى الطفؿ كىك بنفسو : البمكغ- د
فمك كاف لمصبي المحضكف مثال . يحتاج لمكالية فيذ غير معقكؿ، ألف فاقد الشيء ال يعطيو

أخت غير بالغة فال تككف أىال لمحضانة، ألنيا ىي نفسيا تحتاج لمحضانة فكيؼ تحضف 
 1.غيرىا

ال خالؼ بيف الفقياء أف المرتد ال حضانة لو سكاء كاف رجال أك امرأة، ألف : اتحاد الديف- ك
الردة تبيح دـ المرتد، كىك محكـك عميو بالمكت إف أصر عمى الردة، بعد االستتابة فال كالية لو 

 .عمى غيره

 :الشروط الخاصة بالنساء- 2

 .أف تككف غير متزكجة بأجنبي عف الصغير أك بمقرب غير محـر لو- 

أف تقيـ الحاضنة في بيت ال يبغضو المحضكف لكي ال يعرقؿ ترعرع الطفؿ في بيئة سميمة - 
 2.تحفظ لو االستقامة الضركرية عمى مستكل دراستو أك صحتو أك خمقو

 .امتناع األـ المطمقة عف حضانة كلدىا مجانا عند اعسار األب- 

 

 

                                                           
 .730ص مرجع سابؽ،  كىيبة الزحيمي، 1
 .60، ص 2008آثار فؾ الرابطة الزكجية، دار اليدل، الجزائر،  ديابي باديس، 2
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 :شروط استحقاق الحضانة في القانون الجزائري- 3

، اكتفى بالقكؿ في نص 1    إف قانكف األسرة الجزائرم لـ يخصص نص محدد ليذه الشركط
 .« كيشترط في الحاضف أف يككف أىال لمقياـ بذلؾ»:ج في الفقرة الثانية.أ. مف ؽ62المادة 

كمف خالؿ االجتياد القضائي نستنتج أف القضاء الجزائرم أخذ بيذه الشركط التي رأيناىا في 
الدراسة الفقيية كالمثاؿ، عمى ذلؾ القرار الصادر عف المحكمة العميا فيما يخص كجكب تكفر 

 مف المقرر في الفقو االسالمي كجكب »:شركط الحضانة، كمنيا القدرة بحيث جاء في نصو
تكافر شركط الحضانة كمف بينيا القدرة عمى حفظ المحضكف، كمف ثمة فإف القضاء بتقرير 

 .ممارسة الحضانة دكف تكافر ىذا الشرط يعد خرقا لقكاعد الفقو االسالمي

كلما كاف ثابتا في قضية الحاؿ أف الحاضنة فاقدة البصر كىي بذلؾ تعد عاجزة عف القياـ 
بشؤكف أبنائيا، كمف ثمة فإف قضاة االستئناؼ، بإسنادىـ حضانة األكالد ليا كىي عمى ىذا 

 2.«الحاؿ حادكا عف الصكاب، كخالفكا القكاعد الفقيية

 حكم الحضانة وأدلة مشرو يته: الفرع الثاني

  إف النصكص الشرعية أعطت األكلكية لحضانة الطفؿ إلى األـ كذلؾ مف القرآف الكريـ كالسنة 
كاالجماع، كجعميا األصؿ في ثبكت الحضانة كجعؿ الحكمة الخالصة في ذلؾ مراعاة مصمحة 

 .الطفؿ المحضكف

ذىب المالكية إلى القكؿ أف الحضانة مف الفركض الكافية لألب كاألـ إلى حكم الحضانة : أوال
فيي حفظ الكلد في بيتو كفي ‘ غاية الرضاع، ألف لـ يكف لو أب أك كاف معسكرا عديـ الماؿ

 .ذىابو كمجيئو، كالقياـ لمصمحتو، كما أف كفالة الطفؿ كحضانتو كاجبة ألنو ييمؾ بتركو

                                                           
 .، سالؼ الذكر11-84القانكف  مف 62 المادة 1
 .89، ص 2007نبيؿ صقر، الدليؿ القانكني لقانكف األسرة، دار اليدل، الجزائر، -  أحمد لعكر2
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 أدلة مشرو ية الحضانة: ثانيا

 . األصؿ في ثبكت الحضانة الكتاب كالسنة كاالجماع

 كالكالدات يرضعف أكالدىف حكليف كامميف لمف أراد أف يتـ الرضاعة كعمى »: الكتاب- 1
المكلكد لو رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ ال تكمؼ نفس إال كسعيا ال تضار كالدة بكلدىا كال مكلكد 

 1.«لو بكلده كعمى الكارث مثؿ ذلؾ

   إف اهلل سبحانو كتعالى طالب األميات بإرضاع أكالدىف كالحضانة مف لكاـز االرضاع، فدلت 
اآلية عمى مشركعية الحضانة كما بينت أحقية كأكلكية األـ في ارضاع أكالدىا مف األجنبيات 

 .لكجكد رابطة العطؼ كالرحمة كالشفقة، كانتزاع المحضكف مف أمو يعتبر اضرارا بيا كبو

:" ما ركاه عمر بف شعيب عف أبيو عف جده عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما: مف السنة- 2
يا رسكؿ اهلل إف ابني ىذا كاف في : أف امرأة جاءت إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقالت

بطني لو كعاء كثدم لو سقاء، كحجرم لو حكاء، كأف أبكه طمقني فأراد أف ينتزعو مني، فقاؿ 
 2.«رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنت أحؽ بو ما لـ تتزكج

في ىذا الحديث الشريؼ قدمت ىذه المرأة الحيثيات التي تتصؼ بيا األـ مما جعؿ نبينا العادؿ 
يحكـ ليا بأحقيتيا في حضانة كلدىا عند الفرقة الزكجية، كفي ىذا الحديث تنبيو عمى المقتضى 

 .لمحكـ، كأف العمؿ المعتبرة في إثبات األحكاـ مستقرة في الفترة السميمة

أجمعت األمة االسالمية عمى مشركعية الحضانة ككفالة األطفاؿ الصغار : مف االجماع- 3
 .كسبيؿ إلى حفظ النفس البشرية مف الضياع

                                                           
 .233 سكرة البقرة، اآلية 1
، دار الكتب العممية، لبناف، 3 محمد بف أحمد بف محمد بف بطاؿ الركبي اليمني، المذىب في الفقو االماـ الشافعي، ج2
 .164ف، ص .س.ذ.د
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  كال شؾ أف الطفؿ أك الذم يستقؿ بأمكره، ضعيؼ محتاج إلى الرعاية كالعكف، فكجب عمى 
 .األمة أفرادا أك جماعات حفظ النفس التي كرمنا اهلل تعالى كجعميا مف أحد الضركريات الخمس

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

ال أعمـ خالفا بيف السمؼ مف العمماء في المرأة المطمقة إذا لـ تتزكج بأنيا : ككذا قاؿ أبك عمر
أحؽ بكلدىا مف أبيو ما داـ طفال صغيرا ال يميز شيئا إذا كاف عندىا في حرز ككفاية كلـ يثبت 

 1.فيو فسؽ كال تبرج

 :المطمب الثاني

 آثار الحضانة

إف لـ نقؿ مف أىـ  (حؽ مف الحقكؽ المعنكية)         إف الحضانة باعتبارىا مف آثار الطالؽ
الحقكؽ المعنكية نظرا لككنيا الركيزة األساسية التي تساىـ في تربية الطفؿ المحضكف كنشأتو، 
كلذلؾ نظميا المشرع تنظيما محكما بما يتالءـ كمصمحة المحضكف إذ أنو حدد مدة الحضانة 

بدقة كمكاف ممارستيا كما نظـ أسباب سقكط الحضانة كعكدتيا كىذا ما سنتناكلو في ىذا 
فرع )، كسقكط الحضانة كعكدتيا (فرع أكؿ)المطمب مف خالؿ مدة الحضانة كمكاف ممارستيا 

 .(ثاني

 

 

 

                                                           
 .63-62 رشدم شحاتة أبك زيد، مرجع سابؽ، ص 1
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مدة الحضانة ومكان ممارستها : الفرع األول

 تنقضي مدة حضانة ذكر ببمكغو عشرة »:ج.أ. مف ؽ65نصت المادة : مدة الحضانة- أ
سنكات، كاألنثى ببمكغيا سف الزكاج، كلمقاضي أف يمدد مدة الحضانة بالنسبة لمذكر إلى ستة 

 .عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لـ تتزكج ثانية

 1.«عمى أف يراعي في الحكـ بانتيائيا مصمحة المحضكف

كالنص لـ يشر لمسألة ىامة كذلؾ حيف رفض الحاضف بعد الحكـ بانتياء الحضانة كاالنتقاؿ 
لمجية التي تسند ليا، بسبب تعكد العيش مع أمو، كما عمى القاضي إال المكازنة بيف تطبيؽ 
نص المادة أك األخذ بعيف االعتبار رغبة الصغير، كىذا عمى أساس الفقرة الثانية مف نص 

 2.المادة التي تقتضي بمراعاة مصمحة المحضكف

  مل الحاضنة: ثانيا

 كال »: قانكف األسرة الجزائرم الفقرة الثانية كالثالثة تنصاف عمى02-05 مف األمر 67   المادة 
 .يمكف لعمؿ المرأة أف يشكؿ سببا مف أسباب سقكط الحؽ عنيا في ممارسة الحضانة

 3.«غير أنو يجب في جميع الحاالت مراعاة مصمحة المحضكف

 كاف فراغا قانكنيا فيصعب لمقاضي تقدير عمؿ المرأة إف كاف 11-84فقبؿ تعديؿ القانكف رقـ 
مضرا بالمحضكف أك ربما ىك عكس ذلؾ ككنيا شيئا معنكيا يصعب إثبات ضرر المحضكف، 
فتدخؿ المشرع مف خالؿ ىذا التعديؿ لمؿء الفراغ لعدـ التالعب بمصمحة الصغير ككنيا مف 
النظاـ العاـ، كخصكصا أف في المجتمع الجزائرم ارتفعت نسبة النساء العامالت كارتفعت معو 

                                                           
. ، سالؼ الذكر11-84االمر  مف 65 نص المادة 1
 .258، مرجع سابؽ، ص الرشيد بف الشكيخ2
 .، سالؼ الذكر02-05 مف األمر 67 نص المادة 3
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دعاكل إلسقاط الحضانة ليف، كالمشرع مف خالؿ الفقرة الثانية كالثالثة مف النص المعدؿ لممادة 
 . أقر بعدـ سقكط الحضانة لممرأة العاممة، مع مراعاة مصمحة المحضكف67

ككف المرأة تحتاج لعمؿ  (11-84القانكف رقـ  ) كقد أصاب المشرع في ىذا التعديؿ 
كخصكصا أف األب ال يؤدم أجرة الحاضنة لمحاضنة في التشريع الجزائرم رغـ ثبكت ىذا الحؽ 

شرعا، كال تسقط حضانة العاممة إال إذا ثبت ما يضر بمصمحة المحضكف مف عمميا، كذلؾ 
بعد خبرة اجتماعية فردية كجماعية يعينيا القاضي بحكـ تمييدم أف مصمحة المحضكف في 

، كىذا الحكـ انفرد 1خطر مادم أك معنكم، كعمى أساس مصمحة المحضكف قد تسقط الحضانة
بو المشرع الجزائرم عمى خالؼ باقي التشريعات العربية التي لـ تتطرؽ إليو، كىذا إف دؿ عمى 

 .  شيء إنما يدؿ عمى تقدـ كازدىار مكانة المرأة في المجتمع الجزائرم

 سقوط الحضانة و ودتها: الفرع الثاني

ف  نما ىك أداء أكجبو الشرع كالقانكف، كا   إف حؽ الحضانة ال يثبت لمحاضنة بصفة مؤبدة، كا 
قامت الحاضنة بكاجبيا إزاء الحؽ الثابت ليا، قاـ معيا ذلؾ الحؽ إلى أف يبمغ المحضكف السف 
ف خرجت المرأة عف قكاعد الشرع كالقانكف بما ينافي مصمحة  القانكني الستغنائو عف النساء، كا 
ف استعادت شركط  المحضكف أك فقدت شرطا مف شكط استحقاقيا سقط حقيا في الحضانة كا 
استحقاقيا عاد حقيا عمى أساس زكاؿ المانع يسترجع الممنكع، إذف فيما ىي أسباب سقكط 

