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نة األولى بالم وسيمة بناء نظرا لعظم مكانة عقد الزواج في اإلسالم وخطورتو باعتباره
ة بتفصيل تيرعا الحكيمفتولى الشارع  بو كبيرة،وجل  فقد كانت عناية اهلل عز ،لممجتمع

لمناس يقيمون قواعده  يترك م، ولمنذ التفكير فيو إلى إتماموقواعده وتحديد أحكامو 
 نظمو .وأصولو و 

عن  الشريعة اإلسالمية والقانون تميزولما كان لعقد الزواج ىذه المنزلة والمكانة في 
والقانون ال يكفي النعقاده الرضائية فقط  رعلعقود األخرى بأن جعمو كل من الشسائر ا

الشروط اإلشياد الذي يعمل ه ذىومن  ،اشروط حتى يتم صحيح و بد لو من أركانال بل
خراج و  اإلنكارحفظ حق الزوجين من  عمى لزواج من السر امنع الظنون والشبيات وا 

شياد في الزواج دراسة مقارنة بين الشريعة اإل، و ىذا ما جعمنا نختار إلى العمن
 سالمية و القانون الجزائري موضوعا لمذكرتنا.اإل

 :أهمية البحث

  : تبرز أىمية البحث من زوايا عدة ىي

ذي لو خطره العقود أال وىو عقد الزواج التعمق موضوع البحث بأقدس وأرقى -
زامات ، وحقوق والترتب عميو من مصالح دينية ودنيويةما يتلالقانوني واالجتماعي 
، خاصة مع انتشار ظاىرة وال يكون ذلك إال باإلشياد عميومتبادلة بين الزوجين 

 .لشرعية القائمة خارج إطار الزواجالعالقات غير ا

الزواج من الموضوعات المتجددة باستمرار ويرجع ذلك إن موضوع اإلشياد في -
إلى ظيور صور مستحدثة لمزواج تكون أقرب ما يكون إلى زواج السر، وىذا ما 

 .سميط الضوء عمى شرط اإلشياد فييايستوجب ت

 



 مقدمة............................................................................................... 
 

2 
 

 :أسباب اختيار الموضوع 

 دراسة مقارنة بين الشريعة ""اإلشهاد في الزواجوضوع بحثنا أن يكون م اخترنا
  : لسببين اثنين ""والقانون الجزائريسالمية اإل

ع يتمثل في رغبتنا في الجمع بين الجانب الشرعي والقانوني لموضو  : أحدىما ذاتي
ضباط الحالة و طمبة القانون  ، ووضعيا بين أيدياإلشياد في الزواج في بحث واحد

 .اإلشياد في الزواجتى يتحقق معنى المدنية والموثقين المكمفين بإبرام عقود الزواج ح

، السابق ذكرىا مذكرتنايا موضوع ييعود لألىمية التي يكتس : موضوعي خرواآل
بأركان وشروط عقد  وعدم اىتمام الباحثين والمؤلفين بموضوع اإلشياد في الزواج مقارنة

، وكذلك لمتعرف عمى مدى التقارب أو التباعد بين الفقو اإلسالمي الزواج األخرى
 مذكرتنا.ائري فيما يتعمق بموضوع والقانون الجز 

 :أهداف البحث  

 تتمثل أىداف البحث في :     

جديدة في البحث العممي في مجال الدراسات المقارنة بين الشريعة  ةمحاولة وضع لبن-
 اإلسالمية والقانون الجزائري.

المشرع سالمي واختيارات تحديد مفيوم اإلشياد في الزواج وأصل اشتراطو في الفقو اإل-
 .الجزائري

ما قرره فقياء تسميط الضوء عمى األحكام التي أغفميا المشرع الجزائري مقارنة ب-
 .الشريعة اإلسالمية

 .اإلشياد في الزواج شرعا وقانونا بيان أثر تخمف-
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 .وال الشخصيةحالقانونية الجزائرية في مجال األمساىمة في إثراء المكتبة ال-

 :إشكالية البحث 

المشرع تنظيم الزواج في قانون األسرة حيث نص عمى أركان يجب توفرىا في تولى      
عقد الزواج حتى ينعقد صحيحا و من بين ىذه األركان اإلشياد، لكنو اعطى تكييفا آخر 

 لإلشياد بعد تعديمو لقانون األسرة و ىذا ما أدى بنا الى وضع االشكالية التالية: 

       ير تكييفه لإلشهاد في الزواج؟هل وفق المشرع الجزائري في تغي    

  : ويتفرع عن ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية

 ؟ىميتيا في الزواجأىي فيوم الشيادة وما ما م-

 ؟اء في اشتراط اإلشياد في الزواج ما ىي أقوال الفقي-

  ؟لشروط الواجب توافرىا في الشيودما ىي ا-

 ؟ماذا يشيد الشيود في عقد الزواج عمى -

 ؟اإلشياد في الزواج شرعا وقانونا تخمف وما ىو أثر -

 :منهج البحث 

من أجل إعطاء الموضوع حقو من البحث وتحقيق أىدافو المرجوة استدعت طبيعة  
المنيج المقارن كأساس في الدراسة ىذه الدراسة المقارنة استخدام عدة مناىج منيا 

األولى  ى، وذلك بغرض الوصول إلالجزائرييعة اإلسالمية والقانون المقارنة بين الشر 
واختيارات المشرع الجزائري إلى جانب استخدام المنيج التحميمي كأساس لمعرفة  بالتطبيق
استعنا بالمنيج الوصفي في دراسة  ، كماوعمق النصوص القانونية ومناقشتومضمون 

  .في الزواج وأنواعو شرعا وقانونا المفاىيم النظرية لإلشياد
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 :الصعوبات  

  : تنامن أىم الصعوبات التي واجي 

جعمنا نعيد  ا ماذىو  بأكثر من طريقة ومن عدة زوايا إمكانية تناول موضوع الدراسة-
ت عمتج ما تعمقنا أكثر في القراءة والبحث ومك أكثر من مرة ظر في جوانب الدراسةالن

  .مادة عممية جديدة لدينا

 .ضوع الدراسة خاصة القانونية منياتناولت مو قمة المراجع المتخصصة التي -

 :خطة البحث 

حيث  ل األول ماىية اإلشياد في الزواجقسمنا بحثنا إلى فصمين تناولنا في الفص 
التكييف الشرعي و القانوني لإلشياد في ، و في المبحث األولاإلشياد مفيوم تطرقنا ل
في الزواج شرعا  شياداإلام فيو أحك، أما الفصل الثاني فتناولنا في المبحث الثاني الزواج
 ثر تخمفوأ ،قد الزواج في المبحث األولمحل وشروط اإلشياد في عفتطرقنا ل، وقانونا

 اإلشياد شرعا وقانونا في المبحث الثاني .
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ذو أىمية كبيرة العتبارات كثيرة لذا تناولو الفقياء في أغمب أبواب  اإلشيادموضوع  إف     
في الزواج جانبا مف  إلشيادل، فقد أولى الفقياء النكاح ومف أىـ ىذه األبواب باب الفقو
أمره بيف الناس ودفع التيمة عف الزوجيف وكذا االحتياط  إظيارىتماـ وذلؾ مف أجؿ اإل

ختالفيـ إفي الزواج عمى الرغـ مف  اإلشياد، حيث أجمع جميور الفقياء عمى اشتراط إلثباتو
المشرع الجزائري تناوؿ  اإلسالميةوعمى خطى فقياء الشريعة ، فو الشرعييفيما بعد حوؿ تكي

 .األسرة لكف باقتضاب شديد سواء في قانوف شياد في الزواجمسألة اإل

وعمى تكييؼ  ،مفيـو الشيادة في المبحث األوؿويأتي ىذا الفصؿ لتسميط الضوء عمى 
 في الزواج شرعا وقانونا في المبحث الثاني . اإلشياد
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 .في الزواج اإلشيادمفيوم  : األولالمبحث 

و أ إلشيادعمينا أوال التعريؼ با، وجب في الزواجلإلشياد  مف أجؿ تقديـ مفيـو واضح
ىا سنتطرؽ الى دبع و في المطمب األوؿ،و ذلؾ  أنواعياو دليؿ مشروعيتيا و ذكر  الشيادة

 .في المطمب الثانيفي الزواج  إلشيادالحكمة مف تشريع ا

 .باإلشيادالتعريف  : المطمب األول

اعتنى الفقياء و المغويوف و القانونيوف بالشيادة مف حيث مبناىا و فحواىا اعتناء تاما، 
لى تعريؼ إوؿ لمشيادة، ليذا سنتطرؽ في الفرع األفكاف لكؿ واحد منيـ تعريفات خاصة 

ما الفرع الثاني فسنتطرؽ فيو الى أالشيادة في المغة و في االصطالحيف الفقيي و القانوني، 
 شيادة الشيود. ألنواعما الفرع الثالث فخصصناه أدليؿ مشروعية الشيادة، 

 الفرع األول: تعريف الشيادة.

الفقيي و  االصطالحيففي الشيادة في المغة، و  الفرع تعريؼسنتناوؿ في ىذا    
 القانوني.

 .تعريف الشيادة لغة :أوال

و أشياد و الجمع  يود  ش  و  ،يد  ي  وش   د  اى  د فيو ش  ي  الفعؿ ش  مصدر مشتؽ مف الشيادة 
 و تأتي الشيادة في المغة بعدة معاف منيا:، 1شيداء

 ، فشيد بمعنى أخبر.2الخبر: فالشيادة خبر قاطع -
 

                                                      
 .324، دار المعارؼ، القاىرة، ص2، ط7بف محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج أحمد -1

.339، ص1993، دار صادر، بيروت، 3، ط3ابف منظور، لساف العرب، ج - 2  
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، ويقاؿ شيدت الشيء أي اطمعت عميو 1المعاينة و االطالع : و ىما بمعنى واحد تقريبا
 وعاينتو.

 .2دركتوأي أ: يقاؿ شيدت العيد  و العمـ دراؾاإل -

 .شيد الشاىد عند القاضي أي بيف و أظير ما عندهو 

 إصطالحا. الشيادة تعريف :ثانيا 

ال إالمعنى االصطالحي لمشيادة مشتؽ مف المعنى المغوي، فاإلنساف ال يؤدي الشيادة 
ذا عايف المشيود بو و حضره و تأكد مف الخبر يقينا، و تبعا لذلؾ فقد اختمؼ الفقياء في إ

 تعريؼ الشيادة و األمر كذلؾ بالنسبة لشراح القانوف.

 تعريف الشيادة في االصطالح الفقيي: .1

بعدة تعريفات  ( الشافعي والحنبمي الحنفي، المالكي، ) المذاىب األربعة عرفيا فقياء
 نذكر منيا:

 فيبمفظ الشيادة إخبار صدق إلثبات حق  :"ىي :الحنفيةتعريف  -أ 
 .3"مجمس القضاء

"قول يوجب عمى الحاكم سماعو لمحكم  :ىيتعريف المالكية:  -ب 
 . 4"و حمف طالبوأن عدل قائمو مع تعدده إبمقتضاه 

 

                                                      

.324أحمد بف محمد الفيومي، المرجع السابؽ، ص  - 1  
.324نفسو، ص  المرجع  -2  

  .364،ص2003، دار الكتب العممية، بيروت، 1، ط7كماؿ الديف محمد ابف اليماـ، فتح القدير، ج - 3
، 1990، مطبعة األميرية، مصر، 2، ط7، جمع حاشية العدوي أبو عبد ا محمد الخرشي، شرح مختصر خميؿ4-
             . 175ص
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:" إخبار عدل حاكما بما عمم ولو بأمر عمم ليحكم  بأنيا كذلؾ و عرفت
 .1بمقتضاه"

 .2خبار بما عممو بمفظ خاص""اإل: ىي تعريف الحنابمة: -ج 
لغيره عمى غيره بمفظ  خبار بحقإ" : ىي :تعريف الشافعية -د 

 .3مخصوص"

عي، كرىا تظير عالقة المعنى المغوي باالصطالح الشر ذالسابؽ  ف التعاريؼمف     
ف الشاىد و ىي المعاينة، و مف الشيود و ىـ الحضور، أل فالشيادة مشتقة مف المشاىدة

، و عميو فالشيادة في الفقو 4س القضاءأدائيا في مجمتحمؿ الشيادة و عند يحضر حيف 
" اخبار الشاىد إلثبات حق لغيره عمى غيره في مجمس القضاء بألفاظ االسالمي ىي:

 . مخصوصة"

لصحة العقد،  ابتداءنما ىي تحمؿ إليست إخبارا فقط و  عقد الزواج ف الشيادة فيأغير 
داء ليا في مجمس القضاء عند الحاجة، فال تكوف الشيادة ممزمة بدوف القضاء، و عميو أثـ 

فالشيادة عمى عقد النكاح جمعت بيف كثير مف المعاني السابقة كالحضور و المعاينة، ثـ 
 .5مرف لـز األإماـ القاضي أداء األ

 

                                                      

  .138 ص د س ف. ،، دار المعارؼط، د 4 جلصاوي عمى شرح الصغير، اشية احلصاوي، ا أبو العباس أحمد1-
 .349، ص1997عالـ الكتب، بيروت،  ، مطبعة1ط ،5ج البيوتي، كشاؼ القناع عف متف االقناع، منصور2-

، مطبعة دار الكتب العممية، بيروت، 2، ط2ابراىيـ البيجوري، حاشية البيجوري عمى شرح ابف القاسـ الغزي، ج -3
  .658، ص1990

، دار الكتب العممية، بيروت، 1لفاظ المتداولة بيف الفقياء، طنيس الفقياء في تعريفات األأقاسـ بف عبد ا القونوي، -4
 .87، ص2004

عبد الناصر حمزة، عقد الزواج عبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة، مذكرة معدة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، -5
 .100، ص2014-2013، 1قوؽ، جامعة الجزائرالحسرة، كمية فرع قانوف األ
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 القانوني: تعرف الشيادة في اإلصطالحثالثا:  

و في قانوف االجراءات المدنية و أالقانوف المدني  التشريع الجزائري سواء في في لـ يرد 
إذ اكتفت  ،تعريؼ لمشيادة عمى غرار التشريعات العربية المقارنةفي قانوف األسرة  أواالدارية 

جراءاتيا، تاركة في ذلؾ المجاؿ  معظميا بتنظيـ وتحديد مجاليا وشروط قبوليا وحجيتيا وا 
تعريؼ الشيادة، و مف عرفيا القانوف الذيف ناذرا ما تناولوا شراح  لالجتياد القضائي ومفتوحا 
 .1ف لـ يكف مقتبسا منيـإال يخرج تعريفو عف تعريؼ فقياء الشريعة منيـ ف

" إخبار اإلنسان في مجمس القضاء بواقعة صدرت من غيره يترتب عمييا بأنيا :فعرفت 
مام مجمس القضاء وقائع عرفيا معرفة أن ينقل الشاىد أ:" ، و قيؿ ىي  2حق لغيره"

كذلؾ  و عرفت، 3ىا و سمعيا"آو ر أذنو، أو سمعيا بأىا بعينو، آنو ر الشخصية إما أل 
االشخاص عما شيده أو سمعو أو أدركو  دأح ما يقولواثبات واقعة معينة من حالل  :"بأنيا

 .4بحواسو من ىذه الواقعة مباشرة"

   :القانوني يمكف القوؿ اف الشيادة ىي  االصطالحفمف التعريفات السابقة لمشيادة في 
يترتب عمييا حق  ن شخصنسان في مجمس القضاء عن واقعة صدرت مخبار اإل إىي " 

لشخص آخر، سواء شاىدىا ىو بنفسو أو نقل الخبر عن الغير الذي شاىد الواقعة محل 
ف الشيادة في غير اف ىذه التعريؼ ال تصمح لتكوف تعريفا لمشيادة في الزواج أل، اإلثبات"

مؿ ابتداء و حس القضاء بؿ ىي تو اداء ليا في مجمأبقا ليست اخبارا الزواج كما قمنا سا
 نيا:كف تعريؼ الشيادة في الزواج عمى أ، و عميو يماجةضاء عند الحماـ القأداء أ

                                                      
حوليات جامعة ، "سرة الجزائريين الشريعة و قانون األبشياد عمى عقد الزواج اإل"ماؿ جبار،أكمي زازوف و أ -1

 . 21، ص31، العدد 4، ج1الجزائر

 228ص ،1954، مطبعة مصطفى الحمبي، القاىرة، 2ثبات في المواد المدنية، طعبد المنعـ فرج صده، اإل-2
، 1968، مطبعة دار النيضة العربية ، القاىرة، 2السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد نظرية االلتزاـ، ج-3

 .312ص
 .99ص ،2006و نبيؿ صقر، االثبات في المواد الجنائية، د ط، دار اليدى،  لعربي شحط عبد القادرا-4
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ه و سمعو أمام القضاء آخبار بما ر إبتداء لصحة الزواج في مجمس العقد، و إتحمل " 
 ذا لزم األمر".إ

 مشروعية الشيادة. اني:الفرع الث

 التالي:الشيادة بالكتاب والسنة واإلجماع عمى النحو  ةيمشروع ثبثت    

 أواًل: القرآن الكريم

 نزلت آيات عديدة حوؿ مشروعية الشيادة ومنيا:     

.... ﴿قولو  تعػالى .1          .... ﴾1 ، ىذه اآلية عمى فدلت
  .ثبات أماـ القضاءاإلتسييؿ و  2مع الكتابة لزيادة التوثقة األمر باإلشياد

 ....﴿تعالىقولو  .2                            

  ﴾3 ،و كتماف الشيادة،  عمى أف ا سبحانو و تعالى نيى عف اآليةدلت ف
بضده إذا ، ألف النيي عف الشيء أمر قامتياإو  أمر بأدائياالنيي عف كتمانيا 
 .4كاف لو ضد واحد

 ثانيًا: السنة النبوية 

 : منياىناؾ العديد مف األحاديث المروية عمى الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ و 

كانت بيني وبين رجل خصومة في  >> :عف األشعث بف قيس رضي ا عنو قاؿ .1
قمت: إنو إذًا  شاىداك أو يمينو بئر، فاختصمنا إلى رسول ا، فقال رسول ا

                                                      

.سورة البقرة ،182اآلية - 1  
 .398، ص2004، دار البياف الحديثة، القاىرة،1، ط1ف العظيـ، جآاسماعيؿ ابف كثير، تفسير القر عماد الديف -2

.سورة البقرة،283اآلية  - 3  
االشياد عمى الطالؽ و الرجعة و تطبيقاتو في المحاكـ الشرعية في قطاع غزة، رسالة مقدمة  حكمت محمد البسوس،-4

استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القضاء الشرعي، كمية الشريعة و القانوف، الجامعة االسالمية 
 .14ص، 2010بغزة،
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من حمف عمى يمين يستحق بيا مااًل وىو فييا  ”يحمف وال يبالي، فقال رسول ا
 .1<<نفاجر لقي ا وىو عميو غضبا

ن النبي صمى ا عميو و سمم قضى بيمين و أ :"عف ابف عباس رضي ا عنيما  .2
 .2شاىد"

 اعــــــــــاإلجممن ثالثًا: 

الشيادة، و عمى أنيا حجة شرعية و دليؿ لمقضاء، و  اجمعت األمة عمى مشروعية     
مف أصبحت معمومة ، حتى وسيمة لإلثبات، و ال خالؼ بيف األمة في تعمؽ الحكـ بالشيادة

 .3الديف بالضرورة

 و عميو فالشيادة مشروعة بالكتاب و السنة و االجماع.

