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S 
تبقى للزوج يف الطالق دون الثالث حقوق كثرية، منها: حّقه يف الرجعة مادامت مطّلقته يف 

العدة منه؛ فإذا مارس حّقه يف الرجعة دون قصد اإلضرار بالزوجة عادت آثار عقد الزوجية 

ي  عن ماهية الرجعة يف الرريعة وقاوون اسأسرة من جديد. وحتاول هذه الدراسة أن جت

 اجلزائري، كما تظهر كّم الصيغ الذي يتيحاوه فيها.  

: الطالق الرجعي، الرجعة، صيغ الرجعة، آثار عقد الزواج، فقه الكلمات املفتاحية

 اسأسرة، قاوون اسأسرة.

Abstract: 
The husband keeps his many rights in a non-three divorce, 

including: the right to return to his wife, as long as, his wife 

divorced in several divorce; if exercised his right to return without 

intent to harm his wife returned the effects of the marriage contract 

again. This study attempts to answer the question of what is the 

return (retraction) in the Sharia and the Algerian family law, it also 

reveals the amount of formulas it offers. 

Return  The return (retraction), Revocable devorce, Key words:

.formulas, Effects of marriage contract, Family fiqh, Family law 

 

 مقدمة:

الطالق الرجعي ال يرتت  عليه أثر التفريق يف احلال وال فّك عصمة 

النكاح من الزوج إال بعد اوقضاء العدة. وللزوج قبل اوقضاء اسأجل أن 

يعيد مطّلقته بال عقد جديد وال مهر سأوها يف وظر الررع ال تزال زوجه؛ 

ما معنى الرجعة؟، وهذا ما يسمى يف لغة الفقهاء والقاووويني بالرَّجعة. ف

 وكيف تنعقد فقهًا وقاوووًا؟.

 ولإلجابة على ذينك السؤالني قّسم البحث إىل مبحثني، هما:

 املبحث اسأول: مفهوم الرجعة عند الفقهاء والقاووويني. -

 اسأسرة اجلزائري.الررع وقاوون يف الرجعة املبحث الثاوي: صيغ اوعقاد  -
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 قهاء والقانونيني.املبحث األول: مفهوم الرجعة عند الف

 املطلب األول: تعريف الرجعة لغة واصطالحًا.

الرجعة لغًة من: َرَجع َيْرِجع َرجْعًا الفرع األول: تعريف الرجعة لغة 

ِإّن ﴿وُرُجوعًا وُرْجَعى وُرْجعاوًا وَمْرِجعًا وَمْرِجعًة أي: اوصرف؛ ويف اآلية: 

جوَع وامَلرِجع مصدٌر على [ َأي: الر80ُّ]سورة العلق:  ﴾ِإىل رّبك الرُّْجَعى

بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح جوعة من الّرْجعة املّروالّرُفْعلى، 
(1)

. 

 الفرع الثاني: تعريف الرجعة يف اصطالح علماء الشريعة

الرجعة يف اصطالح علماء املذاه  الفقهية على تعريفات عّدة
(2)

؛ ومنها 

 أوها:

 ديد عقد.عود الزوجة املطلقة للعصمة من غري جت -

 إىل موج  النكاح.امرأَته وولّي وكيل رّد الزوج أو َمن قام مقامه من  -

 إعادة زوجة مطلَّقة غري بائٍن إىل ما كاوت عليه بغري عقٍد. -

املعاوي تعود إىل شيء واحد متقاربة واملالَحظ أّن هذه التعريفات وغريها 

الزوجية كما كان مّتفق عليه يف العموم، وهو: إمكان الزوج إعادة وثاق 

 قبل إيقاع طالقه الصحيح.

وحينما يتحّدث الفقهاء على الرجعة يف كتبهم يتناولون: التعريف بها، 

وأدلة مرروعّيتها، وحكمها، وشروط اوعقادها، وأحوال االوعقاد... وهلّم 

جرًا
(3)

  . 

 املطلب الثاني: تعريف الرجعة يف اصطالح القانونيني.

كّل منظومات قواوني اسأسرة واسأحوال ح الفرع األول: وضع املصطل

الرخصية يف الدول العربية واإلسالمية اليت تستمد مواّدها من الرريعة 

اإلسالمية تواطأت على وضع مصطلح )الرجعة( املوّرد يف لغة القاوون 

 من ذاته الذي يف وضع الفقهاء له.

