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يشتمل عقد الزواج على أنظمة عدة بدء باملهر وانتهاء بالنسب، وبيـن هذا وذاك   
تندرج بعض األنظمة اليت ال تقل إحداها أمهية عن األخرى، بل وقد تتعدى بعض هذه               
األنظمة اجلزئية أمهية عقد الزواج يف كثري من األحيان، وال خيفى عن جاهل كمـا ال                

بصفة أوىل مكانة الزواج يف شرعة الرمحن تبارك وتعاىل، وهو الـذي            خيفى عن عامل    
وِمـن   [:  من سورة الـروم  21وصفه بكونه إحدى آياته اإلعجازية حني قال يف اآلية          

ـ               محرةً ودـوم كُمنيلَ بعجا وهوا ِإلَيكُنساجاً ِلتوأَز فُِسكُمأَن ِمن لَكُم لَقاِتِه أَنْ خةً ِإنَّ ِفـي    آي
 فافتتح اآلية باآلية وختمها باآلية، ليعلم املـتكلم يف أي           ،]ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّـرونَ      

ركن أو شرط  أو أية نقطة من النقاط املرتبطة بعقد الزواج فيما خيوض ويتكلم، مث إن                 
 وجعلـه   ﴾،فمن رغب عن سنيت فليس مين        ﴿: أمساه بالسنة وربطه به حني قال      ρالنيب  

العلماء الرباط الوثيـق واحلبل املتني املبين على املودة واحملبة واأللفة واملعاشرة باملعروف        
بني رجل وامرأة، وجعله العامة اهلدف األمسى الذي يسعى إىل حتقيقه الذكر واألنثـى،       
الصغري والكبري، الغين والفقري، وال خيتلف فيه بعد ذلك صنفني مهما ختالفا مكنـة أو               

قدرةم. 

 

حيمل عقد الزواج عدة من الضروب واألنواع، ومنها ما هو حمرم مذ نشأته ومنها              
ما هو حمرم بعد ذلك، ويقابله ما كان حالال مذ نشأته وما قامت عليه احلرمـة بعـد                  
ذلك؛ فما قام على احلل دام حبله إال لعارض وما قام على احلرم دام حبرمه ولو تـوفر                  

رم إذن ال ميكن أن يتغري حكمه ولو تغري فيه السبب؛ ألن من             العارض، فعقد الزواج احمل   
أبرم عقد الزواج على حمرمة مثال ما جاز عقد الزواج ذاك ولو انتفى وجـه احلرمـة                 
بعدها، إال أن يربم عقد زواج عليها بعد زوال احلرمة، فال عربة بالعقد املربم عليها وهي 

ينقلب إىل التحرمي، كمن مجع حتت عصمته حمرمة، أما عقد الزواج املربم على احلل فقد 
أكثر من زوجة واحدة مث ظلم، فاألصل هو احلل ولكن توفر الظلم الالحق أقام التحرمي               
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التابع لتصرفات عارضة للزوج، فيحرم عليه نتيجة لذلك أن ميسك الـيت ظلـم إال أن    
 .يقسطها حقها ويرضيها فيما فاا

 

اج املنفرد، أحل منه املتعدد أيضا؛ مقيدا إياه        كما أحل اهللا تبارك وتعاىل عقد الزو      
بشروط منها ما هو عام بالتقييد لصوريت عقود الزواج، ومنها ما هو خاص بعقد زواج               
التعدد فحسب، وقد نص الشارع احلكيم على كل الشروط أو باألحرى القيود الـيت              

ـ             ا مـن  اختذها جلاما لكل صاحب حق يف التعدد وشرعها ككل يف آيات أربعة وبعض
 :األحاديث، ومل يتعد ا القيود اخلمسة فجعلها تنحصر يف

 قيد حترمي زواج اخلامسة  �
 قيد حترمي اجلمع بني األختني �
 قيد العدل الواجب بني الزوجات �
 قيد النفقة الواجبة للزوجات �
  قيد الشرط املانع للتعدد �

 

نة، حاول تنظـيم    مث جاء املقنن اجلزائري ومسايرة منه لبعض القوانني العربية املقار         
تعدد الزوجات بالقيود الشرعية تلك؛ مماثلةً لبعض القيود اليت أوردها بعـض تلـك              
القوانني املقارنة، كما هو حال كل القيود اليت أضافها املقنن اجلزائري يف القانون للقيود 

 :السالفة، وجعل من القيود املضافة ال تتعدى
 قيد العدل يف احملبة  �

  بالزواج قيد اإلعالم املسبق �

 قيد املربر الشرعي  �

 قيد اإلذن القضائي �
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إن أول ما يذهب إليه ذهن املطلع على القواعد القانونية اليت نظّـم ـا املقـنن                 
اجلزائري تعدد الزوجات ومحلها قيوده، النظر يف أسس القيـود القانونيـة تلـك؛ مثّ               

 .لشرعية بالقانونيةتطبيقها على األسس الشرعية، لينظر يف مدى توافق األسس ا

 

فهل أخذ املقنن اجلزائري باألسس الشرعية ووضع إعماال هلا قيودا قانونية           
 تبعا لتلك الشرعية ومل يتعدها إىل غريها من األسس ؟

 

مث ينظر املطلع على القانون يف مفهوم تلك القيود سواء تعلقت بالشـرع تعلقـا               
ـذا وذاك دائـرة، ليتحرى التدقيـق     حمضـا أو بالقانون تعلقا مماثال أو كانت بني ه        

 .يف القيـود وحياول بسط كل جزئياا فيما إذا كانت تتماثل أو تتميز

 

 فكيف هي القيود مفهوما، شرعا وتشريعا ؟ 

 

مث ينظر املطلع على القانون جمددا إىل مدى شرعية وقانونية القيود الواردة يف قانون          
 . نتها الدستوريةاألسرة، لريكز يف أحكامها الشرعية ومكا

 

 فما هو احلكم الشرعي للقيود الواردة مجلة يف قانون األسرة ؟
 وما هي درجة دستوريتهـا ؟

  وبعبارة أخرى،
  ؟هل قيود التعـدد موافقة للقواعد الدستور أم ال

 

وأخريا، وبعد أن يتضح للباحث األمر، ينـزوي إىل أخذ الشرع اإلسالمي كإطار 
قيود القانونية تلك وينظر آخرا يف مدى موافقة القيود القانونية أو قالب، ليضع ضمنه ال

لتعدد الزوجات بتلك القيود الشرعية للنظام نفسه، وهو اهلدف الذي يصبو إليه كل 
 .باحث يف قانون األسرة، وهو أيضا هم كلّ فرد من أفراد الشعب اجلزائري املسلم 

 

 ال ؟ فهل قيود تعدد الزوجات القانونية شرعية أو 
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 وبصيغة أخرى،
ما مدى شرعية قيود تعدد الزوجات اليت عدها املقنن اجلزائري يف قـانون             

 األسرة ؟ 

 

ألجل اإلجابة على كل التساؤالت السالفة، يعرض البحث يف قالب منهجي، يتم            
افتتاحه بفصل أول يعنون مباهية قيود تعدد الزوجات يضمن فيـه مبحـث خيصـص               

 مبا فيها الكتاب والسنة     -تعدد الزوجات من الشريعة اإلسالمية    الستخراج أسس قيود    
 مث الستظهار األسس القانونية للقيود، ومبحث يتم فيه التطرق ملفهوم كل قيد             -احملمدية

من القيود اليت مت العثور هلا على أساس يف الشريعة أو يف القانون سواء كانا على اتصال                 
ل ثاين لطبيعة قيود تعدد الزوجـات، بإيضـاح         أو افتراق، يف حني يتم التطرق يف فص       

احلكم الشرعي لكل قيد من القيود، بعد النظر يف حكم النظام عامة والقيود عمومـا،               
وتستوي املكانة الدستورية عند ذلك، فيتم التطرق فيها ملدى دستورية القيـود حمـل              

النصـوص  الدراسة يف هذه املذكرة، بالنظر خاصة يف أساس القيود أو بـاألحرى يف              
 .التشريعية اليت نظمت القيود

 

وأخريا تطفو املقارنة بني القيود الشرعية كما هي عليه يف كتب الفقه الشرعي من 
جهة، ما هي عليه يف القانون من جهة أخرى، ووضع القيود التقنينينة ضمن إطار 

 وتلك الشرع ومتحيصها، لتربز النقاط اليت وافق فيها املقنن اجلزائري الشارع احلكيم
 .اليت خالفه فيها

 

وعليه فإن األوجه اليت تربز فيها الدراسة ضمن هذه املذكرة ال تعدو أن تتجسد يف 
 :فصلني

 

 ماهية قيود تعدد الزوجات : فصل أول
 طبيعة قيود تعدد الزوجات الشرعية والتشريعية: فصل ثاين
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وللقيود أسباب مهمة وأسس جتسد أمهيـة       إن لكل قيد سببا وأساسا يرتبط ما،        
تلك األسباب، إذ بواسطتها تظهر أمهية املوضوع املتداول بالدراسة، واألسس املتخذة           
لذلك واملعتمد عليها يف املذكرة ال تعدو أن تتجسد يف أسس شرعية وأخرى قانونـية، 

لزوجـات  األمر الذي يسوق للتطرق لألسس الشرعية واألسس القانونية لقيود تعدد ا          
 إلبراز مصدر القيود عماد الدراسة منه، مع اإلشارة إىل )مبحث أول ( كخطوة أوىل يف 

أن الدور البارز لألسس يف جمال الدراسة، هو الذي حتم إظهارهـا يف مبحـث أول                
وخاص ألمهيتها البالغة، مع أا تعد عموما من األجزاء أو النقاط اليت تندرج ضـمن               

 . املفهوم

 

م التعرض للقيود، وتصفح كل قيد على حدة؛ ضمن تصنيف خاص           وبعد ذلك يت  
يظهر القيود اليت ازدوجت عندها األسس بني شرعية وتشريعية وتلك اليت ما فَِتأَت أن              
تربز بأسس قانونية منفردة، وفيها ككل، تعرض القيود بشكل مفصل مفهوما مضمونا            

  .)مبحث ثان ( وآثارا يف 

 

 :رق االت الدراسة فيما يلي من مباحثفيخلص بالنتيجة إىل التط

 

 األسس الشرعية والقانونية لقيود تعدد الزوجات : مبحث أول
 مفهوم قيود تعدد الزوجات : مبحث ثاين
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 املبحث األول

 األسس الشرعية و القانونية لقيود تعدد الزوجات
 

 األسس الـيت    تقتضي الدراسات يف ااالت املختلفة، االعتماد على جمموعة من        
تتماشى و جمال الدراسة املعتمد، و كما هو احلال بالنسبة لعقد الزواج برمته؛ إذ جند له         
أُسسا شرعية و أخرى تشريعية، فللقيود يف جمال التعدد أيضا أسسا مماثلة، على غـرار               
كل األنظمة اليت يشملها هذا العقد، والكثري من العقود األخرى اليت جند هلا ازدواجـا               

 . حيث املصدرمن 

 

إن تعدد املصادر لنظام معني يف جمال معني، يعين بالضرورة أمهية بالغة للنظام ذو              
املصدر املتعدد، و هو األمر الذي ينجلي يف قيود تعدد الزوجات؛ إذ األخذ به أساسـا            
يربز أمهيته تلك، خاصة و أن من الفقهاء من عدد للتعدد جمموعة من اِلحكم تربز تلك                

 و تزيل كل لبس حول الدوافع إليه، و تدحض بذلك كل ادعـاء يرمـي إىل                 األمهية،
 .التقليل من شأن األزواج املقبلني عليه، و بالنتيجة إظهار النظام يف حد ذاته غري معيب

 

 :ومن هذه اِحلكم اليت وضحها الفقهاء

سالم ملـاَّ   ، إذ من املعلوم أن اإل     1تقييد الغلو يف االستمتاع بالنساء املطلق و احملجر        .1
كان حمال للتبليغ، وافق مدة زمنية حرجة بالنظر للتباين الذي كـان موجـودا بـني                
الشعوب، باعتبار أن فئة من الناس كانت حتظر التعدد مطلقا و أخرى كانت ال تكاد                
جتعل له حـدا، فجاء اإلسالم و هو دين الوسطية السمحة ليجعل هذا النظام حمـددا              

 ال ضـرر وال     ﴿:صلى اهللا عليه وسلم     د، و األسـاس يف ذلك قوله       أو باألحرى مقيدا بقيـو   
فاالجتاهـان  - ولكي ال يفتح اال للفاحشة أكثر        عز و جل   و عليه فإن املوىل       2﴾ضرار  

                                                 

  .259ص  . 1983سنة . الطبعة الرابعة . الدار اجلامعية . أحكام األسرة يف اإلسالم . حممد مصطفى شليب . د . 1
سنة . بدون عدد طبعة . دار إحياء العلوم . املوطـأ . أورده اإلمام أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر   . 2

. و اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن شيب بن علي بن سنان بن حبر  . 1234رقم . كتاب األقضية .  1988
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على حد السواء كانا يؤديان إىل الفاحشة؛ حيث التعدد املطلق كان جمسدا يف اختـاذ              
 شرع التعدد بقيوده على الوجه      -ذلكاألخـدان واخلدينات و املقيد على اإلطالق ك      

فإن الفضيلة وسط   ": ، وكما يقال  1الذي نعرف، وعلى الصورة اليت سيتم عرضه عليها       
  ".بني رذيلتني

حتقيق التوازن بني نسب الرجال و النساء، و هو األمر الذي كثريا ما خيتل خاصة                .2
ك ما حدث يف أملانيا ، وأوضح مثال على ذل2يف مراحل الالَّأمن اليت تعرفها بعض الدول

عقب احلرب العاملية الثانية، عندما أصبح عدد النساء يساوي ثالثـة أضـعاف عـدد              
، و بالصورة هذه أين     3الرجال، و عندها طالب سكان مدينة بون األملانية بتقنني التعدد         

ال يصبح بإمكان املرأة االستئثار بزوج لنفسها، تصري عرضـة يف أي حلظـة لالنزالق             
يف سبل الفاحشة، أو أن تقبل أن تكون و زوجات أخريات شريكات يف زوج              والسري  

 .واحد؛ فما هو احلل األصح و األصوب؟
رأة مـن أمـراض      شرع التعدد أيضا، ما قد يصيب امل       من احلكم اليت من أجلها     .3

حتول دون املمارسة الزوجية أو دون األهداف األساسية من الزواج،كأن تكون الزوجة            
 يطول أو ال يؤمل شفاؤها منه، ضف إىل أن اجلبلة الـيت             4اب مبرض عقيما أو أن تص   

اب الزوجـة ال تصري قادرة على اإلجن     جبل عليها كل من الرجل واملرأة ال تتماثل؛ إذ          
فإذا اعترب أن املرأة تصري يائسا عند سن   يف سن مبكرة مقارنة بالرجل،-وتصبح يائسا-

                                                                                                                                                      

و حممد  . 2719رقم . كتاب مسند بين هشام  . 1985سنة . بدون عدد طبعة . املكتب اإلسالمي . مسند اإلمام أمحد 
كتاب  . 1404. سنة . بدون عدد طبعة . السعودية  . شركة الطباعة العربية. سنن ابن ماجة . مصطفى األعظمي 

املكتب . و صححه العالمة ناصر الدين األلباين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل   . 2332رقم . األحكام 
اصر الدين و يف أجزاء أخرى منه ، و كذلك العالمة ن. اجلزء الثامن   . 1985سنة . الطبعة الثانية . بريوت . اإلسالمي 

اجلزء   . 1995سنة . بدون عدد طبعة . الرياض . مكتبة العارف للنشر و التوزيع . سلسلة األحاديث الصحيحة . األلباين 
 . و يف مواطن أخرى كثر 498ص . األول 

  .260ص . املرجع السابق . حممد مصطفي شليب . د . 1
  .261ص . نفس املرجع  . 3

   .3ص .  1997سنة ل 1العدد .  جملة املنهاج  .التشريع الزوجات بني الشرع و  تعدد . احلكيم خرابعبد . 3
  .261ص  .املرجع السابق . شليب مصطفىحممد . د  .4
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 فالزوج يبقـى سـائر      - العلم كقاعدة  و هو أقصى تقدير ألهل    -اخلمسني من عمرها    
 دون إجناب؛ فهل يرضى أن يتخذ هذا        -اليت قد تبلغ األربعني سنة و قد تفوق       -حياته  

 .1؟!على أن يتزوج عليها غريها  الزوج زوجات أخريات أو خدينات
 

و اليت آمل أن أكون قد أصبت فيها فأثري ـا           -وبالتخصص يف اِحلكم حبسيب     
  :- و حدهالدراسة، و العلم هللا

احلد املعمول به يف التعدد، و املتمثل يف عدم جتاوز األربعة من النساء، ما جـاء                 .1
هكذا فقط و إمنا بإحصاء ال ميكن لبشر إجراؤه، فالفائدة االجتماعية من النظام مجة إذ               
أا تتيح ألي من النساء الزواج، فاألساس يف التعدد هو التكافل االجتماعي، ذلك أن              

هما كانت ال ميكنها أن تنصرف من إحدى األصناف التالية، فهي بذلك إمـا              املرأة م 
بكرا شابة أو عانسا، و إما ثيبا مطلقة أو أرمل، و سواء كان هلا أبناء أو ال فال ميكـن                    

 .جتاهل حاجتها لزوج، فأصناف النساء أربعة إذن أيضا

الصحيح املروى   أن الرابط بني هذا النظام و احلديث         -و هللا العلم أزال   -وأضيف   .2
و الذي يورد فيه أسباب الزواج من املرأة متني جدا؛ إذ احلد أو             صلى اهللا عليه و سلم      عن النيب   

القيد العددي يفرض على الرجل عدم جتاوز أربعة نساء، وأن احلديث بدوره ذكر أربع              
 تنكح املرأة ألربـع ملاهلـا       ﴿:خصال تنكح املرأة من أجلها، و هي كما جاء يف احلديث          

والعربة من ملِّ معىن القيد يف       ،2﴾وحلسبها وجلماهلا و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك          
ملاَّ أراد التخفيف على عباده جل وعال  نظام التعدد الوارد يف اآلية مبعىن احلديث، هو أن اهللا 

أجاز هلم اجلمع بني نساء أربع قياسا على اخلصائص األربع الـيت يقصـدها الرجـال                

                                                 

رسالة لنيل درجة ماجستري يف العلوم ) . حقوقها و واجباا ( املرأة يف اإلسالم و القوانني الوضعية . األستاذة غنية كريى . 1
  . 1988سنة . الشرعية 

 كتاب النكاح رقم  .1987سنة  . بدون عدد طبعة . بريوت . دار القلم . صحيح البخاري . اإلمام البخاري  .2
بدون عدد . دار إحياء التراث العريب . صحيح مسلم . اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد  و4700

، ويف 9156   مام أمحد كتاب باقي مسند املكثرين رقم اإلمسند و 2661 كتاب الرضاع رقم  .1983سنة . طبعة 
  . 1783 حتت رقم 6اجلزء . وقد صححه العالمة األلباين يف إرواء الغليل .  مواطن أخرى كثرية
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مون على الزواج، و ذلك علما منه تعاىل، أن املرأة املشتملة على اخلصال األربع ال               املقد
 !تتأتى لكل الرجال، هذا إن وجدت 

 

ومنه فإن جمموع هذه احلكم وغريها كثري ال ميكن مجلها يف هذا املقام، جعلـت               
 احلكيم يشرع تعدد الزوجات بقيوده، ومنه استقت التشريعات العربية هـذا           الشارع

وهو األمر الذي يسـوق إىل دراسـة األسـس          ،  النظام وأعملته يف كثري من األحيان     
 مث األسس التشريعية لقيـود تعـدد        )مطلب أول   (  الشرعية لقيود تعدد الزوجات يف    

 ) .مطلب ثان ( الزوجات يف 
 

 : ما جيعل من الدراسة ضمن هذا املبحث من الدراسة تتمحور يف مطلبني اثنني

 

  األسس الشرعية لقيود تعدد الزوجات :املطلب األول
 األسس التشريعية لقيود تعدد الزوجات: املطلب الثاين

 
وقبل اخلوض يف استخراج األسس املعتمد عليها يف جمال الدراسة هاهنا، جيـدر             

 التطرق لتعريف األساس، فما هو؟

 

 األساس و اُألس أصل البناء، و مجـع األسـاس           «: األسـاس لـغـة  يعرف  
قلبه ألنه أول   : أصل كل شيء، وأس اإلنسان    :  ومثله قذال وقُذل، واألسيس    1األسس

 :و قد أنشد ابن دريد، فقال. مبتدؤه: متكون يف الرحم، وأس البناء
 وأُس جمد ثابت وطيد       نال السماء فرعه مديد

ألصقوا احلـس   :" هو أصل كل شيء و يف املثال      : و قيل . أصله: وأس اإلنسان وأسه  
ألصقوا الشر بأصـول    : و املعىن .  و احلس هنا هو الشر و أما األس فهو األصل          "باألس

 ».1من عاديتم أو عاداكم

                                                 

بدون عدد . بريوت لبنان .  دار البصائر   . الصحاح خمتار قاموس. زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي   .1
  .07الصفحة رقم  . 1985 سنة .طبعة 
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):  قيود تعدد الزوجات    ( وقياسا عليه ميكن القول بأن األساس يف هذا املوضوع          
 كـل نص شرعي أو قانوينّ اعتمد إلنشاء أو تنظيم أحكام أي قيـد مـن قيـود تعـدد         «

 .»الزوجات 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

. اجلزء السادس  . 1994سنـة . الطبعة الثالثـة . بيـروت . دار صادر .  العرب سانـل اموسـق. ابن منظور .  1
  .06م ـة رقـالصفح
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 املطلب األول
 األسس الشرعية لقيود تعدد الزوجات

 

إن من األسس الشرعية ما يعتمد يف استنباطه على العقل وذلك ما يسمى بالدليل، 
ومنها ما ال يعمل العقل يف استنباطه فيسمى باملصدر و هو الذي ال جند فيـه خالفـا                  

ب أو مـن السنة، وتفاديا     وذلك الذي يظهر يف النص الشرعي سواء كان مـن الكتا         
إلثارة أي من اخلالفات يف األسس الشرعية، سوف تتناول هذه األخرية حمصـورة يف              

، مع حماولة اإلملام باملوضوع حبسب ما أخذ        )فرع أول   ( يف  ] القرءان كرمي   [ الكتاب  
به املفسرون السيما ما تعلق منه باملصدر أو بسبب النـزول، وذلك إلظهار الرابط بني    

 .األسس املختارة كأصل والقيود حمل الدراسة

 

 مع احملاولة يف هذا الفرع أيضا اإلملام )فرع ثان ( مث يف السنة النبوية املطهرة ضمن 
باألحاديث الواردة يف املوضوع على وجه اخلصوص، أو على األقل تقدمي دراسة شاملة             

 .فيها

 

 :ليتم التطرق يف هذا املطلب لـ
 يود تعدد الزوجات من الكتابأسس ق: الفرع األول 
 أسس قيود تعدد الزوجات من السنة : الفرع الثاين 

 

 الفرع األول
 أسس قيود تعدد الزوجات من الكتاب

 

تربز أسس قيود تعدد الزوجات يف الكتاب ضمن آي القرءان على تقسيم بسيط،             
ـ        3يقرب لذهن الباحث املعىن املقصود؛ إذ ترد اآلية          اس            مـن سـورة النسـاء كأس

وكمصدر أويل لقيود تعدد الزوجات بأساسني اثنني لقيدين اثنني مشكلة بذلك القاعدة  
، وطاملا أن اآليـة     )فقرة أوىل   ( العامة يف األسس املستخرجة منها القيود من كتاب اهللا          
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املشار إليها تشكل القاعدة العامة، فإن من اآليات املوالية ما سيشكل االستثناء عليهـا                
، وتبعا  )فقرة ثالثة   ( ، ومنها ما ال تشكل االستثناء لتبقى قائمة على حدة           )فقرة ثانية   ( 

 : على التوايلتبارك و تعاىللذلك يتم التعرض ألسس القيود من كتاب اهللا 

 

 أسس القيود املشكلة للقواعد العامة : الفقرة األوىل 
  القواعد العامة أسس القيود املشكلة لالستثناءات على: الفقرة الثانية 
 أسس قيد النفقة على الزوجات: الفقرة الثالثة 

 

 أسس القيود املشكلة للقواعد العامة: الفقرة األوىل
 

 من سورة النساء، وهـي       3إن من أوىل األسس اليت تورد يف الدراسة هذه، اآلية           
 إن صـح    اآلية األساس أو املصدر األويل والعام لنظام التعدد بكامله، فهي اآليـة األم            

وِإنْ ِخفْتم أَالَّ تقِْسطُوا ِفي اليتامى فَـانِكحوا مـا           [ :التعبري، و اليت جاء فيها قول اهللا تعاىل       
                 كُمـانمأَي لَكَتا مم ةً أَواِحدِدلُوا فَوعأَالَّ ت مفَِإنْ ِخفْت اعبرثُالثَ وى وثْناِء مسالن نلَكُم م طَاب

  ولُوا  ذَِلكعى أَالَّ تنوقد تعرض الفقهاء واملفسرون هلذه اآلية بالتحليل والتفسـري          ،] أَد
 أميل فأقول بأن هذه اآلية مل تتضمن األساس الوحيد للقيد الوحيد، وإمنا             سياقهموإىل  

جاء فيها أساسني اثنني لقيدين اثنني، يتجسد األول يف أساس قيد حترمي زواج اخلامسة              
 . )ثانيا ( ، ويتجسد الثاين يف أساس قيد العدل بني الزوجات )وال أ( من النسوة 

 

 أساس قيد حترمي زواج اخلامسة_  أوال
 

عز و جـل  متثل هذه اآلية األساس العددي للقيد العددي، و الذي مبوجبه حيدد املوىل             

العدد األقصى من النساء الالئي بإمكان الرجل أن جيمع بينهن حتت عصمته يف الوقت              
َِإنْ ِخفْتم أَالَّ تقِْسطُوا  و [ :ه، و يظهر ذلك يف قول اهللا تعاىل ضمن اآلية الواردة أعاله     نفس

          اعبرثُالثَ وى وثْناِء مسالن نلَكُم م ا طَابوا مِكحى فَانامتو للتطرق لسبب الرتول     ،] ِفي الي
ن األقوال املتقاربة واليت تبني     أوال، جيب الرجوع إىل كتب التفسري اليت حتوي العديد م         

سبب نزول اآلية، و هذا ما يساهم يف توضيح الرابط املوجود بني اآلية املتخذة كأساس 
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والقيد حمل الدراسة، ومن أهم ما قيل يف هذا الباب، ما رواه األئمة و اللفظ لإلمـام                 
 يتيا ابن أخ ﴿:تقال هذا أا عن عروة بن الزبري عن عائشة يف قول اهللا تعاىلأنه  ،مسلم

هي اليتيمة تكون يف حجر وليها تشاركه يف ماله فيعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد وليهـا أن                
يتزوجها من غري أن يقسط يف صداقها فيعطيها مثل مـا يعطيهـا غـريه، فنـهوا أن                  

وأمروا أن ينكحوا ، ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوا ن أعلى سنتهن من الصداق          
 .1﴾  النساء سواهنما طاب هلم من

  

وأضاف ابن كثري عن البخاري، ما رواه عن إبراهيم بن موسى عن هشـام بـن                
 وكـان   2عروة عن أبيه عن عائشة، أن رجال كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق             

 .3 ] وِإنْ ِخفْتم أَالَّ تقِْسطُوا [: ميسكها عليه، ومل يكن هلا من نفسه شيء فنـزلت فيه

 

 :ىل معىن األلفاظ الواردة يف اآلية، فهي كاآليتوبالرجوع إ

 

 الظن من عدم العدل أو ،] وِإنْ ِخفْـتم  [ : ففيما خيص املعىن من قوله تعاىل يف اآلية
 .4عدم اإلقساط يف اليتيمة

 

أن ال تعدلـوا، ألن أقسط عكـس قَسـطَ   ]  أَالَّ تقِْسطُوا [: ومن قولـه تعالـى
 قـسط فتحمل معىن جـار و اجلور عكس العدل، ومنه          وأقسط حتمل معىن عدل، أما    

واإلقساط مبعىن العدل، ومثاله     ،5 ] و أَما الْقَاِسطُونَ فَكَانواِ لجهنم حطَبا      [: قول اهللا تعاىل  
 .6]و أَقِْسطُوا ِإنَّ اَهللاَ يِحب الْمقِْسِطين  [:قول اهللا تعاىل

                                                 

. نان بريوت لب. دار الكتب العلمية . اجلامع ألحكام القرءان . اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب .  1
  .9ص  . 5اجلزء  . 1996سنة  . 5الطبعة 

 .بفتح العني املهملة و سكون املعجمة، النخلة : العذق  .  2
. مكتبة دار التراث . القرءان العظيم  فسريت.اإلمام احلافظ عماد الدين أبو الفداء امسعيل بن كثري القرشي الدمشقي  .  3

  .449ص  . 1اجلزء . و ال سنة طباعة . بدون عدد طبعة . القاهرة 
  .10 الصفحة 5اجلزء . املرجع السابق . اإلمام القرطيب  .  4
  .15اآلية . سورة اجلن  .  5
  .9من اآلية . سورة احلجرات .   6
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أي دون ملك اليمني، فاحلكم الوارد باآلية ال يتجـاوز   ،] فَانِكحوا[ :  ومن قوله تعاىل
الزواج إىل ملك اليمني، و هو األمر الظاهر جبالء استنادا على اللفظ الوارد يف اآليـة                    

 . -هذا حسب فهمي لآلية و اهللا تعاىل أعلم-

 

 املعىن منه أن ما طاب كان حالال أما غـريه فهـو             ] طَاب لَكُم    ما[ :قول احلكيم  
 حنو 1ام، ومن املشهور يف لغة القرءان الكرمي أن يقال للحالل طيب و للحرام خبيث         حر

  ]...و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث...  [: قوله تعاىل
كما حيتمل اللفظ معـان  2

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي        [: أخر كاحلسن والسوء، ومنه قول اهللا تعاىل      

 . 3 ]  نكداخبث ال يخرج إال

 

فهذا اللفظ بيت القصيد يف اآلية واألساس        ] وثُالثَ ورباع     مثْنى [: ومن قوله تعاىل  
عموما و ما كان الذي سبقه إال إليضاح املعىن اإلمجايل، و لقد اتفق أهل العلم على أن               

 أن  املعىن من هذا اللفظ، أن للرجل أن ينكح من النساء العدد املذكور يف هذه اآلية و               
ال يتعداه، و هو أربعة من النساء حتت عصمته يف آن، إال أن بعض الرافضـة و أهـل                   
الظاهر قالوا بأن املقصود من اآلية حل اجلمع بني تسع نساء للرجل بالنكاح، ومن أهل               
الظاهر أيضا من تعدى ذلك إىل جواز النكاح من مثان عشرة من النساء؛ فجعلوا مثىن               

 . ثالث وكذلك رباعمبعىن اثنني اثنني وهكذا

 

إال أن أقواهلم هذه حمل ردود، و من أهم األقوال اليت جاءت مفحمـة آلرائهـم                
 وثالث مثىن العدد هذا أنّ اعلم ":الشاذة هذه وألطفها، ما أورده صاحب اجلامع، قال       

 اـعم وأعرض والسنة، للكتاب فهمه بعد من قاله كما تسع إباحة على يدلّ ال ورباع
صلى اهللا عليه وسلم  النيب بأنّ ذلك وعضد جامعة، الواو أنّ وزعم األمة، هذه سلف عليه كان

 املقالـة  هذه وقال اجلهالة هذه ىـإل صار والّذي عصمته، يف بينهن ومجع تسعا نكح
                                                 

 .449ص  .1ج ]  تتبدلوا اخلبيث بالطيب [: تفسري قول اهللا تعاىل. املرجع السابق . اإلمام ابن كثري  . 1

  . 157ن اآلية م.سورة األعراف  . 2
 .58من اآلية  .سورة األعراف  . 3
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 وذهـب  ورباع، ثالث وكذلك اثنني، مثل مثىن فجعلوا الظّاهر، أهل وبعض الرافضة
 منه متسكا عشرة، مثان بني اجلمع بإباحة فقالوا منها، حأقب إىل أيضا الظّاهر أهل بعض

 اثـنني،  اثنني مبعىن مثىن فجعل للجمع والواو التكرار، يفيد الصيغ تلك يف العدل بأنّ
  !! ورباع ثالث وكذلك

 

 مـن  أحـد  عـن  يسمع مل إذ ؛األمة إلمجاع وخمالفة والسنة باللّسان جهل كلّه وهذا
 ... .أربع، من أكثر عصمته يف مجع أنه التابعني وال أمجعنيرضي اهللا عنهم  الصحابة

 .صلى اهللا عليه و سلم خصوصياته من فذلكعليه الصالة و السالم  للنيب ذلك من أبيح ما وأما
 ال ربـوالع اللّغات، بأفصح العرب خاطب تعاىل اهللا فإنّ ؛جامعة الواو إنّ: قوهلم وأما
 أعـط : يقـول  ممن تستقبح وكذلك وأربعة، وثالثة اثنني وتقول تسعة، تقول أن تدع
 أي: بـدل  املوضـع  هذا يف واوـال وإمنّا عشر، مثانية يقول وال مثانية، ستة أربعة فالنا

  .رمحه اهللا اهـ. " ثالث من بدال ورباع مثىن، من بدال، ثالثا أنكحوا

 

ية ناسخة ملـا    إن اآل  ": الضحاك واحلسن وغريمها  وعن املعىن اإلمجايل لآلية، فال      
 من أن للرجل أن يتزوج من احلرائـر مـا شـاء             ،يف أول اإلسالم   كان يف اجلاهلية و   

، بأن املقصود من    ابن عباس وابن جبري وغريمها    ، و قد قال     " فقصرن اآلية على أربع   
اآلية، أن الذي خيشى عدم اإلقساط يف اليتامى كذلك جيدر به أيضا أن خيشى عـدم                

 .1اإلقساط بني النساء

 

ولقد جاءت اآلية ملاَّ عـلم اهللا من أحوال الناس أم كـانوا حـينها يتحرجون             
يف اليتامى للزواج ومل يكونوا يتحرجوا يف النساء، فأمرهم بأن يـخافوا مـن عـدم               

و ذلك بعد أن أنذروا الوعيد        اإلقساط بني النساء كما خيافوا عدم اإلقساط يف اليتامى،        
كل أموال اليتامى و من أجله جاء حتديـد عـدد النسـوة إىل               يف أ   عز و جل   الشديد منه 

 حدثنا أيب    : قال أربـع، و هو ما يتجلى يف قول ابن عباس الذي رواه سفيان بن وكيع             
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 قصر الرجـال    ﴿ : ابن عباس قال   أن سطاووعن    عن حبيب بن أيب ثابت     سفيانعن  
 .1﴾  أموال اليتامىأجلعلى أربع من 

 

من جانبه يف اآلية خالفا يف املعاين، و من اخلالفات تلك           وقد نقل اإلمام ابن جرير      
اليت نقل، الرأي الذي ذهب إىل أن املعىن من قول اهللا تعاىل، أن املنع عن نكاح ما فاق                  
األربعة من النساء كان من أجل احلفاظ على مال اليتيمة اليت تكون يف حجر الويل من                

فإن صار معدما بال مال حتول إىل ماهلا قريش، الذي كان يتزوج ما يروق له من النساء        
عن هناد بن السري فتزوج به أو أنفقه، و قد استند الفقهاء القائلني بذلك على ما رواه            

كان الرجل يتـزوج األربـع      " :قالحني    اآلية  مساك عن عكرمة يف    عن األحوص   أيب
فيأخذ ما مينعين أن أتزوج كما تزوج فالن؟        :  الرجل فيقولواخلمس والست والعشر،    

 2."  أن يتزوجوا فوق األربعفنهوامال يتيمه فيتزوج به، 

 

وقد ذهب أبو جعفر يف تعقيبه إىل أن أصوب األقوال األربعة اليت أوردها إليضاح              
 فـال , النساء يف خافوا فكذلك, اليتامى يف تقسطوا أال خفتم وإن" : معىن هذه اآلية  

 خفتم فإن, األربع ىلإ واحدة من،  نهنم فيه جتوروا أن ختافون ال ما إال منهن تنكحوا
 أن أحرى فإنه, أميانكم ملكت مبا عليكم ولكن, تنكحوها فال أيضا الواحدة يف اجلور

  .3" عليهن جتوروا ال

 

كما أن من املفسرين من أخذ بأن املقصود من اآلية هو حترمي الزواج بأكثر مـن                
األمة وأن لكل من الرجال احلق يف       العدد احملدد يف اآلية، وأن اخلطاب موجه إىل مجيع          

                                                 

. الطبعة الثانية . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية . جامع البيان يف تأويل القرءان . أيب جعفر حممد بن جرير الطربي  . 1
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، و هـو أقـرب      1أن خيتار الزواج من ما أراد من النساء دون أن يتعدى األربعة منهن            
بأن يف اآلية بيان على أنـه       رمحـه اهللا    األقوال إىل الصواب، و يدعمه قول اإلمام الشافعي         

 .2أن يتزوج أكثر من أربع نسوةصلى اهللا عليه و سلم ليس ألحد عدا النيب 

 

 من سورة النساء و ما      3هذا و قد قال بعض من املفسرين بتشابه ما ورد يف اآلية             
 3 ]... جاِعلُ الملَاِئكَِة رسالً أُوِلِي أَجِنحٍة مثْنى و ثُـالَثَ و ربـاٍع              ...[: جاء يف قول اهللا تعاىل    

ه أربعة أجنحـة،    واليت تعين أن من املالئكة من له جناحني ومن له ثالثة و منهم من ل              
كما هو احلال يف الزواج، فمن أراد الزواج من واحدة و من أراد من اثنتني و من أراد                  
من ثالثة ومن أراد فمن أربعة، ذلك أن اللفظ الوارد يف اآلية إمنا يدل علـى إمكانيـة           

ـ      ] مثْنى وثُالثَ وربـاع    [التزوج من هكذا عدد من النساء        رين ، إال أن الفارق بني األم
بين، إذ أن عدد أجنحة املالئكة غري مقصور على أربعة، و إمنا هو كما قال اإلمام ابن                 

 قول اهللا تعاىل    -و اهللا أعلم  -، و يقصد من ذلك      4" لداللة الداللة عليه     ": كـثيـر
 أما بالنسبة آلية سورة النساء فـإن األمـر   ،] يِزيد ِفي الْخلِْق ما يشـاءُ  [يف اآلية نفسها 

 املقام مقـام امتنـان      ": خمتلف متاما، إذ أنـه و كما قال ابن عباس و مجهور العلماء           
 ما يعين أن لو كان يف األمر سعة، لبينه اهللا كما بينه يف اآليـة األوىل مـن                   5"وإباحة  

 .سورة فاطر
 

إن مدلول اآلية واضح، وإن كان فيه       : وينتهي الكالم حول هذا األساس بالقول     
ن كثرة اآلراء املبداة حول املعىن؛ إال أا كلها ختدم املغزى املراد بلوغه،             تعقيد، فإمنا م  

حيث هو إجياد و إيضاح التأثري والترابط املوجود بني اآلية املأخوذة كأساس وكذا القيد 
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املختار للدراسة، و هو األمر الذي حصِل عليه بالنتيجة، و ذلك ألن األقوال الـواردة               
ية اجتهت معظمها إىل أن يف اآلية إلزام أو باألحرى حتـرمي،            حول معىن و مضمون اآل    

مجع أكثر من أربعة نسوة حتـت عصمة رجل واحد يف آن واحد، و املقصود مببـدأ                
التحرمي، القيد حمل الدراسة، و من مثة فإن اآلية يصح اعتمادها كأساس من بني األسس          

 .املعتمدة يف موضوع الدراسة
 

 بني الزوجاتأساس قيد العدل _ ثانيا 
 

 من سورة النساء، اليت يقول فيها       3ويتجسد هذا األساس يف جزء آخر من اآلية         
فَِإنْ ِخفْتم أَالَّ تعِدلُوا فَواِحدةً أَو ما ملَكَت أَيمـانكُم ذَِلـك أَدنـى أَالَّ    [ : جل من قائـل

 العددي املشار إليه سالفا، أمت  بعد أن وضع القيدجل و عالو منه يتضح أن اهللا   ،] تعولُـوا 
اآلية بقيد ثان، و هو املتعلق بالعدل الواجب على كل من أراد اإلقدام إىل التعدد مـن                 
الرجال، و من يدقق يف السياق جيد أن اخلوف إمنا يكون من عدم العدل بني النسـاء                 

 أنـه   مجيعهن، و لكن يف املسألة كالم جيب أن أبينه ليتحرى الصواب من دونه، كما             
و هو الذي يعتد به     -جيدر قبل ذلك اإلشارة إىل أن ما قيل يف اخلوف من عدم العدل              

 ال يقل عما قيل حول      -للتعدد يف النساء أو لالكتفاء مبا للرجل من زوجة أو زوجات          
 .الظلم أو اجلور أمهية

 

ونقال عن ما قاله أهل العلم، فإنه يكون الزواج بأكثر من زوجة واحدة حرامـا               
ل من تأكد من نفسه الظلم، و مكروها كراهية حترمي على من شك أنه سوف               على ك 
واألصل يف الزواج أنه سنة و يف احلالة اليت تتوق نفس الرجل إليه يكون واجبا،                يظلم،

و أما إذا كان خيشى على نفسه الوقوع يف املعصية و ارتكاب الفاحشة فيكون الزواج               
 .1دائهايف هذه احلالة عليه فريضة ال بد من أ
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فإن املسألة حمـل     ] ذَِلك أَدنى أَالَّ تعولُـوا     [: وفيما يتعلق باملقصود من قوله تعاىل     
كالم؛ إذ يرى فريق من أهل العلم أن الـمقصود من هذا اجلزء من اآلية كثرة العيال،                

 أن ال   ":  قـال  رمحـه اهللا  يف مصنفه أن اإلمام الشافعي       'يسري السيد حممد  'كما أورده   
، إال أن مجهور املفسرين اختاروا قوال بديال        1فدل على قلة العيال أوىل    . " عيالكم تكثر

مفاده أن املعىن االكتفاء بزوجة واحدة أو بالتسري عوض النكاح لكل من خاف مـن          
، كمـا   3أن امليزان عال إذا مال و أن احلاكم عال إذا جار          : و منه يقال   ، 2نفسه الظلم 

 و ِإنْ خِفتم    [:  و استندوا على قول اهللا تعاىل      4 هو الفقر  قام رأي ثالث على أن املقصود     

 :ومنه أيضا ما قاله أحيحة بن اجلالح  5 ]ِْعيلَةً فَسوف يغِنيكُم الَلَّه ِمن فَضِله 
                وما يدري الفقري مىت غناه   وما يدري الغين مىت يعيل

 بلغ علمه أن يعلم مىت يغىن إن كان فقريا          واملقصود من البيت، أن ليس من أحد مهما       
معدما و ال للغين أن يعلم باملقابل مىت سيصاب بالفقر؛ أن ذلك ليس من علم البشر يف                 

 .6شيء وإمنا من العلم الرباين اخلالص

 

ذَِلـك   [: غري أن من األوجه ما يدحض الرأيني القائلني بأن املعىن من قوله تعـاىل             

الفقر وكثرة العيال و يبقي على الرأي الثالث القائل باجلور والظلم،             ]ا  أَدنى أَالَّ تعولُو  
ومن األوجه اليت ترد الرأي القائل بأن املعىن من اآلية خمافة الفقر؛ أن السـياق الـذي                 

 يدل على أن املقصود هو اجلور       -و على األخص بدايتها   -وردت فيه السورة بكاملها     
 يف اآلية الثانية من السورة باألمر على عدم أكـل            جاللـه  جلوالظلم ال غريه؛ إذ يبدأ اهللا       
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أموال اليتامى بالباطل و باألمر كذلك بعدم تبديل مال اليتيم اجليد بدونه من مال القيم               
الذي يتواله، كأن يبدل الرجل الغنم السمينة من مال اليتيم مبثلها النحيفة من ماله هو               

 غري  جل جالله اقي اآلية املشار إليها، و لو أراد اهللا         إين أقسط، و ذا املعىن جاء ب      : مث يقول 
ذلك يف اآلية الثالثة حمل املدارسة لغير كلمة العدل بالفقر، و منه فـإن القصـد هـو                  

 . 1الظلم

 

وبالنسبة للوجه الذي يرد الرأي القائل بكثرة العيال، أن اآلية تذهب إىل إمكانيـة           
 الذي ال يؤدي كما هو معلـوم إىل قلـة           التزوج من واحدة و إال إىل التسري، و هو        

العيال بالرغم من أن األسياد يتفادون أن تكون هلم ذرية من ملـك الـيمني، هـذا                 
صلى باإلضافة إىل أن اإلسالم بعكس ذلك فإنه يدعو إىل التكاثر أكثر فأكثر إذ يقـول               

 و يقـول اهللا     2 ﴾يامة  تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء يوم الق        ﴿  :اهللا عليه وسلم  
، و أن كثرة العيال ال تؤخذ عادة من هكذا        3 ]و الَ تقْتلُواْ أَوالَدكُم خشيةَ ِإمالَق        [: تعاىل  

و يقال بذلك إذا كثـر لـه        ) أعال و يعيل    ( و لكنها تؤخذ من     ) عول(مصدر لغوي   
 .4ألنب و أمتر إذا صار ذا لنب وذا متر: العيال كقولك

 

األوجه كلها يتضح بأن املعىن من اآلية، هو املخافة من الظلم و اجلـور              ومن هذه   
 يلزم قاصد التعدد بالعدل وأن القول خبالفه        عز و جل  احملتمل ال شيء خالفه؛ هذا ألن اهللا        

حياد عن الصواب، و منه فاآلية حتمل من املعىن أن الزوج الذي خياف من نفسه عدم                 
 له أن يكتفي بواحدة؛ وإذا شك يف نفسه عدم العدل العدل بني نسائه إذا عدد، فاألوىل   

يف الزوجة احلرة الواحدة أيضا كان له أن يستمتع مبلك ميني وال يتزوج املرأة احلرة ملا                
 . يف ذلك من الظلم حمرم عليه
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ومن كله، فاآلية حمل التبيني تصلح ألن تكون بدورها أساسا لقيد العـدل مـن               
 . ربز باإليضاح السالفكتاب اهللا، و هو األمر الذي ي

 

 أسس القيود املشكلة الستثناءات على القواعد العامة: الفقرة الثانية
 

جاء احلد العددي والعدل الواجب يف اآلية السابق مدارستها على وجه العمـوم،             
فشكـلت كأساس القاعدة العامة اليت يظهر االستثناء عليها يف ما سيأيت من الدراسة،             

يبقى مطلقا يف احلدود اليت تضمنها ما مل تتصف إحـدى النسـاء             وألن القيد العددي    
قيـد حتـرمي زواج     -بصفة احلرمة، و ا يتكون االستثناء على القيد العددي العـام            

، كما يبقى العدل قائما بصفة عامة على وجه الوجوب، إال أنه يتخلف مع              -اخلامسة
ة، ما يربز االسـتثناءان عـن       ختلف القدرة على التحكم فيه عند تعلقه باملسائل القلبي        

، )أوال  ( القيدين بأساسني، أما األول فيظهر يف أساس قيد حترمي اجلمع بني األخـتني              
  . )ثانيا ( وأما الثاين فيظهر يف أساس قيد احملبة 

 

 أساس قيد حترمي اجلمع بني األختني_ أوال 
  

واج من املـرأة    املقصود أن من احلاالت أو األوضاع ما حيتم على الزوج عدم الز           
بالرغم من أنه مل جيمع بعد بني عدد األربعة املباحات شرعا، و يف ذلك تفصيل جاءت                

، وهذا ما   1 ]...و أَنْ تجمعواْ بين اُألختينِ    ...  [: عز و جل   به اآلية من سورة النساء، إذ يقول      
 .حيتاج إىل بيان

 

 حترمي اجلمع بني أختني حتـت       ولكن قبل ذلك أسوغ لألخذ ذا املبدأ الشرعي،       
،  عدا القيد العددي     -دون غريه من موانع الزواج األخرى     -عصمة رجل واحد يف آن      

أن هذا املبدأ إمنا يندرج ضـمن       : السالف دراسته ألنه مقصد الدراسة، فقد يقول قائل       
 موانع الزواج، 
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و الـيت  فكيف كان باإلمكان التطرق له دون غريه من املبادئ املانعة للزواج،             �
 عادة ما يوردها الفقهاء كمجموعة واحدة ؟ 

إن األخذ ذا املبدأ دون غريه من املبادئ األخرى فيه سـوء فهـم              : أو يقول  �
 للموضوع أو سوء تقدير للحالة ؟

 

ولكن األمر الذي حيث على تناول هذا املبدأ بصفته قيدا من القيود،كونه يشـمل              
من جهة أخرى، فإن اإلمام احلافظ أيب داود، مجع بني زوجتني يف آن؛ هذا من جهة، و 

باب ما يكره أن جيمع 'جعله يف سننه و اجلمع بني أربع نساء حتت باب واحد و عنونه   
، و كذلك فعل اإلمام حممد الشوكاين يف النيِل حني أورد بابا عنونه             'بينهن من النساء  

ان على أن اجلمع املقرون     ، و يف هذا بي    'باب من أسلم و حتته أختان أو أكثر من أربع         '
 . بالصفة هذه، جيوز إيراده كقيد ضمن القيود املتخذة موضوعا للدراسة

 

  وعن الرابط بني اآلية والقيد، فإا تدل صراحة على منع اجلمع بني األختيــن،             

ولكن إذا أخذ جزء اآلية حمل الدراسة لوحده، ال ميكن تقدير مدى املنع أو احلظر الذي   
 . األختني و ال صفة اجلمع أيضاميس اجلمع بني

 

 قوال يصح اختاذه كسبب لنــزول اآليـة         رضي اهللا عنها  وقبل ذلك فإن البن عباس      
كان أهل اجلاهلية حيرمون ما     ": وعلى األخص اجلزء من اآلية املتخذ كأساس فيقول         

اْ مـا نكَـح     و الَ تنِكحـو    [:حرم اهللا إال امرأة األب واجلمع بني األختني، فأنزل اهللا تعاىل          

 .1" ] و أََن تجمعواْ بين اُألختيِن[ ، ]َآبآؤكُم مـن النسآِء

 

ولبيان مدى املنع يف اجلمع بني األختني و صفته املشار إليهما أعـاله، يتوجـب               
 ] أََنْ [الرجوع إىل أول اآلية و الربط ا، و لقد قال بذلك صـاحب اجلـامع يف أن      

ـ    :ذا اجلزء من اآلية جاءت مبثابة رفع على عطف علـى قـول اهللا تعاىل            الواردة يف ه
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 ]   كُملَـيع تمرو منه فإن مدى املنع هو بلوغ اِحلرمة، أي أن حكم اجلمع بني 1] ...ح ،
األختني حتت عصمة الرجل الواحد يف الوقت نفسه؛ التحرمي، و لكن ذلك ال يكـون               

 باألختني املقصود من ورائه الولد، و عليه فإن املذاهب          مطلقا؛ إذ العربة فيه باالستمتاع    
األربعة تتفق على أن كل استمتاع بأختني سواء كان ذلك بنكاح أو مبلك ميني يكون               
حراما، و خيتلف ملك اليمني املنـزه عن الوطء عن ذاك الذي يصحبه، فملك اليمني              

رمة و هو املقصود يف القـول       مطلقا ال حرج فيه، و أما ملك اليمني الثاين فهو حمل احل           
السالـف، و أشري هاهنا إىل أن احلرمة اليت تلحق بالزواج تبقى قائمة و لو كان الزواج 
من عقد واحد أو من عقدين خمتلفني، و من كله يدرك أن احلُكم هو التحرمي ما كان                 

نكاح القصد من اجلمع بني األختني االستمتاع بنية التكاثر سواء كان ذلك عن طريق ال             
 . أو عن طريق ملك اليمني-أي الزواج-

 

وبالعودة جلزء اآلية األهم يف هذا القيـد و هو قول اهللا تعاىل املشار إليـه أعاله               
  يتضح بأن اللفظ جاء حمصورا على األختني فقط،]...وأَنْ تجمعواْ بين اُألختيِن.. [

 بعينه؟ فلما كان اللفظ كذلك؟ أو ما هي العربة يف حرمته  �
 وهل احلصر ذاك يعين عدم التوسع يف التفسري؟  �

 و يقصد منه الولد أو      -ملك اليمني -إن اجلمع الذي يكون إما بالنكاح أو بامللك         
، و اجلمع ذاك إمنا يكون بني األختني سواء         2باألحرى الوطء أمجعت األمة على حترميه     

املرأة و عمتهـا سـواء    كن بالنسب أو بالرضاع، و يقوم مقام األختني كل من خالة            
 .  كانت شقيقة أو ألب أو ألم

 

وعليه فإن اآلية تكون إن دلت على شيء فإمنا دلت على حرمـة اجلمـع بـني                 
القريبتني، و هو املبدأ املتخذ كقيد من القيود اليت سوف يتم تناوهلا الحقا بالدراسـة،              

 .قيد املذكوروبالنتيجة فإن اآلية تصلح ألن تقوم أساسا من الكتاب هلذا ال
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 أساس قيد احملبة_ ثانيا 
 

من سورة النساء،     3مل يورد رب العزة العدل الواجب بالصورة السالفة يف اآلية           
وإمنا حدد القيد بصفة استثنائية؛ فال يشمل العدل الواجب كل معامالت الزوج جتـاه              

 ولَـو  تعِدلُوا بـين النسـاِء    أَنْتستِطيعوا لَن و[: مسا بصفاتهزوجاته  مجيعهن، و يف قول اهللا 
 تصِلحوا وتتقُوا فَِإنَّ اللَّـه كَـانَ غَفُـورا    وِإنْحرصتم فَال تِميلُوا كُلَّ الميِل فَتذَروها كَالمعلَّقَِة      

بيان على ذلك، و أن املقصود من هذه اآلية، أن عدم العدل ال يكون فيمـا                 1 ]ما  رِحي
، وأن  2زوج العدل فيه كالقسمة و الكساء و الغذاء يف إطار العشرة بـاملعروف            يطيق ال 

اهللا بعلمه و عفوه و حكمته جتاوز للرجال عن طابع امليل ابولني عليها و اليت تظهر يف 
 قول يف اآلية يقصد فيه هذا املنحـى حيـث      رضي اهللا عنها  ، وإن البن عباس     3احملبة خاصة 

، و يقول أيضـا بـأن       ﴾دل بالشهوة بينهن و لو حرصت        ال تستطيع أن تع    ﴿: يقول
 . 4﴾ يف احلب و اجلماع ﴿: املقصود هو أن عدم العدل يكون

 

 يقول صاحب التفسـري     ]فَال تِميلُوا كُلَّ الميِل فَتذَروها كَالمعلَّقَِة        [:اهللا تعاىل ويف قول   
، ألن يف ذلك مقدرة على عدم       الكبري، بأن اإللزام بعدم إظهار امليل قوال و عمال جتاوزا         

إظهاره و إن أظهره فثم يربز الظلم بعدم العدل، و عليه يف ارتكابه ي و عقاب، هذا                  
 حينما بعث ألزواج النيب رضي اهللا عنهوقد أورد اإلمام أيضا ما روي عن عمر ابن اخلطاب       

 بعـث   ى اهللا عليه و سلم    صلإىل كل أزواج رسول اهللا      ﴿  :  مبال فقالت عائشة     صلى اهللا عليه و سلم      
ال ، بعث إىل القرشيات مبثل هذا و بعث إىل غريهن بغريه، فقالت             :  فقالوا ﴾مبثل هذا ؟  

 كان يعدل بيننا يف صلى اهللا عليه وسـلم إن رسول اهللا : ارفع رأسك و قل لعمر   ﴿  : للرسول  
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اد اإلمـام   ، و منه فقد أر     1، فرجع الرسول فأخربه فأمت هلن مجيعا      ﴾القسمة مباله و نفسه   
أن يبني أن يف الرواية هذه ما يدل على أن اإللزام إمنا يقع على اإلفصاح بامليل عمال ال                  

 إمنا كــان حيـب عائشـة        صلوات ريب و سالمه عليه    غريه، إذ ال خيتلف اثنان على أن النيب         
ويفضلها على سائر زوجاته األحياء ملا ورد يف ذلك من أحاديث، اليت منها مـا روى                

: قيل يا رسول اهللا، من أحب النـاس إليــك ؟ قـال            ﴿  :  قال  رمحه اهللا   مالك أنس ابن 
 ففي هذا احلديث داللة علـى أن        2﴾﴾ أبوها﴿  : من الرجال ؟ قال   :  قيل ﴾ عائشة﴿

 و هو القدوة احلسنة،كان يصرح بالكالم أن عائشة هـي أحـب             عليه الصالة و السالم   النيب  
 بذلك، إال أن يف احلديث املـروي عـن   نسائه إليه و كل نسائه األخريات كن يعلمن    

 .صلى اهللا عليه وسلم داللة يف حسن عدله و معاملته رضي اهللا عنهاعائشة 

 

 فإن األقوال تتشابه من حيث املعـىن، إال أن          ]  المعلَّقَِة [: وفيما خيص قوله تعاىل    
آليـة  أمشل  ما قيل يف ذلك الذي أورده صاحب التفسري الكبري، إذ يفسر الكلمة من ا               

 تبقى ال أميا و ال ذات بعل، كما أن الشيء املعلق ال يــكون               " -أي الزوجة -بأا  
"كاملسجونة :  و يف قراءة أيب " و أضاف عن قتادة "على األرض و ال يف السماء 

3
.  

 

 ال على   ألنه و هذا تشبيه بالشيء املعلق       ":احلسن قالهكما جاء اإلمام القرطيب مبا      
حديث أم زرع يف    واستند يف ذلك إىل     ،  " حنملا ما علق عليه     األرض استقر وال على   

 و يف االستناد    5"نطلق أطلق، وإن أن أسكت أعلق     ا، إن   4العشنق زوجي"  : املرأة قول
على هذا احلديث حسن تعليل، فاحلديث حيمل معىن أن هذه املرأة تصف زوجها بذاك              
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 عليه مل يعرها اهتماما ومل الزوج الذي إذا ما تكلمت معه يف أمرها طلقها و إن سكتت  
 .                 1يعطها حقها فتركها كاملعلقة

 

واخلالصة أن لقيد العدل الواجب استثناء، و هو ما جاء يف هذه اآلية حمل املناقشة  
اآلنية، و يتجسد ذاك االستثناء يف كل ما تعلق بالقلب و ميالن الطباع و غريها مـن                 

تابعة للقلب و القلب بني يدي اهللا يقلبه كيف ما شـاء            األمور النفسية، و هي تلك ال     
 هذا يف اآلية صراحة، مث جعل من امليل احلنيف منهيا           جل و عـال   اهللا   و منه أثبت   ،2سبحانه

عنه، و مهما يكن احلال فإن يف اآلية إثبات على أن من األمور ما مل يوجـب فيهـا                   
 للتطرق له بالدراسة الحقا،     الشارع احلكيم العدل بني الزوجات، و هو ما أخذ كقيد         

على غرار كل القيود األخرى املقترحة للمدارسة، فهو إذن عن باقي القيود منفصـل              
 .وبسنده الشرعي من كتاب اهللا تعاىل بين وبه متصل

 

 أساس قيد النفقة بني الزوجات: الفقرة الثالثة
 

إال أنه بأساسني من    وهو القيد الذي ال استثناء عليه ما يعين أن ال قاعدة له أيضا،              
كتاب اهللا منفصلني، ولبالغ أمهيته مت التعرض له على حدة و بالتبعة التعـرض لكـال                

 من سورة النساء كأساس أول      34أساسيه كل بدوره منفردا، و ذاك ما يتضح يف اآلية           
 .    )ثانيا (  من سورة الطالق كأساس ثاين 7 و يف اآلية )أوال ( 

 

  النساء كأساس لقيد النفقة  من سورة34اآلية _ أوال
 

الرجالُ قَوامونَ علَى    [: متثل هذه اآلية األساس األول للقيد و فيها يقول اهللا تعاىل          

           اِلِهموأَم فَقُوا ِمنا أَنِبمٍض وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء ِبمسو هي اآليـة الـيت أورد  ]الن 
جلزائري سببا للرتول، و أشار إىل أن من األسباب الكثري ولكـن            فيها الشيخ أبو بكر ا    
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 أغضـبته   رضي اهللا عنـه   هذا السبب أوالها بالصحة و القبول، و مؤداه أن سعد بن الربيع             
 كان يريد القصاص، فأنزل اهللا صلى اهللا عليه و سلمامرأته فلطمها فشكاه وليها إىل رسول اهللا 

، و رضي   "ردنا أمرا و أراد اهللا غريه، و ما أراد اهللا خري            أ": تعاىل اآلية فقال ويل املرأة    
  1.حبكم اهللا تعاىل

 

من القوامـة ؛ و هي اليت أملها اإلمـام   ]قَوامـونَ    [أمـا عن معىن قولـه تعاىل      
 املراد بالقيام الرياسة اليت يتصرف ": املـراغي يف قول به من اإلمام ما به و هو قولـه        

 الرئيس و اختيـاره، إذ ال معىن للقيـام إال اإلرشـاد و املراقبـة        فيها املرؤوس بإرادة  
يف تنفيـذ ما يرشد إليـه، و مالحظة أعماله، و من ذلك حفـظ املـرتل و عـدم                      

مفارقته إال بإذنه و لو لزيارة القرىب، و تقدير النفقة فيـه، فهــو الـذي يرضـيه                             
تشف مـن هـذا الكـالم أن القوامـة           ،  و يس   2"و يناسب حالـه سعة و ضيقـا       

           جـل و عـال    تتجلى يف جماالت و أمـور تـربز الفـارق التفضـيلي الـذي أراده اهللا                 
للرجال على النساء، و هو األمر الذي يبينه صاحب األسـاس يف التفسـري و جعلـه                     

امـة،              العقل، احلزم يف الرأي، القوة، ونـوع العواطـف املؤهلـة للقو            ": يتمثل يف 
والغزو،  وكمال الصوم، و الصالة و النبوة و اخلالفة واإلمامـة واألذان واخلطبــة              
واجلماعة واجلمعة و الشهادة يف احلدود و القصاص وبتضعيف املرياث والتعصيب فيه،            

 .3"وملك النكاح، والطالق، وإليهم االنتساب وهم أصحاب اللحى، والعمائم 

 

إذ التخصيص هذا يعـين بالضـرورة         ]َِبما أَنفَقُوا ِمن أَمـواِلِهم        [: اهللا تعاىل وقول  
إخراج النفقة من التفضيل العام ملكانتها فيه، و ال يعين ذلك أن النفقة ال تندرج ضمن                
  األمور اليت فضل اهللا ا الرجال على النساء، و إمنا خلصوصيتها و ألمهيتها البالغة، و يف
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 . 1﴾املهر و النفقة﴿:  يف قول اهللا هذارضي اهللا عنهماذلك قال ابن عباس 
 

وبه يؤخذ و عليه يعتمد ليربز أن واجب النفقة القائم على الزوج جتاه زوجـه أو                
زوجاته ثابت بين و جلي يف هذه اآلية و يصح بالتايل ألن يكون أساسا للقيد املعتمد                

 عـز و جـل    تفقوا علـى أن اهللا      يف الدراسة، خاصة و أن جمموعة من املفسرين األعالم ا         
مبوجب هذه اآلية، أظهر تفضيال للرجال على النساء مبا أعطى للرجال على النساء من              

 . قوامة و اليت تظهر يف النقطة حمل التحليل و على األخص يف املهر و النفقة
 

  من سورة الطالق كأساس لقيد النفقة7اآلية _ ثانيا 
 

 ِلينٍفق ذُو ِسعٍة ِمن ِسعِتِه ومن      [: وهي اليت جاء فيها   مثلت هذه اآلية األساس الثاين،      
قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اُهللا الَ يكَلِّف اَهللاٌ نفْسا ٍإالَّ ما آتاها سيجعلُ اَهللاُ بعد عسٍر يسـرا                    

ملقصود منها وجوب النفقـة علـى        بأن ا  2 و يف هذه اآلية اتفاق بني علماء التفسري        ،]
الزوج للزوجة و االبن، ومنهم من اختار اتباع سياق أول السـورة، فـذهب إىل أن                

، إال أن 3املقصود من اآلية وجوب النفقة على املطلق لطليقته املرضعة على عني التحديد     
من املفسرين من ذهب إىل إعمام تطبيـق اآلية وجعل الوجوب فيها قائما على كـل               

 . سواء لزوجه أو ملرضعة أبنائه املطلقةزوج
 

هذا و قد أورد صاحب أيسر التفاسري فوائد من اآلية خلصها يف نقاط عدة تلخص               
 :4فيما يلي من نقاط

 .وجوب السكن والنفقة للمطلقة طالقا رجعيا �

1وجوب السكىن والنفقة للمطلقة واملتوىف عنها زوجها احلامل حىت تضع محلها �
 

                                                 

  .47ص  . 2اجلزء  . املرجع السابق . اإلمام اجلوزي   . 1

 .و غريهم ... ابن القيم ، القرطيب ، الطربي . 2

 . 85ص . 8اجلزء . لسابقاملرجع ا.  و اإلمام اجلوزي 380ص  . 5اجلزء . املرجع السابق . الشيخ أبو بكر اجلزائري .  3

  .380ص  . 5اجلزء . نفس املرجع . الشيخ أبو بكر اجلزائري  .4 
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ال بالنفقة و ال بالسكىن حلديث  صلى اهللا عليه وسلم     ة مل يقض فيها النيب      املطلقة و املبتوت   �
:   أنه قال    صلى اهللا عليه و سـلم     فاطمة بنت قيس الذي خرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن النيب            

 إمنا النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة ، فإذا مل تكن له عليها، فال نفقـة   ﴿
                    .﴾ و ال سكىن

 .أن املطلقة يكون هلا أجر رضاعها للولد حبسب اتفاق الطرفني �
 .النفقة الواجبة تكون حبسب حال املطلق غىن و فقرا و القاضي يقدرها إن تشاحا �

هذا و إنه يوجد اتفاقا حول مقدار النفقة يف أا تكون حسب األوضـاع و املقـدرة                 
ق ما قال به صاحب اجلامع من أن النفقة حتدد حبسب الشخصية للمنفق، و ذلك ما يواف

، و ال خروج    2" حالة املنفق و حاجة املنفق عليه باالجتهاد على جمرى حياة العادة             "
 .3يف هذا كله عن القاعدة العامة و القاضية بأن ال تكلف نفس إال وسعها

قل إىل مـا     قد تنت  -بغض النظر عن األبناء   -ومما سلف خيلص إىل أن النفقة للمرأة        
بعد الطالق يف الوضعية اليت تكون فيها املرأة ال تزال حتت عصمة الرجل، فتبقى نفقتها               
عليه واجبة، باستثناء احلالة أين ال تكون على الزوجة لزوجها رجعة كمـا جـاء يف                
احلديث السابق، و منه فإن التوسع يف النفقة إىل ما بعد الزواج ميس موضوعنا و لـو                 

نه ال يعدو إال أن يندرج يف النفقة الواجبة على الرجل للمرأة، و منـه                بصفة جزئية، أل  
يتوجب أخذ هذه اآلية كأساس لقيد النفقة املتخذ للدراسة و لو كان ذلـك بصـفة                

 .جزئية كما سبق
من القيود ما ظهر هلا أساسا بل و أساسني من كتاب اهللا العليم، و قابلتها قيود مل                 

 اهللا اخلبري، بالرغم من أمهية هذه القيـود الـيت تتعلـق             يعثر هلا على أساس من كتاب     
باإلرادة ما ظهرت يف العاقدين و غريمها على األخص و هي اليت تتجلى يف اآليت مـن                 

 :القيود
                                                                                                                                                      

 .قال ا صاحب املصنف كل على حدة ولكنها عرضت هنا جمموعة تلخيصا  .  1
  .112ص  . 9الد . املرجع السابق . اإلمام الطبـري  .  2
 .380ص  . 5اجلزء . املرجع السابق . أبو بكر اجلزائري  .  3
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 قيد الشرط املانع للتعدد   �

 قيد اإلعالم السابق �

 قيد املربر الشرعي  �

 قيد اإلذن القضائي �

 

تخراج للقيود أسسا من كتـاب اهللا       والعمل ينصب يف إطار هذا املبحث حول اس       
ويف الفرع السالف خاصة، و عدم العثور على نصوص من آي القرءان ضـمنها رب               

 من القيود اليت مت العثور علـى        تالعزة حكما يصلح ألن يكون أساسا للقيود املستثنا       
 :أسس هلا من الفرقان، يوصل إىل تساؤل يصاغ يف 

عض القيود يعين بالضرورة خمالفة تلك     هل عدم العثور على أسس من القرءان لب        �
 ؟القيود ملبادئ الشريعة اإلسالمية عامة 

 

اإلجابة على هذا اإلشكال ستأيت الحقا يف الفرع الثاين من املطلب، بل و حىت يف               
املطلب الثاين الذي أخصه باألسس من القانون، و قد جند يف هذا أو ذاك من األسـس     

 . عليها الختاذها عمادا للقيود حمل الدراسةأو اإلشارات حىت، تصلح لالعتماد 
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  الثاينالفرع

 أسس قيود تعدد الزوجات من السنة
 

ختتلف األسس اليت تربز فيها قيود تعدد الزوجات يف السنة النبوية الشريفة كمـا              
ختتلف أحكامها، فمنها ما تظهر يف صورة حرمة، و هي أسـاس قيـد حتـرمي زواج                 

، و منها ما تظهر يف صورة       )فقرة أوىل   ( قيد حترمي اجلمع بني األختني      اخلامسة وأساس   
فقرة ( وجوب، وهي أساس قيد العدل بني الزوجات و أساس قيد النفقة على الزوجات 

، ومنها ما تظهر يف صورة إباحة، وهي أساس قيد اإلعالم السابق وأساس قيـد               )ثانية  
 : لتطرق إذن ضمن هذا الفرع إىلفيتم ا) فقرة ثالثة ( الشرط املانع للتعدد 

 

 أسس قيود التحرمي : الفقرة األوىل 
 أسس قيود الوجوب : الفقرة الثانية 
 أسس قيود اإلباحة : الفقرة الثالثة 

 

 أسس قيود التحرمي: الفقرة األوىل
 

على نفس سياق الكتاب، راحت السنة النبوية املطهرة حترم ما حرم الكتاب بشيء           
 أو  )أوال  ( كميل السيما حينما يتعلق األمر بزواج اخلامسة من النساء          من التفسري و الت   

 . )ثانيا ( باجلمع بني احملارم منهن 
 

 أساس قيد حترمي زواج اخلامسة _ أوال
 

من األحاديث ما دل صراحة على حترمي زواج اخلامسة من النساء و على حتـرمي               
ا ومن تلك األحاديث،ذلك املروي     اإلبقاء مجعا بني أكثر من عدد النساء املباحات شرع        

  اهللا عليـه   صـلى  النيبذهب إىل   ف كان حتته عشر نسوة      و أسلمغيالن بن أمية الثقفي ملا      عن  
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فقال له    يفارق ما فاق األربعة منهن،     بأن عليه الصالة و السالم   فأمره النيب   ،   بذلك أخربهو وسلم
 .       1 ﴾  و فارق سائرهنأربعا أمسك﴿ :

 

