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الزواج املديّن
ة مقارنة ملرشوع قانوٍن لبناينٍّ لألحوال الشخصيَّة- -دراسة نقديَّ
الشيخ الدكتور حممد شقي)١)

خاصة:

اللبنايّن)))  اب  النوَّ إىل جملس  م  املقدَّ املديّن  الزواج  قانون  املقالة مرشوع  ناقشت هذه 
بتاريخ 8)/3/))0). وقد متَّت املناقشة عىل أساس مستوَينْي:

)))  باحث يف الفكر اإلسالمّي، من لبنان.
اب اللبناين )بريوت، 8)/3/))0)(.   )))  املرشوع الذي أعّدته د.أوغاريت يونان، ود.وليد صليبي، والذي تمَّ تقديمه إىل جملس النوَّ
اللبنايّن سنة  اب  َمه مجعيَّة »شمل« بواسطة النائب مروان فارس إىل جملس النوَّ ُتقدِّ وكان املرشوع قد ُأعدَّ سنة 009)م، قبل أن 
ُيَبّت )انظر: حبيش، هدى: »شمل تعود... إىل  النيابيَّة املشرتكة ومل  اللجان  التاريخ عىل أعامل  ))0)م، حيث ُأحيل منذ ذلك 
قانون العائلة العثاميّن«، املدن )جريدة إلكرتونيَّة مستقلَّة(، رئيس التحرير: سامل نور الدين، www.almodon.com، تاريخ 
النرش: األربعاء 7)/)/6)0)، تاريخ االسرتداد: اخلميس: )/7/3)0)؛ شعيا، منال: »الزواج املديّن: كيف متَّت اإلساءة إىل 
األحوال الشخصيَّة يف لبنان«، موقع النهار اإللكرتويّن، www.alnahar.com، تاريخ النرش: السبت ))/5/3)0)، تاريخ 

االسرتداد: اخلميس: )/7/3)0)(. 
هذا وقد اخرتناه نموذًجا ملشاريع الزواج املديّن. ويبدو أنَّ كاتَبيه قد حاوال جتنّب حّدة بعض املخالفات ألحكام الدين اإلسالمّي 
ام  وأنَّ رًا،  تطوُّ أكثر  أنَّه  كاتباه  ذكر  حيث  املطروحة،  املشاريع  بقيَّة  عن  رًا  متأخِّ جاء  ألنَّه  أخرى؛  مشاريع  عليها  اشتملت  التي 
استفادا من اقرتاحات ومشاريع سابقة يف هذا السياق. ولالطالع عىل النّص الكامل هلذا املرشوع، انظر: حمسن، أمحد: »األحوال 
الشخصيَّة عودة إىل الدولة«، جريدة األخبار اللبنانيَّة، السنة5، العدد 3)4)،الثالثاء 7) آيار))0)، ص8-9؛ وانظر املرشوع 
 ،5(30/lkdg.org/ar/node ،الكامل -أيًضا-يف: »مرشوع قانون لبنايّن لألحوال الشخصيَّة«، بوابة لبنان للتنمية واملعرفة

تاريخ النرش: الثالثاء: 7)/5/))0)، تاريخ االسرتداد: اخلميس: )/7/3)0) .
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عي أصحاب هذا املرشوع أّنا مفاهيم موِجبة  ل: دراسة املفاهيم التي يدَّ املستوى األوَّ
لطرحه، وهي التي دفعتهم لتبنّيه. وكان من أهّم هذه املفاهيم: مفهوم العدالة، الطائفيَّة، 
دراسة  املفاهيم  هذه  دراسة  بعد  تبنيَّ  وقد  واإلنسانيَّة.  الدولة،  سيادة  العلمّي،  ر  التطوُّ
ل يف حدِّ نفسها أسباًبا موِجبة لرفض املرشوع، عىل العكس متاًما ممَّا  ة أّنا تشكِّ حتليليَّة نقديَّ

اُدعي من كونا موِجبة لتبنّيه وطرحه.

الرشيعة اإلسالميَّة، حيث  بأحكام  مقارنة بعض موادِّ هذا املرشوع  الثاين:  املستوى 
املقارنة:  موقع  وقعت  التي  املسائل  أهّم  ومن  واضحة،  رصحية  خمالفة  هلا  خمالفتها  تبنيَّ 

ة. الزواج من حيث رشوطه وموانعه والسّن املعتر فيه، الطالق واهلجر، وأحكام العدَّ

كلامت مفتاحيَّة:

ر العلمّي، السيادة، اإلنسانيَّة، موانع الزواج،  الزواج املديّن، العدالة، الطائفيَّة، التطوُّ
ة. رشوط الزواج، سّن الزواج، صيغة العقد، الطالق واهلجر، العدَّ

مقّدمة:

ة ملرشوع الزواج املديّن، وكان يغلب  لقد ُعمل يف السنوات املاضية عىل الرتويج بقوَّ
عائّي )غري العلمّي(، الذي هيدف إىل تلميع فكرة الزواج  عىل هذا الرتويج األسلوب الدِّ
الذين  أولئك  فيهم  بمن  الناس،  من  الكثري  عىل  األمر  التبس  وقد  وتسويقها،  املديّن 

حيافظون عىل اعتقادهم اإلياميّن، ويامرسون التزامهم الدينّي يف اجلانب العميّل.

الدعائّي- هو عدم  ولعّل السبب يف هذا االلتباس -إضافًة إىل األسلوب الرتوجيّي 
التفات هؤالء إىل خمالفة مشاريع قانون الزواج املديّن -أو تلك القوانني املعمول هبا يف 
النبي  ُسنَّة  الكريم خمالفة رصحية، كام تعارض  القرآن  الدول- ما جاء يف  العديد من 
التي  املوجبة  واألسباب  املّررات  من  جمموعة  عىل  اعتامدها  عن  فضاًل   ، بيته وأهل 

تنطوي عىل أكثر من نقطة ضعف، فهي مشاريع ركيكة ال تصمد أمام النقد والتحليل.
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الترشيع يف  بني مصادر  مقارنة  بدراسة  القيام  إىل  نبادر  أن  املفيد  من  كان  هنا،  ومن 
اإلسالم )القرآن والسنّة )...(( يف نصوصها ذات الصلة، وبني واحٍد من مشاريع قانون 
ن خمالفة رصحية وواضحة ملا جاء يف  الزواج املديّن يف نامذج حمّددة من مواّده التي تتضمَّ
؛ لتكون نموذًجا يستفاد منه يف تقويم بقيَّة  القرآن الكريم، أو لسنّة النبي وأهل بيته
أهّم األسباب  لبعٍض من  ة حتليليَّة  نقديَّ مواّد ذلك املرشوع، عىل أن يسبق ذلك مقاربة 

املوِجبة، وحتديًدا يف تلك املفاهيم التي تمَّ استخدامها فيها، أو توظيفها لدهيا.

وهذا ما سوف يسهم يف التنبيه عىل خطورة مثل هذه املشاريع، كام يساعد يف إيقاظ 
التضليل اإلعالمّي  الكم من  نتيجة ذلك  التي عاشوها  الناس من حالة االنبهار  بعض 
الذي مارسته قنوات تلفزيونيَّة ووسائل إعالميَّة عديدة، هبدف التسويق لتلك األفكار 

التي تنتمي إىل منظومة الزواج املديّن وقوانينها املختلفة، ومشاريعها املتكّثرة.

والطالق،  ال��زواج،  بعناوين  ترتبط  التي  املواّد  من  نامذج  للمقارنة  نختار  وسوف 
يَّة، من حيث خطورُة بعض النتائج  واهلجر-أيًضا-، والعّدة؛ وذلك ملا هلذه املواّد من أمهِّ
التي قد ترتتَّب عىل خمالفتها لألحكام الرشعيَّة اإلسالميَّة، وألنَّ إعامل املقارنة يف تلك 
املواّد قد يسهم أكثر يف حتقيق أهداف هذه الدراسة وإنجاح وظيفتها، وقد يساعد عىل 
الناس إىل لوازم هذه  انتباه  ه  املواّد، وملا يمكن أن يرتّتب عليها، وُيوجِّ فهم أفضل هلذه 
اس جتاه ما يمّس  اآلثار واملرتتِّبات يف موضوع خطري وعاّم البلوى، ُيعرض يف جمتمع حسَّ

بأحكام الدين.

هذا، وإْن كانت خمالفة القرآن الكريم والسنَّة يف أيٍّ من األحكام الرشعيَّة قد ترتّتب 
املخالفُة  استلزمت  إذا  الدراسة،  مورد  النتائج  تلك  عن  خطورة  تقّل  ال  نتائج  عليها 
اهلل  بكتاب  اإليامن  عن  الرتاجُع  ذلك   والزم  ورفَضها،  األحكام  تلك  عن  اإلعراَض 
ة إذا كانت هذه املالزمة واضحة لدى من يامرس هذا اإلعراض  ، وبخاصَّ وبنبّوة النبّي

والرفض.

ومن هنا سوف نعمل عىل تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني:
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ل: يتناول تلك املقاربة املفهوميَّة النقديَّة - القسم األوَّ

القسم الثاين: يتناول تلك املقارنة اجلزئيَّة. -

ة: : املقاربة املفهوميَّة النقديَّ الاً أوَّ

يف  استغالهلا  عىل  ُيعمل  التي  املفاهيم،  من  مجلة  عىل  القسم  هذا  يف  نقترص  وسوف 
الترشيعات  أو  الدينيَّة  القوانني  من  االنتقاص  هبدف  وذلك  تلك؛  القوانني  مشاريع 
اإلهليَّة، وهبدف توظيفها يف ممارسة أكثر من اّدعاء يف التمّيز والتطّور، وحيازة مجلة من 

العناوين التي يتوقَّعون من خالهلا مستوى أعىل من املقبوليَّة لدى الناس.

