آثـــار بطــالن الــــزواج

المقدمـة
ٌصؾ المولى عز وجل فً محكم كتابه الكرٌم العبلقة القابمة بٌن الرجل والمرأة فً
تعبٌر دقٌق وجمٌل ،حٌث ٌقول تعالى" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" ّوفً هذه اآلٌة الكرٌمة
قمة التصوٌر وقمة الجمال للرابطة الجسدٌة والرابطة الروحٌة بٌن الرجل والمرأة فً آن
واحد.
فاللباس أهم شًء ٌستر به اإلنسان بدنه ،والرجل والمرأة كل منهما لباس لآلخر أي ستر
للثانً من الناحٌ ة الجسدٌة والروحٌة ،فلٌس هناك أحد أستر لآلخر من الزوجٌن المتحابٌن
ٌحرص كل منهما على اآلخر فً ماله وٌصون عرضه ونفسه وٌحمً أسراره.
فالحٌاة الزوجٌة كما وصفها القرآن الكرٌم وصورها آٌة من آٌات هللا فً قمة اإلبداع قل
من ٌعرفه ،فتحدث التراكمات والمشاكل بسبب الجهل لٌس بهذه اآلٌة بل بهذا الرباط والعبادة
المقدسة.
ومن نعم هللا " سبحانه وتعالى" أن ٌسر أسباب العٌش ضمن نطاق أسري بحل هذه
الرابطة ٌتبلءم وتركٌبتهم االجتماعٌة ،وٌإثر فً تكوٌن الفرد بؤسسه ووظابفه.
ومادامت الزوجٌة سنة من سنن هللا فً الخلق ،فقد كانت لها كذلك ضوابط ومعاٌٌر
وأسس تتبلءم ومقتضٌات وحاجٌات هده الحٌاة ،لٌكون لها أسلوب مختار من هللا تعالى للحفاظ
علٌها أال وهو التناسل.
فالتناسل أهم شًء للتكاثر وتحقٌق االستمرارٌة فً هذه الحٌاة بعد أن هٌؤ هللا " سبحانه
وتعالى" كبل الزوجٌن حتى ٌكون لكل واحد منهما الدور األمثل فً تحقٌق الؽاٌة التً وجد من
أجلها.
وقد جاءت مختلؾ الشرابع الوضعٌة رؼم اختبلؾ مذاهبها مإٌدة لذلك باختبلؾ التصور
من شرٌعة إلى أخرى وفق نطاق خاص ٌتبلءم معها ،وبما أن الشرٌعة اإلسبلمٌة إحدى هاته
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الشرابع قد أولت هذا الجانب اهتماما خاصا ،فرأت أن التناسل ال ٌتم إال عن طرٌق الزواج
الشرعً.
ومن هذا ٌمكن تعرٌؾ الزواج شرعا بؤنه "عقد ٌفٌد حل استمتاع الرجل بالمرأة ما لم
ٌمنع من العقد علٌها مانع شرعً ،فإذا لم ٌإد العقد إلى حل االستمتاع فبل ٌكون عقد شرعً"
و قد حدد مفهوم الزواج المشرع الجزابري فً نص مادته الرابعة من األمر رقم -50
 54المإرخ فً  72فبراٌر 7550بؤن
" الزواج هو عقد رضابً ٌتم بٌن رجل وامرأة على الوجه الشرعً ،من أهدافه تكوٌن
أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجٌن والمحافظة على األنساب ".
ومادام أن الزواج قد شرع لتحقٌق أهداؾ معٌنة ووجد ألجل مقاصد جمة ذكر منها سابقا
تحقٌق النسل وكذا إحصان الزوجٌن وتقوٌة الروابط بٌن الزوجٌن خاصة وبٌن أفراد المجتمع
عامة مصداقا لقوله تعالى " وجعلناكم شعوبا وقبابل لتعارفوا "
رؼم ذل ك إال أن الطبٌعة لهذه العبلقة الزوجٌة قد تعترٌها أثناء التكوٌن بعض النقص
لٌؽٌر من مراكز هاته العبلقة ،وقد تكون سببا فً إعاقتها فٌصعب على الزوجٌن المواصلة ،بل
تكون فً أؼلب األحٌان مستحٌلة وهنا نكون أمام بطبلن عقد الزواج وإنهابه.
وعلٌه فإننا نكون أمام بطبلن عقد الزواج إذا فقد ركن من أركانه األساسٌة ،أو اختل فٌه
شرطان من الشروط التً اعتبرها المشرع من شروط الصحة وٌكون فً نظر القانون الذي
قرر إبطاله ولو بعد الدخول وٌصبح عقدا معدوما كؤن لم ٌكن.
و األصل أن العقد الباطل ال ٌرتب أي آثار إال إذا تم الدخول مراعاة لبعض االعتبارات
خاصة بالمرأة واألوالد ،وبحكم من الشارع بما رتبه الشرع والقانون من آثار متمثلة فً اآلثار
الشخصٌة واآلثار المالٌة فإننا نقؾ لوهلة لنتساءل:
ـ كٌؾ عالج المشرع الجزابري هذه اآلثار فً ظل النكاح الباطل وما مدى موافقته فً
ذلك إلى الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
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وقد ارتؤٌنا فً دراسة بحثنا من عدة جهات من الشرع والقانون ،فكان واجبا علٌنا مناقشة
بعض التساإالت المتعلقة بهذا الموضوع ومنها:
ـ هل تختلؾ هده اآلثار من الزوجٌن إلى األوالد؟ وهل ما ٌثبت للزوجٌن ٌثبت لؤلوالد؟
وستتم اإلجابة على هذه األسبلة وؼٌرها بتوفٌق من هللا وذلك لما لموضوعنا من أهمٌة
وقٌمة فً نطاق الشرع والقانون فهو ٌتناول جانبا مهما فً حٌاة اإلنسان وسر وجوده.
ـ و نتعرض كفصل تمهٌدي ألسباب بطبلن الزواج دارسٌن فً ذلك اختبلل ركن الرضا
وموقؾ المشرع منه فً المبحث األول ،أما المبحث الثانً قد خصصناه القتران العقد
بشرط أو اشتماله على مانع من موانع العقد وكفصل أول إلى اآلثار الشخصٌة متتبعٌن
ذلك فً مبحثٌن المبحث األول خاص باآلثار الشخصٌة للزوجٌن وما تمثله هاته اآلثار من
وجوب التفرقة بٌن الزوجٌن وهل نكون أمام ثبوت العدة أم ال وحرمة المصاهرة.
والمبحث الثانً تناول اآلثار الشخصٌة بالنسبة لؤلوالد وما عالجه من ثبوت نسب ووالٌة
وحضانة.
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى اآلثار المالٌة فٌما ٌخص الفصل الثانً كالمهر والنفقة ومدى
وجوب التعوٌض فً الزواج الباطل كمبحث أول خاص بالزوجٌن وكمبحث ثانً خاص
باألوالد وما ٌحوٌه من مٌراث ونفقة.
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الفصل التمهٌدي :أسباب بطالن الزواج.
إن بطبلن عقد الزواج فً جمٌع صوره وفً جمٌع حاالتهٌ ،مكن إرجاعه أو رده إلى
سبب جوهري ،وهو مخالفة التصرؾ لناحٌة جوهرٌة ،حٌث تعتبر هذه الناحٌة شرط أساسً ال
ٌمكن للعقد أن ٌنعقد بدونه ،أما إذا وقع وانعقد العقد فإن البطبلن سٌترتب ال محالة لفقد هذا
الشرط األساسً – وقد ٌكون هذا الشرط مرتبط باألوصاؾ المشروطة شرعا فً مقومات
التصرؾ وأركانه ،أوإدا كانت شكلٌة محضة.
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وعلٌه فإن العقد الباطل ٌترتب على فقدان العقد ألحد مقوماته األساسٌة أي التً هً
أركانه.
فالركن :هو جانب الشًء القوي الذي ٌتوقؾ علٌه وجوده بكونه جزءا من الماهٌة،
– فركن الشًء هو ما ٌقوم به الشًء وٌتحقق به وجوده بحٌث إذا انتفى لم ٌكن له وجود.
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فً حٌن نجد أن الحنفٌة قد عرفوا الركن بؤنه " ما ٌتوقؾ على وجوده الشًء ،وٌكون
جزءا داخبل فً الماهٌة الحقٌقٌة للشًء ".
و قد ذهب المالكٌة إلى أن أركان عقد الزواج خمسة :ولً المرأة ،الصداق ،الزوجة،
الزوج ،الصٌؽة.
والشافعٌة رأوا كذلك أن أركان الزواج هً :الزوجة  ،الزوج  ،الولً  ،الصٌؽة.3
 نجد أن الفقهاء قد تحدثوا فً أركان عقد الزواج وشروطه ،فتحدثوا عن ركن الرضا(بشقٌه) اإلٌجاب والقبول وصٌؽة كل منهما.

 1األستاذ  :مصطفى أحمد الزرقا ،المدخل الفقهً العام ،إخراج جدٌد ،الجزء الثانً ،دار القلم ،طبعة أولى ،صفحة.907.
 2دكتور :محمد كمل الدٌن إمام ،الدكتور :جابر عبد الوهاب سالم الشافعً ،مسابل األحوال الشخصٌة ،طبعة ،2002
منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت لبنان صفحة.
 3الدكتور:عبد الرحمن الجزابري ،الفقه على المذاهب األربعة ،الجزء الرابع ،دار الكتاب العربً ،بٌروت لبنان .صفحة 79
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كما تناولوا فً مواضٌعهم المختلفة ركن اإلشهاد ومدى اعتباره شرط من شروط الصحة
أو اعتباره شرط نفاذ ،هذا ولم ٌهملوا الوالٌة فً الزواج فطرحوا إمكانٌة تزوٌج المرأة نفسها
بنفسها أو بواسطة من ٌكون ولٌا علٌها حتى وإن كانت أمها أو جدتها.1
ـ هذا وفٌما ٌخص المشرع الجزابري فقد نص فً قانون األسرة الجزابري المعدل
بموجب األمر ( )54/50على اعتبار الرضا وحده كركن من أركان عقد الزواج ،وهذا ما
ورد فً نص المادة  54بقولها " ٌنعقد الزواج بتبادل رضا الزوجٌن ".
و اعتبر فً نص المادة  54مكرر أن أهلٌة الزواج ،الصداق ،الولً ،وانعدام الموانع
الشرعٌة ،شروطا لعقد الزواج ولٌس أركانه.
ـ ومن هنا ٌمكن القول أن المشرع الجزابري قد أثار هو اآلخر أن الركن هو جزء من الحقٌقة
والشرط لٌس جزءا منها ،وإنما الزم وجود الشًء نفسه ألن الركن هو شرط انعقاد وبدونه فبل
وجود للعقد من أصله ،بٌنما شرط الصحة هو الذي ٌعرض العقد للبطبلن النسبً أو ما
ٌصطلح علٌه بتسمٌة العقد الفاسد.2

 1األستاذ :عبد الرحمن سعد،الزواج والطبلق فً قانون األسرة الجزابري ،طبعة ثالثة ،7771دار هو ما للطباعة والنشر
والتوزٌع الجزابر صفحة.721.
 2الدكتور :بلحاج العربً ،أبحاث ومذكرات فً القانون والفقه اإلسبلمً،الجزء األول ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر
 ،7771صفحة.751.
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المبحث األول:اختالل ركن الرضا.
أركان عقد الزواج هً أجزاإه التً ٌتركب منها وٌتحقق بها وجوده وانعقاده وبدونها ال
ٌتحقق وال ٌوجد عقد زواج والمتمثلة فً العاقدان و صٌؽة العقد المكونة من اإلٌجاب والقبول،
ولما كان وجود الصٌؽة ٌستلزم وجود العاقدٌن فقد اقتصر أؼلب الفقهاء على قولهم بؤن أركان
الزواج هً (اإلٌجاب والقبول).
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مما ٌلزمنا القول أن الركن الحقٌقً للزواج هو رضا الطرفٌن ومدى توافق إرادتٌهما فً
االرتباط ،مفصحٌن عن ذلك بعبارات واضحة ،فما هو المقصود من اإلٌجاب والقبول.
أ -اإلٌـجـابٌ :تفق الفقهاء على أن اإلٌجاب هو ما ٌصدر من أحد العاقدٌن ٌدل على أنه
ٌود االرتباط بعبلقة زوجٌة مع طرؾ العقد اآلخر ،وٌسمى بالتالً موجبا.
ب -القبـولٌ :عرؾ الفقهاء القبول بؤنه الكبلم الذي ٌصدره المتعاقد الثانً الذي وجه له
اإلٌجاب ٌدل على موافقته على ما أوجبه الموجب ،وٌسمى القابل.
ووفق ما نص علٌه المشرع الجزابري أن الرضا ركن من أركان عقد الزواج ال ٌنعقد
بدونه ،ولكن حتى ٌكتمل هذا الركن البد له أن ٌحوي مقوماته ،فبل بد أن ٌكون صادرا عن ذي
أهلٌة ،وبلفظ صرٌح ٌفٌد معنى الزواج ،فإن كان عاجزا عن النطق فتكفً اإلشارة وهذا ما
نصت علٌه المادة  05قانون أسرة جزابري " ٌكون الرضا بإٌجاب من أحد الطرفٌن وقبول
من الطرؾ اآلخر بكل لفظ ٌفٌد معنى النكاح شرعا".
وٌصح اإلٌجاب والقبول من العاجز بكل ما ٌفٌد معنى النكاح لؽة أو عرفا كالكتابة
واإلشارة ".
ومادام ركن الرضا ركن حقٌقً وأساسً النعقاد الزواج ،فٌجب أن ٌكون هذا الركن
صحٌحا .ولكن السإال الذي ٌطرح اآلن متى نكون أمام اختبلل هذا الركن؟

 1الدكتور:حسن علً ألسمنً ،الوجٌز فً األحوال الشخصٌة ،المجلد األول ،طبعة ،7777 ،7772صفحة.17.
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المطلب األول :عناصر ركن الرضا.
إن لركن الرضا عنصرٌن أساسٌٌن ،إذا اختبل سٌإدٌان إلى اختبلله ،فما هً أهم
عناصره.
تتمثل عناصر ركن الرضا فٌما ٌلً:
1ـ األهلٌة :استعرض فً ذلك الدكتور حسٌن خلؾ الجبوري تعرٌفات األصولٌٌن والفقهاء
لؤلهلٌة على أنها " صبلحٌة اإلنسان لما ٌجب علٌه من الحقوق وما ٌلزمه من الواجبات بعد
توفر الشروط البلزمة فً المكلؾ ،لصحة ثبوت الحقوق له والواجبات علٌه1".هذا فٌما ٌخص
األهلٌة بصفة عامة والتً تدخل فٌها أهلٌة الوجوب ،وأهلٌة األداء.
أما أهلٌة الزواج فهً  '' :تمتع الشخص بالحقوق وااللتزامات ابتداءا من اللحظة التً
ٌبلػ فٌها الشخص السن المعٌن للزواج '' .ولقد تطرق الفقهاء المسلمٌن لهذا الشرط بإسهاب
بؽٌة تح دٌد السن المعٌنة للزواج ،فرأوا أن أهلٌة الفتى والفتاة هً مرحلة البلوغ والتً تؤتً بعد
مرحلة الطفولة والتمٌٌز وتظهر عند الفتى باالحتبلم وعند الفتاة بالحٌض.
وفً حٌن اعتبر المشرع الجزابري الزواج من التصرفات التً تقتضً توفر األهلٌة
الكاملة لما ٌترتب علٌه من التزامات مالٌة ،وواجبات اجتماعٌة عابلٌة ،2فقد قرر أن ٌكون
تقدٌر السن الشرعً للزواج وقت انعقاد العقد ولٌس وقت الدخول ،معتمدٌن فً ذلك على
البٌانات الواردة فً سجل الحالة المدنٌة للزوجٌن  ،حٌث تكتمل أهلٌة الرجل والمرأة ببلوغ 04
سنة وهذا ما جاء فً المادة  2من قانون األسرة الجزابري " تكتمل أهلٌة الرجل والمرأة فً
الزواج بتمام  04سنة وللقاضً أن ٌرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ،متى
تؤكدت قدرة الطرفٌن على الزواج".

