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ABSTRACT 

The objective of this research paper is to study the various types of marriage contracts 

used in Albania because there are a number of marriage contracts being used that are 

not based on the Shari’ah. In fact, they clearly contravene the Shari’ah. This is due 

to the absence of Islamic laws in the area of family law, and marriage laws in 

particular, and due to the fact that manmade laws not based on the rulings of Shari’ah 

are being applied. This prompted the researcher to study this topic and clarify the 

related Shari’ah rulings followed by what he perceives as appropriate solutions from 

the Shari’ah that address the society’s needs and challenges. Some members of this 

society still restrict themselves to the Shari’ah in relation to marriage within their 

own local communities away from unjust laws that contravene the Shari’ah. This 

Islamic marriage contract entered into by some Albanians privately is not legally 

recognized. This paper concludes with a number of results and recommendations. 

Lastly, Allah knows all intentions and He is the One that guides to the Straight Path 
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 ملخص ال

 
فقد استحدثت يف ذلك اجملتمع  ،األلباين يهدف هذا البحث إىل دراس  أنواع عقود الزواج اليت تنتشر بني أبناء اجملتمع

،كل ح بل تظهر فيها املخالفات الشرعي  ألحكام الشرع جةليَّ  وواض ،عقود لةلزواج ال تستند إىل أحكام الشريع  اإلسالميَّ 
غياب التشريعات اإلسالمي  عن واقعهم وأقضيتهم يف جمال األحوال الشخصي  عموماً ويف الزواج عةلى وجه ذلك بسبب 

اول هذا املوضوع ن، مما أثار الباحث كي يتونتيج  لتطبيق قوانني وضعي  غري مستندة إىل أحكام الشرع املطهر ،اخلصوص
ول شرعي  مع ما يراه الباحث مناسباً من حةل، ومن مث اتباع ذلك وبيان ما يتعةلق هبا من أحكام شرعي بالبحث والدراس ، 

واج يف دون إغفال أن بعض أبناء هذا اجملتمع ما زالوا يتقيَّدون بأحكام الشريع  يف الز ، تستجيب لواقع اجملتمع وحتدياته
الشرعي الذي يربمه بعض  عةلماً بأن عقد الزواج ،اخلاص  بعيداً عن القوانني اجملحف  واملخالف  لةلشرع احلنيف بيئاهتم احملةلَّي 

 األلبان فيما بينهم وبعيداً عن الدوائر الرمسي  ال يتمتع بأي محاي  قانونيَّ  أو مدنيَّ .
هو اهلادي يف اخلامت . واهلل من وراء القصد و  وقد توصَّةلت هذه الدراس  إىل مجةل  من النتائج والتوصيات أودعها الباحث

 إىل السواء السبيل. 
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 المقدمة
الكبري  بعد: رغم االهتمامو احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى رسول اهلل، وعةلى آله وصحبه ومن وااله، 

ل ، وسن الكثري من القوانني واألنظم  والتعةليمات يف جمال األحوايف غالب البةلدان العربي  واإلسالمي بعقود الزواج 
الشخصيَّ ، مبا حيقق املصةلح  العاجةل  واآلجةل  لشعوب تةلك البالد، إال أن اجملتمع األلباين كان استثناء من هذا االهتمام، 

،كما خلصوصزواج عةلى وجه االحيث مل حيظ ذلك اجملتمع بقانون لألحوال الشخصي  يعاجل قضايا األسرة عموماً وعقود 
تتوافق مع  سنت قواننيهي أن الدول  األلباني  مل تستعن بأيِّ قانون لألحوال الشخصي  من البالد اإلسالمي ، فال 

ةل  رت قوانني إسالمي  لتغطي  النقص يف هذا اجملال، مما وّلد مجاالشريع  اإلسالمي  يف جمال القضاء الشرعي، وال استع
 اهتم، واليت أخذت تفرض نفسها عةلى واقع األلبان، وعةلى حيال تستند إىل أحكام الشريع  اإلسالميَّ عقود لةلزواج من 

ظةلَّ  اإلسالمي  
َ
 .عن ألبانيا أرضاً وشعباً  -اليت كانت متثِّةلها الدول  العثماني   -بعد زوال امل

ه العقود، وموقف الشرع من هذلباين اجملتمع األالقانون و يف  الشائع وسيعمد الباحث إىل احلديث عن عقود الزواج 
 املباحث اآلتي :وذلك عرب 

 املبحث األول: العقد الشرعي.

 املبحث الثاين: العقد املدين.

 . التعايشعقد املبحث الثالث: 

 لباين.األ الزواج يف القانون واجملتمعاملبحث الرابع: موقف الشريع  من عقود 

 األول: العقد الشرعي المبحث
عقد الزواج يف اإلسالم ليس جمرد اتفاق، وإمنا هو ارتباط رجل بامرأة يفيد حل املعاشرة عةلى الوجه املشروع. واملقصود  

بعقد الزواج يف الشريع  اإلسالمي  هو العقد الذي يستمد مرجعيته من الدين اإلسالمي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة 
  اإلسالمي ، وخيضع يف أركانه
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. فمعظم قوانني األحوال 1 من ويلٍّ وشهوٍد وصداٍق، وأحكامه وآثاره لةلنصوص الشرعي   إجياٍب وقبوٍل، وشروطه من

 .3، ألهنا يف غالبيتها مستمدة من الشرع2الشخصي  يف الدول العربي  واإلسالمي  تعرف الزواج بأنه عقد شرعي "ديين"
 ، إذا استوىففال فرق بني هذين النوعني من الزواج ،4وجدير بالذكر هنا أن الزواج الشرعي يسمى أيضاً بالزواج العريف   

 عقد الزواج العريف نفس األركان والشروط الزوجيَّ  اليت جيب توافرها يف الزواج الشرعي، وليس من شرائطه إثباته كتاب  يف 
 
 
 

                                                           
احلنفّي  ألركان، فذهب ااتفقت كل املذاهب الفقهيَّ  اإلسالميَّ  عةلى أن اإلجياب والقبول مها الركنان األساسيَّان لعقد الزواج، لكنها اختةلفت يف غريمها من (1)

ّنكاح مخس : صيغٌ ، جاء يف مغين احملتاج: أركان ال ،إىل أّن رُكن الّزواج هو اإلجياب والقبول الةّلذان يصدران من الّزوجني، بينما أوصةلها الّشافعّي  إىل مخس  أركان
ّزوج والّصيغ  ال بُدَّ الّزوج  والوزوجٌ ، وشاهدان، وزوٌج، وويلٌّ ومها العاقدان. وعند املالكيَّ  واحلنابةل  األركان مخس  كما عند الشافعي . والذي يظهر لةلباحث أّن 

ظّاهر أّن الّصيغ  والّزوج والّزوج  أركاٌن، أّما الويّل والّشاهدان فال ينبغي أن يُ َعدُّوا من األركان ولكن من شروط منها، وال يكون الّنكاح شرعّياً إاّل هبا. لكّن ال
عالء الكاساني، انظر:  .الّنكاح، وأّما الّصداق فالظّاهر أنّه يصّح الّنكاح دون تسميته يف العقد، واملطةلوب يف صّح  الّنكاح أاّل ُيشََتط فيه سقوط الّصداق

م حتقيق عةلي 2003-ه1424، 2دار الكتب العةلمي ، بريوت لبنان، ط بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع، كتاب الّنكاح، ،الدين أيب بكر بن مسعود
ّشيخ لمواهب الجليل في شرح مختصر ااب، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، احلطّ  .317ص ،3ج د موعض وعادل أمحد عبد املوجود،محم

 ،حتقيق حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي م،2013 -ه1434، 2ط نواكشوط موريتاتيا ،دار رضوان ،، كتاب النكاحخليل
هل، دار الفيحاء ودار املن ،كتاب الّنكاح  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمشس الدين حممد اخلطيب،  ،الشربيني .228ص  ،4ج

بن قدام  موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد ا .188ص، 3ج  م، حتقيق: عبد الرزاق شحود النجم،2009ه/1430، 1دمشق/سوريا، ط
 .10ص ،3ج شاويش،م، حتقيق حممد زهري ال1988-ه1408، 5، املكتب اإلسالمي، طالكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبلاملقدسي، 

ما نصُّه:" الزواج عقد بين  ،2010/10/17تاريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم  ،من قانون األحوال الشخصيَّة األردني 5جاء في المادة ( 2)
 رجل وامرأة تحلُّ له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل".

، املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني  بباريس، قسم الدراسات العةليا، عةلى الرابط فرنسابين الشريعة والقانونتوثيق الزواج لمسلمي بوقزول ، عبد القادر، ( 3)
 www.alukah.net/books/files/book_2682/bookfile/documentation.docاآليت: 

 العريف نوعان: عةلى نكاح السِّر. وبناءً عةلى ما سبق، فإنَّ أنواع الزواج، ويطةلق كذلك الزواج الذي مل يسَّجل يف احملكم  عقد الزواج العريف غالباً ما يطةلق عةلى(4)
ةلذري  لأن يكون العقد مستوفًيا ألركان النكاح وشروطه، لكنه مل يوثق رمسياً، وهذا عقد صحيح شرًعا، حيل به التمتع، وتتقرر احلقوق لةلطرفني و النوع األول: 

َعاوى والفصل يف املنازعات.الناجت  منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا الن  ظام هو السائد قبل أن توجد األنظم  احلديث  اليت توجب توثيق هذه العقود ومساع الدَّ
 وبعض العةلماء حُيرمه بسبب عدم تقييده عند اجلهات املختص ؛ ملا يَتتب عةليه من مشاكل الختفى بسبب ذلك.

طه، بل ُيكتفى فيه بَتاضي الطرفني عةلى الزواج دون أن يعةلم بذلك أحد من شهود أو غريهم، أن ال يكون مستوفًيا ألركان النكاح وشرو النوع الثاني: 
ومن هذا  .وهذا النوع انتشر بني الّشباب، وخاص  شباب اجلامعاتفتجري صيغ  العقد بني الرجل واملرأة دون شهوٍد عةلى ذلك، وهذا هو الزواج السرِّي. 

، عبد الرب فاضل يونس، رأة، وحبضور شاهدين، لكن دون معرف  الويل بذلك، وهذا العقد أيضا باطٌل. انظر: الطةلولالنوع أن يتم العقد بَتاضي الرجل وامل
عةلى الرابط اآليت: ، 2013يناير  15 ، يف التاريخحكم الزواج العرفي

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1440 
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احملاكم  ، وإمنا التوثيق لدى املأذون أو املوظَّف املختص، نظام أوجبته الةلوائح والقوانني اخلاصَّ  بوثيق  رمسيَّ  وال غري رمسي

 .5الشرعي  خشي  اجلحود وحفظاً لةلحقوق، وحذَّرت من خمالفته ملا له من النتائج اخلطرية عند اجلحود
ر يةلجئون إىل احملاكم الشرعي ، نظرًا لتوف يف جمال األحوال الشخصي وإذا كان املسةلمون يف كل الدول اإلسالمي   

 ، فكيف يتم إجراء عقد الزواج الشرعي وتوثيقه يف اجملتمع األلباين؟التشريعات اإلسالمي  يف تةلك البالد
رصً  فُ  مع اهنيار الشيوعيَّ  بدأ نوٌع من احلريَّ  الدينيَّ  يتشكَّل يف اجملتمع األلباينِّ، وقد َوجد الدُّعاة املسةلمون يف ذلك  

هر مناِسبً  لةلدعوة إىل اهلل تعاىل، حيث بدأ الدعاة يتوافدون إىل ألبانيا ُمستغةلِّني احلريَّ  الدينيَّ  النسبيَّ  اليت بدأت تظ
 تدرجييَّاً يف اجملتمع األلباينِّ، بعد أن ُحرموا من ممارس  الشعائر الدينيَّ ، وقد نتج عن ذلك عودة شرحيٍ  من اجملتمع األلباينِّ 
م مل يتشرَّبوا األفكار اإلحلاديَّ  عةلى حنٍو كبرٍي مينعهم من  إىل الدين، وكان ذلك بني الشباب عةلى جه  اخلصوص؛ ألهنَّ
العودة إىل دينهم، وأخذ هؤالء األلبان العائدون إىل دينهم يتعةلَّمون أحكام شريعتهم وجيتهدون يف تطبيقها يف حياهتم 

بإجراء عقد الزواج  -وهم شرحيٌ  قةليةلٌ  يف اجملتمع األلباينِّ -م املةلتزمون باإلسالم مبا يف ذلك مسائل الزواج. حيث يقو 
وفق الشريع  اإلسالميَّ  لدى إمام املسجد، أو أيِّ طالب عةلٍم شرعيٍّ موثوٍق، حيث يتمُّ هذا الزواج من خالل إجياٍب 

 املرأة عقد الزواج مؤجٌَّل يف هذه العقود، ويباشر ويلُّ  وقبوٍل وشهوٍد ويبنيَّ فيه املهر، وهو املهر املعجَّل فةليس هناك مهرٌ 
نيابً  عنها، ويتوىلَّ الزوج اإلجياب أو القبول، وتتمُّ كتاب  هذا العقد واإلشهاد عةليه من خالل شاهَدين عدَلني من 

رف عةلى إبرام عيِّ الذي أشاملسةلمني، ويُوقِّع عةليه كلٌّ من الزوج والويلِّ والشاهَدين وإمام املسجد، أو طالب العةلم الشر 
 العقد. 