 الحضانة قانكنا؟

 أسباب سقوط الحضانة: أوال

                                                           
 .317-316 ص ،2010قانكف األسرة الجزائرم طبقا ألحدث التعديالت، دار الجامعة الجديدة، مصر،  أحمد شامي، 1
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، »:ج.أ. مف ؽ66بالرجكع إلى المادة - أ  يسقط حؽ الحاضنة بالتزكج بغير قريب محـر
 1.«كبالتنازؿ ما لـ يضر بمصمحة المحضكف

 :مف خالؿ نص المادة يتبيف لنا أف ىناؾ عدة أسباب تؤدم إلى سقكط الحضانة

، كذلؾ بناء عمى دعكل يقيميا : السبب األكؿ بزكاج الحاضنة بأجنبي أم بقريب غير محـر
 .األب أك غيره ممف أسند ليـ القانكف حؽ الحضانة، كال تسقط بزكاج القريب

بتنازؿ الحاضنة القانكنية عف حقيا في الحضانة، كيشترط في ىذا التنازؿ أف :السبب الثاني
 2.يصدر مف المحكمة المختصة، كأف ال يضر ذلؾ التنازؿ بمصمحة المحضكف

 تسقط الحضانة »: مف قانكف األسرة الجزائرم الفقرة األكلى عمى أنو67تنص المادة –ب 
 .«62باختالؿ أحد الشركط المنصكص عمييا في المادة 

كىذا السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير كؿ ما يضر بصغير سكاء في مصمحتو المادية أك 
 مف رعاية كتعميـ كالقياـ بتربية المحضكف، كحمايتو كحفظو 62المعنكية مف الكاردة في المادة 

 .صحة كخمقا

 أعاله فكؿ إجحاؼ في ىذه الحقكؽ، تعد الحاضنة غير آىمة لمحضانة 67   فحسب المادة 
لمحضانة، فيحكؿ ذلؾ بإسقاط حضانتيا مف طرؼ المحكمة كذلؾ بطمب مف أحد المستحقيف 

 .مف الدرجات الكاردة في القانكف

إذا لـ يطمب مف لو الحؽ في الحضانة مدة تزيد عف »:ج عمى.أ. مف ؽ68تنص المادة - ج
 3.«سنة بدكف عذر سقط حقو فيو

                                                           
. ، سالؼ الذكر11-84 القانكف رقـ مف 66 نص المادة 1
 .388 بمحاج العربي، المرجع السابؽ، ص 2
 .، المرجع السابؽ11-84 مف القانكف 68  نص المادة 3
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فسككت مف ثبت لو الحؽ في الحضانة لمدة تزيد عف سنة فيك عبارة عف تنازؿ ضمني عف 
 .حقو، كيسقط بقكة القانكف

 تسقط حضانة الجدة أك الخالة إذا سكت بمحضكنيا مع »:ج عمى.أ. مف ؽ70تنص المادة - د
 1.«أـ المحضكف المتزكجة مف قريب محـر

  مف خالؿ تحميؿ أحكاـ ىذه المادة سالفة الذكر يتضح لنا أف ىناؾ عدة عناصر ال بد مف 
تكافرىا لتطبيؽ ىذه المادة كلتقرير بسقكط الحضانة، كيتمثؿ العنصر األكؿ السكف مع أـ 

المحضكف إما مع خالة المحضكف، إما جدتو مف أمو، كالعنصر الثاني أف تأتي ىذه الخالة أك 
ىذه الجدة إلى منزؿ األـ كمعيا المحضكف كتقيـ معيا في نفس المسكف اقامة مستمرة، 

كالعنصر الثالث أف تككف األـ متزكجة كمع زكج ال تربطو بالمحضكف أم قرابة مف القرابة 
ذا اجتمعت كؿ ىذه العناصر كجب عمىمف لو الحؽ في انتقاؿ الحضانة لو المطالبة  المحرمة، كا 

ال ال تطبيؽ ليذه المادة  .القضائية بيذا الحؽ إذا تكفرت فيو شركط الحضانة كا 

 كالمشرع سكت عف الحالة التي يقضي فييا الحضانة إلى أـ األب كتسكف في بيت األب، 
كأيضا لـ يبيف قصده مف حصر سبب سقكط الحضانة بالمساكنة مع أـ المحضكف في الخالة 

 2.كالجدة لألـ دكف غيرىا

ذا أراد الشخص المكككؿ لو حؽ الحضانة أف »:ج عمى.أ. مف ؽ69تنص المادة - ق  كا 
يستكطف في بمد أجنبي، رجع ذلؾ إلى سمطة تقديرية لمقاضي في إثبات الحضانة لو أك 

 3.«اسقاطيا عنو مع مراعاة مصمحة المحضكف

                                                           
 . مف القانكف نفسو70 نص المادة 1
 .303-302 عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص 2
 .، مرجع سابؽ11-84 مف األمر 69 نص المادة 3
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    مف ىنا فإف تقرير أسباب سقكط الحضانة أمر مكككؿ لمقاضي، انطالقا مف قناعتو 
 1.بمصمحة المحضكف كالظركؼ المتعمقة بالقضية

   يتضح أف المشرع الجزائرم عالج أسباب سقكط الحضانة مف جميع النكاحي عمى غرار 
، لكف المشرع المغربي 64 منو كالقانكف التكنسي في المادة 191القانكف الككيتي في المادة 

 : كىما175أضاؼ سببيف آخريف لسقكط الحضانة في المادة 

 . سنكات أك إذا لحقو ضرر مف فراؽ أمو7إذا كاف المحضكف صغيرا لـ يتجاكز  -
 .إذا كاف بالمحضكف عمة أك عاىة تجعؿ حضانتو مستعصية عمى غير األـ -

 2. كالجدير بالذكر أف القانكف المغربي انفرد لكحده بإضافة ىذيف السببيف

  ودة الحضانة: ثانيا

، « يعكد الحؽ في الحضانة إذا زاؿ سبب سقكطو غير االختيارم»:ج.أ. مف ؽ71   المادة 
كعميو إذا كاف حؽ األـ في حضانة كلدىا قد سقط عنيا بسبب ناتج عف تطبيؽ قاعدة قانكنية، 
ذا كاف سبب سقكط الحضانة ناتج عف تصرؼ  كليس لطمب الحضانة أم دكر في سقكطيا، كا 

مستحؽ الحضانة كبناء عمى رغبة اختياره، فإف حؽ الحضانة سكؼ ال يعكد مثؿ تنازؿ 
الصريح الطكعي لصاحب الحؽ في الحضانة أك ناتج عف إىماؿ لممحضكف، أك السككت 
االرادم عف المطالبة في حؽ الحضانة الثابت لمدة تزيد عف سنة كأف مصمحة المحضكف 

 3.متكفرة عند غيره مف مستحقي الحضانة قانكنا

                                                           
 .389 بمحاج العربي، مرجع سابؽ، ص 1
 .51، ص 2006محمد لفركجي، قانكف األسرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2
 
 .303  عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص 3
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  كالجدير بالذكر أف القاضي عندما يحكـ بالحضانة عميو أف يحكـ بالمقابؿ بحؽ الزيارة 
لمطرؼ اآلخر، كما أنو يجب عميو أف يحكـ لو بحؽ الكالية لمف أسندت لو الحضانة، أم أف 

يككف الحاضف ىك كلي المحضكف كتسرم عميو أحكاـ الكالية المنصكص عمييا قانكنا، إضافة 
إلى أف الحاضف يككف مسؤكال عف تعكيض أم ضرر يمحقو المحضكف بالغير، كفي فترة الزيارة 

 .المسؤكؿ يككف مف كاف عنده المحضكف كقت ارتكاب الخطأ الممحؽ لمضرر

   كصفكة القكؿ فيما يخص مسألة الحضانة بعد قيامنا بدراسة تحميمية بيف مختمؼ التشريعات 
العربية تبيف أنيا تشترؾ كميا في نقطة كاحدة أال كىي مراعاة القاضي لمصمحة المحضكف، أم 

أنو عمى القاضي عندما يحكـ بإسناد الحضانة أف يأخذ بعيف االعتبار دائما مصمحة 
 .المحضكف

 

 



 

 

 

 :الفصل الثاني

 الحقوق المادية للمرأة

 المطلقة
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     نظرا لكون العالقة الزوجية حق خالص لمزوج فإنو من حكمة اهلل تعالى وعدلو أن جعل 
لممطمقة حقوق لتخفيف الضرر عنيا، والتي تتمثل في نفقة العدة طيمة فترة العدة واالىمال في 
ذا كان  حالة عدم التزام الزوج بالنفقة قبل وقوع الطالق بينيما، ومتعة المطمقة جبرا لخاطرىا وا 
الطالق تعسفيا انفراد بميزة استحقاق المطمقة لمتعويض المالي، كما ليا الحق في متاع البيت 

الزوجية، فغالبا ما تساىم في تكوين متاع البيت عن الجياز أو شراء بعض الموازم الخاصة إذا 
 .كانت عاممة

حق :       عميو ارتأينا تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث تشمل تفصيل كل من ىذه الحقوق
، متعة المطمقة وتعويضيا عن الضرر الالحق بيا (المبحث األول)المطمقة في النفقة والسكن 

المبحث )، وحق المطمقة في المير ومتاع بيت الزوجية (المبحث الثاني)جراء الطالق التعسفي 
 .(الثالث

 :المبحث األول

 حق المطمقة في النفقة والسكن

 لممطمقة الحق في النفقة والسكن طيمة فترة العدة، كما ليا نفقة االىمال في حالة عدم التزام 
الزوج باإلنفاق عمييا طيمة فترة العدة، وكذا من تاريخ رفع دعوى الطالق إلى غاية صدور حكم 
القاضي بالطالق، كما يمكن المطالبة بيا لمدة سنة قبل الحكم بناءا عمى بينة، وعميو من خالل 

، ونفقة (المطمب األول)الحق في نفقة العدة والسكن : ىذا المبحث سنتطرق إلى مطمبين
 .(المطمب الثاني)اإلىمال 
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 :المطمب األول

 الحق في نفقة العدة والسكن

       يجب عند التطرق لمحقوق المادية لممطمقة التمييز بين الحقوق المادية لممرأة المطمقة 
بدون أوالد والمرأة المطمقة التي لدييا أوالد فيذه األخيرة تستحق نفقة أوالدىا سيما القصر الذين 
ىم تحت واليتيا، وكذلك لممطمقة الحاضنة الحق في توفير ليا مسكن لممارسة الحضانة أو دفع 

ليا بدل االيجار تحدده المحكمة في حالة تعذر عميو توفير مسكن وىذا ما سنتطرق إليو من 
 .(الفرع الثاني)، ونفقة السكن (الفرع األول)نفقة العدة : خالل ىذا المطمب

 نفقة العدة: الفرع األول

 لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف النفقة، بل اكتفى بتحديد مشتمالت النفقة من خالل 
الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرتو، وما يعتبر من :  تشتمل النفقة1ج.أ. من ق78المادة 

 وليا الحق في النفقة في »ج .أ. من ق61الضروريات في العرف والعادة، ولقد ورد في المادة 
، فيل يميز المشرع من خالل ىذا النص بين المطمقة المدخول بيا، وبين 2«عدة الطالق

 .المطمقة قبل الدخول؟

 المطمقة قبل الدخول: أوال

   إذا طمق الرجل زوجتو قبل الدخول، فإنيا تطمق منو طمقة بائنة بدون عدة وذلك لخروجيا 
ج والمتين أوجبتا العدة عمى المدخول بيا، والمتوفى عنيا .أ. من ق59 و58في حكم المادتين 

