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  مقدمة
  

م، ودخلت حيز التنفيذ ١٩٥٦صدرت جملة األحوال الشخصية التونسية سنة 
وقد أثارت هذه الة منذ صدورها جدال كثريا حول . م١٩٥٧والعمل سنة 

  : شرعيتها، وانقسم الناس يف هذا األمر إىل ثالثة أقسام
  .  هي خمالفة للشريعة اإلسالمية: ائفةفقالت ط

وذكروا عن الشيخ . فيها املوافق للشريعة وفيها املخالف: وقالت طائفة ثانية
اعتربها مأخوذة من الفقه اإلسالمي باستثناء سبعة "حممد العزيز جعيط أنه 

) م١٩٥٦ سبتمرب الصادرة يف(جريدة االستقالل ، وذكروا أيضا عن "فصول
إنّ فيما نشرت هذه الة فصوال : "مشايخ الزيتونة قالوا فيهافتوى جلمع من 

  ...".  منكرة شرعا ال تتفق مع الكتاب والسنة واإلمجاع
إا موافقة للشريعة اإلسالمية، وعدا اجتهادا ضمن : وقالت طائفة ثالثة

 املذكرة الصادرة عن جاء يفوأيدت كالمها مبا . االجتهادات اإلسالمية
جاء ... ": لةادور ص مبناسبة م١٩٥٦ أوت ١٣لة للعدل يف كاتب الدو

 ففكرت وزارة العدل يف إحياء "ااهد األكرب"عهد االستقالل وحكومة 
املشروع من جديد وكلفت بعض احلكام ممن هلم قدرة راسخة يف احلقوق 

عدوا الئحة جديدة يف قالب قانون أوفقه القضاء إلعادة درسه وتصحيحه ف
شى مع الزمان وال يتصادم مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، عصري يتما

وقد اطلع عليه قبل بروزه بعض كبار العلماء واستحسنوه وال عجب إن 
توصلنا إىل تدوين جملة من هذا النوع ترضي اجلميع وتنال استحسان العلماء 

وال عجب وال غرابة يف ذلك  .وتالءم يف آن واحد روح العصر والتفكري العام



 ٦

ألننا أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة الفياضة وخمتلف مصادرها بدون تقيد 
فاإلسالم كما ال . مبذهب دون مذهب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى

خيفى واسع الصدر ومتنوع املقاصد واملرامي ذو أسرار بعيدة الغور توافق 
ا إذا عرفنا طباع البشر وأوضاعهم وعادام يف مجيع العصور والدهور سيم

كيف جنتهد يف االنتفاع بتلك األسرار واستخراج ما فيها من كنوز وترتيلها 
على الوقائع واألحوال وأحسنا التصرف فيها تصرف املسلم الغيور املتحرر 

 أمحد آنذاك وزير العدل وأكّد ".من مجيع قيود اجلمود والركود والتقليد
عقدت متهيدا إلعالن صحفية يف ندوة عالقة الة بالشريعة املستريي 

 تشريعنا الذي يستمد روحه من التشريع اإلسالمي إنّ: " فقالهاصدور
 للجدال إالسوف يقيم الدليل الواضح على أنه ال يشكل فقط مادة صاحلة 

النظري بل يقيم الدليل على أنه مادة قانونية حية تنسجم مبادئها مع تطور 
أنه عد جملة األحوال ملهريي الصفاقسي وذكر أيضا عن الشيخ حممد ا ".اتمع

  . الشخصية كلّها غري خمالفة ألحكام الفقه اإلسالمي
وما يزال مجع من الناس . وما يزال اجلدل حول الة مستمرا إىل يومنا هذا

 من املكتسبات اليت جتب احملافظة الّة بل هي عند بعضهميقولون بشرعية 
  . عليها ومينع املس منها

أنّ جملة األحوال الشخصية جملة وضعية خمالفة للشريعة اإلسالميةواحلق ، .
  . وهو ما سنبينه يف هذا الكتاب
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  مفهوم األحوال الشخصية
  

 Statut"ترمجة حرفية لعبارة تشريعية أجنبية هي " األحوال الشخصية"مصطلح 

personnel ."نية عند وقد أقحم يف اللغة العربية والقواميس التشريعية والقانو
  . املسلمني نتيجة لتأثّر بعض األشخاص باملنظومة الفكرية والتشريعية الغربية

وقد اتفق القانونيون على أنّ املراد باملصطلح بصفة عامة هو جمموعة القواعد 
اليت تنظم األسرة، إال أنهم اختلفوا يف حتديد نطاقه ومضمونه وأحكامه؛ 

اج والطالق والوالية واألهلية فذهب بعضهم إىل قصره على أحكام الزو
  األخرى بهحكاماأل  بعضوالصداق والنفقة، وذهب بعض آخر إىل إحلاق

 حبيث يتوسع مفهوم األحوال الشخصية ليضم كلّ ،اهلبة والوصية واملرياثك
  . ما من شأنه أن يتعلّق باألسرة

د ميل ، جن١وإذا نظرنا إىل جملة األحوال الشخصية التونسية كما هي عليه اآلن
املشرع التونسي إىل التوسعة يف نطاق األحوال الشخصية؛ حيث ضمن الة 
أحكاما شىت تتعلّق بالزواج والطالق والعدة والنفقة واحلضانة والنسب 
واللقيط واملفقود واملرياث واحلجر والوصية واهلبة والوالية والتبين، كما 

  . شتراك يف األمالك وغري ذلكضمنها ما يسمى بتنظيم احلالة املدنية ونظام اال
واحلقيقة، أنّ مفهوم األحوال الشخصية مفهوم فاسد لغموضه واضطرابه؛ 
ذلك أنّ األصل يف املصطلحات التشريعية والقانونية أن تكون واضحة 
العبارة، حمددة املعىن، بينة التعريف، جامعة مانعة، وهذا األمر غري متوفر يف 

                                                
 . م٢٠٠٩اعتمدنا طبعة املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية سنة  1
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ذ ال نعلم املقصود به على وجه التحديد، وهل ؛ إ"األحوال الشخصية"عبارة 
  عىن املشرع التونسي به معىن لغويا أو شرعيا أو اصطالحيا قانونيا؟ 

فمن ناحية لغوية يعىن باألحوال الشخصية ما يكون عليه الشخص من هيئة أو 
  . صفة، وهذا املعىن ال يفيدنا يف بلورة تصور ملقصود املشرع التونسي

عية فال معىن للمصطلح لعدم وجوده يف نصوص الشرع من ومن ناحية تشري
وأما بعض نصوص الفقه املتأخرة . كتاب وسنة أو يف نصوص الفقه املعتربة

  .   املتأثرة بالتقنني الغريب، فقد اختلفت يف حتديد معناه وجماالته
وأما من ناحية اصطالحية قانونية فلم يقع التنصيص على معناه يف الة، وإمنا 

النصوص : "تفى املشرع التونسي بذكره مصطلحا كقوله يف املقدمةاك
املنشورة فيما بعد املتعلقة باألحوال الشخصية مجعت يف تأليف واحد باسم 

وأما ما جاء يف القرار . ، فكان كمن فسر املاء باملاء"جملة األحوال الشخصية
: نمن كو) ٢٠٠٦ ديسمرب ٠٧ مؤرخ يف ٢٨٣٠عدد (التعقييب املدين 

املواريث تعد يف القانون التونسي عمال بأحكام الشريعة اإلسالمية من "
، "األحوال الشخصية خالفا لبعض التشاريع الغربية اليت تعتربها أحواال عينية

خصية، فال معىن له؛ ألنّ الشريعة اإلسالمية ال تعرف مصطلح األحوال الش
فكيف يستدلّ له . ثة املقتبسة من الغربيدوإمنا هو من املصطلحات احل

  بالشريعة؟  
جمموعة ما "إنّ األحوال الشخصية يف العرف القانوين عبارة عن : وقد يقال
 عن غريه من الصفات الطبيعية والعائلية اليت رتب القانون اإلنسانيتميز به 

 أو، وكونه زوجا أنثى أو يف حياته االجتماعية ككونه ذكرا اقانوني أثراعليها 
 ناقصها لصغر سن أو األهليةبنا شرعيا، وكونه تام ا أو أبا أو مطلقا أو أرمال
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 وهذا ."أسباا مقيدها بسبب من أو األهلية كونه مطلق أو جنون، أو عته أو
القول يصلح كتعريف لألحوال الشخصية، إال أنه ال يرفع الغموض 
واالضطراب عن مفهومها يف تصور املشرع التونسي؛ ألنه خلط بني األحوال 

  . الشخصية والعينية
فمن املعلوم أنّ التشريع الغريب الذي أخذ منه املصطلح يقسم األحوال إىل 

القواعد اليت حتكم عالقات وحقوق "األحوال الشخصية وتعين : قسمني
، واألحوال العينية "األسرة أو املسائل اليت تتعلّق بوضع الشخص يف أسرته

)Statut réel ( م احلقوق وااللتزامات ذات القيمة القواعد اليت حتك"وتعين
  ". املالية

وقد خلط املشرع التونسي بني األمرين، فأقحم ما خيتص باألحوال العينية أي 
وعليه، فال يصدق . املسائل املالية كاهلبة واملرياث ضمن األحوال الشخصية

على قوانني جملة األحوال الشخصية وصف األحوال الشخصية، وال يصدق 
األحوال العينية؛ ألا مزجت بينهما على خالف التشريع الغريب عليها وصف 

  .الذي قلّده املشرع التونسي يف التقسيم واالصطالح
إنّ املشرع التونسي قد أخذ بعني االعتبار يف تعريفه لألحوال : وال يقال هنا

من آثار يها األوضاع اليت تكون بني اإلنسان وأسرته وما يترتب علالشخصية 
، كما أخذ بعني االعتبار ما يترتب على تلك  والتزامات أدبيةحقوقية

نّ ال يقال هذا؛ أل. لّقها ااألوضاع من آثار حقوقية والتزامات مادية مالية لتع
املصطلح من حيث هو تسمية معينة لشيء معين، يرتبط مبدلول خاص يقصده 

خذ مصطلح فاملشرع التونسي أ. اآلخذ باملصطلح وال يقصد التسمية ذاا
األحوال الشخصية قاصدا مدلوله التشريعي، وغري قاصد التسمية ذاا اليت 
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فال معىن ألخذ الدال دون املدلول مع قدرة . تفقد قيمتها بتغيري مدلوهلا
املشرع التونسي على وضع اصطالح يعبر عن مدلول خمترع بلغة عربية هي 

ع من املشرعني والقانونيني يف وقد تفطّن إىل هذا األمر مج. لغته بنص الدستور
بالد إسالمية أخرى؛ فمنهم من خص األحوال الشخصية باألوضاع األسرية 
كالزواج والطالق والصداق وغري ذلك، ومل يتعرض إىل املسائل املالية كاهلبة 

ومنهم من . والوصية واملرياث، فالتزم مبدلول الدال كما تواضع عليه أهله
األوضاع اليت تكون بني اإلنسان وأسرته وما يترتب  خلط بني األمرين فقنن

 ومادية مالية، إالّ أنه مل يطلق على من آثار حقوقية والتزامات أدبيةيها عل
  . قانونه هذا لفظ األحوال الشخصية وأطلق عليه تسميات أخرى

اخللط الواضح بني احلقوق الشخصية والعينية دفع باملشرع التونسي ألن  إنّ
يف (حاالت باإلحالة على جملة احلقوق العينية، كما نص  على ذلك يكتفي يف 

ختضع قسمة املشترك وتصفيته إىل : "بقوله)  من نظام االشتراك٢٤الفصل 
 من جملة احلقوق العينية يف ما ال يتخالف ١٣٠ إىل ١١٦أحكام الفصول من 

ريعية وهذا اخللط بني القوانني ميع اهلوية التش". مع أحكام هذا القانون
والصبغة القانونية للمجلة، فال هي جملة أحوال شخصية كما مسيت، وال هي 
جملة أحوال عينية، وإمنا هي جملة أحوال متقلّبة مضطربة تعكس حالة مشرعها 

  .الذي أراد أن يأخذ من كل واد عصا
إنّ قصد املشرع التونسي مجع األحكام املتعلّقة بتنظيم : وال يقال هنا أيضا

ألسرة، وتدوينها يف مدونة قانونية شاملة تضمن تصورا متكامال أطلق شؤون ا
  . عليها جملة األحوال الشخصية
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ال يقال هذا؛ ألنّ جملة األحوال الشخصية مل تم بشؤون األسرة ككل إمنا 
جزأا، فنصت على أحكام، وأمهلت أحكاما أخرى من صميم حبث األسرة 

فلو كان ". جملة محاية الطفل"صصت هلا كاألحكام املتعلقة بالطفل اليت خ
القصد األساسي تنظيم شؤون األسرة ملا جزأ املشرع األحكام املتعلّقة ا 

  . لوجوب اندراجها حتت قانون واحد
عالوة على هذا، فقد تضمنت الة أحكاما إدارية كثرية متعلّقة بتنظيم احلالة 

ب الدوائر اجلنائية وغري ذلك من املدنية موجهة إىل ضباط احلالة املدنية وكتا
وهذه األحكام اإلدارية الكثرية اليت حشيت ا . املوظفني يف خمتلف اإلدارات

 شؤون األسرة وبالعالقات العائلية، إمنا هي جمرد مالة ال عالقة هلا بتنظي
أحكام إدارية دف إىل تنظيم رسوم الوالدات والوفاة وغري ذلك من 

  .   األوراق
صل، فإنّ الة اليت بني أيدينا هي خليط من األحكام والقوانني أطلق واحلا

  .عليه اسم جملة األحوال الشخصية
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  اضطراب صياغة الّة وتفسريها 
  

استمدت جملة األحوال الشخصية أحكامها وقوانينها من مصادر متعددة؛ إذ 
ن الفقه ، وأخذت م)وخباصة الفرنسية(أخذت من القوانني األوروبية 

وقد أدى هذا اخللط بني املصادر . اإلسالمي دون التزام مبذهب من املذاهب
  .  إىل اضطراب وتنافر يف الصياغة القانونية والتفسري

  
  :الصياغة القانونية. ١

تعد الصياغة القانونية من أهم عناصر تكوين األحكام والقواعد القانونية؛ 
 جوهرا وموضوعا وغاية إىل قاعدة صاحلة ألنها أداة حتويل املادة القانونية

فإذا كانت الصياغة القانونية قلقة مضطربة غري دقيقة، أدت . للفهم والتطبيق
ولذلك، فعادة ما حيرص املشرع على . إىل خلل يف فهم القانون وتطبيقه

دقّة العبارة : إحكام أسلوب صياغة القانون مراعيا مجلة من الشروط منها
وح الكالم، وعدم التنافر بني النصوص، واالبتعاد عن ا، ووضهويسر فهم

  .   احلشو
ونظرا لتعدد مصادر جملة األحوال الشخصية، وتعدد األفهام واألقالم اليت 
تداولت عليها، فقد جاءت الصياغة القانونية للمجلة يف شكل متنافر 

  : ومن ذلك. وأسلوب غري منسجم العبارة
الفقه اإلسالمي قلّ من يفهمها جند يف الة عبارات من صميم  .١

كعبارة املراكنة وخيار الشرط والفراش، كما جند فيها عبارات 
 .مترمجة عن التشريع الغريب كعبارة األحوال الشخصية واحلالة املدنية
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 من الكتاب األول، ويف ٤يف الفصل" (اململكة"جند يف الة عبارة  .٢
 .س ليست مملكةمع أنّ تون)  من تنظيم احلالة املدنية١٦الفصل

جند يف الة تلبيسا يتعلّق ببعض املصطلحات كقول املشرع  .٣
فما ". اللقب العائلي لألطفال املهملني أو جمهويل النسب: "التونسي

؟ هل عىن املشرع بذلك "جمهول النسب"أو " الطفل املهمل"معىن 
 اللقيط أم ولد الزىن؟ فإذا كان قد عىن أحد اللفظني، فلماذا أبدهلما؟
وهل جيوز ذلك يف العرف القانوين أي هل جيوز استخدام مصطلحني 
قانونيني للتعبري عن مفهوم قانوين واحد يف تقنني واحد؟ احلقيقة، أنّ 

الطفل املهمل "املشرع التونسي قد أبدل مصطلح ولد الزىن بلفظ 
، فلماذا أبدل املصطلح الشرعي احملدد الداللة "وجمهول النسب

 داللة؟ مبصطلح غامض ال
قال املشرع يف الفصل : ومثال ذلك. جند يف الة فصوال غري مفهومة .٤

ال تثبت الوصية إال باحلجة الرمسية أو ): "من كتاب الوصية (١٧٦
، مث قال بعده يف الفصل "بكتب حمرر ومؤرخ وممضى من املوصي

جيوز الرجوع يف الوصية من املوصي ولكن ال يثبت على : "١٧٧
فما معىن هذا الكالم، وإذا كان الرجوع ال ". ١٧٦معىن الفصل 

 فكيف يثبت إذن؟ وقد تفطّن بعض ١٧٦يثبت على معىن الفصل 
ال يثبت : "ليصبح املعىن" إال"احلقوقيني إىل هذا اللبس فاقترح إضافة 

، ومع ذلك فلم يعدل هذا يف الطبعة اليت "١٧٦إال على معىن الفصل 
 . م٢٠٠٩ادرة سنة بني يدينا وهي الطبعة الرمسية الص



 ١٤

 ٨١جاء يف الفصل : ومثال ذلك. جند يف الة تالعبا بألفاظ الفقهاء .٥
يعترب مفقودا كل من انقطع خربه ): "من كتاب يف أحكام املفقود(

هكذا : وممكن: "وكتب يف اهلامش". وال ميكن الكشف عنه حيا
ومعىن هذا الكالم أنّ املشرع التونسي قد ". وردت بالنص األصلي

يعترب مفقودا : "ر عبارة يف النص؛ إذ كانت عبارة النص األصليغي
: ، فأصبحت رمسيا"كل من انقطع خربه وممكن الكشف عنه حيا

وهذا يدلّ على عدم إدراك ومتييز ". وال ميكن الكشف عنه حيا"... 
لعبارات الفقه اإلسالمي، وهو نتيجة سياسة تغريبية انتهجها النظام 

ذلك أنّ . الزمن أبعدت الناس عن فهم الفقهالتونسي عرب عقود من 
 مأخوذة من حدود ابن عرفة التونسي ٨١اجلملة الواردة بالفصل 

من انقطع خربه وميكن الكشف : "املالكي حيث عرف املفقود بقوله
أصل ) من انقطع خربه: (قوله: "قال الرصاع شارح احلدود". عنه

طع خربه األسري، اجلنس الغائب الذي انقطع خربه، فيخرج باملنق
إما حاال أو صفة خيرج به احملبوس الذي ال ) وميكن الكشف عنه(

فعبارة ابن ". يستطاع الكشف عنه فإنه ال حيكم له حبكم املفقود
عبارة دقيقة رتبت عليها أحكام معينة، إال أنّ املشرع " ميكن: "عرفة

ملشرع فلم يتفطّن ا". ال ميكن: "التونسي مل يفهمها وأبدهلا بقوله
تفسد تعريف املفقود وما بين عليه " ال ميكن"التونسي إىل أنّ عبارة 
ال ميكن الكشف "؛ ألنّ الذي ٨٤ و٨٣ و٨٢من أحكام يف الفصل 

نقطع مبصريه، فال يلزم إذن أن يبحث عنه احلاكم  إن كان " عنه حيا
 .حيا أو ميتا أو أن يضرب أجال للبت يف حكم فقدانه



 ١٥

ات جمملة غري مفصلة مع اقتضاء املقام التفصيل، جند يف الّة عبار .٦
ويشترط ): "من الكتاب األول (٣كقول املشرع التونسي يف الفصل

". لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة
؟ هل جيب أن يكونا مسلمني أم "شاهدين من أهل الثقة: "فما معىن

هذا املقام حيتاج إىل تفصيل ال؟ وهل جيب أن يكونا رجلني أم ال؟ ف
. وتقييد، ومع ذلك فقد تعمد املشرع التونسي اإلمجال لغاية يف نفسه

