د .حممود رمضان

الزواج املدين

الزواج املدني
د .محمود رمضان
خطة البحث:
املبحث التمهيدي :مدخل إىل الزواج الشرعي والزواج املدين:
املطلب األول :مدخل إىل الزواج الشرعي:
املسألة األوىل :تعريف الزواج اإلسالمي لغة وشرعاً ودليل مشروعيته.
املسألة الثانية :أمهية األحكام الشرعية يف تنظيم الزواج.
املطلب الثاين :مدخل للتعرف على الزواج املدين.
املسألة األوىل :تعريف الزواج املدين ،ونبذة عن مراحل نشأته.
املسألة الثانية :حقيقة الزواج املدين.
املطلب الثالث :بني يدي البحث:
املسألة األوىل :صورة املسألة املدروسة.
املسألة الثانية :حترير حمل النزاع يف البحث.
املبحث األول :أمور يف الزواج املدين ال أتثري هلا على صحة العقد يف الزواج الشرعي.
املطلب األول :ما وافق الزواج اإلسالمي من حيث الشكل.
املسألة األوىل :فرتة اخلِطبة.
املسألة الثانية :اشرتاط الشهود يف العقد.
املطلب الثاين :ما وافق به وحداً من املذاهب الفقهية:
املسألة الوحيدة :وجود الويل يف عقد النكاح ،ويلحق به مسألة هل حيق للويل إجبار
الفتاة أم ال؟
املطلب الثالث :ما يرتتب على الزواج الشرعي.
املسألة األوىل:وفيها حكم النفقة والكسوة والسكىن،وهي ما تركها الزواج املدين
التفاق الطرفني.
املسألة الثانية :املهر ،وهو ما ليس له وجود يف الزواج املدين.
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املبحث الثاين :أمور تتعارض مع أحكام الزواج الشرعي .وال ميكن قبوهلا.
املطلب األول :ما ال أتثري له على صحة العقد:
املسألة األوىل :إابحة التبين.
املسألة الثانية :حترمي الطالق.
املسألة الثالثة :مدة العدة.
املسألة الرابعة :منع تعدد الزوجات.
املطلب الثاين :ما له أتثري على صحة العقد:
املسألة األوىل :الصيغة.
املسألة الثانية :حمل العقد .ويناقش فيه نقطتان:
النقطة األوىل :اختالف الدين ،وينتج عنها التوارث.
النقطة الثانية :حمرمات الرضاع.
املطلب الثالث :ويتضمن نتيجة ما سبق .أو حكم الشريعة اإلسالمية يف الزواج املدين.
(الرتجيح)
املبحث الثالث :موقف القانون والكنيسة من الزواج املدين:
املطلب األول :موقف القانون من الزواج املدين.
املطلب الثاين :موقف الكنيسة من الزواج املدين.
املبحث الرابع:ملحق البحث:
املطلب الرابع :ما خيالف الشريعة اإلسالمية يف قانوين األحوال الشخصية التونسي واللبناين.
املسألة األوىل :ما خيالف الشريعة من قانون األحوال الشخصية التونسي.
املسألة الثانية :ما خيالف الشريعة من قانون األحوال الشخصية االختياري اللبناين.
اخلامتة
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املبحث التمهيدي :مدخل إىل الزواج الشرعي والزواج املدين:
املطلب األول :مدخل إىل الزواج الشرعي:
املسألة األوىل :تعريف الزواج اإلسالمي لغة وشرعاً ودليل مشروعيته.

تعريفه الزواج اإلسالمي:
تعريفه لغة :تعد كلميت النكاح والزواج من املرتادفات وتدالن على مدلول واحد.
ب ،وهي انكح وانكحة :أي ذات زوج،
كمنَ َع َ
وضَر َ
(ن ك ح) :النكاح :الوطء ،نَ َك َحَ ،
وأنكحهاَّ :زوجها .واالسم :النُّكح والنِكح ،ابلضم والكسر ،والزوج :البعل ،وامرأة مزواج  ،كثرية
التزوج.)1(.
تعريفه شرعاً:
عرفه احلنفية أبنه( :عقد يفيد ملك املتعة قصداً)(.)2
ّ
عرفه املالكية أبنه(:عقد حلل التمتع أبنثى غري ْحمرم ،وال جموسية أو أمة كتابية ،لقاد ٍر حمتاج أو
ّ
()3
ر ٍاج نسالً) .
عرفه الشافعية أبنه( :عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجة)(.)4
ّ
()5
عرفه احلنابلة أبنه( :عقد التزويج) .
ّ
()6
عرفه الزيدية أبنه( :عقد بني الزوجني حيل به الوطء) .
ّ
()7
عرفه اإلابضية أبنه( :العقد حقيقة والوطء جمازاً) .
ّ
( )1القاموس احمليي :للفييز آ ابدي ،مييا( (،ك ح ) مييا( (،آ
الر اةل بز ت ط2005 8م.
الر اةل م
( )2حاش  :ابن عابدين  .3/3حاش  :ر ،احملتار عىل ادلر اخملتار محمد ابمني املشهور يبن عابدين ،ار الفبر 1992م.
( )3الرش الصغز  .334/2اببو الرباكت ابمحد بن محمد ادلر،ير ،ار املعارف مرص 1392هي.
( )4مغين احملتا اىل معرف معاين ابلفاظ املهنا  123/3للخط:ي الرشبيين ،ار الفبر بز ت.
( )5املغين  333/7املغين مطبوع معه الرش الببز موفم ادلين مشس ادلين ابين قدام ،ار الفبر ط  1984بز ت.كشيياف القعيياع
 .5/5معصور الهبويت عامل الب ي بز ت 1983م.
( )6البحر الزخّار اجلامع ملذاهي علامء المصار ابمحد بن حيىي بن املرتىض ، 3/4ار الب ي العلم :بز ت ط2001 1م.
( )7رش الن:ل شفاء الغل:ل محمد بن يو ف اطفيش  3/6مطابع جسل العرب عُامك 1987م.
)
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عرفه القانون السوري أبنه( :عقد بني رجل وامرأة حتل له شرعاً ،غايته إنشاء رابطة للحياة
ّ
املشرتكة والنسل)(.)1
ومل يتطرق إىل تعريفه أصحاب املذهب الظاهري واجلعفري.
نالحظ من التعاريف اآلنفة الذكر ما يلي:
املعرف ،من دون اإلشارة
أن تعريف احلنابلة تعريف خمل  ..فقد اقتصروا فيه على ذكر مرادف َّ
إىل ما يتعلق مباهيته.
وكذلك احلال ابلنسبة لتعريف اإلابضية  ..إذ ليس فيه تعرض لشيء من ماهية النكاح ،وجعلهم
النكاح مبعىن العقد حقيقة والوطء جمازاً ،إمنا هو ادعاء بال دليل ،إذ قلما خيطر ببال أحدهم معىن
الوطء عندما يتلفظ بكلمة النكاح.
أما تعريف املالكية :فقد ُحّل ما ال حيتمل ،فقد تضمن بعضاً من شروط حمل العقد ،وبعضاً من
صفات الناكح  ..مما نفى عنه صفيت اجلامعية واملانعية ،واللتان يشرتط أن يتصف هبما احلد.
أما احلنفية والشافعية :فقد حققوا من تعريفهما شيئاً من الغرض املطلوب ،إال أنه يؤخذ على
تعريف الشافعية ما أدرجوه من األلفاظ اليت يعقد هبا عقد النكاح.
وابلنسبة لتعريف قانون األحوال الشخصية السوري  ..فإنه قد تضمن من املعاين ما أراده احلنفية
واملالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية واإلابضية ،ابإلضافة إىل ما أشار إليه من مقاصد النكاح.
فأرى أن أوىل التعاريف وأرجحها تعريف القانون؛ لشموله ،ولتضمنه املعاين اليت أرادها الفقهاء،
مع شيء من مقاصد هذا العقد .ابإلضافة لكونه يصعب إضافة أو إدراج شيء فيه .فلعله بذلك قد
حقق ما يشرتطه املنطقيون عادة يف احلدود ،من اتصاف ابجلامعية واملانعية.
أدلة مشروعية النكاح :تتعدد أدلة مشروعية النكاح..
َنكحوا ْاألََيمى ِمن ُكم و َّ ِِ
ِ
ني ِم ْن ِعبَ ِاد ُك ْم
الصاحل َ
ََ
(وأ ُ
ْ َ
فمن القرآن الكرمي :قوله سبحانه وتعاىلَ :
ِ
ِ
ع).
اب لَ ُكم ِّم َن النِّ َساء َمثْ َىن َوثُالَ َ
ث َوُرَاب َ
َوإِ َمائ ُك ْم)[ .النور ]32:وقوله تعاىل( :فَانك ُحواْ َما طَ َ
[النساء .]3:ومن السنة املطهرة :قوله صلى هللا عليه وآله وسلمَ" :ي معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء"(.)2
( )8هذا التعريف هو املا (،ال ىل من قانوك الحوال الشخص :ال ور .
( )1م فم عل:ه حص:ح البخار  1950/5برمق [ ]4778كتاب الصوم /يب الصوم اذا خاف عىل نف ه العز ب محمييد بيين ا ييامع:ل اببييو
عبد هللا البخار اجلعفي ،ار ابن كثز ،ار الاميم بز ت حتقيم  .،مصطفى البغا ط1987 3م.
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ومن أدلة مشروعيته ما أمجعت عليه علماء األمة قاطبة ،وقد نقل اإلمجاع غري واحد من الفقهاء
املسألة الثانية :أمهية األحكام الشرعية يف تنظيم الزواج.
لن جيد املتأمل يف أحكام الشريعة اإلسالمية ،إن كان منصفاً ،أَيً من الثغرات اليت عادة ما جندها
يف التشريعات املعتمدة يف دول العامل  ..وال ميكنين إجالء هذه احلقيقة يف هذه األسطر القليلة ،إال
أنين سأسعى جاهداً لبياهنا من خالل تسليط الضوء على بعض من مقاصد الشريعة اإلسالمية من
تنظيم عقد الزواج..
بداية  ..إن أحكام الزواج يف الشريعة اإلسالمية تدور على رعاية السكن ،والذي يعد الغاية
األمسى من عقد الزواج .قال تعاىلِ :
آَيتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أ َْزَواجاً لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها
(وم ْن َ
َ
ِ
ك َآل ََي ٍت لَِّق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن) [الروم .]21:والالم يف قوله تعاىل:
َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْحَةً إِ َّن ِيف ذَل َ
(لِّتَ ْس ُكنُوا) للتعليل(.)1
تفجر يف
فإن أفلح الزوجان يف الوصول إىل هذا السكن الذي أراده هللا سبحانه وتعاىل هلماّ ،
جواحنهما من املشاعر ما مل يعهداه من قبل ،وعلى رأسها مشاعر احلب واملودة والرحة ،وهي بدورها
كفيلة أبن تثمر ما تفتقر إليه عادة حياة األزواج ،كأن تكون سائر حياهتما قائمة على احلب
واالحرتام املتبادل ،ومسارعة كل منهما لرعاية حق صاحبه  ..دأهبما ذلك طوال حياهتما.
ومهما أعمل أرابب الشرائع الوضعية عقوهلم وسنّوا من القوانني ،لن يفلحوا يف الوصول إىل ما
حققته الشريعة اإلسالمية يف هذا اجملال ،وحسبكم برهاانً على ذلك واقع األسرة  -اليت هي نواة
اجملتمع ومرآة واقعه  -يف العامل  ..فما زالت األسرة حمافظة على متاسكها إىل حد بعيد يف بالد
املسلمني ،يف حني أهنا قد غدت جمرد أطالل يف بالد الغرب ،وهذا مما ال خيفى على ذي بصر.
مث إن من مقاصد أحكام الشريعة اإلسالمية حتقيق املساواة بني كال الزوجني مبا يتناسب وطبيعته
اليت خلقه هللا سبحانه وتعاىل عليها .ومل تر ِاع هذه الناحية شريعة على وجه األرض كما راعتها شريعتنا
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوابً َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن
اإلسالمية ،قال تعاىلَ :
(َي أَيُّ َها الن ُ
اَّللَ َعلِيم َخبِري) [احلجرات،]13:
اَّللِ أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن َّ
ند َّ
أَ ْكَرَم ُك ْم ِع َ
حص:ح م مل  586برمق [ ]3398كتاب الناك  /يب ا ي تحباب الييناك مليين سقي نف ييه ال:ييه.ابن احل ييني م ييمل بيين احل ييا
القشز الني ابور ،ار ال الم الرايض ،ار الفيحاء ،مشم ط2000 2م.
) (1الم التعل:ل يبوك ما بعدها عةل بي ملا قبلها من الكم مثبي تي ل الم التعل:ييل مي ةل معي اال معي  .هييذا م حقييم معي
الدي  .فاهلل بحانه تعاىل يقول لنا لقد خلق لمك من ابنف مك ابآ اج اا ت بعوا الهيا مقصد ال بن اذل بيعييه هللا ي بحانه تعيياىل
فيه مع العل :ملا قبهل هو عالق الز جي [ .النحو الوا عباس ح ن، 324-303/4 .ار املعارف مرص ط.]8
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وقال سبحانه( :ومن ي عمل ِمن َّ ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن ْ
اجلَنَّةَ َوالَ
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُه َو ُم ْؤِمن فَأ ُْولَئِ َ
الصاحلَ َ
ََ َْ َ ْ َ
يُظْلَ ُمو َن نَِقرياً) [النساء.]124
وهذه النصوص تدل على أن هللا سبحانه وتعاىل قد ساوى بني الرجل واملرأة من حيث اجلزاء
األخروي ،فما مصري املساواة بينهما يف هذه احلياة الدنيا؟
لقد بني هللا سبحانه وتعاىل ذلك يف قوله( :وَهل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن ِابلْمعر ِ
وف) ،أي أن احلقوق
َْ
َ ُْ
َُ ُ
(ولِ ِّلر َج ِال
املطلوبة من املرأة جتاه زوجها ،مطلوبة أيضاً من الزوج جتاه زوجته ،لكنه استثىن عندما قالَ :
َعلَْي ِه َّن َد َر َجة)[البقرة ،]228:وهذه الدرجة هي القوامة ،واليت بينها هللا سبحانه وتعاىل بقولهِّ :
ال
(الر َج ُ
قَ َّو ُامو َن َعلَى النِّ َساء)[النساء]34:
وقد عد أعداء شريعتنا القوامة هذه عنواانً للظلم والقهر الالحق ابملرأة املسلمة  ..فهي بنظرهم
عنوان السلطة املعطاة للرجل؛ ليتحكم ابملرأة ويتسلط عليها يف اجملتمعات اإلسالمية ..
فما حقيقة القوامة يف الشريعة اإلسالمية؟
القوامة :هي اإلمارة واإلدارة ،فالن قائم على هذه الدار؛ إليه اإلمارة فيها.
فلماذا خص هللا سبحانه وتعاىل هبذه املرتبة الرجل دون املرأة؟
(إهنا أفضلية التناسب املصلحي مع الوظيفة اليت جيب النهوض أبعبائها  ..إن أعباء إنشاء
األسرة وحتمل مغارمها ونفقات استمرارها من مهر ودار ونفقة كرمية لكل من الزوجة واألوالد ،مث
القيام بواجب النهوض برعاية األسرة وحايتها من سائر األخطار اليت قد حتدق هبا  ..كل ذلك من
مسؤولية الشاب  ..وهذا ليس أبهم من واجب احلضانة والرضاعة ورعاية الطفولة وتوفري مقومات
السعادة الزوجية اليت هي من واجبات الزوجة.
ومن املعلوم أن اإلسالم شديد احلرص على أن تكون روح النظام هي السائدة يف اجملتمع ،ويبدو
هذا جلياً يف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم" :إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم"(.)1وبناءاً على
ذلك فال بد من وجود إدارة تدير خلية األسرة ،اليت هي نواة اجملتمع)(.)2

