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يف تطتيب آثارها علة عقةد النحةا  ،حيةث تناولةيف يف هةذا اوو ةور ت طيةر الشةط  ،ومفهةو اقااهةه ب قةد النحةا  ،مث بيةا
الشطو اوتفق عل اعتبارها وهي الشطو اليت يقتضيها ال قد ،وكذا الشطو اوتفةق علة عةد اعتبارهةا وهةي الشةطو الةيت
تتناىف مة مقتضة ال قةد ،مث عاجلةيف يف لةلب البحةث افةتالف الفقهةا يف ححة ارتةاا اوةطأع ب ةش الشةطو الةيت تطاهةا
حمققة وصلحتها وافتالف اوذاهب الفقهية يف ذلك م بيا الطاجح منها ،واآلثةار اواتبةة علة هةذا ال قةد ،وهةي الشةطو
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 كل هذا مقار بني الفقةه اإلسةالمي وقةاهو األسةطع،اليت تندرج من الشطو اليت مل يأمط هبا الشارر احلحي ومل ينه عنها
. مث فتميف هذا البحث خبامتة منتها أه النتائج اوتولل إليها،اجلزائطي
.  اإللزا ؛ الوفا ؛ اوصلحة؛ األسطع؛ الفقه؛ القاهو:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This topic dealt with the definition of the condition, the concept associated with
the marriage contract, and the statement of the conditions agreed upon to be considered
as the conditions required by the contract, As well as the conditions agreed upon not to
be considered as the conditions that are incompatible with the contract. Then, it dealt
with the difference of scholars in the rule of women's stipulation of some conditions that
they see as being realized for their interests and the different doctrines of jurisprudence
in this regard with the most correct statement thereof, and the implications of this
contract, Fall under the conditions Which was not ordered by the wise street and did
not stop it, all this compares between Islamic jurisprudence and the Algerian family
law, and then concluded this research with a conclusion guaranteed by the most
important results reached.
Key words: compulsion; fulfillment; interest; jurisprudence; law.
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مقدمة:
السال عل حبيبنا وسيِّدها حممد ولحبه-ر ي اهلل عنه  ،-ومن دعا بدعوته
احلمد هلل رب ال اوني ،و َّ
الصالع و َّ
اسنت بسنته إىل يو الدين.
و َّ
أما ب د:
َف ْذهَا ِمن ُح ِّميثَاقًا
فإ َّ عقد النِّحا من أقدس ال قود وأوثقها عُطى حىت مساه اهلل باويثاق الغليظ لقوله ت
اىل﴿وأ َ
َ
َغلِيظًا﴾ [سورع النسا اآلية ،]21ومن مقالده حتقيق األُهس واوودع والطمحة بني الزوجني لقول اهلل سبحاهه ﴿وِمن آَياتِهِ
َ ْ َ
ِ ِ
أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَنْ ُف ِس ُكم أَ ْزو ِ
ك ََلَي ٍ
ات لِ َق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾
اجا لتَ ْس ُكنُوا إِل َْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَ ُك ْم َم َو َّد ًة َوَر ْح َمةً إِ َّن في َذل َ َ
ْ َ ً
ْ ْ
[الطو اآلية ]21ومن مثَّ بنا أسطع قائمة عل قواعد وأسس سليمة متينة ،وقصد حتقيق هذا قد يسبق إبطا عقد النحا أو
أثنائه ارتاا ب ش الشطو من الزوجني أو أحدمها.
احلق يف تضمني عقد
وقد راعيف الشطي ة اإلسالمية و قاهو األسطع اجلزائطي هذا األمط ،فأعطيف لحل من الططفني َّ
هحاحهما بالشطو اليت يطياهنا مناسبة؛ ماها حلقوقهما وحتقيقا وصلحتهما؛ ما دا باب االرتاا مفتو  ،وال يتناقش
ذلك م مقتض ال قد ،إال أ َّ هذا ال ي ين البتة إعطا احلطية اوطلقة للمت اقدين يف االرتاا  ،وذلك هظطا لوجود وابط
يف ذلك ،ومن هنا ميحن طط هذا التساؤل :ما هي الشطو اليت ميحن أ تحو حمالً لالرتاا بني الزوجني ومدى
إلزاميتها يف عقد النحا ؟
كل هذا جنيب عنه من فالل دراسة مقارهة بني الفقه اإلسالمي وقاهو األسطع اجلزائطي ،وذلك وفق اخلطة التالية:
المبحث األول :حح االرتاا يف ال قد يف الفقه اإلسالمي وقاهو األسطع اجلزائطي
المبحث الثاني :أقسا الشطو يف عقد النحا وأثطها

المبحث الثالث :مناذج من االرتااطات وأثطها عل ال قد يف الفقه اإلسالمي وقاهو األسطع اجلزائطي
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المبحث األول :حكم االشتراط في العقد في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري
سي يف هذا اوبحث بيا مفهو االرتاا  ،ولحة األفذ به يف الفقه اإلسالمي وقاهو األسطع.

المطلب األول :مفهوم االشتراط في العقد
قبل البد يف بيا حح االرتاا يف الفقه اإلسالمي وقاهو األسطع اجلزائطي ال بد من الت طيج عل بيا حقيقة

الشط .

الفرع األول :تعريف الشرط في اللغة واالصطالح

أوال :الشرط في اللغة :الشِّني والطا والطَّا ألل يدل عل َعلَ وعالمة( ،)1وجيم عل رتطو مثل فلس
()2
الشَط (بفتحتني) ال المة( ،)3وجيم عل أرتطا مثل سبب وأسباب ،ومنه أرتطا الساعة( )4يف قوله سبحاهه
وفلوس  ،و َ
ِ
اء أَ ْش َراطُ َها﴾ [سورع حممد اآلية .]18
وت اىل﴿ :فَ َه ْل يَ ْنظُُرو َن إَِّال َّ
الس َ
اعةَ أَ ْن تَأْتيَ ُه ْم بَغْتَةً فَ َق ْد َج َ
ثانيا :الشرط في االصطالحُ :عِّطف الشط بت طيفات عدَّع؛ لحننا اقتصطها عل هذا الت طير الرتتهاره عند أهل
االفتصاص من األلوليني بأهَّه« :ما يلز من عدمه ال د  ،وال يلز من وجوده وجود وال عد لذاته»(.)5
وب د بيا م ىن الشط يف اللغة وااللطال  ،فإَّ هذا الشط إما أ يحو مشاطا من الشارر احلحي ويسم
بالشط الشطعي( ،)6وإما أ يحو مشاطا من ططف أحد ال اقدين ويسم بالشط اجل لي( ،)7وحبثنا هذا سيحو عن
هذا األفري ،فما م ىن الشط اوقا بال قد؟

( )1م ج مقاييس اللغة ج ،3ص.260
( )2اوصبا اونريص.309
( )3تاج ال طوس ،الزبيدي ،ج ،19ص.405
( )4تاج ال طوس ،ج ،19ص .405م ج مقاييس اللغة ،ج ،3ص .360اوصبا اونري ،ص.309
( )5احلدود األهيقة والت طيفات الدقيقة ص.71
( )6الشط الشطعي :هو ما ارتا من ططف الشارر ،ويتوقر اوشطو فيه عل وجود الشط  ،كالو و للصالع ،وحوال احلول للزكاع.
الشطو يف النحا ص.24
( )7الشط اجل لي :هو" الذي يحو ارتااطه بتصطف اوحلر وإرادته" .اوطج هفسه.
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الفرع الثاني :معنى الشرط المقترن بالعقد

لقد عطفه مصطف الزرقا بأهَّه« :التزا يف التصطف القويل ال يستلزمه ذلك التصطف يف حالة إطالقه»( ،)1مث طب
مثاال له فقال« :كما لو بار اإلهسا بضاعة عل رتط أ تحو حممولة عل حسابه إىل حمل اوشاي» (.)2
محل اوبي وهقله إىل اوشاي ،وهذا
وم ىن هذا الحال أ َّ البائ قد ألز هفسه بشط من هذا ال قد ،وهو
ُ َ
االلتزا ليس من للب عقد البي حالة اإلطالق ،أل َّ البي يتوقر عند اهتقال او قود عليه إىل ال اقدين.
وبنا عل ما تقد ميحن القول بأ َّ الشط اوقا بال قد هو أمط زائد ،ألزمه أحد ال اقدين هفسه فالتز به ،أو
ألزمه الططف اآلفط به فقبل االلتزا به.
واوطاد بالشط اوقا بال قد يف هذا البحث هو« :ما يشاطه أحد الزوجني يف ال قد عل اآلفط ممَّا له فيه

مصلحة»( ،)3حبيث تضاف هذه الشطو عند إهشا ال قد ،فتصبح جز ا من أجزائه اليت حصل االتفاق والاا ي عل
أساسها بينهما.

