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علد السواج بين العرف والشرعية
ألاسحاذة :هيباوي الطاهرة
املركس الجامعي مىس ى اق آخمىك ثمنراسد -الجسائر.
ملخص:
ًدىاوُ هرا اإلاهاُ في بظؼ صكحاث محاولت جىطُح اهم اهىاع الصواج الهدًمت
والحدًثت في الػالم الػسبي ،مسوزا الى ابساش شسوغ و ازًان الصواج في الشسَػت الاطالمُت
مً احل جحدًد شٍل الصواج الػسفي اإلاػسوف في هرا اإلاجخمؼ بالخكسٍو بِىه وبحن
ألاشٍاُ الصواحُت ألاخسي باالغخماد أطاطا غلى الخحدًد الشسعي والهاهىوي للصواج ،ومً
ثم جحدًد حٌم غهد هرا الصواج ،وئبساش أهم الشسوغ ،الدًيُت والهاهىهُت اإلاخحٌمت في
ئبساش جلَ الىطػُت.
الكلمات مفحاحية :الصواج ،الصواج الشسعي ،الصواج الػسفي ،غهد الصواج
Résumé :
Cette article aborde dans quelques pages les principaux genres du
mariage dans le monde arabe, en plus les principaux conditions qui
limitent le mariage de coutume, et ce à partir de la limitation du
mariage de coutume reconnu dans cette société en le distinguant des
autres formes de mariages en se basant sur la délimitation légale et
régimentaire, en passant à la situation de conclusion du mariage et
spécifier les principaux conditions, religieux et réglementaires qui
intervient dans la mise en avant de cette situation.

ملدمة:
اهخم الدًً ؤلاطالمي يؿحره مً الدًاهاث الظماوٍت الظابهت بمظألت الصواج وأواله
ندزا ؾحر ٌظحر مً ألاهمُت و الخػظُم قلِع الصواج في الشسَػت ؤلاطالمُت بمثابت غهد
احخماعي قهؽ ،ئهما ئطاقت ئلى ذلَ غهد له ندطُت دًيُت ونصده جحهُو اإلاصالح
اإلادهُت وؤلاحخماغُت والسوحُت.
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يرلَ قهى طبُل ئصالح ألاخالم وجؼهحر اإلاجخمؼ مً السذائل في ئنامت هظام ئطالمي
خالص للمجخمؼ واإلاحاقظت غلُه ،لرا قهرا الػهد ًحظى بمٍاهت غالُت حدا نسٍبت مً
الػبادة قهد شجؼ غلُه ؤلاطالم ومجده في يثحر مً آلاًاث وألاحادًث الىبىٍت.
لًٌ هدُجت ما هى حاصل مً حؿحراث في اإلاجخمػاث الحالُت أصبح حتى الصواج
الشسعي له ما له مً جداغُاث ومخاػس غلى صػُد الكسد وألاطسة وذلَ في حالت غدم
جهُُد هرا الصواج و غهده غسقُا دون حسجُله طمً سجالث الحالت اإلادهُت.

اوال :جعريف السواج:
 -1الحعريف الاجحماعي للسواجًٌ :ثر الحدًث في حػسٍل الصواج احخماغُا الخخالف
وحهاث هظس غلماء الاحخماع للصواج ،وهجد مً بحن الخػازٍل اغخبازه " غالنت حيظُت
جكسض غليها حصاءاث احخماغُت جخٍىن مً قسدًً او ايثر مً الجيظحن ،ومً اإلاخىنؼ
اطخمسازها ،غبر الصمً مً احل اهجاب الاػكاُ وند جخظمً الجصاءاث الاحخماغُت في
مػظم الثهاقاث ألن الصواج ٌظدبػد الػالناث الجيظُت ؾحر الشسغُت في اإلاجخمؼ ،والى
حاهب الجيع وغاػكت الابىة والامىمت هجد ان الصواج ًحظى بؼابؼ اإلاىاقهت
الاحخماغُت ،وبخحدًده للػالنت بحن الصوج و الصوحت وبحن آلاباء والابىاء وزابؼت الاطسة،
1
قاهه ًصبح برلَ غهدا ناهىهُا ًمخاش بالخهدٌع والبريت الدًيُت"
 -2مفهىم السواج العرفي  :وهى شواج ًخم بمجسد الهبىُ بحن السحل وامسأة ًاملت الاهلُت
جبادال السطا بالصواج والاجكام غلُه دون اجخاذ اي جدابحر ناهىهُت اخسي في طبُله،
وهىاى وطائل غدًدة ًخم بها الصواج وجخخلل هره الىطائل جبػا إلخخالف اإلاجخمػاث،
ومً هره الىطائل هظام الخػاند الري ًخم بحن السحل واإلاسأة او مً ًمثلها وقها للشسَػت
2
التي ٌظحر غليها اإلاجخمؼ الري ٌػِشان قُه.

