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ر�صالـــة للقـــارئ

احلقوق  فى  اجلميع  بني  للم�ساواة  يدعو   ، الفطرة  دين  هو  الإ�سالم  كان  ملا 

والواجبات، دون نظر اإىل دين اأو عقيدة اأو جن�س اأو لون ..

فاإنه اإزاء ما حدث من اجتاهات �سلبية بعد ثورة 25 يناير، اأدت اإىل ت�ساعد 

كفاحها  مراحل  خالل  حقوق  من  عليه  ح�سلت  مما  املراأة  حلرمان  التوجه 

ون�سالها ..

فق��د  راأى املجل���س اأهمي��ة تو�سي��ح بع���س الق�ساي��ا، وال��رد عل��ى م��ا يث��ار 

م��ن ادع��اءات خاطئ��ة، فيما يتعل��ق بحقوق امل��راأة ف��ى ال�سريع��ة الإ�سالمية 

الت��ى �سّدق��ت عليه��ا م�س��ر.. فت��م تكلي��ف بع���س  الدولي��ة  والتفاقي��ات 

املتخ�س�س��ني من رجال الفك��ر والقانون وال�سريعة للت�س��دى لهذه الدعاءات 

من خ��الل عدد من الكتيبات ال�سارح��ة لق�سايا املراأة وحقوقه��ا فى ال�سريعة 

والقانون والتفاقيات الدولية.

الذين   ، العلماء واخلرباء  ولذا يتقدم املجل�س بال�سكر والتقدير ملجموعة 

�ساركوا فى اإعداد هذه الكتيبات، تنفيًذا لأهداف املجل�س فى تعزيز دور املراأة 

التى  اخلاطئة  املوروثات  تغيري  فى  للم�ساهمة  وتو�سيحًا   ، حقوقها  وحماية 

ت�سىء اإىل �سورة املراأة .

              ال�صفرية / مرفت تالوى 

                                     رئي�س املجل�س القومى للمراأة 
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تقديـــــــم

الق�سايا  اأهم  من  واحدًة  امل�سرى،  املجتمع  فى  الزواج  م�سكلة  ثل  تمُ

ال�سرع  اأحكام  التحايل على  البع�س  ملا يرتبط بها من حماولة   ، الجتماعية 

اأو القانون لإحلاق ال�سرر بحقوق املراأة، وما ي�ستتبعه ذلك  من خماطر  على 

الأ�سرة واملجتمع باأ�سره..، وفى هذا الإطار تربز �سور الزواج املبكر ، والزواج 

العرفى ، تعدد الزوجات ، وما يتعلق  بها من اإ�سكاليات قانونية واآراء فقهية ، 

تقت�سى عالجًا لأ�سباب تفاقم هذه الظواهر داخل الأ�سر امل�سرية، والتوعية 

مب�سارها .
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حقوق املراأة فى جمال الأحوال ال�صخ�صية 

اإ�صكاليات الزواج من الوجهة القانونية

مقدمة: 

�إىل  تتحول  �لتى  �الجتماعية،  �لق�ضايا  ببع�ض  �مل�ضرى  �ملجتمع  فى  �لزو�ج  يرتبط 

�لقانون  �أو  �ل�ضرع  �أحكام  على  �لتحايل  �لبع�ض  حماولة  من�ضوؤها  �جتماعية  م�ضكالت 

للو�ضول �إىل حتقيق ما يعتربونه نفعاً، وهو فى حقيقته يلحق �ضرر�ً بالغاً بحقوق �ملر�أة، 

�لتى تكون �ل�ضحية �الأوىل لهذ� �ال�ضتغالل �ل�ضيئ الأحكام �لدين. لذلك يلزم �لرتكيز 

على هذه �لق�ضايا �الجتماعية و�مل�ضكالت �ملرتبطة مبو�ضوع �لزو�ج و�لتوعية مبخاطرها 

على �ملر�أة و�الأ�ضرة و�ملجتمع باأ�ضره. 

و�ضوف نعر�ض فى هذ� �لكتيب الأهم هذه �الإ�ضكاليات من �لوجهة �لقانونية ب�ضفة 

هذه  فى  �لفقهية  �الآر�ء  عن  �لقانونية  �جلو�نب  نف�ضل  �أن  ميكن  ال  ولكننا  �أ�ضا�ضية. 

�ملو�ضوعات. 

اأوًل: الزواج املبكر

يرتتب على �لزو�ج �ملبكر للفتيات م�ضاوئ كثرية �أهمها: 

يعمق عدم  ما  وهو  �الأ�ضرة،  د�خل  فى  �لزوجني  بني  متو�زنة  1-  خلق عالقات غري 

�لتكافوؤ فى م�ضتوى  �لو�حدة نتيجة عدم  �الأ�ضرة  �مل�ضاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة فى 

�لتعليم و�ملركز �ملهنى �أو �لوظيفي. 

للتفرغ  �لزو�ج  مبجرد  �لتعليم  تركهن  نتيجة  �لفتيات  بني  �الأمية  ن�ضبة  2-  زيادة 

للحمل �ملبكر و�لوالدة ورعاية �الأطفال. 

3-  تعر�ض �لفتيات لكثري من �الأ�ضر�ر �ل�ضحية �لتى ترتتب على  �حلمل و�لوالدة 
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للمر�أة  و�لعامة  �الإجنابية  �ل�ضحة  على  ذلك  يوؤثر  �لغالب  وفى  �ضن مبكرة،  فى 

تاأثري�ً ي�ضتمر طيلة حياتها.

4- ز يادة عدد �ل�ضكان ب�ضبب طول فرتة �خل�ضوبة لدى �ملر�أة، وهى زيادة ترهق �الأ�ضرة 

�القت�ضادية  �لظروف  ظل  فى  �أفر�دها  متطلبات  مو�جهة  على  تقوى  ال  �لتى 

�ل�ضعبة �لتى مير بها �ملجتمع �مل�ضرى فى �ل�ضنو�ت �الأخرية. وال يخفى تاأثري 

زيادة عدد �أفر�د �الأ�ضرة مبا يجاوز �إمكاناتها �ملادية على �إفر�ز ظو�هر �ضلبية فى 

�ملجتمع مثل ظاهرة �أطفال �ل�ضو�رع وعمالة �الأطفال وزياد ن�ضبة �الأمية و�نت�ضار 

�الأمر��ض وتعاطى �ملخدر�ت ... �إلخ. 

اأ- الزواج املبكر من املنظور احلقوقى الدويل: 

حتظر �التفاقية �لدولية للق�ضاء على كافة �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة زو�ج �الأطفال 

و�الأنثى.  �لذكر  تفرقة بني  دون  �لزو�ج  ل�ضن  �أدنى  بو�ضع حد  �لدول  وتلزم  وخطبتهم، 

وقد �ضدقت م�ضر على هذه �التفاقية مع �لتحفظ على �ملادة 16 �لتى ن�ضت فى فقرتها 

�لثانية على �ضرورة حتديد �ضن �أدنى للزو�ج. 

�ل�ضن  1994 برفع  �ضنة  �أو�ضت فى  �ملر�أة قد  �لتمييز �ضد  �لق�ضاء على  وكانت جلنة 

�لدنيا للزو�ج �إىل �لثامنة ع�ضرة بالن�ضبة للفتيات و�لفتيان على �ل�ضو�ء. كما �أو�ضت جلنة 

حقوق �لطفل فى �ضنة  2003 �لدول با�ضتعر��ض �لت�ضريعات و�ملمار�ضات بغية رفع �ل�ضن 

�الأدنى للزو�ج �إىل �لثامنة ع�ضرة بالن�ضبة للفتيات و�لفتيان على �ل�ضو�ء.