المطلب الثاني :خالف الفقهاء في االشتراط في العقد
«إ َّ اخلالف حول حطية االرتاا عند إبطا ال قد ،هو جز من اخلالف يف حطية الت اقد هفسها»( ،)4ومن هنا
افتلفيف اوذاهب الفقهية اإلسالمية يف حح االرتاا يف ال قد يف اجلملة إىل مذهبني؛ مذهب يطى أ َّ األلل يف
دل الدليل عل اجلواز ،ومذهب آفط يطى أ َّ األلل فيه اإلباحة إال إذا َّ
االرتاا احلظط واون إال ما َّ
دل الدليل عل
اون .
لذا سن طض يف اوطلب اووايل هذه اآلرا الفقهية م بيا ُحجية كل رأي.

( )1اودفل الفقهي ال ا  ،ج ،1ص.575
( )2اوطج هفسه ،ج ،1ص.575
( )3اولخص الفقهي ،ج ،2ص.345
( )4اولحية وهظطية ال قد يف الشطي ة اإلسالمية ،ص.236
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المضيقين في االشتراط وأدلتهم
الفرع األول :مذهب ُ

ميثل هذا اوذهب أهل الظاهط أساسا( ،)1وهو مذهب احلنفية( )2و ومذهب اوالحية( )3و ومذهب الشاف ية(،)4
ولقد اتفقيف هذه اوذاهب يف أ َّ األلل يف الشطو اون  ،فال جيوز تقييد ال قد بأي رتط من الشطو  ،إال إذا قا الدليل
عل جوازه من القطآ الحطمي أو السنة النبوية الشطيفة أو اإلمجار وغري ذلك من مصادر التشطي عل افتالف بينه يف
األفذ هبا؛ ف ل حسب هذا الطأي أ َّ حطية إرادع اإلهسا ال تنشئ من ال قود والشطو إال ما هص الشارر عل إباحته،
وإ ف لته كا باطالً ،فهذه اوذاهب تتفق مبدئيا عل أ األلل يف االرتاا احلظط ويتمسك ألحاهبا مجي اً هبذا اوبدأ
إمجاالً ،وإ افتلفوا يف التفصيالت ،ومن أدلة ما ذكطوه لصحة قوهل أدلة من القطآ الحطمي ،وسنة النيب-لل اهلل عليه
وسل .-
 من الكتاب :استدل أهل الظاهط عل أ َّ األلل يف االرتاا اون بنصوص من القطآ الحطمي ،وذلك يف قولهْك ح ُد ُ ِ
ِ
ِ
وها َوَم ْن يَتَ َع َّد
سبحاهه﴿ :الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ود اللَّه فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
ْت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم﴾ [سورع اوائدع اآلية ،]03وقوله﴿ :تل َ ُ
ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ [سورع البقطع اآلية ،]229وقولهَ ﴿ :وَم ْن يَ ْع ِ
ود اللَّ ِه فَأُولَئِ َ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َويَتَ َع َّد ُح ُد َ
ُح ُد َ
ودهُ يُ ْدخلْهُ
ِ ِ
ين﴾ [سورع النسا اآلية.]14
نَ ًارا َخال ًدا ف َيها َولَهُ َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ
من السنة النَّبوية :من مجلة ما ذكطه أهل الظاهط من األحاديث النَّبوية قوله-لل اهلل عليه وسل -من حديثعائشة-ر ي اهلل عنها" :-ما بال رجال يشاطو رتطوطا ليسيف يف كتاب اهلل؟ من ارتا رتططا ليس يف كتاب اهلل فهو
باطل ،رتط اهلل أحق وأوثق"( .)5وقوله-لل اهلل عليه وسل "-من عمل عمال ليس عليه أمطها فهو رد"(.)6

( )1احملل  ،ج ،8ص.412
( )2فتح القديط ،ج ،5ص.168
( )3اوقدمات ،ص .482حارتية الدسوقي عل الشط الحبري ج ،3ص .65مواهب اجلليل ،ج ،4ص.373
( )4اونثور من القواعد ،ج ،2ص .234هناية احملتاج ج ،3ص.450
ومه يف كل سنة جن  ،حديث رق  ،2560ج ،2ص .224وكتاب الشطو  ،باب
( )5أفطجه البخاري ،كتاب اوحاتب ،باب اوحاتب ُ
وجنُ ُ
الشطو يف الوال  ،حديث رق  ،2729ج ،2ص.278
( )6أفطجه مسل  ،كتاب األقضية ،باب هقش األححا الباطلة ورد حمدثات األمور ،حديث رق  ،1718دار طيبة،)2006/1427(1 ،
ج ،2ص.821
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قال ابن حز يف توجيه هذه اآليات واألحاديث« :فهذه اآليات وهذا اخلرب()1بطاهني قاط ة يف إبطال كل عهد،
وكل عقد وكل وعد وكل رتط ليس يف كتاب اهلل األمط به ،أو النَّص عل إباحته عقده ،أل َّ ال قود وال هود واألوعاد
رتطو  ،واس الشط يق عل مجي ذلك»( ،)2ويضاف إىل هذا إهَّه إذا كا كل رتط ُِ
ارتا ومل يطد به هص يُ د باطال،
فاألوىل أ يقال ذلك يف ال قد.
وقال يف االستدالل باحلديث الثاين« :فصح هبذا النص بطال كل عقد عقده اإلهسا والتزمه ،إال ما لح أ
يحو عقدا جا النص أو اإلمجار بإلزامه بامسه ،أو بإباحة التزامه»(.)3
هذا ما استدل به أهل الظاهط فصولا ،وسن طض ب ضا مما استدل به اجلمهور من األدلة.

ف ن عائشة-ر ي اهلل عنها-قاليف :جا تين بطيطع-ر ي اهلل عنها-فقاليف :كاتبيف أهلي عل تس أُواق يف كل
عا أوقية فأعينيين ،فقاليف :إ أحب أهلك أ أعدها هل ويحو والؤك يل ف ليف ،فذهبيف بطيطع-ر ي اهلل عنها-إىل
أهلها ،فقاليف هل  :فأبوا عليها ،فجا ت من عنده ورسول اهلل-لل اهلل عليه وسل -جالس ،فقاليف :إين قد عط يف
ذلك عليه  ،فأبوا إال أ يحو هل الوال  ،فأفربت عائشة-ر ي اهلل عنها-النيب-لل اهلل عليه وسل -فقال :فذيها
وارتاطي هل الوال  ،فإمنا الوال ون أعتق ،فف ليف عائشة ،مث قا رسول اهلل-لل اهلل عليه وسل -يف الناس فحمد اهلل
وأثىن عليه ،مث قال« :أما ب د :ما بال رجال يشاطو رتطوطا ليسيف يف كتاب اهلل ،ما كا من رتط ليس يف كتاب اهلل
فهو باطل ،وإ كا مائة رتط قضا اهلل أحق ،ورتط اهلل أوثق ،وإمنا الوال ون أعتق»(.)4
ووجه االستدالل باحلديث أهَّه ورد يف قصة ارتاا اوالك لل بد أ يحو وال ال بد له ال ون أعتقه ،وهذا الشط
خمالر وا أثبته الشَّطر احلحي من أ يحو الوال ون أعتق ،فصار هذا الشط خمالر وقتض ال قد(.)5

( )1إرتارع إىل حديث عائشة ر ي اهلل عنها الذي أفطجه البخاري.
( )2اإلححا يف ألول األححا  ،ج ،5ص.13
( )3اوصدر السابق ،ج ،5ص .32وكثري من هذا الحال ذكطه ابن حز يف هذا اوصدر ،الباب الثالث وال شطو  :يف استصحاب احلال
وبطال مجي ال قود وال هود والشطو إال ما أوجبه منها قطآ أو سنة عن رسول اهلل لل اهلل عليه وسل .
( )4أفطجه البخاري ،كتاب اوحاتب ،باب الشطو يف الوال  ،حديث رق  ،2729ج ،2ص.278
( )5إررتاد الساري لشط لحيح البخاري ج ،4ص.330
Islamic Culture Review

Number : ONE

263

Volume : 19

April 2018

مجلة الحضارة اإلسالمية
العدد :األول
اجمللد19 :