                                                           
 .، سالف الذكر11-84 من نص المادة 78نص المادة :  انظر1
 . من القانون نفسو61نص المادة 2
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زوجيا ولو قبل الدخول وحيث ال تجب العدة، فإنو ال يمكن الحكم لممطمقة قبل الدخول بالنفقة 
 1.ألن ىذه األخيرة مقابل االحتباس الحاصل بمقتضى العدة

 المطمقة بعد الدخول: ثانيا

 ال تخرج الزوجة المطمقة وال المتوفى عنيا زوجيا من المسكن »ج .أ. من ق61تنص المادة 
العائمي، ما دامت في عدة طالقيا أو وفاة زوجيا، إال في حالة الفاحشة المبينة، وليا الحق في 

 2.«النفقة في عدة الطالق

 موقف القضاء

إن المحكمة العميا في جل قراراتيا واجتياداتيا القضائية تطبيقا ألحكام القانون والشريعة 
االسالمية قضت بوجوب دفع الزوج المطمق النفقة لمطمقتو متى كان ذلك بعد الدخول، ومن 

 من المقرر »: الذي مفاده أن12/07/2006بين ىذه القرارات نذكر القرار الصادر بتاريخ 
شرعا أن نفقة العدة تظل واجبة لمزوجة عمى زوجيا سواء كانت ظالمة أو مظمومة، فإن القضاء 

 3.«بما يخالف أحكام ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكام الشريعة االسالمية

الجدير بالذكر في موضوع النفقة، أنو عمى القاضي المختص مراعاة كل حالة وظروف كل من 
الزوج والزوجة عند تقدير قيمة النفقة، سيما حالة عسر أو يسر الزوج، وال يراجع تقديره قبل 

 4.ج.أ. ق79مضي سنة من الحكم وىذا ما نصت عميو المادة 

 

                                                           
 .121، ص 2011 عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون األسرة من منظور الفقو والتشريع  والقضاء، منشورات التالة، الجزائر، 1
 .، سالف الذكر11-84 من القانون 61 نص المادة 2
 .449، ص 2، عدد 2006 م م ع 358248 ممف رقم 12/07/2006 م ع غ أ ش 3
 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش وال يراجع تقديره قبل مضي سنة من »: عمى79تنص المادة 4

 .«الحكم
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ومنو أيضا ما تعمق باألحكام القضائية، ىو أن القاضي ال يشير في حكمو عمى تنازل المرأة 
عن نفقة العدة مثل الطالق بالتراضي، فالقاضي يكتفي فقط باإلشياد عمى الطرفين باتفاقيما 

 .عمى الطالق دون االشارة إلى التنازل عن ىذا الحق في الحكم

كما نميز أيضا في موضوع النفقة، بين كل من المرأة المطمقة في حالة عدم وجود أوالد وبين 
المرأة المطمقة في حالة وجود األوالد، إذ أنو في الحالة األخيرة يجب عمى الزوج أن يدفع النفقة 

ج،  فبالنسبة لمذكور يمتزم بدفعيا قانونا غاية بموغيم سن .أ. من ق75لألوالد، وذلك وفقا لممادة 
الرشد، أما بالنسبة لإلناث إلى غاية الدخول، وبالنسبة لموضوع النفقة ومراعاة لمصمة المرأة 

المطمقة وأوالدىا المحكوم ليم بالنفقة بموجب حكم قضائي تم إصدار قانون يكفل لممرأة المطمقة 
 المتضمن 15/01اوالدىا ضمان الحصول عمى مبمغ النفقة المحكوم بو وىو القانون رقم ،

، وقد أنشئ ىذا الصندوق لمتكفل بالصعوبات التي تواجو المرأة الحاضنة 1إنشاء صندوق النفقة
في تحصيل النفقة إلعالة األطفال المحضونين وتمكين المرأة المطمقة والمرأة الحاضنة واألطفال 
المحضونين من االستفادة من مبمغ النفقة الذي يدفعو الصندوق وحماية الحقوق األساسية لمطفل 

 2.في حالة طالق والديو وضمان العيش الكريم لو ولحاضنتو

 نفقة السكن: الفرع الثاني

   تمتع الحاضنة بمسكن لممارسة الحضانة يعتبر من بين آثار الطالق وكذا أثر من آثار 
ج المعدلة باألمر رقم .أ. من ق72الحضانة في نفس الوقت، وفي ىذا االطار نصت المادة 

 عمى أنو في حالة الطالق يجب عمى األب أن يوفر لمن حكم ليا 2005 سنة 05-02
ن تعذر عميو  القضاء بحق الحضانة سكنا مالئما لتمارس فيو حق الحضانة مع المحضون، وا 

 .توفير السكن فعميو دفع بدل اإليجار

                                                           
 المتضمن إنشاء صندوق النفقة، 2015 يناير 04 الموافق ل 1436 ربيع األول عام 13 المؤرخ في 15/01 قانون رقم 1

 .2015سنة  الصادر  1 عددالجريدة الرسمية 
 .79 العربي بمحاج، مرجع سابق، ص 2
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 شروط تمتع الحاضنة بمسكن الحضانة: أوال

أن يصدر حكم قضائي نيائي بطالقيا يتضمن إسناد الحضانة إلييا بقطع النظر عن كون - 1
 السكن حق لممحضون »:المحضون واحد أو أكثر، فقد جاء في قرار المحكمة العميا ما يمي

 1.«حتى ولو كان المحضون وحيدا ألنو من عناصر النفقة

ج، وذلك لكون القرار المطعون فيو .أ. ق72وأسس قراره بقولو إن القرار خرق لنص المادة 
اعتبر أنو ال يحق لمحاضنة المطالبة بتوفير مسكن أو أجرة ممارسة الحضانة، إال إذا كانت 
حاضنة ألكثر من ولدين، وأنو ال يوجد نص قانوني وال اجتياد لممحكمة العميا يقضي أو يؤيد 
ذلك من تاريخ صدور قانون األسرة الجزائري وأن النص الواجب التطبيق في موضوع توفير 

ج والتي ال .أ. من ق72مسكن لمممارسة الحضانة لمحاضنة أو أجرة الحضانة ىو نص المادة 
 2.تشير مطمقا إلى عدد المحضونين

أن تكون الحاضنة ىي المطمقة وىي أم المحضون، ذلك أنو لوكان من أسندت إليو - 2
المحكمة حق الحضانة ىو الجدة أو العمة ال يستفيد من مسكن الحضانة، ىذا ما يجعمنا 

 .نتساءل حول مدى ارتباط حق االستفادة بمسكن الحضانة باألم أو بالمحضون

 3.أن يكون لألب مسكن مالئم يمكن أن يمنحو لممطمقة لتمارس فيو الحضانة- 3

 

                                                           
، ص 01، العدد 2004، المجمة القضائية لسنة 276760، ممف رقم 13/03/2003:   قرار المحكمة العميا صادر بتاريخ1

274 .
 .11-84 من القانون رقم 72 المادة 2
 .73صمرجع سابق،  عبد العزيز سعد، 3
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المطبخ، :     ويقصد المشرع بالمسكن المالئم، السكن الذي تتوفر الوسائل المساعدة لمعيش
الخ واألب ممزم بو ميما كانت ظروفو المادية واالجتماعية، ......الفراش، الكيرباء، الغاز، الماء

 1.فيذه األخيرة ليست من شأنيا حرمان الحاضنة من حقيا في المطالبة بو

وتجدر االشارة أنو حتى ولو كان لمحاضنة سكن، ال يعفي ذلك األب من واجب توفير المسكن 
 2.أو من دفع بدل اإليجار باعتبارىا من مشموالت النفقة

 ضمانات توفير مسكن: ثانيا

ج بضمانتين تضمن توفير مسكن .أ. من ق72تناول المشرع الجزائري من خالل المادة 
 :لمحاضنة ومحضونيا، تتمثل في

 .دفع األب بدل االيجار لمحاضنة في حالة تعذر توفير السكن المالئم لممارسة الحضانة- 1

بقاء الزوجة بسكن الزوجة لغاية توفير األب لمسكن الحضانة، وىذا االجراء قصد المشرع - 2
من خالل استحداثو دفع األب إلى تنفيذ التزامو بتوفير السكن المالئم لمحضانة خصوصا عندما 
ال تجد األم المطمقة بعد انتياء العدة مكانا تمجأ إليو ولو بشكل مؤقت ريثما يوفر الزوج مسكنا 

 3.لمحضانة

  لكن السؤال الذي يمكن طرحو في ىذا الصدد ىو ما ىو االساس الشرعي والقانوني لبقاء 
الحاضنة في بيت الزوجية رغم كون الطالق بائن؟، فالمطمقة تصبح أجنبية عمى مطمقيا فكيف 

 4.ألجنبية أن تقيم ببيت رجل أجنبي عنيا؟

                                                           
، مذكرة نياية التخرج لنيل إجازة 02-05 دالل قندوزي، التطبيقات القضائية لمحضانة واشكاالتيا القانونية عمى ضوء األمر 1

 .07المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة الثامن عشر، ص 
 .285، ص 01، العدد 2004، المجمة القضائية لسنة 288072، ممف رقم 31/07/2002:  قرار المحكمة العميا مؤرخ في2
 .260، ص مرجع سابق بن شويخ الرشيد، 3
 .87، صمرجع سابق باديس ديابي، 4
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    وقد فصمت المحكمة العميا في مسألة من قبل خالل ما جاء بإحدى قراراتيا التي تقضي أن 
الحكم عمى الطاعن بأن يسمم الحاضنة طابقا من الفيال التي يقيم فييا لممارسة الحضانة مع أنو 

ج يعد خطأ في .أ. ق72أصبح أجنبيا عنيا وعدم احترام القضاة لمترتيب المشار إليو في المادة 
 1.تطبيق القانون

 :المطمب الثاني

 نفقة اإلهمال

عادة ما يمتنع الزوج عن اإلنفاق عمى زوجتو قبل النطق بالطالق وىي ما تزال زوجة، فتمجأ 
ىذه األخيرة لمقضاء لممطالبة بحقوقيا في نفقة اإلىمال، فما لمقصود بنفقة االىمال؟ وما ىو 

تاريخ استحقاقيا؟ وما ىي حاالت سقوطيا؟، وىذا ما سنتطرق إليو من خالل ىذا المطمب من 
، وسقوط (فرع ثاني)، تاريخ استحقاق نفقة اإلىمال (فرع أول)خالل المقصود بنفقة اإلىمال 

 .(فرع ثالث)الحق في استحقاق نفقة اإلىمال 

 المقصود بنفقة اإلهمال: الفرع األول

 لينفق ذو »:   وجوب اإلنفاق عمى الزوجة، ثابت بنصوص الشريعة االسالمية منيا قولو تعالى
 2.«سعة من سعتو، ومن قدر عميو رزقو فمينفق مما ءاتيو اهلل ال يكمف اهلل نفسا إال ما آتييا

 3.« وعمى المولود لو، رزقين وكسوتين بالمعروف»:وقولو تعالى

 

                                                           
باديس ديابي، : ، أنظر244، ص 59، نشرة القضاء، العدد 348644، رقم 14/12/2005 قرار المحكمة العميا مؤرخ في 1

 .70قانون األسرة عمى ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 
 .6 سورة الطالق، اآلية 2
 .233 سورة البقرة، اآلية 3
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، رواه « ولين عميكم رزقين وكسوتين بالمعروف»:وقولو صمى اهلل عميو وسمم في حجة الوداع
 1.مسمم

 من 74  كما أن المشرع الجزائري نص عمى وجوب نفقة الزوج عمى زوجتو من خالل المادة 
 تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا بالدخول بيا أو دعوتو »:قانون األسرة الجزائري والتي جاء فييا

 .« من ىذا القانون80 و49 و78إليو ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

   ومن حقوق المطمقة الحق في النفقة إلى غاية انقضاء عدتيا، وتسمى بنفقة العدة كما سبق 
بيانو، أما نفقتيا قبل النطق بالطالق وىي ما تزال زوجة، تسمى نفقة اإلىمال، وفي أغمب 