 الشيود. أنواع شيادة : الفرع الثالث

لما كانت الشيادة في معناىا المغوي مشتقة مف المشاىدة و ىي المعاينة، و مف الشيود 
 لى أنواع الشيادة.إلى أنواع الشيود بعد التطرؽ أوال إو ىـ الحضور، كاف عمينا التطرؽ 

  .أنواع الشيادة أوال:

 :لى ثالث أنواع إتقسـ الشيادة 

فيقوؿ الشاىد ما وقع ف تكوف شيادة مباشرة أصؿ في الشيادة األ :مباشرةال الشيادة-1
ذف ىو أنو يشيد عمى وقائع عرفيا معرفة إتحت بصره أو سمعو، فالذي يميز الشاىد 

ما ألنو رأى و إلى مجمس القضاء ليشيد بما سمع و إما ألنو رآىا بعينو فجاء إشخصية 

                                                      
 .253(، ص21339،رقـ)2003، بيروت، دار الكتب العممية د ط، ،10يقي، السنف الكبرى، جيالب-1

 .1337ص د س ف، احياء التراث العربي، دار د ط، ،3حيح مسمـ، جصاج النيسابوري، جبف الحمسمـ -2

 .128، ص1968مكتبة القاىرة، مصر، د ط، ،10ابف قدامة المقدسي، المغنى، ج-3
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ج حيث اخد بو اد عمى عقد الزواشي، و ىذا النوع مف الشيادة ىو المطموب في اإل1سمع
ثبات الزواج العرفي بحيث يدلي الشاىد في مجمس القضاء بما عاينو بنفسو إالقضاء في 

 .2مباشرة في مجمس العقد مف رضا الزوجيف و جود الولي و تسمية الصداؽ

ف أو تسمى في الفقو االسالمي بالشيادة عف الشيادة و ىي  : السماعية شيادةال-2
خر، فالشاىد ال يكوف قد شيد الواقعة و انما سمع بيا آيشيد بيا الشاىد نقال عف شخص 

ف دراؾ مباشر ألإعف  أنيا ال تنشخر، و ىذه الشيادة ال يعوؿ عمييا ألآمف بيا مف شخص 
يجب أال يؤخذ عمى اطالقو،   ف القوؿ بعدـ قبولياأخبار كثيرا ما تتغير عند النقؿ، عمى األ

ستحاؿ سماع شيادتو ألي سبب الشاىد األصمي الذي شاىد الواقعة بنفسو أو فاذا مات ا
، و قد استقر قضاء المحكمة 3آخر كاف، فممقاضي أف يأخذ بشيادة مف سمع منو مباشرة

العميا عمى قبوؿ اثبات الزواج العرفي بالشيادة السماعية، حيث جاء في قرار ليا ما يمي: 
يثبت اال بشيادة العيان التي يشيد أصحابيا أنيم خضروا "من المقرر شرعا أن الزواج ال 

قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين، أو بشيادة السماع التي يشيد أصحابيا أنيم 
 .4من الشيود و غيرىم أن الطرفين كانا متزوجين..." اسمعو 

الناس  ىي غير الشيادة السماعية، و ىي شيادة بما يتسامعو الشيادة بالتسامع: -3
ي الشائع بيف أثباتيا بالذات بؿ عمى الر إفي شأف الواقعة و ىي ال تنصب عمى الواقعة المراد 

معيف اال  بأمرنيا تتعمؽ أف شيادة التسامع و لو إخرى فأالناس عف ىذه الواقعة، و بصيغة 
و الناس أذ يقوؿ الشاىد سمعت كذا إمر بنفسو نيا ليست نقال عف شخص معيف شاىد األأ

                                                      
، مجمة الدراسات "زائريجالقضائي ال جتيادإلباراسة مدعمة الزواج العرفي المتنازع فيو د ثباتإ"عبد ا حاج أحمد، -1

 ا.135، ص2015، جامعة الوادي، 1الفقيية و القضائية، مجمد

 .64، ص1، عدد1984المجمة القضائية لسنة -2
، 2016-2015، 1رابح اللو، الشيادة في اإلثبات الجزائي، أطروحة دكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر-3

 .42ص
 .82، ص3، عدد1990المجمة القضائية لسنة ، 27/03/1989بتاريخ:  53272رقـ: قرار -4
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، و قد 1معينيف ألشخاصف يستطيع اسناد ذلؾ أدوف  مرلوف كذا و كذا عف ىذا األيقو 
ضرورة دعت الييا  ألنياثبات الزواج إاجازت الشريعة االسالمية ىذه الشيادة ال سيما في 

ثبات الزواج بالتسامع في ا ةخد القضاء الجزائري بالشيادأ، ىذا و قد 2المصالح و الحاجة
:" ...ان المتفق عميو فقيا و قضاء ان الزواج يمكن ار ليا مايمييث جاء في قر العرفي ح

ن أاثباتو حتى بالشيرة و التسامع وفقا لما ىو مقرر شرعا و يجوز لمشاىد وفق ذلك 
يحضر مجمس العقد متى كان ما يشيد بو تسامعا متواترا سمعو يشيد بالزواج و لو لم 

 .3من جماعة ال يتصور تواطؤىم عمى الكذب..."

ال بيا العقد ىي إفمما سبؽ ذكره يتبيف أف الشيادة المعتبرة في عقد الزواج التي ال يصح 
الشيادة المباشرة التي يحضر الشيود فييا مجمس العقد، أما الشيادة السماعية و الشيادة 

 فيستعمالف إلثبات الزواج.  بالتسامع

 الشيود .  أنواع : ثانيا

و شيود التعريؼ و شيود  شيود النفيثبات و شيود اإل: نواع مف الشيود ىـأربعة أىناؾ 
 العدؿ.

نيـ بأوىـ أولئؾ األشخاص الذيف يصرحوف أماـ القاضي : شيود اإلثبات  .1
شاىدوا أو سمعوا ما يدعيو الدائف في مواجية المديف أو ما حصؿ بينيما مف 

، و 4أو حتى معنويةأثار قانونية أو مادية  عميو يترتب تصرؼ أو معاممة،

                                                      
  .43رابح اللو، المرجع السابؽ، ص-1
 .136عبدا حاج أحمد، المرجع السابؽ، ص-2

 .272، ص2، عدد2012المجمة القضائية لسنة ، 12/07/2012بتاريخ: 693621رقـ: قرار -3

دار د ط، استقر عميو قضاة المحكمة العميا،  في شيادة الشيود وفؽ أحكاـ الشريعة والقانوف وما، الوجيز يوسؼ دال ندة-4
  . 50، ص 2005، الجزائر، ىومة
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شيادة  أوثبات الزواج العرفي سواء كانت شيادة مباشرة إشيادتيـ مقبولة في 
 شيادة بالتسامع. أوسماعية 

عميو" تقديـ شيود تنفي  ىمكف لطرفي النزاع "المدعي والمدعي: شيود النفي .2
ادعاءات الخصـ، وتبيف لمقاضي عدـ تطابؽ تصريحات شيود اإلثبات عمى 

شيادة شيود النفي يبقى متروكا لمقاضي فمو أف وتقدير  ،1الواقعة محؿ النزاع
يأخذ بشيادة شيود أحد طرفي الدعوى دوف االخر أو يستبعد شيادة شيود 

 الطرفيف معا.
يتـ االستعانة بيـ مف طرؼ الموثقيف والقضاة  ىـ الشيود الذيف: شيود التعريف .3

 ليـ القانوف ذلؾ في حالة جيؿ ىوية وحالة األطراؼ أجازوغيرىـ ممف 
 التمكف مف ميمتيـ فيوتنحصر  أو المتنازعة وكذا محؿ إقامتيـالمتعاقدة 

 .معرفة ىوية األشخاص
حتفائية، إلفي العقود ا ىـ االشخاص الذيف يتـ سماع شيادتيـ: شيود العدل .4

وىـ عادة مف األشخاص الذيف يحسنوف القراءة والكتابة واإلمضاء، ويكونوا 
ويمكف سماع شيود العدؿ وشيود التعريؼ ، القانونيةبالغيف ومتمتعيف باألىمية 

مجتمعيف في عقد واحد أو حوؿ واقعة واحدة وتكوف في حالة عدـ وجود ىوية 
 عقد الزواجك اإلحتفائيةمعروفة لألطراؼ وكاف العقد في نفس الوقت مف العقود 

 و الوصية.

 

 

 

                                                      
  . 51، ص السابؽالمرجع ، يوسؼ دال ندة -1
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 .شياد في الزواجاإلتشريع  منالحكمة  :المطمب الثاني

جؿ تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا و اآلخرة سواء  أشياد في الزواج مف اإل لقد شرع
 . ككؿ لمعاقديف أو لممجتمع

 .لمعاقدين بالنسبة شياد في الزواجاإلتشريع  الحكمة من :الفرع االول

 وكوف الشيادة تحقؽ مصمح لمعاقديف، فمكونيا تحمييما مف عدة جوانب ىي:   

الزواج بيف الناس و دفع الظنة و التيمة عف الزوجيف و بيا ظيار ألمر إالشيادة في  .1
 ،1ظيار و شأف الحراـ التستر عميو عادةيتميز الحالؿ عف الحراـ، فشأف الحالؿ اإل

 :   في تعميقو عمى حديث رسوؿ ا صمى ا عميو و سمـساني االك و في ذلؾ يقوؿ
ولو لم تكن الشيادة شرطا لم تكن  :"مايمي " الزانية التي تنكح نفسيا بغير بينة"

ال إزانية بدونيا، و ألن الحاجة مست الى دفع تيمة الزنا عنيا، و ال تندفع 
 .2"الشيودال يشتير اال بقول إال بظيور النكاح واشتياره، و  تندفع البالشيود ألنيا 

 إتاحة الفرصة لمعاقد لمتفكير والتروي والتأني والتبصر في خطورة عقد الزواج وفي .2
النتائج المترتبة عمى األمر الذي يقدـ عميو، فالشكمية التي تفرض عمى العاقداف ومنيا 
شيادة الشيود تضع حدا لتسرعيما في إبراـ عقد الزواج وتدفعيما إلى التأني والتروي 
واتخاذ القرار المناسب دوف عجمة مف األمر، وبالنظر إلى الشروط التي وضعيا 

وىي محؿ دراسة  جدىا تعطي مجاال لمعاقديف مف لمتروي،لمشيود والشيادة ن الفقياء
 في الفصؿ الثاني مف بحثنا ىذا.

ىي وسيمة إلثبات عقد الزواج، فقد يجحد أحد الزوجيف العقد بعد انعقاده لميروب مف  .3
اآلثار التي تترتب عميو كعد اعترافو بالحمؿ لزوجتو أو التممص مف مسؤولياتو في 

                                                      
  .73، ص1985، دار الفكر، دمشؽ، 2، ط7و أدلتو، ج سالمياإلوىبة الزحيمي، الفقو -1
حمد عبد الموجود، أساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيؽ عمي محمد معوض وعادؿ االكبي بكر أعالء الديف -2
  .394، ص2003، دار الكتب العممية، بيروت، 2، ط3ج
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د، كما قد تنكر الزوجة أيضا ىذا الزواج بيدؼ الخالص عمييا وعمى األوالالنفقة 
فموال الشيادة الستطاع أي طرؼ الخالص مف العقد ولشؽ عمى الطرؼ اآلخر ، منو

 .1إثباتو بوسيمة يصوف بيا حقوقو

 .لممجتمع بالنسبة شياد في الزواجاإلتشريع  الحكمة من :الفرع الثاني

مصمحة الغير،  و مصمحة العاقديفإف الشيادة تحقؽ مصمحة لممجتمع، في تشمؿ 
فالغير ىنا يقصد بو الولد الذي يكوف نتاج العالقة الزوجية، فعقد الزواج ليس كغيره مف 
العقود تنحصر آثاره فيما بيف العاقديف، بؿ تمتد إلى الغير وىـ األوالد، ليذا السبب أوجب 

والتشرد وفقداف ىويتيـ وما  الفقياء اإلشياد في عقد الزواج حماية لحقوؽ األوالد مف الضياع
ألفراد اآلخريف الذيف مصحمة ل ، كما تحقؽ كذلؾ2يترتب عف ذلؾ مف أزمات نفس ية صعبة

عقد النكاح بصفة  يتأثروف بآثار عقد الزاج معا، وىذه المصمحة يصونيا الفقو اإلسالمي في
عمى  اإلتفاؽد اعتبار أحكامو مف النظاـ العاـ والتي ال يجوز لألفر عامة، عف طريؽ إ

في  التي أدت إلى ضرورة اإلشياد عتباراتقد وضح فقياء الشريعة االسالمية اال و، مخالفتيا
 :3و اجمموىا إلى اإلشياد  عقد الزواج وتميزه في ذلؾ عف باقي العقود التي ال تحتاج

عقد النكاح وكونو سببا لبقاء النسؿ وسبب العفاؼ الحاسـ لمفساد  خطورة- .1
واختالط األنساب وسبب لممودة والمواصمة والسكوف وغير ذلؾ مف المصالح، 

                                                      
محمد كماؿ الديف إماـ و جابر عبد اليادي سالـ، مسائؿ األحواؿ الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوؽ األوالد في  -1

 .137ص ،2003بيروت، ،قوقية، منشورات الحمبي الحط د ،ف والقضاءالفقو والقانو 

حواؿ الشخصية الخاصة بالزواج و الفرقة و رمضاف عمي السيد الشرنباصي و جابر عبد اليادي سالـ ، مسائؿ األ -2
الحمبي، لبناف، حواؿ الشخصية في مصر و لبناف، منشورات والد في الفقو و القانوف القضاء دراسة لقوانيف األحقوؽ األ
 .160، ص2008

حواؿ سرة الخاصة بالزواج في الفقو االسالمي و القانوف و القضاء، دراسة لقوانيف األحكاـ األأجابر عبد اليادي سالـ، - 3
 .129، 128،ص2008ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر،  الشخصية، د



. الزواج في اإلشياد ماىية................................................ األول الفصل  

 

17 
 

شّدد فيو وكثرت شروطو، ولذلؾ شّدد الشرع في  والقاعدة أف الشيء إذا عظـ قدره
 الزواج فاشترط أمورا منيا الشيادة.

مخروج مف الحرمة والدخوؿ في باب التحميؿ، فاألصؿ في إف عقد النكاح أداة ل- .2
النساء التحريـ حتى يعقد عمييف بالنكاح الصحيح، والقاعدة أف الشرع يحتاط في 

 مف الخروج مف اإلباحة إلى الحرمة.الخروج مف الحرمة إلى اإلباحة أكثر 
 ال تعـ بوحدة، فيو أمر الزواج قد ال يجري في حياة اإلنساف إال مرة وا كما أف – .3

البموى، فال مشقة عمى األفراد إذا التزموا جانب التروي في انعقاده والتزموا 
فيو ومنيا بطبيعة الحاؿ  مراعاتيا أوجب الشارع يباألحكاـ الخاصة بو الت

الشيادة بخالؼ عقد البيع، فالقاعدة تقضي التخفيؼ في كؿ ما عمت بو البموى 
  و التشديد فيما لـ تعـ بو البموى.

لمناس و  همر أاظيار تعظيـ الزواج و في  ىمية كبيرة أفي الزواج ذو  فاإلشيادو عميو    
  استعمالو كوسيمة لإلثبات عند التخاصـتمييزه عف الحراـ و 
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 التكييف الشرعي والقانوني لإلشياد في الزواج . : المبحث الثاني

 قود فال تشترط الشيادة في صحتو حكـ سائر العك ىؿ حكمو الفقياء في النكاح مؼاخت
حيث النكاح ينعقد صحيحا بدوف شيادة  أف إلىأو البد فيو مف الشيادة، فذىب القميؿ منيـ 

 طاشترااألحاديث الواردة في  إلىولـ ينظروا  النكاح كعقد مف العقود فحسب إلىنظروا 
القوؿ باشتراط الشيادة  إلىوذىب جميور الفقياء  ،ح عندىـتص الالشيادة في النكاح ألنيا 

ؿ مف حيث أنو عقد لو نظرة الفريؽ األو  ى مفأسمالنكاح نظرة  إلىنظروا  حيث في النكاح
 -جميور الفقياء–، لكنيـ سائر العقود باشتراط الشيادة فيوفيجب أف يمتاز عف  خطره وأثره

أو ىي شرط في  ؟ىؿ ىي شرط في صحتوفي تكييؼ الشيادة في الزواج فيما بينيـ  اختمفوا
، فنجده قد اشترط قبؿ تعديؿ قانوف األسرة أو بعده أما بالنسبة لممشرع الجزائري سواء ؟تمامو

 .لى مرتبة الشرطإو انتقؿ بو مف مرتبة الركف الزواج لكن اإلشياد في

والتكييؼ  ،ؼ الشرعي لإلشياد في الزواج في المطمب األوؿيوعميو سنتناوؿ التكي 
 القانوني في المطمب الثاني .

