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ملخــص:
نّ مســالة تنظــيم العكقــا ب ـ ال ـزّوج
كانــــت وال االــــت مســــالة حيويّــــة ج ق لــــت
األنظمــة القانونيــة ،ولكــنّ اجلوانــت املاليـــة
حاا جدال قكثر من لها ،فتطوّر اجلـدل
ج النّظم الةربية

ودع مـا ةّـي باألنظمـة

املالية للـزواج مؤسّسـة توجّ ات ـا علـى مـربّرا
قامت على مبـدق املسـاواة بـ الرّجـ واملـرقة،
و ايــة

ايــة حقــو االنســان .ومــن ب ـ تلــك

* -املُ َؤ ِلف املُراس .
evolved
into
the
so-called
matrimonial systems. They are
guided by justifications based on the
principle of equality between men
and women, and the purpose of
protecting human rights. Among
these are the legal community
system.
Arab
Islamic
legal

تــايتّر البنيــا القانونيــة العربيــة اإلســكمية،
بالنّظم القانونية الةربية ومن ـا الـنّظم املاليـة،
مــــــن يــــــكل التّعــــــديك امللموســــــة دايــــ ـ
املنظومــا القانونيــة ر ــم ايــتكف التّوجّ ــا
حـــول شـــرعية تلـــك األنظمـــة ،ومن ـــا نظـــان
االشـــةا القـــانوني ،حيـــل تباينـــت منـــاهص
التّاصـــــي  ،فبعضـــ ـ ا يؤسّـــــأ ذلـــــك علـــــى
النّصوه الشّرعية وبعض ا يربّر قبولا جملـرّد
تشـــاب ا بـــاعراف تبنّت ـــا اتمعـــا معيّنـــة،
حيــل يلصــت الدّراســة

تاكيــد األســاد

العــرج لكشــةا القــانوني وتنــاقت األيــ
ب ـ ا النّظــان مــع قحكــان الشّــريعة اإلســكمية
املؤكّدة الستقكل ال مّة املالية للزوج .
الكلمـــا املفتاحيـــة :اشـــةا قـــانوني؛
اشةا مالي؛ عقد اواج؛ جك ؛ نفقـة؛ قمـوال
الزوجية؛ انفصال األموال.
Abstract:
In most legal systems, the
question of regulating relations
between spouses has been and
remains a vital one. But the
financial aspects have been more
controversial
than
others.
Controversy in Western regimes
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just as they are similar to those
adopted by certain communities. The
study concluded that the customary
basis for legal community was
confirmed; and that the introduction
of this system contradicts with the
Islamic Shariah s confirming the
financial independence of the
couple.
Keywords:
;Marriagecontrat
Community
;marital
;Divorce
Matrimonial Property act; Property.

institutions have been affected by
Western legal systems, including
matrimonial
systems.
Through
concrete modifications within legal
systems,
although
different
approaches to the legitimacy of
those systems, including the legal
system of community, searchers
adopted many methods for the
authentication of this system; Some
of them base this on legitimate texts
and some justify their acceptance

مقدمــة:
لقــد يضــعت قــوان األســرة العربيّــة كةلهــا مــن القــوان األوروبيّــة

سياســا

تعدي ممن ة قائمة على بعد عـامليّ وادـح جبقـا لسياسـة عوملـة األفكـار الةربيّـة الّـي
قامـت علـى فلسـفا ماديّـة صـرفة .ومـا دلّ علـى ذلـك ،ودـوح رؤيـة املسـارا الفكريّــة
الّي قيـ ت ا هـ التّعـديك  ،فن ـدها تتـارجح بـ مسـارين ،مسـار مبـدق املسـاواة مـن
ج ة ،ومسار

اية حقو االنسان من ج ة قيرى.

وةثنــا ه ـ ا ينظــر مــن حيــل قساس ـ ج مســالة احلكــم الشــرعيّ ألحــد نــواتص ه ـ
التّعــديك  ،واملتعلّقــة حتديــدا مبســائ االشــةا املــاليّ القــانونيّ ب ـ ال ـزّوج  ،والّــي
كانت مؤسّسة من حيل األص على املنظور الةربيّ ،مربّرا بالتّةل االجتماعي احلاصـ
داي البنية االجتماعيّة .والسّؤال الّ ي يفر

نفسـ مب ـرّد يتـارة هـ املسـالة هـو :هـ

تفتقر العكقا املاليّة للزّوج داي املنظومة التّشريعيّة األسـريّة املسـتمدّة مـن الشّـريعة
االســـكمية

األنظمـــة املاليّـــة الةربيّـــة ،ونظـــان االشـــةا املـــاليّ القـــانونيّ علـــى وجـ ـ

التّاديد ،إلحدا التّواانا العكئقيّة ب الرّج واملرقة ج اجلوانت املاليّة داي األسرة
ص علي ا لـ ا
؟ وما هواحلكم الشّرعيّ ل ا النّظان ،وما هي األسأ الشّرعية الّي يؤ ّ
النظان؛ ه هو مطلق اإلباحة ؟ ومـاهو تقيـيم املسـارا املن يّـة الّـي سـلك ا البـاحثون
ج تنــاول تلــك التّعــديك  ،والّــي تــدور ج املــ ا حــول الباــل ج الفتــاوى القديــة
املشاب ة من قج تربير تعدي حمدّد قوذا ؟
وهنــا
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القــانوني علــى نظــان الكـدّ والســعاية الشّــائع ج بعــت منــاجق املةــرا األقصــى ،فنالــت
قســطا معتــربا ج الدّراســة؛ نظــرا لةيــاا ــاذج تطبيقيّــة ممثالــة ج األعــراف العربيــة
واجلزائرية يصوصا ،وكـ ا يـاا التّطبيقـا القضـائية ،حيـل تركّـز علـى مودـوز
النـزاز حــول متـاز البيــت؛ دون وجـود مــا يشـب نظــان االشـةا املــالي القـانوني ،وقـدّمت
الدّراســة بعــد التّم يــد بعــر

اســتقكلية ال مّــة املاليــة لل ـزّوج ج الشّــريعة والقــانون،

بعدها ياتي اوور األول :االشةا املاليّ القانونيّ  -التّطور واالرتباط الّ ي تضمّن ك ّ
مالـ صــلة بنشــاة ه ـ ا النّظــان وم ـربّرا وجــود مــن ج ــة ،يتــم دوافــع توجّـ بعــت ال ـدّول
العربية واملسلمة

تبنّي  ،واوور الثّاني درسنا في احلكم الشّـرعي لكشـةا املـالي

بعردنا ملختلف اآلرا وقدلّت ا الشّرعية .وتوّج البال

امتة وتوصيّا هامة.

مدي مت يدي :استقكلية ال مة املالية للزوج ج الشّريعة والقانون
للمــرقة ج املنظــور الفق ــيّ االســكميّ ذمّــة ماليّــة مثلمــا للرّجــ  ،فــك تــايتل لضنويتــة
قوالـزّواج علي ــا وال علــى قهليّت ــا ،وجوبــا قو قدا ؛ ذلــك قنّ منــاط قهليّــة الوجــوا الصّــفة
االنسانيّة ومناط قهليّة األدا العق  ،وككهمـا قي ،الصّـفة االنسـانيّة والعقـ متـوفّر
ج ال ّكر واألنثى معا .ف ذا كانـت ال ّمـة وعـا للاقـو وااللتزامـا  ،فـ نّ للمـرقة هـ ا
الوعا مثل ا مث ما للرّج ( ،)1فك تايتل ألنويتت ا فيما دي قويرج من ه ا الوعا  ،ف ـي
وحدها املسؤولة واملتامّلة لكلتزاما  ،وج ه ا السّيا يقول الشّافعي :هفمن بل راشـدا
من الرّجال والنّسا  ،قيّ ما صار

واليـة مالـ فلـ قن يفعـ ج مالـ مـا يفعلـ

ـل مـن

قه األمـوال ،وسـوا ج ذلـك املـرقة والرّجـ  ،وذا اوج كانـت قو ـل ذا اوج ،ولـيأ
ال ـزّواج مــن واليــة مــال املــرقة بســبي ه( .)2وتاسيســا علــى ذلــك ،حيــتفل ك ـ ّ اوج مبال ـ
اخلــاهّ وديونـ  ،كمــا يبقــي عقــد الـزّواج كــك الـزّوج منفصــلي ال ّمــة ،وال يةــل ج
ودعيّت ما املالية( ،)3الّ فيما مص وجوا اإلنفا على الـزّوج وحـد ( .)4ولقـد دلّـت علـى
ذلـك قدلّـة شـرعية ،كقولـ تعـا  :وَ َتُـوا النِسَـا َ صَـدُقَاتِ ننّ نِاْلَـة فَـ ننْ جِـ ْبنَ لَكُـمْ عَـنْ
شَ ـيْ ٍ مِنْ ـ ُ َنفْسًــا فَكُلُــو ُ هَنِيئًــا مَرنيئًــا ( ،)5فيكــون ب ـ لك تص ـرّف املــرقة مــع ال ـزّوج ج
التّعامك املاليّة مثل مث األجانت (.)6
قمّا ج األنظمة الةربيّة املعاصرة فقد م ّر ه املسالة مبراح خمتلفة ،من حترّرها
مــن األنظمــة القديــة ،ســعيا من ــا