 احلارث ابن قيس أسلم و حتته مثان نسوة         أن  و السالم  الصالة عليهللنيب  ويف حديث آخر    
 نـ منه إختر﴿: أن خيتار منهن أربعا فقال له      أمرهـف ، و السالم  الصالة عليهذكر ذلك للنيب    ـف

  .2 ﴾ أربعا

 

 ملا أسلم كانت حتته مخـس       ،يمالديل أن نوفل بن معاوية      ،يف حديث آخر أيضا   و
 .3﴾ و فارق األخرى  أيتهن شئتأربعا اختر ﴿:قال له و  الصالة و السالمالنيب عليه، فأمره نسوة

 

 جواز اجلمع بني أكثر مـن       عدمعلى  كلها  فإن األحاديث الثالثة حممولة     عليه،  و
 مجيعـا الداللـة     انفسه، و   الواحد يف الوقت    املسلم   حتت عصمة الرجل     وةأربع نس 

 يف إذ أن    -و هـو أربعـة    -ملباح شرعا   الصرحية على حترمي اجلمع بني أكثر من العدد ا        
 الثقفي غيالنل من ـمسك كـ يبأن  الصالة و السالمعليهنيب ـأمر من ال ة،األحاديث الثالث

 إىل  يفضي  عليه وسلم  اهللا صلىوأَمره  ،  ي أربعا من النساء فقط    مواحلارث ابن قيس وكذا الديل    
 بدوره إىل حتـرمي املخالفـة،        وهو الذي يفضي   صلى اهللا عليه و سلم    وجوب االنصياع ألمره    

 . كأساس لنفس القيدأوالخاصة وأن يف األحاديث تفسري لآلية الواردة 

 

 أي عدم جتاوز ، على األخذ بالقيدرضوان اهللا عليهم أمجعني   قد دلت أعمال الصحابة     و هذا
 أنه  الغفاري حممد بن معن     ما رواه  ذلكا يؤكد   مِم من النساء للرجل الواحد، و       األربع

                                                 

 وأمحد يف مسنده يف مسند املكثرين من الصحابة حتت رقم 1071خرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الطالق رقم  .1
. دار الفكر . سنن الترمذي .  اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك املعروف بالترمذي 4380

 و ابن ماجه يف سننه يف كتاب النكاح حتت رقم 1947حتت رقم يف كتاب النكاح  . 1983سنة . بدون عدد طباعة 
 .1953   و1943

مكتبة  . صحيح سنن أيب داود لإلمام احلافظ سليمان بن األشعث السجستاين . خرجه العالمة حممد ناصر الدين األلباين  .2
 يف سننه يف كتاب النكاح حتت و ابن ماجه . 272ص  . 2اجلزء  . . 1998سنة . الطبعة األوىل . الرياض . املعارف 

   .1942رقم 
  . 451ص . اجلزء األول . تفسري القرءان العظيم . اإلمام إمسعيل بن كثري  .3
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 إن زوجي   ، املؤمنني أمرييا  " :  فقالت ،  اهللا عنه  رضيأتت امرأة إىل عمر بن اخلطاب        ":لقا
   : هلـا فقال. وجلعز اهللا بطاعةيصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل      

فقال له    يكرر عليها اجلواب،   وهو، فجعلت تكرر عليه القول      ﴾  نعم الزوج زوجك   ﴿
 يف مباعدته إياهـا عـن       زوجهاهذه املرأة تشكو    ،  ري املؤمنني  يا أم  ﴿:كعب األسدي 

 علـي  ﴿:كعـب فقال  . ﴾ كما فهمت كالمها فاقض بينهما     ﴿: فقال عمر .  ﴾فراشه
يف طعام   أ  " : الـ ق .﴾ وكـ إن امرأتك هذه تشك    ﴿:هـ فأيت به فقال ل    .﴾ بزوجها

 :  املرأة فقالت . ﴾ ال ﴿:قال  "؟ أم شراب
 مسجده خليلي عن فراشي أهلىاحلكيم رشده        أيها القاضي يا   
 رددهـ القضا كعب وال تفاقض ده      ـي تعبـ يف مضجعزهده           

           دهـر النساء أمحـ يف أمفلست    ا يرقده   ـ مـه وليلارهـ 
  :زوجها فقال

  أذهلين ما قد نزلامرؤ أين يف فرشها ويف احلجل       زهدي
  كتاب اهللا ختويف جللويف السبع الطول        سورة ويفيف

 :كعب فقال
  يف أربع ملن عقلنصيبها هلا عليك حقاً يا رجل       إن

  ذاك ودع عنك العللفأعطها
إن اهللا عز وجل قد أحل لك من النساء مثىن وثالث ورباع،             ﴿: كعب األسدي  قال مث

اهللا ما أدري من أي أمريـك       و: فقال عمر . ﴾ ولياليهن تعبد فيهن ربك    أيامفلك ثالثة   
 قضـاء   وليتـك  فقد   اذهب  أم من حكمك بينهما؟    اـأمرمهمن فهمك    ب؟ أ ـأعج

  .1 "البصرة

 

                                                 

     .14ص   .5اجلزء  . املرجع السابق . اإلمام القرطيب  .1
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،  من النساء  اخلامسة أيضا يستشف احلكم الشرعي احملرم لزواج        الروايةمن هذه   و
  قضىما  اهللا عن عمررضي ألنكر عمر ، مل يكن بني الصحابة إمجاع حول هذا القيدلوإذ أنه 

 . و ألنكر بصفة أوىل الفهم الذي وصل إليه كعب دونه،به كعب

 

رضـوان اهللا   الصحابة كذا أفعال و أقوال      و سـلم   اهللا عليه و   صلى النيب   أقوال فإن من كلٍّ و

 أخـذ و هو األمر الذي يوافق مـا         1،دالة على حترمي الزواج بأكثر من أربع نساء        عليهم
 .الزواج باخلامسةرمي و هو حت، كقيد من قيود التعدد و أوهلا

 

 أساس قيد حترمي اجلمع بني األختني _  ثانيا

 

 بنياملتمثل يف حترمي اجلمع       الثاين قيدـلل أن تكون أساسا     يصحن األحاديث اليت    م
 بأن عنده أختان وأخربهدم عليه  ـ ملا ق  للديلمي اهللا عليه و سـلم       صلى قوله أو احملارم،    األختني

 إذا ﴿  هو يف اإلسالم،   و و أما ال تزاالن حتت عصمته        يف اجلاهلية هما  كان قد تزوج  
 .2 ﴾رجعت فطلق إحدامها 

 

 عليـه  اهللا صلى أتيت النيب    ﴿:يف لفظ آخر للحديث عن الديلمي يروي عن أبيه قال           و

 اهللا عليـه    صلىقال رسول اهللا    . ي أسلمت و حتيت أختان    ـ إن ، اهللا رسولا  ـ ي ":فقلتوسلم    

 .3 ﴾﴾ئت  أيتهما شطلق ﴿: يل  وسلم

 

 قلت يا رسول اهللا،    ﴿: قالت أا  اهللا عنها  رضي و قد روى البخاري عن أم حبيبة         هذا
 ة،ـمبخلي نعم ، ليست لك    ﴿ :قلت ﴾ ؟   أحتبني ﴿ :قال. ﴾انكح أخيت بنت أيب سفيان      

                                                 

الطبعة األوىل . ملوصل مطبعة اجلمهور با. تعدد الزوجات يف اإلسالم  كيف؟ و ملاذا؟ . رعد كامل مصطفى احليايل  . 1
  . 17 , 16ص  . 1990سنة .
دار السالم للنشـر  . الكتب الستة . صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ . دإشراف و مراجعة الشيخ  . 2

  .2593ص .  1999سنة . الطبعة األوىل . والتوزيع 
  .2593 ص .نفس املرجع . لشيخ آل اصاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم الشيخ  . 3
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 ذلك ال حيل يل، فال تعرضن علي     إن ﴿ :السالم عليهقال  . ﴾وأحب من شركين يف خري أخيت       
  .1 ﴾خواتكم بناتكم و ال أ

 

 عصـمة   حتت بيان على حترمي اجلمع بني األختني        ،عليه ففي األحاديث السالفة   و
 حيل  ال ﴿:  عليه و سلم     اهللا صلى، و هذا األمر يتجلى أكثر فأكثر يف قوله          آنالرجل الواحد يف    

، و ما يدعم هذا و يؤكده، ذاك الكـالم البليـغ            ذلك كالم ميكن قوله بعد      فال ﴾،يل  
 و أحاديث الباب تدل على حترمي اجلمع بني من ذكر يف حديث             ": يف النيل الذي جاء   

 مع العلم أن صاحب النيل روى عن أيب ،"أيب هريرة؛ ألن ذلك هو معىن النهي حقيقة       
 2﴾ أن تنكح املرأة على عمتـها أو خالتـها           صلى اهللا عليه و سلم     ى النيب    ﴿:هريرة أنه قال  

 يف صـلى اهللا عليـه و سـلم           بذلك إيضاحا، بل جتاوزه    ة و السالم   عليه الصال  هـذا و مل يكتف النيب    
و ـو ه، ت بأن ذكر البنتـي يقمن مقام األخئ الالالنساء لىثال عمبحديث أم حبيبة 

 .كما سيبني الحقا احلصر سبيلوارد على سبيل املثال ال على 

 

 هـالل صلى  قوله أيضا و ما يدعم هذا      ،واملهم أن األحاديث كلها تذهب إىل التحرمي      

 أن اجلمع ، املقصود من احلديثو 3﴾  ذلك قطعتم أرحامكم فعلتم إذا   إنكم ﴿ :عليه وسـلم    
بني و بل   ، إىل العداوة بني أفراد العائلة الواحدة      يؤديبني األختني أو من تقوم مقامهما       

 بيان للسبب الذي من أجلـه حـرم    صلى اهللا عليه و سلم     و يف كالمه     أفراد األسرة الواحدة،  
اجلمع بني احملارم من النساء و كما هو موضح يف احلديث قطع الرحم، إذ اجلمع بينهما         
يولد التحاسد وجير إىل البغضاء بني الضرتني اللتني قلما متسـكان يف عواطفهمـا ويف               

وحيرمه، يف حني     الذي ينبذه اإلسالم   ذلكو،  4غريما وهو ما يؤدي إىل قطع األرحام      
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فيها، ويرهب من قطعها فـي كثيـر مـن آي القـرءان           يأمر بصلة الرحم و يرغب      
 .والعديد من األحاديث النبوية الشريفة

 

 ،   أو من قامت مقامهما وارد يف السنة النبوية        األختني فإن حترمي اجلمع بني      ،منهو 
 يف  ذُهبو إىل ذلك      صراحة، بالتحرمي احلكم   جمملها يف    اليت ودليله األحاديث السالفة  

الرجـل  و هو حترمي اجلمع بني األختني حتت عصـمة          ة،  ذكرامل منثاين  اختيار القيد ال  
 األحاديث املبينة تثبت صحة االعتماد عليها كأساس      فإنالواحد يف نفس الوقت، وعليه      

أول حكم تبعـا    أن   ما فيها، و   األلفاظأن فيها من صراحة العبارة و     و خاصة   ،هلذا القيد 
 املتخـذ  يف القيـد     نم الذي ض  احلكم السالفة،لذلك ميكن استخالصه من األحاديث      

 .للمدارسة

 

 أسس قيود الوجوب: الفقرة الثانية

 

إنه ملن الواجب مبكان أن يعدل الزوج بني زوجاته يف كل مستطاع، السـيما يف               
النفقة اليت هي يف حد ذاا واجبة، و مها مجيعا أقامتهما السنة النبوية الشريفة على وجه           

قة واجبة بصفتها هذه على الزوجات و العدل فيها مشـروط           الوجوب الشرعي، فالنف  
ويف غريها ما كان مقدور على العدل فيه، و عليه، فإن أسس الوجوب هذه تقوم على                

 و أساس قيد النفقة على الزوجـات           )أوال  ( أساسني، أساس قيد العدل بني الزوجات       
 ).  ثانيا ( 

 

 أساس قيد العدل بني الزوجات _ أوال 
 

 على الصالة و السالم     عليه للنيب   القوليةالسنة الفعلية و     العدل بني الزوجات أسسا يف       لقيد
ه ـ اهللا علي  صلىه  ـقولالقولية؛   و من   اهللا عليهم أمجعني   رضوان تثبته أقوال الصحابة      كما حد سواء، 

هو احلـديث  و 1﴾  هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك و ال أملك      اللهم ﴿: و سـلم  
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أيضا، حـيث يشري الشراح إىل أن       السنة الفعلية    منأساس العدل   إىل   فيه   ضمري ي الذ
 يف  رضي اهللا عنـها   كما أوردت أمنا عائشة     - كان ملا يقسم بني زوجاته       عليه الصالة و السالم   النيب  

 يقول هذا القول، و يقصد من ذلك قسمه الذي أداه وهو الذي ال يعدو كما -احلديث
 ":  املادية مقدورة التحكم فيها وقسمتها، فقد قال اخلطايب أن         سيوضح الحقا، األمور  

 .1"... يف ذلك داللة على توكيد وجوب القسم بني الضرائر و احلرائر
 

 تصلح ألن تكون   نسائه و اليت     بني  اهللا عليه و سلم    صلىالدالة على عدله     عن األحاديث و
روي عن عمر ذاك الذي  أحاديث عدة نذكر منهامن سنته الفعلية، كأسس لقيد العدل 

:  فقالت عائشـة ، مبالصلى اهللا عليه و سـلم     حينما بعث ألزواج النيب      رضي اهللا عنه  ابن اخلطاب   
 ال ، بعـث إىل      ": فقالوا ﴾  بعث مبثل هذا ؟    صلى اهللا عليه و سلم    إىل كل أزواج رسول اهللا      ﴿

سك و قـل    ارفع رأ ﴿  : ، فقالت للرسول  "القرشيات مبثل هذا و بعث إىل غريهن بغريه       
، فرجـع  ﴾  كان يعدل بيننا يف القسمة مباله و نفسه        صلى اهللا عليه و سلم    إن رسول اهللا    : لعمر

  .2الرسول فأخربه فأمت هلن مجيعا

 

 أزواجه بين و ال حيتاج      بني  اهللا عليه و سلم    صلى النيب   يقيمهعليه فإن العدل الذي كان      و
رضي اهللا  د كأساس املروي عن عائشة       و بذلك جاء احلديث األول الوار       أكثر، إيضاحإىل  

فيتضـح   ،   ذا العدل  بعده و يف رواية عمر الواردة أيضا        احلديثو هي اليت تقر يف       عنها
 كما منها األنظمة    ىستقت هي اليت    و،   اهللا عليه و سلم    صلى وارد يف سنته     النساءأن العدل بني    

 . منها األحكامىستقت

 رضي أيضا   عائشةه  ي احلديث الذي ترو   ،دلومما يدعم القول بوجود أساس لقيد الع      

وهذا من  3﴾...  إذا أراد سفرا أقرع بني نسائهكان ﴿ : اهللا عليه و سلمصلى أن النيب    من اهللا عنها 
  .صلى اهللا عليه و سلمكمال عدله 
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وإثباتا لإللزام البالغ لدرجة الوجوب، جاء اجلزاء صرحيا و الوعيد أكيدا عن النيب             
ه ـه عليـ اللصلى النيبن عيف صحيحه رمحه اهللا  روى البخاري    يف احلديث الذي   لمصلى اهللا عليه و س    

ـ  جاء يوم القيامة و شقه       إحدامها إىلل  امف كانت له امرأتان     من﴿  : قالأنه   وسلم  1،﴾ئلامـ
 بدليل إقامة العقاب من     الزوجات بني   العدلهذا احلديث األخري يوجب على األزواج       ف

 تاركه احلديث، فلو مل يكن العدل واجبا ملا سلط أو وعد اهللا   الذي جاء يف   عز و جـل    اهللا
، فهو بلفظه يوجب العدل على الزوج حنو الزوجات، و حيرم عليه            ذا العقاب الشديد  

 .2امليل مع إحدامها أو إحداهن
 

 -و املادي منه على عني التحديد     -لص إىل أن للعدل بني الزوجات       خيمما سلف   و
  و منه فإن األسس من     ، له مكان يف الفرقان    اتضح كما الشريفة   كان يف السنة النبوية   م

 .للقيدأو كأساس  كمصدر اعتمادهاو يصح ة، السنة موجود

 

 أساس قيد النفقة على الزوجات_ ثانيا 
 

مـع   إن من األسس املهمة يف هذا الباب ما تعلق منها بقيد يرتبط بصفة أصـلية      
 ثَبت فيه   الذي  على النساء مجيعهن   النفقة قيد و هو    ، و بالتعدد فيه بصفة أخص     الزواج

: أله أن   ـ بن حكيم الذي س    لبهز  و سلم  عليه اهللا   صلىومن ذلك قوله    الوفري،  من األحاديث   
 ائت حرثك أىن شئت، غري      حرثك﴿  : قال نذر؟   مايا رسول اهللا نساؤنا ما نأيت منها و          ﴿
عـم إذا طعمـت، واكـس إذا        و أط   ال تضرب الوجه و ال تقبح وال جر إال يف البيت،           أن

 بلفظ عن حكيم بن و ،﴾ كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض إال مبا حل عليهـا           ،اكتسيت
". ما حق املرأة على الزوج ؟     :" سأله رجل  ملا قال  اهللا عليه وسلم   صلىمعاوية عن أبيه عن النيب      
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جر إال   تضرب الوجه وال تقبح و ال        ال إذا طعمت و تكسها إذا اكتسيت و         تطعمها﴿  :الق
 . 1 ﴾يف البيت 

 

 يف حجـة    أنه  الصالة و السـالم    عليه النيب   عن اهللا رمحهيف حديث آخر رواه اإلمام مسلم       و
 فـروجهم   اسـتحللتم  و يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بكلمة اهللا،        اهللا فاتقوا﴿  : الوداع قال 

ضـربوهن   عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلـك فا      لكمبكلمة اهللا، و  
 .2 ﴾ و هلن عليكن رزقهن، و كسون باملعروف ،ضربا غري مربح

 

إن أبا سفيان رجل شحيح،      يا رسول اهللا   ﴿:قالت، أن هندا    رضي اهللا عنها  وعن عائشة   
 . ﴾ أخذته منه، وهو ال يعلم؟ ماين وولدي، إال ـوليس يعطيين ما يكفي

 . 3 ﴾عروف  ما يكفيك وولدك باملخذي ﴿: صلى اهللا عليه وسلمقال ف

 

 بيان على أن النفقة حمل كالم فقهي        هذه ومنه فإن يف جممل األحاديث املعروضة       
وما يهم أكثر هو أن هذه النفقة إمنا هي من باب الوجوب ال             ،  يف عقد الزواج بأكمله   
سواء كان ذلك يف حالة اإلفراد أو يف حالة التعدد، وهو األمر             ؛من أي باب آخر غريه    

 مجلـة   األحاديثهذه   ويربز الوجوب ذاك مبقارنة      ديث السالف ذكرها،   األحا البين يف 
 أن  يتضـح  ف ، كأساس لقيدي العدل   إيرادهالذي سلف    و   رضي اهللا عنها  عائشة  مع حديث   

لزواج من واحدة   يف ا  له جمال  كما   ،بصفة أوىل و   يف الزواج من نساء عدة       جماالللنفقة  
 .فقط

ا و شرحا، احلديث الـذي يرويـه        ومن األحاديث اليت تثبت حكم الوجوب متن      
أفضـل   ﴿ :صلى اهللا عليه وسـلم   قال النيب    ﴿: أنه قال  رضي اهللا عنه  األمام البخاري عن أيب هريرة      

إما : تقول املرأة . ﴾ الصدقة ما ترك غىن، واليد العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول            
                                                 

بريوت . دار إحياء التراث العريب . تيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين لترالفتح الرباين . أمحد عبد الرمحان البنا  . 1
  . 231ص  . 16 اجلزء. لبنان 

  .278ص . السابق املرجع . السيد سابق .  2
  .283ص . نفس املرجع  . 3



41 
 

طعمين أ :لين، ويقول االبن  أطعمين واستعم : أن تطعمين، وإما أن تطلقين، ويقول العبد      
يا أبا هريرة، مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ ": فقالوا. ﴾ ن تدعينمإىل 
و يف هذا احلديث ينقل عن بعض أهل العلم         ،  1﴾ ال، هذا من كيس أيب هريرة      ﴿:قال".

 أن يف الكـل دليل على وجوب اإلنفاق على كـل من ذُكر ِمن الزوجة و اململـوك              
 .2والولد

 

 بإمجال النفقة يف احلديث األول قام  و السالمالصالة عليهأن النيب وأخريا و ليس آخرا، ف  
إذ أن يف   ؛   اإلطعام و الكسوة و يف ذلك كفايـة        ؛ و مها  اثننيالسالف بلفظيه يف أمرين     

 و مها حيتمالن من التفسري و الشرح ما جيمل النفقـة كاملـة،              الكلماللفظني جوامع   
 كما يشمل ما كان من      ، وشرب وما قام مقامهما كالدواء مثال      األكلام يشمل   فاإلطع

 بينما تشمل الكسوة كل ما كان يقي الزوجـة          ؛ الكماليات منالضروريات و ما كان     
 علـى  قياسـا وذلك  ،   أو مسكنا أو ما قام مقامهما      لباسا سواء كان ذلك     ،احلر والقر 

ـ   ـ فيها أن تكون واقي     إذ يشترط  ؛ يف املساجد  توافرهاالشروط الواجب    رد ـة من الب
 .اليت قد تضر باملصلنيوغري الطبيعية  الظروف الطبيعية منواحلر والريح وغريها 

 

 ، الذي  النفقة بإجياب  اهللا عليه و سلم    صلى منهمن األحاديث اليت تتضمن تقريرا      إن  هذا و 
 تقسم ورثيت دينارا ما     ال ﴿: قال أنه  الصالة و السالم   عليه عن النيب    عنهرضي اهللا   روي عن أيب هريرة     

يف هذا احلديث إمارة إىل أن النفقة       و،4﴾  فهي صدقة  عاملي 3 بعد نفقة نسائي ومؤنة    تركت
  بالتـايل  ال يصح ،فلزوجات على زوجهن واجبة حىت بعد وفاة الزوج نفسه        للنساء أو   ل

إذا كان حيمل نية حرمان إحـدى نسـائه مـن    ؛ الذي يقوم به الزوج قبل وفاته     الفعل
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ـ    ـ هي من النفقة الواجبة شرع     و ،رياثامل  و ورثتــه علـى      ىـا على الزوج املتوف
 . لزوجاته األرامل-املرياث-األخص 

 

 لسعد السـالم  الصالة و  عليه ما قاله النيب     ، اليت حتفز على النفقة على النساء      األحاديثومن  
عها إىل ـلقمة ترف على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حىت الأنفقت مهما إنك ﴿ : اهللا عنه رضي

فهو حممول على دفع الـزوج      ،  ترغيب على النفقة    يف هذا احلديث   و ،1﴾  امرأتك يـف
ن، ا تلـك النفقـة مصـلحت      يفعتقد أن    ي بأن ينفق على زوجته أو على زوجاته و هو        

 أنـه   ؛ وثانيها ،سيحاسبأنه يؤدي واجبا قائما على عاتقه و إن مل يؤده فإنه            ؛  اأوالمه
 .  الكرمين عمله ذلك األجريرجو من ما قل م

 

 يف عقد الزواج بغض النظـر        أن للنفقة حمال   ،لص من كل األحاديث السابقة    خيو
 النفقة هاهنا حري أن     علىأتعلق األمر بالزواج الواحد أو التعدد فيه، و منه فإن الكالم            

 ا اختاذه قيـد   يصح و على أساسه     ،يقوم ضابطا لتصرفات الزوج ِقبل زوجته أو زوجاته       
أسسه ازدوجت يف الشــرع بيــن        خاصة وأنَّ    ، من قيود التعدد يف الزواج     ارعيش

  .الكتاب و السنة 
 

 أسس قيود اإلباحة: الفقرة الثالثة
 

إن األصل يف األشياء اإلباحة، و ما دام أن من القيود ما لـم يثبت نص بوجوا                
 أو كلها على األزواج  وال بالنهي عنها أو بتحرميها، فمن ذاك القبيل يعد األخذ ببعضها          

قبل زوجام على وجه اِخليرِة، ففي املباح سعة للمكلَّف، و منه فإن عقـد الـزواج                
 -على قول ألهل العلم- قد تتخلله بعض الشروط اليت قد تندرج -عقد-بصفته األوىل 

ارع، ومنها  لة اليت سكت على حتديد حكمها الش      ضمن األمور املباحة و املصاحل املرس     
فضال عن إعالمها الذي يقـوم   )أوال(إعالم الزوجة بالزواج بأساسه يف نقطة أوىل  يقوم  
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، و الذي يقتضـي     )ثانيا  ( على املعاشرة باملعروف والذي يقوم بأساسه يف نقطة ثانية          
 :التصرب والتجمل، ولكن السؤال املطروح هاهنا هو 

 

    ؟ هل هلذه القيود حظ يف العثور على أسس هلا من السنة  �
 

 أساس قيد اإلعالم السابق_ وال أ
 

      عليه الصالة و السـالم    يظهر كيف كان يقضي عقدة نكاحه       صلى اهللا عليه و سلم        من سيـرته   
رضوان اهللا  ويباشر زجياته، و ما هي الوسيلة أو الطريقة اليت كانت أمهاتنا؛ أمهات املؤمنني              

  .صلى اهللا عليه و سلم يعلمن بزواجه عليهن مجعهن

 

، كان دون   رضي اهللا عنها   من أمنا أم املؤمنني صفية       صلى اهللا عليه و سلم     ذلك أن زواجه      ومن
، إذ مت إعالمهن مع سائر نساء املسلمني ملا قدم ا    1علم أي من زوجاته الالئي كن قبل      

إىل املدينة املنورة، و الشاهد أنه ملا قدم ا إىل املدينة و أنزهلا يف بيت الصحايب حارثـة     
 و قدومه   صلى اهللا عليه و سلم     و مسعت نساء األنصار بزواجه       رضي اهللا عنه  نعمان األنصاري   بن ال 

بزوجه صفية، جئن إىل بيت الصحايب اجلليل ينظرن إىل أم املؤمنني الزوجة الـجديدة،             
 يزور أهل بيته كاملعتاد و دار على نسائـه، فأخذن يرحبـن عليه الصالة و السالموراح النيب   
 الغـرية يف عـيين   صلى اهللا عليه وسـلم ئنه مبا فتح اهللا على املسلمني حينها، فلمح   بـه و يهن  

 و راح يراقبها، و خرجت متنقبة على حذر تقودها غريا إىل رؤيـة              رضي اهللا عنها  عائشة  
الضرة اجلديدة يف بيت الصحايب و دخلت يف وسط النساء، و ملا خرجت أدركها النيب               

رضـي اهللا   فقالت  . ﴾  يا شقَيراُء كيف رأيت؟    ﴿:خذ بثوا و قال باِسما    و أ عليه الصالة و السالم       

 عليه أفضل الصالة و أزكى التسـليم       فقال الرسول الكرمي     .﴾ رأيت يهودية بنت يهوديات      ﴿:  عنها
رضي وهو يريد تصحيح مفهوم األم و إرشادها إىل جادة الصواب و يعلمها بإميان صفية               

وقد روت أم سنان األسلمية     ،﴾ يل ذلك فإا أسلمت و حسن إسالمها      ال تقو  ﴿: اهللا عن صفية  
                                                 

و لقد كانـت قبل صفية سـودة و عـائشة و حفصة و زينب بنت خزيـمة و هند مث زينب بنت جحش و أم  . 1
 .  جويرية، رضوان ريب و سالمه عليهن مجيعهنحبيبة و
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 ملا نزلنا املدينة مل ندخل منازلنا حىت دخلنا مع صـفية            ﴿:أيضا ما يدعم ذلك، إذ قالت     
مرتهلا، و مسع بنا نساء املهاجرين و األنصار، فدخلن عليها متنكرات فرأيت أربعا مـن    

زينب بنت جـحش و حفصـة بـنت عمر و        : بات متنق عليه الصالة و السـالم    أزواج النيب   
 يـا بنـت     ﴿:عائشة بنت أيب بكر وجويرية بنت احلارث، فأمسع زينب تقول جلويرية            

. ﴾احلارث ما أرى هذه اجلارية إال ستغلبنا مع عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم        
آخـر ، و هذا    ﴾كـال، إا من نساء قل ما حيضني عنـد األزواج          ﴿: فقالت جويرية 

 بزواج النيب بأي من الزوجات، حىت أنه كان         صلى اهللا عليه وسـلم    و أقصى حد علم زوجاته      
خيطب مث يفك و ال تعلم بذلك أي منهن، كما حدث بينه و بني أم هانئ بنت املطلب                  

رضي اهللا عنها
1   . 

 

ة  تزوج أحد عشر امرأة؛ خدجية مث سـود      عليه الصالة و السالم   ولإلحاطة علما فإن النيب     
مث عائشة مث حفصة مث زينب بنت خزمية مث هند مث زينب بنت جحش مث أم حبيبـة مث                   

، و ال يوجد    2على أغلب قول أهل العلم      رضوان اهللا عليهن مجعهـن      جويرية مث صفية مث ميمونة      
 أعلم أي من زوجاتـه      عليه الصالة و السالم   يف أي من الروايات الواردة ما يدل على أن النيب           

 .واج الالحق أو شاورها يف ذلكبنيته يف الز
 

 واملهم هاهنا أن العلم يف حد ذاته موجود بني الصفحات اليت دونت فيها السـنة     
احملمدية، سواء تعلق ذاك العلم بإعالم الزوجة الالحقة القبلي من قبل الزوج  أو تعلـق              

 اخـتالف  بعلم الزوجة السابقة بعلم العامة، ما يثبت لإلعالم أساسا من السنة، أما عن            
 .صورة اإلعالم فسوف ترى الحقا مناقشة و حتليال

 
 

                                                 

سـنـة . الطبعة األوىل . جروس برس . أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  و أوالده . عبـد احلميد شاكر  . 1
  . 91ص  . 1996

. الطبعـة األولـى . دار األفـاق العربـية . تـعدد الزوجات فـي األديـان . كرم حـلمـي فـرحات . د . 2
  .97 ، 96ص  . 2002سـنة 
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 أساس قيد الشرط املانع للتعدد_ ثانيا
 

 اسـتحللتم بـه   ماأحق الشروط أن يوىف به، إن  ﴿ : اهللا عليه و سلمصلى قال رسول اهللا 
 اليت يتم ا االستمتاع شروطا قد       ةقيلطر على أن ل   بيانملا يف هذا احلديث      1 ،﴾الفروج  

 على أن   إلزاما أن هذه الشروط من الشروط األكثر        و ،تكون من بنوده  ف العقد   حبصت
 ما يعين أن    ،ها اتفاق علييويف ا أصحاا أو من رضي حتملها عند إبرام العقد إن كان             

 .لعقود الزواج شروطا

 

  اهللا عليـه و سـلم  صلى مسعت رسول اهللا ﴿:خرمة قالـ مبنذا و قد روى اِملسور     ـ ه
 حـدثين  ﴿ : صلى اهللا عليـه وسـلم      ن، قال ـ يف مصاهرته فأحس   عليهرا له فأثىن    ـه ص ذكر

 بالشرط إمنـا    امللتزم يف هذا احلديث أيضا إيضاح بأن        و ،2﴾ فصدقين، و وعدين فوىف يل    
ي  القول ووفـاء العهـد      صدقإذ أثبت له    ؛  صلى اهللا عليه و سلم    ثىن عليه بدليل قوله     مدح و ي 

 أن مويف شرطه    على داللة   -أي احلديث - و فيه    ،هـلى عاتق ا ع ـبالشروط اليت أقامه  
 رضي اهللا عنه اخلطاب، و إىل ذلك سار عمر ابن ذلـكأمور بممطلقا حممود يف ديننا بل و 

ـ  ـ ذلك عندما جاءه رجل فق     و ،3﴾شروط   احلقوق عند ال   مقاطع ﴿: ملا قال     :هـال ل
 أن أنتقل إىل أرض كذا      -أو لشأين - شرطت هلا دارها، و إين أمجع أمري         و تزوجت   "

هلك الرجال إذ ال تشاء امرأة      " :فقال الرجل . ﴾ هلا شرطها    ﴿:رضي اهللا عنه   فقال.  "وكذا
 . "طلقتأن تطلق زوجها إال 

 

  ـا أو ال؟     لتزام هل هي واجبة من حيث اال      ،ستخلص بأن للزواج شروطا   يومنه  
ذ العربة مـن اإلتيـان ـذه         إ ؛إليه  ليس املقام مقام التعرض    ، ذلك من املسائل   غريأو  

 و هو األمر ،التثبت من أن للشروط العقدية حماال يف عقود الزواج  و األقوال،األحاديث
                                                 

 . دار ابن كثري . ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم املفهم  . القرطيباإلمام احلافظ أيب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم  . 1
  .112ص  . 4اجلزء  . 1999سنة . الطبعة الثانية . بريوت 

  .217ص  . 9اجلزء  . املرجع السابق. بن حجر العسقالين ااإلمام  . 2
  . 269ص . 7اجلزء  . املرجع السابق. ابن بطال  . 3
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 أفعال الصـحابة   غريها من    و   اهللا عليه و سلم    صلىن سنته   ع ن ما نقل  وصل إليه م   الت  مت الذي
ـ اهللا رضي كما هو احلال بالنسبة لقول عمر ابن اخلطاب   ،قةاملطب و أقوال أهل العلم  ر عن عم

 .هلاالشارحة 

 

ـ د املتخذ للشروط صحيح االستناد عليه يف هـذا ال         ـفإن القي  وعليه    مـن اب  ب
 ، ةـالشريعاء ـخاصة وأنه من القيود اليت تثري من االختالف ما تثري لدى فقه الدراسة،

 ؟ن فهل نفس الشيء ينتقل إىل فقهاء القانو �
 ؟  ربية اإلسالمية العالتشريعاتوهل يف ذلك تأثري على  �

 فإن ليس للقيـود     ،عليه الصالة و السـالم     أسسا من سنة النيب      املطَّرِق هلا طاملا أن للقيود    
 بقـي مـن     ملا على اعتبار أن ليس من إشارات حىت يف السنة النبوية            ،األخرى أسسا 

 :عماد الدراسة يف هذه املذكرةود و ـقي
  حملبة اقيد �
  املربر الشرعيقيد �

 لقضائيقيد اإلذن ا �

لكن هـذا هـل يعـين        ، أسسا ال من الكتاب و ال من السنة        ود القي تهليس هل و
بالضرورة خمالفة هذه القيود مجلة ملبادئ الشريعة اإلسالمية، أو أن هلا خمرج اإلباحـة              

 الذي قد تنفذ منه، و بتعبري آخر،
ـ  القيود اليت مل يتم العثور هلا على أسس ال من الكتاب و ال من السنة،              هل   � ن  م

  ؟ شرعااملباحة قيودال

 ؟ ةـ اإلسالميالشريعةمبادئ ـن لو دون القيود األخرى خمالفود القيهأم أن هذ �

  .سيتم التعرف على اإلجابة على هذا التساؤل فيما يلي من نقاط يف املذكرة
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 املطلب الثاين
 األسس التشريعية لقيود تعدد الزوجات

 

 يف اختالفها غرار على اجلزائري   لتشريعا يـف الزوجات تعدد قيود أسسختتلف  
 9 يف املـؤرخ  األسـرة  قانون أوهلما؛،  اثنني مصدرينيعة اإلسالمية، و تربز يف      الشر

 دلـاملع رـاألم يهما؛ـثان و،11-84 مـرق 1984 يونيو 9 املوافق 1404 رمضان
 قـوافـامل 1426 امـع حمرم 18 يف املؤرخ و 02-05 رقم األسرة لقانون املتمم و

 . و جمموعهما يشكل قانون األسرة واجب التطبيق يف اجلزائر حاليا،2005 فرباير 27
 

وكما تتعدد مصادر قيود تعدد الزوجات تتعدد أسسها، و من ثـمة تقسيماتـها    
 ددـالتع بعقد متعلقة لقيود أسسيف القانون حبسب القيود اليت تـحملها، و تظهر يف          

 لقيـود  أسس وكـذلك يف    ، )أولرع  ف(  تعددال على املقدم بالزوج متعلقة وأخرى
ع فر(  من عدمه    هذونفا التعدد عقد قيام على التأثري ب إرادته إبراز يف   الغري بتدخل ترتبط

 :ومنه فاملطلب ينقسم إىل ) ثان

 

 أسس القيود املتعلقة بعقد التعدد و بالزوج : الفرع األول
 أسس القيود املتعلقة بالغري : الفرع الثاين 

 

 األولع رالف
 بالزوج و التعدد بعقد املتعلقة القيود أسس

 

 تعد اليت القيود منباعتبار تصرفات التعدد من العقود امللزمة جلانبني على األقل، ف         
فقـرة (  يةدـعقه لصفته ال  ب وثيقا اـارتباط يف إطاره، تلك اليت تربط       دراسة لل الاحم

بصفته الطرف الرئيس    تعددـال لىع املقدم بالزوج أوثق بصفة رتبط ي ما ومنها ،)أوىل  
 :  ، ليظهر تبعا لذلك الفرع يف)فقرة ثانية ( يف عقد التعدد 

 

 أسس القيود املتعلقة بعقد التعدد: الفقرة األوىل 
 أسس القيود املتعلقة بالزوج : الفقرة الثانية 
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  التعددعقد املتعلقة بالقيود أسس: الفقرة األوىل
 

 وصفهـا   ميكن قيود هي و مباشرة، بالعقد ترتبط اليت ةللدراس األوىل القيودترب  تع
 ماـعدي قام خمالفا هلا   العقد انعقد لو أو املبطلة له حىت، حبيث       للعقدفاسخة  ال الشروطب

 جسدـتـت أن تعدو ال و،  اإلتباع يف القيود أوىل هي و خرقها، على كجزاء باطال أو
 و يف أساس حترمي     )أوال  ( اخلامسة   أساس قيد حترمي زواج      يفأسسهـا يف قانون األسرة     

  .  )ثانيا ( اجلمع بني األختني 
 

 اخلامسة زواج حترمي قيد أساس _أوال
 

 نـم اـبعض منه مواد ضمن و األسرة، قانون يف للتعدد اجلزائري املشرع تعرض
 زواج رميـحت دـقي- النظام يـف األويل و العام دـالقي ذلك منها عليه، القيود

 زوجة من بأكثر بالزواج يسمح": هـأن على القانون من 8/1 املادةتنص و -ةـاخلامس
 املبيح الشرعي احلكم ستشف يمنها و،  ..."اإلسالمية ةـالشريع حدود يـف واحدة
 يؤدي الذي هو و ، "يسمح  "لفظ علىا استناد وذلك، شرعي عددي حد يف للتعدد

 ادةـامل يف اللفظاك األساس جاء ، و على ذويقابلهما شرعا واجلواز احةـاإلب معىن
 باملصطلح بالفرنسية الصياغة جاءت حيث مقارب، معىنـل متضمنا الفرنسية باللغة
 الذي السندو أ، الترخيص أو اإلذن معىن يؤدي ما وهو " Il est permis… ":التايل
 املعىن وهو،1الربي الصيد و البناء كرخصة إجراء أو عمل ملباشرة عليه احلصول جيب

 على يضفي الذي األمر العربية باللغة املادة يـف املستعمل صطلحـامل إليه يذهب لذيا
 تسلمه الذي السند، ذلك قانونا الرخصة أن إىل نظرا ، البيانمن نوعا املادة صـن

 بعد حتقق بعض الشروط للرخصة الطالب أو الشأن لصاحب اختصاص ذات سلطة
 .فيه

 

                                                 

الطبعة . منشورات احلليب احلقوقية . القاموس القانوين الثالثي . تأليف موريس خنلة وروحي البعلبكي وصالح مطر .  1
  .  218ص  . 2002سنة . األوىل 
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 بــني   جمعـال أحل الذي   املشرع منحى    يوضح املادة، نص إىلمث إن الرجوع    
 يــسمح " : فيها جاء اليت مادةـال نص بصريح عمال ، فقط الزواج حدود يفالنساء  

 إشارة جمرد ولو شرـي مل شرعملاإن  ف وبذلك ،"...واحدة زوجة نـم ثرـبأك زواجـالب
 يف اجلزائـر، وذلـك      -األقل على حاليا- مستبعدة العالقة هذه اليمن،كون ملكـل

 ملا فيها مـن     -اختاذ األمة -يرة منه للقانون الدويل الذي حيظر مثل هذه العالقات          مسا
 . 1امتهان لكرامة املرأة ومكانتها األساسية يف بناء اتمعات اإلنسانية

 

هذا وقد أحلق املشرع هذا السماح الظاهر مطلقا بقيد شرعي، إذ مل حيدده حتديدا              
، " ...اإلسالمية الشريعة حدود يف...  "بلفظ   فأتبع السماح    -ولو فعل ألحسن  -صرحيا  

  السـيما وهو ما يضفي على نص املادة غما، وعلى ذلك فإن الفقهـاء القـانونيني،               
ـ  العريب والدكتور وهبـة الزحـيلـي    الدكتور ـ ـقـت واألسـتاذ  لحاجـب  ةـي
ـ ، إ النساء من ددـحـم عدد نـبي اجلمع حة ذهبوا مجيعا إىل إبا    وغريهم،  االـعم

ـ الف أهـل  دىـل اعـاإلمج حمل الشرعية دئاـللمب ـ  هق ـ  يـالشرع  ال ذيـال
 لشريعة ا نـم األسس يف جبالء البارز دـاحل اء،ـالنس نـم ةـعـاألرب دىـتعـي

 مبا  -كما هو بارز فيها   -، وذلك تقيدا منهم بنص املادة اليت حتدد السماح          2اإلسالمية
 للرجـل  تتيح جهة من يفه نع،ـم أو يدـوق قـح إذن   املادة فيجاء يف الشرع، ف   

 فال اإلسالمية، الشريعة أباحته ما جتاوز من متنعه أخرى جهة ومن، الزوجات بني اجلمع
 حترميـا، وهـو احلظـر       ذاته الوقت يف بينهن مجعا النساء من األربعة جتاوز له حقـي

 . الشرعي البات الذي ال جيوز معه اجتهاد وال يتبعه استثناء إال شاذا

                                                 

ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لالتفاقية  يتضمن انضمام اجلمهوري1963 سبتمرب 11 مؤرخ يف 340-63مرسوم رقم  . 1
 ديسمرب 7 و املعدلة مبوجب بروتوكوالت نيويورك املوقعة يف 1926 سبتمرب سنة 25اخلاصة بالرق املرقعة جبنيف يف 

بتمرب  س7 و االتفاقية التكميلية إلبطال الرق و جتارة الرقيق و األعراف و املمارسات الشبيهة بالرق املوقعة جبنيف يف 1953
  .943 ص 1963 سنة 66اجلريدة الرمسية عدد  . 1956سنة 

 .و أساس قيد تـحرمي زواج الـخامسة من السنة . أنظر أساس قيد حترمي زواج اخلامسة من الكتاب من املذكرة  . 2
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ن املقنن اجلزائري قد أقام للزوج واملرأة احلق يف التعدد يف حـدود             من كله يتبني أ   
األربعة من النسوة لكل زوج فال يصح بعد ذلك تعدي هذا احلد العددي إىل ما يفوقه،             

 . ومن مث فإن لقيد حترمي زواج اخلامسة أساس يف قانون األسرة اجلزائري

 

 أساس قيد حترمي اجلمع بني األختني_ ثانيا

 

قنن اجلزائـري صراحـة الـجمع بيـن األخـتني بـالزواج حتـت           حظر امل 
من  30/2عـصمة الزوج الواحد يف الوقت الواحد، وذلك ما يتجلى يف نص الـمادة             

الــجمع بـني   : كمـا يــحرم مؤقتـا   ...": اليت جاء فيها ما يلي قـانون األسرة، و    
، وقـد أصبغ املقنن    ومنها يستشف القيد الذي أخذ بـه املقنن اجلزائري        ،"...األختني

هذا القيد حبكم شرعي أتى به يف نص قانوين بصياغة مـحددة ال مـجال لالجتهاد              
يف التفسري حول احلكم القائم فيها، إذ أنه من املعمول به إلقاء لفظ التحريـم علـى                
الـمنع من رجال القانون والعكس صحيح، وأصدق مثال على ذلك املادة اليت هـي              

قصد املقنن فيها الـمنع بينما قال بلفظ احلرمة صراحـة، وكذا          مـحل للدراسة، إذ    
 ذلك وتـجدر اإلشارة إىل أن احلـكم       ،1 من قانون األسرة   27 واملادة   25نص املادة   

الذي ألقاه املشرع اجلزائري على العالقة حمل الدراسة ليقيـدها التــحرمي، احلظـر             
الفقه الشـرعي اإلسـالمي، وقـد    السالفة اإلشارة إليه؛ إذ أن هذا اللفظ مستمد من         

 .صيغت املادة به على سبيل االقتباس

                                                 

ت، األمـهات، و الـبنـا:  احملرمـات بالـقرابـة هـي":  من قانون األسـرة علـى ما يـلـي25تنص املادة . 1
احملرمات باملصاهرة " :  من نفس القانون27وتنص املادة . "واألخوات، والعمات واخلاالت وبنات األخ و بنات األخت 

 : هي
 أصول الزوجة مبجرد العقد عليها؛ .1
 فروعها إن حصل الدخول ا؛ .2

 أرامل أو مطلقات أصول الزوج و إن علو؛ .3

  .  ". أرامل أو مطلقات فروع الزوج و إن نزلوا .4
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وفيما يتعلق باجلمع الـمقصود، فاجلمع بني الزوجـتني؛ و مها األختان أو مـن             
قامت مقامهما، و يكون للحرمة مـحال مـىت كانت احملرمتان زوجــتان حتـت             

 املادة من القانون، عصمة الزوج الواحد يف آن و ما يثبت هذا الـمنحى الـمتبع موقع
واليت جاءت حتت الباب األول الـخاص بالزواج، فالفصل الثاين الــمتعلق مبوانـع          

 .الزواج

 

 الذي تقومه الزوجة الــخامسة،      - حبسب املقنن  -واألختان تقومان نفس املقام     
من حيث املبدأ العام املفضي إىل اجلواز واالستثناء عـليه املفضي من جهته إىل التحرمي، 

اجلمع الـمحرم إذن هو الـجمع بني األختني بالزواج فـقط، وهـذا مـا يستنتج            ف
 .من استخراج املبادئ القانونية املضمنة يف نص املادة املذكور

 

 وعن املقصود مـن األختني، فهما كل اثنتني مجعت بينهما عالقة أخوة، سـواء 
ك إىل األختني بالرضاع،    كانت هذه األخوة ألب أو ألم أو لكليهما معا ويتجاوز بذل          

 ،"حيرم من الرضاع ما حيرم من النسـب  " :  من القانون نفسه تقضي مبا يلي27ألن املادة  
فاحلرمة فـي الـجمع بيـن األختني عامة، وكما تشمل األختني بالرحم فهي كذلك       

 .تشمل األختني بالرضاع حبسب صريح نص املادة القانونية املذكورة

 

 -30/2-ادة األصل فـي هذا القيـد        أيضا إعماال لنص امل    تنيكما تقوم مقام األخ   
كل من عمة املرأة وخالتها، سواء كانت هذه العمة أو اخلالة شقيقـة أو ألب أو ألم                
أو حىت من الرضاع، و يف هذا بيان أكثر على أن حكم التحريـم ال يقوم على حالة                 

ني املرأة وعمتها أو خالتها من اجلمع بني األختني فحسب، وإمنا يقوم على حالة اجلمع ب
أي صلة كانت كما يقضي به نص املادة، ما يعين أن العمة أو اخلالة احملرمة؛ هي تلك                 
اليت يصح إلـقاء الوصف ذاته عليها، وال يهم أكانت بالوصف ذاك من الرحم أو من               

 .الرضاع، كما هو احلال عليه بالنسبة لألختني 
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 دام املقنن اجلزائري قام بذكر اجلمع بني األختني         واخلالصة متكن من القول بأن ما     
 .بالتحرمي، فإن لقيد التحرمي حمل الدراسة أساس يف قانون األسرة اجلزائري

 

 أسس القيود املتعلقة بالزوج: الفقرة الثانية

 

تشكل هذه القيود املتعلقة بالزوج يف عقد زواج التعدد اليت أخذ ا كل رجـال               
يف -اطا من النصوص الشرعية الواردة خبصـوص هـذا الشـأن          الفقه والقانون، استنب  

، القيود ذات األمهية البالغة، ملاَّ تعلقت كلها بالزوج الـمقبل على التعـدد،            -اإلمجال
وهي اليت ال تتجاوز الثالثة من القيود، كما هو الـحال بالنسبة لقيدا العـدل بـني                

، )ثانيـا   ( على الزوج حنو زوجاته     ، وقيد النفقة الواجبة من جهتها       )أوال  ( الزوجات  
 .ولكٍل أساسه على حدة يف قانون األسرة اجلزائري

 

 أساس قيدا العدل يف القانون_ أوال
 

 منها جزء  فـي -مادة القيود  8/1 املادة- األسرة قانون من الـمادة نفس تنص
 حبسـب  هـذا  املادة جـزء ويتضمن،  "... و توفرت شروط و نية العدل       ... " :على أنه 

 قيدان يـتداخالن فيما بينهما     وهـما املنتقاة، القيود من اثنان قيدان له الصريح اللفظ
ويتعلق كل منهما بأمر نفسي، فاألول شامل للعدل املستطاع، والثاين شامل للعدل غري             

، ونظرا لالعتناء بالقيود على وجه التحديد فـي هذه الـمذكرة، حيـث            1املستطاع
 اآلخر، بالرغم من كون أحدهـما يشكل استثناءا عـلى يعرض كل منهما منفردا عن

، فسيتم تناول كلٌ على حدة يف نقطة منفرد عن اآلخر، ابتداء بالعدل الـمادي     2اآلخر
 . )2(  وانتهاء بالعدل يف احملبة  )1( الواجب على الزوج حنو الزوجات 

 

                                                 

السنة اجلامعية . جامعة احممد بوقرة بومرداس . ' دروس يف قانون األسرة اجلزائري'مطبوعة بعنوان . بن شويخ رشيد . أ.  1
  .33ص  . 2003/2004

أسس قـيود : من املطلب األول. أسس قيود تعدد الزوجات من الكتاب: وقد مت اعتماد هذا التقسيم يف الفرع األول . 2
 .أسس قيود تعدد الزوجات: من املبحث األول من املذكرة. عتعدد الزوجات من الشر
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  أساس قيد العدل بني الزوجات– 1

 

 جزء منها على إلزام توفر شـروط العـدل،          تـنص املادة من قانون األسرة يف     
 1مىت... ": وحكم اإللزام هـذا إمنا يستشف من صيغة الشرط اليت جاءت ا الـمادة         

 فاملادة جاءت ذه الصيغة إلضفاء الطابع       ،"...و توفرت شروط و نـية العدل       .... وجد  
ية يرتبط مبقتضاها شخص    حالة قانون « : واإللزام قانونا يقابلـه االلتزام و هو      اإللزامـي،

 وعليه فإن االلتزام بين فـي املـادة هـذه      ،2» لـمعني بالقيام بعمل أو االمتناع عن عم      
م بذلك للفكرة الرامية إىل تـحميل الزوج التزام العدل بني الزوجات يف حالة             ومدع
 .التعدد

كما هو بارز من نص     -وفيما خيص درجة االلتزام فهـي تنصرف إىل الوجوب         
 .، فيما سيظهر أثر درجة االلتزام وختلفه فيما هو آت من حتليل-املادة املذكور أعاله

 

شروط العدل، فلم يفسر املشرع معناها من جهـة، ومل يـبني            وعن املقصود من    
مشتمالا من جهة أخرى، ما يـجعل االلتجاء لبعض اآلراء الفقهية املفسرة اجتـهادا     

 املسـتطاع   3ذي هو حبسب بـعضها، العدل املـادي      للفظ القانوين، ال غىن عنه، و ال      
-الذي يتكون من ثالث و هي القدرة على اإلنفاق يف الـمأكل وامللبس والـمسكن 

، ويعد من قبيل األمور املقدور على املسـاواة         -الذي ما يتم إال بتوفري مسكن مناسب      
كمة العليـا يف  فيها القسم يف املبيت فضال عن املكوث يف البيت الذي قالت بإلزامه احمل      

حيث أن الزوج مل يقم بواجباته الزوجية اجتاه املدعية يف الطعن مبضي معظم              ":قرار هلا جاء فيه   

                                                 

 1998سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية .  مغين اللبيب عن كتب األعاريب . اإلمام ابن هشام  . 1
ص  . 1ج / خمتار الصحاح( فـهي سؤال عن زمان أو معىن حني : كما حتمل مىت عدة معـان .634ص  . 1الد . 
ظرف غري متمـكن، و هـي سـؤال عـن زمـان، و يـجازى ا،  و حتمل معىن ِمن، ووسـطُ       : و هي ). 15

  ). 240 ص 2ج / لسان العرب( ِمن، وسـط، ويف : كما حتمل معىن ) 256 ص 1ج / خمتار الصحاح( 
اإليداع القانوين رقم . البليدة . قصر الكتاب . زائرياملصطلحات القانونية يف التشريع اجل. احملامية ابتسام القرام  . 2

  .202ص  . 587/98
  . 28ص  . 1987سنة  . 12العدد . جملة منرب احلقوقيني . تعدد الزوجات . حممد عطوى . أ. 3
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أوقاته مع الزوجة الثانية، وبالتايل فإن الزوج مل يطبق قاعدة املساواة بني الزوجتني طبقا للشريعة               
 .1"...اإلسالمية 

 

وين، ما مل يكن الزوج متزوجا عدة مـن         وال يقوم بكلٍّ االعتبار تبعا للنص القان      
النساء، إذ العربة تبعا لنص املادة يف التعدد بالزوجات للزوج الواحد، ما يعين أن الزوج               
إذا مل يكن متزوجا بأكثر من زوجة واحدة، ال يقوم على عاتقه التزام العـدل علـى                 

مـىت  ... جة واحدة   يسمح بالزواج بأكثر من زو    " : زوجه الفذ ملا جاء يف نص املادة نفسه       
 ."توفرت شروط و نية العدل ... ...

 

 من قانون األسرة اجلزائري إذن،      8فاملقصود من شروط العدل املشروطة يف املادة        
العدل املادي املستطاع بني الزوجات، وبالضبط هو عني القيد املنتقى للدراسة، فـإن             

 . للقيد هذا أساس من قانون األسرة إذن
 

 بةأساس قيد احمل _ 2

 

 مـن قانون األسرة، هذا القيد مشـريا         8/1نفس اجلزء من املادة     تناول املقنن يف    
 و هي عبارة غامضة السيما و أن املقنن مل يتبعها بنص موضح             "نية العدل "إليه مبصطلح   

أو مفسر، إال أن للفظ معاين متقاربة عند فقهاء القانون فهو عند الـبعض منـهم ذاك                 
، يف حني حيمل عند البعض اآلخر منهم جمموعـة األمـور            2الشرط النفسي الداخلي  

، فهو مرتبط إذن باحلالة النفسية والقلبية لإلنسان        3الكامنة فـي قلـب وذهن اإلنسان    
األمر الذي جيعل من اعتباره مرتبطا بالقلب وبنسبة قليلة بالذهن أقرب منه إىل ارتباطها              

عنوية التامة كونه مرتبطا بسـرائر      بأي شيء آخر وهو األمر الذي يضفي عليه طابع امل         
 .الناس

                                                 

غري  . 41445ملف رقم  . 05/05/1986: بتاريخ . غرفة األحوال الشخصية . قرار صادر عن احملكمة العليا  . 1
 . ور منش

  .  28ص . املرجع السابق . األستاذ حممد عطوى  . 2
  .33ص . املرجع السابق . األستاذ بن شويخ رشيد   . 3
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وكما مجع املقنن بني الشروط ونيـة العـدل يف التصريح باشتراطهمـا علـى            
الزوج، جـمع بينهما يف درجة إلزامهما، حيث جعل كال من القيدين مشروطا لقيام             
احلق يف التعدد، ما يعين أن ختلف هذا القيد ضمن القيود األخرى ال يقيم احلـق ملـن                  

 . ختلف فيه يف التعدد، وكل باٍد من نص املادة نفسه

 

إن العدل يف احملبة املشروط هذا، ال ميكن القول به على غرار سابقه إال يف حالـة                 
التعدد، فال ميكن حبسب نص املادة من قانون األسرة القول بإلزام العـدل القلـيب إال                

يذكر هذا الشرط يف حمـل      عندما تتوفر للزوج أكثر من زوجة واحدة، ألن املشرع مل           
 .خالف القيود اليت قيد ا تعدد الزوجات

 

واخلالصة هاهنا تربز يف أن املقنن اجلزائري بالرغم من عـدم تصـرحيه بالقيـد               
التشريعي هذا، إال أنه قد أخذ بتقييد الزوج املقدم إىل التعدد بالعدل بني زوجاتـه يف                

لقيد العدل يف احملبة بني الزوجـات يف        املسائل القلبية، ما يدرج ضمن القانون أساسا        
      .عقود تعدد الزوجات 

 

 أساس قيد النفقة على الزوجات _ثانيا

 

وهو القيد الذي يعم عقود الزواج بكاملها فرادا كانت أو متعددة وقـد عـده             
مـن القانـون   74 املقنن من قبيل الواجبات الزوجية، إال أنـه نص علـيه يف املادة          

تــجب  : "  واليت جاءت تقضي مبا يلي     -يف مادة الواجبات بعد التعديل    فلم يذكره   -
وعليه فإن النفقـة تكـون       ."... نفقة الزوجة على زوجها بالدخول ا أو بدعوا إليه ببينة         

كما؛ ويكون ذلك يف احلاالت      الدخول الذي قد يتم حـقيقة أو ح       ملـزمة أنـى مت  
كون قد عقد عليها خلوة ال يعــوقها عـائق،       اليت يـختلي فيها الرجل باملرأة اليت ي      

والــصغر  1سواء كان العائق حقيقيا كأن تكون باملرأة حالة مرضية مثل القرن والرتق           
       أو شرعيا كأن يكون أحد مها صـائم أو حمـرم حبـج              الذي حيول دون االستمتاع؛   
                                                 

 .األول عظم يف اجلهاز التناسلي للمرأة، و الثاين التحام فيه . 1
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مقامهما، أو  أو عمرة، و يستوي األمر هاهنا مع حالة حيض املرأة و نفاسها و ما قام                
طـبيعيا وحاله أن يكون معهما شخص ثالث عاقل ولو كان صغريا يستطيع التعـبري              

 . ، فإن مت الدخول مقرونا باملوانع كان حكميا وإال فهو حقيقي تام1عما وقع أمامه

 

، 2وأن الدعوة إىل الدخول بالزوجة من ِقبلها تـقيم على الزوج إلزاما الــنفقة            
خالصا، ألن االمتناع الذي يكون له أسـباب خــالف إرادة           مىت كان االمتناع منه     

 .الـزوج ال ميكن االستناد عليه يف إثبات امتناع الزوج عن إجياب النفقة حنو زوجاته

 

غري أن احملكمة العليا يف قرار هلا أسقطت الدعوة للدخول كشـرط السـتحقاق              
النفقـة يف مثـل أحواهلـا       الـنفقة يف احلالة اليت يتم فيها إبرام العقد على بكر، ألن            

مستحقة مذ إبرام العقد وال حاجة للدعوة بالدخول من أجـل اسـتحقاق النفقـة،               
 .3والشاهد نص القرار ذاته

 

وعن اشتراط البينة يف حالة االدعاء بالدعوة إىل الدخول، فمن شأنه احلـد مـن               
  . الـتعسف يف الـحقوق من قبل الزوجات الالئي يردن الكيد ألزواجهن

 

اإلسـالمية   هذا القيد العام لعقد الزواج الشريعة        ير املشرع اجلزائري يف    سا وقد
نفقة على الزوج ِقبلَ زوجته، كما سايرها حينما أخذ عنها          السمحة، عندما أوجب ال   

 واليت تتجسد يف املأكل امللبس واملسكن، وقد نص املقنن على هذا            ،األنواع الثالثة هلا  
: تشمل النفقـة :" ليبينه؛ حيث جاء يف هذه املادة األخرية        من قانون األسرة   78يف املادة   

 ".الـغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعترب من الضروريات يف العرف والعادة            
املطلع ومن املادة هذه يتضح بأن املشرع اجلزائري أراد البلوغ بالنفقة مبلغ الشمول ألن       

   يف املأكل عندما تكلم عن العالج ألنه مـن ملحقاتـه،          على املادة جيد بأن املقنن قد فصل        
                                                 

  .398ص . املرجع السابق . حممد مصطفي شليب . د. أ . 1
 . 1999سنة . بريوت لبنان . دار ابن حزم . بداية اتهد و اية املقتصد . يب القاضي حممد بن أمحد بن رشد القرط . 2

  .441ص . نفس املرجع . حممد مصطفي شليب . د. أ . و انظر أيضا  . 436ص 
  . 52ص  . 2عدد  . 1992سنة . الة القضائية .  م 1988-04-21قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ  . 3



57 
 

كما فصل بذكر أجرة السكن عوض املسكن ألنـها من مستلزماته، ومن هذا يظهر             
اطالع الـمقنن على االخـتالفات الـفقهية الشرعية يف املسألة، خاصة مـا تعلـق             

 ائيبالـعالج ألن الـمسألة حمل خالف أراد املقنن أن خيرج منه إىل حل. 

