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“العائلة والزواج المختلط :مقاربة قانونية” في اليسوعية
الحقوق وال��واج��ب��ات التي تعطى
للزوجة المسلمة باستثناء حقها
في الميراث” ،و”من هذه الحقوق
حقها في المحافظة على عقيدتها
ودينها دون أن يمس ال��زوج بهذا
اإلنتماء ويكرهها على اعتناق الدين
اإلسالمي ،إذ ال إكراه مطلقا في الدين.
ومن حقها قبض مهرها والنص عليه
في عقد زواجها ،ومن الواجبات أن
تستأذن وليها عند زواجها – اال عند
الفقهاء الذين يجيزون زواج المرأة
فحينئذ ال تحتاج
نفسها بنفسها –
ٍ
إلى موافقة وليها”.

صدى البلد

“العائلة والزواج المختلط :مقاربة
ّ
قانونية” موضوع المحاضرة ما قبل
ّ
األخيرة في سلسلة “ثالثاء الكلية”
ّ
التي تقيمها ّ
الدينية في
كلية العلوم
جامعة ّ
القديس يوسف في بيروت،
وق��د جمعت المطران إيلي ح��داد
والشيخ الدكتور محمد النقري ،في
ّ
اإلنسانية-طريق الشام.
حرم العلوم
بداية ّ
عرفت لبنى حيدر بالمحاضر
األول راعي أبرشية صيدا ودير القمر
للروم ً الكاثوليك الملكيين إيلي حداد،
قارئة في سيرته ومساره العلمي
والكهنوتي ،ثم أعطته الكالم.

تربية مسيحية
استهل حداد محاضرته بتصويب
فبالنسبة اليه “الزواج الذي
عنوانها
ً
ّ
سميناه مختلطا في عنوان المحاضرة
هو ًزواج مع مانع اختالف الدين”
ّ
معرفا بأن هذا الزواج “ في الكنيسة
ّ
ً
ليس سرا ( )...وهو بحاجة إلى تفسيح
م��ن مانع اخ��ت��الف ال��دي��ن يعطيه
ّ
التعهد بعماد
المطران األبرشي” بعد
األوالد وتربيتهم تربية مسيحية،
ً
مشير ا إلى أنه “حين يتزوج رجل
مسلم من مسيحية في الكنيسة
يسجل األوالد مسلمين على خانة
والدهم ولو تعمدوا”.
وتوقف حداد على محاذير الزواج
مع اختالف الدين ،فحددها ب�أربعة:
الدينية”ّ ،
ّ
ثم “الخالفات
“التربية
الزوجية” وبعد ذلك “اإلرث للزوجة”،

إشكالية تغيير الدين
المتحدثون في الندوة

ً
وأخيرا “الزواج المدني ثم اإلسالمي
والمسيحي”.
ّ
وعر فت حيدر بالمحاضر الثاني
الشيخ الدكتور الشيخ محمد النقري
األستاذ في جامعة ّ
القديس يوسف
والقاضي في ً المحكمة الشرعية
ّ
السنية ،معددة شهاداته وتدريسه
في جامعات لبنانية وغربية ،ثم
أعطته الكالم.

ثالث نقاط
قارب النقري موضوعه من خالل
ثالث نقاط هي:
ال��زواج من غير المسلم ومن غير
المسلمة وهنا ّ
قسم موضوعه إلى
“زواج المسلم بمن ليس لديها دين
ً
موضحا أنه “يستوي في
سماوي”
هذه المسألة إذا كان من يريد الزواج
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هو الرجل المسلم أو المرأة المسلمة
فال يجوز لهما بإجماع اآلراء الفقهية
الزواج ممن ليس لها أو ليس له دين
سماوي” ،و” زواج المسلم بالمسيحية
والكتابية المقيمة في بلد ذي غالبية
مسلمة” ،و”زواج المسلم بالمسيحية
أو الكتابية المقيمة في دولة ليست
فيها غالبية إس��الم��ي��ة” ،وتوقف
على أن “أجمع الفقهاء بحرمة زواج
ا لمسلمة من غير ا لمسلم لعمو م
اآليات القرآنية التي تحرم هذا الزواج
وإلجماع األئمة في كل العصور على
حرمة أن تتزوج المرأة المسلمة من
غير مسلم”.
النقطة الثانية األساسية التي
تناولها المحاضر هي “حقوق الزوجة
غير المسلمة وحضانة األوالد”،
إذ “ل��ل��زوج��ة غير المسلمة نفس

تناول النقري في النقطة الثالثة
الدين
من مداخلته “إشكالية تغيير ً
لمحاولة إنهاء الزواج المختلط” قائال:
“مما يؤسف له في قضايا ال��زواج
المختلط التي ت��رد ال��ى المحاكم
الشرعية عدم وجود إرشادات مسبقة
ترشد أصحاب العالقة إلى واجبات
ال��زوج المسلم وحقوق الزوجة غير
المسلمة والى خصوصية هذا الزواج
واألحكام الفقهية المتعلقة به ،وإنما
يترك إل��ى القاضي القيام بذلك”
ثم عدد النصوص القانونية التي
“أعطت القضاء المدني عبر هيئة
التمييز صالحية التصدي للتجاوز
على اختصاص القضاء الديني بتغيير
العناصر الشخصية في العالقة عن
طريق تبديل الدين”.
وف��ي الختام شكر عميد ّ
كلية
العلوم الدينية األب مارك تشيشلك
َ
ّ
المحاضر ْين حداد والنقري.
اليسوعي