ISSN: 1112-5357

أبريل 2018

مدى إلزامية الشروط يف ترتيب آثارها على عقد النكاح

E-ISSN: 2602-5736

ط .العربي باشا مصطفى/د .بلخري طاهري

وع ْن َع ْم ِطو بْ ِن ُرت َْي ٍ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َج ِّدهِ-ر ي اهلل عنه -قَ َ
ول اللَّ ِه-لل اهلل عليه وسل َ« :-ال ََِيلُّ
َ
()1
ِ
ِ
س عْن َدك» .
ر َوبةَْي ٌَ ،وَال َرت ْططَا ِيف بةَْي ٍ َ ،وَال ِربْ ُح َما َملْ يَ ْ
َسلَ ٌ
ض َم ْنَ ،وَال بةَْي ُ َما لَْي َ
قال اخلطايب« :فهذا البي تضمن رتططني خيتلر اوقصود منه بافتالفهما وهو الثمن ،ويدفله الغطر واجلهالة ،وال
فطق يف مثل هذا بني رتط واحد و بني رتططني أو رتطو ذات عدد يف مذهب أكثط ال لما »(،)2
مث إ َّ هذه الشطو الزائدع تفضي إىل اونازعة فال تصح(.)3
ومجهور ال لما القائلني بالقياس فإهن »يقيسو مجي الشطو اليت تنايف مقتض ال قد عل ارتاا الوال  ،أل
ال لة فيه كوهه خمالفا وقتض ال قد ،أل ال قود يف األلل توجب مقتضياهتا بالشطر ،فإرادع تغيريها تغيري وا أوجبه الشطر
كالتغيري يف ال بادات»( ،)4كما استندوا لالستدالل عل قوهل بالنصوص الدالة عل كمال الدين وحطمة ت دي حدود اهلل
سبحاهه ،وهي هفس استدالالت الظاهطية من القطآ .
مثَّ إ َّ الذين ذهبوا إىل هذا القول غط ه يف ذلك رف الظل ودف الغطر واجلهالة واليت من آثارها وقور اونازعات
بني الناس ،وحىت تحو او املة فيما بينه م املة وا حة قائمة عل وابط حددهتا الشطي ة اإلسالمية« ،وأ َّ االلتزامات
الشطعية ال تأفذ قوهتا من أقوال اوت اقدين وإرادهتما ،ولحن مما يطتبه الشارر عل أقواهل  ،وَيح َّ
بأهنا أثط لتصطفاهت »(.)5
ويف اوقابل من هذا اوذهب ،يقر مذهب آفط عل ططف هقيش منه ،إذا يطى فالف ذلك ،وهذا ما سيت
بياهه يف الفطر اووايل.

( )1أفطجه أبو داود يف سننه ،كتاب البيور ،باب يف الطجل يبي ما ليس عنده ،حديث رق  ،3504ت :رت يب األرهاؤو وحممد كامل قطه
بللي ،وقال" :إسناده حسن" ،دار الطسالة ال اوية ،)209/1430(1 ،ج ،5ص .363وقال الامذي" :حسن لحيح" ،سنن
الامذي ،ت :أمحد حممد رتاكط وحممد فؤاد عبد الباقي ،مطب ة مصطف احلليب ،)1975/1395(2 ،ج ،3ص.527
( )2م امل السنن ،ج ،3ص.141
( )3تبيني احلقائق رتط كنز الدقائق ج ،4ص.57
( )4عقد الزواج ورتطوطه بطؤية مقالدية ،ص.309
( )5اولحية وهظطية ال قد ،ص.236
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الفرع الثالث :مذهب الموسعين في االشتراط وأدلتهم
ميثل هذا االجتاه مذهب احلنابلة ،إذ األلل عنده يف ال قود والشطو اجلواز والصحة وال َيط منها وال يبطل إال
ما دل عل حتطميه وإبطاله هص أو إمجار أو قياس لحيح ،وألول اإلما أمحد جتطي عل هذا األلل يف أكثطها(،)1
أكثط تصحيحا»()2واستدل احلنابلة لطأيه بأدلة من القطآ الحطمي والسنة النبوية الشطيفة،
و»مالك قطيب منه؛ لحن أمحد ُ
ومن او قول.
من الكتاب :لقد استدل احلنابلة بنصوص قطآهية كثريع يف عمومها تدعوا إىل الوفا بال هود ،ومن هذه اآلياتقوله سبحاهه وت اىل﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود﴾ [سورع اوائدع اآلية ،]01وقوله أيضاَ ﴿ :وبِ َع ْه ِد اللَّ ِه أ َْوفُوا
َ َ
ُ
َ َ ْ
صا ُك ْم بِ ِه ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾ [سورع األه ا اآلية.]152
ذَلِ ُك ْم َو َّ
ووجه االستدالل هبذه اآليات أ َّ اهلل ت اىل أمط بالوفا بال قود ،وهذا عا  ،ويدفل يف ذلك ما عقده اوط عل
هفسه ،حىت ولو مل يأمط اهلل به(.)3

-من السنة النَّبوية :ما ورد يف الصحيحني من حديث عقبة ابن عامط-ر ي اهلل عنه-عن النيب-لل اهلل عليه

وسل -قال" :أحق الشطو أ توفوا به ما استحللت به الفطوج"(.)4
ووجه االستدالل هبذا احلديث أ َّ فيه دعوع إىل الوفا بالشطو »ورتطو النحا أوكد منها يف البي واإلجارع»(،)5
و» َّأهنا أحق الشطو بالوفا عل اإلطالق»( )6وا عُل من عناية الشارر احلحي بأمط النحا وما يطتبط به.

( )1الفتاوى الحربى ،ابن تيمية ج ،4ص .80.79القواعد النوراهية ،ص.261
( )2جمور الفتاوى ،ج ،29ص.132
( )3القواعد النوراهية ،ص.266
( )4أفطجه البخاري ،كتاب الشطو  ،باب الشطو يف اوهط عند ُعقدع النحا  ،حديث رق  ،2721ج ،2ص .276و مسل  ،كتاب
النحا  ،باب الوفا بالشطو يف النحا  ،حديث رق  ،1418ج ،1ص.640
( )5الفتاوى الحربى ج ،4ص .81القواعد النوراهية ،ص.272
( )6إعال اووق ني عن رب ال اوني ج ،2ص.249
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وقوله-لل اهلل عليه وسل -من حديث عمطو بن عوف اوزين عن أبيه عن جده" :الصلح جائز بني اوسلمني إال
للحا حط حالال أو أحل حطاما ،واوسلمو عل رتطوطه إال رتططا حط حالال أو أحل حطاما"( .)1فالناس عل
رتطوطه ما وافق ذلك احلق(.)2
كما ميحن أ يضاف إىل النصوص السابقة النصوص اآلمطع بالوفا بال هود وأدا األماهات إىل ألحاهبا ،والنهي
عن تطك الوفا بذلك ،كو ذلك من لفات أهل النفاق .ولقد أ اف احلنابلة إىل أدلته النقلية السابقة أدلة عقلية
ت ضدها وتقويها.
-من المعقول :إ َّ من مجلة األدلة ال قلية اليت ذكطوه ما يلي:

أ -أ َّ ال قود والشطو من باب األف ال ال ادية ،وأ َّ األلل فيها عد التحطمي ،فيُستصحب عد التحطمي حىت
يدل الدليل عل التحطمي( ،)3ويف هذا يقول الشاطيب« :وما كا من ال ادات يحتفي فيها ب د اونافاع ،أل َّ األلل فيها
االلتفات إىل او اين دو التَّ بد ،واأللل فيها اإلذ حىت يدل الدليل عل فالفه»(.)4
ب -األلل يف ال قود ر ا اوت اقدين ،فلهما أ يلزما هفسيهما مبا رتا ا من الشطو لقوله سبحاهه وت اىل﴿ :إَِّال
أَ ْن تَ ُكو َن تِ َج َارةً َع ْن تَ َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم﴾ [سورع النسا اآلية .]29فل »يشا يف التجارع إال الاا ي ،وذلك يقتضي أ َّ
اوتربر بتربر ثبيف ِحله بداللة
الاا ي هو اوبيح للتجارع ،وإذا كا كذلك ،فإذا تطا اوت اقدا بتجارع أو طابيف هفس ِّ
ُ
القطآ إال أ يتضمن ما حطمه اهلل ورسوله كالتجارع يف اخلمط وحنو ذلك»(.)5
ويف األفري جيدر بنا القول بأ َّ هذا اوذهب-مذهب احلنابلة -ميتاز باوطوهة واوالئمة م واق الناس واحتوا
قضياه اوستجدع وغري اوتناهية.

