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: بياف
 

أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أهنا قدمت عبامعة القدس لنيل درجة اؼباجستَت كأهنا نتيجة أحباثي 
اػباصة باستثناء ما ًب اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منها ٓب يقدـ لنيل أية درجة عليا 

. ألم جامعة أك معهد
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 شكر كتقدير
 

اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ اػبلق سيدنا ؿبمد، كعلى آلو كصحبو 
 .أصبعُت، كمن سار على درهبم كاقتفى أثرىم بإحساف، كإتقاف ككعي إٔب يـو الدين

 

أما كقد منَّ اهلل علي كأعانٍت على إقباز ىذا العمل، فإنو يطيب ٕب كيشرفٍت أف أتوجو جبزيل : كبعد
الشكر كعظيم التقدير كعميق االمتناف لؤلستاذ الدكتور شفيق عياش الذم مد ٕب يد العوف كاؼبساعدة 

كالتوجيو كٓب يبخل علي دبساعداتو كتوجيهاتو كإرشاداتو منذ فكرت باختيار موضوع الدراسة كحىت االنتهاء 
 .من مراجعة آخر فقرة فيها، فجزاه اهلل عٍت خَت اعبزاء

 

كما كيطيب ٕب أف أتوجو بالشكر كالتقدير لؤلخ كالصديق كاألستاذ الدكتور أضبد فهيم جرب على 
تقديبو اؼبشورة كالرأم كالنصح ُب كل خطوة قمت هبا من خطوات ىذه الدراسة، أمد اهلل ُب عمره كحفظو 

 .علمان مضيئان ُب ظباء بيت اؼبقدس
 

كما كأتقدـ بوافر االحًتاـ كالشكر كالتقدير لعضوم عبنة اؼبناقشة الفاضلُت الدكتور ؿبمد مطلق 
كما . على جهودنبا اؼبباركة كالطيبة كتفضلهما دبناقشة ىذه الرسالة. عساؼ كالدكتور صباؿ الكيبلين

كأتوجو بكل االحًتاـ كالدعاء لكل من أعانٍت كقدـ ٕب أية مساعدة مهما كانت صغَتة أك كبَتة، كاليت كاف 
سائبلن اهلل العلي القدير أف هبدكا كل ما . ؽبا األثر الطيب ُب كتابة ىذه الرسالة كإخراجها هبذا الشكل

 .قدموه ٕب ُب ميزاف حسناهتم يـو القيامة، أضعافان مضاعفة
كما كأقدـ شكرم عبامعة القدس اليت  أتاحت ٕب كألمثإب فرصة البحث كالدراسة ُب ـبتلف 

التخصصات، كأخص الدكتور مشهور اغببازم منسق برنامج الدراسات اإلسبلمية اؼبعاصرة كالدكتور ؿبمد 
أبو طو عميد الدراسات العليا كصبيع اؼبوظفُت كالعاملُت ُب الدراسات العليا ؼبا قدموه من نصح كإرشاد 

 .كتعاكف
 
 
 
 
 
 
 



ملخص الدراسة 
 

ُب منطقة القدس كمعرفة لئلناث ٔب الوقوؼ على آثار ك أبعاد الزكاج اؼببكر إ ىدفت الدراسة      
اذباىات اؼبتزكجات مبكران كمعرفة عبلقة بعض اؼبتغَتات هبذا الزكاج كذلك من خبلؿ اإلجابة على األسئلة 

: اآلتية
ما اذباىات اؼبتزكجات مبكران كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟    ػ 1 
ما اهبابيات الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟    ػ 2 
ما سلبيات الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟     ػ3 
مكاف السكن، صلة القرابة، البنية اعبسمية، مستول دراسة الزكجة : أثر اؼبتغَتات اآلتية  ما   ػ4 

عدد  مستول دراسة أب كأـ الزكجة قبل الزكاج، اغبالة االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج، قبل الزكاج،
على االذباىات كبو الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟  الزكاج، أفراد أسرة الزكجة قبل

 
طبلعي على كاقع الظاىرة من خبلؿ دراسيت النظرية كاؼبيدانية كلئلجابة عن أسئلة إ      كبعد 

: تضم ثبلثة أقساـ (ستبانة  ا)الدراسة قمت بتصميم أداة للدراسة 
 

  يتضمن بعض اؼبعلومات الشخصية عن أفراد العينة فبا لو صلة دبوضوع الدراسة، :   القسم األكؿ
.  شبانية عشر سؤاالكيضم ىذا القسم

 

أربعة كعشرين سؤاال يتم  كيتضمن حالة أفراد العينة بعد زكاجهن كيتألف من  :   القسم الثاين
اػبيارات احملددة ُب االستبانة، كيتضمن ىذا القسم أيضان سؤالُت مفتوحُت حوؿ فوائد  اإلجابة عنها بأحد

. من كجهة نظر أفراد العينة كسلبيات الزكاج اؼببكر
  

اذباىات اؼبتزكجات مبكران حوؿ الزكاج اؼببكر لقياس كيتضمن عشرين فقرة : القسم الثالث   
كقد ربققت من صدؽ أداة الدراسة بعرضها  .كرتبت درجات اؼبقياس ضمن طبس رتب كفق مقياس ليكرت

الدراسات العليا ُب جامعة القدس حيث أبدكا ك  الًتبيةعلى ؾبموعة من احملكمُت اؼبتخصصُت ُب ؾباؿ
كقد أخذت تلك اؼببلحظات  القيمة على بعض أسئلة ك فقرات االستبانة، مشكورين بعض اؼببلحظات

كاستخرجت معامل ثبات األداة بصورهتا النهائية  (أداة الدراسة )  خراج االستبانةإبعُت االعتبار عند 
.   0.82كبلغت قيمتو الكلية  Cronbach Alphaحسب معادلة كركنباخ ألفا 

 



        تكوف ؾبتمع  الدراسة من العينة العشوائية اؼبتيسرة من اؼبتزكجات مبكران كالبلئي تيسر ٕب 
. حالة فقط (220)ُب منطقة الدراسة كقد بلغ عددىن   ليهنإالوصوؿ 

جراء العمليات اإلحصائية البلزمة باستخداـ برنامج الرـز إ   كقد قمت باستخراج النتائج بعد 
: كقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية  SPSS.PC اإلحصائية
 

حيث  فراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس متوسطة،أكانت اذباىات     ػ1   
مع اكبراؼ معيارم  (2,97)ؽبذه االذباىات على الدرجة الكلية ؼبقياس الدراسة  بلغ اؼبتوسط اغبسايب

(0,57 . )
هبابيات للزكاج اؼببكر أنو ال يتعارض مع تعاليم اإلسبلـ، كأنو سًتة إكانت أىم طبس    ػ2   

ٔب عدد كبَت من األطفاؿ، كأنو يزيد من اػبطر السكاين على دكلة االحتبلؿ، إكأنو يؤدم  كعفاؼ للفتاة،
. كأنو ال يتعارض مع  مواصلة  التعليم

  كانت أىم سلبيات للزكاج اؼببكر أنو وبـر الفتاة من التمتع بطفولتها، كأنو يزيد من حاالت ػ3   
ٔب مشاكل نفسية إكأنو يضيق من حرية اختيار الفتاة لشريك حياهتا، كأنو يبكن أف يؤدم  الطبلؽ،

ٔب مشاكل ُب اغبمل  ك إٔب اغبمل اؼببكر كبالتإب إكاػبوؼ، كأنو يبكن أف يؤدم  كاالكتئاب كالقلق
. الوالدة

 اذباىات اؼبتزكجات مبكرا كبُت متغَتات الدراسة بُتحصائية إ  ٓب توجد فركؽ ذات داللة ػ4   
سول متغَت البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج لصاّب اللواٌب كانت صحتهن فبتازة، كمتغَت عدد أفراد األسرة 

. حبيث كلما زاد عدد أفراد األسرة كانت االذباىات أعلى كبو الزكاج اؼببكر للزكجة قبل الزكاج
ىذا . ٍب قمت دبناقشة نتائج الدراسة كالتعليق عليها، كدحض اؼبخاطر الناذبة عن الزكاج اؼببكر

ٔب رفع سن الزكاج مستعينا إكقد عرضت من خبلؿ الدراسة اغبكم الشرعي ُب الزكاج اؼببكر كحكم الدعوة 
كالقضاة كاؼبفتُت ُب فلسطُت، كالذين أبدكا معارضتهم لرفع سن الزكاج ؼبا لذلك من نتائج  بآراء العلماء

. خطَتة على اجملتمع
 

: ؾبموعة من التوصيات منها إٔب  كانتهت الدراسة
.  ػ التأكيد على دكر األسرة ُب تربية األبناء كهتيئتهم  للحياة األسرية ُب اؼبستقبل1    
. أحكاـ النظاـ االجتماعي ُب اإلسبلـب ػ التوعية 2    
.  ػ توجيو التعليم للبنات دبا ىبدـ دكرىن األساس ُب اجملتمع3    
ال بعد التأكد من قدرهتن على أعباء إ ػ  التأكيد على اآلباء أف ال يقدموا على تزكيج بناهتم 4    

. الزكاج



 .    ػ  تيسَت أمور الزكاج ك التخلي عن كل اؼبظاىر اليت تعيقو5    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



Abstract 

 
This study aimed at investigating the effects of early marriage in the district 

of Jerusalem. It also aimed at knowing the attitudes of the early wed 

women and the relationship of some variables with early marriage. The 

study attempted to answer the following questions: 

 

1- What are the attitudes of the early wed women towards early 

marriage in Jerusalem district? 

 

2- What are the positive effects of early marriage in Jerusalem district? 

 

 

3- What are the negative effects of early marriage in Jerusalem district? 

 

4- What are the effects of the following variables of the attitudes 

towards early marriage in Jerusalem district: place of residence, type 

of relationship, physical build up, level of study of the wife before 

marriage, level of study of the wife's parents before marriage, the 

economic level of the family of the wife before marriage, number of 

the wife's family members before marriage? 

 

 

After any search of the phenomenon of early marriage, I developed an 

instrument of the study (questionnaires) which comprised three parts: 

The first part includes some personal information about the members of 

the sample. This information is related to the study subject .The part 

comprises eighteen questions. 

 

The second part is related to the situation of the members of the sample 

after they got married. It consisted of 24 questions. Each question is 

responded to by choosing one of the options for each question. Two 

open questions are also included in this questionnaire to be answered by 

the respondents. Those questions are seeking information about the pros 

and cons of early marriage as viewed by the respondents. 

 

 

 

 

The third part comprises 20 items which measure the early married 

women towards early marriage. 



The responses to each item were distributed according to a 5/ranks likert 

scale. 

 

I validated the questionnaire by giving it to a group of experts in 

education and graduate studies at Al Quds University .These referees 

have put some valuable suggestions and modifications on the instrument 

of the study and I took their opinion with consideration. 

(Cronbach Alpha) was used to verify the reliability of the instrument. 

Pearson of turned out to be 0.82. 

 

The sample of study was the available sample and consisted of 220 

cases. The results of the study were analyzed by the use of SPSS. 

The study revealed the following results: 

 

1- The attitudes of the members the samples towards early marriage 

were moderate. The overall mean of there attitudes was (2.97) and 

the average standard deviation was (0.57). 

 

2- The most prominent positive points of early marriage were? It dose 

not contradicts with the teaching of Islam, it products the chastity of 

the girls, it leads to a large number of children, it intensifies the 

demographic danger on the occupying state and it doesn't block 

people from continuing their education. 

 

 

3- The most negative point of early marriage were the following : 

 

It deprives the girl from enjoying her childhood, increases the cases of 

divorce, limits the girl's choice of her mate, it may lead to some 

psychological problems such as depression, anxiety and phobia, and 

may lead to early pregnancy and to fourteen problems of pregnancy and 

child birth. 

 

4- All variables lad no significant effect on the attitudes of the early 

wed wives, except two variables. These are the physical build up of 

wife before marriage and in favor of those who lad, an excellent 

health, and the other variable were the number of the family 

members and in favor of large families. 

 

 

 

 



I, then discussed the results of the study and commented as them and 

refuted the dangers resulting from early marriage. I gave the Islamic 

legal position concerning early marriage, and the Islamic legal position 

concerning the raving of the age of marriage, I sought the help of the 

scholars, judges and muftis in Palestine concerning their matter, who 

allowed their objection to raising the marriage age level because of its 

dangerous effects on society. 

 

The study ended with some with some recommendations of these 

recommendations is their following: 

 

1- To emphasize the rofe and the family in raving the children and 

qualifying theme to family life in the future. 

 

2- Educating people in the Islamic the Social System. 

 

 

3- Orienting the education of women to serve their basic role society. 

 

4- Insisting on the parent not to concert on the marriage of their 

daughters unless they are sure of their abilities to fulfill the 

responsibility of marriage. 

 

 

5- Facilitating the bar dens of marriage and getting rid of all the 

obstacles that finder it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المقدمة 
 

عمالنا من يهده اهلل أنفسنا كسيئات أف اغبمد هلل كبمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر إ  
ا الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا الٌلوى  . عبده كرسولوان ف ؿبمدأشهد أك فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو، يىا أىيػُّهى

)  ىقَّ تػيقىاتًًو كىالى تىميوتينَّ ًإالَّ كىأىنتيم مٍُّسًلميوفى  )،  ا النَّاسي اتػَّقيوٍا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو يىا أىيػُّهى
ـى ًإفَّ  ا ًثيران كىًنسىاءن كىاتػَّقيوٍا الٌلوى الًَّذم تىسىاءليوفى بًًو كىاألىٍر ى هيمىا رًجىاالن كى هىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍ كىاً دىةو كىخىلىقى ًمنػٍ

) الٌلوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبان  )،  ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدان الىكيٍم  يىا أىيػُّهى ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمى
) كىيػىٍ ًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىن ييًطٍ  اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزان عىً يمان  ). 

 

: ما بعدأ
، كشر األمور ؿبدثاهتا ككل ؿبدثة حسن اؽبدم ىدم ؿبمد أف أصدؽ اغبديث كتاب اهلل، كإؼ

 .بدعة ضبللة ككل ضبللة ُب النار بدعة ككل
فقد خلق اهلل تعأب اإلنساف كجعل منو الذكر كاألنثى، كجعل استمرار كجود اإلنساف على  :كبعد

ف اهلل تعأب نظم عبلقة االجتماع على كبو وبفظ إىذه األرض متوقف على اجتماع الذكر كاألنثى، لذلك ؼ
 يبد اجملتمع بالنسل كالذرية كيكوف األسرة اليت ىي ان  غليظان  كميثاؽان  مقدسان النوع اإلنساين، فجعل الزكاج رباط

 . كمن خبلؽبا ربافظ اجملتمعات على استمرار كجودىاةاللبنة األكٔب ُب بناء اجملتمعات اإلنساين
لذلك نرل األحكاـ الشرعية جاءت تعاِب الناحية االجتماعية ُب اإلنساف، أم تنظم العبلقة بُت 

. جتماعهمااالرجل كاؼبرأة اليت تنشأ عن 
دابو، سبد اجملتمع آحكاـ اإلسبلـ كأ    كظلت األسرة اؼبسلمة قوية متماسكة بفضل التزامها ب

، كالعلماء اؼبصلحُت كاؼبربيات الفاضبلت البلئي يقمن بواجبهن ُب العناية ُب بيوهتن كتربية  كالقادةبالرجاؿ
 .األجياؿ من الشباب كالفتيات على ىدم اإلسبلـ كتعاليمو

    كظلت األسرة اؼبسلمة الصخرة اليت ربطمت عليها كل اؼبؤامرات اليت تعرض ؽبا اؼبسلموف عرب 
حضاف تلك أكما عليو األسرة اؼبسلمة ُب فلسطُت عنا ببعيد  حيث ترىب اجملاىدكف ُب . تارىبهم الطويل

ٔب األسرة اؼبسلمة كاعتبارىا ىدفا اسًتاتيجيا إف تتوجو سهاـ األعداء اليـو ألذلك ال نرل عجبا  .األسرة
فكار اإلسبلـ اليت أفقاموا حبمبلت التشكيك ُب  .نبيتهاأفقادىا دكرىا كإعافها كإضؽبم، ؿباكلُت تفكيكها ك

ة كعدـ التمييز بُت الرجاؿ كالنساء ُب أفكار اؼبساكاة كاغبرية  كاؼبطالبة حبقوؽ اؼبرأتقـو عليها األسرة كطرحوا 
ة كاؼبطالبة بتلك أجل التباكي على حقوؽ اؼبرأ من ةخَتا عقدكا اؼبؤسبرات العاؼبيأالواجبات كاغبقوؽ، ك

                                                 

 .102سورة آؿ عمراف، اآلية    ( (

 .1سورة النساء، اآلية    ( (

 .71-70سورة األ زاب، اآليات    ( (



 كبكُت. ـ1994كالقاىرة . ـ1985بتداء من نَتكيب اجل ذلك، أاغبقوؽ كعقدكا االتفاقيات الدكلية من 
خرجوا أكما تبعها من اؼبؤسبرات السكانية كالنسوية ك. ـ2000كبكُت . ـ1996 كاستنبوؿ. ـ1995

لزموا هبا الدكؿ اؼبشاركة ُب تلك اؼبؤسبرات كمنها الدكؿ العربية كالدكؿ اإلسبلمية ، تلك أتوصيات كقوانُت 
ككاف رفع سن . ضعاؼ كياهناإحكاـ اإلسبلـ كتشريعاتو ىدفها ىدـ األسرة اؼبسلمة كأالقوانُت اليت زبالف 

جلها قوانُت ملزمة للدكؿ ُب العآب أالزكاج كؿباربة الزكاج اؼببكر من األمور اليت طرحت بقوة كسنت من 
كصارت تعقد  .عندما ًب التوقيع عليها، كضبلت اؼبنظمات النسوية ُب العآب كُب ببلدنا لواء ىذه الدعوات

جل أالندكات كاؼبؤسبرات ككرشات العمل ربت ـبتلف اؼبسميات ُب ببلد اؼبسلمُت كمنها ببلدنا فلسطُت من 
.  العمل على رفع سن الزكاج كؿباربة الزكاج اؼببكر كالتشهَت بو كبياف ـباطره اؼبزعومة

 
:  اختيار اؼبوضوعأسباب     

 
     ؼبا كاف برنامج الدراسات اإلسبلمية اؼبعاصرة ُب جامعة القدس من الربامج اليت تعٌت بدراسة 

ف ظاىرة الزكاج اؼببكر من القضايا أكحبث القضايا اؼبعاصرة اليت هتم اجملتمع كؽبا تأثَت بالغ عليو، فقد رأيت 
ق الظاىرة اليت يكثر اغبديث عنها ذق بعاد عليو ُب ـبتلف اجملاالت،أثار كآاليت هتم اجملتمع ؼبا ؽبا من 

كالتحذير منها كتصويرىا بالشر اؼبستطَت الذم يهدد اجملتمع ككأهنا سبب ببلئو كشقائو فكاف سبب 
: اختيارم للموضوع

 

 .اغبملة الشرسة على الزكاج اؼببكر اؼبدعومة من اعبهات األجنبية   _1
كوف شاىد صدؽ على أف أحببت أكوين من الذين تزكجوا مبكران كخضت التجربة بعينها ؼ  _2 

 .ىذا الزكاج الذم يهاجم ُب ىذه األياـ
درسها مادة أعمل مدرسا  ُب اؼبدرسة الثانوية الشرعية للبنات كمن بُت اؼبواد اليت أكوين   _3

الًتبية اؼبدنية للصفوؼ السابع كالثامن كالتاسع األساسية كاليت فيها مهاصبة للزكاج اؼببكر كربذير كتنفَت 
. للشباب كالفتيات منو

 ُب مدينة  لئلناثف يكوف موضوع رساليت ُب الزكاج اؼببكرأحببت أ    ؽبذه األسباب كغَتىا 
ليها كاذباىاهتم حوؽبا مبينا إنظرة الناس كقف على كاقع الظاىرة ، ألثاره، دراسة كربليلآبعاده ك أالقدس

. اغبكم الشرعي فيها
ال إ - علميحسب-تكمن ُب عدـ حبث اؼبوضوع ف خطورة اؼبوضوع كخاصة ُب بيت اؼبقدس إ

عن طريق اؼبؤسسات النسوية العاملة ُب ؾباؿ األسرة كاليت ظهر ٕب بوضوح من خبلؿ براؾبها كطركحاهتا 
شراؼ كسبويل إحباثها اؼبصداقية، كوهنا تعمل بأكسبويلها مدل ارتباطها باعبهات األجنبية اؼبختلفة فبا يفقد 



، أك أف بعضها يكوف متأثران باألجنيب بدكف كعي منو على خطورة اؼبوضوع جنبية مشبوىةأمن جهات 
 .اؼبطركح

 

:      اؼبشكبلت اليت كاجهتٍت ُب الدراسة 
 

ٔب اؼبتزكجات مبكرا، كذلك كوف ىذا اؼبوضوع من األمور الشخصية اليت ال إ ػ صعوبة الوصوؿ 1
. اغبديث عنها كثَت من الناس كيعتربكنو سران من أسرارىمُب يرغب 

ػ عدـ كجود الوعي الكاُب عند الكثَتين على أنبية البحث العلمي ُب الدراسات كالتعاكف ُب 2
. ٔب الباحث إرجاعها إك تعبئة االستبانات

أك بالضرائب اإلسرائيلي ػ خوؼ البعض من أف تكوف ىذه االستبانات ؽبا عبلقة بالتأمُت الوطٍت 3
أف األمر ال يعدك أف يكوف من أجل البحث العلمي على   الباحثاؼبختلفة على الرغم من تأكيد

 .كاؼبعلومات سرية كال داعي لكتابة األظباء
. ػ رفض عدد من األزكاج السماح لزكجاهتم بتعبئة االستبانات4
 

: ٔبإ   لقد ىدفت الدراسة 
. ُب منطقة الدراسة ػ الوقوؼ على حجم ىذه الظاىرة1    
. ػ الوقوؼ على اآلثار ك األبعاد الناذبة عن الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس2    
 . ػ الوقوؼ على اذباىات اؼبتزكجات مبكرا كبو ىذا الزكاج3    
.  ػ فحص مدل الفركؽ بُت متغَتات الدراسة ك تأثَت كل منها على الزكاج اؼببكر4    

 
: ف مربرات الدراسة ك أنبيتها تكمنإ        كعليو ؼ

 ػ كوهنا تبحث ُب موضوع مهم ُب حياة الناس كىو الزكاج الذم يعترب الطريقة الشرعية 1   
. إلشباع غريزة النوع

كوف ىذه الدراسة تبحث ُب ظاىرة اجتماعية ُب منطقة القدس حيث يًتكز الصراع ُب  – 2  
. ىذه األياـ
كوف ىذه الدراسة تربز اغبكم الشرعي الذم ىو األساس الذم هبب أف يكوف ُب حكم - 3  

. اإلنساف اؼبسلم على أم فعل من األفعاؿ كمنها الزكاج اؼببكر
 :خطة البحث

: اآلٌب على النحو  كخاسبة     كقد تناكلت اؼبوضوع ُب مقدمة كطبسة فصوؿ



 :كقسمتو إلى مبحثين:  طبيعة الدراسة كأىميتها كالتعريف بها:الفصل األكؿ
 :ال زك الفكرم كالدعوة إلى محاربة الزكاج المبكر، كفيو ثمانية مطالب: المبحث األكؿ

 . بداية الغزك الفكرم:المطلب األكؿ
 .أثر الغزك الفكرم ُب ببلد اؼبسلمُت:    المطلب الثاني

 .   النظرة إٔب اؼبرأة:المطلب الثالث  
 .اؽبجمة على اؼبرأة اؼبسلمة:   المطلب الراب 

 .ؿباربة الزكاج اؼببكر:  المطلب الخامس  
 .الصحة اإلقبابية:  المطلب السادس  

 .التحذير من أصحاب الدعوات حملاربة الزكاج اؼببكر:    المطلب الساب 
 .موقف األنظمة اغبالية من ىذه الدعوات:  المطلب الثامن  
 :كفيو شبانية مطالب: التعريف بالدراسة كأىميتها:  المبحث الثاني 
 
 ربديد مشكلة الدراسة:  المطلب األكؿ  
 .مربرات الدراسة كأنبيتها:  المطلب الثاني  
 .أسئلة الدراسة:  المطلب الثالث  
 .أىداؼ الدراسة:  المطلب الراب   
 .متغَتات الدراسة:  المطلب الخامس  
 .فرضيات الدراسة:  المطلب السادس  
 .حدكد الدراسة:  المطلب الساب   
 .تعريف مفاىيم كمصطلحات الدراسة:  المطلب الثامن  
 :اإلطار النظرم للدراسة كعبلقتها بالدراسات السابقة، كفيو مبحثُت:  الفصل الثاني 
 : كيتضمن طبسة مطالباإلطار الن رم للدراسة،: المبحث األكؿ 
 .الزكاج: المطلب األكؿ  
 .البلوغ:  المطلب الثاني  
 .سن الزكاج: المطلب الثالث  

 .زكاج الصغار:   المطلب الراب 
 .الزكاج اؼببكر:  المطلب الخامس  
  



 .تضمن اغبديث عن بعض الدراسات السابقة ُب ىذا اؼبوضوع:   المبحث الثاني
 :كتضمن ستة مباحث. الدراسة الميدانية:  الفصل الثالث

 . منهج البحث:المبحث األكؿ
 .ؾبتمع الدراسة: المبحث الثاني
 .عينة الدراسة: المبحث الثالث
 .أداة الدراسة: المبحث الراب 

 .إجراءات تطبيق الدراسة: المبحث الخامس
 .اؼبعاعبة اإلحصائية: المبحث السادس

 : نتائج الدراسة، كوبتوم على مبحثُت:الفصل الراب 
 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة:  المبحث األكؿ
 .فحص فرضيات الدراسة:  المبحث الثاني
 :مناقشة النتائج كالتوصيات، كفيو مبحثُت: الفصل الخامس
 :كتضمن أربعة مطالب. مناقشة النتائج: المبحث األكؿ

 .مناقشة فرضيات الدراسة: المطلب األكؿ 
 .مناقشة السؤالُت اؼبفتوحُت حوؿ فوائد كـباطر الزكاج اؼببكر: المطلب الثاني 
 .نتائج سؤاؿ الدراسة الثاين: المطلب الثالث 
 .نتائج سؤاؿ الدراسة الثالث:  المطلب الراب  

 .التوصيات:  المبحث الثاني
 .  الخاتمة

ـبتصران باللغة العربية كآخر مسارد لآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة كاعبداكؿ ككقمت بوضع 
  .، ٍب مسارد للمصادر كاؼبراجع كبعض اؼببلحقباللغة اإلقبليزية

 

ت فمٍت كمن أف أخطإك، ف أحسنت فبتوفيق من اهلل كرضان منو عليإف ىذا جهد اؼبقل ؼإكبعد ؼ
  .الشيطاف

                                     كاهلل من كراء القصد  
                                         كآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت  

 

 

 



 

 الفصل األكؿ 
 

 طبيعة الدراسة كأنبيتها كالتعريف هبا
 

 .ال زك الفكرم كالدعوة لمحاربة الزكاج المبكر: المبحث األكؿ
 

 .بداية ال زك الفكرم:  المطلب األكؿ
 .أثر ال زك الفكرم:  المطلب الثاني
 .الن رة إلى المرأة:  المطلب الثالث
 .الهجمة على المرأة المسلمة:  المطلب الراب 

 .محاربة الزكاج المبكر:  المطلب الخامس
 .الصحة اإلنجابية:  المطلب السادس
 .التحذير من أصحاب الدعوات لمحاربة الزكاج المبكر:  المطلب الساب 
 .موقف األن مة الحالية من ىذه الدعوات:  المطلب الثامن

 

 .التعريف بالدراسة كأىميتها: المبحث الثاني
 

 .تحديد مشكلة الدراسة: المطلب األكؿ
 .مبررات الدراسة كأىميتها:  المطلب الثاني
 .أسئلة الدراسة:  المطلب الثالث
 .أىداؼ الدراسة:  المطلب الراب 

 .مت يرات الدراسة:  المطلب الخامس
 .فرضيات الدراسة:  المطلب السادس
 . دكد الدراسة:  المطلب الساب 
 .تعريف مفاىيم كمصطلحات الدراسة:  المطلب الثامن

 
 
 
 



 
 الفصل األكؿ

 

 طبيعة الدراسة كأىميتها كالتعريف بها
 

 :يتضمن ىذا الفصل مبحثُت
 . الغزك الفكرم كالدعوة إٔب ؿباربة الزكاج اؼببكر:المبحث األكؿ

 :كفيو شبانية مطالب
 .بداية ال زك الفكرم: المطلب األكؿ

يستمد اإلسبلـ قوتو من عقيدتو الصحيحة اليت تقنع العقل كتوافق الفطرة كمن نظامو اؼبنبثق عن 
ىذه العقيدة، ذلك النظاـ الذم يشمل صبيع أكجو اغبياة البشرية، كمن ىنا كانت قوة اجملتمع اؼبسلم بقدر 

ما يطبق من األحكاـ الشرعية اليت ذبعل صلتو باهلل تعأب كثيقة يستمد منو اؼبدد كالعوف، كالنصر على 
األعداء، فاؼبسلموف سادكا كانتصركا على غَتىم هبذه العقيدة كهبذا اإلسبلـ الذم يًتجم العقيدة إٔب كاقع 

 : ككما قاؿ عمر بن اػبطاب . فيدرؾ اؼبسلموف بذلك صلتهم باهلل تعأب ُب كل أمرىم. عملي ُب اغبياة
)" إنا قـو أعزنا اهلل باإلسبلـ فلن نلتمس العزة بغَته"  فاؼبسلموف ٓب ينتصركا بعدد كال عدة كإمبا انتصركا .(

فبل عجب أف يندحر التتار كاؼبغوؿ كالصليبيوف من . هبذا الدين كحبسن تطبيقهم لو، كالتزامهم بأحكامو
ككاف . بعدىم عن ديار اإلسبلـ، ألف اإلسبلـ كاف ىو الدافع كاحملرؾ للمسلمُت للوقوؼ أماـ أعدائهم

كقد ظهرت أخَتان كثيقة تلقي الضوء )ذلك دافعان للصليبيُت للتفكَت جديان كعميقان ُب سر تفوؽ اؼبسلمُت 
على ربوؿ الصليبيُت من الغزك العسكرم إٔب الغزك الفكرم كىذه الوثيقة تتضمن كصية لويس ملك فرنسا 

 ُب أسر اؼبصريُت ُب مدينة اؼبنصورة (لويس)كقائد اغبملة الصليبية الثامنة اليت انتهت بالفشل كاؽبزيبة ككقوع 
كبعد أف عاد إٔب فرنسا أيقن أف ال سبيل إٔب النصر كالتغلب على اؼبسلمُت عن طريق القوة اغبربية، ... 

ألف تدينهم باإلسبلـ يدفعهم للمقاكمة كاعبهاد كبذؿ النفس ُب سبيل اهلل غبماية ديار اإلسبلـ كصوف 
اغبرمات كاألعراض، كاؼبسلموف قادركف دكمان لبلنطبلؽ من عقيدهتم إٔب اعبهاد كدحر الغزاة، كأنو ال بد من 

سبيل آخر، كىو ربويل التفكَت اإلسبلمي كتركيض اؼبسلمُت عن طريق الغزك الفكرم بأف يقـو العلماء 
األكركبيوف بدراسة اغبضارة اإلسبلمية ليأخذكا منها السبلح اعبديد الذم يغزكف بو الفكر اإلسبلمي، 

                                                 

 دثنا أبو معاكية عن األعمش عن قيس بن : ، قاؿ ابن أبي شيبة(8/146)خبر صحيح، أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو    ( (
 مسلم 

 الركاية رجالها رجاؿ الصحيح، م  العلم أف األعمش، كىو سليماف . ألخ...لما قدـ عمر الشاـ :         عن طارؽ بن شهاب قاؿ
         بن مهراف قد دلَّس كعنعن في ركايتو، كالركاية قوية بشواىدىا كاهلل أعلم



كىكذا ربولت اؼبعركة من ميداف السبلح إٔب ميداف العقيدة كالفكر هبدؼ تزييف عقيدة اؼبسلمُت الراسخة 
)(اليت ربمل طابع اعبهاد كتدفع اؼبؤمنُت إٔب االستشهاد ). 

 

بعد ذلك قاـ اؼبستشرقوف حبمبلهتم اؼبكثفة من أجل دراسة اإلسبلـ كعلومو ملتزمُت بوصية لويس 
كجاعلُت تلك الوصية أساسان لسياسة طويلة اؼبدل حلت فيها الكلمة ؿبل القذيفة كاؼبستشرقوف ؿبل جيش 
االحتبلؿ، كقامت الدكؿ الغربية بدعم الغزك اعبديد كمساندتو قاصدة ُب اؼبرحلة األكٔب إخراج اؼبسلم عن 

كعلى أثر ذلك بدأت اإلرساليات . دينو عن طريق التشكيك ُب العقيدة كإفقاد أثرىا ُب نفوس اؼبسلمُت
ليست ىي إدخاؿ )التبشَتية عملها ُب ببلد اؼبسلمُت كاليت كانت مهمتها كما قاؿ رئيس اؼببشرين زكيبر 

)(اؼبسلمُت ُب اؼبسيحية كإمبا مهمتكم أف زبرجوا اؼبسلم من اإلسبلـ ليصبح ـبلوقان ال صلة لو باهلل ). 
كبدأت مرحلة جديدة ُب الصراع بُت اإلسبلـ كالكفر اؼبتمثل بالغرب استعمل فيها الغرب كل 

كعمل الغرب على زعزعة العقيدة عند )أسلحتو الفكرية من أجل مهاصبة أفكار اإلسبلـ عقيدة كنظامان، 
اؼبسلمُت كعلى إضعاؼ قناعاهتم بصبلحية اإلسبلـ لكل عصر كأقنعوىم بعقيدهتم الرأظبالية اليت تتلخص 

ُب فصل الدين عن الدكلة كفصل الدين عن اغبياة، كبعد ذلك أجهزكا عليهم بتحطيم دكلتهم كاقتساـ 
العناية بالبعثات الطبلبية اليت كانت ترسل إٔب الغرب لتلقي ... ببلدىم كل ذلك حصل بطرؽ شىت منها 

العلم كتعريضها لعملية غسل دماغ حىت عادت تلك الطبلئع بعقوؿ جديدة فبتلئة إكباران للغرب كفكره 
كعاد ذكك العقوؿ اػبربة من أبناء جلدتنا ... كحضارتو كؿبشوة بالكره كاغبقد على اإلسبلـ كأفكاره كدكلتو 

ليحتلوا أعلى اؼبناصب ُب ببلدىم بًتتيب من اؼبستعمر نفسو ككزعهم اؼبستعمر على اؼبراكز اغبساسة ... 
كبدأ ذكك العقوؿ اػبربة بتخريب بنياف اؼبسلمُت الذم أسس على التقول، ككاف ىؤالء دبثابة اعبيش ... 

السرم للمستعمر الذم حضر الببلد اإلسبلمية فكريان الستقباؿ الغازم اعبديد كجيشو كفكره كطريقة 
)(عيشو ). 

 

 :أثر ال زك الفكرم في بالد المسلمين:   المطلب الثاني
 

كتأثر اؼبسلموف هبذه اؽبجمة الشرسة كأصاهبم ما أصاهبم من االضطراب الفكرم كاالكبراؼ عن 
جادة الصواب كسانبت تلك اؽبجمة الكاسحة إٔب تغيَت ُب بعض القيم كاؼبفاىيم كاؼبقاييس كالقناعات عند 

الكثَت من أبناء اؼبسلمُت الذين هبرهتم اغبياة الغربية كأشكاؽبا اؼبدنية الذين صاركا يدعوف إٔب تقليد الغرب 
                                                 

 ـ 1997أساليب ال زك الفكرم للعالم اإلسالمي، دار االعتصاـ، الطبعة األكلى: محمد شريف/جريشو، علي محمد كالزيبق   ( (
 .19         ص

 .33ص. ـ1986نحو ن رية للتربية اإلسالمية، مكتبة كىبة، القاىرة، الطبعة األكلى : جريشو، علي. د   ( (

 ، .ـ1989 1التلويث الفكرم كاإلعالمي في العالم اإلسالمي، دار النهضة اإلسالمية، بيركت،ط: الشعراكم، كايد   ( (
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ُب النهضة كالسَت على طريقتو للوصوؿ إٔب ما كصل إليو، دكف سبييز بُت ما هبوز أخذه كما ال هبوز من 
فنشأت على أساس ذلك حركات تدعو إٔب انتهاج طريقة الغرب ُب اغبياة ُب . ثقافة أك أشكاؿ مادية

أْب كبالفعل أقيمت ُب ببلد اؼبسلمُت دكؿ على أساس فكرة ... اغبكم كاالقتصاد كاالجتماع كالتعليم 
فصل الدين عن اغبياة كالدين عن الدكلة كصارت تنفذ برامج طرحها الكافر ُب         اغبياة االقتصادية 

كؼبا كانت األسرة ىي اللبنة األكٔب ُب بنياف اجملتمع كعليها تقع مسؤكلية بناء الفرد . كاالجتماعية كالتعليمية
. البناء السليم، توجو الغرب إٔب األسرة كاؼبرأة كجعل جل اىتمامو تقويض النظاـ االجتماعي كخاصة األسرة

من أبرز جوانب الصراع مع الغرب ُب اؼبرحلة القادمة مسألة اغبرب على األسرة كاألخبلؽ ) كلذلك كاف 
إف اؽبجمة العلمانية اليت يشنها الغرب كحلفاؤه على اؼبرأة اؼبسلمة، ... الفاضلة كزبريب اؼبرأة اؼبسلمة 

تتعدل أىدافها إٔب تقويض اجملتمع اؼبسلم كذلك دبحاربة الفضيلة كإشاعة الرذيلة كإغراؽ األمة ُب الشهوات 
كصرفها عن اعبادة كاألخذ دبعإب األمور كإخراج أجياؿ جل عنايتها كغاية مقصدىا إشباع غرائزىا 

كاالهنماؾ ُب ملذاهتا كشهواهتا، غافلة عن اؼبعركة الدائرة بُت اغبق كالباطل مشغولة بالسفاسف عن مواجهة 
أعداء اهلل كالدفاع عن دينها كحرماهتا كمقدساهتا فيسهل على العدك إشعاؿ الفتنة داخل صفوفها كيتيسر لو 

)(زماـ قيادهتا  ). 
 إف اؼبعركة اليـو شديدة كقائمة على أشدىا كىي بكل أسى كأسف ال يديرىا العدك الكافر )

اؼبعلن بكفره كعداكتو فحسب بل يديرىا مسلموف من جلدتنا كيتكلموف بألسنتنا كوبتجوف دبا كبتج بو من 
القرآف كالسنة كلكن على غَت الوجو السليم كاالستدالؿ اؼبستقيم، كقد بُت لنا ىذه اغبقيقة الساطعة حذيفة 

 عن اػبَت ككنت أسألو عن الشر ـبافة أف كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل ":  حيث يقوؿبن اليماف 
يا رسوؿ اهلل إنا كنا ُب جاىلية كشر فجاءنا اهلل هبذا الدين فهل بعد ىذا اػبَت من شر؟ : يدركٍت فقلت

قـو يهدكف : نعم كفيو دخن، قلت كما دخنو؟ قاؿ: قلت كىل بعد ىذا الشر من خَت؟ قاؿ. نعم: قاؿ
دعاة على أبواب جهنم من . نعم: قلت فهل بعد ىذا اػبَت من شر؟ قاؿ. بغَت ىديي تعرؼ منهم كتنكر

)"ىم من جلدتنا كيتكلموف بألسنتنا: فقاؿ: قلت يا رسوؿ اهلل صفهم لنا. أجاهبم إليها قذفوه فيها )  
فاإلسبلـ اعبديد الذم يركج لو اليـو ُب الدكائر اإلعبلمية كالرظبية يتكلم بو ناس من جلدتنا كيتحدثوف عنو 

–كليس ىو التزاـ اؼبرأة دبا حد اهلل ؽبا ألف ىذا ... بلغتنا كىو ليس اإلسبلـ الذم تعبدنا اهلل بو كرضيو لنا 
كإمبا ... يعرب عن ثقافة النظرة الدكنية للمرأة كاؽبيمنة الذكورية اليت تغلب على ثقافة اؼبسلمُت - ُب نظرىم

ىو اإلسبلـ الذم ال يبنع من تربج اؼبرأة كإظهارىا لزينتها كاختبلطها بالرجاؿ كمشاركتها ؽبم ُب ؾباالت 
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 .3434، كمسلم في كتاب اإلمارة رقم 3338أخرجو البخارم في كتاب المناقب رقم    ( (



)(العمل ما داـ اعبميع ؿبافظان على اآلداب العامة مع االحًتاـ اؼبتبادؿ بُت الطرفُت  )  بػيرىٍت كىًلمىةن َى ؾى
) تىٍخريجي ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم ًإف يػىقيوليوفى ًإالَّ كىًذبان  ). 

 
 

 :أةالن رة إلى المر:  المطلب الثالث
 

كلذلك ال بد من التمييز ُب ىذا اجملاؿ بُت نظرة اإلسبلـ للمرأة كنظرة الغرب إليها حىت نرل 
فاإلسبلـ هبعل أساس النظرة إٔب اؼبرأة )األساس الذم تنطلق منو كل نظرة منهما، حىت نعلم الفرؽ بينهما، 

 قد أكصى باألـ ثبلثان، كجعل أكالن أهنا أـ كثانيان ىي ربة بيت كثالثان ىي عرض هبب أف يصاف، فالرسوؿ 
من أحق الناس حبسن :  فقاؿجاء رجل إٔب رسوؿ اهلل :  قاؿحقها أعظم حق، عن أيب ىريرة 

: ٍب من؟ قاؿ: ، قاؿ(ٍب أمك): ٍب من؟ قاؿ: ، قاؿ(ٍب أمك): ٍب من؟ قاؿ: قاؿ (أمك): صحابيت؟ قاؿ
)(ٍب أبوؾ) ٍب كفل العيش للمرأة دائمان زكجة كأمان كبنتان كأختان، ٍب جعل اغبفاظ عليها كالدفاع عنها من . (

كحـر كل عبلقة . أشرؼ األعماؿ ٍب بعد ىذا حصر عبلقة الذكورة كاألنوثة بُت الرجل كاؼبرأة ُب الزكاج فقط
غَتىا، بل حـر كل ما يتعلق هبذه الصلة بينهما، حـر اػبلوة كحـر النظرة إٔب اؼبرأة بشهوة، كحـر النظر إٔب 

أما ). العورات، كأمر بغض البصر كأمر بالسًت كجعل األصل فصل الرجاؿ عن النساء ُب ؾبتمع اؼبسلمُت
لذلك فهي تعرض بكل ما !! كثالثان !! فإف اؼبرأة عنده متعة فقط، فالنظر إليها أهنا أكالن متعة كثانيان  (الغرب

يتيح التمتع هبا، ُب تصميم زيها كصناعة زينتها كعطرىا ُب العمل كالشارع ُب السوؽ كالنزىة كبعد ذلك 
هبب أف يستفاد منو، ليس فقط ُب سبتع كل من شاء، بل أيضان ُب تسويق البضائع  (اؼبرأة)فهذا اؼبظهر 

)(كاػبدمات، حىت صار عرض اؼبرأة كشرفها يدخل ُب شبن معظم البضائع كاػبدمات عندىم ). 
 

اؼبدقق ُب حقيقة رغبات اإلنساف يرل أف منها ما )أما ماذا نتج عن مفهـو اإلسبلـ للمرأة فإف 
يبكن إشباعو كىي اغباجات العضوية كاغباجة إٔب الطعاـ كالشراب، كمنها ما ال يوجد لو حد فاإلنساف 
يبقى يطلب اؼبزيد، مثل النار كلما أكقدهتا زادت اشتعاالن كىي الغرائز، فعندما يشبع الواحد من الطعاـ 

يصل إٔب حد ال وبب بعده ذكر الطعاـ لفرط إعراضو عنو، كلكن األمر ـبتلف ُب الغرائز فإذا ملك سيارة 
كرأل غَتىا فإنو يتمناىا أك مثلها كىكذا، فغريزة النوع إذا ًب إطبلؽ مظهر اعبنس فيها فإهنا لن تقف عند 
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حد الزكجة إف كجدت كال حد اػبليلة كال حد احملاـر كال حد العبلقة الطبيعية بُت الذكر كاألنثى كال حد 
)(كىذا حاؿ الغرب سبامان بناءن على ما يظهر منو!! العبلقة بُت البشر دكف اغبيوانات ). 

 
 

 :الهجمة على المرأة المسلمة:  المطلب الراب 
 

لقد بدأ االىتماـ بقضايا اؼبرأة على اؼبستول العاؼبي بشكل كاضح ابتداءن من العاـ )
)ـ1975 كأقيم ُب ذلك  (عاـ اؼبرأة الدكٕب)حيث اعتربت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ذلك العاـ . (

ـ عقدت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة مؤسبران ربت شعار 1979العاـ اؼبؤسبر العاؼبي األكؿ للمرأة، ٍب ُب عاـ 
كخرج اؼبؤسبركف باتفاقية تتضمن ثبلثُت مادة كردت ُب ستة  (القضاء على كل أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة)

كتعد ىذه االتفاقية من أخطر - ... باؼبفهـو الغريب–أجزاء للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة 
كثانيان ألف فيها رظبان . االتفاقيات اؼبتعلقة باؼبرأة، أكالن ألهنا تعد الدين شكبلن من أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة

باؼبنظور الغريب غبقوؽ اؼبرأة القائمة على ركيزٌب اغبرية التامة كاؼبساكاة ... لنمط اغبياة ُب ؾباالهتا اؼبختلفة 
كعدـ التحفظ ... كثالثان ألهنا االتفاقية الوحيدة اؼبلزمة للدكلة اليت توقع عليها بتنفيذ بنودىا ... اؼبطلقة 

ـ كما تبله من تداعيات أحدثت ربوالت عاؼبية كبَتة 11/9/2001كبعد أحداث ... على أم بند منها 
كاف ؽبا األثر الواضح ُب تدخلها على اؼبستول العسكرم كالسياسي ... بقيادة الواليات اؼبتحدة األمريكية 

مشل أيضان اجملاؿ االجتماعي متمثبلن باؼبرأة  (الشرؽ األكسط الكبَت)كاالقتصادم للمنطقة العربية كاإلسبلمية 
كأخذت تبشر دكؿ اؼبنطقة كشعوهبا  (حقوؽ اؼبرأة)كاستلمت زماـ الًتكيج ؼبا يسمى ... كقضاياىا 

بالديبقراطية األمريكية كاليت تقـو ُب جانبها االجتماعي على اؼبساكاة بُت اعبنسُت كالتحرر اعبنسي كاؼبثلية 
)(كإباحة اإلجهاض- الشذكذ اعبنسي–اعبنسية  ). 

إف أمريكا اليـو ماضية ُب ـبططها إصبلح الشرؽ األكسط الكبَت على الطريقة اليت تريدىا كعلى 
ـبتلف األصعدة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، أما على الصعيد االجتماعي كالذم ىو من اىتماـ 

فإف أمريكا تعمل جبد لفرض مبط اغبياة الغربية على العآب، كلذلك ازبذت من مؤسبرات اؼبرأة )ىذه الدراسة 
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 قبل ذلك التاريخ كانت ىناؾ اتفاقيات كمعاىدات لها تعلق بالمرأة كلكنها غير ملزمة مثل اتفاقية المساكاة في األجور بين    ( (
 كالعهد الدكلي الخاص بالحقوؽ. ـ1952ـ كاالتفاقية الخاصة بالحقوؽ السياسية للمرأة عاـ 1951        العماؿ كالعامالت سنة 

 كإعالف طهراف لحقوؽ اإلنساف . ـ1967ـ كاإلعالف الخاص بالقضاء على التمييز صد المرأة عاـ 1966        المدنية كالسياسية 
 .ـ 2004المرأة المسلمة بين موضات الت يير كموجات الت رير، مجلة البياف الطبعة األكلى : عبد الكريم، فؤاد. ـ1968       عاـ 
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أسلوبان ... كالسكاف كاالتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف كالقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة 
مباشران لفرض مفاىيمها حوؿ األسرة كالزكاج كحقوؽ اؼبرأة كحقوؽ الطفل كالعبلقات اعبنسية كاإلجهاض 

كالشذكذ اعبنسي ككل ما يتصل باغبياة االجتماعية ُب اغبياة، كأطلقت من خبلؽبا الدعوات لدكؿ العآب من 
أجل رفع ربفظاهتا على توقيع اتفاقية األمم اؼبتحدة غبقوؽ الطفل كاتفاقية إلغاء صبيع أشكاؿ التمييز ضد 

اؼبرأة كنبا كثيقتاف خطَتتاف هتدداف استقرار األسرة كمستقبلها ُب العآب أصبع كتتوأب االجتماعات ُب 
نيويورؾ من أجل التأكد من مدل كفاء الدكؿ كاؼبنظمات غَت اغبكومية كالقطاعات اػباصة بالتزاماهتا 

ككمثاؿ كاضح على كيفية استخداـ أمريكا ؽبذه اؼبؤسبرات كفقان . دبقررات ىذه اؼبؤسبرات كاالتفاقيات
لؤلىداؼ األمريكية فإهنا ُب أحباث السكاف كاؼبرأة كالتنمية تنطلق من فكرة االنفجار السكاين، حيث تنظر 
ُب حبوث التنمية إٔب دكر ربة البيت على أنو دكر استهبلكي أكثر منو إنتاجي، لذلك يبحث القائموف على 

ىذه البحوث عن تشريعات تسهل عمل اؼبرأة كيركزكف على تغيَت نظرة اجملتمع إٔب اؼبرأة، كإهباد نظرة 
جديدة كأمباط سلوكية جديدة ُب حياة األسرة، ٍب ينطلقوف إٔب كجوب أف تكوف زيادة عدد السكاف أقل 

من التنمية االقتصادية كيعملوف لتحقيق ذلك من خبلؿ مؤسبرم السكاف كاؼبرأة ُب ؿباكلة للوصوؿ إٔب 
قرارات بشأف تأخَت سن الزكاج كالسماح بتعاطي اعبنس بدكف قيود، كتقليل اإلقباب بالتوفَت اجملاين لوسائل 

كما أكدت الوثيقة اليت انبثقت عن مؤسبر بكُت على حرية اإلنساف ُب تغيَت جنسو كعلى حق . منع اغبمل
)(الفتاة أك اؼبرأة بالتمتع حبياة جنسية آمنة مع من تريد كُب أم سن تريد ). 

فاألساس الذم انطلقت منو ىذه الدعوات ىي النظرة الغربية للحياة فجعلت الغرض من ىذه 
اغبياة نيل أكرب قدر فبكن من اؼبلذات كالتمتع بالشهوات، كمقياس األعماؿ الذم تعتمده ىو اؼبنفعة فقط، 

كنظرهتم إٔب اؼبرأة ال تعدك أكثر من ذلك فالغرب عندما وبذر من االنفجار السكاين مثبلن إمبا ينطلق من 
نظرتو إٔب اؼبشكلة االقتصادية بأهنا قلة اؼبوارد ككثرة اغباجات، بينما اإلسبلـ ينظر إٔب اؼبشكلة االقتصادية 

ففي الوقت الذم . بأهنا سوء ُب التوزيع كلذلك جاءت األحكاـ الشرعية لتعاِب قضية الفقر ُب اجملتمع
ىبوؼ الغربيوف العآب من قضية االنفجار السكاين بأهنا عبء على االقتصاد العاؼبي كاحمللي يعتربىا اإلسبلـ 
قوة ؿبركة كفاعلة كمنشطة لبلقتصاد العاؼبي كاحمللي إذا ما ازبذت اإلجراءات الصحيحة ُب إطبلؽ القدرات 
كالطاقات لبلستفادة من اؼبساحات الواسعة من األراضي الصاغبة للزراعة مثبلن، فاهلل تعأب امنت على أقواـ 

أىفػىلىٍم يىًسيريكا ًفي اأٍلىٍرًض :           بكثرة عددىم كبُتَّ أف الكثرة العددية من عناصر القوة فقاؿ تعأب
هيٍم كىأىشىدَّ قػيوَّةن كىآثىاران ًفي انيوا أىٍكثػىرى ًمنػٍ )  اأٍلىٍرضً  فػىيىن يريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم كى ). 

 
 :محاربة الزكاج المبكر:  المطلب الخامس

                                                 

 .127، ص159العدد: مجلة البياف   ( (

 .82اآلية : سورة غافر   ( (



 

اختارت قضية الزكاج اؼببكر للًتكيز عليها ُب يـو  ... (يونسيف)اؼبنظمة الدكلية لرعاية الطفولة  ) 
اؼبرأة العاؼبي داعية إٔب مكافحتو عاؼبيان مع ذكر أمثلة من النيباؿ كبنجبلدش كسواىا دكف أف تتعرض إٔب 

حقيقة ما تقوؿ بو الدراسات الطبية من أف اإلقباب ُب سن مبكرة ىو الكفيل بإذف اهلل برعاية أسرية أفضل 
للطفل، أك أف اؼبرأة اليت تنجب األطفاؿ بعد بلوغها الثبلثُت عامان أشد عرضة أثناء اغبمل كالوضع 

للمشكبلت الصحية كالنفسية كاالجتماعية، ككذلك ٓب تتعرض منظمة رعاية الطفولة الكبسار ظاىرة الزكاج 
إٔب اكبسار ظاىرة الزكاج نفسها ُب هناية اؼبطاؼ - مع أسباب أخرل-اؼببكر ُب الدكؿ الغربية كاليت أدت 

كإٔب انتشار العبلقات اعبنسية دكف زكاج على أكسع نطاؽ، فبا ىبط بنسبة الزكاج إٔب نصف ما كانت عليو 
)(حاليان % 50-30قبل ثبلثُت عامان كرفع نسبة الطبلؽ من تلك الزهبات احملدكدة العدد من حوإب  ) . 

فها ىو الشباب األمريكي يفضل اؼبرح كاعبنس على الزكاج كىذا ما جاء ُب صحيفة القدس حيث 
يعترب شباف أمريكيوف كثَتكف اغبب كالزكاج تقليدان عفا عليو الزمن ": نشرت دراسة حوؿ اؼبوضوع قالت فيها

تشَت دراسة أجراىا مشركع الزكاج القومي جبامعة . كيفضلوف عليو اعبنس العارض كالعبلقات غَت الدائمة
ركذبرز إٔب أف الشباب األمريكي ذكوران كإناثان ُب العشرينات ال يهتموف بالسعي للزكاج عندما يلتقوف على 

كقالت  ... (اعبنس بدكف قيود كاالرتباط بدكف قيود)إهنم يفضلوف ما أظبتو الدراسة . خبلؼ أجياؿ سابقة
الدراسة إف الشباب األمريكي اغبإب أكثر تركيزان على اؼبرح كاؼبكاسب اؼبالية كأقل اىتمامان بإقامة عبلقات 

كقالت الدراسة إف الشباب األمريكي يفضل العيش مع رفيق كاختبار . دائمة تنتهي بالزكاج كرعاية أسرة
لرابطة الزكاج ُب اؼبستقبل أك كبديل للزكاج كيعتقد أف فبارسة اعبنس ىي للمتعة فقط بدكف ارتباط كىبشى 

كقالت باحثة إف شابات كثَتات يعتربف األمومة بدكف ... الطبلؽ كيرل ُب الزكاج كالطبلؽ التزامان اقتصاديان 
)"زكاج أصبحت بديبلن مناسبان يلقى القبوؿ االجتماعي بعد أف كاف حىت سنوات قليلة مستهجنان  ). 

 
 :الصحة اإلنجابية:  المطلب السادس

 

كىو مفهـو )كمن اؼبفاىيم اليت يتم الًتكيز عليها ُب ىذا اجملاؿ أيضان مفهـو الصحة اإلقبابية 
األمومة اآلمنة ككل ما يتعلق بصحة اؼبرأة من : يشتمل على حق كباطل، فمما تشملو الصحة اإلقبابية

أْب فهذه ...حيث التغذية الصحية للحامل كالوالدة كالنفاس، ككذلك اإلرضاع الطبيعي كصحة اؼبرضع 
أما األمور الباطلة اليت . األمور حق ال جداؿ فيها، كاإلسبلـ يدعو إٔب ما فيو صحة اإلنساف كسبلمة بدنو

، فهي التنفَت من الزكاج اؼببكر كاغبد من اإلقباب كتناكؿ حبوب منع اغبمل  يشتمل عليها ىذا اؼبفهـو
أْب كىذه القضايا دعت إليها مؤسبرات األمم اؼبتحدة حوؿ اؼبرأة كالسكاف ...للمراىقات كإباحة اإلجهاض 
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كما أف ىناؾ ؿباكالت عديدة إلدخاؿ ... كالتنمية االجتماعية كتعتربىا الوسائل الرئيسة للنهوض باؼبرأة 
كىنا مكمن اػبطر، حىت ينشأ اعبيل . مفهـو الصحة اإلقبابية إٔب مناىج التعليم ُب بعض الببلد العربية

اعبديد من اؼبراىقُت كاؼبراىقات على ىذه اؼبفاىيم الغربية كيتشرهبا من الصغر كمن ٍب تصبح جزءان من 
)(ثقافتو ). 

فبعض اجملتمعات قد قامت بإدخاؿ برامج الًتبية اعبنسية ضمن الربامج اؼبدرسية باعتبارىا )
موضوع الساعة كباعتبار أهنا ربل مشاكل الطلبة اعبنسية كما ىو اغباؿ ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية، 

كالذم كانت نتيجتهما حبسب التقييم الذم أجرتو ... فقد أدخلت منهاجُت مدرسيُت للتثقيف اعبنسي 
اؼبعلومات اعبنسية . غَت فاعلُت كإٔب حد ما فاشبلف... الباحثتاف دانلي كترككؿ أف ىذين الربناؾبُت 

كاألسلوب التعليمي للربناؾبُت فشبل ُب ربقيق اؽبدؼ األساس ؽبما أال كىو تقليل نسبة حاالت اغبمل غَت 
اؼبرغوب فيها لدل الفتيات اؼبراىقات غَت اؼبتزكجات، كتقليل عدد حاالت األمراض اؼبنقولة جنسيان 

)(كخصوصان حاملي فَتكس اإليدز ُب اجملتمع األمريكي ). 
أما فلسطُت فكانت السباقة ُب إدخاؿ ىذه اؼبفاىيم إٔب اؼبناىج الدراسية ُب كتب الًتبية اؼبدنية 
كالًتبية السكانية كاالقتصاد اؼبنزٕب، ككذلك تعقد كرشات عمل بُت اغبُت كاآلخر من أجل الًتكيج ؽبذه 
اؼبفاىيم من قبل اؼبراكز النسوية مدعومة من جهات غربية كمن ذلك مثبلن ما أكردتو صحيفة القدس من 

لصحة اؼبرأة الفلسطينية اؼبموؿ من الوكالة األمريكية للتنمية الدكلية ألػ  (مراـ)خرب عن اختتاـ مشركع 
(USAID)  ُب غزة، أعماؿ دكرة تدريبية حوؿ بركتوكوالت الصحة اإلقبابية، ( بلسم)ُب مقر بيت األمومة

)كتناكلت الدكرة التدريب على الربكتوكوالت من جوانب عدة  كغَت ذلك من اؼبؤسبرات ككرشات . (
 .كال يتورع أصحاهبا من ذكر اعبهات األجنبية اؼبمولة ؽبا. العمل اليت نقرأ عنها ُب الصحف اليومية

قدـ العديد من الشخصيات العاملة ُب اجملاؿ الًتبوم كالديٍت بينهم أساتذة )كُب ىذا اجملاؿ 
جامعات كؿباضركف كقضاة شرعيوف كمسؤكلو أكقاؼ كأعضاء برؼبانيوف عريضة احتجاجية إٔب كزير التعليم 

كرأل اؼبوقعوف ... الفلسطيٍت يعًتضوف فيها على مشركع دليل الصحة اإلقبابية اؼبقرر للمدارس الفلسطينية 
على ىذه العريضة أف مشركع دليل الصحة اإلقبابية يشمل قضايا ـبجلة ال تصلح للتدريس ُب مرحلة 

اؼبراىقة كتتعارض مع الدين كالعقيدة اإلسبلمية كوهنا تشجع إثارة الناحية اعبنسية عند الطبلب ُب سن 
اؼبراىقة كتعمل على إشاعة الفاحشة كإهباد العديد من اؼبفاسد االجتماعية خاصة ُب اؼبدارس اؼبختلطة، 

إف اؼبشركع يأٌب ضمن اغبملة األمريكية لسلخ أجياؿ اؼبسلمُت عن عقيدهتم كإغراقهم ُب : كقالت العريضة
الشهوات كهبدؼ تقليل التعداد السكاين للشعب الفلسطيٍت كجانب من حرب اإلبادة اليت تشن عليو، 
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كطالب اؼبوقعوف كزير الًتبية كالتعليم بإيقاؼ اؼبشركع بشكل عاجل كاعتماد الثقافة كالتعاليم اإلسبلمية 
)(كمرجع ألم منهاج تعليمي يقر ُب اؼبدارس الفلسطينية ). 

 
 :التحذير من أصحاب الدعوات لمحاربة الزكاج المبكر:  المطلب الساب 

 

إف اؼبلفت للنظر حقان ىو أف ىذه الدعوات كأصحاهبا كالقائمُت عليها ال ينطلقوف من حاجة 
اجملتمع إٔب ىذه الدعوات كإمبا ىي ترداد كتنفيذ ؼبا تطلبو اؼبؤسسات الدكلية العاملة ُب ىذا اجملاؿ، 

فأصحاب ىذه الدعوات ال ىبفى أهنم يتلقوف الدعم اؼبادم اؼبباشر من الوكاالت كاؼبؤسسات األجنبية، كال 
يتورعوف عن البوح بذلك، فما مصلحة تلك اؼبؤسسات إال تنفيذ ـبططات مشبوىة، القصد منها ترسيخ 

كتنفيذ مقررات اؼبؤسبرات الدكلية اليت تعقدىا ىنا . بعض اؼبفاىيم االجتماعية الغربية بُت أبناء اؼبسلمُت
حىت تستطيع أمريكا كمن معها من دكؿ الغرب ربقيق ؾبموعة من األىداؼ اػبطَتة كاليت منها . كىناؾ

حبق اؼبرأة كالفتاة ُب التمتع حبرية )ىدـ النظاـ االجتماعي ُب اإلسبلـ، فهذه كثيقة مؤسبر بكُت تطالب 
جنسية آمنة مع من تشاء كُب أم سن تشاء كليس بالضركرة ُب إطار الزكاج الشرعي مع تقرير اإلباحة 

اعبنسية كإلزاـ صبيع الدكؿ اؼبوافقة على ذلك مع اؼبطالبة بسن القوانُت اليت تعاقب كل من يعًتض على 
كىذا استدعى كذلك الدعوة لتقليص كالية الوالدين . ىذه اغبرية حىت كلو كاف اؼبعًتض أحد الوالدين

كسلطتهما على أبنائهما حىت كلو كانت تلك اؼبمارسات ُب داخل البيت الذم تعيش بو األسرة، فللفتاة 
كالفىت أف يرفع األمر إٔب السلطات اليت تلـز بسن قوانُت تعاِب أمثاؿ ىذه الشكول، فاؼبهم ىو تقدًن 

سواء من ناحية اإلقباب أـ من ناحية . مأمونة العواقب (اآلشبة)اؼبشورة كالنصيحة لتكوف ىذه العبلقات 
كتطالب الوثيقة اغبكومات باالىتماـ بتلبية اغباجات التثقيفية كاػبدمية ... اإلصابة دبرض اإليدز 

للمراىقُت ليتمكنوا من معاعبة اعبانب اعبنسي ُب حياهتم معاعبة إهبابية كمسؤكلة، كتطالب حبق اؼبراىقات 
فالوثيقة تدعو إٔب سن قوانُت للتعامل مع . اغبوامل ُب مواصلة التعليم دكف أدىن إدانة ؽبذا اغبمل السفاح

اغبمل السفاح ليكوف دخوؿ اغبامل إٔب اؼبستشفى دكف أدىن مساءلة حوؿ ضبلها بغَت زكاج، ٍب زبيَت الفتاة 
بُت رغبتها ُب اإلجهاض أك إف شاءت أف تبقيو فتلـز سلطات الرعاية االجتماعية برعايتها كإف ٓب ترد تربيتو 

كال تتحدث كثيقة بكُت عن الزكاج من حيث إنو رباط شرعي هبمع بُت الرجل ... فتدفع بو لدكر الرعاية 
كاؼبرأة ُب إطار اجتماعي ىو األسرة، كإمبا ترل الزكاج اؼببكر يعوؽ اؼبرأة كمن ٍب فهي تطالب برفع سن 

فكلمة الزكاج ٓب تذكر كال مرة كاحدة، ألف الوثيقة ال تعًتؼ بالزكاج كتعتربه ... الزكاج كربرًن الزكاج اؼببكر 
)"االغتصاب الزكاجي"جناية على اؼبرأة كتسمي العملية اعبنسية بُت الزكجُت  كعبأت الوثيقة أيضان إٔب . (
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تفضيل )أصبح يطلق عليو مصطلح  (الشذكذ اعبنسي)تغيَت اؼبصطلحات األسرية فبدالن من مصطلح 
أم ما يطلق عليو بالتعبَت احملايد الذم ال وبمل  (sexual preference( )ميل جنسي)أك  (جنسي

( spouse)ككذلك ٓب يسموا طرُب العبلقة اعبنسية أكثر من لفظ شريك ... دالالت سيئة عن ذلك الفعل 
كحىت األطفاؿ الذين يولدكف خارج نطاؽ الزكاج . كليس ىناؾ إشارة إذا كاف الشريك ىو الزكج أك الزكجة

كٓب تعد األسرة اؼبكونة من ذكر كأنثى بل أصبح  ... (love baby) (طفل اغبب كاعبنس)أصبح اظبهم 
باإلمكاف إطبلؽ لفظ األسرة على طرفُت بغض النظر عن جنسيهما أم ذكر بذكر أك أنثى بأنثى يبكن أف 

)(يكونوا أسرة ). 
 