فهو ال يريد أن حيدد دين الشهود ليحافظ على الئكيته، وال يريد أن 
 . حيدد جنس الشهود لكي ال يتهم بعدم املساواة

ل املشرع كقو. جند يف الة فصوال منقّحة ومع ذلك مل تتغير صيغتها .٧
ذو : الوارثون نوعان): "من كتاب املرياث (٨٩التونسي يف الفصل

فقد بقيت هذا الصيغة رغم أنّ املشرع ". فروض وذو تعصيب
 .  مكرر١٤٣أضاف الرد كطريقة من طرق اإلرث يف الفصل

من كتاب  (٢٣الفصلجند يف الة تناقضا، كقول املشرع يف  .٨
جني أن يعامل اآلخر باملعروف على كلّ واحد من الزو: ")الزواج

ويقوم الزوجان بالواجبات . الضرر به وحيسن عشرته ويتجنب إحلاق
ويتعاونان على تسيري شؤون . الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة

 التعليم األسرة وحسن تربية األبناء وتصريف شؤوم مبا يف ذلك
 العائلة أن ينفق وعلى الزوج بصفته رئيس. والسفر واملعامالت املالية

يف نطاق مشموالت  على الزوجة واألبناء على قدر حاله وحاهلم
وعلى الزوجة أن تساهم يف اإلنفاق على األسرة إن كان هلا  النفقة
ففي هذا القانون يسعى املشرع إىل التسوية بني الرجل واملرأة ". مال



 ١٦

بإلغاء فكرة القوامة وطاعة الزوجة لزوجها، ومع ذلك فقد وصف 
فلم يتفطّن املشرع إىل أنّ الرئاسة تعين ". رئيس العائلة"الزوج بأنه 

         .  القيادة وتستلزم الطاعة، فكان كاليت نقضت غزهلا
  
  : تفسري الة. ٢

التفسري القانوين ضرورة يقتضيها نقص نص يف القانون أو غموضه، مما 
. هلا وقواعدهايتطلّب العودة إىل مصادر النصوص ليقع تأويلها حسب أصو

ونتيجة الستمداد جملة األحوال الشخصية أحكامها وقوانينها من مصادر 
متعددة، وجد القاضي التونسي نفسه أمام حالة من التناقض؛ فإذا رام مثال 

ا رام تفسري مسألة تفسري مسألة متعلّقة باإلرث رجع إىل الفقه اإلسالمي، وإذ
  .  ألنه املصدر املادي لقانون التبين رجع إىل القانون الفرنسيمتعلقة بالتبين

ومما زاد الطني بلّة إمهال املشرع التونسي ذكر مصادر قانونه وترتيبها يف 
الدستور، مما فتح الباب للقضاء لتأويل النصوص حسب عقلية القاضي 

وهو ما أوجد حالة من االرتباك يف احملاكم التونسية متثّلت . ومنهجه ونزعته
ذلك أنّ جملة .  مثالمتعلّقة مبسائل حساسة كمسألة النسبيف أحكام متناقضة 
حددت طرق إثبات )  من الكتاب السادس٦٨الفصل (األحوال الشخصية 

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب أو بشهادة شاهدين من : "النسب بقوهلا
ومل ، إال أنها مل تبين معىن اإلقرار املتعلّق بإثبات النسب، "أهل الثقة فأكثر

وهلذا، فقد مالت بعض احملاكم التونسية إىل إثبات . تقيده بقرينة أو شرط
النسب مبجرد إقرار األب دون التقيد بقرينة الفراش أو الزوجية باعتباره 
طريقة مستقلة، ومالت بعض احملاكم األخرى إىل التقيد بقرينة الفراش تفسريا 



 ١٧

د رفع املشرع التونسي الرتاع وق. للنص باملعروف املشهور من الفقه اإلسالمي
بإسناد لقب عائلي "م يتعلّق ١٩٩٨ لسنة ٧٥يف هذه املسألة بقانون عدد

كما يف جملة األحوال (، حيث جاء فيه "لألطفال املهملني أو جمهويل النسب
ميكن للمعين باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة ): " مكرر٣الشخصية الفصل

كمة االبتدائية املختصة لطلب إسناد لقب األب إىل العمومية رفع األمر إىل احمل
جمهول النسب الذي يثبت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل 

وهي صياغة قانونية ماكرة، ". اجليين أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل
قرار غيب فيها املشرع التونسي بدهاء ذكر الفراش أي الزواج ليجعل اإل

  .  يثبت ا نسب ولد الزىن من أبيه دون التصريح بذلك بذااطريقة مستقلة
إنّ املشرع التونسي قد احتاط لتضارب التفسري الناتج عن : وقد يقول قائل

تعدد املصادر وتفاوا، فقرر قاعدة تقتضي الرجوع إىل أهم املصادر التشريعية 
  .اليت قام عليها النص يف حال غموضه أو إمجاله

 أنّ هذه القاعدة ال حتلّ اإلشكال املتعلّق بالتناقض يف التفسري واجلواب،
. القانوين؛ ألنها أناطت الرجوع بأهم املصادر التشريعية اليت قام عليها النص

فقد يرى قاض ما أنّ نصا ما . وهذه مسألة نسبية خاضعة إىل رؤية القاضي
مد من القانون مستمد من الفقه اإلسالمي، بينما يرى قاض آخر أنه مست

 كما -فيحصل هنا تناقض يف حتديد استمداد النص القانوين يؤكده  . الغريب
  .  عزوف املشرع التونسي عن ذكر مصادر أحكامه وترتيبها-سبق ذكره 

إنّ أهم مصدر تشريعي مادي لة األحوال الشخصية حمدد : وال يقال هنا
اة بديهيا ويرجعون إليه لتفسري بالعرف وهو الفقه اإلسالمي؛ لذا يقدمه القض

  : ال يقال هذا؛ ألمرين. املسائل املة أو الغامضة أو الناقصة



 ١٨

أنّ العرف املزعوم ال يقيد تفسري القضاة؛ بدليل إعراض بعض احملاكم : أوهلما
التونسية عن اعتماد الفقه اإلسالمي يف مسائل كثرية ضربنا هلا مثال مسألة 

سب اليت سبق ذكرها، ونضرب هلا مثال آخر وهو مسألة اإلقرار املتعلّق بالن
من الكتاب التاسع يف املرياث ضمن  (٨٨فقد جاء يف الفصل. موانع اإلرث
القتل العمد من موانع اإلرث فال يرث القاتل سواء كان  ":)أحكام عامة

فاعال أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهاداته إىل احلكم باإلعدام 
فلم حيدد النص مانعا آخر من موانع اإلرث غري القتل العمد، مما ". وتنفيذه

جعل احملاكم التونسية تتناقض يف أحكامها املتعلّقة باملسألة؛ فجعلت بعض 
احملاكم اختالف الدين من موانع اإلرث تفسريا لنقص النص مبا ورد يف الفقه 

 ما مل تره بعض اإلسالمي الذي يقرر عدم جواز التوارث بني أهل ملتني، وهو
 احملاكم األخرى اليت قضت بالتوريث رغم اختالف الدين معتمدة يف ذلك

 تونس والقاضية ولية اليت أمضت عليهااالتفاقيات الدسكوت املشرع وعلى 
إلزامية القوانني  أقوى من إلزامية االتفاقيات الدولية معتربة أنّ و،بعدم التمييز

     . العادية
فما هو الفقه اإلسالمي .  الفقه اإلسالمي ذاا عبارة غامضةأنّ عبارة: ثانيهما

املقصود؟ هل هو الفقه املالكي أو احلنفي أو احلنبلي أو الشافعي أو الظاهري 
   أو اجلعفري؟  أو الزيديأو اإلباضي
أخذنا " :تعدد مصادر الة الفقهية حيث قالكاتب الدولة للعدل بفقد صرح 

ة الفياضة وخمتلف مصادرها بدون تقيد مبذهب نصوصها من مناهل الشريع
 وهذا الكالم فيه تلبيس ".دون مذهب وبرأي طائفة من الفقهاء دون أخرى

: سيأيت املقال فيه يف مقامه، إال أننا نذكر هنا ما يتعلّق مبسألتنا من خالل مثال



 ١٩

ويشترط لصحة ): " من الكتاب األول٣يف الفصل(قال املشرع التونسي 
يف (وقال ". اد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجةالزواج إشه

يربم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام ): " من تنظيم احلالة املدنية٣١الفصل
  ".  عدلني أو أمام ضابط احلالة املدنية مبحضر شاهدين من أهل الثقة

ان ولنفترض أن تونسيا مسلما أراد التزوج من تونسية يهودية، فتقدم يهودي
فهل يربم ضابط احلالة املدنية العقد . من أهل املرأة للشهادة على عقد الزواج

أم ال، وهل يصح أم ال؟ عند مالك ومجهور الفقهاء ال يصح العقد، وعند أيب 
وأما املسلم إذا تزوج ذمية بشهادة : " قال يف بدائع الصنائع.حنيفة يصح

ف سواء كانا موافقني هلا يف امللة ذميني فإنه جيوز يف قول أيب حنيفة وأيب يوس
 فكيف يتأتى لضابط احلالة املدنية معرفة ذلك؟ وكيف حيكم ".أو خمالفني

احلاكم لو حصل نزاع تعلّق بشهادة الشهود، فهل جيري العبارة القانونية على 
)  من جملة االلتزامات والعقود٥٣٣الفصل(إطالقها حمكّما القاعدة العامة 

لدولية أم حيكّم الفقه اإلسالمي؟ وإذا حكّم الفقه فبأي ومراعيا املواثيق ا
  مذهب يأخذ، وبأي منهج أصويل يرجح؟    

  
إنّ القانون ال ميكن أن يفصل عن مصدره، وال يتأتى تطبيقه إال بالرجوع إىل 

فإذا تعددت مصادر القانون تنافرت . أصله وتفسريه حسب ذلك األصل
. طبيقه؛ لوجود التناقض بني مصادرهصياغته وتعارضت تفاسريه واستحال ت

وإذا طبق القانون رغم تناقض مصادره واختالف مناهجه ونزعاته، فسيكون 
فاقدا للتماسك والتناسق واالنسجام، وعرضة لالضطراب واخللل يف التفسري 

  . ومىت اضطرب القانون، اضطرب أمر الناس واتمع. والتطبيق



 ٢٠

  عالقة الة بالشريعة اإلسالمية
  

 م١٩٥٦ أوت ١٣ املذكرة الصادرة عن كاتب الدولة للعدل يف جاء يف
لقد وقع التفكري يف تأليف ":  األحوال الشخصية ما يليمبناسبة صدور جملة

لة من حيز أجملة األحوال الشخصية منذ زمن طويل، ولكن مل خترج املس
ة على يد صاحب الفضيلة العالّم ١٩٤٨التفكري إىل حيز العمل إال يف سنة 

ا أط، فهيالشيخ سيدي حممد العزيز جعيحفظه اهللا عناصرها وبوب أبوا 
ف جلنة لدراستها تتركب من خنبة من احلكام الشرعيني ر فصوهلا وألّوحر

. وبعض األساتذة واملدرسني وشخصيات خمتارة من أشهر احملامني وغريهم
ة وتناولتها وبعد أن أمتت النخبة عملها عرضت الالئحة على املراجع احلكومي

وألسباب شىت وعراقيل متنوعة مل يربز املشروع . األيدي يف خمتلف املصاحل
احلبيب " [ااهد األكرب"جاء عهد االستقالل وحكومة  حليز الوجود إىل إن

 ففكرت وزارة العدل يف إحياء املشروع من جديد وكلفت بعض ]بورقيبة
اء إلعادة درسه وتصحيحه احلكام ممن هلم قدرة راسخة يف احلقوق وفقه القض

عدوا الئحة جديدة يف قالب قانون عصري يتماشى مع الزمان وال يتصادم أف
مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، وقد اطلع عليه قبل بروزه بعض كبار 
العلماء واستحسنوه وال عجب إن توصلنا إىل تدوين جملة من هذا النوع 

ءم يف آن واحد روح العصر ترضي اجلميع وتنال استحسان العلماء وتال
وال عجب وال غرابة يف ذلك ألننا أخذنا نصوصها من مناهل . والتفكري العام

الشريعة الفياضة وخمتلف مصادرها بدون تقيد مبذهب دون مذهب وبرأي 
   ".طائفة من الفقهاء دون أخرى



 ٢١

أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة الفياضة : "كاتب الدولة للعدلقول و
ادرها بدون تقيد مبذهب دون مذهب وبرأي طائفة من الفقهاء وخمتلف مص
، يفيد كون واضع جملة األحوال الشخصية قد استنبط قوانني "دون أخرى

الة وأحكامها من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من مصادر؛ ألنّ أخذ 
يعين العودة إىل الكتاب والسنة " من مناهل الشريعة الفياضة"النصوص 
وهذا ما مل يفعله املشرع التونسي وإن .  األحكام منهما مباشرةالستمداد

زعمه؛ ألنه مل يأخذ أحكام الة من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، إمنا 
جملة "أخذ بعضها من قوانني أخذت من نصوص الفقه أي أخذ بعضها من 

. فقهاليت وضعها الشيخ حممد العزيز جعيط حماوال تقنني ال" األحكام الشرعية
ومن هنا نشأت شبهة شرعية الة؛ إذ زعم بعض الناس أنّ الة شرعية ال 
ختالف الشريعة بدليل استمدادها من الئحة الشيخ جعيط الذي قنن الفقه، 

وبناء عليه، زعمت هذه الطائفة أنّ الة . وبدليل استحسان بعض العلماء هلا
  .اجتهاد ضمن االجتهاد اإلسالمي

  : هذه الشبهة من وجوهواجلواب على 
إنّ البحث ال يتعلّق بالئحة الشيخ جعيط هل هي شرعية أم ال، إمنا : أوال

والنظر يف شرعية الة . يتعلّق مبجلة األحوال الشخصية كما هي عليه اآلن
يكون بالنظر يف نصوصها اليت تكشف لنا حقيقة األحكام اليت حوا وحقيقة 

أما القول بأنّ الة شرعية ألا استلهمت و. إرادة املشرع منها وقصده
قوانينها من الئحة فقهية، فباطل؛ بدليل أنّ القانون املدين الفرنسي الذي 
وضعه نابليون قد استلهم من الفقه املالكي بعض األحكام ومع ذلك مل يقل 
أحد إنه موافق للشريعة اإلسالمية، وبدليل أنّ الياسق أو الياسا الذي وضعه 
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 قد اقتبس من اإلسالم بعض األحكام ومع ذلك مل يقل رز خان للتتاجنكي
فاستلهام بعض القوانني من الفقه أو اقتباس . أحد إنه موافق للشريعة اإلسالمية

  . بعض األحكام من الشريعة ال يدلّ على شرعية القانون ككل
  

ه، ففيها إنّ جملة األحوال الشخصية، وإن وردت فيها قوانني موافقة للفق: ثانيا
، – كما سيأيت بيانه -أيضا جمموعة من القوانني خمالفة ألحكام شرعية قطعية 

 وفيها مجلة من القوانني املأخوذة من الفكر الغريب؛ فهي قد خلطت احلق
ولَا : قال اهللا تعاىل. بالباطل، وخلطت أحكام الكفر بأحكام اإلسالم

مكْتتلِ واطبِالْب قوا الْحلْبِسونَتلَمعت متأَنو قوا الْح.وقال  : َوننمؤأَفَت
 يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلفْعي ناُء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعبِب

ه بِغافلٍ عما في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّ
  .تعملُونَ

نأخذ احلق ونترك الباطل أو نأخذ ما يوافق اإلسالم ونترك ما : وال يقال هنا
ال يقال هذا؛ ألنّ ادعاء الشرعية متعلّق بالة برمتها، وليس حبكم . خيالفه

عالوة على هذا، فإنّ املشرع التونسي مل خييرنا يف أحكام . واحد ورد فيها
ا كاملة كقانون واجب ا مها لنا كلّها ليعملإمنا قد ،لة، فنقبل أو نرد

  .  لذا، وجب قبوهلا كلّها أو ردها كلّها.التنفيذ
إنّ من القوانني املأخوذة من الفكر الغريب ما ال خيالف : وال يقال أيضا

وما ال خيالف اإلسالم فهو منه؛ ألنّ احلكمة ضالّة املؤمن حيثما . اإلسالم
فال بأس إذن أن نقتبس من الغرب ما ينفعنا ويساهم يف . وجدها أخذها

  . تطوير منط عيشنا
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ي ما جاء بالكتاب أسالم هو ما جاء وحيا من اهللا  اإلنّألال يقال هذا؛ 
سالم، وما عداه كفر سواء هذا وحده هو اإل دلة، أليه من إ ارشدأوالسنة وما 

والدليل على   .وال يتصادم مع مبادئه م كان ال خيالفهأسالم كان موافقا لإلأ
وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا : تعاىل ولهقذلك 

 خذ ما جاء به الرسولأفهو نص يف وجوب ، اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
 تعاىلوقوله . عنهى، وترك ما  :فَلَا و وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبر

فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا 
ن حيكم غري الرسول ميان عم اإل عز وجلّية نفى اهللاففي هذه اآل، تسليما
  كيم مبا جاء به الرسول  على احلصر يف التح مما يدلّ،فعالهأيف.  على

خذ من غري ما جاء ه ى يا صرحيا عن األنإن اهللا تعاىل مل يكتف بذلك بل أ
أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم َآمنوا بِما : سبحانهفقال به الوحي من اهللا، 

 أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ
وأخرج . أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا

ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت «:  قالأيب هريرة عن النيب عن البخاري 
 يا رسول اهللا كفارس :فقيل. بأخذ القرون قبلها شربا بشرب، وذراعا بذراع

  النيب عن أيب سعيد أنّ وأخرج .»ومن الناس إال أولئك: والروم، فقال
لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب، وذراعا بذراع، حىت لو سلكوا «: قال

. »فمن : قال؟اليهود والنصارى: جحر ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول اهللا
فارس والروم كان هناك قرينة فحيث قال : " يف الفتحقال ابن حجر العسقالين

اليهود والنصارى كان : تتعلق باحلكم بني الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل
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وهذا نص صريح يف  ".هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصوهلا وفروعها
  . حترمي األخذ عن احلضارة الغربية بغض النظر عن موافقة اإلسالم أو خمالفته

سلمني مأمورون بأن حيكّموا احلكم الشرعي يف عالوة على هذا، فإنّ امل
م إ ف،خذوا ما يوافقهأو أخذوا ما ال خيالفه أذا إف. أفعاهلم وأقواهلم وقوانينهم

من مصدره م مل يأخذوه بعينه  أل؛خذوا غري احلكم الشرعيأيكونون قد 
ي ما ال يصطدم أو ما ال خيالفه أي ما يشبهه أخذوا ما يوافقه أبل الشرعي 

الذي هو خذوا احلكم الشرعي عينه أه، ويف كلتا احلالتني ال يكونون قد مع
عن روى الشيخان . خذوا غريهأبل خطاب الشارع املتعلّق بأفعال العباد 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس «:  قالعائشة رضي اهللا عنها أن النيب 
  . »ّمنه فهو رد

        
ضمن الشريعة اإلسالمية مع تعمد كيف يزعم أحد أنّ الة اجتهاد : ثالثا

املشرع التونسي خمالفة الشرع بالتنصيص على قوانني حمرمة قطعا وخمالفة 
وهو ما أكّده واضعها أي احلبيب بورقيبة حيث زعم . ألحكام شرعية قطعية
فلم يكن واضع ". أعطى املرأة حقوقا مل يعطها هلا القرآن"مفتخرا بإجنازاته أنه 

بورقيبة يفكّر يف اإلسالم وتطبيقه بقدر ما كان يفكّر يف توظيف الة احلبيب 
فهل يتصور عاقل أنّ بورقيبة كان . اإلسالم لتمرير أفكاره احلداثية التغريبية

يفكّر يف تقنني أحكام شرعية إسالمية، وهو الذي منع اخلمار ونزل إىل 
امع الزيتونة؟ الشارع لتعرية النساء، وأمر الناس بالفطر يف رمضان، وأغلق ج

وقد . فالرجل كان يوظّف اإلسالم هلدم اإلسالم وليس للحكم به وتطبيقه
عن حقيقة موقف بورقيبة ) الوزير األول يف عهد بورقيبة(كشف حممد املزايل 
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 قضية نّأ مرات بةلقد قال يل بورقيبة عد ":من الشرع اإلسالمي بقوله
 متكنه قرآنية آيةاوالته مل جيد ه رغم حمنإ و، بقيت يف القلباإلرثاملساواة يف 

 فهل يتصور عاقل من رجل يتحرج من حكم شرعي وحيلم ".من حتقيق حلمه
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ : مبخالفته أن يطبق اإلسالم؟ قال اهللا سبحانه وتعاىل

هِم حرجا مما حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِس
ذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ : وقال. قَضيت ويسلِّموا تسليما

مالَهمأَع.  
  

