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على ضوء تعديل  تعدد الزوجات في التشريع الجزائري

 قانون األسرة األخير
 الصالح بن عومر محمدأ.                                
 منغستاتلمركز الجامعي ال       

S 

تعسز ايعٚدات نإ َٛدٛزاڄ ٗ اؿهاضات اييت غبكت اٱغ٬ّ بؿهٌ غرل َِٓٛ 

بؿطٚٙ ٚنٛاب٘, إٍ إٔ دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾهإ أٍٚ إق٬ح ٗ ٖصا ايٓٛاّ 

بٝٓٗٔ إشا َا زعت إٍ شيو  ع٢ً أضب  ظٚدات َؿسز٠ ٗ شيو ع٢ً ايعسٍ. كطت٘ق إٔ

أباست ايتعسز سُٝٓا تسعٛا اؿاد١ إيٝ٘, ٚمل تٛدب٘ ٭ْ٘ ضخك١ ٫ اؿاد١, ؾايؿطٜع١ 

 ٫ قاعس٠ عا١َ. ٞعع١ّ, ٚؾطع ٫ أقٌ ٚ أَط اغتجٓا٥

نُا إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ تعسًٜ٘ يكإْٛ ا٭غط٠ مل ّٓ  تعسز ايعٚدات نُا ؾعٌ        

ٛاّ ايتعسز إؿطع ايتْٛػٞ, بٌ شٖب ٗ شيو َٓش٢ إؿطع إػطبٞ أٜٔ ؾسز ع٢ً ْ

إٍ سس ايتكٝٝس بكٝٛز إدلض ايؿطعٞ ع٢ً غبٌٝ اؿكط , َ  اٱشٕ بايذلخٝل ايصٟ 

 ٜهٕٛ ؼت غًڀ١ ايكانٞ ايصٟ سهُ٘ غرل قابٌ يًڀعٔ .

RESUME: 
     Le principe au mariage fonde entre la femme et l’homme. Mais a 
dans les cas nécessaires et exepcienelle il est permis a mariage avec 
plus d’une épouse (Polygamie), en cas par exemple malade risque a 
épouse au stérilité. Les éroupien en a dit le Polygamie outrage a le 
principe d’égalité, et touché au dignité du femme. 

 

٪نس, عٴٓٝت ب٘ ايؿطٜع١ إٕ اسذلاّ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ أَط ٚادب َ         

اٱغ١َٝ٬ غا١ٜ ايعٓا١ٜ ٚسصضت نٌ ايتشصٜط َٔ تهسٜط قؿٖٛا, أٚ 

 تعطٜهٗا ـًٌ أٚ تعجط ٚانڀطاب تبعاڄ يًؿٗٛات ٚا٭ٖٛا٤ 

ٕ اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً اثٌٓ ؾك٘, ضدٌ ٚاَطأت٘ إٖصا, ٚ       

٘, ٖٞ ا٭قٌ ايڀبٝعٞ ٗ ايعٚد١ٝ نٌ َُٓٗا ٜهٕٛ يٮخط ٜٚهتٌُ ب

 ٜٚؿاضن٘ اؿٝا٠, ضخا٥ٗا ٚؾستٗا, يصتٗا ٚإٔٗا. 

ٚيهٔ قس تسعٛا ايهطٚض٠ إٍ إٔ ٜهٕٛ يًطدٌ أنجط َٔ  ظٚد١ ٗ سا٫ت 

ككٛق١, نإٔ تكاب إطأ٠ َطض َعَٔ, أٚ إٔ  تهٕٛ ايعٚد١ عكُٝاڄ, 
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أٚ ٜهٕٛ َعاز ايطدٌ قٜٛاڄ ٜسؾع٘ إٍ نجط٠ اٱؾها٤, َٚعادٗا ٖٞ 

ٔ اؿطب عسزا نبرل َٔ ايطداٍ ؾتهجط ايٓػا٤ بايعهؼ, ٚنصا عٓسَا تڀش

٫ٚ غبٌٝ إٍ ٓاٜتٗٔ َٔ ايؿػاز ا٭ بايعٚاز, ؾؿٞ  ٖصٙ ا٭سٛاٍ ٜبٝح 

اٱغ٬ّ ايتعسز, قاٍ اهلل تعاٍ " ؾاْهشٛاڃ َا طاب يهِ َٔ ايٓػا٤ َج٢ٓ 

ٚث٬خ ٚضباع ؾإٕ  خؿتِ أ٫ تعسيٛا ؾٛاسس٠ ".
(1)

 

إتعكبٌ َٔ ضداٍ ايسٜٔ  َٚٔ د١ٗ أخط٣, لس إٔ ايػطبٌٝ      

ٚا٫غتؿطاف ٜؿٕٓٛ ١ًٓ قاغ١ٝ ع٢ً اٱغ٬ّ ٚإػًٌُ بػبب تعسز 

ايعٚدات, ٜٚتدصٕٚ َٓ٘ زي٬ٝ ع٢ً انڀٗاز اٱغ٬ّ يًُطأ٠ ٚاغتػ٬ٍ 

 إػًٌُ شلا ٗ إضنا٤ ؾٗٛاتِٗ  ْٚعٚاتِٗ. 

ٗ ٚٗ ٖصا اٱطاض, لس إؿطع اؾعا٥طٟ قس تڀطم إٍ تعسز ايعٚدات       

٠تعسًٜ٘ يكإْٛ ا٭غط
(2)

َٓ٘, ٚسٍٛ ٖصا  10سٝح ِْٛ أسهاَ٘ ٗ إاز٠  

ايٛن  اؾسٜس اْكػِ ايؿك٘ اؾعا٥طٟ إٍ َ٪ٜس إٍ ٖصا ايتكٝٝس ٚاعتباضٙ 

َٴعاضض شلصا ايتؿسٜس ع٢ً اعتباضٙ  َهػبا ؿكٛم إطأ٠ اؾعا٥ط١ٜ, ٚبٌ 

ي٘ ايؿطع َ٪زٟ إٍ غًب سكٛم ايطدٌ ٗ  ٖاضغ١ سكٛق٘ اييت نؿًٗا 

 ٚايكإْٛ.

ٚإثط ٖصا, ٜتػ٢ٓ يٓا ططح اٱؾهاي١ٝ ايتاي١ٝ, ٚإتُشٛض٠ سٍٛ َا١ٖٝ      

؛ ٌٖ أعتدل إؿطع اؾعا٥طٟ َع٢ٓتعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ. 

ايتعسز نأقٌ أّ اغتجٓا٤؟ ٌٖٚ سكط ؾطٚٙ ايتعسز أّ أت٢ بٗا ع٢ً 

تكطف ؾٝ٘ نٝؿُا ؾا٤؟ غبٌٝ إجاٍ ٫ اؿكط؟ ٌٖٚ ايتعسز سل يًعٚز ٜ

 أّ ٖٛ غًڀ١ خٛشلا إؿطع يًكانٞ ست٢ ٫ ٜتعػـ ايعٚز؟ 

ٜٚٴهاف إٍ ٖصا, ٚاْڀ٬قا َٔ ايٛاق  إعاف ايّٝٛ, ٌٖ َٔ       

نٝؿ١ٝ ايًذ٤ٛ إٍ ايتعسز؟ ع٢ً اعتباض  ٌَكًش١ إؿطع إٔ ٜكٝس أٚ ٜػٗ

 آخط سٝح تٴؿرل إٔ ْػب١ ايٓػا٤ ٗ اؾعا٥ط ايّٝٛ تؿٛم ْػب١ ايطداٍ,

اٱسكا٥ٝات إٍ ٚدٛز ٔػ١ ٬ٌَٜ بٓت عاْؼ ٗ اؾعا٥ط
(3)

, ٖٚٛ أَط 

 دس خڀرل.
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ٚيٲداب١ ع٢ً ٖات٘ ايتػا٫٩ت, اْتٗذت إٓٗر ايتشًٌٝ ايٛقؿٞ, َ       

اٱغتعا١ْ بإٓٗذٌ ايتاضىٞ ٚإكاضٕ عٓسَا تكتهٞ زضاغ١ إٛنٛع 

 شيو. 

ُٗٝسٟ تعسز ٚغأقػِ ايبشح إٍ َبشجٌ, أتٓاٍٚ ٗ َبشح 

ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات ايكس١ّ, ثِ ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬. ٚبعسٙ 

أْاقـ ٗ إبشح ا٭ٍٚ تعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, ثِ ٗ إبشح 

 ايجاْٞ أعاجل تعسز ايعٚدات ٗ بعض ايِٓٛ إكاض١ْ. 

٠ إبشح ايتُٗٝسٟ: تعسز ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات ايكس١ّ ٚاؿهاض

 اٱغ١َٝ٬ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: تعسز ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات ايكس١ّ       

 إڀًب ايجاْٞ: تعسز ايعٚدات ٗ اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬       

 إبشح ا٭ٍٚ: تعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ       

 إبشح ايجاْٞ: تعسز ايعٚدات ٗ بعض ايِٓٛ إكاض١ْ      

 دد الصٔدات يف بعض احلضازات الكدميٛ ٔاحلضازٚ اإلضالوٗٛاملبشح التىّٗدٙ: تع

ْٚٴعاجل ٗ ٖصا إبشح َٛنٛع تعسز ايعٚدات ٗ بعض اؿهاضات      

ايكس١ّ, ٚاييت ناْت تبٝح ايتعسز ب٬ سكط, ٖٚصا ٗ َڀًب أٍٚ. ثِ ْعاجل 

ٗ إڀًب ايجاْٞ َػأي١ ايتعسز ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ اييت دعًت ي٘ 

 طٚٙ خاق١.نٛاب٘ ٚؾ

 املطمب األٔه: تعدد الصٔدات يف بعض احلضازات الكدميٛ 

ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ: سٝح ناْت تبٝح ايتعسز َٔ زٕٚ سس, ٚأْبٝا٤ ايتٛضا٠ -0

ْٝعا ب٬ اغتجٓا٤ ناْت شلِ ظٚدات نجرلات, إش دا٤ ٗ ايجٛض٠ إٔ ْيب اهلل 

٤.غًُٝا نإ ي٘ غبعُا١٥ اَطأ٠ َٔ اؿطا٥ط ٚث٬مثا١٥ َٔ اٱَا
(4)

 

 ٜٚكٍٛ ْٝٛؾًس قاسب نتاب" قٛاٌْ ايعٚاز عٓس ايعدلاٌْٝ

ا٭قسٌَ"
(5)

"إٕ ايتًُٛز ٚايتٛضا٠ َعا قس أباسا تعسز ايعٚدات ع٢ً  :