وبعد االنتهاء من كتاب  العقد وفق الشروط الشرعيَّ  حيتفظ كلٌّ من الزوج والزوج  بنسخٍ  من هذا العقد، وقد حيتفظ  
،  ز اإلمام أيضاً بنسخٍ  عنده لريجع إليها عند أيِّ نزاٍع بني الزوجني إذا تراضيا عةلى أن حُيَكِّما اإلمام يف نِزاعهما ال وجيِّ

 كي تتمَّ تسويُته بعيداً عن القانون الوضعيِّ العةلماينِّ يف البةلد.
ويربِم من أراد تعدُّد الزوجاِت عقود الزوجات األخريات اليت يريد الزواج هبنَّ وفق أحكام الشرع املطهَّر أيضاً لدى إمام   

 ما نصُّه: "وال جيوز لةلشخص  9املسجد أو طالب عةلٍم موثوق؛ ألنَّ القانون األَلباينَّ مينع التعدُّد، فقد جاء يف املادة رقم 
 

                                                           
، 1، دار النفائس لةلنشر والتوزيع، عمان/األردن، ط131-130، صمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالقاألشقر، أسام  عمر سةليمان، ( 5)

، 1، دار الكتب العةلمي ، بريوت/لبنان، ط385-379ص/ ،1فقه األسرة المسلمة في المهاجر، ج، كديحممد الالعمراني، م. 2000-ه1420
 م.2001ه/1422
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د مسؤوليًَّ  قانونيًَّ ، وتةلحق أيضاً الشهود  .6ج مرًَّة أخرى ما مل يتمَّ فسخ زواجه السابق"املتزوج أن يتزوَّ  وقد يةلحق املعدِّ

الذين شهدوا عةلى العقد، وَمن أشرف عةلى إبرامه من إماٍم أو طالب عةلم؛ وهلذا فإنَّ غالبيَّ  املعدِّدين الذي هم قةلٌَّ  يف 
ثاين أو الثالث أو الرابع يف أضيق نطاق، كي ال يتعرَّضوا لةلمالحق  القانونيَّ  إذا األصل جيعةلون العةلم بأمر زواجهم ال

أرادت الدول  تفعيل قانون منع التعدُّد، عةلماً بأنَّه ال ميكن تسجيل هذا الزواج لدى الدوائر املختصَّ  ألجل توثيقه، ألنَّ 
 .7القانون يعتربه زواجاً باطالً وال يَعَتف به أساساً 

وجدير بالذكر هنا أنَّه ال ميكن تسجيل عقد الزواج الشرعيِّ حىت ولو كان هو الزواج األول لدى الدوائر املختصَّ ،   
، 8" الزوجنياحلرة والرِّضا لكالملوافق  الزواج يتمُّ أمام موظَّف األحوال املدنيَّ ، با عقدما نصُّه:" 8حيث جاء يف املادة رقم 

من دستور  53ألنَّ القانون ال يعَتف بأيِّ زواٍج متَّ خارج اإلطار القانوينِّ ويعتربه باطاًل أيضاً، كما جاء يف نص املادة 
 .9املدينِّ("يتمُّ تنظيم الزواج والطالق مبوجب القانون )مجهوريَّ  ألبانيا:"

ا يقوم عةلى أساس :"1املادة رقم وأشار إىل هذا املبدأ أيضاً قانون مدوَّن  األسرة األلبانيَّ  يف    الزواج كتعايٍش قانوينٍّ إمنَّ
نون يتمُّ تنظيمه مبوجب القاأي أنَّ الزواج املعَتف به قانونيًَّا هو الذي  .10بني الزوجني" املساواة األخالقيَّ  والقانونيَّ 

 .11فقط
ا يبادرون إىل إبرام     بَيَد أنَّ الغالبيَّ  العظمى ال يربمون عقود الزواج الشرعيَّ  من خالل اإلجياب والقبول الشرعيَّني، وإمنَّ

عقد الزواج املدينِّ، واألصل أن عقد الزواج إمنا يبتدئ بالعقد الذي جيرى وفقاً لةلشريع  اإلسالمي ، وأن أحكام الشريع  
إليها األمور عند التنازع، سواء يف جمال العالقات األسري  أو يف غريها من العالقات، وما الةلجوء هي وحدها اليت ترد 

 إىل التوثيق الرمسي أمام القضاء األلباين إال من باب حفظ وحتصيل احلقوق لكال الزوجني

                                                           
Botimi i Qendres se Publikimeve Zyrtare, Tirane, Albania 2012, Kodi i Familjes se Shqiperise ,انظر: ( 6)

page 11   :55ص، 2005/يناير 5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر. 
   .11/19ص ،41و 9املادة رقم  ،املصدر السابق(7)
(8)11 2014, Tirane, Albania, page-Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, Botime Juridike Alb Juris 
 .55ص ،2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقَّدم  من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر:  
(9)Kodi i Familjes se Shqiperise, page 24 

 ,E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, Tiraneوانظر: 
Nentore 2009, page  37-38, 43, 81 

 E Drejta Familjare, page 43-.85 ,44. وانظر: 9، صاملصدر السابق(10)
 Familjare, page  43 E Drejta-45انظر: ( 11)
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زواج الشرعي اًل لآلخر، هو الوعةلى هذا فعقد الزواج الذي ينشئ العالق  الزوجي  بني الطرفني، ويصبح كل منهما حال

الذي جيرى غالبًا يف املسجد أو يف حميط األسرة، ووفقًا ألحكام الشريع  اإلسالمي ، وليس عقد الزواج املدينِّ، الذي 
 اآليت.طةلب خيتةلف غاي  االختالف مع عقود الزواج الشرعيَّ  كما سيأيت تفصيةله يف امل

 الثاني: الَعقد المدنّي: المبحث 

ن لسةلطااليت ظةلت صاحب  الكنيس  ت افعٍل جتاه تصّرفاردَّة عن ًا لعامل كانت تعبريايف  ينِّملدواج الزة اصل نشأأ  
ياًل عةلى البالد دهراً طو  نفوذه من املسةلَّم به تارخييَّاً أنَّ القانون الكنسي بسط؛ ألنَّه باء أوروحناأبشىتَّ واج لزاملطةلق يف ا

النصرانيَّ ، وإىل عهٍد قريٍب كان وال يزال من أهمِّ املصادر التارخييَّ  لكثرٍي من قوانني البالد األوروبي  وخاص  يف جمال 
الزواج. ففي الفَتة ما بني القرنني العاشر والسادس عشر انفردت الكنيس  وحدها بالسةلطان املطةلق يف شؤون الزواج، 

 ت عةلى مطةلق االختصاص بنظام الزواج تشريعيَّاً وقضائيَّاً بدون منازٍع هلا يف ذلك.واستول

لكنيس  ن اسةلطاأ فبدم، 1789عام  لفرنسي رة الثواحني قامت ضدَّ التشريعات الكنسي  ىل وألة اخلطوأت ابدو   
مع ، وملدنيَّ السةلط  ا ىلر إألموم امازحتّولت واج، ولزالكنيس  عةلى ل اجاة رمن سيطرس لنااختةلص أن ىل إبالتقةلُّص 

ال لكنسي  ال تزة النظر، وأنَّ الكنسيِّالتشريعيِّ ر احكامه مةلتزمًا باإلطاأيف كثري من ال ال يز ينَّملدواج الزن الك فإذ
ن تشجيٍع من نابةليوٍد ولك باجتهان ذكام، و1804سن   ينملدواج الزن اقد بوشر بتطبيق قانووعةليه. ة ملسيطراهي 

مث حلقت ، ألمريكيتنيدول اغالبيَّ  وبي  ورألول الدانتشر يف امث ، لفرنسي رة الثوا بعقاأيف ت حاكم فرنسا بونابر
 .12م1926م لك يف عاأتاتورك كأول بةلد مسةلم يدخةله قانون الزواج املدين لةلمسةلمني، وذتركيا وى لعدا

شاء عالقٍ  زوجيٍَّ  ديانتهما عةلى إنقصد بعقد الزواج املدينِّ: اتِّفاق رجٍل وامرأٍة مؤهَّةَلني قانونيًَّا دون النظر إىل يُ و      
وهذا يعين أنَّ الزواج املدينَّ  .13بينهما يف الدائرة املختصَّ ، كأن يكون يف دار البةلديَّ ، حبضور شاهَدين وفق إطار القانون

القوانني اليت   يُعترب شكاًل من أشكال العالق  الزوجي  اليت يقرِّها القانون، وأنَّ الدول  هي اليت تتوىلَّ تنظيمه بواسط
 تصدرها، وهي اليت تتوىلَّ الفصل يف املنازعات اليت تثور بصدده، دون خضوعها أليَّ  تعةليماٍت دينيٍَّ  تصدر عن جه  

                                                           
 . 81-79ص م، 1994 -ه1414، 1دار الندوة اجلديدة، بريوت/لبنان، ط، الزواج المدنيُّ دراسٌة مقارنةٌ كبارة، عبد الفتاح، ( 12)
 ،1ط ،الرياض/السعودي مدار الوطن لةلنشر ، 37ص ،11النوازل املعاصرة يف فقه األسرة، جالفقه الميسر،  ،وآخرون ،عبد اهلل بن حممد ،الطيار( 13)

 ،إعداد مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعاصرة ،42 ، قسم فقه األسرة، صالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة .م2012-ه1433
 م.2014ه/1435 ،1ط ،الرياض/السعودي 
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. ويَتتَّب عةلى مدنيَّ  الزواج أنَّ القانون ال يعَتف 14دينيٍَّ ، فالزواج بذلك عةلماينٌّ تطبيقًا ملبدأ فصل الدين عن الدول 

، فإذا أُبرم الزواج بني الزوج والزوج  حبضور الشهود، واستكمل مجيع أركانه بالزواج إالَّ   إذا أُبرم أمام املوظَّف املختصِّ
من قانون مدون   28دة حيث جاء يف املاوشروطه شرعا، فال يُعَتف به قانوناً ألنَّه مل يربم أمام املوظَّف املدينِّ املختصِّ 

 .15واج ينعقد عةلناً أمام املوظَّف املدينِّ الذي ُقِدم إليه الطةلب إلعالن الزواج"األسرة األلباين ما نصُّه: "الز 
، وكيفيَّته: "أن يتَّفق  والزواج املدينُّ يف ألبانيا ال يتقيَّد بالشروط الشرعيَّ  اليت يطةلب توفُّرها يف العقد وفق الفقه اإلسالميِّ

 إمكاني  استمرارايَّ  احلياة الزوجي  بينهماعةلى تقنني هذه العالق  عربالرجل مع املرأة بعد عيشهما معًا وتأكُّدمها من 
وميكن أن يكون الزوجان قد حصل بينهما اتِّصاٌل جنسيٌّ قبل الزواج، كما ميكن كذلك  .16إجراءاٍت تتمُّ وفق القانون"

تةلف باختالف ما، وهذا خيأن يقوم بتسجيل زواجهما وتقنينه حىت لو مل يسبق وجود نوع من العالق  اجلنسيَّ  بينه
احلاالت. فإذا رغب الزوجان يف الزواج زواجًا مدنيًَّا قانونيًَّا فإنَّ عةليهما بعد أن يتفّقا عةلى ذلك مراجع  البةلدي  حيث 
جيدون هناك موظفًا خمتصًَّا له إملاٌم بالشؤون القانونيَّ ، فيعربان عن رغبتهما يف الزواج أمامه حيث يطةلب منهما بعض 

راق الثبوتيَّ  كشهادة امليالد، ودفَت العائةل  واهلوي  الشخصي ، أو جواز السفر، حيث يقوم املوظَّف بعد ذلك بتنظيم األو 
الشخص الذي يريد  جيب عةلىما نصُّه: " 19عقد لةلزواج املدينِّ وفق منوذج ُمعدٍّ مسبقاً. حيث جاء يف املادة رقم 

وأيَّ  وثيقٍ   ،اإلعالن عن زواجه أن يقدِّم إىل موظَّف السِّجلِّ املدينِّ شهادات امليالد املدني  لكال الزوجني املستقبةليَّني
 .17أنَّه ال توجد موانع قانونيٌَّ  إلثبات الزواج" أخرى ضروريٍ  تُثبت

وهذا العقد ليس له أيُّ ارتباط باجلوانب الشرعيَّ ، فهو عقٌد مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ االقَتان بني الزوجني حبسب ما اتَّفقا  
الق هلا، وال قوام  له، وال طاع  عةليها، وال طعةليه، والذي غالبًا ما يكون عةلى أساس املساواة التامَّ  بينهما فال مهر 

له، وال حيقُّ لةلزوج مبوجب هذا الزواج أن يعدِّد من الزوجات مطةلقاً، وأما النفق  والسكىن فبحسب االتفاق الذي جرى 
 يت تسمح هبا ، ووفق احلاالت اخلاصَّ  واالسثنائيَّ  ال18غري أنَّ الراغَبني يف الزواج إذا كانا أقلَّ من سنِّ  .18بينهما

 

                                                           
 . 88، ص الزواج المدنيُّ دراسٌة مقارنةٌ كبارة، (14)
  16Familjes se Shqiperise, page Kodi i انظر: ( 15)
  . 14، ص30املادة رقم ، املصدر السابق(16)
 .14، صاملصدر السابق(17)
 .424، قسم فقه األسرة، صلموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةاانظر: ( 18)
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ما قاصران يف هذه احلال ، وعةلى احملكم  املختصَّ  أن  احملكم ، فإن لذوي الزوجني حقُّ االعَتاض عةلى هذا الزواج؛ ألهنَّ

 .19تبتَّ يف هذا االعَتاض وفق ما تراه مناسباً 
ً  قانونيًَّ  يف إثبات النسب لألوالد الذين ي  ا الزواج، وأثناء قيام العالق  ولدون بعد هذوالزواج املدينُّ يف ألبانيا يُعترب حجَّ

 الزوجي  إىل أن ينتهي هذا العقد أليٍّ سبب من األسباب كالوفاة والفسخ.
والزواج املدينُّ يف ألبانيا هو وليد القوانني الوضعيَّ  املوغةل  يف العةلماني ، ويعترب هذا القانون مستنَسخًا عن القوانني  

 بامتياز وال اٍت ثقافيٍ  خمتةلفٍ  عن البيئ  الثقافيَّ  لةلشعب األلباينِّ، وبالتايل فهو قانوٌن وضعيٌّ الناشئ  يف بيئ 20األوروبيَّ 
 عالق  له بالشرع من قريٍب وال من بعيٍد.