التّكيّــف مــع مبــدقي العدالــة واملســاواة()7؛ حيــل
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تركـــت الفرديّـــة( (Individualism) )8ملســـات ا علــــى كـــ ّ التّشـــريعا  ،والعكقــــا
األسريّة ،واملاليّة من ا على وج قيـصّ( .)9وةلّـت املسـائ املاليّـة حمـ ّ جـدل كـبل عنـد
وادعي قوان األسرة الةربيّة ،وعلى وج قيصّ فق ا القانون الفرنسيّ .فبينما كانت
ج املادــي قائمــة علــى قســاد عطــا الـزّوج السّــلطة املاليّــة الكاملــة ،وعــدن االعــةاف
باهليّــة املــرقة وب ـ مّت ا املاليّــة( ،)10قصــبات املــرقة ،نتي ــة تطبيــق مبــدق املســاواة املدنيّــة
) ،(égalité civileمتلــك اســتقكليّة ومســاواة تامّــة بــالزّوج ج احلقــو والواجبــا (.)11
ور م ما سبق من تطوّر ،ف نّ الفق ا الةرب ّي  ،ومن م شرّاح القانون الفرنسيّ ،يعتـربون
قنّ الـزّواج يــؤيتّر تــايتلا كــبلا ج الودــعيّة املاليّــة لل ـزّوج  ،وقنّ ـ ينــتص يتــارا ماليّــة علــى
األشخاه قكثر من قيّة عكقة(.)12
قمّا القوان العربيّة ،فقد نصّـت مجيع ـا علـى املسـاواة بـ الرّجـال والنّسـا ج كـ ّ
التّصرّفا املدنيّة( ،)13كما نصّـت علـى مبـدق اسـتقكل ال مّـة املاليّـة للـزّوج  .وقعطـى
القانون اجلزائري للمرقة األهليّة الكاملـة للتّصـرف ،مثلـ ا مثـ الرّجـ ؛ وقـد ة ـر هـ ا
وادــاا ج نـصّ املــادة  13مــن القــانون املــدنيّ :هكـ ّ شــخص بلـ س ـنّ الرّشــد متمتّعــا
بقوا العقليّة ،وخ حي ر علي  ،يكـون كامـ األهليّـة ملباشـرة حقوقـ املدنيّـةه( .)14قمّـا
قــانون األســرة اجلزائــري ،فقــد نـصّ علــى اســتقكل ال مّــة املاليّــة للـزّوج ج منصــوه
املــادة  07الفقــرة  4من ـ  :هلك ـ ّ واحــد مــن ال ـزّوج ذمّــة ماليّــة مســتقلّة عــن ذمّــة
اآليره(.)15
اوور األول :االشةا املاليّ القانونيّ  -التّطور واالرتباط
مــا يقتضــي السّــيا العلم ـيّ ،قب ـ دراســة حكــم االشــةا املــاليّ القــانونيّ ،دــبط
تعريف من يكل دبط تعريف األنظمة املاليّة ،باعتبارها الـدّائرة الّـي ينتمـي لي ـا ،يتـمّ
تطوّر التّارميّ املشـة مع ـا .ونظـرا لكثـرة األنظمـة املاليّـة الةربيّـة ،وتشـعّب ا

عر

وايــتكف تفاصــيل ا مــن دولــة

قيــرى ،نكتفــي ج هــ ا املباــل بدراســة النّمــوذج

الفرنسيّ -كما سبقت اإلشارة  -وهوما حيقّق الةاية من الدّراسة من حيـل ف ـم املبـاد
األساسية لسل تلك األنظمة ،وبيان مسارا التّـايتّر ب ـا ج القـوان العربيّـة الّـي قيـ
عن ا ،ومن ا القانون اجلزائري .

وقــد عرّفــت األنظمــة املاليّــة بانّ ــا :هامــوز القواعــد القانونيّــة الــي تس ـيّر اجملموعــة
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الزّوجيّة  ، association conjugaleسوا مـا يتعلّـق بـاألموال املنقولـة قو ـل املنقولـة،
مت تكييف ـا علـى قنّ ـا ذا
واحلقو املالية احلادرة واملستقبلة ب الزّوج ه( .)16كما ّ
جبيعــة عينيّــة ال شخصـيّة()17؛ علــى اعتبــار قنّ النّظــان املــاليّ ،ال بـدّ قن يقــون ج معاجلتـ
للمشكك املاليّة بالنّظر

مسائ تقسيم السّلطا املاليّة ،الثّروا والدّيون(.)18

قوال -التّطوّر التّارميّ لنظان االشةا القانونيّ:
من املؤكّد تارميّا ،قنّ األنظمة املاليّة نشا وفق مسار تطوّريّ مةاتت مرحليّا ،مبا
ك نـواتص تطـوّر
في ا نظان االشةا املاليّ القانونيّ( .)19وما هو موجود حاليّا من ا ،يش ّ
تارميّ مستمرّ ،سوا كان األمر متعلّقـا بقـانون نـابليون قن قـوان  4820و.)20(4890
ك العـرف قساسـا لـ  ،قكثـر مـا
ولقد كان نظـان االشـةا املـاليّ القـانونيّ الّـ ي شـ ّ
كان يعرف اجملتمع الفرنسيّ()21؛ حيل يتعلّق األمر بكتلة ماليّة مشةكة ل مقسّـمة
تكــون موجــودة ،جبانــت األمــوال اخلاصّــة بك ـ ّ اوج ،والّــي كانــت تس ـيّر قيتنــا قيــان
الزّواج من قب الزّوج ،حيل خ يكن للمـرقة املتزوّجـة حـقّ التّصـرف بـدون موافقـ (،)22
فيـتمّ اقتسـام ا عنـد ن ايـة النّظـان املـاليّ( .)23ومــا كـان ييّـز االشـةا عـن ـل تعلّقـ
بعناصر يتكيتة :قمـك الـزّوج ،األمـك املشـةكة وقمـك الزّوجـة ،قدـف

ذلـك مـا

كان يتمتّع ب الزّوج من سلطة تسيل األمك املشةكة( .)24ولقد اعتـرب قـوّة الرّجـ ،
وصرامت من ج ـة ،واسـتاالة قـرار التّسـيل الثّنـائي لضسـرة مـن ناحيـة يتانيـة ،مـربّرا
قساس ـيّة النفــراد ال ـزّوج بتســيل قمــوال العائلــة( ،)25وة ـ ّ احلــال ك ـ لك

قن قصــبح

لفكرة شيوز األموال الزّوجيـة قساسـا راسـخا ،فتكحقـت بصـورة متتابعـة قعـراف تبنّـت
ج جوهرها مسالة اقتسان األموال مناصـفة ،الّ قنّ تردّدهـا حـول جبيعـة حـقّ املـرقة بقـي
مستمرّا ،وكان ذلك سببا ج ترسيخ مبدق م مّ ج املسار التّارمي لضنظمة املالية الّ ي
يتضمّن وجوا كون املنقوال مشةكة ،ويقـون علـى عـاتق مـن بقـي مـن الـزّوج علـى
قيد احلياة وجوا قسمة نصيب مع وريتة الثّاني(.)26
وفيمــا يتعلّــق بنظــان فص ـ األمــوال ،فقــد كــان ي ــدف
استنادا