 

هذا وإن االستمـرار يف تـصفح املواد الـقانونية، يـظهر بأن املقـنن ذكـر             
النفقة يف غري ما موضع آخر فقد أحاط بالنفقـة مـن كـل اجلوانـب، وحبسـب                 

 -74املـادة   - واجـبة قـبل الدخول     -كما سلف -الوضعيات جـعل من النفقة     
ـرأة اليت تكون تعتـد من     وبعده، كـما جعل من النفقة واجبة أيضا على الزوج للم         

و هلا احلـق يف     .. ".:  من القانون  61عصمته أثناء مـدة عدا، ملا جاء يف نص املادة          
 وتشمل هذه النفقة كل ما تشمله مثيلتها يف احلالتني السـابقتني            ".النفقة يف عدة الطالق   

سكن دون من مأكل وملبس ومسكن، إال أن مرتكبة الفاحشة املبينة ال تقوم هلا نفقة امل      
ال تـخـرج الزوجة املطلقة    " :املأكل وامللبس، حبسب نفس نص املادة إذ جاء فيها أوال         

، بينما يبقى احلق ملرتكبة الفاحشة " ...وال املتوىف عنها زوجها إال فـي حالة الفاحشة املبينة
 املبينة فـي نفقة املأكل والـملبس تبعا لصريح نص املادة، علـى اعتبار أن االستثناء            

 . مس املسكن دون سائر أوجه النفقة املتبقية

 

أثناء الزواج ويف مـدة     -حدد املشرع يف القانون مقدار النفقة كما حدد ميقاا          
وإن "  وما يعتبـر من الضروريات يف العرف و العـادة" :78 إذ جاء يف نص املادة -العدة

تمالت النفقة، ولكن   املطلع على النص ألول وهلة، جيد أن هذه الكلمة إمنا هي من مش            
املتصفح يف جمموع املواد، جيد أا الـمعيار الذي يعتد بـه لتقـدير النفقـة نظـرا                

 79للعبارات املنتقاة يف تركيب نص املادة، وإذا ما قُرب معىن هذه املـادة و املـادة                 
 فـإن " ...يراعي القاضي يف تقدير النفقة حال الطرفني و ظروف املعاش          " :التـي جاء فيها  

األمـر يتضح أكثر ويربز جبالء، أن مقدار النفقة ال خيضع إىل معيار موضوعي ثابـت     
يطبق بصورة آلية على كل احلاالت، وإمنا خيضع يف تقـديره حلـال الطرفيــن، أو                
الـوضع الـمادي لكل من الزوج وزوجه، فيجب أن تكون الـنفقة من جهة كافية             
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املالية يسرا وعسرا، فلو كان موسرا وجبت       يف مقدارها للزوجة، ومراعية حلالة الزوج       
 .1عليه نفقة املوسرين، وإن كان معسرا وجبت عليه نفقة املعسرين

 

ومن جهة موازية، فإن تقدير النفقة يـخضع باإلضافة إىل حال كل من الزوجني،             
للـظروف املعيشة اليت أقـام عليها املشرع يف املادة األخرية التأسيس يف جتديد تقدير             

وال يراجع تقديره قبل مـضي سنة من       ...  ":فقة، فقد جاءت الـمادة قاضية مبا يلي      الـن
، وباالطالع على هذا اجلزء من املادة، يربز مدى اعتداد املقـنن بـالظروف               "احلكم

املعيشة إىل جانب حال الزوجني يف تقدير النفقة، ومدة السنة هذه إمنا جاءت لإلحيـاء       
ظروف املعيشة، وألن األسرة حمل اعتبار شديد لدى كل         مبا قد حيدث من تغريات يف ال      

ذي لب عاقل ولدى املقنن خاصة، فإن املدة جاءت على هذا النحو قصرية وبصـفة               
 .  موضوعية حمددة غري قابلة لالجتهاد فيها

 

ومن كله خيلص إىل أن املشرع اجلزائري أخذ بالنفقة كواجـب علـى الـزوج             
 الزوج قبل زوجته اليت حتل له بعد الدخول ما مل ترتكب            وحدد أنواعها، وأقامها على   

فاحشة مبينة، وللمطلقة أثناء عدا أيضا احلق يف النفقة ألا تبقى بصفة الزوجـة إىل               
حني انقضاء عدا و أضاف لضبط ذلك بعض اإلجراءات اليت جعلها قيودا تنظيميـة              

اغات والفجـوات القانونيـة     للنفقة حىت ال يتركها على إطالقها، متفاديا بذلك الفر        
احملتملة وإنقاصا للرتاعات الناتـجة عن مسائل عـدة، كالتعسف يف استعمال احلـق            

 .وغريه

 -قيد النفقة على الزوجـات   -واخلالصة أن املشرع أخذ بالقيد املنتقى للدراسة        
ولو أن املناقشة كانت تدور حول وجوب النفقة للزوجة الواحدة، إال أا ما دامـت               

 .جة الواحدة الزمة فهي ألكثر منها ألزم وبصفة أوىلللزو

                                                 

األردن . مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع . أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية . على السيد الشرنباصي رمضان . د . 1
  .208ص  . 2004سنة . الطبعة األوىل . 
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 الفرع الثاين
      أسس القيود املتعلقة بتدخل الغري

 

من القيود ما ارتبط أيضا بتدخل الزوجة اليت قـد يصيبها ضرر شخصي مــن              
، )الفقرة األوىل   ( عقد التعدد الالحق، فتتدخل مؤثرة بإرادا يف عقد الزواج األخري           

دخل غريها فـي اإلحجام من حق الزوج و املرأة من التعدد، إظهارا إلرادة             كما قد يت  
 فتظهـر   )الفقرة الثانيـة    ( غريه يف القبول أو الرفض، وذلك بصفته مفوضا عن غريه           

 :اخلطة املنتقاة يف فقرتني

 

 أسس القيود املتعلقة بالزوجة : الفقرة األوىل 
 وظف العام  أسس القيود املتعلقة بامل: الفقرة الثانية 

 

 أسس القيود املتعلقة بالزوجـة: الفقرة األوىل
  

تعد الزوجة غريا يف عقد التعدد الالحق، ألن العقد املقصود إبرامـه ال يشـملها               
كطرف من أطرافه وتعد من الغري الذي قد يضار من هذا العقد لصفتها السابقة املتمثلة               

ثاين أو غريه، وتزدوج صور تـدخل       فـي ارتباطها بالزوج الذي يعد طرفا يف العقد ال        
الزوجة يف عقود التعدد لتظهر يف قيد الشرط املانع للتعدد وله أساسه فيظهر يف نقطـة                

 . )ثانيا(  ، ويف قيد اإلعالم السابق و له أساسه ليظهر يف نقطة ثانية )أوال ( أوىل 
 

 أساس قيد الشرط املانع للتعدد_ أوال
 

للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج      : "  على ما يلي    من قانون األسرة   19تنص املادة   
أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياا ضـرورية، و السـيما شـرط عـدم تعـدد                    

 ومن املـادة يالحـظ أن       ،"، ما مل تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون           ...الزوجات
أن تكون الشـروط    يف قانون األسرة، حـق الزوجني يف االشتراط، على          املشرع أقر 
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تلك يف نفس عقد الزواج أو عقد الحق بشرط أن يكون هذا األخري رمسيـا و هـذا                  
احلكم بين يف نص املادة، و منه فليـس ألحد من جهة عدا الزوجيـن أن يشترط أي                
شرط خبصوص الزواج، كما أنه ليس للزوجني من جهة أخرى أن يشترطا أي شـرط               

ي إذا كان الحقا، فالشرط املـلزم قانونا تبعا للفظ         خارج عقد الزواج إال يف عقد رمس      
املادة ما يكون بقوة إلزامية ما مل يكن يف عقد الزواج أو يف العقد الرمسي يف حالة ما إذا 

 .محل هذا العقد شرطا من الشروط الالحقة بعقد الزواج

 

والشروط اليت مكن املقنن طريف العقد مـن إحلاقها به، هي شـروط مطلقـة مل             
كل الشروط اليت يرياا    ...: "ضع عليها أي قـيد كقاعدة، وهذا ما ينجلي فـي عبارة         ي

فليس على الزوج أو الزوجة أي حد يف وضع أي شرط خيتارانه ما اتفقا              ،  "... ضرورية
، يظهر أن خمالفة احلق يف الـتعدد       19عليه، زد إىل أن االستناد على صريح نص املادة          

 تورده الزوجة على زوجها يقوم صحيحا، وجتدر اإلشـارة     بـشرط 8الوارد يف املادة    
هاهنا إىل أن املقنن يف املادة املصدر لالشتراط يف عـقد الزواج، ضـرب للشـروط               

شـرط عـدم  '  املسموح ا مثالني، تعلق أحدمها بـلب املوضوع حمل القيد، و هو            
ل إىل اجتهاد شـرعي    و به يكون املشرع قد بني منحاه الفقهي امليا         ' تعدد الزوجات 

يكون مـحل املدارسة الحقا، وشرط منع التعدد هذا أخذ به املقنن لـفك اخلالفات             
أهو : الفقهية اليت قد يقع فيها القضاء عند طرح مسائل تقوم على تكييف الشرط هذا             

من الشروط اجلائز العمل و الواجب االلتزام ا ؟ وأكثر من ذلك أن املقنن عندما أورد                
، ألنه بين أن هذا الشرط دون غريه        1املسموح به، أورده على عني التخصيص     الشرط  

من الشروط، ال خيالف أحكام القانون، ما يعين بالضرورة إلزام االعتداد به يف حالـة               
 .اشتراطه

                                                 

  . 278ص  . الد األول . مغين اللبيب عن كتب األعاريب . اإلمام ابن هشام  . 1
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واخلالصة أن املقنن اجلزائري مادام فصل يف مسألة الشروط العقدية اخلاصة بعقد             
اجلزائري قام باالعتداد بالشرط املانع لتعدد الزوجات كضابط        الزواج بعينه، فإن املقنن     

 .هلذا احلق

 

 أساس قيد اإلعالم السابق_ ثانيا

 

 من قانون األسرة أيضا النص على قيد آخر، متمثل يف علـم             8/2جـاء يف املادة    
الزوجة و املرأة اليت يريد الزوج أن يعدد ا، بالزواج السـابق والالحـق، إذ تـنص                 

يـجب عـلى الزوج إخبار الزوجة السابقة و املـرأة          " :املشار إليها على ما يلي    الـمادة  
وذه املادة ألزم املشرع الزوج باإلعالم القبلي للزوجـة         ،  "...اليت يقبل على الزواج ـا    

 وهـو ما   -كانت أكثر مـن زوجة واحدة    -اليت تكون تـحت عصمته ولو تعددت       
، وبإعالم املرأة اليت يقبل عـلى الزواج       "سابقة  الزوجة ال " يقصده الـمشرع من لفظ     

ـا وهي املرأة اليت مل تصبح زوجـه بعـد، كما فعل قرينه املشرع املغريب حني ألزم               
 .الزوج باإلعالم

 

ال يستلزم اإلعالم كما هو معلوم قبوال أو رفضا يف مفهومه العام وإمنا يتوقف عند               
ال يتعداه إىل أبعد من ذلك، إال أن ما جـاء يف    اإلخطار بالواقعة أو التصرف القانوين و     

 من لفظ يثبت العكس، خاصة وأن املقنن اشترط على القاضي التأكـد             8/3نص املادة   
 .من قبول الزوجة واملرأة املقدمة على التعدد مع زوج األوىل

 

 فإن املقنن اجلزائري مل يبني يف قانون األسرة         -اشتراط القبول -وبالرغم من ذلك    
ذا وال علم املرأة الداخلة يف التصرف القانوين من حيث إجراءات            الزوجة ه  ممدى عل 

ـ       القيام به خاصة، وذلك على عكس ا        مـن   43ادة  ملشرع املغريب الذي بني يف نص امل
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مدونة األحوال الشخصية املغربية إجراءات اإلعالم وزاد على ذلك حني بني إجراءات            
 .  1انون من نفس الق44القبول من عدمه يف املادة 

 

ومن مث يـربز جليا أخذ الـمقنن اجلزائري بقيد علم الزوجة أو إعالمها كضابط             
من الضوابط امللزمة للتمكن من التعدد، ما يعين أن هلذا القيد أساسا يف قانون األسـرة                

 . اجلزائري

 
 

 أسس القيود املتعلقة باملوظف العـام: الفقرة الثانية
 

من القيود احملددة حلق الرجل و املرأة يف التعدد،         مبوجب قيدين أدرجهما املقنن ض    
يتم تدخل املوظف العمومي على مستوى البلديات نيابة عن رئيس الـس الشـعيب              
البلدي، كما يتدخل بنفس الصالحيات و االختصاصات املوثق مثيال له، و بـاملوازاة             

 عقد التعدد من    يتدخل القاضي للتأكد من توافـر بعضا من املسائل و الترخيص بإبرام          
عدمه، مع العلم أن تدخل كل هـؤالء ال يكون بصفة شخصية، وإمنا ملهام موكلـة               
إليهم و بصفة موضوعية حبتة، و هي اليت تظهر يف قيدين اثنني ميس أحـدمها املـربر                 

 بينما ميس اآلخر )أوال ( الشرعي املشروط توفره لصحة القول باحلق يف تعدد الزوجات 
 .  )ثانيا ( قيد للتعدد يف قانون األسرة اجلزائري اإلذن القضائي امل

 
 
 

                                                 

تستدعي احملكمة الزوجة املراد التزوج عليها : " ة املغربية على ما يلي من مدونة األحوال الشخصي 43املادة تنص  . 1
فإذا توصلت شخصيا و مل حتضر أو امتنعت من تسلم االستدعاء، توجه إليها احملكمة عن طريق عون كتابة . للحضور 

 .طلب الزوج يف غيااالضبط إنذارا تشعرها فيه بأا إذا مل حتضر يف اجللسة احملدد تارخيها يف اإلنذار سيبت يف 
كما ميكن البت يف الطلب يف غيبة الزوج الزوجة املراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر احلصول على موطن أو 

 . "حمل إقامة ميكن استدعاؤها فيه
و يستمع إليهما .  جتري املناقشة يف غرفة املشورة حبضور الطرفني: "  من نفس املدونة على ما يلي 44املادة كما تنص 

 .حملاولة التوفيق و اإلصالح، بعد استقصاء الوقائع و تقدمي البيانات املطلوبة 
للمحكمة أن تأذن بالتعدد مبقرر معلل غري قابل ألي طعن ، إذا ثبت هلا مربره املوضوعي االستثنائي، و توفرت شروطه 

 . "ا الشرعية ، مع تقييده بشروط لفائدة املتزوج عليها و أطفاهل
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 أساس قيد املربر الشرعي_ أوال

 

املـادة  -أشار املقنن اجلزائري للمربر الشرعي يف مادة القيود من قانون األسـرة             
مـىت وجد املربر   ...يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة     : "  حني نص على ما يلي     -8/1

قت جمموعة مـن الفقهاء عـدة اجتهادات فـي حماولتـهم         ، ولقد أل  . "...الشرعي  
لتفسري هذا املربر الشرعي الذي أورده املشرع اجلزائـري مبـهما و حباجـة إلــى         
تـفسري، لتفادي ما قد يقوم من اختالفات متباينة يف األحكام القضائية الصادرة بشأن             

 أصـال، واكتفـى    مفهومـه ومضمونه، إذ جند من الفقهاء مـن ال جيعل له مفهوما          
، ومنهم مـن ال يكـاد       1باإلشارة إىل أن املشرع لـم حيدد للمربر الـشرعي قصدا        

، فالـعام مـا انـدرج حتتـه        2جيعـل له حـدا فيجعل له مدلوال عاما وآخر خاصا        
األسباب العامة كالرغبة يف تكثري سواد األمة، واخلاص ما تعلق بشخص الزوج املعدد             

 زوجه األوىل، وقد أقرت جلنة من اللجان اليت اقترحت تعديل           أو احلالة اليت يعيشها مع    
قانون األسرة ألول مرة بأول اقتراح يف عرض أسباب التعديل، صعوبة التوصل إلـى             

، ويف ذلك كناية كافية حول مكانة املصطلح القانوين         3البت يف املربر الشرعي املشترط    
كلفظ مطلق إمنا يندرج ضـمنه      ودرجة الغموض اليت اكتنفته حيث أن املربر الشرعي         

كل سبب كان مشروع شرعـا أو قانونا لإلقدام على التعـدد، وال يستطيع أيا كان              
 .  أن حيدده أو أن يقيده

 

                                                 

  .33ص . املرجع السابق . بن شويخ رشيد . أ . 1
. الة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية . األسرة اجلزائرية بني األصالة واملعاصرة . عبد الرمحن هرنان  . 2

  . 403ص  . 2العدد رقم  . 1990سنة 
مسعود قابول، مسعود بن : األعضاء  . 25/04/1984االقتراح تاريخ إيداع . جلنة يف الس الشعيب الوطين  . 3

عاشور، الصادق بوقطاية، أمحد مدبر، عبد القادر نعيمي، حممود مسعودان، يوسف بودبوس، الطيب لكحل، مزيان بوخامت، 
  :وقد جاءت املادة من قبلهم على النحو التايل. و مندوم السيد الطيب بن قندوز . عبد القادر امساعني 

جيوز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية اليت مل تفيد إال بشرط العدل من " :  8املادة 
  ."قبل الزوج 
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وتتجسد نظرة القضاء حول هـذا الـمربر الشرعي يف كونـه ذلك األمــر            
الـمرن و الداخل حتت حاالت ال حصر لـها و هي خاضـعة لتقـديرات              العـام و 

، و ذلك ما يتماشى و حمتـوى        1اضـي و رقابته فيها يـخص شرعيتها أو عدمها       الق
قانون األسرة حىت بعد التعديل، ألنه ما من إشارة حىت ملفهـوم أو مضـمون املـربر                 

 .الشرعي هذا يف قانون األسرة

 

 املـربر   -8-وبعد أن اشترط املقنن اجلزائري يف الفقرة األوىل من مادة القيـود             
 ألزم الزوج على إثباته أمام القاضي ليمكنه هذا األخـري مـن اإلذن              الشرعي، عاد و  

القضائي لبلوغ السماح املرجو يف الفقرة الثالثة من نفس املادة، وعلـى ذلـك فقـد                
تضمنت الفقرة املذكورة من املادة من قانون األسرة اجلزائـري نفس مضمون الـمادة 

للقاضـي " : جاءت قاضية مبا يلي     من قانون األحوال الشخصية السوري واليت      )1 (17
 ."...أن ال يـأذن للمتزوج بأن بتزوج على امرأته إال إذا كان لديه مسوغ شرعي 

 

 2وإمجاال فقد سار املقنن اجلزائري على سري أقرانه من املقننني العرب املسـلمني،            
 .عندما قيد التعدد باملربر الشرعي، فلهذا القيد يف القانون أساس

 

 قيد اإلذن القضائيأساس _ ثانيا

 

إن املتصفح للمواد املعروضة يف قانون األسرة، ال جيد ما يـوحي بـأن املقـنن                
اجلزائري قد أدخل القاضي و مكنه بسلطته املتراوحة بني التقييد و اإلطالق، من التأثري              
على عقد التعدد، كعقد من العقود اليت يشترط أن متر على القضاء لتنعقـد صـحيحة    

رها على أطرافها و على الغري، إال بعد ما صدر األمر املعدل واملتمم للقانون              ومقبولة بأث 

                                                 

سنة . الطبعة األوىل . ديوان املطبوعات اجلامعية . شرح قانون األسرة اجلزائري . العريب بلحاج . العريب بلحاج . د . 1
  .1987 ديسمرب 21 جملس قضاء معسكر 1986 ماي 5مة العليا احملك . 93ص . 2002

 . غري أنه أمساه باملسوغ الشرعي ) 1 (17القانون السوري فـي املادة .  منه 41القانون املغريب فـي املادة  . 2
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بإيراد هذا القيد ضمن القيود املتخذة كضابط للتعـدد،          3 و 8/2فجاء باإلمتام يف املادة     
 .1 مكـرر8وطرح اجلزاء صرحيا على مـخالفة القيد يف نص املادة 

   

مبوجب األمر املعدل واملتمم لقانون     1لقد استحدث قيد اإلذن القضائي يف القانون      
يقـدم طلـب    ... ": من القانون القاضية مبا بلـي      8/2األسرة، وعلى األخص يف املادة      

وعليه فإن على قاصد التعـدد       "الترخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة ملكان مسكن الزوجية         
ن الزوجيـة التوجه إىل الرئيس على مستوى احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مسك

واملختص يف مادة األحوال الشخصية، الستخالص اإلذن القضائي املسوغ للتعـدد يف            
 حينما  -مثال-الزواج بواسطة طلب قضائي، وذلك على غرار ما فعل املقنن السوري            

، 2 من قانون األحوال الشخصية السوري )1 ( 17اشترط اإلذن القضائي يف نص املادة 
ـ    اليت جـاءت قاضيـة    3 من املادة بالفقـرة     2ري الفقـرة   وقد أحلق املقنن اجلزائ

مـؤكدا على اإلذن   " .... ميكن رئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد، إذا       " : مبا يلـي 
القضائـي من جهـة، و مبينـا دور القاضي و حمددا صالحياته يف اإلذن من جهـة               

 مقيــدا صالحياتــه   أخـرى، حيث بين يف نفس الفقـرة من املادة دور القاضي     
فـي التأكد من موافقة كلتا املرأتني و إثبات الـزوج املبـرر الشرعـي والقدرة على 
توفري العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية، مبعىن آخر فإن قيد اإلذن القضـائي              

     . هذا هو خالصة وجتسيد لكل القيود األخرى 

  

 1 مكـرر   8 إلذن القضائي يف نـص املـادة    ولقد عاود املقنن اجلزائري اإلمياء ل     
اجلديد قبل الدخول، إذا مل يستصدر الزوج ترخيصـا    يفسخ الزواج   " : واليت جاءت شاملة على   

ومن هذه املادة يربز احلكـم      "  أعاله   8من القاضي وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة         
                                                 

إلذن ولقد خص بالتطرق القانون وحده من التشريع هاهنا دون النصوص التطبيقية ألن املشرع اجلزائري عرف ا . 1
 وذلك بواسطة نصوص تطبيقية، سيتم التطرق هلا يف حينها و ألن اال جمال التأسيس 11-84القضائي يف ضل قانون 

 . للقيود فحسب 
للقاضي أن ال يأذن للمتزوج بأن يتزوج : " من قانون األحوال الشخصية السوري على ما يلي  ) 1 ( 17تنص املادة  . 2

 ..." .على امرأته 
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ذن القضائي، وهو الـذي ال  القانوين الذي يلحق بعقد التعدد اجلديد يف حالة ختلف اإل    
 مع ذاك الـذي     -اجلزاء-يتجاوز ذاك األثر املعلن عليه يف املادة أعاله، ويستقيم األثر           

 تأسيسا  -باعتبارها القاعدة العامة والنظام العام يف التطليق      -53/6تضمنته مادة التطليق    
املبينة تقيم علـى   على األثر املتمثل يف فك الرابطة الزوجية؛ ألن مادة التطليق يف فقرا             

 من القانون، احلق يف طلب التطليق من قبل الزوجة املضارة مـن             8كل خمالفة للمادة    
 ،8التصرف الذي قام به زوجها واملتمثل على عني التحديد يف خمالفة أحكـام املـادة      

 .وبصفة أوضح خرق القيود السيما اإلذن القضائي

 

 على غرار املقنن السوري وغريه      ومن كله يتضح بأن املقنن اجلزائري أخذ صراحة       
من القوانني العربية املسلمة باإلذن القضائي كقيد من القيود اليت حد ا حق كل مـن                

 .الزوج واملرأة يف اإلقبال على التعدد

 

وما دام أن املقنن اجلزائري نص على أحكام تدخل القاضي يف عقـود التعـدد               
ـدور األمر الرئاسي، فإن املقنن قـد      الزوجية ليضبط ا هذه األخرية السيما بعد ص       

أخذ ـذا اإلذن كقيد ضابط للتعدد، ومنه فله يف قانون األسرة اجلزائـري أسـاس               
 .قانوين
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 املبحث الثاين
 مفهوم قيود تعدد الزوجات

 
إن تأسيس القيد على أساس شرعي أو تشريعي، ال حيمل مفهوم القيد وإنــما              

شرعية مىت كان األساس شرعيا ويثبت له حمال بني القواعد          يظهر له سندا من املبادئ ال     
القانونية مىت كان األساس تشريعيا و ذلك ما ال يغين عن التطرق ملفهوم القيـد بـل                 
حيتمه، إذ الـعربة من استخراج األساس، إثبات أن للقيد مصدرا لبلوغ النقطة األهـم        

 . وهي التطرق للقيد بالشرح، التحليل والدراسة

 

من القيود ما تزدوج أسسه بني شـرعية وتشريعية لتربز يف شرعية على عني             وإن  
 ومن األسس مـا ينفرد به التشريـع كأساس له         ،)مطلب أول   ( التحديـد والتفصيل   

 :، ونتيجة لذلك يربز يف املبحث مطلبني)مطلب ثان ( فيظهر فيه حمضا 

 

 مفهوم القيود الشرعية التشريعية : املطلب األول
 مفهوم القيود التشريعية : ب الثايناملطل

 

من البديهي التطرق ملفهوم القالب الـمنهجي الـذي تعرض فيـه شـروط          إنه  
 وذلـك مـن     'الـقـيــد 'أو ضوابط أو أركان تعدد الزوجات، والذي يتمثل يف          

 .الـناحيتني، اللـغوية واالصطالحية على حد السواء

 

 الدابة تقييدا، وقيد الكتاب أيضا شكله،        واحد القيود و قيد    «: هـو لـغة القيدو
 واجلمع معروف، «:وهو أيضا . 1»وبينهما قيد رمٍح بالكسر، وقَاد رمح أي قدر رمح          

        تدقْييداً وقَيه تدقَيه يدوقد قَي ،وقُيود ةأَقْياداَألواِبد أَي أَنه لسرعته      ـوف. الداب درس قَي
هو نكرة وِإن كان    " : هـ الوحشيةُ بلحاقها؛ قال سيبوي    احلُمركأَنه يقَيد اَألوابد وهي     

 : قول امرىء القيسوأَنشد ؛ "املعرفة بلفظ
                                                 

  .559ص . ر الصحاح خمتا . 1
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 1 اَألوابِد هيكَِلقَـيِدِبمنـجِرٍد          وقد أَغْتِدي والطَّري فـي وكَناِتها 
 ِإياه أَرادت بذلك تأِْخيذَها      "أُقَـيد جملـي؟  أ" : رضوان اهللا علـيها   لعائشة،   امرأَة وقالت

 حـرام وجِهي من وِجهك    ﴿:من النساِء ِسواها، فقالت هلا عائشة بعدما فَِهمت مرادها        
 فكأَاأَرادت أَا تعمل لزوجها شيئاً مينعه عن غريها من النساء           " : قال ابن اَألثـري   ؛﴾

؛ ﴾ـيد اِإلميانُ الفَتـك   قَ ﴿ :احلديث  وفـي  "...ترِبطه وتقَـيده عن ِإتـيان غريها    
 كما مينع ذا العيِث عـن الفَسـاِد         ،بالـمؤمنع عن الفَتك    ـمانَ مين ـ أَنَّ اِإلي  :معناه

 .قَـيده الذي قُـيد به

 

كل شيء أسر بعضـه     : و القيد أيضا  ... والعرب تكين عن املرأة بالقيد و الغـل      
: يـد الكتـاب بالشـكل     ضبطه، وكـذلك ق   : وقيد العلم بالكتاب  ... إلـى بعض   

 .»2شكلـه

 

كل ما اعتد به لضـبط عقـد         «: فمن املمكن تعريفه بأنه    اصـطـالحـا وأما 
التعدد يف الزواج، سواء تعلق ذلك الضابط بالزوج املقدم على التعدد أو بـالغري أو بعقـد                 

 ».التعدد نفسه

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 . كِْر الطاِئرمجع: الوكَناتٍة ِلوكْنو.  وِردـجنالشعر: الـم و. القصرياَألواِبد :شيقال. الوح :شحوأَي ت دكَلُو. تأَباهلَي :
  .العظيم الـخـلِْق

 . و ما يليها 372ص . اجلزء الثالث . لسان العرب . ابن منظور  . 2
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 املطلب األول
 مفهوم القيود الشرعية التشريعية

 

 مصادر القيود املنتقاة للدراسة فـي هذه املذكرة، بني شرعيـة وتشريعيـة           تتثىن
أو قانونيـة وال تتجاوزها إىل غريها من املصادر، وهـي بـذلك تقـرب املفـاهيم                
الـتشريعية بالـشرعيـة العتداد املقنن اجلزائري بالشريعة اإلسالمية كمصـدر أويل          

حوال الشخصية، لتربز تلك القيـود يف       وأساسي يف سن القواعد القانونية يف جمال األ       
  :وهي تواليا، )فرع ثان( أو طابع شرعي خاص ، )فرع أول ( طابع شرعـي عام 

 

 مفهوم القيود الشرعية العامة : الفرع األول 
 مفهوم القيود الشرعية اخلاصة : الفرع الثاين 

 

 الفرع األول
   مفهوم القيود الشرعية العامـة

 

واج عن نوع من القيود اليت تعم بصفتها هذه كل عقـود            ال ينفك عقد تعدد ز    
التعدد فال تنفصل عن أي منها، وال ميكن الثنني أن يتفقا على خمالفتها مهمـا كـان                 
لذلك الدافع، لضرورا ومكانتها من عقود التعدد ولدرجة لزومها، فيصدق تسميتها           

 )أوال  ( زواج اخلامسـة    تأسيسا على ذلك بالقيود العامة و هي اسدة يف قيد حترمي            
 :)ثانيا ( وقيد حترمي اجلمع بني األختني 

 

 مفهوم قيد حترمي زواج اخلامسة_ أوال  

 

يه، وبالتدقيق تظهر يف التحرمي والزواج،      فيقوم هذا القيد على كلمتني أساسيتني       
 مث   )1( وعليه فهما الكلمتان اللتان جيب التعرض هلما بالتعريف ضمن هـذا القيـد              

 مث إىل اجلزاء الـذي يلحـق ختلـف           )2( وز إىل اال الذي ضمنه يطبق القيد        يتجا
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 وغريه من النقاط األخرى اليت هلا نصيب من الضرورة يف التعرض  )3( االنصياع للقيد 
 :هلذا القيد مبكان واليت تضمن يف كل النقاط جمموعة، وهي اليت ال تنفك عن كوا

 

 التعريف بالقيد   .1
  أكثر من أربع نسوة صور اجلمع بني .2

 جزاء اجلمع بني أكثر من أربع نسوة .3
 

 التعريف بالقيد.  1
 

: ورجل مــحروم  . خالف التحلـيل  «: بكونهالـتـحرمي لـغـة   يعرف  
. الـمـحروم الذي حِرم الـخري ِحرمانـاً     : وفـي التهذيب . مـمنوع من الـخري  

الـمــحروم  :  قـيل ؛]ل و الـمـحروم   فـي أَموالهم حق معلوم للسائ     [:وقوله تعالـى 
مةُ ـو حِري  .إنه املُحاِرف الذي ال يكاد يكْتِسب     : الذي ال ينِمي له مال، وقـيل أَيضاً      

و هـو   . 1»منعها من شاء من خـلقه      ـالتـي ي : الرب :»     ـرميضد التحليل و ح
 ،بالضم حيرم حرمـةً   وحرم الشيء   ،  ن مرافقها وحقوقها  ـ ما حوهلا م   ،اـالبئر وغريه 

 ،ةٌـ وِحرم . سرقه يسرقه سرقا   : مثل ،ه حِرماً بكسر الراء فيهما    ـوحرمه الشيء حيرم  
 وأحرم الرجل دخل يف الشهر احلـرام        ، و أحرمه أيضا إذا منعه إياه      ،وحِرميةٌ و ِحرمانا  

   والنسـاء   دـن قبل كالصي  ـه ما كان حالال م    ـوأحرم باحلج والعمرة ألنه حيرم علي     
 .2»التحرمي واإلحرام أيضا مبعىن

 

، 3كـما أن التحرمي يشتـرك مع احلـرام يف كوما مصـدران لـفعل حـرم          
وحتـرمي الشـيء يضفـي علـى الفعـل حـكما مـن األحـكام الشرعيــة،           

                                                 

  .125ص  . 12اجلزء . املرجع السابق . ور ابن منظ . 1
  .133، 132ص . خمتار الصحاح  . 2
 . 2001سنة  . 39طبعة رقم . صيدا بريوت . املكتبة العصرية . جامع الدروس العربية . الشيخ مصطفى الغالييين  . 3

 .  و ما يليها 168ص  . 1اجلزء 
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 علـى  مرـِوح [رئ ـكسر وقـرم بالـذا احلِ ـد احلالل وك  ـض «: واحلـرام هـو 

 .2»  واجب:ال الكسائي معناهـ وق 1] ناهاة أهلكـقري

ما يثاب على تركه و يعاقب علـى فعلـه، و يـراد بــه                «: اصـطالحـاوهو  
ما طلب الشارع الكـف عنـه       «:وعند اجلمهور هو  . »الـمحظـور واملعصية و الذنب   

على وجـه احلتم واإللزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا، وفاعله آمثا عاصيا، سـواء كـان               
 بدليل قطعي كالكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع أو كان بدليل ظين كخرب اآلحاد               الطلب

  .3»مثال

 يــكون   «: و 4» الضم و التـداخل   «:  فهو لـغـة أو النكاح    الزواجوأما  
فرقت العرب  : (قال أبو علي القايل   . بـمعىن عقد التزويج، و يكون مبعىن وطء الزوجة       

نكح فالنة أو بنت فالن أرادوا      : عقد من الوطء، فإذا قالوا    فرقا لطيفا يعرف به موضع ال     
   .5»نكح امرأته أو زوجته مل يريدوا إال اجلماع و الـوطء            : عقد التزويج، وإذا قالوا   

تعاقد بني رجل و امرأة يقصد به اسـتمتاع كــل منـهما              «:  فهو اصـطالحـاأما  
 .6»باآلخـر و تكوين أسرة صاحلة و جمتمع سليم 

:   ىل أصل القيد فإن حترمي زواج اخلامسة ميكن تعريفه اصطالحـا بـذاكورجوعا إ
حلظر الشرعي عن نكاح زوجة خامسة على زوجات أربع مجعا بينهن حتت عصمة رجـل ا «

 .»واحد يف آن واحد 

                                                 

 الكسائي و شعبة، عند عاصم و ابن كثري و أبو عمرو أبو جعفـر      ، و هي قراءة محزة و95اآلية . سورة األنبياء  . 1
عن الشيخ سراج الدين .] و حرآم على قرية أهلكناها [:ورويس و الباقون بفتح احلاء و الراء و إضافة املد بعد الراء

سنة .الطبعة األوىل. بريوت لبنان. عامل الكتاب. البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة. األنصاري النشار
  86ص.2000

  .132ص . خمتار الصحاح  . 2
  . 132ص  . 1الطبعة . الرياض . دار الزاحم . القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني . حممود حامد عثمان . د . 3
  .972ص  . 3اجلزء . الد الثاين .  املرجع السابق . اإلمام حممد بن امساعيل الصنعاين  . 4
. مكتبة دار السلفية . الزواج يف الشريعة اإلسالمية .  الشيخ حممد الصاحل العثيمني والشيخ عبد العزيز بن حممد بن داود  .5

  .16 ص .م 1989سنة  . 668مطبعة دحلب رخصة . اجلزائر 
  . 16ص . نفس املرجع  . 6
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   صور اجلمع بني أكثر من أربع نسوة.2

رمي هذا هـو  إن إبرام عقد زواج اخلامسة من النساء حرام كما سلف، إال أن التح   
حترمي مؤقت، ذاك أن التحرمي يسقط بطالق أو بوفاة إحدى الزوجات، على أا العربة              

ولفظ احلرمة يف الـزواج     1يف انتهاء العالقة الزوجية اجلامعة بني الزوجة والزوج املعدد،        
 : هذا إمنا يستشف من احلكم الشرعي الذي أخذ به التشريع، ومن مث فاحلكم يتعلق

 

اج؛ فال يندرج ضمن احلكم القائم يف القيد صور أخـرى الرتبـاط             ، بالزو أوال
الرجال بالنساء كما هو احلال يف االستمتاع مبلك اليمني، فال يعتد بعدد لإلباحـة يف               

، و هو 2ملك اليمني؛ إذ ال يقيد املشرع عددا للنساء الالئي ميكن للرجل االستمتاع ن
يف ملك اليمني متعلقا بعدد معـني مـن         الذي يعمل شرعا؛ إذ ال جيعل حكم التحرمي         

النسوة، ألن ملك اليمني يبقى مطلقا ملا ذهب إليه أغلب أهل العلـم مـن أن لـيس                  
للتسري محملٌ يف احلرمة، فاحلرمة يف جـمع أكـثر من أربعة نساء، مؤسسة علـى              
اخلوف من الظلـم و اجلور اللذين جيدمها الرجل يف نفسه جتاه زوجاته، و ال يشترط               
العدل فـي ملك اليميـن، و ملالك النسوة احلق يف التسري بالعدد الذي أراد و ليس               

 فاالكتفاء ،]أو ما ملكت أيمـانكم [: تعاىل، و ذلك لقول اهللا    3عليه جتاه اململوكات العدل   
 .بالواحدة أو بالتسري بدل الواحدة، أقرب إىل دحض عدم العدل فـي نفس الرجـل

 

 صلى اهللا عليه وسلم   ا بأربعة من النساء؛ فلقد جاءت شرعة النيب         ، بالعدد احملدد شرع   ثانيا
مقيدة ملا كان قبلها من شرائع فالشرائع السماوية كلها أباحت تعـدد الزوجـات؛ إذ       

 من الشريعة العربية يدل على ذلك، وهي اليت         395الـيهود يبيحونه وما جاء يف املادة       

                                                 

  .252ص . املرجع السابق . حممد مصطفى شليب . د . 1
سنة . الطبعة األوىل . اململكة العربية السعودية . درا اجليل . جمموع الفتاوى . ة شيخ اإلسالم ابن تيمية األمام العالم . 2

  . 50ص  . 32اجلزء  . 1998
. بريوت لبنان . دار االحياء و الترث العريب . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع . اإلمام عالء الدين الكسائي احلنفي  . 3

  .545ص  . 2اجلزء  . 1998سنة  . الطبعة الثانية
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رعا إال أن الراب جاسون حرمه؛ لضيق أسباب املعيشة         تـعدد الزوجات و إن كان جائزا ش      " : جاء فيها 

، و من هذه املادة يتضح أن التعدد لدى اليهود أصال مباح، وما جـاء               "... يف هذه األيام  
املنع إال عارضا بالرغم من حتفيزهم من جانب آخـر على التكاثر، حـيث ال يعتربون      

، هــذا و أن     1ـممن لـم يرزق بذكرين و أنـثى قـد أدى واجب الزواج عنده          
: الـنظر يف التوراة يؤيد تعدد الزوجات، إذ جاء يف سفر التكوير إصحاح سادس عشر             

، وجاء  " 3 تـزوج اجر اجلارية الـمصرية جارية زوجته سارة، و قد رزقت إمساعيـل           2أن إبـراهيم " 
بلهة ا لبئة، و   و أخته  البان،:  تزوج من ابنة خالته    4أن يـعقوب : " يف باإلصحاح التاسع و العشرين    

أن  " :36، كـما جاء يف سفر التكويـن إصحــاح          "جارية أصيل، و زلفة جارية لـبئة     

ضـف إىل أن التوراة لـم حيمل ما حيرم        "  تزوج عدا بنت ايلون و تزوج أهوليانه وبسمة        5العيس
التعدد أو يقيده، و بدورها املسيحية مل متنع تعدد الزوجات و لـم يـأت يف اإلجنيل               

، فـالعــدد املبــاح يف الشـريعة        6دل على أن الشرعة املسيحية متنع التعدد      ما ي 
اإلسالمية هو املذكور يف اآلية و الدالة عليه األحاديث الواردة يف أساس القيد من السنة       
مـن حديث غيالن بن أمية الثقفي واحلارث بن قيس و نوفل بن معاويـة الـديلمي،        

 منهم أكثر من العدد املباح من النسوة شرعا،         الذين أسـلموا مجيعا و حتت كل واحد      
   بإمساك أربعة من النساء و تسريح ما فاق العدد الذي ذهبصلى اهللا عليه وسلمفأمرهم النيب 

                                                 

 من التشريع اليهودي على أن الزواج بنية التناسل و دوام النوع اإلنساين فرض على كـل يهـودي، 393تنص املادة  . 1
 . ومن تأخر عن هذا الفرص وعاش أعزبا بدون زواج كان سببا يف غضب اهللا على بين إسرائيل

قال إن اإلنسان قام ذا الواجب إال إذا رزق بذكرين و أنثى؛ و لذا جيب على كل و ال ي: "  بأن401كما جاء يف املادة 
رجل خال عن النكاح أن يتزوج قياما ذا الواجب، حتـى يـحصل على هـذه الـغاية ، و ال يـجوز نكـاح 

 "  العاقـر ومن بلغت سن اليأس إال إذا كان الرجل قد أدى فرض التناسل املذكور 
 م عليه السال . 2
 عليه السالم . 3
 عليه السالم . 4
 عليه السالم . 5
الطبعة األوىل . القاهرة . دار الكتاب العريب . تعدد الزوجات يف التاريخ و الشرائع السماوية . عادل أمحد عبد املوجود  . 6
  .78ص  . 2002سنة . 
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    1.إليه مجهور العلماء

 

إن مت الدخول   -هذا وأن املُسرحة من النسوة ال ميكن أن تسرح دون عدة تعتدها           
لذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن مـن قبـل أن            يا أيها ا   [:  قال تعاىل  -ا

    2    ]تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونهـا فمتعوهـن و سرحوهـن سـراحا جميــال             
 ِحلكٍَم، أمهها بيان استرباء الرحم من عدمه، ويف هذا          تبارك و تعاىل  وهذه املدة شرعها الرب     

ـ         ة العدة يعد مبثابة اجلمع حكما كما       من اجلانب الفقهي كالم، ذلك أن اجلمع يف حال
 :أمساه أهل العلم، وهو من مسألتني

 

فتتجسد يف أن الرجل الذي قام بطالق زوجة من زوجاتـه األربـع،             : أما األوىل 
وكان الطالق بائنا بينونة كربى، ففي هذه احلالة يظهر اخلالف عند أهل الفقه، إذ يرى   

يلة، النقطاع العالقة الزوجيـة بيـن الرجل      املالكية والشافعية حبل التزوج يف عدة مث      
والزوجة البائن، يف حني يرى احلنفية بعدم جواز إبرام عقد زواج رابـع إال بعـد أن                 

 .  3تنقضي عدة املطلقة طالقا بائنا

 

فتتجسد بدورها يف أن للرجل عددا مماثال من الزوجات، وقام بتطليق           : وأما الثانية 
ففي هذه احلالة يرد اتفاق بني الفقهاء على أن لـيس           إحداهن أو كلهن طالقا رجعيا،      

للزوج أن جيمع بني أكثر من النسوة الالئي هن حتت عصمته إىل أن تِبني إحداهن منه                
، أن  4 على األقل ليصبح حلقه يف زواج من أخرى حمال         -بانقضاء مدة العدة اليت عليها    -

 التملك يف حالتـه، فيبقـى       البائن بينونة صغرى ال ينقطع يف حقها احلل لزوجها، وال         
 .الزوج زوجا بصفته والزوجة زوجة بصفتها ال تنفك عنها إىل حني انقضاء عدا

                                                 

   . 290 ص  .6اجلزء . الد  الثالث . نيل األوطار . اإلمام حممد الشوكاين  . 1
  .49األية . سورة األحزاب  . 2
بدون تاريخ طباعة . بدون عدد طبعة . درا النهضة العربية . الفقه املقارن لألحوال الشخصية . بدران أبو العينني بدران  . 3
   .126ص . 
  .252ص . املرجع السابق . حممد مصطفى شليب . د . 4
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هذا ويقوم يف مسألة وفاة الزوجة من جانبها اتفاقا بني أهل العلم على حل الزواج               
مباشرة بعد الوفاة لالنقطاع البات بني الزوجني بالوفاة فال يقوم على الـزوج إلـزام               

ر مضي مدة العدة ألن املتوفاة ال عدة هلا بوفاا، كما يسقط املوت كل حـل أو                 انتظا
  .1متلك تابع

 

 :جزاء اجلمع بني مخس نسوة .3

 

لتقصي اجلزاء يف حالة خرق املبادئ الشرعية املبينة يتوجـب عرضـه حبسـب              
تني الصـور اليت تظهر فيها حاالت املخالفة، و اليت ال تعدو أن تتجسد يف صورتني اثن              

 :ومها

 

، ويف هـذه احلال يقوم الـحد      عاملان باحلرمة إما أن يربما زواج اخلامسة ومها       . أ
على قول اإلمام مالك و الشافعي و كذلك أبو ثور، و قـال الـزهري بالرجم و قال                

، كما قال حبد الزنا أبـو      2 جـلدة عـلى أن ال يـنفى     )100(الـنخعي باجللد مائة    
وسف و اإلمام أمحد، متاما كما قال اإلمام مالـك و اإلمـام             حنيفة و حممد و أبـو ي     

 . ، وبالتفرقة يرى الفقه الشرعي3الشافعي

 

، و يف هذه احلالة على اقتراب       عن جهل باحلرمة  و إما أن يربم زواج اخلامسة        . ب
من حكم احلالة األوىل فإنه يقوم يف حقهما اجللد مع حق املرأة اخلامسة الداخل ا يف                

 .   4لى أن يفرقا أبدا، و هو قول اإلمام الزهرياملهر ع
 
 
 
 

                                                 

  . 125ص . سابق املرجع ال. بدران أبو العينيني بدران . 1
  .14ص  . 5اجلزء . املرجع السابق . اإلمام القرطيب  . 2
ما يعين أن يف املسألة إمجاع بني أهل العلم، فاألئمة مالك وأبو حنيفة وأمحد و الشافعي وحممد و أبو يوسف كلهم  . 3

 .يرون حبد الزنا 
  . 14ص  . 5اجلزء . املرجع السابق . اإلمام القرطيب . 4
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 قيد حترمي اجلمع بني األختني_  ثانيا

 

يقتضي التعرض لقيد حترمي اجلمع بني األختني، التعرض لنقاط عدة لبيان مفهـوم             
 فمجـال   )1( القيد ببسط يبلغ املطلع على الفهم الواسع به، ما التطرق لتعريف القيد        

 ليكون التطـرق للنقـاط       )4(  مث جزاء خمالفة القيد       )3( بروزه    صور     )2( إعماله  
 :التالية 

 التعريف بالقيد  .1

 قيام حكم األختني  .2

 صور اجلمع بني األختني .3

 جزاء اجلمع بني األختني .4
 

 التعريف بالقيد.1

 

التحرمي و عرف، وأما اجلمع فال يكون مقتصرا على الزواج الذي بدوره عرف،             
 .حتتكران الـمقال وال املقام يف حترمي اجلمع بينهماوأما األختان فال 

احلظر الشرعي عن    «:  فإن القيد ميكن تعريفه على أنه      االصـطالحأما من ناحية    
نكاح زوجة أخرى توصف بكوا أختا أو تقوم مقامهـا بالنسـبة للزوجـة أو زوجـات                 

 .»السابقات، مجعا بينهن حتت عصمة رجل واحد يف آن واحد 

  م األختنيقيام حك .2

ومتس احلرمة كل اثنتني تقوم بينهما رابطة دم أو قرابة، حبيث إذا كانت إحدامها              
ذكرا ما جاز هلا أن تتزوج باألخرى، ويشترط مجهور الفقهاء أن تكون احلرمة مـن               
اجلهتني؛فال تكفي حبسبهم احلرمة من جهة واحدة كما هو احلال بالنسبة لزوجة الرجل 

 بفرض البنت رجال مل جيز هلا زواج زوجة أبيها لصفتها هـذه،             وابنته من غريها فإنه   
 .1ولكن إذا كانت الزوجة مبثابة الرجل جاز هلا الزواج من البنت ألا أجنبية عنها

                                                 

  .231 و 230ص . املرجع السابق . حممد مصطفى شليب .د . 1
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وتقوم مقام األختني، كل من األخت لألخت و األم للبنـت و اجلدة لبنت ابنها              
 الصغــرى علـى الكـربى       أو لبنت بنتها والعمة لبنت أخيها و اخلالة لبنت أختها         

؛ وكـذلك   1والكبـرى على الصغرى، كما يـحرم من الرضاع ما حيرم من النسب          
خالة األب، و قياسا عليها عمته و خالة األم و عمتها، و كلٌّ استنـادا علـى اآليـة                
واألحاديث النبوية، اليت منها حديث الديلمي، و حديث أم حبيبة، و لقول الرسـول              

ال تنكح املرأة على عمتهـا وال على خالتها وال املرأة على ابنة أخيهـا                ﴿: م  صلى اهللا عليه وسل   
:      رضي اهللا عنـه  ، وكذا قول أيب هريرة    2﴾وال ابنة أختها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم          

 نـهى النيب صلى اهللا عليه و على آله وسلم أن تنكح املرأة على عمتـها أو علـى                   ﴿
ال تنكح املرأة على     ﴿:  قـال عليه الصالة و السالم   لترمذي أن الـنيب    ، و قد روى ا    3﴾خالتها

عمتها وال العمة على بنت أخيها وال املرأة على خالتها وال اخلالة علـى بنـت أختـها وال                   
، ويـستوي أن تــكون العالقـة   4﴾الكربى على الصغرى وال الصغرى على الكربى    
بالنسب أو بالرضاع للحـديث، كمـا       الرابطة بيـن األختني أو من تقوم مقامهما،        

، كما يرى ابن شهاب بتحريــم       5تستوي أيضا أن تكونـا شقيقتني أو ألب أو ألم        
عمة األب وخالته وإن علتا، إذ العمة هي كل امرأة هلا عليها والدة فأخت اجلدة لألب    

، 7، وحترم األم بالعقد والربيبـة بالـدخول       6مثال خالة، وأخت اجلد ألم أيضا عمـة      
ي كل للحرمة حمال، ألن صلة القرابة اليت من أجلها كـان التحرمي، متـوفرة يف               وفـ

 . احلاالت املعروضة كلها
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قطـع الـرحم    -غري أن من النساء ما ال تدخل يف احلرمة مع وجود نفس األثر              
 ومنهن بنيت العم و بنيت العمة، و بنيت اخلال و بنيت اخلالة، و زوجة الرجـل                -احملتمل

 امـرأة غريها لغري الرجل ذاك، فقد ذكر البخاري أن احلسن بن احلسن             وابنتـه مـن 
 ال بـأس يف اجلمـع      ﴿:ابن علي مجع بني ابنيت عم، كما ذكر عن ابن سريين أنه قال            

 كـان  صلى اهللا عليه و سـلم ، مـع العلم أن النيب ﴾بني زوجة الرجل و ابنته من امرأة غريها   
خمافة القطيعة، يف لفظ أليب داود، و أخرج ابن أيب          ينهى عن اجلمع بني املرأة و قرابتها        

شيبة واخلالل، عن أيب بكر و عمر و عثمان أم كانوا يكرهون اجلمع بني القـرابـة          
خمافة الضغائـن، إال أن كـل هذا يرده اإلمجـاع الثابت فـي املسألـة، وقــول     

قول بدخول القيـاس يف     ، و يلزم من ي    ﴾ال أعلم أحدا أبطل هذا النكاح       ﴿  :ابن املنذر 
، ضف إىل أن اإلمام األوزاعـي       -وما حرمـه أحد منهم   - 1مثـل هذا أن يـحرمه   

 .  2واإلمام الشافعي يريان جبواز ذلك و ال يريان فيه كراهة تذكر

 

 صور اجلمع بني األختني.  3
 

وإن اجلمع ال يرد على وجه اخلصوص يف الزواج، إمنا قد يكون بزواج حمض، كما 
 :ط مبلك اليمني، و قد يرد مبلك ميني حمضقد خيتل

 

، كان مكروها ملا روي عن اإلمام مالك عن عمر          إما إن كان مبلك ميني خالصا      .أ
 أنه سئل عن املرأة و ابنتها من ملك اليمني توطأ إحدامها بعـد              رضي اهللا عنـه   بن اخلطاب   

، و نهى عن ذلك؛ ﴾ ما أحب أن أَخبرهما مجيعا ﴿  : رضي اهللا عنـه   األخرى، فـقال عمر    
والنهي للتحرمي باتفاق الـعلماء، وما يـدعم ذلك مـا روي عن مالك أيضـا، أن             

رجـال سأل عثمان بن عفان عـن األختـني من ملك اليمني هل جيمـع بينـهما؟                
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 أحلتهما آية و حرمتهما آية، فأما أنا فال أحـب أن أصـنع              ﴿:رضي اهللا عنه  فقال عثمان   
، صلى اهللا عليـه وسـلم    عنده فلـقي رجال من أصحاب رسول اهللا        فخرج من   :  قال .﴾ذلك

لو كان يل من األمر شيء، مث وجدت أحدا فعـل ذلـك       ﴿  : فسأله عن ذلك فـقال   
وقال مالك حبرمـة إتيـان      . أراه علي بن أيب طالب    : قال ابن شهاب  . ﴾جلعلته نكاال   

 .1تاململوكة ما كانت قد أوتيت أختها حىت تـحرم اليت أوتي

 

اجلمع قد أقر شيخ اإلسالم ابن تيمية حترمي اجلمع بني األختني تسريا وقال بأن               ول
 ي موجود بني اململوكتني،ـ وهذا املعن،مـدفعا لقطيعة الرح  إنـما شرع    بني األختني 

كما يوجد يف الزوجتني فإذا مجع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما حيصل إذا   
 .2ي إىل قطيعة الرحم فيفض،مجع بينهما يف النكاح

ال جييزون اجلمع بـني اُألخـتني يف   فهم  ذلك  اتفاق حول لفقهاء على    هذا وإن ا  
      3.جاءت بلفظ احلرمة املطلق صراحةاآلية ألن احلَرائر واِإلماء، 

 

، كان مـحرما بالضرورة لـما يف اآلية مـن         وأما إن كان بالزواج خالصا    .ب  
شـديد، و ملا يف أقوال أهل العلم و العمل من       لفظ صـريح ويف األحاديث من وعيد       

اتفاق عـلى حترمي اجلمع بني األختني بالزواج، و الـمقصود من التحرمي مــجرد             
 يلحق العقد مذ إنشائه، إذ لو عقد الرجل         4العقد بالزواج ال الدخـول؛ ألن البطالن     

حبكم قضائي  على حمرمني فرق بينه و بينهما قبل الدخول أو بـعده، بإرادتـهما أو             
، وخيرج من   5بعد إخطار القاضي مـن قبل كل من أحيط بالعقـد أو العقدين علما           

                                                 

بدون عدد . صيدا بريوت . املكتبة العصرية . شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك . اإلمام حممد عبد الباقي الزرقاين  . 1
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هذا اجلمع بني املرأة و ابنتها، ففيه اتفاق بني أهل العلم بأن احملرمية ال تلحق الـزواج                 
و ربائبكم الالتي في حجوركم مـن نسـائكم الالتـي            [: بالربيبة إال بالدخول لقوله تعاىل    

، غيـر أا و من جهة مقابلة       ] ن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم        دخـلتـم به 
1. مبجرد إبرام العقد على البنت، وهو قول اجلمهور-أم البنت-تلحق الزواج باملرأة 

 

 

 كـان  -أي بـالزواج و ملك اليمني-وأما إن كان اجلمع مزجا بني الوجهني      .ج  
ن قبل اإلمام مالك واإلمام أبو حنيفة،       الوجه حمل خالف أشد، واتضح ذلك يف منعه م        

  2.وإجازته مـن قبل اإلمام الشافعي
ومن باب آخر، فإن للجمع بيـن األختيـن أو من قامت مقامهما من النسـاء              

 :صورتني يظهر فيهما

 أن جيمع بينهما يف عقد واحد، و حينها جيب الفسخ و لو وطء كلتامها،               :األوىل
 عنه دون طالق، وعلى من وطء االسترباء بدل عـدة،           واملهر بدل االستمتاع ويفرقان   

 .4، ويبطل العقدين عند اجلمهور3عند املالكية

 أن جيمع بينهما يف عقدين تتابعا، وحينئذ يبقى العقد األول صـحيحا وال              :الثانية
يفسخ إال الثاين املربم مع الزوجة الثانية سواء دخل ا أو مل يدخل، يف حني تقوم عليها 

 احلالة السالفة من استرباء وفسخ دون طـالق و عدم أحقية اإلرث ولـو              نفس آثار 
 . 6، ويبطل أيضا العقد الثاين عند اجلمهور5مات عنها قبل الفسخ عند املالكية
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  جزاء اجلامع بني األختني  .4
 

هذا وإن الذي خيالف ما سلف من األحكام، السيما حكم التحرمي فـي اجلمع             
قامت مقامهما، يعد خمالفا للنصوص الشرعية ويكون قد مجع         بيـن األخـتني أو من     

بيـن مـحرمتني، و قياسا على من تزوج زوجة أبيه أو جاريته اليت وطئهـا، فإنـه                
:   يستتاب فإن تاب وإال قتل، استنادا على ما جاء يف السنن عن الرباء بن عازب، قـال      

 صلى اهللا عليه    بعثين رسول اهللا  :  فقال إىل أين ؟  : رأيت خايل أبا بردة و معه رايته، فقلت       ﴿  

 ويسـتوي يف   ﴾،إىل رجل تزوج امرأة أبيه فأمرين أن أضرب عنقـه وأمخس ماله            وسلم  
 .  1هذا احلكم املوطوءة ملكا أو نكاحا

 

 الفرع الثاين
 مفهوم القيود الشرعية اخلاصة

 

عقد تعدد على عكس تلك القيود العامة، فإن القيود الشرعية اخلاصة هذه قد يربم       
زواج خاليا منها، فهي ال تعم بصفتها اخلاصة كل عقود التعدد، ولألطراف االتفـاق              
على خالفها مهما كان الدافع إىل ذلك، بالرغم من مكانتها من عقود التعدد ودرجتها              
البالغة فيها، فيصدق تسميتها تأسيسا على هذا كله بالقيود الشرعية اخلاصـة، ومنـه             

 قيد النفقـة علـى      )أوال  (  جمسدة يف قيد العدل بني الزوجات        تعرض بدورها مواالة  
 ).ثالثا (  قيد الشرط املانع للتعدد )ثانيا ( الزوجات 

 

 قيد العدل بني الزوجات_ أوال 
إن مكانة قيد العدل بني الزوجات بني سائر القيود األخرى توجب تناول هـذا              

  )1( همة للقيد التطرق له بتعريفـه       القيد ببسط أكثر، فيتم استنادا على تلك املكانة امل        
 فاملرحلة اليت يصبح فيهـا العـدل         )2( فمحل العدل بني الزوجات وصفة الزوجات       
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 وأخريا  )3( واجبا على الزوج حنو زوجاته والصور اليت يظهر فيها هذا العدل الواجب 
 :  وهي بارزة ككل يف )4( التطرق جلزاء ختلف العدل بني الزوجات 

 

 عدل بني الزوجاتتعريف ال .1
  وصفة الزوجة الواجب العدل هلا العدللحم .2
  وصورهمرحلة وجوب العدل بني الزوجات .3
 جزاء ختلف العدل بني الزوجات .4

 

 تعريف العدل بني الزوجات . 1
 

أما الزوجات فأقرب ما تكن من الزواج تعريفا وأحكاما، وهي الشق األول مـن      
 مـا   اللغوينيد هـاهنا، فإن معناه عند       وهو بيت القصي   الـعـدلألفاظ القيد، وأما    

ضد اجلور، يقال عدلَ عليه يف القضية من باب ضرب فهو عـاِدلٌ، وبسـط     «: كان
العدلُ بالفتح ما عـدل     : وقال الفراء ... الوالـي عدلَه و معدِلَته بكسر الدال وفتحها،      

دلُ غالمك وِعدلُ   الشيء من غيـر جنسه و الِعدلُ بالكسر الـمثل، تقول عندي عِ          
شاتك إذا كان غالما يعدل غالما أو شاة تعدل شاة فإن أردت قيمته من غري جنسـه                

 .1»فتحت العني

 

عدل احلاِكم . ما قام فـي النفوس أَنه مستقيم، وهو ِضد اجلَور «: وهو يف اللسان
لـيه فـي القضية، فهو    و عدل ع  ...يف احلكم يعِدلُ عدالً وهو عاِدلٌ من قوم عدوٍل،          

العدل، وهو الذي ال يِميلُ :  ويف أَمساء اهللا سبحانه. عاِدلٌ، وبسطَ الوايل عدلَه و معِدلَته
. وفالن من أَهـل املَعِدلة أَي مـن أَهل العـدلِ       .... به اهلوى فـيجور فـي احلكم،    

ذو معدلـة   : عِدلُ، وهو حكَم عاِدلٌ   هو يقْضي باحلق و ي    : احلُكْم باحلق، يقال  : والعدلُ
رجـل عـدلٌ   : ويقـال ...والعدلُ مـن الناس، املَرِضي قولُه وحكْمه،     . فـي حكمه 

ورجالِن عدلٌ وِرجالٌ عدلٌ وامرأَة عدلٌ وِنسوةٌ عدلٌ، كلُّ ذلك على معىن رجالٌ ذَوو              
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و العدالة والعدولـة    ... ،1 وال جيمع وال يؤنث    عدٍل وِنسوةٌ ذوات عدٍل، فهو ال يثَنى      
و . أَن تقول ِإـم عـدولٌ  : و تعديل الشهود  . العدل:  والـمعِدلةُ و الـمعدلةُ، كلُّه   

 كْملَ الـحدلَ الرجلَ  . أَقامه: عدكَّاه: و عر    :  وقال ِإبراهيم ..... زظْهلُ الذي مل تدالع
ِإنَّ  العدلَ   :" عبد امللك إلـى سعيد بن جبري يسأَله عن العدل فأَجابه         وكَتب  , منه ِريبةٌ 

وِإن حكَمـت فـاحكُم بيـنهم        [: تعالــى العدل يف احلكم، قال اهللا      : على أَربعة أَنـحاء  

ل الِفدية، قا: و العدل. ]وإذا قلتم فاعِدلوا [:عز و جلوالعدلُ يف القول، قال اهللا . ]بالعدل
ثـم الـذين     [:عز وجل و العدل فـي اِإلشراك، قال اهللا       . ] ال يقْبلَ منها عدلٌ    [:عز وجل اهللا  

العدلُ تقويت الشيَء بالشـيء  :  وقـيل." ...  ؛ أَي يشِركون] كفروا بربهم يعِدلون 
 أَي الـنِظري    والعدلُ والِعدلُ و العديلُ سـواءٌ     . من غري جنسه حتـى تـجعله له ِمثْالً      

... ؛]أَو عدلُ ذلك ِصـياماً     [:هو اِملثْلُ وليس بالنِظري عينه، ويف الترتيل      : واملَِثـيل، وقيل 
ـَِديل والعدل، فقال      العديل من عادلك من الناس، والِعـدل ال        : وفرق سيبويه بني الع

، وأنّ  الِعدل ال     يكون إال للمتاع خاصة فبـين أن عديل اإلنسان ال يكون إنساناً مثله           
هو بالفتـح، ما عادله من جنسه، وبالكسر ما        : قال ابن اَألثري  ...يكون ِإالَّ للـمتاع،  

 : لـيس من جنسه، وقـيل بالعكس؛ وقول اَألعلـم
 متـى ما تلْقَنـي ومعي ِسالِحي        تالِق الـموت لَـيس له عِديلُ

. ؛ يريد ال منـجى منـه، والـجمع أَعـدالٌ و عدالُءكأَنَّ عِديلَ املوت فَجأَته: يقول
لَهادِمل و عحل الرجلَ فـي الـمدِكب معه : وع2»ر. 

 

التسوية بني الزوجات يف احلقوق اليت  «: فالعدل بني الزوجات هو  اصـطالحـاأما  
ب فيـه   يـمكن فيها املساواة، و إعطاء كل واحدة كفايتها، و عدم هضم حقها فيما ال جت              

التزام باإلنصاف و عدم متييز بعض الزوجات على بعض إال ملقتضـى             «، وهو   3»التسوية  

                                                 

  . 430ص  . 11اجلزء . لسان العرب  . 1
  . 432ص  . 11اجلزء . نفس املرجع  . 2
دار . حقوق املرأة الزوجية و التنازل عنها . حممد يعقوب حممد الرهلوي .  د-. حممد يعقوب حممد الرهلوي . د . 3

  .227ص  . 2002سنة . الطبعة األوىل . الرياض . الفضيلة 
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القسمة بالتسوية يف املكان ويف متاعه ويف الزمان وفيما خيـص            «:  ، وهو أيضا   1» الشرع
 . 2»من متاع نفسه 

 

 حمل العدل وصفة الزوجة الواجب العدل هلا.  2
 

ب بني الزوجات النقاش الكبري واجلدل الواسع بني        كثريا ما يثري حمل العدل الواج     
أهل الفقه القانوين من جهة، والنصوص التشريعية من جهة أخرى، ألسباب قلما تظهر             
يف مشاريع القوانني، واملهم هاهنا املكانة اليت ألزمت التطرق هلذا احملل؛ لكشف اللبس             

اليت يوجب هلا العدل املادي      مث إن صفة الزوجة      )أ  ( الذي قد يلحقه يف ذهن الكثريين       
حمل جهل أو عدم إملام جلي يف جل القوانني اإلسالمية إن مل تكن كلها، وهي التاليـة                 

 .    )ب ( يف التعرض ضمن هذه اجلزئية من البحث 
 

 حمل العدل بني الزوجات. أ
 

يستشف من التعاريف السيما االصطالحية منها، أن العدل بضربيه جتب املساواة           
أن من األمور ما جيب العدل فيها مبقدار معني لطبيعتها املتحكمة يف الـنفس              فيه، غري   

البشرية بذاا، كـما هو احلال للمحبة وما ينتج عنها من تصرفات، وأن عدم العدل              
فيها ال يكون مطلقا وإمنا حمدود بعدم الـميل البني؛ وهو عني الوجوب وهو الضرب              

قابليـة هذا األخري يف التحكم فيه والـذي       األول، الذي خيتلف عن الثاين من حيث        
يشمل القسم والنفقة، واليت تشمل بدورها املأكل وامللبـس واملسكن بتهيئة واحـد            

 . 3لكل على حدة

 

                                                 

. مصر . دار االعتصام . تعدد الزوجات و معيار حتقيق العدالة بينهن يف الشريعة اإلسالمية . أمحد علي طه ريان . د . 1
  . 32ص  . 1984سنة . بدون عدد طباعة 

. القاهـرة . الطبعة األولـى .  دار اآلفـاق العربيـة .تعدد الزوجات فـي األديان . كرم حلمـي فرحات . د . 2
  . 34ص  . 2002سنـة 

مؤسسة . املفصل يف أحكام املرأة و البيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية . عبد الكرمي زيدان . د. عبد الكرمي زيدان . د . 3
  .227ص  . 7اجلزء  . 1998سنة . الطبعة الثالثة . الرسالة 
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 صفة الزوجة الواجب هلا العدل. ب
 

وجيب على الزوج قبل زوجته العدل ما دخل ا و كانت مطيقة للوطء، ولو منع               
 عادة أو لطبع ويقوم حق العدل أيضا للزوجة على أي حال            من ذلك الشرع، لعبادة أو    

كانت عليه أو فيه، فيجب هلا سواء كانت حائال أو حائضا أو نفَساء حمرمة باحلج أو                
 .بالعمرة، َآلَى منها زوجها أو ظاهرها

 

فْضاة كما جيب القسم أيضا للرتقَاء و القَرناء و انونة و املَجذُومة و العفْالء و املُ              
والبخراء هذا و جيب أيضا العدل بني كل من املسلمة و الكتابية، احلـرة و األمـة،                 

 .1الصحيحة و املريضة و لو كان املرض مينع وطئها

 مرحلة وجوب العدل بني الزوجات وصوره.  3
للعدل الواجب بني الزوجات مدة زمنية حمددة يبدأ وجوبه منها كما له مدة مقابلة    

 وأثناء املدة الزمنية القائمة بينهما يكون للعدل صور يظهر فيها           )أ  ( ه فيها   ينتقي وجوب 
  .)ب ( 

 

 مرحلة وجوب العدل بني الزوجات . أ

 

ولكل من النسوة السالف ذكرهن احلق يف العدل، على أن تكون الزوجة تـحت  
بأن يكون قد   -عصمة الزوج، فال يقوم هلا هذا احلق ما كانت خارج عصمته حقيقة             

 أو حكما بأن يكون قد عقد عليها مثال من غري دخول السيما إن دعتـه                -دخل ا 
 .للدخول

 

 قد يتجاوز العدل بني الزوجات إىل العدل يف الصداق إذا كان التزامن والتقارب             
يف املكان، ووحدة يف الظروف املعيشة، بالرغم من أن الصداق أول ما خيضع، خيضع              

اتفاق كاحلالة اليت ال يكون فـيها املهر مسمى، فإن         لالتفاق ولكن إن مل يكن هناك       

                                                 

  . 609ص  . 3اجلزء . املرجع السابق .  شري الشقفة حممد ب. د . 1
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على اخلاطب أن يتحرى العدل بني اخلطيبات سواء كن اثنتني أو أكثر، ألن األصل يف               
، 1 ] وعاشـروهن بـالمعروف    [:  املعامالت الزوجية املعاشرة باملعروف لقول اهللا تعاىل      

وجات من غري تفضيل بني واملعروف يقتضي اإلحسان يف املعامالت كلها، ومع كل الز
واحدة و أخرى، غري أن العدل دائما يرجع فيه لالتفاق ملا أفىت به الشيخ عبد الرمحن                
اجلربين لزوج له زوجتان، قدم لألوىل مهرها نقدا قبل سبع أعوام، والثانية أعطى هلـا               

ر مهرها ذهبا قبل عام، ولكنها رأت بأن الدرع صغري فطلبت منه أن يبيعه ويأتيها بآخ              
أكرب منه، فباعه و سئل إن كان من الواجب عليه أن يشتري للزوجة األوىل درعا مثله                

 أم ال ؟ 
 

فأجابه الشيخ، بأن قناعة الزوجتني حني العقد مبهريهما ال تتبعه أي زيـادة يف مهـر                
 الواحدة عن األخرى، وعليه شراء الدرع األكرب لليت لـم ترض بالدرع الـمقدم هلا 

 .2ه، وليس لألخرى شيئا خاصة و أا أخذت مهرها ورضيت بهألا مل ترض ب

 

  صور العدل بني الزوجات. ب
 

مث إن العدل يأيت بعد ذلك من حني الدخول مباشرة، إذ املساواة تبدأ مذْ ذلـك،                
 البكر يف اإلقامة عندها لدى الدخول بسبعة أيام والثيب          صلى اهللا عليه وسـلم    بأن خص النيب    

من السنـة إذا تزوج الرجل البكر على الثـيب أقام         ﴿  : رضي اهللا عنـه    بثالثة، لقول أنس  
وقد  ،3﴾عندها سبعـا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالثا مث قسم              

 أقام عندها ثالثا وكانت ثيبـا،       رضي اهللا علنها   ملا تزوج صفية     عليه الصالة و السالم   ثبت أن النيب    
لى أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سـبعت لـك سـبعت             إنه ليس بك هوان ع     ﴿:وقال

                                                 

 .19سورة النساء  من اآلية  . 1
  . 138 , 137. أحكام الزواج . سلسلة فتاوى املرأة املسلمة  . 2
و صححـه العالمة األلـبانـي فـي السلسلة  . 314ص  . 9اجلزء . املرجع السابق. اإلمام ابن حجر العسقالين . 3

 . بلفظ مقارب 266 يف الصفحة 3الصحيحة اجلزء 
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 تظهر للمساواة   -مع اختالفها من حيث املدة    - وعليه فإن اإلقامة بالدخول      ،1﴾لنسائي
فيها حمال، ذلك أن البكر اليت مل تألف احلياة الزوجية ليست كالثيب عادة اليت تسهل                

ـ            زوج بالقسـمة   ألفتها بـصورة أسرع مقارنة بالبكر، و بعد القسمة هذه يستمر ال
العادية لزوجاته بـحيث خيصص لكل واحدة منهن وقتا مـحددا مسـاويا للوقـت             

، 2-وهو األوىل –الذي خيصصه لألخرى، كأن خيصص لكل من الزوجات يوم و ليله            
، 3وحيرم عليه أن يقرب إحدى الزوجات يف ليلة ضرا وفـي ليلـة ليسـت ليلتـها       

اهللا صلى اهللا عليـه وسلم ال يفضل بعضـنا  كان رسول ﴿  : رضي اهللا عنها  حلديث عائشة   
على بعض يف القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إال هو يطوف علينا مجيعا، فيدنو                

، وقد أفتت 4﴾مـن كل امرأة من غيـر مسيس حىت يبلغ اليت هو يومها فيبيت عندها           
 5زوجاتاللجنـة الدائمـة للبحوث العلمية و اإلفتاء بوجوب العدل يف القسم بني ال           

السيما يف حالة السفر حيث أن الزوج الـذي يسافر ويتزوج أخرى يقيم عندها مـا               
أقام مث يقضي ما فات الزوجة األولـى من حقها فـي القسم، وال حيق له خمالفة ذلك                

 .إال أن يستسمح الزوجة يف مدة القسم أو يف بعضها بشرط أن تقبل

 

صـلى اهللا عليـه     الت أخر تثبت عدله     هذا و من األحاديث ما يثبت صور أخرى ملعام        

رضي اهللا   كان من حديث عائشة    صلى اهللا عليه وسلم    إذ النيب    رضوان ريب عليهن مجيعهن    بني زوجاته    وسلم

                                                 

. سنن أيب داود . وصححـه العالمـة األلباين  . 368ص  . 9اجلزء . نفس املرجع . اإلمام بن حجر العسقالين  . 1
  .617ص  . 1ويف سنن ابن ماجة باجلزء  . 240ص  . 2اجلزء 

ىل ثالث و ال جيوز عنده التعدي و ال اإلنقاص إال ولقد ذهب اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل إىل جواز القسم ليلية ليلة إ . 2
دار . شرح النووي لصحيح مسلم . اإلمام حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النووي : عن . برضا الزوجات مجيعهن 

  .  1777ص  . 10اجلزء  . 20641/2004رقم اإليداع . مصر . التقوى 
 . 1976سنة . بدون عدد طباعة . القاهرة . دار االعتصام . اإلسالم تعدد الزوجات يف . إبراهيم حممد حسن اجلمل  . 3
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 يـسهم بني زوجاته يف أسفاره كلها و من خرجت منهن أخذ معـه، واسـتنادا               عنها
 حالـة  على هذا ذهب أغلب أهـل العلم إلـى وجوب االستهام بني الزوجـات يف            

 .السفر

 

رضي اهللا   عادال حىت يف أقل من ذلك شأنا، فعن عائشة           صلى اهللا عليه وسلم   بل وكان النيب    

 رضي اهللا عـنها   خبزيرة قد طبختها له، فقلت لسودة        صلى اهللا عليه و سلم    أتيت النيب   ﴿  :  قالت عنها
 لتأكلن أو أللطخن وجهك، فأبـت،     : كلي، فأبت، فقلت  : والنبـي بينـي و بينها   

ويف روايـة   -،  صلي اهللا عليه و سلم    فوضعت يدي يف اخلزيرة فطليت وجهها، فضحك النيب         
 ، فتناولت من الصحفة شيئا، فمسحت ا وجهـي،         -فخفض هلا ركبته لتستقيد مين    

 والشاهد من احلديث أن النبـي عليه الصالة  ،1﴾ يضحك   صلي اهللا عليه وسـلم    ورسول اهللا   
جدا كان رضوان ريب عليهن  و عدل فيه بني زوجاته الطاهرات       والسالم مل يكن يدع أمرا إال       

 . ذاك األمر أو مزحا

 

 على سريتـه الشريفة، ومما     صلى اهللا عليه وسـلم    وقد سار أهل العلم و العمل بعد النيب         
 كانـت يل امرأتـان   ﴿:يثبت ذلك قول جابـر بن زيد، وهو يذهل عدال حني يقول   

ويقول جماهد من جهته واصفا حـال السـلف         ﴾،فكنت أعدل بينهما حىت يف القبل       
 كانوا يستحبون أن يعدلوا بني النساء حىت يف الطيب يتطيب هلذه كمـا     ﴿: األخـيار

إنـه يكره للزوج أن يتوضأ يف بيت إحدى        ﴿  :و قـال ابن سيـرين   ﴾  يتطيب هلذه   
 و فـي هـذا كفاية على أن العدل ولو لـم يكن واجبا            2،﴾زوجتيه دون األخرى    

كم الشرع كان ملزما حبكم العرف الذي ساد بينهم، و ما هي إال صور علـى                بـح
حال السلف اليت تظهر شدة احلـرص على العدل، و لو كان ذلك يف األمور اليت ال                

 :  يلقي هلا املرء عادة باله، و هللا در الناظم ما أصدق قوله

                                                 

 .329ص . املرجع السابق  . أسامة بن كمال بن عبد الرزاق  . 1
  .345ص . نفس املرجع  . 2
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 بالكرام فالح               فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم         إن التشبه 

 

ولصاحبة احلق يف القسمة بالقسم أو املسكن أو غري ذلك، إمكانية التنازل عـن              
أن سودة بنت زمعة وهبـت يومـا        ﴿   : رضي اهللا عنها  حقها للحديث املروي عن عائشة      

، وعـن  ﴾ يقسم لعائشة يومها ويوم سـودة  صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم      لعائشة وكان النيب    
وإن امرأة خافت من بعلها نشـوزا        [:  أيضـا يف قول اهللا تعالـى     نها أيضا رضي اهللا ع  عائشة  

هي املرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منها فرييـد طالقهـا          ﴿  :  قالت ] أو إعراضـا  
ويتزوج غريها تقول له أمسكين وال تطلقين مث تزوج غيـري وأنت يف حل من النفقة               

 جناح عليهما أن يصالحا بينهما صـلحا        فال [: علـي والقسم يل، فـذلك قولـه تعالـى     

1﴾ ] والصلح خير
 

 

ومنه حيق للزوجة غري املرغوب فيها من الزوج، التصاحل معه على ما جتده ليبقـي               
عليها حتت عصمته، فـقد يكون الزوج مثال فـي عسر من أمره وتكون هـي ذات               

لزوجـة  مال فتصاحله على أن تسقط حقها يف العدل باإلنفاق عليهـا، غيــر أن ل              
املتصاحلة مع الزوج على إسقاط العدل يف أي من مـحال العدل الواجب، الرجـوع              
على التصاحل فيما تصاحلت معه عليه، فإن شحت الزوجة املصاحلة جاز هلا املطالبــة              

، ومـن ذلـك أن      2-وهو رأي اجلمهور  -بالقسمة هلا فوجب عليه ذلك و إال طلقها         
 وكانت  صلى اهللا عليه و سلم     وكان من أصحاب النيب      هرضي اهللا عن  رافـع بن خديج األنصاري     

له امـرأة وملا كبـرت رغب عنها بشابة فطالبته بـالطالق، وبعـد الطلقـة األوىل               
راجعها ثـم عاودت الكرة فعاود و راجعها بعدها أيضا، و يف الثالثة خريهـا بـني                

 .  3معهالطالق واألثرة فاختارت األثرة، فأمسكها باألثرة وكان ذلك صالحها 

                                                 

  . 373ص  . 6اجلزء  . 3الد . نيل األوطار . كاين اإلمام حممد بن علي بن حممد الشو . 1
  . 63ص . املرجع السابق . أمحد علي طه ريان . د . 2
  . 64ص . نفس املرجع  . 3
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هذا وأن للزوج أو الزوجة األخرى، أن جتعل لضرا جعال مقابل التنازل هلـا عـن                
يومها، ويصح ذلك سـواء كان اجلعل مؤقتا أو دائما، وسواء كان اجلعـل ماديـا             

، ويستوي يف هذا النوع أن يكون اجلعل من املال       1أو معنويا، كما يف حديـث عائشة     
نه يشترط يف التنازل الذي يكون من قبل الزوجة قبـول           النقدي أو ما قام مقامه، مع أ      

 .الزوج ألنه صاحب احلق و االلتزام يف القسم مثله مثل الزوجة املتنازلة متاما

 

 جزاء ختلف العدل بني الزوجات . 4
 

إذا مل يعدل الرجل بني زوجاته الاليت هن حتت عصمته، فإن املسألة من أمـرين               
 مع املقدرة على الطاعة، وقيام حق الزوجة يف طلب          اثنيـن، وزر بسبب معصيـة اهللا    

له  انتـ ك من ﴿ : صلى اهللا عليه وسلم   الطالق لـعدم العدل هلا، و يسند لألول بقول النيب          
، ذلك لعـدم    2﴾ على األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط        إحدامهاامرأتان مييل مع    

ع األئمة، فال جتـوز إمامته وال  بإمجاعز و جـل عدله بني نسائه و يكون بذلك عاص هللا      
شهادته، و من أحلق هذا جبحود وجوب العدل بني الزوجات استتيب ثالثا، فـإن مل               

                                                 

 ألجل ترضية الرسول صلى اهللا عليه وسلم عنها، -رضي اهللا عنهما–فقد تنازلت صفية أم املؤمنني عن ليلتها لعائشة  . 1
كذلك سوقك : ρ عليه وسلم بنسائه؛ إذ ملا كان ببعض الطريق نزل فساق ن فأسرع، فقال النيب حني حج النيب صلى اهللا

 فبكت و جاء الرسول -و كانت أحسن ظهرا– فبينما هم يسريون، برك بصفية ابنة حيي مجلها -يعين النساء–بالقوارير 
اد بكاء و هو ينهاها فلما أكثرت زبرها صلى اهللا عليه و سلم حني أخرب بذلك فجعل ميسح دموعها بيده و جعلت تزد

فرتلوا و كان يومي، فلما نزلوا ضرب خباء : - أي صفية–وانتهرها، و أمر الناس فرتلوا و مل يكن يريد أن يرتل، قالت 
فلما أدر على ما أهجم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخشيت : قالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلـم و دخل فيه

تعلمني أين مل أكن ألبيع يومي من رسول اهللا صلى اهللا عليه : يكون يف نفسه شـيء فانطلقت إلـى عائشة فقلت هلاأن 
فأخذت . نعم: قالت. وسلم بشيء أبدا و أين قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عين

 رحيه مث لبست ثياا مث انطلقت إىل رسول اهللا صلى اله عليه و سلم عائشة خـمارا هلا قد ثردته بزعفران فرشته باملاء ليذكى
... ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء : قالت . ﴾ مالك يـا عائـشة إن هذا ليس بيومك﴿:فرفعت طرف اخلباء، فقال 

  "65ص . املرجع السابق . أمحد علي طه ريان . احلديث عن مصنف د"
 .ن املذكرة  م39أنطر الصفحة . سبق خترجيه . 2
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، و يستند للثاين بالقواعد العامة ألن الكافر بعد اإلميان          1يتب يقتل ألنه كفر بفعله هذا     
فـروا ثـم    إن الذين آمنوا ثم ك     [:مرتد، واملرتد يفسخ عقد زواجه مباشرة لقوله تعاىل       

، ولقولـه   2]آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اهللا ليغفر لهم و ال ليهديهم سـبيال               
و ال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مـؤمن خيـر مـن مشـرك و لـو                   [:تعاىل أيضا 

 .3]أعجبكم

 

 مفهوم قيد النفقة على الزوجات_ ثانيا

 فشـروط    )1( قيـد نفسـه     يستلزم التطرق ملفهوم هكذا قيد تناول التعريف لل       
 وأخريا للجزاء املترتب علـى ختلـف صـرف النفقـة        )3(  أصنافه    )2( استحقاقه  
 : وهي ككل النقاط البارزة يف العناوين اجلزئية التالية  )4( للزوجات 

 

 تعريف النفقة  .  1
 شروط استحقاق النفقة . 2
 أصناف النفقة  . 3
 جزاء عدم اإلنفاق على الزوجات . 4

 

 تعريف النفقة . 1
 

 ِمن نفَق وهو ما راج، فنفق البيع راج، و نفَقت السلعة تنفُق         «: النفقـة لـغـة 
. قَلَ فرِغب فيـه   : نفَاقًا، غلت ورغُب فيها، و نفَق الدرهم ينفُق نفَاقًا، و عند اللحياين           

: و نفَاقًا و نِفق كالمها    نفقت سوقهم، ونفق ماله ودرمهه و طعامه نفْقًا،         : وأَنفَق القوم 
نفَقَت أمواهلم، و أَنفَق الرجل إذا افتقـر،        : و أَنفَقُوا . نقص و قل، و قيل فين و ذهب       

وأنفـق  . ؛ أي خشيـة الفناء والنفـاد    ]إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق      [: ومنه قوله تعاىل  

                                                 

 ، و قال صاحب البحر الرائق بالتعزير نقال عن املعراج و قال تعزيره 607ص . املرجع السابق . حممد بشري الشقفة . د . 1
  .382ص  . 3اجلزء . البحر الرائق: أنظر .إمنا يكون يف الثانية على أن يتم بالضرب 

  .137اآلية . سورة النساء  . 2
  .221آلية من ا.  سورة البقرة  . 3
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؛ أي أنفقوا يف سبيل     ] و إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكـم اهللا         [:صرفه و يف الترتيل   : املال
ورجل ... ما أُنِفق و اجلمع ِنفاق    : و النفقة . أذهبه: واستنفقه. اهللا و أطعموا و تصدقوا    

»أنفت، واستنفقت على العيال وعلى نفسـك: والنفقـة مـا. ِمنفَاق كثري النفقة
1
. 