ثاهيا :أشكال السواج:
3

 -1اشكال السواج اللديمة:
 - 1-1زواج الاسخبضاعً :خم هرا الصواج غىدما ًسي السحل صكاث غظُمت حعجبه في
زحل آخس ،ولِظذ مىحىدة قُه قحرطل له شوحخه غلى امل ان جىجب له ابً جخىقس قُه
جلَ الصكاث ،و ال ًهسبها حتى ًدبحن حملها.
 -2-1زواج الشغار :وهى الصواج بدون مهس اي شواج البدُ او اإلاهاًظت يما ًان الػسب
ٌظمىهه ،حُث ًصوج السحل اخخه او ابيخه لسحل آخس مهابل ان ًتزوج ابىت او اخذ هرا
السحل ،دون ان ًدقؼ اي منهما مهسا ،وٍخىنل اطخمساز يال الصواحان غلى اطخمساز آلاخس
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قبمجسد قسخ احدهما ًكسخ آلاخس ،يما ان ػسٍهت مػاملت احداهما جخىنل غلى
مػاملت الصوحت الاخسي اإلاثل باإلاثل ،ولم ٌػسف هرا الىىع مً الصواج لدي غسب الجاهلُت
قهؽ بل اهدشس لدي يثحر مً نبائل الػالم.
 -3-1زواج امللد :وٍؼلو غلُه اطم شواج الظحزن وهى ان جٍىن الصوحت ملَ ًسثه الابً
بػد وقاة ابُه ،قاما ان ًتزوحها وٍٍىن ابىاؤه اخىجه او جمىػه مً الصواج بها بأن جدقؼ
له ندز مً اإلااُ.
 -4-1زواج املسبيات واملخطىفاتً :خم في حالت الؿصو قػىدما حؿصو نبُلت نبُلت اخسي
طبذ وظاءها واجخرث منهً حىازي للبُؼ او ًتزوحنهً ،وشواج الخؼل جهىم به الهبائل
الهىٍت غلى هظحراتها الظػُكت وجخؼل وظاءها ،قاذا اعجب زحل نىي بامسأة خؼكها
وجصوحها.
وال ًهخصس الصواج في الجاهلُت غلى هره الاهىاع قهؽ ،قهد وحدث اهىاع اخسي منها
الصواج اإلاػخاد ،قهد ًاهذ جخم خؼبت اإلاسأة للصواج بها وٍهدم لها مهسها وهرا الىىع انسه
الاطالم وههى غما طىاه.
 -2اشكال السواج الحديثة:
اما غً الاشٍاُ الحالُت للصواج قهي جخخلل غلى حظب الصواج ما ئن ًان مدهُا،
غسقُا او دًيُا وغلى حظب ػبُػخه ما ان ًان مخخلؼا ام حػددًا.
 -1-2شكل السواج املخحلطٌ :ػسف بأهه الصواج اإلاخبادُ او الخىاطب اإلاخهاػؼ بحن
اشخاص ًيخمىن الى اصىُ غسنُت مخخلكت 4.وهرا الىمؽ مػسوف مىر الهدم ئذ مػىاه
الصواج الري ًخم بحن اقساد ًحملىن حيظُاث او دًاهاث مخخلكت.
حُث جخىلى الجهاث اإلاػىُت السطمُت في مخخلل البلدان الػسبُت غهد الصواج بحن
اإلاظلمحن وبحن مخحدي الجيظُت في ًل بلد ،وٍخم جحسٍس اإلاػلىماث الخاصت بٌال الصوححن
في وثائو خاصت جخخلل مً دولت الى اخسي ولٌنها حشترى في ًىنها غهد مدوي إلثباث
الصواج.