( )1نن ابن ،ا  377 ،برمق [ ]2608كتاب اجلها /،يب ف القوم ي افر ك ي ّمر ك ابحدمه لاميك بيين ابشييعإ ارشاف ييا
ابل الش :خ ،ار الفيحاء ،مشم ،ار ال الم الرايض ط1999 1م.
( )2املراب( بني طغ:اك النظام الغرن لطائف الترشيع الريين .ادلكتور محمد ع:د رمضاك البوطي ( 102-101يخ صار) ،ار الفبيير
،مشم ط2006 7م.
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من هو األوىل إبدارة شؤون األسرة ،الزوج أم الزوجة؟ أيهما يهب للدفاع عن حرمة البيت يف
حال ما إذا شعرا بلص يتسور دارمها أو يعبث براتج الباب يف جنح ليل مظلم؟!..
فقد جتلى لك أنه ابلقوامة اليت فرضتها الشريعة اإلسالمية يتحقق لب املساواة بني املرأة والرجل.
وهنا ال بد أن أطرح سؤاالً :كيف سيكون حال املرأة يف حال انقلبت املسؤوليات؟
(لو كانت املرأة هي اليت تسعى إىل الرجل ابملهر متنحه إَيه ،أو تسعى إليه جبزء منه ،الستلزم
ذلك أن تكون هي اخلاطبة له ،ويف ذلك من املهانة هلا واخلطر عليها واجلرح لكرامتها ما ال ينكره إال
أحق أو مكابر  ..ولو كانت املرأة هي املسؤولة يف بيت الزوجية عن إعالة نفسها ،كما هي احلال يف
اجملتمعات الغربية ،ألقحمتها الضرورة يف أي عمل أتيت من ورائه برزق ،قد يودي أبنوثتها وحييل
()1
نعومتها إىل ما يشبه غصناً أخضر لدانً حولته أمواج الشتاء إىل عصا َيبسة جرداء)..
إذن  ..فإن أحكام الشريعة اإلسالمية هي أول من سعى لتحقيق املساواة بني الزوجني لكن مع
مراعاة ما يتناسب وطبيعته اليت خلقه هللا سبحانه وتعاىل عليها.
وهبذا نعلم أن عقد الزواج حبسب أحكام الشريعة اإلسالمية هو :عقد شراكة بني الزوج والزوجة
قائم على أساس املساواة واحملبة واملودة والرحة حتت ظل قوامة الزوج ،ويرتتب على كال طريف هذا
العقد حقوق وواجبات جتاه الطرف اآلخر...
من خالل ما سبق يتبني لنا مدى أمهية أحكام الشريعة اإلسالمية يف تنظيم وضبط العالقة بني
األزواج ،وقد جتلى ذلك لنا من خالل تسليط الضوء على بعض من مقاصد هذه األحكام.
املطلب الثاين :مدخل للتعرف على الزواج املدين.
املسألة األوىل :تعريف الزواج املدين ،ونبذة عن نشأته.
تعريف الزواج املدين :هو خضوع عالقة الزواج بني الطرفني إىل عقد ابلرتاضي يشمل احلقوق
وعرفه بعضهم
والواجبات للمؤسسة الزوجية املرجتاة ،وكيفية التعاطي مع نتائج قيام هذه املؤسسةّ .
أبنه :مؤسسة قانونية انشئة عن عقد رمسي بني رجل وامرأة طليقي اإلرادة ،وال ارتباط ألحد منهما
بزواج سابق(.)2

( )1املرجع ال ابم .103
( )2الز ا املدين الاخ :ار ابنطواك الناشف خل:ييل الهنييد
سرخي  2006/11/27موقع  nadinaحوارات العلامن. :
7

امل

ي احلديثي للب يياب طيرابلس 1998م .موقييع syrianews
موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

د .حممود رمضان

الزواج املدين

نبذة عن نشأة الزواج املدين:
أصل نشأة الزواج املدين يف العامل كانت تعبرياً عن ردة فعل جتاه تصرفات الكنيسة ،اليت ظلت
صاحبة السلطان املطلق يف الزواج بشىت أحناء أوراب ،وبدأت اخلطوة األوىل حني قامت الثورة الفرنسية
عام 1798م ،فبدأ سلطان الكنيسة ابلتقلص إىل أن ختلص الناس من سيطرة رجال الكنيسة على
الزواج ،وحتولت زمام األمور إىل السلطة املدنية ،وقد خدم السلطة املدنية اعتبارات عدة .أمهها:
املعارضة اليت أعلنها مارتني لوثر يف القرن السادس عشر ضد النظرة الكنسية الكاثوليكية للزواج ،أبنه
سر من األسرار السبعة ،اليت ختتص هبا الكنيسة.
ومع ذلك فإن الزواج املدين ال يزال يف كثري من أحكامه ملتزماً ابإلطار التشريعي الكنسي ،وأن
النظرة الكنسية ال تزال هي املسيطرة عليه ،وهذا ما سنتبينه خالل البحث.
وقد بوشر بتطبيق قانون الزواج املدين سنة1804 :م ،وكان ذلك ابجتهاد وتشجيع من انبليون
بوانبرت يف أعقاب الثورة الفرنسية ،مث انتشر يف الدول األوربية وغالبية دول األمريكيتني ،مث حلقت
العدوى تركيا ،وذلك يف عام ،1926 :وتونس يف عام 1956 :احملسوبتان على الدول اإلسالمية ،
أما يف لبنان فقد بقي مشروع قانون الزواج املدين بني أخذ ورد حىت اعتمد كقانون اختياري يف عام
()1
1994م.
املسألة الثانية :حقيقة الزواج املدين(.)2
(الزواج املدين عقد موثق بشاهدين يف مقر رمسي خمتص ،والوثيقة لضمان حقوق كال الزوجني
ابلعدل واملساواة يف حال وقع الطالق ،وهو ال يعرتف للمرأة ابملهر ،ألنه يعد بنظره امتهان هلا ،كأهنا
تبيع نفسها به ،مقابل دخول الرجل هبا).
وهذا الزواج يقبل ابقرتان كل رجل وامرأة مهما كانت دَينتهما ،فيقبل زواج النصراين أو الدرزي
أو اجملوسي أو غريهم من املسلمة ،والذين يعزفون على وتره يف بالدان ،ينطلقون أول ما ينطلقون من
منطلق الوطنية وتغييب الفوارق الطائفية بني أعضاء الوطن الواحد.
(والطالق يف هذا الزواج يقرره القاضي يف احملكمة بعد رفع دعوى طلب الطالق من أحد
الطرفني ،فيطّلع القاضي على حيثيات الدعوى ويسمع من كال الطرفني ،مث يعطي املدعي الوقت
( )1هذه النبذ( من كتاب الز ا املدين مرش ع قيانوك الحيوال الشخصيي :اللبنيياين عبييد الف ييا بييار(
بز ت ط1998 1م كتاب الز ا املدين الاخ :ار ..55
( )2هذه النبذ( معتقا( من كتاب الز ا املدين الاخ :ار لبناك  60ما بعدها من موقعي .bawba alokab
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مصراً على طلبه،
الكايف ملراجعة نفسه والعودة عما عزم عليه ،وإذا بقي الطرف صاحب الدعوى ّ
يصدر القاضي حكمه ابلطالق .مث ينظر القاضي يف جلسات أخرى يف مسألة توزيع املمتلكات
ابلعدل بني الزوجني) ،وهذا يف الدول اليت تسمح ابلطالق ،إذ أن العديد من الدول اليت تطبق الزواج
املدين ليس فيها ما يُدعى دعوى طلب التفريق أو الطالق ،مع العلم أبن هذا الزواج مينع تعدد
الزوجات منعاً اباتً .وهذا مما سيمر معنا مفصالً يف صلب البحث.
وقد أخذ هذا الزواج دوره يف قوانني الدول الغربية ،حىت ابت هو املعتمد يف دساتريهم ،رغم
خمالفته لبعض مبادئ دينهم كما سنرى ،وانتشر يف العامل حىت غدا سائداً يف أكثر بلدانه ،بداية من
أوراب ،ومروراً بدول القارتني األمريكيتني والعديد من الدول اآلسيوية ،وانتهاءً ببعض الدول احملسوبة
على العامل اإلسالمي ،كتونس وتركيا.
ولعل السبب يف قوة انتشاره؛ تناغمه مع مظاهر التحلل األخالقي املنتشر يف شىت أرجاء
العامل ،وهذا مما سنربزه خالل البحث ،إال اللهم تلك العناية الرابنية اليت ما زالت تظلل جل دول العامل
اإلسالمي.
املطلب الثالث :بني يدي البحث:
املسألة األوىل :صورة املسألة املدروسة.
يف إحدى الدول الغربية  ..جرى اتفاق إلنشاء عالقة زوجية بني رجل وامرأة ،أما هو في ّدعي أنه
يدين ابلدَينة النصرانية ،وظاهر حال املرأة أهنا تدين بدين اإلسالم ،وليس هناك صيغة معينة
اعتمداها إلنشاء هذا االتفاق ،مث إهنما قاما بتوثيق هذا االتفاق يف الدائرة املختصة .حبضور شاهدين
ضمن جمموعة من ذوي طريف االتفاق.
ومت هذا االقرتان بينهما حبسب ما اتفاقا عليه  ..والذي غالباً ما يكون على أساس املساواة
التامة بينهما ،فال مهر هلا ،وال قوامة له ،وال طاعة عليها ،وال طالق له  ..بل هي حياة دائمة قائمة
على االحرتام املتبادل ،من وجهة نظرهم ،ال تنقطع إال ابملوت ،وال حيق للزوج مبوجب هذا الزواج أن
يعدد من الزوجات مطلقاً ،أما ابلنسبة للنفقة والسكىن فبحسب االتفاق الذي جرى بينهما!
املسألة الثانية :حترير حمل النزاع يف البحث.
ال ينحصر حمل النزاع يف البحث بنقطة خالفية معينة ،بل إن األمر يتعدى إىل العديد من
اخلالفيات ،اليت منها ما ميكن خترجيه على مذهب من املذاهب الثمانية( :احلنفية واملالكية والشافعية
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واحلنابلة والزيدية واجلعفرية اإلمامية والظاهرية واإلابضية) ،ومنها ما ال ميكن أن تقبل به الشريعة
اإلسالمية حبال من األحوال.
فقد اتفقت الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين مع الشريعة اإلسالمية يف بعض األحكام ،لكنها
خالفتها يف العديد منها  ..اتفقت معها يف اشرتاط الشهود ،وعلى اعتبار العقد شريعة املتعاقدين يف
مسألة النفقة والكسوة والسكىن .إال أهنا خالفت أحكام الشريعة اإلسالمية يف عدة أمور .أمهها:
 عدم اشرتاط وصف الدين بني الزوجني. ومنع تعدد الزوجات. وإابحة التبين. وإلغاء ما يسمى ابملهر. وكذلك خالفت الشريعة اإلسالمية حني مل تشرتط وجود صيغة معينة لعقد النكاح.املبحث األول :أمور يف الزواج املدين ال أتثري هلا على صحة عقد الزواج الشرعي.
املطلب األول :ما وافق الزواج اإلسالمي من حيث الشكل:
املسألة األوىل :فرتة اخلِطبة.
اخلِطبة .بكسر اخلاء ،فيقال :خطب املرأة إىل القوم إذا أراد أن يتزوج منها ،فهو خاطب(.)1
واملعىن الشرعي ِ
للخطبة ال خيرج عن معناه اللغوي.
ووقت اخلِطبة يبدأ من حني إبداء أو تصريح الشاب برغبته للزواج من الفتاة ،وتستمر هذه الفرتة

حىت إنشاء العقد ،حني يصدر من طرفيه اإلجياب والقبول.
وحينما يبدي الشاب رغبته ابلفتاة فإن ذلك ال خيرج إحدى احلاالت التالية:
إما أن يظهروا موافقتهم على تلبية رغبته ،أو أن يصرحوا برفض هذه الرغبة ،أو أن ال يظهروا ال
رغبة به وال رفضاً له ،ولكل من هذه احلاالت أحكامه املفصلة يف كتب الفقه ،واليت ال داعي للوقوف
عندها اآلن جتنباً لإلطالة.
ومقصد الشرع من اخلِطبة :الرتيث والرتوي من كال طريف العقد ،لالستفهام والتعرف على