إط٬ق٘, ٚإٕ نإ بعض ايطباٌْٝ ٜٓكشٕٛ بايككس ٗ عسز ايعٚدات, 

ٚإٕ قٛاٌْ ايبابًٌٝ ٚدرلاِْٗ َٔ ا٭َِ اييت أختً٘ بٗا بٓٛ إغطا٥ٌٝ 

 ؼاش ايعٚدات ٚاٱَا٤. اع٢ً َجٌ ٖصٙ ايؿطٜع١ ٗ ْٝعا 
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إػٝش١ٝ ايكس١ّ: مل ٜطز ٗ إػٝش١ٝ ْل قطٜح ّٓ  ايتعسز. -5
(6)

سٝح 

ٜٴؿٝس إٔ ايتعسز دا٥ع, ؾكس قاٍ "ًٜعّ إٔ :ٚضز ٗ بعض ضغا٥ٌ بٛيؼ َا 

ٜهٕٛ ا٭غكـ ظٚدا يعٚد١ ٚاسس٠"
(7)

. ؾؿٞ إيعاّ ا٭غكـ ٚسسٙ بصيو 

 رلٙ, شيو إٔ ضدٌ ايسٜٔ َٓكڀ  عٔ َآضب ايسْٝا.زيٌٝ ع٢ً دٛاظٙ يػ

ٚبكٞ تعسز ايعٚدات َباسا ٗ ايعامل إػٝشٞ إٍ ايكطٕ ايػاب          

, ٜٚكٍٛ ٚغذل َاضى عؿط, نُا دا٤ ٗ تٛاضٜذ ايعٚاز بٌ ا٭ٚضٚبٌٝ

(westermark) ايعامل ايجك١ ٗ تاضٜذ ايعٚاز
(8)

ًَو  ((diarmat: "إٕ زٜاضَات 

ي٘ ظٚدتإ ٚغطٜتإ, ٚتعسزت ظٚدات إًٛى إرلٚؾٓذٌٝ  أٜطيٓس٠ نإ

ّ بعس قًح ٚغتؿايٝا, 0121غرل َط٠ ٗ ايكطٕٚ ايٛغڀ٢...ٚٗ غ١ٓ 

ٚبعس إٔ تبٌ ايٓكل ٗ عسز ايػهإ َٔ دطا٤ سطٚب ايج٬ثٌ, أقسض 

 فًؼ ايؿطْهٌٝ بٓٛضَدلز قطاضاڄ هٝع يًطدٌ إٔ هُ  بٌ ظٚدتٌ.

ٕػٝش١ٝ إٍ إهاب تعسز ايعٚدات, ؾؿٞ غ١ٓ بٌ شٖبت بعض ايڀٛا٥ـ ا

سل -ْاز٣ اي٬َعُسإْٝٛ ٗ َْٛػذل قطاس١, بإٔ إػٝشٞ 0230

ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ي٘ عس٠ ظٚدات, ٜٚعتدل إٛضَٕٛ نُا ٖٛ  –إػٝشٞ

 َعًّٛ إٔ تعسز ايعٚدات ٖٛ ْٛاّ إشلٞ َكسؽ".

ٜٚكٍٛ ا٭غتاش ايعكاز
(9)

ٕ َباسا ع٢ً "َٚٔ إعًّٛ إٔ اقتٓا٤ ايػطاضٟ نا :

إ٫ إط٬ق٘ نتعسز ايعٚدات, َ  إباس١ ايطم ١ًْ ٗ ايب٬ز ايػطب١ٝ , ٫ وسٙ 

َا نإ وس تعسز ايعٚدات َٔ ٚطٚف إعٝؿ١ ايب١ٝ٦ٝ, َٚٔ قعٛب١ دًب 

ايطقٝكات إكب٫ٛت يًتػطٟ َٔ ب٬ز أدٓب١ٝ, ٚضَا ْكح بعض ا٭١ُ٥ 

طع١ٝ. َٚٔ شيو َا بايتػطٟ ٫دتٓاب ايڀ٬م ٗ ساي١ عكِ ايعٚد١ ايؿ

دا٤ ٗ ايؿكٌ اـاَؼ عؿط َٔ نتاب ايعٚاز ا٭َجٌ يًكسٜؼ 

أٚغٝػڀٔ, ؾإْ٘ ٜؿهٌ ايتذا٤ ايعٚز إٍ ايتػطٟ بس٫ڄ َٔ تڀًٝل 

 ظٚدت٘ ايعكِٝ".

إػٝش١ٝ إعاقط٠: تعذلف إػٝش١ٝ إعاقط٠ بايتعسز ٗ أؾطٜكٝا -3

ٚاق  ادتُاعٞ ايػٛزا٤, ؾكس ٚدست اٱضغاي١ٝ ايتبؿرل١ٜ ْؿػٗا أَاّ 

ٖٚٛ تعسز ايعٚدات يس٣ ا٭ؾطٜكٌٝ ايٛثٌٓٝ سٝح ضأٚاڃ إٔ اٱقطاض ع٢ً 

َٓ  ايتعسز وٍٛ بِٝٓٗ ٚبٌ ايسخٍٛ ٗ ايٓكطا١ْٝ, ؾٓازٚا بٛدٛب 
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ايػُاح يٮؾطٜكٌٝ إػٝشٌٝ بايتعسز إٍ غرل سس قسٚز, ٚقس شنط 

ٖصٙ ْٛضدٝ٘ َ٪يـ نتاب "اٱغ٬ّ ٚايٓكطا١ْٝ ٗ أٚاغ٘ أؾطٜك١ٝ"

اؿكٝك١ سٝح قاٍ
(10)

"ؾكس نإ ٖ٪٤٫ إطغًٕٛ ٜكٛيٕٛ أْ٘ يٝؼ َٔ  :

ايػٝاغ١ إٔ ْتسخٌ ٗ ؾ٪ٕٚ ايٛثٌٓٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٚدسْاِٖ عًٝٗا, 

ٚيٝؼ َٔ ايهٝاغ١ إٔ مطّ عًِٝٗ ايتُت  بأظٚادِٗ َا زاَٛا ْكاض٣ 

 ٜسٜٕٓٛ بسٜٔ إػٝح".

ٕػٝش١ٝ ٚدست ْؿػٗا ٜٚهاف إٍ ٖصا, إٔ ايؿعٛب ايػطب١ٝ ا         

ٚغاق١ بعس اؿطبٌ  –تٴذاٙ ظٜاز٠ عسز ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ عٓسٖا 

إظا٤ َؿه١ً ادتُاع١ٝ خڀرل٠ ٫ تعاٍ تتدب٘ ٗ أهاز اؿٌ  –ايعإٝتٌ 

إٓاغب شلا.
(11)

 ٚقس نإ َٔ بٌ اؿًٍٛ اييت بطظت, إباس١ تعسز ايعٚدات. 

ؾًػڀٌ اؿاز أٌَ اؿػٝين, إٔ  ٚٗ ٖصا اٱطاض, ٜٴؿرل زلاس١ َؿيت        

طايبٌ  –أثٓا٤ ٚدٛزٙ ٗ إٔاْٝا  -نباض إػ٪ٚيٌ ٗ إٔاْٝا ناْٛا قس ظاضٚٙ 

َٓ٘ ٚن  قإْٛ ٜبٝح تعسز ايعٚدات َػتُس َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, 

سٝح ٜٛدس ٗ إٔاْٝا ث٬ث١ ٬ٌَٜ أض١ًَ ضًَتٗٔ اؿطب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ, 

تًط َؿطٚع قإْٛ ٜتهُٔ إباس١ تعسز ٚإثط ٖصا ٚنعت سه١َٛ ٖ

ايعٚدات, أ٫ إٔ اؿطب ايعا١ٕٝ ايجا١ْٝ ساٍ زٕٚ  إُاّ ٖصا ا٭َط
(12)

. 

ْٚٛز إٔ ْؿرل ٖٓا إٍ أضا٤ بعض إؿهطٜٔ ايػطبٌٝ ايصٜٔ اغتشػٓٛا       

تعسز ايعٚدات ٚغاق١ عٓس إػًٌُ, سٝح قاٍ ايؿًٝػٛف ا٭ٕاْٞ 

"إٔ قٛاٌْ ايعٚاز ٗ  ٘ "ن١ًُ عٔ ايٓػا٤":ايؿٗرل "ؾٛبٓٗٛض" ٗ ضغايت

أٚضبا ؾاغس٠ إب٢ٓ َػاٚاتٗا إطأ٠ بايطدٌ ؾكس دعًتٓا ْكتكط ع٢ً ظٚد١ 

ٚاسس٠ ؾأؾكستٓا ْكـ سكٛقٓا"
(13)

. 

ٚؼسخ دٛغتاف يٛبٕٛ ٗ "سهاض٠ ايعطب" عٔ تعسز ايعٚدات عٓس 

٘ باي١ُ٥٬ عًٝ ٕإػًٌُ ؾكاٍ: "٫ ْصنط ْٛاَاڄ ادتُاعٝاڄ أم٢ ا٭ٚضبٝٛ

ٗ إزضان٘  ٕنُبسأ تعسز ايعٚدات, نُا أْٓا ٫ ْصنط ْٛاَا أخڀأ ا٭ٚضبٝٛ

نصيو إبسأ, ؾرل٣ أنجط َ٪ضخٞ أٚضبا اتعاْا إٔ َبسأ تعسز ايعٚدات سذع 

ايعا١ٜٚ ٗ اٱغ٬ّ. ٖٚٛ ْٛاّ طٝب ٜعٜس ا٭غط٠ اضتباطا, ّٚٓح إطأ٠ 

اسذلاَا ٚغعاز٠ ٫ تطاُٖا ٗ أضٜٚا."
(14)
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ٍ ٚغذلَاضى ٗ تاضىٜ٘ٚكٛ
(15)

: "إٕ َػأي١ تعسز ايعٚدات مل ٜؿطؽ َٓٗا 

بعس ؼطّ٘ ٗ ايكٛاٌْ ايػطب١ٝ, ٚقس ٜتذسز ايٓٛط ٗ ٖصٙ إػأي١ نط٠ 

بعسا أخط٣, نًُا ؼطدت أسٛاٍ اجملتُ  اؿسٜح ؾُٝا ٜتعًل َؿه٬ت 

ثِ تػا٤ٍ: ٌٖ ٜهٕٛ ا٫نتؿا٤ بايعٚد١ ايٛاسس٠ ختاّ ايِٓٛ  ,ا٭غط٠

ِٛ ْٚٛاّ إػتكبٌ ايٛسٝس ٗ ا٭ظ١َ إكب١ً؟ ثِ أداب قا٬٥: إْ٘ ٚايٓ

غ٪اٍ أدٝب عٓ٘ بآضا٤ كتًؿ١, إش ٜط٣ غبٓػط إٕ ْٛاّ ايعٚد١ ايٛاسس٠ 

ٖٛ ختاّ ا٭١ُْٛ ايعٚد١ٝ, ٚإٔ نٌ تػٝرل ٗ ٖصٙ ا٭١ُْٛ ٫ بس إٔ 

ٚع٢ً ْكٝض شيو ٜط٣ ايسنتٛض يٝبٕٛ إٔ ايكٛاٌْ  ,ٜ٪زٟ إٍ ٖصٙ ايٓٗا١ٜ

غٛف ػٝع ايتعسز. ٜٚصٖب ا٭غتاش إٖطْؿٌٝ إٍ سس ايكٍٛ بإٔ  ١٭ٚضٚبٝا

 ايتعسز نطٚضٟ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً بكا٤ ايػ٬ي١ ا٭ض١ٜ".