  اإلنفـاق  إذاً ألمسكتم خشـية    � : ومنه قوله تعاىل   ؛وأَنفَق الرجل افتقر وذهب ماله     «

» وأنفق الدراهم من النفقة.2 �
3. 

 

:  أن النفقة وردت يف القرءان الكرمي على سبعة أوجه هي          رمحه اهللا تعاىل  وذكر الدمغاين   
الزكاة، الصدقة، البذل يف نصرة الدين، النفقـة علـى الزوجــات، العمـارة،              «

 .4»الفقـرة والرزق 

 

ـ اصـطالحـاوتعرف النفقـة    جه الزوجة من طعام و شـراب       بذل ما حتتا   «:  ب
ما يصرفه الزوج على زوجته و أقاربه مــن      «: ، و هي أيضا   5» ولباس و مسكـن الئق   

 . 6 »طعـام و كسوة و مسكن، و كل ما يلزم للمعيشة حبسب املتعارف بني الناس 

  شروط استحقاق النفقة.  2
 

ن الزواج يشتـرط الستحقـاق النفقة من الزوج على زوجه أو زوجاته، أن يكو
، و جتب النفقة للزوجة مـا       7صحيحا ألن النفقة من آثاره و ال نفقة يف الزواج الباطل          

دعت زوجها للدخول ا و سلمت نفسها لزوجها فلم تكن ناشزا وكانـت مطيقـة     

                                                 

  .358 , 357ص . اجلزء العاشر . لسان العرب . ابن منظور  . 1
  .100من اآلية . سورة اإلسراء  . 2
  . 684ص . خمتار الصحاح  . 3
  . 186ص . املرجع السابق . حممد يعقوب حممد الرهلوي . د.  4
  .186ص . نفس املرجع  . 5
. بدون عدد طبعة . ديوان املطبوعات اجلامعية . قانون و الفقه اإلسالمي أحباث و مذكرات يف ال. العريب بلحاج . د . 6

  .133ص . 1اجلزء  . 1996سنة 
 على األخص كشرط هكذا صريح الستحقاق النفقة من الزوج قبل زوجاته، بالرغم من أن كل احلنفيةو هو ما اعتده  . 7

 .  للمرأة يف الزواج الباطل املذاهب يتفقون يف باب آثار عقد الزواج بأن ال أثر بالنفقة
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، و اختلفوا يف نفقة املبتوتة؛ فأثبت هلا احلنفيـة          1للوطء ، و على ذلك أمجع أهل العلم       
مل يوجب هلا احلنابلة أي منها، يف حني أوجـب هلـا املالكيـة           النفقة بكل أنواعها، و   

والشافعية نفقة املسكن فقط و هو الراجح و هللا العلم وحده، كما جتب النفقة علـى                
وأضاف اجلمهور كونه حيا      ) على قـول املالكيـة  (الزوج ما كـان بالغا و موسرا       

 رضي اهللا عنهبه عمر بن اخلطاب  استنادا على ما كت-فيستوي األمر بني احلاضر و الغائب-
للرجال الذين غابوا عن زوجام بالنفقة عليهن أو طالقهن إن امتنعوا عـن النفقـة               

، و جتب النفقة حبسب حال الزوجني لدى املالكية و احلنابلـة، واحلنفيـة يف               2عليهن
، على أن الراجح هو اعتبار حـال        3أحـد الرأييـن، و الشافعية فيما خيص املسكن      

جني معا؛ حبيث إن كانا فقريين وجبت عليه نفقة الفقرية و إن كانا غنيني و جبت                الزو
عليه نفقة الغنية، أما إن كانت غنية و هو فقري أو هو غين و هي فقرية وجبت عليـه                   
نفقة وسط، مع العلم أنه إذا مل يدرك بنفقتها الوسط أنفق عليها ما استطاعه و بقـي                 

 .      عت أقوال املذاهب الثالثة خال الشافعيةالباقي عليه دينا، وعلى هذا أمج

 

وتستحق النفقة ميعادا حبسب شغل الزوج؛ إذ لو كان عامال يتلقى أجرة يوميـة              
كانت النفقة عليه يومية، و إن كان يتلقاها شهريا وجبت عليه مشاهرة، كـذلك إن               

 .4كان زارعا فتجب عليه تبعا لذلك يف موسم احلصاد، و هكذا

 

  النفقة أصناف . 3
 

 )ب(   وامللبس     )أ( املأكل  : تشمل النفقة على الزوجات أصنافا ثالثة تتمثل يف       
 .  )ج( واملسكن 

 

                                                 

الد  . 1999سنة . الطبعة األوىل . مصر . دار املنار . كتاب الفقه على املذاهب األربعة . أنظر عبد الرمحن اجلزيري  . 1
 .  و ما يليها 463. الرابع 

 .  و ما يليها 7400ص  . 10اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د . 2
  .462-461ص . املرجع السابق . اجلزيري عبد الرمحن  . 3
  . 207ص . املرجع السابق . رمضان علي السيد الشرنباصي . د . 4
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  نفقة املأكل.أ

 

وتشمل بدورها الطعام والشراب، وهو كله واجب اتفاقا علـى اخـتالف يف             
أما  مدا واحدا،    1املقدار، إذ الشافعية يرون على املوسر مدين من الطعام و على املعسر           

، أما اجلمهور من مالكيـة وحنفية وحنابلة وظاهريـة        -مد ونصف -الوسط فبينهما   
وزيدية وجعفرية، فال يرون بذاك ويقدرون النفقة باملعروف كفاية، على أساس األخذ            

و علـى المولـود لــه رزقهــن وكسـوتهن            [ : تعاىلحبـال الـزوجني لقـول اهللا     

3وحلديث هند2] بالمعروف
 .رضي اهللا عنها

 

وتقدم نفقة الطعام حبسب غالب قوت البلد، فتكون شعريا أو حنطة أو متـرا أو               
حلما حىت؛ لدى سكان البوادي الذين يعتادونه، مث الشراب الذي يكون عـادة مـن               
املـاء  ويستوي األمر فيه بني إن كان من بئر أو غريه، ويقدر بدوره كفاية أو حبسب                 

 .4كفاية الزوجة

 

 واللحم والدواء وأجرة الطبيب والتوليد، ولو       5ع؛ أشهرها اُألدم  ولنفقة املأكل تواب  
أن أهل العلم اتفقوا على وجوب توفري األدم واللحم ملن اعتادته، فـإم اختلفـوا يف                

 من  -بل أغلبهم على غرار احلنابلة والشافعية واملالكية      -الدواء الذي يراه البعض منهم      
 فهي خترج بوصفها هذا من النفقـة، وقـد       قبيل األمور اليت يستوجبها إصالح اجلسم     

، 6» يراد لدوام احلياة فأشبه النفقة       «:هذا الرأي عندما قال   ' االنتصار'خالف صاحب   

                                                 

 .واملعسر عندهم من له مدخول و لكنه ال يكفيه، فيصح إطالق وصف املسكني عليه  . 1
  . 233سورة البقرة من اآلية  . 2
 .ذكرة  من امل40أنظر الصفحة . سبق إيراد متنه و خترجه  . 3
 .  و ما يليها 189ص  . 7اجلزء . املرجع السابق . عبد الكرمي زيدان . د . 4
 .إخل ...كل ما يؤكل مع اخلبز كالسمن واخلل و اجلنب و الزيت  . 5
  .184ص  . 7اجلزء . املرجع السابق . عبد الكرمي زيدان . د . 6
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هـذا وقد أحلق املالكية أجرة التوليد بتوابع نفقة املأكل ألا ال غىن عنها حىت ولـو                
  . 1كانت الزوجة بائنة أو مبتوتة لعدم استغنائها عليها

 

  امللبسنفقة.ب 

 

وفيها اتفاق من حيث مقدارها بني أصحاب املذاهب الفقهية، حيـث يقولـون             
، 2بالكفاية لكل زوجة على حدة، فضال عن أنواع اللباس الذي يلزم الزوج توفيـرها            

وحيل العرف حمله يف نفقة امللبس عند حتديد عدد قطع املالبس اليت يأيت ـا الـزوج                 
، وخيرج من أمور    3مايل ال يقصد منه إال التزين     لزوجه، و خيرج عن ذلك كل لباس ك       

التزين عند املالكية فيكون واجبا ما كان تركه يسبب ضررا للزوجة، كما هو احلـال               
، مع اإلحاطة علما بأن كل ما كان واجبا من امللبس           4بالنسبة للكحل والدهن و احلناء    

ة يف الصيف ومـرة  على الزوج جيب أن يوفر مرتني يف السنة على األقل حبيث يوفر مر    
 .  5يف الشتاء، الختالف لباس الفصلني على األخص

 

  نفقة املسكن.ج 

 

وتقوم على غرار تلك املتعلقة بامللبس كفاية، ولكل من الزوجات التمتع مبسكن            
منفرد هلا من غري أهل الزوج أو ضرة تزامحها يف استغالل املسكن، فاحلنفية جيـوزون               

شخص ثالث معهما و لو كان ابن الزوجة من رجـل           للزوجني أن ميتنعا عن إسكان      
آخر ألنه ليس ابنه و ال يلتزم بالنفقة عليه و ال بتوفري السكن له، وحيظر اإلمـام ابـن              

                                                 

  . 642ص  . 2زء اجل. املرجع السابق . الصادق عبد الرمحن الغرياين . د . 1
يلزم الزوج بأن حيضر للزوجة أو الزوجات إن تعددن، قميصا لتستر به بدا و سرواال لتستر به أسفل البدن و مخارا  . 2

 .لتغطي به رأسها و ِمكْعبا أو نعال لالنتعال، و ألن ال متشي حافية 
  . 196ص  . 7اجلزء . املرجع السابق . عبد الكرمي زيدان . د . 3
  . 643ص  . 2اجلزء . املرجع السابق . الصادق عبد الرمحن الغرياين . د . 4
  . 195ص  . 7اجلزء . املرجع السابق. عبد الكرمي زيدان . د . 5
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 يف املغين اجلمع بني املرأة و ضرا، إال إذا رضيتا ملا قد حيصل بينـها                -احلنبلي-قدامه  
 .من غرية

 

، أما 1زا ما وفر لكلتيهما غرفة منفردةغري أن اإلسكان يف البيت الواحد يكون جائ
املالكية فيفرقون بني الزوجات، و ال جييزون للزوج إسكان الشريفة مع أهلـه مـا مل                
يشترط عليها ذلك يف العقد و ترضى، و ال جيوزون للوضيعة أن ترفض السكن مـع               
 أهل الزوج، إال إذا اشترطت عليه عدم السكن معهم يف بيت واحد يف عقـد الزواج              

 .2ورضي

 

ولنفقة السكىن توابع، أشهرها تداوال، الفراش واللحاف والوسادة وأداة املطـبخ،           
السيما آالت األكل والشرب والطبخ والقصاع واألباريق والثالجات وغريها كـثري،           
فهي ككل حيكمها العرف من حيث نوعها و كمها، أما من حيث وجوا فاجلمهور              

 .3الكية الذين جيعلوا على عاتق الزوجة من مهرهايلحقوا بالزوج، خال من ذلك امل

 

وبعد كله فإن ليس للزوجة اليت تأكل مع الزوج ويكسها ويسكنها كفاية اتفاقا،             
 . 4أن تطالب الزوج بالنفقة

 

  جزاء عدم اإلنفاق على الزوجات . 4
 

 ةهذا و يف احلالة اليت ال ينفق فيها الزوج على زوجه، حق هلا على قول أيب حنيف                
االلتجاء للقاضي للحكم هلا بالنفقة، سواء كان ذلك من ماله اخلاص إن وجد أو مـن         
غريه استدانة على عاتقه إن كان مسافرا و مل يوجد له ماال، أما إن كان حاضرا و تبني    
القاضي أن عدم النفقة كان عن سوء نية من الزوج ما يشكل إضرارا بالزوجة حكـم                

                                                 

  . 197 , 196ص  . 7اجلزء . املرجع السابق . عبد الكرمي زيدان . د . 1
 . ا يليها  و م7391ص  . 10اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د . 2
  .7392ص  . 10اجلزء . نفس املرجع  . 3
  . 206ص  . 7اجلزء . املرجع السابق . عبد الكرمي زيدان . د . 4
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، و قد خالف اجلمهور املذهب      1 الشهرين و الستة أشهر    عليه باحلبس ملدة تتراوح بني    
احلنفي يف هذا الرأي إذ فرض على الزوج النفقة حاضرا وغائبا، وختلف النفقـة مـن                
الزوج يؤدي مباشرة إىل حق الزوجة يف اخليار بالبقاء أو طلب فك الرابطة الزوجية اليت 

 .2جتمعهما
 

 مفهوم قيد الشرط املانع للتعدد _ ثالثا
 

ترط لتناول الشرط املانع للتعدد شروط جيب توفرها للقول بالقيد و هي ككل             يش
 : وتبسط يف )3(  فجزاء ختلف  )2 (  تصنيفا حملل القيد )1( ال تتجاوز تعريفا 

 

 تعريف الشرط املانع للتعدد  . 1
 تصنيف الشرط املانع للتعدد  . 2
 جزاء خمالفة الشرط املانع للتعدد .  3

 

 شرط املانع للتعددتعريف ال . 1
 

 ِإلزام الشيء والِتزامه فــي البــيِع وحنـوه،         «: الـشـرط لـغـة    يعرف
3»... ﴾ شرطُ اللَِّه أَحق ﴿: ومنه حديث بِريرةَ. الـجمع شروطو

 

 

إلزام الزوج يف    «: فيمكن تعريف الشرط املانع من التعدد بأنه       اصـطالحـاوأما  
 .»لى زوجه غريها، ما كانت حتت عصمته عقد الزواج بأن ال يتزوج ع

 

 تصنيف الشرط املانع للتعدد  .2
 

 الشروط يف النكاح ":تنقسم الشروط يف عقد الزواج إىل أقسام ثالثة، قال اخلطايب
خمتلف فيها، فمنها ما حيب الوفاء به اتفاقا؛ و هو ما أمر اهللا تعاىل بـه مـن إمسـاك           

                                                 

سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية . املبسوط للسرخسي . حممد بن أيب سهل السرخسي  . 1
 . يها  و ما يل188ص  . 5اجلزء . الد الثالث . 1993

  . 7401ص  . 10اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د . 2
  . 239ص  . 7اجلزء . لسان العرب . ابن منظور  . 3
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و يقصد حـديث    ( عضهم هذا الـحديث    مبعروف أو تسريح بإحسان و عليه محل ب       
، و منهما ما ال يوىف به اتفاقا؛ كطالق أختها ملا ورد من النهي عنه،               )أحـق الشروط   

ومنها ما اختلف فيه؛ كاشتراط أن ال يتزوج عليها و ال يتسرى و ال ينقلها من مرتهلا                 
امـه وكـل    ، و منها خيرج من التعرض باملدارسة كل شرط اتفق على إلز           1".إىل مرتله 

شرط خالفه وكذلك كل شرط مل يتفق عليه إلزاما ما مل يكن مانعا من التعدد، ويبقى                
الشرط املانع للتعدد بالزواج حمل املدارسة، وهذا بعد ما اتضح بأنه ليس حمل اتفاق ال               

 .بإلزام وال بدونه

 

 إىل التقسيم الثالثي يذهب املالكية، فيجعلوا شروطا يقتضيها العقد و شـروطا           
خيالف مقتضاها العقد، و شروطا ال يقتضيها العقد و ال ينفيها و ضمن هـذا النـوع         
األخري من الشروط يندرج الشرط حمل الدراسة و هو عندهم مكـروه و ال يفسـخ                

، -و هو املشهور فـي املذهب-النكاح و ال يقتضي فسخة ال قبل الدخول و ال بعده 
ما و لو أدرج يف العقد، إمنا يسـتحب بـه   وال يكون الشرط املانع من التعدد هذا ملز       

وهـو  -االلتزام، و يبـرز إلزامه إذا ما علق على طالق أو متليك أو عتـق أو غـريه     
، ففي هذه احلالة األخرية فقط يكون الشرط الزما، و باد أن اإللـزام عنـد                2-اليمني

 . ا علق عليه  بالشرط هذا ال يعتد به لذاته و إمنا مل-و هو قول إمام املذهب-املالكية 

 

ولقد أدرج اإلمام الشافعي هذا الشرط ضمن الشروط الفاسدة، فال يعتد ـا يف             
 .3حني يبقى العقد صحيحا

 

                                                 

  . 1000ص  . 3اجلزء . الد الثاين . املرجع السابق . اإلمام حممد بن امسعيل الصنعاين  . 1
  . 479 ص . 3اجلزء . املرجع السابق . حممد بشري الشقفة . د . 2
شرح خمتصر املزين يف مذهب اإلمام ( احلـاوي الكبري . تصنيف أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري  . 3

   507 ، 506ص  . 9الد  . 1999سنة . بدون عدد الطبعة . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية ) . الشافعي 
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أما احلنابلة فعلى خالف كل املذاهب الفقهية األخرى جييزون كل الشروط الـيت     
فهـو  يعتد ا عندهم، و يويف ا مطلقا ما مل حتل هذه الشروط حراما أو حترم حالال                 

 .1القيد الوحيد

 

هذا وروى ابن وهب بإسناد جيد، أن رجال تزوج امرأة فشرط أن ال خيرج ـا                
، 2﴾ املرأة مع زوجهـا      ﴿: فوضع الشرط و قال    رضي اهللا عنه  من دارها، فارتفعوا إىل عمر      

 أن رجال شرط عليه يف امرأته عند عقد النكـاح أال            ":كما روى ابن عبد الرب بسنده     
فأراد ا بلدا آخر، فخاصمته إىل عمر بن اخلطاب، فقضى عمر أن            . اخيرجها من داره  

، ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي عن علي أنه قـال           3"تتبع زوجها، وأنه ال شرط هلا     
 أن سبق شـرط    ﴿:المرأة تزوج ا زوجها بعد أن شرطت له أن ال خيرجها من دارها            

 .4مهور، وإىل هذا ذهب الليث والثوري واجل﴾اهللا شرطها 

 

 صلى اهللا عليـه و سـلم      أن النيب   : وقد أخرج الطرباين يف الصغري بإسناد حسن عن جابر          
 إين اشترطت لزوجـي أن ال أتـزوج         ﴿:خطب أم مبشر بنت الرباء بن معرور فقالت       

 .5﴾ إن هذا ال يصلح﴿ : صلى اهللا عليه و سلم، فقال النيب ﴾بعده

 

 جزاء خمالفة الشرط املانع للتعدد  .3
 

ا ما يرتبط شرط املنع من التعدد جبزء من املهر أو عوض مايل ضمانا لاللتزام               كثري
به، وعلى ذلك فإن املالكية ذهبوا إىل وجوب فسخ العقد ما مل يتم الدخول بعد، أما                
إذا مت الدخول مضى العقد وألغي الشرط و بطل املسمى ووجب مهر املثل، فيما ذهب               

                                                 

  . 281ص  . 6اجلزء  . 3الد .  املرجع السابق .اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين  . 1
  . 281ص  . 6اجلزء  . 3الد . نفس املرجع  . 2
  . 522ص  . 2اجلزء . املرجع السابق . الصادق عبد الرمحن الغرياين . د . 3
  .281ص  . 6اجلزء  . 3الد . املرجع السابق . اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين  . 4
  .282ص  . 6اجلزء  . 3الد . نفس املرجع  . 5
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بة بالعوض املتفق عليه سلفا إذا ما التزم به ألم يرون           احلنابلة إىل حق الزوجة يف املطال     
 . 1بإلزام هذا الشرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . و ما يليها 6540ص  . 9اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د . 1
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 املطلب الثاين
 مفهوم القيود التشريعية

 

تقوم مبوازاة تلك القيود الشرعيـة يف املبحث، توجد قيود تشريعية بالقانون 
 بالضرورة إىل تناول مفهومها من حمضـة، ما يعين أن ليس هلا أصل يف الشرع ويؤدي

الناحية القانونية باالستناد على النصوص والقواعد القانونية فقط، وتربز هذه القيود يف 
أوهلما، عام ال ميكن ألي من أطراف عقد التعدد وال لغريمها االتفاق : أصلني اثنيـن

تربز يف نظام على التنازل عليها وال مس إلزامها، لتكون بذلك قيودا تشريعية عامة 
 وثانيهما، قيود أخرى قد يربم )فرع أول ( عـام خمالفته ال تثبت إال بدرجة جزئيـة 

عقد تعدد خاليا منها لقلة درجة إلزامها مقارنة باألوىل ولكوا متعلقة بنفسية األطراف 
يف عقود التعدد مبا فيهم الزوجة أو الزوجات السابقات، ما جيسد إمكانية اتفاق 

اليت تنعت  على خالفها لتكِّون بذلك تلك الفئة الثانية من القيود التشريعية،األطراف 
 : ويعرض املطلب ضمن الفرعني املواليني)فرع ثان ( على خالف العامة باخلاصة 

 

 مفهوم القيود التشريعية العامة : فرع أول 
  مفهوم القيود التشريعية اخلاصة: فرع ثاين 

 

 الفرع األول
 لتشريعية العامةمفهوم القيود ا

 

إن من القيود التشريعية هذه، ما ألزمه املشرع اجلزائري يف كل العقود التعدديـة             
وجـعل من االتفاق بني األطراف على خالفه باطـال، بل وجتاوز االتفاق إىل العقد             
يف حد ذاته حيث اعتربه بصفة أوىل باطال أيضا، وملعرفة كل األحكام التشريعية املتعلقة              

 مث يف مفهوم  )أوال  ( لنوع من القيود يتوجب عرضها يف مفهوم قيد املربر الشرعي           ذا ا 
  .)ثانيا ( قيد اإلذن القضائي 
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 مفهوم قيد املربر الشرعي _ أوال 

 

  )1( إنه وحلسن االطالع على قيد املربر الشرعي يتوجـب النظـر يف تعريفـه               
، ومن مث فـإن التعـرض        )3( فه   مث النظر يف اجلزاء الذي يلحق خمال        )2( فمشتمالته  

 :للمربر الشرعي كقيد من قيود تعدد الزوجات يقتضي التطرق لـ

 

 تعريف املربر الشرعي  .1

 مشتمالت املربر الشرعي  .2

 جزاء خرق املربر الشرعي .3
 

 تعريف املربر الشرعي. 1
 

الـذي ال   ' الـمبـرر'إن أول ما يالحظ يف هذا القيد، استعمال املشرع للفظ           
 مـا   «: الذي يعين ' الشـرعـي'عىن له لغة؛ وخيالفه يف حكمه هذا، لفظ         حمل وال م  

. أَحسبِنــي : أَشرعِنـي الرجـلُ   «: وهو أيضا مبعىن   1»وافق الشرع وانطبق عليه     
سأَلَه غَزوان عما حرم من     : وفـي حديث ابن مغفل   . شرعك هذا أَي حسبك   : ويقال

شرعك ما بلَّغك   : ـي؛ وفـي الـمثل  بأَي حس   شرعي :تفقل: الشراِب فعرفَه، قال  
مصدر : والشرع. أَي حسبك وكاِفـيك، يضرب فـي التبلـيغ بالـيسري       املَـحالَّ

  .2»شرع اِإلهاب يشرعه شرعاً سلَـخه

 

  فقد اجتهد الفقهاء يف اإلشارة إىل بعض الصور اليت يظهر فيها           اصـطالحـاأما  
املربر الشرعي، دون أن حياولوا اإلحاطـة باملصطلـح تعريفـا، و اجتـهادا ميكـن             

أو قانونا  /السبب املسوغ شرعا و    «: القول بأن املقصود من الـمربر الشرعي اصطالحا      
 .»للتعدد يف الزواج 

 

                                                 

ص . بدون سنة طباعة  . الطبعة اخلامسة والعشرون . بريوت لبنان . دار املشرق . منجد الطالب . فؤاد افرام البستاين  . 1
365 .  

  . 179ص  . 8اجلزء . ابقاملرجع الس. ابن منظور  . 2
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 مشتمالت املربر الشرعي.  2

 

عث للتعدد سواء   يشمل لفظ املربر الشرعي يف الشريعة اإلسالمية السمحة، كل با         
 .كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة لإلباحة األصلية فيه

 

فسواء كان سبب التعدد شخصي أو موضوعي فهو جائز، و ليس يف الشـريعة              
اإلسالمية قيودا غري اليت سلفت حتد من حق اجلنسني يف التعدد، وكلٌّ حيرم شرعا مـا                

، أو 1﴾ ال ضـرر وال ضـرار   ﴿ :  عليه وسلمصلى اهللاكان اهلدف منه اإلضرار بالغري، لقوله  
خمالفة تعاليم الدين كأن يبحث الزوج لدى املرأة ما مل جيده عند زوجاته السابقات من               
إجناب للذكور مثال، فطلب الذكور من امرأة دون أخريات حرام و شرك باهللا، ملـن               

كس، ملـا يف    يعتقد بأن الزوجة هي السبب يف إجناب اإلناث أكثر من الذكور أو الع            
يهب لمن يشاء إناثا و يهـب      [: ذلك من خمالفة آلي القرءان الكـرمي، فقد قال تـعاىل        

وباملقابل يعترب من قبيل جمموعة األسباب املباحة شرعا، طلـب          ،  2] لمن يشاء الـذكور   
، كما  3﴾تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم         ﴿:صلى اهللا عليه وسلم   النسل لقول النيب    

د من األسباب املباحة شرعا أيضا، امليل إلحدى الصفات اليت تنكـح املـرأة مـن               يع
تنكح املرأة ألربع ملاهلـا و جلماهلـا و نسبها         ﴿ :صلى اهللا عليه وسلم   أجـلها و الثابتة يف قوله      

 . 4﴾ ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

 

                                                 

 . من املذكرة 7أنظر الصفحة . سبق خترجيه  . 1
  .49سورة الشورى من اآلية .  2
 . من املذكرة 21أنظر الصفحة . سبق خترجيه  . 3
 . من املذكرة 9أنظر الصفحة . سبق خترجيه  . 4
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بيني تابع يف قانون األسرة،     وقد جاء املربر الشرعي هذا مطلقا من غري تفسري أو ت          
 و قام بتقييد املربر الشـرعي       إال أن املقنن تفطن ملا اكتنف النص القانوين من ثغرات،         

 .1مبنشورين وزاريني
 

وما دام أن ليس الوضع من اإللغاء مبطبقٍِ على املنشورين، فالتطبيق يبقى سـاريا              
 بصدور نصوص بديلـة     حلني صدور ما يلغي هذه النصوص التطبيقية صراحة أو ضمنا         

عنها، خاصة و أن اهلدف الذي من أجله سنت هذه املناشري يتجسد يف كشف اللبس               
 ومن الــمتعارف عليـه يف       ورفـع الغمـوض وتفسري ما يكون حباجة إىل تفسري،       

 قـوة األصل ما مل -وهي الفروع- تدرج القوانني، أن للنصوص التطبيقية و التنظيمية 
   ا تأيت منوهو األمر   2فِّذَةً له أو منظمة له أو حمافظة علـى الصحة واألمن         ختالفه، أل ،

ا قام بإصدار املنشورين كان ذلك مـن أجـل           مل قنن إذ أن امل   ،الذي يتجسد هـاهنا  
تغطـيـة الفراغ القانونـي الوارد فـي النـصوص القانونيـة من قانون األسـرة،          

  .ئيمغلقا بذلك الباب أمام االجتهاد الفقـهي و الـقضا

 

مفسرا ملعىن املربر الشرعي الوارد  84/102  الصادر برقموقد جاء املنشـور األول
جعل املربر الشرعي   يف املادة من قانون األسـرة و مبينا لإلجراءات الواجب إتباعها، ف          

إذا  ":ال يتعدى أمرين اثنني يتمثالن يف عقم الزوجة و الـمرض العضال، ِلما جاء فيه               
 من ضابط احلالة الـمدنية تلقى عقد زواج بثانية فعلـية أن يتحقق من توافر              طلب من موثق أو   

الشرط األول، الذي هو املربر الشرعي، و يكتفي يف إثباتـه بـشهادة طبيــة مـن طبيـب      
اخـتصاصي تثبـت عقم الزوجة األولـى أو مرضها العضال، فإن مل يثبـت على العقـم أو               

                                                 

 1984 سبتمرب 23 املؤرخ يف 102-84م منشوران صادران عن وزارة العدل مديرية الشؤون املدنية، األول حتت رق . 1
 صادر عن وزارة الـعدل أيضا بتاريخ 14-85والثاين رقم .  من قانون األسرة 8واملتضمن كيفية تطبيق املادة 

 . و يتضمن اآلخر كيفية تطبيق نفس نص املادة22/08/1985
 1993سنة . الطبعة السادسة . سكندرية األ. منشأة املعارف . املدخل إىل القانون . حسن كرية . د. حسن كرية . د . 2
  .240ص . 
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، ويف املنشور بيان علـى      1"انوين املختص تـلقي العقد     املرض رفض املـوثق أو املوظف الق     
أن املربر الشرعي ال يتجاوز حالة املرض العضال وحالة عقم الزوجة اليت تكون حتـت     
عصمة الزوج أوال، إال أن املشرع وبعد أن وجد أنه خالف مقررات اللجنة املركزيـة               

حاول توسيع  2ني فقط، للحزب آن ذاك بأن حصر الـمربر الشرعي يف احلالتني الواردت         
:    أين جعل منه متضـمنا     85/14مضمون املربر الشرعي بإصداره للمنشور الثاين رقم        

حاالت يقدرها القاضي، خاصة فـي حالة رضا الزوجة األولــى، وللقاضـي السـلطة              " 
التقديرية فـي أن يرخـص بالـزواج الثانـي أو يرفضه، بـمجرد أمر على ذيل عريضة غري              

 .3" قابل للطعن

 

 وعليه فإن املقنن اجلزائري مبوجب هذين املنشورين قام بتحديـد معـىن املـربر              
 : الشرعي استنادا على حمتوياته فجعله من ثالث حاالت

 عقم الزوجة  �
 مرضها العضال �
  .إذن القاضي ألسباب أخر، بشرط قبول الزوجة األوىل بصفة أوىل �

باملربرين األولني، و لكن املقنن فسـر       ويبقى أنه من اجللي اتساع املربر الثالث مقارنة         
املاء فيه باملاء إذ عاد و وقع يف نفس درجة الغموض اليت سبغت النص القـانوين مـن            
قانون األسرة، لكونه مل حيدده ومل يبينه ومل جيعل له معايري ولو ليستشف منها علـى                

 .األقل

 

                                                 

  .27ص . املرجع السابق . حممد عطوى . أ : أنظر .   املبني سالفا 84/102النص من النشور الوزاري رقم  . 1
 للـمجتمع اإلنساين ضرورات تلجـئ إىل التعدد: " ...  محل مقرر اللجنة املركزية للحزب يف الدورة التاسعة ما يلي . 2

و هـو مـا يعين عدم تقييد التعدد بأي مربر مادامت ... كاحلروب و الكوارث الطبيعية و األمراض و العقم و قصد العفة 
الشهوة وحدها كافية إلباحة التعدد، و مادامت امرأة واحدة ال تكفي هذا الرجل أو ذاك، فـقصد العفة بزوجة أخرى جتنبا 

  .27-26ص . نفس املرجع . حممد عطوى . ن مقال لألستاذ نقال ع."  للزنا احملرم شرعا و قانونا
 .27ص . املرجع السابق . حممد عطوى . أ : أنظر .  املبني سابقا 14/ 85النص من املنشور الوزاري رقم  . 3
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يف إرادة القاضي،   وجمموعا ميكن القول بأن املقنن جعل املربر الشرعي هذا ينحصر           
الذي حيدد املصلحة يف التعدد من عدمها، مع تأكيده على احلالتني املصرح مـا يف               
املنشور األسبق، حبيث تنعدم السلطة التقديرية للقاضي يف اإلذن بالتعدد اللتزامه بالنص            

 . القانوين عندمها

 

 جزاء خرق املربر الشرعي . 3
 

 تباين من حيث اجلزاءات تبعا ألمهية املربر        وإن حلالة تعدي حدود املربر الشرعي     
املخالف، سواء كان ذلك من اجلانب الشرعي أو القانوين، فمن املربرات اليت ميكن أن              

 الزواج بنية إنقاص حظ الزوجة األوىل مـن         -الشرعي و القانوين  -جتمع بني اجلزاءين    
د إىل أخـذ نصـف      التركة لبغضه هلا ألنه قد ال يستطيع طالقها لسبب أو آلخر فيعم           

املرياث منها أو حىت أكثر بطرقة احتيالية إذا علم من نفسه اهلالك ففي هذه احلالـة ال                 
خيتلف اثنان على عدم ختلف اجلزاء الرباين، يف حني أن اجلزاء القانوين خيضع لإلثبـات 

ومن مثة إىل التعويض، و لو كان من التركة إن حتققت وفاة الزوج املُِضر. 

 

رات اليت ال جتمع بني اجلزاءين، التعدد لطلب الذكور أو اإلنـاث مـن              ومن املرب 
األوالد، ففي هذه احلالة ال ميكن القول إال بالعقاب اإلهلي، بيد أن التعـدد ألي مـن                 
املربرات اليت ال يقبلها القانون بصفتها هذه، يعرض املخالف للقواعد القانونية للجـزاء           

ارز يف رقابة القاضي قـبل إبرام العقد، ليفسخ العقد يف          القانوين دون الرباين، ذلك الب    
الذي يضمن التأكد من تـوفر      -احلالة اليت يربم العقد فيها قبل استيفاء إذن القاضـي          

 أو يف حالة رفض القاضي منح الترخيص القضائي تطبيقـا          -املربر الشرعي مبشتمالته  
ة للنصوص قبل الدخول، ، و ذلك إذا اكـتشفت الـمخالف    1 مكـرر   8لنص املـادة   

أما يف احلالة اليت تكتشف فيها املخالفة للنصوص بعد الدخول، فإن العقد يقوم صحيحا 
 يف املطالبة بالتطليق تطبيقـا      -السابقة-ويقوم لقيامه كذلك حق الزوجة املعدد عليها        

 مـن القانون، اليت تـقيم الـحق فـي التطليق على أساس           مكـرر 8 لنص الـمادة 
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اليت تعطـي احلـق ألي مـن         53/6س، و من ذلك أيضا ما تقضي به الـمادة          التدلي
الزوجات يف املطالبة بالتطليق يف حالة التعدد بدون توافر املربر الشرعي، إال أنه ال ميكن           

 .إطالقا تصور طلب التطليق من الزوجة الالحقة بسبب عدم توافر املربر الشرعي
 

 مفهوم قيد اإلذن القضائي_ ثانيا
 

سب اإلذن يف هذا القيد للقضاء، ما يوحي إىل أن اإلذن ال ميكن لسلطة غـري                ين
 أن متـنح اإلذن بالتعـدد       -تبعا الختصاصه النوعي واإلقليمي   -القاضي املخول قانونا    

للزوج واملرأة اليت تقبل على التعدد مع زوج لزوجة أو زوجات أخريات، ويف هـذا               
  )2(  شـروطا     )1( طالع عليـه تعريفـا      داللة على أن لإلذن مكانة مهمة تلزم اال       

 : وهو كله الذي يربز يف  )4(  وجزاء ختلف  )3( إجراءات 

 

 تعريف اإلذن القضائي .1

 الشروط الواجب توفرها لإلذن القضائي .2

 إجراءات احلصول على اإلذن القضائي .3

 جزاء ختلف اإلذن القضائي .4
 

 تعريف اإلذن القضائي .1
 

 1»و اإلذن اإلجازة    ...  يف الشيء أباحه له و أجازه       إذناً و أذيناً   «:اإلذن لـغـة 
أِذن له يف الشيء بالكسر إذْنا و أِذنَ مبعىن علم وبابه            «: كما يعرف اإلذن بـما يلي    

ومنه قولـه   ...وأذن له استمع   ] فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله     [:طرب ومنه قوله تعاىل   
هللا لشيء كأذنـه لـنيب يـتغىن        ما أذن ا   ﴿:ويف احلديث  ] وأذنت لربها وحقت   [ :تعاىل

ـ ـالم وأذان الصالة معروف وق  ـو اَألذَانُ اإلع   ﴾ بـالقرآن  و اُألذُنُ ...اـد أذّن أذان
 ، ورجل أُذُنٌ إذا كان يسمع مقال كل أحد        ،خيفف ويثقل وهي مؤنثة وتصغريها أُذَينةٌ     

                                                 

  .6ص . املرجع السابق . فؤاد افرام البستاين  . 1
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تأَذَّنَ مبعـىن    يقال آذَن و     ،وي فيه الواحد واجلمع و آذَنه بالشيء باملد أعلمه به         ـيست
 . 1» ] وإذ تأذن ربك [ :ومنه قوله تعاىل كما يقال أيقن وتيقن

 

وملا ارتبط اإلذن بالقضاء فـإن التعـريف االصطالحي يعمد إىل اإلذن القضائي           
 2»مسـاح قانـوين إلمتام عمل يكـون غيـر قانوين بدونـه           «: بأنه   اصطالحاويعرف  

الترخيص الرمسي الذي مينح شخصـني حـق         «:وبصيغة أدق حيمل اإلذن القضائي معىن     
 .3»الزواج بعد التأكد من عدم وجود موانـع تعدم األهليـة

 

 الشروط الواجب توفرها لإلذن . 2
 

مل يتناول املقنن يف قانون األسرة اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على اإلذن            
اء املقنن باملنشـورين    القضائي املتخذ كقيد قانوين من قيود تعدد الزوجات، و ذا ج          

الوزاريني يبني فيهما كيفية تدخل القاضي يف عقود التعـدد ملــنحها الصحــة             
ولسرياا بآثارها قبل األطراف و قبل الغري بأثرها املطلق، و مـن األمور اليت حسمت          
فـي املنشورين، الصفـة و السلطة اللتان يتدخل ما القاضي يف عــقد التعـدد،              

كسلطة مرخصة تبعا ملا جاء فـي نص الـمادة أساس القيـد، الـيت             وألنه يتدخل   
 و هـذه  ،" ...ميكن رئيس احملكمة أن يرخص بـالزواج اجلديـد        " : جاءت قاضية مبا يلي   

السلطة منحت للقاضي مضبوطة بأمور تناوهلا املشرع فـي متـن النص القـانوين،            
لـمربر الشرعـي وقدرته على    إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج ا       ... " :حيث حـمله 

فعلى القاضي للتـرخيص بـالزواج      " .توفيـر العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية     
 :  التأكد من- 8على حد تعبري املادة -اجلديد 

                                                 

  . 12ص . خمتار الصحاح  . 1
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ) . ترمجة منصور القاضي .( حات القانونية معجم املصطل. جريار كورنو  .  2
  . 915ص. اجلزء األول  . . 1998سنة . الطبعة األوىل . 
. الطبعة األوىل . منشورات احلليب احلقوقية . القاموس القانوين الثالثي . موريس خنلة و روحي البعلبكي و صالح مطر  . 3

  . 877ص . . 2002سنة 
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 التأكد من موافقة الزوجة السابقة والالحقة الذي يثبت بإعمال املنشور الوزاري            -1  
 .ر املوظف العمومي أو املوثق بواسطة العقد الذي حير102-85رقم 

 إثبات املربر الشرعي من قبل الزوج الذي ينحصر يف أحد األمرين، فإما أن تكون -2  
وهـي  -الزوجة عقيما، أو أن تكون مصابة مبرض عضال، وجتاوزا من لدن القاضـي            

 قد يسمح من تلقاء سلطته املطلقة بإبرام الزواج التعددي، خاصة           -احلالة الثالثة جوازا  
 .14-84يف حالة قبول الزوجة األوىل وهو بدوره ما محله املنشور رقم 

، وهذا 1 إثبات الزوج قدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية-3  
إن إثـبات نـية الـعدل هو مـن       : " الذي جاء فيه   84/102 رقمالذي يدعمه املنشور    

ن درجة الغموض اليت تكتنف هذا اجلزء ، مع اإلشارة إىل أ    2 "صالحيات القاضي وحـده   
من املادة يف قانون األسرة، يزيد املسألة تعسريا مـن جانب تطبيقهـا وذلـك مـن                

 :وجهني

.                                                      ، أن العدل خيتلف بضربني فمنه املادي املستطاع واملعنوي غري املستطاعأولـهما
 يف هذا النص؟فأيهما مقصود  �

وكيف ميكن للزوج إثبات العدل، خاصة وأن اإلثبات سوف يكون على أمـر              �
 سابق ألمره وأنه متعلق بنفسيته ؟

، أن الزيادة اليت جاءت فـي الـمادة إمنا زادت األمر تعقيدا، ذلك أن ثـانيهماو
 .اللفظ إذا كان ال حيتاج إىل تفسري وأحلق به أطبعه باللبس والغموض الشديد

ومن الصور اليت تربز فيها سلطة القاضي يف الترخيص للتعدد أيضا، تلك اليت يكون              ذا   ه
  ملـا    14/85األطراف فـيها على اتفاق من حاهلم، وهو ما محـله نص املنشور األخري رقم              

 حاالت يقدرها القاضي خاصة يف حالة رضا الزوجـة األوىل، وللقاضـي السـلطة               ":ضمنت
             لزواج الثـاين أو يرفــضه بــمجرد أمــر علـى ذيـل              الـتقديرية يف أن يرخص بـا     
                                                 

و ليس هلذه الشروط نظرا حلداثة النص أي تفسري فقهي و ال قضائي و ما أراها إال تزيد النص غموضا ألن التكرار  . 1
يوقع يف األمر الواضح الشك إال أن املقصود قد يتمثل فـي العدل من جانب أول و يف ما يعترب من الضروريات يف العرف 

 .والعادة من آخر
  .30ص . املرجع السابق . حممد عطوى . أ : أنظر . ور نص املنش . 2
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، ويف هذا بيان على أن السلطة التقديرية للقاضي مطلقـة،           1" عريضة غيـر قابل للطعن   
خاصة و أن ليس ألي من اهليئات من يعيد النظر يف األمر الذي يصدره القاضــي،                

 عقد التعدد ولـو مل      وفـي هذه الصورة أعطـى الـمقنن للقاضي صالحية النظر يف        
تـتوفر الشروط األخرى؛ إذ أن النص يـخصص حالة قبول الزوجـة األوىل مـن              
احلاالت العامة، ما يعنـي أنه حىت إذا لـم تقبل الزوجة األوىل جاز للقاضـي أيضا              
الترخيص بالتعدد، كما له أن يرفض من تلقاء نـفسه؛ ألنه ال قيد يف هذا النص يقيد                

 .اإلذن بالتعددالقاضي يف إصدار 

 إجراءات احلصول على اإلذن القضائي  . 3

 

 باإلذن القضـائي لزواج التعدد للقاضي املختص نوعا وحمـال،         2يقـدم الطلب 
 على املستوى االبتدائي لدرج القضاء من حيـث         4رئيس احملكمة 3والذي يكون تطبيقا  

الزوجية مـن   النوع، وهو بدوره القاضي الذي يقع يف دائرة اختصاصه موطن مسكن            
حيث احملل، بعد أن يتم التقدم إىل املوثق أو املوظف العام، و احلصول من لدن أحدمها                
على عقد يثبت فيه حتققه من وجود املربر الشرعي ورأي كل من الزوجة السابقة سواء               

                                                 

.27ص . املرجع السابق . حممد عطوى . أ :أنظر . من نص املنشور  .   1 

 :يشمل الطلب من الناحية العملية الوثائق التالية . 2 
 . طلب خطي من الزوج املعين باألمر .1

 .شهادة إقامة  .2

 ).األحيان ال تطلب هذه الشهادة ويف كثري من احملاكم أيضا وكثري من ( شهادة طبية تثبت املربر الشرعي  .3

 .شهادة ميالد أصلية لكل من الزوج و الزوجة و املرأة املقبلة إىل التعدد  .4

 .نسخة من سجالت عقود الزواج لعقد الزواج السابق .5

 .نسخة من سجالت احلالة العائلية للزواج السابق  .6

  .يها لكل األطرافنسخ عن بطاقات التعريف الوطنية مصادق عل .7
 1999سنة . الة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية . سن الزواج بني اإلذن و اجلزاء . تشوار جياليل  . 3
  . 77ص  . 4عدد . 
 02-05 و بالرغم من أن قانون األسرة مل يبني هذا إال أن تقرير مشروع القانون املتضمن املوافقة على األمر رقم . 4

جلنة الشؤون القانونية واإلدارية            . 2005دورة الربيع . الفترة التشريعية اخلامسة . الس الشعيب الوطين .األسرة 
  . 7ص . واحلريات 
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، و إرادة املرأة املقدمـة علـى        1كان بالقبول أو بالـرفض، و لو غابت سجل غياا        
التعدد، و هذا من اجلانب النظري و القانوين عموما مبا فيه النصـوص             الزواج يف حالة    

التطبيقية، غري أن التطبيق قد أحال اختصاص حترير تلك العقود ألمني الضبط واستبدل             
، مع العلم أن حتريـر   2العقد مبحضر السماع للزوجة السابقة واملرأة املقدمة على التعدد        

 ويقدم هذا العقد للقاضي املختص ملحقا للطلـب         هذه احملاضر يكون حبضرة الرئيس،    
 .3ليتأكد من قبول الزوجة واملرأة املقبلة على زواج التعدد

 

هذا و جيب على الزوج أن يثبت لديه توافر املربر الشرعي بتقدمي شـهادة طبيـة                
، كما يثبت الـزوج     102-84تثبت أحدى احلالتني املنصوص عليهما يف املنشور رقم         

 على توفيـر العدل بني أكثر من زوجة واحدة، وكذا تـوفري الشـروط              أيضا قدرته 
، وبعد ذلك يقوم القاضي بالترخيص للزوج واملـرأة         4الضروريـة للحيـاة الزوجيـة  

، -ألما صاحبا املصلحـة  - كترخيص للزوج و املرأة      5بالزواج، بأن يقدم إذنا قضائيا    
 : عدمه فـويبقى أن اإلشكال يف هذه احلالة أحقية الطعن من

 ماذا لو رفض القاضي تقدمي الترخيص؟ �
 هل حيق للزوج و املرأة الطعن يف ذلك الرفض أو ال ؟ �

إن اإلعمال للقواعد العامة يف الباب تقتضي أن رفض الطعن عادة ما يكـون ملحقـا                
بطلب غريه، ألن الطلب الذي ينتج عنه اإلذن القضائي من اجلانبني غري ملزم؛ ذلك أن               

أي -بعد احلصول عليه أن ال يعمله، كما أن لـيس ألحـد إلزامـه               لصاحب الطلب   
 .  على العمل مبا فيه-صاحب الطلب

                                                 

 . غري أن املعمول به هو أن غياب الزوجة كرفضها ما يعين حتما الرفض من قبل القاضي . 1
 . للمذكرة2 و1ملحق  . 2
 احلقيقة أن ما هو عليه الوضع اليوم أن امللف املعد كله يقدم ملمثل النيابة من أجل إبداء التماسات حول امللف ذلك ويف . 3

 .أن رئيس احملكمة يكون على علم من الوضع السيما أن املرأة والزوجة مثلتا أمامه ومت مساعهما أمامه
 إال -كما جاء يف املنشور–ين القيدين التاليني املربر الشرعي وال يوجد بتاتا من القضاة من يعمد إىل التأكد من هذ . 4

 .استثناء، والقدرة على النفقة بدون استثناء يذكر، ناهيكم عن التأكد من توفري الشروط الضرورية
 .  للمذكرة 3امللحق رقم  . 5
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 بصالحية عامة للقاضي يتدخل ا يف عقـود         102-84ولقد جاء املنشور رقم     
السلطة احلاكمة املخولة له بعد نشوء النـزاعات، وذلك التعدد بعد انعقادها، تتمثل يف 

يها إحدى الزوجات ظلما من جانب الزوج يف حقها، وهاهنـا           يف احلالة اليت تدعي ف    
يتدخل القاضي حاكما يف الدعوى، على أن البينة يف هذا الوضع ال تقوم على القاضي               
وال التحقق من توفر الظلم من عدمه؛ إذ حيمل املشرع إثبات الظلم الزوجة اليت تدعيه،               

على الزوجة إثـبات توفر الظلم      " :وعلى هذا السياق جاء املنشور األخري يقضي مبا يلي        
عند التنازع أمام احملكمة املختصة أثناء طلب الطالق ليتسىن للقاضي احلكم هلـا بالتعويضـات               

 .، فيتضح بأن إثبات الظلم يقع على الزوجة وحدها يف مثل هذه األحوال1"املناسبة 

 

  جزاء ختلف اإلذن القضائي . 4

 

الف للقواعد اليت حيملها املنشـوران واملـادة        وأما بالنسبة للجزاء الالحق بكل خم     
 املذكورة من قانون األسـرة، فـإنه ينصرف إىل األثر الوحيد املتمثل يف فك الرابطـة 

 :الزوجية والذي ينصرف بدوره إىل وجهني

 

 والقاضية  1 مكرر   8؛ فيربز يف الفسخ الذي تناوله املشرع يف نص املادة           األولأما  
اج الـجديد قبل الدخول، إذا مل يستصدر الزوج ترخيصا مـن القاضـي         يفسخ الزو :" مبا يلي 

، ومنها ينجلي بـأن اهليئـة املصـدرة          " أعاله 8وفقا للشروط املنصوص عليها يف املادة       
للترخيص جيب أن تكون القاضي دون غريه، أما طـالب الترخيص فـيجب أن يكون 

، أمـا إذا لــم تــتوفر    8الزوج دون غريه أيضا، على أن تتوفر كل شروط املادة        
الـشروط، ال يـصدر القاضي املختص اإلذن القضائي، و يـقع العقد بذلك فاسخا، 

 .فال يعتد به بني األطراف كما ال يعتد به قبل الغري

 

                                                 

ص . املرجع السابق . مد عطوى حم. أ _ أنظر .  الصادر عن وزارة العدل املفسر للمربر الشرعي 85/14املنشور رقم  . 1
31.  
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كما يربز أيضا نفس األثر يف البطالن، الذي أشار إليه الـمقنن اجلزائري يف املادة              
يـبطل عقـد الزواج ، إذا اشتمـل على مانع        :" ها من قانون األسرة و اليت جـاء في       32

، والشاهد من املادة لفظ املانع الـذي حيمـل املـانع            "أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد      
الشرعي والقانوين، الذي يتحقق كلما خرق نص أو قاعدة قانونية، ومن مثة فالعقد يقع              

 .باطال وال يعتد له بأثر

 

 املطالبة بالتطليق، وهذا األخري ثابـت يف املـادة          ؛ فهو حق الزوجة يف    الثاينوأما  
، اليت متثل املبدأ العام يف قضايا التطليق الـمتعلقة بقيود التعدد، وتقيم الفقرة يف              53/6

حد ذاا احلق ألي مـن الزوجات يف الـمطالبة بالتطليق عند خمالفة الزوج أي مـن               
 من القـانون،     مكرر 8شرع يف املادة     من القانون، ونفس القاعدة أقرها امل      8قيود املادة   

ولكن الفارق أن هذه األخيـرة يستند فـيها على التدليس الذي ال يكون له أثـر يف                
ترخيص القاضي بالنسبة للزوجة الالحقة، و ما يتصور التدليس فـي اإلذن القضـائي             

 .إال من جانب واحد فقط، املتمثل يف الزوجة أو الزوجات السابقات
 

 الفرع الثاين
       مفهوم القيود التشريعية اخلاصة

 

    -تأسيسا على فكرة اخلصوصية مطلقـا     -ال يعتد بالتنظيم يف بعض القيود قانونا        
إمنا حتد بكل ما تعلق منها بشخص األطراف فقط، وعليه فال حمل للقـول بالعموميـة      

 القيود  مهما كانت، خال من ذلك كوا ملزمة لكل أطراف عقود التعدد قانونا، وهلذه            
 وقيد اإلعـالم  )أوال ( سيكون التطرق و هلا سيتم البيان وهي اليت ال تتجاوز قيد احملبة    

 .)ثانيا ( السابق 
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 مفهوم قيد احملبة _ أوال 
 

 على غـرار     )1( إن خصوصية هذا القيد املنتقى للدراسة تقتضي التطرق لتعريفه          
 ما جيعل من االطالع عليه       )3( لو فيه    فجزاء الغ   )2( سائر القيود األخرى مث حدوده      

 :ال يتأتى إال باالطالع على

 

 تعريف احملبة  .1
 حدود احملبة  .2
 جزاء الغلو يف احملبة  .3

 

 تعريف احملبة  . 1
 

الـمحابةُ :  و الـِحباب بالكسر   ، الـمـحبةُ اسم للـحب   «: احملـبـة لغـة 
بةُ والـحوادةُ بالضم، و 1والـمحيبه بالكسر ...واحلب أيضا احملبة... احلُباحلُب هبوح

استحبه عليـه أي    ... و تحبب إليه تودد وامرأة مِحبةٌ لزوجها ومِحب        ،هو حمبوب ـف
 2] فاسـتحبوا العمـى علـى الهـدى        [:تعـاىل   اللــه  ه قول ـ ومن ،آثره عليه واختاره  

ميل  «:  فهي اصـطالحـا، أما   3» حبةُالوداد واملَ : ، وهو نِقيض البغضِ : الـحبو
 .4» العشرة الذي ال يكون معه خبس حلق إحدى الزوجات

 

 حدود احملبة  . 2
 

ويكون امليل مباحا ما مل يتجاوز احلد املباح يف امليل شرعا، واحلـد املباح شرعا              
 والنفقة، ألن    عدم جتاوز الزوج التسوية بامليل إىل القسم       رمحه اهللا تعاىل  على حد قول جماهد     

، كما أن يف امليل القليب سعة بالنسبة للزوج فهـو غـري   5هذا من األمر الذي يستطاع   
                                                 

  .290ص  . 1اجلزء . املرجع السابق . ابن منظور  . 1
  . 119ص . خمتار الصحاح  . 2
  .289ص  . 1اجلزء . املرجع السابق . ابن منظور  . 3
  .226ص . املرجع السابق . السيد سابق  . 4
 . 261ص  . 5اجلزء . املرجع السابق . اإلمام القرطيب  . 5
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مطالب بالتسوية بني الزوجات يف ميله بقلبه جتاههن مجيعهن، ذلـك أن القلـوب ال               
اللهم أما قليب فال أملك ﴿ :  كان يقولرضي اهللا عنـه متلك، وقد ثبت أن عمر بن اخلطاب  

 مجـة  -تبعا جلبلة اإلنسان- و من مثة فهناك ،1 ﴾ذلك فأرجو أن أعدلو أما ما سوى  
من األمور اليت قد ال يتسىن للزوج احلريص على العـدل أن يعدل فيها، وهو سـبب                

يا :" أن رجال جاء لعمر بن اخلطاب وقال له       ، و من ذلك     -و اهللا أعلم  -رفع التكليف   
وللميل القلـيب   ،  2﴾ذلك ما ال متلك      ﴿: فقال  " . أمري املؤمنني رأيت امرأة فعشقتها      

البسط يف الكـالم مـع إحـداهن دون         املباح صور يظهر فيها، تنصرف أغلبها إىل        
 أنه كـان    صلى اهللا عليه وسـلم    األخـرى أو األخريات و مالطفتها به، كما ثبت عن النيب           

ئــل،  ، و تقدمي رغباا على رغبته فـي مسا       3 بترخيم امسها  رضي اهللا عنها  ميازح عائشة   
وحماولة إرضائها يف كثري مـن احلاالت، هذا و من ذاك أن ينشط يف اجلماع ومقدماته 
لدى إحداهن دون األخريات من غري تعمد و ال تكلف، فقد قال ابن قدامة املقدسي               

... ال نعلم خالفا بني أهل العلم يف أنه ال جتب التسوية يف اجلمـاع               ﴿  : عليه رمحة اهللا تعاىل   
اع طريقه الشهوة و امليل و ال سبيل إىل التسوية بينهن يف ذلك فإن قلبه وذلك ألن اجلم

على القول  -، وكذا السفر بإحداهن دون األخر       4﴾قد مييل إىل إحدامها دون األخرى       
، والنفقة الزائدة هلا يف الكماليات دون األخريات بعد أن يأيت كل            -الذي ال حيرم ذلك   

 .واجبةمنهن ما لزمها و وجب عليه من نفقة 

 

ويقابل ذلك كله، عدم إظهار امليل بكل األنواع السالفة أمام الزوجات الباقيات ملا 
يف ذلك من إثارة للشحناء بينهن والعداوة فالكيس الكيس، وإضافة؛ فإن على الزوج             

                                                 

  .18ص . املرجع السابق . رعد كامل مصطفى احليايل  . 1
 www.islamway.com: عن موقع . املرأة املسلمة . تعليق اإلمام ابن باز  . 2

. ﴾ يا عائش هذا جربيل يقرئك السالم﴿:روى األمام البخاري و مسلم أن النيب عليه الصالة و السالم قال لعائشة يوما . 3
  .﴾.ه السالم و رمحة اهللا وبركاته و علي﴿:عائشة: قالت
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، بأن ال يقل هلا قوال قبيحا       1عموما عدم تقبيح الزوجة أيا كانت حلديث ز بن حكيم         
، ملا يف ذلك من ضرر ا و أذى فـال جيـوز،           "قبحك اهللا : "قل هلا وال يشتمها و ال ي    

وهو كله ما يعـد من الضرر املـادي، و أما املعنـوي فمنـه؛ العبوس والقطوب يف              
وجهها، و رفع الصوت عليها، و النظر إليها شـزرا، وجتاهل سؤاهلـا وعدم اإلصغاء             

تلبية طلباا املشروعة، وغري ذلك     إىل كالمها وعـدم االكتراث واالهتمام ا، وعدم        
من التصرفات اليت فيها أذى و ضرر ا بالقـول أو باإلشـارة أو بالنظر أو بالسخرية 

، فهذا كله حمظور سواء كان للزوج عدة من النساء أو           2أو بعد التكلم معها وحنو ذلك     
ليت يقـول فيهـا      الرجال بأزواجهم خريا، وا    صلى اهللا عليه و سلم    واحدة فقط، لوصية النيب     

 أي اقبلـوا وصييت فيهن و اعملـوا ا وأرفقـوا ـن،            ﴿ :رمحه اهللا تعاىل  اإلمام النووي   
وأحسنوا عشرن، فإن املرأة خلقت من ضلع أعوج فال ينكر اعوجاجها، فكمـا أن              
الضلع األعوج إذا ذهبت تقيمه من االعوجاج الذي هو شأنه كسرته لعدم قابليته هلذا              

ك املرأة إن أردت إقامتها على اجلادة إقامة تامة مرضـية تـذهب كـل               التقومي فكذل 
، و يف هذا الكالم شاهد      3﴾اعوجاجها أدى ذلك إىل الشقاق و الفراق و هو كسرها           

على أن الرفق بالزوجة أو الزوجات ملزم ولو مل تتعدد، بل إن من السلف من كـان                 
رضـوان اهللا   و هو يصف حال السلف      اىلرمحه اهللا تع  حياول العدل ما استطاع، فقد قال جماهد        

كانوا يستحبون أن يعدلوا بني النساء يف الطيب؛ يتطيب هلذه كما يتطيب ﴿ : عليهم أمجعني
إنه يكره للزوج أن يتوضأ يف بيـت  ﴿  :  أيضا رمحه اهللا تعـاىل   ، كما قال ابن سريين      ﴾هلذه  

 .4﴾إحدى زوجتيه دون األخرى 
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 جزاء الغلو يف احملبة  .3
 

 قيد احملبة هذا على شقني، أحدمها للزوج وثانيهما لغريه، سواء كان طرفـا يف       إن
 أو غريها من أويل األمر ذووا السلطان واحلق يف -إحدى زوجاته-العالقة الزوجية معه 

التدخل يف مسائل الناس إحالال لألمن و العدل بينهم وإقامة لشرعة اهللا اليت ارتضـاها               
 : لنا

 

هو ما أباح اهللا فيه امليل و جعله من جبلة الناس فال تكليـف              ؛ ف فأما الشق األول  
لنفس ما ال تطيق؛ إذ ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها و إال ما آتاها من قدرة و مقدرة                   

و لن تستطيعوا أن     [:على التحكم يف النفس على األخص، و ما يثبت هذا قوله تعاىل             

 إخبار عباده بأن لـيس لكـم        علم فرحم    و قد أراد اهللا    ،] تعدلوا بين النساء و لو حرصتم     
القدرة يف أن تعدلوا يف ميالن قلوبكم و لو اجتهدمت لذلك حبرصكم، و هو الذي اختري    
كتصرف ملا فيه من شدة اجتهاد، فال ختشوا من اجلزاء، فاألصل يف هذا األمر اإلباحة               

 .  للزوج و التقييد لغريه 

 

فال تميلوا كل الميـل فتـذروها    [:  دائما هللا تعاىل ا فهو البارز يف قول      وأما الشق الثاين؛  

و يف هذا تقييد للزوج دون غريه من البشر، ملا عليه من جزاء جاء يف قول            ] كالمعلقـة 
 على األخرى جاء يوم القيامة      إحدامها كانت له امرأتان مييل مع       من ﴿: صلى اهللا عليه و سلم      النيب  

اقتران امليل اجللي مع زوجة على أخرى       ، والشاهد من احلديث     1 ﴾ وأحد شقيه ساقط  
يتبعه اجلزاء الرباين و أن تعليق الزوجات من غري أداء حلقوقهن خمالف للكتاب والسنة              

 وقولـه   ] وعاِشروهن ِبالمعروفِ  [: فيما أمروا به من حسن معاشرة األزواج قال تعاىل        
 .2 ﴾خريكم خريكم ألهله ﴿: صلى اهللا عليه وسلم
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 :مفهوم قيد اإلعالم السابق  _ثانيا 
 

يتصرف هذا القيد على خالف سائر القيود بكونه قيد إجرائي إىل حد أكرب مما هو  
  )2(  إجراءاته    )1( متعلق باملوضوع اإلعالم يف حد ذاته لذلك جيدر التطرق لتعريفه           

 : على النحو التايل )3( مث جزاءات خرقه 
 

 تعريف اإلعالم السابق  .1

 عالم السابقإجراءات اإل .2

 جزاء خرق اإلعالم السابق .3
 

 تعريف اإلعالم السابق . 1
 

عِلم الشيء بالكسر يعلمه ِعلْمـاً       «:  بأنه لـغة احلليلة أو إعالمها     ِعـلْميعرف  
 واعلَم  ، واستعلَمه اخلرب فأعلَمه إياه    . واهلاء للمبالغة  ، ورجل عالَّمةٌ أي عاِلم جدا     ،عرفه

 وأعلَم الفارس جعل لنفسه عالَمة الشـجعان        ، فهو معِلم والثوب معلَم    القصار الثوب 
 ويقال أيضا تعلَّم    . وليس التشديد هنا للتكثري بل للتعددية      .وعلَّمه الشيء تعِليما فتعلَّم   

  :مبعىن أعلم قال عمرو بن معد يكرب
 .بقتيل بني أحجار الكُال     تعلَّم أن خري الناس طُرا 

 وإذا قيل لك اعلم أن      :" قال ". أي علمت  ؛ تعلمت أن فالنا خارج    :"بن السكيت اقال  
 ". مل تقل قد تعلمت، تعلم أن زيد خارج:" وإذا قيل". قد علمت:" قلت،"زيد خارج

وتعالَمه اجلميع أي عِلموه واأليام املَعلُومات عشر من ذي احلجة و املَعلَم األثر يستدل              
 ون أصنافـ و العالَم،ر الالمـ والعالَم اخلَلْق واجلمع العواِلم بكس.يقه على الطرـب

 . 2»إدراك الشيء حبقيقته  « :كما يعرف العلم أيضا لغة بأنه 1» اخلَلْق
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وهـو يف حبـث      1»  إعطاء معلومات حول واقعة     «:  فيقصد منه    اصطالحاأما  
 . »يف االرتباط مع زوجة أخرى غريها أو بنيته /إخطار الزوجة بارتباط الزوج و «: احلال

 

 إجراءات اإلعالم السابق  . 2
 

من املالحظ أن العلم هذا غري واضح، ال مـن حيث درجة إلزامـه و ال مـن                 
حـيث إجراءات القيام به، و هو ما حاول املقنن رفع اللـبس عنـه يف النصـوص                 

موظـف احلالـة    .  .." : ما يلي  102-84التطبيقية، و لقد جاء فـي الـمنشور رقم        
 برغبـة الـزوج يف     –إن حضرتـا –أخرب كـال من الزوجة السابقة و الالحقة        ... الـمدنية  

إبرام عقد زواج بثانيـة، و سجل يف صلب العقد رضا كل منهـمـا، و اعـتـراض الزوجة               
، و منه يربز أن اإلعالم املقصـود يف         2" السابقة ليكون حجـة يرجع إليه عـند التنازع        

؛ حيث يتحمـل    3 من قانون األسرة، إمنا يتم مبعية عون إداري أو موظف عمومي           املادة
املوظف العمومي مسؤولية إعالم املرأة اليت يقدم الزوج على التعدد ا بالزواج السابق             

؛ 4للزوج، كما يقوم باملقابل بإعالم الزوجة بإبرام الزواج اجلديد الذي يـباشره الزوج           
 املوظف نفسه يقوم بتحرير عقد يدون فيه رضـا كـل            إذ يتضح من نص املنشور أن     

منهما، كما يدون اعتراض الزوجة السابقة إن وجد، ألن تستند عليه إن دعتها حاجتها  
لذلك الحقا، و يف احلالة اليت يتعذر حضور الزوجة، جيب إخطارها بالواقعـة يف أجل              

و الـمكان الذي سيربم بـواسـطة مصلحة التبليغ بالـمحـكمة، بالـتاريخ  ..." : مناسب
 لتكون قـد أحيطت علما بالزواج الذي سوف يربمه زوجها          5"  فيه عقد الزواج الثاين   

                                                 

الة اجلزائرية للعلوم . تعدد الزوجات يف التشريع اجلزائري . هجرية دنوين . د. بن الشيخ احلسني هجرية دنوين . د.  1
   .502ص . . 2عدد .  1987سنة . القانونية و االقتصادية و السياسية 

  .30ص .  املرجع السابق. حممد عطوى . أ : أنظر . نص املنشور  .  2
مني كتابة ضبط احملكمة الذي يقوم بتحرير حماضر السماع املتعلقة بالزوجة األوىل واملرأة املقدمة على وهو تطبقا أ .  3

 .التعدد 
الواقع أن الزوج هو الذي يلزم بإحضار الزوجة و املرأة اليت خطب إلبداء رأيهما أمام الرئيس و إن مل حتضر إحدامها ما  . 4

 . أذن له 
  .502ص . ع السابق املرج. هجرية دنوين . د . 5
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حضرت واعترضت، سـجل املــوثق     ..." : مـع امرأة غريهـا على األقل، وأمـا إذا      
، وهذا ما يؤكد أن اإلبـرام ال    1"...، و إن تغيبت أُثبتت غيبتها و إبرام العقـد         ...اعتراضها

ن إال مبعية املوظف العمومي، وال خيتلف لفظ املوظف عن املوثق كما هو معلوم،              يكو
إال أن غياب الزوجة ال يؤدي إىل تعطيل اإلبرام و إمنـا إىل إثبات ذلك التخلف، دون                

 .اإلشارة إىل أسبابه و ال البحث عنها، و يربم العقد على ذلك

 

 جزاء خرق اإلعالم السابق . 3
 

ـ   مكـرر 8ملادة  بالرجوع إىل نص ا    يف حالة التـدليس، جيـوز لكـل        " : القاضية ب
، وبالرجوع أيضا إىل نص املادة "زوجـة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالـتطليق 

من القانون، فإنه يستشف نفس احلق بالتطليق، وذلك أىن أُثبتت خمالفة الـزوج              53/6
زام الزوج باإلعالم، سواء كان ذلك       اجلزاء الوحيد القائم على عدم الت      ، وهو 8للمادة  

  مكــرر  8عن طريق قيام حـق الزوجة يف طلب التطليق، استنادا على نص املـادة              
 .53/6واملادة 

 

 :32أو عن طريق بطالن العقد برمته إعماال للنظام العام، استنادا على نص املادة 

 

تطليق للتـدليس   ؛ فـتتجسد يف قيام حق الزوجة يف املطالبة بال        احلالة األوىل فأما  
الذي حلقها، سواء كانت معددا عليها أو معددا ا؛ إذ الزوج إذا عدد بزوجـة أخرى         
ومل يعلم الزوجة أو الزوجات السابقات، قام من جانبه الغش، كما قـام للزوجـة أو                
الزوجات السابقات احلق يف املطالبة بالتطليق تأسيسا عـلى الغش املتمثل يف الكتمان            

الم، و من هنا أجاز الفقهاء للزوجة األوىل إذا تضـررت مـن زواج              أو عـدم اإلع  
زوجها بغريها أن تطلب الطالق، و ليس للقاضي إال أن جييـبها بطلبها هذا، وباملقابل              

أت بـأن زوجهـا     فإن للزوجة املعدد ا احلق يف طلب فك الرابطة الزوجية مىت تفاج           
قها، واستنادها فـي  حير الذي يقوم يف   تأسيسا على التغر    خيربها، سابق له الزواج و مل    

                                                 

  .30ص . املرجع السابق . حممد عطوى . أ : أنظر . نص املنشور  . 1
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، وذه الصـورة يكـون      1ذلك على الـعرف القاضي بأن زوجها ليس مبتزوج عرفا        
للتدليس مـحال؛ إذ أن ارتباط الرجل بزوجة أخرى دون أن يعلمها حبالته االجتماعية             
احلقيقة بكونه متزوجا، فيه غش من جهة الزوج، و يقيم بالـمقابل للزوجة الالحقـة              

 .أيضا احلق يف املطالبة بالتطليق استنادا على ذلك

 

؛ فتتجسد يف قيام حق املشرع نيابة عن املـجتمع يف اعتبار العقد         احلالة الثانية وأما  
 من قانون األسرة تشري إىل البطالن يف حالـة          32بكامله باطال، على اعتبار أن املادة       

دى االعتداد ذا املانع و الصور الـيت    توافر املانع، مع اإلشارة إىل أن املشرع مل يبني م         
ميكن أن يظهر فيها، فباإلمـكان القول باملانع مىت كان الزواج من إحـدى احملـارم             

' موانع الزواج   ' أو احملرمات من النساء، على أن املشرع قـام باإلتيان ا مجيعا حتت             
قانوين كمـا   هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن لفظ الـمانع قد يشمل الـمانع ال             

يشمل املانع الشرعي، وبـعبارة أخـرى خـرق النصوص القانونية، و ضمن هـذه            
الصورة ميكن إدراج الزواج دون اإلعالم، ألن املانع هـاهنا يظهر فــي صــورة              

 2.-من قانون األسرة 8/2املادة -خرق لقاعـدة قانونيـة 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 

  .91ص . اجلزء األول . شرح قانون األسرة اجلزائري . العريب بلحاج . د . 1
دم إن الواقع خمالف للنصوص التطبيقية على األخص ألن عدم مثول الزوجة أمام رئيس احملكمة مؤد بالضرورة إىل ع . 2

 . اإلذن بل و عدم حضور املرأة املعدد ا مؤد إىل نفس األثر أيضا
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فق أمر معني ضمن إطار حمدد و مع أمر آخر معني، جيدر حتديـد              إنه وإلثبات توا  
مكانته فيه، فيربز حمله منه وبـالتبعة إبراز درجة التماشي املقصـودة مـن البحـث،               
فكذلك هي املسألة بني كل من قيود تعدد الزوجات يف القانون من جهة، وقيود تعدد               

ر مكانة القيـود ضـمن      الزوجات يف الشريعة اإلسالمية من جهة أخرى، ولكي تظه        
الشريعة اإلسالمية، جيب حتديد األحكام الشرعية اليت تنطبق عليها بصـفة خاصــة             
وذلك بعد حتديد األحكام املرتبطة بالزواج بصفة عامـة، ويستوي األمر عند القانون            
يف منهاج الدراسة هذا؛ إذ جيب إبراز قانونية القيود من أجل بلوغ املكانـة القانونيـة               

مبحث ( تعدد الزوجات، بعد بلـوغ املكانـة الشرعيـة لتعدد الزوجـات         لقيـود  
 ).أول 

 

مث إن درجة التماشي تلك تزداد بلغة،كلما مجعت اتفاقا بني االني الذين تـربز              
فيهما، حيث يثبت هلا نصيب من االجتماع على أحكامها بني كل جمال ميكن أن تظهر    

 يف جمالني اثنني، فإن يف اتفاقهمـا ولـو يف   فيـه، و كما ظهرت قيود تعدد الزوجات 
القليل من األحكام ضمن االني جالء هلا، والوصول إىل درجة االتفاق بني الشـريعة              

 يقتضي النظر يف مدى اتفاق القواعـد        -االني الذين برزت فيهما القيود    -والقانون  
مبحث ( عـد القانونيـة   القانونية باملبادئ الشرعية، تغليبا للمبادئ الشرعية على القوا       

  :    فيعرض نتيجة لذاك كله الفصل يف)ثان 

 

 املكانة الشرعية والقانونية لقيود تعدد الزوجات : املبحث األول 
 مدى توافق القواعد القانونية باملبادئ الشرعية : املبحث لثاين 
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 املبحث األول
 اتاملكانة الشرعية والتشريعية لقيود تعدد الزوج

تربز مكانة القيود تبعا للدراسة يف جمالني اثنيـن؛ ومهـا الشريعـة اإلسالميـة           
والقانون الوضعي، وعلى ذلك تعتمد الدراسة لتظهر يف األخري مكانة القيود يف كـل              

 مث تأيت   ،)مطلب أول   (جمال من االني، وتكون املكانة يف الشريعة هي السباقة ملكانتها           
 :ما يؤدي إىل ظهور املبحث منهجيا يف) مطلب ثان ( تبعا املكانة يف القانون 

 

 مكانة قيود تعدد الزوجات من الشريعة اإلسالمية : املطلب األول 
 مكانة قيود تعدد الزوجات من التشريع : املطلب الثاين 

 

ختتلف املكانـة يف هذا املبحـث تبعا ملنهجيـة الدراسة إىل شرعيـة وقانونية،           
 التـؤدةُ، وقـد     «: بأالـغـة   لغويـة يف االيـن، و تعرف       وتستوي إذا كانت  

كَّنمِته     . تدؤِكينته أَي علـى تعلـى م رأَبو زيد . وم :      ِكينِتـكِش علــى ميقال ام
 ِتككانتك وِهينِته: قال قطرب . ومِكينئـاده   يقال فالن يعمل علـى مأَي علــى ات .