ايــة املــرقة املتزوّجــة،

ك
فص اتّفاقيّ ألموال الزّوج كان يظ ر ج بعت األعراف ،وهوما شـ ّ

يرقا اتّفاقيّا لنظان االشةا ج األموال .ولقد جبّق ه ا النّظان ج القرن التّاسع عشـر،
فكـان متناسـبا مـع ودـعية الـزّوج العـامل واملسـتقّل مـن ج ـة ،كمـا كـان يتبنّــا
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األاواج احل رون من تبعا العم التّ اري ،مـن ج ـة يتانيـة .وهـ ان النّظامـان يشـكّكن
اخللفية املفسّرة لظ ور األنظمة املاليّة األيرى وقساسا لـا ،والّـي ليسـت لّـا مزدـا مـن
كك النّظام (.)27
وبعد مرحلة شيوز األموال الزّوجيّة ،قامت مرحلة جديدة برا في ا بودـوح األنظمـة
املاليّة ،حيل يربن الزّوجان عقدا مويتّقا ،يتمّ من يكل ايتيارهما ألحد األنظمة حسبما
يناســب ما ،وه ـ ا هوالــدف احلقيق ـيّ مــن التّنـوّز الّ ـ ي عرفت ـ ه ـ املرحلــة ج األنظمــة
املالية ،حيل كانت تست يت ملتطلّبا وجموحا األاواج ،على ايـتكف ج ودـعيّات م
ومراكــزهم االجتماعيــة واالقتصــادية( .)28ف ــا قــانون  ،4820مةيّــرا وج ـ االشــةا
املــالي ،ومقلّــك مــن ســلطة ال ـزّوج ،وحلق ـ قــانون  ،4890اسّــدا املســاواة التّامــة ب ـ
الزّوج (.)29
يتانيا -االرتباط الوةيفيّ لنظان االشةا القانونيّ:
ينظّم فق ا القانون الفرنسيّ القواعد القانونيّة املنظّمة للعكقا املاليّـة بـ الـزّوج
ج بـاب قساسـ ّي همــا :النّظــان االبتــدائي) ،(régime primaireوهويتضـمّن القواعــد
األساسيّة الّي تنظّم املشاك املاليّـة اليوميّـة للـزّوج  ،وهـي تناسـت الـزّوج الّـ ين ال
يتــروة لمــا( .)30قمّــا النّظــان املــاليّ فيــنظّم تقســيم الثّــروا بــ الــزّوج  .واجلمــع بــ
النّظام  ،االبتدائي املتعلّق بالنّفقا  ،واملاليّ املتعلّـق بـالثّروا هـو مـن صـعوبا النّظـان
احلالي(.)31
ومــن ه ـ ا املنظــور ،جــا

صــور تنظــيم قمــوال ال ـزّوج املختلفــة كنظــان االشــةا

القــانونيّ ،نظــان انفصــال األمــوال واالشــةا املقتصــر علــى املكتســبا  ،دــافة
تقسيم األموال عند الطّك قوالوفـاة ،ذلـك قنّ القـانون املـدنيّ الفرنسـيّ يعتـرب كـ مـال
اكتست قيتنا احلياة الزوجيّة ماال مشةكا( .)32ولقد نصّت املـادة  4133مـن القـانون
املــدنيّ الفرنس ـيّ علــى :هقنّ االشــةا املــالي يتق ـرّر ج حالــة عــدن وجــود عقــد مــالي ب ـ
ال ـزّوج قوتصــريح ال ـزّوج بانّ مــا يتزوّجــان حتــت نظــان االشــةا املــاليّ( ،)33كمــا
نصّــت املــادّة الــي تلي ــا علــى :هقنّ مودــوز االشــةا هــو :مكتســبا ال ـزّوج معــا قو
بصــورة متفرّقــة جيلــة احليــاة الزوجيّــة والّــي مصــدرها النّشــاط االقتصــادي الشّخصــي
قواملدّيرا على املدايي واألمك اخلاصّةه(.)34
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تبعــا ل ـ لك ،ذا خ يــربن الزّوجــان عقــدا ماليــا ،فســتكون قواعــد نظــان االشــةا
القانونيّ هي احلاكمـة دون العـودة

رادت مـا ،ر ـم التّنصـيص علـى اسـتقكل ال مّـة

املاليّة للزّوج  ،وهو ما يؤكّد منصـوه املـادة  4133مـن القـانون املـدنيّ الفرنسـيّ؛
حيــل نّ امللكيّــة تكــون مشــةكة ب ـ ال ـزّوج ج حالــة مــا ذا ص ـرّح الزّوجــان بــانّ
اواج مــا مضــع لنظــان االشــةا ج األمــوال املكتســبة ،قو ذا ســكت الزّوجــان عــن
ايتيار نظان مـالي حليات مـا الزّوجيّـة( .)35وب ـ ا تةيّـر منظـور القـانون لقواعـد االشـةا
املــاليّ ،فاصــبح تطبيقــا ملبــدق املســاواة ب ـ ال ـزّوج  ،مت ــاواا املنظــور التّقليــدي الّ ـ ي
كان يدور حول كون ا نتاجا تارميّا لعدن قهليّة املرقة(.)36
يتالثا -توجّ القوان العربية لتبنّي نظان االشةا املالي القانوني:
توجّ ــت بعــت القــوان العربيّــة اإلســكميّة حنــو تبنّــي األنظمــة املاليّــة الةربيّــة ،م ـربّرة
مسارها بعدّة مربّرا سنتناولا مفصّلة؛ بعد التّوجئة لا ببيان الدّول العربيّة الّـي جبّقـت
فعــك ــاذج مــن تلــك األنظمــة املاليّــة الةرببّــة .ومــن القــوان العربيّــة السّ ـبّاقة

ذلــك

القــانون التّونس ـيّ ،وذلــك مــن يــكل قــانون االشــةا ج األمــوال  ،)37(4889والقــانون
املةربــيّ ج املــادة  18مــن مدوّنــة األســرة( ،)38وقيــلا القــانون اجلزائــريّ مــن يــكل
التّعــدي األيــل لســنة  ،6330حيــل نصّــت املــادة  07من ـ علــى قنّ :هلكـ ّ واحــد مــن
الزّوج ذمّة ماليّـة مسـتقلّة عـن اآليـر ـل قنّـ دـوا للـزّوج قن يتّفقـا ج عقـد الـزّواج
قوج عقـــد الحـــق حـــول األمـــوال املشـــةكة بين مـــا ،الّـــي يكتســـبان ا يـــكل احليـــاة
الزّوجية ،وحتديد النّست الّي تؤول لك ّ واحد من ماه(.)39
وقسّــأ املش ـرّز التّونس ـيّ تقنين ـ لكشــةا املــالي علــى :هدعــم مبــدق الشّــراكة داي ـ
األســرة؛ ألنّ ـ يق ـرّ بــدور املــرقة ج بنــا العائلــة ومشــاركت ا املاليّــة الفعليّــة ،كمــا يــوفّر
قفضـ الظّــروف الســتقرار األســرة وتواان ــا؛ ألنّـ نظــان ايتيــاري يقــون علــى عـدّة مبــاد
قهمّ ــا :اشــةا

رادة الطّــرف ج بنــا العائلــة وانيب ــا كافّــة قشــكال التّصــدزه(.)40

ولقد انتقد ه ا القانون بانّ  :هجا حل ّ قاما واقعية ،فتاوّل

قاما ج احلـ ّه(،)41

فالقـــانون وقـــع ج فـ ـخّ األســـاد املـــزدوج؛ فاالشـــةا ج األمـــوال مـــايوذ مـــن القـــانون
الفرنسيّ ،وااليتيار الّـ ي قساسـ اسـتقكل ال مّـة املاليـة للـزّوج مـايوذ مـن الشّـريعة
اإلسكمية .وتعّر

القانون

كـثل مـن العوائـق التّطبيقيـة ،مـن ذلـك عـدن نصّـ علـى
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احل ّ القانوني ج حالة احنكل الرّابطة الزّوجية( .)42كما قعيت بانّ ال يتوافق مـع الـة
األحــوال الشّخصــية التّونســية ،وذلــك مــن حيــل دــاا هــ األيــلة اإلنفــا وتــوفل
املسكن على الزّوج وحد  ،فكيف يقب ه ا األيل مشاركة الزّوجة ل ج عقار درب
وحد على توفل  ،فكان الودع هوعزوف الرّجال عن هـ ا االشـةا ( .)43كمـا سـنّت
قــوان مشــاب ة ج ك ـ مــن اإلمــارا العربيــة املتاــدة( ،)44وقــانون األســرة االســكميّة
بوالية كواالملبور الفيدراليّة(.)45
لقد قفرا استلاد األنظمة القانونيّة األجنبية ويلط ـا باألنظمـة األسـرية املسـتمدة مـن
الشــريعة اإلســكميّة منتوجــا عقيمــا ــل مت ــانأ ،فالشــريعة الةـرّا عنــدما نصّــت علــى
اســتقكل ال مّــة املاليّــة لل ـزّوج  ،دــمنت تلــك االســتقكلية ب دــاا االنفــا علــى ال ـزّوج
وحد ؛ فك حيد ايتكط لضموال ،وما قنفقت الزّوجة مباـت رادت ـا يكـون تربّعـا ال
شراكة .لكن اجلمع ب اإلبقا على االستقكليّة املاليّة بـ الـزّوج ونظـان االشـةا
املالي يلط وتناقت تشريعي.