ثِ ٜعكب ٚغذل َاضى بذلدٝح إٍ تٛسٝس ايعٚد١ إشا غاضت ا٭َٛض ع٢ً 

 ايٓشٛ ايصٟ أز٣ إٍ تكطٜط.

ٚد١ ٜٚتذ٢ً َٔ خ٬ٍ ٖصا, إٔ ٚغذل َاضى ٜط٣ إٔ ْٛاّ ايع       

ايٛاسس٠ ٖٛ ا٭قٌ, ٚإٔ ْٛاّ ايتعسز ٖٛ ا٫غتجٓا٤ إشا َا زعت ايهطٚض٠ 

أٚ ايٛطٚف إيٝ٘, ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ تصٖب إيٝ٘ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, سٝح 

مل تٓؿ٧ تعسز ايعٚدات ٚمل تٛدب٘, ٚمل تػتشػٓ٘, يهٓٗا أباست٘.
(16)

  ٖٛٚ

 ا٭َط ايصٟ غٓعاؾ٘ بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ ٗ إڀًب إٛايٞ.

 طمب الجاٌ٘: تعدد الصٔدات يف احلضازٚ اإلضالوٗٛ امل

دا٤ اٱغ٬ّ ْٚٛاّ ايتعسز ايؿا٥  ٗ نٌ ؾطا٥  ايعامل ٚؾعٛب٘        

ٚيهٓ٘ مل ٜهٔ ي٘ سس ٫ٚ ْٛاّ ؾهإ أٍٚ إق٬ح ٗ ٖصا ايٓٛاّ إٔ  ,تكطٜبا

قكطٙ ع٢ً أضب  ظٚدات, َؿسزاڄ ٗ شيو ع٢ً ايعسٍ بٝٓٗٔ, عس٫ڄ َازٜاڄ إٍ 

ؿسٚز, ا٭َط ايصٟ غٓتڀطم إيٝ٘, سٝح ْتعطض يهٌ َٔ تعطٜـ أقك٢ ا

 ايتعسز, ثِ سهُ٘, ثِ ؾطٚط٘. 

( تعطٜـ تعسز ايعٚدات-0
(17)

: ٖٛ إٔ ٜتعٚز ايطدٌ أنجط َٔ اَطأ٠ 

داَعاڄ بٝٓٗٔ ع٢ً أ٫ ٜعٜس عسزٖٔ عٔ ا٭ضبع١. أٚ ٜتعٚز أنجط َٔ اَطأ٠ 

٢ أضبع١. ٚزيًٝ٘ َٔ ضد٬ڄ ٚاسساڄ فتُعات عًٝ٘, ع٢ً أ٫ ٜعٜس عسزٖٔ عً

تكػڀٛا ٗ ايٝتا٢َ ؾاْهشٛا َا طاب أ٫ ايكطإٓ قٛي٘ تعإٍ "ٚإٕ خؿتِ 
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تعسيٛا ؾٛاسس٠ أٚ َا أ٫ يهِ َٔ ايٓػا٤ َج٢ٓ ٚث٬خ ٚضباع ؾإٕ خؿتِ 

 ًَهت إّاْهِ شيو أز٢ْ أ٫ تعٛيٛا".

 ٜأخص ا٭سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ اـُػ١ٚسهِ تعسز ايعٚدات:  -(5

ٛ َا إشا نإ ٫ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ايعْا, ًّٚو َٔ ؾكس ٜهٕٛ َباسا؛ ٖٚ -

 ايبا٠٤ َا ٜتعٚز ب٘ أنجط َٔ ٚاسس٠, ٜٚهُٔ ايعسٍ بٝٓٗٔ.

ٚقس ٜهٕٛ غ١ٓ؛ ٖٚٛ َا إشا نإ ٫ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ايعْا ًّٚو َٔ  -

ايبا٠٤ َا ٜتعٚز ب٘ أنجط َٔ ٚاسس٠, ٚنجط ايٓػا٤ ٗ اجملتُ , ٜٚهُٔ 

 ايعسٍ بٝٓٗٔ.

؛ إشا نإ ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ايعٓت ًّٚو ايبا٠٤ ٫ٚ تهؿٝ٘ ٚقس ٜهٕٛ ٚادباڄ -

ظٚد١ ٚاسس٠ ٚنإ ٗ اجملتُ  أعسازا نبرل٠ َٔ ايٓػا٤ ىؿ٢ عًٝٗٔ ايعْا, 

 ٜٚهُٔ ايعسٍ بٝٓٗٔ .

ٚقس ٜهٕٛ َهطٖٚاڄ؛ ٖٚٛ َا إشا نإ ٫ ًّو إ٫ ا٭قٌ َٔ ايبا٠٤, ٫ٚ -

 ىؿ٢ ع٢ً ْؿػ٘ ايعٓت ٚمل ٜهُٔ ايعسٍ بٌ ظٚدات٘.

ٚقس ٜهٕٛ سطاَا؛ ٖٚٛ َا إشا نإ ٫ ٜعسٍ بٌ ظٚدات٘ أٚ نإ ٫ ٜكسض  -

ع٢ً ايٓؿك١ عًٝٗٔ ٫ٚ ىؿ٢ ع٢ً ْؿػ٘ ايعٓت, سٝح ٜكٍٛ ايع١َ٬ 

ايعسًٝٞ:" ا٫قتكاض ع٢ً اَطأ٠ ٚاسس٠ ٚادب عٓس خٛف ايًِٛ"
(18)

 

 ( ؾطٚٙ تعسز ايعٚدات:3

غ١َٝ٬ َبين ( ايعسٍ بٌ ايعٚدات: تعسز ايعٚدات ٗ ايؿطٜع١ اٱ3-0

ع٢ً ايعساي١ ٚايط١ٓ ٚإكًش١ ٚاؿه١ُ, ؾكس شنط اهلل تعإٍ ايعسٍ بٌ 

:"ؾاْهشٛا َا طاب يهِ َٔ ايٓػا٤ َج٢ٓ ٚث٬خ األٔىلايعٚدات ٗ آٜتٌ, 

٫ تعسيٛا ؾٛاسس٠ أٚ َا ًَهت إّاْهِ شيو أز٢ْ أ٫ أٚضباع ؾإٕ خؿتِ 

تعٛيٛا"
(19)

كػ١ُ إاز١ٜ ايؿا١ًَ ٚإطاز بايعسٍ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ اي ,

يًٓؿك١, ْٚٛع١ٝ إػهٔ,  ٚسػٔ إعاؾط٠, ٚإبٝت ٚاؾُاع, ٚاحملب١ 

 ايٛاٖط٠.

بٔ سبإ, ٚاؿانِ ٚٚاؾك٘ اٚٗ ٖصا ضٟٚ أقشاب ايػٓٔ, ٚقشش٘ 

"َٔ ناْت ي٘  ايصٖيب, عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:

ك٘ َا٥ٌ".اَطأتإ, ؾُاٍ ٭سسُٖا دا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾ
(20)

, قٛي٘ الجاٌٗٛ 
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تعإٍ "ٚئ تػتڀٝعٛا إٔ تعسيٛا بٌ ايٓاؽ ٚيٛ سطقتِ ؾ٬ ًُٝٛا نٌ 

إٌٝ ؾتصضٖٚا نإعًك١"
(21)

. ٚإطاز بايعسٍ ٗ اٯ١ٜ ايهط١ّ ايتػ١ٜٛ ٗ 

ايعاطؿ١ ٚاحملب١ ٚإٌٝ ايكًيب ٚايٛدساْٞ, ٖٚصا يٝؼ بٛادب ٭ْ٘ يٝؼ 

ٚدساْ٘ نُا ٜطٜس, يٝشب سػب إضازت٘, باغتڀاع١ اٱْػإ إٔ ٜتشهِ ٗ 

ٜٚبػض سػب إزاضت٘.
(22)

 

ؾإٕ ايعساي١ إڀًٛب١ ٖٞ ايعساي١ ايٛاٖط٠ ٖٚٞ ايعساي١  ؛ٚعًٝ٘       

ٕ ٖصا إايًِٗ  اؿكٝك١ٝ ٚيٝؼ احملب١ ايكًب١ٝ يكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ."

قػُٞ ؾُٝا أًَو ؾ٬ ت٪اخصْٞ ؾُٝا ًُو ٫ٚ أًَو" ٖٚٞ ايعساي١ اؿك١ 

 ييت ٫ ّهٔ اغتڀاعتٗا. ا

 ( أ٫ تؿذلٙ ايعٚد١ عسّ ايتعٚز عًٝ٘:3-5

ٜٚسخٌ ٖصا ايؿطٙ ؾُٝا ٜؿذلط٘ أسس ايعٚدٌ ع٢ً اٯخط ٖا ي٘          

ؾٝ٘ ْؿ  ٚغطض, ٖٚٞ ؾطٚٙ َكذل١ْ بكٝػ١ اٱهاب ٚايكبٍٛ ٫ٚ 

ٜكتهٝٗا ايعكس ٫ٚ ؽايـ أسهاّ ايؿطع, َجٌ اؾذلاٙ عسّ ايتعٚز 

ّ تٛقؿٗا عٔ عًُٗا, ؾُٔ ايعًُا٤ َٔ قاٍ إْٗا ؾطٚٙ عًٝٗا, أٚ عس

ًَع١َ, َِٚٓٗ َٔ قاٍ يٝػت ًَع١َ غٓصنطٖا ٖٓا بإهاظ: 
(23)

 

اؿٓاب١ً: قايٛا إْٗا ؾطٚٙ قشٝش١ ًَع١َ, هب ايٛؾا٤ بٗا, ٚسذتِٗ -

 ٗ شيو قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "إػًُٕٛ عٓس ؾطٚطِٗ".

١, بٌ َهط١ٖٚ, ٫ٚ هب ايٛؾا٤ بٗا, إايه١ٝ: قايٛا إْٗا ؾطٚٙ غرل ًَعَ-

 ٚيهٓ٘ َػتشب. 