 أَي علـى حياِلكم ونـاحيتكم؛      ،] ملُوا علـى مكانِتكم  اع [: وفـي الترتيل العزيز  
يل يف قلبه مكانـةٌ     : الفراء وقال   .معناه أَي علـى ما أَنتم علـيه مستمكنون      : وقـيل

فالن مكني عنـد فـالن بــين املَكانـِة، يعـين      :  أَبو زيد وقال .وموِقعة ومـِحلَّةٌ 
حيث تثَنى الــماُء    : ن يمكُن؛ قال القُالخ   وقد جاء مكُ  : قال ابن بري  و  . ..الـمرتلة

 كُنه علـى القـياس      :  قال ،فـيه فمكَنابن سـيده  و قال   . فعلـى هذا يكون ما أَم: 
والـجمع مكانات، وال جيمع مجع التكسري، وقد       . والـمكانةُ الـمنزلة عند الـملك   

  .1»...مكُن  مكانةً فهو مِكني، والـجمع مكَناء

 

 2» يقال الناس على مكانتهم أي على استقامتهم «: وهي أيضا

                                                 

  . 413ص  . 13اجلزء . لسان العرب . ابن منظور .  1
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وبالرغم من أا تعسر اصطالحا خاصة مع عدم العثور على تعريـف يف هـذا               
النحو، إال أنه ولتقريب املعىن، ميكن القول بأن مكانة قيود تعدد الزوجات من الشريعة              

ادة املدارسة، قيـود تعـدد      احملل الذي تربز فيه ضمن امل      «:  هي  اصطـالحـا والقانون

 .» الزوجات يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون الوضعي
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 املطلب األول
 مكانة قيود تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية

 

تنحدر املكانة الشرعية لقيود تعدد الزوجات من سبيلني اثنني، أحدمها يـربز يف             
، و يربز الثاين يف حكـم اإلرادة الفاعلـة يف   )فرع أول ( احلكم الشرعي لقيود التعدد  

 :لتظهر املكانة على ذلك يف فرعني ) فرع ثان ( تقييد التعدد 

 

 احلكم الشرعي لقيود تعدد الزوجات  : الفرع األول 
 حكم تدخل اإلرادة يف تقييد تعدد الزوجات : الفرع الثاين 

 

 الفرع األول
 جاتاحلكم الشرعي لقيود تعدد الزو

 

ال تفتـأ قيود التعدد هذه أن تقيد زواجا و ال تتعـداه إىل غريه من األنظمـة أو 
العقـود، ومن مثة فإن العقد أوال زواج، و هلذا أحكـام يدور فيها توجب التطرق هلا               
بصفة أوىل، وذلك هو األمر الذي يتكرر بطريقة حيـن يتم اجلمـع والتكرار يف آن              

، مع تزاوج األحكـام تلك بأحكام أخــرى تـرتبط          )  فقرة أوىل ( بني الـزجيات   
أساسا بالقيود املنظمة لعقود تعدد الزوجات، و هو األمر الذي قـد يؤدي إىل ميالَن              

فيظهر الفرع تبعا   ) فقرة ثانية   ( احلكم الشـرعي إىل غري ما هو عليـه يف األصـل          
 :لذلك يف

 

 احلكم الشرعي للزواج : الفقرة األوىل 
 تعدد األحكام الشرعية لقيود تعدد الزوجات : الثانية الفقرة 

 

 احلكم الشرعي للزواج: الفقرة األوىل
 

يتوجب الستنباط احلكم الشرعي لتعدد الزوجات، استخراج احلكـم الشـرعي           
 منهما على التعددية؛ حبيث     )أوال  ( للزواج، وهذا األخري يربز يف صورتني تؤثر املنفردة         
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، ومها مجيعا باملكانـة     )ثانيا  (  كلما أقدم الشخص على التعدد     يكون هلا فيها دور مهم    
 :التالية

 

 احلكم الشرعي النفراد الزوجة _ أوال
 

 كـثريا ما يظهر الزواج شرعا يف الترغيب فيه واحلث عليه، كما هو ظاهر يف 
 النصـوص القرءانية و السنة احملمدية، كما يظهر أيضا يف أحكامه الشرعية اليت يدور  

 -سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة فهما يف األحوال سـواء          -زواج معها يف دوراا     ال
بني األحكام الشرعية اخلمسة من الفرض إىل التحرمي مع االختالف بـني املـذاهب،              
تأسيسا على االختالف يف درجة األمر اليت تصل هلا ألفـاظ النصـوص الـواردة يف                

 ] فانكحوا ما طاب لكم من النسـاء       [: عاىل  ، كقوله ت  1الترغيب يف النكاح و احلث عليه     
، 2﴾تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامـة         ﴿  :صلى اهللا عليه و سلم    وكقوله  

هذا و قد خيتلف النكاح زيادة على االختالف يف مـدى األخذ بألفـاظ النصـوص               
صحب الفقـه املـالكي     وفهمها، على االختالف بني أحوال املكلََّفني، و ألجله أورد          

 :وأدلته نقال عن الشيـخ الشنقيطي األبيات التالية

 

                  وباعتبار الناكح النكاح       يندب أو جيب أو يباح
 أو حكمه الكره أو احلرام      فتعتريه اخلمسة األحكام

 3   املنع و الكره له و صفان       حبسب الرجال و النسوان
 

 :، فهو عندهم إما أن يكون4 للنكاح بأحكام أربعةاحلـنابلةجاء  ومن مثة، فقد 
  لكل من كان يف دار حرب و خيرج من ذلك حالة الضرورة و ال اعتداد حرام،

 للضرورة حىت، يف حالة ما إذا كان قاصد النكاح أسريا، و كذلك إذا كان يف زواج 
                                                 

  . 393ص . املرجع السابق . حممد ابن رشد القرطيب .  1

 .ة  من املذكر21أنظر الصفحة . سبق خترجيه  . 2

  . 28ص  . 3اجلزء . املرجع السابق . حممد بشري الشقفة . د.  3

  . 9ص  . 4اجلزء . املرجع السابق . عبد الرمحن اجلزيري .  4
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 .الرجل باملرأة ضرر ا

 

 .ري و العنني ملن ال يرغب فيه كالكبمباح،أو 

 

 ملن يرغب فيه و لكنه ال خيشى على نفسه الوقوع يف الفاحشة، غري أنه يف                سنة، أو
هذه احلال يكـون أوىل تصنيفا و أكـثر فضال من النوافل ملا له من مزايا تفوق سائر                

 .النوافل األخر

 

 على كل من خاف على نفسه الوقوع يف الفاحشة، سواء كان ذا مال أو فرض،أو  
و هو عليه مفروض شرعا مىت قدر عليه أو تيسر له؛ بأن وجد من ترضى أن تكون                 ال،  

 . له زوجا، مث عليه االجتهاد يف طلب الرزق و عند اهللا رزقه
 

 :، فهو عندهم يكون1 من جانبهم أحكاما أربعة أيضاالشـافعية فيما جيعل له 
ن أن يظلـم     للذي ال يرغب فيه و ليست له عليه قدرة، و للذي خيشى م             مكروه،

 املرأة اليت يتزوجها، كما هو احلال بالنسبة للمرأة اليت ال ترغب فيه و ال حتتاجـه وال 
 .ختاف على نفسها الفجرة، فهو يف حق كل هؤالء يعترب النكاح مكروها

 

 . لكل من أراد االستمتاع و التلذذ ال ألي قصد آخر معه سواهمباح،أو 

 

ع له املؤن، و هو كذلك لكل مـن أراد           لكل من رغب فيه و استطا      مستحب،أو  
 .به العفة أو احلصول على الولد

 

 .   لكل من وجد يف تركه تعين وقوعه يف احلرام أو أنه تعني لدفع حرامواجب،أو 
 

 :تربز يف التفصيل املوايل2 للزواج أحكاما مخسةاحلـنفيةويرى 
 :وهي و ال يكون كذلك عندهم إال إذا توافرت له شروط أربعة، فرض،

                                                 

  .9ص . اجلزء الرابع . املرجع السابق . عبد الرمحن اجلزيري  .  1

  .8ص . نفس املرجع  .  2
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 أن يتيقن الشخص وقوعه يف الزنا .1

 أن ال يقدر على الوجاء بالصوم .2

 أن ال يقدر على اختاذ أمة .3

 أن يقدر على املهر و النفقة باحلالل .4
 

و يكون على هذا احلكم، ما شك الشخص من نفسـه            ،1واجب أو سنة مؤكدة   
ن اشتياقه  الوقوع يف الفاحشة و مل يتيقن، إضافة إىل شروط الفرض الثالثة األخر و كا             

 .للزواج شديدا أو معتدال فيه

 

 . لكل من رغب فيه و رغب إليه قضاًء لوطر من شهوة فحسب مباح،

 

 . إذا خاف حصول الظلم و اجلور و مل يتأكد من قيامه به بعد الزواجمكروه،

 

لكل من تيقن بأن زواجه يؤدي به ال حمالة إىل الكسب احلـرام، ذلـك أن       حرام،
لطلب احلالل فلما صار أساسا يف أن يكسب صاحبه املال احلـرام  النكاح ما شرع إال   

    .الناتج عن ظلم الناس و اغتصاب أمواهلم و ممتلكام صار بدوره حراما
 

 نفس املسري؛ إذ جعلوا للنكاح أحكاما مخسة يدور فيها، مـع         املالـكيةولقد سار   
ثناء و قـالوا بـأن      اعتمادهم على واحد منها كأساس و ما أخذوا باألخرى إال كاست          

 :الزواج يكون
وهو عندهم احلكم األصلي للنكاح عامة و يقوم حبكمه هذا، لكل مـن             : مندوب /1

رغب فيه و قدر عليه ومل خيش على نفسه العنت بتركه أو ملن رغب عنه و قدر عليه و              
   ال يريده إال من أجـل النسل أو ملن احتاج أن يقوم بـه و حبالـه و مبرتلـه سـواء                   

                                                 

يته أو قالوا بأنه مندوب أو مباح على اختالف يف األلفاظ و املعىن واحد  فقد قرر فقهاء احلنفية أن األصل يف النكاح سن.  1
  .45ص . املرجع السابق . اإلمام حممد أبو زهرة : عن
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اد به نسال أو مل يرد أو ملن يرد بـه خريا؛ كتزوج الفقـرية إلعالتهــا أو امـرأة           أر
 .  1ليصوا ويعفها مع مقدرته على ذلك كله

 

وبعد احلكم ذاك، تأيت األحكام األخر املتعلقة بأحوال الناس و طلب الشارع لـه             / 2
 :خاصة، وهي اليت تفضي إىل

 

 شديدة خائفا على نفسه العنت ليس        مىت كان الشخص راغبا فيه رغبة      الوجوب،
قادرا على التسري و مل يكسر الصوم حد شهوته، فبذلك يكون واجبا عليه ولـو مل                
يقدر النفقة عليها أو أنفق عليها من حرام؛ ألن الزنا أشد ضررا إعماال لقاعدة أخـف                

 .الضررين

 

 كـأن    و تقوم مىت مل يكن للشخص يف النساء إربة، أو كان ذو عاهـة؛              اإلباحة،
يكون خصيا أو جمبوبا أو شيخا أو حىت حصورا كما قد يكون عقيما، و على صاحب                
كل من العوائق عدا األخري إخبار الزوجة مبا فيه منه فإن رضيت أبيح له النكاح و إال                 
حرم عليه نكاحها، و قد خرج العقم من العيوب واجبة اإلخبار ملا فيه من شك فقـد                 

 .اينجب بعدها منها أو من غريه

 

 إذا كان النكاح مينع صاحب العبادة على عبادته أو صاحب اخلري عـن              الكراهة،
 .االستزادة يف فعله، أو كان ال يرغب فيه و ال حاجة له يف النساء و ال يرجو نسال

 على كـل من رغب فيـه و مل خيش على نفسه العنت أو كان زواجـه   التحرمي؛
ل مضر باملرأة لعدم اإلنفاق عليها أو الوطء        يضر باملرأة اليت يتزوجها، كما منع عن ك       

أو كسب حمرم و مل يكن خيشى العنت، و مفاد كله أن الزواج حيرم على كل مـن مل                  
 :خيف على نفسه العنت و كان زواجه فيه ضرر بالزوجة كما هو احلال عليه يف

 . عدم مقدرته على املهر و النفقة مع جهلها .1

 .  مع جهلها- و العنني واحلصوركابوب و اخلصي-عاجز عن الوطء  .2
                                                 

  . 27ص  . 3اجلزء . املرجع السابق . حممد بشري الشقفة . د.  1
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 .1زواجه يؤدي إىل الكسب احلرام و اشتغاله بالكسب عن الصالة .3
 

وخالصة يف قول األحوال أن جلها حمل اتفاق بني أهل العلم التفاقهم مجيعــا              
حول تأسيسها، خاصة تلك اليت تعرض حلال املتكلف فهي نتاج تطبيق قاعدة أصولية             

 مؤداهـا؛ أن كل ما يؤدي إىل احلكم فهو حبكمه قـائم،            حمل اتفاق بني أهل العلم و     
فما أدى إىل حرام فهو حرام، و ما أدى إىل واجب فهو واجب و ما أدى إىل مكروه                  

فهو مكروه، و هكذا ميكن القول بأن األحكام اليت تدور بـني التحـرمي و الكراهـة                   
 أوجـدوا حكمـا     و الوجوب كلها متفـق عليهـا، و اخلالف هاهنا أن احلنفيـة         

، و يبقى أن موضع اخلـالف قائم       2متخلـال الفـرض و املنـدوب أمسوه بالواجب     
يف حـالة االعتـدال، بيد أن يف املسـألة رأي للجمهور مفاده أن النكـاح عندها              
يكون مندوبا، مع املالحظة إىل أن املـالكية يوافقون اجلمهـور يف إطالق هذا احلكم             

 .    3الة على األخـصعلى النكـاح يف هذه احل
 

 احلكم الشرعي لتعدد الزوجات_ ثانيا
 

كـثريا ما يتداول لفظ تعدد الزوجات، و كثريا ما يناقش تعدد الزوجات، ومـا              
  يؤسس ذلك إال من االختالف حول احلكم الشـرعي القـائم علـى نظـام تعـدد           

ـ            وب، و لــقد    الزوجـات بكامله، فاألمر الوارد يف النص ما يكون عادة إال للوج
محلت اآلية األسـاس لقيـد حترمي زواج اخلامسة لفـظا قد يومئ للـوجوب، فقد            

 و انكحوا هذا فعل أمر، و كما هـو احلـال            ،] فـانكحوا  [: جاء فيها قول اهللا تعاىل    
         بالنسبة لذي السلطان؛ فـبقدر ما كانت سلطتـه أكرب كان أمـره أقدر ومن جهة              

                                                 

 . و ما يليها 28ص  . 3اجلزء . املرجع السابق . حممد بشري الشقفة . د.  1

ما أمر الشارع بفعله و ثبت بنص : ما أمر الشارع بفعله و ثبت بنص قطعي ال شبهة فيه، و الواجب: وا أن الفرضقال.  2
 .ظين فيه شبهة

  . 45ص . املرجع السابق . اإلمام حممد أبو زهرة .  3
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لى ذلك احلال يف أوامر اهللا تبارك و تعاىل، غري أن الوجوب هذا             املأمور أطوع، وهو ع   
بالرغم من أن أعالم الدين على غرار الشـيخ         -ال ميس التعدد كنظام يف حـد ذاتـه        

 يقول بأن التعدد يف الزواج هو األصل و التفرد فيه هو   رمحه اهللا تعـاىل   حممد صاحل العثيميني    
 و إمنا ميس أولئك القوم الذين بسبب أفعاهلم كان          -االستثناء، مراعاة منه لترتيب اآلية    

 .1نزول اآلية

 

هذا و قد اجتمع أهل العلم على القـول باإلباحــة لتعــدد الزوجــات،               
والـرجال فيه شقائق النساء، فكما ميلك الرجل أن يعدد بالنسوة متلك املرأة احلق أن              

اج كما هـو احلــال      تكون زوجة معددا ا ولكنها ال متلك أن تكون معددة لألزو          
، و قد اتفق أهل العلم من الثلة األوىل إىل املتأخرين منهم حول ذلـك،               2للرجال  متاما  

 بإباحتـه  هذا هو العدد الذي جاء اإلسالم       ": فقد قال الـدكتور حممد مصطفى شليب     
من الزوجات كـما نطقت به اآلية و أكدته السنة، و مل يؤثر عن أحد من الصـحابة             

م ممن يعتد بإسالمه أنه زاد على هذا العدد ال يف خاصة نفسـه و ال يف                 ومن جاء بعده  
 املقام مقـام امتنـان               ﴿: ،نقال منهم عما قاله ابن عباس و مجهور العلماء        3"فتواه لغريه 
، فــال   5و قد اتفق أهل الفقه الشرعي على جواز نكاح األربع إباحة           ،4﴾وإباحـة  

ابل لفظ اإلباحة عادة اجلواز الذي يقول به بعض         إلـزام فـي ذلك و ال منـع، ويق      
؛ إذ أن كل ما كان      1واِحللّ الذي يشملهما كما يقال ملباح أيضا املطلق        6أهل العلـم 

                                                 

 . ذكرة  من سورة النساء يف أساس قيد حترمي زواج اخلامسة من القرءان يف امل3أنظر أسباب نزول اآلية .  1

و قد قال بعض أهل الزيغ و اهلوى ذا القول، خمالفني بذلك كل النصوص الشرعية و البحوث العلمية اليت تثبت أن .  2
ليس للزوجة أن تعاشر غري زوج واحد، و يف الواقع املعيش بيان لكل ذي لب عاقل، فمن أين جاء السيدا؟ و قبله سرطان 

و أنظر أيضا تعدد الزوجـات و تعدد ... . ت و احنطت و كثرت فيها اجلرائم الرحم؟ من أين ضعفت األمم و انكسر
  www . Islamonline . netاألزواج 
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مباحا كان لصاحبه احلرية املطلقة يف إتيانه أو عدم إتيانه، و قد يصفه الـبعض منـهم                 
 مساه بذلك يف احلديث  و سـلم صلى اهللا عليه و هو أيضا سنة ألن النيب     ،-مشروع-بالشرعية  

أما و اهللا إين ألخشاكم هللا تعاىل وأتقاكم له، و           ﴿: الذي يرويه البخاري و مسلم أنه قال        
لكين أصوم و أفـطر، وأصلي و أرقـد ، وأتزوج النساء ، فمن رغـب عن سنيت فلـيس                 

 من كل ذلك فإن احلكم الشرعي الذي يلقى على تعدد الزوجات هو اإلباحة            ،  ﴾مين  
 . الشرعية كقاعدة، و هو ما مس احلكم الشرعي للنظام بأسره

 

وتدور عقود الزواج اتمعة بأحكامها مع عقود الزواج املنفردة ضـمن نفـس             
، ذلك أن الزوج إذا مجع بني الزوجات يف العقود يكون يف نفس الوقت قـد 2األحكام

ساس أن العـربة تكـون      مجع بذلك بني األحكام الشرعية املتفاوتة فيما بينها، على أ         
بنكاحه الفذ و إليه يتم النظر، فإن كان يف نكاح غري احملرم و املكروه كان له أن يعدد                  
مبدئيا، ذلك أن اجلمع انطالقا من نكاح حمرم أو مكروه يأخذ حكمه بل و قد يتعداه                
إىل أشد من ذلك حكما؛ إذ لو كان يف الكراهة من زواجه يف النكاح األول كانـت                 

 أشد يف الثاين و قد تصل إىل احلرمة أحيانا، أما إن كان يف حرمة من زواجـه                  الكراهة
األول كان للحرمة حمال يف الثاين و غريه إىل حني زوال سبب التحرمي، ليندرج بعـد                
ذلك احلكم تبعا لألحكام الثالثة األخر؛ حبيث إن كان الزواج األول عليه فرضا كان               

، وكذلك احلال فيما إذا كان      3رض عليه فرضا أيضا   عليه يف الثاين ما مل يزل سبب الف       
الزواج األول له مباحا أو سنة أو إذا تداخلت األحكام يف عقود الزواج بني الفـرض                

مع اشتراط قبـول تلـك      -والسنة أو املباح، كانت بذلك اخليرة للزوج أوال و أخريا           
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 ميكن االعتداد ا مـا   وهنا فقط يكون لإلباحة حمال؛ ألن اإلباحة أساسا ال       -املعدد ا 
كان الزواج حراما أو مكروها أو مندوبا له أو فرضا، و يبقى املباح جمال اخلرية للزوج                

 .     دائما
 

 تعدد األحكام الشرعية لقيود تعدد الزوجات: الفقرة الثانية

 

إن قيود تعدد الزوجات الشرعية ملزمة شرعا كقاعدة، ولكن قد ال تكون ملزمة             
، مث إا بـاختالف    )أوال  ( ة كما قد تكون بني هذا وذاك أحيانا أخرى          يف أحيان كثري  

 .   )ثانيا(درجة إلزامها، تؤثر على األحكام اليت تسبغ نظام تعدد الزوجـات 
 

 قيود تعدد الزوجات بني الفرض والتحرمي_ أوال
 

كـما يدور عقد الزواج يف األحكام الشرعية بني الفرض و التحرمي، فكـذلكم             
لقيود الضابطة له بني نفس األحكام الشرعية، ومن القيود ما يقوم على االعتداد             تدور ا 

به، بل و إعماله يف عقود التعدد مباشرة مذ إبرام العقد األول على غرار قيـد حتـرمي                  
اجلمع بني األختيـن، و منها ما تظهر مكانته الشرعية مذ مباشرة العقد الثاين علـى               

 بلوغ العقد الرابع للزواج، أين تظهر للقيود مجعـاء          غرار العدل الواجب، وهكذا إىل    
 .مكانتها الشرعية التامة

 

لقد اجتمع أهل العلم بناء على طبيعة األمر الشرعي و أحوال املكلفني حول حترمي              
 .الزواج و كراهته و فرضه و سنية أو اإلباحة فيه والندب له

 

اخلامسـة أو اجلمـع بـني       أما فيما خيص القيود؛ فإن قيدا التحرمي، سواء زواج          
األختني، فإما ملزمان كقيدين، إلزاما يصل إىل درجة الفرض؛ ذلك أن مـا يقابـل               

، فهما القيدان اللذان ال جيوز البتـة خرقهمـا          1التحرمي بل و ما يكون ضده الفرض      

                                                 

  .13ص . املرجع السابق . حممود حامد عثمان . د.  1
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انطالقا من النصوص الشرعية الثابتة فيهمـا و بلوغا للجزاءات التابعة خلرقهما الـيت             
 ألن  -كما تظهر مكانة أي نظام حلقت خمالفته      - تظهر املكانة الشرعية للقيود      كثريا ما 

اجلزاء حيمل كناية عن املكانة الشرعية للقيد املخالف؛ فالقتل مثال ال يستوي مع التعزير              
 .أو أي جزاء آخر دونه

 

 فهما قيدان يستويان بسابقيهما من حيث درجة        -العدل والنفقة -أما قيدا الوجوب    
هما إذ األخذ ما واجب السيما وأما من اآلثار األولية واألساسية لعقد الزواج،             إلزام

 أو لغوا على حد     رمحه اهللا تعاىل  و باملقابل يظهر قيد الشرط مكروها على قول اإلمام مالك           
 فال يعتد به، ما يفقده مكانته الشرعية ضمن القيود األخرى خاصة 1تعبري اإلمام النووي 

القيود األوىل، بيد أن إلعالم الزوجة األوىل بعقد الزواج الالحق مكانـة            إذا ما قورن ب   
ولو كانت جزئية إال أا موجودة و ميكن القول ا، ولكنـها ال تتعـدى املعاشـرة                 
باملعروف ما يبدي حكم اإلباحة هاهنا جبالء، وباملقابل يكون من الواجبات القائمـة             

م إىل التعدد ا بوضعه االجتماعي احلقيقــي        على عاتق الزوج، إعالم املرأة اليت يقد      
 .2كونه زوجا لغريها، ملـا يف ذلك من تدليس إن مت اإلخفـاء أو الكذب وهو أدهى

 

وعلى العكس من كل ما سلف، فإن األخذ بقيد احملبة بالصورة اليت يلزم فيهـا               
يد أصـال   الزوج بأن يعدل يف احملبة بني زوجاته مجيعهن يكون حراما، ذلك أن يف الق             

 -يف احلـد الشـرعي    -تقييدا لغري الزوج بأن يلتزم القبول إذا وجد من الزوج ميالنا            
إلحدى الزوجات عن األخريات للنصوص الشرعية الكثرية الواردة يف املسألة و اآلثار            

 .3الواردة عن السلف رمحهم اهللا تعاىل أمجعني

                                                 

  .1699ص . املرجع السابق . اإلمام حمي الدين النووي .  1

  . 91ص . اجلزء األول. شرح قانون األسرة اجلزائري . العريب بلحاج . د.  2
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اولـه بعض رجــال    وعلى ذلك فإن اشتراط اإلذن القضائي أمر مستحدث و قد تن          
القانون باملناقشة على حنو يوحي إىل كراهته على األقل كحكم يصلح ألن يلقى عليه،              

و البدعة  -ذلك أن بعضا منهم ينبذه نبذا شديدا فيتعدى يف وصفه إىل حد اعتباره بدعة             
مـن   ﴿:صلى اهللا عليـه وسـلم      مستندا يف ذلك على قول النيب        -كما هو معلوم حمرمة شرعا    

 صلى اهللا عليه وسلم    وكذا على أن ليس من سريته        ،1﴾أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد      أحدث يف   
، و إمنا التدخل كان منه حينما أسلم غيالن بـن أميـة             2التدخل يف مثل هكذا مسائل    

الثقفي مثال و كان حتته أكثر من العدد املباح شرعا فأمره بترك ما زاد على املباح ومل                 
، وأكثر من ذلك أن األحنـاف مل        صلى اهللا عليه و سلم    ان النيب   يتعد ذلك يف التدخل فهذا ك     

جييزوا تدخل القاضي حىت يف حالة خمالفة األمر بالترك، على أن يتبعه على فعلـه ذاك                
جزاءات دون تدخل القاضي بفك أي من الروابط الزوجية فليس ألحد غريه اختيـار              

 ر الشرعـي فإنـه أولـى ـمربكم ال، أمـا عن ح3املرأة اليت يستبقي واليت يسرح

                                                                                                                                                      

أم سلمة رضي اهللا عنها إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقالت. م كان يقبلها و هو صائم إن النيب صلى اهللا عليه و سل: قالت
 . كان إذا رأى عائشة ال يتمالك عنها 

كان إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه و سلم يزور هاجر يف كل يوم : وذكر سيعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال
 ا و قلت صربه عنها من الشام على الرباق لشغفه. 

وذكر اخلرائطي أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، اشترى جارية رومية فكان حيبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن 
يا بطرون أنت قالون؛ تعين يا موالي أنت جيد، : بغلة له فجعل ميسح التراب عن وجهها  ويقبلها، وكانت تكثر أن تقول له

 :جد عليها وجدا شديدا و قالمث إا هربت منه فو
 قد كنت أحسبين قالون فانصرفت      فاليوم أعلم أين غري قالوِن

تعليق اإلمام ابن باز رمحه اهللا . ذلك ما ال متلك : فقال. رأيت امرأة فعشقتها : وقال رجل لعمر بن اخلطاب يا أمري املؤمنني
 . WWW.ISIMWAY.COM: عن موقع .عن مصنف املرأة املسلمة . تعاىل 
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  . 23311. األنصار 
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                   ور والربوز حبيث ال خيتلف اثنان على حترميه، ذلك أن الذي جاء بـه املنشـور                بالظه
األول خمالف لشريعة السماء فهو حمظور منبوذ ملا يف ذلك من تعطيل للنص الشرعـي              

أو املصلحة أو   وتعطيل النص الشرعي خمالفة شرعية خطرية، لذا فإن االحتجاج بالواقع           
 .      1الضرورة يف مثل هذا مردود، إذ ال يعقل أن تكون املصلحة يف خمالفة أمر اهللا

 

 حكم التعدد مقرون حبكم القيود  _ ثانيا
 

إن إطالق األحكام املرتبطة بعقود التعدد و قيودها غري ممكن البتـة، ذلـك أن               
ا تنتج عن ذاك التداخــل،  أحكامهما تتداخل فيما بينها لتنشأ عنها أحكامـا خالفه       

وهكذا ميكن القول بأنه ال سبيل إلدراك األحكام األخرية اليت تقوم على عقد التعدد إال 
 .مبزاوجة األحكام و تداخلها

 

 إن املشكـل يف حتديد أحكام التعدد النهائية، املتمثلة يف حكم كـل من تعـدد 
 فيها األحكام؛ حبيث ال خيتلف      الزوجات مركبة مع أحكام قيودها، ال يقوم مىت متاثلت        

سواء كان العقد الثاين أو الـذي  -احلكم العام عندها، فلو كان حكم إبرام عقد تعدد         
 حراما و اتفق مع قيود حمرمة من        -يليه أو املقصود آخر العقود املباحة يف الزواج تعددا        

كم ال  حيث األخذ ا كقيد املربر الشرعي احملَدد، ما كان هنالك أي إشـكال فـاحل              
 .يتبدل و يبقى نفسه التحرمي، و هكذا يف كل أوجه األحكام األخرى

 

بيد أن اإلشكال يقوم، وبشدة يفرض مكانته، يف حالة خمالفة األحكام امللقاة على             
كل من عقد التعدد املقصود و ما يواليه من أحكام القيود، فقد ختتلف فيما بينـها ويف       

 :ني حالتنيحاالت مماثلة وحينها ميكن التمييز ب

 

                                                 

. جملة دراسات إسالمية السنة األوىل . األزمان شرح قاعدة ال ينكر تغيري األحكام بتغيري .  على بن حممد العمري . د.  1
  .  106ص .  هـ 1418. العدد الثاين . اململكة العربية السعودية 
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، أن يكون لكل القيود حكم واحد، و ال يتأتى ذلك إال باستقصاء بعض القيود               أوالمها
 وسائر القيود القانونية وللعقـد      -ملن أخذ به  -الشرعية و كل القانونية؛ كقيد الشرط       

حكم شرعي واحد، فإن كان احلال على هذه الصورة كان احلل بيد الفقيه أمكن؛ إذ               
 مىت تضاربا يف مسـألة، و       1ية ما تقضي بتغليب التحرمي على التحليل      من القواعد الفقه  

 .دونه بصفة أوىل طبعا 

، أن ختتلف أحكام القيود الفقهية، و هنا جيب على الفقيه اخلـروج بـاحلكم               ثانيهما
الفقهي األنسب من األحكام الفقهية مجلة، مث مقارنته حبكم ذاك العقد املقصود منـه              

 .       األنسب للتعدد كعقد ال كنظامالتعدد للخروج باحلكم
 

 الفرع الثاين
 حكم تدخل اإلرادة يف تقييد تعدد الزوجات

 

لإلرادة البشرية مظهر و مكانة تربز فيها يف تقييد تعدد الزوجات، و هذه اإلرادة              
، كما تظهر   )فقرة أوىل   ( تزدوج من حيث مصدرها، إذ تظهر أحيانا يف طرف أصيل           

 : ليظهر الفرع يف)فقرة ثانية ( اف منابة عن ذلك األصيل أحيانا أخرى يف أطر

 حكم تدخل اإلرادة األصيلة : الفقرة األوىل 
 حكم تدخل اإلرادة املنابة: الفرع الثاين 

 

 فقرة أوىل
 حـكم تدخل اإلرادة األصيلة 

 

تعترب الزوجات أو الزوجة األوىل أول من له مصلحة يف تقييد حق زوجهـن يف               
ج، وذلك ما يربز مكانةً يف صورتني اثنتني تظهر يف الشرط السابق املـانع          التعدد بالزوا 

 .)ثانيا (  ويف تدخل الزوجة السابقة بالعلم القبلي أيضا )أوال ( للتعدد 

                                                 

 .171ص  . 2003سنة . الطبعة األوىل . مؤسسة الرسالة . الوجيز يف شرح القواعد الفقهية . عبد الكرمي زيدان . د.  1
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  حكم تدخل الزوجة بالشرط _أوال 
 

من املعلوم أن تدخل الزوجة باالشتراط على زوجها يف عقد الزواج ال يكون إال              
 ال عن حمرمات فاحملرمات ال حتتاج الشتراط و ال عن مكروهات ألـا              تقييدا للزوج، 

 له الشارع احلكيم، و ال خيفى ما يف         1بوصفها ذاك كافية الجتناا و إمنا منعا ملا أباحه        
ذلك من تغليب للمصلحة اخلاصة على العامة، ألن الزوجة اليت تشترط على زوجها أن              

لبت مصلحتها اخلاصة على مصلحة ثالث نسوة       ال يعدد عليها تكون ذا الشرط قد غ       
يتحمل الضـرر   "أخريات، و هذا الذي يشكل خمالفة للقاعدة الفقهية اليت مؤداها؛ أن            

، و حقيق أن االشتراط ال حيمل أي ضرر عام؛ و لكن هذا ال              "اخلاص لدفع الضرر العام   
 أما إذا   يتحقق إال إذا أخذ شرط واحد من زوجة واحدة ضمن عقد زواج واحد فقط،             

أخـذت جمموعة عقود بنفس شروطها، فكم من امرأة تقابل تعنت امـرأة، أَولسـن              
كثريات ؟ فيصبح بالتايل للقاعدة الفقهية هاهنا مكانة أوىل يف القول بعكس الظاهر؛ أن             

 .على الزوجة عدم االشتراط حفاظا على الصاحل العام

 

 حكما، و مـا دام األمـر        ومعلوم بأن األمر الذي يؤدي إىل احلكم يقوم مقامه        
 تقوم بدورها علـى     2كذلك فإن الكراهة اليت جاء ا الفقه املالكي ملثل هذه الشروط          

إرادة الزوجة اليت تظهر يف الشرط، وكما أن كراهة الشرط تؤدي إىل كراهة االشتراط              
 كجزاء يوافق   3فكذلك فساد الشرط يؤدي إىل فساد االشتراط، فال يصح عند الشافعية          

 عندهم فاسخ و يعترب لغوا غري معتد به، بل وذهب           -الشرط-ء به املالكية، فهو     ما جا 
          بـأن ال شـرط      رضـي اهللا عنـه    ، أخذا بقـول عمـر       4اجلمهور إىل إبطال الشرط متاما    

                                                 

 .درج ضمنها األحكام الشرعية األخرى واإلباحة هذه إمنا تبقى كحكم عام و ين.  1

إين ألكره أن ينكح على مثل هذا أحد ال خيرجها من بلدها و ال مينعها من داخل يدخل :" روى أشهب عن مالك.  2
دار الكتب العلمية . أوجز املسالك إىل موطأ مالك . العالمة الشيخ حممد زكريا بن حممد بن حيي الكاندهلوي عن  ". عليها 

  . 390ص  . 9اجلزء .  1999سنة  . 1الطبعة .  لبنان بريوت. 

  .507ص  . 9اجلزء . املرجع السابق . علي بن حممد بن حبيب املاوردي .  3

  .281ص  . 6اجلزء  . 3الد . املرجع السابق . اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين  . 4
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للمرأة اليت تشترط على زوجها أن ال خيرجها من بلدها أو أن ال يعدد و ال يتسـرى                  
، وموافقا هلذا كلـه -البطالن إذا اعتمد  -س احلكم   عليها، ما يضفي على االشتراط نف     

، وإلغاء الشرط 1 بإلغاء الشرط إن كان على هذا النحورمحه اهللا تعاىلأفىت الشيخ أمحد محاين 
 .    سائق بالضرورة إىل البطالن

و أخريا ميكن القول، بـأن ال مكانة لــشرط منـع التعــدد يف الشـريعة                
عتـد به إال استثنـاء، كـما هو احلال لـدى املالكيـة         اإلسالميـة ما دام أنه غري م     

الذين يقيمون اعتباره يف حالـة واحدة فقـط، و اليت تــتمثل يف كونـه ينشـأ                
مقرونـا بيمني، و ذلك ال للشرط يف حـد ذاته و إمنا لليمني املنعقــدة علــيه،                

ـ             ول السيمـا و أن اجلزاء الالحـق بالشـرط بصفتـه هـذه؛ الكراهة، علـى ق
املالكية و الفسخ، على قول الشافعيـة، و كبند يف العقد؛ الـبطالن، علـى قـول                

 . اجلمهور، فـال مكان له يف الشريعة إذن
 

 حكم تدخل الزوجة بالعلم _ ثانيا  
 

أقام املقنن اجلزائري يف القانون إلزاما، إعالم الزوجة السابقة على الزوج بزواجه            
الزواج، و أحلق هذا اإللزام حبق الزوجة يف منعه مـن  الالحق قبل مباشرته يف إجراءات    

إمتام مراسيم الزواج الالحق هذا مىت علمت به قبل الدخول، األمر الذي يـتم برفـع                
دعوى قضائية لفسخ الزواج الالحق، و باملقابل أعطى نفس املقنن للزوجـة احلـق يف     

لى التدليس خصوصا، ومل يرد املطالبة بالتطليق استنادا على املخالفة القانونية عموما و ع
يف القرءان نص على إلزام مثيل وال يف السنة، وما تناولت الشـروح املنصـبة علـى                 
النصوص الشرعية ملثل هذا اإللزام على الزوج، ومن الفتاوى اليت تعرضت هلذا القيـد              

ليس بفـرض علـى      ":واليت جاء نصها كاآليت   اللجنة الدائمة لإلفتاء    تلك الصادرة عن    

                                                 

بدون . بدون عدد طبعة . منشورات قصر الكتاب . ث فقهية استشارات شرعية و مباح. فتاوى الشيخ أمحد محاين .  1
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 إذا أراد أن يتزوج ثانية أن ترضى زوجته األوىل لكن من مكارم األخالق و حسـن                 الزوج
العشرة أن يطيب خاطرها مبا خيفف عنها من اآلالم اليت هي من طبيعة النساء يف مثـل هـذا     
األمر، و ذلك بالبشاشة و حسن اللقاء و مجيل القول و مبا تيسر من مال إن احتاج الرضا إىل   

لكـن مـن مكـارم      ... لـيس بفـرض   "من الفتوى هذه يف قوهلم      و الشاهد    ،1"ذلك  
و عليـه فإن اإلعالم السابق هذا ليس بفرض، ما يعىن عدم اإللزام بـل                 ،  ..."األخالق

 على ذلك، وعلى هذا     صلى اهللا عليه وسلم   وعدم اشتراط الشريعة له، و قد دلت زجياته كلها          
فيما خيص شرط وجوب إعالم الزوجتني، و " :النحو سار األستاذ عبد العزيز سعد حني قال

فإن قانون األسرة اجلزائري يبدو أنه قد اتبع جزئيا ما أخذ به القانون املغريب على الرغم مـن أن                   
 .  2"هذا الشرط أو هذا القيد ال يوجد له أي سند ال يف القرءان و ال يف قوانينهم الوضعية 

 
 

زوجة على اعتبار أن الزوجة قد تضار       طاملا أن العلم هذا قد بلغ مبلغ القبول من ال         
من الزواج الالحق، قد يظهر أنه من اجلواز القول بقبول الزوجة، إال أن الشيخ عبد اهللا                

 سئل يف ذلك فأجاب، بأن ال حيق للزوجة منع زوجها من الزواج مهما              حفظـه اهللا  جربين  
 أو رأى أن    كان عملها معه، فـقد تكون رغبتـه يف األوالد أو يف إعفـاف املـرأة،            

الزوجة الواحدة ال تعفه، و على كل حال فال حيق لزوجته منعه من الزواج بغريهـا،                
لكن إذا خافت أن جيور معها أو ال تستطيع أن تعيش مع الضرة، فلها طلب الطـالق                 

 .3للحاجة، و ال جيوز طلب الطالق لغري ضرورة

 
 

ي إلزام، و ذلك ليس     من هذه الفتوى يظهر جبالء أن ليس لعلم الزوجة السابقة أ          
يف احلالة اليت تكون هذه الزوجة على غري اتفاق مع زوجها، وإمنا يشمل ذلك حالـة                

                                                 

 356ص . املرجع السابق . أبو مالك أسامة بن كمال بن عبد الرزاق .  1

      .   1996سنة . الطبعة الثالثة . اجلزائر . دار هومة . الزواج و الطالق يف قانون األسرة . عبد العزيز سعد . أ.  2
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كون الزوجة أجنبت لزوجها أوالدا وعلى اتفاق معه ومؤدية لكامل حقوقه لألسـباب             
 .الظاهرة باأللفاظ الصرحية يف الفتوى

 

   حرله فهو درجة يظهر مما سبق أن العلم ال يقوم الزما و هو ما ص به، أما ما كُِني
 يف فتوة اللجنة الدائمة يبني أن اإلعالم جائز فهو مباح           "ليس بفرض "اإللزام؛ إذ أن لفظ     

و قد يكون مندوبا إليه أو مكروها أو حىت حراما حبسب األحوال، ذلك أن القول بأنه                
كام فليس ليس بفرض، يكين على أن اإللزام بالعمل مدفوع حتما، أما عدا ذلك من أح     

مبلزمة و ليست خبالفه، فاألمر إذن من اإلباحة يظهر و قد يتكيف حبسب احلاالت يف               
أحكام شرعية أخرى، حبيث يكون للتحرمي حمال مىت علم الزوج أن زوجـه ستسـأله               

أميا امرأة سألت زوجها الطالق مـن        ﴿:  يقول صلى اهللا عليه و سلم    الطالق إذا أعلمها و النيب      
وذلك استنادا على القاعدة الفقهية اليت مفادها        1﴾م عليها رائحة اجلنة     غري ما بأس فحرا   

و بإتباع النصوص الشرعية الواردة يف الكتاب و        ،  أن كل ما أدى إىل حرام فهو حرام       
السنة ميكن القول باستحباب إعالم الزوجة، استنادا على املعاشرة باملعروف الواردة يف            

 . لواردة يف السنةالكتاب و التوصية بالنساء خريا ا

 

غري أن مسألة القبول أكثر وضوحا إذ أن أقل حكم ميكن أن يطلق على إلزام قبول                
الزوجة من عدمه؛ الكراهة، إذ أن عدم أحقية األمر بني األحكـام الشـرعية يعـين                
بالضرورة الكراهة أو التحرمي، عكس األحقية اليت تؤدي إىل املباح واملندوب والفرض؛            

فرض أوىل أن يبني على أن يكىن له و بصفة أوىل من ذلك احلـرام ملـا                 جوازا، ألن ال  
 .       يتبعهما من جزاء رباين عظيم، سواء كان اجلزاء بالعقاب أو باحلسىن

 

أما عن احلكم الشرعي الذي ميكن إطالقه على إلزام إعالم الزوجة الالحقة أو املرأة              
 عليها التعدد؛ الوجوب، ملـا يف       اليت مل تصر زوجة بعد للرجل الذي يقصد من عقده         

                                                 

  . 632. السلسلة الصحيحة . و صححه العالمة األلباين  . 1186رقم . كتاب الطالق و اللعان . أخرجه الترمذي .  1
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عدم اإلخبار من تدليس هلا و عدم إطالعها على حقيقة وضعه، و سـواء كـان ذاك                 
 . بالكذب أو بالستر و الكتمان املتمثل يف عدم اإلخبار، فاحلكم يف حاله سيان

      

 الفقرة الثانية
 حكم تدخل اإلرادة املنابة

 

العام يف احلد من تعدد الزوجـات بـني   كثريا ما تداولت فكرة تدخل ويل األمر        
 ، وبطرق تقاربت إىل أن متاثلت، )أوال ( الشعوب اإلسالمية حبجج خمتلفة هلدف واحد 

واحتدت جلها يف اإلتاحة للقاضي بالنظر يف أحقية الزوج واملرأة يف إبرام عقد تعدد يف               
 .  )ثانيا ( زواج 

 

 ات حكم سلطة ويل األمر يف تقييد تعدد الزوج_ أوال
 

أال كلكم راع وكلكم     ﴿:  أنه قال  صلى اهللا عليه و سلم     عن النيب    رضي اهللا عنها  عن ابن عمر    
مسئول عن رعيته و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم و املرأة راعية على بيـت             
بعلها و ولدها و هي مسئولة عنهم و العبد راع على مال سيده و هو مسئول عنه، أال كلكم                   

 ة أساس املسـؤولي صلوات ريب و سلمه عليه و قد بني  النيب ،1﴾لكم مسئول عن رعيته  راع و ك  
ما من واٍل يلي رعية من املسلمني فيموت و هو غاش هلم إال حرم اهللا عليـه                  ﴿:تلك فقال 

 فضابط نظارة 2 "التصرف على الرعية منوط باملصلحة" و هذا ما يبين يف قوهلم  ،﴾اجلنة  
ديها أمرا و يا، جيب أن تكون يف حدود مصلحة الرعية ألا رسـالة              احلاكم اليت يؤ  

و هم من رعيته لكنهم     -إمامته، و على ذلك جيب على ويل األمر أن ميكن أويل العلم             
 من تشخيص احلاالت االجتماعية لبلوغ أصول املشـاكل         -من أهل الرأي و املشورة    

ــول ألدوائ  ــباا للوص ــف أس ــة و كش ــات االجتماعي ــذه واآلف ــا، و ه                   ه
                                                 

حتت رقم . كتاب اجلهاد . مذي يف سننه و التر . 3408حتت رقم . كتاب اإلمارة و الفيء . رواه مسلم يف صحيحه .  1
 .  ويف مواطن غريه كثر4920. مسند املكثرين من الصحابة . وأمحد يف مسنده  . 1627
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األدواء تتجسد يف رأي أو قرار يتخذه احلاكم العام بتوقيف العمل بأمر إن وجد فيـه                
على عكس احلالة -الضرر املؤقت و باحلث عليه إن وجد يف األخذ به النفع و يف تركه          

 إن ثبت فيه الضرر الدائم املطلق، و يقيد احلاكم اختصاصه هذا عـدة مـن                -األوىل
 :ألمور أمههاا

أن يعتمد يف تقييده للمباح على العرف و العادة اليت يشترط فيهما عدم خمالفة               �
 .1النصوص الشرعية؛ ألن ذلك يكون سببا كافيا يف ردها و عدم االعتداد ا قطعا

أن يعتمد املصلحة كسبب لتقييد تعدد الزوجات و ليس ذلك مبطلـق و إمنـا                �
طة احلقيقية و غري املصادمة للنصوص الشرعية، فـإن         يقيده صفة املصلحة العامة املنضب    

 . 2توفر كل ذلك فبها و نعمة و إال فاملصلحة موهومة و التقييد معدوم
أن ال يغلِّب الوالية العامة على الوالية اخلاصة؛ ألا تفوقها قوة إال عارضـا؛               �

 األهليـة    أو لفاقـد   -كالقاصر أو من قام مقامه    -كما هو احلال بالنسبة ملعدوم الويل       
 .أصال
و مـن   [: أن ال يتخذ ويل األمر العام هذا قراره بتعدي حدود اهللا، قال تعـاىل              �

، فال حيق له أن يتعدى احلـرام بتحليلـه و ال            3 ]يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظـالمون      
احلالل بتحرميه و ال املكروه بندبه و ال املندوب بكراهته، ليبقى املباح بعد ذلك جماال               

 األمر يتدخل يف تقييده السلطات مىت و كيفما شاء، إال أن ليس كل مـا                واسعا لويل 
 .يظهر عموما مباحا جاز لويل األمر أن يقيده و لو مل يكن ذلك بغلو يف التقييد

 

إن تقييد املباح لداعي املصلحة و سد الذريعة أصل شرعي مقرر فقها و قضـاء               
ق على كـل مبـاح كقاعـدة        ، حقًا؛ و لكن هذا ال ينطب      4وقاعدة أصولية مضبوطة  
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واستثناء؛ ألن ما خرج على قاعدة املباح استثناء أو دخل فيها كاستثناء، مـا جـاز                
 . وبصفة أكيدة أن يكون حمال للتقييد من قبل احلاكم و ال من قام مقامه أو ناب منابه

 

إن تعدد الزوجات ال ميكـن أن يستقر مكانة فـي الشرع ضمن اإلباحة فقط، ملا              
ـن أحكام شرعيـة خمتلفة مـن حيث إلزامها آثارها و مـن حيث تباينها،            يعتريه م 

فـتعدد الزوجات كما ميكن أن يكون مباحا ميكن أن يكون مندوبا له أو مكروهـا،              
  ! ؟و ميكن أيضا أن يكـون حراما أو فرضا حىت، فأىن للحاكم أن يقيـده

 

م تعدد الزوجات و بعـض      إنه بالنظر لألحكام الشرعية العديدة اليت يتقلدها نظا       
العقود املقصود منها التعدد على األخص، يقوم حكم التقييد من قبل ويل األمر العام،              
فلو كان التعدد فرضا مثال كان التقييد من قبل احلاكم حراما، ألن تقييد الفرض حمرم               
تسليما، و ما دام أن تعدد الزوجات ال يكاد يثبت يف حكم شرعي حمدد فإن احليطـة                 

قتضي أن ال يقيد بغري ما قيده الشارع احلكيم، خمافة أن ختالف أحكامه فيحل غضبه               ت
 .وسخطه فيسلط عقابه، نعوذ به منها مجيعا

 

 حكم اإلذن القضائي بالتعدد_ ثانيا
 

كثريا ما أعملت القوانني العربية املسلمة يف مادة األحوال الشخصية سلطات هامة            
قييد تعدد الزوجات؛ إذ خولت للقاضي النظر يف        ومؤثرة للقاضي، وكذلك األمر يف ت     

مدى توافر القيود األخرى فجعلت من قيد القاضي خالصة للقيود و أولت له صالحية              
النظر يف مدى توفر العدل بني الزوجات ال حقا من قبل الزوج و يف درجـة القـدرة                  

مية مكانـة البتـة   املادية للزوج مريد التعدد، غري أن هذا القيد ما له يف الشريعة اإلسال 
 :وألمور عدة
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أن اإلذن القضائي هذا وسلطته كاملة تستمد قوا من سلطة احلاكم يف تقييـد               �
تعدد الزوجات، و مبا أن سلطة احلاكم ظهرت باحلرمة أو على األقل بالكراهة الشديدة  

 فإن ،-و معلوم أن اقتراما يغلب احلرام على احلالل-ملا اختلط عندها احلالل باحلرام، 
 . إذن القاضي يشغل نفس املكانة الشرعية؛ إذ ما قام على باطل فهو باطل

 إىل عهـد أول     صلى اهللا عليـه وسـلم     أن املـدة وبطوهلا املمتدة من لـدن عهد النيب          �
اإلمام حممد عبـده عنـدما قــدم        و هو   -منـادي بتقييـد تعـدد الزوجـات     

 قانون مينـع تعـدد الزوجـات     بإصـدار1897اقتراحـا إىل وزارة احلقانية عـام   
 كـذا قيـود، مل يـظهر فـيها على طوهلـا من أنـكر          -1باستثنـاء حالة العقم  

و يف الشريعة أمر مستحدث؛ ألنه      أو تدخل يف حرية غريه مبباشرة تعدد الزوجـات،         
 أنه منع زواج أحد املسلمني بسبب عدم توفر صلى اهللا عليه و سلمما ثبت يف عهد رسول اهللا      

 بل و قد كان بعضهم يدعو بعضا لنكاح بنام على زوجـات،             ،2رط من الشروط  ش
و قـد  رضي اهللا عنهم مجيعـا     كما ثبت أن عمر بن اخلطاب عرض على أيب بكر ابنته حفصة             

 .رضي اهللا عنهم أمجعني 3كانت حينها أم رومان حتت عصمته و مل يكن ذه األخرية عيبـا

أي إشارة إىل مثل هذا القيد، فليس له منـهما          أن ليس يف الكتاب و ال يف السنة          �
 . 4أساس و ال يصح أن يقال مبكانته يف الشريعة اإلسالمية

أن العلماء أمجعوا على أن التعدد املشروط بالعدل ونية العدل فيه غلط ألن هـذه            �
 يشترط :  واملقدم على التعدد، هلذا فهم يقولونعز و جلالشروط من ما ال  يعلمه إال اهللا 
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لعدل ديانة و ال يشترط قضاء؛ ألن النية قرار نفسي ال ميكن أن يطلع عليه حمامي أو                 ا
، وأن اخلطاب الوارد يف النصوص الشرعية موجه للمكلفني بعـني           1قاضي أو غريمها  

التحديد و التخصيص فليس لغريهم املقدرة على االطالع على توافر الشروط مـن             
 .  2لتوفر أو التخلفعـدمها و القـول بذلك أو الفصل فيه با

أن النظر والتحري والبحث يف توفر شروط تعدد الزوجات فيـه مـن املسـاس        �
حبريات األفراد الكثري فيتـدخل القاضي بذلك يف اخلصوصيات الدقيقة؛ السيما عند           

 .3التحري و التحقيق من إمكانية حتقق العدل

ن لدفع الظلـم    أن تدخل القاضي ال ميكن أن يكون لدفع ظلم متوقع و إمنا يكو             �
الواقـع؛ أن تدخل القضاء يكون إلبطال العقـد أو فسخه لدفع الظلم النازل بأحـد        

 . 4األطراف و ال ينظر البتة يف الظلم احملتمل
 

ومن كله يستشف بأن سلطة القاضي ليس هلا حمل يف الشريعة اإلسالمية باملظهر             
 .  مادة األحوال الشخصيةواملكانة اليت سطرا هلا التشريعات العربية املسلمة يف

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . 21ص . املرجع السابق . غنية كريى . أ.  1

  . 59ص  . 2001سنة . بدون عدد طبعة . لبنان . سوريا . دار التوفيق . تعدد الزوجات . شاكر اللحام .  2

  . 65ص  . 1998. الطبعة األوىل . بريوت لبنان . دار اليمامة . املرأة يف اإلسالم . رمي نصوح اخلياط .  3

. 1997سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . دار ابن حزم  . ! ؟... تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات. خاشع حقي . 4
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 املطلب الثاين
 مكانة قيود تعدد الزوجات يف التشريع 

 

تظهر مكانة قيود تعدد الزوجات يف التشريع يف مظهر واحد وال تتعداه إىل غريه              
من املظاهر وهو الدستورية، وذه الصورة يصري كل ما وافق القواعـد الدسـتورية،              

نظيم قيود تعدد الزوجات يف التشريع اجلزائري، وما كان         دستوري قانوين وذو مكانة لت    
على خالف ذاك احلال مل يكن دستوريا وال قانونيا وتغيب له كل مكانة لتنظيم قيـود            
تعدد الزوجات يف التشريع اجلزائري، و لكل نص قانوين؛ أكان أساسـي جمسـدا يف               

ر بالنصـوص الدوليـة     االتفاقيات، االتفاقات أو معاهدات، والدستور بصفته أول متأث       
 أو كان داخلي جمسد يف قانون، أمر أو ،)فرع أول ( وأول مؤثر يف النصوص الداخلية 

 مكانـة، وال يكون له حمـل إال        )فرع ثان   ( نص تطبيقي أو تنظيمي كقوانني عادية       
متاشيا مع الدستور و مع ما حيمل من قواعـد على األخـص، وكما أن لكل قاعدة               

للقواعد املنظمة لتعدد الزوجات سلطات تطبيقية خيوهلا القـانون         تطبق سلطات، فإن    
اخلاص ا، و هو بدوره إن وافق قواعد الدستور كان دستوري ولو خالفها كان على               

 :وعليه فسيتم ضمن هذا املطلب التطرق للفروع املوالية، )فرع ثالث ( خالف ذلك 

 

 األساسية مكانة قيود تعدد الزوجات من التشريع : الفرع األول
 مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية العادية : الفرع الثاين 
  املكانة القانونية لتدخل اإلرادة يف تقييد تعدد الزوجات  :الفرع الثالث

 
 
 
 
 
 
 



149 
 

 الفرع األول
 مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية األساسية

 

سية يف مظهرين يكونان باحتادمها القاعدة يف       عادة ما تظهر النصوص القانونية األسا     
 و مكانة كل التصرفات القانونية فيها، فيكون أول ما ينظر           1بناء الدولة و بيان نظامها    

فقـرة  ( إليه منها النصوص الدولية؛ إلظهار املكانة القانونية لقيود تعدد الزوجات فيها            
لية على املواد القانونية املنظمة لقيود  ومبعىن آخر إليضاح مدى تأثري املواثيق الدو،)أوىل 

تعدد الزوجات، سواء كان ذلك يف قانون األسرة أو يف غريه، ليليها بعد ذلك الدستور               
 : وهي على التوايل)فقرة ثانية ( اجلزائري لبيان مدى تأثره باملواثيق الدولية يف 

 

 الدولية مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية : الفقرة األوىل 
 مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية الدستورية : الفقرة الثانية 

  

 الدوليةمكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية : الفقرة األوىل
 

أحدمها عام، وهو الذي يرتبط باتمع الدويل بارزا        : تظهر هذه األخرية يف جمالني    
، و ثانيهما خاص، وهو الذي يـرتبط بـاتمع          )أوال  (  يف إرادة جل أو أغلبية أفراده     

الدويل من اجلانب الضيق و الذي ينبين أساسا على اشتراك بعض األشخاص فيـه يف               
بعض املقومات؛ كالرقعة اجلغرافية الواحدة يف إفريقيا واألصل الواحد كاللغة الواحدة            

 ).ثانيا ( لنحو املوايلاملتمثلة يف العربية و من ذلك ما ترتبط به اجلزائر على ا
 

 مكانة قيود تعدد الزوجات من االتفاقيات الدولية_ أوال
 

لقد انضمت اجلزائر لعدة من االتفاقيات الدولية، و على رأسها تلـك املتعلقـة              
 حبقوق اإلنسان؛ السيما تلك املرتبطة بنبذ أشكال التمييز بن اجلنسني، على غرار العهد 

                                                 

  . 232ص . املرجع السابق . حسن كرية . د .  1
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ية و السياسية الذي وافقت عليه اجلمعية العامـة لألمـم           الدويل اخلاص باحلقوق املدن   
 م و انضمت له اجلزائر مبوجب املرسـوم         1966املتحدة يف السادس عشر من ديسمرب       

م  1979، كذا اتفاقية سـنة      1 م 1989 ديسمرب   16ملؤرخ يف    ا 67-89الرئاسي رقم   
ـزائر مبوجب حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة و اليت صادقت عليها اجل     

، واليت تندرج يف إطارهـا      2 م 1996 يناير   22 ليوم   51-96املرسوم الرئـاسي رقم    
، 3مراجعة أحكام قانون األسرة؛ السيما تلك املتعلقة بكل أشكال التمييز جتاه املـرأة            

بني 4وتنص هاتان االتفاقيتان على األخص يف بعض املواد منها على عدم التمييز املطلق            
تعلق باحلقوق املرتبطة بالزواج بصفة صرحية، وتبعا لذلك تكـون كـل            اجلنسني فيما   

مبـا  -احلقوق و األنظمة املندرجة ضمن الزواج حمال لنصوص االتفاقيات الدولية هذه            
، غري أن االنضمام واملوافقة اليت متت من قبل املشرع اجلزائري،           5-فيها تعدد الزوجات  

النصوص الدولية وإمنا جاء املشرع اجلزائري مل تكن مطلقة بالصفة اليت وردت عليها يف  
 .حني انضمامه جلل االتفاقيات الدولية بالتحفظ، حمافظا بذلك على الشخصية اجلزائرية

 

إن املشرع اجلزائري كان يف كل مرة ينظم إىل اتفاقية يرى فيها عدم التماشي مع               
 ذلك على الشخصيةاتمع اجلزائري اعتقادا، فكرا، عرفا وتقاليدا، يتحفظ للحفاظ ب

                                                 

 12  ة للجزائر يفدخل حيز التطبيق بالنسب.  م 1989 مايو 17 الصادرة يف  20املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم .  1
 . م 1989ديسمرب 

 .  م 1996 يناير 24 الصادرة يف 6املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم .  2
 فرباير سنة 27 املوافق 1426 حمرم عام 18 املؤرخ يف 02-05مشروع قانون يتضمن املوافقة على األمر رقم .  3

        1984 يونيو سنة 9 املوافق 1404ن عام  رمضا9 املؤرخ يف 11-84 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 2005
فيفري . إصالح العدالة احلصيلة و اآلفاق .  مصنف صادر عن وزارة العدل : . و أنظر أيضا . واملتضمن قانون األسرة 

 .16ص  . 2005

احلرية تعين : "  ما يلياستنادا على الفكرة األساسية الوليدة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و املواطن إذ جاء فيه.  4
 إال ما يضمن لألعضاء ال معامل حتدهااستطاعة قيام كل شخص بعمل ال يلحق ضررا بالغري و أن ممارسة احلقوق الطبيعية 

 " اآلخرين يف اتمع بالتمتع بنفس هذه احلقوق 

 .ملواثيق الدولية ملا حيمل نظام تعدد الزوجات من عدم مساواة بالنظر إىل مفهوم املساواة يف كل ا .  5
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من العهد الـدويل     23/4اجلزائرية احملضة، ومن األمور اليت تثبت هذا حتفظه على املادة           
 162، و حتفظه أيضـا علـى نـص املـادة        1اخلاص باحلقـوق املدنية و السياسيـة    

؛ فأمـا بالنسـبة     3من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املرأة         
إن  ":  الفقرة من املادة من العهد، فقد جاءت صياغته على النحو التـايل            لتحفظه على 

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          23احلكومة اجلزائرية تفسر أحكام الفقرة الرابعة من املادة         

                                                 

تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجني وواجباما : ( و تنص على ما يلي.  1
و يف حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد . لدى التزوج و خالل قيام الزواج و لدى احنالله

الوثائق " حقوق اإلنسان . عبد العظيم وزير . حممد السعيد الدقاق، د. حممد شرين بسيوين، د. عن د). هم يف حالة وجود
  .  38ص  . 1989سنة . طبعة أوىل . اجلزء األول . بريوت لبنان . دار العلم للماليني " . العاملية و اإلقليمية 

  :  و القاضية مبا يلي.  2

يع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات  تتخذ الدول األطراف مج-1  "
 :العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة

 نفس احلق يف عقد الزواج ؛) أ (
 الكامل؛نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر ) ب (
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛) ج(
نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،يف األمور املتعلقة بأطفاهلما ويف مجيع )د(

 عتبار األول ؛األحوال، يكون ملصلحة األطفال اال
 يليه، ويف احلصول على يلنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل بني الطفل والذن تقرر، حبرية وبادراك لأنفس احلقوق يف ) هـ(

 معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛
نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من ) و(

 املفاهيم يف التشريع الوطين، ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول؛األعراف،حني توجد هذه 
 نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم األسرة واملهنة ونوع العمل؛) ز(
ارا والتمتع ا والتصرف فيها، نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإد) ح(

 .سواء بال مقابل أو مقابل عوض
 منها، ي، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا يف ذلك التشريع أثر قانويني ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أ-2  

حقوق املرأة بن . بر فتنت مسيكة . عن د" .  لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسى امراً إلزامياً
ص  . 1992سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . مؤسسة املعارف . الشرع اإلسالمي و الشرعة العاملية حلقوق اإلنسان 

57         .  