ب- الزواج املبكر من املنظور القانونى امل�سري: 

كان �مل�ضرع �مل�ضرى يحدد �ضن توثيق �لزو�ج ب�ضت ع�ضرة �ضنة للفتاة وثمانى ع�ضرة 

�ملوثق  �لزو�ج مبعرفة  �ل�ضن عدم جو�ز توثيق  بلوغ هذه  �ضنة للفتى. ويرتب على عدم 

�ملخت�ض، وكذلك عدم قبول �لدعاوى �لنا�ضئة عن عقد �لزو�ج �إذ� كانت �ضن �لزوجة تقل 
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عن �ضت ع�ضرة �ضنة ميالدية �أو كانت �ضن �لزوج تقل عن ثمانى ع�ضرة �ضنة ميالدية وقت 

رفع �لدعوى. 

بيد �أن �لتفرقة فى �ل�ضن �الأدنى للزو�ج بني �لفتى و�لفتاة كانت خمالفة لالتفاقية 

�لدولية للق�ضاء على كافة �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة )�ل�ضيد�و( من وجهني: 

ما  للزو�ج على خالف  �الأدنى  �ل�ضن  �أنها متييز بني �جلن�ضني فى خ�ضو�ض  �الأول: 

تق�ضى به �التفاقية وما �أو�ضت به جلنة �لق�ضاء على �لتمييز �ضد �ملر�أة. 

�لثاين: �أنها ت�ضمح بزو�ج �لطفلة على خالف ما تق�ضى به �التفاقية �لتى حتظر زو�ج 

�لطفل �أو خطوبته. فقانون �لطفل �مل�ضرى يعترب من مل يجاوز �لثامنة ع�ضرة طفاًل،  

�أى حال  �ل�ضاد�ضة ع�ضرة،  وقانون �الأحو�ل �ل�ضخ�ضية كان ي�ضمح  بزو�ج �لفتاة فى �ضن 

كونها طفلة طبقاً لقانون �لطفل. 

وقد عالج �مل�ضرع �مل�ضرى هذ� �خللل موؤخر�ً مبنا�ضبة تعديل قانون �لطفل بالقانون 

126 ل�ضنة 2008، �لذى �أ�ضاف �إىل قانون �الأحو�ل �ملدنية، �ملادة 31 مكرر�ً �لتى تن�ض على 

�ضنة ميالدية  ثمانى ع�ضرة  يبلغ من �جلن�ضني  ملن مل  زو�ج  توثيق عقد  »ال يجوز  �أنه: 

كاملة«.

ويالحظ على هذا الن�س ما يلي: 

1-  �أنه ال يحظر زو�ج من هم دون �لثامنة ع�ضرة، بل هو يحظر توثيق �لزو�ج ملن مل 

يبلغ  من �جلن�ضني �ضن �لثامنة ع�ضرة.  وعلى ذلك يفتح هذ� �لن�ض باب �لزو�ج 

�لعرفى ملن هم دون هذه �ل�ضن، و�لزو�ج �لعرفى ي�ضر بحقوق �ملر�أة وقد يوؤدى �إىل 

�ضياعها كلية. 

2-  يرتتب على عدم بلوغ �أحد �لزوجني �ل�ضن �لقانونية عدم قبول �لدعاوى �لنا�ضئة 

2000 على عدم  ل�ضنة   1 �لقانون رقم  17 من  �ملادة  �لزو�ج. حيث تن�ض  عن عقد 
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قبول �لدعاوى �لنا�ضئة عن عقد �لزو�ج �إذ� كان �ضن �أحد �لزوجني �أقل من ثمانى 

ع�ضرة �ضنة وقت رفع �لدعوى، ولو كان �لزو�ج قد مت توثيقه باملخالفة للقانون 

باأن كانت �ضن �أحد �لزوجني �أقل من ثمانى ع�ضرة �ضنة ميالدية. 

�لزوجني  �أحد  �ضن  وكانت  زو�جاً  وثق  �إذ�  وجنائياً  تاأديبياً  �ملوثق  �لقانون  3-  يعاقب 

�أقل من ثمانى ع�ضرة �ضنة ميالدية كاملة. وتقوم جناية �لتزوير فى  �أو كليهما 

�أو  �لزوجني  �ضناً الأحد  �لزو�ج  �لذى يثبت فى عقد  �ملوثق  حمرر ر�ضمى فى حق 

كليهما على غري حقيقتها، �أى �أكرب من �ل�ضن �حلقيقية الإخفاء �ملانع �لقانونى 

من توثيق �لزو�ج. ويكون وىل �أمر �لفتاة م�ضوؤواًل جنائياً بو�ضفه �ضريكاً فى جناية 

�لتزوير �لتى يرتكبها �ملوثق �إذ� قدم وثيقة �أو بياناً الإثبات �ضن �لفتاة �أو �لفتى على 

غري حقيقته.

ويعتمد �ملوظف �ملخت�ض فى معرفة بلوغ �أحد �لزوجني �ل�ضن �لقانونية على �ضهادة 

�مليالد �أو �أى م�ضتند ر�ضمى �آخر ثابت فيه تاريخ �مليالد. وفى �الأحو�ل �لتى يجوز فيها قبول 

�ل�ضهادة �لطبية بتقدير �ضن �أى من �لزوجني، يجب �أن تكون �ضادرة من �لطبيب �ملخت�ض 

بتفتي�ض �ل�ضحة �أو �لوحدة �ل�ضحية، و�أن تل�ضق بها �ضورة فوتوغر�فية حديثة لطالب 

�لزو�ج يختم عليها وعلى �ل�ضهادة معاً بخامت �جلهة �لر�ضمية �لتى �ضدرت عنها ويوقع 

عليها �لطبيب �لذى �أجرى تقدير �ل�ضن ويب�ضم على �ل�ضهادة باإبهام �ليد �ليمنى للطالب.

وعلى �لرغم من �لن�ضو�ض �لقانونية �لتى حتظر �لزو�ج دون �ل�ضن �لقانونية، جند 

�لقانونية.  بالن�ضو�ض  تتقيد  ال  �لفعلية  �ملمار�ضة  باأن  ي�ضهد  �مل�ضر  �ملجتمع  و�قع  �أن 

فاالآباء يزوجون �لفتيات دون �ضن �لثامنة ع�ضرة، وال يرتدد كثري من �ملاأذونني فى تزويج 

�لقا�ضر�ت و�إثبات �ضن خمالفة حلقيقة �لو�قع فى عقود �لزو�ج رغم عقاب �لقانون على 

هذ� �لفعل جنائياً وتاأديبياً. ويتذرع �ملخالفون بال�ضريعة �الإ�ضالمية �لتى – وفقاً لهم – 

ال تلزم ب�ضن �أدنى للزو�ج. 
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ج- الزواج املبكر من منظور الفقه الإ�سالمي: 

بني  �لتفرقة  يقر  نَّة  �ل�ضُّ �أو  �لقر�آن  فى  و�لداللة  �لثبوت  قطعى  ن�ض  يوجد  -  ال 

�جلن�ضني فى �ل�ضن �الأدنى للزو�ج، �أو يحدد �ضناً �أدنى للزو�ج. 

للفقهاء  �جتهاد  وهو  و�لفتاة،  للفتى  �لبلوغ  �ضن  �لزو�ج هو  �ضن  �أن  �لفقهاء  يقرر    -

�نق�ضم حوله �لر�أى فيما بينهم. و�ضن �لبلوغ تختلف باختالف �لبيئات، كما تختلف 

بالن�ضبة للفتى عنها بالن�ضبة للفتاة. 