ولقد برّر تلك الدّول ما ذهبت لي مبربّرا عدّة ،من ا التّشريعية قي املعايل العاملية
وقهمّ ــا نـصّ اتّفاقيــة مكافاــة التّمييــز ،حيــل توصــي االتّفاقيــة الدّوليــة املتعلّقــة ب لةــا
مجيع قشكال التّمييز دـدّ املـرقة ج فصـل ا السّـادد علـى :ه قن تتّخـ الـدول األجـراف
مجيع التّدابل املناسبة للقضا على التّمييز دـدّ املـرقة ج كافـة األمـور املتعلّقـة بـالزّواج
والعكقــا األســرية ،وبوج ـ يــاه تضــمن نفــأ احلقــو لكــك ال ـزّوج فيمــا يتعلّــق
مبلكيّــة وحيــااة املمتلكــا واإلشــراف علي ــا و دارت ــا والتّص ـرّف في ــاه .كمــا نصّــت
قيضـــا علـــى دـــمان الـ ـدّول األجـــراف هنفـــأ احلقـــو واملســـؤوليّا قيتنـــا الـ ـزّواج وبعـــد
فسخ ه( .)46وهوما يفضي

تطبيق مبدق املساواة ج اجلوانت املاليّة للزّّواج والطّك .

ومن ا االجتماعيّة الّي يتصدّرها عم املرقة وحصولا علـى ديـ مـادي تشـة بـ ج
نفقا األسـرة ،فيقـول قحـدهم :ه ...وقيـلا ،فـ نّ التّشـريعا العربيّـة الّـي تايـ بنظـان
انفصــال األمــوال قصــبات ةاجــة

مثـ ه ـ اإلصــكحا ج النّظــان املــالي لل ـزّوج

وتقــدير املســاهمة الّــي تق ـدّم ا الزّوجــة جيلــة احليــاة الزّوجيــة ...شــريطة قن يــتمّ ذلــك ج
صيةة تشريعا قانونية متكاملة دون ترك ا لكتّفاقا اإلراديّةه(.)47
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اوور الثاني :احلكم الشّرعي لكشةا املالي القانونيّ
ايتلف الباحثون املعاصرون ج حكم االشةا املاليّ القـانونيّ بـ الـزّوج  ،والّـي
تتضمّن قسمة األموال املشـةكة عنـد الطّـك قوالوفـاة؛ حيـل سـ ّلنا انب ـار كـثل مـن
الباحث املعاصرين باألنظمة املالية الةربيّة( ،)48واعتبار الشّـريعة االسـكمية مفتقـرة
تنظيم للعكقا املاليّـة بـ الـزّوج ؛ ذلـك قنّ مـن قيطـر ابـتك ا هـ ا العصـر ،ديـال
التّنظيما الةربيّـة ويلط ـا بالتّشـريع اإلسـكمي ،تـارة ة ّـة عـدن خمالفت ـا لضصـول،
وتارة قيرى لتاقيق املصاحل املست دّة ،كما يت رّعون مرّة قيـرى بفسـاد الزّمـان وتةيّـر
األحــوال .ل ـ ا فمــن الضّــروري مبكــان ومــن اللّــاان علميــا األي ـ مببــدق االحتيــاط قيتنــا
معاجلة مث ه املودـوعا الدّقيقـة .وهومـا سـنقون بدراسـت ج عنصـرين ،نعـر

ج

األوّل ما ذهت لي املؤيّدون لشرعيّة االشةا املالي وتاسيس م الشّرعي ،يتـمّ نعـر

ج

الثّاني

ما ذهت لي املعاردون مع بيان ح

م ج ذلك.

قوال -التّوجّ املؤيّد للشّرعية:
ذهت قصااا ه ا التّوجّ

جواا تبنّي نظان االشـةا القـانوني( ،)49مؤسّسـ مـا

ذهبوا لي على مسالة قنّ املـرقة ال بـدّ قلّـا

ـرج فار ـة اليـدين مـن قمـوال اوج ـا ،سـوا

بالطّك قن بالوفاة ،وممّن قال ب لك شيخ األاهر حممّد الطّيّت مقـرّرا قنّ للمـرقة نصـيبا
من يتروة اوج ا( .)50واستدلّ قصااا ه ا الرقي بادلّة خمتلفـة ،من ـا يـا مـن الكتـاا
العزيز ،من ج ة ،وحقّ الكدّ والسّعاية ،من ج ة يتانية ،دافة

استدالال خمتلفة.

 -2الدّلي القر ني :قول تعا  :وَ ننْ قَرَدْتُ ُم اسْتِبْدَالَ اَوْجٍ مَكَانَ اَوْجٍ وَ تَيْتُمْ نحْـدَا ُهنّ
قِنْطَارًا فَـك تَاْيُـ ُوا مِنْـ ُ شَـيْئًا قَتَاْيُ ُونَـ ُ بُ ْتَانًـا وَ نيتْمًـا مُبِينًـا ( ،)51فـاملو عـزّ وجـ ّ قـد
حفل حقّ مـن قضـت امنـا قصـلا مـع الـزّوج ،فمـا بالنـا مبـن قضـت سـن جـواال ،فمـن
املنطقي قن متلف نصيب ا من املال الّ ي تنال  ،سوا املطلّقة قواملتوفّى عن ا اوج ا(.)52
ومن األدلة قيضا:
ق -مراعــاة القــر ن الكــريم للم ـدّة الزمنيــة بالنّســبة للمطلّقــا  ،فــايتلف حكــم مــن
قضت مع الزّوج مـدّة امنيّـة عـن الّـي خ تكـن كـ لك( .)53وينـاقش هـ ا الـدّلي بانّـ ال
يوجد قساد وادح ل املراعاة ،ب االعتبار الشّرعي هوللدّيول من عدم (.)54
ا -مراعــاة ايــتكف نصــيت املــرقة بــايتكف املشــارك ج األمــك  ،فنصــيب ا ج
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الةكة مع األوالد ليأ كنصيب ا مع عدم م.
()55

ج -مراعــاة حالــة الــزوج ةســت الفقــر والةنــى  ،جبقــا لقــول اللّ ـ تبــار وتعــا :
َومَتِعُو ُهنّ عَلَى الْمُوسِعن قَدَرُ ُ َوعَلَى الْ ُمقْتِرن قَدَرُ ُ ( .)56ونسـ ّ هنـا عـدن وجـود قيّ وجـ
ج االستدالل ب ين الدّليل على االشةا املـالي بـ الـزّوج  ،كمـا نكحـل اخللـط
ب األحكان القطعيّة الثّابتة بالكتاا والسنّة واالجت ادا الفق ية املختلف في ا.
 -0حــق الك ـدّ والسّــعاية :عــرف حــقّالك ـدّ والسّــعاية ()57ج كتابــا البــاحث ج
املةرا الشقيق ،انطكقا من األعراف السائدة  .وهوما عرف بانّـ  :ه حـقّ شخصـيّ يقـون
علـــى قســـاد مســـاهمة السّـــعاة ج جـــار شـــركة عرفيّـــة علـــى تنميـــة الثّـــروة األســـريّة
جـرا

قوتكوين ا ،مقاب استاقاق م جز ا من املستفاد يتناست وقدر مسـاهمت م حـ
القسمة ،وك ّ ذلك يتم وفق مقتضيا العرف اولّي وقواعد ه(.)58
وبنا على ما سبق ،يكن دبط عناصر حق الكدّ والسّعاية كما يلي:

ق -نّ ه ا احلقّ مصنّف دمن احلقو الشّخصـية؛ ف وقـائم علـى وجـود عكقـة دائنيـة
تربط بـ السّـعاة ومالـك رقد املـال( ،)59ذلـك قنّ املطالـت ةـقّ مفـة

لـ علـى قسـاد

الك ـدّ والســعاية ال يلــك ســلطة مباشــرة علــى مودــوز مطالبت ـ  ،ليكــون حقّــا عينيّــا،
و نّما وسيط

حقّ هوالكدّ والسعاية(. )60

ا -نّ ه ا احلقّ يقون على قسـاد وجـود سـعاة مسـاهم  ،وهوشـام لكـ ّ قعضـا
األسرة املساهم ج ا الثّـروة؛ ومـن دون متييـز بـ ذكـر قوقنثـى ،صـةل قو كـبل،
اوج قو اوجــة ،قا قو ابــن ،وذلــك بشــرط تــوفّر عنصــرين ،األوّل من مــا دــرورة انتمــا
األسـرة ،فـك يعتـرب األجـنةّ مـن السّـعاة ،حيـل يكـون يادـعا

السّعاة

القواعـد

العامّــة ج اإليتبــا  ،قمـــا الثّــاني ف ودـــرورة املســاهمة الفعليّــة للسّـــعاة ج تنميّــة الثّـــروة
العائليّة(.)61
ج -نّ حقّ الكدّ والسّـعاية قساسـ هشـركة عرفيّـةه تتميّـز