 -2-2جعدد السوجات :وهى هظام غسقه الٌثحر مً الاهبُاء والسطل قُػهىب جصوج
بامسأجحن ،وأيثر داوود مً اليظاء وًان لظلُمان الل امسأة ،وهى هظام مػمىُ به في
5
مخخلل الدًاهاث الظماوٍت ،قهد ًان طائدا لدي يهىد ازوبا حتى الػصىز الىطؼى
اما الدًاهت اإلاظُحُت بؼىائكها الٌبري قهد انسث ما انسجه الدًاهت اليهىدًت ،واطخمس
ذلَ الى ؾاًت الهسن الظابؼ غشس ،ولًٌ لم ًدم ذلَ ػىٍال بحُث بدأ جحسٍم حػدد
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الصوحاث في البلدان الاوزوبُت وجهسز ذلَ غام  1751وجدزج الخحسٍم لِشمل في بداًت
الامس زحاُ الٌىِظت اوال ،وٍأحي هرا الخحسٍم هدُجت الكٌسة الظائدة غىدهم بأن
اإلاظُحُت جحسم حػدد الصوحاث ،زؾم ان الخػالُم الاولى للمظُحُت لم جًٌ جخظمً مثل
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هرا الخحسٍم
اما الدًً الاطالمي قأنس هره الظاهسة قهد ًاهذ مػسوقت ومىدشسة في الجاهلُت،
ولًٌ دون طىابؽ وال حدود حُث ًان السحاُ ًتزوحىن ما ٌشاءون مً اليظاء
وٍجمػىن بحن الاخخحن ،وبحن اإلاسأة وغمتها او خالتها ،قخدخل الاطالم بدشسَؼ مسن
للظاهسة بحن الاباحت و الخحسٍم بؼسٍهت ؾحر مىكسة  ،7اطخجابت للحاحاث الكؼسٍت في
الاوظان و الظسوف الاحخماغُت ،قىاشن بحن مىاقؼ الخػدد ومظازه وابهاه بػد ان حدده
ومىؼ الىاض مً الؿلى قُه مهما بلؿذ ثسوة السحل.
 -3-2الشكل املدوي إلوعلاد السواج :وهى" غهد الصواج الري ًثبذ في وثُهت زطمُت
بمػسقت مىظل غام"  ،8وهى شواج حػهده الظلؼاث اإلادهُت اإلاخخصت دون أي مساطُم
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دًيُت
 -4-2الشكل الديني لعلد السواج :وهى الصواج الري ًىػهد امام حهت شسغُت ذاث
صكت دًيُت يسحاُ الٌىائع باليظبت للدًاهت اإلاظُحُت او زحاُ الدًً في ؾحرها مً
الدًاهاث اإلاخخلكت قهم مٍلكىن بػهد نساهاث الصواج ألن ذلَ ٌػخبر الاصلح إلاشسوغُت
الصواج مً اي هُئت اخسي  ، 11غلى غٌع الصواج في الدًً الاطالمي قال ًحخاج الامس قُه
الى ػهىض دًيُت ،وال ان ًخم امام زحل دًً مػحن لٍىهه غهد يبهُت الػهىد ،وهى
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صحُح متى جىقسث شسوػه الخامت طىاء ًان في البِذ او في اإلاسجد.
 -5-2السواج العرفي :ان الصواج الػسفي هى مكهىم ؾسبي في الاصل ،وذلَ الزجباػه الىثُو
مؼ بداًت وشأة الهىاهحن اإلادهُت لخٍىن غسقُت الصواج حػني غدم حسجُله في سجالث
الدولت الخاصت بالصواج.
وند جم الهظاء غلى الصواج الػسفي جدزٍجُا مؼ بداًت جؼبُو الهىاهحن الخاصت
بالصواج وجىثُهه في مخخلل بلدان الػالم ،وخاصت بلدان ازوبا التي حػخبر اإلاىبؼ الاوُ
للهىاهحن في هرا اإلاُدان ،وذلَ جصامىا مؼ حسًاث الخىىٍس وجحسٍس اإلاسأة والخحسز مً
طُؼسة الٌىِظت ،وًاهذ الثىزة الكسوظُت اوُ مً طً جهُُد الصواج واغخبازه غهدا
يباقي الػهىد الاخسي.