 التكييف الشرعي لإلشياد في الزواج . : المطمب األول

ؿ يعتبر ، األو إلشياد في الزواج في ثالثة أقواؿيمكف إجماؿ أقواؿ الفقياء في اشتراط ا
ث يعتبر ، والثالأف الزواج يصح دوف اإلشياد عميو ، والثاني يرىاإلشياد شرط لصحة الزواج

 حابيا وأدلتيـ.، وفيما يمي تفصيؿ ليذه األقواؿ مع ذكر أصياد شرط لنفاذ العقداإلش

 .في الزواجشرط صحة  اإلشياد : الفرع األول

بحضور شاىديف وال فرؽ بيف حضورىما قصدا  إالأي أف عقد زواج المسمميف ال ينعقد 
غير أف  أي مفوىما يقصداف أف يشيدا عمى عقد الزواج وحضورىما اتفاقا حضرا بأف 

وىذا ىو ما يراه األحناؼ والشافعية  ،أف يحضرا لكي يشيدا عمى العقد يقصدا مف أوؿ األمر
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مف  اإلشيادلكف بعض فقياء الشافعية يعدوف  ،1ف اإلماـ أحمد بف حنبؿوىو المشيور ع
 .2النكاح أركاف

السجود كالركوع و  ،بو إاللؾ الشيء ذال يوجد و  كاف جزءا مف الشيء الركف ىو ماو  
شروط الصحة فيي الشروط التي بتحققيا يكوف العقد صحيحا و تترتب  أما، بالنسبة الصالة

توفرت شروط االنعقاد  إفا لـ تتوفر فسد العقد و كاف منعقدا غير صحيح ذفا ،أحكاموعمييا 
  :ه الشروط فيذو تتمثؿ ى ،3دوف شروط الصحة

 عمى العقد. اإلشياد*

 .خالؼ بيف الفقياء أوفيو شبية محرمة عمى الرجؿ تحريما  المرأةتكوف  أال*

 .يكوف الزواج مؤقتا أال*

مع ذلؾ  فإنيا قيؿ أف بعضيا ضعيؼ فا  دة و بأحاديث متعد الرأيدؿ أصحاب ىذا واست
، رف بعضيا يقوي البعض اآلخو ذلؾ أل عمى عقد الزواج اإلشيادح دليال عمى وجوب متص

لى جانب ا  ، و ا عميو وسمـ صمىالنبي  إلىرفعو وت بما صح وثبت قت دأنيا ق إلى باإلضافة
 .4والعقوؿ باآلثارالسنة النبوية الشريفة فقد استدلوا كذلؾ 

  :م من السنةأدلتي -1

 استدؿ أصحاب ىذا الرأي بعدة أحاديث نبوية شريفة نذكر منيا:

                                                      

. 299ص  د ب ف، د س ف، ،ط الفقو اإلسالمي، دروط صحتو في أركانو وش ، عقد الزواجرأفت عثمافمحمد - 1  
، ص 1995، دار القمـ العربي، سوريا، 1، طعقد النكاح عمى المذاىب األربعة ،اإلفصاح عفحسيف بف محمد المحمي-2

52.  
التأليؼ، ، مطبعة دار 2بدراف أبو العينيف، أحكاـ الزواج و الطالؽ في اإلسالـ، بحث تحميمي و دراسة مقارنة ،ط -3

.54،ص  1961مصر،    
. 299، ص المرجع السابؽ، رأفت عثمافمحمد - 4
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ان ك ، ومابولي وشاىدي عدل إال>>ال نكاح  : قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ -أ 
ال نكاح اال بولي و شاىدي >> :وفي رواية 1<< من نكاح عمى غير ذلك فيو باطل

 .2<<عدل
قل أو  يرال نكاح إال بولي وشاىدين وم >> : و قولو عميو الصالة و السالـ -ب 

 .3 كثر<<
 .4>>ال نكاح إال بأربعة، خاطب وولي وشاىدين<<: صمى ا عميو وسمـ و قولو -ج 

ي عقد النكاح واجب الصريح عمى أف وجود الشاىديف ف قيابمنطو األحاديث تدؿ ىذه     
، فقوؿ النبي عميو الصالة والسالـ ""ال نكاح"" فيو داللة واضحة ة العقدحيتوقؼ عميو ص

ومف  ، ـ األحاديث التي بدأت بتمؾ الصيغةمكعقد تتوقؼ صحتو عمى ما تضمنتو تعمى أف ال
األمور التي ذكرت في تمؾ األحاديث الشاىداف فالبد مف وجودىما لكي يصح العقد وىذا ما 

 .5تدؿ عميو األحاديث بداللة عباراتيا الواضحة الصريحة 

 :اآلثارأدلتيم من -2

 >>روي أيضا وما مروية عف عدد مف الصحابة منيا بآثاراستدؿ أصحاب ىذا الرأي 
 ىذا نكاح>>رجل وامرأة فقال  إاليشيد عميو  منكاح لبلو  أتي أن عمر رضي ا عنو

أي لو كنت أدعت حكمو عمى عامة 6 <<مت فيو لرجمتوقدتولو كنت أجيزه ال  والسر 
حكـ ال، ولكنني لـ أذع ىذا ليما حينئذالناس لقمت برجـ ىذيف الزوجيف ألنو ال يوجد عذر 

                                                      

. 323(، ص 3553، رقـ ) 2004، مطبعة مؤسسة الرسالة ، لبناف ،  4، ج 1الدارقطني ، السنف ، ط- 1  
 .202، ص(11719، رقـ )2003دار الكتب العممية، بيروت،  ،3، ط7، السنف الكبرى، ج البييقي-2

. 155( ، ص 11343، مطبعة ابف تيمية ، القاىرة ، رقـ ) 11، ج  2المعجـ الكبير ، ط، الطبراني- 3  
. 203ص  ،(13722، رقـ ) البييقي، المرجع السابؽ- 4  

، 1، العدد11، المجمدمجمة جامعة األزىر بغزة ،"أحكام الشيادة عمى عقد النكاح في الفقو اإلسالمي" ،مازف مصباح-5
  .133ص  ،2009

. 583، ص 1988، بيروت، مطبعة مؤسسة الرسالة، 3، ط1جمالؾ ابف أنس، الموطأ، - 6  
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عمى أف وجود  ، فيذا يدؿ1ـلحكا ألنيما معذوراف لجيميما بايمرجمعمى الناس فمف أ
لذلؾ العقد لعدـ  توجاز إمر بف الخطاب رضي ا عنو بعدـ ولذلؾ حكـ ع الشاىديف واجب
 ذاإميو أحد منيـ ومعموـ أف الصحابة وقد عمـ بذلؾ الصحابة ولـ ينكره ع، وجود الشيود

كاف ذلؾ  ألنو لو رو، عد ذلؾ إجماعا عمى ذلؾ األميخالفوه في ـصدر مف أحدىـ أمر ول
 .2األمر مخالؼ لمشريعة اإلسالمية لما سكت عنو الصحابة

  : أدلتيم من المعقول-3

 إف العقمي فقالواىذا وبجانب تمؾ األحاديث واآلثار فقد استدؿ أصحاب ىذا الرأي بالدليؿ 
ذي العقد كما يتعمؽ بو حؽ المتعاقديف فانو يتعمؽ بو أيضا حؽ غير المتعاقديف وىو الولد ال

، فكانت الشيادة ال بد منيا في عقد الزواج ألف األب قد ثمرة مف ثمار عقد الزواج يأتي
، كما أف الشيادة تصوف الزوجيف مف تيمة الفاحشة 3ولده فيؤذي ىذا إلى ضياع نسبويجحده 

 .دىما في الميراث والنفقة وغيرىماأوال ووؽ الزوجيف وتحمي حق

فال عمى ىذا الرأي يمكف القوؿ أف عقد الزواج يعد عقدا شكميا مف حيث الشيادة  ناءبو 
نما البد مف أف يكوف  النعقاده كفيي شرعا مجرد اقتراف اإليجاب بالقبوؿ في المجمس وا 

 .4اإليجاب والقبوؿ أماـ الشيود في مجمس العقد لكي يرتب العقد أثاره الشرعية

 

 

 

                                                      

. 302، ص محمد رأفت عثماف، المرجع السابؽ- 1  
. 133، ص ، المرجع السابؽمازف مصباح- 2  
.  348، ص ، دار عالـ الكتب، الرياض9، ج ، المغنىة المقدسيابف قدام- 3  

  .121ص  المرجع السابؽ،، جابر عبد اليادي سالـ الشافعي-4
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 عدم اشتراط اإلشياد في الزواج . : الفرع الثاني

وىذا  ،1ةما قاؿ بو أحمد بف حنبؿ في روايأي أف عقد الزواج يصح مف غير شيود وىذا 
وال صحة العقد ف أف الشيادة ليست شرطا مف شروط ، الذيف يرو ماميةإلاىو مذىب الشيعة 

 .2شيودعقد الزواج ويصح العقد بغير شرط مف شروط التماـ وال تمـز الشيادة عمى 

 .المعقوؿ وآلثار ا و النبوية الشريفة، السنة أصحاب ىذا الرأي بالكتاب وستدؿ او 

  : أدلتيم من الكتاب-1 

﴿ قاؿ تعالى -أ                      ﴾3، دلت اآلية ف

أف صحتو تتوقؼ عمى الكريمة بمنطوقيا الصريح عمى إباحة النكاح دوف تحديد 
لعدـ ورود  إطالقو، والنص مطمؽ غير مقيد فيبقى المطمؽ عمى وجود الشاىديف

 .ما يقيده
 ﴿: تعالى ولوق -ب                 ﴾4 ،عمى  اآليةدلت ف

يرد في اآلية ما يدؿ عمى وجوب لـ  و الوفاء بالعقود ومنيا عقد النكاح وجوب
ف لـ يوجد ا  والوفاء بتمؾ العقود يتـ و ، عمى تمؾ العقود ومنيا عقد الزواجاإلشياد 
 .الشيود

  ...﴿ : تعالىولو ق -ج         ﴾5عمى  اإلشياد إلىقد ندبت  اآلية، ف

يدؿ  ف الكريـ ماعمى عقد النكاح مطموبا لذكر القرآ اإلشياد، فمو كاف عقد البيع

                                                      

. 347، المرجع السابؽ ، ص المقدسيابف قدامة - 1  
  . 157، ص المرجع السابؽ، وجابر عبد اليادي سالـ الشافعي رمضاف عمي السيد الشرنباصي- 2
. سورة النساء، 3اآلية - 3  
.سورة المائدة، 1اآلية  - 4  
.سورة البقرة ، 282اآلية  - 5  
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اح فال يكوف عمى عقد النك اإلشياديدؿ عمى وجوب  ، فحيث لـ يرد ماعمى ذلؾ
 .وجود الشاىديف واجبا

 :أدلتيم من السنة النبوية الشريفة -2

 منيا: استدؿ أصحاب ىذا الرأي بعدة أحاديث نبوية شريفة نذكر

ى جارية رسول ا صمى ا عميو وسمم اشتر  أن >>عف أنس رضي ا عنو -أ 
ندري أتزوجيا رسول ا صمى ا عميو وسمم  ، مابسبعة أرؤس ، فقال الناس

 ،1صحبيا فعمموا أنو تزوجيا <<فمما أراد أن يركب ؟ أم جعميا أم ولد 
دـ فيو داللة واضحة عمى عوىذا ، حجابالصحابة عمموا بزواج النبي فقط مف الف

لفعمو النبي صمى ا عميو ، فمو كاف ذلؾ مطموبا اشتراط اإلشياد في عقد النكاح
 .2وعدـ فعمو لو يدؿ عمى عدـ اشتراطو  وسمـ

 >> أال أنكحك : عف عباد بف سناف أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ -ب 
عدـ ف ،3يشيد << مقد أنكحتيا ول :، قال قال بمى  ؟حارثالمنة بنت ربيعة بن آ

و كاف كذلؾ ألشيد عمى اإلشياد عمى عقد النكاح يدؿ عمى أنو غير واجب فم
 .عقد النكاح

 :اآلثارأدلتيم من -2

مولى عروة بف الزبير قاؿ روى عبد الرزاؽ عف معمر عف أيوب عف نافع عف حبيب      
 إننعم  : ، فقال عبد اعبد ا ةلى عبد ا بن عمر ألخطب لو ابن>>بعثني عروة إ

، فدعوتو لم يبرح حتى زوجو ، قال حبيب ، وما ادعو : عروة ألىل ألن يتزوج ثم قال
                                                      

  . 1045ص ،( 1356، رقـ ) 1991، دار الحديث، القاىرة، 1، ط1الحجاج  النيسابوري ، صحيح مسمـ، ج مسمـ بف- 1
. 348، المرجع السابؽ ، ص  ة المقدسيابف قدام- 2  

 د س ف، ،سالمية واألوقاؼ والدعوة اإلرشاد، الرياض، مطبعة وزارة الشؤوف اإل4مالؾ ابف أنس، المدونة الكبرى، ج -3
  . 43ص 
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إلشياد عمى عقد النكاح دؿ ىذا األثر عمى أف ا، ف1شيد ذلك غيري وعروة وعبد ا<<
، فمو كاف كذلؾ لما تركو عبد ا بف عمر الذي كاف معموما عنو أنو أحرص غير مطموب

، ففعمو ىذا يدؿ عمى عدـ ورود ما يدؿ أحكامياالناس عمى التمسؾ بالسنة النبوية والتزاـ 
عمى ذلؾ لكاف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما مف أحرص الناس وأسرعيـ التزاما بيذا 

 .2الحكـ وتنفيذا لو

 :تيم من المعقولأدل -4

، عنو صيغة اإليجاب والقبوؿ فقط إف عقد النكاح ال بد فيو مف حضور مف تصدر
وبالتالي كؿ شخص ال يصدر عنو إيجاب وال قبوؿ ليس شرطا حضوره ، كالزوجة وسائر 

 .3 موبالذيف ال يكوف حضورىـ واجبا ومطاألجانب ا

و بناء عمى ما تقدـ يمكف القوؿ بأف عقد الزواج وفقا ليذا الرأي ال يعد عقدا شكميا و 
لى إيجاب بالقبوؿ في مجمس العقد و ال يحتاج قتراف اإلإنما ىو عقد رضائي يكفي النعقاده إ

نعقاد العقد و ال لصحتو و ال لتمامو، و بذلؾ الشيادة، فالشيادة وفقا ليذا الرأي غير الزمة إل
 .4وف ىذا الرأي قد جرد عقد الزواج مف أي شكميةيك

 . الزواج نفاذلاإلشياد شرط  : الفرع الثالث

إال أنيا عند أصحاب ىذا الرأي ليست مف شروط الصحة  ،يشترط في الزواج الشيادةأي 
نما ىي مف شروط التماـ فتجوز الشيادة عندىـ وقت إنشاء العقد عند النطؽ با إليجاب وا 

                                                      
  .188ص  ،(10452رقـ ) ،1983، ، مطبعة المكتب اإلسالمي، بيروت2ط ،6ج  ،اني، المصنؼنعرزاؽ الصعبد ال- 1
. 135مازف مصباح ، المرجع السابؽ ، ص - 2  

  296، ص 2008مصر،  ،دار ابف عفاف، 1 ط، 3 ، المجمدالقاضي عبد الوىاب، اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ-3
. 158الشرنباصي وجابر عبد اليادي سالـ الشافعي ، المرجع السابؽ ، ص رمضاف عمي السيد - 4  
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عقد وتجب في لأي ال تجب في ا ،جوز عندىـ عند الدخوؿتكما  المجمسوالقبوؿ في 
 .وىذا رأي اإلماـ مالؾ 1،شرط كماؿ في العقد وشرط جواز في الدخوؿ، وىي الدخوؿ

فقد  فإذا ،عؿالعقد عميو بالف أثارىي الشروط التي يتوقؼ عمييا ترتيب  ذو شروط النفا
ىي تمؾ  أو 2،منعقدا صحيحا موقوفاالصحة كاف شرط منيا وتوفرت شروط االنعقاد و 

 إذاالعقد عمى كال العاقديف بغير وجودىا و يستمر العقد موقوفا  أحكاـ ذالشروط التي ال تنف
 :و ىي اثناف3 ذفيكوف النفا اإلجازةه الشروط حتى تكوف ذلـ تتوافر ى

 الحرية.بالعقؿ والبموغ و  األىميةيكوف كؿ مف العاقديف تاـ  أف*

تجعؿ لو الحؽ في يتولى العقد و  أفصفة تخوؿ لو  ذاالعاقديف يكوف كؿ مف  أف*
 .4ووليا عمي أووكيال عنو  أوحد الزوجيف أف يكوف أمباشرتو ب

نكاح  >>الؿ المالكية عمى ذلؾ بما روي مرفوعا عف ابف عباس رضي ا عنيما داستو  
وقد عمموا إيجاب اإلشياد عند الدخوؿ بالزوجة بأنو ، 5<<ولي مرشد إال بشاىدي عدل و

و سبؽ أف عقدا عقد ، أف يدعيا أنرجؿ وامرأة اجتمعا عمى فساد خمقيمف كؿ اثنيف يخاؼ 
سبب و  ،6، وىذا يؤدي في النياية إلى أف ال يطبؽ حد الزنا عمى الزناةزواج بال شيود

  : يرجع إلى أمريف المالكية مع مف يشترطوف االشياد في الزواج عند العقد ختالؼا

شرعي يجب العمؿ ، ىؿ ىي حكـ لمقصود مف الشيادة في عقد الزواجىو ما ا :األول
فمف قاؿ أنيا حكـ شرعي قاؿ أف الشيادة  ؟االختالؼ ذريعة، أـ يقصد بيا التوثيؽ وسد بو

                                                      
، بيروت،  ،1الفقيية في تمخيص مذىب المالكية، ط ، القوانيفمحمد بف جزي الغرناطي-1   . 339، ص2013دار ابف حـز

.54ص ،المرجع السابؽ ،بدراف أبو العينيف-  2 
 .51ص ،، د ب ف، د س فدار الفكر العربي ط،د  ،األحواؿ الشخصية ،محمد أبو زىرة-3
حنيفة و ما عميو العمؿ  أحكاـ األحواؿ الشخصية في الشريعة اإلسالمية عمى وفؽ مذىب أبي ،عبد الوىاب خالؼ-4

 .28ص، 1990 ،الكويت ،دار القمـ ،2ط ،بالمحاكـ
 .22ص  ،يجوخر سبؽ تحديث -5

. 305ص  ،، المرجع السابؽفمحمد رأفت عثما- 6  
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كالرىف  في عقد الزواجشرط صحة عقد الزواج ، ومف قاؿ أنيا توثيؽ لـ يشترط الشيادة 
نم             مف أف يكوف سرا. ا اشترط اإلعالف حتى يخرج الزواجوالكفالة والبيوع وا 

، فمف صححيا كميا أو بعضيا أحاديث اشتراط الشيادة ختالؼ في تصحيحاإل ىو :الثانيو
 .1رأى عدـ صحتيا قاؿ بخالؼ ذلؾي عقد الزواج، ومف اط الشيادة فقاؿ باشتر 

واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك عمى أن الشيادة من  ":حيث جاء في بداية المجتيد 
 بو شروط النكاح ، واختمفوا ىل ىي تشرط تمام يؤمر بو عند الدخول أو شرط صحة يؤمر

 –أي الشيادة –عنده تتضمن " وأما مالك فميس خر منو آضع ثـ جاء في مو  "عند العقد 
ى ذلؾ أنو إذا لـ يوص الشاىداف بالكتماف فاف نومع 2"الشاىدان بالكتمان ىاإلعالن إذا وص

 الشيادة تعني اإلعالف .