( )1أفطجه الامذي يف سننه ،كتاب األححا  ،باب الصلح بني الناس ،حديث رق  ،1352وقال« :حديث حسن لحيح» ،ج،3
ص.626
( )2القواعد النوراهية ،ص.273
( )3اوصدر هفسه ،ص.276
( )4اووافقات ،ج ،1ص.285
( )5القواعد النوراهية ،ابن تيمية ،ص.280
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وب د أ متَّ م طفة موقر فقها الشطي ة اإلسالمية و اخلالف الواق بينه يف مسألة االرتاا  ،سيت م طفة هذه
اوسألة يف قاهو األسطع اجلزائطي.
المطلب الثالث :االشتراط في قانون األسرة الجزائري

لقد تحل اوشطر جلزائطي من فالل قاهو األسطع كغريه من القواهني ال طبية عن مسألة و
الزواج من قِبل الزوجني أو أحدمها ،وهذا ما سن طفه يف هذا الفطر.

الشطو يف عقد

المشرع الجزائري من االشتراط
الفرع األول :موقف
ِّ

هص اوشطر اجلزائطي عل االرتاا يف عقد الزواج يف اوادع 19من األمط ،)1(02/05واليت جا فيها:
لقد َّ
« للزوجني أ يشاطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشطو اليت يطياهنا طورية ،السيما رتط عد ت دد
الزوجات وعمل اوطأع ،ما مل تتناف هذه الشطو م أححا هذا القاهو ».
من فالل هص هذه اوادع ،جند أ َّ اوشطر اجلزائطي َّقطر كقاعدع عامة األفذ مببدأ حطية االرتاا  ،وأ َّ ال قد
رتطي ة اوت اقدين ،و هذه الشطو ت ُّد عوامل مساعدع عل استقطار األسطع ،حيث أجاز للزوجني ارتاا ما رتا ا من
الشطو أثنا إبطا ال قد ،أو ب د ذلك يف عقد رمسي الحق منفصل عن عقد الزواج ،و يف ذلك تأكيد عل طورع االلتزا
والوفا هبذه الشطو  ،لحن رتطيطة أال تتصاد م هصوص هذا القاهو .
ومما ميحن مالحظته وإ افته إىل ما سبق قوله ،جند أ َّ اوشطر اجلزائطي مل جي ل حق االرتاا مقتصطا أو ِححطا
كطس مبدأ
لططف دو آفط ،بل ج له حقا يتمت به كل من الطجل واوطأع عل حد سوا  ،وبذلك يحو اوشطر قد َّ
اوساواع بني اجلنسني فيما يت لق باالرتاا  ،إال أهنا هلمس يف تقديطها تغليب جاهب اوطأع عل الطجل كوهنا احللقة
األ ر يف هذا ال قد ،وبطها ذلك ما طبه من أمثلة للشطو اليت ميحن ارتااطها ،بل والاكيز عليها ب بارع"ال سيَّما"،
وهي رتط ت دد الزوجات وعمل اوطأع ،وكل هذا من أجل محاية حقوق اوطأع و ماها هلا من ت سر الزوج يف تقديطه.

( )1قاهو رق  11 84مؤرخ يف  09رمضا عا  1404اووافق 09يوهيو سنة ،1984واوتضمن قاهو األسطع او دل واوتم باألمط
رق  02/05اوؤرخ يف  18حمط  1426اووافق  27فربايط  2005واووافق بقاهو رق  09/05اوؤرخ يف ربي األول  1426اووافق04
مايو  2005ج.ر  43اوؤرفة يف  22يوهيو .2005
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ومما ميحن للمطأع إ افته كذلك من الشطو أثنا إبطا ال قد أو يف عقد ال حق منفصل كإمتا دراستها ،وارتاا
مسحن منفطد عن أهل الزوج ،أو أ يحو الطالق بيدها متارسه عند حلقوق الضَّطر هبا( ،)1وغري ذلك من الشطو اليت
هص عليه اوشطر يف هذا القاهو .
ميحن التوس فيها ،ما مل تتصاد م ما َّ
كز عل طورع االلتزا هبذه الشطو والوفا هبا ،فإها جنده قد أغفل أمطا يف غاية
وإذا كا اوشطر اجلزائطي قد ر َّ
()2
األمهية أال وهو»حالة عد الوفا بالشطو  ،وكير تحو اوطالبة القاهوهية هبذا الوفا  ،ومصري هذا الزواج؟» .
وب د بيا موقر اوشطر اجلزائطي من مسألة االرتاا  ،وإطالقه لسلطا اإلرادع للزوجني يف االرتاا  ،فإهه مل
يتقيد مبا جا يف اوذهب اوالحي ،فإ َّ موقفه هذا يتمارت م مذهب احلنابلة يف هذه اوسألة بأ َّ األلل فيها اإلباحة إال
إذا َّ
دل الدليل عل اون  ،ويف تقديطها إ َّ اوشطر قد ألاب يف ذلك ،وذلك من فالل حتقيق مصلحة الزوجني أثنا
كطس مبدأ حطية االرتاا  ،فهل و
الت اقد ،ودف اوفاسد احملتملة عن األسطع وخبالة ب د قيا الزوجية ،وإذا كا اوشطر َّ
وابط لذلك؟.
الفرع الثاني :ضوابط االشتراط في قانون األسرة الجزائري

هص اوشطر اجلزائطي-كما أسلفنا الذكط -عل مبدأ حطية االرتاا  ،لحن هذا ال ي ين أبدا أهَّه أطلق ال نا
لقد َّ
للزوجني أ يشاطا ما رتا ا من الشطو حتقيقا لطغباهتما غري اوتناهية ،أل َّ إطالق وفتح الباب ُم ْشطعا أما ذلك يؤدي ال
حمالة إىل ارتاا ما خيالر قواعد الشطي ة اإلسالمية ،وقواعد النظا ال ا  ،لذا و اوشطر وابط تقييد وتضبط حطية
االرتاا مبا يتمارت وقواعد الشطي ة والنظا ال ا  ،ومن أه هذه الضوابط.
()3

 مراعاة قواعد النظام العامإ َّ مما ت ارف عليه أهل القاهو  ،أ َّ ما ُس َّن من القواهني ي ترب من النظا ال ا  ،كوهنا هتدف إىل حتقيق اوصلحة
ال امة ،ويف حالة اوخالفة فال « ُمتنح احلماية ،وال جيوز للمحاك رعايتها ،بل ت تربها جطمية يف كثري من األحوال»(. )4

( )1قاهو األسطع اجلزائطي يف ثوبه اجلديد ص.75
( )2رتط قاهو األسطع اجلزائطي او دل ،ص137.3
»
( )3هصيف اوادع  06من القاهو اودين»تسطي القواهني اوت لقة باألهلية عل مجي األرتخاص الذين تتوفط فيه الشطو اونصوص عليها .
( )4اولحية وهظطية ال قد ،أبو زهطع ،ص.235
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ومن هذه القواهني قاهو األسطع اجلزائطي فإ َّ غالبية مسائله من هذا النظا  ،وهبذا فال َيق للزوجني االتفاق عل
()2
تغيريها أو ت ديلها ،ومثال ما ال ميحن خمالفته االتفاق عل التنازل عن األبوع( ،)1أو التنازل عن األهلية.
ثانيا :عدم مخالفة نصوص قانون األسرة الجزائري

هص اوشطر لطاحة عل هذا الضابط يف هص اوادع  19من قاهو األسطع اجلزائطي ب د أ رفص يف
لقد َّ
االرتاا »ما مل تتناف هذه الشطو م أححا هذا القاهو » ،ويف هص اوادع»32يبطل الزواج ،إذا ارتتمل عل ماه أو
رتط يتناىف ومقتضيات ال قد»
وهبذا فإ َّ أي رتط يتناىف وهصوص هذا القاهو  ،ي ترب الغيا حىت وإ كا هذا الشط يف ألله مشطوعا وجائزا؛
ومثاله ت دد الزوجات.
المبحث الثاني :أقسام الشروط في عقد النكاح وأثرها

تنقس الشطو اليت ميحن ارتااطها يف عقد النحا إىل ثالثة أقسا يف اجلملة ،ولحل قس أثطه ،واوطاد باألثط هو:
احلح اواتب عل اقاا هذه الشطو بال قد من حيث الصحة ،وكذا االلتزا هبا.
المطلب األول :أقسام الشروط في الفقه اإلسالمي وأثرها

لقد افتلر فقها الشطي ة اإلسالمية يف لحة وبطال ب ش ال قود اليت تتضمن رتطوطا يشاطها أحد الزوجني
عل اآلفط ،وفيما يلي بيا ألقسا هذه الشطو وأثطها عل عقد النحا .
الفرع األول :الشروط الموافقة لمقتضى العقد ومقصود الشارع الحكيم

لقد اتفق الفقها عل لحة هذا النور من الشطو وإلزامية الوفا هبا ،كارتاا الزوجة عل زوجها اإلهفاق
عليها ،وم ارتطهتا باو طوف ،وال دل بينها وبني طائطها ،أو أ يشا الزوج عليها أال ختطج من بيته إال بإذهه ،وغري ذلك
من الشطو اليت دليف عليها النصوص.
قال اخلطايب فيما هقله عنه ابن حجط« :من الشطو ما جيب الوفا به اتفاقا ،وهو ما أمط اهلل به من اإلمساك
باو طوف أو التسطيح بإحسا »(.)1