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ولًٌ هرا ال ٌػني الاخخكاء الخام للصواج الػسفي قان ًان الصواج غسقُا نبل بداًت
جىثُو الصواج ذو صكت دًيُت ًىػهد في الٌىائع غلى ًد زحاُ الدًً وفي اػاز مساطُم
خاصت ،قاهه في الػصس الحالي شواج ند ًخظؼ للظلؼت الدًيُت وند ال ًخظؼ ،لٌىه ال
ٌسجل بالسجالث الخاصت بالصواج هسوبا مً الالتزاماث اإلاادًت واإلاػىىٍت التي ًكسطها
الصواج اإلاىثو.
ولػل الظبب في ذلَ جىلد اججاهاث مخخلكت طد الصواج في ظل الخؿحراث الحالُت منها
الػصوف غىه ،وازجكاع مػدالث الػصوبت وجأخس طً الصواج في ححن جىدشس غالناث البؿاء
و الاجصاُ الجيس ي بال نُد وال غهد خازج هؼام الصواج.
أما الصواج الػسفي في البلدان الػسبُت قهى ولُد ظسوف ومهخظُاث جحخلل مً بلد الى
آخس ،قخازة هي ولُدة خلل ونصىز في الدشسَػاث الهاهىهُت ،وغدم الهدزة غلى جؼبُهها
غلى ايمل وحه ،وخاصت بىحىد قئاث مً اإلاجخمؼ ًالبدو السحل في الٌثحر مً هره
البلدان واججاه هره الكئت الى الصواج الػسفي ،وند ًٍىن طبب هره الظاهسة انخصادي او
احخماعي او ثهافي وذلَ ًخخلل مً مىؼهت الى مىؼهت في الىػً الػسبيً ،الهُىد الٌثحرة
التي جحُؽ بالصواج اإلاىثو اطاقت الى الػدًد مً الػسانُل الاخسي التي جىاحه الشباب
غىد الاندام غلى الصواج مً اوطاع مادًت صػبت وؾالء في جٍالُل الصواج مً مهس
ومصازٍل مؼ اهدشاز البؼالت ونلت الدخل واشمت الظًٌ ،اطاقت الى طػل الىاشع
الدًني ،وهره غهباث حػلذ الشباب ال ًهدم غلى الصواج اإلاىثو تهسبا مً الهُىد
والالتزاماث التي ًكسطها غليهم جىثُو الصواج.
ثالثا :عالكة أركان السواج وشروطه في الاسالم بالسواج العرفي:
وٍهصد بها ألامىز التي ًجب وحىدها لصحت الػهد قاذا اهخكى اي منها بؼل الػهد،
والػالنت وثُهت بحن شسوغ الصواج وأزًاهه وند اخخلل الكههاء حىلها قالبػع ًسي أن
الشسوغ هي ألازًان وؾحرهم ًسي أن الشسوغ جكصُل لألزًان.
وأطاض هره الشسوغ التراض ي بحن الؼسقحن باحماع الكههاء ،واجحاد مجلع الػهد
وطسوزة وحىد الػاندًً أو مً ًىىب غنهما وحظىز الىلي ،هرا ألاخحر الري زأي اإلارهب
الحىكي غدم طسوزجه في غهد شواج الحسة البالؿت الػانلت أما في اإلارهب اإلاالٍي قهى أحد
أزًان الصواج وال ًخم بدوهه ،يما ٌشترغ وحىد شاهدًً غدلحن غلى الصواج ،ئطاقت ئلى
ئغالهه وجهدًم مهس للمسأة وجىقس الٌكاءة بحن الصوححن يما حشترغ قُه الىُت في ؤلاحصان
والػكت وبىاء ألاطسة. 12
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ومً أزًان الصواج وشسوػه وظخيبؽ بؼالن الصواج اإلاكخهس للىلي والشهىد غلى
اخخالف آزاء الكههاء ،والبداًت بالىالًت في غهد الصواج قهي حػني لؿت اإلاحبت والىصسة أما
لدي الكههاء قهي جىكُر الهىُ غلى الؿحر وؤلاشساف غلى شإوهه وٍهصدون بالؿحر خاصت