ومن تلك املفاهيم املستخدمة التي أدرجت يف األسباب املوِجبة ملرشوع القانون، ما 
يأيت: 

١-العدالة: حيث جاء يف متن املرشوع ما نّصه:

والرجل  املرأة  بني  واملساواة  العائليَّة  العدالة  مبدأ  عىل  إال  زواج  يقوم  ال  ا:  »سابعاً
.(((»)....(

لدى  وحقيقتها  للعدالة  فهم  سوء  ة  ثمَّ أنَّ  وغريه  النّص  هذا  يقرأ  ملن  الواضح  من 
واضعي ذلك املرشوع؛ حيث إّنه مل يتّم استخدام هذا املفهوم بشكل علمّي. والدليل عىل 
ذلك هو اخللط بني مفهوم العدالة ومفهوم املساواة، بل اّدعاء التالزم بينهام، حيث جاء 

ا من مبدأ العدالة )....( كان ال بدَّ من إقرار املساواة«))). -تالًيا- يف ذلك املتن: »انطاقاً

إّن  املساواة، حيث  ا عن مفهوم  العدالة خيتلف جوهريًّ إّن مفهوم  القول  بّد من  وال 
ليس كّل مساواة عداًل، وليس  إّنه  أي  املساواة ظلم.  املساواة عدل، لكن بعض  بعض 
ناحية  من  ال  واملساواة،  العدل  بني  بالتطابق  القول  صحيًحا  وليس  مساواة.  عدل  كّل 

مفهوميَّة، وال من ناحية مصداقيَّة. 

)))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، األسباب املوجبة، ص5.
)))  م.ن، األسباب املوجبة، ص5.
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ولذا ال يصّح اّدعاء التالزم بني العدل واملساواة؛ ألنَّ بعض املساواة يستلزم الالعدالة، 
كام إنَّ بعض العدالة يستلزم الالمساواة. وكام إّن االختالف املفهومّي قائم بني املفهومني، 

فإّن اختالف مصاديقهام ممكن أيًضا. 

لنأخذ عىل ذلك مثااًل: لو كان لدينا فقرٌي وغنّي، وأردنا أن نضع قانوًنا رضيبيًّا، فإّن 
املساواة تتطلَّب أن نأخذ رضيبة من الغنّي تساوي الرضيبة التي نأخذها من الفقري، بينام 
وأن  أخرى-،  حيثيَّات  عن  -فضاًل  قدرته  بلحاظ  الغنّي  من  نأخذ  أن  العدالة  مقتىض 
نأخذ من الفقري بلحاظ قدرته -فضاًل عن حيثيَّات أخرى-. فهنا مساواة الفقري بالغنّي 
من حيث الرضيبة ظلم، بينام الالمساواة بينهام عدل، ففي هذا احلال هل نختار املساواة 

الرضيبيَّة، أم نختار العدالة الرضيبيَّة؟.

الترشيع  يف  عليه  االرتكاز  جيب  الذي  املبدأ  يكون  أن  بّد  ال  فإنَّه  م،  تقدَّ ما  عىل  بناء 
-سواء يف األحوال الشخصيَّة، أم يف غريها- هو العدل ال املساواة؛ ألّن العدل ال يمكن 

أن جيتمع مع الظلم، بينام يصّح اجتامع الظلم مع املساواة.

وبناًء عليه، يمكن القول إّن هذا اخللط الذي وقع فيه من وضع هذا املرشوع جيعله 
د، حيث  عرضة للسقوط أو االهتزاز؛ ألّن مؤّدى هذا اخللط ال يقترص عىل موضٍع حمدَّ
إنَّه يؤدِّي إىل وقوع خلٍل بنيويٍّ يصيب جممل مواّد هذا املرشوع وبنيته، من جهة كونه من 

املفاهيم الرئيسة التي يقوم عليها ويرتكز إليها.

من  مزيد  يف  -إمعاًنا  املشاريع  تلك  واضعو  يتعّمد  حيث  والطوائف:  الطائفيَّة   -٢
التشويه واالنتقاص- إلصاق بعض األوصاف املذمومة بالترشيع اإلسالمّي )وغريه(، 
االبتعاد عن ذلك  إىل  الناس  يدفع بعض  ما  نفور،  نوع  التي قد حُتِدث  تلك األوصاف 

الترشيع، كام قد يظّن هؤالء.

فقد جاء يف متن ذلك املرشوع ما ييل: 

»)....( إقرار قانون لبنايّن وطنّي ال طائفّي لألحوال الشخصيَّة«))). -

)))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، ص).
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ة للطوائف )....(« ))) - »)....( لقوانني حرصيَّ

»)....( وجود قوانني األحوال الشخصيَّة للطوائف )....(«.))) -

وغريها من العبارات التي محلت املعنى نفسه.

وما ينبغي قوله يف هذا املقام:

أ- إنَّ اعتامد تلك اللغة، وتلك األوصاف ييش بموقف هؤالء احلقيقّي من الّدين 
وترشيعه، فضاًل عن جممل طروحاهتم يف هذا السياق.

املفارقات  من  العديد  وهناك  أخ��رى،  حقيقة  والطائفيَّة  حقيقة،  الّدين  ب-  
واالختالفات بينهام، وال يصّح اخللط بينهام، سواء أكان عن دراية أم عن غري 

دراية.

ج-  إّن ما تقّدم يكشف عن عدم معرفة هؤالء بالّدين وترشيعه، وعن أكثر من 
فيه بشكل علمّي، وإىل عدم  البحث  إىل عدم  تدفعهم  منه،  املوقف  سلبيَّة يف 

مقاربته بطريقة موضوعيَّة.

نتاًجا  الترشيع  وليس  اإلسالمّي،  للترشيع  مصدًرا  الطائفيَّة  النزعة  ليست  د-  
)القرآن  اإلسالم  يف  الترشيع  مصادر  من  مستمدٌّ  ترشيع  هو  وإّنام  للطائفيَّة، 

والسنَّة(.

التزام طائفة أو أكثر هبذا الترشيع ال جتعل منه ترشيًعا طائفيًّا، وإّنام هو  ه�-  إنَّ 
ى يف طبيعته حدود هذه الطائفة أو تلك، فهو مل يرّشع لطائفة  ترشيع عاملّي يتعدَّ
دون أخرى، أو ملجتمع دون آخر، فهو ترشيع يراعي مصلحة اإلنسان. والتزام 

طائفة به دون أخرى ال يغريِّ من حقيقته تلك.

و-  عندما يعمد الرملان اللبنايّن إىل إصدار قانون يسمح باعتامد الترشيع اإلسالمّي 

)))  مرشوع قانون الزواج املدين، ص3.
)))   م.س، ص3.
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الرملان  ولبنانيًّا، ألنَّ  الترشيع يصبح وطنيًّا  فإّن هذا  الشخصيَّة،  يف األحوال 
اللبنايّن هو الذي رّشع اعتامده يف الوطن.

دة يف األحوال الشخصيَّة للطوائف يف لبنان، هو نتاج  ز- إّن اعتامد قوانني متعدِّ
هذا  عىل  يعاب  فلامذا  فيه؛  ّية  احلرِّ ومبدأ  اللبنايّن،  للمجتمع  ة  ديَّ التعدُّ الطبيعة 
التعّدد  هذا  ارتىض  قد  نفسه  املجتمع  هذا  كان  إذا  املجتمعات(  )أو  املجتمع 
ة يف موضع)))، ويعمل  الترشيعّي لنفسه؟ وملاذا ُيعمل عىل مدح هذه التعدديَّ

عىل ذّمها يف آخر؟

د يف قوانني األحوال الشخصيَّة يف لبنان ينسجم مع طبيعة االجتامع  وإذا كان هذا التعدُّ
ة االجتامعيَّة  يَّ اللبنايّن، ويعّر عنه، ويرحيه؛ فام الضري يف ذلك؟ أليس هذا من جتلِّيات احلرِّ
ّية يف هذا السياق)))، ثم ُيعمد إىل مهامجة  يف اإلطار القانويّن؟ وكيف ُيدعى إىل احرتام احلرِّ
املديّن؟ كيف يامرسون هذا  الزواج  قناعاهتم يف  تتامشى مع  ة، عندما ال  يَّ نتاج تلك احلرِّ
يف  وهم  الطوائف،  بقوانني  ونه  يسمُّ ما  جانب  إىل  للزواج  مدينٍّ  قانون  بقبول  التظاهر 
م يعانون  الوقت نفسه هيامجون هذه القوانني، وينعتونا بتلك األوصاف املذمومة، وكأنَّ

ا يف املوقف منها. ازدواجيَّة، أو انفصاًما فكريًّ

ح- إّن ترشيع قانون مدينٍّ لألحوال الشخصيَّة يف لبنان لن يؤدِّي إالَّ إىل إنتاج طائفة 
جديدة يف جمال األحوال الشخصيَّة؛ بل رّبام يف غريه، وهي طائفة الالدينيِّني يف 
جديد،  شخصيَّة  أحوال  قانون  أمام  لنصبح  الشخصيَّة،  باألحوال  يرتبط  ما 

لطائفة جديدة، تضاف إىل بقيَّة الطوائف. 

عون  يدَّ التي  املشكلة نفسها  إقرار ذلك املرشوع سيقعون يف  إىل  الداعني  فإن  وعليه 
م هيربون منها؛ حيث سيؤدِّي تطبيق القانون إىل زيادة الطوائف وعددها، وقد يدفع  أنَّ
نحو تسعري اجلدل الطائفيِّ يف بعض املوارد، ليتَّضح الحًقا أنَّ مثل هذه املشاريع سوف 

مرشوع قانون الزواج املدين، ص3.  (((
م. ن، ص6.  (((
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عون وجودها، ال إىل العمل عىل حلِّها وعالجها. تؤدِّي إىل مفاقمة هذه املشكلة التي يدَّ

ر العلمّي: هنا يبلغ االدِّعاء ذروته؛ إذ تراهم يذكرون يف األسباب املوِجبة  ٣- التطوُّ
هم  بل  العلوم،  خمتلف  يف  العلمّي  ر  التطوُّ ذلك  حصيلة  هو  يقرتحونه  ما  أنَّ  للمرشوع 
ر العلوم، ليصنِّفوا تلك  ا ال تواكب تطوُّ القوانني الرشعيَّة بأنَّ هون اهتاماهتم لتلك  يوجِّ

م... ر، والتقدُّ القوانني يف خانة عدم التطوُّ

ولذلك -ويف سياق حتميلهم لتلك القوانني مسؤوليَّة ما يعّرون عنه بالواقع األليم، 
هي  االنتهاكات  تلك  بأّن  يذكرون  الناس-  من  العديد  هلا  ض  يتعرَّ التي  واالنتهاكات 
واالجتامع  الرتبية  علوم  ر  لتطوُّ املواكبة  وغري  القديمة  القوانني  هذه  مفاعيل  »بموجب 

وعلم النفس وحقوق الطفل«)))، وغري ذلك من التعابري املشاهبة.