 :موقف األن مة الحالية من ىذه الدعوات:  المطلب الثامن
 

لقد قامت األنظمة اغباكمة ُب الدكؿ العربية كاإلسبلمية باالستجابة السريعة ؼبقررات ىذه 
اؼبؤسبرات الدكلية كأخذت بسن القوانُت كالتشريعات اليت تقضي برفع سن الزكاج مثبلن إٔب شبانية عشر عامان 
كما حصل ُب اؼبغرب مؤخران حيث قامت اػبطة الوطنية إلدماج اؼبرأة ُب التنمية برفع سن الزكاج للفتيات 

. لتوافق بذلك اؼبواثيق الدكلية اليت تعترب الشاب أك الفتاة دكف سن الثامنة عشرة طفبلن )سنة  (18-15)من 
كاستغربت بعض الفتيات اؼبغربيات رفع سن ... كبالفعل ًب رفع سن الزكاج بعد موافقة ملكية على ذلك 

الزكاج إٔب الثامنة عشرة ككأف اؼبغرب يعرؼ الزكاج اؼببكر ُب حُت أف متوسط سن الزكاج ُب اؼبغرب يصل 
)(سنة كأف اؼبشكلة ال تكمن ُب الزكاج اؼببكر كإمبا ُب ظاىرة العنوسة اليت تتزايد كتَتهتا (27)إٔب  ). 

من  (2)أما ُب األردف فقد صدر قانوف معدؿ لقانوف األحواؿ الشخصية يلغي نص اؼبادة )
يشًتط ُب أىلية الزكاج أف يكوف اػباطب : (5)اؼبادة ": القانوف األصلي كيستعاض عنو بالنص اآلٌب

إال أنو هبوز للقاضي أف يأذف بزكاج من . كاؼبخطوبة عاقلُت كأف يكوف كل منهما قد أًب الثامنة عشرة مشسية
ٓب يتم منهما ىذا السن إذا كاف قد أكمل اػبامسة عشرة من عمره ككاف ُب مثل ىذا الزكاج مصلحة ربدد 

)("أسسها دبقتضى تعليمات يصدرىا قاضي القضاة ؽبذه الغاية ). 
إف الدعوة إٔب ىذه األفكار إمبا ىو باعتبارىا طراز عيش بالكفار، فالدعوة إٔب تأخَت سن الزكاج 

كالتحذير من الزكاج اؼببكر إمبا ىو إلهباد الزنا بدالن منو، كذلك أنو يعمل على زيادة كل دكاعي اإلثارة عند 
حبجج منها أف الطفل من الزكاج اؼببكر يأٌب ضعيفان ٍب  (الزكاج)الذكور كاإلناث، ٍب سبنع العبلقة الشرعية 

يكوف زنا كيكوف اغتصاب كيكوف ضبل كيكوف إجهاض كتكوف كالدة ألمهات صغَتات ... ماذا يكوف 
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 .قضايا مدكنة األسرة/ رف  سن الزكاج كالعنوسة/ عن االنترنت، لها أكف الين   ( (

 .4 كالملحق رقم 5998ص: ان ر، الجريدة الرسمية األردنية   ( (



إف ما يراد باؼبسلمُت خطَت من إشاعة للفاحشة ... لكن بدكف زكاج  (دكف سن الزكاج القانوين)
)كالرذيلة ًإفَّ الًَّذينى ييًحبُّوفى أىف تىًشي ى اٍلفىاً شىةي ًفي الًَّذينى آمىنيوا لىهيٍم عىذىابه أىلًيمه : كاهلل تعأب يقوؿ . (

نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً  ) ًفي الدُّ ). 
كعلى ... الرجل كاؼبرأة كاألطفاؿ كاألسرة ىم اؼبقصودكف باؽبجمة العاؼبية اعبديدة : إف اإلنساف )

عاؼبنا اإلسبلمي أف ينتفض كيستيقظ فإف كجودنا مرتبط دبدل ارتباطنا بكلمة مسلمُت اظبان كفعبلن كإال 
رىكيٍم ثيمَّ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيمٍ : فاالستبداؿ كما قاؿ تعأب ًإف تػىتػىوىلٍَّوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ ) كى ) )( ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 التعريف بالدراسة كأىميتها

 :تحديد مشكلة الدراسة:  المطلب األكؿ
الحظت أف ىناؾ ضبلة قوية مكثفة تقـو هبا اعبمعيات النسوية كمراكز اؼبرأة حملاربة ظاىرة الزكاج 
اؼببكر، ؼبا ؽبا من ـباطر كسلبيات كثَتة على حد زعمهم على اجملتمع كعلى األسرة بشكل خاص، كتعقد 

. من أجل ذلك الندكات كاحملاضرات ككرشات العمل لبياف ـباطر ىذه الظاىرة كعواقبها كأبعادىا كآثارىا
كرأيت أف أقف على أبعاد ىذه الظاىرة كآثارىا ُب منطقة القدس ُب ظل الظركؼ اؼبختلفة اليت يبر هبا 

 .اجملتمع الفلسطيٍت ُب ىذه األياـ

                                                 

 .14ص: 157مجلة الوعي، العدد   ( (

 .19سورة النور، آية    ( (

 .38سورة محمد، آية    ( (

 .160األسرة المسلمة كالرد على ما يخالف أ كامها كآدابها، دار الوفاء االسكندرية، ص: المرسي، كماؿ الدين عبد ال ني   ( (



- الزكاج اؼببكر–كقد الحظت أيضان من خبلؿ عملي مدرسان اىتمامان كتركيزان على ىذه الظاىرة 
ُب اؼبناىج الدراسية كخاصة ُب مادة الًتبية اؼبدنية كمادة اعبغرافيا البشرية كاالقتصاد اؼبنزٕب حيث يتم التطرؽ 

 .إٔب ظاىرة الزكاج اؼببكر كبياف ـباطرىا كسلبياهتا
 
 

 :مبررات الدراسة كأىميتها:  المطلب الثاني
  

تعود أنبية ىذه الدراسة كوهنا تبحث ُب موضوع مهم ُب حياة الناس، كىو الزكاج كالذم يعترب 
الطريقة الشرعية اليت أرادىا اهلل تعأب إلشباع غريزة النوع عند اإلنساف، كالذم يعترب من أىم القرارات اليت 

يتخذىا اإلنساف ُب حياتو، ذلك الرباط اؼبقدس بُت الرجل كاؼبرأة كالذم جاءت اآليات الكريبة كاألحاديث 
 .الشريفة ربث عليو كتشجعو

كتأٌب أنبية ىذه الدراسة من حيث كوهنا تبحث ُب موضوع يأخذ جانبان من حياة بعض اؼبتزكجُت، 
الذين يسلط عليهم الضوء بأهنم يتحملوف مشاؽ كمتاعب نتيجة الزكاج اؼببكر، كيصور ىذا الزكاج على أنو 

كابوس يبلحق الفتيات خاصة، كيبلحق اجملتمع من حيث أضراره كسلبياتو اليت يكثر اغبديث عنها ُب 
كرشات العمل أك احملاضرات أك الندكات اليت تعقد ىنا كىناؾ بُت الفينة كاألخرل من قبل اؼبراكز النسوية 

 .أك اعبمعيات اؼبهتمة بأمور اؼبرأة
كعلى حسب علمي ٓب تكن ىناؾ دراسة متخصصة ُب ىذا اؼبوضوع ُب منطقة القدس خاصة ُب 

ىذه الظركؼ كاؼبتغَتات اليت تشهدىا مدينة القدس، كمنطقتها من صراع متعدد اعبوانب كالوجوه يفرض 
 .نفسو من قبل االحتبلؿ البغيض على ىذه اؼبدينة اؼبقدسة الغالية

 
 

 :كعليو فإف مبررات الدراسة كأىميتها تكمن فيما يلي
 

تلقي ىذه الدراسة الضوء على حجم ىذه الظاىرة من خبلؿ البيانات اإلحصائية اليت (  1
 .حصلت عليها من دائرة اإلحصاء اؼبركزية

 

كوف ىذه الدراسة حبثت ُب حالة اؼبتزكجات مبكران قبل الزكاج كبعده للوصوؿ إٔب آثار ىذا (  2
الزكاج كأبعاده، كعدـ االكتفاء دبا يقاؿ عن ىذا الزكاج من ناحية نظرية أك إسقاط السلبيات كاألضرار من 

ؾبتمع آخر غَت ؾبتمعنا على ؾبتمعنا، بل بالنزكؿ إٔب كاقع ىذه الظاىرة كالتعرؼ عليها من خبلؿ أفراد 
كقد حرص الباحث على الوصوؿ إٔب اؼبتزكجات مبكران كحرص أيضان على أف . العينة اللواٌب تزكجن مبكران 



يبؤلف االستبانة أداة الدراسة بأنفسهن قدر اإلمكاف حىت تكوف نتائج الدراسة أقرب إٔب الصدؽ كالصحة 
 .قدر اإلمكاف

 

كوف ىذه الدراسة تتناكؿ موضوع سن الزكاج حيث ىناؾ اغبملة اليت تقودىا اعبمعيات (  3
كاؼبراكز النسوية ُب ـبتلف ببلد العآب العريب كاإلسبلمي مدعومة من جهات أجنبية من أجل رفع سن 

كما كرد ُب . الزكاج إٔب شبانية عشر عامان لؤلنثى كالذكر باعتبار سن الطفولة العاؼبي ينتهي عند ىذا السن
ألغراض ىذه االتفاقية يعٍت الطفل كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة ": ما نصو (1)اتفاقية حقوؽ الطفل اؼبادة 

)"عشرة إف الدعوة إٔب ": (القانوف كمستقبل اؼبرأة الفلسطينية) كىذا ما أكدتو أظبى خضر ُب كتاهبا (
عامان للفتاة كذلك سبشيان مع تعريف االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل إذ أف هناية  (18)تأخَت سن الزكاج إٔب 
)"عامان  (18)سن الطفولة ىو بلوغ  ). 

 
 :كبناءن على ما تقدـ يتوقع ؽبذه الدراسة أف تسهم ُب عدة غايات منها

 

 .التأكد من حجم ىذه الظاىرة ُب منطقة القدس(  1
 

 .الوقوؼ على اآلثار الناذبة عن ىذه الظاىرة ُب منطقة القدس(  2
 

 .الوقوؼ على اذباىات اؼبتزكجات مبكران من ىذا الزكاج(  3
 

 .الوقوؼ على اذباىات اجملتمع من ىذا الزكاج(  4
 
 

 :أسئلة الدراسة:  المطلب الثالث
 

 :ىدفت الدراسة إٔب اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 

 (اؼبتزكجات مبكران كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس)ما اذباىات أفراد العينة (  1
 .ما أىم إهبابيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس من كجهة نظر اؼبستجيبات(  2
 .ما أىم سلبيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس من كجهة نظر اؼبستجيبات(  3

                                                 

 .ـ2001كانوف الثاني / الهيئة الفلسطينية لحقوؽ المواطن/ اتفاقية  قوؽ الطفل   ( (

 ـ 1998خضر، أسمى، القانوف كمستقبل المرأة الفلسطينية، مركز المرأة لإلرشاد القانوني كاالجتماعي، الطبعة األكلى    ( (
 .131        ص



مكاف السكن، صلة القرابة، البنية اعبسمية، مستول دراسة : ما أثر كل من اؼبتغَتات التالية(  4
الزكجة، اغبالة االقتصادية لؤلسرة، مستول دراسة أب الزكجة كأمها، عدد أفراد األسرة للزكجة قبل الزكاج 

 .على االذباىات كبو الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس
 
 

 :أىداؼ الدراسة:  المطلب الراب 
 

 :سعت الدراسة إٔب ربقيق األىداؼ اآلتية
 

 .الوقوؼ على اآلثار الناذبة عن الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس(  1
 .الوقوؼ على اذباىات اؼبتزكجات مبكران كبو الزكاج اؼببكر(  2
 .فحص مدل الفركؽ بُت متغَتات الدراسة كتأثَت كل منها على الزكاج اؼببكر(  3
 
 

 :مت يرات الدراسة:  المطلب الخامس
 

 : اؼبتغَتات اؼبستقلة كتتضمن ما يأٌب: أكالن 
مكاف السكن، صلة القرابة بُت الزكجُت، البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج، مستول دراسة 

الزكجة، اغبالة االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج، مستول دراسة أب الزكجة، مستول دراسة أـ الزكجة، 
 .عدد أفراد األسرة للزكجة قبل الزكاج

 :اؼبتغَتات التابعة كتتمثل دبا يأٌب:  ثانيان 
اذباىات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس كفق مقياس االذباىات اؼبصمم 

 .ؽبذه الدراسة
 :فرضيات الدراسة:  المطلب السادس

 

اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  1
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت مكاف السكن (مبكران 

اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  2
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت صلة القرابة بُت اعبنسُت (مبكران 



اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  3
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج (مبكران 

اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  4
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت مستول دراسة الزكجة (مبكران 

اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  5
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت اغبالة االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج (مبكران 

اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  6
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت مستول دراسة أب الزكجة (مبكران 

اؼبتزكجات ) ُب اذباىات أفراد العينة 0ك05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول (  7
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس حسب متغَت مستول دراسة أـ الزكجة (مبكران 

 بُت متغَت عدد أفراد أسرة الزكجة 0ك05ال توجد عبلقة ذات صلة إحصائية عند اؼبستول (  8
 .قبل الزكاج كبُت االذباىات كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب مدينة القدس

 
 

 : دكد الدراسة:  المطلب الساب 
 

ربددت نتائج ىذه الدراسة باجملتمع الذم أجريت عليو ىذه الدراسة، كىو عينة عشوائية (  1
متيسرة من النساء الآلٌب تزكجن مبكران ُب منطقة القدس كالآلٌب يبثلن عينة على الزكاج اؼببكر من ـبتلف 
البيئات من مدينة كقرية كـبيم، األمر الذم هبعل نتائج ىذه الدراسة شاملة لكل البيئات اليت سبثل ؾبتمع 

 .منطقة القدس
 

ربددت الدراسة بالفًتة الزمنية اليت أجريت فيها ىذه الدراسة كىي الفصل األكؿ للسنة (  2
 .ـ2004-ـ2003الدراسية اعبامعية 

 

كربددت نتائج ىذه الدراسة باألداة اؼبستخدمة ُب ىذه الدراسة كىي عبارة عن  (3
 :استبانة صممها الباحث ؽبذا الغرض كربتوم على ثبلثة أقساـ

 كيتضمن معلومات شخصية عن اؼبتزكجات مبكران كأحواؽبن قبل الزكاج من :القسم األكؿ
 .اجتماعية كصحية كثقافية كاقتصادية



كالذم يبثل حالة اؼبتزكجات مبكران بعد الزكاج من خبلؿ أسئلة ذبيب عليها : القسم الثاني
باختيار أحد اػبيارات احملددة إضافة إٔب سؤالُت مفتوحُت حوؿ فوائد الزكاج  (أفراد العينة)اؼبستجيبات 

 .اؼببكر كأضراره من كجهة نظر أفراد العينة
أفراد ) الذم وبتوم على فقرات صممها الباحث لقياس اذباىات اؼبتزكجات مبكران :القسم الثالث

 .حوؿ الزكاج اؼببكر (العينة
 

 تعريف مفاىيم كمصطلحات الدراسة:  المطلب الثامن
 

 :فيما يلي تعريف اؼبفاىيم كاؼبصطلحات الواردة ُب الدراسة
 

 (.Dimension)مفردىا بعد : األبعاد:  أكالن 
 

)قاؿ ُب اؼبورد كقاؿ ُب اؼبعجم . أبعاد الشيء ما يكوف حجمو من طوؿ كعرض كعمق: (
)الوسيط إنو لذك بعد أم ذك :  إىبلكان، كقالوا"بعدان لو"اتساع اؼبدل كيقولوف ُب الدعاء عليو : البعد: (

 .رأم عميق كحـز
نقلت التطبيق من اغبسيات إٔب اؼبعنويات فأصبح ىذا االستعماؿ ُب : االستعماؿ االصطال ي

شأف أك قضية ما يعطي ىذه القضية حجمها كدالالهتا اؼبختلفة كأصبحت األبعاد تعٍت أيضان ما يًتتب 
على ىذه القضية من نتائج قد تكوف منظورة ُب اؼبدل القريب كقد تكوف غَت منظورة ُب اؼبدل البعيد، 

كلنطرح مثاالن يبُت ما ذىبنا إليو، كليكن اعبدار الفاصل الذم تبنيو سلطات االحتبلؿ ُب ىذه األياـ فأبعاد 
 :إقامة ىذا اعبدار قد تشتمل على

 
 

 .مصادرة أراض فلسطينية إلدخاؽبا ضمن حدكد ما يعرؼ بدكلة إسرائيل(  1
اغبيلولة دكف إقامة دكلة فلسطينية ذات تواصل جغراُب كديبغراُب فبا يعوؽ تطورىا لتصبح (  2

 .دكلة ذات سيادة
فصل عنصرم كثقاُب كاقتصادم كاجتماعي لو نتائجو اػبطَتة على اؼبنطقة كعلى ىذا يكوف (  3

اغبديث عن بعد شيء أك قضية متضمنان تعريف حد ىذه القضية مضافان إليها ما ستأٌب بو من نتائج ُب 
 .اؼبدل القريب أك البعيد

 

                                                 

 .274، ص.ـ1997، 31معجم المورد، دار العلم للماليين، بيركت، طبعة/ البعلبكي، منير   ( (

 .65ص: 3ط/ 1ج/ المعجم الوسيط/ إبراىيم، أنيس كآخركف   ( (



ًن  كُب دراستنا للزكاج اؼببكر فإف أبعاد ىذا الزكاج كفق ما ذىبنا إليو تعٍت تعريفو اصطبلحان كعرفان
كقانونان ٍب ما ينطوم على ىذا الزكاج من تأثَتات ُب حياة أخص الناس بو كمن وبيط هبم من أفراد 

 : كصباعات، كمن ىذه التأثَتات ما نشَت إليو ُب عجالة
 

أم مثل كونو عامبلن ُب التخفيف من حجم ظاىرة العنوسة أك : تأثَت ُب الوسط االجتماعي   (  أ
 .الزىن أك غَتىا من اآلفات االجتماعية

تأثَت ُب حياة الفرد كخباصة األنثى اليت تزكجت مبكران، فقد يكوف فيو تأثَت إهبايب ُب    (ب
 .زبلصها من فًتة اؼبراىقة هبدكء أك أثر سليب ُب ربملها فوؽ ما تستطيع من مسؤكلية ببيت كأسرة

إذ أف الزكاج اؼببكر عامل مهم ُب زيادة عدد السكاف فبا قد يكوف لو تأثَت : تأثَت ديبغراُب    (ج
 .على اغبياة االقتصادية دكف النظر عن كوف ىذا التأثَت سلبيان أك إهبابيان 

 
 :الزكاج المبكر: ثانيان 

 

ىبتلف ربديد ىذا اؼبصطلح باختبلؼ النظرة إٔب سن الزكاج لكن الذين يطلقوف ىذا اؼبصطلح من 
أمثاؿ اؼبراكز النسوية كغَتىا يعرفونو بأنو الزكاج الذم يتم قبل بلوغ الفتاة الثماين عشرة سنة من عمرىا، 

كيعرفونو بأنو الزكاج غَت الناضج أك قد يذىب بعضهم إٔب إطبلؽ لفظ التزكيج اؼببكر على اعتبار أف الفتاة 
 .ال سبلك رأيها فيو بل إهنا تزكج رغمان عنها، على حد زعمهم
 .(زكاج الفتاة قبل بلوغها السابعة عشر عامان )كيعرفو مركز اؼبرأة لئلرشاد القانوين كاالجتماعي بأنو 

أما عباف اإلغاثة الطبية فتعرفو بأنو الزكاج اغباصل ُب سن تسبق اكتماؿ النمو اعبسدم للفتاة، 
بأنو ذلك النوع من الزكاج الذم يقع )كيعرفو آخركف .  عامان 20-18علمان بأف النمو اعبسدم يتم ما بُت 

 .(ُب سن ٓب يكتمل النمو اعبسدم كالنفسي كالعاطفي للفتاة أك الفىت
أما اؼبعٌت اغبقيقي للزكاج اؼببكر من الناحية الطبية كالعلمية فهو الزكاج قبل البلوغ، أم زكاج الفتاة )

كتسمية من تتزكج قبل الثامنة عشرة بأنو زكاج . (بزكاج الصغار)قبل اغبيض كىو ما يعرؼ ُب كتب الفقو 
)(مبكر ال يستند إٔب قاعدة شرعية أك علمية فإف أمر الزكاج ُب الشرع مرتبط بالبلوغ  كتسمية الزكاج (

قبل الثامنة عشرة زكاجان مبكران إمبا ىو لقصد التنفَت منو، كسبشيان مع تعريف األمم اؼبتحدة للطفل بأنو من ٓب 
 .يكمل الثامنة عشرة من عمره

. كالذم اعتمدتو ُب ىذه الدراسة ىو الزكاج الذم يتم قبل بلوغ الفتاة سن الثامنة عشرة من عمرىا
 .كىو األعم كاألغلب ُب األحباث اليت تعرضت للزكاج اؼببكر

                                                 

 .56ص/ 148العدد / مجلة ىدل اإلسالـ    ( (



 
 :الخصائص الشخصية: ثالثان 

 

كتعٍت حالة أفراد العينة قبل الزكاج كاؼبتمثلة ُب النواحي اعبسمية كالصحية كاالجتماعية كالتعليمية 
 .كاالقتصادية كغَتىا من النواحي

 
 :االتجاىات:  رابعان 

 

كىي اؼبشاعر اليت وبملها أفراد العينة كبو الظاىرة موضوع الدراسة باؼبوافقة أك اؼبعارضة كيتحدد 
االذباه كبو الزكاج اؼببكر ُب ىذه الدراسة بالدرجة اليت وبصل عليها أفراد العينة على مقياس االذباىات كبو 

 .الزكاج اؼببكر، دبقياس االذباه اؼبستخدـ ُب ىذه الدراسة كىو القسم الثالث ُب ىذه الدراسة
 

 :التربية الجنسية:  خامسان 
 

ذلك النوع من الًتبية اليت سبد الفرد باؼبعلومات كاػبربات الصاغبة كالصحيحة، كاالذباىات  )
السليمة إزاء اؼبسائل اعبنسية، بقدر ما يسمح بو مبوه اعبسمي كالفسيولوجي كالعقلي كاالنفعإب 

كاالجتماعي، كُب إطار األحكاـ الشرعية كاؼبعايَت كاؼبقاييس الثقافية كاغبضارية كاالجتماعية كالقيم 
األخبلقية السائدة ُب اجملتمع كذلك لتبديد قلقو كـباكفو من كل ما يتصل بنموه اعبنسي كيبصره دبشكبلت 

اغبياة العائلية كبعبلقات الرجل باؼبرأة كاؼبرأة بالرجل، الناشئة عن اجتماعهما بصورة عامة كبكل ما يتفرع 
عن ىذه العبلقة فبا يؤىلو غبسن التوافق ُب اؼبواقف اعبنسية كمواجهة مشكبلتو اعبنسية ُب اغباضر 

)(كاؼبستقبل مواجهة تؤدم إٔب الصحة النفسية كالطمأنينة كالسعادة الدائمة  ). 
 :الصحة اإلنجابية:  سادسان 

 

حالة صحية كاملة بدنيان كاجتماعيان ُب صبيع األمور اؼبتعلقة باعبهاز التناسلي ككظائفو كعملياتو  )
ككذلك نعٍت قدرة الناس على التمتع حبياة جنسية شرعية . كليست ؾبرد السبلمة من اؼبرض أك اإلعاقة

ميرضية كسليمة كمأمونة، كقدرة على اإلقباب كربسُت نوعية اغبياة كالعبلقات اعبنسية الصحيحة ال ؾبرد 
)(تقدًن اؼبشورة كالرعاية الطبية فيما يتعلق باإلقباب كاألمراض اليت تنتقل باالتصاؿ اعبنسي  ). 

                                                 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة .ـ2000اتجاىات طلبة جامعة القدس نحو التربية الجنسية، : أبو الفي، أ مد عبد الر يم   ( (
 .17          ص

 .18اتجاىات طلبة جامعة القدس نحو التربية الجنسية،  ص: أبو الفي، أ مد عبد الر يم   ( (



 
 :الن اـ االجتماعي:  سابعان 

 

ىو النظاـ الذم ينظم اجتماع اؼبرأة بالرجل كالرجل باؼبرأة كينظم العبلقة اليت تنشأ بينهما عن  )
)(اجتماعهما ككل ما يتفرع عن ىذه العبلقة  ). 

 
 (:SPSS )برنامج:  ثامنان 

الرزمة اإلحصائية للعلـو : كاليت تعٍت Statistical Pakage For Social Sciencesكىي اختصار لػً 
كىو من أقول الربامج اؼبستخدمة ُب عمليات التحليل اإلحصائي، كىو نظاـ يستخدـ إلدارة . االجتماعية

).إدخاؽبا، كحفظها، كاستعادهتا، كربليلها: البيانات )  
 :مقياس ليكرت:    تاسعان 

 

مقياس يهدؼ إٔب تقدير رأم الفرد أك اذباىو كبو الشياء أك اؼبوضوعات أك اآلخرين، كيبدأ إعداد 
اؼبقياس باختيار عدد من العبارات اليت تصف األشياء أك اؼبوضوعات أك اآلخرين كتعرب عن ـبتلف اآلراء 

كتوضع العبارات على مقياس يبدأ بأعلى درجات التأييد كينتهي . كبو ىذه األشياء ُب موضوع االذباه
بأعلى درجات اؼبعارضة كوبدد لكل منها درجة أك كزف يبدأ من أعلى الدرجات تنازليان حىت أقلها، 

موافق بشدة، موافق، ؿبايد، معارض، معارض : كيستخدـ ىذا اؼبقياس عبارات كأكزاف طبسة للتقدير منها
كيستخدمو كثَت من الباحثُت ُب التقدير كربديد أنبية كأكزاف الكثَت من اؼبفاىيم اليت يتم طرحها . بشدة

)على عينات البحث ). 
 :معادلة كركنباخ ألفا: عاشران 

 
ىي طريقة لقياس معامل الثبات ُب األسئلة اؼبوضوعية أك اؼبقالية من أجل اختيار قوة العبلقة 

للتأكد من صبلحية كمبلءمة االستبانة ألغراض ... كاالرتباط بُت الفقرات اؼبوجودة ُب مقياس معُت 
)الدراسة ). 

 

                                                 

 .7الن اـ االجتماعي في اإلسالـ، ص: النبهاني، تقي الدين   ( (

 ، دار الشركؽ للنشر كالتوزي ، عماف، الطبعة SPSSالعقيلي، أ،د صالح ارشيد كآخركف، التحليل اإل صائي باستخداـ    ( (
 .1ـ، ص1998        األكلى 

 .343ص. ـ2005القاىرة، الطبعة األكلى -محمد، البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم، عالم الكتب. عبد الحميد، د    ( (

 .115، 114ـ، ص2000االسكندرية -محمد عبد الحليم، مناىج البحث العلمي، دار المعرفة الجامعية. منسي، د    ( (



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 اإلطار الن رم للدراسة كعالقتها بالدراسات السابقة
 

 .اإلطار الن رم للدراسة:  المبحث األكؿ
 

 .الزكاج:   المطلب األكؿ



 .البلوغ:  المطلب الثاني 
 .سن الزكاج: المطلب الثالث 

 .  زكاج الصغار: المطلب الراب 
 . الزكاج اؼببكر: المطلب الخامس

 
 .الدراسات السابقة:  المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 اإلطار الن رم للدراسة كعالقتها بالدراسات السابقة
 

 .اإلطار الن رم للدراسة: المبحث األكؿ
 
 

 :كيتضمن اغبديث فيو عن الفركع اآلتية: الزكاج: المطلب األكؿ
 

 :الزكاج في الل ة:  الفرع األكؿ
  



فإذا ارتبط الزكجاف بعقد النكاح . "زكج الشيء كزكجو إليو ربطو بو. االقًتاف كاالرتباط"
)يطلق على كل كاحد منهما اسم الزكج اٍ شيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍم كىمىا : قاؿ تعأب. (

انيوا يػىٍعبيديكفى  )  ًمن ديكًف اللًَّو ،كى قاؿ الضحاؾ . أم احشركىم كقرناءىم من الشياطُت  (
)"أزكاجهم قرناءىم من الشياطُت وبشر كل كافر مع شيطانو": كمقاتل ). 

القراف، كالضم كاعبمع، يقاؿ زكج األشياء تزكهبان )ُب اللغة أيضان على  كيطلق الزكاج
) كىزىكٍَّجنىاىيم ًبحيورو ًعينو : كزكاجان إذا قرف بعضها ببعض، قاؿ تعأب أم قرناىم هبن، كزكج  (

كالزكج يطلق على الرجل كاؼبرأة كزكج اؼبرأة بعلها . فبلف امرأة أم جعلو يتزكجها أك جعلو زكجان ؽبا
)كزكج الرجل امرأتو ). 

 

 :   الزكاج اصطال ان 
 

 للفقهاء تعريفات كثَتة للزكاج قديبان كحديثان، كلكنها تدكر حوؿ معٌت كاحد كإف تعددت 
كتتفق معظم الشرائع حاليان على أف ". ألفاظهم، فهو يتكوف من ؾبموع اإلهباب كالقبوؿ بُت الرجل كاؼبرأة

)"الزكاج عقد بُت رجل كامرأة ربل لو شرعان غايتو إنشاء رابطة للحياة الزكجية اؼبشًتكة كالنسل كمن . (
الزكاج عقد الرجل على امرأة ربل لو حبيث يفيد حل استمتاع كل منهما باآلخر على ": ىذه التعريفات
)"الوجو اؼبشركع ). 

الزكاج عقد بُت رجل كامرأة ربل )أما قانوف األحواؿ الشخصية األردين فقد نصت اؼبادة األكٔب منو 
)(لو شرعان لتكوين أسرة كإهباد نسل بينهما ). 

 
 
 

 :أىمية الزكاج:  الفرع الثاني
 
 

                                                 

 .دار الفكر/60 ص2لساف العرب مادة زكج باب الجيم فصل الزام ج/ ابن من ور   ( (

 .23-22سورة الصافات اآليات    ( (

 ، أبو السعود، تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا 391، ص4الشوكاني، فتح القدير، دار إ ياء التراث العربي، بيركت، ج   ( (
 .406، ص4         القرآف الكريم، دار الفكر للطباعة  كالنشر كالتوزي ، ج

 .54سورة الدخاف، اآلية    ( (

 .9، ص2ج: طهماز، عبد الحميد، الفقو الحنفي في ثوبو الجديد   ( (

 .2ط/13موسوعة األ واؿ الشخصية لجمي  المذاىب كاألدياف، الطبعة الثانية،  ص / الصائغ، نبيل     ( (

 .13أ كاـ األ واؿ الشخصية، ص / تاج، عبد الر من    ( (

 .ـ1976قانوف األ واؿ الشخصية األردني المؤقت لسنة    ( (



كىًمن كيلِّ شىٍيءو : لقد أقاـ اهلل تعأب ىذا الكوف على نظاـ الزكجية ُب كل األمور كما قاؿ تعأب
ٍيًن لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى  ) خىلىٍقنىا زىٍكجى ). 

 

كىذا األمر مطرد على اإلنساف أيضان فجعلو اهلل تعأب ذكران كأنثى كجعل بقاء النوع اإلنساين 
 .متوقف على اجتماعهما

 

كالزكاج كاحد من العبلقات اليت تنشأ عن اجتماع الرجاؿ كالنساء كىو أصل ىذه العبلقات ككلها 
 .كىو مظهر من مظاىر غريزة النوع. تتفرع عنو
 

كالزكاج فيو تنظيم لصبلت الذكورة كاألنوثة أم االجتماع اعبنسي بُت الرجل كاؼبرأة بنظاـ خاص ) 
كىذا النظاـ اػباص ىو الذم هبب أف ينظم صبلت الذكورة كاألنوثة بشكل معُت كىو الذم هبب أف ينتج 

التناسل عنو كحده كىو الذم وبصل بو التكاثر ُب النوع اإلنساين كبو توجد األسرة كعلى أساسو هبرم 
)(تنظيم اغبياة اػباصة   . ُب اجملتمع(

 

كىو العقد الذم . كالزكاج من العقود اؼبقدسة على مر العصور منذ أف خلق اهلل آدـ عليو السبلـ
اىتمت بو شعوب األرض باعتباره حدثان مهمان ُب حياة الشخص كمظهران من مظاىر مبو الشخصية، كقراران 

 .من القرارات اؽبامة اؼبصَتية اليت يتخذىا اإلنساف ُب حياتو تًتؾ بصمات كاضحة على مسَتة حياتو كلها
 

كالزكاج حاجة من حاجات اإلنساف كضركرة بيولوجية كاجتماعية كىو نظاـ عاؼبي يكفل كجود ) 
)(كيضمن انتقاؿ الثركة ؽبم ... عبلقة بُت رجل كامرأة لًتبية أطفاؽبما   كىو طريق السعادة اؼبرجوة (

 .ضمن اغبياة األسرية ُب تربية األطفاؿ كإثبات الذات ُب اجملتمع
 

كالزكاج سبب لنشوء اجملتمعات البشرية يقرب بُت الناس كيقيم أكاصر اؼبودة كاحملبة كالتعاكف ففيو ) 
كىىيوى الًَّذم خىلىقى ًمنى اٍلمىاء بىشىران فىجىعىلىوي نىسىبان كىًصٍهران كىكىافى : يصبح البعيد قريبان كالغريب حبيبان قاؿ تعأب

)رىبُّكى قىًديران  )  كما أف ُب الزكاج حفظان لؤلنساب كضبطان ؽبا فبل تضيع كال زبتلط، كبو يعرؼ اإلنساف
موضعو ُب اجملتمع كعبلقتو باآلخرين كىو أمر ضركرم غبياة اإلنساف االجتماعية كاالقتصادية فضبلن عما فيو 

)(من استجابة للمثل األخبلقية اليت تتفق مع قيم الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها  ). 
                                                 

 .49سورة الذاريات، اآلية   (  (

 .103الن اـ االجتماعي في اإلسالـ، ص /  النبهاني، تقي الدين  (  (

 .20،  ص.ـ1973االختيار للزكاج كالت ير االجتماعي، دار النجاح، بيركت  /سامية  . الساعاتي، د  (  (

 .54آية: سورة الفرقاف   ( (

 .25، 24ص: 2الفقو الحنفي في ثوبو الجديد، ج/ طهماز، عبد الحميد   ( (



 

 :   كم الزكاج في اإلسالـ
 

كقد كرد . رغب اإلسبلـ ُب الزكاج كحض عليو ؼبا يًتتب عليو من آثار على حياة الفرد كاجملتمع
كىأىنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمنكيٍم : كمن ذلك قولو تعأب. ذلك ُب كثَت من اآليات الكريبة كاألحاديث الشريفة

ًإمىاًئكيٍم ًإف يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍ ًنًهمي اللَّوي ًمن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًس ه   عىًليمه        كىالصَّاًلًحينى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كى
( ). 

 

نىكيم مَّوىدَّةن : كقولو تعأب هىا كىجىعىلى بػىيػٍ كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ
يىاتو لِّقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  ) كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى ). 

 

)يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة": كقولو   فليتزكج فإنو أغض للبصر كأ صن (
)للفرج كمن لم يستط  فعليو بالصـو فإنو لو كجاء )"( ). 

الناكح : ثالثة  ق على اهلل عونهم": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿكما ركاه الًتمذم عن أيب ىريرة 
)"يريد العفاؼ، كالمكاتب يريد األداء، كالمجاىد في سبيل اهلل ). 

 

 كللزكاج أحكاـ متعددة تبعان غباؿ الشخص )
 

أف يكوف الزكاج كاجبان ُب حالة ما إذا كاف الرجل شديد الرغبة ُب النساء حبيث يتيقن بأنو (   1
 .إذا ٓب يتزكج فسوؼ يقع ُب الفاحشة كذلك مع كونو قادران على أعباء الزكاج كنفقتو

 

                                                 

 .32سورة النور اآلية    ( (

 .21سورة الرـك اآلية    ( (

 ان ر العدكم، مصطفى، أ كاـ النكاح .المراد بالباءة القدرة على الجماع كالقدرة على مؤف كتكاليف الزكاج: الباءة   ( (
 .9، ص.ـ2000         كالزفاؼ كالمعاشرة الزكجية، دار ابن رجب 

 المصدر . قاؿ العلماء كالمراد ىنا أف الصـو يقط  الشهوة كيقط  المني كما يفعلو الوجاء: ىو رض الخصيتين: الوجاء   ( (
 10                 السابق،ص

 (.5066)كى (5065)الحديث، رقم..."من استطاع منكم الباءة  "ركاه البخارم في كتاب النكاح باب قوؿ النبي    ( (
 (.3464        كمسلم في كتاب النكاح،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسو إليو، ديث رقم 

 باب ما جاء في المجاىد كالناكح كالمكاتب كعوف اهلل إياىم، /كتاب الجهاد/ركاه الترمذم في السنن   ( (
باب فضل الرك ة في سبيل اهلل، رقم /كتاب الجهاد: (المجتبى)كالنسائي .4/184، ج(1655)        رقم  ديث 

 (3120)الحديث
 .318ص1ج(21401) ديث رقم(إف علمتم فيهم خيرا)باب ما جاء في تفسير قولو تعالى/سنن البيهقي. 65ص6        ج

 كتاب العتق رقم الحديث /سنن ابن ماجة.259 ص5، ج(9542)باب فضل الجهاد رقم الحديث/        مصنف عبدالرزاؽ
 (.3089)  ديث رقم 69-68 ص3 سن، تعليق الترغيب ج: كقاؿ الشيخ األلباني. (2518        )



كيكوف الزكاج حرامان إذا تيقن الرجل أنو إذا تزكج فسوؼ يظلم اؼبرأة كما لو كاف ال شهوة لو (   2
 .بسبب اؼبرض أك الكرب أك أنو لن يقدر على اإلنفاؽ عليها

 

كيكوف مندكبان ُب حاؿ كوف الشخص معتدؿ الشهوة حبيث يقول على ضبط نفسو كال (   3
)(ىباؼ ارتكاب اؼبعصية كىو مع ذلك يقدر على أعباء الزكاج  ). 

 

)كيكوف الزكاج مكركىان إذا خاؼ اعبور كالظلم، أم عدـ رعاية حقوؽ الزكجية(   4 ). 
 

 :الحكمة من مشركعية الزكاج:  الفرع الثالث
 

 :شرع اهلل الزكاج كرغب فيو غبكم كثَتة كفوائد عديدة منها
 

 : االستجابة لنداء الفطرة اإلنسانية-   1
فقد خلق اهلل الكوف كجعل من سنتو أنو ال يستطيع أم شيء فيو أف يؤدم مهمتو لوحده بل 

سيٍبحىافى الًَّذم خىلىقى اأٍلىٍزكىاجى كيلَّهىا ًممَّا : خلقو اهلل ؿبتاجان لغَته من نوعو كإٔب ىذا أشار اهلل تعأب بقولو
) تينًبتي اأٍلىٍرضي كىًمٍن أىنفيًسًهٍم كىًممَّا الى يػىٍعلىميوفى  كاستجابة ؽبذه السنة شرع اهلل تعأب ُب عاؼبنا . (

البشرم نوعان من االتصاؿ بُت الرجل كاؼبرأة يليق دبكانة اإلنساف ككرامتو كىو الزكاج، تلبية لنداء الفطرة 
الذم فطر اهلل عليو اإلنساف كتلبية للنداء العميق اؼبستقر ُب أعماؽ اإلنساف ككيانو حباجتو إٔب غَته من 

 .نوعو كىي اؼبرأة للرجل كالرجل للمرأة
لقد أكدع اهلل ُب صدر الرجل حنينان إٔب اؼبرأة كأكدع ُب صدر اؼبرأة حنينان إٔب الرجل فبل يزاؿ كل 

منهما وبس حباجة تناديو فوؽ اؼبأكل كاؼبشرب كيشعر بفراغ ُب كيانو النفسي ال يبلؤه إال ىذا اللقاء الذم 
شرعو اهلل كىو الزكاج فيستقر بعد اضطراب كيطمئن بعد قلق كهبد كل منهما ُب صاحبو السكوف كاؼبودة 

هىا : كالرضبة كما بُت اهلل ذلك ُب كتابو العزيز كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ
يىاتو لِّقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى ) كىجىعىلى بػىيػٍ ). 

 

فاإلسبلـ ٓب يكبت ىذه اغباجة الفطرية ُب اإلنساف كٓب يطلق ؽبا العناف بل ىذهبا كنظمها كجعل 
فوقف . ؽبا تشريعان خاصان حىت يتحقق الغرض من ىذه اغباجة الفطرية دبا فيو خَت البشرية كاستمرارىا

اإلسبلـ اؼبوقف الوسط اؼبعتدؿ حينما استجاب لنداء الفطرة كنظمها حبيث تؤدم دكرىا اؼبفيد ُب استمرار 
 .النوع اإلنساين كربقيق السعادة لئلنساف ذكران كاف أـ أنثى

                                                 

 .36القدس، ص. ـ2002، 1ن رات جلية في شرح قانوف األ واؿ الشخصية، ط /محمد. شفيق، عساؼ،د.عياش، د   ( (

 .326ص: 1ىػ ج1329ان ر، خسرك، محمد مال، درر الحكاـ شرح غرر األ كاـ، مطبعة أ مد كامل، دار السعادة،   ( (

 .36سورة يس اآلية    ( (

 .21سورة الرـك اآلية    ( (



 

  :الحصوؿ على االستقرار-   2
أف مبو اإلنساف ككصولو إٔب مرحلة البلوغ يتسبب ُب ظهور تغَتات متعددة تطاؿ جسم ) ذلك 

اإلنساف كفكره، تشكل دبجموعها نداء الزكاج كُب ىذه اؼبرحلة ينبغي على اإلنساف أف يستجيب ؽبذا 
النداء الطبيعي، فإف التغافل عن ىذا النداء أك إنبالو سيؤدم إٔب بركز االضطرابات النفسية العنيفة اليت ال 

كقد أثبتت . ... يبكن أف هتدأ إال بعد العثور على إنساف يشاركو حياتو كعندىا سيشعر باؽبدكء كالسبلـ
التجارب أنو عندما تزداد أمواج اغبياة عنفان كحُت يهدد خطر ما أحد الزكجُت فإهنما يلجئاف إٔب بعضهما 

كعليو فإف الزكاج ينبغي أف وبقق استقراران . لتوفَت حالة من األمن سبكنهما من مواجهة اغبياة كاؼبضي قدمان 
)(كطمأنينة كإال فإف اغبياة سوؼ تكوف جحيمان ال تطاؽ  ). 

 

 : فظ النوع اإلنساني كإمداد المجتم  اإلسالمي بالنسل الصالح-   3
إف لئلنساف عمران ؿبددان كسينتهي كال بد كلذلك هبب أف يستبقي اإلنساف النوع ُب غَته ) 

)(البنوف كاغبفدة كتسَت السلسلة الستبقاء النوع . كوبدث ذلك االستبقاء بالزكاج كتأٌب الذرية ). 
 

كالزكاج ينتج النسل القوم الصاّب كيؤدم لعمارة الكوف ككثرة عدد األمة اؼبسلمة اليت ربمل لواء ) 
)(اغبق كاعبهاد ما بقيت حية  ). 

 

لقد أكدع اهلل سبحانو كتعأب الرغبة لدل اإلنساف الستمرار النوع، كؾبيء األطفاؿ يعد شبرة الزكاج 
 .من أجل بقاء النوع اإلنساين كحفظو

 

فبالزكاج وبدث النسل الذم يبتد بو كجود اإلنساف فيطوؿ عمره كيتصل عملو بذريتو الصاغبة من 
كىالٌلوي جىعىلى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان كىجىعىلى لىكيم مٍِّن : بعده كؽبذا امنت اهلل تعأب على عباده فقاؿ

) أىٍزكىاًجكيم بىًنينى كى ىفىدىةن كىرىزىقىكيم مِّنى الطَّيِّبىاتً  ). 
 

كبالنسل تنمو األمة كيكثر عددىا فتعمر أرضها كتستغل كل طاقاهتا كثركاهتا كتقول على ؾباهبة 
أعدائها كال شك أف لكثرة العدد قيمة ُب ميزاف القوة العاؼبي كؽبذا امنت اهلل على قـو بالكثرة فقاؿ تعأب 

ثػَّرىكيمٍ  :على لساف سيدنا شعيب  ) كىاذٍكيريكٍا ًإٍذ كينتيٍم قىًليالن فىكى ). 
 

                                                 

 .15، ص.ـ2000األسرة كقضايا الزكاج، دار النبالء، الرياض  القائمي، على،  (  (

 .36، ص.ـ1998، 1أ كاـ األسرة كالبيت المسلم، مكتبة تراث اإلسالمي، القاىرة، ط / الشعراكم، الشيخ متولي   ( (

 .115 ص1ن اـ األسرة، مكتبة الرسالة الحديثة، الطبعة األكلى،ج/محمد.عقلة، د  (  (

 .72سورة النحل اآلية   (  (

 .86سورة األعراؼ اآلية    ( (



. لقد دعا اإلسبلـ إٔب كثرة النسل كجعل من بُت أىدافو إنشاء اجملتمع اإلسبلمي اؼبهيب اؼبرىوب)
)"تزكجوا الولود الودكد فإني مكاثر بكم األمم يـو القيامة": قاؿ  ، كإمداد اجملتمع بأطفاؿ يولدكف (

)(ُب ظل أبوين حانيُت عطوفُت يعرفاف كيف تصاغ العقوؿ كترىب اؼبواىب ). 
 

خاصة كأف اإلسبلـ رسالة عاؼبية فرض على اؼبسلمُت أف يبلغوىا للناس كافة كىم ال يستطيعوف 
فطن الرحالة األؼباين ) القياـ هبذه اؼبهمة إال إذا كانوا أقوياء كمن عناصر القوة كثرة النسل كالعدد كلذلك 

إف مقومات القوة ُب : بوؿ امشيد إٔب اػبصوبة ُب النسل لدل اؼبسلمُت كاعترب ذلك من عناصر قوهتم فقاؿ
كُب كفرة مصادر الثركة الطبيعية فيو ... ُب قوة اإلسبلـ كدين : الشرؽ اإلسبلمي تنحصر ُب عوامل ثبلثة

)(كخصوبة النسل البشرم لدل اؼبسلمُت ...  ). 
 
 
 
 :    تحقيق الطمأنينة كالسكن النفسي -4

هتذيب النفس ككبح صباحها كغض البصر كربصُت )فبل عبلقة كالزكاج وبقق االطمئناف كالسعادة ك
)"الفرج )(إذا تزكج العبد فقد استكمل نصف دينو فليتق اهلل في النصف الباقي":  قاؿ ( ). 

فبالزكاج يتحصن كل من الرجل كاؼبرأة من الوقوع ُب اؼبعاصي عندما يعرفاف اختصاص كل منهما 
) ىينَّ لًبىاسه لَّكيٍم كىأىنتيٍم لًبىاسه لَّهينَّ : قاؿ تعأب. باآلخر كيسًت بعضهما بعضان عن الوقوع ُب اغبراـ ). 

                                                 

 .220،ص2ج:(2050)رقم الحديث:باب النهي عن تزكيج من لم يلدف من النساء/كتاب النكاح/سنن أبي داكد  (  (
 رقم الحديث/مسند أ مد. 65،ص6ج:(3227)رقم الحديث:باب كراىية تزكيج العقيم/كتاب النكاح/        سنن النسائي

 (:4028)رقم الحديث:ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل/كتاب النكاح/صحيح ابن  باف. 158،ص3ج:(12634        )
 كتاب نكاح/مصنف عبد الرزاؽ. 176،ص2ج:(2685)رقم الحديث:كتاب النكاح/مستدرؾ الحاكم. 238،ص9        ج

تخريج سنن أبي .  سن صحيح: كقاؿ األلباني. 160،ص6ج:(10343)رقم الحديث:        األبكار كالمرأة العقيم
 .311ص:داكد

الفقو المنهجي على منهج اإلماـ الشافعي ر مو اهلل، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية / مصطفى كآخركف .  الخن،د   ( (
 ـ، 1996

 .12          ص

 .191-190 ص2مجلد. ـ1994فقو السنة، دار الفتح لإلعالـ العربي، القاىرة، الطبعة الثانية / سابق، سيد     ( (

 .37محمد، ن رات جلية في شرح قانوف األ واؿ الشخصية، ص. شفيق كعساؼ،د.عياش، د    ( (

رقم :المعجم األكسط للطبراني. 382، ص4ج:(5486)في النكاح، رقم الحديث: شعب اإليماف للبيهقي   ( (
 (:7647)الحديث

 ،(625) سن، السلسلة الصحيحة : قاؿ األلباني. 335، ص8، ج(8794)، رقم الحديث 332،ص7         ج
 (6148)         صحيح الجام 



كالرجل كاؼبرأة ألصق شيء ... فاللباس أىم شيء ببدف اإلنساف كىو السًت الذم يستًت بو "
لبعضهما البعض كنبا يهفواف إٔب ىذا االتصاؿ الوثيق الذم يشبو ارباد اللباس ببلبسو ٍب نبا سًت كل كاحد 

)"لآلخر، فهما من الناحية اعبسدية سًت كصيانة كنبا على الدكاـ سًت ركحي كنفسي ). 
 

كالزكاج يوفر جوان من الطمأنينة يبكن اإلنساف من اإلقباؿ على اهلل سبحانو كيشيع ُب النفس حالة 
من االستقرار النفسي الذم يعترب ضركرة من ضركرات اغبياة البشرية كىو سباـ الدين فاؼبسلم يغض بصره 

)"إنو أغض للبصر كأ صن للفرج": كيعف نفسو كيقضي شهوتو باغببلؿ كما قاؿ  ). 
 :التكامل في بناء الشخصية-   5
ينتاب الفىت أك الفتاة لدل كصوؽبما سن البلوغ إحساس بالنقص كيتبلشى ىذا اإلحساس ُب "

ظل الزكاج كتشكيل األسرة حيث يشعر الطرفاف بالتكامل الذم يبلغ ذركتو بعد كالدة الطفل األكؿ، كيؤثر 
الزكاج تأثَتان بالغ األنبية ُب السلوؾ كتبدأ مرحلة النضج كاالذباه كبو الكماؿ حيث زبتفي الفوضى ُب 
العمل كالتعامل بعد أف يسعى كل طرؼ بإخبلص كتصميم تسديد الطرؼ اآلخر كإسداء النصح لو 
كخبلؿ ذلك تولد عبلقة إنسانية تعزز من ركابط الطرفُت كتساعدنبا على اؼبضي قدمان كبو الكماؿ 

)"اؼبنشود ). 
 :توسي  دائرة القرابة كبناء دعائم التعاكف-   6
ففي الزكاج سبتد رقعة القرابة فتلتقي عائلتاف كهبتمع مشل أسرتُت كتنشأ بينهما بسبب اؼبصاىرة ) 

)(ركابط جديدة عميقة كؿببة متبادلة  ). 
) :إشباع عدد من الحاجات كالدكاف -   7 ) 

يسهم الزكاج ُب إشباع اغباجات كالدكافع اليت يصعب إشباعها دكف الزكاج كمن ىذه اغباجات 
 :كالدكافع

كالذم يعد أقول الدكافع عند اإلنساف كأكثرىا أثران ُب سلوكو كصحتو :    الدافع اعبنسي-أ
 .النفسية

                                                                                                                                               

 .187سورة البقرة اآلية    ( (

 قطب، محمد، اإلنساف بين المادية كاإلسالـ، دار إ ياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي كشركاه، بدكف سنة نشر،     ( (
 .249          ص

 .26سبق تخريجو ص   ( (

 .7ص: العملة، عبد الفتاح، الزكاج المبكر كعالقتو بالتوافق النفسي   ( (

 .12، ص1ج:الفقو المنهجي/ مصطفى كآخركف.الخن، د  (  (

 .2ص: الزكاج المبكر كعالقتو بالتوافق النفسي/  العملة، عبد الفتاح  (  (



كىو تعبَت قوم عن رغبة كل من الرجل كاؼبرأة ُب إشباع مظهر الوالدية :   دكافع الوالدية- ب
ككذلك يشبع مظهر الوالدية باإلقباب فيطمئن الرجل إٔب رجولتو . الذم ىو مظهر من مظاىر غريزة النوع

 .كاؼبرأة إٔب أنوثتها
 .   اغباجة إٔب اغبب كالتقدير-جػ
  اغباجة إٔب تأكيد الذات كإثبات اؽبوية كتكوين أسرة جديدة يسعى الرجل من خبلؽبا إٔب - د

 .إثبات ذاتو كعدـ االنغبلؽ داخل أسرتو القديبة
 :للزكاج فوائد صحية عديدة اكتشفها الطب الحديث في المعاشرة الزكجية منها-   8
   أكد األطباء أف اؼبعاشرة الزكجية تفرز ىرموف السَتكتُت ُب الدـ الذم يساعد على النـو -أ )
 .كاالسًتخاء
   إفراز ىرمونات منعشة تسمى األمينات كىذه اؽبرمونات تكسب الوجو مزيدان من اإلشراؽ -ب

 .كالتألق كذبعل البشرة أنقى كأنعم كتشيع ُب القلب السعادة كاالنشراح
   تقوية عضبلت اؼبرأة الداخلية فهي تساعد على تقوية العضبلت السفلية للحوض عند -جػ

اؼبرأة كىذه العضبلت تضعف عادة بعد الوالدة مباشرة كمن شأف اؼبعاشرة تنشيط العضبلت كإعادهتا إٔب 
 .حالتها السابقة الطبيعية

   اؼبعاشرة الزكجية تساعد على إفراز األندكمينات اؼبهدئة لؤلعصاب كىذا يعٍت أهنا زبفف -د
)(كثَتان من األكجاع كاآلالـ مثل التهاب اؼبفاصل كالصداع النصفي  ). 

إف ىذه الفوائد اليت أثبتها العلم للمعاشرة الزكجية ال تتحقق إال بالزكاج فقط، أما اؼبعاشرة احملرمة 
 . فإهنا ال تؤدم إٔب شيء من ىذه الفوائد

كما أف من أسباب ارتفاع معدالت األعمار ُب العآب العريب ىو الزكاج ففي دراسة أف من -   9
األسباب اؼبؤدية إٔب ارتفاع معدالت األعمار ُب العآب العريب األسباب الصحية كىو أف اؼبرأة تتميز عن 

كأكدت الدراسة أف ... الرجل باؽبرمونات األنثوية اليت تقيها من أمراض شرايُت القلب طواؿ سن اإلقباب 
ىرمونات األنوثة األسًتكجُت كالربكجستَتكف اليت تفرز بصورة منتظمة أثناء اغبمل كاإلقباب ربمي النساء 

كأف التغَتات البيولوجية كاؽبرمونية . من اؼبؤثرات كالضغوط اليت تؤثر على الصحة كخاصة القلب كالعظاـ
)كالفسيولوجية اليت سبر هبا اؼبرأة ذبعلها أكثر مقدرة على زبطي العقبات ). 

 

جاء ُب تقرير ىيئة األمم اؼبتحدة أف اؼبتزكجُت يعيشوف مدة ) : كيقوؿ السيد سابق ُب فقو السنة
كقاؿ . أطوؿ فبا يعيشها غَت اؼبتزكجُت سواء كاف غَت اؼبتزكجُت أرامل أـ مطلقُت أـ عزابان من اعبنسُت

                                                 

 .25ص: المصدر السابق   ( (

 .29ـ، ص20/6/2004بتاريخ /12512العدد /جريدة القدس   ( (



كقد . أف الناس بدأكا يتزكجوف ُب سن أصغر ُب صبيع أكباء العآب كأف عمر اؼبتزكجُت أكثر طوالن : التقرير
ـ 1958بنت األمم اؼبتحدة تقريرىا على أساس أحباث كإحصائيات سبت ُب صبيع أكباء العآب خبلؿ عاـ 

من –إنو من اؼبؤكد أف معدؿ الوفاة بُت اؼبتزكجُت : كبناء على ىذه اإلحصائيات قاؿ التقرير. بأكملو
كبناء : أقل من معدؿ الوفاة بُت غَت اؼبتزكجُت كذلك ُب ـبتلف األعمار، كاستطرد التقرير قائبلن - اعبنسُت

حىت إف أخطار اغبمل . على ذلك فإنو يبكن القوؿ بأف الزكاج مفيد صحيان للرجل كاؼبرأة على حد سواء
)(كالوالدة قد تضاءلت فأصبحت ال تشكل خطران على حياة األـ  ). 

 

فقد )كأكدت دراسة حديثة صادرة عن جامعة لوجانو الفرنسية السويسرية الفوائد الصحية للزكاج 
ثبت أف الزكاج يقي الرجاؿ كالنساء متاعب الصداع العارض كاؼبزمن حيث يساعد الشعور النفسي بالعبلقة 

اؼبستديبة كاؼبستقرة على زبفيف حدة توتر اعبسم كإفراز ىرمونات السعادة ًبكىٍم أكرب من ىرمونات القلق 
 .كاػبوؼ كاغبزف

 

كما تقوؿ الدراسة أف الزكاج يساعد اإلنساف على التخلص من غالبية أشكاؿ الضغوط النفسية 
كالعصبية كمن توابع مشاكل العمل كاالصطداـ باجملتمع كيساعد الزكاج أيضان على عبلج األرؽ كقلة 

 سعر حرارم ُب كل 200ساعات النـو كعلى التخلص من السعرات الزائدة أكالن بأكؿ كدبعدؿ ال يقل عن 
 دقيقة للرجاؿ كعلى االحتفاظ حبيوية الرجل ألطوؿ سنوات فبكنة 40لقاء كىو يعادؿ فبارسة الرياضة ؼبدة 

 %.85كعلى كقايتو من سرطاف الربكستاتا بنسبة ال تقل عن 
 

كما أكدت الدراسة أف الزكاج يفيد ُب تقوية عضبلت القلب ؼبا فيو من دفع مؤقت للدـ كتنشيط 
 .الدكرة الدموية كاستنشاؽ كميات إضافية من األكسجُت يستفيد منها اعبسم فتعطيو مزيدان من الطاقة

 

إضافة إٔب ذلك يساعد الزكاج على التخلص من أنواع كثَتة من البكتَتيا كيعمل على تقوية جذكر 
 .الشعر من خبلؿ اغبركة الدموية

 

كُب ىذا الصدد يقوؿ الباحثوف أف الزكاج يعترب أفضل ألف مرة من استخداـ أغلى األدكية اليت 
تعاِب سقوط الشعر دكف اإلحساس باالستقرار النفسي كيستثٌت من ذلك حاالت الصلع الوراثي أك تلك 

)(اغباالت اؼبرضية اؼبفاجئة اليت يصاب هبا الرجاؿ كالنساء ألسباب ـبتلفة ). 
كُب آخر مؤسبر عاؼبي ؼبكافحة اإليدز كانت التوصية األكٔب من توصيات اؼبؤسبر أف ال عبلج 

 .لئليدز إال العفة اؼببكرة
                                                 

 .12، ص2المجلد: فقو السنة/ سابق، سيد   ( (

 .22ـ، ص17/9/2002بتاريخ / 1881العدد / جريدة القدس   ( (



 :األسس السليمة الختيار الزكجين:  الفرع الراب 
 

يعترب الزكاج من القرارات اؼبصَتية كالصعبة اليت يتخذىا اإلنساف كاليت تًتؾ آثارىا الكبَتة ُب حياة 
اإلنساف، لذلك أعطت الشريعة اإلسبلمية حق االختيار ُب الزكاج لكل من الرجل كاؼبرأة على حد سواء، 

كمن . كنبهت إٔب ضركرة مراعاة األسس اآلتية اليت تسهل ىذا االختيار كتصوبو كتوجهو إٔب الوجهة السليمة
 :ذلك

 
لمالها كلحسبها كلجمالها كلدينها فاظفر بذات : تنكح المرأة ألرب ": لقولو : الدين-   1

)"الدين تربت يداؾ ). 
إذا أتاكم من ترضوف خلقو كدينو فزكجوه إال تفعلوا تكن ": كُب اؼبقابل أيضان يقوؿ الرسوؿ 

)"فتنة في األرض كفساد عريض ). 
كىالى تىنًكحيوٍا اٍلميٍشرًكىاًت  ىتَّى يػيٍؤًمنَّ كىألىمىةه : كالقرآف الكرًن يلفت النظر إٔب ذلك بقولو تعأب

ره مِّن مٍُّشًرؾو  يػٍ ره مِّن مٍُّشرًكىةو كىلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم كىالى تينًكحيوٍا اٍلميًشرًًكينى  ىتَّى يػيٍؤًمنيوٍا كىلىعىٍبده مٍُّؤًمنه خى يػٍ مٍُّؤًمنىةه خى
ٍ ًفرىًة بًًإٍذنًًو كىيػيبػىيِّني آيىاتًًو لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم  كىلىٍو أىٍعجىبىكيٍم أيٍكلىػًئكى يىٍدعيوفى ًإلىى النَّاًر كىالٌلوي يىٍدعيوى ًإلىى اٍلجىنًَّة كىاٍلمى

) يػىتىذىكَّريكفى  ). 
 

فالدين هبب أف يكوف مقدمان على غَته من االعتبارات ألنو حجر الزاكية كاألساس اؼبتُت ُب حياة 
 .فهو اؼبستمر كالباقي كغَته إٔب زكاؿ. زكجية سعيدة

 

                                                 

 باب استحباب /كتاب النكاح/صحيح مسلم. (5090) ديث رقم:باب األكفاء في الدين/كتاب النكاح/صحيح البخارم  (  (
 (. 1466)رقم الحديث :         نكاح ذات الدين

 :باب األكفاء/سنن ابن ماجة. 395،ص3،ج(1084)رقم الحديث:إذا جاءكم-باب جاء/كتاب النكاح/سنن الترمذم   ( (
 رقم الحديث:باب الترغيب في التزكيج من ذم الدين كالخلق المرضي/سنن البيهقي. 632،ص1، ج(1967)        رقم الحديث

رقم :المعجم الكبير. 179،ص2،ج(2695)رقم الحديث:كتاب النكاح/مستدرؾ الحاكم. 82،ص7، ج(13259        )
 الحديث
 - سن صحيح: كقاؿ األلباني. 142-141، ص1، ج(446)رقم الحديث:المعجم الوسيط. 299، ص22، ج(762        )

 (.2579)، المشكاة (1022)السلسلة الصحيحة: (1868)        اإلركاء 

 .221سورة البقرة آية   (  (



كىذه إذا كجدت مع الدين فإهنا تقوم اغبياة الزكجية كتزيدىا : الماؿ كالحسب كالجماؿ-   2
تنكح المرأة ألرب  لمالها كلحسبها كلدينها فاظفر بذات الدين تربت " :قاؿ . استقراران كثباتان 

)"يداؾ ). 
 