ه والزواج املدينُّ يف ألبانيا ال يشَتط وجود املهر بل ال يَعَتف به أصاًل، ويرى فيه ابتذاالً لةلمرأة وانتقاصاً من كرامتها، ألنَّ  
يراها تبذل جسدها مقابل املال أي مقابل دخول الرجل هبا دون أن يفطن هؤالء املشرِّعون من دون اهلل عز وجل إىل 

اء العالق  لةلمرأة وتطييٌب خلاطرها، وأنَّه إشعاٌر لةلزوج مبسؤوليَّ  الزواج وتِبعاته، كي يتأَّنَّ يف إهن حكم  املهر، وأنَّه تكريٌ 
 كما سبق بيانه.  .21الزوجيَّ  بالطالق، إىل غري ذلك من احِلكم اليت شرع اهلل املهر لتحقيقها

نده أن إالَّ أنَّه ال يشَتط عدالتهم بل يكفي عأضف إىل ذلك أنَّ الزواج املدينَّ وإن اشَتط الشهود أو أخذ شهادهتم،   
يكون الشهود قد بةلغوا السنَّ القانونيَّ  اليت تؤهِّةلهم لةلشهادة، حيث ميكن ملن يريدان اإلشهاد عةلى زواجهما أن خيرجا 

 اج، و أو أحدمها إىل الشارع، ويعرض عةلى املارَّة احتياجهما إىل شاهدين، فأي شخص قبل أن يشهد هلما عةلى ذلك الز 

                                                           
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 14انظر: ( 19)
ساسي يف احلياة وهي يف ذلك تثبت لنا أن لةلدين دوره األ ،من البالد الغربي  قد أخذت بالكثري من التشريع الكنسيوجتدر يب اإلشارة إىل أن هناك جمموع  (20)

يف هذه  ياالجتماعي  بشكل عام ويف الزواج يشكل خاص. وفيما يةلي طائف  من قوانني بعض الدول األوروبي  لنرى مدى األثر الذي تركه التشريع الكنس
 القوانني.
فالعربة إذن بالزواج  مت وفق الطقوس واملراسم الديني . ،القانونني الربتغايل والبةلغاري: ال يعترب هذان القانون الزواج املدين إال إذا اقَتن بزواج ديين -1

 الديين وليس بالزواج املدين.
ال كان الزواج ط لكل منهما اشَتاطًا خاص  جيب اتباعها وإويشَت  ،القانون الربيطاين: يأخوذ القانون الربيطاين بالزواج املدين والديين يف آن واحد -2

 باطالً.
ود وجيب أن يعقد زواج األرثوذكسيني عةلى يد كاهن من هذه الكنيس  وحبضور ثالث  شه ،القانون الصريب: يأخذ هذا القانون بالزواج املدين والديين -3

 وفق أحكام الطقوس املذهبي .
هذان قانونان بالزواج املدين والديين لةلذين ينتمون إىل املذهب الكاثوليكي. فهذه اجملموع  من القوانني املدني  القانون االسباين واإليطايل: يأخوذ  -4

-71، صالمدنيُّ دراسةٌ مقارنةٌ  الزواجاملعاصرة يف البالد الغربي  تؤيد بقاء األثر الديين يف جمال الزواج وأنه مل ينهزم يف هذا اجملال التشريعي. كبارة، 
74. 

  .185، ص1ج م،1997 -ه1417، 7املكتب اإلسالمي، طشرح قانون األحوال الشخصيَّة،  ،مصطفى السباعي،( 21)
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ميكن أن يةلج معهما إىل البةلديَّ  وحيضر معهما، ويوقع عةلى حمضر العقد ويتم الزواج، بل يقبل شهادة غري املسةلم عةلى 

اد الدين بني الزوجني، ويورِّث أحدمها من اآلخر  22أنكح  املسةلمني، فهو ال يشَتط اإلسالم أصالً  بل إنَّه ال يشَتط احتَّ
جيعل حقَّ إهناء الزواج بيد الزوج والزوج  كةليهما من خالل طةلٍب يتقدَّم به أحدمها أو  ولو كانا خمتةلفني يف الدين، و 

 كالمها إىل احملكم .
كما أن القانون املذكور ال يعترب الذكورة شرطاً لةلشهود فيجيز شهادة املرأتني عةلى عقد النكاح، وهذا خمالف لةلشرع     

ساء إال يف املعامالت املالي ، أو ما ال يطةلع عةليه إال النساء كعيوب املطهر الذي يشَتط الذكورة وال جييز شهادة الن
النكاح وإثبات النسب وغريها، بل هو خمالف حىت لةلمذاهب الفقهي  والعةلماء الذين جييزون شهادة املرأتني عةلى عقد 

 .23عةلى عقد النكاح كاملذهب احلنفي مثالً  النكاح، ألهنم اشَتطوا شهادة رجل آخر
وجدير بالذكر يف هذا املقام أنَّ الزواج املدينَّ حَيظُر تعدَّد الزوجات كما مر ذكره، حيث ال يصحُّ لةلرجل أن يتزوَّج    

، وال يَتتَّب عةلى 24ما مل يتمَّ فسخ زواجه السابق أكثر من واحدٍة يف نفس الوقت، ويعترب ذلك أمرًا خمالفًا لةلقانون
القانون أيَُّ  آثاٍر قانونيٍَّ ؛ كإثبات النسب، أو التوارث، أو تقاسم املمتةلكات إذا الزواج الثاين إن حصل خارج إطار 

 حصل طالٌق خارج إطار القانون أيضاً.
كما أنَّ الزواج املدينَّ اليُقرُّ أيَّ حقٍّ لكال الزوجني من احلقوق اليت يقرِّها الشرع، كحقِّ الطاع  لةلرجل عةلى املرأة، وحقِّ    

ا يرجع موضوع النفق  القوام  له عةل يها، كما ال يُقرُّ بعض احلقوق الشرعيَّ  لةلزوج  عةلى الزوج، كحقِّ النفق  والسكىن، وإمنَّ
كما ال يوجب هذا القانون عةلى الزوج  استئذان زوجها إذا رغبت يف العمل،   .25والسكىن إىل التوافق الذي يتمُّ بينهما

 نسني.وق الشرعيَّ  املقرَّرة يف الشريع  اإلسالمّي  حبجَّ  املساواة بني اجلأو يف اخلروج من البيت، إىل غري ذلك من احلق
أنه ال يعترب عقدًا شرعيًا حتلُّ به املعاشرة  ويظهر لةلباحث من خالل النظر والتأمُّل يف حقيق  هذا النوع من الزواج   

 اث وحلوق الولد، ووجوب النفق ، وثبوت املري الزوجيَّ ، أو تةلزم منه اآلثار الناجت  عن عقد الزواج، من حل املعاشرة، 
 

                                                           
 .374-373، ص1العمراني، فقه األسرة المسلمة في المهاجر، ج( 22)
حتقيق سائد  ،م2013-ه1434، 2طدار البشائر اإلسالمي  ودار السراج، شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي،  ،أيب بكر الرازيالجصَّاص، ( 23)

 .246، ص4ج، بكداش
  11Kodi i Familjes se Shqiperise, pageمن القانون.  9انظر: املادة رقم  (24)

 .55ص ،2005/يناير 5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني 
 . 11/19ص ، 41و  9املادة رقم ، السابقاملصدر (25)
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وغريها من األحكام الشرعي ، وإن كانت هذه اآلثار ثابت  من الناحي  القانونيَّ ؛ ألنَّه يصادم أحكام الشريع  اإلسالميَّ  

 ، ويتَّضح ذلك من خالل ما يأيت:26وال يتَّفق معها حبال
 من موانع النكاح وال من موانع املرياث.  مل يعترب الزواج املدينِّ اختالف الدين مانعاً  -1
 أنَّ الزواج املدينَّ حرَّم تعدُّد الزوجات، ويُعترب ذلك أمراً خمالفاً لةلشرع. -2
 الزواج املدينُّ ال يشَتط وجود املهر بل ال يعَتف به أصاًل. -3
 مل يعترب الرضاع مانعاً من موانع الزواج. -4
 مل يشَتط الويلَّ يف النكاح. -5
 م يف الشهود.مل يشَتط اإلسال -6
، ورتب عةليه حتري النكاح. -7  أجاز التبينِّ

وكلُّ ذلك خمالف لشريع  اإلسالم اليت أباحت تعدُّد الزوجات بشرط العدل، واعتربت الرَّضاع  كالنسب يف التحري،     
، واعتربت اختالف الدين مانعًا من موانع الزواج واملرياث،  وأوجبت املهر عةلى الرجل وإعطائه لةلمرأة، وحرَّمت التبينِّ

 .27روط يف الشهود مل يراعها القانون يف عقد الزواج املدين بتاتاً واشَتاط الويل باإلضاف  إىل اشَتاط ش
غري أنه ميكن لةلمسةلم الواقع يف هذا النوع من الزواج إما بسبب الغفةل  أو اخلطأ أو اإلمهال أو اجلهل أن يصحِّح ما    

شهود، واملهر، ر الويل، والهو فيه من ارتباطه بالزوج  بالعقد املدين؛ بأن يكمل أركان وشروط العقد الشرعي، من إحضا
وتسجيل ذلك لدى إمام املسجد أو اجلمعي  أو مركز من املراكز إسالميَّ ، كي يأخذ عقد النكاح طريقه املشروع، وخيرج 

 .28املسةلم من ورط  احلرام اليت قد تصاحبه طول حياته
ن من املسةلمني وحبضور شاهدي ،وموافقته أما إن عقد املسةلم زواجه يف احملاكم املدني  أو البةلدي  بعةلم الويل أي برضاه

  ولو مل يتم العقد يف املسجد أو املركزفالباحث يرى صح  عقد النكاح املدين يف هذه الصورة  ،29عند كتاب  العقد

                                                           
 .374، ص1العمراني، فقه األسرة المسلمة في المهاجر، ج( 26)
، قسم فقه األسرة، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. 37ص ،11ج ،النوازل املعاصرة يف فقه األسرةالفقه الميسر،  ،وآخرون ،الطيار( 27)

 .425ص
 .375، ص1المسلمة في المهاجر، ج العمراني، فقه األسرة( 28)
أيب زكريا حمي الدين  ،. النووي243ص، 4ج ،كتاب النكاح  ،شرح مختصر الطحاوي ،رجالن أو امرأتان على خالف بين الفقهاء. انظر: الجصاص(29)

، 11ج ،حتقيق حممد بن رياض األمحد ،م2014-ه1435، 1، طصيدا بريوت ،املكتب  العصري  ،المجموع شرح المهذب، كتاب النكاح ،بن شرف
  .211ص
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 ام الشرع املطهرفيه أحكألنه ُروعي  ،اإلسالمي. فمىت توفرت هذه األركان والشروط يعترب عقد الزواج صحيحًا نافذاً 

ملا سبق أن املهر شرط لزوم ال شرط صح  لإلتفاق احلاصل عةلى جواز عقد الزواج دون  ،ولو مل ينص العقد عةلى املهر
 .31الزوج أن يفرض هلا مهراً يقارب مهر امرأة مبثل وضعها فقراً وغىن ووجاه عةلى ولكن جيب  .30الصداق