"وال تجب في العقد ، في القوانيف الفقيية "المسألة الرابعة " في الشيادة عمى النكاح  وجاء
 3 "وشرط جواز في الدخول  ،جب في الدخول وىي شرط كمال في العقد تو 

صحة النكاح أن  "" وصحتو ، أي شرط :في أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾجاء و 
 .4بعد العقد وقبل الدخول "" نا  و  ... عدليينيكون بصداق وشيادة رجمين 

يجب عند الدخول، وليس من شروط صحة  إنما""اإلشياد  :وجاء في مواىب الجميؿ 
 قصدا إلى  ا، إال يكونكاحو صحيح، ويشيدان فيما يستقبليشيد فن، فان تزوج ولم العقد

 

                                                      
 . 35ص  المرجع السابؽ، ،الوليد ابف رشد أبو-1
، مصر، عة مصطفى ألبابي الحمبي و أوالدهمطب ،4ط ،2ج  ، بداية المجتيد ونياية المقتصد،الوليد ابف رشد أبو -2

  .17، ص  1975
  . 339، ص المرجع السابؽمحمد بف جزي الغرناطي، -3

. 58، ص 2000، أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ، مكتبة أيوب، نيجيريا ،أحمد بف محمد الدردير- 4  
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نكاح  عن ، لنييو عميو الصالة والسالمرار بالعقد، فال يصح أن يثبتا عميواإلست
 .1"السر

فينعقد العقد ، التراضي يكفي النعقاد عقد الزواجعمى ىذا الرأي يمكف القوؿ أف  بناءو 
أف العقد يكوف  إال، يكف ىناؾ شيود ـالمجمس حتى ولو لجاب والقبوؿ في بمجرد ارتباط اإلي

 .2فا عمى الشيادةو وقم

في الزواج يتبيف أف جميور الفقياء  اإلشيادراء الفقياء في اشتراط آما سبؽ ذكره مف م
نما، لكف االختالؼ الحاصؿ ليس عمى ذلؾ الزواج والشيادة إعالفمتفقوف عمى  االختالؼ  وا 

، ألنو لإلعالفرع لـ يحدد الشيادة وسيمة وحيدة والمالكية يروف أف الشّ ، اإلعالفمى وسيمة ع
، فيي ليست بشرط في الزواج بالشيادة فقط اإلعالفليس في الشرع مف دليؿ عمى حصر 

 أف، والناظر البد ثار العقد عميوآولكنيا تشترط عند الدخوؿ، أي عند ترتيب النعقاد العقد 
عمى كتماف الزواج  موضوع الشيادة مف الجميور فاالتفاؽ ا فييرى أف المالكية أكثر تشدد

المطموب  اإلعالف، ويبطمو عند المالكية ألف ود يبقى العقد صحيحا عند الحنفيةبيف الشي
 .3ف كاف عمى العقد شيودا  ال يحصؿ و شرعا 

 

 

 

                                                      
،  2010، دار الرضواف، نواكشوط ،1ط، 4مجمد مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ،  ،الحطابعبد ا محمد أبو -1

  . 215ص 
. 156، المرجع السابؽ ، ص جابر عبد اليادي سالـ الشافعيو  رنباصيرمضاف عمي السيد الش- 2  

،  ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف1رح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية، ط، أحكاـ وأثار الزوجية شمحمد سمارة-3
  . 65، ص  2002
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 ف القانوني لإلشياد في الزواج .يالتكي : المطمب الثاني

 1يتضمف قانوف األسرة 1984جواف  09 :المؤرخ في 11-84 :صدور القانوف رقـب
نجد أف المشرع   20052فيفري  27الصادر بتاريخ  02-05المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ 

 .أو بعده قانوف األسرة تعديؿاإلشياد في الزواج سواء قبؿ اشترط الجزائري قد 

 قبل تعديل قانون األسرة  في الزواج لإلشيادالتكييف القانوني  : الفرع األول

 تضمفوالم 1959فيفري  04الصادر في  274 – 59 : لقد كاف األمر الفرنسي رقـ
أحكاـ الزواج والطالؽ في الجزائر يعتبر اإلشياد واجبا عند العقد حيث نصت المادة الثانية 

صاحب ا مف نيشفويا وعم الرضا، بأف يكوف ىذا الزوجيف ابرضمنو عمى أنو ينعقد الزواج 
ال القاضي أو ضابط الحالة المدنية ـوبحضور شاىديف بالغيف وذلؾ أما الشأف شخصيا ، وا 
 .3كاف العقد باطال

"يتم عقد الزواج برضا  :أنو عمى فنصت مف قانوف األسرة قبؿ التعديؿ 09المادة أما 
، فمف خالؿ ىذه المادة اعتبر المشرع الجزائري الزوجين وولي الزوجة وشاىدين وصداق"

، وىو ما قضت بو ىب إليو بعض الشافعيةذما  لؾ بذ موافقااإلشياد مف أركاف عقد الزواج 
يقوم إال عمى أركان  أن الزواج الصحيح ال"قرار ليا حيث حاء فيو :في المحكمة العميا 
إال بولي وصداق وشاىدي  كاحال ن، ويقول ابن زيد القيرواني في رسالتو مبينة بوضوح

                                                      
مؤرخة في:  24رسمية عدد جريدة  ،يتضمف قانوف األسرة 1984/ 09/06 المؤرخ في: 11-84قانوف رقـ: - 1
12/06/1984.  
جريدة  ،المتضمف قانوف األسرة 11-84يعدؿ و يتمـ القانوف رقـ:  27/02/2005المؤرخ في:  02-05رقـ:  أمر- 2

  .27/02/2005المؤرخة في:  15رسمية عدد 
، أحكاـ الزواج في ضوء قانوف األسرة الجديد وفؽ أخر التعديالت ومدعـ بأحدث اجتيادات المحكمة بمحاج العربي  - 3

  . 331، ص  2012، الثقافة لمنشر والتوزيع ، دار1ط ،1جالعميا ،
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شريعة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف أحكام ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكام ال......عدل
 .1"اإلسالمية 

صيغة  : "من المقرر شرعا وقانونا أن لمنكاح أركانا أربعة ىيوجاء كذلؾ في قرار ليا 
 .2، باإلضافة إلى خمو الزوجين من الموانع الشرعية ")رضا الزوجين (، صداق، وشاىدين

ع البد أن يشتمل و من المقرر قانونا وشرعا بأن الزواج المشر "احر في قرار جاء  و
عمى أركان الزواج وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ، كالرضا والصداق والولي والشيود 

 .3والدخول"

بقوؿ جميور  ذقد أخقبؿ تعديؿ قانوف األسرة وعميو يمكف القوؿ بأف المشرع الجزائري 
مف أركاف عقد  ا، حيث اعتبر شيادة الشيود ركناشتراط اإلشياد في الزواجالفقياء مف حيث 

  .يجب توافرىا أثناء العقد -كما قاؿ بو بعض الشافعية -الزواج

  األسرةقانون التكييف القانوني لإلشياد في الزواج بعد تعديل  : الفرع الثاني

مكرر التي  09اإلشياد في المادة  األسرةعند تعديؿ قانوف  أدرج المشرع الجزائريلقد 
  : يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية"جددت شروط عقد الزواج حيث جاء فييا 

 الزواج.أىمية -

 الصداق.-

                                                      
  64،ص  1،عدد  1990سنة لمجمة القضائية ، 24/09/1984 :الصادر بتاريخ 34438 : رقـ قرارـ ع ، غ أ ش ـ، -1
  . 53، ص  3، ج  1992المجمة القضائية لسنة  ،02/01/1989 : بتاريخ  51107 : رقـقرار  ـ ع ، غ أ ش ـ، -2
، قانوف بمحاج العربي  ، انظرغير منشور 11/12/1989 : صادر بتاريخ 56707 : رقـ قرار  ـ ع ، غ أ ش ـ، -3

يواف ، د3(، ط2006-1966خالؿ أربعيف سنة )ومعمقا عميو بمبادئ المحكمة العميا  02-25األسرة مع تعديالت األمر 
  . 60، ص المطبوعات الجامعية الجزائر
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 الولي.-

  شاىدان.ال-

 .انعدام الموانع الشرعية لمزواج "-

شياد في الزواج إلجعؿ ا المشرع الجزائري نص ىذه المادة أفيالحظ عمى  و أوؿ ما
بيف ىؿ اإلشياد في ي ـلشرطا بعد أف كاف ركنا و اكتفى بالرضا كركف وحيد لمزواج، كما أنو 

 ؟عند الدخوؿيكوف يجب أف تماـ أـ شرط  ؟عند العقد يجب أف يتوفرالزواج شرط صحة 
 تعتبر، فأىمية الزواج سابقا إليوفكما أشرنا  وط الزواج دوف تمييز فيما بينيماحيث عددت شر 
 .حةمف شروط الصتعتبر وانعداـ الموانع الشرعية لمزواج  ذمف شروط النفا

لكف وبالرجوع إلى قوانيف األحواؿ الشخصية لمدوؿ العربية نجدىا قد حسمت األمر 
مس ضور شاىديف عدلييف في مجوجعمت اإلشياد شرط صحة ال ينعقد عقد الزواج إال بح

  :ونذكر منيا ما يمي 1، ال شرط تماـ بأف يشيد عمى عقد الزواج قبؿ الدخوؿالعقد

يشترط في "عمى أنو  11الذي نص في مادتو  2قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي-
 ."صحة الزواج حضور شاىدين

"يشترط عمى أنو  48الذي نص في مادتو   3وكذلؾ قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي-
 ."الزواج حضور شاىدينلصحة 

 

                                                      

. 26، ص جبار، المرجع السابؽ أماؿزازوف و أكمي  - 1  
  . 2007سنة  66والمعدؿ تحت رقـ:  1984سنة  31:قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي الصادر تحت رقـ -2

. 2008سنة  28قانوف األحواؿ الشخصية اإلماراتي الصادر تحت رقـ: - 3  
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"يشترط عمى أنو  08الذي نص في مادتو  1وكذلؾ قانوف األحواؿ الشخصية األردني -
 ."في صحة عقد الزواج حضور شاىدين

الذي نص في الفرع الرابع تحت عنواف الصيغة  2وقانوف األحواؿ الشخصية الموريتاني -
د عمى الصيغة النكاح وال يمكن اإلشياعمى عدلين  "يشترط إشياد عمى أنو 273في المادة 

 ."إال في مجمس العقد

"يجب أن تتوفر في :عمى ما يمي 13لتي نصت في مادتيا ا3مدونة األسرة المغربية و-
  : اآلتيةعقد الزواج الشروط 

 والقبول من الزوجين وتوثيقو  باإليجابالتصريح  العدليينسماع -

تم الزواج  إذ":عمى التي تنصالجزائري مف قانوف األسرة  33/2لكف بالرجوع الى المادة  
فيمكننا القوؿ بأف المشرع الجزائري قد اعتبر بدون شاىدين ....، يفسخ قبل الدخول .." 

 إليوما ذىب فقد ساير ، وبيذا مف شروط الصحة ال مف شروط النفاذفي الزواج  اإلشياد
في الزواج مف شروط الصحة، وأف الشيادة تجب عند  اإلشيادجميور الفقياء الذيف يعتبروف 

 تى ولو تحققت الشيادة قبؿ الدخوؿ، واف كانت الشيادة بعد ذلؾ فال يصح العقد حالعقد
ولكنيـ يشترطونيا  إنشائوالزواج عند عقد عمى  الشيادةيشترطوف  عكس المالكية الذيف ال

 .العقد ماداـ لـ يتـ الدخوؿ و عندلـ يشيد عمي إذاوالعقد صحيح عندىـ  ،عند الدخوؿ

الجميور مف الفقياء ىو نص المادة  إليوذىب  وما يؤكد أف المشرع الجزائري قد ساير ما
في إجراءات  ق أحكام قانون الحالة المدنيةتطب"التي تنص عمى  قانوف األسرة مف 21

المؤرخ في  20-70 :األمر رقـ مف 73المادة بالرجوع إلى  و " تسجيل عقد الزواج

                                                      

. 2010سنة  36قانوف األحواؿ الشخصية األردني الصادر تحت رقـ: - 1  
. 2001-06-19  بتاريخ: 2001 -52قانوف األحواؿ الشخصية الموريتاني الصادر تحت رقـ:  - 2  
. 2004فيفري  03بتاريخ:  04 – 22 مدونة األسرة المغربية الصادرة بموجب الظيير الشريؼ رقـ:- 3  
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يجب :"نجدىا تنص عمى 1المتضمف قانوف الحالة المدنية المعدؿ و المتمـ 19/02/1970
ن أالموثق بصراحة ب وأأن يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية 

 تم ضمن الشروط المنصوص عمييا في القانون. الزواج قد

 ،"...ألقاب و أسماء و أعمار الشيود يجب فضال عن ذلك أن يبين فيو ما يمي: كما
الذي لـ يطبؽ اإلجراءات المقررة في الفصؿ الموثؽ أو ضابط الحالة المدنية  يتعرضكما 

 2 العقوبات التأديبية دوف اإلخالؿ بالمتابعات الجزائية. إلى الثاني المتعمؽ بعقود الزواج

حضور الشيود في مجمس العقد عمى األقؿ المشرع الجزائري وما يعزز قولنا باشتراط 
 324بالنسبة لعقد الزواج المدني المبـر أماـ الموثؽ أو ضابط الحالة المدنية ىو نص المادة 

بحضور  التي تمـز الضابط العمومي بتمقي العقود اإلحتفائية 3مف القانوف المدني 3مكرر
 ، وعقد الزواج مف العقود اإلحتفائية.ة البطالفشاىديف تحت طائم

شياد في الزواج ف جميور الفقياء اجمعوا عمى اشتراط اإلأفمما سبؽ ذكره يمكف القوؿ ب 
شياد في ف اإلأ لحنفية و الشافعية و الحنابمة، فقاؿ اشيادعؿ الرغـ مف اختالفيـ في وقت اإل
 يصحف الزواج أ ما المالكية فقالوأ ،ف يكوف حاؿ العقدأالزواج شرط لصحة الزواج يجب 

، أما ندب الشيادة عند العقد لمخروج مف الخالؼو لكنو ال يتـ بدوف شيادة و تبدوف شيود 
الزواج قبؿ تعديؿ بالنسبة لممشرع الجزائري فقد اشترط اإلشياد في الزواج و عده مف أركاف 

 سرة.ده مف شروط صحة الزواج بعد تعديؿ قانوف األقانوف األسرة، وع
                                                      

ؤرخة في: م 21المتضمف قانوف الحالة المدنية جريدة رسمية عدد  1970/ 19/02المؤرخ في:  20-70أمر رقـ:  -1
27/02/1970. 

، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي دون اإلخالل بالمتابعات الجزائية" :قانوف الحالة المدنية 77/2المادة -2
وص عمييا في التشريع و التنظيم ، إلى العقوبات التأديبية المنصاءات المنصوص عمييا في ىدا الفصللم يطبق اإلجر 
  .المعمول بيما"

مؤرخة  78رسمية عدد جريدة  ،المتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ 26/09/1975المؤرخ في  58-75 :أمر رقـ-3
 .30/09/1975في 
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، حقيقتو عف المعنى الشرعي لمشيادةفي الزواج ال يخرج في  اإلشيادمما الشؾ فيو أف     
، ولما كاف الزواج ينعقد بتطابؽ شيده الشاىد وسمعو في مجمس العقدبما  إخبارفيو 

 اإليجابمع القبوؿ الصادر مف طرفي العقد فاإلشياد بالضرورة ينصب عمى  اإليجاب
 .الزوجة إذفوالقبوؿ وكذلؾ عمى مقدار الصدؽ وعمى 

معينة وماداـ أف الشيادة عمى عقد الزواج يستعمميا الشاىد فال بد أف تتوفر فيو شروط      
 .ختيار الشيودإ، وأال تكوف ىناؾ عبثية في لكي تقبؿ شيادتو عمى العقد

الجحود و  اإلنكارفي الزواج قد شرع مف أجؿ حفظ حؽ الزوجيف مف  اإلشيادوبما أف      
نو في مقابؿ ذلؾ شرعت إف، السفاحالعالنية وتمييزه عف  إلىمف السر  الزواج إخراجوكذا 
  :مبحثيف إلى، وعميو قسمنا ىذا الفصؿ عند تخمفوأحكاـ 

وأثر تخمؼ  ،في الزواج شرعا وقانونا في المبحث األوؿ اإلشيادسنتناوؿ محؿ وشروط 
 .ج شرعا وقانونا في المبحث الثانيفي الزوا اإلشياد
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 في الزواج شرعا وقانونا . اإلشياد تحقق : المبحث األول

وذلؾ ، القبوؿ تبادؿ اإليجاب وبلما كاف الزواج ينعقد برضا العاقديف الذي يتـ       
ود ف شيادة الشيإ، فمقدار الصداؽقد مكانيا مع تحديد بحضور ولي الزوجة الذي يباشر الع
 .في الزواج ستنصب عمى ذلؾ حتما

معينة نظرا لقداسة  وحتى تحقؽ الشيادة معناىا يجب أف تتوفر في الشيود صفات     
 .المشيود عميو

في  ، والشروط الواجب توفرىااوؿ محؿ اإلشياد في المطمب األوؿوعمى ىذا سنتن     
 .نيفي المطمب الثا الشيود

 .محل اإلشياد في الزواج : المطمب األول

 ،، وعمى رضا المرأة العاقديف قبوؿ إيجاب و عمى في عقد الزواج الشيادة تنصب      
 . العقدؽ المتفؽ عميو في مجمس اوعمى مقدار الصد

 .القبول الشيادة عمى اإليجاب و : الفرع األول

يتـ بإيجاب مف بحيث  ،فييا مف طرفيفرؼ التي البد الزواج مف العقود الثنائية الط       
  و "ى أف الزواج ينعقد بمفظي "الزواجوقد اتفؽ الفقياء عم ،اآلخرأحد العاقديف وقبوؿ مف 

والقبوؿ ألنيما المفظاف الموضوعاف في المغة الشرعية  اإليجاب"النكاح" بما يصاغ منيما لفظ 
وعميو  ،1الكريـ فآالقر ، وىما المستعمالف في أكثر نصوص عمى ىذا العقد تخصيصا لمداللة

حتى يكوف بإمكانيما اإلدالء مف رضا الزوجيف في مجمس العقد  فال بد مف تحقؽ الشاىديف

                                                      

.41، ص محمد أبو زىرة، المرجع السابؽ- 1  
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شاىداف وال يتحقؽ ذلؾ إال إذا كاف ال ،صحة العقد في حاؿ طمب منيما ذلؾ بالشيادة عمى
 أماميما ألفاظ عقد الزواج.مت مف الطرفيف يفاىميف أف األلفاظ التي ق

عقد الزواج وفقا لنص المادة  في اركن الرضانو يعتبر إأما بالنسبة لممشرع الجزائري ف       
وكذلؾ المادة  الزوجين " ا"يعقد الزواج بتبادل رضمف قانوف األسرة التي تنص عمى  09
 خراآلب أحد الطرفين وقبول من الطرف بإيجا ا"يكون الرض : منو التي تنص عمى 10/1

ط صحة عقد الزواج داـ أف الشاىداف شرط مف شرو  وما بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا "
شيدا وسمعا ف الشيادة ال تحقؽ إال إذا حضر الشاىداف مجمس العقد و إ، فكما بينا سابقا

بالنسبة إلثبات الزواج الذي لـ  المحكمة العميا وىذا ما سارت عميو، إيجاب وقبوؿ العاقديف
حيث  في العديد مف قراراتيا و ما يعرؼ بالزواج العرفي، و ذلؾأماـ الجيات الرسمية أيوثؽ 

ركان الشرعية وفقا ألحكام إن الزواج العرفي الذي توافرت فيو األ  "ما يمي جاء في قرار ليا 
دد فيو الصداق و أنو حفادوا بأس العقد و روا مجمسرة بشيادة الشيود الذين حضقانون األ

 . 1"عميو آثاره و كافة الحقوقااليجاب و القبول ....ىو زواج صحيح و تترتب 

المبـر سواء مف طرؼ ضابط الحالة المدنية أو مف  بالنسبة لعقد الزواج المدني أما     
فرض ت نجدىاقانوف الحالة المدنية الجزائري المعدؿ و المتمـ  لىإبالرجوع ف طرؼ الموثؽ 

و و معيما بطاقة اليوية براـ عقد الزواج إحضور شيود عقد الزواج مجمس العقد عند 
بيده الكيفية تستطيع الشيادة أف تؤدي غرضيا ألف و  ،عمى سجؿ عقود الزواج امضائيمإ

 .الشاىديف قد سمعا العاقداف عند قياميما باإليجاب و القبوؿ المكوف لمعقد

 

 

                                                      
العربي بمحاج، قانوف األسرة مع تعديالت ،انظر  1993-09-28بتاريخ:  96238غير منشور صادر تحت رقـ: قرار  -1

 .108، صالمرجع السابؽ(،2006-1966يا خالؿ اربعيف سنة )و معمقا عميو بمبادئ المحكمة العم 05/02األمر
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 اإلشياد عمى مقدار الصداق . : الفرع الثاني

 كـ مف أحكاـ عقد الزواجالصداؽ أو المير حؽ مف حقوؽ الزوجة عمى زوجيا وىو ح      
 1.فيصح عقد الزواج بما قؿ او كثر مما لو قيمةقدر أقمو وال أكثره بعدد معيف أما مقداره فال ي

، كما يجوز أف يسمى ويحدد اؽ وتحديده في العقد لقطع النزاعب تسمية الصدحتسيو      
بعد العقد وليذا ذىب األحناؼ والشافعية والحنابمة إلى أف الصداؽ أثر مف أثار عقد الزواج 

، أما المالكية فيروف بأف الصداؽ ىو ركف مف أركانو وال شرطا مف شروط صحتووليس ركنا 
 .2شتراط إسقاطوإمف أركاف العقد أو عمى األقؿ شرط صحة فيو ال يصح 

، بالعقد شيدا بو و ،والقبوؿ ذكر الصداؽ اإليجابسمع الشاىداف مع  فإذاعميو  و       
 الصداؽ وىذا لكوف، النكاح وشيدا بالعقد دوف الصداؽ صح ،لـ يسمعا ذكر الصداؽ فوا  