يستحب أف يكوف الزكجاف ُب سن متقاربة ألف ذلك من شأنو أف يؤدم إٔب : السن-   3
االنسجاـ بينهما، كيؤدم إٔب التفاىم كاأللفة كعدـ النفور كالتغلب على الصعوبات كاؼبشاكل اليت قد 
تعًتض اغبياة الزكجية، فالنظرة إٔب األمور كالعمل على فهم اآلخر تكوف عند اؼبتقاربُت ُب السن أكرب 

 .كأدعى على ربقيق اؼبودة كاأللفة بينهما
 

يندب أف تكوف دكنو سنان كحسبان كعزان كماالن كفوقو خلقان كأدبان ككرعان كصباالن، كإذا : قاؿ اغبنفية"
كاف فارؽ السن كبَتان بينهما فإنو يفضي إٔب عدـ االستقرار األسرم الختبلؼ اؼبدارؾ العقلية كلعدـ ربقيق 

اؼبقاصد الزكجية من ربصُت كإشباع للرغبات الفطرية كلذلك نص قانوف األحواؿ الشخصية األردين على 
أنو إذا كاف اػباطب يكرب اؼبخطوبة بعشرين سنة أك أكثر أك كانت اؼبخطوبة دكف الثامنة عشرة فإف على 

)"القاضي أف ال يعقد العقد حىت يتحقق من رضا اؼبخطوبة كأف مصلحتها متحققة ُب ىذا الزكاج ). 
 

ىال " فيستحب للرجل أف يتزكج البكر ككذلك الفتاة كإٔب ذلك أشار الرسوؿ : البكارة-   4
)"بكران تالعبها كتالعبك ). 

فإف اإلقباب للذرية فيو ىدكء كسكينة كاطمئناف ُب اغبياة الزكجية ذبعل اإلنساف : الولود-   5
تزكجوا الولود الودكد فإني مكاثر ": يشعر بالسعادة خاصة إذا ما كانت ىذه الذرية طيبة صاغبة قاؿ 

)"بكم األمم يـو القيامة كعدد منها أك : إذا مات ابن آدـ انقط  عملو إال من ثالث": كقولو . (
)"كلد صالح يدعو لو ). 

                                                 

 .32سبق تخريجو ص   ( (

 .31ص (1)فقو األ واؿ الشخصية/جامعة القدس المفتو ة   ( (

 باب استحباب نكاح البكر/كمسلم في كتاب النكاح. (5079)رقم الحديث: باب الثيبات/كتاب النكاح/ركاه البخارم   (  (
 (.715)        رقم الحديث 

 .28سبق تخريجو ص   ( (

 .1255، ص3، ج(1631)رقم الحديث:باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو/في كتاب الوصية/ركاه مسلم   ( (



كخباصة إذا كاف الزكجاف قريبُت كخوفان من األمراض : إجراء الفحص الطبي قبل الزكاج-   6
كفر من ": الوراثية كالثبلسيميا اليت قد تنتقل إٔب األبناء كتؤدم إٔب إعاقات ترىق األسرة كاجملتمع لقولو 

)"المجذـك فرارؾ من األسد أك قاؿ األسود )"ال يوردف ممرض على مصح":  كقولو. ( ). 
كقد سنت أكثر اغبكومات اغبديثة القوانُت ُب كجوب الفحص الطيب قبل الزكاج، ككاف السبق "

إف ىذا االختبار الطيب أصبح يتساىل فيو أكثر األطباء كيتهرب منو الزكجاف ... لئلسبلـ ُب ىذا التوجيو 
كمن كاجب الزكجُت الديٍت عدـ اإلقباؿ على الزكاج إذا كاف . فبا قد يسبب ؽبما كألكالدنبا نتائج سيئة

)"ال يؤمن أ دكم  تى يحب ألخيو ما يحب لنفسو": مصابان دبرض سارو لقولو  كإذا كاف ... (
كالتأكد من ... االطمئناف : رباليل ضركرية فبل بد للخطيبُت من إجرائها قبل الزكاج كاؽبدؼ كاضح ىناؾ

)"كل شيء من أجل معرفة أكجو القصور كالضعف كؿباكلة عبلجها ). 
 

كقد أفىت الشيخ الدكتور عكرمة صربم اؼبفيت العاـ للقدس كالديار الفلسطينية ُب موضوع الفحص 
ال يبنع إجراء فحص طيب لكل منهما، ألف اإلسبلـ قد حرص على ربسُت ": الطيب للخاطبُت فقاؿ

اإلقباب كدعا إٔب تغريب النكاح حىت ال يكوف النسل ضعيفان خاكيان، فبل بد من أخذ كافة االحتياطات 
كىناؾ عدد من الدكؿ العربية تلـز الزكجُت ... البلزمة، كمن ىذه االحتياطات الفحص الطيب اؼبخربم 

بفحص الدـ كتسجيل فصيلة الدـ ُب عقد الزكاج، كىذا إجراء شرعي من قبيل اؼبصاّب اؼبرسلة كسد 
)"الذرائع ). 

 

كما أف الفحص الطيب يطمئن الزكجُت إٔب عدـ كجود اؼبوانع اؼبرضية كاعبنسية كاليت قد يكوف ؽبا 
أثر سليب على مستقبل اغبياة الزكجية كىذا ما أخذت بو احملاكم الشرعية الفلسطينية حيث تفرض على 

 .الزكجُت شهادة خلو من األمراض الوراثية
 

  :إيجابيات الفحص الطبي
                                                 

 .2158، ص5،ج(5380)رقم الحديث : باب الجذاـ/ ركاه البخارم في كتاب الطب   ( (

 باب ال /كمسلم في كتاب الطب. 2177، ص5، ج(5437)رقم الحديث: باب الىامة/ ركاه البخارم في كتاب الطب   ( (
 .743، ص4، ج(2221)رقم الحديث:        عدكل

كمسلم في كتاب . 14، ص1،ج(13)رقم الحديث:باب من اإليماف أف يحب ألخيو/ركاه البخارم في كتاب اإليماف   ( (
 /اإليماف

 .67، ص1، ج(45)رقم الحديث :         باب الدليل على أف من خصاؿ اإليماف أف يحب

، .ـ1985الزكاج اإلسالمي السعيد، دار الفكر للنشر كالتوزي ، عماف، الطبعة السادسة / اإلستانبولي محمود مهدم   ( (
 .56ص

 .391، ص.ـ2004اإلفتاء في فلسطين، مطبعة السالـ، جنين، الطبعة األكلى /  الكفرداني، صالح محمد اسعيد  ( (



 

 :من ىذه اإلهبابيات (صحيح فقو السنة  )كقد ذكر صاحب كتاب 
 

تعترب الفحوص الطبية قبل الزكاج من الوسائل الوقائية الفعالة ُب اغبد من األمراض الوراثية -   1)
 .كاؼبعدية اػبطَتة

تشكل ضباية للمجتمع من انتشار األمراض كاغبد منها كالتقليل من نسب اؼبعاقُت ُب -   2
 .اجملتمع كبالتإب من التأثَت اؼبإب كاإلنساين على اجملتمع

ؿباكلة ضماف إقباب أطفاؿ أصحاء سليمُت عقليان كجسديان كعدـ انتقاؿ األمراض الوراثية     -  3
 .اليت وبملها اػباطباف أك أحدنبا إليهم

ربديد قابلية الزكجُت اؼبؤىلُت لئلقباب من عدمو إٔب حد ما علمان بأف كجود أسباب العقم -   4
 .ُب أحد الزكجُت قد يكوف من أىم أسباب التنازع كاالختبلؼ بُت الزكجُت

التأكد من عدـ كجود عيوب عضوية أك فسيولوجية مرضية تقف أماـ اؽبدؼ اؼبشركع لكل -   5
 .من الزكجُت من فبارسة العبلقة اعبنسية السليمة منهما

التحقق من عدـ كجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة اغبياة بعد الزكاج فبا لو دكر ُب -   6
 .إرباؾ استقرار اغبياة الزكجية

ضماف عدـ تضرر صحة كل من اػباطبُت نتيجة معاشرة اآلخر جنسيان كعدـ تضرر اؼبرأة -   7
)(أثناء اغبمل كبعد الوالدة نتيجة اقًتاهنا بالزكج اؼبأموؿ ). 

 
 
 
 
 
 

: البلوغ: المطلب الثاني
 

نو يصبح إالبلوغ من األحباث اؼبهمة ُب العقود باعتبار أف اإلنساف عندما يصل إٔب ىذه اؼبرحلة ؼ
مكلفا شرعا كتثبت لديو أىلية األداء اليت ىي صبلحية الشخص لصدكر التصرؼ منو على كجو يعتد بو 

. شرعا

                                                 

 .129، 128ص: 3 السيد سالم، كماؿ، كتاب صحيح فقو السنة، المكتبة التوفيقية، القاىرة ج   ( (



 
: تعريف البلوغ ل ة كاصطال ا:  الفرع األكؿ

 
 :البلوغ ل ة-   أ
 

بلغ الشيء كصل كانتهى بلغ الغبلـ احتلم كأنو بلغ كقت الكتاب كالتكليف ككذلك بلغت 
)كبلغت اؼبكاف بلوغا كصلت إليو. اعبارية ) .

 
 :البلوغ اصطال ا- ب

 

)دبعٌت انتهاء الصغر  ) .
قوة ربدث ُب  )  بأنو(الثمر الداين ُب تقريب اؼبعاين) عن تعريفان لوالشيخ عمر األشقر نقل ك

) (الصغَت ىبرج هبا من حالة الطفولة إٔب حالة الرجولة ) .
 

فبالبلوغ يصبح الشخص مكلفا شرعا كيصل العقل ُب اإلنساف بالبلوغ ُب حالتو الطبيعية إٔب اغبد 
الكاُب ُب معرفة اػبَت كالشر كيكوف بذلك قادرا على فهم اػبطاب الشرعي كاؼبقصود منو كتكتمل لديو 

أىلية األداء اليت يكوف هبا صاغبا لصدكر التصرؼ منو على كجو مقبوؿ شرعا كيكوف مسئوال عن أعمالو 
رف  القلم عن ثالث عن " :كتصرفاتو كيصبح مكلفا كؿباسبا أماـ اهلل تعأب لقولو صلى اهلل عليو كسلم
)"النائم  تى يصحو كعن الص ير  تى يحتلم كعن المجنوف  تى يفيق ) .

 :البلوغ في القرآف الكريم 
 

) كىابٍػتػىليوٍا اٍليىتىامىى  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى :قاؿ تعأب ). 
 

                                                 

 .1/72:: مدكور، إبراىيم، المعجم الوسيط.  8/419: ابن من ور، لساف العرب   ( (

 .55، ص.ـ1937شرح مجلة األ كاـ العدلية، مطبعة الحقوؽ، يافا، :  يدر، علي   ( (

، .ـ1997األشقر، عمر، الواضح في شرح قانوف األ واؿ الشخصية األردني، دار النفائس، عماف، الطبعة األكلى،    ( (
 .44ص

 كتاب / سنن الترمذم. 958، ص1، ج(2041)رقم الحديث:باب طالؽ المعتوه كالص ير كالنائم/ركاه ابن ماجة    ( (
 باب في /كتاب الحدكد/سنن أبي داكد. 32، ص4،ج(1423)رقم الحديث:باب ما جاء فيمن ال يجب عليو الحد/         الحدكد

 رقم :باب ال يق  طالؽ من األزكاج/سنن النسائي. 139، ص4،ج(4398)رقم الحديث:         المجنوف يسرؽ أك يصيب  دان 
 (.297)صحيح، اإلركاء: قاؿ األلباني. 156، ص6، ج(3432)        الحديث

 .6آية : سورة النساء ( (



قاؿ البيضاكم رضبو اهلل ُب تفسَت ، أصبع صبهور اؼبفسرين على أف بلوغ النكاح معناه بلوغ اغبلم
صلى اهلل )لقولو ، أم حىت إذا بلغوا حد البلوغ بأف وبتلم أك يستكمل طبس عشرة سنة عندنا ): ىذه اآلية

د خمس عشرة سنة كتب مالو كما عليو كأقيمت عليو ككؿـإذا استكمل اؿ": (عليو كسلم
)"الحدكد )كبلوغ النكاح كناية عن البلوغ ألنو يصلح للنكاح عنده  ( ). 

 

يعٍت اغبلم فقاؿ صبهور : قاؿ ؾباىد)كُب ـبتصر ابن كثَت للصابوين ُب تفسَت ىذه اآلية 
البلوغ ُب الغبلـ تارة يكوف باغبلم كىو أف يرل ُب منامو ما ينزؿ بو اؼباء الدافق الذم يكوف منو :العلماء

  عن الصبي  تى يحتلم أك : رف  القلم عن ثالثة":  قاؿعن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب ، الولد
)"كعن النائم  تى يستيقظ كعن المجنوف  تى يفيق  كأخذكا ذلك من اغبديث الثابت ُب (

 يـو أحد كأنا ابن أربع عشرة فلم عرضت على النيب : الصحيحُت عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ
هبزين كعرضت عليو يـو اػبندؽ كأنا ابن طبس عشرة سنة فأجازين فقاؿ عمر ابن عبد العزيز ؼبا بلغو ىذا 

)(إف ىذا الفرؽ بُت الصغَت كالكبَت: اغبديث ). 
 

 أم إذا بلغوا سن  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى  :كُب تفسَت صفوة التفاسَت للصابوين عند قولو تعأب
)النكاح كىي بلوغ اغبلم الذم يصلحوف عنده للنكاح ) .

)  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى : كالقرآف الكرًن فسر البلوغ باالحتبلـ كما ُب قولو تعأب  أم (
ًإذىا بػىلىغى اأٍلىٍطفىاؿي : أم اغبلم، لقولو تعأب:  قاؿ القرطيب ُب تفسَت ىذه اآلية.حاؿ البلوغ كحاؿ النكاح كى

) ًمنكيمي اٍلحيليمى  )، أم البلوغ( ). 
: البلوغ في السنة 
 

 :ركم في البلوغ أ اديث عديدة منها
 

                                                 

 .3/42،ج(1241)تلخيص الحبير رقم الحديث/ركاه البيهقي في الخالفيات بسند ضعيف: قاؿ ابن  جر ( (

 .60، ص2، ج.ـ1997تفسير البيضاكم، دار إ ياء التراث العربي، بيركت،  ( (

 .35سبق تخريجو ص ( (

 .358، ص1، ج1980الصابوني، محمد علي، مختصر ابن كثير، دار القرآف الكريم، بيركت، الطبعة الثالثة،  ( (

 .237، ص1ج. ـ1996، 1الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، دار الفكر، بيركت، ط ( (

 .6سورة النساء، اآلية  ( (

 .59سورة النور، اآلية  ( (

محمد : محمد إبراىيم الحفناكم، تخريج. القرطبي، محمد بن أ مد، الجام  أل كاـ القرآف،مراجعة كضبط كتعليق د ( (
  امد عثماف، 

 .31، ص5، ج.ـ2002، القاىرة، 3      طباعة كنشر كتوزي ، دار الحديث



عن الصبي  تى يحتلم كعن النائم  تى يستيقظ كعن : رف  القلم عن ثالثة" :قاؿ  - 1
)"المجنوف  تى يفيق ). 

 

نا ابن أ يـو أ د كعرضت على النبي " :حديث نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ-  2
جازني أنا ابن خمس عشرة ؼأرب  عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة كعرضت عليو يـو الخندؽ كأ

)"في المقاتلة ). 
 

ال على من مرت إال يضربوا اعبزية  فأمراء األجناد أٔب إنو كتب أ  عن عمر بن اػبطاب-  3
)عليو اؼبوسى ) .

 
 

)إف كاف قد اخضر مئزره) : فقاؿسرؽقد الـ أنو أٌب بغ عن عثماف -  4  فاقطعوه كإف ٓب (
)(انظركا إٔب مؤتزره فنظركا فلم هبدكه أنبت فلم يقطع)،  كُب ركاية (ىبضر فبل تقطعوه )  .

  
 
 
 
 

: عالمات البلوغ:  الفرع الثاني
 

                                                 

 .37سبق تخريجو ص  ( (

كمسلم في باب اإلمارة، بياف . 1504، ص4،ج(4097)رقم الحديث:باب غزكة الخندؽ/ركاه البخارم في كتاب الم ازم ( (
 .1490، ص3، ج(1868)رقم الحديث: سن البلوغ

رقم :الجزية/كمصنف عبد الرزاؽ. 195، ص9ج:باب الزيادة على الدينار/ركاه البيهقي في السنن ( (
 ، 6،ج(10090)الحديث
 . كىو صحيح كرجالو رجاؿ الصحيح من عبد الرزاؽ إلى أسلم مولى عمر 88، ص6، ج(10096) ك85       ص

 . كناية عن العورة، أم اسودت بالشعر، كمعركؼ عن العرب أنهم يطلقوف اللوف األسود على األخضر (اخضر مئزره): قولو ( (
 طباعة كنشر . محمد  امد. عثماف، د: محمد إبراىيم، كتخريج. الحفناكم، د: تفسير القرطبي، مراجعة كضبط كتعليق:        ان ر

 .36الجزء الراب ، ص. ـ2002       كتوزي  دار الحديث بالقاىرة، 

 ، الحديث صحيح كرجالو ثقات قد ركاه عبد الرزاؽ عن الثورم 7/338: ، كمصنف عبد الرزاؽ3/217: أخرجو الطحاكم ( (
 .       عن أبي  صين عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير



ذكر صبهور الفقهاء أف البلوغ يعرؼ باألمارات كالعبلمات لكل من الذكر كاألنثى أك بالسن الذم 
 ُب لقولو ، أما عبلمة البلوغ للذكر فهي باالحتبلـ مع اإلنزاؿ أك اإلحباؿ، ىو طبس عشرة سنة لكليهما

 .ُب حُت يكوف ُب األنثى باالحتبلـ أك اغبيض أك اغببل ،"عن الصبي  تى يحتلمك" :اغبديث عن الصيب
 

)قاؿ ابن قدامو ُب اؼبغٍت قاؿ رسوؿ ، كأما اغبيض فهو علم على البلوغ ال نعلم فيو خبلفا": (
)"ال يقبل اهلل صالة  ائض إال بخمار": اهلل  قاؿ رسوؿ :  كغبديث أظباء رضي اهلل عنها قالت(
أف المرأة إذا بل ت المحيض لم يصلح أف يرل منها إال ىذا كىذا كأشار إلى كجهو ": اهلل 

)"ككفيو ). 
 

 حكما مافإف ظهر شيء من ذلك على الفىت أك الفتاة حكم ببلوغو كإف تأخر حكم ببلوغو
 .بالسن مع اختبلؼ بُت الفقهاء ُب ىذا السن

 

: البلوغ بالسن: الفرع الثالث
 

فلما ": ، فقاؿ ُب كتابو األـ يكوف بالغاةذىب الشافعي رضبو اهلل إٔب أف من بلغ طبس عشرة سن
أف اعبهاد يكوف على ابن طبس عشرة سنة كأخذ اؼبسلموف بذلك ُب اغبدكد،  كاف من سنة رسوؿ اهلل 

هيٍم ريٍشدان : كحكم اهلل بذلك ُب اليتامى فقاؿ )  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى فىًإٍف آنىٍستيم مِّنػٍ كٓب يكن لو  (

                                                 

 .328، ص4ج: الم ني: ابن قدامة ( (

باب إذا  اضت /كابن ماجة.173، ص1،ج(641)رقم الحديث:باب المرأة تصلي ب ير خمار/ركاه أبو داكد في السنن  ( (
 الجارية لم 

قاؿ . 150، ص6،ج(25208)رقم الحديث: كأ مد في المسند. 215، ص1، ج(655)رقم الحديث:        تصل إال بخمار
 :األلباني

 (.196)       صحيح، اإلركاء 

رقم :كالبيهقي في السنن. 62، ص4، ج(4104)رقم الحديث: باب ما تبدم المرأة من زينتها/ ركاه أبو داكد في سننو   ( (
 الحديث
 ركاه األلباني في صحيح سنن أبي داكد باب ما تبدم المرأة من زينتها  ديث رقم .  326، ص2، ج(3034       )
 .774، 2ج(3458/4104       )

 .6النساء، آية     ( (



)"األمر ُب نفسو إال ابن طبس عشرة سنة أك ابنة طبس عشرة سنة إال أف يبلغ اغبلم   ذىبكأب ذلك (
)(طبس عشرة سنة ُب الغبلـ كاعبارية)ُب حد البلوغ  (رضبو اهلل)اإلماـ األكزاعي  ). 

  
إذا : كقاال": ، على الراجح عندىم كالذم عليو الفتول، قاؿ ُب اؽبدايةككذلك اغباؿ عند اغبنفية

)"ًب للغبلـ كاعبارية طبس عشرة سنة فقد بلغا كىو ركاية عن أيب حنيفة رضبو اهلل ) .
 

ذىب صبهور العلماء إٔب أف سن البلوغ للذكر " : الشيخ عمار بدكم ُب كتابو الزكاج اؼببكرقاؿ
كالعمل على ىذا عند أىل العلم كبو قاؿ سفياف الثورم : قاؿ اإلماـ الًتمذم، كاألنثى ىو طبس عشرة سنة

كيركف أف الغبلـ إذا استكمل طبس عشرة سنة فحكمو حكم ، سحقإكابن اؼببارؾ كالشافعي كأضبد ك
ليو ذىب صبهور إك: كقاؿ الشوكاين، ف احتلم قبل طبس عشرة سنة فحكمو حكم الرجاؿإك، الرجل

ىو قوؿ الشافعي : كقاؿ ابن قدامة ُب اؼبغٍت، كقاؿ اػبازف كالبغوم كىذا قوؿ أكثر أىل العلم. العلماء
فالبلوغ استكماؿ طبس عشرة سنة : ٍب نقل عن الشافعي قولو... كاألكزاعي كأيب يوسف كؿبمد بن اغبنفية

الذكر كاألنثى ُب ذلك سواء إال أف وبتلم الرجل أك ربيض اؼبرأة قبل طبس عشرة سنة فيكوف ذلك 
)"البلوغ ). 

: قولوكوف البلوغ سن طبس عشرة سنة  عن السبكي ُب كتاب األشباه كالنظائركنقل صاحب 
 كتتسع ، كالتوقاف، أف عندىا بلوغ النكاح كىيجاف الشهوة:كاغبكمة ُب تعليق التكليف خبمس عشرة سنة"

 كال وبجره عن ذلك ،كيدعوه إٔب ارتكاب ماال ينبغي،  كدكاعي ذلك. كالتبسط،معها الشهوات ُب األكل
 ،ؿ عقلوـ ككاف مع ذلك قد ؾ، كتشديد اؼبواثيق عليو كالوعيد، إال رابطة التقول،كيرد النفس عن صباحها

 ، كالصوارؼ العقلية، الدكاعي الشهوانيةقوة كقوتو فاقتضت اغبكمة اإلؽبية توجيو التكليف إليو ؿ،كاشتد أمره
)"كاحتماؿ القوة للعقوبات على اؼبخالفة ) .

 

                                                 

ـ، 2001  الشافعي، محمد بن إدريس، كتاب األـ، دار إ ياء التراث العربي، بيركت، تحقيق علي محمد كعادؿ أ مد  ( (
 ، 6ج

 .73-72         ص

 .5ص: 2ج. ـ1996مختصر اختالؼ العلماء، دار البشائر اإلسالمية، بيركت، الطبعة الثانية:   الجصاص، أبو بكر أ مد ( (

المرغناني، برىاف الدين،  الهداية شرح بداية المبتدم، الطبعة األخيرة، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،    ( (
 ، 3ج

 .284         ص

 .47،  ص.ـ2001الزكاج المبكر قضية أثارت الجدؿ، مطبعة الرسالة، القدس، الطبعة األكلى :بدكم، عمار ( (

 .223السيوطي، جالؿ الدين عبد الر من، األشباه كالن ائر، ص  ( (



كإمبا االحتبلـ جعل حدا ُب ":فإنو يقوؿ ُب كتابو بدائع الصنائع كذلك اإلماـ الكاساين اغبنفي ك
فإذا ٓب وبتلم إٔب ىذه اؼبدة ، الشرع لكونو دليبل على كماؿ العقل كاالحتبلـ ال يتأخر عن طبس عشرة سنة

 ُب اػبلقة ال توجب آفة ُب العقل فكاف العقل قائما ببل آفة فوجب اآلفةعلم أف ذلك آلفة ُب خلقتو ك
)"اعتباره ُب لزـك األحكاـ ). 

 

كألف ىذه السن ربدد أغلب " :كيقوؿ الدكتور ؿبمد علي البار عن سن البلوغ طبس عشرة سنة
كما أف النمو العقلي للتمييز كمعرفة اػبطأ كالصواب يكوف قد اكتمل ، حاالت البلوغ كنادران ما يتأخر عنها

)"هبا ). 
 

كالذم يبُت أف مدار التكليف الرباين كاػبطاب الشرعي يقـو على أساس البلوغ ىو قوؿ الرسوؿ 
 :"كعن المجنوف  تى ، كعن النائم  تى يستيقظ ، عن الصبي  تى يحتلم، رف  القلم عن ثالثة

) اغبديث"يفيق  ) .
 

 .البلوغ عند األنثى: الفرع الراب 
 

كيكوف بلوغ األنثى بداية باغبيض الذم ىو ؿبل اتفاؽ الفقهاء كاجملتهدين كما قاؿ ابن قدامة ُب 
)"كأما اغبيض فهو علم على البلوغ ال نعلم فيو خبلفا ": اؼبغٍت ). 

 

)"ال يقبل اهلل صالة  ائض إال بخمار ": قاؿ  كيدؿ عليو أيضا حديث أظباء بنت ، (
 كعليها ثياب  رضي اهلل عنهما كىي عند عائشةأيب بكر رضي اهلل عنهما عندما دخل عليها رسوؿ اهلل 

يا أسماء إف المرأة إذا بل ت المحيض ال يصلح أف يرل منها إال ىذا كىذا كأشار ": رقاؽ فقاؿ ؽبا
)"إلى الوجو كالكف ). 

                                                 

 .172، ص7، ج.ـ1910، 1الكاساني، عالء الدين، بدائ  الصنائ ، مطبعة الجمالية، مصر، ط  ( (

 .54، ص.ـ1999، 11البار، محمد علي، خلق اإلنساف بين الطب كالقرآف، الدار السعودية للنشر، جدة، طبعة  ( (

 .37سبق تخريجو ص ( (

 .4/228،  .ـ2004ابن قدامة، الم ني، بيت األفكار الدكلية،   ( (

 .39سبق تخريجو ص ( (

 .39سبق تخريجو ص ( (



كيكوف بلوغ اؼبرأة أيضا باغبمل ألف اهلل تعأب أجرل العادة أف الولد ال ىبلق إال من ماء الرجل 
 يىٍخريجي ًمن بػىٍيًن الصٍُّلًب ، خيًلقى ًمن مَّاء دىاًفقو ،فػىٍليىن يًر اإلنساف ًممَّ خيًلقى  :قاؿ تعأب، كماء اؼبرأة 
)  كىالتػَّرىاًئبً  ). 
 

كنقل عن ابن ، ة كىو صدرىاأيعٍت صلب الرجل كترائب اؼبر" :قاؿ ابن كثَت رضبو اهلل ُب تفسَته
 كترائب اؼبرأة أصفر رقيق ال يكوف الولد إال  أبيض ثخُتصلب الرجلأف عباس أيضا ُب تفسَت ىذه اآلية 

)"منهما )"اغبيض ُب حقهن عبلمة للبلوغ كاالحتبلـ" :كقاؿ ابن حجر ُب فتح البارم. ( ) .
 :البلوغ من نا ية طبية: الفرع الخامس

 

عند كصوؿ اإلنساف لسن البلوغ تأخذ بعض الصفات الثانوية اعبنسية ُب الظهور مثل تضخم ) 
الصوت كخشونتو كازدياد حجم العضبلت كمبو شعر الذقن كالعانة عند الذكور بينما يزداد الصوت نعومة 
كتوزع الدىوف ُب أماكن معينة من اعبسم كازدياد حجم الثديُت لدل اإلناث حيث ربدث ىذه التغَتات 

كل ىذه الصفات تبدأ بالظهور ُب سن البلوغ عندما تبدأ منطقة . نتيجة الزدياد إفرازات اؽبرمونات اعبنسية
 كىذا اؽبرموف يؤثر على اؼبنطقة GNRH ) ) بإفراز ىرموفhypothalamusُب الدماغ تسمى ربت اؼبهاد 

كيقـو ىذاف اؽبرموناف بدكرنبا (FSH&LH)األمامية للغدة النخامية فتقـو األخَتة بإفراز ىرمونُت نبا 
 فيتم إنتاج اعباميتات من اػبصيتُت كاؼببيضُت ككذلك وبفزاف إنتاج اؽبرمونات اعبنسية Gonadstdبتحفيز 

من اؼببيضُت كيفرز التستوسًتكف  (progesterone)كالربكجسًتكف( (estrogenفيفرز األسًتكجُت 
(testosterone) ىذه اؽبرمونات تثبط عملية مبو العظاـ فيظهر تقريبا الشكل النهائي  .من اػبصيتُت

. (أم ابتداءن من سن البلوغ) ُب الدـ فللهيكل العظمي عند ارتفاع مستواه
 

االسًتكجُت يسبب تطور كمبو الثديُت كمبو بطانة الرحم كإعادة توزيع الدىوف ُب اعبسم كمبو 
كتطور األعضاء اعبنسية التناسلية األنثوية أما التستوسًتكف فيحفز مبو الوجو كالكتفُت كشعر العانة كشعر 

كما يساعد على مبو . اإلبط كخشونة الصوت كتطور كمبو العضبلت ككذلك مبو األعضاء التناسلية الذكرية 
 adrenal) (نو يفرز لديها من الغدة الكظريةإكتفي األنثى كمبو شعر العانة ىو اؽبرموف الذكرم حيث 

gland)( ) .
 

                                                 

 .7-5آية : سورة الطارؽ ( (

 .498، ص4، ج.ـ1969ابن كثير، تفسير القرآف الع يم، دار إ ياء التراث العربي، بيركت،   ( (

 .2/357: العسقالني، ابن  جر ،فتح البارم  ( (

 .48، 47، ص.ـ2002، 1الص ير، إديمار، التكاثر كالجنس، بيت المقدس للنشر كالتوزي ، ط. قزاز، منير كد. د ( (



ال يعرؼ سبب البلوغ على كجو التحقيق كلكن من اؼبعلـو أف ": يقوؿ الدكتور ؿبمد علي البار
صبيع غدد اعبسم دبا فيها الغدد التناسلية زبضع للغدة اغباكمة اؼبسماة بالغدة النخامية كالواقعة ُب أسفل 

كلكن ملكة الغدد نفسها كاقعة ربت تأثَت منطقة ىامة ...اؼبخ ُب حفرة قاع اعبمجمة تدعى السرج الًتكي
كال تزاؿ ىذه اؼبنطقة من اؼبخ ترسل أكامرىا إٔب ملكة الغدد ُب  (hypothalamus)باؼبخ تدعى ربت اؼبهاد 

أثناء الطفولة سبنعها من إرساؿ ىرموناهتا اؼبنشطة كاؼبغذية للغدد التناسلية حىت إذا قدر اهلل أف يبلغ الفىت أك 
الفتاة أمر اهلل ىذه اؼبنطقة من اؼبخ أف تتوقف رسائلها اؼبثبطة للغدد النخامية فتتوقف تلك الرسائل 

)"فوران  ). 
 

بإرساؿ  -الغدة النخامية - تقـو ملكة الغدد " :أما البلوغ ُب األنثى فيقوؿ عنو الدكتور البار
كىناؾ نوعاف من اؽبرمونات اليت ..- ربت اؼبهاد- ىرموناهتا عندما تتوقف األكامر اؼبثبطة من منطقة اؼبخ 

: تفرزىا الغدة النخامية كتؤثر على اؼببيض
كىو منمي للخبليا التناسلية اؼبوجودة باؼببيض حىت (  F.SH ) للجريب كىو اؽبرموف اؼبنشط (1

. فتنمو اػببليا اعبرثومية كالتناسلية .. تفرز البويضة 
)(L.H )كىو اؽبرموف اؼبنمي كاؼبنشط للجسم األصفر  (2 ) ". 

 

كينقل الدكتور البار عن الدكتور شفيق عبد اؼبلك أستاذ علم التشريح ُب جامعة عُت مشس 
كيتسع اغبوض متخذا شكبل مناسبا يتفق ": بالقاىرة ُب كتابو مبادئ علم التشريح ككظائف األعضاء قولو

مع العمل الذم خصص لو كيكتمل مبو األعضاء التناسلية الباطنة كالرحم كاؼببيض الذم يقـو بعملية 
)"اإلبياض السابقة للطمث ككذلك األعضاء التناسلية الظاىرة ) .

 

كغرض ىذه التغَتات ُب الفتاة إكساب صباؿ اؼبنظر كرشاقة القواـ ": كيضيف الدكتور البار
كال تكتفي ىرمونات األنوثة هبذه التغَتات ... كنضارة الطلعة دبا يتفق مع حسن كنعومة كنضارة األنوثة 

كأف ىذه التغَتات اؽبائلة ليست إال نتيجة ؽبرموف تفرزه ... كلكنها تشكل أيضان نفسية الفتاة كشخصيتها 
حويصلة جراؼ بناء على أكامر الغدة النخامية كالغريب حقان أف الفرؽ بُت ىرموف الذكورة كىرموف األنوثة 

فسبحاف من . من الناحية الكيميائية بسيط جدان كيتمثل ُب ذرة كربوف كثبلث ذرات من غاز اؽبيدركجُت
)"يشكل خلقو كىبالف بينهم باختبلؼ ذرة أك بضع ذرات ). 

                                                 

 .48ص: البار، محمد علي، خلق اإلنساف بين الطب كالقرآف.  د  ( (

 .51ص:  البار، محمد علي، خلق اإلنساف بين الطب كالقرآف. د ( (

 .58ص: المصدر السابق ( (

 .53، 52ص:  المصدر السابق ( (



 
 

إف معرفة البلوغ أمر مهم جدان ُب حياة اإلنساف ألنو يًتتب عليو اؼبسؤكلية عن األعماؿ 
كاهلل تعأب حكم ... فاهلل رتب على البلوغ كل مسؤكلية مصَتية الذىاب إٔب اعبنة أك النار  ). كالتصرفات

)(أف اإلنساف دبجرد البلوغ يكوف قادران على ربمل مسؤكلية ىذه األمور اؼبصَتية ُب حياتو ). 
 

فهذه شهادة من األطباء عن اكتماؿ مبو األعضاء التناسلية بنزكؿ اغبيض أك االحتبلـ كىو تنظيم 
إؽبي حىت تقـو األعضاء بوظائفها اليت خلقها اهلل تعأب ؽبا من أجل احملافظة على النوع اإلنساين ُب اغبمل 

. كالوالدة كالتكاثر
 
 

 :الثقافة الجنسية:  الفرع السادس
 

 ... كمعلمُت كمرشدين باء كأمهاتآمن اؼبسؤكليات الكربل اليت أكجبها اإلسبلـ على اؼبربُت من )
كالذكر كاألنثى ُب ىذا ... تعليم الولد منذ أف يبيز األحكاـ الشرعية اؼبرتبطة دبيلو الغريزم كنضجو اعبنسي 

لذا كجب على اؼبرىب أف ...  أماـ اهلل عز كجلعن عملهما التعليم سواء لكوهنما مكلفُت شرعا كمسؤكلُت 
نو إذا سنة أف يصارحو أ (15-12) كىو السن الذم يًتاكح ما بُت   يصارح الصيب إذا بلغ سن اؼبراىقة

 كهبب عليو ما هبب على الرجاؿ الكبار من  أصبح بالغان كمكلفان شرعان  ...نزؿ منو مٍت ذك دفق كشهوة
 .مسؤكليات كتكاليف

 
 كتذكرت احتبلمان كرأت صارح البنت إذا بلغت سن التاسعة فما فوؽككجب على األـ أيضان أف ت

اؼباء الرقيق األصفر على ثوهبا بعد االستيقاظ أصبحت بالغة كمكلفة شرعان هبب عليها ما هبب على النساء 
الكبار من مسؤكليات كتكاليف ككذلك كجب على األـ أيضان أف تصارح البنت أهنا إذا بلغت سن التاسعة 

كرأت دـ اغبيض أصبحت بالغة كمكلفة شرعا هبب عليها ما هبب على النساء الكبار من فما فوؽ 
. مسؤكليات كتكاليف

 

خران مسؤكلية مصارحة األكالد ُب ىذه األمور اؽبامة حىت يكونوا آفاإلسبلـ وبمل األبوين أكال ك
على توعية كاملة كفهم عميق ُب كل ما يتصل حبياهتم اعبنسية كميوؽبم الغريزية ككل ما يًتتب على ذلك 

)(من كاجبات دينية كتكاليف شرعية  ) .
                                                 

 .87ص: المناىج المدرسية الفلسطينية  زب التحرير، ( (



 
 
 
 
 

: العوامل المؤثرة في سن البلوغ:  الفرع الساب 
 

كيبكن تقسيم ذلك ، ىبتلف سن البلوغ حسب اؼبناخ كاألرض اليت يعيش عليها اإلنساف    -1) 
 ُب اؼبناطق اغبارة يكوف مبكرا تظهر عبلمات -للذكور -حارة كمعتدلة كباردة فالبلوغ، إٔب ثبلث مناطق

كُب اؼبناطق . يبلغن بُت الثامنة كالعاشرةؼ الفتيات كأما، آسيا كأمريكا اعبنوبية، البلوغ ُب الثانية عشرة كإفريقيا
 ُب  البلوغاؼبعتدلة كفرنسا كأسبانيا كإيطاليا كغَتىا تبلغ الفتيات بُت الثانية عشرة كاػبامسة عشرة كأما

. اؼبناطق الباردة فبل يكوف غالبا قبل اػبامسة عشرة كالسادسة عشرة
 

فإف اؼبرأة العصبية اؼبزاج تبلغ حوإب ، ـكىبتلف سن البلوغ باختبلؼ األشخاص كأمزجتو   -2
كما أف النساء ذكات ، الرابعة عشرة كأف اؼبرأة ذات اؼبزاج اللمفاكم تبلغ بعد اؼبرأة العصبية بثبلث سنوات

كتبلغ النساء الضعيفات حوإب اػبامسة عشرة ، البنية القوية يبلغن عادة حوإب الرابعة عشرة كأربعة أشهر
كمن العوامل أيضا نظاـ اغبياة كطبيعتها كالسكن كالغذاء كغَت ذلك من العوامل ، كطبسة أشهر

) (الفسيولوجية اليت ؽبا تأثَت ُب سن البلوغ ) . 
 

كىبتلف سن البلوغ أيضا باختبلؼ العوامل الوراثية فيختلف من شعب إٔب آخر كلو كانوا    -3
رضبو –كمن الغريب مبلحظة اإلماـ الشافعي ) :  يقوؿ الدكتور ؿبمد علي البار.يعيشوف ُب نفس اؼبنطقة

فقد بلغت ُب التاسعة . عن رؤيتو لفتاة صارت جدة كىي ُب سن اغبادية كالعشرين ُب صنعاء باليمن- اهلل
كتزكجت كأقببت بنتان كىي ٓب تتجاكز العاشرة إال قليبلن ككذلك فعلت ابنتها فأصبحت جدة ُب شرخ 

 .الشباب
ُب كقد رأيت شخصيا أثناء دراسيت ُب كلية الطب ) : فيقوؿ الدكتور ؿبمد علي الباركيتابع  

كقد رأيت شابة أصبحت جدة ُب سن ) :كيقوؿ أيضا .( من عمرىاةالقاىرة فتاة تلد كىي ُب اغبادية عشر
)(ـ 28/1/1981ة ُب جد ُب السابعة كالعشرين كقد حضرت إٔب عيادٌب ) .

                                                                                                                                               

 .428، 427، ص2، ج.ـ1997تربية األكالد في اإلسالـ، دار السالـ، : علواف، عبد اهلل ناصح  ( (

 .330، ص.ـ1981الزكاج، مؤسسة الرسالة، بيركت، : كحالة، عمر رضا  ( (

 .48ص: خلق اإلنساف بين الطب كالقرآف: البار، محمد علي. د ( (



 

كلعل من اؼبفيد أف نذكر أف سن البلوغ بُت اإلناث قد تدىن على مر العصور كىو اآلف قريب ) 
سنة ُب  (18-17)من الثانية عشرة كىناؾ إحصاءات أكركبية تبُت أف سن البلوغ ُب أكركبا قد البفض من 
كليس من السهل ، القرف الثامن عشر كما قبلو إٔب اثنيت عشرة سنة ُب القرف العشرين كقد ينقص عن ذلك

فقد ربسنت التغذية كزاد متوسط ، تفسَت ىذه الظاىرة إال أف نفًتض أف التغذية تلعب دكرا كبَتا ُب ذلك
كذلك كجدكا ُب أكركبا أف  ،كزف الفتاة كىناؾ عبلقة بُت حجم اعبسم كمساحتو السطحية كبدك البلوغ

كأما ُب الببلد اإلسبلمية فقد ، االستشارة اعبنسية اؼببكرة ُب ؾبتمع غَت ؿبافظ تلعب أيضا دكرا ُب ذلك
) (ىو اآلف يتناقص تدرهبياكتدىن سن البلوغ عن أكركبا  ) .

 

إال أنو يبكن ،  حسب الطبائع كالبلداف كالطقس فيو اعبنسافأف سن البلوغ يتفاكت) كاػببلصة 
كاألنثى ببلوغها ثبلثة عشر عاما ُب الببلد ، ربديد متوسط سن البلوغ ُب الذكر ببلوغو طبسة عشر عاما

)( األخرل العربية كقريب من ذلك ُب الببلد اإلسبلمية )  .
 
 
 

: سن الزكاج :  المطلب الثالث
 
 

يعترب سن الزكاج عامبل مهما ُب بناء الرابطة الزكجية كإهباد التفاىم كالسكن كالطمأنينة بُت 
كىبتلف سن الزكاج باختبلؼ ، لذلك عنيت التشريعات ببحث سن الزكاج نظرا ؽبذه األنبية، الزكجُت

األكضاع كالبيئات الطبيعية كاالجتماعية كحاالت األمم كالشعوب رقيا كحضارة كثقافة كتربية كتعليما 
لذلك نرل الدكؿ اؼبتطورة كالنامية شرعت أحكاما حددت فيها سن الزكاج للذكر كاألنثى كاليت ، كتدينا

.  للزكاجة كشرعيةتعتربىا سنا مبلئم
 

 
 
 
 
 

                                                 

 .27ص: عبد الر يم، عمراف ، تن يم األسرة في التراث اإلسالمي، .د  ( (

 .15تأخير سن الزكاج، ص :عبد الرب، نواب   ( (



 
 
 
 
 
 

 (1)جدكؿ رقم 
 

):جدكؿ بسن الزكاج للذكر كاألنثى في بعض البلداف األكركبية ) 
 
 

 السن
 األنثى الذكر البلد
  سنة15  سنة18 ايطاليا

  سنة16  سنة18 ىولندا

  سنة16  سنة18 سويسرا 

  سنة12  سنة14 سبانياإ

  سنة14  سنة14 النمسا

  سنة16  سنة21 ألمانيا

  سنة17  سنة21 السويد

  سنة15  سنة18 فرنسا
 

 (2)جدكؿ رقم 
 

):جدكؿ بسن الزكاج للذكر كاألنثى في بعض الدكؿ العربية كاإلسالمية ) 
 

 السن
 األنثى الذكر البلد
  سنة17  سنة20 تونس

  سنة16  سنة18 مصر
                                                 

 .336، ص1الزكاج، ج: كحالة، عمر  ( (

 .66الزكاج المبكر، ص: بدكم، عمار  ( (



  سنة17  سنة18  سوريا

  سنة15  سنة16 األردف

  سنة15  سنة18 الم رب

  سنة16  سنة18 الجزائر

  سنة16  سنة18 اإلمارات

  سنة13  سنة15 إيراف

 (3)جدكؿ رقم 
 

):الطوائف األخرل/جدكؿ يبين سن الزكاج عند الديانات  ) 
 

 السن
 األنثى الذكر الطائفة/الديانة

  سنة12  سنة13 اليهودية

  سنة15  سنة18 الرـك األرثوذكس

  سنة16  سنة18  اإلنجيلية

  سنة17  سنة18 الدركز

  سنة16  سنة18 األقباط

  سنة14  سنة18 السرياف

  سنة16  سنة18 األرمن

  سنة12  سنة14 الركماف

يبلحظ من خبلؿ اعبداكؿ السابقة أف سن الزكاج ىبتلف من منطقة إٔب منطقة أخرل كمن طائفة 
عاما ُب ـبتلف ( 17-12)  إٔب طائفة أخرل خاصة ما يتعلق بسن األنثى كيًتاكح ىذا االختبلؼ من

ف سن زكاج األنثى خاصة هبب أف يصل إٔب شبانية أنو ال يوجد من يقوؿ بأ  علىالدكؿ كالطوائف فبا يدؿ
. عشر عاما

 فقد نص على (16 )ُب اؼبادة،  ـ 1948أما اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كالذم صدر سنة 
: يلي  ما

                                                 

 .672-415موسوعة األ واؿ الشخصية لجمي  المذاىب كاألدياف،  ص:  الصايغ،نبيل   ( (



 سن البلوغ حق التزكج كتأسيس أسرة دكف أم قيد بسبب العرؽ أك اعبنسية اللرجل كاؼبرأة مىت أدرؾ
كقانوف األحواؿ ، أك الدين كنبا متساكياف ُب اغبقوؽ لدل التزكج كخبلؿ قياـ الزكاج كلدل اكببللو

شًتط ُب أىلية الزكاج أف يكوف اػباطب أنو م( 1) ـ ينص ُب اؼبادة1976الشخصية األردين الصادر عاـ 
. كاؼبخطوبة عاقلُت كأف يتم اػباطب السنة السادسة عشرة كأف تتم اؼبخطوبة اػبامسة عشرة من العمر

 
 
 

أما نسبة الفتيات اللواٌب تزكجن ربت سن تسعة عشر عاما فيبينها اعبدكؿ التإب مرتبة ترتيبا تنازليا 
)من نسبة اؼبتزكجُت كاؼبتزكجات ُب تلك الدكؿ (إسبلمية ،عربية ،نامية ،متقدمة)ُب ـبتلف الدكؿ  ): 

 (4)جدكؿ رقم 
نسبة النساء المتزكجات  القطر

  سنة 19تحت سن 
نسبة النساء المتزكجات  القطر

  سنة19تحت سن 
 %3.90 النمسا %73 باكستاف
 %3.80 ألمانيا %63.60 أثيوبيا

 %3.40 فلندا %41.20 المناطق الفلسطينية
 %3.30 بريطانيا %39 الصين الشعبية

 %3.20 أستراليا %36 األردف
 %3 ىولندا %30.40 تركيا
 %2.90 نيوزلندا %24.70 اليمن

 %2.80 الياباف %20.60 البحرين
 %2.50 سويسرا %19.10 إسرائيل
 %1.60 إيرلندا %14 مصر
 %1.30 السويد %13.90 سوريا
 %1.20 فرنسا %7 اليوناف

   %5.90 االتحاد الركسي

 :تحديد سن الزكاج
 :يقوؿ الدكتور مصطفى السباعي رضبو اهلل 

ليس ُب الفقو اإلسبلمي ربديد لسن الزكاج بل أحكامو العامة قاضية ببلوغ الرشد حُت البلوغ )
اعبنسي فعبل أك تقديرا خبمس عشرة سنة كلكن قانوف األحواؿ الشخصية جعل سن األىلية الكاملة للزكاج 

كأجاز القانوف للفىت إذا بلغ طبسة ، شبانية عشر عاما للفىت كسبعة عشر عاما للفتاة ضمن القانوف اؼبصرم

                                                 

 .ـ2001-1999األمم المتحدة، الكتاب السنوم للتوزي  السكاني،  ( (



عشر عاما كللفتاة إذا بلغت ثبلثة عشر عاما كأرادا الزكاج أف يتقدما بطلب إٔب القاضي لئلذف ؽبما لعقد 
اعبد فقط على ذلك يسمح ؽبما  فإذا كجد القاضي أف جسميهما يتحمبلف الزكاج فوافق األب أك، الزكاج 

كليس ُب ىذا التحديد مستند من آراء الفقهاء اإلسبلميُت كلكنو أخذ عن القوانُت الغربية ، بالزكاج كإال فبل
غَت أف ىذا التحديد ليس متفقا مع مرحلة البلوغ اعبنسي لكل من ... لغربيُت بيئتهم كأكضاعهم اػباصة ؿك

كال يتفق مع اؼبصلحة األخبلقية العامة فيجب أف يسمح بالزكاج منذ البلوغ اعبنسي كالفىت ... الفىت كالفتاة
كالفتاة كأكلياؤنبا أدرل باؼبصلحة مىت تكوف ُب الزكاج أىو دبجرد البلوغ أـ بانتظار سنوات بعد ذلك 

كتدخل القانوف ُب ىذا اؼبوضوع ال معٌت لو بعد أف فتح الباب بالسماح بالزكاج دبجرد البلوغ اعبنسي كلكن 
عن طريق اقتناع القاضي بأف جسم الفىت أك الفتاة وبتمل الزكاج كأف القاضي أغَت على مصلحة الفىت 

كالفتاة منهما أك من أكليائهما على أنو ال فائدة لتدخل القاضي ُب ىذا اؼبوضوع فاآلباء الراغبوف ُب زكاج 
... بناهتم قبل بلوغ سن الزكاج القانوين يلتمسوف من اغبيل ما يفسد احتياط القانوف لذلك

إف عصرنا عصر كعي الناس ؼبشكبلتو سباما فالفتاة تعرؼ مشكبلت الزكاج كمتاعبو فبل توافق 
أكلياءىا على الزكاج إال كىي مقتنعة بأف مصلحتها فيو ككذلك أكلياؤىا يعرفوف متاعب الزكاج اؼببكر جدا 

ف بعض إفإذا رغبوا ُب زكاج فتاهتم بعد بلوغها بسنوات قبلئل كاف ذلك عندىم أنو ُب مصلحتها قد يقاؿ 
ىن ُب سن مبكرة رغبة ُب منافع مادية يأملوهنا كاعبواب على ىذا بأف كاآلباء يرغموف بناهتم على الزكاج 

أف الفتاة مىت كربت ال يستطيع أبوىا – كىو الذم أخذ بو قانوف األحواؿ الشخصية –مذىب أيب حنيفة 
أك أكلياؤىا إجبارىا على قبوؿ الزكاج  بل البد من رضاىا كُب ىذا ضمانة كافية ؼبنع تسرع اآلباء ُب تزكيج 

)(فتياهتم رغبة ُب منافع مادية ). 
 

كفبا ىو جدير بالذكر أف التشريعات اػباصة بتحديد السن ُب اجملتمعات العربية نشأت نتيجة )
شيوع معتقدات جديدة حوؿ الصحة كاػبصوبة كأنبية اغبياة األسرية كلتبلُب األضرار الصحية كاالجتماعية 

)(اليت تنشأ من الزكاج بُت صغار السن، أك نتيجة تغيَت معٌت العبلقة بُت الزكج كالزكجة ). 
 

فالشريعة اإلسبلمية ٓب ربدد سنان معينان للزكاج كال تقضي بعدـ صحة زكاج الصغَت أك الصغَتة كإف )
كؼبا كانت العربة ُب البلوغ، كجدت بعض الًتتيبات اليت تسمح بزكاج الصغَتة كالصغَت ... كانا ُب اؼبهد 
فجعلت سن الزكجة ال . كردبا كانت مصر أكؿ الدكؿ العربية اليت اشًتطت سنان معينان للزكاج. إذا بلغا اغبلم

غَت أف . ... ـ1923كقد صدر ىذا القانوف سنة  (18)سنة كسن الزكج ال يقل عن  (16)يقل عن 
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تنفيذ القانوف القى مقاكمة عنيفة ُب ذلك اغبُت ألف كثَتان من األزكاج كانوا ال يظهركف شهادات اؼبيبلد 
 ... .الرظبية أك ال تكوف لديهم شهادات ميبلد

أما قانوف األسرة السورم الذم صدر ُب الثبلثينيات فقد نص على أنو ال هبوز مباشرة عقد الزكاج 
كاعترب الزكاج الذم يتم ُب أقل . ما ٓب يكن سن الزكجة سبع عشرة كسن الزكج شباين عشرة سنة كقت العقد

)(من ىذه األعمار باطبلن  ). 
 

: رف  سن الزكاج
 

إف اؼبطالبة برفع سن الزكاج أصبح اليـو قضية اجتماعية كاقتصادية هتم باؿ الكثَتين ُب الببلد 
ندكنيسيا فوسائل اإلعبلـ كثَتا ما تتناكؿ ىذه القضية ربت مسمى أالعربية كاإلسبلمية من اؼبغرب حىت 

ؿباربة الزكاج اؼببكر أك الصحة اإلقبابية فتعقد الورش كالندكات كاحملاضرات ُب كثَت من ببلد اؼبسلمُت من 
أجل حبث موضوع سن الزكاج كاؼبطالبة برفعو إٔب شبانية عشر عاما على األقل على اعتبار أف سن الطفولة 

 .كما أقرتو قوانُت األمم اؼبتحدة ىو شبانية عشر عاما
 

ـ كذلك على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ربت عنواف 31/3/2000فقد نشرت صحيفة القدس بتاريخ 
 سنة أصبحت تعم كثَتا من البلداف 18-15إف اؼبطالبة برفع سن الزكاج من "موجة إسبلمية ذبتاح اؼبغرب 

اإلسبلمية ففي اؼبغرب قدمت خطة من مئة نقطة إلصبلح كضع اؼبرأة كترمي اػبطة إٔب رفع سن الزكاج 
)" سنة بالنسبة للفتيات18-15القانونية من  تطالعنا الصحف  كُب اؼبناطق الفلسطينية كثَتان ما، (

أيضا بورشات عمل كؿباضرات عن الصحة اإلقبابية كـباطر الزكاج اؼببكر كُب هناية تلك الورشات 
. كاحملاضرات تقدـ التوصيات بضركرة رفع سن الزكاج حىت شبانية عشر عاما على األقل 

 

ُب لقد أثَت موضوع سن الزكاج ": يقوؿ الشيخ عمار بدكم ُب كتابو الزكاج اؼببكر عن ىذه القضية
 كقامت ضبلة مذىلة ترىب النساء كتركعهن من الزكاج ُب السن الشرعي اؼبسموح بو شرعا ةالسنوات األخَت

، كقانونا كأثارت بعض اعبهات زكابع مصطنعة لصد الفتيات اؼبسلمات عن طريق العفة كالعفاؼ بالزكاج
ت مئات ؿت مئات الندكات كاللقاءات ككزعت آالؼ اؼبلصقات كالشعارات اؼبلونة كاؼبصقولة كبذدكعق
ؼ الدنانَت ؼبنع الفتاة اؼبؤمنة من الزكاج ُب اؼبدة اليت شرعها الشرع كسنها القانوف كقامت تلك اغبمبلت آال

: الشرسة بالتخويف كاإلرىاب النفسي كاعتمدت على ؾبموعة من القواعد اؼبنفرة اؼبرىبة منها
  . أف اؼبوت سيكوف بانتظار الفتاة اليت تتزكج ُب سن أقل من شباين عشرة سنة-1
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.  األمراض النسائية كتوابعها-2
.  التخويف بعدـ القدرة على اغبمل-3
)" اػبركج عن قانوف األمم اؼبتحدة كتوصياهتا-4 ) .

أف سن الزكاج كاف أكؿ مدماؾ مهاصبة كؿباكلة نقد من قبل ": كبُت الشيخ عمار بدكم أيضا
فهذا السن وبمي اجملتمع من الرذيلة كاالكبراؼ كيصوف عفاؼ اغبرائر كوبصن من جريبة الزنا ، ككبلء الغرب

كدبا أف الغرب الفاجر ال يعرؼ معاين العفة كالطهارة ُب اغبياة اعبنسية كال يبإب من يعاشر فبل مانع عنده 
بأكالد اغبراـ كازدادت حاالت اإلجهاض  فامتؤلت اؼببلجئ عندىم، مىت تتزكج اؼبرأة زكاج الطهارة كالعفاؼ

بُت القاصرات حسب تسميتهم فاستحلوا اغبراـ كحرموا اغببلؿ فمنعوا الزكاج اؼببكر كجاز عندىم الزنا 
)" سنةطبس عشرةاؼببكر فقلما قبد عذراء بينهم قد ذباكزت سن  ).  

 

هبب أف يعلم أف الشريعة اإلسبلمية ٓب ربدد سنا معينا ": أما الشيخ الدكتور حساـ عفانة فيقوؿ
بالسنوات لعقد الزكاج بل أجاز صبهور الفقهاء اؼبتقدمُت زكاج الصغَت كالصغَتة أم دكف سن البلوغ كلكن 

نو ال هبوز شرعا سن إ... قوانُت األحواؿ الشخصية ُب الببلد العربية كاإلسبلمية حددت سنا معينة للزكاج
)"قانوف وبظر الزكاج قبل الثامنة عشرة ؼبا يًتتب على ذلك من مفاسد كثَتة ).  

كمن ىذه اؼبفاسد اليت تنشأ عن تأخَت سن الزكاج كما ذكرت السيدة فاطمة ؿبسن ُب كتاهبا دكر 
 :اؼبرأة اؼبسلمة كمكانتها بُت األصالة كاؼبعاصرة

جر الشباب كالفتيات إٔب االكبراؼ عن الطريق السوم كانتشار الفساد ُب اجملتمع فبا يكوف -  1)
 .لو األثر السليب على تقويض القيم كاألخبلؽ

يؤدم إٔب انتشار ظاىرة العنوسة كعزكؼ الشباب كالفتيات عن الزكاج فبا ينعكس على -  2
نفسياهتم فينعزلوف عن األسرة كاحمليط العاـ كبالتإب التقوقع حوؿ أنفسهم كالفشل ُب اؼبشاركة الفعالة ُب 

 .اجملتمع
تأخَت الزكاج عند الفتيات يؤدم إٔب تقليل نسبة اإلقباب، فكلما تأخر سن الزكاج كلما طرأ -  3

 .ضعف على البويضة كبذلك تقل نسبة إقباب أطفاؿ أقوياء كأصحاء
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كللتدليل على صحة ما سبق فقد نشرت ؾبلة تاًن األمريكية خربان مفاده أف مليونا طفل كلدكا 
)(لفتيات قاصرات ٓب يبلغن سن الثامنة عشرة كبزكاج غَت مشركع ). 

أنو من اػبطورة دبكاف رفع ":  ُب ؾبلة اإلسراء كردكربت عنواف حكم الدعوة إٔب رفع سن الزكاج
سن الزكاج كاالقبرار خلف تلك الدعوات أيا كانت أىدافها بريئة أك مشبوىة هبب أف يبقى القانوف اغبإب 

كما ىو فهو وبقق مقصد الشرع كيليب حاجة اجملتمع كوبقق مصاّب العباد فبل ضركرة شرعية كال حاجة 
تستدعي تغيَت قانوف سن الزكاج ككل ما يقولو خصـو الزكاج ُب السن الشرعي يدخل ضمن االحتماؿ 

)"كليس اليقُت كالقاعدة الشرعية تقوؿ إذا دخل على الدليل االحتماؿ بطل بو االستدالؿ ). 
 

إف قانوف األحواؿ الشخصية اػباص بسن الزكاج يسمح كال يلـز فمن ال يريد الزكاج ُب ىذا السن 
فهو غَت ؾبرب على الزكاج ُب ىذا السن أما اللواٌب يرين أف مصلحتهن الزكاج ُب ىذا السن فلماذا يبنعن من 

إذا أتاكم من ترضوف دينو كخلقو " :اغببلؿ كوباؿ بينهن كبُت اغبياة الزكجية السعيدة امتثاالن لقولو 
) اغبديث"فزكجوه ). 

 

قانوف األحواؿ الشخصية  ؼ،إف قضية ربديد سن معُت للزكاج ىي قضية شرعية بالدرجة األكٔب
 قد حدد السن الذم ال هبوز الزكاج قبلو كىو اػبامسة األردين، كاؼبعموؿ بو ُب الضفة الغربية كالقدس،

عشرة لؤلنثى كالسادسة عشرة للشاب فمن كجد أف مصلحتو تتحقق ُب الزكاج ُب ىذا السن فبل هبوز أف 
يبنع ككل أب أك أـ قادر على ربديد كضع أك حالة ابنو أك ابنتو كىو أدرل دبا يصلحها من غَته كال هبوز 
االقبرار كراء الدعوات اليت تأتينا من مقررات مؤسبرات السكاف اليت يشرؼ عليها من ال وبًتموف شريعة أك 
دينا أك سبشيا مع مقررات مؤسبر بكُت أك قرارات األمم اؼبتحدة باعتبار سن الطفولة العاؼبي ىو شبانية عشر 

للرجل كاؼبرأة مىت أدركا سن : عاما مع أف اؼبادة السادسة عشرة من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف تقوؿ
 من 2 بند38البلوغ حق التزكج كتأسيس أسرة دكف قيد بسبب العرؽ أك اعبنسية أك الدين ك كذلك اؼبادة 

تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبمكنة عمليا لكي تضمن : ـ فتقوؿ1989اتفاقية حقوؽ الطفل للعاـ 
 فيقوؿ سبنع 3أال يشًتؾ األشخاص الذين ٓب تبلغ سنهم طبس عشرة سنة اشًتاكا فعليا ُب اغبرب أما البند 

. الدكؿ األطراؼ عن ذبنيد أم شخص ٓب تبلغ سنو طبس عشرة سنة ُب قواهتا اؼبسلحة
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نو فبنوع إبعد اػبامسة عشرة سنة أما الزكاج عندىم ُب ىذا السن ؼُب اعبيش فهي ذبيز التجنيد 
!   ىبالف سن الطفولة العاؼبي ؟

 

إف الدعوة إٔب تأخَت سن الزكاج ىو انتقاص ألىلية كل من الرجل كاؼبرأة كحجر على حريتهما اليت 
 .يدعوا أصحاب دعوة تأخَت الزكاج إٔب احًتامها كصيانتها

 

ف رفع سن الزكاج لن يؤدم إال إٔب انتشار الرذيلة كىذا ما يدؿ عليو الواقع ُب اجملتمعات اليت إ"
حيث تعاين تلك اجملتمعات من اإلباحية كالشذكذ كاالكببلؿ اػبلقي كاإلجهاض للفتيات ، ترفع سن الزكاج

اللواٌب وبملن خارج إطار الزكاج ككذلك كالدة أطفاؿ غَت شرعيُت فقد نقلت ؾبلة التاًن األمريكية ربت 
كُب بريطانيا  (مليونا طفل كلدكا لقاصرات ٓب يبلغن سن شباين عشرة سنة) األطفاؿ يلدف أطفاال :عنواف

 19-15)من األطفاؿ كلدكا خارج إطار الزكاج لفتيات تًتكاح أعمارىن بُت % 87أشارت دراسة أف 
)" %62كتعد ىذه النسبة أعلى من تلك اليت سجلتها الدراسة ُب أمريكا كالبالغة  (عاما ). 