األحيان تغادر الزوجة مسكن الزوجية وتبقى مدة زمنية في بيت أىميا دون اإلنفاق عمييا من 
طرف الزوج، أو يغادر الزوج البيت وال ينفق عمييا، مما يترتب عمى ذلك رفع دعوى نفقة 

اإلىمال، والتي تعتبر النفقة التي تطالب الزوجة بيا قضاء نتيجة عدم إنفاق الزوج عمييا فترة 
 2.زمنية

 تاريخ استحقاق نفقة اإلهمال: الفرع الثاني

 نستخمص أن استحقاق النفقة كمبدأ عام يبتدئ 3ج. أ. من ق80     من خالل قراءة المادة 
من تاريخ رفع الدعوى القضائية بطمبيا، ولكن استثناء من ىذه القاعدة يجوز لمقاضي 

المعروض عميو دعوى النفقة أن يحكم باستحقاقيا بأثر رجعي لمدة ال تتجاوز سنة قبل رفع 
 4.الدعوى وذلك متى قدمت لو أدلة وبيانات مقنعة

                                                           
. 89أبو بكر الكساني، مرجع سابق، ص 1

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى والقاضي أن يحكم باستحقاقيا بناء عمى بينة لمدة ال » ج.أ. من ق80 تنص المادة 2
 .«تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

 .123-122 ص، ص2007 عبد الفتاح تقية، محاضرات في مادة األحوال الشخصية، تالة، الجزائر، 3
 عبد العزيز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبو الجديد، أحكام الزواج والطالق بعد التعديل، دار ىومة، الطبعة الثالثة، 4

 .107، ص 2001الجزائر، 
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 80ولكن السؤال المطروح عمميا أي دعوى قصدىا المشرع في الحكم بالنفقة من خالل المادة 
ج ىل ىي دعوى الطالق، أم الدعوى الثانية الخاصة بالمطالبة القضائية المترتبة عمى .أ.من ق

الطالق؟ فمن المالحظ أنو غالبا ما يطالب الزوج بالطالق وتتمسك الزوجة بطمب الرجوع، 
وبالتالي ال تطالب بأي حق  مما يضطرىا بعد الحكم بالطالق إلى القيام بإجراء آخر وىو رفع 

 1.دعوى أخرى لممطالبة بحقوقيا المترتبة عن الطالق

ىذا ما جعل قضاتنا يخمطون وال يميزون بين الدعويين حيث في الحقيقة أن النفقة من واجبات 
الزوج عمى زوجتو أثناء قيام العالقة الزوجية وبالتالي فإنو بمجرد صدور الحكم بالطالق بين 
الطرفين فإنو ال مجال لمحديث عن النفقة إال ما تعمق بنفقة العدة فقط، كما سبق بيانو وعميو 
فإن الدعوى التي قصدىا المشرع في النص ىي دعوى الطالق، ولكن كان األجدر واألحسن 

قبل ......»: من قانون األسرة الجزائري بالشكل التالي80بالمشرع لقطع المبس أن يعدل المادة 
 2.«رفع دعوى الطالق

وما تجدر اإلشارة إليو في ىذا الصدد، ىو أن المشرع يشترط وجود بينة عمى عدم اإلنفاق 
 .لتمكين القضاء من الحكم لمزوج بالنفقة فما ىي البينة التي يمكن أن تعتمد عمييا الزوجة؟

في غالب األحيان يعتمد القضاة في الميدان العممي عمى شيادة الشيود خاصة الجيران الذين 
يشيدون أن الزوج غادر بيت الزوجية وأنو ال يسأل عن زوجتو حاجاتيا، إال أنو يمكن لمزوج 

إثبات عكس ذلك بأن يقدم وصوالت بريدية تثبت أنو كان يرسل ليا مبالغ مالية وفي حالة فقدان 
، ومن خالل قراءة المادتين 3البينة يضطر القاضي لمحكم بالنفقة من يوم رفع الدعوى القضائية

 من قانون األسرة الجزائري يتضح لنا أن قانون األسرة الجزائري حدد مدى شمولية 79 و78

                                                           
 .124 عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، ص 1
 .125، ص المرجع نفسو2
 نعيمة تبودوشت، الطالق وتوابع فك العصمة الزوجية في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، مذكرة لنيل شيادة 3

 .24،  ص 2000-1999الماجستير، معيد الحقوق والعموم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
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 الغذاء والكسوة والعالج والمسكن أو أجرتو وما يعتبر 78النفقة التي تشمل حسب نص المادة 
من الضروريات في العرف والعادة وألزم القاضي الذي يستمر الحكم بالنفقة أي يراعي الحالة 

 لطالبيا، كما ألزمو 1االقتصادية واالجتماعية وظروف المعيشة لمطرفين عند تقدير مبمغ النفقة
بأن ال يراجع قيمة النفقة المحكوم بيا إال بعد مرور سنة كاممة من صدور الحكم لكن ما ىو 

الحل في حالة تغير المعطيات بعد فترة قصيرة من الحكم كعسر بعد اليسر أو اليسر بعد 
العسر، أو عدم صحة المعطيات التي أصدر القاضي حكمو عمى مقتضاىا قبل مرور سنة، 

فيكون حينئذ الرجوع في حكم القاضي في تقدير النفقة ضروريا وىو في مصمحة الزوجين، ومن 
ىذا المنطمق قمنا بعدم مناسبة عدم رجوع القاضي في تقدير النفقة قبل سنة من الحكم، وعميو 

، من المادة « وال يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم»:نقترح إزالة ىذا الشطر من المادة
 2. من قانون األسرة الجزائري79

 سقوط الحق في استحقاق نفقة اإلهمال: الفرع الثالث

   نفقة الزوجة واجبة عمى زوجيا طالما أن الرابطة الزوجية ال زالت قائمة ميما كانت 
الخالفات والنزاعات بينيما لكن يستثنى من ىذا األصل حالة واحدة وىي حالة نشوز الزوجة 
وقد أوجب المشرع الجزائري عمى الزوج نفقتيا إال إذا أثبت نشوزىا فمن غير المنطقي أن يمزم 
الزوج باإلنفاق عمى زوجتو وىي خارجة عن طاعتو غير ممتزمة بواجباتيا الزوجية كونيا من 
االلتزامات الناشئة عن عقد الزواج الذي يعتبر عقد مدني شأنو شأن جميع العقود، وعدم تنفيذ 

 .التزاماتو يترتب عميو الدفع بعدم التنفيذ من الطرف اآلخر

وال تحرم الزوجة من نفقة االىمال إال في حالة النشوز الثابت بمحضر عدم االمتثال لمرجوع إلى 
ن المحكمة العميا أصدرت قرارا 3بيت الزوجية، بعد صدور الحكم القاضي بالرجوع عمييا ، ىذا وا 

                                                           
 .108مرجع سابق، ص ال عبد العزيز سعد، 1
 .469، ص مرجع سابق مبروك المصري، 2
 .234 نعيمة تبودوشت، المرجع السابق، ص 3
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 إن سقوط النفقة عن الزوجة ال يكون إال بعد ثبوت أنيا بمغت بالحكم النيائي »:جاء فيو ما يمي
القاضي برجوعيا لمحل الزوجية وبعد ثبوت امتناعيا عن تنفيذ الحكم مما يجعميا ناشزا عن 

طاعة زوجيا وأن الزوجة التي طمبت الحكم ليا بالرجوع إلى محل مستقل عن أىل زوجيا وحكم 
ليا بمطالبة فإنيا ال تعد ناشزا ما دام لم يثبت نشوزىا ولذلك فإن نفقتيا تظل مستمرة ومستحقة 

 1.ليا

ال نشوز إال بعد تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع »:كما جاء بإحدى قرارات المحكمة العميا ما يمي
عطاء ميمة لممحكوم عمييا لمخضوع لو اختياريا، مع مراعاة االجراءات المعمول بيا قضاء  2.«وا 

 :المبحث الثاني

 متعة المطمقة وتعويضها عن الضرر الالحق بها جراء الطالق التعسفي

  التوازن بين الحقوق الفردية المتعارضة أو بين إلقامةنشأت نظرية التعسف في استعمال الحق 
 وبناءا عمى ىذا فان االخالل بيذا التوازن بين الحقوق الخاصة ،الحق الفردي والحق الجماعي

 فاذا افضى استعمال حق فردي ولو كان مشروعا في ذاتو الى الحاق ،المتعارضة غير مشروع
 ،مفاسدل لم يشرع الحق ليكون مصدرا ل،ألنومضرة راجحة كان ىذا متناقضا لمقصود الشارع

 .وانما شرعو لتحقيق المصالح ودرء المفاسد

  ،الطالق مضرا بالزوجة ومسيئا لسمعتيا احيانا خصوصا اذا كان الطالق بدون سبب  يعتبر 
،وعميو تستحق المطمقة بعد اي انو متعسفا في طالقيا دون اي مبرر شرعي أو قانوني مقبول

الطالق المتعة جبرا لخاطرىا بسبب وحشة الفراق وتكريما ليا ومواساتيا، كما تستحق تعويضا 

                                                           
باديس ديابي، : ، انظر119، ص 04عدد : ، م ق33762: ، ممف رقم09/07/1984 قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ 1

 .35قانون األسرة عمى ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 
المرجع نفسو، : ، انظر261، ص 1عدد : ، م ق476387: ، ممف رقم14/01/2009 قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ 2

 .54ص 
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نتيجة الضرر الالحق بيا في حالة ما إذا كان الطالق تعسفيا، إال أنو وبالرجوع إلى أحكام 
 منو أقرت لممطمقة الحق بالتعويض عن 52قانون األسرة الجزائري نجده من خالل نص المادة 

، (مطمب أول)الطالق التعسفي، وعميو من خالل ىذا المبحث سنتطرق إلى متعة الطالق 
 .(مطمب ثاني)والتعويض عن الطالق التعسفي 

 :المطمب األول

 متعة المطمقة

 من بين الحقوق المالية التي تستفيد منيا المرأة نتيجة استعمال الزوج لحقو في الطالق الذي 
يصيب المرأة، فيسبب ليا احباط فجبره القانون والشريعة بما يسمى بالمتعة وىذا ما سنتطرق 

فرع )، ومشروعية متعة الطالق (فرع أول)تعريف المتعة : إليو من خالل ىذا المطمب من خالل
 (.فرع رابع)، وتقدير المتعة (فرع ثالث)، أسباب متعة الطالق (ثاني

 تعريف المتعة: الفرع األول

 لغة: أوال

   المتعة ىي كل من متع، وىو كل ما جاد، والمانع في الجودة والغاية، والمتاع ىو ما ينفع بو 
 1.ويبتمغ بو ويتزود، والفناء يأتي عمييا في الدنيا

 

 

 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 3دراسة فقيية، ط –  جياش عبد الحميد، أحكام الشرعية لمزواج والطالق وآثارىما 1

 .158، ص 2004الجزائر، 
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 اصطالحا: ثانيا

  المتعة ىي ما يجب لممطمقة جبرا وترفييا وتخفيفا لما يصيبيا من أسف، وحسرة ووحشة بسبب 
 ولممطمقات »:، لقولو تعالى1استعمال حق الطالق الذي منحو اهلل لمزوج عمى سبيل االستثناء

 2.«متاع بالمعروف حقا عمى المتقين

وىي أيضا ما تمتع بو الزوجة وتعطى ليا تعويضا عن الفرقة بينيا وبين زوجيا من الثياب التي 
 3.تمبسيا المرأة لمخروج عادة، أو ما يعادليا من مال أو أي عوض

 المتعة قانونا: ثالثا

   إن قانون األسرة الجزائري لم يعرف المتعة تعريفا صريحا واضحا ولم يشر إلى ىذا 
 »: من قانون األسرة الجزائري التي تنص عمى222المصطمح أصال، وعميو نرجع لنص المادة 