-  فى وجود هذ� �الختالف، ال يوجد مانع �ضرعى يحول دون قيام وىل �الأمر – فى 

�إطار �ضلطته �لتنظيمية – بتحديد �ل�ضن �الأدنى للزو�ج مر�عياً فى ذلك ظروف 

�ملجتمع وم�ضلحة �لزوجني. 

-  �أن م�ضاألة حتديد �ل�ضن �الأدنى للزو�ج هى – فى تقديرى – م�ضاألة طبية يرجع 

�أو �ضرعية تخ�ضع للفتوى دون  فيها �إىل �أهل �الخت�ضا�ض، ولي�ضت م�ضاألة فقهية 

�ال�ضتنارة بر�أى �أهل �الخت�ضا�ض.

�أن �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم  -  ال يقبل �الحتجاج فى هذ� �ملجال مبا روى عن 

قد تزوج زوجة فى �ضن �لتا�ضعة �أو دونها. فاحلق تبارك وتعاىل قد �خت�ض ر�ضوله 

باأحكام �قت�ضتها ظروف �لدعوة و�أحو�ل �لع�ضر، فال يجوز �لتحدى بها فى �أمور 

دنيوية بعد �أن تغريت ظروف �لزمان و�ملكان. 

تعديل  �ل�ضعب نحو  لدفع جمل�ض   2011 �ضنة  يناير   25 ثورة  بعد  -  جرت حماوالت 

�لقانون �لذى يفر�ض �ضناً �أدنى لتوثيق �لزو�ج وحماولة خف�ض �ل�ضن �إىل �لثانية 

ع�ضرة �أو دونها. وتلك حماوالت ينبغى �لت�ضدى لها حماية للفتيات ودفعاً لل�ضرر 

�ملحقق عنهن. وفى هذ� �خل�ضو�ض نهيب بالفقهاء �مل�ضلمني �ملعا�ضرين �أن يت�ضدو� 

الإي�ضاح مثل هذه �الأمور للنا�ض فى �ضوء �ملعطيات �لطبية �ملتعارف عليها. 
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-  نهيب بامل�ضرع �مل�ضرى �حرت�م �التفاقيات �لدولية �لتى تلزم بتحديد �ل�ضن �الأدنى 

للزو�ج مبا ير�عى م�ضلحة �لفتيات �مل�ضريات، وهى �تفاقيات ال تتعار�ض مع �أحكام 

�ضن  �لتفرقة بني �جلن�ضني فى  �لتى ال يوجد فيها ما يربر  �الإ�ضالمية  �ل�ضريعة 

�لزو�ج �أو �لنزول بال�ضن �إىل ما دون �ل�ضن �ملحددة فى �لقانون. 

�ل�ضن  دون  �لقا�ضر�ت  تزويج  على  ر�دعة  عقوبات  يقر  �أن  �مل�ضرى  بامل�ضرع  -  يجدر 

�الأ�ضر  تدفع  �لتى  �الأ�ضباب  عالج  على  �حلر�ض  مع  للفتيات،  حماية  �لقانونية 

�مل�ضرية – خا�ضة فى �لريف – �إىل تزويج �لفتيات فى �ضن �لطفولة. 

ثانيًا: الزواج العرفى

�لزو�ج �لذى ال يتم توثيقه مبعرفة �ملوظف �ملخت�ض، فهو زو�ج  �لزو�ج �لعرفى هو 

�ضرعى �إذ� تو�فرت �أركانه و�ضروطه �ل�ضرعية، ولكنه زو�ج غري ر�ضمى لعدم تدخل �ملوظف 

عليه  وترتتب  كثرية،  الأ�ضباب  �مل�ضرى  �ملجتمع  فى  منت�ضر  �لعرفى  و�لزو�ج  فيه.  �لعام 

بع�ض �الآثار �ل�ضرعية و�لقانونية:

اأ- اأ�سباب انت�سار الزواج العريف: 

هناك اأ�سباب عدة تدفع اإىل ظاهرة الزواج العريف، منها: 

1-  �ضوء �الأحو�ل �القت�ضادية �لتى تعجز �ل�ضباب عن توفري تكاليف �لزو�ج، و�أهمها 

�لزو�ج  �إىل �ضيغة  �لزو�ج  فى  �لر�غبون  فيلجاأ  �لزوجية وجتهيزه،  �إيجاد م�ضكن 

غري �ملوثق.

2-  مغاالة بع�ض �الأ�ضر فى فر�ض �ضروط تعجيزية على �ل�ضباب �لر�غب فى �لزو�ج، 

دون  وغالباً  �الأ�ضرة،  مو�فقة  دون  �لعرفى  �لزو�ج  طريق  عن  تفاديها  فيحاولون 

علمها، �عتماد�ً على �أن �الأ�ضرة �ضوف تر�ضخ فى نهاية �الأمر وتو�فق على �لزو�ج 

دون �ضروط.
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3-  �ملكانة �الجتماعية للزوج قد تدفعه �إىل �لزو�ج �لعرفى �لذى يظل فى طى �لكتمان، 

حر�ضاً على �ضعور �لزوجة �الأوىل و�أوالده منها. 

بع�ضهن  فيقبل  �ل�ضن،  بهن  تقدم  �لالئى  �ملتزوجات  غري  �لفتيات  ن�ضبة  4-  زيادة 

بالزو�ج �لعرفى �لذى يجدن فيه حاًل مل�ضكلة �لعنو�ضة، على �لرغم مما ينطوى 

عليه من خماطر بالن�ضبة للفتاة تتمثل فى �الإنكار ورف�ض �العرت�ف باالأوالد �إىل 

غري ذلك.

معا�ض  مثل  بها،  يتمتعن  مالية  ميزة  فقد  من  و�لفتيات  �لزوجات  بع�ض  5-  خ�ضية 

�لزوج �ملتوفى �أو �الأب �إذ� تزوجن زو�جاً موثقاً. كذلك خ�ضية �ملطلقة من حرمانها 

من ح�ضانة �ضغارها من �لزوج �الأول �إذ� تزوجت ، فتلجاأ �إىل �لزو�ج �لعريف.

6-  رغبة بع�ض �الأ�ضر فى تزويج بناتهن �لقا�ضر�ت دون �ل�ضن �لقانونية للزو�ج وهى 

�لثامنة ع�ضرة، حيث ميتنع �ملوثق عن �إبر�م هذ� �لزو�ج و�إثباته فى وثيقة ر�ضمية، 

حدث  �إذ�  �لفتاة  حقوق  �ضياع  عليه  يرتتب  �لذى  �لعرفى  �لزو�ج  �إىل  فيلجاأون 

�خلالف قبل بلوغها �ل�ضن �لقانونية �لتى جتيز توثيق �لزو�ج.

ب - اآثار الزواج العريف: 

�لزو�ج �لعرفى -كما قلنا- زو�ج �ضرعى �إذ� تو�فرت �أركانه و�ضروط �ضحته من �لناحية 

�ل�ضرعية. لذلك ترتتب عليه بع�ض �الآثار �ل�ضرعية و�لقانونية �لتى ال تتماثل متاماً مع 

�آثار �لزو�ج �ملوثق، على �لتف�ضيل �لتايل:

1- الأ�سل عدم قبول الدعاوى النا�سئة عن الزواج العريف:

ن�ضت �ملادة 17 من �لقانون رقم 1 ل�ضنة 2000، على �أنه: »ال تقبل عند �الإنكار �لدعاوى 

�لنا�ضئة عن عقد �لزو�ج .... ما مل يكن �لزو�ج ثابتاً بوثيقة ر�ضمية...«. مفاد هذ� �لن�ض 

�أن كافة �لدعاوى �لنا�ضئة عن عقد �لزو�ج �لعرفى ال تقبل �أمام �لق�ضاء، فال يجوز للمر�أة 
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�أن ترفع دعوى ق�ضائية تطالب فيها باأى حق من حقوقها �ل�ضرعية �أو �لقانونية �لنا�ضئة 

عن عقد �لزو�ج. و�إذ� رفعت �لدعوى، و�أنكر �لزوج �لعالقة �لزوجية، حكمت �ملحكمة بعدم 

�لدعوى  �أن تكون  ي�ضتوى  للزو�ج.  �ملثبتة  �لر�ضمية  �لوثيقة  �لدعوى لعدم وجود  قبول 

�ملرفوعة من �ملتزوجة عرفياً هى دعوى زوجية �أو �إقر�ر بها �أو �أى دعوى �أخرى نا�ضئة 

عن �لزو�ج. 