 1الدكتور:عمر سلٌمان األشقر ،أحكام الزواج فً ضوء الكتاب والسنة ،الطبعة الثانٌة ،7779 ،دار النقاش للنشر والتوزٌع،
األردن ،صفحة.707.
 2الدكتور األستاذ:عبد الرحمن سعد ،الزواج والطبلق فً قانون األسرة الجزابري ،طبعة ثالثة  ،7771دار هو ما للطباعة
والنشر والتوزٌع الجزابر صفحة .721.
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و مما ٌستخلص من هذه المادة استثناء أنه ٌجوز للقاضً الترخٌص بالزواج بعد إجازة
الولً للمجنون ،أو المعتوه ،إذا ثبت بتقرٌر هٌبة من أطباء األمراض العقلٌة أن زواجه ٌفٌد فً
شفابه ،طبقا ألحكام قانون األسرة المادة .30
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مما ٌعنً أنه من كان فاقدا لؤلهلٌة كالمجنون ،أو ناقص األهلٌة لصؽر السن ٌنوب عنه
قانونا الولً أو الوصً.
هذا ولم ٌنسى المشرع كذلك أنه من بلػ سن التمٌٌز ولم ٌبلػ سن الرشد طبقا للمادة 34
قانون مدنً 2،تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له ،وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقؾ على
إجازة الولً.....وفً حالة النزاع ٌرفع األمر للقضاء المادة  34قانون أسرة بنصها "من بلػ
سن التمٌٌز ولم ٌبلػ سن الرشد طبقا للمادة ( )34من القانون المدنً تكون تصرفاته نافذة إذا
كانت نافعة له ،وباطلة إذا كانت ضارة به ،وتتوقؾ على إجازة الولً أو الوصً فٌما إذا كانت
مترددة بٌن النفع والضرر ،وفً حالة النزاع ٌرفع األمر للقضاء".
وٌتمثل العنصر الثانً المكون لركن الرضا السلٌم فً:
2ـ خلو اإلرادة من العٌوب:
بمعنً وجود إرادة حرة كاملة أي بمفهوم آخر ضرورة خلو اإلرادة من عٌوب الرضا،
وٌقصد بها أمور تلحق إرادة أحد المتعاقدٌن أو كلٌهما فتفسد الرضا دون أن تزٌله  ،فالرضا
موجود ؼٌر أن اإلرادة ؼٌر سلٌمة .
ولما كان أساس الزواج هو الرضا واالختٌار فعلٌه ال ٌنعقد الزواج إذا شاب هذه اإلرادة
عٌب ما مما ٌإدي إلى اختبلل ركن الرضا ومن بٌن األمور التً تشوب اإلرادة اإلكراه سواء
كان هذا اإلكراه مادٌا أو معنوٌا باعتباره ماسا بقاعدة الحرٌة فً التراضً ،وتجدر اإلشارة
هاهنا أن الؽلط فً الشخص أو فً صفة من صفاته األساسٌة  ،وكذا التدلٌس عن طرٌق
 1المادة،27،قانون أسرة"من كان فاقد األهلٌة أو ناقصها لصؽر السن أو جنون أو سفه ٌنوب عنه قانونا ولً أو وصً أو مقدم
طبقا أحكام هذا القانون
 2المادة،14،قانون مدنً" كل من بلػ سن التمٌٌز ولم ٌبلػ سن الرشد وكل من بلػ سن الرشد وكان سفٌها أو ذا ؼفلةٌ،كون
ناقص األهلٌة وفقا لما ٌقرره القانون
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است عمال الحٌل أو الخداع هً أٌضا من العٌوب التً قد تشوب اإلرادة فً مجال عقد الزواج
فتإثر علٌه ،أما االستؽبلل فبل ٌمكن أن ٌعٌب اإلرادة فً عقد الزواج ألنه ٌتعلق بالعقود ذات
طبٌعة مالٌة.
أ-اإلكراه  :هو ضؽط ٌقع على أحد المتعاقدٌن ،فٌولد فً نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد ،وهذا
هو اإلكراه المعنوي ومثاله ،أن ٌضرب شخص آخر ،أو ٌهدده بالقتل ،أو باالعتداء على
العرض ،أو بإثارة فضٌحة...،حتى ٌحمله على التعاقد.
أما اإلكراه المادي :فهو ٌعدم اإلرادة ،بؤن المكره لن تكون به اإلرادة مطلقا ،ومثاله أن ٌمسك
شخص عنوة بإبهام شخص آخر وٌطبع بصمته على عقد مكتوب أو سند دٌن،1وعلٌه فإن
أساس اإلكراه أن ٌتم التعاقد المشوب به تحت سطوة رهبة تتولد فً نفس المتعاقد ،بحٌث أن
إرادته لم تؤت عن حرٌة واختٌار ،ونجد أن المشرع الجزابري قد أولى أهمٌة بالؽة بهذا العٌب
فً نصوص قانون األسرة حٌث نص فً المادة  04من القانون السالؾ الذكر أنه " ال ٌجوز
للولً أبا كان أو ؼٌره أن ٌجبر القاصر التً هً فً والٌته على الزواج ،وال ٌجوز له أن
ٌزوجها بدون إرادتها ".
فمن خبلل هذه المادة ٌتضح لنا أن اإلكراه عٌب من العٌوب التً تإثر على اإلرادة
الحرة فً الزواج ،ونجد أن الم شرع قد عبر على اإلكراه بلفظ " أن ٌجبر" ،أي أن ٌستعمل
الولً سلطته فً تزوٌج من فً والٌته من دون رؼبتها.
ب-الغلط :هو وهم أي اعتقاد خاطا ٌقوم فً ذهن المتعاقد فٌدفعه إلى التعاقد،وهذا هو
مفهومه فً الشرٌعة العامة للقانون أي القانون المدنً،وفً حالة إذا ما وقع الؽلط فً عقد
الزواج فإنه ٌعٌب اإلرادة وقد ٌإدي إلى بطبلن العقد وهو ٌنقسم إلى:
*الغلط المفسد لإلرادة  :ونكون أمامه فً حالة الؽلط فً صفة من الصفات الجوهرٌة فً
الشخص ،ومثال ذلك إبرام عقد الزواج على أساس السبلمة الصحٌة لطرفً العقد ثم ٌكتشؾ

 1الدكتور:محمد صبري السعدي،شرح القانون المدنً الجزابري،الجزء األول،الطبعة الثانٌة ،2001،دار الهدى عٌن ملٌلة
الجزابر ،صفحة772،777.
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أحدهما عدم سبلمة الطرؾ األخر كالعقم مثبل فهذا ؼلط فً صفة جوهرٌة فً الشخص تإدي
إلى عدم تحقٌق الهدؾ الربٌسً من العقد.
*الغلط المعدم لإلرادة  :وٌتحقق فً حالة الؽلط فً ماهٌة العقد ،والمقصود منه أن ال
ٌكون إرادة أحد الطرفٌن إلى إبرام عقد الزواج ،وٌكون ها هنا العقد مبطبل بطبلنا مطلقا
النعدام األساس.
المطلب الثانً :موقف المشرع الجزائري من اختالل ركن الرضا.
وفق ما نص علٌه المشرع الجزابري فبما ٌخص موضوع الرضا ومدى اعتباره ركنا
أساسٌا النعقاد الزواج حٌث جاء فً ظل قانون  00/33فً المادة  54قانون األسرة الجزابري
على انهٌ ":تم عقد الزواج برضا الطرفٌن "....وجاء مإكدا لذلك فً المادة  54من قانون
األسرة الجدٌد رقم .54/57المإرخ فً  72فبراٌر  .7550بقولها ٌنعقد الزواج بتبادل رضا
الطرفٌن وقبول من الطرؾ اآلخر ".
فبما أن أساس الزواج الصحٌح هو الرضا واالختٌار فبل ٌنعقد الزواج باإلكراه أو اإلجبار
أو الؽلط المفسد لئلرادة مما ٌجعل موقفه صرٌحا فً أن اختبلل ركن الرضا ٌإدي إلى
البطبلن المادة ٌ " 44بطل الزواج إذا اختل ركن الرضا".
هذا وقد تطرق المشرع كذلك إلى العاجز عن الكبلم حٌث مكنه هو اآلخر من التعبٌر عن
إرادته باإلشارة  ،أو الكتابة حتى.
لٌإكد من خبلل ذلك أنه ال ٌوجد زواج بدون رضا سلٌم  ،وبالتالً رتب البطبلن التام فً
حالة اختبلل هذا الركن.
المبحث الثانً :ارتباط العقد بشرط ٌنافٌه أو اشتماله على مانع من موانع الزواج.
إن البطبلن هو الجزاء الذي قرره المشرع الجزابري على العقد الذي لم ٌستوؾ الشروط
المنصوص علٌها فً القانون ،أو اشتمل على شرط ٌنافً مقصود العقد تنص المادة  40قانون
أسرة ":إذا اقترن عقد الزواج بشرط ٌنافٌه كان ذلك الشرط باطبل والعقد صحٌحا "
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أو اشتمل كذلك هذا العقد على مانع ٌحول دون المقصد الذي وجد من أجله هذا العقد
وٌكون هذا مانع للزواج.
المطلب األول  :اقتران العقد بشرط ٌنافٌه.
إذا اقترن عقد الزواج بشرط فإما أن ٌكون هذا الشرط ٌتماشى ومقتضٌات العقد ،وإما
شرط ٌتنافى ومقتضٌات العقد.فؤما الشروط التً تتماشى ومقتضٌات العقد فهً لٌست محل
دراستنا ،ولكن نشٌر إلٌها وهً تنقسم إلى قسمٌن:
0ـ شروط ٌجب الوفاء بها وشروط فٌها نفع للمرأة :أما الشروط التً ٌجب الوفاء بها،
ٌجب أن تساٌر أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة وتكون فً حدود قانون األسرة الجزابري مما ٌدخلها
فً إطار الحرٌة التعاقدٌة وهذا تطبٌقا لنص المادة  051من القانون المدنً " العقد شرٌعة
المتعاقدٌن " وهذا ما أشارت إلٌه المادة  04من قانون األسرة بقولها " للزوجٌن أن ٌشترطا فً
عقد الزواج أو فً عقد رسمً الحق كل الشروط التً ٌرٌانها ضرورٌة وال سٌما شرط تعدد
الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون" فمن خبلل هذه المادة
ٌتضح لنا أن المشرع لم ٌحدد االشتراط فً قانون األسرة شرٌطة أال تتعارض هذه الشروط
وأحكام قانون األسرة المستمد من أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة فمتى كان ذلك كان البطبلن حكم
هذه الشروط باتفاق العلماء مصداقا لقوله صلى هللا علٌه وسلم "المسلمون عند شروطهم إال
شرطا أحل حراما أو حرم حبلل" كاشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج علٌها فهذا
الشرط ٌخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة التً أحلت له أربع زوجات وكذلك قانون األسرة فً
مادته (.)53
أما الشروط التً فٌها نفع للمرأة اختلؾ فٌها العلماء بٌن من ٌرى عدم الوفاء بها و بٌن
من ٌرى بوجوب الوفاء بها ،أمثال األحناؾ والشافعٌة استنادا لقوله صلى هللا علٌه وسلم
"المسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حبلال ".و هذه الشروط تدخل ضمن
حرٌة االشتراط التً جاء بها القانون المدنً فً مادته " 051العقد شرٌعة المتعاقدٌن فبل ٌجوز
نقضه وال تعدٌله إال باتفاق الطرفٌن"
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أما الشروط التً هً محل دراستنا فتتمثل فً :
أـ الشروط التً تتنافى ومقتضٌات العقد:هذه الشروط بدورها قد قسمت إلى:
 0ـ شروط ال ٌجب الوفاء بها.
 7ـ شروط نهى الشارع عنها.
1ـ الشروط التً ال ٌجب الوفاء بها :عادة تكون هً الشروط التً ال ٌكون الوفاء بها لكن
العقد صحٌح ،كاشتراط الزوجة على زوجها أن ٌطؤها مرة فً الشهر أو أن ٌشترط علٌها هو
إن كانت موسرة أن تنفق علٌه من مالها ،فهذه الشروط كلها باطلة ألنها تنافً روح العقد،
كالؽاٌة التً وجد ألجلها هذا العقد من األساس فً حٌن ٌبقى العقد صحٌحا وهذا ما ذهب إلٌه
الظاهرٌة وفرٌق من الحنابلة ودلٌلهم فً ذلك قوله تعالى "ومن ٌتعد حدود هللا فؤولبك هم
الظالمون".1
والسنة قوله صلى هللا علٌه وسلم"من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس فٌه فهو رد".
2ـ الشروط التً نهى الشارع عنها:كاشتراط المرأة عند زواجها طبلق ضرتها مثبل فعن أبً
هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم "نهى أن ٌخطب الرجل على خطبة أخٌه
أو ٌبٌع على بٌعه وال تسؤل المرأة لتكفا ما فً صفحتها أوفً إنابها فإنما رزقها على هللا
تعالى"متفق علٌه.

2

 1سورة البقرة ،اآلٌة227 ،
 2ابن القٌم الجوزٌة ،زاد المعاد فً هدي خٌر العباد،الجزء الثانً،الطبعة السادسة،7721،مإسسة الرسالة ،مكتبة المنار
اإلسبلمٌة،صفحة127.
12

آثـــار بطــالن الــــزواج
المطلب الثانً:اشتمال العقد على مانع من موانع الزواج .
المانع لؽة :العابق .أو ما ٌحد عن الشًء.
المانع اصطبلحا :هو ما ٌمنع من تحقق إرادة شخصٌن من الزواج واالقتران.

1

نهً قانونً نتٌجة حالة الحقة بالشخص حٌث ٌحرم علٌه القانون لوجدها إجراء عقد
الزواج والحالة البلحقة باإلنسان قد تكون صادرة عن فعل المتعاقدٌن كالزنا مثبل وؼما عن
صفة فً العاقدٌن مإبدة أو مإقتة تتناولهما مباشرة أو تتناول أحدهما كالقرابة والمصاهرة
والرضاع على الحالة األولى وكاختبلؾ الدٌن على الحالة الثانٌة وإذا نظرنا إلى المرأة بحسب
طبٌعتها وفطرتها فإنها تكون محبل للعقد علٌها فٌما إذا كان راؼبا ٌحل لها شرعا فله أن
ٌتزوجها وفً الحال ،وقد ال تكون محبل للعقد فٌما إذا كانت محرمة ٌتمنع العقد علٌها.
لذلك ٌشترط فً المرأة التً ٌراد العقد علٌها أن تكون ؼٌر محرمة على من ٌرٌد الزواج
بها سواء كان هذا التحرٌم مِإقتا أو مِإبدا وهذا لقوله صلى هللا علٌه وسلم "إن هللا فرض
فرابض فبل تضٌعوها وحد حدودا فبل تتعدوها".
كما أن المشرع قد أورد فً نص المادة  44قانون أسرة وجوب أن ٌكون الزوجٌن
خالٌٌن من الموانع الشرعٌة.
كما نص فً المادة  47قانون أسرة على بطبلن الزواج إذا اشتمل على مانع.
أما بخصوص الموانع (وهً الموانع المإقتة والموانع المإبدة) وتفصٌلها فسٌؤتً بٌانها
الحقا فً الجزء المخصص لها من هذه الدراسة.