 4.كل ما لم يرد فيو نص ليذا القانون يرجع فيو ألحكام الشريعة االسالمية

 مشروعية متعة الطالق: الفرع الثاني

 : من الكتاب: أوال

 :وردت عدة آيات عمى مشروعية المتعة منيا

 ال جناح عميكم إن طمقتم النساء ما لم تمسوىن أو تفرضوا لين فريضة ومتعوىن »:قولو تعالى
 5.«عمى الموسع قدره وعمى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا عمى المحسنين

                                                           
 .225 مبروك المصري، مرجع سابق، ص 1
 .241 سورة البقرة، اآلية 2
 .25، ص 1988 أحمد فتحي بيسني، نفقة المتعة بين الشريعة والقانون، الطبعة األولى، دار الشروق، مصر، 3
. 148 عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 4
 .236 سورة البقرة، اآلية 5
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 يا أييا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طمتموىن من قبل أن تمسوىن فما لكم »:وقال أيضا
 1.«عميين من عدة تعتدونيا فمتعوىن وسرحوىن سراحا جميال

 من السنة: ثانيا

تزوج النبي صمى »: ما رواه البخاري في صحيحو عن عباس بن سيل عن أبيو وأبي أسيد قال
اهلل عميو وسمم أميمة بنت شرحيل، فمما أدخمت عميو بسط يده إلييا فكأنيا كرىت، فأمر أبا أسيد 

 .«أن يجيزىا ويكسوىا ثوبين

تكمن الحكمة من مشروعيتيا في جبر خاطر المطمقة والتخفيف عنيا مما ألم بيا من صدمة 
الطالق، وتكون عبارة عن شيادة بنزاىة المرأة واعتراف بأن الطالق كان من قبل الزوج وىذا ما 

 2.يجنب من النيل بسمعة المرأة

 أسباب متعة الطالق: الفرع الثالث

 :     اختمف الفقياء في عمة المتعة عمى

 متعة الطالق غير معممة: أوال

ذىب اإلمام يوسف من الحنفية إلى أن متعة الطالق غير معممة، بل إنيا وجبت ابتداء، ولم 
تجب بطريق البدل، وقد استدل ذلك بظواىر النصوص التي تدل عمى مشروعية المتعة، وبناءا 

عمى قولو إذا كان مير المثل مرىونا بشيء، فإنو ييمك بدون شيء وتبقى المتعة في ذمتو، 
نما وجبت ابتداء  .وىذا دليل عمى أن المتعة لم تجب بدال عن المير، وا 

 

                                                           
 .49 سورة األحزاب، اآلية 1
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1 أحمد عمي الجودات، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية الجديد، الزواج والطالق، ط2

 .320ن، ص .س.  ذ.األردن، د
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 متعة الطالق معممة: ثانيا

ن كنا لم نجد      ذىب عامة الفقياء إلى أن متعة الطالق معممة، إال أنيم اختمفوا في العمة، وا 
 :نصا صريحا عمى تمك العمة، لكننا نالحظ من خالل تعديالتيم لمتعة الطالق ومنيا

 :إن المتعة شرعت بطريق البدل- 1

ذىب الحنفية والحنابمة إلى أن المتعة شرعة بدال عن مير المثل في الحاالت التي تستحق بيا 
المطمقة نصف المير، وبدل الواجب بمعنى أن المتعة بدل عن نصف المير، فيي تقوم مقامو 

 .عند تسميتو، كالتيمم بدال عن الوضوء في حالة عدم وجود الماء

 :اإليحاش واالبتذال- 2

ذىب الشافعية إلى أن عمة المتعة ىي اإليحاش واالبتذال، كما ذىب بعض الحنفية والمالكية 
 .إلى أن عمة المتعة اإليحاش فقط

 :تطييب النفس وجبر الخاطر من ألم الطالق- 3

  ذىب المالكية إلى أن المتعة شرعت لتعويض المرأة، وجبرا لخاطرىا من األلم الحاصل ليا 
 1.بالطالق، وتسمية ليا عن الفراق

 

 

 

 

                                                           
. 70-69 ص، ص2009،  جميل فخري محمد ناجم، آثار عقد الزواج في الفقو والقانون، دار حامد لمنشر والتوزيع، األردن1
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 تقدير المتعة: الفرع الرابع

    لقد اختمف الفقياء في تقدير المتعة، فمنيم من قال أنيا محدودة بخادم أو كسوة أو غيرىا، 
ومنيم من ذىب إلى أنيا تؤول إلى الحاكم ألنيا أمر اجتيادي فال بد من القضاء كسائر 

 1.المجتيدات لمعرف

قرر الحنفية أن المتعة تقدربثالث أثواب، درع وخمار وممحفة لكونيا أدنى ما تستتر بو المرأة، 
بشرط أن ال تزيد ىذه األثواب عن نصف مير المثل ولو كان الزوج غنيا وال تنقص عن خمس 

 .دراىم ولو كان الزوج فقيرا

وقال الشافعية يستحب أن ال تنقص المتعة عن ثالثين درىما وىو أدنى المستحب وأعاله خادم 
 »:وأوسطو ثوب ويسن أال تبمغ نصف مير المثل، فإن بمغتو أو جاوزتو جاز إلطالق اآلية

 وفي حالة تنازع الزوجان في قدرىا، قدرىا القاضي باجتياد معتبرا حال الزوجين من «ومتعوىن
عسار ونسب وصفات، لقولو تعالى  ومتعوىن عمى الموسع قدره، وعمى المقتر »:يسار وا 

، وأعاله خادم، أي قيمتو في زمنيم إن كان موسرا، وأدناىا كسوة كاممة أي ثالث أثواب 2«قدره
 3.كما ذىب إلى ذلك الحنفية إذا كان فقيرا

ومن ىنا نستخمص أن المتعة ليست من المقدرات الشرعية الثابتة نصا، إنما ىي أمر يمجأ في 
 .تقديره إلى االجتياد الشرعي والعرف الزماني والمكاني المالئم لمقاصد الشريعة

 

 

                                                           
، 2000، مكتبة القاىرة لمكتاب، مصر، 1 وفاء حمزة معتوق فريس،  الطالق وآثاره المعنوية والمالية في الفقو االسالمي، ط1

 .287ص 
 .236 سورة البقرة، اآلية 2
 .220 وىبة الزحيمي، مرجع سابق، ص 3
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 المتعة في قانون األسرة الجزائري: الفرع الخامس

     لم ينص قانون األسرة الجزائري عمى متعة المطمقة، ولم يجعميا آثر من آثار الطالق قبل 
 1.الدخول وال أثر من آثاره بعد الدخول

نما أورد بدليا التعويض عن الطالق التعسفي إذا جاء في المادة   من قانون األسرة 52وا 
 2.الجزائري أنو في حالة الطالق التعسفي تستحق الزوجة التعويض

وبالرجوع لمقضاء الجزائري فمم يحسم المسألة ولم بتبن موقفا موحدا، ولعل ذلك راجع لتطبيق 
 3. من قانون األسرة222المادة 

 حيث جاء في إحدى 4فالرأي األول من القضاة اعتبر المتعة تعويضا عن الطالق التعسفي
 من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح لمزوجة مقابل الضرر »:قرارات المحكمة العميا ما يمي

الناتج بيا من طالق غير مبرر، ويسقط لتحميميا جزء من المسؤولية فيو، ولما كان ثابتا في 
قضية الحال أن القرار المطعون فيو قضى بإسناد الظمم لمزوجين معا، فال سبيل لتعويض 
 5.أحدىما ومنح المتعة لمزوجة، ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة

ومن خالل القرار يمكن أن نفيم أن القضاة اعتبروا المتعة تعويضا عن طالق غير مبرر، وىو 
التعريف القانوني لمتعويض عن الطالق التعسفي الذي تستحقو المطمقة إذا كان الطالق بتظميم 

أما الرأي الثاني فقد سمك مسمكا آخر باعتماده عمى الفصل بين المتعة والتعويض عن . المطمق
 :الطالق التعسفي وىذا ما جسد قضاء المحكمة العميا في قرار جاء فيو ما يمي

                                                           
، الدار 1دراسة مقارنة بالفقو االسالمي، ط-  عبد اليادي بن زيطة، تعويض الضرر المعنوي في قانون األسرة الجزائري1

 .158، ص 2007الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .23 باديس ديابي، مرجع سابق، ص 2
 .«كل ما لم ينص عميو ىذا القانون يرجع فيو إلى أحكام الشريعة االسالمية» :ج عمى.أ. من ق222 تنص المادة 3
 .24 باديس ديابي، مرجع سابق، ص 4
: ، انظر61، ص 04، العدد 1993 ، م ق لسنة 39731، ممف رقم 27/01/1986 قرار المحكمة العميا مؤرخ بتاريخ 5

 .24باديس ديابي، آثار فك الرابطة الزوجية، مرجع سابق، ص 
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 من األحكام الشرعية أن لمزوجة المطمقة طالقا تعسفيا نفقة العدة، ونفقة االىمال، ونفقة متعة »
وكذلك التعويض قد يحكم بو ليا من جراء الطالق التعسفي، وينبغي عند تحديد طبيعة المبالغ 

والقضاء بما يخالف أحكام ىذا المبدأ يستوجب . المحكوم بيا لصالح المطمقة وفي إطار تدخل
 1.نقض القرار الذي منح لمزوجة المطمقة مبمغا اجماليا من النقود مقابل الطالق التعسفي

فالقرار جاء باتجاه آخر يبين أن نفقة المتعة ليست ليا صمة بالتعويض عن الطالق التعسفي، 
 .إال أن ىذا األخير تبنى موقفا لم يدعمو ال التشريع وال آراء فقيية

وأمام كل ىذا يمكن القول أنو كان من األجدر عمى المشرع الجزائري أن يفرق بين المتعة 
والتعويض عن الطالق التعسفي، فتستحق المطمقة بعد الطالق نفقة المتعة جبرا لخاطرىا بسبب 

وحشة الفراق وتكريما ليا ومواساتيا، كما أنيا تستحق تعويضا نتيجة الضرر الالحق بيا في 
حالة ما إذا كان الطالق تعسفيا بدون سبب مشروع فالتعويض عن الطالق التعسفي ال يغني 

 .عن نفقة المتعة

 

 

 

 

 

 

                                                           
باديس : ، انظر69، ص 02، العدد 1989، م ق لسنة 41560، ممف رقم 07/04/1986 قرار المحكمة العميا مؤرخ في 1

 .26ديابي، أثار فك الرابطة الزوجية، مرجع سابق، ص 
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 : المطمب الثاني

 التعويض عن الطالق التعسفي

     من المسمم بو في اإلثبات أن الشخص ال يستطيع أن يقتطع حقو بنفسو بل بالمجوء إلى 
القضاء، وىنا يمزم الفرد أن يقنع القاضي بوجود حقو الذي ينازعو الغير فيو، فإذا لم يتمكن 

صاحب الحق من إقامة الدليل عمى ادعائو انعدمت قيمة ىذا الحق، ولقد سبق االشارة إلى أن 
المشرع الجزائري قد أقر لمزوجة بحقيا في التعويض إذا ما أساء الزوج في استعمال حقو في 

ج، وعميو من خالل ىذا المطمب سنقوم بالتطرق .أ. من ق52الطالق، وىذا طبقا لنص المادة 
، شروطو (فرع ثاني)، والتعويض في قانون األسرة الجزائري(فرع أول)إلى المقصود بالتعويض 

 .(فرع ثالث)

 المقصود بالتعويض: الفرع األول

لم يتعرض فقياء الشريعة االسالمية لتعريف التعويض بوضع نصوص محددة تبين تعريفو، 
غير أنيم يستعممون اصطالح الضمان أو التضمين، فالضمان عندىم يحمل في طياتو ما 

 .يقصد بو من اصطالح التعويض عند فقياء القانون المدني

واجب رد الشيء أو بدلو »فقد ورد الضمان بيذا المعنى عمى لسان الفقياء أن الضمان ىو 
 1.«بالمثل أو بالقيمة