جعة عن للرالقاووويني ال خترج تعريفات الفرع الثاني: مفهوم املصطلح 

لدى الفقهاء إذ هي منبثقة عنها؛ فعّبروا أحياوًا بلفظ )الرجعة( مفهومها 

وأخرى بلفظ )املراجعة(
(4)

الزوجية استدامة ، واملعنى عندهم واحد وهو: 

 ة،باوقضاء العّد اوتهاء الزوجيةد حّدالذي الرجعي القائمة بعد الطالق 

ة من الطالق العّد املطّلق إذا مل يراجع مطّلقته حتى اوقضت حبيث أّن
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وإذا راجعها أثناء العدة مل يكن للطالق  اوتهت الزوجية بينهما، الرجعي

قات اليت ميلكها الزوج على يطلتعدد الص وقى الرجعي أي أثر سو

زوجته
(5)

. 

- الرجعةمرروعية حكمة تتجّلى  احلكمة من مشروعية الرجعة:

عادة إى الطالق من يف متكني النادم عل-عند الفقهاء كما عند القاووويني

فتكون العدة ؛ صالح سب  اخلالف يف فرتة قريبة وهي العدةإالزوجة و

فهل من  :والتفكري يف مصريها الزوجةمر أيف لنظر بافرصة للزوج إلعطاء 

اخلري واملصلحة عودة احلياة الزوجية فرياجعها قبل اوقضاء عدتها، أم 

بينووة صغرى  تبني منهاخلري يف الطالق فيرتكها حتى تنتهي عدتها و أّن

 متلك فيها وفسها.

 الرريعة يف مفهوم املصطلحوال شّك أّن القاووويني يوافقون علماء 

؟. وجواب اوعقاد الرجعة وأحواهلا)الرجعة(، ولكن هل وافقوهم أيضًا يف 

 ذلك يف املبحث التالي:

الرجعة يف الشرع وقانون األسرة املبحث الثاني: صيغ انعقاد 

 اجلزائري.

الوعقاد الرجعة عند الرجعة يف الشرع طلب األول: صيغ انعقاد امل

الفقهاء صيغ متعددة؛ منها ما هو حمّل اتفاق بينهم، ومنها ما هو خمتلف 

فيه. ويف اجلملة فقد اتفقوا على اوعقاد الرجعة بالصيغ اللفظية اليت 

، ويف املقابل اختلفوا يف الرجعةبالداللة القولية على البعض يسميها 

على الرجعة. وبسط الداللتني الفعلية وعقادها بالصيغ الفعلية أو الداللة ا

 يف الفرعني التاليني:
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عند -تصّح الرجعة الرجعة الفرع األول: الداللة القولية على 

بالقول الدال على ذلك، كأن يقول ملطلقته وهي يف العدة: -الفقهاء مجيعًا

ذا كّل لفظ يؤدي هذا راجعتك، أو ارجتعتك، أو رددتك لعصميت.. وهك

 املعنى. وقد قسم الفقهاء اسألفاظ اليت تصّح بها الرجعة إىل قسمني:

وهذه تصّح بها الرجعة وال حيتاج فيها إىل وية. األلفاظ الصرحية: -1

وألفاظه هي مادة )راجع( و)ارجتع(: راجعتك، وارجتعتك، سأّن لفظ 

اجعها(قوله: )مره فلري )الرجعة( ورد يف حديث رسول اهلل 
(6)

. وال شك 

أن شهرة هذا اللفظ عرفًا كرهرة لفظ الطالق فيه؛ فإوهم يسّمووها 

ويتخّرج أن يكون لفظها هو )َرجعة واملرأَة َرجعية. قال ابن قدامة: 

(الصريح وحده، الشتهاره دون غريه كقولنا يف صريح الطالق
(7)

. 

آخر  وهي كّل لفظ حيتمل معنى الرجعة ومعنى األلفاظ الكنائية:-2

غريها؛ كقوله: أوت عندي كما كنت، أو أوت امرأتي وووى به الرجعة. 

فهذه اسألفاظ الكنائية حتتمل الرجعة وغريها. فمثاًل قوله: أوت عندي كما 

كنت حيتمل كما كنت زوجة وكما كنت مكروهة؛ ولذلك اشرتط الفقهاء 

ته بها ملثل هذه اسألفاظ النية بأن ُيسأل عن مراده منها: فإن كاوت وّي

 الرجعة اوعقدت له، وإاّل فال اوعقاد لرجعة له عليها.