بعضهما من الناحية اخلَلقية واخلُلقية ،ابلسؤال والنظر؛ وذلك لتحقيق قدر أكرب من التفاهم

( )1املصبا املنز غريي الرش الببييز
.1922
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واالنسجام وااللتئام بني الزوجني ،ومن مث فإن األحكام اليت تتعلق ابخلطبة إمنا جاءت لرتعى هذا
املقصد ،ولعل أهم أحكام اخلطبة ما يضبط حدود إابحة نظر اخلاطب إىل خمطوبته ،ولذا فإين
سأقتصر على بياهنا ابختصار لنرى مدى تطابق مقاصد اخلِطبة يف الزواج الشرعي مع ِخطبة الزواج
املدين.وهللا املستعان.
اتفق الفقهاء يف الشريعة اإلسالمية على جواز نظر اخلاطب إىل خمطوبته من حيث اجلملة ،فقد
ذهب اجلمهور إىل جواز النظر إىل الوجه والكفني منها ،ومنعوا النظر إىل ما وراء ذلك ،إال أن اإلمام
أحد ذهب إىل جواز النظر إىل ما يظهر عادة منها يف بيتها ،وكذلك أصحاب املذهب اإلابضي.
وقد اشرتط الفقهاء جلواز رؤية اخلاطب خطيبته ما يلي:
 -1أن ال تكون الرؤية يف خلوة من دون وجود حمرم هلا معها.
 -2أن يكون انوَيً عند النظر إليها خطبتها.
 -3أن ال يكون النظر إليها بعد التعرف عليها؛ ألن غاية النظر التعرف ،وحصول غاية اإلابحة
تعرف على املراد ابلنظرة األوىل مل حتل له النظرة
تعيد احلكم إىل أصله ،وهو التحرمي ،حىت أنه لو ّ
الثانية.
قال املالكية( :ونظر وجهها ليعلم هل هي مجيلة أم ال وكفيها فقط)(.)1
وقال الشافعية( :سن نظره إليها قبل اخلطبة وإن مل أتذن  ،وله تكرير نظره وال ينظر غري الوجه
()2
والكفني )
وقال احلنابلة( :ومن أراد أن يتزوج امرأة ،فله أن ينظر إليها من غري أن خيلو هبا  ..فأما ما يظهر
غالباً سوى الوجه ،كالكفني والقدمني  ..قال أحد يف رواية :ال أبس أن ينظر إليها ،وإىل ما يدعوه
()3
إىل نكاحها ،من يد أو جسم وحنو ذلك)
قال الظاهرية( :وال جيوز له أن ينظر منها إال الوجه والكفني فقط ،لكن أيمر امرأة تنظر إىل مجيع
()4
جسمها وختربه)
()1
قال الزيدية( :ويندب تقدمي النظر إىل وجهها ) ..
( )1مواهي اجلل:ل رش خمترصي خل:ييل ابن عبييد هللا محمييد ع محمييد بيين عبييد الييرمحن املغييرن امللقييي يحلطيياب الي رع:ين ، 21/5ار عييامل
الب ي بز ت طبع خا 2003م .ائر رش خمترص :د خل:ل.
) (2مغين احملتا .128/3
( )3املغين .453/7
( )4احملىل يلداثر اببو محمد عيل بن ابمحد بن شع:ي بن حزم الندليس  161/9حتقيم عبد الغفار بندار ،ار الب ي العلم :بز ت.
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قال اإلمامية اجلعفرية( :وجيوز النظر إىل وجه امرأة يريد نكاحها ،وإن مل يستأذهنا ،وخيتص اجلواز
ابلوجه والكفني)(.)2
وقال اإلابضية( :وجاز ملريد تزوج امرأة نظر شعرها وقيل :وعنقها.)3()..
أما احلنفية فلم يبينوا حكم النظر للمخطوبة مفصالً  -حبسب ما وجدت – إال أهنم أطلقوا
حكم اإلابحة فقالوا( :ومن أراد أن يتزوج امرأة ،فال أبس أبن ينظر إليها ،وإن علم أنه يشتهيها.)4()..
إال أن صاحب معاين اآلاثر نقل خالفاً عندهم يف املسألة فقال بعد أن سرد األحاديث اليت تبيح
النظر( :ويف هذه اآلاثر إابحة النظر إىل وجه املرأة ملن أراد نكاحها ،فذهب إىل ذلك قوم .وخالفهم
آخرون فقالوا :ال جيوز ذلك ملن أراد نكاح املرأة وال لغري من أراد نكاحها إال أن يكون يكون زوجاً
هلا أو ذو رحم حمرم منها) (.)5
وقد استند الفقهاء يف أقوهلم هذه إىل أدلة كثرية .وحسبنا منها قوله" :انظر فإنه أحرى أن يؤدم
بينكما" (.)6
واآلن  ..ما موقع هذه األحكام مما يطلق عليه ِخطبة يف الزواج املدين ،وهل هناك صلة بينهما؟
يف احلقيقة  ..إن اآلخذين ابلزواج املدين ال خيرجون عن معناه اللغوي االصطالحي ،من حيث
إنه فرتة زمنية تعقب إبداء الشاب رغبته ابلزواج من الفتاة ،إال أنه بعيد كل البعد عن غاية الشرع
ومقصده منها .فالضوابط واألحكام اليت تعرتي اخلِطبة يف الزواج الشرعي ،أبعد ما تكون عن واقع
اجملتمعات اليت أتخذ ابلزواج املدين ،إذ إن التحلل والفساد األخالقي املنتشر لديهم كفيل أبن ال يبقي
شيئاً من هذه الضوابط وال يذر ،وهذا مما ال خيفى على ذي بصر.
وخالصة القول :إن مقصود الشرع من اخلِطبة غري متحقق لديهم ،إذ ال وجود لضوابط اخلطبة
وأحكامها عندهم.

( )5البحر الزخار .14/4
( )1اللمع ادلمشقي محمد بن جامل ادلين العاميل ، 97/5ار احياء الساة العرن بز ت ط1403 2هي.
) )2غاي املأمول عمل الفر ع ال ول محمد بن شامس البطايش  21/4مطبع اللواك احلديث عُامك 1985م.
( )3الهداي  .رش بداي املبتد .1481/4
) (5رش معاين الداثر لالمام ابمحد بن محمد بن الم الآ ،املرص الطحا  14/3حتقيم محمد آهر الن ار مطبع النوار احملمديي
القاهر(.
( )5ر اه السمذ  397/3برمق [ ]1087كتاب الناك  /يب ما جاء النظر للمخطوب  .قال اببو عيىس حديإ ح ن .ابن عيىسي محمييد
بن عيىس بن ور( السمذ حتقيم ف ا ،عبد البايق ،ار احياء الساة العرن.
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املسألة الثانية :اشرتاط الشهود يف العقد:
مجهور الفقهاء ذهبوا إىل اعتبار اإلشهاد يف عقد النكاح شرط ال بد منه لصحة العقد .إال أن
املالكية اعتربوا أن األصل يف صحة عقد النكاح هو اإلشهار ال اإلشهاد.
وشذ الشيعة اجلعفرية عندما مل يشرتطوا ال اإلشهار وال اإلشهاد يف عقد النكاح .بل اعتربوا
اإلشهاد فيه على جهة الندب..
قال احلنفية( :ومنها الشهادة – أي ومن شروط عقد النكاح  -وهي  :حضور الشهود)(.)1
قال املالكية( :من فروض النكاح عند مالك :إعالنه)(.)2
قال الشافعية( :وال يصح إال حبضرة شاهدين)(.)3
قال احلنابلة( :النكاح ال ينعقد إال بشاهدين ،هذا املشهور عن أحد)(.)4
قال الظاهرية( :وال يتم النكاح إال إبشهاد عدلني فصاعداً ،أو إبعالن عام)(.)5
قال الزيدية( :وشروط النكاح ستة  ...اخلامس :اإلشهاد)(.)6
قال اإلابضية( :جيب اإلشهاد للنكاح.)7()..
()8
واستدل مجهور الفقهاء أبحاديث عدة أشهرها قوله ز" :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل"
قال اجلعفرية( :وال يشرتط الشاهدان يف النكاح الدائم مطلقاً  ..وإن كان أفضل)( ،)9فاعتربوا

وجود الشاهدين على جهة الندب.
وهذا القول مردود ال يؤخذ وال يعتد به؛ لكونه خمالف للقطعي من النصوص يف ثبوهتا ويف
داللتها ،وحسبنا ،ما رواه البخاري ،من قوهلز اآلنف الذكر( :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل).

( )1بدائع الصنائع .389/2
( )2التا االلك:ل .27/5
( )3مغين احملتا .144/3
( )4املغين .339/7
( )5احملىل يلداثر .48/9
( )6البحر الزخار .47/4
( )7رش كتاب الن:ل شفاء الغل:ل .89/6
( )8ر اه البخار  1970/5برمق [ ]4834كتاب الناك  /يب من قال ال ناك اال بييو يينن السمييذ  407/3بييرمق [ ]1101كتيياب
الناك  /يب ال ناك اال بو نن ابن ،ا  302 ،برمق [ ]2085كتاب الناك  /يب الو .
( )9اللمع ادلمشقي .112/5
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ابإلضافة إىل ما شذ به أصحابه عما اتفقت عليه فقهاء األمة مجعاء ،كما تبني من خالل ما سرده
من أقوال.
ومل يتفق مجهور الفقهاء يف الشروط الواجب توفرها يف الشهود.
فاقتصر احلنفية على اشرتاط التعدد؛ فال يصح النكاح بشهادة واحد .وأجازوا شهادة األعمى،
وشهادة الذمي إن كانت الزوجة ذمية .قالوا ( :وأما املسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميني فإنه جيوز يف
قول اإلمام وأيب يوسف)(.)1
()2
واشرتط املالكية مع التعدد العدالة ،وقالوا( :وإذا نكح مسلم ذمية بشهادة ذميني مل جيز)
واشرتط الشافعية ابإلضافة إىل التعدد والعدالة :احلرية والذكورة والسمع والبصر .وال ينعقد
بشهادة الفاسق عندهم( .)3فمن ابب أوىل أن ال ينعقد بشهادة ذميني أو كافرين.
أما احلنابلة :فقد اشرتطوا ابإلضافة إىل التعدد والعدالة ،الذكورة والعقل والبلوغ ،ومل يشرتطوا
كوهنما مبصرين .وقالوا( :وال ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميني((.)4
وابلنسبة للزواج املدين  ..فقد وافقت الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين الشريعة اإلسالمية يف هذا
األمر ،واشرتطت وجود شاهدين عند تثبيت الزواج يف الدائرة املدنية املختصة( ،)5وبذلك يكون
اشرتاط الشهادة أول أمر يتفق فيه الزواج املدين مع الزواج الشرعي من حيث الشكل ،وإن اختلفوا يف
بعض الشروط اجلزئية  ..وقد وافقوا احلنفية عندما اشرتطوا تعدد الشهود فقط .إال أهنم خالفوا
اجلمهور عندما مل يشرتطوا العدالة ،فهم وإن اشرتطوها ،فإن معايري العدالة عندهم ختتلف عن معايري
العدالة من منظور الشريعة اإلسالمية .وكذلك احلال ابلنسبة لشرط الذكورة؛ إذ إن الدول اليت أتخذ
ابلزواج املدين تسعى ،مبنظورها القاصر ،لتحقيق املساواة التامة بني الرجل واملرأة .فهيهات أن توافق
من اشرتط يف الشاهدين كوهنما ذكرين.
وصحيح أهنم قد اشرتطوا اإلشهاد لكن ال عند العقد ،بل عند تسجيله يف الدوائر الرمسية
املختصة..
) (1بدائع الصنائع .401-396/3
) (2مواهي اجلل:ل .27/5
) (3مغين احملتا .145/3
) (4االنصاف معرف الراحج من اخلالف .عييالء ادلييين ابن احل يين عيييل بيين ييلاميك امليير،ا
ط1997 1م.
( )5موقع  hadramut.netملتقى احلوار العرن.
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املطلب الثاين :ما ميكن خترجيه على مذهب من املذاهب الفقهية:
وفيه مسألة الويل يف عقد النكاح ،ويلحق به مسألة هل حيق للويل إجبار الفتاة أم ال؟
ذهب مجهور الفقهاء (املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية والزيدية واإلابضية) إىل اشرتاط وجود
الويل .لصحة عقد النكاح(.)1
واستدلوا على ذلك أبدلة عدة أشهرها .قوله( :ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل)(. )2
أما احلنفية ( .. )3فقد اختلفوا يف هذه املسألة .اإلمام أيب حنيفة وصاحبه زفر( )4وأبو يوسف يف
قول ،فرقوا بني واليتني .والية حتم وإجياب؛ وهي اليت تثبت يف حال الصغر بطريق النيابة .ويف هذه
الوالية وافق احلنفية مذهب اجلمهور.
ووالية ندب واستحباب؛ وهي اليت تثبت على احلرة البالغة العاقلة ،بكراً كانت أم ثيباً.
وذهب حممد وأبو يوسف يف قوله الثاين إىل أن الوالية مشرتكة.
ونتيجة هلذا اخلالف  ..فلو زوجت احلرة البالغة نفسها من رجل ،أو وّكلت رجالً ابلتزويج،
فتزوجها أو زوجها فضويل فأجازت  ..جاز العقد عند اإلمام أيب حنيفة وزفر وأيب يوسف يف قوله
األول .سواء أكان العقد مع زوج كفء أم بغري كفء .مبهر املثل أم أبقل  ..لكن للويل حق
االعرتاض عند اإلمام.
أما عند حممد فإن العقد هنا ال يصح حىت جييزه الويل واحلاكم .لكن ينعقد النكاح بعبارهتا وينفذ
إبذن الويل .واستدل كل فريق أبدلة عدة ال جمال الستعراضها؛ دفعاً لإلطالة ..