الهاصس واإلاجىىن.13
يما ٌشترغ في الىلي شسغا الػهل قال والًت للمجىىن أو اإلاػخىه في الصواج يما ٌشترغ
البلىؽ ،قال والًت للصبي غلى ؾحره قهى ال ًملَ حتى الىالًت غلى هكظه وَشترغ يرلَ
ئجحاد دًً الىلي واإلاىلى غلُه قال والًت لؿحر اإلاظلم غلى اإلاظلم وال للمظلم غلى ؾحر
اإلاظلم. 14
وٍهظم الكههاء الىالًت ئلى ثالثت أنظام والًت غلى الىكع ووالًت غلى اإلااُ ووالًت غلى
ًليهما وٍدخل الصواج في دائسة الىالًت غلى الىكع يما ًخكسع هرا الىىع ئلى :والًت ئحباز
ووالًت ئخخُاز قاإلحباز ًٍىن غلى الصؿاز واإلاجاهحن أما ؤلاخخُاز قُػني اإلاشازيت
وؤلاطدئران وٍىدزج الصواج طمً الىالًت غلى الىكع وهى والًت اخخُاز وقُه اخخلكذ
آلازاء" ،وبػع اإلاراهب الكههُت ألاخسي زجحذ زأي الىلي وأهدزث حو اإلاسأة في اخخُاز
شسٍَ حُاتها وبػع اإلاراهب الكههُت ألاخسي زجحذ زأي اإلاسأة ولم جىظس ئلى زأي الىلي
بػحن ؤلاغخباز". 15
قالىلي زيً ال ًصح الصواج دوهه في اإلارهب اإلاالٍي ،أما في اإلاراهب ألاخسي قهى لِع
شسغ قكي اإلارهب الحىكي ال حشترغ الىالًت غلى اإلاسأة الحسة البالؿت الػانلت ئال أهه
ًجىش للىلي الخدخل وقسخ الػهد ئذا جصوحذ بؿحر يكئ لها . 16
ومً هىا جظهس غالنت الىالًت في الصواج بالصواج الػسفي وئن ًاهذ ؾحر مباشسة ،ئال أن
غدم ئشتراغ الىلي في الصواج وخاصت في البلدان التي جخخر اإلارهب الحىكي مسحػا
أطاطُا لدشسَػاتها ،يما ًظهس حلُا في اإلاجخمؼ اإلاصسي مثال الري ظهس قُه الصواج الػسفي
اإلاكخهس لػىصس الىلي في شسوغ الصواج" ،قِظدىد في مصس في ناهىن ألاحىاُ الصخصُت
ئلى حىاش غهد الصواج بدون ئذن الىلي" . 17
ولػل هرا ما أيظب اإلاسأة الجسأة في اجخاذ نساز الصواج دون ئشساى الىالدًً
واطدشازتهما واجخاذ الهساز بؿع الىظس ئذا ًان صائبا أم ال ،وما لرلَ مً خلكُاث
خؼحرة غلى الػالنت ألاطسٍت السابؼت بحن الشباب وأولُائهم والىاججت غً الصواج الػسفي
الظسي الري ًٍىن مٌخىما لِع غً الىلي قحظب بل ًكخهد ؤلاغالن داخل اإلاجخمؼ
يٍل.

علد السواج بين العرف والشرعية
وهىا جظهس غالنت أخسي للصواج الػسفي مؼ أحد شسوغ الصواج وهى شسغ الشهادة في
الصواج ،حُث حػخبر غىصس طسوزي إلجمام هرا الػهد لرا أولخه الشسَػت ؤلاطالمُت
أهمُت بالؿت ،وٍظهس ذلَ مً نىُ الىبي صلى هللا غلبه وطلم "ال هٍاح ئال بىلي وشاهدي
غدُ" ، 18وذلَ حكاظا غلى حهىم الصوححن وخاصت جلَ اإلاىجسة غً اهٍاز الصوحُت
والخالقاث بحن الصوحبن.
قكي الهدًم لم جًٌ هىاى نىاهحن وحشسَػاث قُما ًخص الصواج و ألاطسة ،وًاهذ
الشهادة ئلى حاهب ئغالن الصواج وؤلاشهاز به يكُالن برلَ خاصت في اإلاجخمػاث
الصؿحرة الحجم ،حُث ًان ٌظهل ئثباث غهد الصواج باإلنخصاز غلى الشهىد وألن
الصواج ًان في الظابو غهد مخػازف غلُه بحن الىاض.