إنّ الة اليت بني أيدينا اليوم ليست هي الة اليت صدرت سنة : رابعا
نال استحسان ترضي اجلميع وت: "- كذبا -م وقيل عنها آنذاك ١٩٥٦
فقد نقّحت الّة وعدلت وطورت عشرات املرات حىت صارت ". العلماء

فإذا افترضنا أنّ العلماء قد استحسنوا الة عند صدورها سنة . الة غري الة
م، فهل يصدق هذا االفتراض على الة اليوم وقد مر عليها أكثر من ١٩٥٦

ن علي وزمرما فحذف منها وزيد نصف قرن خضعت فيه ألهواء بورقيبة وب
  . عليها عشرات النصوص اليت ختالف الشرع

إنّ الذين يزعمون استحسان علماء الزيتونة لة األحوال الشخصية يسيئون 
فهم يسيئون إىل أنفسهم؛ ألم خيادعوا بزعم : إىل أنفسهم وإىل العلماء

ا؛ فلو استحسن العلماء خيالف واقع أحداث تارخيية ثابتة ال ميكن ألحد نكرا
وهم يسيئون إىل العلماء؛ . الة ملا حارم بورقيبة، وملا أغلق جامع الزيتونة

ألم ينسبون إليهم قبوهلم باملنكر رغم ما كابدوه من عناء إنكاره وحماولة 
م أرسل شيخ اإلسالم حممد العزيز جعيط رسالة ١٩٥٦ أوت ٢٠ففي . تغيريه



 ٢٦

يطلب فيها منه مراجعة بعض فصول ) زير العدل آنذاكو(إىل أمحد املستريي 
وهو ما أغضب الرئيس بورقيبة فحاول احتواء . الة املخالفة للشريعة

من القضاة الشرعيني )  سبتمرب٧بتاريخ (معارضة العلماء وطلب يف خطاب 
أن يبدوا رأيهم يف الة، وهل ختالف الشريعة أم ال؟ ومل تنجح حماولته يف 

يهم؛ إذ أعلن ثالثة عشر منهم بأنّ يف الة فصوال خمالفة للكتاب الضغط عل
  .    والسنة، فكان مآهلم التقاعد املبكر والتشريد

عالوة على كل هذا، هل العربة عند الرتاع بقول العلماء أم بقول الشرع وإن 
خالفه العلماء؟ فإذا أفىت أحد علماء السلطة بتحليل احلرام وحترمي احلالل، هل 

وما اختلَفْتم فيه : عمل بقوله أم حنكّم الشرع يف قوله؟ قال اهللا عز وجلّن
إِلَى اللَّه هكْمٍء فَحيش نموقال سبحانه ، : وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت

 سعد بن مصعب عنوأخرج البيهقي يف السنن الكربى . إِلَى اللَّه والرسولِ
: قال، ذهب من صليب عنقي ويف  النيب أتيت: قال حامت بن يعد عن

: قال، اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه :يقول فسمعته
 هلم ونحيلّ ولكن، أجل«: قال ،يعبدوم يكونوا مل إم، اهللا رسول يا: قلت

 فتلك، مونهفيحر، اهللا أحلّ ما معليه مونوحير، فيستحلونه، اهللا محر ما
 أنّوأخرج مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها . »هلم عبادم

  .»ّمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: قال رسول اهللا 
  

يزعم أحد أنّ جملة األحوال الشخصية اجتهاد ضمن الشريعة كيف : خامسا
جتهاد وفق معناه االصطالحي اإلسالمية، رغم أنها ال ينطبق عليها وصف اال

  :الشرعي؛ وذلك من ثالثة وجوه



 ٢٧

أنّ االجتهاد ال يكون إال من جمتهد حتقّقت فيه أهلية االجتهاد : الوجه األول
الشرعي أي استكمل اآلالت الالزمة ملمارسة عملية استنباط األحكام من 

 متحقّق يف وهذا الشرط غري. أدلتها التفصيلية أو الترجيح بني األدلة واألقوال
اللجنة اليت عينت لتقنني األحوال الشخصية؛ إذ كانت جلنة من احلكام جلّهم 
إن مل يكن كلّهم من ذوي اخللفية الثقافية القانونية الفرانكفونية، وإذا افترضنا 
أن بعضا منهم كان من ذوي اخللفية الثقافية اإلسالمية، فمن يثبت بلوغهم 

أنّ اللجنة الين حررت الة مل تكن من أهل درجة االجتهاد؟ ومما يدلّ على 
 املذكرة الصادرة عن كاتب الدولة الفقه، التصريح الرمسي الذي جاء يف

فكرت وزارة العدل يف إحياء املشروع من جديد ف: "، حيث ورد فيهللعدل
وكلفت بعض احلكام ممن هلم قدرة راسخة يف احلقوق وفقه القضاء إلعادة 

يتماشى مع   الئحة جديدة يف قالب قانون عصريعدواأدرسه وتصحيحه ف
 فهذا التصريح ...".الزمان وال يتصادم مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف

ممن هلم قدرة راسخة بعض احلكام "الرمسي يدلّ على أنّ الة أعدها وقننها 
   .  ، وليس فقهاء الشريعة"يف احلقوق وفقه القضاء

 مع النص، ولذلك ينقض كلّ اجتهاد خالف أنّ ال اجتهاد: الوجه الثاين
القرآن أو السنة أو اإلمجاع كما تقرر يف األصول بل زاد بعض العلماء على 

قال الشيخ حممد . ذلك فقرر النقض مبخالفة القياس اجللي أو اخلالف الشاذ
وينقض من أحكامه ما خالف قاطعا من ): "يف الطريقة املرضية(العزيز جعيط 
فقيل :  سنة أو إمجاع أو قياس جلي، واختلف يف اخلالف الشاذنص كتاب أو

وسيأيت بيان خمالفة الة للنص يف ".  ينقض القضاء فيه، وقيل ال ينقض
  .      مواضع كثرية
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أنّ االجتهاد هو استفراغ الوسع يف طلب الظّن بشيء من : الوجه الثالث
اد مطلق، واجتهاد مقيد  اجته:ينقسم إىل ثالثة أقسامهو و. األحكام الشرعية

ففي أي قسم من األقسام ندرج . )أو فتيا(، واجتهاد مسألة )اجتهاد مذهب(
جملة األحوال الشخصية؟ فهي ال تندرج ضمن االجتهاد املطلق باتفاق، وال 
ضمن االجتهاد املذهيب أو التخريج والتفريع؛ ألنها مل تلتزم مبذهب فقهي 

أخذنا نصوصها من مناهل الشريعة : "لعدلكاتب الدولة لقول بدليل معين 
الفياضة وخمتلف مصادرها بدون تقيد مبذهب دون مذهب وبرأي طائفة من 

وهذه . تندرج ضمن اجتهاد املسألة: بقي أن يقال. "الفقهاء دون أخرى
  : مقولة مردودة أيضا؛ ألمرين

  .ملا سبق ذكره عن اتهد واتهد فيه: أوهلما
د املسألة يقتضي الترجيح بني األقوال يف املسألة وفق ألنّ اجتها: ثانيهما

وال يستطيع أحد من الناس أن يزعم أنّ الة اعتمدت . منهجية أصولية حمددة
فلم . معلومةالترجيح بني األقوال بناء على قوة الدليل حسب قواعد أصولية 

قد حاول و.  وقوانينها أدلّتها وال قواعد ترجيح أحكامهايبين واضعوا الة
  .بعض الشراح جتشم عناء االستدالل هلا فلم يأت بطائل

وعليه، فال تندرج الة ضمن االجتهاد، وليس هلا من تكييف شرعي سوى 
  .  أي التقليد املركّباشتباهها بالتلفيق
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  بطالن منهج التلفيق يف الة
  

خمتلف املذاهب التلفيق يف التشريع أو التقنني هو ختير احلاكم أحكاما من 
التلفيق ترجيحا بني وليس . الفقهية تقليدا ليجعل منها قانونا واجب اإلتباع

األحكام بناء على قوة الدليل، وإمنا هو جمرد أخذ ألحكام مسألة واحدة أو 
 من فهو باتفاق. جزء منها من مذاهب خمتلفة لتأسيس مسألة جديدة مركّبة

    . فروع التقليد وليس باجتهاد
اعتمدت جملة األحوال الشخصية منهج التلفيق يف املسائل املأخوذة من وقد 

  :ومثال ذلك. الفقه، فأخذت من كل مذهب رأيا
. إال برضا الزوجني الزواج ال ينعقد" : كتاب الزواج من٣الفصل -

  ". للزوجة مهر الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية ويشترط لصحة
، أخذت من الفقه احلنفي "د الزواج إال برضا الزوجنيال ينعق: "الفقرة األوىل

الذي جيعل أمر البالغة بيدها، وهو خيالف قول املالكية وغريهم جبواز جرب 
  . األب ابنته البكر البالغة على الزواج

أخذ ": إشهاد شاهدين من أهل الثقة"القسم األول من الفقرة الثانية وهو 
عند العقد من املذهب احلنفي؛ ألنّ اإلشهاد واملقصود به شهادة شاهدين 

املالكية ال يشترطون اإلشهاد عند العقد، ويرون وقوع العقد صحيحا يف 
نفسه وإن مل حتصل الشهادة حال العقد، ولكن ال تتقرر صحته وال تترتب 

 فاألصل يف صحة العقد عند املالكية هو .آثاره إالّ حبصول الشهادة قبل البناء
فأخذ من ) إذا فهمناه مبعىن العدالة( وأما اشتراط الثقة .اإلشهار ال اإلشهاد

هذا وجه من وجوه . املالكية؛ ألنّ األحناف جييزون شهادة الفاسق يف الزواج
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التلفيق يف هذا القسم، وميكن محله على وجه آخر باعتباره مذهب الشافعية 
  .واحلنابلة

أخذ من غري الفقه ": ةوجتسمية مهر للز"القسم الثاين من الفقرة الثانية وهو 
   .عد تسمية املهر حال العقد شرط صحةاإلسالمي؛ ألنّ مجيع املذاهب ال ت

عند فقد العصبة ومل تستغرق : " مكرر من كتاب املرياث١٤٣ الفصل-
أما . الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

ت فإنه يرد عليهما الباقي ولو البنت تعددت أو انفردت أو بنت االبن وإن نزل
  ". مع وجود العصبة بالنفس من اإلخوة والعمومة وصندوق الدولة

عند فقد العصبة ومل تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها : "الفقرة األوىل
، تشرع للرد العام الذي أخذ من "على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

وأما األحناف واحلنابلة . عنهرأي روي عن عثمان بن عفّان رضي اهللا 
وأما املالكية والشافعية . فريدون على كلّ ذي فرض بقدره ما عدا الزوجني

فال رد عندهم يف أصل املذهب ويذهب املال لبيت املال، إال أنّ املتأخرين 
منهم أفتوا بالرد على أهل الفرض غري الزوجني، فإن مل يكونوا صرف إىل 

  . عدم انتظام بيت املالذوي األرحام، وذلك بشرط
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت االبن وإن نزلت فإنه : " الفقرة الثانية

يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من اإلخوة والعمومة 
  . ، استلهمها املشرع التونسي من فقه الشيعة اإلمامية"وصندوق الدولة

من تويف وله أوالد : "ة الواجبةالوصي:  من كتاب الوصية١٩١الفصل  -
ابن ذكر أو أنثى مات والدهم أو والدم قبله أو معه وجبت هلؤالء األوالد 
وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدم عن أصله اهلالك باعتبار موته 
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 وال يستحق هؤالء .إثر وفاة أصله املذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة
 إذا )٢.  أو جدةاإذا ورثوا أصل أبيهم جد) ١: ملذكورةاألحفاد الوصية ا

أوصى هلم اجلد أو اجلدة يف حياته أو أعطاهم بال عوض مقدار الوصية 
الواجبة فإن أوصى هلم اجلد بأقل وجبت تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر 

الوصية الواجبة مقدمة على الوصية . فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية
. "ارية والوصايا االختيارية متساوية وإن تزامحت تقسم على التناسباالختي

والوصية عند املذاهب األربعة غري واجبة بل هي منسوخة بآية املواريث، 
ولكن قال بوجوا ابن حزم الظاهري فاعتمد املشرع التونسي رأيه وزاد عليه 

  . فجعلها قانونا ملزما
، وأما األدلة على بطالنه كمنهج وفساده هذه بعض أمثلة من التلفيق يف الة

  : كطريقة تقنني فهي
بغض النظر عن جواز التلفيق أو عدم جوازه، فال خيتلف اثنان أنه عالمة : أوال

من عالمات االحنطاط إذا قورن باالجتهاد احلقيقي الذي يعين بذل الوسع يف 
ليل وفق منهجية استنباط احلكم من دليله، وترجيح الرأي بناء على قوة الد

ومع ذلك، فإنّ أنصار هذه الة يف بالدنا ال يستحون من . أصولية معتربة
وصفها بالتجديد واملكتسب الذي مجع بني األصالة واملعاصرة، ومزج بني 

ظاهرة حضارية الفتة تلخص رحيقا "بأنها : احلداثة واحملافظة، حىت قال قائلهم
التلفيق الذي هو أحطّ مناهج الفقه، ظاهرة فهل أصبح ". من الثقافة التونسية

حضارية وجتديدا مقدسا مينع نقده، ويلزم اجلميع بقبوله؟ وهل التجديد تقليد 
الرأي بالتشهي أم هو إعمال الذهن واستفراغ الطاقة يف استنباط رأي قوي 

  صائب من دليل شرعي؟ 
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تبسة من الغرب لقد ظن بورقيبة أنّ فكرة إقامة احلكم على أنظمة وقوانني مق
وملفّقة من املذاهب اإلسالمية بشرط مسايرة العصر، سترتقي باتمع 
وستحقّق ضة؛ لذلك سارع إىل تغيري النظام امللكي بنظام مجهوري، وإىل 

وتبعه يف ذلك بن علي حىت أصبحت تونس من أكثر البلدان . سن القوانني
 والعقود، وعندنا جملة األحوال تقنينا؛ فعندنا الدستور، وعندنا جملة االلتزامات

الشخصية، وعندنا جملة اجلنسية، وعندنا جملة اإلجراءات اجلزائية، وعندنا جملة 
محاية الطفل، وعندنا جملة الشغل، وعندنا جملة القانون الدويل اخلاص، وعندنا 
جملة التحكيم، وعندنا الة التجارية، وعندنا جملة احلقوق العينية، وعندنا 

ولكن هل حتقّقت ضة أو حىت شبه ضة يف تونس؟ كلنا يعلم ... وعندنا
  .     اجلواب؛ لعلمه بواقع البالد

  
إنّ املشرع التونسي مل يضبط ضابطا شرعيا يفهم منه وجه ترجيح قول : ثانيا

الئحة جديدة يف قالب قانون عصري : "على آخر واعتماده، واكتفى بقوله
 ترضي ...مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيفيتماشى مع الزمان وال يتصادم 

اجلميع وتنال استحسان العلماء وتالءم يف آن واحد روح العصر والتفكري 
 وواضح من هذا الكالم، أنّ املشرع التونسي مل يهتم بشرعية الرأي ."العام

.  مع الزمان وروح العصرهوال بدليله من الكتاب والسنة، إمنا اهتم بتماشي
 سوى تقليد تماشي مع الزمان وروح العصر ال معىن له وال ضابطومقياس ال

فكيف يكون زواج الفتاة بدون ويل .  واالقتراب من فكره ومنط عيشهالغرب
مالئما لروح العصر، وزواجها بويل غري مالئم؟ وكيف يكون حتليل التبين 
مالئما لروح العصر، وحترميه غري مالئم؟ وكيف يكون حجر الزواج من 
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 فال معىن ملالئمة قة ثالثا مالئما لروح العصر، وعدم حجره غري مالئم؟املطل
:  وإننا نسأل.العصر سوى تقليد الغرب وفرض أنظمته وقوانينه على املسلمني

إذا كان العلماء قد أفتوا بفسق امللفّق املتتبع للرخص يف الفقه اإلسالمي، 
  وأما قول املشرعريب؟فكيف يكون حال امللفّق املتتبع لقوانني الفكر الغ

، فهي "وال يتصادم مع مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف: "التونسي عن تلفيقه
 الدليل الشرعي من كتاب وسنةعبارة فضفاضة ال تعين بالضرورة اتخاذ 

خمالفة قطعا كثرية مقياس القبول أو الرد؛ بدليل احتواء الة على أحكام 
  . لإلسالم كما سيأيت بيانه

  
إنّ التلفيق الذي انتهجته الة دون ضابط أو مقياس معترب أدى إىل : لثاثا

نتيجة عكسية؛ إذ إنّ األصل يف القانون رفع الرتاع وضبط معاجلات واضحة 
للمشاكل والقضايا اليت تعترض الناس، فأصبح هو ذاته حملّ نزاع وإشكال 

املشرع قول : ومثال ذلك. لغموض عباراته واضطراب نصوصه وتناقضها
عند فقد العصبة ومل : " مكرر من كتاب املرياث١٤٣التونسي يف الفصل

تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة 
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت االبن وإن نزلت فإنه يرد . فروضهم

ندوق عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من اإلخوة والعمومة وص
فهذا النص أدخل االرتباك على نصوص كثرية من الة بل أدخل ". الدولة

. االرتباك على منظومة املرياث ككل دون أن يلحظه املشرع حني التقنني
ذلك أنّ أحكام املرياث يف الّة مبنية يف أغلبها على نصوص من الفقه 

و صندوق الدولة والقول املشهور عند املالكية عد بيت املال أ. املالكي
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 من كتاب املرياث على أنّ ١١٤وهلذا نصت الة يف الفصل. كعاصب بنفسه
يرث مجيع املال عند انفراده والبقية عن "صندوق الدولة عاصب بنفسه 

وأكّدت الة هذا احلكم ". أصحاب الفروض إن كانت واحلرمان إن مل تكن
وهذه الفصول متّ .  مكرر١٤٣ والفقرة الثانية من الفصل١١٥يف الفصل

 مكرر، املشروط ١٤٣نقضها بقول املشرع بالرد يف الفقرة األوىل من الفصل
تصور فقد صندوق إمكان وهو غري منطقي، وغري ممكن؛ لعدم . بفقد العصبة

الفقرة الثانية من وفق  و١١٥ والفصل١١٤الدولة العاصب بنفسه وفق الفصل
تونسي حني تقنني هذا القانون؟ فأين كان عقل املشرع ال.  مكرر١٤٣الفصل

وقد حاول بعض احلقوقيني دفع هذا التناقض فحمل فصل الرد على إرادة 
املشرع التخلّي عن اإلرث بالتعصيب، ليصبح صندوق الدولة وارثا احتياطيا 

وهذا صحيح بالنظر إىل جمموع األحكام . عند فقد الورثة كلّيا وعدم الوصية
إال .  صندوق الدولة ال يأخذ عمليا إال التركة الشاغرةاملقررة يف الة؛ إذ إنّ

. أنّ هذا التفسري القانوين ال يلغي التناقض الفاضح والقصور التشريعي يف الّة
فما يزال املشرع حيتفظ بنصوص منقوضة مضطربة، وقد كان بإمكانه أن حيلّ 

