
                حول الزواج اددين االختياري

                   ادعضلة أكرب من أن ُتعالج بقانون بسيط

                         افشقخ جعػر ادفاجر

 

(1) 

وافعفدة ذم ذفؽ ظؾقفؿ أن ضرح مؼقفة افزواج اددين االختقاري اآلن بافذات ضؾؼة , يؼقل ظارؾقن

مـ أمثافـا أهنا مقجفة بافػعؾ , خيال ادراؿب افعادي. مثؾف ذم هذا مثؾ شؾػف افصافح افعؾؿـة. حمسقبة

فؽـ احلؼقؼة أهنا معدة فتـحرف ظـد افؾزوم ظـ مسارها اكحراؾًا مدروشًا . صقب هدؾـا ادعؾـ

سـ , وما هق أصؾح هلؿ, فقس فف أدكك ظالؿة هبذا افشلن مـ صمون افعباد, فتصقب هدؾًا آخر مما ُيح

فقصؾقا ذم هناية احلقار إػ ما هق األجدى واألصؾح , بلهؾ افرأي أن يتؼابسقا األؾؽار حقفف

ويؼقفقن أيضًا ان ادرمك احلؼقؼل هق رء مما يدور بغ افطقائػ مـ شجال رصيح أو . واألظقد

 .فؽـ ادضؿقن واحد. مؽتقم جيري حتت ظـاويـ خمتؾػة

ابتداًء مـ آفقة تؽقيـفا , افعائؾة وـؾ ما يتصؾ هبا ويؿسفا. ؾفق أمر مرظب حؼاً , إن صح ذفؽ

وــز , واكتشار افقصائح ظزها إػ حقاضتفا ومحايتفا صلن مـ أخص صمون افبؼ وأظظؿفا حرمة

فقس جيقز إضالؿًا أن تؽقن أداة فؾؿـاوصة , مـ أثؿـ ــقزكا احلضارية ُيسدكا ظؾقف ؽركا ممـ ؾّرط بف

 .وادـازفة

(2) 

وصػ افزواج , فبقان حماشـ افزواج اددين, افتل ال يؿؽـ وصػفا بلهنا مدروشة, ذم  شقاق احلؿؾة

وافقصػ يـجر حتاًم ظذ جمؿؾ األحؽام افؼظقة ادتعؾؼة , (جزء مـ افؽابقس افطائػل)افديـل بلكف 

ؼال ؾقف. بافزواج ذم خمتؾػ أحقافف بغ , إكف خيؾط خؾطًا طادًا وؾّجًا معاً , هذا ـالم أؿؾ ما يستحؼ أن يح

داذا ظؾقـا أن كذـر دائاًم بلن افديـل مـسقب . وصتان ما بغ االثـغ. وبغ ما هق ضائػل, ما هق ديـل



أما . وهق وـؾ ما يتػرع ظـف مـ احلريات األشاشقة افتل يعؾـفا  ويؽؾػفا افدشتقر. إػ افديـ

ؾرض , يعـل ال يؿؽـ إال أن يؽقن طاداً , وضؿـًا طامل بطبعف, ؾفق ظـقان فـظام متققزي (افطائػل)

وإذا ـان مـ ؾرض هذا افـظام . ظذ يد جفات اجـبقة ودرام فقست خػقة ظذ أحد, ظذ افـاس ؾرضاً 

واآلن ؾنن . ؿد فقى ظـؼ افديـ وزج اشؿف ذم مؼوظف ؾنن ذفؽ فقس مـ ذكب افديـ بافتلـقد

وفطادا . وبافتايل ؾنكف هق كػسف ضائػل. وصػ افديـل بلكف ضائػل هق إمعان ذم ادـطؼ االدؾتبس كػسف

خصقصًا حغ ـاكت بعض ادـاضؼ أو اجلامظات , اشتخدم مثؾ هذا ادـطؼ ادؾتبس ذم ادايض

 !هذه مطافب ضائػقة, ـال: إذ ذاك ـان يلتقفا اجلقاب. ادحرومة تـادي بقء مـ اإلكصاف

أما افطائػقة ؾنهنا مؼوع . أي ديـ هق ذم األشاس مؼوع خالص وكظام حقاة ـع أو جزئل, افديـ