 1الجٌبلنً بن الحاج ٌحٌا ،باحسن البلٌش ،المرجع السابق ،صفحة.451.
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الفصل األول:اآلثار الشخصٌة للزواج الباطل
إن اآلثار الشخصٌة وباعتبارها تلك الحقوق والواجبات اللصٌقة بالشخص بعٌدا عن ذمته
المالٌة ،بمعنى أنها ؼٌر قابلة ألن تقوم بالمال نتٌجة ألهم الحقوق المشتركة بٌن الزوج
وزوجته ،والمترتبة على الزواج الشرعً ،كتمكٌن كل من الزوجٌن لآلخر وفق ما تفرضه ها
ته العبلقة أو الرابطة الزوجٌة وما ٌحرم من قبل ذلك.
إال أنه وببطبلن عقد الزواج تقطع الرابطة الزوجٌة وفً الحال ،مما ال ٌرتب أي آثار إذا
لم ٌكن قد وقع الدخول ،فبل ٌصبح أي حق قابم بٌنهما كحق استمتاع الزوج بزوجته فبل تحل له
بعد ذلك ،بل وأكثر من ذلك فقد كٌفوا الفقهاء أن العبلقة القابمة بٌن الزوجٌن بعد الحكم
بالبطبلن عبلقة ؼٌر شرعٌة وتنعت بالزنا " فكل زواج مجمع على بطبلنه ...إذا وطا فٌه فهو
زنا موجب للحد وال عبرة بوجود العقد وال أثر له " 1وخاصة إذا علم من طرؾ أحدٌهما سبب
البطبلن مما ٌقتضً وجوب الحد.
إذن فالزواج الباطل ال ٌترتب علٌه أي أثر من آثار الزواج ،ألن وجوده كعدمه ،فبل ٌحل
به الدخول ،وال ٌجب به مهر ،وال نفقة ،وال طاعة ،وال ٌرد علٌه طبلق ،وال ٌثبت به نسب،
وال عدة فٌه بعد المفارقة ،وال ٌثبت به توارث ،وال حرمة المصاهرة إال عند من ٌثبتها بالزنا،
وإذا دخل الرجل بالمرأة بناءا على هذا العقد كانت المخالطة بٌنهما حراماً ،وٌجب علٌهما
االفتراق ،فإن لم ٌفترقا فرق القاضً بٌنهما ،وعلى كل من ٌعلم بذلك الدخول أن ٌرفع األمر
إلى القاضً ،وعلى القاضً أن ٌفرق بٌنهما ألن هذا الدخول زنى وهو معصٌة كبٌرة ٌجب
رفعها ،والفقهاء لم ٌختلفوا فً أنه زنى ولكن اختبلفهم فً وجوب الحد به فذهب مالك
والشافعً وابن حنبل إلى أنه موجب لحد الزنا متى كان الفاعل عاقبلً عالما ً بالتحرٌم ،وذهب
أبو حنٌفة إلى أنه ال ٌوجب الحد ،ألن صورة العقد شبهة تكفً ألن ٌدرأ بها الحد عنه ،ومع
ذلك لم ٌعفه من العقوبة بل قال  :إنه ٌعزر أشد أنواع التعزٌز لقبح فعله ،هذا وقد اتفق الفقهاء

 1الدكتور سٌد سابق ،فقه السنة ،المجلد الثانً ،دار الكتاب العربً ،صفحة121..
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فٌما إذا دخل بمن تزوجها وهو جاهل بؤنها محرمة علٌه على أنه ال ٌحد وال ٌلزمه مهرها بهذا
الدخول ألنه البد من أحد أمرٌن الحد أو المهر وحٌث ال حد وجب مهر المثل.1
وفً هذا اإلطار نجد رأٌا مخالفا خاصة إذا كان الزواج مختلؾ فً فساده كزواج
الشؽار ،أو زواج المحلل ،أو زواج ببل ولً ،أو شهود ،مما ٌنطوي تحت هذا االختبلؾ من
شك فً تصنٌؾ الزواج ضمن الزواج الباطل أو ٌمكن تصحٌحه مما ٌستدعً إباحته وهذا ما
أشار إلٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم بقوله " أدرإوا الحدود بالشبهات "

2

وفً هذا اإلطار ٌقول ابن قدامه " وال حد فً وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حله أو حرمته "
وكإشارة بسٌطة فإن االختبلؾ فً العقد كإباحته أو وجوب درأ الحد بؽٌر شهود ،أو بؽٌر
ولً ،كؤن تزوج المرأة نفسها فإن االختبلؾ فٌه أقوى الشبهات ،وتكٌٌؾ العبلقة على أنها زنا
ٌجوز بدلٌل أنه قد سمٌت بذلك لمجرد العقد وكما ثبت عن عمر رضً هللا عنه جلد الناكح
والمنكوح بمجرد العقد مع االعتقاد بحله.

 1الدكتور :محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،دار الفكر العربً ،القاهرة ،7759 ،صفحة277.
 2الدكتور :سٌد سابق ،فقه السنة ،مرجع سابق ،صفحة.144.
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المبحث األول :بالنسبة للزوجٌن.
العقد الباطل كما سبق ذكره هو ذلك العقد الذي لم ٌشرع بؤصله وال بوصفه والعبلقة فٌه
بٌن الرجل والمرأة عبلقة زنا ،ألنه عقد ال ٌثبت حكمه األصلً ،1وال ٌترتب علٌه أثر وٌعتبر
وجوده كعدمه 2ولكن فً حالة وقوع الدخول فإن الحكم ٌتؽٌر وتترتب علٌه بعض اآلثار
بالنسبة للزوجٌن وأهمها وجوب التفرٌق بٌن الزوجٌن ،وٌطرح التساإل فٌما ٌخص العدة وهل
هً واجبة أم ال ؟ وأخٌرا حرمة المصاهرة .وهذا ما قد تطرق إلٌه المشرع الجزابري فً كثٌر
من نصوصه ،نذكر منها نص المادة  43قانون األسرة وكذا نص المادة  03من نفس القانون
....وؼٌرها مما ٌستدعً تحلٌل هاته المواد كل على حدا لمعرفة كٌفٌة معالجة المشرع لهاته
اآلثار وفق هاته النصوص.

 1األستاذ :مصطفى ،أحمد الزرقاء ،مرجع سابق ،صفحة.99 .
 2الدكتور :فراج حسٌن ،أحكام الزواج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة،اإلسكندرٌة ،7779،صفحة.777.
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المطلب األول :وجوب التفرٌق بٌن الزوجٌن.
سبق الحدٌث أن للزواج مقاصد سامٌة منها أعفاؾ النفس والتناسل ،وتكوٌن أسرة وما
إلى ذلك من تحقٌق السكن فً إطار من المودة والرحمة ،ولكن إذا ظهر بعد ذلك أن هذا الرباط
المقدس ٌشوبه نقص ،أو مانع ٌحول دون تحقٌق هذه المقاصد ،فإنه ال محالة تكون هناك آثار
شخصٌة مترتبة علٌه وهً ؼٌرها المترتبة على العقد الصحٌح نتٌجة التؽٌٌر فً هذا العقد
الذي ٌطرأ علٌه.والمتمثلة فً بطبلن هذا العقد.
وعلٌه إن من بٌن أهم اآلثار الشخصٌة المترتبة على بطبلن الزواج وجوب التفرٌق بٌن
الزوجٌن وفً الحال ،وذلك النتهاء الرابطة الزوجٌة وقت صدور الحكم ببطبلن هذا العقد.
فما هو المقصود بالفرقة الزوجٌة ؟
الفرع األول :تعرٌف الفرقة الزوجٌة.
ٌقول تعالى  ":وفارقوهن بمعروؾ " 1الفرقة لؽة :بضم الفاء اسم من االفتراق ضد
االجتماع.
اصطبلحا :ت عنً انحبلل رابطة الزوجٌة وانقطاع العبلقة بٌن الزوجٌن لسبب من
األسباب التً توجب انقطاعها.

2

والفرقة بٌن الزوجٌن نوعان إما فرقة فسخ وإما فرقة طبلق وقد قال صاحب القوانٌن
الفقهٌة ":إن الفرقة بٌن الزوجٌن تقع على خمسة عشر وجها منها ،....اللعان ،الردة.....،
اختبل ؾ الزوجٌن على الصداق ".فإنه من بٌن األسباب الموجبة للفرقة ما ٌإدي إلى بطبلن
عقد الزواج كتخلؾ الصداق قبل الدخول ،أو المبلعنة بٌن الزوجٌن ،مما ٌتوفر على شرط
ٌتنافى وعقد الزواج ،كما نصت علٌه المادة  47قانون األسرة الجزابري

3

 1سورة الطبلق ،اآلٌة.02.
 2الدكتور :مصطفى عبد الؽنً شٌبة،أحكام األسرة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة،الطبلق وآثاره،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،
 ،2001منشورات جامعة سبها ،ص .75
 3المادة 42قانون األسرة الجزابري"ٌبطل الزواج إذا أشتمل على مانع أو شرط ٌتنافى ومقتضٌات العقد"
17

آثـــار بطــالن الــــزواج
الفرع الثانً :الفرقة فً الزواج الباطل.
فً حال وجوب الفرقة بٌن الزوجٌن وإنهاء الرابطة الزوجٌة ،نكون أمام انقضاء جمٌع
الحقوق ،فبل ٌحق للزوج بعد ذلك االستمتاع بزوجته كونها تحرم علٌه وال ٌجوز له مواطبتها.
وإذا ما أراد استمرار العبلقة الزوجٌة ،فما علٌه سوى إعادة إبرام العقد من جدٌد بعد
صدور الح كم ببطبلن عقد الزواج األول ،شرٌطة أن ٌكون المانع مإقتا ،تنص المادة 73
قانون األسرة الجزابري ":موانع النكاح المإبدة هً:
ـ القرابة.
ـ المصاهرة.
ـ الرضاع.
فإذا ذا كنا أمام مانع من هذه الموانع فإنه ٌستحٌل تصحٌح العقد وال ٌمكن تجدٌده وبالتالً
ٌعتد بالبطبلن.
أما إذا خلى العقد من هاته الموانع جاز إعادة إبرامه من جدٌد وذلك ما نصت علٌه المادة
 45قانون األسرة الجزابري

1

وقد جاء مإٌدا للشرٌعة اإلسبلمٌة فقد دلت على ذلك وحرمت الزواج بالمحصنة ،حتى
ولو وقع بعد الدخول ،ونؤخذ فً ذلك علم الزوجة وجهل الزوج ،كما لو كانت الزوجة مرتبطة
بزوج آخر كالزواج العرفً مثبل ،وبهذا تكون قد وقعت فً جرٌمة الزنا.
وهذا ما أكدته المحكمة العلٌا فً قرار بتارٌخ  ": 0431/51/51من المقرر قانونا أن
اقتران الزوجة بزوج ثان رؼم وجود الروابط الشرعٌة مع زوجها األول فإنها قامت باقتراؾ
جرٌمة الزنا بكل إرادة وال مجال لتفسٌر آخر".

2

المطلب الثانً :العدة.

 1المادة40قانون األسرة" ٌحرم من النساء مإقتا:المحصنة ،المعتدة من طبلق أو وفاة ،المطلقة ثبلثا،كما ٌحرم مإقتا:الجمع
بٌن األختٌن أ وبٌن المرأة وعمتها أو خالتها،سواء كانت شقٌقة أو ألب أو ألم أومن رضاع،زواج المسلمة مع ؼٌر المسلم"
 2المجلس األعلى ،الؽرفة الجنابٌة،7721/01/01 ،ملؾ رقم  ،590ؼٌر منشورة ،بلحاج العربً
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لقد عالج المشرع الجزابري العدة فً نصوص مختلفة ،قد اختلفت بٌن العقد الصحٌح
والعقد الباطل ،نتٌجة انتهاء العبلقة الزوجٌة ،وحصول الفرقة بٌن الزوجٌن بؤي سبب من
األسباب سواء كانت الفرقة من بطبلن ،أم فسخ ،أم وفاة ،فبل ٌجوز للمرأة أن تتزوج بؽٌر
زوجها األول إال إذا انتهت المدة التً حددها الشارع ،هاته المدة التً تعرؾ بما ٌسمى بالعدة،
وما ٌهمنا هو تحدٌد مفهوم العدة وكٌؾ كان موقؾ الفقه من وجوب العدة فً الزواج الباطل ؟
الفرع األول :تعرٌف العدة.
نصت المادة  43قانون األسرة الجزابري ":كل زواج بإحدى المحرمات ٌفسخ قبل
الدخول وبعده وٌترتب علٌه...ووجوب اإلستبراء " نجد أن المشرع فً هذه المادة قد جاء
بعبارة أو لفظ اإلستبراء دون تحدٌد لمفهومه أٌقصد باإلستبراء العدة وإن كان كذلك فهل تسري
علٌها نفس األحكام من حٌث المدة الشرعٌة لعدة الزوجة وكذا بدء سرٌانها ؟ أم أن هناك فرق
بٌنهما ؟
وحتى نتمكن من اإلجابة ٌجب تعرٌؾ العدة أوال.
إن اعتبار العدة هً المدة التً حددها الشارع بعد الفرقة ،وٌجب على المرأة االنتظار
فٌها بدون زواج حتى تنقضً.

1

أوهً تلك المدة التً تقضٌها المرأة وجوبا دون زواج ،إثر افتراقها عن زوجها،
وٌستوي أن تكون هذه الفرقة عن طبلق أو وفاة أو فسخ.

2

ومما ٌتبٌن أن العدة واجبة بعد كل فرقة من زواج صحٌح ،فهل تكون واجبة كذلك فً
العقد الباطل ؟

 1الدكتور بلحاج العربً،مذكرات وأبحاث فً قانون األسرة الجزابري ،الجزء األول ،طبعة ،7777 ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،صفحة.417 .
 .2الدكتور بلحاج العربً ،الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزابري ،الجزء األول ،طبعة ،7777 ،دٌوان المطبوعات
الجامعٌة ،صفحة.717.
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الفرع الثانً :موقف الفقه من وجوب العدة فً الزواج الباطل.
مادام أن المشرع لم ٌورد نص خاص لتعرٌؾ اإلستبراء ولم ٌنص صراحة عما إذا
المقصود منها العدة فإنه وبالرجوع إلى المادة  777قانون األسرة الجزابري"كل ما لم ٌردا
لنص علٌه فً القانون ٌرجع إلى أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة" والتً تقضً أن اإلستبراء هو
المدة التً تنتظرها المرأة المد خول بها بعد فسخ زواجها للتؤكد من براءة رحمها

1

نجد أن المشرع الجزابري فً اإلستبراء قد اقتصر على صورة واحدة من صور
الزواج الباطل دون ؼٌرها من الصور الواردة فً المادة  47وهً الزواج فً حالة وجود مانع
القرابة والزوجٌة وتجاهل باقً الصور ،مثبل ما نصت علٌه المادة  44قانون األسرة وهو
بطبلن الزواج إذا اختل فٌه ركن الرضا أو الولً أو الشهود....ورؼم هذا التجاهل إال أننا
نستنتج أن العدة واجبة بعد فك الرابطة الزوجٌة سواء كان العقد صحٌحا أم باطبل.
ومنه فإن العدة فً حالة الزواج الصحٌح تجب من طبلق أما قبله فبل تجب قال تعالى <:
ٌؤٌها الذٌن آمنوا إذا نكحتم المإمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة
تعتدونها >.2
أما عدة المتوفى عنها زوجها فإنها واجبة سواء وقع الدخول أم لم ٌقع لقوله تعالى:
والذٌن " " "ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجا ٌتربصن بؤنفسهن أربعة أشهر وعشرا ".

3

وبناء على ما أقره المشرع الجزابري من خبلل المادة  43قانون أسرة فإن العدة فً
الزواج الباطل تكون واجبة بشرط الدخول وقد حذا المشرع بذلك حذو المالكٌة.
فالعدة واجبة فً الزواج الباطل بعد الدخول حتى ٌتم التؤكد من براءة رحم المرأة وفً
هذا الصدد ٌقول أحمد الؽندور ":إن كان الزواج ؼٌر صحٌح ،وتوفً الزوج قبل االفتراق ،ولم
ٌكن قد دخل بزوجته فبل تجب العدة للتحقق من براءة الرحم من الحمل ،ال للوفاة ولذا تكون

 1الدكتور وهبة الزحٌلً ،الفقه اإلسبلمً وأدلته،الجزء السابع ،األحوال الشخصٌة ،طبعة خاصة
بالجزابر.7772.صفحة.111.
 ،2سورة األحزاب ،اآلٌة.17 ،
 3سورة البقرة ،اآلٌة.241.
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عدتها فً هذه الحالة ثبلثة قروء إن كانت من ذوات الحٌض ،أو ثبلثة أشهر إن لم تكن من
ذوات الحٌض".

1

والمقصود هنا بالدخول الحقٌقً ولٌس الحكمً ،فبل تجب العدة على الزوجة إذا لم ٌتم
الدخول بها حقٌقة سواء فً الزواج الباطل والوطء بشبهة ،فإن وقعت الفرقة قبل الدخول فبل
تجب العدة على الزوجة.
أما بخصوص مدة العدة فهً ذاتها عدة المدخول بها من طبلق وٌكون هذا فً جمٌع األحوال
بما فً ذلك عدة المتوفى عنها زوجها ،وقد أوجبت المادة  03قانون األسرة مدة العدة بالنسبة
للمطلقة المدخول بها بنصها " :تعتد المطلقة الدخول بها ؼٌر الحامل بثبلثة قروء .والتً تركت
لنا تفسٌرٌن فٌما ٌخص القرء،المالكٌة والشافعٌة ٌفسرانه بالطهر استدالال بحدٌث عابشة ـ
رضً هللا عنها ـ " إنما األقراء األطهار".2
أما الحنابلة والحنفٌة ٌفسرانه بالحٌض.
فً حٌن نجد أن المجلس األعلى قد حدد ثبلثة أشهر لكل مطلقة ؼٌر حامل فً قرارها
الصادر بتارٌخ ":0413/00/1.من المقرر شرعا أن مدة العدة ثبلثة أشهر ،عند الطبلق إال
إذا كانت الزوجة حامبل ".

3

أما فً حالة ثبوت الحمل من الزواج الباطل نرجع إلى المادة  15قانون أسرة وهً
وضع الحمل مصداقا لقوله تعالى <:وأولت األحمال أجلهن أن ٌضعن حملهن >.