حبث  . -الظروف العادية-محاية حقوق املرأة يف التشريعات اجلزائرية مقارنة مع اتفاقية حقوق اإلنسان . سرور طاليب .  3
السنة اجلامعية . اجلزائر . كلية احلقوق بنب عكنون . فرع القانون الدويل و العالقات الدولية . يل شهادة املاجستري لن

  .95ص  . 2000 / 1999
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والسياسية، و املتعلقة حبقوق و مسؤوليات الزوجني، مبا ال خيالف املبـادئ األساسـية للنظـام القـانوين                  

، و هذه املبادئ هي تلك املرتبطة بالدين املعتنق من قبل الشـعب اجلزائـري               "اجلزائري
والذي ينص عليه الدستور يف مادته الثانية، و كذا قانون األسرة اجلزائري بصفته املنظم              
للعالقات األسرية يف اجلزائر، و قبل ذلك العالقات الزوجية، يف حني جاء نص التحفظ           

اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أوضح من سابقه، فقد على املادة من اتف
تعلن حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية أن أحكـام          ":حملت صياغته يف اللفظ املوايل    

ـ                   16املادة   د  املتعلقة باملساواة بني الرجل و املرأة يف مجيع املسائل املترتبة عن الزواج أثنـاء الـزواج و عن

حمـل  -، و هذه املادة بالـذات       "االنفصال ال جيب أن تتعارض مع أحكام قانون األسرة اجلزائري           
 شكلت حمور حتفظات عديدة من كل الدول العربية -التحفظ من قبل املشرع اجلزائري

املسلمة املنضمة عدا دولة اإلمارات، يف الوقت الذي حتفظ على نص املادة هذه العديد              
 .        1 و غري املسلمةمن الدول الغربية

 

إن التحفظات اليت يقوم ا املشرع، قبل املصادقة على أي من النصوص الدوليـة              
املنضم هلا، تعد مبثابة حذف للنص حمل التحفظ و لو بصفة جزئية، و لو أن الـتحفظ                 
الذي أبدته اجلزائر حول املادة من العهد مل يشكل أي خالف، ما يعين قبوله و نفاذه،                

اعتبار أنه غري ماس مبوضوع و ال بغرض االتفاقية، فإنه و على العكس من ذلـك                على  
متاما، فقد قوبل التحفظ الوارد حول املادة من اتفاقية عدم التمييز ضد املرأة بـاعتراض     

، ملساسه حبسب هته الـدول بغـرض و موضـوع           2كل من أملانيا هولندا و النرويج     
ك، أن الكثري من الدول اإلسالمية و غري اإلسـالمية          االتفاقية، غري أن ما يرد عليهم ذل      

أبدت حتفظات حول هذه املادة من االتفاقية على األخص، و منه تقوم هذه التحفظات              
الواردة من قبل الدولة اجلزائرية مصاحبة لالنضمام لالتفاقية بأثرها النافذ عليها وعلـى            

                                                 

  . 96ص . املرجع السابق . سرور طاليب .  1

 . وما يليها 99ص . نفس املرجع .  2
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ملكانة القانونية لقيود تعـدد     ، ما يؤدي بالضرورة إىل القول أن ا       1كل الدول األطراف  
الزوجات ال حمل هلا يف االتفاقيات الدولية، و على األخص تلك حمل املناقشـة منـها                

 .وتطبيق أي منها أو املطالبة بتطبيقه يكون غري دستوري
 

غيـر أن ما يشجـن يف األفكار ذاك الـذي جـاء به الوزير الطيب بلعيز يف              
 مع جلنة الشؤون القانونية و اإلداريـة       2005 مارس   9االجتماع املنعقد يوم األربعاء     

واحلريات يف الربملان خبصوص مشروع تعديل قانون األسرة، حيث تطرق إىل عـرض             
رفع حتفظات اجلزائر على بنود بعض اإلتفاقيات الدوليـة        : مربرات التعديل و اليت منها    

 اإلسالميــة يف    والتوافق مع التشريع املقارن يف جمال األحوال الشخصـية للـدول          
املنطقـة، فماذا إن كان املقصود هو الذي سلف من حتفظات، أ نصبح مضطرين على              
أن نسـاوي بني املرأة و الرجـل مساواة مادية باملفهـوم الغريب الـذي سـيأيت أم              

  .     2؟ماذا 
 

 مكانة قيود تعدد الزوجات من االتفاقيات اإلقليمية  _ ثانيا
 

ول العربية أيضا كان للجزائر صوالت حول حقوق املـرأة،          يف إفريقيا و بني الد    
 غري أن هـذه األخـرية مل تتطـرق          ،فإن اجلزائر مل تغب على حمافل القارة اإلفريقية       

للموضوع على الوجه الذي تناولته مثيالا القارية األخرى، بل عيبت مـن طـرف              
بالرغم من ذلك ال    أعضائها  للتفريط الذي حلقها ذا املوضوع على وجه التحديد، و          

                                                 

قانوين للتقييد بأحكام موادها السيما بالنسبة للكثري من الدول اليت مل مل تتخذ هذه االتفاقية بعد صفة اإللزام ال. " ...  1
فضال عن أن واضعي بنود هده االتفاقية قد اعترفوا بقصور العقل البشري عن اإلحاطة مبختلف أحوال ... تصادق عليها بعد 

ستدعي باستمرار تطوير وتغيري األحكام اتمع اإلنساين املتغري و بعجزه عن إصدار أحكام ثابتة مدى العصور، األمر الذي ي
  . 83ص . املرجع السابق . فتنت مسيكة بر . د: عن" املوضوعية جيال بعد جيل 

تقرير عن مشروع القانون املتضمن املوافقة على . الس الشعيب الوطين . جلنة الشؤون القانونية و اإلدارية و احلريات .   2
الذي يعدل و يتمم القانون رقم  . 2005 فرباير سنة 27 املوافق 1426رم عام  حم18 املؤرخ يف 02-05األمر رقم 

الفترة التشريعية .  و املتضمن قانون األسرة 1984 يونيو سنة 9 املوافق 1404 رمضان عام 9 املؤرخ يف 84-11
  . 2005دورة الربيع . اخلامسة 
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مناص من ذكر هذه التجربة اإلفريقية ونشاط اجلزائر فيها للتحقق من مكانة قيود تعدد              
الزوجات يف مثل هذه ااالت، على اعتبار أن طابع الدولية امللزم متوفر يف هته األخرية 

 .أيضا على غرار سابقتها

 

ريقية، ومل يعـر هـذا       بأديس أبابا ميثاق منظمة الوحدة اإلف      1963أبرم يف سنة    
 أين فتحت منظمـة الوحـدة       1979امليثاق اإلنسان اإلفريقي أمهية كبرية، إىل غاية        

اإلفريقية بصفة رمسية ملف محاية حقوق اإلنسان، و ذلك ما كان ميثل أوىل اخلطوات              
 1 اتمعة مبنروفيـا16من الدول اإلفريقية حلماية حقوق اإلنسان، أين اختـذت القمة     

وبعـدها مت   , إعداد ميثاق إفريقي حلقوق اإلنسـان و الشعـوب و محايتهـا        توصية ب 
اجتماع اخلرباء يف نفس السنة بداكـار و قاموا بإجناز مسودة للميثاق اليت نوقشت بعد 

؛ أي سنة من بعد، مث عرضـت        1980ذلك يف االجتماع الوزاري للمنظمة يف يونيو        
 و متت املوافقة عليها، وبـذلك دخــل    بنريويب1981على القمة اإلفريقية يف يونيو    

 و وافقت عليه أكـثر من نصف       ،1986 أكتوبر   21امليثاق اإلفريقي حيز التطبيق يف      
 . 2الدول األعضاء يف املنظمة

 

مل يتعرض امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان الشعوب و محايتها حلقوق املرأة على            
م خاص نظرا لألولويات اليت اجتـه       عني التحديد، كما مل ميس نظام الزواج بأي تنظي        

، بالرغم من   3حنوها و اليت ما زالت قيد التعديل و النظر و السعي إىل التحقيق إىل يومنا              
 حلقـوق  اإلفريقي امليثاق بروتوكولاألعمال السارية، و اليت تتجسد على األخص يف         

        والشـعوب،  اإلنسـان  حلقـوق  إفريقيـة  حمكمـة  إنشاء بشأن والشعوب اإلنسان
                                                 

  . 1979 يوليو 20 إىل 17من .  1

الطبعة . اململكة املغربية . الدار البيضاء . املركز الثقايف العريب . قوق اإلنسان يف العامل العريب مسرية ح. رضوان زيادة .  2
 املرسوم رقم      و من ضمن هته الدول؛ اجلزائر بعد أن صادقت عليه مبوجب . 57 ، 56ص  . 2000سنة . األوىل 
 حيز التطبيق   دخل و الذي.  م 1987ع من فرباير للراب . 06جريدة رمسية رقم .  م1987 من فرباير   للثالث87-37

 . م1987 يونيو 20بالنسبة للجزائر يف 

 .واملقصود السعي إىل االستقالل احلقيقي للشعوب اإلفريقية على حسب لفظ الديباجة من امليثاق و حرية تقرير املصري.  3
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 والذي صادقت عليـه     ،1998 سنة يونيو يف بوركينافاسوبـ وـادوغـبوغ املعتمد
ما يؤدي  ،  14231 احلجة ذو 30 يف ممضى 90-03 رئاسيال رسوماجلزائر مبوجب امل  

إىل احلكم بأن العمل القانوين اإلفريقي ما تطرق بعد للزواج و ال ملا يندرج ضمنه من                
 تعدد الزوجات، فال مكانة قانونية إذن هلذه القيود يف          أنظمة، فلم يقيد أي منها مبا فيها      

 .      امليثاق بأكمله

 

ومن باب آخر، فقد جسدت األعمال القانونية الوحدوية العربية يف جامعة الدول  
العربية، اليت ما برحت تنشط للحيلولة دون انتهاك حقوق اإلنسان، و أول عمل أجنـز      

ان إنشاء اللجنة الدائمة حلقوق اإلنسان املنشـأة        من قبل األعضاء يف هذه اجلامعة، ك      
باللجنة اإلقليمية العربية الدائمة    ': و املسماة  2443 بقرار رقم    1968 سبتمرب   3بتاريخ  

 تقرر أن يطـرح علـى الـدول         1971مث اعتماد مشروع يف سنة      ،  2'حلقوق اإلنسان 
، ' الدول العربيـة   إعالن حقوق املواطن يف   'األعضاء إلبداء مالحظام حول ما مسي بـ        

غري أنه بقي بصفته األوىل مشروعا مل يدخل التنفيذ، و هكذا تبين أن التجربة العربية يف       
حقوق اإلنسان مل تر النور إىل اليوم، و هي اليت تضمنت مواد تكلمت عن املساواة بني         

سـاواة  الرجال و النساء يف احلقوق القائمة على عقود الزواج، و مل حتدد املعىن من امل              
تلك، كما مل تضع لذلك قيدا أو شرطا أو صبغة متيز ا تلك املساواة عن املعلن عنها                 
يف االتفاقيات الدولية، و املتحفظ عليها من قبل هته الدول بالذات، غري أن اإلشـكال               
كان سيقوم لو أن هذه املواثيق دخلت حيز النفاذ، لكن اآلن و قد بقيـت مشـاريع                 

يها من باب اإلحاطة بالغموض املكتنف بالنصوص الـواردة يف          كانت فقط اإلشارة إل   
 .امليثاقني علما

 

إن التجربة العربية مبا مسها من عدم جتسيد، إال أا كانت كـل مـرة حتـاول                 
النهوض حبقوق اإلنسان إىل املساواة املنشودة و العدل املبتغى الذي من أجله مت العمل              

                                                 

  .4 ص  . 1424 حمرم 02 يف مؤرخة.  15 رقم جريدة.  1

  .  95 و 94ص . املرجع السابق . ادة رضوان زي.  2



156 
 

الفعل مت ذلك و صادقت اجلزائر على اتفاقية إنشاء         على إنشاء منظمة املرأة العربية، و ب      
منظمة املرأة العربية املعتمدة خالل الدورة التاسعة و الستني للمجلـس االقتصـادي                  

 فربايـر سـنة     14 إىل   11واالجتماعي جلامعة الدول العربية املنعقدة بالقاهرة مـن         
 و ال من بعيد للحقـوق       بيد أن هذه املنظمة مل تتناول اإلشارة ال من قريب         ،  20021

 .  املدنية للمرأة مساواة مع الرجل، فال مكانة لقيود تعدد الزوجات فيها

 

   وسعـت الدول العربيـة يف احتادها دائمـا إىل تدعيم التنظيـم القانونــي           
املنظم لألحوال الشخصية، األمر الذي يشكل منشأ ملصدر كان سيمثل النص الرئيس            
لو اعتمد، السيما وأنه خص األحوال الشخصية بالتنظيم، لتتخذ له األمانـة العامـة              

يب املوحد لألحوال الشخصية، وقد نظـم       لـس وزراء العرب مشروع القانون العر     
، فتناول 2 منـه32 و 31هذا األخري تعـدد الزوجـات بقيـوده يف نصي املادتيـن      

يف األوىل، كال من قيد حترمي زواج اخلامسة واملربر الشرعي واإلذن القضائي والنفقـة              
 االشـتراط،   الواجبة والعدل الواجب و اإلعالم السابق، يف حني تناول يف الثانية أحقية           

 منه أيضا قيد حترمي اجلمع بني األختني، غري أن هـذا            30وهذا بعد أن تناول يف املادة       
            التنظيم بقي مشروعا و لـو متـت املصـادقة عليــه ونفِّـذَ، لكـان يف الزمـان             

                                                 

اجلريدة الرمسية  . 2003 فرباير سنة 16 املوافق 1423 ذي احلجة عام 15 مؤرخ يف 69-03مرسوم رئاسي رقم .  1
  . 17 إىل 12ص  . 2003سنة  . 12عدد 

 جيوز الزواج يف حدود أربع نسوة إال إذا خيف عدم العدل : " تنص املادة على ما يلي .  2
 : يعقد على زوجة أخرى إال بإذن من القاضي، و يشترط إلعطاء اإلذن حتقق الشروط التاليةال
 أن تكون هناك مصلحة مشروعة  .1
 . أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة .2
 . أن تشعر املرأة بأن مريد الزواج ا متزوج بعريها .3
 . أن حترب الزوجة بأن زوجها يرغب يف الزواج عليها .4
 . " ينفذ اإلذن إال بعد صريورته ائياال .5

حيق للمرأة أن تشترط يف العقد أال يتزوج عليها زوجها فإذا تزوج عليها : "  من نفس املشروع على ما يلي32و تنص املادة 
.  املغربية اململكة. األمانة العامة لس وزراء العرب . الة العربية للفقه و القضاء : عن".  كان هلا طلب فسخ زواجها 

 .  و ما يليها 19ص . بدون سنة طباعة . بدون عدد طبعة . الدار البيضاء . مطبعة النجاح اجلديدة 
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كالم، وما دام أنه ما تعدى كونه مشروعا، فهو بذلك ليس دستوريا وال يطبـق وال                
 .    تثبت منه مكانة لقيود تعدد الزوجات يف اال اإلقليمي العريبيعمل به، فال

 

 مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية الدستورية: الفقرة الثانية
 

إن من القواعد اليت ميكن أن تسنِد للدستور حق التـدخل يف تنظـيم األحـوال      
لق منها مبنشئ القاعـدة     الشخصية ونظام تعدد الزوجات وعلى األخص قيوده، ما تع        

، ومها النقطتان اللتان تقيمان     )ثانيا  (  مبا يف ذلك الدين فاملساواة     )أوال  ( القانونية عموما 
من اجلـدل الكثري ومن التضارب الشكلي اليسيـر، فال مناص من التعرض للمـواد             

 .املضمنة للمبادئ املشار إليها

 

 القاعدة القانونية منشؤها اتمع_ أوال

 

      شتمع الذي هو نائب             إن املقنن ولكي يع يف سن القواعد القانونية، يتوجه إىل ار
عنه فيه، ليقوم بتدبري القواعد املناسبة للشعب ذاته والذي ستطبق تلك القواعد القانونية             

، واملقنن اجلزائري على غرار أقرانه املشرعني حيكمه هذا املبدأ، و أول ما ضبطه              1عليه
يانـة، اليت يعتنقها الشعب اجلزائري باعتبار اجلزائـر مـن األوطــان            يف ذلك الد  

: " املسلمـة و اليت اختذت اإلسـالم دينا هلا، ملا جاء يف ديباجـة الدستـور من أن               
، والقـول  "...إن اجلزائــر أرض اإلسـالم     ... و املكونات األساسية هلويتهـا و هي اإلسـالم         ...

ك الظروف اليت حتيط بالنص القانوين عند سـنه، سـواء           باإلسالم يؤدي إىل تناول تل    
أو االقتصاديـة  ) 2(أو القانونية والسياسية    ) 1(تعلقت بالظروف االعتقادية والثقافية     

 : ومن أجله يظهر منشؤ القاعدة القانونية من مناشئ  عدة  )  3( واالجتماعيـة 

 

 الظروف االعتقادية و الثقافية  .1

 

                                                 

 .  و ما يليها 25ص . املرجع السابق . حسن كرية . د.  1



158 
 

 ياسية الظروف القانونية والس .2

 الظروف االقتصادية و االجتماعية  .3
 

 : الظروف االعتقادية و الثقافية  .1 

 

على اعتبار أن اإلسالم حيكم على كل مسلم إعمال دينه يف كل صغرية وكـبرية               
 مث إنه ال خيفى على امرئ       )أ  ( من شؤون حياته اليومية فهو يعمل الدين يف كل شيء           

 ومها مجيعا يأثران تأثريا أوليا وأساسيا يف منشـئ    )ب  ( تأثري الدين يف ثقافة اتمعات      
 .القاعدة القانونية السيما تلك املرتبطة بتنظيم األحوال الشخصية 

 

 الظرف االعتقادي. أ

 

 من الدستور القاضـية  2بين و ال كالم يثار حوله، السيما بعد عرض نص املادة           
صارخ على اختـاذ الدولـة اجلزائريـة        اليت حتمل التصريح ال    " اإلسالم دين الدولة  : " بأن

لإلسالم دينا هلا، و ذلك ملا تتسم به الشريعة السمحة مبحاربة الظلـم و إقرار املساواة، 
االجتماعية، الثقافية و   , باإلضافة إىل متيزها بالقدرة على التكيف مع التحوالت التارخيية        

باستمداد مراجعـة قـانون     ، و هو األمر الذي أدى باملقنن إىل التصريح          ...االقتصادية
  من أحكام الشريعـة اإلسالميـة    -ملا أراد ذلك  -األسرة  

1
، وهو املقيد مبا جـاء يف        

 :ال جيوز للمؤسسات أن تقوم مبا يأيت : "  من الدستور إذ تنص على9نص املادة 
1. ... 

 " .السلوك املخالف لألخالق اإلسالمية و قيم ثورة نوفمرب .2
 

ي إذن وتبعـا لذلك، أن يتجاوز بسـلوكه أخــالق          فال ميكن للمقنن اجلزائر   
اإلسالم و قيم ثورة نوفمرب، ومهـا العامالن اللذان يشكالن الثقافة الرئيسة للشـعب             

 .اجلزائري، فكلٌّ يفْخر بالثورة وكلٌّ يسِلم لإلسالم
 
 

                                                 

  . 16ص . نفس املرجع . ' إصالح العدالة ' مصنف صادر عن وزارة العدل .  1
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 الظرف الثقايف.ب

 

تكون غالبة يف اجلزائر    إن التفتح على الثقافة الغربية أمر ال مفر منه، من فئة تكاد              
العاصمة وأكرب املدن، غري أن الواقع خمتلف عن ذلك متاما ملن يتجه إىل بعـض املـدن        
الداخلية و الصحراوية على األخص وحىت الساحلية، واملقنن ال يشرع للعاصمة ويشرع 
لكل أعضاء الشعب اجلزائري، فالثقافة عربية إسالمية يف كل املدن والقرى وما خالف             

 .عدة كان شاذا والشاذ كما هو معلوم حيفظ وال يقاس عليهالقا

 

 الظروف القانونية والسياسية . 2
 

تأثر وبصفة كبرية الظروف القانونية يف نشأة القواعد القانونية مىت كونت لسـن             
 وألن السلطة املشرعة تصـنف علـى أـا     )أ  ( القاعدة القانونية حميطا قانونيا مؤثرا      

 سنها للقواعد القانونية بصفة عامة، املسارات السياسية للسلطة تلك          سياسية فتؤثر على  
 .)ب(فتقوم بالتبعة للظروف السياسية أمهية يف التأثري على سن القواعد القانونية 

 

 الظرف القانوين. أ    

 

إن املقنن اجلزائري جيرم زنا من نوع خاص، وهو ذاك املتعلق بكون أحد الزوجني              
، أما عدا ذلك فال جيرمه املقنن، بل حياول العمل 1نسية غري املشروعةطرفا يف العالقة اجل

على عالجه بطرق قد تزيد الطني بلة، من ختصيص دخل شـهري لكـل أم عازبـة                 
 . والسماح بإسقاط األجنة من أرحام املغتصبات افتراضا

 
 
 
 

                                                 

يقضي باحلبس من سنة إىل سنتني على كل امرأة متزوجة : " عقوبات اجلزائري على أنه من قانون ال339تنص املادة .  1
 تثبت ارتكاا جلرمية الزنا

 وتطبق العقوبة ذاا على كل من جرمية الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة 
 . شريكه ويعاقب الزوج الذي يرتكب جرمية الزنا باحلبس من سنة إىل سنتني و تطبق العقوبة ذاا على

 ." وال تتخذ اإلجراءات إال نتاجا على شكوى الزوج املضرور وإن صفح هذا األخري يضع حدا لكل متابعة
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 الظرف السياسي .ب

 

لزمـة مبواكبـة املبـادئ      إن الدولة بصفتها فردا من أفراد اتمع الدويل تكون م         
، وذلك ما هـو معتمـد       1األساسية الكربى للدستور والقيم اإلنسانية العاملية املوحدة      

كما أوفت اجلزائر حلد اآلن جبميع االلتزامات الدولية واجلهويـة،         : " بشهادة املقنن نفسه؛ إذ يقول    
لعـدل يف إعداد وتقدمي كـل هـذه        وذلك بتقدميها لتقارير دورية أمام جلان املراقبة، حيث تساهم وزارة ا          

 ".التقارير

 .     2  هذا وقد أبدت اجلزائر تعاونا تاما حىت مع اآلليات الدولية غري االتفاقية

 

 الظروف االقتصادية واالجتماعية  .3

 

ال خيتلف اثنان حول تأثري الظروف االقتصادية من بعيد أو من قريب على سـن               
تلفان وبصفة أوكد على تأثري الظروف االجتماعيـة         كما ال خي   )أ  ( القواعد القانونية   

 .)ب ( على سن نفس القواعد 
 

 الظرف االقتصادي .أ

 

يعاين الشعـب اجلزائري من الفقر وإن مل يكن كله فبنسبة معترب منه، والشواهـد  
 مليون أسرة حتت 2 ماليني بطال، 4على ذلك كثرية منها، أن اجلزائر تعاين من 

 ألف هكتار من األراضي الزراعية أصيبت بالتصحر منذ 250، البيوت القصديرية
 ، ذلك و أنـه من3 باملائة من الذكور يتطلعون إىل الفرار من البلد%43االستقالل، 

 املدن والقـرى ما يعاين الفقر املدقـع و مثاهلا بلديـة محام الضلعة 

                                                 

جريدة " . التعديل يتم يف إطار الشريعة اإلسالمية " بوتفليقة يؤكد بشأن موضوع قانون األسرة . أمين حركات .  1
  . 3، 1ص  . 2004 سبتمرب 11االثنني : درة يف تاريخالصا . 1202العدد . السنة الرابعة . الشروق اليومي 

  . 53ص . املرجع السابق . مصنف صادر عن وزارة العدل .  2

. عدد خاص " . نقد ملشروع التعديالت لقانون األسرة " قانون األسرة يف امليزان . جمموعة من أئمة اجلزائر العاصمة .  3
  . 3،4ص 
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ه إال مثـال ومثيالا    ، و ما هذ   1باملسيلة اليت يرتفـع فيها معدل الفقر يومـا عن يوم        
  .  كثرية

 

 الظرف االجتماعي .ب

 

 باملائة من جمموع عقـود      %0,01 لقد بلغ تقدير نسبة تعدد الزوجات يف اجلزائر        
 ماليني عانس   9 ما ميثل    3 باملائة   %75، كما بلغت نسبة العوانس إىل       2الزواج املربمة 

 مليـون   30ر مـن     مليون عازب ذك   18 سنة، كذا    35 ماليني جتاوزن سن     4منهن  
، مقارنة بعدد شبكات الدعارة املفتوحة على كامل التراب الـوطين           4نسمة يف الوطن  

 4000 ينتجن   سنويا أم عازبة    3500، و 5 شبكة 12000واليت بلغت ثنتا عشرة ألف      
 به يف الشوارع واألماكن العمومية      يرمىأربعة أالف طفل خارج إطار الزواج أغلبهم        

، وهي النسب اليت ال تربح أن تتطور دوريا تطورا مرهبـا            6هاكاملزابل واملقابر و غري   
 19 طفل زىن خالل السنة ما ميثل        7000مهيبا حيث بلغت حسب آخر اإلحصاءات       

  7 طفل يوميا ؟20إىل 

 

إضافة إىل ما خلفت العشرية السوداء من أرامـل، و كذا نسبة املطلقـات اليت             
ل العامل، و اليت ما كان التعدد ميثل فيهـا          ال يستهان ـا، كما هو احلال يف سائر دو        

ولو نسبة صغرية، بل كانت كلها تتعلق؛ إما بعدم التكافـؤ الفكري بني الــزوجني              

                                                 

 28: الصادرة يف تاريخ . جريدة اخلرب ). معدل الفقر يف ارتفاع مستمر ( ضلعة باملسيلة بلدية محام ال. األغواط . ب .  1
  .9ص  . 2005جويلية 

  .75ص . املرجع السابق . بن داود عبد القادر . د.  2

 www.awfarab.org:  عن موقع . 3

  www. Alanabi . com:عن موقع .  4

  .4ص . رجع نفس امل. جمموعة أئمة اجلزائر العاصمة .  5

: الصادرة يف تاريخ . 4428عدد . السنة الرابعة عشر . جريدة اخلرب . املختصون يدقون ناقوس اخلطر . سجية . ب.  6
  .  12ص  . 2005 جوان 22

  .2ص  . 2006 جويلية 26الصادرة يوم "   le quotidien d’Oran "جريدة  .  7
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واالقتصادي واالجتماعي، اخليانة الزوجية والغيـرة املفرطة واحنراف الزوجـة وإمـا           
ـ            ن بـني   بضعف الوازع األخالقي والديين لدى الزوجني أو أحدمها، كذا فوارق الس

الزوجني املعتربة يف كثري من الزجيات، وتدخل أولياء الزوجني يف حيامـا مث عقـم               
 باملائـة   %55، وقد بلغت نسبة الطالق عموما يف كل أقطار العامل           1الزوجة أو الزوج  

، وأيضا حتقق وفاة املواليد الذكور أكثر من اإلناث الـذي أحلـق      2من حاالت الزواج  
اإلناث يف السنوات األربع عشرة األخرية حيث بلغ الفارق      فاصال ضخما بني الذكور و    

 .    3 ذكرا6208

 

، ال ميكنها إال أن حتفـز       السيما االجتماعية منها  باستنطاق كل الظروف السالفة     
على التعدد وبإحلاح شديد، ما يضفي على النصوص املطبقة على تقييد تعدد الزوجات             

 .وضا من حيث مصدرهاوعلى األخص تلك اليت جاء ا التعديل غم

 

فاألصل النظر إىل كل تلك الظروف لبلوغ أوال اإلرادة التشريعية، مث إن املقنن ال              
يشرع إال إذا دعته احلاجة إىل ذلك، فإرادته يف التنظيم هي الداعية بالتدخل لوضع مثل               
 هذه النصوص، ما يعين تأكيدا أن النصوص القانونية هذه ال مكانة هلا يف أهم املبـادئ               

، 4الدستورية، إذ تعد هذه األخرية من أوىل املعايري اليت يتم سن القانون مع موافقتـها              
  .باعتبار مكانتها الرئيسة يف أي نظام قانوين

 

     املساواة يف القواعد الدستورية _ ثانيا
 

 31،  29، السيما يف املادتني     5تكرس أحكام الدستور املساواة بني الرجل واملرأة      
ساواة اليت جيب يف هذا الصدد توضيحها معىن وبعدا، بعد أن أثــارت             وهي امل ،  1منه

                                                 

  .1عدد  , 2001سنة .  ماي 18. جملة املوثق . القانونية للطالق الواقع خالف النصوص . داود بن صاحل . أ .  1

  .  من املذكرة 5أنظر ملحق رقم  . www.Islammemel.net : عن موقع .  2
 .  www.ons.com: عن موقع.   من املذكرة 5أنظر امللحق رقم .  3
  . 1ص . املرجع السابق . أمين حركايت .  4

  . 16ص . املرجع السابق . ل مصنف صادر عن وزارة العد.  5
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املساواة هذه بالذات الكثري من اجلدل وطرحت درجة من الغموض على املفهوم العام             
 . للنصوص

 

إن املدقق يف املبادئ التشريعية الرئيسة اليت ال يفتأ املقنن أن يسن قانونا إال بعـد                
اخلالف حول مفهوم املساواة الواردة يف الدستور باملواد    وضعها نصب األعني، جيد بأن      

املشار إليها على األخص، ما نشأ إال نتيجة لسوء فهم خـالص؛ ذلـك أن الشـعب                 
 الدولية اليت أقر    قاجلزائري شعب مسلم، وهو ما أقره الدستور وعمل به يف كل املواثي           

اواة عند الغربيني، لألسس     ختتلف عن املس   -دين اهللا -مضامينها، واملساواة يف اإلسالم     
 .2اليت تنبين عليها اتمعات يف اإلسالم ولدى الدول الغربية

 

فاملساواة يف اإلسالم هي منح كل ذي حق حقه من غري ظلم أو هضم للحقـوق                     
واحلريات، واليت ال تعدو أن تتمثل فيما شرعه اهللا لكل من الرجال والنساء مجعا أحيانا               

 تأسيسا على اجلبلة، على الطبائع، حبسب املقدرة واخللقة عموما،          وفرقا أحيانا أخرى،  
                                                                                                                                                      

تستهدف املؤسسات ضمان : "  على 31و تنص املادة " . كل املواطنني سواسية أمام القانون : "29تنص املادة .  1
مساواة كل املواطنني و املواطنات يف احلقوق و الواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان، و حتول دون 

 ".  علية يف احلياة السياسية، و االقتصادية، و االجتماعية، و الثقافيةمشاركة اجلميع الف

فمهما ارتقت املرأة يف مستواها العلمي والثقايف ومهما كانت دوافعها النفسية أو االقتصادية للخروج إىل العمل، تبقى . 2
يان الذي أُجِري بني الفتيات يف بعض رغبة املشاركة يف تكوين أسرة إحدى أهم مكونات فطرا األصلية، كما يشري االستب

إن الثقافة : " ، إحدى مناصرات حترير املرأة ، على هذا األمر فقالت إهلام منصورالدول العربية، وقد أكدت الـدكتورة 
ثقفات هن كما مل تفعل بعد يف الرجل اللبناين فهي كذلك مل تفعل بعد يف املرأة اللبنانية اليت تعترب مثقفة ألن أغلب النساء امل

راضيات بوضعهن، ويعملن على ترسيخه، وينادين بوجوب إعطاء حقوق للرجل تفوق حقوق املرأة، وهذا الواقع يدلنا داللة 
مباشرة واضحة أن العلم بالنسبة للمرأة اللبنانية ليس سوى وسيلة للحصول على الزوج األفضل وذلك ألن أغلب الشبان قد 

زوجات املثقفات، والثقافة هنا تأخذ طابع الزيادة اخلارجية عند املرأة فهي ال تنصهر مع أصبحوا اليوم مثقفني ويفضلون ال
 " .  شخصيتها كي تغريها من الداخل 

أحد فالسفة الغرب املعاصرين حيث " أوجست كونت" هذه احلقيقة يف تباين أهداف املرأة والرجل أكد عليها  الفيلسوف 
، ويقول " إىل آيات متباينة يف احلياة ، فمرمى الرجل هو العمل وآية  املرأة احلب واحلنان إن الرجل واملرأة يهدفان : " يقول 

حىت يف الزواج ال يوجد مساواة بني الرجل واملرأة ، ألن هلما حقوقاً وواجبات خمتلفة فالرجل قَوام على : " الفيلسوف أيضاً 
. املرأة بني التحرير و التغرير. ى قاطرجي .  د " . من مهـوم املادة البيت وهو الذي يعول املرأة ، ألن املرأة جيب أن جترد

  . www.saaid.net :عن موقع
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يف حني أن املساواة عند الغربيني ومن سايرهم؛ مساواة مادية، إذ هي عندهم مسـاواة          
بني الرجل و املرأة على أساس أن النساء قادرات على كل ما يقوم به الرجال وأن كل                 

، غري أن هذا املفهوم     1و اجلنس البشري  من الرجال والنساء يعتربون من جنس واحد وه       
ال يتناسب مع مفهوم املساواة يف اللغة، وإمنا يتناسب مع املماثلة؛ ألن هذه األخرية هي               

 أَنه يسـد    ؛ فمعناه ،هو ِمثْله علـى اِإلطالق   : فِإذا قـيل اليت تكون بني املتِفقَيِن متاما،      
،  أخـرى  اٍو له فـي جهٍة دون جهةٍ      فهو مس  ؛ هو ِمثْلُه فـي كذا    :مسده، وِإذا قـيل  

ريد أَن الـمشبه به حقـري كمـا أَن        تهو مثَـيلُ هذا وهم أُميثالُهم،      : والعرب تقول 
 وأما املساواة فتحمل املثيل و غريه، فكل خمتلف يف اجلـنس ميكـن أن               ،هذا حقـري 

لة احلقوق و  مسأ–يتساوى يف أمر دون آخر، وإذا قيل باملساواة يف هذه احلالة بالذات               
ألن الرجال خيتلفون عن النساء جبلة فتشريعا،       ،  2 صح -احلريات اليت يضمنها الدستور   

 :ألسباب يطول شرحها وجمملها يربز يف
، قال الرسول   نقصان يف عقل و يف دين     أن النساء يتميزن ب   : الفوارق يف اخللقة   �

و مب يا   : فقلن ﴾ر أهل النار    يا معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكث       ﴿ :  صلى اهللا عليه و سـلم     
تكثرن اللهم و تكفرن العشري و ما رأيت من ناقصات عقل و ديـن               ﴿: قال رسول اهللا ؟  

 و ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول اهللا ؟         : قلن ﴾أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن       
فـذلك مـن     ﴿ :قال .بلى: قلن ﴾أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل         ﴿ :قال

 فذلك من نقصـان     ﴿:بلى قال : قلن ﴾قصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل و مل تصم           ن
إين أحرج عليكم حق    ﴿: صلى اهللا عليه و سلم       فقد قال رسول اهللا      ضعف يف اخللقة  و،  3﴾دينها

  .4﴾الضعيفني اليتيم و املرأة

                                                 

 .الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان: عن . 26/06/2005 . !؟..ملاذا املساواة . بسام القاضي. 1

  .  610ص  . 11اجلزء . املرجع السابق . ابن منظور .  2

حتت رقم . كتاب اإلميان . و الترمذي يف سسنه  . 293حتت رقم . كتاب احليض .  يف صحيحه رواه البخاري.  3
 .  بلفظ مقارب 2538

  . 9289حتت رقم . مسند باقي املكثرين من الصحابة . رواه أمحد يف مسنده  .  4
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  على وليها قائم إىل حني نكاحهـا،         وجوب النفقة لألنثى  ؛  الفوارق يف احلقوق   �
، وجـوب   ] و آتوا النسـاء صـدقاتهن نحلـة       [:  هلا لقوله تعاىل   الصداقووجوب تقدمي   

ا بصفة أوىل مقارنة بالرجل، كذا إكرام الـزوج         ه و عدم ظلم   االستوصاء باألنثى خريا  
  :    صـلى اهللا عليـه وسـلم       حتمته الشريعة لقول النيب      معاشرا هلا باملعروف واجب   لزوجه و   

 الذي تأخذه ال يكون إال نصف ما حيصل         املرياث، كما أن    ﴾خياركم خريكم ألهله     ﴿
    1 ]يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين [: عليه الرجل كقاعدة، قال تعاىل

 عدة، و عليها    ليس على املرأة جهاد غري احلج و العمرة       ؛  الفوارق يف الواجبات   �
لمطلقات يتربصـن بأنفسـهن ثالثـة       و ا  [:يف حالة وفاة زوجها أو طالقها منه، قال تعاىل        

و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسـهن أربعـة             [ وقوله أيضا    ]قروء  

: ، و قال أيضا   ]و أوالت األحمال أجللهن أن يضعن حملهن         [:  و قال أيضا   ]أشهر و عشرا    
 م يحضـن  و الئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر و الـئي ل               [
[. 
 

 الفرع الثاين
  مكانة قيود تعدد الزوجات من النصوص التشريعية العادية

 

 يف استثناء على القاعدة من قبل السلطة        تنشئتدخل يف هذه الدراسة، القيود اليت       
التنفيذية، اليت تلعب دور املصِدر األساسي يف سن قيود تعدد الزوجات الضابطة حلقوق       

واحد من املساواة يف اتمع اجلزائري، فمرة تظهر يف سلطة          الرجال و النساء على قدر      
 و مرة تظهر يف سلطة أدىن منها درجة         ،)فقرة أوىل   ( تنفيذية عليا جتسد إرادا بأوامر      

 -منشأة و بصفة جزئية تفرعا عن مهام صالحيات السلطة األوىل         -جتسد إرادا تلك    
 :وهو كله ما يظهر يف) فقرة ثانية ( مبناشري 

 مكانة قيود تعدد الزوجات من األوامر الرئاسية : لفقرة األوىل ا
 مكانة قيود تعدد الزوجات من املناشري الوزارية : الفقرة الثانية 

                                                 

  .11من اآلية . سورة النساء .  1
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 مكانة قيود تعدد الزوجات من األوامر الرئاسية : الفقرة األوىل
 

    يف التشريع اجلزائري الـدور املهـم         -الرئاسية منها على األخص   -تلعب األوامر   
، استنادا على مكانة السلطة املصدرة      )أوال  ( والبالغ ملا حتتل من مكانة قانونية دستوريا        

 . )ثانيا  ( هلا وجماالت صدورها وقوا اإللزامية تبعا لذلك كله
 

 سلطة رئيس اجلمهورية يف إصدار األوامر_ أوال
 

 إصـداره   لرئيس اجلمهورية احلق يف إنشاء، سن و تشريع نصوص قانونية بواسطة          
 .ألوامر، هذه األداة اليت متثل العمادة األمثل يف بروز سلطة رئيس اجلمهورية

 

أقام الدستور احلق لرئيس اجلمهورية يف إصدار األوامر على وضعني من احلـاالت             
تستوي فيها أحقية الرئيس يف إصدار مثل هذه األوامر، سواء كان ذلك يف حـاالت               

علـى   125،  124،  120،  93، و ذلك مبوجب املواد      العادية أو يف احلاالت املعاكسة    
، و من املالحظ أن هذه الصالحية مطلقة؛ إذ ال حد هلـا  19961األخص من دستور   

من حيث اال، فلرئيس اجلمهورية أن يصدر األوامر يف كل ااالت اليت يرى فيهـا               
ئاسية اسـتنادا   ، فبإرادته احملضة يقوم رئيس اجلمهورية إذن بإصدار األوامر الر         2حاجة

 .على املواد املشار إليها أعاله

 

                                                 

مىت كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساا  تتيح للرئيس احلق يف إصدار األوامر 93فاملادة .  1
 فتتيح للرئيس الصالحية نفسها مىت جتاوزت مدة املصادقة على 120الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراا ، أما املادة 

 125 تدعم املادة  فهي اليت تتيح له أن يشرع بأوامر يف كل األحوال، كما124، و أما املادة )يوم75(قانون املالية 
 .سابقتها قتحيل التنظيم لرئيس اجلمهورية يف كل ما ليس من صالحيات الربملان أن يشرع فيه 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف .  و تأثريه على استقاللية الربملان 1996التشريع باألوامر يف دستور . حمديد محيد .  2
 .  وما يليها 53ص  . 2002-2001سنة . كلية احلقوق . زائر جامعة اجل. فرع اإلدارة و املالية . القانون 
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إن سلطة رئيس اجلمهورية ليست كما تبدو مطلقة بال شرط أو قيد، بالرغم من أن         
هذا األخري غري مؤثر بدرجة معتربة و لكنه يبقى بأثره القانوين قائم، و هو يظهـر يف                 

 :مظهرين أحدمها شكلي و اآلخر موضوعي

 

، مهمـا   -أوامر- إصدار األوامر يف هذا الشكل األخري        فهو أن يتم  : فأما الشكلي 
كان مضموا إذ قد حتمل األوامر مضمونا عدة أشكال من التشريعات املعلومة، غـري              
أا إذا صدرت حتت تسمية خمالفة لتسمية األمر صارت إىل إجراءات أخرى و شروط              

لـوزراء، و هـو     أوسع و إجراءات أعقد و أطول، و أن تتخذ هذه األوامر يف جملس ا             
 .من الدستور  124/5الشرط الثاين الذي نصت عليه املادة 

 

فيتمثل يف أن لرئيس اجلمهورية أن يصدر أوامـره يف احلـاالت            : أما املوضوعي و
العادية يف مدتني تتخلل إحدامها الدورتني العاديتني للربملان، و تأيت ثانيهمـا يف حالـة    

:  من الدستور إذ جاءت تقضي مبا يلي       124/1شغوره، وهلذين الشرطني تعرضت املادة      
، ومـن   " لرئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان               "

املهم هاهنا اإلشارة إىل أن الفقرة الثالثة من نفس املادة، تقضي بإلغاء كـل األوامـر                
 .لك بعد أن يتم عرض األمر على الربملانالرئاسية اليت ال يوافق عليها الربملان، و ذ

 

القواعد العامة  :"  من الدستور بالتشريع يف    122/2إن الربملان خمتص مبوجب نص املادة       
املتعلقـة بقانون األحـوال الشخصيـة، وحـق األسـرة السيما الزواج والطالق والبنـوة واألخـالق             

فس اال نظرا لطبيعة الوسيلة     كما أن رئيس اجلمهورية خمتص بالتشريع يف ن       ،"والتركات
، فال جمال حيد صالحياته يف إصدار األوامر فيمـا تعلـق            1-األوامر-اليت يتدخل ا    

باألحوال الشخصية، مبوجب جمموع النصوص اليت تناولت النص على أحقية رئـيس            
اجلمهورية يف إصدار األوامر، و منه فلرئيس اجلمهورية إذن أن يصدر األوامر يف جمال              

                                                 

مذكرة  . 1999 أفريل 15مكانة رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري انطالقا من رئاسيات . آسي نزمي .  1
 كلية احلقوق        .جامعة اجلزائر . فر ع القانون الدستوري و علم التنظيم السياسي . لنيل شهادة املاجستري يف القانون 

 . 73ص . بدون سنة . والعلوم اإلدارية 
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حوال الشخصية على غرار كل ااالت األخرى اليت يتشارك و الربملان يف التشريع             األ
 .فيها أو ينفرد هو لوحده بإصدار األوامر فيها

 

  يف قيود تعدد الزوجات02-05تأثري األمر الرئاسي _ ثانيا
 

ال يتعدى القيـود العامـة       11-84إن الذي كان عليه العمل يف ظل القانون رقم          
املصرح ا يف القانون، على غرار قيد حترمي زواج اخلامسة من النسوة وكذا             املعلومة و 

اجلمع بني األختني و حتقيق العدل و املربر الشرعي و النفقة و اإلعالم أيضا، باإلضافة               
إىل إعمال الشرط، و هذا بالرغم من أن املناشري جاءت مفسرة معللة كاشـفة جلـل                

كان يف التطبيق؛ فاملنشوران مل يتم نشـرمها يف  غموض اكتنف القانون، و لكن العيب       
 ما ساهم يف عدم العلم ما بصفة كبرية، ليس فقط بني املعنيني مـن               1اجلريدة الرمسية 

، بـدليل أن    -قضاة و غريهم  -أفراد الشعب و إمنا حىت بني املعنيني من رجال القانون           
 .الكثري منهم اليوم جيهل صدورمها 

 

جاء معدال و متمما لقانون األسرة، محل معه تعديال لقيود          إن األمر الرئاسي الذي     
 :تعدد الزوجات من حيث الشكل و املوضوع

، فإن أهم ما يربز هو استحداث مواد تتعلق بتعدد الزوجات           من حيث الشكل  فأما  
 إىل فقـرات    8وذلك بعد أن مت تقسيم املادة        1 مكرر   8 واملادة مكرر   8 السيما املادة 

 عبارة عن فقرة واحدة، كما جعل لتحرمي اجلمع بني األختني نقطة ثالث بعد أن كانت 
  بعد ما كانت مدرجة يف فقرة ثانية من نفس املادة 30مادة ـة على حدة يف الـرابع

                                                 

وهو ليس بشرط لسريان املناشري، ملا متتاز به هته األخرية من طبيعة خاصة يف اإلعمال و اإلعالم لكوا خاصة بقطاع .  1
 ذلك كون هذه املناشري والعتبارها من اآلليات اليت تستعملها السلطة اإلدارية حلسن سري قطاعها و تنظيمه، و خيرج عن

 من املرسوم رقم 9/1تتضمن قواعد م املواطنني على عني التحديد كما هو احلال يف منشوري احلال، تطبيقا لنص املادة 
 الذي ينظم العالقـات بيـن اإلدارة 1988 يوليـو سنه 4 املوافـق 1408 ذي القعدة عام 20 املؤرخ يف 88-131

  .  1013ص  . 27 رقم اجلريدة الرمسية. واملواطن 
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 و ذلك بعد ما أُلغي متاما قيد حترمي زواج اخلامسة تصـرحيا             ،11-84 يف ظل القانون  
إلغـاء الواجبـات    ،  س نص املـادة   ضمن احملرمات من النساء، الذي كان واردا يف نف        

الزوجية القائمة على الزوج منفردا و إدراج واجبات الزوج بواجبات زوجته يف نـص              
 من التعديل، الذي جاء يف األمر بعد ما كانت ختصص لكل مادة على حدة               36املادة  

 ؟،!وبذلك مت إلغاء العدل بني الزوجات كواجب على الزوج قبل زوجاته املتعـددات            
 إىل  6 بعشر نقاط بعد ما كنت بسبع فقط؛ إذ قسـمت النقطـة              53ملادة  صـارت ا 

 وشملت 10 و- ألغيت37ألن املادة - فقط 8 وشملت خمالفة أحكام املادة 6: نقطتني
 . ملخالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج8الضرر املعترب شرعا، وخصصت النقطة 

 

و استحداث قيد قانوين جديـد؛ أال         ، فأهم ما يالحظ ه    من حيث املوضوع  وأما  
من قانون األسرة بعد التعـديل،    8/2،3وهو قيد اإلذن القضائي املذكور يف نص املادة        

مع التأكيد على وجوب إعالم الزوجة بالزواج اجلديد و املرأة املقبل على الزواج ـا               
قانون قبل التعديل،   بالزواج األول، و هنا مت إيراد لفظ املرأة بدل الزوجة السابقة يف ال            

وما يعترب من األمور املتممة من األمر أيضا، إضافة عبارة الشروط الضرورية للحيـاة              
الزوجية اليت أدرجت ضمن املسائل اليت يتأكد القاضي من توافرها لـإلذن بـالزواج              

 . الالحق، و اليت ما زادت املادة إال لبسا

 

 من قانون األسرة،    8كانا يف املادة    لقد مت استبدال لفظي الغش وعدم الرضا اللذان         
 من القانون بعد التعديل، و بقي حق التطليق قائما  مكرر8بكلمة التدليس يف نص املادة 

مع االختالف يف التأسيس، هذا و قد أحلقت خمالفة قيد اإلذن القضائي جبزاء صـارم،               
 احلالة الـيت    مفاده فسخ عقد الزواج مىت مت إبرامه دون الترخيص القضائي املسبق، يف           

 من قانون األسـرة  1 مكـرر  8تكتشف فيها املخالفة قبل الدخول، تطبيقا لنص املادة        
 .حمينا
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و اليت تعد من األسس التشريعية      - من القانون    19مس إمتام القانون أيضا، املادة      
، حبيث أضيف فيها االعتداد بالشرط الالحـق        -لقيد الشرط العقدي املانع من التعدد     

اج مع اشتراطه رمسيا، بعد أن كان الشرط املعتد به ذاك الذي يتم بإبرام عقد               لعقد الزو 
الزواج ليشمله العقد كبند من بنوده، و أكثر من ذلك أن اإلمتام جاء مصرحا بقيد عدم 
التعدد، ختصيصا له دون الشروط األخرى اليت ميكن اشتراطها يف عقود الزواج، بالرغم             

 .هامن كثرا و عدم إمكان حصر

 

وبعد أن كان العقد الذي حيوي على شرط منايف ملقتضياتـه أو مانع أو اختـل               
 باطال  -عقد الزواج -أحد أركانه أو ثبتت فيه ردة الزوج؛ فاسخا، أصبح ذات العقد            

 مـن   32مىت اشتمل على مانع أو شرط يتناىف و مقتضياته، إثر اإلمتام الذي مس املادة               
ليه إحداث لتضارب صارخ مقارنة مبا أُحـدث يف املـادة           القانون، ويف اإلمتام املشار إ    

 ؛ حبيث جعلت من الزواج الذي تتوفر فيه تلك العوارض           34املشار إليها أوال واملادة     
باطال، يف حني بقيت املادة األخرية تفسخ كل عقد على حمرمة، وألن التحرمي من موانع 

نن وقع يف فجوة كـبرية جيـب        الزواج األبدية أو املؤقتة، فإن التضارب صريح و املق        
تداركها بسرعة قبل تضارب األحكام حوهلا والقرارات، وما يزيد الطني بلة، أن املادة             

 محلت حكما مغايرا متاما لألحكام السالفة؛ إذ اعتربت أن كـل شـرط خـالف        35
 .1مقتضيات العقد باطال مع اإلبقاء على العقد صحيحا

 

ية املطالبة بالتطليق تأسيسا على خمالفة أحكام  إمكان53 من املادة 6تناولت النقطة 
 بعد ما ألغيت، و كأن املشرع بعد وضعه للشـروط           37 ومل تذكر املادة     8نص املادة   

املنصوص عليها يف القانون بأمله يف تقييد للتعدد بصفة عامة، أدرك اسـتحالة التعـدد        
 ي حاالت ـئيا و فمكنا جزـبالصفة املشروطة، و مبعىن آخر، فإن التعدد الذي صار م

                                                 

ومن املمكن تقدمي اقتراح حلل حول تضارب النصوص القانونية الثالثة، مؤداه أن فسخ العقد ال يكون إال قبل الدخول .  1
 . بالشروط اليت أوردها املالكية يف ذلك، أما بعده فال فسخ وال بطالن ميس العقد بل يسلط احلكم على الشرط دون العقد
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، ذاك املقصود منه التعدد الثنائي أما الرباعي فأمسى         -إن صح التعبري  -حمصورة و شاذة    
 .  مستحيال

 

ومن كله فاألمر الرئاسي مثَّل التعديل اجلذري بصـدوره، بإدراجـه لقيـد اإلذن              
ل القضائي على األخص، وإتباعه ببعض التعديل واإلمتام، بترتيب اجلزاء على خمالفة ك           

من القيود املشمولة بالنصوص القانونية قبل التعديل وبعده، فمكانته ضمن كل ذلـك             
 .   واضحة صارخة صرحية

 

 مكانة قيود تعدد الزوجات من املناشري الوزارية: الفقرة الثانية
 

متثل املناشري الوزارية يف كشف لبس وتفسري النصوص القانونية ضمن أطر حمـددة             
ا فيها من إكمال قانوين وكشف للبسه ودرئ ملثالبـه، السـيما           مكانة بالغة األمهية، مل   

بالنظر إىل أطر تطبيقاا وجماالت إعماهلا الواسعة بتأثريها على جل ااالت التشريعية            
، ومتثل قوا اإللزامية يف خضم جمموع       )أوال  ( مبا فيها املرتبطة مبادة األحوال الشخصية       

 .)ثانيا ( ها من عدمه التشريعات، املفتاح لالستناد علي
 

 سلطة وزير العدل يف إصدار املناشري _ أوال
 

إن أهم سلطة تكسي منصب الوزير، تلك املرتبطة بالتسلسـل و الـيت تشـمل               
اختصاص التأديب، و تتمثل يف أوجه عدة متباينة و متجانسة؛ إذ مبوجبها يقوم الوزير              

بوا، و مبوجبها أيضا يقوم الـوزير       بترقية املوظفني و معاقبتهم على األخطاء اليت يرتك       
بتوجيه األوامر والتعليمات، وإصدار املناشري اليت متثل القاعـدة األساسـية للعمـل              

، و منصب وزير العدل على غرار غريه من املناصب، خيول لشاغله صالحية             1الوزاري

                                                 

 1990سنة . الطبعة اخلامسة . اجلزائر . ديوان املطبوعات اجلامعية . حماضرات يف املؤسسات اإلدارية . و أمحد حمي. د.  1
  .  148ص .
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 أو باألحرى سلطة إصدار املناشري من أجل بلوغ توحيد تطبيق النصوص القانونيـة يف             
وهـو هـدف كـل      -جمال كل هيئة أو جهاز مرتبط من قريب أو من بعيد بالوزارة             

، وسبب االستعمال الوفري للمناشري يف القطاعات اإلدارية مبا فيها الـوزارات            -منشور
وعلى األخص وزارة العدل، كون املناشري متثل وسيلة مشمولة بالسرية؛ إذ أن نشـرها       

ة، كذا السرعة يف إعـدادها وإصـدارها؛ ألن ال          يف اجلريدة الرمسية غري وارد كقاعد     
شروط شكلية تقيدها، وتفلت املناشري أيضا من صالحيات القاضـي اإلداري لـذات             
السبب األخري، فالقاضي اإلداري يراقب حتقق الشكليات من عـدمها يف الـدعاوى             

 اليت تعد أساس    اإلدارية مبا فيها املتعلقة باإللغاء، كما أنه حيقق السلطة الرئاسية اإلدارية          
العمل اإلداري مهما كانت درجته،وألسباب غريها؛مثل أنه يغطي يف كثري من األحيان            

 .1دور النص التنظيمي طاملا أن هذا األخري غائب إىل حد ما عن السن التنفيذي

 

إعماال لذلك وتأكيدا للصالحية ذاا لوزير العدل، السيما فيما خيص صـالحيات            
املرفق و مبادة األحوال الشخصية، أصدر املقنن اجلزائري املرسـوم          التنظيم اليت ترتبط ب   

 اليت جاء 3، الذي تضمن املادة   2 املتضمن حتديد صالحيات وزير العدل     115-80رقم  
يعد وزير العدل و يقترح، يف إطار التشاور و يف حدود صالحياته، املشاريع التمهيدية للنصـوص                : " فيها

 : التاليةالتشريعية املتعلقة بالقضايا
، ومـن   "األحوال الشخصية وقانون األسرة، السيما الزواج و الطالق و البنوة و األهلية و التركة             _ 

، فـإن الـوزير           -اليت تعد مفسرة لـه    -ذلك فإن القانون و باعتباره أمسى من املناشري         

                                                 

حبث ماجستري فرع الدولة            . مكانة املناشري والتوجيهات يف هرم املعايري القانونية اجلزائرية . عزوز الياقوت .  1
  .2004-2003سنة . بن عكنون . كلية احلقوق و العلوم اإلدارية . زائر جامعة اجل. واملؤسسات العمومية 

مؤرخة  . 16اجلريدة الرمسية رقم  . 1980 أبريل سنة 12 املوافق 1400 مجادى األوىل عام 26مرسوم مؤرخ يف .  2
جريدة  . 1989 يوليو  25 ممضي يف 129-89 باملرسوم التنفيذي رقم مبطل كامل . 634ص  . 1980 أفريل 15يف 

 26 ممضي يف 409-02باملرسوم التنفيذي رقم مبطل جزئي  . 802 ص 1409 ديسمرب 23 مؤرخة يف 30رمسية رقم 
-04و أخريا املرسوم التنفيذي رقم  . 3ص  . 2002 سبتمرب 29 مؤرخة يف 80اجلريدة الرمسية رقم  .  2002نوفمرب 
 سنة 67 حافظ األختام منشور يف اجلريدة الرمسية رقم  حيدد صالحيات وزير العدل2004 أكتوبر 24 مؤرخ يف 333
2004.  
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نصوص طاملا أنه يساهم يف وضع هذه القوانني من بني أعلم اهليئات بالتفسري الصحيح لل      
القانونية، و منه فإن لوزير العدل إصدار املناشري خاصة يف جمال األحوال الشخصية اليت              

 . يبادر بوضع مشاريع بعض قوانينها أو كلها
 

 تأثري املنشوران الوزاريان يف قيود تعدد الزوجات_ ثانيا
 

 ال حتوي قيدا واحـدا      11-84كانت قيود تعدد الزوجات مبجملها يف ظل قانون         
نة بالقيود اآلنية، وكانت القيود يف ظله أيضا غري واضحة بالقدر الذي هي عليـه               مقار
 .اليوم

 

فهي اليوم أكثر وضوحا، بالرغم من أن املقنن ملا قام بإصدار األمر مل يبني التبـيني                
الالزم للقيود، فلم يفسرها ومل يبني إجراءاا و إمنا ترك الباب مفتوحا لالجتـهادات              

طات املختلفة، على غرار القضاة كل حسب اختصاصه، وفقهاء القانون          النابعة من السل  
كل حسب اجتهاده، ما جيلي للمنشورين الوزاريني حمـل املدارســة واالطـالع،            

 .املكانة يف تنظيم قيود تعدد الزوجات ضمن التشريع املعمول يف اجلزائر

 

ما ما تعلق منهما    لقد ألغى األمر بطريقة مضمرة؛ بعضا من أحكام املنشورين، السي         
 زادت بعد ما جاء التعـديل          102-84بقيد اإلذن القضائي، غري أن أمهية املنشور رقم         

واإلمتام مغفال حتديدا لقيد املربر الشرعي أو مفهوما له، و لكن باملقابل فـإن األمـر                
أوجب الزوج بإعالم الزوجة و املرأة املقدم على التعدد ا، ما يعـين إسـقاط إلـزام           

عالم الذي كان قائما على املوظف العمومي أو املوثق يف ظل املنشور املذكور أعاله، اإل
وباملوازاة فإن عدم اإلعالم يعين بالضرورة عدم الترخيص؛ ذلك أن اإلعالم أصبح واجبا 
و دونه عدمه الذي يضاهي اجلهل أو عدم اإلخبار تدليسا، و على هذا أقام املشرع حق 

 من القانون، و أسقط األمر دور املوظف العام أو املوثق            مكرر 8 طلب التطليق يف املادة   
يف إبرام عقود التعدد ملَّا ألزم الزوج بتقدمي طلب الترخيص للقاضي املختص، وبعد أن              
ــي       ــي والتقص ــالحيات القاض ــن ص ــدل م ــن الع ــد م ــان التأك                             ك
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إذ محـل الزوج إثبات ذلك للقاضي، حول ذلك من مهامه وحده، أصبح األمر خمالفا، 
و ليس على القاضي إال النظر يف الدالئل اليت يأيت ا الزوج و يكيفها أكافية هي أم ال؟ 

 . وكذلك إثبات املربر الشرعي

وباملقابل، فإن تفسري معىن املربر الشرعي يبقى ذاك الوارد يف املنشور؛ إذ حيـدده              
، و هي اجلزئية    -املربرات-إىل غريه من املسوغات     بالعقم و املرض العضال وال يتعداه       

اليت تبقى و املبادئ القانونية العامة القاضية بأن اإللغاء ال يكون إال صراحة بـالنص أو                
 .  حمال للتطبيق إىل حني إلغاء املنشور صراحة1إضمارا باملخالفة،

 

املـربر  وبالرغم من ذلك كله فإن للقاضي الترخيص للزواج حىت لو مل ينظر يف              
 إعمـاال للنصـوص     -وهو املعمـول  -الشرعي، إذا وجد املوافقة من الزوجة و املرأة         

القانونية اليت ال تلزم القاضي إال بالتأكد من موافقة املرأة و الزوجة، و هو ما يوافق ما                 
على أن يكون ذلك كله بأمر على ذيـل العريضـة أو            ،  14-85جاء يف املنشور رقم     

ج، و ال يكون عمل القاضي هذا قابال ألي وجه من أوجـه             الطلب الذي يقدمه الزو   
 .الطعن لدخوله حتت زمرة األعمال الوالئية للقاضي

 

 الفرع الثالث
 املكانة القانونية لتدخل اإلرادة يف تقييد تعدد الزوجات

 

طاملا أن القواعد العامة تلزم العاقد على إعالم الطرف الثاين يف العالقة العقدية بكل              
فات حمل التعاقد، و أن لكل أطراف العقد اشتراط الشروط اليت يريدوا            ظروف و ص  

 فإن التنفيذ يلزم تدخل إرادة خارجة متاما عن إرادة األطراف           ،)فقرة أوىل   (  يف عقدهم 
 : فيظهر الفرع يف، )فقرة ثانية ( يف العالقة التعاقدية، للتمكني من التطبيق بأفضل الصور

 لقانونية لتدخل املرأة بإرادا املكانة ا: الفقرة األوىل
 قانونية تدخل السلطة بإرادا: الفقرة الثانية 

                                                 

سنة . بدون عدد طبعة . طباعة دار هومة . املدخل لدراسة القانون النظرية العامة للقانون . عبد ايد زعالين . د.  1
 .  و ما يليها 73ص  . 2005
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 املكانة القانونية لتدخل املرأة بإرادا: الفقرة األوىل
 

، مبا  )أوال  ( من التراضي يتفرع العلم الكامل مبحل التعاقد والظروف احمليطة بالعقد           
، وعقد الزواج )ثانيا ( ملدعمة لبعض منها يف ذلك الشروط املقيدة لبعض آثار العقد أو ا  

من الناحية القانونية كغريه من العقود يف عنصر الرضا املعترب عند إبرامه وبعده يف حتقق               
 . آثاره

 

 تدخل املرأة بالعلم _  أوال

 

أوجب املشرع اجلزائري الزوج املقدم على عقد زواج الحـق بإخبـار الزوجـة                     
 مـن   8واج منها حبالته االجتماعية كاملة، و ذلك مبوجب املـادة           واملرأة املقبل إىل الز   

قانون األسرة املعدل و املتمم، ما يعين أن اإلعالم يقوم حقا لكل من الزوجة و املـرأة                 
املقدم على الزواج منها تعددا، و ذلك ما يضفي على االلتزام القانوين طابع االزدواجية              

 :فهو من وجهني
 -اإلعـالم - يف التعدد و يف إبرام عقد زواج الحق، الذي           إعالم الزوجة بنيته  _ 1

يصل إىل درجة االستئذان نظرا آلثار قبول أو رفض الزوجة إبـرام زوجهـا الـزواج        
"         اإلسـالم ديـن الدولـة     " :  من الدستور القاضية بأن    2الالحق، و باالستناد على املادة      

يخلص  رد فيها مثل هذا اإللزام، فإنه     وعلى مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة اليت ما و       
إىل أن اجلزء من املادة الرامي إىل إقامة اإللزام على الزوج بإعالم زوجه بالزواج الالحق               
غري دستوري، و ال مكانة له ضمن القواعد القانونية الدستورية اجلزائرية و مـن مثـة                

 .فيعترب الغيا أصال
بزواجه السابق، و يف هذا إذا مت االستناد على إعالم املرأة املقدم إىل التعدد منها _ 2

نفس النص من الدستور املفضي إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية املقرة بـالتزام كهـذا؛              
السيما أا جتعل لذلك جزاء صارما يتجسد يف الفسخ للتغرير الذي أقامه الـزوج يف               
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، 1زم و دونه التغريـر    ذهن الزوجة و أهلها؛ ألن إعالمهم حبالته االجتماعية احلقيقية ال         
فيخلص إىل بروز املكانة الدستورية القانونية للقيد حمضا؛ فمكانة القيـد يف الدسـتور              

   .     موجودة و يف الشرع بصفة أسبق

 

 تدخل الزوجة بالشرط _  ثانيا
 

 من قانون األسرة املعدل واملتمم، احلق لكال الزوجني يف        19أعطى املشرع يف املادة     
دية يف عقد الزواج أو أي عقد رمسي الحق، و خص من الشروط اليت              وضع شروط عق  

مـن   2 تكون بآثارها الزمة، شرط عدم التعدد، و بالرجوع دائما إىل نـص املـادة             
الدستور اليت متثل املرجع األساسي لكل النصوص القانونية السيما مـا تعلـق منـها               

 قانون األسرة، يتبني بأن      من 222باألحوال الشخصية و تدعيمها مبقتضيات نص املادة        
املقنن اجلزائري قد خالف نص املادة الثانية املشار إليها أعاله مبخالفته للرأي الراجح يف              
املسألة، إذا استند الشرع مبذاهبه مجلة، أخذا على ذلك باإلمجاع كأصـل، وخمالفتـه              

هاداته، فإذا كـان     إذا متسك مبذهبه واقتدى بأقواله واجت      رمحه اهللا تعاىل  ملذهب اإلمام مالك    
، -املنع من التعدد  -االعتداد باإلمجاع، فال شرط يعتد به إن كان من قبيل هذا الشرط             

أما إذا كان االعتداد مبذهب اإلمام مالك و آرائه فإن  الشرط املماثل مكروه عنده، و                
ال يستتبع فسخ العقد ال قبل الدخول و ال بعده كما مت بيانه سالفا، ما يعين أن نـص                   

من القانون جاء خمالفا للقواعد القانونية الدستورية السيما اليت يتضمنها نص            19ادة  امل
 منه السابق اإلشارة إليها، فال مكانة إلرادة الزوجة يف احلد من حق زوجها يف               2املادة  

 .التعدد قانونا
 
 
  

                                                 

 . 91ص  . 1اجلزء .  شرح قانون األسرة اجلزائري .العريب بلحاج . د . 88ص . املرجع السابق . اإلمام أبو زهرة .  1
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 قانونية تدخل السلطة بإرادا: الفقرة الثانية
 

يف التدخل لتقييد تعدد الزوجات، حتقـق السلطة املمثِّلة        تربز إضافة إىل إرادة املرأة      
للقانون واملطبقة للقواعد العامة يف اال، وختتلف هلا املكانة القانونية باختالف األسانيد 
القانونية القائمة عليها من جهة، والختالف مكانتها كسلطة منفذة لقواعـد قانونيـة             

دد الزوجات من جهة أخـرى، وتظهـر يف         عامة، تطبق على كل العقود املتعلقة بتع      
 وثانيهما،  )أوال  ( صورتني للتدخل؛ أوالمها، تدخل املوظف العمومي يف تقييد التعدد          

 . )ثانيا ( تدخل القاضي باإلذن لتعدد الزوجات 

 

 تدخل املوظف العمومي يف تقييد التعدد_ أوال
 

ز يف صـور عـدة،      املوظف العمومي هذا مع اختالف مظاهره يف اال لكونه يرب         
يتجسد يف املوظف البلدي املناب عن رئيس الس الشعيب البلدي أو يف املوثق الـذي               

 أو  -مبا فيها تلك املتعلقة بتعدد الزوجات     -أناطه القانون بصالحية إبرام عقود الزواج       
يف كاتب الضبط لدى احملكمة املختصة، فإن صالحياته ختتلف ضيقا و اتسـاعا تبعـا               

 .نصوص األساس يف اختصاصاته وصالحياتهلقانونية ال

 

املوظف العام املداوم يف البلدية نيابة عن رئيس الس الشعيب البلدي الذي يقوم تبعا 
باستدعاء الزوجة السابقة و الالحقـة وإخبارمهـا         102-84ملا جاء يف املنشور رقم      

 املنشور بتحريـر    بواقعة الزواج السابق و الالحق، كذا فإنه يقوم تبعا ملا تضمنه نفس           
عقد يضمنه قبول أو رفض الزوجة السابقة و قبول الزوجة الالحقة، و يف احلالة الـيت                
يتعسر فيها استدعاء الزوجة السابقة على األخص، يقوم املوظف بتحرير العقـد مـع              

إثبات عدم حضور الزوجة السابقة، و بنفس الطريقة يتم حترير العقد املضمن القبـول               
حالة رفض الزوجة السابقة ليكون هلا حجة فيما بعد ترجع إليـه حـال              والرفض يف   

التنازع، وهذا كله بعد أن يتحقق املوظف العام هذا من توفر املربر الشـرعي الـدافع                
للتعدد، والذي ال يثبت إال بتقدمي شهادة طبية من الزوج تثبت بأحد األمرين، إما عقم               
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ك من احلاالت ال يعتد به و يرفض املوظف الزوجة األوىل أو مرضها العضال، ودون ذل     
لرئيس البلدية باعتبـاره     24-67العام تلقي إبرام العقد، وقد خول قانون البلدية رقم          

 اختصاصات احلالة املدنية يف نطاق احلدود       248رئيس اهليئة التنفيذية البلدية يف مادته       
 و مراقبة تطوراته املختلفة     اإلدارية لبلديته مبا فيها إجراءات و أعمال الزواج و تسجيله         

 .1وحفظها

 

من مثة، فإن لرئيس البلدية اختاذ تلك اإلجراءات وبالنيابة عنه يقوم املوظف العـام              
 08-90البلدي بذلك، و طاملا أن السند القانوين ذاك بقي قائما بعد صدور قـانون               

نهما على رئيس  على التوايل، واليت تضفي يف األوىل م77و  68السيما بالنظر يف املواد 
الس الشعيب البلدي صفة ضابط احلالة املدنية، و تتيح الثانية له إنابة ذاك االختصاص              
و على األخص ما تعلق منه بالزواج و حترير و تسليم الوثائق اخلاصة بذلك للموظـف   
البلدي، فإن اختصاص موظف الضبط البلـدي خمتص قانونا ومؤهل مبكانة قانونيـة            

صاتـه يف جمال تعـدد الزوجـات بالتحريـر والتحري الذي يقوم به          ملمارسة اختصا 
هو أو رئيس الس الشعيب البلدي كأصيل يف االختصاص بتلقي التصرحيات واألحكام            
القضائية، وال شك أن الشهادة الطبية ال خترج عن ذاك القبيل، فيعد تأكده الـوارد يف                

 .املنشور صحيحا قائما

 

 البلدي القيام باألعمال تلك، فإن للموثق النظـر بـنفس           كما حيق للموظف العام   
الطرق و حتت نفس الصالحيات املخولة للموظف تبعا ملقتضيات املنشور الـوزاري،            

 2 من قانون التوثيـق    5فيقوم بنفس املهام حتت نفس االختصاصات استنادا على املادة          
قود اليت حيدد القانون صيغتها الرمسية وكـذا        يعد املوثق ضابطا عموميا يتوىل حترير الع      :" القاضية مبا يلي  

                                                 

.  بدون عدد طبعة . بن عكنون اجلزائر . ديوان املطبوعات اجلامعية . دروس يف القانون اإلداري . عمار عوابدي . د.  1
  . 203ص  .  2000سنة 

. تضمن تنظيم التوثيق  ي1988 يوليو سنة 12 املوافق 1408 ذي القعدة عام 28 مؤرخ يف 27-88القانون رقم .  2
  . 28اجلريدة الرمسية رقم 
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، وما دام أن السـندين القـانونيني العـام          1 " العقود اليت يود األطراف إعطاؤها هذه الصـبغة      
واخلاص متوفرين و صرحيني يف منح االختصاص للموثق، فـإن اختصاصـه ذو حمـل         

 . ومكانته يف تقييد تعدد الزوجات ووارد مبوجب ذلك كله

 

همة حترير عقود أو حمررات إثبات قبول الزوجة األوىل و الثانية بالتعدد بعـد              إن م 
تقدمي الطلب من الزوج أحيلت عمليا لكاتب الضبط، كما هو احلال بالنسبة لسـائر              
احملررات القضائية اليت يتكفل كاتب الضبط بتحريرها مث تدوينها يف سجل خاص لدى             

ر على أن صالحية حترير حمررات القبـول و         احملكمة املختصة، و هكذا فإن العمل سا      
الرفض مبعية كاتب الضبط، و إحضار املرأتني هو التزام على عاتق الزوج الذي عليـه               
أيضا إثبات املربر الشرعي فيما بعد أمام رئيس احملكمة، إعماال للقواعد العامة املنصوص  