( )1قطا ع يف ب ش الت ديالت اجلديدع لقاهو األسطع اجلزائطي ،محليل لاحل ،جملة احلقيقة ،جام ة أدرار ،ال دد ،)2005(06ص.133
( )2لقد هصيف اوادع 45من القاهو اودين اجلزائطي عل أهَّه« :ليس ألحد التنازل عن أهليته».
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الفرع الثاني :الشروط المنافية لعقد النكاح ومقصود الشارع الحكيم
يقابل هذا القس من الشطو القس السابق-الشطو اووافقة وقتض ال قد ،-حيث اتفق أهل ال ل عل عد
لحتها وخالفتها ما أمط اهلل به ،كارتاا عد النفقة ،أو عد التوارث ،أو عد الطاعة والو .
يقول ابن تيمية « :من ارتا يف الوقر أو ال تق أو اهلبة أو البي أو النحا أو اإلجارع أو النذر أو غري ذلك
رتطوطا ختالر ما كتبه اهلل عل عباده ،حبيث تتضمن تلك الشطو األمط مبا هن اهلل عنه ،أو النهي عما أمط اهلل به ،أو

حتليل ما حطمه اهلل ،أو حتطمي ما حلله ،فهذه الشطو باطلة باتفاق اوسلمني يف مجي ال قود»(. )2

وم افتالف ال لما يف بطال هذه الشطو  ،لحنه افتلفوا يف أثط هذه الشطو عل لحة ال قد ،فريى احلنفية
أ الشط فاسد وال قد لحيح( ،)3وذهب اوالحية إىل التفطيق بني الدفول وقبله ،فإ كا قبل الدفول فسخ ال قد ،وإ
كا ب د الدفول ألغي الشط ومض ال قد ووجب للمطأع مهط اوثل( ،)4ويطى الشاف ية()5واحلنابلة( )6أهَّه إذا أفل الشط
مبقصود النحا بطل ال قد( ،)7أما إذا مل ِخيل مبقصود النحا لح م ه ال قد وبطل الشط ( ،)8ويطى الظاهطية بطال
الشط وال قد م ا( ،)9وهو افتيار ابن تيمية( ،)10وذهب اإلبا ية إىل بطال الشط ولحة ال قد(.)11

( )1فتح الباري ج ،9ص.217
( )2جممور الفتاوى ،ج ،29ص.31
( )3بدائ الصنائ  ،ج ،2ص.285
( )4حارتية الدسوقي ،ج ،2ص.238
( )5رو ة الطالبني ،ج ،7ص.265
( )6اوغين ج ،7ص.94
( )7ومثاله ارتاا طالق الضطع وعد الو .
( )8ومثاله ارتاا اخلطوج من البييف مىت رتا ت اوطأع ذلك.
( )9احملل  ،ج ،9ص.124
( )10اجملمور ،ج.159 ،32
( )11رتط كتاب النيل ورتفا ال ليل ،ج ،6ص.283
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الفرع الثالث :الشروط التي لم يأمر بها الشارع الحكيم ولم ينه عنها وفيها مصلحة
لقد ذكط الفقها إىل جاهب القسمني السابقني للشطو قسما آفط ،وهي الشطو اليت ال يقتضيها عقد الزواج وال
ينافيها ،ومل يطد بشأهنا دليل لحن يف ارتااطها حتقيق وصلحة الططفني م ا أو أحدمها ،كارتاا اوطأع عد إفطاجها من
بلدها ،وعد الزواج عليها ،وهذه األمثلة ذكطها القدام يف كتبه  ،أما مثاهلا يف الوقيف الطاهن ارتاا اوطأع ال مل ،أو
االستمطارية فيه ،أو إمتا دراستها وغري ذلك من الشطو اوستجدع اليت أفطزهتا التقلبات احلاللة دافل اجملتم ات
اإلسالمية هتيجة ال ووة.
ولقد افتلر الفقها يف لحة االرتاا وااللتزا به ،فذهب احلنابلة( ،)1واإلبا ية()2إىل لحة االرتاا ووجوب
وعزي هذا القول إىل عمط بن اخلطاب،
اوشا عليه ،فإ مل يلتز به كا من حق اوش ِا الفسخُ ،
الوفا به من ططف َ
وس يد بن أيب وقاص ،وم اوية ،وعمطو بن ال اص-ر ي اهلل عنه ،-وبه قال ُرتطيح ،وعمط بن عبد ال زيز ،وطاوس،
واألوزاعي ،وإسحاق(.)3
وذهب اوالحية إىل استحباب الوفا هبا فقط ،وال جتب إال أ يحو ذلك ميني طالق أو عتاقة( ،)4واأللل فيها
الحطاهة( )5وا فيها من التحجري والتضييق( ،)6وهو قول علي بن أيب طالب-ر ي اهلل عنه ،-وس يد بن اوسيب(.)7
وذهب احلنفية( )8والشاف ية( )9إىل بطال الشط ولحة ال قد ،وذهب الظاهطية( )1إىل بطال الشط وال قد م ا،
م ا ،مث إ َّ سبب افتالفه يف هذه اوسألة راج إىل األسباب التالية:

( )1اوغين ،ج ،7ص.93
( )2رتط كتاب النيل والشفا  ،ج ،6ص.287
( )3اوغين ،ج ،7ص.93
( )4االستذكار ،ج ،5ص.441
( )5اونتق رتط اووطأ ،ج ،3ص.296
( )6أححا األسطع ،ص.149
( )7االستذكار ،ج ،5ص.441
( )8بدائ الصنائ  ،ج ،2ص.285
( )9األ ج ،5ص .79رو ة الطالبني ،ج ،7ص.265
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أوال :هل ألل الشطو يف ال قود احلظط أ اإلباحة()2؟ ،فالذين أجازوا هذه الشطو قالوا بأ َّ األلل اإلباحة إال
ما دل الدليل عل اون  ،أما الذين أبطلوها فقالوا بأ َّ األلل هو اون إال ما دل الدليل عل اجلواز ،ويف هذا يقول ابن
تيمية« :وهذا قول أهل الظاهط وكثري من ألول أيب حنيفة تُبىن عل هذا ،وكثري من ألول الشاف ي وألول طائفة من
ألحاب مالك وأمحد»(.)3
ثانيا :ت ارض األحاديث الواردع عن النَّيب-لل اهلل عليه وسل  ،-وأقصد حديث عائشة -ر ي اهلل عنها" :-ما

بال رجال يشاطو رتطوطا ليسيف يف كتاب اهلل؟ من ارتا رتططا ليس يف كتاب اهلل فهو باطل"( ،)4وحديث عقبة بن
عامط-ر ي اهلل عنه" :-أحق الشطو أ توفوا به ما استحللت به الفطوج"(.)5
ثالثا :افتالف اوذاهب الفقهية يف األفذ مبصادر التشطي تضييقا وتوسي ا ،فالظاهطية أ يق اوذاهب يف األفذ

مبصادر التشطي كالقياس واوصاحل اوطسلة ،أما اوالحية واحلنابلة من أوس اوذاهب أفذا مبصادر التشطي اوختلر فيها
وخبالة اوصاحل اوطسلة اليت هضمن هبا لالحية الشطي ة اإلسالمية من فالل التحفل ب ديد اوسائل اوستجدع ومنها
االرتااطات يف عقد النحا .
وب د أ مت تناول أقسا الشطو وأثطها يف الفقه اإلسالمي ،سيت بيا أقسامها يف قاهو األسطع وكذا بيا الطأي
الفقهي الذي أفذ به اوشطر اجلزائطي.
المطلب الثاني :أقسام الشروط في قانون األسرة الجزائري وأثرها
لقد تناول اوشطر اجلزائطي مسألة الشطو اوقاهة ب قد النحا  ،أو اليت يتضمنها هذا ال قد يف مو ني مها:

أوال :يف هص اوادع  19فصل عقد الزواج وإثباته.

( )1احملل  ،ج ،9ص.124
( )2أححا الزواج يف و الحتاب والسنة ،ص.186
( )3جممور الفتاوى ،ج ،29ص.126
( )4سبق ختطجيه.
( )5سبق ختطجيه.
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ثانيا :يف هص اوادع 32فصل النحا الفاسد والباطل.