اصـيّت  ،األو من مـا

قنّ قواعدها مستثناة من قواعد الشركة املعروفة ه ،ويع ذلك قنّ العديد مـن العناصـر
اودّدة ملقتضيا الشّركة العرفيّة متثّ استثنا علـى بعـت القواعـد الّـي تسـتند لي ـا
باقي قنواز الشّركا األيرى(.)62
د -ن حقّ الكدّ والسّـعاية ،يتضـمّن حـقّ صـاحب ج جـز مـن املسـتفاد عنـد القسـمة
2288

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

االشرتاك املايل القانوني للزوجني يف الشريعة والقانون __________ أمحد بولقصيبات ـ فاطمة الزهراء لقشريي

بــ السّـــعاة كــ ّ بقـــدر كــدّ  ،وحســـت العـــرف اجلـــاري ،مـــع مراعـــاة الســنّ ،ومــدّة
املساهمة ،وعدد السّعاة ،ومؤهّكت م البدنية واحلرفية .وق لـت فتـاوى السّـعاية نّمـا هـي
مؤسّسة على العرف(.)63
ولقد ايتلف الفق ا املةاربة ج تكييف الكدّ والسّعاية ،فمن م مـن قـال بانّ ـا عقـد
جــارة ،ومــن م مــن قــال بانّ ــا شــركة ،بينمــا قــرّر اوكمــة اإلداريــة بالرّبــاط
اعتبارها حقّا عينيّا ،معتـربة يّـا حقّـا مـن نـوز يـاهّ ال ينـدمص بـ قيّ نـوز مـن احلقـو
املعروفة(.)64
ـد

لكن ،عند استقرا مباحل الكتت الفق يـة املعروفـة ج املـ اهت املختلفـة ،ال
بابا يسمّى حق الكـدّ والسـعاية ج بـاا احلقـو املاليـة للزّوجـة ،والسّـؤال الّـ ي يفـر

أ ح ـقّ السّــعاية ة ـقّ امللكيــة
نفس ـ ذن ،مــا هومصــدر ه ـ ا احلــق؟ ه ـ يص ـحّ قن ي ـ ّ
األسبق من ؟
 وممّا استش د ب على حقّ الكدّ والسّعاية ،قصّة عامر بـن احلـار واوجتـ حبيبـةبن اريق( ،)65كما ذكروا حكم اخلليفة عمر بن اخلطّاا في ا.
 -دافة

اموعة من الفتاوى املةربيـة ،كفتـاوى ابـن عردـون ،الّـي تتضـمّن قنّ

للمطلّقــة دــافة

املتعــة ،جــز ا مــن يتــروة اوج ــا ملــا وفّرت ـ ل ـ مــن جمانينــة ورعايــة

لضسرة( ،)66ومن ج ة يتانية يورد بعت البـاحث  ،نـواال وفتـاوى عديـدة عـن السّـعاية خ
حنصـ علــى مصــادرها ،مثـ فتــوى الفقي ـ ســيدي ابــراهيم الش ـ يدي الــرك  ،حيــل
قعطى النصف للدمنة ن كانت مضمونة اإلنفا  ،والنّصـف للزّوجـة وقهـ الـدّار ،بقـدر
سعي م ،يتم يضيف قنّ الزّوجـة

ـتصّ بنصـيب ا ،حيـل ال مـدي للةرمـا فيـ  ،عكـأ

الزّوج ،حيل يقتسم قصااا الدّين نصيت الزّوج دون ل (.)67
وقد جا ج كتـاا النّـواال :هبـانّ ال شـي علـى الزّوجـة مـن ـزل ونسـص و ـل  ،فـ ن
قامت ب لك متطوّعـة فـ نّ للـزّوج حـقّ االنتفـاز بـ لك وبثمنـ  ،و ن صـرّحت باالمتنـاز عـن
اخلدمة لّا على وج الشّركة ج الةزل والنّسص قو في ما معا وقباح لا اوج ا ذلك ،فـك
شكال ج اشةاك ما ج ذلك املعمول ،قمّا ذا سكتت وقامت بالعمـ دون قن تصـرّح
بايّ وج من الوج

قامت ب  ،ال على وج التّطوّز قن علـى وجـ الشـركة ،يتـم جالبـت

بعــد ذلــك بنصــيب ا ج مــا ق زت ـ علــى قســاد قنّ ــا قامــت ب ـ لك علــى وج ـ الش ـرّكة
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قوالرّجوز بقيمة العم  ،وقنكر الزّوج ذلك ،حلفت قنّ ا ما زلت وال نس ت لّا لتكـون
علــى حظّ ــا ج املعمــول ،و ذا حلفــت قــون عمل ـ ا ج الكتــان والصــوف فيكــون الثــوا
بين مــا مشــةكا ،وك ـ لك الةــزله( .)68كمــا جــا فيــ  :هومــن م قيضــا عبــد الوهــاا
الزّرقاني الّ ي سئ عن نسا البوادي اللّائي مـدمن ج بيـوت نّ ....؟ فاجـاا :العـادة هـي
اوكّمة ج قفعال الزّوجة امل كورة ،فما دلّـت العـادة علـى قنّ الزّوجـة نّمـا تفعلـ علـى
وج جيت العشرة واملعاونة لزوج ا ج املعيشة ال شركة لا ج ذلك وال قجر ،و ن كـان
العكأ فاكم على ذلك بالقسمةه(.)69
 كما يستش د دعاة تطبيق نظان الكدّ والسّـعاية بشـواهد عـن نسـا كـنّ عناصـرقساسية ج تكوين يتروا قاواج نّ ،يتمّ جلّقن دون احلصول على قيّ فلأ ،فيقـول قحـد
املؤيّــدين :هومــن هنــا ف ـ نّ تطبيــق نظــان السّــعاية ج الوقــت احلادــر مــع مكانيــة قيــان
الزّوجة بالعم يارج نطـا األسـرة ،سـوا ج القطـاز العـان قواخلـاه فتاـتفل باموالـا
حلساب ا اخلاه جبقا ملبدق استقكل ال مّة املالية لك من الـزّوج  ،قوتـدفع مـديولا
قوجز منـ مـن قجـ تنميتـ  ،فتنطبـق عليـ قحكـان السّـعاية وتسـتاقّ بـ لك قن تكـون
شريكة لـ ج الثّـروة الّـي يكتسـب ا ج فـةة احليـاة الزّوجيـة بنسـبة تعـادل املـال الّـ ي
قدّمت ـ ه( .)70و ذا تتبّعنــا ه ـ ا الكــكن ،ف ـ نّ مــا تاي ـ املــرقة هنــا لــيأ ك ـدّا وســعاية،
ولكن ما هو لّا اسةجاز ألموالا اخلاصّة.

يتانيا -التّوجّ الرّافت لشرعية االشةا املالي القانوني:
ذهت فريق ير

عدن جواا االشةا القـانوني ج األمـوال بـ الـزوج  ،مؤسّسـا

ذلك على مناقشة قدلة اجمليزين دافة

استدال قيرى.

مناقشة قدلة القائل باجلواا:
 -2ح ـقّ الك ـدّ والسّــعاية وقصــة حبيبــة بنــت اريــق :ه ـ الرّوايــة لــا جانبــان :جانــت
قصولي وجانت فق ـي ،قمّـا اجلانـت االصـولي ف ـو ج جـواا العمـ بـالعرف( .)71والعـرف
متةل حست الزمان واملكان ه قال القراج :العوائد والعـادة لبـة معنـى مـن املعـاني علـى
الناد ،وقد تكون ه الةلبة ج سائر األقاليم.. .ف

العادة يقضى ب ا عندنا ملا تقـدن

من االستصاااه( . )72هوقشار اإلمان الشاجة

قنّ ايـتكف العوائـد لـيأ ايتكفـا ج

قص شرعي و ا ايتكف ج رجوز ك مادة

قصـ شـرعي حيكـم بـ علي ـاه(. )73
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والسّعاية املستشـ د ب ـا ،ال تزيـد علـى كون ـا عرفـا ايتـ متكـ املـرقة الرّيفيـة الّـي
قضت عمرها ج العم مع اوج ا من بعت ما اجتمع لدي من مال.
فـــك يصـــح مـــن ناحيـــة الباـــل الفق ـــي ومـــن ص بنـــا األحكـــان الفق يـــة ج الشّـــريعة
االســكمية اعتبــار فتــوى مبنيــة علــى عــرف حمــت قساســا لبنــا حكــم شــرعي ديــز
االشةا القانوني ج األموال ،ومقاةة قموال الزوج  ،وما ج ذلك من اسـتباحة حلـقّ
امللكية وانت ا للاقو .