إال بعد أن , وفـ كتجاوزه إػ رحاب ادقاضـقة افصاؾقة.شؾطةؿؾـا آكػًا إكف ال يؿؽـ إال أن يؽقن طاداً 

 .تزول مـ األذهان أوالً ما ترشخ ؾقفا مـ هذا االفتباس ومثؾف

باهلل ماذا ظذ أهؾ اإليامن وهؿ األـثرية ادطؾؼة أن يػعؾقا وهق يرون ضؿرهؿ ُياـؿ ويدان ظدواكًا 

 .بؽؾؿتغ

(3) 

 

ـا ذم خدمة ذاهتا وذاتقتفا مـ ؾؽر . أن احلؽقمة وافدوفة فقستا إال جفازًا ذم خدمة األمة:  ؾفؿح

ؾافتـؿقة إما أن . وال ؾاصؾ ظؿؾقًا بغ االثـغ, ثؿ ذم خدمة مصاحلفا وتـؿقتفا ثاكقاً , أوالً .. وثؼاؾة

واحلؽقمة وافدوفة مها ادسموالكعـ اإلؾصاح ظـ ذات األمة . تؽقن مـتؿقة وإما أن تؽقن معؽقشة

 .وذاتقاهتا ذم ممشسات

. هل مافؽة افصػات األشاشقة وحامؾة اخلصقصقات افعؿقؼة فؾشعب, األمة ال احلؽقمة وال افدوفة

حكًا صقاكة هذه اخلصقصقات وتؼـغ افعؿؾ هبا ال افعؿؾ ظذ , وطقػة افدوفة واحلؽقمة هل

 .كسخفا شاظة تشاء وال حتك جيعؾ افعؿؾ هبا اختقارًا ؾردياً 



وفقس مـ صالحقاهتا بقصػفا وـقؾة ظـف أن تغتصب ثؼاؾة األمة ةأن . ثؼاؾة افشعب ؾةق افدوفة

 .تعّطؾ ضؿرها حتت أي صعار

مـ دون مقاربة , وضـ اإلكسان هق وضـ معتؼداتف حقث جيد مضره ؾسحة فؾتعبر ظـ ذاتف بحرية

 .ومـ دون أدكك تضققؼ

 .وربام ؾاجلهؿ, كظـ أن هذا افؽالم شقغقظ بعض أهؾ افسقاشة ظـدكت

(4) 

إن جقهر افديؿقؿراضقة هق أن ال يحػرض ظذ افـاس ما أو َمـ ال يرضقن  وأن ال يحؼرسوا بافرؽؿ 

ؾؽقػ إذا ـان افؼرس يـال . مـفؿ ظذ تـظقؿ حقاهتؿ وؾؼًا الدماهات ال يعرؾقهنا وال يرضقن هبا

وما مـ صلن أخص باإلكسان مـ حقاتف افعائؾقة مـ آفقة تؽقيـفا إػ تـظقؿ . أخص صموهنؿ هبؿ

 .افعالؿات بغ أظضائفا

مـ افذي مـح افدوفة شؾطة اؿتحام افبقت : وبكف افـظر ظـ ـؾ اظتبار كسلل, بـاًء ظذ ذفؽ

 !فتػرض تـظقؿ حقاة مـ ؾقف وؾؼًا دا تراه وبام خيتؾػ مع ظؼقدة أهؾف؟

 :شمال ثان

 ما افذي يحغرق افدوفة أي دوفة بلن تؼطع مع ثؼاؾة صعبفا؟

داذا تمشس فطالق ـامؾ مع حقاؾز جديدة شتظؾ مفام ؾعؾت ؽريبة ظـ وجدان افـاس ومـظقمتفؿ 

 األخالؿقة؟

كسلل هبذه افصقغة اإلكؽارية ألكـا كعرف جقداص أن تؼـغ خمتؾػ ظالؿات افـاس يؽقن ذم أؾضؾ 

حاالتف ظـدما تؽقن حقاؾز افعؿؾ بف ـامـة شؾػًا ذم ضؿر افـاس ذم مػاهقؿ فؾحؼ وافباضؾ 

 إفخ..وافصحقح وافػاشد وادعروف وادـؽر

(5) 