املبادرة إىل  ب عةليهجي، و حرام ودخل هبا دون عقد شرعي ،عقد الرجل عةلى املرأة عقداً مدنياً  وجتدر يب اإلشارة إىل أن
دخوله باملرأة قبل العقد الشرعي وإن وصم باحلرم  ال يصل إىل درج   إال أن ،إجراء عقد شرعي يستحل به الدخول

 .32ألنه عقد مشتبه به وليس مقطوعاً ببطالنه" ،وال يعترب أوالده غري شرعيني ،الزنا
 الثالث: عقد التعايش: المبحث  
وهناك شكٌل آخٌر من أشكال تنظيم العالق  اجلنسيَّ  يسمى التعايش. وقد قنَّن قانون األسرة األلبانيَّ  هذا التعايش    

ن الةلذيالرجل واملرأة من مدون  األسرة حيث جاء فيهما:"التعايش هو اتفاق بني  164و 163من خالل املادتني 
الزوجني من حيث االستمراريَّ  والدميوم ، وميكن لةلمتعايشني أن يوقِّعا اتفاقاً أمام كاتب العدل، يعيشان حياًة مشَتكً  ك

 .33والذي من خالله حيدِّدان اآلثار املَتتِّب  عةلى العيش معاً فيما يتعةلَّق باألطفال واملمتةلكات اخلاصَّ  هبما أثناء تعايشهما"

وال يُعترب التعايش زواجًا مدنيَّاً، وال تَتتَّب عةليه احلقوق اليت رتَّبها القانون عةلى الزواج املدينِّ كاحلقوق املاليَّ  أو    
 :34الشخصيَّ ، وهناك أوجه اختالٍف بني الزواج املدينِّ وعقد التعايش ميكن لةلباحث إمجال أمهِّها فيما يأيت

رب ميكن لآلخر مراجع  اجلهات الرمسي  إلهناء عقد التعايش، ألنَّ التعايش ال يعتإذا تويفِّ أحد املتعايشني فال  -1
زواجاً. وحىت ُيسمَّى الشخص متزوِّجاً جيب أن يقوم بإجراءات الزواج حسب الشروط املنصوص عةليها يف 

 القانون، وهذا ما ال يتوفَّر يف التعايش.

                                                           
شهاب  ابن حجر، .329، ص4، كتاب التكاح، جمواهب الجليل ،طاباحل. 364ص، 4ج ،كتاب النكاح  ،شرح مختصر الطحاوي ،الجصاص(30)

الشيخ م، حتقيق 2013-ه1434، 1الرسال  العاملي ، ط ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ، كتاب النكاح،بن حجر العسقالين أمحد بن عةليالدين 
 المغني، ،موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد. ابن قدامة، 417، ص15ج عادل مرشد وآخرون،الشيخ احملقق شعيب األرنؤوط و احملدث 

، 10ج م، تتحقيق عبد اهلل بن عبد احملني الَتكي وعبد الفتاح حممد احلةلو،1998-ه1417، 3دار عامل الكتب، الرياض/السعودي ، ط ،كتاب الصداق
 .97ص

ه 12/11/1430 ، يف التاريخحبث مقدم لرابط  العامل اإلسالمي، 40-39ص ،من أحكام األحوال الشخصية لألقليان المسلمة ،خالد ،عبد القادر(31)
 .م11/11/2009املوافق 

 م.2002-ه1423 ،1ط ،بريوت/لبنان ،دار ابن حزم ،407ص ،أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب سامل عبد الغين، ،الرافعي(32)
  58Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 33)
  E Drejta Familjare, page  268-270انظر:( 34)
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ر ال يرثه  وفاة أحدمها؛ فةلو مات أحد املتعايشني فإنَّ اآلخ عدم التوارث بني املتعايَشني يف عقد التعايش عند -2

كما هو احلال يف الزواج املدينِّ، ألنَّ عمةليَّ  إهناء الزواج عةلى حنٍو رمسيِّ البدَّ من أن تكون يف احملكم ، 
إن كانا و  بينما ال ميكن ألحد املتعايشني أن يُثبت لةلمحكم  أنَّه متزوٌِّج، ألنَّ التعايش ال يعترب زواجاً،

 يتعايشان معاً عةلى هيئ  األزواج.
إثبات النسب لألوالد يف الزواج املدينِّ يعترب أثرًا من آثار هذا العقد، بينما ال يعترب إثبات النسب ألوالد  -3

ا يتمُّ إثبات النسب بناًء عةلى أنَّ القانون األلباينَّ مل يفرِّق يف إثبات  املتعايشني أثرًا لعقد التعايش، وإمنَّ
أو مبعىن آخر بني أوالد النكاح وأوالد السفاح،  .35النسب بني األبناء الشرعيِّني واألبناء غري الشرعيِّني

االعَتاف باألموم  أو األبوَّة لةلطفل املولود خارج :" 167فجميعهم يثبت نسبهم، كما جاء يف املادة 
ما نصُّه:"األطفال  4املادة كما أنَّ هلم نفس احلقوق، فقد جاء يف ،36إطار الزواج ال ميكن التنازل عنه"

 .37املسؤوليَّات اليت لألطفال الذين ولدوا يف إطار الزواج"املولودون خارج إطار الزواج هلم نفس احلقوق و 
ام كاتب العدل كما يف سبق بياهنا. وأمَّا عقد التعايش فيتمُّ أميتمُّ عقد الزواج املدينِّ يف البةلدي  وبالكيفيَّ  اليت  -4

 وبالتايل فإنَّ البةلدي  غري مسؤولٍ  عن تنظيم شؤون املتعايشني. .16438املادة 
 يتمتَّع عقد الزواج املدينِّ باحلماي  القانوني ؛ فيستطيع الزوجان أن يةلجئا إىل القانون يف أيِّ نزاٍع حيدث بينهما، -5

ا حُتلُّ النزاعات بني الزوجني من خالل التوافق بينما ال  يتمتَّع عقد التعايش بتةلك احلماي  القانوني ، وإمنَّ
 .39بينهما

قنِّن  لةلعالقات اجلنسيَّ  بني الذكور  -6
ُ
نظِّم  وامل

ُ
إنَّ التعايش ال يسمَّى زواجاً، وإن اعترب شكاًل من األشكال امل

أنَّ  أنَّ كثرياً من الناس يعدُّونه خطوًة حنو الزواج، حيث يزعمون بواإلناث، والتعايش وإن مل يعترب زواجاً إال
 املتعايشني يكون لديهما الوقت الكايف لكي يتعرَّف كلُّ واحٍد منهما عةلى طباع اآلخر قبل أن يقدما عةلى

 

                                                           
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 25من الدستور.  54انظر: المادة رقم ( 35)

E Drejta Familjare, page 272 
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 59انظر: ( 36)
 .10، صاملصدر السابق(37)
 .58، صاملصدر السابق(38)
  E Drejta Familjare, page 270انظر:( 39)
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زواج املدينِّ بل ميكنهما الالزواج املدينِّ الكامل، عةلماً بأنَّ القانون ال يةلزِم املتعايشني باالنتقال من التعايش إىل   -7

 .40أن يستمرَّا يف التعايش طيةل  حياهتما
، 41اشَتاط الشهادة يف الزواج املدينِّ، حيث نصَّ القانون عةلى وجود شاهَدين يشهدان عةلى الزواج املدينِّ  -8

 بينما مل تنصَّ املوادُّ املنظِّم  ملوضوع التعايش عةلى اشَتاط الشهود.
 ا: واالختالفات بني عقد التعايش وعقد الزواج املدينِّ، إالَّ أنَّ مثَّ  أوجهاً لالتِّفاق بينهما ومنهوبالرغم من هذه الفروق    

 اشَتاط الرضا بني املتعايشني كما هو مشَتط يف املتزوِّجني زواجاً مدنيَّاً. -1
 نفس الوقت حبكم يفعدم التعدُّد يف التعايش كما هو يف الزواج املدينِّ، فةليس لةلرجل أن يتعايش مع امرأتني  -2

 حيث يُعترب ذلك من باب اخليان  لةلتعايش. 42القانون
إنَّ التعايش يشبه عقد الزواج املدينِّ من حيث االستمراريَّ  والدميوم ، ملا سبق بيانه أنَّ التعايش ليس بالضرورة  -3

 أن يكون خطوًة حنو الزواج بل ميكن أن يستمرَّ التعايش بني املتعايَشني طوال عمرمها.
كما يشبه عقد التعايش عقد الزواج املدينِّ من حيث تقاسم املتعايَشني احلقوق والواجبات فيما يتعةلَّق برعاي   -4

األبناء حسب ما يتمُّ التوافق عةليه، شأهنما يف ذلك شأن املتزوِّجني زواجًا مدنيَّاً،  كما يتمُّ أيضًا التوافق 
 .43عةلى املسائل املاليَّ  كالنفق  والسكىن وغريمها

 :لبانياأل الرابع: موقف الشريعة من عقود الزواج في القانون والمجتمع المبحث   
، والعقد امل باحثعرفنا يف امل   ا ثالث  عقود هي: العقد الشرعيُّ دينُّ، السابق  أنواع العقود يف اجملتمع األلباينِّ، وعرفنا أهنَّ

وعقد التعايش. وعرفنا أيضًا أوجه االتِّفاق واالختالف بني العقدين الثاين والثالث. ويف هذا املبحث سيعمد الباحث 
قد الثاين والثالث   العقد املدينِّ والتعايش  ، من خالل إجراء مقارنٍ  بني العإىل بيان موقف الشرع املطهَّر من العقَدين 

الشرعيِّ والعقد املدينِّ وعقد التعايش، وسيتَّبع الباحث يف هذه املقارن  موقف الشرع املطهَّر من العقَدين املذكوَرين حيث 
 والتعايش. أحكام الشرع املطهَّر، وعقَدي الزواج املدينِّ  يوجد نقاط اتِّفاٍق ونقاط اختالٍف بني العقد الشرعيِّ املنسجم مع

 ويف ما يأيت تفصيل ذلك:

                                                           
 .274، صالسابقاملصدر (40)
  Kodi i Familjes se Shqiperise, page 17من قانون مدونة األسرة. 30انظر: المادة رقم ( 41)
  .58ص، 164-163املادتان ، املصدر السابق(42)
 E Drejta Familjare, page 272انظر: ( 43)
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 أوجه االتِّفاق واليت ميكن إمجاهلا فيما يأيت: أواًل:

توفر الرضا بني الزوَجني: وهو مبدأٌ مستقرٌّ يف العقود عموماً، ويف عقد الزواج عةلى جه  اخلصوص، وقد جعل  -1
وجني كيفيًَّ  تتمثَّل باإلجياب والقبول الذين سبق بياهنما، فباإلجياب والقبول يُعرف رضا الز له الشرع املطهَّر  

اه إرادة كلٍّ منهما إىل إنشاء العقد، ومبدأ الرضا هذا متوف ٌِّر أيضاً يف الزواج املدينِّ، حيث يتمُّ تسجيل ذلك  واجتِّ
جاء يف  ذي بدوره يتأكَّد من رضا كلٍّ من الطرفني. حيثالزواج وتقنينه أمام املوظَّف املختصِّ يف البةلدي َّ ال

 .44"زوجنيحلرَّة لكال الواإلرادة االزواج يتمُّ أمام موظَّف األحوال املدنيَّ  باملوافق   عقدما نصُّه: " 8املادة رقم 
الشروط املتعةلِّق  باألهةليَّ : كالبةلوغ والعقل واالختيار، حيث يشَتطها العقد الشرعيُّ، وكذلك هي مشَتَطٌ  يف  -2

ال يربم عقد الزواج بني الرجل واملرأة واليت جاء فيها:" 7الزواج املدينِّ، ويف التعايش أيضاً كما يف املادة رقم 
وخوَّل القانون أيّاً من الزوجني إهناء عقد الزواج وإبطاله إذا متَّ بغري رضا الزوجني   .45سن  " 18 الذين هم دون

الزواج الذي انعقد دون موافقٍ  حرٍَّة، ودون ما نصُّه: " 33كما لو مت باإلكراه أو التهديد، حيث جاء يف املادة 
كما اشَتط القانون أن يكون الزوجان عاقةَلني وغري جمنوَنني أو ،46الزوجني أو أحدمها يعترب باطاًل" رضا كال
 .47معتوَهني

الشهادة عةلى عقد النكاح: وهي شرٌط يف عقد النكاح الشرعيِّ، كما هي كذلك يف عقد الزواج املدينِّ، فقد  -3
، وعقد الزواج املدينِّ وإن 48حضور شاهَدين اثنني إلمتام عقد النكاح 30ادة رقم اشَتط القانون األلباينُّ يف امل

اشَتط الشهادة إالَّ أَّن القانون مل يشَتط يف الشهود أيَّ شرٍط إضايفٍّ ِسوى شروط األهةليَّ  املعترَبة كالبةلوغ 
روط املطةلوب  الزواج الشرعيِّ يف الشوالعقل واالختيار، ويف هذا اإلطار فإنَّ عقد الزواج املدينِّ خيتةلف مع عقد 

 يف الشهادة، كما سيأيت بيانه عند رصد نقاط االختالف. وأمَّا عقد التعايش فةلم يشَتط له الشهادة مطةلقاً.
 