. با بنفسهمن الفصول اليت تعده عاص" صندوق الدولة"اإلشكال حبذف عبارة 
  . ولكن، أنى لعقول تنتهج التلفيق أن حيالفها التوفيق

  
لقد بلغ التلفيق يف الة إىل حد تعد فيه املسألة امللفّقة غريبة عن فقه : رابعا

ينعقد الزواج وفق : ومثال ذلك. املذاهب السنية كلّها، وعن عرف الناس
 سن الزواج ورضاها قانون جملة األحوال الشخصية بإرادة الفتاة البالغة

إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر "وعبارا، وبال قيد سوى 
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كل ما كان مباحا ومقوما باملال تصلح تسميته : "١٢ووفق الفصل". للزوجة
ال ينسجم مع فقه املذاهب كلّه وهذا . ، فلم حيدد"مهرا، وهو ملك للمرأة

 يشترطون موافقة الويل وال جييزون األربعة؛ ألنّ املالكية والشافعية واحلنابلة
وأما األحناف الذين جييزون للمرأة أن تنفرد . للمرأة أن تعقد نكاحها بنفسها

بعقد نكاحها، فهم جيعلون للويل حق االعتراض على النكاح إذا تزوجت غري 
قال املرغيناين احلنفي  .كفء أو كان مهرها أقلّ من احلد األدىن ومهر املثل

أال ال "الكفاءة يف النكاح معتربة، قال عليه الصالة والسالم ): "يف اهلداية(
وإذا زوجت املرأة "... يزوجن إال من األكفاء يزوج النساء إال األولياء وال

نفسها من غري كفء فلألولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن 
): ل املختاريف االختيار لتعلي(وقال ابن مودود املوصلي احلنفي ". أنفسهم

 ال  فقانون الزواج يف تونس".وإذا تزوجت غري كفء فللويل أن يفرق بينهما"
فهل جيب على القاضي أن يتفقّه يف . ينسجم إال مع الفقه اجلعفري الشيعي

 ليفسر نصوص الة املتعلّقة بالزواج؟ وكيف يكون  الشيعياملذهب اجلعفري
  ذهب؟ ذلك يف بلد يزعم بإحلاح أنه مالكي امل

  
منهج الذي اعتمدته جملة األحوال الشخصية واحلاصل، فإنّ منهج التلفيق 

ق فيه مفهوم االجتهاد الشرعي الذي زعمه من يتبناها ويدافع فاسد ال يتحقّ
، وال يؤدي إال إىل االضطراب واالرتباك يف صياغة النصوص عن أحكامها

ر حممد حممد حسني كما قال الدكتو-باب االجتهاد للعلم فإنّ  و.وتفسريها
مفتوح ملن استطاعه وتوافرت فيه  "-يف كتاب اإلسالم واحلضارة الغربية

شروطه، مل يغلق بابه أحد، ولكن الفرق واضح بني االجتهاد الرتيه الذي 
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يقصد خملصا إىل استنباط حكم اهللا، وبني التسويغ الذي يضع نصب عينيه 
تهد املخلص يسأل نفسهحكما مسبقا يريد أن يسوغ إباحته أو حظره؛ فا :

 ميينها –ما حكم الشرع يف هذا األمر؟ أما الذي يريد تربير األمناط الغربية 
ما هي النصوص :  فهو يسأل نفسه منذ البدء–ومشاهلا، وكالمها مشال 

الشرعية اليت تؤيد هذا األمر وتبيحه، أو اليت تعارضه وحترمه؟ ومن أجل ذلك 
الف مذهبها، وعلى تباين ألواا بني الصحة فهو يراجع كتب الفقه على اخت

والفساد، وتفاوت طبقاا بني التثبت والتهور، ليتصيد منها ما يالئم هدفه 
وهواه، فإذا صادفه ما خيالف هواه، أسقطه من حسابه، وإذا وجد يف النص 
شيئا له وشيئا عليه، أثبت ما له، وأمهل ما عليه، وبذلك جييء اجتهاده املزعوم 

  ".     على البتر والتحريف والتدليسمبنيا
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  خمالفة الّة لألحكام الشرعية 
  

قوانني : لنا أن نقسم القوانني الواردة يف جملّة األحوال الشخصية إىل قسمني
فالقوانني املتعلّقة باحلكم هي . متعلّقة باحلكم، وقوانني متعلّقة باإلدارة
الواجب واحلرام واملندوب (ف األحكام املندرجة ضمن خطاب التكلي

السبب، الشرط، املانع، الصحة (، وضمن خطاب الوضع )واملكروه واملباح
الوسائل والقوانني املتعلّقة باإلدارة هي ). والبطالن والفساد، العزمية والرخصة

 أو هي الوسائل واألساليب واألساليب املستعملة يف تنفيذ تلك األحكام
ومثال القانون املتعلّق . ت وتنظيم اخلدمات وغري ذلكاملتعلّقة بترتيب املؤسسا

تنظيم باحلكم كتاب الزواج، ومثال القانون املتعلّق باإلدارة أغلب فصول 
وهناك قوانني . احلالة املدنية والشهادة الطبية السابقة للزواج وتنظيم التقادم

  . متداخلة، فيها احلكم واإلدارة
، لبيان أنّ مناقشتنا للمجلة منصبة على األول: ذكرنا هذا التقسيم ألمرين

 من تنظيم احلالة ٢فال يعنينا مثال الفصل. جانب احلكم فقط وليس اإلدارة
متنح صفة ضابط احلالة املدنية لرؤساء البلديات والوالة واملعتمدين : "املدنية

ويقع حتديد مرجع النظر الترايب لكل صنف . األولني واملعتمدين والعمد
ال يقع الطالق إال لدى : " من كتاب الطالق٣٠ا يعنينا مثال الفصل، إمن"بأمر

الثاين، للتحذير من الزلل عند تشكيل رأي حول الة؛ فال جيب أن ". احملكمة
ينظر إىل حجم الة ككل بل جيب أن ينظر إىل األخطاء اليت احتوا ضمن 

 حبث شرعية الّة أو قسم القوانني املتعلّقة باحلكم ال غري؛ ألنها األساس يف
  .عدم شرعيتها
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سنبينه من خالل التركيز على خمالفتها وأما خمالفة الة لألحكام الشرعية ف
لو أردنا تتبع كلّ حكم ورد يف الّة لنقيسه ف. للقطعيات دون الظنيات

ف ، لنقضنا الّة كلّها، إال أننا راعينا االختال وغلبة الظّنمبقياس قوة الدليل
ومثال ما . وإن ضعف مدركه لنركّز على القطعيات اليت أمجع عليها املسلمون

 فقد جعلت .راعينا فيه االختالف رغم ضعف دليله، مسألة الويل يف الزواج
الة أمر الراشدة بيدها فتتزوج من تشاء وال تشترط موافقة وليها، وهو 

زواج بدون إذن أن ال والصواب الذي دلّت عليه النصوص . مذهب األحناف
ال تزوج املرأة املرأة، وال «: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قالف. الويل

  أن رسول اهللاعن عائشةو). رواه ابن ماجه والدارقطين (»تزوج املرأة نفسها
 كحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطلأميا امرأة ن«: قال ،

وعن أيب ). و دواد وابن ماجه وغريهمرواه الترمذي وأب (»...فنكاحها باطل
رواه أبو داود وابن ماجه  (»ال نكاح إال بويل« :قال موسى أن النيب 

  ). والترمذي وغريهم
باألحكام اليت خالفت فقط  يتعلّق قضنا لألحكام الواردة يف الّةوعليه، فإن ن

  :وإليك بياا بتفصيل حسب موضوعها. النصوص القطعية
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واجالز  
  
  :أركان الزواج. ١

. إال برضا الزوجني الزواج ال ينعقد" : كتاب الزواج من٣الفصلورد يف 
  ". للزوجة مهر الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية ويشترط لصحة

د أركان الزواج بالتركيز على الرضا وإمهال الصيغة، مع أنها هذا الفصل حيد
بالزواج وتنبئ املتعاقدين رضا تعبر عن ألا ركن من أركان الزواج باتفاق؛ 

: زوجتك نفسي، فيقول الرجل بعدها: بتحقّقه وثبوته، كقول املرأة للرجل
مكتفية بالتنصيص على كلّيا وهذا األمر أمهلته جملة األحوال الشخصية . قبلت

 .الرضا أي االتفاق الذي جرى بني الرجل واملرأة مسايرة للزواج املدين الغريب
و أمر خطري جدا إذا علمنا تنصيص الفقهاء بإمجاع على أنّ الزواج ال وه

  . حيصل إال بإجياب وقبول أي بصيغة شرعية حمددة
وركنه اإلجياب والقبول، : "-كما يف االختيار لتعليل املختار-قال احلنفية 

  ".وينعقد بلفظني ماضيني، أو بلفظني أحدمها ماض واآلخر مستقبل
وركنه ويل وصداق وحملّ وصيغة : "-ما يف خمتصر خليلك–وقال املالكية 

  ".بأنكحت وزوجت
وهي : يف األركان والشرائط: "-كما يف الوسيط للغزايل–وقال الشافعية 

  ". الصيغة، واحمللّ، والشاهد، والويل: أربعة
: أي النكاح ثالثة) أركانه: "(-كما يف مطالب أويل النهى–احلنابلة وقال 

وهو ) فقبول(وهو الثاين ) فإجياب... ( اخلاليان من املوانع)الزوجان(أحدمها 
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الثالث؛ ألنّ ماهية النكاح مركبة منهما، ومتوقفة عليهما، وال ينعقد النكاح 
  )...". مرتبني(ما إال 
 زواجها املدين ما اتفق عليه فقد أغفلت جملة األحوال الشخصية يفوعليه، 

 الذي جرى بني الرجل واملرأة عند  قاطبة، مكتفية باالتفاق األمةفقهاء
         . التعارف، ومشترطة تسجيله يف الدوائر الرمسية ال غري

  
  :احلجة الرمسية. ٢

ال يثبت الزواج إالّ : " من كتاب الزواج٤الفصلورد يف الفقرة األوىل من 
 من ٣١واملراد بالقانون اخلاص الفصل". خاص قانون حبجة رمسية يضبطها

يربم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام : "ملدنية الذي ورد فيهتنظيم احلالة ا
وورد يف ". عدلني أو أمام ضابط احلالة املدنية مبحضر شاهدين من أهل الثقة

يعترب الزواج املربم خالفا ألحكام " : من تنظيم احلالة املدنية٣٦الفصل
 ثالثة  أعاله باطال ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة٣١الفصل
وإذا وقعت تتبعات جزائية مبقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البت . أشهر

وإذا استأنف أو استمر الزوجان على . حبكم واحد يف اجلرمية وإبطال الزواج
وال . املعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر

ويف  ."لفات املقررة ذا الفصل من الة اجلنائية على املخا٥٣ينطبق الفصل
ال ينجر عن الزواج املصرح بإبطاله مبقتضى أحكام " :)مكرر (٣٦الفصل

وجوب العدة على ) ٢. ثبوت النسب) ١ :الفصل السابق إالّ النتائج اآلتية
موانع الزواج الناجتة ) ٣. الزوجة وتبتدئ هذه العدة من تاريخ صدور احلكم

   ."عن املصاهرة
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صول املذكورة تقرر مجيعها أنّ الزواج غري املوثّق لدى جهات رمسية هذه الف
واحلقيقة أنّ الزواج غري املوثّق . نباطل بل تعده جرمية يعاقب عليها القانو

لدى اجلهة الرمسية صحيح بإمجاع، وتترتب عليه كافّة آثاره الشرعية؛ ألنه 
لو تزوج رجل ف. انعقد مستوفيا شروطه الشرعية من أركان وشروط صحة

من امرأة مشافهة، ومتّ بينهما اإلجياب والقبول املعترب، مبوافقة ويل املرأة، 
عدول، ولنقل أيضا مع تسمية مهر وتعجيل الشهود مجع من الومبحضر 

وهذا . بدفعه، فقد انعقد الزواج الشرعي مستوفيا أركانه وشروطه بال خالف
 ال يشذّ عنه إال من ال يعترب إىل يومنا هذا،  احلكم متواتر من عهد النيب

  .فليس جلهة ما أن حتكم ببطالنه وتعده مبثابة الزىن. بقوله
للحاكم تقييد املباح، ومنع الضرر والتالعب باألعراض الناتج : وال يقال هنا

  .  عن فساد الذمم يف هذا الزمن
قال اهللا . ال يقال هذا؛ ألنّ احلاكم ال ميلك إبطال ما حكم الشرع بصحته

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام : تعاىل
. لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ

ليس له أن فللحاكم أن ينظّم عقود الزواج من خالل سن قانون التوثقة، و
حيكم على العقود بالبطالن والصحة؛ ألنهما حكمان شرعيان من أحكام 

وللحاكم أن يلزم األطراف بتوثيق العقد . الوضع ال يثبتان إال بأدلة الشرع
لدى اجلهات الرمسية، وله أن يضع عقوبة تعزيرية على من خالف أمره أو 

وال أن ميحو أثر عقد قانونه، وليس له أن يفسخ عقدا حكم الشرع بصحته، 
  .أقره الشرع
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  ): اجلمهورية التونسية (الزواج خارج اململكة. ٣
أما بالنسبة للزواج املنعقد خارج اململكة : "٤ورد يف الفقرة الثانية من الفصل

وورد يف الفقرة الثانية ". فإنه يثبت مبا تعتمده قوانني البالد اليت مت فيها العقد
ويربم عقد زواج التونسيني باخلارج : "الة املدنية من تنظيم احل٣١من الفصل

أمام األعوان الديبلوماسيني أو القنصليني التونسيني أو يربم العقد طبق قوانني 
جيب ترسيم : " من تنظيم احلالة املدنية٣٧ويف الفصل". البالد اليت يتم فيها

لرسم كل عقد زواج للتونسيني حرر باخلارج طبق قوانني البلد احملرر به ا
بدفتر الزواج للقنصلية التونسية األقرب من غريها وذلك يف ظرف الثالثة 
أشهر اليت تلي تاريخ حتريره بسعي من الزوجني وتعاقب كل خمالفة هلذا 

  ".االلتزام خبطية قدرها عشرة آالف فرنك
وهذا باطل شرعا؛ ألنّ الّة مل تعترب يف عقد زواج املسلمني مبوافقته للشرع 

ق أركانه وشروطه الشرعية، إمنا اعتربت بقوانني البالد اليت أبرم فيها، أي حتقّ
ولو كانت تلك البالد بالد كفر كدول الغرب وكانت عقود الزواج فيها 

فماذا لو كان الشاهدان يف عقد . مربمة وفق طريقة خمالفة للطريقة الشرعية
ب أو وثنية تعبد الزواج امرأتني؟ أو ماذا لو كانت الزوجة ملحدة ال تؤمن بر

   الصنم أو مل تكن من أهل الكتاب؟ 
  
  :الوالية والوكالة يف الزواج. ٤

واشتراط ". زواج القاصر يتوقف على موافقة الويل واألم: "٦ورد يف الفصل
مل يقل به أحد من العلماء، وإمنا هو ) أو اجلد(موافقة األم وتسويتها باألب 

  . من بدع الّة
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ال .  معتربة عند أيب حنيفة)القاصرة(صغرية لعلى ا والية األم إنّ: وال يقال هنا
 ال يقول بالتسوية وال يشترط موافقة األم يقال هذا؛ ألنّ أبا حنيفة رمحه اهللا

، إمنا يقول بانتقال الوالية إىل األم إذا مل يكن )أو اجلد أو غريه(مع األب 
ألم إىل حني فقد وبعبارة أخرى فإنّ أبا حنيفة يؤخر ا. للقاصر عصبات

العصبات من الذكور، وأما الّة فتسوي بينها وبني األب، وهو ما مل يقل به 
  . وعليه، فإنّ هذا الفصل باطل. أحد من علماء األمة

الويل هو العاصب بالنسب وجيب أن يكون عاقال ذكرا : "٨ورد يف الفصلو
ويف ". يبهرشيدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ين

من به للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكال : "٩الفصل
ال يشترط يف وكيل : "١٠الفصلويف ". أيضا التوكيل  للويل حق أوشاء

يوكّل  املشار إليه يف الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن الزواج
يف حجة رمسية  لالتوكي  وجيب أن حيرر.موكّله أو موكّلته إذن غريه بدون

واحلق أنه يشترط يف ويل ". الزوجني وإال عد باطال ويتضمن صراحة تعيني
وكذلك . الزوجة خاصة شرط خاص باتفاق، وهو اإلسالم إذا كانت مسلمة

 شرط - إذا افترضنا جواز وكالتها لغري وليها -يشترط يف وكيل الزوجة 
 الوكالة يف الزواج والية،  مسلمة؛ ألنّتخاص باتفاق، وهو اإلسالم إذا كان

ولَن يجعلَ اللَّه : قال اهللا تعاىل. والوالية فيه ال تصح لكافر على مسلمة
والَّذين كَفَروا بعضهم  :وقال سبحانه. للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيلًا

ا الكافر فال والية له على أم: " قال ابن قدامة املقدسي يف املغين.أَولياُء بعضٍ
مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب : مسلمة حبال، بإمجاع أهل العلم، منهم

  ". أمجع على هذا كلّ من حنفظ عنه من أهل العلم: وقال ابن املنذر. الرأي



 ٤٤

  موانع الزواج
  
  :إمهال اختالف الدين. ١

القرابة أو : بدةفاملؤ. مؤبدة ومؤقتة: موانع الزواج قسمان: "١٤ورد يف الفصل
تعلق حق الغري بزواج أو : واملؤقتة. املصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثالثا

 مراعاة وهذا الفصل أمهل اختالف الدين كمانع من موانع الزواج ".عدة
الرجل واملرأة، مىت "للقانون العاملي املتعلق حبقوق اإلنسان الذي نص على أنّ 

اج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب أدركا سن البلوغ، هلما حق الزو
 املعلوم بأدلة قطعية أنه ال جيوز وهذا باطل؛ ألنّ". العرق أو اجلنسية أو الدين

قال اهللا . تزوج املسلم من غري كتابية، وال جيوز تزوج املسلمة من غري مسلم
ةٌ خير من مشرِكَة ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمن: تعاىل

 نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشوا الْمحكنلَا تو كُمتبجأَع لَوو
كُمبجأَع لَوو رِكشم .وقال : إِلَى نوهجِعرفَلَا ت اتنمؤم نوهمتملفَإِنْ ع

  .    لَهم ولَا هم يحلُّونَ لَهنالْكُفَّارِ لَا هن حلّ
  
  :الطالق الثالث. ٢

القرابة أو : فاملؤبدة. مؤبدة ومؤقتة: موانع الزواج قسمان: "١٤ورد يف الفصل
تعلق حق الغري بزواج أو : واملؤقتة. املصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثالثا

  ".  ثالثاحيجر على الرجل أن يتزوج مطلّقته: "١٩ويف الفصل". عدة
الطَّلَاق مرتان : قال اهللا تعاىل. وهذا باطل باتفاق؛ ألنه خيالف الشرع

فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما 
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ه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود َآتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّ
 نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكت بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه

تى فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلّ لَه من بعد ح. يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
تنكح زوجا غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما 

فقد أباح اهللا عز وجلّ . حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّه يبينها لقَومٍ يعلَمونَ
وج آخر زواجا شرعيا مثّ فارقته، أن للرجل إذا طلّق زوجته ثالثا، فتزوجت بز

 أي الزوج الثاين، فَإِن طَلَّقَها: قوله سبحانهف. يتزوجها بعد فراق الثاين
اهِملَيع احنفَالَ ج  ل واملرأةأي الزوج األو اعاجرتأَن ي ّأي يرجع كل 

عروة عن  وروى الشيخان .واحد منهما لصاحبه، قطعي الداللة على املسألة
 رفاعة القرظي طلق امرأته أنّ« :أخربته  عائشة زوج النيب بن الزبري أنّ

بن الزبري، فجاءت النيب ا طالقها، فتزوجت بعده عبد الرمحن فبت 
يا رسول اهللا إا كانت حتت رفاعة، فطلقها آخر ثالث تطليقات، : فقالت