 

 أنو على اؼبطالبُت برفع سن الزكاج العمل على نبذ العادات كالتقاليد السيئة فإنٍت أرلكبناء عليو 
قدمو فاليت تفرض اؼبصاعب كالتكاليف الباىظة على الزكاج بدؿ اؼبطالبة برفع سن الزكاج كىذا خَت عمل 

كعجبا للذين يطالبوننا برفع سن الزكاج كىم ال يأمركف بسن القوانُت اليت ، ألبنائنا كبناتنا كاألجياؿ القادمة
ذبـر الزنا أك ربرمو أك تعاقب عليو ربت سن الثامنة عشرة بل كيشجعوف عليو كيفتحوف ركضات األطفاؿ 

أما ُب ببلدنا فيطالبوف ، للطالبات البلٌب يلدف خارج إطار الزكاج من أجل كضع أطفاؽبن ُب تلك الركضات
 ربت الثامنة عشرة حبجة اغبريات الشخصية فمن ابتحرًن الزكاج دكف الثامنة عشرة كعندىم يبيحوف الزف

! نتبع ؟
 

أىفىمىن يػىٍهًدم ًإلىى اٍلحىقِّ أى ىقُّ أىف يػيتَّبى ى أىمَّن الَّ يىًهدِّمى ًإالَّ أىف يػيٍهدىل فىمىا لىكيٍم كىٍيفى : قاؿ تعأب
) تىٍحكيميوفى  ). 
 
ُب ؼ...عاما( 16-15)كيرل كثَت من الباحثُت االجتماعيُت أف السن اؼبثإب للزكاج ىي مابُت )

ىذا السن يتأىل اإلنساف ُب األغلب لتحمل اؼبسؤكلية كتقدير األمور كتدبَت اؼبعاش فيما ال يتأىل دبثلو قبل 
)(ىذه السن تأىبل كامبل ). 
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: آراء بعض العلماء المعاصرين في سن الزكاج
 

إف : يقوؿالشيخ الدكتور عكرمة صبرم للقدس كالديار الفلسطينية المفتي العاـ  -1
تعأب عليها اؼبخلوقات من إنساف كحيواف كلقد كـر اهلل تبارؾ كتعأب اإلنساف كالزكاج فطرة فطر اهلل تبارؾ 

كنظم لو الزكاج من خبلؿ الشرائع كرساالت السماء كاليت آخرىا رسالة اإلسبلـ اليت ناقشت بتوسع 
 تموضوع الزكاج كفصلت فيو تفصيبل كثَتا كمن القضايا اليت ناقشها الفقهاء قضية سن الزكاج كقد استقر

معظم االجتهادات الفقهية كالقضائية ُب العهود اإلسبلمية على أف سن البلوغ ىو سن الزكاج كىو سن 
. التكليف الشرعي كُب ذلك استجابة للحاجة الطبيعية لئلنساف توافقا مع نضج األعضاء الفاعلة لذلك

لقد استجد ُب اآلكنة األخَتة موضوع رفع سن الزكاج كفقا ؼبفاىيم كجدت ُب الغرب كانسجاما 
مع الثقافة الغربية كاليت ؽبا مفاىيمها كأسسها ُب موضوع الزكاج كعاداهتا كتقاليدىا ُب العبلقة بُت اعبنسُت 

 طارإحيث تًتؾ لؤلفراد مساحة كاسعة من اغبرية ُب النظم كالقوانُت كالعادات ُب إنشاء عبلقات خارج 
 .الزكجية األمر الذم وبرمو اإلسبلـ

تباع اإلسبلـ فكرة رفع سن الزكاج سبشيا مع التوجيهات أكيتابع الشيخ قولو كقد ضبل كثَت من 
ما نتيجة الطمع أك االنبهار باغبضارة الغربية أك جريا كراء مصاّب سياسية أك اقتصادية إكالتوجهات الغربية 
. موجودة أك موعودة

إف اإلسبلـ دين وبث على العفة كالطهارة لذلك سن من التشريعات كاألكامر كالنصائح 
كالتوجيهات ما يدعم كوبافظ على ىذا التوجو كمن بينها سنة الزكاج اليت أكصلها بعض الفقهاء لدرجة 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج كمن لم ":  يقوؿالوجوب ؼبن قدر عليها كالرسوؿ 
)"يستط  فعليو بالصـو فإنو لو كجاء ىذا اػبطاب موجو للجنسُت ذكورا كإناثا فهل يعقل أف من ، (

استطاع الباءة ذكرا كاف أـ أنثى كٓب يبلغ سنا معينة كالثامنة عشرة اليت يقًتحها اؼبركجوف لفكرة رفع سن 

                                                 

 .26سبق تخريجو ص ( (



ف يصـو أك أالزكاج أف يأمركا بالقانوف أك ُب اؼبذكرات اإليضاحية ؼبن توفر لو ىذا الشرط كانعدـ السن فقط 
. الزكاجأف يقـو ُب عبلقة خارج إطار 

إف السن الذم ال يزاؿ يعتمده القانوف اؼبعموؿ بو ُب فلسطُت لغاية اآلف كىو سن اػبامسة عشرة 
ما بتزكير أكراؽ ترفع إللفتاة كالسادسة عشرة للرجل كيوجد من الناس من وباكلوف االلتفاؼ عليو كاالحتياؿ 

ٔب مشاكل إسن الشباب أك بإجراء عقود شرعيو بإهباب كقبوؿ خارج إطار القانوف كاحملاكم فبا يؤدم 
كخبلفات ُب كثَت من األحياف فكيف إذا ًب تأجيل سن ذلك الزكاج ألربع سنوات على األقل فماذا يبكن 

! أف وبدث ؟
 

يستطيع اإلنساف أف يؤجل زكاجو بنفسو كيستطيع أكلياء األمور تلمس مصاّب أبنائهم من حيث 
ك تأخَته كلكن دكف إلزاـ الناس بقانوف سوؼ يضطركف ؼبخالفتو دع عنك ما ينتج عن ذلك أتقدًن الزكاج 

. من مشاكل كخبلفات كخصومات
إنٍت أرل أف يرتبط سن الزكاج كحد أدىن بالبلوغ كىو قريب جدا من اػبامسة عشرة لؤلنثى 

عرؼ بظركفو كحاجاتو كمصاغبو أكالسادسة عشرة للذكر كلئلنساف أف يؤخر زكاج نفسو كما يشاء كىو 
كعليو ال أرل أف ربديد سن البلوغ يعترب زكاجا مبكرا بل أرل أف الزكاج اؼببكر ىو الذم يكوف دكف سن 

 .البلوغ كال أؤيد ىذا الزكاج كال أفيت بو
أما إذا خضعنا للسن الذم حددتو قوانُت األمم اؼبتحدة كىو شباين عشرة سنة يعترب الزكاج حُت 

سن البلوغ زكاجا مبكرا كىذا أمر ىبالف الفطرة اإلنسانية فهل يعقل أف سبتد الطفولة إٔب سن الثامنة عشرة 
! ؟

إف ىذا التحديد لسن الطفولة أمر مرفوض كال نسلم بو كيتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 
. اليت تعترب سن البلوغ ىو سن التكليف الشرعي

ىذا ما تطمئن إليو النفس كما ينسجم مع القرآف الكرًن كالسنة النبوية كثقافة كفكر األمة 
اإلسبلمية ككل شخص أعلم بظركفو كحاجاتو الشخصية اليت تتوافق مع مصاغبو كأحكاـ اهلل تبارؾ 

)كتعأب ) .
يقوؿ - من خبلؿ فبارستو ؼبهنة القضاء- قاضي القدس الشرعي الشيخ يعقوب شبانة -2

من اؼبعلـو أف نصوص الشريعة اإلسبلمية الغراء ٓب ربدد سنا معينا إلجراء عقد الزكاج ": حوؿ ىذا اؼبوضوع
كأف صبهور فقهاء ىذه األمة قد قالوا بصحة زكاج الصغار الذين ىم دكف سن البلوغ كمع ذلك فإف قانوف 

شًتط ُب أىلية الزكاج أف يكوف اػباطب كاؼبخطوبة أنو م ) علىاؼبؤقت قد نصاألردين األحواؿ الشخصية 
بل نص أيضا على ، (عاقلُت كأف يتم اػباطب السادسة عشرة كأف تتم اؼبخطوبة اػبامسة عشرة من العمر
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أم أف القانوف  ، من نفس القانوف البند األكؿ34فساد العقد إذا ًب قبل ىذا السن كفق ما كرد ُب اؼبادة 
قد أخذ منتهى سن البلوغ لؤلنثى اليت قد تبلغ قبل ىذا السن كفق ما تؤكده الدراسات اليت الحظت أف 

سن البلوغ ُب ىذه الببلد يبدأ من التاسعة بالنسبة لؤلنثى كمن الثانية عشرة بالنسبة للذكر كبذلك يتبُت أف 
قانوف األحواؿ الشخصية يرل عدـ صحة عقد زكاج الصغار أخذا برأم ابن شربمة كالبيت خبلفا للجمهور 

. الذم يرل صحة عقد زكاج الصغار 
فبا سبق يتبُت أف اؼبغالطة كتسمية من هبرم عقد زكاجها ُب سن اػبامسة عشرة أك قبل إكماؽبا 

فالسن الذم ، الثامنة عشرة سنة من عمرىا بأنو زكاج مبكر قوؿ ال يستند إٔب قاعدة علمية أك شرعية
 تصبح فيو الطفلة فتاة بالغة توافرت فيها أىلية الزكاج ذمالبلوغ أم السن اؿسن حدده القانوف ىو منتهى 

من الناحية النفسية كاعبسدية ككذلك الطفل الذكر عندما يبلغ السادسة عشرة من العمر يكوف قد أصبح 
. "رجبل قادرا على أعماؿ األسرة كالقياـ دبسؤكلياهتا

 

 :إف الدعوة إٔب تأخَت سن الزكاج أمر مرفوض كذلك ؼبايلي " :كيتابع الشيخ قولو
 

 ُب ىذه الدعوة انتقاص من أىلية الرجل كاؼبرأة اليت جاءت الشرائع كلها دبراعاهتا بل إف ُب :أكال
. تأخَت سن الزكاج حجر على حرية كل من اؼبرأة كالرجل اليت ينادم هبا أصحاب ىذه الدعوة اؼبغرضة

.  إف فكرة تأخَت سن الزكاج ىي فكرة بعيدة عن ؾبتمعنا كقيمنا كعاداتنا اإلسبلمية:ثانيا
 إف الديانات السماكية األخرل كالقوانُت الغربية اؼبعموؿ هبا ُب بعض الدكؿ الغربية قد :ثالثا

حددت سنا للزكاج ففي شريعة اليهود حدد سن الزكاج إٔب اثنيت عشرة سنة لؤلنثى كالرجل ثبلث عشرة 
. كالقانوف الفرنسي جعل سن الزكاج للمرأة طبسة عشر عاما كللرجل شبانية عشرة سنة من العمر، سنة

 إف تأخَت سن الزكاج يتعارض مع الفطرة ألف الغريزة من أقول النوازع اليت تعصف بالنفوس :رابعا
أك دعوة للشباب ، البشرية كُب تأخَت تلبية ىذا األمر إضرار بالنفوس كتوليد كبت غَت ؿبمود العواقب

ف الدعوة إٔب تأخَت سن إكالشابات للجوء إٔب الفواحش كالعياذ باهلل تلبية ؽبذه الدكاعي كبعبارة أخرل ؼ
ًإفَّ :قاؿ تعأب، مبا ىي دعوة لنشر الفواحش ُب اجملتمع كقد توعد اهلل على ذلك أشد العذابإالزكاج 

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىاللَّوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم  الًَّذينى ييًحبُّوفى أىف تىًشي ى اٍلفىاً شىةي ًفي الًَّذينى آمىنيوا لىهيٍم عىذىابه أىلًيمه ًفي الدُّ
) الى تػىٍعلىميوفى  ).  

 

ككأنو الشغل الشاغل للمجتمع  (أك الزكاج اؼببكر)إف اإلغراؽ ُب طرح موضوع رفع سن الزكاج 
إف اؼبراقب لعقود الزكاج اليت ذبريها احملاكم الشرعية يرل أنو على الرغم من أف : أبلغ جواب عليو ىو ما يلي

القانوف أجاز عقد الزكاج إذا بلغت اؼبرأة طبسة عشر عامان كللرجل إذا بلغ السادسة عشرة من عمره فإف 
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حاالت الزكاج ُب ىذا العمر ال تكاد تذكر كذلك ألسباب كثَتة منها أسباب اقتصادية كأخرل اجتماعية 
أم أنو عمليا فإف معظم حاالت الزكاج تتم ُب سن الثامنة عشرة فأكثر للمرأة ...كأخرل فكرية كثقافية

. كفوؽ العشرين بالنسبة للرجل
 

كأخَتا فإف الدعوة إٔب تأخَت سن الزكاج ىي سبرير ؼبؤامرة ديبوغرافية هتدؼ إٔب رفع سن اػبصوبة فبا 
لذلك أحث على الزكاج اؼببكر امتثاالن ، يؤدم إٔب تقليل النسل كبالتإب تغيَت الًتكيبة السكانية ُب اجملتمع

)"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج" :لقوؿ الرسوؿ  كعليو فإنو ال ،  اغبديث(
الزكاج ألف ُب ذلك معارضة ألحد أىم الكليات اػبمس اليت جاءت ًسن ف تأخَت كهبوز مطلقا سىن قاف

)الشريعة دبراعاهتا أال كىي النسل كطريق احملافظة عليو ىو الزكاج ). 
 

أخصائي أمراض النسائية كالوالدة كالعقم ُب مدينة  - بركاتعبد ال ني الدكتور  مزة    -3
 -.القدس

 

  ما العوامل اليت تؤثر على نضوج الفىت أك الفتاة ُب مرحلة البلوغ؟:السؤاؿ األكؿ

 

،  إف اهلل تعأب عندما خلق اإلنساف جعل اغبد مابُت الطفولة كالرجولة ىو سن البلوغ:الجواب
فالفتاة أك الفىت عندما يصل إٔب ىذه اؼبرحلة يكوف قد نضج جسميا كعقليا للمرحلة القادمة من اغبياة 

كيعود ىذا النضوج إٔب . كىي الرجولة بالنسبة للفىت كالقياـ بأعباء الزكجية كما تتطلبو من أمور بالنسبة للفتاة
نوع الثقافة اليت يتلقاىا الشاب أك الفتاة قبل ىذه اؼبرحلة من البيت كاألسرة كاؼبدرسة كاجملتمع من توجيو إٔب 

 .الدكر األساسي لكل منهما ُب ىذه اغبياة
 

فقديبا كاف الشاب يؤىل ألف يكوف رجبل ُب سن مبكرة أم بعد البلوغ مباشرة يبارس حياتو 
كرجل مكلف باألحكاـ الشرعية من قبل اهلل تعأب فكاف يتعلم كيعمل كيتزكج كىبرج إٔب اعبهاد كغَت ذلك 

 ُب جيش كبَت حملاربة  يرسلو الرسوؿ فهذا أسامة بن زيد ، من األعماؿ اليت تدؿ على ربملو للمسؤكلية
كفيو عدد كبَت من كبار الصحابة كٓب يتجاكز أسامة السابعة عشرة من العمر ككذلك طارؽ بن زياد ، الرـك

كؿبمد الفاتح كغَتىم من القادة الشباب الذين قادكا مسَتة الفتح اإلسبلمي شرقا كغربا فالثقافة اليت تلقاىا 
ف يكونوا رجاؿ أىؤالء الشباب القادة العظاـ ىي اليت بنت شخصيتهم كصرفت اىتمامهم كاىتماـ أمثاؽبم ب

أما اليـو فإف الثقافة اؼبائعة اليت ينشأ عليها أبناؤنا كبناتنا ذبعلهم ، دكلة ضبلوا رسالة اإلسبلـ إٔب العآب
يتصرفوف تصرؼ األطفاؿ حىت بعد البلوغ كذبعلهم يصرفوف اىتماماهتم ُب أمور ال تتناسب كدكرىم ُب 
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اغبياة العملية كحىت اآلباء كاألمهات فإهنم ينظركف إليهم كيعاملوهنم كأطفاؿ فبا يفقدىم الثقة بشخصيتهم 
. كهبعلهم غَت قادرين على ربمل اؼبسؤكلية كاالستعداد ألداء دكرىم ُب اغبياة

  ما رأيك بظاىرة أك قضية الزكاج اؼببكر؟:السؤاؿ الثاني

 

إف طريقة اغبياة اإلسبلمية زبتلف عن طريقة اغبياة الغربية تبعا الختبلؼ عقيدة كل   :الجواب
منهما كفكره عن اغبياة فلذلك نرل أف نظرة الغرب إٔب قضية الزكاج اؼببكر تنبع من طريقة حياهتم كنظرهتم 

فنظرهتم إٔب اؼبرأة مثبل ىي لقضاء الشهوة كاالستمتاع اعبنسي كىذا ما نشاىده ، ٔب كل من الرجل كاؼبرأة إ
ُب اإلعبلنات التجارية كُب األعماؿ اليت تقـو هبا اؼبرأة عندىم ُب كثَت من األحواؿ فهي سلعو ذبارية كأية 

فمثبل إف إشباع ، سلعة أخرل فإذا ما انعدـ الطلب عليها فإهنم يتخلوف عنها فَتموهنا على قارعة الطريق
غريزة النوع عندىم قد يتم ُب غَت الزكاج كىو أمر مشركع وبميو القانوف تبعا للحرية الشخصية اليت يؤمنوف 

هبا كيدعوف إليها فيستطيع الشاب أك الفتاة إقامة عبلقات جنسية ُب سن مبكرة حبماية من القانوف 
بينما إقامة مثل ىذه العبلقة اعبنسية خارج إطار الزكاج أمر حرمو اإلسبلـ كيعترب جريبة من ، كتشجيعو 

اعبرائم اليت يعاقب عليها باعبلد أك الرجم كال يقبلها اؼبسلموف بأم حاؿ من األحواؿ لذلك نرل اإلسبلـ 
منع كل ما يؤدم إٔب الصلة اعبنسية غَت اؼبشركعة كىبرج أيا من اؼبرأة كالرجل عن النظاـ اػباص لغريزة النوع 

كشدد ُب ىذا اؼبنع فجعل العفة أمرا كاجبا ألف ماال يتم الواجب إال بو فهو كاجب كحدد لذلك أحكاما 
 .شرعية معينة كثَتة

 

فقلما ، فعندىم سبارس األنثى العملية اعبنسية ُب سن مبكرة اثٍت عشر عاما أك ثبلثة عشر عاما
ذبد ُب ؾبتمع مثل اجملتمع الربيطاين أك الفرنسي عذراكات كينتج عندىم تبعا لذلك اغبمل اؼببكر أك ضبل 
اؼبراىقات بصورة كبَتة كبطريقة غَت شرعية فلماذا ال يكوف ذلك عندنا كلكن بطريقة شرعية مباحة كعلى 

 .رسولو صلى اهلل عليو كسلمكسنة سنة اهلل 
 

ف النظرة اؼبتفقة مع كاقع اإلنساف كغرائزه ىي نظرة إلذلك ؼ، كيتابع الدكتور ضبزة بركات حديثو
كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان : اإلسبلـ اليت توجد السعادة كالطمأنينة كما قاؿ تعأب

يىاتو لِّقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى هىا كىجىعىلى بػىيػٍ ) لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ  بأف حصر عبلقة (
الذكورة كاألنوثة ُب الزكاج فقط ٍب منع ما يؤدم إٔب إثارة ىذا اؼبظهر الغريزم ككضع لذلك أحكاما شرعية 

إف من يعارضوف الزكاج ، كحد حدكدا كفرض عقوبات كل ذلك ليبقى اجملتمع مطمئنا معاَب من كل نقيصة
اؼببكر هبب أف يعلموا أف نظرة الغرب إٔب اؼبرأة قد يكوف ؽبا بداية كلكنها ليست ؽبا هناية فيما ينشأ عنها 

ف األمر ال يعدكا أف تقلدىم ُب زيها أك مظهرىا كعملها ٍب أيظنو ىؤالء اؼبقلدكف  من مشاكل كجرائم كما

                                                 

، اآلية  ( (  .21سورة الرـك



ال تبقى ؽبا خصوصيتها فهم إما كانبوف أك مضبوعوف أك دجالوف فاسدكف إف ىذه اغبياة الغربية ال تليق 
ف أىداؼ ىذه الدعوات بُت اؼبسلمُت إمبا ىي جزء من العمل الدائم إبكرًن فكيف تليق بأمة اإلسبلـ ك

 .كاغبرب اؼبستمرة اليت يشنها الكفار على اإلسبلـ كأىلو 
 

إف ُب الزكاج اؼببكر حل ؼبشاكل اؼبراىقُت اعبنسية فحاجة الشباب للزكاج حاجة ملحة كخَت 
عبلج ؼبشاكل اؼبراىقُت ىو الزكاج ففيو السكن النفسي كاإلشباع الغريزم كاإلحساس بالرجولة كالشعور 

 .باالرتياح كالطمأنينة
 

  ىل ىناؾ أضرار مباشرة من الزكاج اؼببكر؟:السؤاؿ الثالث

 

من خبلؿ ذبربيت كطبيب أخصائي أمراض نسائية ككالدة كعقم ٓب أصادؼ حاالت   :الجواب
ف مشاكل اغبمل كالوالدة تكوف ُب سن إ كاف سببها الزكاج ُب سن مبكرة بل على العكس ؼ،مرضية شاذة

فحاالت اغبمل كالوالدة اليت أشرفت عليها ُب ىذه السن اؼببكرة كانت طبيعية ،  سنة فما فوؽ(25-30)
كال زبتلف ُب مشاكلها عن اغبمل ُب سنُت أخرل ال ُب اغبمل كال ُب الوالدة كال بعد الوالدة من رضاعة 

كعناية كذلك لوجود الًتابط األسرم اؼبوجود ُب ؾبتمعنا كهلل اغبمد األمر اؼبفقود ُب اجملتمعات الغربية كالذم 
مع العلم إنٍت أزاكؿ مهنيت ، يساعد األـ كيوفر ؽبا اػبربة كالعناية ُب صبيع اؼبراحل من ضبل ككالدة كرضاعة

 ُب أؼبانيا الغربية ٍب ُب القدس كمستشفياهتا كقد كاجهتٍت .ـ1976ىذه ُب األمراض النسائية منذ سنة 
 عاما ككانت كالدات طبيعية كدكف اللجوء إٔب عمليات (14-13)حاالت كالدة ُب أؼبانيا لفتيات ُب عمر 

كأما ُب مدينة القدس حيث مكاف عملي ، قيصرية كٓب ربدث مشاكل أثناء اغبمل كال بعد الوالدة أيضا
ف الزكاج اؼببكر ٓب يكن فيو مشاكل خاصة بل إف مشاكل اغبمل كالوالدة أفسجبلت اؼبرضى لدم تشهد ب

 .متشاهبة ُب كل األعمار كال يوجد ؽبذا الزكاج سلبيات خاصة بو دكف سواه
 

كعليو فإنٍت أنصح بالزكاج اؼببكر الذم حض عليو اإلسبلـ كلكن بعد أف يعطى الشاب أك الفتاة 
الثقافة اؼبطلوبة حىت يكوف رجبل كتكوف الفتاة زكجة كأما كربة بيت ُب سن مبكرة كىذا يتطلب عناية 

رظبو ؽبا  كتوجيها من البيت كاألسرة كيتطلب مناىج تربوية تركز على دكر اؼبرأة األساس ُب اجملتمع كما
 .اإلسبلـ من أهنا زكجة كأـ كربة بيت

 

كأما السلبيات فإهنا إذا ما ظهرت ُب بعض اغباالت فإهنا تكوف نتيجة عدـ كجود الثقافة اؼبتعلقة 
باغبياة الزكجية أك ضعف االىتماـ بالنواحي الصحية بالنسبة للمرأة أما من ناحية طبية فالسلبيات للزكاج 

فنحن ُب ؾبالنا ، اؼببكر عادية مثل الزكاج ُب أم عمر من األعمار كال دخل للسن ُب مثل ىذه السلبيات
 عاما ىي نفسها 18كاختصاصنا نواجو سلبيات كمضاعفات للزكاج كاغبمل كالوالدة ُب أعمار قبل سن 

. كنفس سببها اليت نواجهها عند سن العشرين كبعده



فاغبملة ضد الزكاج اؼببكر تناسب ؾبتمعات غَت ؾبتمعاتنا اإلسبلمية كىي دعوة غربية تنفع 
اجملتمعات الغربية اليت انطلقت منها كال حاجة لنا دبثل ىذه الدعوات فبل يوجد مقارنة بُت ؾبتمعاتنا 

كؾبتمعاهتم فلنا أخبلقنا كلنا ديننا كلنا أحكامنا اػباصة اؼبتميزة اليت ربفظ لؤلنثى عرضها كشرفها ككرامتها 
 .كأنوثتها لتؤدم دكرىا ُب اغبياة كما أراد اهلل تعأب

 

فالسن الشرعي اغبإب ، ككذلك فإنو ال حاجة من ناحية طبية لرفع سن الزكاج إٔب شبانية عشر عاما
كىو طبس عشرة سنة لؤلنثى كست عشرة سنة للذكر سن مناسب للزكاج كليس فيو أية مضاعفات أك 

)مشاكل أك سلبيات خاصة بو تؤثر على األنثى أك الشاب ) .
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 :حوؿ الزكاج اؼببكر

 

كثر اغبديث باآلكنة األخَتة حوؿ الزكاج كعقدت اؼبؤسبرات اليت حبثت شؤكف اؼبرأة ُب أكثر من 
مكاف ُب العآب كدار اػببلؼ كالنقاش خبصوص الزكاج اؼببكر كارتفعت األصوات اليت تنادم إٔب تأخَت سن 

الزكاج إٔب شبانية عشر عاما أك تسعة عشر عاما أك اثنُت كعشرين عاما حسب ما تبنتو بعض قوانُت 
األحواؿ الشخصية ُب بعض الدكؿ العربية كاعبزائر مثبل اليت جعلت مبدأ سن الزكاج تسعة عشر عاما 

 .مدعُت أف اؼبصلحة ُب تأخَت سن الزكاج
 

كمن خبلؿ استعراض النصوص اؼبتعلقة هبذا األمر فقد حثت اآليات كاألحاديث على الزكاج 
كىأىنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمنكيٍم كىالصَّاًلًحينى ًمٍن ًعبىادًكيٍم : مبكرا حيث قاؿ سبحانو كتعأب ُب كتابو العزيز

ًإمىاًئكيمٍ  ) كى إذا أتاكم من ": زكج ؽبا سواء كانت صغَتة أـ كبَتة كقولو  كاألًن ىي اليت ال. (
)"ترضوف خلقو كدينو فزكجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض كفساد عريض ). 

 

 كأنا ابنة ست كبنى بي كأنا ابنة خطبني رسوؿ اهلل " :كقوؿ أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها
)"تس  تزكجوا الولود الودكد فإني ":  على الزكاج دكف ربديد أم سن فقاؿكقد حث النيب ، (

                                                 

 .20/3/2005مقابلة شخصية م  الدكتور  مزة في مكتبو في القدس بتاريخ  ( (

 .32سورة النور، اآلية  ( (

 .33سبق تخريجو ص ( (

 كمسلم في كتاب. 1973، ص5، ج(4840)رقم الحديث:باب نكاح الرجل كلده الص ار/كتاب النكاح/ركاه البخارم ( (
 .1038، ص2، ج(1422)رقم الحديث: باب تزكيج األب البكر الص يرة/         النكاح



)"مكاثر بكم األمم يـو القيامة كأف ىذه األمة ىي أمة اعبهاد إٔب يـو القيامة لنشر دعوة اإلسبلـ ، (
. باغبق فيجب تكثَت سوادىا حىت تستطيع أف تقـو بواجبها ُب نشر اإلسبلـ كضباية دكلتو

كمن اعبدير بالذكر أف ُب تأخَت سن الزكاج فتنة كربل خاصة ُب عهد التربج كاالختبلط الذم 
يؤدم إٔب نتائج ال ربمد عقباىا ُب عآب االنًتنت كالقنوات الفضائية اليت تنقل عبلقة الرجل باؼبرأة على كبو 

 .مثَت فبا يؤدم بالتإب إٔب الفتنة كالفاحشة
 اكتماؿ سن أىلية الزكاج طبسة عشر عاما للفتاة قبلكبناء على ذلك فإف الزكاج اؼببكر ال يتم إال 

ك إف الضركرات اػبمس كمنها اعبنس ، اغبد األعلى لو اثٍت عشر عاماكاليت مبدأ سن بلوغها تسع سنوات 
فهل تبقى الفتاة ، اليت وبتاج إليها اإلنساف حاجتو إٔب طعامو كشرابو كإشباعها ضركرة من ضركرات اغبياة

 تنتظر كتًتقب إٔب أف يأٌب اليـو اؼبوعود للزكاج؟

   إف البنت ربتاج إٔب إشباع رغباهتا اعبنسية كُب ظل عهد الفوضى كاالكبطاط           
يا ": قاؿ ، كاالختبلط الذم هنى عنو الشارع اغبكيم حيث حث على الزكاج دكف ربديد سن معينة

)"معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج كمن لم يستط  فعليو بالصـو فإنو لو كجاء ) 
ٔب شبانية عشر إكاػبطاب موجو للذكر كاألنثى على حد سواء كبناء على ذلك فبل حاجة لرفع سن الزكاج 

. عاما
 : مفتي محاف ة راـ اهلل الشرعي يقوؿالشيخ جماؿ محمد أ مد بواطنو-  5

قد يغيب عن كثَت من كاضعي القوانُت ُب ببلد العرب كاؼبسلمُت أف للمجتمع اإلسبلمي 
خصوصيتو ُب العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ، كأف ما يصلح للغرب أك الشرؽ ال يصلح بالضركرة جملتمعاتنا، 
هلك، كمن ذلك تقليدىم ُب ربديد سن الزكاج، فالقـو 

ي
دمر كاؼب

ي
كمن ىنا يأٌب التقليد األعمى، كاالنقياد اؼب

ؽبم مربراهتم اليت ليست عندنا، كاليت من أنبها أفَّ الزكج غَت مكلف بالنفقة على الزكجة، كطبيعة اغبياة 
عندىم متشابكة كمعقدة، كاغبياة عندنا أسهل بكثَت، كال أعٍت اغبياة اؼبادية كحدىا، كامٌبا أعٍت طبيعة 

اجملتمع اؼبتحلل، كطبيعة اغبياة األسرية غَت اؼبًتابطة، كانتشار اعبريبة كسهولة القتل كغَت ذلك من الفركقات 
. الشاسعة

إفَّ النصوص الشرعية ُب كتاب اهلل : كبشأف اؼبوضوع الذم كبن بصدده أستطيع القوؿ ببل تردد 
تعأب كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم قد خلت من ربديد سٌن الزكاج للمرأة كالرجل كجاء األمر مطلقا، 

ٌددو ال بٌد أف يقع ُب احملاذير اآلتية : كمن ىنا فإٌف أم ؿبي
. ػ ذباكز النصوص الشرعية، كعدـ التقيد هبا1

                                                 

 .28سبق تخريجو ص ( (

 .26سبق تخريجو ص ( (



ػ ربرًن ما أحلو اهلل، كىذه جريبة ُب حق الشرع الذم ما جاء إال باؼبصاّب كدبا ىو مبلئم ككيف 2
أال يعلم من خلق كىو اللطيف  ): زيلػال؛ كالبشر خلق اهلل، كالشرع شرع اهلل، كىو القائل ُب ؿبكم النت

)( الخبير ) .
ػ ـبالفة الفطرة البشرية، كالتجٍت على الغريزة اعبنسية، فمن اؼبعلـو أفَّ سن البلوغ ػ ُب الغالب ػ 3

لؤلنثى ثبلث عشرة سنة، قد تزيد قليبل، أك تنقص قليبل، كللذكر أربع عشرة، قد تزيد قليبل، فلماذا نكبت 
الغريزة أربع سنوات ؼبن يبلك، كؼبن سبلك القدرة على ربمل أعباء اغبياة الزكجية؟ كؼباذا نظلم من ىو ُب 

أمٌس اغباجة للزكاج؟ 
ػ إٌف ربديد سن الزكاج ىو تسوية بُت صبيع اغباالت، كىذا ظلم كقسوة، فمن ىو على مقاعد 4

الدراسة مثبل ليس كمن ترؾ الدراسة، كيعمل، أك تعمل، كليس عندىم استعداد ذىٍت أك نفسي إلكماؿ 
. الدراسة

غبلؽ باب اغببلؿ فتح ألبواب اغبراـ على مصاريعها كخباصة ُب زمن عٌم فيو الفساد، إػ إٌف 5
. كغدت فبارسة الرذيلة سهلة كميسرة

إنٍت من خبلؿ طرحي ىذا ال أدعو إٔب الفوضى كال فتح األبواب دكف قيود أماـ الزكاج، كإمبا 
: أىدؼ فيما أىدؼ إليو إٔب

 ػ ؿباصرة الزكاج العرُب، كفتح األبواب أماـ الزكاج عن طريق احملاكم الشرعية، ضمانا للحقوؽ، 1
كسبشيا مع قانوف األحواؿ الشخصية اؼبعموؿ بو ُب ديارنا العامرة فلسطُت، فالدالئل تشَت إٔب كجود حاالت 

.  من الزكاج العرُب ُب اجملتمع الفلسطيٍت كالزيادة ُب اطراد
. ػ الوقوؼ عند حدكد الشرع كالتقيد بأحكامو2
.  األبناء كالبنات كالقياـ بدكرىم ُب حكمة كرضبةقػ ربمل اآلباء كاألمهات كاجباهتم ذبا3
ػ التسهيل للحبلؿ كتيسَته كخباصة الزكاج كفق الشركط كالضوابط الشرعية ُب العقد كُب 4

كأنكحوا األيامى منكم كالٌصالحينى من عبادكم كإمائكم إف يكونوا فيقراءى ): اؼبتعاقدين، فاهلل تعأب يقوؿ
)( يي نًهمي اهلل من فضلو، كاهلل كاس  عليم ) : كُب صحيح السنة يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم. (

يا معشر الٌشباب من استطاعى منكم الباءة فليتزكج، فإنو أغضُّ للبصر كأ صني للفرج، كمن لم 
) (يستط  فعليو بالصـو ، فإنو لو كجاء  كاػبطاب ىنا كقع للشباب؛ ألهنم مظنة الشهوة للنساء . (

. أكثر من غَتىم، كىم أقل اتزانا كربكما بالشهوة، كيغلب عليهم االندفاع كسوء التقدير لعواقب األمور

                                                 

 .14سورة الملك، اآلية  ( (

 .32سورة النور، اآلية  ( (

 .26سبق تخريجو ص ( (



ػ الكف عن التشبو باآلخرين، كعدـ استَتاد ما ال يلزمنا من التشريعات كالنظم كالنظريات، 5
. كخباصة أٌف اجملتمعات األخرل قد أفلست ُب ىذه النواحي

:   أقوؿالثامنة عشرةكلكل من ينادكف برفع سن الزكاج للمرأة كللرجل إٔب سن 
هبب أال يغيب عن أعينكم كال عن عقولكم كأفكاركم كضمائركم أفَّ نسبة من ضبلن من السِّفاح 

 بشهادة القـو أنفسهم ُب الواليات اؼبتحدة كُب أكركبا ( %56) يزيد عن ةكأجهضن قبل سن السابعة عشر
كغَتىا، فأيهما أفضل كأكـر كأشرؼ للفتاة كألىلها الزكاج الٌشرعي أـ الٌسفاح كاإلجهاض؟ كىل تريدكف 

كفاكم تغريبا جملتمعاتكم فقد جعلتم منها ًمٍسخىان، فبل ىي !! جملتمعاتنا أف تكوف كذلك ؟ فهل من ؾبيب
بقيت على ثوابتها كال ىي غبقت باجملتمعات اليت تنشدكهنا كما تزعموف، اتقوا اهلل، ُب مدارسنا الفلسطينية 

كبُت بنات اؼبسلمُت حوامل من السفاح، كبعضهن عقد عليها أحد السفلة عقدا عرفيا باشره بنفسو، 
كأشهد عليو اثنُت من أصدقائو الزناة، كىذا عقد باطل؛ ألنو فقد الشركط، كتوفرت فيو اؼبوانع، كما يتٌم 

على أثره من صباع ىو زىن، فماذا أنتم قائلوف هلل رٌب العاؼبُت؟ كدباذا ستجيبوف اهلل تعأب حُت يسألكم عن 
ىذا الذنب العظيم؟ 

هبب أف يتمَّ حبث كل حالة زكاج على ًحدة، فبعضهم قد تتهيأ لو أسباب الزكاج قبل : اػببلصة
اغبالة العقلية كالنفسية : الثامنة عشرة، كبعضهم ليس كذلك، كمن الظلم التعميم، كأقصد باألسباب

كالثقافية كاؼبالية كاعبسمية، كأكلياء األمر خَت من يرل كوبٌدد الٌصاغبُت للزكاج من غَتىم، كزكاج النيب صلى 
اهلل عليو كسلم كصحابتو الكراـ كمن تبعهم بإحساف على خبلؼ توجهكم غَت اؼبوفق، كاهلل ػ تعأب ػ ال 

ىبتار لنبيو إال األفضل كاألكمل، كقضاة احملاكم الشَّرعية نثق هبم كبعلمهم كخبربهتم ُب ىذا اجملاؿ إذا كيًكلى 
)إليهم األمر ُب ربديد سن الزكاج، كل حالة على ًحدة ) .

باعتقادم أف الزكاج اؼببكر يعكس : تقوؿ جامعة القدس –الدكتورة صفاء عودة - 6
كلو كنت دبوقع سلطة كمسؤكلية ُب ىذا الشأف لقمت دبنع الزكاج . سلبيان على األفراد كاجملتمعات

 .قبل سن العشرين
ال أستطيع أف أجد أية إهبابية كاحدة للزكاج اؼببكر كإمبا العديد من االنعكاسات السلبية 

 .خصوصان على اؼبستول اجملتمعي أكثر منو على اؼبستول الفردم
الزكاج اؼببكر وبوؿ دكف إكماؿ الدراسة كالتأىيل العلمي فبا يعٍت آباء كأمهات -   1

غَت قادرين على تربية جيل صاّب الفتقارىم إٔب العلم كاؼبعرفة، كُب حالة فشل اغبياة الزكجية 
أما األـ اؼبتعلمة . كاالنفصاؿ أك موت الزكج تصبح اؼبرأة كأطفاؽبا عالة على عائلتها كعلى اجملتمع

 .كاؼبتأىلة مهنيان فتستطيع أف تنقذ أطفاؽبا كنفسها من الضياع
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 .الزكاج اؼببكر ينجم عنو كثَت من اؼبشاكل االجتماعية كحاالت الطبلؽ-   2
 

الزكاج اؼببكر يؤدم إٔب كرب حجم العائلة حيث تكوف فرصة إقباب عدد كبَت من -   3
ككرب حجم العائلة بالتإب يؤدم إٔب عبء مإب كبَت يقع . األطفاؿ لدل اؼبتزكجُت ُب جيل أقل

على كاىل الزكج كيؤدم أيضان إٔب عبء على الدكلة من حيث زيادة عدد اؼبدارس كاؼبستشفيات 
 .كاإلسكاف كصبيع اػبدمات اليت تقدمها الدكلة لؤلفراد

 

الزكاج اؼببكر يبنع من أف يعيش الفرد حياتو الطبيعية جبميع مراحلها بشكل -   4
حيث يتم تزكيج الصغار قبل أف وبصلوا على ما وبتاجونو من لعب كنشاط كألعاب مع . صحيح

أصدقائهم كىذا يلغي فًتة تطورية نفسية مهمة ُب حياة األبوين حيث يتم ربملهم اؼبسؤكلية ُب 
 .الوقت الذم كاف من اؼبفركض أف يستمتعوا دبراحل مبوىم

 

الزكاج اؼببكر كاغبمل كالوالدة بسن مبكر تضر جبسم األـ كربكم على األـ -   5
بالشيخوخة اؼببكرة حيث من اؼبمكن أف تصبح جٌدة كىي ُب الثبلثينيات من عمرىا ُب حالة 

 .زكاج ابنتها زكاجان مبكران أيضان 
 

الزكاج اؼببكر ال يعطي الفرد الفرصة أف ىبتار شريك حياتو بنفسو حيث يتم الزكاج -   6
اؼببكر عن طريق اختيار الوالدين لشريك حياة ابنتهم أك ابنهم فبا يعٍت أف ىناؾ إمكانية أف ال 

يكوف أم رضا عن شريك اغبياة لبقية العمر ألف صغار السن غَت قادرين كثَتان على االختيار أك 
 .أف معظمهم ال يتم إعطاؤىم فرصة االختيار

 
  .جامعة القدس- الدكتور سمير شقير -  7

 

 :أشار الدكتور ظبَت شقَت أف من إهبابيات الزكاج اؼببكر
 

فرصة لًتبية األطفاؿ ُب فًتة عمرية يكوف فيها الزكجاف دبرحلة الشباب اؼببكر كىي (  1
تتميز من بُت ما تتميز بو القوة كالنشاط فبا ينعكس إهبابيان على األطفاؿ ُب توفَت اغباجات 

 .األساسية
يشعر الزكجاف بالرضا كربقيق الذات كتقدير الذات مثبلن يشعر كل منهما أنو لوال (  2

أنو ذك قيمة ؼبا كاف تزكج مبكران كخاصة الفتاة اليت تشعر دبزايا لديها كإال ما كانت تتزكج ُب ىذا 
 .العمر اؼببكر



  الزكاج اؼببكر يعٍت من حيث الزمن كجود سنوات قادمة طويلة نسبيان للتخطيط كبناء (3
 .(أْب...أطفاؿ، منزؿ، مشركع اقتصادم، مشركع تعليمي )أسرة 

ىبفض من احتماالت االكبراؼ، خاصة ُب الوقت اغباضر فإف إمكانات االكبراؼ (  4
سهلة نسبيا، أيضان ضعف قدرة األب على السيطرة على البنت بسبب القوانُت اؼبعموؿ هبا ُب 

 .منطقة القدس
 

 :كمن سلبيات الزكاج اؼببكر
 

 .عدـ كجود النضج كاػبربة الكافية للقياـ بأدكار األسرة(  1
وبد من فرص التعليم كخاصة لئلناث حيث نبلحظ نقص ُب التخصصات اػباصة (  2

 .بالنساء مثل الطب النسائي كالتوليد كالطب النفسي
 . سنة35-25أشارت دراسات أف الفًتة اؼبناسبة لئلقباب ىي ما بُت (  3
 .حرماف من التمتع بالطفولة كحناف الوالدين(  4
  

:   يقوؿالشيخ  امد البيتاكم رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية في فلسطين- 8
من خبلؿ عملي ُب احملكمة الشرعية منذ مدة طويلة ال أرل مشكلة اظبها الزكاج اؼببكر 

 شعبنا فمعدؿ سن الزكاج للبنات فوؽ سن العشرين حسب إحصائيات جداكؿ احملاكم بُت أبناء
ف إؼ. بل إف شعبنا يعاين من مشكلة اظبها العنوسة عند الذكور كاإلناث. الشرعية ُب فلسطُت

أعدادا كبَتة من فتياتنا كأخواتنا الكريبات فبن بلغت أعمارىن سن الثبلثُت أك األربعُت قد فاهتن 
قطار الزكاج بسبب رفض أىلن تزكهبهن ُب سن مبكرة أك بسبب إقباؽبن على طلب العلم فبا قلل 
الرغبة ُب الزكاج منهن بعد زبرجهن فعلى كالة األمور كالعقبلء أف يتداعوا إٔب الوقوؼ أماـ ظاىرة 

. العنوسة اؼبقلقة
إٔب تأخَت سن الزكاج عند - خاصة بعض األطر النسوية-إف من يدعوف ُب ؾبتمعنا 

الذكور كاإلناث كخاصة عند الفتيات فإف دعوهتم مشبوىة ال يقرىا ديننا اإلسبلمي اغبنيف، كال 
تقرىا مصلحتنا الوطنية كاالجتماعية، ألف من فوائد الزكاج اؼببكر كأىدافو كحكمو إقباب األكالد 

. كتكثَت النسل
إف رفع سن الزكاج سوؼ يؤدم إٔب مفاسد عظيمة كشركر مستطَتة، كلعل الزكاج العرُب 

الزكاج العرُب الذم ال يقره . من بعض ىذه الشركر كالذم أصبح يهدد ؾبتمعنا ُب ىذه األياـ



شرعنا اغبنيف ألنو ال تتوفر فيو شركط عقد الزكاج الشرعي خاصة موافقة كٕب األمر كألف فيو 
. تضييعا غبقوؽ الفتاة، كإنٍت أرل ُب الزكاج اؼببكر من أىم اؼبوانع اليت ربجم الزكاج العرُب

كإنٍت أدعو أكلياء األمور إٔب تيسَت أمور الزكاج ك االبتعاد عن اؼبغاالة ُب اؼبهور أك 
اإلسراؼ ُب نفقات حفبلت الزكاج دعما للشباب على إكماؿ نصف دينهم كربصُت فركجهم 

. كغض أبصارىم كشعورىم باؼبسؤكلية 
 

 :رأم البا ث من رف  سن الزكاج
 

تثار مسألة الزكاج اؼببكر بُت اغبُت كاآلخر كتأخذ اىتمامان كاسعان من قبل اؼبؤسسات 
كتتوجو أىداؼ ىذه اؼبؤسسات كاؼبراكز إٔب سن قانوف يرفع سن الزكاج . النسوية كمراكز اؼبرأة

كجعلو شبانية عشر عامان للذكر كاألنثى سبشيان مع سن الطفولة العاؼبي الذم أقرتو اتفاقية حقوؽ 
 .الطفل بأف سن الطفولة ينتهي بسن الثامنة عشرة

كاستطاعت ىذه اؼبؤسسات أف تصل إٔب عدد كبَت من الناس بفضل جهودىا الكبَتة 
. ككرشات العمل اليت تعقدىا ُب القرل كاؼبخيمات اليت يظن فيها ارتفاع حاالت الزكاج اؼببكر

مستفيدة من الدعم األجنيب كاؼبتمثل دببليُت الدكالرات من أجل القياـ برفع سن الزكاج كجعلو 
كفق اؼبعايَت كالقوانُت الغربية، كمن اؼبؤسف أف قبد أف كثَتان من النساء اللواٌب ينتمُت إٔب أسر 

مسلمة ىن البلٌب يقمن بأداء رسالة الغرب عن طريق ىذه اؼبؤسسات كاؼبراكز حيث يتلقُت أجوران 
 .عالية بكل اؼبعايَت

كل ذلك من أجل التأثَت على الناس كاستدرار عطفهم ذباه ىذه القضية من ناحية 
إنسانية، ؿباكلُت تطويع اإلسبلـ ُب جهودىم ىذه كإلباسها اللباس الشرعي مستعينُت ببعض 

لذلك ال بد من بياف اغبكم الشرعي ُب ىذه اؼبسألة بوضوح، فأقوؿ . العاملُت ُب اجملاؿ اإلسبلمي
 :كباهلل التوفيق

 

بداية كقبل اػبوض ُب ىذا األمر ال بد من إدراؾ أف حبث القضايا على أساس اإلسبلـ 
البد أف يكوف خاضعان لوجهة نظر اإلسبلـ أال كىي أف اإلسبلـ يقضي أف يسَت اإلنساف أعمالو 

ُب اغبياة كفق أكامر اهلل كنواىيو، كأف مقياس اإلسبلـ ىو اغببلؿ كاغبراـ فقط، كاغببلؿ ما أحلو اهلل 
كاغبراـ ما حرمو اهلل، كأحكاـ اغببلؿ كاغبراـ تؤخذ من النصوص الشرعية  اؼبأخوذة من 

الكتاب كالسنة كما أرشدا إليو من قياس كإصباع صحابة، كاغببلؿ يؤخذ كاغبراـ يًتؾ بقطع النظر 
 .عن اؼبصلحة أك اؼبفسدة كعن النفع كالضرر، فحيثما يكوف اغبكم الشرعي تكوف اؼبصلحة

 



إف نظرة اإلسبلـ للقضايا ىي نظرة إنساف يريد حكم اهلل ُب القضية، مدركان أف البعد 
قاؿ . اإلنساين أك االجتماعي أك االقتصادم سيتحقق سواء أدرؾ اإلنساف ذلك أـ ٓب يدركو

) كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكان : تعأب  أما النظر ُب القضايا من خبلؿ .(
تسليط اؼبنظور اإلنساين أك االجتماعي أك االقتصادم فإنو تشريع بالعقل كتوجيو للتشريع بالعقل، 
كابتناء اإلسبلـ على العقل يعٍت أف عقيدتو مبنية على العقل ُب إدراؾ كجود اػبالق اؼبدبر، كإدراؾ 

كما يعٍت أف عقل .  رسوؿ اهلل حقان كصدقان أف القرآف من عنده سبحانو كتعأب، كأف ؿبمدان 
أما قصور . اإلنساف عملو فهم النصوص من أدلتها الشرعية كليس تشريع النصوص كاألحكاـ

العقل فيما ىو صاّب لئلنساف فبل وبتاج إٔب كثَت بياف، كليس أدؿ على ذلك من اختبلؼ 
حيثما "كلذا يكوف القوؿ اغبق . اإلنساف على اؼبصاّب من مكاف إٔب آخر كمن زماف إٔب آخر

كمن ىنا كضع علماء اؼبسلمُت الضوابط األصولية ُب استنباط ". يكوف الشرع تكوف اؼبصلحة
اغبكم الشرعي على أساس ربقيق اؼبناط، الذم يعٍت دراسة كاقع اؼبشكلة كدراسة النصوص 

أما توجيو األنظار كاستثارة اؼبشاعر . الشرعية اؼبتعلقة هبا كمن ٍب استنباط اغبكم الشرعي ؼبعاعبتها
 .على أساس النفعية كاؼبصلحة فهذا ليس ربكيمان للشرع بل ربكيمه للعقل

 

كعلى ىذا األساس يكوف اغبكم الشرعي ُب رفع سن الزكاج أنو حراـ كأما الزكاج اؼببكر 
فهو مباح من حيث األدلة الشرعية اليت حضت على الزكاج كاعتربتو قربة يتقرب هبا اؼبسلم إٔب اهلل 

 .تعأب إلعفاؼ النفس كربقيق السكن كالطمأنينة اليت ذكرىا اهلل تعأب ُب كثَت من آياتو
كالقانوف اؼبعموؿ بو ُب احملاكم الشرعية حاليان كىو قانوف األحواؿ الشخصية األردين 

كالذم ينص ُب اؼبادة اػبامسة منو على أنو يشًتط ألىلية النكاح أف يتم اػباطب ستة عشر عامان 
كىذا . كاؼبخطوبة طبسة عشر عامان، كىذا السن ىو منتهى سن البلوغ لكل من الشاب كالفتاة

اغبكم ىو أقل ما يبكن أف يعتمد عليو كال ؾباؿ لتغيَته ربت أية حجة من اغبجج،بل إذا ًب 
 .البلوغ قبل ذلك فبل مانع من الزكاج

 

فالزكاج اؼببكر ىو الذم يكوف دكف سن البلوغ فقط كىو زكاج الصغار، أما الزكاج بعد 
سن البلوغ فالقوؿ بأنو زكاج مبكر ال يستند إٔب قاعدة شرعية أك علمية كبالتإب فهو زكاج صحيح 

شرعان كال حاجة لرفع سن الزكاج أك ربرًن ىذا النوع من الزكاج سبشيان مع القوانُت الغربية اليت ال 
ذبـر كال ربـر فبارسة اعبنس ربت سن البلوغ حبجة اغبرية الشخصية، كسبنع كربـر الزكاج اؼببكر 

كمن ىنا فإف توجيو األنظار إٔب . كتقوؿ عنو بأنو ظلم للمرأة كانتهاؾ غبقوقها كتدعو إٔب ؿباربتو
ىذه الظاىرة كؿباربتها كترؾ أمر إعفاؼ الشباب كالفتيات الذم شرعو اهلل كأمر بو حبجة الوضع 
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فالذم يعانيو اؼبسلموف اليـو ليس الزكاج اؼببكر، . االقتصادم أك التعليمي أمر يثَت الريبة كالدىشة
فإف متوسط عمر الزكاج للفتيات ُب . بل الذم يعاين منو أبناء اؼبسلمُت كبناهتم ىو ظاىرة العنوسة

 سنة للشباب، كىذا يدؿ على متوسط عمر الزكاج اؼبرتفع 27 سنة للفتيات كى 22ببلدنا ىو سن 
 .جدان كأف نسبة الزكاج اؼببكر ليست كبَتة كما وبذر من ذلك أعداء ىذا النوع من الزكاج

 

فإٔب الزكاج اؼببكر الذم وبقق السكن كالطمأنينة كالعفاؼ للشباب كالفتيات ندعو 
 .شباب اؼبسلمُت إذا ما كصلوا على القدرة على النفقة كالقياـ بأعباء الزكاج الذم طلبو الرسوؿ 

 

كأما القوؿ بأف الزكاج اؼببكر ينتج عنو ـباطر، فهذا القوؿ ال هبوز جعلو سببان لتحرًن 
الزكاج اؼببكر بالكلية، فإف من الزكاج اؼببكر ما ال وبصل منو ـباطر، كاؼبخاطر اليت ربصل ال تكوف 
بسبب الزكاج اؼببكر بداية بدليل أف اؼبخاطر يبكن أف تتخلف، بل يبكن أف يقاؿ إف األمر اؼبباح 

الذم يؤدم إٔب ضرر يبنع عن الفرد الذم يؤدم عنده إٔب ضرر فقط كيبقى األمر مباحان على 
 .العمـو

 

فالذم يعرؼ أف زكاجو اؼببكر يبكن أف يؤدم إٔب ضرر فبل هبوز لو أف يتزكج مبكران، أما 
الشيء اؼبباح ": تبعان للقاعدة الشرعية اليت تقوؿ. باقي األشخاص فإهنم ال يبنعوف من ىذا الزكاج

 كذلك ؼبا ركل "إذا أكصل فردان من أفراده إٔب ضرر حـر ذلك الفرد كحده كبقي الشيء مباحان 
أنو لما نزؿ بالحجر في غزكة تبوؾ أمرىم أف ال يشربوا من بئرىا كال " البخارم عن النيب 

) "يستقوا منها  فشرب اؼباء مباح كلكن ذلك الفرد من أفراد اؼباء كىو بئر شبود حرمو الرسوؿ (
كىذا دليل على أف الفرد الواحد من اؼبباح إذا ... ألنو يوصل إٔب أذل كلكن ظل اؼباء مباحان 

)(أكصل إٔب أذل صار ذلك الفرد كحده حرامان كظل الشيء نفسو مباحان  ). 
 
 
 

زكاج الص ار :  المطلب الراب 
 

 :كىو الزكاج قبل سن البلوغ فقد اختلف الفقهاء ُب حكمو على قولُت
 

                                                 

  .144، ص3،ج(3378) ديث رقم  (كإلى ثمود أخاىم صالحا)ركاه البخارم في كتاب األنبياء، باب قوؿ اهلل تعالى  ( (
 .2286 ص4، ج40/2981       كمسلم في كتاب الزىد 

 .87ص:  زب التحرير، مقدمة الدستور أك األسباب الموجبة لو ( (



 ذىب صبهور الفقهاء كمنهم األئمة األربعة رضبهم اهلل تعأب إٔب جواز زكاج :القوؿ األكؿ
ف كاف الدخوؿ هبن يلحق ضررا فإنو ال وبل الدخوؿ إؼ، يعٍت الدخوؿ هبن الصغَتات كقالوا بأف ذلك ال
 .هبن كلو كن كبَتات ُب السن

 

 :لرأم من الفقهاءاكفبن قاؿ هبذا 
 

: باب نكاح الصغَت كالصغَتة قاؿ،  ُب كتابو اؼببسوطاإلماـ السرخسي -1
كبل نا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم انو تزكج عائشة رضي اهلل عنها كىي ص يرة بنت "

)"ست سنين كبنى بها كىي ابنة تس  سنين ككانت عنده تسعة ).  
 

ففي اغبديث دليل على جواز نكاح الصغَت كالصغَتة بتزكيج اآلباء خببلؼ ما يقولو ابن شربمة 
 ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا كأبو بكر األصم أنو ال يزكج الصغَت كالصغَتة حىت يبلغا  لقولو تعأب ُب سورة النساء 

) النِّكىاحى  تػيهينَّ : كحجتنا قولو تعأب ... ( ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمن نِّسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم فىًعدَّ كىالالَّ
ًئي لىٍم يىًحٍضنى  ثىةي أىٍشهيرو كىالالَّ ) ثىالى بُت اهلل تعأب عدة الصغَتة كسبب العدة شرعا ىو النكاح . (
ٍب حديث عائشة ،  االحتبلـ( ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى )كاؼبراد بقولو تعأب .كذلك دليل تصور نكاح الصغَتة

 يـو فإف قدامة بن مظعوف تزكج بنت الزبَت ، رضي اهلل عنها نص فيو ككذلك سائر ما ذكرنا من اآلثار
كزكج ابن عمر رضي اهلل عنهما بنتا لو ، إف مت فهي خَت كرثيت كإف عشت فهي بنت الزبَت: كلدت كقاؿ

 بنت أخيو ابن أخيو كنبا صغَتاف ككىب رجل ابنتو  كزكج عركة بن الزبَت صغَته من عركة بن الزبَت 
 بنتا ؽبا  كزكجت امرأة ابن مسعود هلل بن اغبسن رضي اهلل عنهما فأجاز ذلك علي االصغَتة من عبد 

)(هلل بن مسعود اصغَتة ابنا للمسيب بن قببة فأجاز ذلك عبد  ).  
 
 
 

 :  ُب كتابو نيل األكطار اإلماـ الشوكاني -2

 

                                                 

 كمسلم في . 5/1973، ج(4840)ركاه البخارم في كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل كلده الص ار، رقم الحديث  ( (
 .2/1038ج (1422)       كتاب النكاح باب تزكيج األب البكر الص يرة، رقم الحديث 

 .6سورة النساء، اآلية  ( (

 .4سورة الطالؽ، اآلية  ( (

 .214-212ص: 4، ج.ـ1993المبسوط، دار الكتب العلمية بيركت، الطبعة األكلى، :   السرخسي ( (



 تزكجها كىي بنت ست سنين كأدخلت عليو كىي أف النبي "عن عائشة رضي اهلل عنها 
)"بنت تس  سنين كمكثت عنده تسعا ). 

 

نو هبوز على أأصبعوا : نو هبوز لؤلب أف يزكج ابنتو قبل البلوغ قاؿ اؼبهلبأكُب اغبديث دليل على 
إال أف الطحاكم ركل عن ابن شربمة منعو ، لؤلب تزكيج ابنتو الصغَتة البكر كلو كانت ال يوطئ مثلها

كحكى ابن حـز عن ابن شربمة مطلقا أف األب ال يزكج ابنتو الصغَتة حىت تبلغ كتأذف ، فيمن ال توطئ
 كيقابلو ذبويز  عائشة رضي اهلل عنها كىي بنت ست سنُت كاف من خصائصو كزعم أف تزكج النيب 

)اغبسن كالنخعي لؤلب أف هبرب ابنتو كبَتة كانت أـ صغَتة بكرا كانت أـ ثيبا ). 
 
كأما البكر الصغَتة فبل خبلؼ فيها قاؿ ابن اؼبنذر أصبع كل من ":  ُب اؼبغٍت قاؿبن قدامة ا -3 

كبفظ عنو من أىل العلم أف إنكاح األب ابنتو الصغَتة جائز إذا زكجها من كفء كهبوز لو تزكهبها مع 
ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمن : كراىيتها كامتناعها كقد دؿ على جواز تزكيج الصغَتة قوؿ اهلل تعأب كىالالَّ

ًئي لىٍم يىًحٍضنى  ثىةي أىٍشهيرو كىالالَّ تػيهينَّ ثىالى ) نِّسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم فىًعدَّ فجعل لبلئي ٓب وبضن عدة ثبلثة ، (
هنا تزكج كتطلق كال أتكوف العدة ثبلثة أشهر إال من الطبلؽ ُب نكاح أك فسخ فدؿ ذلك على  شهر كالأ

تزكجني النبي صلى اهلل عليو كسلم كأنا ابنة ست كبنى ":  كقالت عائشة رضي اهلل عنها،إذف ؽبا فيعترب
)"بي كأنا ابنة تس  ). 

بن مظعوف تزكج ابنة  كركل األثـر أف قدامة. كمعلـو أهنا ٓب تكن ُب تلك اغباؿ فبن يعترب إذهنا
ف عشت فهي امرأٌب كزكج علي ابنتو أـ إابنة الزبَت إف مت كرثتٍت ك": فقاؿ: الزبَت حُت نفست فقيل لو

)"كلثـو كىي صغَتة عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو ).  
  

كقاؿ "باب تزكيج الصغار من الكبار أم ُب السن ،  ُب فتح البارمبن  جر العسقالني ا- 4
يبكن منها حىت تصلح  صباعا كلو كانت ُب اؼبهد كلكن الإابن بطاؿ هبوز تزكيج الصغَتة البكر 

)"للوطء ). 

                                                 

 .68سبق تخريجو ص ( (

 .252، ص6ىػ، ج1416، 1نيل األكطار، دار الخير، بيركت، ط: الشوكاني  ( (

 .4سورة الطالؽ، اآلية  ( (

 .70سبق تخريجو ص ( (

 .1600ص: 2الم ني، كتاب النكاح، ج: ابن قدامة  ( (

 .155ص: 10فتح البارم،  ج: ابن  جر  ( (



فيو حديث عائشة رضي ، باب جواز تزكيج األب البكر الصغَتة،  ُب شرح مسلمالنوكم - 5
)كأصبع اؼبسلموف على جواز تزكهبو بنتو البكر الصغَتة ؽبذا اغبديث... اهلل عنها ).  

 

كأصبع أىل العلم أف نكاح األب جائز على ابنو كابنتو "، ختبلؼ العلماءا ُب المركزم - 6
 تزكج عائشة كىي بنت ست كبٌت هبا كىي بنت تسع كأجازه الصغَتين كال خيار ؽبما إذا أدركا ألف النيب 

 منهم عمر كعلي كابن عمر كالزبَت كقدامة بن مظعوف كعمار كابن غَت كاحد من أصحاب النيب 
)شربمة ). 

 

 النيب اغبجة ُب إنكاح األب ابنتو الصغَتة البكر إنكاح أيب بكر " : ُب احمللى قاؿابن  ـز - 7
فمن ادعى انو خصوص ٓب ...  من عائشة رضي اهلل عنها كىي بنت ست سنُت كىذا أمر مشهور

ةه  ىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى : يلتفت إٔب قولو لقوؿ اهلل تعأب لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوى
) اآٍلًخرى  ف فعلو عليو الصبلة كالسبلـ فلنا أف نتأسى بو فيو إال أف يأٌب نص بأنو لو إ ؼ(

)"خصوص ). 
 

الصغَتة كمنع زكاج  فرؽ بُت زكاج الصغَت كزكاج الصغَتة فأجاز زكاج (رضبو اهلل)كلكن ابن حـز 
زكاج األب للصغَتة جائز أما تزكهبو للصغَت فهو باطل عمبل " :الصغَت سبسكا بظواىر النصوص كقاؿ

)"باآلثار ). 
 

: كفبن ذىب إٔب صحة زكاج الصغار ُب عصرنا
 

فأما البكر اليت ٓب تبلغ اغبلم كٓب تعرؼ اغبيض كسائر أمور النساء " : فقاؿعبد الرب نواب - 1
فلؤلب أف يزكجها بعد أف يتحرل األصلح ؽبا كاألكفأ كىذه اغبالة الوحيدة اليت يزكج فيها األب ابنتو بغَت 

ذا اعتربنا أف البنت إ- أخذ رأيها ألهنا ال رأم ؽبا لكوهنا صغَتة دكف سن البلوغ أم دكف سن الثالثة عشرة
ذهنا موضع اتفاؽ أىل العلم ال نعلم فيو إكتزكهبها ُب ىذه اغباؿ من قبل األب بدكف  –تبلغ ُب ىذا السن

ذا زكجها إ نكاح األب ابنتو الصغَتة البكر جائز  أفكأصبعوا على" :خبلفا  قاؿ ابن اؼبنذر ُب كتابو اإلصباع
دراؾ مصاغبها بنفسها إذهنا لكوهنا قاصرة عن إمبا أجاز الشرع تزكهبها من قبل األب بغَت إك، "من كفؤ

                                                 

 .209، ص9شرح مسلم، ج النوكم،  ( (

 (الفقو كأصولو)ديسك كمبيوتر . اختالؼ العلماء  المركزم،  ( (

 .21سورة األ زاب، اآلية  ( (

 .458ص: 9المحلى، منشورات المكتب التجارم للطباعة كالنشر كالتوزي ، بيركت، ج :ابن  ـز ( (

 .458ص: المصدر السابق ( (



ٔب ربقيق ما فيو إكألف أباىا أعلم هبا من نفسها كالغالب ُب اآلباء حبكم عطف األبوة أهنم يسعوف حثيثا 
ألخ مثبل أك العم أك ؿفبل وبل - كىذا اغبكم خاص باألب دكف غَته–سعاد بناهتم كفلذات أكبادىم إ

)"اػباؿ أك غَتىم من األكلياء تزكهبها قبل البلوغ مع كجود األب ). 
 