                                                           
 pageKodi i Familjes se Shqiperise , 11انظر: ( 44)

 .55ص ،2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني التقارير األوليَّ  
 11Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 45)
/يناير  5تاريخ النشر  ،العهد إضاف  ألبانيامن  27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني . وانظر: 18، صاملصدر السابق(46)

 .55ص ،2005
تاريخ  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر: . 12، ص12املادة رقم ، املصدر السابق(47)

 .56ص ،2005/يناير  5النشر 
 .17، صاملصدر السابق(48)
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 ، إالَّ أنَّ قوانني األحوال49توثيق العقد: فعةلى الرغم من أنَّ العقد الشرعيَّ يقع صحيحاً من غري توثيقٍ  -4
والتوثيق أيضًا مطةلوٌب يف الزواج املدينِّ  .50الشخصيَّ  يف البالد اإلسالميَّ  تُوجب توثيقه حفاظًا عةلى حقوق الزوجني 

وهو ما ميارس  .51ويف عقد التعايش، وهذا ما ذكره قانون مدون  األسرة يف موادِّه عندما حتدَّث عن توثيق عقد الزواج
اج ، فبعد أن يتَّفق الزوجان عةلى الزواج ويتحقَّق كلٌّ منهما من رغب  اآلخر يف الزو اجتماعيَّاً أيضاً مبوجب ذلك القانون

ما يبادران إىل الذهاب إىل البةلديَّ  حيث يعةلنان عن رغبتهما يف الزواج أمام املوظَّف املختصِّ  كما نصَّت  ،52منه، فإهنَّ
ا يتمُّ طةلب اإلعالن لةلزواج من ِقَبل ال 16املادة  ظ  أو البةلديَّ  الوكيل املعنيَّ من ِقَبةلهما يف احملاف زوجني أوعةلى أنه:"إمنَّ

 فإذا مل يتم التوثيق من خالل اإلجراءات اليت حددها القانون املدين؛  .53الزوجني يف املستقبل" اليت يقيم فيها كلٌّ من
 
 

                                                           
شَتطوا ي يف كتب الفقهاء القدامى يف هذه املسأل  وحبسب طبيع  اجملتمع املسةلم السابق وطبيع  اجراءات الدول  يف ذلك الزمان جيد أن الفقهاء مل والناظر( 49)

ه النطق باالجياب دتوثيق العقد عةلى يد قاض أو عامل، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غري احتياج إىل وسيط يقوم بإجرائه، ويكفي يف انعقا
هاره. وعةلى شوالقبول مشافه  حبضور الشهود، ومل يكن يطالب املسةلمون بتسجيل عقد الزواج، وكل ما طةلبته الشريع  هو اإلشهاد عةليه، واستحب إعالنه وإ

كال إلمتام الزواج، ال يفرض شكالً من األشهذا، فتسجيل العقد وتوثيقه أمر ال تشَتطه الشريع  اإلسالمي  لصح  العقد، فالتصور اإلسالمي من حيث املبدأ 
خصي  إلثباته، سواء  شفعقد الزواج شأن سائر العقود يتم كما ذكرنا مبجرد اإلجياب والقبول، وال يتوقف وجوده وثبوته عةلى بين  كتابي  بل تكفي فيه البين  ال

 قوق، هذا عند الفقهاء القدامى. أما اليوم ويف زمن خمتةلف من مجيع النواحيكان ذلك فيما يتعةلق بنفس العقد، أو آثاره من مهر ونفق  وما إىل ذلك من احل
ارس واجلامعات دحيث اقتضت طبيع  احلياة أن يكون هناك وثائق إثبات، وجوازات سفر، وشهادات ميالد، ودفَت عائةل ؛  وكةلها وثائق رمسي  مطةلوب  لدخول امل

ملختص  عامالت وحتفظ هبا احلقوق، فاقتضى ذلك ضرورة تسجيل عقد النكاح وتوثيقه رمسياً لدى اجلهات اوتوثيق كثري من املعامالت والعقود؛ لتضبط هبا امل
تقي  ،ابن تيمي : ريف الدول  بقصد محاي  الزوجي ، واحملافظ  عةلى مصاحل العقد. هذا باالضاف  عةلى دفع الشبه  وإثبات النسب، وقيام الزوجي  الصحيح . انظ

 ،ربي  السعودي جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف، املدين  النبوي ، املمةلك  الع ،مجموع الفتاوى ،د بن عبد احلةليم بن تيمي  احلراينالدين أبو العباس أمح
. 133-136، صمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق. األشقر، 131، ص2، جت/ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،م1995ه /1416ط 

، عةلى الرابط 2014ديسمرب  4تاريخ  ،في الدول غير اإلسالمية في توثيق الزواج والطالق دور المراكز اإلسالمية ،الحميد عبد، المجالي
  /http://www.mohamah.net/answer/20316اآليت:

نائبه قبل إجراء عقد الزواج.  يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو -من قانون األحوال الشخصيَّة االردني ما نصُّه:" أ 36جاء في المادة ( 50)
 يوثق القاضي أو من يأذن لع عقد الزواج بوثيقة رسميَّة". -ب

عيِّ ا يوجد تعريٌف مباشٌر للزواج في مدونة األسرة األلبانيَّة، مع أنَّ الزواج يشكِّل حدثًا هامًَّا في حياة اإلنسان من الجانب االجتمعلما بأنه ال (51)
  E Drejta Familjare, page 85 والقانونيِّ أيضاً. انظر:

، 2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني انظر: ( 52)
 .55ص

 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 13-  16من قانون مدونة األسرة. 28و 19و 18و 17انظر: المواد رقم( 53)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) NO: 2, VOL: 3, 2016 

 
 49 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
رام عقد الزواج ألسباب قانوني ، إب تقرر احملكم إال يف احلاالت اليت لةلزواج كي يعَتف به فإنه البد من إعالن جديد 

 .54عامدون اإلعالن عنه بناء عةلى طةلب املدعي ال
أوجه االختالف: بالرغم من أوجه االتفاق السابق  بني عقد الزواج الشرعيِّ وعقد الزواج املدينِّ والتعايش، إالَّ أنَّ  ثانياً:

مثَّ  فروقاً جوهريًَّ  ومفصةليًَّ  بني العقد الشرعي من جه ، والعقدين األخرَيني من جهٍ  أخرى. وميكن لةلباحث إمجال هذه 
 الفروق يف ما يأيت:

، واملهر 55ملهر يف العقد الشرعيِّ أمٌر مطةلوٌب وواجٌب عةلى خالٍف بني الفقهاء يف كونه ركناً أو شرطاً املهر: فا -1
كذلك يف عقد الزواج الشرعيِّ الذي جُيرى يف اجملتمع األلباينِّ، حيث يتمُّ التوافق عةلى املهر الذي  مطةلوب ٌ

بالد ملعجَّل، وليس كما جيري يف كثرٍي من اليُدفع كةلُّه لةلزوج  مباشرًة، أو من خالل وليِّها وهو املهر ا
اإلسالميَّ  حيث يقسم املهر فيها إىل معجٍَّل يُدفع مباشرًة، ومؤجٍَّل يتمُّ دفعه عند حةلول أجةله الشرعي 

 يوجد يف جممل البالطالق أو بالوفاة، لكنَّ املهر ال ُيشَتط يف عقد الزواج املدينِّ أو يف عقد التعايش، و 
هر بانيَّ  أيَّ  إشارٍة إىل املهر، ال يف قانون مدوَّن  األسرة األلبانيَّ  وال يف غريه، ممَّا يدلُّ عةلى أنَّ املالقوانني األل

هذا حيث ينظر القانون إىل املهر باعتباره مثناً لةلمرأة و ليس شرطاً يف عقد النكاح وال هو واجٌب إلمتامه، 
 ر اليت سبقت اإلشارة إليها.جَتنٍّ من القانون وسطحيٌَّ  يف فهم ِحَكم امله

ثل: زوَّجُت م صيغ  العقد: يتبىنَّ الشرع املطهَّر صيغً  لةلعقد تتمثَّل باإلجياب والقبول وألفاٍظ شرعيٍَّ  خمصوصٍ ، -2
أمَّا الصيغ  يف عقَدي الزواج  .56وأنكحُت ومةلَّكُت يف اإلجياب، وقبةلُت أو تزوجُت أو نكحُت يف القبول

من خالل مناذج معدٍَّة  -غ مبا فيه الصي -املدينِّ والتعايش فةليست حمدَّدًة بألفاٍظ معيَّنٍ ، وغالباً ما يتمُّ العقد
 .57مسبقاً وخمصَّصً  هلذه الغاي 

 
                                                           

من قانون مدون  األسرة ما نصه:" بناء عةلى طةلب املدعي العام يف املقاطع  اليت ينعقد الزواج بني الزوجني يف املستقبل، احملكم   29جاء يف املادة ( 54)
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page  16 الزواج دون اإلعالن عنه".انظر:إبرام األسباب هام ، قد تقرر 

ابن  دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ،أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممدابن رشٍد،  .417، ص 15كتاب النكاح، ج ابن حجر، فتح الباري،( 55)
 .874/862، ص 3ج ،حتقيق ماجد احلموي ،م2012-ه1433، 2حزم، ط

الّزحيلي، وهبة، الفقه . 35، ص 1م، ج1967-ه1387، دار النهض  العربي ، بريوت لبنا،الفقه المقارن لألحوال الّشخصّيةأبو العينني بدران، (56)
 .37ص ،7ج م،1985-ه1405، 2دار الفكر، دمشق سوريا، ط اإلسالمّي وأدلّته،

ا هي وسيةلٌ  لةلتحقُّق من الرض ،يف ألبانياسبق لةلباحث أن رجَّح صحَّ  عقد النكاح من حيث الصِّيغ  (57) ا الكالم  ،األنَّ الصِّيغ  ليست غايً  حبدِّ ذاهتا وإمنَّ وإمنَّ
 هنا ويف هذه اجلزئي  عن اخلالف الكبري بني الفقه اإلسالمي وقانون مدون  األسرة يف ألفاظ اإلجياب والقبول.
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 ، عةلى خالٍف الزوجالويلُّ: حيث َيشَتط الشرع املطهَّر وجود الويلِّ الذي يباشر عقد النكاح نيابً  عن  -3

ودل عةلى اشَتاط الويل يف النكاح قوله تعاىل:  .58بني الفقهاء يف كون الوالي  شرطاً أو ركناً يف عقد النكاح
َوأَْنِكُحْوا األَيَاَمى

فقد أسند القرآن النكاح إىل األولياء، فدلَّ ذلك عةلى أنَّه هو الذي يتوىلَّ العقد  59
 .61 ))ال ِنَكاَح ِإال ِبَويلٍّ(( :-صةلَّى اهلل عةليه وسةلَّم-النبِّ وقول  .60فال جيوز بغريه

وهذا ما يتمُّ يف عقد الزواج الشرعيِّ يف ألبانيا، حيث ال يتمُّ إبرام أيِّ عقد زواٍج شرعيٍّ بدون ويلٍّ. وأمَّا يف الزواج    
دخل األولياء يف نكاح اليت تسمح هبا احملكم  يف ت املدينِّ ويف التعايش أيضاً فال وجود لةلويلِّ إالَّ يف احلاالت القةليةل 

؛ ألنَّ القانون يعترب الويلَّ نوعًا من الوصاي  عةلى املرأة، وفيه انتقاٌص من أهةليَّتها، وامتهاٌن 18من هم دون سنِّ 
 لشخصيَّتها.

لك من خالل ذشروط الشهادة: حيث ختتةلف شروط الشهادة يف العقد الشرعيِّ عنها يف عقد الزواج املدينِّ و  -4
 ما يأيت:

، بينما ال يشَتط عقد 62اإلسالم: اشَتط العقد الشرعيُّ اإلسالم يف الشهود عةلى زواج املسةلمني -أ
 الزواج املدينَّ اإلسالم يف الشهود.