 ىو شغل الذمة بحق مالي أوجب الشارع أداءه جبرا لضرر لحق »:كما عرفو محمد سراج بقولو
بالغير في مالو أو بدنو أو شعوره سواء نشأ ىذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط من شروطو أو 

 2.بارتكاب فعل أو ترك حرمو الشارع ذاتا أو ماال

                                                           
 .127 محفوظ بن الصغير، مرجع سابق، ص 1
 .47، ص 1993 محمد سراج، ضمان العدوان في الفقو االسالمي، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 2
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 عقوبة مالية تجب عمى الطرف الذي »:من خالل ما سبق بيانو يمكن تعريف التعويض بأنو
أوقع الضرر بالطرف المتضرر لما أصابو نتيجة استعمال الطرف األول لحقو بوجو غير 

 1.مشروع ، أو ىو المال الذي يحكم بو عمى من أوقع ضررا عمى غيره في نفس أو مال

 التعويض في قانون األسرة الجزائري: الفرع الثاني

 من قانون األسرة بالتعويض لممطمقة الذي 52     قضى المشرع الجزائري فيما ورد في المادة 
 إذا تبين لمقاضي تعسف الزوج في الطالق »:ثبت تعسف زوجيا في طالقيا، حيث جاء فييا
 2.«حكم لممطمقة بالتعويض عن الضرر الالحق بيا

وجعل لمقاضي السمطة التقديرية في تحديد التعسف من عدمو وتقدير التعويض المناسب، فمم 
يحدد المشرع الجزائري حد أدنى وأعمى لمتعويض المستحق، بل ترك ذلك لمسمطة التقديرية 

 الذي يقدره آخذا بعين االعتبار الدخل الشيري لمرجل والظروف المعيشية، وحتى عدد 3لمقاضي
 4. سنة30 سنة ليست كالتي طمقت بعد 20سنوات الزواج، فالزوجة التي طمقت بعد 

   جاء في إحدى قرارات المحكمة العميا أتن تحديد التعويض عن الطالق التعسفي يعد من 
 5.المسائل التقديرية التي يختص قضاة الموضوع بيا دون غيرىم

 وما يالحظ من خالل المادة سالفة الذكر أن المادة جاءت عامة من حيث الضرر الموجب 
، 6لمتعويض لممطمقة، من حيث شمولو لمضرر المعنوي أو اقتصاره عمى الضرر المادي ال غير

 .إال أنو ونظرا لعموم المادة، فيمكن استنباط أن المشرع الجزائري يقصد الضرران معا

                                                           
 .128، ص مرجع سابق محفوظ بن الصغير، 1
 .، سالف الذكر11-84 من القانون رقم 52 نص المادة 2
 .233 مبروك المصري، مرجع سابق، ص 3
 .264 نعيمة تبودوشت، مرجع سابق، ص 4
. 483، ص 01، العدد 2006، م ق لسنة 368660، ممف رقم 12/07/2006 قرار المحكمة العميا صادر بتاريخ 5
 .189 عبد اليادي بن زيطة، مرجع سابق، ص 6
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 شروط استحقاق التعويض عن الطالق التعسفي ومسقطاته: الفرع الثالث

     تستحق المطمقة التعويض عن الطالق التعسفي بعد توفر شروط معينة ويمكن أن يسقط 
 .حقيا في ذلك

 شروط استحقاق التعويض عن الطالق التعسفي: أوال

إذا تبين لمقاضي تعسف الزوج في الطالق تستحق المطمقة التعويض العادل، لكن الحكم بيذا 
 :التعويض يجب توفر عدة شروط

 .أن يكون الطالق نيائيا، بأن تكون انتيت فترة العدة بعد الطالق الرجعي أو يكون بائنا- 1

، ففي حالة عدم طمب الزوجة المطمقة 1يستحق التعويض بناءا عمى طمب المطمقة- 2
 .التعويض عن الطالق التعسفي، ليس لممحكمة أن تحكم بو من تمقاء نفسيا

 من قانون 52وتستحق الزوجة التعويض، سواء كان الطالق قبل الدخول أو بعده، فالمادة 
األسرة الجزائري جاءت عامة، فمم يشر المشرع إلى حقوق المطمقة قبل البناء، بل أشار فقط 

 .لحقوق المطمقة بصفة عامة

وقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العميا أنو يحق لمزوجة في حالة الطالق قبل الدخول بيا 
 2.الحصول عمى تعويض جراء تفويت فرصة الزواج من الغير عمييا

 

 

                                                           
 بختة بمبولة، أثر فكرة التعسف في استعمال الحق عمى الزواج وانحاللو، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع العقود 1

 .111، ص 2005-2004والمسؤولية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
، ص 01، العدد 2007، المجمة القضائية لسنة 372290، ممف رقم 15/11/2006 قرار المحكمة العميا صادر بتاريخ 2

487. 
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 سقوط الحق في التعويض عن الطالق التعسفي: ثانيا

  تحرم المطمقة من التعويض عن الطالق التعسفي إذا تأكد القاضي بأنيا ىي المتسببة في 
 وكذلك في حالة إثبات الزوج عدم تعسفو في إيقاع 1الطالق كما في حالة نشوزىا وطمبيا الخمع

 2.الطالق، بإبدائو األسباب المعقولة التي اضطرتو إليقاعو

 :المبحث الثالث

 حق المطمقة في المهر ومتاع بيت الزوجية

          تستحق المرأة المطمقة أثناء فترة طالقيا ميرىا سواء كان نصف أو كل المير بحسب 
المطمب )الحالة وكذلك حقيا في متاع البيت الزوجية لذا سنستعرض حق المطمقة في المير 

 (.المطمب الثاني)، وحقيا في متاع بيت الزوجية (األول

 :المطمب األول

 حق المطمقة في المهر

 وآتوا النساء »:       المير ىو حق ثابت لممرأة وىو واجب فرضو اهلل عمى الزوج لقولو تعالى
،  وىو ليس ركن من أركان الزواج وال شرطا من شروط الصحة فقط، بل 3«....صدقاتين نحمة

ىو أثر من آثار الزواج حسب رأي بعض الفقياء، ومن خالل ىذا المطمب سنستعرض 
، وحاالت استحقاق المطمقة (الفرع الثاني)، ودليل مشروعيتو (الفرع األول)المقصود بالمير 

 .(الفرع الثالث)لممير 
                                                           

 .262-261ص نعيمة تبودوشت، مرجع سابق، ص1
 ساجدة عفيف محمد راشدي عتيمي، الطالق التعسفي والتعويض عنو ما بين الشريعة االسالمية والقانون األردني، أطروحة 2

، ص 2011لنيل شيادة الماجستير في الفقو والتشريع، كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين، 
123. 

 .04 سورة النساء، اآلية 3
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 المقصود بالمهر: الفرع األول

       حين يتم عقد الزواج وفق الشريعة االسالمية والقانون يكون الزواج صحيحا تترتب عميو 
جممة من الحقوق والواجبات عمى الزوجين منيا ما ىو حق لمزوجة ومنيا حق لمزوج عمى 

 .زوجتو، ومن ضمن الحقوق الواجبة عمى الزوج تجاه زوجتو ىو المير أو الصداق

 لغة: أوال

 .   المير صداق المرأة، والجمع ميور وميورة، والمير ما يدفعو الزوج إلى زوجتو بعقد الزواج

، وكما يسمى طوال 1«.....وقد فرضتم لين فريضة ..»:كما يسمى المير فريضة لقولو تعالى
، كما ولو العديد 2«... ومن لم يستطع منكم طوال أن ينكح المحصنات المؤمنات»:لقولو تعالى

 :من األسماء  نظمت تسعة منيا في بيت شعري

 3      مير صداق نحمة وفريضة           طول حباء عقد آجر عالئق

 اصطالحا: ثانيا

 :عرف الفقياء المير تعريفات عديدة نذكر منيا

اسم المال الذي يجب في عقد النكاح عمى الزوج في مقابمة البضع أما : تعريف الحنفية- 1
 .بالتسمية أو بالعقد

 ..بأنو المال الممتزم لممخطوبة لممك عصمتيا: تعريف المالكية- 2

 

                                                           
 .237 سورة البقرة، اآلية 1
 .25 سورة النساء، اآلية 2
عالوة كريمة، الحقوق المالية بعد الطالق، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، كمية الحقوق، جامعة بجاية، -  عدنان لينة3
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 1.ما وجب بنكاح أو وطأ: تعريف الشافعية- 3

 .العوض المسمى في عقد النكاح أو المسمى بعده: تعريف الحنابمة- 4

 2.المال الذي يجب عمى الرجل لممرأة بسبب عقد الزواج عمييا: ويمكننا تعريف المير بأنو

 قانونا: ثالثا

   إن الصداق أو المير ىو الحق المالي الذي يجب عمى الرجل دفعو المرأتو بمجرد العقد 
ج كرمز لرغبتو .أ. من ق33 و16 أو الدخول بيا المادة 3ج.أ. من ق15 و9عمييا المادتين 

 .في االقتران بيا في حياة دائمة وشريفة ممؤىا االطمئنان والسعادة

 ىو ما يدفع نحمة لمزوجة »:ج بأنو.أ. من ق14لقد عرف المشرع الجزائري المير في المادة 
 .«من نقود أو غيرىا من كل ما ىو مباح شرعا، وىو ممك ليا تتصرف فيو كما تشاء

   فالصداق حق من الحقوق الزوجية، ولحكمة منو واضحة ىي إكرام المرأة وتمكينيا من أن 
تتييأ بما يمزم ليا من لباس ونفقات فيو رمز لمتعاطف والمودة، يعبر بواسطتو الزوج عن إرادة 

خالصا ليا  4.جدية في بناء الحياة الزوجية المستقبمية، وعن حسن نيتو نحو زوجتو وا 

 دليل مشروعية المهر: الفرع الثاني

ىناك عدة أدلة عمى مشروعية الصداق منيا ما ىو من الكتاب، ومنيا ما ىو من السنة، وما 
 .ىو من االجماع

 
                                                           

 .343 أحمد شامي، مرجع سابق، ص 1
ط، دار الثقافية . ابراىيم عبد الرحمان ابراىيم، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية، الزواج والفرقة وحقوق األقارب، د2

 .180، ص 1999لمنشر والتوزيع، عمان، 
 .، مرجع سابق11-84 المعدل والمتمم لمقانون 02-05 األمر 3
 .112، ص 2009 جميل فخري ناجم، آثار عقد الزواج في الفقو والقانون، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، 4
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 في الكتاب: أوال

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما ... »: قال تعالى
استمتعتم بو منين فأتوىن أجورىن فريضة وال جناح عميكم فيما تراضيتم بو من بعد الفريضة إن 

 1.«اهلل كان بو عميما

 في السنة: ثانيا

:  أن النبي صمى اهلل عميو وسمم رأى عبد الرحمان بن عوف، فقال»: عن أنس رضي اهلل عنو
ما ىذا قال يا رسول اهلل إني تزوجت امرأة عمى وزن نواة من ذىب، قال فبارك اهلل لك، أولم ولو 

 .«بشاة

 2.« أنو أعتق صفية وجعل عنقيا صداقيا»:   عن أنس رضي اهلل عنو

 في اإلجماع: ثالثا

   ما يمكن قولو ىو أن االسالم شرع المير كرمز الستعداد الرجل لمتضحية والتفاني من أجل 
أسرتو فالزوج بال شك لو مسؤولية كبيرة تقع عمى عاتقو إذ تتطمب منو الكثير من الصبر، وقد 

يقدم عميو من ليس أىال لتحمل المسؤولية، يريد إشباع غريزتو فقط والتمتع ببنات الناس ثم 
 3.يتخمى عن رعاية أسرتو وعدم القيام بمصالحيا

 

 

 

                                                           
 .04 سورة النساء، اآلية 1
 .56ن، ، ص .س.  ذ.، دار صادر، د5 أبو الفاضل جمال الدين محمد، لسان العرب المجمد الثالث عشر، ط 2
 .13، ص مرجع سابق يوسف دالندة، 3
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 حاالت استحقاق المطمقة لممهر: الفرع الثالث