 اتفق العلماء": جبار الصغَتةإقاؿ ُب  -صاحب كتاب صحيح فقو السنة–  كماؿ سالم  -2
ذ ال معٌت الستئذاف إذهنا إعلى أف البكر الصغَتة اليت ٓب تبلغ هبوز ألبيها أف يزكجها بدكف - ال من شذإ-

 بأف أبا بكر زكج عائشة رضي اهلل عنها اخطها كاستدلوسمن ال تدرم ما اإلذف كمن يستوم سكوهتا ك
)"كال تنكح البكر  تى تستأذف":  قولو اكىي صغَتة ٓب تبلغ كضبلو البكر اليت أمر ب  اؼبرادعلى أف (

كألف الصغر سبب اغبجر بالنص كاإلصباع فكاف ىو مناط اإلجبار، لكن إذا كانت . "البالغ: باستئذاهنا
الصغَتة فبن تعقل الزكاج كتدرم عنو كتفهم فالظاىر أهنا تستأذف كذلك لدخوؽبا ُب عمـو األبكار مع 

)حصوؿ اؼبصلحة باستئذاهنا ). 
  
 كالدهكللوالد شرعا حق تزكيج أ) :  يقوؿصا ب كتاب الفقو الحنفي في ثوبو الجديد  _3

لكماؿ شفقتو على أكالده كحرصو على مصاغبهم فلو شرعا أف يزكج بنتو الصغَتة ... الصغار غَت البالغُت 
... العرم كاعبوع   كدفع حاجة.ذا رأل مصلحة ؽبم ُب ذلكأك كلده الكبَت اجملنوف إأك كلده الصغَت 

ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمن نِّسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم  :كالدليل على صحة مثل ىذا الزكاج قولو تعأب كىالالَّ
ًئي لىٍم يىًحٍضنى  ثىةي أىٍشهيرو كىالالَّ تػيهينَّ ثىالى ) فىًعدَّ  جعلت اآلية للنساء اللواٌب ٓب وبضن كىن الصغَتات (

ف تكوف أنو يبكن أال من طبلؽ فبا يدؿ شرعا على إ تكوف الشهر كىذه العدة أعدة مقدارىا ثبلثة 
كىذا يبُت لنا أف الزكاج اؼببكر لؤلكالد كالبنات . ذف للصغَتة شرعا فبل بد من إذف كليهاإالصغَتة زكجة كال 

أمر مشركع ُب اإلسبلـ كليس كما يزعم بعضهم أنو مكركه، بل إنو مستحب ُب مثل زماننا ىذا الذم شاع 
 كأنا ابنة ست كبنى بي كأنا ابنة تزكجني رسوؿ اهلل ": قالت عائشة رضي اهلل عنها. فيو الفساد كانتشر

)"تس  ). 
 
 

                                                 

 .290-289تأخير سن الزكاج، ص عبد الرب نواب، ( (

 .2555، ص2، ج(6567)رقم الحديث: باب معنى النكاح/ ركاه البخارم في كتاب النكاح ( (

 .141، ص3ج: كماؿ السيد سالم، صحيح فقو السنة ( (

 .4سورة الطالؽ، اآلية  ( (

 .70سبق تخريجو ص ( (



 ال جملوهنما أك فسقهما ذا كانا معركفُت بسوء االختيار إك اعبد أف األب أ كاعبدير بالذكر ىنا 
 ٓبف إك جدان أبان أنكاح الصغَت كالصغَتة إكللوٕب ":  قاؿ صاحب الدر اؼبختار.يصح تزكهبهما للصغَتة

ف عرؼ ال يصح النكاح اتفاقان ككذا لو كاف سكرانان فزكجها إ كؾبانة أك فسقان ا سوء االختيار ـيعرؼ منو
... "فبل تعارضو شفقتو اؼبظنونةك ذم حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره أك فقَت أك شرير أمن فاسق 
 النساء       ذا كانت ال تطيق اعبماع كالعربة ُب ىذا ما يقره كيقولو إٔب زكجها إال تزؼ الصغَتة ك

)( ). 
 :ُب كتابو أحكاـ الزكاج يقوؿالشيخ عمر األشقر -     4   

 

ال يستطيع الباحث اؼبنصف أف ىبالف النصوص الصروبة الواضحة اليت ذبيز تزكيج الصغار، كما )
إال أنٍت أرل أف يؤخذ بالشركط . ال يستطيع أف يقوؿ قوالن ىبالف ما ذىب إليو علماء أىل السنة كاعبماعة

اليت تضيق ىذا النوع من الزكاج كربصره ُب أضيق اغبدكد، فبل هبوز ألحد من األكلياء غَت األب تزكيج ... 
كللصغَت مصلحة بينة كاضحة ُب ىذا الزكاج كُب حاؿ الدخوؿ . الصغار إال بشرط أف يكوف الزكج كفأن 

 .فيشًتط أف تكوف الصغَتة صاغبة للمعاشرة اعبنسية
كعلى القوؿ بأف تزكيج الصغار فبنوع فبل هبوز أف يكوف ىذا اؼبنع حكمان شرعيان يدخل ُب باب 

األحكاـ الباطلة شرعان، ككل ما يبكن قولو أف من يفعل ىذا من األكلياء يعاقب قانونان كال وبكم على فعلو 
بالبطبلف كما ىو اغباؿ ُب اشًتاط عقد الزكاج على يد اؼبأذكف كاشًتاط توثيق عقد النكاح، كقد ظبى 

الشيخ علي حسب اهلل مثل ىذه الشركط بالشركط القانونية كقرر أف الزكاج الذم يستوُب الشركط اليت 
جاءت هبا الشريعة يعد صحيحان الزمان شرعان كقانونان، كالشركط القانونية ال تنشئ حكمان شرعيان دينيان وبل 

)(حرامان أك وبـر حبلالن بل ىو شرط قانوين ال دخل لو ُب اغبكم الشرعي الديٍت  كأرل أف األصل ُب .(
 .القانوف أف يكوف كفق األحكاـ الشرعية اؼبتبناة من كٕب األمر دكف أف ىبالفها أك يناقضها

 
 :القوؿ الثاني في  كم زكاج الص ار

 
 

ال يزكج الصغَت "ٔب ىذا ذىب ابن شربمة كأبو بكر األصم كالبيت كدليلهم أنو إعدـ اعبواز مطلقا ك
)  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى  :كالصغَتة حىت يبلغا لقولو تعأب    فلو جاز قبل البلوغ ٓب يكن ؽبذا (

كألف مقصود النكاح طبعا ىو قضاء الشهوة كشرعا النسل كالصغر ينافيهما ٍب ىذا العقد يعقد ... فائدة 
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ذ ال كالية ألحد عليهما بعد إللعمر كتلزمو أحكامو بعد البلوغ فبل يكوف ألحد أف يلزمهما بذلك 
)"البلوغ ). 

 

ذىبت اآلراء االجتهادية ُب " :فقاؿ (رضبو اهلل )ٔب ىذا أيضا ذىب الدكتور مصطفى السباعي إك
اؼبذاىب األربعة كغَتىا إٔب صحة زكاج الصغار فبن ىم دكف سن البلوغ كاستندكا ُب ذلك إٔب اجتهادات 

ٔب كقائع حدثت ُب عهد الصحابة ك التابعُت كخالفهم ُب ذلك عدد قليل من إمن نصوص القراف الكرًن ك
الفقهاء منهم ابن شربمة كالبيت فذىبوا إٔب عدـ صحة زكاج الصغار مطلقا كأف العقد الذم يعقده أكلياؤىم 

كال شك ُب أف حكمة التشريع من الزكاج يؤيد ىذا الرأم ... نيابة عنهم يعترب باطبل ال يًتتب عليو أثر ما 
كليس للصغار مصلحة ُب ىذا العقد بل قد يكوف فيو ؿبض الضرر ؽبم إذ هبد كل من الفىت كالفتاة نفسو 
بعد البلوغ ؾبربا على الزكاج بشخص ٓب يؤخذ رأيو ُب اختياره كقد ال يتفق معو ُب اؼبزاج كاألخبلؽ كالطباع 

)"كقد يكوف أحدنبا سيء األخبلؽ إٔب غَت ذلك فبا يقع كثَتا ) .
 

كالذم وبمل الناس " :أسباب ظاىرة زكاج الصغار فيقوؿ (رضبو اهلل  )كيفسر الدكتور السباعي
كخاصة ُب الريف على إجراء مثل ىذه العقود رغبة الوليُت كقد يكونا أخوين ُب ربط أسرتيهما برباط 

اؼبصاىرة ؼبصلحة عائلية أك مادية أك شخصية كمثل ىذه اؼبصاّب ُب الزكاج ال يقيم ؽبا الشرع كزنا كٓب تعد ُب 
حياتنا اغباضرة ؿبل اعتبار بالنسبة للسعادة الزكجية ككجوب االحتياط لكل ما يؤدم هبا إٔب الضعف 

أف الفتاة ال رأم ؽبا ُب اختيار الزكج بل أبوىا يزكجها ؼبن يريد أك تريد ... كالتفكك لقد كاف األمر قديبا 
أمها كما داـ كذلك فمن السهل عليهم أف يزكجوىا كىي صغَتة فإذا كربت كجدت نفسها مرغمة هبذا 

كىذا األمر ال تقره الشريعة كال تبيحو مصلحة األسرة كاجملتمع ...  الزكج ال تستطيع أف تبدم عليو اعًتاضا
كفيو عدكاف صارخ على حق الفىت كالفتاة ُب اختيار كل منهما من يشاء لبناء حياتو الزكجية اؼبرتقبة كمن 

ىذا أخذ قانوف األحواؿ الشخصية السورم دببدأ عدـ صحة زكاج الصغار كأف أحدا ال يبلك تزكهبهم كليا 
ُب ذلك أثر قانوف - السورم–     ف كقع ذلك كاف لغوا ال أثر لو كقد اقتفى قانوننا إكاف أك كصيا ك

أما ُب مصر فقد منع ظباع دعول الزكجية ُب مثل ىذه اغبالة كمعٌت ذلك أف العقد . حقوؽ العائلة العثماين
ف زكاج الصغار منتشر إصحيح لكن احملكمة ال يبكنها تسجيلو كلعل عذرىم ُب ذلك كاقع الريف اؼبصرم ؼ

ىذا الزكاج خطوة أكٔب ُب  ُب جدا فأرادكا احًتاـ األكضاع االجتماعية القائمة كاعتربكا عدـ ظباع الدعول
)"أصح كأحـز _السورم_ كالذم نراه أف ما فعلو قانوننا ... طريق إيقافو )  .
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لقد كاف قوؿ صبهور الفقهاء ُب صحة زكاج " :فيقوؿ (حفظو اهلل )أما الدكتور شفيق عياش 
. الصغار ىو اؼبعموؿ بو ُب احملاكم الشرعية فبا جعل ىذا الزكاج ينتشر ُب بعض األكساط اإلسبلمية قديبا

كلكن حدكث بعض اؼبتغَتات جعلت اؼبشرع يعدؿ عن موقفو ُب مسألة زكاج الصغار حيث تعقدت أمور 
اغبياة ككثرت مطالبها فبا جعل الزكاج يستدعي خربة كمعرفة دقيقة بالناس كتصريف شوؤف اغبياة لذا أصبح 
زكاج الصغار عاجزان عن ربقيق أغراض الزكاج كمقاصده ألجل ىذا أكجد اؼبشرع ربقيقا لطبيعة اإلسبلـ اؼبرنة 

كصبلحيتو لكل زماف كمكاف أف اغباجة تدعو إٔب تعديل القانوف اؼبتعلق بزكاج الصغار كقد ماؿ قانوف 
 كاؼبعموؿ بو ُب احملاكم الشرعية الفلسطينية ُب الضفة الغربية كالقدس 61األحواؿ الشخصية األردين رقم 

يشًتط ُب " :إٔب األخذ برأم ابن شربمة كمن معو ُب عدـ زكاج الصغَت فقد كرد ُب ىذا القانوف ما يلي
أىلية الزكاج أف يكوف اػباطب كاؼبخطوبة عاقلُت كأف يتم اػباطب السنة السادسة عشرة كأف تتم اػباطبة 

ىذا كقد ذىب كثَت من العلماء اؼبعاصرين إٔب القوؿ ببطبلف زكاج . "السنة اػبامسة عشرة من العمر
: الصغار كقد أيدكا مذىبهم باإلضافة إٔب أدلة ابن شربمة كمن معو بأمور منها

حرماف الزكج كالزكجة من حق اختيار شريك حياتو إذ هبرب على الزكاج بشخص ٓب ىبًته كال   -1
 .يبلك االعًتاض عليو ـبافة التعرض لؤلذل كاؼبهانة من األكلياء

 

 أك عاطفيان إف الزكج الصغَت حينما يكرب كيبلغ ردبا كجد نفسو قد اقًتف بآخر ال ينسجم معو   -2
 .فكريا فبا يؤدم إٔب عدـ االستقرار بُت الزكجُت األمر الذم قد يؤدم إٔب الفرقة بينهما

 

إف الصغَت فبنوع من التصرؼ كعقوده باطلة شرعا كالزكاج تًتتب عليو آثاره من حقوؽ   -3
ككاجبات كتزكهبو يعٍت االعًتاؼ بأىليتو لتحمل تبعات الزكاج كبالتإب ربرره من الوالية على مالو كحيث 

كاف حرا ُب مالو كجب أف يبلك حرية التصرؼ ُب نفسو ألهنا أىم كأشرؼ من اؼباؿ فإعطاؤه حق التصرؼ 
ُب مالو دكف نفسو متناقض كما أف إعطاءه حق التصرؼ دبالو خركج من القاعدة اليت تعترب القاصر ؿبجورا 

)عليو ُب مالو ) .
 
 
 

: رأم البا ث في زكاج الص ار
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أما .  أف تزكيج األب ابنتو الصغَتة جائز كاألدلة على ذلك من الكتاب كالسنة كاإلصباعكأرل
ًئي : قولو تعأب، الكتاب ثىةي أىٍشهيرو كىالالَّ تػيهينَّ ثىالى ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمن نِّسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم فىًعدَّ كىالالَّ

) لىٍم يىًحٍضنى   .كعدة األشهر الثبلثة ال تكوف إال من طبلؽ أك فسخ بعد نكاح. (
 

  . من عائشة رضي اهلل عنها كالذم زكجو أبو بكر الصديق أما السنة حديث زكاجو 
 

ما ذكره العلماء كخبلؼ ابن شربمة ال يضر ُب إثبات اإلصباع فاإلصباع اؼبعترب ىو : أما اإلصباع
فتزكيج علي ابنتو أـ كلثـو رضي ،  مع عدـ كجود منكر ؽبذا اإلصباع أم إصباع الصحابةإصباع الصحابة 

 .اهلل عنهما لعمر اشتهر بُت الصحابة كٓب ينكره منكر ككذلك سائر اآلثار اليت ركيت سابقا
 

كىابٍػتػىليوٍا اٍليىتىامىى  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى فىًإٍف آنىٍستيم  :أما االحتجاج بقولو تعأب ُب سورة النساء
هيٍم ريٍشدان فىاٍدفػىعيوٍا ًإلىٍيًهٍم أىٍموىالىهيمٍ  ) مِّنػٍ ىذا االستدالؿ ُب غَت ؿبلو ألنو خاص باليتامى كمنهم ، (

كفبا . نو ال كالية ؼبن ىي ُب حجره عليها بالتزكيج حىت تبلغ اغبلم خببلؼ البنت الصغَتةإاليتيمة الصغَتة ؼ
عماؿ الدليلُت أكٔب من إنباؿ أحدنبا كاالستدالؿ هبذه اآلية على ربرًن تزكيج الصغَتة إال خبلؼ فيو أف 

 .حىت تبلغ يستلـز إنباؿ األدلة السابقة من كتاب كسنة كإصباع صحابة
 

ف بلوغ النكاح كصف ينطبق على اليتيمة كغَت اليتيمة فهذا صحيح كاؼبقصود كما قاؿ إف قيل إؼ
ًإذىا بػىلىغى اأٍلىٍطفىاؿي ًمنكيمي اٍلحيليمى  :اؼبفسركف اغبلم أم البلوغ بدليل قولو تعأب ) كى  فيكوف معٌت (

اآلية إذا بلغ األيتاـ راشدين فادفعوا إليهم أمواؽبم كمفهومو أم مفهـو اؼبخالفة إذا ٓب يبلغوا النكاح ككانوا 
صغارا فبل تؤتوىم أمواؽبم يعٍت أف الصغَت ال يكوف بالغا النكاح دبعٌت الوطء الذم يكوف بالبلوغ إذ أف 

على أف اليتيمة . النكاح من اؼبشًتؾ فيعٍت العقد كمن معانيو الوطء كىنا معناه الوطء اؼبصاحب للبلوغ
ف إف سكتت فهو إذنها كإتستأمر اليتيمة في نفسها ؼ" :الصغَتة تستأمر كالثيب الكبَتة بدليل قولو 

)"ىاعليأبت فال جواز  ليس للولي م  الثيب أمر كاليتيمة تستأمر كصمتها " كحديث (
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رقم :باب في االستئمار/أبو داكد. 259، ص2، ج(7519)رقم الحديث:ركاه أ مد في المسند   ( (
 ،2،ج(2093)الحديث

 باب الثيب/النسائي. 417، ص3،ج(1109)رقم الحديث:باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزكيج/الترمذم. 231         ص
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)"إقرارىا )"ا تالـال يتم بعد " : كالذم يدؿ على أف ىذا اغبديث ُب الصغَتة قولو (  أم (
ف اغبديث األكؿ يأمر باستئمار إبعد البلوغ فالبالغ ال يسمى يتيما بل اليتيم فقط ىو غَت البالغ كعليو ؼ

اليتيمة أم الصغَتة كمعٍت استئمارىا أخد أمرىا كالثيب كىذا يتعارض مع األدلة اليت ذكرناىا لو ضبلناه 
على كل صغَتة لكن الصواب أف يكوف ىذا خاصا باليتيمة دكف سائر الصغَتات غَت اليتيمات فاآلية 

. كاغبديث خاصاف باأليتاـ الصغار فبل هبوز تعميم ىذا اغبكم ُب كل صغَت يتيم كغَت يتيم
كلكنو ال يتم الدخوؿ هبا إال بعد أف تكوف صاغبة للوطء كما ىو عليو إصباع العلماء صغَتة )

)(كانت أـ كبَتة ). 
 
 
 

 الزكاج المبكر:  المطلب الخامس
 

لقد استعمل ىذا اؼبصطلح من يعارض ىذا الزكاج ليدؿ على الزكاج ُب اؼبرحلة العمرية اليت تسبق 
باعتبار أف الزكاج ُب تلك اؼبرحلة العمرية ال يكوف مستوفيان شركطو من الناحية اعبسمية . سن الثامنة عشرة

كأطلقوا عليو أكصافان . كالعقلية كالعاطفية بالنسبة للفتاة أك الفىت، حسب ما يدعيو معارضو الزكاج اؼببكر
كأظباء كمسميات هتدؼ إٔب التنفَت منو فسماه البعض بأنو التزكيج اؼببكر على اعتبار أف الفتاة ال تسأؿ 

كالذم يتم )كال يؤخذ رأيها كال تشًتط موافقتها، كيعرضوف مسرحيات ىادفة حوؿ التزكيج اؼببكر كـباطره 
)(كىو ُب احملصلة حرماف للفتاة من ؾبموعة حقوؽ... قسران كال يعرب عن أدىن رأم أك إرادة للفتاة  ). 

كذىب آخركف إٔب تسميتو بزكاج الصغار، على اعتبار أف الفتاة تكوف صغَتة ال تعرؼ من أمور 
لقد زج بسن الزكاج ُب دكامة اؼبصطلحات اليت زبرج علينا بُت الفينة ). اغبياة فضبلن عن الزكاج شيئان يذكر
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كاألخرل فيػيفىرٍبؾ اؼبصطلح كوبدد اؽبدؼ منو ترغيبان أك ترىيبان، ذبميبلن أك تبشيعان فسمي الزكاج اؼببكر على 
عيب أف يسمى الزكاج سًتة - كعندىم–سبيل الذـ، كالبنت مظلومة فيو كىو يبيت كيبرض أك يطلق 

كإذا اكبرفت . للبنت، كىكذا استخدـ الزكاج اؼببكر بغرض التنفَت من الزكاج ُب السن الشرعي كالقانوين
 سنة فهي مراىقة معذكرة كإذا سافركا هبا إٔب ببلد الغرب أسابيع فهي قيادية شابة 18الفتاة قبل سن 

)(تتحمل اؼبسؤكليات فإذا أرادت الزكاج يسموهنا طفلة ). 
 

كيرل الباحث أف استعماؿ ىذه اؼبصطلحات كغَتىا إمبا القصد منو التنفَت من ىذا الزكاج كربذير 
كوبمل ُب طياتو الكثَت من اؼبغالطات كبعيدان عن البحث العلمي الذم يبحث ُب اؼبشكلة )الفتيات منو 

كيعزكىا إٔب سببها اغبقيقي دكف تعصب أك ميل لرأم معُت كأف السَت ُب طريق تقبل اؼبصطلحات كاإليباف 
إف دكر األخصائيُت كالعلماء ... هبا على أهنا حقيقة تعمل على تشكيل الفكر االجتماعي بشكل خاطئ 

)(ىو التثبت عن اغبقيقة لضماف صحة اؼبعلومات كاؼبواد العلمية اليت نغذم هبا عقوؿ أبناء األمة ). 
 

كيرل الباحث أيضان أف مصطلح الزكاج اؼببكر هبب أف يطلق على الزكاج دكف سن البلوغ كىو ما 
كليس الزكاج بعد سن البلوغ، ذلك أف اإلنساف يدخل بالبلوغ . كاف يطلق عليو الفقهاء قديبان بزكاج الصغار

سن التكليف كيكوف مسؤكالن عن أعمالو كتصرفاتو كذلك أف الشارع جعل البلوغ مظنة العقل، كالعقل مظنة 
فاهلل تعأب رتب على البلوغ كل . كىو اغبد الذم جعلو الشارع بُت سن الطفولة كالرجولة. التكليف

 .مسؤكلية مصَتية كحكم بأف اإلنساف دبجرد البلوغ يكوف قادران على ربمل اؼبسؤكلية ُب حياتو
كأما تسمية الزكاج قبل الثامنة عشرة بأنو زكاج مبكر فهو قوؿ ال يستند إٔب قاعدة شرعية أك 

 .علمية، إمبا ىو اتباع لقانوف األمم اؼبتحدة الذم يعترب هناية سن الطفولة ىو سن الثامنة عشرة
 .أسباب الزكاج المبكر

 

يبكن إرجاع أسباب الزكاج اؼببكر حسب ما يدعيو أصحاب ىذا اؼبصطلح إٔب أمور عدة منها ما 
 :يأٌب

 

 :أسباب دينية:  أكالن 
 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج كمن لم ":  ُب قولواتباع سنة النيب -  1
)"يستط  فعليو بالصـو فإنو لو كجاء لذلك نرل العديد من الشباب كخاصة الذين يًتكوف الدراسة . (

                                                 

 .34ص: الزكاج المبكر/ بدكم عمار  ( (

 .34ص: الزكاج المبكر كعالقتو بالتوافق النفسي/ العملة عبد الفتاح  ( (

 .26سبق تخريجو ص ( (



كهبدكف ؽبم عمبلن أك صنعة يعملوف فيها، يصبحوف ُب كضع مادم جيد كقادرين على أعباء كتكاليف 
الزكاج فيكوف أكؿ مشركع عندىم ىو التفكَت ُب الزكاج نظران للوضع االقتصادم اعبيد كخاصة ُب منطقة 

كالشباب يبحثوف عن الزكجة اليت تصغرىم . القدس حيث فرص العمل متوافرة أكثر من غَتىا من اؼبناطق
ُب السن فيتزكجوف فبن ىن دكف سن الثامنة عشرة كاألىل كذلك يزكجوف بناهتم قبل سن الثامنة عشرة 

إذا أتاكم من ترضوف دينو كخلقو فزكجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض كفساد ": التزامان بقولو 
)"كبير ). 

 

)كفي بيض ":  يقوؿالرغبة ُب ربقيق األجر كالثواب من اهلل تعأب فالرسوؿ -  2  أ دكم (
أرأيتم لو كضعها في  راـ، " :قالوا يا رسوؿ اهلل، أيأتي أ دنا شهوتو كيكوف لو فيها أجر؟ قاؿ، صدقة

)"أكاف عليو كزر؟ فكذلك إذا كضعها في الحالؿ كاف لو أجر ). 
 

الرغبة ُب الذرية الصاغبة اليت ربفظ لئلنساف ظبعتو كذكره كتنفعو بأعماؽبا الصاغبة بعد كفاتو -  3
إذا مات ابن آدـ انقط  عملو إال من ثالث صدقة جارية أك علم ينتف  بو أك كلد صالح ": لقولو 

)"يدعو لو ). 
 

استغبلؿ فًتة الشباب فبل يدرم اإلنساف ماذا سيحصل لو ُب مستقبل عمره، خاصة ُب ظل -  4
األكضاع األمنية اليت يعيشها أىل ىذه الببلد ربت االحتبلؿ كما يتعرضوف لو من قتل كسجن كإعاقات، 

اغتنم خمسان قبل خمس شبابك قبل ىرمك كصحتك قبل  ): فيستغل اإلنساف شبابو ُب الزكاج قاؿ 
)(سقمك كغناؾ قبل فقرؾ كفراغك قبل ش لك ك ياتك قبل موتك  ). 

يكوف الزكجاف ُب شباهبما أكفر صحة كقوة كصربان منهما بعد سن األربعُت، كتربية األطفاؿ ربتاج )
يصبح فارؽ السن بُت األطفاؿ كأبويهم إذا نبا تزكجا كأقببا : إضافة إٔب ذلك... إٔب كل ىذه األمور 

                                                 

 .33سبق تخريجو ص ( (

بالضم، المراد بو الفرج، كيراد بو الجماع، فالجماع عبادة يثاب عليو المرء إذا قصد إعفاؼ نفسو كغض بصره :البيض  ( (
 كإعفاؼ

        زكجتو كطلب الذرية الصالحة كاالمتناع عن التفكير في الحراـ كغير ذلك من المقاصد الحسنة، ان ر العدكم، مصطفى أ كاـ 
 .10       النكاح كالزفاؼ كالمعاشرة الزكجية ص

، 2، ج(1006)رقم الحديث:باب بياف أف اسم الصدقة يق  على كل نوع من المعركؼ/ركاه مسلم في كتاب الزكاة ( (
 .697ص

 .34سبق تخريجو ص ( (

 رقم :كسند الشهاب.341، ص4،ج(7846)رقم الحديث:الحاكم في المستدرؾ كقاؿ صحيح على شرطهما ( (
 .311، ص3الترغيب كالترىيب، كتاب التوبة كالزىد، ج. صحيح: قاؿ األلباني. 425، ص1،ج(729)      الحديث



مبكرين غَت كبَت، فبا يسهل لآلباء أف يكونوا أصدقاء ألبنائهم، عارفُت لطبائعهم كىذا أيضان عنصر مهم 
)(من عناصر الًتبية ). 

ربصُت النفس من الوقوع ُب اؼبعاصي كاآلثاـ كخاصة ُب مثل ىذه األياـ حيث اؼبغريات -  5
كثَتة أماـ الشباب فيتوجو الشباب كالشابات إٔب الزكاج ُب سن مبكرة حىت وبمي نفسو من الوقوع ُب 

)"أغض للبصر كأ صن للفرج": الفواحش، فالزكاج كما قاؿ  ). 
 

كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم : ربقيق السكن كاالطمئناف النفسي كما قاؿ تعأب-  6
يىاتو لِّقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى هىا كىجىعىلى بػىيػٍ ) أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ ). 

 
 :أسباب اجتماعية: ثانيان 

 

 :يبكن تلخيص األسباب االجتماعية للزكاج اؼببكر ُب األمور اآلتية
 

يعتقد بعض الناس أف الزكاج من الصغَتة أفضل من غَتىا ألهنا أسهل معاشرة كطاعة -  1
 .لزكجها من غَتىا، كبالتإب تستقر اغبياة الزكجية كتسَت كبو الراحة كالطمأنينة كاؽبدكء كالتفاىم

كيعتقد البعض أنو هبب أف يكوف ىناؾ فرؽ ُب السن بُت الشاب كالفتاة، فالشاب عندما يريد أف 
ككذلك فإف البعض . يتزكج يكوف عمره أكثر من عشرين عامان فيبحث عن فتاة أصغر منو ببضع سنُت

اآلخر يعتقد بأف الزكاج من الفتيات الكبَتات كخاصة اغباصبلت على شهادات علمية، أمر صعب فإف 
منهن من يكن صعبات اؼبراس، بينما النظرة إٔب الفتاة الصغَتة ـبتلفة سبامان حيث يرل فيها الشاب اػبلق 

 .كاألدب كاػبجل كطاعة الزكج كاالستقرار ُب بيت الزكجية
 

اػبوؼ على الفتيات من األكضاع االجتماعية السيئة فهذا هبعل بعض الناس يقوموف بتزكيج -  2
بناهتم ُب سن مبكرة خوفان من اؼبستقبل كخوفان على بناهتم من االكبراؼ ُب ظل األكضاع االجتماعية السيئة 

فَتكف أف الزكاج فيو سًتة لبناهتم كأفضل من االنتظار ُب البيت كحىت ال يفوت قطار الزكاج كتصبح البنت 
. عانسان كلوجود االعتقاد عند البعض اآلخر بأف الفتاة بعد سن العشرين من الصعب أف ذبد الزكج اؼبناسب

 .فإذا تأخرت الفتاة ُب الزكاج تقل الرغبة ُب الزكاج منها

                                                 

، .ـ1،2001قاموس فيما يحتاج إليو العركس، دار المحمد للنشر كالتوزي ،ط:ال زالي، صالح بن أ مد بن محمد ( (
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 .26سبق تخريجو ص  ( (

، اآلية  ( (  21سورة الرـك



كيرل الباحث أف ذلك كلو يعود إٔب تربية البيت كثقافتو، فاألب كاألـ الذين يقوموف دبسؤكلياهتم 
 .ال ىبافوف من اكبراؼ ابنتهم ألف ذلك ال يرد على تفكَتىم كباؽبم

 

تقوية الصبلت كالركابط االجتماعية بُت األىل كاألقارب كاألصحاب، فيقـو بعض الناس -  3
بتزكيج بناهتم من أقربائهم باعتبار أف القريب أكٔب من غَته كىو ما يسمى بزكاج األقارب حيث ترتفع نسبة 

كقد يكوف تعزيزان للعبلقة اعبيدة . الزكاج اؼببكر بُت األقارب كىذا ما أثبتتو بعض الدراسات ُب ىذا اجملاؿ
أك قد يكوف حفاظان على الثركة كعدـ تفتيتها كعدـ انتقاؽبا إٔب خارج العائلة أك . بُت األصدقاء كاعبَتاف

 .األسرة
 

حل بعض اؼبشكبلت االجتماعية مثل كفاة األـ أك األب أك الطبلؽ أك ُب حالة كجود -  4
أك قد يكوف حبلن . زكجة لؤلب اليت تريد أف تتخلص من ابنة زكجها فتسارع إٔب تزكهبها للتخلص منها

 .ؼبشكلة معينة حصلت مع فتاة فيسارع إٔب تزكهبها من أجل حل تلك اؼبشكلة
 

إف تفضيل الذكور على اإلناث كما يتبع ذلك من ضغوطات نفسية أك معيشية لو دكر كبَت -  5
ُب رغبة الفتاة من التخلص من الوضع اؼبأساكم اليت تعيشو داخل أسرهتا فتفضل الزكاج اؼببكر على العيش 

 .ُب أكضاع اجتماعية مأساكية
 

 :أسباب اقتصادية: ثالثان 
 

كيذىب ىؤالء إٔب القوؿ . يذىب البعض إٔب أف الفقر قد يكوف عامبلن مساعدان ُب الزكاج اؼببكر
إف األب صاحب األسرة الكبَتة كالذم يعيش ظركفان اقتصادية صعبة ُب ظل االحتبلؿ كاألكضاع األمنية 
اؼبًتدية كالبطالة فإنو قد يسارع إٔب اؼبوافقة على زكاج ابنتو الصغَتة هتربان من مصركفها كطلباهتا، فأكؿ ما 

يسمع بزكج يتقدـ طالبان ابنتو فإنو يسارع إٔب اؼبوافقة عليو، كيرل الباحث أف ىذا السبب قلما يكوف إال 
عند أصحاب القلوب القاسية الذين تنعدـ عندىم األبوة، فاألب اؼبسلم يعلم حق أكالده عليو كأف النفقة 

كىمىا : قاؿ تعأب. اليت ينفقها على ابنتو أك ابنو ىي من أفضل القربات اليت يتقرب هبا اؼبسلم إٔب اهلل تعأب
ري الرَّازًًقينى  يػٍ ) أىنفىٍقتيم مِّن شىٍيءو فػىهيوى ييٍخًلفيوي كىىيوى خى إذا أنفق الرجل على أىلو نفقة ":  كقاؿ ،(

)"يحتسبها كانت لو صدقة ). 

                                                 

 39سورة سبأ، اآلية  ( (

باب /كمسلم. 30، ص1،ج(55)رقم الحديث:باب ما جاء أف األعماؿ بالنية كالحسبة/ركاه البخارم في كتاب اإليماف ( (
 فضل

 .695، ص2، ج(1002)رقم الحديث:       النفقة كالصدقة على اآلخرين



كمن اؼبعتقدات الفاسدة عند البعض أف تعليم البنات يكلف كثَتان كأف تعليمهن ال يستفيد منو 
من كانت لو ابنة فعلمها فأ سن ": اآلباء فيقوموف بتزكيج بناهتم ُب سن مبكرة ناسُت قوؿ الرسوؿ 

)"تعليمها كأدبها فأ سن تأديبها كانت لو ستران من النار ). 
 يذىب البعض إٔب القوؿ أف مصَت الفتاة ىو اؼبطبخ كأف ال حاجة ؽبا للتعليم أك العمل هبذا - 2

كمنع الفتيات من العمل حبجة أف الشباب ال هبدكف عمبلن ُب ظل البطالة كاألكضاع . العلم الذم تعلمتو
االقتصادية اؼبًتدية، كأف الفتاة إذا ما عملت فإهنا تيستغل من قبل صاحب العمل كبالتإب ال تعطى األجر 

اؼبناسب أك األجر الذم يتقاضاه الرجل كإهنا إذا ما عملت فإف راتبها ال يكاد يغطي مصركفاهتا 
 .الشخصية، كلذلك ال يقوموف بتعليمها بل يسارعوف إٔب تزكهبها زكاجان مبكران قبل إكماؿ تعليمها

 

يذىب آخركف إٔب أف بعض اآلباء قد يلجأككف إٔب التزكيج اؼببكر نتيجة الضغط اؼبكاين ُب -  3
اؼبسكن، حيث يزيد أفراد األسرة لدرجة ال يتسع ؽبم السكن فيلجأ األب إٔب تزكهبو ابنتو أك بناتو مبكران 

 .حىت ىبفف من الضغط داخل السكن
 

 :أسباب سياسية: رابعان 
 

ال ىبفى على أحد األكضاع السياسية اليت عاشتها كتعيشها ببلدنا فلسطُت من انعداـ األمن -  1
ُب ظل االحتبلؿ، كُب ظل اعبدار الفاصل األمر الذم انعكس على األكضاع االجتماعية فجعل من 

الصعب على الفتيات خاصة ُب بعض القرل أك اؼبخيمات االنتقاؿ إٔب مدارس ثانوية ال توجد ُب ؿبيطها، 
كلذلك فإف البنت اليت ال تكمل تعليمها ال . فيختصر اآلباء القضية كال يرسلوف بناهتم ؼبواصلة تعليمهن

 .ذبد فرصة أمامها إال الزكاج كلو ُب سن مبكرة، حىت تستطيع أف تؤدم دكرىا ُب اغبياة كبناء أسرة سعيدة
 

قد يلجأ بعض اآلباء إٔب تزكيج أبنائهم ُب سن مبكرة ُب ظل األكضاع األمنية حفاظان على -  2
األبناء من االعتقاؿ أك حىت اؼبشاركة ُب األعماؿ السياسية، كإشغاالن ؽبم ُب أمور الزكاج كالبيت كاألسرة 

كاألبناء، ظنان منهم أف ذلك يعيقهم عن األعماؿ اؼبناىضة لبلحتبلؿ، فقد ترل األب يأخذ أبناءه معو إٔب 
 .مصنعو أك متجره أك مزرعتو كيزكجهم كيبقيهم ربت رعايتو كخوفان عليهم من االعتقاؿ أك السجن

ـ 1987ككذلك فإف إغبلؽ اؼبدارس لفًتات طويلة خاصة ُب ظل االنتفاضة األكٔب عاـ -  3
أدل إٔب تسرب عدد كبَت من الطبلب كالطالبات من اؼبدارس ُب مرحلة مبكرة من العمر كخاصة بالنسبة 

للفتيات حيث ًب تزكهبهن ُب سن مبكرة ُب تلك الفًتة خوفان على الفتاة كضباية ؽبا، ككذلك فإنو كاف لتلك 

                                                 

 .1955، ص5، ج(4795)رقم الحديث:باب اتخاذ السرارم/ركاه البخارم في كتاب النكاح ( (



األكضاع أثر كبَت ُب زيادة نسبة الزكاج اؼببكر نظران لقلة التكاليف كاختصارىا ُب ظل األكضاع االقتصادية 
 .ـ1987اليت كانت سائدة ُب االنتفاضة األكٔب عاـ 

 

كقد أظهر استطبلع للرأم أجرتو اؽبيئة العامة لبلستعبلمات ُب ؿبافظات الضفة الغربية بتاريخ 
 : ـ حوؿ أسباب انتشار ظاىرة الزكاج اؼببكر ككانت النتائج على النحو التإب27/2/2000

 

 (5)جدكؿ رقم 
 

        جدكؿ يبُت أسباب انتشار ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب الضفة الغربية
 

 النسػػػبة السػػػبب
 %38.5 عدـ كجود الوعي الكافي لدل المواطنين

 %17.8 العادات كالتقاليد
 %16.6 الحفاظ على الشرؼ كالسترة

 %15.9 الخوؼ من العنوسة
 %8.6 تردم األكضاع االقتصادية

 %2.6 أسباب أخرل
 

من أفراد العينة أف ىذه الظاىرة زادت ُب عهد السلطة الوطنية مقارنة بعهد % 51.6كأكد 
يعتقدكف أف ىذه الظاىرة تراجعت ُب عهد السلطة الوطنية مقارنة % 48.4االحتبلؿ اإلسرائيلي مقابل 

 .بفًتة االحتبلؿ
 ميزات كفضائل للزكاج المبكر

 

 :للزكاج اؼببكر ميزات كفضائل حسنة ينبغي أف ال يغفلها الباحثوف ألنبيتها كمنها
 

إف الزكاج اؼببكر أحفظ ألخبلؽ الشباب، فالشباب يكونوف ُب مرحلة دقيقة من العمر كإف -  1
دكاعي انزالقهم كثَتة كخاصة ُب ىذه األياـ كما فيها من تربج كسفور كفضائيات تعرض ما ىب كدب من 

األفبلـ كاؼبسلسبلت كالربامج اليت يقصد منها تدمَت أخبلؽ الشباب كاستنزاؼ طاقاهتم كقدراهتم بصورة 
كال يوجد أحفظ ألخبلؽ الشباب من الزكاج الذم يصوف أخبلقهم كيشبع مظاىرىم الغريزية . سلبية

بالطريقة الشرعية كوبميهم كيعصمهم من االكبراؼ كيهدئ أعصاهبم كوبميهم من أخطار االنفعاالت 
 .النفسية اليت تؤثر على مواقفهم ُب اغبياة العملية

 



الزكاج اؼببكر يشعر الشباب باؼبسؤكلية كيعودىم عليها كعلى عدـ التواكل على اآلخرين -  2
كهبعلهم يتحملوف اؼبسؤكلية عن بيت كأسرة كزكجة كأطفاؿ، فيكونوف رجاالن يأخذكف مكانتهم ُب اجملتمع 

كالزكاج اؼببكر كذلك من دكافع العمل كاؼبثابرة ). فينطلقوف بكل نبة كنشاط للقياـ بواجبهم كمسؤكلياهتم
)(بالنسبة للزكج إذ وبرؾ فيو العزيبة كالطموح بركح جديدة على ضوء اؼبسؤكليات الزكجية اعبديدة ). 

 

الزكاج اؼببكر أفضل لصحة الزكجُت كخاصة الزكجة فقد نقل الدكتور مصطفى السباعي رضبو -  3
إف الوالدة مفيدة عمومان لبنية اؼبرأة، ": كبلمان ألحد األطباء يقوؿ فيو (اؼبرأة بُت الفقو كالقانوف)اهلل ُب كتابو 

كإف األنثى قد ال تصل إٔب غاية مبوىا إال بعد اغبمل مرة أك أكثر، فاغبمل عند اؼبرأة من عوامل توازهنا 
كؽبذا يعترب الطب الظاىرم اغبياة اعبنسية التناسلية على أعظم جانب من األنبية لدل اؼبرأة، ... اغبيوم 

كيبيل الطبيب إٔب تشجيع النشاط اعبنسي اؼبشركع ؼبصلحة أعضائها، كاستدامة شباهبا كإطالة 
)"عمرىا ). 

بعدـ تأخَت الزكاج إٔب ما بعد )كيوصي الدكتور مصطفى السباعي رضبو اهلل الطبلب كالطالبات 
انتهاء الدراسة كإنو هبب القضاء على التقاليد ُب الزكاج حىت يصبح الزكاج أمر عاديا جدان كميسوران للشباب 

كإنو هبب على اعبمعيات النسائية الدعوة إٔب نبذ العادات كالتقاليد السيئة اليت تفرض ... كالشابات 
كىذا خَت عمل . اؼبصاعب كالتكاليف على الزكاج كاليت نشكو منها بدالن من الدعوة إٔب تأخَت سن الزكاج

 :ككذلك فإف للمعاشرة الزكجية فوائد صحية ذكرىا األطباء كمن ذلك مثبلن . (نقدمو ألبنائنا كبناتنا كألجيالنا
إفراز ىرمونات منعشة تسمى األمينات كىذه اؽبرمونات تكسب الوجو مزيدان من اإلشراؽ كالتألق )

كذبعل البشرة أنضر كأنعم كتشيع ُب القلب السعادة كاالنشراح، كتساعد أيضان ُب تقوية عضبلت اؼبرأة 
الداخلية كعلى تقوية العضبلت السفلية للحوض عند اؼبرأة كىذه العضبلت تضعف عادة بعد الوالدة 

ككذلك فإف  اؼبعاشرة . مباشرة كمن شأف اؼبعاشرة تنشيط العضبلت كإعادهتا إٔب حالتها السابقة الطبيعية
الزكجية تساعد على إفراز األندركفينات اؼبهدئة لؤلعصاب كىذا يعٍت أهنا زبفف كثَتان من األكجاع كاآلالـ 

)(مثل التهاب اؼبفاصل كالصداع النصفي ). 
 

 .الزكاج اؼببكر أدعى إٔب ربقيق مقاصد النكاح-  4
 

كُب فورة –أنو أدعى إٔب ربقيق مقاصد النكاح بصورة أكَب ... كمن خصائص الزكاج اؼببكر )
إذ يساعد على االستقرار النفسي كاالستقرار العاطفي كاإلعفاؼ ُب اإلطار اؼبشركع كىذه األمور - الشباب

                                                 

 299ص: تأخير سن الزكاج/ نواب، عبد الرب  ( (

 61-60ص: المرأة بين الفقو كالقانوف/ السباعي، مصطفى . د ( (

 .34ص: الزكاج المبكر كعالقتو بالتوافق النفسي/ العملة عبد الفتاح  ( (



أىم مقاصد النكاح اليت أرل اغبرص عليها ُب عصرنا إذ استشرت صور اإلغواء كتعددت كسائلها كدكاعيها 
كتفنن أعداء اإلسبلـ ُب تقريب صور اجملوف كالفسق إٔب أذىاف الشباب كقلوهبم كُب الوقت نفسو كضعت 

العراقيل اليت تعيق الزكاج اؼببكر مع كونو مطلبان إسبلميان جليبلن، فتذىب نضارة الشباب كفورتو كتوثبو ُب 
)(اجملوف كاإلٍب ). 

 

الزكاج اؼببكر وبقق النضج الفكرم كاؽبدكء النفسي كالتطلع إٔب ربقيق الطموحات كاألىداؼ -  5
إف توجهات الشباب كبو الزكاج اؼببكر إف ييسِّرىت أسبابو كىيئت سبلو بدافع الًتبية الدينية )ُب اغبياة 

الراشدة فإنو يكوف قادران على التصدم للحمبلت الفكرية اليت يعيشها كيكوف قادران على استيعاب كىضم 
اؼبتغَتات اؼبتبلحقة اليت يراىا من حولو بفضل إيبانو كيقينو ٍب بفضل ما يكسبو الزكاج السعيد ُب بيت 
الزكجية اآلمن من معاين اؼبثابرة كاؼبودة كاؼبساندة كما يبعثو ُب النفس من ركح اغبفز كالعمل كالطموح 

)(كالتطلع إٔب األفضل كاألكمل ٍب دبا يوفره الزكاج من أجواء التفكَت الناضج اؽبادئ اؼبستمر ). 
فبل بد لئلنساف السوم من إشباع غرائزه كربقيق اإلعفاؼ كال بد مع ذلك من أمن النفس )

)(كىدكء األعصاب كاستقرار الضمَت كفراغ الباؿ كسبيل ذلك الزكاج الشرعي ُب إطاره األخبلقي ) . 
التقارب ُب السن بُت اآلباء كاألبناء حبيث يكوف الفارؽ ُب السن بينهما قليبلن يستطيع -  6

اآلباء كاألمهات من خبلؿ ذلك رعاية أبنائهم كالسهر على راحتهم كىم أقوياء كما كيستفيدكف من خدمة 
أما عندما يكوف الفارؽ ُب السن كبَتان بُت اآلباء كاألبناء فإف ذلك يولد مسافة متباعدة من . أبنائهم ؽبم

الثقافة كالعادات كالتقاليد كحىت األفكار، فتختلف طريقة تفكَت كل من اآلباء كاألمهات كنظرهتم إٔب 
األمور كىذا ينعكس سلبان على اغبياة األسرية، فالزكاج اؼببكر يقلص الفجوة العمرية بُت اآلباء كاألبناء 

أف عمرك بن  )كمن اعبدير بالذكر . كىبفف من حدة اؼبشاكل اليت قد تقع بينهم بسبب الفارؽ ُب السن
)(العاص رضي اهلل عنهما كاف أصغر من أبيو باثنيت عشرة سنة فقط  ). 

كيؤكد العلم اغبديث أف الزكاج اؼببكر ىو اؼببلئم للفطرة كيشَت إٔب ذلك الكساس كاريل ُب حديثو 
كلما قصرت اؼبسافة الزمنية اليت ": عن أنبية الزكاج اؼببكر ُب التقريب بُت األجياؿ حيث يقوؿ ما نصو

كمن ٍب هبب أف تكوف النساء ... تفصل بُت جيلُت كلما كاف تأثَت الكبار األديب على الصغار أكثر قوة 
)"أمهات ُب سن صغَتة حىت ال تفصلهن عن أطفاؽبن ثغرة كبَتة ال يبكن سدىا باغبب ). 

                                                 

 .17ص: تأخير سن الزكاج/ نواب، عبد الرب  ( (

 .243ص: المصدر السابق ( (

 .248ص: المصدر السابق ( (

 .55ص: شرح مجلة األ كاـ العدلية الكتاب الراب /  يدر، علي  ( (

، عن كاريل 679ص. ـ2001أصوؿ تربية المرأة المسلمة المعاصرة، الرسالة، الطبعة األكلى، /  سن أ مد ،  فصة  ( (
1985 : 



كانوا وببذكف الزكاج اؼببكر، حىت يلد األكالد ُب شباب أبويهم، فإذا كربكا كانوا قوة )ٍب إف العرب 
ؽبم كعونان ؽبم على أعدائهم كخصومهم، كقرة عُت ؽبم، كمن أجل ذلك كانوا يسموف األكالد اؼبولودين من 

أما األكالد اؼبولودكف من أب ىـر مسن فكانوا ... أم أهنم كلدكا ُب ربيع حياة أبيهم  (ربيعيوف)أب شاب 
كُب ذلك يقوؿ . أم أهنم كلدكا ُب صيف حياة أبيهم حُت أشرفت حياتو على الغركب (صيفيوف)يسموهنم 

 : أكثم بن صيفي
)(إف بٍت صبية صيفيوف               أفلح من كاف لو ربعيوف  ). 

 
 

 .الزكاج اؼببكر عامل من عوامل زيادة اػبصوبة-  7
 
 

تشَت معظم الدراسات إٔب أف الزكاج اؼببكر عامل مهم من العوامل اليت تؤثر ُب اػبصوبة كتزيدىا 
فتوجد عبلقة عكسية بُت متوسط العمر عند الزكاج األكؿ كمتوسط عدد األطفاؿ اؼبنجبُت للمرأة الواحدة )

فكلما بكرت اؼبرأة ُب زكاجها زادت مرات اغبمل كالوالدة كعدد األطفاؿ اؼبنجبُت فإذا كاف عمر اؼبرأة عند 
كما أشارت إٔب  (الزكاج األكؿ أقل من طبسة عشر سنة فإف متوسط عدد األطفاؿ الكلي ىو سبعة أطفاؿ

، أما ُب قطاع غزة فبلغت 7.4ذلك الدراسات ُب فلسطُت حيث بلغت نسبة اػبصوبة ُب الضفة الغربية 
6.4( ). 

مكاف الصدارة ُب الصراع العريب اإلسرائيلي خبلؿ العقدين )كمعلـو أف القضية الديبغرافية احتلت 
األخَتين كأصبحت من كجهة نظر الفلسطينيُت التحدم العددم الذم يبكن الشعب الفلسطيٍت ُب 

العقدين القادمُت من مواجهة االمتداد االستيطاين الصهيوين كالتغلب عليو، كمن كجهة النظر اإلسرائيلية 
أصبحت القضية الديبغرافية اػبطر الكامن ُب نسبة التزايد الطبيعي ُب األسر الفلسطينية الذم يهدد ُب 

اؼبستقبل اؼبنظور كجود أغلبية سكانية يهودية كعليو فإف ارتفاع معدالت اػبصوبة ىو سبلح ديبغراُب يبكن 
)(استخدامو ُب مقاكمة االحتبلؿ كيلعب دكران إهبابيان ُب كسب الصراع العريب اإلسرائيلي ). 

 

الزكاج اؼببكر يزيد من فرص التآلف كاحملبة بُت الزكجُت على اعتبار أف الفتاة تكوف ؽبا -  8
التجربة األكٔب ُب ىذه العبلقة االجتماعية فتتجو إٔب ؿببة زكجها كإسعاده بقدر ما تستطيع كالزكج يبادؽبا 

لذلك نرل البعض يعزؼ عن . كذلك نفس اؼبشاعر فأكَب احملبة كآكدىا ما يقع ُب اغبب األكؿ غالبان 
 .الزكاج بغَت البكر ألف قلبها يبكن أف يكوف معلقان بالتجربة األكٔب ُب الزكاج

                                                                                                                                               

 .215       ص

 .202القاموس فيما يحتاج إليو العركس، ص: ال زالي، صالح بن أ مد بن محمد ( (

 .30، ص.ـ2000التربية السكانية، الصف األكؿ الثانوم، الطبعة األكلى التجريبية، / دكيك عزيز  ( (

 .29ص: التربية السكانية/ دكيك عزيز  ( (



فالفتاة عندما تتزكج ُب سن مبكرة زبلص لزكجها كتطيعو كتتفاىن ُب إسعاده خاصة إذا ما بادؽبا 
كذلك أدعى إٔب االستقرار األسرم كالعائلي كيعيش الزكجاف كأكالدنبا بسعادة كطمأنينة . نفس الشعور

 .باؿ
كىأىنًكحيوا اأٍلىيىامىى : يرل الباحث أف الزكاج اؼببكر عبلج ؼبشكلة الفقر فاهلل تعأب يقوؿ-  9

ًإمىاًئكيٍم ًإف يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍ ًنًهمي اللَّوي ًمن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًس ه عىًليمه   ًمنكيٍم كىالصَّاًلًحينى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كى
( ف :  باهلل إف اهلل عز كجل يقوؿ"من ترؾ التزكيج ـبافة الفقر أساء الظن": قاؿ اإلماـ علي  ( ًَ

)"تزكجوا النساء فإنهن يأتين بالماؿ": كقولو  يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍ ًنًهمي اللَّوي ًمن فىٍضًلوً  : كيقوؿ (
الناكح يريد العفاؼ كالمكاتب يريد األداء كال ازم في سبيل : ثالثة  ق على اهلل عونهم"

)"اهلل )"التمسوا الرزؽ بالنكاح":  قاؿكؼبا ركم أف الرسوؿ .( ). 
 

إف الزكاج يكوف مدعاة إٔب الغٌت بسبب مبو الشعور باؼبسؤكلية عند اؼبتزكجُت كمبو مظهر األبوة 
. كاألمومة عندىم كىذا يدفع إٔب مضاعفة اعبهد كمباشرة أسباب الرزؽ لتأمُت حياة أفضل لفلذات األكباد

 .كمن باشر األخذ باألسباب حقق اهلل لو ما يرجوه ككسع عليو ُب الرزؽ كخلصو من الفقر
 

حىت يبدأ حبصر )كالزكاج اؼببكر من األمور اليت رغَّب فيها اإلسبلـ كحث عليها كذلك -  10
الصلة اعبنسية للرجل كاؼبرأة ُب الزكاج ُب سن مبكرة كحىت وبتاط ُب حصر ىذه النظرة اعبنسية للزكاج منذ 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ": بدء فوراف غريزة النوع قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
)"فليتزكج ). 

 
 

قاؿ عليو الصبلة . كقد سهل اإلسبلـ ُب أمر الزكاج تسهيبلن كليان بأف حض على تقليل اؼبهور
)"أع م النساء بركة أيسرىن صداقان ": كالسبلـ ))( ). 

                                                 

 .32سورة النور، اآلية  ( (

 ىذا صحيح على شرط : ، قاؿ الحاكم1009، ص3، ج(2679)رقم الحديث:كتاب النكاح/ المستدرؾ على الصحيحين ( (
 .تفرد بو سالم بن جنادة عنو كىو ثقة مأموف على شرط البخارم كمسلم: كقاؿ الذىبي.       الشيخين  كلم يخرجاه

 .26سبق تخريجو ص ( (

السلسلة الضعيفة . قاؿ األلباني ضعيف.88، ص1، ج(282)رقم الحديث :الديلمي، مسند الفردكس بمأثور الخطاب ( (
2487. 

 .26سبق تخريجو ص  ( (

 رقم الحديث: صحيح ابن  باف. 1033، ص3، ج(2732)رقم الحديث.أخرجو الحاكم من طريق عائشة رضي اهلل عنها ( (
 صحيح على شرط مسلم : قاؿ الحاكم.235، ص7، ج(14134)رقم الحديث: سنن البيهقي. 342، ص9، ج(4034       )



فالبنت ُب اجملتمع اإلسبلمي الراشد تنكح مبكران كيعد ذلك من مباىجها كيبنها كقد أخرج اإلماـ )
من يمن المرأة ": قاؿ النيب : أضبد رضبو اهلل ُب ىذا اؼبعٌت عن عائشة أـ اؼبؤمنُت رضي اهلل عنها قالت

)"تيسر خطبتها كتيسر صداقها كتيسر ر مها ))( ). 
كالدعوة إٔب معارضتو دعوة غربية كتقليد أعمى للغرب الذم ال هتمو األخبلؽ كال هتمو القيم كال 

 .الطهارة كالدعوة إٔب معارضتو دعوة إٔب ؾبتمع الشيخوخة كاالكببلؿ
 
 
 

 .مخاطر الزكاج المبكر
 

 :يتذرع معارضو الزكاج اؼببكر بأف ؽبذا الزكاج ـباطر متنوعة منها
 

  يقوؿ اؼبعارضوف للزكاج اؼببكر بأنو يتسبب ُب العديد من األمراض اليت قد :مخاطر صحية:  أكالن 
 : على اإلنًتنتkhosobaتتعرض ؽبا اؼبتزكجة مبكران كمن ىذه األمراض اليت ذكرىا موقع 

 

  كيعرؼ بأنو عبارة عن ارتفاع ضغط الدـ أثناء فًتة اغبمل مع توـر :تسمم الحمل-  1)
الساقُت، كنزكؿ الزالؿ ُب البوؿ فبا يؤدم إٔب تأخر مبو اعبنُت نتيجة البفاض كمية الدـ اؼبغذية للرحم، كقد 
يؤدم تسمم اغبمل ىذا إٔب مضاعفات كثَتة خاصة إذا ٓب تكن زيارات متكررة للطبيب ؼبتابعة اغبمل كمن 

 :أىم ىذه اؼبضاعفات
حدكث تشنجات كغيبوبة نتيجة ارتفاع حاد ُب ضغط الدـ يؤدم إٔب نزيف ُب أغشية اؼبخ   (أ

 .كنسبة الوفيات لؤلمهات ُب ىذه اغبالة عالية جدان 
 .اختناؽ اعبنُت ُب بطن األـ كذلك للقصور اغباد ُب الدكرة الدموية اؼبغذية للجنُت  (ب
 تدخل األطباء من أجل احملافظة على حياة األـ قد يؤدم إٔب الوالدة اؼببكرة ُب كثَت من  (جػ

 .األحياف
 

                                                                                                                                               

 . صحيح على شرط مسلم: كقاؿ الذىبي.        كلم يخرجاه

 .95، ص.ـ2003الن اـ االجتماعي في اإلسالـ، الطبعة الرابعة، دار األمة، : النبهاني، تقي الدين ( (

ىذا صحيح : قاؿ الحاكم. 77، ص6، ج(24522)رقم الحديث:ركاه أ مد في المسند من  ديث عائشة رضي اهلل عنها ( (
 على 

 .على شرط مسلم: كقاؿ الذىبي.        شرط مسلم كلم يخرجاه

 .16ىػ، ص1405تأخير سن الزكاج، دار العاصمة للنشر، الرياض، النشرة األكلى / نواب، عبد الرب  ( (



( 18)تقل نسبة استعداد الرحم لتقبل اعبنُت ُب السن الصغَت أقل من :  الوالدة المبكرة-  2
سنة كالوالدة اؼببكرة تأثَتىا اؼبباشر على ازدياد نسبة الوفيات ُب  (35)سنة، كالسن الكبَت أكثر من 

 .األطفاؿ حديثي الوالدة
 

تزداد معدالت اإلجهاض عن معدالهتا الطبيعية ُب حاالت اغبمل اؼببكر، :  اإلجهاض-  3
كذلك إما ػبلل ُب اؽبرمونات األنثوية، فتفرز دبعدالت أقل من اؼبفركض أك لعدـ تأقلم الرحم على حدكث 
عملية اغبمل فبا يؤدم إٔب حدكث انقباضات رضبية متكررة من شأهنا أف ربدث نزيفان مهبليان كما يتبعو من 

 .التخلص من اعبنُت
 

كاليت تعرؼ حبمى النفاس، كتزداد معدالهتا بشكل كبَت ُب حاالت :  العدكل البكتيرية-  4
اغبمل اؼببكر كذلك لنقص مقاكمة اعبسم كضعف التغذية من ناحية أك كنتيجة للمضاعفات السالفة 

كضبى النفاس قد يتبعها حدكث التهابات مزمنة ُب اغبوض كاضطرابات ُب الدكرة الشهرية كأخَتان . الذكر
 .العقم، نتيجة اللتهابات األنابيب كانتشار االلتصاقات داخل البطن

  تتزايد نسبة الوفيات لؤلمهات بشكل خطَت ُب حالة حدكث :ارتفاع نسبة الوفيات-  5
)حالة (70)سنة كتقدر ىذه النسبة بوفاة كاحدة ُب كل  (18)اغبمل اؼببكر أقل من  ). 

 

 :كقد ذكرت نشرة صادرة عن ارباد عباف اإلغاثة الطبية الفلسطينية ـباطر صحية أخرل
 

كذلك أنو ُب فًتة اؼبراىقة تتعرض الفتاة إٔب فقر الدـ، كتزداد نسبتو لؤلـ الصغَتة :  فقر الدـ-  1
خبلؿ فًتة اغبمل، كيعود ذلك إٔب احتياجات جسم اؼبراىقة أكال، ككوهنا أـ حامبلن ثانيان، ككذلك فإف قلة 
اؼبعرفة كالدراية حوؿ التغذية السليمة خبلؿ فًتة اغبمل يؤثر عليها كعلى جنينها لتلد طفبلن يعاين من سوء 

 .التغذية
 

فإذا تزكجت الفتاة ُب مرحلة مبكرة فقد ربمل ُب فًتة :  كالدة أطفاؿ غير مكتملي النمو-  2
مبكرة لكن جسمها كخاصة جهازىا التناسلي غَت مكتمل مبوه بشكل هبعلها ال تتم ضبلها دبدتو الكاملة، 

لذلك تلد طفبلن غَت مكتمل النمو أك تتعرض لئلجهاض كقد يكوف متكرران، فالزكاج اؼببكر يزيد من 
احتماالت إقباب أطفاؿ صغَتم اعبسم قليلي الوزف كضعاؼ البنية فبا هبعلهم عرضة العتبلؿ الصحة 

 .كاألمراض كاليت قد تؤدم إٔب الوفاة
 

                                                 

) ) www.khosoba.com/archive . 

http://www.khosoba.com/archive
http://www.khosoba.com/archive
http://www.khosoba.com/archive


تزداد نسبة كفيات األطفاؿ لؤلمهات الصغَتات بنسبة أكرب من األمهات األكرب سنان كيعود -  3
)ذلك لقلة الدراية كالوعي الكامل بالًتبية كاالىتماـ اؼبطلوب بأطفاؽبا ). 

 

 (تستهلك)يصاحب الزكاج اؼببكر اؽبـر اؼببكر أيضان للفتاة، فالفتاة كما يقولوف  كيقوؿ البعض أنو
كىي ُب ريعاف شباهبا نتيجة متاعب اغبمل كالوالدة، كالًتبية كشؤكف البيت فبا يؤدم إٔب تعبها كىرمها 

 .بسرعة أكرب من الزكج األمر الذم هبعل الزكج يفكر بالزكاج مرة أخرل
 

من ـباطر الزكاج اؼببكر أنو ىبفض مشاركة اؼبرأة ُب ازباذ القرار فيما يتعلق  )أف كيضيف آخركف
بالصحة اإلقبابية كاعبنسية، فقد أظهرت الدراسات أنو كلما كاف عمر الفتاة صغَتان كانت مشاركتها ُب 

)(ازباذ القرار بالصحة اإلقبابية كاعبنسية ضعيفان  ). 
إٔب غَت ذلك من اؼبخاطر الصحية اليت يضعها اؼبعارضوف للزكاج اؼببكر، كل ذلك بقصد الصد 

 .عن ىذا النوع من الزكاج
 

 :  يدعي معارضو الزكاج اؼببكر أيضان بأف لو ـباطر اجتماعية منها:مخاطر اجتماعية  :ثانيان 
 

تعترب مرحلة اؼبراىقة مرحلة انتقالية كىامة بالنسبة للفتاة حيث إهنا مرحلة بداية تكوين - )1
اؼبدرسة، األقرباء، )الشخصية كاؽبوية كالثقة بالنفس كربتاج إٔب الدعم كالتفهم من قبل األسرة كاحمليط هبا 

ففي حالة زكاجها قبل مركرىا هبذه اؼبرحلة فذلك ينعكس سلبان على حياهتا الزكجية  (أْب... األصدقاء 
كعلى أطفاؽبا كعلى رؤيتها لنفسها، كمثاؿ ذلك أهنا ال تستطيع أف تبدم رأيها ُب أمور حياهتا الزكجية بثقة 
كارتياح، كتكوف عرضة لتدخل األىل كاألقارب ُب شؤكف حياهتا الزكجية اػباصة كعادة تقٌيم نفسها بشكل 

)(سليب ذباه دكرىا كأـ كإنسانة ). 
 