كما ورري أيضًا إىل أن الفقهاء قد اختلفوا يف ألفاظ بذاتها هل هي من 

الصريح أو الكنائي؟، حتصل بها رجعة أم ال؟؛ كقوله هلا: وكحتها، أو 

أّن هذه اسألفاظ -واهلل أعلم-تزوجتها، أو رددتك، أو أمسكتك. والصواب

ع اسأعراف املختلفة يف الوقوعتتب
(8)

. 

اختلف الفقهاء يف صحة اني: الداللة الفعلية على الرجعة الفرع الث

 الرجعة بالفعل وهو املعاشرة اجلنسية للرجعية أو مقدماتها على قولني:

ال تصّح الرجعة بالفعل مطلقا: سواء كان بوطء أو  القول األول:-1

نية الزوج يف الرجعة أو ال. وهو مقّدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا ب

 قول الرافعية وابن حزم.

. وقد اختلفوا اجلمهورتصّح الرجعة بالفعل، وهو قول  القول الثاني:-2

 يف وجه ذلك على ثالثة آراء:
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وهو قول احلنفية، أّن اجلماع ومقدماته تصّح بهما  الرأي األول: -

 الرجعة ولو بدون وية.

الكية، أّن اجلماع ومقدماته تصح بهما وهو قول امل الرأي الثاني: -

 الرجعة بررط النية.

وهو قول احلنابلة، أْن يفّرق يف صحة الرجعة بني  الرأي الثالث: -

 .مبقدماتهوال تصح بالوطء عندهم تصح الرجعة الوطء ومقدماته؛ فإن 

وال شّك أّن لكل رأي دليله وحظه من النظر والرأي
(9)

، وأرى أّن الراجح 

العربة يف فعله بالوطء ومقدماته بنية املرجِتع وقصده؛ وعليه  هنا هو: أن

فتصح الرجعة إن قصدها وفهمت منه بكّل ما يدل عليها مما ذكر سالفَا، 

بل وبغريه كهدية يقدمها، أو إشارة يرري بها، أو أي شيء دّل عليه 

العرف. ويقول ابن تيمية مرجحًا هذا الرأي: )ومالك جيعله رجعة مع 

هو رواية أيضا عن أمحد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به النية، و

باسأصول(اسأقوال وأشبهها الرجعة وهذا أعدل 
(10)

، وهذا احلكم الررعي يف 

هذه املسألة غري حكم مسألة معاشرة املعتدة إن مل يقصد بها الرجعة، 

 وبسطها يف كت  الفقه.

 مالحظة:

هم يف هذه املسألة أّن الرجعة يستنتج املتتبع سأقوال الفقهاء احلافلة يف كتب

عندهم تنعقد بالقول اتفاقًا يف اجلملة، وبالفعل على الراجح من آرائهم. 

أن يكون أمام  -عندهم-وأضيف أّن هذا االوعقاد للرجعة ال يررتط فيه 

بهذه الصيغ املذكورة ولو بدون حضور الرجعة القاضي؛ بل حيصل اوعقاد 

 قاٍض.

اختلف الفقهاء يف حكم  الرجعة؟ مسألة: هل جيب اإلشهاد على

 اإلشهاد على الرجعة إىل قولني:

َفِإَذا ﴿: وجوب اإلشهاد: ومن أدلتهم اسأمر بالرهادة يف قول الرّب -1

َذَوْي  َوَأْشِهُدواَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف 

 [.20]سورة الطالق:  ﴾الرََّهاَدَة ِللَِّهَعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا 
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استحبابه: ومن أدلتهم اآلية السابقة وفسها؛ التفاق العلماء على أن -0

بداية اسأوامر يف اآلية ليست للوجوب )َأْمِسُكوُهنَّ(، )َفاِرُقوُهنَّ(، كما أوهم 

 اتفقوا على أن اسأمر باإلشهاد يف البيع ليس للوجوب.

استحباب اإلشهاد لتوثيق احلقوق-واهلل أعلم-والراجح 
(11)

. 