 لذلك تتعر�ض �لفتاة �ملتزوجة عرفياً ملخاطر كثرية �إذ� �أنكر زوجها �لعالقة �لزوجية 

�أمام �لق�ضاء فى دعوى مرفوعة �ضده للمطالبة باأى حق من حقوق �ملر�أة �ملرتتبة على 

ب�ضبب عدم وجود  بعدم قبول دعو�ها  �لقا�ضى  �إذ ت�ضيع حقوقها عندما يحكم  �لزو�ج، 

�لوثيقة �لر�ضمية �ملثبتة للزو�ج. وال ي�ضتثنى من جز�ء عدم �لقبول �إال دعوى �لتطليق 

�أو �لف�ضخ دون غريها. 

2- ال�ستثناء: قبول دعوى التطليق اأو الف�سخ من الزواج العريف:

�أجاز �لقانون رقم 1 ل�ضنة 2000 قبول دعوى �لتطليق �أو �لف�ضخ بح�ضب �الأحو�ل دون 

غريها عند �الإنكار �إذ� كان �لزو�ج ثابتاً باأى كتابة )م2/17(. ويعنى ذلك جو�ز رفع دعوى 

بطلب �لتطليق �أو �لف�ضخ من �ملتزوجة عرفياً وتقبل دعو�ها على �لرغم من �إنكار زوجها 

للعالقة �لزوجية، وذلك ب�ضرط �أن يكون �لزو�ج �لعرفى ثابتاً باأية كتابة ولو كانت غري 

موثقة. يت�ضح من ذلك: 

-  �أن قبول دعوى �لتطليق �أو �لف�ضخ عند �الإنكار للعالقة �لزوجية هو ��ضتثناء من 

بالوثيقة  �لثابت  �لزو�ج غري  �لنا�ضئة عن  �لدعاوى  �لعام، وهو عدم قبول  �الأ�ضل 

�لر�ضمية. وتكون دعوى تطليق �إذ� كان �لزو�ج �لعرفى زو�جاً �ضرعياً �كتملت �أركانه 

و�ضروط �ضحته. �أما �إذ� كان �لزو�ج غري �ضرعي، ب�ضبب فقد�ن ركن �أو �ضرط ، كانت 

�لدعوى دعوى ف�ضخ لهذ� �لزو�ج.
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-  ي�ضرتط �لقانون لقبول دعوى �لتطليق �أو �لف�ضخ من �لزو�ج �لعرفى �أمام �لق�ضاء 

�أو حم�ضر  �ملتبادلة بني �لزوجني  �لر�ضائل  باأية كتابة، مثل  �أن يكون �لزو�ج ثابتاً 

�ضرطة ثابت فيه قيام عالقة �لزوجية بني �لطرفني �أو عقد �إيجار �ضقة ذكر فيه 

باأية كتابة،  �لزوجية  �لعالقة  �لقانون ي�ضرتط ثبوت   �لخ. لكن  �لزوجني...  ��ضم 

لذلك ال تكفى �ضهادة �ل�ضهود الإثبات قيام �لعالقة �لزوجية وقبول دعوى �لتطليق 

ال  �لتى  �لزوجة  من  �لدعوى  تقبل  ال  عليه  وبناء  �لعريف.  �لزو�ج  من  �لف�ضخ  �أو 

كان  ولو  �لزوجية  �لعالقة  لقيام  �إثباتاً  كان  �أياً  �لكتابى  �لدليل  تقدمي  ت�ضتطيع 

باإمكانها �إح�ضار من ي�ضهدون على قيام هذه �لعالقة.

-  ال يرتتب على ثبوت �لزو�ج �لعرفى باأية كتابة قبول �أية دعوى من دعاوى �لزوجية 

�لقانون بذلك عندما ق�ضر �ال�ضتثناء  �لف�ضخ، وقد �ضرح  �أو  �لتطليق  غري دعوى 

من عدم قبول �لدعاوى �لنا�ضئة عن �لزو�ج �لعرفى على دعوى �لتطليق �أو �لف�ضخ 

»دون غريهما«. �أما غريهما من �لدعاوي، فال تقبل �إال �إذ� كان �لزو�ج ثابتاً بوثيقة 

�لزو�ج �لر�ضمية دون غريها. 

-  يقت�ضر �أثر �حلكم بالتطليق من �لزو�ج �لعرفى فى حال �إنكار �لزوجية على �إنهاء 

�لتى ترتتب  �الآثار  ذلك من  �أما غري  منها.  �ملر�أة  �لزوجية فقط وحترير  ر�بطة 

على حكم �لتطليق من �لزو�ج �لثابت بالوثيقة �لر�ضمية، فال ترتتب على �حلكم 

بالتطليق من �لزو�ج �لعرفى فى حال �الإنكار. مثال ذلك �حلق فى �لنفقـة �لزوجية 

�ملطالبة  �لعرفى  �لزو�ج  بالتطليق من  لها  للمحكوم  �ملهر، فال يجوز  �أو  �الإرث  �أو 

ق�ضاًء باأى حق من هذه �حلقوق.

وت�ضري هذه �الأحكام �إىل �أن �مل�ضرع ق�ضد من هذ� �ال�ضتثناء م�ضاعدة �لفتيات �لالئى 

تورطن فى حاالت زو�ج عرفى ينكره �الأزو�ج على �لتخل�ض من هذ� �لزو�ج، بعد �أن تركهن 
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�الأزو�ج معلقات، فال هن متزوجات وال هن مطلقات حتى ميكنهن �لزو�ج مرة �أخرى. 

وهذ� �حلكم ��ضتحدثه �مل�ضرع �مل�ضرى الأول مرة بالقانون رقم 1 ل�ضنة 2000، ويعد من 

ينكره  عندما  �لعرفى  للزو�ج  �ضحية  هى  �لتى  للمر�أة  �لقانون  حققها  �لتى  �ملكت�ضبات 

�لفتيات  نو�ضى  �أننا  �إال  �ملر�أة،  يحقق م�ضلحة  �حلكم  هذ�  �أن  �لرغم من  وعلى  زوجها. 

و�أ�ضرهن باالإ�ضر�ر على عدم �ملو�فقة على �لزو�ج �لعرفى و�لتم�ضك باإثبات �لزو�ج بوثيقة 

ر�ضمية بال�ضروط �لتى تطلبها �لقانون. 

3- ثبوت الن�سب من الزواج العريف:

�لن�ضب للطفل �ملولود من �لزو�ج �لعرفى هو �حلق �لوحيد �لذى يثبت بهذ� �لزو�ج، 

و�لن�ضب حق للطفل ولي�ض حقاً للزوجة، لذلك مل يتطلب �لقانون الإثبات ن�ضب �ل�ضغري 

فيما  له  جريرة  ال  �لذى  �ملولود  حقوق  على  حفاظاً  ر�ضمياً  موثقة  �لزوجية  تكون  �أن 

�قرتف و�لد�ه. وبناء عليه:

-  يثبت �لن�ضب للطفل �ملولود من زو�ج عرفى �أنكره �لزوج متى كان �لزو�ج غري �ملوثق 

�ضحيًحا �ضرعاً. 