 .        8عليها يف قانون األسرة يف مادة القيود، املادة 
 

 تدخل القاضي باإلذن لتعدد الزوجات_ نياثا
 

خول قانون األسرة لقاضي األحوال الشخصية صالحية التأكد من توافر قيود تعدد            
 8الزوجات بإبراز سلطته بالبت النهائي يف الطلب املقدم إليه، حبسب ما تضمنته املواد              

ئر القيـود    خاصة، باإلضافة إىل سائر املواد اليت تتضمن سا        1 مكرر   8 مكرر و    8و  
األخرى اليت اتخذت حمال للمدارسة، غري أن املسلَّم به فقها و قضاء فضال عن الـوارد        
يف املواد القانونية؛ أن القاضي ال خيتص حمال إال مبا كان داخال يف جمال دائرة اختصاصه                
كقاعدة، و كذلك نوعا؛ فإن الٌمسلَّم به قانونا بأن القاضي ال ينظر إال يف الـدعاوى                
          اليت يرتبط ا اختصاصه النوعي، فال حيـق مـثال لقاضـي األحـوال الشخصـية                

                                                 

 املؤرخ 02-06مع املالحظة إىل أن قانون التوثيق مت تعديله و منه فقد أوكلت نفس الصالحية للموثق يف القانون رقم .  1
 3ادة يف نص امل.  و ما يليها 15ص  . 14جريدة رمسية عدد .  املتضمن تنظيم مهنة التوثيق2006 فرباير سنة 20يف 

 .بصياغة خمتلفة بعض الشيء، لكن أبقى املشرع على نفس املضمون
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النظر يف اجلنح و املخالفات أو النـزاعات املتعلقة مبلكية العقارات أو غريها لـدخوهلا           
 .حتت اختصاص قضاة آخرين، إىل غري ذلك من القيود املعلومة

 

اص النوعي واحمللي فحسب، ألن بيد أن تقييد القاضي ال يظهر من جانب االختص
مثة ما يقيد القاضي اختصاصا وال يرتبط أساسا باالختصاص بنوعيه السـالفني وإمنـا              
يرتبط باملعاملة اليت يقوم حوهلا الرتاع كما يرتبط مبحل النـزاع أو التصرف القانوين،             

ع فال خيتص القاضي تبعا لذلك بالنظر إال فيما كان منجزا مـن التصـرفات والوقـائ               
القانونية، ما جيعل من األمور االحتمالية خارجة عن اختصاصات القاضي بكل أنواعها            

 .سواء تعلقت بالرتاعات أو باألعمال الوالئية
 

ختتلف قيود تعدد الزوجات حمل الدراسة من حيث تأكيدها واحتماهلـا وقوعـا             
 : واألخذ ا؛ حبيث تظهر البعض منها مؤكدة يف صورتني

 . بق نشأا، وهي أجلى يف التأكيدواقعة مؤكدة لسا �
 .واقعة مؤكدة لكنها الحقة النشأة �

 

يف حني تظهر البعض منها احتمالية الوقوع، وتندرج من ناحيتها أيضا صورتني مـن              
 : القيود غري حمققة الوقوع يف الوقت الذي فيه يتدخل القاضي إلصدار اإلذن

 . حمتملة الوقوع �
 . غري حمتملة الوقوع �

 

ف مظاهر القيود من حيث احتمال وقوعها من عدمه، يتوجب التدقيق           إنه والختال 
يف التطرق لصالحية مجلها يف االختصاص املخول للقاضي بالنظر فيها مجيعـا عنـد              
مباشرة منح اإلذن القضائي، وعلى ذلك فسيتم التطرق هلذه القيود على اختالفها حتت             

 :اختصاص اإلذن القضائي على النحو التايل

 

 . كدةقيود مؤ .1

 .قيود حمتملة .2
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 القيود املؤكدة . 1
 

 وهي اليت تشمل كل من قيدي حترمي زواج اخلامسة وكذا حترمي اجلمع بني األختني          
باعتبارها من زمرة القيود املؤكدة و اليت ال يظهر فيها االحتمال يف أي من أوجههـا،                

تقييد احلـق يف    فضال عن قيد املربر الشرعي  يف حالة اعتماده ضمن القيود املأخوذة ل            
التعدد، ويستوي يف حاله قيد اإلعالم من حيث األخذ به من عدمه، و هي القيود اليت                
ميكن القول فيها بإمكان النظر و لو كان ذلك قبل الزواج ملا حتمل من تأكد و عـدم                  
احتمال وبصفة جزئية، ألن القاضي حينما يتدخل باإلذن هاهنا فإنه يتأكد من عـدم              

ربع من النسوة من جهة القيد األول ومن عدم وجود الصلة احملرمـة            زواج الرجل من أ   
بني املرأة أو إحدى النسوة الزوجات السابقات للزوج مع املرأة اليت يريد ا التعـدد،               
كما للقاضي يف أحوال مماثلة النظر يف إعالم الزوجة الالحقة وهو الذي يتم كما سلف               

 األحوال يكون  جائزا للقاضي النظـر        بواسطة حمضر السماع؛ وهكذا، ويف كل هذه      
بتلك القيود حفاظا منه على النظام العام واآلداب العامة والتدخل بسلطته بـالنظر يف              

 .ذلك استنادا على القواعد القانونية املنشئة لالختصاص
 

إن الشرط املانع من التعدد يقوم بأثره املستقبلي مؤكدا إن مت االعتداد بـه علـى                
طالقا وعلى قول املالكية إن مت قرنه بيمني طالق أو عتق، وهو علـى              مذهب احلنابلة إ  

ذلك ميكن للقاضي التدخل على جماله بالتحقق من توفره يف العقد السالف أو املقصود              
منه التعدد والتأكد من باب آخر من مدى إلزامه من عدمـه قبـل اإلذن بالتعـدد أو            

 . الرفض
 

  القيود االحتمالية .2
 

مل باقي القيود، وهي قيود حيتمل فيها أن يؤدي الزوج ما عليه مـن            وهي اليت تش  
للصبغة االحتمالية اليت تظهر    -نفقة وعدل وحبسب مقدوٍر حمبة، فال ميكن للقاضي إذن          

 النظر فيها مسبقا؛ ألن القاضي خيتص مبا هـو منجـز أو عكسـه،               -على هته القيود  
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، حبيث يتخلف كل تدخل للقاضي      فالقضاء ميس التصرف القانوين املنجز ال االحتمايل      
يف األصل يف قيد العدل يف احملبة خاصة لعدم إمكان التحكم؛ تأكدا من قبل القاضـي،          
وال إثباتا من قبل غريه، وهو أشد القيود االحتمالية استحالة، كما يتخلـف تـدخل               
القاضي يف التحقق من القدرة على العدل والنفقة، ثنتا القيود اليت تعد بدرجـة مـن                

 .    االحتمال اجللي ناشئة

 

وتبعا لذلك؛ تظهر سلطة قاضي قانونية مبكانة قائمة بصفة قانونيـة صحيحــة            
وأخرى على غري ذلك ملا مت بيانه، فتتأثر األوىل بسندها القانوين لتنجز آثارها صحيحة              
يف تقييد تعدد الزوجات وتظهر هلا بذلك مكانة قانونية دستورية تامة، يف حني تتـأثر               

ألخرى بسندها القانوين املفقود لتعدم هلا اآلثار الصحيحة يف تقييد تعدد الزوجـات             ا
 .وتغيب تبعا لذلك مكانتها القانونية يف تقييد تعدد الزوجات
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 املبحث الثاين
 مدى توافق قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية باملبادئ الشرعية 

 

يف التوافق أو غريه، يؤدي إىل القول بالنظر يف         إن القول باملدى؛ سواء كان ذلك       
احلد األقصى الذي يصل إليه التوافق واحلد األدىن الذي يصل إليه التوافق بني كل من               
القواعد القانونية املضمنة قيود تعدد الزوجات من جهة، واملبادئ الشرعية املتعلقة بقيود            

ق بني القيـود يف الشـريعة       تعدد الزوجات من جهة أخرى؛ ومبعىن آخر، فإن لالتفا        
والقانون سبيالن يربزان بوضوح يف تلك القواعد القانونية املنظمة لقيود تعدد الزوجات         

 وتلك القواعد القانونية املنظمة لقيود تعـدد       )املطلب األول   ( املوافقة للمبادئ الشرعية    
اسة يف املبحـث  ، ومنه ترتبط الدر   )املطلب الثاين   ( الزوجات املخالفة للمبادئ الشرعية     

 :  بـ

 

 قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية املوافقة للمبادئ الشرعية : املطلب األول 
 قواعد قيود تعدد الزوجات املخالفة للمبادئ الشرعية : املطلب الثاين 

 

 املطلب األول
 قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية املوافقة للمبادئ الشرعية

 

ما التماثل يف األسس والتنظيمات والتماثل يف القيود، بل إـا           ال تعين املوافقة دائ   
 فإا تشمل أيضا مـا ال يوجـد يف          ،)الفرع األول   ( كما تشمل التماثل يف كل ذلك       

الشريعة اإلسالمية سكوتا من الشارع احلكيم أو تناوال بالتنصيص عليها خارج إطـار             
 والفرعان علـى    ،)الفرع الثاين   ( عدم اجلواز و ال الوجوب، لتكون ذه الصفة مباحة          

 :التوايل

 

 قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية املستخلصة من الشريعة اإلسالمية : الفرع األول 
 قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية املباحة شرعا: الفرع الثاين 
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 قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية املستخلصة من الشريعة: الفرع األول
 

غت املبادئ الشرعية املرتبطة بقيود تعدد الزوجات على املواد القانونية املنظمـة            ط
لنظام تعدد الزوجات حاملة قيوده، فربزت كأول مصدر إن مل يكن أوحده يف سـن               

مبا حتمـل مـن   -مث إن هذه القواعد القانونية ) الفقرة األوىل  ( تلك القواعد القانونية    
  الفقـرة  ( ق يف أحوال حبسب تنظيم قانوين حمـدد          تكون حمال للتطبي   -مبادئ شرعية 

 : فتكون بذلك اخلطة على النحو املوايل،)الثانية 

 

 اعتماد املقنن الشريعة كمصدر أويل يف سن قواعد القيود: الفقرة األوىل 
 اعتماد املقنن الشريعة كمرجع ثانوي يف إعمال قواعد القيود : الفقرة الثانية 

 

 د املقنن الشريعة كمصدر أويل يف سن قواعد القيوداعتما: الفقرة األوىل
 

لقد استند املقنن اجلزائري يف سن قيود تعدد الزوجات على الشـريعة اإلسـالمية           
، كما وافق الشريعة يف األخذ      )أوال  ( السمحة فوافقها يف األخذ بالقيود يف عدة منها         

 . )ثانيا ( بكثري من جزئيات هذه القيود الشرعية اليت تبناها 
 

 صياغة املبادئ الشرعية يف قواعد قانونية_  أوال
 

من أهم املبادئ الشرعية يف نظام تعدد الزوجات تلك املتعلقة بالعدد املباح شرعا،             
سواء ارتبط بالعدد مطلقا أو كان لصفة املرأة فيه حمال، مث إن لواجبات الزوج املتفـق                

، ليأيت بعد ذلك قيد يتعلق بتدخل عليها من قبل الزوجات أو الزوجة الواحدة حمال أيضا
اإلرادة اخلارجة عن أطراف العقد مبا عليها من اختالف، بعد أن تـربز إرادة املـرأة                

 .الطرف يف عقد التعدد يف القبول أو الرفض

 

 علـى كـل   -موافقا يف ذلك مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة      -لقد أكد املقنن    
يد حترمي زواج اخلامسة بقولـه يف حـدود         القيود الشرعية لتعدد الزوجات؛ فضمن لق     

الشريعة اإلسالمية، ومع أنه وافق القيد الشرعي إال أنه بصياغته هذه مل خيـرج مـن                
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املـادة  -الغموض، السيما عندما قام بإلغاء التصريح بالعدد الصريح يف مادة احملرمات            
فالـه فكـان     ملا يف الفقه الشرعي من اختالف ولو كان شاذا إال أنه ال ميكن إغ              -30

 .حري باملقنن الفصل يف املسألة للتثبيت

 

صرح املقنن اجلزائري بقيد حترمي اجلمع بني األختني و من قامت مقامهما يف املادة            
 من قانون األسرة احملين، متفاديا بذلك كل نقد بناء يف األخذ مببدإ القيـد، وما               30/4

 حمل األختني كما يظهر يف املـواد      اكتفى بذكر األختني وإمنا أقام جمموعة من النسوة         
 مسايرا يف ذلك كله للنصوص الشرعية حمل االتفاق عموما          30/4و 27 و 26/2و 26/1

 .    بني أهل الفقه الشرعي

 

وصرح املقنن أيضا لقيد العدل بني الزوجات مع اإللباس الشديد فيه، ملا اكنفه من 
هذا ال يعين أن املقنن اجلزائري مل       تزاوج مع قيد احملبة املنتقى كقيد للمدارسة، غري أن          

يظهر إلزامية القيد و وجوبه على الزوج قبل زوجاته املتعددات، بل على العكس مـن               
، بالرغم  -8/1 املادة-ذلك متاما فقد ألزم الزوج به و الشاهد أنه ذكره يف مادة القيود              

 36 الزوجية   من أن املقنن قام بإلغاء العدل كواجب على الزوج يف من مادة الواجبات            
 .من القانون

 

أما قيد النفقة، فقد فصل فيه املقنن حىت كاد يلم بالشريعة إملاما تاما، فضال عـن                
اإلجراءات القانونية املنظمة للقيد عموما، لتعلقه بالزواج سواء كان فـذا أو متعـددا، 

ون  من قـان 80 و79 و78 و74ومن أهم املواد اليت تطرق فيها املقنن للنفقة وحددها       
 . األسرة املعدل و املتمم

 

وبالرغم من أن التصريح بقيد إلعالم املرأة قاصدة الزواج من رجل ينوي التعدد،             
فإن املقنن قد نوه به كقيد منفرد رغم ربطه بقيد قانوين وهو القيد الشـرعي الـذي                 

 . 8/2تلحقه جزاءات ملخالفته، وذلك دائما يف مادة القيود املادة 
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رة لقيد الشرط املانع من التعدد من القيـود حمـل اخلـالف،                  هذا وتبقى اإلشا  
ولكن األصل الشرعي واالختالف الفقهي يقتضي التطرق لكل مذهب و لـو عيـب                

واتفق على عدم األخذ به، و من ذلك فإن املقنن اجلزائري بالرغم من أنه يعرف بتبنيه                
أمحد الذي يرى بثبوت كل شرط      املذهب املالكي إال أنه هذه املرة أخذ مبذهب اإلمام          

للزوجة ما مل حيل حراما أو حيرم حالال، و من ذلك فإن املقنن استند يف أخـذه هلـذا                
القيد على املذهب احلنبلي، فصح إدراجه يف املتفقات من القيود القانونيـة باملبـادئ              

ب  من القانون إيذانا بإلزامية الشرط و وجـو        19الشرعية، و قد أفرغه يف نص املادة        
     .االعتداد به يف حالة االتفاق عليه و حتمل تبعاته يف حالة خرق مضمونه

 

 االعتماد على الشريعة يف بعض جزئيات القيود_ ثانيا
 

لقد أخذ املقنن بكل القيود الشرعية، وضمنها أخذ جبل جزئيات بعـض القيـود               
 به أو حىت بصفة تنفيذه      الشرعية املتبناة، واليت تظهر يف شروط القيد أو إجراءاته اخلاصة         

 .قبل ذلك، مع مراعاة استثناء اجلزاءات املرتبطة بالقيود يف هذه النقطة من املناقشة

 

أقر املقنن اجلزائري يف قيد حترمي اجلمع بني األختني مسائل شرعية تنظم القيـد يف               
ألوىل  بفقرتيها ا  26حد ذاته، فبعد أن أكد على القيد كمبدإ عام، عاد ليحدد يف املادة              

والثانية املدة اليت يبدأ منها التحرمي املتعلق باحملرمات، فجعلها يف الفقرة األوىل مبجـرد              
العقد على الزوجة إن تعلق األمر بأصول الزوجة، و بعد الـدخول إن تعلـق األمـر                 
بفروعها، و مسايرة لذلك وضع حدا آخر متثل يف قاعدة فقهية أساسها حديث نبوي،              

من القانون ليجعل من احملرمات بالرضاع كاحملرمات من بالنسب، مث           27ضمنها املادة   
ختم التحديدات هذه ككل بذكر جل أصناف النسوة الاليت تقمن مقام األختني مجعا،             
فبدأ باألختني و انتهى باملرأة و عمتها و خالتها و جعلهن سواء أكن شقيقات أم ألب                

 .أو ألم، من النسب أو من الرضاع
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بقيد النفقة من الشريعة اإلسالمية جبل جزئياته واليت تربز على األخص           أخذ املقنن   
يف املدة واليت فيها يقوم احلق منها للزوجة أو الزوجات علـى عـاتق الـزوج، مث يف                  
تقسيمات النفقة مبا فيها من لواحق، و قد تناول املقنن اجلزائري عني الشريعة اإلسالمية          

 الدعوة للدخول وإن مل يتم ألنه السبب األساسي عندما جعل من النفقة مستحقة مبجرد
 من القـانون، مث إن      74وتقوم به النفقة بصفة أوىل، وهو األمر الذي تناوله يف املادة            

املقنن ساير الشريعة يف مسألة تقسيم النفقة إىل أقسام ثالثة وذكر كل منـها يف نـص      
كن أجرتـه وذكر الكسوة  من القانون، وقد أحلـق بالغذاء العـالج  وبالس78املادة 

أيضا، فأما ذكره للكساء دون لواحق ففيه كفاية ومسايرة للشريعة؛ ألن الشريعــة             
أصال تأخذ يف كثيـر من جزئيات نفقة امللبس بالعرف والعادة  والضـرورة وهو قد              
أكد على مسألة الضرورة و العرف يف آخر نص املادة ليغطي بذلك الفراغ احملتمل، بيد            

كر للمأكل لواحق عدا الدواء ملا قيل فيه من اختالف يف الفقه الشرعي تفاديا              أنه ما ذ  
منه للخالف و خروجا من تضارب التفسريات اليت تبىن علـى أساسـها القـرارات               
القضائية، وأما ذكره للسكن وأجرته ففيه تدقيق واتباع شديد للشـريعة اإلسـالمية             

بة، وقيل أنه ليس من الضروري أن ميلك        القاضية بنفقة املسكن على الزوج والنفقة واج      
الزوج مسكنا حىت يقال بأنه لىب هذا املطلب وذاك الواجب وإمنا يكفي إجيـاره هلـا                
مسكنا يقيها احلر والقَر ويكون صاحلا لالستعمال، فاملقنن بكل هذا اقتفى أثر الفقهاء             

 .نيةيف تفاسريهم وأعمل النصوص الشرعية مبا فيها من نصوص قرءانية أو س

 

هذا وقد أقر املقنن املبدأ الشرعي القاضي بأن للمعتدة أثناء مدة عـدا احلـق يف                
 من  61النفقة بكل أنواعها، حيث عمد إىل حتديد ذلك و ذكره منفردا يف نص املادة               

قانون األسرة املعدل و املتمم، تركيزا منه على احلكم الشرعي و إبرازا له عن غريه من                
 .ن قد وافق املبادئ الشريعة عامةاألحكام، وبذلك يكو
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 اعتماد املقنن الشريعة كمرجع ثانوي يف إعمال قواعد القيود: الفقرة الثانية
 

ملَّا كان األصل يف سن القواعد القانونية املتعلقة باألحوال الشخصـية، الشـريعة             
صادر اإلسالمية، أصبح من األمور املباحة اختاذ تلك النصوص القانونية كمصدر من امل           

، بيـد أن املقـنن      )أوال  ( القضائية والقانونية بصفة عامة واملعمول ا يف هذا اإلطار          
اجلزائري واعتمادا منه على مبادئ الشريعة اإلسالمية اعتمادا شامال، جعل من املصدر            

، وبذلك يكون قد وضع املواد القانونية مـن         )ثانيا  ( التفسريي نفسه املصدر الشريعي     
 . فسري داخل إطار الشرعالسـن إىل الت

 

 األصل يف إعمال النص القانوين يف مادة األحوال الشخصية_ أوال
 

لقد اختذ املقنن اجلزائري الشريعة اإلسالمية املصدر األساسي واألويل، إن مل يكن            
الوحيد يف سن القواعد القانونية يف مادة األحوال الشخصية، وذلك ما يربز يف جـل               

انون األسرة يف اجلزائر، السيما ذاك املودع مبكتب الس الشعيب          األعمال التحضريية لق  
: " والذي جاء يف ديباجته ما يلي     ،  1981 سبتمرب   29الوطين من قبل احلكومة بتاريخ      

 : اعتمدت اللجنة يف وضع هذه النصوص على املصادر األساسية التالية
 .القرءان الكرمي .1

 .علماء احلديثالسنة النبوية الثابتة ثبوتا مقبوال عند  .2

 .اإلمجاع .3

 .القياس .4

 .االجتهاد .5

 .الفقه على املذاهب األربعة و عند غري األئمة األربعة يف بعض املسائل .6

 :وكذا على نصوص تشريعية أخرى لدول شقيقة 
 .قانون األحوال الشخصية السوري .1

 .قانون األحوال الشخصية املصري مع بعض شراحه .2

 .مدونة األحوال الشخصية املغربية .3
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 .1"ة األحوال الشخصية التونسية جمل .4
 

وقد وافق نص بيان جملس احلكومة اجلزائري األعمال التحضريية الواردة سـالفا            
بأن املشروع التمهيدي لقانون األسرة أعد وفقا       : " عندما أقر خبصوص تعديل قانون األسرة     

ة مع اللجـوء  لتوجيهات رئيس اجلمهورية، و يف ظل أحكام الدستور و مبادئ الشريعة اإلسالمي        
، ومن مثة فإن إعمال النصوص القانونية جاء لتيسري العمـل علـى     2"... إىل االجتـهاد  

القضاة الذين ما هلم دراية يف الفقه الشرعي؛ و قد جتد أحدهم ال يتمكن حـىت مـن                  
االبتداء يف االطالع على أي من املصادر الفقهية خلصوصيتها من حيث استقالهلا كعلم             

رنة بالقانون وللمصطلحات الشرعية اخلاصة اليت قد ال يـدركها          خاص    وواسع مقا     
القضـاة، السيما حديثي العهد بالقضاء منهم، فإن حترير نصوص قانونية تعينهم على            
إعمال القانون و إقامة دولته به أمر مباح، و على ذلك فإن املواد القانونية تتماشى يف                

مية بالنسبة لألمور السالفة، و هي ا خاصة مادة قيود تعدد الزوجات و الشريعة اإلسال    
فيما سلف من النقاط املبينة، و قد قضى املقنن اجلزائري بتطبيق تلك النصوص جبملتها              

كل " :  من قانون األسرة القاضية مبا يلي      222كقاعدة عندما نص على ذلك يف املادة        
 فمن نص املادة    ،"عة اإلسالمية   ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام الشري            

هذه، يتضح بأن املرجع الوحيد يف حالة عدم العثور على نص يعاجل القضية املطروحـة             
أمام القضاء، هو الشريعة اإلسالمية وحدها، وهو البادي جبالء من نص املـادة، مـا               

اء  االلتج -ولو كان ذلك بالتفسري   -يوضح أن على القاضي أو معاجل املسائل القانونية         
بصفة أوىل إىل منت القانون مبا فيه من نصوص فإن عثر على ما يالءم و إال التجـأ إىل                   
الشريعة اإلسالمية، وبذلك تأكد املبدأ الذي مفاده أن القاعدة القانونية هي املرجع يف             

 . املسائل القانونية سواء كانت نزاعا أو غريه
 

                                                 

مودع لدى مكتب الس الشعيب الوطين . مشروع القانون املتعلق بقانون األحوال الشخصية . الس الشعيب الوطين .  1
  . 1981 سبتمرب 29من قبل احلكومة بتاريخ 

. جملة البصرية للبحوث والدراسات اإلنسانية . ة يف مواجهة التعريب والعوملة املرأة واألسرة اجلزائري. عيسى جعنيط . أ.  2
  . 115ص  . 8عدد  . 2004سنة 
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 د غياب النص القانويناالستثناء يف إعمال الشريعة اإلسالمية عن_ ثانيا 
 

إن النص القانوين هو األساس يف مادة األحوال الشخصية يف اجلزائر؛ حيث ينظر             
إليه أوال عند أي نزاع ليلتجأ بعده إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية بتفاسريها ومذاهبها،             

 من قانون األسرة يوضح اعتماد املقنن على القانون بصفة          222فالنص الصريح للمادة    
، حبيث يتم إعمال النص القانوين مبا حيمل من أحكام وبعده يـتم الرجـوع إىل                أوىل

مبادئ الشريعة اإلسالمية لسد أي فراغ حمتمل بل مفترض، ومن أجله تـرك املقـنن                    
 الباب واسعا للشريعة اإلسالمية لتتـدخل أىن طفـا ذاك           -تصرحيا منه يف نص املادة    -

 .الفراغ و النقص أو ظهر

 

 ييف مشروع قانون األسرة لسنة       ولقد ب فالقول ،  معىن الشريعة اإلسالمية   1984ن
بالشريعة اإلسالمية يف قانون األحوال الشخصية اجلزائري ال يؤدي بالضرورة إىل القول           
أو العمل مبذهب اإلمام مالك رمحة اهللا عليه، ولكن مفهوم لفظ الشـريعة اإلسـالمية           

 ذلك بني أسطر املواد القانونية املصاغة يف القانون         املتداول يف قانون األسرة سواء كان     
أو يف تفاسري الفقهاء القانونية؛ املذاهب باختالفاا، و هو ما ال يظهر باأللفاظ تصرحيا              
يف النصوص يف حني يظهر فيها إضمارا كما يف تطبيقها يظهر، السيما ما تعلق منـها                

ليت خالف فيها املقنن مذهب اإلمام   بقيود تعدد الزوجات، و من تلك األحكام الفقهية ا        
مالك و عمد إىل بعض املذاهب الفقهية األخرى، نصه على إلزامية الشرط العقدي يف              
النكاح آخذا باملذهب احلنبلي الذي خالف اجلمهور مبا فيهم املذهب املالكي املـذهب   

 الشـرط   العمدة يف اجلزائر، و الذي يرى على غرار سائر املذاهب األخرى بعدم إلزام            
العقدي املتعلق بالنكاح ما ارتبط حبرمان الزوج من التعدد يف الزوجات أو غريه مـن               
الشروط اليت يراها املالكية مكروهة كراهة شديدة، و األمثلة على خمالفة مذهب اإلمام             

 . مالك يف القانون عديدة وكثرية على غرار السالفة 
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 قانونية املباحة شرعاقواعد قيود تعدد الزوجات ال: الفرع الثاين
 

من القيود القانونية ما ال يوجد هلا أساسا من الشريعة اإلسالمية و ال مصدرا، بيد               
أن األمر من سعته مكن املقنن اجلزائري االعتداد به، نظرا ملا حيمل من مصاحل عامة غري                
خمالفة للشرع داخلة بذلك حتت مصادر شرعية و قواعد فقهية موسعة تتيح اخلوض يف              
التشريع مساِهمةً يف تقييد تعدد الزوجات بقيود قانونية غري شرعية يف األساس و مباحة              
يف شرع، لتنصرف بذلك إىل صنفني من القيود، أوالها القيود اخلاصة بتعدد الزوجات             

، وينصرف الثاين إىل قيد عـام مـرتبط         )الفقرة األوىل   ( اليت تتجسد يف قيد اإلعالم      
الرمسي الذي يتم فيه إفراغ عقد الزواج بصفة أوىل وعقـود           بالزواج جيسد يف الشكل     

 فيكون تبعا لذلك التقسيم على النحـو        )الفقرة الثانية   ( تعدد الزوجات بصفة تبعية     
 :التايل

 

 إعالم املرأة القبلي بالتعدد يف الزواج : الفقرة األوىل 
 إفراغ تصرف النكاح يف عقد مدين : الفقرة الثانية 

 

 إعالم املرأة القبلي بالتعدد يف الزواج : الفقرة األوىل
 

ينقسم اإلعالم إىل صنفني، كالمها ميكن األخذ به على سبيل اجلواز، وكل  منهما 
يرتبط حبسب تقسيمه باملرأة املعلَمة بالزواج القبلي أو البعدي، فيصري إعالما للزوجـة             

 .)ثانيا ( لزواج السابق  أو إعالما للمرأة الالحقة با)أوال ( السابقة بالزواج الالحق 
 

 إعالم الزوجة السابقة بالزواج الالحق _ أوال 
 

تناول املقنن إعالم الزوجة السابقة بالزواج الالحق، و يكون ذاك من قبيل القيود             
املباحة شرعا لو مل يتجاوز املقنن حد احلث على اإلعالم إىل اإللزام ببلوغـه درجـة                

سألة أن يعتد باإلعالم من قبيل املعاشرة بـاملعروف         القبول، ومن ذلك فإن املباح يف امل      
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، ال من قبيل الواجبات الزوجية املقيمة حلـق         1كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة لإلفتاء     
الطالق على الزوج قبل زوجه املعدد عليها دون إعالمها، طاملا أن ليس يف الشرع مـا             

إذ أن للزوج مىت وجـد مـن        يقيم حق الزوجة يف املطالبة بالتطليق على أساس مماثل؛          
نفسه طلبا للتعدد ومقدرة فعل على أن ال يتعدى حدود اهللا، و باملقابل فـإن لـيس                 
للزوجة أن تطلب التطليق على أساس أن زوجها عدد عليها دون إخبارها ودون أخذ              
رأيها؛ ألن الشرع ال يؤخذ فيه بالتعدد كضرر يصيب الزوجة، فليس هلا تبعا لـذلك               

 ﴿: يقولصلى اهللا عليه و سلم تأسيسا على ما سلف، وإن فعلت أمثت ألن النيب     طلب التطليق   
وألن ما مثة  2﴾ غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنةمنطالق الأميا امرأة سألت زوجها 

يف الشرع ما يضفي على التعدد ضررا بالزوجة أو الزوجات السابقـات وألن الشرع             
سابقة تكتفي شرعا بإعالمها عند اإلعالم العام و ال         يلزم باإلعالم العام، فإن الزوجة ال     

تشترط إعالمها إعالما خاصا، وما دام ليس هلا املطالبة ذا احلق فليس لغريها ولو كان               
خاصا، ليبقى بالنتيجة قيد اإلعالم هذا اختياريا        حاكما أن يلزم زوجها بإعالمها إعالما     

ن األوىل األخذ به تطيبا لنفس الزوجـة        أخذ به الزوج أىن أراد وخلفه أىن أراد، غري أ         
السابقة، و يبقى أن للعرف يف هكذا مسائل الدور األهم؛ إذ لو تعتاد النسـوة علـى                 

 ،التعدد ما ختالف إرادة الزوج و ال تطالب بقيود مماثلة وما ختالف بالنتيجة إرادة العليم              
 ولو مل يكن على الوجه      واملهم هاهنا أن لإلعالم يف الشريعة اإلسالمية مكانة يظهر فيها         

الذي يطلبه القانون إال أن املعاشرة باملعروف ومكارم األخالق تقتضـي احلكمـة يف              
    .هكذا مسائل

 
 
 
 
 
 

                                                 

 . من املذكرة 141، 140أنظر ص .  1

 21345رقم . مسند باقي األنصار . و أمحد يف مسنده  .  2045رقم . كتاب الطالق . خرجه ابن ماجة يف سننه .  2
  .  1108رقم .  كتاب الطالق واللعان .والترمذي يف سننه . 



193 
 

 إعالم الزوجة الالحقة بالزواج السابق_ ثانيا 
 

ال خيتلف اثنان حول وجوب إعالم الزوجة الالحقة بالزواج السابق مـن قبـل              
ءات النكاح، فمن الضرورة على اخلاطب املتزوج سـابقا           الزوج قبل املباشرة يف إجرا    

والذي ال تزال زوجه السابقة أو زوجاته السابقات حتت عصمته أن يعلـم الزوجـة               
الالحقة؛ سواء كانت ثانية أو غريها بوضعه االجتماعي كامال مبا فيه كونـه زوجـا               

زوجة أو زوجات ألخرى أو أخريات، ذلك لتتبني الزوجة اجلديدة مكانتها كزوجة مع 
أخريات من جهة، وألن تكون على بينة من حال الزوج املادية وغريها، فتتوقع كـل               
األمور اليت ميكن أن تواجهها يف زواجها و ال تغر من جهة أخرى، وألن القواعد العامة    
يف الشريعة اإلسالمية تنهى عن الغرر جبل أنواعه السيما يف املعامالت، ففي األحـوال              

 .فة أوىل تنهى عنه و ميقته أهلهاالشخصية بص

 

لقد وافق املقنن اجلزائري الشريعة اإلسالمية الغراء فيما نقله من أحكام يف هـذا              
القيد، عندما جعل من اإلعالم املسبق قيدا من قيود تعـدد الزوجـات للزوجـة أو                
الزوجات الالحقات، وكذلك أصاب ملَّا جعل للزوجة الالحقة نفسها حق طلب فك            

ة الزوجية يف حالة عدم إعالمها السابق عن زوجها بالزواج السابق؛ ألن العقد إن الرابط
مت على هكذا صفة فإنه حيمل من الغرر بالزوجة الالحقة الوفري ويضر ا جهلُها الذي               

، فهذا القيد إذن من الضوابط اليت تفطن هلا املقنن اجلزائـري        1بنت عليه قبوهلا بالنكاح   
وج يف تعدده بالزوجات متاشيا منه يف ذلك مع مبادئ الشـريعة            وجعلها حمددة حلق الز   

   .  اإلسالمية 
 

 إفراغ تصرف النكاح يف عقد مدين : الفقرة الثانية
 

من األوجه اليت متس تقييد تعدد الزوجات من باب أوسع، تلك الـيت تعلقـت               
 العـرب   باإلجراءات الشكلية اليت نظمها املقنن اجلزائري مسايرة ألقرانـه املشـرعني          

                                                 

  . 91ص . اجلزء األول . شرح قانون األسرة اجلزائري . العريب بلحاج . د.  1
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املسلمني من جهة، ومسايرة للتطور الدميوغرايف الذي يعرفه الوطن الشاسع من جهـة             
 للزواج عقد من العقود الرمسية املسـماة، أضـفى علـى    -أي املقنن -أخرى، فجعله   

، غري أن الطابع اإللزامي لتسجيل عقد       )أوال  ( النكاح باملفهوم العام طابعا تقييديا آخر       
 تربز فيها اإلجراءات الشكلية املنوه هلا أعاله ال يعد مطلقا، نظـرا     الزواج بالصورة اليت  

 .)ثانيا ( ألن املقنن أقر العقود غري املسجلة وجعل هلا سبال لالعتراف ا 
 

 إلزام الشكل الرمسي لعقد الزواج  _ أوال 
 

نص املقنن يف املواد اخلاصة بإبرام عقد الزواج على ضرورة كتابة عقد الـزواج؛              
، باشتراطه إلبـرام  1 من قانون األسرة املعدل و املتمم     18أضمر للكتابة يف املادة     حيث  

عقد الزواج أمام املوظف املؤهل قانونا أو املوثق أصالة يف االختصاص، فخص املقـنن              
املوثق و املوظف املؤهل بإبرام عقد الزواج الذي يتم أمامه بعد أن يتأكد مـن تـوفر                 

 مـن نفـس      مكـرر  9 و الشروط الواردة يف نص املادة        اإلرادة الزوجية بني الزوجني   
القانون، وعملية التوثيق هذه أو الكتابة ما خالف ا املقنن اجلزائري الشريعة اإلسالمية             
بل أصاب عينها، السيما عندما حدد لالختصاص سلطات خاصة ذات أهلية، خاصـة          

 جتاريـة ومنها عقـود     املوثق املختص بإبرام العقود بأنواعهـا، سواء كانت مدنية أو        
الزواج، وألن كتابة عقود الزواج لدى أهل االختصاص تضمن للناس حقوقهم، فهي            
واجبة شرعا كما هو واجب إتيان الناس احلقوق ألن حقوق الزوجيـن وأبنائهمـا ال             
ميكن حفظها إال بالكتابة، وهذه احلقوق كلها واجب إتياا فكذلك الكتابة صـارت             

ما مل يتم الواجب "ذلك وتأصيال من القاعدة الفقهية اليت مفادها أن  واجبة استنادا على    
، فما دام أن املرياث كمثال؛ يشترط فيه إثبات عقد الزواج بـني             "إال به فهو واجب   

الزوج وزوجه والفرائض واجب أداؤها ألهلها، فكذلك عقد الزواج يف عقد مـدين             
 . واجب بنفس درجة الوجوب

                                                 

يتم عقد الزواج أمام املوثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما : "  من قانون األسرة على ما يلي 18تنص املادة .  1
 ". لقانون  مكرر من هذا ا9 و9ورد يف املادتني 
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  غري املسجل قانونا  صحة عقد الزواج_  ثانيا 
 

خيتلف عقد الزواج غيـر املسجل عن ذاك املسجل و ختتلف فيـه التسميـات            
واألنواع تبعا هلا، فمنه ما هو عريف و منه ما هو مدين، فالشرع يأخذ بالشرعي فالعريف                
تبعا ملا سلف، والقانون يأخذ باملدين استنادا على الشرعي تأسيسا على ما هـو آت،              

 العريف خيتلف يف األقطار و حيكمه العرف و يعرفه، فهو يف املشرق زواج              ولكن العقد 
السر، وهو بذلك عرف وهو على ذلك غري مشروع، أما يف اجلزائر فهو ما ختلف فيه                
العقد املدين أو شرط الكتابة أمام املوثق أو املوظف املؤهل قانونا فاألمـر فيه فـارق،              

 الثالثة على النحو التايل، فيجعـل زواج السـر          واألحوط التمييز بني أصناف الزواج    
عرفيا؛ ألنه عرف على ذلك و تعامله الناس يف املشرق على هذا االسم فيقبل على أنـه                 
زواج عرٍف، وجيعل زواج الفاحتة يف اجلزائر شرعيا ألنـه يشتمل على كـل أركان              

وىل أن يعرف وشروط عقد الزواج وما يتخلف فيه سوى العقد، فهو زواج شرعي واأل      
بذلك ويعمد إىل تسميته ذه التسمية ألا أسلم، وإذا ما اقترن الزواج املدين بـذاك               

 .  الشرعي أو مل يقترن، مسي بالزواج املدين وهو بذلك عرف واتفق على تسميته

 

فمن الزجيات ما ال يتم إبرامه مبعية املوظف املؤهل، ولكن املقنن أقـر بصـحتها               
ادم مع مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة، وهو األمر البين يف نص املـادة             لتفادي التص 

يثبت الزواج مبستخرج   : "  من قانون األسرة املعدل واملتمم؛ إذ جاءت قاضية مبا يلي            22
، فاحلكم القضائي إذن    "من سجل احلالة املدنية ، ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائي             

 املدنية املثبت للزواج يف حالة غيابه، وحالة الغياب هذه فيها           يقوم مقام مستخرج احلالة   
إضمار لعدم تسجيل عقد الزواج عند أول مباشرته دون حتديد أجل لـذلك؛ فمـدة               
إثبات عقد الزواج بأثر رجعي تبقى مفتوحة الستصدار حكم يثبت الـزواج املباشـِر              

انب الشرعي للذي سلف ومـن  سابقا، بيد أن أمهية العقد املدين ال تكاد ختتفي من اجل        
اجلانب املوضوعي العملي ملا يقع، ومن أمثلته ما جاء يف املذكرة اإليضاحية لالئحـة               

                 أنــه أصــبح مــن املــألوف أن تــدعي امــرأة "  اإلجــراءات الشــرعية املصــرية، 
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واها بعديد  صعلوكة الزواج من رجل مليء حمترم طمعا يف ثروته و جاهه، وال تعدم أن تؤيد دع               
من الشهود كما أصبح من املألوف أن يدعي رجل من حثالة اتمع، الزواج بامرأة على جانب                
كبري من الثراء ، أو على قدر من اجلمال ، وال يعد االعتماد على الشهود الـزور ، والبينـات                    

 .    فِصري بالنكاح كتابة لتفادي كل ذلك، 1"امللفقة 

 

 صحة عقد الزواج املربم مغِفال الكتابة حني إبرامه لـما          ولقد أقرت احملكمة العليا   
: احتوى كل الشروط واألركان الشرعية يف قرارات عدة هلا منها القرار الذي جاء فيه               

مىت كان الزواج العريف متوفرا على أركانه التامة والصحيحة، فإن القضاء بتصحيح هذا الزواج              " 
 نسب األوالد بأبيهم يكون قضاء موافقا للشـرع والقـانون   و تسجيله يف احلالة املدنية و إحلاق  

، هذا وأن العقد املربم بني زوجني مل يسجاله، يقيم هلما طريقا آخر من أجـل                2".... 
إثبات عقد الزواج املربم بينهما إن استطاعا تأكيد األركان وإحضار شاهدي العقـد؛             

ومصاحبة لذلك يستوجب تكوين    بأن يتوجها إىل املوثق لتحرير إقرار بزواج هلما معا          
 و كذلك األمر يف اللفيف بالزواج الذي يتقدم بطلبه كل من له مصلحة              3ملف للموثق 

  . 1 مدعم لكل ذلك4ويكون هو اآلخر مستندا على تأكيد األركان كاملة وملف

                                                 

. منشأة املعارف باألسكندرية . دراسة تشريعية و فقهية . الزواج يف الفقه اإلسالمي . حممد كما ل الدين إمام . د.  1
  .100ص  . 1998سنة . بدون عدد طبعة 

. ة جملة قضائي . 58224 ملف رقم 1989/ 12/ 25صادر بتاريخ . غرفة األحوال الشخصية . قرار احملكمة العليا .  2
  .110ص  . 4عدد  . 1991

 :جيب أن حيوي امللف على الشروط التالية .  3
 شهادة عدم تسجيل الزواج  .1

  '12رقم 'شهادة ميالد الزوجني من البلدية األصلية  .2

 شهادة طبية تثبت محل الزوجة إن كانت حامل  .3

 شاهدين  .4

 ويل الزوجة  .5

 :ويشمل هذا امللف من جانبه الشروط التالية. 4
 م تسجيل الزواج شهادة عد .1

 شهادة ميالد الزوجني من البلدية أو كالمها من البلدية األصلية  .2

 شهادة ميالد األبناء  .3
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 املطلب الثاين
 قواعد قيود تعدد الزوجات القانونية املخالفة للمبادئ الشرعية

 

الفة القواعد القانونية للمبادئ الشرعية ال يؤدي عادة إىل إدراج ما           إن القول مبخ  
أُغفل من مبادئ شرعية ضمن تلك القواعد املخاِلفة، إال أن املقنن وقبل أن يسـن أي                
قانون يفترض فيه اإلملام باملادة اليت يشرع فيها إملاما تاما، وإن أغفل بعضا من املبـادئ    

هل باملبادئ الشرعية يف هكذا مواطن ال مكان لـه،          الشرعية أغفله عن قصد، ألن اجل     
فكيف مبشرع يشرع و هو جاهل باملبادئ الشرعية اليت يستقي منها قواعده، فتكـون              

، )فرع أول    ( تأسيسا على ذلك ضمن املخالفات الشرعية املبادئ تلك املغفلة قانونا         
احملظور، فيصـري مـن     وباملوازاة فإن االجتهاد غري املقيد بضوابطه يندرج ضمن الغلو          

 : ومن مثة فإن املطلب يظهر يف)فرع ثان ( املخالفات القانونية للمبادئ الشرعية 

 

 املبادئ الشرعية املغفلة قانونا : فرع أول
 الغلو يف وضع قيود قانونية اجتهادية : فرع ثاين 

 

 املبادئ الشرعية املغفلة قانونا: الفرع األول
 

ارسة يف مذكرة احلال على تفاصـيل عامـة تشـمل           تقوم القيود املعتد ا للمد    
التعريفات والشروط واألركان واألنواع واآلثار، ومنها ما أغفله املقنن اجلزائري علـى     

مث إن  ،  )فقـرة أوىل    ( غرار البت يف مصطلح السماح القانوين الوارد يف مادة القيود           
  بل يعد من أجلى األوجه اليتاجلزاء بأنواعه حيمل من املخالفة القانونية للشريعة الوفري،

 

                                                                                                                                                      

ذووا أهلية حني ( شاهدين ممن حضروا جملس العقد العريف هلما معرفة بالزوجني و يشترط أن يكونا من كبار السن  .4
 )إبرام العقد 

 18ص  .  10عدد  . 2000سنة . جملة املوثق . دي اللفيف و اإلقرار الزواج وشروطه يف عق. سعدي عبد اهللا . أ.  1
 .وما يليها 
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تربز فيها خمالفة القواعد القانونية للمبادئ الشرعية، ليكون بذلك أجلى صور اإلغفال            
 :، والفقرتان على التوايل)فقرة ثانية ( القانونية للمبادئ الشرعية 

 

 إغفال البت يف السماح القانوين وجزئيات النفقة : الفقرة األوىل 
 إغفال جانب اجلزاء يف القيود : الفقرة الثانية 

 

 إغفال البت يف السماح القانوين وجزئيات النفقة : الفقرة األوىل
 

اليت اعتمـدها   -من املسائل اجلزئية اليت تنبين عليها قيود تعدد الزوجات الشرعية           
 ما مل يتناوله املقنن بالتقنني؛ لعمومها وعدم إمكـان          -املقنن اجلزائري يف قانون األسرة    

طرق هلا بالسن كلها يف القواعد القانونية، ما يضفي على السماح القانوين بالتعـدد              الت
املغفل من جانبـه    -، فضال على التأكيد     )أوال  ( صفة النقص من حيث الدقة واإللزام       

 على بعض املبادئ األساسية واملاسة خاصة بالنفقة اليت أغفلها املقنن يف النصوص -أيضا
 . )ثانيا( القانونية كلية 

 

 السماح القانوين بالتعدد غري بات  _ أوال 
 

نص املقنن اجلزائري على السماح للرجل بالتعدد، ويف احلقيقة أن التعدد هو حق             
للمرأة أكثر مما هو حق للرجل، ذلك أن من األهداف األساسية لتشريع تعدد الزوجات           

عـانس األرمـل    هو التكافل االجتماعي، ألن التعدد شرع أساسا من أجـل زواج ال           
 .1واملطلقة

 

                                                 

إن من املسائل األساسية واليت أغفلها كثري من الكتاب فضال عن العامة فلم يفهموها وما استوعبوها، أن التعدد ما .  1
متاع يف كثري من األحيان، واحلقيقة أن شرع لالستمتاع وإمنا شرع مسؤولية، بالرغم من أن تطبقه يضفي عليه طابع االست

نظام تعدد الزوجات؛ نظام شرع من أجل التراحم والتعاطف والتآزر والتماسك ال من أجل شيء خالفه، ومن صوره أن 
من يعرف خبايا جيش التحرير الوطين على عهد املستعمر الفرنسي يعلم بالضرورة أن أرملة الشهيد كانت كثريا ما تنكح 

اهد رفيق زوجها أو أخ الشهيد وهكذا، األقرب فاألقرب واألقدر على املسؤولية فاألقدر واألعلم بأحواهلا فاألعلم من قبل جم
 . واألرحم ا وبأبنائها إن وجدوا فاألرحم 
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، -8املـادة   -لقد أورد املقنن لفظ السماح هذا يف مادة القيود يف قانون األسرة             
 :لسببنيبيد أن هذا السماح أصابه عيب يف صياغة القاعدة القانونية 

 

غ من جوامـع    اتصـميكن أن    أن املادة القانونية ال ميكن البسط فيها وال          ،أوهلما
 فالصياغة يف   احلال للنص الشرعي  عكس ما هو عليه      نن على ذلك،  قالكلم وال يقدر امل   

صلى اهللا  جوامع الكلم من خصائصه بل من مميزاته فقد ثبت يف احلديث الصحيح أن النيب               

 .﴾ ...فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم  ﴿: قالعليه وسلم

 

 الشرعية والتفاسـري   النصوصعندما سن ما اعتمد على التدقيق   قنن أن امل  ،ثانيهما 
، ما أضفى على اللفظ العمومية وعدم الوضوح فجاء اللفظ على النحو            الفقهية خاصة 

، وإذا مت قـرن     "يف حدود الشريعة اإلسالمية    يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة     :" املوايل
هذه الكلمة مع معطيات القانون مجلة، ال ميكن العثور على مفهوم حلـدود الشـرعية               

مية نظرا ألن املقنن اجلزائري املعروف واملشهور بالذهب املالكي والذي يشرع           اإلسال
لشعب معلوم عنه يف سائر األقطار أنه مالكي املذهب، مل يشرع يف حـدود املـذهب       
العمدة يف اجلزائر وإمنا خالفه هنا كما خالفه يف نقاط عدة، أمهها الويل يف عقد الزواج                

 السيما بعد التعديل الذي مس قانون األسرة، ما يعين أن           واحتاد الذمة املالية للزوجني،   
 .االعتماد على تفسري النص القانوين على املذهب املالكي غري ممكن إذا كان لوحده

 

فضال على أنه ال يوجد ما يشفع تفسريا للفظ النص القانوين من ألفاظ واردة يف               
يني الذين ألفوا يف هذا البـاب       النصوص القانونية الالحقة، إال أن قليل الفقهاء اجلزائر       

، تأسيا  1أمجعوا على أن اجلمع بني الزوجات ال يكون إال يف حدود األربعة من النسوة             
منهم برأي مجهور علماء الفقه الشرعي واستنادا منهم على األحاديث النبوية سـالفة             

 .الذكر والتخريج

                                                 

أحكام تعدد الزوجات يف . صاحل بوبشيش . د: وانظر أيضا  . 68ص . املرجع السابق .أحسن زقور . د: أنظر  .  1
. جملة املعيار . سرة اجلزائري ، دراسة حتليلية نقدية يف ضوء الشريعة اإلسالمية وواقع التطبيق يف اتمع اجلزائري قانون األ

 .  وما يليها 109ص  . 2004سنة . العدد التاسع 
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قيدين العدديني بأن اجلمع ومن باب آخر، جيد املطلع على املواد القانونية املنظمة لل
دون القيود الواردة يف القانون جائز قانونا، غري أن املسألة خالف ذلـك، ألن مجـع                
الزوج املطلِّق أثناء عدة املطلقة اليت ال تزال شرعا حتت عصمته غري جائز شرعا بإمجاع               

ا ضـمن   العلماء، وهي من املسائل اليت أغفلها املقنن أيضا، مغفال أمهيتها رغم مكانته           
 .قيدا التعدد العددية، السيما وأن من اآلراء ما مال حنو احلرمة كحكم جلمٍع مثيل

 

 ومن اآلراء الدالة على حظر زواج املطلق لزوجة من زوجاته األربع ما ذهب إليه              
احلنفية يف حالة املطلقة بينونة كربى، خالفا ملا ذهب إليه سائر املذاهب الفقهية األخرى        

ب املالكي وما قال به فقهاء العلم الشرعي إمجاعا بينهم يف حالة طالق             على غرار املذه  
 .1البائن بينونة صغرى؛ لبقاء صفة الزوجية بني الزوج وزوجه املطلقة يف مدة عدا

 

 التفصيل يف مسائل النفقة حيول دون التالعب يف احلقوق _ ثانيا 
 

واع عقود الزواج ما توفرت     من أَجلِّ القيود تفصيال، هذا القيد الذي جيمل كل أن         
شروطه واستحكمت دعائمه، فال ميكن بالتايل للمقنن بداهة ونظرا لتشعبه أن جيمـل             
أحكامه يف مواد قانونية معدودة حمدودة، وفرضا على املقنن كان التحكم ذا القيـد              
 الذي يعد دعامة الزواج وأساس الرتاعات املنتشرة اليوم يف احملاكم، وإن مل يكن كذلك             

 .فهو ذريعة تتخذ من أجل بلوغ التطليق خاصة

 

تناول املقنن اجلزائري يف النفقة كواجب زوجي على الزوج قبل زوجه اليت حتت             
 من  74عصمته نقاطا عدة، أمهها أنه أوجبها على الزوج قبل زوجه تأسيسا على املادة              

 مـن   78ادة  القانون، كذا إيراد مشتمالا بالتفصيل الشرعي عموما، تأسيسا على امل         
 بـالقانون أيضا، غري أن املقنن اجلزائري أغفل من اجلزئيات الضرورية يف هذا الواج

 

                                                 

 .  من املذكرة 74أنظر الصفحة  .  1
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بالذات ما له من األمهية ما ال يقل عن سائر جزئيات القيد املنصوص عليها يف املـواد                 
 ذكر شروط النفقة كاملة  )1( القانونية أمهية، وأمهها التصريح بأساس استحقاق النفقة  

وكل هذه النقاط ما سيتم التعرض هلا       ،   )3( ذكر لواحق النفقة كاملة أو شاملة         )2( 
 :ضمن اجلزئيات التالية 

 

 عدم التصريح بأساس استحقاق النفقة  . 1
 القصور يف ذكر شروط النفقة  . 2
 إغفال التعرض للواحق النفقة على النحو الشرعي  . 3

 

 عدم التصريح بأساس استحقاق النفقة . 1 
 

ن أوىل املسائل اليت أغفلها املقنن يف قيد النفقة، التصريح بأن وجوب النفقـة ال               إ
يكون إال من آثار عقد الزواج الصحيح إتباعا لالتفاق الذي بلَغه كل أهل العلم ألنـه                
ليس على املرتبط باملرأة بغري الزواج الصحيح نفقة هلا السيما يف حالة الزواج الباطل،               

نفية يف شروط النكاح عندهم ملَّا اعتربوا الزواج الصحيح شـرطا           وهو ما أكد عليه احل    
الستحقاق النفقة إضافة إىل الشروط املرتبطة بالزوجني من اشتراط حياة الزوج وبلوغه            

 .1ويسره، والزوجة مسلِّمة نفسها أو داعية إىل ذلك، مطيقة للوطء

 

 القصور يف ذكر شروط النفقة . 2
 

ستحقاق النفقة على نفس مقدار التفصيل الشـرعي،        مل يذكر املقنن شروطا لال    
وباملقابل مل حيدد املقنن أيضا تفصيال يف مسألة مدة استحقاق النفقة، وإن كـان قـد                
أصاب ملا جعل من تقدير النفقة خاضع حلال الزوجني معا فإنه أغفل توقيته، فلم جيعله               

 .ىل ذلك اجلمهورلألجري من أجرته يوميا وللمزارع من حمصوله سنويا كما ذهب إ

 

                                                 

 . و ما يليها 463 ص .اجلزء الرابع . املرجع السابق . عبد الرمحن اجلزيري . د: أنظر .  1
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بالرغم من أن املقنن نوه إىل وجود لواحق للنفقة إال أنه ما فصلها التفصيل الوارد               
يف الشرع، فلم يفصل يف مدى االستحقاق الذي يكون كفايـة بـاملعروف يف كـل                

 .األنواع وهو تفسري لالستحقاق حبسب حال الزوجني

 

 :رعي إغفال التعرض للواحق النفقة على النحو الش. 3
    

مل يذكر املقنن اجلزائري للنفقة مالحقا واقتصر على البعض منها دون بيـان وال              
  لواحق نفقة املسكن    )ب  (  لواحق نفقة امللبس     )أ  (حتديد متناسيا لواحق نفقة املأكل      

 .)ج ( 
    

 لواحق نفقة األكل. أ
 

 النفقة غري    إن لواحق النفقة كثرية ما عد منها املقنن اجلزائري يف مادة مشتمالت           
العالج وأجرة السكن واعتربمها من أصول النفقة، ومها من لواحقها السيما وأن العالج             
الذي هو من نفقة املأكل ال يقوم على عاتق الزوج اتفاقا بني املذاهب األربعة املعتمدة               

 يرون يف قول بأن مثن الـدواء وأجـرة         فاملالكيةاملشهورة خاصة إن كان للمرأة مال،       
 ال جتبان على الزوج، ويف قول ثان يرون بأما جتبان هلا بقيمة النفقة اليت جتب                الطبيب

هلا وهي سليمة معافاة فينقص هلا من النفقة املعتادة ليعاجلها، وبعبارة أخرى فإن الزوج              
 ال يرون وجوبا علـى      احلنابلةيعاجل زوجه مث ينفق عليها ما بقي هلا من مقدار النفقة، و           

 بأجرة الدواء والطبيب وجيعلوا من سياق أمور التزين والزينة، كمـا            الزوج فيما تعلق  
 بعدم وجوب النفقة ما تعلقت بأجـرة الطبيب والـدواء املوصـوف            احلنفيـةيرى  

للزوجة ألن حق الزوجة على الزوج بوصفها هذا يوجب على الزوج أن ينفق ما بـه                
 جتب هلا نفقة الدواء يف أي حال       قوام احلياة العامة، وهو حياة الصحيحة ال املريضة، فال        

 بدورهم أن أجرة الطبيب ومثن الدواء ليسا من النفقة يف           الشافعيةمن األحوال، ويرى    
شيء؛ إذ ال يلزم الزوج دوائها وهي مريضة كما ال يلزمه أجرة الطبيـب والفاصـد                
          وحنومها، فال نفقة عالج للزوجة علـى زوجهـا شـرعا باالتفـاق املـبني هاهنـا                 
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السيما إن كان للمرأة مال كما سلف، فإن مل يكن هلـا مـال فالواجـب حبسـب                  
اجتهادات بعض أهل العلم اإلنفاق على الزوجة وجوبا حىت فيما تعلق بـثمن الـدواء              

 .1وأجرة الطبيب

 

 :لواحق نفقة امللبس. ب

 

إن املقنن ما فسر منها شيئا متاما، إذ أن املشرع اكتفى جبعلـها حبسـب حـال                 
ني عموما كنفقة واجبة، وهي كفاية إمجاعا وذكرها من املشتمالت فحسـب،            الزوج

فلم يبني ما يلزم منها شرعا أو تشريعا وما ال يتحكم يف حتديـده العـرف وهـو أن                   
الواجب مرتني سنويا من كل ما يستر بدن الزوجة مرة يف الصيف وأخرى يف الشـتاء                

 كم القطع اليت تلزم الزوج حنـو        الختالف املالبس يف الفصلني وأن العرف يظهر عند       
أي التنويـه   -زوجه دوريا وهو الذي نوه له املقنن يف آخر نص مادة املشتمالت وهو              

 . غري كاف يف مثل هكذا مسائل-الوارد يف نص املادة

 

 :لواحق نفقة املسكن. ج

 

لقد ذكر يف خصوصها املقنن ما ذكر يف نفقة امللبس وأورد معها ملحقـا وهـو               
 يتعد ذلك ملا يلحقها من توابع قد تكون ضرورية أكثر من املسكن نفسه أو               أجرا ومل 

على األقل ال تقل عنه أمهية، كما هو احلال بالنسبة للفراش واللحاف وأداة املطبخ وهي 
كلها على الزوج وجوبا إمجاعا عدا املالكية الذين جيعلوا على الزوجة من مهرهـا،             

 . 2وحيكم العرف كمها ونوعها كلها

 

هذا وأن من أبرز املخالفات الشرعية تلك العقوبة املسلطة على الزوج جراء عدم             
 من قـانون العقوبـات   331/1إنفاقه على الزوجة خاصة السجن الوارد يف نص املادة   

                                                 

 .  و ما يليها 454ص . الد الرابع . املرجع السابق . عبد الرمحن اجلزيري . د .  1

  . 7392ص  . 10اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د .  2
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ألنه ما من حق يقوم كأثر لعدم دفع الزوج ما عليه من نفقة لزوجته سوى               1اجلزائري،
قاء حتت عصمته إن رضيت بإمجاع مجهور العلماء، خال         التطليق لصاحلها أو خيارها الب    

من ذلك احلنفية الذين أثبتوا حبس الزوج لعدم إنفاقه على زوجه بعد التثبت من سوء               
هذا وقد اعتد املالكية يف أحد أقواهلم بـاحلبس         2نيته ملدة تتراوح بني الشهرين والستة،     

 .أيضا
 

 إغفال جانب اجلزاء يف القيود: الفقرة الثانية
 

يلعب اجلزاء يف مادة القواعد القانونية الدور األهم من حيث إلزام تطبيق القواعد             
اليت تتضمنها النصوص القانونية ملا حتمل من ردع وإثبات للحقوق، فتكِّـون بـذلك              
اإلطار العملي لضبط التصرفات القانونية لإلفراد يف اتمع بالرغم من عيب الـنقص             

ني تكِّون اجلزاءات الشرعية املصدر األويل لسـن تلـك          ، يف ح  )أوال  ( الذي يشوا   
 .)ثانيا ( اجلزاءات وهي على ذلك أمسى وأقسط وبالتايل أردع 

 

 قواعد القيود القانونية ليست مطبوعة بالردع الشرعي _ أوال 
 

إن األصل يف القواعد القانونية صدورها بأحكام ملحقَة جبزاءات تقوم على كـل             
لف اجلزاءات اليت تشملها القواعد القانونية حبسب اخـتالف         خمالف ألحكامها، وختت  

أحكامها شدة ولينا، فتكون جزاءات مدنية؛ سواء تعلقت بإلغاء العقود أو التصـرفات         
القانونية بصفة عامة أو بتعويضات تقوم على كل حمدث ضررا لغـريه، أو جـزاءات               

للضرر للغري عن قصد فتكـون    جنائية تتعلق أساسا بالتصرفات القانونية العمدية احملدثة        
أوهلمـا،  : بذلك عقوباا أشد وأحزم، لكن الناظر يف هكذا جزاءات جيدها على بابني           

 :، وعليه فالنقطة من  )2(  وثانيهما، خمالفتها لتلك الشرعية  )1 ( قصور فيها

                                                 

بغرامة من يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و: "  من قانون العقوبات على ما يلي331/1تنص املادة  .  1
 دينار كل من امتنع عمدا وملدة جتاوز شهرين عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته وعن أداء كامل 5.000 إىل 500

 " قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم 

 .  وما يليها 188ص . اجلزء اخلامس . الد الثالث . بق املرجع السا. اإلمام السرخسي  .  2
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 قصور جزاءات قيود تعدد الزوجات القانونية  . 1
 القانونية للشرعية خمالفة جزاءات قيود تعدد الزوجات  . 2

 

 قصور جزاءات قيود تعدد الزوجات القانونية  . 1
 

قد أظهر املقنن اجلزائري ضمن القواعد القانونية املنظمة لقيود تعدد الزوجـات            
جزاءات تتراوح بني البطالن، الفسخ وأحقية املطالبة بالتطليق لصـاحل الزوجـة ذات             

تزوج بإحدى حمارمه الفسخ، بعد أن      املصلحة، فجعل على من خرق قيدا التحرمي بأن         
جعل الفسخ جزاء لكل القيود املتخلفة نتيجة ختلف قيد اإلذن القضائي إعماال لـنص              

 والقاضية بالفسخ على كل من عقَد ومل يستصدر اإلذن القضائي قبل            1 مكرر   8املادة  
 ختلف  مباشرته، وقيد اإلذن القضائي هو خالصة لسائر القيود الثمانية األخرى؛ فكلما          

قيد اإلذن القضائي ختلفت كل القيود األخرى، يف حني أن ختلف بعض القيود األخرى              
كقيد الشرط املانع من التعدد مثال ال يؤدي حتما إىل ختلف قيد اإلذن القضائي ألن من       
القيود ما قد يتفق على إغفاهلا من قبل األطراف يف العقد السيما العدل يف حالة االتفاق 

 .ه ولو جزئياعلى إسقاط

 

أقام املقنن اجلزائري حق الزوجة يف املطالبة بالتطليق يف كل خمالفة ملقتضيات املادة             
 من نفس القانون بعد أن خص ختلف        53/6 من قانون األسرة، وذلك ما ضمنه املادة         8

 .اإلعالم حبق الزوجة يف املطالبة بالتطليق تأسيسا على التدليس الذي أصاا

 

خمالفة الشروط املتفق عليها يف العقد بنفس اجلزاء عندما أقام للزوجـة            أمشل املقنن   
احلق يف املطالبة بالتطليق يف حالة خمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج أو العقد               

 من قـانون    53الرمسي الالحق به، تطبيقا لنص الفقرة السابعة من مادة التطليق؛ املادة            
 عدم اإلنفاق على الزوجة بعد صدور احلكم بإلزامه سببا          األسرة، ومن ذاك القبيل جعل    

مشروعا للمطالبة بالتطليق من الزوجة صاحبة احلق ملا جاء يف الفقرة األوىل من مـادة               
 .التطليق أيضا



206 
 

إال أن املقنن اجلزائري، وأبعد من ذلك فقد قام محايةً لبعض القيود العامة يف عقود      
واآلداب العامة بإدراج بعض املواد القانونية يف قانون       الزواج وللحفاظ على النظام العام      

العقوبات اجلزائري، الذي به حفظ بعضا من القيود وجعل عليها نوعا من اإللزام األشد 
والردع األبلغ، كما هو احلال يف عدم اإلنفاق ألن املقنن اجلزائري جعل من التطليـق               

صمة الزوج وختتار الفراق،    كحق بعدي للضرر الذي يصيب الزوجة اليت تكون حتت ع         
أما تلك اليت تكون حتت عصمته فأقام هلا املقنن احلق يف رفع دعوى جزائية ضد الزوج                
غري املنفق بشروط، أوهلا صدور حكم عن احملكمة املختصة باألحوال الشخصية ومبوطن 

ثهـا  املنتفع بالنفقة يلزم الزوج باإلنفاق على زوجه، ثانيها عدم اإلنفاق العمدي، وثال           
مـن   331، وجعل العقوبة من مضمون املـادة        1جتاوز مدة الشهرين عن تقدمي النفقة     

قانون العقوبات ترتكز على الغرامة املالية والعقوبة املانعة للحرية والعقوبة التكميليـة؛            
 دينارا، وجعل الثانية تتراوح ما بني ستة أشهر         5000 إىل   500حيث حدد األوىل بني     

 مكـن القاضي املختص والفاصل بالعقوبتني مـن إحلـاق          وثالث سنوات، يف حني   
 . أيضا2 من قانون العقوبات332العقوبة األصلية بأخرى تكميلية إعماال لنص املادة 

 

 خمالفة جزاءات قيود تعدد الزوجات القانونية للشرعية . 2
 

ـ              ف إن النظر يف اجلزاءات الواردة أعاله، مبا فيها العقوبة املفروضة يف حالة التخل
عن النفقة؛ يوحي للمطلع بالتالعبات الكثرية اليت يقوم ا األفراد، خاصة ما تعلق منها              

 بقيدي التحرمي السيما حترمي زواج اخلامسة، فما دام أن املقنن مل حيطه بعقوبة جنائية 

                                                 

 يوم ملدة الشهرين املقررة يف النص القانوين لتصري املدة حتسب على حنو شهرين 20هذا و قد أضافت احملكمة العليا مدة .  1
 كذا 136249رقم  ملف 1996/ 09/09 قرار 3غرفة ج م ق '  يوما متثل مهلة املدة احملددة يف التكليف بالدفع 20و

 .غري منشورين  ' 132869 ملف رقم 14/07/1996قرار 

و جيوز احلكم عالوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحدى : "  من قانون العقوبات على ما يلي 332تنص املادة  .  2
القانون من سنة على  من هذا 14 باحلرمان من احلقوق الواردة يف املادة 331 و 330اجلنح املنصوص عليها يف املادتني 

 ".األقل إىل مخس سنوات على األكثر 
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يعد قد فتح الباب لكل من أراد أن يقضي من امرأة وطرا يتزوجها على أساس أنه غري                 
خيربها ليصري الزواج كأن مل يكن؛ وفقط، فال خيشى من جزاء صـارم             متزوج وبعدها   

وال من عقوبة رادعة، وكذلك األمر بالنسبة لزواج األختني، ولو أن املسألة قد تكون              
مستبعدة إىل حد ولكنها غري مأمونة نظرا للجهل بالشرع الذي عم وإن أُمن منـه يف                

 املدن فكيف به يف القرى واألرياف؟

 

ا من تبعة على عدم العدل سوى التطليق، فما الذي يردع املعدد على ظلمه              مث إن م  
 ؟! التطليـقأهو ويرده، وما حيول بينه وبني إهانة الزوجات 

 

أما عن العلم، ففي اجلزاء خلطٌ ألن الثابت أن عدم إعالم الزوجة السابقة ليس فيه   
 الشرع ميـنح للزوجـة      أي جزاء ولو اقترب اجلزاء من الشرع ولكن خبالف بين ألنَّ          

السابقة حق التطليق مىت مل ترض بزواجه ال ألنه مل يعلمها بل ألن الشرع أقام هلا حق                 
املطالبة بالتطليق مىت وجدت ضررا حلقها وفقط، أما أن تأذن له بالزواج أو ال، فال حق 

 .هلا وليس ألحد غريها أن مينحها مثل هذا احلق

 

يان مفاده، أن لو تزوجت به وهي عن جهـل          وعن الزوجة الالحقة ففي األمر ب     
حباله؛ فلها احلق يف املطالبة بالتطليق للضرر الذي أصاا، بيد أن هذا احلكم أيضا قَيده               
أن ال يعلم عن الرجال يف البلدة تعدد زوجات، وأما إن علم منهم ذلك فهي تتوقعـه                 

 .كولو مل يعلمها فال يكون هلا احلق يف التطليق تأسيسا على ذل

 

 والفائدة أن التطليق وحده ال يكفي لردع الرجال عن الكذب واختالق املظاهر            
حني التقدم للخطبة ألن األمر عنده سيان قبلت أو رفضت فله جمال واسع من النسوة               

 .جيرب بينهن التلفيق، ما يعين أن اجلزاء غري كاف متاما
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التطليق للزوجة أىن أرادت    وقد أخطأ املقنن ملا جعل ملخالفة الشرط املانع للتعدد          
ألن الشرط كما هو ما أخذ به اجلمهور بل عدوه باطال وفاسخا وكأن مل يكن، فضال                

 .عن املدة غري احملددة للمطالبة بالتطليق للضرر جراء عدم تنفيذ الشرط

 

 حبق الزوجة يف املطالبة بالتطليق -احملبة-هذا وقد أحلق املقنن ختلف العدل املعنوي     
لذي حلقها، وأحلق ختلف املربر الشرعي واإلذن القضائي بالفسخ ألمهية هذين           للتدليس ا 

 القيدين يف نظر املقنن، واحلقيقة أن احملبة غري مقدور على العدل فيها البتة،

 

فهل حيكم على التعدد باالنقراض أو لكل زوجة معدد زوجهـا بالتصـرف أىن      �
 شاءت يف زواجها؟ 

ويف أي حلظة التطليق من أي من زوجاته أهذا أو على كل زوج معدد بأن ينتظر  �
 معقول أم مقبول؟

 

 فيما خيص املربر الشرعي واإلذن القضائي اللذان يزدوج عندمها اجلـزاء بـني             
التطليق والفسخ وما دام الفسخ أبلغ فعليه يعتمد لفك كل رابطة زوجية ولو متت بعقد               

 شرعي لو اكتشفت قبل الدخول، 
 شريعة اإلسالمية ؟ أليس يف هذا خمالفة لل �

 أليست املخالفة صارخة ؟  �

 وكيف باملقنن يقع يف هكذا خطأ ؟     �

 

ويبقى أن جزاءات قيد النفقة معمول ا قانونا وشرعا، وهي األقرب من مثيالـا           
القانونية للشريعة اإلسالمية الغراء، ولو كان املقنن قد خالف الشريعة بـأن خـالف              

يتعدى إقامة حق الزوجة يف التطليق، فقد وافق الشرع         موقف مجهور العلماء الذي ال      
 .  يف موافقته ملوقف احلنفية الذين تعدوا إىل سجن العادل عن نفقة زوجة عمدا