ال مثل اهلدبة، ه واهللا ما معه إفتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري، وإن
 :ضاحكا، فقال م رسول اهللا فتبس: وأخذت دبة من جلباا، قال

لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة، ال، حىت يذوق عسيلتك وتذوقي 
  .»عسيلته

وهذا احلديث قطعي الداللة منطوقا ومفهوما على جواز رجوع الزوج 
فمن أين .  مثّ تفارقهلزوجته املطلّقة ثالثا بشرط أن تتزوج غريه زواجا شرعيا

  للمشرع التونسي أن حيجر ما أباحه اهللا عز وجلّ بصريح النص؟ 
  . للحاكم تقييد املباح منعا للتحايل وتالعب الناس بالزواج: وال يقال هنا
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ال يقال هذا؛ ألنّ موانع الزواج أحكام شرعية تندرج ضمن خطاب الوضع، 
ا، وإال كان مشرعا ملا مل يشرعه فال جيوز ألحد أن يزيد عليها أو ينقص منه

. حليلة فيهاعالوة على هذا، فقد احتاط الشرع للمسألة فحرم ا. اهللا عز وجلّ
  لعن رسول اهللا«:  عن عبد اهللا بن مسعود قالروى الترمذي يف سننه

:  قال رسول اهللا:  عقبة بن عامروروى ابن ماجه عن .»احملل واحمللل له
هو احمللل، : بلى، يا رسول اهللا، قال: املستعار، قالواأال أخربكم بالتيس «

 وعليه، فال جيوز ألحد أن يستدرك على الشرع .»لعن اهللا احمللل، واحمللل له
  .بتحرمي ما مل حيرمه

  
  :تعدد الزوجات. ٣

كل من تزوج وهو يف حالة . تعدد الزوجات ممنوع: "١٨ الفصل ورد يف
    ."...سابق يعاقب بالسجن ملدة عامالزوجية وقبل فك عصمة الزواج ال

وإِنْ خفْتم أَلَّا تقِْسطُوا في الْيتامى : قال اهللا تعاىل. وهذا خمالف للشرع
فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا 

لَكَتا مم ةً أَوداحولُوافَوعى أَلَّا تنأَد كذَل كُمانمأَي  . ان يفوأخرج ابن حب
أسلم غيالن الثقفي وعنده عشر نسوة فقال «:  عن ابن عمر قالصحيحه

 وأخرج أبو داود يف سننه .»أمسك أربعا، وفارق سائرهن:  رسول اهللا
ا، من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامه«: قال عن أيب هريرة عن النيب 

 فجواز تعدد الزوجات يف اإلسالم من املعلوم .»جاء يوم القيامة وشقه مائل
فأنى ألحد من الناس أن . من الشرع بالضرورة، يعلمه الكافر قبل املسلم

  مينعه؟ 
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. للحاكم تقييد املباح منعا للضرر بالنساء وانعدام شرط العدل: وال يقال هنا
  : ال يقال هذا؛ لثالثة أمور

 ألنّ احلاكم وإن جاز له تقييد املباح، فال جيوز له منع جنس املباح أي :األول
بنص قطعي الثبوت قطعي الداللة، فال جيوز منع الزواج بأربع كلّيا؛ ألنه ثبت 

للحاكم أن مينعه وإال عطّل النص وحرم ما أحلّ الشرع، ولكن له مثال أن 
  . ضراره باألوىلمينع شخصا معينا من الزواج بثانية إذا حتقّق إ

ألنّ مسألة الزواج مسألة فردية شخصية ال تندرج ضمن جمال تقدير : الثاين
ولو جاز للحاكم التدخل يف هذا الشأن الفردي حبجة تقييد . احلاكم ورعايته

املباح، جلاز له التدخل يف غري ذلك من شؤون الفرد كأكله ولبسه، وهو 
  .باطل

ه وتركه، فجاز فيه التقييد منعا وإلزاما؛ ألنّ املباح ما استوى فعل: الثالث
فإذا أجزنا للحاكم . لإلمام تقييد املباح منعا وإلزاما: لذلك كان نص القاعدة

هنا تقييد إباحة تعدد الزوجات باملنع، فإننا جنيز له ضمنا تقييد إباحة تعدد 
  .  الزوجات باإللزام، وهذا باطل

، والرجل ال يستطيع العدل بني النساء وأما القول بأنّ التعدد مشروط بالعدل
يس شرطا من شروط تعدد ، فباطل؛ ألنّ العدل ل كل احلرصوإن حرص عليه

فَانكحوا ما طَاب :  قد متّ يف اآلية يف قولهذلك أنّ معىن الكالم. الزوجات
اعبرثُلَاثَ وى وثْناِء مسالن نم لَكُم، زد مطلقا، فقد جواستأنف مث التعد 

، وليس قوله فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً:  وكالما آخر فقالمجلة أخرى
 شرطا؛ ألا مل تتصل باجلملة األوىل اتصال الشرط بل فَإِنْ خفْتم تعاىل
:  مثالأن تكون شرطا لقالالشارع حقيقة ولو أراد . ستأنفاملكالم من الهي 
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وذلك مل ).  من النساء مثىن وثالث ورباع إن عدلتمفانكحوا ما طاب لكم(
 ، وإمنا هو حكم شرعي آخر غري يف التعدد فثبت أن العدل ليس شرطا،يكن

تعدد الزوجات بأربع مثّ جاء حبكم آخر ال أو أباح احلكم األول؛ فإنّ الشارع
أن تزوجه من نفسه واحدة إذا رأى الرجل زوجة وهو األوىل االقتصار على 

وأما العلماء الذين قالوا بأنّ العدل . ر من واحدة جيعله ال يعدل بينهنبأكث
شرط، فمرادهم أنه شرط متعلّق بالفرد يعلمه من حال نفسه، ومل يقصدوا 
بذلك البتة تدخل احلاكم فيه؛ ألنه ال يتأتى االطّالع عليه من أحد سوى 

كوال إىل احلاكم ولو كان العدل شرطا مو. الفرد نفسه مبا يعلمه من حاله
اختباره، لكان منافيا للواقع؛ إذ كيف يعلم احلاكم العدل من عدمه قبل وقوع 

  الزواج؟ 
يعلم احلاكم العدل من واقع الناس اليوم الذين غلب عليهم : وال يقال هنا

ال يقال هذا؛ ألنّ العدل املطلوب هنا عدل خاص يتعلّق . اجلور وفساد الذمم
ولو جاز . ، وليس هو العدل املطلق يف كلّ شيءبالعالقة الزوجية فقط

للحاكم منع تعدد الزوجات لغلبة اجلور وفساد الذمم، جلاز له منع الزواج 
بواحدة للعلة ذاا؛ ألنّ الظلم ظلم، سواء أوقع على واحدة أم أكثر، فيجب 

  .وهو ما ال يقول به عاقل. على احلاكم رفعه
عن ن التعدد بدليل ما روى الشيخان  ى عإنّ النيب : وال يقال أيضا

إن بين «: يقول وهو على املنرب مسعت رسول اهللا : املسور بن خمرمة قال
هشام بن املغرية استأذنوا يف أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب، فال 
آذن، مث ال آذن، مث ال آذن، إال أن يريد ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت 

 ال .»بضعة مين، يريبين ما أراا، ويؤذيين ما آذاهاوينكح ابنتهم، فإمنا هي 
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  مل مينع مطلق التعدد بل منع عليا لعلّة؛ بدليل قوله يقال هذا؛ ألنّ النيب 
 حراما، ولكن واهللا م حالال وال أحلّوإين لست أحر«: كما رواه الشيخان

أنه  على .»وبنت عدو اهللا مكانا واحدا أبدا ال جتتمع بنت رسول اهللا 
 يف هذا املقام على وجه آخر، وهو عدم ميكن محل هذا التصرف من النيب 

وإين لست «: اندراجه ضمن النبوة، واندراجه ضمن األبوة؛ بدليل قوله 
فلألب أن ميانع حرصا على مصلحة ابنته . » حرامام حالال وال أحلّأحر

  .  لضرر قد يراه
ملرأة ويهدر كرامتها، ففرية بال مرية؛ وأما القول بأنّ تعدد الزوجات يضر با

وما ظاهرة . ألنّ املشاهد احملسوس إهدار كرامة املرأة وتضررها ملنع التعدد
عالوة على هذا، كيف يقول مسلم إنّ التعدد . العنوسة يف اتمع خبافية عنا

 كرامة  عدد، فهل أهدر إهدار لكرامة املرأة؟ أما علم أنّ رسول اهللا 
 وهن أمهات املؤمنني؟ أما علم أنّ الصحابة رضوان اهللا عليهم عددوا، نسائه

  فهل أهدروا كرامة نسائهم؟ 
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  فيما جيب لكلّ من الزوجني على صاحبه
  

على كلّ واحد من الزوجني أن يعامل اآلخر باملعروف : "٢٣الفصلورد يف 
اجبات الزوجية ويقوم الزوجان بالو. الضرر به وحيسن عشرته ويتجنب إحلاق
ويتعاونان على تسيري شؤون األسرة وحسن . حسبما يقتضيه العرف والعادة

. والسفر واملعامالت املالية التعليم تربية األبناء وتصريف شؤوم مبا يف ذلك
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة واألبناء على قدر حاله 

لى الزوجة أن تساهم يف اإلنفاق على وع يف نطاق مشموالت النفقة وحاهلم
   ".األسرة إن كان هلا مال

 املؤرخ يف ١٩٩٣ لسنة ٧٤بالقانون عدد(يعد الالئكيون هذا الفصل املنقّح 
يف عهد بن علي؛ إذ " دولة احلداثة"من أهم مكاسب ) ١٩٩٣ جويلية ١٢

استبدل واجب طاعة الزوجة لزوجها مبفهوم املعاملة باملعروف وحسن 
رة، ومل يقتصر على هذا بل حاول فرض واقع جديد يتعلّق بقوامة العش

ومن ". يف اإلنفاق على األسرة إن كان هلا مال"الرجل، فألزم املرأة باملسامهة 
  : وجهة نظر شرعية، يعد هذا الفصل باطال؛ وذلك من وجهني

ن أنّ احلياة الزوجية ليست شراكة بني اثنني كما حياول القانو: الوجه األول
فليست املرأة شريكة . فرضه تأثرا مبفهوم الغرب عن الزواج، وإمنا هي صحبة

 وقال ،وصاحبته وأَخيه: قال اهللا تعاىل. احلياة للزوج بل هي صاحبته
:  لعومير كما روى الشيخانرسول ال وقال ،وصاحبته وبنِيه: تعاىل

فليست العشرة بني الزوج  .»قد أنزل اهللا القرآن فيك ويف صاحبتك«
والزوجة عشرة شركاء، وإمنا هي عشرة صحبة، يصحب أحدمها اآلخر 
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ومن َآياته أَنْ خلَق : قال تعاىل. صحبة تامة قوامها السكن واملودة والرمحة
حرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستا لاجوأَز فُِسكُمأَن نم ي لَكُمةً إِنَّ فم

فاألصل يف الزواج االطمئنان، واألصل يف . ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
احلياة الزوجية الطمأنينة، وحىت تكون هذه الصحبة بني الزوجني صحبة هناء 
وطمأنينة بين الشرع ما للزوجة من حقوق على الزوج، وما للزوج من 

ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف : عاىلقال اهللا ت. حقوق على الزوجة
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو.  وجلّ حبسن وقد أوصى اهللا عز

وملا كانت احلياة الزوجية قد  .وعاشروهن بِالْمعروف: العشرة فقال
عل اهللا قيادة البيت للزوج على الزوجة، حيصل فيها ما يعكّر صفوها، فقد ج

وقوامة  .الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء: قال تعاىل. فجعله قواما عليها
وألنه ال قوامة، وال . الرجل على البيت قوامة رعاية، ال قوامة حكم وسلطان

. اقيادة أو رئاسة بدون طاعة، فقد وصى اهللا عز وجلّ املرأة بطاعة زوجه
ما ينبغي «:  قال  رسول اهللاعن أيب هريرة أنّروى ابن حبان يف صحيحه 

ألحد أن يسجد ألحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد ألحد ألمرت املرأة 
 عن عبد  وروى ابن ماجه.»أن تسجد لزوجها ملا عظم اهللا عليها من حقه

ا أن يسجد فإين لو كنت آمرا أحد«:  قال  رسول اهللاهللا بن أيب أوىف أنّ
لغري اهللا، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس حممد بيده، ال 

تؤدي املرأة حقا حىت تؤدي حقزوجها، ولو سأهلا نفسها وهي على  ر 
   .»قتب مل متنعه

فالطاعة واجبة على املرأة، إال أنّ القانون التونسي أسقطها وأسس لنظام 
قاق والرتاع، فأصبحت األسرة التونسية جر الشوفق النموذج الغريب شراكة 
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كسفينة بال قائد تتهددها أمواج متالطمة من احلقوق والواجبات املتنافرة 
املناقضة للعقل والنقل، تنذر كلّ حني بغرقها يف حبر التفسخ واالحنالل الذي 

  .عم اتمع
  

فاق على أن تساهم يف اإلن"أنّ هذا القانون أوجب على الزوجة : الوجه الثاين
وهذا باطل باتفاق؛ ألنّ الشرع مل يلزم املرأة ". األسرة إن كان هلا مال

وعلَى الْمولُود لَه :  قال تعاىل.باإلنفاق على أسرا، إمنا ألزم الزوج بذلك
روى مسلم يف و .رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها

  وكسون عليكم رزقهنوهلن«:  قالحيحه عن جابر أنّ النيب ص
عن سليمان بن عمرو بن األحوص  وروى الترمذي يف سننه. »باملعروف

، فحمد اهللا، وأثىن   أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهللاحدثين أيب: قال
 لكم على أال إنّ... «: عليه، وذكر، ووعظ، فذكر يف احلديث قصة، فقال

سائكم فال يوطئن ، فأما حقكم على نم حقا، ولنسائكم عليكم حقانسائك
 عليكم ، أال وحقهنفرشكم من تكرهون، وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون

أن حتسنوا إليهننيف كسو عائشة أنّوروى الشيخان عن .» وطعامهن  
يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح وليس «: هند بنت عتبة قالت

خذي ما : ا يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقاليعطيين م
  . »يكفيك وولدك، باملعروف

وأما املرأة فيمكن هلا أن تنفق من ماهلا على أسرا عن طيب خاطر وبدون 
 ومل يقدر إلزام، وهلا أن تتصدق على أسرا من ماهلا إذا تعسر حال زوجها

  مرأة ابن مسعود جاءت للنيب زينب ا البخاري أنّروى. على النفقة
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يا نيب اهللا، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي يل، «: فقالت
فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به 

صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من :  عليهم، فقال النيب
  . »تصدقت به عليهم

لى الزوجة اإلنفاق على األسرة إن قد أوجب بعض العلماء ع: وال يقال هنا
  . كانت قادرة وأعسر الزوج، ومنهم من قال ال ترجع عليه إذا أيسر

ال يقال هذا؛ ألنّ من أوجب على املرأة اإلنفاق أوجبه استثناء من األصل أي 
 الشخصية فتلزم به الزوجة وأما جملّة األحوال. حال عسر الزوج ال حال يسره

وهو باطل شرعا؛ ألنّ .  من باب املساواةال العسرحال اليسر وحمطلقا أي 
  . النفقة كما بيننا واجبة على الزوج وحده
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  الطالق
               

  :الطالق لدى احملكمة. ١
  ".   ال يقع الطالق إال لدى احملكمة: "٣٠ورد يف الفصل

ت يف فالثاب. هذا الفصل باطل؛ ألنه جرد الرجل من حق أعطاه له الشرع
. النصوص الشرعية أنّ الرجل ميلك حق الطالق وال حيتاج إذن أحد ليوقعه

وهي مسألة يغين العلم الضروري ا عن تكلّف االستدالل هلا، إال أننا نذكر 
 يقع من دون إذنه دليال واحدا يبين كيف كان أمر الطالق يف عهد النيب 

عن عائشة يحه روى مسلم يف صح . رسول وحاكمأو علمه مع أنه 
قها قبل أن يدخل  طلّجها رجل، مثّق رجل امرأته ثالثا، فتزوطلّ«: قالت

ا، فأراد زوجها األوجها، فسئل رسول اهللا ل أن يتزو  ،عن ذلك
  . »لال، حىت يذوق اآلخر من عسيلتها ما ذاق األو: فقال

باح حرصا وكالعادة، فقد برر املشرع التونسي هذا القانون حبجة تقييد امل
فأما حجة احلفاظ على األسرة فباطلة . على األسرة ومنعا لإلضرار باملرأة

فكان هذا القانون حبق . تشهد اآلالف من قضايا الطالق ببلدنا على بطالا
أعجب القوانني؛ فال هو حقّق قصد الشرع املعلوم، وال هو حقّق قصد 

رأة فباطلة أيضا؛ ألنّ القانون ال وأما حجة منع اإلضرار بامل. احلداثة املزعوم
ميلك منع طالق املرأة إذا عزم عليه الزوج، وكلّ ما ميلكه القانون تأجيل 

على أنّ واقع الطالق بني الزوجني ليس كما . الطالق حلني بت احملكمة فيه
يتصوره املشرع التونسي؛ ذلك أنّ أغلب الطالق يكون بعد نزاعات 

جة، فينطق الزوج بكلمة الطالق دون تفكري يف وخصومات بني الزوج والزو
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مراجعة احملكمة وانتظار حكمها، فيكون الزوج وفق هذه احلال قد طلّق 
روى الترمذي . زوجته شرعيا؛ ألنّ الطالق الزم ولو وقع من الرجل هازال

 هنثالث جد :»قال رسول اهللا :  عن أيب هريرة قالوأبو داود وابن ماجه
جدوهزهلن ،هذا " :قال الترمذي .»النكاح، والطالق، والرجعة:  جد

 حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 
وأما يف شريعة القانون التونسي، فال يلزم هذا الطالق؛ ألنه مل يقع . "وغريهم

لدى احملكمة، فيلزم الرجل أن يعيش مع أجنبية حىت يصدر حكم احملكمة، أو 
  . وهذا كلّه ال يقره اإلسالم. مه أن يترك البيت ألجنبيةيلز
  
  :     النفقة على املطلّقة. ٢

 :حيكم بالطالق: "٣١الفصلورد يف 
 ،الزوجني  بتراضي) ١
 ،بناء على طلب أحد الزوجني بسبب ما حصل له من ضرر) ٢
 . بناء على رغبة الزوج إنشاء الطالق أو مطالبة الزوجة به) ٣

رر من الزوجني بتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الناجم ويقضى ملن تض
  . يف احلالتني املبينتني بالفقرتني الثانية والثالثة أعاله عن الطالق
هلا عن الضرر املادي جبراية تدفع هلا بعد انقضاء  يعوض ملرأةإىل اوبالنسبة 

الزوجية  ةاحليا ادته من العيش يف ظلّتعا العدة مشاهرة وباحللول على قدر ما
اجلراية قابلة للمراجعة ارتفاعا واخنفاضا حبسب ما  وهذه مبا يف ذلك املسكن
تتوفّى املفارقة أو يتغير وضعها االجتماعي  وتستمر إىل أن يطرأ من متغريات

يف غىن عن اجلراية وهذه اجلراية  بزواج جديد أو حبصوهلا على ما تكون معه
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املفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع  وفاة تصبح دينا على التركة يف حالة
أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها يف  الورثة

ذلك ما مل ختري التعويض هلا عن الضرر املادي يف شكل  ذلك التاريخ، كلّ
  ".  دفعة واحدةإليهارأس مال يسند 

من ) التعسفي(قضى هذا الفصل من الة عندما حيكم بالطالق اإلنشائي 
طرف الزوج، أن يعوض الرجل للمرأة عن الضرر املادي واملعنوي الناجم عن 

ويتمثّل هذا التعويض يف دفع الرجل للمرأة جراية شهرية ما مل ختتر . الطالق
  . التعويض يف شكل رأمسال تقبضه دفعة واحدة

م يف الزواج؛ باطل ههذا القانون الذي قصم ظهر الرجال يف تونس وكره
ذلك أنّ املرأة إذا طلّقت، وانقضت عدا، أصبحت أجنبية عن . شرعا

ادته من العيش يف تعا على قدر ما"الرجل، فبأي وجه حق ينفق عليها الرجل 
: إىل أجل غري معلوم؟ قال اهللا تعاىل" الزوجية مبا يف ذلك املسكن احلياة ظلّ
أْكُلُوا أَموا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيلِياطبِالْب كُمنيب الَكُمو.  