وهنا ال بدَّ من اإلشارة إىل مجلة من املالحظات التي تتَّصل هبذا التوظيف:

مونه من ترشيع تثبته علوم الرتبية، واالجتامع، وعلم  أ-  كيف يثبتون أنَّ ما يقدِّ
النفس...؟

ب- كيف يثبتون أنَّ الترشيع اإلسالمّي يتعارض مع ما انتهت إليه تلك العلوم؟

ا  عون أنَّ ج- إذا كان مفاد نتاج تلك العلوم هو حتقيق السعادة والعدالة التي يدَّ
ثمرة الزواج املديّن، وإذا كان الواقع األليم ثمرة تلك القوانني األخرى؛ لكان 
من الالزم عىل هؤالء أن يدعوا إىل قانون إلزامّي للزواج املديّن، وأن يرفضوا 
أّي قانون آخر؛ لكنَّنا نرى أّنم يدعون إىل قانون مديّن اختيارّي، يضاف إىل 

بقّية القوانني املعمول هبا.

مه تلك العلوم هو حقيقة علميَّة ال تقبل اخلطأ والشّك والتغيري، أم  د- هل ما تقدِّ
إّنا وجهة نظر علميَّة حتتمل اخلطأ والشّك والتغيري..؟

د كالمهم عن  ة عىل ذلك -مع أنَّ جمرَّ مونه حقائق علميَّة، فليأتوا باألدلَّ إْن كان ما يقدِّ

مرشوع قانون الزواج املدين، ص6.  (((
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ر العلوم قد يفيض إىل كون ما يستندون عليه من تلك العلوم ليس حقائق علميَّة؛ ألّن  تطوُّ
ر قد يعني، فيام يعنيه، احتامل أن يكون الرأي العلمّي السابق خاطًئا-؛ وإْن كان ما  التطوُّ
مونه وجهة نظر علميَّة، فكيف هلم أن يبنوا ترشيًعا لألحوال الشخصيَّة ولألرسة عىل  يقدِّ

وجهات نظٍر غري ثابتة علميًّا؟

مونه من مرشوع هيدفون من خالله الوصول إىل العدالة  عون أنَّ ما يقدِّ ه�- هم يدَّ
وحتقيقها، ولربَّام السعادة الزوجيَّة والعائليَّة...، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: كيف لنا أن نجزم، بأنَّ ما لدينا من مشاريع قوانني يف األحوال الشخصيَّة 
توصل حتاًم إىل العدالة والسعادة، إذا كانت هذه املشاريع تقوم عىل وجهات 
مات غري يقينيَّة وحُيتمل وقوع  نظر علميَّة تقبل اخلطأ والتغيري؟ فهل يمكن ملقدِّ
اخلطأ فيها أن تؤدِّي إىل نتائج صحيحة ويقينّية حتاًم؟ هل يمكن أن يّدعي أحد 
أرضيَّة  عىل  مرشوعه  يف  يرتكز  ال  وهو  والعدالة،  بالسعادة  يأيت  سوف  بأنَّه 
عي  يقينيَّة، أو عىل حقائق علميَّة للوصول إىل تلك األهداف والنتائج التي يدَّ

أنَّ مرشوعه ُيوصل إليها؟.

هل من الصحيح أن ُيعمل عىل إهيام الناس بأنَّ أمثال مشاريع القوانني هذه، سوف 
ة العلميَّة، التي تسمح لنا أن نطمئنَّ  تأيت هلم بالسعادة والعدالة... وهي تفتقر إىل األدلَّ
ونجزم بأنَّه إذا اعتمدنا هذا السبيل، سوف نصل إىل تلك النتائج حتاًم، ولن نصل إىل ما 

يتناىف معها؟

إّن بيع األوهام للناس ليس الطريق الصحيح ملامرسة التسويق والرتويج، ومن يبني 
سوف  بل  ساكنيه،  حيمي  ولن  الرياح،  أمام  يصمد  فلن  الرمال،  عىل  )الترشيعّي(  بيته 

يصبح هو نفسه اخلطر األكر عليهم.
م يرتكزون يف مشاريعهم عىل حقائق علميَّة، فاحلقائق  و- إذا كانت دعواهم أنَّ
ما  وهذا  وآخر.  عاملٍ  بني  وال  وأخرى،  علميَّة  مدرسة  بني  ختتلف  ال  العلميَّة 
املعمول  املختلفة  القوانني  أو  املديّن  الزواج  قوانني  أن تكون مشاريع  يستلزم 
نجد يف  ولكنَّنا  بينها؛  فيام  اختالف  ثّمة  يكون  وأالَّ   ، املوادِّ متطابقَة  نفسها  هبا 
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الواقع أنَّ تلك املشاريع والقوانني املعمول هبا يف جممل البلدان خمتلفة فيام بينها 
ة اختالًفا يف كثري من مواّدها. اختالًفا فاحًشا، حيث إنَّ ثمَّ

كام ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ تلك املشاريع تفتقد إىل املعيار الذي يمكن عىل أساسه 
خطأ،  ذاك  به  جاء  وما  صحيح،  هذا  املديّن  الزواج  قانون  مرشوع  به  جاء  ما  إّن  القول 
املشاريع  تلك  بينهام من خالله معاينة  التمييز  وإذا كان يوجد معيار يمكن عىل أساسه 

ودراستها واملقارنة بينها، فليأتوا هبذا املعيار، وليخرونا به.

ولسائٍل أن يسأل، أنه لو كان هناك عرشة آراء وضعيَّة ملشاريع قوانني أو قوانني زواج 
ا  مديّن يف قضيَّة من قضايا األحوال الشخصيَّة؛ فأيٌّ من تلك اآلراء هو الصحيح، وأهيُّ
أيٌّ منها يوصل إىل  العدالة؟  إىل  ا ال يوصل  العدالة، وأهيُّ إىل  أيٌّ منها يوصل  اخلاطئ؟ 
الرأي  هذا  أنَّ  نعرف  كيف  ذلك،  من  واألهمُّ  السعادة؟  إىل  يوصل  ال  ا  وأهيُّ السعادة، 

يوصل إىل العدالة والسعادة، أو ال يوصل إليهام؟

م من أسئلة، هل يمكن أن نعرف ذلك، أم ال؟ وهل هذه اآلراء التي  وقبل كلِّ ما تقدَّ
وردت يف مشاريع الزواج املديّن هي آراء علميَّة توصل يقينًا إىل تلك النتائج؛ فلو كانت 
فيام  الفاحش  االختالف  هذا  فلامذا  وأكيدة،  يقينيَّة  علميَّة  حقائق  عن  تعرِّ  علميَّة  آراء 
ل  د وجهات نظر -ال أكثر، وال أقل-، فهل يتحّمل املجتمع وتتحمَّ بينها؟ وإذا كانت جمرَّ
ر  ال إىل خمتر لعرشات اآلراء، التي حتاول إغراء الناس بمقوالت التطوُّ األرسة أن يتحوَّ
نتائج عكسيَّة عىل خالف  أّنا قد تؤّدي إىل  العلوم وغري ذلك، يف حني  م  العلمّي وتقدُّ
ما يّدعيه هؤالء، كأن تؤدِّي إىل دمار املجتمع وتدمري األرسة؛ ألّن نتائجها املّدعاة هي 
نتائج غري مدعومة علميًّا؟ فهل من الصحيح حتويل األرسة إىل ميدان اختبار؟ وهل من 
م سوف يقودون الناس إىل السعادة  الصحيح أخالقيًّا أن يّدعي واضعو ذلك املرشوع أنَّ
ة العلميَّة اليقينيَّة التي تثبت أنَّ ما سوف يأخذون  م ال يملكون األدلَّ والعدالة... مع إنَّ

الناس إليه هو السعادة والعدالة، وليس الظلم والتعاسة؟

العلوم،  يقولون- عىل  ترتكز -كام  املديّن وقوانينه  الزواج  إذا كانت مشاريع  ز- 
املشاريع  تلك  أن  بالرضورة  يعني  فهذا  ثابتة؛  غري  العلوم  هذه  كانت  وإذا 
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والقوانني لن تكون ثابتة؛ ألنَّ األساس الذي ترتكز عليه غري ثابت، وبالتايل 
تلك  يف  جديد  استجّد  كلَّام  دائم،  بشكل  مواّدها  لتغرّي  عرضة  تكون  سوف 

العلوم يرتبط بأيٍّ من تلك املواّد.

النتائج، فهي ذات بعدين: قانويّن  أّما  النتائج واألسئلة،  ويرتتَّب عىل ذلك مجلة من 
التي ترتكز عىل تلك  القوانني  العلوم سوف يؤدِّي إىل تغريُّ  أنَّ تغريُّ  واجتامعّي، بمعنى 
العلوم، وتغريُّ القوانني سوف يؤدِّي بدوره إىل تغريُّ تلك األوضاع االجتامعيَّة التي ترتبط 
بتلك القوانني، ومعنى ذلك أنَّ ما سوف حيكم عىل هذين البعدين هو عدم االستقرار 

الدائم، وهلذا النوع من عدم االستقرار الكثري من السلبيَّات.