الفرع األول :الشروط التي ال يقتضيها عقد الزواج وال ينافيها وبها مصلحة

يندرج هذا القس من الشطو من الشطو الصحيحة ،كوهنا حتقق مصلحة ألحد الزوجني ،واأللل فيها
اجلواز ،ويلز الوفا هبا ،وهي الشطو اليت تناولتها اوادع 19قوهلا« :للزوجني أ يشاطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي ال
حق كل الشطو اليت يطياهنا طورية ،السيما رتط عد ت دد الزوجات وعمل اوطأع ،ما مل تتناف هذه الشطو م أححا
هذا القاهو ».
وإذا كا اوشطر قد طب أمثلة عن هذه الشطو كشط عد الت دد وكذا عمل اوطأع ،ميحن إ افة رتطو من
هذا القبيل ميحن للمطأع ارتااطها كشط إمتا الدراسة أو السحن اونفطد عن أهل الزوج ،أو عد االهتقال هبا من بلد إىل
آفط ،أو أ ِ
يوجد هلا من خيدمها ،أما بالنسبة للطجل الذي مل تنص اوادع اوذكورع عن أمثلة ارتااطاته ،فيمحنه عل سبيل
اوثال ارتااطه عل زوجته السحن م أهله ،أو اهتقاهلا م ه إىل محا عمله ،كو ب ش الوظائر ال يبق الزوج م ها
مستقطا يف منطقة واحدع كوظائر األمن ،والسلك الدبلوماسي ،والقضا وغري ذلك.
الفرع الثاني :الشروط الباطلة

وهي الشطو اونافية وقتض عقد الزواج واوؤثطع يف لحته ،فيصري م ها ال قد باطال ،وهذا القس من الشطو
أرتارت إليه اوادع 32قوهلا« :يبطل الزواج إذا ارتتمل عل ماه أو رتط يناىف ومقتضيات ال قد».
وميحن التمثيل هلذه الشطو ارتاا الزوج عد النفقة عل زوجته ،أو إسقا حقها يف اورياث ،أما مثال ما
تشاطه الزوجة طالق طهتا ،لحن اوشطر اجلزائطي أظهط هوعا من التناقش واخللط بني هذه اوادع واوادع 35اليت أبطليف
الشط اونايف ولححيف ال قد يف قوهلا« :إذا اقا عقد الزواج بشط ينافيه كا ذلك الشط باطال وال قد لحيحا»،
وهبذا جند اوشطر أفذ بقول احلنفية يف هذه اوسألة.
مث إ َّ اجلم بني اوادتني لار مت ذرا «إذا ححمنا مطع عل ال قد اوقا بالشط اونايف وقتضياته بالبطال وأُدرج
من النحا الفاسد أو الباطل ،ومطع ححمنا عليه بالصحة وأبطلنا الشط فقط ،لذا كا من األهسب حذف عبارع "أو
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رتط يتناىف ومقتضيات ال قد" ،وعد إدراجها من اوادع ،32واالكتفا مبا ورد يف اوادع ،19من جواز االرتاا
وتقييده مبا جا يف اوادع.)1(»35
وباإل افة إىل التقسي السابق للشطو يف قاهو األسطع ،جند اوشطر قد أت بتقسي آفط ميحن استخالله من
فالل القطا ع وواده القاهوهية:
أوال :الشروط المصاحبة لعقد الزواج :وهي الشطو اليت بإمحا الزوجني ارتااطها أثنا إبطا عقد الزواج.

ثانيا :الشروط الالحقة لعقد الزواج :لقد أعط اوشطر حطية االرتاا كما ورد ذلك يف هص اوادع 19أثنا

وس يف ذلك وأعط احلق يف إمحاهية االرتاا حىت ب د الزواج ،ومب ىن آفط مىت دعيف احلاجة إىل
ال قد ،كما جنده َّ
االرتاا  ،ويف أي مطحلة من مطاحل احلياع الزوجية ،حىت ولو ب د إجناب األوالد ،وطول فاع احلياع الزوجية اليت يَ َأمن م ها
غالبا كل ططف من غدر الططف الثاين ،ويحو هذا مبوجب عقد رمسي كما أرتارت إىل ذلك اوادع  19قوهلا« :أو يف
عقد رمسي ال حق كل الشطو اليت يطياهنا طورية» ،وهبذا يحو اوشطر قد وس من باب االرتاا إىل أب د احلدود.
وب د عطض أقسا الشطو يف كل من الفقه اإلسالمي وقاهو األسطع وأثطها عل عقد الزواج وخبالة القس
الثالث ،لذا سيت يف اوبحث اووايل عطض ألمثلة من هذه الشطو وأثطها عل ال قد.
المبحث الثالث :نماذج من االشتراطات وأثرها على العقد في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري
سيت يف هذا اوبحث عطض لب ش الشطو اليت ميحن للمطأع ارتااطها ،وأثط ذلك عل عقد النحا .

المطلب األول :موقف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة من اشتراط المرأة عدم الزواج عليها
سيت يف هذا اوطلب بيا موقر الفقه اإلسالمي وق.أ من ارتاا اوطأع عد الزواج عليها.

الفرع األول :موقف الفقه اإلسالمي

()3

مل خيتلر فقها اوذاهب اإلسالمية من حنفية()2ومالحية()3ورتاف ية()1وحنابلة()2وإبا ية
النحا  ،إال أهن افتلفوا يف لحة الشط  ،وكذا االلتزا به إىل ثالثة أقوال:

عل لحة عقد

( )1أححا األسطع ،ص.153
( )2فتح القديط ،ج ،3ص.350
( )3البيا والتحصيل ج ،4ص.434
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القول األول :ذهب احلنابلة إىل لحة الشط ( ،)4ويلز لاحبه الوفا به ،فإ مل يف ل فللمطأع فسخ النحا (،)5
()6
َّ ِ
ين آَ َمنُوا أ َْوفُوا
وهذا من مفطدات اوذهب  ،وعمدع ما استدلوا به األمط بالوفا ال قود قوله سبحاهه﴿ :يَا أَيةُّ َها الذ َ
بِالْ ُق ِ
ود﴾ [سورع اوائدع ،اآلية ،]01ومن السنة ما ورد يف الصحيحني من حديث عقبة ابن عامط-ر ي اهلل عنه-عن
ُ
()7
النيب-لل اهلل عليه وسل -قال" :أحق الشطو أ توفوا به ما استحللت به الفطوج"  ،وهو قول عمط بن اخلطاب
وس يد بن أيب وقاص وعمطو بن ال اص-ر ي اهلل عنه-ومل يُ ل هل خمالر فحا إمجاعا(.)8
القول الثاني :ذهب احلنفية()9واوالحية()10والشاف ية()11إىل لحة ال قد ،وبطال الشط  ،وال يُلز الوفا به،
وحجته يف ذلك حديث عائشة-ر ي اهلل عنها ،)12(-وحديث عقبة بن عامط-ر ي اهلل عنه ،)13(-فالو واإلسحا
وغريمها من حقوق الزوج ،إذا رتط عليه إسقا رتي منها كا رتططا ليس يف كتاب اهلل ت اىل( ،)14مث إ َّ الوارد يف القطآ
ِ
ِ
اع﴾ [سورع النسا اآلية.]03
ِّس ِاء َمثْ نَى َوثَُال َ
ث َوُربَ َ
هو مشطوعية الت دد لقوله ت اىل﴿ :فَانْك ُحوا َما طَ َ
اب لَ ُك ْم م َن الن َ

( )1هناية احملتاج ،ج ،6ص.344
( )2اوغين ،ج ،7ص.93
( )3رتط كتاب النيل ورتفا ال ليل ،ج ،6ص.283
( )4اوغين ،ج ،7ص .93جممور الفتاوى ،ج ،32ص.164
( )5اوغين ،ج ،7ص.93
( )6اإلهصاف ،اوطداوي ،ج ،8ص.155
( )7سبق ختطجيه.
( )8اوغين ،ج ،7ص.93
( )9فتح القديط ،ج ،3ص.351
( )10اودوهة الحربى ،ج ،2ص.131
( )11هناية احملتاج ،ج ،6ص.344
( )12سبق ختطجيه.
( )13سبق ختطجيه.
( )14فتح الباري ،ج ،9ص.219
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القول الثالث :ذهب الظاهطية()1إىل أ َّ هذا النور من الشطو ال يصح كوهه مل يطد به هص رتطعي ،أما من هاحية
أثطه عل ال قد ،فإ ارتا يف هفس ال قد فهو مفسوخ ،وإ ارتا ب د ال قد فال قد لحيح والشط باطل.
ب د هذا ال طض فإ الذي ياجح لنا من األقوال هو القول األول الذي يطى لحة هذا الشط  ،أل َّ الزوج قد
ر ي بإسقا حقه طواعية فيما هو جائز له ،مث إ َّ هذا ال يتناقش م مقتضيات ال قد فيلزمه الوفا به ،مث إ َّ الوفا مبثل
هذا ال رتك أ َّ ي ترب عامال يف استقطار األسطع ،ومحايتها من أي اه حاس سليب وخبالة عل األوالد.
الفرع الثاني :موقف قانون األسرة