   يعتبر الصداق حقا لممرأة المطمقة، ويكون ىذا الحق في حاالت حددىا القانون والشريعة 
االسالمية ال بد فييا من دفع الصداق كامال وغير منقوص، لكن ىذا الوجوب ليس ثابتا عمى 
الدوام، بل ىناك حاالت قد يكون فييا قابال لمسقوط كمو حتى يوجد ما يؤكده، وىذا ما سنتطرق 

 .إليو في ىذا الفرع

 استحقاق المرأة المهر كامال: أوال

 تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول أو بوفاة الزوج، »:ج.أ. من ق16   نصت المادة 
 1.«وتستحق نصفو عند الطالق قبل الدخول

يفيم من نص المادة أن الصداق يتأكد كامال لمزوجة في حالة الدخول الحقيقي، فالصداق 
 من 33بمجرد العقد في الزواج الصحيح، أو بالدخول الحقيقي في الزواج الفاسد طبقا لممادة 

 يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا، إذا تم الزواج بدون شاىدين أو صداق أو ولي في »:ج.أ.ق
 .«حالة وجوبو، يفسخ قبل الدخول، وال صداق فيو، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

 :وتتمخص الحاالت التي يثبت فييا كامل الصداق فيما يمي

الصداق يتأكد بمجرد حصولو في العقد الصحيح، ويسقط بعد ذلك إال : بالدخول الحقيقي- 
 .باألداء أو االبراء

يتأكد الصداق بالخموة الصحيحة أو الدخول الحكمي ومن المتفق عميو أن الخموة الصحيحة - 
توجب جميع الصداق المسمى وىذا ما تم تطبيقو في القرار الصادر من المحكمة العميا، غرفة 

 : والذي نص عمى ما يمي19/11/1987 المؤرخ في 3510األحوال الشخصية، رقم 

 
                                                           

 .، سالف الذكر84/11القانون رقم  من 16نص المادة 1
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إن ىذا القرار المطعون فيو بما يفيده الطاعن بعد اتمام الدخول بزوجتو غير مبرر يستوجب »
رفضو، ولما كان ثابت وقائع الدعوى أن الطرفان عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شير 

العسل وبالداخل بمحل الزوجية لمدة طويمة في فراش واحد األمر الذي يتقرر بو كامل الصداق، 
وبما أن قضاة االستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وفرقوا بالطالق بينيما، فإنيم كما 

 .فعموا سببوا قرارىم وأولوه أساسا شرعيا، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 والخموة الصحيحة ىي أن يجتمع الزوجين بعد عقد الزواج في مكان منفر أين يؤمنان بعدم 
دخول الغير عمييما، وال يوجد بالزوجة مانع حسي أو شرعي أو طبيعي يمنع من مقاربة الزوج 

ليا، إال إذا كانت الخموة فاسدة، وىذا حسب قرار المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية 
 من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت »34046 تحت رقم 16/11/1984الصادر في 

الزوج واختالء الزوج بيا وغمق بابو عمييا، وىو ما يعبر عنو شرعا بإرخاء المستور وخموة 
 1.«االبتداء، يعتبر دخوال فعميا تترتب عميو اآلثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقيا

 استحقاق المطمقة لنصف المهر : ثانيا

، 2« تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطالق قبل الدخول»:ج.أ. من ق16   نصت المادة 
 الصادر في 57335وبالرجوع إلى قرار المحكمة العميا غرفة األحوال الشخصية القضية رقم 

وكما ثبت من قضية الحال الطاعنة ىي التي عدلت عن إتمام الزواج »:  نجد30/04/1990
بدون مبرر شرعي أو قانوني فإنو ال يمكن في ىذه الحالة تحميل المطعون ضده الخسائر 
واألضرار المترتبة عن ذلك، وأن دفع الطاعنة بأحقيتيا في نصف المير، إنما يتحقق لو تم 

الطالق بإرادة الزوج مما يتعين القول أن قضاة الموضوع أصابوا في قضائيم يستوجب رفض 
 .«الطعن

                                                           
 ربيحة إلغات، الحقوق الزوجية عمى ضوء االجتياد القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، كمية 1

 .129-128، ص 2011الحقوق، 
 .، المرجع السابق11-84 قانون من ال16 نص المادة 2
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    وعميو إذا حصل الطالق في الزواج الصحيح الذي سمي فيو الصداق ولم يتم الدخول 
 .بالزوجة ولم نحصل الخموة بينيما فممزوجة نصف الصداق

 :المطمب الثاني

 حق المطمقة في متاع بيت الزوجية

      إن الزوجة أثناء الحياة الزوجية غالبا ما تساىم في تكوين متاع البيت عبر الجياز أو 
شراء بعض الموازم، مما يفرض حين انحالل الرابطة الزوجية أن تأخذ نصيبيا من المتاع 
فرع )المنزلي وىذا ما سنتطرق إليو في ىذا المطمب من خالل التعريف بمتاع البيت الزوجية 

 (.فرع ثاني)، وقسمة متاع بيت الزوجية (أول

 التعريف بمتاع البيت الزوجية: الفرع األول

 .     سنتناول في ىذا الفرع تعريف متاع البيت الزوجية لغة واصطالحا

 لغة: أوال

 1.المتاع وىو كل ما ينتفع بو ويرغب في اقتنائو كالطعام وأثاث البيت، والسمعة والمال

 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرىا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون »:وقولو تعالى
عميو في النار ابتغاء حمية أو متاع زبد مثمو كذلك يضرب اهلل الحق والباطل فأما الزبد فيذىب 

 2.«جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض كذلك يضرب اهلل األمثال

 

 

                                                           
. 10 عبد اليادي ثابت، المرجع السابق، ص 1
 .17 سورة الرعد اآلية 2
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 اصطالحا: ثانيا

ىو ما يتمتع بو الزوجان في حياتيما من لباس وأثاث وأدوات منزلية معدة لمطبخ وغيره، أو 
 1.لمركوب كالسيارة أو وسائل لمترفيو كبندقية الصيد لمرجال والحمي لمنساء

 قسمة متاع الزوجية: الفرع الثاني

لى        سنتطرق من خالل ىذا الفرع إلى أحكام قسمة متاع الزوجية في الفقو االسالمي أوال وا 
 .أحكام قسمتو من خالل قانون األسرة الجزائري ثانيا

 حكم متاع بيت الزوجية في الفقه االسالمي: أوال

      اجتمع فقياء الشريعة االسالمية أنو في حالة اختالف الزوجين في أثاث بيت الزوجية، 
ن أقام كالىما  فادعى كل منيما ممكية ىذا األخير، أن يكون األثاث لمن أقام البينة منيما، وا 
البينة رجحت بينة من يدعي خالف الظاىر ألن البينة شرعت إلثبات خالف الظاىر، أما إذا 

 2.لم تكن بينة ألحدىما، اختمف الفقياء في ممكية اثبات بيت الزوجين إلى عدة آراء

  في حالة اختالف الزوجين في ممكية أثاث بيت الزوجية، أو اختمف :رأي الشافعية- 1
أحدىما مع ورثة اآلخر، فإن أقام أحدىما البينة كان األثاث لو، أما إذا لم تكن لكالىما البينة 
فيقسم بينيما األثاث مناصفة، سواء في ذلك ما يصمح ليما بعد أن يحمفا اليمين وذلك لكون 

 .الظاىر مع الزوجين

 

 
                                                           

ن، السعودية، . ذ د .، د14، مختصر في الفقو االسالمي في ضوء القرآن والسنة، ط التويجري محمد بن ابراىيم بن عبد اهلل 1
 .230، ص 2012

 جالل نضال وآخرون، التطميق والخمع، مذكرة مكممة لنيل شيادة الميسانس في القانون، قسم الحقوق، طبعة محمد الصديق 2
 .28، ص 2011-2010بن يحي، جيجل، 
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ذىب المالكية إلى أنو إذا اختمف الزوجان في متاع البيت، فادعى كل واحد : رأي المالكية- 2
منيما أنو لو، وال بينة ليما أو ألحدىما، فما كان من متاع النساء حكم بو لممرأة مع يمينيا، وما 

كان من متاع الرجال حكم بو لمرجل مع يمينو، أما ما يصمح ليما كالنقود مثال، وىو لمرجال 
 .بعد أداء اليمين وقال سحنون أن ما يعرف ألحدىما فيو من غير يمين

  وافق أبو حنفية رحمو اهلل في أنو ما يصمح لمرجال، فيو لمرجال بعد أداء : رأي الحنفية- 3
اليمين، ذلك ألن الظاىر شاىد لو، وأنو ما لمنساء ىو لممرأة بعد أداء اليمين ألن الظاىر شاىد 

 1.ليا

 .حكم متاع بيت الزوجية في قانون األسرة الجزائري: ثانيا

 إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتيما في متاع »: ج.أ. من ق73     جاء في نص المادة 
البيت وليس ألحدىما بينة فالقول لمزوجة أو ورثتيا مع اليمين في المعتاد لمنساء والقول لمزوج 

 .«أو ورثتو مع اليمين في المعتاد لمرجال، والمشتركات بينيما يتقاسمانيا مع اليمين

    يتضح من خالل ىذه المادة أن النزاع الفي متاع البيت ينتيي لصاحب البينة انطالقا من 
 .القاعدة الفقيية التي تقضي أن البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر

    فإذا قدم أحد الزوجين حجة أو دليل عن ممكية المتاع لو حكم لو بو، أما إذا لم يوجد دليل، 
فيمجأ القاضي إلى سمطتو التقديرية في تحديد ما ىو معتاد لمنساء والرجال وعطي الحق لمن 

 2.يحمف واليمين عمى من ينكر

 :ج إال إذا توفرت ثالث شروط.أ. من ق73    وعميو فال يمكن تطبيق أحكام المادة 

 

                                                           
. 35-34 ، المرجع السابق، ص التويجريمحمد بن ابراىيم بن عبد اهلل 1
 .394 العربي بمحاج، المرجع السابق، ص 2
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 .أن يكون موضوع النزاع قائم حول متاع البيت- 1

 .عدم وجود حجة كتابية أو شفيية إلثبات ممكية المتاع من أحد الزوجين- 2

 1.أن يكون النزاع منصب عمى حق أحدىما في ممكية ما يدعيو ممكية خالصة- 3

ج عمى أنيا .أ. من ق73    أما بالنسبة لممشتركات فقد نص عمييا في الفقرة الثانية من المادة 
تقسم بين الزوجين مع اليمين فإذا لم يكن ألحد الزوجين بينة، فيقسمان المتاع بعد أن يؤديان 

اليمين فإذا أدى أحد الزوجين اليمين وامتنع اآلخر أعطي المتاع لمحالف ويستوي األمر إذا كان 
 2.النزاع بين الزوجين  أو ورثتيما أو أحدىما وورثة اآلخر

 النزاع في متاع بيت الزوجية: ثالثا

 .ج السابقة الذكر.أ. من ق73  النزاع في متاع البيت نصت عميو المادة 

   تبنى المشرع قاعدة البينة معتمدا في ذلك قول من شيد لو الظاىر مع اليمين، فما يكون 
صالح الستعمال الرجل وما يكون صالحا الستعمال المرأة كالحمي فالقول فيو لمزوجة مع 

 3.اليمين

 :طبيعة األشياء المتنازع فيها- 1

أثناء الحياة الزوجية قد تقوم المرأة باقتناء بعض : األشياء المتنازع فييا بحكم طبيعتيا لممرأة- أ
الموازم التي جرت العادة والعرف باعتبارىا أشياء خاصة بالمرأة، وال يتصور أن يقوم الرجل 

بشراء ىذه األغراض كالحمي وبعض المالبس المخصصة لمنساء وأدوات التجميل، وعميو من 

                                                           
 .148 عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 1
 .149 المرجع نفسو، ص 2
 لخضر بن عائشة، إثبات الحقوق المالية لمزوجين، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة أبو 3