الشخصيَّة  يف  ثابتة  ة  فطريَّ جوانب  ة  ثمَّ أنَّ  عىل  السياق  هذا  يف  التأكيد  من  ّبد  وال 
اإلنسانيَّة، وهذه اجلوانب تتطلَّب ترشيعات ثابتة ال تتغريَّ بتغريُّ الظروف واألحوال...، 
فكيف تستقيم تلك املشاريع التي هي عرضة للتغريُّ الدائم مع حاجة الطبيعة اإلنسانيَّة 

ة الثابتة فيها؟ إىل تلك الترشيعات الثابتة، التي تالمس تلك اجلوانب الفطريَّ

ل يف تلك العلوم نجد أنَّه يوجد يف كل علم مدارس، واجتاهات،  ح- عندما نتأمَّ
وآراء خمتلفة؛ وهنا يصبح السؤال مرشوًعا، وهو أّنه ما هي تلك املدارس، أو 
ل منطلًقا لبناء هذا املرشوع أو ذاك، أو لترشيع  اآلراء، أو االجتاهات التي تشكِّ

ة أو تلك؟ هذه املادَّ

العلميَّة أو تلك، أو  هل يوجد معيار لدى هؤالء ُيستند عليه لرتجيح هذه املدرسة 
لتبنّي هذا الرأي العلمّي أو ذاك؟

حات  وإذا كان هذا املعيار موجوًدا، فليقوموا بعمليَّة الرتجيح تلك، وليرزوا املرجِّ
رت  ة، أو برَّ العلميَّة التي جعلتهم يتبنون هذا الرأي، أو التي دفعتهم إىل اختيار تلك املادَّ

هلم اعتامد ذلك املرشوع.

فيها  -بام  هبا  املعمول  الشخصيَّة  األح��وال  قوانني  بوصف  يتصل  فيام  أّما  ط- 
ر العلوم، فالذي ينبغي قوله هو أنَّ  ا قديمة وغري مواكبة لتطوُّ اإلسالميَّة- بأنَّ
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الترشيع اإلسالميَّ املستمّد أو املستنبط من القرآن والسنّة قادر يف بنيته املنهجيَّة 
ر العلمّي  ر علمّي، رشيطة أن يكون ما أفىض إليه هذا التطوُّ عىل مواكبة أيِّ تطوُّ
د أمور ظنيَّة، ففي هذا احلال يرتتَّب  ا عن حقائق علميَّة قطعيَّة، وليس جمرَّ ً معرِّ
األحوال  قضايا  من  بأيٍّ  تتصل  قطعيَّة،  علميَّة  حقيقة  ة  أيَّ عىل  رشعّي  أثٌر 

الشخصيَّة، أو غريها من األحكام الرشعيَّة.
ر العلمّي، وأن تستفيد  وهذا ما يسمح ملنهجيَّة الترشيع اإلسالمّي أن تواكب التطوُّ

ة، وغري متزلزلة. من نتاج خمتلف العلوم، لكن عىل أرٍض علميَّة ثابتة، ومستقرَّ
ة )جديد(  أّما وصف تلك القوانني بالقدم )قديمة(، فيهدف إىل اّدعاء التمّيز واجِلدَّ
ملشاريع قوانني الزواج املديّن، وحتديًدا املرشوع األنموذج مورد البحث؛ ولكنَّنا نقول يف 
ة القانون  ة القانون؛ بل املعيار يف ِصحَّ مقام التعليق إّن الِقدم واجِلدة ليست معياًرا لِصحَّ
أن يكون عاداًل، فقد يكون القانون قدياًم، لكنّه يكون عاداًل ومطابًقا للواقع الترشيعّي 
قانون  لدينا  يكون  وقد  غاياته؛  لبلوغ  املقتيض  ق  بحيث حيقِّ الترشيع(،  من  )ملا هو حّق 
جديد، لكنَّه يكون ظامل�ًا، وجمافًيا للمصالح الواقعيَّة واحلّقة، ويوصل إىل خالف غاياته 

التي وضع من أجلها، كالسعادة يف االجتامع األرسّي وقوانينه عىل سبيل املثال.
املرشوع، حيث جاء يف  لترير هذا  استخدمت  التي  املفاهيم  وهي من  السيادة:   -٤
إّن  قيل  حيث  ذاك؛  املديّن  الزواج  قانون  ملرشوع  املوجبة  األسباب  من  الرابع  السبب 
سيادة الدولة عىل قوانينها: »ما زالت ناقصة ومنتقصة يف جمال األحوال الشخصيَّة داخليًّا 
لقوانني للطوائف وحماكم هلا، وخارجيًّا لقوانني الدول التي يعقد فيها اللبنانيُّون أصوالاً 

ا مدنيًّا..«))). زواجاً

وهنا ال بدَّ من اإلشارة إىل اآليت:

اب اللبنايّن هو الذي رّشع -فيام ُيعتمد من قوانني- اعتامد  أ- إذا كان جملس النوَّ
أيِّ  إىل  ذلك  ي��ؤدِّي  فال  الشخصيَّة،  األح��وال  إطار  يف  اإلسالمّي  الترشيع 

انتقاص من هذه السيادة.

)))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، ص3.
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ب- إن كان عقد الزواج املديّن خارج لبنان طبًقا لقوانني الدول التي ُيعقد فيها 
زواجه ذاك، ُيعّد انتهاًكا لسيادة الدولة؛ فلامذا يرتيض من يتبنّى الزواج املديّن أن 
ُيامرس هذا االنتهاك للسيادة؟ أْي ملاذا ال يرفضون أن يسافر من يريد الزواج 
السيادة،  من  انتقاًصا  يعّد  ذلك  كان  إذا  زواجه،  لعقد  لبنان  خارج  إىل  مدنيًّا 
جائًزا  السيادة  انتهاك  يصبح  وهل  السيادة؟  انتقاص  املديّن  العقد  ر  يرِّ فهل 
الزواج  إىل رفض عقد  أولئك  يبادر  وملاذا ال  املديّن؟  الزواج  مع  تعارض  إذا 
ة القضاء  يَّ طبًقا لقوانني الدول األخرى، بام أنَّ ذلك يؤدِّي إىل »انتقاص من حرِّ

اللبنايّن ومن سيادته«)))؟

فإجراء عقد الزواج طبًقا ملا هو معتمد يف قوانني الدولة اللبنانيَّة -حتَّى لو كان قانوًنا 
دينيًّا خمالًفا لقناعة أولئك- حيفظ السيادة اللبنانيَّة، بخالف ما إذا تم إجراء عقد الزواج 
طبًقا لقوانني دول أخرى، بحيث ال يكون للدولة اللبنانيَّة »أّي رأي فيها، ال من حيث 

الترشيع، وال التعديل، وال التطوير«))).

بفوقيَّة  »يتمتَّع  الدوليَّة  االتفاقيَّات  مضمون  أنَّ  دعوى  أنَّ  الواضح  من  ج- 
م  التطبيق«)3) ينايف السيادة الوطنيَّة، وكذلك قوهلم إنَّ النصوص الدوليَّة »تتقدَّ
أّن املحاكم املحليَّة »ُتْلَزُم )....( بتطبيقها  اللبنايّن«)4)، أو  القانون  عىل أحكام 

}النصوص الدوليَّة{ باألفضليَّة عىل القانون اللبنايّن )....()5).

م،  وماذا يبقى من سيادة الدولة اللبنانيَّة إذا كانت للنصوص الدوليَّة الفوقيَّة، والتقدُّ
واألفضليَّة؟ بل يمكن القول إنَّ ادعاء أنَّ لبنان ُمْلَزٌم بتطبيق تلك االتفاقيَّات العامليَّة التي 
وقَّع عليها، حتى لو كانت خمالفة ملا عليه القانون اللبنايّن يعّد دعوًة لتخيّل الدولة اللبنانيَّة 
عن سيادهتا الوطنيَّة، فال شكَّ أنَّ للدولة اللبنانيَّة احلّق يف إجراء ما جيب تعديله، أو تغيري 

مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، ص3.  (((
)))  م.ن، ص3.
)3)  م.ن، ص5.
)4)  م.ن، ص5.
)5)  م.ن، ص5.
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ما جيب تغيريه، أو أن تعطي األفضليَّة والفوقيَّة لقوانينها املحلّية، فكيف يرتيض هؤالء 
انتهاك  رون  يرِّ وكيف  وقناعاهتم؟،  لرغباهتم  موافًقا  ذلك  يكون  عندما  السيادة  كس 

السيادة عندما يتامشى ذلك مع طروحاهتم؟.

أ، وال يصّح أن ُيّدعى احلرص  وال بّد من اإلشارة إىل أّن السيادة الوطنيَّة كلٌّ ال يتجزَّ
عليها يف موضع، وأن يتّم انتهاكها يف موضع آخر؛ بل ينبغي أن تكون هذه السيادة من 
ة قانونيَّة  الثوابت التي ال جيوز جتاوزها، وال التخيلِّ عنها، كام إنَّه جيب عدم العمل بأيِّ مادَّ
يف القانون اللبنايّن إذا تعارضت مع مبدأ السيادة الوطنيَّة؛ ألنَّ السيادة الوطنيَّة أوىل وأهّم 

من النصوص الدوليَّة، أو املواّد القانونيَّة.

5- اإلنسانيَّة: حيث ُذكر أنَّ هذا املرشوع يتضمن -وبشكٍل غري مسبوق يف لبنان- 
إضافات إنسانيَّة جديدة يف جمال األحوال الشخصيَّة.