 3.شرط في النكاحبليس 

لما في  عقد الزواج إنشاءضروري عند لكف يجب القوؿ أف النص عمى الصداؽ أمر         
 .ثبات لمحقوؽا  ذلؾ مف دفع لمخصومة و 

 الصداؽ مف شروط الزواج بموجب نص اعتبرما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد أ       
، بحيث يحدد الصداؽ في العقد سواء كاف معجال أو مؤجال قانوف األسرة مكرر 09المادة 

 4مف قانوف األسرة15المادة ، حسب د قيمتو تستحؽ الزوجة صداؽ المثؿوفي حالة عدـ تحدي
عمى الشاىديف  وعميو فإذا سمي الصداؽ عند إنشاء العقد سواء كاف معجال أو مؤجال وجب

                                                      

. 356، ص  2002، الرياض ، دار العاصمة لمنشر والتوزيع1ط ،2ج ، الممخص الفقيي،صالح بف فوزاف- 1  
. 268، أحكاـ الزواج في ضوء قانوف األسرة ، المرجع السابؽ ، ص العربي بمحاج- 2  
. 224، ص 2000جده ، ، دار المنياج ،1ط ،9الحسيف يحي، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، المجمد  أبو- 3  

 " يحدد الصداق في العقد سواء كان معجال او مؤجال.:قانوف أسرة 15المادة  -4
"في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل  
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، لكف مف الناحية 1الزواج مقدار الصداؽ عقد وثيقةتضميف ، وىذا معناه ضرورة بو اأف يشيد
ا ذلي الصداؽمكانا مخصصا لتسجيؿ مقدار العممية نجد أف سجالت عقود الزواج ال تتضمف 

تحرير محضر يبينوف فيو ىوية كؿ مف  إلىد الزواج و الموظفوف المكمفوف بتحرير عق أيمج
عمى و يوقع  دار الصداؽ  إذا تـ تحديد قيمتو ا مقذو ك ،الزوج و الزوجة و الولي و الشيود

 مف طرؼ األشخاص المذكوريف سابقا. ىذا المحضر

   الزوجة رضاى اإلشياد عم :الفرع الثالث 

ود عمييا سواء الحصوؿ عمى إذف المعق فيجب الزوجة معتبر في عقد الزواج رضاإف       
، ولذلؾ فالولي قبؿ إنشائو عقد  د الزواج إال بعد طمب األمر منيا، فال يعقكانت ثيبا أـ بكرا

 .إال فال وف وافقت أنشأ العقد إالزواج يحتاج إلى إذف الزوجة ف

بد مف معرفة الشيود ال  فقاؿ بعض الفقياء ،عمى إذف الزوجة أما بالنسبة لإلشياد       
، لكف ىذا القوؿ ال يسمـ بو عمى 2، أو يشيداف عمى صوتيا برؤية وجييااسميا ونسبيا

إطالقو فربما ترفض المرأة كشؼ وجييا أماـ الشيود ، وخروجا مف ذلؾ وحتى يتحقؽ 
قارب الزوجة الذيف يتمكنوف مف تمييز اإلشياد عمى إذف الزوجة األولى أف يشيد عمى العقد أ

ال يطرح إشكاؿ  في وقتنا ىذا فالغالبية العظمى مف النساء مكشوفات الوجو و، لكف صوتيا 
 .خصوصالفي ىذا 

أنو ال بد أف يميز الشاىداف المرأة المعقود عمييا وذلؾ  ا الشأفذفي ى قاؿ الحنفيةو       
مرأة أخرى ال يجوز ذلؾ لعدـ زواؿ إمعيا  تكانف ا  حتى تنتفي الجيالة عند الشاىديف ، و 

 .الجيالة

                                                      

. 142السابؽ ، ص، المرجع مازف مصباح- 1  
. 144، ص المرجع نفسو- 2  
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الزوجة قبؿ النكاح  إذفعمى  اإلشياد_ أف  رحمو ا _ تيميةابف  اإلسالـويرى شيخ        
األربعة إال وجيا ضعيفا عند ليس شرطا مف شروط صحة النكاح في المذاىب الفقيية 

، جاء في مغنى عمى إذف الزوجة أمر مستحبإلشياد الذيف قالوا بأف ا 1والحنابمة  الشافعية
  2"."ويستحب اإلشياد عمى رضا المرأة بالنكاح بقوليا رضيت أو أدنت فيو: المحتاج

 .3" إذنيا لولييا ىإلشياد عمى خموىا من الموانع وعمواالحتياط ا":وجاء في كشاؼ القناع

مضاءىماالزوجة يثبت بحضور الولي والزوجة  فإذفأما في القانوف الجزائري         معا وا 
وثيقة  إلغاءفي سجؿ عقود الزواج مع الشيود أماـ ضابط الحالة المدنية ، مع العمـ أنو تـ 

بموجب المرسـو التنفيذي  مف وثائؽ الحالة المدنية (3م  ح) : رقم التي تحمؿالرضا بالزواج 
الذي حؿ و  4وثائؽ الحالة المدنية قائمةيحدد  17/02/2014 :المؤرخ في 75 –14 :رقـ

 16/09/2010.5 :المؤرخ في 11-10 :محؿ المرسـو التنفيذي رقـ

يجاب و القبوؿ الصادر مف العاقديف و كذلؾ شياد في الزواج ىو اإلفمحؿ اإلو عميو     
ف حدد في مجمس العقد باإلضافة الى رضا المرأة ماداـ أف ولييا ىو مف يباشر إالصداؽ 

يجاب و القبوؿ العقد مكانيا، اما في القانوف الجزائري فمحؿ االشياد في عقد الزواج ىو اإل

                                                      
 2009، المصحؼ الشريؼ، المممكة العربية السعودية ، مجمع المالؾ فيد لطباعة32مجموع فتاوى ابف تيمية، المجمد -1

  . 56، ص 
دار الكتب العممية، بيروت،  د ط، ،4شمس الديف الشربيني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، ج -2

  . 238، ص 2000
. 47، ص  1983، عالـ الكتب، بيروت د ط،،5ي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ج تالبيو  منصور- 3  

 11يحدد قائمة وثائؽ الحالة المدنية ، جريدة رسمية عدد  02/2014/ 17المؤرخ في:  75 –14مرسـو تنفيذي رقـ: -4
  . 2010- 02 – 26 :مؤرخو في

يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية ، جريدة رسمية عدد  16/09/2010المؤرخ في  211- 10 مرسـو تنفيذي رقـ:-5
  . 19/09/2010مؤرخة في:  54
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ف حدد في العقد اما رضا المرأة فيو ثابت مف إالصادر مف العاقديف ومقدار الصداؽ 
 حضور الزوجة مجمس العقد.

 . شرعا و قانونا في الزواج اإلشيادشروط  : المطمب الثاني

النكاح مف السرية وصيانتو مف الجحود  إخراجفي الزواج في  اإلشيادنظرا ألىمية       
، كاف البد أف تتوفر في الشيود النسب والحقوؽ والواجبات الزوجية إثبات، وفي  واإلنكار

، لكف الفقياء اختمفوا في في الزواج اإلشيادصفات محددة حتى تتحقؽ الحكمة واليدؼ مف 
، وعميو سنتناوؿ الشروط المتفؽ عمييا في الفرع مى البعض األخرلصفات واتفقوا عبعض ا

 األوؿ والشروط المختمؼ فييا في الفرع الثاني .

 الشروط المتفق عمييا . : الفرع األول 

اتفؽ الفقياء عمى مجموعة مف الشروط أو الصفات التي يجب أف تتوفر في شيود        
 .السماع والفيـ، اإلسالـ، التعدد، عقد الزواج وتتمثؿ في األىمية

 األىمية. : أوال

في شاىدي أنو يشترط إلى ( الفقياء جميور)الحنابمةوالشافعية و  ذىب الحنفية والمالكية       
ال شيادة فال تقبؿ شيادة مجنوف باإلجماع و  ،يكونا عاقميف بالغيف أف األىمية أي عقد النكاح

ألف الشيادة فييا معنى الوالية ألنيا مية في الشيادة عمى عقد الزواج واشترطت األى، 1صبي
،  الشيادة ما كاف قضاء وال إلزاـتمـز المشيود بو حيث ينبني عمييا القضاء الممـز ، ولوال

 2؟بت ليـ والية عمى غيرىـ ثالء والية حتى عمى أنفسيـ فكيؼ توليس لغير البالغيف والعق

                                                      

. 296، ص وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمي، الكويت د ط، ،41ج  ،الكويتية الموسوعة الفقيية- 1  
. 28، ص ؽبالسا، المرجع راجب أكمي و أماؿ زازوف - 2  
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بإعالنو  عقد الزواجخطر  إظيارلمقصود مف حضور الشيود ىو ومف ناحية أخرى فا      
، بؿ يكوف العقد بحضورىـ والمجانييف ال يتحقؽ شيء مف ذلؾ ، وبحضور الصبيافوتكريمو

ال ينعقد النكاح بحضرة الصبيان "في بدائع الصنائع  جاء، 1كأنو غير موجود أي العدـ 
و إال  فيو اح شاىدمالنكاح بوالية نفسو يصف وليا في فكؿ مف صمح أف يكو ، 2"والمجانين 

، ألنيا تنفيذ القوؿ ة مف باب الوالية كما قمنا سابقاعتبار صحيح ألف الشيادوىذا اإل ،فال
الجميور مف الفقياء في  واستدؿ، والمجانيف ليس ليـ والية النكاح والصبياف ،عمى الغير

 : ػػػػاشتراطيـ األىمية في الشيود عقد الزواج ب

 ﴿تعالى قولو .1                         ﴾3 ، والصبي ليس

 مف الرجاؿ .
عن النائم حتى يستيقظ وعن  : رفع القمم عن ثالثة >>وقولو صمى ا عميو وسمـ  .2

   4.الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق <<

لموقؼ المشرع الجزائري مف الشروط الواجب توافرىا في عقد الزواج فبعد  بالنسبة أما     
الشروط الواجب لؾ سكت عف ذعد الشيادة ضمف شروط عقد الزواج نجده في مقابؿ  أف

القواعد العامة  إلىيجب طرحو ىنا ىؿ يجب الرجوع  الذيو التساؤؿ ، توافرىا في الشيود
الشريعة اإلسالمية فيما لـ يرد فيو نص  إلىيجب الرجوع  أـكما ىو الحاؿ في عيوب الرضا 

 األسرةبالنظر إلى القوانيف السابقة عمى قانوف ف ،5منو 222طبقا لممادة   األسرةفي قانوف 
يجب توافرىا حد ما فيما يتعمؽ بالشيادة و الشروط التي  إلىواضحة كانت  أنياالحالي يتبيف 

 األمرمف  02حيث جاء في المادة  ،و ترتيب النتائج عف سقوطيايا أدائفي الشيود وقت 
                                                      

. 350، ص ؽ، المرجع السابابف قدامة المقدسي- 1  
  . 395، ص  المرجع السابؽ، الكاسانيعالء الديف أبي بكر  -2

.سورة البقرة  ،282اآلية  - 3  
. 533، ص  8612، حديث رقـ المرجع السابؽ، البييقي- 4  
 " كل ما لم يرد النص عميو في ىدا القانون يرجع فيو الى احكام الشريعة اإلسالمية" :قانوف أسرة 222المادة - 5
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يكون العقد  "المتضمف الزواج و الطالؽ  04/02/1959 :الصادر بتاريخ 247-59 :رقـ
لم يكن التعبير عن الرضا شفويا و صادرا عن الزوجين شخصيا بحضرة شاىدين  إنباطال 

تعديؿ قانوف  بعد مف قانوف الحالة المدنية 33في المادة  اشترط بينما ،1 "ٍٍِ بالغين راشدين
في وثائؽ الحالة  المذكوريفيكوف الشيود  أف 2 08-14الحالة المدنية بموجب القانوف رقـ: 

" يجب عمى الشيود المذكورين :حيث نصت عمى  األقؿسنة عمى  19المدنية بالغيف سف 
سنة عمى األقل ، سواء كانوا من  91أن يكونوا بالغي سن في شيادات الحالة المدنية 

األقارب أو غيرىم، دون تمييز فيما يخص الجنس، و يتم اختيارىم من قبل األشخاص 
نو يجب أمف قانوف الحالة المدنية تنص عمى  73ف المادة إفىذا  إلى باإلضافةو ، المعنيين"

الموثؽ بصراحة باف  أوة المدنية يبيف في عقد الزواج المحرر مف قبؿ ضابط الحال أف
 الزواج قد تـ ضمف الشروط المنصوص عمييا في القانوف .

نوف الحالة و قا األسرةالتطرؽ لمعالقة بيف قانوف  إلىا يؤدي بنا بالضرورة ذكؿ ى        
ف كؿ منيا تضمف قواعد لؾ ألذقوي وثيؽ و  ارتباط ذاتعالقة متينة المدنية و التي تبدو 

قد جاء الحقا لصدور قانوف الحالة  األسرةكاف صدور قانوف  و لما ،اآلخرسبؽ و تضمنيا 
تصبح النصوص التي تضمنيا و  األوؿيخصص  األخيريكوف  أففمف الطبيعي جدا لمدنية ا

ممغاة ضمنيا تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العاـ بحيث  أوشمميا الثاني نصوص معدلة و  األوؿ
ف تحرير عقد الزواج و كيفية تسجيمو و تقييده في أتطبؽ قواعد قانوف الحالة المدنية  بش

فيما يحيؿ عميو  أو األسرةسجالت الحالة المدنية فيما لـ يرد عميو نص مخالؼ في قانوف 
تطبق أحكام قانون :"التي نصت عمى سرةمف قانوف األ 21كما جاء في المادة  األخيرا ذى

                                                      
 . 173، ص 2006عيسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  -1
جريدة  ،المتعمؽ بالحالة المدنية 20-70 :يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 2014 /08 /09المؤرخ في  08 – 14 :قانوف رقـ-2

  . 2014 /08 /20 :مؤرخة في 49رسمية عدد 
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فيما عدا  األسرةو تطبؽ نصوص قانوف الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج"
 1لؾ مف القواعد.ذ

تعديؿ  كاف عمى المشرع الجزائري بأنوالقوؿ  إيجازنستطيع  األساسا ذو عمى ى       
 مف الباب الثالث مادة جديدة في الفصؿ الثاني إضافة أومف قانوف الحالة المدنية  33المادة 

 اكتفائوالشروط التي يجب توافرىا في الشيود بدؿ اص بعقود الزواج تتعمؽ بالصفات و الخ
إضافة إلى  السالؼ الذكر، 08-14 :رقـبموجب القانوف بتعديميا فيما يخص سف الشيود 

تعمؽ ت أخرىمواد   بإضافة  األسرةجؿ تعديؿ قانوف مف أ اإلسراع لؾ عمى المشرع الجزائريذ
المذاف خصص  مثال الصداؽلمرضا و بالنسبة  األمر وكما ىبشروط الشيود في عقد الزواج، 

ؿ المرتقب يقـو بو المشرع الجزائري في التعدي أفا ما نتمنى ذىو ، رع أكثر مف مادةليما المش
لمحمية جميع البمديات مف الجماعات احيث راسمت وزارة الداخمية و ، لقانوف الحالة المدنية

إضافتيا في قانوف  أو إلغائيا أوجؿ تقديـ اقتراحاتيـ بخصوص المواد الواجب تعديميا أ
 الحالة المدنية.

جميور الفقياء  إليوذىب  د ساير المشرع الجزائري مااألىمية فق و بالرجوع إلى شرط       
مف قانوف الحالة  33في شاىدي عقد النكاح وذلؾ حسب نص المادة  ىميةاأل شترطا و

المدنية التي تشترط في الشيود المذكوريف في عقود الحالة المدنية ومف بينيا عقد الزواج أف 
  . الرشدلؾ خالفيـ في سف ذ، لكنو في مقابؿ سنة  19ال تقؿ أعمارىـ عف 

 .عددــــــــــــالت : ثانيا

وىذا الشرط ثبت بعموـ النصوص المثبتة  ،يكوف الشيود أكثر مف واحدأي أف        
﴿ : لمشيادة كما في قولو تعالى                         

                                                      
 .35، ص 1995، دار ىومة ، الجزائر، 3عبد العزيز سعد، الزواج و الطالؽ في قانوف األسرة الجزائري ،ط  - 1
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، فاآلية الكريمة قد نصت 1

اب فمف باب تحبا الشيادة عمى سبيؿ الندب واالسعمى التعدد في باب المداينة المطموب فيي
أولى يكوف التعدد في الشيادة عمى عقد الزواج مطموبا لوجوب الشيادة عميو لشرط لصحة 

 العقد .

 وفي رواية>>ال نكاح إال بولي وشاىدي عدل <<  : عميو الصالة والسالـ وقولو      
فيذا الحديث يدؿ عمى أف الشيادة ال تقؿ عف اثنيف ممف تصح  >>ال نكاح إال بشيود <<

 2ـشيادتي

من أربعة الولي والزوج  "ال بد في النكاح : ما روي عف السيدة عائشة أنيا قالت و       
ىذا الحديث يتضح أف عدد الرجاؿ في عقد الزواج ال يقؿ عف اثنيف وىو  ومف"الشاىدين

 3.الحد األدنى في حيف أف العدد األقصى فيو غير محدد

والتي يكتفي فييا  الحنفيةة التي يذكرىا ألولـ يقؿ أحد بأقؿ مف الشاىديف إال في المس       
أن من أمر رجال بأن يزوج ابنتو >> : عمى منيجيـ في الوالية وىي شاىد واحد بناءب

، ألن األب يجعل ، جاز النكاحاىمااألب حاضر بشيادة رجل واحد سو و الصغيرة فزوجيا 
 .4زوج شاىدا <<م، فيبقى السفيرا ومعبرا ، ويكون الوكيل اد المجمسمباشرا لمعقد التح

خالؿ قانوف األسرة أو مف خالؿ قانوف سار عميو المشرع الجزائري سواء مف  وىذا ما      
شاىد بالحالة المدنية حيث اشترط التعدد في اإلشياد عمى عقد الزواج ، وأف الزواج ال يصح 

وىي تفيد  "شاىدان "حيث ذكر كممة  سرةأمكرر قانوف  09ا مف نص المادة واحد ويتبيف ىذ

                                                      

.سورة البقرة ، 282اآلية  - 1  
. 134ص د ب ف، د س ف،ط ، اإلسالمية ، دالزواج في الشريعة محمود، أحكاـ  اتالشحابراىيـ - 2  
. 163، ص عيسى حداد، المرجع السابؽ- 3  
. 74، ص المرجع السابؽ، وىبة الزحيمي- 4  
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المدنية مف خالؿ كممة مف قانوف الحالة  33، كما يتضح ذلؾ أيضا مف خالؿ المادة التعدد
من المقرر  ، حيث جاء في قرار لممحكمة العميا مايمي:"وىي تفيد كذلؾ التعدد  "الشيود "

إن ":جاء في قرار أخر و، 1"...شرعا وقانونا أن لمنكاح  أركانا أربعة ىي ...وشاىدين 
 2".يكفي لمقضاء بصحة الزواج العرفي حضور شاىد واحد ال

 .المــــــــــــــاإلس : ثالثا

كؿ مف يشترط الشيادة في النكاح عمى أف نكاح المسمميف ال يصح بغير شيادة  تفؽا      
مماف عمى ىذا النكاح صحت تزوج بكتابية وشيد مس إذاعمى أف المسمـ  تفقوااكما  ،المسمميف
المسمـ بالمسممة بشيادة الكفار ألف الكافر ليس مف أىؿ الوالية عمى ، فال ينعقد زواج الشيادة
.....  ﴿: ، قاؿ ا تعالى3المسمـ               ﴾4، أيضا وقاؿ    

﴿....                                       

            ﴾5 ، وألنو فاسؽ ويكذب وليس مف المسمميف بعدؿ والكافر ليس

إسالـ الشيود في   شتراطا، والسبب في فال يؤمف منو الكذب عمى خمؽ اعمى ا تعالى 
، فال بد مف أف يشيده مسمـ لينشر خبره ديني عتباراوزواج المسمميف أف ليذا العقد خطورة 

 بيف المسمميف .