4

دون أن ننسى أن العدة تبدأ فً العقد الصحٌح من وقت الحكم بالطبلق أو الوفاة ،كما تبدأ فً
الزواج الباطل حال التفرٌق ،هذا كمبدأ عام واستثناءا علٌه فإنه قد تعتد المرأة عدة طبلق

 1أحمد الؽندور ،الطبلق فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون ،الطبعة ،الثانٌة ،دار المعارؾ ،مصر ،صفحة.212.
 2اإلمام مالك بن أنس رضً هللا عنه ،اعتنى به محمود بن جمٌل ،الجزء الثانً ،طبعة أولى ،2002 ،مكتبة اإلمام مالك،
البلٌدة ،الجزابر ،صفحة.599 .
 3المجلس األعلى ،ؼرفة األحوال الشخصٌة ،7712/77/01 ،النشرة السنوٌة ،7712 ،صفحة.729.
 4الدكتور محمد كمال الدٌن إمام ،الزواج فً الفقه اإلسبلمً ،دراسة تشرٌعٌة وفقهٌة ،طبعة ،7772 ،منشؤة المعارؾ
اإلسكندرٌة ،صفحة709. .
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رجعً ثم ٌتوفى زوجها فتنتقل إلى عدة الوفاة دون احتساب العدة األولى عدة الطبلق الرجعً
المطلب الثالث :حرمة المصاهرة.
إن قضٌة المصاهرة والموانع من النساء هً اسم مشترك بٌن جمٌع النظم القانونٌة تتسع
وتضٌق حسب تصورها لنظام الزواج ودوره فً المجتمع منها ما ٌتصل بالشخص اتصال دابم
ومنها ما ٌتصل به اتصال مإقت ٌزول بزوال بعض الروابط المتعلقة به.
ونظام الموانع فً الشرٌعة اإلسبلمٌةٌ ،حمً مجموعة من المصالح منها المصالح
الدٌنٌة،
والمصالح االجتماعٌة واألخبلقٌة حتى.
والمصاهرة أشبه بالقرابة ،وكانت بطبٌعتها تقتضً المداخلة والفطور على ما ٌنبؽً
ستره وكثٌرا ما تفضً إلى الخلوة فتقٌم المرأة مع ابنتها المتزوجة وتقٌم االبنة مع أمها
المتزوجة ،فكانت حكمة بالؽة من التشرٌع اإلسبلمً وؼٌره على المرأة وصونا لها أن ٌقرن
الم ِِ ِِ ِِ ِِإبدة .1
هذا التسٌٌر فً التبلقً بؤبلػ صور التحرٌم وهو الحرمة ِ
وبالرجوع إلى نص المادة  71قانون األسرة الجزابري نجده قد حصر المحرمات بالمصاهرة
فً أربع صور أو حاالت وهً:
1ـ أصول الزوجة بمجرد العقد علٌها ( :وهن أم الزوجة وأم أمها وأم أبٌها وإن علت لقوله
تعالى <:وأمهات نسابكم >.2و الٌشترط فً تحرٌمها الدخول بها بل بمجرد العقد علٌها طبقا
للقاعدة الفقٌهة القابلة  ":العقد على البنات ٌحرم األمهات ".
2ـ فروع الزوجة إن حصل الدخول بها ( :وهن بنات الزوجة وتسمى الربٌبة وتسمى الربٌبة
ألنه ٌربٌها كما ٌربً ابنته وٌدخل فً ذلك بنات بناتها وبنات أبنابها وإن نزلن لقوله تعالى <:
ورباببكم التً فً حجوركم من نسابكم التً دخلتم بهن فبل جناح علٌكم >

 1الدكتور:محمد كمال الدٌن إمام ،مرجع سابق ،صفحة.707.
 2سورة النساء ،اآلٌة.24.
 3سورة النساء ،اآلٌة.24 .
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3ـ أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علو(:وٌدخل فً ذلك زوجة األب ،زوجة الجد وإن
علو سواء كان الجد من جهة األب أومن جهة األم) قال تعالى  <:وال تنكحوا ما نكح آباإكم
إال ما قد سلؾ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبٌبل >1وٌحرم على االبن التزوج بزوجة أبٌه
بمجرد العقد علٌها.
4ـ أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا ( :وله فً ذلك زوجة ابنه ،وزوجة ابن ابنه،
وزوجة ابن ابنته قال تعالى  <:وحبلبل أبنابكم الذٌن من أصبلبكم >.

2

وما ٌهمنا فً هذه النقطة الفروع إن حصل الدخول بها فهنا ال نهتم بالعقد بل بالتحرٌم
الذي ٌقع بالدخول سواء كان الدخول حقٌقٌا أو حكمٌا.
الفرع األول  :بالنسبة للزواج الفاسد.
تثب ت حرمة المصاهرة فً العقد الفاسد فٌحرم على الزوج فً الزواج الفاسد بعد الدخول
أن ٌتزوج أم أو بنت الزوجة كما ال ٌجوز للزوجة أن تتزوج أباه أو ابنه فً المقابل.
و للعلم فالعقد الفاسد ٌعتبر شبهة بعد الدخول بالزوجة ولذلك نتطرق لحرمة المصاهرة بالنسبة
للزوج وكذلك بالنسبة للزوجة وفق المادة 71من قانون األسرة الجزابري.
1ـ بالنسبة للزوج  :حٌث أنه ٌحرم على الزوج فً الزواج الفاسد بعد الدخول أن ٌتزوج
بفروع وأصول زوجته فٌحرم على الزوج الزواج بؤم الزوجة التً دخل بها بزواج فاسد ،كما
ٌحرم علٌه الزواج بابنتها ،وهذا ألن الدخول بالبنات ٌحرم األمهات قال تعالى  <:فإن لم
تكونوا دخلتم بهن فبل جناح علٌكم >.

3

ومن ثم تثبت حرمة المصاهرة بٌن الزوج وأصول الزوجة وفروعها.
2ـ بالنسبة للزوجة :ال ٌجوز للزوجة أن تتزوج أب زوجها وهذا لثبوت حرمة المصاهرة
ونفس األمر بالنسبة البنه.

 1سورة النساء ،اآلٌة.22 .
 2سورة النساء ،اآلٌة.24 .
 3سورة النساء ،اآلٌة. 24 .
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الفرع الثانً :حرمة المصاهرة بالنسبة للزواج الباطل.
مادام العقد الباطل هو عقد معدوم أصبل ومن ثم الدخول فٌه ال ٌوجب حرمة المصاهرة،
فالدخول هنا ٌعد فً حكم الزنا.
واإلشكال الذي ٌطرح هنا هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنا؟
ما أشار إلٌه المشرع الجزابري أنه ٌرى وجوب التحرٌم و خاصة فً عصر ملًء بالفتن
وضعؾ الوازع الدٌنً و األخبلقً كما نادى الدكتور بلحاج العربً بضرورة تكملة الفقرة
الثانٌة من المادة  71قانون األسرة الجزابري.1
أما الحنفٌة فقد رأوا أن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا فً جمٌع صورها ،كاللمس بشهوة
وبعض حاالت النظر إقامة للوسابل والمقدمات مكان الؽاٌات فً الحكم.
والراجح عند المالكٌة والشافعٌة أن حرمة المصاهرة ال تثبت بالزنا وقد قال اإلمام الشافعً
عند من اظرته فً هذه المسؤلة لمحمد ابن الحسٌن الشٌبانً ّأستاذه ّ ":وطؤ حمدت به ووطؤ
رحمت به فكٌؾ ٌشتبهان "
وللحنابلة رأي ٌتجاوز فً شدة التحرٌم لرأي األحناؾ وإذا كان رأي األحناؾ ٌؽالً فً
المنع فإن رأي الشافعٌة ٌؽالً فً اإلباحة مما ٌرتب نتابج ؼٌر مقبولة كإباحة زواج الرجل
بابنته من الزنا.2
وكان سبب الخبلؾ بٌن الفقهاء هو تفسٌر كلمة النكاح الواردة فً قوله تعالى  <:وال
تنكحوا ما نكح آباإكم >.

3

فاألحناؾ والحنابلة راعوا الداللة النحوٌة ففسروها بتحرٌم المصاهرة بالزنا ،أما المالكٌة
والشافعٌة فؤخذوا بالداللة الشرعٌة فؤخذوا بعدم التحرٌم ،وذلك ألن ماء الزنا ال حرمة له وأن

 1الدكتور :بلحاج العربً ،مرجع سابق ،صفحة.71.
 2الدكتور:محمد كمال الٌن إمام ،مرجع سابق،صفحة.707،
 3سورة النساء ،اآلٌة.21.
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هللا تعالى لما ذكر المحرمات وحصرها قال  <:وأحل لكم ما وراء ذلكم >ٌ .عنً أن الزنا
لٌست من موانع الزواج.
وعودة إلى المشرع الجزابري فموقفه من مسؤلة حرمة المصاهرة بالزنا ؼٌر واضح
وتبقى مسؤلة الوطء المحرم أو الزنا كسبب من أسباب التحرٌم للزواج ولكن أمام السكوت
نرجع إلى المادة  777من قانون األسرة " كل ما لم ٌرد النص علٌه فً هذا القانون ٌرجع فٌه
إلى أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة ".
وعلٌه ففً العقد الباطل كل زواج بالمحرمات ٌفسخ قبل الدخول وبعده مع المحافظة على
آثاره هذا ما جاء فً المادة  43من قانون األسرة الجزابري  ":كل زواج بالمحرمات ٌفسخ قبل
الدخول وبعده وٌترتب علٌه ثبوت النسب ووجوب االستبراء "وبالتالً ضرورة فسخه مع
المحافظة على ما ٌرتبه من آثار وذلك حماٌة لؤلسرة والمجتمع.
المبحث الثانً :بالنسبة لألوالد.
واآلن ٌؤتً الحدٌث عن حقوق األوالد باعتبارهم ثمرة هذا الزواج رؼم بطبلنه ،وعلٌه
فإن أهم ما ٌترتب على الزواج من أثار بالنسبة لؤلوالد هو ثبوت النسب و لذلك ٌمكن القول أن
مسؤلة إثبات النسب من أهم المسابل المدروسة فً الشرع والقانون فإذا تم إثبات نسب المولود
ٌعقبه فً ذلك حاجته إلى االهتمام به ورعاٌته والقٌام بحفظه وهً فترة الحضانة ،وننتقل بعد
ذلك إلً مرحلة جدٌدة تتمثل فً مرحلة الوالٌة بنوعٌها الوالٌة على النفس والوالٌة على المال.
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المطلب األول :النسب.
ٌقول تعالى <:هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قدٌرا >

1

أ ي البشر من الماء وجعل منه الزوجٌن الذكر ـ الذي ٌنتسب إلٌه وٌتعرؾ به ـ واألنثى
التً ٌصهر بها وٌرتبط بها مع اآلخر عن طرٌقها وكان هللا قدٌرا حٌث خلق رابطة النسب

2

لتكون أهم أثر ٌترتب على الزواج.
وإن كانت مسؤلة إثبات نسب الولد ألمه ثابتة بسبب الحمل المربً والوالدة المعلومة
بؽض النظر إن كان المولود شرعٌا أو ابن زنا ،فإن نسبه إلى والده لٌس دابما سهبل.
ذلك أن الشرٌعة اإلسبلمٌة لم تجعل من طرٌقة إلثبات النسب إال عن طرٌق الزواج
الصحٌح ،أو الزواج الفاسد ،أو الوطء ،أو اإلقرار ،أو البٌنة وهذا ما نص علٌه المشرع
الجزابري فً المادة  35قانون األسرة.
الفرع األول :ثبوت النسب فً الزواج الباطل.
لقد ورد فً نص المادة  35قانون األسرة الجزابري على أنهٌ ":ثبت النسب بالزواج
الصحٌح أو باإلقرار بالبٌنة ،أو بنكاح ،الشبهة ،أ بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد
 47و  44من هذا القانون.
ٌجوز للقاضً إثبات النسب بالطرق العلمٌة".
من مراجعة أحكام المواد 47و 44نجد أنها تنص على فسخ العقد إذا اشتمل على مانع
ٌنافً العقد ،كؤن ٌكون شرط ٌحل حراما أو شرط ٌحرم حبلال أو مما ٌناقض روح العقد.
وكذلك مما ٌنتج عنه البطبلن كالزواج المنعقد بدون رضا الولً الشرعً للزوجة ،أو
عدم توافر أهلٌة الزواج.

3

ٌتبٌن من خبلل هذه المواد أنه رؼم الحكم ببطبلن الزواج إال أنه ٌثبت النسب لؤلوالد.
 1سورة الفرقان ،اآلٌة.51.
 2الدكتور :فراج أحمد حسنٌن ،أحكام األسرة فً اإلسبلم ،الطبلق ،الخلع ،حقوق األوالد ،نفقة األقارب ،وفقا ألحدث
التشرٌعات القانونٌة ،طبعة ،2001 ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،اإلسكندرٌة ،صفحة.772.
 3المحكمة العلٌا،ؼرفة القانون الخاص،7711/72/09،المجلة الجزابرٌة،كلٌة الحقوق،الجزء األول،الصفحة.747.
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وعودة إلى نص المادة  43قانون أسرة أن الزواج بإحدى المحرمات ٌفسخ قبل الدخول
وبعده نجد أنها حصرت ثبوت النسب فً الزواج الباطل فً صور محدودة وهً :القرابة
اختبلؾ الدٌن ،زواج المرأة وهً الزالت على عدتها ،وهذا ما اتضح من عبارة " إحدى
المحرمات " وأعرضت عن باقً الحاالت األخرى ،والتً ٌمكن من خبللها منع ثبوت النسب،
وكزواج المرأة فً عدتها مع علمها بالبطبلن فهنا ٌعد زنا وال ٌثبت النسب.
وعلٌه ٌؤخذ النسب فً الزواج الباطل حكم النسب فً الزواج الصحٌح من حٌث الثبوت
شرٌطة الجهل ببطبلن الزواج ،وقد ألحق المشرع الحكٌم الولد للفراش فً الزواج الفاسد
للفراش للزواج الصحٌح لقوله صلى هللا علٌه وسلم ":الولد للفراش وللعاهر الحجر".
إحٌاء للولد إذا دخل الزوج بمن عقد علٌها دخوال حقٌقٌا.
وأخٌرا نتوصل إلى أن النسب ثابت فً الزواج الباطل إذا كان هناك جهل بفساد الزواج،
ألنه فً هذه الحالة وهً حالة العلم بالفساد ٌلحق الولد بؤمه وٌتوارث مع أمه ألنه علٌه الصبلة
والسبلم ألحق الولد فً اللعان ن بؤمه و نفاه

1

عن الرجل مما ٌتبن من قوله صلى هللا علٌه

وسلم " وللعاهر الحجر".
الفرع الثانً :المدة التً بها ٌثبت النسب.
من خبلل نص المادة  37قانون األسرة " أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة
أٌام".
من المقرر قانونا أن أقل مدة للحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر
الزوجة قبل ستة أشهر فبل ٌثبت النسب.

2

فإن أتت به

3

 1الدكتور:إبراهٌم عبد الرحمن إبراهٌم،الوسٌط فً شرح األحوال الشخصٌة،طبعة،7777دار الثقافة للنشر
والتوزٌع.474.471،
 2المحكمة العلٌا،ؼرفة األحوال الشخصٌة،7721/72/79،ملؾ رقم،45029مجلة القضابٌة،7770،العدد،7صفحة.21.
 3الدكتور:محمد محً الدٌن عبدا لحمٌد ،األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربً،
بٌروت لبنان ،صفحة.412 ،
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وٌجب أن ٌبدأ احتساب المدة التً فٌها ٌثبت النسب من وقت الدخول ال من وقت العقد
مصداقا لقوله تعالى< :والوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن كاملٌن>..