( )1املد ن البربى لالمام ميياب بيين اب ييس  165/2مب بي املثي بغييدا ،عيين ط 1مطبعي ال ييعا (،مبرصي الرشي الصييغز
 362-361/2مواهي اجلل:ل  42/5مغين احملتا  147/3احلا الببز لن احل ني عيل بن محمد بن حب:ييي املييا ر57 /11 ،
حتقيم محمو ،م طريج ،ار الفبر ،مشم 1994م .املغين  482/6كشاف القعاع  48/5االنصيياف  64/8احملييىل  25/9البحيير
الزخار  41/4رش الن:ل شفاء الغل:ل .105-103/6
.18
( )2بم خترجيه
) (3بدائع الصيينائع  369/3مييا بعييدها  ..املب ييوط محمييد بيين ابن ييهل ال خيسي  10/5مطبعي ال ييعا (،مرصي ط1906 1م .حتفي
الفقهاء محمد بن ابمحد ال مرقعد ، 207/2ار الفبر ،مشم 1964م.
( )4آفر 158-110هي آفر بن الهذيل بن قيس بيين ييمل العنييرب اببييو الهييذيل اب ييهل ميين اب ييهباك تفقييه عييىل يييد ابن حع:في هييو ابكييرب
تالمذته ابقام يلبرص( قضاءها تو فهيا مجع بني العمل العبا [ .(،ز ابعالم النبالء  38/8العالم .]79/3
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أما أصحاب املذهب اجلعفري فقد ذهبوا إىل عدم اشرتاط الويل يف عقد النكاح ،إال أهنم اعتربوا
وجوده على جهة الندب .قالوا( :وال يشرتط الشاهدان يف النكاح الدائم مطلقاً ،وال الويل يف نكاح
الرشيدة ،وإن كان أفضل)(.)1
هذه هي ابختصار آراء فقهاء األمة فيما يتعلق ابملسألة.
واآلن  ..ما موقع الويل يف عقد الزواج املدين؟
إن الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين مبا فيها لبنان( ،)2قد جردت األبوين من صالحيتهم فيما
يتعلق حبق الوالية على الصغري ،وذلك مبجرد بلوغه سن اخلامسة عشر تقريباً ،ذكراً كان أو أنثى،
وببلوغه هذه السن ،تعتربه تلك القوانني غري ملزم بطاعة والديه وليس هلما سلطة عليه ،ويعطى حرية
التصرف املايل مطلقاً ،وله حق عصياهنما فيما خيالف هواه ،وابلتايل فإن الوالدين قد فقدا حقهما يف
تربية أوالدهم وأتديبهم هناك ،انهيك عما يتعلق ابلوالية يف النكاح ،فصالحيات الويل تنحصر يف
القاصر فقط دون سواه.
ولذا فإن لكل شاب وفتاة احلق املطلق يف اختيار الشريك الذي يرَينه مناسباً ،وال حيق للوالدين
التدخل يف ذلك.
وبناءاً على هذا الكالم نرى أن الزواج املدين ميكن أن يصح بناءاً على ما ذهب إليه اإلمام أبو
حنيفة وزفر  ..لكن إن حقق بقية الشروط الواجبة من حل احملل والصيغة ابإلضافة لكون طريف العقد
ابلغني ،وبغض النظر عن التفلت الذي أشرت إليه مما ال يتوافق ومقاصد الشريعة اإلسالمية .وأحكام
شريعتنا يراعى عند تطبيقها املقاصد اليت أرادها الشارع جل جالله من هذه األحكام ،هذا ابلنسبة
للدول اليت أتخذ ابلزواج املدين إال تونس.
أما قانون األحوال الشخصية التونسي فقد وافق ما ذهب إليه فقهاء الشريعة اإلسالمية عندما
اشرتط وجود الوايل عند عقد القاصر فقط ،إال أنه خالف اجلمهور موافقاً مجهور احلنفية عندما مل
يشرتط الوالية على الفتاة البالغة .لكنه ابتدع أمراً مل يقل به أحد من الفقهاء وذلك عندما أعطى -
إرضاءً للمنادين إبنصاف املرأة  -حق الوالية هذه لألب واألم على جهة التساوي دون اجلد ،وهذا
نصه القانون :الفصل :6زواج القاصر يتوقف على موافقة الويل ،واألم.
( )1اللمع ادلمشقي .112/5
( )2الز ا املدين مرش ع قانوك الحوال الشخص:
حال فا( الب..
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املطلب الثالث :ما يعد من آاثر الزواج الشرعي:
املسألة األوىل :وفيها النفقة والكسوة والسكىنَ ( ،وَكلَها الزواج املدين التفاق الطرفني).
النفقة والكسوة والسكىن :أمور متالزمة ،أوجبتها الشريعة اإلسالمية على الزوج جتاه زوجته ،وهي
مما ال أثر له على صحة العقد أو فساده؛ بل تعد من آاثر العقد.
واألصل يف وجوهبا قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ف نَ ْفس إِالَّ ُو ْس َع َها) [البقرة،]233:
(وعلَى الْ َم ْولُود لَهُ ِرْزقُ ُه َّن َوك ْس َوُهتُ َّن ِابلْ َم ْع ُروف الَ تُ َكلَّ ُ
َ
()1
وقوله هلند " :خذي من مال أيب سفيان ما يكفيك وولدك ابملعروف" ولو مل تكن النفقة
واجبة ؛ مل حيتمل أن أيذن هلا ابألخذ من غري إذنه.
قال احلنفية( :النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة ،إذا سلمت نفسها إىل
()2
منزله فعليه نفقتها وكسوهتا وسكناها)
()3
قال املالكية( :أسباب وجوب النفقة :النكاح والقرابة وامللك)
قال الشافعية( :وأسباب وجوب النفقة ثالثة :ملك نكاح ،وملك ميني و ..قال :وتعطى الزوجة
()4
الكسوة)
()5
قال احلنابلة( :أن النفقة والكسوة جتب يف النكاح للتمكن من االستمتاع)
قال الظاهرية( :والصداق والنفقة والكسوة ،مقضي هبا للمرأة على زوجها اململوك كما يقضى هبا
()6
على احلر)
()7
قالت الزيدية( :والواجب للزوجة ستة أشياء :طعام وإدام وخادم وكسوة وتنظيف وسكىن)

( )1م فم عل:ه حص:ح البخار  2626/6برمق [ ]6758كتاب الحاكم /يب القضاء عىل الغائي حص:ح م ييمل
كتاب القض / :يب قض :هند.
( )2الهداي رش بداي املبتد برهاك ادلين عيل بن ابن ببر املرغ:ناين  643/2حتقيم محمييد سميير حيياف ،حيياف، ،ار ال ييالم القيياهر(
ط2000 1م.
( )3مواهي اجلل:ل  541/5اذلخز( شهاب ادلين امحد بن ا،ريس القرا  465/4حتقيم محمد بو خيي، (،ار الغييرب اال ييالا بييز ت
ط1994 1م.
( )4حاش  :احمليل عىل املهنا .69/4
( )5املغين .393/2
( )6احملىل يلداثر  .59/9قال ( عىل الز و( الز ج مذ يعقد الناك نفقهتا ا اكهنا) .112/9
( )7البحر الزخار .432/4
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قال اإلمامية اجلعفرية( :ليس التمكن من النفقة شرطاً يف صحة العقد  ..مث إن كانت عاملة بفقره
()1
لزم العقد ،وإال ففي تسلطها على الفسخ قوالن مأخذمها لزوم التضرر ببقائها معه)
قال اإلابضية( :إن شرط متزوج عليها عند العقد أن تنفقه وتكسوه وتسكنه أو ال يفعل هلا ذلك
 ..بطل ولزم النكاح ،وعليه نفقتها وكسوهتا وسكناها)( .)2هذا يف الشريعة اإلسالمية.

فما حال النفقة يف الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين؟

لقد تُرك األمر التفاق الطرفني ،الشاب والفتاة  ..ففي حال اشرتط الشاب على الفتاة أن تنفق
عليه وتكسوه وتسكنه لزمها ذلك ،والعكس صحيح ،واحلال ذاته يف قانون األحوال الشخصية
()3
اللبناين ،حىت أنه نص على إلزام الزوجة املوسرة ابإلنفاق على زوجها املعسر مطلقاً.
أما قانون األحوال الشخصية التونسي فإن مفهوم نص عبارته يفيد أبن وجوب اإلنفاق يشمل
الزوج والزوجة إن كان لديها مال .جاء يف الفصل..( :23وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق
على الزوج ة واألبناء على قدر حاله وحاهلم يف نطاق مشموالت النفقة ،وعلى الزوجة أن تساهم يف
اإلنفاق على األسرة إن كان هلا مال)(.)4
ما موقع هذا الكالم من أحكام الشريعة اإلسالمية؟ هل يف الفقهاء من جعل النفقة أمراً اتفاقياً.
ما احلكم فيما لو شرط الزوج على زوجته أن تنفق هي عليه ،أو اشرتط هو أن ال ينفق عليها؟
علمنا مما سبق أن النفقة – اليت تعد أثراً من آاثر العقد – جتب على الزوج جتاه زوجته ،وقد
أمجع الفقهاء على ذلك.
وبناءً على ذلك  ..فإن هذه الشروط تعد مما ينايف مقتضى العقد .وذهبوا فيها مذهبني اجلمهور
واملالكية.

( )1اللمع ادلمشقي .237/5
( )2رش كتاب الن:ل شفاء العل:ل .285-284/6
( )3الز ا املدين قانوك الحوال الشخص :اللبناين الاخ :ار
( )4موقع  .wikebidiaاملو وع احلر(
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اجلمهور :إىل أن الشرط الذي ينايف مقتضى العقد يعد الغياً غري ملزم ،ويبقى العقد صحيحاً.
وظاهر كالم احلنفية من اجلمهور ،يدل على أهنم قد أبطلوا فاعلية أتثري الشروط الفاسدة على صحة
عقد النكاح .فقالوا( :النكاح املؤبد الذي ال توقيت فيه ال تبطله الشروط الفاسدة)(.)1
وقال الشافعية( :وإن خالف الشرط مقتضى عقد النكاح ،ومل خيل مبقصوده األصلي ،وهو
كش ِ
رط أن ال يتزوج عليها ،أو ال نفقة هلا ،صح عقد النكاح ،لعدم اإلخالل مبقصوده وهو
الوطءَ ،
الوطء ،وفسد الشرط ،سواء أكان هلا كاملثال ،أم عليها)(.)2
وقال احلنابلة( :ما يبطل الشرط ويصح العقد ،مثل أن يشرتط أن ال مهر هلا ،أو أن ال ينفق
عليها ...أو شرط على املرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً ،فهذه الشروط كلها ابطلة يف نفسها ألهنا
تنايف مقتضى العقد ،وألهنا تتضمن إسقاط حقوق جتب ابلعقد قبل انعقاده ،فلم يصح .كما لو
أسقط الشفيع شفعته قبل البيع ،فأما العقد يف نفسه فصحيح ألن هذه الشروط تعود إىل معىن زائد
()3
يف العقد ) ..
أما املالكية :فذهبوا إىل وجوب فسخ العقد قبل الدخول ،أما بعد الدخول فإهنم أثبتوا العقد مع
وجوب مهر املثل .فقالوا( :أو شرط الزوج عليها أن نفقته عليها ،فإنه شرط خمل ،ألن األصل أن نفقة
الزوجة على زوجها ،فشرط خالفه مضر ،فيفسخ قبل الدخول يف اجلميع ،ويثبت بعده بصداق
(.)4