ىؿ يصح  بغير المسممة،في نكاح المسمـ  غير المسمـأشيد  إذالكنيـ اختمفوا فيما       
  : يصح عمى قوليف أو ال ؟النكاح

                                                      

.  53، ص 3ج ،1992سنة لالمجمة القضائية ،02/01/1989 :بتاريخ 51107 :رقـ قرار ـ ع ، غ أ ش ـ،- 1  
  . 50، عدد النشرة القضائية، 22/03/1994بتاريخ : 102746 :رقـ قرار  ـ ع ، غ أ ش ـ،-2

. 396عالء الديف أبي بكر الكاساني ، المرجع السابؽ ، ص  - 3  
.سورة النساء، 141اآلية  - 4  
.سورة الطالؽ ، 02اآلية  - 5  
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 اال يشترط أف يكوف الشاىداف مسمميف بؿ يصح أف يكونا كتابييف سواء كان : القول األول
 :ػػػػػػب واستدلوا، وىو قوؿ أبي حنيفة وأبي يوسؼ  ،موافقيف ليا في الممة أو مخالفيف

﴿قولو تعالىفي ف الكريـ في النكاح آات الواردة في القر يالعموم .1         

               ﴾1 ، فدلت ىذه اآلية أف ا أطمؽ النكاح مف

سالـ الشاىديف صار  ،المسمميف باتفاؽغير شرط إال أف أصؿ الشيادة صار شرطا  وا 
كونو شرط في نكاح المسمـ  ادعىفمف   باإلجماعمسمميف الشرطا في نكاح الزوجيف 

 .فعميو بالدليؿ بغير المسممة
فدؿ الحديث الشريؼ أنو  ال نكاح إال بشيود <<>> : قولو صمى ا عميو وسمـ .2

الزواج إال وجود الشيود ونكاح المسمـ  انعقادعميو الصالة و السالـ لـ يشترط في 
، ألف الشيادة في المغة عبارة عف اإلعالـ والبياف والكافر مف أىؿ فيو شيود بالكتابية
 والبياف .اإلعالـ 

 . 2وليست شيادة عمى مسمـ كتابيةإف ىذه شيادة عمى  .3

شيادة غير المسمميف ألف اإلسالـ عندىـ شرط في بزواج العدـ صحة  : القول الثاني
وىو قوؿ مالؾ والشافعي وأحمد ومحمد وزفر ، الشيود مطمقا كانت الزوجة مسممة أو كتابية 

  : ػػػواستدلوا ب 3مف الحنفية 

فدؿ ىذا الحديث  >>ال نكاح إال بولي وشاىدي عدل<< : ا عميو وسمـ قولو صمى. 1
، والكافر غير عدؿ ألف الكفر أعظـ عتبار النكاح إال بشيادة العدوؿإالشريؼ أنو نفى 

 .أفحشو الظمـ و

                                                      

.سورة النساء ، 03اآلية  - 1  
 396ص بكر الكاساني، المرجع السابؽ، يبعالء الديف أ-2

. 30، ص المرجع السابؽر، أماؿ جباو أكمي زازوف  - 3  
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 . تصح كما لو كاف الزوجيف مسمميفأف ىذه الشيادة عمى مسمـ فال. 2

 .أدلتيـو القوؿ الثاني وذلؾ لقوة والراجح ى 

اإلسالـ في شيود عقد  باشتراطنص صريح خاص أما في القانوف الجزائري فال يوجد       
مف  222، وعميو يجب إعماؿ المادة األسرة أو قانوف الحالة المدنية الزواج سواء في قانوف
وبالنتيجة يمكف القوؿ بأف المشرع  ،منا إلى أحكاـ الشريعة اإلسالميةقانوف األسرة التي تحي

إسالـ الشاىديف في زواج المسمميف ماداـ أف جميع الفقياء أجمعوا عمى  اشترطالجزائري 
 .ط إسالـ شاىدي عقد زواج المسمميفاشترا

  .السماع والفيم : رابعا

سماع الشاىديف لإليجاب والقبوؿ، فاىميف  اشتراطالمذاىب األربعة عمى  اتفقت      
يسمع  ـ، فإذا ليادة عند الحاجة إلييماعمى ذلؾ إذا طمبت منيما الش االمقصود بيما ليشيد

وذلؾ لعدـ تحقؽ الشاىد ما يصدر مف كالـ المتعاقديف فال معنى لحضوره مجمس العقد 
، ونفس األمر سمعوا يصدر فكيؼ يشيد عمى ماال يفيو ال يسمع م، معنى الشيادة فيو

وال ينعقد " :في المغنى جاء، أو كاف بعيدا ال يسمع ما يقاؿ بالنسبة لمحاضر الذي كاف نائما
، وجاء 1."ين ألنيما ال يسمعان وال أخرسين لعدم إمكان األداء منيماالنكاح بشيادة أصم  
كالم أحدىما  ، حتى لو سمعاالشاىدين كالم المتعاقدين جميعا سماعفي بدائع الصنائع "

، واألخر كالم األخر ، ال يجوز النكاح ألن حدىما كالم أحدىمادون األخر أو سمع أ
شرط ركن العقد وركن العقد ىو اإليجاب والقبول فما لم  -اعني حضور الشيود  -الشيادة

، فمو 2".، وا أعمميما ال تتحقق الشيادة عند الركن، فال يوجد شرط الركنميسمعا كال
، ثـ أعيد في المجمس بحضور الشاىد وغادر المجمسالشيود اإليجاب والقبوؿ  سمع أحد

                                                      

. 350ابف قدامة المقدسي، المرجع السابؽ ، ص - 1  
. 401، ص  عالء الديف أبي بكر الكاساني، المرجع الساب - 2  
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مف أىؿ أداء الشيادة وال تحمميا ألف الشيادة في ليسا فاألصـ والنائـ ، 1يصح العقد لـ الثاني
الزواج تكوف عمى األقواؿ فال بد أف يسمع الشاىد ما يقاؿ في اإليجاب والقبوؿ ليؤدييا إذا 

، الشاىد يجب أف يفيـ موضوع العقد ، كما أفغير متوفر في األصـ والنائـوىذا طمب منو 
، ألنو ال ؿ شيادتو عمى العقدقبما ال يفيـ لغة العاقديف فال تفإذا كاف الشاىداف أو أحدى

 2.يتمكف مف أداء الشيادة عند االختالؼ

إسالـ الشيود، ال يوجد نص صريح الجزائري فكما ىو في شرط في القانوف أما          
أسرة نوف قا 222، لكف بالرجوع لممادة لشاىديف وفيميا لكالـ العاقديفشتراط سماع اإيفيد 

يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري يشترط في شيود التي تحيؿ عمى أحكاـ الشريعة اإلسالمية 
 .نا سامعيف فاىميف لكالـ العاقديفعقد الزواج أف يكو 

 -ولما ثبت في ""مايمي:جاء في قرار ليا  يثح ا ما سارت عميو المحكمة العميا،ىذو         
طبة وتمت خاع إلييم أكدوا حضورىم لوليمة الأن الشيود الذين وقع االستم - الحال قضية

، غير أن قضاة الموضوع أخمطوا بين عمموا بأن ىذا الحفل يخص الطرفينقراءة الفاتحة و 
يضبطوا األسئمة التي تساعد عمى التفريق بين ما حضره الشيود ىل الخطبة والزواج ولم 

من قانون األسرة أم ىو مجمس عقد عمى معنى المادة  50ىو خطبة عمى معنى المادة 
من  51التسبيب ومخالفة المادة في  من قانون األسرة مما عرض قرارىم لمقصور 51

 3.""قانون األسرة مما يستوجب نقص القرار المطعون فيو 

طالع عمى ممف دعوى الطعن ثبت أن الزواج "حيث أنو باال :وجاء في قرار أخر        
العرفي موضوع النزاع تتوفر فيو األركان الشرعية وفقا ألحكام قانون األسرة، بشيادة 

                                                      

. 64، ص 2008، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، 1شرح قانوف األحواؿ الشخصية ، ط ،ثماف التكروريع- 1  
  .69 ، صالمرجع السابؽ محمد سمارة،-2
  .65، ص 3، عدد1994لسنة المجمة القضائية،17/03/1992بتاريخ: 81129 :رقـ قرار -3



وقانونا شرعا الزواج في اإلشياد أحكام .................................... الثاني الفصل  

 

48 
 

، وكان لالشيود الذين حضروا مجمس العقد وأفادوا بأنو حدد فيو الصداق واإليجاب والقبو
    1.تحة"اإلمام الذي قرأ الفاذلك بمعرفة 

 .الشروط المختمف فييا : الفرع الثاني

عقد الزواج،  شيودع الفقياء عمى وجوب توافرىا في جموعة مف الشروط لـ يجموىي م      
  :، القرابةالعدالة، البصر، الذكورة تتمثؿ في

 ة.ور ــــــــــــالذك : أوال

ما أف يكف ذكورا  اما أف يكونو إالشيود في عقد الزواج  فشيادتيـ صحيحة باالتفاؽ وا 
فالعقد غير صحيح و ىذا ىو مذىب المالكية و ىو  امرأتيفف عقد الزواج بشيادة إف نساء،

الف الزواج ليس بماؿ و ال يقصد منو الماؿ و يحضره  2مذىب االماـ أحمد و الشافعي
 الرجاؿ عادة فمـ يثبت بشيادتيف وحدىف كالحدود.

الزواج بشيادة رجؿ و امرأتيف فقد اختمؼ العمماء في ىذه المسالة عمى ما اذا كاف أ
 قوليف:

وىو مذىب المالكية و الشافعية عقد الزواج بشيادة رجؿ وامرأتيف  وؿ: ال يصحاألالقوؿ 
 . و الحنابمة

، ألف و ىو مذىب الحنفية امرأتيفؿ و الثاني: يصح عقد الزواج بشيادة رجو القوؿ    
المرأة أىؿ لتحمؿ الشيادة و أدائيا وانما لـ تقبؿ شيادتيا في الحدود والقصاص بسبب 

                                                      
، قانوف األسرة مع العربي بمحاج ، انظرغير منشور ،28/09/1993 : بتاريخ 96238 : رقـ قرار ـ ع ، غ أ ش ـ،-1

 .71المرجع السابؽ، ص  ،ومعمقا عميو مبادئ المحكمة العميا خالؿ أربعيف سنة 02- 05تعديالت األمر 
 .74وىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص-2
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 ﴿ودليميـ في ذلؾ قولو تعالى:، 1احتماؿ النسياف والغفمة و عدـ التثبت         

                                    

        ﴾2  فيذه اآلية الكريمة وردت في المداينة إال أنيا تفيد قبوؿ شيادة

 النساء مع الرجاؿ في العقود فال ترد شيادتيف إال بنص صريح.

الرجاؿ في مسائؿ غير أف الراجع في المسألة ىو القوؿ بقبوؿ شيادة النساء مع        
، وألف الشيادة إنما شرعت وة ما استدؿ بو أصحاب ىذا المذىبلقاألحواؿ الشخصية، وىذا 

بوؿ شيادة النساء يحقؽ ىذا ، والقوؿ ىنا بقفظ الحقوؽ والحرص عمى عدـ ضياعيالح
ف مسائؿ األحواؿ أالمرأتيف لتوكيد الحفظ، وحيث  بإشيادا تعالى  الغرض، فقد أمر

، فالقوؿ بشيادتيف مقبولة سمعيف وبصرىفالشخصية كثيرا ما تقع بيف أيدي النساء وتحت 
 3.ال يتعارض مع طبيعة المرأة وال مع مراد الشارع الحكيـ المحافظة عمى الحقوؽ

عامة فالمشرع الجزائري لـ يفرؽ بيف أما في القانوف الجزائري فاستنادا الى القواعد ال    
شيادة النساء و شيادة الرجاؿ، أما في قانوف األسرة فيبدوا أنو ال يقبؿ شيادة النساء في 

و التي تطمؽ عمى  مكرر 9الواردة في المادة  "الشاىدان"الزواج و ذلؾ مف حالؿ كممة 
مف قانوف الحالة المدنية نجد انيا  33الذكور مف دوف االناث، لكف اذا رجعنا الى المادة 

يجب عمى الشيود المذكورين  تقبؿ شيادة امرأتيف في عقود الحالة المدنية حيث جاء فييا:"
 في شيادات الحالة المدنية ...دون تمييز فيما يخص الجنس.."

قرارات المحكمة العميا نجد اف القضاة لـ يقبموا اثبات زواج عرفي بشيادة  و بالرجوع الى     
من القواعد المقرر شرعا أن التنازع في الزوجية، إذا  :"لياجاء في قرار امرأتيف حيث 

ادعاىا أحدىما وأنكرىا اآلخر، فإن إثباتيا يكون بالبينة القاطعة تشيد بمعاينة العقد أو 
                                                      

  .75، صالسابؽالمرجع ، وىبة الزحيمي -1
 . سورة البقرة، 282اآلية  -2
  . 40، ص  2006 ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر د ط، ،، أحكاـ شيادة النساءح النشارمحمد فت-3
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ة المعتبرة في الزواج ىي شيادة عدلين ذكرين، ومن ثم فإن السماع الفاشي، والشياد
 القضاة بما يخالف ىذا المبدأ، يعد مخالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيو جاء خاليا من أي حجة أو 
شرعا  الزواجما في إثبات ال يعتد بشيادتي بينة تدل عمى وجود الزواج سوى أقوال امرأتين

فإن تقريره بوجود الزواج يعد مخالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومخطىء في أنواع 
بطال القرار المطعون في".  1الشيادات في الفقو.ومتى كان ذلك، استوجب نقض وا 

 

  .ةـــــــــــــالعدال : ثانيا

ه المرتبة العظيمة مف الديف ذبيلما كانت الشيادة وىي قبوؿ قوؿ الغير عمى الغير        
تكوف لو شمائؿ ينفرد بيا و فضائؿ يتحمى  أفشرط ا تعالى فييا العدالة، فمف حكـ الشاىد 

و  توجب لو تمؾ المزية رتبة االختصاص في قبوؿ قولو ،بيا حتى تكوف لو مزية عمى غيره
ترؾ  أدناىامروءة  ؿ عمى مالزمة التقوى و الصطالح الشرعي ىي ممكة تحمالعدالة في اإل

 2.عمى الصغائر و ما يخؿ اإلصرارالكبائر و 

 في شيود عقد الزواج عمى قوليف:و اختمؼ الفقياء في اشتراط العدالة      

ال يصح الزواج بشيادة الفاسؽ وىو مذىب الجميور مف مالكية و حنابمة و  :القول األول
و قالوا ، "بولي و شاىدي عدل إالال نكاح ":  صمى ا عميو وسمـقولو استدلوا بو ، 3شافعية

 يثبت بالعدالة إنما، و الرجحاف الكذبالشيادة خبر يرجح فيو جانب الصدؽ عمى جانب  إف

                                                      
  37، ص 2، عدد 1993لسنة  المجمة القضائية ،15/12/1986صادر بتاريخ:  43889رقـ:قرار  ـ ع ، غ أ ش ـ، - 1
 .162ص   د س ف، ، دار الكتاب الحديث، القاىرة،1ولحية ، الضوابط الشرعية لحماية الزواج، ط أبنور الديف  - 2
 .75وىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص- 3
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، و اإلنكارصيانتو مف الجحود و  مف اجؿ إالالشيادة في باب النكاح لـ تشترط  فوأ
 .حصؿ الصيانةال تفكف مقبوؿ الشيادة لـ ي فإذا، بالقبوؿ إالا الصيانة ال تحصؿ 

ي العدوؿ فالعدوؿ وغير عدـ اشتراط العدالة في الشيود، فتجوز شيادة  القول الثاني:
الشروط  أفبشرط، ثـ  النكاح مطمقة لـ تقيد أدلة ، فقالوا أف1الزواج، و ىو مذىب الحنفية

ت بالدليؿ، فمف اشترط العدالة في شاىدي عقد الزواج فعميو بثـز توافرىا في الشيادة قد تالال
أىميتو قدح في ي   ج نفسو و الف يزو  أل أىؿالفاسؽ  فوأ اشتراطيابالدليؿ، و لـ يقـ دليؿ عمى 

 شيادتو. أولىاليتو فمف باب ت و كونو فاسقا فإذا صحا 

شتراط العدالة في اجميور الفقياء مف ب إليو ىذ الراجح ىو ما أفو يتبيف مما تقدـ        
، و ما من نكاح غير دلبولي و شاىدي ع إال" ال نكاح عقد النكاح عمال  بنص الحديث 

ه الرواية ذتحمؿ عمى ى فإنيامف الروايات المطمقة  األحناؼ، و ما تمسؾ بو "لك فيو باطلذ
حاد الحكـ المطمؽ يحمؿ عمى المقيد عند اتا  أفتقوؿ   األصوليةف القاعدة ، ألالمقيدة بالعدالة

  2.ه القاعدةفيحمؿ المطمؽ عمى المقيد وفقا ليذ كذلؾ، و ما ىنا و السبب

ات راط العدالة في الشيود عكس تشريعيوجد نص صريح عمى اشت ما في القانوف فالأ       
منيا مدونة التي نصت صراحة عمى اشتراط عدالة شيود عقد الزواج نذكر  الدوؿ العربية

:" سماع العدلين التصريح االسرة المغربية حيث جاء في الفصؿ الخامس الفقرة الثانية
،و بالرجوع الى قرارات المحكمة العميا نجدىا 3"باإليجاب و القبول من الزوجين و توثيقو

الصادر بتاريخ:  34438تشترط في شيود عقد الزواج العدالة منيا القرار رقـ: 
 السابؽ ذكره. 29/09/1984

 
                                                      

 .76، صالسابؽالمرجع ، وىبة الزحيمي - 1
 .133ص  ،، المرجع السابؽالشحات منصورابراىيـ - 2
 .39ماؿ جبار، المرجع السابؽ،صأزازوف و أكمي - 3
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 ر .ــــــــــــالبص : ثالثا

ة شيادة ضيفي ق ختمفوااالمبصر في عقد النكاح، لكنيـ تفؽ الفقياء عمى قبوؿ شيادة إ      
   : إلى مذىبيفبذلؾ األعمى وانقسموا 

بؿ يجوز اف  ؿ بصحة عقد النكاح بشيادة األعمىابو إلى القو حذىب أص :المذىب األول
مذىب الجميور مف الحنفية و  ، وىويكونا ضريريف اذا تيقنا الصوت تيقنا ال شؾ فيو

  :ؾوأدلتيـ في ذل ،1ووجو عند الشافعية المالكية و الحنابمة

أف الشيادة تكوف عمى قوؿ يصدر مف طرفي العقد فكما أنيا تصح مف المبصر  .1
لسماعو ما يصدر مف أقواؿ تصح أيضا مف األعمى لسماعو ما يصدر مف أقواؿ 

  .، بحيث يكوف ىذا األعمى متيقنا مف الصوت وال يشؾ فيوالمتعاقديف أو طرفي العقد
مف  نويقستا ؾ شيادتو عمى ماذانو ويمحؽ بذلآو  عمى يصح نكاحو ومبايعتوأف األ .2

 .والكممات األصوات
 .اشترطت العدالة إنمافي الشيادة  التي وردت األدلةإف  .3

ألف  دـ صحة عقد النكاح بشيادة األعمىوذىب أصحابو إلى القوؿ بع : المذىب الثاني
  :ؾ، وأدلتيـ في ذل2صحالشافعية في األقوؿ  ، وىواألقواؿ ال تثبت اال بالمعاينة كالسماع

وجود شبية وتتمثؿ في عدـ التمييز بيف طرفي العقد )الموجب والقابؿ( ومادامت  .1
 .فال تصح الشيادة شبيةىناؾ 

، الشيادة لوجود عمة مشتركة بينيمامى عمى األصـ في عدـ قبوؿ عقياس األ .2
، فاألعمى لعدـ القدرة التامة لطرفي العالقة التعاقدية المعرفةوالمتمثمة في عدـ تحقؽ 

 .عمى سماع ما يصدر منيما مف أقواؿعمى رؤيتيما واألصـ لعدـ القدرة 

                                                      
 .299الموسوعة الفقيية الكويتية، المرجع السابؽ، ص-1

 .157بو لحية، المرجع السابؽ، صأنور الديف -2
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غير أف الراجع لدى فقياء الشريعة ىو مذىب القائميف بصحة شيادة األعمى في عقد       
أو أعمى ، وحيث  رمبص بيف الكتاب والسنة ، فيي لـ تفرؽالنكاح وىذا لعمـو األدلة في 

 ميا حتى يرد نص عمى خصوصيا، تبقى األدلة عمى عمو دليؿ عمى ىذه التفرقة أنو لـ يقـ
، ويكوف حصؿ لديو الشبية في شيادتو تنتفاتيقف الصوت فقد  إذافاألعمى مكمؼ عدؿ 

 1.العمـ المطموب في الشيادة

أما في القانوف الجزائري فكما ىو األمر بالنسبة لمشروط االخرى فال يوجد أي نص     
 صريح بحصوص قبوؿ شيادة االعمى .