القانون  »حرص  ييل:  ما  املوِجبة  األسباب  من  عرش  احل��ادي  السبب  يف  ورد  فقد 
ة واملعّوقني،  ة يف لبنان، عىل إياء العناية بحقوق ذوي احلاجات اخلاصَّ ل مرَّ املقرتح، وألوَّ
ة  يف زواجهم وأحواهلم الشخصّية: حيث ال موانع أمام الزواج، املساواة يف احلقوق، أولويَّ
ة يف املحاكم، املساواة يف اإلرث، وسيلة خاصة إلثبات  التسهيات املكانيَّة، وسائل خاصَّ
قول الل)نعم( لدى عقد الزواج ملن ليست لديم قدرة كافية يف النطق أو السمع أو النظر 

، إلخ«))). مثااً

وهنا ال بّد من إيراد هذه املالحظات:

ة واملعّوقني، بل  أ- ال موانع يف الفقه اإلسالمّي أمام زواج ذوي احلاجات اخلاصَّ
ة احلّث عىل الزواج وتسهيله تشملهم، كام تشمل غريهم. إنَّ أدلَّ

ب- ال اختالف يف احلقوق بني ذوي احلاجات اخلاّصة واملعّوقني وبني األصّحاء، 
ج ذا حاجة خاّصة أو صحيًحا. من حيث كون املتزوِّ

)))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، األسباب املوجبة، ص7.
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ج- إّن الفقه اإلسالمّي -والعادات االجتامعيَّة التي ابتنت عليه- ال ُيشرتط فيها 
ا )الدوام الرسمّي(،  ا )املحكمة(، وال زماًنا خاصًّ إلجراء العقد مكاًنا خاصًّ
ر كامل من مجيع هذه  ا )املوظَّف املختَّّص(، وإنَّام هناك حترُّ وال شخًصا خاصًّ

القيود.

وهذا األمر ليس باجلديد، وهو معمول به يف جمتمعاتنا. كلُّ ما يف األمر أنَّ هذا العقد 
حيتاج بعد إجرائه إىل تثبيته يف املحكمة الرشعّية.

وبني  قني،  واملعوَّ ة  اخلاصَّ االحتياجات  ذوي  بني  اإلرث  يف  اختالف  ال  د- 
األصّحاء، إذ ال عالقة لإلعاقة وعدمها هبذا اجلانب.

هل- يف الوقت الذي يشرتط الفقهاء يف عقد الزواج اإلجياب والقبول اللفظيَّني، 
فإّنم اكتفوا يف األخرس باإلشارة املفهمة ملراده؛ وذلك لعجزه عن الكالم))).

بالكتابة  )أو  ملراده،  املفهمة  باإلشارة  غريه  ل  يوكِّ أن  الكالم  عن  للعاجز  يمكن  كام 
الداّلة عىل قصده( إلجراء العقد لفظيًّا بداًل عنه.

يمكن أن ُيكتفى هبذا املقدار من املالحظات يف هذا املوضوع، للقول إنَّ ما يستفاد من 
ذلك النّص وغريه، هو أنَّ جممل من ينظِّر للزواج املديّن، أو يعمل عىل تدوين مشاريعه 
يف األحوال الشخصيَّة، يفتقر إىل املعرفة الكافية بالفقه اإلسالمّي وأحكامه )والقوانني 

الرشعيَّة املعتمدة(، فضاًل عن العادات االجتامعيَّة التي قامت عليها، أو تأثَّرت هبا.

بالفقه  يتعلَّق  ممَّا  السلبّي  وموقفهم  القوانني  هذه  مثل  لتطبيق  محاسهم  سبب  ولعلَّ 
اإلسالميِّ وأحكامه؛ يرجع إىل عدم معرفتهم هبذا الفقه بشكل كاٍف، وعدم اطالعهم 
، ومنهجيَّة االجتهاد فيه، حيث يتميَّز الترشيع اإلسالمّي بقدرته عىل  عىل غناه الترشيعيِّ
نه من تلبية مجيع االحتياجات الترشيعيَّة، واإلجابة عن مجيع  التجديد والتطوير، ما يمكِّ

التساؤالت املطروحة.

د بن مكي: الروضة البهّية يف رشح اللمعة الدمشقّية، ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب، 983)م،  ))) الشهيد الثاين، حممَّ
ج5، ص))).
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وسوف أكتفي هبذا املقدار من البحث يف تلك املفاهيم، التي تمَّ العمل عىل توظيفها 
يف األسباب املوِجبة لطرح ذاك املرشوع. ولو أردنا أن نستوعب البحث يف مناقشة مجيع 
لنا اختيار نامذج  األسباب املوِجبة، الحتاج األمر إىل تسطري مئات الصفحات، لكنّنا فضَّ
يَّة يف حتقيق غرض هذا البحث، بحيث يتّم تقديمها نامذَج ملجمل  دة، قد تكون أكثر أمهِّ حمدَّ
املرشوع،  عليها  ُبني  التي  للمقاربة  وأمثلًة  املرشوع،  لذاك  املوِجبة  األسباب  يف  جاء  ما 
والتي تفتقد إىل العلميَّة، واملوضوعيَّة، والعمل العلمّي الذي يتَّصف بالعمق؛ وتتَّسم يف 

املقابل بكثرٍي من الدعائيَّة، وأساليب الرتويج، واالنتقاص من اآلخر، وتشويه ما لديه.

ثانياًا: املقارنة اجلزئيَّة لبعض مواّد املرشوع بأحكام الرشيعة اإلساميَّة:

ل أمثلًة ملا عليه  وسنقترص فيه -كام ذكرنا- عىل مجلة من تلك النامذج، التي سوف ُتشكِّ
النبي وأهل  الكريم، ويف سنَّة  القرآن  جممل مواّد ذلك املرشوع من خمالفٍة ملا جاء يف 
، مضاًفا إىل خمالفتها ألحكام الرشيعة اإلسالميَّة، والفقه اجلعفرّي بشكل خاّص.  بيته
وهذا  البلوى،  ة  عامَّ كونا  حيث  من  وواسعة،  واضحة  اجتامعيَّة  أبعاد  األحكام  وهلذه 

يساعد عىل الدراية هبا، وتلّمس تلك التداعيات التي ترتّتب عىل خمالفتها.

وعليه سوف نعمل عىل اختيار العناوين اآلتية:

١- الزواج: وسوف نبحث هنا يف املوارد اآلتية: 

من  مانًعا  التبنّي  جعل  قد  املرشوع  هذا  أنَّ  نجد  حيث  الزواج:  موانع  يف  أ- 
ة العارشة  الزواج، مثله مثل القرابة الرشعيَّة وغري الرشعيَّة، فقد جاء يف املادَّ
والفروع.  األصول  بني   -١ الزواج:  يصحُّ  »ال  ه:  نصُّ ما  املرشوع  ذلك  من 
دون  مصاهرة  أو  قرابة  جتمعهام  من  بني   -٣ واألخللوات.  األخوة  بني   -٢
أو غي  الرشعيَّة،  القرابة  ة بني  املادَّ تطبيق هذه  الرابعة. وال فرق يف  الدرجة 

بالتبنّي«))). أو  الرشعيَّة، 

ة )0). ة 0)، ص8؛ كام ُينظر إىل تعريف التبنِّي وأحكامه يف هذا املرشوع، املادَّ )))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، املادَّ
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تلك  للتبنّي  يكون  التبنّي، حيث  ة عىل موضوع  املادَّ مناقشة هذه  نقترص يف  وسوف 
اآلثار الرشعيَّة التي ترتّتب عىل القرابة، وهذا خمالف ملا جاء يف كتاب اهلل -تعاىل-، يف قوله 

عّز وجّل: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
آبائهم، وال تنسبوهم إىل أنفسكم. وهذا يعني  انسبوا هؤالء األوالد اىل  ۀ})))، أي 
أنه ال تبنِّي يف اإلسالم، بمعنى إّنه ال يصحُّ اعتبار أحٍد ما ابنًا أو بنًتا، فال ترتتَّب أحكام 
القرابة وال النسب وال اآلثار الرشعيَّة هلام؛ فإذا تبنّى أحدهم ولًدا ما وجعله ابنًا له، فهذا 
ال جيعل من هذا الولد ابنًا لذلك الشخص، من حيث ترّتب تلك اآلثار الرشعيَّة، كحرمة 
احلقيقيَّنْي  ابنًا ألبويه  الولد  هذا  يبقى  بل  مثاًل،  املتبنّي  الشخص  ذلك  بنات  من  الزواج 
ج مثاًل من بنات  )وليس االعتباريَّنْي(، وال يدخل يف املحارم، وبالتايل جيوز له أن يتزوَّ

ذلك الشخص دون مانع. هذا باإلضافة إىل أحكام النظر واإلرث وغري ذلك.

- كام ورد يف ذلك املرشوع حتت عنوان موانع الزواج أّن زواج الرجل من امرأة يمنع 
ة التاسعة ما نّصه:  زواجه من أخرى، ويكون عقده عىل الثانية باطاًل، حيث ورد يف املادَّ
»ال جيوز عقد الزواج بني شخصني أحدمها مرتبط بزواج قائم، وإالَّ كان العقد باطاًل«))).

د للرجل من امرأة أخرى؛ وهذا خمالف  وعليه، فإنَّ هذا املرشوع يبطل الزواج املتعدِّ
ڌ  لرصيح القرآن الكريم، وسنَّة النبي وأهل بيته؛ فقد جاء يف القرآن الكريم: {ڌ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ})3).
أما يف السنّة، فإنَّ بداهة املسألة ووضوحها تغنينا عن تكّلف األمثلة والتوثيق يف هذا 

املجال.

البنت  زواج  األب يف  إذن  الزواج  ُأمهل يف رشوط  فقد  الزواج:  ب- يف رشوط 
البكر، حيث مل يأت ذلك املرشوع عىل اشرتاط إذنه يف املواّد الثالث التي بّينت 

)))  سورة األحزاب، اآلية 5.
ة 9، ص8. ))) مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، املادَّ

)3)  سورة النساء، اآلية 3.
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رشوط الزواج. وهذا يعني أنم ال يشرتطون إذن األب يف زواج البنت البكر، 
ج البنت دون إذن أبيها، تقليًدا  أي إنم جيّوزون يف مرشوع القانون هذا أن تتزوَّ

ملا هو موجود يف الثقافة الغربيَّة وللقوانني املعمول هبا يف تلك البالد.