1

أما بالنسبة للحد األقصى للحمل وهً عشرة أشهر ونعود فً ذلك إلى المادة  34قانون
األسرة " ٌنسب الولد ألبٌه إذا وضع الحمل خبلل عشرة أشهر( )05من تارٌخ االنفصال
أو الوفاة ".هذا فٌما ٌخص المشرع الجزابري ،أما ما ذهب إلٌه مالك أقصى مدة للحمل
هً خمس( )50سنوات والشافعً أربع( )53سنوات أما الحنابلة والحنفٌة فذهبوا إلى سنتان.
ؼٌر أن هذه اآلراء لم تستند على أدلة من القرآن أو السنة ولذلك أوجب المشرع عشرة
أشهر ال ؼٌر ،أما عن بدء سرٌان مدة االحتساب فهو مختلؾ فٌها من تارٌخ إبرام العقد أو
الدخول فٌرى أبو حنٌفة أنها تثبت بعد مرور أدنى مدة الحمل من تارٌخ العقد أما الحنبلً فٌرى
أن المدة تحتسب إبتداءا من تارٌخ الدخول وذلك أن العقد فً النكاح الباطل قابم مقام الدخول
ألنه ٌدعو إلٌه .
ومنه فإن المرأة بعد مرور ستة أشهر على األقل من الدخول بها فً العقد الباطل أو
خبلل عشرة أشهر على األكثر ٌثبت النسب للزوج و بالتالً فالزوج ؼٌر قادر على نفً الولد
من النكاح الباطل ،إذا ولد بعد ستة ( )51أشهر.
المطلب الثانً :الحضانة.
لقد نظم المشرع الجزابري من قانون األسرة الجزابري أحكام الحضانة فً الفصل
الثانً من الباب الثانً المتعلق بآثار الطبلق وذلك العتبار أن الحضانة حق قابم وواجب على
األبوٌن حال قٌام الزوجٌة وحال انتهابها ،ؼٌر أن هذا الحق ال ٌثار إال بعد الفرقة الزوجٌة
حماٌة للمولود من أن ٌتركه ضابع فؤقر له حق الحضانة ،ولم ٌعؾ المولود له من األعباء
والمسإولٌات لٌكون لزاما علٌه كل على حسب قدرته مٌدان ٌتحرك فٌه ولذا نصت المادة 17
قانون األسرة فقرة أولى " الحضانة هً رعاٌة الولد وتعلٌمه والقٌام بتربٌته على دٌن أبٌه
والسهر على حماٌته وحفظه صحة وخلقا ".
 1سورة البقرة ،اآلٌة.244.
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من مقصود المادة نستنتج أن الحضانة تهدؾ إلى تحقٌق مقصدٌن أساسٌن وهما:
ـ األول :رعاٌة الصبً و االعتناء به.
ـ الثانً :تربٌته وتوفٌر كل ما ٌحتاجه.

1

كما نجد هذه المادة فً تعرٌفها للحضانة اقتربت كثٌرا من الشرع الذي ٌرى أن الحضانة
هً":حفظ من ال ٌستقل بؤمره وتربٌته ووقاٌته عما ٌهلكه أو ٌضره 2.وما ٌلزم لراحته بقدر
المستطاع ".3ولكن ما ٌهمنا هو الحضانة فً كنؾ الزواج الباطل ؟
فعلى أي أساس ٌتم إسناد الحضانة فً الزواج الباطل؟
الفرع األول :الحضانة فً الزواج الباطل وإسنادها.
العقد الباطل قبل الدخول عقد معدوم ال أثر له ،ولكن إذا وقع الدخول فالعبلقة تكٌؾ
على أنها عبلقة ؼٌر شرعٌة بٌن الرجل والمرأة ورؼم ذلك إال أن المشرع أقر بثبوت النسب
مما ٌستوجب بالضرورة وجوب الحضانة بوصفها رعاٌة وصٌانة للولد ومتابعة شإونه كون
هذا الولد ؼٌر قادر على القٌام بشإونه سواء كان هذا الولد نتٌجة عقد صحٌح أو عقد باطل.
ورؼم أن الحكم ببطبلن الزواج ٌقطع الرابطة الزوجٌة إال أنه ٌبقً على العبلقة بٌن اآلباء
واألبناء وخاصة بعد ما تقرر إثبات النسب لهم فً الزواج الباطل ،وكحماٌة للولد فإن المشرع
الجزابري قد وضع ترتٌبا بمقتضاه ٌحصل المحضون على الرعاٌة التامة .وقد تم الترتٌب وفق
ما نصت علٌه المادة  13قانون أسرة  ":األم أولى بحضانة ولدها ثم األب ،ثم الجدة ألم ،ثم
الجدة ألب ،ثم الخالة ،ثم العمة ،ثم األقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون فً كل ذلك،
وعلى القاضً عندما ٌحكم بإسناد الحضانة أن ٌحكم بحق الزٌارة".
فمما ٌرمً إلٌه النص القانونً األولوٌة فً إسناد الحضانة لؤلم إذا اقتضت مصلحة
المحضون ذلك ،مراعٌٌن فً ذلك مدى أهلٌة األم فً الحضانة ،كؤن تكون األم قاصرا مما
 1الدكتور:علً السمنً،الوجٌز فً األحوال الشخصٌة فً الزواج والطبلق والعدة والمتعة وما ٌتعلق بها من
أحكام،طبعة،7772دار الجا معة الجدٌدة اإلسكندرٌة،صفحة.177.
2الدكتور :أبو مالك كمال بن السٌد سالم،مرجع سابق،صفحة.171.
 3عبد الرحمان الجز ٌري،مرجع سابق ،صفحة.541.
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ٌستدعً حاجتها إلى الوالٌة هً األخرى فكٌؾ تكون حاضنة ،وقد اشترطت المادة 17من
ذات القانون األهلٌة فً الحاضن ،كما قد قضى مجلس األعلى فً القرار الصادر بتارٌخ
 " . 0413/54/72من المقرر فً الشرٌعة اإلسبلمٌة أن الحضانة هً حق لؤلم وال ٌسقط
عنها إال ألسباب معٌنة ثابتة شرعا " 1وٌدخل كذلك فً األهلٌة التؤهل األخبلقً كؤن ٌثبت أن
الزوجة قد ارتكبت جرٌمة زنا مثبل مما ٌمنعها من ممارسة هذا الحق وتسقط عنها الحضانة
لؤلبد وقد قضى المجلس األعلى فً القرار الصادر بتارٌخ  "0431/57/73من المقرر قانونا
أن اقتران الزوجة بزوج ثانً رؼم وجود الروابط الشرعٌة مع زوجها األول فإنها قامت
باقتراؾ جرٌمة الزنا بكل إرادة وال مجال لتفسٌر آخر" .2وهذا ما كان ٌقصده المشرع من
التؤهل األخبلقً ،ومن هذه الحالة نجد أن الحضانة تنتقل إلى األب مع مراعاة مصلحة
المحضون وفق نص المادة  13قانون األسرة الجزابري " األم أولى بحضانة ولدها ،ثم األب".
ولقد قضى المجلس األعلى فً القرار الصادر بتارٌخ .."0442 /57/03ولما كان ثابت
فً قضٌة الحال ،أن الحضانة أسندت إلى األب مع مراعاة لمصلحة المحضون واعتمادا على
تقرٌر المرشدة االجتماعٌة التً تإكد ذلك ،فإن قضاة الموضوع إعماال لسلطتهم التقدٌرٌة فقد
طبقوا القانون3".وعلٌه نجد أن هناك حكمة بالؽة فً الترتٌب الذي وضع من قبل المشرع
ألجل تحقٌق المقصدٌن األساسٌٌن اللذٌن شرعت ألجلهما الحضانة حتى فً الزواج الباطل.
الفرع الثانً :شروط ممارسة الحضانة.
كما وقد سبق اإلشارة فً المادة  17قانون أسرة جزابري فقرة الثانٌة أنه البد من توفر
أهلٌة الحضانة فً الحاضن بنصها  ":وٌشترط فً الحاضن أن ٌكون أهبل للقٌام بذلك " ومن
هناٌ ،شترط فً الحاضنة من النساء ،على حسب الترتٌب الذي ذكرناه ،أن تتوافر فٌها صفات
معٌنة حتى تكون فً حضانتها منفعة للصؽٌر ،فٌشترط أن تتحقق فٌها األوصاؾ التالٌة:

 1المجلس األعلى ،ؼرفة األحوال الشخصٌة ،7712/04/29 ،النشرة السنوٌة ،مجموعة األحكام ،الجزء األول ،صفحة.701 .
 2المجلس األعلى،ؼرفة األحوال الشخصٌة،7721/02/21،ملؾ رقم 47412ؼٌر منشور،عن بلحاج العربً،قانون
األسرة،مبادئ اإلجهاد القضابً،وفقا لقرارات المحكمة العلٌا،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،طبعة،7771،صفحة.41،
 3مجلس أعلى ،ؼرفة األحوال الشخصٌة ،7779/02/72 ،ملؾ رقم ،754110مجلة قضابٌة ،7779عدد ،7صفحة.47.
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1ـ العقل :وذلك ألن الحضانة والٌة ،وؼٌر العاقل ٌحتاج إلى رعاٌة فكٌؾ ٌتولى شإون ؼٌره
(المادة  30قانون أسرة).فبل حضانة للمجنون أو المجنونة ألنهما فً حاجة إلى من ٌرعى
شإونهما (المادة  37،34،33قانون مدنً).
2ـ البلوغ  :ألن الصؽٌرة ال تستطٌع أن تقوم برعاٌة نفسها ،فبل تصلح لرعاٌة ؼٌرها.
ومنه ال حضانة للصؽٌر الممٌز ألنه عاجز عن رعاٌة شإون نفسه ،وسن البلوغ فً القانون
الجزابري هو 04سنة (المادة 35قانون مدنً).

1

3ـ القدرة  :وهً االستطاعة على رعاٌة الصؽٌر ،وصٌانته فً خلقه وصحته ،بمعنى أن
تكون الحاضنة صحٌحة الجسم قادرة على القٌام بمتاعب الحضانة ،فلو كانت عاجزة عن ذلك
لمرض أو عاهة أو شٌخوخة أو انشؽال بحرفة تحول بٌنها وبٌن رعاٌة الصؽٌر ،لم تكن أهبل
للحضانة.
5ـ أن تكون قرٌبة للطفل  :وأن تكون رحم وذات محرم منه ،فبل حضانة لؽٌر القرٌبة.
ومن هناٌ ،شترط فً المرأة أال تكون متزوجة بؤجنبً ،حتى تتمكن من تربٌة الولد على دٌن
أبٌه دون اشتراط إسبلمها وذلك لصحة زواج المسلم من ؼٌر المسلمات ،وهنا ٌطرح ما ٌعرؾ
بعابق المسافة ،كؤن تكون الحاضنة تقٌم بمكان ال ٌستطٌع األب فٌه من زٌارة ابنه مما ٌعٌقه
فً ممارسة سلطته األبوٌة كحق الرعاٌة ،وحق الوالٌة ،التً تعتبر من أهم صبلحٌاته.
فقد قضت المحكمة العلٌا ،المجلس األعلى  ":من المقرر بؤن المسافة بٌن الحاضنة
وصاحب الحق فً الزٌارة والرقابة بمسافة البرد الستة المقررة عند الفقهاء األقدمٌن ال ٌمنع
استعمال ذلك الحق بفضل الوسابل الحدٌثة من مواصبلت ونقل ".2
فبموجب القرار لم ٌعد مشكل المسافة عابقا رؼم أنه قد ٌضع الولً فً حرج من أمره
لضرورة تتبعه باإلطبلع المستمر والدابم .وهذا ما ٌرجعنا إلى الشرط السابق فً حالة نشوء
المولود بعٌدا عن والده قد ٌساهم فً تنشبته تنشبة مخالفة لتقالٌدنا وعاداتنا ،األمر الذي قد
 1المادة 10 ،قانون مدنً "كل شخص بلػ سن الرشد متمتعا بقواه العقلٌة ،ولم ٌحجر علٌهٌ ،كون كامل األهلٌة لمباشرة حقوقه
المدنٌة.
 2المجلس األعلى ،ؼرفة القانون الخاص ،7790/77/72 ،نشرة القضاة ،7792عدد ،7صفحة.19.
31

آثـــار بطــالن الــــزواج
ٌتمخض عنه مشكل آخر وهو مشكل تنازع األبوٌن فً هذه الحالة على أحقٌة ممارسة
الحضانة ومن هو أولى بها ،وعلى حسب ما أشار إلٌه المشرع الجزابري ،إن كان أحدهما
مقٌما بالخارج واآلخر بالجزابر فإن األحقٌة تكون للمقٌم بالجزابر ،وقد قضت بذلك المحكمة
العلٌا بتارٌخ  ": 0434 /50/57من المقرر قضاءا فً مسؤلة الحضانة أنه فً حالة وجود
أحد األبوٌن فً دولة أجنبٌة ؼٌر مسلمة ،وتخاصما على األوالد بالجزابر فإن من ٌوجد بها
ٌكون أحق بهم ولو كانت األم ؼٌر مسلمة".....

1

وكإشارة منا فإنه ٌجب توفٌر المسكن للمحضون إن لم ٌكن له مال ،هذا كاستثناء على
القاعدة العامة والتً ترى أن سكن المحضون من ماله إن كان له مال ،وعلٌه ٌجب توفٌر
السكن للمحضون فً الزواج الباطل حسب نص المادة  27قانون أسرة ٌ ":جب على األب أن
ٌوفر لممارسة الحضانة سكنا مبلبما للحاضنة ،وإن تعذر علٌه ذلك فعلٌه دفع بدل اإلٌجار".
المطلب الثالث  :الوالٌة.
لما كان من الثابت أن الولد من الزواج الباطل ٌثبت له النسب ،بل وٌجب على المولود له
تحمل كل أعبابه من حضانة وما تحوٌه كالسكن أو اإلٌجار ،وتبعا لذلك فإن جمٌع الحقوق
األخرى تثبت له بما فٌها الوالٌة بنوعٌها فهً حق شرعً ،أشبه باإلذن الشرعً للتصرؾ فً
أمور الؽٌر.2
ومنه فما هو المقصود بالوالٌة ؟ وكٌؾ تناولها المشرع الجزابري فً ظل الزواج
الباطل؟
الفرع األول  :تعرٌف الوالٌة.
الوالٌة لغة :الوالٌة بكسر الواو ،هً المحبة والنصرة ،ومنه قوله تعالى  ":ومن ٌتولى هللا
ورسوله والذٌن آمنوا فإن حزب هللا هم الؽالبون ".3

 1محكمة علٌا ،ؼرفة أحوال الشخصٌة  ،7727/07/02مجلة قضابٌة ،7770عدد ،7صفحة.91.
 2الدكتور:أحمد المصطفى،فً األحوال الشخصٌة،طبعة،2002المإسسة الحدٌثة للكتاب،طرابلس،لبنان،صفحة.252.
 3سورة المابدة ،اآلٌة.51 .
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أما فً االصطالح الشرعً :هً تنفٌذ القول على الؽٌر واإلشراؾ على سكونه ،أو هً قدرة
على إنشاء العقد نافذا ؼٌر موقوؾ على إجازة أحد".

1

ٌقسم الفقهاء الوالٌة فً الزواج إلى قسمٌن والٌة اختٌار ووالٌة إجبار.
أ ـ والٌـة اإلجبـار :وهً الوالٌة الكاملة ألن الولً ٌقوم بإنشاء عقد الزواج دون أن ٌشاركه فٌه
أحد وهً تثبت كما اتفق علٌه جمهور الفقهاء على الصؽٌر والصؽٌرة ،والمجنون و المجنونة،
وزاد على ذلك الشافعً واإلمام مالك وأحمد بن حنبل على أن البكر حتى ولو كانت بالؽة
فتكون علٌها والٌة اإلجبار مادامت ال تزال بكرا أما لمن تثبت هذه الوالٌة فقد اختلفوا فٌها،
فالحنفٌة ترى بؤنه تثبت للعصبة وذوي األرحام أما الشافعً فقد ثبتها لؤلب أو للوصً الذي
جعل له األب والٌة الزواج وهذا ما ذهب إلٌه أحمد إال أن الوصً اشترط أن ٌكون األب قد
حدد الزوج.
ب ـ والٌـة االختٌار ( :االستحباب) :وهً الوالٌة التً تثبت على المرأة البالؽة ،العاقلة الثٌب
لما ذهب إلٌه الجمهور فً حٌن الحنفٌة ذهبت إلى أن المرأة البالؽة الراشدة العاقلة ال والٌة
علٌها ،وتبرم عقد زواجها بنفسها وبعباراتها وٌستحب أن ٌتولى ولٌها ذلك فقط وأن ٌكون
راضٌا بذلك واستبدلت الوالٌة بشرطٌن ٌجب أن تراعٌهما الفتاة البالؽة العاقلة التى ترٌد
التزوج وهما الكفاءة ومهر المثل وأعطى للولً حق المطالبة بفسخ العقد إذا تزوجت الفتاة بمن
هو ؼٌر كفإ لها وإذا كان العقد بؤقل من مهر المثل جاز له المطالبة برفع المهر إلى ؼاٌة مهر
المثل وإال طالب بفسخ العقد.
الفرع الثانً  :الوالٌة فً الزواج الباطل.
لقد تطرق المشرع ألحكام الوالٌة ضمن نصوصه بنوعٌها ،ونتطرق إلى النوع األول من
الوالٌة وهً الوالٌة على النفس.
فالوالٌة على النفس  :تكون بالقدرة على القٌام بالتصرفات المتعلقة بالنفس كالرعاٌة ،والحفظ،
والصٌانة ،والتؤدٌب ،والتعلٌم ،والتزوٌج .1،الشاطبً هذا النوع من الوالٌة بشرط القرابة
 1الدكتور :بلحاج العربً،مرجع سابق،صفحة.772.
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النسبٌة ،وقد تكون قرٌبة كوالٌة األب على االبن وقد تكون قرابة بعٌدة كالعم والخال .دون أن
ننسى أنه ٌتم ترتٌب الوالٌة حسب درجة القرابة فً عمود النسب .ونخص بالذكر والٌة
األنثى ،فرؼم ما أقره القانون للولً من حق والٌة إال أن هذه الوالٌة تتقٌد فً بعض الواضع
ومنها إذا كنا أمام والٌة تزوٌج األنثى ٌجب على الولً أن ٌبدأ بؤخذ رأي المرأة وٌعرؾ
رضاها قبل العقد إذ أن الزواج معاشرة دابمة وشركة قابمة بٌن الرجل والمرأة وال ٌدوم الوبام
وٌبقى الود واالنسجام فعن ابن عباس رضً هللا عنه أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال
"الثٌب أحق بنفسها من ولٌها والبكر تستؤذن فً نفسها وإذنها صمتها ".2
أن الكثٌر من العلماء ونخص بالذكر منهم المالكٌة والشافعٌة والحنابلة ،على ضرورة
وجود الولً فً النكاح فكل نكاح ٌقع بدون الولً أومن ٌنوب منابه ٌقع باطبل ،فلٌس للمرأة أن
تباشر عقد زواجها بحال من األحوال سواء كانت صؽٌرة أو كبٌرة ،إال إذا كانت ثٌب ال ٌصلح
زواجها بدون إذنها ورضاها.