 ْٗا ؾطٚٙ غرل ًَع١َ. إاؿٓؿ١ٝ: قايٛا -

ْٗا ؾطٚٙ غرل ًَع١َ, بٌ ًَػا٠ ؾاغس٠ غرل َعتدل٠ إايؿاؾع١ٝ: قايٛا -

ٚايعٚاز قشٝح ٚسذ٘ إايه١ٝ ٚاؿٓٝؿ١ ٚايؿاؾع١ٝ َا ضٟٚ ايبداضٟ 

إ٫ ُٕٛ عٓس ؾطٚطِٗ, " إػً:َعًكا إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ

سطاَا", ٖٚصا ايؿطٙ وطّ اؿ٬ٍ ٖٚٛ يتعٚز  ٌس٫٬ أٚ أسسطّ ؾططا 

 بايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايطابع١.
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مل ٜأخص َصٖب  َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ٜتبٌ يٓا إٔ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ        

َاّ َايو, بٌ أخص بإصٖب اؿٓبًٞ, سٝح َٓ  تعسز ايعٚدات ٗ ساي١ اٱ

 َٔ ايعٚد١ بعسّ ايتعٚز عًٝٗا. ٚدٛز ؾطٙ 

إًش١: َٔ قاغٔ ؾطٜعتٓا ايػطا٤ أْٗا أباسح تعسز  اؿاد١( 3-3

ايعٚدات سُٝٓا تسعٛا اؿاد١ إيٝ٘, ٚمل تٛدب٘ ع٢ً أسس ٭ْ٘ ضخك١ ٫ 

عع١ّ, ٚؾطع ٫ أقٌ ٚأَط اغتجٓا٥ٞ ٫ قاعس٠ عا١َ. ٚاؿاد١ إًش١ ع٢ً 

 قػٌُ عا١َ ٚخاق١. 

 ا٭غباب ايعا١َ:

( ظٜاز٠ ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ, ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ٜؿٗسٙ فتُعٓا ايّٝٛ, ٚقس 0

ٕ أؾطاٙ إأؾاض ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ ٖصا سٝح ٜكٍٛ: "

ايػاع١ إٔ ٜكٌ ايعًِ, ٜٚٛٗط اؾٌٗ, ٜٚٛٗط ايعْا, ٚتهجط ايٓػا٤, ٜٚكٌ 

ايطداٍ, ست٢ ٜهٕٛ ـُػٌ اَطأ٠ ايكِٝ ايٛاسس٠"
(24)

  

عٔ ايٓػا٤ ق١ً بايػ١ ْتٝذ١ اؿطٚب ايڀاس١ٓ, أٚ ايهٛاضخ ( ق١ً ايطداٍ 5

سطبٌ عإٝتٌ َٔ خ٬ٍ ضب  قطٕ, ؾين ؾٝٗا أٚضبا ايعا١َ, ؾكس زخًت 

 –ٚغاق١ إٔاْٝا  –٬ٌَٜ ايؿباب, ا٭َط ايصٟ زؾ  بعض ب٬ز أضٚبا 

ْعٝات ْػا١ٝ٥ تڀايب بايػُاح بتعسز ايعٚدات أٚ بتعبرل آخط أخـ ٚقعا 

يػطبٌٝ ٖٚٛ "إيعاّ ايطدٌ بإٔ ٜتهؿٌ اَطأ٠ أخط٣ غرل ٗ أزلاع ا

ظٚدت٘"
(25)

   

 ا٭غباب اـاق١:

(إٔ تهٕٛ ايعٚد١ عكُٝا ٫ تًس, ؾٗٓا إَا إٔ ٜڀًل ايعٚز ظٚدت٘ 0

ايعكِٝ, أٚ إٔ ٜتعٚز عًٝٗا أخط٣. ٚا٭نطّ يًعٚد١ إٔ تٌٛ ٗ ضباٙ 

 ايعٚد١ٝ.

٫ ٜػتڀ   (إٔ تكاب ايعٚد١ َطض َعَٔ أٚ َعس أٚ َٓؿط, عٝح5

َٴعاؾط٠ ا٭ظٚاز.  ايعٚز إٔ ٜعاؾطٖا 

(إٔ ٜهٕٛ ايعٚز عهِ عًُ٘ نجرل ا٭غؿاض, ٚتهٕٛ إقاَت٘ ٗ غرل بًسٙ 3

تػتػطم ٗ بعض ا٭سٝإ ؾٗٛضا, ٜٚتعصض عًٝ٘ ْكٌ ظٚدت٘ ٚأ٫ٚزٙ نًُا 

غاؾط. ٖٚٓا هس ْؿػ٘ بٌ سايتٌ, إَا إٔ ٜؿب  غطٜعت٘ اؾٓػ١ٝ عٔ 
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 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 إطاض س٬ٍ ايتعسز, أٚعٔ ططٜل ايػؿاح ططٜل ايٓهاح إؿطٚع ٗ

إُٓٛع ٗ إطاض سطاّ ايتًصش, ٫ٚ ؾو إٔ س٬ٍ ايتعسز ٖٛ َكًش١ ايسٜٔ 

ٚا٭خ٬م ٚاجملتُ .
(26)

 

إٔ ٜتُت  ايعٚز بك٠ٛ دٓػ١ٝ داق١, ػعً٘ غرل َهجـ بعٚد٘ ٚاسس٠  (2

إَا يهدل غٓٗا أٚ يهعؿٗا أٚ يڀٍٛ عازتٗا ايؿٗط١ٜ َٚس٠ ْؿاغٗا, ؾٝهٕٛ 

ٌ ايصٟ ٜكتهٝ٘ ايسٜٔ ٜٚؿطن٘ ايتُػو بايعؿ١ ٚايؿطف ٖٛ تعسز اؿ

 ايعٚدات بس٫ َٔ تعسز اـ٬ًٝت.

ٚبعس ٖات٘ ايسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ ٭سهاّ تعسز ايعٚدات ٗ بعض        

اؿهاضات ايكس١ّ ٚاؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ ْتعطض ٗ إبشجٌ إٛايٌٝ  

ا٥طٟ, ثِ بعض ايِٓٛ يسضاغ١ َػأي١ ايتعسز ٗ نٌ َٔ ايتؿطٜ  اؾع

 إكاض١ْ.

 املبشح األٔه: تعدد الصٔدات يف التػسٖع اجلصاٟسٙ 

طايبت بعض إُٓٛات ٚاؾُعٝات إساؾع١ عٔ سكٛم إطأ٠ ٚإڀايب١     

َػاٚاتٗا َ  ايطدٌ, ٗ اجملتُ  اؾعا٥طٟ, بإيػا٤ تعسز ايعٚدات ع٢ً 

َٴٗٓٝاڄ يهطا١َ إطأ٠, َٔ د١ٗ, َٚٔ د١ٗ  أخط٣ يهْٛ٘ كايؿا ٕبسأ اعتباضٙ 

إػاٚا٠ بٌ اؾٓػٌ ايصٟ أقطٙ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ, ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ اييت 

اْهُت إيٝٗا اؾعا٥ط
(27) 

ا٭َط ايصٟ زؾ  إؿطع إٍ تعسٌٜ قإْٛ ا٭غط٠ 

َٴُج١ً ٗ ايٛظٜط٠ إهًؿ١ با٭غط٠ غ١ٓ 00-02 , 0991. ٚقس قبًت ايسٚي١ 

, ٚبعس ث٬ث١ أٜاّ عٌُ, مت ايتبين ايڂُؿذلى تِٓٛٝ يكا٤ َ  سطن١ ايٓػا٤

 يبعض ايتٛقٝات إتُج١ً ؾُٝا ًٜٞ:

سٛط تعسز ايعٚدات, بتؿػرل اٯ١ٜ ايكطآ١ْٝ ا١ُٕٛٓ ي٘ ٚايهٝك١  -0

 َٔ ْڀاق٘, بٗسف تٛطٝس اـ١ًٝ ا٭غط١ٜ.

, َٛاؾك١ بأًٖٝتٗا يتػٝرل أَٛاشلا ٠سٛط ايٛيٞ بايٓػب١ يًُطأ٠ ايطاؾس -5

 َٔ ايكإْٛ إسْٞ. 21طبكاڄ يًُاز٠ 

إيػا٤ ايڀ٬م بإضاز٠ ايعٚز إٓؿطز٠, ٚايصٟ ٜٗسز أَٔ ا٭غط٠ -3
(28)

. 

ٚغٓتٓاٍٚ ٗ َڀًب أٍٚ ؾطٚٙ تعسز ايعٚدات, ثِ ْتڀطم ٗ إڀًب 

 ايجاْٞ إٍ آثاض ايتكٝٝس إؿطٚض ع٢ً تعسز ايعٚدات 

 



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (38) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 املطمب األٔه: غسٔط تعدد الصٔدات 

إعسٍ ٚإتُِ "ٜػُح  02/00ا٭غط٠ َٔ قإْٛ  0تٓل إاز٠      

بايعٚاز بأنجط َٔ ظٚد١ ٚاسس٠ ٗ سسٚز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َت٢ ٚدس 

 إدلض ايؿطعٞ ٚتٛؾطت ؾطٚٙ ١ْٝٚ ايعسٍ. 

هب ع٢ً ايعٚز إخباض ايعٚد١ ايػابك١ ٚإطأ٠ اييت ٜكبٌ ع٢ً ايعٚاز بٗا, -

َػهٔ ٕ ٜكسّ طًب ايذلخٝل بايعٚاز إٍ ض٥ٝؼ احمله١ُ َهإ أٚ

 ايعٚد١ٝ. 

ّهٔ يط٥ٝؼ احمله١ُ إٔ ٜطخل بايعٚاز اؾسٜس إشا أخص َٛاؾكتُٗا -

ٚأثبت ايعٚز إدلض ايؿطعٞ ٚقسضت٘ ع٢ً تٛؾرل ايعسٍ ٚايؿطٚٙ 

 ايهطٚض١ٜ يًشٝا٠ ايعٚد١ٝ".

"يًعٚدٌ  19إعسٍ ٚإتُِ  02/00َٔ قإْٛ ا٭غط٠  09ٚتٓل إاز٠  

س ضزلٞ ٫سل نٌ ايؿطٚٙ اييت ٜطٜاْٗا إٔ ٜؿذلطا ٗ عكس ايعٚاز أٚ ٗ عك

نطٚض١ٜ, ٫ٚ غُٝا ؾطٙ تعسز ايعٚدات ٚعٌُ إطأ٠, َا مل تتٓاؾ٢ ٖصٙ 

 ايؿطٚٙ َ  أسهاّ ٖصا ايكإْٛ".