فتكــون روايــة حبيبــة بنــت اريــق ناالــة يكــن ردّهــا قو األي ـ ب ــا حســت املصــاحل
املرسلة وسد ال رائع.
قما اجلانت الفق ي ف و تكييف حقّ الزّوجة ج املال على قساد املضاربة ف ا احلـقّ
ج مــال الــزّوج ةســت اســتاقاق ا ألصــل ( ..)74وهــو يلــزن انعقــاد عقــد املضــاربة بــ
الزوج قو يتبو عرف سار العم ب كما سبق .
 -0قنّ يتعار

مع الشّريعة ،وذلك من حيل النّ ي عن قك قموال النّاد بالبــاج ،

وي دن قحكان النّفقة واملتعة واإلر  ،ناهيك عن اإلدرار بافراد األسرة اآليـرين الّـ ين
ساهموا ج تشكي الثّروة ،كمـا قنّـ يـدفع املقـبل علـى الـزّواج

جـرد ممتلكـات م

عنــد الـزّواج ،ومــا ج ذلــك مــن عنــا للنــاد( .)75وهــو مــا قكّــد بيــان حركــة التوحيــد
واإلصــكح املةربيــة؛ مبيّنــا قنّ هـ ا املشــروز في ـ مســاد باســتقكلية ال مّــة املاليــة للمــرقة
الثّابتــة ج الشّـــريعة ،كمـــا قنّــ سيفضـــي

التّنـــااز املـــالي بــ الـــزوج بـــدل املـــودّة

والرّ ة(.)76
 نّ تنصيف قموال الزّوج يكن قن يسبّت دررا ألحد الـزّوج علـى حـدّ سـوا ،فتطبيــق نظــان االشــةا القــانوني ســوف يفضــي بنــا

البكــا علــى املظلــوم مــن

األاواج؛ ألنّ نسا هم قد قي ن نصف قمـوالم دون املسـاهمة بـايّ فلـأ ج تكوين ـا(.)77
ويناقش ه ا بانّ قبـ عطـا الزوجـة نصـف ممتلكـا اوج ـا ،البـدّ مـن حسـاا كـ ّ
النّفقا الّي قنفق ا علي ا الزّوج من ابتدا احليـاة الزّوجيـة

يـون الطّـك  ،و نقاصـ ا

من الثّروة الزّوجية امل كورة ،يتم االقتسان.
 فساد قياد نصيت املرقة ج مال الزوج عند ح ّ الرّابطة الزّوجية علـى نصـيت املـرقةج امللا ربعا قونصفا ،فـالقر ن الكـريم قـد قعطاهـا املتعـة عنـد الطّـك َ :ومَتّعُـو ُهنّ
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عَلَى املُوسِعن قَدْرُ ُ ( ،)78فلوكان لا حقّ ألعطاها القر ن يّا ج حين .
 نّ املرقة ليست ملزمـة شـرعا باملسـاهمة ج اإلنفـا علـى بيـت الزّوجيـة ،فـ ذا فعلـتف نّ ــا تكــون متربّعــة .يتاسّــأ علــى ذلــك قنّ ـ مــا دان الشّــرز ،وحتّــى القــانون خ يلزم ــا
باإلنفـا علــى بيــت الزّوجيــة بشـتّى قنــواز النّفقــا  ،فلمــاذا تطالــت باملقابـ عنــد الطّــك
قووفاة الزّوج ،ما دان كان ج وسع ا ادّيار قموالا حتسّبا لتلك األيّان.

 ذا شــاركت الزّوجــة اوج ـا ج بنــا منــزل بــاموال كــبلة ،فمــا الّ ـ ي ينــع مــنتس يل باة ما معا كملك مشاز مـا دامـت هنـا مشـاركة ماليـة فعليّـة .و ذا كانـت
الزّوجة تعاون اوج ا ج نشاج امل

فكحة مثك ف نّ مـن حقّ ـا قن تطلـت األجـر ذا

كان مقصدها هواحلصول على األجر ،قمّا ن كانت نيّت ا هي معاونة اوج ـا فـك حـقّ
لا ج األجر .قمّا قن تكون تلك املساهمة مربّرّا للمطالبة ةقّ ـا ج االشـةا ج قمـك
اوج ا من ج ة قيرى ،ف وما يعدّ خمالفا للقواعد .وج ه ا السّيا نورد ككن صـاحت
البار الرّائق :هلوجا

بيت بقطن ف و ل  ،فةزلت املرقة ف ن قال ا زلي لي ف و لـ وال

قجر لا ،و ن قال ا زلي لنا ف ولما ولا قجر مثل ا ،و ن قـال ا زليـ ف ـو لـ  ،و ن قـال
ا زلي لنفسك ف ولاه(.)79
ومن الباحث املعاصرين الّـ ين ةثـوا نظـان االشـةا ج األمـوال الكعـة  ،حيـل
مــتم ةثـ قــائك بــانّ هـ ا النّظــان ريــت عــن الشّــريعة االســكمية ،وقنّ االســكن قسّــأ
لنظان واحد هو نظان انفصال األموال ،كما بيّن قنّ مكانية قبول االشةا املالي بـ
الـــزوج تطـــرح بصـــيةة املضـــاربة قو شـــركة العنـــان قو بواســـطة الوكالـــة قو بصـــور
اإلجارة( ،)80وهنا ال نكون ةاجة

تسميت اشةاكا ماليا قانونيا.

قما ج ا الفتـوى الرةيـة فقـد ذهـت الكـثل من ـا

رفـت كـ صـور االشـةا

املــالي التعاقديــة والقانونيــة  .من ــا مــا جــا عــن دار اإلفتــا املصــرية قولــا :هه ـ معاملــة
حديثة وعقد جديد ،بدق ج االنتشار واالنتقـال

اجملتمـع اإلسـكمي مـن تعـامك

ـل

املسلم القائمة على مبدق دي يقون عندهم على قساد هو قبدية احليـاة الزوجيـة،ً.....
وقن الطــك املــدني يتقاســم فيــ املطلــق مــع مطلقتــ قمــك كــ ّ ، ،،،وان اجلانــت
األكرب من مـلا الـزوج يكـون للزّوجـة ،وبـالعكأ ،ف ـي نتـاج منظومـة ياصـة .ومـع
اتصال العاخ بعض ببعت  ....بدق اجملتمع اإلسكمي يتايتر ب
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نستطيع قن

ع ه ا العقد مستظك باصـ فق ـي مـن األصـول املورويتـة ،وال قن نرجعـ
الشــركة وال

عقــد مــن العقــود املســماة ج الفق ـ اإلســكمي :ال

البــة وال

الوكالة ،وال ل ذلك...ه(.)81

كما جا جابة على سؤال ج موقع اإلسـكن سـؤال وجـواا هوالـ ي يظ ـر قن النظـان
امل ـ كور ج امللكيــة هــو مــن الشــروط الفاســدة ،ملــا يةتــت علي ـ مــن الةــرر الكــثل
اجل الة ،وقك قحدهما ملـال صـاحب بةـل حـق وهـ ا اخليـار ،وب ـ الصـورة املطلقـة،
يشم مـا ذا كـان قحـد الـزوج يعمـ ويكتسـت ،واآليـر ال يعمـ قصـك ،ومـع ذلـك
يشةكان ج ك كست يت دد لما ،ويلزمان ب لك قيضا ،وه ا ريت .وقـد تكـون
ه الصورة قريبة مما ذكر العلما من هشـركة األبـدانه بـان يشـة ايتنـان ج العمـ
بـدون مــال ،ويكونــان شــركا ج كـ مــا يكتســبان .ــل قن اإلمــان مالــك وكـ لك
ق

د يشةجان اتفا الصنعة ،وه ا ل موجود ج الصورة املسؤول عن ا...ه (.)82

لكن امع الفق اإلسكمي ج بيان حديل ققـرّ االشـةا ج األمـوال لكـن بشـرط
قن يكون ايتياريا ال ملزما :ه ذا ترادى الزوجان على اقتسـان قموالمـا عـن جيـت نفـأ
وايتيار ،ف نّ ال مانع شرعيا من ذلك ،وال دوا فر

ذلك علي م بالتعي امللزنه

()83

وهــو علــى خمالفت ـ لفتــوى دار األفتــا املصــرية ،يؤكــد رفــت االشــةا القــانوني
املتضمن االلزان بالشراكة املالية .
يامتــة:
يلصت الدراسة

اموعة من النّتائص:

 نظــان االشــةا القــانوني ج األمــوال كةــل مــن األنظمــة املاليــة الةربيــة ،قــد نشــانشاة عرفية وخ ينشا تطبيقا ملبدق املساواة بـ الـزّوج  ،يتـم تطـوّر مـن يـكل معطيـا
ك ّ اتمع حماوال التّكيف مع مبدقي احلرّية واملساواة.
 -قســاد النزاعــا املاليــة ج الةــرا النظــر