ؼال ذم اجلقاب  :كتقؿع أن يح



وهق . فؽـ افزواج اددين افعتقد شقؽقن اختقاريًا ذم مؼابؾ افديـل أي أكف ما مـ اؿتحام وال إرؽام

شقؾّبل حاجة ؾريؼ مـ ادقاضـغ ظـده مـ األشباب ما يدظقه إػ اختقار كؿط مـ , ظذ افعؽس

ثؿ إكف هيقئ ويؼقد إػ حافة مـ االكدماج . افعالؿة افزوجقة ومقجباهتا ال جيده ذم افزواج افديـل

ؼدم فؾؿرة األوػ ؿاكقكًا ؽر , االجتامظل تعؽس االدماه افذي تؼقد إفقف افطائػقة  (ضائػل)ألكف يح

 .يتساوى أمامف مجقع ادقاضـغ

 :بعد تذـركا برضورة افتؿققز بغ افديـل وافطائػل كؼقل

فؽـ هؾ افقشقؾة . بؾ كؼقل إكف هدف كبقؾ وذو أوفقية. ما مـا مـ يعارض االكدماج االجتامظل

 .تمدي بافػعؾ إػ افغاية

إن افذيـ يدفقن هبذا افتسقيغ يقمهقكـا بلن ادقاضـغ مـ خمتؾػ افطقائػ يصطػقن اآلن وراء 

اجلدران افطائػقة ذم حافة مـ افتحػز افتام ال ُيقل بقـفؿ وبغ االكدماج إال افؼقاكغ ادعؿقل هلا ذم 

وإهنؿ ما أن تزول تؾؽ احلقاجز حتك تتفاوى ـؾ افػقارق . ادحاـؿ افؼظقة وافروحقة وادذهبقة

وحتؾ حمؾفا حافة مـ االكدماج افشامؾ ويسقد افسالم وادحبة وافعدل ويغدو مسؾسؾ . افطائػقة

 .احلروب األهؾقة افرهقب جزءًا مـ ادايض افذي ال يعقد

إهنا ثؿرة . ـثر جداً , احلافة افطائػقة أـثر تعؼقدًا ورشقخًا مـ ذفؽ بؽثر. فقس األمر هبذه افبساضة

زهاء ؿركغ مـ هنج ومسار بدأ بافتخطقط وافعؿؾ االشتعامري وبـك كظامًا ؿائاًم ظذ االشتثـاء أدى 

وها أن أصحاب هذه افػذفؽة أو افتسقيغ يريدوكـا أن كصدق أن ؿاكقكًا بسقطًا . إػ أهنار مـ افدماء

ـفذا شقؽػل دعاجلة ادعضؾة ذم حغ أن أـثر ادمشسات األهؾقة وأؿقاها وأبعدها تلثرًا وـؾ 

 .ممشسات افدوفة مبـقة ظذ ؿقاظد ضائػقة

ريـا أن افزجيات ادختؾطة بغ أبـاء  إن خزتـا افشخصقة افتل متتد ظذ ما يزيد ؿؾقاًل ظذ ثؾث ؿرن تح

وبحسب حتؾقؾـا ؾنن أشباب . افديـغ افرئقسقغ أمر كادر جدًا ؾضاًل ظـ أهنا تـتفل ظؿقمًا إػ افػشؾ

ومـ . ؾشؾفا ترجع إػ تراـؿ كتائج االمتقازات واختالف كظؿ افسبقة وافتعؾقؿ وما إػ ذفؽ



االشتفاكة وافتفقيـ أن كتؽؾ ظذ تؾؽ احلاالت افـادرة ذم إحداث اكؼالب اجتامظل وذم اخساق ـؾ 

 . ما أذكا إفقف مما يعرؾف اجلؿقع مـ تراث وواؿع ضائػل

إن مؼتؾ افقحش : كؼقل فؾذيـ ال يرون مـ وحش افطائػقة إال ذيؾف متجاهؾغ هقؽؾف افؽبر, أخراً 

 .ذم رأشف وفقس ذم ذيؾف

(6) 

أن تؼـغ افزواج اددين : تبؼك أؿرب إػ رء مـ ادـطؼ افسؾقؿ مـ افؼقل, مع ذفؽ ؾنن تؾؽ افػذفؽة

واشتبداهلا بؼاكقن مقحد يتساوى أمامف , يرمل إػ إهناء آؾة تعدد افؼقاكغ ادعؿقل هبا ذم هذا افباب