3

ومنه فان المرأة ال تزوج نفسها وال ؼٌرها إلى أن الزواج ال ٌنعقد لعبارتها إذ أن الوالٌة
شرط فً صحة العقد وأن العاقد هو الولً واحتجوا بذلك بقوله تعالى < وانكحوا األٌامى منكم
والصالحٌن من عبادكم وإمابكم>.4
وقد اعتبر المشرع الولً من شروط الصحة فً المادة 54مكرر بقوله ٌ ":جب أن تتوفر
فً عقد الزواج الشروط اآلتٌة:
ـ أهلٌة الزواج.
ـ الصداق.
ـ الولً.
ـ شاهدان.
 1الدكتور :مصطفى عبد الؽنً شٌبة،مرجع سابق،صفحة.215.
 2ابن القٌم الجوزٌة ،مرجع سابق ،اإلسبلمٌة،صفحة.227.
 3عبد الرحمن الجزٌري :مرجع سابق ،صفحة.152.
 4سورة النور،اآلٌة.24.
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وعن عابشة رضً هللا عنها  ":ال نكاح إال بولً ".
وعلٌه فإنه فً الوالٌة على األنثى ٌجب أن تكون هذه الوالٌة قابمة وإال اعتبر العقد
باطبل،كما ٌجدر بنا إلى أن مسإولٌة الولً كذلك تتعدى تحمل الضرار والتعوٌض التً تلحق
بالؽٌر.هذا فٌما ٌخص الوالٌة على النفس.
أما الوالٌة على المال فتثبت للصؽٌر الذي له مال ٌعجز عن القٌام به وحفظه واستثماره
وبالتالً فان األمر ٌستوجب أن ٌكون له ولً ٌقوم بحفظ ماله وصٌانته واستثماره كً ال ٌضٌع
هذا المال وٌتبدد وقد نص علٌها القانون فً المادة 32قانون أسرة ٌ":كون األب ولٌا على
أوالده القصر،وبعد وفاته تحل األم محله قانونا ".
وهذا ؼٌر ما ذهبت إلٌه الشرٌعة اإلسبلمٌة من حٌث الترتٌب فً الوالٌة لؤلولٌاء ،فذهبت
المالكٌة والحنابلة إال أن الوالٌة تمنح لؤلم فً حالة ما إذا كانت وصٌة األب بذلك فقط ،ثم
للقاضً ،فً حٌن أن الشافعٌة ٌرون أن الوالٌة بعد األم تكون للجد ،وبعد ذلك تنتقل إلى
وصٌهما ،ثم القاضً أما األحناؾ ففً نظرهم أن الوالٌة من األب تنتقل إلى الجد ووصً
الجد ،ثم القاضً.
هذا وقد أضافت لنا المادة 33من نفس القانون على ضرورة حرص الولً فً التصرؾ
فً أموال القاصر مع ضرورة استبذان القاضً فً تصرفات معٌنة كالبٌع والقسمة أو
اقتراض .لمدة تزٌد عن ثبلث سنوات أو تمتد ألكثر من سنة بعد بلوؼه سن الرشد.
كان هذا بالنسبة للوالٌة فً الزواج الباطل حٌث أنها واجبة على من تجب فً حقهم سواء كان
األب أم األم.
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الفصل الثانً :اآلثار المالٌة للزواج الباطل.
برجوعنا إلى ما أقرته الشرٌعة اإلسبلمٌة وما تضمنه قانون األسرة الجزابري ،نجد أنه
لم ٌتط رق إلى اآلثار المالٌة سواء بالنسبة للزوجٌن ،أو لؤلوالد فً كثٌر من نصوصه فً
الزواج الباطل.
ذلك أن العقد الباطل ال ٌترتب علٌه أثر قبل الدخول ولكن إن وقع الدخول فإن من بٌن
آثاره الثابتة اآلثار المالٌة .فما هو المقصود باآلثار المالٌة ؟
اآلثار المالٌة وباعتبارها تلك الحقوق والواجبات المتعلقة بالذمة المالٌة للشخص بعٌدا عن
حقوقه الشخصٌة ،بمعنى أنها قابلة ألن تقوم بالمال نتٌجة ألهم الحقوق المشتركة بٌن الزوج
وزوجته ،والمترتبة سواء على الزواج الفاسد ،أو على الزواج الشرعً  ،كالمهر ،والنفقة،
والتعوٌض ،وقد تكون هناك حقوقا أخرى إذا ما نتج على الزواج أوالد كحقهم فً المٌراث،
وكذا نفقتهم ومدى ثبوتها.
ـ وقد ارتؤٌنا فً دراسة هذا الموضوع أن نبدأ بدراسة هذه اآلثار بالنسبة للزوجٌن  ،ومنه
ٌمكن طرح التساإل التالً:
ـ هل نفس اآلثار المترتبة على العقد الصحٌح نفسها المترتبة على الزواج الباطل ؟
وفً حالة ترتبها أو عدمه هل تختلؾ هاته اآلثار فً الزواج الباطل من حٌث الدخول أم
ال ؟
وحتى نتمكن من اإلجابة على هاته األسبلة وؼٌرها نعرض ما ٌلً: 1

 1الدكتور:بلحاج العربً،مرجع سابق،صفحة704.
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المبحث األول  :اآلثار المالٌة بالنسبة للزوجٌن.
ٌقول تعالى  ":ولهن مثل الذي علٌهن بالمعروؾ " نجد أن هذه اآلٌة جاءت مجملة ،تبٌن
لنا أن هناك حقوق للزوجة على زوجها ،كما له هو اآلخر حقوقا علٌها ولكن ما ٌهمنا هنا هو
الحقوق المتعلقة بالزوجة فقط.
هذا ونجد أن المادة السالفة الذكر  43قانون أسرة أنها قد عالجت بعض اآلثار الشخصٌة
دون المالٌة  ،مما ٌدفعنا للبحث والخوض فً هذه اآلثار.
فاألصل فٌها ـ المهر وكٌفٌة وجوبه فً النكاح الباطل ،ونرى وجوب النفقة من عدمها،
وكذا التعوٌض.
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المطلب األول :المهر.
رؼم أن المهر هو أحد الحقوق المالٌة الذي ٌجب على الرجل المرأته 1بالعقد علٌها أو
بالدخول بها 2،عن العقد الصحٌح إال أنه وقع اختبلؾ بٌن جمهور فقهاء الشرٌعة اإلسبلمٌة،
منهم من رأى أن المهر لٌس ركن وال شرط فً عقد الزواج وإنما هو أثر من آثاره بعد
تمامه ،وذهب المذهب المالكً إلى اعتباره ركن صحة  ،واعتبره المشرع العربً الموحد
لؤلحوال الشخصٌة فً المادة  40منه بؤنه شرط من شروط عقد الزواج  ،فً حٌن ذهب
المشرع الجزابري واعتبره فً المادة  4من قانون األسرة ركن من أركان عقد الزواج ،ونحن
وإن كنا ال نحاول أن نتعمق فً تحلٌل هاته اآلراء أو نفضل بعضها على بعض ،فإننا نتحدث
عن المهر بؤسلوب مبسط معتمدٌن فً ذلك اعتمادا أساسٌا على األحكام التً تضمنها قانون
األسرة الجزابري فٌما ٌخص الزواج الباطل من جانبٌن أساسٌٌن فً بحثنا هذ ا وهما:
تعرٌؾ المهر  ،مدى استحقاق الزوجة للمهر فً العقد الباطل.
ـ فما لمقصود بالمهر ؟
وإذا كان المهر واجبا فً العقد الصحٌح ،وثابتا بعد الدخول فً العقد الفاسد ،فهل هناك
حاالت تستحق فٌها الزوجة الحرمان من المهر كحالة بطبلن الزواج ؟
الفرع األول  :تعرٌف المهروحكمه.
ٌعرؾ المهر لؽة بؤنه دفع مال المشهر بالرؼبة فً الزواج  ،وله عدة أسماء منها الصداق
األجر والنحلة والعقر بضم العٌن..
تعددت التعارٌؾ التى منحت للمهر فنجد المذهب المالكً ٌعرفه بؤنه ما ٌجعل للزوجة فً
نظر االستمتاع بها وعرّ فته الشافعٌة بؤنه ما وجب بنكاح  ،أو وطؤ  ،أو تفوٌت بضع مهرا

3

وع ّرفه عبد العزٌز سعد بؤنه هو المال الذي ٌدفعه الرجل للمرأة رمزا لرؼبة االقتران بها ـ
أما المشرع الجزابري فقد ع ّرفه فً نص المادة  03من قانون األسرة بؤنه '' هو ما ٌدفع نحلة
 1الدكتور:محمد كمال الدٌن إمام،الدكتور:جابر عبد الهادي سالم الشافعً ،مرجع سابق،صفحة.272.
 2الدكتور:بلحاج العربً،مرجع سابق ،صفحة.77.
 3الدكتور:محمد كمال الدٌن إمام.الدكتور:جابر عبد الهادي سالم الشافعً،مرجع سابق،صفحة..272.
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للزوجة من نقود أو ؼٌرها من كل ما هو مباح شرعا '' ومن خبلل هذه التعارٌؾ نستنتج بؤن
المهر ٌكون دابما ذا قٌمة مالٌة وهذا ما ٌجعل هذه التعارٌؾ قاصرة ألن المهر بالرجوع إلى
سنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم خصوصا وأنه تكرٌم للمرأة وبالتالً فٌمكن أن ٌكون المهر
أمرا ال ٌقدر بمال مثل ما ورد فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
لرجل '' قد زوجتكها بما معك من القرآن '' 1رواه البخاري ومسلم وهذا ما ٌثبت بؤن المهر قد
ٌكون مال أو أمر آخر ؼٌر الـمـال بعكـس بعض الكتاب فً القانـون الذٌن أطلقوا علٌه تسمٌة
العنصر المادي فً عقد الزواج.
وكل هذا فحكمه الوجوب على الرجل بمجرد العقد فً الزواج الصحٌح  ،وبالدخول
الحقٌقً فً الزواج الباطل ،أو فً حالة الشبهة ،حٌث جاء فً نص المادة  44قانون األسرة "
إذا تم الزواج بدون شاهدٌن ،أو صداق ،أوولً  ،فً حالة وجوبه ٌفسخ العقد قبل الدخول وال
صداق فٌه  ،وٌثبت بعد الدخول بصداق المثل ".
لقد جاء لفظ الدخول لوجوب المهر من عدمه ،وقد قصد المشرع الجزابري هنا الدخول
الحقٌقً ولٌس الدخول الحكمً.
فالزواج الباطل ٌفسخ قبل الدخول أما وإن وقع الدخول :فما مدى استحقاق الزوجة
للمهر؟
الفرع الثانً :مدى استحقاق الزوجة للمهر.
نجد أن المشرع الجزابري لم ٌضع حد للمهر ال لقلته وال لكثرته فٌما جاء فً مادته
السالفة الذكر ،بخصوص العقد الصحٌح ؼٌر انه تستحق الزوجة نصؾ المهر عند العقد وٌتؤكد
المهر كامبل عند الدخول ،ولكن مع احتمال سقوطه كله ،أو نصفه ،فٌسقط كله إذا عملت
الزوجة عمبل ٌوجب الفرقة بٌنهما ،كما إذا ارتدت ،أو عملت شٌبا ٌوجب حرمة المصاهرة فان
صداقها ٌسقط قبل الوطء ،وٌسقط نصفه إذا طلقها هو قبل الدخول ،وكانت الفرقة منه لسبب

 1ابن القٌم الجوزٌة ،مرجع سابق ،صفحة.112 ،
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آخر ،من ردة ،أو عمل ما ٌوجب حرمة المصاهرة ،1أما فً العقد الفاسد فبل تحصل على
شًء منه عند اإلبرام وبعد الدخول فٌكون كامبل.
فً حٌن نجد أن المشرع لم ٌتطرق إلى مدى استحقاق الزوجة للمهر فً العقد الباطل مما
ٌحٌلنا إلى المادة  777قانون أسرة والتً تحٌلنا بدورها إلى أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة ،ومن
خبلل ما ذهب إلٌه الفقه المالكً  ،الحنبلً ،الشافعً ،الحنفً ،على انه ٌثبت المهر للزوجة فً
الزواج الباطل شرٌطة الدخول الحقٌقً.2مصداقا لقوله صلى هللا علٌه وسلم

" فلها المهر بما

استحل من فرجها ".
و مع هذا فان جمهور الفقهاء وان اتفقوا فً وجوب المهر فقد اختلفوا فً نوعه أهو
المهر المسمى أم مهر المثل ؟
ذهب األمام مالك ،اإلمام أحمد ،اإلمام الشافعً ،انه ٌجب مهر المثل فً هذه الحالة وعلى
نحوهم ذهب المشرع الجزابري فً نص المادة  44قانون أسرة.
ومما ٌستنتج من هذه المادة ان العقد ٌكون باطبل فً حالة تخلؾ الصداقٌ "،بطل الزواج إذا
اختل ركن الرضا
ـ إذا تم الزواج بدون شاهدٌن ،أو صداق."....إذا تبٌن أمره قبل الدخول وبالتالً ٌسقط
المهر ،وٌثبت لها مهر المثل عد الدخول " فً حالة وجوبه ٌفسخ العقد قبل الدخول وال صداق
فٌه وٌثبت بعد الدخول بصداق المثل ".كما قد رأى ذلك اإلمام مالك " قلت كل نكاح ،إذا المهر
فٌه ؼررا ال ٌ صلح إن أدرك قبل أن ٌبنً بها فرقت بٌنهما ،وإن لم ٌكن على الزوج من
الصداق الذي سمً وال من المنعة شًء وان دخل بها جعل النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها،
قال نعم  :وهو رأًٌ إذا كان إنما جاء الفساد من قبل الصداق الذي سموا ".