إٔ ؾطٚٙ ايتعسز عٓس إؿطع اؾعا٥طٟ  0ٜتهح َٔ خ٬ٍ ْل إاز٠ 

 تتٌُ ٗ: 

ٖٚات٘  أ( ٜػُح بايعٚاز بأنجط َٔ ٚاسس٠ ٗ سسٚز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬,

ا٭خرل٠ نُا شنطْا آْؿاڄ قس سسزت ايعسز بأضب  ظٚدات, ٖٚٓا أٚز إٔ أؾرل 

إٍ إًتك٢ اؾاَعٞ بٖٛطإ سٍٛ "ا٭ؾهاٍ ايعٚد١ٝ ٚأؾهاٍ ايٓػب"
(29)

 .

سٝح أؾاض ا٭غتاش ايؿطْػٞ"أٚ يٝؿٝٞ زٜبٛا" ٚايصٟ تٓاٚيت َساخًت٘ 

١ٝ٥ يًذ١ٓ ٚا٫دتٗازات ايكها ١َٛنٛع "ا٭غط٠ ٗ ايكٛاٌْ ا٭ٚضٚبٝ

سكٛم اٱْػإ", أؾاض إٍ إٔ سكٛم ا٭غط٠ َٔ ا٫ختكاقات اؿكط١ٜ 

يًسٚي١ ٚيٝؼ ا٫تؿاق١ٝ ا٫ضٚب١ٝ. ٖٚصا ٜكب ٗ ْؿؼ َا أؾاض إيٝ٘ ايعامل 

" ىه  قإْٛ :" أٜٔ قاcarbonierٍ"ايؿطْػٞ ايهبرل"دٕٛ نطبْٛٝٝ٘" 

١ْٝٛ "اي٬قإْٛ", أنجط َٔ خهٛع٘ يًُؿاِٖٝ ايكاْ ا٭غط٠ يؿطن١ٝ

ٖٛ ا٭غاؽ ٗ عامل ا٭غط٠, ٚايكإْٛ ٖٛ   le non droitٚيًكإْٛ. ؾاي٬قإْٛ

ا٫غتجٓا٤"
(30)
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 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ب(ٚدٛز إدلض ايؿطعٞ: َدلضات ايتعسز ايؿطع١ٝ نجرل٠ شنطْاٖا آْؿاڄ, 

يهٔ إؿطع اؾعا٥طٟ دعًٗا ع٢ً غبٌٝ اؿكط ٖج١ً ٗ إطض إعَٔ 

ايؿطعٞ ٜككس بٗا إدلض ايكاْْٛٞ ٚايعكِ ؾك٘, ٖا هعٌ َٔ عباض٠ إدلض 

ٚيٝؼ ايؿطعٞ بإؿّٗٛ ايٛاغ  يًؿطٜع١.
(31)

  

 53/05/0902ايكازض بتاضٜذ  02/015 :ٚقس سسز إٓؿٛض ايٛظاضٟ ضقِ

 إدلض ايكاْْٛٞ ٗ سايتٌ: 

إشا ناْت ايعٚد١ َطٜه١ َطنا َعَٓا أقعسٖا عٔ ٚادبات ايعٚد١ٝ  -0

 إٓؿٛض إصنٛض "إٔ ع٢ً إٛثل أٚ ٚأؾكسٖا ٚٚٝؿ١ ا٭١ََٛ. ٖٚا دا٤ ٗ

ناب٘ اؿاي١ إس١ْٝ ايتأنس َٔ ٚدٛز إدلض ايؿطعٞ ٫ٚ ٜهتؿٞ ؾٝ٘ 

بإؿاؾ١ٗ أٚ اٱقطاض. بٌ ٫ بس َٔ ؾٗاز٠ طبٝب اختكاقٞ ٜجبت شيو 

 ؾإٕ مل ٜجبت ٖصا, ضؾض إٛثل أٚ ناب٘ اؿاي١ إس١ْٝ إبطاّ ٖصا ايعكس" 

٫ تًس ٚايعٚز َٛي  بايصض١ٜ, شيو إٔ سب  عٓسَا تهٕٛ ايعٚد١ عكُٝا -5

 ايبٌٓ َٔ َكاقس ايعٚاز.

ٚا٬ٕس١ٛ ٖٓا, إٔ سكط َدلضات ايعٚاز ع٢ً ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ ؾك٘       

ؾٝ٘ ْٛع َٔ اٱدشاف. غٛا٤ ٗ سل ايطدٌ أٚ سل إطأ٠, شيو إٔ ٖٓاى 

َٔ إدلضات َا ٜعِٛ ؾأْٗا يٝكٌ بايؿدل إَا إٍ زضد١ اـطٚز عٔ 

ايؿطع, أٚ تڀًٝل إطأ٠ بايطغِ َٔ ضناٖا بايعٚاز عًٝٗا ٫ْعساّ أسهاّ 

إدلضٜٔ ايػايؿٌ. ا٭َط ايصٟ ٜسؾ  ايٓاؽ إٍ ايعٚاز ايؿطعٞ غرل 

 إػذٌ, ا٭َط ايصٟ غٓعاؾ٘  ٫سكا.

ز( تٛؾط ؾطٚٙ ١ْٝٚ ايعسٍ: ٜكٍٛ ا٭غتاش أبٛ ظٖط٠
(32)

ٕ ايعساي١ أَط إ:"

ٚخكٛقا اـٛف َٓٗا, ٚإٔ ايكطإٓ  ْؿػٞ ٫ ٜعًِ ا٭ َٔ د١ٗ قاسبٗا,

ايهطِٜ عٓس َا شنط ايعسٍ أْا٤ ا٭َط إٍ اـٛف َٔ إٔ ٫ ٜعسٍ. نُا قاٍ 

تعإٍ "ؾإٕ خؿتِ ا٭ تعسيٛا" َٓاط١ إٍ أَط ْؿػٞ ٫ هطٟ ؾٝ٘ إثبات 

ايكها٤, َٚا ٫ّهٔ إثبات٘ قها٤ ٫ ٜٛن  ٗ قإْٛ ّٓع٘ ايكها٤". ٚٗ  

ٖٚب١ ايعسًْٝٞؿؼ ايػٝام ٜصٖب ايع١َ٬ 
(33)

ٕ ٖصا ٫ إإٍ ايكٍٛ: "

كٛاٌْ ؾًٔ تػرل ٜػتٛدب إقساض قٛاٌْ خاق١ بٗا, بٌ أْ٘ إشا قسضت اي



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (40) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٕ ٖصٙ ايكهاٜا ؼتاز يهٛابڀٗا ٚنٛابح زاخ١ًٝ ٖٞ ٗ ا٭َط ؾ٤ٞ, ٭

 ايسٜٔ ٚايٛدسإ ٚا٭خ٬م". 

ٖٛ ز( إع٬ّ ايعٚد١ ايػابك١, أٚ ايعهات ايػابكات, ٚإدڀٛب١ اي٬سك١, ٚ

أَط أقاب ؾٝ٘ إؿطع, شيو أْ٘ هٛظ يًعٚد١ أٚ ايعهات ايػابكات 

ٚإدڀٛب١ اي٬سك١ إبسا٤ َٛاؾكتٗٔ أٚ اعذلانٗٔ ٚ٭ٚيٝا٥ٗٔ سل 

ا٫عذلاض نصيو, ٚزيٌٝ شيو َا ٚضز ٗ قشٝح ايػ١ٓ إٔ اٱَاّ ع٢ً بٔ 

أبٞ طايب نطّ اهلل ٚدٗ٘ نإ ظٚداڄ يًػٝس٠ ؾاط١ُ بٓت ايطغٍٛ اهلل ق٢ً 

أبٞ دٌٗ ؾاعذلض ٚايسٖا ايٓيب بٓت عًٝ٘ ٚغًِ ٚأضاز إٔ ٜتعٚز عًٝٗا  اهلل

بٓت٘ ٚبٓت أبٞ اق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ع٢ً عًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ هُ  بٌ 

دٌٗ. ؾًِ ٜتعٚز عًٝٗا ا٭َاّ عًٞ. ٚتؿكٌٝ ايكك١ ٗ نتب اؿسٜح 

 ٚايػ١ٓ ٕٔ أضاز ا٫غتعاز٠. 

بٓا٤ َٔ ايؿطاؾٌ َػتكب٬. ٚٗ ٖصا اٱع٬ّ سؿٛا يك١ً ايطسِ بٌ ا٭

ساييت ايطنا  55/10/0902ٚقس تهُٔ إٓؿٛض ايٛظاضٟ ايكازض بتاضٜذ 

 ٚايعًِ َٔ ايعٚدتٌ يهٔ زا٥ُا ؼت غًڀات ايكانٞ ٚق٬سٝات٘.    

ٖـ( ايذلخٝل بايعٚاز َٔ ض٥ٝؼ احمله١ُ: ٜتٛدب ع٢ً ايؿدل طايب 

ه١ُ, ٖٚصا ا٭خرل ايتعسز إٔ ٜكسّ طًب ايذلخٝل بايعٚاز إٍ ض٥ٝؼ احمل

ّهٓ٘ سػب غًڀت٘ ايتكسٜط١ٜ إٔ ٜطخل بايعٚاز َت٢ أثبت ايعٚز 

ٚأثبت  –ايكاْْٛٞ–َٛاؾك١ ايعٚدات, ثِ أثبت أٜها إدلض ايؿطعٞ 

ايؿطٚٙ ايهطٚض١ٜ يًشٝا٠ ايعٚد١ٝ, َٔ َػهٔ ْٚؿك٘, ٚأثبت قسضت٘ 

ؿٓا  ع٢ً تٛؾرل ايعسٍ, ايعسٍ إازٟ ٫ إعٟٓٛ ٭ْ٘ أَط زاخًٞ نُا أغً

 ايكٍٛ.

َٔ  55/10/0902ٖصا, ٚقس ٚغ  إٓؿٛض ايٛظاضٟ ايكازض بتاضٜذ      

ْ٘ دعٌ إسٝح  اختكاق٘ ٗ ٖصا اجملاٍ, ٔٚظاز َ ٞق٬سٝات ايكان

أَطايعطٜه١ ايكازضَٓ٘ غرل قابٌ ٭ٟ ططٜل َٔ ططم ايڀعٔ
(34)

  

ايكازض بٔ زاٚز. ٜٚؿرل ا٭غتاش عبس
(35)

إٍ إٔ ايذلخٝل بايعٚاز بإشٕ  

انٞ َٔ باب نب٘ ا٭َٛض ّهٔ اعتباضٙ َٔ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ايك
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 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

يًشؿاٚ ع٢ً اجملتُ  ٗ ٚن  غٟٛ, َٚٔ تڀبٝكات قاعس٠ غس ايصضا٥  إش 

 طإا ناْت إباس١ ايتعسز َؿطٚٙ ؾٝٗا ؾطعاڄ ايكسض٠ ع٢ً ا٫تؿام.