ومتعوهن علَى الْموسعِ : إنّ هذه النفقة أصلها قوله تعاىل: وال يقال هنا
ِسنِنيحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرقَد.  ال يقال

ا أم وجوا، غري حمددة املقدار شرعا،  ألنّ متعة الطالق، سواء أقلنا بندهذا؛
فاآلية حددت املتعة بالنظر إىل . يعطيها الرجل على قدر طاقته يسرا وعسرا

حال الزوج، وأما الة فقد حددت املتعة بالنظر إىل حال الزوجة حيث 
الزوجية مبا يف ذلك  احلياة ادته من العيش يف ظلّتعا على قدر ما: "نصت

إىل " تكتف الّة ذه املخالفة بل أوجبت على الرجل أن يدفع ومل". املسكن
تتوفّى املفارقة أو يتغير وضعها االجتماعي بزواج جديد أو حبصوهلا على  أن
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. ، فإن مل يلتزم الرجل كان عرضة للسجن"يف غىن عن اجلراية ما تكون معه
ل شرعا أن يدفع وهذا كلّه باطل؛ ألنه إلزام بغري ما ألزم الشرع، فيكفي الرج

بعد العدة مبلغا حسب طاقته جيرب به خاطر املطلّقة، وال يلزمه أن يتحمل 
  . نفقتها وهي أجنبية عنه لسنني طويلة

إنّ النفقة الزمة للمرأة جلرب الضرر الواقع ا، فكم من امرأة : وال يقال أيضا
ة إذا بقيت ال يقال هذا؛ ألنّ املرأ. تزوجت مث طلّقت فبقيت وحيدة بال معيل

وحيدة بال معيل وجب على الدولة أن تنفق عليها وال جيب ذلك على الرجل 
أال كلكم «: ه قال أن  عن ابن عمر عن النيبروى الشيخان. األجنيب عنها

راع وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع وهو 
اهللا أن وروى مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد . »...مسئول عن رعيته

أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، من ترك ماال فألهله، ومن «: قال النيب 
فعلى احلاكم إذن أن يقوم بواجب الرعاية . » وعليترك دينا أو ضياعا فإيلّ
  . اليت أوجبها عليه الشرع
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  العدة
  

 وتعتد. تعتد املطلقة غري احلامل مدة ثالثة أشهر كاملة: "٣٥ورد يف الفصل
املتوىف عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة، أما احلامل فعدا 

  ".وضع محلها وأقصى مدة احلمل سنة من تاريخ الطالق أو تاريخ الوفاة
والفقرة األوىل من هذا الفصل باطلة؛ ألنّ عدة املطلّقة اآليسة أو اليت ال حتيض 

ائي يئسن من الْمحيضِ من واللَّ: والدليل قوله تعاىل. حتسب بالشهور
نضحي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتار إِن كُمائنِس. ةا عدوأم 

املطلقة ذات احليض، فتحسب باإلقراء ال الشهور، وهذا بغض النظر عن معىن 
لَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن والْمطَ: والدليل عليه قوله سبحانه وتعاىل. القرء

 وهذا نص قطعي الثبوت والداللة، يفيد كون اعتداد املطلّقة .ثَلَاثَةَ قُروٍء
  . ذات احليض، يكون بالقروء ال الشهور

إنّ املشرع التونسي عمل يف هذا الفصل مبا جرى به العمل : وال يقال هنا
العدول عن القول الراجح "مل أي وما جرى به الع. املالكي يف تونس وفاس

أو املشهور إىل القول الضعيف يف بعض املسائل رعيا ملصلحة جمتلبة أو مفسدة 
، من القواعد املعتربة عند املالكية بل قال ناظم "مدفوعة أو عرف جار

  : عمليات فاس
  وما به العمل دون املشهور    مقدم يف األخذ غري مهجور

  : ال يقال هذا؛ ألمرين
بغض النظر عن صحة هذه القاعدة أو عدم صحتها، وبغض النظر : ولاأل

أيضا عن صحة احلكم املتفرع عنها أو عدم صحته، فإنّ العمل ا اليوم غري 
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فمراد علماء املالكية من العمل املعترب . وارد؛ ألنه ال عمل أصال حىت يعمل ا
املعلوم أنّ الدولة ومن . هو حكم قضاة الشرع بالقول وتواطؤهم عليه

التونسية قد أبطلت هذا العمل بإبطاهلا القضاء الشرعي وإزالة ما يسمى 
  .باحملاكم الشرعية

أنّ من شروط العمل مبا جرى به العمل بقاء موجبه، فإذا زال عاد : الثاين
  :وذلك كما قيل. احلكم إىل أصله

  والشرط يف عملنا بالعمل     صدوره عن قدوة مؤهل
  زمـان واملـكان    وجود موجبه إىل األوانمعرفة ال

ومنشأ القول باعتداد املطلقة ذات احليض بثالثة أشهر دون ثالثة قروء، هو 
سد ذريعة التحايل بدعوى فساد ذمة املطلّقات يف ذلك الزمن؛ إذ ثبت أنهن 
يكذبن يف انقضاء القروء الثالثة استعجاال للزواج، حىت قال ابن العريب يف 

وقد قلّت األديان يف الذكران فكيف بالنسوان؟ فال أرى أن : " القرآنأحكام
متكّن املطلّقة من الزواج إال بعد ثالثة أشهر من يوم الطالق، وال يسأل عن 

وهذا املوجب الذي اقتضى وفق ". الطالق كان يف أول الطهر أو آخره
 القانون بعضهم العدول عن النص سدا لذريعة، قد زال يف زمننا هذا بسبب

نفسه؛ ذلك أنّ احلكم بالطالق ال يقع إال حبكم حمكمة، مما يعين أنّ املرأة 
فلم تعد هناك حاجة ملزيد التثبت . تفارق زوجها قبل صدور احلكم بأشهر

من براءة رمحها، ومل تعد هناك شبهة تدفعنا إىل االرتياب يف صدق دعواه 
  .انقضاء القروء

  . طلقة مطلقا بثالثة أشهر باطل شرعاوعليه، فإنّ القول باعتداد امل
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  الوصية الواجبة
  

من توفّى وله أوالد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو : "١٩١الفصلورد يف 
على نسبة حصة ما يرثه  وصية هلؤالء األوالد والدم قبله أو معه، وجبت

بدون أصله املذكور  وفاة عن أصله اهلالك باعتبار موته إثر أبوهم أو والدم
 :املذكورة الوصية وال يستحق هؤالء األحفاد. التركة أن يتجاوز ذلك ثلث

 .أبيهم جدا أو جدة أصل إذا ورثوا) ١
 الوصية إذا أوصى هلم اجلد أو اجلدة يف حياته أو أعطاهم بال عوض مقدار) ٢

تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر  الواجبة فإن أوصى هلم اجلد بأقل وجبت
 .د القواعد العامة للوصيةفتطبق على الزائ

متساوية  االختيارية والوصايا االختيارية الوصية الواجبة مقدمة على الوصية
 ". وإن تزامحت تقسم على التناسب

إال للطبقة األوىل من أوالد  الوصية ال تنصرف هذه: "١٩٢الفصل ويف 
  ".ذكورا أو إناثا وتقسم بينهم للذكر مثل حظ األنثيني األبناء

كُتب علَيكُم إِذَا حضر :  أنّ األصل يف الوصية الواجبة آيةوقد ذكر
أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني بِالْمعروف حقا 

نيقتلَى الْمعها غري منسوخةوهذا قول بعض أهل العلم، ومنهم .  على أن
فرض على كل مسلم أن يوصي : "الظاهري الذي قال يف احمللّىابن حزم 

لقرابته الذين ال يرثون، إما لرق، وإما لكفر، وإما ألنّ هنالك من حيجبهم عن 
املرياث فيوصي هلم مبا طابت به نفسه، فإن مل يفعل أعطوا وال بد ما رآه 

  ".الورثة أو املوصي
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ل بالوصية الواجبة، غري أنه زاد وقد استند القانون الوضعي على هذا الرأي فقا
عليها ما مل يقل به فقيه أوجبها، فألزم ا الناس حبكم القانون، وحدد 

وقد زعم . مقدارها، وحصرها يف الطبقة األوىل من أوالد األبناء ذكورا وإناثا
محاية : املشرع التونسي أنه أراد من تقنني الوصية الواجبة حتقيق غايتني مها

واحلد من التمييز بني اجلنسني يف اإلرث من خالل متكني أوالد األحفاد، 
  . البنت املتوفاة قبل أصلها من مناب يف التركة

واحلق، أنه بالرغم من قول بعض العلماء بالوصية الواجبة، إال أنّ هذا القانون 
  : وفق صيغته املذكورة يف الّة باطل؛ وذلك لثالثة أمور

حدد  القانونية للوصية الواجبة؟ هل هي مرياث أم وصية؟ ما هي الطبيعة: أوهلا
الطبيعة ) ٢٠٠٣ جوان ٢٦ مؤرخ يف ٢٤٦٢٨عدد(قرار تعقييب مدين 

الوصية الواجبة ليست مرياثا وإمنا هي : "القانونية للوصية الواجبة بقوله
أحكامه وتشارك من بعض المؤسسة قانونية مستقلة بذاا تشارك املرياث يف 

خر وهي تؤدى من التركة قبل املرياث ختيارية يف البعض اآلالوصية اال
الفقرة األخرية ( ومقدمة على الوصية االختيارية ). ش.أ .م من ٨٧الفصل(

بناء عليه، فالوصية الواجبة ليست وصية )". . ش.أ .ممن  ١٩١الفصلمن 
باملعىن الشرعي للمصطلح حىت يقال إا مستمدة من آية الوصية ومن قول 

 مستقلة بذاا ء، وإمنا هي بصريح نص القضاء التونسي مسألةالعلمابعض 
  .  احتار القانون يف تكييفها الشرعي

واحلقيقة، أنّ الوصية الواجبة هي يف واقعها مرياث مستتر حتت اسم الوصية؛ 
. ألنها ال تنطبق عليها أحكام الوصية بقدر ما تنطبق عليها أحكام اإلرث

  : وذلك من وجوه منها
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متليك مضاف إىل ما : " من الة هي١٧١الوصية حسب تعريف الفصل. ١
وهذا ال ينطبق على ". بعد املوت بطريق التربع سواء كان عينا أو منفعة

الوصية الواجبة؛ ألا ليست متليكا بطريق التربع، إمنا هي ملزمة حبكم 
  .القانون

وع فيها،  من الة مما جيوز للموصي الرج١٧٧الوصية حسب الفصل. ٢
وهذا ال ينطبق على الوصية الواجبة؛ ألا حصة ملزمة حبكم القانون، ال 

  . اختيار فيها
 ترد برد املوصى له، وهذا ال ينطبق على ١٩٣الوصية حسب الفصل. ٣

الوصية الواجبة؛ ألنها مستحقّة الزمة يف التركة حبكم القانون مبجرد وفاة 
 -ر، ومل تكن الزمة للموصى له محاية له ولو جعل فيها اخليا. اجلد أو اجلدة

 ومراعاة ليتم األحفاد وفقرهم، ملا كان لتشريع وجوا قانونيا من -كما قيل 
  . قيمة أو قصد

وعليه، فإنّ الوصية الواجبة، وإن تسمت بالوصية وأدرجت يف باب الوصية، 
فقد جعل . فهي مرياث فرضه القانون الوضعي استدراكا منه على الشرع

قانون ذه الوصية ألوالد من مات يف حياة أبيه أو أمه، وال يرثون شيئا بعد ال
موت جدهم أو جدم لوجود من حيجبهم، مرياثا مفروضا على نسبة حصة 
ما يرثه أبوهم أو أمهم لو بقي أحدمها حيا بعد وفاة أصله، على أن ال يتجاوز 

مات من األبناء قبل فحقيقتها إذن أنها إثبات مرياث من . ذلك ثلث التركة
وهذا . أبويه، ونقل مرياثه إىل أوالده من بعده، رغم أنّ الشرع مل يورثهم

: باطل؛ ألنّ اهللا عز وجلّ قسم املرياث وفصله وبين أحكامه، مثّ قال بعد ذلك
نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو اللَّه وددح لْكا تهتحت 
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يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارهالْأَن . دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخدي هوددح.  

  
م إِذَا كُتب علَيكُ: أنّ مستند القانون كما يقولون هو قوله تعاىل: ثانيها

 وفرعبِالْم بِنيالْأَقْرنِ ويداللْوةُ ليصا الْوريخ كرإِنْ ت توالْم كُمدأَح رضح
نيقتلَى الْما عقح . والقانون خيالف الدليل الذي اعتمد عليه؛ إذ حصر

ذكورا أو  ءلطبقة األوىل من أوالد األبناا"الوصية الواجبة يف األحفاد أو يف 
  ". إناثا

للحاكم تقييد املباح ملصلحة يراها؛ ألنّ هذه الوصية واجبة : وال يقال هنا
وليست مباحة، مثّ إنّ حصرها يف األحفاد ختصيص لعموم قوله تعاىل 

)بِنيالْأَقْرومل يقل أحد للحاكم ختصيص العام أو تقييد املطلق)و ، .  
  

 خمالف – إذا قلنا مبشروعيتها -لواجبة أنّ مقصد الشرع من الوصية ا: ثالثها
ذلك أنّ مقصد الشرع هو سد حاجة الفقري بصدقة . ملقصد القانون منها

واجبة، وأما القانون فال يشترط فقر األحفاد بل يوصي هلم وجوبا وإن كانوا 
عالوة على هذا، . غري حمتاجني أو كان يف الورثة من هو أشد حاجة منهم

با قد يأخذ أحيانا أكثر من الوارث احلقيقي نفسه رغم فإن املوصى له وجو
 روى الشيخان. حمدودية التركة، وهو ما خيالف حكمة تشريع اإلرث ككل

يعودين وأنا مبكة،  جاء النيب «: عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال
يرحم اهللا ابن عفراء، : وهو يكره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها، قال

ال، : فالشطر، قال: ال، قلت: سول اهللا، أوصي مبايل كله؟ قاليا ر: قلت
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فالثلث، والثلث كثري، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري : الثلث، قال: قلت
 وروى أبو داود يف سننه .»...فون الناس يف أيديهممن أن تدعهم عالة يتكفّ

 اهللا  الرجل ليعمل واملرأة بطاعةإنّ«: قال  رسول اهللا أنّعن أيب هريرة 
:  قال.ستني سنة مث حيضرمها املوت فيضاران يف الوصية فتجب هلما النار

من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير  :وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا
ارضمحىت بلغ  :يمظالْع زالْفَو كذَلو« .  

  . وبنت ابنزوجة، وبنتني، وأخت شقيقة، : مات عن: ومثال ذلك
 الثمن: فللزوجة 
 الثلثان: وللبنتني 
 الباقي : ولألخت 
 وصية واجبة: ولبنت االبن 

زوجة، وابن، : مات عن: فنتصور هنا أنّ االبن موجود ابتداء، فتصبح املسألة
  . وبنتني، وأخت شقيقة

 الثمن: فللزوجة 
 الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ األنثيني: ولالبن والبنتني. 
 ا حمجوبة باالبنال ش: ولألختيء أل. 

 ٢١ منها، ويقسم الباقي وهو ٣تأخذ الزوجة .  سهما٢٤فعندنا مسألة من 
فريد نصيب االبن إىل الثلث كما اقتضى . سهما مناصفة بني االبن والبنتني

 هي اآلن حصة ابنته حبكم الوصية الواجبة، مث ٢٤ أسهم من ٨القانون ليأخذ 
 ألف دينار، لكان نصيب ٣٦نا أنّ التركة فلو افترض. يعاد تقسيم الباقي

 ألف دينار، والباقي وهو ١٢املوصى هلا وجوبا أي بنت االبن الثلث وهو 
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 ألف دينار يقسم قسمة مرياث بني الورثة، فيكون نصيب الزوجة منها ٢٤
فقد أخذت .  الباقية٥ ونصيب األخت الشقيقة الـ١٦، ونصيب البنتني ٣

  . ة أكثر من البنت باملرياث املقدربنت االبن بالوصية الواجب
وعليه، فقد بان بطالن الوصية الواجبة وفق جملّة األحوال الشخصية، وخمالفتها 

  .للشرع من وجوه متعددة
إنّ رعاية األيتام وضعاف احلال واحملتاجني واجبة، وهي ال تتم : بقي أن نقول

مبا قر وجلّ، إمنا تتم رع من وجوب اهتمام بتشريع ما مل يشرعه اهللا عزره الش
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا : مجاعة املسلمني بالضعيف والفقري فيهم، قال تعاىل

وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ 
نيبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمَآتو 

بإلزام  وخباصة ، وتتم أيضاوالْمساكني وابن السبِيلِ والسائلني وفي الرقَابِ
احلاكم وويل األمر رعاية شؤون أمته بتوزيع الثروة عليهم وإعالة احملتاج 

  صحيحه عن جابر بن عبد اهللا أن النيب روى مسلم يف. وتشغيل العاطل
أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، من ترك ماال فألهله، ومن ترك دينا «: قال

 القاسم بن خميمرة أن وروى أبو داود يف السنن عن. » وعليأو ضياعا فإيلّ
ما أنعمنا بك أبا : دخلت على معاوية فقال«: أبا مرمي األزدي أخربه قال

حديثا مسعته أخربك به، مسعت :  فقلت- تقوهلا العرب  وهي كلمة-فالن 
من واله اهللا عز وجل شيئا من أمر املسلمني فاحتجب : يقول رسول اهللا 

دون حاجتهم، وخلتهم وفقرهم، احتجب اهللا عنه دون حاجته وخلته 
    . »فجعل رجال على حوائج الناس:  قال.وفقره
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  التبين
  

 ويف ."ب الشروط املبينة بالفصول اآلتية حسالتبينجيوز : "٨ورد يف الفصل
 وينص على امسه املتبين وجيوز أن يبدل لقبحيمل املتبىن : "١٤ الفصلالفصل

للمتبىن نفس احلقوق : "١٥الفصلويف  ." بطلب من املتبينالتبينذلك حبكم 
اليت لالبن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبين إزاء املتبىن نفس 

 من  القانون لألبوين الشرعيني وعليه ما يفرضهالقانون يقرها احلقوق اليت
إال أنه يف الصورة اليت يكون فيها أقارب املتبىن معروفني  .الواجبات عليهما

 من ١٧ - ١٦ - ١٥ - ١٤تبقى موانع الزواج املنصوص عليها بالفصول 
  ."جملة األحوال الشخصية قائمة

النه؛ ألنّ اإلسالم حيرم التبين بأدلة وقانون التبين هذا باطل ال شك يف بط
ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه وما جعلَ : قال اهللا تعاىل. قطعية

 اَءكُمنأَب اَءكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهأُم نهنونَ مرظَاهي تاللَّائ كُماجوأَز
لُكُمقَو كُمبِيلَذَلي السدهي وهو ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهبِأَفْو  . موهعاد

لَآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِنْ لَم تعلَموا َآباَءهم فَإِخوانكُم في الدينِ 
بِه مطَأْتا أَخيمف احنج كُملَيع سلَيو يكُمالومو كُمقُلُوب تدمعا تم نلَكو 

 عن سعد وأيب بكرة كالمها وروى الشيخان. وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
من ادعى إىل غري أبيه، «: يقول مسعته أذناي ووعاه قليب حممدا : يقول

عى من اد«:  ويف رواية عند مسلم.»وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام
 وروى .»إلسالم غري أبيه، يعلم أنه غري أبيه، فاجلنة عليه حرامأبا يف ا
ال ترغبوا عن آبائكم، فمن «:  قال عن أيب هريرة عن النيب الشيخان
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 عبد الواحد بن  وروى البخاري يف صحيحه عن.»رغب عن أبيه فهو كفر
إن «: قال رسول اهللا : مسعت واثلة بن األسقع يقول: عبد اهللا النصري قال