قنّ الــزّواج يــؤيتّر ج الودــعية املاليــة

للزّوج من ج ة؛ و لزان الزّوجـة باملشـاركة ج االنفـا املنزلـي ،مـن ج ـة قيـرى .بينمـا
دبطت الشّريعة االسـكمية العكقـة املاليـة بـ الـزّوج مببـدقين عظـيم  ،همـا :مبـدق
استقكل ال مّة املالية للزّوج  ،ومبـدق وجـوا اإلنفـا علـى الـزّوج وحـد  ،وهـو مـا يسـدّ
الباا قمان النّزاعا املالية املفةدة.
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ولقدجع الشّرز اإلسكمي مسالة ايتكط قمـوال الـزّوج

ذا تنااعـا ،مسـالة يتبـا

وليست مسالة حقّ قصلي.
 -حقّ الكدّ والسّعاية هو عـرف ج بعـت البـوادي املةربيـة ايتـ

ايـة حـقّ الزّوجـة

السّــاعية ج الباديـــة؛ وال يصــلح ليقـــاد عليــ تطبيـــق نظــان االشـــةا القــانوني .الّــ ي
هونظان ربي خمتلف األسأ والةايا التّشريعية.
 بنا على ذلك فاالشةا القانوني خمالف لقواعـد الشّـريعة اإلسـكمية ،قمّـا النّـزازاملالي ب الزّوج فيفص في حست ك ّ قضية وما توفّر في ا من دالئ  ،وينبّ النّـاد
تويتيق مساهمات م املالية وتاكيد االستقكلية املالية للزوج .
ومن توصيا البال:
 التّ ســيد الفعلــي ملبــدق االســتقكلية املاليــة ب ـ ال ـزّوج  ،مــع التّويتيــق فيمــا م ـصّالثّروا والعقارا .

 تطبيق مبدق ايتصاه الـزّوج وحـد باإلنفـا ؛ فـ ذا شـاركت الزّوجـة اوج ـا عقـاراقومشروعا ،فك بدّ من حتديد نيّت ا ج ذلك ،ه هي الت ار والتّعاون قن الشّراكة .فيـتمّ
حتديد نصيب ا بنا على ه ا العنصر اجلوهري ،وهوما حيفل احلقو ويقلّـ النّزاعـا
حدّ بعيد.
الوامـش واملراجـــع:
( -)1نعلا  ،قين ،ال مة املالية للمرقة ج الفق االسكمي ،جامعة الن اح الوجنية ،فلسط ،6338 ،
ه .09
( -)2الشــافعي ،حممــد ابــن ادريــأ ،األن ،اعتنــى ب ـ حنــان ابــن عبــد املنــان ،بيــت األفكــار الدوليــة،
الريــا  ،الســعودية ،جــد،

د ،ه  .618 -619/0الب ــوتي ،منصــور بــن يــونأ ابــن ادريــأ ،شــرح

منت ى اإلرادا  ،حتقيق عبد اد بن اوسن الةكي ،ط  ،4888 ،4ه .181/6
( -)3العربي بلااج :قحكـان الزوجيـة و يتارهـا ،دار هومـة ،اجلزائـر ،6340 ،ه ،13العـزاوي ،ال مـة
املالية للزوج دراسة مقارنة ،منشورا احللة احلقوقية ،ط  ،6343 ،4ه 437وما بعدها .
( -)4قنظـــر :لقشـــلي فاجمـــة الزهـــرا  :املســـاواة بـ ـ الـــزوج ج واجـــت االنفـــا  ،دراســـة ج املطلـــت
واملربرا  ،الة قةا ودراسا  ،جامعة ايان عاشور ،اجللفة ،اجلزائر ،عدد . 6346 ،8
( -)5سورة النسا  ،ية .1
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( -)6الشافعي ،حممد ابن ادريأ ،مرجع سابق ،ه  ،.618-619/0وقنظر لقشلي ،فاجمة الزهرا ،
قحكــان االلتــزان املــالي ج األحــوال الشخصــية -دراســة مقارنــة ب ـ الفق ـ االســكمي وقــانون األســرة
اجلزائري -رسالة دكتورا  ،جامعة باتنة  ،4كلية العلون االسكمية ،6349 ،ه.00-06
)(7

- COJEVE, Alexandre, Esquisse d’une phénoménologie du droit, Galimare, 1981,
p 485.
)(8
- STECK, Philippe, Droit et Famille, Paris, Economica, p15.
)(9
- ibid, p16.
)(10
- ibid.
)(11
- STECK, Philippe, ibid, p.18, MALAURIE, Philippe, AYNES, Laurent, Les
régimes matrimoniaux, Paris, Editions Juridiques Associeés, 2004, p.34, Pichard,
Marc, Genre et rapports patrimoniaux entre époux, in La loi et le Genre, études
critiques de droit francais, c.n.r.s Editions, Paris, 2014, p339.

قعطيت األهلية الكاملة للمرقة املتزوجة ج فرنسا ج  49فيفري  4809وققرّ قانون  60ديسـمرب4890
املساواة ب الزوج ج تسيل قموالما وقموال قوالدهما.
STECK, Philippe, ibid, p10.
)(12
- MALAURIE, Philippe, AYNES, Laurent, Les régimes matrimoniaux, Paris,
Editions Juridiques Associeés, 2004, p01.

( -)13املادة  01من اجمللة التونسية األمـر املـؤرخ ج  2حمـرن40 4072او  4802يتعلـق ب صـدار الـة
األحوال الشخصية .كما نصت املادة  26من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ،وك لك :املادة ،00
فقــرة  ،1مــن قــانون األحــوال لشخصــية املةربــي ،وقيضــا :املــادة  ،18مــن املدونــة اجلديــدة رقــم 7-0
الصادرة ج. 6331
( -)14األمر رقم  09-70املؤرخ ج رمضان عان  4080املوافق لـ  62سبتمرب سنة  4870املتضمّن القانون
املدني املعدّل واملتمّم ،اجلريدة الرةية ،العدد ،79 :املؤرّخ ج  03سبتمرب .4870
( -)15القانون رقم  44-91مؤرخ ج رمضان  4131املوافق ل 38يونيو 4891يتضمن قانون األسرة معدل
ومتمم باألمر  36-30املؤرخ ج  67فرباير  ،6330اجلريدة الرةية ،العدد ،40 :املؤرّخ ج  67فرباير
.6330
)(16

- Steck, Philippe, op.cit, p.25.
« On appelle régime matrimonial l’ensemble des règles relatives aux rapports
pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers », François Terré, Fennouillé
Dominique, op.cit, p. 355.

( -)17الكعة ،االشةا املالي ،دار النفائأ ،األردن ،ط ،6343 ،4ه079
)(18

- Malaurie, Philippe, AYNES, Laurent op.cit, p.19.
- ibid
)(20
- ibib
)(21
- ibid, p.16.
)(22
- Pichard, Marc,, Genre et rapports patrimoniaux entre époux, in La loi et le
Genre, études critiques de droit francais, c.n.r.s Editions, Paris, 2014, p.3390
)(19
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)(23

- Malaurie, Philippe, AYNES, Laurent op.cit. p. 16.
- ibib
)(25
- Pichard, Marc, op.cit, p.313
)(26
- Malaurie, Philippe, AYNES, Laurent op.cit., p 17.
)(27
- ibib 18.
)(24

( -)28العـــزاوي ،عمـــر صـــكح م ـــدي احلـــافل ،ال مـــة املاليـــة للـــزوج ج الفقــ اإلســـكمي والقـــانون
الودعي ،دراسة مقارنة منشورا احللة احلقوقية ،ه ،604شامي ،ق د قـانون االسـرة اجلزائـري
جبقا الحد التعديك  ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،6343 ،ه .418-419
- Malaurie, Philippe, AYNES, Laurent op.cit. p. 63.

)(29

و ج باقي الدول الةربية نكحل التطور ذات للنظان املالي مفصـك وملزمـا ،ومركـزا علـى يتـك قضـايا
قساسية؛ املساهمة ج نفقا األسرة ،التضامن ج الديون املنزلية و اية املسكن العائليIbid, p.12.
- Malaurie, Philippe, AYNES, Laurent op.cit., p.12.
)(31
- Ibid, p.10.
)(30

( -)32املادة  4136من القانون املدني الفرنسي.
- André Lucas, Code civil, Lexis Nexis Litec, Paris, 25ème édit, 2006p.820.
- Ibid .