 1عبد الرحمن الجزٌرى،مرجع سابق،صفحة79
 2الحطاب
 3اإلمام مالك ،المرجع السابق ،الجزء الثانً ،صفحة 214.
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المطلب الثانً  :النفقة.
إن نظام ال نفقة فً اإلسبلم مثله مثل نظام الموارٌث ونظام الزكاةٌ ،عتبر مظهرا من
مظاهر التكافل االجتماعً بٌن األقرباء وبٌن ؼٌرهم من المسلمٌن ،فإذا الفقهاء متفقون على
مبدأ وجوب النفقة ،وفقا لؤلوصاؾ والشروط المحددة فً قانون األسرة الجزابري والذي ٌبٌن
لنا أن النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ،وسبب وجوبها علٌه هو عقد الزواج
الصحٌح شرعا لما ٌترتب علٌه من آثار شرعٌة وحقوق متبادلة بٌن الزوجٌة منها  :احتباس
الزوجة الستٌفاء الحقوق الشرعٌة التً تقوم على الزوجٌة والقاعدة الشرعٌة ان " كل من كان
محبوسا بٌن مقصود لؽٌره كانت نفقته ألنه احتبسه لٌنتفع به ".1
فإذا وجبت نفقت الزوجة فً العقد الصحٌح فما هو حكم استحقاقها فً الزواج الباطل ؟
ولكن قبل أن نتطرق إلٌها فً الزواج الباطل فما هو تعرٌؾ النفقة ؟
الفرع األول :تعرٌف النفقة.
النفقة فً اللؽة :اإلخراج والذهاب ٌقال :نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبٌع
أو الهبلك كما ٌقال ،نفقت السلعة إذا راجت بالبٌع والنفقة اسم مصدر ،وجمعها نفقت ،ونفاق
بكسر النون كالثمرة والثمار.2
وفً اصطبلح الفقهاء :اسم لما ٌصرفه اإلنسان على زوجته ،وعٌاله وأقربابه ،وممالٌكه
من طعام وكسوة ،ومسكن ،وخدمة ،وكل ماٌلزم بحسب العرؾ والقرابة الموجبة لنفقة القرٌب
الفقٌر على القرٌب الموسر.3
وحسب الفقهاء أسباب النفقة الواجبة على ؼٌره وهً الزوجٌة والقرابة فالزوجٌة توجب
على الزوج أن ٌنفق على زوجته والقرابة توجب على القرٌب إن ٌنفق على قرٌبه بسبب الرحم
المحرمٌة الواصلة بٌنهما.
 1الدكتور:أحمد نصر الجندي ،الحضانة والنفقات فً الشرع والقانون ،دار الكتب القانونٌة ،مصر ،طبعة ،2001 ،صفحة.
755
 2الدكتور :عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزٌري،كتاب الفقه على المذاهب األربع ،الطبعة ،2007دار ابن حزم بٌروت،
صفحة 544
 3الدكتور:أحمد فراج حسنٌن ،مرجع سابق ،صفحة 254
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الفرع الثانً:نفقة الزوجة فً الزواج الزواج الباطل.
تنص المادة  23قانون األسرة الجزابري "تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو
دعوتها إلٌه ببٌنة " ،مما ٌستشؾ من هذه المادة أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالعقد
الصحٌح ،شرٌطة توفر شرط االحتباس حٌث أنه شرط أساسً لقٌام النفقة ،حٌث أنه ال تثبت
نفقة الزوجة إذا ثبت نشوزها حتى ولو كان العقد صحٌحا فكٌؾ ٌكون ذلك فً العقد الباطل ؟
أن النفقة فً العقد الباطل ؼٌر واجبة على الزوج وذلك أن هذا العقد ؼٌر مرتب ألي أثار
وال التزامات  ،فمن جهة الزوجة ال تحل له ،وبهذا ٌنتفً االحتباس بها كون العبلقة ؼٌر
شرعٌة وتعد فً حكم الزنا مما ٌنتفً عنه نفقة الزوجة النتهاء العبلقة الزوجٌة.
كما لو أن الزوج أنفق على الزوجة وتبٌن بعد ذلك فساد العقد أو بطبلنه ،فإن له الحق فً
الرجوع علٌها بما أنفقه ،وذلك الن النفقة إنما تجب على الرجل فً نظٌر حبس المرأة
وقصرها علٌه  ،والمعقود علٌها عقدا فاسدا ال حبس له علٌها  ،فإن قلت  :إنه إذا وطبها بعقد
فاسد  ،فإنها تعتد منه ،وتكون – وهً فً العدة – محبوسة علٌه  ،فهل تجب لها نفقة العدة فً
نظٌر ذلك الحبس 1؟
الجواب  :كبل فإن حبسها فً هذه الحالة لم ٌكن بسبب العقد  ،وإنما ثبت لتحصٌن الماء
والمحافظة على الولد  ،فبل تجب لها نفقة على أي حال.
ورسا الفقهاء على أن الزوجة ال تستحق النفقة فً الزواج الباطل إال فً حالة عدم علمها
وجهلها بسبب فساد النكاح فإنها هنا تستحق النفقة.
المطلب الثالث  :التعوٌض.
كما وقد سبق الذكر أن قانون األسرة قد عالج بعض األحكام الخاصة بآثار الزواج الباطل
فً مواد متفرقة دون ؼٌرها من اآلثار األخرى و خاصة المالٌة منها ونخص بالذكر فٌما
ٌخص هاته اآلثار التعوٌض  ،فنجد أنه عولج هذا األخٌر فً صورتٌن ،حالة العدول عن

 1عبد الرحمن الجزٌري ،مرجع سابق ،صفحة502.
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الخطبة ،وحالة الطبلق التعسفً ،مما ٌرجعنا إلى المبادئ العامة وقبل أنن نتطرق للقٌاس على
هاتٌن الحالتٌن ٌجب علٌنا أوال أن نتعرض لمفهوم التعوٌض ومتى نكون أمام حالة التعوٌض ؟
ـ وهل ٌثبت حق التعوٌض أصبل فً الزواج الباطل ؟
الفرع األول :تعرٌف التعوٌض.
لم ٌهتم فقهاء القانون كثٌرا بوضع تعرٌؾ دقٌق للتعوٌض ،وهذا نتٌجة لوضوح فكرته
وعناصره فً التشرٌعات الوضعٌة والمدنٌة ،كما ٌظهر من القانون المدنً الجزابري الذي
جاء فً المادة  047منهٌ ":عٌن القاضً طرٌقة التعوٌض تبعا للظرؾ...وٌقدر التعوٌض بالنقد
 ،على أنه ٌجوز للقاضً  ،تبعا للظروؾ وبناءا على طلب المضرور ،أن ٌؤمر بإعادة الحالة
إلى ما كانت علٌه  ،أو أن ٌحكم وذلك على سبٌل التعوٌض  ،بؤداء بعض اإلعانات تتصل
بالفعل ؼٌر المشروع  ".كما رتبت المادة  073من نفس القانون " اإللتزام بالتعوٌض فً ذمة
كل من ٌسبب ضررا للؽٌر بؤفعاله".وانطبلقا من هذه المواد ٌمكن استنتاج التعوٌض بؤنه "
اإللتزام الناشا فً ذمة المتسبب فً الضرر بإصبلحه بؤداءات مالٌة أو عٌنٌة".

1

الفرع الثانً  :التعوٌض فً الزواج الباطل.
ورجوعا إلى المبادئ العامة التً تقضً بؤن التعوٌض ٌكون فً حالة العدول عن
الخطبة ،أو حالة الطبلق التعسفً  ،وقٌاسا على هاتٌن الحالتٌن فإنه ٌتم التعوٌض بناءا على
تعسؾ أحد الزوجٌن متى تبٌن ذلك.
ومنه فإن التعوٌض فً الزواج الباطل ٌكون شرٌطة وجود قٌد التعسؾ.
عودة إلى نص المادة  30قانون مدنً ٌ ":عتبر الشخص متعسفا فً استعمال حقه فً
األحوال :
 0ـ إذا وقع بسبب اإلضرار بالؽٌر.
 7ـ إذا كان ٌرمً إلى الحصول على فابدة قلٌلة بالنسبة إلى الضرر الناشا للؽٌر.
1

األستاذ بن زيطة عبد الهادي ،تعويض الضرر المعنوي في قانون األسرة الجزائري ،دراسة مقارنة للفقه اإلسالمي ،ط  ،2002ص .45-41
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 4ـ إذا كان الؽرض منه الحصول على فابدة ؼٌر مشروعة.
ٌستنتج من هذه المادة أن المشرع أخذ ببعض الضوابط حتى ٌكون الحق تعسفٌا وهذه الضوابط
أو المعاٌٌر إما أن تكون شخصٌة وفق الفقرة األولى ،أو تكون موضوعٌة وفقا للفقرتٌن الثانٌة
والثالثة ونلمسها فٌما ٌلً :
*قصد اإلضرار بالؽٌر (المعٌار الشخصً)ٌ :كون القصد من استعمال الحق هنا هو
اإلضرار بالؽٌر ،حتى ولو ترتبت بعض المنافع القلٌلة لصاحب الحق.
ولما كان هذا الحق ذاتٌا فإن إثباته لٌس باألمر الٌسٌر ،ومنه فإن القضاء ٌرى انعدام
المصلحة فٌه قرٌنة على قصد اإلضرار بالؽٌر.
*تفاوت بٌن مصلحة صاحب الحق وبٌن الضرر البلحق بالؽٌر كحصوله على فابدة قلٌلة
مقارنة بالضرر الناشا للؽٌر ،وٌرجع للقضاء تقدٌر ذلك.
*عدم مشروعٌة المصلحة  :عندما تكون المصلحة المراد تحقٌقها ؼٌر مشروعة.
وبناءا على هذه الضوابطٌ ،ظهر تعسؾ أحد الزوجٌن إذا كان الزواج باطبل فً الحاالت
التالٌة :
ـ التدلٌس واإلكراه الصادرٌن عن أحد الزوجٌن أو بتواطا من الؽٌر ،مما ٌعطً للطرؾ
المتضرر الحق فً التعوٌض.
ـ بطبلن ركن من أركان الزواج وعلم أحد الطرفٌن بذلك  ،كؤن تعلم مثبل الزوجة أنها
تتزوج أخوها من الرضاع  ،جاز له طلب التعوٌض.
ـ وأخٌرا فإنه متى تم الزواج قد الحصول على منفعة  ،أو تحقٌق مصلحة رؼم وجود
ماٌبطله جاز للطرؾ الثانً المتضرر طلب التعوٌض.
المبحث الثانً  :اآلثار المالٌة بالنسبة لألوالد.
كما وقد سبق من اإلشارة أن قانون األسرة الجزابري لم ٌعالج آثار بطبلن الزواج
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إال من خبلل نصوص متفرقة خاصة منها المالٌة فإننا النجد أن هناك باب،
أو ما شابه مخصص للحدٌث عن هده اآلثار وانطبلقا من اآلثار المترتبة على العقد
الصحٌح
فإننا سنعالجها فً العقد الباطل فٌما تخص األوالد.
إذا سبق وأن أشار القانون الجزابري إلى أنه لؤلوالد بعضا من الحقوق المترتبة على
العقد الصحٌح فكٌؾ عالجها ضمن نصوصه ؟
المطلب األول :النفقة بالنسبة لألوالد.
تقدم بٌان المراد بالنفقة عند الحدٌث عن نفقة الزوج على زوجته  ،وال داعً إلعادته
اآلن ما ٌهمنا اآلن هو وجوب النفقة بسبب القرابة أي نفقة األقارب وهً تشتمل على نفقة
الفروع ،وهذه األخٌرة من حقوق األوالد هو موضوع حدٌثنا اآلن 1فكما أن النفقة واجبة على
الزوج لزوجته من حٌن العقد الصحٌح 2فإنها تكون واجبة على الزوج
لؤلوالد حتى ولو كان العقد باطبل ونلمس دلك من خبلل ما ٌلً:
الفرع األول :وجوب نفقة الولد.
أن نفقة الولد واجبة على األبوٌن دون ؼٌرهم ودلك للرابطة التً تربطهم وهً رابطة
النسب ،فما دام أن النسب فً الزواج الباطل ثابت شرعا وقانونا فإنه من البدٌهً أن تثبت
جمٌع الحقوق األخرى للولد بما فً ذلك نفقته ،حٌث تنص المادة  27قانون أسرة " تجب نفقة
الولد على األب ما لم ٌكن له مال ،فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد واإلناث إلى الدخول وتستمر
فً حالة ما إذا كان الولد عاجزا آلفة عقلٌة أو بدنٌة أو مزاوال للدراسة وتسقط باالستؽناء عنها
بالكسب".

 1الدكتر :مصطفى عبد الؽنً شٌبة،صفحة251.
 2الدكتور  :حسٌن علً السمنً ،مرجع سابق  ،الصفحة.
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نجد أن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب النفقة بالنسبة لؤلوالد – الذكور -حتى
بلوغ سن الرشد و-اإلناث -حتى الزواج،وبهذا نجد أنها ذهبت إلى ذهب إلٌه اإلمام مالك بؤن
الوالدة سبب كافً وموجب لئلنفاق وحصر ذلك فً األوالد الصلٌبٌن فقط ،امتثاال لقوله تعالى
"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروؾ " 1هذا كمبدأ عام ،أما االستثناء وهو حالة
إعسار األب فقد دلت علٌه المادة  21من نفس القانون أن األم استثناءا تقوم بنفقة أوالدها
بقولها " فً حالة عجز األب تجب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك ".وخبلفا لما
ذهب إلٌه المذهب المالكً ،نجد الشافعً ٌقضً أن سبب وجوب النفقة هو قرابة الوالدة ،وعلٌه
تثبت نفقة األصول على الفروع والعكس تثبت نفقة األصول على الفروع ،دون أن نتقٌد بدرجة
معٌنة اعتمادا على قوله تعالى "ملة أبٌكم إبراهٌم " فسمً هللا تعالى الجد إبراهٌم -علٌه السبلم-
أبا وهو جد واألب كالجد .2وفً هذا دلت المادة  22قانون أسرة " تجب نفقة األصول على
الفروع ...حسب القدرة واالحتٌاج ودرجة القرابة فً اإلرث ".
مما ٌعنً أنه وفقا لهذه المادة فإنه البد من توفر شرط اتحاد الدٌن كذلك حتى تجب النفقة
الفرع الثانً :شروط استحقاق نفقة الولد(.الفروع)
المقصود بالفروع الذٌن تجب لهم النفقة  :وٌراد بهم األوالد فقط سواء ذكورا أو إناثا وهذا
ؼٌر أوالد األوالد الذٌن ال تجب لهم النفقة عند مالك  ،أما عند األبمة الثبلثة فالمراد بالفروع
هم أوالد الشخص وأوالد أوالده وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا ،واألصل فً وجوب نفقة
الفروع قول هللا تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروؾ ".

3

فاهلل تعالى أوجب فً هذه اآلٌة الكرٌمة نفقة الزوج على أزواجهن وعبر عن الزوج
بالمولود له وإذا وجبت نفقة الزوجات على أزواجهن بسبب الولد كان وجوب نفقة الولد ثابتا
من باب أولى.

 1سورة البقرة ،اآلٌة.244.
 2الدكتور:رمضان علً السٌد الشرنباصً،أحكام األسرة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة،الجزءاالول،طبعة،2007جامعة
اإلسكندرٌة،صفحة
 3سورة البقرة ،اآلٌة .244.
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إال أنه حتى تثبت لهم النفقة ال بد من توفر شروط حتى وإن كان هذا الزواج الباطل
طالما أن النسب ثابت لهم شرعا وقانونا وهذه الشروط تتمثل فٌما ٌلً:
 1ـ حاجة الولد لألنفاق  :بمعنى أن ٌكون الفرع الولد محتاجا ألن األصل كما سبق أن نفقة
اإلنسان فً ماله ولو كان أبوه ؼنٌا وإن كان مال الصؽٌر فً ٌد األب أنفق علٌه منه وأشهد
على ذلك الشهود لئلثبات عند النزاع  ،ولؤلب أن ٌرجع على الصؽٌر الؽنً بما أنفق علٌه.
وتجدر اإلشارة هنا أن واجب النفقة كذلك ثابت لؤلوالد على األصول حسب القواعد
العامة تنص المادة المادة  22قانون أسرة جزابري "تجب نفقة األصول على الفروع والفروع
على األصول حسب القدرة والحتٌاج " ومصداقا لقوله تعالى ":وصاحبهما فً الدنٌا معروفا".1
2ـ عجز الولد  :والعاجز عن الكسب هو من ال ٌمكنه اكتساب معٌشته بالوسابل المعتادة
والمشروعة ،فمن كان قادرا على الكسب ال تجب له النفقة ولو كان فقٌرا ال مال له ،ألن قدرته
على الكسب تخرجه عن كونه محتاجا ،فبهذه القدرة ٌستطٌع التكسب وٌصٌر ؼنٌا وٌعتبر
اإلنسان عاجزا عن الكسب بسبب من األسباب اآلتٌة:
* الصغر :وقد نصت المادة  20من نفس القانون على وجوب نفقة الولد حتى ٌبلػ سن الرشد
واإلناث إلى ؼاٌة زواجها كؤصل عام واستثناءا تستمر النفقة لمستحقها إن كان مزاوال
لدراسته ،والمقصود بسن الرشد  04سنة بالنسبة للذكور واإلناث على حد السواء حسب المادة
 31قانون أسرة " من بلػ سن الرشد ولم ٌحجر علٌه ٌعتبر كامل األهلٌة وفقا ألحكام المادة
 35من القانون المدنً".2
ودون أن ننسى فإن النفقة تسقط بقدرة الولد على التكسب حتى ولو لم ٌبلػ سن الرشد،
وقد كان للقانون التجاري دور فً توضٌح ذلك بمسالة ترشٌد القاصر مادام قادر على مزاولة
النشاط التجاري المادة  50قانون تجاري.