لًٌ في ظل الخحىالث التي غسقتها اإلاجخمػاث الػسبُت وما دخل غليها مً نىاهحن جكسض
جىثُو الػهىد في سجالث مػُىت لحكظها وؤلاطخدالُ بها ،خاصت في حالت الجزاغاث بحن
الصوححن وئهٍاز الصوحُت ،وحل هره الجزاغاث ؾالبا ما ًٍىن باإلطخػاهت بالشهىد غلى
الػهد ألن الهىاهحن في مُدان ألاطسة مظخمدة مً زوح الشسَػت ؤلاطالمُت وفي حالت غدم
جىثُو الصواج و ابهائه غسفي ًٍىن اللجىء ئلى الشهىد مً أحل ئثباث السابؼت الصوحُت
وئنسازها و حكظ الحهىم برلَ ،لرا قالشهادة في الصواج أمس صالح في ًل شمان ومٍان
وخاصت ئذا ًان الصواج ًكخهس ئلى الخىثُو.
ثم ئن قههاء اإلاظلمحن أحمػىا غلى بؼالن الصواج الري ال ٌشهد غلُه مً حهت و
ًخىاص ى بٌخماهه في اإلاجخمؼ مً حهت أخسي ،و حتى لى أن اإلارهب اإلاالٍي ال ٌػخبر
الشهادة زيىا مً أزًان الصواج وٍمًٌ ؤلاطخؿىاء غنها ،لًٌ ذلَ ئال في حالت اطدبداله
باإلغالن وؤلاشهاز ،في ححن أحمؼ أئمت اإلاراهب الثالثت أبىحىُكت والشاقعي وأحمد غلى
صحت الػهد الري ٌشهد غلُه ئثىان ،حتى وئن جىاص ى الجمُؼ بٌخماهه ألن الظسٍت جصوُ
غىدهم باإلشهاد وأدوى حد لرلَ غىدهم زحلحن غدلحن.19
ولخىقس شسوغ الصواج هره أو اوػدامها دوز هام في جحدًد أهماغ الصواج الػسفي
قاألصل في الصواج الشسعي أهه غسفي ما لم ًىثو ،وما ًحدد شسغُت الصواج هى شسوػه
وأزًاهه وباخخاللها ًمًٌ أن ًخحىُ الصواج ئلى أهماغ ومظمُاث أخسي منها:
 السواج العرفي الشرعي :هى شواج جام الشسوغ وألازًان الشسغُت يتراض ي الؼسقحنومىاقهت الىلي ،ووحىد الشهىد ،وؤلاغالن غىه لٌىه ًخم دون حسجُل في وثائو زطمُت،21
وند ًدون في وثُهت جدعى ب " الػهد الػسفي" وهى وئن ًان غهدا شسغُا ووظُكُا
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احخماغُا ،لٌىه ؾحر مهبىُ مً الىاحُت الهاهىهُت وال ٌػخد به أمام اإلاحايم ما لم ًثبذ
وَسجل.
 السواج العرفي السري :وهى شواج ًخم بتراض ي السحل واإلاسأة ومىاقهت الىلي ووحىدالشهىد مؼ غدم ؤلاغالن غىه وغدم حسجُله ،أي أهه شواج شسعي هانص شسغ ؤلاغالن
يما أهه ؾحر مسجل ناهىهُا.21
 السواج العرفي السري غير الشرعي :وهى غهد شواج ًخم بتراض ي الؼسقحن ٌسجل فيوزنت في حظىز الشهىد أحُاها وفي ؾُاب الىلي ودون غلمه ؾالبا وٍخم دون ئغالن وال
ئشهاز مما ًجػله طسٍا وهى شواج ًكخهد الشسغُت ومحسم مً ػسف ؾالب غلماء الكهه
لكهداهه ألزًان الصواج. 22
حكم السواج العرفي:
أشاز ؤلاطالم ئلى أهمُت غهد الصواج قىصكه هللا طبحاهه وحػالى باإلاُثام الؿلُظ إلاا له
مً أثس بالـ ألاهمُت في حُاة ألاقساد ،ثم ئن الهىاهحن الدشسَػُت الىطػُت أًهىذ هي
ألاخسي بظسوزة هرا الػهد وما ًمًٌ ان ًىجس غىه مً مخاػس احخماغُت ذاث غىانب
وخُمت ،قبكسض الهاهىن حسجُله في وثائو خاصت ًظمً ذلَ الحهىم وجحكظ
ألاغساض و ألاوظاب.