املثل)
لكن ماذا لو أسقطت الزوجة حقها من النفقة  ..هل يصح ذلك حبسب أحكام الشريعة
اإلسالمية؟
تعرض الفقهاء ملسألة إسقاط الزوجة حقها يف النفقة ،واتفقوا على أن إسقاط الزوجة حقها من
النفقة ميكن عما مضى من النفقة ،ال ابلنسبة للنفقة املستقبَلة.
قال احلنفية .. ( :لو قالت :أبرأتك عن نفقة سنة ،مل يربأ إال من نفقة شهر واحد ،ألن القاضي
ملا فرض نفقة كل شهر ،فإمنا فرض ملعىن يتجدد بتجدد الشهر ،فما مل يتجدد الشهر ال يتجدد
الفرض وما مل يتجدد الفرض ال تصري نفقة الشهر الثاين واجبة  ..وال يصح اإلبراء عما مل جيب ..
( )1بدائع الصنائع ترتيي الرشائع .285/2
( )2مغين احملتا  .227-226/3حتف احملتا .387-386/7
( )3املغين .450/7
( )4الرش الصغز .385/5
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والفرض شامل للقضاء والرضا)( .)1فالنفقة عندهم قد جتب على الزوج كل سنة أو كل شهر أو كل
يوم ،وذلك حبسب قضاء القاضي ،أو ابالتفاق على وقت تتجدد فيه حاجة الزوجة إىل النفقة ،وال
جيوز اإلسقاط قبل الوجوب ،وابلتايل :فإن الزوجة إن أسقطت عن زوجها حقها ابلنفقة ال يسقط
عنه إال لسنة مقبلة أو لشهر مقبل أو ليوم مقبل ،حبسب ما أشرت آنفاً .ومقتضى كالمهم أنه يصح
اإلبراء واإلسقاط عما علق يف ذمة الزوج فقط.
وقال املالكية ..( :إذا أسقطت املرأة نفقتها على زوجها .قال أصحابنا :هلا املطالبة هبا بعد
ذلك ،مع أنه إسقاط بعد السبب الذي هو النكاح ،وقبل الشرط الذي هو التمكن  ...وقد أسقطت
النفقة قبل سببها ،فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع الشريك .)2( )...
وقال الشافعية( :لو أبرأت الزوج من النفقة ،إن قلنا إهنا هلا سقطت ،وإال فال ) ...مث قالوا( :ولو
رضيت إبعساره ابلنفقة أبداً ،أو نكحته عاملة إبعساره ،فلها الفسخ،ألن الضرر يتجدد كل يوم،
ورضاها بذلك وعد ،نعم تسقط به املطالبة بنفقة يومه  ..ألنه يبطل ما مضى .)3() ..
وقال احلنابلة( :وإن رضيت ابملقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه  ..أو تزوجت معسراً عاملة حباله
عن هلا الفسخ فلها ذلك  ..ولنا أن
راضية بعسرته وترك إنفاقه ،أو شرط عليها أن ال ينفق عليها ،مث ّ
وجوب النفقة يتجدد يف كل يوم ،فيتجدد هلا الفسخ ،وال يصح إسقاط حقها فيما مل جيب هلا
كإسقاط شفعتها قبل البيع ،ولذلك لو أسقطت النفقة املستقبلة مل تسقط)(.)4
فبناءً على ما سبق نعلم أن النفقة ال ميكن أن تكون أمراً اتفاقياً  ،وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
مطلقاً .إال أهنا تقبل اإلسقاط واإلبراء عما وجب يف ذمة الزوج فقط ،وال يعتد بشرط تكون فيه
النفقة واجبة على الزوجة مطلقاً ،يف حني أن هذا من املمكنات يف القوانني اليت تعتد ابلزواج املدين.
واآلن ينبغي أن أقول :إن حصر أوجه الشبه واالختالف بني أحكام النفقة يف الشريعة
اإلسالمية ،وأحكامها يف القوانني اليت أتخذ ابلزواج املدين ال يتأتى وال ميكن أن يتصور؛ لكون
املقصد من هذه األحكام غري متفق عليه مطلقاً؛ إذ الغاية من سن قوانني النفقة يف الشرائع اليت تنظم
الزواج املدين هي ترسيخ معىن املساواة التامة واملطلقة بني املرأة والرجل مبا ال ميكن شرعاً ،ويف بعض
) (1حاش  :ابن عابدين 586/3
) (2الفر ق (ابنوار الرب ق ابنواء الفر ق) شهاب ادلين ابن العباس ابمحد بن ا،ريس الصهنايج .املعيير ف يلقيرا  .337/1حتقيييم .،محمييد
رسا .، .عيل مجع ، .ار ال الم القاهر( ط2001 1م.
) (3مغين احملتا  .445 -441/3حتف احملتا .342/8
) (4املغين .249/9
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األحيان مبا ال ميكن عقالً  ..وهذا ما أشرت إليه يف بداية البحث ،أما الغاية واملقصد من أحكام
النفقة يف الشريعة اإلسالمية فهي رعاية اجملتمع اإلسالمي مبا يتناسب والوظيفة اليت أانطها هللا سبحانه
وتعاىل بكل من الرجل واملرأة ،واألصل يف املرأة عندان قول هللا سبحانه وتعاىل:
اجل ِ
ِ
ُوىل) [األحزاب.]33:
اهلِيَّ ِة ْاأل َ
(وقَ ْر َن ِيف بُيُوت ُك َّن َوَال تََربَّ ْج َن تََربُّ َج َْ
َ
إال حلاجة أو ضرورة ،ووظيفة الرجل اإلنفاق عليها ورعاية شأهنا ،واألصل يف املرأة عندهم:
اخلروج سعياً وراء لقمة العيش كالرجل متاماً ،حىت إن تلك اجملتمعات قد غدت فارغة عن أي
مضمون وجداين أو روحي ،وهناك غدا الكل فيه يلهث وراء املادة وال شيء سوى املادة  ..فكيف
يتأتى منا إجراء مقارنة بني أحكام جاءتنا من لدن رب العزة جل جالله ،وبني أحكام وضعية جائرة،
قد وافقت بعضاً مما جاءان من لدن رب العزة من أحكام شكالً ،إال أهنا تطبق هناك لرتعى مقاصد
تتناىف ومقصده من فرضها علينا ،انهيك عن كوهنا – إن طبقت  -فارغة عن أي معىن تعبدي.
واآلن  ..ال بد أن أتساءل .أليس فيما ذهبت إليه الشريعة اإلسالمية عني إكرام املرأة؟ فما سر
هتجم أعدائنا ،وأبواقهم يف بالدان ،على أحكام شريعتنا ،غاضني الطرف عن واقع املرأة املخزي يف
بالدهم؟!
املسألة الثانية :املهر،وهو مما يعارضه أنصار الزواج املدين.
املهر والصداق كلمتان ذات مدلول واحد ،قال يف املصباح( :املهر :صداق املرأة)( ،)1واألصل يف
ِ
ص ُدقَاهتِِ َّن ِ ْحنلَةً) [النساء.]4:
(وآتُواْ النّ َساء َ
مشروعيته نصوص عدة ،منها قوله تعاىلَ :
()2
وقوله" :اذهب فالتمس ولو خامتاً من حديد"
وقد اتفق الفقهاء على أن املهر ليس ركناً من أركان عقد الزواج ،وال شرطاً من شروطه ،بل هو
أثر من آاثره؛ ولذا فإن العقد يصح بدون تسميته ،لكن جيب حينئذ مهر املثل ..
()3
قال احلنفية( :وجيب ابلعقد مهر املثل)
()4
قال املالكية( :ال جيوز لألب أن يضع من صداق ابنته البكر شيئاً)
.801
حص:حييه بيير اايت يي:م م عييد (،مهنييا  1919/4بييرمق [ ]4741كتيياب التف ييز /يب اغتبيياط يياحي الق يرابدك.

( )1املصبا املنز
( )2ذ ييره البخييار
ابحصاب ال نن.
( )3حاش  :ابن عابدين .100/3
( )4املد ن البربى  159/2ما ذ رته جزء من جواب لالمام ماب رمحه هللا عن ال جاء فيه ابرابيي اك آ ابه ييه
من الصداق .ابجيوآ ذب؟
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قال الشافعية( :ومسي ابلصداق إلشعاره بصدق رغبة ابذله يف النكاح ،الذي هو األصل يف
()1
إجياب املهر)
()2
قال احلنابلة( :فإن منعت نفسها حىت تتسلم صداقها وكان حالً فلها ذلك)
()3
قال الظاهرية( :والصداق والنفقة والكسوة ،مقضي هبا للمرأة على زوجها  ..احلر)
()4
قال الزيدية( :نقول مبوجب املهر أيضاً ..ويستحق ابلعقد)
قال اإلمامية اجلعفرية( :ويصح العقد الدائم من غري ذكر املهر ،فإن دخل هبا وجب مهر املثل،
()5
وإن طلق قبل الدخول فلها املتعة)
قال اإلابضية( :ومن تزوجها بال صداق ،فلها منعه حىت يصدقها)(.)6
وللمهر عند الفقهاء أحكام تفصيلية جزئية ال داعي للخوض هبا ،جتنباً لإلطالة  ..وغاييت من
هذه النقول :ال اخلوض يف جزئيات مسألة املهر ،ومىت جيب املهر املسمى ومهر املثل؟ بل جمرد إبراز
كون فقهاء األمة مجعاء متفقون على وجوبه ،وقد حتقق هذا الغرض من هذه النقول؛ لكون البحث
مقارنة بني الزواج الشرعي والزواج املدين ،وما ذكرته يربز وجه التعارض بني الزواجني يف هذه املسألة
كما سنرى.
أقول :هذا هو موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من املهر ..ترى ما موقف اآلخذين ،بل
واملنادين ابلزواج املدين من هذا املهر الذي ينبغي أن يعطى للفتاة على وجه التمليك عند العقد .حقاً
خالصاً هلا؟
عرفنا أبن األصل يف الزواج املدين أن تكون احلياة بني الزوجني قائمة على املساواة التامة بينهما
بكل أشكاهلا ،واملهر يتناىف مع هذا املبدأ الذي ينادون به؛ ولذا ينعدم املهر لدى اجملتمعات اليت أتخذ
ابلزواج املدين ،إال أن تونس قد وافقت الشريعة اإلسالمية متاماً يف مسألة املهر ،بل سبقت الشريعة

( )1مغين احملتا .220/3
( )2املغين .81/8
( )3احملىل يلداثر  .59/9قد بم هذا الالكم معرض حديثعا عن النفق .
( )4البحر الزخار .168 -162/4
( )5اللمع ادلمشقي .347/5
( )6رش كتاب الن:ل شفاء العل:ل .148-147/6
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اإلسالمية عندما جعلت تسميته شرطاً لصحة العقد .جاء يف الفصل 3 :ما يلي ...( :ويشرتط
لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة)(.)1
فقد جعلوا املهر ،كما هو مالحظ من نص القانون ،شرطاً لصحة عقد النكاح ،خمالفني بذلك
الشرائع اليت تعتد ابلزواج املدين.
وقد وقعت على كالم غريب لبعض األبواق املنادية بتطبيق الزواج املدين يف بالدان .وإليك كالمه
بنصه .قال( :الزواج املدين ال يعرتف ابملهر للمرأة؛ ألنه يعترب املهر مهانة ،وقبول املرأة به كأهنا تبيع
()2
نفسها مقابل دخول الرجل هبا)
معىن من املعاين اليت حيويه املهر املقدم إىل الفتاة املرغوبة:
هذا الكالم دفعين ألن أعود فأ ّ
وضح ً
قلنا :إن املهر ليس ابلركن وال ابلشرط الذي يتوقف عليه صحة عقد الزواج وانعقاده ،بل هو أثر
من آاثر هذا العقد  ..إذن فليس هو مبثابة مثن للمرأة ،وال هو عوض يقدمه مقابل متتعه هبا ،وإال
لكان شرطاً من شروط العقد ،كحال الثمن يف عقد البيع ،واألجرة يف عقد اإلجارة  ..فحقيقة املهر
يعرب الشاب من خالهلا عن شدة رغبته ابلفتاة وحمبته هلا ،وهذا ما عناه الشافعية من
إذن :هدية ّ
كالمهم السابق.
املبحث الثاين :أمور تتعارض والزواج الشرعي .وختالف معلوماً من الدين ابلضرورة.
املطلب األول :ما ال أتثري له على صحة العقد.
املسألة األوىل :حترمي الطالق.
من حيث املبدأ ( ..األصل يف الزواج املدين االستمرار والدميومة ،وينعقد ملدى احلياة وال ميكن
أن ُحيد أبجل)( ،)3وهذا مما يوافق مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج متاماً ،إال أهنم خالفوا أحكام
الشريعة اإلسالمية عندما حصروا فسخ الزواج يف حاالت استثنائية قليلة جداً ،كجنون أحد الزوجني،
أو إصابته مبرض من األمراض املستدمية املن ِّفرة بشكل عام.
وأيضاً خالفوا الشريعة اإلسالمية عندما اتفقوا على منع انفراد الزوج من ممارسة هذا احلق،
وعندما اتفقوا على حترمي الطالق ابلرضا املتبادل وبال سبب ظاهر ،وعندما اتفقوا على أن الطالق ال
يتم إال يف احملكمة؛ فكل طالق تلفظ به الزوج خارج هبوها يعد الغياً.

( )1موقع  .wikebidia.comاملو وع احلر(.
( )2موقع Hdramut.net .ملتقى احلوار العرن.
( )3الز ا املدين الاخ :ار .74
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لكنهم اختلفوا يف حتديد هذه احلاالت اخلاصة االستثنائية اليت يباح معها الطالق بني تشديد
وتراخ(.)1
وقويل اتفقوا يتضمن حىت قانوين األحوال الشخصية اللبناين.
وهبذا يكونوا قد خالفوا فيما ذهبوا إليه من حترمي للطالق مطلقاً ،ما علم من الدين ابلضرورة.
يقول سبحانه تعاىل( :الطَّالَ ُق مَّرَات ِن فَِإمساك ِمبَعر ٍ
وف أ َْو تَ ْس ِريح ) [البقرة]229:
َ
ْ َ ُْ
ويقول أيضاً:
ِ
يضةً) [البقرة]236:
ضواْ َهلُ َّن فَ ِر َ
وه ُّن أ َْو تَ ْف ِر ُ
اح َعلَْي ُك ْم إِن طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساء َما َملْ متََ ُّس ُ
(الَّ ُجنَ َ
حرمه رجال دينهم على أنفسهم ،ومل
حترم الزواج كما ّ
وعلى كل حال  ..فإن الشريعة اإلسالمية مل ّ
حرموه هم على عامتهم ،فأعطت كل ذي حق حقه ،لكن بضوابط وأحكام تكبح
حترم الطالق كما ّ
ّ
مجاح املفرط منهم.
املسألة الثانية :منع تعدد الزوجات.
وهذا أيضاً مما اتفقت عليه كل الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين( ،)2موافقة بذلك تعاليم
الكنيسة( ،)3خمالفة ملا علم من الدين ابلضرورة من تعاليم وأحكام الشريعة اإلسالمية ،مبا يف ذلك
قانوين األحوال الشخصية التونسي واللبناين ..
نصت املادة  21من قانون األحوال الشخصية اللبناين على ما يلي( :يكون الزواج ابطالً إذا كان
()4
أحد الزوجني مرتبطاً بزواج سابق)
أما قانون األحوال الشخصية التونسي فقد نص يف الفصل  18على ما يلي( :كل من تزوج
وهو يف حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق ،يعاقب ابلسجن ملدة عام وخبطية قدرها مائتان
()5
وأربعون ألف فرنك أو إبحدى العقوبتني)
( )1املرجع ال ابم  .73قال (اك بعض ادل ل اكلرباآيل الرجعتني تش :يل غزها حترم قوانيهنا املدن :ف خ الز ا ل
ال باب فالطالق فهيا ممنوع ،عواه غز م موع معظم ادل ل الخرى جتزيه ل باب معد (،حرص ااي)
( )2الز ا املدين الاخ :ار .73
( )3مير معنا معرض الكمعا عن موقف البعي من الز ا املدين ابهنا تأخذ بقاعد( ما جيمعه الرب ال يفرقه البرش؛ مبع ابك الز ا
اذل تعقده البعي ال ميبن ابك يف خ من ابحد الز جني ال من الكهام.
( )4الز ا املدين مرش ع قانوك الحوال الشخص :اللبناين 160
( )5موقع (wikebidiaاملو وع احلر() مع ّ
خط :غرام مال. :