ٗ سٌ شٖب ا٭غتاش عبس ايععٜع غعس.
(36)

إٍ ايكٍٛ بإٔ ؾطٙ ايتعسز  

 أ٠ شاتٗا ٫ يًكانٞ ٚسذت٘ ٗ شيو:ٜهٕٛ َٓٛٙ بإط

اٱغ٬ّ ٜعڀٞ إطأ٠ سط١ٜ ا٫ختٝاض ٚإٛاؾك١ ع٢ً إٔ تهٕٛ ظٚد١ -(0

 ثا١ْٝ َٔ عسَٗا. ٫ٚ ٜكِٝ ايكانٞ سادعا بٝٓٗا ٚبٌ ضغبتٗا ٚإضازتٗا.

إٕ اٱْاع اْعكس ع٢ً عسّ اؾذلاٙ إشٕ ايكانٞ ٱباس١ ايتعسز, سٝح -(5

١َٝ٬ ايصٟ اؽصٙ ٗ َ٪ُطٙ ايجاْٞ ٗ دا٤ ٗ قطاض فُ  ايبشٛخ اٱغ

ٗ بػتإ تعسز ايعٚدات َٚس٣ َؿطٚع١ٝ اؾذلاٙ  0912ايكاٖط٠ غ١ٓ 

شٕ ايكانٞ ٱباس١ تعسز ايعٚدات, ٜكطض إ٪ُط إٔ ايتعسز َباح بكطٜح إ

ْكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبايكٝٛز ايٛاضز٠ ؾٝ٘, ٚإٔ ٖاضغ١ ٖصا اؿل 

 ٗ شيو إٍ إشٕ ايكانٞ.َذلٚن١ إٍ تكسٜط ايعٚز ٫ٚ وتاز 

أْ٘ ع٢ً ايكانٞ إ٫ ٕ ن٬ ايطأٌٜ ؾٝ٘ ْػب١ َٔ ايكٛاب. إّٚهٔ ايكٍٛ 

 اي٬چ ٜتعػـ ٗ اغتعُاٍ ٖصٙ ايػًڀ١ اييت َٓش٘ أٜاٖا إؿطع. 

 0/5ٚأٚز إٔ أؾرل ٖٓا إٍ َػأي١ ا٫ختكام اٱقًُٝٞ سٝح تٓل إاز٠ 

عٚاز إٍ ض٥ٝؼ َٔ قإْٛ ا٭غط٠ "...ٚإٔ ٜكسّ طًب ايذلخٝل باي

)َٔ قإْٛ  251/7احمله١ُ ٕهإ َػهٔ ايعٚد١ٝ" ٗ سٌ تٓل إاز٠ 

 (52/15/5110:ٱزاض١ٜ إ٪ضر ٗاإتهُٔ قإْٛ اٱدطا٤ات إس١ْٝ 10/19ٚ

"تهٕٛ احمله١ُ كتك١ إقًُٝٝا, ٗ َٛنٛع ايذلخٝل بايعٚاز َهإ طايب 

َٔ  251اّ إاز٠ ٚطبكا ٕبسأ اـام ٜكٝس ايعاّ تڀبل أسه ايذلخٝل"

  .19/ 10قإْٛ 

ٕ إؿطع اؾعا٥طٟ قس عسز ايكٝٛز ع٢ً َػأي١ ايتعسز ٖٛ ْل أ ٖٚا ٜ٪نس

ايػايـ ايصنط, سٝح قطض أْ٘ ّهٔ يًعٚد١  12/19َٔ ايكإْٛ  09إاز٠ 

إٔ تهُٔ عكس ايعٚاز, أٚ عكس ضزلٞ ٫سل ؾطٙ عسّ ايعٚاز عًٝٗا َٔ 

 ططف ايعٚز.

 
 
 



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (42) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ز تكٗٗد أٔ إلػاٞ تعدد الصٔداتاملطمب الجاٌ٘: آثا

 ْٚصنط َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ: 

غًٝتذ٧ ايطداٍ إٍ ايتعسز ايعطٗ ايصٟ ٫ ّهٔ َعطؾت٘, ٫ٚ  5-0

نبڀ٘, ٫ٚ اٱط٬ع عًٝ٘ ٫ٚ َعاقب١ َطتهبٝ٘.
(37)

 

إشا ايتذأ إًتعَٕٛ إٍ ايتعسز ايعطٗ, ؾإٕ غرلِٖ غًٝتذ٦ٕٛ إٍ  5-5

َٔ ايعٚاز أندل شضٜع١ يًعْا ٚايؿذٛض ايعْا, ٚغٝذسٕٚ ٗ َدلض َٓعِٗ 

َٚا ٜٓذط عٓ٘ َٔ أَطاض.
(38)

 

غرلتؿ  َعسٍ ايڀ٬م, ٭ٕ ايطدٌ غٝذس ْؿػ٘ َهڀطاڄ باغِ  5-3

ايكإْٛ يتڀًٝل ظٚدت٘ ا٭ٍٚ َٔ أدٌ ظٚاد٘ ايجا١ْٝ, ٚتڀًٝك٘ ايجا١ْٝ 

 ٭دٌ إٔ ٫ تڀًل ا٭ٍٚ.إ٫ َٔ أدٌ ظٚاد٘ ايجايج١, َٚا ؾطع ايتعسز 

عا٠ َٓ  ايتعسز ٫ ٜبصيٕٛ أٟ دٗس حملاضب١ ايعْا ٫ٚ ٜعًُٕٛ ؾ٦ٝا إٕ زٴ 5-2

تٓاَٞ ٚاٖط٠ ا٭َٗات ايعاظٜات, بٌ ع٢ً ايعهؼ َٔ ٖصا  ٔيًشس َ

ٜسعٕٛ إتذُ  يتؿِٗ ٖصٙ ايٛٛاٖط, ًٜٚشٕٛ عًٝ٘ إٔ ٜعاٌَ تًو 

ايؿطا٥ح بهٌ إْػا١ْٝ ٚؼهط ٚعڀـ, بُٝٓا مل ٜبصيٛا أٟ دٗس يؿِٗ 

تٚاٖط٠ تعسز ايعٚدا
(39)

. 

ٚبعس ايتعطض يتعسز ايعٚدات ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, ْٴػً٘ ايه٤ٛ       

 ع٢ً ْؿؼ إػأي١ ٗ بعض ايِٓٛ إكاض١ْ ٗ إبشح ايجاْٞ.

 املبشح الجاٌ٘: تعدد الصٔدات يف بعض الٍعي املكازٌٛ.

 , ايتْٛػٞ ٚإػطبٞ.ٚتكتكط ٖٓا ع٢ً ايٓٛاٌَ إػاضبٌٝ

 ات يف التػسٖع التٌٕط٘ تعدد الصٔد املطمب األٔه:

َٔ ف١ً ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايتْٛػ١ٝ. 00ٜٓل ايؿكٌ       
(40)

ع٢ً 

 تعسز ايعٚدات ٖٓٛع. -0أْ٘:" 

نٌ َٔ تعٚز ٖٚٛ ٗ ساي١ ايعٚد١ٝ, ٚقبٌ ؾو عك١ُ ايعٚاز ايػابل  -5

ٜعاقب بايػذٔ ٕس٠ عاّ ٚغڀ١ٝ قسضٖا َا٥تإ ٚأضبعٕٛ أيـ ؾطْو أٚ 

 إٔ ايعٚاز اؾسٜس مل ٜدلّ طبل أسهاّ ايكإْٛ". بإسس٣ ايعكٛبتٌ, ٚيٛ 

"ايعٚاز ايؿاغس ٖٛ ايصٟ اقذلٕ بؿطٙ ٜتٓاؾ٢ َ   :50ٜٚٓل ايؿكٌ

 00ٚ 07ٚ 02ٚ01دٖٛط ايعكس, أٚ اْعكس بسٕٚ َطاعا٠ أسهاّ...ايؿكٍٛ 



(43) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

َٔ ٖصٙ اجمل١ً. ٚإشا ٚقعت تتبعات دعا١ٝ٥ تڀبٝكا ٭سهاّ  51ٚ 09ٚ

 ".اعهِ ٚاسس ٗ اؾط١ّ ٚؾػاز ظٚاداُٖ أع٬ٙ, ؾإْ٘ ٜك  ايبت 00ايؿكٌ 

ٜٛٗط د٬ٝڄ يًعٝإ إٔ إؿطع ايتْٛػٞ مل ٜؿطض قٝٛز ع٢ً تعسز      

ايعٚدات نُا ؾعاٍ  إؿطع  اؾعا٥طٟ, بٌ شٖب بعٝسا ٗ شيو سٝح ْل 

ٜاٙ أْ٘ ظٚاز ؾاغس ْاقا ٗ إٚبكطاس١ ع٢ً سط١َ تعسز ايعٚاز َعتدلا 

 هبٝ٘.شيو ع٢ً إٜكاع عكٛبات ع٢ً َطت

ٚشٖب بعض ايؿك٘.     
(41)

قٛبًت بايطؾض  00ٕ إاز٠ إإٍ ايكٍٛ 

باعتباضٖا سهُا ٫ ٜٓػذِ َ  ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ   rejet socialا٫دتُاعٞ

ا٭خ٬قٞ ٚا٫دتُاعٞ, سٝح ؾأ ا٭ؾطاز إٍ ايتعاٚز عٔ ططٜل ايعٚاز 

أٟ ظٚد١ , ٚٚٗطت عازات ا٫م٬ٍ ايػطبٞ؛  mariage orf ou cotumierايعطٗ

 ؾطع١ٝ ٚعسز َٔ اـ٬ًٝت.