وفي حالت مخالكت الكسد لهرا ألامس أي غدم حسجُل غهىد الصواج ٌػد آثما إلاا قُه مً
غصُان ألولي ألامس خاصت مؼ وحىد الظسز ،حتى وئن ًان غهد الصواج صحُح وشسعي
قُمًٌ أن ٌظخيبؽ حٌم الخحسٍم للصواج الػسفي ؾحر اإلاىثو مً مىطىع غصُان أولي
23
ألامس لهىله حػالى "ًا أيها الرًً آمىىا أػُػىا هللا وأػُػىا السطىُ وأولي ألامس مىٌم "
قىلي ألامس له أن ًخصسف في بػع اإلاباحاث التي ًىجم غنها الظسز في اإلاجخمؼ في
الػدًد مً اإلاظائل منها الصواج الػسفي. 24
لًٌ بالخأمل في الخػسٍل الري اطخهس غلُه الكهه بأن الصواج حل اطخمخاع ًل مً
الصوححن باآلخس غلى الىحه اإلاشسوع ،وبالخأمل في غهد الصواج ًىهه غهدا زطائُا قان
هرا الخػسٍل لم ًكسم بحن ما ئذا ًان الصواج غهدا مٌخىبا أو ؾحر مٌخىب ،مىثها أو ؾحر
مىثو ،زطمُا أو غسقُا لرلَ قهد اجكو الكهه غلى أهه ال قسم بحن حػسٍل الصواج الػسفي
أو الصواج السطمي اإلاىثو ،هظسا لٍىن الصواج غهدا زطائُا ًىػهد بمجسد جلهي الجىاب
بالهبىُ ،لهرا قان الخىثُو ؾحر الشم لشسغُت الػهد أو لىكاذه وصحخه".25
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وئن الصواج الشسعي الػسفي ال ًخخلل غً الصواج السطمي مً حُث صحخه وشسوغ
اوػهاده ولًٌ ًبهى الػهد الشسعي بحاحت ئلى الصُاهت و ؤلاحخُاغ.
لرا ًسي البػع أهه مً الظسوزي الهظاء غلى الصواج الػسفي نهائُا وذلَ بكسض
ؾساماث مالُت غلى مسجٌبُه أو اإلاىاداة ببؼالهه وئلؿائه بػدم حسجُله جماما مهما ًاهذ
أثازه ،وفي هرا جىانع مؼ أحٍام الشسَػت ؤلاطالمُت اإلاشسغت للصواج ،حتى وئن لم ًهُد
بالدسجُل قال أحد مً الكههاء هادي ببؼالن الصواج الػسفي ومً ثم قان مىػه ند ًدخل
ألاقساد في غالناث ؾحر مشسوغت في حالت غدم امٍاهُت اجمام الصواج السطمي لرا قابهاؤه
أهىن مً ئلؿائه. 26
هرا ما نُل غً الصواج الػسفي الشسعي أما غً الصواج الػسفي ؾحر الشسعي قهى شواج
ًخم في الظس قخلصو به صكت الػسقُت ،في ححن أن الػسف هى ما حػازف الىاض غلُه
وغلمىا به ثم ئهه شواج ال ًمذ للشسع بصلت ئذ ًكخهس ئلى أزًان الصواج مً ولي وشهىد
غدُ وئشهاز وغالهُت "قان هرا لِع شواحا أصال ال غسفي وال شسعي وال زطمي إلهماُ
الىلي والخىاػإ غلى الٌخمان وؤلاشهاد". 27
وبرلَ قان حٌم هرا الىىع مً الػهىد غلى هره الؼسٍهت هى الخحسٍم مؼ قظاد
الػهد إلاخالكخه ألحٍام الشسَػت ؤلاطالمُت مً حهت وما قُه مً أطساز غلى الكسد
واإلاجخمؼ مً حهت أخسي.
خاثمة:
وفي ألاخحر ًمًٌ الهىُ مهما ًان الصواج الػسفي شسغُا أو ؾحر شسعي ئال أهه في ًل
الحاالث شواج ؾحر زطمي ناهىهُا ًكخهس ئلى الدسجُل اإلادوي ،الري اهخمذ به الهىاهحن
الىطػُت مىر وشأتها طىاء في البلدان الؿسبُت أم الػسبُت غلى حد الظىاء ،إلاا له مً
أطساز غلى أقساد ألاطسة خاصت اإلاسأة وألابىاء في ظل الخؿحراث التي ٌشهدها اإلاجخمؼ .
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