 

                                                           
، 179ص 11لنوويُّ، المجموع، كتاب النكاح، ج. ا373-372فتح الباري، باب النكاح، ص ، ابن حجر( 58) أيب احلسني حيىي بن أيب . العمرانيُّ

حتقيق قاسم حممد  م،2007-ه1428، 2بريوت/لبنان، ط ،دار املنهاج لةلطباع  والنشر والتوزيع ، البيان في المذهب اإلمام الشافعي،كتاب النكاح،اخلري
، باب النكاح، مؤسس  كتاب الفروعابن مفةلح، مشس الدين حممد،  .345-344ص، 9ج ،النكاحكتاب ،المغني، ابن قدامة .152ص، 9ج، النوري
 .212، ص8ج،حتقيق عبد احملسن الَتكي ،م2003-ه1424 ،1ط ،الرسال 

 [.32]سورة النور: ( 59)
 .131، ص1السباعي، شرح قانون األحوال الشخصيَّة، ج( 60)
 ،م2009 -ه1430 ،دار السالم للنشر والتوزيع الرياض/ السعودية، كتاب النكاح،سنن أبي داودسةليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود، (61)

 ،الرسالة العالمية أبواب النكاح، ،السنن ،. ابن ماجة، أبي عبد اهلل محمد بن يزيد422، ص 2085رقم  حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي،
 الجامع أيب عيسى حممد بن عيسى سورة،. الترمذيُّ، 79ص 3، ج1881الرقم  األرنؤوط،حتقيق شعيب ، م2010-ه1431 ،2ط ،دمشق/سوريا

، 1101الرقم  حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي، ،م2009 -ه1430 ،دار السالم للنشر والتوزيع الرياض/ السعودية، باب الفتن الكبير،
 -ه1431 ،2ط، ، الرسالة العالمية، دمشق/ سوريان الَتمذي( أبواب النكاح)سن الجامع الكبيراحلديث صححه شعيب األرنؤوط. انظر . 348ص

 .569ص ،2ج،1126الرقم  ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،م2010
، مؤسس  الرسال  693كتاب الشهادات، ص، الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس. البهوتي، 22، ص3ابن قدامة، الكافي، ج( 62)

 م، حتقيق حممد مرايب.2014-ه1435، 1ناشرون، ط
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، وال يقبل شهادة النساء يف عقد الزواج، 63الذكورة: اشَتط العقد الشرعيُّ الذكورة يف الشهود -ب

 القانون يف الزواج املدينِّ ويعدُّ ذلك انتقاصاً من املرأة.بينما ال يشَتط ذلك 
وهي مشَتَطٌ   .64العدال : واملتمثِّةل  يف األمان  والصدق، وعدم ترك الواجبات الشرعيَّ ، أو ارتكاب احملرَّمات الشرعيَّ -ج

، بينما ال تُعدُّ العدال  شرطاً يف الشهود يف عقد الزواج امل ى بأِّي شاهٍد من عام  دينِّ، بل ُيكتفيف شهود العقد الشرعيِّ
 الناس توفَّرت فيه أهةليَّ  الشهادة املتمثِّةل  يف البةلوغ والعقد واالختيار.

اعتبار الدين: يأخذ العقد الشرعيُّ الدين بعني االعتبار، حبيث ال جُيرى عقد زواٍج بني املسةلم  وغري املسةلم  -5
 املسةلم ، كما ال جيرى عقد الزواج بنيإمجاع أهل العةلمعةلى مسةلمٍ  بأيَّاً  كان دينه، ألنَّ الكافر ال والي  له 

أمَّا عقدا الزواج املدينِّ والتعايش فال يقيمان أيَّ اعتباٍر ألمر الدين؛ فيصحُّ  .65وغري املسةلم  أو الكتابي 
 أن تتزوَّج املسةلم  غري املسةلم أو تتعايش معه، ويصحُّ أن يتزوَّج املسةلم غري املسةلم  ويتعايش معها.

 العقد الشرعيِّ أيضًا يف ألبانيا يفتعدُّد الزوجات: يعترب الشرع تعدُّد الزوجات أمرًا ُمقرًَّا ومباحاً، ويُعمل به  -6
اً. أمَّا القانون فال يُقرُّ تعدُّد املتعايشات أو تعدُّد الزوجات، يث نصَّ قانون ح ولكن عةلى نطاٍق ضيٍِّق جدَّ

 والذي فيها: "الزواج الذي مت انعقاده خالل الزواج سابق 41املادة رقم  يفمدوَّن  األسرة عةلى منع التعدُّد 
 .66بني الزوجني يعترب باطاًل"

توثيق العقد: يقصد بالتوثيق أن يذهب من يرغب يف الزواج إىل احملاكم الوضعي  لكي يقوم القاضي غري املسةلم  -7
فعةلى الرغم من أن قانون مدون  األسرة حتدَّث يف  .67الزوجني وفق شروط حمدَّدةأحياناً بعقد الزواج بني 

موادِّه عن توثيق عقد الزواج، لكن تنبغي اإلشارة هنا إىل أنَّ عقد الزواج الشرعيِّ ال يتمُّ توثيقه لدى الدوائر 
 اء يف نص املادة  آثار، حيث جاملختصَّ  يف الدول ؛ ألنَّ القانون ال يعَتف هبذا العقد وال يرتِّب عةليه أيَّ 

42 

                                                           
 ،م2011 -ه1432 2دار املنهاج جدة السعودي ، ط ،حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرفالنوويُّ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، كتاب النكاح، ( 63)

 .22ص ،3ج ،. ابن قدامة، الكافي375ص ،حتقيق حممد حممد ظاهر شعبان
 .349ص ،9ج ،. ابن قدامة، المغني22ص ،3. ابن قدامة، الكافي، ج375ص ،كتاب النكاحالنوويُّ، منهاج الطالبين،  ( 64)
م، حتقيق 2008-ه1429دار احلديث القاهرة،  الهداية شرح بداية المبتدي، املرغيناين، برهان الدين أيب احلسن بن أيب بكر بن عبد اجلةليل الرشداين،(65)

 .377ص ،9ج ،. ابن قدامة، المغني248ص ،4ج الطحاويِّ،الجصاص، شرح مختصر . 293، ص1أمحد جاد، ج
  19Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 66)

 .174ص ،، قسم فقه األقةليات املسةلم الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةانظر: ( 67)
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 تنظيمه أي أنَّ الزواج أمٌر مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ  .68:"الزواج الذي مل يتمَّ عةلناً وأمام موظَّف السجلِّ املدينِّ غري صاحٍل"

ساجد ومعىن ذلك عدم االعَتاف بالزواج الديينِّ، فكلُّ زواٍج يتمُّ بني املسةلمني يف امل .69االعَتاف به قانوناً فقطو 
أو من خالل اإلمام ال يكون معَتفاً به، ما مل يتمَّ أمام موظَّف البةلديَّ ، وحسب اإلجراءات احملدَّدة من ِقَبل الدول  

 .70األلبانيَّ  يف قانون مدون  األسرة
قاٍط جوهريٍَّ  نومن خالل ما تقدَّم يظهر لةلباحث أنَّ عقد الزواج املدينِّ وعقد التعايش خالفا الشرع املطهَّر يف    

 ومفصةليٍَّ ، ويف ما يأيت بيان ذلك:
إغفال املهر "الصداق" مع أنَّ املهر ركٌن يف النكاح أو شرٌط فيه عةلى اخلالف الفقهي املعروف، وعدم وجود  -1

املهر يف عقد الزواج يبطةله عةلى القول بالركني ، أو يوجب لةلمرأة مهر املثل عند من ال يقول بالركنيَّ  ويعتربه 
 ط لزوم.شر 

م اتفقوا عةلى أنَّه ال جيوز التوافق عةلى إسقاطه،    إنَّ ف وبغضِّ النظر عن اخلالف الفقهيِّ بني الفقهاء يف املهر، إالَّ أهنَّ
مستدلِّني عةلى ، 71هذا االتفاق باطٌل واملهر الزٌم، وجيب هلا املهر املسمَّى إذا ذكر يف العقد، أو مهر املثل إذا مل يذكر

َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ حِنْةَل ً ذلك بقوله تعاىل: 
ا جاءت بصيغ  األمر،  72 فقد دلَّت اآلي  عةلى وجوب املهر، ألهنَّ

وبذا يظهر أنَّ عدم اشَتاط املهر أو اعتباره يف عقد الزواج  .73واألصل يف األمر الوجوب ما مل تصرفه عن الوجوب قرين ٌ 
كبرٌي يف هذا العقد؛ يبطةله عند طائفٍ  من الفقهاء، ويوجب لةلمرأة مهر املثل عند طائفٍ  أخرى. وأمَّا املدينِّ ه و خةلل ٌ

ا هو تقننٌي لةلزنا احملض  .عقد التعايش فهو عقٌد باطٌل يف أصةله ألنَّه ليس زواجاً وإمنَّ

                                                           
  20Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 68)

 .55ص، 2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني التقارير األوليَّ  
 page 24 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis ,انظر: ( 69)

E Drejta Familjare, page 37-38, 43, 81.  
 pageE Drejta Familjare , 43-45,128انظر: ( 70)
حتقيق خالد عبد الرمحن ، م2002-ه1423 ،2ط ،بريوت/لبنان، دار املعرف ، االختيار لتعليل المختار، كتاب النكاح، عبد اهلل بن حممد الموصلي، (71)

 .417ص  ،15ابن حجر، فتح الباري، كتاب النكاح، ج .128-127ص ،3ج، العك
 [.4النساء: سورة ]( 72)
، 1ج ،، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وآخرونم2010ه/1431 ،3ط ،دار الطيب  لةلنشر والتوزيع ،معالم التنزيل أيب حممد احلسني بن مسعود،البغوي، ( 73)

م، تحقيق 2013-ه1434، 1ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرءان العظيم، دار ابن كثير، دمشق/سوريا، ط .475ص
 ،بريوت لبنان، مؤسس  الرسال . الخن، مصطفى، أثر االختالف في القواعد األصوليَّة، 943ص 1يوسف غلي بديوي وحسن السماحي سويدان، ج

 .265، صم2006-ه1427 ،10ط
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نَّ اإلجياب والقبول اإلجياب والقبول، إالَّ أالصيغ : أمَّا الصيغ  فعةلى الرغم من اخلالف الفقهيِّ الكبري يف ألفاظ  -2

ليسا مذكوَرين يف قانون الزواج املدينِّ، لكنَّ الباحث يرى أنَّ هذا اخلةلل غري ُمبطٍل لةلعقد أو ُمفسٍد له، 
وذلك ألنَّ هذه األلفاظ ليست ألفاظًا تَعبديًَّ  ال يصح غريها، فاملهمَّ هو الرضا، وما األلفاظ إالَّ وسيةلٌ  

 ف عن الرضا، فبأيِّ لفٍظ أو صيغٍ  متَّ فال يعترب ذلك خةلاًل، وإن كان يرجِّح أفضةليَّ  التقيُّد باأللفاظلةلكش
 الشرعيَّ ، لكن ليس إىل درج  إبطال العقد أو إفساده.

ن عقد و الويلُّ: إنَّ عدم اشَتاط الويلِّ يبطل العقد عةلى قول اجلمهور، بينما ال يرى احلنفيَّ  الويلَّ شرطاً، وجييز  -3
النكاح بعبارة النساء إَذا كانت مكةلَّف  أي بالغ  عاقةل  سواء كانت بكرًا أم ثيباً، واشَتاطه فقط يف حق 

وقد رجَّح الباحث أنَّ الويلَّ شرٌط، واحلنفيَّ  وإن مل يشَتطوا رضا الويلِّ أو موافقته  .74الصغرية واجملنون 
 البالَغني اج املدينِّ حيث ال يشَتط القانون الويلَّ يف الزوجنيلكنَّهم اشَتطوا عةلمه، وهذا ما ال حيصل يف الزو 

من عمرمها، وال يشَتط عةلمه أيضاً، فال يوجد أيُّ مانٍع قانوينٍّ من أن تقوم املرأة بتزويج نفسها من  18
األوالد  عةلى: "أنَّ قانون مدوَّن  األسرة األلبانيَّ  من  216املادة أيِّ شخٍص تراه مناسبًا هلا، فقد نصَّت 

 .76سن ً  18األوالد ب  وحدَّد القانون مرحةل  بةلوغ  .75حتت مسؤوليَّ  الوالَدين حىتَّ يصل إىل مرحةل  البةلوغ"
 وهبذا يظهر خمالف  الزواج املدينِّ لةلشرع املطهَّر حىت عةلى قول احلنفي . 