، يف هذا املورد. وقد جاء  وهذا ما خيالف رأي مجٍع من فقهاء مدرسة أهل البيت
: »اجلارية البكر التي هلا أب ال تتزوج إاّل بإذن أبيها«))). عن اإلمام الصادق

ة  د املرشوع سنَّ الزواج بثامنية عرش عاًما، حيث جاء يف املادَّ ج- سّن الزواج: حدَّ
ه: »ال ينعقد الزواج إال برىض كلٍّ من الزوجني اللذين أتّم  الثامنة منه ما نصُّ

كل منهام الثامنة عرشة من العمر«))).

ة يف مرشوع القانون ذاك: وهنا ال بّد من طرح مجلة من األسئلة عىل هذه املادَّ

رات العلميَّة التي اعتمدتم عليها الختيار هذا السّن بعينه كرشط  - ما هي املرِّ
للزواج؟ فلامذا مل يتّم اختيار السابعة عرشة مثاًل، أو التاسعة عرشة، إلخ...؟

اإلقدام عىل الزواج يرتبط عقالئيًّا باألهليَّة له كرشط، وال مدخليَّة فيه للسّن  -
إال من حيث كونه داالًّ عىل األهليَّة ال أكثر، وعليه كيف أمكن ملرشوٍع يّدعي 
يّتخذه  الزواج، وأالَّ  األهليَّة يف  أن هيمل رشط  ونتاجها  العلوم  االعتامد عىل 
رشًطا أساًسا يف اإلقدام عىل الزواج؟ وكيف صّح أالَّ ينّص هذا املرشوع عىل 

رشط األهليَّة ذاك بشكل واضح ورصيح؟

ًدا عن األهليَّة، وبني اعتامد األهليَّة  - الفارق بني اعتامد السّن رشًطا للزواج جمرَّ
ل يؤدِّي  -باإلضافة إىل الرشوط األخرى املذكورة يف حملِّها-؛ أّن اعتامد األوَّ

إىل:

الرتاث، 4)4)ه�.ق،  البيت إلحياء  آل  سة  سة، مؤسَّ املقدَّ قم  الشيعة، ط)،  بن احلسن: وسائل  د  العاميّل، حممَّ احلّر    (((
ج0)، كتاب النكاح، باب أنَّه ال والية ألحد من أخ وال أب وال غريمها عىل الثيِّب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها، ح7، 

ص70).
ة 8، ص8. )))   مرشوع قانون الزواج املديّن، م.س، املادَّ
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شخصني  ● متنع  أن  ما  لسلطة  جُييز  وهذا  السلطة،  استعامل  يف  ف  التعسُّ
الت الالزمة، حتَّى  من الزواج عىل الرغم من توفُّرمها عىل مجيع املؤهِّ
لو كان سّن كلٍّ منهام، أو أحدمها عىل األقّل، أقّل من ثامنية عرش عاًما 
بشهرين، أو ثالثة، أو مخسة، أو...؛ فهل حيّق لتلك السلطة أن متارس 

هذا املنع يف أمٍر قد يكون يف غاية األمهيَّة لشخصني.

ة اآلخرين: فلو كان ثّمة شخصان يريد أحدمها الزواج  ● يَّ التعّدي عىل حرِّ
رشوط  مجيع  يمتلكان  وكانا  لذلك،  اإلرادة  لدهيام  وكان  اآلخر،  من 
األهليَّة للزواج، ولكن أحدمها مل يصل بعد إىل سّن الثامنة عرشة؛ فهل 
ة عائلتني-  ة هذين الشخصني -بل ربَّام حريَّ من الصحيح هنا تقييد حريَّ
عليهام  ُيفرض  أن  اجلائز  من  وهل  يناسبهام،  الذي  التوقيت  باختيار 
االنتظار ألشهر، أو لسنة، أوملَُِدٍد أخرى، إىل أن جُياز هلام الزواج؟ وعىل 
ا هبام،  ة هؤالء، والذي قد يكون مرضًّ أيِّ أساس ُيامرس هذا التقييد حلريَّ

ر؟ وخمالًفا ملصلحتهام يف عدم تأخري الزواج ألكثر من سبٍب أو مرِّ

اإلرضار بمصالح املواطنني: مضاًفا إىل ما ذكرناه يف النقطة السابقة من  ●
للزواج،  فّي  التعسُّ التأخري  املواطنني بسبب  إمكانيَّة اإلرضار بمصالح 
ة من يمتلك مجيع رشوط األهليَّة للزواج؛ فإنَّ ها هنا فرًضا  وتقييد حريَّ
لديه  ليس  لكن  عرشة،  الثامنة  سّن  بلغ  من  ثّمة  يكون  أن  وهو  آخر، 
عىل  اإلقدام  القانون  مرشوع  جييز  فهنا  هذا،  )الرشد(  األهليَّة  رشط 
غم من فقد رشط األهليَّة )الرشد(؛ وهذا قد يؤدِّي إىل  الزواج، عىل الرَّ
اإلرضار بمصلحة الطرفني امل�ُْقِدَمنْي عىل الزواج، أو بمصلحة الطرف 

اآلخر باحلّد األدنى.

يَّته  غم من أمهِّ هذا، وسوف أكتفي هبذا املقدار يف هذا العنوان )سّن الزواج( عىل الرَّ
وحاجته إىل بحث مستقّل، قد حيتاج إىل كثري من الوقت واجلهد اللذان يمكن بذهلام يف 

يَّة. أموٍر أخرى ال تقل أمهِّ
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د- يف إمتام عقد الزواج: وسوف نبحث هنا يف مسألتي اشرتاط الشاهَدْين يف عقد 
الزواج، ويف صيغة العقد.

اشرتاط الشاهَدْين: فقد اشرتط هذا املرشوع حضور شاهَدْين راشَدْين إلمتام عقد  -
ه: »يتحقَّق املوظَّف املخّتصُّ من رىض  ة )6)(، ما نصُّ الزواج، حيث جاء يف املادَّ
ا له، وذلك  ا عاّم إذا كان يريد اآلخر زوجاً الفريقني املتبادل، بسؤال كلٍّ منهام تباعاً

بحضور شاهَدْين راشَدْين..«))). 

من  توقيع  هناك  يكن  مل  إذا  باطاًل  يكون  ال��زواج  أنَّ  عىل  امل��رشوع  ذلك  نّص  بل 
: ... إذا انعقد  ة رقم )39( عىل ما ييل: »يكون الزواج باطااً ت املادَّ الشاهَدْين. فقد نصَّ
ة املفروضة قانوناًا، وال سّيام تلك املتعلقة بصاحيَّة  الزواج من دون مراعاة الصيغ اجلوهريَّ
هذا  ويف  والشاهدين«))).  الزوجني  وبتوقيع  الرىض،  من  وبالتحقُّق  املخّتّص،  املوظَّف 
خمالفة ملا جاء يف القرآن الكريم بحسب تفسري مدرسة أهل البيت والروايات الواردة 
الزواج، وليس رشًطا يف صحته. نعم يشرتط  عنهم، حيث ال ُيشرتط اإلشهاد يف عقد 
اإلشهاد يف الطالق، وال يكون صحيًحا إال بشهادة شاهَدْين عدَلنْي. وهذا ما نجده يف 

قوله -تعاىل-: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
* ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ})3)، 
حيث إّن موضوع هذه اآليات القرآنيَّة هو الطالق، وقد أمر اهلل -تعاىل- بإشهاد ذَوي 
أنَّ  منه  يستفاد  ما  الزواج. وهو  مورد  وليس يف  أحكامه،  وبيان  الطالق  مورد  عدٍل يف 

اإلشهاد رشط يف الطالق، وليس يف الزواج.

ة 6)، ص0). )))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، املادَّ
ة 39، ص)). )))  م. ن، املادَّ

)3)  سورة الطالق، اآليتان )-). 
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: »يف الرجل يتزّوج بغي بّينة؟ قال: ال بأس«))). فقد ورد عن اإلمام الصادق

ن  - تتضمَّ للزواج  صيغة  وجود  ذاك  القانون  مرشوع  من  ُيفهم  فال  العقد:  صيغة 
الزوج، مضاًفا  والقبول من  الزوجة،  يكون اإلجياب من  بأن  والقبول،  اإلجياب 
إىل الرشوط الواجب توافرها يف الصيغة بحسب ما جاء يف الرشيعة اإلسالميَّة، 
وإّنام يفهم منه أّن املوظَّف املختَّّص يبادر إىل سؤال كلٍّ من الزوجني إذا كان يريد 
له،  زوًجا  اآلخر  يريد  بأنَّه  بالقبول  منهام  كلٍّ  من  اجلواب  ليأيت  له،  زوًجا  اآلخر 
وذلك من خالل اإلجابة ب�«نعم« عىل السؤال الذي يطرحه املسؤول يف املحكمة 

عىل كلٍّ منهام.)))

ة رقم )6)( من أنَّ املوظَّف املختَّّص يسأل كالًّ من الزوجني،  وقد ذكرنا ما جاء يف املادَّ
ا  عامَّ إذا كان يريد اآلخر زوًجا له، وأّنه: »)....( ينبغي أن يكون اجلواب بالقبول رصحياً

وغي معلَّق عىل الرشط«)3).

ة رقم )8)(، فقد تضّمنت ما ييل: »يعتمد املَِاك اللبنايّن املستحدث لألحوال  أّما املادَّ
ا لقراءته أمام طالبي الزواج، ولطرح السؤال عىل كلٍّ منهام  ا موّحداً الشخصيَّة املدنيَّة نصًّ

ا له )....( لتثبيت القول والقسم بالقبول بالزواج«)4). عامَّ إذا كان يريد اآلخر زوجاً

فمن الواضح أنَّ النصَّ الذي يريدون اعتامده يتضّمن سؤال كلٍّ من الزوجني إذا كان 
يريد اآلخر زوًجا له، أو يقبل به زوًجا له، وعىل كال الطرفني أن جييبا ب�»نعم« لتصحيح 
ة التي وردت يف الرشيعة اإلسالميَّة،  ن تلك الصيغة اخلاصَّ العقد، وهكذا فإنَّه ال يتضمَّ
للرجل:  املرأة  تقول  أن  ينبغي  الزوجني -حيث  بني  والقبول  اإلجياب  تقوم عىل  والتي 
الواردة يف  الكيفيَّة  وتلك  قبلت-،  الرجل:  فيقول  )الفاليّن(؛  املهر  نفيس عىل  زّوجتك 

الدائم واملنقطع واستحباب  بيِّنة يف  التزويج بغري  النكاح، باب جواز  الشيعة، م.س، ج0)، كتاب  العاميّل، وسائل  )))  احلّر 
اإلشهاد واإلعالن، ح4،   ص98.