كيقوؿ آخركف بأف الزكاج اؼببكر وبـر اؼبرأة من اؼبقدرة على اؼبشاركة ُب ازباذ القرارات األسرية -  2
كاجملتمعية على اعتبار أهنا صغَتة السن كليس ؽبا اػبربة الكافية ُب اغبياة كال تستطيع ازباذ أم قرار ُب 
حياهتا تبعان لذلك، بل تكوف تابعة لغَتىا كبذلك تفقد شخصيتها كاستقبلليتها فيسهل التأثَت عليها 

 .كمن ىنا تنشأ اؼبشاكل ُب اغبياة الزكجية. كالتدخل ُب حياهتا من قبل اؼبقربُت كاآلخرين

                                                 

 .ـ1997: نشرة صادرة عن اتحاد لجاف اإلغاثة الطبية الفلسطينية، كانوف أكؿ: مخاطر الزكاج المبكر ( (

مدل مشاركة المرأة الفلسطينية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالصحة الجنسية كاإلنجابية، إصدار جمعية : تيسير. عبد اهلل، د ( (
 تن يم 

 .6، ص.ـ1997      ك ماية األسرة الفلسطينية، القدس 

 .ـ1998مخاطر الزكاج المبكر، نشرة صادرة عن لجاف اإلغاثة الطبية الفلسطينية، كانوف أكؿ  ( (



 
الزكاج اؼببكر يساىم ُب زيادة معدؿ اإلقباب نظران الرتفاع معدؿ  كيقوؿ البعض اآلخر بأف-  3

( 6.4)فقد بلغ معدؿ اػبصوبة ُب فلسطُت )اػبصوبة بسبب زيادة سنوات اإلقباب لدل اؼبتزكجة مبكران 
إف ارتفاع معدؿ اإلقباب لو تأثَت على صحة األـ كأطفاؽبا كعلى عمل األـ خارج اؼبنزؿ . طفل لكل امرأة

كعلى أكضاع األسرة االقتصادية كاالجتماعية ككذلك لو تأثَت على مستول الًتبية كالرعاية ُب 
)(األسرة ). 

 

كيدعي كاضعو اؼبنهاج الفلسطيٍت للًتبية اؼبدنية أف الزكاج اؼببكر نوع من أنواع العنف -  4
)االجتماعي كاألسرم  كىو من االنتهاكات غبقوؽ اإلنساف اليت تعاين منها النساء دكف (

)الرجاؿ ). 
 

الزكاج اؼببكر يتناَب مع العقل كالتمييز كالفتاة جاىلة، على اعتبار أف الفتاة تكوف طفلة -  5
حسب قانوف األمم اؼبتحدة الذم يعترب الطفولة حىت سن شبانية عشر عامان فهو ىبالف قانوف األمم اؼبتحدة 

اعبزء : كليس ؽبذا الزكاج أم أثر قانوين، فقد كرد ُب اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة
)"ال يكوف ػبطوبة الطفل أك زكاجو أم أثر قانوين": 15/2الرابع، اؼبادة  ). 

 

الزكاج اؼببكر وبـر الفتاة من حق االختيار كما يزعموف كال تستطيع الفتاة أف تبدم رأيها ُب -  6
شريك حياهتا كإذا ما ازبذت فإف ذلك يكوف ربت تأثَت الوالدين أك أحدنبا أك أحد األقارب، فبا يعكس 

. سلبان على حياهتا ُب إجبارىا على العيش مع زكج ٓب تشارؾ مشاركة فعالة كفعلية ُب اختياره طوؿ حياهتا
كبذلك تكوف مشاركتها ُب اغبياة األسرية مشاركة سلبية أك مشاركة غَت فعالة، فتكوف فاقدة إلرادهتا فبا 

 .ينعكس سلبان على حياهتا الزكجية
 

يؤدم الزكاج اؼببكر ُب حاالت كثَتة إٔب الطبلؽ خباصة إذا ما انعدـ التوافق بُت الزكج -  7
كالفتاة الصغَتة نتيجة الفركؽ العمرية الكبَتة، أك لعدـ معرفة الزكجة كيفية التعامل الصحيح مع الزكج، 

 .فتنشأ اؼبشاكل اليت كثَتان ما تنتهي بالطبلؽ
 

                                                 

 .14، 13ـ، ص2002التربية المدنية للصف الثامن األساسي، الطبعة التجريبية األكلى، : القزاز، ىديل ( (

 .45ان ر، التربية المدنية للصف الثامن األساسي، ص ( (

 .37، ص.ـ2003التربية المدنية للصف التاس ، الطبعة التجريبية، : القزار، ىديل كآخركف ( (

 .57التربية المدنية للصف التاس ، ص: القزار، ىديل كآخركف ( (



! الزكاج اؼببكر وبـر البنت من التمتع بطفولتها كمن العيش ُب حناف كرعاية كالديها، فالطفلة-  8
أك الفتاة ُب ىذه اؼبرحلة حباجة إٔب اغبناف كالعطف من قبل الوالدين، كزكاجها ُب سن مبكرة وبرمها من كل 

ذلك، فًتاىا تتصرؼ تصرؼ األطفاؿ ُب حياهتا، األمر الذم ينعكس سلبان على حياهتا الزكجية، كىنا 
 .ربدث اؼبشاكل كاػببلفات كالنزاعات الزكجية كتعيش الزكجة حياة التعاسة كالشقاء

فالبنت عندما تتزكج ُب سن مبكرة تضطر إٔب . وبـر الزكاج اؼببكر الفتاة من مواصلة التعليم-  9
ترؾ مقاعد الدراسة كبالتإب االنقطاع عن التعليم، كمعركؼ أف التعليم عامل مهم من عوامل مبو الفتاة 

النفسي كاالجتماعي كالثقاُب الذم تتكوف بوساطتو عقليتها كنفسيتها كتكوف بعد ذلك قادرة على خوض 
غمار اغبياة األسرية كالزكجية، إف ترؾ الفتاة للتعليم وبرمها من فرصة مساعدة أبنائها ُب دركسهم ُب 

أك حىت التزكد بالثقافة أك متابعة . اؼبستقبل، كوبرمها من فرص العمل اعبيدة نظران اللبفاض مستول تعليمها
 .ربصيلها العلمي ُب اؼبستقبل إذا ما أرادت أف تواصل مسَتهتا العلمية ُب اؼبستقبل

 

ٍب إف معارضي الزكاج اؼببكر يصفونو بأنو من اؼبمارسات االجتماعية الضارة كيسخركف -  10
. فبن يقولوف عنو بأنو سًتة للبنت كيقولوف بأف البنت تكوف فيو مغلوبة على أمرىا فليس ؽبا من أمرىا شيئان 

كيقولوف عنو بأنو شر كذبب ؿباربتو كذبنيد كل الطاقات كاإلمكانات ؼببلحقة ىذا النوع من الزكاج كإفشالو 
 .اْب...كاغبد منو على ـبتلف األصعدة االعبلمية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية 

 

الزكاج اؼببكر يزيد من معدالت اإلقباب كبالتإب زيادة عدد السكاف زيادة كبَتة فبا -  11
ينعكس سلبان على األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كاػبطط التنموية اليت تقـو هبا اغبكومات كالدكؿ 

 .كخاصة ُب العآب اإلسبلمي الذم يعاين الكثَت بسبب الزيادات السكانية الكبَتة
 

كيدعي آخركف بأف الزكاج اؼببكر يزيد من نسبة العنوسة ُب اجملتمع، فاإلقباؿ على الزكاج -  12
من الصغَتات يغلق الباب أماـ فرص زكاج األكرب سنان، كبذلك يلتحقن بقطار العنوسة، اليت تشكل أيضان 

مع أنٍت أرل أف دعوة الشباب إٔب الزكاج . ظاىرة خطَتة يعاين منها اجملتمع كاليت تعٍت تأخر سن الزكاج
 .اؼببكر من أىم التدابَت الشرعية للحد من ظاىرة العنوسة

 

يزيد الزكاج اؼببكر من عدد أفراد األسرة اليت ترىق األب كاألـ ُب صبيع اجملاالت سواء ُب -  13
الًتبية كالتنشئة أـ تلبية احتياجات األطفاؿ اؼبادية كالضركرية كبالتإب يشكلوف عبئان على اجملتمع من حيث 

 .اْب...اػبدمات الصحية كالتعليمية كاالجتماعية كاالقتصادية 
 



يدعي معارضو الزكاج اؼببكر أف لو ـباطر نفسية، كأنو كجد أف كثَتان من :  مخاطر نفسية:  ثالثان 
اؼبتزكجات مبكران ال زلن يبلن إٔب حياة الطفولة اليت حرمن منها على الرغم من بلوغهن، كيظهر ذلك من 

تصرفات بعضهن اليت يغلب عليها كما يدعوف التصرفات الطفولية، كيظهر عليهن التقلب العاطفي كالتغَت 
السريع ُب اؼبواقف فبا يعكس مرحلة اؼبراىقة اػبطَتة اليت تعيشها الفتاة اؼبتزكجة مبكران فتحصل اؼبشاكل 

كاػببلفات مع الزكج أك مع اغبماة على أتفو األسباب خاصة عندما يضطر الزكج أف يعيش مع أسرتو ُب 
 .نفس السكن

... ىي اؼبرض النفسي اؼبفاجئ بعد الزكاج مباشرة ... كلوحظ أف أكثر اغباالت النفسية شدة )
حيث إف كثَتان من النساء اللواٌب أدخلن إٔب مستشفى األمراض النفسية كن كزكجات جديدات كصغَتات 

كيعود سبب مرضهن ُب الغالب إٔب صدمتهن من غبظة الزكاج األكٔب كنظامو الحقان، كألهنن . السن نسبيان 
ٓب يكن قد أعددف ؽبذه النقلة الكبَتة كما هبب كٓب تكن اؼبريضات لديهن خربات كافية عن متطلبات 

)(الزكاج مثل العاطفة كاعبنس كحاجاهتا كامرأة كإنسانة ). 
إف اؼبخاطر الكاذبة كاألسباب اؼبعكوسة للزكاج اؼببكر اليت يذكرىا اؼبضبوعوف بالغرب تدؿُّ على 

إف األعداء يدركوف أهنم . أنو هبب علينا أف نركز على التلقي كاألخذ عن ديننا حىت يكتب اهلل لنا النصر
دبقدار إبعادنا عن التلقي كاألخذ الصحيح عن ديننا يؤخركف نصرنا، فهدفهم أف نتلقى عنهم كنقلدىم 

 .لننهـز أمامهم
 
 

 :الدراسات السابقة:  المبحث الثاني
 

لقد بذلت جهدان حثيثان بغية اغبصوؿ على دراسات سابقة تتعلق بشكل مباشر دبشكلة الدراسة 
فوجدت القليل منها كالذم يتعرض ؼبواضيع متعلقة بالدراسة ُب . خاصة اؼبتعلقة دبنطقة الدراسة، القدس

 :مناطق ـبتلفة من فلسطُت أك خارجها، فبا ربتويو اؼبكتبة العربية فاستعنت هبا، كمن ىذه الدراسات
 
 

 :(.ـ1999)دراسة عبد الفتاح العملة 
 

قاـ العملة بدراسة ميدانية للتعرؼ على اآلثار السلبية للزكاج اؼببكر من الناحية الصحية 
كاعتمد الباحث ُب ىذه الدراسة  (الزكاج كالطبلؽ)كالناحية االجتماعية  (مضاعفات اغبمل كالوالدة)

                                                 

 .135، ص1994المؤتمر الفلسطيني للسكاف كتن يم األسرة، القاىرة  ( (



األسلوب اؼبسحي الشامل حيث اعتمد سجبلت اؼبستشفيات كسجبلت دائرة الصحة ُب مدينة اػبليل، 
كمشلت الدراسة حاالت الوالدة ُب . كسجبلت احملكمة الشرعية كسجبلت دائرة اإلحصاء الفلسطيٍت

ُب ؿبافظة اػبليل  (دائرة الصحة)مستشفى عالية كاألىلي كالزعًتم ُب مدينة اػبليل، كحاالت الوالدة البيتية 
حالة حيث ًب دراسة نتائج مضاعفات اغبمل عند النساء  (10141)كبلغ ؾبتمع الدراسة . ـ1998لسنة 

الوالدة اؼببكرة، العمليات القيصرية، حاالت اإلجهاض جبميع أنواعو، كفاة األـ بسبب الوالدة، اعبنُت )
 .(اؼبتوَب

 
سنة ىي األقل تضرران من مضاعفات اغبمل  (17-15)كأثبتت الدراسة أف الفئات العمرية من 

 :كما ىو مبُت ُب اعبدكؿ اآلٌب
 (6)جدكؿ 

 .ـ1999-جدكؿ يبُت اآلثار الصحية على حاالت الوالدة ُب اػبليل
 

الفئة 
 العمرية

العدد 
 الكلي

كالدة 
 طبيعية

عملية  نسبة مئوية
 قيصرية

نسبة 
 مئوية

 

نسبة  إجهاض
 مئوية

جنين 
 متوفى

نسبة 
 مئوية

كفاة 
 األـ

 صفر صفر صفر 5.6% 18 3.4% 11 90.96% 282 321 15-17
 صفر صفر 1 5.28% 41 4.5% 35 90.09% 700 777 18-19
 صفر 0.43% 36 7.9% 655 9.09% 750 82.51% 6801 8242 +20

 
كأشارت الدراسة كما ىو مبُت ُب اعبدكؿ السابق أف معدؿ الوالدة الطبيعية عند الفئة العمرية 

كىي أعلى معدالت الفئات العمرية األخرل فبا يشَت إٔب تفوؽ الفئة % 90.96سنة بلغ  (15-17)
العمريو اؼببكرة ُب نتائج القبالة على سواىن من النساء البلٌب كلدف ُب نفس الفًتة كُب صبيع مضاعفات 

)اغبمل كالوالدة مثل اإلجهاض كالعمليات القيصرية، جنُت متوَب، أك كفاة األـ ). 
 
 

 :(.ـ1998)دراسة أ مد أبو راس 
 

قاـ أبو راس بدراسة حوؿ الزكاج اؼببكر كأثره ُب اغبياة الزكجية حيث حاكؿ التعرؼ على أسباب 
الزكاج اؼببكر كالعوامل اليت تسهم ُب ارتفاع نسبتو كمدل اختبلؼ الظاىرة بُت اؼبدينة كالقرية، كما حاكؿ 

                                                 

 .43، 42الزكاج المبكر كعالقتو بالتوافق النفسي،ص: العملة، عبد الفتاح ( (



التعرؼ على اؼبتغَتات الرئيسة كالثانوية ذات األبعاد االقتصادية كاالجتماعية كالتعليمية كاػبلقية اليت تساىم 
ُب زيادة ىذه الظاىرة كالكشف عن العبلقة بُت اؼبستول التعليمي لكبل الزكجُت كعبلقتو بالزكاج اؼببكر، 

كأثر الدافع اػبلقي مثل العفة كاحملافظة على العرض على ىذه الظاىرة كمكاف السكن، ككاف ؾبتمع البحث 
كاقعة زكاج مبكر،  (2178)كاقعة منها  (6212)ؿبافظة ضباة ُب سورية حيث بلغت كقائع الزكاج بأكملو 

من % 35كاقعة زكاج إناث، أم بلغت نسبة الزكاج اؼببكر حوإب  (1906)كاقعة زكاج ذكور،  (272)
ؾبموع حاالت الزكاج، كًب اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة اعتمادان على السجبلت الرظبية ؼبراكز 

حالة زكاج مبكر ُب الريف  (74)حالة منها  (302)حيث بلغ حجم العينة الكلي . سجل األحواؿ اؼبدنية
حالة  (15)حاالت زكاج مبكر ُب الريف للذكور كى  (9)حالة زكاج مبكر ُب اؼبدينة لئلناث كى  (102)كى 

 .زكاج مبكر ُب اؼبدينة للذكور
 
 
 

 :كأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية
 

اػبوؼ : إف الدكافع كراء الزكاج اؼببكر حسب إجابات البنات اؼبتزكجات كانت على الًتتيب-  1
، اؼبسايرة لعرؼ اجملتمع %11ف اغبفاظ على العرض %14، اغبفاظ على العفة %22.81من العنوسة 

 %.11، زبفيف العبء ُب اإلنفاؽ 11%
 

، عدـ االنسجاـ الفكرم %29.5تدخل األىل : كانت أسباب اػببلفات األسرية مرتبة-  2
ٓب تكن لديهم % 22.5، كى %12.5، زيادة حجم العائلة %14، عدـ االنسجاـ اعبنسي 21.5%

 .خبلفات أسرية
 

 %.3كُب اؼبدينة % 2.5أما بالنسبة لوقوع حاالت الطبلؽ فقد بلغت ُب الريف -  3
 

كتكمن أنبية ىذه الدراسة على تسليط الضوء على انتشار ىذه الظاىرة ُب اجملتمع السورم 
كالوقوؼ على األسباب اليت ما زالت تشجع على الزكاج اؼببكر كاليت توضح اآلثار اليت يعكسها الزكاج 

)اؼببكر ُب صبيع اجملاالت الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية كالًتبوية على اغبياة الزكجية ). 
 

                                                 

الزكاج المبكر كأثره في الحياة الزكجية في مدينة  ماة كريفها، رسالة ماجستير في علم االجتماع، جامعة : أبو راس، أ مد ( (
 دمشق
 ..ـ1998      



 
 (.ـ2000)دراسة الدكتور  ساـ الدين عفانة 

 

كىي دراسة موجزة عن الزكاج اؼببكر مقدمة ؼبؤسبر اؼبرأة الفلسطينية كربديات األسرة الذم عقد ُب 
 .ـ25/4/2000-24جامعة النجاح الوطنية 

بدأت الدراسة دبقدمة عن الزكاج كأنبيتو كفضلو ُب الشريعة اإلسبلمية ٍب أىم مقاصد الزكاج ُب 
الشريعة اإلسبلمية، ٍب ربدث الباحث عن سن الزكاج مبينان أف الشريعة اإلسبلمية ٓب ربدد سنان معينان للزكاج 
بل إف صبهور الفقهاء اؼبتقدمُت أجازكا زكاج الصغَتة كلكن قوانُت األحواؿ الشخصية ُب الببلد اإلسبلمية 

حددت سنان معينان للزكاج، ٍب بُت الباحث اؼبعٌت اغبقيقي للزكاج اؼببكر كأنو الزكاج قبل اغبيض كقبل البلوغ، 
ٍب عدد ـباطر الزكاج من كجهة نظر من تبٌت تأخَت سن الزكاج كرد على تلك اؼبخاطر كفندىا كاحدة 

كقد ذكر الباحث أف صحيفة اغبياة اليومية احمللية نشرت تقريران صادران عن مركز دراسات الزكاج . كاحدة
جبامعة ركتشرز مفاده أف نسبة الزكاج ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية قد ىبطت إٔب أدىن من الرقم القياسي 

 :ُب هناية القرف اغبإب، كيعزل ىذا االلبفاض إٔب األسباب اآلتية
 

ـ كاف متوسط العمر 1960إف األمريكيُت يؤخركف سن الزكاج إٔب سن أكرب ففي سنة -  1
سنة  (27)سنة للفتاة كى  (25) ارتفع إٔب 1997سنة للرجل كُب عاـ  (23)سنة للفتاة كى  (20)للزكاج 
 .للرجل

 

يقوؿ التقرير إنو كلما تأخر سن الزكاج كلما فكر الناس أكثر ُب عدـ الزكاج كنتيجة لذلك -  2
من إصبإب اؼبواليد ُب % 25.3فإف أمريكيات كثَتات يلدف كيربُت أطفاالن دكف زكاج، ففي الستينات كلد 

ـ 1997الواليات اؼبتحدة من أمهات غَت متزكجات، بينما ارتفعت ىذه النسبة إٔب رقم أكرب ُب عاـ 
 .من األمهات غَت اؼبتزكجات% 32لتصل إٔب 
 

إف تأخر سن الزكاج أدل إٔب ظاىرة تفشي اؼبعاشرة دكف زكاج حيث يقيم رجل كامرأة ربت -  3
 .سقف كاحد دكف زكاج، األمر الذم زاد من انتشار العبلقة اعبنسية خارج نطاؽ شرعية الزكاج

 :كخلص التقرير اؼبذكور إٔب نتائج مهمة منها
 

 .إف الزكاج مؤسسة اجتماعية حيوية لرعاية كتربية األطفاؿ (1

الذم يلصق اآلباء كاألمهات باألطفاؿ، كيسهم ُب الصحة البدنية  (الًغراء)الزكاج ىو (  2
 .كالعاطفية كاالقتصادية للرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ كاألمة ككل



إف اهنيار الزكاج كراء مشاكل اجتماعية كبَتة كعلى اغبكومة التعامل مع ىذا بقدر ما (  3
 .تستطيع

 .إف الزكاج القوم كاألسرة اؼبكونة من كالدين يكوف مصلحة من أىم مصاّب الببلد(  4
 

ٍب بُت الباحث الدكتور أف البحوث العلمية كالدراسات العاؼبية تثبت أنو ال يوجد زيادة ُب 
سنة كأف اؼبضاعفات اليت ربصل  (19-15)مضاعفات اغبمل عند النساء اللواٌب تًتاكح أعمارىن ما بُت 

 Parkland من Satinسنة ىي قليلة نسبيان، كىذا ما أثبتو العآب األمريكي  (15)عند اغبوامل أقل من 

Hospitalٍب عدد الباحث إهبابيات الزكاج كاغبمل كاإلقباب ُب سن مبكر كذكر منها ، : 
 أف نسبة اػبصوبة أم اغبمل خبلؿ فًتة الزكاج عند الفتيات (إمكانية الحمل)اإلخصاب -  1

 .ُب سن مبكر تفوؽ الفتيات ُب األعمار األخرل
 

 إف أكراـ الثدم كالرحم كاؼببايض ىي أقل عند الفتيات اللواٌب :األكراـ الحميدة كالخبيثة-  2
 .يبدأف اغبمل كاإلقباب ُب السنُت اؼببكرة

. ـ1983ُب أحباثو عاـ  Rubin يثبت العآب األمريكي : (خارج الر م)الحمل المهاجر -  3
سنة كأف النسبة  (35) عند النساء اللواٌب يزدف عن 17.2/1000أف حاالت اغبمل خارج الرحم ىي 

 .سنة (24-15) عند النساء اللواٌب تًتاكح أعمارىن 4.5/1000تقل إٔب 
 

 أضعاؼ 4-2تزيد نسبة اإلجهاض من  Hawenُب حبث للعآب األمريكي :  اإلجهاض-  4
 . سنة من العمر35عند النساء بعد 

 

العمليات القيصرية كالوالدة المبكرة كالتشوىات الخلقية ككفاة الجنين داخل الر م -  5
 .صبيعها تزداد نسبيان كلما زاد عمر اغباملككفاة األطفاؿ بعد الوالدة 

 

إف اغبمل كاإلقباب عمل متكرر كإف اؼبرأة حباجة إٔب فًتة زمنية طويلة إلقباب ما كتب اهلل -  6
ؽبا من أطفاؿ، فاؼبرأة اليت تتزكج ُب سن متأخر فإهنا سوؼ تنجب أطفاؽبا كىي ُب سن متأخر كمن اؼبثبت 
طبيان أف األمراض اؼبزمنة تبدأ بالظهور أك تزيد استفحاالن كلما تقدـ اإلنساف عمران كىذه األمراض اؼبزمنة تزيد 

 .ـباطر اغبمل كاإلقباب، كأحيانان تقف عائقان أماـ اغبمل كاإلقباب
 



ٍب خلص الباحث الدكتور حساـ عفانة إٔب القوؿ بأنو ال هبوز شرعان سن قانوف وبظر الزكاج قبل 
)الثامنة عشرة ؼبا يًتتب على ذلك من مفاسد كثَتة كبن ُب غٌت عنها ). 

 
 :دراسة عماد كإيماف

 

كىي دراسة حوؿ الزكاج اؼببكر ُب اجملتمع الفلسطيٍت أسباب كآثار، ىدفت الدراسة إٔب الكشف 
عن حجم ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب اجملتمع الفلسطيٍت كالوصوؿ إٔب أسباهبا اغبقيقية، كأبرز اآلثار اؼبًتتبة على 

 .ىذه الظاىرة ككضع خطة عبلجية شاملة للحد من انتشار ىذه الظاىرة
 

كاختار الباحثاف عينة عشوائية من حاالت الزكاج اؼببكر موزعة على كافة مناطق قطاع غزة بلغت 
كىدفت الدراسة إٔب اإلجابة على  (.ـ1995.-ـ1990)حالة تزكجن خبلؿ سنوات  (375)العينة 

ىل ىناؾ عبلقة بُت الزكاج اؼببكر كاؼبستول التعليمي للفتيات اؼبتزكجات مبكران؟ أك ىل لو : تساؤالت منها
عبلقة باؼبستول االقتصادم كاألمباط االجتماعية السائدة أك فيما يتعلق بزكاج األقارب؟ أك العبلقة باغبالة 

 .الصحية للفتاة أك إٔب اغبالة النفسية للفتاة
 

من الفتيات اؼبتزكجات تزكجن ُب عمر ما بُت         % 41.8كأكضحت نتائج الدراسة بأف 
سنة  (15)تزكجن ربت سن % 13.3سنة، كمن بُت ىؤالء الفتيات اؼبتزكجات مبكران كاف  (12-17)

سنة ُب حُت بلغت نسبة الفتيات اللواٌب تزكجن  (20-18)من ؾبموع العينة تزكجن عند  (%31.5)كأف 
 %.26.7سنة  (20)فوؽ عمر 
 

سنة كاف من بينهن  (17-12)كأظهرت النتائج بأف الفتيات اللواٌب تزكجن ُب عمر ما بُت 
 .قد تزكجن من أقارهبن% 45.4

 

كأكضحت نتائج البحث أف متوسط اؼبستول التعليمي للفتيات اؼبتزكجات مبكران تركز ُب اؼبرحلة 
من اؼببحوثات كاف مستواىن التعليمي % 17.1كأف . من ؾبموع اؼببحوثات% 50.9اإلعدادية بنسبة 

 .من اؼببحوثات كصلن إٔب اؼبرحلة الثانوية% 32اؼبرحلة االبتدائية كأف 
 

                                                 

) ) www.yasaloonak.net . 
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من األسر اغبالية % 12.1أما بالنسبة للجانب االقتصادم فقد أشارت نتائج البحث بأف 
من ىذه األسر كاف % 67.3للفتيات اؼبتزكجات مبكران كاف اؼبستول االقتصادم سيئان ُب حُت كاف 

 .مستواىا االقتصادم جيدان 
 

من اغباالت كاف اختيارىن % 50.4أما عن تدخل األىل ُب ىذا الزكاج فأشارت النتائج أف 
من اؼببحوثات كاف يعٍت الزكاج ؽبن % 42.8كأظهرت النتائج أف . ألزكاجهن نابعان عن رغبة شخصية

من % 11.1من اؼببحوثات يعٍت الزكاج ؽبن تكوين أسرة جديدة كأف % 40.6السًتة، ُب حُت كاف 
 .اؼببحوثات كاف الزكاج يعٍت ؽبن ربقيق رغبة كأمنية األىل

 

من اؼببحوثات قد % 40.8أما بالنسبة للجانب الصحي فقد أظهرت نتائج البحث بأف 
ككذلك بالنسبة لئلجهاض . من اؼببحوثات ٓب تتدىور صحتهن% 59.2تدىورت صحتهن ُب حُت أف 

من اؼببحوثات قد تعرضن غباالت إجهاض متكررة، كعن أسباب ىذا % 27فقد أشارت النتائج بأف 
فبن تعرضن لئلجهاض كاف ناذبان عن عدـ استعدادىن اعبسمي % 8.1اإلجهاض فقد أظهرت النتائج أف 

 .سبب إجهاضهن إٔب تعرضهن لضغوطات خارجية عديدة% 7.3للحمل كقد أرجعت 
 

من اؼببحوثات اللواٌب أقبنب % 10.6كأما بالنسبة للحالة الصحية لؤلطفاؿ فأشارت النتائج أف 
 .أطفاالن يعانوف من إعاقات كأمراض

 

كبالنسبة للجانب النفسي فقد أشارت النتائج إٔب تعرض اؼببحوثات إٔب ضغوطات نفسية ـبتلفة 
من اؼببحوثات عانُت من % 48.1سواء من قبل الزكج أك أىلو بسبب صعوبة التكيف مع الزكاج كأف 

من اؼببحوثات من حاالت % 45.6حاالت خوؼ كضيق شديد خبلؿ حياهتن الزكجية إضافة إٔب معاناة 
 .يأس كاكتئاب شديد خبلؿ حياهتن الزكجية كأف منهن من فكر ُب االنتحار

 

)من اؼببحوثات أهنن لن يوافقن على إعادة ذبربة زكاجهن مع أطفاؽبن% 91.4كأشارت  ). 
 
 

 :دراسة لجاف العمل الصحي
 

أكدت الدراسة أف سن الثامنة عشرة ىو سن انتهاء فًتة اؼبراىقة كىو السن اؼبقبوؿ للزكاج 
 :لؤلسباب اآلتية

                                                 

 . 1997الزكاج المبكر في المجتم  الفلسطيني، أسباب كآثار، إصدار مركز شؤكف المرأة  : عماد، منذر كرضواف، إيماف ( (



 

 .جسم الفتاة كالفىت ُب فًتة اؼبراىقة غَت ثابت ُب مبوه العضلي كالعظمي كالعصيب-  1
عدـ النضج اعبنسي يرافقو تغَتات جنسية يصعب حصرىا، فمعدؿ إفراز اؽبرمونات -  2

كأف بعض األعضاء التناسلية الداخلية ٓب تكتمل بعد، رغم . التناسلية غَت ثابت لدل الفتيات اؼبراىقات
 .ظهور الدكرة الشهرية

 
 .ال يتحكم اؼبراىقوف دبشاعرىم-  3
 .عدـ االتزاف االنفعإب يصاحبو عدـ اتزاف عاطفي-  4
أشارت الدراسة ؼبخاطر اغبمل ُب سن اؼبراىقة بأف األـ قد تتعرض لفقر الدـ، أك -  5

)اإلجهاض، أك تسمم اغبمل أك الوالدة اؼببكرة أك اؼبتعسرة أك كالدة أطفاؿ قليلو الوزف ). 
 

 :دراسة الشيخ عمار بدكم
 

عقد زكاج ىي  (7053)كىي دراسة حوؿ الزكاج كالطبلؽ ُب مشاؿ الضفة الغربية، مشلت الدراسة 
حالة طبلؽ ُب  (1803)باإلضافة إٔب . ُب مشاؿ الضفة الغربية (ـ1998)ؾبموع العقود اؼبسجلة عاـ 

حيث استعرض فيها الباحث أسباب الطبلؽ ُب استبانة أعدىا ؽبذا  (2000-1998)مشاؿ الضفة الغربية 
 .الغرض، كىدؼ الباحث للتوصل إٔب حقيقة كاقع اغباؿ ُب الزكاج كالطبلؽ من خبلؿ األرقاـ

 

حالة أم  (70)من الذكور بلغ  (17-15)كأكضحت الدراسة أف نسبة اؼبتزكجُت ُب الفئة العمرية 
( 17-15)أما نسبة اؼبتزكجات ُب نفس الفئة العمرية . كىي أدىن نسبة عمرية من الذكور% 0.99بنسبة 

كظهر كاضحان أف ... كىذا يؤكد فشل اغبمبلت اإلعبلمية ُب مهاصبة الزكاج اؼببكر %. 31.07فقد بلغت 
سنة ىو دبثابة كضع عراقيل أماـ الراغبُت كالراغبات  (18)ؿباكلة سن قانوف يبنع الزكاج للفتيات أقل من 

بالعفة كالطهارة عن طريق الزكاج الشرعي اغببلؿ كأف كضع اؼبعوقات أماـ الزكاج ىو دفع بثلث الراغبُت 
 .كالراغبات ُب الزكاج الشرعي إٔب طرؽ ملتوية كعرة

 

سنة أعلى فئة عمر ىي  (18)كما الحظت الدراسة أف اإلناث اللواٌب تزكجن كىن أقل من 
سنة  (19)من ؾبموع اؼبتزكجات كىي نسبة تفوؽ صبيع األعمار من سن % 10.81سنة بنسبة  (17)

عامان  (20)كىي نسبة تفوؽ صبيع األعمار من سن  (%10.25)سنة بنسبة  (16)كيليهن فئة . فما فوؽ
 .فما فوؽ

                                                 

 .ـ1997الزكاج المبكر، : القلقيلي، عبد الفتاح ( (



 

سنة  (17)كالحظت الدراسة أف ؿبافظة نابلس أعلى نسبة زكاج بُت الفتيات ىن اللواٌب بلغن 
كىذا يدؿ على أنو ليس ىناؾ عبلقة ما بُت ما يسمى بالزكاج اؼببكر كالعمل ُب الزراعة % 11.36بنسبة 

سنة بنسبة  (18)أما على مستول الفئة العمرية الواحدة فكانت أعلى نسبة ىي لئلناث من أعمار 
)من ؾبموع اؼبتزكجات% 11.66 ). 

 

سنة كبلغت  (40-20)كأظهرت الدراسة أف أعلى نسبة طبلؽ ىي ُب اإلناث من سن 
كالحظ % 11.08سنة فقدبلغت  (17-15)كأف أقل نسبة طبلؽ ىي ُب الفئة العمرية من % 29.37

كالحظ . سنة فما فوؽ زادت نسبة الطبلؽ عندىن (20)الباحث ُب دراستو أف اإلناث كلما بلغن سن 
 .الباحث أيضان أف القرل استأثرت بالنسبة األكرب ُب الزكاج كالنسبة األقل ُب الطبلؽ

 
 

 :دراسة  وؿ الزكاج المبكر ألقل من سبعة عشر عاما
 

كقد جرت ىذه الدراسة من خبلؿ سجبلت عقود الزكاج ُب ؿبكمة اػبليل الشرعية، حيث قاـ 
كمشلت الدراسة ثبلشبائة عقد زكاج ًب إجراؤىا ُب احملكمة . ـ1999أحد الباحثُت بإجراء الدراسة عاـ 

كتبُت من خبلؿ الدراسة أف تسعان كستُت حالة زكاج كاف . الشرعية من خبلؿ موظفي احملكمة الشرعية فقط
عمر الزكجة فيها أقل من سبعة عشر عامان، كأف الفتيات اللواٌب ًب إجراء عقود زكاجهن فوؽ ستة عشر 

كأف الفتيات اللواٌب ًب إجراء عقود زكاجهن فوؽ سن . عامان من الرقم تسع كستُت بلغ سبعان كثبلثُت حالة
 .طبسة عشر عامان بلغ اثنتُت كثبلثُت حالة فقط

 
 

 :كأظهرت الدراسة النتائج اآلتية
 

 .من حاالت الزكاج فقط% 10نسبة الزكاج ألقل من ستة عشر عامان تساكم -  1
 .ٓب يظهر أم حالة زكاج أقل من سبعة عشر عامان للذكور كإمبا تزيد عن ذلك بكثَت-  2
الغالبية العظمى من الفتيات اللواٌب ًب إجراء عقود زكاجهن ُب احملكمة كتقل أعمارىن عن -  3

 .ستة عشر عامان ىن من قرل ؿبافظة اػبليل
 

                                                 

 .19-18، ص.ـ2000الزكاج كالطالؽ  قائق كأرقاـ، مطبعة الرسالة المقدسية، الطبعة األكلى: بدكم، عمار ( (



كخلص الباحث إٔب أف الصراخ العإب الذم تطلقو مراكز اؼبرأة حوؿ تأخَت سن الزكاج ال داعي لو 
فقط من العقود باإلضافة إٔب أف إجراء العقد ال يعٍت % 10من الناحية العملية كالعلمية حيث تبلغ النسبة 

)الزكاج من الناحية العملية حيث إف الزكاج يتم بعد عاـ أك أكثر من تسجيلو أك كتابتو ). 
 
 
 

 :ـ2003دراسة العملة 
 

كىي عبارة عن رسالة ماجستَت بعنواف الزكاج اؼببكر كعبلقتو بالتوافق النفسي لدل طالبات جامعة 
القدس اؼبفتوحة ُب مدينة اػبليل، كىدفت الدراسة على التعرؼ على عبلقة الزكاج اؼببكر بالتوافق النفسي 

على أبعاده اؼبختلفة ُب عينة من طالبات جامعة القدس اؼبفتوحة ُب منطقة اػبليل كبياف عبلقة كل من 
اغبالة االجتماعية كالعمر عند عقد الزكاج كمكاف السكن كالسنة الدراسية كاؼبعدؿ الًتاكمي كالرجوع إٔب 

الدين ُب حل اػببلفات بالتوافق النفسي عند اإلناث من خبلؿ اإلجابة على عدد من األسئلة اليت كانت 
ىي أسئلة الدراسة كاستخدـ الباحث أداة لقياس التوافق النفسي كالشخصي للراشدين على طبسة أبعاد، 

 .اعبسمي، النفسي، األسرم، االجتماعي، االنسجامي
كأظهرت الدراسة أف اؼبتزكجات ُب سن مبكرة كاف ربصيلهن العلمي مرتفعان مقارنة بالفتيات غَت 

كما أف أكلوية اغبياة بالنسبة للفتاة كما ترل الشريعة . اؼبتزكجات بالرغم من ربمل مسؤكلية األسرة كاألبناء
اإلسبلمية ىي الزكاج كال يوجد تعارض بُت الزكاج كمتابعة الفتاة لتحصيلها اعبامعي ضمن األخبلؽ 

 .اإلسبلمية
 

كبينت الدراسة أف اؼبتزكجات مبكران لديهن درجات أعلى من التوافق النفسي على البعد األسرم 
 .كعزا الباحث ذلك إٔب أف الزكاج وبقق االستقبلؿ للفتاة كيضعها ُب موقع اؼبسؤكلية كربة بيت

 

كأظهرت أيضان أف التوافق النفسي لدل فئة الزكاج اؼببكر أعلى من التوافق النفسي لدل فئة الزكاج 
 .غَت اؼببكر
 

كأظهرت الدراسة أف الطالبات اللواٌب يسكن ُب اؼبدينة ال ىبتلفن عن البنات اللواٌب يسكن ُب 
القرية ُب درجات التوافق النفسي، كيرل الباحث أف ذلك مرده إٔب تقليص الفجوة اغبضارية بُت اؼبدينة 

كأظهرت الدراسة أف ىناؾ عبلقة . انتشار التعليم ككسائل اإلعبلـ اؼبختلفة: كالقرية ألسباب عدة منها
                                                 

) ) www.yasaloonak.net . 

http://www.yasaloonak.net/
http://www.yasaloonak.net/
http://www.yasaloonak.net/


كطيدة بُت التوافق النفسي كالتقيد بأحكاـ الدين كيعزك الباحث ذلك إٔب أف الدين يعطي اإلنساف مفهومان 
حقيقيان للحياة كيبعد عنو التناقضات كاألكىاـ اليت تفسر اغبياة بشكل مغلوط كىذا يؤكد أف ىناؾ ارتباطان 

كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان : بُت القيم الدينية كالتوافقات النفسية ربقيقان لقولو تعأب
يىاتو لِّقىٍوـو  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى هىا كىجىعىلى بػىيػٍ )  يػىتػىفىكَّريكفى         لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ ) ( ). 

 
 
 
 
 
 

كُب تقرير صدر عن اعبهاز اؼبركزم لئلحصاء الفلسطيٍت حوؿ تكوف األسرة ُب األراضي 
 20الزكاج أقل من )أظهر التقرير أف اجملتمع الفلسطيٍت يتميز بانتشار ظاىرة الزكاج اؼببكر . الفلسطينية

ُب األراضي % 18سنة ظاىرة الزكاج اؼببكر اليت تصل إٔب  (19-15)حيث تعكس نسبة اإلناث  (سنة
كما % 27الفلسطينية كتزيد ىذه النسبة عن سائر الدكؿ العربية باستثناء اليمن اليت تصل فيها النسبة إٔب 

. يشَت التقرير إٔب أف ىذه النسبة تزيد ُب قطاع غزة عن الضفة الغربية، كتنخفض مع ارتفاع اغبالة التعليمية
 .سنة12فبن أمضُت أكثر من % 12فبن أمضُت أقل من سبع سنوات ُب الدراسة مقابل % 26

 
 

اؼبؤشر الثاين الذم يستخدـ لقياس الزكاج اؼببكر ىو نسبة اللواٌب تزكجن قبل أك عند الثانية عشرة 
ُب األراضي الفلسطينية كىي بدكرىا % 29حيث بلغت النسبة  (24-20)بُت اإلناث ُب الفئة العمرية 

عاـ % 11كُب اؼبغرب % 20ـ، 2000مرتفعة مقارنة بباقي الدكؿ العربية حيث بلغت ُب مصر عاـ 
 .ـ1997عاـ % 14ـ، كُب األردف 1993عاـ % 23كُب سوريا . ـ1997

 
 

كما % 27عن الضفة الغربية اليت تبلغ فيها % 32كترتفع ىذه النسبة ُب قطاع غزة لتصل إٔب 
فبن أمضُت % 40كتنخفض مع ارتفاع اؼبستول التعليمي % 27عن الريف % 30ترتفع ُب اغبضر إٔب 

)سنة دراسية (12-10)ؼبن أمضُت % 22 سنوات مقابل 7أقل من  ). 
 
 

 الفصل الثالث
                                                 

 . 21اآلية : سورة الرـك ( (

 .ـ2003الزكاج المبكر كعالقتو بالتوافق النفسي، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس : العملة، عبد الفتاح ( (

 ـ2002 ، شباط(2)الجهاز المركزم لإل صاء الفلسطيني، سلسلة التقارير التحليلية من بيانات التعداد كالمسوح الصحية كالديم رافية رقم  ( (
       www.oppc.pna.net/mag . 

http://www.oppc.pna.net/mag
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 الفصل الثالث
 

 الدراسة الميدانية



 
 :منهج البحث:  المبحث األكؿ

 

استخدـ الباحث طريقة اؼبنهج الوصفي ُب البحث كذلك من خبلؿ التعرؼ على كاقع اؼبشكلة 
ككصفها كأبعادىا اؼبختلفة، هبدؼ التوصل إلجابة أسئلة الدراسة كفحص فرضياهتا ككضع اغبلوؿ 

 .كالتوصيات اؼبناسبة ؽبا
 

 :مجتم  الدراسة:  المبحث الثاني
 

يتكوف ؾبتمع الدراسة األصلي من صبيع حاالت الزكاج اؼببكر لئلناث ُب منطقة القدس موزعة 
 .اؼبدينة كالقرية كاؼبخيم: على ثبلث بيئات ىي

 
 :عينة الدراسة:  المبحث الثالث

 

( 220)ًب اختيار عينة الدراسة اؼبتيسرة من كل البيئات ُب منطقة القدس كبلغ عدد أفراد العينة 
 :موزعة حسب اعبدكؿ اآلٌب

 
 (7)جدكؿ 

 جدكؿ يبُت عدد أفراد عينة الدراسة كنسبتهم ُب بيئات الدراسة
 

 النسبة المئوية العدد مكاف السكن
 %43.2 95 مدينة
 %45.9 101 قرية
 %10.9 24 مخيم

 %100 220 المجموع
 
 

 .بياف خبصائص العينة الشخصية ( 8 )كيوضح اعبدكؿ رقم 
 

 ( 8 )جدكؿ  



 

 خصائص العينة الشخصية
 

 النسبة المئوية العدد المستول المت ير
 %43.2 95 مدينة مكاف السكن

 %45.9 101 قرية 
 %10.9 24 مخيم 

 %43.2 95 قريب صلة القرابة
 %56.8 125 غير قريب 

 %76.8 169 ممتازة الحالة الصحية للزكجة قبل الزكاج
 %19.1 42 جيدة جدان  
 %2.7 6 جيدة 
 %0.5 1 متوسطة 
 %0.9 2 ضعيفة 

 %60.5 133 ممتازة البنية الجسمية للزكجة قبل الزكاج
 %25.9 57 جيدة جدان  
 %7.3 16 جيدة 
 %3.2 7 متوسطة 
 %3.2 7 ضعيفة 

 .%2 5 أمية  مستول الزكجة الدراسي
 %11.4 25 ابتدائي 
 %47.3 104 إعدادم 
 %39.1 86 ثانوم 

 
 
 
 

 :أداة الدراسة:  المبحث الراب 
 



بعد اطبلعي على كاقع اؼبشكلة كأبعادىا من خبلؿ دراسيت النظرية كاؼبيدانية قمت بتصميم 
 :استبانة ؽبذه الدراسة تتضمن ثبلثة أقساـ

 

كيتضمن اؼبعلومات الشخصية من اؼبستجيبات أفراد العينة فبا لو عبلقة دبوضوع :  القسم األكؿ
كسنة الزكاج كعمر الزكجة عند الزكاج، كصلة القرابة للزكج،  (مدينة، قرية، ـبيم)مكاف السكن . الدراسة

كيتضمن ىذا القسم اؼبعلومات عن حالة الزكجة قبل الزكاج من صبيع النواحي اعبسمية كالصحية 
كاالجتماعية كالتعليمية كاالقتصادية فبا يظن أف ؽبا تأثَت من قريب أك بعيد على موضوع الدراسة كيتضمن 

 .ىذا القسم شبانية عشر سؤاالن 
كيتضمن ىذا القسم حالة اؼبستجيبات أفراد العينة، بعد زكاجهن كمدل التغَت :  القسم الثاني

كالتأثَت اغباصل بعد الزكاج من صبيع النواحي اعبسمية كالصحية كاالجتماعية كاالقتصادية كالنفسية كاغبمل 
كالوالدة، كيتضمن ىذا القسم أربعة كعشرين سؤاالن يتم اإلجابة عليها باختيار أحد اػبيارات احملددة ُب 

االستبانة، إضافة إٔب سؤالُت مفتوحُت حوؿ فوائد أك إهبابيات الزكاج اؼببكر كسلبياتو أك أضراره من كجهة 
 .نظر اؼبستجيبات أفراد العينة

كيتضمن عشرين فقرة صاغها الباحث ؽبا صلة دبوضوع الدراسة ؼبعرفة اذباىات :  القسم الثالث
ُب  (×)اؼبتزكجات مبكران، أفراد العينة، بعضها سليب كبعضها إهبايب، كطلب من اؼبستجيبات كضع عبلمة 

إحدل اػبانات اػبمس اؼبثبتة أماـ كل عبارة كفق مقياس ليكرت كذلك دبا يعرب عن درجة اذباىها الصحيح 
كبو كل منها كتتكوف مراتب القياس اؼبعتمدة ُب ىذه األداة من طبس مراتب مرتبة من األعلى إٔب األدىن 

 .أكافق بشدة، أكافق، ليس ٕب رأم، أعارض، أعارض بشدة: كىي
 ( 18)، (17)، (16)، (11)، (9)، (7)، (6)، (5)، (3)، (2)، (1):         أرقاـ العبارات اإلهبابية
 (20)، (19)، (15)، (14)، (13)، (12)، (10)، (8)، (4):         أرقاـ العبارات السلبية

 
 :صدؽ األداة

 

ًب التحقق من صدؽ أداة الدراسة دبناقشتها مع األستاذ اؼبشرؼ أكالن كبعرضها على ؾبموعة من 
احملكمُت اؼبتخصصُت ُب ؾباؿ الدراسات العليا كالذين أبدكا اؼببلحظات حوؿ عدد من الفقرات كقد قمت 

 .بأخذ تلك اؼببلحظات بعُت االعتبار كقمت بتغيَت كتعديل بعض الفقرات
( pearson correlation)كما ًب التحقق من صدؽ األداة حبساب مقابل االرتباط بَتسوف 

 (.9)لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية للمقياس كذلك حسب ما ىو مبُت ُب اعبدكؿ رقم 
 (9)جدكؿ  



 

نتائج مصفوفة ارتباط فقرات مقياس ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مع الدرجة الكلية 
 .للمقياس

 
 الداللة اإل صائية (ر  )قيمة  الفقرات

1 0.54 0.000 
2 0.65 0.000 
3 0.68 0.000 
4 0.62 0.000 
5 0.61 0.000 
6 0.70 0.000 
7 0.29 0.000 
8 0.58 0.000 
9 0.48 0.000 

10 0.56 0.000 
11 0.45 0.000 
12 0.64 0.000 
13 0.58 0.000 
14 0.57 0.000 
15 0.63 0.000 
16 0.59 0.000 
17 0.26 0.000 
18 0.61 0.000 
19 0.61 0.000 
20 0.57 0.000 

 

أف صبيع قيم مصفوفة ارتباط فقرات مقياس ظاىرة الزكاج اؼببكر  ( 9 )يتبُت لنا من اعبدكؿ رقم 
ُب منطقة القدس مع الدرجة الكلية للمقياس كانت دالة إحصائية فبا يشَت إٔب االتساؽ الداخلي لفقرات 

اؼبقياس كأهنا تشًتؾ معان ُب قياس ظاىرة الزكاج اؼببكر بأبعادىا كآثارىا اؼبختلفة ُب اؼبدينة على ضوء اإلطار 
 .النظرم الذم بٍت اؼبقياس على أساسو

 (:Reliability)ثبات أداة الدراسة 
 



 0.82ًب احتساب الثبات ألداة الدراسة بطريقة االتساؽ الداخلي حيث بلغت قيمة الثبات 
 .حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا كبذلك سبتعت االستبانة بدرجة عالية من الثبات

 
 :إجراءات تطبيق الدراسة:  المبحث الخامس

 

بعد التحقق من صبلحية أداة الدراسة بصورهتا النهائية كأداة ؼبعرفة أبعاد كآثار الزكاج اؼببكر ُب 
منطقة القدس قمت باستشارة األستاذ اؼبشرؼ كبعض اؼبتخصصُت ُب آلية توزيع االستبانة كطريقة الوصوؿ 

إٔب اؼبتزكجات مبكران أفراد عينة الدراسة، كاستقر الرأم على التوجو إٔب اؼبستشفيات كالعيادات النسائية 
أك عن طريق . كمراكز األمومة كالطفولة كأطباء النسائية حيث يكثر تردد اؼبتزكجات مبكران إٔب ىذه األماكن

 .االتصاالت الشخصية باؼبعنيات بالدراسة سواء عن طريق الباحث أك معارفو أك أسرتو
كقمت بزيارة مستشفى اؼبقاصد اػبَتية ُب القدس، كمستشفى اؽببلؿ األضبر ُب القدس كبعض 

مراكز األمومة كالطفولة كبعض األطباء اؼبختصُت بالنسائية كالتوليد كقمت بالشرح ؽبم عن أىداؼ الدراسة 
 .كأنبيتها كطريقة تعبئة االستبانة من قبل اؼبستجيبات كضركرة إعادهتا بالسرعة اؼبمكنة

كقد لقيت من ىذه اؼبراكز كاؼبستشفيات كاألطباء كل تعاكف كتفهم فبا سهل علي الكثَت من 
 .العمل ُب الوصوؿ إٔب اؼبعنيات بالدراسة

لكن االستجابة ٓب تكن بالدرجة اؼبتوقعة ُب تعبئة االستبانات من أجل ذلك قمت باالستعانة 
بعدد من أفراد أسرٌب كأصحايب كمعارُب للوصوؿ إٔب أكرب عدد فبكن من اؼبستجيبات أفراد العينة، خاصة 

 .كأف الدراسة تتعلق بأمور شخصية خصوصية حساسة تعترب من أسرار اغبياة الزكجية كالعائلية
ككذلك قمت باالستعانة دبعلمات كطالبات اؼبدرسة الثانوية الشرعية للبنات ُب تعبئة االستبانات 

 .من ؿبيطهن ُب منطقة القدس
كقد كاجهت بعض الصعوبات ُب تعبئة االستبانات كإرجاعها إٕب، من ذلك رفض بعض اؼبعنيات 
بالدراسة تعبئة االستبانة خوفان من أزكاجهن أك أحد أقربائهن، أك خوفان من أف يكوف األمر متعلقان بالتأمُت 

الوطٍت اإلسرائيلي أك غَت ذلك من األعذار بالرغم من تأكيدم ؽبن عن سريٌة اؼبعلومات كأنبيتها ُب 
 .الدراسة

كمن الصعوبات أيضان عدـ إدراؾ اؼبعنيات بالدراسة أنبية البحث العلمي ُب الدراسة كأنبية ىذه 
الدراسة خاصة، بالرغم من شرحي كتوضيحي ألنبية البحث العلمي كضركرة تعبئة االستبانة ؼبساعدٌب ُب 
دراسيت ككوف ىذه اؼبعلومات سرية ألغراض البحث العلمي فقط كأنو ال ضركرة كال حاجة لكتابة االسم 

مطلقان، كأنٍت أقصد فقط الوصوؿ إٔب إجابة أسئلة االستبانة موضوع الدراسة من أجل ربقيق غايات 
 .الدراسة كأىدافها



استبانة على اؼبعنيات بالدراسة ُب ـبتلف  (250)كقد قمت بعد جهود مضنية بتوزيع ما ؾبموعو 
 .استبانة منها (220)مناطق القدس كقد قمت باسًتجاع 

 
 :المعالجة اإل صائية:  المبحث السادس

 

بعد صبع استبانات الدراسة قمت دبراجعتها كتدقيقها كذلك سبهيدان إلدخاؽبا للحاسوب، كقد سبت 
العملية بإعطاء االستبانات أرقامان معينة، كربويل اإلجابات اللفظية إٔب رقمية، كُب القسم الثالث أعطيت 

درجتُت، : ثبلث درجات، أعارض: أربع درجات، ليس ٕب رأم: طبس درجات، أكافق: إجابة أكافق بشدة
حبيث كلما زادت الدرجة كلما كانت االذباىات عالية كبو ظاىرة الزكاج . درجة كاحدة: أعارض بشدة

 .اؼببكر كالعكس صحيح
كقد سبت اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد، كالنسب اؼبئوية، كاؼبتوسطات اغبسابية 

 one way analysis of)كاختبار ربليل التباين األحادم  (t-test)كاالكبرافات اؼبعيارية كإجراء اختبار ت 

variance)  كمعامل االرتباط بَتسوف(pearson correlation)  كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا
(cronbach alpha)  كذلك باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائيةSPSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الراب 

 



 نتائج الدراسة
 
 
 
 

 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة:  المبحث األكؿ
 

 .فحص فرضيات الدراسة:  المبحث الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الراب 
 



 نتائج الدراسة
 

يتضمن ىذا الفصل عرضان مفصبلن ككامبلن لنتائج الدراسة كذلك لئلجابة على تساؤالت الدراسة 
 .كأىدافها كللتحقق من صحة فرضياهتا باستخداـ التقنيات اإلحصائية اؼبناسبة

 
 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة:  المبحث األكؿ

 
 :اإلجابة على سؤاؿ الدراسة األكؿ:  المطلب األكؿ

 

 كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟ (اؼبتزكجات مبكران )ما اذباىات أفراد العينة 
لئلجابة عن سؤاؿ الدراسة األكؿ استخرجت األعداد، كاؼبتوسطات اغبسابية، كاالكبرافات اؼبعيارية 

كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر كعلى الدرجة الكلية ؼبقياس الدراسة  (اؼبتزكجات مبكران )الذباىات أفراد العينة 
  (.10 )كذلك كما ىو موضح ُب اعبدكؿ رقم 

 

 ( 10 )جدكؿ  
 

األعداد كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية الذباىات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر 
 .على الدرجة الكلية

 
 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد المت ير

 0.57 2.97 220 االتجاىات
 

أف اذباه أفراد العينة اؼبتزكجات مبكران كانت متوسطة كبو ظاىرة  ( 10 )يتضح من اعبدكؿ رقم 
 مع 2.97الزكاج اؼببكر، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبذه االذباىات على الدرجة الكلية ؼبقياس الدراسة 

 . ىذا بشكل عاـ0.57اكبراؼ معيارم 
 

 :اإلجابة على سؤاؿ الدراسة الثاني: المطلب الثاني
 

 ما أىم إهبابيات الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟



لئلجابة على سؤاؿ الدراسة الثاين استخرجت األعداد كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية 
ألىم إهبابيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مرتبة حسب األنبية، كذلك كما ىو موضح ُب 

  (.11 )اعبدكؿ رقم 
 

  (11  )جدكؿ 
 

اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية إلهبابيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مرتبة 
 .حسب األنبية

 

المتوسط  اإليجابيات
 الحسابي

 االنحراؼ المعيارم

 1.20 3.97 .الزكاج المبكر ال يتعارض م  تعاليم اإلسالـ
 1.27 3.63 .الزكاج المبكر سترة كعفاؼ للفتاة

 1.16 3.58 .الزكاج المبكر يؤدم إلى عدد أكبر من األطفاؿ
 1.10 3.50 .الزكاج المبكر يزيد من الخطر السكاني على دكلة اال تالؿ

 1.26 3.31 .الزكاج المبكر ال يتعارض م  مواصلة التعليم
الزكاج المبكر يساعد الفتاة على تجاكز مر لة المراىقة 

 .بسالـ
3.25 1.26 

 1.18 3.16 .الزكاج المبكر يشعر الفتاة بأىميتها كيعزز دكرىا في المجتم 
 1.29 2.99 .الزكاج المبكر يساعد الفتاة على تنمية شخصيتها المستقلة

 1.20 2.92 الزكاج المبكر يساعد الفتاة على اتخاذ قرارىا بنفسها
 1.11 2.81 .اإلنجاب المبكر يعني أطفاؿ أصحاء أكثر

 1.12 2.38 .الزكاج المبكر أفضل من االنت ار  تى بلوغ الثامنة عشرة
 

أىم إهبابيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مرتبة حسب  ( 11 )يوضح لنا اعبدكؿ رقم 
، 3.97أف الزكاج اؼببكر ال يتعارض مع تعاليم اإلسبلـ دبتوسط حسايب : األنبية، كقد جاء ُب مقدمتها

، كأف الزكاج اؼببكر يؤدم إٔب عدد أكرب من 3.63كأف الزكاج اؼببكر سًتة كعفاؼ للفتاة دبتوسط حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر يزيد من اػبطر السكاين على دكلة االحتبلؿ دبتوسط 3.58األطفاؿ دبتوسط حسايب 

، كأف الزكاج اؼببكر 3.31، كأف الزكاج اؼببكر ال يتعارض مع مواصلة التعليم دبتوسط حسايب 3.50حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر يشعر الفتاة 3.25يساعد الفتاة على ذباكز مرحلة اؼبراىقة بسبلـ دبتوسط حسايب 



، كأف الزكاج اؼببكر يساعد الفتاة على تنمية 3.61بأنبيتها كيعزز دكرىا ُب اجملتمع دبتوسط حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر يساعد الفتاة على ازباذ قرارىا بنفسها 2.99شخصيتها اؼبستقلة دبتوسط حسايب 

، كأف الزكاج 2.81، كأف اإلقباب اؼببكر يعٍت أطفاؿ أصحاء أكثر دبتوسط حسايب 2.92دبتوسط حسايب 
 .2.38اؼببكر أفضل من االنتظار حىت بلوغ الثامنة عشرة دبتوسط حسايب 

 
 :اإلجابة على سؤاؿ الدراسة الثالث: المطلب الثالث

 

 ما أىم سلبيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس؟
لئلجابة عن سؤاؿ الدراسة الثالث استخرجت األعداد كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية 
ألىم سلبيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مرتبة حسب األنبية كذلك كما ىو كاضح ُب اعبدكؿ 

  (.12 )رقم 
 

  (12 )جدكؿ  
 

 

المتوسط  السلبيات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 1.25 3.73 .الزكاج المبكر يحـر الفتاة من التمت  بطفولتها
 1.19 3.54 .الزكاج المبكر يزيد من نسبة  االت الطالؽ

 1.24 3.50 .الزكاج المبكر يضيق من  رية اختيار الفتاة لشريك  ياتها
 1.22 3.45 .الزكاج المبكر يمكن أف يؤدم إلى مشاكل نفسية كاالكتئاب كالقلق كالخوؼ

 1.13 3.43 الزكاج المبكر يؤدم إلى الحمل المبكر كبالتالي إلى مشاكل في الحمل
 1.06 3.39 .الحمل المبكر يمكن أف يؤدم إلى زيادة  االت اإلجهاض

 1.12 3.19 الحمل المبكر يمكن أف يؤدم إلى تعقيدات في عملية الوالدة
 1.22 2.92 .الزكاج المبكر ينتهك قانوف الطفل العالمي

 1.11 2.87 .األمهات اللواتي يحملن في سن مبكرة معرضات للوفاة أكثر من غيرىن
 

أىم سلبيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس من كجهة نظر  ( 12 )يوضح اعبدكؿ رقم 
كقد جاء ُب مقدمتها أف الزكاج اؼببكر وبـر الفتاة من التمتع بطفولتها . اؼبستجيبات مرتبة حسب األنبية

، كأف 3.54، كأف الزكاج اؼببكر يزيد من نسبة حاالت الطبلؽ دبتوسط حسايب 3.73دبتوسط حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر يبكن 3.50الزكاج اؼببكر يضيق من حرية اختيار الفتاة لشريك حياهتا دبتوسط حسايب 



، كأف الزكاج اؼببكر يؤدم 3.45أف يؤدم إٔب مشاكل نفسية كاالكتئاب كالقلق كاػبوؼ دبتوسط حسايب 
، كأف اغبمل اؼببكر يبكن أف يؤدم 3.43إٔب اغبمل اؼببكر كبالتإب إٔب مشاكل ُب اغبمل دبتوسط حسايب 

، كأف اغبمل اؼببكر يبكن أف يؤدم إٔب تعقيدات ُب 3.39إٔب زيادة حاالت اإلجهاض دبتوسط حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر ينتهك قانوف الطفل العاؼبي دبتوسط حسايب 3.19عملية الوالدة دبتوسط حسايب 

، كأف األمهات اللواٌب وبملن ُب سن مبكرة معرضات للوفاة أكثر من غَتىن دبتوسط حسايب 2.92
2.87. 