 وروى مسلم يف صحيحه .»عي الرجل إىل غري أبيهأعظم الفرى أن يدمن 
ومن ادعى إىل غري أبيه، أو «: قال عن علي بن أيب طالب أنّ الرسول 

انتمى إىل غري مواليه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا 
  . »منه يوم القيامة صرفا وال عدال

ة الداللة يف حترمي التبين واالنتساب لغري النسب فهذه األدلّة كلّها قطعي
فكيف يقول قانون يزعم أنه مستمد من الفقه اإلسالمي بتحليل . األصلي

  التبين وإعطاء املتبىن احلقوق الشرعية اليت يعطيها الشرع لالبن الشرعي؟
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  اللقب العائلي لألطفال املهملني أو جمهويل النسب
  

 ٧ املؤرخ يف ٢٠٠٣ لسنة ٥١أضيف بالقانون عدد(مكرر  ٣ورد يف الفصل
ميكن للمعين باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة العمومية ): "٢٠٠٣جويلية 

 األب إىل جمهول لقبرفع األمر إىل احملكمة االبتدائية املختصة لطلب إسناد 
 أن  الذي يثبت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل اجليينالنسب

   .هذا الشخص هو أب ذلك الطفل
كما ميكن للمعين باألمر أو لألب أو لألم أو للنيابة العمومية رفع األمر إىل 

 أم احملكمة االبتدائية املختصة لطلب عرض األم على التحليل اجليين إلثبات أا
  .النسباملعين باألمر جمهول 

 الصادر عنها بإجراء اإلذنوتبت احملكمة يف الدعوى عند عدم اإلذعان إىل 
التحليل اجليين باالعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتظافرة وقوية 

  .ومنضبطة
 والرعاية من والية وحضانة إىل النفقةوخيول للطفل الذي تثبت بنوته احلق يف 

  . أو بعده يف احلاالت املنصوص عليها بالقانونالرشدأن يبلغ سن 
واألم قائمة حنو الطفل والغري طيلة املدة القانونية يف كل  األب مسؤوليةوتبقى 

  .القانون وفق ما يقتضيه املسؤوليةما يتعلق بأحكام 
  ".األمومة عند ثبوت القانون من هذا ٥وتنطبق أحكام الفصل 

أراد املشرع التونسي معاجلة مشكلة خطرية ظاهرة يف اتمع وهي تكاثر أبناء 
عدد الوالدات "يات نشرت بالصحف التونسية أن فقد أكّدت إحصائ. الزىن

مما دفع ".  حالة سنويا١٥٠٠ و١٢٠٠خارج إطار الزواج يتراوح ما بني 
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باملشرع التونسي إىل حماولة حلّ املشكلة بتقنني يشرع لالعتراف بأوالد الزىن 
ومن هنا جاء القانون املذكور ليعاجل . عرب ما يسمى بإثبات البنوة الطبيعية

 مبرتلة بني املرتلتني؛ فال لة حبلّ وسطي يعترف فيه لألبناء غري الشرعينياملشك
هو أثبت هلم النسب حقيقة، وال هو نفاه عنهم، واكتفى بإسناد لقب األب 

  . هلم مع احلق يف النفقة والرعاية
والرأي الشرعي الفقهي الذي رجحه مجهور الفقهاء هو أنّ ولد الزىن ينسب 

والدليل على هذا ما ورد يف الصحيحني من قول .  إىل أبيهإىل أمه، وال ينسب
 عن  وما ورد يف سنن أيب داود.»الولد للفراش، وللعاهر احلجر«: النيب 

قضى أن كل   النيب إنّ«: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من 

 يوم أصاا، فقد حلق مبن استلحقه، وليس له مما قسم كان من أمة ميلكها
قبله من املرياث شيء، وما أدرك من مرياث مل يقسم فله نصيبه، وال يلحق 
إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة مل ميلكها، أو من حرة 
عاهر ا، فإنه ال يلحق به وال يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه 

 وقد عملت جملة األحوال الشخصية .»لد زنية من حرة، كان أو أمةفهو و
يرث ولد الزىن من األم وقرابتها وترثه : "١٥٢ذا الرأي فقررت يف الفصل

  ".األم وقرابتها
وخالف بعض العلماء يف هذا، فقالوا بلحوق نسب ولد الزىن بأبيه الزاين إذا 

قال ابن قدامة .  فراشا ألحداستلحقه ومل ينازعه فيه أحد أو مل تكن أمه
وقال احلسن . وولد الزىن ال يلحق الزاين يف قول اجلمهور: "املقدسي يف املغين

يلحقه إذا : وقال إبراهيم. يلحق الواطئ إذا أقيم عليه احلد ويرثه: وابن سريين
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وذكر عن عروة وسليمان . يلحقه: وقال إسحاق. جلد احلد أو ملك املوطوءة
ال أرى بأسا (: عن أيب حنيفة أنه قال وروى علي بن عاصم .بن يسار حنوه

جها مع محلها ويستر عليها، إذا زىن الرجل باملرأة فحملت منه، أن يتزو
 وأمجعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل، فادعاه آخر أنه ال .)والولد ولد له

 يف ونص ابن تيمية". يلحقه، وإمنا اخلالف فيما إذا ولد على غري فراش
ونصر ابن ". إن استلحق ولده من الزىن وال فراش حلقه: "الفتاوى الكربى

  . القيم هذا الرأي يف زاد املعاد
فأين جملّة األحوال الشخصية من كلّ هذا؟ فال هي امتلكت شجاعة احملافظة 
على رأي اجلمهور اليت زعمت العمل به لسنني، وال هي امتلكت جرأة بعض 

 خيالف قول اجلمهور بناء على رؤية شرعية معتربة؟ العلماء على ترجيح قول
فأتت برأي ال يشهد له دليل ومل يقل به عامل معترب، وأسندت لقب األب إىل 
ولد الزىن أي نسبته إليه عمليا، وإن مل يستلحقه األب وأىب اإلقرار، عمال 

  ). أو ما يسمى بالبصمة الوراثية (التحليل اجليينو الشهود بشهادة
قررت ) ٢٠٠٦ مارس ٠٢ مؤرخ يف ٧٧٩٩عدد( تعقييب مدين ففي قرار

إعراض املعقّب عن إجراء التحليل اجليين تنفيذا للحكم : "حمكمة التعقيب أنّ
ذلك أنّ امرأة ". التحضريي يعد إقرارا ضمنيا منه بنسب الطفل جمهول النسب

زعمت أا أجنبت طفال من عالقة حمرمة مع رجل، ورفعت دعوى إثبات 
 القانون إسناد لقب، وملا أنكر الرجل األمر، وامتنع عن أو ما يسميه نسب

التحليل اجليين، ارتأت احملكمة أن امتناعه من باب اإلقرار احلكمي، فنسبته 
وقد . إليه رغم إنكاره الصريح، ورغم أن القانون ال يلزمه بالتحليل اجليين

نسب بالتحليل اجليين أخذ هذا احلكم من بعض القوانني الغربية اليت تثبت ال
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 ألنّ الفقهاء الذين ؛وإن أنكره األب الزاين، وال عالقة له بالفقه اإلسالمي
  . قالوا بإحلاق ولد الزىن بأبيه شرطوه بإقرار األب

وألنّ القانون التونسي ال تنقضي عجائبه، فقد أوجد ألوالد الزىن وضعية 
الذي ورد فيه قول بعض فأعرض عن الفقه اإلسالمي . املرتلة بني املرتلتني

العلماء بلحوق ولد الزىن بأبيه مع إعطائه حقوقه الثابتة باالستلحاق كاملة 
 ،ر االقتباس من القوانني الغربية القدمية فأعطاه بعض احلقومنها املرياث، وخي

ال معىن له من كلّه وهذا .  مع أنه يورث املتبىنومنع عنه بعضا آخر كاملرياث
نّ الولد إما أن يثبت نسبه أو ال يثبت، فإذا ثبت نسبه ثبت ناحية شرعية؛ أل

  . حقّه كلّه بال نقصان
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  صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق
  

ميكن للمطلقات وأوالدهن الصادرة لفائدم أحكام باتة : "٢ورد يف الفصل
تقدموا  وتعذّر تنفيذها لتلدد املدين أن يالطالقمتعلقة بالنفقة أو جبراية 

.  مبطلب للحصول على املبالغ املستحقةالطالق وجراية النفقةلصندوق ضمان 
 ٥٣ملقتضيات الفصل  طبقاإمهال عيالويثبت تلدد املدين إذا تعلّقت به قضية 

 أو النفقةويتولّى الصندوق صرف مبالغ  .الشخصيةمكرر من جملة األحوال 
 اخلمسة عشر يوما من تاريخ يتجاوزال اجلراية ملستحقّيها مشاهرة يف أجل 

حيلّ صندوق : "٣ ويف الفصل."تقدمي املطلب املستوىف للشروط القانونية
هلم من  أو اجلراية يف ما  النفقة حملّ مستحقّي الطالق وجراية النفقةضمان 

 تلك استخالصاحلقوق على الشخص املطالب باملبالغ احملكوم ا، وخيول له 
تتمتع ديون صندوق ضمان : "٤ ويف الفصل."عهاملبالغ يف حدود ما قام بدف

ويستخلص الصندوق هذه . العام للخزينة  باالمتيازالطالق وجراية النفقة
الديون بواسطة بطاقات جرب يصدرها الصندوق القومي للضمان االجتماعي 

 واالعتراض على بطاقات .ويكسيها وزير الشؤون االجتماعية الصيغة التنفيذية
 أو جراية النفقةتوظف على مقدار : "٥ ويف الفصل."نفيذهايوقف تال اجلرب 

مل يقع تسديده من طرف احملكوم عليه إىل صندوق   احملكوم ا والذيالطالق
 وجراية الطالق، غرامة تأخري حتمل على املدين لفائدة الصندوق النفقةضمان 

ة من  املعمول به يف املادة املدنية بدايالفائض القانوين وحتسب على أساس
كما حيق للصندوق أن  .تاريخ إنذار املدين من طرف الصندوق املذكور

: ٦ ويف الفصل." الديناستخالصيسترجع من احملكوم عليه مصاريف 
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 املدفوعة من طرف صندوق الطالق أو جراية النفقةيوظّف على مبالغ "
نوان  باملائة من تلك املبالغ بع٥بـ معلوم يقدر الطالق وجراية النفقةضمان 

مصاريف التصرف لفائدة الصندوق القومي للضمان االجتماعي وحيمل على 
  ." الدينأصلاحملكوم عليه بالنفقة أو اجلراية ويدفع مع 

ومعىن هذا القانون أنّ الدولة أوجدت ضامنا وكفيال يؤدي دين النفقة 
 وجراية النفقةصندوق ضمان "والطالق، وأطلقت على هذا الكفيل اسم 

فهذا الصندوق يدفع للمطلقات نفقتهن وأوالدهن، مث يعود على ". الطالق
وال يقتصر األمر على استرجاع . مطالبا باسترجاع ما أنفق) املطلّق(املدين 

غرامة تأخري حتسب على الصندوق املبلغ الذي أنفقه بل حيمل املدين 
، ويلزمه  الديناستخالص مصاريف هيسترجع من، و٢الفائض القانوين  أساس

  .  باملائة من املبالغ املدفوعة بعنوان مصاريف التصرف٥مبعلوم قدره 
وهذا القانون باطل شرعا؛ وذلك من وجوه أوضحها أنه سلف جر نفعا 

وأَحلَّ اللَّه الْبيع : قال تعاىل. فيدخل يف الربا بل ألنه قد تضمن الربا صراحة
    .وحرم الربا

                                                
إذا مل ": والعقود جملة االلتزاماتمن  ١١٠٠بالفصل معىن هذا الكالم كما جاء  2
 :القانوين الذي يقع تطبيقه هو التايل فإن الفائض وائضضبط األطراف نسبة الفي

يف املادة التجارية تساوي :  ثانيا.٪ ٧يف املادة املدنية يساوي هذا الفائض : أوال
 البنك  طرفنسبة الفائض القانوين النسبة القصوى لالعتمادات البنكية املقررة من

  " .املركزي مع إضافة نصف نقطة 
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  ري املسلمنيتطبيق الّة على غ
  

ألغت جملّة األحوال الشخصية العمل بالقضاء اإلسالمي وباحملاكم اليهودية، 
وأصبحت ملزمة للمسلمني وغري املسلمني حبكم املواطنة واالشتراك يف دولة 

وقد ألغيت احملاكم الشرعية اإلسالمية مبوجب . القانون الواحد واملؤسسات
 سبتمرب ٢٧ية مبوجب قانون ، وحمكمة األحبار اليهود١٩٥٦ أوت ٣أمر 

 ١٩٥٧ سبتمرب ٢٧ املؤرخ يف ١٩٥٧ لسنة ٤٠القانون رقم  (١٩٥٧
واملنشور ) جملس األحبار(واملتعلّق بإلغاء حمكمة احلالة الشخصية لليهود 

، حيث ينص )١٩٥٧ سبتمرب ٢٧بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية بتاريخ 
... ، يلغى جملس األحبار١٩٥٧توبر بداية من غرة أك"الفصل األول على أنه 

وتنقل مجيع القضايا اجلارية لديه إىل احملكمة االبتدائية بتونس اليت تواصل 
النظر فيها حسب القواعد املنطبقة عليها يف تاريخ صدور هذا القانون من 

وتتولّى فصل هذه القضايا دائرة خاصة يعينها . حيث األصل واإلجراءات
  ". رةرئيس احملكمة املذكو

هذا موقف الّة والتشريع التونسي، وأما من ناحية شرعية فقد اختلف 
الفقهاء يف احلكم بني أهل الذمة إذا ترافعوا إىل القضاء اإلسالمي للفصل 
بينهم يف نزاعات تتعلّق بعقود معامالت أو مرياث أو زواج أو طالق أو غري 

بني احلكم بينهم حبكم فذهب مجع من العلماء إىل أنّ احلاكم خمير . ذلك
ففي املدونة قال مالك يف تظامل أهل الذمة يف . اإلسالم وعدم احلكم

ال حيكم بينهم يف مواريثهم إال أن يرضوا بذلك، فإن رضوا بذلك : "مواريثهم
وذهب بعض ". حكم بينهم حبكم أهل اإلسالم إذا كانوا نصارى كلّهم
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 احلكم بينهم باإلسالم إذا العلماء إىل عدم التخيري وأوجبوا على احلاكم
وذهب ابن حزم إىل . ترافعوا إلينا إالّ يف بعض املسائل ومنها املتعلّقة بالنكاح

وجوب احلكم باإلسالم على غري املسلمني يف كل شيء رضوا أو سخطوا، 
أتونا أو مل يأتونا، وال حيلّ ردهم إىل أحكامهم مطلقا، ودليله وجوب حكم 

  .احلاكم باإلسالم مطلقا
ومن خالل املقارنة بني موقف الّة وموقف الفقهاء، يتبين معنا أنّ جملّة 
األحوال الشخصية مل تلتزم برأي فقهي أو بقول لعامل معترب، ومل تلتزم يف 
إلزام غري املسلمني بقوانينها إىل وجوب حتكيم الشرع عليهم أي تطبيق 

كامها على فكرة املواطنة اإلسالم، وإمنا استندت يف إلزامها غري املسلمني بأح
ودولة القانون املوحد الذي ينظّم عالقات املواطنني مجيعهم بغض النظر عن 

ولذا وجب نقض . دينهم، وبغض النظر عن خصوصيام الثقافية واحلضارية
  . رؤية الّة، وبيان الرؤية الشرعية الصحيحة املتعلّقة ذه املسألة

يق اإلسالم على كلّ من كان يف دار والذي نراه يف املسألة وجوب تطب
. اإلسالم، سواء أكان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا، وال خيار للحاكم يف ذلك

وأَن احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه والَ :سبحانه وتعاىلوالدليل على هذا قوله 
ضِ معن بع وكنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه بِعتتكإِلَي لَ اللّها أَنز. وهو 

إِنا أَنزلْنا إِلَيك  :سبحانه وتعاىل وقوله. املسلمني وغري املسلمني يف عام
 نِنيآئكُن لِّلْخالَ تو اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل قبِالْح ابتالْك

 وغري املسلمني فتشمل العموم تفيد اآلية يف الواردة" الناس "فكلمة .خصيما
أن يهوديا رض رأس جارية بني «: عن أنس رضي اهللا عنهو. املسلمني

من فعل هذا بك، أفالن، أفالن؟ حىت مسي اليهودي، : حجرين، قيل
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فرض رأسه بني  فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النيب 
على تطبيق اإلسالم على  ويف هذا احلديث داللة .)البخاريرواه  (»حجرين

 وأخرج. يهودي على احلد أقام  ألنّ الرسول ؛غري املسلمني يف دار اإلسالم
أهل جنران على ألفي   صاحل رسول اللّه«: عن ابن عباس قال داود أبو

حلّة، النصف يف صفر والبقية يف رجب يؤدوا إىل املسلمني، وعارية 
ني بعرياً، وثالثني من كلِّ صنف من ثالثني درعاً، وثالثني فرساً، وثالث

أصناف السالح يغزونَ ا، واملسلمون ضامنون هلا حىت يردوها عليهم إن 
 ،دم هلم بيعةٌ، وال خيرج هلم قسأو غدرةٌ، على أن ال كان باليمن كيد

فقد : وال يفتنوا عن دينهم ما مل حيدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا، قال إمساعيل
ويف مساع السدي من ابن (: تلخيص احلبريالقال ابن حجر يف . »باأكلوا الر

 نا عفان نا عبد الواحد نا :قال ابن أيب شيبة. عباس نظر، لكن له شواهد
كتب رسول اهللا إىل أهل جنران وهم نصارى إن من «: جمالد عن الشعيب

  وفيه داللة على تطبيق اإلسالم على غري).»بايع منكم بالربا فال ذمة له
      . بالربا التعامل عدم عليهم اشترط املسلمني ألنّ النيب 

سبحانه وأما قول من قال إنّ احلاكم خمري يف التطبيق وعدمه فمبين على قوله 
   .فَإِن جآؤوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم: وتعاىل

سلمني يف غري دار غري امل هو أنّ اآلية تشرع حلكم يتعلّق ب:واجلواب عليه
 أي إذا جاء كفار دار عهد أو دار حرب وطلبوا حكم اإلسالم يف اإلسالم

حادثة من احلوادث، أو قضية من القضايا، أو نزاع من الرتاعات، فإنّ احلاكم 
  : والدليل على هذا أمران. املسلم خمير بني أن حيكم أو يعرض
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أن اآليات ":  ابن عباسعن عكرمة عنأخرج النسائي . ، سبب الرتولأوهلما
 إىل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم: اليت يف املائدة اليت قاهلا اهللا عز وجل

املقسطني إمنا نزلت يف الدية بني النضري وبني قريظة، وذلك أن قتلى 
النضري كان هلم شرف يودون الدية كاملة، وأن بين قريظة كانوا يودون 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل نصف الدية، فتحاكموا يف ذلك إىل رس
اهللا عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلق 

  . "يف ذلك فجعل الدية سواء
  إذ إن النيب ؛أهل موادعة ال أهل ذمةوقد كان بنو النضري وبنو قريظة 

هل ذمة والدليل على كوم أهل موادعة ال أ. وادع اليهود ملا قدم املدينة
 على غدرهم هلم بعد غدر سادم، ولو كانوا أهل ذمة حلاسبهم  غزوه 
فقد اقتص . ، كما فعل مع املرأة اليهودية اليت دست له السم يف الشاةفرادى

    . منها بعد موت البشر بن الرباء، ومل يأخذ يهود خيرب كلهم بفعلها
ذمة، ومل يكونوا وملا كان بنو النضري وبنو قريظة أهل موادعة ال أهل 

 فجاءت اآلية ،خاضعني للدولة اإلسالمية، اعتربوا ككيان منفصل عن الدولة
وبينت حكم هذا الواقع أي حكم حتاكم غري املسلمني من غري دار اإلسالم 