ٜٚؿرل ايسنتٛض ايتْٛػٞ عُاض عبس ايٛاسس عُاض ايساٚزٟ إٍ: "َٓ      

ايتعسز يٝؼ ؾهط٠ َػتشسث١ ٫ٚ َٛقؿا تبٓاٙ إؿطع ايتْٛػٞ َععٍ عٔ 

ا٫ػاٖات ايؿك١ٝٗ, بٌ إٕ عسٜس اجملتٗسٜٔ ٗ َٝسإ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ قس 

١ٝ ًّٝٗا ٚاق  ايع٬قات ايعٚد١ٝ ٗ طايبٛا ب٘ ٚاعتدلٚٙ نطٚض٠ ؾطع

ايعكط اؿانط.
(42)

َاّ قُس عبسٙ أٍٚ ؾكٝ٘ إغ٬َٞ زعا إٍ إش ٜعتدل اٱ

إقطاض إػاٚا٠ بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ َتذاٚظا بصيو نٌ ايذلاخ ايؿكٗٞ, 

َٚعتُساڄ تأًٜٚ٘ اـام يٰٜات ايكطآ١ْٝ, ؾؿٞ تؿػرلٙ ي١ٰٜ "ٚشلٔ َجٌ 

ٜكٍٛ: "ٖصٙ ن١ًُ د١ًًٝ...ؾٗٞ قاعس٠ سٝح ايصٟ عًٝٗٔ بإعطٚف" 

 ن١ًٝ ْاطك١ بإٔ إطأ٠ َػا١ٜٚ يًطدٌ ٗ ْٝ  اؿكٛم"

ٖصا, ْٚٛز اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايكإْٛ ايتْٛػٞ ٜكؿ٘ ايػطبٕٝٛ أْ٘       

أسػٔ قإْٛ عطبٞ إغ٬َٞ ْكـ إطأ٠ ٚسؿٜ نطاَتٗا َتُاؾٝا ٗ 

ق١ َٓٗا اتؿاق١ٝ شيو َ  إٛاثٝل ٚاٱع٬ْات ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ خا

 ايكها٤ ع٢ً ْٝ  أؾهاٍ ايتُٝٝع نس إطأ٠.

 املطمب الجاٌ٘: تعدد الصٔدات يف التػسٖع املػسب٘

ع٢ً أسهاّ تعسز ايعٚدات ٗ َس١ْٚ  21إٍ  21تٓل إٛاز َٔ      

ا٭غط٠ إػطب١ٝ.
(43)

"ّٓ  ايتعسز إشا خٝـ عسّ  21سٝح تٓل إاز٠ 



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (44) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ساي١ ٚدٛز ؾطٙ َٔ ايعٚد١ بعسّ ايعسٍ بٌ ايعٚدات, نُا ّٓ  ٗ

 " ٫ تأشٕ احمله١ُ بايتعسز:  20ايتعٚز عًٝٗا " ٚتٓل إاز٠ 

 إشا مل ٜجبت شلا إدلض إٛنٛعٞ ا٫غتجٓا٥ٞ.-

إشا مل تهٔ يڀايب٘ إٛاز ايهاؾ١ٝ ٱعاي١ اٱَطأتٌ, ٚنُإ ْٝ  اؿكٛم -

 5/ 22از٠ َٔ ْؿك١ ٚإغهإ َٚػاٚا٠ ٗ ْٝ  أٚد٘ اؿٝا٠". ٚتٓل إ

"يًُشه١ُ إٔ تأشٕ بايتعسز َكطض َعًٌ غرل قابٌ ٭ٟ طعٔ. إشا ثبت شلا 

إدلض إٛنٛعٞ ا٫غتجٓا٥ٞ, ٚتٛؾطت ؾطٚط٘ ايؿطع١ٝ, َ  تكٝٝسٙ 

 بؿطٚٙ يؿا٥س٠ إتعٚز عًٝٗا ٚأطؿاشلا". 

ٜٚتذ٢ً َٔ خ٬ٍ ٖات٘ ايٓكٛم إٔ إؿطع إػطبٞ أداظ تعسز      

ٚٙ ٚنٛاب٘ نٓٛرلٙ اؾعا٥طٟ,ايعٚدات يهٔ قٝسٙ بؿط
(44)

ٚشيو ٜأتٞ  

بعس اغتذاب١ إؿطع إػطبٞ يًُڀايبٌ َػاٚا٠ إطأ٠ بايطدٌ ٗ إػطب, 

"....ٚقس غًو د٬ي١ إًو قُس ايػازؽ  سٝح دا٤ ٗ زٜباد١ إس١ْٚ

َؿسزا ع٢ً ا٫يتعاّ بأسهاّ ايؿطع َٚكاقس اٱغ٬ّ ايػُش١, ٚزاعٝا 

اغتٓباٙ ا٭سهاّ, َ  ا٫غتٗسا٤ َا تكتهٝ٘ ضٚح  إٍ إنُاٍ ا٫دتٗاز ٗ

ايعكط ٚايتڀٛض, ٚايتعاّ إًُه١ عكٛم اٱْػإ نُا ٖٛ َتعاضف عًٝٗا 

 عإٝا. " 

.." .ٜٚػتؿـ َٔ ايعباض٠ ا٭خرل٠ "تكتهٝ٘ ضٚح ايعكط ٚايتڀٛض

إعاٖسات ٚإٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ ٚإطأ٠. ٜٚؿرل ا٭غتاش عبس اهلل 

ٜػٞ.ايػٛ
(45)

إٍ أْ٘ ٖا ٜسعٛا إٍ ا٫غتػطاب إٔ إس١ْٚ إػطب١ٝ ؾطعت  

إػڀط٠ يًٛقٍٛ إٍ تٛثٝل عكس ايعٚاز, بُٝٓا أؾكست إس١ْٚ ْؿػٗا 

ٚثٝك١ عكس ايعٚاز قُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ, ٚقٛتٗا اٱيعا١َٝ بهٌ َاز٠ تٓل 

 ع٢ً أْ٘: "َت٢ ثبتت ب٠ٛٓ ايٛيس بأ١ٜ ٚغ١ًٝ َكطض٠ ؾطعا نايؿب١ٗ, أٚ

ا٫غتًشام, أٚ اٱقطاض, أٚ ايب١ٓٝ, أٚ اـدل٠ أقبح ايٛيس ؾطعٝا َجٌ إاز٠ 

. ٚبايتايٞ ؾإٕ َٔ أضاز إٔ ٜعسز ؾػٝعسز 01,022,025,027,020ٚ,011

بسٕٚ ٖصٙ إػڀط٠ اييت ٜطاٖا َعكس٠ َازاَت غت٪زٟ إٍ ٚثٝك١ قس 

ا ؾكست قُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ, َٚازاّ غٝتِ ا٫عذلاف بٛيسٙ ,ٚغٝكبح ؾطعٝ

 َذطز ايؿب١ٗ, أٚ ا٫غتًشام, أٚ اٱقطاض ,أٚ ايب١ٓٝ ,أٚ اـدل٠ ايڀب١ٝ.



(45) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

سٝح تٓل إاز٠  ْٚؿؼ ٖات٘ ايؿهط٠ ُؼ إؿطع اؾعا٥طٟ,     

"ٜجبت ايٓػب بايعٚاز ايكشٝح أٚ باٱقطاض أٚ  َٔ قإْٛ ا٭غط21/0٠

ز بايب١ٓٝ أٚ بٓهاح ايؿب١ٗ أٚ بهٌ ظٚاز مت ؾػد٘ بعس ايسخٍٛ طبكا يًُٛا

 َٔ ٖصا ايكإْٛ" 35ٚ33ٚ32

8 

ٚبعس ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ ٕٛنٛع تعسز ايعٚدات, نًل إٍ إٔ        

ايتعسز نإ َٛدٛزاڄ ٗ اؿهاضات اييت غبكت اٱغ٬ّ بؿهٌ غرل َِٓٛ 

بؿطٚٙ ٚ نٛاب٘, إٍ إٔ دا٤ت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾهإ أٍٚ إق٬ح ٗ 

 ٠ ٗ شيو ع٢ً ايعسٍع٢ً أضب  ظٚدات َؿسز كطت٘ق ٖصا ايٓٛاّ إٔ

بٝٓٗٔ إشا َا زعت إٍ شيو اؿاد١, ؾايؿطٜع١ أباست ايتعسز سُٝٓا تسعٛا 

اؿاد١ إيٝ٘, ٚمل تٛدب٘ ٭ْ٘ ضخك١ ٫ عع١ّ, ٚؾطع ٫ أقٌ ٚ أَط 

 اغتٓا٥ٞ ٫ قاعس٠ عا١َ.

نُا نًل إيٞ إٔ إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ تعسًٜ٘ يكإْٛ ا٭غط٠ مل ّٓ         

ا ؾعٌ إؿطع ايتْٛػٞ, بٌ شٖب ٗ شيو َٓش٢ إؿطع تعسز ايعٚدات نُ

إػطبٞ أٜٔ ؾسز ع٢ً ْٛاّ ايتعسز إٍ سس ايتكٝٝس بكٝٛز إدلض ايؿطعٞ 

ع٢ً غبٌٝ اؿكط, َ  اٱشٕ بايذلخٝل ايصٟ ٜهٕٛ ؼت غًڀ١ ايكانٞ 

 ايصٟ سهُ٘ غرل قابٌ يًڀعٔ.

ػاٚا٠ إطأ٠ ٕ إؿطع اؾعا٥طٟ خه  يتٛدٗات إڀايبٌ َإٖصا, ٚ      

ؾٗٛ ٫ ٜجرل  %,3ٚشيو إٔ ٚاق  ايتعسز ٗ اؾعا٥ط ٫ ٜتذاٚظ ْػب١  بايطدٌ,

إؾهاٍ بٗصا ايؿهٌ ايهبرل ايصٟ تطٚز ي٘ اؾُعٝات إڀايب١ َػاٚا٠ إطأ٠ 

ْ٘ َػا٥ٌ ٚاقع١ٝ أخط٣ ع٢ً إؿطع إٔ هس سًٍٛ أبايطدٌ, ٗ سٌ 

ٚاْتؿاض زٚض  اظبات,دس١ٜ شلا ع٢ً غطاض ٚٗٛض َا ٜػ٢ُ با٭َٗات ايع

اجملتُ  اؾعا٥طٟ إػًِ  ٢ايڀؿٛي١ إػعؿ١, ٖٚٞ ٚٛاٖط نًٗا زخ١ًٝ عً

قٌ ؾس٠ أإتأقٌ. ٚعًٝ٘ ْط٣ إٔ اؿٌ ٜهُٔ ٗ ايتعسز بهٛاب٘ تهٕٛ 

َٔ اييت ٚنعٗا إؿطع ْٚعاٚز اٱؾاض٠ إٍ قٍٛ ايعامل ايؿطْػٞ ايهبرل 

ات٘ َٔ ؾطٚع ايكإْٛ "دٕٛ نطبْٛٝٝ٘" إٕ قإْٛ ا٭غط٠ ؾطع َػتكٌ بص
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سٝح ىه  يؿطن١ٝ "اي٬قإْٛ" ؾٗصا ا٭خرل  اـام ي٘ شاتٝ٘ اـاق١,

 ٚايكإْٛ ٖٛ ا٫غتجٓا٤. ٖٛ ا٭غاؽ ٗ عامل ا٭غط٠,

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
 . 3( ايٓػا٤ اٯ١ٜ 1)

 8984ْٜٛٝٛ  29 ـ:ٖـ إٛاؾل ي 8424ضَهإ  29 :إ٪ضر ٗ 88 -84 :ايكإْٛ ضقِ (2)