الرجعة يف قانون األسرة اجلزائري املطلب األول: صيغ انعقاد 

للكرف عما ينعقد من صيغ الرجعة قاوووًا وما ال ينعقد ال بّد من سرد 

اسأسرة اجلزائري قاوون يف وأحكامها املواّد القاوووية اليت وّصت على الرجعة 

 ثّم شرحها ومناقرتها.

اليت نّصت على الرجعة وأحكامها القانونية األول: املواّد الفرع 

حس  آخر تعديل له -جاءت أحكام الرجعة يف قاوون اسأسرة اجلزائري 

 يف ماّدتني هما:-م0222سنة 

من راجع زوجته أثناء حماولة الصلح ال حيتاج إىل عقد جديد،  :05املادة  -

 د.قد جديىل عإومن راجعها بعد صدور احلكم بالطالق حيتاج 

ال ميكن أن يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال  :01املادة  -

ءبعد أن تتزوج غريه وتطلق منه أو ميوت عنها بعد البنا
(12)

. 

وليس يف قاوون اسأسرة اجلزائري مادة أخرى تتطّرق إىل الرجعة وال إىل 

 صيغها واوعقادها.

من القاوون إىل آثار الطالق  21ترري املادة الفرع الثاني: شرح املاّدتني 

الثالث البائن بينووة كربى وأوه ال ينفع الزوَج فيه رجعُته ال الفعلية منها 

وال القولية الكنائية أو الصرحية؛ لبتِّ طالقه بالثالث فال ميكنه مراجعتها 

حتى تنكح زوجًا غريه على ما هو مفّصل يف أحكام الفقه املتفق عليها 

إمجااًل
(13)

. 

قام  -كما هو حال موادَّ أخرى-منه فللغموض املالزم هلا  22ملادة وأما ا

يررحها بعض فقهاء القاوون من أمثال العربي بلحاج وغريه فقالوا: إّوه 

فرل حماولة الصلح اليت  باوتهاء حماولة الصلح وصدور احلكم بالطالق إثر

 -ًاقاووو-؛ سأّن الطالق يسقط حق الزوج يف الرجعة يررف عليها القاضي

ال يقع إال حبكم قضائّي وإذا حكم القاضي بالطالق ال ميكن للزوج أن 

يراجع زوجته إال بعقد جديد، وأثر الطالق يبدأ من يوم النطق بالطالق 
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إذا -جلسات الصلح من قاوون اسأسرة. وأما أثناء  02و 25حس  املواد 

 فينطق هنا القاضي-سريان الدعوى وافق الزوج مبراجعة زوجته أثناء

بالصلح عالوية يف اجللسة
(14)

. 

الرجعة جلسة الصلح أمام الوعقاد  املررع اجلزائري يررتط وواضح أّن

 ،ويكون القاضي قد شهد على ذلك، القاضي قبل صدور احلكم بالطالق

وهي رجعة شرعية وقاوووية
(15)

. 

ثم راجع زوجته دون أن يعرض اسأمر  طلق الزوج يف بيتهما لو أما و

القاوون مل يتطّرق هلذه املسألة سأّن القضاء ال يبّت يف  فإّن على القاضي

 املسائل اليت ال ترفع إليه.

ما فهمه  -قبُل-الرجعة عن مسألة حكم اإلشهاد على  -هنا-ويتفّرع 

البعض من القاوون استنباطًا أّن الزوج لو راجع زوجته دون أن يعرض 

ة االحتياط، جي  اإلشهاد على الرجعة لزياد اسأمر على القاضي فإوه

ويكون ذلك بإعالم اسأهل واسأقارب باملراجعة
(16)

. 

مل تتطّرق إال إىل حالة  05إّن املادة  05 الفرع الثالث: مناقشة املادة

واحدة وصيغة واحدة من حاالت وصيغ اوعقاد الرجعة. وكان ميكن 

الصيغ اسأخرى املتفق عليها ولو -على اسأقل-للمررع اجلزائري أن يدرج 

مرفوعة إىل القضاء؛ حتى ال يصبح الطالق والرجعة فيه  كاوت غري

 ُألعوبة يف أيدي السفهاء.