لقد أجاز قاهو األسطع هذا النور من الشطو  ،وأعط للمطأع حق ارتااطه محاية هلا من أي ت سر ميحن أ يقو
به الزوج ،وذلك يف هص اوادع  19قوهلا« :ال سيَّما رتط ت دد الزوجات» ،وهذا ما ج ل اوشطر اجلزائطي حمل اهتقاد كبري
كوهه أجاز رتططا منافيا للت دد ،والذي ذكطته اوادع 08قوهلا« :يسمح بالزواج بأكثط من واحدع يف حدود الشطي ة
اإلسالمية».
إ َّ إقطار اوشطر ال مل هبذا الشط  ،هو أفذ باوذهب احلنبلي الذي جييز هذا الشط  ،ويُلز الوفا به ،وحالة عد
الوفا كا من حق اوطأع الفسخ.
المطلب الثاني :موقف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة من اشتراط المرأة العمل واالستمرار فيه
سيت يف هذا اوطلب بيا موقر الفقه اإلسالمي وق.أ من ارتاا اوطأع عد الزواج عليها.

الفرع األول :موقف الفقه اإلسالمي

لقد كفل اإلسال جلمي الناس احلق يف حتصيل الطزق والس ي إليه بالوسائل اوشطوعة اليت ال تتنايف وقواعد الشطي ة
ٍ
ِ
ضي ِ
الص َالةُ فَانْتَ ِش ُروا فِي ْاأل َْر ِ
ض
ت َّ
اإلسالمية ،وهذا احلق محفول للطجل واوطأع عل حد سوا لقوله ت اىل﴿ :فَِإذَا قُ َ
ِ
واب ت غُوا ِمن فَ ْ َّ ِ
َّ ِ َّ
َّر لَ ُك ْم َما
َ َْ
ْ
ض ِل الله َواذْ ُك ُروا اللهَ َكث ًيرا لَعَل ُك ْم تُ ْفل ُحو َن﴾ [سورع اجلم ة اآلية ، ]10وقوله أيضاَ ﴿ :و َسخ َ
ات وما فِي ْاألَر ِ ِ ِ
ِ ِ
ك ََلَي ٍ
فِي َّ ِ
ات لِ َق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾ [سورع اجلاثية اآلية ،]13وغري ذلك من
ض َجم ًيعا م ْنهُ إِ َّن في ذَل َ َ
ْ
الس َم َاو َ َ
النصوص القطآهية والنبوية ،مثَّ إ فطوج اوطأع لل مل من القضايا اليت أثارت جدال كبريا يف وسط اجملتم ات ال طبية و
اإلسالمية ،فمنه من ي ارض عمل اوطأع واستحالة مج ها بني مسؤوليتني ،ومنه من يطى أحقيتها يف ذلك ،كو اوطأع

( )1احملل  ،ج ،9ص.123
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هصر اجملتم  ،ويف هذا تقول أمنة حممد هصري« :وإذا طبقنا القواعد األلولية يف مسألة عمل اوطأع ،جند أ َّ عمل اوطأع
مبا  ،ال غبار عليه»( ،)1وإذا تألل لدينا هذا فهل َيق للمطأع ارتاا ال مل أو االستمطار فيه؟.
إ َّ مما ال رتك فيه أ َّ فطوج اوطأع لل مل ومطالبتها بذلك من إفطازات الواق او يش ،وإ َّ فطوجها لذلك يُقلِّل من
قيامها جبمي التزماهتا ال ائلية ،ومن ذلك حقوق الزوج ،لحن إذا ر ي الزوج هبذا الشط  ،فإهَّه يحو قد قبل بإسقا حقه
وهو أمط جائز ،ويف اوقابل يلزمه الوفا  ،وذلك ل مو األدلة القطآهية والنبوية اآلمطع بالوفا بال هود.
الفرع الثاني :موقف قانون األسرة

لقد هص قاهو األسطع عل حق اوطأع ارتاا ال مل عل زوجها والوفا به ،وذلك قصد ما حقوقها من
فالل هص اوادع  ،19واألكثط من ذلك فإهه مل ي تربه ُمسقطا للحضاهة يف هص اوادع 67قوهلا« :وال ميحن ل مل اوطأع أ
يشحل سببا من أسباب سقو احلق عنها يف ممارسة احلضاهة» ،و أ َّ هذا احلق دستوريا( )2وذلك من فالل هص
اوادع 69قوهلا« :لحل مواطن احلق يف ال مل» ،وهص اوادع 36قوهلا« :ت مل الدولة عل تطقية التنالر بني الطجال
والنسا يف سوق التشغيل».
المطلب الثالث :موقف الفقه اإلسالمي وقانون األسرة من اشتراط المرأة إتمام دراستها
لقد دعيف الشطي ة اإلسالمية إىل طلب ال ل  ،واالستزادع من مجي او ارف ،بل إ َّ أول كلمة ربطيف بني السما
ك الَّ ِذي َخلَ َق﴾ [سورع ال لق اآلية ،]01ورف يف من مقا أهله لقوله سبحاهه وت اىل﴿ :يَ ْرفَ ِع
اس ِم َربِّ َ
واألرض ﴿اق َْرأْ بِ ْ
اللَّهُ الَّ ِذين آَمنُوا ِم ْن ُكم والَّ ِذين أُوتُوا الْعِلْم َدرج ٍ
ات َواللَّهُ بِ َما تَ ْع َملُو َن َخبِ ٌير﴾ [سورع اجملادلة اآلية ،]11وج لته ورثة
َ ََ
َ َ
ْ َ َ
ِ
سوت يف ذلك بني الذكط واألهث عل حد سوا ،
األهبيا  ،ومل جت ل الشطي ة اإلسالمية طلبَه ححطا عل الذكط ،بل َّ
ولتيسري طلبه ج لته غالبية الدول ال طبية واإلسالمية حقا جمَّاهيا ،مث إ َّ ارتاا اوطأع إمتا دراستها هو حتقيق للمصلحة
ال امة للمجتم واألسطع ،وكذا مصلحتها الشخصية ،وذلك من فالل در اجلهل عن هفسها ،وت لي أوالدها إ مل أقل
زوجها أحياها ،وكذا ت لي بنات جنسها ،مث إ َّ تتوجيها بشهادع علمية قد يحو سببا يف حصوهلا عل عمل يحو مصدر
رزقها مستقبال ،وعل و ما سبق فهل ميحن ارتاا مثل هذا الشط ؟.

( )1اوطأع اوسلمة بني عدل التشطي وواق التطبيق ،ص.130
( )2اجلطيدع الطمسية ،الصادرع بتاريخ 27مجادى األوىل 1437اووافق  07مارس ،2016ال دد.14
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يف تقديطها أ َّ الزوج إذا قبل مبثل هذا الشط لح ول ِزمه الوفا به ،وذلك ل مو األدلة القطآهية والنبوية اآلمطع
بالوفا بال هود ،مث إ َّ هذا االرتاا يندرج من اوصاحل اوطسلة ،إذ ال يوجد يف الشطي ة اإلسالمية من األدلة ما مين
هذا ،وهو من اوسائل اوستجدع اليت مل يشط ال لما القدامي إليها يف كتبه فيما أعل .
أما قاهو األسطع فل يشط إىل هذا النور من الشطو واكتف يف اوادع 19بذكط رتط عد الت دد ،ورتط ال مل
فقط ،وسبب ذلك أ كثري من فتيات اجملتم اجلزائطي يُقبلن يف الغالب عل الزواج إال ب د إمتا مسارهن الدراسي ،كما
ميحن أ يُقاس هذا الشط عل رتط ال مل.
خاتمة