 1سورة لقمان ،اآلٌة.75.
 2المادة 10 ،قانون مدنً "كل شخص بلػ سن الرشد متمتعا بقواه العقلٌة ولم ٌحجر علٌه ٌكون كامل األهلٌة لمباشرة حقوقه
المدنٌة سن الرشد 77سنة كاملة
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* األنوثة  :من حٌث األصل أن األنثى بحكم تكوٌنها ؼٌر مهٌؤة للعمل الخارجً الذي ٌحتاج
إلى قوة  ،ولكن إذا كانت األنثى حرفة تتكسب منها فعبل  ،فان نفقتها تكون من مالها فإن كانت
حرفتها ال تكفٌها فعلى األب أن ٌكمل ما نقص من نفقتها حتى تتزوج .
* المرض ٌ :كون استثناء نفقة من كان مصابا بآفة عقلٌة أو بدنٌة كالجنون مثبل أو العمى ،أو
الشلل ،شرٌطة أن ال ٌكون هو اآلخر له مال أو كسب ٌكفٌه للنفقة منه على نفسه.
وأخٌرا فإننا نتوصل إلى أن نفقة اآلباء على أبنابهم واجبة طالما كانوا فً حاجة إلٌها،
وإن امتنع األب عن الكسب مع القدرة علٌه أو امتنع عن اإلنفاق مع الٌسر فٌجبره القاضً
على ذلك بما ٌراه محققا لقٌامه بهذا الواجب  ،ولو أدى ذلك إلى حبسه وهذا عند األحناؾ.

1

وتسقط فً حالة قدرتهم على القٌام بشإونهم دون الحاجة فً ذلك إلى والٌة من أحد.
المطلب الثانً :المٌراث.
لقد وضعت الشرٌعة اإلسبلمٌة نظام الموارٌث على أحسن النظم المالٌة وأحكمها وأعدلها
فقررت ملكٌة اإلنسان للمال ذكرا كان أو أنثى بالطرق الشرعٌة كما قررت انتقال ما ٌملكه
اإلنسان فً حٌاته إلى ورثته بعد وفاته من النساء والرجال بدون تمٌٌز بٌن صؽٌر وكبٌر
ومن هنا تحتل أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة مكانا بارزا ألنها موازٌن الحقوق وألنها جزء
كبٌر من نظام اإلسبلم فً الحال
فما هو المٌراث؟
وكٌؾ ٌثبت فً الزواج الباطل؟
الفرع األول تعرٌف المٌراث.
المٌراث فً اللؽة هو مصدر لفعل ورث ٌرث إرثا ومٌراثا
وٌقال ورث فبلن أباه أي ورث الشا من أبٌهٌ.قول تعالى وورث سلٌمان داوود.
 1الدكتور:مصطفى عبد الؽنً شٌبة ،مرجع سابق،صفحة212.214.
48

آثـــار بطــالن الــــزواج
أما فً االصطبلح الفقهً فهو اسم لما ٌستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب
اإلرث سواء كان المتروك ماال أو عقارا أو حقا مالٌا من الحقوق الشرعٌة فهو علم ٌعرؾ
بمقتضاه نوع المستحقٌن للتركة الصافٌة ونصٌب كل وارث .
الفرع الثانً وجوب المٌراث فً الزواج الباطل.
إن صدور الحكم ببطبلن الزواج وإن كان ٌمنع توارث الزوجٌن إال إنه ال ٌمنع هذا الحق
لؤلوالد بمقتضى نص المادة  040قانون أسرة.
فما دام أ ن الولد ٌلحق بؤبٌه وٌثبت له النسب فبل مناص ٌثبت له اإلرث.إذ ٌرث هذا الولد
أبواه فً كل حال من األحوال وهذا القول ٌقتضً الحالة العكسٌة أي أن والداه ٌرثانه كذلك.
وعلٌه فإننا نتطرق لمٌراث االبن والبنت ونشٌر فً ذلك المادة  030قانون أسرة أنه ٌتم
تقسٌم التركة قضابٌا إذا كان هناك أوالد قصر.
أ مٌراث البنت ترث البنت الصلبٌة  0/7فً حالة انفرادها حسب المادة  003فقرة 7
وترث  7/4فً حالة التعدد حسب المادة  032فقرة  0أو ترث بالتعصٌب فً حالة وجود
االبن وفقا للمادة  000فقرة . 4
المثال توفً وترك زوجة عن زواج باطل بنت أم
الزوجة ال ترث لبطبلن زواجها.
البنت  0/7إلنفرادها .
أخت شقٌقة  0/1تكملة للثلثٌن
 7مٌراث االبن دابما ٌرث بالتعصٌب.وٌكون نصٌبه حظٌن من حظ األنثى.
وتجدر بنا اإلشارة إلى ما نصت علٌه المادة  043قانون أسرة".ال ٌرث إال إذا ولد حٌا
وٌعتبر حٌا إذا استهل صارخا أو بدت منه عبلمة ظاهرة للحٌاة".
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الخاتم ــة
خٌر ما ٌمكن أن نختتم به بحثنا المتواضع هذا أن نشٌر إلى أهم ؼاٌة شرع ألجلها الزواج
ٌقول تعالى ":ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة
إن فً ذلك آلٌة لقوم ٌتفكرون" وهً تحقٌق السكٌنة فً جو أسري ٌسوده سكون النفس ،وفٌه
ننشد اضطرابها الفطري بالمحبة والتآلؾ ،مما ٌإدي إلى توسٌع دابرة المودة والرحمة
اإلنسانٌة وذلك بانتشارها من الوالدٌن إلى األبناء ومن األبناء إلى المجتمع.
وحٌث أن الزواج وجد لؽاٌة سامٌة ،فقد جاءت الشرٌعة اإلسبلمٌة حرٌصة كل الحرص
على دوام العبلقة الزوجٌة ،كما جاءت منظمة لمختلؾ أحكامها وسار نحوها فً ذلك المشرع
الجزابري ،فشرع من الوسابل والضمانات ما ٌكفل ذلك.
وبحكم واقعٌته قد أخذ فً االعتبار الظروؾ الموجبة للتفرٌق بٌن الزوجٌن ،ففرق فٌها
وفصل متؤثرا بما جاءت به الشرٌعة اإلسبلمٌة وذلك باستعماله مصطلح الباطل والفاسد لٌطرح
أهم االختبلفات فً ذلك بفضل ما عدل من القانون فٌما ٌخص المسابل المتعلقة بطبٌعة بطبلن
عقد الزواج وما ٌترتب علٌه من آثار ،فحاول أن ٌعالج ما استطاع منها مثبل نص المادة 45
قانون أسرة الذي نص على عدم صحة العقد وعدد الحاالت فً ذلك كؤن تكون الزوجة فً
عصمة رجل آخر بربط قرانها به وهً الزالت على عدتها من زوج آخر واعتبرها موانع
مإقتة جاز تصحٌحها محاوال بذلك تخطً بعض األضرار.
ووجد حلوال أخرى فً حالة وجود المانع المإبد بؤن رتب حقوقا وإن كانت إلى حد معقول
وجعلها ثابتة مراعاة فً ذلك لؤلوالد ،كإثبات النسب لهم وتوفٌر الحضانة فً حالة تحقق
عجزهم عنها.
وفرق بٌن المتعاقد حسن النٌة والمتعاقد سًء النٌة مطبقا فً ذلك أشد العقوبات على
متجاوز حدود القانون و الشرع  ،ومحاوال التوصل إلى ضبط أحكام الزواج الباطل بؤن فرق
بٌنها وبٌن الزواج القابل لئلبطال وكذا النكاح الفاسد.
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هذا ولم ٌسلم المشرع الجزابري من النقد حٌث نجده فً المادة  54مكرر قانون أسرة قد
اعتبر األهلٌة من بٌن الشروط المحددة لعقد الزواج .وفً المادة  44من نفس القانون من بٌن
العناصر المكونة لركن الرضا والتً لوالها لما سلم هذا الركن ،وعلٌه فهل تعتبر األهلٌة شرط
أم ركن فً عقد الزواج...؟
وكذلك فٌما ٌخص نص المادة  43قانون أسرة جزابري حٌث قال «ٌفسخ" بالنسبة للزواج
من الحارم ومن المفروض أن تكون هناك دقة أكثر فً استعمال المصطلحات فؤصح من كلمة
"ٌفسخ " كلمة "ٌبطل" ألن الزواج هنا باطل.
وأخٌرا فإن المشرع الجزابري دابما ٌهدؾ بالتعدٌل إلى مجابهة النظام الوطنً متتبعا فً
ذلك التطورات السٌاسٌة واالجتماعٌة حتى ٌتمكن دارس القانون والمطلع علٌه من مواكبة
التفاعبلت
الداخلٌة والخارجٌة على حد السواء ،وتوفٌر آلٌات بها ٌستطٌع التحكم فً تنظٌم سٌر
األسرة بصفة سلٌمة وواعٌة وفعالة من كافة النواحً.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر الدٌنٌة.
 .0القرآن الكرٌم عن رواٌة ورش
 .2السنة النبوٌة الشرٌفة.
المراجع الدٌنٌة.
 .7ابن القٌم الجوزٌة ،زاد المعاد فً هدي خٌر العباد ،الجزء الثانً ،الطبعة السادسة
السادسة ،7721 ،مإسسة الرسالة ،مكتبة المنار اإلسبلمٌة.
 .2أحمد الؽندور ،الطبلق فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون ،الطبعة ،الثانٌة ،دار المعارؾ،
مصر.
 .4اإلمام مالك بن أنس رضً هللا عنه ،اعتنى به محمود بن جمٌل ،الجزء الثانً ،طبعة
أولى ،2002 ،مكتبة اإلمام مالك ،البلٌدة ،الجزابر.
 .1الجٌبلنً بن الحاج ٌحٌا ،باحسن البلٌش ،علً بن هادٌة ،قاموس الجدٌد ،األلفبانً.
 .5الدكتور:عبد الرحمن الجزٌري ،الفقه على المذاهب األربعة ،الجزء الرابع ،دار الكتاب
العربً ،بٌروت لبنان .الدكتور :عمر سلٌمان األشقر ،أحكام الزواج فً ضوء الكتاب
والسنة ،الطبعة الثانٌة ،7779 ،دار النقاش للنشر والتوزٌع ،األردن.
 .1الدكتور :محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،دار الفكر
العربً ،القاهرة.7759 ،
المراجع القانونٌة
 .7الدكتور:أحمد المصطفى ،فً األحوال الشخصٌة طبعة  ،2001المإسسة الحدٌثة
للكتاب ،طرابلس ،لبنان.
 .2الدكتور:أحمد نصر الجندي ،الحضانة والنفقات فً الشرع والقانون ،دار الكتب
القانونٌة ،مصر.
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 .4الدكتور:بلحاج العربً ،أبحاث ومذكرات فً القانون والفقه اإلسبلمً ،الجزء األول،
دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزابر.7771
 .1األستاذ بن زٌطة عبد الهادي ،تعوٌض الضرر المعنوي فً قانون األسرة الجزابري،
دراسة مقارنة بالفقه اإلسبلمً ،ط .2002
 .5األستاذ:عبد الرحمن سعد ،الزواج والطبلق فً قانون األسرة الجزابري ،طبعة
ثالثة ،7771دارهوما للطباعة والنشر.
 .1الدكتور بلحاج العربً ،الوجٌز فً شرح قانون األسرة الجزابري ،الجزء األول ،طبعة،
 ،7777دٌوان المطبوعات الجامعٌة.
 .9الدكتور :فراج حسٌن ،أحكام الزواج فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة،
اإلسكندرٌة.
 .2األستاذ :مصطفى أحمد الزرقا ،المدخل الفقهً العام ،إخراج جدٌد ،الجزء الثانً ،دار
القلم ومتن ،ط ،7صفحة 907
 .7الدكتور:محمد صبري السعدي،شرح القانون المدنً الجزابري ،الجزء األول ،الطبعة
الثانٌة ،2001 ،دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابر.
 .70الدكتور:محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،األحوال الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة،
الطبعة األولى ،دار الكتاب العربً ،بٌروت لبنان.
 .77الدكتور:علً السمنً ،الوجٌز فً األحوال الشخصٌة فً الزواج والطبلق والعدة
والمتعة وما ٌتعلق بها من أحكام ،طبعة ،7772دار الجامعة الجدٌدة اإلسكندرٌة.
 .72الدكتور:فراج أحمد حسنٌن ،أحكام األسرة فً اإلسبلم ،الطبلق ،الخلع ،حقوق
األوالد ،نفقة األقارب ،وفقا ألحدث التشرٌعات القانونٌة ،طبعة ،2001 ،دار الجامعة
الجدٌدة للنشر ،اإلسكندرٌة.
 .74الدكتور:أحمد المصطفى ،فً األحوال الشخصٌة ،طبعة ،2002المإسسة الحدٌثة
للكتاب ،طرابلس ،لبنان.
 .71الدكتور :إبراهٌم عبد الرحمن إبراهٌم ،الوسٌط فً شرح األحوال الشخصٌة ،طبعة
 ،7777دار الثقافة للنشر والتوزٌع.،
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 .75الدكتور:حسن علً السمنً ،الوجٌز فً األحوال الشخصٌة ،المجلد األول ،طبعة
.7777 ،7772
 .71الدكتور :مصطفى عبد الؽنً شٌبة ،أحكام األسرة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ،الطبلق
وآثاره ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،2001 ،منشورات جامعة سبها.
 .79الدكتور :محمد كمال الدٌن إمام ،الدكتور :جابر عبد الوهاب سالم الشافعً ،مسابل
األحوال الشخصٌة ،طبعة  ،2002منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت لبنان.
 .72الدكتور :رمضان علً السٌد الشرنباصً ،أحكام األسرة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة،
الجزء األول ،طبعة  ،2007جامعة اإلسكندرٌة،
المصادر القانونٌة
 األمر رقم  02-05المإرخ فً  72محرم عام  7121الموافق ل 29فبراٌر 2005
المعدل والمتمم للقانون رقم .77/21
 قانون رقم  77/21المإرخ فً  07رمضان عام  7101الموافق ل ٌ 07ونٌو سنة
 7721والمتضمن قانون األسرة الجزابري.
القرارات
 الدكتور بلحاج العربً ،قانون األسرة ،مبادئ االجتهاد القضابً وفقا قرارات المحكمة
العلٌا ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ط .7771
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خطــة البحــث
المقدمـــة.
الفصل التمهٌدي:أسباب بطالن الزواج.
المبحث األول:اختبلل ركن الرضا.
المطلب األول:عناصر ركن الرضا.
المطلب الثانً:موقؾ المشرع الجزابري من اختبلل ركن الرضا.
المبحث الثانً:اقتران العقد بشرط ٌنافٌه أو اشتماله على مانع من موانع الزواج.
المطلب األول :اقتران العقد بشرط ٌنافٌه.
المطلب الثانً :اشتماله على مانع من موانع الزواج.
الفصل األول:اآلثار الشخصٌة للزواج الباطل
المبحث األول:اآلثار الشخصٌة بالنسبة للزوجٌن.
المطلب األول:وجوب التفرٌق بٌن الزوجٌن.
الفرع األول:تعرٌؾ الفرقة الزوجٌة.
الفرع الثانً :الفرقة الزوجٌة فً الزواج الباطل.
المطلب الثانً:العدة.
الفرع األول:تعرٌؾ العدة.
الفرع الثانً :موقؾ الفقه من العدة فً الزواج الباطل.
المطلب الثالث:حرمة المصاهرة.
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الفرع األول:حرمة المصاهرة فً الزواج الفاسد.
الفرع الثانً :حرمة المصاهرة فً الزواج الباطل.
المبحث الثانً:اآلثار الشخصٌة بالنسبة لؤلوالد.
المطلب األول:النسب.
الفرع األول:ثبوت النسب فً الزواج الباطل.
الفرع الثانً :المدة التً ٌثبت فٌها النسب.
المطلب الثانً :الحضانة.
الفرع األول:الحضانة فً الزواج الباطل وإسنادها.
الفرع الثانً :شروط ممارسة الحضانة.
المطلب الثالث:الوالٌة.
الفرع األول:تعرٌؾ الوالٌة.
الفرع الثانً:الوالٌة فً الزواج الباطل.
الفصل الثانً:اآلثار المالٌة للزواج الباطل
المبحث األول:بالنسبة للزوجٌن.
المطلب األول:المهر.
الفرع األول:تعرٌؾ المهر.
الفرع الثانً:المهر فً الزواج الباطل.
المطلب الثانً:النفقة.
الفرع األول:تعرٌؾ النفقة.
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الفرع الثانً :النفقة فً الزواج الباطل.
المطلب الثالث :التعوٌض
الفرع األول:تعرٌؾ التعوٌض.
الفرع الثانً:التعوٌض فً الزواج الباطل.
المبحث الثانً :بالنسبة لؤلوالد.
المطلب األول :نفقة الولد.
الفرع األول :وجوب نفقة الولد.
الفرع الثانً :شروط استحقاق الولد للنفقة.
المطلب الثانً :المٌراث
الفرع األول :تعرٌؾ المٌراث.
الفرع الثانً :المٌراث فً الزواج الباطل.
الخاتمة.
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