إذا  وه من اجلدير بالذكر أن وقول: إّن توجيه فقهاء القاوون بأوهأكما 

حكم القاضي بالطالق ال ميكن للزوج أن يراجع زوجته إال بعقد جديد، 

لطالق من توجيه صائ  صحيح سأّن تطليق القاضي على الزوج ينقل ا

الرجعي يف حقه إىل الطالق البائن بينووة صغرى؛ فترتت  عليه آثار 

الطالق اليت تبدأ من يوم النطق بالطالق. ومنها: أّن الزوجة متلك وفسها 

 وال حّق له يف رجعتها إال إذا شاءت بعقد ومهر جديدين.

 خامتة:

وون اهلل ينكرف للمقارن بني شريعة اهلل وقاوون البرر أّن الفرق بني قا

وقاوون البرر كالفرق بني اهلل والبرر؛ فقواوينه ال حتتمل اخلطأ سأّوها حتيط 
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باملركل من كل جواوبه، وسأّن واضعها رّب ال خيطئ، وخالق عامل 

مبخلوقاته. فقد سّنها عن علم وخربة مسبقني، وجعلها تتناس  مع تواتر 

 الزمن.

واء يف أحكام اسأسرة أو يف س-وذلك سأّن أحكام الفقه احملكمة يف الرريعة 

الذي قال:  ليست من اجملتهدين والفقهاء، بل هي من وضع اهلل -غريها

 .[11]سورة امللك:  ﴾أال يعلم َمن وهو اللطيف اخلبري﴿

فإوه ما من تقنني برري إال ويعرتيه النقص؛ سأن قواوني البرر  ؛وعليه

فالقاوون الذي أسست طبقا لنظرية التجربة، أو وظرية النجاح والفرل؛ 

 ال ينفع يغّير أو حيوَّر...

رغم جدارتها علميا إال أوها ستفرل إذ أوها ال تأخذ النظريات لكن هذه 

بعني االعتبار اسأهواء والغرائز واملراحة واملطامع البررية املخلوقة معه 

 واملفطور عليها.

وإن امرأة خافت من بعلها وروزًا أو إعراضًا فال جناح  ﴿: يقول اهلل 

عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري وأحضرت اسأوفس الرّح 

، [105]سورة النساء:  ﴾وإن حتسنوا وتتقوا فإّن اهلل كان مبا تعملون خبريا

 أعلم وهو ولي التوفيق.واهلل 

 نتائج الدراسة:

بالقول الصريح والكنائي الرريعة متعّددٌة أّن صيغ اوعقاد الرجعة يف -1

، وأما يف -مع ترجيح اعتبار العرف يف كل ما يدل على الرجعة–والفعل 

قاوون اسأسرة اجلزائري فمنحصرٌة يف صيغة واحدة مرروط هلا حضور 

 القاضي.

جعة يف الرريعة أمشل وأوسع ملا يف واقع الناس أّن صيغ اوعقاد الر-2

جتسيدًا للحكمة من الرجعة وهي: إتاحة الفرصة سأوبة الزوج إىل زوجه 

 دفعًا الستمرارية امليثاق الغليظ بينهما.

أّن ودرة الرروح لقاوون اسأسرة اجلزائري من فقهاء القاوون يوقع يف -3

 املتمّرس من جهة، الفهم من غريلقصور حماذير التطبيق والتنزيل؛ 

 عن مباويه من جهة أخرى.املنبثقة ولالحتماالت املربكة يف فهم املعاوي 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=356&idto=356&bk_no=51&ID=343#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=356&idto=356&bk_no=51&ID=343#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=356&idto=356&bk_no=51&ID=343#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=356&idto=356&bk_no=51&ID=343#docu


(122) 

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

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أّن صيغ اوعقاد الرجعة يف عمومها ترجع إىل الفتوى من املفيت الذي -4

ميارس سلطته التقديرية يف اإلعالم باحلكم للمسألة املعينة؛ ويف املقابل 

من قاوون اسأسرة يغّي  السلطة  05للرجعة يف املادة الصيغة الفريدة أّن 

 يف موافقة الزوج على الرجعة أمامه.للقاضي وحيصر املسألة التقديرية 

أّن يف تنويع الصيغ يف اوعقاد الرجعة مراعاًة الختالف طبائع الناس -0

 ومزاجاتهم املتنوعة، مما ُيظهر حيوية الرريعة وروحاويتها.

 التوصيات:

من الترريح والتحليل بقناعة مشوهلا إعطاء مسائل الترريع حقها -1

 وصالح إعماهلا يف الواقع واملتوقع من أحوال الناس غري املتناهية. 