-  ي�ضرتط لثبوت �لن�ضب من �لزو�ج �لعرفى �إثبات �لزو�ج �لعرفى ذ�ته. ويكفى ل�ضماع 

دعوى �إثبات �لن�ضب وجود عقد زو�ج ��ضتوفى �أركانه و�ضروطه، �ضو�ء �أفرغ فى وثيقة 

ر�ضمية �أو ثبت باأية كتابة، �ضو�ء كانت عقد زو�ج عرفى �أو كتابة �أخرى ت�ضلح  للحكم 

بالتطليق ، فحكم �لتطليق ال ي�ضدر �إال �إذ� ثبت �لزو�ج �لعرفى باأية كتابة.

فالفر��ض  �لبينة.  �أو  �الإقر�ر  �أو  بالفر��ض  للطفل  �لن�ضب  ثبوت  �ضرعاً  �ملقرر  -  من 

يق�ضد به �لزوجية �لقائمة حتى بدء �حلمل، �ضو�ء كان �لزو�ج موثقاً �أو عرفياً ثابتاً 

باأية كتابة. �أما �الإقر�ر في�ضدر من �لرجل على نف�ضه بالبنوة للطفل. �أما �لبينة 

فهى �ضهادة �ل�ضهود وفقاً للقو�عد �ل�ضرعية �ملقررة فى �ل�ضهادة.
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ثالثًا: تعدد الزوجات

بينهن  يجمع  و�حدة  زوجة  من  باأكرث  �لرجل  زو�ج  به  يق�ضد  �لزوجات  تعدد 

�ملجتمع  فى  �الأو�ضاط  بع�ض  فى  تنت�ضر  ظاهرة  �لزوجات  وتعدد  و�حد.  وقت  فى 

من  �أ�ضال  لي�ض  لكنه  �الإ�ضالمية،  �ل�ضريعة  به  ترخ�ض  حيث  �مل�ضلمني،  بني  �مل�ضرى 

�لزوجات  تعدد  �إجازة  وت�ضتند  �ل�ضرورة.  تربره  و��ضتثناء  رخ�ضة  هو  بل  �أ�ضولها، 

َلُكْم  َطاَب  َما  َفاْنِكُحو�  �ْلَيَتاَمى  يِف  ُتْق�ِضُطو�  الَّ 
َ
�أ ِخْفُتْم  َو�إِْن   } تعالــــى  �للــــه  قـــــول  �إىل 

. �لن�ضاء:3(  })�ضورة  َفَو�ِحَدًة  َتْعِدُلو�  الَّ 
َ
�أ ِخْفُتْم  َفاإِْن  َوُرَباَع  َوُثاَلَث  َمْثَنى  �لنِّ�َضاِء  ِمَن 

ويثور �خلالف بني �لفقهاء فى حكم �لتعدد �أو تكييفه �لقانوين: فهل هو رخ�ضة ال يجوز 

�للجوء �إليها �إال �إذ� تو�فر �ملوجب، �أم هو حق يكون لل�ضخ�ض �أن ي�ضتعمله دون قيد �أو �ضرط؟ 

هناك راأيان فى ذلك :

الراأى الأول: تعدد الزوجات رخ�سة: 

ذهب بع�ض �لفقهاء �إىل �أن تعدد �لزوجات رخ�ضة، ال يجوز ��ضتعمالها �إال �إذ� تو�فر 

موجبها. ويعنى ذلك �أن �لتعدد لي�ض حقاً للرجل ولي�ض �أ�ضاًل من �أ�ضول �ل�ضريعة، بل 

هو ��ضتثناء من �لقاعدة، البد �أن ير�عى فيه �ملربر وفق قو�عد �ل�ضريعة �الإ�ضالمية. 

�لرق،  يفر�ض  كما مل  �لزوجات،  تعدد  يفر�ض  �الإ�ضالم مل  �أن  �لفقهاء  بع�ض  ويرى 

و�إمنا وجد �لظاهرة منت�ضرة فى �جلزيرة �لعربية فى �جلاهلية دون حدود يتوقف عندها 

تاماً  منعاً  منعه  ممكناً  يكن  مل  الأنه  �ل�ضلوك،  هذ�  تهذيب  على  فعمل  �لزوجات،  عدد 

�إباحة �لتعدد مرحلياً وقيد عدد �لزوجات  ملخالفة ذلك ل�ضنة �لتدرج. لذلك �أبقى على 

باأربع، كما و�ضع �ضروطاً ي�ضتحيل معها �لتعدد. و�لظاهر من �الآية �لتى �أباحت �لتعدد 

�أنه مرتبط باأ�ضبابه، فال يجوز �لنظر �إليه مبعزل عن تلك �الأ�ضباب، كما �أنه مقيد بقيود 

�ضرعاً.  �لتعدد حمرماً  كان  �الإن�ضان عدم حتقيقه  �أو خ�ضى  �إذ� خاف  �لذى  �لعدل  وهى 
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و�لغالب فى �لتعدد �أنه يعر�ض �لرجل �إىل �جلور و�لظلم ولو حر�ض على حتقيق �لعدل 

ن َتْعِدُلو� َبنْيَ �لنِّ�َضاِء 
َ
بني �لزوجات، وهذ� ما ي�ضري �إليه قوله تعاىل:{ َوَلن َت�ْضَتِطيُعو� �أ

ُتْم})�ضورة �لن�ضاء : 129(. وقد ذهب �إىل ذلك �بن جرير �لطربى فى تف�ضريه،  َوَلْو َحَر�ضْ

كما �أفتى به �ل�ضيخ حممد عبده، وقرره �لدكتور على جمعة مفتى �جلمهورية. 

ي�ضاف �إىل ما تقدم �أن �لفقهاء فى بيانهم حلكم �لزو�ج �ملنفرد �ضرعاً يرون �أنه يكون 

مكروهاً �إذ� غلب على ظن �لرجل �أنه �ضيظلم زوجته �إذ� تزوج، ويكون حر�ماً �إذ� تيقن �أنه 

لن يعدل فى معاملة زوجته �إن تزوج. فماذ� يكون حكم �لتعدد وقد حكم �ملوىل- �ضبحانه 

ذلك  على  حر�ض  ولو  �ملتعدد�ت  �لزوجات  بني  �لعدل  ي�ضتطيع  لن  �لرجل  �أن  وتعاىل- 

و�ضعى �إليه؟ 

الراأى الثاين: تعدد الزوجات حق: 

 ذهب بع�ض �لفقهاء �إىل �أن تعدد �لزوجات حق للرجل، فال�ضرع �أعطى �لرجل حق 

�لزو�ج باأربع، ومل يقيده فى ذلك �إال بالعدل بني �لزوجات، فال يجوز فر�ض قيود �أخرى 

عن طريق �لت�ضريع، وال يقبل جترمي �لتعدد �أو و�ضع عقوبات حتول دون حق �لرجل فى 

�لزو�ج من �أكرث من زوجة، الأن ذلك يتعار�ض مع �أحكام ون�ضو�ض �ل�ضريعة �الإ�ضالمية.

وي�ضتند �أن�ضار �لر�أى �ملوؤيد لتعدد �لزوجات باعتباره حقاً من حقوق �لرجل �إىل �عتبار 

عملى هو �أن تعدد �لزوجات يعد حاًل مل�ضكلة �لعنو�ضة �لتى تعانى منها �لفتيات فى م�ضر، 

ب�ضبب زيادة عدد �لن�ضاء على عدد �لرجال ح�ضب ما يدعون. وقد يجد هذ� �لر�أى �ضدى 

فى ظل تنامى �لتيار�ت �الإ�ضالمية و�ل�ضلفية �لتى جاءت بها �لثور�ت �لعربية �ملعا�ضرة. 