)))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، ص7.
ة 6)، ص0). )3)  م.ن، املادَّ
ة 8)، ص0). )4)  م.ن، املادَّ
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تلكام املادَّتني غري كافيٍة حلصول عقد الزواج بني الطرفني؛ ألنَّ التعبري عن إرادة الزواج 
أو إبداء الرأي بالقبول به يشٌء، وإجراء العقد وإنشاؤه يشٌء آخر. فاملطلوب هنا إجراء 
ة به، والتي تعّر عن إجراء  العقد بإجياٍب وقبوٍل من الزوجني واعتامد تلك الصيغة اخلاصَّ

العقد وإنشائه، وليس املطلوب جمّرد التعبري عن إرادة اآلخر زوًجا له.

٢- الطاق واهلجر: ويمكن أن نبحث هنا يف املوارد اآلتية:

ة رقم )45(  أ- اهلجر: إذ نجد أّن هذا املرشوع قد رّشع اهلجر، حيث نّصت املادَّ
عىل ما يأيت: »اهلجر هو انفصال كلٍّ من الزوجني عن اآلخر يف املسكن واملعيشة، 

مع بقاء الرابطة الزوجيَّة قائمة بينهام )....(«))).

ت عىل اآليت: »حيّق ألّي من الزوجني التقّدم إىل املحكمة  ة رقم 46، فقد نصَّ أّما املادَّ
املدنيَّة املختَّّصة بطلب اهلجر«))).

وهذا ينايف ما جاء يف كتاب اهلل -تعاىل-، حيث قال- تعاىل-: {َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو 
يٌح بِإِْحَساٍن})3)، وال يوجد يشء ثالٌث غريمها. َتْسِ

ا أن تكون باملعارشة باملعروف، وبإعطاء كلٍّ من الطرفني  أْي إّن العالقة بني الزوجني إمَّ
ا أن خيتارا الطالق، الذي ُيشرتط فيه أن يكون باإلحسان واملعاملة  لآلخر حقوقه؛ وإمَّ
باحلسنى، أّما اهلجر واالنفصال يف املسكن واملعيشة، فهو ليس معارشة باملعروف، وليس 

تسحًيا بإحسان.

تلك  اهلجر، فضاًل عن  الفقه اإلسالمّي ومراجعه عنوان  تتضّمن مصادر  مل  وعليه، 
املواد املدرجة حتت هذا العنوان، وذلك ملنافاته ملا جاء يف القرآن الكريم، وروايات أهل 
البيت من وجوب التزام كلٍّ من الطرفني بواجباته، طاملا كانت الزوجيَّة قائمة بينهام.

ب- الطاق: حيث نجد أّن هذا املرشوع قد سلب صالحيَّة الطالق من الزوج، 

ة 45، ص)). )))  مرشوع فانون الزواج املدين، م.س، املادَّ
ة 46، ص)). )))  م.ن، املادَّ

)3)  سورة البقرة، اآلية 9)).
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وجعله يف املحكمة. فقد جاء يف املادة رقم )55( ما يأيت: »ال يتّم الطاق إال 
لدى املحكمة املدنيَّة املخّتّصة«))).

ة رقم )58( فقد نّصت عىل اآليت:  أّما املادَّ

تتَّخذه  املختَّّصة، وبقرار  املدنيَّة  املحكمة  بالرتايض بطلب معّلل لدى  الطاق  »جيوز 
املحكمة )....(«))).

الفقه  عليه  وملا   ، البيت أهل  ورواي��ات  الكريم  القرآن  يف  جاء  ملا  خمالف  وهذا 
اإلسالمّي عاّمة، حيث جعل الطالق بيد الزوج، كام جعل اهلل -تعاىل- إيقاع الطالق بيد 

الرجل، وبنيَّ أنَّ الزوجة هي من يقع عليها فعل الطالق.

فقد قال -تعاىل-: {خب مب ىب يب جت حت خت...})3).

وقال -تعاىل-: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ...})4).

وقال -تعاىل-: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ...})5).

وقال -تعاىل-: {ڃ ڃ چ...})6)، أي إّن الزوجة هي من يقع 
عليها فعل الطالق، فال يمكنها إيقاع الطالق بنفسها.

وقد ُسئل اإلمام الصادق عن املرأة تزّوجها رجل )....( ورشطت عليه أّن بيدها 
الطالق، فقال: »خالف السنّة، ووىّل احلّق من ليس أهله، وقىض )....( أّن بيده )....( 

الطاق، وتلك السنّة«)7). 

ة 55، ص3). )))  مرشوع قانون الزواج املدين، م.س، املادَّ
ة 58، ص4). )))  م.ن، املادَّ

)3)  سورة البقرة، اآلية 30).

)4)  سورة البقرة، اآلية )3).
)5)  سورة الطالق، اآلية).

)6)  سورة البقرة، اآلية 8)).
د بن يعقوب: الكايف، ط3، طهران، دار الكتب اإلسالميَّة، 367) ه�.ش، ج5، كتاب النكاح، باب الرشط  )7)  الكلينّي، حممَّ

يف النكاح وما جيوز منه وما ال جيوز، ح7، ص403.
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وال بّد من اإلشارة إىل أمٍر آخر يرتبط بالطالق، وهو أّن هذا املرشوع قد أمهل بعض 
ة، ومنها: أنَّه لو طلَّق الرجل زوجته ثالث طلقات برشوطها، فهنا ال حتّل  األحكام اخلاصَّ
ج غريه، وُتطلَّق وتعتّد منه. ففي هذا احلال هلام أن يعودا، ويتزّوجا  له زوجته، حتَّى تتزوَّ

إن شاءا ذلك.

فهذا خمالف  الظاهر-،  تبنّيه -كام هو  إمهال هذا احلكم هو عدم  املراد من  كان  فإن 
{ہ  ، حيث قال اهلل -تعاىل-:  ملا جاء يف القرآن الكريم، وروايات أهل البيت
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ... * ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث...}))).
: »املطّلقة التطليقة الثالثة ال حتّل له، حتَّى تنكح  وقد ورد يف حديث اإلمام الصادق

ا غيه...«))). زوجاً

وأحكامها  العّدة  بمسائل  يتَّصل  ما  مجيع  املرشوع  هذا  اختزل  فقد  العّدة:  ج- 
ة واحدة، حيث نّص عىل اآليت: وفروعها بامدَّ

»جيوز للمرأة أن تتزوج من جديد بعد انقضاء فرتة ثاثة أشهر عىل إبطال الزواج أو 
املحكمة  تتَّخذه  معّلل  بقرار  بالزواج  هلا  ُرّخص  إذا  أو   ، تكون حامااً أال  انحاله رشط 

املدنيَّة يف غرفة املذاكرة«)3).

ة خمالفات عديدة ملا جاء يف كتاب اهلل -تعاىل- وروايات أهل  املادَّ وتتضّمن هذه 
، نذكر منها املوارد اآلتية: البيت

ة ثالثة أشهر، أما القرآن، فقد نصَّ  - عّدة املتوىفَّ عنها زوجها: فقد جعلتها هذه املادَّ
قال  حيث  أيام،  وعرشة  أشهر  أربعة  زوجها  عنها  املتوىّف  ة  عدَّ أنَّ  عىل  بوضوح 

)))  سورة البقرة، اآليتان 230-229.
ح0)،  عليه،  حرمت  للسنَّة  ثالًثا  زوجته  طَّق  من  أنَّ  باب  الطالق،  كتاب  ج))،  م.س،  الشيعة،  وسائل  العاميّل،  احلّر    (((

ص4)).
ة 75، ص6). )3)  مرشوع قانون الزواج املديّن، م.س، املادَّ
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{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  -تعاىل-: 
أّنه إذا كانت حاماًل، فعّدهتا أبعد األجلني؛  ڀ})))، وال بدَّ من اإلشارة إىل 
فإن وضعت محلها، وكان قد مىض أربعة أشهر وعرشة أيام فقد أكملت عّدهتا، وإاّل 
 : الصادق اإلمام  ة، حيث جاء يف احلديث عن  املدَّ تلك  انتظرت حتَّى تكمل 

»احلامل املتوّف عنها زوجها تنقيض عّدهتا آخر األجلني«))).

حني  - يف  أيًضا،  أشهر  ثالثة  ة  املادَّ هذه  جعلتها  قد  احلامل:  غري  هبا  املدخول  عّدة 
ب�: ثالثة قروء، أي ثالثة أطهار)3)، وذلك وفق فتوى  الكريم حّددها  القرآن  إّن 
حيضتني،  بني  الواقع  بالطهر  القرء  فّسوا  حيث   ، البيت أهل  مدرسة  علامء 
ة التي تستغرقها القروء الثالثة قد ختتلف عن ثالثة أشهر، فقد تكون أكثر من  واملدَّ
ثالثة أشهر، وقد تكون أقّل من ذلك، وعىل كلِّ حال فإنَّ العرة باألطهار الثالثة، 

وليس باألشهر الثالثة.