بي من
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ويف هذا خمالفة عني ما أابحه هللا سبحانه وتعاىل عندما قال:
ث ورابع فَِإ ْن ِخ ْفتُم أَالَّ تَع ِدلُواْ فَو ِ
ِ ِ
ِ
اح َدةً أ َْو َما
اب لَ ُكم ّم َن النّ َساء َمثْ َىن َوثُالَ َ َ ُ َ َ
ْ
(فَانك ُحواْ َما طَ َ
ْ
َ
ِ
ك أ َْد ََن أَالَّ تَعُولُواْ) [النساء.]3:
ت أَْميَانُ ُك ْم َذل َ
َملَ َك ْ
وليس هلذه املخالفة العظيمة أثر على صحة العقد أو بطالنه ،لكن ميكن أن تؤثر يف حال كان
أحد طريف عقد الزواج ممن ينكر ما علم من الدين ابلضرورة بشكل عام.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن األحكام اخلمسة (من وجوب وندب وإابحة وكراهة وحترمي) ،اليت
تعرتي الزواج من األوىل ،تعرتي أيضاً حكم الزواج من الزوجة الثانية ،وكذا الثالثة والرابعة ،ويكون
الزواج حراماً يف حال غلب على ظنه أنه سيوقع ابملرأة اليت سيتزوجها ظلماً ،وهذا احلكم هو ذاته
سواء أكانت األوىل أم الثانية.
لكن القوانني اليت أتخذ ابلزواج املدين مل تنطلق من منطلق الشريعة اإلسالمية عندما اعتربت
التعدد حمرماً يف شرائعها ،بل أنكرت التعدد مجلة وتفصيالً ،وبذلك يكونوا قد أنكروا ما علم من
الدين ابلضرورة كما بينت .فال وجه مقارنة بني حترمي الشريعة اإلسالمية يف حال استوجب ذلك،
وبني إنكار الشرائع اليت تعتد ابلزواج املدين للتعدد.
املسألة الثالثة :إابحة التبين.
التبين :أن يدعى ولد اببن فالن ،ويف حقيقة األمر هو ليس اببنه  ..فقد اتفقت على إابحته كل
الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين مبا يف ذلك قانون األحوال الشخصية اللبناين ،وقد نص يف املادة:
 73من الفصل اخلامس على ما يلي( :التبين عقد قضائي يُنشئ بني املتبين واملتبىن احلقوق والواجبات
العائدة للبنوة الشرعية .)..
إال أن قانون األحوال التونسي قد أغفل مسألة التبين من نصوصه.
ومن املفارقات العجيبة يف املسألة ،أن الشرائع اليت تبيح تبين من شاء من الكبار أيهم شاء من
الصغار ،لكن ببعض الضوابط اليت ختتلف من دولة ألخرى ،ترفض االعرتاف ابلولد الشرعي الذي
نشأ من خالل زواجه ابلثانية (التعدد) ،لذا مينع القانون تسجيله يف الدائرة املختصة ،ويعترب بنظر
()1
وحترم تسجيل  -انهيك عن
يب
ر
الغ
تبين
تبيح
فهي
.
.
الدولة واجملتمع حصيلة عالقة غري شرعية
ّ
التبين  -االبن الشرعي الذي نشأ من صلبه!
( )1الز ا املدين الاخ :ار
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نص قانون األحوال الشخصية اللبناين يف املادة 80 :على ما يلي( :ال يصح تبين الوالدين
أوالدمها غري الشرعيني)(.)1
وهذا خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية مرتني :مرة عندما أابحوا التبين ،ومرة عندما رفضوا أن
يدعوا االبن ألبيه .وقد قال سبحانه وتعاىل:
ند َِّ
ءه ْم فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَم َوالِي ُك ْم)
وه ْم ِآل َابئِ ِه ْم ُه َو أَقْ َس ُ
ط ِع َ
ْ
آاب ُ
(ادعُ ُ
اَّلل فَِإن َّملْ تَ ْعلَ ُموا َ
[األحزاب.]5:
املسألة الرابعة :مدة العدة.
تبني موقف الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين من أحكام
مل أقع على نصوص أو مصادر قانونية ّ
العدة ،اللهم إال ما عثرت عليه يف قانوين األحوال الشخصية التونسي واللبناين.
ففي تونس :وافق قانون األحوال الشخصية التونسي أحكام الشريعة اإلسالمية يف عدة احلامل
وغري احلامل ،سواء املطلقة أم املتوىف عنها زوجها .وهذا نص القانون كما ورد( :الفصل  :35تعتد
املطلقة غري احلامل مدة ثالثة أشهر كاملة .وتعتد املتوىف عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أَيم
كاملة ،أما احلامل فعدهتا وضع حلها وأقصى مدة احلمل سنة من اتريخ الطالق أو اتريخ الوفاة)(.)2
أما يف لبنان :فقد خالف قانون األحوال الشخصية اللبناين االختياري ،وهو ما اعتمد سنة:
1994م ،النصوص الشريعة اإلسالمية القطعية .فقد نصت املادة  34على ما يلي( :ميتنع على املرأة
أن تتزوج قبل انقضاء ثالمثائة يوم على إبطال الزواج أو احنالله إال إذا كانت حامالً ووضعت مولودها
قبل انقضاء هذه املدة ،أو إذا رخص هلا ابلزواج بقرار معلل تتخذه احملكمة املختصة يف غرفة
املذاكرة)(.)3
إذن  ..فقانون األحوال الشخصية اللبناين قد خالف صراحة ما جاء به الشرع اإلسالمي ،بل
خرجت ابلعدة عن معناها التعبدي عندما أعطت احلق للمحكمة أبن تنهي هذه العدة..
ِ
أرجح  -رغم أين مل أقع على ما يوضح يل
أما ابلنسبة لبقية الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين ،فإين ّ
رؤيتهم يف العدة  -أن من وضع قانون األحوال اللبناين ال بد وأن يكون قد سار على هنجهم ،وهذا

( )1الز ا املدين مرش ع قانوك الحوال الشخص :اللبناين
( )2موقع .wikebidia
( )3الز ا املدين مرش ع قانوك الحوال الشخص :اللبناين
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مصداق كالم رسول هللا" :لتتبعن سنن من قبلكم شرباً بشرب ذراعاً بذراع ،حىت ولو دخلوا جحر
ضب لدخلتموه"(.)1
وإذا فرضنا أن بقية الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين قد اعتربت العدة كما جاءت هبا الشريعة
اإلسالمية ،ونصوا عليها يف قوانينهم ،فهل من املعقول أن يكونوا قد راعوا فيها األحكام املطلوبة يف
الشرع ذاهتا؟ كالتزام منزل الزوجية إال لضرورة ،وعدم التزين ..
وفيما يتعلق بنفقة املعتدة وسكناها  ..فلم أعثر هلم على ما يبني هاتني الناحيتني يف قوانينهم.
وعلى كل حال ليس بعد الكفر ذنب ،وتبقى العدة وأحكامها من األمور اجلزئية اليت تُعبِّدان حنن
املسلمني هبا ،وسواء طبّقها الغربيون طبقاً للوصف الذي أراده هللا سبحانه وتعاىل أم مل يطبقوها ،فإن
ذلك ليس ذي أثر على صحة عقد الزواج املدين أو بطالنه.
املطلب الثاين :ما له أتثري على صحة العقد:
املسألة األوىل :الصيغة.
ويعرب عنها ابإلجياب والقبول ،ويشرتط لصحة العقد يف الشريعة اإلسالمية صدور إجياب وقبول
ّ
من كال طريف العقد ،وهذا مما اتفق عليه فقهاء األمة مجعاء.
قال احلنفية( :النكاح ينعقد ابإلجياب والقبول ويعرب هبما عن املاضي)(.)2
()3

قال املالكية( :وركنه ويل وصداق وحمل وصيغة أبنكحت وزوجت)
()4
قال الشافعية( :إمنا يصح النكاح إبجياب وقبول  ..وال يصح إال بلفظ التزويج أو اإلنكاح)
قال احلنابلة( :وأركانه  -أي النكاح  -ثالثة :الزوجان اخلاليان من املوانع ،واإلجياب والقبول؛
ألن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما)(.)5
()6
قال الزيدية( :وشروط النكاح ستة :األول العقد .وهو إجياب وقبول يف اجمللس قبل اإلعراض)
( )1م فم عل:ه حص:ح البخار  2669/6برمق [ ]6889-6888كتاب الاعتصام يلب اب ال ن  /يب قوهل آ"لتتبعن نن من قبلمك"-
 1274/3برمق [ ]3269كتاب النبياء /يب ما ذ ر عن بين ارسائ:ل حص:ح م مل  1162برمق [ ]2669كتاب العمل /يب اتباع
نن الهيو ،النصارى.
( )2رش ف ح القدير .كامل ادلين ابن اهلامم ، .103-102/3ار الب ي العلم :بز ت.
( )3مواهي اجلل:ل .42/5
( )4مغين احملتا .140-139/3
( )5كشاف القعاع .38/5
( )6البحر الزخار .32/4
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قال اإلمامية اجلعفرية( :ويعترب اشتماله على اإلجياب والقبول اللفظيني كغريه من العقود
الالزمة)(.)1
قال اإلابضية( :يصح العقد بصيغة أخطبت وأملكت وأنكحت وزوجت ،ومها أفصح ،وكل لفظ
ساغ بعرف ،وجيرب الزوج على قبوله أو دفعه)( ،)2أي جيب عليه التصريح ابلقبول بعد اإلجياب.
هذا ما اتفق عليه فقهاء األمة مجعاء ،وهذا ما أغفله قانون األحوال الشخصية التونسي ،وهذا ما
مل يشرتطه اآلخذون ابلزواج املدين مجلة ،إذ العربة عندهم ابالتفاق الذي جرى بني الشاب والفتاة،
عندما تعارفا -ومن مث اتفقا على إنشاء عالقة زوجية بينهما  -مث سجال هذا االتفاق يف الدائرة
الرمسية املختصة.
وكل زواج مل ينشأ بناءاً على إجياب وقبول صادر من طريف العقد ،غري معترب شرعاً ،وال حيقق أثره
املسألة الثانية :حمل العقد .ويبحث فيه :اختالف الدين وحمرمات الرضاع:
مل أر اتفاقاً يف حتديد املقصود من حمل العقد عند فقهاء الشريعة اإلسالمية ،إال أهنم غالباً ما
يطلقونه على موضوع العقد وحموره الذي تدور حوله األحكام .وكل ما ذكروه يف كتبهم يصب يف هذا
املعىن ،الذي هو حل االستمتاع بني الرجل واملرأة  ..وقد وضع الفقهاء إلابحة حمل العقد شروطاً
وضوابط من أمهها:
 -1أن تكون الزوجة معلومة أثناء العقد
 -2أن تكون الزوجة أنثى حمققة األنوثة
 -3أن ال تكون الزوجة مشركة
( )3
 -4أن ال تكون ذات قرابة من نسب أو مصاهرة أو رضاع 3
فما موقع هذه الشروط والضوابط اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية من قوانني الزواج املدين؟