 .56، ص 2009-2008بكر بمقايد، تممسان، 
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غير المعقول بأن يقوم الزوج بمنازعة الزوجة في ىذه األغراض ويمتد ىذا الحكم إلى ورثة 
 1.الزوج بعدم المطالبة بالحصول عمى ىذه االشياء باعتبارىا ممكا لموروثيم

معنى ما يصمح لمرجل مثل أدوات الصيد، : األشياء المتنازع فييا بحكم طبيعتيا لمرجل–ب 
وكل ما يستمد العرف حكما أنو لو، فإذا طمبو الزوج ونازعتو الزوجة فيو فالقول لمزوج مع 

 .اليمين

من الناحية العممية ىذه الحالة ىي األكثر : األشياء المتنازع فييا بحكم طبيعتيا المشتركة- ج
صعوبة سواء لمزوج أو الزوجة في إثبات ممكيتيما لمشيء المتنازع عميو، أو بالنسبة لمقاضي في 

الفصل في ىذا النزاع إذ يدعي كل منيما ممكيتو لما في البيت من مفروشات وأثاث وأدوات 
مثل آلة الغسيل والتمفاز والثالجة وغيرىا، ألنو قد سارت األعراف في مجتمعاتنا أن تقوم الزوجة 
بمساعدة زوجيا في ىذا الشأن بأمواليا الخاصة التي تقتنييا من أجرة عمميا إذا كانت عاممة، 

 2.وحتى من المير الذي يعد حقا خالصا ليا

 :إثبات ممكية األشياء المتنازع فيها- 2

ج الخاصة بإثبات .أ. من ق73    رغم النص الصريح الذي أورده المشرع الجزائري في المادة 
األشياء المتنازع فييا، إال أنيا تبقى غير كافية وحدىا أمام الصعوبات التي تعترض القضاة 

والمحضرين القضائيين حول وجود أساس معين في فك ىذا النزاع، وتشير مختمف المراجع إلى 
 .وضع ضابط معين لفك ىذا النزاع

 

 

                                                           
 .312 عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 1
 .59-58 لخضر بن عائشة، المرجع السابق، ص 2
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 ( من قانون األسرة73نطاق تطبيق نص المادة )كيفية االثبات : أوال

ج السالفة الذكر، يتبين لنا وجوب التمييز بين .أ. ق73  من خالل استقراء نص المادة 
 :الحاالت التالية

 :الحالة األولى- أ

   تكون في حالة الطالق، إذ يكون صاحب صفة المقاضاة ىما الزوجان فقط والمحكمة عندما 
يطرح عمييا النزاع لمفصل فيو فإنيما إن ظير لدييا ما يؤيد مزاعم أحد الزوجين، بحيث أقام 
المدعي البينة عمى ما يدعيو أو قام المدعى عميو بينة عمى مزاعمو فالقضية تنتيي لصالح 

 .صاحب البينة

 : الحالة الثانية–ب 

  ىي الحالة التي يثار فييا النزاع دون وجود بينة عند كال األطراف المتنازعة وىنا نميز بين 
 :أمرين

إذا كان الشيء المتنازع فيو بطبيعتو ىو خاص لمنساء فالقول ىنا لمزوجة أو ورثتيا مع - 1
 بتاريخ 81850اليمين، وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر تحت رقم 

 بأن ىناك خطأ في تطبيق القانون بعد توجيو اليمين المطعون ضدىا بعد 14/04/1992
 1.النكول، وبالتالي فتعتبر خاسرة دعواىا

إذا كان الشيء المتنازع فيو بطبيعتو ىو خاص بالرجال، فالقول ىذا لمزوج أو ورثتو مع - 2
 .اليمين

   وتجدر االشارة إلى نقطة ميمة تتعمق باليمين، وىو وجود غريزة حب التممك لدى األفراد 
وأمام غياب الوازع الديني لدييم يؤدي بيم إلى أداء اليمين قصد إثبات ممكيتيم ليذه األشياء، 

                                                           
 .242، ص 2001 االجتياد القضائي، غرفة األحوال الشخصية، عدد خاص، الجزائر، 1
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فالجزائري فيما مضى يخجل أن يحمف اليمين لتدعيم حقو الواضح فإن ىناك كثير من الناس 
من يحمف اليوم عشرات األيمان كذبا من أجل الحصول عمى ثمن بخس ومنفعة تافية 

 .ورخيصة

وبالتالي فعمى القاضي في ىذه الحالة أن ال يكتفي باليمين الحاسمة بل عميو أن يراعي 
 1.شخصية وظروف كل طرف عمى حدى

 :الحالة الثالثة- 3

أما فيما يخص المتاع المشترك بين الزوجين، فيو من حيث المبدأ ممك الزوج مع اليمين 
 الصادر 18245ولمزوجة أن تثبت خالف ذلك، وىو ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا رقم 

 القاضي باقتسام المتاع المشترك بين الزوجين مع اليمين في األشياء 21/04/1998بتاريخ 
 2.التي لم يقدم بشأنيا أي دليل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .395 العربي بمحاج، مرجع سابق، ص 1
 .242، ص 2001ش، عدد خاص، الجزائر، .أ. مجمة االجتياد القضائي، غ2
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يخمص لمقول بأن المشرع الجزائريأحاط المرأة المطمقة بنوع من الحماية تمثل في إقراره ليا 
 .حقوقا، وذلك بتمكينيا بعدة حقوق مالية ومعنوية

تتمثل الحقوق المعنوية في حق المطمقة في العدة وحقيا في الحضانة، وبالرجوع إلى المشرع - 
الجزائري نجد أنو لم يتطرق لتعريف العدة ولم يحدد بدء سريانيا وترك كل ذلك لمفقو الذي لم 

 .يكن منسجما مع القانون في ىذه النقطة، خاصة في كيفية حساب العدة

باإلضافة إلى أن المرأة تبدأ ببدء العدة بعد النطق بالطالق ىذا ما يجعل العدة تسري من تاريخ 
النطق بالطالق، ىذا ما يمكن أن يحدث تناقضا مع ما نصت عميو الشريعة االسالمية، 

باإلضافة إلى أن المشرع أقر أيضا حق الحضانة لممطمقة وىذا وفق حقوق شروط محددة 
 .قانونا

أما بالنسبة لمحقوق المادية، فتمثمت في حق المطمقة في نفقة والسكن، وحقيا في التعويض - 
عن الطالق التعسفي وحقيا في المير  متاع بيت الزوجية، غير أنو من خالل تمعننا في قانون 

األسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى نفقة المتعة ىذا ما يجعمنا نتجو إلى 
تعاريف الشريعة االسالمية، ونص عمى الطالق التعسفي وبالرجوع إلى اجتيادات القضاة نجد 

 .أنيم اعتبروا أن المتعة ىي نفسيا التعويض عن الطالق التعسفي

 منو نص عمى أن 16    فيما يخص الصداق أو المير نجد أن المشرع الجزائري في المادة 
الزوجة تستحق الصداق كامال بالدخول وتستحق نصفو عند الطالق قبل الدخول، أما بالنسبة 

لمشريعة االسالمية فقد ذكر الفقياء أن الزوجة المطمقة تستحق الصداق المسمى كامال بالدخول 
 .الحقيقي

 من قانون األسرة 61وكذا ليا الحق في النفقة واإلسكان طيمة فترة العدة تطبيقا لنص المادة 
 من نفس القانون ، ونفقة المتعة 80الجزائري، كما أن ليا أيضا نفقة اإلىمال بنص المادة 
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 من 52والتعويض عن الضرر الالحق بيا في حالة تعسف الزوج في الطالق طبقا لممادة 
 .ج.أ.ق

 :التوصيات

بعد الدراسة النظرية لمموضوع في ضوء ما توصمنا إليو من نتائج، يمكن تقديم جممة من 
االقتراحات التي من شأنيا أن تساىم ولو بقدر محدود في توضيح أكثر ليده الحقوق وذلك 

 :بيدف استقرار قانون األسرة بيذه االقتراحات ىي

  فرض المتعة لكل مطمقة عدا من طمقت قبل الدخول وقد فرض ليا مير، فميا نصف ما 
فرض ليا والتزام بأحكام المتعة فيما ورد في الشريعة االسالمية حيث أن ضرر الطالق يمحق 

 .المطمقة سواء كان الطالق تعسفيا أو غير تعسفي

 .   ضرورة منح الحاضنة غير األم مسكنا لمممارسة الحضانة، رعاية لمصمحة المحضون
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 القرآن الكريم- 1

 : القواميس- 2

أبو الفاضل جمال الدي محمد، لسان العرب، المجمد الثالث عشر، الطبعة الخامسة، دار - 1
 .صادر، لبنان، دون ذكر سنة النشر

 .عبد اليادي ثابت، المسان العربي الصغير، قاموس عربي، دار اليداية، الجزائر- 2
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2000. 
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 .1993سوريا، 

، دار 20أبي إسحاق بن عمي بن يوسف الشيرازي، تكممة المجموع شرح المذىب، المجمد - 4
 .2007الكتب العممية، لبنان، 

أحمد بن محمد أحمد الدردير، الشرح الصغير عمى أقرب المسالك إلى مذىب االمام مالك، - 5
 .1991، دار المعارف، القاىرة، 2ج

 .1986محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، - 6
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، 3محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي اليمني، المذىب في الفقو االمام الشافعي، ج- 7
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دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار - الرشيد بن شويخ، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل- 9
 .2008الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .2008باديس ديابي، آثار فك الرابطة الزوجية، دار اليدى، الجزائر، - 10
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 .2000المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الزواج والطالق، الطبعة 1بمحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، ج- 12
 .2005الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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عبد العزيز سعد، قانون األسرة الجزائري في ثوبو الجديد، أحكام الزواج والطالق بعد - 17
 .2001التعديل، دار ىومة، الجزائر، 
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عبد الفتاح تقية، قضايا شؤون األسرة من منظور الفقو والتشريع والقضاء، منشورات - 21
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 :النصوص القانونية- 6

 والمتضمن قانون األسرة، ج ر 1984 يونيو سنة 09 المؤرخ في 11- 84قانون رقم - 01
 15، ج ر عدد 02-05 المعدل والمتمم باألمر رقم 1984 جوان، 12 مؤرخة في 24عدد 

 .2005 فبراير 27المؤرخ في 

 2015 يناير 04 الموافق ل 1436 ربيع األول عام 13 المؤرخ في 15/01قانون رقم - 02
 ربيع األول عام 16المؤرخة في  1 عددالمتضمن إنشاء صندوق النفقة، الجريدة الرسمية 

 .2015 يناير 7 ه الموافق ل 1496

 :أحكام وقرارات المحكمة العميا- 7

 .01عدد : ق. ، م33762، ممف رقم 09/07/1984قرار المحكمة العميا المؤرخ في - 1

، 1989ق لسنة . ، م41560، ممف رقم 07/04/1986قرار المحكمة العميا المؤرخ في - 2
 .02: العدد

، المجمة 57756، ممف رقم 22/01/1990المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية - 3
 .1992القضائية 

، 1993ق لسنة . ، م39731، ممف رقم 27/01/1986قرار المحكمة العميا المؤرخ في - 4
 .04:العدد

، 2004ق لسنة . ، م288072، ممف رقم 31/07/2002قرار المحكمة العميا المؤرخ في - 5
 .01العدد 

، 2004ق لسنة . ، م276760، ممف رقم 13/03/2003قرار المحكمة العميا المؤرخ في - 6
 .01العدد 
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: ، نشرة القضاء، العدد348644، رقم 14/12/2005قرار المحكمة العميا المؤرخ في - 7
59. 

م . م. ، م358248، ممف رقم 12/07/2006المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية - 8
 .02: ، عدد2006

ق . ، م368660، ممف رقم 12/07/2006المحكمة العميا، غرفة األحوال الشخصية - 9
 .01، العدد 2006لسنة 

 

 

 

 

 

 