من فالل تناولنا هلذه اوسألة من اجلاهب الفقهي والقاهوين ،تبني أ االرتاا يف عقد الزواج هو حق محفول
لحل زوج ميارسه حبطية ويف إطار الشطو اليت ال تتناىف م هذا ال قد ،وم األهداف اليت َيققها واآلثار اليت يطتبها ، ،ويف
هناية حبثنا مت اخللوص إىل النتائج التالية:
مطاعاع الشطي ة اإلسالمية وصاحل ال باد ،وذلك من فالل إباحة اقاا عقد الزواج بشطو يطياهنا حمققةوصلحتهما ما مل ختالر تلك الشطو أححا الشطي ة اإلسالمية.
إ َّ من مسات الشطي ة اإلسالمية رعايتها وصاحل ال باد عاجال وآجال ،وذلك من فالل جلب اوصلحة ودراوفسدع ،لذا فإ َّ الطأي القائل مبشطوعية تضمني عقد الزواج جبملة من الشطو  ،هو الطأي األوىل باألفذ كوهه يسايط احلياع
ال صطية ،ويظهط جبال مطوهة الشطي ة اإلسالمية ورحابتها ولالحيتها لحل زما ومحا .
إ َّ تضمني عقد الزواج بشطو حتقق مصلحة الزوجني هو من باب مطاعاع مآالت األمور ،فالناظط يف حالاجملتم اليو يدرك حج التفحك األسطي ،وارتفار هسب الطالق فيه إىل هسب فيالية ،فل ل هذا االرتاا يف ال قد من
رتأهة إ فا هور من االستقطار األسطي.
إ َّ الشطو اوتفقة م أححا الشطي ة اإلسالمية وألوهلا ،وتتوافق ومقتض ال قد فهي رتطو واجبة الوفا  ،إذامت الاا ي عليها بني الزوجني كما هو مذهب احلنابلة.
بيا أ َّ اوشطر اجلزائطي يف هذه اوسألة قد تبىن اوذهب احلنبلي ،كوهه أكثط اوذاهب توس ة يف األفذ بالشطو ،ويطى يف تقديطه أ َّ هذا يتمارت م اوستجدات ،كما تبىن اوذهب احلنفي يف ب ش اوسائل ،وهنا ميحننا القول بأ َّ اوشطر
اجلزائطي يلتز يف األلل باوذهب اوالحي فصولا ،لحن هذا ال مين ه من األفذ بأرآ اوذهب األفطى إذا رآى يف ذلك
اوصلحة.
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قائمة المصادر والمراجع
 .1اإلححا يف ألول األححا  ،ابن حز  ،ت:أمحد حممد رتاكط ،دار اآلفاق(د دت).
 .2إررتاد الساري لشط لحيح البخاري ،القسطالين ،اوطب ة األمريية الحربى.)1323(7 ،
 .3إعال اووق ني عن رب ال اوني ،ابن القي اجلوزية ،ت :حممد عبد السال  ،دار الحتب ال لمية،
.)1991/1411(1
 .4اإلستذكار ،ابن عبد الرب ،ت :سامل حممد عطا وحممد علي م وض ،دار الحتب ال لمية/1421( 1 ،
.)2000
 .5اإلهصاف ،اوطداوي ،دار إحيا الااث(2 ،دت).
 .6األ  ،حممد بن إدريس الشاف ي ،دار او طفة( ،د .)1990/1410.
 .7أححا األسطع ،عبد القادر داودي ،دار البصائط( ،د دت).
 .8أححا الزواج يف و الحتاب والسنة ،عمط سليما األرتقط ،دار النفائس.)1997/1418(1 ،
 .9بدائ الصنائ  ،الحساين ،دار الحتب ال لمية.)1986/1406(2 ،
 .10البيا والتحصيل ،ابن ررتد ،ت:حممد حجي ،دار الغطب اإلسالمي.)1988/1408(2 ،
 .11تاج ال طوس ،الزبيدي ،ت :عبد ال لي الطحاوي( ،مطب ة ححومة الحوييف ،دت).
 .12تبيني احلقائق رتط كنز الدقائق ،الزيل ي ،اوطب ة الحربى األمريية.)1313(1 ،
 .13اجلطيدع الطمسية ،الصادرع بتاريخ 27مجادى األوىل 1437اووافق  07مارس ،2016ال دد.14
 .14احلدود األهيقة والت طيفات الدقيقة ،زكطيا األهصاري ،ت :ماز اوبارك ،دار الفحط او الط/1411( 1 ،
.)1991
 .15حارتية الدسوقي عل الشط الحبري ،ابن عطفة ،دار الفحط(،د دت).
 .16رو ة الطالبني ،النووي ،ت :زهري الشاويش ،اوحتب اإلسالمي.)1991/1412(3 ،
 .17سنن أيب داود ،ت :رت يب األرهاؤو وحممد كامل قطه بللي ،دار الطسالة ال اوية.)209/1430(1 ،
 .18سنن الامذي ،ت :أمحد حممد رتاكط وحممد فؤاد عبد الباقي ،مطب ة مصطف احلليب/1395( 2 ،
.)1975
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 .19سنن الامذي  ،مطب ة مصطف احلليب ورتطكاه.)1968/1388(2 ،
 .20الشطو يف النحا  ،لاحل غامن السدال  ،دار م اذ للنشط.)1988(2 ،
 .21رتط قاهو األسطع اجلزائطي او دل ،بن رتويخ الطرتيد ،دار اخللدوهية.)2008/1429(1 ،
 .22رتط كتاب النيل ورتفا ال ليل ،حممد بن يوسر أطفيش ،دار الفتح.)1972/1392(2 ،
 .23لحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،اوطب ة السلفية1403(1 ،ه).
 .24لحيح مسل  ،احلجاج بن مسل النيسابوري ،دار طيبة.)2006/1427(1 ،
 .25عقد الزواج ورتطوطه بطؤية مقالدية ،هور الدين أبو حلية ،دار األهوار.)2015/1438(2 ،
 .26فتح القديط ،ابن اهلما  ،دار الفحط(د دت).
 .27الفتاوى الحربى ،ابن تيمية ،دار الحتب ال لمية.)1987/1408(1 ،
 .28فتح الباري ،ابن حجط ال سقالين ،دار او طفة( ،د .)1379/
 .29القواعد النوراهية ،ابن تيمية ،ت:أمحد بن حممد اخلليل ،دار ابن جزي.)1422(1 ،
 .30قاهو رق  11-84مؤرخ يف  09رمضا عا  1404اووافق 09يوهيو سنة ،1984واوتضمن قاهو
األسطع او دل واوتم باألمط رق  02/05اوؤرخ يف  18حمط  1426اووافق  27فربايط  2005واووافق بقاهو رق
 09/05اوؤرخ يف ربي األول  1426اووافق 04مايو _2005ج.ر  43اوؤرفة يف  22يوهيو .2005
 .31قاهو األسطع اجلزائطي يف ثوبه اجلديد ،عبد ال زيز س د ،دار هومة.)2013(4 ،
 .32قطا ع يف ب ش الت ديالت اجلديدع لقاهو األسطع اجلزائطي ،محليل لاحل ،جملة احلقيقة ،جام ة أدرار ،ال دد
.)2005( 06
 .33م ج مقاييس اللغة ،ابن فارس ،ت :عبد السال هارو  ،دار الفحط ال طيب ،طب ة اجملم ال لمي ال طيب
اإلسالمي (.)1979/1399
 .34اوصبا اونري ،الفيومي ،دار الفحط(،د دت).
 .35اودفل الفقهي ال ا  ،مصطف الزرقا ،دار القل .)2004/1425(2 ،
 .36اولخص الفقهي ،لاحل الفوزا  ،رئاسة إدارع البحوث ال لمية واإلفتا .)1423(1 ،
 .37اولحية وهظطية ال قد يف الشطي ة اإلسالمية ،حممد أبو زهطع ،دار الفحط ال طيب ،د (.)1997
 .38احملل  ،ابن حز  ،ت :حممد منري الدمشقي ،طب ة إدارع اوطب ة اونريية-مصط(-د دت).
 .39اوقدمات ،ابن ررتد ،دار الغطب اإلسالمي.)1988/1408(1 ،
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 .40مواهب اجلليل ،احلطاب ،دار الفحط.)1992/1412(3 ،
 .41اونثور من القواعد ،الزركشي ،وزارع األوقاف الحويتية.)1985/1405( 2 ،
 .42م امل السنن ،اخلطايب ،اوطب ة ال لمية.)1932/1351(1 ،
 .43جممور الفتاوى ،ابن تيمية ،ت :عبد الطمحن بن حممد بن قاس  ،جمم اولك فهد لطباعة اوصحر
الشطير( ،د .)1995/ 1416.
 .44اووافقات ،الشاطيب ،اوحتبة التجارية الحربى(،د دت).
 .45اوغين ،ابن قدامة اوقدسي ،محتبة القاهطع ،د (.)1967/1377
 .46اونتق رتط اووطأ ،الباجي ،مطب ة الس ادع.)1332(1 ،
 .47اودوهة الحربى ،مالك بن أهس ،دار الحتب ال لمية ،)1994/1415(1 ،ج ،2ص.131
 .48اوطأع اوسلمة بني عدل التشطي وواق التطبيق ،أمنة حممد هصري ،دار الحتاب احلديث ،د (/1422
.)2001
 .49هناية احملتاج ،الطملي ،درا الفحط ،طب ة أفريع (.)1984/1404
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