  ةـــــــــــــــالقراب :رابعا

فروع وأصوؿ الموجب  أوفروع أو أصوؿ الزوجيف  شيادة تقبؿ إذاختمؼ الفقياء فيما إ      
  : عمى قوليففي عقد النكاح لمكناح و ىو الولي 

النكاح بشيادة عمودي النسب بالنسبة لمزوجيف أو  انعقادويرى أصحابو بجواز  : القول االول
و ىذا ىو مذىب الحنفية و الشافعية و المالكية كما يصح الزواج  ،عمودي النسب لمولي

 .2بشيادة الحواشي و األعماـ اذا كاف الولي عند غير الحنفية غيرىـ

و ىذا ىو المذىب عند سب لمزوجيف النكاح بشيادة عمودي الن يصحال  : القول الثاني
  .3ةالحنابم

يمنع اف يكوف الشيود في عقد الزواج  ما في قانوف االسرة الجزائري فميس ىناؾ ماأ       
مف عمودي نسب الزوجيف باستثناء ولي الزوجة فانو ال يمكف لو الجمع اف يجمع بيف صفتو 

:"و حيث مايمي يث جاء في قرار لممحكمة العميا مجمس العقد حكولي و صفتو كشاىد في 
                                                      

. 185ابف قدامة المقدسي ، المرجع السابؽ ، ص  - 1  
 .77وىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص-2

 .300الموسوعة الفقيية الكويتية، المرجع السابؽ، ص-3
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أخرى الواجب ن ىذا التسبيب فيو خمط بين الولي من جية و الشاىدين من جية أ
، و قضاة الموضوع استندوا الى شخصين إلثبات زواج عرفي مع حضورىما مجمس العقد

د شاىدي عقد الزواج و حأوز اعتباره طعون ضدىا ال يجب المأحدىما و ىو الولي و أن أ
قانون اسرة قبل التعديل و  1اال اعتبر ذلك مخالفا لنص المادتين المذكورتين)المادة 

 .1مكرر بعد التعديل("1المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .267، ص2، عدد2011المجمة القضائية لسنة ، 10/02/2011بتاريخ:  600991رقـ: قرار -1
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 .تخمف اإلشياد في الزواج شرعا وقانوناأثر المبحث الثاني: 

    العناية التي عني بيا الشيودبعد أف رأينا المنزلة التي حظي بيا اإلشياد في الزواج و     
و اثر  في المطمب األوؿ، في الفقو االسالمي سنتناوؿ في ىذا المبحث أثر تخمؼ اإلشياد

 في المطمب الثاني. الجزائري قانوف األسرة تحمفو في

 في الزواج شرعا دالمطمب األول: أثر تخمف اإلشيا

عمى بطالف النكاح مف غير االشياد اتفؽ اىؿ العمـ ممف يشترطوف االشياد في الزواج      
  1عميو كما اتفقوا عمى صحة النكاح الذي شيد عميو

الزواج، أما األوؿ فيتمثؿ في الزواج بدوف شيود أصال،  أنواعوىنا نتطرؽ إلى نوعيف مف 
 . فيتمثؿ في الزواج بحضور الشيود مع التواصي عمى كتمانو والنوع الثاني

 .األول: الزواج بدون شيود الفرع

 إف الحديث عف الزواج بدوف شيود يقودنا ال محالة لمحديث عف نكاح السر، وىو      
 يقع اإلشياد عمى إبرامو مطمقا.ال الذي  الزواج

ف الزوجيف اذا دخال بال اشياد فاف الزواج يفسخ بينيما بطمقة بائنة و ال أفقاؿ المالكية     
و شيد عمى الزواج أحد عمى الزوجيف اف كاف الزواج و الدخوؿ ظاىرا فاشيا بيف الناس 

ف لـ يكف ذلؾ ظاىرا فاشيا إشياد، فإنو ال يجوز ليما الدخوؿ بال أشاىد واحد و لو عمما 
عقد  ألنوكونو يفسخ بطالؽ أو ثبت ببينة، و  قرا بالوطءأف نيما يحداف أإالناس فبيف 

 .2صحيح

                                                      
 .163ردف، د س ف، صد ط، دار النفائس، األ السنة،حكاـ الزواج في ضوء الكتاب و أشقر، عمر سميماف األ-1

 .168ص ،ف، د س ف ب ، د ط، د3خميؿ،جمحمد الخرشي، شرح الخرشي عمى -2
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ثناء العقد و ال اعالف عمى أف الزواج الذي ال يكوف فيو شيود ما الجميور فقالوا أأ    
و بعده، ولكف ال حد فيو لوجود الشبية، و الحدود ندرا بالشبيات، أالدحوؿ يفسخ قبؿ الدخوؿ 

المير عمما بوجود االشياد او لـ يعمما، و لممرأة كامؿ فمتى سقط الحد بعد الدخوؿ وجب 
 .1الصداؽ اف كاف مسمى و صداؽ المثؿ اف لـ يسمى ليا صداؽ

ة عقد الزواج لكف الشيعة اإلمامية ترى أف الشيادة ليست شرطا  مف شروط  صح     
ياسا ذلؾ أف التراضي يكفي النعقاد الزواج  ق ،2الزواج عندىـ بغير شيودوتمامو، ويصح 

عمى كفاية التراضي في باقي المعامالت كالبيع وما فحسبيـ أف اآليات الواردة في شأف 
 .عمى إطالقيا الزواج ال تشترط اإلشياد عميو، فيجب العمؿ بيذه اآليات

 .ج بشيود تواصوا عمى كتمانوزوا  :الفرع الثاني

ظياره،اتفؽ الفقياء جميعا عمى استحباب إعالف النكاح      لكنيـ اختمفوا في حكـ العقد  وا 
بعض الفقياء ىذا النوع  المشيود عميو وتـ التواصي فيو عمى كتماف الشيادة ، مما جعؿ

 عمى قوليف:ختمؼ الفقياء في حكـ ىذا النكاح وقد ا، زواج سر

مر الشيود حيف أاف نكاح السر ىو ما ذىب المالكية في المشيور مف المذىب  ول:القول األ 
بكتمو، أوصي غيرىـ أيضا بكتمو أـ ال، وال بد أف يكوف الموصي ىو الزوج انظـ اليو العقد 

غيره كالزوجة أو ولييا أـ ال، وىذه ىي طريقة ابف عرفة في نكاح السر، و الطريقة األخرى 
لمباجي تقوؿ أف استكماـ غير الشيود نكاح سر أيضا، كما لو تواصى الزوجاف و الولي 

وحكـ ىذا النكاح عندىـ الفسخ اف لـ يدحؿ الرجؿ  الشيود بذلؾعمى كتمو ولـ يوصوا 
  3بيا فرؽ بينيما. ، فاف دخؿبالمرأة

                                                      
 .343ابف قدامة المقدسي، المرجع السابؽ، ص-1

 .72وىبة الزحمي، المرجع السابؽ،ص-2

 .301الموسوعة الفقيية الكويتية، المرجع السابؽ، ص-3
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عميو ذىب الجميور مف الحنفية والشافعية والحنابمة إلى أف النكاح إذا شيد  :القول الثاني
، نكاح جائز واف صرحوا بكراىتو، فيو شيود ال يعتبر سرا ولو تواصوا عميو بالكتماف

ع عميو أكثر مف شخص ال اعتبروا أف حضور الشاىديف ىو في حد ذاتو عالنية فما اطمو 
خرج لمعمف وىو في حالة اجتماع طرفي  مف الشيود إذا جاوز اثنيف فالنكاح، يعتبر سرا
 .1عالنيا ف زوج وزوجة وولي وشاىديف فيعتبرالنكاح م

 .قانونا في الزواج تخمف اإلشيادثر أالمطمب الثاني: 

عمى الناحية القانونية إلى تخمؼ شرط اإلشياد في الزواج مف في ىذا المطمب سنتطرؽ    
 . 02-05أساسيتيف مرتبطتيف بتعديؿ قانوف األسرة الجزائري بموجب االمر رقـ:مرحمتيف 

 وعميو سنبيف أثر تخمؼ اإلشياد قبؿ التعديؿ وبعده.

 قانون األسرة.الفرع األول: أثر تخمف اإلشياد في الزواج قبل تعديل 

ثاره عميو آعتداد بو وترتيب ف الوصؼ الشرعي الذي يوصؼ بو عقد الزواج مف حيث االإ   
زواج فاسد، حيح أو ما زواج صأو عدـ ذلؾ ىو أو شروطو  ألركانوبسبب استيفائو 

ثاره مالـ يقترف بالدخوؿ و يشمؿ آثاره والفاسد ماال تترتب عميو آفالصحيح ما تترتب عميو 
  .2يترتب عميو شيء قبؿ الدخوؿ ، فالباطؿ فاسد و الفاسد باطمو كالىما الو الفاسد الباطؿ

الزواج وشروطو بؿ كاف يدمج  أركافلـ يميز بيف  2005إف المشرع الجزائري قبؿ تعديؿ    
، وىذا ما نصت بينيما أو بعبارة أخرى كاف يعتبر شيادة الشيود ركنا مف أركاف عقد الزواج

:" يتم عقد الزواج مف قانوف األسرة الجزائري والتي حررت كما يمي 09المادة عميو صراحة 
 برضا الزوجين وبولي الزوجة، وشاىدين وصداق"

                                                      
المالكية في باب النكاح، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في الشريعة االسالمية، قسـ  تفردات، عبد المطيؼ بعجي-1

 . 48ص،2010-2009اج لخضر، باتنة،ية و العمـو االسالمية، جامعة الحالشريعة، كمية العمـو االجتماع
 .41ماؿ جبار، المرجع السابؽ، صأزازوف و كمي أ-2
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حيث اعتبر المشرع الجزائري تخمؼ حضور الشاىديف مؤدي إلى فسح الزواج، وىذا ما 
يث ، ح2005مف نفس القانوف قبؿ تعديمو سنة  33و  32نصت عميو صراحة المادتيف 

 حررتا كما يمي: 

يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانو أو اشتمل عمى مانع أو شرط يتنافى " :32المادة 
 .قد أو ثبتت ردة الزوج"ومقتضيات الع

م الزواج بدون ولي أو شاىدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول وال صداق "إذا ت: 33المادة 
 واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن".فيو، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن 

ىنا نالحظ أف المشرع الجزائري اعتبر فسخ عقد الزواج مرتبط باختالؿ أحد أركانو أو 
أما إذا اختؿ  أحد أركانو فيؤدي إلى فسخ  ،اشتمالو عمى مانع أو شرط منافي لمتطمبات العقد

 .1الزواج قبؿ البناء وال يوجب فيو صداؽ

لدخوؿ بيف الزوجيف وكاف الزواج مختال في أحد أركانو وجب ىنا لكف إذا ما حصؿ ا    
 تثبيتو وأوجب فيو صداؽ المثؿ.

وفي حالة إبراـ عقد الزواج واختؿ فيو ركف أو أكثر مف أركانو المذكورة حصرا في نص 
فإف اجتماع تخمؼ  أخرىبعبارة الذكر، فإف ذلؾ يؤدي إلى إبطالو،  المادة التاسعة السالفة

 يؤدي إلى تحوؿ فسخ عقد الزواج إلى جعمو باطال. األخرىع أحد األركاف الشيود م

 قانون االسرة.الفرع الثاني: أثر تخمف اإلشياد في الزواج بعد تعديل 

المؤرخ  02-05إف التعديؿ الذي جاء بو المشرع الجزائري لقانوف األسرة بموجب األمر رقـ: 
:" الزواج ىو عقد منو عمى ما يمي، حيث نصت المادة الرابعة 2005فيفري  27في: 

:"الزواج عقد يتم بين  ىذه المادة حررت في ظؿ القانوف القديـ عمى النحو التاليرضائي" 
                                                      

 .331ضوء قانوف األسرة الجديد ،المرجع السابؽ، ص ، أحكاـ الزواج في العربي بمحاج - 1
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وىنا يتضح جميا أف المشرع قد خالؼ جميور الفقياء ، رجل وامرأة عمى الوجو الشرعي...."
 ضائيا.في تكييفو لعقد الزواج، واعتبره صراحة عقدا ر 

 02-05ت المادة التاسعة نص مف قانوف األسرة الجزائري بموجب األمر رقـ: عدللقد و      
وىنا المشرع نراه تخمى عف بقية نعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين"، :" يكما يمي وحررت 

وأدرجيا في مادة أخرى جديدة  خرى التي أشار إلييا في نفس المادة قبؿ التعديؿاألركاف األ
  .مكرر 09ىي المادة 

 والمتيف حررتا كما يمي:مف ؽ.أ.ج المعدلتيف  33و  32وبالنظر إلى نص المادتيف     

 :" يبطل الزواج إذا اشتمل عمى مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد"32المادة 

 .:" يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا33المادة 

تم الزواج بدون شاىدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبو، يفسخ قبل الدخول وال  إذا
 صداق فيو، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل".

فالمشرع ىنا اعتبر ضمنيا أف عقد الزواج مف العقود الشكمية عمى الرغـ مف اإلشارة      
يالحظ كذلؾ اف الشرع  السابقة الذكر إلى أنو عقد رضائي، و ماإليو في المادة الرابعة 

خالؼ ما ذىب اليو الجميور ومعيـ المالكية الذيف  33الجزائري في الفقرة الثانية مف المادة 
ف جعؿ الزواج يثبت بعد الدحوؿ و ذلؾ بأ قالوا بالتفريؽ بيف العاقديف بطمقة بائنة بعد الدخوؿ

 .1االسالميةبصداؽ المثؿ و ىذا الذي لـ يقؿ بو أحد مف فقياء الشريعة 

في الزواج شرعا  اإلشيادو في األخير و بعد االنتياء مف الفصؿ الثاني المتعمؽ بأحكاـ    
و قانونا، يمكف القوؿ أنو كاف المشرع الجزائري عند تعديؿ قانوف األسرة بموجب األمر 

ا و توضيحا، و الحاجة ماسة لذلؾ أف يتعرض لإلشياد في الزواج فيزيده بيان 02-05رقـ:

                                                      
 .42كمي وجبار أماؿ، المرجع السابؽ، صأزازوف -1



وقانونا شرعا الزواج في اإلشياد أحكام .................................... الثاني الفصل  

 

60 
 

ذ باإلشياد يتميز النكاح عف السفاح، كما أنو ال يقاؿ أف قانوف األسرة قد أحاؿ في مادتو إ
نما يقاؿ ىذا عندما يبذؿ المشرع االسالمية فيما لـ يرد فيو نص، إ الى مبادئ الشريعة 222

قصارى جيده لسد الفراغ التشريعي خاصة وأف القاضي يجد نفسو في حرج عمى أي مذىب 
شياد فراد شرط اإلإالفية، فميس ىناؾ مبرر لممشرع في عدـ المسائؿ الخ فقيي يعتمد في

شروط الشيود و محؿ اإلشياد بالتفصيؿ سرة بحيث تتضمف بمواد حاصة بو في قانوف األ
 عمى غرار التشريعات العربية.
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ال من حيث  اإلشياد في الزواجبواضحا فيما يتعمق  طريقا واحدا و المشرع لم يسمك     
الشروط التي يجب  ، ناىيك عن إىمالو لألوصاف وتخمفووال من حيث أثر  ،الشرعي تكييفو

عقد الزواج مقارنة بجل قوانين  لم يحدد محل اإلشياد فيأن تتوفر في الشيود ، كما أنو 
 األحوال الشخصية لمدول العربية .

 قبل تعديل قانون األسرة ركنا من أركان عقد الزواج عد اإلشياد فمن حيث الحكم فيو     
مكرر  9في المادة  صراحة مم يبين، أما بعد تعديل قانون األسرة فوفق رأي بعض الشافعية

مس العقد جب أن يشيد عمى عقد الزواج في مجأي ي ،ىل اإلشياد شرط لصحة عقد الزواج
، أم ىو شرط لتمام عقد الزواج يجب أن يكون اإلشياد عمى العقد وفق رأي جميور الفقياء

 .قبل الدخول وفق رأي المالكية 

، فيمكن القول أن روط التي يجب أن تتوفر في الشيودأما فيما يتعمق بالصفات والش    
ون األسرة قد أورد شرط التعدد فقط الذي يستشف من خالل كممة المشرع الجزائري في قان

الشروط األخرى فيجب الرجوع إلى  أما، قانون أسرةمكرر  09"شاىدان" المذكورة في المادة 
يل إلى أحكام الشريعة حالتي ت قانون أسرة 222أحكام الشريعة اإلسالمية تطبيقا لممادة 

 ن األسرة والرجوع كذلك إلى قانون الحالة المدنية .اإلسالمية فيما لم يرد فيو نص في قانو 

قانون  33/2تخمف اإلشياد في الزواج الذي أشارت إليو المادة  بأثرأما فيما يتعمق و      
لفقياء من فقا في ذلك رأي الجميور من اافيو و إن اكتفى بالفسخ قبل الدخول مو  األسرة

إال أنو خالف رأي كل الفقياء من شافعية وحنفية وحنابمة ومالكية ، شافعية وحنفية وحنابمة
، بينما ثبت بعد الدخول بصداق المثلفجعمو ي اإلشياد بعد الدخولتخمف فيما يتعمق بحكم 

 رأي كل الفقياء ىو الفسخ بعد الدخول .