 
 



209 
 

 العقوبات الشرعية حتقق أمسى صور تعدد الزوجات_ ثانيا 
 

إنه ملن البديهي مبكان عدم التطرق إال للقيود الشرعية يف هذه النقطة من الدراسة،        
لك أن سائر القيود األخرى ليست هلا جزاءات شرعية بل قد تكون عليها يف أحيان               ذ

 .عدة

 

لقد مت حصر القيود الشرعية يف قيود أربعة إضافة إىل قيد الشرط يف أحوال، وقد               
 .أخذ الشارع احلكيم جبزاءات متنع كل من سولت له نفسه باخلطأ أن يخطأ

 

ها الناظر أشد صرامة من تلك القانونية بل        لقد جاءت القيود الشرعية جبزاءات يرا     
ال حمل للمقارنة بينهما؛ إذ تدور القانونية بني فك الرابطة الزوجية بكل الصور الواردة              
واحلبس ملدة ثالث سنوات، يف حني تدور الشرعية بني الكراهة اليت تصيب بعضا من              

والقتل 1لدى املالكية القيود لدى بعض املذاهب على غرار الشرط العقدي املانع للتعدد           
يف كثري من القيود بل يف أغلبها؛ مىت ثبتت خمالفتها السـيما إذا ارتبطـت املخالفـة                 

 .باجلحود

 

و لكم فـي     [: فقد شرع الرب تبارك وتعاىل قصاصا وجعل فيه احلياة، قال تعاىل          

ويف شرع القصاص وهو قتل القاتـل،       ،  2 ] القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون      
ـ  فكَ ألنه إذا علم القاتل أنه يقتل ان       ؛ بقاء املهج وصوا   تتمثل يف مة عظيمة   حك  ن ع

فجاءت هـذه   " القتل أنفى للقتل  : "صنيعه فكان يف ذلك حياة للنفوس، واشتهر قوهلم       
 جعل اللّه القصاص حياة، فكم      ": قال أبو العالية   ،العبارة يف القرآن أفصح وأبلغ وأوجز     

، وكذلك احلال بالنسبة للسارق وشاهد      3"نعه خمافة أن يقتل   من رجل يريد أن يقتل فتم     
  الزور وغريمها من الذين يالقون شرعا جزاءات صارمة فيخافوا أن يعـاقبوا فيتركـوا              

                                                 

 . من املذكرة 98أنظر ص .  1

 . سورة البقرة 179اآلية .  2

  . 211ص . اجلزء األول . املرجع السابق . اإلمام ابن كثري .  3
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،  )1( اجلور والتعدي على غريهم، فيتم بذلك حفظ أنفس املعتدين واملعتدى علـيهم             
الص فأتبعـه بعقوبـات   كما أن الشارع ما أغفل اجلانب العقدي للنكاح كتصرف خ      

ولذلك سيتم التطرق يف هذه     ،   )2(مدنية منها ما هو عقدي ومنها ما هو غري عقدي           
 :اجلزئية من البحث لـ

 

 العقوبات اجلنائية عن خمالفة قيود تعدد الزوجات .1
 العقوبات املدنية على خمالفة قيود تعدد الزوجات  .2

 

 اتالعقوبات اجلنائية على خمالفة قيود تعدد الزوج .1
 

لقد حكم الشارع على كل من خالف قيد حترمي اجلمع بني األختني وقيد العدل              
سواء كان ذلـك    -املادي الواجب، بالقتل؛ مىت استتيب املذنب أو اجلامع بني احملرمني           

 ومل يتب فارتكب اخلطيئة عن قصد       وأنكر        -يف عقد زواج واحد أو عقدين تواليا      
؛ ألن  1لى فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهللا عليه        التحرمي ومل يترك ذلك، قياسا ع     

املفاسد اليت تنتج عن فعل مثيل وخيمة جدا، ومىت حتقق ظلم الزوج املعـدد واقتـرن                
جبحود منه للعدل الذي يعد واجبا شرعيا، بعد أن يستتاب ثالثا أيضا ويرفض التوبـة،    

حبسب ما ذهب له املالكية، أمـا  يـه  صلوات ريب و سالمه عل  لكونه قد كفر مبا أنزل على حممد        
 .2احلنفية فريون بالتعزير كافيا ورادعا

 

أما ذاك الذي جيمع حتت عصمته بني أكثر من العدد احملدد شرعا مـن النسـوة،     
فيعزر رمجا على قول الزهري، وجلدا دون نفي على قول النخعي، وحبد الزنا كـامال               

 .  3ران هذا كله بالفرقة األبديةقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد وأمحد مع اقت

 

                                                 

  .53ص  . 32اجلزء . املرجع السابق . اإلمام العالمة شيخ اإلسالم بن تيمية  . 1
 ، و قال صاحب البحر الرائق بالتعزير نقال عن املعراج و قال تعزيره 607ص . املرجع السابق .  بشري الشقفة حممد. د . 2

  ).382 ص 3ج  / البحر الرائق.( إمنا يكون يف الثانية على أن يتم بالضرب 
 .فعي كلهم يرون حبد الزناما يعين أن يف املسألة إمجاع بني أهل العلم، فاألئمة مالك و أبو حنيفة و أمحد و الشا . 3
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 باحلبس ملدة تتراوح بني الشهرين والستة من األشهر على        رمحة اهللا عليه  وقال أبو حنيفة    
، كمـا قـال   1كل زوج كان حاضرا وتبني القاضي أن عدم النفقة كان عن سوء نيته         

اجلزاء فريق منهم باحلبس غري منقطع املدة إذا توافرت نفس الشروط حىت ينفق، وبنفس   
 .2قال املالكية على أن يتم التثبت من يسره ورفضه لإلنفاق

 

ولقد أمجع أهل العلم على أن ظامل الزوجة املعدد؛ ال تقبل منه الشـهادة بكـل                
أنواعها كما ال تصح إمامته يف أي موطن من مواطنها، وال يقوم هذا اجلـزاء علـى                 

لى إحدى زوجاته، ويقـوم  اشتراط اجلحود من جانبه بل مبجرد ثبوت ظلمه وجوره ع       
 .ضده هذا اجلزاء حىت يعدل عن فعله املستنكر

 

 العقوبات املدنية على خمالفة قيود تعدد الزوجات  .2
 

بعيدا عن العقوبات اجلزائية، أقام الشارع احلكيم جزاءات جتمع بني احملافظة على            
د فسر أهل العلم    االستقرار على النظام واآلداب العامة وعدم خمالفتها يف آن واحد، وق          

وأصلوا هذه النصوص الشرعية؛ حيث أقروا بطالن عقد النكاح على أخـت زوجـة              
الناكح أو من قامت مقامها، سواء كان العقد الالحق منفصال كعقد عن السـابق أو               

، يف احلني الذي يرى املالكية بفسخ العقد 3مجعهما يف عقد واحد حبسب مجهور العلماء
وحيق هلما بعد ذلك كأثر، املهـر بـدل   ال ولو وطأمها مجيعا،   ما كان منفصال أو متص    

 ويفرقان عن الزوج    -وجيعله املالكية عدة، خالفا   -االستمتاع وعلى من وطء االسترباء      
، بيد أن احلال خيتلـف يف      4دون طالق، كما ال تستحقان اإلرث ولو تويف قبل الفسخ         

       ر السـالفة علـى املـرأة       حالة اجلمع يف عقدين فتقوم عند تلك احلالة كـل اآلثـا           

                                                 

 .  و ما يليها 188ص  . 5اجلزء . الد الثالث . املرجع السابق . حممد بن أيب سهل السرخسي  . 1
 .476ص  . الد الرابع . املرجع السابق . عبد الرمحن اجلزيري  .  2

  .6665ص  . 9اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د . 3
  .421ص  . 3اجلزء . املرجع السابق .  الشقفـة حممد بشري. د . 4
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الطرف يف العقد الثاين وال متس نفس اآلثار املرأة الطرف يف العقد األول فيبقى عقدها               
 .صحيحا ومنتجا لكل آثاره

 

إضافة؛ فقد أقر الفقه الشرعي قيام حق الزوجة يف املطالبة بالتطليق مىت ثبت عـدم           
 إذا أعسر ويـرى بـذلك جـل         إنفاق الزوج عليها بسوء نيته أو حىت عن حسن نيته         

 خال منها احلنفية الذين ال يرون حبق التطليق إقامة علـى اإلعسـار             ،1املذاهب الفقهية 
وإمنا يعوضونه باالستدانة على عاتقه ويسقط حق الزوجة يف املطالبة بالتطليق لإلعسار            
 إمجاعا علمها به وقت زواجهما، فإن علمت حباله وقت الزواج ورضيت العيش معه يف             

املدة األوىل مث اشتكت مل يسمع لشكواها، ويقيم أهل العلم أيضا احلـق يف املطالبـة                
 .   بالتطليق للزوجة مىت تضارت من تصرفات الزوج غري العادلة قبلها

 

 على أن ال أثر للشرط العقدي    -كما سبق بيانه  -وقد اتفق أهل العلم عدا احلنابلة       
رام العقد، ويستثىن من ذلك حالـة ربـط         الذي تشترطه الزوجة على زوجها أثناء إب      

الشرط ذاك باليمني، وألن الشرط عموما مكروه عند أهل العلم السيما املالكية فـإن              
القاعدة فيه البطالن كما قال اجلمهور، ويبقى أن األثر الوحيد الذي يلحقه اسـتحبابا              

 فقـط يف الفقـه      هو دفع اجلُعل الذي ربط به، إال أنه يقوم بأثره التام يف حالة واحدة             
الشرعي؛ مىت ارتبط بيمني طالق أو ِعتاق ال ملكانة الشرط وإمنا حلساسية املرتبط بـه               

 . ليس فيها اهلزل-األمور املرتبطة بالشرط-ألا 

 

ذه الصفة فقط يكون الشارع احلكيم أمل إملاما معجزا باملخالفات الزوجية للقيود            
ن العديد منها عقوبات جزائية واليت تظهر       الشرعية لتعدد الزوجات؛ السيما عندما ضم     

شديدة ولكنها رادعة حبسم، وال تدع املظامل تنتشر وال تدع احلقوق تضيع، وبتقريب             
العقوبات التشريعية املذكورة أعاله، يظهر نقصها الفادح وعيبها اجللي، وتـربز فيهـا    

ل بصفة جزئيـة    الثغرات واهلفوات، ما يؤدي إىل اعتبارها قاصرة غري مؤدية على األق          

                                                 

  . 7401ص  . 10اجلزء . املرجع السابق . وهبة الزحيلي . د . 1
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لدورها كعقوبات على خرق نظام دولة عام أو آداا العامة، ولو تذرع البعض بفكرة              
اآلثار املادية فهذه ال تصلح لكل أفراد اتمع، الختالف تأثريهـا علـى املتنـازعني               
باختالف إمكانام وقدرام املادية، فهناك من ال يشعر ملا ينفقه يف دعاوى الطـالق              

ومع التهرب من النفقة املستمر من قبل األزواج، تقوم اإلشـكاالت أكثـر             املتكررة،  
فأكثر، كما أن ليس على الزوجات تقريبا عقوبات تشعر بواسطتها أا قد أذنبت كما              

اليت تقوم مقام األخـت أو تكون      -هو احلال يف الشريعة واليت تحرم الزوجة الالحقة         
فاسخا أو باطال على قول اجلمهور كمـا         من املرياث بعد أن جعلت العقد        -بصفتها

 .   سلف، كما أا تفرق بني الزوج واملرأة تلك أبدا

 

 قانونية اجتهاديةقيود الغلو يف وضع : الفرع الثاين
 

تعدد الزوجـات   قيد املقنن اجلزائري على غرار أقرانه املشرعني املسلمني العرب          
 ،بل زوجه السابقة  ِق اإلعالم املسبق  إذ ألزموا الزوج ب    ؛بقيود إضافية على تلك الشرعية    

بني  واستنادا على غموض نصوصهم القانونية يتضح بأن الزوج ملزم بأن يعدل وجوبا           
 بعد أن وضعوا ضوابط يلزم توافرها مـن أجـل   ،)فقرة ثانية ( زوجاته يف احملبة القلبية     

 أجـل   ة من ـا كإجراءات قانوني  ـالقول بأحقية الزوج يف أن يعدد، ويلزم استكماهل       
 : فيتم التطرق للفرع يف )فقرة أوىل ( د التعدد السيما قبل الدخول ـاالعتداد بعق

 

 تقييد الزوج باملربر الشرعي واإلذن القضائي: الفقرة األوىل 
 تقييد الزوج بالعدل يف احملبة واإلعالم امللزم : الفقرة الثانية 

 

 قضائيتقييد الزوج باملربر الشرعي واإلذن ال: الفقرة األوىل
 

من أبرز القيود القانونية االجتهادية اليت سنها املقنن اجلزائري اجتهادا خالصا، 
تلك اليت تقيم على الزوج ِلزاما توفر مسوغ مادي من أجل متكنه من التفكري يف التعدد 

، تلك املسوغات اليت ال ميكن إال أن تكون حمال للرقابة القضائية السابقة عن )أوال ( 
 . )ثانيا ( د يتيح لطرفا عقد التعدد بإبرام عقدمها إبرام عق
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 املربر الشرعي غري مشروع_ أوال 

 

لقد حدد املقنن اجلزائري مسوغات قانونية جعلها أساسا يف إقامة حق طالب 
التعدد يف أن يطلبه، و بالرغم من أن تلك املسوغات ال يوجد هلا أي تفسري يف قانون 

إن املقنن تدارك املوقف وحد املسوغات يف حالتني ، ف-حىت بعد التعديل-األسرة 
 :اثنتني
 حالة فصل فيها املقنن بطريقـة باتة، وألزم كل األطراف والغيـر اخلضوع للنص -1

والتقيد باملادة القانونية على ما جاء فيها من أحكام، مبا يف ذلك القاضي الذي ألزمه 
داها إىل غريها من العوارض، حني جعل تبعا لذلك بالنظر يف احلدود هذه على أن ال يتع

من املربر الشرعي على لفظ املادة من قانون األسرة، ال يتجاوز املرض العضال الذي 
 .يصيب الزوجة السابقة و الذي ال يرجى شفاؤه أو عقمها البين

 وحالة مل يفصل فيها املقنن على حنو سالفتها إذ خول القاضي فيها بالنظر بسلطته -2
 يف األحوال اليت حتيط بالزوجني السيما يف احلالة اليت يتم فيها قبول الزوجة الواسعة

السابقة، فترك بذلك املقنن الباب أمام القاضي مفتوحا للفصل يف مسألة السماح من 
 .عدمه

 ال يكون شرعيا -كما مت بيانه-بيد أن املربر الشرعي املنصوص عليه يف القانون 
رط يف الشرع، بينما يسن ويستحب طلب التعدد لبعض مىت تبني أن ال مسوغ يشت

حكمه الظاهرة، كما هو احلال بالنسبة للتعدد بامرأة عانس أو أرمل أو مطلقة، سواء 
كان هلما أبناء أو ال وإن كان هلما أبناء فأجلى، فضال عن حكمه املضمرة واليت ال 

و االطالع على األعمال  إال احلاكم أو الباحث مث العامي بعد ذلك بالنشر أايستبينه
ارات، كاإلحصاءات العامة أو ما شابه، فاإلسالم ال حيد التعدد حبدود عدا تلك 

 املعلومة من الدين بالضرورة، ضف إىل أنه ال يقيد النظام بقيود ال سند هلا وال سبب،

 فكيف باإلمكان التحجري إىل هذا احلد؟  �
  عدامها ال تتيح ؟وكيف ميكن القول حبالتني تتيحان التعدد وما �
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ويبقى أن األخذ باحلالة الثانية فيه تقييد من جانب آخر السيما وأن القاضي ال 
ميكنه علم النية احلقيقية للزوج وال الزوجة املقدمان على التعدد، فاألخذ باملربر الشرعي 
احملدد من طرف القاضي أشبه من حيث التدخل بأحوال الناس حبالة حتديد املربر 

 من قبل املقنن، فهما يف النتيجة؛ سواء أكان التحديد من قبل املقنن أو من قبل الشرعي
 بالتحقق من -لصفة املسري البشرية-القاضي، فاهليئتان غري خمول هلما طبعا وجبلة 

الكمائن النافسة داخل الغري، ومهما حاول املقنن ختويال للصالحيات من تقصي 
 .ىل املربر احلقيقي الذي يدفع الزوج ألن يعددوحتري، لن ميكَّن البتة من الوصول إ

إن الكالم عن تقييد تعدد الزوجات برمته خمالف لشريعة العليم؛ إذ ما حدد الرب 
تبارك وتعاىل للتعدد أي دوافع يف حني حدده بالذي يعلم من حد عددي وثان نفسي 

ى أختها، وثالث مادي، فجسد األول يف حترمي زواج اخلامسة على األربع واألخت عل
وجسد الثاين يف العدل املادي الذي أعلم كل مكلف بإلزامه مسبقا؛ فهو بذلك نفسي 
ألن الزوج شرعا ال جيوز له اإلقدام على التعدد وهو خيشى من نفسه الظلم الالحق، 
وجسد الثالث بالقدرة على اإلنفاق على النسوة مجيعهن بعـدل وبإقساط، وما من 

لى مسوغ واحد و إمنا جاء املسوغ عاما يف السنة احملمدية هذه القيود كلها ما يدل ع
تنكـح املرأة ألربع ملاهلـا وحلسبهـا وجلماهلـا  ﴿ : صلى اهللا عليه وسلمحلديث النيب 

 اليت صلوات ريب و سالمه عليه وألسباب زجياته 1﴾ ولدينهـا فاظفر بذات الدين تربت يداك
 واليت منها أنه تزوج جويرية بعد أن أشفق كانت ختتلف بني دينية وسياسية واجتماعية،

 عندما صلى اهللا عليه وسلمعلى حاهلا، فكانت بعد ذلك أكرم النساء على أقوامهن، ألن النيب 
تزوجها أُعتقت كل سبايا بين املصطلق فكانت أبرك النساء على قومها كما قالت 

رضي اهللا عنهاعائشة 
2. 
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ا غري مآخذ عليها يف الشرع، وإذا فكلها إذن، تصلح ألن تكون مسوغات وكله
أٌخذ ا يف القانون فإا كلها تصري من احملاذير التشريعية اليت ال تعد أسبابا موضوعية 
لطلب التعدد، ما يؤدي بالنتيجة إىل القول بأن املربر الشرعي الوارد يف القانون حمجر 

 .   للمسوغات الشرعية و هو على ذلك غري مشروع شرعا
 

 اإلذن القضائي غري مقضي به _ ثانيا 
  

مل يقض الشارع حبكم على األزواج املقدمني إىل التعدد يف الزواج يورد فيه إذنا              
قضائيا كقيد من قيود تعدد الزوجات؛ لطبيعة القيود اليت ينظر يف حتققهـا القاضـي               
فرضا، السيما العدل املادي الواجب والنفقة، فهذه القيود مجلة ال ميكـن أن يتـدخل             

لقاضي بالنظر يف مدى حتققها من عدمه؛ ألن هذه القيود من التكليفات الشرعية اليت              ا
، فلـيس يف    1تقوم بني العبد وربه وليست من القيود التطبيقية اليت ينظر فيها القاضـي            

النصوص الشرعية ما جيعل من القيود موضوع تطبيق قانوين، فضال عن إمجاع املسلمني             
 إىل عهد اإلمام حممد عبدو، الذي سار فيـه أهـل        عليه وسـلم   صلى اهللا من لدن عصر النيب     

العلم وأهل العقد واحلل على عدم تقييد تعدد الزوجات بقيد مماثل السيما وأن الـنيب               
مل مينع أحدا من أن يعدد وال أصاحبه فعلوا ومل يتحـرى ومل يتحـروا،               صلى اهللا عليه وسلم     

الشارع واملكلف ال دخل ألحد فيها ولـو        فالقيود اليت جاء ا الشرع كلها قيود بني         
كان احلاكم نفسه، وال ميلك هذا األخري املمثل يف القاضي يف أحيان وحاالت عدة إال               
أن يقيم احلدود الشرعية على كل خمالف هلا، سواء كان ذلك بتعدي قيود خاصة بتعدد   

 يورد تدعيمـا،   الزوجات أو بغريها، ولقد أورد اإلمام أبو زهرة كالما غاية يف األمهية           
   ال ميكن أن نفرض العدالـة املطلقـة والقدرة املطلقة يف عهـدهم           : " فقد قال اإلمام  

ــابعني  (  ــحابة والت ــد الص ــد عه ــر  ) ويقص ــل عص ــاس يف ك ــإن الن                         ف
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 ولقد أمل اإلمام يف هذه الكلمة البسيطة وألزم كل          1"فيهم الرب والفاجر والعاجز والقادر    
 ئل بالصمت ألن قوله حق وملا تساوت األمور فلما الغلو؟قا

 

 تقييد الزوج بالعدل يف احملبة و اإلعالم امللزم: الفقرة الثانية 
 

جتاوزا لكل القواعد القانونية والشرعية على حد سواء، قيد املقنن اجلزائري الزوج 
، وبقيود )أوال  ( إلعالمابقيود ال سند هلا يف الشرع أحيانا كما هو احلال بالنسبة لقيد 

 .)ثانيا(  العدل يف احملبةلقيد غري مستطاعة أحيانا أخرى كما هو احلال بالنسبة 
 

 وم شرعالإعالم الزوجة ليس مع_ أوال 
 

الزوج املقبل   - من قانون األسرة   8املادة  -ألزم املقنن اجلزائري مبوجب مادة القيود       
حقة على حد سواء، وذاك الذي يـتم مبعيـة          إىل التعدد، إعالم الزوجتني السابقة والال     

املوظف العمومي سواء كان املوثق أو كاتب الضبط أو املوظف البلدي كمـا سـلف            
بيانه، وهو ما يكون متبوعا يف حالة ختلفه حبق الزوجة اليت وقعت ضحية تدليس من قبل 

 .هذا الزوج باملطالبة بالتطليق

 

فاسخا وذلك بطريقة غري مباشـرة،      ولقد جعل املقنن لتخلف نفس القيد، العقد        
فالقاضي إذا مل يأذن بسبب ختلف اإلعالم، وقع العقد البعدي فاسخا جزاء ختلف اإلذن              

 .الذي ما ختلف إال لتخلف اإلعالم

 

إن قيد اإلعالم املعمول به تشريعا مل يرد يف السنة احملمدية قط ومل ترد فيه نصوص                
 وإذا مت القول بإعالم صلى اهللا عليه وسـلم عهد النيب   شرعية، فضال عن أعمال الثلة األوىل من        

الزوجة السابقة إلزاما كان ذلك خمالفا للنصوص الشرعية اليت ال تلزم الزوج بأمر مثيل،              
السيما إن تعلق العلم بالقبول فهذا يقع أشد خمالفة وأبعد أخـذا مببـادئ الشـريعة                

 .اإلسالمية
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 باحلكم الشرعي على غرار الزوج يف       إن الزوجة ال متلك من أمرها إال أن ترضى        
أحوال عدة، وعلى عكس ذلك فإن القول بإلزام اإلعالم بالنسبة للزوجـة الالحقـة              
موافقة للشريعة اإلسالمية السمحة اليت تلزم الزوج والزوجة بأن خيرب كل منهما اآلخر             

مؤثرة بكل ظروفه االجتماعية، بيد أنه من جانب الزوج أوىل وألزم؛ ألن تلك الظروف   
يف حياما الزوجية الالحقة، وقد أعطى الفقهاء الشرعيون لكل زوجة معدد ا احلـق       
يف طلب التطليق تأسيسا على التدليس الذي حلقها، استنادا على أن عقد الزواج املربم              
الحقا ال تتوفر فيه كل عناصر الرضا الصحيح؛ ملا حيمل العقد من تغرير، ألن العلـم                

، ومنه يتبني أن العقد املـربم دون إعـالم          1لزوج مشروط يف العقد   التام بكل أحوال ا   
الزوجة حبال الزوج احلقيقية املتمثلة يف كونه متزوجا من زوجة أو زوجات أخريـات              

ملطالبة بفـك العالقـة     اوهي أو هن حتت عصمته، فيه غرر وفيه تدليس فحق للزوجة            
 2م الفك بالتطليق لدى املالكيـة     الزوجية تأسيسا على التدليس الذي حلقها؛ على أن يت        

 .     ألن الزوج دلس عليها

من كله، يتضح أن املقنن عندما قرر اإلعالم كقيد من قيود تعـدد الزوجـات،               
أورده عاما وعلقه كحق للزوجة السابقة والالحقة على عني املماثلة وبـنفس درجـة              

 الذي يدين به الشعب     اإللزام، ويف ذلك بالذات خمالفة صارخة لتعاليم الدين اإلسالمي        
اجلزائري، ألن الشريعة ال تأخذ باإلعالم كقيد من قيود تعدد الزوجات وإمنـا تأخـذ     
بإعالم الزوجة الالحقة كقاعدة عامة، وال خيصها احلكم بعينها وإمنا كل زوجة ولـو              
كانت أول زوجة، ففي الشرع إلزام باإلعالم التام عن حال الزوج سواء كانت املادية              

ا، ومن ذلك يكون إعالمها بكونه متزوجا من ذاك القبيل، ألن الشريعة تشترط      أو غريه 
اإلعالم العام يف كل عقود الزواج فهي إن كانت زوجة ثانية فستعلم حتما بـاإلعالم               

                                                 

  . 88ص . املرجع السابق . اإلمام حممد أبو زهرة  .  1
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العام وال يشترط هلا اإلعالم اخلاص وإمنا يستحب للفتاوى الواردة يف الباب، ولو بذل              
دة إلخفاء األمر عليها؛ يقوم خمالفا بفعله ذاك لتعاليم         الزوج لذلك جمهودا على غري العا     

 . الشريعة اإلسالمية

 

يبقى أن يشار يف هذه النقطة إىل أن األخذ باملذهب احلنبلي يف مسألة الشـروط               
والذي يذهب إىل االعتداد بكل الشروط اليت يشترطها الزواجان يف عقد الزواج ما مل              

ال؛ ومن ذلك شرط املنع من التعدد، ففي هـذه          حتل تلك الشروط حراما أو حترم حال      
احلالة يقع اإلعالم واجبا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجـب؛ أن الزوجـة إن                  
اشترطت على الزوج أن ال يعدد عليها قام هلا احلق يف العلم قبل مباشرة الزوج للعقـد   

 .الق أو غريهاالالحق، وكذلك هو احلال لدى املالكية عند إقران الشرط بيمني ط
  

 عدل احملبة ال حيقق العدالة _  ثانيا 
 

قيد املقنن اجلزائري الزوج املقبل على التعدد بالزوجات بالعدل بني الزوجات يف            
احملبة، و هذا الذي ال ميكن ألي املطالبة به ألن اهللا تبارك و تعاىل قال خبالف ذلك متاما       

 هذا األمر قوال و عمال حينما صلى اهللا عليه وسـلم  يف اآلية من سورة النساء، و قد فسر النيب   
إن قلوب بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يصـرفه         ﴿:قال

 صلى اهللا عليه و سـلم  عن سائر نسائه رضي اهللا عنها وحني عرف منه حبه لعائشة  1﴾ كيف يشاء 
هللا من أحب الناس إليـك؟،      يا رسول ا  :  أنه قال قيل     رضي اهللا عنه  حلديث أنس بن مالك     

فالعدل يف احملبة ليس مطالب     ،  2﴾ أبوها   ﴿:من الرجال ؟ قال   : قيل ﴾ عائشة   ﴿:قال  
 بني زوجاته فيه، فضال على أن اهللا        صلى اهللا عليه وسلم   به شرعا و لو كان كذلك لعدل النيب         

      عدال منه ال حياسب الرجل على ذلك؛ ألنه أعلم حبال الـزوج مـن غـريه ومـن                   
 ل ـو مطلب كـإن العدل الذي هـف نفسا إال وسعها، فـه، فال يكلـالزوج نفس
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حمكوم، غري متوفر قبله من حاكم يطلب منه أن يعدل فيما ال يستطيع؛ كما هو احلال                
 .يف قيد احملبة هذا

 

إن قيد احملبة املأخوذ به تشريعا يف القانون اجلزائري، أصله أن ال يكون قيدا على               
أن يكون قيدا للزوج على غريه، و سواء كان هذا الغري زوجه السابقـة             الزوج و إمنا    

أو زوجاته السابقات أو غريهن من زوجاته؛ ألنه قد مييل إىل السابقة علـى حسـاب                
الالحقة فامليل لالحقة ليس حتمية يؤخذ ا تسليما، و سواء كان هذا الغري احلاكـم              

البون بل و مقيدون بأن حيترموا سنة اهللا        أو من ميثله من قاٍض أو غريه، فكل هؤالء مط         
يف خلقه، و هو الذي جبل اإلنسان ميال بطباعه؛ فاألب يفضل أحـد أبنائـه علـى                 
اآلخرين وكذلك األم، فكيف حياسب الزوج دوم ؟ والقائل يقول، أن هـذا لـيس               

 ممكن فلماذا إذن يسلم ذا وال يسلم بذاك ؟ 

 

إذا أردت أن تطاع    "يفعل ما يستطيع، و كما قيل       إن من العدالة مطالبة املرء بأن       
 ومن احليد عن العدالة أن يطالب املرء بأن يفعل ما ال يستطيــع              ،"فسل ما يستطاع  

وأن حياسب على ذلك أشد حيدا عن احلق، و لتحقيق العدالة جيب علـى املقـنن أن                 
دنية للمخاطـب   يراعي قبل سنه للقواعد القانونية بصفة أوىل املؤهالت النفسيـة والب         

بالنص القانوين، فضال عن العوامل األخرى اليت جيب مراعاا، فإن مل يراع املقنن تلك              
املؤهالت صار حائدا عن العدالة اليت يسمو إىل حتقيقها مبجموع النصوص القانونيـة،             
وطاملا أنه كذا نصوص خالف الشرع والطباع اليت جبل عليها الزوج، فإنه مل حيقـق               

 .   املنشودة من سن القواعد القانونية عامةالعدالة 
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�ــ�ــ�� ا�ـ�ــ
 

إن أول ما يخلص إليه بعد هذا البحث؛ ذاك احلكم الشرعي الذي يصبغ قيود تعدد 
الزوجات، فالقيود جبملتها تضبطها األحكام الشرعية اخلمسة اليت تضبط عقد الزواج،           

تلك بني حتليل وحترمي، فـإن القـول        وما دام الزواج يدور بدوران األحكام الشرعية        
بتحرمي التعدد أحيانا وبفرضه أحيانا أخرى صائب، وعلى ذلك فال ميكن تقبل تقييـد              
تعدد الزوجات بقيود اجتهادية؛ ملا يعتري القيود من أحكام خمتلفة بل ومتباينة تـؤدي              

 .بالتقييد إىل نفس تلك األحكام السيما التحرمي منها
 

التقنيني اجلزائري بكل درجاته املعلومة يف سلم التشـريع،         كذلك، فإن البحث يف     
يؤدي إىل نفس الفكرة املشار إليها أعاله والرامية إىل أن األحكام الشرعية اليت تضبط              
عقد الزواج برمته هي نفسها اليت تضبط تعدد الزوجات وقيوده، ذلك أن مواد مـن               

صية بل يف مادة القانون بصفة      القانون تعتد بالشريعة كأساس يف مسائل األحوال الشخ       
 . من الدستور2عامة، استنادا على ما تقضي به املادة 

 

يؤدي نفس البناء القانوين إىل استخالص أوجه ثالثة لقيـود تعـدد الزوجـات              
القانونية، الوجه األول ويتمثل يف قيود متماشية ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والوجـه            

شريعة ولكن سكوت الشارع عنها يدرجها ضـمن        الثاين يتمثل يف قيود ليست من ال      
القيود املباحة، وأما الوجه الثالث فيتمثل يف قيود خمالفة ملبادئ الشـريعة اإلسـالمية              

 .        وليست منها يف شيء

 

تربز القيود املتماشية ومبادئ الشريعة اإلسالمية يف ذاك الصنف الذي اعتمد فيـه             
 اما على مبادئ الشريعة اإلسالمية، ويربز خاصة يف املقنن اجلزائري اعتمادا كامال وت
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األخذ بالقواعد العامة من قيود تعدد الزوجات، فلقد اقتبس املقـنن مـن الشـريعة               
 :اإلسالمية كل القيود الواردة يف الشرع واليت ال تعدو أن تتجسد يف

 قيد حترمي زواج اخلامسة  �
 قيد حترمي اجلمع بني األختني  �
 وجات قيد العدل بني الز �
 قيد النفقة على الزوجات �

 .مبفاهيمها العامة وأحكامها اخلاصة
 

الوجه الثاين، وهو الذي أحسن فيه املقنن أحيانا وأجاد فيه أحيانا أخـرى، فقـد               
أحسن املقنن اجلزائري حينما جعل على كل مادة أو فقرة مـن النصـوص الدوليـة                

ت، وهو ما يقي املقنن إلزاما دوليـا        املخالفة لتعاليم الديانة اإلسالمية حتفظا بل وحتفظا      
على تعديل القواعد القانونية الداخلية وما يتماشى واالتفاقات الدولية واالتفاقيـات،           
ولقد أجاد املقنن اجلزائري حينما نص يف مواد مضبوطة على إلزام كتابة عقود الزواج              

 .بتسجيلها لدى املصاحل املدنية املختصة

 

حينما جعل الشريعة اإلسالمية مصدرا أساسـيا إن مل         كما أحسن املقنن اجلزائري     
يكن فريدا لقانون األسرة خاصة، وقد أجاد حينما جعل القانون نفسه خيضع يف تفسريه    
للشرع ويف إمتامه عند طفو ثغرات التقنني بالشريعة اإلسالمية، وهو األمر الذي كثريا              

 .ما يربز وجبالء يف قرارات احملكمة العليا

 

ثالث، وهو الذي أساء فيه املقنن عند ما قام باالقتداء بسـائر التقنينـات              الوجه ال 
العربية املسلمة اليت اعتنقت قيودا؛ جمتهدة يف وضعها ألوضاعها اخلاصـة والخـتالط             

 : شعوا ديانةً، فأخذ منها املقنن اجلزائري
 قيد اإلعالم السابق  �
 قيد املربر الشرعي  �
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 قيد اإلذن القضائي  �
  احملبةقيد العدل يف �

أن ليس يف الشرع ما يستند إليه لسن مثل هذه القيود وال غريها، فـإن املقـنن            وطاملا
 .اجلزائري عد تأسيسا على ذلك خمالفا للشرع حينما اعتمد كل هذه القيود التقنينية

 

إن القول بقيد اإلعالم السابق جيعل للزوج وليا وليس عليه يف الشرع من والية إال               
 واحلاكم، وإن القول بقيد املربر الشرعي على التحديد القانوين الذي جعلـه             والية اهللا 

مقتصرا على عقم الزوجة ومرضها العضال؛ ال يؤدي إال إىل املشاكل أكثر مما يـؤدي               
إىل احللول ملخالفة األسباب الشرعية املشروعة يف النكاح والتناسل والتكاثر، وإن القول 

ا إىل املغالطات القانونية والكوارث االجتماعية، أمـا        بقيد اإلذن القضائي يؤدي حتم    
القول بالعدل يف احملبة بني الزوجات حمل التعدد ال حيتاج إىل تعليل لتركه فالقيد حيمل               

 .من نفسه أسباب استحالته

 

إن لقيد الشرط املانع للتعدد مصدر شرعي فذ وحكم خارج عن األوجه الثالثـة              
ل باملخالفة الشرعية الصارخة على غرار القيود املخالفـة         السالف بياا، فال ميكن القو    

املذكورة أعاله، كما ال ميكن القول بشرعية القيد شرعية ال تشـوا شـوائب، ألن               
الرجوع للقواعد الشرعية املعمول ا السيما أصول الفقه توضح خمافة املقنن لألصول            

 كل األحكـام، ومل يسـتند       الشرعية، ألنه مل يعتمد من جهة مذهبا معينا واستنده يف         
اإلمجاع كمصدر عوض ذلك يف كل األحكام إمنا أخذ من هذا ومـن ذاك حبسـب                
املصلحة، فيكون بذلك خمالفا ألصول الشرع ولو مل خيالف الشريعة، وهو الذي يأخذ             

 .بتدرج القوانني اليت يضع؛ فكيف به ال يأخذ بتدرج النصوص الشرعية اليت نزلَت
 

زائري يكاد ينعدم فيه تعدد الزوجات وأوىل له مع ما يقع فيه أن حيفز             إن اتمع اجل  
       كل ذي أمر فيه على التعدد ويرغب فيه، ألن مشاكل الطالق واملظامل الواقعة 
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ضد النساء يف اجلزائر سببها الرئيس؛ كثرة النساء غري احملصنات يف اتمع وغريه مـن               
لتعدد الزوجات منها نصيب ألنه يكاد ينعدم إن        املسائل اليت تكثر حقيقة، ولكن ليس       

 .مل يصح إلقاء مصطلح االنعدام عليه
 

من أجل ذاك تقترح هذه احللول القانونية اليت قد تـؤدي إىل حـل املشـاكل                
 :االجتماعية

اإلبقاء على أصل اإلباحة الشرعية لتعدد الزوجات مع حتديـد العـدد فيهـا                   _ أوال  
  .حة أصل النظام وأن حوله األحكام األخرى تدوروالتأكيد على أن اإلبا

عدم النظر للنفقة وال للعدل قبل التعدد؛ ألن ذلك يأخذ صورة العائق الذي ال              _ ثانيا  
معىن له و ال سبب سوى العرقلة، ودفع الرجال والنساء إىل الزواج العـريف الـذي ال             

احلقـوق حقـوقهم يف     ميكن إبطاله لشرعيته، غري أن املشكل فيه عدم استيفاء ذوي           
 .حاالت مجة ما يزيد الوضع تأزما

حتري التدقيق يف املسائل اجلزئية لكل القيود، السيما قيد حترمي اجلمـع بـني              _ ثالثا  
 .األختني وقيد النفقة على الزوجات

التفصيل يف قيد اإلعالم على الوجه الشرعي حبيث حيل إعالم الزوجة السابقة            _ رابعا  
زوجة الالحقة ألنه أصل اإللزام يف الشرع ومعقول أن يلزم الـزوج            والالحقة، إعالم ال  

بإعالمها بل وجيب عليه ذلك وهلا بعد ذلك القبول كما هلا الرفض، أما األوىل فلـيس                
ألحد أن جيعل من إعالمها ملزما، وإن مت ذلك فيجب أن يقتصر على جمرد اإلعالم ال                

 .  جل احملاكم تبعا لذلكالقبول كما هو معمول به اليوم يف القانون ويف
إلغاء قيد العدل يف احملبة متاما ملا فيه من خمالفة للطباع اليت عليها طبع البشر،                _ خامسا

وكذلك قيد املربر الشرعي ألنه من غري املمكن التحكم به يف أهواء الناس ومصاحلهم              
  .على ذاك الوصف أو غريه

بالوجه الوارد يف النصوص القانونية     عدم األخذ باإلذن القضائي على إطالقه        _ سادسا
            ملا فيه من حتجري وعرقلة ومنع من احلقـوق ودفـع إلنشـاء املظـامل والرتاعـات                 



225 
 

تبعا لذلك، فإن استوجب األمر إذنا من القضاء كان من أجل التأكد من صلة الزوجة               
 املقدمة على التعدد    باملرأة املقدمة على التعدد من الزوج مثال أو للتأكد من إعالم املرأة           

إن كانت على بينة من أمرها أو ال، أو غري ذلك من األمور املعقولة، وال جيعـل اإلذن                
القضائي لقبول الزوجة األوىل بزواج زوجها من أخرى أو ال، أو التأكد مـن عدلـه                

 .    احملتمل أو نفقته املنتظرة أو غري ذلك من األمور اليت ال يقبلها عاقل
رة موقف اجلمهور يف كل املسائل، السيما مسألة قيد الشـرط املـانع             مساي _ سابعا

 . للتعدد ملا فيه من حتجري للحقوق العامة مقارنة باخلاصة
 إعمال العقوبات الرادعة على كل من خولت له نفسه التعدي علـى إحـدى      _ثامنا  

 .القيود املقيدة لتعدد الزوجات
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 نسبة الوفيات من الوالدات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

��( ا��%$# ا�� 

 السنوات الذكور اإلناث الفارق

3.70 28,50 32,20 2004 
4.30 30,30 34,60 2003 
2.80 33,30 36,10 2002 
3.10 35,30 38,40 2000 
3.00 35,90 38,90 2001 
2.70 36,00 38,70 1998 
1.60 38,60 40,20 1999 
5.29 51,51 56,80 1994 
6.26 51,68 57,94 1995 
4.67 52,21 56,88 1996 
4.70 53,00 57,70 1992 
4.32 53,29 57,61 1993 
5.84 53,66 59,50 1997 
5.30 54,20 59,50 1991 
4,50 55,50 60,00 1990 
 اموع 72503 66295 6208
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 ذكـرةقائمـة املراجـع املستعملـة يف امل
 

I.  املراجع الشرعية: 
 

 :كتب تفسري القرءان.أ 
 

 اجلامع ألحكام القرءان. اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب     .1
  .1996سنة  . 5الطبعة . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية . 

. اإلمام احلافظ عماد الدين أبو الفداء امسعيل بن كثري القرشـي الدمشـقي               .2
بدون سـنة   . بدون عدد طبعة    . القاهرة  . مكتبة دار التراث     . القرءان العظيم  فسريت

 .طباعة 

أضـواء البيـان يف     . الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي          .3
سـنة  . الطبعة األوىل   . بريوت لبنان   . دار الكتب العلمية     . إيضاح القرءان بالقرءان  

1996 .  

دار الكتـب   . التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب      . ي  اإلمام فخر الدين الراز    .4
  .1990سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . العلمية 

زاد . اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممـد اجلـوزي                .5
  .1994سنة . طبعة أوىل . بريوت لبنان  . املسري يف علم التفسري

دار  . جامع البيان يف تأويـل القـرءان       .أيب جعفر حممد بن جرير الطربي        .6
  .1997سنة . الطبعة الثانية . بريوت لبنان . الكتب العلمية 

اجلامع بني فين الراية و      فتح القدير . اإلمام حممد بن على بن حممد الشوكاين         .7
 1998سنة  . الطبعة الثالثة   . لبنان  . بريوت  . دار املعرفة   . الدراية من علم التفسري     

. 

املدينـة  . مكتبة العلوم و احلكم      . أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري    الشيخ   .8
  . 1995سنة . الطبعة األوىل . املنورة 
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 بدائع التفسري . مجع و توثيق و ختريج يسري السيد حممد         . ابن القيم اجلوزية     .9
  . 1993سنة . الطبعة األوىل . دار ابن اجلوزي . 

أنوار الترتيــل   . الشريازي البيضاوي   اإلمام أيب سعيد عبد اهللا بن حممد         .10
  .1988سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية  . وأسرار التأويل

. الطبعة اخلامسة   . دار السالم    . األساس يف تفسري القرءان   . سعيد حوى    .11
  .1999سنة 

 صحيفة علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنه. راشد عبد املنعم  .12
  .1994سنة . الطبعة الثانية  . بريوت . دار اجليل . 

دار الكتـب   . التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب      . اإلمام فخر الدين الرازي      .13
  .1990سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . العلمية 

بـريوت  . دار الكتب العلمية     . تفسري املراغي . أمحد مصطفى املراغي    . د .14
 .1998سنة . وىل الطبعة األ. لبنان 

      

 :كتب احلديث. ب 
 

دار . الكتب الستة   . صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ           . د .1
  .1999سنة . الطبعة األوىل . السالم للنشر و التوزيع 

مكتبة العارف   . سلسلة األحاديث الصحيحة  . العالمة ناصر الدين األلباين      .2
  .1995سنة . بدون عدد طبعة . الرياض . للنشر و التوزيع 

. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل        . العالمة ناصر الدين األلباين      .3
  .1985سنة . الطبعة الثانية . بريوت . املكتب اإلسالمي 

. بدون عدد طبعـة  . بريوت . دار القلم  . صحيح البخاري . اإلمام البخاري    .4
  .1987سنة  
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دار  . صحيح مسلم . م بن احلجاج بن مسلم بن ورد         اإلمام أبو احلسني مسل    .5
  .1983سنة . بدون عدد طبعة . إحياء التراث العريب 

. اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن شيب بن علي بن سنان بن حبر                   .6
  .1985سنة . بدون عدد طبعة . املكتب اإلسالمي  . مسند اإلمام أمحد

دار إحياء   . املوطـأ. بن أنس بن مالك بن أيب عامر         اإلمام أبو عبد اهللا مالك       .7
  .1988سنة . بدون عدد طبعة . العلوم 

 اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك املعـروف               .8
  .1983سنة . بدون عدد طباعة . دار الفكر  . سنن الترمذي. بالترمذي 

السعودية . الطباعة العربية   شركة   . سنن ابن ماجة  .  حممد مصطفى األعظمي     .9
  .1404. سنة . بدون عدد طبعة . 

صحيح سنن أيب داود لإلمـام احلـافظ        . العالمة حممد ناصر الدين األلباين       .10
سـنة  . الطبعة األوىل   . الرياض  . مكتبة املعارف    .  سليمان بن األشعث السجستاين   

1998 .  
 

 :كتب شروح احلديث.ج 
 

فتح الباري بشرح صحيح    . بن حجر العسقالين    اإلمام احلافظ أمحد بن علي       .1
 .بدون تاريخ طباعة . بدون عدد طبعة . بريوت لبنان . دار املعرفة  . البخاري
الطبعـة  . الرياض  . مكتبة الرشد    .  صحيح البخاري  شرح.  بطال   ابناإلمام   .2

  . 2000سنة . األوىل 

 
ملا أشـكل   املفهم   . القرطيباإلمام احلافظ أيب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم           .3

  .1999سنة . الطبعة الثانية .  بريوت . دار ابن كثري  . من تلخيص كتاب مسلم
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شرح النووي لصـحيح    .  اإلمام حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النووي           .4
  .20641/2004رقم اإليداع . مصر . دار التقوى  . مسلم

سند اإلمام أمحد بـن حنبـل       لترتيب م الفتح الرباين   . أمحد عبد الرمحان البنا      .5
 .بريوت لبنان . دار إحياء التراث العريب .  الشيباين
اإلمام مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامـة                 .6

سـنة  . بدون عدد طبعة    . لبنان  . بريوت  . دار الكتاب العريب     . املغـين. املقدسي  
1983.  
. شرح الزرقاين على موطأ األمـام مالـك    . قاين  اإلمام حممد عبد الباقي الزر     .7

 .2004سنة . بدون عدد طبعة . صيدا بريوت . املكتبة العصرية 

بـريوت  .  دار اجليل . نيل األوطار   . اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين         .8
 .بدون تاريخ طباعة . بدون عدد طبعة . لبنان 

. الطبعة األوىل   . القاهرة  .  العريب   دار الفتح لإلعالم   . فقه السنة . السيد سابق    .9
  .1990سنة 

دار . شرح بلـوغ املـرام       . سبل السالم . اإلمام حممد بن امسعيل الصنعاين       .10
 .بدون سنة طباعة . بدون عدد الطبعة . القاهرة . احلديث 
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II.  املراجع الفقهية: 
 

 :كتب الفقه الشرعي .أ 
 

دار  . بداية اتهد واية املقتصد   . د القرطيب   القاضي حممد بن أمحد بن رش      .1
  .1999سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . ابن حزم 

بدائع الصـنائع يف    . اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكسائي احلنفي           .2
سـنة  . الطبعة الثانية   . بريوت لبنان   . دار االحياء و الترث العريب       . ترتيب الشرائع 

1998 .  

شرح البحر الرائق   . إلمام عبد اهللا بن أمحد بن معروف حبافظ الدين النسفي           ا .3
 .  1998سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية . كرت الدقائق 

. بيوت  . دار الكتب العلمية    . املبسوط للسرخسي   . مشن الدين السرخسي     .4
  .1993سنة . الطبعة األوىل . لبنان 
أوجز املسالك إىل   . شيخ حممد زكريا بن حممد بن حيي الكاندهلوي         العالمة ال  .5

  . 1999سنة  . 1الطبعة . بريوت لبنان . دار الكتب العلمية . موطأ مالك 
. دمشق  . دار القلم    . الفقه املالكي يف ثوبه اجلديد    . حممد بشري الشقفة    . د .6

  .2001سنة . الطبعة الثانية 

مؤسسـة   . مدونة الفقه املالكي وأدلتـه   . ين  الصادق عبد الرمحن الغريا   . د .7
  .2002سنة . الطبعة األوىل . لبنان . بريوت . الريان للطباعة و النشر و التوزيع 

 
 
 
  



238 
 

احلاوي الكبري يف فقه    . أيب احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي البصري           .8
بدون عـدد   . ن  بريوت لبنا . دار الكتاب العلمية    . ) شرح املزين   ( اإلمام الشافعي   

  . 1999سنة . طبعة 

دار املنار للنشر و     . كتاب الفقه على املذاهب األربعة    . عبد الرمحن اجلزيري     .9
  .1999. مصر ز الطبعة األوىل . التوزيع 

دراسة مقارنة بـني     ( أحكام األسرة يف اإلسالم   . حممد مصطفى شليب    . د .10
 . 1983سـنة  . الطبعة الرابعة . ) فقه املذاهب السنية و املذهب اجلعفري و القانون    

 .بريوت. الدار اجلامعية للطباعة و النشر 
. أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية      . رمضان على السيد الشرنباصي     . د .11

  .2004سنة . الطبعة األوىل . األردن . مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع 

الزواج ن حممد بن داود     الشيخ حممد الصاحل العثيمني و الشيخ عبد العزيز ب         .12
 . 668مطبعة دحلب رخصة    . اجلزائر  . مكتبة دار السلفية    . يف الشريعة اإلسالمية    

 .م 1989سنة 

دار الفكـر  . حماضرات يف عقد الزواج و آثـاره    . اإلمام حممد أبو زهرة      .13
 .وال سنة طباعة . بدون عدد طبعة . العريب 

الطبعة . بريوت لبنان   .  اليمامة   دار . املرأة يف اإلسالم  . رمي نصوح اخلياط     .14
  . 1998سنة . األوىل 

 . حقوق املرأة الزوجية و التنازل عنـها      . حممد يعقوب حممد الرهلوي     . د .15
  .2002سنة . الطبعة األوىل . الرياض . دار الفضيلة 

عشرة النساء من األلـف  . مجع أبو مالك أسامة بن كمال بن عبد الرزاق         .16
 . 2001سنة . الطبعة الثانية . لنشر الرياض دار الوطن ل . إىل الياء
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دار  . أحكام الزواج. سلسلة فتاوى املرأة املسلمة . شيخ اإلسالم ابن تيمية  .17
  .1996سنة . بدون عدد طبعة . لبنان . بريوت . الكتب العلمية 

 
 :كتب الفقه القانوين.ب 

 

ـ   . الفقـه اإلسالمـي و أدلتــه    . وهبـة الزحـيـلي   . د .1 ـر دار الفك
  .1997سنة . الطبعـة الرابعة . املعـاصر 

املفصل يف أحكام املرأة و البيت املسلم يف الشريعة         . عبد الكرمي زيدان    . د .2
  . 1998سنة . الطبعة الثالثة . مؤسسة الرسالة . اإلسالمية 

املقارن لألحوال الشخصية بـني املـذاهب       الفقه. بدران أبو العينني بدران      .3
سنة . بدون عدد طبعة    . بريوت  . دار النهضة العربية     . - الطالق الزواج و -األربعة  
1967.   
. دراسة تشريعية وفقهيـة     . الزواج يف الفقه اإلسالمي     . كمال الدين إمام     .4

  .  1998سنة . بدون عدد طبعة . منشأة املعارف باألسكندرية 
يـة  حقوق املرأة بن الشرع اإلسالمي و الشرعة العامل       . فتنت مسيكة بر    . د .5

  .1992سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان . مؤسسة املعارف  . حلقوق اإلنسان
املركز الثقايف العريب    . مسرية حقوق اإلنسان يف العامل العريب     . رضوان زيادة    .6

  .2000سنة . الطبعة األوىل . اململكة املغربية . الدار البيضاء . 

. عبد العظـيم وزيـر      . ق، د حممد السعيد الدقا  . حممد شرين بسيوين، د   . د .7
. بريوت لبنان   . دار العلم للماليني     . )الوثائق العلمية و اإلقليمية     ( حقوق اإلنسان   

  .1989سنة . طبعة أوىل 

. ديوان املطبوعات اجلامعية     . شرح قانون األسرة اجلزائري   . العريب بلحاج    .8
  . 2002سنة . الطبعة األوىل 
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. دار هومـة     . الطالق يف قانون األسـرة    الزواج و   . عبد العزيز سعد    . أ .9
  .1996سنة . الطبعة الثالثة . اجلزائر 
دار  . الوجيز يف شرح قانون األسـرة اجلديـد       . بن داود عبد القادر     . د .10

  .2004-177اإليداع القانوين رقم . اهلالل للخدمات اإلعالمية 
. ' ئريدروس يف قانون األسرة اجلزا    'مطبوعة بعنوان   . بن شويخ رشيد    . أ .11

  2003/2004السنة اجلامعية . جامعة احممد بوقرة بومرداس 

. األسـكندرية   . منشأة املعـارف     . املدخل إىل القانون  . حسن كرية   . د .12
  . 1993سنة . الطبعة السادسة 

 . املدخل لدراسة القانون النظرية العامة للقـانون      . عبد ايد زعالين    . د .13
  .2005نة س. بدون عدد طبعة . طبع دار هومة 

ديـوان املطبوعـات     . حماضرات يف املؤسسات اإلدارية   . أمحد حميو   . د .14
  . 1990سنة . الطبعة اخلامسة . اجلزائر . اجلامعية 

ديوان املطبوعات اجلامعية    . دروس يف القانون اإلداري   . عمار عوابدي   . د .15
  .2000سنة .  بدون عدد طبعة . بن عكنون اجلزائر . 

 . أحباث و مذكرات يف القانون و الفقـه اإلسـالمي          .العريب بلحاج   . د .16
  .1996سنة . بدون عدد طبعة . ديوان املطبوعات اجلامعية 

 

III. املراجع املتخصصة: 

 

تعـدد الزوجات يف اإلسـالم  كيــف؟        . رعد كامل مصطفى احليايل      .1
  .1990سنة . الطبعة األوىل . مطبعة اجلمهور باملوصل  . وملاذا؟
دار األفــاق   . تعدد الزوجات فـي األديان      . كرم حلمي فـرحات  . د .2

  .2002سـنة . الطبعة األوىل . العربـية 
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 . تعدد الزوجات يف التاريخ و الشرائع السماوية      . عادل أمحد عبد املوجود      .3
  .2002سنة . الطبعة األوىل . القاهرة . دار الكتاب العريب 

. دار االعتصـام    .  تعدد الزوجات يف اإلسالم   . إبراهيم حممد حسن اجلمل      .4
  .1976سنة . بدون عدد طباعة . القاهرة 

تعدد الزوجات و معيار حتقيق العدالـة بينـهن يف          . أمحد علي طه ريان     . د .5
 .بدون عدد طباعة . مصر . دار االعتصام  . الشريعة اإلسالمية

جـروس   .   و أوالده   صلى اهللا عليه و سلم    أزواج رسول اهللا    . عبد احلميد شاكر     .6
  . 91ص  . 1996سـنـة . الطبعة األوىل . برس 

اململكة . جدة . الدار السعودية  . اإلسالم و تعدد الزوجات . إبراهيم النعمة    .7
  . 1984سنة . الطبعة الثانية . العربية السعودية 

بدون عـدد   . لبنان  . سوريا  . دار التوفيق    . تعدد الزوجات . شاكر اللحام    .8
  . 2001سنة . طبعة 

. دار ابن حزم     . ! ؟... تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات    . خاشع حقي    .9
 .1997سنة . الطبعة األوىل . بريوت لبنان 

 

IV. الرسائل واملذكرات: 
 

محاية حقوق املرأة يف التشريعات اجلزائرية مقارنة مع اتفاقية         . سرور طاليب    .1
 فـرع القـانون   . حبث لنيل شهادة املاجستري      . -الظروف العادية -حقوق اإلنسان   

السـنة اجلامعيـة   . اجلزائـر  . كلية احلقوق بنب عكنون . الدويل و العالقات الدولية  
1999 / 2000.  
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حقوقهـا  ( املـرأة يف اإلسالم و القوانيـن الوضعيــة         . غنية كيـرى  .2
كلية أصول الـدين    . رسـالة لنيل درجة ماجستري يف العلوم الشرعية        .  )وواجباا  

   .1988 سنة . -اجلزائر-باخلروبة 
مكانة رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري انطالقا        . نزمي آسي    .3

فـرع  . مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون       .  1999 أفريل   15من رئاسيات   
كلية احلقوق و العلـوم     . جامعة اجلزائر   . القانون الدستوري و علم التنظيم السياسي       

 . بدون سنة . اإلدارية 
 و تأثريه على اسـتقاللية    1996التشريع باألوامر يف دستور     . ديد  محيد حم  .4
جامعـة  . مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون فـرع اإلدارة واملاليـة            . الربملان

  .2002-2001سنة . اجلزائر كلية احلقوق 

مكانة املناشري والتوجيهات يف هـرم املعـايري القانونيـة          . عزوز الياقوت    .5
كليـة  . جامعة اجلزائر   . حبث ماجستري فرع الدولة واملؤسسات العمومية        . اجلزائرية

  .2005-2003سنة . بن عكنون . احلقوق و العلوم اإلدارية 
 

V.  املقاالت: 
 

.    جملة املنهاج .التشريعتعدد الزوجات بني الشرع و   . احلكيم خرابعبد .1
 .1997سنة ل 1العدد 

سـنة   . 12العدد  . نرب احلقوقيني   جملة م  . تعدد الزوجات . حممد عطوى   . أ .2
1987.  
 تعدد الزوجات يف قانون األسرة اجلزائري. جامعة وهران . أحسن زقور  . د .3

  . 2004سنة . العدد التاسع .  جملة املعيار . 
الة اجلزائريـة    . تعدد الزوجات يف التشريع اجلزائري    . هجرية دنوين   . د .4

 . 2عدد .  1987سنة . ة للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسي
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أحكام تعدد الزوجات يف قانون األسـرة اجلزائـري،         . صاحل بوبشيش   . د .5
دراسة حتليلية نقدية يف ضوء الشريعة اإلسالمية و واقع التطبيق يف اتمع اجلزائري             

  .2004سنة . العدد التاسع . جملة املعيار . 

ـ     . األستاذ بن بن على      .6 ـن الشريعــة   مشروع تعديل قانـون األسرة بي
 .جامعة وهران  . 2004سنة  . 10العدد . جملة احلضارة اإلسالمية  . والقانون

نقد ملشـروع   ( قانون األسرة يف امليزان     . جمموعة من أئمة اجلزائر العاصمة       .7
 .عدد خاص . ) التعديالت لقانون األسرة 

لـة  ا . األسرة اجلزائرية بني األصـالة و املعاصـرة       . عبد الرمحن هرنان     .8
  .2العدد   . 1990سنة . اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية 

و ضعية املرأة العربيـة يف قـوانني األحـوال          . بدرية عبد اهللا العوضي     . د .9
سنة  . 2عدد  . الة اجلزائرية للعلوم القانونية و االجتماعية و السياسية         . الشخصية  
1987 .  
رأة و األسرة اجلزائرية يف مواجهــة التغريـب         املـ. عيسى جعنيط   . أ .10

 .8عدد  . 2004سنة . جملة البصرية للبحوث و الدراسات اإلنسانية  . والعوملة
الة اجلزائرية للعلـوم     . سن الزواج بني اإلذن و اجلزاء     . تشوار جياليل    .11

  . 4عدد  . 1999سنة . القانونية و االقتصادية و السياسية 
جملة املوثق   . الواقع خالف النصوص القانونية للطالق     . داود بن صاحل  . أ   .12

  .1عدد  , 2001سنة .  ماي 18. 
جملة  . الزواج و شروطه يف عقدي اللفيف و اإلقرار       . سعدي عبد اهللا    . أ .13

   .10عدد  . 2000سنة . املوثق 
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شرح قاعدة ال ينكر تغيري األحكـام بتغـيري        .  على بن حممد العمري     . د .14
العدد الثاين  . اململكة العربية السعودية    . لة دراسات إسالمية السنة األوىل      جم . األزمان

 . هـ 1418. 

 مشروع  .األمانة العامة لس وزراء العرب      . الة العربية للفقه و القضاء       .15
مطبعة النجاح اجلديدة   .  اململكة املغربية    . القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية      

 .بدون سنة طباعة .  بدون عدد طبعة .الدار البيضاء . 

التعديل يتم  ( بوتفليقة يؤكد بشأن موضوع قانون األسرة       . أمين حركات    .16
 1202العدد . السنة الرابعة . جريدة الشروق اليومي  . )يف إطار الشريعة اإلسالمية   

  .2004 سبتمرب 11االثنني : الصادرة يف تاريخ. 

معدل الفقـر يف ارتفـاع      ( املسيلة  بلدية محام الضلعة ب   . األغواط  . ب   .17
  .2005 جويلية 28: الصادرة يف تاريخ. جريدة اخلرب . )مستمر 

السنة الرابعة  . جريدة اخلرب    . املختصون يدقون ناقوس اخلطر   . سجية  . ب .18
  . 2005 جوان 22: الصادرة يف تاريخ . 4428عدد . عشر 

 .  و اآلفـاق   إصالح العدالة احلصـيلة   .  مصنف صادر عن وزارة العدل       .19
  . 2005فيفري 

 جويليـة  26: الصـادرة يـوم    " le Quotidien D’Oran "جريدة  .20
 . الصفحة الثانية  . 2006
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VI. القواميس واملعاجم: 
 

 :كتب القراءات.أ 
 

البدور الزاهرة يف القراءات العشـر      .  الشيخ سراج الدين األنصاري النشار       -
  .2000سنة . الطبعة األوىل . ريوت لبنان ب. عامل الكتاب  . املتواترة

 

 :كتب الفقه الشرعي.ب 
 

دمشق سورية  . شرح القواعد الفقهية. الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقـا  .1
  . 1998سنة . دار القلم  . 5طبعة . 

دار  .  القاموس املبني يف اصطالحات األصـوليني     . حممود حامد عثمان    . د .2
  .1 الطبعة. الرياض . الزاحم 
. مؤسسة الرسالة    . الوجيز يف شرح القواعد الفقهية    . عبد الكرمي زيدان    . د .3

  .2003سنة . الطبعة األوىل 
 

 :كتب الفتاوى.ج 
 

فتاوى اللجنة الدائمـة    . مجع و ترتيب الشيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش           .1
لطبعة اخلامسة  ا. اململكة العربية السعودية    . دار العاصمة    . للبحوث العلمية و اإلفتاء   

  . 2003سنة . 

 . جمموعة الفتـاوى  . العالمة شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين           .2
  . 1998سنة . الطبعة األوىل . اململكة العربية السعودية . دار اجليل 
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منشورات  . استشارات شرعية و مباحث فقهية    . فتاوى الشيخ أمحد محاين      .3
 .بدون سنة طباعة . بعة بدون عدد ط. قصر الكتاب 

 

 :الكتب اللغوية.د 
 

صـيدا  . املكتبة العصرية    . جامع الدروس العربية  . الشيخ مصطفى الغالييين     .1
  .  2001سنة  . 39طبعة رقم . بريوت 

دار الكتب العلمية   . مغين اللبيب عن كتب األعاليب      . ابن هشام األنصاري     .2
  .1998سنة . الطبعة األوىل. بريوت لبنان .

سـنة  . الطبعـة الثالثـة     . بريوت  . دار صادر    . لسان العرب . ابن منظور    .3
1994 .  

دار  . خمتار الصـحاح  . زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي            .4
 1985سنة . بدون عدد طبعة . البصائر 

الطبعـة  . بريوت لبنان   . دار املشرق    . منجد الطالب . فؤاد افرام البستاين     .5
 .بدون سنة طباعة . العشرون اخلامسة و 

 

 : الكتب القانونية.هـ 
 

 . القاموس القانوين الثالثي  . موريس خنلة و روحي البعلبكي و صالح مطر          .1
  . 2002سنة . الطبعة األوىل . منشورات احلليب احلقوقية 

) . ترمجة منصور القاضـي     .( معجم املصطلحات القانونية  . جريار كورنو    .2
 . 1998سنة . الطبعة األوىل . راسات و النشر و التوزيع املؤسسة اجلامعية للد

مكتبة  . القاموس القانوين. إبراهيم جنار و أمحد زكي بدوي و يوسف شالال     .3
  .1998سنة . الطبعة السادسة . لبنان 

قصـر  . املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائـري   . احملامية ابتسام القرام     .4
  .587/98لقانوين رقم اإليداع ا. البليدة . الكتاب 
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VII. النصوص القانونية: 
 

 الدستور اجلزائري .1
 قانون العقوبات اجلزائري .2
الديوان الوطين لألشغال  . 02-05قانون األسرة اجلزائري حمني باألمر الرئاسي  .3

  .2005سنة . الطبعة الرابعة . التربوية 
تقرير عـن   .   الس الشعيب الوطين  . جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلريات       .4

 حمرم عـام    18 املؤرخ يف    02-05مشروع القانون املتضمن املوافقة على األمر رقم        
-84الذي يعـدل و يتمم القانون رقم        . 2005 فرباير سنة    27 املوافـق   1426
 و املتضمن قانون    1984 يونيو سنة    9 املوافق   1404 رمضان عام    9 املؤرخ يف    11

  .2005دورة الربيع . سة الفترة التشريعية اخلام. األسرة 
  .08-90قانون البلدية  .5

 يوليو  12 املوافق   1408 ذي القعدة عام     28 مؤرخ يف    27-88القانون رقم    .6
  .28اجلريدة الرمسية رقم .  يتضمن تنظيم التوثيق 1988سنة 

 مدونة األحوال الشخصية املغربية  .7

 .قانون األحوال الشخصية السوري .8

 املوافـق   1423 ذي احلجة عام     15يف   مؤرخ   69-03مرسوم رئاسي رقم     .9
. املتضمن املصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربيـة           . 2003 فرباير سنة    16

 .17 إىل 12ص  . 2003سنة  . 12اجلريدة الرمسية عدد 
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 املتضمن مصادقة   1423 ذو احلجة    30 ممضي يف    90-03مرسوم رئاسي    .10
يقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة       اجلزائر على بروتوكول امليثاق اإلفر    
 حمـرم   02 مؤرخـة يف     15جريدة رمسية رقـم     . إفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب     

 .4 ص 1424

 يتضـمن انضـمام     1963 سبتمرب   11 مؤرخ يف    340-63مرسوم رقم    .11
 25اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية لالتفاقية اخلاصة بالرق املرقعة جبنيـف يف         

 ديسـمرب   7 واملعدلة مبوجب بروتوكوالت نيويورك املوقعـة يف         1926سبتمرب سنة   
 و االتفاقية التكميلية إلبطال الـرق و جتارة الرقيق و األعراف واملمارسـات             1953

 سنة 66اجلريدة الرمسية عدد     . 1956 سبتمرب سنة    7الشبيهة بالرق املوقعة جبنيف يف      
  .943 ص 1963

 أبريـل سـنة     12 املوافق   1400مجادى األوىل عام     26مرسوم مؤرخ يف     .12
 . 634ص   . 1980 أفريـل    15مؤرخة يف    . 16اجلريدة الرمسية رقم     . 1980

جريدة  . 1989 يوليو  25 ممضي يف 129-89 باملرسوم التنفيذي رقم مبطل كامل
باملرسـوم  مبطل جزئي    . 802 ص   1409 ديسمرب   23 مؤرخة يف    30رمسية رقم   

 80اجلريدة الرمسية رقـم      .  2002 نوفمرب   26 ممضي يف    409-02التنفيذي رقم   
 333-04و أخريا املرسوم التنفيذي رقم       .  3ص   . 2002 سبتمرب   29مؤرخة يف   
 حيدد صالحيات وزير العدل حافظ األختام منشـور يف  2004 أكتوبر  24مؤرخ يف   

  .2004 سنة 67اجلريدة الرمسية رقم 

 4 املوافـق   1408 ذي القعدة عام     20 املؤرخ يف    131-88املرسوم رقم    .13
اجلريـدة  .  الـذي ينظم العالقـات بيـن اإلدارة واملـواطن         1988يوليـو سنه   
  .  1013ص  . 27الرمسية رقم 
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نضمام ا واملتضمن   1989 ديسمرب   16 املؤرخ يف    67-89مرسوم رئاسي رقم     .14
 20يدة الرمسية رقم    اجلزائر للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية و املنشور يف اجلر         

  .1989 ماي 17الصادرة يف 

 واملتضمن مصادقة اجلزائر    1996 جانفي   22 ليوم   51-96مرسوم رئاسي رقم     .15
 حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة و املنشور يف            1979على اتفاقية سنة    

  .1996 جانفي 24 الصادرة يف 06اجلريدة الرمسية رقم 

 و املتضمن املصادقة على امليثاق      1987ث من فرباير     للثال 37-87مرسوم رقم    .16
 06اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب ومحايتها واملنشورة يف اجلريدة الرمسية رقـم             

  . 1987 فرباير 04للرابع الصادرة يف 

. مشروع القانون املتعلق بقانون األحوال الشخصـية    . الس الشعيب الوطين     .17
 . 1981 سبتمرب 29يب الوطين من قبل احلكومة بتاريخ مودع لدى مكتب الس الشع

 

VIII. القرارات القضائية: 
 

ملـف رقـم     . 1986-05-05. غرفة األحوال الشخصية    . احملكمة العليا    .1
 . غري منشور  . 41445

قرار صادر عن احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصية بتاريخ        .2
  .  غري منشور39390 ملف رقم 13/01/1986
 ملـف   1996/ 09/09 قرار   3غرفة ج م ق        احملكمة العليا صادر عن    قرار .3
 . غري منشور136249رقم 
 14/07/1996 بتـاريخ    3قرار صادر عن احملكمة العليا الغرفة اجلزائية م ق           .4

 .  غري منشور 132869ملف رقم 
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IX. املواقع على شبكة املعلوماتية: 
 

 www. Islamway. com :موقع. 1

   www. Islamonline . net: موقع. 2

 www.Islammemel.net:  موقع. 3
  www. Ferkous . com: موقع. 4

 www. Saaid. net: موقع .5

 www.ons.com: موقع .6

 ww.awfarab.org: موقع .7

 www. Alanabi. com: موقع .8

 .الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان: موقع .9
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  5....... ...............................ماهية قيود تعدد الزوجات: الفصل األول
 

 7......................................أسس قيود تعدد الزوجات: املبحث األول
 

 12.........................األسس الشرعية لقيود تعدد الزوجات: ب األولاملطل

 

 12..........................أسس قيود تعدد الزوجات من الكتاب: الفرع األول
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 27.................................. من سورة النساء34األساس من اآلية  -أوال 
 29................................... من سورة الطالق7 األساس من اآلية -ثانيا 

 

  32............................أسس قيود تعدد الزوجات من السنة: الفرع الثاين
 32............................................أسس قيود التحرمي :الفقرة األوىل

 32.........................................رمي زواج اخلامسة أساس قيد حت_أوال 
 35.................................... أساس قيد حترمي اجلمع بني األختني _ثانيا 
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 37...........................................أسس قيود الوجوب: الفقرة الثانية
 37........................................ أساس قيد العدل بني الزوجات _أوال 
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