 

 :فحص فرضيات الدراسة:  المبحث الثاني
 

 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :   الفرضية األكلى
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مكاف السكن (اؼبتزكجات مبكران )العينة 

 one way analysis)للتحقق من صحة الفرضية األكٔب استخدـ اختبار ربليل التباين األحادم 

of variance)  كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة ( اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة
  (.13 )القدس حسب متغَت مكاف السكن، كذلك كما ىو كاضح ُب اعبدكؿ رقم 

 
 

 ( 13 )جدكؿ  
 

للفركؽ  (one way analysis of variance)جدكؿ يبُت نتائج اختبار ربليل التباين األحادم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مكاف  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

 .السكن
 
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

  0.812 1.624 2 بين المجموعات
2.504 

 
 0.324 70.383 217 داخل المجموعات 0.084

  72.007 219 المجموع
 
 



 0.05أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 13 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مكاف  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مكاف السكن متوسطة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر، . السكن
  (.14 )كذلك كما ىو كاضح من إجابتهن على موضوع الدراسة ُب اعبدكؿ رقم 

  (14 )جدكؿ  
 

كبو  (اؼبتزكجات مبكران )األعداد، اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية الذباىات أفراد العينة 
 .ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مكاف السكن

 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد  مكاف السكن
 0.57 3.01 95 مدينة
 0.53 2.99 101 قرية
 0.69 2.72 24 مخيم

 

 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية الثانية
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت صلة القرابة بُت الزكجُت (اؼبتزكجات مبكران )العينة 

للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة  (t - test)للتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار ت 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت صلة القرابة بُت الزكجُت، كذلك  (اؼبتزكجات مبكران )

  (.15 )كما ىو كاضح ُب اعبدكؿ رقم 
 

 ( 15 )جدكؿ رقم 
 

كبو ظاىرة ( اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ بُت اذباىات أفراد العينة  (t - test)جدكؿ يبُت اختبار ت 
 .الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت صلة القرابة بُت الزكجُت

 
 

 صلة القرابة
 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

 0.997 0.004-  218 0.58 2.97 95 قريب
 0.56 2.97 125 غير قريب

 



 0.05أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 15 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت صلة  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ صلة القرابة بُت الزكجُت متوسطة كبو . القرابة بُت الزكجُت
ظاىرة الزكاج اؼببكر، كذلك كما ىو كاضح من اؼبتوسطات اغبسابية إلجابتهن على موضوع الدراسة ُب 

 .اعبدكؿ
 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية الثالثة

كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت البنية اعبسمية للزكجة قبل  (اؼبتزكجات مبكران )العينة 
 .الزكاج

 one way analysis)للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدـ اختبار ربليل التباين األحادم 

of variance)  كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة ( اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة
  (.16 )القدس حسب متغَت البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج، كذلك كما ىو كاضح ُب اعبدكؿ رقم 

 
 

  (16 )جدكؿ  
 
 

للفركؽ ( one way analysis of variance)جدكؿ يبُت نتائج اختبار ربليل التباين األحادم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت البنية  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

 .اعبسمية للزكجة قبل الزكاج
 
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

  0.926 3.704 4 بين المجموعات
2.915 

 
 0.318 68.303 215 داخل المجموعات 0.022

  72.007 219 المجموع
 
 

 ُب 0.05أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  (16 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت البنية  (اؼبتزكجات مبكران )اذباىات أفراد العينة 



كقد كانت الفركؽ لصاّب الزكجات اللواٌب كانت البنية اعبسمية لديهن فبتازة . اعبسمية للزكجة قبل الزكاج
، كما ىو 3.07قبل الزكاج، كاللواٌب كانت اذباىاهتن كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر أعلى درجة دبتوسط حسايب 

  (.17 )كاضح ُب اعبدكؿ رقم 
 ( 17 )جدكؿ  

كبو  (اؼبتزكجات مبكران )األعداد، اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية الذباىات أفراد العينة 
 .ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج

 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد البنية الجسمية للزكجة قبل الزكاج
 0.47 3.07 133 ممتازة

 0.60 2.99 57 جيدة جدان 
 0.55 2.58 16 جيدة

 0.39 2.72 7 متوسطة
 0.44 2.84 7 ضعيفة

 

 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية الرابعة
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول دراسة الزكجة (اؼبتزكجات مبكران )العينة 

 one way analysis of)للتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدـ ربليل التباين األحادم 

variance ) كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس  (اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة
  (.18 )حسب متغَت مستول دراسة الزكجة، كذلك كما ىو كاضح من اعبدكؿ رقم 

 ( 18 )جدكؿ 
للفركؽ ( one way analysis of variance)جدكؿ يبُت نتائج اختبار ربليل التباين األحادم 

كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 
 .دراسة الزكجة

 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

  0.225 0.765 3 بين المجموعات
0.773 

 
 0.330 71.242 216 داخل المجموعات 0.510

  72.007 219 المجموع
 



 0.05أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 18 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مستوياهتن الدراسية متوسطة كبو ظاىرة . دراسة الزكجة
 (.19)الزكاج اؼببكر، كذلك كما ىو كاضح من إجابتهن على موضوع الدراسة ُب اعبدكؿ            رقم 

 
 ( 19 )جدكؿ  

 
 

كبو  (اؼبتزكجات مبكران )األعداد، اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية الذباىات أفراد العينة 
 .ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول دراسة الزكجة

  
 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد مستول دراسة الزكجة
 0.62 3.21 5 أمٌية

 0.53 2.93 25 ابتدائي
 0.56 2.92 104 إعدادم
 0.59 3.02 86 ثانوم

 
 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية الخامسة

كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت اغبالة االقتصادية ألسرة  (اؼبتزكجات مبكران )العينة 
 .الزكجة قبل الزكاج

 

 one way analysis of)للتحقق من صحة الفرضية اػبامسة استخدـ ربليل التباين األحادم 

variance ) كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس  (اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة
  (.20 )حسب متغَت اغبالة االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج، كذلك كما ىو كاضح من اعبدكؿ رقم 

 
 
 

 ( 20 )جدكؿ  
 



 

للفركؽ ( one way analysis of variance)جدكؿ يبُت نتائج اختبار ربليل التباين األحادم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت اغبالة  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

 .االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج
 
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

  0.497 1.987 4 بين المجموعات
1.525 

 
 0.326 70.020 215 داخل المجموعات 0.196

  72.007 219 المجموع
 
 

 0.05أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 20 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت اغبالة  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ اغبالة االقتصادية . االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج
ألسرىن قبل الزكاج متوسطة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر، كذلك كما ىو كاضح من إجابتهن على موضوع 

 (.21)الدراسة ُب اعبدكؿ رقم 
 

 ( 21 )جدكؿ  
 
 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد الحالة االقتصادية
 0.58 2.91 33 ممتازة

 0.59 3.10 53 جيدة جدان 
 0.55 2.99 74 جيدة

 0.56 2.87 52 متوسطة
 0.57 2.73 8 متدنية

 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية السادسة
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت دراسة أب الزكجة (اؼبتزكجات مبكران )العينة 



 one way analysis of)للتحقق من صحة الفرضية السادسة استخدـ ربليل التباين األحادم 

variance ) كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس  (اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة
  (.22 )حسب متغَت دراسة أب الزكجة، كذلك كما ىو كاضح من اعبدكؿ رقم 

 

 ( 22 )جدكؿ  
 

للفركؽ ( one way analysis of variance)جدكؿ يبُت نتائج اختبار ربليل التباين األحادم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

 .دراسة أب الزكجة
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

  0.626 2.505 4 بين المجموعات
1.970 

 
 0.318 66.425 209 داخل المجموعات 0.100

  68.930 213 المجموع
 

 0.05أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 22 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مستويات آبائهن الدراسية متوسطة كبو . دراسة أب الزكجة
 (23)ظاىرة الزكاج اؼببكر، كذلك كما ىو كاضح من إجابتهن على موضوع الدراسة ُب اعبدكؿ رقم 

 ( 23 )جدكؿ  
 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد مستول دراسة أب الزكجة
 0.58 2.76 31 أمٌية

 0.56 3.01 71 ابتدائي
 0.58 2.96 65 إعدادم
 0.52 2.94 30 ثانوم
 0.53 3.22 17 جامعي

 ُب اذباىات أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية السابعة
 .كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت دراسة أـ الزكجة (اؼبتزكجات مبكران )العينة 



 one way analysis of)للتحقق من صحة الفرضية السابعة استخدـ ربليل التباين األحادم 

variance ) كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس  (اؼبتزكجات مبكران )للفركؽ ُب اذباىات أفراد العينة
  (.24 )حسب متغَت مستول دراسة أـ الزكجة، كذلك كما ىو كاضح من اعبدكؿ رقم 

 

 ( 24 )جدكؿ  
 

للفركؽ ( one way analysis of variance)جدكؿ يبُت نتائج اختبار ربليل التباين األحادم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

 .دراسة أـ الزكجة
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإل صائية

  0.281 1.124 4 بين المجموعات
0.874 

 
 0.322 67.865 211 داخل المجموعات 0.480

  68.989 215 المجموع
 

 0.05أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 24 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مستول  (اؼبتزكجات مبكران )ُب اذباىات أفراد العينة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مستويات أمهاهتن الدراسية متوسطة كبو . دراسة أـ الزكجة
 (.25)ظاىرة الزكاج اؼببكرة، كذلك كما ىو كاضح من إجابتهن على موضوع الدراسة ُب اعبدكؿ رقم 

 

  (25  )جدكؿ 

 

 االنحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي العدد مستول دراسة أـ الزكجة
 0.56 2.95 64 أمٌية

 0.57 2.89 56 ابتدائي
 0.55 3.00 68 إعدادم
 0.59 3.08 23 ثانوم
 0.30 3.26 5 جامعي
 بُت متغَت عدد أفراد 0.05ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول :  الفرضية الثامنة

 .أسرة الزكجة قبل الزكاج كبُت االذباىات كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس



 Pearson)للتحقق من صحة الفرضية الثامنة استخدـ اختبار معامل االرتباط بَتسوف 

correlation)  للعبلقة بُت متغَت عدد أفراد أسرة الزكجة قبل الزكاج كبُت االذباىات كبو ظاىرة الزكاج
  (.26 )اؼببكر ُب منطقة القدس، كذلك كما ىو كاضح من اعبدكؿ رقم 

 
 ( 26 )جدكؿ  

 

للعبلقة بُت متغَت  ( correlation Pearson)جدكؿ يبُت نتائج اختبار معامل االرتباط بَتسوف 
 .عدد أفراد أسرة الزكجة قبل الزكاج كبُت االذباىات كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس

 
 الداللة اإل صائية   (ر  )قيمة  المت يرات

 0.009 0.18 االتجاىات نحو ظاىرة الزكاج المبكر- عدد أفراد األسرة
 

 بُت 0.05أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند اؼبستول  ( 26 )يتضح لنا من اعبدكؿ رقم 
فقد . متغَت عدد أفراد أسرة الزكجة قبل الزكاج كبُت االذباىات كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس

كجد معامل ارتباط موجب داؿ إحصائيان بُت اؼبتغَتين، حبيث كلما زاد عدد أفراد أسرة الزكجة قبل الزكاج 
 .كلما كانت االذباىات أعلى كبو الزكاج اؼببكر كالعكس صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس



 
 مناقشة النتائج كالتوصيات

 
 
 

 مناقشة النتائج:  المبحث األكؿ
 

 التوصيات:  المبحث الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس



 

 مناقشة النتائج كالتوصيات

 
 مناقشة النتائج:  المبحث األكؿ

 

 :يتناكؿ ىذا اؼببحث تفسَت نتائج الدراسة كمناقشتها على النحو اآلٌب
 

 :مناقشة فرضيات الدراسة  :المطلب األكؿ
 

 أشارت النتائج أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية :النتائج المتعلقة بالفرضية األكلى-  1
. ُب اذباىات اؼبستجيبات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس حسب متغَت مكاف السكن
كىذا يدؿ على اكبسار الفوارؽ الثقافية كاغبضارية بُت كل من اؼبدينة كالقرية كاؼبخيم حوؿ ىذه الظاىرة، 

حيث إف تقاربان كبَتان ُب العادات كالتقاليد بُت بيئات الدراسة الثبلث حوؿ الزكاج، فنظرة الناس إٔب ظاىرة 
الزكاج اؼببكر متقاربة جدان، كيفسر ذلك بسبب التعليم ككسائل اإلعبلـ كعدـ اتساع اؼبنطقة جغرافيان فبا 

ساعد على أف تكوف توجهات الناس حوؿ اؼبواضيع االجتماعية كاحدة أك متقاربة، كىذا يتفق مع دراسة 
عبد الفتاح العملة كاليت أظهرت أف الطالبات البلئي يسكن ُب اؼبدينة ال ىبتلفن عن البنات البلئي يسكن 

ُب القرية من حيث اؼبيوؿ كالرغبات كالتوجهات كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر، كيتفق مع دراسة الشيخ عمار 
بدكم حوؿ سن الزكاج فقد بينت الدراسة أف ؿبافظة نابلس كانت أعلى نسبة زكاج بُت الفتيات ىن 

كىي أعلى نسبة للمحافظات الشمالية فبا يدؿ % 11.36البلئي بلغن سن سبعة عشر عامان أم بنسبة 
فبا يدؿ على أف . على أنو ليس ىناؾ عبلقة بُت ظاىرة الزكاج اؼببكر كالسكن ُب القرل، أك اؼبخيمات

الزكاج اؼببكر ليس لو عبلقة بيئية معينة دكف أخرل بل إنو يبكن أف يكوف ُب صبيع البيئات فالفوارؽ 
 .االجتماعية ُب طريقها إٔب الزكاؿ

 

 أظهرت النتائج اؼبتعلقة بالفرضية الثانية عدـ كجود فركؽ :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية-  2
ذات داللة إحصائية ُب اذباىات اؼبستجيبات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر حوؿ متغَت صلة القرابة 
بُت الزكجُت، ىذا يوضح أف القرابة ليست سببان رئيسان من أسباب ظاىرة الزكاج اؼببكر، كأف ىذه الظاىرة 

كتوحي ىذه النتيجة بأف الناس ُب منطقة الدراسة عندىم الوعي . يبكن أف تكوف بُت األقرباء كغَتىم
الكاُب على ضركرة تغريب النكاح، كىو مطلب شرعي كصحي كاجتماعي، حفاظان على النسل من 

األمراض اليت قد تنشأ عن زكاج األقارب مثل مرض الثبلسيميا، كربقيقان ؼبقاصد النكاح ُب أكالد أصحاء، 
كعبلقات نسب كمصاىرة بُت أفراد اجملتمع، كيدؿ ىذا أيضان على عدـ سبكن األفكار القديبة ُب زكاج 



مثل ابن العم أكٔب من الغريب، أك ابن العم ينزؿ عن الفرس، تلك األفكار اليت كانت سائدة ُب . األقارب
 .العقود اؼباضية

تشَت النتائج اؼبتعلقة بالفرضية الثالثة إٔب كجود فركؽ :  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة-  3
ذات داللة إحصائية ُب اذباىات اؼبستجيبات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة الدراسة حسب 

كىذا . متغَت البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج كذلك لصاّب الزكجات البلئي كانت بنيتهن اعبسمية فبتازة
يعرب عن البنية اعبسمية اؼبمتازة للمستجيبات أفراد العينة كمدل استعدادىن لتحمل أعباء الزكاج من ضبل 

كيظهر أنو ال يوجد فرؽ بُت اؼبتزكجات مبكران أك غَت اؼبتزكجات مبكران . ككالدة كعناية بأمور البيت كاألسرة
بالنسبة للبنية اعبسمية، فالفتاة عندما تصل إٔب سن البلوغ فإف جسمها يكوف قد اكتمل مبوه، كمن ناحية 

أخرل فإف ىذا يعرب عن الوضع الصحي السليم كالتغذية اعبيدة للمستجيبات كيوحي كذلك بارتفاع 
اؼبستول االقتصادم حيث فرص العمل اعبيدة كالدخل اؼبرتفع ُب اؼبنطقة نظران ألف الناس وبملوف اؽبوية 

اإلسرائيلية كيبكن العثور على فرص عمل كخاصة ُب ىذه األكقات حيث اإلغبلقات كاعبدار الفاصل الذم 
 .يبنع الناس خارج منطقة القدس من الوصوؿ إليها إال بواسطة تصاريح خاصة من دكلة االحتبلؿ

إف ىذه النتيجة تظهر أف ال خطر على جسم الفتاة من الزكاج اؼببكر فبل كجود لضعف ُب البنية 
 .اعبسمية كما تدعي بعض الدراسات

 

  أشارت النتائج اؼبتعلقة بالفرضية الرابعة إٔب أنو ال توجد :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة-  4
عبلقة ذات داللة إحصائية ُب اذباىات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة الدراسة حسب متغَت 

دراسة الزكجة، فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مستوياهتن الدراسية متوسطة كبو ظاىرة 
الزكاج اؼببكر كيبكن أف يفسر ذلك بتفضيل بعض اؼبستجيبات الزكاج على الدراسة اقتناعان منهن بأنبية 

الزكاج كإدراكهن أف فرص التعليم كمواصلتو قليلة أمامهن أك أهنن اكتفُت بالوصوؿ إٔب بداية اؼبرحلة الثانوية، 
أك عدـ مقدرهتن على مواصلة التعليم كالتقدـ المتحاف الدراسة الثانوية، أك ضعف ربصيلهن العلمي أك 
عدـ رغبتهن ُب مواصلة التعليم، أك عدـ اقتناعهن دبا يطرحو اؼبنهاج التعليمي من مواضيع ليس ؽبا صلة 

أك إلدراكهن أف مواصلة التعليم ال يتعارض مع الزكاج، كأف كثَتان من اؼبتزكجات قد يلتحقن . بواقع اغبياة
بالدراسة الثانوية أكاعبامعية إذا ما اشًتطن على الزكج ذلك أك كاف ىناؾ تفانبان بُت الزكجُت حوؿ موضوع 

باإلضافة إٔب أف نظرة كثَت من الناس إٔب العلم كونو كسيلة لطلب الرزؽ كالوظيفة، كالفتاة ال يطلب . التعليم
منها السعي للرزؽ كما ىو حاؿ اجملتمعات الغربية كلكنها مع ىذا ال سبنع من العمل ضمن شركط شرعية 

ككذلك فإف بعض الفتيات البلئي يتعلمن كينهُت دراستهن اعبامعية األكٔب قد ال ذبد الزكج . خاصة
اؼبناسب كتظل ترفض اؼبتقدمُت ؽبا حىت يبضي هبا قطار العمر ببل زكاج كلو كانت تعلم ىذه النتيجة 

 .الختارت الزكاج ٍب كاصلت التعليم أثناء الزكاج كصبعت بُت اػبَتين



  تشَت النتائج اؼبتعلقة بالفرضية اػبامسة إٔب أنو ال :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة-  5
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب اذباىات اؼبستجيبات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة 

كىذا يوضح أف اغبالة االقتصادية ألسرة . الدراسة حسب متغَت اغبالة االقتصادية ألسرة الزكجة قبل الزكاج
الزكجة ٓب تكن سببان ُب زكاجهن اؼببكر من قريب أك بعيد، كأف اآلباء ال يفكركف ُب التخلص من مصركؼ 

فيسارعوف إٔب زكاجهن مبكران زبفيفان عليهم، بل إنو على العكس من ذلك - كما يدعي البعض–بناهتم 
فإننا نرل كنسمع كنبلحظ الكثَت من اآلباء يدفعوف من جيوهبم اػباصة ُب ذبهيز بناهتم، حيث إف اؼبهر 

كما أف معظم . الذم يقدـ ُب اؼبنطقة للمرأة ال يكفي لسد احتياجات متطلبات الزكاج ُب غالب األحياف
اآلباء يستضيفوف بناهتم بعد الزكاج مباشرة كُب اؼبناسبات كغَت اؼبناسبات كيقدموف ؽبن اؽبدايا كاألجهزة 

إف التفكَت ُب . الكهربائية مساعدة منهم ُب تأثيث البيت صلة ألرحامهم كقيامان حبق البنات عليهم
التخلص من مصركؼ البنات ال كجود لو ُب بيئة الدراسة حسب علم الباحث كخربتو، كالنظرة الدكنية 

كالوعي على مكانة اؼبرأة كاحًتامها انطبلقان من األحكاـ الشرعية كاآلداب . للمرأة ُب طريقها لبلضمحبلؿ
حيث وبرص اآلباء كاألزكاج على البنات الصاغبات كالزكجات . اإلسبلمية ىو الذم نراه ُب ىذه األياـ

كاألمور اؼبادية ليست ىي كل شيء ُب ىذه اغبياة فالنفقة اليت ينفقها األب على أىلو كأكالده . اؼبلتزمات
 .صدقة من أفضل القربات عند اهلل تعأب

 

  أكضحت النتائج اؼبتعلقة بالفرضية السادسة أنو ال :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة-  6
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب اذباىات اؼبستجيبات كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة الدراسة 

فقد كانت اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مستويات آبائهن الدراسية . حسب متغَت دراسة أب الزكجة
متوسطة، كيبكن تفسَت ذلك بوعي اآلباء على أنبية زكاج بناهتم خاصة إذا ما حضر الزكج اؼبناسب، 

. فاألب اؼبسلم حريص على زكاج ابنتو من الشخص اؼبناسب بغض النظر عن مستول تعليم ذلك األب
أك من حضور . كىذا يعرب عن ثقافة عالية كخربة كبَتة ُب اغبياة العملية أك من خبلؿ متابعة الربامج الدينية

ؾبالس العلم ُب اؼبساجد، فمستول تعليم أب الزكجة ليس لو كبَت عبلقة بزكاج ابنتو مبكران أك غَت مبكر 
كىذا يشَت إٔب حرص اآلباء على راحة بناهتم كسعادهتن بالدرجة األكٔب كسبٍت اػبَت ؽبن كيعرب عن عاطفة 

قوية ذباه البنات من قبل اآلباء كزبليهم عن العادات القديبة ُب كره البنات، فالبنات ىن اؼبؤنسات 
 .الغاليات

كىنا أذكر أمران من حياٌب الشخصية فقد حضر أحد اػباطبُت ىبطب ابنة ٕب كىي ُب السابعة 
عشرة ٓب تكمل التوجيهي فتمت اػبطبة كعقد عقد الزكاج كحصلت أمور حالت دكف إسباـ الزكاج إٔب سنة 

 .مقبلة تقدمت خبلؽبا ابنيت للتوجيهي فنجحت كبعدىا ًب الزكاج كاغبمد هلل
 



أشارت النتائج اؼبتعلقة بالفرضية السابعة إٔب أنو ال :  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة-  7
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب اذباىات اؼبستجيبات أفراد العينة كبو ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة 

الدراسة حسب متغَت دراسة أـ الزكجة، كأف اذباىات أفراد العينة كعلى اختبلؼ مستويات أمهاهتن 
كيبكن أف يعود ذلك أيضان إٔب إدراؾ األمهات إٔب أنبية زكاج بناهتن كأف مستقبل . الدراسية كانت متوسطة

الفتاة يكوف بزكاجها من الشخص اؼبناسب، كىذا يدؿ أيضان على كعي األمهات بغض النظر عن 
مستواىن التعليمي إٔب دكر الفتاة ُب اغبياة أهنا أـ كزكجة كربة بيت كأهنن يبلن كما اآلباء إٔب رؤية بناهتن 

إف النتيجة تعرب عن عدـ رغبة . سعيدات ُب بيت الزكجية كأف تكوف ىي نفسها جدة ُب فًتة قريبة
األمهات ُب أف تبقى الفتيات ُب اؼبنزؿ يساعدف أمهاهتن ُب القياـ بأعباء اؼبنزؿ كما وبلو للبعض أف يرجع 

فاألـ . الزكاج اؼببكر إٔب رغبة الفتيات التخلص من أعماؿ اؼبنزؿ خاصة إذا كانت العائلة كبَتة األفراد
اؼبسلمة ربرص أكالن على سعادة بناهتا كال فرؽ عندىا ُب زكاج بناهتا مبكر أك غَت مبكر، بل مىت حضر 

الزكج اؼبناسب الذم ترضى عنو الفتاة كتوافق عليو، بعد مشورة كالديها، فإف األمهات ال يعارضن ُب ذلك 
 .كأنو ال أثر يذكر لتعليم كمستول دراسة أـ الزكجة ُب ذلك

 

توضح النتائج اؼبتعلقة بالفرضية الثامنة أنو توجد فركؽ :  النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة-  8
ذات داللة إحصائية بُت متغَت عدد أفراد أسرة الزكجة قبل الزكاج كبُت االذباىات كبو الزكاج اؼببكر ُب 

منطقة القدس حبيث كلما زاد عدد أفراد أسرة الزكجة قبل الزكاج كلما كانت االذباىات أعلى كبو الزكاج 
حيث شهدت . كأرل أف ذلك يعود إٔب ارتفاع عدد أفراد العائبلت الفلسطينية ُب منطقة القدس. اؼببكر

اؼبنطقة ارتفاعان ملحوظان ُب عدد السكاف ُب العقود الثبلثة اؼباضية نتيجة ارتفاع عدد اؼبواليد، األمر الذم 
ىذه الزيادة اليت تلقي بظبلؽبا على صراعنا مع احملتلُت . يبثل قيمة دينية ككطنية ُب صراعنا مع االحتبلؿ

فمن أغرب التوصيات اليت خرج هبا مؤسبر توازف اؼبناعة كاألمن الوطٍت )كتعطي الصراع بعدان سكانيان، 
ىي أف تشًتط دكؿ العآب اليت تقدـ مساعدات للسلطة الوطنية . ـ2001اإلسرائيلي ُب آذار من عاـ 

كتتحدث عن التهديد ... الفلسطينية مواصلة تقدًن ىذه اؼبساعدات بتخفيض نسبة الوالدات الفلسطينية 
الديبغراُب الذم تواجهو إسرائيل من جانب السكاف الفلسطينيُت فيها فمعدؿ الوالدة ُب أكساط 

 نسمة للمرأة الواحدة كىو ضعف نسبة الوالدة لدل اليهوديات 4.6الفلسطينيات ُب إسرائيل يصل إٔب 
هتديدان خطَتان إلسرائيل ... بالديبغرافيا الفلسطينية اػبصبة كالولودة  (كيرل اؼبعدكف ؽبذه التوصية). 2.6

)(يفوؽ أم هتديد آخر ). 
 

                                                 

 11ص: ـ6/4/2001 بتاريخ 11357جريدة القدس، العدد  ( (



إف ما تشَت إليو نتائج الفرضية الثامنة من العبلقة بُت عدد أفراد األسرة كالزكاج اؼببكر يبكن أف 
يعود أيضان إٔب الضائقة السكنية اليت تعاين منها اؼبنطقة حيث تفرض الرسـو الباىظة على البناء اؼبرخص 

كالغرامات العالية على البناء غَت اؼبرخص، كأحيانان اؽبدـ للبيوت كالشقق غَت اؼبرخصة، كبسبب ذلك  
تعيش كثَت من العائبلت الكبَتة ُب شقق ضيقة مستأجرة ال تكفي ألعداد العائلة الكبَتة، فيمكن أف يقدـ 
اآلباء على تزكيج بناهتم مبكران بسبب ىذا الوضع غَت الطبيعي الذم تعيشو اؼبنطقة ربت االحتبلؿ الظآب 

 .البغيض
 
 

مناقشة السؤالين المفتو ين  وؿ فوائد كمخاطر الزكاج المبكر من كجهة :  المطلب الثاني
 :ن ر المستجيبات أفراد العينة

 
قامت بعض اؼبستجيبات بكتابة بعض الفوائد كبعض اؼبخاطر للزكاج اؼببكر من خبلؿ كجهة 

( 233)نظرىن كخربهتن كذبربتهن الشخصية، كقد بلغ عدد اإلجابات عن فوائد الزكاج اؼببكر ما يقرب من 
إجابة، كقد قمت  (286)إجابة، كأما عدد اإلجابات عن ـباطر الزكاج اؼببكر فقد بلغ ما يقرب من 

بتلخيص ىذه اإلجابات ُب أربع عشرة إجابة رئيسة لكل منها، ٍب صبعت تكرارات كل إجابة ٍب 
ككاف . استخرجت النسبة اؼبئوية لكل إجابة من اإلجابات على النوعُت من اإلجابات، الفوائد كاؼبخاطر

 :ترتيب الفوائد حسب اعبدكؿ اآلٌب
 
 
 
 
 
 
 
 

 (27)جدكؿ رقم 
 جدكؿ يبين فوائد الزكاج المبكر كنسبتو من كجهة ن ر المستجيبات

 

 النسبة المئوية التكرار الفوائد الرقم
 %20.6 48 االستقرار العاطفي كالتخلص من مر لة المراىقة بسالـ 1



 %18.9 44 االستقاللية كتقوية الشخصية كالتعود على تحمل المسؤكلية 2
 %12.4 29 إشباع م هر األمومة كتكوين أسرة 3
 %12 28 السترة كالعفاؼ كصيانة العرض كالشرؼ كالدين 4
 %9.9 23 الرا ة النفسية كالعاطفية 5
 %7.7 18 تقارب األعمار بين الوالدين كاألكالد مما يساعد في التربية 6
 %4.7 11 الجدية كاألماف كالرفاىية كالفوز بالزكج الصالح 7
 %4.3 10 الثقة بالنفس كالنضج االجتماعي في التعامل م  اآلخرين 8
 %2.6 6 الصحة الجيدة كنضارة الوجو 9

 %2.15 5 تخفيف العبء االقتصادم عن األىل 10
 %2.15 5 صيانة المجتم  من االنحرافات الخلقية 11
 %1.3 3  كتكثير األمةاالستجابة ألمر الرسوؿ  12

 %0.85 2 عدـ الرغبة في الدراسة 13
 %0.43 1 مثلو مثل الزكاج العادم 14

 

 :مناقشة نتائج فوائد الزكاج المبكر من كجهة ن ر المستجيبات
 

توضح النتائج اليت عربت عنها اؼبستجيبات عن فوائد الزكاج اؼببكر من كجهة نظرىن أف (  1
االستقرار العاطفي كالتخلص من مرحلة اؼبراىقة بسبلـ كاف أعلى نسبة من غَتة، كأرل أف ىذا يدؿ على 

رغبة أم أنثى باالستقرار العاطفي كإشباع مظهر اغبب كاؼبودة إشباعان صحيحان عن طريق الزكاج ربقيقان 
نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن : لقولو تعأب هىا كىجىعىلى بػىيػٍ كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ

يىاتو لِّقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  ) ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى كليس عن أم طريق آخر، فاإلسبلـ وبـر أية عبلقة خارج  (
 .نطاؽ الزكاج

 
كتدؿ النسبة أيضان على رغبة اؼبستجيبات ُب التخلص من فًتة اؼبراىقة بسبلـ، تلك الفًتة اغبرجة 

من حياة اإلنساف كاليت توجب على األىل اعبلوس مع أبنائهم كبناهتم كتوجيههم التوجيو السليم الذم 
كتوحي ىذه النتيجة بأف من اػبطر رفع سن الزكاج سبشيان مع القوانُت . وبفظ عليهم دينهم كأخبلقهم

الدكلية اليت ال تعطي للعفة كالطهارة أية قيمة كال زبجل من اإلباحية كالشذكذ كالذم تعاين منو اؼبراىقات 
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أشارت دراسة ُب بريطانيا إٔب أف نسبة  )ُب دكؿ الغرب، كالبلئي نادران ما يوجد بينهن عذراكات، فقد 
 سنة كتعد ىذه النسبة 19-15من األطفاؿ كلدكا خارج إطار الزكاج لفتيات تًتاكح أعمارىن بُت % 87

كيعترب : كُب نشرة ؼبنظمة اليونيسيف تقوؿ% 62أعلى من تلك اليت سجلتها الدراسة ُب أمريكا كالبالغة 
ضبل اؼبراىقات من اؼبشكبلت اؼبلحة ُب الواليات اؼبتحدة حيث يولد طفل من كل ستة أطفاؿ ؼبراىقات 

)(ُب سن الدراسة ). 
 

أما بالنسبة لبلستقبللية كتقوية الشخصية كالتعود على ربمل اؼبسؤكلية فإنٍت أرل أف (  2
االستقبللية كتقوية الشخصية مفيدة كمهمة ُب حياة الفتاة كرد على القائلُت بأف الزكاج اؼببكر فيو طمس 

لشخصية الفتاة كىذه الفائدة تعرب عن مدل احًتاـ اجملتمع للمتزكجات مبكران خاصة عندما يكوف الزكج ذا 
خيركم خيركم ألىلو كأنا ": ثقافة عالية وبًـت الفتاة الزكجة كيعاملها حسب أحكاـ الشرع ككما قاؿ 

)"خيركم ألىلي ). 
كأما بالنسبة لتحمل اؼبسؤكلية فأرل أف ىذا األمر لو أنبيتو ُب حياة اإلنساف ذكران كاف أـ أنثى 

حىت يأخذ دكره ُب اغبياة، فخَت عمل للتعود على ربمل اؼبسؤكلية ىو ضبل اؼبسؤكلية نفسها، فليس األمر 
ؾبرد كبلـ نظرم بل أعماؿ كذبارب البد لئلنساف أف يقـو هبا حىت تصقل شخصيتو كيناؿ اػبربة الكافية 

 .اليت تنفعو كتنفع غَته ُب ىذه اغبياة
 

كأما بالنسبة إلشباع مظهر األمومة كتكوين أسرة فهذا إشباع ؼبظهر من مظاىر غريزة النوع (  3
كالذم يدفع األنثى إٔب االىتماـ بأكالدىا كأسرهتا، كلكن ال يبكن إشباع ىذا اؼبظهر ُب ؾبتمعنا إال عن 

طريق الزكاج كاإلقباب، كىو مظهر لو أنبيتو كاعتباره بالنسبة للفتاة خاصة، فإف اإلقباب يعزز من شخصية 
 .الفتاة ُب اجملتمع كيبنحها االستقرار كاعبد كاالجتهاد ُب حياهتا األسرية كاالجتماعية

 

كأما بالنسبة للسًتة كالعفاؼ كالذم جاء ُب اؼبرتبة الرابعة من اىتماـ اؼبستجيبات فإنو يعرب (  4
عن رغبة اؼبستجيبات ُب االلتزاـ بأمر اهلل تعأب الذم أمر اؼبسلم كاؼبسلمة بالتحلي باألخبلؽ الفاضلة 

كىو أمر لو أنبيتو بالنسبة للفتاة اؼبسلمة اليت زبتلف عن غَتىا من . كصيانتها من االكبرافات السلوكية
النساء البلئي ال يعطُت للعفاؼ أك للطهارة ُب العبلقات اعبنسية أم اىتماـ ُب دكؿ تسمح باإلباحية 
كالشذكذ بل تعتربه حرية شخصية يسمح باؼبعاشرة اعبنسية خارج إطار الزكاج، كؾبتمعات يعترب أفرادىا 

أما اؼبرأة . اؼبرأة ُب الغرب حاؽبا يدؿ على مدل اؼبهانة اليت كصلت إليها اؼبرأة. الزكاج عفا عليو الزمن
 .اؼبسلمة فإف سًتهتا كعفافها من أغلى األمور اليت ربافظ عليها كهتتم هبا
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كأما بالنسبة للراحة النفسية فهذا يوضح أنبية الزكاج ُب ربقيق السكن كالراحة النفسية فبدكف 
الزكاج قد تعيش الفتاة ُب قلق كتعاين من االضطرابات السلوكية كالنفسية كىذا ما تعرب عنو كثَت من 

: فبالزكاج كحده تتحقق الراحة النفسية كالسكن الذم قاؿ عنو اهلل تعأب. العوانس البلئي فاهتن قطار الزكاج
 نىكيم مَّوىدَّةن هىا كىجىعىلى بػىيػٍ  كىرىٍ مىةن       كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ

( ). 
 

كأما بالنسبة لتقارب األعمار بُت الوالدين كاألكالد، فإنو أمر مهم ُب تربية األطفاؿ الًتبية (  5
السليمة كفهمهم الفهم الصحيح فالدراسات النفسية ُب ىذا اجملاؿ تؤكد أف الفارؽ ُب السن عندما يكوف 
قليبلن بُت الوالدين كأكالدىم فإف ذلك أدعى إٔب فهمهم كالتفاىم معهم، كخصوصان عندما يكرب األكالد أك 

فمن أسس قباح الًتبية أف يكوف . الفتيات كيصبحوف مقاربُت لوالديهم ُب فكرىم كثقافتهم كعقليتهم
األب كاألـ ُب كامل قوهتما كُب كفرة الشباب فإف ذلك أدعى إٔب قبوؿ األبناء آلرائهم، فاؼبراىقوف مثبلن 

حباجة إٔب أبوين شابُت قويُت جلدين عندىم من اغبكمة كالبصَتة النافذة على فهم اؼبراىقُت الفهم 
 .فاؼبسلم يتزكج مبكران حىت يستطيع أف يتعهد أكالده كىو ُب حاؿ الشباب كالقوة. الصحيح

 

كأما اعبدية كاألماف كالرفاىية كالفوز بالزكج الصاّب، فإهنا فوائد عظيمة ؽبا األثر البالغ ُب (  6
شخصية الفتاة، فاعبدية ُب أخذ األمور من صفات الشخصية السوية، فالفتاة تشعر بأهنا تركت حياة 

الطفولة كما فيها كأخذت بوضع األمور ُب نصاهبا، فاللعب كاللهو ال يناسب اغبياة الزكجية فبالزكاج تكوف 
كأما األماف . اعبدية ُب التفكَت اؼبنتج كاعبدية ُب النظر إٔب األمور كازباذ ما يناسب من إجراءات منتجة

فهذا يوضح أف الفتاة ليس ؽبا إال حياهتا الزكجية اليت تشعر فيها باألماف كبدكف الزكاج تبقى الفتاة ُب قلق 
على مستقبلها كعلى حياهتا مهما بلغت كحصلت من العلـو كالدرجات العلمية كمهما كانت صاحبة 
أعماؿ أك أمواؿ أك كظائف، كىذا ما تعرب عنو كثَت من الفتيات البلئي فاهتن الزكاج، كعلى الرغم من 

الشهادات العلمية اليت حصلن عليها أك اؼبركز الوظيفي الذم كصلن إليو أك اؼباؿ الذم صبعنو فإف ذلك ال 
يعادؿ عند الفتاة سليمة التفكَت غبظة أمومة أك العيش ُب بيت الزكجية السعيد فالرفاىية مع األطفاؿ كمع 
الزكج تكوف ؽبا معٌت خاصان كنظرة خاصة فالفتاة عندما تتزكج الرجل الصاّب الذم وببها كرببو كتستعُت بو 
كيستعُت هبا على أمور اغبياة كأمور اآلخرة فإمبا ىو جنتها ُب الدنيا كاؼبوصل ؽبا إٔب جنة اآلخرة بإذف اهلل 

 .تعأب
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فإهنما تعرباف على تكامل ُب شخصية الفتاة مع : كأما الثقة بالنفس كالنضج االجتماعي(  7
الصفات السابقة، فالثقة بالنفس ذبعل الفتاة تعرض رأيها ُب أمور اغبياة على زكجها فيتناقشاف كيتبادالف 
اآلراء حوؿ حياهتما الزكجية كتربية أطفاؽبما بكل احًتاـ كمودة بعيدان عن العصبية كالتعإب على اآلخر أك 

الدكنية اليت يتهم هبا اإلسبلـ ُب تعاملو مع اؼبرأة، أك الذكورية اليت يصف هبا دعاة النوع االجتماعي 
فاإلسبلـ ال ينظر إٔب اؼبرأة على أهنا متاع بل إهنا كائن إنساين ال . اغبياة االجتماعية ُب اإلسبلـ (اعبندر)

بل إف اإلسبلـ يقرر أهنما جنس كاحد . فرؽ بينها كبُت الرجل ُب اإلنسانية كالقياـ باألعماؿ كالثواب عليها
انقسم إٔب نوعُت ذكر كأنثى من أجل القياـ بأعباء بقاء اعبنس البشرم على ىذه اغبياة كاحملافظة على 

 .النوع اإلنساين فقط كليس ألم سبب آخر
كالفتاة أيضان، تنضج اجتماعيان فتشارؾ ُب بناء اجملتمع كتشارؾ من خبلؿ قيامها بوظيفتها 

االجتماعية ُب العناية بأطفاؽبا كتنشئتهم التنشأة اإلسبلمية الصحيحة فتشعر أهنا ؽبا كجودىا كؽبا حضورىا 
ُب اجملتمع دبا تقدمو ؽبذا اجملتمع من أفراد صاغبُت كانت ؽبا اليد الطؤب ُب بنائهم اجتماعيان كنفسيان 

 .اْب... كعاطفيان 
 

كأما بالنسبة للصحة اعبيدة كنضارة الوجو، فهذا يعرب عن بعد عظيم ُب صحة اؼبرأة كضباية (  8
جسمها من األمراض كيساعد ُب توازف جسمها اغبيوم، فقد اكتشف األطباء فوائد للمعاشرة الزكجية مثبلن 

إفراز ىرمونات منعشة تسمى األمينات كىذه اؽبرمونات تكسب الوجو مزيدان من )كمن ىذه الفوائد 
كتساعد أيضان على ... اإلشراؽ كالتألق كذبعل البشرة أنضر كأنعم كتشيع ُب القلب السعادة كاالنشراح 

تقوية العضبلت السفلية للحوض عند اؼبرأة كىذه العضبلت تضعف عادة بعد الوالدة مباشرة كمن شأف 
)(اؼبعاشرة تنشيط العضبلت كإعادهتا إٔب حالتها الطبيعية السابقة ). 

كاألمراض اليت تصيب النساء إمبا تصيبهن عند تأخر سن الزكاج كليس عند الزكاج اؼببكر فقد نقل 
أف الزكاج اؼببكر ُب الوسط العريب كارتفاع نسبة الوالدات عند النساء العربيات ىو سبب )العملة عن زيداف 

رئيس كأساس اللبفاض نسبة اإلصابة بسرطاف الثدم عند النساء العربيات إٔب الربع بالنسبة إٔب النساء 
)(اليهوديات ). 

كعن أكجو االرتباط بُت القيم اإلسبلمية كاإلصابة بالسرطاف يقوؿ الدكتور أضبد القاضي من 
إف الزيادة ُب ... بينت النتائج أف نسبة اإلصابة بالسرطاف تزداد كلما تأخر سن الزكاج )الواليات اؼبتحدة 

)(ىذه النسبة تتصل بشكل مباشر أك غَت مباشر بانتهاؾ القيم اإلسبلمية ). 
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كأما بالنسبة لصيانة اجملتمع من االكبرافات فإنو يعرب عن مدل أنبية إشباع غريزة النوع بالزكاج (  9
فإف عدـ إشباعها اإلشباع الصحيح هبعل اإلنساف يعيش ُب قلق كاضطراب ينعكس ذلك على شخصيتو 
كُب تعاملو مع اآلخرين كُب نظرتو للناس كاجملتمع، فعدـ اإلشباع ؽبذه الغريزة قد يدفع إٔب ارتكاب اعبرائم 

كعمل الفواحش كاالعتداء على األعراض كاألمواؿ، لذلك نرل حكمة اإلسبلـ ُب التبكَت ُب الزكاج 
كتسهيل أمر الزكاج حىت وبصر العبلقة اعبنسية بُت الرجل كاؼبرأة منذ بدء فوراف غريزة النوع كأمر الذين ال 

كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى يىًجديكفى ًنكىا ان  ىتَّى يػيٍ ًنيػىهيٍم اللَّوي : هبدكف ما يتزكجوف بو بالصـو كالعفة قاؿ تعأب
) ًمن فىٍضًلوً  ). 
 

 ُب حثو للشباب على الزكاج عند القدرة على كأما بالنسبة لبلستجابة ألمر الرسوؿ (  10
القياـ بأعباء الزكاج، فإنو هبعل صلة اؼبسلم باهلل تعأب عند إرادتو القياـ بأم عمل من األعماؿ، كىذا 

يقوم الناحية الركحية عند اؼبسلم، فيدرؾ صلتو باهلل تعأب حُت قيامو بالزكاج كربملو لو ابتغاء مرضاة اهلل 
 .تعأب

، كىو ىاجس الغرب من كأما بالنسبة لتكثَت األمة فإنو مطلب شرعي حث عليو الرسوؿ 
فكل ما يطرحو ُب ىذا اجملاؿ إمبا ىو لتقليل عدد سكاف اؼبسلمُت كيعترب عددىم الكبَت قنبلة . اؼبسلمُت

سكانية هتدده كسوؼ تصلحو بإذف اهلل تعأب ىذا ُب الوقت الذم يشهد فيو الغرب البفاضان ُب معدالت 
 .النمو السكاين

ففي كثيقة حوؿ جهود الوكالة األمَتكية للتنمية الدكلية بشأف زبفيض عدد السكاف ُب ببلد 
برناؾبان زمنيان لنشر اؼبفاىيم كاألفكار الدينية احملرفة بُت علماء ... أشارت إٔب أف الوكالة أطلقت )اؼبسلمُت 

كُب دراسة أخرل ... اإلسبلـ ُب مشاؿ نيجَتيا حوؿ زبفيض النمو السكاين كربديد نسل مسلمي نيجَتيا 
أف برامج زبفيض السكاف ُب العآب اإلسبلمي البد أف سبارس كتطرح حبذر كيقظة شديدة كال )ملخصها 

يتم صبغها باعبانب السياسي ألف ذلك يؤدم إٔب نتائج مضادة كخطَتة فتنتهي الربامج بالفشل، 
كأكضحت الدراسة أف التأثَت على مفاىيم كأفكار اؼبسلمُت حوؿ برنامج زبفيض السكاف يبدأ بتوجيو 

أىدافها إٔب علماء اإلسبلـ القياديُت كاجملموعات النسائية النشطة كالذين يتم اختيارىم حبرص كدقة 
شديدين كيكونوا مرتبطُت معنا كمع الفبلسفة كاؼبفكرين األجانب اؼبهتمُت بتخفيض النمو السكاين ُب 

)(العآب اإلسبلمي ) . ري اٍلمىاًكرًينى يػٍ ) كىيىٍمكيريكفى كىيىٍمكيري الٌلوي كىالٌلوي خى ). 

                                                 

 .33اآلية : سورة النور ( (

 .244-243الدعوة اإلسالمية في عصر الصحوة، دار الفضيلة للنشر كالتوزي ، القاىرة، ص: الجندم، أنور ( (

 .30اآلية : سورة األنفاؿ ( (



فتكثَت النسل كزيادة اإلقباب هبب أف يكوف ىدفان دينيان ككطنيان كاسًتاتيجيان ُب ببلد اؼبسلمُت مع 
العناية باالستفادة من ىذه الزيادة ُب إطبلؽ الطاقات كاستغبلؿ اؼبوارد الطبيعية من أجل النهوض بالواقع 

االقتصادم اإلسبلمي فبا يعاين منو بسبب اػبطط كالربامج االقتصادية الفاشلة اليت صورت الزيادة السكانية 
 .عبئان على االقتصاد بدالن من أف تكوف عامل قوة كحيوية فيو

 

كأما خبصوص مدينة القدس فإف دكلة االحتبلؿ ماضية ُب سياستها من أجل تقليل نسبة السكاف 
ـ، أف أخرجت كثَتان من 1967فيها إٔب أدىن مستول فبكن، فكاف أكؿ عمل قامت بو بعد حرب سنة 

القرل الفلسطينية خارج حدكد بلدية القدس، ٍب ىي اآلف ببنائها اعبدار الفاصل حوؿ اؼبدينة اؼبقدسة زبرج 
مناطق كثَتة، زبلصان من كثافتها السكانية العالية كاليت تؤثر على الوضع الديبغراُب كالسكاين ُب اؼبدينة، من 

كلديها خطة . ُب الشرؽ (أبوديس)مثل ضاحية الربيد كبلدة الراـ، كـبيم شعفاط، ُب الشماؿ، كالعيزرية ك
لذلك نراىا ماضية ُب . ـ2020عبعل نسبة السكاف الفلسطينيُت ُب القدس إٔب أقل من اػبمس حىت عاـ 

 .سياسة التهجَت، كىدـ البيوت كسحب اؽبويات اإلسرائيلية من أىل بيت اؼبقدس
من ـبطط إسرائيلي لتهويد مدينة القدس عرب أساليب )كقد حذر مسؤكؿ فلسطيٍت دبدينة القدس 

كأشار إٔب أف . ـ2020هتجَت مواطنيها اؼبقدسيُت كزبفيض نسبتهم إٔب أقل من اػبمس حىت العاـ 
اغبكومة اإلسرائيلية رباكؿ تنفيذ ىذا اؼبخطط عرب ىدـ منازؿ اؼبواطنُت العرب ُب القدس كتشديد 

اإلجراءات ضدىم كإقامة القدس الكربل فيما أصبح جدار الفصل العنصرم جزءان من الصراع الديبغراُب 
)(بعد إخراج القرل احمليطة باؼبدينة كعزؽبا عن ؿبيطها ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (28)جدكؿ رقم 
 جدكؿ يبين مخاطر الزكاج المبكر من كجهة ن ر المستجيبات

 النسبة المئوية التكرارات المخػػػػاطر الرقم
 %12.58 36 تحمل المسؤكلية مبكران  1

                                                 

 .10ـ، ص17/6/2005 بتاريخ 12869جريدة القدس، العدد  ( (



 %11.53 33 عدـ القدرة على التفاىم م  الزكج بسبب الجهل 2
 %10.84 31 ضعف الحالة الصحية مما يؤدم إلى مشاكل في الحمل كالوالدة 3
 %10.13 29 الحرماف من مواصلة التعليم 4
 %8.04 23 انعداـ الشخصية كعدـ االستقرار مما يضعف القدرة على اتخاذ القرارات 5
 %8.04 23 عدـ التمت  بالطفولة كالحرماف من  ناف الوالدين 6
 %7.7 22 المشاكل العائلية المستمرة 7
 %7.0 20 أضرار كمشاكل نفسية كتقييد لحرية الفتاة 8
 %5.94 17 الزيادة في عدد المواليد كعدـ القدرة على العناية بأمور البيت 9

 %5.59 16 عدـ النضج الجسمي كالعاطفي 10
 %5.24 15 عدـ القدرة على تربية األكالد 11
 %3.5 10 التعب كاالست الؿ من اآلخرين كالحرماف من الحقوؽ 12
 %2.44 7 عدـ االنسجاـ بين الزكجين مما يؤدم إلى الطالؽ 13
 %1.74 5 كالدة أطفاؿ غير أصحاء كإجهاضات مستمرة 14

 :مناقشة نتائج مخاطر الزكاج المبكر من كجهة ن ر المستجيبات أفراد العينة
إف ما عربت عنو اؼبستجيبات من ـباطر يظهر بوضوح مدل تأثَت اغبملة الشرسة على الزكاج 

اؼببكر، اليت تقودىا اؼبراكز النسوية مدعومة باؼبنهاج الدراسي الذم وبشو عقوؿ الفتيات باؼبعلومات اؼبضللة 
للتنفَت من ىذا الزكاج كالذم يصور على أنو شر كلو كأنو هبلب اؼبوت كاألمراض كاألطفاؿ اؼبشوىُت 

كيتجاىل الذين يتحدثوف عن ـباطر ىذا . كاؼبعاقُت أك قليلي الوزف، إٔب غَت ذلك فبا يصور بو ىذا الزكاج
الزكاج أهنم يعًتضوف بداية على حكم شرعي أباحو اهلل تعأب بالدليل الصريح من الكتاب كالسنة كإصباع 

ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيقىدِّميوا بػىٍينى يىدىًم اللًَّو : الصحابة كاهلل تعأب يقوؿ ) كىرىسيوًلوً       يىا أىيػُّهى : كيقوؿ (
 ٍكىمىن يػىٍعًص اللَّوى  كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىف يىكيوفى لىهيمي اٍلًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىم

الن مًُّبينان  ) كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىالى ). 
إف أعلى ـباطر الزكاج اؼببكر نسبة من كجهة نظر اؼبستجيبات كاف ربمل اؼبسؤكلية مبكران (  1

مع أف . كىو يشَت إٔب عدـ رغبة اؼبستجيبات ُب ربمل اؼبسؤكلية مبكران % 12.58فقد كانت نسبتو اؼبئوية 
ربمل اؼبسؤكلية وبمل معاين قوة الشخصية كهبعل الشخص يشعر دبكانتو كأنبيتو ُب اغبياة، كردبا يعود ذلك 

إٔب الًتبية البيتية اليت تعامل الفتاة فيها ككأهنا طفلة كال رباكؿ األسرة أف تعود أبناءىا كبناهتا على ربمل 
                                                 

 .1اآلية : سورة الحجرات ( (

 .36اآلية : سورة األ زاب ( (



علمان بأنو من ناحية . اؼبسؤكلية، فنظرة الناس إٔب الفتيات أهنن صغَتات زبوؼ الفتيات من ربمل اؼبسؤكلية
تربوية هبب أف يتدرب األطفاؿ على ربمل اؼبسؤكلية منذ نعومة أظفارىم كحسب مستواىم العقلي 

كاعبسمي إضافة إٔب أمر مهم من الناحية الشرعية كىو أف مسؤكلية اإلنساف عن أعمالو تبدأ من البلوغ فاهلل 
سبحانو كتعأب جعل سن البلوغ سن التكليف الشرعي على القياـ باألعماؿ كالواجبات، فاإلنساف عندما 

فيجب أف ينشأ أبناؤنا كبناتنا على . يصل إٔب ىذا السن يصبح مسؤكالن عن صبيع أفعالو ذكران كاف أـ أنثى
 .ذلك

 

كأما اػبطر الثاين الذم عربت عنو اؼبستجيبات فهو عدـ القدرة على التفاىم مع الزكج (  2
كىذا يوضح كيعكس نوعان من الزكاج ال يؤخذ فيو رأم الفتاة % 11.53بسبب اعبهل حيث كانت نسبتو 

ُب الزكاج، األمر الذم حرمو اإلسبلـ، بل إف الشرع ال هبيز أف ذبرب الفتاة على الزكاج من شخص ال 
ترغبو، كاؼبأذكف الشرعي دائمان وبرص على ظباع رأم الفتاة عند كتابة عقد الزكاج، لكن تصرفات بعض 

كيبكن أف وبدث عدـ التفاىم كلما ٓب . اآلباء أك األمهات ىي اليت توقع ُب ىذا اغبرج كليس الزكاج اؼببكر
 .يأخذ رأم الفتاة ُب الزكاج سواء أكاف ذلك الزكاج مبكران أـ غَت مبكر

 

كمن اؼبخاطر اليت عربت عنها اؼبستجيبات ضعف اغبالة الصحية فبا يؤدم إٔب مشاكل ُب (  3
إف ىذا اػبطر ليس بالضركرة أف يكوف مرتبطان بالزكاج اؼببكر فيمكن أف وبدث ُب غَته أم : اغبمل كالوالدة

كالذم . كيعود ىذا اػبطر إٔب نوع التغذية كىذا األمر مرتبط باغبالة االقتصادية لؤلسرة. ُب الزكاج غَت اؼببكر
أظن أنو غَت موجود ُب اؼبنطقة بيئة الدراسة حيث وبرص اآلباء على العناية بأكالدىم كبناهتم كتوفَت الغذاء 

كىبالف . كضعف اغبالة الصحية ىذا يبكن أف يوجد ُب البيئات الفقَتة ُب دكؿ العآب النامية. اؼبتوازف ؽبم
دراسة العملة اليت أظهرت عدـ كجود ـباطر ُب اغبمل كالوالدة لدل فئات اؼبتزكجات مبكران زبتلف عن غَت 

كحىت أف كالدة أطفاؿ غَت أصحاء أك إجهاضات مستمرة كانت أقل نسبة من ـباطر . اؼبتزكجات مبكران 
كىذا يظهر بوضوح أف ىذا اػبطر ليس % 1.74الزكاج اؼببكر حيث بلغت من كجهة نظر اؼبستجيبات 

 .كبَتان 
 

كمن اؼبخاطر اليت عربت عنها اؼبستجيبات اغبرماف من مواصلة التعليم، كىذا اػبطر كانت (  4
فإنٍت أرل أف الفتيات البلئي يتزكجن قبل سن الثامنة عشرة يكن قد أهنُت اؼبرحلة %. 10.13نسبتو 

اإلعدادية، كدخلن ُب اؼبرحلة الثانوية على أقل تقدير، كأف ما يفوهتن من التعليم يبكن تداركو كال يؤثر كثَتان 
ُب النمو العقلي أك النفسي أك العاطفي للفتاة بل إف الفتاة كمع ىذا اؼبستول التعليمي تكوف قادرة على 

التفاىم مع الزكج خاصة كأف أمور الثقافة كالتعليم ٓب تعد ؿبصورة ُب اؼبدرسة فيمكن أف تتعلم الفتاة كىي 
ُب بيتها من أسرهتا كمن طرؽ كثَتة أتاحها ؽبا العلم اغبديث من كسائل االتصاؿ اؼبتقدمة أك عن طريق 



الدكرات اؼبختلفة ُب صبيع اؼبواضيع ُب اؼبراكز التعليمية اؼبنتشرة ُب اؼبدف كحىت القرل كاؼبخيمات أك عن 
طريق االلتحاؽ بالدكرات اليت تعقد ُب اؼبساجد أك حضور دركس العلم اليت يعقدىا الوعاظ كالواعظات ُب 

 .اؼبساجد أك البيوت
زيادة على ذلك فإنٍت أرل أف يكوف ىناؾ توجيوه ُب تعليم الفتاة كإعدادىا للوظيفة األساسية ؽبا 

ُب اغبياة كىي أف تكوف زكجة كأمان مربية، كأف يركز ذلك ُب اؼبنهاج الدراسي كُب سنُت متقدمة، كأف يتميز 
كُب ىذا اجملاؿ يقوؿ . تعليم الفتيات عن تعليم الشباب ُب ىذه الناحية، كل حسب كظيفتو ُب اغبياة

كؽبذا هبب تنوع ثقافة كل من الرجل كاؼبرأة خصوصان )صاحب كتاب تربية األكالد ُب ضوء القرآف كالسنة 
ُب مرحلة اؼبراىقة كىي اؼبرحلة اليت يكوف ظهور اػبصائص النوعية لكل من الرجل كاؼبرأة أظهر من 

كباعتبارىا اؼبرحلة التمهيدية ألف يباشر الرجل مهامو كزكج كتباشر اؼبرأة مهامها كزكجة كربة بيت . سابقتها
)(فتعٌت بأنواع العلـو اؼبساعدة ؽبا ُب مهمتها الًتبوية ). 

كأرل أف تتاح الفرصة للفتيات اؼبتزكجات ؼبواصلة تعليمهن ُب اؼبدارس كأف يلقُت التشجيع كالدعم 
من ـبتلف القطاعات إذا كاف لديهن الرغبة ُب مواصلة التعليم، سواء من الزكج أـ مديرات اؼبدارس أـ 

كأشبن ُب ىذا اجملاؿ جهود بعض . اؼبعلمات، كأف تتغَت نظرة اجملتمع ؼبواصلة الفتيات اؼبتزكجات للتعليم
مديرات اؼبدارس لتفهمهن ىذا اؼبوضوع كظباحهن لبعض الطالبات اؼبتزكجات من مواصلة تعليمهن 

كمواصلة إرشادىن إٔب ضركرة مراعاة كضعهن مع باقي الطالبات غَت اؼبتزكجات كتنبيههن إٔب ضركرة مراعاة 
 .عدـ اغبمل أثناء كجودىن ُب اؼبرحلة التعليمية مثبلن 

كمن ناحية أخرل فقد أفىت كثَت من العلماء أف الزكاج مقدـ على التعليم كحىت إف بعض الفتيات 
ال يرغنب ُب التعليم اؼبدرسي فماذا يفعلن ُب البيوت ىل ينتظرف حىت يصلن إٔب سن الثامنة عشرة أـ 

 !.يتزكجن إذا ما حضر الزكج الصاّب الكفؤ؟
كمن جهة ثانية فإف مواصلة التعليم قد يكوف سببان ُب العنوسة، فالفتاة كلما زاد عمرىا قلت الرغبة 

 .ُب الزكاج منها
كما أف بعض الفتيات قد يًتكن الدراسة ليس بسبب الزكاج كإمبا ألسباب أخرل فكثَت من النساء 
يتزكجن بعد سن الثامنة عشرة كٓب يكن قد أكملن التعليم الثانوم فبا يدؿ على أف ال صلة كبَتة بُت الزكاج 

 .كترؾ التعليم
 

أما ما يثار من أف الفتاة عندما تتزكج قبل الثامنة عشرة فإهنا تعاين من انعداـ الشخصية (  5
كعدـ االستقرار فبا يضعف القدرة على ازباذ القرارات فإين أرل أف ىذه األمور ليست مرتبطة بالزكاج 

اؼببكر الذم وباربونو بقدر ما ىي مرتبطة بشخصية الفتاة ابتداءن فاإلنساف ذكران كاف أـ أنثى هبب التعامل 
                                                 

 .247تربية األكالد في ضوء القرآف كالسنة،  ص: العك، خالد عبد الر من ( (



معو على أساس من االحًتاـ كالثقة حىت كلو كاف طفبلن فيسمع رأيو ككجهة نظره ُب داخل األسرة كُب 
فالرأم السديد كالصواب ال . اؼبدرسة، كُب اغبياة العامة، كال هبوز التمييز ُب ىذا اؼبوضوع بُت الذكر كاألنثى

يقتصر على كاحد منهما دكف اآلخر، فيجب االنتباه من بداية الًتبية من البيت على ىذه القضية، كبذلك 
يبدكف آراءنبا ُب األمور اؼبتعلقة هبما كوباكركف . ينمو الشاب كتنمو الفتاة كقد تعززت شخصيتهما

كيناقشوف للوصوؿ معهم إٔب الرأم الصواب الذم يقتنعوف بو عن كعي كإدراؾ كبينة بعيدان عن التسلط 
كإنٍت أرل أف ىذا األمر مرتبط بالًتبية داخل البيت أكثر من كونو مرتبطان بالزكاج اؼببكر أك غَت . كالتجرب

 .اؼببكر، فكثَت من الشباب ذكوران أـ إناثان يعانوف من انعداـ الشخصية أك ضعفها كلو كانوا كباران 
أما بالنسبة لضعف القدرة على ازباذ القرار، فإذا كاف األمر متعلقان بالزكاج فإنو ال هبوز إجبار 

الفتاة على الزكاج دبن ال ترغبو بداية، ٍب إنو يشاركها ُب ىذا القرار من وببوهنا كيعطفوف عليها، كىم 
كحىت لو اختارا ؽبا من . كالداىا، الذين يتمنوف ؽبا كل خَت فيسعدكف لسعادهتا كيشقوف بشقائها كتعاستها

 .ال تريد فإهنا ال ذبرب على القبوؿ فالقرار قرارىا أكالن كأخَتان 
أما عدـ االستقرار الذم يتحدثوف عنو فإنو ؿبض خرافة، فكيف ال تشعر الفتاة باالستقرار كىي 

إذا ٓب ذبده بُت أكالدىا كزكجها، إنٍت أرل ُب ىذا ! ُب بيت الزكجية، كإال فأين عساىا ذبد االستقرار؟
الكبلـ ربريضان للفتيات ضد الزكاج اؼببكر، ذلك التحريض الذم مرجعو إٔب الندكات ككرشات العمل اليت 

تقـو هبا اؼبراكز النسوية ىنا كىناؾ، ذران للرماد ُب العيوف، كزبريبان لعقوؿ الفتيات كصدان ؽبن عن عبلقة 
 .شريفة مشركعة أباحها اهلل تعأب

 

% 8.04كالذم بلغ نسبتو . كأما بالنسبة لعدـ التمتع بالطفولة كاغبرماف من حناف الوالدين(  6
 .من اؼبستجيبات اللواٌب أبدين أراءىن ُب ىذا اؼبوضوع

فأم طفولة يتحدثوف عنها ىل ىي طفولة األمم اؼبتحدة اليت تعترب سن الطفولة العاؼبي حىت سن 
شبانية عشر عامان، كىل كبن ؾبربكف من ناحية شرعية على مراعاة ىذه القوانُت اليت كضعت من قبل 

منظمات عاؼبية ربقيقان ألفكار كمفاىيم كضعية كانطبلقان من عقلية علمانية كافرة، اليت تسمح للفتاة أف 
سبارس اعبنس مع من تريد كُب أم سن تشاء حبجة اغبرية الشخصية كىنا ال تكوف عندىم طفلة، أما عندما 

تريد أف تكوف زكجة مسؤكلة عن بيت كأطفاؿ فإهنم يعتربكهنا طفلة، الطفلة ُب اإلسبلـ من ٓب تبلغ سن 
البلوغ كسن التكليف الشرعي، كالفتاة اليت يتحدثوف عنها ذباكزت ىذا السن بسنوات فكيف يقاؿ إهنا 

كرتب على . كاهلل تعأب أعلم خبلقو جعل العقل مظنة التكليف الشرعي كجعل البلوغ مظنة العقل! طفلة؟
البلوغ أحكامان كثَتة بالنسبة للفتاة بأهنا تكوف مسؤكلة عن أعماؽبا ُب ىذا السن، إضافة إٔب أف أمهاتنا 

كأقبنب بنُت كبنات كأصبحوا .كجداتنا كحىت زكجاتنا تزكجن ُب ىذا السن كٓب يعانُت من األمور اليت يذكركهنا
 .فيما بعد أزكاجان كزكجات، كنالوا من العلم الكثَت ككصلوا إٔب الدرجات العلمية العالية



إف اعتبار اؼبتزكجة مبكران ؿبركمة من طفولتها، أمر مرفوض من ناحية شرعية ككاقعية، كما ىو إال 
ذر للرماد ُب العيوف من أجل التنفَت من ىذا الزكاج كتركيز ؼبفهـو تأخَت سن الزكاج الذم تسعى إليو 

 .كتدعمو اؼبؤسسات األجنبية الداعمة كاؼبمولة للحمبلت اليت تثار حولو ُب ببلد اؼبسلمُت
 

كأما بالنسبة للمشاكل العائلية اؼبستمرة فإنو من غَت اؼبمكن أف تكوف حياة زكجية بدكف (  7
مشاكل، لكن ىذه اؼبشاكل تكوف ربت السيطرة كعدـ التطور، خاصة إذا ما كجدت الرغبة عند الطرفُت 

 .للتغلب عليها كذباكزىا
فاؼبشاكل كالتغلب عليها كما يقوؿ البعض تعطي للحياة الزكجية طعمان آخر كتزيد األلفة كاحملبة 

بُت الزكجُت بشرط أف ال يسمح ألحد بالتدخل ُب ىذه اؼبشاكل، فيفهم الزكج كتفهم الزكجة أف 
مشاكلهما هبب أف تظل ؿبصورة ُب نطاؽ البيت، كمطلوب منهما أف وببل مشاكلهما بنفسيهما فلكل 

كاحد مشاكلو اػباصة بو، كىذه مسؤكلية اآلباء كاألمهات أف يغرسوا ُب أكالدىم الوعي كالقدرة على حل 
فالشباب كثَتان ما يقلدكف آباءىم . اؼبشاكل كأف يكونوا مبوذجان طيبان ألكالدىم كبناهتم ُب حل مشاكلهم

 .كأمهاهتم
كىذه مسؤكلية اؼبناىج التعليمية، كمسؤكلية اؼبربُت كاؼبربيات أف يتحدثوا مع الشباب عن الطرؽ 
الصحيحة غبل مشاكلهم كخبلفاهتم بعيدان عن تدخل اآلخرين كالذين كثَتان ما يعقدكف األمور كيوصلوهنا 

 .إٔب القطيعة كالنفور
كقد ظهر ٕب من خبلؿ اؼبلحق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة عن اػببلؼ مع الزكج فقد 

كانت % 23.6كانت خبلفاهتن كثَتة كأف % 7.3أف خبلفاهتن كانت كثَتة جدان كأف % 9.1أجابت 
كانت قليلة جدان، كىذه النتيجة % 31.4كانت خبلفاهتن قليلة كأف % 28.6خبلفاهتن متوسطة كأف 
كبالتإب فإف نسبة كجود اؼبشاكل قليلة جدان كما عربت اؼبستجيبات كال خطر . أرل أهنا طبيعية كمنطقية

 .يذكر على اؼبتزكجات مبكران من اؼبشاكل العائلية
 

كأما بالنسبة ؼبا يقاؿ بأف الزكاج اؼببكر يؤدم إٔب أضرار كمشاكل نفسية، فإف ذلك يكوف (  8
صحيحان إذا ما تزكجت البنت على غَت رغبة منها، األمر الذم وبرمو اإلسبلـ، أك كانت غَت كاعية على 
دكرىا الرئيس ُب اغبياة فهذه مسؤكلية اآلباء كاألمهات أف يربوا بناهتم على معرفة دكرىن ُب اغبياة أهنن 

كأما القوؿ بأف الزكاج اؼببكر يؤدم إٔب أضرار كمشاكل نفسية فإف ىذا . سوؼ يصبحن زكجات كأمهات
كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن : ىبالف كوف الزكاج فيو السكن كالراحة النفسية اليت قاؿ اهلل تعأب عنها

يىاتو لِّقىٍوـو  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى هىا كىجىعىلى بػىيػٍ  يػىتػىفىكَّريكفى     أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍ



(  فبالزكاج ذبد الفتاة الراحة النفسية اغبقيقية كبدكف الزكاج أك تأخره ىو الذم قد هبعل الفتاة تعاين .(
فاغبياة الزكجية حياة عشرة كصحبة بُت الرجل كاؼبرأة، بُت الزكج كزكجتو، يصحب ). من اؼبشاكل النفسية

أحدنبا اآلخر صحبة تامة من صبيع الوجوه، صحبة يطمئن فيها أحدنبا لآلخر إذ جعل اهلل اغبياة الزكجية 
ا لًيىٍسكينى : ؿبل اطمئناف للزكجُت، قاؿ تعأب هىا زىٍكجىهى ىيوى الًَّذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو كىاً دىةو كىجىعىلى ًمنػٍ

هىا ) ًإلىيػٍ ، كالسكن ىو االطمئناف أم ليطمئن الزكج إٔب زكجتو كالزكجة إٔب زكجها كيبيل كل منهما (
)(لآلخر كال ينفر منو فاألصل ُب الزكاج االطمئناف كاألصل ُب اغبياة الزكجية الطمأنينة ). 