 م:رق وليذا كان يفترض من المشرع الجزائري عند تعديل قانون األسرة بموجب األمر     
أن يتعرض لإلشياد في الزواج بمزيد من التفصيل والتوضيح ، وكذلك األمر  02 – 05
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، الذي أبقى عمى المادة  00-14 : بالنسبة لتعديل قانون الحالة المدنية بموجب القانون رقم
، وعميو كان ينيا عقود الزواجلحالة المدنية ومن با مرأتين في عقودإالتي تجيز شيادة  33

الجزائري أن يبدل قصارى جيده لسد الفراغ التشريعي حتى يحد من حاالت  عمى المشرع
 اإلحالة عمى أحكام الشريعة اإلسالمية .

 : وفي األخير يمكن إجمال ما توصمنا إليو في

  وىذا ما أخد ، الرأيا ىذاإلشياد في الزواج شرط في صحة العقد لقوة أدلة أصحاب
 ع الجزائري .شر بو الم

  شيادة عمودي نسب الزوجين مقبولة في النكاح ، بل ىي أولى وذلك لمعرفتيم
 بالزوجين وخمو المرأة من الموانع الشرعية .

 وال يكونحتى يتحقق معنى اإلشياد ال بد أن ينصب اإلشياد عمى اإليجاب والقبول ، 
 في مجمس العقد .اإليجاب و القبول بسماع الشاىدين إال ذلك 

  : فتتمثل في قتراحاتلالأما بالنسبة 

عمى المشرع الجزائري التفصيل في األحكام الخاصة باإلشياد في الزواج المنصوص * 
عمييا في قانون األسرة بذكر الصفات والشروط الواجب توافرىا في الشيود وضرورة 

ذلك بإفراد ىذا الشرط بأكثر من مادة قانونية كما ىو الحال  ، وس العقدمحضورىم مج
 الولي . لمصداق وبالنسبة 

لفصل الثاني من قانون الحالة المدنية أو إضافة مادة جديدة في ا 33تعديل المادة * 
الشروط التي يجب توافرىا في الشيود تكون  تتعمق بالصفات والخاص بعقود الزواج 

 متطابقة مع مواد قانون األسرة بعد تعديل ىذا األخير .
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ث يفسخ عقد الزواج الذي لم يشيد عميو سواء بحي قانون أسرة 33/2تعديل المادة *  
الفقياء مادام أن المشرع الجزائري اعتبر اإلشياد جميور قبل أو بعد الدخول وفقا لرأي 

 في الزواج شرط صحة .

 الدراسة . كون قد أعطينا الموضوع ما يستحقو من الجيد وننتمنى أن  في األخيرو      
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 أوال: المصادر
 برواية حفص القرآن الكريم. 

 :القوانين
I. :القوانين الوطنية 
 النصوص القانونية: -أ 

لقانون المدني المعدل و المتضمن ا 26/09/1975المؤرخ في  58-75أمر رقم:  .1
 .30/09/1975مؤرخة في  78رسمية عدد المتمم جريدة 

المتضمن قانون الحالة المدنية  1970/ 19/02المؤرخ في:  20-70أمر رقم:  .2
 .27/02/1970الؤرخة في:  21رسمية عدد جريدة 

يتضمن قانون األسرة، جريدة  1984/ 09/06المؤرخ في:  11-84قانون رقم:  .3
 .12/06/1984مؤرخة في:  24رسمية عدد 

 11-84: يعدل و يتمم القانون رقم 27/02/2005المؤرخ في:  02-05أمر رقم:  .4
 .27/02/2005مؤرخة في:  15ألسرة، جريدة الرسمية عدد المتضمن قانون ا

-70يعدل ويتمم األمر رقم:  2014/ 08/ 09المؤرخ في  08 – 14قانون رقم  .5
  2014/ 08/ 20المؤرخة في:  49دد رسمية عجريدة  المتعمق بالحالة المدنية، 20

 النصوص التنفيذية: -ب 
يحدد قائمة مطبوعات  16/09/2010المؤرخ في  211- 10 مرسوم تنفيذي رقم:. .1

 . 19/09/2010مؤرخة في:  54الحالة المدنية ، جريدة رسمية عدد 
يحدد قائمة وثائق  02/2014/ 17المؤرخ في:  75 –14مرسوم تنفيذي رقم: . .2

 . 2010- 02 – 26مؤرخو في:  11الحالة المدنية ، جريدة رسمية عدد 
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II. :القوانين األجنبية 

والمعدل تحت  1984سنة  31الصادر تحت رقم: قانون األحوال الشخصية الكويتي .1
 . 2007سنة  66رقم: 

 2001 -52قانون األحوال الشخصية الموريتاني الصادر تحت رقم: . 2
 .2001-06-19  بتاريخ:

بتاريخ:  04 – 22 مدونة األسرة المغربية الصادرة بموجب الظيير الشريف رقم: .3
 .2004فيفري  03

 .2008سنة  28تي الصادر تحت رقم: قانون األحوال الشخصية اإلمارا .4
 .2010سنة  36قانون األحوال الشخصية األردني الصادر تحت رقم:  .5

 ثانيا: المراجع
I. :الكتب 

، مطبعة مصطفى ألبابي 4أبو الوليد ابن رشد، بداية المجتيد ونياية المقتصد، ط .1
 .1975الحمبي و أوالده، مصر، 

، دار المنياج ،جده 1الشافعي، طأبو الحسين يحي، البيان في مذىب اإلمام  .2
،2000. 

أبو العباس أحمد الصاوي، حاشية الصاوي عمى شرح الصغير، د. ط، دار  .3
 المعارف .

، دار 1أبوعبد اهلل محمد الحطاب، مواىب الجميل في شرح مختصر خميل،ط .4
 .2010الرضوان، نواكشوط، 
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، 2، ط7ج، مع حاشية العدوي أبو عبد اهلل محمد الخرشي، شرح مختصر خميل .5
 .   1990مطبعة األميرية، مصر، 

 ، شرح الخرشي عمى خميل، د ط، د ب ن، د س ن. أبو عبد اهلل محمد الخرشي .6
أبو العينين بدران، أحكام الزواج و الطالق في اإلسالم، بحث تحميمي و دراسة  .7

 .1961، مطبعة دار التأليف، مصر، 2مقارنة ،ط
 .1968مكتبة القاىرة، مصر،ابن قدامة المقدسي، المغنى ، د ط،  .8
، مطبعة دار 2ابراىيم البيجوري، حاشية البيجوري عمى شرح ابن القاسم الغزي ، ط .9

 .1990الكتب العممية، بيروت، 
أحمد بن محمد الدردير، أقرب المسالك لمذىب اإلمام مالك، مكتبة أيوب،  .10

 .2000نيجيريا، 
 .2003روت، ، دار الكتب العممية، بي3البييقي، السنن الكبرى، ط .11
 .2004، مطبعة مؤسسة الرسالة ، لبنان ،  1الدارقطني ، السنن ، ط .12
 ، مطبعة ابن تيمية ، القاىرة. د س ن. 2الطبراني، المعجم الكبير ، ط .13
السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية االلتزام، مطبعة  .14

 دار النيضة العربية، القاىرة، دس ن.
أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد وفق أخر العربي بمحاج ،  .15

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1التعديالت ومدعم بأحدث اجتيادات المحكمة العميا ط
2012 . 

و معمقا عميو بمبادئ  05/02العربي بمحاج، قانون األسرة مع تعديالت األمر .16
المطبوعات ، ديوان 3(، ط2006-1966المحكمة العميا خالل اربعين سنة )

 الجامعية، الجزائر.
العربي شحط عبد القادر و نبيل صقر، االثبات في المواد الجنائية، د ط،  .17

 ..2006دار اليدى، 
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، دار ابن  1القاضي عبد الوىاب، اإلشراف عمى نكت مسائل الخالف، ط  .18
 .2008عفان، مصر، 

سالمي و جابر عبد اليادي سالم، أحكام األسرة الخاصة بالزواج في الفقو اال .19
القانون و القضاء، دراسة لقوانين األحوال الشخصية، د ط، دار الجامعة الجديدة 

 .2008لمنشر، مصر، 
، دار الكتب العممية، 1كمال الدين محمد ابن اليمام، فتح القدير ، ط .20

 .2003بيروت، 
، دار الفكر ، دمشق، 7،ج  2وىبة الزحيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو ، ط  .21

1985 . 
ن محمد المحمي، اإلفصاح عن عقد النكاح عمى المذاىب األربعة، حسين ب .22

 .1995، دار القمم العربي، سوريا، 1ط
يوسف دال ندة، الوجيز في شيادة الشيود وفق أحكام الشريعة والقانون وما  .23

 .2005استقر عميو قضاة المحكمة العميا، دار ىومة ، الجزائر، 
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، مطبعة  .24

 والدعوة اإلرشاد، الرياض.
 .1988، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، 3مالك ابن أنس، الموطأ، ط  .25
 .س ن، د ب ن،ددار الفكر العربي ،د ط،األحوال الشخصية ،محمد أبو زىرة .26
محمد كمال الدين إمام و جابر عبد اليادي سالم، مسائل األحوال الشخصية  .27

ة بالزواج والفرقة وحقوق األوالد في الفقو والقانون والقضاء، د ط، منشورات الخاص
 .2003الحمبي الحقوقية، بيروت،

، 1محمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقيية في تمخيص مذىب المالكية، ط .28
 . 2013دار ابن حزم، بيروت، 
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مي، محمد رأفت عثمان، عقد الزواج أركانو وشروط صحتو في الفقو اإلسال .29
 د ط، د ب ن، د س ن.

محمد سمارة، أحكام وأثار الزوجية شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية،  .30
 ،2002، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان ، 1ط

محمد فتح النشار، أحكام شيادة النساء، د ط، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  .31
 .  2006اإلسكندرية، 

، دار الحديث ، القاىرة  1مسمم، ط مسمم بن الحجاج  النيسابوري ، صحيح .32
 ،1991 . 

محمود الشحات إبراىيم ، أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية ، د ط ،د ب  .33
 ن، د س ن.

، مطبعة عالم 1البيوتي، كشاف القناع عن متن االقناع، ، ط منصور .34
 . 1997الكتب، بيروت، 

دار الكتاب  ،1نور الدين أبولحية ، الضوابط الشرعية لحماية الزواج، ط  .35
 الحديث، القاىرة، د س ن.

، دار 3عبد العزيز سعد، الزواج و الطالق في قانون األسرة الجزائري ،ط  .36
 .1995ىومة ، الجزائر، 

أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية عمى  ،عبد الوىاب خالف .37
 ،الكويت ،دار القمم ، 2ط ،وفق مذىب أبي حنيفة و ما عميو العمل بالمحاكم 

1990 . 
، مطبعة مصطفى 2عبد المنعم فرج صده، اإلثبات في المواد المدنية، ط .38

 .1954الحمبي، القاىرة، 
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، مطبعة المكتب اإلسالمي، بيروت، 2عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، ط .39
1983. 

عالء الدين أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق  .40
، دار الكتب العممية، بيروت، 2ل أحمد عبد الموجود، طعمي محمد معوض وعاد

2003. 
، دار البيان 1ن العظيم، طآعماد الدين اسماعيل ابن كثير، تفسير القر  .41

 ..2004الحديثة، القاىرة،
عمر سميمان األشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د ط، دار  .42

 النفائس، االردن، د س ن.
، دار الثقافة لمنشر 1ن األحوال الشخصية ، طعثمان التكروري، شرح قانو  .43

 . 2008والتوزيع، األردن، 
عيسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار،  .44

 .2006عنابة، 
، دار العاصمة لمنشر والتوزيع، 1صالح بن فوزان، الممخص الفقيي، ط .45

 .2002الرياض 
يادي سالم ، مسائل األحوال رمضان عمي السيد الشرنباصي و جابر عبد ال .46

الشخصية الخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق األوالد في الفقو و القانون القضاء 
دراسة لقوانين األحوال الشخصية في مصر و لبنان، منشورات الحمبي، لبنان، 

2008. 
شمس الدين الشربيني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، د  .47

 .2000ممية، بيروت، ط، دار الكتب الع
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قاسم بن عبد اهلل القونوي، أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين  .48
 .2004، دار الكتب العممية، بيروت، 1الفقياء، ط

، مجمع المالك فيد لطباعة المصحف 32مجموع فتاوى ابن تيمية، المجمد  .49
 2009الشريف، المممكة العربية السعودية، 

الفقيية الكويتية، د ط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي، الكويت.  الموسوعة .50
 د س ن.

 
II. :الرسائل و المذكرات الجامعية 

رابح اللو، الشيادة في اإلثبات الجزائي، أطروحة دكتوراه في القانون، كمية الحقوق،  .1
 . 2016-2015، 1جامعة الجزائر

مذكرة مقدمة لنيل درجة عبد المطيف بعجي، تفردات المالكية في باب النكاح،  .2
الماجستير في الشريعة االسالمية، قسم الشريعة، كمية العموم االجتماعية و العموم 

 2010-2009االسالمية، جامعة الخاج لخضر، باتنة،
عبد الناصر حمزة، عقد الزواج عبر وسائل االتصال الحديثة، مذكرة معدة لنيل  .3

ون األسرة، كمية الحقوق، جامعة شيادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قان
 .2014-2013، 1الجزائر

حكمت محمد البسوس، االشياد عمى الطالق و الرجعة و تطبيقاتو في المحاكم  .4
الشرعية في قطاع غزة، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة 
الماجستير في القضاء الشرعي، كمية الشريعة و القانون، الجامعة االسالمية 

 .2010بغزة،
III. :المقاالت 
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شهاد عمى عقد الزواج بين الشريعة و قانون اإل"أكمي زازون و أمال جبار، .1
 .31، العدد 4، ج1حوليات جامعة الجزائر، األسرة الجزائري"

مجمة  ،أحكام الشهادة عمى عقد النكاح في الفقه اإلسالمي"مازن مصباح، " .2
 .2009، 1، العدد11، المجمدجامعة األزىر بغزة

ثبات الزواج العرفي المتنازع فيه دراسة مدعمة باإلجتهاد إ"عبد اهلل حاج أحمد،  .3
، جامعة الوادي، 1، مجمدمجمة الدراسات الفقيية و القضائية، القضائي الجزائري"

2015. 
IV. :المعاجم و القواميس 

 .1993، دار صادر، بيروت، 3ابن منظور، لسان العرب ، ط .1

، دار 2أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ط .2
 المعارف، القاىرة.

V. : :القرارات القضائية 
 24/09/1984 :الصادر بتاريخ 34438 : رقم قرار، المحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .1

  . 1، عدد  1990سنة لمجمة القضائية ،
 ،15/12/1986صادر بتاريخ:  43889، قرار رقم:غرفة األحوال الشخصية و المواريثالمحكمة العميا ،  .2

 . 2، عدد 1993المجمة القضائية لسنة 

المجمة  ،02/01/1989 : بتاريخ  51107 : رقمقرار ، المحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .3
  . 3، ج  1992القضائية لسنة 

المجمة ،  27/03/1989بتاريخ:  53272رقم: ، قراراألحوال الشخصية و المواريثالمحكمة العميا ، غرفة  .4
 .3، عدد1990القضائية لسنة 

 ،11/12/1989 : صادر بتاريخ 56707 : رقم قرار، المحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .5
 غير منشور.

المجمة ،17/03/1992بتاريخ: 81129 :رقم ، قرارالمحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .6
 . 3، عدد1994لسنة القضائية
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غير  ،28/09/1993 : بتاريخ 96238 : رقم ، قرارالمحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .7
 .منشور

النشرة ، 22/03/1994بتاريخ : 102746 :رقم ، قرارالمحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .8
 . 50القضائية، عدد 

المجمة ، 10/02/2011بتاريخ:  600991، قرار رقم:المحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .9
 .2، عدد2011القضائية لسنة 

المجمة ، 12/07/2012بتاريخ: 693621رقم: قرار، المحكمة العميا ، غرفة األحوال الشخصية و المواريث .10
 .2، عدد2012القضائية لسنة 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

 



�

�ا���رس

�



....................................................الفهرس...........................................  
 

73 
 

 10......................................................................مقدمة  

 15.....................................شهاد في الزواج.الفصل االول : ماهية اإل

 16...................................مفهوم اإلشهاد في الزواج. : المبحث األول 

 16...........................................التعريف باإلشهاد. : المطمب األول

 16.................................................الفرع األول: تعريف الشهادة.

 01........................................ دليل مشروعية الشهادة : الفرع الثاني

 00...........................................الشهود. أنواع شهادة الفرع الثالث:

 05.............................الحكمة من اإلشهاد في الزواج. : المطمب الثاني

 05................................................الفرع االول: بالنسبة لمعاقدين

 06................................................بالنسبة لممجتمعالفرع الثاني: 

 08...............التكييف الشرعي والقانوني لإلشهاد في الزواج  : المبحث الثاني

 08.......................التكييف الشرعي لإلشهاد في الزواج . : المطمب األول

 08...................................الزواج صحةلاإلشهاد شرط  : الفرع األول

 22...............................عدم اشتراط اإلشهاد في الزواج  : الفرع الثاني

 24.....................................الزواجنفاذ لاإلشهاد شرط  : الفرع الثالث

 28.......................التكيف القانوني لإلشهاد في الزواج . : المطمب الثاني

 28....التكييف القانوني لإلشهاد في الزواج قبل تعديل قانون األسرة  : الفرع األول



....................................................الفهرس...........................................  
 

74 
 

 29....التكييف القانوني لإلشهاد في الزواج بعد تعديل قانون األسرة  : الفرع الثاني

 33.......................في الزواج شرعا و قانونا اإلشهاد أحكام :الفصل الثاني

 34......................اإلشهاد في الزواج شرعا وقانونا  تحقق : األولالمبحث 

 34....................................محل اإلشهاد في الزواج. : المطمب األول

 34................................الشهادة عمى اإليجاب و القبول. : الفرع األول

 36.................................اإلشهاد عمى مقدار الصداق . : الفرع الثاني

 37.....................................الزوجة. رضاالفرع الثالث  اإلشهاد عمى 

 39....................شروط اإلشهاد في الزواج شرعا و قانونا  : المطمب الثاني

 39.........................................الشروط المتفق عميها  : الفرع األول

 48........................................الشروط المختمف فيها. : الفرع الثاني

 55.................المبحث الثاني: أثر تخمف اإلشهاد في الزواج شرعا وقانونا. 

 55...........................المطمب األول: أثر تخمف اإلشهاد في الزواج شرعا

 55............................................الفرع األول: الزواج بدون شهود.

 56............................زواج بشهود تواصوا عمى كتمانه.  :الفرع الثاني 

 57........................في الزواج قانونا. ثر تخمف اإلشهادأالمطمب الثاني: 

 57..........األول: أثر تخمف اإلشهاد في الزواج قبل تعديل قانون األسرة.الفرع 
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Abstract:

The marriage contract is one of the most important contracts in life of men ,this

is why the Islamic Sharia has organizedit more than other contracts.

it is not sufficient for it to be consensual. Rather,it mlrst be certified by

witnesses who have certain condotions and characterestics in order to make the

marriage both public and legal.

Flowever ;scholars difteredafter agrreeing on the requirement of attestation in

marriage regarding its adaptation befween the pillar and the condition of
truthfulnes and the condition of access.

As for the Algerian legislator ;he took the view of the majoriry of jurists and

considered the presence of witnesss in marriage a conditions of its teuthfulness,but

he ignored the condutions and qualities that witnesses must have.It also stated that

marriage without witnesses is proven after consumption which is not .stated by

the majoriry ofjurists who requir attestation in marriage.