من حمامني وقضاة إلثراء مواّد قاوون القاوون استغالل خربات رجال -2

اسأسرة مبا ال يتعارض مع الرريعة السمحة، وتطعيمها مبا يرفع عنها 

 الوصف بالقصور واإلوتقائية.

فقهاء القاوون املتمرسني لررح حتقيق مناطات اسأحكام من مواّد  حّث-3

 القاوون، وبيان حماسن تنزيالتها.

تقنني اسأحكام الررعية يف مواد تضاف لقاوون اسأسرة دعمًا للنقص -4

 احلاصل يف صيغ اوعقاد الرجعة فيه.

 اهلوامش واملراجع املعتمدة 

                                                 
 (.114/8) هـ1111 ،3ط بريوت، صادر، دار العرب، لسان مكرم، بن حممد منظور ابن ينظر: -(1)

 لعلمية،ا الكت  دار اسأربعة، املذاه  على الفقه عوض، حممد بن الرمحن عبد اجلزيري، ينظر: -(2)

 (.377/4) م، 0223 ،3 ط بريوت،

 املقارن. والفقه املذهيب الفقه كت  ذلك يف تراجع -(3)

 اسأحوال مسائل يف التقاضي إجراءات قاوون على التعليق فرغلي، مصطفى ،الرقريي ينظر: -(4)

 م،0222 ،1ط ،القاهرة ،البررى دار اخللع، دعوى يف العملية املركالت شرح مع الرخصية

 (.122ص)

 ،1ط ،اإلسكندرية ،الفنية اإلشعاع مطبعة الرخصية، اسأحوال قاوون شرح اجلدار، سعيد ينظر: -(5)

 (.110ص) م،0221

 النساء طلقتم إذا النيب أيها يا)) تعاىل: اهلل قول باب: ،2021 برقم: البخاري ومسلم. البخاري أخرجه -(6)

  اهلل رسول أمور من املختصر حيحالص املسند اجلامع ((،العدة وأحصوا لعدتهن فطلقوهن

 و: (،7/11) هـ، 1100 ،1ط النجاة، طوق دار الناصر، واصر بن زهري حممد حتقيق: ،وأيامه وسننه

 ويؤمر الطالق وقع خالف لو وأوه رضاها بغري احلائض طالق حتريم باب: ،1171 برقم: مسلم
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 (.0/1203) تاريخ، بدون بريوت، العربي، الرتاث إحياء دار الباقي،

 (.7/201) تاريخ، بدون مصر، القاهرة، مكتبة ،املغين -(7)

 تاريخ، بدون القاهرة، احلديث، الكتاب دار الزوجية، عصمة حّل آثار الدين، وور حلية أبو -(8)

 بتصرف. (111-113ص)

 (.110-111ص) السابق، املرجع ينظر: -(9)

 (.2/223) هـ،1350 ،1ط بريوت، املعرفة، دار خملوف، حممد حسنني حتقيق: الكربى، الفتاوى -(10)

 العلوم كلية بها، الزوجة وإعالم الرجعة على اإلشهاد مقال: ،حكم حممد زيعز حممود عبد ينظر: -(11)

 يوم: ،0 الرجعة اسأسرة، فقه مقال: اسألوكة، عوموق (.32-02ص) ،اسأوبار جامعة اإلسالمية،

 م.01-22-0213

 (.13ص) م،0222 اجلزائر، للكتاب، النجاح دار اسأسرة، قاوون ديدان، مولود -(12)

 دار مقاروة، فقهية دراسة اجلزائرية، اسأسرة قاوون من وآثاره الطالق مربوك، املصري ينظر: -(13)

 (.110ص) ئر،اجلزا والتوزيع، والنرر للطباعة هومة

-HTTP://DROIT املرّرع، يتبّناه الذي الطالق أوواع تلمسان، -احلقوق مدووة موقع ينظر: -(14)
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 (.303ص) ،م2002 اجلزائر،

 شهادة لنيل حبث ،واحنالله الزواج على احلق استعمال يف التعسف فكرة أثر خبتة، بولةلب ينظر: -(16)

 السنة ئر،اجلزا ،-عكنون بن- احلقوق كلية عكاشة، الدين حميي إشراف: القاوون، يف املاجستري
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