كأما القوؿ بأف الزكاج اؼببكر فيو تقييد غبرية اؼبرأة، فعن أم تقييد يتحدثوف أك عن أم حرية 
يقولوف، ىل يريدكف من الفتاة أف زبرج من بيت زكجها بدكف سائل أك مسؤكؿ، أـ يريدكف إلغاء قوامة 
الرجل على اؼبرأة، فالبيت بدكف قوامة بيت ينعدـ فيو االستقرار، فالقوامة حكم شرعي فرضو اهلل تعأب 

ا أىنفىقيوٍا ًمٍن  الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاء ًبمىا فىضَّلى الٌلوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو : بقولو  أىٍموىاًلًهمٍ       كىًبمى
( إف بيت اؼبرأة . أـ يريدكف اختبلطها بالرجاؿ كخركجها سافرة متربجة مبدية ؿباسنها للذئاب البشرية.(

) كىقػىٍرفى ًفي بػيييوًتكينَّ : ىو فبلكتها، كاألصل ُب اؼبرأة القرار ُب بيتها لقولو تعأب كال زبرج اؼبرأة من . (
 .بيتها إال بإذف زكجها كغباجة يقرىا الشرع، ملتزمة باللباس الشرعي حفاظان عليها كصونان ؽبا كلعرضها

 

كأما بالنسبة لزيادة عدد اؼبواليد كعدـ القدرة على العناية بأمور البيت، فإنٍت أرل أف زيادة (  9
اؼبواليد ال هبوز اعتباره من اؼبخاطر بداية، إال من كجهة نظر من ينظر إٔب األطفاؿ أهنم عبء اقتصادم 

على الوالدين، كىذا من كجهة النظر العلمانية الرأظبالية اليت تعترب اؼبشكلة االقتصادية ىي قلة اؼبوارد ككثرة 
اغباجات، مع أف اإلسبلـ جعل اؼبشكلة االقتصادية ىي الفقر، كليس كثرة اؼبواليد، فأصحاب النظرة 

الرأظبالية ال وببوف إقباب األطفاؿ الذين يعتربكهنم عائقان من التمتع باغبياة، كيشاركوهنم الطعاـ كالشراب، 
كىذا الذم يدفعهم حىت . فأصحاب تلك النظرة ينطلقوف من األنانية كالرغبة ُب التمتع ُب اغبياة لوحدىم

إضافة إٔب أف زيادة عدد اؼبواليد يعترب قيمة . إٔب العزكؼ عن الزكاج الذم يعتربكنو عبئان اقتصاديان عليهم
دينية ككطنية كاجتماعية ُب ؾبتمعنا اإلسبلمي كخاصة لدل الشعب الفلسطيٍت الذم يعترب العامل السكاين 

 .كجها من أكجو الصراع مع احملتلُت
كأما بالنسبة لعدـ القدرة على العناية بأمور البيت فإنٍت أرل أف ىذا األمر مبالغ فيو كإذا ما كجد 

فاألـ هبب أف تعتٍت بأمر فتاهتا كتعدىا للحياة الزكجية، . فإنو يعود إٔب التنشئة االجتماعية للفتاة ُب أسرهتا
                                                 

 .21اآلية : سورة الرـك ( (

 .189اآلية : سورة األعراؼ ( (

 .147الن اـ االجتماعي في اإلسالـ، ص: النبهاني، تقي الدين ( (

 .34اآلية : سورة النساء ( (
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كُب ىذا اجملاؿ فإف تدريس مادة االقتصاد اؼبنزٕب أمر مفيد للفتيات للتخلص من ىذه اؼبشكلة، فيجب 
العناية بو كإلقاء عبء تدريسو على معلمات متزكجات عندىن اػبربة الكافية ُب تعليم الفتيات فن إدارة 

فقد كانت نسبة . كما عربت عنو اؼبستجيبات أفراد العينة ُب السؤاؿ عن إدارة أمور البيت. البيت كالعناية بو
كأما البلٌب يدرف أمور البيت بطريقة جيدة جدان % 50.9البلٌب عربف بأهنن يدرف أمور البيت بطريقة فبتازة 

 .كالباقي بطريقة ضعيفة% 2.7كبطريقة متوسطة % 13.2كأما البلئي يدرنو بطريقة جيدة % 31.8
كىذه النسبة تبُت أف اؼبستجيبات أفراد عينة الدراسة يدرف أمور البيت بطريقة جيدة جدان كىي 

نسبة تبُت أف ال خطر يذكر من الزكاج اؼببكر على إدارة أمور البيت، زيادة إٔب أف ؾبتمعنا الفلسطيٍت ؾبتمع 
متعاكف متناصح تستطيع فيو الفتاة اؼبتزكجة مبكران أف تستفيد من خربة أخواهتا أك جاراهتا أك قريباهتا ُب 

 .تدبَت أمور البيت
 

فلقد كضع اهلل البلوغ حدان بُت الصغر : كأما بالنسبة لعدـ النضج اعبسمي كالعاطفي(   10
إف اؼبخاطر اعبسمية من الزكاج اؼببكر إمبا يكوف بسبب . كالكرب، فإف ؾبرد البلوغ داللة على انتهاء الصغر

سوء التغذية كالفقر اليت تعاين منو اجملتمعات النامية، أك تعاين منو اؼبراىقات ُب اجملتمعات الغربية، حيث إف 
كضع الفتيات ىناؾ ىبتلف عن كضعهن ُب ببلدنا بشكل عاـ، كالفتاة تلقى كل رعاية كاىتماـ من قبل 

كأما بالنسبة للنضج النفسي أك . كالديها أك زكجها خصوصان إذا ما ضبلت، فإف االىتماـ هبا يكوف كبَتان 
أف اإلنساف يزداد خربة كحكمة كنضجان يومان بعد يـو )العاطفي فإف ىذه أمور يصعب قياسها، كاؼبعركؼ 

كلكن ىذا ال قيمة لو كال قيمة للقوؿ إف ابن أك بنت الثبلثُت ُب الغالب أرجح رأيان من ابن أك بنت 
العشرين، ال قيمة ؽبذا ألف الكماؿ ُب النضج ال وبصل ألحد كيظل اإلنساف يزداد حكمة كفهما يومان بعد 

) (يـو ككذلك فإف النضج النفسي كالعاطفي كاالجتماعي يتأثر بالزكاج تأثران كبَتان، كإذا كاف اؼبقصود . (
بالنضج العاطفي أخذ الرأم ُب الزكاج فإف اؼبستجيبات عربف بنسبة كبَتة أهنن أخذ رأيهن ُب زكاجهن، 

أخذ رأيهن بنسبة كبَتة، % 32.3أخذ رأيهن بنسبة كبَتة جدان، % 38.6: ككانت النسب كما يلي
 .أخذ رأيهن بنسبة متوسطة، كالباقي ما بُت ضعيفة كضعيفة جدان % 16.4

كزيادة على ذلك فإف من يعقدكف عقود الزكاج أشخاص مؤسبنوف كال يقوموف بعقد أم عقد إال 
 .بعد أخذ رأم الفتاة صراحة ُب أمر زكاجها

كإذا كاف اؼبقصود بالنضج العاطفي أف سبارس اغبب قبل الزكاج فهذا أمر وبرمو اإلسبلـ، كوبـر أية 
عبلقة جنسية بُت الذكر كاألنثى خارج إطار الزكاج، خببلؼ اجملتمعات الغربية اليت سبارس الفتاة فيها صبيع 

فمجتمعهم يطلب من الفتاة أف تكوف ؽبا اػبربة ُب . العبلقات قبل الزكاج كقلما يوجد عندىم عذراكات
ككذلك فإنو كمن خبلؿ إجابة اؼبستجيبات ! صبيع األمور، فهل يراد من فتياتنا أف يكوف ؽبن نفس اػبربة؟

                                                 

 .87، 86، ص.ـ2004المناىج المدرسية الفلسطينية، فلسطين، :  زب التحرير ( (



منهن كن % 25.9منهن كن حبالة فبتازة، كأف % 60عن البنية اعبسمية للزكجة قبل الزكاج تبُت أف نسبة 
كن بدرجة جيدة كما بقي كن بُت متوسطة كضعيفة، فأين عدـ النضج % 7.3حبالة جيدة جدان ك 

اعبسدم الذم يتحدثوف عنو، إف اعتبار عدـ النضج اعبسمي من ـباطر الزكاج اؼببكر أمر ىبالف الواقع 
 .الذم عليو اؼبستجيبات أفراد العينة

 

فإف ؾبتمعنا الفلسطيٍت ؾبتمع متعاكف وبًـت اؼبرأة : كأما عدـ القدرة على تربية األكالد(   11
كيقدر كظيفتها األساسية، فاعبميع يقدموف العوف كاؼبساعدة كاؼبشورة للزكجة عندما تنجب األطفاؿ ابتداء 

زيادة إٔب أف الزكجة عندما تنجب فإف كالدهتا أك أـ زكجها أك أخواهتا . من الكبَت ُب العائلة كحىت الصغَت
ٍب إف الصعوبة تكوف ُب اؼبرة األكٔب . يكن باستمرار عندىا تكتسب منهن اػبربة الصحيحة ُب تربية األكالد

خاصة إذا ما كجدت الزكج اؼبناسب الذم . لئلقباب، ٍب يصبح عند الفتاة اػبربة الكافية على تربية األكالد
ككذلك فإف احتماؿ اؼبشقة ُب تربية األكالد فيو تذكَت بواجب الوالدين اللذين . يساعدىا ُب ىذه اؼبهمة

قاما هبذه اؼبهمة سابقان، ككظيفة األمومة كظيفة فطرية تقـو هبا الفتاة من داخلها، فهي بفطرهتا اليت فطرىا 
 .اهلل عليها تقـو بالعناية باألكالد كتربيتهم، كاحتساب ما تبلقيو من تعب أك نصب عند اهلل تعأب

 

كأما بالنسبة للتعب كاالستغبلؿ من اآلخرين كاغبرماف من اغبقوؽ فإف ذلك ال يعود بداية (   12
إٔب الزكاج اؼببكر كإمبا يعود إٔب تصرفات شخصية من قبل أناس آخرين يعيشوف مع اؼبتزكجة مبكران، إذا ما 

كانت مع أسرة الزكج، أما اليـو فإف غالبية اؼبتزكجات يسكن كحدىن كال يبكن بالتإب أف يتعرضن 
من اؼبخاطر، يبكن التغلب % 3.5زيادة إٔب أف ىذه النسبة بسيطة سبثل . لبلستغبلؿ من قبل اآلخرين

 .عليها بسهولة خاصة إذا ما تدبرت األمر حبكمة كتعاكف مع الزكج كأىلو
 

فإف عدـ االنسجاـ بُت : كأما بالنسبة لعدـ االنسجاـ بُت الزكجُت فبا يؤدم إٔب الطبلؽ(   13
الزكجُت غَت مرتبط ارتباطان مباشران بالزكاج اؼببكر، فيمكن أف يكوف ىذا األمر بُت غَت اؼبتزكجُت مبكران 

أيضان، كما تشَت إليو اإلحصائيات تدؿ على غَت ذلك فالدراسة اليت قاـ هبا الشيخ عمار بدكم عن 
( 24-20)أف أعلى نسبة طبلؽ ىي ُب اإلناث من سن )الطبلؽ ُب مشاؿ الضفة الغربية مثبلن كضحت 

إذ بلغت ... كيليهن مباشرة اإلناث اللواٌب قطعن سن الثبلثُت فما فوؽ  (%29، 37)سنة كبلغت 
 سنة 18من ؾبموع اؼبطلقات، أما على مستول العمر الواحد فكانت اإلناث اللواٌب بلغن عمر % 29.1

)%(8.14ىي أعلى النسب فيو فبلغت  كىذا يدؿ بوضوح أف الطبلؽ الذم يزعموف أف من . (
 .أسبابو الزكاج اؼببكر غَت صحيح كإمبا يعود إٔب أسباب أخرل
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كأما القوؿ بأف الزكاج اؼببكر ينتج أطفاالن غَت أصحاء أك إجهاضات مستمرة، فإف الواقع (   14
يدحض ىذه اؼبخاطر، فقد كضحت الدراسة اليت قاـ هبا العملة حوؿ اآلثار اليت تنشأ عن الزكاج اؼببكر ُب 

مدينة اػبليل أف ىذه اؼبخاطر قليلة جدان، كتكاد تكوف معدكمة مقارنة مع غَت اؼبتزكجات مبكران، ككذلك 
فوزف الطفل غَت مرتبط بعمر اؼبتزكجة مبكران أك غَت مبكر بل حبالة الفتاة . اغباؿ بالنسبة ألكزاف األطفاؿ

 .الصحية كتغذيتها كاىتمامها بنفسها قبل اغبمل كأثناءه
كلقد أجابت اؼبستجيبات أفراد العينة بأف نسبة اإلجهاضات عندىن كانت قليلة جدان، فنسبة 

كأما نسبة البلٌب قلن بأنو ٓب يكن لديهن % 8.2البلٌب قلن بأنو كانت لديهن إجهاضات كانت 
 .كالنسبة اؼبتبقية ٓب هبنب على السؤاؿ% 84.5إجهاضات فكانت 

كبذلك يظهر جليان من خبلؿ إجابة اؼبستجيبات بالقوؿ بأف من ـباطر الزكاج اؼببكر اإلجهاضات 
 .اؼبستمرة قوؿ هباُب اغبقيقة كىبالف الواقع الذم عليو اؼبتزكجات مبكران ُب منطقة القدس

كاؼبخاطر اليت تذكر إمبا ىي ـباطر ليس ؽبا كبَت عبلقة بالزكاج اؼببكر كىي كإف حصلت فتحصل 
ُب حاالت قليلة كنادرة كتضخيمها كإلقاء الضوء عليها كثَتان إمبا يقصد منو التنفَت من شيء أباحو اهلل 

 .تعأب كمن يقوؿ عن العسل بأنو خرء ذبابة
كتلك اؼبخاطر اؼبزعومة فإذا ما كقعت فإهنا تقع ُب ببلد غَت ببلدنا كؾبتمعات غَت ؾبتمعاتنا 

كالقصد من إسقاط ىذه اؼبخاطر على ؾبتمعنا إمبا ىو بقصد إهباد اؼبربرات كالتلبيس على الناس بضركرة 
رفع سن الزكاج إٔب شبانية عشر عامان ؾباراة للقوانُت الغربية كالعاؼبية أك تنفيذان كالتزامان باالتفاقيات الدكلية 

اؼبفركضة علينا من قبل اؼبؤسسات الدكلية مثل اتفاقية إلغاء كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، كاتفاقية حقوؽ 
اإلنساف كاتفاقية حقوؽ الطفل، أك تنفيذ توصيات اؼبؤسبرات السكانية اليت تعقد بُت اغبُت كاآلخر، كاليت 

 .ـ1995كاف أشهرىا مؤسبر بكُت عاـ 
فاألمر برفع سن الزكاج ليس نابعان من حاجة ؿبلية أك مصلحة كطنية أك حىت شرعية، فاؼبصلحة 

تكوف باتباع أمر اهلل كشرعو، فحيثما كجد الشرع فثم اؼبصلحة كليست اؼبصلحة بإتباع سنن الكافر 
كأحكامو كشرائعو شربان بشرب، أك ضبل كجهة نظره ُب اغبياة كاالنطبلؽ منها ُب النظر إٔب األمور، فللغرب 
كجهة نظرىم عن اغبياة كلنا كجهة نظرنا اؼبنبثقة عن عقيدتنا كأحكامها كاليت هبب أف نتمسك هبا ُب كل 

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن : أحكامنا كتصرفاتنا، قاؿ تعأب كىأىفَّ ىىػذى
) سىًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  ). 

 
 :نتائج سؤاؿ الدراسة الثاني:  المطلب الثالث

 

                                                 

 .153اآلية : سورة األنعاـ ( (



 :أىم إهبابيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس
 

أكضحت نتائج الدراسة أف أىم إهبابيات ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مرتبة حسب 
، 3.97أف الزكاج اؼببكر ال يتعارض مع تعاليم اإلسبلـ دبتوسط حسايب : األنبية، كقد جاء ُب مقدمتها

، كأف الزكاج اؼببكر يؤدم إٔب عدد أكرب من 3.58كأف الزكاج اؼببكر سًتة كعفاؼ للفتاة دبتوسط حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر يزيد من اػبطر السكاين على دكلة االحتبلؿ دبتوسط 3.64األطفاؿ دبتوسط حسايب 

 كأف الزكاج اؼببكر 3.31، كأف الزكاج اؼببكر ال يتعارض مع مواصلة التعليم دبتوسط حسايب 3.5حسايب 
 كأف الزكاج اؼببكر يشعر الفتاة 3.25يساعد الفتاة على ذباكز مرحلة اؼبراىقة بسبلـ دبتوسط حسايب 

 كأف الزكاج اؼببكر يساعد الفتاة على تنمية 3.16بأنبيتها كيعزز دكرىا ُب اجملتمع دبتوسط حسايب 
 كأف الزكاج اؼببكر يساعد الفتاة على ازباذ قرارىا بنفسها 2.99شخصيتها اؼبستقلة دبتوسط حسايب 

 كأف الزكاج 2.81 كأف اإلقباب اؼببكر يعٍت أطفاؿ أصحاء أكثر دبتوسط حسايب 2.92دبتوسط حسايب 
 .2.38اؼببكر أفضل من االنتظار حىت بلوغ الثامنة عشرة دبتوسط حسايب 

 

إف ىذه النتائج تشَت إٔب أف نظرة اؼبستجيبات ؽبذا الزكاج جيدة، كأهنن يدركن ىذه النتائج كىذه 
اإلهبابيات، فإف إجاباهتن كانت تعرب عن الواقع الذم عشنو، كقد سبت مناقشة ىذه الفوائد سابقان عند 
 .اغبديث عن فوائد الزكاج اؼببكر من كجهة نظر اؼبستجيبات عينة الدراسة ُب الصفحات القليلة السابقة

 
 :نتائج سؤاؿ الدراسة الثالث:  المطلب الراب 

 

لقد أكضحت نتائج الدراسة أف أىم سلبيات ظاىرة الزكاج اؼببكر من كجهة نظر اؼبستجيبات 
مرتبة حسب األنبية، كقد جاء ُب مقدمتها أف الزكاج اؼببكر وبـر الفتاة من التمتع بطفولتها دبتوسط حسايب 

، كأف الزكاج اؼببكر يضيق من حرية 3.54، كأف الزكاج اؼببكر يزيد نسبة الطبلؽ دبتوسط حسايب 3.73
، كأف الزكاج اؼببكر يبكن أف يؤدم إٔب مشاكل نفسية 3.50اختيار الفتاة لشريك حياهتا دبتوسط حسايب 
، كأف الزكاج اؼببكر يبكن أف يؤدم إٔب اغبمل اؼببكر 3.45كاالكتئاب كالقلق كاػبوؼ دبتوسط حسايب 

، كأف الزكاج اؼببكر يبكن أف يؤدم إٔب زيادة حاالت 3.43كبالتإب إٔب مشاكل ُب اغبمل دبتوسط حسايب 
، كأف اغبمل اؼببكر يبكن أف يؤدم إٔب تعقيدات ُب عملية الوالدة 3.39اإلجهاض دبتوسط حسايب 

، كأف 2.92، كأف الزكاج اؼببكر ينتهك قانوف الطفل العاؼبي دبتوسط حسايب 3.19دبتوسط حسايب 
 .2.87األمهات اللواٌب وبملن ُب سن مبكرة معرضات للوفاة أكثر من غَتىن دبتوسط حسايب 

 :كقد سبت مناقشة ىذه اؼبخاطر كالرد عليها سابقان، كلكن استكماالن للموضوع فإنٍت أكضح
  



أف الزكاج اؼببكر ٓب يبنعو اإلسبلـ كٓب وبرمو ما دامت الفتاة تصلح للزكاج جسميان كعقليان -   1
 . الذم ىو قدكتناكتربويان كمنعو ربرًن ؼبا أحل اهلل تعأب كـبالفة لسنة الرسوؿ 

الزكاج اؼببكر ال يعيق سبتع الفتاة دبا يسمى فًتة الطفولة كاليت تنتهي ببلوغ الفتاة، فالفتاة -   2 
 .عندما تصل سن البلوغ تعترب مكلفة كليست طفلة كتكوف مسؤكلة عن أعماؽبا كتصرفاهتا

 

 الزكاج اؼببكر ال يعيق التعليم إذا ما ًب االتفاؽ مع الزكج بأف يتكلف تعليم زكجتو ما دامت -  3
 .الزكجة قادرة على التوفيق بُت كاجبات األسرة كمتطلبات التعليم

 

الزكاج اؼببكر ال يؤثر ُب صحة الزكجة كٓب يثبت ذلك إال عند األسر الفقَتة جدان حيث ال -   4
 .يتاح للزكجة ما يكفي من التغذية كاغباجات األساسية األخرل

 

الزكاج اؼببكر يسمح للفتاة أف تبٍت لنفسها مكانة مرموقة ُب اجملتمع كداخل أسرهتا ُب -   5
اإلقباب كالعبلقة الزكجية اؼبتوازنة كالًتبية اغبسنة ألبنائها فبا يعزز شخصيتها، كما خالف ذلك يكوف بسبب 

 .سوء االختيار ُب عملية الزكاج
 

الزكاج اؼببكر اؼببٍت على األسس الصحيحة وبصن الفتاة من الفنت كاالكبراؼ كوبفظ ؽبا -   6
دينها كعفتها كحسن سَتهتا، كما ينتج عن االكبرافات للشابات أشد خطران على اجملتمع فبا قد ينشأ عن 

 .الزكاج اؼببكر غَت اؼببٍت على األسس الصحيحة كالسليمة
 

الزكاج اؼببكر كالذم ينتج عبلقة زكجية سليمة كسياسة إقبابية سليمة تتوازل مع أحواؿ -   7
األسرة الصحية كاؼبالية كالعلمية ال يبثل مشكلة اجتماعية ينتج عنها ما قد يسمى زيادة اػبصوبة كزيادة 

 .اؼبواليد كاألعباء الثقيلة على األسرة كاجملتمع
تأخَت الزكاج للفتاة حبجة ذبنب التبكَت سلوكيات غربية نشأت موازية للركح اؼبادية اليت -   8

ربكم كافة العبلقات ُب تلك اجملتمعات،  كؾبتمعنا اإلسبلمي سلوكياتو هبب أف تنبع من الشريعة اإلسبلمية 
فتنمي فينا ركح اإليباف كالتقول كالعبلقة اإلنسانية السوية مع اآلخرين فتختفي مظاىر العبلقات اػباطئة 

الواسعة االنتشار ُب اجملتمعات الغربية الناذبة عن تأخَت سن الزكاج كمنها الصحبة غَت اؼبشركعة بُت 
 .اعبنسُت، األبناء غَت الشرعيُت، األمراض اؼبعدية، اػبيانة الزكجية، اكبراؼ األبناء

 
 
 
 
 

عاشت أمم األرض عرب التاريخ ككاف فيها الزكاج اؼببكر على األغلب كٓب يذكر التاريخ أية -   9
مساكئ للزكاج اؼببكر كال عانت اجملتمعات من أم احتبلؿ بسببو، بل على العكس فإنو كاف يبد اجملتمعات 

 .باألعداد البلزمة من الشباب من أجل الوقوؼ أماـ األعداء أك ضبل مبدأ من اؼببادئ كما ىو اإلسبلـ



إف ما يركج لو من أف الزكاج اؼببكر سبب ُب كثَت من األمراض أك كفيات لؤلمهات أك -   10
لؤلطفاؿ، أمر مبالغ فيو جدان كسجبلت اؼبستشفيات ككزارة الصحة تشهد بذلك، كإذا ما حصل فإنو ُب 

 عن 98ففي تقرير صادر عن كزارة الصحة الفلسطينية عاـ . ببلد غَت ببلدنا كؾبتمعات غَت ؾبتمعاتنا
سنة  (19-13)حالة لؤلعمار  (159)حالة منها  (8540)ـ 1998بلغ عدد الوفيات عاـ )الوفيات 

 3التهاب رئوم كأمراض اعبهاز التنفسي ): ذكوران كإناثان، أما اغباالت اليت أدت إٔب الوفاة فهي كما يلي
 27 حاالت، ارتفاع ضغط الدـ حالة كاحدة، األمراض السرطانية 4حاالت، أمراض األكعية الدموية 

 حالة، حوادث 30 حالة، اغبوادث اؼبركرية 12 حاالت، أمراض اعبهاز اؽبضمي 5حالة، الفشل الكلوم 
)( حالة43، أمراض أخرل 6 حاالت، األمراض االلتهابية 6 حالة الغرؽ 22تسمم أخرل  ). 

 

تسوؽ اغبكومات ُب ببلد اؼبسلمُت أسبابان مزيفة لتأخرىا كاكبطاطها من إشاعة أف -   11
خصوبة اؼبرأة أك الزيادة السكانية ىي السبب ُب تزايد الفقر كالبطالة كتدىور التعليم كالصحة كاؼبرافق 

العامة، كىذه كلها تضليبلت للرأم العاـ من أجل اػبضوع للقوانُت الدكلية كاؽبيمنة األمريكية ُب ببلد 
اؼبسلمُت من أجل عوؼبة النظاـ االجتماعي الغريب، كجعلو سائدان كمطبقان ُب ببلد اؼبسلمُت، كٓب يبق ؽبم إال 

 .أف يتدخلوا ُب غرؼ نـو اؼبسلمُت بعدما ىيمنوا كما زالوا يهيمنوف على أرض اؼبسلمُت كثركاهتم كثقافتهم
 

ذكر الشيخ . اؼبنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية تدعو إٔب الزكاج اؼببكر ضباية للمجتمع-   12
عمار بدكم ُب كتابو الزكاج اؼببكر أف من التوصيات اليت خرجت هبا الندكة الفقهية الطبية للمنظمة 

من أجل ضباية الشباب من االكبراؼ اعبنسي ينبغي تشجيع الزكاج اؼببكر كإزالة ": اإلسبلمية للعلـو الطبية
)"العقبات اليت تسبب تأخَت الزكاج ). 
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 التوصيات:  المبحث الثاني
 

 : كُب ضوء نتائج ىذه الدراسة فإنٍت أقًتح كأكصي دبا يلي

 

 .اغبث على الزكاج اؼببكر كالًتغيب فيو كتذليل كل العقبات اليت تقف أمامو-  1
 

توجيو كل الطاقات من أجل العناية بالشباب كتيسَت أمر زكاجهم من خبلؿ الدعوة إٔب -  2
 .تقليل اؼبهور كعدـ اؼبغاالة ُب حفبلت الزكاج

 

الزكاج من أعظم أسباب ضباية اجملتمع من األخطار احملدقة بو الصحية كالسياسية -  3
 .كاالجتماعية

 

أقًتح على اؼبراكز النسوية أف ذبند طاقاهتا ُب حث الشباب على الزكاج كربذيرىم من -  4
 .العنوسة اليت تعاين منها اجملتمعات اإلسبلمية كمنها ؾبتمعنا الفلسطيٍت

 

العمل على تغيَت ىيكلية تعليم الفتيات ليناسب مكانة اؼبرأة كرسالتها ُب اغبياة كالعمل على -  5
تطوير اؼبناىج الدراسية كفتح التخصصات اليت تساعد الفتاة على القياـ بدكرىا األساس اؼبنوط هبا زكجة 

 .كأمان كمربية
 

عقد دكرات تثقيفية كإصدار نشرات خاصة لتوضيح أحكاـ النظاـ االجتماعي ُب اإلسبلـ، -  6
كاستهداؼ اؼبقبلُت على الزكاج من الشباب ُب ىذه الدكرات كالنشرات، حىت تكوف عندىم ثقافة إسبلمية 

 .كأسرية ربميهم ُب حياهتم الزكجية
 

التأكيد على أنبية دكر األسرة كالوالدين ُب تربية الشباب كالفتيات كهتيئتهم للحياة األسرية -  7
 .األمر الذم يعزز فهم الشباب كالفتيات لدكرىم اؼبنتظر ُب اغبياة

 

أكصي اآلباء كاألكلياء أف ال يقدموا على تزكيج بناهتم إال بعد التأكد من مقدرهتن على -  8
فمراعاة كأخذ رأم الفتاة ُب ىذا اؼبوضوع . القياـ بأعباء الزكاج، كالتأكد من رغبتهن كموافقتهن على الزكاج

 .كىذا يتحقق حبسن تربية اآلباء ألبنائهم كبناهتم منذ الصغر. أمر أكجبو اإلسبلـ كأكد عليو
 

أكصي اآلباء كاألكلياء بإجراء الفحوصات الطبية قبل الزكاج للشباب كالفتيات ؼبا ُب ذلك -  9
 .من خَت عميم كذبنب ألخطار جسيمة

 



 .أكصي بإجراء دراسات تعاِب مشاكل الشباب دبا وبقق أمن اجملتمع كسبلمتو كطمأنينتو-   10
 

أكصي أكلياء األمور بتعليم بناهتم كزكجاهتم سورة النور كما كاف حاؿ السلف الصاّب -  11
 .يوصوف بذلك

 

أكصي اؼبقبلُت على الزكاج ذكوران كإناثان بالتفقو باألحكاـ اؼبتعلقة بالزكاج حىت تكوف -  12
 .أعماؽبم كأفعاؽبم حسب األحكاـ الشرعية

أكصي بتعميم صبعيات العفاؼ ُب صبيع أكباء الببلد، كاليت تعٌت بإعفاؼ الشباب -  13
 .كمساعدهتم على الزكاج كتذليل صعوباتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

الخاتمة 
 

اغبمد هلل الذم تتم حبمده الصاغبات كالذم أعانٍت على كتابة ىذه الرسالة كالصبلة كالسبلـ على 
: من جعلو اهلل تعأب أسوة اؼبؤمنُت كاؼبؤمنات راجيان من اهلل القبوؿ كالفوز بأعلى الدرجات كبعد

كقد تبُت ٕب من خبلؿ ىذه . فهذه دراسة عن الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس دراسة كربليل
: الدراسة األمور اآلتية

 إف مصطلح الزكاج اؼببكر، من اؼبصطلحات اعبديدة اليت دخلت إٔب ببلد اؼبسلمُت مع -1
كالغرض منو . الغزك الفكرم كالثقاُب الذم تعرضت لو األمة كما زالت، فهو غريب اللحم كالدـ كالنشأة

التنفَت من الزكاج دكف الثامنة عشرة حبجة اؼبخاطر اؼبزعومة كيبثل جانبا من انتقاؿ الصراع إٔب اعبانب 
االجتماعي اؼبتمثل ُب األسرة اليت ىي عماد اجملتمع كلبنتو األكٔب، األسرة اليت ثبت أهنا القلعة اليت ضبت 

. اؼبسلمُت من االهنيار كالسقوط
 سبثل الدعوة إٔب رفع سن الزكاج إٔب الثامنة عشرة، الثمرة اؼبرجوة من اغبملة على الزكاج -2

اؼببكر مع أف القانوف اغبإب اؼبعموؿ ُب احملاكم الشرعية الفلسطينية وبقق مقصد الشرع كيليب حاجة اجملتمع 
كوبقق مصاّب العباد، كأف الدعوة إٔب رفع سن الزكاج ليست منبثقة من حاجة شرعية ملحة بل تقليد كإتباع 

لسنن الغرب كأنظمتو كقوانينو اليت فرضها على العآب من خبلؿ االتفاقيات اؼبتعلقة بالطفل أك اؼبرأة أك 
. األسرة

 إف الغرب عندما رفع سن الزكاج إٔب شبانية عشر عاما أك أكثر فهذا شأنو كىذا فكره -3
أف يقضي شهوتو كغريزتو خارج إطار الزكاج األمر عندىم كىذه طريقة عيشو فيستطيع الشاب أك الفتاة 

ف اإلسبلـ وبـر العبلقات اعبنسية بُت الذكر كاألنثى إاؼبشركع عندىم من باب اغبرية الشخصية أما عندنا ؼ
 رفع سن الزكاج ُب ببلدنا لو ـباطر عظيمة فهو يؤدم إٔب عزكؼ الشباب إفكبالتإب ؼ. خارج إطار الزكاج

عن الزكاج كاالكبراؼ ُب قضاء الشهوة كبالتإب فهو يؤدم إٔب العنوسة اليت هتدد اجملتمعات اإلسبلمية ُب 
. ىذه األياـ
 إف اؼبخاطر اؼبزعومة اليت يتحدثوف عنها كهبعلوهنا سببا ُب منع الزكاج اؼببكر ىي من باب -4

ٍب إف تلك ". كل ما تطرؽ إليو االحتماؿ بطل بو االستدالؿ" :االحتماالت كالقاعدة الشرعية تقوؿ
اؼبخاطر اؼبزعومة ليست ؿبصورة ُب الزكاج اؼببكر فقط بل ُب غَته أيضا، كيبكن التغلب عليها إذا كجد 

. الوعي الكاُب على أسباهبا اغبقيقية 



 لقد أظهرت الدراسة اليت قمت هبا على عينة من النساء اللواٌب تزكجن  مبكرا أف ال -5
ا من قخطر حقيقي من ىذا الزكاج فالنتائج كانت متوسطة ، فهو وبقق االستقرار العاطفي للفتاة كىبلص

 من تقدير قيمتاعب مرحلة اؼبراىقة كيشبع مظهر األمومة عندىا، كيشعرىا بذاهتا كيقوم شخصيتها دبا تبل
. كاحًتاـ من قبل اآلخرين

ار ىذا الزكاج على منطقة دكف أخرل بل يبكن أف تص كأظهرت الدراسة أيضا عدـ اؽ-6
 ـبتلف األكساط االجتماعية من أقرباء كغَت أقرباء، أغنياء أك فقراء، متعلمُت أك ُبيوجد ُب صبيع اؼبناطق ك

. غَت متعلمُت
 أثبتت الدراسات العديدة أف للزكاج اؼببكر فوائد عديدة فهو وبمي اجملتمع من االكبرافات -7

كالفواحش اليت يعاين منها الغرب، كلو فوائد صحية فهو وبمي من اإلصابة بأمراض القلب كالسرطاف كيقلل 
نسبة االجهاضات كأشارت الدراسات العلمية أف ضبل اؼبراىقات أفضل من غَتىن إذا حصلت اؼبراىقة 

كأف اؼبضاعفات الصحية تزداد كلما تأخر سن . على عناية طبية كتغذية جيدة كتوعية صحية أثناء اغبمل
 . كما أكصت مؤسبرات مكافحة اإليدز بالعفة اؼببكرة عبلجان ؽبذا اؼبرض الفتاؾ.اجكالز

بوجو عاـ، كالزكاج - فلسطُت–إف كاقع اغباؿ يدؿ على ارتفاع سن الزكاج ُب ببلدنا  -8
اؼببكر أمر أباحو الشرع ؼبن هبد أف لو فيو مصلحة ظاىرة كٓب يوجبو على أحد، كاآلباء يقدركف مصلحة 

كالناس الذين يتظاىركف باغبرص على . فلم يلـز الشرع أحدان هبذا الزكاج، كما كقف أمامو عائقان . أبنائهم
إف الزكاج اؼببكر أمر ككذلك ؼ. أبنائنا فهم قطعان ليسوا بأحرص من الشرع عليهم إف ٓب يكونوا ؿباربُت لو

تباعا ؼبنهج غَت منهج اهلل تعأب كقد حذرنا اهلل ا نلجأ إٔب ربرًن ما أحل اهلل تعأب ذاأباحو اهلل كشرعو فلما
)"ف لو معيشة ضنكاإعرض عن ذكرم ؼأكمن "  :تعأب من اإلعراض عن أحكامو بقولو ) .

 إف ؾبتمعنا الفلسطيٍت لو خصوصيتو دبا يبر بو من كاقع مرير ربت االحتبلؿ يفرض علينا -9
ُب صراعنا مع كيزيد النسل تيسَت أمر الزكاج كاغبث على الزكاج اؼببكر الذم يزيد اػبصوبة كيقوم اجملتمع 

حيث ربرص سلطات االحتبلؿ على زيادة االستيطاف ُب مدينة القدس  ،احملتلُت كخاصة ُب بيت اؼبقدس
. كؿبيطها من أجل فرض كاقع جديد كعزؽبا عن ؿبيطها
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 (1)ملحق رقم 
 

 بسم اهلل الر من الر يم
 

 .الدراسات اإلسالمية المعاصرة/ قسم الدراسات العليا / جامعة القدس 
 

 األخت الفاضلة السبلـ عليك كرضبة اهلل كبركاتو كبعد
 

يقـو الباحث بإجراء دراسة حوؿ الزكاج اؼببكر أبعاده كآثاره ُب منطقة القدس، كذلك كمتطلب 
الرجاء اإلجابة على بنود االستبانة بكل . للحصوؿ على درجة اؼباجستَت ُب الدراسات اإلسبلمية اؼبعاصرة

دقة كموضوعية كاىتماـ، علمان بأف اإلجابة ستحظى بالسرية، كاؼبعلومات اليت سيحصل عليها الباحث ىي 
 .شكران للجميع حسن تعاكهنم. ألغراض البحث العلمي فقط، فبل داعي لذكر االسم

 
 

 :البا ث                  
 .الدراسات اإلسالمية المعاصرة/ قسم الدراسات العليا /  جامعة القدس                               

 
 

  سنة لإلناث فقط لمنطقة القدس18استبانة  وؿ الزكاج المبكر لسن قبل 
 
 

 .في المكاف المناسب (×  )ضعي إشارة : القسم األكؿ
 
 
 

 :مكاف السكن-  1
 

 .(       )ـبيم              (       )قرية                   (       ) مدينة 

 
 



 )       (.:  سنة الزكاج-  2

 
 

 .سنة (       ) عمر الزكجة عند الزكاج -  3
 
 

 .(       )غَت قريب      (       )الزكج قريب :  صلة القرابة-  4
 

 :الحالة الصحية للزكجة قبل الزكاج-  5
 

 (       )، ضعيفة (      )،  متوسطة (       )، جيدة (       )، جيدة جدان  (       )  فبتازة 
 :البنية الجسمية للزكجة قبل الزكاج-  6

 

 (       )، ضعيفة (       )، متوسطة (       )، جيدة  (       )، جيدة جدان  (       ) فبتازة 
 

 :مستول دراسة الزكجة-  7
 

 (       )،   ثانوم  (       )،   إعدادم   (       )،  ابتدائي   (       )   أمية 
 

 :(خاص بمن تركت الدراسة)سبب ترؾ الدراسة -  8
 

 ، (         )، العمل   (        )، ضعف التحصيل العلمي   (       )الزكاج 
 (       )،  أمور أخرل   (        )اؼبساعدة ُب أعماؿ البيت 

 

 :مستول دراسة أب الزكجة-  9
 

 (      )،  جامعي  (       )، ثانوم  (       )، إعدادم  (       )، ابتدائي   (       ) أمية 
 

 :مستول دراسة أـ الزكجة-  10
 

 (      )،  جامعي  (       )، ثانوم  (       )، إعدادم  (       )، ابتدائي   (       ) أمية 
 

 :مستول دراسة الزكج-  11
 

 (      )،  جامعي  (       )، ثانوم  (       )، إعدادم  (       )، ابتدائي   (       ) أمية 
 

 ذكور (       )بنات  ،   (       ) : عدد أفراد أسرة الفتاة عند الزكاج-  12
 

 )       (: عدد زكجات األب-  13
 

 (            )،     مهنة أـ الزكجة (                )مهنة أب الزكجة -  14
 

 :الحالة االقتصادية ألسرة الفتاة قبل الزكاج-  15



 

 (      )، متدنية (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      )   فبتازة 
 

 : الة سكن الزكجة قبل الزكاج-  16
 

 (      )، متدنية (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      )   فبتازة 
 

 :العالقة األسرية عند أىل الزكجة-  17
   

 :العالقة بين األبوين        *  
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      )   فبتازة 
 

 :العالقة األسرية بين اآلباء كاألبناء       *  
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 :عالقة األسرة م  األقارب-  18
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 :القسم الثاني
 

 إلى أم درجة أخذ رأيك في زكاجك؟-  1
 

 (      )، ضعيفة جدان (       )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، كبَتة (      )كبَتة جدان 
 

 إلى أم درجة يسود التفاىم كاالنسجاـ في  ياتك الزكجية؟-  2
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 ما درجة التفاىم م  عائلة زكجك؟-  3
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 :خالفاتك م  زكجك-  4
 

 (       )،  قليلة جدان (      )،  قليلة (      )،  متوسطة (      )،  كثَتة (      )كثَتة جدان 
 

 :بسبب (إف كجدت)خالفاتك م  زكجك -  5
 



 ، (      )،  أقارب الزكجة (       )، أقارب الزكج (      )،  السكن (     ) اغبمل 
 (                           )، أمور أخرل، حددم (      ) الدخل 

 
 
 
 
 
 
 

 ما التأثيرات النفسية للزكاج المبكر على الزكجة في ن رؾ؟-  6
 

 (   )، القدرة على ازباذ قرارات صحيحة(     )، الشخصية اؼبستقلة (     )          االستقرار العاطفي
           

 ،(     )، التوتر العصيب (      )،  االكتئاب (     ) التخلص من مضاعفات فًتة اؼبراىقة 

  
  (                             )، أمور أخرل، حددم (      )         اػببلفات اؼبستمرة 

 

 : أقـو بإدارة البيت بطريقة-  7
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 :الحالة الصحية بعد الزكاج-  8
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 :الحمل األكؿ بعد الزكاج  صل بعد-  9
 

 (    )، ٓب وبدث ضبل حىت اآلف (           )سنة، أكثر من سنة، حددم  (    )أشهر،  (    )
 

 (خاص بمن لم تحمل بعد): أسباب تأخر الحمل-  10
 

 (       )،  ال أعرؼ (       )،  بسبب الزكج (       )        بسبب الزكجة 
 

 :المشاكل النفسية كاالجتماعية بسبب تأخر الحمل-  11
 

 (      )، ٓب وبصل (      )، قليلة (      )، متوسطة (      )، كثَتة (     )كثَتة جدان 
 

 (خاص بمن  ملت)ما المضاعفات الصحية أثناء الحمل؟ -  12
 

 ،(      )، فقر دـ (      )، تسمم ضبل (      )،  نزيف (     )ٓب يوجد مضاعفات 
 

 (                      )،  أمور أخرل، حددم (      )،  إجهاض (      )ضيق رحم 
 

 :التفكير بتن يم الحمل بدأ-  13
 

 ،(      )، بعد اغبمل الثاين (     )، بعد اغبمل األكؿ (      )قبل اغبمل 



  
 (       )،  ٓب وبدث التفكَت بتنظيم اغبمل (       )بعد اغبمل الثالث 

 

 :فترات الحمل-  14
 

 (       )، بدكف تنظيم (      )، كل ثبلث سنوات (      )، كل سنتُت (    )كل سنة 
 :قدرة المرأة الصحية أثناء الحمل-  15

 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 : فترة األمومة كالحضانة مرت-  16
 

 (      )، صعبة جدان (      )، صعبة (     )، متوسطة (      )، سهلة (     )سهلة جدان 
 

 معاقُت (      )أموات،  (     )أحياء،   (     ) :  سنة18عدد المواليد قبل سن -  17
 

 : سنة18 الة المواليد قبل سن -  18
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

 معاقُت (      )أموات،  (     )أحياء،   (     ):  سنة18عدد المواليد بعد سن -  19
 

 : سنة18 الة المواليد بعد سن -  20
 

 (      )، ضعيفة (      )، متوسطة (      )، جيدة (      )، جيدة جدان (      ) فبتازة 
 

  )          (:(إف كجدت) سنة 18عدد اإلجهاضات قبل سن -  21
 

  )          (:(إف كجدت) سنة 18عدد اإلجهاضات بعد سن -  22
 

 )            (: عدد مرات الوالدة الطبيعية-  23
 

 )            (عدد مرات الوالدة القيصرية -  24
 

 :أذكرم فائدتين للزكاج المبكر من كجهة ن رؾ
 

1 -....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2 -..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 :أذكرم ضررين للزكاج المبكر من كجهة ن رؾ



 

1  -................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2  -.................................................................................................................................................................................................................................................... 

 :القسم الثالث
ُب اؼبكاف اؼبناسب فيما  (×) من خبلؿ خربتك كامرأة تزكجت مبكران، الرجاء كضع إشارة 

 :-يلي
 

أكافق  العبارة الرقم
 بشدة

ليس  أكافق
 لي رأم

أعارض  أعارض
 بشدة

      الزكاج المبكر ال يتعارض م  تعاليم اإلسالـ 1
      الزكاج المبكر يساعد الفتاة على تجاكز مر لة المراىقة بسالـ 2
      الزكاج المبكر يساعد الفتاة على تنمية شخصيتها المستقلة 3
      الزكاج المبكر يمكن أف يؤدم إلى مشاكل نفسية كاالكتئاب كالقلق كالخوؼ 4
      الزكاج المبكر يساعد الفتاة على اتخاذ قرارىا بنفسها 5
      الزكاج المبكر يشعر الفتاة بأىميتها كيعزز دكرىا في المجتم  6
      الزكاج المبكر ال يتعارض م  مواصلة التعليم 7
      الزكاج المبكر يؤدم إلى الحمل المبكر كبالتالي إلى مشاكل في الحمل 8
      اإلنجاب المبكر يعني أطفاؿ أصحاء أكثر 9

      الحمل المبكر يمكن أف يؤدم إلى تعقيدات في عملية الوالدة 10
      الزكاج المبكر يؤدم إلى عدد أكبر من األطفاؿ 11
      الزكاج المبكر ينتهك قانوف الطفل العالمي 12
      األمهات اللواتي يحملن في سن مبكرة معرضات للوفاة أكثر من غيرىن 13
      الحمل المبكر يمكن أف يؤدم إلى زيادة  االت اإلجهاض 14
      الزكاج المبكر يزيد من نسبة  االت الطالؽ 15
      الزكاج المبكر أفضل من االنت ار  تى بلوغ الثامنة عشرة 16
      الزكاج المبكر يزيد من الخطر السكاني على دكلة اال تالؿ  17
      الزكاج المبكر سترة كعفاؼ للفتاة 18
      الزكاج المبكر يحـر الفتاة من التمت  بطفولتها 19
      الزكاج المبكر يضيق من  رية اختيار الفتاة لشريك  ياتها 20

 
 



 
 
 

 (2)ملحق رقم 
 1999-جدكؿ يوضح العمر المنواؿ كالعمر الوسيط عند الزكاج األكؿ  سب الجنس كالمحاف ة 

 

 

 المحاف ة
 العمر المنواؿ العمر الوسيط

 إناث ذكور إناث ذكور
 الضفة الغربية

 15 22 18.8 24.7 جنين
 18 23 19.1 24.7 طوباس
 18 25 19.5 25.4 طولكـر
 18 24 18.7 24.7 قلقيلية
 15 23 18.8 23.9 سلفيت
 18 25 19.2 25.5 نابلس

 18 23 19 24.3 راـ اهلل كالبيرة
 18 24 18.6 24 القدس
 18 26 20.4 25.4 أريحا

 18 23 19.2 24.6 بيت لحم
 18 21 18.7 23.4 الخليل

 18 24 18.9 24.4 المجموع

 قطاع غزة
 16 21 17.8 22 شماؿ غزة

 16 22 18.2 23.3 غزة
 17 23 19.7 23.8 دير البلح
 17 25 19.1 24.3 خانيونس

 18 25 19.3 24.1 رفح
 17 22 18.7 23.5 المجموع

الضفة ال ربية كقطاع 
 غزة

 
24.1 

 

 
18.8 

 

 
22 
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  راـ اهلل1999-2000
 
 

 (3)ملحق رقم 
 جدكؿ يوضح  االت الطالؽ المسجلة في الضفة ال ربية كقطاع غزة كالعمر 

1996-1999 
 . سب الجنس كالحالة الزكاجية

 
 

 السػػػػػنة التفاصيل
1996 1997 1998 1999 

  الجنس كالعمر
  ذكور

 116 146 145 151  سنة20أقل من 
 1932 1759 1651 1452  سنة20-29
 1405 1271 1329 1212  سنة30-49
 307 276 292 262  سنة50+

 1 13 32 417 غير مبين
 3761 3465 3449 3494 المجموع
     إناث

 1032 937 950 835  سنة20أقل من 
 1776 1569 1501 1355  سنة20-29
 842 812 816 739  سنة30-49
 109 103 114 101  سنة50+

 2 44 68 464 غير مبين
 3761 3465 3449 3494 المجموع
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   راـ اهلل2000-1999التقرير السنوم 
 



 
 
 

  (4 )ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  (5 )ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  (6 )ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  (7 )ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  (8 )ملحق رقم 
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 مسرد اآليات الكريمة
 
 

 الصفحة السورة رقمها اآليػػػػػػػػة الرقم
1  َّىينَّ لًبىاسه لَّكيٍم كىأىنتيٍم لًبىاسه لَّهين 187 29 البقرة 

2  ره مِّن يػٍ كىالى تىنًكحيوٍا اٍلميٍشرًكىاًت  ىتَّى يػيٍؤًمنَّ كىألىمىةه مٍُّؤًمنىةه خى
 33 البقرة  221مٍُّشرًكىةو كىلىٍو أىٍعجىبىٍتكيمٍ 

3  َّيىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا الٌلوى  ىقَّ تػيقىاتًًو كىالى تىميوتينَّ ًإال
 كىأىنتيم مٍُّسًلميوفى 

 xix آؿ عمراف 102

4  يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوٍا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو
ةو   كىاً دى

 xix النساء 1

5  هيٍم كىابٍػتػىليوٍا اٍليىتىامىى  ىتَّىى ًإذىا بػىلى يوٍا النِّكىاحى فىًإٍف آنىٍستيم مِّنػٍ
 ريٍشدان فىاٍدفػىعيوٍا ًإلىٍيًهٍم أىٍموىالىهيمٍ 

، 70، 38، 37 النساء 6
74 ،77 

6 
 الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاء ًبمىا فىضَّلى الٌلوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى

 142 النساء  34بػىٍعضو كىًبمىا أىنفىقيوٍا ًمٍن أىٍموىاًلًهمٍ 

7 
 ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا السُّبيلى كىأىفَّ ىىػذى

ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيم ًبًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى   146 األنعاـ  153فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى

8  ٍثػَّرىكيم  28 األعراؼ  86كىاذٍكيريكٍا ًإٍذ كينتيٍم قىًليالن فىكى

9  هىا زىٍكجىهىا ةو كىجىعىلى ًمنػٍ ىيوى الًَّذم خىلىقىكيم مِّن نػٍَّفسو كىاً دى
هىا  لًيىٍسكينى ًإلىيػٍ

 142 األعراؼ 189

10  ري اٍلمىاًكرًينى يػٍ  153,136 األنفاؿ  30كىيىٍمكيريكفى كىيىٍمكيري الٌلوي كىالٌلوي خى

11 
 أىفىمىن يػىٍهًدم ًإلىى اٍلحىقِّ أى ىقُّ أىف يػيتَّبى ى أىمَّن الَّ يىًهدِّمى ًإالَّ أىف

 54 يونس  35يػيٍهدىل فىمىا لىكيٍم كىٍيفى تىٍحكيميوفى 

12 
 كىالٌلوي جىعىلى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان كىجىعىلى لىكيم مٍِّن

ةن كىرىزىقىكيم مِّنى الطَّيِّبىاتً   28 النحل  72أىٍزكىاًجكيم بىًنينى كى ىفىدى

13  ًذبان ًلمىةن تىٍخريجي ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍم ًإف يػىقيوليوفى ًإالَّ كى بػيرىٍت كى  5 الكهف  5كى

14 
 

 كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكان 124 153,68 طو 



 

15 
 ًإفَّ الًَّذينى ييًحبُّوفى أىف تىًشي ى اٍلفىاً شىةي ًفي الًَّذينى آمىنيوا لىهيٍم

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىاللَّوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى  عىذىابه أىلًيمه ًفي الدُّ
 تػىٍعلىميوفى 

 57 ،12 النور 19

16  ًإف يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍ ًنًهمي اللَّوي ًمن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًس ه عىًليمه 32 63، 61، 25 النور 

17  كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى يىًجديكفى ًنكىا ان  ىتَّى يػيٍ ًنيػىهيٍم اللَّوي ًمن
 فىٍضًلوً 

 135 النور 33

18  كىًإذىا بػىلىغى اأٍلىٍطفىاؿي ًمنكيمي اٍلحيليمى 59 77، 38 النور 

19 
 كىىيوى الًَّذم خىلىقى ًمنى اٍلمىاء بىشىران فىجىعىلىوي نىسىبان كىًصٍهران كىكىافى

 25 الفرقاف  54رىبُّكى قىًديران 

20 
 كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجان لِّتىٍسكينيوا

يىاتو لِّقىٍوـو  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍ مىةن ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى هىا كىجىعىلى بػىيػٍ ًإلىيػٍ
 يػىتػىفىكَّريكفى 

 الرـك 21
25 ،27 ،59 ،81 

104 ،131 ،
133 ،142 

21 
 ةه  ىسىنىةه لِّمىن كىافى ؿى َى قىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوى

 72 األ زاب  21يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى 

22  َّكىقػىٍرفى ًفي بػيييوًتكين 33 142 األ زاب 

23 
 كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىف

يىكيوفى لىهيمي اٍلًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍم كىمىن يػىٍعًص اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد 
الن مًُّبينان   ضىلَّ ضىالى

 137 األ زاب 36

24 
 (70) يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدان 

ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍ ًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىن ييًطٍ  اللَّوى 
 كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزان عىً يمان 

 xix األ زاب 70-71

25  ري الرَّازًًقينى يػٍ  82 سبأ  39كىمىا أىنفىٍقتيم مِّن شىٍيءو فػىهيوى ييٍخًلفيوي كىىيوى خى

26 
 سيٍبحىافى الًَّذم خىلىقى اأٍلىٍزكىاجى كيلَّهىا ًممَّا تينًبتي اأٍلىٍرضي كىًمٍن

 27 يس  36أىنفيًسًهٍم كىًممَّا الى يػىٍعلىميوفى 

27 
 ًمن (22)اٍ شيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍم كىمىا كىانيوا يػىٍعبيديكفى 

 ديكًف اللَّوً 
 23 الصافات 22-23

28 
 أىفػىلىٍم يىًسيريكا ًفي اأٍلىٍرًض فػىيىن يريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي الًَّذينى

هيٍم كىأىشىدَّ قػيوَّةن كىآثىاران ًفي اأٍلىٍرضً   8 غافر  82ًمن قػىٍبًلًهٍم كىانيوا أىٍكثػىرى ًمنػٍ

29  كىزىكٍَّجنىاىيم ًبحيورو ًعينو 54 23 الدخاف 
30  ٍرىكيٍم ثيمَّ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيم  12 محمد  38كىًإف تػىتػىوىلٍَّوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ



31  ًًم اللًَّو كىرىسيوًلو  137 الحجرات  1يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيقىدِّميوا بػىٍينى يىدى
32  ٍيًن لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى لىٍقنىا زىٍكجى  24 الذاريات  49كىًمن كيلِّ شىٍيءو خى

33  ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمن نِّسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم كىالالَّ
ًئي لىٍم يىًحٍضنى  ثىةي أىٍشهيرو كىالالَّ تػيهينَّ ثىالى  فىًعدَّ

 77، 73، 71، 70 الطالؽ 4

34  ًبيري  62 الملك  14أىالى يػىٍعلىمي مىٍن خىلىقى كىىيوى اللًَّطيفي اٍلخى

35 
 نسىافي ًممَّ خيًلقى  يىٍخريجي (6) خيًلقى ًمن مَّاء دىاًفقو (5)فػىٍليىن يًر اإٍلً

 42 الطارؽ  5-7ًمن بػىٍيًن الصٍُّلًب كىالتػَّرىاًئبً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مسرد األ اديث الشريفة
 

 الصفحة طرؼ الحديث الرقم
 80، 61، 53، 33 إذا أتاكم من ترضوف دينو كخلقو 1
 29 إذا تزكج العبد فقد استكمل نصف دينو 2
 82  نفقةقإذا أنفق الرجل على أىل 3
 37 إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة 4
 80، 34 إذا مات ابن آدـ انقط  عملو إال من ثالث 5
 89 أع م النساء بركة أيسرىن صداقا 6
 80 اغتنم خمسا قبل خمس 7
 88 التمسوا الرزؽ بالنكاح 8
 41,39 إف المرأة إذا بل ت المحيض 9

 69 إنو لما نزؿ بالحجر في تبوؾ 10
 73، 71، 70، 61 تزكجني رسوؿ اهلل كأنا ابنة ست 11
 88 تزكجوا النساء فإنهن يأتين بالماؿ 12
 61، 34، 28 تزكجوا الولود الودكد فإني مكاثر بكم 13
 77 تستأمر اليتيمة في نفسها 14
 33,32 تنكح المرأة ألرب  15
 88,26 ثالثة  ق على اهلل أف يعينهم 16
 132 خيركم خيركم ألىلو 17
 41,38,37,37 رف  القلم عن ثالث 18

كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  19
 4 عن الخير

 73 ال تنكح البكر  تى تستأذف 20
 34  لنفسوب أ دكم  تى يحب ألخيو ما يحفال يـؤ 21
 78 ال يتم بعد ا تالـ 22



 77 ليس للولي م  الثيب أمر 23
 41,39 ال يقبل اهلل صالة  ائض إال بخمار 24
 34  ممرض على مصحفال يورد 25
 83 من كانت لو ابنة فعلمها فأ سن تعليمها 26
 89 من يمن المرأة تيسر صداقها كتيسر ر مها 27
 34 ىال بكرا تالعبها كتالعبك 28
 34 كفر من المجذـك فرارؾ من األسد 29
 89، 81، 80، 63، 62، 58، 55، 29، 26  الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكجريا معش 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مسرد الجداكؿ
 

 الصفحة الجدكؿ الرقم
 47 .جدكؿ بسن الزكاج للذكر كاألنثى ُب بعض البلداف األكركبية 1
 47 .جدكؿ بسن الزكاج للذكر كاألنثى ُب بعض البلداف العربية كاإلسبلمية 2
 48 .الطوائف األخرل/ جدكؿ يبُت سن الزكاج عند الديانات  3
سنة ُب ـبتلف الدكؿ مع 19جدكؿ يبُت نسبة الفتيات اللواٌب تزكجن ربت سن  4

 .نسبة اؼبتزكجُت كاؼبتزكجات ُب تلك الدكؿ

 

49 

جدكؿ يبُت أسباب انتشار ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب الضفة الغربية حسب استطبلع  5
 .ـ27/2/2000للرأم أجرتو اؽبيئة العامة لبلستعبلمات بتاريخ 

 

84 

 95 .ـ1999/ جدكؿ يبُت اآلثار الصحية غباالت الوالدة ُب اػبليل  6
 106 .عدد أفراد عينة الدراسة كنسبتهم ُب بيئات الدراسة 7
 107 .خصائص العينة الشخصية 8
نتائج مصفوفة ارتباط فقرات مقياس ظاىرة الزكاج اؼببكر ُب منطقة القدس مع  9

 .الدرجة الكلية للمقياس
109 

األعداد كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية الذباىات أفراد العينة كبو ظاىرة  10
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