)(33
)(34

( -)35احلمداني ،رعد مقـداد ،النظـان املـالي للـزوج  ،الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر والتوايـع ،عمـان،
 ،6330ط ،4.ه.23
( -)36الداودي عمار عبد الواحد عمار ،العكقـا بـ الـزوج  ،جدليـة الت ديـد والتقليـد ج القـانون
التونسي واملقارن ،مركز النشر اجلامعي ،تونأ ،6337 ،ه.162
( -)37ةــــي ج تــــونأ نظــــان االشــــةا ج األمــــك  ،جــــا حتــــت عــــدد 81لســــنة  4889املــــؤرخ ج
نوفمرب ،4889املطبعة الرةية التونسية:
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX-2388-115bHpkYXdTCd/RechercheTexte/SYNC-65020765

يون  ،6364/32/48الساعة.46 :60 :
وقــد شــرحت الــة األحــوال التونســية ،لقشــري ،فاجمــة الزهــرا  ،العقــد املــالي ب ـ الــزوج  ،الــة
الباحــل للدراســا األكادييــة ،تصــدر عــن كليــة احلقــو والعلــون السياســية ،باتنــة ،العــدد احلــادي
عشر ،جوان . 6347
( -)38املادة  ،18من املدونة اجلديدة رقم  7-0الصادرة ج . 6331
( -)39املادة  07من القانون  44-91معدلة باألمر  36-30املتضمن قانون األسرة السابق ال كر.
( -)40االشةا ج األمك ب الزوج  ،انةنت موقع واارة العدل لل م ورية التونسية
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/references-juridiques/droits-etdemarches/Communaute-biens.pdf

يون  6364/32/48الساعة 46 :31
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( -)41العياشــي الليــا  ،ســلوى ،حقــو املــرقة ج تــونأ مــن املســاواة

الشــراكة ،مركــز الباــو

والدراسا  ،والتويتيق حول املرقة ،الكريديف ،6 337 ،ه.01.
( -)42املرجع نفس .
( -)43احلمروني ،نزار ،االشةا ج األمك ب الزوج  ،موقع املدونة التونسية،
Attounssia.com/2006/ blogspot-1166382426822664291.html

بتاريخ.46/30/42 :
( -)44قانون احتادي رقم  69لسنة  ،6330قانون األحوال الشخصية ،مادة .26
( -)45الكعة ،يليفة علي ،مرجع سابق ،ه.78
( -)46انظر :الفقرة ج من املادة  42من اتفاقية القضا علـى مجيـع قشـكال التمييـز دـدّ املـرقة ،قنةنـت
موقع األمم املتادة
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf0

( -)47العزاوي ،عمر صكح م دي احلافل ،مرجع سابق ،ه.040
( -)48بوجاهر نورة ،العكقا املالية ب الزوج ب حمدودية الـنصّ وتطـور الواقـع ،رسـالة لنيـ دبلـون
الدراسا العليا امل تخصصة ج امل ن القضـائية والقانونيـة ،جامعـة حممـد اخلـامأ ،الربـاط ،املةـرا،
السنة اجلامعية  ،6339-6337ه.62 -0
( -)49العزاوي ،عمر صكح م دي احلافل ،مرجع سابق ،ه.040
()50

/دولية/شيخ-األاهر-للمـرقة-نصـيت-مـن-يتـروة- https://www.al-madina.com/article/730904-

اوج ا
يون  6364/32/36الساعة.05 :30 :
( -)51سورة النسا  ،ية .63
( -)52حيل يقول قحدهم :هوب لك كل يتب التعبل عن حق وحق كـبل مـن مـال يعطـى لـ ا النـوز مـن
املطلقا الكئي قبل حيات نّ ج يدمة احلياة الزوجية يتم بقـدرة قـادر ر ـت الـزوج ج الطـك ال لسـبت
الّ استبدال اوج مكان اوجه .قنظـر

ـادي ،دريـأ ،تقسـيم املمتلكـا اوصـلة يـكل الـزواج ،عـن

امللكي حس  ،مرجع سابق ،ه.81
(-)53

ادي ،دريأ ،مرجع سابق ،ه  .82الكعة ،يليفة علي ،مرجع سابق ،ه .424

(-)54

ادي ،دريأ ،مرجع سابق ،ه .82

( -)55املرجع نفس .
( -)56سورة البقرة ،ية .601
( -)57بلاركة ،كمال ،حقـو املـرقة العاملـة عنـد النـواالي املةاربـة ،حـق الكـد والسـعاية وذجـا،
ةل مقدن

ملتقى حالة مدونة األسـرة املةربيـة علـى الفقـ املـالكي ج مسـائ مـا جـرى بـ العمـ

قنةنت //portail.arid.my .
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يون  6364/32/36الساعة .32 :49
( -)58املزكلدي ،عمر ،ما مدى مكانية اعتمـاد حـق الكـد والسـعاية كاسـاد إليتبـا املسـاهمة ج
األموال املكتسبة ب الزوج

وفق املادة  18من مدونة األسرة ،انةنتMarocDroit.com :

يون الثكيتا  41جانفي 6341
( -)59املزكلدي ،عمر ،مرجع سابق .
( -)60املرجع نفس .
( -)61املرجع نفس .
( -)62املرجع نفس .
( -)63البيضاوي ،حممد بن ق بي بكر الشابي ،املن ـ العـ ا املسلسـ  ،شـرح نظـم قبـي ايـد اجلشـتيمي
عن امللكي حس  ،مرجع سابق ،ه 66وما بعدها .
( -)64مؤمن حممد ،حق الكد والسعاية ،ه  ،422نقك :عن شامي ق د ،مرجع سابق ،ه .402
( -)65خ نعثر على مصدر حاديتة حبيبة بنت اريـق ،العثمـاني ،حممـد السوسـي ،قلـواح جزولـة والتشـريع
اإلسكمي ،عن حس  ،امللكي ،نظان الكد والسعاية ،مرجع سابق ،ه .00/6
( -)66حــق الســعاية و ةوليــة الوصــية الواجبــة ،رقي للمناقشــة ،النقيــت مصــطفى الريســوني ،عــن
حس  ،امللكي ،نظان الكد والسعاية ،ه .21/6
( -)67حس  ،امللكي ،نظان الكد والسعاية.06/6 ،
( -)68الكد والسعاية -قـانون قالـي مـااال خ ينصـف بعـت النسـا ....نشـر ج االحتـاد االشـةاكي يـون
.6341-32-62
http://www.maghress.com/alittihad/199359

يون .6341-46-67
( -)69املرجع نفس .
( -)70شامي ق د ،مرجع سابق ،ه .402
( -)71عالي ،ساخ سرور ،ملتقى قه التفسل ،قنةنت
https://vb.tafsir.net/forum

يون  6364/32/36الساعة .39 :40
( -)72ريــا

حممــد ،قصــول الفتــوى والقضــا ج امل ـ هت املــالكي ،مطبعــة الن ــاح ،الــدار البيضــا ،

املةرا ،4882 ،ه.100
( -)73الشـاجة ،قبــو سـاا  ،املوافقــا  ،دار ابــن عفـان للنشــر والتوايــع ،اخلـرب ،اململكــة الســعودية،
ط.4882 ،4اجلز  ،6ه  ،184مرجع سابق ،ه..100
( -)74عالي ،ساخ سرور ،مرجع سابق ،قنةنت.

2228

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

االشرتاك املايل القانوني للزوجني يف الشريعة والقانون __________ أمحد بولقصيبات ـ فاطمة الزهراء لقشريي

( -)75حركة التوحيد واإلصكح ،موقفنا من يطة العم الوجنية إلدماج املرقة ج التنميـة عـن احلسـ ،
امللكي ،نظان الكد والسعاية ،املرجع نفس  ،ه . 28/6
( -)76املرجع نفس .
( -)77الكعة ،يليفة علي ،مرجع سابق ،ه.420
( -)78سورة البقرة قية  ،602الكعة ،يليفة علي ،مرجع سابق ،ه.420
( -)79ابــن

ــيم ،ايــن الــدين ابــن بــراهيم ،الباــر الرائــق ،دــبط ويــرج قحاديث ـ اكريــا عمــلا ،

منشورا علي بيضون ،دار الكتت العلمية 4892 ،مرجع سابق.061/0 ،
( -)80املرجع نفس  ،ه.423
( -)81موقع اسكن ويت قنةنت
ttps://www.islamweb.net/ar/fatwa/130329 /

يون  6364/32/36الساعة.8 :63 :
( -)82موقع االسكن سؤال وجواا قنةنت
https://islamqa.info/ar/answers/159167

يون  6364/32/36الساعة.43 :33 :
( -)83منظمة التعـاون اإلسـكمي ،امـع الفقـ اإلسـكمي الـدولي ،قـرار رقـم (11/23)667 :بشـان قيتـر
عقد الزوجية على ملكية الزوج قنةنت
https://www.iifa-aifi.org/ar/4899.html
يون  6364/32/36الساعة.46 :43 :
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