( )1اللمع ادلمشقي .109/5
( )2رش كتاب الن:ل شفاء العل:ل .259/6
) (3لبوك الفقهاء غز م فقني عىل حتديد مع احملل عقد الناك مل تبن ضواب حمل العقد ابحاكمه معضييبط مه ييق عنييدمه .الضيياب
ال ل قد ن ُص عل:ه بوضو الف وى ال ىل من هذا البحإ .ابما الضيياب الثيياين فقييد جدتييه حيياكم غييز م فييم عييىل تييد يهنا كتييي
الفقه اال ابك الواقع ،فعين اىل ذ ره يله ب لبقي الضواب فهيي مما عمل من ادلين يلرض ر( فاتفم الفقهاء عىل ذ رها  ،نوها ما يتفييرع
عهنا من ابحيياكم ميراجعهم اال ابين ا ي تعن مبقييرر ال ي ن الثالثي هييو كتيياب رش قيانوك الحيوال الشخصيي :لاكتييور الصييابوين
الصفحات  156 -135 -119قبل ضعها البحإ بنو ،ال كتعل:م رش .
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ابلنسبة للشرط األول :أعتقد أبنه ليس من شريعة على وجه األرض ختالف فحوى هذا الشرط
ومضمونه ،وهذا ما يتناسب ومقاصد أفعال العقالء.
وأما ابلنسبة للشرط الثاين :فقد قصد به الفقهاء استبعاد اخلنثى املشكل ،وهو ما تتقبله الفطرة
ُ
السليمة لدى البشر ،إذ قد حيتمل كون اخلنثى ذكرا وقد حيتمل كونه أنثى ،لكن مل خيطر ببال أحد
من الفقهاء أنه سيأيت على الناس زمان تُسن فيه شرائع تبيح الزواج من جنس مثلي ،وهذا ما حصل
فعالً يف العديد من الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين ،ويف هذا خمالفة صرحية ليس ألحكام الشريعة
اإلسالمية فحسب ،بل ملا تقتضيه الفطرة اإلنسانية السليمة مجعاء؟!
أما ابلنسبة للشرط الثالث :فقد خالف اآلخذون ابلزواج املدين فيه أحكاماً شرعية ال تقبل
االجتهاد وال التأويل ،ويعد إلغاء الفوارق الدينية بني الزوجني ،من أوىل القواعد اليت يقوم عليها الزواج
املدين ،وهذا ما خيالف عني الداللة القطعية لنصوص اثبتة على جهة القطع ورد هبا الشرع .قال هللا
نكحواْ الْم ْش ِرَك ِ
ِ
ات َح َّىت يُ ْؤِم َّن َوأل ََمة ُّم ْؤِمنَة َخ ْري ِّمن ُّم ْش ِرَك ٍة َولَ ْو أ َْع َجبَ ْت ُك ْم َوالَ
(والَ تَ ُ ُ
سبحانه وتعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ني َح َّىت يُ ْؤِمنُواْ َولَ َعْبد ُّم ْؤِمن َخ ْري ِّمن ُّم ْش ِرٍك َولَ ْو أ َْع َجبَ ُك ْم) [البقرة.]221:
تُنك ُحواْ الْ ُمش ِرك َ
ِ
ِ
ِ ٍ
وه َّن إِ َىل الْ ُكفَّا ِر َال ُه َّن ِحلٌّ َّهلُْم َوَال ُه ْم َِحيلُّو َن
وه َّن ُم ْؤمنَات فَ َال تَ ْرجعُ ُ
وقال سبحانه(:فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
َهلُ َّن) [املمتحنة.]10:
واستثنت الشريعة اإلسالمية من ذلك املرأة الكتابية ،فقد أابحت للرجل املسلم تزوجها .قال
ِ
ُح َّل لَ ُكم الطَّيِبات وطَعام الَّ ِذين أُوتُواْ الْ ِكتَ ِ
تعاىل( :الْي وم أ ِ
ات
صنَ ُ
اب حلٌّ لَّ ُك ْم َوطَ َع ُام ُك ْم ح ُّل َّهلُْم َوالْ ُم ْح َ
ََْ
َ
ُ َّ ُ َ َ ُ َ
ات والْمحصنَات ِمن الَّ ِذين أُوتُواْ الْ ِكت ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ني َغ ْ َري
ُج َورُه َّن ُْحمصن َ
اب من قَ ْبل ُك ْم إِ َذا آتَ ْي تُ ُم ُ
َ َ
وه َّن أ ُ
م َن الْ ُم ْؤمنَ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ِِ
ِِ
َخ َد ٍان) [املائدة. ]5:
ني َوالَ ُمتَّخذي أ ْ
ُم َسافح َ
من حيث اإلمجال :فقد اتفق علماء األمة يف هذه املسألة على ما يلي:
 أن للمسلم التزوج من الكتابية ،النصرانية أو اليهودية ،وأما املشركة فال حتل له مطلقاً وابتفاق. واتفقوا على أن املرأة املسلمة ال حيل زواجها من غري املسلم ،كتابياً كان أم غري كتايب.إال أن أصحاب املذهب الزيدي ش ّذوا بقول ذهبوا إليه خمالفني نص اآلية فقالوا( :وحيرم على
نكحواْ الْم ْش ِرَك ِ
ِ
ات) ،واليهودي مشرك .لقوله تعاىل:
(والَ تَ ُ ُ
املسلم كل كافرة ولو كتابية ،لقوله تعاىلَ :
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ون ِ ِ
ِ
ِ
َّ
يح ابْ َن َم ْرَميَ ) [التوبة ،]31:مث قال املصنف:
َحبَ َارُه ْم َوُرْهبَ َاهنُْم أ َْرَابابً ّمن ُد ّ
(اختَ ُذواْ أ ْ
اَّلل َوالْ َمس َ
والصحيح أنه ال كتاب هلم(.)1
هذا من حيث اإلمجال ،أما من حيث التفصيل:
 اختلفوا يف اجملوسية :فمنهم من ع ّدها من الكتابيات اليت حتل للمسلم ،ومنهم من أنكر ذلك. واشرتط الشافعية يف الكتابية اليت جيوز للمسلم أن يتزوجها ،أن يكون أجدادها متمسكنيبدينهم من قبل بعثة النيب ،ومن قبل حتريف دَينتهم .قالوا( :الكتابية  ..األظهر حلها إن علم دخول
قومها يف ذلك الدين قبل نسخه أو حتريفه)(.)2
 وانفرد الشيعة اجلعفرية ابلقول :أبن جواز زواج املسلم من الكتابية مشروط أبن ال يكون علىوجه الدميومة ،وأن تكون إما على وجه املتعة أو ملك اليمني.فقالوا( :حترم الكافرة غري الكتابية على
املسلم إمجاعاً ،وحترم الكتابية عليه دواماً ،ال متعة وملك ميني)( .)3ويف هذا ختصيص من دون
خمصص.
واآلن  ..ما حكم زواج املسلم ابلذمية اليت تقول بعقيدة التثليث – حاشاه سبحانه عما ال
يليق؟ وهل هناك كتابية يتحقق هبا شرط الشافعية اليوم؟

قال املفسرون يف بيان معىن التثليث( :والنصارى مع فرقهم جممعون على التثليث .ويقولون :إن
هللا جوهر واحد وله ثالثة أقانيم .فيجعلون كل أقنوم إهلاً ،ويعنون ابألقانيم الوجود واحلياة والعلم ،ورمبا
يعربون عن األقانيم ابألب واالبن وروح القدس  ..وذلك يف كالم هلم فيه ختبط  ..وحمصول كالمهم
()4
يئول إىل التمسك أبن عيسى إله مبا كان جيريه هللا على يديه من خوارق )..
فطاملا األمر كذلك فإن صفة اإلميان قد انتفت عنهم بدليل أهنم يشركون مع هللا إهلاً آخر .لكن
هل هذا خيرجهم من دائرة تعاملنا معهم ابعتبارهم من أهل الكتاب .فال يصح التزاوج منهم وال
التعايش معهم؟
ال ..بل تبقى صفة كوهنم من أهل الكتاب ،أي ذميني ،الزمة هلم ،ونعاملهم على هذا األساس.
وأجلى دليل على ذلك .أن هللا سبحانه وتعاىل ابلرغم من إشراكهم وعند مناقشته هلم .وذلك يف
( )1البحر الزخار .71-68/4
( )2مغين احملتا .187/3
( )3اللمع ادلمشقي .228/5
) (4اجلامع لحاكم القرابدك املبني ملا تضمنه من ال ن اب د الفرقاك ابن عبد هللا محمد بن ابمحد القرطب ، 384/3ار الفبر بز ت
1994م.
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(َي أ َْه َل
سورة آل عمران ،مل ينف عنهم هذه النسبة ،كوهنم أهل الكتاب ،قال سبحانه وتعاىلَ :
ِ ِ ِ
اب ِمل تَ ْك ُفرو َن ِِبَي ِت ِ
احل َّق ِابلْب ِ
ِ ِ
اط ِل َوتَكْتُ ُمو َن
َ ّ
اَّلل َوأَنتُ ْم تَ ْش َه ُدو َن * ََي أ َْه َل الْكتَاب ملَ تَ ْلبِ ُسو َن َْ َ
الْكتَ َ ُ
احلَ َّق َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن) [آل عمران.]71-70:
ْ
وابلنسبة ملا اشرتطه الشافعية يف اليت حيل للمسلم تزوجها ،كون أجدادها يدينون هبذا الدين من
قبل بعثة النيب ز ،ومن قبل أن حترف دَينتهم ،فهو شرط صعب ،وهل ميكن أن جند اليوم من ينطبق
عليهم هذا الشرط؟
جل نصارى اليوم يصعب علينا أن نعرف مدى حتقق هذا الشرط فيهم .إال أن هناك أصناف
معينني قد حتقق فيهم ما اشرتطه الشافعية ،وهم أهل بصري .أي الغساسنة .وقد دان هؤالء ابلدَينة
النصرانية من قبل بعثة النيب ز وما زال البعض منهم يتمسك مبا دان به أجداده من قبل.
ورغم ذلك  ..فقد أمجعت كل القوانني اليت أتخذ ابلزواج املدين على إلغاء اعتبار اختالف الدين
بني الزوجني ،أما ابلنسبة لقانوين األحوال الشخصية التونسي واللبناين فقد أُغفلت هذه الناحية
منهما .وكأن هذا داخل مبعىن قاعدتنا الفقهية القائلة( :األصل يف األشياء اإلابحة) ،طبعاً إن صح
التعبري.
ولعل سبب اتفاقهم يف ذلك؛ إمجاعهم على ما جاء به القانون العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة
 /16/واليت تنص على( :أن للرجل و املرأة ،مىت أدركا سن البلوغ ،هلما حق الزواج و أتسيس أسرة،
دون أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين .ومها يتساوَين يف احلقوق لدى الزواج وخالل قيام
الزواج و لدى احنالله) (.)1
وقد نتج عن هذا التعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية تعارض آخر من حيث اإلرث،
فاإلسالم اعترب أن اختالف الدين مانع من موانع املرياث ،وهذا ابالتفاق ،واآلخذين ابلزواج املدين مل
يقيموا هلذا األمر اعتباراً ،رغم ورود النص الصريح القاطع فيه .قال ز( :ال يرث املسلم الكافر ،وال
الكافر املسلم)( .)2قال صاحب الرحبية:
واحدة من علل ثالث
ومينع الشخص من املرياث
فافهم فليس الشك كاليقني
رق وقتل واختالف دين
( )1موقع املو وع احلر( ( )wikebidiaموقع .syrianews
( )2حص:ح البخار  2484/6برمق [ ]6383كتاب املغاآ  /يب ابين ركز النب آ الراي يوم الف ح.
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ابلنسبة للشرط الرابع ،والذي ينص على أن ال تكون الزوجة ذات قرابة من نسب أو مصاهرة أو
رضاع:
وافق قانون األحوال الشخصية التونسي ،رغم اعتماده للزواج املدين ،ما جاءت به الشريعة
فصل القول يف حمرمات النسب واملصاهرة مث
اإلسالمية من حترمي قرابة النسب واملصاهرة والرضاع ،وقد ّ
أفرد للرضاعة فصالً خاصاً جاء فيه (:حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب واملصاهرة)( ،)1هذا ابلنسبة
لتونس ،أما ابلنسبة لبقية الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين ،فإين مل أقع يف تشريعاهتم على نصوص
تفصل موقفهم من حمرمات الرضاع ،مبا يف ذلك قانون األحوال اللبناين ،فهم متفقون على عدم اعتبار
ّ
حمرمات الرضاع( ،)2وهذا مما خيالف نصاً جاء به الشرع .وهو قوله ز" :حيرم من الرضاع ما حيرم من
النسب"( ،)3وهذا مما أمجع عليه علماء األمة بشىت مذاهبهم(.)4
املطلب الثالث :موقف الشريعة اإلسالمية من الزواج املدين(.الرتجيح أو النتيجة)
بعد عرضنا لكافة مسائل وأحكام الزواج املدين اليت تتعارض مع أحكام الزواج يف الشريعة
اإلسالمية أو مقتضياهتا ،نتبني أبن الزواج املدين -املفروض على بقعة كبرية من أرجاء املعمورة  -زواج
ابطل مرفوض متاماً ،وال ميكن القبول به من منطلق أحكام شريعتنا وقواعدها.
فقد وافق الزواج املدين أحكام الشريعة اإلسالمية يف مسألة اشرتاط الشهود فقط ،ووافقها من
وجه عندما وافق من أجاز إنشاء عالقة زوجية من دون تدخل الويل ،لكن خالف عندما أوجب
استبعاده متاماً عند العقد ،اللهم إال القانون التونسي كما بينا يف معرض حديثنا عن موقع الويل يف
الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين.
وخالف الشريعة اإلسالمية عندما وكل النفقة والكسوة والسكىن التفاق الطرفني ،وعندما تن ّكر
للمهر  ..لكن هذا مما ال أثر له على صحة العقد يف الشريعة اإلسالمية؛ ألهنا تعد أموراً من
مقتضيات العقد ومستلزماته.
وليس ما ذكرته من املسائل هو ما أدى إىل رفض الزواج املدين من قِبل الشريعة اإلسالمية ،لكن
ما أدى لرفضه اعتماده ألمور خالف فيها أحكاماً جاءت هبا الشريعة اإلسالمية ،يعد منكرها خارجاً
( )1قانوك الحوال الشخص :التو يس .الفصل  17فامي يتعلم مبوانع الناك .
( )2هذا ما ابشار ال:ه كتاب الز ا املدين الاخ بار .80
( )3م فم عل:ه حص:ح البخار  935/2برمق [ ]2502كتاب الشها،ات /يب الشها (،عييىل ال يياب الرضيياع حصيي:ح م ييمل
برمق [ ]1444كتاب الرضاع /يب حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالء.
( )4رش الن:ل شفاء العل:ل  27/6اللمع ادلمشقي .154/5
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عن امللة  ..إلنكاره نصوصاً قطعية يف ثبوهتا ويف داللتها .وكلها – خال ال ِّدين – مما ال يؤثر على
صحة العقد .واألمور هي:
ِ
الدين مانعاً من موانع النكاح وال من موانع املرياث،
 الدين :مل يعترب اآلخذون ابلزواج املدين َمعارضني بذلك ما أمر هللا عز وجل هبا عباده.
 الطالق :فقد حّرمته الشرائع اآلخذة ابلزواج املدين ،مع تفاوت بينها من حيث الشدةوالرتاخي ،إال أهنا اتفقت على حترميه من حيث اجلملة ،رغم إابحة هللا عز وجل له ،لكن بقيود
وضوابط معلومة.
 التبين :وهو مما قامت الشرائع اليت تعتد ابلزواج املدين إبابحته  ،رغم حترمي هللا عز وجل لهبنصوص صرحية قاطعة ،ال تقبل النظر والتأويل.
 العدة :تالعب اآلخذون ابلزواج املدين مبدة العدة اليت فرضها هللا عز وجل على املرأة ،رغموجود النصوص اليت بني فيها ربنا سبحانه وتعاىل مدة العدة على وجه التفصيل.
حرم اآلخذون ابلزواج املدين على الرجل أن يعدد يف الزوجات ،رغم إابحة هللا
 التعددّ :سبحانه وتعاىل له ذلك ،لكن مع وجود ضوابط تضبط هذه اإلابحة.
 الرضاع :رغم اعتباره من قبل هللا عز وجل مانعاً من موانع النكاح ،كاحملرمية واملصاهرة ،ملأتت الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين على ذكره واعتباره مانعاً من موانع النكاح.
وبعد  ..كيف يتأتى ملن ي ّدعي إمياانً ابهلل عز وجل أن يقول إبابحة مثل هذا الزواج؟ بل كيف
يتأتّى ممن يدعي أنه مؤمن ابهلل سبحانه وتعاىل أن يبدي إعجاابً مبا يعارض حكماً أمر به هللا عز
وجل؟
وهذا مما يتناىف ومقتضى العبودية واالنقياد واإلذعان له جل شأنه...
املبحث الثالث :موقف القانون والكنيسة من الزواج املدين:
املطلب األول :موقف قانون األحوال الشخصية السوري من الزواج املدين.
بفضل هللا سبحانه وتعاىل  ..إن قانون األحوال الشخصية السوري يعارض مثل هذا الزواج ،إذ
يتنايف مع أكثر املواد اليت تنظم عالقة ما بني الزوجني .وهذه أبرز املواد املعارضة للزواج املدين:
املادة ( :)5ينعقد الزواج إبجياب من أحد العاقدين وقبول من اآلخر.
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فالقانون إذن  ..أخذ مبا اتفق عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية ،وهو أنه ال بد من الصيغة النعقاد
النكاح.
املادة :)27( :إذا زوجت الكبرية نفسها من غري موافقة الويل فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإال
فللويل فسخ النكاح.
وهذا مما يوافق ما ذهب الفقهاء حبسب اخلالف املتقدم ،خمالفاً فيه مذهب اآلخذين ابلزواج
املدين ،من عدم وجود الويل ،بل واشرتاط ذلك ..كما بينا.
املادة 1:)35( :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب إال ما قرر فقهاء احلنفية استثناءه.
وهذا ما مل يعترب ومل يشرتط يف جل الشرائع اليت أتخذ ابلزواج املدين.