وقد يكون من �ل�ضعب فى ظل �لظروف �حلالية فر�ض �لقيود على تعدد �لزوجات للحد 

من �إ�ضاءة ��ضتعماله �أو �ل�ضماح به فقط ب�ضروط معينة كما ورد فى �الآية �لتى �أباحت تعدد 

ر �أ�ضحاب هذ� �الجتاه باأن �ل�ضريعة �الإ�ضالمية قيدت �حلقوق بقيد عام هو  �لزوجات. ونذكِّ
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عدم �لتع�ضف فى ��ضتعمال �أى حق من �حلقوق، وذلك �إذ� �ضلمنا جداًل بوجود هذ� �حلق. 

�لتى يتزوج  �أجاز للزوجة   1985 100 ل�ضنة  �لقانون رقم   �أن  �إىل  �لنهاية  ون�ضري فى 

عليها زوجها �أن تطلب �لتطليق �إذ� كان يلحقها �ضرر من زو�ج زوجها باأخرى. ولتمكني 

�لزوجة من ��ضتعمال هذ� �حلق، يجب على �ملوثق، بعد �إقر�ر �لزوج بحالته �الجتماعية، 

يجدى  ال  قد  �لقانونى  �لتنظيم  هذ�  لكن  �جلديد.  بالزو�ج  �الأوىل  �لزوجة  يخطر  �أن 

فى �حلد من تعدد �لزوجات، الإمكان �لتحايل عليه عن طريق �لزو�ج �لعرفى بالزوجة 

�لثانية �لتى يلحقها �ل�ضرر من هذ� �لزو�ج، وقد يوؤدى �إىل �ضياع حقوقها.

�حلا�ضر.  �لوقت  فى  بذلك  �ملطالبة  �أو  �لزوجات  تعدد  جترمي  �ملاأمول  من  ولي�ض 

لذلك ال يكون هناك مفر من �لتعويل على �لدعاة فى بيان حقيقة تعدد �لزوجات، و�أن 

�الإ�ضالم مل ياأمر به ومل ياأت به، و�أنه لي�ض مق�ضود�ً لذ�ته، بل هو �أقرب �إىل �ملحظور�ت 

�إِْثَم  َفاَل  َعاٍد  َواَل  َباٍغ  َغرْيَ  ُطرَّ  ��ضْ َفَمِن  تعاىل:{  وقال  لل�ضرورة،  �الإ�ضالم  �أباحها  �لتى 

َعلَْيِه})�ضورة �الأنعام: 145(.

رابعًا: �سلطة تاأديب الزوجة

اأ- التاأديب من الوجهة ال�سرعية: 

للزوج،  حقاً  ير�ه  من  فمنهم  �لزوجة،  تاأديب  بخ�ضو�ض  �لفقهاء  بني  �جلدل  يثور 

�أو قانونية، ومنهم من  ومنهم من يعتربه �ضلطة ميار�ضها �لزوج وفق �ضو�بط �ضرعية 

يكيفه على �أنه والية �لتاأديب.

و�أياً كان �لر�أى فى هذ� �خلالف، فاإن �حلق يجب �أن ي�ضتعمل ��ضتعمااًل م�ضروعاً من 

حيث غايته وو�ضائله.  كما �أن �ل�ضلطة لها �ضو�بط يحددها �لقانون و�أهمها �أال ي�ضتعمل 

�ضاحب �ل�ضلطة فى ممار�ضتها و�ضائل يجرمها قانون �لعقوبات. وكذلك �لوالية عند من 

يقولون بها. 
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َفِعُظوُهنَّ  ُن�ُضوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  ِتي  {َو�لالَّ �لكرمية  �الآية  �إىل  �لزوجة  تاأديب  وي�ضتند 

.})�ضورة  �َضِبياًل  َعلَْيِهنَّ  َتْبُغو�  َفاَل  َطْعَنُكْم 
َ
�أ َفاإِْن  ِرُبوُهنَّ  َو��ضْ اِجِع  �مْلَ�ضَ يِف  َو�ْهُجُروُهنَّ 

�لن�ضاء: 34(.. 

ويعرتف �لقانون بهذه �ل�ضلطة �ملقررة للزوج باعتبارها من �أحكام �ل�ضريعة �الإ�ضالمية 

�لتى ال ينبغى �أن تتعار�ض معها �لن�ضو�ض �لقانونية، فاملادة �ل�ضابعة من قانون �لعقوبات 

تن�ض على �أنه: »ال تخل �أحكام هذ� �لقانون فى �أى حال من �الأحو�ل باحلقوق �ل�ضخ�ضية 

للزوج  حقاً  باعتباره  �لزوجة  تاأديب  �إىل  ينظرون  ومن  �لغر�ء«،  �ل�ضريعة  فى  �ملقررة 

يدخلونه �ضمن �حلقوق �ل�ضخ�ضية �ملقررة فى �ل�ضريعة.

فيها  حد  ال  ملع�ضية  �لزوجة  �رتكاب  – هو  �لفقهاء  يقول  – كما  �لتاأديب  وموجب 

�أو قانوناً. فاإن كان ما ين�ضب  �أى مع�ضية ال توجد لها عقوبة مقدرة �ضرعاً  وال تعزير، 

�أو وجد قانون يعاقب عليها، �نتفى موجب  �إىل �لزوجة مع�ضية حدد لها �ل�ضرع عقاباً 

�لتاأديب �ملقرر للزوج. 

فى  �لهجر  ثم  و�للني،  بالرق  �لوعظ  فبد�أ  �لتاأديب،  و�ضائل  فى  �لقر�آن  تدرج  وقد 

�مل�ضجع ولي�ض هجر �مل�ضجع ذ�ته، و�أخري�ً �ل�ضرب.

و�ل�ضرب ي�ضرتط فيه �أن يكون غري مربح �أى �ضرباً خفيفاً، باليد ولي�ض با�ضتعمال 

�آلة �أو �أد�ة م�ضتقلة عن �جل�ضم، يتفادى �لوجه ملا فيه من �الإهانة و�الإذالل وترك �أثر ير�ه 

للنا�ض، كما يتفادى �ملو��ضع �ملخوفة من �جل�ضم. باخت�ضار هو �ل�ضرب �لذى ال يوؤذى 

�لزوجة، و�إمنا يظهر عدم �لر�ضا عن م�ضلكها، �أو بعبارة �أخرى هو »�ضرب �حلبيب«.

وقد ورد عن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم �لنهى عن �ضرب �لن�ضاء مطلقاً، فهو 

�لقائل »ال ت�ضربو� �إماء �هلل«. ومل ي�ضرب ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم زوجة له قط، 

فقد روى عن �ل�ضيدة عائ�ضة قولها: »وما �ضرب ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم �مر�أة 

له وال خادماً قط«. ولنا فى �ُضنة ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم �أ�ضوة ح�ضنة، ومن رغب 

عن �ضنته -�لقولية و�لفعلية �ملنكرة �ضرب �لزوجة - فلي�ض من ذريته. 
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�أف�ضل  ويقول �الإمام �ل�ضوكانى فى نيل �الأوطار: »فاإن �كتفى بالتهديد ونحوه كان 

و�إذ� و�ضل �إىل �لغر�ض باالإيهام �أى �لوعيد فال يعدل �إىل �ل�ضرب ملا فى ذلك من ح�ضول 

�لنفرة �مل�ضادة حل�ضن �لع�ضرة �ملطلوبة فى �لزوجية«.