  .إىل اإلسالم
 والَ قَاتلُواْ الَّذين الَ يؤمنونَ بِاللّه والَ بِالْيومِ اآلخرِ:  قوله تعاىل،ثانيهما

يحرمونَ ما حرم اللّه ورسولُه والَ يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتواْ 
   .الْكتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ

 الرضا أو اإلسالم، ألحكام اخلضوع) صاغرون وهم (تعاىل قوله ومعىن
املراد : وعن الشافعي: " يف الفتح قال ابن حجر.عليهم الماإلس أحكام جبريان
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بالصغار هنا التزام حكم اإلسالم، وهو يرجع إىل التفسري اللغوي، ألن احلكم 
 يدل وهذا ."ه ويضطر إىل احتماله يستلزم الذلعلى الشخص مبا ال يعتقد

 أطلب سواء اإلسالم حلكم خيضع اجلزية، يدفع من وهو الذمي، أن على
  . يطلبه مل أم املسلم احلاكم حكم

 املائدة آية عن متأخرا جاء التوبة سورة من اآلية هذه نزول أنّ من وبالرغم
 وإلمكان عليه، دليل وجود لعدم بالنسخ نقول ال أننا إال للحاكم، املخيرة
 بغري متعلقة إا املائدة يةآ عن يقال أن بينهما اجلمع ومن. بينهما اجلمع

  .  واملستأمنني ينواملعاهد الذميني
 غري على اإلسالم يطبق أن هو املسألة يف الراجح الشرعي احلكم فإن وعليه،

  .بسواء سواء فيها املسلمني على يطبق كما اإلسالم دار يف املسلمني
فَاحكُم : األمر العام يف تطبيق أحكام اإلسالم الوارد يف قوله تعاىلإالّ أنّ  

 قد خصص شرعا بغري العقيدة اليت يعتقدوا، وبغري ،هبينهم بِما أَنزلَ اللَّ
عليها األحكام اليت هي عندهم من العقيدة، ويف غري األحكام اليت أقرهم 

 واألحكام اليت ،أما العقيدة واألحكام اليت تعترب عندهم منها. الرسول 
قال اهللا .  فقد استثناها اإلسالم بنصوص صرحية،عليها أقرهم الرسول 

نه من كان على إ«: وقال رسول اهللا ، الَ إِكْراه في الدينِ: اىلتع
أخرجه أبو عبيد يف  (»، وعليه اجلزيةيهوديته أو نصرانيته فإنه ال يفنت عنها

من باب عند أهل الذمة  فأي فعل كان ).األموال من طريق عروة بن الزبري
فإننا ال نتعرض هلم فيه  ، ولو كان عندنا ليس من باب العقائد،العقائد عندهم

هم الرسولونتركهم وما يعتقدون، وأي فعل أقر  م اخلمرعليه كشر 
 ضمن النظام العام أي جيوز هلم شرب وكزواجهم فإننا ال نتعرض هلم فيه
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اخلمر يف حيام اخلاصة، وليس يف احلياة العامة اليت يشاركهم فيها املسلمون 
إذا ): "كما يف التمهيد البن عبد الرب (قال مالك .كاألسواق العامة وحنوها

زىن أهل الذمة أو شربوا اخلمر فال يعرض هلم اإلمام؛ إال أن يظهروا ذلك يف 
ديار املسلمني ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من اإلضرار 

هم  اليهود والنصارى على شرب اخلمر، وأقر قد أقررسول فال ".باملسلمني
وهو الذي . ختصيصا للدليل العام هم، فيكون إقراره على زواجهم وطالق

عن روى ابن سالم يف األموال . عمل به اخللفاء والصحابة رضوان اهللا عليهم
ما بال من مضى من : كتب عمر بن عبد العزيز إىل احلسن يسأله«: محيد قال

 األئمة قبلنا أقروا اوس على نكاح األمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم
أما بعد، فإمنا أنت متبع ولست مببتدع : "فكتب إليه احلسن: قال. قد مساها
   .»والسالم

وعليه، فإنّ الرأي الشرعي الصحيح أنّ كثريا من مسائل جملّة األحوال 
زواج والطالق الق على غري املسلمني، وأنّ مسائل الشخصية ال جيب أن تطب

،  وحضاريةوصية دينية وثقافيةتعلّق خبصت واملرياث وغريها من املسائل اليت
  . جيب أن تترك لغري املسلمني ليحكّموا فيها شرعتهم ودينهم
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  خامتة
  

تبين معنا باألدلة العقلية والشرعية فساد جملّة األحوال الشخصية، وبطالن 
فلسفتها التشريعية، وخمالفتها للشرع اإلسالمي، ومل يبق لنا إالّ أن نقدم 

ومن عادتنا أننا ال ننقض بناء إال . الشرعي عن هذه الّةالبديل الصحيح 
 ةأقمنا أحسن منه، وال دم فكرة إال بينا بديلها مبا حيقّق قناعة العقل وطمأنين

القلب، ولكن مينعنا هذه املرة ضيق املقام، وكثرة املسائل اليت تناولتها الّة، 
  : تفي يف هذا املقام بأمرينوكثرة أحكامها وتشعب فروعها؛ لذلك فإننا نك

 وسيجد فيها الثقافة اإلسالمية وكتب الفقه املعتربة،حنيل القراء على . ١
  . القارئ الرأي الشرعي الراجح مدعوما باألدلّة املعتربة

خنتم الكتاب ببيان بعض النقاط اليت تكشف عن نظرة اإلسالم إىل املرأة، . ٢
ليت أقيمت عليها جملة األحوال الشخصية ومن خالهلا يتم أيضا نقض الفلسفة ا

بالرجلاودعواها حترير املرأة ومساوا  .  
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  ٣نظرة اإلسالم إىل املرأة
  

اضطرب فهم املسلمني للنظام االجتماعي يف اإلسالم اضطرابا عظيما، وبعدوا 
ويرجع سبب . يف هذا الفهم عن حقيقة اإلسالم ببعدهم عن أفكاره وأحكامه

ب الفكري واالحنراف يف الفهم إىل الغزوة الكاسحة اليت غزتنا هذا االضطرا
ا احلضارة الغربية وحتكّمت يف تفكرينا وذوقنا حتكما تاما غيرت به مفاهيمنا 

فكان انتصار احلضارة الغربية علينا . عن احلياة ومقاييسنا لألشياء وقناعاتنا
ية وما يتعلّق ا من شامال مجيع أنواع احلياة ومنها هذه الناحية االجتماع

وقد أدى عدم الوعي على االختالف اجلوهري بني . مواضيع كاألسرة واملرأة
وصار . حضارة اإلسالم وحضارة الغرب إىل النقل والتقليد واقتباس القوانني

كثري من املسلمني حياول تقليد احلضارة الغربية بنقل مفاهيمها ومقاييسها دون 
ام آمنوا بالغرب والئكيته وأفكاره عن املرأة، فعملوا وزاد الطني بلّة حكّ. تدبر

وهكذا مضى هؤالء . على نسخ قوانينه وأنظمته وتطبيقها على املسلمني
كلّهم يف دمي الناحية االجتماعية عند املسلمني حتت اسم إاض املرأة 

وهلذا كان ال بد من بيان بعض األفكار املتعلّقة . وحتريرها ومساواا بالرجل
بالنظام االجتماعي يف اإلسالم، وبيان حقيقة نظرة اإلسالم إىل املرأة، ليقف 
عليها املسلمون مجيعا بغض النظر عن موافقتها لفكر الغرب أو مناقضتها له، 

                                                
النظام االجتماعي  ":ا فقرات كاملة، منهانقلت منهف ، من بعض الكتباستفدت هنا 3

للشيخ الطاهر ابن " أصول النظام االجتماعي"للشيخ تقي الدين النبهاين، و" يف اإلسالم
   . للدكتور حممد حممد حسني" حصوننا مهددة من داخلها"عاشور، و
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وليعلم أيضا أنّ نقضنا لة األحوال الشخصية ال يعين البتة إغفالنا حلقوق 
فاملرأة عندنا نصف اتمع . سالم إياهااملرأة وملكانتها العظيمة اليت بوأها اإل

وشقيقة الرجل حبكم الشرع احلنيف ال حبكم جملّة األحوال الشخصية اليت 
  .  تبين لنا فسادها

       
  :خلق املرأة: أوال

اإلنسان امرأة أو رجال يف فطرة معينة متتاز عن عز وجلّ لقد خلق اهللا 
ال خيتلف أحدمها عن اآلخر يف فاملرأة إنسان، والرجل إنسان، و احليوان،

 قال اهللا .أحدمها عن اآلخر يف شيء من هذه اإلنسانية اإلنسانية، وال ميتاز
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ : تعاىل

اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلبِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت .وقد هيأ  اهللا عز 
وجعلهما يعيشان . اإلنسانية  خلوض معترك احلياة بوصفوجلّ املرأة والرجل

اجتماعهما، وعلى  وجعل بقاء النوع متوقفا على. حتما يف جمتمع واحد
ر، بأنه لآلخ فال جيوز أن ينظر ألحدمها إال كما ينظر. وجودمها يف كل جمتمع

  وقد خلق اهللا يف كل.إنسان يتمتع جبميع خصائص اإلنسان ومقومات حياته
 وجعل يف ،منهما طاقة حيوية، هي نفس الطاقة احليوية اليت خلقها يف اآلخر

فالعقل . التفكري وهي نفس قوة التفكري املوجودة يف اآلخر كل منهما قوة
رأة إذ خلقه اهللا عقال العقل املوجود عند امل املوجود عند الرجل هو نفس
  . للمرأة لإلنسان، وليس عقال للرجل أو

وأما ما ورد يف أحاديث حول نقصان عقل املرأة ودينها كاحلديث الذي رواه 
ما رأيت من ناقصات عقل «: البخاري عن أيب سعيد اخلدري أن النيب 
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وما نقصان ديننا : ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن، قلن
 ؟أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل: ا رسول اهللا؟ قالوعقلنا ي

فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل ومل : بلى، قال: قلن
 وكاحلديث الذي رواه .»فذلك من نقصان دينها :بلى، قال:  قلن؟تصم

وما رأيت من ناقصات عقل «:  قالمسلم عن عبد اهللا بن عمر أن النيب 
يا رسول اهللا، وما نقصان العقل :  قالت. لب منكنودين أغلب لذي

فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا : أما نقصان العقل: والدين؟ قال
نقصان العقل، ومتكث الليايل ما تصلي، وتفطر يف رمضان فهذا نقصان 

ويفهم منه أنّ املراد .  معىن الكالم يف احلديث نفسه فقد بني النيب .»الدين
 اعتبار األثر الصادر بالنسبة للعقل، وليس معناه نقصان العقلقل بنقصان الع

 والدليل عليه ، فال فرق بينهما فيه،ه واحد بالنسبة للرجل واملرأة ألنحقيقة؛
   .كونه مناط التكليف عندمها بال فرق

  
  املرأة والرجل أمام التكاليف الشرعية: ثانيا

ف ا املرأة والرجل، وحني بين بالتكاليف الشرعية اليت كلّ حني جاء اإلسالم
تعاجل أفعال كل منهما، مل ينظر إىل مسألة املساواة أو  األحكام الشرعية اليت

وإمنا نظر إىل أن هناك . ومل يراعها أية مراعاة املفاضلة بينهما أية نظرة،
باعتبارها مشكلة معينة بغض النظر  مشكلة معينة حتتاج إىل عالج، فعاجلها

لفعل اإلنسان أي  فالعالج هو. لة المرأة أو مشكلة لرجلعن كوا مشك
قُلْ يا أَيها : قال تعاىل. للمشكلة احلادثة، وليست املعاجلة للرجل أو للمرأة

مل تكن مسألة املساواة أو عدم   وهلذا؛الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا
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الكلمة موجودة يف   وليست هذه.املساواة بني الرجل واملرأة موضع حبث
 التشريع اإلسالمي، بل املوجود هو حكم شرعي حلادثة وقعت من إنسان

  .معني، سواء أكان رجال أم امرأة
قضية ذات  قضية تبحث، وال هي وعلى هذا ليست املساواة بني الرجل واملرأة

الرجل، أو كون   ألن كون املرأة تساوي؛موضوع يف النظام االجتماعي
  ليس باألمر ذي البال الذي له تأثري يف احلياة، يساوي املرأةالرجل

االجتماعية، وال هو مشكلة حمتملة الوقوع يف احلياة اإلسالمية، وما هذه 
، وال يقوهلا أحد من املسلمني الغريبالفكر من اجلمل املوجودة يف  اجلملة إال

تبارها إنسانا كان يهضم املرأة حقوقها الطبيعية باع سوى تقليد للغرب الذي
الطلب حبث املساواة طريقا لنيل هذه  فطالبت ذه احلقوق واختذ هذا

 ألنه أقام نظامه ؛صطلحاتوامل  املفاهيموأما اإلسالم فال شأن له ذه. احلقوق
 ويوفر ،ورقيهما االجتماعي على أساس متني يضمن متاسك اجلماعة واتمع

 ئقة بكرامة اإلنسان الذي كرمه اهللالال السعادة احلقيقيةمعا للمرأة والرجل 
فاإلسالم حني جعل للمرأة حقوقا . ولَقَد كَرمنا بنِي َآدم: تعاىل بقوله

وجعل عليها واجبات، وجعل للرجل حقوقا وجعل عليه واجبات، إمنا جعلها 
حقوقا وواجبات تتعلّق مبصاحلهما كما يراها الشارع، ومعاجلات ألفعاهلما 

فجعلها واحدة حني تقتضي طبيعتهما .  فعال معينا إلنسان معينباعتبارها
اإلنسانية جعلها واحدة، وجعلها متنوعة حني تقتضي طبيعة كل منهما هذا 

فمالك األحكام اليت ثبتت فيها التفرقة بني الرجال والنساء هو . التنوع
 أن الرجوع إىل حكم الفطرة، فإذا كان بني الصنفني فوارق جبلية من شأا
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تؤثر تفرقة يف اكتساب األعمال أو إتقاا كانت تؤثر تفرقة يف أسباب 
   . اخلطاب باألحكام الشرعية حبسب غالب أحوال الصنف

  وال للمرأة وحده الشارع جعل الشريعة لإلنسان، ال للرجلفاألصل هو أنّ
مث جاءت من الشارع أحكام معينة خاصة باملرأة . معا، بل هلما وحدها

فمثال هناك أحكام خاصة بالنساء . رع خاصة بالرجلعينة من الشوأحكام م
دون الرجال مثل ترك الصالة واإلفطار يف رمضان يف أيام احليض، ومثل جعل 

  النساء كالبكارةلع عليها إالشهادة املرأة الواحدة كافية يف القضايا اليت ال يطّ
ردت فيها هذه خاصة بالنساء و ف.دون اشتراط النصاب العام للشهادة

ومثال هناك أحكام خاصة بالرجال .  املرأة ا دون الرجل فتختص،نصوص
فهذا خاص .  الرجالمثل احلكم أي السلطان فإنه ال يصح أن يتواله إال

ة، ولكن حيصر اختصاصه بالرجال ورد فيه نص، فيختص بالرجل دون املرأ
وبناء على هذا . ه باحلكم أو بأويل األمر ال بغري النص جاء ألنّ؛باحلكم فقط

ال يوجد يف اإلسالم حقوق للمرأة وحقوق للرجل أو واجبات للمرأة 
وواجبات للرجل بل الذي يف اإلسالم هو حقوق وواجبات لإلنسان بوصفه 

  .إنسانا بغض النظر عن كونه رجال أو امرأة
. وأما قوامة الرجل على املرأة فال تقتضي تفضيله عليها يف الدين أو الدنيا

هذه القوامة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة اتمع واستقرار األوضاع ولكن 
فهي تشبه قوامة . يف احلياة الدنيا، وال تسلم احلياة يف جمموعها إال بالتزامها

الرؤساء وأويل األمر، اليت ال تستلزم أن يكون الرؤساء أفضل من كل 
  . سايناحملكومني، ولكنها مع ذلك ضرورة يستلزمها اتمع اإلن
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  الصلة بني املرأة والرجل: ثالثا
حصر اإلسالم صلة اجلنس أي صلة الذكورة واألنوثة بني الرجل واملرأة 

وجعل كل صلة خترج عن ذلك جرمية تستوجب . بالزواج وملك اليمني
مث أباح باقي الصالت اليت هي من مظاهر غريزة . أقصى أنواع العقوبات

األبوة واألمومة والبنوة واألخوة والعمومة النوع ما عدا االجتماع اجلنسي، ك
وأباح للمرأة ما أباحه للرجل من مزاولة . واخلؤولة، وجعله رمحا حمرما

األعمال التجارية والزراعية والصناعية وغريها، ومن حضور دروس العلم 
وقد جعل اإلسالم التعاون بني املرأة والرجل يف شؤون . والصلوات وغري ذلك

. قات الناس بعضهم مع بعض أمرا ثابتا يف مجيع املعامالتاحلياة، ويف عال
  . فالكلّ عباد اهللا، والكلّ متضامن للخري ولتقوى اهللا وعبادته

ورغم أنّ اإلسالم قد أباح االجتماع بني الرجل واملرأة للقيام مبا كلّفهم به 
من أحكام، وما عليهم أن يقوموا به من أعمال، إال أنه احتاط لألمر، فمنع 
كل ما يؤدي إىل الصلة اجلنسية غري املشروعة، وخيرج أيا من املرأة والرجل 

: وقد حدد لذلك أحكاما شرعية معينة. عن النظام اخلاص للعالقة اجلنسية
منها أنه أمر كال من الرجل واملرأة بغض البصر، ومنع اخللوة، وأمر املرأة 

ؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم قُلْ للْم: قال تعاىل. بستر زينتها وعدم التربج
وقُلْ . ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ

للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا 
م را ظَهمنهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهن .وقال :
 نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِسو كاتنبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيا النها أَيي

لَابِيبِهِنج.عنهما أنه مسع  عن ابن عباس رضي اهللاروى البخاري ومسلم و 
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ال خيلون رجل بامرأة، وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم، « :يقول النيب 
يا رسول اهللا، اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، وخرجت : فقام رجل فقال

 وروى مسلم يف صحيحه .» مع امرأتكاذهب فحج:  قال،امرأيت حاجة
ار مل أرمها، قوم صنفان من أهل الن«: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال

معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات 
وسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة، وال ؤمميالت مائالت، ر

  .»جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
    

  عمل املرأة :رابعا
  بأحكام تتعلق باحلملاختصها رع؛ ألنّ الشوربة بيت أمأنها  املرأة األصل يف

فإذا  . ومل جيعل للرجل شيئا من ذلك،والوالدة والرضاع واحلضانة والعدة
 املال إىل جرينا على اعتبار عمل املرأة يف خارج املرتل وكدها يف سبيل كسب

جنب الرجل أصال من أصول تقنيننا االجتماعي، فقد أخرجناها عن وظيفتها 
ذا أنّ املرأة ال تعمل خارج البيت بل جيوز هلا أن تعمل وليس معىن ه .الفطرية

يف السياسة والتجارة والزراعة والصناعة والتعليم وغري ذلك، بشرط أن يكون 
عملها مما أجازه الشرع، وليس فيه قصد امتهان إنسانيتها واستغالل أنوثتها 

. املرأةكما نراه اليوم يف جمتمعنا حيث تباع السلع ويروج للبضائع جبمال 
فعمل املرأة جائز إذا كان مباحا وكان القصد منه استغالل جهد املرأة لعلمها 

طارق بن روى أبو داود يف السنن عن . ومعرفتها وخربا وإتقاا وختصصها
لقد «: جاء رافع بن رفاعة إىل جملس األنصار فقال: عبد الرمحن القرشي قال



 ٨٨

ى عن كسب األمة إال ما عملت  و،اليوم، فذكر أشياء انا نيب اهللا 
  .»هكذا بأصابعه حنو اخلبز والغزل والنفش: بيدها، وقال

  
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً : قال تعاىل

  .طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
  .واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت النبيني

   
  
  
  
  
 