ة املطلَّقة احلامل- - ة  قد أمهلت بيان عدَّ عّدة املطّلقة احلامل: حيث نجد أنَّ هذه املادَّ
العبارة  احلالة يف  إدراج هذه  املراد  كان  إذا  إال  بكامله-،  املرشوع  بل أمهل ذلك 
هذا  ويف  بالزواج.  الرتخيص  صالحيَّة  املدنيَّة  املحكمة  أعطت  التي  األخ��رية، 

اخلصوص ال بّد من املناقشة يف موردين:

ة املطلَّقة احلامل بشكل واضح يف قوله -تعاىل-:  ● لقد بنيَّ القرآن الكريم عدَّ
{ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ})4)، كام جاء يف احلديث عن اإلمام 

)))  سورة البقرة، اآلية 34).
ة احلامل من الوفاة أبعد األجلني من الوضع وأربعة  )))  احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، ج))، كتاب الطالق، باب أنَّ عدَّ

أشهر وعرش، ح)، ص40).
تكون يف سنِّ من حتيض، وهي  التي  ا  أمَّ الرشعيَّة؛  احليض برشوطه  وترى  تكون يف سّن من حتيض،  التي  املرأة  )3)  هذا يف 

يها الفقهاء: املسرتابة(؛ فينطبق عليها قوله -تعاىل-: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ال حتيض خللقة أو لعارض )والتي يسمِّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې} )سورة الطالق، اآلية 4(، أي إّن الثالثة أشهر هي عّدة املسرتابة التي تكون يف سّن 
من حتيض، وهي ال حتيض. أّما التي تكون يف سّن من حتيض، وهي حتيض، فعّدهتا القروء الثالثة.

)4)  سورة الطالق، اآلية 4.
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: »طاق احلامل واحدة، فإذا وضعت ما يف بطنها فقد بانت منه«))). الباقر

ومن هنا جاءت فتاوى الفقهاء تعبرًيا عامَّ ورد يف تلك النصوص الدينيَّة، حيث ذكروا 
بعد  ولو  محلها  تضع  بأن  وتنقيض   )....( محلها  مّدة  عّدهتا   )....( احلامل  »املطلَّقة  بأنَّ 

الطاق بساعة«))).

ة املطلَّقة احلامل هو إدراجها يف تلك الصالحيَّة  وبناًء عليه فإذا كان املراد من إمهال عدَّ
املنصوص  يؤدِّي إىل خمالفة ذلك األجل  أن  بام يمكن  التي يعطيها املرشوع للمحكمة، 
ويكون  بطالنه،  واضح  فهذا  ؛  البيت أهل  ورواي��ات  -تعاىل-  اهلل  كتاب  يف  عليه 
املرشوع -أو يف غريه  ما جاء يف هذا  بني  الفاحش  إضافيًّا عىل ذلك االختالف  شاهًدا 
من املشاريع- وبني أحكام الرشيعة اإلسالميَّة ومصادرها الترشيعيَّة؛ أي القرآن الكريم 

. وسنّة النبي وأهل البيت

هل املراد من إعطاء صالحيَّة الرتخيص بالزواج للمحكمة املدنيَّة، هو أنَّ فرتة  ●
ة-، كأن  ة قد تكون أقّل من ثالثة أشهر -مّدة العّدة التي حّددهتا تلك املادَّ العدَّ
املحكمة تقصري  ارتأت  ما  إذا  أقّل من ذلك،  أو  أو شهرين،  تقرّص إىل شهٍر، 

ة(؟ ة )كام هو املفهوم من املادَّ تلك املدَّ

عنها  املتوىّف  )عّدة  ومسائلها  العّدة  أقسام  مجيع  عىل  حاكمة  الصالحيَّة  هذه  وهل 
زوجها، عّدة املدخول هبا غري احلامل...(، بحيث إّن مجيع هذه األقسام يمكن أن تكون 
ة وفق ما تراه املحكمة؟ وبالتايل قد تكون  خاضعة لذاك الرتخيص، الذي قد يقرصِّ املدَّ
عّدة امرأة شهًرا، وأخرى شهًرا ونصف، وثالثة شهرين، وغريهن أسبوعني، أو ثالثة، 
ج  والسبب هو تلك الصالحيَّة املعطاة لتلك املحكمة، والتي قد ترّخص المرأة أن تتزوَّ

من جديد بعد مّدة حتّددها تلك املحكمة، وقد ختتلف هذه املّدة بني امرأة وأخرى.

ة ال للسنَّة ما دامت  )))  احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، ج))، كتاب الطالق، باب أنَّه جيوز طالق احلامل ثانًيا وثالًثا للعدَّ
حاماًل وحترم يف الثالثة حتَّى تنكح زوًجا غريه، ح)، ص46).

خ العريّب، 008)م، ج3، املسألة )55، ص69). )))   السيستاين، عيل: منهاج الصاحلني، ط4)، بريوت، دار املؤرِّ
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وقد يؤدِّي تطبيق مثل هذا املرشوع إىل نوع من التفلُّت يف حتديد الِعدد، بل إىل نوع من 
فوىض الِعدد، هذا عدا عن خمالفته الواضحة لكتاب اهلل -تعاىل-، وسنّة النبّي وأهل 

. بيته

مطلَّقة  أنَّ  فرضنا  فلو  الرشعيَّة،  الناحية  من  خاّصة  اسيَّة  حسَّ املسألة  هذه  وتكتسب 
الرشيعة  يف  جاء  ملا  طبًقا  الرشعيَّة  عّدهتا  تستكمل  أن  قبل  بالزواج  هلا  ص  ُرخِّ رجعيَّة 
اإلسالميَّة وأحكامها؛ فهنا لن يكون زواجها اجلديد صحيًحا، بل سوف يكون زواًجا 
غري  عالقة  تكون  سوف  بل  رشعيَّة،  عالقة  اجلديد  بالزوج  عالقتها  تكون  ولن  باطاًل، 

رشعيَّة، مع ما يؤدِّي إليه هذا الوضع من سلبيَّات عىل أكثر من مستوى. 

س لعالقات غري رشعيَّة بحسب الفقه اإلسالمّي،  ة سوف تؤسِّ وهذا يعني أّن هذه املادَّ
وهلذا األمر نتائج خطرية جًدا عىل املستويني الدينّي واالجتامعّي.

نوع  إىل  تؤدِّي  أن  يمكن  ة  املادَّ هذه  أّن  -ذاك-  القانون  مرشوع  واضعو  يدرك  فهل 
التفلُّت  هذا  ملثل  ستكون  أنه  شكَّ  وال  ة؛  الِعدَّ ة  مدَّ يف  والتفّلت  االنضباط  عدم  من 
ودينيًّا،  اجتامعيًّا،  والتداعيات  النتائج  تلك  اخلطرية، وتكمن خطورة  وتداعياته  نتائجه 
ا تفتح الباب أمام إقامة عالقات غري رشعيَّة، ووالدة أوالد غري رشعيِّني  ونفسيًّا...، يف أنَّ

بحسب الفقه اإلسالمّي.

وهذا يدعونا إىل التنّبه إىل خطورة ما تنطوي عليه تلك املشاريع، وإىل احلذر من حجم 
التي تنجم عنها، وإىل عدم االغرتار بكلِّ ذلك الضجيج اإلعالمّي  األرضار واملخاطر 
الذي يعمل عىل الرتويج لتلك األفكار والطروحات، فال بّد من االنتباه واحلذر من تلك 

املشاريع حتى لو غّلفت بأرقى املصطلحات، وأسمى اللغات واألساليب.

 خامتة:

إنَّ ما تنطوي عليه هذه املشاريع من مغالطات وخمالفات واضحة ورصحية ألحكام 
املداهنة واالستثامر  بعيًدا عن  املشاريع  الدين اإلسالمّي، يفرض علينا رفض مثل هذه 
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من  التنبيه  ينبغي  كام  والنخب،  والشباب،  الناس،  تنبيه عموم  والعمل عىل  اإلعالمّي، 
اإلنسان، واألرسة، واملجتمع، وما  الطروحات، واملشاريع، وسلبيَّاهتا عىل  تلك  خماطر 

ة يف جمتمعاتنا وأوطاننا. بقي لنا من عنارص قوَّ

ة يف  نعم، ال بّد من القول إّن ثّمة أسباًبا موِجبة لالستفادة من القيم األخالقيَّة واألرسيَّ
ثقافتنا الدينيَّة األصيلة والصحيحة بشكل أفضل، والتي أثبتت قدرهتا عىل بناء عالقات 

ة وزوجيَّة صحيحة وسليمة يف حال تّم العمل هبا واالستفادة منها. أرسيَّ

وتوجد أسباب موِجبة إلصالح العديد من املشاكل والعيوب التي تعاين منها حياتنا 
ة والزوجيَّة واالجتامعيَّة، وليس من املنصف حتميلها للدين وترشيعه، وخصوًصا  األرسيَّ

يف ما يرتبط منها بموضوع بحثنا، أي الفقه اإلسالمّي ومصادر ترشيعه.

وتوجد أسباب موِجبة لتفعيل منهجيَّة االجتهاد أيًضا، وذلك يف سبيل إعادة النظر يف 
أّي نتاج فقهّي، وذلك ضمن ضوابط تلك املنهجيَّة ورشوطها، وخصوًصا يف جمال فقه 
األحوال الشخصيَّة ومسائله، وما يطرح فيه من إشكاليَّات وأسئلة، بمعزل عن النتيجة 
التي يمكن أن تؤّدي إليها إعادة النظر يف مسائل ذاك الفقه، أو يف ما يرتبط بتجديد البحث 

يف جممل قضاياه املطروحة.

كام ال يصّح أن يرافع أو يدافع عن أّية جتربة دينيَّة تنطوي عىل تفسرٍي ما للّدين، ولبعض 
ن  نصوصه وتطبيقاته؛ إذا ما تبنّي فشلها بالدليل القطعّي والعلمّي، أو إذا كانت تتضمَّ
بعض العيوب والثغرات. كام ال يصّح يف املقابل اخّتاذ ذلك ذريعة الستجرار أطروحات 
العام وشؤونه ذات  الّدين، وعزله عن ساحة االجتامع  إقصاء  إىل  غريبة وغربيَّة هتدف 

الصلة.