املادة :)37( :ال جيوز أن يتزوج الرجل خامسة حىت يطلق إحدى زوجاته األربع وتنقضي
عدهتا.
وهذا ما يعارضه متاماً اآلخذون ابلزواج املدين  ..واملوافق متاماً للشريعة اإلسالمية.
املادة 2 :)48( :زواج املسلمة بغري املسلم ابطل.
وهذا أيضاً مما يعارضه اآلخذون ابلزواج املدين ،رغم كونه مما علم من الدين ابلضرورة..

املادة :)53( :جيب للزوجة املهر مبجرد العقد الصحيح سواء أمسي عند العقد أم مل يسم أو نفي
أصالً.
وهذا مما اعتربه أنصار الزواج املدين امتهان للمرأة  ..وعدوه مبثابة مثن هلا  ..ومل خيرج قانون
األحوال الشخصية فيه عما جاء به الشرع ..
املادة :)65( :على الزوج إسكان زوجته يف مسكن أمثاله.
املادة 1:)71( :يلزم الزوج بدفع النفقة إىل زوجته إذا امتنع عن اإلنفاق عليها أو ثبت تقصريه.
وهذا البند من هذه املادة ينص صراحة على ما اتفق عليه الفقهاء من أن النفقة والكسوة
والسكىن واجبة على الزوج مبجرد دخول الزوجة إىل مسكنه  ..وما يتعارض مع الزواج املدين كونه مل
جيعل مسألة النفقة أمراً اتفاقياً بني الزوجني ،بل ألزم الزوج به.
وهبذا نعلم أن الزواج املدين مرفوض ،بفضل هللا سبحانه وتعاىل ،من قبل قانون األحوال
الشخصية السوري..
املطلب الثاين :موقف الكنيسة من الزواج املدين.
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ليس هناك نصوص صرحية من املصادر األوىل للدَينة املسيحية تعارض زواج خمتلفي الدين،
وموقف الكنيسة اليوم يعترب اختالف الدين مانعاً من موانع الزواج ،ويعود هذا إىل اجتهادات كنسية
قادت إليها ظروف خاصة ودوافع معينة( ،)1ومن خالل البحث وجدت أن سبب رفض الكنيسة
للزواج املدين يعود ألمرين( :األول :يعد عقد الزواج يف الكنيسة سراً من أسرارها لكن بشروط دنيويّة،
مبعىن أنه جيب أن يتم مبباركة من رجل الدين املسيحي الذي ميثّل املسيح على األرض.
أبدي ،ويعربون عن هذا بقوهلم" :ما مجعه الرب ال
والثاين :إن الزواج يف الدين املسيحي هو رابط ّ
يفرقه إنسان"( ،)2لذا ال يوجد طالق يف الكنيسة مطلقاً ،إمنا هو إبطال للزواج ،ويكون هذا اإلبطال
ّ
ألسباب ليست بكثرية .هي( :اخليانة ،وشروط إثباهتا جد صعبة ،الغش ،األمراض النفسيّة) .ولكن
الكنيسة تعرتف ابلزواج املدين لغري املسيحيني)(.)3
إذن  ..فإن الدين النصراين يرفض متاماً انعقاد مثل هذا الزواج ،لكن هذا يطرح لدينا سؤاالً
مفاده :ما سر تطبيق هذا الزواج يف ٍ
بالد اشتهر عنها أهنا تدين بدين النصرانية ،أو ابلدين الذي جاء
به سيدان عيسى عليه السالم كما ت ّدعي؟
يف احلقيقة  ..لقد غدت الشعوب الغربية بعيدة كل البعد عن تعاليم دَينتهم اليت يدينون هبا،
وجلي للعيان أن تعاليم الكنيسة غدت يف واد ،وتصرفات املنتسبني إليها يف واد آخر ،ولعل السبب
يف ذلك يرجع إىل اختاذ حكومات الدول الغربية من العلمانية مبدأ هلا ،واليت تقوم أساساً على مبدأ
رسخ البتعاد الناس عن تعاليم الكنيسة ،واألمر اآلخر هو
فصل الدين عن الدولة ،وهذا من أهم ما ّ
فقدان الثقة ابلكنيسة وابلقائمني عليها ،ويعود ذلك إىل عدة أسباب ،أمهها :سوء تصرف بعض
الكهنة والرهبان ،وخاصة فيما يتعلق ابلنواحي املادية ،والفضائح اجلنسية ،واألمر اآلخر منافاة بعض
معتقدات الكنيسة ملا يقتضيه العلم والعقل ،كصكوك الغفران املشتهرة لديهم  ..مما تسبب يف هذه
الالمباالة والعزوف من قبل الناس عن تعاليم الكنيسة ،ووصل األمر إىل أن اضطرت مئات الكنائس
ألن تغلق أبواهبا يف شىت أرجاء أوراب ،لعدم وجود من أيتيها.
هذا هو سر اختيارهم للزواج املدين رغم منافاته ملقتضى تعاليم دينهم .وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.
املطلب الرابع :أهم األمور املخالفة للشريعة اإلسالمية يف القانونني التونسي واللبناين.
( )1هذا ما ذ ره عبد الف ا ّبار( كتابه الز ا املدين .66
( )2هذه العبار( مل ابعمل مهشأها عندمه اب نص من كتاهبم ابم ابهنم يعد هنا قاعد( رشع :اك حص التعبز عندمه.
( )3موقع  .tharwaثر (  .الالكم غز معقول حبرفيته من املوقع لك :اغ ال ل ر،يئ جداا.
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املسألة األوىل :ما خالف الشريعة من قانون األحوال الشخصية التونسي.
أحكام الشريعة اإلسالمية قد
الحظنا خالل البحث أن أموراً خالف فيها اآلخذون ابلزواج املدين
َ
أغفلها قانون األحوال الشخصية التونسي من نصوصه ،وأخرى قد أخذ هبا صراحة خمالفاً أحكام
الشريعة اإلسالمية ،وأموراً أخرى قد وافق فيها الشريعة اإلسالمية  ..وهذا ما لن أتطرق إليه؛ إذ هو
األصل الذي ينبغي أن يكون قد استند إليه قانون األحوال الشخصية التونسي.
 ما خالف فيه قانون األحوال الشخصية التونسي أحكام الشريعة اإلسالمية: -1منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة.
 -2منع وقوع الطالق ولو ابلرتاضي بني الزوجني وحصره ابلقضاء املدين.
 -3إعطاء الوالية لألم كما هي لألب :وتقدمي والية األم على والية اجلد ،وهذا مما مل ينزل هللا به
سلطان.
 -4وافق قانون األحوال الشخصية التونسي الشريعة اإلسالمية عندما أوجب النفقة على الزوج
ابعتباره رئيس العائلة ،إال أنه خالفها عندما أوجب النفقة على الزوجة أيضاً إن كان لديها مال .حترَيً
للمساواة.
 ما أغفله قانون األحوال الشخصية التونسي مما اعتمد عند اآلخذين ابلزواج املدين: -1مل يشرتط املشرع التونسي لعقد الزواج وجود صيغة إجياب وقبول عند انعقاد عقد الزواج.
وهذا مما اتفق عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية بشىت مذاهبهم كما مر .ويرتتب عليه صحة العقد أو
بطالنه.
 -2مل يتعرض قانون األحوال الشخصية التونسي إىل مسألة دين الزوجني .وقد علمنا أن هذا
مما علم من الدين ابلضرورة ،وإغفال هذه املسألة من القانون أمر خطري من وجهة نظر الشريعة
اإلسالمية؛ إذ أنه ينسخ حكماً معلوماً من الدين ابلضرورة ،وابلتايل لن يعد هناك مانعاً من زواج
الرجل الكافر من املرأة املسلمة ،وهذا مما خيالف صريح نصوص القرآن الكرمي.
 -3التبين :أيضاً مل يتعرض له قانون األحوال الشخصية التونسي ال ابلسلب وال ابإلجياب ،ويف
هذا خمالفة صرحية للنصوص القطعية الواردة يف الشريعة اإلسالمية.
املسألة الثانية :ما خيالف الشريعة من قانون األحوال الشخصية االختياري اللبناين.
أهم النقاط الصرحية يف خمالفة الشريعة اإلسالمية واليت نص عليها قانون األحوال الشخصية
اللبناين االختياري:
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 -1قانون زواج املسلمة بغري مسلم.
 -2منع وقوع الطالق ولو ابلرتاضي بني الزوجني وحصره ابلقضاء املدين.
 -3عدة املرأة غري احلامل  300يوم.
 -4إلزام الزوجة املوسرة ابإلنفاق على الزوج املعسر مطلقاً.
 -5جواز التبين حىت مع قيام اختالف الدين.
 -6عدم األخذ مبانع اختالف الدين يف اإلرث.
 -7حتديد الوالية اجلربية على القاصر ابألبوة دون اجلد.
 -8رفع سلطة األب عن القاصر فيما يتعلق بتصرفاته املالية وذلك مبجرد بلوغه سن اخلامسة
عشر.
 -9التسوية بني مرياث الذكر واألنثى يف تركة األبوين.
 -10جواز الوصية للوارث.
 -11منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة.
 -12تنظيم االنتماء الديين لالبن.
اخلامتة:

بعد أن تعرفنا على حقيقة الزواج املدين ومبادئه األساسية اليت يقوم عليها ،ومبقارنتها مع أحكام
الشريعة اإلسالمية جتلى لنا موقف اإلسالم من هذا النوع من األنكحة ،والذي ُاختذ وسيلة إلنشاء
العالقة الزوجية بني اجلنسني يف بقعة كبرية من أرجاء املعمورة.
وقد آثرت أن أجعل التوصيات اليت أختم هبا حبثي هذا قائمة على خلفية الدعوات اليت نسمعها
بني احلني واحلني ،واليت تنادي بتطبيق هذا الزواج أو شيئاً من مبادئه يف بالدان اإلسالمية .وأهم هذه
التوصيات:
 أن نضع نصب أعيننا قوله تعاىل ( :قَ ْد جاء ُكم ِمن ِِ ِ
ِ
اَّللُ َم ِن
اَّلل نُور َوكتَاب ُّمبِني * يَ ْهدي بِه ّ
َّ ّ
َ
السالَِم وُخيْ ِرجهم ِم ِن الظُّلُم ِ
ات إِ َىل النُّوِر إبِِ ْذنِِه وي ه ِدي ِهم إِ َىل ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم) [املائدة:
اتَّبَ َع ِر ْ
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ َ ُ ُ ّ
ََْ ْ
َ
َ
 .. ]16-15فاحلسرة على من ترك اهلدى يف سبيل الضالل ،وُهبر ابلظالم غاضاً الطرف عن النور.
 السعي إىل حترير األمة من التبعية العمياء ،وتوعية عامة الناس من االجنراف وراء تيار السمومالذي تبثه وسائل اإلعالم يف عقوهلم.
37

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

د .حممود رمضان

الزواج املدين

 تنبيه الناس إىل خطورة تلك الدعوات اهلدامة اليت نسمعها بني احلني واحلني يف بالدان ،واليتيبتغي أرابهبا من خالهلا إفساد أبناء اجملتمع اإلسالمي وتفكيك األسرة فيه ..
 تسليط الضوء على واقع األسرة املخزي يف الدول اليت أتخذ ابلزواج املدين ،وخاصة الدولالغربية ،وإعالم الناس أن مآل حال األسرة يف بالدان سيكون ذات املصري إن تبعنا طريقهم الذي
يسلكون.
 أن نعلم أبن املسلمني اليوم ما وصلوا إىل ما وصلوا إليه من هذا الواقع املخزي الذي نعيشه،إال عندما ختلوا عن املبادئ واألحكام اليت شرفهم هللا عز وجل هبا .وهذا مصداق قول سيدان عمر
عندما قال لسيدان أيب عبيدة " :إان قوم أعزان هللا ابإلسالم ،فلن نبتغي العز بغريه"(.)1
هبذه الكلمات القليلة أختم هذا البحث .سائالً املوىل عز وجل أن يتقبل مين هذا اجلهد املقل،
وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ،آمني.

( )1امل ي تدرح عييىل الصييح:حني  .120/10لفيي( ،امهييام ابتغ:نييا العييز بغييز مييا ابعييز هللا ابذلنييا هللا) .محمييد بيين عبييد هللا احلييا
الني ابور حتقيم مصطفى عطا ،ار الب ي العلم :بز ت ط1990 1م.
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