 .مجقع ادقاضـغ

ؾام ـان مـف إال أن اشس . هذا يذـركا باحلؽاية افظريػة ظـ ذفؽ افذي ضاق ذرظًا بتعدد ادذاهب

راد أصحاب هذه , هذا. مذهبًا إضاؾقًا بذريعة أن مذهبف ؾقق ادذاهب وادذهبقة افؾفؿ إال أن يؽقن مح

وهذا . افػذفؽة إفغاء ـؾ افتؼيعات ادعؿقل هبا ؾعاًل وإفغاء ممشساهتا فصافح تؼيعفؿ افعتقد

 :وشـعقد إفقف بنصارة ممـدة ومقضحة ذم ما يليت.مطؾب ظاجلـا جاكبًا مـف آكػاً 

(7) 

فست أدري أن يػفؿ مـ ـؾ ما ؿؾتف أن افػؼف وافؼقاظد اإلدارية افتل تػصؾ بؿؼتضاها ادحاـؿ 

ما (وذم ما أكا ؾقف ظذ رء مـ افعؾؿ, وأكا أتؽؾؿ حكًا ذم ما يعـقـل مباذة)افؼظقة اإلشالمقة 

يعرض ظؾقفا مـ خصقمات وما تديره مـ معامال رجائقة هق ظذ أؾضؾ ما يؽقن واألكسب 

 .افراهـة وادحؼؼ درامل افؼيعة ادؼدشة.. فألوضاع االجتامظقة وادعاصقة

أؾرادًا ومجاظات هل افغاية مـ ـؾ ما ذم ـتبـا افػؼفقة حتت ظـقان , مـ ادمـد أن مصافح افعباد

حقث افطاظة واالمتثال فؾؿقػ شبحاكف هق افؼصد إػ (افعبادات)خالؾًا دا هقحتت  (ادعامالت)

 .جاكب مـاؾع فؾـاس وادصافح وادػاشد أمقر كسبقة تتغّر  بتغّر األحؽام ادبـقة ظؾقفا



مما كرى ـؾ . بـاًء ظذ هذا افتؿققز ؾنن ذم وشعـا بؾ ظؾقـا أن كعقد افـظر ذم ـثر مما هق معؿقل بف اآلن

يقم تؼريبًا أكف بعقد بـسب متػاوتة ظـ ادرامل افسامقة فؾؼيعة ادؼدشة وظـ افعدل واإلكصاف 

هؿ ظذ متام األهؾقة الشتـباط ؾتاوى ووضع , خصقصًا أن فديـا رجاالً أـػاء وكاجحغ ظؾاًم وخزة

ؿقاظد ظؿؾ جديدة دمعؾ ممشسة ادحاـؿ افؼظقة اإلشالمقة أصدق ذم حتؼقؼ افغايات ادرجقة 

 .مـفا وهل افتل أثبتت خالل شـقات افػتـة أهنا مـ أـثر ممشسات افدوفة اكدماجًا ذم اجلامهر

(8) 

 :خالصةافؼقل

 .إن وطقػة افدوفة هل صقاكة خصقصقات األمة -1

ال صالحقة فؾؿمشسة افتؼيعقة ذم وضع اي تؼيع يتعارض أو يعطؾ وإن جزئقًا  -2

افصالحقة هـا حمصقرة باألمة كػسفا أي باالشتػتاء . خصقصقات األمة وضؿر أؾرادها

 .ادباذ

ما مـ مسّقغ ظذ اإلضالق فؾتػؽر بندخال أي تعديؾ أشاد ظذ آفقة تؽقيـ افعائؾة  -3

وهق ظذ ـؾ حال مغامرة خطرة ال كدري أيـ . ومقجباهتا وتـظقؿ افعالؿات بغ أؾرادها

 .وـقػ تـتفل بـا ذم افظروف اخلاصة بافقضـ

مفؿتف , مـ افرضوري ادبادرة إػ تؽقيـ ؾريؼ ظؿؾ مـ األـػقاء ؾؼفًا وخزة ظؿؾقة -4

 .افتداول بلكسب افطرق ادمدية إػ حتؼقؼ األهداف افسامقة فؾؿحاـؿ افؼظقة اإلشالمقة

 

 

 