ط اإلسالم يف بيِّنً  ألنهَّ ال يشَت وأمَّا من حيث شروط الشهادة: فالزواج املدينُّ خمالٌف لةلشرع املطهَّر خمالفً   -4
الشاهَدين عةلى زواج املسةلمني، وموقف القانون األلباينِّ يف هذا اإلطار ينسجم مع َتوجَّهات الدول  

يث جاء حالعةلمانيَّ  املتطرِّف  يف عةلمانيَّتها، كما ينسجم أيضاً مع ما يزعمونه من مساواٍة بني الرجل واملرأة 
، وهذا أمٌر مستنَكٌر، 77لُّ الناس سواسي ٌ أمام القانون"مجهوري  ألبانيا ما نصُّه: "ك من دستور 18يف املادة 

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ ألنَّ اهلل تعاىل يقول: 
أي من املسةلمني. وألَّن غري املسةلم ال يعي وال  78

ا ميثاٌق غةليٌظ كما وصفها اهلل تعاىل بقوله:   وََكْيَف تَْأُخُذونَهُ َوَقْد أَْفَضٰى يفهم ُقدسيَّ  العالق  الزوجي ، وأهنَّ
 

                                                           
 .379ص ،1العمراني، فقه  األسرة المسلمة في المهاجر، ج( 74)
  73Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 75)
 .11، صاملصدر السابق(76)
 e Republikes se Shqiperise, page 14  Kushtetutaانظر:( 77)
 .[2الطالق: سورة ]( 78)



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) NO: 2, VOL: 3, 2016 

 
 54 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
بَ ْعُضُكْم ِإىَلٰ بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقًا َغةِليظًا

ر 79 أيضاً ما يَتتب عةلى شهادته من استحالٍل لةلفروج . كما أنَّه ال يقدِّ
وإثباٍت لألنساب، ممَّا جيعةله متساهاًل يف شهادته غري حُمتاٍط هلا. ومثل ذلك أيضًا يُقال يف العدال  وإن كان بصورٍة 

، ألنَّ الفاسق قد ال يأبه بالصدق، والذي يرتكب احملظورات قد ال يدرك ِعَظم ذنب الكذب أو شهادة ال   80ورز أخفَّ
وأمَّا الذكورة: فاشَتاطها مهمٌّ أيضًا لشرف عقد الزواج وأمهِّيته وخطورة اآلثار املَتتِّب  عةليه، واملرأة بطبيعتها  -5

معرَّضٌ  لةلنسيان خاصًَّ  بعد ُمضيِّ فَتة طويةل  عندما ُتستدعى لةلشهادة يف أيِّ نزاٍع حيدث بني الزوجني، 
ى ذلك فإنَّ عدم اشَتاط اإلسالم والعدال  والذكورة يف الشهود فاحتاط الشرع املطهَّر لذلك. وبناًء عةل

 .81يُبطل شهادهتم، وإذا بطةلت الشهادة بقي عقد النكاح بال شهوٍد فيكون عقداً باطالً 
وأمَّا عدم اعتبار الدين: فهو مبطٌل لعقد النكاح لةلنصوص الصرحي  يف ذلك، وألنَّ لةلشرع املطهَّر ِحَكماً  -6

 ةلط.اشَتاط التوافق يف الدين ممَّا سيأيت بيانه أو تفصيةله عند احلديث عن الزواج املختومصاحل مةلحوظً  يف 
وأمَّا منع تعدُّد الزوجات: فإنَّ هذا املنع خمالٌف لةلشرع خمالفً  ظاهرًة، لكن ليس له أثٌر عةلى عقد الزواج األول،  -7

 فَٱنِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مَِّن ٱلنَِّساِء وقد أباح اهلل تعاىل يف كتابه الكري تعدُّد الزوجات يف قوله تعاىل: 
                                                           

 [.21]سورة النساء:  (79)
ٍ  يؤمر به  -رمحهم اهلل تعاىل–اتَّفق الفقهاء (80) عةلى أنَّ الشهادة شرط يف النكاح، عةلى خالف بينهم هل هي شرط متاٍم يؤَمر به عند الدخول، أو شرط صحَّ

 عةلى النحو اآليت: عند العقد
 .عةلى إبرامه نذهب مجهوور الفقهاء من احلنفي  والشافعي  واحلنابةل  إىل اشَتاط الشهادة عةلى عقد النكاح من خالل شاهدين عاقةلني بالغني مسةلمني يشهدا -أ

في اإلعالن وا يكوذهب املالكي  إىل عدم اشَتاط اإلشهاد عةلى عقد النكاح مبعىن ليست شرطًا لصح  العقد وإمنا هي شرط حلل الدخول، لكنهم قال -ب
شرط إلنشاء العقد لمبعىن أن يشتهر العقد أو الزفاف بني الناس وهذا يغين عن اإلشهاد. فالشهادة عندهم ليست شرطاً لالنعقاد بل هي شرط لَتتيب اآلثار، وا

  .عندهم هو اإلعالن
ن بعدهم ومن بعدهم من التابعني وم -صةلى اهلل عةليه وسةلم-النب ويظهر لةلباحث ُرجحان املذهب األول، ألن العمل عةلى هذا عند أهل العةلم من أصحاب 

كما يظهر لةلباحث أن قول املالكي  بوجوب اإلشهار .قالوا: ال نكاح إال بشهود، ومل خيتةلفوا يف ذلك من مضى منهم إال قوم من املتأخرين من أهل العةلم
شرح اص، اجلصكي  من جه  ومجهور الفقهاء من جه  أخرى يبدو خالفاً شكةلياً. انظر: واإلعالن يقوم مقام الشهادة وأكثر، ولذلك فإن اخلالف بني املال

، كتاب النكاح، جمختصر الطحاويّ  بداية المجتهد ونهاية . ابن رشٍد، 215-214، ص4،كتاب النكاح، ج مواهب الجليل. احلطاب، 243، ص4ِِ
، بيت األفكار نيل األوطار شرح منتقى األخبارالّشوكاين، حممد بن عةلي بن حممد، . 347، ص9، جالمغني. ابن قدام ، 860، ص 3، جالمقتصد

 .1195،كتاب النكاح،  صت/ رائد بن َصربي بن أيب عةلف  ،م2004 ،بريوت/ لبنان ،الدول 
أحد من األئم     هذا الزواج عةلى هذا النحوجتب اإلشارة إىل أن الزواج إذا مت بغري ويل وال شهود فهو عقد فاسد لفقدانه الشروط الشرعي ، ومل يقل بصح(81)

َتطوا حضور شاملتبوعني، فالذين قالوا بعد اشَتاط الويل وأن لةلمسةلم  أن تزوج نفسها وهم األحناف اشَتطوا أن يتم العقد حبضور الشهود، والذين مل ي
الذي  قد حبضور الويل الشرعي لةلمسةلم . وعةليه فال يصح عقد الزواجالشاهدين عند العقد واشَتطوا حضورمها عند الدخول وهم املالكي  اشَتطوا أن يتم الع

م، 2008-ه1429ابن بيه، عبد اهلل، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مركز العالمي للوسطية الكويت، ط/ انظر:  .يفتقد إىل غياب الويل والشاهدين معاً 
 .414ص
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َمثىَنٰ َوثُ ةلََٰث َورُبَٰعَ 

ما هو مباٌح يف السنَّ ، كما يف حديث َغيالن بن سةلم  الثَّقفّي الذي أسةلم عةلى عشر نسوٍة ، ك82
ولذا فإنَّ حظر القانون له يُعترب خمالفاً  .83فقال له صةلى اهلل عةليه وسةلم: ))أَْمِسْك َعةَلْيَك أَْربَ َعًا َوفَارِْق َسائِرُهنَّ((

 مينع تعدُّد تئاٌت عةلى اهلل يف شرعه، وختبٌُّط وتناقٌض. فالقانون اللةلشرع املطهَّر، بل هو تشريٌع من دون اهلل، واف
العشيقات ولو بةلْغن املئات، بينما مينع تعدُّد الزوجات الاليت يكون هلنَّ عةلى أزواجهنَّ احلقوق ويتمت َّْعن بالكرام  

أة وإهداٌر ألنوثتها ك فيه انتقاٌص لةلمر اإلنسانيَّ ، بينما ال حتظى العشيقات باحلقوق وال بالكرام . أمَّا الزعم بأنَّ ذل
كرميً  هلا حقوٌق  فهو من أعجب العجب، فمن الذي ينتقص من كرام  املرأة هل هو الشرع الذي يعَتف هبا زوج  ً
متكافئٌ  مع الزوجات األخريات، ويأمر األزواج بالعدل بينهنَّ، وحيرِّم أيَّ ظةلٍم أو حيٍف يقع عةلى بعضهنَّ، أم هو 

لذي ال يضيق ذرعاً بالعشيقات املبتذالت املمتهنات الاليت ال حدَّ لعددهن، والاليت ال يتمت َّْعن بأيَّ  محايٍ  القانون ا
قانونيٍَّ ، وإمنَّا يَتكن عند انتهاء العشيق من نزوته؟! وهلذا فإنَّه أكرم لةلمرأة أن تكون الزوج  الرابع  من أن تكون 

 العشيق  الوحيدة.
بتوثيق العقد الشرعي: فهذا أمٌر مستنَكٌر، وخمالٌف لةلشرع املطهَّر خمالفً  بيِّن ،؛ ألنَّ القانون أما عدم السماح  -8

ال يعَتف بالعقد الشرعي أساساً، وال خيفى عةلى ذي عقل وبصرية ما يف هذا القانون من ظةلم وإجحاف 
مون عقوداً شرعيًَّ  األلباينِّ يرب  وإعتداء عةلى حقوق املسةلمني يف ألبانيا، فإنَّ املةلتزمني باإلسالم من الشعب

يق إمام املسجد ويكون ذلك يف الغالب عن طر  ،متوافق ً مع الشريع  اإلسالميَّ  يف الزجيات اليت تتمُّ بينهم
 وحيتفظ كلٌّ من الزوج والزوج  بنسخٍ  منها، كما يتمُّ يف الغالب إيداع، أو طالب عةلٍم موثوٍق يف اجملتمع

. وهبذا يظهر خمالف  84ف عةلى إجراء العقد كطالب العةلم الشرعيِّ أو إمام املسجدنسخٍ  أخرى لدى املشر 
 قانون مدون  األسرة األلباين لةلشريع  اإلسالمي .

    

                                                           
 [.3]سورة النساء: ( 82)
. 359، ص1128. الترمذيُّ، الجامع الكبير، أبواب النكاح عن رسول اهلل، رقم 131، ص3،ج1953ابن ماجة، السنن، أبواب النكاح، رقم  (83)

 الشيخ المحدث شعيب األرنؤوط. /، ت600، ص1158وإسناده صحيح بطرقه وشواهده، انظر: الجامع الكبير، أبواب النكاح عن رسول اهلل، رقم 
ت دليل براء عقد النكاح يف املسجد واألمر فيه واسع شرعاً، ولكن تنبغي اإلشارة إىل أنه ليس من السن  إبرام عقد النكاح باملساجد، ألنه مل يثال بأس بإج(84)

لدائمة اللجنة افتاوى صحيح يدل عةلى أن النكاح داخل املسجد خاص  سن ، لذا املداوم  عةلى عقد النكاح باملساجد واعتقاده من السن  بدع . انظر: 
، 9388، 8049ه، ت/ أمحد بن عبد الرزاق الدويش، الفتوى رقم 1424، 1، دار املؤيد لةلنشر والتوزيع، الرياض/السعودي ، طللبحوث العلمية واإلفتاء

 . 110-111، ص18، ج9903
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والذي يظهر لةلباحث هو جواز توثيق عقد الزواج يف احملاكم املدني  وسجالت الدول  األلباني ، بعد أن يتم الزواج بني 

اإلسالمي ، ويثبت الزوجان زواجهما يف املسجد أو املركز اإلسالمي، إذا كان املراد بتوثيق املسةلمني حسب الشريع  
العقد هو جمرد التسجيل يف الدائرة احلكومي  من باب ضمان حقوق الزوجني وإثبات الزواج، إذ إن الدول  األلبانيَّ  ال 

هنا ق عقد الزواج بني املسةلمني يف سجل خاص لديها، أل. أو أن تتوىل املشيخ  اإلسالمي  مهم  إجراء وتوثي85تعتدُّ بغريه
هي اجله  الرمسي  اليت متثل الوجود اإلسالمي يف ألبانيا، أو تطالب احلكوم  بالسماح هلا بإجراء عقد الزواج عندها أواًل، 

د املراكز واهليئات امث يتم توثيقه لدى الدائرة احلكومي ،كما هو شأن اجلالي  اإلسالمي  يف إيطاليا، حيث ميثةلهم )احت
( ومقره يف مدين  بولونيا يف وسط إيطاليا، وبظهور هذا االحتاد أصبح هو اجله  U.C.O.Iاإلسالمي  يف إيطاليا( )

 .86الرمسي  اليت متثل الوجود اإلسالمي يف إيطاليا، وأصبح يتوىل تصديق العقود، لدى اجلهات الرمسي  اإليطالي 
  ق إنشاء العقد املبيح لةلعالق  الزوجي  فإن هذا ال جيوز؛ ألن العقد الذي جتريه احملاكم األلبانيوأما إن كان املراد بالتوثي   

 .87عقد تتخةلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه كما سبق بيانه يف العقد املدين
 : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 

 فمن أبرزها ما يةلي:النتائج:  -أ
املشيخ  اإلسالمي  أو أئم  املساجد أو اجلمعي  أو املراكز اإلسالمي  إلجراء عقود األصل هو الةلجوء إىل  -1

الزواج عةلى وفاق الشريع ، ألن العقد الذي يتم يف املسجد أو اجلمعيَّ  أو املركز اإلسالمي، يراعى فيه توفر 
أو احملاكم  م البةلديَّ أركان وشروط النكاح املعتربة شرعاً، وال حرج يف توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أما

 األلبانيَّ ،ألن التوثيق وسيةل  إلثبات احلقوق، ورفع اخلالف بني الزوجني، وحجَّ  قوي  عند الطالق.
 