 تُِ. إعسٍ ٚإٜتهُٔ قإْٛ ا٭غط٠ 

 .89/28/0282, ايج٬ثا٤ ١َٜٝٛ0803 ايؿذط, ايعسز  (3)

اؿازٟ عؿط َٔ غؿط إًو ا٭ٍٚ. أخصا عٔ؛ عباؽ قُٛز ايعكاز,  اٱقشاح( دا٤ ٖصا ٗ 4)

إطأ٠ ٗ ايكطإٓ, ايڀبع١ ايػازغ١,ْٗه١ َكط يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠, 

 .72, م 0228

 ؼ ايكؿش١أخصاڄ عٔ: ايعكاز, إطد  ايػابل, ْؿ (5)

        Bye. Neufeld      Ancient Hebrew Marriage Law:  

َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطأ٠ بٌ ايؿك٘ ٚايكإْٛ, ايڀبع١ ايجا١ْٝ, زاض ايػ٬ّ يًڀباع١ ( 6)

 . 48م  ,0223, ايكاٖط٠,  ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ

 .78أخصا عٔ: ايعكاز, إطد  ايػابل, م  (7)

 .70يػابل, م عٔ: ايعكاز, إطد  ا اأخص (8)

 . 70ايعكاز, إطد  ايػابل, م  (9)

 .52أخصاڄ عٔ: َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (10)

  .882, م 8980, 85قُس قڀب, ؾبٗات سٍٛ اٱغ٬ّ, زاض ايؿطٚم, برلٚت, ايڀبع١  (11)

قُس ايكاحل ايكسٜل, ْٛاّ ا٭غط٠ ٗ اٱغ٬ّ, زاضَٖٛ٘ يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ ,  (12)

 ,843,م 8999ؾعا٥ط, ا

 .53أخص عٔ: َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (13)

 .53أخص عٔ: َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (14)

 .73أخص عٔ: ايعكاز, إطد  ايػابل, م  (15)

قُس قسٙ, اـڀب١ ٚايعٚاز, طبع١ ثا١ْٝ َعٜس٠ َٚٓكش١, َڀاب  عُاض قطْٞ, بات١ٓ,  (16)

 .390, م 0222

قإْٛ  ػٔ ظقٛض, ؾبٗات قٛاٌْ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٗ ايبًسإ اٱغ١َٝ٬ ٚزؾعٗا,أس (17)

 .05, م 0227ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ ِٛشدا, َٓؿٛضات زاض ا٭زٜب, ٖٚطإ, 

, أخصا عٔ : ايؿٝذ ايسٜٔ, قإْٛ ا٭غط٠  042, م 4ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايتؿػرل إػرل ز (18)

 . 823, م 0223٭١َ, ٚإكذلسات ايبس١ًٜ, ايڀبع١ ٭ٍٚ, زاض ا

 .3غٛض٠ ايٓػا٤  (19)



(47) 

 (02) االجتهـــاد العدد  ....القانونية والشرعية قسم الدراسات 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
, ٚغٓٔ أبٞ 7/63, ٚغٓٔ ايتػا٥ٞ: 3/447ٚغٓٔ ايذلَٝصٟ:  0/040غٓٔ أبٞ زاٚز:  (20)

, ٚايسضا١ٜ ٫بٔ 0/886, ٚإػتسضى ؿانِ: 82/7, ٚقشٝح أبٞ سبإ: 8/633َاد١: 

صٖب إايهٞ خصاڄ عٔ: عبس اهلل ايڀاٖط ايػٛغٞ, َسْٚ٘ ا٭غط٠ ٗ إطاض إأ, 0/66سذط: 

ٚأزيت٘, زضاغ١ تأق١ًٝٝ َكاض١ْ عٌ ن٤ٛ إصاٖب ا٭ضبع١, ايهاتب ا٭ٍٚ, ايعٚاز, ايڀبع١ 

 .887, م 0225ا٭ٍٚ, َڀبع١ ايٓذاح اؾسٜس٠, إػطب, 

 .809غٛض٠ ايٓػا٤ اٯ١ٜ  (21)

قُس أبٛ ظٖط٠ ضٚح ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚٚق  ايتؿطٜ  ايّٝٛ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ, ف١ً  (22)

 .843, م 8976, َاٟ 33ا٭قاي١ , ايعسز 

 .892, 889, 888عبس اهلل بٔ ايڀاٖط ايػٛغٞ, إطد  ايػابل, م  (23)

 .890, أخصا عٔ: عبس اهلل ايػٛغٞ, إطد  , ايػابل, م 8/43قشٝح ايبداضٟ  (24)

 . 56َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (25)

 .58َكڀؿ٢ ايػباعٞ, إطد  ايػابل, م  (26)

َٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ " نٌ إٛاطٌٓ غٛاغ١ٝ أَاّ ايكإْٛ", ٖصا ٚقس  09ٓل إاز٠ ت (27)

اْهُت اؾعا٥ط َ  ايتشؿٜ إٍ اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً ْٝ  أؾهاٍ ايتُٝع نس إطأ٠ 

, ٜٚؿرل 00/28/8996إ٪ضر ٗ  96/58ٚشيو َٛدب ا٭َط ايط٥اغٞ ضقِ  8979يػ١ٓ 

غعس زسًب بايبًٝس٠, ٗ َكاي٘ أِٖ ؼسٜات ا٭غط٠ اؾعا٥ط١ٜ ا٭غتاش بٛؽٌٝ َعڀٞ ظاَع١ 

, 0224ٚايطٖاْات إڀطٚس١" إٓؿٛض ٗ ف١ً ايجكاؾ١ٝ اٱغ١َٝ٬, ايعسز ايتذطٜيب. غ١ٓ 

, إٍ إٔ ايتشؿٜ ايٛاضز ع٢ً ٖات٘ ا٫تؿاق١ٝ قس ضؾ  َٔ ططف ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ 853م 

 . 0224غ١ٓ 

)28  ( Souad Khodja, Nous les Algeriennes, La grande solhtude, Casbah, 
Alger, 2002, P56 et suivantes 

ٕڂٓتك٢ ٗ قها٤ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ, اؾع٤ ا٭ٍٚ, زاض  أخصاڄ عٔ: ؿػٌ بٔ ايؿٝذ آخ ًَٜٛا, ا

 .368, م 0225َٖٛ٘ يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ  , اؾعا٥ط, 

 .8508ايعسز , 04/20/0282اْٛط: ١َٜٝٛ ايؿعب اؾعا٥ط١ٜ, ا٭ضبعا٤  (29)

)30((J) Carbonnier. Flexible droit.Paris.1971.p28 
عٔ: بًشاز ايعطبٞ, ايٛدٝع ٗ ؾطح قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ, اؾع٤ ا٭ٍٚ, ايعٚاز  اأخص

 . 06, م 0225ٚايڀ٬م, ايڀبع١ ايطابع١, زٜٛإ إڀبٛعات اؾاَع١ٝ , اؾعا٥ط , 

قإْٛ ا٭غط٠ اؾسٜس, زاض اشل٬ٍ يًدسَات اٱع١َٝ٬  عبس ايكازض بٔ زاٚز ايٛدٝع ٗ ؾطح( 31)

 .76, م 0224اؾعا٥ط 

قُس أبٛ ظٖط٠, ضٚح ايؿطٜع١ ٚٚاق  ايتؿطٜ  ايّٝٛ ٗ ايعامل اٱغ٬َٞ, ف١ً ا٭قاي١, ( 32)

 . 843, م 8976. ايػ١ٓ اـاَػ١, َاٟ 33ايعسز 

 .870 ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيت٘, اؾعا٤ ايػاب , م( 33)

 . 393قُس قس٠ إطد  ايػابل, م ( 34)

 . 93. ٚبًشاز ايعطبٞ, إطد  ايػابل, م 79عبس ايكازض بٔ زاٚز, إطد  ايػابل, م ( 35)



 بن عومر محمد أ.   ...تعدد الزوجات في التشريع الجزائري 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (48) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
عبس ايععٜع غعس, ايعٚاز ٚايڀ٬م ٗ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ, طبع١ ثا١ْٝ َعٜس٠ ( 36)

ؼ ايسٜٔ, إطد  َٚا بعسٖا. ٚسل 847, م 8989َٚؿتش١, زاض ايبعح, قػٓڀ١ٓٝ, 

 َٚا بعسٖا . 824ايػابل, م 

 . 849بٛ ؽٌٝ َعڀٞ, إطد  ايػابل, م ( 37)

آ٫ف طؿٌ ٜڀًب أٚيٝا٩ِٖ تػذًِٝٗ ٚايكإْٛ ٫ ٜعذلف بِٗ ٭ِْٗ ٚيسٚا َٔ ظٚاز  82( 38)

ؾطعٞ عطٗ غرل َػذٌ ٗ غذ٬ت اؿاي١ إس١ْٝ". طاي  دطٜس٠ ايؿطٚم ايَٝٛٞ, ايعسز 

 .0282/ 20/ 85  ثٌٓ, بتاضٜذ ا٭0852

 .887ايؿٝذ سلؼ ايسٜٔ, إطد  ايػابل,  م ( 39)

إتعًل بإقساض ف١ً ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ بايطا٥س ايطزلٞ ايتْٛػٞ  8956أٚت  83ا٭َط ( 40)

 إعسٍ ٚإتُِ. 8956أٚت  87ايكازض ٗ  66عسز 

)41  ( Cf(M) charfi, les conditions de forme du mariage eu droit tunisien 
t.r.d.1969/70.p25 

 .94أخصا عٔ: بًشاز ايعطبٞ, إطد  ايػابل, م 

عُاض عبس ايٛاسس عُاض ايساٚزٟ, ايع٬قات بٌ ايعٚدٌ, دسي١ٝ ايتكًٝس ٚايتذسٜس ٗ ( 42)

 .898, م 0227ايكاٌْْٛٝ ايتْٛػٞ ٚإكاضٕ, َطنع ايٓؿط اؾاَعٞ, تْٛؼ, 

( 0224ؾدلاٜط  23) 8404شٟ اؿذ١  80قازض ٗ  8 -24 -00ٚٗرل ؾطٜـ ضقِ ( 43)

 َجاب١ َس١ْٚ ا٭غط٠.  72.23بتٓؿٝص ايكإْٛ ضقِ 

 .0224َػتٛس٢ َٔ َس١ْٚ ا٭غط٠ إػطب١ٝ ٗ  0225تعسٌٜ قإْٛ ا٭غط٠ اؾعا٥طٟ ٗ  (44)

 .898عبس اهلل ايػٜٛػٞ, إطد  ايػابل, م ( 45)