ب- التاأديب من الوجهة القانونية: 

طبقاً للمادة �ل�ضابعة من قانون �لعقوبات. يعرتف �لقانون بالتاأديب، ولكن و�ضائله 

�أو ممار�ضته  �حلق  ��ضتعمال  يكون  �لعقوبات، فال  قانون  فى  �لو�ردة  للن�ضو�ض  تخ�ضع 

بو�ضيلة يجرمها قانون �لعقوبات. وبناء عليه ال يكون �ل�ضرب و�ضيلة م�ضروعة ال�ضتعمال 

نطاق  من  لزوجته  �لزوج  �ضرب  لل�ضرب  �ملجرم  �لقانون  ��ضتثنى  �إذ�  �إال  مباحاً  �حلق 

�لتجرمي. ون�ضتند فى ذلك �إىل �العتبار�ت �لتالية.

1-  قانون �لعقوبات يعرتف بحق �لتاأديب، لكن و�ضائل �لتاأديب يجب �أن تتقيد بن�ضو�ض 

هذ� �لقانون �لذى يجرم �ل�ضرب وال ي�ضتثنى منه �ضرب �لزوج لزوجته. 

2-  م�ضدر �الإباحة يجب �أن يكون م�ضاوياً مل�ضدر �لتجرمي. فاإذ� جرم �لقانون �ضلوكاً 

ذ�ت  ن�ض من  يوجد  �أن  �ملجرم  �ل�ضلوك  بع�ض �ضور  الإباحة  �ل�ضرب، وجب  مثل 

�أحكام  فيه  ت�ضتمد  قانونى  نظام  ظل  وفى  �ل�ضلوك.  هذ�  �إباحة  الإمكان  �لدرجة 

�لتجرمي و�لعقاب و�الإباحة – حتى تاريخه – من �لن�ضو�ض �لقانونية �لو�ضعية، 

ال يجوز �إباحة �ضرب �لزوجة قانوناً �إال بن�ض خا�ض فى باب جر�ئم �ل�ضرب يقرر 

منع �لعقاب عمن �ضرب زوجته ��ضتعمااًل حلق �لتاأديب وبال�ضو�بط �لتى تقررها 

�ل�ضريعة �الإ�ضالمية. 

3-  �إذ� �عتربنا �ضرب �لزوجة تاأديباً لها عقوبة على عدم طاعتها لزوجها، فاإن هذه 

�لعقوبة حتتاج �إىل ن�ض قانونى يقررها طبقاً ملبد�أ �ضرعية �جلر�ئم و�لعقوبات �أى 

ال جرمية وال عقوبة �إال بقانون. 
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4-  ال يجوز �لقول باأن �ضرب �لزوجة تاأديباً لها عقوبة تقررها �ل�ضريعة �الإ�ضالمية، 

الأن معنى ذلك �أن �لنظام �لقانونى �مل�ضرى يعرتف بعقوبة وحيدة من �لعقوبات 

�ل�ضرعية هى عقوبة �ضرب �لزوجة �لتى ترتفع عن طاعة زوجها دون غريها من 

�لعقوبات �الأخرى. بعبارة �أخرى ال يجوز �ختز�ل �لنظام �لعقابى �الإ�ضالمى فى 

عقوبة و�حدة يعرتف  بها �لقانون �لو�ضعى دون غريها، هى عقوبة �ضرب �لزوجة، 

ففى هذ� ظلم لالإ�ضالم و�إظهار له على غري حقيقته. وهو �لذى كرم �ملر�أة.

�أنه ال يوجد فى  5-  �أن بع�ض �الأحكام �لقدمية �ل�ضادرة من حمكمة �لنق�ض قررت 

�لقانون ما ي�ضقط عقوبة �لزوج عن �ضرب زوجته و�إن مل يتجاوز فى �ضربها حدود 

حق �لتاأديب، فاحلكم �لقا�ضى عليه بالعقاب ال وجه للطعن فيه باأنه مل ياأت مبا 

يفيد جتاوزه �لتاأديب. فهذ� �لق�ضاء موؤد�ه �أنه ال وجود للتاأديب بال�ضرب �أياً كانت 

درجة ج�ضامته. وهذ� �لق�ضاء �أوىل بالتاأييد من تلك �الأحكام �لتى ق�ضت برب�ءة 

�ل�ضبب  كان  و�أياً  �لتعدي،  درجة  بلغت  مهما  زوجاتهم،  ب�ضرب  �ملتهمني  �الأزو�ج 

�لذى حمل �ملتهم على �ضرب زوجته.

�لوقت  فى  م�ضر  فى  به  �ملعمول  �لقانونى  �لنظام  ظل  فى  �أنه  نرى  تقدم  ما  لكل 

�حلا�ضر يعترب �ضرب �لزوجة جرمية يعاقب عليها قانون �لعقوبات، وال �ضبيل ال�ضتثناء 

�لزوجة  كان �ضرب  و�إذ�  بن�ض خا�ض.  �إال  �لقانونى  �لتجرمي  �لزوجة من جمال  �ضرب 

جرمية، ولو وقع من زوجها، ثبت للزوجة �حلق فى �لدفاع �ل�ضرعى عن نف�ضها بالقوة 

�لالزمة طبقاً لن�ض �ملادة )246( من قانون �لعقوبات. 

خام�سًا: طاعة الزوج

يقرر �لفقهاء �لتز�م �لزوجة بطاعة زوجها فيما ال مع�ضية فيه ، متى كان قد �أدى لها 

�ملنا�ضب حلالتها. ويربر �لفقهاء  باالإنفاق  �أميناً عليها ملتزماً  �ل�ضرعية، وكان  حقوقها 

�لتز�م �لزوجة بطاعة زوجها باأنه مقابل �إنفاق �لزوج على �الأ�ضرة ورعاية �ضوؤونها وتدبر 

�أمورها و�مل�ضوؤولية �لكاملة عنها. وهذ� �لتربير حمل نظر عندما تقوم �لزوجة باالإنفاق 
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على �الأ�ضرة �أو ت�ضارك فى �الإنفاق �أو عندما تكون �لزوجة م�ضوؤولة م�ضوؤولية كاملة عن 

�الأ�ضرة. لذلك فاالأوفق هو �لنظر �إىل �الأ�ضرة كوحدة و�حدة يكمل بع�ض �أفر�دها بع�ضاً، 

تد�ر �ضوؤونها بالت�ضاور و�لتعاون و�ملودة بني �لزوجني، ولي�ض باالأمر و�لتحكم و�لطاعة 

من �أحدهما لالآخر. 

وال تعنى طاعة �لزوج �أن يتدخل فى �ضوؤون زوجته �ملالية �خلا�ضة بها، الأن لها �أهلية 

مالية كاملة على �أمو�لها تخولها �لت�ضرف فى �أمو�لها متى كانت عاقلة دون تدخل من 

�لزوجة  �لوالية على مال  كانت  ناق�ضة،  �ملالية  �أهليتها  كانت  فاإن  �أو من غريه.  زوجها 

لالأب �أو �لو�ضى ولي�ض �لزوج. 