                                                           
ما نصه:" املسةلم واملسةلم  مطالبان  87، ص18، ج1079، السؤال الثالث من الفتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءجاء يف (85)

هل هذا يكون فمن حيث القانون باحلضور يف مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل واملرأة إىل املكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك اإلجياب والقبول، 
كل من   ل القانوين قبل عقد النكاح الشرعي، مع العةلم بأن التسجيل هذا يفيدنكاحًا شرعياً، فإذا كان اجلواب بالنفي فهل املسةلم أو املسةلم  يةلزمه التسجي

 الزوج والزوج  حقه عند حصول النزاع؟  ". 
ه ما مع بقي  شروط النكاح وانتفاء موانعه صح )عقد النكاح(، وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عةلي -يف مكتب تسجيل الزواج-اجلواب: إذا مت القبول واإلجياب 

 طرفني من املصاحل الشرعيى  احلاضرة واملستقبةل  لةلنكاح وجب ذلك".لةل
 ، عةلى الرابط اآليت:2014ديسمرب  4تاريخ  ،دور المراكز االسالمية في الدول غير االسالمية في توثيق الزواج والطالق ،عبد الحميد ،لمجاليا(86)

http://www.mohamah.net/answer/20316/. 
 .178 ,174ص ،قسم فقه األقةليات املسةلم  ،الميسرة في فقه القضايا المعاصرةالموسوعة انظر: ( 87)
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أن توثيق العقد الشرعي يف املسجد أو اجلمعي  أو املركز اإلسالمي قد يفيد يف حل العشرة بني الزوجني،  -2

ب إن وقع نزاع بينهما، كما ال يستطيع ضمان إثبات النس لكنه ال ميةلك قوة إثبات احلقوق بني الزوجني
 بني األبناء وبني اآلباء، وال إثبات التوارث بينهما وغري ذلك.

قٍّ الدول  األلبانيَّ  ال تعَتف بالزواج الدييّن الذي مل يسبقه زواٌج مدينٌّ وتعتربه باطاًل، وال ترتِّب عةليها أيَّ ح -3
ا غري رمسّيٍ ، وقد اعتاد مسةلمو ألبانيا إجراء عقود زواجهم وفقاً من احلقوق، وال أثٍر من آثار ال زواج؛ ألهنَّ

 لةلطريق  املزدوج ، فهناك عقٌد مدينٌّ إرضاًء لةلسةلط ، وعقٌد ديينٌّ تنفيذاً لتعةليمات الشريع  اإلسالميَّ .
املعاشرة الزوجيَّ ، أو تةلزم  لُّ بهال يعترب عقداً شرعياً حتالزواج املدين الذي جتريه احملاكم أو البةلديات األلباني   -4

منه اآلثار الناجت  عن عقد الزواج، من حل املعاشرة، وحلوق الولد، ووجوب النفق ، وثبوت املرياث وغريها 
من األحكام الشرعي ، وإن كانت هذه اآلثار ثابت  من الناحي  القانونيَّ ، ألنه يصادم أحكام الشريع  

 .ان والشروط وال يتَّفق معها حبالاإلسالميَّ  يف كثري من األرك
بُعد قانون مدّون  األسرة األلبايّن عن الشريع  اإلسالميَّ ، فهو قانوٌن وضعيٌّ بامتياٍز ال ميتُّ إىل الشرع  -5

بصةلٍ ، وإن كان يةلتقي يف بعض األوجه مع الشرع، فإنَّ ذلك من باب املصادف  احملض  وليس مراعاًة لةلشرع 
 املطّهر.

ا و وجود أمناٍط من عقود الزواج يف قانون مدّون  األسرة ال تقتصر عةلى خمالفته لةلشرع املطّهر فحسب،  -6 إمنَّ
 كعقد التعايش.؛  هي تعترب تقننٌي لةلزنا احملض

 التوصيات: -ب
راطيَّ  قأن تراعي احلكوم  خصوصيَّات مسةلمي ألبانيا الدينيَّ  والثقافيَّ ، وال تفرض عةليهم باسم العةلمانيَّ  أو الدمي -1

 ما ينايف عقائدهم، وقيمهم، ومقوِّمات حياهتم.
عةلى املسةلمني يف ألبانيا أن يسَعوا لتطبيق نظام األحوال الشخصيَّ  فيما بينهم، وأن حيافظوا عةلى هويّتهم  -2

م يف معامالهتم، وأخالقهم، وعالقاهتم األسريَّ   اإلسالميَّ ، وشخصيَّتهم الدينيَّ ، وذلك بالتزام شرع رهبِّ
 واالجتماعيَّ .

اء عةلى لإلصالح األسرّي، والقضمن أهل العةلم واالستقام  والدين؛ جلان التحكيم عند مسةلمي ألبانيا تشكيل  -3
 مرجعهم يف ذلك الشرع احلنيف، وتكون ُمعَتفَاً هبا من ِقَبل الدول . املشكالت العائةليَّ  املختةلف ،
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رام بالطرق املشروع ؛ إلعطاء تصاريح لألئم  واملساجد؛ إلبعةلى مسةلمي ألبانيا السعي لدى السةلطات الرمسيَّ   -4

 . لعقود زواج املسةلمني، مثَّ املصادق  عةليها، وتسجيةلها يف البةلديَّ  أو احملكم ؛ إلعطائها الصبغ  الرمسيَّ  يف الدو 
عةلها هي جأن تسعى قدر وسعها يف نيل االعَتاف بأحكامها من دول  ألبانيا، و املشيخ  اإلسالميَّ  عةلى جيب  -5

اعتبارها اجله  بتتوىلَّ بنفسها توثيق عقود الزواج، كي اجله  املنوط هبا الفصل يف قضايا األحوال الشخصي ،  
 الرمسيَّ  اليت متثِّل مسةلمي ألبانيا.

اإلكثار من الندوات واملؤمترات لتوعي  املسةلمني يف ألبانيا بالقضايا املتعةلِّق  باألسرة من زواٍج وطالٍق ومرياٍث،  -6
باإلضاف  إىل بيان أمهي  الويل وأنه مطةلوب شرعاً، وتشجيعهم عةلى إبرام عقود الزواج الشرعي فيما بينهم من 

 رمسي .خالل األولياء قبل تسجيةله وتوثيقه لدى اجلهات ال
أرجو أن أكون قد ُوفِّقت يف مجع املادَّة وعرضها، وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد، وأرجو منه القبول والثواب، 

ه وصحبه وصةلى اهلل عةلى سيدنا حممد، وعةلى آل. وأدعوه أن ينفع هبذا البحث، وأن يدَّخره يل ليوم احلساب واجلزاء
 أمجعني.
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 .م، حتقيق يوسف غةلي بديوي وحسن السماحي سويدان2013

 .2005يناير  5التاريخ  ،من العهد إضاف  ألبانيا 17و  16مبوجب املادتني  ،التقارير األولي  من الدول األطراف

 -ه1431 ،2/ط، ق/ سورياالرسال  العاملي ، دمش ،الَتمذي أيب عيسى حممد بن عيسى ،اجلامع الكبري )سنن الَتمذي(
 حتقيق الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، م2010

، 1، حتقيق حممد مرايب، مؤسس  الرسال  ناشرون، طالروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس البهويت
 م.2014-ه1435

 م.1994 -ه1414، 1، دار الندوة اجلديدة، بريوت/لبنان طالزواج املدين دراس  مقارن : عبد الفتاح كبارة

-ه1431، 2أيب عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماج  القزويين، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، الرسال  العاملي ، طالسنن: 
 م.2010

 -ه1430، حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي، السن  أبو داود سةليمان بن األشعث السجستاينسنن أيب داود: 
 وزيع الرياض/ السعودي .م، دار السالم لةلنشر والت2009

م، 2009 -ه1430، حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي، السن  الَتمذي أيب عيسى حممد بن عيسىسنن الَتمذي: 
 دار السالم لةلنشر والتوزيع الرياض/ السعودي .

 .م1997 -ه1417، 7مصطفى السباعي، املكتب اإلسالمي، طشرح قانون األحوال الشخصي : 
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 أيب بكر الرازي اجلصاص، حتقيق سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمي  ودار :الطحاوي يف الفقه احلنفيشرح خمتصر 
 .م2013-ه1434، 2السراج، ط

 .م2008-ه1429مركز العاملي لةلوسطي  الكويت، ط/  عبد اهلل بن بيه، :صناع  الفتوى وفقه األقةليات

ه، ت/ 1424، 1دار املؤيد لةلنشر والتوزيع، الرياض/السعودي ، طفتاوى الةلجن  الدائم  لةلبحوث العةلمي  واإلفتاء، 
 .أمحد بن عبد الرزاق الدويش

رنؤوط وعدل ، حتقيق شعيب األبن حجر العسقالين أمحد بن عةليفتح الباري بشرح صحيح البخاري: شهاب الدين 
 م.2013-ه1434، 1مرشد وآخرون، الرسال  العاملي ، ط

 م.2001-ه1422، 1، دار الكتب العةلمي  بريوت/لبنان، طالعمراين حممد الكديفقه األسرة املسةلم  يف املهاجر: 

 م.1985-ه1405، 2، الناشر دار الفكر، دمشق سوريا، طالفقه اإلسالمي وأدلته: وهب  الزحيةلي

 م.1967-ه1387ي ، بريوت لبنان،بدران أبو العينني بدران، دار النهض  العربالفقه املقارن لألحوال الشخصي : 

 ،ض/السعودي مدار الوطن لةلنشر الرياوآخرون،  عبد اهلل بن حممد الطيار :الفقه امليسر النوازل املعاصرة يف فقه األسرة
 .م2012-ه1433 ،1ط

 .2010/10/17تاريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم ، 2010قانون األحوال الشخصي  األردين لعام 

موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  املقدسي : لكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلا
 م. 1988-ه1408، 5احلنبةلي، حتقيق حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط

 م. 2003-ه1424 ،1ط ،مؤسس  الرسال  ،حتقيق عبد احملسن الَتكي ،مشس الدين حممد ابن مفةلحكتاب الفروع: 

صيدا  ،عصري املكتب  ال ،حتقيق حممد بن رياض األمحد ،أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووياجملموع شرح املهذب: 
 . 2014-ه1435، 1، طبريوت
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حف الشريف، جممع املةلك فهد لطباع  املص ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلةليم بن تيمي  احلراين :جمموع الفتاوى
 .ت/ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،م1995ه /1416ط  ،املدين  النبوي ، املمةلك  العربي  السعودي 

، حتقيق: حممد م2010ه/1431 ،3ط ،دار الطيب  لةلنشر والتوزيع ،البغوي أيب حممد احلسني بن مسعود :معامل التنزيل
 .عبد اهلل النمر وآخرون

دن، ، دار النفائس لةلنشر والتوزيع، عمان/األر مستجدات فقهي  يف قضايا الزواج والطالق: أسام  عمر سةليمان األشقر
 م.2000-ه1420، 1ط

موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  املقدسي احلنبةلي، تتحقيق عبد اهلل بن عبد احملني  املغين:
 م.1998-ه1417، 3احلةلو، دار عامل الكتب، الرياض/السعودي ، ط الَتكي وعبد الفتاح حممد

لنجم، مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين، حتقيق عبد الرزاق شحود ا :مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج
 م. 2009 -ه1430، 1دار الفيحاء ودار املنهال، دمشق سوريا، ط

 ، يف التاريخحبث مقدم لرابط  العامل اإلسالمي ،خالد عبد القادر :املسةلم من أحكام األحوال الشخصي  لألقةليان
 .م11/11/2009ه املوافق 12/11/1430

اج حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي، حتقيق حممد حممد ظاهر شعبان، دار املنهمنهاج الطالبني وعمدة املفتني: 
 م.2011 -ه1432، 2جدة السعودي ،  ط

 ه.1435 ،1ط ،إعداد مركز التميز البحثي ،قسم فقه األسرة :امليسرة يف فقه القضايا املعاصرةاملوسوع  

حتقيق حممد  ،طاب أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املالكياحلمواهب اجلةليل يف شرح خمتصر الشيخ خةليل: 
 م.2013 -ه1434، 2ط نواكشوط موريتاتيا ،دار رضوان ،حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي

 ،م2004 ،بريوت/ لبنان ،حممد بن عةلي بن حممد الّشوكاين، بيت األفكار الدول  :نيل األوطار شرح منتقى األخبار
 ت/ رائد بن َصربي بن أيب عةلف .
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، حتقيق أمحد جاد، اينملرغين برهان الدين أيب احلسن بن أيب بكر بن عبد اجلةليل الرشداين :اهلداي  شرح بداي  املبتدئ

 م. 2008-ه1429دار احلديث القاهرة، 

 المقاالت اإللكترونية

عبد القادر بوقزول ، توثيق الزواج ملسةلمي فرنسا بني الشريع  والقانون، املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني  بباريس، قسم 
الدراسات العةليا، عةلى الرابط اآليت: 

www.alukah.net/books/files/book_2682/bookfile/documentation.doc 

، 2014ديسمرب  4عبداحلميد اجملايل، دور املراكز االسالمي  يف الدول غري االسالمي  يف توثيق الزواج والطالق، تاريخ 
 . /http://www.mohamah.net/answer/20316عةلى الرابط اآليت:

عةلى الرابط اآليت: ، 2013يناير  15 ، حكم الزواج العريف، يف التاريخيونس عبد الرب فاضل، الطةلول
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1440 

 .2010/10/17تاريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم ، األردين الشخصيَّ  قانون األحوال

 المصادر باللغة األلبانية

Kodi i Familjes se Shqiperise, Botim i Qendres se Publikimeve Zyrtare, Shtator 

2012.  

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise,  Botime Juridike Alb Juris, 2014. 

E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, Tirane, 

Nentore 2009. 
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