ويثري مو�ضوع طاعة �لزوجة لزوجها بع�ض �مل�ضائل �لتى ترتبط به، �أهمها:

اأ- خدمة الزوجة لزوجها:

جترب  وال  �لزوجية،  منزل  فى  باخلدمة  تلتزم  ال  �لزوجة  �أن  �لفقهاء  جمهور  يرى 

ق�ضاًء على خدمة زوجها و�أوالدها، الأن �خلدمة ال تندرج �ضمن طاعة �لزوج. فاإذ� قامت 

عليها.  �لوجوب  باب  من  ولي�ض  خلقها  لكرمي  متطوعة  تكون  نف�ضها،  تلقاء  من  بذلك 

ونحن من هذ� �لر�أي، الأن عقد �لزو�ج لي�ض عقد عمل يلتزم فيه �أحد �ملتعاقدين بخدمة 

�لزوجني  ��ضتمتاع كل من  �لزوجية مبا تت�ضمنه من  �ملعا�ضرة  يبيح  �الآخر، ولكنه عقد 

من  فهو  �لزوجية،  للحياة  �لبيت  �إعد�د  �أما  �لذرية،  و�إجناب  �لنف�ض  لتح�ضني  باالآخر 

و�جبات �لزوج يقوم به بنف�ضه �أو ي�ضتاأجر خادماً للقيام به.

�أمور  وتلك  و�لرحمة،  و�ملودة  �لتعاون  قو�مها  �لزوجية  �حلياة  �أن  نوؤكد  ذلك  ومع 

تقت�ضى �مل�ضاركة ال �ملغالبة. فاإذ� كان �لزوج غري قادر على ��ضتئجار من يخدمه و�أ�ضرته، 

كان من �مل�ضتحب �ضرعاً �أن تتعاون �لزوجة مع زوجها فى �ل�ضوؤون �ملنزلية، لكنها ال جترب  

ق�ضاًء على ذلك ، الأنه من قبيل �لتطوع منها وكرم �الأخالق وح�ضن �ملعا�ضرة .
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ب- حق الزوجة فى العمل:

يحق للزوجة �أن تخرج للعمل �مل�ضروع من دون �إذن زوجها، ولو مل تكن قد ��ضرتطت 

عليه ذلك فى عقد �لزو�ج. وتنظم عمل �لزوجة �لفقرة �خلام�ضة من �ملادة �الأوىل من 

�لقانون رقم 25 ل�ضنة 1920، بعد تعديلها بالقانون رقم 100 ل�ضنة 1985، وي�ضتفاد منها 

حق �لزوجة فى �لعمل دون �إذن �لزوج، فى �الأحو�ل �الآتية:

1-  �إذ� �أثبتت حقها فى �لعمل �مل�ضروع فى عقد �لزو�ج، �ضو�ء كانت تعمل قبل �لزو�ج �أو 

كانت �ضوف متار�ض �لعمل بعد زو�جها.

2-  �إذ� كانت تعمل قبل �لزو�ج وهو عامل بذلك ، فيكون عدم �عرت��ضه مبثابة �لر�ضاء 

�ل�ضمنى منه بخروجها من �لبيت للعمل.

3-  �إذ� عملت بعد �لزو�ج، ور�ضى �لزوج بذلك  �ضر�حة �أو �ضمناً، فال يجوز له منعها 

�لزوج  �أذن  �إذ�  باأنه  �لعليا  �لد�ضتورية  �ملحكمة  ق�ضت  وقد  للعمل.  �خلروج  من 

لزوجته بالعمل، وكان عملها م�ضروعاً، فاإن م�ضيها فيه يكون حقاً مكفواًل لها، 

فال مينعها زوجها منه، �أو يردها عنه، بعد �أن رخ�ض لها به.

4- �إذ� خرجت للعمل م�ضطرة لظروف قهرية.

وال يجوز للزوج �أن مينع زوجته عن �خلروج للعمل �مل�ضروع �إال �إذ� ظهر �أن ��ضتعمالها 

حمكمة  وتخت�ض  �الأ�ضرة.  مل�ضلحة  مناف  �أو  �حلق  ��ضتعمال  باإ�ضاءة  م�ضوب  �حلق  لهذ� 

�الأ�ضرة بنظر �لدعاوى �ملتعلقة باالإذن للزوجة مببا�ضرة حقها فى �لعمل، ويكون حكمها 

قاباًل لال�ضتئناف.

ج�- اأثر امتناع الزوجة عن طاعة زوجها:

حددت �ملادة 11 مكرر�ً ثانياً من �لقانون رقم 25 ل�ضنة 1929، �مل�ضافة بالقانون رقم  
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100 ل�ضنة 1985، متى تكون �لزوجة ممتنعة عن �لطاعة، و�أثر �المتناع و�إجر�ء�ت �إثباته، 

و�العرت��ض عليه على �لنحو �لتايل:

1- �إذ� �متنعت �لزوجة عن طاعة �لزوج دون حق، توقف نفقتها من تاريخ �المتناع.

2-  تعترب �لزوجة ممتنعة عن طاعة زوجها دون حق، �إذ� تركت منزل �لزوجية ومل 

تعد �إليه بعد دعوة �لزوج �إياها للعودة باإعالن على يد حم�ضر ل�ضخ�ضها �أو من 

ينوب عنها، وعليه �أن يبني فى هذ� �الإعالن �مل�ضكن �لذى يدعوها للعودة �إليه.

من  يوماً  �الأ�ضرة خالل ثالثني  �أمام حمكمة  �الإعالن  على  �العرت��ض  3-  للزوجة 

تاريخ هذ� �الإعالن، وعليها �أن تبني فى �ضحيفة �العرت��ض �الأوجه �ل�ضرعية �لتى 

ت�ضتند �إليها فى �متناعها عن طاعته، و�إال حكم بعدم قبول �عرت��ضها.

4-  يبد�أ وقف نفقة �لزوجة من تاريخ �نتهاء ميعاد �العرت��ض �إذ� مل تتقدم به فى �مليعاد.

5-  على �ملحكمة عند نظر �العرت��ض، �أو بناء على طلب �أحد �لزوجني، �لتدخل الإنهاء 

�لنز�ع بينهما �ضلحاً ال�ضتمر�ر �لزوجية وح�ضن �ملعا�ضرة، فاإذ� بان لها �أن �خلالف 

م�ضتحكم وطلبت �لزوجة �لتطليق �تخذت �ملحكمة �إجر�ء�ت �لتحكيم.

�إنذ�ر �لطاعة �ملوجه من �لزوج: قيام �لزوج  ومن �لتطبيقات �لق�ضائية لعدم قبول 

بتغيري منزل �لزوجية دون عذر مقبول؛ ومنع �لزوجة من زيارة �أهلها؛ و�إعد�د م�ضكن 

زوجية ال جري�ن له، و�إلز�م �لزوجة باالإقامة مع �أ�ضرة �لزوج فى �ضقة و�حدة. ون�ضيف 

�أو منع �لزوجة من  �أ�ضر�ر �لزوجية  �إف�ضاء  �أو  �أو بالفعل  �إهانة �لزوجة بالقول  �إىل ذلك 

ممار�ضة �ل�ضعائر �لدينية. 
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د- �سروط م�سكن الزوجية:

ي�ضرتط فى �مل�ضكن �ل�ضرعى �لذى تلتزم �لزوجة باالإقامة فيه �أو �لعودة �إليه طاعة 

لزوجها ما يلي:

�ل�ضعة  حيث  من  �الجتماعى  ومركزه  �ملالية  �لزوج  حلالة  مالئماً  يكون  1-  �أن 

و�لتجهيز.

2- �أن يكون م�ضتماًل على ما يلزم لالإقامة فيه طبقاً للعرف وحاجات �الأ�ضرة.

3-  �أن تاأمن �لزوجة فيه على نف�ضها ومالها، باأن يكون فى مكان معمور وبني جري�ن 

�ضاحلني.

4-  �أن يكون م�ضتقاًل، فال يكون م�ضغواًل بزوجة �أخرى �أو باأحد من �أهله �إال �إذ� ر�ضيت 

�لزوجة بذلك، عد� �البن غري �ملميز للزوج من زو�ج �ضابق. 

5- �أال يكون �مل�ضكن مغ�ضوباً.


